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دور�ة    - * العلميَّ   “ا��ياة ”ت�شر  داخل البحوث  من  للباحث�ن  األصيلة  ة 

  ومن خارجھ.   القطر ا��زائرّيِ 

الفكر�َّ   - * ا��االت   � ش�َّ  �� والدراسات  بالبحوث  الدور�ة  والشرعيَّ ��تمُّ  ة  ة 

ة، والعمق �� الطرح،  ة وال��اثيَّ واألدبيَّ  � باألصالة وا��دَّ ة، شر�طة أن تتم�َّ

واملن��يَّ  السليم،  العلميَّ واألسلوب  املصادر  ة  إ��  اإلحالة  مع  الدقيقة،  ة 

  ة، واالعتدال �� الفكر. األمانة العلميَّ واملراجع، واالل��ام ب 

  ت�شر الدور�ة البحوث ال�� لم ُ�سبق �شر�ا �� أّيِ م�ان آخر.  - *

* -   
َّ

البحوث للتقو�م من ِقبل ��نة محك نة من د�اترة  تخضع جميع  مة، م�وَّ

صات معرفيَّ  ال��نة  وأساتذة �ساعد�م خ��اء من تخصُّ ة مختلفة، و�ذه 

لة بقبول البحوث أو رفض�ا. وحد�ا ��     ا��وَّ

إ��    -* البحوث  بإرسال  التحر�ر  �يئة  التحكيم  تقوم  ال�يئة  ��نة  أو 

البحوث للتحكيم السرِّ االس�شار�َّ  لل�شر،  ي لتحديد صالحيَّ ة، وتخضع  ��ا 

 ِ
ّ

  م�ن. و�ل��م الباحث باألخذ بمالحظات ا��ك
  

  



 

  

رسل إ��    -*
ُ
عاد البحوث ال�� ت

ُ
�شر، وال  ال �

ُ
شرت أم لم ت

ُ
الدور�ة، سواء أ�

عت��  
ُ
و� بحث،  أي  مة بذكر أسباب عدم قبول �شر 

َّ
ال��نة ا��ك تل��م 

  قراراُ��ا ��ائية. 

يتمُّ إعالم صاحب البحث بقرار ��نة التحكيم، و�� حالة الرّدِ السل��،  -*

ج�ة   أو  دور�ة  أو  مجلة  أي   �� لل�شر  بحثھ  تقديم  ة  حر�َّ للباحث  فإنَّ 

  ية أخرى. علم

� بأّيِ ، وال �ُ ترت�ب البحوث �� الدور�ة موضو��ٌّ وت�سيقيٌّ   - * حال من األحوال    عّ�ِ

  عن م�انة الباحث أو البحث. 

� عن محتوى البحث باللغة العر�ية �� حدود    - * ص ُمعّ�ِ إ��    150االل��ام بإرسال م��َّ

ص    250 اإلنجل��ية. و�ثبات  باللغة  �لمة. مع إرسال ترجمة دقيقة وشاملة للم��َّ

ة ع�� املوضوع: (ب�ن  
َّ
  �لمات).   7و   3ال�لمات الدال

ال   - * للباحث�ن  بال�سبة  مختصرة  ذاتية  س��ة  بإرسال  يراسلون  االل��ام  ذين 

ة األو��   الدور�ة  نة أ�م الوسائل ال�� �س�ل االتصال بالباحث   ، للمرَّ ��    متضّمِ

  ) فاكس، بر�د إلك��و�ي... ال،  رورة (�اتف ثابت، جوَّ حالة الضَّ 

  ة:املواصفات التقنيَّ 

رسل البحوث م   - *
ُ
)، و���ة أخرى بصيغة  Doc) بصيغة ( Wordبنظام (   رقونة ت

 )PDF  مضغوط ( )، ع�� قرصCD  أو إ�� ال��يد اإللك��و�ي للمجلة، مع كتابة ،(

  ة. اسم الباحث الثال�ي، وذكر وظيفتھ ا��الية، ورت�تھ العلميَّ 

،  (بما ف��ا املالحق)   10وال يقل عن    20يجب أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث     - *

  سم من �ّلِ ا��وا���. 2سم)، و�وامش  26×  14وأن ت�ون الصفحة بمقاس ( 

و�قرار من ��نة التحكيم، تقبل الدور�ة �شر بحوث   خاصة، �� حاالت    - *

تتجاوز ا��دَّ املسموح بھ من عدد الصفحات، فُي�شر البحث �� حلقت�ن، 

ما ع�� عددين.   ُمقسَّ

  



 

  

  

) ب��م  Sakkal Majalla)، بخط عر�ي (Wordالبحث ب��نامج (   ُيكَتب  -*

  .12للغات األجن�ية ب��م  )Times New Roman، و�خط (15

ب��م      الرئ�س  الفرعي � و ا العن   /   18:  (العنوان  املقال    /   16  : ب��م   ة ن  م�ن 

  ) 13  : ب��م   (اإلحاالت)   ال�وامش   /   15  : ب��م 

  ص الصفحة األو�� من البحث لكتابة املعلومات األساسية اآلتية فقط: تخصَّ   - *

الدرجة   الباحث�ن،  أو  الباحث  اسم  البحث،  اسم  عنوان  ة،  العلميَّ

سة أو ا���ة العلميَّ  ة ال�� ي�ت�� إل��ا الباحث، عنوان املراسلة، عنوان  املؤسَّ

  ، ال��يد اإللك��و�ي. ) P.o.Boxالعادي (   الصندوق ال��يدي 

* -   
ُ
ا بجعل�ا م�سلسلة �� ش�ل حاشية    ، درج جميع اإلحاالت بطر�قة آلية ت إمَّ

  لبحث. ة، أو �� ش�ل �عليقات ختامية �� آخر ا سفليَّ 

وا��داول    -* وا��رائط  الصور  مصادر  إ��  ال�امش   �� باإلحالة  االل��ام 

صورة أو خر�طة    املدرجة �� البحث، ووضع عنوان أو نص �عر�في ل�ّلِ 

  أو جدول. 

مرتَّ ���َّ   -* بصورة  البحث  آخر   �� ومراجعھ  البحث  مصادر  ترت�بً ل  ا  بة 

 ألفبائي� 
َّ
ا مطبوعة  بً �ذه املصادر: كتُ ة معلوما��ا، م�ما �انت  ا، بذكر �اف

أو مخطوطة، أو وثائق، أو دور�ات، أو مقابالت، وكذا ال��امج اإللك��ونية 

  ومواقع األن��نت. 

خطاب   -* العدد،  (وثيقة  ثابتة:  أبواب   �� مواضيع  ب�شر  تقوم  الدور�ة 

ال�شر   ضوابط  لنفس  تخضع  ال  و��  إ��)  شعر�ة...  نصوص  العدد، 

  املذ�ورة أعاله. 
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 إ�� العنوان ال��يدي: �� قرص  ترسل البحوث    - *
  

 ال��اث   دور�ة ا��ياة ــ جمعية 
  ، ا��م�ور�ة ا��زائر�ة47110القرارة، غرداية،    19ص، ب:  

  
  إ�� ال��يد اإللك��و�ي: رقميا  أو  

ehayat.revue@gmail.com 
  

   �ة الدور تل��م  
ُ
  ھ، ش�ادة مشاركة، بأن ترسل إ�� الباحث املقبول بحث

 
ُ
شر فيھ البحث، وذلك ع�� العنوان  و���ت�ن من العدد الذي �

  . ث�تھ الباحث ال��يدي الذي يُ 
  

  ولالتصال: 
  +) 213( �29262258اتف/ فاكس:  

    ehayat.revue@gmail.com  
www.tourath.org 

  

 :مالحظة 
  

  �  عن الرأي ال����� لصاحب البحث، ما ت�شره الدور�ة ال �عّ�ِ
َّ
  إال

� بالضرورة عن رأي الدور�ة، أو ��نة ال    م، ي حك ت وال �عّ�ِ
  أو �يئة التحر�ر، أو الناشر. 
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6  

  وا دساا اد 

����������������������������  
���������������������������� �

������� �� �� �

 ر اا  ا ِوأ  وا ،و ُ  

إ     ما .ُ  ُ   ،تر اا

، و اة إ ا  ِا، ا   ا إ ا وامُء

،   ل ا طا و  ا و ، 

اما را  ار، وا ،   ذوا    دةا

. أي ن وح ادرة  ال ا  ه ا واور و ر

 دور َُ  و و و و.  

ا اا  ور  قوط أ  َعوا ،ت ا  

ا ا  اي  إن. واار واات، وف إ  ال رة 

و ر ا  َُ ا دا  ج قا رات، وا 

 ة اارة اة ا  دة و ر و ،  

وا وا اات، ود اوا اتت وات  ؛ا 

اوا دوا وا روا روا وا دوا  

اواإ ..  ت ت ودورانرة او ر اما  

 از ا ؛ إً وً، ومة، و ات ام ا

 وا   .وا ل ا  ،ءدت اق اط  ؤى :

و ور ور.  

  ا 



 

   

- 14 -

و ا   ه از ا  ، أو اا و ، 

   اُ  ؛وا ا ص تا ات، ات و

أم  .اف اواو   إ إ  ول و  ٌءْ، 

  و راك، وأو ا  أو  أو ،أي أو رؤ  و

ط ا ر اق ا تو ،  ت اا 

ا طتاه ا إ  ت او ،  .و  

ااف وات وادة ا.  

ُو ا   أن و ،وا وا ل اا   

  ،ته ا يري اء اا و  ى  ى

و ا ا .ة اا  يا  أو ا دا   

 . وه اوا وا وا راا .  

ِ؛ ؤ   ه ا.  ة س ادةطس ا اد إنل: 

ن دة؛ ا دم إذا  صاوا مق واا  ،  وا

ا، ورئ ،ي ا ا و .ه ا .دةا   و

 ا  واد  يم  ر ر، ا ا  ا  او 

ًد ،اا ش وام رة  اوا  قا ا  ل  ،لا 

ااا  :ن ا  و ،  

َُّ  َْما  ّا ر     ةُّا ْآَمْ   َُّن  ا  

»ةا «  أن ه ا ، ا ا  و   ،عر ا

ا  صر واد ؛ ت اا  د وا ي ر

ا   طا،   و ،  اع  ً  

ا ت اوطوا .  
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د اا اٍت  ون ادس وا ٍتودرا ز ، 

آمت اراا ، وا، رات اوا، وااّوا ،  دبوا

رء ،واوا، وا،  تو .  

إن ا روا ، ُوأ  اُوم ، :  ،ا ا 

دب اواُو ،ا  َو ،   ،ا  

ا  أ رةووا ر ر ذ   ،»اب« رو . و 

ُ رء واا  اث وا وا .  

ا  ا راوا ،ا وا اا ؤ و ،

دت ااا. .  ا  أراد ا ةا  ،ةا   ا

دا ا اًو ًوأ ا وً :ة .أم ّا ُ   أ

ُترار ا  اً ُب ؛  ح ّا   ،ا  را

  وا  اء تا، و ا ب اا  

اا... وا ّن واا ل اماد وا.د  

     م د/ أ.           

  (  اة)

                       nacer.b.mohamed@gmail.com  

 :اا 10  1441  

      ا22ا 2021 أ  
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ز   ة ا   
وعُ أ  
(وا ا)  

������������������������������� �
���������������������������������� �

N :� �

  ز   ا ّ تّ  و ،  ،

 ار و ض ا ا ول  ؟ّة ا وع ًذ ذّا 

ز   ال وآراءوأ و ،   ت  أو  

 ا ا ا ا  ّا َِو ّرب اّا  دةا

واود إ أاف و واّ ، وا، وا ُدئ وأل، 

  ّا   ا   حوط ،ّاا ّ ؤى وا

ّء واوا ّد وارة واّان ا.  

 : و ،ّة ا  ة  ول ا ن ذ

و ز   ّ ،  ل أوو  ل ت اا

 قّ أو ، طوم ّ او  ا ،اّا ز   ،

ا ز   ،ّا ا ز   ، أ وا ز  

ري واا ا ، ا   ة ز   ة

.اوا ّوا  

� �

م
  
�� �
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Title: In Life of Imam Jabir Ibn Zayd, a project of a Nation 

Abstract: 

The personality of Imam Jabir bin Zayd was distinguished by important 
characteristics, and his life had remarkable features that could be taken as a model to 
build the nation.  

This paper attempts to present sayings, opinions and stands by Jabir bin Zayd, 
with images and scenes from his life, that could be an inspiration to those who seek 
to benefit from the wisdom and experience of the ancestors whose work had 
methods, rules and regulations, standards and principles, and was drawn by clear 
and forward-looking goals and purposes. In their work, they had ambitious future 
visions to pave the road for those who would follow in their path and take over the 
torch to guide the nation. 

That is detailed through the following elements:  

 the characteristics of Jaber bin Zayd’s personality 

 the fields in which he worked and excelled 

 his work rules and the activity principles 

 Jabir bin Zayd the preacher 

 Jaber bin Zayd the jurisprudent 

 Jabir bin Zayd the political thinker 

 Jabir bin Zayd, who laid the foundations for civilized and methodological work 

 Jabir bin Zayd's life, an inspiring biography of methodical, organizational and 

strategic work. 

  :ظ 

 ّوا ّوا ّّا :ّت اا   ة تّ ا 

 ّت مأز  ،ّمازات اإ    ..ّوا ّوا

 ر إا س، وّة ا ورة   ا ب ؛ مّوا

  ا . فو ا  ّ  

 و   ا و اّ ،ّا  رّا ّا ا ا  سّا

  ه اّوا   إ إد أ  د. أو و ّ ود و ود 

   ا إ   ،ّي واء اا .ةون ا  
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،   ز  و وا وا وا وا  ة 

ُد   إاد وت ر   ّ ات وات  ء 

يّ اا ة  ،ا  ّوا ّوا ّ  أن   يا

ة، وا .ّوَع أ ه   ،ور  تإ ّ  

 ّة واّل ا  ،ةورا ّدو ّ ّ زديا ز   ا

ّوا   ّ ،ّوا وأ َا ة، ووورة ا  ّ

وا ّ اوف  ، وااد ّّا واّرا ّّك  اة َِد

.ط ّو   و ،ة وإا ّ  ت اّّت واوا  

 ات ا ّا ا ا اأر ا واا ا ّأ  إ 

  و ،  يا ّوا ،ّ يري، اا دئ ا كّ ن

 ة وّ  ، و ا و  و ،ا  ام ّ

 ّدوا ّا :ت اما ّ ّ ن   ،آن وا  ومو و

 أو أيّ ط  ّا   و ،ّوا  ول ة أّم د، و

 ..ّدي واري واّوا ّا ح ا    ٍتِ و

و      إّ   ااد واّ، و   وُى 

ا ة، وا ا ه   او ارات وة... وّو  ّ 

 ، فا إذا أ ،ّوع أ   أن   ،اتّه ا ّ

  وَُف  ّ  أارّ ، ار أ ار، وا  ؟

ا   ات واّه ا  ز     ت اّ ّ

وا و ا ّ ؟؟ ،ن  ف ّوع أ!!   

ّا ّا ا ة ذّا،  ّا ُِْ  ن ذ   ؟ّة ا وع ًذ

 ا اي ش  وا اّا، و   اّ؟   ار 

 ّ ز   ة، و، راّو،  إ   دةا 

ت واّّا  ؟ّر تواّات واّ ء   ،ت 

 ََْ ام ات َمّت  ون، و   ادة  رَب

   ت، ً ا  ات اّا واّ؟؟ ََُُْو
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و ز   ة ا ض ،ه ا  ا ا   

، و ر وا و وأال وآراء   . أو  ت 

ا ا ا  ّا َِو ّرب اّا  دةا   ا 

ُوا ،او ،ّ وا اف وأ ود إل، وادئ وأ 

 ؤى ان وا  ّا   ا   حوط ،ّاا ّ

اّة وارد واّ واء واّ، وَْكِ أ  ورة اة، اّ  وّر 

. ار و دّو  

  ن ذو   ا ا ز   ة  ةما ، 

ّه ا اره أا و ه ا ضو ،ّ :  أن  

  ّ ز ا ا  :وة ا ا وع أّ.؟؟  ن

و ... قّ أو  ل أوو  ل ت اا..  ا

ّ او طوم ، اّا ز  ، ا ز  ،  ز  

ّا ا، ري واا ا أ وا ز  ،    ة

اوا ّوا ا   ة ز.  

م  ن  ا   ز، و ا واّات واّت ر

 ّ  ازوإ ، ّ ا و ا  وذ ..و ،

ّوا ّ ا ّق واّا  ،  تو و  ّوا

  ة   ز و  .ُ  ًُ ًَ ون اة، ن

 م اء ،وآرا اأ  اً ردم و ،ز     ا م 

 ا اا  ا إ م ك، إّمو  ة اأ أ ر وى أ

ن م  ن  ا    أْي ،ّّم ا   اّ وا

ن أنّ  ره ا ا، و  اّة واّ واً ...ّا إ اف اي

   فّّل ا   وعا ا ،ّوَع أ ز   ة

.ي واّا  
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  و 

 ز   ا  ّوا ،ّا    لم ،ة وا 

 .ه ء :سّ  ا    ل " اة ما أنّ أ   ل 

ب ا  ّ ً و ز  ")1( .ُ دةّه ا ْن .ّا  م ّ

 َ ن ا ..نّّوا ّ إ ُو ،ّا  ّ َُ ،قة اا

ا   ا  ، و   : اً ط    "  

أدر " إّس  و ه ا : اة  ، وأم" إّم  ء اة

  ة واز     ٍُ ن أ  " .  يا ن او

ا  و ،ز     ")2(.  

 ل أم :ز   ةو    "رضا ظ   ت أ "لو ، 

  .)3(" ا ت  ارض " دة: 

اّر ت اي،  أن ض  ا   ز، و  ل

  سّ  ا  "...  ا  سّ  ا  ن  ّا و

ا  ز  ّ دة هة، و  ه اآ  ا؛ ا،   ف إ

  ذم  دات.

 ،  ّدة اا أ ،ّو ّا  ن ا أن  او

ااف  ا ّ ا، وإار  ا  اّ، وا ّن ال، 

  .) ")4ن ان    و

 
)1(  ز   ا ،اّّا أ   رّا ،ما، وز4ا  ،ّاث واّرة ا

  . 56، ص: 1440 /2019ن، 

)2( .م ا   

اّدات ا   ّ ا   ز إ در؛ ّم ة ورة   ّ  ُم )3(

.ع إّرئ اا   ،   أ  

)4   ،ز   ي، اا   ت .د (JMS PLUS ،م  ،2009 :ص ،

40 .  
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 رء واا  ز   ل   أ ،مو ر ا

 ، وت اّ؟ وًرا ون  و  دة واّ و

   ة   ادة  رب اّ وا   ّ ز؟

ن إ ،ه ت ا دتّ ّ ز  ّا    وا

 ،ك" وا  ف ،م ّ ) : أّول ل، وأ   ،( اند

 ع، و امأّن د إ ،ا  ا أوا ان، ود  ا  

 واه، وروا  وآراؤهّ  ة  درا  ّو ،ّدر ا

اْ و ،..  صم أ   ")1 ( حّب اة وّب ا

  وات وت ووى وأ وأال...

ُ ادة زة واا   ن  ،ا ط  دأ  ف، 

  أو، . ة 2(أو .(ّا    ا أ َا  وأ ..

 اام ا ّا  ، إ    اوم،   او

.ا ل اا إ ّا ا ّا، وامّو  

ِّ ط َو ز   ،را ةو ا ُ  ّه  ،اوم

واّة   ا .ك آًرا  ّة،  اّ واء واّ وارد.. 

ُ..ّّل ار   د  ة. روىا  ف  

ّة واّا د  لو  ل  ّ  ن،   ان اد  ظ

 نة. و ةا أّم  ، أ     جّا  ّا 

.  ءا   ض ره، و اج، وّا   ن  

 " .ا  دا ا ووا ،ة واّا أ إ  

و .ا  ضإ  ا  ر ن در و  ط ةطا 

" ّا ّ3(ا( .ا  ا ا  :حوأ أو  .  

 
)1(  ،ب  ،مّا ا ،ا أ  ،ا  1 ،1420 /1999ه ،

  ...219مّ  اّاث، اارة، اا، ص: 

 .217ا اّ، ص:  )2(

  .220ا اّ، ص:  )3(
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و   اّ  أ أّن ا "   ل اذ    ش:

ء ا   أّم   ّ و ،و ّا   ز  

وا  أا وم ال أماده اء، وأّم ّ  ا   اا ،ُو

...ّّرّواة ا مأ    همزوا أوأ ،ا ا ّء وأا  ")1 (  

ه اات، و   ا   ز      ت 

 ّان، وا  ؤوب اّا و ،ّء واا  و  ا ا

ال، و ر اّل  اّس، و  ّاءاة ا ا  ر 

..ر ذ ّ وم،     ،نّوا ّل او ،ا ّ  م

 ..ت اّا   ول ا  ا ،ّة أ وع  

 إّن   ،ّ تّ  م مه ا إ و ز  ه

  ا؟

:و ز   ّ  

  ز   ات وّ،   ،ةرزة و ّ  

.دف اا ل ا  ،دة  بّو إ :ّدة، " . اّ ل

  ،ه   ّ ت اّا  ّء اّ :اًّ اًو   

ا ا ُ  :ل إ ظّإّن ا  ،سّا  ه  ه   ر

  ّا  ودون ،ا ك داّّ  أ ّه او .ً 

اّ اّ، أو  أيّ وّ ، و  أى ّم لّ  ى  وره. 

ت واا  در   ّا    ،ّا ّا ر  او

..ّ2(وا(  

 
 ،2 ،1408/ 1988 ، و و ّ  ش، 1 ا   ز، ج )1(

  .7ص: 

، 1ي وأه  اة اّ وا ،ّد   أ داود، ا   ز از )2(

  .72 ،73، ص: 2000 ا  ، ،ّن، 
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اّّ اّ وا  ّة اة اّ واّّ اّ، ا ظت 

ا ا  ، ..ّوا وا اّوا ،ت و أو. ّا

   ن ،تّو ،  ّة اا  ودور ،ّة اّا  أ

  ات؟ مّوا ه ا   ..ّأ  ر و  ه و

:   

ن   ز ذا م ط ادة  ا ، دون امع أو ّدد  - 1

ء، و إ أ ود ا، وّدد  أو  ،ا ن  إ ا

   يا و ،وا ا      ا وا اا

  اّ وى    ا  ، ا و ا ّ اّ  س..

 ،ا   صوا ،ا ط  حا   و ّ 

ز  و ّ ، غّ و ،ىوا ّ ىّ،   س وّدة او

 و    .ً ا ّم    أأر دم وأا.. و ف 

  .)1(أو أو  ّم ا  أو رة أ

درس و   ا ّ درب اّ وااد واء.. أن  ا 

ّا  ّ اّّع، ا  اّّن ايّ وا وا ّ.. و ّ أاب 

و ا  ، ّا ار ا ّ ا  ..ّه اة  ،ات اى

  ة. ،ة وع ادإ  ّ ة م  

2 -  ّا أ  ى ا ،     ً ن

  ّودّا  ّو ، بّّوا ،    ذ  .و 

ّ  ،ّ نّو م   بموا ،ا ط  ّا ذ

    ا ّ ذّ ... وة،  ن 

 
)1( ز   ي، اا   ت :23، ص   ة  عطا   .

  ،ا أ  ة ،ز   ،درو ر أّا  ..ًو  :ّا ز

  1988. اّن س،   ،ن، 
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3 -   ،عر ا ،اثة او اا  ّّا  ّا ن دا

   ّ دئ وال...

ي اي  ن ّ وا   اا اّ وا وا - 4

 ..و  " زد اا  ّ  دا ّوا    م

 س، وّت اّم   در   ..ادأ  ا دًة، ما

 ًدة. وّص ا ل ا  ،م ُلا  غ ّم ذ  ّن

ّا ّّا  ا  ز   ا و ،وا  ا ّ

...ء و  " )1(  

   اإ ّا ا ّ أم ،ّه ا و ا ا 

)، اي      ز 1981 - 1899ه/ ّ )1316 - 1401ض

،و د درا ا اا را  ًأ  ،و  ه إ و

ّن ا واء اموا ّا  ّوا ،ّه ا ّن  ،او

.ّّة ا ّا دة ا2(ا( ا إ  اًداا ا ا ّ أ ..

   ؟ أز  ؟راء وا ّا ر  ك  أأن م  أ

  اّ ّض وع أ   ّة ا   ز؟

5 -  نم ا إذا ّ ّا ّ ،س وّا   ءأ  ا

 م     ل  ،  ّ  ن أي . أ ا-    أو

 ّ ا ا  رة ااّا-  ا   ا ..  دةا  ..

 اص.اق وإ مأ ّا ،  

رع واّّ، زاًا  اّم   ً ، اف واف وان  - 6

 ّا   م و ،ًموإ ًاإ  ّ  اً ّد ن  ،ه اأ

 
.  ا ا73 ،74  ّ ا ز ازدي وأه  اة ا واّ، ص:  )1(

  و . 91اب، اّ ا   ّ ز. ص: 

)2(  ،ّا ض واّ ّا : 2 ،اا ،دا ارة، واث، اّا ّ م ،

  .17 - 25، ص:2016ه/ 1437
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،ف واّوا  :م  ةّ ل " زو  :ّم ث  ّر 

، ورا ،    ورز ً ")1(  

أ ط ن :ل ،و  ًّ ، "ّ أ ر    ،

د ّ و ،ي در ")2( :  جّا و  . "    ز   ن

ي ّن  ومي  من ن، ل:   م ،م ذات  و

ر ا " ل ّ ".)3(  :  ّ إ  ّ، إً  ا ّن أ

ً ن ،اًراّا   "ن إّم  . ً4(ور(  " ّ ،ا  ن و

،(  أّم ّ و ،ً   إّم) :ل إ ظّأّن ا   ّما    ّ

ص ّيسّا ّ  هّ ، ")5(  

ّّرع واوا ّوا طأ اا م،  مّة اع ا ا و

 ..ا وا أداء ر   و . ة  ّت اّا إّم ..وز

 ا  دور   ّ ّف او ، ا   ًذ م ّ و

  ..او مّا أراد  أ ،د ..اًرا  ّ  ءا   

7 -  " .ء إ  ن إا   ،ّو  سّا  ن ...

  ص ، ا ء إّا    ،رّوا رّا  ً نو

  ، دون أن ج ّ ّس ّ،  ات ارة  ر  وى

ّا ".   

 
)1( رّا   س أّا ب، ، أ ت اي،  ،2جطط اإ  و 

.213ص:  ت) .و.(د.  

  ..214، 213ار اّ، ص:  )2(

  ز ازدي ّ ار ا  .و  ا ،ّ إ ا ّن  )3(

،() مّا   رك   :6ص  و .د  ز   ة  ّّ .

 ..ارّ  .د ا ،ري   ،ا  تدرا ،ّب 1ادار ا ،

  .73 - 94، ص: 2001ا ،وت، 

)4( ا را ّ زديا ز   :6، ص .  

  .75، ص: ه  اة اّ واّأا   ز ازدي و )5(
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8 -  ذ   و ّ ،ّّوا ّا  اً ز   

 ّ ،ّر -  ي -  اه أو  ّ ن  إ ّ ،  ن

   ور ،  دة و ، س إّا   ، ت

واّا  ار  أر ّ .. م   وأؤه و ن ف 

اا " : ، ول ارة ا   اّ  س  م وره...إذ 

  ،ز     بق واا أ "   دةّه ا 

 ا أو ،أ    دا    ّا  اردةا ا ّ در أن أّم

ا  رأُ أً" ر: ول  ه و  د  ّ و .. ا

ز     1(" أ(  

 ذ ّ إ ّ،   ..ًّا وًا وراً م إ  ن ا ا

،ّد واره  ا إ ر  ذ  .. ا  ام  ن

  .)  )2ان اّة وم اّ، وإ اّة وا، وإ  ّ  م

9 - ة، واري ا ن ،ور ءّ؛ اواوغ ا ،ا  ظ

  جّا  ةّ   ا ذ  ،ه وم ورة د ًمو

 ا ،ّا وزه   ، اي ن  ً ، و اي 

   ص أنو ،  جّا إ ّ   اً ّ ،و 

   و ، ،  .جّا و  

 ز    ّاومّد وا ا وّ)3 .( ،يّد اا ا

  ن ..يا ا  ف ا ،ّا ّّوف اا أ ومه او

 
)1(   :ص ،ّا را ّ زديا ز 21،ة ،ّا  . 62ص:  ،1ج.  

)2   ( ،ّا   و ّم  ،زديا ز   ا دار 1ر م ،

، ،تة مّ1439ا /2018و .  ّا و زدي، دراا ز   ا ر

 ،يا ّ  ت1ّا ،زّوا ّ يّا  ، ،ن  ،1434 /ه

2013  ،واح   اوإ  ، ر اآ  ز ،مّء اّول، اء اا ،

 ،(و و )1  ،ن  ،  ،1427 /2006ه.  

، 2013، دار ا ،ن، 2ا ا  اق ا ،ط  ، ي  )3(

  .68 ص:
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وا أت ا ،  ّوا اّوا ا ز    ّ ا 

 ّرجو  ّا  ج ّو  م ّ ،ةّ  و

  واّّف، واال اّك، وّة ر اوء اي   ام و  مًا..

 ز   ف  ا ُِ  ..ّأ  ةو  ّّوا ا ا

ّ ّ ة   و ،م ّ  اا، و   أو ّأو 

:ّل ا  ،   ،  

  ، و اّ اّمَُ أّوٌل  اّأي   اّن

ّه ا نأ   رأم  ف     أّي   ؛ّ

ر  اّو اّ، و  ا مّ  ا وم أره، ا 

   أ   ب  .. أو  أو ا أّي  

 : ّد ،ّأ  ةو "ّ ّو  ة 1(" إّم(.  

اّدّ  ة ّ  ّ اّّف  اا واات ا  ا ا و

  وم ّمو ّا اثا  ّوا ، و ، اوا

ك وّّا ط ا  ،.تر ا  

..  وده  ر   ز  ا  اّ    ة

ه ا  ..أ و  ور  ّأي و ،ّا   ل .ا ّ

 : " ز   ا  ّاومّد وا ّا وّ)2( ّا  

 ا اا  ا  ّ ،ّأ  ةو  ّا  ّذ  

 ا ّا  ًءا أ ن، اوا ّّا  عّا ّ ،

..ا  ")3(.  

 
. واّ أ   ا ،ح   93، ا   ز ازدي، ص:  )1(

 ور ،ب. 178ا  

)2(   ي ، ق، طا  ا 76ص: ا. 

)3( ا ،      :زدي، صا 91ز.  
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 :ّا  و .د  ل "  ا ا   را  ّ

   ا ًرا ًرا ّوا ،ّّت اطّا  اً م  ،

 و ،ر دس أّا  س وّ آ م و ،ّا ا 

ا ا  ّّا اّّ ")1(.  

اك ٍد  اّ ا. و   أّمّ  إّن   زّ  أّي " 

 أ  ّأن  ّا  ،اقا  ّج اّا   يّ أذى ضّ

  . ) ً ً   " )2ا  أي اة أّ ا زد

 :  ذا  ّك مّا ا "   ن ... أّن ا ز

 ز أ  و ،ّ ّ م إ  ، و ّ ّ

ىت اا  رم ، " )3(.  

أ ا   ز    ف اّّا ا  ا ّ ،ة

 ؛را وً :ّا ّ  ه  ّو إ   اوأ 

 ز   ة   ..اتّل وأ  م  ف إ  ..ر

 .و ر عأ   .ّوع أ  

10   ،ا  ّا ص اا   ت إ  اً ن

ا ا و أ  ّر    ص اا ذ.. وم  

)4(  ذ  ّوا ، ة وم   أو ، ن  ا  ؛

   ا  ّ..د و ،ّ  ، ل   مو 

..   و ل :ّا  "     أن ز   عوا

ا  م     مو ،ذ واذات م م ا ،ّ

 
  . 5 ز ازدي ّ ار اّ، ص:  )1(

  .36 ا   ز، ص:  )2(

)3 داود، ا أ    (  :زدي، صا ز 95 ،96 ز     .

  ..ّت اّا و ّا وّ :ص ،ز    33-30ب. 

  .  17 ز ازدي ّ ار ا، ص:  )4(



  

  أ.د/ محمد بن قاسم ناصر بو��ام                               )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  29 -  

  ،ه ا ًّو ً  ن  ،اا  ّأ أ    ،او

 ،ر دأ و ور ن؟ا إ ّ   1(" و(.  

إ أ   ا اة، ن    ..وإ م إرل اوى. " 

 أن وه وع  ام، وا   أّي ء ث  .ه 

 اوا ّا إ ذ، إّت ذات اص واا  ات اا

  جّا  ،ّى ا    يول أن ا و ، ًرا 

  . ) ً  " )2ا إ ط، وض  اء، ً ّا ر ا اض

 ص وا  ة ر  ز   ّ درا 

 ط  طا   تط ة، إذ   د  ،توا

ا ّه، و رام  ذ  ّة اا ّوا ، ون اد ا

  ..رةا  ّ ءأ  ن دولّ  راآ    و ..آرا ّ ةدا

 ّ  ا  ،ةا   ّ     طا  م

ّو ..  

...ون ك أص آون رج اة  ت  ،  ن " 

 ّ ًاوم .م ا طا  ّو  ًم امه، وأ  رونو 

 اّ وار ا  ،ّ اة ا  ء اّة، ون ود 

   ًن أو ،ا ةا    ًوا د وا ا

  ّّا وا اا  دًا أ   أن  م  ًا أّن  د

   ن ء ى أّن ن  ،ّا  ّ  ا ،وّز ا

خ اا ن دت، ور، واا   د   ")3(.  

م ّاه ا ةه ا .  ز      ّ  رة

 ز وو ،ا م  ا   هو  ّا ا ّ ا

 ...  ورؤى اقوو ..ّوع أ ز   ة  أن د  
 

 .16ا اّ، ص:  )1(

  .  .74 اّّ، ص:  17 ز ازدي ّ ار ا: ص:  )2(

  .31 ،32 ا   ز، ص: )3(
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11 -   ...ّدارا وا ،ّّا وا ّا   ا  " 

ا دة ا  ارة، إ أن   أن ّن   اع، و ذ

ا ابأق واا  دا  ")1 (.  

12 -  "  ور ،ءوم ة: رّا  لّا  ز   نو

 روي أّم  ،ا ة إّوا  ّو ّض ا ،و 

ّا   م وأّم ،  ة أ  ا   ور ن ")2(.  

  ه  ن ،ز   ا ّ  تّ ا ّا ا

دا   ّي واّا طم   ة..  ،دور إا  و

   .ا  ر إا  رّ   و  رهت آّا ّا ا

  ه ات واد؟

 اّا ز    

 و ،طوم ّه، وه وو ز    ل   ّ

 ،ّد : ت دت واّ ه ةّا  ّأن ..اوم ا ل

  ي اا  ..دّّن واّّد واّّا ا ...ّا ،ّ ،ةّو 

 أ       اّت  زًم وًم وطا وت..

 ّوا اّا ى اّ ا ،ّا ؤّة ادا    ا ،ّاا

 ةّ  ت إ ،  ة،  اا ا  وزو ،ماا  نّ

و د..؛ ا م  و و ّ  وت وان  ود 

  ت ،ة م "ّوع أ " رّة وورة ا   د  ؛

و  ر ا اا  د ،ة  ودوا ّ و ،( أي)

  ن ّ ، .آن وا  دّو  

 ا ،آل ا     ،ت و ط إ ّ د

و وّ " اّ واّ ّّ.   اّ ذات اّذ وار ايّ وارز  اة

 
  .  ذج  ه ا ّ اب.50ر ا   ز ازدي، ص:  )1(

  .255، ص:2طت ا، جاّر23  . ، ا   ز، ص:  )2(
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 آل ا  عإ ده إ  ً ز   هو ، إ م

   و ،وّة اأ ا إ اق، وا  ّمزد اا ز  ا

  اّ أن   اًو ،إزاء ا  أ ذ ّو ، ّ إ ذ

آل ا  جّا أن ام إ  لا ّذى، وا وأودى  م ،

..ّا     ّن .ءّا إ اّ  ،ل وّا  ده  و

 ّوأّم ،ا ف ا  تّا  د دو  ّل  تا 

اوأ ، ة ًدا  ة ا 1("  ط(.   

واّت ت   ز إ ن وإ  ن  ط ار " 

ا  ،ّن ّ ة، ّت  ا  ا وت 

  ا ، ّإ   رة ة اّت ان، واو

 دة، وّ سوأ    زدي أوا ا  رة ةّا 

    ن أن  و .ن وّماوا اا   ،ّا

ز   ا  ، أ ة   أ ، اي ن ّ  ازد 

  . )  " )2 اة،  ام إ اّة

 ّرًا اوأ ً :تا ّ و ، أدوار ّ  ز ز   يّا

وا وإردا وً.. أم إ ة اب ا ارزة واّة  اة 

  اّ، وا  ا اّ ا م  م، و  ا ّه.

 مّ ة رة إض اا ا،  ّوا ا  ّة أ أو

 ّا  عّات واّ ّا ُف إو َُ ّاا  .. ةّوا

ر وز   ر  واّ ... اّ ا وا  اف..

  ) ّ )3م أظ وأى  ل ا.اّك ا ّّن

 
  . .211 ،245 اّر، طت ا، ص: 37، ص: 1 ا   ، ج )1(

)2(  ا ج ،ز  1 :37، ص. 

)3(  ،ةّا  رهوآ ما ز   ا ،اّّا  .د  ّّ4.  
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ا ز    

  ىا ّا اى اإ م ة، اا   ز   ش

  ن ،ة ّو ّ ارسو  ء ّ مو ،ا ا

 ّا ا  ةا رآ  ،ّا  ا ر اّ  دور

  اء ارز   ز ازدي ّ ار اّ.  ا   .ء

 ا ّظ  ،ّا ّا د ّ  ّا ز    تم

ل اام   ،نارّا ب ذ ي،؛اّاّا  ّء ا)1( .

 أن ا ا حأ   ر ء و ،ّ " ّا ّا ا أو

وا  أ ل ا ّ ")2( ،ً م ،ز   ها ّا ا .

   ا ا نأي.. وّوا ا أ  جّ ر،    اوا

 .ا طوم   

 أن  ا  ت اّا  (يّوا) ا طء م  ز 

 ...وا رّا  ّا ّا ّّوا آن اا  ّء، وا   " 

  أّن أّي ى  أن   اآن اّ ، اّّ ا ّ ،ّّوى 

ّّصاا رأ ذ  و ، ")3(.  

 :ز   ل "ُِم ّّا   أ  ن ل: " وو ، "  

ّّا  ن س أّ " )4 (  

 "ّ و   ،اا ّا و ة اا  ا ا 

 ّ أو طآن م إ  أن  رهّ   ل ) 5( ا أّم   وروي .

.و  ا  ّّا   أ ّا  ًم 6( " أدر (  

 
  .73 ا اّ، ص:  )1(

)2( .م ا  

)3(  ،ّص: ا ،ا را ّ زديا ز  21.  

)4( م ت، ص: اا  ،14 ،19.  

)5(  ،ّص: ا ،ا را ّ زديا ز  21.  

  .14، 13، ص:  .1 ا  ، ا ، ما )6(
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ز   ا    اوا ، ّا و اوا ، هو

ا   اّ  رأي   أن  ،ّصا أّن رأ ّ...ّا

 : ةه ا ّ ..  ّا "  ،ىي ما رأ  ُأ  َ ورأي

 ،و  ا  ل ار  ا  ّا أمّول، و ف ل ا

  ،ن  ّواع أّوا اُء أو  ّ ،اوا و ")1(.  

ي  أم إ  " ُِّ   وّ  و   اّن وا ل: 

  أن  ،روا إ د و  ذ  ي و ، ُْوط  ،ر2(" آ(.  

  ز    ..ّا ا  ّا  ّ ة ه ا

ّ ََ ّ، و ا ّوح اّ واا   ا ّ اان وال، 

  دا  ّا  ر ،ة واا   ،ّ ّ و

 ا  ّّا ز د او  ةا  ي ن  دو ،و 

 ّ ّر  ا و  ا  ل ار  مّ ..وا وا ّوا

وّ.. أ ن  ا اّّ وا ا ل ء وت ر ،ّ ّن 

   ذةة و؟؟ ز    

ًّا وو  ز   و  ظ ا اص واّه ا )3( 

 وا ء اا ّى، وا  ّدر اا ّ يا ،ا   

ّوى ا ّ ّّا ّ آنا  ةون ا   ّّص.اا رأ ّ   

ا اّ  إ ورة ر ا   ا و، ووب 

 ق اط  ج اّا ّان، وا  أدوات ا  ّا

  .. وإدراك ،ّروح ا   سّّا إ ّوا ،ا

 ؛ّا ه ا ..ا ّّوا ،ّا ي، واا ّا  اً

اات وه اّو ا     من  ٍة ن وع 

 
)1( ا ز   ،ّ21...ص: دي زا.  

)2( ا ز   ،ّ22، ص: ... ديزا.  

)3(  .م ا  
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 ا   و ،ّ  أ  وم  إ   ،ّأ

 تو اف إاف، واوا ّوا   ..وط أ  ة

    ر اء اري اّ اّي.

)   ز    ا ا  ر ااق (ر اّأي

(ّا ر ) زا رخ  )1(وّا  ا  ؛أّو  جّ و

إ ا را  ّوا ا ا ..  ىرس ا ّ ،

 :ا   ةّ  رة ّ  ،ا    ّ  د 

ا  فّّا   ّء.. ووإ ًا،    ، ّ  ض و

ا ا ز  ..ا اف وال واأن  ،ا  يا ا ط

ا ء ّ سّة ا  ّ،   و ،أ  وا

  ..وإرد، و ال ّ م  طت اة وام

...وإّن  ا ا  اّّر ن  اه  ة " ل ت اي:

ا اّ  ،ّر ت اّر واء   اة، اّ رت 

 اا   راتا    ّم ،ً ّر ًراّ

ل     رّ ،ّ ج   ن  اّور اّوادي، ّم

ّا ّة ا ")2(.  

 ز   ن  -إّنإ   ّوا ،رّّأو ا را  ا ا

 وإ-  ..ة ا ون   ا   ّرة اّا ّ

و   اّا وا ا  و  إمء وت،  اة، 

 ّا  ..وا ّا  اً  ر، أوا ّ ل: إّن أوة م 

  )  )3؟ أ  ..ّ ز وَع

 
)1(    ا (ّا ر)زا رو (أيّا ر) اقة أو اا ر 

 .32 - 30، ا   ز، ص: اي   ز  ،ت

)2( ّا 32، ص: ا.  

)3( .ا  (ما ا)  د اا  ق إ  او  
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 ادر واا   

1 -    ،ش، ج ،ز   ا 1 ،و و  ،2 ،

  .1988ه/1408

  (در). ت  اي،  - 2

     أ   ،ز   اJMS PLUS  ،م  ،2009.  

ر ا   ز  ازدي، درا و ا ّت ّ  اي،   ب   

1ّا  ، ،ن  ،ّا ،زّوا ّ ي1434  /2013ه.  

3 -    س أّا أ ،رّب، ، ا ت ا2جط،   و 

  .إا طي، (د. وت)

4 - ،ّاّا  أ  (رد) ،ما ز   اث 4، اّوزارة ا ،

 ،ّن، وا 1440 /2019  

5 -  ،  داود ز ...أا ز   دا ،ّوا ّة اا  هي وأ

1 ،ن  ، ،ّا  ،2000.  

  ز ازدي ّ ار ا ، إ ا ،ّو  (در)...  - 6

 ّا() مّا   رك  ن.  

، م  2اّ ّض وا ا ،ّ م   ،  (در)... - 7

 ،اا ،دا ارة، واث، اّا ّ1437 /2016ه.  

  .2013، دار ا ،ن، 2ا ا  اق ا ،ط ، ،ي  - 8

9 -  ،ب  ،ا أ  ،ا  1 ،1420 /1999ه م ،

اارة، ااث، اّا ّ. 
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َا  أ ا ر  
  ) 4وآر ا وار (ق: 

������������������������������������)* (� �

������������������������������������� �
������������������������������������ �

�  alsuwafi@squ.edu.om 

N :� �

  َا  أ ا ر و  إ راه ا ف

رة اا   ر دورن، وإظَُ و  مَُا وا ،

اا ا  راه ا ص. وا   ا ر ت 

ا  أَا  ا    ل  تره ا  ا، 

ريا ودور واا ا اوا ، دض ا ة ا 

وط ا   ودور ،ره ا وا و .ا  وأ ،

  راه اأ  ،ةأن :  ارسا    ره ا

ا مال اا  أ و ،  ت نء، و و ،

ر ا و. ، وواي ، أ ور  ال ا   ر

،  م ا  ، وا وأو ارا  اث

ر ا ارس اا  ا  ارق، واا    ن ا

 دور  ريو .ا اا   دة  

 
)*( :ا ا ه، ار أا ا ا  اك ا أ  

-   ،س نا  ،ا  ،روا ا : ،ا م   .د

 :ن، اmohsins@squ.edu.om  

-  ،ا وى، وزارة ا ا ا  ،ت اا  ،ا    .د

:وما ن، ا  musalem.niz@Cas.edu.om  

-  :ن، ا  ،وا وزارة ا ،ا ا  ،يا   ن .أ
Sas.2000alb@gmail.com   

م  ت 
  
�� �
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 تارس اا ،ر :ُارس ام، اَ.َا ،  

Title: The civilizational impacts of the Imam Abu Said El 
kudami’s school (4th H century) 

Summary:  

This study aims to provide a description of al'imam abu Said Alkudami 
Educational School in the Sultanate of Oman. And showing its role in serving the 
Islamic civilization, and the Omani society in particular . The study provides an 
inductive approach to tracing the features of al'imam abu Said Alkudami Education 
School through what has been written about the characters based on this school and 
its cultural and educational role, in addition to using the historical method in the 
definition . The study came out with several results, the most important of them are; 
it contributed in the scientific field with scientific literature and graduated scholars, 
and it had important civilization exploits, which in turn contributed to the scientific 
and intellectual, and the development and growth of society . The study 
recommended paying attention to the Islamic heritage especially with regard to the 
educational aspect, in order to link the nation’s present with its bright past, and to 
continue with writing about educational schools that have had a scientific and 
civilizational role to benefit in the present . 

Key words: School, Educational Schools, Omani Schools, Alkudami. 

  :ظ 

 ا وا  ًءا نُ ا  ا  و ، ا 

ا طا   ن  مو ،ا   ووا ،

ر اوا  .دابوا وا ا  ر ت ُى، وا

أن إ  ر اأ و  .ا  عا ا  ام د اا  م ن

رير ازدا ظ م وا ا   ن  يا) 177-280 ،(

ء وا ن  ديء اا   ؛   سا

 ًو ء طا وو ، اوا  ا ن  أ ،

اة ا  وا  ا  ن او .ا اما 

ارس ا ،   أ ء  ،ا  اٍت داو أ 

  ؛    صا  ،ا  ً ا  ن 

ا ا ر   ف ، و    ،ا 
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ا ر  لاان اا   ا  ال أط  ي، واا   إ

ارس اا  أ  .نا ا  ا ر  عن وا ب

) وم 1680 - 1692 ،   ن اي  ن  اة (

َوً ت دا ر ا  تا راه او . أ ا 

 .َا   

  إ راا افا ا:  

 ا َا  أ ا ر ا. 

 رة اا   ره ا ر دورإظ. 

 ادر ا ا ر  ره ا از دورإ. 

  ور اما .ا وم  ا  

 مء ادور ا  فارة اا  و . 

 ا  ةل اا ؛ ر.ا ر  دة 

   ا: أ ارا و

  ت وا ا و وح اا أ  د  

.ما ا 

 ا ا  أ ا ر ريوا ور ااز اإ. 

 .ا  ن   م  ح ذجأ  

 ت ر ا أ   ا ااه ارا   تا

ه ا    ل  َا  وروا ري واا 

وا ه  ة ا ض اد ا ا  تر، و ا

وط ا   ودور ،را.ا  وأ ،  

 ت و و   رااَ ؛ ،عا  ةم ت ا

و ،و ،اوأ ،راا وأ.  و ول: اا ا

را ر، وا روآ ا ودور ر ا :ما ا ،

وا أ  .توا ا  
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را  ول: اا ا:  

 :وم  ُا ،َا ا       ره ا 

   ،نُ اءا  َ   رضا   ُو .«َا  أ»

)  ا و ي، وا ان ا305ا/ 918  ورد  رًاا (

  ا    ًر َِ َا  أ أن  ما رق اا

)   ِ يب ا    ا    ا 320()1( .

 » : َا  ن أ  ورد و    ا   أم 

 ا-  ا ر- «ا    در )2(وأما  ذ    و أ .

، و ورد  ب ن اع ي     رخ  ارء 

ى وإ  لوا ر    ة ث أم   ،ة و 

َ رضه ا  وُد .را ا   ن)3( .ر وف هو ،  

:و  ط  ن َا  أ أن ا    ا 

و ا وى دوم إ ام در أما   ؛  ،ا  ءا 

 ك وو   ،وا ا أ   ،خ رم ،دةا 

 ا ي، وأا   روح   أ  ه؛ ء  ة 

وأ أ ا »   ا ،ء  م ذ  ا  ل: 

ح   وأ ا   ا م و ان ا  رو

د  مأ و ،ا  4(»وا(  ن ر أ  و .
 

ُ: ا   ،د، إف ان  ر  ء ن،  ار   )1(
 ،روا ون ا نا  صج2004، 2ا ،1282، ص ،وا ،

 أ   اءات ،هو  َا  أ د، ا  أ ،َا 
 ا     أ ى ا ءا دى اا أ وة اد ا)

 ،ص2001ا (12-13 أ ا  ت اا ،ا   ،يوا ،
وة اد ا) ،َا  أ   اءات ،ا 152رة)، ص ،

 ،اث واوزارة ا ،ما ا ،2013، 1و ،93195، ص. 
)2(   وا اث اوزارة ا ، أ أ  ا ا ،    أ ،ا

-  ،ن 1 ،1986ج ،2142، ص. 
)3(  ما ا ،  ،93197، ص . 
)4(   اث واوزارة ا ،ر ا ا ا  ،  ن ،يزا-  

 ،ن2 ،2013ج ،3160، ص . 
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  ي، وأزا  أ      اإ أ أ  أن  ،را

و      زا  أ وا     1(أ( و ،

 :َا  ل أ ذ» اإ أ إ ور-  ا ر- و  ،  

 موأ ،   و  ه ل إموو  أ    

ال: )2(»إو .»وأ    و م     زا  أ

 ا ر  أ     اإ 3(»أ(.  

: ا   ت َا  أ ا  ا  اوا

ً وا وا  ولا ّن ا أن ّأ  ، ر  أ ظ

   ا ِ   إ  ث  أم  ا د و ،أّنا   

ً ّأّن إ ا   م ظه ا أن و .ا ا ّ   ا

 ا  ه ًأ  ا   َاره ا ، ام  ود

ا واء ااذ ا م  ا موى،   ، وارى 

  رز  َا  أ   ء ا ن ،ا  

ا  وا ،»ً  ذ م ُو و ًوور،  ا 

و ،اة وا  ز  ،ااًر ،ما     ؛ذ  أروع ا

   و ،  ،ةوا  ةة ووا    ا 

  ا َث زوت ات   . وُوى أّن) «)4اء اة

 وا ،    ،وةل واا-  مذ -  ،مع ا  

ذ  ا ل ا)5(:  

  و   أ     ً ن ا   

   و ط    زو      

   ال  ً و   م  اوت ْ ال  

 
 . ُ14: ا، ا أ  ا َ وه، ص  )1(

 . 154، ص3ا ، ا، ج  )2(

 . 157ا ا، ص  )3(

 . 15ا، ا أ  ا َ وه، ص  )4(

)5(   ،ا وزارة ا ،ن وادا   ا  ،  ون اف واو

 ا-  ،ن 2 ،2018ج ،ب ا ،4444، ص . 
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:ا    ،نُ  ء اا أ  َا  أ ا ُّ

 وأ» :ل ا ، ظوم ،ا  وإ ، و ،   

  ا ا  ، ىا ا أ و ،ا ن ا ء ر

 ا أ  ءا أ و ، طوا ،ا  

 .  ا أ  ا «إ ا»؛  ث اا )1(وااءة»

  ا  أن  ،  ا ل ا   ءف اوا مز

   ة ا  ا ن ا  » :ا ل ا ،ا

  فأوان ا  وذ ،ًأي دا ِْوَم ،ً وىا  عت اظ 

 ا   و   ورا  ا  ، راًا إً، ا

.  و أ  ا  َه ا اَ )2(وا ُّ إ ع...»

ا ط    ةس، ود ع، و ورأٌب  ٌ )3(.  

» ُا رز از رأ أ َا  أ ا ما  ونا 

ا ًوا م إ إ ،وع  اا او ا ء از اأ 

ا ود وا  اءةواا ار اإ  رةوا «)4( أم  .

ُنُ  ل اأ ا ز واأ  )5(.  

ا  أ َم  ن ً ًا رع واوا ا   ،

ا)6( : رةا   ،» ر    ع«)7( :و ،

» ،ور  سا   ا وإم    سا أ  ا 

 
 . 282، ص1إف ان، ج  )1(

)2(   ،ا  : ،لار ارق أم ،  ا  ة، دار ا وت،  -ا

1 ،1989ج ،1193، ص. 

)3(  ا ا ،  أ ،ا   أ   اءات ،َا  أ ا 

 . 50اَ، ص

،  ،  اءة  ام ار ت ا أ  ا ،َاءات  اواس  )4(

 . 41 أ  اَ، ص

)5(   ،ما ا ، 93199، ص. 

)6(      أ ا إ  ا را ،   ،يا :ُ  ا

 ،ص2018، 1ا ،65 . 

 9، ص1ا، ا ا  أ أ ، ج  )7(
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1(»ا( :  اب  و ،» وأ إ  ُ   أ 

ظ   ا  دا   و ،ا و ، لن ، و ، 

 ذإ  ز و ، و    ل ا ه «)2(.  

ا  أ ن ا وإذَه  ن  ب اأ أ ، م ن 

ً    ،ه »   و ،را   ا  أ 

َا ا ا  يا و ا ا  ،ا  ا ا  ،

 ل  ذا ا  ا  تا ا «)3( ذ أ و .

ا ا ذ  ،وا ل ا ةل ز ا  إ   رجا 

 :م»أم ل ا  را   ا   اب أ    

  ،ا     ج«)4( رةر او . إأمم   ث

ا ما  م ا ام ب  ث   أ ُا  ط

ً ن م أ   إ ، ر ا  وً  ا  ب

ا ا  ا  او ،ا م ا و ، .ا  

ن أ وإذاا  أ ا  َون  م ، ن   

ا و  ء وا  افا  ام ، اأ ن، و

أم  ،ونط وذ ،    أ و  ا   

ا )5(.  

ا  أ  أَ  ا  :نم أ  ل ،ءة ا»... ه

ا ا ا ا   ذة واا  ا و ر ام 

و ما وا ا     ر أا َ ور ا ر 

 
 . 51ا، ا ا  ا أ  اَ، ص  )1(

)2(   وا اث اع، وزارة ان ا ،اإ   ،يا-  ،ن 1 ،

 . 89، ص1، ج1984

 .18ا، ا أ  ا َ وه، ص  )3(

)4(   ،ا  ا ا  ،ا   : ،لرج ا ،  ا-  ،

 . 81، ص7، ج2010

)5(   وا اث اوزارة ا ،ا ،    أ ،ا ،ُ-  ،ن 

 ،  ا. 9، ص1، ج1984
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 أ ا  اهو  ه وروار  و ،د  إ  ،اء

«)1(. ا  لو :ا »  أ ا  همأ  ا ا  و

ً اه اا ن ؛    و ،أي اا  ورأ ،ل اا  

 و طئ ا و ،ط  ا ا  «)2( .  

روا ا روآ ر ا :ما ا  

 :را   

 ، أ ا إ ُ ا َ   َا  أ ا ر 

  لأ  رض، واو ا اء اا ً  ن، وُ 

    ا ا ر)  ره ا وا (ُ  حا 

  أن ات، وا ة   ال  يا ا  ن راً 

ارس اا ل أ ارض، وة ا  ا  إ   ن وُ 

ا ر اأا ا  ل .يا   اإ )3(:  

  إ ر    رض    و رةز  و  

  ًََ يا ا ر          

 وا ا رر اآ:روا  

ارس اا  ر  تّ  سام وذ ،وط  نَُ 

ا  اوا  ر.  ط  َا  أ ا رو

صاا وأ ،ا ا   وا ما ص ، وا 

  جإم    ، يو ريوأ و ،  :  رآ  

1 :(واما) رآراء ا    

 
)1(      : ،انا  و   نح اإ ،   ،نم أ

  و ا ا  ،ا - ن، ص 283. 

)2(   اث ان، وزارة ادا  ارد ن وا ا  ،ن   ،ا

 ن،  -وا 1986ج ،247، ص. 

 .34، صُ  ن . ا، ا أ  ا َ وه  )3(
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ا ا  َا  أ ا ر ي أا ا إن ا 

)، و ا أط  (ار اوام  آراء ار ا   اُم

ا ره ا ،َا  أ ا د زو  ا را 

 اى اا  سموا ا  ن  وة م وا 

ديوا وا و .ل:  وُ»ة مر ي »ُربا م ؛

ا ا م  أ آوا   ا ا )1(   أ

ا  ا  تا  ور ير اا  ثا ر ذ ن؛ُ 

ا)2( ا ل ا ت إم  .   وا 272/688 

ا :ان؛ إد ن نر موا ،(قا  إ م) :

(م إ  موى)، و ُِ ار   أس ل  ار اوام

   ،  ا ل ا أو ر، ً اوأ   ا 

  ؛ر د ء او  ط إ أ  ءا وام ،و  وجا

ا   ً  يوا ،رض، وو ،   ضوا وا  

و ف اا او .  ل ا ا ا   ر

 اف  ه ا  ا  ( ن، ووا ار (اوام

  مء اا  ر إ وام ،  ء ام ،

  ان ال او ،ن اا أوا  ا ا /

دا ا واام أ ة، أو اا  وا ء اا  ا .

 ،ق ث اث إا  بأ أ  آراء   أ ن  ؛

ى أن ن و .را أو  ا  فا اءة أأو ا و .
 

)1(      ا ا  ت يا ا    ،ن أ 237أ /

852 ر إ ،ر ِ  و   ،ا  َُل، ووا  ر ،

  ذي ا  ا  ل ا ،  273 /887  و ،

  ذي ا   275ا /889 عا ،   ،رز ا :ُ .

 وا اث ان، وزارة اُ أ ذ  ن ن،  -ا 1405 /

اث . وا ا  ة ادة ا  م، وزارة ا52-53، ص1984

 وا ا-   ،ن 5 ،1422 /2001ص ،204 نا  ،وا .

 .160، ص1ة أ ن، ج

)2(    ،ا اوا ا ما  ا ا  ا ، م ،ا :ُ

 -   ،2 ،1418 /1998ص ،83. 
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 ن ُ  ،ة أ ض رأام ا وا .را أو 

 ر  ن؛را   ا ،وا أا إ  لا  

ْا أ واماوا ، ا  أ اا  أ  .َ  

 نن ا َ اًرو   ت  ا ر ا  

 ر ،نُ ر نون ى   ة ،    ر

  ا ا  ن و ،وا ر ا ا ا  ،

 وة نَو ا ا  ةا أو ا ،     ؛

و ، ا    ؛ا  ا م ُو َُ  را

ة، وا وظ وط ،  و ،ط  و ،ووا ا ذ 

 ،ر اأ  إن ت اا   اًءأ  رئا   ُ

ا  1(ا(.  

  ُ أن  يا را  ب فا وا-  ا 

 ا  ل زو- أن  و   ا »أم ً  

  ،ا  ن ل ا ا واما  ا  ن  ،

 و ،و  أ واما أ  ا  ن  ا 

؛)2(»و واما را  ن  ريار اا   وا  

ً وره زأ ،ار دااا ً ا ا  و ،وطاو  

 و ، )3(.  

ه ا ا مت ارن  ُوَِتْ  ودة  و ارت ا، أن

  ًرد أ ا و ،َا  وأ  ا : را ا

 
. و ا اُ19 : ا، أ  د، ا ا   وه ور، ص  )1(

 ،  ازموا ،ا   ل: اا   عا ا ًِ أ

  أ   اءا وا ا  تاث واي، واا ا.   

)2(   ا   اءات ب  ،دبل واوا ا  ا ،  أ ،ا

اري، (د اوة ا أ اى اد اء ى ا ا اري، 

1 ،1998ص ،(68. 

)3(   اطن ا ،  ،ش :ُ دار ا ،ا-  ،وت1 ،1418 /

 .45 ،46، ص1997
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  ا  ؛ََا    إ َُو   ز  أم إ ،ا

و تاوا ت واا  ور ا  ً ن و ،)1(.  

   ات: 2

ا ره ا  ا  ت ه ا من، و جت ا

يوام اا رآراء ا  يا  أ ا د ز ا ، و ،َا

ه ا م ت ًوا مو ، و  ا وا  ؛ 

ا ل ا  وا صا و  اءةن  ؛وام أ ل ا

 :وا   »   و-  ا ر- ود   أراد أن 

ا   م ،ره أر، وآا  م  أ     ،را

ا  ار ار أم و ، ا اأ «)2(أ ه  . و

  ات:

1  :ب ا ع ا  ول اءة3(وا( ، ،ا وأ

ا ا   إ إ ،ل ا غَُ اث اوا 4(ا(ُو . 

ا   ا ا أو  اءةي  ؛واء اا  ا 

 
 اُ   ُ َء ُن وا ً  ُروي  اء  ل أو ؛   )1(

 ة، وأول اوا ا  لا   وبأو ا راث اا 

وم ا ا  . أ  اات  رة  ردود  اد، 

ارات ااردة  اء   اة و ا ا، و  ر 

اوا ن، اُ ء وأ :ُ .ا ا  وون او ،ا : ،ت

 وا اث اوزارة ا ، ة إ-  ،نُ 1406 /1986 ،

 .7-6ص

)2(   وا اث اوزارة ا ، ا  : ،رب ا ،ن   ،يا

 .33، ص2، ج 1986ن،  -

)3(   عا ا  ا   ا و ،ق او ق ا  ةا 

  اءة: او ،ا  ا : ُو . اءةا ى إأد  ؛ 

 ،ا :ُ .ا  وا اث اار، وزارة اما  ،  ن -اُ  ،

2 ،1405/1985ج ،1152، ص   . 

)4(  . نُ  وا اث اوزارة ا  ،اءأ   با ا  
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هؤ 1(وا( ،»إ ا ا  ه ء ب  و  ،  ن و 

د و ،رون 2(»ون، و( ن ب وإنا ان . و    

 وااءة وا ا  ع ا  رأي أب ار اوام

إ أمُ  أ ً ل ال أ  ً ًء ء اوا )3(.  

