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 الممخص
ِإفَّ نذأة الكػيت ذات السػارد الذحيحة، فخضت عمييا االكتفاء بالتساس ضخوريات الحياة واالعتساد عمى 
البحخ، فمع تدسح األوضاع االقترادية والسادية بطيػر بعس السخافق العامة كالسجارس، إال أفَّ الفخد الكػيتي 

عشج مسارسة التجارة واالبحار يتصمع لتعمع القخاءة وحفع بحكع شبيعتو الجيشية أو بدبب حاجتو االجتساعية وخاصة 
بعس مغ سػر القخآف الكخيع أو معخفة الكتابة التي تعيشو في مسارساتو التجارية، لحا التسذ ذلظ مغ خالؿ أبدط 
الدبل لجيو وىػ السدجج ومغ بعجه في الكّتاب، وىكحا كاف التعميع يدتسج أىجافو ومبادئو وأنساشو مغ حاجات 

 سجتسع ومتصمباتو السحجودة.ال
ومشح أْف وجج التعميع في السدجج أو الكتاتيب كانت أىجافو ديشية بحتو في بادغ األمخ، وعشجما خصا ذلظ 
التعميع خصػة أخخػ ضيخت الحاجة إلى تعمع القخاءة ونصق الحخوؼ ومغ ُثعَّ الكتابة ومعخفة رسػميا، فقج أدرؾ 

 تكفي لػحجىا ولكغ يجب عميو قخاءتو قخاءة صحيحة، ومغ ىشا دجأ تحؽيع وتعميع الفخد بأفَّ قخاءة القخآف الكخيع ال
التالوة أؼ تعميع القخاءة الرحيحة، األمخ الحؼ استمـد معو تعمع الحخوؼ والكمسات تبعًا لمحاجات غيخ الجيشية 

قخآف وحجه، وإنسا ليسا وإنسا فخضت عمييع البيئة وااللتدامات االجتساعية، فالقخاءة والكتابة ال تختبصاف بال
 ضخورياتيسا األخخػ في الحياة العسمية.

 الكممات المفتاحية: الكهيت ، التعميم ، التاريخ االجتماعي
Alkatatib .. The first stage of education in Kuwait 

Abstract 
The emergence of Kuwait, with scarce resources, forced it to be satisfied with seeking 

the necessities of life and relying on the sea. The economic and material conditions did not 

allow the emergence of some public facilities such as schools, except that the Kuwaiti 

individual, by virtue of his religious nature or because of his social need, especially when 

practicing trade and sailing, aspires to learn to read and preserve some of the The surahs of 

the Noble Qur’an or knowledge of writing that helps him in his business practices, so he 

sought that through the simplest means he had, which is the mosque and after him in the 

writers, and so the education was derived from its objectives, principles and patterns from the 

needs and limited requirements of society. 

And since education was found in the mosque or madrassas, its objectives were purely 

religious at first, and when that teaching took another step, the need to learn to read and 

pronounce the letters and then to write and learn its drawings appeared, the individual 

realized that reading the Holy Qur’an is not sufficient on its own, but he must read it to read 
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It is correct, and from here began the memorization and teaching of recitation, meaning the 

teaching of correct reading, which necessitated learning letters and words according to non-

religious needs, but rather imposed on them the environment and social obligations, for 

reading and writing are not related to the Qur’an alone, but rather they have other necessities 

in practical life. 

Key words: Kuwait, education, social history 

 المقدمة

مشح الشذأة،  صيج االسساؾ واستخخاج المؤلؤًا تعتسج تجارتو عمى تجاري كانت الكػيت دمجاً 
والكػيتيػف بصبيعة الحاؿ ىع تجار بحكع مػقع بالدىع الجغخافي السصل عمى الخميج العخبي، فالتجارة ميشة 

وأججادىع، ولسا كانت عسمية الستاجخة تتصمب ضبط الحدابات وكتابة الخسائل أصبحت  أباءىعورثػىا مغ 
الكػيتي مشح القجـ، وبال شظ فإفَّ معخفة بعس الذيء مغ  التاجخممحة لجػ  مدألة القخاءة والكتابة حاجة

و سيتأخخ عغ الخكب نتيجة ، وإال فإنَّ لزبط ارباحو وخدائخهالعسميات الحدادية كانت مغ أساسيات التاجخ 
القخاءة عجـ استصاعتو عمى معخفة السدائل الحدادية، لحا فيػ ال يدتصيع مجاراة التاجخ الحؼ يجيج اميتو، ل

والكتابة ولع يكغ في مدتػاه السعخفي، لحا تصمب ذلظ األمخ مشيع معخفة أصػؿ القخاءة والكتابة دجافع 
 الخغبة في مػاكبة العسمية التجارية.

شفي بصبيعة الحاؿ مدألة العامل الخئيذ الحؼ أدػ دتػجو أدشاء السجتسع الجافع التجارؼ ال ي فَّ إِ 
فالجيغ كاف األساس الحؼ ال يسكغ أْف نغفمو في دافع القخاءة، فالخغبة دتعمع  الكػيتي نحػ التعمع والكتابة،

قخاءة آيات القخآف الكخيع كانت األساس في تػجو الدكاف نحػ تعمع القخاءة في بادغ األمخ، وعمى ىحا 
خيع وإداء لإلسالـ الفزل الكبيخ في شمب الكػيتييغ لتعمع القخاءة والكتابة، فتالوة القخآف الكاألساس كاف 

 .والكتابة الذعائخ الجيشية فزاًل عغ الدكاة والسػاريث كانت تدتجعي اإللساـ دبعس الذيء مغ القخاءة
ولع يقترخ ىحا األمخ عمى ذلظ، فقج كاف لصبيعة الفخد الكػيتي السحب لمدفخ والتخحاؿ عامل 

وسعييع لمستاجخة مع البمجاف آخخ يسكغ أْف نزيفو لجافع التعمع، فخالؿ أسفارىع في سفشيع الذخاعية 
األخخػ، فزاًل عغ تعامالتيع مع غيخىع مغ السجتسعات ميجَّ الدبيل لتحبيب التعميع إلى نفػسيع، مجركيغ 
الفائجة السادية والخوحية لمتعميع معًا، لحا سعػا إلى شمب السديج مغ السعخفة لسدايخة الحياة االجتساعية 

 وعالقاتيع الخارجية.
أفخاد لظ كانت تمظ العػامل في مقجمة الجوافع الخئيدة التي أوججت الخغبة لجػ وبشاءًا عمى ذ

ما، وعميو سشتصخؽ إلى البجايات األولى لشذأة التعميع في  لتعمع القخاءة والكتابة عمى نحػٍ  السجتسع الكػيتي
أصػؿ ديشيع ودنياىع، الكػيت ادتجاءًا مغ السدجج الحؼ ُعجَّ آنحاؾ بسثابة السجرسة التي يتعمع فييا الربية 
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فزاًل عغ تعامالتيع الحياتية إلى جانب تعمع القخاءة التي كانت العامل الخئيذ لتػجييع ؼيسا بعج لمتعخؼ 
 الكتابة. مشافع عمى

 
 
 
 
 
 المؤسسة األولى لمتعميم في الكهيت المسجد

ساحة لمعبادة  بسثابةلقج كانت دجايات التعميع في الكػيت تخجع باألساس إلى السدجج الحؼ ُعجَّ 
، إذ كاف يتعمع ؼيو الربية تعاليع اإلسالـ مغ خالؿ السدمسيغلمتعمع فزاًل عغ كػنو مكانًا لتجسع  مجرسةو 

، ومغ خالؿ السدجج )التعميع التقميجؼ( تكػنت الخكيدة األساسية قخآف الكخيع والدشة الشبػيةحفع آيات ال
 لمتعميع القجيع في الكػيت مشح الشذأة.   

كانت حمقات الػعع واالرشاد الجيشي واالجتساعي في أغمب السداجج في البالد العخبية بسثابة 
قاعات لمجرس والتعمع، وىكحا كانت الكػيت أيزًا، فمع تكغ القاعجة االستثشاء مغ ذلظ، وإنسا كانت 

 أنيا شكمت الشػاة السداجج فييا بسثابة دور لمتعمع، وأْف كانت تقترخ عمى تعمع القخآف الكخيع وحفطو، إال
 .  (1)األولى لشذأة التعميع في الكػيت

، (3)وىػ مدجج ادغ بحخ (2)ـ1670ويعتقج البعس افَّ دشاء أوؿ مدجج في الكػيت يعػد إلى عاـ 
الحؼ مػرس ؼيو التعميع بذكٍل مبدط مشح إنذائو في الكػيت، لحا يسكغ أف نعج دجاية التعميع قج نذأة مع 

 وجػد ذلظ السدجج. 
ومغ ىشا يتزح أنو كاف لمسدجج في الكػيت دور كبيخ في غخس البحرة األولى لشذأة التعميع، 
وتحجيجًا في الجانب الجيشي، فإلى جانب تعمع آيات القخآف الكخيع كانت ىشاؾ بعس الجروس لتعميع قػاعج 

 .(4)المغة العخبية وآداديا
ي الكػيت، وإدخاز مدجج ادغ بحخ في ذلظ إفَّ الكالـ عغ دور السداجج في دمػرة التعميع ونذأتو ف

السجاؿ، ال يشفي أف يكػف ىشاؾ بعس السداجج التي سبقت ىحا السدجج في التأسيذ، ولكغ ربسا قج 
اغفميا التاريخ وانجثخت دوف ذكخ، لحا لع يكغ مغ االنراؼ أْف تجافي ىحه الحؿيقة، فسغ السخجح أْف تكػف 

بحخ لكشيا انجثخت ومخَّ عمييا التاريخ، وإذا صحَّ قػلشا ىحا  ىشاؾ بعس السداجج التي سبقت مدجج ادغ
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فإفَّ دولة الكػيت قج سبقت التأسيذ لحلظ التاريخ بقخابة القخف تقخيبًا، ألف وجػد السدجج دليل عمى أفَّ 
ػف ىشاؾ اناسًا كانػا يرمػف ؼيو، وأفَّ ىشاؾ إمامًا كاف يرمي ديع ويعمسيع تعاليع ديشيع، وىحا بحج ذاتو يك

حجة دامغة عمى أف ىشاؾ اناسًا كانػا يعخفػف القخاءة قبل إنذاء مدجج ادغ بحخ، وإال كيف يعمع اإلماـ 
سػر القخآف الكخيع وتعاليع الجيغ الحشيف لمحاضخيغ داخل السدجج إذا لع تكغ لجيو معخفة مدبقة دحلظ، لحا 

فل ذكخه عغ التاريخ لحا لع يذار لو مغ قبل نعتقج بأفَّ لمتعميع جحور تخجع إلى ما قبل ذلظ التاريخ ولكغ أغ
الحاكخيغ، وأكتفػا دتدجيل دجايات تأسيذ مدجج ادغ بحخ وإليو تخجع جحور التعميع البجائي في الكػيت، 
وإال كيف يشسػ مجتسعًا تجاريًا ويسارس ركػب البحخ ويترل بأقػاـ مختمفة مغ العالع ولع يعخؼ القخاءة، 

 . (5)لتجارة وتتػسع مع األمية والحفع بالحاكخةفميذ مغ السقبػؿ أف تقـػ ا
ومغ ىشا يتزح أفَّ ضيػر التعميع في الكػيت كاف مختبصًا بالسدجج، ألنو كاف تعميسًا ديشيًا بحتًا، 
لحا يسكغ أْف نصمق عميو بالتعميع العفػؼ )االختيارؼ( وذلظ ألفَّ رجل الجيغ كاف يسارس إداء ميامو الجيشية 

تعاليع مبادغ الجيغ الحشيف فزاًل عغ حفع آيات القخآف الكخيع وشخح معانييا دوف أّية مغ إمامة الرالة و 
ضغػط اجتساعية أو سياسية، دل كاف اختياريًا لو، كسا أنو ىػ مغ يحجد مادة الجرس التي يقػـ دتعميسيا 

 .(6)داخل السدجج
كاف يختار مادتو  (7)"السصّػع"ووفقًا لحلظ، يتبيغ أفَّ رجل الجيغ أو كسا يدسى في الكػيت دػ 

التعميسية بسا يخاه مشاسبًا لحاجات السجتسع كي يفيج بو الستعمسيغ، وال يدتبعج اْف يكػف ذلظ األمخ نابعًا 
مغ اعتقاد السصّػع نفدو بأفَّ تػضيح أمػر الجيغ اإلسالمي ىي مغ ضخوريات تثؿيف السجتسع داخل 

، ألفَّ التعميع كاف شفػيًا بحج ذاتو، إذ (8)لتعميع الكتابة إال نادراً  البالد، وعميو لع تكغ ىشاؾ أؼُّ مسارسات
كاف قائسًا عمى الحفع والتمقيغ، وىشا يثبت لجيشا بأفَّ الغاية األساسية لمتعميع كانت دجافع الجيغ وليذ دجافع 

بالسجتسع الكػيتي السعامالت التجارية كسا َذَىبَّ إليو البعس عشجما أكجوا عمى أفَّ أعساؿ التجارة دفعت 
(9)إلى تعمع القخاءة والكتابة

  ً غيخ أفَّ ذلظ األمخ لع يكغ استثشائيًا مغ  ،ثً ٠ّىٓ اٌمٛي أٔٗ وبْ ػبِالً صب٠ٛٔب
القاعجة، إال أنو جاء بعج عامل الجيغ، إذ إفَّ الفصخة الجيشية لجػ السجتسع الكػيتي القجيع كانت األساس 
لتػجو الدكاف عمى التعمع، وبعج اْف تعخفػا عمى مبادغ القخاءة التقميجية واالكتفاء مغ تمظ السيسة تػجيػا 

 . (10)ابةلتعمع الخط والكت
وتؤكج لشا بعس الخوايات التأريخية بأفَّ ىشاؾ في دجاية نذػء الجولة كاف مغ يعخؼ القخاءة 
والكتابة، سػاء مغ خالؿ الفصخة أـ عغ شخيق الدفخ والتخحاؿ، إذ كاف البعس مغ أدشاء الكػيت القجامى 
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العجساني كانػا مغ أوائل يتػجيػف صػب االحداء والبرخة ديجؼ السعخفة، والتاريخ شاىج عمى أفَّ آؿ 
 .   (11)مغ تعمسػا الكتابة والخط آنحاؾ

وعمى أّية حاٍؿ، يبجو أفَّ الشذأة األولى لبػاكيخ التعميع في الكػيت قج دجأت مغ داخل السدجج، ُثعَّ 
 انتقمت بعج ذلظ إلى الكتاتيب األىمية الخاصة التي كاف ليا الػجػد الػاضح والبرسة السؤثخة لشذأة التعميع

 في الكػيت، ومشيا انتقمت مطاىخ السعخفة الحجيثة في دجاية العقج الثاني مغ القخف العذخيغ السيالدؼ.
 7881الكتاتيب وبدايات نشهئها في الكهيت عام 