2  :ب ا  ،ا  ، ا   أ   ،تا 

ت، وا وأو  ُاء، وأ    .ا و ، 

 ط وزارة ااث ا وا     ان أُ  ِ إ

   ن  أر أاء.

3  ا ب ا   وى   رة و ،.  

4  افدات اب ز ، ب   "افا "  را ا 

ري ا4(ا( و ، َا  أ ا  .اا   رن ب

 ا او .ا  ورأي رأ  ّ   ات و 

ء ا حول: اما :أ  ل َا  أ ا   

.     عطى واا اا   أ ا  أن :ما

 را  ب  اُ   رة واإ  ه  ءر ا 

    ا  أ أن ا  ا ا    رةوا

وا وا وا وا 5(ا(.  

و  إنا ره ا ي أما اث اا ا  إ  ًن وا ،

اوب وا ا  أن و     » ع   ذ ااث، 

 
ُ: ا، م  ن، ب ا  أ  ا َ ودرا ،اءات  )1(

 .  173 أ  اَ، ص

 .29ا، ا أ  ا َ وه، ص  )2(

)3(   ،ا :ُ  ن ةذا ،ا أ  ا ا ،  ا-  ،1 ،

 . 120،  ص2014

)4(    ،ري ار اا  اإ    أ : رير اا ن ا ،

 .  .اف، ووا ،ا  ووا ،ا  ب ا أ ، ا 

  دار ا ،ا ،ا  ،را :ُ-  ،وت7 ،1986ج ،5294، ص. 

)5(  ا  أ ا إ  ا ري، اصا ،81-82 . 
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  ء اع ا  ََ ،ر  وا ات ا  نُ  

  .)«)1 ا ا ً ، اي  َروًااث ايا 

3- :رة ا  

إن   إ م ره ا  أن ً  ا؛  اج و اجأ 

 و ،  ام ا ا ط أن    مدر اا   

، أ إ اوا ت  ت ه ار   ؛ ه اء

أن ذ دت اما    َا  أ ا  ا ط  

 وذاع  ا  ، ال   ا  ا ، واي ات ر

اى اا  رواأن وذ ، ً ن  اا   ر أم ،

دا  صا   ا  وأم ،وي ا   او ،  

و .ط  ا و َا  أ ا ر ب :   

1 ً درا   و ، ُ يا و ، ا  إ أم ،ا أ  

ا و و م   هوا 2(إ( :  

 إ   َ    ًإ  اءةا    

   نما  نا     ا اه إ   

 ة       ً ام لا   أو  

 ا  ا        نا  اك   

ذاك وا  أيف ان ا     هم ء اا   

2-    أأم و ، ط أ    زا    ،

دة ا   زب اوا ،  دة ،و  

ا  و ، :هذ  ا  وىُ »أن أم  ، أ   ن 

ًأر   ث با  ذن نوى، و وإ  ذنذا أ ،ف،  اتام

ً ث  د و«)3(و ، : وىُ » ت إ  ج أ م إذا 

 ،ة ا و ن ذو ،  ب  ا ا  ا  

 
 .108ا، ا  ا ا، ص  )1(

 .292-291، ص1ا، إف ان، ج  )2(

 . 253، ص5اي، ن اع، ج  )3(
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و،   ن و ر  ت، وأ وج إا    ،ةا

ل: م ؟ن ا   :«)1(.  

3- يه اذ ،    :ويا ا ا    أ  أ 

 ا ا  ا ا   ا » ، ا أ ، ول: 

  ، زو  أ  هأ    تو و ، أ 

 : "... أ ا  ه  وأ " :و ، " أ   ... " ،

 :و "... ل أ ذ  م 2(»و( .  

ا  

:ا  

ا  راه ا :  

 ًن م م ًاوا ارس اا  ور اا   ؛ا  ل

أء واا  ارس      ا   أ  ن

ا   اء اوإ ،ا مأ   درا  ت. 

 ُا َا  أ  ا رز از رأ أ ما  ونا 

ا ًوا م إ إ ،وا  ااو ا ء از اأ 

ع ا ود وا  اءةواا ار اإ  رةوا  .

 ز وا ا أل اُ  ن. أم ُ  أ

 ً َا  أ ن ا     ا   ،ه 

ا ا    و ،را َا يا و  ا  ،ا  ا

ا ا. 

 َا  أ ل ام ا ام ،ءاف ا اأ و ، ن

أم  ،ونط وذ ،    أ و  ا   

.ا  

 
 .212، ص75، ص14ار م، ج  )1(

)2(   ا     أ ا إ  ا ري، اصا ،64ا. 
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 ا   ت َا  أ ى ا ا  وا اوا

ً وا ه  ،أ ن ا أن وا َل   أ ظ 

   ا   ، ر .ا ا 

 واما) رآراء ا َُا  أ ا  ،وز  ن (

ا ره ا تا ا را  ،وةا م    ن

وا ى اا  سموا ا ديوا وا.  

 َا  أ ّ م ن ً ًا رع واوا ا   ،

ا. 

 أَا  أ ا   ةا ر  رضا    

ا اءا ط إ اي. وا ان اا  ن  ا ب ا

   ه ار وه.

 ا ره ا  ا  ت ه ا من، و جت ا

يوام اا رآراء ا  ياا ،َا  أ ا د ز  ،

ه ا م و ت ًوا مو ، و  ا وا  ؛

ا ل ا   وا  .صا و  اءةوا 

 َا  أ ا ر ت  أ   أ 

.وا ل ا   

  ردر اا   ،ره ا دور ،  تا  

وا  إ اق ادر، وا   وك، ظر دور  ه 

.ا  وأ را 

  ات: 

 ةاا ره ا  طا    تا  أن م 

 ،نوذوي ا ،اروا ا  :ا    

 اث ا ا ،  ا م ر ، ا  

  اق. 
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   ا  اراارس اا  دور  ن ا ريو 

  دةا   صوا  .اا 

 ت اب اا   تن دراارس اا    

. ل ا وو ،وأ   

  ل واتات وم .عا ا  

 ادر واا   

1 -  اث ان، وزارة اُ أ ذ  ن ع اا ،   ،رز ا

  1984. / 1405وا   ن، 

2 -  اث اوزارة ا ،دة اة ا  ا ا ،   ،رز ا

 وا-  ،ن 5 ،1422 /2001 .  

3 -    : ،انا  و   نح اإ ،   ،نم أ

 ا  ،ا   و ا - .ن   

4 - اا  ،  ن ،يزر ا ا  اث واوزارة ا ،- 

 ،ن 2 ،2013 .  

ا   ،د، إف ان  ر  ء ن،  ار  - 5

 ،روا ون ا نا  ص2004، 2ا.  

6 -  اث اوزارة ا ، ا : ،رب ا ،ن   ،يا

 ن،  -وا 1986.  

7 - ا را ،   ،يا      أ ا إ 

 ،ا 2018، 1ا.  

  ا أ  ا ،َاءات   أ ا، أ  ، ا ا - 8

  أ ى ا ءا دى اا أ وة اد ا) ،َا 

 ،ا ا   2001 .(  
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9 -   اءات ب  ،دبل واوا ا  ا ،  أ ،ا 

 ا ى ا ءا دى اا أ وة اد ا ،ريا ا

 ،ري1998، 1ا.  

ا   ،ن،  ا ان و ارد  ادن، وزارة ااث  - 10

 وا ن،  -ا 1986.  

 ام ار ت ا أ  اَ، اواس،  ،  اءة  - 11

اءات   أ  ا) ،َد اوة ا أ اى اد اء ى 

 ،ا ا     أ 2001ا.(  

12 -   دار ا ،ا ،ا  ،را-  ،وت7 ،1986.  

13 -  ،ودرا  ا  أ  ب ا ،ن  م ،ا

اءات   أ  ا) ،َد اوة ا أ اى اد اء ى 

 ،ا ا     أ 2001ا.(  

14 -  ،ا ا  ،  ن، اُ   وا اث اار، وزارة ام

2 ،1985 .  

15 -  ،ف  اووزارة ا ،ن وادا   ا  ،  ا

 ون اوا-  ،ن 2 ،2018 .  

16 -  ،ة اذا ،ا أ  ا ا ،  ن  ا-  ،1 ،

2014 .  

17 -  ،ا  : ،لار ارق أم ،  ا  ة، دار ا ا- 

 ،وت1 ،1989. 
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دات اا  
ر أا  نودورُ ا   

(وا ا)  
� �

������������������������������������������������������������������������������� �
������������������������������� �

                                                     oman4101@gmail.com        � �

N��� �

ُا را ام  م  ن  ،ا ر أا 

 و  .  امب ا أو ِدوُر -ات ر-  ء 

 رب ام ا  ءا   ،رىا م و .

   أ  ارت امًا ا  أ ول 

،ا  ،را  ءا ا ءة اوا ،ا از ا

ُ ُءو  ةا وا ر اا  ا ا و. ر 

 ،  ا ا وا  أا  ل  ا او اُء

 ء  إ مء اق ا آ  وأ ن اُ  .

 ر وا  تا ء اء ا    وا 

، وأ  ُدر أا  ا .   

:ت اا ا وا ، ،دات ان، اُ  

Title: Scientific elites and their role in appointing governors in Oman (first part) 

Abstract: 
The political history of the country of Oman is very rich in examples of the 

direct involvement of the scientific elite in the selection and appointment of 
governors as in their removal 

In this article, I will outline this political involvement and skills of this elite in 
this field, and the possibility of building a modern nation and states with this 

م
  
�� �
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method, in the first part of this paper, i will take as an example two elites and two 
governors while the second will take three, and the common point between these 
five is their success in good governance. 

Keywords : Oman, Elite, Governance, modern state 

:ا أ  

رب  ا  ل، واأم  وا ع ا  أ ،ا ،

ا وو  رضا  :  ﴿ ارض، أا   إن ا

ا  اوف وم واة وأا اة وآرة( ﴾ ا ا/ 41ا( .

ا  ة واواوا و ل    ا ا-  ا 

و و وآ    أ .:م  أ  ا ا ن  

   ُ. إاز    ا ا  ا  ،دة اء ة ا -1

و ا ام ّ ، ود د  --   ود درات  -2

. ل ّش: «إذا  أّن ا )1(  اَ ّ ارِ   اء

 ا  ّب امرى واأي ا ا- ع واأي ا-  

  اطد  لأط ُّ أن  ما ا نّ ا ،اطا

«مما ر )2(.ا ه ا  ء ول   راه او .  

ت اراّا: 

  دة ا ا دة ّع، وا ا و تدرا  أط 

ا ار، و درات و ِ  ات ااردة   ن

     أّم ا  .ا ا ّدة ا  و ،ا

 و .ا  ت واطن ا   ال و ،ما را

را و ا ا  ا :و ،ما  

 
، أّ   إ  ار   اء. ا ، م ان) ذ  ب 1(

 ،ا  ن  نا 59 ،56، صم ،1 ،1419 /1998 ،دار ا ،

 .وت، (د.ت)

)2 ،   ،ش ( ،ا اطن ا ،ا ا روا ا 

 .ن - ، دار ا ،وت20 ،1 ،1970ص )1500-1970(
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-  ،  ا  ر ام ،ن. ا ة أ نا  ا ا

 ، ن ان، وما  ّ ا را اوا ،ما را  

  ّ ب و ،اا    ّا ز اأ ّم را  

 را    ن. وا أ  ّ ا ّاث اوا ما

.ا ا  سا ا ُو . ا ،ما  

-  ،   ،ش روا ا  ،ا اطن ا

) ا 1970 -1500ا (  رىا   ام ا ا ا

 ا ت ن. و  إ آ  ا ن، ور ّب اام 

 ،ا ا  ام  بوا . أو ّر اا   ة

 ء اء وزا ر ا اطن.وا   

 إذ أّم ،ا ودور ق اموط ّا ِ ،ه ا  ّ يوا

    ا ّر. وا   ءة ا ّا ا و

ور اء  امب، ودور   او. وه ا ّ  ت 

ا .ر اا ول إا إ  ءء ا   ل ا  

ا : 

 .ّا  ااج اوا ، ص اا   ا ا

،  مر ا   ان ة أ نون اد ا  ب 

.ا   ا  ا را  ا ا ا أ  با او

.ا ا :و (س .) ا ا ن. وا أ   

  .ي، وا    أ نا   أ  از :اب اول

    ا مول: اا ازا  أ.ي  

  لا   ،اط ن ا أ د-   ا 

و-  و  اكآم  نص، وا  و ا ط  ،إ
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. وأ ال ا ،  ط   ب. و )1(أء اى

 ل اة او ا   -و  ا -  ا   ا

،   ا  ا  ، او ا  أر )2(ااة

. و أ او ا   ء ا، و ا   ز)3( ة

، وم اة  ا4( ( اة،)  ا93  ازدي (ت: 

  ن أ  مو ،وا ا  ء ة م إذ ،

ا  أ   ة ه أ ه  ء  .ةا )5( مز و ،

ا  ّ  ة رت)6(  ر  ف ،ر اا إ

ار  آ إ  اء ك  أ  د ا. و  ّا أنّ اء 

 طة اا و ، وا ا  ا    ن

وا ،طا ت ارل ا  ّ  نوت وا  ء

ا    اا ا   ن  إ ا وة اوو  )7( .

 وا   ن  دو  ا  ور ءء ا  و

 
،  40 ،41، 2 اح ر، ص ،  وح د.ر أ ن)  ل، 1(

1406 /1986ن  ،وا اث اوزارة ا ،. 

)2 ،ن) ا ة أ نا روي، ، 69، 56ص ، 1، ج ،ا ن، ا 

 .(د.ت)

)3 ،   ،يا ((كوا ا ر) ،يا ر) ،3(72، 6، 5ص، ج ،2 ،

1407 /1987وت ،ا  ، - ن. 

)4 ،  ، (  ِارا 1، ح،ا ة ام ، 3 ،1433 /

 . ن،  ا، 151: 143، ص63، ص2012

 .159: 152، صا  ِ ار (. س، 5(

)6 ر دس أا  ةا  ،ء ا و ا ت اا :ا   (

ا إإ ا  و ،ر ا:  

-   أ  و ،ا ا  ي، وا ا  ر، وا  ن: اُ

ا ا  ب ن ي، وأزا.  

-  و ،ر  ا ي، وا ا  ا  با ب: أد ا

اوياا داود ا وأ ،ادرار ا  إ ا وأ ،را. 

)7 ،ن) اا 74ص 1،، ج. 
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 ،د  ىا  او ،132ا /750)1( أّول إ و ،

 وت ا اّ  ا وا  "   ن. ل ش:

ز . و ل   أي ارى وامب ا ،ّ ّأ 

ع وا2(" ا( ،ن  اردة ا ء دورء ا ن  ،  ا

  ز ا ا   ر  ،ىا د اا  ،  ا

  ّ ، ا    أ ن.

   ءن أ ر "ّ : ّ ّا   ن أ  ا  ،

 ،ا  ا ،ا  أّن ة. ذا   اوأزا ا  ءا 

 .)3(" أ ن اا  موى، ون ر و   أ  ازي

ُّو ،ا   ءدور ا :ا  ا إ و ا ما  

ا  أم  ،يزا  أ   نو . وا ء ور

 ر، وا    وذا ،مز  ءا  ، أ   ا

أن   ن   إذا    إ دو ا   أ ن، 

ّ ،ت اوا ب اأّو وى ا و ب . وأ 

َن، وأ  ا   ذت واا ّ أ  أن  4(وا( ،

وو أ  فى اوى ون م )5(.  

  أن  أ  كمر   : أ    ،را  ل ا

دد وه ا ُ ء ا إّ) ن ل: إّم .وا  (ءن ا 

ا وا م ،و ا أ  يه  م وا ، ا ا 

ى ا  و   ،)6(.  

 
 .43، صااط ا (. س، ن 1(

 .11، ص ااط ا (. س، ن 2(

 .57، صر أ ن) . س، 3(

 .110، ص1ج ،ان ( . س، 4(

)5 ،  ن ،يزا ( ا ا  ب  ن ا رر ا ص ،

44،  ،ا  ا   1426 /2005ا ن، ا  ،. 

 .110ص ،1، ج ان) . س، 6(
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   إ أراد أن ، ّ : إمّ   " و ب ر أ ن

ا ")1(ه او .ا و ا  دار اا   ، أ   

ّوا ،ا را  دإذ ّ ذ  ل ا  ة ا   در  ام

 ا ا ل. وة ا ا  وا د، وون ا إدارة  ءةا 

ّ ،إ  ن أ  ا م اه و ، ء  ءرأى ا 

 إ    و ، أ   ا مو ،وا   ارثا

 "   ا ا  ل   أ ن و اارث   او. أّم

ّ و ا  أ    ن أ   ا ن أنأراد ا 

   ود  ،  ا و ،ا    م و

ا  و ا    ارثن او ،ّ ..ذ   و 

اّ ه  وى أارث مس إ  "، ُوّا  :  

1- ّّ    أّم إ ، ّلا او . زال ا    

. سا   

 ة ا  ن وع  اء ّلار اء  اارث، و دو -2

 و  مة   اء دارة ون اد.

 ء أن ن  ادة   ا  ا، إذا أوا  -3

ب ا.أ و  و ب ا او ،   

  : أّن ّ و

- وا ،ا ما   رأ أّا س أ ر اا  وا ،واّ.  

- َ ار دا   ءا، و ،ا  وإود ا  .وأ  

  .ا ام: اور ا    أ ن

 ، و ا)2(إ   ن  ا اى  د  ل أّو

 
  .58، صر أ ن) . س، 1(

)2 ( ،رز     ،دة اة ا  ا ا ، ا  ، ،

، وزارة ااث ا وا4 ،1415 /1994 ، ،195، 194د.  ، ص 

 . ن
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 " د نو :  ")1( ،ّم   ذج وأورد "ّا أظ :  ، و

 ،ا ل أ ودان ،ة وأا  يءر، وا أ   وا وأ

ّ و َ و ، ذ  ةذّرد    اا و ، ")2( ا .

ا ُ  اور اا  م زّوا ،ا :   

1-   إ  وف وا وا ،وأ ود ا و ،ا

 و ،س وال اأ  ا ود ،د وأا وإزا ،ا

 أ ا واوان.

  اي  اّ  .إ ا و أا ءد ال  -2

3- ّا اإ   .أ  اءا و   

 ِ  ا، واو  إ مو ا ا   ن ر

 ،  زأر  و و ) ة1343( )ه(و .ّ ّ ا  ق أ

 :ل ا .ن "   د ىا   ةا   ه ن و

ّا  وا ر  ،و و   س إ، ّو   ا

  اى وأ، ر ا وّ  : و" ز. ول ا ُر)4(" أ ن

؛  ن  ةا ادو ر و  وا ")5(. 

:ل اّو " و  ن ن  واو انر، وأ و ،

ّ ،ا او را ا  ا ردح  ")6(ُص:. وه ا   

  م إ ا اى  د   ن. -1

2- ُ و اّ   ه.ر اس وامق ا  

ة او ا، ا ءوا إ ن، ما و  ء ارن أّن -3

رض. وما  ونة، و  ا   ءص ا اا ا

 
 .88، ص1، ج ان ) . س،1(

 .89، ص1، ج ان ) . س،2(

 .97، ص1، ج ان ) . س،3(

 .97، ص1، ج ان ) . س،4(

 .196، صا ا ( . س،5(

)6 ،  د   ،ا (را  ن8ص ،1، ج، 3 ،1415 /1994 ،

وا اث ان، وزارة ا . 
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 :رز ل ا .ا دو  ا و "ّ ّ اّا  أ   ،

ّ ا ،ا    ةا   اوأزا ،1(" ا(.  

 اح   اء، ون امن ا ا اّو  اّر

  اّ ا دو  ا  ى. وأّن ة أ ّأ   دو 

 .قق واّ ا ّ اّ  و، ٍ و، ٍ إ إاٍد

 دوو ٍةوو ّ ،سا   ور رأ  سا   

موا ا ،  و أ نرا،  راتك إ  

 ام ال اّ   رأى ّ ُو " ل ا: ،اوت وارات

 ،ن أ ُْ  ّ ا  أن  نا َو ،ا ّ 

 ك ا   اع، وإذا رأى  ةوا  ع، وا  ا

ّوا ،ز وأ ا   ذا رأى ،  ل وا ذ  ")2(.  

ِ ن ،   و أنوً   .ر ا نا د  و

أّم ا: " ن ر إ ة، داا  ا ،د    ")3(.  

 و ًّ اا  ؛ّما  "وّ ،ا ا  لن ارأى ا 

ُء ا ر وا  ورأواد  ا ،ارة ا،  اور

  نا أ امإ إ   او ،ا   ةوا  ،واو

ّ ا  ا أّنأ و ،م  ن  ر ّ وجا  ،

ُّم  ااا وّة اا     داء ا4(" ، و(.  

 ُص:وه ا    

1- ّ رات دو ّو ،اى ا ق و  ؛ .   رة  

2-  لا واك ّا     زا ونوا ا  ءا.اوا   

 
 .197، 196، صا ا ( . س،1(

 .8، صن  ار ( . س،2(

رد ا، ر    ام ، اض ، ُو104، ص1، ج ان ) . س،3(

 . 104 ،105 ا وان، ص 

 .9، صن  ار ( . س،4(
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3- ّ ةم    ا ،اقوا ا إزا  رةء اا و 

ا وإزا ان. وا ان  ار    ا  أ ن (ت 

193 ، ن إ ،( وذ) 170 ،اقا أ  ،ا  ر و ،(

ِن، وو إ  اه ا )1(  ا ا و .أّم ، " ّ ا

  .)2(" ورأوا   ، ؤوا  إ ن ه  ،وا  ،  ءة

ّوا ّّ ن ت اا   أ ا   ،   ،ن

  ر.وا  وا ،ءة، واا :ه، و  

 ِعواا   ر أا إ    :إ  3(؟( . و

ّ  فا ا ،ا ا ل أّم إذرات َّي  ّ ،هأإدارة  ت  

ا ا  وره  اار اد   ار،  وو أّن ،ون اس

ّةو   :و ، ءا   ل   

ور اأ  ءرة اا ، ّوّ  ّنك، وف ا  

 :ل ا .ذ  ا ىرأ" ا  ف  نما ")4(،  و

ّما ع ار ّرء واا إ ،    أي ادا و

.ا ا 

 
 .10، صن  ار ( . س،1(

 .10، صن  ار ( . س،2(

)3(  أر ا را  ر : اا و ،ع ا وإ  ا  ،

وة ا-   اة وا -اود م، و  ا ارة ز ال 

  ،ةاعاّواا  و ،  أ  ن ور اأّ    در

 ه ا  ن ار، واّي، وا ا  ابا    

ا   ل اا   ،ا - و  ا -   

ّا ا رة، وا ل ا اء وا نو ،   ا   

ّو ،ا   دف اإ ن دورو ،(انا  )ةا    ن

 و ،اا  رةا و ا  و ،اأو ام  زوا  وا

  ،نُواّو ،ة اا ا   ّو ،ا  اد ه ا  ا

.وا ا  اب اوا ،ا  وا ا 

 .14، صن  ار ( . س،4(
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َ  :ل ا .ول اأ  اي وزد از  "  ا نو

«  ر، ظا   )1(ّوا . ّأّن   ء ار اا  

 ن  ،وون ا   أ ا ا نو ،  سا  ةء ا

 وامب   . ،اء  ء  ال

و  اء ك وأل ا   أ ن، ا اره رج 

ّ ،هو ا    ةذي ا  ،وا   ارثا ا ا

)197ُو ،( أّو ،ا ا لُ  ا    بل امَْق  

ء. وه.ا وا   ءا  ا  ور  عا ا  

  : أّنّ  و

 أ   رواء ااا  سا  عا   ،ن ق

 ت اد  ه.وا، ّ اّ    واات و اار.

ُ  ،ءاّ أ  رأوا َِ  ارثا ا م رواوا ، ه 

.وا  ُل ن، أّو أ   ُلا  بام -  

ا- ُ ّا   ،ءا  قا ا إ و ا ة ا، 

ّ  ان، و ا  ا را   ّ م  رة را 

ق ا  ءا. 

مب اا: وا   ا  وا ،ب ا   ا  

.ب ا    ا مول: اا ا  

 م ا وأ ، ةا أ 2(أ(  ب هوا و ،ا و ،

: ما " ء اي  رل أ اة   ا ا ايا .ل 

 إ   ر   ، ّم ال أأ ور، و ا  

   .ا اف اأط  اا ا   ة، وا

 
 .14، صن  ار ( . س،1(

)2ا و .ة ا  ،أم  وان اا أط  :ةا أ ( ،

ُ  ،وا ا وأ. ذ  ا 
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ا ّ   ة، وا أ أ   دا  ب   ن

«دار  ن م  ا ا:)1(أو  دو .  

1 -  ،  (ةا أ) وان اا ا   ةا  ا ا

.ر اا 

2 -  م  ب   دا   ءا  ،ء ه، واوا

وا.  

3 - ُّلا ّ   ،ا ة ول ا.ر اال اأ    

 ش اقو  ،ب  2 3قو ن، و  ما ة ا ،

ّ :ا   نت) 207او ،( تا)   226  وا ،(

، و ه اة )  275()2 او (ت:)، وا237ّ (ت

ُو .دوا  ران ازد ا   وىم  ا 

ّو ، ءة ا ل ا  ،ا   ا ا  ءل ا

ّ) ه ا يي اا(ن )3(و .ّ  ءا ا (ا) ت ا 

ّا) يازل ا .( "   وا ا  وإ ن رو :

   ا:. و)4(ُب»

 وا). اء ا (أ اّ، واي ن ا  مب ا ، ّا - 1

2 - اّا  ا ن ر ،ب    ا د و ، 

.ا م 

ّا ا  ة وُ  ،ووا  ب ن ا ،ر)5(   

)249()6( أن إ  و ،)  260()7( .ّل او  ا ء 
 

)1 ،  ت ،يا (ِت إ 75، ص، 1 ،1431/ 2010 ، 

 اي،  ن.

  .76، صت إ (ِ. س، 2(

وام   ، 46ص ، ر ن ا ،. س120: 193،ص1،، ج ان) . س، 3(

س،  :ا . :ن ما ا  رأ ج ،را  ن1124: 37، ص. 

 .51ص ، ر ن ا (،. س4(

 .) َُ ر،  ا ا واُ ن. و   اط ن5(

 .104، ص1ن  ار، ج (. س، 6(

 .74، صت إِ. س،  ،164ص  ،1، ج ان) . س، 7(
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ّ دارواّو ر اأ   و .ز) ا  ت 70ا(، 

ن   ى از اّ ا ب ن وا ،   )1( .ّلا و

ظ ؛   ،د  ىد اا  ت اوظ ،وا 

ُ   ر أن ن  ط ا ا، و ز د او ، وّإ

س أن  ب:  : ل ا "   ل ا)2( .ل وال

 اة  وا اةا  ا أو3(»م( .ُوّا  : 

ّاز اوا   را  ،    ب، ام ل او

 ا  ،ل ا  ا اى  د.

 أدرى ا   نا، ّا    و   ،

 ه.  إ ّ ا. و أ وء أُ اون

   ا ز ت وظ ا ا  ،آنا   م ،ب

 ّا  فوا ما اار ن ءو ،ا، آر اؤوا 

ٍ  ّّا  :ل ا .إّن" ق   ا ّ  ا  ء، و

 و    ا  اآن  ا وو و ى ا ق، وإّن

اُر. )4(»و   ؤه ا ّك اّق واّق ا   يوا

ت ا   ا   روز ا  ءا   

ّ ؤ ،اُ و ،ب ا روا اا و ،   

 .واى روح اة واون  اّ أء ا ااة

  : أّنّ  و

- ا  هوا م  دوا ،  ب، م   ا  

  دة ول ار  ءوا ا   ن  ،اك.اآم  

 
 .83، 80ص ،ت إ (ِ. س، 1(

  ل وال:  اد   ا، ول وُ ،93ص ،1، ج ان) . س، 2(

 و ،ة ا لوا ا  ا  وا  ظ ر اظ ،ا 

 . اء

 .93، ص1، ج ان) . س، 3(

  .154، ص1، ج ان) . س، 4(
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- ّأ  در ا  ا  ءا ن ر .  

- ًُوا  ًو ة اا ا ر، و     

اات   ّ    ا، و ات ا. وااره  ّل

   ارةواار ان وادا.  

-   صوا ،ا  ا  و ،ا   ءا

ِ أن م    إزاّ ث ًزو   ب، و   ةو .

   ا ا   صا  ذج راء، أاّوا ،ا 

ّ   .أو ا ام   

وا   ا  ور اا :ما ا  

ُ ل .موا س اا  ر    ا ا 

 ر ّ ال       ّ ،  أ:ا اّ " ازي

  :  اّ. وُ)1(وال»

 و إه ان  . ا ، وّ وار، ء ا رى - 1

2 - ّا إ  ا   وا طا ود ،ل اأم  ل، واوا

.ا  وف وا 

3 -  ا ار ،  اأّم  ، نّ ا   .ا 

 و ،ة ال وما و ،ا  إ :  ل اا و

ا داد ى  ارى.  م ى وا وت 

  ة2(وا(رى ام  ، وا ن او . أ  اش، و

  ،ا ر (اء اا) دا. و:أ و ،ر    

  يا    ُا ُدة اا وا اا 

ا ا وا   ا  دة ا امو  امب  

  ى أُ ةا   وا اا ن واُ  

 
 . ،51ر ن ا، ص) . س1(

 .105، ص1ن  ار، ج) . س، 2(
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)...(  

  ا  ا و  ا   ر ارى  وا واما

)...(  

ُ يا     ُ نوا ت ا   

)...(  

 ل أ ا    ن واذا   و  

ّ  د ا د   َأ ا و ر وا1(ا(  

وّّ ،ا إ ا و  ،وردع ا ،ا   د  

 وا ،ا  دأدب ا و ،ت واا   ا  وأ

    :و وّ. و)2(اي

    ا ء واوا ا، ا ا وا ،م ّ 

    ا   ة وااا .و  ا   

   ى ا ا، .ا  اد ب، واما  إ وا  

 ا ّب اا ّت واّت، و  ،اا  وجا و ا

ّو ّا  اوأ اس وأء اد  يوا ا.  

 ّا  و ق ا إ ،  عة واا وإ ،ف ا

ده.وا  ا أ  ل  

   د  ن إا  إ د.ا ا  

 َأّء ا   را وو ،ا  ف اوإم ،طا و

.ا   

 َأ ّ اّا  ن إ  ،دة وا .اءة او ،  

 ّوَُّ ن ام وأن ،  ا إ  .   

 
ود ات ا وردت   ان أر ، 166، 165، ص1ن  ار، ج) . س، 1(

. ونو 

)2 ،ا :و ،ما را   د  دة ه ا ( ة أ نا 

ت و ة را وا ، ن و رس  ا ،181-166، ص ن

.ا   دب وات اأ    ،ا 
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 َأ ّا  ا  لا إ  د، وأن ا  

 ا إ د ا ا  ه، وإن ن وإ ،ا  ام 

. ا ا  

   : ل اً  ن  ، ،  و  كام و

   و  ، وما  آ... ا. ذّر

ه ادئ، ا   روح ا وأ ا ،ج ا ا ة 

و ،ا:ل ا .ا ا  " ُل إّن   ا ا اا 

 ا م روا إ ،  وةه ا ،اءا اد ووا ا ،

«ه ا ا  و ، ا ظ1(ور(:ا  و . 

1 - ي لد أو ي .وا   ا ا ز 

2 -  (، ب ا و) ت م  ،ا ا اد دوا

.دو  ء 

3 - ّا د  او ،ا    ة ا درة ا ة

ّواّرض.ة واا   

)و ى وإ  251وُ ، ل ن   ،( 

: ء " وت أمس ون، و اء ا .    ل ا ،ات

 مل  ،ل ، و  ا أود، و  ز ن ا

ّال، وزل وال اا ّو ،و ق ا ،لء واا  ب

و )2( "ُو .ّا    ،ا ا   ت ل اة ا :

ف ارع اس ن و ة () وُ   ،أم ط  ا

 ّ  وأا  ذ. و  ا     و ،  إّم

و ل اه، ا. وأ   وم  ر ء ا   

 ّل ا "ر إ : إّن   اّ    وا موا ا

    نو ،وزوال م ،ب دون ذف او ، ا

 
 .166، ص1، ج ان) . س، 1(

 .161، ص1، ج ان) . س، 2(
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أ إ  ،ا أ وإ ا   و  نا  رواؤه و

ّ   «1(ا(ُا:. و    

  ر و ،ه و   ل ا ءدرة ا ّ 

.وم وإدارة وء اأ  

 ّّا أ  ة   وا    ر راوا ،وا

  ا، ودر ر ه.

 ُ ّ و ا اا   ، .  

 :   أّنو

1 -  ءر ا    ا ا دو. 

2 -  : ة سا  ر ا  وف ل، و و ،ا

ا  وو ،ّ ،سا    ط  أن رأى ا  

ا   ءِو ،ر اا ءا ، ّوم ، ا

 وش  اس  أاد ا، إ أن ت.

3 - ّ ولا ا ما  ناو ،  ا ن ا

ّ ا.م 

  

  

  

  

    

 
 .195، ص1، ج ان) . س، 1(
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وا را أةوج ا ا  
اوا ا   

�������������������������������� �
��������������������������������������������������������������� �

����������������������������������� �

�����������hajahmeedkerroum@gmail.com� �
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    ام لا  أةا  وا ،ا  وجا  

م ،ا ا أةا   لل اا ا   اا از وول إ

 اي   اأة  ط ا، و ا ا  ا و ا ًم

ِ  و     إ ا  مل اا ا ضِو .

 ،أا  أةق ا  ولا ا :  ع   وا ،

 ة، وا اوا ، وا ا وا ، و ،ا  .ا  

 ما ا وا ة إوج ا ا إ  ءا َو وا ،

ُِ ن ًم ً    ء حا  »ُط ا     .«  

. أةوج ا ا و ا ا و  

 اح ا ، ةأة واا م ت اا   ا و

.آن واا و  

 ت :اا ،ا ،ا ،ا ،أة، اا .  

TITLE :  The Regulations of Women's Leaving Home for Study 

and Work -between Sharia and the Actuality- 

Abstract : 

Due to what we have noticed of woman’s expansion in using the right of 
leaving home, and the negligence of men in guiding women by the rules of 
Islam; we try in this article to highlight and determine the rules set by Sharia 
to guarantee the rights of women to learn and to work, in a way that does not 

م
  
�� �
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harm her in her body or in her chastity. For this purpose, we have divided the 
research into three sections; which are divided into branches: The first section 
is about the rights of women in Islam, which are represented in: (life, own 
property, education, work, politics and religiosity). 

In the second section, we defined the regulations that the girl should 
respect in going out for studying, which the scholars have clarified; in order 
that her knowledge would be useful and beneficial, based on the prophetic 
speech: “Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim.” 

In the third section, we tackled the regulations of women's leaving home 
for work. 

Finally, we concluded with some recommendations that we urge women 
and girls to follow, in order to reform the actuality, in accordance with the 
Quran and Sunnah. God is the guider for the right. 

Key words: Women, Studying, Work, Regulations, Sharia, Actuality. 
  

]  33[ااب:  F  G H Z ]ل ا  ت اوت: 

] ول 1[اق:  0 1 2  3   4 Z / ]ل ت: 

Å Ä    Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ] أ ل واء: 

ÉÈ Ç ÆZ زت اوأ ، .   وا ،ا وج إأة ا  

:ا  أة وواق ا :ولا ا  

  ،ةا  ا أ  تووا  أة وا  ا أ 

 : ل ، ّ  ا ارق اا  ، دوارا 

[² ³ µ´ Z :ان آل]36 :ّ ل ،[[ ! " # $ Z  

  F  G H I J K L NM Z ]]. ول أة: 34[اء:

 F G H   I KJ  L M N O P Q ]ول :  ].33[ااب:

R TS Z  :قأة:  ].7[ا ل3 2 1  0 ]و 

4 5 76 Z  :ء34[ا[  

.أة وواق ا  ضأ ا ا ازإ أ و  
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 ق 1ا ::ا  أةا  

وأ  اا  ق اأة  ا ، ارق  و امت 

  ا وا اى.

  اة: -1

 ا ا  ب او دت واا    ا أ 

 ل ا ث؛مر واا  اء ؛ :[ 6 7 8 9 

:  <; Z  :ة32[ا : لو [[ =  >  ? @ A B C Z  

:9، 8[ا .[  

 :ل أو .ا أو إمم راذ ا ا  ا ّ[ Y Z 

[ \ ]   ̂_  ̀a b c ed f  g h 

i j k Z  :97[ا.[  

2- ا : 

ا أ أة  ا  ا  ،مُ َرث   اع 

 : ل ؛ا  ثَو ،ا  ِ  ،ا [ y     z 

{ }| ~ � ¡ £¢  ¤ ¥ ¦ ¨§ Z  :ء32[ا.[  

 :ل أو[ ! " # $ % & ' (  ) * 

+ , - . / 0     21 3  4 Z  :ء7[ا.[  

3- وا ا  ا: 

  ا اأة  ا  ا ا اي ه دون  أو 

 '   & % $ # " ! ]: ح إاه؛  ا ،ل  ل 

( )  *   + , -  . / 0 1 2 3 4 5   6 7 8 
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9 : ;    <    = ?> @ A B DC E  F G  

HZ  :12[ا.[  

4- :ا  ا 

 ا   ا  م ،ا  أة ا ز اأ 

 :ت اّ  ل ،ةا  ةة اا    ،ا

[b c d  e f   g  h i kj l   m n        o 

pZ  :اب34[ال ال ر ،ا ا  ةا .[  ح» : ط

    ا .ّ ا و ،«  

  ا ُوري. واا ا و ا  ا أّن  و

 ا أو  ا اي   أو ، و   اوت.

5- :ا  

 ا ا  أةا   م ،أةا  ا ا أ أن ا ر

 : ل .لا وا[! " # $ % & ' ( ) *  

+ , .- / 0 21Z  :ان ي 195[آلا ا ذ  اءو .[

.رو ا دا وا وا وا ا  ويا ي، أو اا  

 ، ا   ن ورما   أةا    أروع و

مما ا و و ،د وروب اإ :.ةا    

 2ا:أة وواا  :  

إن أة ا دورا   اة ا ، مُّ  م ا؛ 

.طوا ة واا د  يا ر دور ا  

   ت ااوا ا   ُتر  اءاٍت ل و

  أة دون ا، وأذ :ا
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  ا ا ا  اواج ال. - 1

2 - .ق اوا ا ا  ء وا ر 

3 -    هو  ة اا  ،رخ أو اأو ا اوج أو اا ا

.ّ اه وإ 

 ح ود اة  ا.ا إ رة ارض  وا - 4

 ا   و ول زو و    زن ون. - 5

6 - .رة وا دا موا ا  ا  ونا 

7 - .ا ا ظ  اع وا ا 

8 - .رو ا دا ا  و ا  

: ةوج ا ا :ما ا  

   ّ ح  »    ا ط ا  ا «-

را وإمن  -ذ تا  و .ة ط ا أن أ  ا ط  ا

  ،ا   ،ا ا ولا ا  ل.اا  ا  ء  

:اع ام أ اأ ،ع وا  أ و  

:اع اول: أما ا  

إ ء اا ّ  : ،اعأم   

1 - .ا و ، ط    يا ا وري: وا ا 

  ٌُض  : اة. - 2

3 -  ٌ.ا   : ض 

 ٌ واٌ إ  ارود:  اة  غ اب. - 4

5 - . وري ٌجا    رض، إذات اط   :  ٌ 

6 - .طا   :م ٌ 

7 - .ا   :ر  
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َو ت ا دار  ا َ  ه و ءر او ،ِار

.ارس وره ا ء  اءُء واا َو ،ا  تا  

:آداب ا :ما ا  

:ه، و و     ،ذ واا  ء آداا و  

1 - .أول ا  ا درة إا 

2 -  صا.  

 اق اة. - 3

 اغ ، واد  ات. - 4

5 - .وا  اا 

6 - .ا ا   دةا 

7 - .ا إ ا  

8 - .ا ل أدا  

9 - .اغ واا  دا 

10 -  ء واا  ،ب اا  ،ا وا ،وا

 .)1(واى

:آداب ا :ا ا  

:و ، ا ن ا أن   م ، ُو ق اا إ إ  

1 - .  أن 

2 - .را  و  ا 

3 - . ا  صا 

4 - .ر واب اا 

5 - ا.ا  ف   

6 - .ا  ةموا ا 

 
  و . 109ص  ،1ام  ه اداب وأد  ا :ط اات ج )1(
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 .))1 اع إ ااب و  اى - 7

:ا ة إوج ا ا :ا ا  

:ا، و م ِ ن  ،ا ة إوج ا ا ءا َو  

1 (:ب اا ة اا    ب اا  أن 

  ن  رع أوا  ن  اء ،را ب إ لا  ج

 ب اا    ت اا  ْأ و .ا

ط أ  و .ا دا ب ارع، واا  يت ا

ات ا   اب اي، وا ب ا اف 

 وان،  ب أ  ّل  ج إ ب.

2 (:ا     ر  ر أن  ة؛ا ا م

  ظ  ا ا ن  ،ر ا .ود 

  ا ورت،  أ  ق     ا اوري:) 3

ار وامث؛ ا  ادة ا.. و ار ؤم  ارس ة 

 ن ا ،ا   ؛ا ا  ته ا وريا ا 

ا  ؛   ا ا  وريا.آن اوا وا  

و   ا دا ا  ات،  اق اة:) 4

وا وا وال، : اء، وك ا ا، وك ار، وك 

ا ل أء اال وااب  ا وا، وارع وا ال، 

ة.واا  دوا ،وا ت اوا  ا  

5 (:ا ا  ر أ أن  أو م ا را رت اذا ا

 ذ  وأو ،أو زو ب وا  أ را ماء أ ؛إ ا

   ،ا  ا را ا.و د 

 
)1(   :109ص  ،ا . و  
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6 (:ا را  ما ا  ا ب إا رت اإذا ا

 ،ة وأا د  ا  و  أن أ ّو  ا

  وزر  ف م ة، وإا ا ا   و و

  وأ و م  او  أ واا .ذا و  ذ إم

 أن   م آ    و أمرا ق أمار.

ض  ووا ا  ا  اه او ا ا  أن ا 

وا، وا وال وا ،ذا أ دي  ه ا ا ن 

   ال إ ،ن ا اي ُّ امن   را  ا

   وه.

: أةوج ا ا :ا ا  

 ، م أةا  ا و  ءن واء واا  

.رة وا دا ا ظو  

  أق ه اا   أن أث  أماع  اأة.و أن 

 ن:1ان واا  أةا  اعأم :  

:و ا  اعأم أة أر   

1 - .ا   ا دا ا 

 ا دا ا  اة. - 2

3 - .طا ة دارج ا ا 

4 -  ا طرج ا ا.طا  

5 - :أ   ا  وأ  

6 - . ون أو ، ا ا ن  

7 - .ا    ا ا ن و 

8 - .  ا ا ا ن و 

 و ن ا ا   ال. - 9
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 و ن ا ا ا  ا؛  ور  ء. - 10

:  ،د و ن از  ىأ  و  

1 - . ت ن ة ا 

 ا ة ن ت، أو أ ء. - 2

3 - . ة اا  ا 

4 - .رأو ا ا   ا 

5 - .ا  ،لا  ا ا 

 أة 2اا  ا ::ا  

 ،  و        أن ا  أةا ّ 

:ووا اه ا ةا  و  

و س ق اس اْ ، اأة   ز اة  اب: ) 1

 : ل .طوا[ o p q sr  Z )  1(  را]31.[  

 ل ال ر ء « ح  ى أن   ا  أة إذاء إن اأ 

  ا أ دا ا.اء أن ذ رج  » وأر إ و و.إ ا وا

2 ( :ا  ا ة إ رات واا إ ك ا و[ ̀a   

b c dZ  :ر31[ا.[  

3 (:ء اإ  رب اأة اع ا  ب. و  ا طو

 : ل ،ا دا  ز  ا دا[ g h      i 

j   k l nm o p q sr  t u  v w x y 

z {  | } ~ � ¡   ¢ £  ¤ ¥ ¦     § 

 
 ا : اأس  اس. )1(
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 ̈ ©    ª « ¬  ®     ̄° ± ² ³    ́ µ ¶ ¸ 

¹  º »    ¼  ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ  Z  :ر31[ا[ 

 أب ا ال ار دا ا ور. و  ك ار:) 4

 ل ار  ؟ حا أ  أ إ» : ل ة و ا إ أة ذاا! «

.«وا ار» : ل .ا إ : 

  اأة ا ا دا ا ور .ل   ال اوف:) 5

 :ت ا[: ; <  = > ? @ A B C DZ  

] و ا اا ا اوري؛   اا دا 32[ااب:

.رل وا أو دا ،ا 

6 (:ا ك ا  رضب ا ا  دوا ب اأ 

 : ل ،ا  اا  ،زلأو ا ا [Ä Å Æ 

Ç    È É Ê ÌËZ  .[را]  

ا  اأة أو اة أن ذن زو أو أ أو و أ  اان:) 7

 ل، وا  وجإذا أرادت ا   أن  ذن  أم  ،ا

.ّأو و أو وا زو ا إ  

 أو   ،ود  م ىإدارة وأ  انا  و

 ل ال ر ،فوا وا ا  انا ا  ح : "  

    أةاذم إ زو "  :ل أو "  وزو  أة  

،ذم إ ذم إ   ذن ن. " ور     وا  

8 (:  ا  دا  إ أو ا ،ا إ أة اإذا أرادت ا

م  و  و  ا أن ا  ا  ن ذ ،راتا

 وا[» ¼        ½ ¾ ¿ À  Á  Â ÄÃZ  :ةا]219 .[
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 ل ال ر ح» :  ذو و إ  أة أن   اء ،[] «

. أو  أو  رة أو ،ا أ رة ا  ن ذأ 

  أة ا أن   أ  إ  ذي  اب اة:) 9

 ؛ اء أن ذ   ا أ  د . واة   اب 

 ل ال ر . رن « ح أو زوال ان ا أة إ ر ا 

،رة ا  أو ا  .« .ر أو ا أو دا 

10 (:ا رة  ا  ن أن  ،ا  إ   لما و

أ أو أ، أو ا أو را ، أن ن  أ وأن  ض ار 

.وا ا 

11 (:ن اإ    اء إ  يا ا  أة أنا  ا

 أو ا ا  و ،ا    ؛ا أ   أو ،ا 

 ل ال ر .ري    ح » أن  أ  إذا  إن ا.« 

12 (ا  وف وا ا:   ن أن  أةره ا يا 

أّ ا ،ا  اطت وامت وااات،  إذا رأت دا  اق 

وا واض درت إ إ وا ؛ اء  ر   ا أو 

 ل ال ر .ل آ أو ح ا » أ    س أنا 

 ر إذا طا ه و إذا  :789» [ا .[ 

 اا  اأة ا ر  دا ا أو ر  أداء اق:) 13

 َ  ،اند واووج واوا ق ا أداء    ا ا ن أن

ا  أ  ب أن ظ ء اأ ا   توا 

.ُ ض وُ  رة روو د رة ن ذ ،رج ا ىأ 

 ا اي    و ا  ،  ا اوع:) 14

 ووظ ،ء واا : ،ا  ن و ..وا وا طا 

 ل ار م .ا  ح ا . انو  و ا    



  

وم   / أ                                    )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد  و كرُّ   ا��اج أحمد بن حمُّ

 

 -  80 -  

:وطأة وا    

 ، و ا    وأم ه او م ط ا

  ى  أة أما  إذا درا. وم إ ا طم   أة أن

ه او ا  م ن ء  ال  أ     اة 

   ،د    أم إ ،مما .وأد رو  

  ر أن إ   لو ظ   ا   وإن أرادت أن

. و اإ   ه زو لا دا د  

 ح وإن أت  ا رج ا     ت  أن ال 

» : ر ،ر  ول راع و  ،ر  ول راع و 

 و و زو   أة راوا ،ر  ول و أ  راع وا

 ل  راع دوا ،ر  ل أ  راع ا ،ر  ول ه و

ر  ول راع و  ،ر  ول و.[يا] «  

: «و أن  اأة  ا ا أ وا ا أ  د اول 

 ازه لن ا ؛  دورة ا أو ، ّ  ا   ،ا

 ب ا  ن و ، رةا ا اا ن و أن  لم

وأم وط أ   1(و(.«  

ن: «ا ا أة ُ    ا أ   اول 

ا وأ ، ور ، ة ن أن   ل وأنا  أن 

  ا   رج  أن  ز ىأ ك أ أّن ل، إطا

«و و ، ت ر : له ا ،د )2(.  

 ريوأا ا ا   ام أ  ا ر» «  ق]

ا[ا  :ل ،ط ور  تا ااز ا  

 
  120ا: اأة ا ق ووات ص  )1(

  . 396ص  2ا: اأة ل وا  ج )2(
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ُو ،ّا  ر  ر  ا و» و و  و ،

س  اء  ه او و م، أم ا و   اء 

«1(و(.  

 ال اا  ت دون وا   ا طت ار اا

: وه ال. وا  

 اب ا ،  اا اء وادب. - 1

2 -  ٌ  ُ  ص إ  س و ،را إ د إ 

.ا ل إو ،ا إ  ،ما 

3 - وج ال ود.را  ادما  أي ، ن إ  را ت إ 

4 -  ا ا  ،   ة ا ا  تآ   

.طا ذاع ا و  

5 - رب   أن     ،ل  رون ا إدارة  ا

و و ن.طا ا وا أ  

6 - .ا  ورةا  ا أ ط  دبء واا اا 

إذا و إى ات   ك ا ، ا أنّ  ات  - 7

 .وأ ة أ ورة 

ا  ب ا وا   ي لا «د. 

  و  ،ورة اا  أةا    ل وان ا و

  ا  و رت ؛ وا   نز  [H  I 

JZ  أ ا   م ازواج إ ج و ء ا  ،

.دوم  ا   

  أ ن ذ لا  ور مل، وا  أةت اا و

و. و  اأة ا ادي دا ال أو ر   اورة، 

و  او   ال واس وا  واص، 

 
)1( ا  ر و زة ا ابوا 14  1419 /11  ي1998 .  



  

وم   / أ                                    )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد  و كرُّ   ا��اج أحمد بن حمُّ

 

 -  82 -  

ي أا  ديا ا و ر إ  ةا م وا ا 

.   وا ،  

 تو:  

 ه اوض ا  ق اأة ووا أ ا وا  ل 

اص ا واا ا؛  أن   ات ا م اأة 

 ةوا :و ،آن واا و اح ا   

 اص  ا وا  اح. - 1

2 - . ا ر دي إ وا   ا ب إا 

    اب وا وارات ا ا  ا واة. - 3

4 -  ن أ ،ارا ة وا  با   دي إ سا ع إا

 اس  ن وأ  ن 

 ا اوري أو  ا ا وا  ار وامث.  - 5

6 -  .ا ا  ا ة ا ن ا ا  دةا  حا 

7 -   .ة  م قى وارع وا  وا ن ا 

      ا وا ع ا     و   ع.  - 8

9 - .م  ى ورة أة إ لا  وجا   

10 -  ا ّأو أ إذا ا  "اا "  ا أة أا  وا

وا؛ ن اأة أن ج  اورة ، و   اة أو 

 ا مء اورة.

 ة، وة ال اى وموا ر  توا اه ا أ 

.  شى وو      

    وإ :و   ته ا   ح، وا ا 

[Ä Å Æ Ç     È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò ÓZ   :د]88[   
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 ادر واا   

،   1  ا :ط اات،  د. و ا ،إ - 1

  ةا 1386/1966و 

2 -  :د ا  أ ،تق ووا أة اي، 1اا  ،

  1436/2015ن، 

3 -  ،ا   ر و  ، ل وا أةا :ا   أ

1 ،ن  ،اا ا  ،1428/2007 

4 -  دوا  اة اوج ا :ر اء أز ،رهق، 1وآا  ،

 ،دا1433/2012 

5 -  ،ر اطا  أةي: اا   ن، 1م  ،ا  ،

1432 /2011 

6 -  ،وا ا  و  اب  ةري: ا 1  ،

 ،دا ،اث1426/2005ا 

7 - ة اا :   ،ش و و أ  ،ةا و 

1 ،ن  ،يا  ،1431/2010 
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  ن امبا  
   ل  أء ااب

(ذ ةوا ا)  

(وا ا)  

��������������������������� �
�����02����������������������� �

�������������������������������� �

brahimbatna47@gmail.com 

N :� �

ُ ٌتآن آا  ده وردت اَب ا -ةوا -   

ُ ةا  ا  ُاظ  ٌتوردت آ  ،م ته او ،

ُ ت اا    ،تُْا إ رد ما ه ا   

ت  ُ ا ه ا، و -ا ت ا وا ا-اى 

وُر اا  ي؛ اا   ظ.ما  َُُُل وا  

 ا ال ول اف  أ اب ا ه ا، وا ء 

ا أن   ، ء ات اآم. و  ه ات ا أن: 

 و»ة«و »اا«  أو أ     ؛ا اا ا ُ  

  ؛ اي  ا ا»اُن ا«وأن أوَل  وأَ: دون أى. 

ا ا . ع ا  

Title: The Law of ‘Will’ in the Quran Through Words Expressing Reward 

Abstract: 

In certain verses In the Quran, it is mentioned that God bestows His 
rewards, such as mercy and forgiveness, according to His will. There are also 
verses which seem to suggest that all the disobedient deserve divine 

م  
  
�� �
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pardon. ٍSuch verses are considered of the ‘elusive’ type which need to be 
interpreted in the light of the ‘precise’ type of verses, especially when they are 
about such big faith issues as God’s attributes and the day of judgment. Most 
of these certainties are preserved in God’s Book, the primary and handy source 
of the divine mercy. 

In this article, we will try, in light of the Quranic evidence, to identify what 
makes a person worthy of this mercy and whom the Most Merciful grants His 
will to forgive. We will discover that the conditions for ‘mercy’ and 
‘forgiveness’ are among the general ordinances of God’s guidance, not unique 
to a religion or a nation, and that the first condition is ‘true faith’ which means 
heartfelt ratification with practical application of God Almighty’s law. 

  :ظ 

  ت ورَدْتآ ة آن اا- تِ -  َو ا ر َُ

 ِ  ...رو و  ذ  أو ،م  ده  َو

 ®M... X Y  Z[   ... aL  ،()  M ... ¬ « ªات: 

¯ ° ±... ́ L  (تا)  ،M ... T S RU  VW ...a X L  

(ا) ،M...1  4 3 25 : 9 8 7 6L،  M Ã

 ÄÅ Æ  È ÇÉ Ê ÐÏ Î Í ÌË L  ،(ا)

M... X W VY  Z[ba ̀  _ ̂  ] \ L   .(ةا)  

:  ءو M®  ̄°  ́³ ² ±L  :ان ر: (آلَُ ث 

ط ا  ا  -ا وا )،   : 14، ا: 18، اة: 129

و-: M { z y x w~ } |  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 ¬« ª ©  ̈§®  ¯°  ¹  ̧¶ µ ´³ ² ±L 

  لو ،(ان آل)ا :M ... > = < ; :@ ? C B A

GF E D L  .(ابا) ) ءرة ا  َْآ  ل116، 48و:(  M r

 x w v u t sy  } | { z~ L  . 
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:ا أ ده ا ط م ّل او  M v u t

 ¢ ¡ �~ } | { z y x w¦¥ ¤ £  ©  ̈ §

« ª L  .(ا)  ُ ّو:م   آنا  آ أر   M , +

 -.  /1 0 2 ...7 L  .(ا)   

 ُم  ،و  رمد ا ت، اا ِ  ُت اه ا

اط  ِم، واط - ِدر  ظا؟ أو مُد إ ات اُْت 

د - ُ ََو وا ،- ِ ّ-  : "با ّ؟" أ  

 ى، إا ما ه ا   امُِ ،َا َوا َا َإّن ا

  ؛د   ّوا ،ر ورود  ا :ص ا ا

(ا)، أو     أدم رْ، و ق إ أ ، ّاء   ارود

(ا) ا م )1( ،  نم ٍّو م  ٌ َعا ن .

 و ن" أا " ّا ك. وا و ،ا ََْ أ  ي؛ ا

  ُنا :ن، ون اأر  عا  إذا  ،ِا ص ا

  ا  ظ  ،مت اّه ا و .ا  ُنوا ،

،ا   ياMqp o n m lk j i h g f e d c L  

 ،آن اا إم .() ُر "ّّوُل. )2(" اا  ُ هّ أن ت ر و

: Mu t s r q p o nL  .(ا)  

 
)1(  ا   وا ،ا ة ةأن ا إ و  ء ا  ذ

 ا  دا  وأن ،ا اآن وا  ذا)وع اا (   و

 ا)ل اا  ،أي ا( :ُ ا   ،  وك ا :ا 

  . ) 1418. )، د ،3 ،اد   اد  أ   اد  اد،

)2(    ٍآنآا ا م  "؛ " رر :  " " )ن01-03( ، " " 

)89ا( ، " " )اء82ا77، ا( ، "ن  " )اف203، 52ا( ،

  . )20ا  " )ن" 
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  عا :    ّوُل ،ِا َو  آنا ر ََِو

̄ © M « ªوامت:  ® ¬  °±² L  

َُِِ ذ  ه وا ، وا  واع اه:   (ااف)،

M s r q pt   v u w xL  .(ما)  ُْْ

  اب ا  ا ا  م    ت اب اِ ،َف

  ة؟ ووا ما   أن ّو ّ ّء ا ا  ؟ وم

 ؟))1و ة امب و ات،  ء  ات ات

  / ان:01

M 8 7 ¿ ¾Á À Å Ä Ã Â Æ  Ç

ÍÌ Ë Ê É È L  .(ءا) M RT S 

 [ Z Y X W V U_̂  ] \  d c b a `

fe L  .(ا) MË  Í ÌÐÏ Î  Ò Ñ Ó

ÔÕ L  .(ابا) M d ce  k j i h g f

 m lo n q p | { z yx w v u t s r

~} L  .(ا) Me d c b  j i h g f

 q p on m l ks rt L  (ءا) 

ول ا م  ن أو ا ّ اّ اِر َ  أن ا 

 :و  ا  ر   ا M L K J I N M

R Q P O WV U T S L  .(فا)  ه ل  ،

ت وا ب، وو  ّو ّ أن ا  :ت اب... اما 

 
)1(  : ت أا   ُتا  اد ا :س اظ ا آنا ا، 

 ا ،دار ا ،ة، ا1422 ا- 2001.  
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 ، م فوا ،ام  ّأ    ؛ أْيُ نا أ 

؟ و )1(إذن،   ان ا ا ِِ او ّ اء و ؟

 ب ومة ا ا و ا ، ا ُت أوت؟ا  

 :اب اا إ ره ا َ آن اا إ ْ M |} 

 ~�  £ ¢ ¡¥ ¤ ¬« ª © ̈  § ¦  ®

 ̄°± L  .(اتا)  

 اM7 L    :م  ا ا اَْ ، وِْ ا داة 

 ا ذو ،دا  ا و ّل وا ة ا   ة

.ت   مه ا ا  نء ااد  قا َْ ا   َم ّ

أ ب ا ،ا 2(دون( :M° ̄  ® L .   ٌتآ ْود

أ  َُرة أى  أّن ا ا و اّ ّ و َة امب، 

 ، دون    ونء ا : تَّل اودM 8 7 o

 zy x w v u t s r q p{  } | ¢ ¡ � ~

¥¤ £  ¬« ª ©  ̈§ ¦ ̄® °  µ ́  ³ ² ±

 ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â ÁÀ ¿ ¾ ½¼ » º ¹  ̧ ¶

 ËÌÍ L  (ّا))3(. 

 
)1 ( ّا  ُوا  ،ا َو  َا :ا َ  ما ّن ا ؛

 .ُ ا َ ََُ  

وذ  اَ وا إ، و  ا  ،  وارد   ات.  )2(

أ  ا  :ح  ادا  د مف وزارة ،اوون اوا ،ا  

 ن: ) م(. وام 99ص  . 2013،1434 ،1 ا ن،  اء،

،ا درا    ةا ودرء ا ا  د ا وا، ا 

،ا ،  ،ن 1438 ،2ا- 2017 . 50/ ص 1ج.  

)3( ِ   ا ّو ّ ه تا ا   "ا "، و  : "ّو 
=  
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و أم ات  ن ت ا ا، ا ََ  ا وَْه 

أ  :ء  أوا رة   MQ P L، وM7 L داة -ة امب 

? @ M7 8  < ; : 9> =  B A  امل:

D C  F EG I H M L K J

N Q P OS R X W V U TY  Z

\[ L .   "  أّو   :   لمت اM7 L و ،

 :  ، ا  و ،إ وا ا  آ M Q P

S R L  ،  َء و ّأن  ل  نوا  ءْ1(" ا(.    

 و ا ت ا و م ا   أ رة ا و

:ا ل دارود ،ر   

Md   c  b  a  fe j i h g

sr q p o n m l k  t

v u|{ z y x w  ¢ ¡ � ~ }

 ° ¯® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £

 º¹  ̧ ¶ µ ´³ ² ±L   اَنآن اا  َا، وم

% ! " # $ M  ار ن  ة آت، ل ا اْا:

( ' & ,+ * ) L  ،(ان آل)  :با أو لو  M ©

 ² ± °  ̄® ¬ « ª³ µ ´ º ¹  ̧¶

 
أو ،" ا  "ّو ا ذا.. " ا  ى؟ ّ ا   د أنا  ة 

ل ا  نا ،ا وا أ.  

)1(  :ا ادأا  ح99، ص .ن ا50/ ص1، ج.  
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¼ » À¿ ¾ ½ L   ان)،(آل  :ا د ا لو  M  G

K J I H ON M L L  .(نا)  

 أ "    ءاا"   ا م و اَر 

¡ M  اَُ وأم ا وأو ا؛  ذ: دُء ََِ اش:

 ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢® ¬ « L    

:ا  حم م ُءود ،()  M ÓÔ  Ø × Ö Õ Ù

Ü Û Ú âá à ß Þ Ý L  ،(حم)   اإ م ُءود

 :ا M ¿À  Â ÁÃ ÇÆ Å Ä L  

،(اإ)  :   ر ر  م ََوأ  M  à ß Þ Ý Ü

 áâ  ãå ä...ë L  ،()   م  وأورد

  ار ا، ا ن     او   ان:

M & % $ # " !'  + * ) (

,  6 5 4 3 2 1 0 / . -78 L    .(ا) 

    ن، إا  ةق اأّن ا  ّ ،ته ا ق ّ وإذا

  ا  ص.ّا  

  ،ا ت أو  ّ ا ،ت اا   ذ ْو

.َ  ن ا ا ِ ء َ ِءش، ودا ََ ءل د  

  ون ا ا  اا   شا ََ  م ل

¡ ¢ £ ¤ ¥ -:   M ا أن ، وَ ات-آا 

 ª ©  ̈ § ¦® ¬ « L . M[ ZL   ٌَْو

 ،ّر  اءا ء ا ف اوا   ،نا  و ،َُْ

 ر  ّ ؟ر اا  و  َم - ؤوفف  -اأو 
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ا ،ا :و ،ر اا  اا، اءا ء ا ّأ  ُع

و) ا اط (ا)1(ُحوا ،)ء )2د  ّو ّ ه ا  وذ .

 :M ... ² ± ° ̄³  ́µ ¶ ̧  ¹ اش

º ¾½ ¼ »    ' & % $ # " !(  )

 21 0 / . -, + *4 3 5

 : 9 8 7 6<;  A@ ? > =L  .()  

ول م  أو ا ا اا آر     ان: 

M& % $ # " ! '  + * ) (

,  5 4 3 2 1 0 / . -6 78 L  .(ا) 

 :ا ا و ت اا ه ا  م  ّوM ¢

 ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ° ¯

²±  » º ¹  ̧ ¶µ  ́ ³ À ¿ ¾ ½ ¼

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

 Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏL  (ا)  أ 

واي  ََ اوف، -و ء ا او  ا وامر 

ِّو    و- و  ا  ِور ،رك و ا ةم :)3(. 
 

)1(  " :  ا اِط ُعن ا   ّ وM t s r q pv u  w

 ¤ £ ¢¡ � ~ } |{ z y x¥ ¦  ª ©  ̈ §

« ¬±° ̄  ® ¸¶ µ ́  ³ ² L  )ما( " :ا أ .ن ا 8 /

. ع ا ا ا ا  ن   ات دون ؛ وإّم  اد 300

 ُا َ  ،ةى ا ا   اا ا )تا( .  

)2(  :ا أن ا 8 /298 - 301.  

)3( :م  ذ  ، ون ا ت ا ب ات اآ  َْ 
=  
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  ا ا: أو) اح، 2

 :ا  َن مِ َءد م ا M z y x w v

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { §  ̈

© ª« L  .(ا)    م ه إد م ُا َوَذ

:ا  ا أمو  ،ب رر  ا  M E DF H G

I J  KL  .(ءما)  ه َلإد ح أا  ّو ّ  

  ،ا  ءما  8 7M R QP O N M

U T S  W VX[ Z Y \ ] L  .(ءما) 

ه آمي رأن اا   ل  (حا) ا ال )1(و أّن  ،

 ّ ن اة.ات او ّا و  ا ا  

 

M NM L K JSR Q P O  X W V U T Z Y

 ba  ̀ _  ̂ ] \ [fe d c L  )ا( ةوم .

! " # $ % Mال  ا  و  ج  مة ا م ، أنّ 

& L) ء80ا( ؟ و ا م   يا  و  ا  َإّن إ  ؛

 :  ومو و  ا  لن اّ ت ا ّو ّ  ّ

M :B A @ ? > = < ; CF E D 

 O N M L K J I H GQ P  R

T S  _  ̂] \ [ Z Y X W V U

 ba `c ml k j i h g f e d  o n

qp L  )افا( .  

)1( ّّ  ا َن أن اا ا َِا  وِة اوا ا  ا 

،ا او    ن أا  ح؛ اي اوا : ا ا 

  .ّا   

وا  ا ا   "نو " ا "ا "  ا رظ اا   -ْ 

ا ذا ؛-وا اُِذ  ن ا أو  ص  ،وإذا ا ُِذ ُأ ّ ا .

  و آراء: ا ا ا   اط ا، م  ،اثارة، اا 

،دا 1، 1417 - 1996 ص ،282 :ا أ .ن ا 1 /87 - 90.  
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  نا ن، و وم َا َا َْ ا ة آنآي ا و

    ا واّ واان:

 8 7  M Å Ä ÃÇ Æ  Ê É ÈË Î Í Ì

ÑÐ Ï L  .(ا) M Í Ì ËÏ Î Ò Ñ Ð  Ó

àß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô L  

.(ا) M + *- ,  76 5 4 3 2 1 0 / . 8

: 9 =< ; L  .()  M" ! $ #    & %

' -, + * ) ( L  .(تا) M G F

I H J K  NM LL  .(ا) M m l k

o n r q ps vu t L  .() M T

 UW V  XY  \[ ZL  .(ط) M ª © ¬ «

® ° ¯ ± ´³ ² L  .(د) Mº  ½ ¼ »

¿ ¾ Á ÀÂ ÅÄ Ã L  .(ةا)  

  ت، ال اا  ات، أمّة آ  و م ا  ّ و

  اة - ))1 امب و ات، و أ  ات  ال

M s rآ ااِب ا  اء وال:  -اًء   ال

 z y x w v u t

 ¡ � ~ } | {

 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ® ¬ « ª © ̄ ²± °L  .(ابا)  

 
  ..وات وادات ا أو واارح، وان ا أل )1(
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  ا ذ  ا ه ا  َث-ممر واا-   ّ 

    او ، ه َر ّو ّ  ّ و ،ور ا- ا

-  : ،تة آ M & % $ # " !'  * ) (

+  ,- : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / .

< ; ? > =  E D C B A @

ON M L K JI H G F L  .(ان آل) 

03ِو ا  ء1(/ ا(:  

 در او ،  دا  قأو ا ا ا "ا إ إ  " دةوا .

 : ا  : ا ا ا  م  اM CD  E

 G FH IL   :إ ا لوإر ،(تارا)M !"  #

 . - , + * ) ( ' & % $/0 L  .(ا)  ا 

 :ا اا  ا  م   يا اM G F E D

 J I HL K N M L  .(ا) 

و أ ن ا ا- ، مّم ا ا  أ اب 

M j i hm l k o n  s r q p:  -واب

yx w v ut L   .(ا) 

 :ا ّ دا  ء ّا إآ ،اإ  ط آ  و

M F E D C B A @H G  K J I

 
 وُ أُ ، ؛اَ ا َ ا:  وو    ا ّع: )1(

،   ا و  ك ،ا  ا  ، ،دا ،اا 

1440 ،1 ا - 2019.  
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ML L  .(ةا)   ّم ِل، وطّا ِع وّا : ن ا  ؤمن و إذا

  وُء ا م؟ ا، وان  أ، واِب  م  وَز  ...،َن

  اإ  و ،ا   ا دل وا مم ن م ا ُ

- ل  ا و- : M J I H G F E D

 TS R Q P ON M L K X W V U

 a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y

c b  m l k ji h g f e d

ts r q p o n L  .(ةا) 

إذن، ِ أ ّات اء ا اق ا اّ : رّب ارض 

، (وا  ا  )، اة ة امب وُ اتواوات، 

   اان واُز ت.

 أن م  ،م ور  و ا  ءان اا و  

  ا  َل ار مَّ  ا ر ُاا ا ُدو  

،  ه  ا  ق اد ( إ إ )1(و  ال واء

 !  Mن  ات7 8 ا ،(داء اات، وامء  ات، 

 ' & % $ # " 2 1 0 / . - , + * ) (

?> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 

 @B A  F E DCH G I L  .(ا)  ّ أن ا َم

 :َْا ا  وا  ا ا  ّوMH G L    ،

وا ِذم ة : ،ه و ِءاَب ا ن مَ.ب رر  ُل  

 
   . 28، ص ا  ا ا وو:  )1(
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 ه و أّن ا و م ا  ّو-او  دا- ،

  ،با اأو :M 8 7 7 6 5 4 3 21 0 / .

: 9 8 L  .(ا)  ه  ،با ت أو بّا  ّو

  ،بت ا  ت وا  آ ب، و   ا 

 : اء م ا  رّ ن، وا  ُِذ  ان، ا آل

M 21 0 / .- , + * ) ( ' & % $ # " !

< ; : 9 8 7 6 5 4 3  > =

?  L K JI H G F E D C B A @

ON M L  .(ان آل) 

04 ، ا ط /:ُّو ،و  ا  لُع اوا  

إذا ن ا م  ذاَ اّ :ّ واأ، وا واة...، وإذا ن 

 :ّا  و  ا  ِ لر  َََ  اM a ̀

 bc e d L  أوا ّ َُوَو ،(ءما) :M } |

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ 

ª © «L   ما  ةوا ّب اأ أ  أّن ْر  ،(ا)

 ،أ  ُقَُْ ؛ واو  ا  ِِور ّو ّ ا ّ :ةوا

  واِك   ا اَُ.واّع مِ، وا ِّّر ا اَُل، 

M 8 7 @ ? >B A C  E DIH G F  J K

L  N MRQ P O  [ZY X W V U T SL   آل)

 (آل ان).   MÐ Ï Î  ÑÒ ÓLان).

M h g f ej i  klm L  .(را) M m
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p o n  x w vu t s r qz y {L  .(اتا) 

M5  ? > = < ; : 98 7 6

 CB A @F E D  K J I H G

 U T S R Q P O N M L

 ̀  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V

 baml k j i h g f e d c o n 

pq L  .(افا)  

 - ووم و، وّروم  ا  اّ  رون ا وء

، و ا ى  -ّ   ن و ،  أا ن

ة ذمو ا  وو:  M © ¨ ̄® ¬ « ª 

 ̧  ¶µ ́  ³ ² ± °¹ ¼» º L  .(اتا)  

  / اب  ات:05

 8 7  M bd c  g f ej i h 

 nm l kL   .(ءا) M lk j i h

 mq p o n  v u ts rx w L   .(ا) MS 

V U T  ̂ ]\ [ Z Y X W ̀  _

aL(رىا))ه.. )1وُر اُمور ُ :هوأ ا   ُو  
 

  ،)اف(  MÂ  ÃÄ ÇÆ Å L: ر   "   اَّ "ْ اتُ أن  )1(

M c b ad kj i h g f e L  )م( ، M Ù Ø ×

 à ß Þ Ý Ü Û Úá â åä ã L  )ان آل( ّْت ا و .

  ر ام واة، و أ -  ّق  آ-اتا ااردة   ه 
=  
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 :    ت؛ه ا  آما ا د ُء إر اأ إن  " و

 ، M df e gL، ول: Mo pL ، وإ ل:" اا 

، وإن   اع و آ ا ( ا)  أ  دونُِم أّن 

 ا  وا .دوم   ُ   ، ب رة م

.و    دون ،ا أ  ّدي إ    أن ا  

  

ادر واا:  

1 - آن اا.(وما م) .م  ورش وا ،  

2 -  :إ   ،ريرياا    :و و ا ،

  - 2003 . 1423ا و اري، ا ا ،ا، وت، 

3 -  :  أ ،داا م  ادا  حوف واووزارة ا ، ،ن ا

 ن، ا  ،ءا 1 ،1434 ،2013.  

4 -  :  أ ،ا ودرء ا ة اا    درا ،ن ا

،وا ا د  ن، ا  ، ،ا 1438، 2ا- 

2017 .  

5 -  :و ،اا اول وب اأ و ،آن اا   ،ا 

ا ،ر ،د ،1427، 5، دار ا.  

،  ا ا، ا اس ظ اآن ا ا  ،اد:  - 6

  1422- 2001.دار ا، اة، 

7 -  :   ،ماتا بما ب واة، وأا  با 

وا،   ت  ،ما ت . 105 رى وظر ام

ب واء ا  ا ر ،ما  ر   ،89 ،

)pdf .(  

 
 د. و .اُب واا ،و  ا  ُة واآن، اا ،ات: اا 

ا :ا ،ا   آنا ،ا ب وول أا او ،دار ا 

،ا ،د ،ر 5، 1427. 492، 216، 71ص ، ُ  ٌات و .

  ودي إ م واة. 
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8 -  :ا    ،ويآناا  ا ،ةا ،و  ،3 ،1410 

- 1989.  

ا اد  اد   أ  اد   ا   ،وك:  - 9

  .1418، د  ،3 ،اد

10 -    :ا ،ما ا ا  ا ا، 1، 1438 - 

2016.  

11 -  : آمت ارا   درا ،آن ا ا ا 

)  354آم  ( ،آمت ارا   :اف وإ ،

 ا ،دا ا ض، ا1440، 1ا - 2019ا) . .(وما  

( ا)، اآن  و  اج اف وار اي:  - 12

 ،دا ا ض، ان 8ا ،1439.  

13 -  :   ،وو  ، و ،أ  ؛ا ا  ا

ك ا  و ا  ، ،اا ،دا ،  ا 

 1440، 1ا - 2019.  

14 -  :ا   ،وا اط   ا آراء ا  م ،

 ،دا ،ارةاث، ا1417، 1ا - 1996. 
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  ا واف ا ادي اب
 »ارةا« ذ 

���������������������������� �
��� �� �������������������������������

�������������������������������������� �
��������������������������������� �

������
���������yahiabenbouhoun@yahoo.fr 

  

N :� �

 ا ا ات  ع ارة ُ ف وادي اب  ل 

 ع ا اب ا ر وادي ا ا ز ن، وا 

  دتّت وا  ،ف ادون وا ا  اب ر وادي

أى،  ت أب  وم إ ا ا ات   ر وّاد 

 و   ّ .  

 / 402  ا وة  (ا) أ ى وادي اب 

1012 ال  ،    ءة وا  ة اا

 ا ن، وا   ارةا  أ ا ،...وا دوا

 ه ا ى، واب ا ى ن دون م  ار ا

  ّو ،ا  د ط  ا  تى ا ت ا

 ارس ّلا   ه ا .  

ون ة  ر    اارة  ا ا  ،ل 

ة ال ام ا و ا إ ا، و ن  ه 

ه ا ر  اا، و أ  وا و ،رومّو ا 

.رو طا دا  

ت اف :اوا اب؛ ا ؛ ارة؛ا.  

م  
  
�� �



  

  أ.د/ يح�� بن ��ون حاج امحمد                                  )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  101 -  

Title: Professions and Family crafts in M'zab valley; butchery Profession 
as a model 

Abstract: 

M'zab Valley is known for its human characteristic, which has been famous in 
the trade sector long time ago. The distribution of the human composition of the 
seven M'zab valley is characterized by a variety of occupations and traditional 
crafts. Some of K'sours (village in other word) of M'zab valley were famous for 
their specific occupations, as in case of (Haddad and fekhar family) in Malika and 
Beni Yazgen at consecutive. 

However, in the village of Tajnint (El-Atteuf) the first founded village of 
M'zab Valley in in 402 AH / 1012 AD, is still alive and active in different aspects 
of life. Their inhabitants were famous among other villages for being working in 
the butchery trade since ancient times. This craft is inherited by most of Tajnint 
population exclusively without the other inhabitants of M'zab Valley. The 
families who worked in the butchery owned the large stores in Algiers for decades 
and their stores were regarded as schools in term of teaching this craft, generation 
after generation.     

The inhabitants of Tajnint had a long history with the butchery trade since the 
Ottoman era, during the period of the French colonisation and after the 
independence. They maintain and attempt to promote this craft, for, they were 
distinguished wherever they went and opened their stores to practice this craft inside 
and outside Algeria.  

Key words: professions and crafts - M'zab - Tajnint - butcher. 

  وادي اب امن وال.

  ار: -أ

  ا   ل ار ،ااء ا ل اب وادي  

468 ا اوا  زا، و،   ر   ي و

ا ت اا  دات، وا  ت اا ،  وا

ن  طت   ودن   وا ،ا  د 

وادي  ،ا :وده ا أ اب و-  ءڤ واد ز -واد اواد - ر  - 

  . و.. ا واد - ادان واد - ح وادي
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 اخ: -ب

خ ا اوي  اري ف،  ى اري  ا  ار 

وا،   ر ء واوا ا 19و ° ،    ارةا در 

  ء18و ° 06ا ° ،    ا   48و ° 24أ °  و ،

   ،أ   را  ا، وم   طا م

 ي إا ل ا60  .  

  ان اا: -ج

 و  اب  ن أواا  زم   ،اا اب، و ب أو

ور ب م إ ا ا ب  د  " ى ا ون وآون: 

  زردال ب وو  اد وا   فام  ،ب زم  إ

، و  ا  اى  ف واد، )1(" وإن م   ب

 ،(ا) َِْْْ :ى  ا أ ،ا ا إ ال   و ام  

 ) ََْْ آْت ،(رة) ْرُُ نڤ آْت(، َْْداََْ )دا(، آْت َِْْ )(، آت 

َن( اْنڤ إِوادي  َْراْرڤ )، و  ن م ارةن وا م وإن ،(ارةا)

  و م ن اا و ن اادي أوا اا وا، .اب

زم أ اا واا  ا  ڤ ، وورار ووا وا 

،وا و  اءا  ) :ْرْتْ (، و)ْْْ (

، و  ع أا  أو أ   ا ،ء او 

من ا  أول ا  )َْْمَ (...ة (اْرْتَْ) هآ  د ة، و  

واا  ا ا وادات ا وا، و ل 

  اا  أن  ،ة ا  ُ ز، وا م  ت اوا

   ، و ل واء واطل.

 ا وإن ا عا و ،آن اا  ا  ا ت  اا

   م  ا  دات اا  ا  ناا
 

)1( ، ط ،ا ا ،أط   35ص د.ت، ا. 
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 ،ُِزت: أ ، ا د  إ إ   و ، ءا رت  

  .)1(أ ، و  ا: ا، اة، ارك َْاْ، أََْرْش..

 ا ي، وا ن اا إ   ا وى اا  أ

 ،ذ  روا إ   وا آراء ا إ و ا ا م

ا: ظت  ى    وادي  ر وادي اب ن  و

  ،ال 14  إ ان 11وذ ل  ون وم  ان  ،اب

:اا  ت، وما و وة ا   ا إ 

-  َِْْْ "ا " :)   ى402أول ا  /1012.(  

   " :) 457.(مرة" آْت ُُْر   -

-  َْْداََْ " دا " :) 477.(  

-  َْْزآْت إ "  " : )729.(  

-  َِْْ آْت " "  :)756.(   

- ر   ارةوا ،و ،1040(ا( نو ،)1060.(  

  و اب ا ى      و ،  زلا

  غاب م   ،تط  و   ت ىا أ

  .) )2 ا ا خ  ا، ة  أ  ن ال وال

  ا ا ف وا    اب. -1

 ا ا ات  ع ارة  ادي اب  ل ُف و

 ع ا اب ا ر وادي ا ا ز ن، وا 

واف ا ، ات وّدت  ر وادي اب  ا دون 

ا إ وم  بت أ  ،ىاد أّر و   تا ا 

 و   ّ .  

 
 ف. 17 - 16ص ،1 ،1991دا ، -ا ا (  ج  ، ر  اب،1(

)2(  ،دا ا اب، ا ا ا  ودور اّوي، ا 1 ،2005 ،

 .35، ص 1ج
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وّ ادر ا  أ  أّن اا  ّا إ اا ا أول ّة، 

ار ود   ا ا ا ، ار    ه 

و ّ ل ا  اب   ون   ندة، وّ ت

  "ا "  ا  ظ ل داّا  نو ،ادأ   رُ

 ،ان اوأ إدارة ا  وا  توا ،ا  ا ا

ا ةوا ،ا ت، ودّا 1(و(...  

اا ّ ّ ريا   رخا و إ ، دون ا  

 و ، مت ان اإ اا   عا  ر

   ي  ا  ر1541ا ، ج ا وا ،

  أن أ  ا ّ مّو اد ا أن  ا  دادوا

     اا  ج...، وا ق ذ ّا ا ا

 ،   لا  ،نا و  ا م  دةا ا 

 ،ا  م ا زاتا اا  ايا ّ ّو أنر اوام

وا :ا ا    ،اا   عا   

   وا طت ا هو ل إ أم   أ 

. دا  أ ا ىد ّ 

اارة  ا اة  ا   ال ت ا، از

2(ا(. 

و       ادر ار  ا و؛  ار ب 

 "اا  اقن أم " .. ةا   أو ق آما ء وأ   

 ابا وم ،ا  ،ىأ  ا  إ   و 

...ا ء دااض ا واّبا ا اطا 

 
)1( ) اا  اقن أم ،ا   ا 1696/1705 ا م : ،(

 ،اة، اا ا ،وم1 ،2012 25، ص، 

)2(  ، ،ا  ،و  اا ر  اري، دور اا  2 ،

 .214، ص 1، ج1999
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  ات أو ب  ما  ن هذ  ؛أ ردر اا و

 :ّم  ل ،اا  ر " اب ا  ن اب  ن أواا ...

ا   ن اء أوا إ ّ رة، ور نو ، ءا 

.اا أ   

أ  ّ اا م ّن  ة      ااطر، 

  دون  لّ  زاتا  ، رل ا و ا  و

..وا ،ّت اء اإم مر ا ا  ّره  ظا و ،.

  .) ")1 أرح

، و  ازات ا  اان ع وّو ه ادات 

 ...ان ات، وأا ارة، وا  نوا ا   

.ب  و  ورد و "ااق ان أم "  اب و    قا

  امّ1018ا)2( )1609 :؛ ما  ص ق آ؛ وا( " نم

   ن وإذا ،ا زا ق تر   ن إذا ا ،زاا

 ،قا  ش اب    1045) 1635ه ر م ن: إذام ؛(

(ُد)  دار ارة  أو  ن   اب وا وازا  ،اب 

  ،ج ب أ ز  ؛وا ،ا زاوا ،ر وا ه1105م " 

)1693()3(.  

 :أ آ م و "  د ، ا  ا ا ا  

ن ا اَ ا و ر در  ، أ دا إ  َِْ اب 

  نق ا  ز ، ا ،م در أر  ه وزاده 1113و

)1701.(  

 
ن  ،ات أو  ر  اا ، أ ا دودو، ا اط ب،  )1(

 ،ا130، ص 1974، 1ا. 

)2( ا   ا ) اا  اقن أم ،1696/1705 ا م : ،(

 ،اة، اا ا ،وم1 ،2012 62، ص، 

 .50م، ص )3(
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ا  ا ن   ا    اب  اة در دة 

 ا  تا و ،ا   ا  وفا ؛ ووا ،

وا 1(" ا(.  

و ه اص و  ن اان أرب   اف 

  ا ت، ووا  ط قارة وا     

اف ا ن  ون      رة أو ا، ون اء 

 ا ب اوأر " "  ده " "   ا  ةوا ن ا

  ا ة؛ وا ا  نوا ا  ن ،تف واا

  دارة اا  أو ّ ،ّا  رف وا    ا 

 ّ ،تا       زات، وأا  ّما ا

. وا ن ا ّا   ذ  

ّ ا ّي و  د ص   ايا   و 

 م و ،ا ا  ل  ار اه ا ا و ،

 ،وا   ايا اب إ  ءو أر ا ا   

إ ق، وق اف وإما  ن   ت اا إ رة وا

اب ن ام  اا  ا و  ّ ا واف 

 : و ، اا  "...  عُُ كََِِو ِاُ َ ََِا َِ

َ إ ََِاب، اُ ِ  ِ ِِب، اَا رُا َِ َِِ ََو ِ َلََم

 َاََا َ َبَ نأ ُُ مأ ِِب، َوَا َِ ٍََ ِ ََ ُ ط

َِ2(ا( َ َ ،ِِا َِا َِِ َِ َ ،نَا ِ ِ َِ اُم)3( َُُو ،

  َِ اُم َ نأ ََ ،انَا ِ اِدَِف َواا َِ ِةََا ُاََل أَُ نأ

 
  .84م، ص  )1(

 ّدب ا  ،ط ااي وّن ا ا ا ما اي ، و ن  )2(

 أو دّ  ا إن ن ،   .   ا اي  إّ ا

)3 ( رة إإ ؛ ااا   ع وس ا     ا  ا 

؛ وأ  ام ،ب ا 63 : اج  ، ر  اب، ص

ج208، ص ،اا ر  اري، دور اا   :212-205، ص1؛ وأ. 
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َِا ََ ِ ،ُهَ َُ َو ،ُُق َوُ)1( ِاََ َ َِرة اََوا ،ِ

 ََُو ،َُِا ُِطَوا ،ُِا كا َََ َو ،ِِاَ َ ا ،َِ

َ َ م ،ََِا ِ ِدَا ُرُؤوس َ َِ اَََُو ،َِوا َِا ِ ُ َم

 ََ َ ََِِِ َِو ،نَِة َواََِا َِ ِِ ََو ،نَوا ا اََ ِ َمَََو

 ،ًإ َِوا اِمَ ََِ إ ،نا َِذ ِ ََ  َُمَُ ا ن ،نَزا

َُومإ ِِِاَِ َ اََوإ)2( ... ".  

 ،  اوظ وا  فِاق اأ  اب  ر ن و

 :ااق ان أم ب  ه  ذ  " ،رةار ا (د) ت ر ، ا

  وش، و  دوا ،  إذن  وه و  لاب و 

 ا  و   ، جا 1110 " )1697()3(.  

 :أ و "   اا  اب  أن ت اا  تو

   ا   دة، اا-ا  ا- ا  ا ،

ا إ -و أ ا ارة و   ا، و اوف 

ر-  ذ  اوا ،ا  جا ن ا ؛ أن جا  أ

  ة ر  اما ّ  ذ و ،1055) 1645.(  

  أن  تب اق أا ّ ناءه، و ه و  اء  

ا ا     اب،   ّ  اّ (اّ)، و ول 

أن    ا ، وّ اق  ذ، وو اد  أن 

ّر ح ارا  تاء ا صن ا   ،1110) 1697.(  

  أم   ،ا رر اا ا  ص اه ا وا

  : ،عا  ل ةّ تؤ ح ت، وا  ام

 
)1 (ّ نان ا ت اف واا   م  دون وا ا  م

  طل ا. وّر

)2 (ا ا   اإ ن، ا ان اد ::ت) 1817 ا درا ،(

   ،ىدار ا ،ج ا ن   ،و-  ،ا215، ص2007، 1ا. 

 .85من أاق  اا، ص  )3(
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دارة اا  زوا اأ ن؟ واا  ع ا ف واا  ؟آم 

و  ازات اُ ا ...؟ و ات ا  أن ن و ل 

ع ادر واا ا ز ، ال ّن ا ا ا وامد 

ا  ّوا ووروح ا موا ،ا ا )1(  ّ ، زأ

 د وق ا  ّ  ،ا  اراب وا   ح ا

 ،ا   أ  د، وا   ا  ل، وما  ط

 ، ون أّم  ا تا  ا  ا دونّ أم 

 وا.ا ّ  ُ ا ّوا  

2- ذ  ة ن  ارةا : 

 ارخ ا إا   اادي  ر ل أاف ودات وادي 

 : ؛ ة هق وا   ،اب " ...ّ  زا ا قا

  ة  را وا   اب ان، أّم  و    

ا و  ال، إ ل  )َُْ ")2اْت" ا   ،ت أو 

  ، مون اا   ز  ل أما و ،ا وإ را

  وا   ا  ات اا  أن ا وا  أم

ا  ا ،قا  ا  م  اب أن فُ ا  ى يف ا

   ر ت ا   اا أن ا ت، وا 

  ا ق، وا   ا تأ  ته ا ى أند، ما 

..م  ةا أ   ه ا     أن م  ")3(.  

   ريا   رخ اا   " اا ر  ادور ا

و  "    اب  اا  ا ا   ض 

 
)، روا ر ، اق، دا 1824 ، ا ا   ن (ت:) 1(

-  ،ا17ص  ،2017، 1ا. 

 ٍِ  ، و  أ ال إ   اى ؤ  أ ،  اة) 2(

.َُ ا ُو ،   

)3(  ا ،ا  اب، م دات وادياف وأ   ادي، را   اإ

 ،دا1 ،2009 156، ص. 
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 : ،ا اا ا   ة نا "  إ  ر ا  و ...

ا ،ارة اع وطا   ا ا زرا  ا  اا إ س

       ا  اوا  ونرة و ب أم و

 ا صا ا  ا  غ ذا ،ت اأو ا ق ا 

ُض   ٌ ع  أه ا ،  ا     ا ،ن

  .)15 ")1ان رّ  اوع و  أول ان 

 ،اا  ُ ن اا  تّا ي إا ا ا أن ّوا

ا اي   اب رة،  إذ ّع  ا رة ا ا وب ن

 ا و ، ضّ م ،دة ّا  ّ ا   

 إ ا   ا ا ق  ذ ا ه،   ال 

   ه اا و ا  ونة اق اا إ ا 

دا   ،ت اارة، و     ي، ون واي 

.دا ق  اراّ  

  وم  أز أ ال ا ا   ا  ا اي رة:

 ) ريا   اإ 1934 - 2016.( 

 دودو .(ع)   اإ 

 .   دودو 

 .(ا إ ا )    ءز  

  واأو  ا اا   ءأ  ارا  أّن  و

   ذ و ،  ّه ا   م  ة إء اأ

ش ا )ا (  ل ،ذ   ة اا  ر

 ،م ا اإ    ج :انّا وأ ن اا  تا

  اا ارا  م   إ  ج   ج و

  ات ا بأر  اء ا إ   ا 

 
)1(  ، ،ا  ،و  اا ر  اري، دور اا  2 ،

  .170، ص 1، ج1999
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 ا  لوا ا ذ   ن و ،ا ا اا

 ة إ ط  م1(" ا(.  

،     ا ار دة  ا     ان

   وا ت ااة واق ان واا  ت اا

 و    اءوا ا   قن ا ت، وا  اب إ

 و ،مواب واا اق وا  ع م ت اا ، 

ت، وا و ناٍف وأوأ و ُو   ُو اَا    

 ن اا أ  ق ُوا    وإذا ،ق دوا   ن ا 

  اف أأو أ ام  ُ و ،ا  ادا  دة ون 

  .)... ")2 أ ان اس وا 

وّ  ا اادي  ون اق، وذ اه   ان،   

 و  ن قا   ّن اا وذ ، ااف ان " وإد

ا3(" ا( : ، " اا د أو  ّن اا  م  ا إذا...

اَ َََ  اَ َْ ،ِْْْع ََْْ أو َْ َْا ََْْ أو ْ َ َْ ا " ِْدي 

ََْْ "   ، "نا " ا  ن  اا  اءا ق وا  

 ا ا  دونُ ةاا امو ،ا  ن ّا و ...

 د ا  يق اا   وا ،و  ط

...  ت اا ّو ا  

ق ا:  

 م ا اّإ  و ،  ارة وا   رةات ا 

ّا  ارةا ء اأ ُ)4(  ن ءا  "اِدَا "  و
 

)1(  ا ،ا   ،ش   ا   ء-  ءرا  ،دا21 

 ا2018 ،20:30H . 

إا   اادي، ر   أاف ودات وادي اب،    :ن ج  )2(

 ،دا ا ،ا  م ،156، ص 2009، 1ا.  

 ام  : ا    ارض. )3(

 )  : اا أو ا ا اة ا ف  اة ا  ى اب   ان.4(
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   ق يا يوَا  وا  ء ،ق ا   

 ا  ر   ا اّ اق و آء ات، و أن أب 

اي  ا   أن   ان أن ي ة ، و أن اوّي

ّ ءأ  ُ ،اِدَا س وظا ا ، ة  ُ وإذا ،

 ل أُ وإذا ا   أ  اد  اف ان -ط أن و

 - ّ  داءو ،ا    أ إراد  لَأو ا 

  ده   ا  زُ  و ل وّ ،طت اس

و ، و ا   ده ل ت ّا ا ك  ،د 

ّ ، ّ ا    ق ،قا   ّ س  طوا

 أر اة  ،اة ر  رة و " ْڤ طَ" أو م ة أو  ،ة  ن

 "َاَك ،" ْڤ طو  اّس   ّ ط، ّو  و  "ْا "   

، وإذا ات  د ق ا واى  ر  ه  ات، 

ا ط  ا    م ذا ن ،ڤ  ءث ا ٍه، 

ّو يى اا   هد   ،رة أن و ُ ن  قا ؛إ 

   " ْد " اأس وا وار ع ا  أ، وأّع اّز

و أطاف  ،" اَاِْ" و   ا، وا  )1(" اواَره" ا وا 

ّّ      ة، ّأ  ح  وُ و ،ا  دةا ا

 ا  و ا د      ،و  عة وا 

ّ و ،وأ ة اأ  حة، وا     ِاَوا 

َب اأ  د اا  ذ و ،ف اط َڤ ا ن و 

  إذا م ةا  ّ  بوأ ، ء ن أي  ا  و

  ط   قأن  راا  ًوم ا   ن ا وإن ،

ّ  ن ات اا  رو وا أ  مّ اء اا وا

ُأّن  رة ما و ،  أ "اِدَا "  ة ىا و 

 ف،   م فة آ مو،   ا دا ىإذا ا 
 

)1 و ،وا وا وا ،  ء اا ة وش أو اا : (

 اأ"ََُمْْڤ." 
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 ف، وآ ر روا أس واا  م ،هاَرة" اوف  " اأ  

، و أ م أة  وا ،أ 12و اا  آف ن اع 

َاَب اأ   م أ ڤ و  ،وا اأ  ام أن 

ّدًرا وم إ   رةه او و ،م رة وا ل   

ون ا اا و ن و   ن ون، و ن و و 

ّ ته ا ة، واء اأ  ع      قا أ 

 أن ا إذا  ار إ ى، وه ط  أ اق و  أن 

  .)... " )1 وااءوُاق  ا ُ إ أء

 ر  اارة؛ ا واات. -3

 ،ّ  أ ارو ،أ  ارةا  (ا)  ة ن ا

  و ا   ارس اا  ارةت ا أ  ّو

    د   اارة، وإن   ال، إذ  ز   د

.ا أ   ا    ذ   

 إ  د   اتت و  ءأ  ارةا و

 ىف أ  ّ   ك و ،  م ارثا 

 ، ة ءأ  ارةا   ل  ،اب ادي ىى اء اأ 

ل   ا و اّن  ن  ، و  اّ وادن 

ا   ت ن ة دا، وا ارة ادة  أ ن، 

ّارة...واا أ  ت  

م   أرب  اارة  ا ل ات  ان 

ّ اّن   ..." ا ّ ، ا      ه ادة: 

ا ارةاإ ا ا  ة إ   أن ّ "  ْ "ُ ئ ، 

) ا   ا  ا ّl’arrière-boutique ،ا  أّن ) أو و

 ا  نُ ّم را دةا  نم ا  اب  ن ا

 
 .164 -163إا   اادي، ر   أاف ودات وادي اب، ص  )1(
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و  ال وأدوات ا، و     ات 

.ز ؛ إ ّا  ا  ا  

وّ وّن  ذا     ول  اة  ا ُ ه

ه  ا و   اات ا وط ا وّ ات 

  ان وا و ما ا  و اا ا  ،...ا

.ا ا   

ور ادا ه ا ّ ؛ نّا   ا ُة وا

و ،ّوا ا     أو  دون ء اوأ اا ، 

  les ام (ط  و  ،  إ  و

merguezو ...وا ( ّىا ات ا؛ وط ا ط 

) م و ّ مmanivelle( ا ت ار آظ  ،  و

 و ،  ء واا  ذا   ن تاا و ،  افإ

  ول اج  اُ ٍ  ّ ف ا ا د   عم

ّات ا ا ا.  

   رة  و ا  ا  إ   أن ك 

د ّ   ا، و أ ذ   ،ا م ء دون  ان

 ىوا  ىا ا  ، ّن ء اف أو ّ  

ّة، ودون آ  )1(...  

  فوا ،ر اا  يا ا إ  ا  ُ و

  إذا رّب ا  ب أن  او ،...اا و ، ا 

 إ ا  ، اب إ ن وّء اا    ّ ا

  .))2ون إ وب

 
)1(   ا)     1935  ، ،هو رع ط  ار ،(

 ا   ،23/06/2018. 

)2(   ا)     1950دادي ،ا  د ةّ   ار ،(

 ا   ، 23/06/2018. 
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:ا ا  ءت أ زأ  

ارة  اا  ا      

1  
Boucherie du sud 

(Rue Hoche) 
اإ  ا  دادي  

إى أق 

ور  ات

  

2  
Grand Boucherie 
d’atlas (Nelson) 

  / ج 

إ  
   ب ااد

3  
Boucherie de la 
famille (Rue de 

chartres) 

  / ج 

إ  
ر ا رع  

4 
Boucherie avenu des 

consulats 

  اإ ا 

  

( )  

 ادب ا  

5 
Boucherie (Rue 

Pélissier) 

     دادي

(ّ )  
  رع اة دي

6 
Boucherie Slimane 

(Rue Tanger) 

   ن  دادي

()  

  رع أ

 1943  

7  
Boucherie la casbah  

ا   ام 

 ا ّا  / 

أب   إا ج 

  ادي

 ا اا 

 ل ا  

اد  اء 

ورا  

8  
Boucherie étoile du 

sud 
(Rue trolard) 

ج    ج 

  
ر رع ا  

9  
Boucherie 

(Rue berthezene) 

ج    ج 

  
  رع ار ان

10  
Boucherie de centre  

)Rue de la république(  

  د  دادي  

  ا وأ  

رع  ح / 

  1951ا  

11  
Boucherie vieux 

koubba 

  د  دادي  

  ن  ودادي  

   نو  

  / 

1950  
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ارة  اا  ا      

12  
Boucherie 

(boulevard télemly) 
  رع       داود

13  
Boucherie  

) rue de la croix( 

   ج ا

  ن

 /   رع

ا  

14  
Boucherie clerval 

(Rostomiia) 
  د ن  

 / ا 

زر  

15  
Boucherie de l’espoir 

)Rue gallieni(  

  ن  دادي

ا  

 ا رع ا

  ة

16  
Boucherie 

)Rue serpaggie(  

ا  دادي /   

    جو

  

ي  24رع 

1956  

17  
Boucherie 

)Rue dupuch(  
 ن  

)Rue Mogador (

)Rue Cadix( 

18  
Boucherie d’Alger 

)Rue chelieu( 
    ن وآون

  رع

و  

19  
Boucherie des 

gourmands 
)Rue de Lyon( 

    ج 

(ا) اإ  
  رع  زداد

20  
Boucherie 

)fort de l’eau( 
   ن  نج ا   

21  
Boucherie 

)belouizdad( 

    ج

اإ  
  ب20 أوت  

22  Boucherie rue Rovigo 
  ا (ا)

    
 حرع ذ  

23  
Boucherie 

)Rue Hélène boucher( 

    ط

  

)la redoute( 

)Dr roux( 

24  
Boucherie 

)Rue chemin Vauban( 
ا  ا   نم رع  

25  
Boucherie 

)Rue bazita( 
اإ  ا  اد  داديب ا   

26  Boucherie  ج    ج أ رع ا
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ارة  اا  ا      

)Rue monge(   ون  

27  
Boucherie 

)el hamma( 

 وأ  ج  دادي

 ج  
ا   

28  
Boucherie 

)Rue de chartres( 

  ج إ

  أطس)(
ر ا رع  

29  
Boucherie 

)cité noble terre( 
  د  دادي  

 / ا ّا 

 1959  

30  

Boucherie 

)-boulevard Saint

Saëns( 

    ط

   وآون
ا  رع  

    دادي ا   ولا ا)1(   ا دمي أا

اّف  و ت اارة و أ، و مّ أم أ ء 

 أو ا اّل ، إذ   أّن  أء امت وت  ف 

  وور ا، و د إ اع  أ .أ ل اة 

 ارة اا  دةر اا ّ ع، وا   دةإ م و

:    وم ، ة    

1 - و ،و  اا ا  وأر ه ا با أ 

  مإ م ا إُُِو و  ان اا   ر

ن إ  ّ ذ م ، أرب  ات اة  ون 

 د ةوا ا  ارة   أن   ة  ا

  ن وأدّ با   ،...و ا و اا 

 ت   ه ا د أن ا ا وزوا   أرب 

ا  ما و  ،ب ة  ت   ان 

 م، إ ا. اا، و  أورو و  ّل 

 
)1(   ا)     1950دادي ،ا  د ة   ار ،(

 ا   ، 23/06/2018.  
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2 -  ا أ ذا ام ،د واا  ا او ا  ءا

  ا إ ّ  ه أوّن وا ة اا إ ّوُو راا 

ود أ ر  ّا   ا  ،ارةا   ،أو 

 ل طا  تب اّدد أ و ،ا     ص

 ّن ا إن  ،وا ا  نت، وا   ا

  واء ا وط ة ا ءا ذ ّ ،و أو  ا 

و م ن تا  بأ  ،ا أ   وا ،

  و  اّع ا  ن  ء.

3 -  ا  ارةت ا ى  ي، إذون اوا ا ا

 ا، إذ   ا  ت اارة أء ا ااة وأء 

ا وار واال واد، وا ّ ااة و  ة 

 .ّا  را ا 

ا ا  ّ :ّل اارة  أم  ّ ار  - 4

 زة أو اا ة اة وت وا ،تا  و ا

ال،   رّب ا  ا ّ وإ ا  أم  ا أو 

 ،ةا أو ا ا  اب إ و   مو ،  ّ

 ر  ، دون زط ا ت ا  و ،ا ا

  ف   وإ ،ا  روأ ام ارة إا   

    اء ا وااب.

5 -  ة   ل ار اإط  ن اا  تا 

 ة" اا "  ركا ا   ّا  دب اا ام ،

      ت ا أ  ا  ن ت

ة ا را  إ أ ذ وا ا   مو 

.ا 

 ه  ار ادة  اارة  ن ة  ادي اب.
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4- ر ا  ارةا   ا: 

ات  ل اارة  اا ا وا إ   و ال 

امت وز  ظر أء ة وت م ى    ، إذ 

و    ا اا ،ز  ب  ول ا و أ اء 

.ن وإرا و ن اإ  ادوا  

ّ وا اا ا  لا أ ول اا  أوردم راس  و

  اارة، و ا  ار اا ا د  إ ة 

ن اا  تب اا   :ارس اا  زأ و ،

)boucherie étoile du sud(   ا ا ، ج    ج 

ّ ياّ ت ضو ة  لا و ،  تر وأ ،ّة ا

  و  إ    ّ ،تا 1980   ضّ  ،

 اا ا  OAS  ص ا ا  ل، واا 

  ا. اا ا   ا و  ة

و أّ  أب  ات ء   د ارة ا اة، 

 ، سا و ز    ّو ورء اا   د

  ون اك؛ ن    ا  ّف  ا وّوا 

ا  ا :ا  لا   ء و ،رة اا  

)    ج ا1918 - 1968 يوا (     ن

) ا  ، ( رْتَ) ر اّ رعBoucherie de 

familleو ،رة ا ا ري () اا پاپا  ن ا/ PaPa  إذ ،(

 1956   ى، وا ا  ول ن و  1958  

   ء ا و ،و (لا  ا  اا )

ًدو ،  وقو ا من دود ا   

 و ، و  ن ا  ض ن او ،و وأ و

ّ  ات أر ا ا ت وا ة  ق و ضو ،
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  ض  ،  ا اوا رة واا  ء 

وأ ،ّصا   ىا ح أمان ا   أ   عة م ة رة

 " رنأ "ّ ، رة و ء اؤ  إع ت ا ف

ز ح ادة ا     )1( ن  دادي ا أ و ،

   ج ا وا ،( رع ط) ،  رع أ  

  ب ااد...، و ، ن ا وا "  اط "ن 

.ان واأ  ا د دا ا را  

و  دة ا ا    ة     ر ة 

  ؛ وا ا ورء اا    و   

اان  أ ا ا  ن اّر "  ، و ذ ل: 

 ا ّ  ورا ا دا د ، ووط ّ ن ام ،

وا ا  )2(   نورن ا   ،1956  ا 

 ا  إ وام اا امإ م  ا  م ،طا

  او ،وا وا اوا ،وا  دو 

  ام ،را طف اط  ردا  تو ،ّا

 نّ يا ا ر ا و وا ا ا را ،

...ي ااا  رة  " )3(.  

وم : 

 ا ات او  رئ ّ ضا ا ل و  

ط اا  ،ل  اارة ا  ّ ن ة  ادي اب 

     ى، وأّنى اا      ة ءأ  ارةا

 
 .184 - 183، ص 3 اري، دور اا  ر اا  و، ج )1(

)2( .ارة ا طا  يز اا  وا ا  

)3(  ب أ   ر ،  اض إ ا   دة ،ة   

  م ،م   ،اد ووإ  ،ض   اإ  ،رةا 

دا ،اثا -  ،ا192 - 191، ص2016، 2ا. 
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 و ى، واب دون أ ى وادي   ت ىأ    ل أن

  ث   اي، واا ا  ه ا  ه ا ر ءا

 ا  ء ا اه؛ إذن  م ر ا  اا، وّف ا

 ، ظا  ه ل و دوأ  رك ،طا ذا  

  و ّا ا واون  ا ا ا  ا واع.

و  م أن ن  ه ارات ى ا  اض ت 

طا أّن ا  ؛دارد اا و ا  د أ  وا 

وا...، و    ا وادواّف  ا ا  آره 

  دت ازوز او ا ط ءمز اّو ج ا وا 

ك ار  از ا       اوات اا ، أدر

.ّ   ّا   : و  

  ءر أى وظن ا ااد اا ة وة ال ا

  راتا  ورةا رل اا  ت من، ظا ،  

   زدادت ،  دا    ررب او ة ازه وّ

 و ،ا ه ا ا ر  ب اا ر راّدت، وت وا

أن م   أن ا ا ّ ا  م ا   وا، و

ا ن او وا ا   ت ا و  ا اّة 

اردة، و ه اة أر  ة امن، وال   اازن 

...ا اا  
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.  

  

  
، ا دا ق رة     ا 1900  

  
  

  
   1946ا  اا ا- ، اط؛  ب ااد 

دوم)     ج /ا  ولا (ا) ن اج ا :ر را) ڤ

  اول  ار
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  ) رع ار ان  Rue trolard اب؛ (

 (را  ما)  ج    ج ا  

    ه ض  لا و  ضOAS  1961ا    

  
) (ا  ولا) م  ن  دادي Rue Serpaggie - رع24  ي

1956ا   ا ا  ( ا ض ن و  أ   را  ،

.ا  قوا  ا  
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   ادر واا اة:

  ا   أط، ا ا، ط ، د.ت. - 1

2 -  اب، ا ا ا  ودور ّاوي، ا  ،دا 2005، 1ا.  

)، ر   أاف ودات وادي 2إا   ادي، ت  ااث ( - 3

 ا ،ا  اب، م-  ،دا1 ،2009. 

4 -   ،دار ا م ،و  اا ر  اري، دور اا  

- ،اا 2 ،1992. 

 .1 ،1991دا ، ا ا  ج  ، ر  اب، - 5

6 - ) اا  اقن أم ،ا   ا 1696/1705 م : ،(

 ،اة، اا ا ،وم 2012، 1ا. 

7 -   ر  ات أو ، ن طا دودو، ا ا أ  ،اا

 ،اب، ا1 ،1974. 

أ  ارة،  وإاد و  ، م،  ا إا   ض، - 8

 دا ،اثا  م  ،ا2016، 2ا. 

دان ا ن، درا و ،)، 1817إا   ا ا ا (ت: - 9

   ،ىدار ا ،ج ا ن    ،ا2007، 1ا. 

)، روا ر 1824  ،، ا ا   ن (ت: - 10

 دا ،قا-  ،ا2017، 1ا.  

  ا)1927 ،( ،ا  ء   ا   ش،  - 11

 ء  -ارا  ،دا21  ا2018 ،20:30H . 

12 -  :ا  ء  ا)     1935 رع  ار ،(

 ط با و ، ،  ا   ،

23/06/2018. 

13 -  :ا  ءدادي   ا)    1950  ار ،(

 ا   ،  ،ا  د ة 23/06/2018. 
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   ر ا امي
  لت وإ   

�������������������������������������� �
��������������������������������������� �

����������������������������������������������
� �

                    Saidb26@yahoo.com� �

N :� �

 اة، وارس اا   يما ا ر  عا ا 

ء  و ا اا ا ا و .د واا  ا

 ت ادا ا إ   إ إ ،ت ذات اراّوا ل وا

ة رات و م   ل ر  ت وأ درا  اع.

ُا  ،ع ارس اا  داءا ا  ا ت ة، و

..وا   وأ م إ   ىا  اه ا   أم

ا ،   اا ا اف اوا  إ 

و   إت    »ا» اة، وارات ات 

ّأة ردور ا  ط  ةا   وا ، ،ق ا إ ا

ا ا  ىو ا   ،ء ووى ا ا أ  

ّاا  ت.يه ا ي ت ا  ع، و  مرأى إ 

 ، ج ا  اا واة  ى ا ت اااد 

 ال،   ا و  اأة ر أج   ا امأن ُح 

 ة ا  وت اء، واا  وأ ،ا و 

   ا اد اا  ،ف اِرات واا م إ ..وا ا

أ ،  و ت أ  ا مإ  ،تت واا 

ّ تو ة و ،وظ  ذ  ر  لا   

م  
  
�� �
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  ، ج اا ا وا ا  ورة ا  ،

.ا و ار اا    ا و د  

:ت اا ا، ،أة اا، ،ا را.

Title: The non-digitization of secondary education; Problems and solutions 

Abstract: 

This research discusses the issue of digitalizing the secondary level of the girls' 
education in the Quranic schools, and its dimensions and effects. It adopted the 
extrapolating analytical approach. It has been conducted based on the previous 
literature, related studies, and the results of conferences about the topic. The findings 
of this research have reached interesting results, including the necessity of strategic 
planning for the society in terms of the contemporary challenges, especially 
globalization and its ideology aimed at destructing the family structure by ridiculing 
the role of the woman as a housewife; in addition to the negative influences of the 
media propaganda on the patterns of both parents and their daughters' thoughts. 
These challenges need serious thinking and urgent action from all members, groups, 
elites of the society. The research has suggested adopting the digitalized curriculum 
in the primary and intermediate level, so, in the secondary stage, the program should 
be based on what the woman needs, as a housewife and educator of generations; 
such as the right belief, social values, approaches of raising children, marital 
relations, the skills and house crafts, in addition to the sciences that she may need to 
assist her children. He proposed also the coordination between the Quranic schools 
and the institutions to support mini home projects and to undertake marketing of 
their products. This program should be presented with great publicity and 
information efforts in order to succeed and achieve the dignity of our families and 
the wellbeing of society. 

Keywords: School, globalization, society, employment, women. 

  :ظ 

ا ا ر أة أا ّ   اا ا  او ،

وأ،  ا   .هر وا  را   ّ ت اا ر

 أة ردور ا  و  اأو   ِّظ اءات اأ  ا

ف إد ؛طو  أم  روإظ ،اق ا  ،  و

ا ،



  

  الباحث/ خض�� بن محمد باع�� وسعيد                 )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  126 -  

 أى؛  أ ا   ، ا ا درا  ّي

ّاروا ا   ،دا و  أةوا ا ا.  

  ا  ،وّ  ا ا ّادي اب  ا  ال

ت اى ا دهوا ممارس اا  ا د ما ا ّ أن ؛ إ

2019     رس  14ء  اا اك اي ر ر  ،اة

ّا ت ا  ا ا  ءا  ؛ و  دا 

أ   دا  ا  .ى  

ّو  را  ا ت ا  اا  د  اا ا

ّا ا  اوا ،طا ا  ا   زارة ا 

 ،طا ا رف ا   دون ا ا  ا ا

ا وأ  إ ا ا ا رت اا  ا16  ،

وت ا ا ا  ظ    اطر اي واداري 

  ؛اا را   لا ا  ا و او  

ر اطة اد ا اا  دة ا ت ا داريي وا

ّ ةاو ،ا وا  .ا إ رة از   ا 

  ء  اا ا أن " ا  م ة ام اّ   

  )1(." ا  د

ور ا اار أر   أاد ا  أوء اات،    إ أّن

  ار ّ،  و ،أ   را و ا إ  و ،

  ،ء ا  16و إر ا إ،   ادم اي أّه امن

ا  ما.  

  إدراك و ، و ه ا  عا ا  و

و ام وام، و  أن ول إ، و  أن ،  ام اع

  ذ ة، وت اوا ه ا   تادا وأ ا 

 
   ا  دا، و اء "  ا ك"ا ا ادرة ان:  )1(

 :ر ،ا 14  رس2019.  
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ا  وري   رار ا أم  ةا  أةور ا 

 ا ا   ر ،  ة ا. و أ ا وار

 أن ذ  ،وا اا دون ا ما ا   ةارس اا

  16  . إ ود اا اك ا  إا ا

ّ     ءو :  ع إا  

 ةا  أةا وظ  :أو.  

 را إ ا   يار اا  ا رأ :م.  

 . وا ،را ي إما ا رات ر ّأ :  

  أو : وظ اأة  اة

  أة واا  ا ،  رضرة او ا   

  ّ  دوارا  وّزع ا  ةا ّ أن أ ح. ووا 

  ا واأة ل وازن.

وّ  ،و     و،  ا  ا ّو امق

 ازق، وا    ّقا اداوا ا ط  

وا اد  زو وأود؛ ل :  ،ا   .و  اة

[! " # $ % & ' (   ) * + , - 

/. 0  1 2 3 4 5 76Z   :ء34[ا ،[

ّا وا ِ با در  أةا  قم ُا ا  ُ " ءا

ُ وإن ،  زو  ، ،م  ا     

.   ا أّ  م اة ) 1( " و ا    ار

و أّدى  إ ات   ذ، وب ،   اط ا، واع 

] 87[اZ   :% $ # " !]ا ا ا  و و

 
)1(  :اا ة، اا   ،أة اا  ا ا ،   

  .43، ص2017أ،  14، 13اأة اا.. وت، 
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ّ ، و  ّ م ّة  ه اوت ا .)1(وااّ  اء

.  ىأدوار أ  

 و   ا أم  ؛وا ا اداا  أةا ّأ

 :ادأ   ط ا  ءا مي وا ا ر[! 

" # $ % &Z   :80[ا  و ه أّن و .[

  و؛   اود  ازن م وا، وّ اة م وّدة. 

  و ،ّ   ةُ أةّن ا قما و   أّن ا و

 ةا   ،ارا   ت     ّ و

:و ،رة ا  ا 

1:ورة اا . [H  I JZ   :ا]23 د رو  [

.ه ا  ون ا   

2 :ا   لا  دي ا .[A B C D E GFZ  

 :23[ا [ ّم" و د اا  ّ م  وءة و ذوا

2(." ز(   ا  "أّن رة إه  إ  تو  وج ْتأة إذا اا

  ل م ل، وأْن   ،ر ورةا َ أْن  ورةا

اورة أْ اأة   ال  ا واك ، و  أّن

 ا   ، ْأ 3(." أم(   

 }       y z] . ا أب  ع إ ال د  ة:3

}| ~  � ¡ ¢ £ ¤   Z   :26[ا.[  

 
اا   م   ا. (أط ،   ، ا، اة:  )1(

 ،ا  ،.1986د ،5/120.(  

)2(  , مار اا :م) .د ,وا ر, ا ا   ا 1984 ,(

20 /100 .  

)3(  ,ر اأ  :ةا) .اوي, دا  ,اويا  1997 ,(17 /

10905 .  
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4 : ا ا  . ار را   ءا و 

ا   ا   او ،ا  رج ا ،   ْو

 وه ا[L M N O P   QZ   :ا]ا 24 ،[ " ا ُ

  ٌر   أم      أةإذا رأى ا مما  أو ا

  ُ وأْن  أن  ،ه ا ".)1(  

ادوار ل و  ا اأة، و و   أّن ا  وّزع 

 وم، ِ أة   ا  ٍ  ة أ ل  ال

اء و ا واار  اي.  و    إاج اأة 

  ظا أ اّ   ى اا ،   و ّ

ما ة. ،اا  ا أة وأدوارا  ُ يس اوا  

  ار   ا  اار اي   ا إ  م: أٌر

اوا مما امر اا  ا    رك أ ،ع 

 ا ع ر  ق ا  ا يما  و ،  

:   ا ار اوا .ا ا  

1 . :ج ا ةا ا ا    ق ا  لا  

اد اا ّاد ا روا ،و  أ ج اا  ّ  

 و رو   ج اّ و . ادا توا

.و 2(وا( 

   ذا ؛و أو   أةار ا ة   رات او

ل ا م ؟ أ إ    يا رء واا   الت ا

 :و  ا[³ ² µ´Z   :ان آل]ر 36رات ا  وُم [

 
)1( اوي, اا ،ر م17 /10904. 

)2(  ر ،رة ا  ما  آن واا  ذأ 11/2/2020ذ و أم 

 ا ّ  اد ج ا و ا ا ّد   ،م ء 

ع.. ووا ا ا  ؛  اا ا  ما  ذةأ ا ذ

 ر25/3/2020.  
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م، أ ا  ا  ا ا ن  ر  ّة  ن 

 ،ا ا ف، وي، واا ا و ،اا ؛ وا

ّ  ذ و ا ة واوا و آن اا  ا ز ا

ا روا،  توا ت اا  .روث ا ازوا

 أء  ة اا ، ا ل او اّ . أن ن 

أة اوا ج اا   إذ  ،ا .ّا ا   ن أو

  ب ات اا   ظ ف ا   أةا 

    ذ  ، رم   ام دا

  )1(وااف وا  و و اة.

2 .  و ، ل ذوا ردة ا    تل ا

ا  ة ط  ؛ ذ : ذ  

  ا ب اا  ا»آ«  لاع وأم اوا ،

 ج إ    أن إ ، ّ و ،وا  ادرَ ىب ما

  ر أم رت ا  ، تا     ب

 و    ء  ذ  و  رأ   أن

 ت :[" # $ % & ' )( * +    , 

-   . / 0 21Z  :ر21[ا .[ 

  إ و ا   وذ ، دون ا   ور اا

 و ن ا.

  ادارة وب واوا ،ا  ةا ِ  ت ض اّ

ت ارا ثا أ.)2( 

 
 : ،ة   ا  ع  اأة و ، أ ب  )1(

  ه.1409اارم، رن، 

)2(   :  ,  أ"( درا)ا ا  ش ال ا ,"   

 ،ن وامد 3ا ,3 )2014 :(111- 140. 
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  : ط    ص، وأو ا ع اا  أةا ظ  ا ْ 

اش   ن ا ،ر ا او  امك اأة وا رج 

ا ورُ ، اوف  اواج  ظوف ا واا ت 

ذة رج اواج،  ادات و ا ،زل اأة اظ  ة 

.اا   زن اي ا ٍدة أووم مور ا أ م)1( 

      و ،ظوا راا  واجا و ا 

  و "ّ و ات ( ا)   اب اا  ا

 درا   ،و و  و اا ل ات إ

 اا ا م وا واراه  ب اواج،  ك 

 ت.. وا   ذ  واج، واا  وف  إذا

 )2(." و  ادة ض  اوج أن ، وه إ دة

3 .  اا ة ما بة، ووارس ا ف اوا و

   ةارس اف اأو  ي ُوا أن ا ٌ :و

و أل  .  ،وا ر ّا    د و ن 

 و    ون و أ  ُ ط    ةارس اا

  ا أ ل ا ت؟ا   ظ أةا ّ ،ر دة

إذا ن ا    ه، ل ذ  و ل ا " واه: 

 :م[Á Â    Ã Ä Å  Æ  Ç    È É  ËÊ Ì   Í Î Ï Z   :ةا]

181[ ".)3(   را  ر " دور و ،ا اأة ادور ا 

 أ   وا ،ظوا أة اا إ ما وا ا وا 

 
  اأة: "ق   رة ظ اأة؛  :ة ، أ م   ر،  )1(

دوا ت ات وا ي  ،"  ت ارا ا ا

  ،د 2وا ,2 )2018 :(59-72.  

)2(   ،ةا   ،قطوا ا  اة اا  ا ،ر   

 .90، ص

  .4/208، 2013أ   ا، اوى، وزارة اوف واون ا  ،ن،  )3(
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 أو   ،ى ا أم ور ، أو أم  ال 

 ر   رةو ،  ون د ".)1( 

أ :  راتاا  وا ،را ي إما ا   

  إ ا ا ن أمأن ا 16 ،  دة ا  يوا

راء، إا ه أذ  و ا   ر ة امارس اا أن أ

ا ا  اءإ إ  ذ  ا  ءل ا و . يم

 أ  ول ا ، ل ل إ ،ام حع، واا

.وف اوظ اا  ب ام2(ا(     وواا   ا

ي  ه اارس، و  أن    ُّ ا ام ن داأن 

 ب أو ، : ل    أو  

1 . :ّا ا  ا اطوء اوإم ممء ا3(ا(  

 إ  نما ُ :اب؟  16ارا إ ول ا ذا ، 

  إ وما ا  ر   ط  ؛  اد ا 

ادة  ب ات واد ا   ، ار   ووظ..؛ 

ُ أن   ؛ا ا م إ  ا   أّن ا 

ا و ام و ا     ا ذ  و .

؛ َِ  ا  ا ا  د وا ورو؛ رات 

 
)1( ورة واا  ا ا ، أ ا    ،  ،ةا   ،ل

 .77ص 

)2(  أ ،داو ، ،عا  درا أ  ر ل  2020وأ إ ،

 ،أ  َورء اأ رد ا و ، ت   م ارات م

اء ا ا ا  ء  ا ب وامه ا  ،ووا  ن

 دارة، وإا إ ت، وا إ   ب اا و . در 

 اوء.

)3(   وأ طا زارة ا ا را ا ،ا  ءا  :

ا اب، ص ا ادي07  ،  اء ا  ا ا أن ر إو .

.  رار ان ات، وا   ء مي، وام   
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   ا رات اا م ؛ إوا ة اا  و ا

أ و   رد رزق .ت اوا ،ا او طز وا ؛ 

  ات  ات:  . 2

أو: ات  ات  ظة ، و أن ا ات 

   ا   ٍف وا اا ا ر :م .ا

  أ ،ا   رات ا ب اإ  ذ-   

روم ة أز  ارس؛  -اذ   إن زوا  و ،ّ  وا

 ى ه ا   ا  وا وا اا . وأّن

3 . ت ا رار ان ا ن ءوت واّن ا  ،ّا 

 :ا  ا دات، وإا  

أو ّ :ا  واا، و أ اا  ذ  إى ار؛ 

 را إ د اا  ا  ةا را  بّا و 

  اا  اات ّ؟ وأ ى ا ى أّن ا  ذا

   ا  اج ا ازاة  ات،  

 ،اء ا ددور ا  دور ا  ن أن ت ا  :م

ل   ت ا رة ا و  ون ه. و ا

]   9[اªZ   : ©        ¨ §] ا ن  وت: 

 اأ، وا دأب ا أن ا  ا وإن اا  وان 

 :وا[± ³ ² ´ µ ¶ ¸ ¹  ºZ   :د]27 [

 :ا  ا  وا ن ا ا  [wv x    

y z Z   :د]49.[  
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  زلا : ةوراءه أ   و ، ود  ساء اأ  دئا

و ن ذ إ )1(   إ ض   ااد  ط ات،

 ّ اة،  و أوا ات ا، واا ت 

 :داموذ واوا ا[! " # $ % & ' ( *)Z   :ةا]

 أن ن  ،[ "  ، ا   و ّ ا  اا؛ 120

  وا وا ،ة ا   ،قم و ،  تدئ و

ا  2( " ا (.  

ا  ا   تن ا  :را، وي     

 ن ا   . 