شكمت الكتاتيب مطيخًا ميسًا مغ مطاىخ السعخفة في السجتسع العخبي برػرة عامة، ومشيا 
الكّتاب الشػاة األولى التي قامت عمى أساسيا السجرسة الحجيثة في الكػيت، لحا يسكغ أْف نعج دجاية ضيػر 

الكػيت، فقج كانت تمظ السؤسدة عبارة عغ السكاف الحؼ يتعمع ؼيو االفخاد القخاءة والكتابة ولكغ بذكل 
الكتاتيب مبدط ججًا، وال نعتقج بأنشا بعيجيغ عغ الػاقع كثيخًا إذا ما قمشا بأنو ال يػجج دمٌج عخبي إالَّ وعخؼَّ 

قبل ضيػر السجارس الحجيثة، وعميو يسكغ القػؿ أفَّ الكتاتيب ىي السخحمة أو الخصػة األولى التي ال ُدجَّ 
مشيا لتعمع القخاءة والكتابة ؼيسا بعج، وعمى الخغع مغ انفخاد ىحه السؤسدة البديصة في تكػيشيا إال انيا نذأة 

عشو في وقٍت ما، ولعل ذلظ االتراؿ واالنفراؿ عائجًا  مغ رحع السدجج، إذ كانت تابعة لو ُثعَّ انفرمت
بصبيعة الحاؿ إلى أفَّ أئسة السداجج انفديع كانػا ىع مغ يقػمػف بسيشة التعميع فييا، ويشالػف أرزاقيع 
عشيا، إذ كاف السصػَّع يحرل عمى بعس اليبات السادية والسعشػية كأجٍخ ألتعابو مغ ذوؼ الربياف الحيغ 

 .(12)في نياية كل فرٍل دراسي، أو في أوقات بعس الُعصل واألعياد الجيشية يقػـ دتعميسيع
وكاف الربياف يعاممػف معاممة الكبار، إذ أنيع كانػا يثادػف او يعاقبػف مثمسا يحرل مع 

، ويجخؼ تحؽيطيع آياٍت مغ القخآف الكخيع بذكل تمقيشي دوف فيع لمكمسات، أؼ بسعشى أنو كاف (13)الكبار
لفطي، وال يدتبعج أْف يكػف الغخض مغ ذلظ ىػ حفع بعس الدػر واآليات القخآنية الكخيسة مجخد تخديج 

الزخورية في حياتيع كالرالة مثاًل، وىحا األمخ يعصي داللة عمى ما ذىبشا إليو في السصمب األوؿ عشجما 
جواعي الحياتية كالتجارة ذكخنا بأفَّ الجافع الخئيذ لمتعمع كاف ديشيًا بحتًا، ُثعَّ ما لبث أْف ضيخت بعس ال

 . (14)مثاًل فأخح نسط التعميع يأخح شابع القخاءة والكتابة وتعمع شيًء مغ الحداب
ولع تكغ الكػيت استثشاءًا مغ تمظ القاعجة، فقج كانت دجاية التعميع فييا عمى نسط ذلظ التقميج 

فخادىا التجريذ فييا أبًا عغ الستبع، فقج اشتيخت بعس االسخ الكػيتية بالتعميع في الكتاتيب وتػارث أ
 .(15)جج
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 بداية ظههر الكّتاب ومناهجها
لع يكغ ىشاؾ سشج تاريخي يسكغ االعتساد عميو إلثبات دجاية ضيػر الكتاتيب في الكػيت، غيخ أنَّو 
ال يدتبعج أف يكػف ضيػر تمظ الكّتاب كاف متدامشًا مع ضيػر السدجج أو في مجة الحقة مغ ذلظ، ألفَّ 

التعميع في كال السخكديغ كاف ديشيًا في أساسو، ُثعَّ تصػر ؼيسا بعج لتعمع الخط والكتابة، فإذا ما عمسشا دوافع 
بأفَّ الرالة كانت فخيزة اساسية في اإلسالـ ومكانيا السدجج، فال ُدجَّ في إقامتيا مغ تالوة لبعس سػر 

يسية األولى وىي الكّتاب، ال سيسا إفَّ القخآف الكخيع، وىحا األمخ يشصبق عمى األسخة أو السؤسدة التعم
الكتاتيب األولى التي ضيخت في الكػيت كاف مشيجيا قائسًا عمى ذلظ األساس في التخبية والتعميع البجائي، 
ولع تغّيخ شيئًا مغ ذلظ السشيج الحؼ قاـ عمى أساس ديشي لسخحمة شػيمة إذ كاف تعمع قخاءة القخآف الكخيع 

ب وضيفتيا األساس، وضمت عمى ذلظ الشيج مجة شػيمة قبل أْف تجخل عميو وحفع شيء مغ آياتو ىػ ل
 . (16)بعس التشؿيحات العمسية، فأخحت تجرس القخاءة والكتابة معاً 

وإذا كشا نجيل زماف ضيػر أوؿ "كّتاب" او مصّػع فميذ مغ الخصأ االعتقاد بأفَّ ضيػر تمظ الكّتاب 
ل الكػيت، وبعجىا استقصع السصّػع شيئًا مغ داره ليعمع ؼيو تخافق أو تبع ضيػر التعميع في السدجج داخ

. لكغَّ ضيػر الكّتاب ال يمغي دور (17)الػافجيغ إليو، وعمى ذلظ األساس انذأت الكتاتيب في الكػيت
السدجج الحؼ ضلَّ مكانًا لمػعع والجرس الجيشي، غيخ أّف الكّتاب أضاؼ نيجًا ججيجًا عمى الجرس الجيشي 

، ومع أفَّ بعس السرادر التأريخية (18)في السدجج، فأضاؼ الكتابة إلى جانب القخاءة الحؼ كاف يعمع
ىػ/ 1295تخجع جحور الكتاتيب إلى الخبع األخيخ مغ القخف التاسع عذخ السيالدؼ وتحجيجًا في عاـ 

ـ إال أف ىحا 1892 – 1866ىػ / 1310 – 1283، أؼ في عيج الذيخ عبجهللا الرباح (19)ـ1878
األمخ ُيعج اجحافًا بحق األخخيغ الحيغ افتتحػا ديػتيع لمجرس والتعميع، فيل إفَّ ضيػر بعس السصاوعة في 
عيج الذيخ عبج هللا الرباح كاف نابعًا مغ فخاغ، أـ أف ىشاؾ رجااًل كانػا قج عمسػا ودرسػا بعس الربية 

" إال أنيا غادت 1878ت ليا جحور قج سبقت ذلظ التاريخ "في ديػتيع، وعميو نعتقج أفَّ الكتاتيب قج كان
 عغ ذكخ التأريخ ليا.

ولمتجليل عمى ذلظ، نجج مغ األججر ذكخ أسساء بعس العمساء والذيػخ الحيغ كانت ليع بعس 
، الستػفي (20)االسيامات في الجانب التعميسي في الكػيت قبل ذلظ التأريخ، ومشيع الذيخ عثساف دغ سشج

، (23)ـ1878الستػفي في عاـ  (22)، والديج أحسج دغ الديج عبج الجميل الصباشبائي(21)ـ1826في عاـ 
 .(25)ـ1846، والسال دمحم الفارسي الستػفي في عاـ (24)والذيخ مداعج دغ عبجهللا العازمي
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ومغ خالؿ أسساء أولئظ العمساء االجالء يثبت لجيشا بأفَّ تاريخ الكتاتيب يخجع إلى ما قبل عاـ 
إال أنو عمى االرجح قج حقق ضيػرًا كبيخًا خالؿ تمظ السخحمة، أو أنو كاف قج اخح مطيخًا جحابًا ، 1878

 أكثخ مغ الدادق، لحا حجد التاريخ اعاله كبجاية لطيػر الكّتاب في الكػيت.
كانت الكتاتيب ال تختمف مغ حيث الجػىخ عغ التعميع في السدجج، إذ كاف التعميع الجيشي ىػ 

لكغ الحاجة دفعت بالسصاّوعة ؼيسا بعج لتعميع فغ الخط  -كسا ذكخنا سابقاً – الجانبيغ األساس في كال
، فقج أدخمت القخاءة والكتابة بعج تصػر السشيج إلى رسع الحخوؼ (26)والكتابة، والذيء اليديخ مغ الحداب

يتصمب مغ . ومسا يذار إليو في ذلظ الجانب، إفَّ دخػؿ بعس االفخاد في الكتاتيب كاف (27)ونصقيا
 .(29)وأدوات الخط (28)صاحبو تجييده باأللػاح

أما ؼيسا يتعمق بصخيقة التعميع، فإفَّ ىشاؾ شخيقتيغ، ىسا: الصخيقة األولى التي تعخؼ بالقجيسة 
وكانت تعتسج عمى الدخد والتمقيغ، إذ كاف السصّػع يقػـ دتمقيغ التمسيح وتعػيجه عمى حفع آيات القخآف 

كانت سائجة في أغمب كتاتيب الحكػر واإلناث معًا، ُثعَّ ما لبثت أْف تصػرت الصخيقة الكخيع، وىحه الصخيقة 
حتى أصبحت أقخب إلى االعخاب وتيجي الحخوؼ االبججية، وبيحه الصخيقة يحفع التمسيح أشكاؿ الحخوؼ 
ػ السكػنة لمكمسة، سػاء في مصمعيا أـ في وسصيا أو آخخىا، أؼ بالصخيقة التي كانت تعخؼ حيشيا د

"حخوؼ اليسيغ وحخوؼ الػسط وحخوؼ اليدار"، فعمى سبيل السثاؿ كمسة "بحخ" كانت تعمع قخاءتيا عمى 
الرػرة اآلتية: )باء يسيغ، وحاء وسط، وراء يدار( وبيحه الرػرة كاف يمقغ التالميح ويحفطػف الحخوؼ 

مة بالفتحة والكدخة  والزسة والدكػف، وبعج انتياء التمسيح االبججية ُثعَّ بعج ذلظ يتع تحؽيطو بالحخكات الُسَذكَّ
مغ ذلظ كتبت لو عمى المػح اآلية الكخيسة "رب يدخ وال تعدخ"، ولكغ ذلظ األمخ لع يدتسخ شػياًل إذ 
شيجت بعس الكتاتيب تصػرًا في مشاىجيا التعميسية، فعسجت عمى إتباع شخيقة تعميسية لمحخوؼ تعتسج 

بسعشى )ال شيء عمييا مغ الشقاط( والباء )واحجة مغ  عمى أساس الشقاط، فاأللف )ال شيء لو( أؼ
تحتيا(، والتاء )اثشتاف مغ فػقيا(، والثاء )ثالث مغ فػقيا( والجيع )واحجة مغ وسصيا(...ألخ، كسا أخح 

 . (30)بعس الكتاتيب دتعميع بعس العسميات الحدادية األربع
سػر القخآف الكخيع، أو ما يدسى دػ وبعج اْف يكسل التمسيح مخحمة القخاءة والكتابة وحفع بعس مغ 

"الختسة" فإنو يمدمو عشج ذلظ الجواة والقمع )نػع مشو يدسى دػ "الَبْخَية"(، لو سغ يغسذ بالحبخ ُثعَّ يكتب بو، 
والقخشاس الػرقي، فزاًل عغ لػح الخذب أو الحجخ، كي يتعمع حِدغ الخط، وىحا األمخ يجعمو إذ تعمع 

، وعمى ىحه الذاكمة كانت تجار عسمية التعميع (31)يقػـ بالكتابة عمى الػرؽ  رسع الخط بالذكل الرحيح أفْ 
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عشجما شيجت أوؿ مجرسة عمى الصخاز  1912في الكتاتيب حتى ضيػر الشطاـ التعميسي الحجيث في عاـ 
 الحجيث وىي السجرسة السباركية.  

 حمقات التعميم في الكتاتيب
لقج كانت عسمية التعميع في الكتاتيب تعتسج عمى الشسط القجيع التقميجؼ، وىػ تفخيغ السصّػع جدء مغ 
داره كأف تكػف غخفة واحجة يدتعسميا لعسمية التعميع، لكغ بعج مخور الػقت أجخيت بعس التصػرات عمى 

ج عمى حمقة كبيخة تزع تمظ الحالة الدابقة، فأخحت شخيقة التشطيع بعس التصػرات فأصبح السصّػع يعتس
أعسارًا مختمفة مغ التالميح لسخاحل دراسية تختمف الػاحجة عغ األخخػ، حيث يجمذ السصّػع عمى فخشة 
خاصة ويجمذ التالميح أمامو عمى صفػؼ بذكل مدتؿيع، ويتػزع التالميح عادًة عمى ثالث مجسػعات 

حقػف في الرف األوؿ، ديشسا تزع بحدب مدتػياتيع العمسية، فيشاؾ مجسػعة السبتجئيغ الحيغ يمت
أؼ الحيغ قصعػا مخحمة متػسصة في القخاءة والكتابة –السجسػعة الثانية السخحمة الستػسصة مغ ديغ التالميح 

في حيغ اقترخت السجسػعة الثالثة عمى مغ قصع شػشًا أبعج في  -وحفع بعس آيات القخآف الكخيع
وعمى  -زع التالميح األكثخ فيسا ودراسة خالؿ تمظ السخحمةأؼ بسعشى أنيا ت– (32)معخفة القخاءة والكتابة

 ما يبجو أف حمقات الجرس ىحه قج اتخحت في األصل عغ حمقات التعميع في السدجج.
ِإفَّ ىحا التقديع داخل الرف التابع لمسصّػع لع يقترخ عمى ؾياـ األخيخ بالتجريذ فحدب، دل 

السجسػعة الثالثة لتجريذ الفئة األولى أو الثانية، لكغ غالبًا يعتسج السصّػع أحيانًا عمى فئة الستفيسيغ مغ 
 (33)ما يقػـ السصّػع نفدو دتجريذ السجسػعة األولى ثع الثانية ومغ بعجىا السجسػعة الثالثة

ٌٚٗ اٌؾك فٟ 

اٍزقلاَ رال١ِنٖ ٌمؼبء ثؼغ األػّبي ١ٔبثخ ػٕٗ أٚ َِبػلرٗ فٟ رلث١و اٌلاه اٌزٟ ٠َىٓ ف١ٙب
(34) . 

يتعمق بالسخررات السالية، فعمى الخغع مغ أفَّ اعتساد السصّػع عمى ما تجرُّ عميو تمظ أما ؼيسا 
السيشة مغ وارد اقترادؼ ليكؽيو معاشو اليػمي، إال أنو في السخحمة األخيخة قج الغيت تمظ السخررات 

يخؼ عغ ، وبات يحجد لو راتب ش(37)والعيجية (36)والشافمة (35)بالتجريج، وال سيسا مخررات الخسيدية
 .(39)واحجة تقخيبًا عغ كل تمسيح (38)كل تمسيح يقـػ دتعميسو بسعجؿ روبية

وكانت عسمية التعميع عادًة ما تقػـ عمى تعػيج التالميح عمى حفع آيات القخآف الكخيع وتخديجىا 
ية لسخات عجيجة، وكاف السصّػع عادة ىػ مغ يقخر انتقاؿ التمسيح مغ آية إلى أخخػ عمى أف يتقغ قخاءة اآل

األولى ثع بعج ذلظ يدسح لمتمسيح بقخاءة اآلية الالحقة ليا، حيث لع تكغ ىشاؾ مجة محجدة لمجراسة وإنسا 
يعتسج األمخ عمى مجػ قادمية التالميح في حفع اآليات واتقاف المفع، وبعج إتساـ التالميح لعسميات الحفع 

أؼ بسعشى ختسة –أتي مخحمة الختسة خالؿ مجة سشة أو أثشيغ وفي أغمب األحياف تصػؿ لثالث سشػات ت
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وتكػف بسثابة االمتحاف الشيائي لكل تمسيح بحيث يحجد السصّػع لو بعس اآليات القخآنية وعشجما  -القخآف
يصسئغ لحدغ التالوة وصحتيا يأذف السصّػع لو بإنياء دراستو في الكّتاب، وتعج ىحه السخحمة بسثابة التخخج 

ع دتمظ القخاءة أعمغ ألىل التمسيح بأف التمسيح قج "ختع" وىحا يعشي أنو حرل مغ السجرسة، فإذا اقتشع السصػّ 
عمى شيادة تخخج أشبو بسا في الػقت الحاضخ باالمتحاف الشيائي والتخخج مغ السجرسة، لكغ تختمف عغ 
الدادق بأف التمسيح لع يحرل عمى شيادة وإنسا يجخػ لو حفل تخخج وىػ ما يدسى بحفل الختسة، حيث 

براحبيا في أحياء البمجة إلعالف ذلظ األمخ والتذييخ ؼيو، وكاف غالبًا ما يحرل السصّػع عمى  يصػؼ
 .(40)بعس االرزاؽ بعج انتياء تمظ السخاسيع

ومغ خالؿ تمظ السخاسيع يتزح مجػ اىتساـ السجتسع الكػيتي باكتداب السعخفة، ففي الػقت الحؼ 
كانت ؼيو حفل الختسة تجرُّ عمى السصّػع مغ ماؿ وسسعة كانت تسشح صاحبيا الذيء الكثيخ مغ الػقار 

 والسشدلة االجتساعية.  
 إدارة الكتاتيب

بحيث لع تكغ ىشاؾ ىيئات تعميسية داخل الكتاتيب، كانت الكتاتيب تجار مغ قبل السصّػع نفدو، 
فعمى الخغع مغ أفَّ أغمب تمظ الكتاتيب كانت تجار مغ قبل بعس األفخاد واألسخ الغشية، إال أف الكمسة 

، ويججر دشا اإلشارة في ىحا (41)الفرل كانت لمسصّػع الحؼ كاف صارمًا إلى حٍج ما في تعميع التالميح
بجهللا آؿ نػرؼ ؼيسا يتعمق بقداوة السصّػع وعقػباتو لتالميحه، إذ يحكخ الشػرؼ السكاف أف نحكخ رواية ع

دكتاتػرًا في مجرستو وعمى تالميحه، ال يبجؿ القػؿ لجيو، وال يقاؿ لو لَع؟  -السصّػع–قائاًل: "كاف السال 
ليسا وكيف؟ ويجب أف يطيخ أماميع بكل ما يدتصيع إضياره مغ غصخسة وعبػس، ولكل مال عرػاف: أو 

أقجاـ أو أقل يدتعسميا إذا كاف جالدًا لتستج إلى ضيػر األوالد القخيبيغ مشو،  6السصخؽ وىي بصػؿ باع 
 .(42)وأرجل وأفخاذ البعيجيغ عشو، والثانية بصػؿ قجميغ أو أكثخ تدتعسل لمزخب السبخح والعقاب الذجيج"

ومغ أجل مباغتة التالميح، يجخل السصّػع إلى حمقة الجرس عمى عجل وغفمة مغ تالميحه وبيجه 
، وأف لع (43)فإف صادؼ محنبًا أمخ أف يصخح أرضًا وأف تزخب رجاله بالفمقة -العرا الصػيمة–السصخؽ 

تذيج آؿ يدعفو الحع بسحنب، ضخب بالسصخؽ خسدًا أو عذخًا عمى بعس تالميحه تخىيبًا ليع، وىشا يد
نػرؼ بالبيت الذعخؼ كجاللة عمى اتباع ذلظ األسمػب مغ قبل السصػع في تأديب األوالد وىػ غالبًا ما 

 . (44)يخدده السصّػع عشج ضخبو لمتالميح
 فخحع هللا الحؼ أبكاني        ألنو لمخيخ قج ىجاني
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يح ودفعيع لاللتداـ وىشا ربسا كاف القرج مغ اتباع أسمػب التخىيب ىػ لديادة الخعب لجػ التالم
دػاجباتيع اليػمية، وال يدتبعج أف يكػف عامة السجتسع قج فيع مغ خالؿ ذلظ أفَّ العرا قج وىبيا هللا 
تعالى آلدـ مغ الجشة ليؤدب ديا أوالده، وأف بكاء الػلج حيغ تأديبو رحسة لػالجيو، وأفَّ الزخب وقت تعميع 

. لكغ تمظ العقػبات كانت قمسا ذاقيا (45)نػرؼ مغ اعتقادالػلج يديج مغ ذكائو، بحدب ما يحىب إليو آؿ 
أدشاء األغشياء والذيػخ، وإنسا أقترخت نػعًا ما عمى أدشاء الػسط مغ السجتسع الكػيتي. وربسا يمجأ 

 السصّػع إلى ىحه التفخقة في العقاب فيتداىل مع االغشياء، حتى ال يحـخ مغ ىجاياىع وعصاياىع السادية.
 تيبالُعطل في الكتا

إفَّ الكتاتيب دػصفيا مؤسدة تعميسية في ذلظ الػقت لع تختمف كثيخًا عغ نسط السجارس الحجيثة، 
إال أنيا لع تختق إلى تمظ السخحمة، ولكغ مع تمظ التذاديات واالختالفات كانت لمكتاتيب بعس أياـ العصل 

الػاحج باستثشاء عصل األعياد  في الدشة، فعمى الخغع مغ انيا لع تتستع بعصل رسسية شػاؿ العاـ الجراسي
، فمع تكغ ىشاؾ عصمة صيؽية، إال أفَّ بعس السسارسات االجتساعية واالقترادية تفخض عمى (46)الجيشية

، ألف (47)الكّتاب أف يغمقػا كتاتيبيع خالؿ بعس السػاسع وال سيسا مػسع الغػص والبحث عغ المؤلؤ
يغ التي كانت تجر عمييع الخزؽ الػفيخ، ؼباإلضافة إلى غالبية التالميح يعسمػف بجانب أبائيع في تمظ الس

أياـ الغػص كانت ىشاؾ عصل أياـ عيج الفصخ السبارؾ وكحلظ عيج االضحى، وإلى جانب تمظ األياـ 
، ويسكغ اف نزيف إلى تمظ العصل الذبو ثادتو بعس (48)كانت غالبًا ما تعصل الكتاتيب في يػـ القفاؿ

ػس األميخ في مشربو، أو زيارة شخرية كبيخة لمبالد، أو حفل ختسة العصل الصارئة، ومشيا عصل جم
ألحج التالميح، أو وفاة بعس أعياف البالد ووجيائيا، أو عشج حجوث ضاىخة شبيعية مثل ىصػؿ األمصار 

 .(49)بغدارة أو ىبػب الخياح العاتية او كدػؼ الذسذ في أغمب األحياف
صل الخسسية لمبالد، باستثشاء أياـ االعياد الجيشية، ومغ ىشا يتزح أنو لع تختبط الكتاتيب بالع

وبعس السشاسبات االجتساعية، وإنسا كانت أدػاديا مفتػحة شػاؿ الدشة، وىحا األمخ يجؿ عمى أفَّ الكتاتيب 
لع تكغ مؤسدات رسسية تذخؼ الجولة عمييا، وإنسا بسثابة دشايات أىمية يعتسج عمييا في إعجاد االدشاء 

 مغ القخاءة والكتابة كي تعيشيع في حياتيع االجتساعية واالقترادية.  وتعميسيع شيئاً 
 المطّهع والكّتابمهارد 

كانت لمكتاتيب بعس الػاردات التي تجرُّ عمى السصّػع دبعس االرزاؽ، ومغ تمظ الػاردات رسـػ 
. (53)عغ التحسيجة، فزاًل (52)، والختسة "الجدء"(51)، والخسيدية، والشافمة، والعيجية، والفصخة(50)الجخالة
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وفي بعس األحياف يحرل السصّػع عغ بعس الخسػـ واليجايا عشج زواج الفتى أو الفتاة، أما إذا كاف ولي 
أمخ التمسيح ميدػرًا ؼيقاـ لحلظ الفتى حفاًل وُيَداُر بو عمى رأس رفاقو األخخيغ وىع غالبًا ما يشذجوف وىػ 

، وال يدتبعج أف تكػف الغاية مغ وراء (54)مقربيغ حتى مشدلويحسل سيفًا محـبًا ويختجؼ عباءة وعقااًل 
 ذلظ ىػ لمتذييخ والجعاية لمسصّػع والكّتاب الحؼ تعمع ؼيو.

إفَّ الكالـ عمى مػارد الكّتاب ال يقترخ في بعس األحياف عمى تمظ السبالغ السادية أو اليجايا 
الشحور التي تكفميا بعس األسخ الكػيتية، السعشػية، وإنسا كاف بعس السصّػعيغ يحرمػف عمى ندبة مغ 

فزاًل عغ نريبو مغ لحـػ األضاحي التي كانت تقجـ لو خالؿ أياـ عيج األضحى السبارؾ، إلى جانب 
ال بأس بو مغ بعس اليجايا التي تقجـ لو عشج مجيئ الحجيج إلى ديارىع بعج إداء مشاسظ الحج في كل 

 . (55)عاـ
 اياتها( الكتاتيب )بن أماكن التدريس في

كانت دشايات الكتاتيب القجيسة تقميجية في شخازىا، ولع يكغ ىشاؾ أؼ تكميف في إقامتيا، دل كانت 
أغمبيا تعتسج عمى غخفة واحجة يييئيا السصّػع الستؿباؿ تالميحه، وغالبًا ما كاف يدتقصعيا مغ داره، او 

لثػاب واألجخ عمى ذلظ، فزاًل عغ غخفة ممحقة بالسدجج أو مغ بعس التجار الحيغ يتبخعػف ديا بػية ا
يدتأجخىا السصّػع لحلظ الغخض  (56)ذلظ يحكخ لشا التأريخ دشايات لبعس الكّتاب اعتسجت عمى ديػانيات

، حيث يرعج إلييا السصّػع وتالميحه عغ شخيق بعس (57)وفي أكثخ األحياف تكػف تمظ الجيػانيات عمػية
 الداللع.

مغ األثاث، أؼ أنيا تفتقخ لمكخسي أو الصاولة وإنسا كانت  وكانت تمظ الغخؼ والجيػانيات خالية
مفخوشة بالحريخ مغ سعف الشخيل ويجمذ السصّػع في صجرىا عمى مقعج مغ القصغ، وىػ فخاش خاص 
ُيعخؼ حيشيا "بالسصخح"، ووراء ضيخه مدغ وإلى جانبو العرا الصػيمة، وفي بعس األحياف تكػف إلى 

ى "الدبيل" تػضع فييا بعس الدكاكخ والحمػيات التي تعصى كسكافئة جانب السصّػع قفة مغ القر تدس
لبعس التالميح الستفػقيغ، أو لتصسيغ بعس التالميح الججد الخائفيغ، وعادة ما يجمذ التالميح في 

، وبيحه الصخيقة (58)أنراؼ حمقات أو عمى شكل صفػؼ مدتصيمة يتمػ كل تمسيح بعج أكساؿ صاحبو
 مية تحؽيس التالميح.التقميجية كانت تقع عس

وكاف بعس التالميح يدتعسل الػ "بذتختة"، وىي عبارة عغ صشجوؽ خذبي بديط الرشع يحفع 
ؼيو التمسيح أوراقو وأقالمو ومرحفو، ويػجج ىشاؾ بعس التالميح مغ يدتعسل الكخسي الخاص بالسرحف 

عمى بداشة التعميع في  ، وىحا األمخ يجؿ عادة(59)كي تكػف الرفحات مفتػحة أمامو لديػلة القخاءة
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الكتاتيب والفصخة السيدخة لجييع لتحقيق تمظ الغاية، األمخ الحؼ نمسذ مغ خاللو مجػ تحسل السجتسع 
 الكػيتي ومثادختو لتقبل العمع وتحسل الرعاب مغ أجل كدب السعخفة.