4 .  ،ا   ا ه وأن م :ارس اا  عا  )3(  

 وإ ،ذ   دات   ،سوا  ا  

  ذاو .و   م  ،ارس اا   ن  م

ون  !ال  واظ وا  اة؛  دة ار؟

    ظا أ  َدم ا و ُرا  

س واا ا خا  ُ أن   ور  دئ  

ا وا  ر ،ن ا ا    ان 

.اأ  ارسه ا ار)4(  

 
)1(  ا وأ" او  ض ول ة ات اا رأ و ول ا 

اول ا، وا ل  ا  ، و   ل أل ة 

 دة ذج و  " .ا ف ز) آ"ت ا ظ  ا ا  ق ." 

  ،ا د 1د ,1 )1  ،145، ص148-141): 2005د.( 

)2(   ص ،  ،ةا   ،وا وة اا  ،رةد أأو 241.  

)3(    ،اأة ا ا اف اه أا ا ا ،ري   ا :

ا  ها ا اض ا ق  ؛ أورده  ،ةى ا  ؛

  .104، 103ص"   أ را ء  ا ا"ا 

  :ع ا إا ض ار  اارس،  ة ا ن   ارق  )4(

اد ة ،   ه  ث ء ار  أر أن أراه " وآ  رأ ول: 
=  
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   ن ووأ و ا  ا ا   ذاو

 ا ر ر روم أز   كا ذ  َم   ،روا

 أم ت، أو زلخ واا و  ار؟أ    را إ ا

   ! مرك رة اع؟ أ أن آ و  أن  ااض اد؟

5 .  ن اوا ا:ر)1( 

  ا  ةوط   ارس اا    ،زاقا  

   ازات وإءات و ّ  ،ء ارس و ت 

 ي، واك اوا ُا ا   ،   دل و 

، ُ  ظا  قمورة ا عوإ أ و .و 

ت اة ا  ةال اأ اا.ا ا و   

 :ل ا  ار   ذا؛    وم أ ات . 6

   ا اول، و او إ ا ب إدة واا 

ا إ  ب   ،إط  اتا   ،  و

     إذا      اب . و ا 

ا  أ  ا أ    ؛  ن أ أن ّ ات وأم

 دة ا رإط ،  وإ .ا   ا وا ا ة ااو

ف ال إ    ه ّا ٍ ردٍة  اات ى اأة؛ 

   ذ ا  اهة اا   تا   ا ط  ت

. ط ت إ  أو ،ا ا ة واا   

 
  د ا     وا   ا  ا امء وان، 

    ت و د  أوذ  ا، و  ت ا ..درت أو

 ،" ار ءا   ،تا  دات رونل اا و  مو 

 ، ن    :) . ا  نماب، 1976ا د واديّ نم أ..

 ).43، 42، ص 17 ،2007 اى، د

)1(  ا  وأ طا زارة ا ا را ا ،ا  ءا 

  .06اب، صا ادي 
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7 .   را  ل ا،    وظ  لوا

 :م  ات ا  واق

ت اه ا ت اادا وأ ا   ه  وأن م ،

ا   م  أةا: اوف، واه ا      

 اا در  ّ وا رات وا ت اا ر :أو

  اب ب، وإن   ر  اة. 

 تو  :ملا  ة،  زة، وت اه ا  

ّ  إل ادة او  أو اط أو  ))1رب م   ار

 و ودة اا ز ؛ و  وا ،ز ت إا

  ه ارب و  اج  ازل ر أ   ؛

  ظا ط  ع؛ دون ارو  ج م   ونوا

  ،ظا   ا   شا  ءا ذ   و ا ط

م أ  "    اة وا، و  ذ   ا. و

ّ رة دا ا  و ،و    ا  ن ؛

روا ا  " )2 (  ا م إ ،و ل واْل ا  او

.وا ون ا  

   رج وا    اظ   ، اب ا

ا د ا     رة  !  

  اقّدت ا ،ا ط إ  ا ا  َف  كو

 ا ه م ،،  أن ا ه، و ن يور اا وو

ا  ضُ  ديا ما ذ اا  ا ،يار ا ا م

ذ  إن ر   راا  و ،واج أو،   ا و

.ا وة ظا    

 
)1(  ع ا ن ذة، اا    ، ت نرة ا ة وع 

  ،30/8/2020 .  

 .   45، ا ا  اأة ا، ص )2(
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وذا  م اة  ات ا ا   ظ اأة اض 

م  ط  ُ  اأة   أط ت أن ا د ، وت 

ت  اء اات أ و، م  مة أزواج اء اظت 

 ق واا ع مار أّدى إ  طا ما   ل واا 

إ إ ،ا  .و  ت أّدى إ  ا أ  ش1(ا(  

8 .  تا  إ  2(ا( وا: 

 "  تت وت وط  ن أن ء مل ا أن أ 

وااق ف ا  وا ،  ال إ ا اف اع 

  و ..ا    و ،ت اوا ط

رة  ر  ات واا ا  أن م وراء 

اأة ا   ا " ، :  )3(،" ا واس و ا واس

ا  وّ ف ؛ز م إن ة، ول و  ، نت ا 

ج إ إن و و  ا   ،ة إ از  ات؟ 

  )4(" و م اح  ات؟

:ت أما  ت ا  أم   

  " تمت واا  تف ات أو آ أن م    إ

  .أر أو  ت ّ ا ج وات، 

 
)1(   ، ب ،ا و أة اب: ا  ٍءتُ م ن؛ وا أ

 دول اب  رة  وا إ  أا اأة   إ اظ، وات 

.اء ذّ ة واد واا   نم ا  

ارس اة د ح  ،ة   ا ارا ل ر ا ا  ا )2(

 ر  ة؛ وأت اّا  ةا   ر: ا ،ات وو وا

 ،ا ،ا 18-17ا  2020أ.  

)3  ،ةا   ،لورة واا  ا ا ، أ ا    (

 .77، ص 

)4  ( ة، اا   ،أة اا  ا ا ،  

 .44ا، ص
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 را ل و  م ،ر اا   تا  ا.  

 د و ج إ ون إ ا ر اءاوا    ع.  

  ،لطء أو اا ط  وا ، ط ا راا  ة اا

ا  )  " )1 اظ وا ا  ت  اة ر اواج و اة.

    درا ار ا  ة ام ،ة ة.

  حور اآ  أم إ درا  ي اا ظا  

   اف اا؛ امر ظة ا  اط  ا ع

ا  ةا اا  ح  ،ا ن ا  را اا  

 ا ا ب أذة ا، و م  ا  ه، ث و ذه

 ج ما ا       ا أن ، درا   و

 ذ اإن ا أي  ،  ذ  ا  ى 

 دي إ آر و  ى ، راواب ارات از ا ار ا

؟ )2(.ا ا  و  د  ا   ذا  

 ا    رآ  رج ا أةا ظ آ م و

  اديا و  درا   ؛89دا  و أةت ا  

 أن   د اات  % 71.91ا وا وادارة إ أن 

 م وا ة ا    ه، ومو   ا

  او ، أزوا 39.32 % ،تارات وم إ ر ذ و ،

أت ا  ارات ا وا ا و ا اد 

 م ،ق ا أةل اد ا  دط ا قا أن م ة إا 

.وأط  أةل ا3(إ(  

 
  .  79 ا أ ، ا ا  اورة وال، ص )1(

)2( ا :  .ا ا" اا ر يدود ا-   و درا- ." Revue 

Des Sciences Humaines 20 د ,1 )30  ،م2009 :(101-1974.، ص .  

)3(  :  . ا"ا ا ظ  ياي اا  ." Revue Des Sciences 

Humaines 24 د ,2 )31  ،175 - 165): 2013د. 
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  أن  م    ء اء ت  ات،  . 9

 أن .ل اوا ة اا  )1( 

 "ً ًمإم ا  أةر ا ة.. اإنا        ووظ

ر ا  أف اظ  اد، و  إ  ا  أز اق 

 أ   م وأم ار، أ  م ال اة وّ ا

 ر ا  أةا م ؟ و   ذ  و ،از رط   ر

 رموا  ضوا ،ا وا ا   ن 2( ". أن ( 

     ت ّ   أة اوا  و ،

  ي    ا  ءة وا وا ا 

   ن ،ذ ُ  ا ّدا أر اأم ّ .ن 

و ،ا  ىوأ ،ا  ت     أةا 

،مدور ا  تل، وط3(ا(   .ذ   ّا اداد او

 أ  ذ  ا  ظ ءا ن ا أ ول ارب ا

 و أ ر  أةا   ي اا و ا  

 ا و ق  أ ، أّدى إ رد ادي، وان ُول ه اول

 إ اأ   ة دء اا  واج. مق ارج م ذة

  ؛ذ و ،  ن دة يوا ا اء او ا 

م  ور ان دان و وظ  ّ ا   أةوا ى ا

 
)1(    ومإ   ار ل 14/2/2021.  

)2(  ،.وق، دة: دار اا ،وا ا  نا ر ،اا 2001ص ،221 ،

 ف. 

)3 :م   ةون ا ا ه ام   ت وردا  ص (

  ء ادت (ات) واء  دي   ل ا اي "ا 

   ا طا  ء، مء ا ى ت ااا ن إا

ا  ة وا ت أو ا  (تا) تدل  ". ا)

ا  تا ، ا  ا أ  هوأ ،(تا) تد

 ، ،ةون ا ا ا ، و ء ا اوا ا

 ).10، ص2006
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ن ت ة  أن أ  " و ا اد )1(   ات.

   ج إ  ر؛وا ا       أةا 

   ور او ،اا إ د ا ، أم  ".)2(  

أ  دوره  ارع ا ى اب؛  ار ا وظ اأة 

  اا 11.2 %  2015  11.7إ %  2017 عرا ا دو ،

  ير واى ا ا ّ ا إ 0.7أ  ا    ،م

  رّ ثمى ا0.5 .3(م(  

ا أن و  ون  واةى ا ا  أةا ظ ةن د 

 وإ ،ل اء، وأت ا  رةس واا َْ ن   

.ّق واا  رةّ  أ  ن أن  ون)4(  

10 .   ت   ُ ار»«ب   ا  ت ا

:ر   ْن ط    ؛ 5(ا( 

أو :ا  .م  :ج  أت  ه ات؟  : ط اب  

ا  ذا إن؟ وار ت   ت اه ا  إ  إم 

  ى وت أ، ن؟و ة، وا  ر  ا  و  

 
)1( ,  ،ي ا  ،دت اأة وا؛ ادت ا ،أ  ،23 

  .3 ،1979 ،96-102د 

)2(  ص ،أة اا  ا ا ،  49. 

  :)2018(اا2018  " ,ا ر  "ا اان اط ت,  )3(

 https://www.ons.dz/IMG/pdf/aqc_r_2017_ed_2018ar-2.pdf.04ص.  

 ،وا دي واا اhttps://www.ons.dz/IMG/pdf/DSEmploi0915.pdf  

 : 23/1/2021اط.  

، و ل م ظ اأة   92-94  ، اة ا و اة،  )4(

 زو م  ُ أن  ،واجا و وا أداء وظ   ت يّن اا

 واة ، و أن ُا  ذ  ا57-48وأّ إ م اظ اى، 

ّل   ا، واء ّ ادم واوري  ه اظ   ،ف 

 ا  ره.

)5(  ت ارا    اا وا ا ا  ر  ار

  ،رة ا : ر15/12/2020وا.  
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 ة اأة أء   اروس: . 11

 و ،ا     ما ا ء رن إ ؛ 

  ر  ّ ؛رات ات واوا اد ا إ إ  ،اغ

ااد ا  أن   أء  أ   ااد اى، و ا 

ا :   ة ق ر و .ت، اا ،ا ،م

 .ا  ا مو ،ا  

 ر ا      ماه  اات وت اق:  .12

 ، ا و ل اورة إ   يما ء رن إ ،

   ّ ا وا ،   رات اا أ    

  ور  وا.اأة ، ام او وا ن 

 ث اا أ و  ؛أ ا ا  افا إن ا 

ت وا ش اد ا؛ وة وإدارف أط  ا  تظ

   ل ر إا   ت ا، أو ت 

إدار أو ، أو إء درا أو ، أو  ن   ، و ل 

 شا  ت، وأدة اوز د ت ت ا  ت

 أن "  أن ر ا   دة ورة، إذ إم  )1(م اب.

 امن  ا وا ون دة، و  أن ن م ارس 

  ) ".)2ة،  ي، و   دة

13.   تاد ا   ك  ّ ، ُّ  ار

:ا  اوا  

 اا   أ  دى  ،وأ ا     أو

  أن  ُه ااّد ا، وُل اد  أ  ن  ات 

ط   إم  ه ا و أ ا و  اة. ك 
 

)1( ،  أ"( درا)ا ا  ش ال ا ،" 121-137. 

)2(   ،ا ا   أةدور ا ،ما وة اا  ، ج دة  

 .256 اة،  ، ص
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 ُّ  ؛ إ م ااد ا ف إ م  و ات 

 .دو  ا ة وا 

14.   و (.. ، ،) ىا  دات داع وا

  )1(اى.  ات 

 و ف م ةارس اا  داء واى ا أن ر  

وري،    ، اداء و ءات اطر اي دون اد ادة 

 ت؟ وأإ    ام  ةا ا ار   ج ما ا

 ن ا أ   ا  اات ا   وا ،طا

،  دوار اد اأن ام اإ  ، ّة ُوِ أّن ت " ت اا 

 إدراك ا  ة ة  تو   را ا 

 ا ا ،وا ر ا أن ر ،ر   ة  ةا

را ء   ،   ب ،ا  أداء  هو

2( " ا (، و  أن أ "  زا  ت2003إ  رات ا  ا

 طوا ا     أم ..موا  ةا ،ا م

  أن " و ) 3( " ا، اب.. و ه ات     اة

ا  ا م اا را،    ج و  ج إو

  را ا ات وا  ي وادود ا4(." ا(  

 
  . 251 أ ا ج،  اوة ا ام، ا ا، ص )1(

 ا ،"  ا ا م  ار اا  ا وا"ا    ان،  )2(

 د 3وا ,2 )2020 :(68-7774، ص.  

 ا  " اءة   ا ام  ا ا  ا اا" اوي ، ة  )3(

إح ا ا، و  اََ أء   "و . 24، ص2 )2018 :(12-24د ، 4

 ا    ن ،را  ر م اا را زا ا رأ

ا وا وا ار ا  م  ما  ،د ذات ط وأم )" 

 ،ا  و"ا وا اا  آ ،"  وا ث اا 9 د ,2 

 ).116، ص 109-128): 2020(

)4( ا  .ا ا" اا ر يدود ا-   و درا- ." Revue Des 

Sciences Humaines 20 د ,1 )30  ،م2009 :(101-119116، ص.  



  

  الباحث/ خض�� بن محمد باع�� وسعيد                 )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  143 -  

 ارس. وا  أم ت اا   أن   ا  

 دون ا ، دةل اّ سأ  ة رو  ر  رما ا

إ س ى ا وا وا ا وا وه   أس ه 

 ، .ةارس اأن ا ة إا  ما ا   درا 

 "ا ما      ع اا  تات اوا 

ا ا ا   ت؛ اا  تاا أا   

 وط واوام ا ت إ إ )...ا ا، اوذ ،ا(

ا  ا   ول إ أ دة .. .ال وارات

وا اموا وا ا  ل  ا ا ما 

  )1(." وده و ذا ل

 ازن وا  ن ، ي ذج   م  ِو

 .رو طا  ت اا   و ،ا وا  

15 .   و دة ا :ا إ  ورة أن  ر2(ا( 

إى ات ا  اة   إ ا ا  اا أ أّن 

  25أ %  ود اا ا رو ،   را  تا 

  ر ا إن  ،تاا  الم  و ، ف اط 

وذا وا هو ا  ا ب إء؟وا!)3(   

 
)1(  اإ ، و ، " ج ا افء أ  ا ا ة ا

دا     اا ط  ّ  ام درا :مت  ". ااا 

  . ,2 )2020 :(22-43د 13ث وارات 

)2( ا ا  ا ، ح د ة واارس اا  ا ا ر ل را

 ا ر  ة؛ وأت اّا  ةا   ر: ا ،ات وو

 ،ا ،18-17ا  2020أ.  

 د إ أم -09/2/2021ر -ذ أذ ى اارس اة؛    ا؛  )3(

  ٌ ٌسو ، ت رى ا ظ أم  ات عام  را

   ف ة  ا ا وأم ،ذ ا   و  ،داتوا

  ّ  ات ل  وا وزان.
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16. : ف ورة أن  ا إ ذ و ا 

  و ، ا     .روا ء اوا   أ 

 ا ،  و ا أ   ا  أن .  ُ موأ

 أن ا  ذاّ ّ ن ذ ، اءإ   ط  ا  

ا، وه اة اا ا ى ا اا    إن     ي 

  ط     ارا     م ذا ؟موإ

ا ،  إ ا .)1(  ر ا   ىم و

إد، وَم ا    ا واّ، و  َه  اُء. 

ّأ ط  ره ا  ءا  وّ ٍت  اّن ا ، نْ

 .  إ ابّدة ا إ ر َ  ء ا د  ،و 

ّا ي واا ا إ  ال ا  ا ا ا  

  ل اار اأة   و ال  ر،  إْن زا ه 

و م " ت واظ، وت اة ؟ اة ع رّ ا  ا

 ه ادئ   ان د ا، وأ ّ   وان أّن

ع ا واء..  ة ظ    ، ب أ دون 

 .)  ")2ت ا اا، وأم ن  ،  ّم

17.   د ُ ا من و ،ب :  

 ا   ؛ا ا ا ا ون ا  أن  

   أ  ع؛ا    ك ، اوا  

 إ م      ،ا ر  رات، إء واء اأ

  ل؟  و  ع، ودراا ا و ّا   و

  و و ا  تا   دت وأ ة  عا

.ذ و ن ووأ  

 
)1(     ،ةا   ،قطوا ا  اة اا  ا ،ر 

 ، ف.86، ص

)2( .م ر اا  
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ات اد وا  ل و ج  ء  ت ا؛  .18

:ج ا م إ 

إن ا   ق  ةا ار  را إ ا ع م

 اد اب ا  ن؛ وء ووا ا   دةاد ا

  او .وا وا و     ؛ا  ا

  م     اوأ و  و اغ رو

ا؛  وأّن ا رة ا. وا ن  ه  ااض 

 و  ارد   ج ا  ..قت او ،ا

ّأ  ء؟ع او ت ااوا ت اه ا ج  را

 وأى م؟ و  ا أن  ا    ال.

19.  :       ،ا ب إ ا م   

ا ااف  رة ا .ذا م      ؟ ذا 

مب ا اب  ا و  د؟ أ او أ  ادة ح 

اي    ّ أ؟ وا ام  ة ّ ارا؛ ك   ح إذا 

  .  اى ا،  ن  ا أم دي إ ر

 :ل ت ا  

   ل ّأّن      ر ا  ما ا ر 

ّ قت وآرات، وإ وا ى اا  ر أن ة، إ

ّ دة اإ   ا ،م  أ  د ع، واا  

  ن ا أن و . لّا:ا   

1 .   لإ  رن ا   وا اا  ج ا دا

،رج ا  زارة و1(ا(  ّ  ما ا و،  

  ؛ودم ة ِدا ام   ذل اا ر ج إ  ور

 
)1(  ،ا   ا رإ    ام وا اا ا ر  ن و إن

 ا   اا  ار.«اورة ر ر» و د
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م   ر ه و ا ا    تط  و ،

 ا  ل ى  يوا ل اا  ة أا ا  ا

.دوا ا ي واا 

 ا و جا ما ا ا    أّأة ر و ا 

 وت اء، واا  وأ ،ا و  ة  ،لا

وا ا ا ،  ا اد اا  ،ف اِرات واا م إ

أ   ، ا مإ  ،تت واا  و  

 و ،وظ  ذ  ر  لا  ة تو  ت

  - -.  

وُ إن ّ و ا اج  طف ذوي اص  إ ا، 

 ت ا   .ّا ء اإم ّ أ  يض اا  او

وا  و .را إ ر ا رةو ،وأ ورو  

اوء   وا   اة   و أ و ن 

أا ج  رت ات و   وّن ا 

. ذن ا جا  

إار  اوء  ا إ ار  اّ أن   ُل  . 2

ا  م ي إما ا   ا  ص ، 

   وزر إ م   ،ّص ع  ّ ّ أو

 و ا ّ  ،ةارس اا  ّأ   ا  ج 

   ن  ءوا  ة ك م .ا أ  رها

ا، ما ا   ؛  :ولن؛ ا ا  ن 

، و ا    ج   ّ ر وّي وازن

إ وا ب ا ّ و ،اوا ا  ج ا :ما .

.دة اا   تّأ  را   ُ  
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:ت  

ّا ا  ت ا    ،عرة ا ام ،  ي

 أن ا و .ا ا  واّأ   ر  روم ءرة و

ّ،  ب ،ا  ع  ذ  أ ّ ؛أز  و

 ا   ت اا  أز ،  ، ا و

 و ه ا  ث ن:

:ا ؛ اأو    دا وا ،رة ا 

 ا  ءا  وا اورة او ،    ا ظ

 ا   اارس اة   ار، و-   ُ ا-امي 

  ة  ذ  ،  وا ما    و

  رةت اؤا  ا  ا   ، .. يوا وا

 إدارات اارس، وظ ا وا ا، وا  ،طف اوء

.ت اه ا ا وو ،ت اوا  

إدار ود؛   ا  م؛  د و ا ا اة:

ا ت ا   ا ء     ا امي؛ 

 وا د ل أأ و وزو ّأ أ  ؛  ج إ و

.ت ا و وا وا 

:ت ا ةا را ء وإم  ؛  ل  

 ر ي د ..ق أو ا ورةه ا   ،ا  ا 

ا إن ا ا   وم  ت وأا    ،

.ازما دوا ا ا 

وا اا ل ام،  ّأن َم و ،ن وأا ِ  و

 :ِأو ُم  

[d  e f g h    i j k l mZ   :ا]10[  
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[½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë ÌZ   :ان آل]8[  

[{  | } ~ � ¡ ¢ £             ¤  Z   :ان آل]139[  

[Ä Å Æ Ç     È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò ÓZ   :د]88[  

  

  و ،در اب ا ا ّّ (ادر ار: 

 ،(...ّات ا ،ّا اا ،اراا ا  ا ر :ل

 ،ا ،ات وو ة، واارس اا  18-17ا 2020أ.  
  

  :  الُ�ل�� 

: رة او ا  ِا ا 
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:ادر واا  

*- .آن اا 

1 - ، اإ و ،  "ة ا ا ا  ء افج أ ا 

ما :درا ام    ط اا     دا " . تاا 

 .43-22): 2020 د 2 )17 ،د, 13 وارات ث

 .2013أ   ا، اوى، وزارة اوف واون ا  ،ن،  - 2

3 -  ،.د ،ا  :ةا ،ا  ،   ،1986أط.  

4 -   ر ،ا ا أة اا  ، دإ:https://www.noor-

book.com/ب--أةا-ا-ا-ا-pdf   :ر 12/3/2021اط. 

5 - أ  هوأ ،(تا) تدا  تا ، ا  ل ا ا 

 ، ،ةون ا ا ا ، و ء ا ا2006وا. 

6 -    ،اأة ا ا اف اه أا ا ا ،ري   ا

..اأة اا :اا ة، ات،  او 13 ،14 ،2017 أ. 

  اأة:  ي ت وات ا " ة ، أ م   ر،  - 7

دوا "  ،وا ت ارا ا د 2، ا ,2 )2018 :(59-72. 

ا، اا ا ،ّات   و ،در اب ا ا ّّ (ادر  - 8

اّ...)، ور   ا ارا ل: ر ا ا  اارس اة، 

 ،ا ،ات وو 18-17وا 2020أ.  

 :)2018(اا,  " 2018اا ر  " اان اط ت  - 9

  https://www.ons.dz/IMG/pdf/aqc_r_2017_ed_2018ar-2.pdf .  

  وا دي واا ا: 

 https://www.ons.dz/IMG/pdf/DSEmploi0915.pdf  : 23/1/2021اط.  

10 -  ،ا   "وآ وا اا  ا " ث اا  ، د 9وا ,

2 )30  ،128-109): 2020د. 

11 -  ، ن   1976د ،ىا  ،اب د واديّ نم 2007، 17..أ. 

12 -  :اا ة، اا   ،لورة واا  ا ا ، أ ا   

..اأة اا و  ،ت13 ،14  ،2017أ 



  

  الباحث/ خض�� بن محمد باع�� وسعيد                 )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  150 -  

13 -   ،ا ف ز "ت ا ظ  ا ا  قآ "  ،ا د 1. د ,

1 )1  ،148-141)، 2005د. 

14 -  ا ا،  " اا ر يدود اا-   و درا- " .Revue 
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22 -   :اا ة، اا   ،أة اا  ا ا ،   
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را ا   
ا  ي أ ا  

  ا   ل 

(وا ا)  

������������������������������������ �
����� "����������� "���������������������� �

                bendaoudahmed95@gmail.com 

N :� �

   ي أ ا ُت:إ) 971 د ب اأ أ (

  أ   اي ا  ،ن أ أاب ل ان 

 وا  ا ا ت   ، ده ا ) و927(ت:

 ه  ةا ووا ، ءأ    اب   ، ة وم

ا  ر آط ر إط موا.دا ت وا   ش  

 ة وات ا   ت ور ي أ ر اآ   ن

؛ إا د  و وا  م أّن  را ّظ ا طم  آ

ا م و ،وا ا     ا و ل  أردم و .ر

   ل ا  ،  ازوإ  ءا   أن م ا

  ر ى ؟ ور تي إ أ   :ار  تؤا

  أ؟   ت ا   ار؟ و  ؟

 ا ال   اي ه  ا ة رة ...) (

ً ي اث أ  نا   ،  را إ و 

د ا ا.ا َا ا   

:ت اا ري؛ ا اب ؛أ؛ .ن اا  

م  
  
�� �
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Title : Historical writing features of “Sheikh Abi Mahdi Issa 
Al-Musabi” (Through its effects) 

Abstract: 

Sheikh Abu Mahdi Issa bin Ismail (d.: 971AH) was considered one of the 
leaders of the Ibadis in the countries of the Maghreb during the tenth century of the 
Hijri century. And he continued the march after him with ardent vigor and great 
activity, which made Mzab move from one stage to another stage of sophistication 
and recovery in all areas and in all fields. 

Among the effects of Sheikh Abi Mahdi were books and scholarly messages in 
the fields of belief, jurisprudence, language and other fields of science. However, 
another important aspect of his scientific activity remained obscure and did not 
receive enough attention and definition, and that is the aspect of history. Through 
this work, we wanted to contribute to shining light on him and highlighting some of 
his features, by answering some questions such as: Does Sheikh Abi Mahdi have 
historical contributions? What is the extent of its presence within his work? What 
are the important ingredients in his historical writings? What are its characteristics? 

(…) This article comes as a summary of the research carried out by the 
Department of Information to prepare the beacon of faith in the heritage of Abu 
Mahdi in general and in his historical contributions in particular, as a contribution 
to the scientific field. 

Key words: History - Abu Mahdi -M’zab - the 10th century. 

  :ظ 

و ا    أ )1(ان   ا ا ة رة

 (ن 1564 /971(ت: ا  ا أ ي   إ اث

ّن واا  ة اد اا ف إ ا آ  ذات  ن

 ،نا  ا لا ،ّا ا ام  ت ا ى را 

 و م أنإ إ .عذات ا  ده        

 
)1  ووط  ةّ ترو أم و ،وا ا   ّ ،ةوع ا أ (

  نر ،   ،رة ن :أ  .را  ظاث واء ال إ

 ر ،ع ا ن ،ويل.  اا ا اءإ   ء نو ،  
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إ  ابإّن أّي إ وادي ر  ء    ٌإ  دون 

ا اث ُ ا  ّ  ار وا ، إن ن 

  اب ّأن ؛ ذ ات  وا  ر اّ ةإّ ده  طو

و وم ةّا،   ّن ا ا ي و ت أ  ن ه

ار   ز اأ  ن وا ،ا ّت اى اإ  دو 

ا ر  ءة زواإ،  ال  تؤٍت وُ  وا إ 

 ا ا إ   ي أ ف اُ ح. وت وإإ

 ي ان ال ا را ا ز أأ 10 /16  ،

ا   ،   ن ،نوا ا   و ،ا و

ره اآ ّ ور أ )1(  م أّن  ،أ  ّظ ّا

را و    ُ  اء   ا  وإا إ داة 

 ا ا ل  ول يوا ،ّرا ما و دة، أل -ا

ا-   ّن  ،أن ُم   ا وا ا   ،

    أ أم  ،قّا  م   اج ا

 ونا ّوا ا أ  ، اء واّا و  

و  ا ال إ اد  در أ   إ  اطع وااء.

أ.د درا      رة ب  

   مة أ ي إ ار؟ و ى ا ؟

  ا  اه  ا اا      ل دره.

 ري وا أ: 

ِ إّنّوأ َ  أو را     ي   و ،

  : [½ ¾       ¿ À Á Â ÄÃZ   :]111[،  

ُ  ه و أنما  ا ا ُو ا  ا ما ، 

 
)1 ا أ  ،ونوآ     ،ز   اإ :أم ا  (

 ،ب ادار ا ،(با )1 /1421 - 1999ج ،2 325، ص .  
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 ا   ثّ وا ،ا ّرة اا  إ م  أم اوا

ّاّأد  را   ، ِ ّا ه إ   ل  

ا ل"  :اا م  يو)... ( إ  ةّ ،

رتوأّازل اّا  ؛، و    ّوأ ي أ ُ

ا ّار وار    ا ا    اُو . )1(" اّات

ّ َِ   ،ي أ  ا ّر اأ إ  ةّ 

ِوُ  ا ّ ّزاد و  ، ه  ، "أ ِ  

ه ار  ل اده ل ا أ  ، و ذ اَ)2(" اات

  :ت) ومة ا211/ 826 :( " ارا  ا  ،رب اأ 

ي ّ ر  وَ . وّ أ ا ا ا  أ ")3( ه

 ّط ن و  ءت اِب ر  ل-ىأ  إ إ- 

 " أ  ُمو  ب، وذا ا ب، وما و و ،ا 

 (...) اء أا ا ُر اوأ) أ  وم ،اام إ... (

 ء ااء، وأء اوأ ،و ، وا ء اوأ

4(" و(  ّو ّ ر ا   ة ات ي أ ّظ 

ول ذ ااب اي ّى ه ا أ اس أ ا (ت: 

928 /1522  ( ّ اب وم  ّددُا  ط  صا

إ  5(أ( ط  ص اا ر ذّة "  ، وّو ّ ةّ

ا )6(" ذو   ،را ما ا ْوأ ا ا   

َ  رو را  ى  .ة واا أ أ   
 

)1 أ اب إ ي، ر أ إ   ( ،روما  ع   ،ن
 اما  ر ،م 281 سا ظ.54، ص 139، و 

)2.م ( 
)3 ،ا  روا ا   نوار أ إ ي، ر أ إ   (

 ،  ،وا اما ا  ع   دغ اما  س 60را و ،
 و.14، ص 391

 ظ.36) أ ي، ر اب إ أ ن، ر ، ص 4(
 و.37) م، ص 5(
)6.م ( 
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ا طُ  ي أ ارَ   ،  أا  أّن 

و ،اا ات وا   و.  ذ  ء  ىّ 

 ذ و أم إى ر اّ  أا ر أر إ أّن اض 

  "ر ة ")1(  إ ار، وون واوا ا إ  

 ا ر ا ْنا  اب ر  ام ّ  ل ،ارهأط 

 ش اد ام  :ر اا  ا " ا ّا مّ 

ِ روأ  س ِ دب واوا اَر ان أم ا 

 رد م  ام ّدي أال ا   اات ، ) 2(" واة

  ا  ا ا.ما   ارون  ا "..ّل: 

)..(. ")3( و   ّ ِ ارطه ا  ورِة  ا ة " ذ

ِ ذ   و   ّة و اب وار. و ")4( ِر

ُ  يا   و أ  ر  ظ ّ  ،ي أ 

 وظ تم . ا    

     ا ا  ادة إ وااء ه ار  ّ؟

 ي اث أ  را:  

 ُّ ي أ  را ماَز اإ و إّن ا ه إا 

 ُس ،وار اا إذ أّم    ء و ،   و ا ا

 و، واّ  رَ ا س   ت ٌرْ  ا  أن

وأ   ّز امى إ   اض، وت واا

َُْ    و ط  ا ى ة اوأ ،  ي

 
)1  ،روما  ع   ،ةو د ي، روا أ إ   (

 اما  ر ،م281ا و.54، ص 331س ، و 

)2  ،روما  ع   ،م أ إ ي، ر أ إ   (

 اما  ر ،م281 سا 2، ص 177، و. 

)3 اما ا  ع   ،ن أ إ ي، ر أ إ   (

  ،ودغ ا اما  س 60، را و.12، ص 381، و 

)4. ر ،د ي، روا أ ( 
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و ُ )1( أ ُ  ن  وطا  ر أ  ُو 

 . دةوا  ا أر و ،ّ إ  

  و ردة اا     م ّز  

  ا  ر    و  أّن  ،وة أ ،ذا ّ

أي   ّ  ر داترات أو إع إزاء إن اإ    وا

ّا ُا ور .   ّو د ا و  ن ،

ا     عا ّا، و  ر  وا .  

ت ارُ     رج ااِ وا أ ال 

أن      ُِ أ ي  ّوّ، و ن ه ا

 رخ، واا:  أ    

 *ٍاد رإ إ    ،أ را ّن ا  س إا ا

  د أو  وا، وا أّم  م   ا وات 

وّ أز ل   ا ا أّرخ   ،ا   ا ا ّات

ا   ا  )2(    آت  رهاب و وادي 

   ر  و965أوا ، دا    ّ)3(.   

ٍ ق   ضَْ ر ادث ر إ  * ُ ، 

 أّ  ة و ُا مه  ا ر   ذ ا،ا ا

 
)1وا  ل ( ٌت   ر رومء از   ه966   ؛

ا ة ا و ، ل ت ىا    ه إا 

  ر974.ا ة او ُْ   ؛ 

)2 :مرا  ل ،ا ا   أ  ا   ( س، "ه    يو ا

..اا اب و با   (...) ه و (...)  ا وأ ."  و

  ا ََ ن م ي؛ أ  أرخ ا  دا أم ّ وإن . ه أوج

)   س      ،و  ةوا  م 1510-1559 /

916-966  نت ووار إ را  ر  ر أن    .(ه

)1552/959 ا :أم .(  ،روا را    رما م ،مرا

  ،ا 53، ص 1، ج1ا . 

)3 . ، ر ،د ي، روا أ ( 
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ه او ،ور -  وإن  ا اّا  را- أم إ 

ّ ُ ا ط   وأ،  ا وذ  رهإ 

 دهن إري، وا رؤ  َدها م  ا  د اإ   

 ي ذ أورد أ دان، ود ا ه إ  ّا    نوار

ا ى أإ  ده ا)1(.    

ا  و * ؛ا   ّ  و ر  ّ هم

 ُرا ذ   ،و ت ذ  أو ، إ َاّوا

 ا اة، و أ   ام ،  ر ا  ه

 ُ َُا   ته إ  ، ّه ا قإ 

ا ،  ا  ٍ  ا ّ  أ  ذ  ٌلو

و ) 2(اآمّ، و   ا ُ ذ ا ارُ ه إ  وارن

 . حّ ة اا ا  

 ار ام   -أ-وا ا    * و  ال 

 و ،اردة إت ااا    دةة، إا  ل اب ر 

 ل ذخ، ووا ا  ا  ي أ م  َا ا ُ 

  طف  أ ، و  أم اا اة ا ه اٍ وردت إ

 اا ا   ت و ّط ت، وا   ن  و

ّ  ، أ  ت أى   إى ات 

ا  د إ  رة واا رةاا 3(ا(.   

 ِ ي و ّمأ  ة   ا ل  اردةا ا 

 ا ااردة نّ   ااردة    د وااب، و ع ُم
 

)1 ا  ،ا أ   ا  ردا ااب ا ،ي أ إ   (

ا  رات ،أو ص ا ،دا ا 67 . 

)2 ا  ع   ،ل اام   اب ،ي أ إ   (

 و. 10، ص 325، ور  اس 60اام او  ،، ر  اام دغ 

 اام او   (  ، ا، ر إ أ ي،   ع  ا3(

 و. 7، ص 379، ور  اس 60، ر  اام دغ 
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  و أ ذ م رٍ إ  ل ّ ه أ ي، م  ن

من ا)1(.  

، م أم  أورد  واّ ار ا  ض ال  *

ن ا ه ا   وف، ات ارََ  ودون ا إ، و

 ا ا،را      ا  دهو  ادا  

  .)2(اّرة  ت ا اب آماك  ا وا وان

*   ُ   َ   وي     ى 

ويا ن ا  لا ا و ،ا  ا ّ ،اثأ  و 

 ي أ و ،ا  د روا  ُروي  ن   ،ي أ  

 ذ ّ   ن رواه  وا ا  لوا ، روا   ا

 ان ار ا  ى  ه3(وا( ا  ى  ما و ،

اإ ا زاو  اي ا4(ا( .   

 م ي طا را ّا    له ا  ل ا 

  ّم ؛ اردةا رت اا إن ا  ،ي ت أ  

 ذات ا   ا ض، وات ا دأ ر  را 

او وأ ر   ل ا  ذ  أ  ، ذ 

  ، ت ا -را ّ  او-    دةإ إ

 ط  ى ا ط  ر ت أودع  ،اردة إا ا

َوِ   و   ، ن  ن ّ هو ا ل اا

ُ أن   اُْ  ى يا را ّا وم    

ُ ي، وأن أ  أن ا  ن و  ز ،ر ّ ذا  أ 

     وادي اب. 

 
)1   ج ا ام ع   ،ما  ي، رد أ إ   (

 ا ارة، ااري، ا58، ص 132ا . و 

 .37) م، ص 2(

)3 ص ) أ ، ر ،ا  دي، ا29. 

 . 68) م ص 4(
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  طا ب ار وم   إت،   إن ام أ ي أ

 م  مُّ  أّن  .   و ا  ّ ت اا 

  ي أ أ  ود    - سر اا  ّّاه  -وإن ظ وإ

 و  ى ذاتأ و ِ إ و ا  َر ىا  ز ،

  ءةإ ج إ ا واا  ءةإ   دا و ، س 

 .درا ّدةدة وا   ن اٌث ذ ُ    ،ي أ 

  ى اا ا   وم :  ي ت أ 

* :اردة إت اا  ار ر  ،ب دهُو  إ ّ وا

  - ن اداوي ا  إ  ة   و، وات 

ا-   ء دتأ  ،ا ذ  اب الأ  م1(ا(.  

 ه وَه   ات ااردة إ وإ ه  اص: *

   ب ف اط  ا ار ا  ، صا

ا  : )938 /1532ه( ا   ي أ م ْت إوَذ ،

ّْا   ا و   ا ا دوا إزا  ّ مو ،

 وذ ،اا  حا إ راب وا ةا "  9382(" ه.(  

:ُ  اردة إت اا *     ه آ  إ ّ 

 إ ما  أ  ن ا  ار ر  ،  وذا دا

 ا   ا ا إ ّ ن زون ا  ا

  و  أ ي 1522)3(  .  /ه929

ت ااب:* ا وأ   اردة إ ْ ي ن أ    ّ

ا ،ّ إن ّ إ ا وأ اارة، وذ  ار اب اي 

ا ا أ ا  )4(،  با إ   بن ا و

 
)1 اما ا   ،إ   ا إ داوي، رن ا   (

 .383، ور  اس 34او  ،، ر  اام دغ 
)2 ر ،م أ إ ي، ر و.1، ص ) أ 
)3 ا ام ع   ،زوا ب إ ر ،ما  أ  ن (

   ،ارةاري، اا   ج1. و و 
 ) ا   ا، ر دة.4(
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- اب وا   يو أ -  ّي دب اار ا 

  مي اا   ا 9101504 /ه)1( .  

 ن أ  * ات ادرة  أ ي و أ اارة  اب:

  ا ا ار ر  ،  ُ     ي أ

ُز أ  ن  حم أ ة او إ  ة اب إ  )2(.  

وا  ن إام   ن  * ات ادرة    وأ اب:

 ،اب و أ       را ي ن أ ،

   .)ُّ)3ر ا  إ  ا أ ا اوذ  ااب اي 

وم ص  أم  * ات ا ام ّ ا ل أ ي:

 ا  ل ر وا  و ،و  ءأو ا  ءأ   حا 

، و ام  ه )4()1560ه/967أ ن داوود  إا ا (ت:

 أ  ّرخ ت  وه ا  )5( )1589ه/  997 زء اروم (ت:

.وا امت اا   ن ي و أ   

 -   أ ي أو ن ذا  -   إّن    ذه 

و  رة أو  ن  اّة  ام اة ة اب 

   ا ار اّ ت اث أ   أل  اة، 

وا أّن ام ة أى ّ   اض وا ،ة   ي. 

، أو ،  ُد  ا  در       ؤل

،  أو    أ   أّم      رٌد  

.راوا ا     أو  ا ا  

 
 ) ام  ا  ، ر دة.1(

)2   ( ،روما  ع   ،ةا أ إ ون، روآ ن ا

 اما  س 287را ظ.12، ص 162، و 

)3. ، ر ،ا  دي، ا أ ( 

)4 ع   ، ي أ إ ن، ر أ ا اإ  داود ( روما 

 اما  س 159را 6، ص 287، و. 

)5 ر ،روا  ع   ،  ا   ،رومء از   (

 و و .35، ص 281 اام، و اس 
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و أن    ا ا اث أ ي م  اّ اّض 

 ُرزء م   و ،  ُ اث وا ذ  ع  رة إ

ا ّ ت أن  عطا  تّ ع أنا ن ذ  ،  ر

ل  و  أْن   ة ة أ ي أو    ات،   م

   فا ،را   ا  دا ا  ا  و

  ي اب أ  را ّا  ا  ا ر  اردةا ا

مي اا  ، ل أْن  "هّو أ وا ه اّأ ا   مّ ،

،مأو ا مما  ،با   أّي و  ،و  ا مّو

ِ  )...( أا، وأء  وّ وأوأء آ وم، وأء 

َا اّ مإ و ء ا )..(. ّء وم ا ا   وإم 

 ،ّ  ب و  ، أّي و ،ر  ا  ا م و

ِو أم  مّو ،[ا]    ام   و ،  ")1(  نو

  ن اط أ ّوا ا ه ا  ي أ  يُ ة أن

او ،   را   ّ ص، واا و  را و

 إ ورة اة واا ا  ن. ما ّ  

 :ي ت أ  رت ا  

 ن م   رأ  ي اث أ  اء- ّا - 

ا  ،  ةا وا  قم ت وأوا  ر أ  ّزع ٍدة 

   م   ناب الأ   ن ال ا   

ُو  ّظ. ذ   ا ُا ّ  

و  اا أّن ت أ ي ار  ام   دّ ة

وا ن ل وار  ى ا     ّ زاو ودة،

  ط  ّ  ّ م   ا ، و  إزاء آ؛

  و ،ر ا ، وِت ا ا اوع ا اب

 ،  أ ي ا ور د  ااث ا  هار،  َم

 
 ظ. 36) أ ي، ر اب إ أ ن، ر ، ص 1(
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 ا إ إ     أ  أن ذ ّ ن  نى، وأ

، م زوا   وأن   أ ُ   ىأ و ام أّن 

ّ ي أو ا ،أ  لإزاءا  ت، و   أو أم ، 

   .ا ّ إ ّ اد ا  

    اضا  وت ار ي أ ّ ا  ،

ٍد       ا ا  :رؤوس أ     

: را  

ا ءت أ ة، وإ   ري ا أ   ت ا

ُ   ّا و ،ا    ََ ما اى و   

زو    ،ا  ا ؛وا ا ن  د  م

ّ أ اّ  .ا   ب وا   

   و ه و  وا ا اءول ا أن  ه ا إزاء

   ىأ ام و ،  ا و   ره

و ، و  أ  ا  ت   را أو ّق 

 ا ام وا  اف    .     ا ا وردت

را ،    ةوا ّ   )1( :  

 وم ا-  م ا -  ّم ا -  وا م-   - 

  -   -  و -  وه-  ر-  وأ   

 :  ل را  

ف  ط ُ ن  ي  ن  اّ ٌض إ ٍت

  ّأّن ا  ،اا    وا ن او ،اا ا و

  ن   .م أن   إ م    اتورد ن 

    ام  ي ،إ إ ا  ام او ا

 ّ  اب، وا ر  ا اا  إ رل إ  ديا

   رة   اع.
 

)1   ت، و     رةا ا   دو  ا م  (

 .ا  
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،  را  ا ا وردت  ا ام وا  اف  و

:   ةوا ّ    

1 - :ت ا  اا -  (إروان) ا-  (نا ،اا) ة  -اا  

  ار، ااج، أاب ار، ا وا، ار.. ال اام دا ار: - 2

  ، ا...ال، ا ال اام رج ار: - 3

  ار ة ا اب: 

ّ ،اب ر ة اا  ام  ي ا ول أ ض

 ا ما رة إ- را  وا ما  ن يوا-  ا إو

ة اا  ، ا ت  و، و ام ا وادي

 ق إا ٌت ذ ّ ه، و  ل م  أن م  

           ة  أال ا آماك. 

   را  فا  وا ما ا  وردت ا ا  

 ةوا ّ  :   

 :ا ما  ّت ا-  اوا ا-  وا ء اأ-  ا

  اات ا... -ا واى ا-   ا -ادة 

 :ا ما  ت اا-  ع اأو ر   ذج- 

  ا ار... -ا اا  -ي أوع ا ذج   ّد

 :ديا ما  اوا ا-  راوا ات  -واا

 را- ِا.ف ا  

 :را اب و را  

اّة إ آق م  اا ت   ار ، ات 

وا ا اما   ،ة ت  وا  ظ و ،

ل ذ  اب  .اءا   ام ر  ري   

   را  فا  وا ما ا  وردت ا ا  

  ةوا ّ :   

ا  ن): -م-    -اا  ار ا (وارن 

 دا اموا ا-  درات اا-   الأ-   أ....  
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 :ا   اا دا ا اب  -ا إ إ  رة أز

- ة اا ارات ات وا- ...إ  اط إ ّ رة طز 

: اث را  

 دف أَي ا  ا  نو ، ةّ ل اث واا 

  ل و ،ّا   لوال واا     

  ع اب ل  اة ا.ط    أورا وا

   را  فا  وا ما ا  وردت ا ا  

:   ةوا ّ   

 ا  زوا ا   أ ق اا-   ا  لو

زرة اج د  - دا ات زء -    زء ا إ اب 

  ا   ا  اب و-   أ ام إ اب 

  آت َ    - ...اب إ ا أ رة از  

  ا   فا   ل    ي ّن أ و

 أ  أّن ّ ة ت، وا ،ا  در رةم ّظ   

 ما  ا  وا أّن ا .طوم ا  ام ا  

 أ ار  در أى ،  ن م رة  ٌنو ورد 

 .ا رة وا ّ  

 ادر واا 

1 -  .آن اا 

2 -   ع   ، ي أ إ ن، ر أ ا اإ  داود 

 اما  ر رومس 159اا 287، و. 

3 -  ،  ،وا اما ا  ع   ،ي أ ا  روا

 .236، و اس 60ر  اام دغ

4 -  اما ا  ع   ،ي أ إ ر ،ا   

 ،ودغ ا اما  ر ، 60 سا  379، ور . 

5 -   ،ا أ   ا  ردا ااب ا ،ي أ إ  

دا ا ا  رات ،أو ا ا. 
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6 -    ،ا ا أ اب إ ،ي أ إ    ع

 . 332، ور  اس 60ا اام او  ،، ر  اام دغ 

7 -   ع   ،ل اام   اب ،ي أ إ  

 . 325، ور  اس 60ا اام او  ،، ر  اام دغ 

  إ أ ي، رد  ام   ،ع ام ا ج  - 8

 ا ارة، ااري، اا  132 . 

9 -  روما  ع   ، أ إ ي، ر أ إ  

 اما  س 287را 161، و.    

10 - إ   ا  ع   ،ن أ إ ي، ر أ 

 . 381، و اس 60اام او  ،، ر  اام دغ 

11 -  ،روما  ع   ،م أ إ ي، ر أ إ  

 اما  ر ،م 281 سا 177، و . 

12 -   روا ا   نوار أ إ ي، ر أ إ  

 اما  ر ،  ،وا اما ا  ع   ،ا

 . 391، و اس 60دغ 

13 -  إ   ع   ،ةا  إ ي، ر أ 

 اما  ر ،رومس 287اا 163، و. 

14 -   ع   ،ن أ اب إ ي، ر أ إ  

 اما  ر ،م  ،رومس 281اا 139، و. 

روم  ، إ أ ي، روا د وة،   ع  ا - 15

 اما  ر ،م 281 سا 331، و . 
16 -  ،روا  ع   ،  ا   ،رومء از  

 .281ر  اام، و اس 
17 -    ،إ   ا إ داوي، رن ا   ا

 .383، ور  اس 34اام او  ،، ر  اام دغ 
18 -   ع   ،ةا أ إ ون، روآ ن ا  

 اما  ر ،رومس 287اا 162، و.  

 
    



  

  الباحث/ بدر بن سالم بن حمدان الع��ي                    )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  166 -  

ا   ط أ  
ت ادا  رؤ  

��������������������������������� �

������������������������������������������ �� �

dawaamowalleh10@gmail.com� �

N :� �

»أ ط   :ا رؤ  تدا ّا«:  ؤّا   ّ

ا ّل أ ط؛ ّ ا ّم   ا وا ّل ا 

  ا، وا    أو د -   ّ   -اع 

ا  إ و ت اؤّا   ن إ  ر ،ّوزه ا ارس أ

اى و ار ا ،ّن    ادر اّ، واءة 

 إ   و  كا   »اء «.  

 ادت  ا  وأ ط أ واأ ال ا ا  ة

 ّا    راتوإ ،ا  أ  ا أ وو ،ّا

 ّّ وم   دة و ،ط أ  ّوا-  و  ا - 

.ّارس اا   ةوا ّّا ؤّوا  

ا ،ّا   اد  ادت  ط أ ّ ق ال إ ر

  ّت اّا   ّا و ،ّوا ّوا ا  ّ ،وا

ا   هرج ذو ،ّّا ر8 7 6 5      4 3]: ا  

9 : ;    < = > ? @   A B C D E 

FZ  ]ّ113 /ا[، وا :[_ ̀ a b c d      e f g ih 

j k lZ  ]56 /ا[ ، د  ا   ره ّأ ،

.د واا   اّ و  

ل أ ا ل إق ا ّ ط  ّّي اا   ،ّا

 ،   د، وا   دد، واآ داردة أا دأّن ا ّو

م
  
�� �
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ا  اع و واءة ا أو اّأي،    اف واّت، 

.  ّأ   

 إ   ا ا رؤأ ا ّ ا " ط  أّن  ة م

 ّّة ام و ،ّا ر ا-  و  - ّّا م  ،

 أ  ء اح، وإا ر ة، ومّه ا  ّوا ّوا- 

 ّة واّا - و ، دةل، واا   ف ّ ات وك ا

  ا وا ، ل اه، وإو ا   ّا ".   

Title:  Abu Talib ibin Abd Al-Muttalib in Ibadi literature 

Abstract: 
This paper is a quick introduction to the Ibadi view on the person of Abu Talib 

as a topic that has not been addressed previously within the Ibadi school, to the 
researcher’s best knowledge.  

It is a research that became necessary in order to provide answers to questions 
directed on this regard especially by the Imami school among others to the Ibadi school. 
It was a simple survey of some Ibadi sources, and a quick reading based on backgrounds 
shared among Islamic schools, in these time of need of a “common word”. 

The paper began initially by surveying the Ibadi literature for biographies of 
Abu Talib and his father Abd Al-Muttalib, finding most of the mentions about the 
latter. There were only a few references about Abu Talib in Islamic biographies and 
Quran interpretations (Tafsirs), usually descriptions shared by all Islamic schools of 
his position in support of the Prophet  p.b.u.h. 

Then it touched on the presence of Abu Talib in Ibadi literature, beginning with 
the fields of doctrine and jurisprudence, then Hadith, Tafsir and biographies. The 
narrations about Abu Talib in the Ibadi and the Sunni Tafsirs are not different, 
namely in the in interpretation of the two verses: “It is not proper  for the Prophet 
and the believers to seek forgiveness for the polytheists, even if they were close 
relatives, after it has become clear to the believers that they are bound for the 
Hellfire”. [Repentance, 113], and “You surely cannot guide whoever you like O 
Prophet , but it is Allah Who guides whoever He wills, and He knows best who are 
fit to be  guided”. [stories, 56]. There was, however, little or no mention at all of 

Abu Talib in doctrine, jurisprudence or hadith books. 
The research then talks about Abu Talib according to the doctrinal rooting of 

the Ibadi school, showing that the hadiths about him were narrated by only a few 
narrators making them non-binding in doctrine and cannot be relied upon to build 
certain conclusions. 

At the end, the paper concludes that “Abu Talib had a great position at the heart 
of the Muhammadan mission, and in the support of the Prophet p.b.u.h.  He 
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sacrificed his political, societal and financial standing to enable his nephew spread 
the message of reform. This is sufficient to grant him a positive thought in the minds 
of Muslims, to leave metaphysical controversies for God alone, and to occupy the 
present generations with the present time while drawing inspiration from the past. 

1- ّت ادا  ا  وأ ط ة أ:  

ت ا ّة أ ط وم ة أ  ،ء  ا ّ اد د

ا   ّر ا ّو ،ط ة أ  أ ة أ أ م 

.أ وا ،أ  تواّا م ا ،ط أ  ز  

 َ رأ و ُو ّم ا ، ا  وا    "ُ ا:أا  -أ

 رء  ، أن أّ أو أه ّن و أ، رأ وو و و ظة،

 ّ ور ذّ ، وّ ا  و ، اّس  و    أن

 و  1( " و (  ، "و ا  " )2 ( .  

  ا ّن أه  ل     "ّ  أ  ا: -ب

ا  ا: د  ف، أوا ب، وذ ك ةأدرك   با

 ّا اا  ّ إّن ه، و        ء ّ

 ، ل ث  و ،ذم ة، و  و  ّأ  إذن  ا

ّ أرد ،ّأ  أن    ك، و ا ا ، ّ أ د ّ

  . )   " )3ا، إّم ا أ :وأ ،ل

ض ده، و[ّم]  ط  ا   "ّ و وت  ا: -ج

 اء  ّ أّول ن" ، و)5(" أوده أ و ارث، أ و" ، )4(" اّء

  .)7(" اب ّ اد  ّ أول و" ، )6(" رن  ه

 
)1( ّاط :ّ  ؛ ح ة ّا،  اث وزارةّا ا ،ّوا  ،ن 

 1403/ 1983، 32: ص. 
)2( ا ،32: ص م. 
)3( ،م 32 - 31: ص ا. 
 .31ا م، ص:  )4(
)5( ا ،32: ص م. 
 .31ا م، ص:  )6(

)7( ا ،31: ص م. 
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 "م  ا ّ ،ةّب ا ا  نن )1(" وو ، "ُ ،ا 

و    2(" وا( ، "امن و إ  اّت ار وا ")3(.  

 - اّل  ّ ط أ أ-:  "ّ و   اّل   ا  -د

 ا  و - و ،أ ن و   لّا و ، ن و 

  اوة ، ام إ م أ ط   و ، ي ول ا 

 أ  ط  ّا ، لل وّا -  ا  و -  

:   ط أ مداه اك وامف،    رّ ّ أّن وظّ اة،

اذ  ا أ و  ، ا  ء أ ا4(" أ( ، "  اط  ّو

 - أّن أ ط  اّّ  - و  ا  -اّة اّّ و ة اّل 

 ا  ة  - و لط   ل أن    أّن  ،ّزرة 

ط و)5(" أ ، "  ّ أ  ل ط ن أ-  ا  و - ادع إ :

 ب أ  مو ،أ  ر، أو أذى  و ،  عوا ،ّر 

 ّّا  ذىا ّ و ،و ط-  ا  و -  ط   و

 أن  اأن ط  ،ات ث ّة      ّّا ا إ- 

 ا  و - و ،  ا ،ا ،ه ")6(.  

2- :ّت ادا  ط ر أ  

 ُذ و ،ّت ادا  اّ  ره  ط ة أ ّا

 و ،ّّت ادا  ل  ،تده ا  ط  ّا 

.ّوا ّا   ن ره وأ  

 
 .31ا م، ص:  )1(

)2( ا ،31: ص م. 

)3( ا ،32: ص م. 

)4( ّا :أ  د؛ ةّا ّّا :رؤ ّ ةوم ّ،   يا ّ 

،زّوا  ،ن و ،ّا ا و1437 ا/ 2016، 119: ص. 

، ّ   : ا ّج، ّ  اّاث،  رب اآنض: إا  ؛  )5(

  ،ارةا /ا1421ا /2000 :ج ،8 :423،  ص . 

 .423: ص  ،8: ا م، ج )6(
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  أ ط   اد وا: -أ

  ّ ّن ا ؛رأ ط أ ّ إ    دا 

 .ه ا ل ل  ا و ،  ى   

]، و  اّ؛ ّ1332 /1914 :  اّ [ت وأر مر ا

  ا -  م  إ أ ط "  ّ  رق أمار ال" 

ل" : - و  :أول  أظ ا  :لر ا -  ا  و 

-، وأ ، ،بو ،ل، ور، وّو ،و ّل أّا -  ةّا 

ّه - وا أ 1( " ... ط (.  

  حّب ا   ؛ّ ام  ُ ،هر ذ ا   ّوأ

 ّ ط أ ِ -  ا  و -  ،  "  أ 

ط   ل ا ا -  ا  و -  و   

 - ر ا  - ل :ا  يا   ّذر ،اوزرع إ إ 

  ا و ، و ا، آ ا  و -،  ا ات -

 ّا ر إُ     ازن   أ، ا اّ    إّن ّ اّس،

،و و ،ا وو ،ن وإن وم  لا ،ا ّم لا ّظ ،زا رو 

، و     ،ر و   ،ذ و اق أّا 

ّ " )2 ( : ا  ب ا" ، وو : أ ن ط  ّّا - 

 ا  و - و  " )3 (.  

  أ ط   ا: -ب

ار ا ّرّ ّ ، و ر أرّ ّ، و ا 

،  ا " ا ا "ّ أ ر  ّ ار؛ و ب 

      ،[.ا اب أّ إرة إ أ ط170ا  ّ [ت 

 
)1( ّا : ا  ؛ رق ارل أما،   ّا  ،ة  دار ،ن ا/ 

 .400-399: ص ،2: ج 1409/ 1989، او، ا وت،

 وزارة     ،  ،ا ّ؛  ا   أ  أ: اي )2(

 .54: ص ،32: ج  1437/ 2016، او، ا ن،  اّّ، واّون اوف

 .319: ص ،23: ا م، ج )3(
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  أ ط   اّ: -ج 

اّة اّ إ ا ّ اّ واّر  اّ أب إ اّة 

   ، ةا  مّوا ،  ا  لّا  ّولا ،ّّا

  اّأي.ار، و ا أدرك اون  ا 

 ؛ وّا ر  ا  ّة اّه ا و " ب ا 

ا "  ّ اريا أ ّا ي، وا ّن اا  اريا   د

 و اّرا و ا  [ " ا  ا: 3ااري [ت م ق 

آ    غ او ا "   ة ّ آراء ت أوُو ،

    [ ا وه.4أ ا اّي [ت  ان 

  و ، ّّا رت او ّا  ّا   ّوا

 :ا   رج اهم [3 4      5 6 7 8  9 

: ;    < = > ? @   A B C D E FZ  

 /ّ113[ا :وا ،[[_ ` a b c d      e f g ih j k 

lZ   /56[ا.[  

 a b c d      e f̀  _] " و ا  ل ااري  ه: 

g ih j k lZ .م  أ ط  راوده ّّح  ا  أن 

 و اص،  : ح  ا  ّّل:  ، ول ا إ إ : ل

ِّدْل اأ    ،ل ا  : ا ،أ  ُ دق، أّم وأم 

  إ إ ، ن أن و  و  ّ رُت  ك  

  .) 1( " اخ   أت ف و ااق،

 ط256 [ [ت   :ُه اّوا   ا  ّ روا ارّي

ا ّا  أّن"  أ أ ط   ةا د  ّّه  ح  او أ ، 

 
 اب دار    ، ج:  ،ا ا ب  ؛  د: ااري )1(

،ن ا/ ،وت ا ،و1990 ا، 286 - 285: ص ،3: ج.  
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  ا و  أ ل ا   ، أّج  ا إ إّ   ، أي: ل

أ ّأ : أ ،ط     ،ا  ا ،م ّ ل :آ 

 ّن: - و  ا  - ا ّّل ا   :   ،ء

   مأ ،  :[3 4      5 6 7 8  9 : ;    

< = > ? @   A B C D E FZ ]ّ113: ا .[

وم :[_  ̀a b cZ ]1( " ]56: ا (.  

  [ه ن اّاد: 1332/ 1914 و  ااري ل اطّ [ت

 روي: أ ، ا إ إ ،ّ   : اره  ط أّ  ح  ل" 

 إ  وأّم دق، أّم ُ  أ، ا  : ل ا   ، أّج

، أن و مّ ، ن إّم   ع ذرُت ا  ، 

ت وأمرة اا ا :  

و  ّن د ّ  ** *   نأد ا د  

و   ،خا  تأ  د ،ا ،ف و ،و 

ّ ،ت وم ا  ،ل ذ جّا :ن أا أّم م  أ ،ط 

وذ ل أّم  :    ، اا أطّ هّا و ،واو 

: ل ، و م  -:  ّ  ا  - ا ّّل

  ا  ؟ل أ :أر   ،ةوا ّم  آ   أ مّأن ا 

  أ ، ا :ل ا   ، أ ا، رل ّا وأّن ا، إ إ  ل

ُ دق، أّم ّه ول أن أ ع  ،تا ن أن و  و 

 أ  ّي و ، رتو    ،اقا  أرى  ةّ 

  ول ا، وم اخ،   أت ف و وم، وك

 
  ا ، أ  ا ،ارّي  إ؛  ّ  ا  أ: ارّي )1(

 را وّا ،ّ  1419/ 1998، ب  ،رب ا ّ أ ،ط 

 736: ، ص3884: ر. 
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 روق: أ ول ار، ل     ط أ ن  مو إّن اّج:

و  [d      e f g ihZ  رةإ س ا1( " ا (.  

 أ و ح  ا رل أّن وروي" وذ اط  ّ آ اءة  ان: 

ط  ر درّا ّا ،او   ّم ن ط هو و ، 

 ح إ  رّا  ،   أ 2( " د (.   

  واّا وأ :ُ ّريا س طا   ل ا : "ل ّّ 

  ح  : ل ، و ط ن ّم ،ّ  أ َ: ح 

  .) 3( " اّر  ا اّرك  ن أم و مر،

 ريّ أا  ءو ط أ  رّيا  "أّم  ّّح  ا، ه وذ 

ّ  :    ،ا   ح  رّا  ،  

 4( " د (.  