يجمدػف ، إذ كاف غالبية التالميح (60)وقمسا كاف يدتخجـ في تمظ الكتاتيب الصاوالت "الخحالت"
عمى الحريخ، ولع تذيج الكتاتيب استعساؿ الخحالت حتى في السخاحل الستأخخة مشيا، وإنسا ضيخت تمظ 
الخحالت في عيج دشاء السجارس الحجيثة في الكػيت، وىػ داللة عمى ارتفاع مشدلتيا عغ الكّتاب، اما ؼيسا 

خ عمى وقٍت محجد وأفَّ التالميح يأتػف إلى يتعمق بالجواـ في تمظ الكتاتيب فعمى ما يبجو أّف الجواـ لع يقتر
 .(61)الكتاتيب بحدب ضخوفيع الحياتية

 في الكهيتانهاع الكتاتيب 
يذيج تاريخ الكػيت تدجيل الكثيخ مغ الكتاتيب سػاًء تمظ التي كانت مخررة لمحكػر أـ تمظ 

، والتاريخ حافل دحكخ (62)عالتي كانت تتعمع فييا اإلناث شيئًا مغ القخاءة والحفع لبعس سػر القخآف الكخي
أسساء الكثيخ مغ تمظ الكتاتيب، لحا نجج مغ السفيج اإلشارة إلى بعس تمظ الكتاتيب التي كاف ليا أثٌخ 
واضح في تشذئة األجياؿ الالحقة في السجتسع الكػيتي والتي تخكت برسة واضحة في نيزة التعميع 

 الحجيث في الكػيت ؼيسا بعج، ومغ تمظ الكتاتيب:
 كتاتيب الذكهرأواًل: 

، (63)مغ أقجـ الكتاتيب التي شيجتيا الكػيت قبل عقػد مزت ىػ كّتاب سميساف ربيع السػسػؼ 
وعمى الخغع مغ اعتقاد البعس بأنو ليذ مغ أوائل الكّتاب التي عخفيا تاريخ الكػيت، إال انو ُيعج مغ 

لعخبية، وأشيخ مغ تعمع ؼيو الذيخ يػسف دغ أقجميا وأشيخىا مشدلة، وكاف ُيعمع ؼيو القخآف الكخيع والمغة ا
 . (65)، وسمساف الرباح، وأدشاء الشقيب(64)عيدى القشاعي

، الحؼ أشتيخ صاحبو (66)وإلى جانب كّتاب السػسػؼ، كاف ىشاؾ كّتاب حسج عبجالخحسغ دػدؼ
الكػيت ليفتتح جدًء بالتجريذ داخل الكػيت وخارجيا، فقج دّرَس دػدؼ في الحداء ُثعَّ ما لبث أْف عاد إلى 

وناصخ  ،مغ دار أىمو كسقخ لكّتابو، ومغ أشيخ مغ تتمسح عمي يجيو الذيخ عبجهللا الجادخ الرباح
 .(68)، واستسخ كّتابو لتعميع الربية حتى بعج وفاتو(67)الجػعاف ومبارؾ الجػعاف، وأدشتو مخيع

ذكخ كّتاب الذيخ دمحم دغ إفَّ الحجيث عغ أقجـ الكتاتيب في الكػيت يكاد يكػف غيخ مجٍج دجوف 
، الحؼ تمقى تعميسو في بادغ األمخ كتمسيح في أحجػ الكتاتيب التي كانت مشتذخة في مشصقة (69)سيف

الحجاز ونجج، ُثعَّ وفجَّ بعج ذلظ إلى الكػيت ودرس في كتاتيبيا متخحًا مغ غخفة بأوقاؼ مدجج ىالؿ 
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 دغ سيف كاف قج عاصخ نيزة الكتاتيب وتصػرىا في السصيخؼ مقخًا لو، ومغ الججيخ بالحكخ أفَّ كّتاب دمحم
، ولع يقترخ التعميع في كّتابو عميو فقط وإنسا شاركو في مسارسة التعميع السال دمحم 1878الكػيت بعج عاـ 

الذػيعخ وكحلظ أدشو صالح دمحم دغ سيف، وأدغ أخيو ناصخ عبج هللا دغ سيف. ومغ أدخز تالميحه يػسف 
خزيخ عبج الخحسغ الخزيخ، ومسا يذار إليو أفَّ السصّػع دمحم دغ سيف كاف يسارس عبج اليادؼ السيمع، و 

 الصب الذعبي، لحا قرجه الكثيخيغ مغ أجل السعالجة إلى جانب التعميع.
وإلى جانب أولئظ السصّػعيغ والكّتاب، شيجت الكػيت أسساء الكثيخيغ الحيغ وفجوا إلييا أما بقرج 

دخز الػافجيغ إلييا السال قاسع دغ حدغ دغ باقخ، فقج وفج أرض الكػيت مغ نيل العمع أو لتجريدو، ومغ أ
ـ،  وكاف السال قاسع يجيج المغة العخبية 1878ىػ/  1295بالد فارس مع أخيو مال عادجيغ بحجود عاـ 

 قخاءة وكتابًة، وكاف مقخ كّتابو في الذارع السعخوؼ اليـػ في الكػيت دػ "شارع األميخ" في مشصقة ؾيرخية
ىػ/  1350التجار، وبعج وفاة السال قاسع خمفو أخيو السال عادجيغ في تمظ السيشة حتى وفاتو عاـ 

ـ، ويعتقج أفَّ كّتاب السال قاسع ومغ بعجه أخيو السال عادجيغ مغ أوائل الكتاتيب التي عمست أدشاء 1931
 .   (70)الكػيت الخط رسسًا وكتابَة فزاًل عغ القخاءة

ىػ/  1306تمظ السخحمة كّتاب السال راشج الرقعبي الحؼ أفتتح في عاـ كسا شيجت الكػيت في 
ـ أيزًا وقج تتمسح 1888ىػ/  13.6ـ في محمة السخزوؽ، وكّتاب السال دخيل دغ جدار في عاـ 1888

عمى يجيو يػسف دغ عيدى القشاعي، وكحلظ كّتاب الديج عبج الػىاب دغ يػسف الخفاعي الحؼ أفتتح 
ـ وكاف ُيعمع ؼيو الخط والحداب إلى جانب حفع القخآف الكخيع وتعمع الكتابة، 1889 ىػ/ 1307قخابة عاـ 

ـ، وكّتاب 1890ىػ/  1308وكّتاب السال عبج الػىاب دغ يػسف وأدشو السال ىاشع مغ بعجه بحجود عاـ 
السال عمي ـ لتعميع القخآف الكخيع فقط، وكّتاب 1892ىػ/  1310السال دمحم البػدؼ الحؼ فتح كّتابو في عاـ 

دغ عسار، وكّتاب السال دمحم دغ عثع والذيخ إسحاؽ، المحيغ كانا يعمساف القخآف الكخيع، إذ أفتتح األوؿ 
كّتابو في محمة الجػعاف، ديشسا أفتتح الثاني كّتابو في محمة عبج الخزاؽ، وألى جانب ىؤالء ضيخت بعس 

ـ أفتتح كّتاب السال زكخيا دغ 1895ىػ/  1313الكتاتيب ىشا وىشاؾ في مختمف أرجاء الكػيت، ففي عاـ 
دمحم االنرارؼ الخدرجي، وكّتاب السال حسادة في محمة الدعػد وقج خمفو أدشو السال جاسع في التعميع ديحا 
الكّتاب، وكّتاب السال عسخ، وكّتاب السال دمحم الفارسي في محمة القشاعات، وكّتاب عبج المصيف العسخ في 

أفتتح الذيخ يػسف دغ عيدى القشاعي كّتابو في محمة السشاخ  1907ىػ/  1325محمة البجر، وفي عاـ 
 . (71)وكاف يجرس ؼيو الفقو والتجػيج والحداب
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وىكحا زاد عجد الكتاتيب في الكػيت وأصبحت بالعذخات تقخيبًا، ولع تقترخ عمى مشيج معيغ دل 
القخاءة وحفع القخآف الكخيع، ورافق أخحت بالتصػر تجريجيًا فأدخمت الحداب والفقو ورسع الخط إلى جانب 

ذلظ زيادة واضحة في عجد التالميح، فأصبح مغ الصبيعي أف تذيج الداحة بعس السشافدة الصيبة ديغ 
السصّػعيغ لكدب أكبخ عجد مغ التالميح عمى الخغع مغ احتفاظ أغمب الكّتاب عمى تالميح الحي الحؼ 

 .(72)يفتح ؼيو
 ثانيًا: كتاتيب اإلناث

الكتاتيب في الكػيت عمى الحكػر فقط، فعمى الخغع مغ محافطة السجتسع الكػيتي  لع تقترخ
وتجيشو إال أنو كانت ىشاؾ بعس الكتاتيب الخاصة باإلناث، ومع أفَّ تقاليج السجتسع وأعخافو القبمية قج 

التاريخ أخخت نػعًا ما ضيػر تمظ الكتاتيب إال أنيا لع تقف عائقًا في تصػرىا في السخاحل الالحقة، و 
الكػيتي شاىج عمى ضيػر العجيج مغ تمظ الكتاتيب والسصّػعات التي أسيست دخفج السعخفة الكػيتية 
بالذيء الكثيخ، وحسمت أسساء بعس السصّػعات الالتي كاف ليغ الفزل الكبيخ في التعميع ونيزتو في 

 البالد في العقػد الالحقة.
قخآف الكخيع وحفطيا، ولعل الجانب الجيشي كاف كانت أغمب كتاتيب البشات تختز دتعميع آيات ال

ىػ الغالب في ىحا السجاؿ، فقج كاف الجيغ حاضخًا في األساس لمخغبة في تعمع البشات مبادغ الجيغ 
الحشيف وخرػصًا الرالة، ومع أفَّ تمظ الكتاتيب كانت مخترة باإلناث إال أنو كاف ىشاؾ بعس 

 .(73)صغار العسخ إلى جانب اإلناثالكتاتيب التي يدجل فييا بعس الربية مغ 
ومغ أقجـ كتاتيب اإلناث والسصّػعات التي ضيخت في أواخخ القخف التاسع عذخ وأوائل القخف 

، وكّتاب لصيفة دمحم جاسع (75)، وكّتاب مػزة دشت حسادة(74)العذخيغ كّتاب شخيفة حديغ العمي العسخ
، وكّتاب عائذة (78)السصّػعة أميشة دشت سميع ، وكّتاب(77)، وكّتاب صالحة دمحم عمي الخامدؼ (76)الذسالي

، وقج كاف لتمظ الكّتاب أثخىغ البارز في السجتسع الكػيتي (80)، وكّتاب أميشة العسخ(79)دشت جسعة السحسج
ونيزتو التعميسية، فقج درس في تمظ الكتاتيب الكثيخ مغ اإلناث الالتي يعػدف إلى أسخ عخيقة عخفت 

مظ الكتاتيب السجتسع الكػيتي بالعجيج مغ السصّػعات الالتي أصبحغ ؼيسا بعج بعمسيا وتجيشيا، كسا أرفجت ت
 مغ معمسات االجياؿ الالحقة.

وإلى جانب تمظ الكّتاتيب نجج مغ السفيج اإلشارة إلى بعس السصّػعات الالتي ذاع صيتيغ خالؿ 
والسصّػعة لصيفة الديج تمظ السخحمة، ومشيغ السصّػعة شخيفة الديج عسخ والسصّػعة عائذة الديج عسخ 

عسخ والسصّػعة زىخة الديج عسخ، وجسيعيغ مغ أسخة آؿ العسخ السعخوفة في الكػيت وكاف كّتاديغ في 
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 ، والسصّػعة لصيفة السشرػر(82)1948، والسصّػعة حرة الحشيف الستػؼية في عاـ (81)محمة الذخؽ 

ػخ ٌٌٛٛح ّٛ ٚأثٕزٙب اٌّط
(83)

كّتاديا كاف ُيجرس ؼيو بعس أخبار ومسا يججر إليو الحجيث أفَّ  
الجاىمية ومخحمة الجعػة اإلسالمية، فزاًل عغ التعميع لبعس التجاديخ االجتساعية وبعس 

، والسصّػعة لػلػة 1978التي تػفيت في عاـ  (84)، والسصّػعة حميسة فخج مبارؾالتجديخ السشدلي والصبخ
، والسصّػعة (86)ّػعة ـيا عبجالخحسغ الجاسع، والسص1973التي تػفيت في عاـ  (85)أحسج دخاؾ العريسي

، (89)، والسصّػعة أميشة سيج عمي صالح زلدلة(88)، والسصّػعة فاشسة الرخعاوؼ (87)دجرية فخج العتيقي
، وىحا األمخ بحج ذاتو يجلل عمى (91)، والسصّػعة مخيع حسج دػدؼ(90)والسصّػعة لػلػة مال صالح الخبيعة

والقفدة العمسية الكبيخة التي شيجتيا ىحه الفئة السيسة بالشدبة لمسجتسع مجػ تصػر تعميع اإلناث في الكػيت 
 الكػيتي السحافع.

كتاتيب اإلناث وأعجاد السصّػعات الكبيخ ما ىػ إال إشارة واضحة  كثخةومغ ىشا يسكغ االعتقاد بأفَّ 
حاؾ ومحافطتو، إال عمى الخغع مغ انغالؽ السجتسع الكػيتي آنتعميع اإلناث،  الخغبة السمحة فيعمى مجػ 

واكبت مديخة العمع جشبًا إلى جشب مع الخجل، ولع تقف التقاليج البجائية عائقًا أماميا، دل واصمت  أفَّ السخأة 
معمسات في السجارس الحجيثة التي شيجتيا الكػيت ؼيسا أديبات و شخيق العمع حتى أصبحغ البعس مشيغ 

 بعج.
 الخاتمة

 ما يأتي:مغ خالؿ ذلظ العخض يسكغ استشتاج 
ِإفَّ نذأة الكػيت ذات السػارد الذحيحة، فخضت عمييا االكتفاء بالتساس ضخوريات الحياة واالعتساد  -

 أفَّ  إالعمى البحخ، فمع تدسح األوضاع االقترادية والسادية بطيػر بعس السخافق العامة كالسجارس، 
ة عشج مسارسة التجارة الفخد الكػيتي بحكع شبيعتو الجيشية أو بدبب حاجتو االجتساعية وخاص

مغ سػر القخآف الكخيع أو معخفة الكتابة التي تعيشو في  ر يتصمع لتعمع القخاءة وحفع بعسواالبحا
مسارساتو التجارية، لحا التسذ ذلظ مغ خالؿ أبدط الدبل لجيو وىػ السدجج ومغ بعجه في الكّتاب، 

 السجتسع ومتصمباتو السحجودة.وىكحا كاف التعميع يدتسج أىجافو ومبادئو وأنساشو مغ حاجات 
ومشح أْف وجج التعميع في السدجج أو الكتاتيب كانت أىجافو ديشية بحتو في بادغ األمخ، وعشجما خصا  -

ومغ ُثعَّ الكتابة ومعخفة  الحخوؼالحاجة إلى تعمع القخاءة ونصق ضيخت ذلظ التعميع خصػة أخخػ 
ال تكفي لػحجىا ولكغ يجب عميو قخاءتو قخاءة  بأفَّ قخاءة القخآف الكخيعالفخد رسػميا، فقج أدرؾ 

صحيحة، ومغ ىشا دجأ تحؽيع وتعميع التالوة أؼ تعميع القخاءة الرحيحة، األمخ الحؼ استمـد معو تعمع 
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الحخوؼ والكمسات تبعًا لمحاجات غيخ الجيشية وإنسا فخضت عمييع البيئة وااللتدامات االجتساعية، 
 القخآف وحجه، وإنسا ليسا ضخورياتيسا األخخػ في الحياة العسمية.فالقخاءة والكتابة ال تختبصاف ب

نو ال رقابة عمى التعميع في السدجج، فكحلظ لع تكغ ىشاؾ رقابة عمى التعميع في الكتاتيب، فقج أوكسا  -
كاف أصحاب الكتاتيب أحخارًا في اختيار السادة التي يقػمػف دتعميسيا، وكحلظ في اختيار بعس 

التجريذ في كّتاديع، واالنكى مغ ذلظ إفَّ التمسيح في الكّتاب لع يكغ بة عشيع في السصّػعيغ لإلنا
السصّػع مدؤواًل عشو داخل الكّتاب فقط، وإنسا مدؤواًل عغ سمػكو في الخارج أيزًا، وكأنيا تخبية 

و يع ؼيحيمػنيع لذتكي األىل لمسصّػع عغ سمػؾ أدشائشاممة ضسغ حجود وآداب السجتسع، وغالبًا ما ي
 ليشالػا عشجه العقاب.

ولع يكغ في الكّتاب سمع تعميسي ثادت، وإنسا يقترخ األمخ عمى مجػ قادمية التمسيح عمى حفع القخآف  -
إذ كاف الدمع التعميسي بذكل عاـ يتخاوح ما ديغ سشتيغ أو ثالث، الكخيع، وتقبل القخاءة والكتابة، 

السكمف ديا مغ القخآف الكخيع، اما مغ يتعمع وبعجىا تجخػ لو حفل الختسة بعج أكساؿ حفع االجداء 
وىحا يؤكج عمى مدألة  كتابة فأنو يعخض نفدو عمى التجار، ليحكسػا في نجاحو أو رسػبوالقخاءة وال

 ميسة وىي تجخل حاجات البيئة لتفخض نفديا عمى شبيعة الحياة االجتساعية في الكػيت.
وميسًا في تحقيق شفخة كبيخة في التعميع لع تعخفيا الكتاتيب قج أدت دورًا كبيخًا  فَّ إ وصفػة القػؿ -

ال تػجج فييا مجارس حجيثة الكػيت مدبقًا، إذ كانت البالد قج قزت ما يديج عمى القخنيغ ونيف 
الكتاتيب، ال سيسا وأف األخيخة قج  ومغ ُثعَّ معتسجًة عمى التعميع التقميجؼ في السدجج، وغشسا كانت 

 .1912تتاح السجرسة السباركية في عاـ استسخت في عصاءىا حتى بعج اف
 اليػامر

                                                           

؛ دمحم ؽَٓ اٌؼ١لهًٚ، 9، ص1962فبٌل اٌؾبرُ، ِٓ ٕ٘ب ثلأد اٌى٠ٛذ، اٌؼ١ِّٛخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، كِشك،  ( ػجلهللا1)

 .133، ص2002ربه٠ـ اٌى٠ٛذ اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبطو، كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش، اٌى٠ٛذ، 

َّْ ثٕبء اٌَّغل وبْ فٟ ػبَ 2) ٚ٘ٛ فالف اٌٛالغ، ٌٓ أغٍت َ 1765٘ـ / 1179( ٌمل موود كائوح األٚلبف اٌى٠ٛز١خ إ

َّْ اٌَّغل لل أُػ١ل رو١ِّٗ فٟ ػبَ  َ، فى١ف ٠ىْٛ ثٕبءٖ ثؼل 1745٘ـ / 1158اٌّظبكه اٌزبه٠ق١خ رىبك رزفك ػٍٝ أ

 .14ػشو٠ٓ ػبِبً ػٍٝ اٌزو١ُِ. ٠واعغ: ػجلهللا فبٌل اٌؾبرُ، اٌّظله اٌَبثك، ص

؛ ػبئل ِغ١ل ػجل ى٠ل اٌؼ١َبٚٞ، 14اٌؾبرُ، اٌّظله اٌَبثك، ص( َٔجخ إٌٝ ِؤٍَٗ ػجل هللا ثٓ ثؾو. ٠ٕظو: ػجلهللا فبٌل 3)

و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، -، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح، عبِؼخ ثبث1971ً-1946رطٛهاد اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌى٠ٛذ 

؛ وٛصو غؼجبْ ػجلاٌؾَٓ، األٚػبع االعزّبػ١خ فٟ اٌى٠ٛذ فٟ ِوؽٍخ ِب لجً إٌفؾ، ِغٍخ اٌق١ٍظ 23، ص2017

؛ ٚوبٌخ االٔجبء 141، ِووي كهاٍبد اٌجظوح ٚاٌق١ٍظ اٌؼوثٟ، عبِؼخ اٌجظوح، ص4 – 3، اٌؼلك 40اٌؼوثٟ، اٌّغٍل 

 .8، ص2015، 3اٌى٠ٛز١خ )وٛٔب( ِغٍخ اٌل٠ٚشخ، اٌؼلك

 .8( ٚوبٌخ االٔجبء اٌى٠ٛز١خ )وٛٔب(، اٌّظله اٌَبثك، ص4)

 .20، ص2002، اٌى٠ٛذ، 1كٌٚخ اٌى٠ٛذ "كهاٍخ رٛص١م١خ"، اٌّغٍلِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ فٟ ( 5)



 

 

 

 

 

98 
 

 احباخ املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املسحجدات احلديثة يف انحعهيم انعايل يف ظم انحعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كانون االول  16-17

 

                                                                                                                                                                                     

، 1994،  كاه لوؽبً ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌى٠ٛذ 2( ػجل اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، ِؾبػواد ػٓ اٌّغزّغ اٌؼوثٟ ثبٌى٠ٛذ، ؽ6)

شأح ٍٍٛٓ عجبه ػجل اٌوؽّٓ، رطٛه اٌؾووخ اٌفىو٠خ ٚرلػ١ُ إٌٙؼخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌضمبف١خ فٟ اٌى٠ٛذ ِٕن إٌ؛ 105ص

 .209، ص2016، 24، ِغٍخ آكاة اٌفوا١٘لٞ، اٌؼلك 1973ٚؽزٝ ػبَ 

ع ٠طٍك فٟ اٌى٠ٛذ ػٍٝ ِؼٍُ اٌىزّبة، اَ إما وبْ فٟ هأٞ اٌؼبِخ ثأٔٗ ػبٌّبً ع١ٍالً فئُٔٙ فٍؼٛا ػ١ٍٗ ٌمت 7) ّٛ ( وبْ أٍُ اٌّط

 .122"اٌش١ـ". ٠ٕظو: ػجل اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، اٌّظله اٌَبثك، ص

ع. ٠ٕظو: ثله ٔبطو اٌّط١وٞ، اٌغّؼ١خ ( وبْ اٌزؼ١ٍُ فٟ مٌه 8) ّٛ اٌٛلذ رم١ٍل٠بً، فبٌزؼ١ٍُ وبْ ٠مَٛ ػٍٝ اٌغٙل اٌفوكٞ ٌٍّط

َ، ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، 1913 -٘ـ  1331اٌق١و٠خ اٌؼوث١خ ٚثٛاو١و إٌٙؼخ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌى٠ٛذ 

 . 22َ، ص1998-٘ـ1418اٌى٠ٛذ 

َّْ اٌٙلف ِٓ اٌزؼ١ٍُ 9) فٟ اٌى٠ٛذ فٟ ثبكا األِو وبْ ِٕظجبً ػٍٝ رؼٍُ اٌمواءح كْٚ اٌىزبثخ ثغ١خ ِؼوفخ ( اػزمل اٌجؼغ ثأ

رؼب١ٌُ اٌل٠ٓ ٚرأك٠خ ػجبكارُٙ ثظٛهح طؾ١ؾخ، ٌنٌه وبْ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌمواءح كْٚ اٌىزبثخ ٠ٚؼًٍ مٌه ٌؼلَ ٚعل 

 .28ػوٚهح ٍِؾخ ٌزؼٍُ اٌىزبثخ. ٠ٕظو: ػبئل ِغ١ل ػجل ى٠ل اٌؼ١َبٚٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص
 

 .210ٍٍٛٓ عجبه ػجل اٌوؽّٓ، اٌّظله اٌَبثك، ص( 10)

، هاثطخ 2؛ دمحم ؽَٓ ػجلهللا، اٌؾووخ األكث١خ ٚاٌفىو٠خ فٟ اٌى٠ٛذ، ؽ17( ػجل هللا آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص11)

 .133، ص2014األكثبء اٌى٠ٛز١١ٓ، اٌى٠ٛذ، 

 .25د اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص؛ ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍب134( دمحم ؽَٓ ػجلهللا، اٌّظله اٌَبثك، ص12)

 .42-38، ص1984( ؽبرُ عبٍُ شٙبة، ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌى٠ٛذ أ٠بَ ىِبْ، اٌى٠ٛذ، 13)

؛ ػجل 26؛ ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص134( دمحم ؽَٓ ػجلهللا، اٌّظله اٌَبثك، ص14)

 .122اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .122ؽ١َٓ، اٌّظله اٌَبثك، ص ( ػجل اٌؼي٠ي15)

 .26ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص؛ 74اٌّظله اٌَبثك، صؽبرُ عبٍُ شٙبة،  (16)

 .29ػبئل ِغ١ل ػجل ى٠ل اٌؼ١َبٚٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص (17)

 .30( ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص18)

؛ ل١ٌ عٛاك ػٍٟ اٌغو٠وٞ، اِز١بىاد ٔفؾ اٌى٠ٛذ ٚآصبه٘ب 29اٌؼ١َبٚٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص( ػبئل ِغ١ل ػجل ى٠ل 19)

 -، اؽوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ِٕشٛهح، اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ1961-1934االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ 

 .124، ص2005اٌغبِؼخ اٌَّزٕظو٠خ، 

َ، ٚوبْ ٚاٌلٖ ِٓ ش١ٛؿ اٌؼٍُ، كهً ػضّبْ فٟ االؽَبء اطٛي اٌل٠ٓ ٚاٌٍغخ 1766٘ـ /  1180ػضّبْ ثٓ ٍٕل: ٌٚل فٟ ػبَ ( 20)

ٚإٌؾٛ، ِٚٓ صُ ػبك إٌٝ اٌى٠ٛذ فأفن ػٓ لبػ١ٙب دمحم ثٓ ف١وٚى، ٚ٘ٛ أٚي اٌمؼبح فٟ اٌى٠ٛذ، صُ لظل ثغلاك ِٚٓ ثؼل٘ب 

ػجل اٌّؾَٓ َ. ٠ٕظو: 1826٘ـ / 1242ٛك ثط١ت أفجبه اٌٛاٌٟ. رٛفٟ فٟ ػبَ اٌجظوح، ٌٚٗ ػلك ِٓ اٌىزت ِٕٙب ِطبٌغ اٌَؼ

 .31 -30اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص؛ 112، ص1998ػجلهللا اٌقوافٟ، ِوثْٛ ِٓ ثالكٞ، اٌى٠ٛذ، 

 .122ػجل اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، اٌّظله اٌَبثك، ص (21)

َ، ػوفذ ػبئٍزٗ ثبٌؼٍُ ٚاٌٛهع، كهً ا١ٌَل أؽّل ػٍٝ ٠ل ػجلهللا ثٓ 1797٘ـ/ 1213( أؽّل اٌطجبؽجبئٟ: ٌٚل فٟ ػبَ 22)

دمحم ثٓ ف١وٚى ٚػٓ ٚاٌلٖ ا١ٌَل ػجلاٌغ١ًٍ اٌطجبؽجبئٟ، ٚلل ؽفع ِزوعّٕب اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚرؼٍُ اٌفمٗ ٚاإلهشبك، أطجؼ 

٠ٍٚٛف ا١ٌؼمٛة. رٛفٟ فٟ إِبِبً فٟ َِغل اٌؾلاك فٟ اٌى٠ٛذ، ِٚٓ أشٙو ِٓ رزٍّن ػٍٝ ٠ل٠ٗ فبٌل ػجلهللا اٌؼلٍبٟٔ، 

ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ؛ 153ػجل اٌّؾَٓ ػجلهللا اٌقوافٟ، اٌّظله اٌَبثك، صَ. ٠ٕظو: 1878٘ـ/ 1295ػبَ 

 .31اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .122ػجل اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، اٌّظله اٌَبثك، ص؛ 76اٌّظله اٌَبثك، صؽبرُ عبٍُ شٙبة،  (23)
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َ فٟ ِٕطمخ فو٠ظ اٌؼٛاىَ اٌزبثؼخ ٌٍى٠ٛذ، ٚكهً فٟ اٌَّبعل 1859٘ـ/ 1276َِبػل ثٓ ػجلهللا اٌؼبىِٟ: ٌٚل فٟ ػبَ ( 24)

َ ٚكهً ِجبكا اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ ػٍٝ ٠ل 1864٘ـ/ 1281ٚاٌىزبر١ت إٌّزشوح فٟ ِٕطمخ ٍىٕبٖ آٔنان، صُ ٍبفو إٌٝ ِظو فٟ ػبَ 

. 1882٘ـ/ 1300، ٚثؼل٘ب ػبك إٌٝ ثالكٖ فٟ ؽلٚك ػبَ 1881ٓ االى٘و ثؾلٚك ػبَ هعبي اٌل٠ٓ فٟ اٌمب٘وح، فمل ٔبي اٌشٙبكح ِ

-99، ص٠1998ؼمٛة ٠ٍٛف اٌغ١ُٕ، ِالِؼ ِٓ ربه٠ـ اٌى٠ٛذ، اٌى٠ٛذ . ٌٍّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد. ٠ٕظو: 1943رٛفٟ فٟ ػبَ 

، 1997بد اٌى٠ٛز١خ، اٌى٠ٛذ، ؛ ؽالئغ ثؼضبد اٌى٠ٛذ إٌٝ ِظو، ِغٍخ اٌجؼضخ، اٌّغٍل اٌضبٌش، ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلها114ٍ

 .31؛ ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص27-26ص

 .32ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص؛ 218ػجل اٌّؾَٓ ػجلهللا اٌقوافٟ، اٌّظله اٌَبثك، ص (25)

ؾّٛك اٌغّؼخ، ٔشأح اٌزؼ١ٍُ اٌوٍّٟ اٌؾل٠ش فٟ ؛ أؽّل ػجل اٌٛ٘بة 124ِل١ٌ عٛاك ػٍٟ اٌغو٠وٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص( 26)

 .18، ص2006و١ٍخ ا٢كاة،  –، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح، عبِؼخ اٌّٛطً 1971 – 1945اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ 

ِووي اٌجؾٛس ؛ 124ل١ٌ عٛاك ػٍٟ اٌغو٠وٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص؛ 78اٌّظله اٌَبثك، صؽبرُ عبٍُ شٙبة،  (27)

 .32اٌَبثك، ص ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله

ٍُ، ٍّٚىٙب ألً  20ٍُ رمو٠جبً، ٚػوػٙب  40األٌٛاػ: وٍّخ ِفوك٘ب "ٌٛػ" ٚ٘ٛ ػجبهح ػٓ لطؼخ َِزط١ٍخ ِٓ اٌقشت ثطٛي ( 28)

َُّ  1رمو٠جبً ِٓ  ُ ٍُ، ٚرٕؼُّ ػبكحً ثبٌط١ٓ اٌٍيط اٌنٞ ٠ؼوف ثـ "ؽ١ٓ فبٚح"، ٠ٚىزت ػ١ٍٙب اٌّطٛع ؽوٚف اٌٙغبء ثبٌؾجو األٍٛك، ص

اٌقشجٟ اٌمل٠ُ ثٍٛػٍ عل٠ل ِظٕٛع ِٓ اٌؾغو األٍٛك ٚلل عٟء ثٗ ِٓ إٌٙل ٚأفن اٌّطبٚػخ ثبٌىزبثخ ػ١ٍٗ ثمٍُ ِٓ  أُثلي اٌٍٛػ