ا  :آن اّ و  )5(وّ اط  ه ا  ان

 "و ِا  ،إ وإّم ا   إ إ ،ا و  ّ لر ،ا ّم 

  إ إ ،ا  أّم أر ا ، ذا   ذ  ّأ  " )6 (  أي

ّا ر أا .  

. ون    تم ّا   ء  ىم   

 
)1( ّاط :ّ  ؛ ن ادّا د دار إا،  اث وزارةّا ا ،ّوا  

 .277 - 276: ص ،12: ج    1411/ 1991،ن،

)2( ّاط :ّ  ؛ ن ادّا د دار إا،  اث وزارةّا ا ،ّوا  

 .274: ص ،7: ج 1413/ 1993، اّم، ا ن،

، ب  ار،  ارّي: أ  ا ّ   إ؛  ارّي،  )3(

 :ر  ،ط أ ّ ب3883 :736، ص.  

)4(  ،م ا :ر  ،ط أ ّ ب ،را  ب3885 :736، ص. 

 ان  ة ة  ، وأ مت ون    اا اى،  )5(

 أ ّ» ّآن ا ج »ا  أ أّن أ ت، إّا    نو ،

.ّة ادا  

)6( ّاط :ّ  ؛  ّآن ا ا،  اث وزارةّا ا ،ّوا  

  .451: ص ،9: ج  1407/ 1987،ن،
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  أ ط   اّ: -د

218 [ ا   ّ ط  ،ء  ة ا  [ت 

] أو  ورد     اّر، وأم إ ذج 151 ا اق [ت 

. أو  ّ ق إ  و ،اا   

3- ّا  ّيا ّا  ط أ  

 أ ّ ا ب إأ  ،ّا ّا     ط

 ،ذ  ا  ،  م ّا     وردت ا ّا

ودة  ه ا    اء وااء،    و واءة 

  ا. اص  ا، أو و واءة

   آن، أوا   أن ا   ا  ا أّن ا إ

  آن أوا   إذا ع إ ّ ة، وا ن أي ،واّا  ّا

واّ1(ا(ا ج إ  ،ّا  أي ،  ن أن واّا وو ،  

ّا  ا ن وأن ،وّا واة وأّا    2(ط(.  

 د، وة ادا    ّا  ط ر أأ   و

زع  ،ّ ا    ار اّ اُ   إ، إ ذا، 

  ،أو م أ  ّ و ،ة ادا    أّم ا؛ إ  و 

 :ّل ا "وإ  تار اأ  :إّم  ي  ،أ م أّن إ 

ا    ّا   ّ  :و إذ ر ر ّو ا ،أو ر 

 وا  ن أن ادا   ،ّوإن ا  وم  أ ،ة إذ طا 

 ا  ص ّ3( " ا (.  

 
،  ا ان و ارد و ا وادن : ا   :ّن؛  )1(

 ،ا   ّ ّا   ،ا   ّ  رث  ا

 و1431ا /2010 :ج ،1 :274، ص. 

،   ،  ن/  ا وغ اّا: ا   :ّ؛  )2(

 وا ا ،1427 /2006 :ج ،1 :79، ص.  

)3( ّا : ا  ؛ رق ارل أم158: ص ،1: ، جا. 
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، و  أل ا ّ اد،   )1(وأ  ّ ا وااءة

 ّ ن أي ،اءة او و   أّم ّإ   دة  ّ

، و    أ ط   د)2( ّ ان، أو وة ن

 و و اءة،   ب و ّ اة، و  ا  و واءة 

 ّا  أيّاءة او أو و ،را ّا  ا أي و ،را

 ّ  إ ،  دون ،ّا  إ أول ا  ،وا ّا

اءة ا او ،ا و   )3( ّ و ،ا   او ،

  أ و ،و  ّيا ا  د-  ط ف  -أي أا  

     ّا ّا و  اءة او 4(و(  او ،

 : [Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð 

ÑZ  /اءت 36[ا]   ن ّا ل أ ،[471 :[ " أن ّ

  ّأّن ا وذ ، ك أ أّم     لا  م

  فا ّو ،اوة اا ّاوة، وا ا ّه، وّ ا  ء

ا  ءا ّء، وي اا ّا   و و ك، وو

ا  " ، و ا ا وااءة  ا  " )5 ( :ّرى   و إن

واك [أي اف] أو  ات،  " ، ) 6( " ا أن  ا  ااءة

 
)1(   .ا  صّ    اءة، وأرى أّموا ا ّ  ّم ّ رؤ

،  اّ امّ ّب وادء،  ن، ودار  اّف: اّي: ر  ؛ 

 ،وا ا، ا ،2018 :ص ،28 - 31. 

)2( ا :  ؛  أ :ّدا م  ادا  ح ونّف واووزارة ا  ،

  ،ن  ،ّّ1431ا /2010 :ص ،120. 

)3(  :  ؛  ن ّا أ :ااّّل اع اإ  وما ّا : ،

 ، 1438 /2017 ، دار اومّ، اا/ اارة، ا او  ة  ل

 .296ص: 

  .121، ص:  ، ح  ااد  م اد: اّ: أ  ؛  )4(

)5( اا :أ ّن ا  ؛ ّا وما  عل إا ّّا، ،  

 .299: ص

،  :د   ا اّاي،  ا ّ ا وااءةاّي: أ  أ  ن؛ ) 6(

 ،وا ن، ا  ،ّاث واّ1432وزارة ا /2011 :ص ،81 .[ا ّ ] 
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 أي ا]  ا  ّ ّظ       دة ّن ،[

  .) 1( " و س

  وأ ّ ام اّر  ا ّّل: 

 أ    ***     نو  

ط  ا   ***     )2(  

 و  1395  ّ  و" ]: 1981ول إاّ   ض [ت 

 ه ا1350  ّ ة، ود اا  ّ ،نن و سّال ا و ،

  ا   أّم أ ت، وأمواّوا ادث واه ا   ب إ ا

ط  و ،و  ّرّا ا  1350  و ، جو أ 

... ّ ن   ءن أ  ىم ّة اه ا   " )3 (.  

و دراّ  أ ط  م ر ّ اّ أب إ اف، 

 ّه ا ّق اّ  ركم   ل؛ وا ا  ر و

  ذ و ، و مو ط أ  ن  ، فا   ّم

.م ّ   ّا   ذ   د، وإّمب ا   تروا  

4- ط أ ّ ّاءة ذا  

 ّوإ ّوز ّو ّّ ، ّت اووا ،ا رّا 

 ّّة ام   دور    و ،ط أ ُّ-  و  ا -  ّو

.م رة إن، إا        يا ا  

ا  وا  ،ا  ه، وو  ا  [Ð  Ñ ÓÒ 

Ô   ÖÕ × Ø ÙZ  /10[ا ،[[ Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ 

×Ö  Ø   Ù Ú ÜÛ Ý Þ àß á âZ  /رىّ15[ا ،[

[o p q  r s t     u v wZ  /ان آل]161.[  

 
     ي. ].ا ّ [ 81: ا م، ص )1(

)2( ّا : ا   ؛ا .ن ، 

،  و :ن    أوم؛  اّ واّ ّض: إا  ؛ ) 3(

  ،دا /اة، اا   ،ّ    ّ :اف1417إ /1996 :ص ،89. 
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ث و  ل  ،واّه  ا ،تا  ولم   و

 [] فّا  ى  ا  ت اواّا " ...   

ا وأذم ن ام ن م ّ وآل ا ،ومو ا وا 

ح  أ  رّ1( " ا ( و ، " ط أ  إّن إ   ،ّيا ا   

، ّ ")2 (   ان، و ّ ز ا ا أ  ار

ا أ ا  ، وّن اد   اا، و ا 

 ّم  وم "ن  ّّح  ا 3( " و (.   

ت ا ك، وا ، إ أّم َ  إظر و ر زدا

 ا و [ ": 1304أ ط ، و ذ أ  ز دن [ت 

ع اا أ ط  دما  ا   ا ،أ و م ّ  ح 

ّم ن  هو و  ّ أذى  ر ،ّن رر و  ن 

 اءإ ّّح  ا ر  ط ،و مو ر    ا 

 ،ن ط ها، أم و  ،  ّن أ ط   

،ود ا و أّم أ و ّّح  ا ّم  ن  ؛وم  ام 

م ،ذومن وو   ذىا أ  م ّّ  4( " ح (.  

 ا  لّ دّ ّا اا  ط أ ّ أد و

  [ه 9أ  ا ّ، و اّ ذ اّ أ ا [ت ق 

 "وا م  أ  ط-  أ  ي  إّم ي -أي آه اذ  فا 

ت أّم ا ّوا ، يروي وا  ا أّم أ و ع إإ أ 

،ا و أ ،ا نو  ط  ّّدي ح  ارة أ  ا ، 

أّن روي و ّّه ح  اد ، هذ 5( " ا (.  

 
 دار  اّف،    ّ ،ط أ ة  ا أ ز؛  أ: دن )1(

وي، اّردن ان، /اّ ا ،و1425 ا/ 2004، 14: ص. .[ا ّ ] 

ا  ا، ا اّم، ، م: اّ  اء أ طاي:  اّ؛  )2(

 .84، ص: 1426

 ].ا ّ . [8: ، ا م، صط أ ة  ا أ ز؛  أ: دن )3(

 .35: ا م، ص )4(

)5(  ،ّ  أ :اا . فّ .ن ،رة ا  ، 
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 ّّا و "  تا، وّ ن ط نّ أ   و ،ا

  وا ،   ن ا  ّن ّا ر أ ّّأي اا 

ّر   و ،ّوا ّا ا ّ إ ّّا   " )1 (.  

ا  ّ وا  ّ اارس ا اارس ار ّ اّ و

 و ، و     ا ،ّا ا  و ،ّا ا

. اعّا    ّم ؛ا و ،ّوا ّا ا   ذا

ه، و أّ ، ، وّن اّوات ، وّن ا  ا  و

.ّر ّ ّا  ا   ّرّا ي  -وام -  " ج  ا 

ّا :ّا ّا ،ا ّوا ،ّرّا ّّوا ّما ّأ ،ّا 

ّا ّا ،ا  ر ّي ه ام ،هّو رام ،وإ 

ّ ،هو  ،ارهوا ّو و ،اوام   ، ز و 

ّا  ،و ء وط رء وإظ ،آ و ا م  ر 

،ّ  رب ّ أُ  ّ ،مما از   ، هوم  

 اّّ اّت اّ  ف  ،ّ و دّ، (أْدَُُ)   ّا،

،ّوا ُو  و ا ،ّّا  ، و   ، 

 ا َ َو ا.  

ّوأ ّا ،ّرّا رّ ث ّظ   ،ا ّ اأ ّظ 

  ،ّه ا اثا ام  م ،  ّ اد أ ا ،ّا 

و   ور ّء ام ا ،ا رّ   ،ا و  

  ،ا ا ن ا ّا و ّّا ّما ،ّد ا ّ  

 ج ا  ل أا  ّّا ّا  ، دوو  

   .... ّّا ، وا ، يوا  ا وا 

 
)1(  ص، اا  كا  ،انّ  ّ يّا ا وا ّا  ء11 

 ا2021[ف] . 



  

  الباحث/ بدر بن سالم بن حمدان الع��ي                    )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  179 -  

 ّّا و ،ّا  ا   لا ا ، ّو 

    إن  ا  حّا ا ّموا  م1( " ز (.  

 و ،ّا ر ا  ة م ط  أّن : ا   و

 ّّة اح م ة، ومّه ا  ّوا ّوا ّّا م ّ ،

 أ  ء اح، وإا ل،  ؛ را   ف ّ او

و ، دةوا ، ل اه، وإو ا   ّت اك ا

.رّب ا  وا ،  ا وا    

 درا   اوا  

 * وا آن اا.  

1 . ّاط :ّ  ؛  ّآن ا ا،  اث وزارةّا ا ،ّوا 

 ،ن 1407/ 1987. 

2 . ّاط :ّ  ؛ ح ة ّا،  اث وزارةّا ا ،ّوا  

   1403/ 1983.ن،

3 . ّاط :ّ  ؛ ن ادّا د دار إا،  اث وزارةّا ا ،ّوا 

 ،ن  1411/ 1991. 

4 .  ،ّ  أ :اا  .ن ،رة ا  ، 

 ا ، أ  ا ،ارّي  إ؛  ّ  ا  أ: ارّي . 5

  را وّا ،ّ  1419/ 1998. 

إاف:  ، ،ّ    ّ اّ واّ ّض: إا  ؛  . 6

  ،دا /اة، اا  1417 /1996. 

، ّ   : ا ّج،  ّ  رب اآنض: إا  ؛  . 7

  ،ارةا /ااث، اّ1421ا /2000ج ،08. 

،  وزارة اوف واّون ا ،ّّ ادح  ااد  ماّ: أ  ؛  . 8

  ،ن 1431 /2010. 

،  ا ان و ارد و ا وادنا   :ّن؛  . 9

 ،ا   ّ ّا   ،ا   ّ  رث 

 وا 1431ا /2010. 

 
)1(  ّّو[ا [ّرّا ّا]و [ّا ّا] و رّاءة ا ل ،  ر :يا

 ا ا  اءة ..[ّا "نُ ا "   ّم ون  م ،ذأ
 ،ّوم13ا  ،2020أ. .فّ 
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  اّف،    ّ ،ط أ ة  ا أ ز؛  أ: دن . 10

 1425/ 2004. او، اّ ن، /اردن اّوي، ا دار

11 . ّا : ا   ؛ا .ن ، 

12 . ّا : ا  ؛ رق ارل أما،   ّا  ،ة  دار ،ا 

 1409/ 1989. او، ا وت، /ن

13 . ّا :أ  د؛ ةّا ّّا :رؤ ّ ةوم ّ،   يا 

ّ ،زّوا  ،ن و ،ّا ا و1437 ا/ 2016. 

،   ،  ن/  ا وغ اّاا   :ّ؛  . 14

 وا ا ،1427 /2006 :ج ،1. 

اءة اّر و [اّ اّ] و[اّ اّرّ] اي: ر  ، ل  . 15

  اءة ..[ّا ّّا]و ا ن“ اُ ا ” ذون أ  م ،

 ،ّوما ّم13  ،2020أ.  

،  اّ امّ ّب وادء،  ن، ودار  اّفاّي: ر  ؛  . 16

 ،وا ا، ا ،2018. 

،  :د   ا   ا وااءةاّاّي: أ  أ  ن؛  . 17

 ،وا ن، ا  ،ّاث واّوزارة ا  ،ياّ1432ا /2011. 

     ،  ،ا ّ؛  ا   أ  أ: اي . 18

 1437/ 2016. او، ا ن،  اّّ، واّون اوف وزارة

19 .  ص، اا  كا  ،ّان  ّ يّا ا وا ّا  ء

11  ا2021 . 

، : اّ اوم  إع ال اّّاا: أ ا ّن  ؛  . 20

 1438 /2017.ومّ، اا/ اارة، ا او ة  ل  ،  دار ا

، م: ا ا  ا، اّ  اء أ طاي:  اّ؛  . 21

 ،مّص: 1426ا ،84. 

 دار    ، ج:  ،ا ا ب  ؛  د: ااري . 22

 .1990 او، ا وت، /ن ا، اب
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ر اا    
ا    ا  أ  

 ا)(وا  
�������������������������������������������� �

���������������������������������  

          moneermoh7@gmail.com� �

N :� �

 ه ا اا  ا ر  ّو ،    ا

. ا   و ،ارأ  فا 

أ ا    ا اّ، ا و ء ال اء 

وا م اّا، واي ك   ّ ّ ة و ًِت  ن اوراق، 

 إ   و  ّو إ اوا ا   ت اا 

.ة واا  م   اا مر، وا  أ     و

  إذ ،ادر واا  رةا ؛ اال اأ   ه ا 

 ا م93و  : اأ  

17 ا  اةأ  /36 ا  ا40/  أ .وا ِق واا  اأ  

:ت اا ا أ، ّا ا   ر ا؛ ا 

Title: The Scientific traces of the Cheikh ABI Abd Allah Muhammed Bin 
Bakr el Fursutaai 

Abstract: 
Among the men whom God had bestowed the honor of serving the Muslim 

world by their writings and reforms is Cheikh Abu Abd Allah Muhammed 
Ben Bakr El Fursutaai El Naffussi, who established the Azzaba system, that 
we unfortunately have lost the writings and that there remain only scattered 
passages in the works of Siyar or books of Fiqh   

And in this article I will expose 93 passages that I collected from a 
bibliographic search: 

م
  
�� �
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17 passages in the Aqida books / 36 passages in the Fiqh books / 40 
passages in the Siyar books 

Key words: Abu Abd Allah Muhammed Ben Bakr El Fursutaai, 
Scientifique production. 

   ظ 
 م  ا و ،ا ّا إ مى او ،ا  ّ يا  ا

 ،ّا  إ م  ر و ،ر اطا آ و ،ا: ّأ  

 ر  ّو ،ّا  ا ّه ا ّ و م ن ا

 و ، حو ،ارأ  فوا ،   ا ،اًذاأ

 و   ًوا ُوّ  ،أ  هوا ، ا  

و ا  و ،و د  ا ا  م ، س 

 ،ن ذ ا  ءوا ، ّرةا ا  رأو ، ون ّ 

. سّا و ،اا  ا أ د وا ؤوب إا   

ا    ا ا ،  اء ا أ  و  ء

  ،ا ا أ و ا ّا    د  م

  را ه، ومء أا و إو ، ازر واا ا م  

ا ر  ر ا ت ا ّا  اً ،ب رة ا

 .ا زو ا   س و  

 أ  ر اا  ءا و ،ره اآ و ّ إ د  ا

:  رات م ا  

 ا:      أ    ا ا  أ  

) ،345ا/956 - 440ت/1049 .(ب أأ ا  ،با 

ز وأ ا ا وا.  

 ط:   ا ط "ء "  ب م  و  ق  ا

. با اط  

 دو:  ِّد  ا ر ،ده  يا  ا ا  نا 

اي، اأي ا   375400 - ه، و ر  ، َّن أ  ا 
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   ا ح أم   وان، زم وأنَّ و ن ذ ءأ إ 

ّ  ي ّا ،طأي ا  ر إ   362ه . را ّ

) ا ا   ،ا ا ا  وا ا 400 - 450 (

ذ و  ا   و ا  ب أّن ر ده  345، 

و اا.   ا دو   345إذا .ا      

 : دئ أ ا   ء، رأ َّ ّ  َّة ن ادة 

 نا   ء أا  مز  :،وانا ،و ّوا - 

 ما ر- . وا م   ا ا و ،ا و 

مى اار   ا  ا ء أز   ر أَِ  

،ا و َّا   ح أم   ،ن زم  ه ِّا 

  ما  ه ا   .  

   ا  أ   هأو و ،   ًام م وو

     ( و اءة اآن، واء إ ا وا إ، واأ ء).

  إ    ا ان أ   ،ءز   

وع، اوا ّا أنَّ إو   ُّوها ُّل إا   ّا إ  

ا و  َّاا.  

 :أ   ا زو  " " :ا و ، "  َِْ "  :  را وأ

، وأ " ا وأل اّ" أ اس أ  ا اة  ب 

أ ّه  ا ارة ا ون   ٍه، وإا.ب  اي 

   ا    ّوأ ،ّ  ا  أورد  حم أ 

   " " .  

 :ر رز ا أ  ا  م   ر ،   ا 

ا وا  ا  زقا ِّ ،  ا   و 

ّ   َّة ،ط ِّ ر ،ا  ،ف، ووادي م ووادي 

،اب ووادي أر . ن  ت ة   رأ إ ما  :

  .ار» وّ َّّ و   )500 ( »ا ور  إنَّ
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 :  أ  ،اا   ن ا وأ ،ا س أا أ 

  ر ا  با وأ  ءز أ ا ا مء ووز

. ان او  ا   (اب أي وادي)   د   و

.مد اّ  اق   ا ا    د آ ا  أ و

.وم ن ووور وادي أر  ا  

 :اا   ّ أ  ا    ا  ا ا 

ا وا :م  َّاا .در أطا  ذ   ا ،ا 

 م درةا   ط ، اا  و  ط إ  -  

ما - ذّو إ و  و -   - ء أز   ر أ 

 ا وإ إار و ا، أوَّل     ، ا ن

 ا  ًّا  ل؛ا    أر أ ِّ  م  

ود  ا ، اا .هو  ا ذه واأ   

ر، أ ف و ا ة« ب اا را «ا.  

َّ ع   دئ ا ا  أوَّل   ر  » ِْ،« ة« وََ 

«َْب ا   ُْب - ْت ق اا  -، وذ  

409/1018، ا وإ را ا م را ّو  را» ،«ا و 

ُ ّو ِّوم ّ ا ضا.  

  أ  ا   َّد ا ي اا ، وإّم  إ 

 و وا، ا     ة،  أّم  ط ، ا دئ س

 ّا اوا.  ن ا  ا  ط  با ،ا  

م  اب وادي إ ، نّ نِّس وا أ ،ون دو 

   : اَّ ا اة اط   وم ا ، ون وف

، ، ،اط ّ، ، ، وادي ،أر ،مارة، و 

  .ا َّ «ي: «ب ا َ ا ف وا.   د وارن،
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و  ام وأم ر  ،ا َّ َّابُا -  َّا  

  او  و. اّ ا و اة،  وال ام ، اوب

  :م  او ا اا   ت ث إ - اواج

ا - ا اا-/ واا - ا ما-/ ا - ا ا.  

ُردو ما  أ » :نو ]ب أ َّ ا ّر ما [ 

 وا، ادب وِّ أ ، ا اَّاب  د] م [ أن

 وإذا وا، وااب اآن أأ امُ رَّ   ا وا ذا

 ء َّا. وال وا اَّ   ّ  ا  أ ا وا

ا  ا أرو :ب أ طاد ا  ت، ا رَّوا أ  

ا َّ  رُ  تا ،اأ ِّو ا أ  ا َّ ا  - 

ر ا  - و «ِّو.  

و ّم ا  ،ء ّ ، و  رأ ة، اوا و 

 ا ،م ا  و. وأ ا أ :ُّه َّ  ا ات

 ن  ا   را ،وا و ّال أا ا وا 

وا .ّ ه ءون ا ،ه او  ، ادئ وور ا 

ا ه اَّل وور  . ال و م ا  إ ا   

 وا، وا، ا،: ا ون  ووارن، اب وادي ى

،دوا وا...  

 :و در أا  َّة أنو ا م  )440/1049(، هو  

 ا  اّب أ إنَّ ل زء أ أنَّ إ، ّا  ره َّا ة

 ا ه واماده ؛ ا  أ 441 /1050،   أر مل

ر ،  ِّن أن م را    َّاخ.  

ا    ا  أ ّ ر اا:  

 أ   را ل ا أن أذ اا  ا   :ل ،ا " و

  ُن، ورا  ر  ن م نوا ا ة، وأ  ّ ّ 

 و ،ا ُّو ُ ات اا وراق، ون ا  ت ِ قا 
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ُِاو وُرُُ ار ر  "  ّرا ا   ا ، .ا 

 إ   و  ّو  ،ن ا  ّ   ة   

.ة واا  م إ اوا ا   ت اا   

  رةا ا  اا مر، وا  أ     و

ادر واا ا مو ال اأ   ه ا ّ  إذ ،

93 :  ّو  اأ  

 ة، وا :17أو .  

 و ،ا :م36 .  

 و ،وا ق واا :40 .  

 أ ا     ا    ا )ا ر(:  

: ا  اب أر ا  أ   ل ا  اوة  أم

ّ ا  أ إ  ا  ،ةو   أ    و ، 

ٌ :ا أ  ه   لورٌع ،ٌ ،  ،ع ، ،.ذروة م  

ّ ن أ :ا ل أ  :ل ا  ََُ ا  أ ََُ :لخ، وا ّ

[ [ \    ] ^    _ Z )1( :ا  ل ا  ة، وار ام 0 ]، و 

1 2 3  Z 2(.  

 زم   حم أ  إ م أّم [ أ   ز أ] و-  ر

 ا-  أ  ا د  يا  ا ا ّن ، أ ُ ل: إن   ا

.ا ر    " روا ا أ د، وا  س  يا ا 

ت، أ ّا اة، و  ّ   ة، وأ ا وان 

م ن  ر  ارن، و  ُ اق  ِت  ن اوراق، 

ا ُّو ُ ات اا وُِاو وُرُُ ار ر  و ، " ،

  ّ  ذك؛ وو   تا  إ   و  و

  ه ات...
 

)1(  :رة ا56.  

)2( رة ا :ف29.  



  

  الباحث/ من�� محمد خليفة زندوح                               )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  187 -  

  : أو: اة

 : إذا ز    ، وا وْرَِْْ أم)1(وذ  أ ا ل.. 1

و أّ ا  أ  ّ ،ت َرهه   أا   :ل  

اق ا ء وإذا ،ا  رء ا ذا ،ر إ ُ  ،

 تّ  2(ذ(.  

 :ااءة.  :ا ا  د أ اة إ د ا ،رج  ا و2

أ ن ا  م إ ا  ان أ  رون  ،  إ

 ّن أ ،ع او ك ا أن :ة،  اوا ما  ةا د أ 

   إ أ ا ل وة  ارد:

        ا وا د ا  ْر ذا ْ ُت أو ُرا  

  أْو  ا ا َ          اً  َ إذا اُء

ا  رذو موأو         ُت اِا أن    

 أ إ  ُ ذا ،ا  إ دع ا :ق  اإ  ن 

و   ، ت )3(. :  ب ان أ  

    ا وااءة:. 3 

  ر ر  ل  ل  : ل ؟ أو  أُة أ و ،ا

.م :ل ا ؟ أة، أ  إذا ا إ  أم   أ ل: ا

  .)4(وأ  ،ار

4 ...ّا  ا  :   

 ا  ل  :ا  ل ُ   ن؟ز ّ  ُأ ،ّا  
 

  ،( ا450-500 /1058-1106  ا  ا اة ( ا ل  )1(

.  أ أ وارن. ن را دة وارع وا ،ذن   ا ن

 أ    ،تا  نن، ووار   ت"م  " :)

  .318-2/317. ار: طت، 2/425م .(: أ زء: اة، 

)2(  ن ا ا ؛ أما  ؛م1/449.  

  .2/677.  / ا؛ أ ا؛  (2/566 ام؛ أ ا ن ام؛ 3(

  .117ب ات  أر وروات أ اة؛ ص: )4(



  

  الباحث/ من�� محمد خليفة زندوح                               )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  188 -  

ل:    :ل أم  اّ، أّ   زن؟ ل ا: م.ل 

ا ّوأ  1(أ(.  

5 .:ب اأ   

َُ  ،ا أ  ر ل و  :ل ن؟  أ ر  أم

   ه ُ اهأ ،ا ذ د ّ إ م َ ،  َر ،ع

َُ  ا   :ل . :ل ؟[ذ])2(.  

    ااءة  اذب: .. 6

 ا  ل  ة، و  بل: املسو هيلع هللا ىلص و : "ّ  " اءةا 3(إّم(.  

    ذا ل  اي ه:.. 7

 ا [ن   ب أ] ا  وأ  ُ    ل

ز  : ل أ  ا ؟،و   ا يأ ،  ي  ا ، ه

اء،  ق  ،ّم    :ول أ ب إ أن ل  ي،

ه ا  ي أّم ا   ّم ا   4(إذا(.  

8 ..: ون ا ط   

أ  ا ل: ن أ  أ      ا    ، 

دوم    ة ُذ ذات وا ا ، أ  ل   أ :

و أرأ  ،م ،»ل: »د؟أا  آ ان أر  ر « :   ل 

  .)5(»و  ك، أم  ؟وا  ا  ىإن وت  اق ُ د

    ااءة... 9

 أ   ا ر  اما ّ أ   روى ا   :ل أم ا

 أُ ،ء نإم   ل)6(.  

 
. / ح ا؛    اط؛ 117ب ات  أر وروات أ اة؛ ص: )1(

14 /499 .  
  .118ات  أر وروات أ اة؛ ص:) 2(
  . (116ب ات  أر وروات أ اة؛ ص:3(
. / ح 2/601. / ا؛ أ ا؛ 2/246) طت ا؛ أ   ار؛ 4(

 ،اط    ؛17/429ا.  
  .2/800م؛  ام؛ أ ا ن ا )5(
  .2/574 ام؛ أ ا ن ام؛  )6(
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10 ...وا ا    

 أن أوذ  ا  ا  أ وا .   ا» :ة ذات

  أو ،ة ا ب .«تذ   ة    ل » :ظ 

 ،  وِ د ،وٍ،   ذات  ،ا اء ء

ء،ا   ء ة ك؟اوا «)1(.  

 أ ا  ل  ث  حم أ ا  ا ر     ا

 -  ا ارة -ر  اب)2(:  

11  ..1 أ ل ا /   ،ا إذا أ  ر ط  مأ :ا

  ا ؟

ا و ار  م  ر، وإنا  دّ ا  َإن أم :ل ا ،

 أ  ل .و    رث وا  را ر  أ :ا

  ار إذا  ء  و، وا ف ؟

 ّإ و م ل إّمم ّم ذ  را ر   :ا  ل

 ذا ،  روا إذ  و ،آ   وزال ،أ ا إا ر

إ  أم  إذ    إ  آ. وأ ار  أزاا ا اي أا 

  ) )3 ا، و ا   أزاا، و ااءة،   ر  ء.

12    ..2 / ل ار  ا أ  ا واا   ح و ،

  ؟"  " ،ا   ّ   ار  وي  ما، ول: 

 أ      ج و  ، واا م إن :ل ا

 :رك و ل ا ،وةا ﴿َْر َِ قِْ ََ ُْ نأ اَُآ َِا َ4(.﴾ َو(  

 
  .2/835 ام؛ أ ا ن ام؛  )1(
  .245/246ب  ا وأر؛ أ ز   أ ؛ ص:  )2(
)3(  أن أ :ا اب و ت اب ط  ت اذ  ز   ان

  حم أ      مأ  و .ه ا  ا ا أ إ
 :م    ا ر  ا" إ    ر ر، وأارث وا  أ 

ء وا     وم ."  
ت ا؛ طرا   ؛ أ2/211.  

)4(  :ا :م رة2.  
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13   ..3 ل   : ل ؟ّا   يرود اا  ل  / و

 .و د    

   : ا ض وا  ؟.. 14   

ن ذ و أ ا   - ا ر- ّ ب أ ا أن  

ّ نو ، ا  و ا ا  :ل ،   بر أ

 ا    ّوواا ا  زوا  ُ  ن ا وأ  

 - ا ر-   ،و ا   ،ن :دىاب ما ذ

ّ ا  أ  ك ذا !ن  إذا :ا أ  ؟ه ا   

وا   ء ا لض و ُماب، َوأا  وأن ، ُ)1(.  

    ا  امء... 15

  وذ أ مح  أ زء  أ ا ل:   ّ ا ل

ا  ل ا ّ ا  ي   ن:   اوز أ 

    آد ،ا     ،ً  ،حم أ  

 ا  اديا  نو ،ا  أ ادي إت او ،ا  رأ 

ح أنم أ   و أ : ا   ،َِْ و  ،  

و ،ل: م ك؟أ  آد  وا ،أ ب ذي أا  أنّ ا ر 

ّه ا  ا و ،ّو     ّه ا )2(.  

16 ..ت ا      ح.  

    أم ،ا ر    ا  أ  ا أ ا وذ

  تح  ،ُ  أو ُ ا  ه  يأّن ا     ّن

 اض  : وا أن ا  ّ أوف ا   اس 

 اار  ء،   ّ ا ّ، وأى  ، و ان ، و

.ا  ز  ّن ا   ك   ا  ز ي3(أّن ا(  

 
.  / طت ا؛ أ   ار؛ 2/633 ام؛ أ ا ن ام؛  )1(

  . / .17/37ح ا؛    اط؛ 2/251
  .2/734 ام؛ أ ا ن ام؛  )2(
  .11/534ح ا؛    اط؛  )3(
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  ..   اك: 17  

  بّك، وا كا ك، و ك أّن ا أن م و

  اروا  لوا  ا  أ ة ا اب و ، ك

  ك : أ  :لو ،ُ ه وه ا  ُ   ا وأ ،

   )  :.)1ا، رواه ا ا ار أ و 

ادر واا :  

1 -   ا   ن ا  ،ما :ق)من ا6/12ه ،(

: ،نُ   ،اث واوزارة ا ،مُ ن   :1 ،

  .2009ه/1430

2 - ) أ   ز أ ،ز أ ر وفا ،روأ ا  ب450 

  3 ،1984.ا ،:ه)، : إ ا، دان ات ا  ا500

3 -  ، اإ  ن جا : ،ةا ت أر ورواأ  تب ا

: ،نُ    ،اث وا2009ه/1430، 1وزارة ا.  

4 -  ،دار أو ،  : ،ا  ن أ  س أا أ ،بُ ا

  اط: ،1 ،1430/2009ه.  

ه)، : اا 670طت ا ب، أ اس أ   ار(ت: - 5

.ما ي، اط   

6 -  ،را   ا  ،نُ   ي، اا  ، 

:3 ،1429/2008ه.  

7 -   ،ء او ح ا ا  ضا ،...  ،اط   ا

: ،دا 2ا. 

8 -   ب أ  ب ا ،ا إ  ،مارا ا

 أ ا   ،ن    ،اثف واووزارة ا ،   ا

:1420/1986ه. 

 

 
)1(  ،اط    ؛ح ا17/25.  
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اا ا  ا ا  
) ا ما(:  

مل اا   ءا  
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 ،مل اا   اء اا ل؛ ما ا  ما ول ا

  أم أدرك ا   ا ت  ء إ اا  ة اا 

 ء اا و ،ا ُ يا  ت وا  ا  ا

  وإ  ا ام . اات

  أ ،ا ء اإ  اب   ه ا و و

اي اي    ط اب، وأ   ت اء 

ُ و ،وا ما ما  اْ إ     أم و ،ال اا

  ا و ا .  طف  ار  ا ،   ُ ،اب

    ؟ و و  درت ا    ا اء؟

ا  ا ؟ وا ظا  ا ة ام   ا  ز؟ا ا

ر ،ا  ء ه ا وو .  

:ت اا  ا ،ا ا ،ا ا ،ء اا

.ال اا ،ا  

Title:  The Judicial System in The M’zab Community.  
            (Part Two) :  Judiciary During The French Occupation 

م
  
�� �
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The second part of this article is about the M’zab justice system during the 
French occupation.  

The occupier understood that in order to have the Algerian people under 
full control, he needed to eliminate the constituents of its identity such as the 
religious judiciary, being the reference in litigation and settling of disputes, 
and subject it to the French judicial system. 

After the French took over the M’zab region, they canceled the protection 
treaty and subjected it to the military rule as they did all the regions of the 
south. They began then to reduce the prerogatives of the legitimate religious 
judiciary on the civil and criminal sides, leaving only the personal status. They 
established seven courts in M’zab then Three in the north region, whose 
judges were chosen by the Azzaba council and appointed by the French 
authorities. 

What was the structure of this judiciary? What were the degrees of 
litigation? What was the stance of the Azzaba circle on assuming judicial 
positions? How was this entity regarded by the military authority? In this 
second part of the article, we will answer these questions while we provide 
details about the history and organization of the M’zab judicial system. 

Keywords: religious judiciary, military authority, judicial legislation, 
judicial structure, personal status 

 

  :ظ 

  اب وادي  وم ء اا  وا ا  ول ا

 ّ ،اا  ةم  رهّو ،ا وا  ظ  ء اول ا

او ام ا   اا  ا ان ادس . وّ  اء 

 وا ا   أن ا ا عا و ،ا ا  

.و ّ فا  و  

ل ّر ا ا و و  ظ ار  ه ا و 

  ا ما ا  ّر ءا  و اأ  وم ،ما

ا ة ام و ،ي ااا اا ت اّ، وا، 

و، ّا عوول او .  .    

Abstract: 
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:مل ال ان دّإ ع اوول: اا ا  

 ا  أن اا  مت أرط أن  ما ول ا

 ّ و ،روا وا ا  ّ  و ،ا اا

  ّا ّ    و ّأ  نو ،روا وا ا

 إ وا ا  ّ يا ء اا  ءا  اأ

  ّ اات و ات.

 ا  ا ر أل ا)1( "  وا   ن أمما 

 ّن ء اا ا ر   ،  ف اا 

 ،ا أ   وا ،ا رض ا أن ا ا  مو

،  ة أو مدور  ا   و ،ا و  ره ا

وّ  أ اء  " .ا ن أ رة  دور اّرس أو إ ا

،رو "  ا ا  ،ا ز ار  ا م  نة ا

 ور او ،ا ووا ي ان ا  ،دأ ّ ا 

ء از ا  ن ،ما ا  ّا  ّما م  

 ّا  ءوا ،أ و ا   ي ااا ا   

.ا ا و ة او  ءدرة وا "  

  ا ول أ  ،ودة    م ا  أن ا 

 وأ  ّ نو ، ونو ة ووم ،   ه، وأ

.ا ا   ا ّ  ،ا أ و  

   اء ا  ظ ال: 

 ا  ب اد ا  ا ا ظ  ا ا م

 إ ة ان او ،ا ا    ا ا آ

 إ ت وااا ّ  ا ما مو ء ان ا

 .ا ر و ب ا  
 

(1) : ،وت ،ب ادار ا ،ا اا ر ،ا  ا 455ص ،4أ : 
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 أول ة  و  ء ااام  ت اّأع ال 

ا   وم و. ،ط ا     28  ي1841 

 ر أو  ذ ات  ،ما  ا   عن م وذ

وا  ما ا  ق، ووا ا   وا ،

 ا  ا ،ا.مف اة ادا إ م وأ  م وأ

ا  أ و ما إ   ا 1(ا(  ن او

  رة اا  ا ء ال ا  ة أول 

.ما  ي وراا  

م  اا   ط ارن  أ   ا  اء ا

ال،  أ ّرج    ط ام وال إ أن ام رة 

 .ما ا ا     

  ّ ء اا  ن اول م  ،  راا و

   أراد أن اء وأم ا ا ا اة اف، إح 

  " ا ا "  .ارض ا  

دت إ را   را  ء، وا ا ت و ما

 ا   اّ ع  اة 1873   26ا ر من 

1892    25ل ار وا1889 ّان  7واق، وأا ر ار 

   ا م وأ    عأن م  م  ء ان ا

إ.ء ا أ و اروا ما   

  :ما اا ا   لا  

  ) )2 م : ا ا   ال

  ا ا اي  اب.، وا ا ام  ال

: ،لا  ا ا :أو  

 اا  ةف واا .  

 
(1) اة ا  ةري، ما   ، ،و ا و ا 337، ص:1ج:،ا 

(2)  : ،ب طا ا ،اا ،اب ا ،ما  312، ص:1984، س: 1أ  
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 ّ    ان ووو و اا .  

 و اا و ا  ز ،  ل،دن ا ّن أ 

  ال  از وم ،   أ اب،

،اة اا   دا م.   

و  اص ام أ اء ا  أر وع: 

اء  ارض ام، اء  د ا ا، اء  أرض اب، 

.ء ا1(ا(   

 :مبا  مء اي: ااا  

 طا  يا رة ا اأط ،اا   نما  

 ،باا  مء ا ياا  و ا   ن

،مل اد ا  ءا م ا    وذو ا  تا

 اد. ول ن  أ إ  ارا  ان، أ او

: با أرا  ء )2(  

 ا  ا ت.ا   

   ن ااا.  

   ةن وما ا ذ ب وا  اب  مو

1853 م" "   م  ا ا ، أن  اب ما 

 1882إا   فا  ق اّن او    ا 

 ا  ء اا و .ا و  عّا و  ام

     ،ما وا  إ ا ا   ا

اون ا ا   ا   وم اا  اء 

  ل اا     ا  .ا1882ا ذ و ،

.ا   ك ءا   

 
 336أ  ام  ،، ص:  (1)

 331م ص: (2)
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:ظا وا ّاب وا ا ة ام :ا ا  

:ا ة ام /أّو  

   ِو ا اا ا  ام ر  ت دا 

 ّ مو ،د ط ا ا ا  م وا ،اا 

  م مت ات اأم  ،لا  وا ا  ا 

ا  ت، وأا    دّ أن  ،  احا ّ ا

 :را اا  هء. وا   1(ا(  

  7  ن 1882م إ   اثإ ّ اا  ر أ 

.دا فا  ءاب، وإم  

  1 م1883 ا ا وا و ،ة اا  ار ر  أط

.مت ا ةء ا  و ذ   

   رخ ا اا  ار28  ي1883.فا  ءأ ُّ ،  

 أ  ه ن ري، وا ا  ،دةا  أو ّ ا او

  4 إدة  م   دا، وف  ّ . وو أن آ

 م1925.  

   أت ت 1883م   جا ا  و 

 ما را ّن ر ،داويا " رم "    ر29أ  د

1890  و و اا  ّ  إ  ءم  

  ذ  ُّ ّ ،تا و ،ال اا   اا

.أو أ ل وا شض و   ّ ان، وو إ    

  ي  26و1891 إ  ، دة اا  اا أم ،

)، ورت، و، وق أاس،   ّ  اري، وا (ا

.ا و ل وا ش     

:ظص اا/م  

  ُلُّ   أو ،ا  ّ ا ا ا  صا

 
(1) 185ص:  ،م  
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 ا   مم  و ،ا ا  وا ا ّ 

ا ،ص ا ّ و اء. و رأى اء  اء 

.ع ان ومن وا  

  أماع اص:

1- ص اا ،      ا و  :

ا ء ا و ظ  اء  ر اا ا، واص 

.ا ا  اب   

2-  :ص اا ا   ع ص اا و

  ما إّن ا .(ال اا) ةا وأ وا مت ا

ا ا  ص اا  ا  ل اا  دة

 ال ا ت ازا  ا (ما راا) ياا

  دةا ا  ص اا   ّو  ،اروا

 ّأ . روا ما وا اروا ال اا   ،با

ا ا و ،ما ص اا  ّا   توا  

.ما ان اما  

3- :مص اا     أو ا ص اا

ا ن    ، ا و اء رج ا ان. ّ د 

ا ا.ا اب و  ا ة ا    ا أ

:م     فا   وارد  ما  

    ن  ، أي أنّ اّ    دة،  -

.ر  اب أو وادي  اء ا ّ    

-   م ة، ر فا   مص ازع ا 

م در ا ّن  م ا    ،ه ا  ار 

   اف  اف دا أو  اف ة.
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4-ء ات ا)1(:  

  : ا  ء اا    

 اة (اال ا): ا، ا، ارا، ام، ا  -أ

ر، واق، ات، اا ،ّوا ّا  ،ت اوإ و  

   اّ.-ب

  ار ا ّوف. -ج

 أّن و  ا  ،ا  ا ّا  ّ 

  .ا ا ا  ف ا ا  ذ ا  ّة 

      ،ا   يا ط  ءوا و ارا  و

،آ ط  و   ك  وإن  طا  د إ ا  

  .ا   ا  

  ت اق  اء: -5

و  ادارة أي   د  اء أو اا  ، أن 

 ا ء اأ  ا ، ة ذا ر ا  ن 

ن وا و ،دا اا   ّ ةا   ا و ،

    ّء ا  و ر    اه  وأ ق.

ت اودر ؤوأ ت اا :اا ا  

ت اا /أو   

  ت ة :ء، وا   

:ا أ/ ا  

    اب  ، زّا   ؤُر أُ   ا

   ن   ،اا  ءأ  ّو ا ا

 ا ا ت؛ طت واوا اا  وا اما  ،

 
(1)  اة ا  ةري، ما     ول، دارء اا ،وا وا ا ،

ر ،وانا، :1  ،1984:337، ص 
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،ا ء ا 1(ورا(  ّ اب؛ و وادي  ء اا و 

 ،ا  ا  و ،   مر اا  ا

 .مأ  ال ا    

 :ا ب/ا  

 ط ء وذا  ازلا   ا  ،اّت ا  م

 اما  " اب ت واديا "     ح" وان " و " اا " ،

  أو ،ا ا  ة ا ب و "ا " .ا ا   

  اب وادي م د 1882 ن ،ءا م  ات أد ،

 و ، ّ اا   ء اره و ا " اا  ".)2(  

 ر ات أأ   ،ا ظا    ّ م تأ 

    ،م  ىّ م ة، ور اا  ّا 

 "اا  "  أ  د أن أن ء إ ّر  ،ا  وا

  ان،  ّر إ أن أ  ا  إ ّ.  اّن و

  ج/  اف:

 ا  دا    ،اب ادي اا ا  دةز

ّ "  ّ  "  ،اذا  و ة ا  ؤأ 

 اا ا  ازل اا   ،أ  ّ رأس   و

. رةول وا ا  رة ر و ،ا  ا إ ا  

ّ ،ا ا   م  ا ،ور ا    ا  

 أو اء  ، و ا ة أم ا ّ طف 

.ر  نو ام ،ا  

 إ ا ة رّ ا  ء اا  ء اا أ و

 و م أ، وّة ر ا إ ة ا " ّ "  اف 

 اة ام ا ، أ إ ذ د ة اء   اس 

.    أ اه او ،ما  و وا   
 

 116أ  ام ،ب اا، ص:   ) 1( 

 )2 (  اب ا ،ما  أ 
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:ا ء اأ /م  

ة وأا  ا ن اّ ؛ا ط  د وتو ،ام

  اا أ  اف.

1:ا /  أ  ا  ة ن ذا ى أن  أّي  ُ 

م م  ا، أ  10500ا  وا   .رّا ره 

 ان أ  انول واا.   ا ا ن وإ ،  

)   ّ ن ظا   د  اط ، و:/اان: 2
  

  و     م ا.  :ا (ش ل)-أ

و    م  ا   إ أى،  ا أو ان: -ب

ر وّ ل   أو وا ا   دو إ ا  

. اا  

 اص ا   ت   ّّل ّ ،ّ  ااء:-ج

 ا ّ و ،ص اا  ج وا ،وا راوا وا

.اع دم   فا أ  ةذوي ا  ةا ط إ مأ  

ل امن  اظ ،ن ط  ر وء  (ان):-د

  ا أ  اء اة إو ،إ اء ا ة ا

.ا ط  

:در  ا /  

 أ  ،و تدر   دو  در  ا 

از ط أ   ،  ان ا  ،أ  دا أّ اعح ا

 أ اع وام  ا  ا و ،ا    ء اا 

     إا  اى.

 در  ن لا  ءأّن ا وإ   ض ا

اد  ذ ، أنّ اا ار وا  ا ، ورد )2(واة؛
 

  130 وإ، ا م، ص:   ) 1( 
 )2  (    ءا ،وإ    ،راهد ودره، أط ،اءاإ ،م ،

 ا ا ،اا  ،نمو   ،ا 55، ص:2017/2018ا 

)1
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  ّ  ةم  اب  ُو در  أن ا  و 

  ءا را  و ،اا  مد اا  أي ،ا ا و

وا ،ا ت اا ّ ّ  ُ و .ا ا    " 

 ا ت ا1( " ا ( د او ما  ي أارخ اا أ  ،

.ما ل اد  اب  در   

  م فوى اد  ت ا ّأن ص إا مو2(و( 

.دا    ّ ا  

 :ء اا  ا ت اا  :ا ا  

 و ،ا ت ا    ل ا ا م إذا

  ا ا ّن ا ،ةا أ  ر اا إ  ُ ه مأ

 ا  ؛ ووا و   ن أ  و ا

اي،   ا       ول   ن ان 

  با  ة  ن دهل مء، واا أ  ّو ا

 ط .ه ه نا    أو ،م ا  ن ،   

ل ا  ا  اي  ااع  ادارة ار ورل  

و  ا ا و ا ن و ا   " اح  ا اد:

ا  أ  ال  طم ا إ م  دا و ، ف

  ّ ا، وز  آّ      ة،  اء 

.ر ا  ء م ،م  ا ا  " )3 (  

وإذا  أن ّر ى ام و ا وا ، أنّ ان اي " 

  ا ا ّأ ،م ارا ا  ا     رة

 ،  ،ء اء وأا      ذ و ،ا ّ 

 
، م دار اب،   ،  ،رة1928/ 1405ات ا ا اب   ) 1( 

 ون /ت
 )2 (  دا ،   دا ت ا ن اا  رو  
 )3 (      .د :اد وإ ،  حة ا ،    ا 

 : ،دا و ،ي، اا  م ،1 ،1425 /2004:28، ص 
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 . إ  درا درا، وم ه إ  و ،ء و  " )1 (  

 أن اا  داة دا   إ أ  اء ا ،ن 

         ا آما ا  اا ت ا س     

 ت اوا .ات ا ت و ،وا  

   مّ: " أمء اب"  ان:  )2(و ل ر ة وادي اب

 »ا «:  

»  ي دا     م أن ة اا  ت 

 ،ظا     ةّ ةه ا  ون ءو ،ي اأ

و "  " . "  ن   ءوا. و ء ا ان 

دا ب "  وا  ، ا ا ،موا ة اا  

د  اء اظ، و م إ اا ا وا رأّ  ت 

ا ر  ذم   «.  

  ّ اض ال ار ت  ات ا  اء.

 :دسا ء:اا وظ   اا    

  مإ  ن ءا   را  ا  ا ا ّ

ا  وازن أط أنّ ا  .ءا   ه، وو ظ   وا

ا ل أا  ّدي إ ا ا ورأى أّن ، ا  ّ ّ ّ

   أو إ ت اّا ّ  ن اادي أن   ّاه أ  اء.

 رأى أ  ه   ر اط أ أنّ اى مدر أ و

 ة اء اأ  ا دا أن ذ  و . ا ا  ا

.ا  ّ  ام  

 ) )3ار  اظ   اان اق ظ اء   ال،

 اء، وا  رى أ  ،د ة    عوت اوا

 
 )1 (  م 

 )2 (   اب، ا ة وادي16  1347 1928/ أوت 

  اج  ،اب و ا واط ،رات وزارة اون ا واوف،   ) 3( 

 256، ص: 1ج:
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  ام م  ظ  . ا وظ   ظ ال

 صا  أط ا ذ  1888و        ل مإر  

 "ح ا "  ام  ون اأ  ،مء اا رن إا ا 

 ،ة اص اا   ا ال اء ا ء اا

ن ا ف  وراء ذ إ  أو اة   ا ا و

ا )1( خ   ةا ما ا   ذ  ر ،

  ا  ض ا  و .اّ1924ا ظا  إ د 

ا   ا ا . ودرء ا    

:ت وا  

 ا اض ارّ واّ ّر ا ا ا ادي اب 

:  م مل اا ّظ   

  لا ا إ ا وزوال ا   ء اا ّ

ام، اي   ّ از ا، وّده    ؛ 

. َ ءُ إلَ اّ أي ،ال اا   إ      

  صا  قء اا   ُ  ، ى اا  

   يا.ا ا ا ّ ن ن ُ ة، وإّما   

       ب رأ و در اا إ ِ ّم ،ا ا  

 "ح ا " .أط ا ّا   

     ارض ا     أدرك أم مل ات أّن اّ 

.ء اا ا ا ا إ ا ي، واا ا  

 .ا  وإ ، ء اا   لّرج ا  

  ا ا  عام و ،ا ا و ،ا  اا  أّن

 أ ما.  

    ى ةا ّو ،وم اءاإ   ن اب وادي  ءأّن ا

 
ب /    ج  ،ا 269، ص: 3أ ا  ا ،ر اا ا، ج:  ) 1( 

  ،وا طا و 



  

  أ.د/ محمد بن صا�� حمدي                                           )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  205 -  

  واا وال. و ا ام أد  إاءات ا اص. 

   اب وادي  د (در  ا) ا  فأّن ا

م  ،مل اا.ا ا و  ّ    

  ،ت ا  ّ م اب ادي ا ت اأّن ا

   .ر  ا   مأ و  

 : ،ض اا ا ل يا ا   أّم كأدر و  

اره وا   إ اأرض ا  ا ور ا ع 

ا ّ أّ اا أّ ،ل ا ا  اء اا، ورأى أّن

ا وأد   ا، ومع أ ، وّل ا اي 

وا ما ا ّ   ن.رّد وا ّ ّ دّ إ   

ادر واا:  

  وإ، اء    ، م، إاءا ،دره، أطو دراه،  - 1

 ا ا ،اا  ،نمو   ،ا ا  (رة )

2017/2018:ص ،51.  

،  رة ، م دار اب، ، 1928/ 1405ات ا ا اب  - 2

  ون /ت.

3 -  : ،ب طا ا ،اب ا ،ما  ص:1984، س: 1أ ،312.  

4 -  : ،وت ،ب ادار ا ،ا اا ر ،ا  ا 4أ.  

    اري، مة  ة اا، ا وا وا، اء اول، دار  - 5

: ر ،وان1ا  ،1984:ص ،337. 

  اج  ،اب و ا واط ،رات وزارة اون ا واوف،  - 6

  .1ج:

7 -  ر ، جا     ،ا ا ،و دوا ا اب، درا

: ،دا4: ،1438/2017ه.  

8 -  ،    .د :اد وإ ،  حة ا ،   ا 

: ،دا و ،ي، اا  2004ه/ 1425، 1م. 

 ا ادي اب  اة ا ، ااث اارة   م ج، اّ واام - 9

    ه.19: ،1 ،1439ث  رة  د
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 أُا ا ام  
 ا ا وا  

  

��������������������������������� )* (� �

���������������������������������������� �
������������������������������������� �

��������������������salim93344477@gmail.com� �

N :� �

  ُ ن ا نمُا و ،رة ا را  نُ

  ي. وا ا  ى اب اا  نا   ؛ا

اّر اُمن  طق ا ا اد إ ا (ط ا)؛ ا اي 

 ا ّ ات اى ب ا  طق  أ اُم ة

 وا ا م  مُدور ا ق إ ا ا  . اررة واا

 آ  يا ا ا   واّا ن اا  و وا ا

     م ا وا ا .وا إ ا، واي 

ت اا :ا ا، ا، ا ون  ،طا 

ا، ا   

Title: The impact of the Omani cultural diplomacy on the 
Arabic and Islamic Identity 

Abstract: 

The Sultanate of Oman was known throughout history for its maritime 
trade and Omanis were distinguished by their maritime navigational arts. This 
enabled them to communicate with other peoples on the Indian Ocean. Omani 
merchants controlled the shipping routes leading to China (the Silk Road). 
This gave the Omanis experience in dealing with other cultures on trade routes 

 
*)  (- : ا ره ا ما ا  

        ا ،مما وا رف ا  ،راتوا را  ،ه أ م .أ. د
. ،ا ا   

م
  
�� �
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and human settlements there. In this research, we will address the role of 
Omanis in spreading and promoting Islamic and Arabic values and identity in 
the cities they settled in on the coasts of the Indian Ocean and the coasts of 
East Africa, helping spread Islam and the Arabic language there. 

  :و 

  ة د تمإ ُو ، مما ا مُا ا ُ

اع واا ام و م و .رو ن داُ و ر مُا 

 ر وطن ا  ؛ّوا مُا ّ أ ط ة مُا ا زا

ا، وا وامن و  اء  ا اُم؛ ّ وا 

اى. و  ا رُ   ن ار، وا  ات 

 رت وامو مُا ا ت او ،دوات اا  أداة 

.و أ    ا   

ا ا ا  :ولر اماُا ا              

  اوام ،ا  م ريوا مما ر  نمُف اُ

اار وا وا واا  ا وارات اى ف اء  أيّ 

 وإ ، ريء اري وادل اا  وا ، مإم  ت

 ح   ، ظ ذ   اُمّ  ا  ا دة ال

وا ا  اة ا إ ا. و أ اُمن  را وون 

 آرا   ى وت اا  مُا  حم ب، وذ

 و     ازنا  وا ن ا أم ذ ،ا او

 م و و. و ا ا ّن اُم اا  واون 

.ممرف ا  و ري وادل اف ا ا   

  ن و  ر ات  نُ ا إار ن اوا ّا

 ،ى ورات اا  ن و ،و رة را ن مُا

.مموا وا دا اما   او  )1(  

 
)1(  Kessell, Nicole. "Migration, Identity, and the Spatiality of Social Interaction in 

Muscat, Sultanate of Oman." (2018). 
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اا ا أ: 

ّ رةق اط  و  ا  ذات ن أر أن مُ ر

 و .را ءب ور ا  ا اا  ا ّ  ،ا

 ا ّة واا    ة ُن وُ أ  ت وا

ُ   ا م .ا رة واا  مُل اوا ان ا

 ،وإ دول آ  ا  ر اام  ٌ دوٌر مُ ن  او

 وم ّا ا روا ممت اا  ونار واا  ءوإر

 يا ؛ اق واوا و ،وا ر  نُ بإ  

  .اخ اري ُ ن وارات اى

و ل ات ار وا ا أ اُمن  ا  ار 

 ا م؛ أ واوأ  واو ، نمُا طا ا وإ آ 

  و  ا ا أنا  ،و روو  ا م

 ا  ا ا دوراو ،وأ   ،با   ا

   مُا وا .ا   اوأ ،ق إ  وا

ر وا واّ  ،ّت رة ا وآة اُم و ا

 . يا مُا ن ادئ ا  داا ،ا ورؤ 1(ا(  

:ل إ  مُ ريور اا  

ُ ر  ب اد ان وُ  وا رت اا  

 ار، و  ظر ا، وا  م ا ا، وامره 

. (بوا اوا مو )  وا ب اد ا   

  ا و ،ا ا  إ  ن واُ  إن ا

ُم؛ واي ُو  ة ق  موى اُم، و  ز اي ازدي ا

   ّا   .وا   زد ا إ  اق ةا إ ر

ا  ا  ؛ ور ا  نو ا  وفس، ا 

 
)1  (Nutz, Gretchen. "Think Place: Geographies of National Identity in Oman." (2013).  
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  ام و .ا آن وره اادر ام أت يا ا ا 

  ة أ مُا ،ز   و ا إ   بق واّا 

 أ ، واي ا  ّ اة. و أت ات ا  اة 

 إ ّدى ذ ،ب اد ا ن إُو ا  ا ر 

.ر اي وا ا )1(  

زاد ااُ ا  اُم وار  ات ا  اب  

ا، و ا   ازد، و اُم إ ، و  إ د 

 او ا ون اإ ا  وم ، اروا ،ب اا

 ا . زادت  ات ا  اة ود اب  اا

  ةا م  ء؛وا ت اا  ته ا ؛ وا

 إ اا  او  )2(ا ا   اة  ارطُ ن.

 ،بد ا  ا وا ا إن وُ  ا ا أر 

  ا وج ام ام وذ ،  ات   ا

.و  رو 3(ا(  

ا ر اام: 

  إ  ب اد او  نُ  ا ر اد ام

 ِوا   و  ةوا ا طا  ا م  ء از

 م ّ  ن  ااد. و  ا ِووا ،د  ا ا

 ا   ا   ن ،م  نو ،ط  ا

ا وا. و ُو ا ا  اة وام إُ ن ود اب 

 ،مُي ااا   ا ا   نُ  دةا  ،ا
 

.  .1 اا ا  ن واد ار). 2014ا، أ  د. ( )1(

 .زوا  يا  :ن  

اا اري  ن ود اب .. درات 2000 .( . إا ادري. (  )2(

.  .1ت ا وارة وا  ا ا   ان ا اي

 نا  :ن .مت اراث واة اس، و  

)3( م ا  
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  دة از    ؛ا وا   ةا  ء ا

 ب اد ا إ ا ن، وُ ة إا  مُا ا  ا

وات . و ُء اُ  ن ود اب ا واُ زاد 

 و ،ا ا رام  ،ب ان واُ  ا ا  زاد

 .ما  وا ا  ا اروا ،روا ت اّا  وا

.وا ّا وا دات واا  ا  ُ ذ  م 1(و(  

ن وُ  ءن ا ء، و ا ا ن ب اد ا

 ء ا  ا در و و .ا ا رف وموا

 ة، واوا ا م أن ر ؛ب اة وان واُ  ا

.أ ق، وا ُ  ه با  درزا )2(ا  ا دت ا

ُ ن واب ا ،ت  اة واارس ا  ا واادي 

  ا وا ا م  اَن أُ  ُء  كا ل؛ واوا

م  :ا ا زأ  أ ن اا ِو .ب اد ا 

 ، وة   م، ووادي اب  اا، و  اب 

،ب  )3(ون واُ  ؛ء واا  توا دل ا إ إ

 ن؛ وُ بد ا  وا ّا ا ذ  ل و .ا

ّا ا  .د  ّو ،م ن، ووُ ي زارا ط ا

   نُ  ثّ يا ،درا اوا ا إ  " م

، وو ن ُن وم، و وزرا؛ ّ ف ن د " اق

وا ،ا   نُ  ب اا دل او ،ت ا

.ب اد ان وُ  تاوى، واار ات، وإ4(وا(  

 
)1( ) .    م .ا2019ا .(وا ت اب اد ان و  

) ما   ةا 1/8ه - 8/14ه( .1  ا  ،وىم  :ن  .

را ياا أ.مموا ت ا  

)2(  ،بد ان و  ريا اا  ،( )2000  

)3(  ،ارد ان وا  ا اا ،(  )2014 

)4(  ،  ،2000  
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 ا ا م  ب ان واُ  ا اّا  و

 رت ادة از إ اا ا ىّ  ، ا وا ّ  ،

 ،ر   ب اد ا إ را ن رمُر اّا

إ إ أنّ ك   ادات واُ  ن واب  )1(و: ا، وارة.

 مُر اظ  و  ط ر اأ  ،ا "ّم  سا أ 

  اُمن  أ اب ا  اء و ات   )2(؛" اب

 .ا ا  مُا مش، واوا ر ارج، واوا اا

ء وازا رة، وأك واا  طا  ا إ  توا 

.ت وا   ت ار، وا3(وا(   

و ّ ار ظّ اا  اُ  ن ود اب ا ؛ 

 ،را   ،نُ  ا   ت ات واات اّا 

 ا ا و.ا و  ا ات  نُ ا)4(  

:ق إ  مُ ريور اّا  

ن ُم اب اّور ا  م ا ا  ا ق إ؛ 

ا ّوا ا ا ارس وا  ّ  طا  و .

ا ا  ا ا   ق إ إّن ااطر اُم  اُمن

  ا ا  و  ا رز م و .ق إ  و

 ،دبوا ا م ،وا ا   و ،رة اا 

.اا ا  5(أ(   م  اا ا  فّ َو

 
)1(  ،ااوا ت اد ان و  با  ،( )2019  

)2(  ) .ا اا ا   ا أ ا  ،ط زي).  ادي اا

)1417/1997 .(ا  ها ط ا را ا  ررما ر و .

 2 ص .ا ا دب: أ125. ا.  

)3(  ،  ،2000  

)4(  ،  ،2014ا  

)5(McDow, Thomas Franklin. "Arabs and Africans: Commerce and kinship from 

Oman to the East African interior, c. 1820-1900." Yale University, 2008. 
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ا  ادات ا  واّ  ، ا  ا وات 

 :م) ،( ا :) ،( أو  : ) لا   ؛ا

.اا  دةا ت اوا ا  ا، او (م  

د اإن ا  ؛ ااث واوا ّ ع إ ا  مُوا

 دات واا إ إ ،و د ن ام ّري اجا ي أّدى إا

.إ  نا دات و  ّ وا ،وا ا  

 مُأن ا رة إر او  .وروا  ل إف أدا  دور

، وا   ن "  "ل ا    ا، واف ب

 ض م  أوا إ ؛ واو إ  أن ؛ اواما

ُا و ا طا إ ا م  ذ  .ما .إ أوا  نم

 ّي، اا اا  أ ل او ،إ  مُا  أ ا و

   اأو   م ا  إ مُ1843ا وا  ىي أوا ،

دف و  .ا وأو  إ أّدت إ ا   مُا ل ا

 ا ءا ا    ؛(ا) يوا ا   دا 

 ،م هُو  ح ا أ ي، وا أ ا  ى ،

م  وأّن ا   أم  ، و أن   ت ا. و ا

  .اأو   ود ،ا  ود ،ّي، وا ا  ا

  ن ام رو وا ر   مُأنّ ا  ل ذ

  ) )1دئ اّ ا، و ا  مو أ ا.

ور اا:ق إو ا  مُري ا 

 ن ك ال ُ  ن وا . ااُ ن، وال ُن 

 مُا  را ا  ؛ زادة اا   ب اي، وا 

ُل اوو ،ن اُ ة  زادت وا ،ق واا  ،ق آ إ م

 
)1( ) .   ،2019ا .( ااما ا ر  ا .1  ،

  ن:   ا  وا وان.
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 ار واردون ا نمُن ا  .ا ام ا وا را

 اما ر إ  ؛ن واا  رونّو ،ا  ب واوا

 .مُر اا ط  ا ام ا  دا اا وأّدى م

ا اي إ  اط اُم  ا ل ي ّي، اع أن 

  مُأن ا ي. وا ا  ا امن واُ  را ا 

 ام  ،ةا   ر وادة ا ،وا ق إن وُ   ن

.ا إ زت  )1(وو ا ا ام  مُا اا م و

 مُا   ا  ؛ا و طا  نو مُا  ِتا

 ة ترة و امو ، اوو ،    ؛ن اا 

.إ ا دات واا وم  ر اام  

:د او ق آ  مُ ريور اا  

 ط  ي، وذا من اا  م  د ا مُا  أ

 رةا م  .رة اا ا ام ة، ود وا مُا 

 ة أ  مُ ودا  ط  ا   ؛مُا ا  ا

  رن اُ   نن ارا ّ و .ة ا  

،  ث اب "  أة ن   ار ا ا  " ب 

 ،ر ااط اا  مُر ا    ث لو 

 ون امو  م امو ،ا  ر  اا  ْ ن  ،ا

 ،ق اال ا ر ااطا  و .ام   با وا

 ا    وذ . قوأ ،ت د  ا  2(ا(  و

 أورده ا   نروا را ا  ا ون اا 

) ار أ2007 ن ا ،(  ات ا ام  ش ا  ا

 
)1( Nicolini, Beatrice. "Makran, Oman, and Zanzibar: three-terminal cultural 

corridor in the western Indian Ocean, 1799-1856." Vol. 3. Brill, 2004.  
)2(  Han, Zhibin, and Xiaoqian Chen. "Historical exchanges and future cooperation 

between China and Oman under the ‘Belt & Road’Initiative." International 
Relations and Diplomacy 6, no. 1 (2018): 1-15. 
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 مُا ر ا رة اا  ّل   ة ذات كأ و ،ا

ا ة أ ا مُا ي وا ا   ُّ و . ا  

 ا و (ال) ي    ،و ر ااطى ا

  ا ا  واّا  مُأن ا  ة د  ؛ق ا

 ا ،ا و و داو ،ا ا ود ا أ

ا،ا   واّوأ ،ا رو ر  )1(  وا ا أنوا

ا   ط  ار و ا  ا  ،ا 

 .ا  ا و ر ة  نم ء   نمُا

  ت وطة  ا ل اات اّ :ن اُمن 

 ) م ةأ  ة ل  نُ 618-960.( 

 ) م ةأ  ة ل  نُ 960-1279.( 

 ) ان ةأ  ة ل  نُ 1279-1368.( 

 )  ةأ  ة ل  نُ 1368-1644.( 

 وا مُا ا  تأ ا ط ه ا أن  ُ ّ و

  وإ  ة ذج نمُن اّ ؛را ا و ،

و ،ا  بار اا  ت .ا  إ رآ  

 م  ،امت و ة ّ وا ن واُ  رةا  أن و

  ام ن (م)، ، إموم ،ر ا، وة؛ ت 

 ب؛وا مُرة اّ اا َا مو .مُت ا   أدى إ

اار ا  ه اا   ُ  ، وأ  زرف، ّل 

  .ط  مُ ء ط  ن ن، وامُرة اا    أن 

ُب اا و ،ا ِا ُو ، ا ام ومأن إم  ؛م

 
)1( ) . ،ار أ2007 .(   رت اا ..ا  م ريور اا

.  .1ن ور ا ا  ظر ا و أوا ان ا  ادي

 .وا وا  ما طا ن: ا  
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    دات اا  تام "ا ا "  ة، و ة

  ا  أف  . إ إ ذ  ام ا  ق 

 إ ا أو  ،مُا    ب؛ وار اّا  ر آ

 ، ون او ، ونّو إ ا  ون نمُا  و .ا

 روو ،ا و  ب اا   ن امو

.ا 1(و(  

ا ا   مُا ا دور ا :مر اا    ا   

   وت اا  مُا ا وا ّا  إن ا

اازن  اّ واِ وا وا . ات ا اُم ا ّا 

ُم وا ار ، ر  ات او، و ٌء  أ  ا ا

 وت ات ام  ت  ؛وت اوا ا  ّا  

 ّا  قوا ا    ، ّا  رةل ا أن  و .ا

   ى ات اا   ،ب.واول واّا  وت اء ا  

مُرة اا  ن اا  

 ّا   إ  مُرة اا  ّ َذا دور ن اّا ُّو

ا، و ا   ار . أنّ ك ارات أ أُ  ن 

  و ،وا دوا و د وا  ،وّوا ا

  وا   يوا ،وا ا ا  ا :واه ا

 ،ا و ،ا وا   ن ظُ أّن ور .و ورو

أّم ؛ إما وا  ّت ا  ةت وط  ار 

   ة اف، ذاتطا ا راطن إُ م  ؛روا وا

د ا  ا اي وط ق إ، وأ اّ ا ول 

.را ّ  وا 2(ا(  

 
)1  (Chaziza, Mordechai. "The significant role of Oman in China’s maritime silk road 

initiative." Contemporary Review of the Middle East 6, no. 1 (2019): 44-57.  
)2( Kessell, 2018 
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  اّ (ا ا)  ارة اُمان 

  ظ وذ ،مُا ا ا    وظ  ّن اا

 و .  أي  داة ُو ،ا در ا  ر  ،ا

ا  ازن اا  ر إإط اما  ا ِ وأداة ،ت ا

ا وا ت، وِ ا وال، واد وامر. ون 

 ا)    وا ا از اإ  دوٌر مُا ا 

 ،ا ،ل إو ق وو ب.( ا ،وا مو  ر  

  ة را  نُ ط  ا (ا) ّا ر

 و ،ا را  ورا  و ،وا اما ا 

ّب واد ا ّو ن وإُ  تت اط اوا )  

وم واب)، وادان وم . د ات ا ، ومت 

ت دُ  ن و دول إ، و  إرل اء واة. 

  ا  ذ وار ،ب إل و مُرة اا  و

ر    ةو ،ا اب ووادي ، م   ا ا

  ب. م، و

 ّا ا  ل  إ  مُا ا ا  و

ط  ؛اوا ات اا ا    .إ   وا 

 ء. و وا ،ّا ا و ،ارس ا ل اا

 و ،ا را ّا  ور ،مُا ا   ذ

وا ّون اا و ،رة اا  اوا ت اازما 

.ان وأار اد ا  تّ أي ا ،دي1(وا(  

وّ ات اُم و دول ل وب وق إ  ى 

 ّات اوا ت اا م  م ري اا ا ،را

ادي واري؛  زاد  ار ه وا واارس ا وادل 

 
)1(   ،ا ما ا ر  ا اا( )، 2019  
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اول اطر اُم  .مُ  ن  ل ت ر ودات 

 ا ن وُ ةد و ،ّوا وروث ا ت  و

ف. وا ُ  ن  اموا   اان وموا ا ا وار

.را ّ  وا ول ا )1(  

 ا ا اُم   از اّ واّوُ ن 

 ،إ  طه ا مُات اوا مُء ال ا  ،إ و

 م و ،و دا  ّأ  ؛وا ّا ا  م 

و، و اان اي ا  رة ا واُم. أّدى ذ إ زدة 

واج أو ا اء ،روا مُب اا  رمج واما أو  ،ورة

  ةاا مُء ازا   .ا ا وا   

 ا واج، ودات ا  و ،ر ا إ   ا ل اط

 وروو ا وا  ا؛ أّم   مُء از أةوا   يا

 اول   ب ق إ ، ظ ادات وا وازء 

.ّا ون اُ  ّ ار و ، مُ2(ا(   رة؛ا   ّأ

 ،ن وا مُا رة ا ق إ ب  رةا  ك ا

واع وان وات ا ا ّ  اُم وا؛   ااب 

    كو .مُا ا ا     دةش اوا

ا  دةر ا ام   ا ا  نى واا او ،مُن ا

 ا ام  ،ا ّ   رهآ ي ظا ا ّا  ّل

.ّوا ،ج ام3(وا(  

-وا ا ا  مُا ا ا أ  

وّ   ااطر اُمُ   ن  اة ا وزر 

 ا اا  نمُا طا   ، ا 

 
)1( McDow, 2008 

)2( Bang, Anne K. "Textual sources on an Islamic African past: Arabic material in 

Zanzibar’s National Archive." The meanings of (2008): 349.  
)3 (Steyn, Gerald. "An analysis of an Omani house in Stone Town, Zanzibar." (2001).  
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  ء وادوا ا ء وأء واا و ،ا م  ا

 ظورة ا نا أو  ا وا ،ّا وا دئ ا 

  ا ءا  ءء وادن واا طا   .ا

،ات وادل ا ءت  )1(ارة وا وا ا  م و

ه ا اتّ زة أوا  ن ا مُاء اء وادا أ ءات. و

 م   أ مُا دوا ا :ق إ  ا ر ا  دور

   حا  ي أموا ،مة 1911اا  تا  وا ،

 و .و ا ودواو ،ة وا مُ   ما  ا

   2019.)2(  

 ،ا ا   ود ، ا ك ا و  و

 اا  واتات واوا ،ت اا   .اا  و

ون واء واا  ،نُو  ح أوراقو ا ا  ن

ُ ،ف  ت ا ام ورات اول. و ه ات 

 أ  او .ا را   ري واا اا  

وا ا  راتت واا   ،م  وا ،

وام و  زدة ا ا  ان اب ا وُ ن، وا 

 روزارات ا    ف ا ا ء ا  ن

.ما ت او  

م اُمن زادت و امر اارس ا  ق ا أ، وا أ

 ا إ آن اا  إ  ،اوا ا  ا 

  ء إا و ا  مُا طا وأّدى ا .اا

و اا ا  ذ ّوأ ،ا وا ا ر ا دات 

ا، واا اوف ا .  أّن  اُم ا  ٌق 

   ة ا اأ  ،1929إ وأ وأد  ة و ،

 
)1( Bang, 2008  

)2( ،  ،2019 ا  
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  ون نمُب واب اّن ا و .رع اا  

أ. ل اا  ت اوا ا  ا  )1(  

إن امق و ا دا ا اا ض    اج، 

 ا  حمار، واوا ا ط از ّع اموا ء اا وإ

ج اا  ّ  و ا  و مُا ا  .

 ،طو مُا اطس اإ  ُّ ر، وماق أو اا

 ظ ا مموا رات اا  و ،و  ازوا

 و .ا و ة إ ت ،را ّ  نُ  ةّ ُ 

 .وا ما و ،رت اا    

 را  ّا  وا و ا د  نُ  ّأن 

ن اُ ددة أإ أ و . دةوإ ا وع ط  ،ا وا ر

 ،إ  وع واا ا نُ ّ  ؛اا  اوا

.ا  ورة اوا ا   نُ ن2(و(  

وا ا   اون ا ،دت ا رج مق 

 ة م  ن؛ أدب وات واوا واج ال ا  ا

.ط ُا ا   تاوا ا  إد ّ  إذا  

ا مُا ا ا  

إ-    دو  وإ-و ا ا ن ُ ن 

   وا ا   وم ،ول اا  إ ما

1970 ا ا   ك وإا ا ا  ا  م؛ إ

  ب ود اا  ا أ  ونا  ول اا رو

 ايّ  ا اا اّ، وار اك واّ ا ، ورط

 وا ، ن ع أّي ّ فوا ،  ث ا ا وا

 
)1( Sadgrove, Philip. "The Press: Engine of a Mini-Renaissance in Zanzibar (1860-

1920)."  History of Printing and Publishing in the Languages and Countries of 
the Middle East (2005): 151-178.  

2 Chaziza, 2019 
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  ارا ا  ال اا ا، و اود 

 ا ا وم ،رج.ا1( ا(  

 ون اا  ن إُ  ام  ى اا  أ

  1972 ة، وا ا   دو  أ م ه ا ّو .

 ا ا  ف إ  ،وو ا   ن

و ،ؤى، واا و ،ول اا  ق ا تا 

واع  ا ا، و ا اط  ا وا. و أن 

 و ا ا   إ دورا  ن ه ا   نُ 

ا وا ،ا  ا  وا ،وا ول اّى ا 

.و ا 2(ا(  

 ،ا  ا   ، ت ه ا  ام 

 وا وا  ا ا و "ا " ا إ ام وا ،

 1982 ،لوا وا وا ت ا  ا   و .

.ول اى ا  دل  )3(و  ولَ ان اُ  ركو

.وا ا ا   ته ا  اتت واا  

ا  

 م ا  ن وا ا ا   مُور اّأن ا  

  نمُا ُو ا وا ر اا  ا  ا م 

ات ز، إ إ م ا ا  اة  ااق ود اب 

 نمُ .ا أن  اى ات اا  اا  ا

ّوا ووا ب ا اّا   ار. وا   ا  ادات 

 
1 ) .29ا  ،2016  ..ة وطول  1971). ذاا  إ ا ام

ا  . https://www.alfalq.com/?p=8768   ر ةا 29 ، ،2016.  

2 ) .ون اا 2020 .(https://www.oic-

oci.org/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=ar>    ر ةا 9 ،م ،2020.  

3 ) .ا 2020.(  https://www.icesco.org/>   ر ة4ا ،م ،2020. 
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  ن اا  ا   ال  ا وا وا مُا وا

وإ آ  يا ا ن اوا دات واا  ا إ  ،

   ّ اُمن؛ وا  ال دة إ ان.

 ا   ز  تُو مُا ا ن ا ،ا ا و

ارت   ود  رف  إ  ا ا، إ أن 

    ُّ ٍة، وم َبأ م مُا  ا ا

  لا   ،ا ا  ّ  أن در ى؛ إب اا

د اّ؛  ّ  م ا  ط ا وارة و ح، 

إ   وا ا دات واوا ،ا  وا ا ا م إ

.وإ آ  يا ا ا ن  

:ا اا   

1 -   ،ط اّا  أ    ا  ) .ا اا دي  اا

ر مر  ا ا ا ةر ا ط ا). 1417/1997ازي). (

 .125. اب: أد ا ا. ص  .2 و ار

اا اري ُ ن ود اب .. ). 2000. إا ادري. ( - 2

وا  ا ا   ان ا درات  ت ا وارة 

  . ُ ن:  ان س، وة اث وارات اُم .1 .اي

.  .1واد ارُ ناا ا  ). 2014ا، أ  د. ( - 3

 نُ :زوا  يا .   

4 -  ،ا) .  2019 .مُا ا ر  ا اا .(

1وا وا  ا   :نُ  ،.ن 

5 - ) .29ا  ،2016  ..ة وط1971). ذا،    إ ا ام

ول اا  . https://www.alfalq.com/?p=8768   ر ةا 29 ،

 ،2016. 

6 - ) . ،ار أ2007  رت اا ..ا  مُ ريور اا .(

ر اظ  ا ا رن وُ أ و   ن اا وا

 .دي1ا .وا وا  مُا طا ن: اُ  .  



  

  أ / سالم بن �الل ا������                                           )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  222 -  

7 - ا ) .2020.(  https://www.icesco.org/>  ر ةا 4 ،

 ،م2020. 

8 - ون اا ) .2020.(https://www.oic-

oci.org/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=ar>    ر ةا 9 ،م ،2020. 

9 - ) .    م .ا2019ا ت اا .(د  وان وُ 

 با) ما   ة8ه/1 ا - 8/14ه .(1 ،وىم  :نُ  .

.مموا ت ارا ياا أ  ا  

:ا اا   

10- Bang, Anne K. "Textual sources on an Islamic African past: Arabic 
material in Zanzibar’s National Archive." The meanings of (2008): 349. 

11- Chaziza, Mordechai. "The significant role of Oman in China’s maritime 
silk road initiative." Contemporary Review of the Middle East 6, no. 1 
(2019): 44-57. 

12- Han, Zhibin, and Xiaoqian Chen. "Historical exchanges and future 
cooperation between China and Oman under the ‘Belt & 
Road’Initiative." International Relations and Diplomacy 6, no. 1 (2018): 
1-15. 

13- Kessell, Nicole. "Migration, Identity, and the Spatiality of Social 
Interaction in Muscat, Sultanate of Oman." (2018). 

14- McDow, Thomas Franklin. "Arabs and Africans: Commerce and 
kinship from Oman to the East African interior, c. 1820-1900." Yale 
University, 2008. 

15- Nicolini, Beatrice. "Makran, Oman, and Zanzibar: three-terminal 
cultural corridor in the western Indian Ocean, 1799-1856." Vol. 3. Brill, 
2004. 

16- Nutz, Gretchen. "Think Place: Geographies of National Identity in 
Oman." (2013). 

17- Sadgrove, Philip. "The Press: Engine of a Mini-Renaissance in Zanzibar 
(1860-1920)."  History of Printing and Publishing in the Languages and 
Countries of the Middle East (2005): 151-178. 

18- Steyn, Gerald. "An analysis of an Omani house in Stone Town, 
Zanzibar." (2001). 
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اا حو   ا   
:وا وا ا  

رومن او ان إا أ  
� �

������������������������������������ �
������������������������������������������������������� �

������������������������������������������� �
��������������������Melodahmaedamar@gmail.com� �

N :  

ّاّ   اإ أ نو ا  ن ا روما

ء ار أداة دو، ء اوإر  طوا ا،  ذ  ران و

 د  و  وا ،و ات أّا و ،ب وا 

 ا ةّ دا ا تّ ر، ووا ا ّ ،ي واا

 : أ ّ   

  را و  رهووا ولاّو ا.  

 داا ، .ء   ح واس اأ ظو 

 ة واد ا  وا ا، ووا د واء او. 

 ا   ا،  .ا   ا و 

  ا.وا روا طة اء ا  

ت اا:  ا أا اا  دا  رومن ا  ان إ.  

Title :  The Common points in the Thought and the straggle of the 
tow jurists and journalists Abu Yaqadhan Ibrahim and 

Soulieman el Baruni 

Abstract: 
Ibrahim abi yaqadhan et Souliemene Bacha El Baruni are two figures who made 

politics out of love for the homeland and a duty to God and personal responsibility. 

�م �
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Both had fought to achieve common goals, those of reformers to reduce the ignorance 
sown by colonialism among the population and this by similar actions: 
 Confronting the colonial system, the first enemy   
 acquiring high and noble knowledge 
  -using journalism and awareness-raising exercise in the society   
 making politics at the service of religion, not the opposite 
 Building the National, Maghrebine and Muslim Union 

Keywords : Ibrahim abi yaqadhan, Souliemene El Baruni, Jihad  ,colonialism. 

أو-  : رومن واا أ  ا  

اا ُو أ ان إا  اج  ، اارة (ادي اب) ب 

 29  1309/5  1888م و  ا  ارةا  29  

1393 اا 30  رس1973 .ن و ُو روما ا   دو 

 م ،  1287/1873و   1/5/1940. 

:ًم :راوا ا   

)   اان ا وات ا ةأ ان درا ر (اار أ 

وا ا   جا ذه اأ   ّ ، ذه اأ ر ا 

ا    أط  ، و  1912 ووا م إ  

ما   درا، ّ  و ،وما را 1914أ س أّو   ل

إ ا مو . روما ا  ه اوا   درا رومن ا أ

ّ ،دو  اا    ا م م1305  ،اه زا  

  1310  1313ه إ، ّ اديا   ا  ا ابا 

 ( )  أط   1313  إ 1316ه. 

 :ً دا:ّ ما   دي واي واا    

 ّ أّن  ا   نما  و م ه ا مه ا 

ّهو أن  ، وأّن ّ   ي  ه ادم    ،

ّن وا ا ظ مو   ،دهوآوإ  آ ؛م  ا

أو ا رض أو اا  دا  رأّنا  و ،ا  اء  
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ّّلا ا  ّ ّ  وا ه ا ، إذ   ر 

  .آو واي د  إ د   ،ا  إُ   أّي

:ذ  وا  

1- واف أ  و  ن وموا اده ا مر اا ،

س ده  اا ام ) اي  . ّ ار ا ام ( ا  هورّد

ّ)   ديا طم  ه   وط ،اا  ( ق

رأ ا و ،ا رهو ،أ و درو ،اط   ن ا ا

ا  ذ و ،وا ظل واا  ضوُن رّد  ؛ أ نا :

ّء رر أط ورا ي وم    أ ، ّ فأ : 

» أن أر ّ ا  أن   ،ا دار  امر  ك؟؟«. 

أ  ما  ن ا ا وم نّو(أّم :اا  .(م ولا  

2- ّأّا   نا أ ا و و ،رومن ا وا  

 : )«)1ن اروم  أطار  اء اول«

 اى  طا ا ا اوا ارة وا اّ.. أاده ." 

ا؛وم ِ ام  و و ت وزّو  ل د إ اان و

 ت إ ر  اض دوام  ،ان اا ن أوا  ،مب ا

و،   ذ أ   ال واا واوما  أوا ان ا ة.

: نا  ر  روما و  

 ا ى  ة ا وا  ظ و ،  ا إّن"  

ّاّو ، ب ا ،لوا  ِءوا ،ا وا   ،د ر

روا   ا ، إن  ا  ا، وإن ّر اّآو

ا، وإن ا ع  وط و أا وموا، وإن ا أ أأدوا و

 ا، وإنن أرا ا دة وا، ّ ا وا ..و " )2 ( .  

 
 ).6ن اروم   أطار ، اء اول، ص ( )1(

  ).6أم أ ان: ا ا، اء ام، ص( )2(
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 و ة إا روما ر ا اي أا  اّق  

د  وا ا ي واروما  ا ا    و 

ز  مإأّو اط  ددة ا )) لوق اا  رو (( 

  ه، وا ء : 1345اة  يذ15ه ا ور((،  ر ااا((

 "  زراءا ت أأوراق و و، إ ءمأ   ا 

 د ا واا ا وا ا   أ ".  "ّ د ا وارك

    و اًذ ا وً1( " أ (  .  

واي  ،ف روما ا ا ا وا  ّن ّا إّن

ّ  ر دا ا او  ، اا   ايا 

م)   (23  1914م روما  ا  ه اوا إ ر 

 :  "ّنم ا   أن   كو را  ا م

... اوة و2( " ا ( .  

ّذجو نا أ     د روما  را وم ّده أ 

ا ن، ًرا ّ ّ اءات اا ، ّ    ا ا:  

و ـ ر ُباـ ا   

  

  ا اروي ـ   

  و ُبُت اـ   او

  

  ـ ف اا   

ــ   ــ و ا ــ   

  

  ح ا ـ  

  و تـ ف اا  

  

  ـ   تا  

  و تـ د اـ ا  

  

ـ ات   ا   

ـــت   ـــت ار   اد

  

  ـ ا  اتا  

  تذاطــ ت اــ  

  

  ـ ـء ار ى ا  

ـر    ر وـ ا ا  

  

  ــ ــ د   هــ   

  

 
  .182أ ان ا ا، اء ام، (ص)  )1(

 .267-266ز اروم :ت ة  اد، ص  )2(
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ّا روما ء وا إ اء: آا رره و 

ــار إن ا ــ   

  

  ــ ــة ا ــا    را

  اــ ا ــ  ــ   

  

   ــ  و ــ  )1(  

  ّطا ا اوا و ا  روا طا، ّ  نورا 

   ا) وه  دل ا ا  .وأور (اروم ّو

ا  لد  م ؛ ُّ رو ّ   اءا 

ن أو د ا:د     

  ىا  و     

  وأم ا  وا ار                             

ا إ     ِء  

                          ا ق أب او و   

ُا     و ا  

                           ا  ل (رج) نا و  

      ي أل 

                           لوا  واد وا   

  ل وم و   ار

  .)2(و  ان أو  ار                            

 م ر وز  و»ر ن«   لو ال اد  روما

، و   اروم " ا  اروم   اا و إّن" : ارة

ّا ذه و صا  أط )3(.  

ُوّ ا ام  ن ا ا وا ه ا رومر ا

ّاّ س   ة   أ  ط نا ا   اا ا

ل اا ا    ا :  

 
  ).55 -54أ ان: ا ا، اء اول، ص ( )1(

  ).203 -202أ ان ا ا، اء اول: ص ( )2(

 ).203أ ان ا ا، اء ام: ص ( )3(
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ّا أ  ن وما   ** كا   سذا ا   

ا  ل ل ف  ** و كا    

ا  ين ا ا  ** ِ  ّ كا   

 :را ا  دقن اا ا   نا أ  

   اا واار  اح: 

 روما   ده  اكا ، م و اط إ و ،

 اّرة إإ  ، و درت أوراو ،و   » رزا

ك وأ  اّ أن  »ا  ا )   اروما (  " ّن 

اّ  ه ا ام ا اا ز ،ما  ن  

 ى وان ا م م امة ّّ ، ) 1( " اوج  نو

 اان   ارّ واول اور وانو ، ده   ّص

؛ا م  م ا  . رومل ا :ذ  ا  

ّد ون وّتأ  أم ر  **   

أ دو ا أّ **    إذا ث  

ّ :ل  

ا  ا  **   رأ  

اا  ا ** ا ر )2(  

 لو :  

ُم ّ  ارةا ر  **  ا ل وُ لَِّم  

 رى  ن ٌل ُ  ا  **ّ  أم )3(  

ا اد    ء و  أ ان وده وإاره  إّن

ما ر ، مه اا ارإ  اره، ّأ    1926 

ُ م ا (اب وادي) ةّاا  ر، م  و، ّ ّز ر  ع

 
  ).155أ ان ا ا، اء اول، ص ( )1(

  )123أ ان ا ا، اء ام، ص( )2(

   104أ ان ا ا، اء ام، ص )3(
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 اا و ّناب)، وأ(وادي  ده ااّ  إ ور ، ة ث

   ا 1957ّ أم إ .وا  ضا ا  غ  

2- ّ  س اد أا ء: ا 

ّ ن  ا  ّوا أ   رومن واااّّ ق أّن  

ّ وع ح ن ّا  را  ر، ّا و وا ا  

ل  أّو ّن ؛ُ ا : ن وء ا وال واواة إّم ،واض

 ط و م ا  ا  ا م و  "ِاَأ "    و

 اءا ر ّ ، ّم و  أن ا  ،  دا ا  وأن

ّ و  د يا  ل وا  ا: [V W  X Y Z [ 

\     ] ^ _ ` a  bZ   :05-03[ا[  إ ن او ا

ّ  ا ّا   ولء اا  ان (اتا ط) : 

ّ ن ط ا   (نوا ة ا) ء: ّ نما  ،

 و ،د و، . نا  ا   لوا  

   :و  أّن

، د إ :   امء  درا   ام مان أ -أ

 . ا ا ر اب اّ ،ي اارة اد

و ،  د    رس ز ا ن اروم: -ب

 (رة إإ) ِءإم    اكا    يا ا  و

  هوا  12   ارما 1342ر - 1924ح  روما را 

ّأ  ن ا ر ا ا ا مل اا أ  جن ا ، 

  ا ر ا ةة، و  ء  ودوره ا  رومن اإ 

ّو ر، أّماوا ا  ر  أر 22  ا1924 - 1342 ه ر

 ا ا اا أ ان ه   أر   ر ومطت ط إ

) م وا (ما   ة  ردم: 
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 ة ا  ر   

                          ّ ب وا  َء ت  

   وروح ت  ع ان م

                             ا  ِاءا    

ّا ا  أرو ّأ   

                           دم أ وّ     

ّ ة  اري ّأ   

                         ا   لا أ و  

  و  رف   

                       َ  ا  ا)1( .  

 ن  27و1343  نا أ ة ردا  ء    ر

روما  إذ ذاك و ن : إُ  

ي  ابّ و    ** َادوا ا    

ا  ن     ** ا  ا  ا   

  . ))2ازام ا  ارُ **   ور أمأ ارف 

 ما ن رد ا ا   ّ ة  ذي 6ر  ا

1343:  ه م  

أ ار  نا أ      ** ّاا أم     

أأ     **    ن ما ار    ا  

آ م  لو:  

ن أا أوا اا طوأ ** ا   

ّوَ و ** ن وأاوا اا ر  

  .                )3(ه ات اؤان اروم اي  أداق ** ّو

 
  .189أ ان: ا ا، اء اول، ص  )1(

  .233أ ان: ا ا، اء اول، ص  )2(

  و . 242أ ان: ا ا، اء اول، ص  )3(



  

  د / ميلود أحمد عمر                                                       )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  231 -  

3- :وا ا  

  ّا  أ رومن واأّن ا   ا ظ

  اّ :  ،وام ،واي ،م اي

إذ :ا ا ن ار نا أ ؛ اإ أ   را

ما :ا ا   ار   

  ة)اب) يواد 1/10/1926  18/1/1929إ   

  ة)اب(  د وا25/1/1930   

  ة)با ( 29/5/1930  إ 9/3/1933   

  ة)را(  15/9/1931 إ 2/5/1933   

  ة)نا(  27/4/1933 إ 13/7/1933  

  ة)اسا(  21/7/1933إ  22/8/1933   

  ة)ا(  8/9/1933 إ 6/6/1938    

  ة)نا(  8/7/1938  3/8/1938إ    

ّأ رومن ا  رأ  ضا و:  

 ة  (ا ا)    ر1342أ - 1906 و 

 ر  إ  أاد.

 ة  (روما)  (لمإ)  رأ،    اإ 

  د1918 اا رن اوإ. 

4- :ء اإم 

و اوا ا وط ا  ّ  تر ام ا، 

وا ن واما  ظو ر اوام:   

ّأا اا  (ا ا) نا أ ، وّ  ا واأ 

اه و ا وارات   ( ط1931 وذ ، )   اة

 اا  ، ب ا ،وار وا  اا 

.مو اّأ  ةا   (روما ا) روما 1324- 1906 
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 ( ازر اروم) وط  (ا ا) وم ا ذات 

ا  ا   ا )  ا   ،  (

 ر ازب (ا  مء اوا ،وا مء اا مء اوو ،ا

ا ك وأ ا ان اه، ود اند و ،(ا  د، 

.(ا و روما ا ) هوا  انود 

:روما ا 

ّن اأ  م ة إا  روم، وزّو ،ا  د

وّ ا واا ء واا  ّ ا م  ت اودور ا 

  .ا ا  أء

وا ا   ا، ا   ا و: 

ا  أ    ء ار أداة دو ا رومن واا

ما  ةوا ة ان او ، زوا ة ا  ً ؛و 

ّ أن  ي وا وا وا ان ا ن ّّ ه   

و  امو    لا ا ؛ ذ  ءّن و:  

أ :نا ّ ،م  دهء وأ ك اا د طة ا 

ّ  ،اا ذه ار أ ا ا ) ( يمااّ ط  

ّب اا إ) مري اا ،( و  1931 ماّ  ء إا )

ا ا(،   1934و دارّياا   اً م    ،

رأ ا اا ط، ّأ ا وا،  اا    ن ا و

 ىا اوا ،:   (ابوا ا)مة  ،اج (وا أ

(  أط اق إل .إا  ا ا  داو و  

وإ   ا 1957 يا اّ إ اا درة ا ه إ

ه  ا  وّ غ  وّ أ ، رأ اارة ادي اب

  ا .ن ا:روم  م ا طأ م   اط  
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م   ا)نا ّ و ،ن اا ( ه ا نا ه أ

  ت: 

  قا     

                          مذي ا ا     

 ا   ىر ام   

                        َذأ  ن   أ)1(  .  

    ا  ن أّو1911و    ا   ل

د    أ ان ه اا  ان اي أ ارومّ وّو اد.

اط   نا ، : ء  ء يوا  

ا    ن مأ   أ أم و)،    اًد و

ا   ا  ءا، ُّت أّوا (رومن ا) ا  ، 

وأ  م 2(..) ي(.                          

  ا د  د ووط و  ان: ل ارومو

ن ا ل إذامّ ىم ع و  ** ّ ى ا  اءا   

  ا  أ   **   دا  انأر   

روما  و ّأْنر    أو وط  هو   رأ  

 ،:ل  

ا  اُ يا  

  

   اوب ات  

  ت اأ و  

  

مــزت    اــ   

  إ  نأ آ  

  

  أن  ا اة  

  ومى ااة  ف   

  

   اةـ    

  طا اةومى   

  

  لــ   اتــ   

  ا د أو  

  

ـت   د اا   

  ّ لى اوم  

  

  ر ا اات  

   
  .87أ ان ا ا، اء اول، ص  )1(

)2( ا ن :اا ول ،أء ا96ص  ،ا  



  

  د / ميلود أحمد عمر                                                       )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  234 -  

ُ إذ ذاك  أ  

  

  اج ااةظوا   

  ــ ــ و ــ  ــ  ةــ ــ ا و  

   أو ا  إذا  

  

   تا  1(م(  

  وان اا  ده  رومد ا إنّ   ،  لا 

 و إ أن م ّا ا ات اق، اا ا  ا امإ  

 وظ اا  ا )من اا   (و ، و إ 

 ن   رة) إدارة   ك  ن يه اواروما را(، 

ّ ام )  دوإ ( ء  م ط ّو ، نر  د

 وان اا  و م ا واا أً دا إ اطا د ،

آن او ،ا ّم و  ا  ،  ن و  اأ ان أ

ا وااط  اد  ان،  ّ  تواي ، ن  دو

أرن (ا  واّاء ن ن ن اا  ااط اي ن ن إن 

طا ا (ا ب ووا زا  واةا  رو ا ) 

اا ا(.  ر11و   ودى ا1330  - 16  ن1912م 

ون إا و )د  ام(، وأّ  رومن ادة ا إ  

   و طا ر  ا د وّ، ا إدارة  ي

أو إ  ي ؛وا   ًءَاط   ذا ا.  

 ن إوا ء اوز ا روما ة  دذي ا  ع اا

1330طا ا  ن ر  ء يوا ،، وّ  ر رومر اا.  

 :ن اا ا  ء ي ذي "  و  رخن اا  ءة وا

  ا1330اا  ،لا دم  ا   و  ا  

و ،ور اا ن ا روما  ن ث ا ة 

 ا   ذها     و ،إ ا   إ و

 اوواطوا ف ا  ا ع اا ا ،  توا

 
)1( ا) دا  ة ت :ا ا(  
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ّ ا  ،اما اا و  ذها  .  وا ا  وا

  .و اروم   و ا ان وره ر  اط ". ه

  ه ا ام وو  ا   ا  و 

 ود اد ، ّ   م إ اروم ا1913  رس 13

وا ب اا وف ومظ، إ ا  موأ   ربوا.  

 وان طا اب  وا  ن   اب ا ر و

1915 ، م  اا را ،  :  نور ،

،ا وأ  ا و ،ا  1918 وذ.  

 ّ ا   اف  نا  اد   1919 اروإ ،

ا ا ،ّ  أوار ا ،  ن وامر ا ام و

 ، درة إ ق اوا ا اود رج  دا أ، و  ظ

  .او  ا ال اوع

ن ا و ،أ انن     اروم أّن   أن مّ  و

 ظا  و ر و  إ ، ّما   .  

  نا ل أّنإ : ط روما"  اّ    ،أ و ،  

ّر ، ط ج إأ و   ، ّن ّ  أ  دة

  .)  " )1ي

 ر  روم إ أ    ن1355ا ء ه:  "  

  إذ ،أ ا اط د و ،إ   ةا اط

ّ ة ا و ،م أو اا   لا إذا  ". 

 :ا م     "و تو ّة ا اذ أورا   ما

 أول  ا م ر  (وان)  و  إ  طا، وأّم

 
  .102أ ان: ا ا، اء ام، ص  )1(
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ّ ام  ت و طا   ،با    ع

 1911 - 1912،  را   1(..).وم(.  

 را-  أء اوا روا طة ا:  

  :طة اِء ا أ 

ا    ،ة اطاروم    ذجأ ان  أورد

ّ افا  وذ ر  ّ طا ب،  اوا زا  

ّ ا ا ا  ّ ء ، ِوب اّت وا  ت

اا ه ا ء ، َ  ا وْي  ا ا ا

ّاءا، ّ يء اا  طن او ، و اإ  ،  

 ا  واء  ،وا وان ،واورال واواة وارى 

و ا     ي. وّن  ر أة اه ا ا 

اّ ا ل:وا   

 "أّم را   ّ ل ار ا ا   دأ ا   

 ،ا  ا  اط ء اا    روما  

ن   رؤءِ ا ا وا ،وا  و ق ون ه 

عدا ،    ا دا ا أ  نو :  

  م.ام  دات وت  أ إ دى    ّ ار

ا   أن ن ا  اد  ا ا اا، وأّن

أو  ذ  ا  انإ  . 

ّ  رواّ ،ءا اه إ  ددي ام وإ ،ا اا و

وا.. اء ا  ب واا  وا ن ان أ  ،. " )2 (.  

 
  و . 224أ ان إا ا ا، اء ام، ص  )1(

        ،روما  ا  ،اا ا ز روما  ن ة : أم

  و . 44ص 

)2( ا ول، صأء اا ا 94ن: ا.  
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 :(ب اا) رة اِء ا أ 

  وو (ب ا) ة  رومها ن  يس اا 

و ط إ  ر و ،طة ا س ا وا ا أ 

  :لان 

 وإّم، قا  إ ّ ا ا ا ،أن  ُ  رأ"  

إ   با ا ّم ،ا   با  ا إ اط  

   ّطا  ا. دان وك وو    با  

إ  و ،و ر ا ا  ا طوا ا  

، ّ  و ّاا   ا  ا چ       ۋ  ٷ  ۈ  چ  ة ا 
  . ) 1( " ] 10اات: [

ّو  نرا أ ّ  روما،ل إ ر و م ،اط ،

 الوا ،ا:  "ّنإ رى، و   ره ا     ،رى

  . )2(و وا  ودة، وأم ة ودة..)

ّوا ا  ن وا أ   روماّإ م  ام دن ا

ر ا  ،و،   أم   .. وأ م  ا:  "ّل

 ،    إ وا   وب اا 1931 ، د  و

 ش  ا    ارا ر ذ اوا ،   

  ىب ا1914ا  "  .  

  ر وإ روما أ نا  ر20  ن1343ّ ر   

و ،اذ ا  ا "  ا ا ،ل: ان أا  و أذ 

و...اوا را   ي ، و     " )3 ( .  

  ا  اا وّ ،ان ى اروم أ و  م

أ روما أط  ،ؤى اوا ّوا ا  ا  ناّر ا،  :

 
  .196أ ان: ا ا، اء ام، ص ) 1(

  .178أ ان: ا ا، اء ام، ص )2(

  .232أ ان: ا ا، اء اول، ص  )3(
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  طا اا ا طا ،ذا ا   أن  ناا 

:د لا  و ة إ و و  "   روما وأط

ّا ا ارة ا و ، ة رو و اط  طا ا 

 و ، را أ اء و [| }  ~ � ¡Z  

]:20 ا[ أ و [! " # $Z  ] :14ا[ وإ 

  ةاه ا ء، وة زردا  و  اء أ  را   م

 اا " )1 (.   طاا   ل إ، إ م  ان، ُر

ط  طا ًء ان ط نا ل اا  ،  بأو ا

ّ  ا.  

ّو  نرا أ  ى اروما   رت ا ابوادي ،

إ ر  ل م: "  ،اب  رت ا  ا  ل : إم 

ا  ،اءةوا  ّم وإّم ،وم اب  را و    

ّا ا ا ة ، ّ ما  م      ا ا

   ، ا واط اّ   ، ان واى، ّم

 د أِء اّ ا ، وا   واا ّ اة وا ارزة اب

  .)   " )2 أى ..

  نوا أ  ز ورومل: ا با  ال اب ادي 

 "ّ ا ..     ،با  اوا ذ   :إّن  دا 

     " )3 ( .  

  ِء اة ا:  أ -ج

ّوّوا ا  ا  نا أ  رّ ا   ن

د   و موأوط،  ذي  أّن  ر  أر روما

 1345اّأ ا (ا ا)و (اب وادي)  ن  و ،20 

 
 .160أ ان: ا ا، اء اول، ص  )1(

  .210أ ان: ا ا، اء ام، ص  )2(

  .211أ ان: ا ا، اء ام، ص  )3(
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 1350ذي ا ر إ ر ر، وا و امن د ر  أر 

12  1353ر(ا)  ن . ّرون ا  نا أ  وم

ّا  جو ،ا ة اوع و ل   ظو 

  ا ّ :ل وا   "       ..

  إ ون ا و ،و ور ،ا ب إق واا  نا

ء ا   ،ء ق وط  ،وا وا ،وا ا  ،

ّق، وول ا وإذ ذاك ،اأيا  " )1 ( .  

وا ا:  

 وا ة ا ض اا ا ل أ رخ واوا 

  :ا ا ا ا ا م إ ا ،ان

1 - ،ا ا و و ل اة روه   ّا ّا وا 

واّزوا ّ ا وا ا  ن إا أ  ك.  

وع  ّ   واَ ،ا اد  ح ا وا وار وازدر إّن - 2

ّري و.وا د واى ا  ري 

   م، ّ  ك ت اى  أ ان  ة  اة - 3

: ه او ،اا مه ا 

  واو  أ ا  ي ّا زا ا 

ّاروا ة ا، .ا ما ا وا 

  ذه ااأ .طأ    

 وأ .ا روما  ن ه 

 .ا ا  ذهأ 

 ر، ا  ارا رّو     ةة، ا،  و

 . واضوة اة ر ات  م ، وا وم ،وح

    

 
  .145أ ان: ا ا، اء ام، ص  )1(
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ا    جا ا  
 ا ا»«  

 ا آم ر ا واا 

 من اما 1892 ) * (  

�������������������������� �
���������������������������������� �

merbou2002@gmail.com� �

N :  

 ن اّإ ا    ذات   لض ا

 ري، وا ا ،ا    جا ّا " "  ا  ،

 )ل ،اا دا 1869، و - 1286 ره ا ا م ،(

 اّب ا وا ا  ّ ،ق أاس زاق، وك أ اره 

ا ا    ا اري اي  . و أن ّض ت 

 ا  إمء ارس ّ إ1892  أ 18 م و من 

   "ل؛ " إدارة اّا  ل ا  ذ  ،

  23   1907. ط  ِ  ،  

 ر  أن اا ورؤ ،طا ّه ا ا ّع اا

 ن  ا وا    ، وا أ إ أن ء ا أن  ا

 رأ     ّا  ا  اس؛ق أ  ره ا ع

 1914 أن إ  و ،  ّ ص اا   ،أ 

 
) *(  ادر ا :ذ اا  ا ل أ ّو      

 ا ّمت اار ا   ن. ك ذة: داديا أ  .لا 

.ر     

م
  
�� �
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 ر ةا رو :28   1933أوت ا ،08  ودى ا1352 .ه

  ر ا وط ّاه و ا واه.

  :ت ااارة اا ر ،اب ر ، جا ا  

Title :  Sheikh Al-Haj Hammu bin Muhammad Al-Zaghba  
(known as Al-Muallim) 

(among the first to found an Algerian Quranic school, under the French law of 1892) 

Abstract: 

Sheikh Haj Hammu bin Muhammad Al-Zaghba, known as ‘Al-Muallim’ 
(The Teacher), was an educational figure who put considerable effort in the 
field of education during the colonial period. Born during the year 1869 AD - 
1286 AH in the village of Beni-Isguen, Ghardaïa, Algeria, he started in the 
field of education in local Quranic schools. He went then to Souk-Ahras to 
work in commerce where he began teaching secretly in a room at the back of 
the shop where he worked. He was harassed by the French authorities as it 
was against the law of October 18, 1892 to establish Arabic-teaching schools 
without a license from the occupation administration. This prompted him to 
seek a license and receive it on July 23, 1907, issued by the governor of the 
Constantine Province. 

With his patriotic reformist thought and forward-looking vision, Al-
Sheikh Al-Muallim was able to open a wide horizon school in a narrow small 
room where he was teacher and principal. It was God’s will that the flame of 
this school fades eventually, but only to glow anew in the Sheikh’s hometown 
in 1914, where he opened his own house and set to deliver the message of 
education until his death on August 28, 1933 A.D, Jumada Al-Ula 8, 1352 
AH. May God bless his soul. 

Keywords: Zeghba Haj Hammu, history of M’zab, history of the Algerian revolution 

  مو اا  اا  ّف ا1830ّا ر ،ا را  

ّت اا  ءا وو ا ّا  ،اا ي وااا 

  ؛و  رات ل ا  د  ن دا ا و

ّوّه ا أن ور ..و ف   و رات ا  ،وا

 : "رد وال اأ  ور و ".  

وا واارس اآم  اّ اّ رة اّرات؛ اّاّ و أل ه

ّر وا  ا   ،وا وا  وو ،طم  
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و  إ 1(ا(  ا   ءإم إ   "ّيا ّم "   ق

 أن ا إ ، رّه ا      ارس واوا وا

ّما  ت اا  ة أ  ؛ أنوأن  وا ،

وا ،آن اا   ظا     ّو ا   

ّوا ،ا ّا اّاا .  

 اي 1892أ  18   امن ل اّ أ اا  من

 إ  ارس ءإم   ار   "لإدارة ا "  و و

ّ)2(، وا ر ا ّ  ء، ّا  وات! ووا 

 أوا ان ا  ،ن  امت   )3(اة اارس  ت

  ا1920ا  ا رخ أا   )4(.  

 ارس اه ا ة  ارأّم مت اا    م 

آن ا5(ا( ّاد اا  سروا  ض ذ م إ مى، و

 
)1(   ازار ا أورو أن ر :ا  ا أ 1854  ا    ل: إّمو

   أن أظ .ّى ا ر- الا   و"ب " -  ارسد ا

  آم90ا    ر1835) ات     و ،1847 ى (30 

رص ،ا اا ر :ا  ا أ : .40 ،44.  

  .240أ ا   ا :ر اا ا، ص )2(

)3(  :ا   ا ل أ ن" أوا  تم ا ّت اا  ةارس ا 

   أاد أو ت؛  ا 1920 ّا ان، ّ ام ام ة  ا

.اا  ّا ّا  

و  ا اّ اارس ا   ان وارف، وا م  اآن  اس؛ 

أو ا ارس اا ا م   ى، وأاد أ إ أ أو ا ." 

ص ،ا اا ر :ا  ا أ :238.  

)4(    ، م اا  ة  ر أّن أول را ز 1913 ،

  ؛  241 ا ّس  م  .: أ ا  ا :ر اا ا، ص

 أول  ه و أن .ا   اه   ر  

اا أّن اا    اارس اآم اة (ا) ا أ  اآن  دون  )5(

.مت اا  ز ،ادا   
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ّ ر إّا   ر ن موأ ،مت ا  ما  

  .)1(س  ه اارسوااد ا ّر

 ت اا آم ر اأ ا اا أوا   وإذا

ّا ا   "  جاا   " ،أّو  ن يا أ ا ل

، و أوا اا ا ا  ر)2( ر رج أار ى  اب

ر  ّآمّ ّا   ّمت ا   وذ ، ه لأ  م

  اارس  ا ااي رة وودة.

 وا :ا اج إا     جا  ا 1869 ا 

، أّ اة: )3(ه)،    ، داة رة، و دا اا1286ه أو 1285(

 "  ا اإ   ")4( ة  ر ، "د" آت اأو  ، 

)5( ، أ ّأ  ه ور   ،ا    و :

ا اإ  )6(. جا ا ّ أ ؛ و  

 ا م " جل " اا اا ا ن اأ   ،  د

ّوا ا ح وّق وان واا    ا  ّو ، 

 
)1(   ا را اا  ل ،لا   اردا ار ا  رةد اا

.طم  ُّ ا  را ا  

)2(    ا ّا ا إ ، ن اا أوا  اب  ةا را 

 م  درس ،ط ،ا اط آراء ا :و ا   : ،

و  ار اا ا او رج اب  إ اّ إا   .54ص

 :ر  أ ،ا اا  ز ح1924 : جا    : .

  و ال ر ا   ا ار196 ..ر  اب، ص

)3(  :د ر دة123  : /1869  : دا رة و ةرة دا  رت

08 /12 /2020 .  

)4(   ن ت ا  ا ، جا    :ا   ا

.   

)5(  ة .ا     اإ :زة ا ا  

)6( .(ا  جا   ا) ؛ اإ   ة  :ةا     
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  ا) ات1876ا  رة إ ر   ه هأ()1(،  أ

آن اا  ةا او ا ا  رف اا  دئ2(و( ،

اك إه آمو و ن آداوإ آن اا    ة 3(ى(.  

 ا ا " " ا  در 4(أن( رة ر أن أ )5(  أر

 إ ل اإر  جا وا  ّر ا ،اب رأ  ع إا 

 ل أا اا   ا ا ،م اج  ، ق أاس ّرة

اموإ أ إ )6(اسق أ  و و ،و ،ا؛ إ)7(،  و

  ورج  ا ا أت إ   ورا  ، .ن اّرة

 و ءه وذ اموإ أ  ه ّا ّ،  إ إ

ما  ا  ا  وط آن اا ،  ة  ا

 
)1( .(ا  جا   ا) ؛ اإ    :ا     
 أ  و أو  ث  اّ أو  ن  ،ا؛ و ا ذ  )2(

  ت    م   (تطا  ا) راس   
 ا ت اا ّ أن إ وأ .  ا  ت اطا   ا ،أ

. زاو  آنا و  ا  جا روت أن ا  
   ّا أم ا ا او؛ ا ا  وا اون ا و

1875   ا اواء، ار ا : .مّار ا ة  أن ا  1875 
  . ،356اءة  أدوار ا وا واد ، ارات ار، ص1908 -

)3( .ا  جا    ةة: زا     
)4(  .ا  جا  ا  :ا     
)5(   ّوغ ا ه ا تأ  را  حا 1881 ر ،

، و أرت  ارات  23م ا  أ  اّرة ا دا  رب 
 ،ا أو  ر اام إ وا رّ  رةّه ا رب امأنّ أ إ ما

ودي ا بأ  او ّرة ا دور ، اإ : . ّدع ا
  . 134 اّي ّ اري، ل   در، ص

)6( .ا  جا  ا  :ا     
)7(  ةء ا دت ودادة، ذ   مة: ما     ق ريّا ا

    اس1917أ.  
  ء اأ    ا  ن ،إ ام   جأن ا ا و

ام إ ا  مت ق أاس، و مت "  ّ ا"ا م إا، وإ ا ل 
.ل ا رة  
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ا ا ري)1(  سر رت ،رف اا  دئآن وا 

ة اا   أن  ا ت اوا  ،م    رة

    اا1900 . و  ل ا ا   امت

 )2(  ة دا ا دوم،ق أاس او  ا اي 

اا   و  جاس. اق أ ءأ   

ّ  ا أ أن  إ ء ّ اّ ر  اات اع

ّوا  ءا  وأن ،ا  دئآن وا و ا  

ّا  ّا ه او .ا  ةوا ،طا رآ  أت إن  

ّر ا  ،ه ما ا  ت ض )3( ؛ أّم ..

ه اّت و أن   ا ، زاد  و وإارا؛ ر أن 

  ر  ّا ّمت اّآم ر ءم ّر   

.أ  و ،  ا ر   

  " جا "   اسق أ   ر يا "ا "  ر ابأ

ّا ر رس واا  ن ا 23   1907)4( ، ار 

، ط      ر  م اسق أ  أّن

ّا ر ن ا؛ وإدار  ا  ر  ا  جا 

  1913)5(،أ وا ،  وأ "ا ، جا " ا وّا )6(:  

  دةا   ،ارس اا  ترج أو رّن ا55  

  درا من اما 18  1892أ.  

 
)1(  .ا  جا  ا  :ا    

 ا   ا   : زرن. )2(

)3( .( جا ا زوج ا) اري؛زم    :ةا    

)4  ط    ّار ا  (BERNARD: ، 23/07/1907.  و

  ة  ق أاس  اار.

  .241: أ ا  ا :ر اا ا، ص )5(

   : اار  ام، و إ ا ا  آ ال. )6(
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   أن را ّا اّصا ر ا  واّرا ا 

 ّماّوا ا   ت اّر. 

 ّار ا اسق أ  ة رال اأ و ،.  

ّا  د ره ا  ّا ،  ع  ر ا  

   ا : م  وا ، اإ اإ  )1( ،

   رة وا)2( و ،أ  لا  م   و ،

 وإ ر ،اسق أ  وعا ا اج  أن ء ا  

اده ا يا 3(ا(،        اب.  

  1914) ي ا 1332 ،1333ّر ا (ه   دة إا

4(رأ(   ّو ،  ا  بة أ  دهت أوو 

،ءأ  هن وا ا(ةّا )  ،اإ  دوا   ن إذ

 إ ا اب رز ارها   .و ،و ،و ،و ،و 

ّاّا ، : ،موم ّ ؛ دهع أو ر .ا ر، وذ 

أم مة ، ور  اّى واّح، ن    )5(وث إمث

ّدئ اآن وا .ا   

 أن ا  "ا " ّ غ   رأ  ّوا ّا   ط ا

 ،أ  وم  آ ّا ا   اب داره اةأا   ة 

 
)1( .(ا  جا   ا) ؛ اا    :ةا     

)2( .( جا ا ) ؛ا    :ا     

 ر إ  ق أاس، أم ا    زرن: أنّ اّ ام  م )3(
  ا  را رة.1900إ    ّه ا دة   

أّ ا    ب:  أم أّم ام إ ا  أن   ار 
 و ،ّآن.اا رو ا  رة اإ   ا  

إذ م ات ااردة   ار ا  وم دة ا : زرن

د، أ  ّدة ا ب  إ ادر  ض أر اا  ق 
 أاس  : .ا   ا  :ب، و  ا  زرن.

)4(   :ا   ا.نزر    
)5( .(ة ا) ا  جا     :ةا     
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ّا  ءءه وأأ  ر؛ .رفوا ا  دئو آن اا  و

 و  إ ام وا  ّع اأن اّ ة ا    

ّ )1( و .. ورا ا ا نو ، او ط ا  ؛

ا زو   در ور "   ية  )2(" ا     أن

ّا  اف اام   ّ  م ؛ إذا ر  ي زواب ا

  داره ش ا )3(:  

  :أو.ا     

  م :ن  ا   اد.

 أة اه ا ن " "  ّا م ،ا ّة ا  ا ا

  ؛وج اّوا ، ن زو  دأو  و ءأ 

.   زو ّا  

 ،ا ا موإ ،ّّة اّدرة وروح ا  جا ّا  فُ

و ،م و ّن ا  .. دة ز أوا ،آن ا ه

ا ح ا ،   ،ا   ، و  ا؛ 

 إ أمر ا  ط و  .ج  ي ا  ن 

، وؤا وت  ، رس  رأ دا  ا ،ّروا 

   اّ، و)5(، وا ّ ا راس ا))4: ا  ّل

 )6(زي    وا ،)ء )7ا  إذ ، و ،

 ء اإ     ن ت ا  دون  ة ا

  ،8(ودور ا(:  
 

)1( .(ا  جا  مم ا) ؛    :ةا     
)2( .ا  جا  ا  :ا     
   : ا  اج  ا  . ا )3(
  .  18 ا ادر: موة ا اّرا ل ا  ّل، ص )4(
)5(  ،ا أ  :اثا 1 /398.  
  .55ى ا ا: اّ ا، ص )6(
)7(  زي    ة ا .ات ا  ،و   
)8(   ن ت ا  ا ، جا    :ا   ا

.   
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  ا  44د ا1914   ّم24إء 

  ا  45د ا1921  ّم12إء 

  ا 50د ا1924   ّي  01إء 

  ا.  35د ا1925  ّ  14إء

أ جا ّا   ةز هو ّا ّوا   ب  و آي

ّا وا ، ه ا أّا  ط  ، ا ا  ،نا 

 إ وّا،ّوا    ون أ و ة إا  ن ام

 ،آنا  )1(:  

  أ   و ل
  

  لا    وأ  
  

  وة اآن  اّس
  

  سا أ  ا  
  

  لأروع   ب  ء  اّ اج    ا  ،ا 

ّاّوا  ّ أ  ا ،ل وا     أّم 

 اط ّل اأ مخ ز  ّوا ت ا "ر، " اأز ّوا ،

 ّا ا ّ2(وا(  أداء  ر  ا ء ا و ،

3(ا( را ّا  رةرس، وز   2193)4(  ب ه أنض أ

أوت 28  ة ر :  رو اأإ أن  ) )5ا وره

1933 ا ،8  ودى ا1352اه و وط ا ه. ر واه. و ا 

 و را م   64ر .  

 
)1(  أّم  اوا ،ا ا  أ ا  آن ذا    ةه ا

. درس ا اوا    

)2( .( جا ا زوج ا) اري؛زم    :ةا     

)    ا    :ب (ن ظ  إا  اج  ا؛ 3(

.(ا ا  

أم ا  :ّب أنّ اّ اج   زار اع ا  ، واة اة  )4(

 .ا  ّا إ  ، ء إ اإ ا را  

)5( اإ    :ةا    .(ا  جا   ا) ؛  
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:اا   

1- .ا  ة :    اإ ا  

2-    ل ،ريا  يا   رة ا دور : اإ

  ،ا اا ر ،در1 ،د1 ص  ،131- 178.  

، ة " ا  ّل" ا ادر   : موة ا اّرا ل  -3

 ،  ، 2010ه، 1431آل.  

4-  ،ء اا ،ا اا ر :ا  ا ب  1954-1830أدار ا

 ،1998ا.  

5-   ار :ردم  ط     جا ا إ

BERNARD :ر ،23/07/1907 ذة: داديا   ا و ،

  ن. ك

6- .() .   زي ا  ا :   راس  

7-  و  )  ا :   راس ،اب وادي 

 :ر ،( جا ا أ  05/04/2021و.  

8-  ،ا أ  :اثا ق 1ق إ 15 :با  ،ا 1999، ا.  

زرن  :  ا )  ر  ق أاس،  ا  ق  -9

:ر ،(اسي  04 أ2021.  

10-    ا اواء: ار ا1875- 1908 وا ا أدوار  اءة ،

  ،رت اراا  ،دد21وا ،1  ،2020 ،356- 381.  

11-  ،ا ا :ا ى ا2007.[ ] .  

12-  و) ا اط آراء ا :1239- 1332 /1914 -1821ه  ،(

 ،دا ،ارةاث، ا1998ا.  

  ا    ق أاس( :   ا  ب -13

ر ،(تم10: ام2021.  

 : جا     

   14- اب، ا  ر ،ا 1992.  

   15-  :ر ،(اب  ر  و ،  يا ا )  ا

24 2020د.  
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ت اا  

1-  :   راسا     ظ ن) ،   ب :

.(  اإ ؛ اا ا  

 :   راس  

2-   جا   ؛ (ا  ة   اة: اا   

 :ر ،(12ا 2020د.  

3-   اة: اا      جا   ؛ ا 

 :ر ،24ا 2020د.  

4-  ر ، ،(ّا ) ؛   جا ا :ا   4 د

2020 .  

: ا زة  ؛ (ة اّ) وأ ءات     اة -5

  اأ. ات  

ا ،(ر  اج   ، (زوج  زماري    :  اة-6

10 2020د.  

7-  مم ؛ (ا    :ةا    :ر ،(ا  جا 

09  2020د.  

8-   ؛ و   ا ا أر) ،  مة: دادة ما  

 :ر ،(ّأخ ا 26ا  2020د.  

9-      "زوج ا "ا  ا  ا :ا    : ج

.  ات  أ ،  
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ار ار:  
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:رار ا   

  

 ط ، رس و  فا  

  ا ان ون
  

 ام  ا  فط ا ز    ض ا 

  ر آم   ق اسأ. 

 ادة م18 ا   9 1897د. 

 اراء م ا  ة ق اسأ ،وا  اد 

 . 

ار 

 ا ولا : 

  ز    اض ،ط  ا أم  ا 

رص اا وا  أن  م وا  ا ا  را. 

،م    ل لطا  رسء ات أ دوا ارس أا 

،ا و  دة55: ا   18 1892 أ. 

 ا ما: 

ة ا ق اسول أ   ا ارا. 

،  23  1907 

               ،  

            ا ا 

 Bernard 

  روإ ا  ة ق اسأ 

  24  1907 

 ا ا   

ا ة              اا  

 Bernard  
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اط ة ا   
   نُ ن ح   

)1280- 1331 /1864- 1913(  

 )1305- 1331 /1888- 1913(  

� �
�������������������������������������� �
�������������������������������������������� �

mustapha_bendrissou@yahoo.fr� �

N :� �

ا ُ ا  ان وا إ  ا اط ا

 ّ ة  ،ا أ وم ا  اوا  و

  ح واء. "    اي" )   َ ن ن: 21(

 و ،ا دوا    ا   نا ا  أن ور

  أن  اط أن ا إ ،مر اءات اإ   ن وأم

 م ا وأظ  ،د    إ  ره نا إ

  ده  ءه، وأو  .وأ ا  

ا؛ و   ا د   م ط   ت 

 ا  ،أو م   ه ا   لن او ،ا ،اب وادي

.م ر   

إ      ّ ظأن ا ه ا ات ن وا 

ا  دًرا وًا، واً   ورو ،ًج إ ه   إ أى 

  ََ ق، وأما   ذ  ة أن  ،عب ا  

  م
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 زا  ن أن  آ  أظ  ،ل ار  إن ام ى ة 

  نا  دا "   " . ا  

:ت اا  ،   ،اط ،ا اب، ا ،نُ

ا وا.  

Title: Sheikh Tfayyesh: A Poem in Praise of The Sultan of Oman 
Faysal Bin Turki - A Critical Study 

Abstract: 
Qutb Al-Ayimmah Sheikh Tfayyesh, took advantage of the relationship 

between the Ibadis of Oman and Algeria to introduce the Ibadi school of 
thought and publish his works. He wrote a poem of twenty-one verses praising 
the Sultan of Oman, Faysal bin Turki Al-Busaidi. 