 . 53اٌؾغو اٌوِبكٞ. ٌٍّي٠ل ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .188ػجل اٌّؾَٓ ػجلهللا اٌقوافٟ، اٌّظله اٌَبثك، ص (29)

 .35، صاٌّظله اٌَبثكؽبرُ عبٍُ شٙبة، ؛ 27 – 25هٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص( ػجل هللا آي 30ٛٔ)

 .54ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص؛ 38اٌّظله اٌَبثك، صؽبرُ عبٍُ شٙبة،  (31)

 .203ػجل اٌّؾَٓ ػجلهللا اٌقوافٟ، اٌّظله اٌَبثك، ص (32)

 .55اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، صِووي ؛ 86اٌّظله اٌَبثك، صؽبرُ عبٍُ شٙبة،  (33)

 .125ل١ٌ عٛاك ػٍٟ اٌغو٠وٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص (34)

ع ِٓ ٌٟٚ أِو اٌز١ٍّن، ٚوبْ ػبكحً ِب وبٔذ رلفغ فٟ طجبػ  35) ّٛ ( اٌق١َ١ّخ: ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ آعو أٍجٛػٟ ٠زمبػبٖ اٌّط

فٟ أوضو األؽ١بْ ٔظف أٚ هثغ هٚث١خ، أٚ ِملاه ث١َؾ ٠َٛ اٌق١ٌّ ِٓ وً أٍجٛع َٚٔجزٙب ث١َطخ علاً لل ال رزغبٚى 

؛ ػجل اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، اٌّظله 28ِٓ اٌوى إٌبشف أٚ اٌؾٕطخ أٚ اٌزّو. ٠ٕظو: ػجلهللا آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .62؛ ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص123اٌَبثك، ص

أْ ِملاه٘ب لل ٠ىْٛ ِبكح ػ١ٕ١خ ١ٌٌٚ ِبك٠خ فمؾ، وأْ رىْٛ َٔجخ ِٓ اٌمّؼ أٚ ( إٌبفٍخ: ٚرقزٍف ػبكح ػٓ اٌق١َ١ّخ إم 36)

ع فٟ إٌّبٍجبد اٌل١ٕ٠خ رؾل٠لاً ِضً ٠َٛ  ّٛ اٌوى أٚ اٌزّو أٚ اٌّبي فٟ ثؼغ األؽ١بْ، ٠ٙل٠ٙب ٌٟٚ أِو اٌز١ٍّن إٌٝ اٌّط

ِٓ ػبشٛهاء. ٠ٕظو: ػجلهللا آي اٌٌّٛل إٌجٛٞ أٚ إٌظف ِٓ شؼجبْ أٚ ٠َٛ اإلٍواء ٚاٌّؼواط أٚ فٟ ٠َٛ اٌؼبشو 

 .62؛ ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص28ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص

ع لجً أ٠بَ اٌؼ١ل أٚ ثؼل٘ب، ٠ٚقزٍف ِملاه اٌّبي ثؾَت للهح األٍو ( 37) ّٛ اٌؼ١ل٠خ: ٟٚ٘ ِجٍغ ِٓ اٌّبي ٠ملِٗ ٌٟٚ أِو اٌز١ٍّن إٌٝ اٌّط

 .62؛ ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص29ي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، صػٍٝ مٌه. ٠ٕظو: ػجلهللا آ

ٚوبٔذ رَّٝ فٟ اٌى٠ٛذ ثج١يح، وّب ػوفذ شؼج١بً  1830( اٌوٚث١خ: ٟ٘ ػٍّخ ٕ٘ل٠خ كفٍذ إٌٝ اٌى٠ٛذ ثؾلٚك ػبَ 38)

١َٔبْ  1ثبٌوٚث١خ إٌٙل٠خ ٌغب٠خ ثّظطٍؼ ث١يح أَ عالة ٚمٌه ٌٛعٛك هٍُ أٍل٠ٓ ِزمبث١ٍٓ، ٚلل اٍزّو رؼبًِ اٌى٠ٛذ 

 6-2ػٕلِب طله اٌل٠ٕبه اٌى٠ٛزٟ. ٠ٕظو: ػبكي دمحم اٌؼجل اٌّغٕٟ، ك١ًٌ ِؼوع اٌؼٍّخ اٌى٠ٛز١خ ػجو اٌزبه٠ـ  1961

 ِٚب ثؼل٘ب. 12، ص1996، ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌى٠ٛذ ، 1996ِبهً 

 .55ك، ص( ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبث39)

 .56؛ ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص122ػجل اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، اٌّظله اٌَبثك، ص (40)

 .122؛ ػجل اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، اٌّظله اٌَبثك، ص17( أؽّل ػجل اٌٛ٘بة ِؾّٛك اٌغّؼخ، اٌّظله اٌَبثك، ص41)
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 .31( ػجل هللا آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص42)

ثبٌغؾ١شخ، ٚاٌغؾ١شخ ٟ٘ ػجبهح ػٓ ػظب غ١ٍظخ رىْٛ ثطٛي ِزو ٚٔظف رمو٠جبً، ٚفٟ غٍع ثٛطز١ٓ فأوضو، اٌفٍمخ: ٚرَّٝ ( 43)

فظً ث١ٓ وً صٍش ِٓ ؽٌٛٙب ثضمت أكفً ف١ٗ ؽوف ؽجً ثطٛي اٌؼظب ١ٌزلٌٝ ٍٚطٗ ٠ٚزَغ إلكفبي هعٍٟ اٌز١ٍّن ف١ٗ، صُ رلاه 

ع ثبٌؼوة ف١ظً اٌز١ٍّن اٌؼظب ١ٌٍف ثبلٟ ِزَغ اٌؾجً ػ١ٍٙب، ٠ٚؼ١ك ػٍٝ هعٍٟ اٌز١ٍّن  ّٛ فال ٠َزط١غ رؾو٠ىّٙب، صُ ٠جلا اٌّط

ع أٚ ٠ؼغي فٟ مٌه. ٠ٕظو: ػجل هللا آي  ّٛ ٠زٍٜٛ ِٓ األٌُ ٚهعالٖ فٟ اٌغؾ١شخ ال ٠مله ػٍٝ إفواعّٙب ؽزٝ ٠ط١ت فبؽو اٌّط

 .59؛ ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص33ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .32 آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص( ػجل هللا44)

 .35-32( ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً ػٓ ٘نا اٌّٛػٛع. ٠واعغ: ػجل هللا آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص45)

 .31( ػبئل ِغ١ل ػجل ى٠ل اٌؼ١َبٚٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص46)

ِووي ػظو اٌٍؤٌؤح،  ٠ٍٛف اٌغ١ُٕ، ٚصبئك ِٓػجلهللا  . ٠ٕظو:ػٓ رغبهح اٌٍؤٌؤح فٟ اٌى٠ٛذ ( ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفبط47ً١)

 .1998اٌى٠ٛذ،  اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ،

( ٠َٛ اٌمفبي: ٚ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌنٞ ٠ؾزفً ف١ٗ اٌّغزّغ اٌى٠ٛزٟ ثؼل ػٛكح اٌَفٓ ِٓ هؽٍخ اٌغٛص ػٓ اٌٍؤٌؤ. ٠ٕظو: ِووي 48)

 .58اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .58اٌّظله اٌَبثك، ص( ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، 49)

ع، أٞ فٟ ثلا٠خ كفٌٛٗ اٌىزَّبة، ٟٚ٘ ػٍٝ 50) ّٛ ( اٌلفبٌخ: ٚ٘ٛ هٍُ ٠ملِٗ ٌٟٚ آِو اٌز١ٍّن ػٕلِب ٠َغً أٍّٗ ػٕل اٌّط

ِملاه اٌّؼطٝ، فئْ وبٔذ كٍّخ "ثؾَت اٌزؼج١و اٌى٠ٛزٟ اٌلاهط" طوف اٌزال١ِن ١ٌشٙوٚا أِو كفٌٛٗ اٌىزّبة ولػب٠خ 

 .28بء ٚاألغ١ٕبء. ٠ٕظو: ػجلهللا آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، صٌٗ ثأٔٗ ٠ؼٍُ أثٕبء اٌٛعٙ

ع ثٛطفٗ أؽك ِٓ غ١وٖ ثٙب، ٚػبكحً ِب 51) ّٛ ً ِب وٕذ رُؼطٝ ٌٍّط ( اٌفطوح: ٠ٚمظل ثٙب فطوح ػ١ل اٌفطو اٌّجبهن، ٚغبٌجب

؛ 29ك، ص أهؽبي ِٓ اٌؾٕطخ أٚ اٌزّو أٚ اٌوى. ٠ٕظو: ػجلهللا آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبث 6وبْ ِملاه٘ب ٠وثٛ ػٓ 

 .62ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

ع ثؼل ارّبَ اٌز١ٍّن ٌزؼ١ٍّٗ فٟ اٌىزّبة، ٚرلفغ ِجبٌغٙب 52) ّٛ ( اٌقزّخ أٚ اٌغيء: ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ ثؼغ اٌٙلا٠ب اٌزٟ رملَ ٌٍّط

ً ِب وبٔذ رلفغ ثشىً ِ 13ثؼل إرّبَ ؽفع اٌز١ٍّن ٌـ  غيء ثؼل ؽفع اٌز١ٍّن ٌىً ٍٛهح عيءاً ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٚغبٌجب

َُّ "اٌفغو" ٚ"ػُ" ٚلً  َُّ "رجذ ٠لا..." ِٚٓ ثؼلٖ "ٌُ ٠ىٓ..."، صُ ػٍٝ أفواك، وأْ رملَ ثؼل ؽفظٗ "ٌٍفبرؾخ" ِٚٓ صُ

أٚؽٟ..." ٚ"رجبهن" ٚ"اٌوؽّٓ" ٚ"اٌناه٠بد" ٚ"٠ٌ" ٚ"اٌىٙف" ٚ"ثواءح"، ...أٌـ، ٌٚىٓ فٟ ثؼغ األؽ١بْ ٠ىْٛ 

ع ػٍٝ أْ ٠ىْٛ رمل٠ُ رٍه اٌٙلا٠ب ثشىً ِمطٛع ثؼل فزُ اٌز١ٍّن ٌؾفع اٌموآْ ٕ٘بن أرفبق ث١ٓ ٌٟٚ ا ّٛ ألِو ٚاٌّط

؛ ِووي 29اٌىو٠ُ، ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠ؼفٝ اٌز١ٍّن ِٓ أٞ هٍُ آفو. ٠ٕظو: ػجلهللا آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص 

 .62اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 – 20مبَ فٟ ؽبي ػلَ للهح اٌز١ٍّن ػٍٝ كفغ أعٛه اٌقزّخ، ٚلل رزواٚػ ِجبٌغٙب إٌٝ ِب ث١ٓ ( اٌزؾ١ّلح: ٟٚ٘ اؽزفبي 53٠)

ًٍ ِغ هفبلٗ ف١طبف ثٗ ػٍٝ اٌج١ٛد ِلح صالصخ  100 هٚث١خ، ٚوبٔذ ِوا١ٍّٙب رمبَ ػٍٝ شىً اٌطٛاف ثبٌز١ٍّن فٟ ؽف

اءرٗ عٍّخ عٍّخ ٠ٚوك ػ١ٍٗ ِٓ لجً ثم١خ أ٠بَ ٌمواءح اٌزؾ١ّلح فٟ وزبة طغ١و ِؼل ٌنٌه اٌغوع، ؽ١ش ٠مَٛ اٌز١ٍّن ثمو

ع، اٌنٞ ٠مَٛ ثلٚهٖ ثئػطبء  ّٛ َُّ رمل٠ّٗ إٌٝ اٌّط األؽفبي ثىٍّخ آ١ِٓ، ٚمٌه ثمظل ؽٍت اٌّشبهوخ ثغّغ اٌّبي، ِٚٓ صُ

ثؼؼبً ِٓ اٌّبي إٌٝ اٌز١ٍّن اٌمبها ٌٍزؾ١ّلح. ٚثٙنا اٌظلك ٠ش١و ػجل هللا آي ٔٛهٞ فٟ وزبثٗ "لظخ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌى٠ٛذ" 

َّْ آفو ػٙلٖ ثبٌزؾ١ّلح وبْ فٟ ػبَ  ؛ ِٚب لجٍٙب: ِووي ٠.30ٕظو: ػجلهللا آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص1942أ

 . 62اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .62( ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص54)

 .49، ص ١ٍ2018وح ١َِٚوح، اٌى٠ٛذ، –ق اٌّطٛع جل اٌوىااٌؼي٠ي ػ ػجلػجلاٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ،  (55)
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( كافً اٌل٠ٛا١ٔخ وبٔذ رُؼوف ِوارت إٌبً ِٓ ِغبٌَُٙ، ِٚٓ فالي رٍه اٌل٠ٛا١ٔبد وبْ ٠ُؼوف ط١ذ األٍوح 56)

 ِٚىبٔزٙب االعزّبػ١خ، ٚوبٔذ رٍه اٌل٠ٛا١ٔبد ثّضبثخ إٌبكٞ اٌضمبفٟ ٚاٌغّؼ١خ االكث١خ ٚاٌّووي االعزّبػٟ ٚاٌّمٙٝ

؛ اٌؾج١ت اٌغٕؾبٟٔ، اٌى٠ٛذ 124اٌشؼوٞ ألثٕبء اٌى٠ٛذ فٟ اٌَبثك. ٠ٕظو: ػجل اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .83-78، ص2005ث١ٓ األٌِ ٚا١ٌَٛ، ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌى٠ٛذ 

َّْ اٌّلهٍخ اٌؼبِو٠خ اٍزأعود ك٠ٛا١ٔخ اٌؼبِو، ِٚلهٍخ اؽّل اٌق١ٌّ لل اٍزأعو 57) ٌٙب غوفخ وج١وح ِٓ ك٠ٛا١ٔخ ( ٠نوو أ

ا١ٌَّؾ، ِٚلهٍخ ػجل اٌٍط١ف اٌؼّو اٌزٟ اٍزأعو ٌٙب غوفخ ػ٠ٍٛخ ِٓ ث١زٗ، ِٚلهٍخ ِال دمحم اٌّطو فٟ اٌّولبة 

اٍزأعو ٌٙب غوفز١ٓ ِٓ اؽلٜ ث١ٛد إٌّطمخ، أِب دمحم ثٓ ١ٍف فمل فزؼ وزَّبثٗ فٟ غوفخ ثأٚلبف َِغل اٌّط١وٞ. ٠ٕظو: 

 .63اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، صِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد 

 .63ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص (58)

ٍٟ٘ ثبٌى٠ٛذ، ثظّخ ؽ١جخ فٟ ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ األ -ػجلاٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ، اٌّال ِوشل دمحم ا١ٌٍَّبْ (59)

 .45، ص2013اٌى٠ٛذ، 

 .31َبثك، صػبئل ِغ١ل ػجل ى٠ل اٌؼ١َبٚٞ، اٌّظله اٌ (60)

 .63ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص (61)

َّْ وزبر١ت اإلٔبس لل الزظود ػٍٝ ؽفع اٌموآْ اٌىو٠ُ، إم ٌُ رىٓ ( 62) هثّب ال ٔزفك ِغ ِب م٘ت إ١ٌٗ اٌجؼغ ػٕلِب وزجٛا ٠مٌٛٓ ثأ

؛ ٚثطج١ؼخ اٌؾبي ٘نا اٌىالَ ال 122اٌَبثك، ص ٕ٘بن ؽبعخ ٍِؾخ ٌزؼٍُ اٌمواءح أٚ اٌىزبثخ. ٠ٕظو: ػجل اٌؼي٠ي ؽ١َٓ، اٌّظله

َّْ اٌمواءح ٚاٌىزبثخ، فئما فوػٕب اٌىالَ اٌَبثك ثبٔٗ ٌُ رىٓ ٕ٘بن  َّٓ ٠غ١ل ػبد اٌالرٟ و ّٛ ٠ّىٓ أْ ٠ظّل أِبَ اٍّبء اٌىض١و ِٓ اٌّط

ػبد اٌى٠ٛذ اٌالرٟ وبْ ٌٙٓ ربه٠ـ ِغ١ل فٟ مٌه ّٛ ٌالؽالع ػٍٝ اٌّي٠ل اٌّغبي.  ؽبعخ ٌزؼٍُ اٌمواءح ٚاٌىزبثخ فّٓ أ٠ٓ رؼٍّذ ِط

 .٠46ٕظو: ػجلاٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ، اٌّال ِوشل دمحم ا١ٌٍَّبْ...، صِٓ اٌّؼٍِٛبد. 