The reign of this Sultan was not distinguished in terms of running the 
wheels of government, especially since he was under the pressure of the 
British occupation. However, Sheikh Tfayyesh viewed the Sultan as an Ibadhi 
ruler with an anxious heart for his religion, so he praised him showing his 
generosity, the nobility of his lineage his efforts in Encouraging knowledge 
and scholars. 

This study was carried out based on ten copies of a manuscript scattered 
throughout the libraries of the M'zab region, Algeria. Their order of reliability was 
determined first by the accuracy of their texts then the dates they were copied. 

From among the characteristics of this poem is the rhetoric in which the author 
expressed his longing for the sultan who was far in land and body, yet close in heart 
and soul. He expressed the anguish of separation and a wish to accept all hardship 
except to be kept away by The Sultan. He concluded his a praise saying that people 
of Oman would be fine as long as they had The Sultan a leader. 
Keywords: Tfayyesh, Faysal bin Turki, The Ibadi school, M'zab, Oman, The 
Bousaidi state. 

  :ظ 

) اط   ا ا ا ُ َ1243-1332 /1827ه- 

1914 ّ ة ذ  ،  (21  :نن اُ   َّ 

 " "  دأ أ ي، وا   أ  ن     

ّا وا  نُ )1( .  

 
)1(  ،ما ا  ودوره    :ا    لا 47.  
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ُ اة ِ ا  ال ا اَّ ا  إ اق 

ا َوب، ووا َّا أ م  ه ا  دة روما 

 : ة "ّج اا اروما   ")1( ا ر ن اا و ،

  ه ا طُ ن وزر ِ ل اث ام إ اب، 

 ّا "  نُا 2(" م(.  

 مُا ا  ةه ا  وا وا "   ")3 (

  نُِ د1864ه/ 1280ا،   وا ،ّوا  فُ يوا

  .)4(ار، وا اض

 َّ " "    ا ،ِا   َِ1867)5( ، هُن وا 

 " "  ه ووا  و ت اوا  ،ا  " " -نُ - 

  ا  او ،ل ا " " .  

إُ ن  رع واه  ا ،ز  ام ّ " "   د 

1871  اُن ُا ُ ا ا ا   ء ُاا  ،

(ت:  "   ن ا" ، واِ ََُّ  اِ )6()1871ه/ 1287 (ت: 

 
  .46-38ام: او وا :ات زء اح إ م زر،  )1(

)2( ن ز   دا اب ا م  ن زار  ء و ،  د ر

 اا واد إ أ اب، ام :ن  :ر ن  وان ااء 

 ،مي ااري اا اب ا  ل ،ا166ا .  

)3   ا ن، وأ   ه ا ا ماء اا  ( ،

  ُم ا ي: اا    :ام ،ي ا    يو

 ،ا ر48.  

)4(  ،ا ر  ُم ا ي: اا   48.  

)5(  ،ما ا  ودوره    :ا    لا 49.  

)6(   ،ة اا وو ا ا د  ن ر :ر160.  
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 "    ُ " . ون )1(  ا) ا1871ه/ 1287

وا دارا 2(ا(  ،و  ها  ر  ،1305 /1888ه)3(.  

 ّ ا " "  ا دمُ ا   لوا   

َّوا ،مُا  ا    ،دا راى اُ  

 ا و ،ُا  د أن ا  .حرة ا حوا ،دا

إ إرء ا ام، ود إ   اُ "  ،" ام ،ل 

  نم اروإر )4(رة از   فِادر ا أظ  ، "  

   "  :)1310- 1314 /1896 -1893ه()5( رات اا و ،

  ن، و  ع ا ا ُ "  اإ " أخ ا ،

 "  ان ")6( ن أ ا ورو م   ه أُ و .

ا ا  ريا ذم )7(.  

أم  ، إذ أ ارس  ة ُ " "  ف  ان 

طء اأ ر  ا ا  ر ،و  نإ )8( ،

  و  ن إُ  ا دوا ِّ ُا ا ظ ة  3وه، 1331ذي ا

  ا40ا  9(1913أ(.  

  ر  ء اا و "   "  أن ا ارك اُم

   ر، وأمز ُ ان، وُ ُ   عٌ وااط    اط

  ُ  إ ُ  ُا ن َّوإم ، دا  ُرأ 
 

  ، ( ا رث   ا).  92ن ا  :ا ان،  )1(

)2(  ،ما ا  ودوره    :ا    لا 54.  

  .2776/ 8ل ، ا ام  ، طرق آ) 3(

)4 ( ،ما ا  ودوره    :ا    لا 80.  

)5 ( ،ما ا  ودوره    :ا    لا 86.  

ار   ان  إ  أ  رون  إ اد :رة ن ) 6(

  . 34 اي، 

)7 ( ،ة اا وو ا ا د  ن ر :ر 258 ،259.  

)8 ( ،ق إن و  ا ا    دور آل :را م  ا 109.  

)9 (، رق آلط    ،ما 2780/ 8ا.  
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 ُا راح او ،ا ا إ ه، وم  نو ،- ر

ا-  ، تدت وا   وأن ن، وه ا  ك

 ط )1( دا  الأ  عطا َ  أن م   وإن .

 ِى اأط ا أن ،مم و   ٍف، و    ، ةا

،  َ أ)1314- 1320 /1896- 1902(  د   " اري 

 مُا ا  "   " .ا    ام ،  

  :) )2ل  اول

1- ُد ا م ُو 
  

 ُ وا ،ا َِِظ
  

:أ  لو  

6-  ْأ َُمُ َُ ْأ 
  

ُوأ ِِ، واُ ُب 
  

  ّأ "   "  دون ،م اَ ن و و   ر 

.ذ ُ  د  ة اوا .و أ   ادا  

ا  ةَا ا و  

ا ،ا ،اب ت وادي  ةا ا  ةا   م

 ع و  ا  ،أو م   ا   لوا ،م 

 :ا  او ،م ر 

1-  :ا ّشا :ا ر .دا ا   13 ور ،

  .226ا  اس: 

 
َِِِة َُ ِْ َُن وَأْ زْمََِر "و ا اط    ن وو :ل  (1)

ُِْ ِةَِو ،ََِِْ َََِِْو ًَِو ًَِ ُُب اَْأ َُْو ،ََِْأ ِْ ،ََُِِِ ْ

َِِْ إَي ِ َوَِِْ إَي ِْرَل اُِ أِْ ََ َو اَِ، َوَِْاِْ إ أََْء َِ، َو

َا َُْ  َسا َُْ  ََْو ،َََِِْو ِاَأ ."  ،ح ا :اط ا :3ام /

464 .  

(2)   ،  ةا 32ام  ما اا  لأ  ا  و ،

  .2020ااي، 
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 ،   : ا" ا ّا ا  ل  ّ ج

 ".  

 ا س أنا ا  ،ا  ُد ا  :ن " ا  ب

ا " ِ ُ ل.تطا   ا   

 م اة  " ر ا "ر ا  : وة ا رود رة 

.  

 را ّو ،وظ ة؛ ووا ور ّا 19 : ،ا22.9X 

17.2 ،  رةة، وا ان وا :اد أ  ،  

  ع؛ وا  نة وااا  ةة. واو119ا  ظ119إ.  

  اء، وت  ار أظ : ،، و وا، و

 ،ه ا  همظ، وا   ا  هه، ورأ  إذ أ

 م ،زنا     و ،ظ اا    

 ،ا    أم إ إ ،اه ا   ر أن مد 

 .ا ا  ن أن وم  

2- م :د.غ  :1 آل ا :ا ر .  آل ا  43 ،

  .609ور ا  اس: 

، و "   أ" ا :  إرة إ اِ  ل رة 

.اط   ا ،ا ِ أم ع اا      

 ا س أنا ا  ،ا  ُد ا  :ا " اإ  

  " ِ  ل.تطا   ا   

 م اة  " ر ا "ر ا  : وة ا رود رة 

.  
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 را و ،ور ا 20  : ،ا23.7 X 17.2 ، 

 ا  ا   ا او ا رة إان واا  ،وا 

   ع  دا  ةوا .اد أ10  7أوراق؛ و و.8ظ إ  

  ِم أن ُء، وا  و ،وا و ، :

 ا وذ ،ا ا  رة ة لن أو أن ر  ،

.ة او  ن ا أن  ا   

3-  :ا 2م :ا ر ،ا   ة وا ا  ،

  .17، ور ا  اس: 13أ. ق. 

 ا : ا.اط    جا  ا  

 ا أن ا  ُس ا  ،د ا  :ا " ا  

  "   يع اذات ا  ا ا ورود و ،ا  لِ 

.ة وه ا  

 ذ و ،ة ا   :ا ر ا ة إا ل م 

 :ل ا إذ ،  دون أن  "  ة ها  جا : 

اط   ".  

 را و ،ور ا 19  : ،ا25  × 18  ،  

 اا  ةدي، وا اد أ  ة إا ان وِما  ،وا

  ، أر  ن ع ِ2 3ظ إ.ق و ةا ور و، و  

  م  ءو ،ِم ِظا   ظ ةن ا ام : 

 ما م ،ءا   ا  ط أم و ،اا  ا

.ا ا  ما  أن  

4-  :ا 3م :ا ر ،ا   ة ما ا  ،

  .16، ور ا  اس: 1. 13أ. ق. 

 : ا.اط    جا   
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 ا أن ُس اُ ا  ،د ا  :ا "  ا  

ّ " .ا  لِ   

 ا   ل اِ  ذ و ،ة او   :ا ر

  اة.

27 X 21.5   ،ا،  30  : ا ور، و ار

 وا ، اان وم اة إ ، ورة  اة اد 

  ، أر  ع ِ اا  ةوا .ظ.1أ  

 ظ ارات اا أ  ط  ه ا أن م : 

 :ا ا م  ا 2    أم   يا ا ،

- :ا 2م- .ا   ُم م  موأ  

5-  :آل ا د.غ 4م :ا ر ،  آل ا   ،184 ،

  .612ور ا  اس: 

. ا   : ا  

 ا س أنا ا  ،ا  د ا  :ا " اإ  

  " ِ .تطا   ا  ل  

.ا ر رةد أي إ  :ا ر  

 ا ّ را و ،وظ ة؛ ووا 17ور : ،ا24.5  × 

17.7 ،  طوا ،اد أ ا   ا  ،وا  

   ع  م10ا   7أوراق؛ و و.8ظ إ  

دة  : ء  ال ا ا ا، و ا  أظ 

.   رأ ،ا   
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6-  :دار ا 5م :ا ر ،دا (إروان) دار ا   ،

  .968، ور ا  اس: 308إ/ د،غ 

. ا   : ا  

.طا  د ا  :ا  

 ر.ا ر د  :ا  

 را و ،وظ ة؛ ووا ور  16وردت ا : ،ا

24.5x  17.5 ، رة او ا   ا  ،وا  

 .اد أ  

م ،ا   ظا  اداتء، وامأ   ام : أن مآ 

 رو ،ت ا  ا  ام  ،ا     م

.ا ا    

7-  :ا اما د.غ  ،6م :ا ر ،دا ا اما  

  .632، ور ا  اس: 128

 : ا .اط  

.طا  د ا  :ا  

 ر     و ،ا  ا   :ا ر

  م  ، ا أ ه.

 را ة، ووا ور ا 29  ادن ا ،وء   ،ا

  ةوا اا  ةوا .اد ا ةا  ي، و ُّ

  ع3   و.3أوراق؛ و  

: امدت ا ظ دة  ا ا و، و ق طل اء 

  ،را  ت اا ة وا   تا   

.   أن م م   ،ةا 
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  أ   د  دا، ر  ،7م أ   د:  -8

  :س: 24اا  ا 259، ور.  

ا رة إإ  : رة ا لِ   "ل أو " و ،

.اط   ا ،ا  أم ع اا       

 س أم ا  ،ا  د ا  :داد " ا  أ  

  ِ ل  ا. " من

ا    :ا ر ظا   ا ن  " ل أو

ا ر " .  

 را و و ،وظ ة؛ ووا ور  18وردت ا  ا، أ

  15ظ  ان وما ا ا  ،وا   ،ا

 رة او ا   ا اة، وة ااا  ةوا .اد ا

  ع  ن150وا 84ق؛ و و.85ظ إ  

  ،دا ا  ،ا ا  دة ظ دت اام :

.ا   م ه ا أن ُ م ، مأ  

9-  :  جا 8م،  ر ،دا    جا  

 :س: 13اا  ا 586، ور.  

، و " ول أ" ا :  إرة إ اِ  ل رة 

.اط   ا ،ا  أم ع اا       

د ا  :ا ا س أنا ا  ،ا   "   

 " ِ .تطا   ا  ل  

 م اة  " ر ا "ر ا   :ة ا رود رة 

.  
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 را و ،ور ا 27  انا  ،وء   ،ا

وم اة، وا رة  اة اد ا. واة  اا واون 

  ؛ و   ا  ع 157 ظ.158ظ إ  

   ت ا :  ت ا وا ،ا  ا

 أن    ،ا  ا  ا  دةإ  ،ةا ّم ط

 ،ارم  م  و .م آ   إ مأ  ،دة ه ا

دة  ا ، ذا ا  ارات أم  اظ اب   ا و

 ل ،ا  َُا ُ ا ب، و  ا  ى؛ا َا

 أن ه ا  ا او ة، وأم ا أ ا  ه 

 " ا ".أ وا ،  

ِ ام اُ ن     دا، ر  ،9مُ ن:  -10

  :21ا.  

، و " ول أ" ا :  إرة إ اِ  ل رة 

.اط   ا ،ا  أم ع اا       

  :ا.ا  د ا  

.ا ر د  :ا ر  

 را ة، ووا ور ا ّ20   ،وء   ،ا

  ةا ان وما ة اا ا و ،ُّاد ا ةا

 و ، ةا ُو ،ت واا ا  ت- ر 

    ث م؛ ا وا وا. -ا وُه

 أم ما وإ ،  ا ا   ةا ه ا :

   أء ة  ا وا  ، أن   آ اد.
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ا را ا   و) ،ا ا:13ش ر(  
  

  
  

  )13ار اة   ا (ا ا، ر: ش
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   م اة:

)   :نُ ن ح1(  

)وآ  م  ا و ،ا ا ا 2(  

 ا  ل   ن ن ح     جا ا

)[]3)نا  ن  راوإ ،   ء4) د.(  

  

 
 د ان  ة  ا اة،  ورد  أ ا أن اة  ح  (1)

 ، :ن ن.ة ام ذ م  

)2 ( :آل ا م ر، وا   اا ا  وأ ،ّا م   د ا 

1 . :ا م  2وورد :ا و" ؛ 3، ومو ؛ " آ  :آل ا م  ورد 4أ ،

  "وو و ؛ " آ  :دار ا م  د: 5وورد  أ 7، وم ، " 

 مّ "   :ا اما م  ؛ وذو" ، 6دون او و ؛ " آ   روا

 :ّ  جا و" ، 8م و و ن:  ؛ " آُ م  د ا 9و.  

وا   ، وّ اّ  أنّ اوح  ، "   دّ ": ورد  م ا )3(

اي م  ا ة   ،  أّن ا ا ان   " د " ا ن زر 

 :ه اوا   يري اا "  ) د  1902  1911إ( " ،   و

.رز و مُ ن  وحأّن ا ا  ا ا  أ  

)4 ( :آل ا م  1ورد  ن؛ ووردُ نُ ن   ور  ا ر ل أو ،

 :ا ح 2م ،اط   ّ جا ّ ّا  ة ه ، ن 

، ه ة  اّ ّ اج   ّ اط3  م ا :ن: ؛ و

 :دار ا م ن؛ و ن   ح ، ور ا ل؛ 5را [...] ،

 :ّا اما 6وم ن، أ ن ن  اط  ل أو ،  ءن، ود 

، ول أ ر ا  ح ن ن، إرا  ن،  7؛ و م أ  د: 

 :  جا م ل؛ وا     ءح 8ود  ا ر ل أو  ،

م  ل؛ا     ءن، ود  ران، إ ن :نُ 9  ل أو ،

  ح ن ن.
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1 - 
ُ

ٌل ِذروة ــَ ْيـصــ
َ

ٍل، َمْن ف ــَ ْيـصــ
َ

� ف
َ

ِل   ) 1( َع�
ْ

 ) 2( الَبذ

  

ْ�َ�اَء �� الـــــــِخْصب   
َ
  ) 4( والـــــــَمْحل   ) 3( َوَرْ�ُع َب�� غ

ٍد  - 2   ــَ يــــ يــــُق  لــــِ
َ

م طــــ عــــْ ــَّ َوالــــنــ ِد  ــْ قــــ َوالــــنــــَّ ِر  الــــــدُّ ــِ   بــــ

  

   ٌ� ــِ �ــ
َ

ــ كــ ِريٌء  ــَ ــ�ــــ�   ) 5( جــ ْزِل   ) 6( غــ ــَ عــ َوال  ٍس 
ْ

ــ كــ
َ

ــ   نــ

ــــــــَمْفروض، والَوَرع اـلذي - 3   و الَوَرِع الـــــــــــــــ
ُ

  وذ

  

اَن   
َ

ــ ـ�ـــ اِد 
َ

ؤ بــــــالـفـُ ْدب  الـنــــــَّ  �
َ

�ـ ِل   ) 7( عـَ ــْ عــــ الـفـِ ــِ   و�ــــ

ا   - 4  
ً

ْيثــ
َ
َر ل

َ
ــْم أ ــــــ ـــــــــــــــ

َ
ا   ) 9( قبلــھ   ) 8( َول

ً
�ــ ــِ ســـــــــ

َ
  ) 10( ُمَت�

  

ٍد،     ــْ ُز�ــــ ا بــَ ــً عــــ
َ

ولــ ِل   ) 11( ومــُ الــغســـــــــــــــــْ ــِ َو�ــــ ر  �ــْ
ُ
طــ   بــِ

ا - 5   نــــــَ
َ

�ــــــ يــــــْ ــَ بــــ اَن 
َ

ــ ـ�ـــ ا  ــَ مــــ لَّ 
ُ

ــ �ــــ مُّ  ــُ عــــ ــَ �ــــ ٌم 
َ
ال ــَ  ســـــــــــــــ

  

ْ�ِل      ِمَن الـــــــــــــــــَجّوِ َوالُبُحوِر َوالـــــــــــــــــَحْزِن َوالســـــَّ

َناَءت ِدَياٌر   - 6  
َ
َقْت ) 12( ت ــَ  ) 13( والقلوُب تالصـــــــــ

  

   
ً
ال َوصـــــــــــــــــْ ْ�َداُد 

َ
ــ �ــــ

َ
ــ ْن    ) 14( فــــ ــِ مــــ اَن 

َ
ــ ـ�ـــ ا  ــَ مــــ ْدَر 

َ
ــ قــــ

ِل  ــــــــْ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
اِر شوق   - 7 ) ( ف

َ
أنَتَجت  ) 16( ِلــَما َضِمَنْت ِمْن ن

َ
 ف

  

ُموِع    اَب الــدُّ ِل   ) 17( ُعبــَ
ْ

�ـــ
َّ
ة الث اِحبــَ ــَ   ِمثــَل صـــــــــــ

   
)1 :ا م  3) ورد :آل ا د: 4، وم  أ ه. . " روةد" ، 7، ومأ  وا  

)2(  :ا 3م :ا اما د: 6، وم  أ لا" ، 7، وم " دار  ؛ م  أ

 :5ا  دتم ، "ا " .  لا" وأ "   ،َْا ِ :لَْا و ،ما م

:ام .ِِ َده وأ :َْ َُْو َِْ ََ :لُ  ،ل دة ،بن ا :ر 50/ 11ا.  

)3(  :ا م 3.ا ،  

)4(  ، ،بن ا :ر ا :ام .ِْا َُِم :َْوا .ةا :616/ 11ا.  

اِ: اُ اح، َوُ :ََِ اَعُ اُُِ ايء. ام: ا ر: ن اب، دة  )5(

 ،15 /231.  

)6(  :ا اما 6 :  ، " " .  

)7( آل ا ا  1: ورد :ا 2، وم :ا 3، وم  "اد ن " .  تا 

 ) ا  و ،ا م  ورد 4  9إ ( "ن اد " .  

)8(  :ا اما 6 :د  أ 7، وم ، " " ، . و  

  . "  ، "ُ 9امدت م ن:  )9(

 ورد  . " " ، 9، وم ن: 7، وم أ  د: 2: ورد  م ا )10(

 :ا م 3 ، " " .  

  ، ٌ، و9.  م ن:  )11(

وء ا أ  م " ،  ٌر ءْتد" ، 9، وم ن: 7ورد  م أ  د:  )12(

 :  جر.8اءت د :ا   و  ،  

(13)  :ا م  2ورد :ا 3، وم ، " " .  

)14(  :ا م  و" ، 3ورد " ، . و  

     ا " ، ." ، 9ورد  م ن:  )15(

  9 ،. م ن:  )16(

اُُب: َْة اِء. وُُب اُُْ :ْ وارُ َوَُُْ. ام: ا ر: ن اب، دة  )17(

 ،1 /572.أ ع، واب د :ل زن أن ما ّو .  
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ِب   - 8 اَر الـــــــــــــــــــُمَحصـــــــَّ
َ
 من ِم�� ) 1( ذكْرُت ِ�َ�ا ن

  

ْ�رٍ   
َ

ــ ِل   ) 2( َوِن�َ�اَن �ـــــــــ ــْ صــــــــــــــ
ُ
األ َو�ـــــِ ُدّوِ 

ُ
الغـــــ  ) 3( بـــــَ

َدان   - 9   ــِ الـــَوالــــ اَن 
َ

ــ ـ�ـــ  �َ ــِ ا�ـ
ــَ يــــ

َ
ــ ي   ) 4( لـ ــــــــــــــــــــــــــِ ــ �ـــَ�تـ ــِ  َوجـ

  

   ��ِ�ْ
َ
مِل   ) 5( َوُ�ْ�ِبـــــي َوأ � الشَّ

َ
 �� الـــــَحَياِة َع�

ـــــجَّ   - 10  
َ
َباب ل ْصِن َجاِرً�ا )  6( َوَماُء الشَّ

ُ
 �� الغ

  

اَر   
َ
غــ

َ
ِل   ) 7( ف جــْ ِل َوالرَّ يــْ

َ
ــــــــخ الـــــــــــــــ لَّ الُيْ�ُس بــَ   َوحــَ

ُعوِري   - 11  
ُ

ــ َراٌب َعْن شـــــــــ
ُ
اَر غ

َ
ــ ا ) 8( َوطـ �ــــَ

َّ
 وحل

  

اَبِة    ّلِ الــــــــــــــِخضــَ
ُ
� �

َ
َتْعل   ) 9( َحَماٌم َع�  ) 10( ُمســْ

اِر �� الــــــ��ر   - 12   النَّ
َ
ِم�ُن الــــــُحّبِ �

َ
 َوِفــــــيَّ ك

  

ْبِل   
َّ

ِد، َوالذ ْيِف الـــــُمَ�نَّ الـــــَمْوِت �� السَّ
َ
 ) 11( َو�

ـيــــِھ ـلــم   ) 12( وـمـــ�ـــمــــا - 13   ٍة ـفــِ ـعــــَ ْن َدـمــْ ل ـمــِ َ�ـســــــــــــِ

ع   ) ( تـضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ْو َساَل ِف��ا   
َ
ــــــــــــ�ِل   ) 14( َول

َ
� ن

َ
 َع�

�
وُح َعال   ) 15( الرُّ

  
 

  .319/ 1اب، دة ،  اَُِْ :ُ َرْ اِر ًِِ. ام: ا ر: ن )1(
)2(  :ام .نََن وُ ََْ َْا َُِ َُن، َوُ َُْنَ وُ ُِْ :ُلُ ؛ََُ :اَْ ُه َََ

 ، دة ،بن ا :ر 398/ 4ا.  
)3(  ََْ َُا :ُِوا .  ،نوا ن ا :ر ا :ِب. امَْا إ َْا

 ،دة أ ،ب16/ 11ا.  
)4(  :ا م 3 ، "ااا " ، . او  
  . " أ" و ، " 9 ، " م ن:  )5(
ِ  ا :دى َِْ وأَ أن َََْف َُْ، ول:  اِء، ُُْ. ام: ا ر: ن  )6(

 ، دة ،ب354/ 2ا ة ه أن  ا أن  . و  ه  م
     اق.

  ر، وا 7 ،. م أ  د:  )7(
)8(  :ا 3.ر ،  
  ، ا، وا  أه.7 م أ  د:  )9(
)10(  :ا ا   ا   ورد " " ،  :ا م  ورد  3وأ ، " " ، 

.وء اا  رةا  ع ص ا م  
)11(  :ا م  2ورد :ا ا" ، 3، وم " .  ،وا ،ب أن ان ا  ءو

 ،دة دو ،دة ذ ،بن ا :ر ا :ام .ا و ،وا  11وا /
235 ،255.  

)12(  ورد ا   " " ،   أداء ا ر  ى  وأ " " .  
)13(  :ا م  2ورد ، "ِ " ؛  :ا اما م  ء 6ووردف ا ون ،  ،

. و  
)14(  :آل ا م  1ورد ، " " .  
َ واَُ: اْ اِمَ، َوَِ: ا" ل:   " م" و ، " " و ، " " ذ ا ر ال  )15(

َو َ َُو َِ َو ... ََم ََْ ٌَ :ُلُ ،ِ ِبْا ََْ بْر  ، " ا ا م 
ام: ا ر:  . " . َ ا َمَ وَ اْمِ ِْ َ َذا، ِ   "ُ.. َ اَِء: 

 ،م ، دة ،بن ا11 /467 ،682.  
=  
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د )  1( �و - 14 ّيِ
ـــــــــــــــــْجِل ســـــَ

َ
ٍد ن ّيِ

ُد ْبُن ســـــَ ّيِ
 الســـــَّ

  

دٌ    وَّ يــــــد ُمســــــــــــــــَ ــِ ْدِل   ) 2( َولـــ ــَ الـــــعــــ ــِ َو�ــــ ّقٍ  ــَ ـــــــــــــــــــــــــــحـــ ــِ   بـــ

  15 -   � ــَ �ـ ــَ الـــفـ َرُه 
ْ

ــ كـ ــَ يـ ا  ــَ لُّ مــــ
ُ

ُھ �ــــــ ــْ نــــ ــِ مـ ُل  ــَ بــــ ــْ قـ ــُ  َو�ـ

  

ِل    ــْ ُھ َبالَوصـــــــ
ْ

ـــــــــــــــــــــْم ُيَداِرك
َ
َوى َ�ْ�ُرُه ِإْن ل  ســـــــــِ

ٍف َوَحلَّ    - 16   ِم ُمْنـصِ وِح ِمْن ِجـسْ َحلَّ الرُّ
َ

 مــــــــــــ

  

وِء    و الضــَّ
َ
َماِء ِلِذي الَعْقِل   أ ْمِس الســَّ

َ
 ) 3( ِمْن شــ

ِنــــــــــــــي - 17  
َ
ْب�

َ
ِر ت ســْ

َ
� الك

َ
� َع�  الَعا�ــ�ِ

ُ
َبة

َ
 َوَمْرت

  

   
ُّ

ذ
َ

لــــــ
َ

تــــ ٍع 
ْ

� َرفــــ
َ

�ــــ عــــَ َت 
ْ

نــــــ
َ
�   ) 4( َوأ ــِ �ــ حــــْ تــــَ ـــــــْ ســـــــ

َ
  ) 5( و�

ِھ   - 18   ــِ بــــ وا  فــُ
َ

فــ م 
ُ

َديــكــ
َ

ــ لــــ ٌد  ــْ ا َوعــــ ــَ نــــ
َ

لــ  َولــكــن 

  

م   
ُ

رنــــــاـك
َ

ذ عــــــَ  
َّ
ِل   ) 6( َوِ�ال ــِ ــــــــحــــ اـلـــــــــــــــ  �

َ
ـ� ـعَ م  ـنـتُ

ُ
ـك

َ
 ـف

اَن   - 19   ُعمــــــَ َس �� 
ْ
أ بــــــَ ا دمــــــَت ف��م   َوال   مــــــَ

  

ــّلِ    ـ��ــــ ـــــــــــــــــــــــــمُ ـبِ الد  اـلـبِ يــــــَك  اـتِ
ــَ ى هللا �ــــ ـقَ   ) 7( ســــــــــــَ

ھ   - 20   ــِ َوآلــــ �ـــــ�ء  ــَّ ــنـــ الـــ �ـــــ�  ــِ � حـــ
َ

ــ �ـــ ــَ عـــ ّلِ   َوصـــــــــــــــــَ

  

مــــــا     ِ
ّ

ــ لـ ُمســــــــــــــَ ھ  ابــــــِ ــَ �ــــــــــــــ�ــــ
َ
َددَ َوأ ــَ ِل   ) 8( عــــ ــْ مــــ  الـــرَّ

ِدي - 21   ّيِ
ِب، ســـــَ

ْ
 الَقل

ُ
ة  ِلَقل��، َحبَّ

ٌ
اف

َ
غ  شـــــِ

  

ٍق   
ْ
ل

َ
 خ

ُ
ة الصــــــــــــــَ

ُ
اِتُم   ، خ

َ
ــ اِلِ�ي، خـ ــَ ِل   مـ ســــــــــــــُ   الرُّ

  و مو  ا  )9(  

 
 ا وظ ظوا " " ، م" و "   ادإ  ء، واا  ادةا  ا

  ا اء ، وه ا  و اوح وح.

)1(  .و :ا اما   

اَُِ: اِ َواَُْ. واد اي   وه  ،ل: َرٌَُ ٌُ وَُ أي  )2(

 ، دةو ،دة و ،بن ا :ر ا :ٌد. امَُ3 /469 ،1 /602 أدرك  .

   ظا  "ا " .  

)3(  :ا اما 6.و  م و .ي اا ،  

)4(  :آل ا ا  1ورد :ا 3، وم ، " " ،      دة، وا  و

  ا. أ ،  اة. و  اظ أن ان ع ان، ذ ط اة. 

  ورود إ وم م  ا ء مو ،  دا إا ا م  

   . " ي ه [ه]وأ" ، ء   ، وا : 7أ  د: 

، أي: ه و؛ وء   م اج  7ورد   م أ  د:  )5(

 :8.ه و :أي ،  

)6(  :ا م 3:ا اما م ؛ وم ،6.هأ  وا ،رم ،  

)7(  :ا م 3 ف ا .ا   و و ،وا ْا ة ُْوا .َ ،

  .  ،11 /662 اب،  ا  أه. ا ر: ن اب، دة م

)8(  :ا اما 6 .اد ،  

)9(  :ا م  2ورد ، "م و ،ا   " ؛  :ا م 3و ، "  

م و ؛ " ا  :آل ا م 4و  " " ؛  :دار ا م  5أ : رد ، " 

ا م و ،ا ا  " ؛  :ّا اما م  د: 6وأ  أ وم ،

7 :ّ  جا ة 8، وم رة  ءت ، "ّ و  " .  
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:اا  

 :دا إ  رون  أ  إ  

 -1888ه/ 1305رة ن ار   ان    اي ( -1

، ّ امر ا ،وت، ن. وزارة ااث وا ،)1913ه/ 1332

  .ُ 2014ن، 

 :  ّ اط  

2- و ح ا ،ء ا و . ،اث اوت. ودار ا ،دار ا :ا

 ،ما ة. اّ ،در1392ا / 1972.  

       اي: 

3- ا ر  ُم ا ا  ،يد ا  أ  ّ : ،

  .ُ1995ن، 

 ّ:اثا  

4- ،ت آل اط س  :اب ر ت واديط ي 6د ،1996.  

 :ّ ن  

5-  ا  ،ااء اان او  نُ ر250 ا ا إ  ،

ل  ِب أل ا او اّول ل: اا اري ااي 

وإاد:  ااث  اا، ومدي موى ُ  ن، ا  ام، إاف

 14  ي إ20  ي2017 ،ارةاث، اا  ،2019.  

) ر j. j. lorimer :(  

6- ة اا وو ا ا د  نُ ر ار اا ،  ،

  .2015ت، وت، ن، 

  ):1871ه/   1287ن ا، ا (ت: 

 :رث   ّ  ا ، ا    ّ ا ان، -7

  .2010 اُ  ،ن. دار ال ا، اة، 

       :  ، ون

8-  ا ،ا اط   ّا ا ت ا ام تط س

  "1914 -1827ه/ 1332 -1243( " ا(  ،2013 .  

     اي، وآون: 
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9- ّمُا ااث واوزارة ا ،اا م  ا  : ، ،2013.  

 :رن ا  م  ا   

10- ق إن وُ  ا ا    دور آل ،اث واوزارة ا ،

  .ُ 2006ن، 

 :ا   ّ لا   

11- ) ّمُا ا  ودوره   1864 /1913( اف: ، ر 

  ،ج دابا  ،را  ، يا  .و د ،ط ّ  .د

 ،1991أ.  

 :اث واا  ، ّ ا ّ  

12- ّا امت اط س 2002. أ.  

13- )  جب اأ  ّ ذا  تط س(رات 2005. د.  

14-   داوي، اد ا   أ ا ا ام ،تط س

 " ج1907ه/ 1325(ت:  " ا( 2007. أوت.  

15-ا دا  (إروان) ،ت دار اط س ،ز   اإ : ،

2009أ.  

)، و  2006ه/ 1427س طت اام ،ح  أ ح (ت: -16

  .2010ي  )،1964ه/ ُ 1384ن (ت: 

ه/ 1340س طت، ام آل ا ، إا  ن ا (ت: -17

  .2012. أ)1974ه/ 1394)، و   (ت: 1922

 ،وا :ا   ن ،وا ،م    

18-  د ا  و ،  د :رز َم ح إء ات زا

)1896- 1919( ،ن  ،وىم  ،2014. 
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  اة   اة
  ا ا  اة

إ اءة و  
 وا ا ادأ   

  

�������������������������������� �
������������������������������������������������ �

�louyou02@gmail.com� �

N :� �

  ت، وا  وا وا ة اا   ت دور

 اك اأو ا وا ،ا  ياع اوا ،ج امى ا ُسُ

 و ،ا و ،ا ا  و . ى ا 

.اا  

    ت: وه ا  "ةا  " و ،  ن ر ا ا  ا ،

م ز ا   م  ، و ة وء، ا 

.اا دوا ت ال واا     ٍث  

:ّت اا اثا  ،ةا  ،ةا   

Title : Al-Hayat Magazine, A Life Experience 
Al-Hayat Magazine in it's Silver Jubilee 

Abstract:  

A Magazine plays a great role in the scientific, intellectual and cultural 
life of a society. It measures its level of scientific production, intellectual 
creativity, and the activity of its elite thinkers. The pages of a magazine is 
where knowledge is accumulated, pens are discovered, and talents are 
detected. 

م
  
�� �
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    Al-Hayat Magazine is a perfect example of such a magazine, which 
celebrates, this year, its 25th anniversary. During a quarter of a century of 
active participation in knowledge spreading, it has been a cradle for young 
pens who grew big and bright, and a platform for professors and scholars who 
have contributed valuable research in various fields of scientific and literary 
disciplines. 

Keywords: Al-Hayat magazine, Al-Hayat Institute, Al-Tourath Association 

   ظ 
 ا ه ا 1442  ا2020، ا ا ورا  ، " 

إ اد ا وا   ا وا ، أر و  " اة

 ب اي، وٍث و  ب ادي، و ب ااد 

 ا أ ، و  ةا   ن (  د) ا  درةا

  ا   اث أنا  .را  ا     

وا ل ه اات ااة، ن  ر   اة واة     

 ،مما وا ، ا  ا ا  و ،دا

وا ،دل اواا ا    ، ياا طا 

ُ ،را وأد رو و  تت ودرا   م  أن  

وا وا طت اا ،ات اورا ر  ادر واا  ن

  وطت ات وا.ب وطا   ان 

     :     :رل ا  ،  رت و- " 

 ور ن ،عا   اءا َِ    أ (ا)

.  نو ،رأ  ن1(" و(.  

     ٍد  أ و  أ  أو درا ،ر أو اد اأ  " 

ل   ر ن  ، إ و ا، او  ا  " اة

 مد اا  ا  دا ا  موا ، ة ا ا

 
  اة، اد ا ، ص: ذ. )1(



  

  ا��اج يح�� الوا�� الباحث/ يوسف بن                       )2021 -1442ـ (  26ا��ياة ـ العدد 

 

 -  273 -  

 د  او ،      اه ا  ط

 ت واب اط أد  و ، ا راا  ي

ا   لأو أ      و و ي  ا  ،

ُ.ر  ث    

       ،ل ا ا  أ  أ- ا     -   

ا ا، وا ار، أق   إ درا و ر ور 

و ، ار ر ق إا  ،ا، ووإدارة، و ،  و ،

وا ، ا ور ، ل   . ب ا  

   اة، ا وان:

 ا  ا ة وا اث وا  ا  ذ  ،ا

: ،ام ة  ا   

 .آ د إ  رر و يف، اا  

 ) .و ط ،ادأ   ا 15،5ا  -23،5 .( 

  ل) .تد ا  ازند). 300ا   

  فا  ا آمر اا .ا 

 .ا ي واا ا  ارا 

 .وا ا  ر ا ار اا 

 .ى دي واوا ى ا ءرا 

 .ا ا  ةا  را ا ر إ ا 

 ا  إ  لا. 

   ا ،ة أو دور أو  إ  بب أا إ ا   او

 د ور أو ،  رئا  . - " د ا 

ا  إ زوم ا  ء   َ م1(-" و(.  

   "ةا "  وا ا اد  با و م 

   مو ، ب اءأ م ،تف ار  و 

 
)1(  : ،ادوا ا ،ا   ن 4أ. 
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 وي، ورئ اوا وا ا  ، دأ  ى  أ 

أدب إُ ،راق ر ِ.وا وا دا   

   ات، وت واا  ،وا ر را    او

 ز ا ا  ور   قا  ا  ادا  ذم

)1( ،ا  ذ    و ،   ا ف اا 

.ا ا و   

    ،ةات اا   ا ا 2020و  

 ط  ،زوا دور ا و ف اط   ،روم 

أ  ،ة ا  اض ا م ا ووا طرض اا 

ار ا )2( ق ا  ور أ ا أن  ل او ،

. ءا   ،وا وا  

 ا م "ةا "  ا  ،ارة ةا   ر  

  ." دور  ر  اة ارة، اا" اي   اف: 

  درا د اا  ةا را  ء ، ادة أ ور و

2006أي ا ،دد اا  اءا ا أن ، ا  ، ن  دي

 دة)3(ء     و ،  ،ا  ا م  و

 : أم إ ا  اا  م يا  د اا  إ " دور

  .) ")4ارة، اا  ر  اة و ااث 

 
 .2020أ   15  ش، ء    ااث ارة،  )1(

)2( .ر اا 

)3(  : ،د اا 334و 333ام. 

)4( . د اف ا ام 
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   مد اا  ا  نر ا2008و   و ،

ذ إ  )1( نا  ، د اا  إ ، ا أ  و ،

وا   ذ )2(.  

ا ا  ا  ،أ  اد ام ء  ذ ، أن م أن 

، ) ،)3 ظت   ،    أء  در وأذ

وات  ار وااء إ أن  د اء   ا  ا 

طت ا  ن)4(.  

ا  ذ وإ ، مد اا ا      :ر

و اؤل اب واا اب  دور اة و أ- " ل: 

وا ا  إ  و ا   زتة، و ما  

.وا    ،ا5(" ا(.  

  ار ا   ، ا ا   واءة

  وان   ،د ات:

   اد ادان ( 200ا :02.ا  .( 

   اد ااد ( 300اأ  :06.ا  .( 

   اد ا400ا   :) دا 17.ا  .(  

     ادا   ابا    ،ادت أد  ء  أ 

:ا ج، اث ا ،د ا ،آن اي ا ءأ ،

  وا ا وادب.

و ور     ،ىاب اا أ و ا 

 و   ااث و اة،     او  د إ آ؛

 
 ام اد ام ، ص: ث/ج. )1(

 ام اد ا ، ص: ث/ج. )2(

 ام اد ام ، ص: ب. )3(

)4( . ت اا  ،ونوا د اا ام 

  اة، اد ام ، ص: ذ. )5(
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،ا ا ام : آن واة، اوا ا ،وا ا ، را

، اا وا، اد ا، ااث وا، ا وا، وارة

دت أت وث ودرا ،.ت أ تدرا  

 را را  اث، ووت واا  ُ ت إ إ

. ت  وا ا د إ  ور ،ا   

ة إ اة ا    ، رات واث ت ور ار    

. د اا  اءا ،أ :وا ا ادأ  ا    

 ) و 470أر (ام ،ور ،و ،و ،ودرا ،ٍ  :

.ار، وو 

 ) 60 (:ة  ل ،طرج او دا   اء م 

. تو ا 

 ) ا و 25:(    ،ةة وأود  أ ر

أ ر ا  ا، إ ا، واا   اة، 

إ ، ا وا ،طوا ت اا  و إ 

 ا اث او وا ا.وا اا 

 +) و  مو   ذ،  )180أوأ   .اء اإ  ا

  ،و ،وط ،ر، وود.وإم راذ ا  

 ر، وأ واار. اة، 

  أم ة، واا   وا د اا ُ 

  اد ا ة   ةم ت أن أو ،  ن ر

 أت أو ،يظم   را  ، عطا 

ا و و و ، وأت  اات   وأض أ

ا   وأم ،ا    ا أن أ ُ ء1998  ،

     اد اول.
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و  اءة ا اد اول، ا ر   ا ون     

) :(ا ر) ر    :ا ( ج - " ة ا

 22اي دم  ر   ا  -ره ا-واي ا ا ون 

 .ر  ا اَُ إاز1997 م  31ه. اا  1417رن 

  ارة  رَ َو و ط  ة اا  ن ن ةا

.اَء وٍب و  1(" در(.  أن ُ ور ، رو 

ّو ، ور ،ا.د إ   

   ، أ اور،    إ ات  ان ا    

، و  اة   ،ن ا ")2(  ر ا ض" اب، أو 

 : ة رتأ ،  "با " - "  ونو ،أ  نر

ام آ اط3(" و(.  

 ا ا ة، ار اة و ام ر ا ض  داره إ

  .) ")4 ات ا  " - " اب" إ   " اب" 

 ا  ةه ا أن أن م  "بة  " اا  لور اا م

 ا   يل اوا ا ،ه ا   م و ،ا أ  ا

  ا ا اا أ و ،ا  و ،ب ا ٍ

و ،ي واب ااب وا اب اة وا   ن 

.طا ا  ر  

وا  أر إ أ أء  ا ، اذ   أ ن،     

  و ،د ا ا ا  "ة "    "با " ،

 
)1(  : ،لود اة، اا  ،ر    7ا. 

)2( .ر اا 

)3( .ر اا 

)4( .ر اا 
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 ر    ل ا   :لود اا ا- " ا   

  .)1(" أم م ة  ارض  ور    ااء واء

       ور  ةا   ر وأن 1998 ور  إ ،

   د ا2005اوا ف واا م  ، ة و  

، إم  ا   ج  (ا ون) ر ا؛  )2(" اب" 

  وع "با "  ة" إور. " اه ا  ُ  

أ ا ، ا ُ  ا   ا، إذا   اور     

إ وا ا  2020.آم مذ   و ،  

      ارةا  ام 1925)3( رم ام  ،[K L M N 

OZ    ا ا   ( ةا) با    ، اء ر

.(ا ر) ض  

      ا م و ،     ة اا  ر إم

و ،ط وأ ا ،ب ار  م  ،با ة و 

.أ اف ورإ  

     ا  مد اا ا  ون ا  ا ه ا "ةا " 

 :  ر  ³  ² ± ° ̄ ®   ¬ »]و ́  

¶µ  Z   :و[Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b c 

edZ   لود اا    دا   ، را ه ا 

  و  ا ا ، ر ا  : إ  ا.

 .ا ا  و ،ف ا ج ،ور  نا  

  ،آما ا ا م[Ú Û Ü Ý  Þ ß à á   ãâZ . 

 
 .16أ.  أ ن، (ر ا)  اة، اد ا، ص:  )1(

)2(   :ل، صود اة، اص:  - 7ا ،د ا17وا. 

 .7 اة اد اول، ص:  )3(
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 .ا ر و ب ا  

 .ا  ا 

 د اا  ق اا  )1(. 

     ر  ة أما  و   ،دي اذ اا او

:ا  اد ا ا  ل ،ةا - "  و  "ةا " ،

ورأ   ارة: ل ، وء ؛  أب، و :ه  ذاك، 

 وا  ")2(.  

      اف اوا وا ا ة" أا "   ،ا  

و ، دسد اا  ،     :را د)3(:  

 :ا . ان ار 

 :ا  وا ،ا  ا وم ،او ا ة او  عا

.. ،وا وا ا 

 :افا  داع. إد واوا   

 .دب واا     ا 

 .ا ار اا  

  دب ،تا   و  ا  ا أن ؛ ذو و

ْا  .آن اوح ا ء إ و ،و  را  

 ا  ر.  و ،  

 .ت ات وار واا ا 

 .را و ،ا  

     و ،ودرا ،  ، ارئ اا و   او

.ا  ربت وا 

 
 .9 اة، اد ام، ص:  )1(

 .2 اة، اد اا، ص:  )2(

 ن.-- اة، اد ادس، ص: ل )3(
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:دارة واوا ا  ،ةا  

ي   ات،  و  أو إ، واع امر أو 

 أو ام  ، ا   و وت ار، واار

.وا دارة وا ءاتو  

  ة" وأا "   و ،ور ا   دور أ أم 

  ن ،ا ا  ا م  ؛ و د  ازمو ،را

 .أ إ   وا ر واا   ، رو - " وإن ...

..اف أأ   وا ،ت أ إ ط ن ا "-)1(.  

  و  ،ةا   وا دارة واوا و

 واة،  ور   وأة   أة  و وّودة 

 ا واّ ا إا   ض اِ " اة" وء  " -واة. 

ّا و ، اا  حء از  ن ا  ،ا وا

وأ   ا  ا  د وا اا ه ور ر  إ

،ا نا  و وا ا  ارة ةا     يوا

  .)2(" ال..

 ر (ون ا)  ج   :ا  ،لوا ا ن ر 

 ر و ،ا ا  وب اا اث، وا  ة، ورا 

   ا ء إ ا   و ،(ا ر) ض   اإ ا 

  م    :را ،وا ُه، وا ه اء ؛ وط

(ا ). ء ا أن إ  ا، و  إ  و ،  

 (ا  ءوأ ،اوم ا ر) ، ا    

دة وأة ا   ا ا ا  ارس وادي اب 

  واا، أل:

 
  اة، اد ام ، ص: ذ. )1(

  اة، اد ا ، ص: ر. )2(
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   ار إز.ا  

 .     را 

 .ن أ   ذا 

 ن... و أ   ذا  

.ء ا ء إنوو مارة وأ ا  ا  يا ا و  

  ا إ ء اار  ا   2008د  ، ة

  تت و ن إو ،طا  ة ت ن ةوأ

  و و   اوم ،ا ا ن إ و ،

: ،را  

  اقزا  رڤ ا ء اا  ر) ..(اا 

 .(اا ء اا  ) .دي اا  ذا 

. ت ا  ا    ؤت أذ  و  

 ر ،وا دارة واا  ةا ا ه ا ة" وا " 

ر  ا ا  ،    إ د   و ا

ر ارإ    ،زإ ا  )1( ق، وا ُر  ،

  ،و ودرا و   ا رون إ ذوي ا

رى ا. دةوا و ا اء إ  

  اة، ر و اى:

ارئ   م أ          ث 

ودرات  ،ا  داة ا ا ا  ن، و أي  ن، 

.م  أ و ، أي  ا وا ،م  أ  ياا اطوا  

 
  ،ر  م ر إ م ا ار.2020اد ا واون  )1(
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 أ ا ا و ،اذواق اة وادت اا  و

ا اء ر وأطو ا، و ن ا  ون 

 رفا  ا ب اب وأا   ، ور  

و ا را و  رون ون وات ا ادة، 

ء   ى ا وُرون، و أ ا إ ، وإا

طا  يوا.وا ا   

- "   و ،  دا ا  ةا  ا  

  ةا  ت اا  ذ و   ،ا  ،ا  ،

 اا ر  ،اا  ،ادب اا  ،   ،وا 

ا   وادي اب واا ، ارة ا و ، ااث 

 اث واا  ،و مو ا ا  ،نا ر  ،وا

. 1(" ا(  

ّى اا او ه ا و  ،ا وا ،اا دا

  تا   ،دا وا ،ا اة، وااء ا وا

 :ا ت، أا - "  اء ،ل م  إ  ..

 ا  ام ،وأو ا طى اا.    اء إ2(" وا( 

:ب ا 

 ه ا  م  ،و ة طا  ة، أوب ا  ا إن

ا  ا ل ا راوا ا : ، ام إ   

 .ارء ا  ارء ا  -أ

  اب .  -ب

 ب ا، ام أة.  -ت

 
 .15اد اا وا، ص:  )1(

 .13اد اا وا، ص:  )2(
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:ء اار  ء اار  

   أ ا  ب ا   وأ و ن و 

و آماك ط  ا، ورج  درا  اات و1998،(  د (

ا دة لم  ،   أو ،   ا أو   

: ،ذراه واا  

 .     .د 

 .    .د 

 .ي    .د 

  ...    .د 

ا ،اا ء واا إ ة إوا ،ا   واوّاد اا ام 

: ، ا ر ا أن وا إ  دوره  أ  وع، و ءوا  

 .(ون ا)  ج   ا 

 .ر    ا 

 .  .د 

  أ اد ور ا   ا إ  ا، :و   ال 

 .(ش ا)  اإ   ا 

 .م   .د 

 . م    .د 

 .ن... و أ   

   وا وا وا. ا، و  أم، وأ ذا 

 :وء اب 

  ٍد   ؤد أ ،با  ء اأ   ا م

أاد ا، أو  أ، وا  د رت ا  اد اا ،ت 

 ةوا   ة .ىا   
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 ، وو ، بء ا   ل ء إم  ا وإن دل

  و ، ت اوا ،م ا ر  ر او

ا اا ،وُب اا  ل ي  ا)  ج  

إن ا ما- "     ،  ا :  ان ام اون)، 

  إ زاد و ،او ه و سا و ، ما   ،و

وًء، وإ    ، و إ ا وار، وا  اة 

 وا و .م   را  و رة ذة  ،و

  -"  اة ون روح؟

  ا ار  -  -و " -إ أن ل  ا ا  اة: 

- ن ا-  :ودن اة، واا وا ا  ،وحه ا و- "ن و

 و ما    اوا ر  ي ا ")1(.  

و ء اب اوء، ا  وص  إاء ا ث 

  ا، وات اد اا، وا ا اء، م   ال:

 .م   .د 

    .د.  

 .ز   اد. إ 

 .     .د 

 .    .د  

  .أ. اإ    

  .اق...أدو   ن 

. وز   رأ ،  ا    و  

 
 .14اد ام، ص:  )1(
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 ب ا، ام أة:

 م ءوأد ،ٍب و    ،و و  ةة أا 

  ن إ ،وا ا م ون إة، ووا ر  ،اءو

 إ ب او و ،ا دا إ ا   افأ

ا وارف وااف، و : "  ُرب  ، و ر ا

  ." اف واف

ا امات وإوأ ،ء مآ  ةأ  ام  رأ 

،ون  وا ،ا ودر  و رأ  وو

،  ام    ج ون  وم، وق وإص

 :  م "ةا  ".  

ةد أر و  نرون ون و ،ء ءء، وآ  ةا

  ورن، و ا ووا  ار  ااد او  ا، أل:

    ا.(ون ا)  ج 

 .ر    ا 

 .(ش ا)  اإ   ا 

 .م   را 

  اقزا  رڤ ا ....و 

ة واا ون ا  ام ة، ا ،ةاة اا  رة ا

  وا  أ، وا  ا، واة ا ،ان إام

  أل:

 . م    را 

 .ز   ار إا 

 .     را 

 .ن أ   ذا 

  ... .ن أ   ذا.و 
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 ب اا   ةا  م ،رة اوا ،اء اا و

 ،ا راا ر  ارو ،ء وأو   ،حا

 دا  ا  ،تت وٍث ودرا ت ا  ارو

ا   تا  توا تو ، ت  ا؛ ة

  م  ا ر وا و م   ، ال:

 .    

    ا ا.در 

 .ري    

 .راس. ... و    

  و ،رو  لو ،را دأ ر ة داا  ال و

  ،و و  ا ل، ورب اراء، ور ار، وا

. ا  وا ،طل اوإ ق ا ،اوا  

ا  ا ر ا: 

 د وز   ، ن ة وإنا    ر أة ا

 مأء ب ا ع  و ،  ا   أن ؛ إ

ذة وارة، واا  ، ت و ،و  م.وا   

 ،راا  ر ازي ر  ن ،ا  ب اا م و

 و ،ا ا  طا  ،يما  ط و ا  م  

 دا م  ،ا  و ،ى ا  م .ا  

 اا  ا و ، ان  ا    ا   ا

 ،   ذا  رة، أود ا ذة، وأ  ُ ذة، أوأ

     ال:

  .د.روما  ء 

 د.زما دم . 

  ن .داا. 

 دمر . .و ... . 
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 ،ا ث اا دأ   ،يا ا ر و

 ،و  تإ   ا ل ،ةا ت اراوا

روا ،وا ،آمت اراا  ؛و تؤ  و وا ،

.دة اطوا وا ،اوا  

ا  ،ب   و  ام  ه اط ا  ر اأة

    :ا  ر ة اة اا ا ، يا ا

   ر ااء  ال. ))1ن

ا و ام ،ةا   أة ات ار أو ر ن ا أن 

، إ    ث اج، ب وطت ا ا وات

ت ا  م ىأ ا إ.  

  ات:

 ا  ،اا  ار ادة إإ     دةا

.وأو أ 

 .أ  رئوا   ، رس أو ،ا ا  س و 

 .تب اط  ةا  ل ج ث احا 

  ن ر  اد اأ  اردةا ال ا ثت وز دراإ.  

  ،اتاء وا لا  ا ا ا :اع اأم  ،

.. ،اا زا ن، واا وا 

 ا دن ا لا .واة، واا  ،ىا ا 

 إ   ن ور ر   ا ، ،  ن

. اوا 

  ادر

 أ ن   ا، ا وااد،  - 1

2 -  ةا.دا ،ارةاث، اا ة وا  ر   دور ،   
 

  .248اد اا وا، ص:  )1(
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:اا أ م    

ن م  اإ ()
و اء ا  ة

)1931 - 1935(  
������������������������� 

�������������������� �

  ا  ذ    أدري    ا ا

  ة:  " او 1ج: (ذ ( "ّ ن ا ا و ، اإ 

 ن   أ  تا  ة   طأ أ، 

   و )1931-1935ّا ه ا  و ،( اا 

    ّ ّمر اا أ  ن وإذ ،ا  

ا   م  ر ،طا اوأ در   ياح ا

ا  ّاء اا و أّن ؛  ّ   أت وا ا 

 1913،   ، رّو  نور اا نادا، ورّو  حاد ا

ّ. ّ ا ذ  ُو ّة، وارب اه ا  أن أذ أ 

ّ   ن  اإ  م )( ة  ، ّ رإط و 

ّء ات اا ا .   

ون إ م  اّر اا ة  اّ ا   رة 

ي، و ّ    إا  ن؛ اي ن  اري را 

  " تم "ا إ ّ نو ، ّت، ورت واا  ّ
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مول ا ار : ا اّ ا، و  ا، وا  ا آل 

 ،ان إا أ ا ض، واّ اب: ا  م إ ،

ه ا  مو .ي ز ا وا   ء اة أي ااا

   ء يا ،م د ا  ا  ،حل ات را

 رة و ة  ه ا ي ز د اأ و ، لر ا

 ا نا  رة ا توم ،امد  رة1931 ءا  نث، و

  ّ إا و ، ورأ اّ، وّ ا ح.

، وأ ا   ا اا،  :س   اة ألودّر 

  ار اي ء   م. اوف  اّي

ُ وْ ّ دارّا ا  ارة ما ،   ازط   و

 ل، َ أ ز وََْْا ّماز اا  ا  ، 

ا   و   و ،أو ا ا  إ   ا  ال إ 

 ارةا   ،    ا  دار ن إ ف  ي أو رة

 أو :»ح »راجا   ةرا م رة ا  ،   م 

  .ات وت ام و   ارت

ّ و  ا    ن ارة أن  رع دةار اه ا

  . ال د ا ا ؛ا ارة

و ا  اّد    ة  ظر ال، ر ان اد  

 ّ    ا ّ  زال و ،ءوأ مب اا  ءا

  ف ّار اه او ،ا  ن  ار إا أ  

 ّم ؛     الط و ، وإ ،اإ ّ ّا 

  ُتم ن، وّ رام ط  أر دارا و ،راا  و

)   ا م ء دار  ين وا  1940-1945 ،(

 ا ّودار ا ،ّم  ةوف، أو اب دار ا ؛ا  ّأ ُ

  (ّارت أْن ل). 
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و نأّي ،و ّا ما ا ،  ه  ا  ورث و

 ف ا ؛ا ّ دة رو .  

ا: ،     إا  ن و آزرهّا إ  د إًذ

و .    اء ؛وا   اّ ،وا ا، رة ي

طة م  ة، ووادي ءاء وأد  اءا  اب، ّ ج و

ره ا ؛ ا   م ر، ّو ّمر اا،  و

  ن ه ا نث ا    ه ا إ 

  1914 ،       أ ر)1(، ّ ات

ّاا ّّا  ا  ض اا .  

ور ا  ،اد ت اح ادي اب وة و ا رّو

 وي ز، و  ُم ،و ا ،وا د،  ا ض

ّ  لءاا ، رةت اه ا  ؛و   اإ  و

رق ا ين ا  ا ة  ة1935،  طأ أ  نو

 حا، ُ و فا  :  ود ، تمة ا 

 ة "ا ر "                                                                                     .  

 :ء اا    ا ا  

أن ا :أو ام ا، وم أ ت اا  ن ام ا را

  وه،   ان. ن   اد ا ااّي

  ت، وه ا  د  فن ا :م ؛ً وط 

   ى ا ا  اا   ،اب ؛    ا ااي.

  ّ ا إّام ،ان ا إ وء وا    :

  ، ا طا ّا ا  رع اأ  ،ّ و

  ان  ه ات وو دون اى.

 
(1)   ن ا ا ،ن ا .أ : ا 1931.() ،  

  ).11) ،24/11/1931ي ز، ال ا  ة، ة ار، ع:  -ب 
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 :را ّ )  ة  ء اا 1931-1935  (

 ا ذجتا  ا اا  طد ااف  ،اوراء ا وا

ّان ا ا ّ رط وراء  وا ،..  

ّ  : ته ا طد اا ر ،  ت إا   و

ارج اق ؛وا م، ا درا  طا رإط  وو،  

أ ن ت اا ا ا  ان إا د أ  و 

  ا1914ا.  

 نا أ ازر ا ن :دّا  ّن ا  ار ا،   و

ي، وإا   اط   رة :ا م    ال

   ن  ء اا و ، ءا  رظ  ة

1931 .ازرةه ا ي ذج  

  :  أى

 ا ارة1886و  ،   1934.  د   ت

  ما 1996اُ و ّ .دةه ا   ّو  ض أمم 

   ة ود 1935،   ك ا 12ي ذ ،   و

 ا1923.  هت و53  ،  ته ا ل ر و

  ا (وا أ).و
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ا() ن  اإ م   

 ا :ت:  1886(و  1935(
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ا   أ ا
: ار ص

   ا ريا
ا ا  مب اوا  

� �

������������������������������������� �
���������������������������������������� �

��hammou.sahafi@gmail.com� �
� �

 وة ا ا   ري (ر ا)،   إز وع ي 

  ار أن ى ار، و ا  ال،   ت وت اء 

  و   ت.ا)1(    تا    

)2(ا   أ ا  ار  ،ا  او ،)3( ،

 ّ ارا  ي أإا ر  ّومردّه إ   ،إ  وم

 ا ا  وم02  ن1432  اا 03  2011 ا أي .

  وة ا ا، و م  ر  ا رد ا ا اي 

 و  ط م ،ق ذّأ أ  إذ ، ّ حأنّ ا اك؛ إآم 

 ا م ؛ ورا ا اث دا  و ،ّا

  و و، و  وا ا إ أمّ غ  اءة أ اار واد

 م إ ، ا  وو ،ا  ّ ا إ  ّدا  ا

 
)1(  ،طا اا  ه اري و ا ا ا  ب ،اا ا 

 . 185، ص 2019ر    ا أ، ا او، م  ااث: 

)2(  ا ا او ، ن ذة اا ا ا ا  ت 

  .أ ا  ا 

)3(   ،ن   ري ا ء اأ أ أ ن، و    

 وا ا ا   تا     .ا 
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  ،ّصا أر  ّار اا ا ُا ك. وو   ده ا ا

) ا ة ا ةى ا2011ا - 2021    أرا وا ،(

    .اإ  ات   ةّ وّل ارى ا  

  ارز اُو ا أ ا  ا دة اّوا ا ا

 دا  ،قب واا  ت از اأ ري، أ ا 

 ا ا50  دإر ،ة ال ا  ون اا   

وا ، ت اج، واا ن. و و اا  دل ا

 ء أ  ا ا د  ا ا ّ ا ا ا

  أ ،اب ا ارةا   ت  ا ا ةو  

و ان أ ه ا  ارا ا    .ري ا ا  

و ا ارزة ا اار أّن إت ا أ ا  أ اار 

 و ، و و   م   ،ا و د م

ر  ا ا  ه ىو ،اا اا    م .ا   

  م اار: 

  أت   ا؟  -1

أت   ري  ل ّدده إ  اّ وّ ج 

 د  ر   ذ ا مره، وأ ّن إ ام  ،ما

ه/  1382ا     إ ن،     اج ا ا

1962 مر اا  رتّو اا  ا ا ا  أي ،

 مو ،اب او ا ا وا رز    تط  ،ا

  1392 /1972هن، وا ر و  ق أن إ ت اوا  

 .اء او اد ا م   م     اهذ ظ 
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  ذا م    ا؟  -2

ا اي  و ا  اون ا اّء  د   اة 

 وا ا أ  ةود ، ص.  اا و 

 ذا   ا ا ا؟  -3

 .وط ا  ل ات اا  وا ،ط  ا ا  

  اي  ا ا  ن؟  -4

 ر ا رور اا د إ ن، و     م

 ه ا وزاد ،أ  ِر ن ا ،ة واا ا بق واا 

  أّن  ،و ا    يا ة اة وو م

ّم ّ  ،ة ن  ر  ذان أ ن ا  ،

 رأ و وط إ أدرا ر   ،ا أ  مب اا ن مو

  ن و  ،ةا   را با   أ (ارةا)

ا  ن ار، وا ا إ ب اء ا   ةا 

 غ طم  ص يا ا ن ا  ،دةو م  يا وا

 ،و دة و ن  طر  ةّل اه ا مو ،و

 أن إ ل وان ا مب ا  ّو   ن ا و ،ّر

 اّدد  أره إ ن   ء. 