َ، ٚٔشأ ٚروثٝ فٟ كاه ػٍُ ٚك٠ٓ، ٚلل ارقن ِٓ كاهٖ فٟ 1812٘ـ /  1227( ١ٍٍّبْ هث١غ اٌٍّٛٛٞ: ٌٚل فٟ ػبَ 63)

ِمواً ٌٍزؼ١ٍُ، ٠ٚنوو أْ ا١ٌَل ١ٍٍّبْ  -ا١ٌَٛ فٟ اٌى٠ٛذ ثّٛلغ اٌَّغل اٌىج١وٚ٘ٛ ِب ٠ؼوف  –ِٕطمخ فو٠ظ اٌش١ٛؿ 

اٌٍّٛٛٞ وبْ ثَطبً فٟ اٌغَُ، ٚلٛهاً ؽبفظبً ٌغوه اٌشؼو اٌمل٠ُ، فؼالً ػٓ اٌطت اٌنٞ وبْ ٠ؼوف ثؼؼبً ػٕٗ. رٛفٟ 

ِووي اٌجؾٛس  ؛32َ. ٠ٕظو: ػبئل ِغ١ل ػجل ى٠ل اٌؼ١َبٚٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص1895٘ـ /  1313فٟ ػبَ 

 .36ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

( ٠ٍٛف اٌمٕبػٟ: ٚ٘ٛ ٠ٍٛف ثٓ ػ١َٝ اٌمٕبػٟ اٌنٞ ٠ؼل ِٓ أٚائً هٚاك إٌٙؼخ اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌى٠ٛذ، ٚلل ٌٚل 64)

ثغلاك، ًٚٔٙ ٘ـ ٚرون اٌى٠ٛذ إٌٝ اٌجالك اٌؼوث١خ ٌطٍت اٌؼٍُ، فَبفو اٌٝ األؽَبء ِٕٚٙب إٌٝ اٌؾغبى ٚإٌٝ  1284ػبَ 

اٌؼٍُ اٌىض١و ٌّٚب ػبك أفززؼ ٌٗ ِلهٍخ فٟ إٌّطمخ اٌّؼوٚفخ ثبٌّٕبؿ، أطجؼ أٚي ِل٠و ٌٍّلهٍخ اٌّجبهو١خ ثؼل افززبؽٙب 

. وزَتَّ ػٕٗ ػجلاٌؼي٠ي اٌوش١ل لبئالً: "اٍزبم فبػً ٠ُؼل أؽل ألطبة اٌؾووخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌفىو٠خ فٟ اٌى٠ٛذ 1912ػبَ 

اٌّشبه٠غ اٌق١و٠خ، ثً ٘ٛ فٟ اٌؾم١مخ ِظٍؼ اٌى٠ٛذ اٌفن". ٠ٕظو: ػجلهللا آي ٔٛهٞ،  ٚأؽل اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌىض١و ِٓ

. ِٚب ثؼل٘ب: ػجلاٌؼي٠ي اٌوش١ل، ربه٠ـ اٌى٠ٛذ، ِٕشٛهاد كاه ِىزجخ اٌؾ١بح، ث١وٚد، 48اٌّظله اٌَبثك، ص

 .326-325، ص1978

 .56.، صػجلاٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ، اٌّال ِوشل دمحم ا١ٌٍَّبْ..(65)

َ، ٚػبطو اثٓ فبهً، ٚكهً فٟ وزبر١ت اٌى٠ٛذ ٍبثمبً، صُ فٟ 1820٘ـ/  1236ؽّل ػجلاٌوؽّٓ ثٛكٞ: ٌٚل ػبَ ( 66)

ِووي اٌجؾٛس َ. ٠ٕظو: 1907٘ـ/  1325األؽَبء، صُُ ػبك ١ٌغؼً ِٓ ك٠ٛا١ٔخ أٍ٘ٗ ِمواً ٌىزّبثٗ، رٛفٟ فٟ ػبَ 

 .37، صٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك

ػخ ٚرلهً اٌموآْ اٌىو٠ُ ِٚجبكا اٌمواءح ٚاٌىزبثخ فٟ وزّبة اإلٔبس ف١ّب ثؼل.  ( ٠نوو67) ّٛ َّْ ِو٠ُ أطجؾذ ف١ّب ثؼل ِط أ

 .٠37ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .62ػجلاٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ، اٌّال ِوشل دمحم ا١ٌٍَّبْ...، ص(68)
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ػبً فٟ  1853٘ـ/  1270( اٌش١ـ دمحم ثٓ ١ٍف: ٌٚل فٟ ٔغل ػبَ 69) ّٛ َ، ٚرٍمٝ رؼ١ٍّٗ فٟ اٌىزبر١ت صُ أطجؼ ثؼل مٌه ِط

وزبر١ت اٌى٠ٛذ، ٚكهً ػٍٝ ٠ل٠ٗ اٌىض١و٠ٓ، ٚلل اشزٙو ثبٌؼٍُ ٚاٌٛهع ٚوبْ ٠ّبهً ِٕٙخ اٌطت إٌٝ عبٔت ػٍّٗ 

اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك،  َ. ٠ٕظو: ِووي1947٘ـ/  1367وّؼٍُ ٌٍظج١بْ. رٛفٟ فٟ ػبَ 

 . 1835، وزتَّ أْ ٚالكرٗ ػبَ 32. فٟ ػبئل ِغ١ل ػجل ى٠ل اٌؼ١َبٚٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص37ص

 . 32( ػجل هللا آي ٔٛهٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص70)

اٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، ِووي اٌجؾٛس ٚ ؛74ػجلاٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ، اٌّال ِوشل دمحم ا١ٌٍَّبْ...، ص(71)

 .41اٌّظله اٌَبثك، ص

 .41؛ ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص31ػبئل ِغ١ل ػجل ى٠ل اٌؼ١َبٚٞ، اٌّظله اٌَبثك، ص( 72)

 .18( أؽّل ػجل اٌٛ٘بة ِؾّٛك اٌغّؼخ، اٌّظله اٌَبثك، ص73)

ل٘ب ِٓ اٌّزٕٛه٠ٓ اٌؾو٠ظ١ٓ ػٍٝ ٔشو اٌؼٍُ، ٌنا َ، ٚوبْ ٚا1831ٌ٘ـ /  1247( ٌٚلد طبؽجخ ٘نا اٌىزّبة فٟ ػبَ 74)

فمل أفند أثٕزٗ ػٕٗ اٌشٟء اٌىض١و ِٓ ؽفع اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚرؼٍُ اٌمواءح، صُ أفززؾذ ٌٙب وزّبثبً فٟ ِؾٍخ فو٠ظ اٌظمو، 

فٟٙ ِٚٓ أشٙو رال١ِن٘ب ِٓ اٌظج١بْ ٘ٛ اٌٍّه ٍؼٛك ثٓ ػجلاٌؼي٠ي آي ٍؼٛك، أِب ثبٌَٕجخ إٌٝ ر١ٍّنارٙب ِٓ اإلٔبس 

ػخ شو٠فخ ثبٌزؼ١ٍُ  ّٛ شب٘خ ثٕذ ؽّل اٌظمو فؼالً ػٓ اٌىض١و ِٓ اٌفز١بد اٌالرٟ رؼٍّٓ ػٍٝ ٠ل٘ب، ٚلل اٍزّود اٌّط

َ. ٠ٕظو: ِووي 1939٘ـ/  1358ؽزٝ أٚافو ؽ١برٙب. رٛف١ذ ػٓ ػّو ٔب٘ي ِئخ ٚصّبٟٔ ٍٕٛاد إم رٛف١ذ فٟ ػبَ 

 . 43اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

َ، ٚلل ٔشأد فٟ أٍوح و٠ٛز١خ ِؼوٚفخ ثبٌؼٍُ 1836٘ـ/  1252ٌٚلد طبؽجخ ٘نا اٌىزّبة فٟ اٌى٠ٛذ رؾل٠لاً فٟ ػبَ ( 75)

ػخ ِٛىح  ّٛ ٚاٌي٘ل، فٟٙ ػّخ اٌش١ـ ػجل اٌؼي٠ي لبٍُ ؽّبكح، ٚعلح اٌشبػو ِٕظٛه اٌقولبٚٞ ألِٗ، ٚلل رٍمذ اٌّط

اٌمواءح ٚاٌىزبثخ ٚثؼغ ػٍَٛ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ِٚٓ ػٍّٙب ِٓ ٚاٌل٘ب ٍٚٔٙذ ِٕٗ اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ ٚأطجؾذ رغ١ل 

َ. ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد 1947٘ـ/ 1367ر١ٍّنارٙب أفذ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي آي ٍؼٛك. رٛف١ذ فٟ ػبَ 

 .43اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

ػخ ثؾلٚك ػبَ َ، ٚثؼل رقوعٙب ِٓ إؽلٜ اٌىزبر١ت أطجؾذ ِط1860ٛ٘ـ/  1277( ٌٚلد ٌط١فخ اٌشّبٌٟ فٟ ػبَ 76)

َّْ ٌط١فخ اٌشّبٌٟ 1880٘ـ/ 1298 ، إم رّىٕذ ِٓ إٔشبء وزّبة فبص ثٙب فٟ كهٚاىح ػجلاٌوىاق، ِٚٓ اٌغل٠و ثبٌنوو أ

ً ِب رَزؼ١ٓ ثجٕبد أف١ٙب أٍّبء ٍٚج١ىخ ٌَّبػلرٙب فٟ اٌزله٠ٌ، ٚ٘نا هثّب ٠ٛؽٟ إٌٝ وضوح األػلاك اٌزٟ  وبٔذ غبٌجب

ْ ثظو٘ب لل وفَّ فٟ أفو ػٙل٘ب ِّب أػطو٘ب ٌٍَفو إٌٝ إٌٙل ِغ ىٚعٙب ٌٍؼالط وبٔذ روربك وزّبثٙب آٔنان، ٠ٚنوو أ

 .44-43. ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص1940ٚرٛف١ذ ٕ٘بن ػبَ 

ة أفززؾذ وزّبثبً َ، ثؼل رقوعٙب ِٓ اٌىزّب1849٘ـ/  1266ٟٚ٘ ىٚعخ عبٍُ اٌشّبٌٟ ٚأثٕخ ػُ ٌط١فخ اٌشّبٌٟ، ٚلل ٌٚذ فٟ ػبَ ( 77)

فبطبً ثٙب ٌٍجٕبد ثؼل أْ اٍزمطؼذ عيًء ِٓ ث١زٙب، ٚػٍّذ ػٍٝ رله٠ٌ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚرؼ١ٍُ أؽىبِٗ، ِٚٓ أشٙو ِٓ رزٍّن ػٍٝ 

ػخ أ١ِٕخ ا١ٌَل ػٍٟ ىٌيٌخ، فؼالً ػٓ األك٠ت اٌى٠ٛزٟ ػجل اٌوىاق اٌجظ١و اٌنٞ  ّٛ ػخ ٘بش١ّخ ثٕذ ثٓ شجّو، ٚاٌّط ّٛ ٠ل٘ب اٌّط

ًَّ ػٍٝ ٠  .44ل٠ٙب آٔنان. ٠ٕظو: ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، صكه

أفززؼ وزّبثٙب فٟ ِٕطمخ اٌمجٍخ، ٠ُٚؼل وزّبثٙب ِٓ أشٙو اٌىزبر١ت اٌنٞ ػوفزٗ اٌى٠ٛذ فٟ ربه٠قٙب، إم وبْ ٠لهً ف١ٗ اٌموآْ اٌىو٠ُ ( 78)

ذ ال رياي فٟ ثلا٠بد رؼ١ٍُ اإلٔبس، ِٚٓ أشٙو ِٓ رزٍّن ػٍٝ ٠ل٠ٙب فؼالً ػٓ اٌمواءح ٚاٌىزبثخ فٟ اٌٛلذ اٌنٞ وبٔذ ف١ٗ اٌى٠ٛ

ػخ ػبئشخ ثٕذ عّؼخ اٌّؾّل. ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص ّٛ  .44اٌّط

ً رُؼٍُ ف1900ٗ١٘ـ/  1318( ٌٚلد فٟ ػبَ 79) َُّ أفززؾذ ٌٙب وزّبثب ػخ أ١ِٕخ ثٕذ ١ٍٍُ، ص ّٛ اٌمواءح  َ، رزٍّند ػٍٝ ٠ل اٌّط

ٚاٌىزبثخ، ٚلل ٍبػلرٙب أثٕزٙب ٚػؾخ ثٕذ ؽبِل عبٍُ اٌجٍٛشٟ فٟ ػٍّخ اٌزله٠ٌ، ٠ٚنوو أٔٙب كّهٍذ اٌؾَبة ٚثؼغ 

 .44األػّبي ا١ٌل٠ٚخ. ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

١ٗ اٌموآْ اٌىو٠ُ فؼالً ػٓ رؼ١ٍُ ا١ٌَوح َ، ٚلل وبٔذ طبؽجزٗ رلهً ف1916٘ـ/  1335( أفززؼ ٘نا اٌىزّبة ثؾلٚك ػبَ 80)

 .44إٌج٠ٛخ ٚش١ئبً ِٓ اٌمواءح ٚاٌىزبثخ. ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 .44( ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص81)
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َ، ٚلل أشزٙود ثبٌزله٠ٌ فٟ وزّبثٙب اٌنٞ أفززؾزٗ فٟ أٚافو اٌموْ 1858٘ـ/  1275( ؽظخ اٌؾ١ٕف: ٌٚلد فٟ ػبَ 82)

اٌزبٍغ ػشو، ٚوبٔذ رلهً ف١ٗ اٌموآْ اٌىو٠ُ فؼالً ػٓ اٌمواءح ٚاٌىزبثخ، ِٚٓ أشٙو ِٓ رزٍّن ػٍٝ ٠ل٠ٙب ١ِٕوح 

اٌّمٙٛٞ، ٚثٕبد ِشؼً، ٚثٕبد اٌؾٛؽٟ. رٛف١ذ فٟ ػبَ اٌؼ١به، ٚاٌلح اٌش١ـ طجبػ األؽّل اٌغبثو اٌظجبػ، ٚثٕبد 

ِووي اٌجؾٛس ؛ 57...، ص ػجلاٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ، اٌّال ِوشل دمحم ا١ٌٍَّبْ. ٠ٕظو: 1948٘ـ/  1368

 .45ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

ػخ ٌٌٛٛح: ٌٚلد فٟ ػبَ 83) ّٛ ٌط١فخ إٌّظٛه، ٚثال شه أٔٙب أفند اٌؼٍُ  َ، ٟٚ٘ أثٕخ اٌّطٛػخ1878٘ـ/ 1296( اٌّط

ػٓ ٚاٌلرٙب، إم وبٔذ رلهً فٟ وزّبثٙب ٚثؼل رقوعٙب أفززؾذ ٌٙب وزّبثبً فبطبً ثٙب، وبٔذ رلهً ف١ٗ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚش١ئبً 

هاشل  ِٓ اٌزبه٠ـ فٟ اٌّوؽٍخ اٌزٟ ٍجمذ اٌلػٛح اإلٍال١ِخ ٚاٌّوؽٍخ اٌزٟ ر١ٍٙب، ِٚٓ أشٙو ِٓ رزٍّن ػٍٝ ٠ل٠ٙب ١ِٕوح

 .45اٌوِٟٚ، ١ِٕٚوح ػٍٝ اٌشّالْ اٌوِٟٚ. ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

َ، رؼٍّذ وّب ٘ٛ ؽبي ى١ِالرٙب فٟ وزّبر١ت اإلٔبس ٚثؼل رقوعٙب أفززؾذ 1890٘ـ/ 1308ؽ١ٍّخ فوط اٌّجبهن: ٌٚلد فٟ ػبَ ( 84)

بثٙب اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚاٌٍغخ ٚا١ٌَوح ٚاٌزف١َو، اِب ف١ّب ٠زؼٍك ثزال١ِن٘ب فمل رقوعذ ٌٙب وزّبثب فٟ ؽٟ اٌمجٍخ، ٚأشٙو ِب كّهً فٟ وزّ 

ػٍٝ ٠ل٘ب وً ِٓ ؽ١جخ ٠ٍٛف اٌؾ١ّؼٟ ٚشو٠فخ ٠ٍٛف اٌؾ١ّؼٟ، ٚفؼخ ػجل اٌوؽّٓ اٌجله، ٌٌٚٛٛح ػجل اٌؼي٠ي اٌز٠ٛغوٞ، 

  اٌغبههللا اٌقوافٟ، اٌّال ِوشل دمحم ا١ٌٍَّبْػجلاٌّؾَٓ ػجلهللاَ. ٠ٕظو: 1978٘ـ/  1398ٌٚط١فخ أؽّل اٌقوافٟ. رٛف١ذ فٟ ػبَ 

 .45ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص؛ 57...، ص

َ، اوٍّذ كهاٍزٙب فٟ وزبر١ت اٌؾٟ اٌنٞ ٌٚلد ف١ٗ ِٚٓ 1892٘ـ/ 1310ٌٌٛٛح أؽّل ثوان اٌؼظ١ّٟ: ٌٚلد فٟ ػبَ ( 85)

َُّ ر١ٙأد ٌٙب اٌفوطخ الفززبػ وزّبة فبص ثٙب  فٟ ِٕطمخ اٌظبٌؾ١خ، ِٚٓ رال١ِن٘ب ثٕبد ػجل اٌٍط١ف اٌؼظفٛه ٚثٕبد ص

َ. 1973٘ـ/  1393ػجلهللا اٌؼظفٛه، ٚثٕبد اٌفبهً ٚاٌغَبه ٚا١ٌّٕغ ٚا١ٌَِّٕٓ ٚوض١واد غ١و٘ٓ. رٛف١ذ فٟ ػبَ 

  .٠45ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

ّٓ ِجىوح ِٓ ؽ١برٙب 1893٘ـ/ 1311ػبَ ( ١٘ب ػجل اٌوؽّٓ اٌغبٍُ: ٌٚلد فٟ 86) َ، ٠ٚنوو أٔٙب فزّذ اٌموآْ اٌىو٠ُ فٟ ٍ

َُّ ٚاظجذ ػٍٝ ؽؼٛه كهًٚ اٌل٠ٓ اٌزٟ وبْ ٠ٍم١ٙب اٌش١ـ أؽّل اٌق١ٌّ  ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أٔٙب وبٔذ ِىفٛفخ اٌجظو، ص

َُّ فٟ ِٕيٌٙ ب وبٔذ ٌٙب فٟ َِغل اٌجله، ٚثؼل رقوعٙب أفززؾذ ٌٙب وزّبثبً فٟ ك٠ٛا١ٔخ ىٚط أفزٙب، صُ ب ف١ّب ثؼل، ٠ٚنوو أَّٔٙ

ً رَبػل٘ب أٍّٙب ؽظخ. رٛف١ذ فٟ ػبَ  َ. ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله 1973٘ـ/ 1393أفزب

 .45اٌَبثك، ص

ُ، ( ثله٠خ فوط اٌؼز١مٟ: أفززؾذ وزّبثٙب فٟ ؽٟ اٌمجٍخ، ٚوبٔذ رلهً ف١ٗ اٌمواءح ٚاٌىزبثخ إٌٝ عبٔت رؼ١ٍُ اٌموآْ اٌىو87٠)

ٍُؼبك اٌؾ١ّؼٟ. ٠ٕظو:   ػجلاٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ، اٌّال ِوشل دمحم ا١ٌٍَّبِْٚٓ أشٙو ر١ٍّنارٙب ا١ٌَلح 

 .46ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص؛ 57...، ص

ػبد اٌزٟ ػوفٙب ربه٠ـ اٌى٠ٛذ اٌؾل٠ش، إم ػبطود( 88) ّٛ ػخ  فبؽّخ اٌظوػبٚٞ: ٟٚ٘ ِٓ أشٙو اٌّط ّٛ رؼ١ٍّٙب فٟ وزّبثٙب ِغ اٌّط

ثله٠خ فوط اٌؼز١مٟ، إم ٠نوو أٔٙب أفززؾذ وزّبثٙب أ٠ؼبً فٟ ؽٟ اٌمجٍخ فٟ اٌغبٔت اٌقٍفٟ ٌىزّبة اٌؼز١مٟ، ٌنا وبْ مٌه األِو ِٕجغ 

 .46رٕبفٌ ث١ٓ اٌىزّبث١ٓ ٚرال١ِنّ٘ب. ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

َ، ٚػبطود ٟ٘ األفوٜ 1898٘ـ/  1316ػبَ ؽٟ اٌفوط ثّل٠ٕخ اٌى٠ٛذ ل ػٍٟ طبٌؼ ىٌيٌخ: ٌٚلد فٟ أ١ِٕخ ١ٍ( 89)

ثؼغ اٌىزّبر١ت اٌزٟ شٙلرٙب اٌى٠ٛذ آٔنان، ٚوبٔذ إٌَخ إٌج٠ٛخ ٚاٌفمٗ ٚاٌزبه٠ـ اإلٍالِٟ إٌٝ عبٔت اٌموآْ اٌىو٠ُ 

 ِزطٛهاً  ِٕٙغب وبْ فمل اٌلهاٍخ، ِٕٙظ ِب، أدأشٙو كهٍٚٙب، ٚوبْ ِٛلغ وزّبثٙب فٟ كاه٘ب لوة ِٕطمخ فو٠ظ اٌمٕبػب

ً  - اٌىو٠ُ اٌموآْ ٌطٍجزٙب رلّهً اٌفبػٍخ اٌّوث١خ وبٔذ إم ػظو٘ب، ثّٕظٛه ً  ؽفظب  ِٚجبكا - ِؼب١ٔٗ ٌجؼغ ٚشوؽب

 ٚإٌّب٘ظ، اٌّموهاد رط٠ٛو فٟ كائّب روغت ٔظوح طبؽجخ اٌيٌيٌخ أ١ِٕخ اٌّوث١خ وبٔذ ٌمل .ٚاٌؾَبة ٚاٌىزبثخ اٌمواءح

 ٚؽبعبد ٚاٌج١ئخ اٌزؼ١ٍُ ث١ٓ روثؾ وبٔذ ثً اٌى٠ٛذ، فٟ اٌزوث١خ هٚاك ِٓ ٍجمٙب ٌّٓ ٚاٌّؾبوبح اٌزم١ٍل ِٛلف رمف ٌُ إم

 ػٍّذ أٔٙب ؽزٝ إٌّيٌٟ ثبٌزلث١و ٠زظً ِب ف١ٗ ػٍّزٙٓ اٌج١ٕٓ، ِٕٙظ ػٓ ٠قزٍف ِٕٙغب ٌٍفز١بد عؼٍذ ؽ١ش اٌّغزّغ،

 شئْٛ ٚهػب٠خ األىٚاط، ِؼبشوح ؽَٓ ػٍٝ ػالٚح آٔنان، رٕزشو ثلأد اٌزٟ ا١ٌل٠ٚخ اٌّىٕبد ػٍٝ اٌؼًّ و١ف١خ اٌفز١بد

 اٌفز١بد ٌلٜ طلٜ ٌٙب وبْ اٌيٚع١خ، ث١ذ إكاهح فٓ فٟ كهٍٚٙب أْ أ١ِٕخ اٌفبػٍخ اٌّوث١خ ِؼبطوٚ ٠ٚنوو. األٍوح
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 ثؼغ رم١ُ وبٔذ وّب. اٌَؼ١لح اٌيٚع١خ اٌج١ٛد ِٓ وض١و ثٕبء فٟ أٍب١ٍبً  ػبِالً  وبٔذ اٌلهًٚ ٘نٖ ٚأْ األِٛه، ٚأ١ٌٚبء

ً  اٌَّبثمبد . رٛف١ذ فٟ ٌٍفبئياد اٌغٛائي ٚرقظض ٚاٌزؾظ١ً، اٌلهً ػٍٝ اإللجبي ػٍٝ ٚؽضٙٓ ٌٍطبٌجبد، رشغ١ؼب

ػجلاٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا  ؛46، صِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك. ٠ٕظو: 1993ػبَ 

 ِٚب ثؼل٘ب. 302اٌقوافٟ، ِوثْٛ ِٓ ثالكٞ...، ص

، ٌٚلد فٟ ث١ذ ػٍُ ٚفمٗ، اشزٙود اٍورٙب ثزؼ١ٍُ اٌموآْ اٌىو٠ُ، 1902٘ـ/  1320ٌٌٛٛح ِال طبٌؼ اٌوث١ؼخ: ٌٚلد فٟ ػبَ ( 90)

 .46ٚأفززؾذ وزّبثٙب فٟ ث١زٙب فٟ ِٕطمخ اٌظبٌؾ١خ. ٠ٕظو: ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص

َ ٚكهٍذ فٟ اٌىزبر١ت اٌزٟ ٚعلد فٟ ِٕطمخ ٍىٕٙب، فؼالً ػٓ  1865٘ـ/  1282( ِو٠ُ ؽّل ثٛكٞ: ٌٚلد فٟ ػبَ 91)

كهاٍزٙب ػٍٝ ٠ل ٚاٌل٘ب اٌّال ؽّل ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ثٛكٞ، ٚوبٔذ رلهً اٌمواءح ٚاٌىزبثخ فؼالً ػٓ ؽفع آ٠بد اٌموآْ 

بػ، اٌىو٠ُ، ٚلل رزٍّن ػٍٝ ٠ل٘ب اٌىض١واد ِٓ ِٕطمخ فو٠ظ اٌٍٛؾ، ِٚٓ أشٙو٘ٓ ثٕبد اٌش١ـ طجبػ اٌلػ١ظ اٌظج

َ. ٠ٕظو: ِووي 1945٘ـ/  1365ٚأؽلٜ ثٕبد اٌش١ـ أؽّل اٌغبثو اٌظجبػ، ٚثٕبد آي ػجل اٌوىاق. رٛف١ذ فٟ ػبَ 

  .47-46اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، اٌّظله اٌَبثك، ص
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 .1998اٌى٠ٛذ،  ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ،٠ٍٛف اٌغ١ُٕ، ٚصبئك ِٓ ػظو اٌٍؤٌؤح، ػجل هللا  .11

األٍٟ٘ ثبٌى٠ٛذ، ثظّخ ؽ١جخ فٟ ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ  -ػجل اٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ، اٌّال ِوشل دمحم ا١ٌٍَّبْ .12

 .2013اٌى٠ٛذ، 



 

 

 

 

 

105 
 

 احباخ املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املسحجدات احلديثة يف انحعهيم انعايل يف ظم انحعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كانون االول  16-17

 

                                                                                                                                                                                     

 .١ٍ2018وح ١َِٚوح، اٌى٠ٛذ، –ػجل اٌّؾَٓ ػجلهللا اٌغبههللا اٌقوافٟ، ػجل اٌؼي٠ي ػجل اٌوىاق اٌّطٛع  .13

 .1998ػجل اٌّؾَٓ ػجلهللا اٌقوافٟ، ِوثْٛ ِٓ ثالكٞ، اٌى٠ٛذ،  .14

 .2002ذ، دمحم ؽَٓ اٌؼ١لهًٚ، ربه٠ـ اٌى٠ٛذ اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبطو، كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش، اٌى٠ٛ .15

 .2014، هاثطخ األكثبء اٌى٠ٛز١١ٓ، اٌى٠ٛذ، 2دمحم ؽَٓ ػجلهللا، اٌؾووخ األكث١خ ٚاٌفىو٠خ فٟ اٌى٠ٛذ، ؽ .16

 .2002، اٌى٠ٛذ، 1ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌى٠ٛز١خ، ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ فٟ كٌٚخ اٌى٠ٛذ "كهاٍخ رٛص١م١خ"، اٌّغٍل .17

 انبحوخ واجملالت
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