  ى إ أب وى ا ا؟   -5

 .اا  ا   ار اة أطاو ،ا إ ّ واه  ن ا 

6-  ا   ،ا ا   ل ؟ا ا  م ا 

 ا  ا  ل ر  ن أم  اريو   نّإ 

  و ا  و اص. 

  دور ا ا  ات ا  اا ون؟  -7

   ما  ان ا ت أمذ  ،ت اا  دوره أ

   اا ة، أو اا  ر    ء اء ا ،ةا
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 ،ت ال ا  ، اب اث اا  فا  نو

را   ن   ا ا، وإ د  ة ا اث 

 .و  ا  

 ا ة ّات  ا  اع ا  ،ن  دوره ك؟ -8

دور ا ّت ا  ن دوره  ّدد   ،ا وا اا 

 .اج اا امإ  ء واد واروا ا و ،ا إ  

   اء ا اي   ا  و ت.  -9

ة اا    ا و  ء ن آ وا ارة ا 

 و ت، ون  اء أ   م ،م ن ء وداع  ه 

 ّا  ت ا  ا ء   أن م ا ع إم ة، وا

 .ر أو و ،اء واوا ّوا 

10-  ا  ؟و   

  وا م ا  د ا   أ   ّإ ن م

 اي ّن ال وّ   اب. 

   م  ء ة ا اا ا ري؟  -11

 ن و و اا  امإ  ر  م ء اأ 

ا أن ا ا وأن ا ا، وأن ا  اض  إ أوج 

 ، د اّ ،ا ت ادر إ  وجوا ،ا و ا

  أسا  ما  ة  ةا و ،ا ا او

ا .ا و رة، واا ص روإ   
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   و اا اري
مي ااا  

����������������������������������� �
����������������������������������� �

أدا ا روح ادل ا  اا ون، وّ ا اث ا ا 

 و  ،اثا ا   ون ،ءأ ،ر ، لر 

اء ار إ ة  وارا  ّد  امم ء . و أ ا

.و  ل اد، مّا ا  ىأ  

   ّ را ّأن أ   اء اه ا رإط و

: ،ا  

 
ٌ

ة
َ

يــلــــــ ــِ صــــــــــ
َ
َ� أ

ْ
َو�ــ  

ُ
َواق

ْ
شــــــــــــ

َ
ا األ

َ
نــــــ بــِ  

ْ
اَرت

َ
  طــــــ

  

ِل    � الَوصـْ
َ
ْعًيا ِإ� اِء سـَ رَّ

َ
) الغ

َ
ط

َ
ق � (َمسـْ

َ
  ِإ�

   
ً

ة ــَّ يـــــ ــِ َوفـــــ ــَ�  �ـــــ ــِ طـــــ
َ

ــ تـــــ  
ْ

ن
َ
أ  � ــِ �ـــــ ٌب  ــَ �ـــــ ــَ �ـــــ ا  ــَ   َومـــــ

  

ِل    ــْ �ــــ
َ
األ بــــــِ اَرِك  بــــــَ

ُ
ــ املـــ ي  ــِ ا�ـــ

َّ
ــثــــــ الـــ ا 

َ
نــــــ ــِ نـــ ــِ ْوطـــ

َ
ــِ   ملـــ

ھُ   
ُّ

نــــــ كــــــِ
ُ

تــــــ ا  ُود� اَب) 
َ

�ــــــ� ْن (مــــــِ مــــــِ َل  مــــــِ حــــــْ
َ

تــــــ   لــــــِ

  

ّرِ    
ُ
الغ  (

َ
ان ــَ ِل ،  آلِل (ُعمـــ ــْ صـــــــــــــ

َ
ا ِمَن األ   ُود�

   
ً
اَرة ــَ ِز�ـــــــ  

َ
�ـــــــــن ــِ لـــــــ وَّ

َ
األ ا 

َ
ــ نـــــــ ــْ ســـــــــــــــــ

َ
َول ا 

َ
ــ نـــــــ ــْ �ـــــــ

َ
ــ تـــــــ

َ
  أ

  

الزِّ     ��ِ ا 
َ

نــــــ
ْ
ـت

َ
ـق ـبَ ْم ســـــــــــَ

َ
ِل َوك ْن ُرســـــــــــــــْ ـمِ اَرِة    �ــــــَ

ھُ   
ُّ

ــ لــــــــ ــِ جــــــــ
ُ

ــ نــــــــ َ�اِث 
ُّ

ــ ــ�ــــــــ لــــــــ ــِ لــــــــ ًء 
َ

َوال ا 
َ

ــ نــــــــ ــْ �ــــــــ
َ

ــ تــــــــ
َ
  أ

  

ِل    ــْ عـــــ ــِ فـــــ
ْ

ــ الـــــ ــِ بـــــ يـــــــِھ  ِ
ّ

ــ َزكـــــ
ُ

ــ نـــــ ا،  يـــــــً
ْ
َرأ ُھ 

ُ
ــ اِركـــــ ــَ بـــــ

ُ
ــ   نـــــ

   
ً

ة
َ

الــــــــ صــــــــــــــــــَ
َ
أ ا 

َ
نــــــــ

ْ
تــــــــ

َ
فــــــــ رَّ

َ
شـــــــــــــــــ ّمٍ 

ُ
ِأل ا 

َ
نــــــــ �ــــــــْ

َ
تــــــــ

َ
  أ

  

ِل   
ْ

قــــــ عـــَ
ْ

الـــ بــــــِ  
َ

� �ـــَّ مـــَ
َ

ْم تـــ
َ

كـــ  ، ّقٍ ِب حـــَ �ــــــَ
ْ

ذ � مــــــَ   �ـــِ

َوةٍ   
ْ

ــ إلِخـــــ ّقٍ  ــَ حـــــ َض  عـــــــْ ــَ �ـــــ ي  ّدِ
َ

ؤ
ُ

نـــــــ ا 
َ

ــ نـــــ ــْ �ـــــ
َ

ــ تـــــ
َ
  أ

  

   
َ

كـ
َ
ِل ْم  لـ

ْ
ذ الـبــــــَ َرى  عـُ �ـِ ا 

َ
نــــــ

َ
لـ يــــــًدا  وا جـِ

ُ
قـ وَّ

َ
  طـ

   
ً

ة
َ

ــ افــــ
َ

ــ قــــ
َ

ــ ثــــ  � ــِ �ــــ ــْ عــــ
ُ

ــ �ــــ ِهللا،  ِھ  ــْ َوجــــ ــِ لــــ ا 
َ

ــ نــــ ــْ �ــــ
َ

ــ تــــ
َ
  أ

  

ِل    �ــــــْ الــــ�ــــَّ بــــــِ ُم  عــــَ
ْ

نــــ
َ

تــــ ا، 
ً

اقــــــ َر
ْ

ِإشـــــــــــــ ا  ِز�ــــــُد�ــــــَ
َ

  نــــ

   
ً

ة
َ

الــــــ ِرســـــــــــــــَ  
َ

ــن �ــ ــِ لــ ــِ امــ حــــــَ  ،
ً
اة عــــــَ ــُ ا ســــــــــــ

َ
نــــــ ــْ �ــ

َ
ــ تــ

َ
  أ

  

   � ْدـ�ِ
ُ

نــــــ ْي 
َ
أ ِر).  َزاـئِ ِم (اـ�ـ�َ ــْ اســـــــــ بــــــِ ا  �ــــــَ

ُ
ـغ ِ

ّ
ـل ـبَ

ُ
  ـن

ــَ    مـــ اٍت 
َ

قــــــ
َ

ال ــَ عـــ ِن  ــْ ُحســـــــــــــ ــِ ــِ بـــ ٍة �ـــــ تـــ
َ

ا   نــــــ ــَ �ــــ ــَ �ـــ ــْ يـــ ــَ   بـــ

  

ِل    ــْ ضـ
َ

اِحَبِة الف ْ�ِ�، صـــَ
َ

) ا��
َ

 (ُعَمان
َ

  َوَ�ْ�ن

   
ٌ

ة اعــــــَ
َ

نــــــ
َ
ـق ا  �ــــــَ َدـ�ْ

َ
لــــــ  �

َ
ـ� ضـــــــــــْ

ُ
اـلف ا) 

َ
ُرنــــــ َزاـئِ   (ـجَ

  

   � �ــِ عــْ
ُ
�ـ ا  �ــــــَ �ـِ

ــَ اســـــــــ يــــــَ ــِ � ســـــــــ �ـِ ا) 
ً

انــــــ مــــــَ نَّ (عـُ
َ
أ   بــــــِ

ھُ    ُق ُروحـــَ
َ

ْعشــــــــــ
َ
ِم، �

ْ
ل ِ

الســــــــــّ ــِ ا بـ ــَ �ـ
َ

اَر�
َ

ــ   َحضـــــــــــ

  

ا     �ــــــَ ــُ حـ ــُ امـ ســـــــــــــــَ
َ
ا - �

َّ
قــــــ ــَ ِل   - حـ

ْ
ثــــــ ــِ مـ  

َ
ال ــِ بـ ِر�ــــــٌد 

َ
ــ   فـ
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ا   ــَ يـــ
َ
ا ف ــَ ُم�ـــ

ْ
ِة ُحك

َ
ــ يطـــ  الَ�ســــــــــِ

َ
َدان

ْ
 ُبلـــــ

َ
ت يـــــْ

َ
  ل

  

ّلِ   
ُ

ــ �ــــ
ْ
اـل بــــــِ ِة  احــــــَ مــــــَ ــَّ ِ� الســـــــــ �ـْ

َ
ـن  �

َ
ـ� ـعَ ـ�ُ�  ــِ   َ�ســـــــــ

ي    فـِ
َ
تـ

ْ
خـ

َ
ـت ِم، 

ْ
ـل ِ

ــّ الســـــــــ بــــــِ ِق 
ْ
ـل

َ
لُّ اـ�ـ�

ُ
�ــــــ َم  ـعَ

ْ
ـن ـيَ   ـلِ

  

ِل   
ْ

تــــــ
َ

اـلـق ِن   ـعَ
ُّ

ف
ُ

ـك
َ
ـت  

َ
ُروٍب، ال ـحُ  � آ�ـــــــــــ�ِ   مــــــَ

َدى    َوالـ�ــــــُ ِد 
ْ

شـــــــــــــــ لــرُّ لـِ اَم 
َ

نــــــ
َ
األ َوَج  حـْ

َ
أ ا  مــــــَ

َ
  فـ

  

ا     مــــــَ �ـــِ ُدو�ـــِ ِل بــــــِ � الـــَو�ــــــْ �ـــِ  
ُ

ة ِ�يــــــَّ الـــ�ـــَ  � �ـــَ ضــــــــــــْ
َ
  ت

ھُ   
َ

ــ يضـــــــــــ ِع�ُش َحضـــــــــــِ
َ
ا � ــَ َعْمِري مـ

َ
ا ل

َ
ذ ــَ   َو�ـ

  

ا َربُّ     يـــــَ
َ
ا - ف

ً
فـــــ

ْ
ط

ُ
ٍل   - ل ــْ ِمْن َج�ـــ ِة 

َ
ــ ِليقـــ

َ
�

ْ
ا�   بـــــِ

ا    ــَ �ــــ
َ

ــ لــــ ا  ــَ َومــــ اِوي،  ــَ �ــــ
َ

ــ املــــ  � ــِ �ــــ  
ْ

ت َردَّ
َ

ــ تــــ ا  ــَ َرا�ــــ
َ
  أ

  

ِل    ســــــــْ َ�ِ� الرُّ
ْ
َوى َمن َوى ســــــــِ

ْ
 ِمَن الَبل

ٌ
َجاة

َ
  ن

امــِ     ا�ــ�ــــــَ
َّ

ِإال ُل  ســـــــــــــــْ الــرُّ ا   َومــــــَ
ً

ة
َ

افــــــ
َ

قــــــ
َ

ثــ  
َ

�ــن   لــِ

  

ِل    صـــــــــــــــْ
َ
امل ا  مـــــَ

َ
َ�اِث ك

ُّ
ال� ْدُي  �ـــــَ ا  ُم�ـــــَ ّعِ

َ
  ُيط

   
ً

ة
َ

ــ انـــــــ ــَ مـــــــ
َ
أ ِھ 

َ
ــ اِإللـــــــ ْدِي  ــَ �ـــــــ وا 

ُ
ــ َواِرثـــــــ ُم  ــُ   �ـــــــ

  

ِل    اَص ِمَن ا�َ�مــــْ
َ

ــ  َمنــ
َ

ا، ال ــَ و�ــ
ُ
ْد َحَمل

َ
ــ   َوقــ

ْم    ـ�ُ
َ
ـل  

ً
ة مــــــَّ

ُ
أ وا  ـعُ ـيَّ

َ
ــ ا، ضـــــــــ و�ــــــَ ـعُ ـيَّ

َ
ــ  ضـــــــــ

ْ
ِإن

َ
  فــــــ

  

   
َ

اَعة ًدا ســــــــــَ
َ
ٌر غ

ْ
ُ�ْم ُعذ

َ
ْ�َس ل

َ
ِل َول صــــــــــْ

َ
  الف

ا    ــً �ــــ ــِ ا�ــــــــــ
َ

نــــــ ِة 
َ

افــــــ
َ

قــــــ
َّ

الــثــ اِب  ْر�ــــــَ
َ
أ بــــــِ يــــــُب  �ــِ

ُ
  أ

  

ّلِ   
ُ

ِمْن ذ ِة 
َ

يلــــــ ضــــــــــِ
َ

َس الف
ْ
َرأ ُعوا 

َ
َيْرف  

ْ
ن

َ
أ   بــــــَ

ٍد    َردُّ
َ

تــــــــ  
َ

ُدون ّقِ  ا�ــــــــ�ــــــــَ  � �ــــــــِ ْم  �ــــــــِ �ــــــــِ
َ
ْرأ جــــــــُ   بــــــــِ

  

الــقــتــــــِل    ِة  بــــــَ َر�ــْ ْو 
َ
أ اِل 

َ
� املــــــ �ــِ ٍع  مــَ

ْ
طــ  مــَ

َ
ال   بــِ

ي    قـــِ طـــِ
ْ

نـــ مـــَ اُب 
َ

تــــــ
ْ

�ـــ يـــَ ْدُر  ا الـــ�ــــــَ
َ

ذ َو�ــــــَ  � ا�ـــِ
  َومــــــَ

  

ِل ِ�� َحضــــــــــْ    ــْ �ـــ
َ
ِمَن األ اِن  ــَ الَبيـــ اِب  ــَ ْر�ـــ

َ
أ   َرِة 

   � ــِ �ـــ
َ

ــ الـــ
َ

طــــــ ِة  رَّ ســـــــــــــــَ
َ ْ
امل بــــــِ وٌر  عـــــُ

ُ
شـــــــــــــــ ِري 

ْ
ذ   َوعــــــُ

  

ِل    ــْ بــــــ
ُ

ــ نــــــ ِوي 
َ

ذ َراٍم  ــِ كــــــ اٍب  بــــــــَ ــْ حــــــ
َ
أ ِة  ــَ �ــــــ

ْ
ُرؤ ــِ   لــــــ

ْم    �ــُ��ــُ ظــِ
َ

لَّ نــ
َ

قــــــ يــــــِب،  ْ�حــِ
َّ
الــ�ــ بــــــِ ا 

َ
ونــــــ

ُ
اطــ حــــــَ

َ
  أ

  

ِل    الَوصــــــــــــــــْ  �
َ

ي َع� َرّ�ٍ  
ُ

َوان ِرضـــــــــــْ ُ�ْم 
ُ

  َجَزاؤ

    

� �

����������������������������� �

18�������������1441����15�������2019� �
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   اا وُن
  ان وا و

��������������������������������������������� �
������������������ �

ُأ ُي ااا ا  ته اي ما ما م وىدي مم 

ُ ن ...ُو اا )وا ن وا.(ن 

ــ�ــــــا  �ـــ ــِ غــــــانـــ ــَ مـــ نــــــادتـــــ�ـــــ�  الـــــغـــــرِب  َن  ــِ مـــ   ُروٌح 

  

تــــحــــيــــ�ــــ�ــــــا    ـ�ـــي   رو�ــــ� 
ُ

  فــــيــــمــــَم الشــــــــــــــرق

ــا      �ــــ ــِ ورَد�ــــ ِ�ســــــــــــــــر�ــــــُن  مــــــن جــــــانــــــ�ــــــ�    ومــــــَر 

  

ـ��ــــــا    واـطِ
َ

�ــــــا شـــــــــــ ـ�� أـ�َ ـ�� ال�ــــــــــــ�َر  ـحـ�ي    ـيَ

وى)   
ُ
 ا��بـاِل (ط

َ
 مســــــــــكُ��ـا خلف

َ
  فـ�ان

  

ــا من تراِب املســـــــــــــِك َيحوِ��ـــا     ُر�ـ صــــــــــُ
ُ
  وق

 �� ذرى (األوراِس) تمنح��    
ْ

  وأشــــــــــرقـــت

  

�ــــ� عــــوالــــ�ــــ�ــــــا       ضــــــــــــــيــــــاَء درٍب �ســـــــــــــــامــــى 

�� �ــــِل نــــاحيـــــٍة     ــا  لقي العصــــــــــــ
ُ
 أ

ُ
ت   فُرحــــْ

  

لــــقــــ�ــــ�ــــــا    مــــُ  
َ

بــــ�ــــن املــــعــــــا�ــــي  �ــــُر    فــــخــــَر �ـــــــــــــِ

ـفَر ـمـع�ــــــِد�ــــــا    أـتـلو ســـــــــــِ بــــــاـلـطوِر   
ُ

  وـقفــــــت

  

�ـــ�ــــــا     عـــلـــِ
ُ
أ الـــقــــــدوِس  �ـــ� حضــــــــــــرِة   

ُ
  فـــبــــــت

�ــــــــــ�ب��   
َ
 �� ظلمِة األســــــــــفاِر ت

ُ
رت   وســــــــــُ

  

واِد�ــــ�ــــــا    أعــــتــــــاِب  عــــ�ــــ�  �ــــعــــ�ــــ�   
ُ

  خــــلــــعــــــت

�ــــــا    يــمــ�ــِ
َ

�ــ� ومــِض غــ رى    لــكــنَّ قــلــ�ــ� ســــــــــــَ

  

ـ�ـــــالــــ    �ــــ�ــــــا فــــطــــــاَر  �ــــ� روابــــِ جــــري  يــــَ طــــِر 
َ

  قــــ

 وغــدا    
ْ
دا   واســــــــــتل�َم القلــُب أســــــــــراَر النــِ

  

ــ�ــــــا     �ــ ــِ لــــبــ ــُ يــ الــــرحــــ�ــــ�  �ــــ� غــــيــــمــــــِة    ـ�ـــــالــــنــــور 

رابــــــــيــــــــٍة     
َ

ــن ــ�ــــــ بــــــ ــي  ــأ�ــــــ ـ�ـــــ ــا  رؤ�ــــــ ــقــــــــولُ    تــــــ

  

فــــــــواغــــــــ�ــــــــ�ــــــــا    خضـــــــــــــــــٌر  أز�ــــــــٌر  �ــــــــا    و�ــــــــا�ــــــــُ

   
ٌ

م�ــــــــــ�ــ� و�ــ� داعــيــــــة
َ
نــ ا�ــ�ــلــــــِد    �ــ� جــنــــــِة 

  

فــــ�ــــ�ــــــا    نــــلــــتــــقــــي  ـ�ـــْي  لــــنــــــا  فــــــاغــــفــــْر    ر�ــــــاُه 

�ــ�    نــفــحــُ يــَ  
َ

  �ــوى (ا�ــ�ــزائــِر) ســــــــــــٌر بــــــات

  

ــا     ــ�ـــــــ ــِد�ـــــــ �ـــــــ ــُ مـــــــ كـــــــــِف  �ـــــــــ�   
ٌ
وردة ــأنـــــــــُھ    ـ�ــــــ

ــا    �ــــ ــُ ــ�ــــ مــــــوكــــ ــ�ــــــ�اِب  املــــ عــــــ�ــــــ�  جــــــ�ــــــ� 
َ

ــ تــــ ــا    ملــــ

  

ــا      �ْي يالق��ــ
ً
 شــــــــــعري ســــــــــف��ا

ُ
  أرســــــــــلــــت

ــا    دعــــ بــــــاملــــــاحــــــقــــــاِت  �ــــــا  ــِ �ســــــــــــــــاحــــــ�ــــ  
ٌّ

  فــــــذ

  

فــــــِد�ـــــ�ــــــا    مـــــُ  
َ

ـ�ـــــان قــــــد  ملـــــوطـــــنــــــِھ  ــٌر    نصـــــــــــــ

�ــــــا    ــِ  مـــْن أوراِد روضـــــــــــــ�ـ
َ

ــنـــوُر أشـــــــــــــرق   فــــــالـ

  

ــ�ــــــا     جـــــلـــــ�ـــ
َ

تـــــ �ـــــ�  روي 
َ

تـــــ الـــــلـــــيــــــِل   
ُ

  ونـــــجـــــمــــــة

�ــــــا    
ُ

 أـعِرفـ
ُ

ـكنــــــت  مــــــا 
ْ

إذ ـ�ـــــاـلقـفـِر   
ُ

  ـفكـنــــــت

  

دى مْن جوِد ُمعِط��ـــا    ــُ  ال�ـ
َ

 غيـــث
ُ

  فنلـــت

يــلســــــــــــعــ�ــ�    الــ�ــ�ِد  �ســــــــــــيــُم   حــو�ــ� 
ُ

لــتــف   يــَ

  

ــ�ــــــا     �ــ ــِ تــــجــــ�ــــ� دفء حــــــامــ  
ْ

إن   فــــيــــخــــتــــفــــي 

ُر�ــــــا    
ُ

يــــــذكـ  
َ

بــــــات را�ــــــا 
َ
ثـ ـ��    لـْو ســـــــــــــــاجــــــٌد 

  

��ـــــاد��ــــــا     
ً
القلـــــُب مشــــــــــتـــــاقـــــا   ألصــــــــــبَح 
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�ـــــــا   ــمــــــ�ــــــِ لــــــ�ســــــــــــــ أرنــــــُو  قــــــافــــــيــــــٍة  �ــــــِل    �ــــــ� 

  

ــ�ــــــا    أصـــــــــــــــلـــــ�ـــ أذـ�ـــــاري   
َ

بـــــ�ـــــن ي  لـــــو�ـــــِ
ُ

ــ   �ـــــ� خـــ

ــ�ــــــا     و�ـ مـــْن أســـــــــــــفــــــاِر�ــــــا  ــيــــــُل  ا�ـــ�ـ ــَم  ــلـ   �ـــعـ

  

ــ�ــــ�ــــــا     ــ� أراضــــــــــــ ــ� شــــــــــــــ�ــ �ــ ــُ�  ــ�ــ ــ�ــ ا�ــ ــَر  ــجــ ــفــ   تــ

ــا     أشــــــــــكُر�ـ
ُ

ــا قـــْد جئـــت   ع�� مقـــاِم الوفـ

  

ا�ــ�ــ�ــــــَد     ُع    ـ�ـْي أو�ــ� حــوار�ــ�ــــــا بــــــْل أجــمــَ

   
ً
قــ�ســــــــــــــــا لــلــورى  يــبــقــى  (ا�ــ�ــزائــِر)    نــوُر 

  

ــا    ُينـــــاِج��ـــ   كطلعـــــِة الشــــــــــمِس وا��ـــــارِي 

ـ��      
ُ

ـ�ـ�ـتف  
ُ

 ـ�� �ــــــــــــ�ٍن واـلـكون
ُ

  وســـــــــــرت

  

واد�ــــــــ�ــــــــا     أ�ــــــــَل  �ــــــــّ�ِ  ا�ــــــــ�ــــــــزائــــــــَر    �ــــــــّ�ِ 

   
ً

ــة وارفـــــــ خضـــــــــــــــــــراَء   
ً

ــنـــــــــة جـــــــ ــ�ـــــــــا  ــ�ـــــــ   رأيـــــــ

  

روابـــــــ�ـــــــ�ـــــــا     مـــــــْن  جـــــــنـــــــبـــــــا�ـــــــي   
ْ

  فـــــــأز�ـــــــرت

ــٌر     قــــــمــــ ــا  أنــــــوار�ــــ ــا  ســــــــــــــــنــــ مــــــْن  �ــــــي  ــَر    ومــــ

  

نــــــواحــــــ�ــــــ�ـــــــا    أرجــــــا  �ــــــ�  بــــــالــــــنــــــوِر    يــــــلــــــوُح 

ھُ   
َ

ــ   من ذا الــــذي أطفــــأ امل��اُب عطشـــــــــــتــ

  

ــ�و�ـــــــ�ـــــــا    ــ�ـــــ لـــــ ــرا  ــ�ـــــ �ـــــ ــَدُه  عـــــ ــَ �ـــــ ــ�  ــ�ـــــ ــتـــــ ــ�ـــــ   و�ـــــ

�ـ� مـجــــــاِلســـــــــــنــــــا     يـز�ـو    ذكـُر (ا�ـ�ـزائـِر) 

  

ــا     ــ�ـــــ �ـــــ ــِ ــالـــــ مـــــــعـــــ ــا�ـــــــ�  بـــــ �ـــــــ�  ذاَع    وذكـــــــُر�ـــــــا 

    
ً
مــغــتــبــطــــــا ا�ــ�ــــــِب  �ســـــــــــكــِر  قــلــ�ــ�    فــ�ــــــاَم 

  

   
َ

ــ تــــ روي  يــــــَ  
ٌ

يــــــقــــــظــــــة ُرُه 
ْ

ــ كــــ ــ�ــــــا  فســــــــــــــــُ   جــــــلــــــ�ــــ

�ـــــــا   
ُ

أحــــــمــــــلـــــــ ــدِر  الصــــــــــــــ �ــــــ�   
ٌ

رئــــــة   ـ�ـــــأ�ــــــ�ــــــا 

  

مــــ�ــــ� عــــنــــــَد طــــــار�ــــ�ــــــا    ا�ــــ�ــــــُب    تــــنــــفــــَس 

ِھ    وتـــــــــــِ
ْ

لــــــــــ
ُ

بــــــــــخــــــــــ َزاٍب  عــــــــــَ ِوْرُد    ـ�ـــــــــأ�ــــــــــ�ــــــــــا 

  

غــنــ�ــ�ــــــا    �ــُ   قصــــــــــــيــــــد�ــي طــــــائــُر الشـــــــــــــــادي 

ــا    ــ�ــــ ــِد�ــــ فــــ
َ

ــ تــــ ــِة واألرواُح  ــولــــ ــطــــ ــبــــ الــــ   أرُض 

  

�ـــــــ�ـــــــا     عـــــــلـــــــِ �ــــــُ  
ُ

والــــــقــــــرآن املــــــعــــــارِف    أرُض 

 َيدفُع��   
َ

 الوجِد إنَّ الشـــــوق
َ

  يا صـــــفحة

  

  لســـــــــــاـحِة (القـطِب) �� أســــــــــ�� مـعان��ـا    

ــٌق     ــلـ فـ ــُر�ــــــا  ــُر) أرٌض ذكـ ــزائـ ــ�ـ ــلــــــَك (ا�ـ   تـ

  

ــا     ــ�ــــ رو�ــــ ــَ يــــ ــنــــــوُر  والــــ �ــــــا  ــِ ــ�ــــ �ســــــــــــــــاحــــ   رو�ــــــ� 

    
ً
أبــــــدا نــــــا 

َ
ــ بـــيـــ�ـ بـــقـــى 

َ
ــ تـ الـــتـــواصـــــــــــــــِل  رى    عـــُ

  

حـــــمـــــ�ـــــ�ــــــا    يـــــَ بـــــحـــــبــــــِل ِهللا    واالعـــــتصـــــــــــــــاُم 

لـوا      مـِ
قــــــد عـَ لـلـوصـــــــــــــــِل   

ٌ
خـبــــــة

ُ
نـ   رواُد�ــــــا 

  

ــ�ــــــا     �ـ ــِ �ـــبـ ــُ يـ  وا�ـــ�ـــ�ـــُ� 
ْ

لــــــدت
ُ

ــ   أســـــــــــــمــــــاؤ�ـــْم خـ

�ـْم    قـِ ـمـحـقِ (ـقطــــــٌب) ـمع  (اـلـنوُر)    وـمـ�ـ�ُم 

  

 وصــــــــــــال و�ـــو راعـــ�ـــ�ــــــا   
َ

ـ�ـــــان   و(جــــــاعــــــٌد) 

ــ�ــــــا    ــلـ رتـ حـــكـــم (املـــرمـــوري)  الـــورى    و�ـــ� 

  

ــا      ُيمل��ــ
ُ

  �ــــديــــا من العلِم قلــــُب الشــــــــــيخ

  بيوض من أســـــــــبغ املعروف معتصـــــــــما   

  

�ـــــغـــــنــــــ�ــــــ�ــــــا    بــــــا�ـــــ�ـــــق    بـــــحـــــبــــــل ســـــــــــــــيــــــده 

�ــــــا)     ــِ �ـ ــَ ــبـ ــلـــ�ـــ� (لـــكـــعـ قـ  
ً
�ــــــديــــــا ــُ مـ �ــــــا  ــُ   قــــــد زر�ـ

  

 أصـــــــــــــــاف��ــــــا    
ً
 صـــــــــــــــدقــــــا

ً
 ذاكرا

ً
  مصــــــــــليــــــا

ــاحِ��ــــا      لنـــا (وابُن ��ـــاٍم) �ســـــــــــ
ْ

  طـــابـــت

  

ــ�ــــــا    �ـــ ــِ ــنـــ �ـــ ــَ يـــ ــِف  ــيـــ ــتــــــألـــ بــــــالـــ ــِع  املـــــراجـــ  
َ

ــن ــ�ـــ   بـــ

دوٍل     �ــــــــ�  ذاَع  ــٍد  �ــــــــ�ــــــ  
َ

ــ�ــــــــ�اث الــــــ ــاَد    قــــــ

  

ــا    جـــــــــلـــــــــ�ـــــــــ�ـــــــ
ُ

تـــــــــ بـــــــــأعـــــــــالٍم   
ً
نـــــــــورا  

ُ
زدان

َ
  تـــــــــ

ا) أع�� (محمـــَد) مْن    ــَ   وابُن (صـــــــــــــاِ�ِ��ـ

  

عـلـ�ـ�ــــــا    �ـُ ــ�ـَ�   وجــــــدَّ الســـــــــ
َ

الـ�ـ�اث   ســـــــــــــــاَس 

ْم    �ــُ
ُ

لــ ائــِ
 شــــــــــــمــــــَ

ْ
زانــــــت  

ٌ
ُعصــــــــــــبــــــة ْم  فــ�ــُ حــُ

َ
  تــ

  

واح��ـــــا   
َ
�� ن  

ْ
ــاءت �ِر ضـــــــــــــ

ُ
الط ــِة    ب�ســــــــــمـــ

�ــــــا   
َ

ــ عــــــارفـ مـــَ روي  يـــَ ْن  مـــَ  (
َ

�ـــالن   و�بـــُن (جـــَ

  

�ـــــــ��ـــــــ�ـــــــا     يـــــــُ و�ـــــــالـــــــتـــــــوجـــــــھ  مـــــــعـــــــ�ـــــــٌن    �ـــــــ�ـــــــٌر 

ُدهُ    يــــــَ نـــــحـــــونــــــا   
ْ

تـــــجـــــلــــــت  (
ً
(�شـــــــــــــــ�ـــــ�ا   أرى 

  

�ــــــِد�ـــــ�ــــــا    ــُ �ـــ  
َ

 حـــــ�ـــــن
َ

فــــــاحــــــت   و�ــــــالـــــتـــــحـــــيــــــِة 
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�ــــــْم  ــُ طــــــلــــــعــــــ�ــــ ـ�ـــــالــــــبــــــدر   
ٌ

فــــــتــــــيــــــة ُھ 
ُ

  وحــــــولــــــ

  

حـــــيـــــ�ـــــ�ــــــا    يــــُ بــــــالــــتـــــعـــــلـــــيـــــِم  املــــــدارِس   
َ

  بــــ�ـــــن

ــ�ســـــــــــــــمـــــتــــــِھ     بـــ ــ�  الـــــزا�ـــ �ــــــا  ــُ ــمـــ ــلـــ عـــ ــُ مـــ ــ�ــــــا    �ـــ

  

ــا     جرى ف��ـــ
ً
ــا نبعـــ (ُبوســــــــــعـــــدٍة)    (منـــــاُر) 

ــ� ســــــــــــــعــــــٍة    �ــ ــِم  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ بــــــالــ ــٌم جــــــاَد  ــلــ ــعــ   مــ

  

 ســـــــــــــمــــــا فـــ�ـــ�ــــــا      
ً
قـــرآنــــــا  

َ
  يـــردُد الصـــــــــــــوت

 ألمـــتــــــِھ   
ً
أ�ـــى نصــــــــــــرا مـــو�ــــــــــ�ـــ�)    (�شــــــــــــ�ـــُ� 

  

ــا     ــ�ــــ ــ�ــــ حــــــمــــ ــَ يــــ الــــــكــــــراِر  ـ�ـــــاألســــــــــــــــِد  ــاُز    بــــــحــــ

ــاِلَ��ـــا     �� الفصــــــــــ�� أعـ   (بـــاجو)َ �ســـــــــــنَم 

  

ــانــــــ�ــــــ�ـــــــا     ــعــــ مــــ  
ْ

ــابــــــت طــــ ُھ 
ُ

ــ ــاتــــ ــيــــ أبــــ  (
ُ

  (دواق

ــِھ     َمْن َيرتقي شـــــــــــــــأًو بحكمتـــ  (
ُ

  (حـــــدبون

  

ــا     ــ�ــــ ــ�ــــ يــــــوفــــ ــا  ــتــــ ســــــــــــــــمــــ ــٍة  ــيــــ نــــــاحــــ �ــــــل    �ــــــ� 

ُر�مْ   
ُ

)(ـبـــاليــــاِس)و(املز�ودي) ـنـــذك
ُ

  (َ�ْ�ون

  

نـــــاصــــــــــ    ــا (بـــــا��ـــــاِج    ْر) كراٌم ِمن أ�ـــــال��ـــ

بـــــاٌب صــــــــــبُح ب��ِتنـــــا      أرُض (ا��زائِر) 

  

ــا     ــ�ــــ ــ�ــــ نــــــمــــ ــَ يــــ ــُم  ــلــــ رتــــــقــــــي والــــــعــــ
َ

ــ تــــ ــا  �ــــ ــُ ــ�ــــ   رأيــــ

ــا     �ــــ ــُ �ــــ
ُ

ــ �ســــــــــــــــكــــ األرِض  �ــــــ�   
ٌ

جــــــنــــــة   ـ�ـــــأ�ــــــ�ــــــا 

  

قـــــر�ـــــ�ــــــا    يـــــُ األعـــــالِم  دى   األديـــــِم �ــــــُ
َ

  فـــــوق

   
ً
ــ�ــــــا �ـــي حــــــادَي األشـــــــــــــواِق مـــتـــجـ   فـــطــــــاَر 

  

�ــــــا    يـــــحـــــيـــــ�ـــــّ   (بـــــقـــــلـــــبــــــِھ ســــــــــــــوِق أ�ـــــراٍس) 

   
ً
داوروِش) قلـــــٌب ضــــــــــم جو�رة   (و�� مـــــْ

  

فــــــِد�ــــــ�ــــــا   
َ
أ بــــــالــــــروِح  �ــــــ� دمــــــي    وســـــــــــــــُر�ــــــا 

ُد�ــا    ــُ ) األمجــاِد َيقصــــــــــ
َ

  إ�� (قســــــــــنطينــة

  

�ــــ�ــــــا    ــ�ــــ�ــــــا ودانــــِ بــــقــــــاصــــــــــــ الــــعــــلــــوِم    أ�ــــــُل 

�ــــــا    حـــِرســـــــــــــُ
َ

تـــ الـــعـــلـــِم واألطـــواُد   
ُ

  مــــــديـــنــــــة

  

�ـــــ�ـــــ�ـــــ�ــــــا   
ُ

ــ تـــ ا�ـــــ�ـــــو  �ـــــ� �ـــــواِء  وُر�ــــــا    ُجســـــــــــــــُ

 �� شــــــــــوامِخ�ــا    
ْ

  قصــــــــــوُر (م��اِب) زانــت

  

ــا       ــ�ـــــ تـــــــأو�ـــــ ــاُد  واآلســـــــــــــــ ــنـــــــورِ  الـــــ ــُن    مـــــــدائـــــ

�ــــــا     من (القرارِة) ح�� (العطِف) َيجمُع�ا    ــِ نـــــواحـــــ�ـــ �ـــــ� شـــــــــــــــ�ـــــ�  ِم 
ُ

ــ نــــــاغـــ
َ

ــ الـــــتـــ   روُح 

ـ�ـــــإســـــــــــــــورة      يـــــزجـــــْن)  (و�ـــــ�ـــــ�    (بـــــونـــــورة) 

  

تــــرتــــقــــي طــــــابــــــت أعــــــالــــ�ـــــ�ــــــا      (
ٌ

  (مــــلــــيــــكــــــة

رايــــــة رفــــعــــــت    تــــبــــــدو  الــــعــــز    (غــــردايــــــة) 

  

تـــــــقـــــــر�ـــــــ�ـــــــا     (
ُ

ان ِ
(بـــــــار�ـــــــّ املـــــــدارس    عـــــــ�ـــــــ� 

تــجــ�ــ�     الــعــلــمــــــاءْ (ولــ�ــ�ــيــــــاِة)    (مــعــ�ــــــُد) 

  

كــــوالــــ�ــــ�ــــــا وقــــــاضـــــــــــــ�ــــ�ــــــا    الــــرجــــــاَل    بــــــا�ــــي 

أبــــــدي    �ــــــا 
ُ

ــ ا�ــــ�ــــــِب داٌر عشــــــــــــــقــ   جــــزائــــُر 

  

ــا    ــ�ــــ ــ�ــــ ــيــــ حــــ ــُ يــــ ــلــــــم  الــــــعــــ نــــــور  تــــــوجــــــھ  ــا  ــ�ــــ   لــــ

ـمن ضـــــــــــررٍ     اـ�ـ�ـ�ِ�   
َ

ـعمــــــان إـلـ��  م    فــــــاـحْ

  

نـــــواحـــــ�ـــــ�ــــــا    �ـــــ� شــــــــــــــ�ـــــ�  ا�ـــــ�ـــــزائـــــر    كــــــذا 

  � �

�������������������� �

��������������27�����������1441�������24�������2019��� �

� �
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 ر 

  ص أطرو دوراه

  وف ن ن والد/ 

Q  
    ءا   

ُم     اءاإ   دُره  

  م) 1925- 1883  / ـ ه 1342- 1300 ( 

  -   دراسة منوذجيَّة للمحاكم الشَّرعيَّة يف اجلزائر   - 

  

ا ر :04  ن1439ر  اا 20  ي2018  

 إ ّمل ال او   ّا ّء ان ا اب وادي

 ُ اا، و   اا اُ     إ  ت 

 اا   و ،   ط  اءات ،ّا ا و-

ا   أم ا  -  أي. أو ا  ْأ  

 : م اب قإ  ّن اا 1882و ُر اأ 

  ّم07ا  1882م زُ ،إ    اث  اأ 

 ى وادي اب،   ض و، و رأ ً ف 

ا   ،م أء   ا (ش ل)،  أ ا ا ار د

babouelkacem23@gmail.com 
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01  م1883 ،ااب وم ادي ا ا ة ا  ا 

   ا  أء  اف دا1883.ي  28وار 

ا  ا ظ أت و ،زاق ّيال ا ىن اا إ ا

 را ر ر ،نا     إ   ءم ا

   م29ا  1890د إ   ث ءم  ً 

،ا اا  ّ   ،ض   ةوا ّ  ،و ،و

 إ   ذ  ُ ّ ،أو أ ل واو ،أو أ ل وا شو

 و ،   ّال اام  ان؛و 26  ي1891 أم 

ا ّما ّا ا-ة ادا ا ا  م-   

إ : ّ   اري، وا (ا ّ)، ورت و وق 

.أو أ ل واو ،ل وا ش   ةوا ّ  ،اسأ  

أ رُ ،  و ا ا ا اء أم دة ادي اب

 ا أن إ ،دا ّا ّف اا  ف أ أ 

 ا - ا  مة ادا 08  م1870-   را 

ا  أو دا ّا ّف اا   فف ا

 :  ة، و مف 1925ا ا ّما ُا أ 

    اً و ،دا ّا ّف اا  أ

  اف ام ة.

  فا  و- -  ،   و يوا

  ّ    و ،ا ا ا  دا  رج 

  ة ا فُ ،م ّ     ة اب، و ى وادي

  و  ،ر ا اب ء واديإ  ا  ،ّا ّ  

 : م  ة884.ه  

  نُ  ،اب ادي ء ا َِ  فا  ُءر أُ

 را  ُ و ،ا ّما ا ره اُ ار  
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 م  ُ  رُن ا أن   ،ّ  أي رء، وا

.وا  ّاا ء اأ  ِا ، ة وذا ، 

    فا   و-ّرا  -   

:و ،أ     

 : 1883- 1894(/ 1311-ه)1300 ال اّي   اف 

، اي أ  ا1883 ي  28م ا ا ا ور ار: 

  وا ،إم  فا  ُا واء اا  ّما ا

   ،ا ا ة ا   ء   أي 

 ّما ا ا رأ ا ،ا ا ة ا   

 : خرار اا 01  م1883. 

 :1894- 1925(ه/ )1311-1343 امج اّي   اف 

 : أوا 1894   أ     ن   فا

 ا ة ا   نُ فا  ءأ ل؛ إذ أوا ا

 :    ل دو ،1896ا  نُء ار ا 

ا ا ة ا   فا  ب أ   إم  ؛

  امد ا ، م  م  ا (ش ل).

 ا   ءأ م     فا  و

 ا  ءأ  ر ن دهم ّممب اوا ،ا و 

 ،ً و  ا   ا ا د ا  و ،م أ

ّ   وا  ة   ا   ،و ا  اوى 

  ا ر  اول  ،ا ا ا   مء، اُرؤ

 : اُ بّ ل" و ش " ، د  ومُ انأ  نو ،

  و: اُِ، وااء، واء  (ان). 
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 ،ْأ  ر ُ    فا  ء  و

ا ا ن ام وإم -  ر -    

:ت ا ةُ ا ُ ن آ م و ،م ا  

:ّص اا  و  ُ ،فا  أ ما ا ّ

ا  نن ااء أ ،ّا ا  .  أ 

:ّص اف  اوى اد    ء اأ 

 ،روا ما أو ا ،ارأو ا ،ال ا اع م ُا

ما ا ص اا    ا ت اا  أو. 

 :ّص اا  ت ازا  ا ء اأ م  

  ما  ام ؛ا   ا إُ ن  ، اب 

،ب اق اوش وُ .د اا  ا أ  أو 

:ّا  صف  اا  ءأ  - م إ

ّا ا-   ء  ذات أم إ ،  ىأ أ

 و ،ا  ،   ا   ف  م ،اب 

 ا  ُص ا ء ءة اة، واا ُ و و

.ا ا 

ّوا ،ّمص اا ف أا  إ ُ  وارد  ُ ،

 .وى اد      

 أد ار، وا :    ء اأ  ا ت اا

.ة، واِوا ،وا ،(ا ا) دة، واوا  

  فا  ف أ ا ن ،ل اأ م و

 :ا ا     
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 إن   ن ا ا ا  درةا ا 

     وىد  درةا ا ف، إا  ف أ

) 200.ّم م ( 

  ةُ   ،فا  ف أ ا ُ إن  ً

. نا ور ا  

 ،ا ا ا  ط   ف إا  إ ُ 

.ّ   و 

    اف إ  أ ا ا ا ان  ف.

ا      ة اا (ا) تمت، أو اا  ف

.ا ا ا  ُط 

:اءات اا و     فا  أ ا أن   

ُ ك دى اف ء  ط  اِمُ ،َدع ى ا ا

  ُ لا و  ا ذا ا ، نا  درةا ا

ا ا ِ   ُ اُِ  ، م  إ  اف 

.ا ُ  ا ط   ،   

 ف إ  اِف، ُد  ٌَِْ؛  إ ط ا

ُ اِم واَم  ر إ  أل ا ا، وااء 

  فا  ن ا ار-دور -    ٍأ   ًة

ا وى اد ا ة   إ ت ا  إ  دّي، و

 مة اا  ن أم ا  ، ء اس أ أ ،إ ما

 اة  اح إ   اة.

      ،ف اءات اإ إ    فا 

؛   اى     ا ر ا أو ، وا 

 اوو ب ا   إ  أ  و ، أ  ارض اا

:ا ر ا أ  ج  يوا ،و ا 
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 ا ُ . نا  

 .ه   نا ا ُ  

 .م ٍ ُ اروإ  نا ا ُ لإ 

 . ُوا ا ة إا 

 و ا     فا  ن ،ور ا دو

 اع، وإزاء ا -ذ -  اث إأو إ ، أو ،   ولا

إُ ُ  ، ا  م ا ة اء ا ، و  ااض 

   إ  ط ا ، أ  اف ام  اة.

أ ا و:دة، وُ در  ار أإ  فا  ء  

 .ا وا آن اا 

 .سا  ريف اا 

 .(ّا ا إ) ز   ا  اردةر اا 

  إ ،ّا ت ا  ُ م  :ا ا اوا 

.ّا ا  

 .ا ا ا 

  ا) ّا 08ا  م1870 ،ء اأ إ  :(

.ى ا ّا ما   يا ا   
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 ر 

  ر رص 

  ر ن د ر وم /أ

Q  
ا ا  

زري اق اا   

ذج ا ء   

  اا ا ا  ااث 

)1990- 2006(ذ ،  

  

:ّا 1442 -1441 ا/2019- 2020  

راا إ:   

  ول ال  ق إّا ه ا  ا " ا

و " ا "ا ا "   ةت اوا ،ّزري اق اا 

، وح اَل " ا ا" إمج ا ر اف   ه 

ا : اع ا اد رج اق ا/ ا إد 

"ت ا " ا    ّ أن ا "را  ' مّ أ

Djaber-n@veecos.net 
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  ول و ز زال يا ق اا   ،دا ر

  أن أ "م  "  را   :ال اوا ، " ا 

ا "   م ل؟ وا ا  و اثا  ا د ل

 " ذج ا" ا  د  أى  اق م و د 

    ا  اداره ا "ا ؟. " ر  

 ااث  اة  "  ا ا"و و ا  د 

   1990ا  ،مما ا  ا م ا   ا

  ." ت ا " إار  أه ا و  2006و

 :راا ط  

رات ار  ا ا رج ا ا   ا

 ا د "ع اا  " و "ِع اا  " رس ، " ل 

ا " .ج اإم  ا و ،ا  َ ا ا    

 :راا أ  

 :و ا   أ ا و  

  د "ا ل " ا     ع "، وا 

ِا"   ا ا  ؟ و"ا ا"  ء اوا

و م"ذج ا؟  "ا يا  

    د اا  "ا ا " اثا   ا 

  و ،ا ؟ اا  ا م و ،ر 

   "ذج ا" ؟ا ا رو  را  ؟ و

 ا ا ا ذج وا  ف ما  و

  ا ،  ا ؟
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 :رااف اأ  

    ريا   ج اإم      را

.  دة اوم درا    

  ة وز ا ا  يم او  اجا " و

 با "  ّ   ا  ير اا   

 ." ا، ارف، ااف"

  د  "ذج ا "     إ دوإ ا ا

.او  

ض ا:را  

 :و ،ل و و  إ ا   ا    

  : :ولا ا "ا و" ا ، "ذج اا " :ِوا ،

.وا ا  

 ا و  ة اا "ج اء "إمأّس ا ِا :

اط  " اذج ا"م اء اء وا، و "ا ا"ا، و

. اوا   

 أ  ا ا   دة ر ّ ّأن ر ا   

ا ا ض ا؛  ود  ر ادات ا، واد 

ا ا ّ   إ م  ا ا  ؛َ  قا

   (scientific community)    وا ،ا إ

"ا و " ا"ا و " ا"ا ا"  ُ ،" ةا

أو  " ا"ا ل  " ا   ا إ ا  

  ن آ  ش   ا  ا ا .ا   دو

إ ا ا  (Scientific Community) " ا ا" زة 

 ،ِة او  ا ما را  يا ا" أذج ا " 
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  ، وا ممة اوا اا     أداة

 ؛ ا اي "ا "ِد؛   و ر  ا و

 و ،د آوا  تإ  ا  ةوا   

 ا  أدواره"و "ا"دا"  .م ىوأ  ّ أدوار إ  

  :ما ا "ا ا  " ا ا ر2006-1990(، وا(.  

، "  ااث  ا ا"و   ر إمء 

 ،ا   او ا  تم وف ات واوا

ا ل ار، واا  تَّة وأت اْأ ت. اأ ا  

 أ ا ا ا را ا ا ضا" ا 

ا"  :و"ح ا "و ،"ا أ "و ،" د

، وأ ار ا  "  ت ا" ، و"طت وادي اب

ا وا ،وا ،ا : ل   ّو ،زإ ّ و  

  ."ا ا"ا ،ر ات  ود 

 ر إن "ا ا  " اثا    ،  رقا 

 ا    ،وا  ف اأط  تّ أم 

ا ّ ا وا وا  ،وزت إ ا ا دوا 

ا  د، وروا  دوا ا ل، واو    

ا  ، َُن رأس  ا ارك؛ ن اظ   ات 

.ا ا رز ا عل ا رأس  ا  ا 

  :ا ا "ا ا "   "ذج ا "  

ا "   رة ا  "ل  " ذج ا "و ر  اا 

 ر  ع ا  "ذج ا "  ش يق ار ا ؛

 "ا "  .أ ا ا را وم ، "ا ر "  ع ا 

 " ا" ا أما و أو ا  إزه، وأ أو ا اّوا 
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أن ن    " ا "؛ إ  ّ أو ّ ، اأت  ر 

  ،ا ع رة، أو    ع رة أى.

 "ا ر "  أط "ذج ا "  ره "     أداة

 و اوا ا  دا    ا  ،ممة اوا اا

وا ع " اوا ، "ذج ا "   ن ل  أن  " 

 "   ل رئ، ووا ا  ا  و ءت سا 

 اي و م  ر إ ا ار ا أو امر.

، ر إزا وأ و ا و ا م" ذج ا"إ أّن 

  إ    ،ةرا "ا ا "  و"ا ّا "  ، ا

   الا إ   ،ذ  ب ه ات إ   و

 ّة  ا، و ا   ال.

 ات: 

1. ا ا   ر"ا ا " ة اد ا  ،

 أ ا -ذات ا ا ا ،ء ش اة ادة 

ا-  شا ا ُ  ؛ إنأ   ِديُ "ا ّال "و "م

ا "  هّو مما  ا  يا  ال ،.ك  

2 .  ة اا إ و "ا  "ا ج ا ،  دو إ

 ر اطا "ا... ، ، "  و ،واوا ارا 

ء اا  رةا .ا  اا   ،ا و  

3 .   "ا وق،  " اا  ءا ّ م ك و دو 

 م ف ط دهو و ،اف اط اءوا ا 

 "ا ن " ا أن دا و ن أن   كك أّن اا  ، " 

، ة  أ د أو ا ، "   "  ّ   ، " اع

   إع آ م إ ا و ا ّ اوع اا.  " اك" 
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4. "ا ا"   ل، و ة  ّزري اق اا 

 ا  أ ا ا  م ا  ه ا ار؛ 

  ل إ ى اوأ"ا ؛  " اوا  ّ

  م ا   م ةاس، وا ِاج اا ِا ا

 ا  و و  اب وااب  ااء  ل، 

 آ    إ ّا ر  و﴿ََ َبَ ََو ﴾.  

5. ّال ا و ما و ،ت ا    غ ا

   زال يا ّزري اق اا را  ا ا 

 اع اص، و  ا امم، اُر  اّع، أو 

  غ اّا  أ "ورات اأو ا ا "  .ا   

6 . ا ا  و   وخ ءإم  ءا ّ ّزري اق اا 

-اا ا - ا   ءب اّ  ،ظا او ،

  ،ه   م ءما  خح اء إما  "ا ا " 

  دا    ، اعح واا و  ّزق اا 

 فإ   ،وا ا   ،زا  قن ا ا 

 .   تا     ا م ج، وو  

7. ا ء اأ  ا ا اا  ظا أ و  و

  ورة او ،و ى؛ ذوا   ان  وا-

  ا إ ب -إرب ا    ء واّن ا ؛

  ور عّل و ا ا أ  اال، وا و

 و ، ىوأ ر ا  و ، ىوأ د لأ 

  ة.  ا دة وأى د

اي   ا  "و ا" إ   "ا ا"ج  .8

 أ   ّزري اق اا   ،ا و  

 د ا   ة و ج إ ة، واّ و
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؛ "ا"ا ّ وّ، و ذ   " ا ا" أء 

  ع، أنا ّ  ا ع أو ن ا  يا

 أن   ه؛   ا اا امن   " ا"ت 

  أن   ات أو امه ا َََ أن  ، ا 

 ت واح اإ  ر، ول وإدإ  اوح نم ،

   إ د  ع. 

9.    ا ر وإذا أردم"ا ا"    ن 

  ا  اء دة ؛دئ و  ا ا  

ة  ًء أوف؛ إّ دون  م  ا إ   و

 ّ أن ا ا  ،مذو"ع اا " وو ،

ا"  و ، وأّر    ا دون ار 

ا "   ض  ا ا ات ا  و ،  يا

ا  وإ  و إ ا  زم   ،، ومرع 

 ، وا  ر واما    وم ،ء أأ  ا

ا أ  م و  .در  د ا ُْ 

 :  

  ا أ اث وا  د از ُو  نأن أ ا أد

  ا ة، وأد  زا ،  لأ و  تآ

 ا را ذ ا ، و    و رأ د. 

ا ة وأطا ي أا م  ان وواؤه اأ  

 .ا  ا زا ة وا  

 اث وا   ا ط أّن ا إ أوّد ا ،وأ

 ا  را»، إمج ا  ق ري ّز  »ان: 

  ُ وم   "إمو " ج ا"اول اا".    
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و ا أ  

  املستظهرون لكتاب ا العزيز بالقرارة 

  م   2020مارس    25  هـ /   1441  شعبان   01 من تاريخ: 

  م  2021مارس    15  هـ / 1442شعبان    01   إىل تاريخ: 

���� ������������� ���������������� ������������� �������� �

1 � ����������������������������� 04   1441 ھـ  
 م 2020مارس    29

20 -11 -2002 �������  

2 � ��������������������������������� 06   1441 ھـ  
 م 2020مارس    31

06 -05 -2009 ������� 

3 � ������������������������������ �08   1441 ھـ  
 م 2020أفریل    02

19 -04 -2006 �������  

4 � ���������������������������������������

��� 

15    1441 ھـ  
 م 2020أفریل    09

13 -08 -1993 
��������

������ 

5 � �������������������������������� 16    1441 ھـ  
 م 2020أفریل    10

26 -03 -2001 �������  

6 � �������������������������������� 18    1441 ھـ  
 م 2020  أفریل   12

28 -06 -2006 �������  

7 � ��������������������������������� 21   1441 ھـ  
 م 2020أفریل    15

25 -10 -1998 ����� 

8 � ��������������������������������������

��� 

29   1441 ھـ  
 م 2020أفریل    23

21 -07 -2003 ������� 

9 � �������������������������� 07    1441 ھـ  
 م 2020أفریل    30

12 -07 -2005 ������� 

10 � ����������������������������� 23    1441 ھـ  

 م 2020أماي    16
26 -09 -2001 �������  

11 � ���������������������������������

���� 

26    1441 ـ ھ  
 م 2020ماي    19

02 -04 -2005 ������� 

12 � ��������������������������������� 29  1441 ھـ  
 م 2020ماي    23

03 -03 -2001 �������  

13 � ����������������������������� 02    1441 ـ ھ  
 م 2020ماي    25

17 -10 -1998 ������� 
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���� ������������� ���������������� ������������� �������� �

14 � ������������������������������� 21  1441   ھـ  
  م 2020جوان    13

23 -03 -2004 ������� 

15 � ��������������������������������� 13    1441 ھـ  
  م 2020جویلیة    05

03 -12 -2003 ������� 

16 � ��������������������������������� 15    1441   ھـ  
 م 2020  جویلیة   07

31 -08 -2004 �������  

17 � ��������������������������������� 28    1441 ھـ  
 م 2020جویلیة    18

12 -01 -2001 �������  

18 � ������������������������������ 01    1441 ھـ  
 م 2020جویلیة    22

09 -02 -2001 �������  

19 � ���������������������������� 09    1441 ھـ  
 م 2020جویلیة   30

15 -11 -2001 �������  

20 � ���������������������������������� 19  1441 ھـ  
 م 2020أوت    19

20 -07 -1998 �������  

21 � ������������������������������������

���� 

25    1441 ھـ  
 م 2020أوت    15

20 -08 -2005 �������  

22 � ������������������������������������� 25    1441 ھـ  
 م 2020أوت    15

20 -11 -1999 �������  

23 � ������������������������������ 28    1441 ھـ  

 م 2020أوت    18
29 -07 -2004 ���� 

24 � �������������������������������� 29    1441 ھـ  
 م 2020أوت   19

11 -05 -1999 �������  

25 � ������������������������������������� 06  1442 ھـ  
 م 2020أوت    25

24 -06 -2000 �������  

26 � ������������������������������ 04    1442 ـ ھ  
 م 2020أوت    23

10 -09 -2004 ������� 

27 � ���������������������������������� 08  1442 ھـ  
 م 2020  أوت   27

21 -08 -2001 �������  

28 � ���������������������������� 101442 ھـ  
 م 2020  أوت   29

07 -02 -2000 �������  

29 � ����������������������������������� 11  1442 ھـ  
 م 2020أوت    30

25 -10 -2004 
����������

������  

30 � �������������������� 01    1442   ھـ  
  م 2020  سبتمبر   19

02 -07 -2000 ����  

31 � ���������������������� 06    1442 ـ ھ  
 م 2020سبتمبر    23

03 -01 -2006 ������ 

32 � ��������������������������������� 12    1442 ھـ  
 م 2020سبتمبر   30

26 -02 -1999 �������  

33 � ���������������������������������� 16    1442 ھـ  
 م 2020أكتوبر    04

24 -10 -2005 �������  
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���� ������������� ���������������� ������������� �������� �

34 � �������������������������� 19   1442 ھـ  
 م 2020أكتوبر   08

12 -06 -2005 �������  

35 � ����������������������� 20   1442 ھـ  
 م   2020أكتوبر   08

03 -04 -2003 �������  

36 � ���������������������������������� 01    1442 ھـ  
 م 2020أكتوبر    18

21 -01 -2003 ������  

37 � ����������������������������� 02    1442   ھـ  
 م 2020أكتوبر   19

30 -01 -2004 �������  

38 � ������������ 05    1442 ھـ  
 م 2020أكتوبر   22

21 -10 -2000 ������ 

39 � ������������������������ 05    1442 ھـ  
 م 2020أكتوبر   22

31 -12 -2000 ������ 

40 � ����������������������� 05    1442 ـ ھ  
 م 2020أكتوبر    22

28 -12 -2004 ������ 

41 � ������������������������������� 07    1442 ھـ  
 م 2020أكتوبر   24

05 -09 -2003 �������  

42 � �������������������������������������� 10    1442 ھـ  
 م 2020أكتوبر    27

20 -07 -2005 �������  

43 � �������������������������������� 10    1442 ھـ  
 م 2020أكتوبر   28

02 -07 -2006 �������  

44 � �������������������������� 17    1442 ھـ  
 م 2020نوفمبر    03

28 -05 -2003 �������  

45 � ���������������������������� 18    1442 ـ ھ  
 م 2020نوفمبر    04

22 -11 -2004 ������� 

46 � ���������������������������������� 19    1442 ھـ  
 م 2020نوفمبر    05

20 -02 -2002 �������  

47 � ������������������������������ 24    1442 ـ ھ  
 م 2020نوفمبر    10

24 -09 -2004 ������� 

48 � ���������������������������� 26    1442 ھـ  
 م 2020نوفمبر    12

29 -07 -2005 ������� 

49 � ���������������������������� 29    1442 ھـ  
 م   2020نوفمبر    15

13 -02 -2000 �������  

50 � �������������������������������������� 01    1442 ھـ  
 م 2020نوفمبر    16

01 -02 -1998 �������  

51 � ������������������������� 02    1442 ھـ  
 م 2020نوفمبر    17

26 -03 -2003 �������  

52 � ������������������������������������ 15    1442 ھـ  
 م 2020نوفمبر    30

28 /02 /200 �������  

53 � ��������������������������������� 16    1442 ـ ھ  
 م 2020دیسمبر    01

12 -05 -2004 ������� 
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���� ������������� ���������������� ������������� �������� �

54 � ������������������������������� 17    1442 ـ ھ  
 م 2020دیسمبر    02

19 -03 -1999 ������� 

55 � ������������������������������� 19    1441 ھـ  
 م 2020دیسمبر    04

12 -11 -2005 �������  

56 � ��������������������� 20    1442 ـ ھ  
 م 2020دیسمبر    05

25 -08 -1997 ���� 

57 � ��������������������������������� 21    1441 ھـ  
  م 2020دیسمبر   06

20 -06 -2003 �������  

58 � ����������������������������������� 22    1442 ـ ھ  
 م 2020دیسمبر    07

02 -09 -2006 ������� 

59 � �������������������������� 25    1442 ـ ھ  
 م 2020دیسمبر    10

17 -12 -2003 ������� 

60 � ���������������������������� 06    1442 ـ ھ  
 م 2020دیسمبر    21

27 -07 -2006 ������� 

61 � �������������������������������������

���� 

15    1442 ـ ھ  
 م 2020دیسمبر    30

07 -11 -2004 ����� 

62 � ���������������������������� 12    1442   ھـ  
 م 2020دیسمبر    27

18 -01 -2020 ������� 

63 � ������������������������������������ 15    1442 ھـ  
 م 2021دیسمبر    30

11 -02 -2003 �������  

64 � �������������������������������������� 16    1442 ـ ھ  
 م 2021جانفي    30

13 -06 -2005 ������� 

65 � ������������������������������� 16    1442 ھـ  
 م 2020دیسمبر    31

09 -04 -2002 ������� 

66 � ����������������������������� 21    1442 ھـ  
 م 2021  جانفي   05

26 -07 -1999 �������  

67 � ���������������������������� 26    1442 ـ ھ  
 م 2021جانفي    10

05 -07 -2002 ������� 

68 � ������������������������������������� 26    1442   ھـ  
 م 2021جانفي    10

05 -02 -2005 ������� 

69 � ������������������������������� 27    1442 ـ ھ  
 م 2021  جانفي   11

13 -09 -2000 ����� 

70 � �������������������������������������

�������� 

27    1442 ھـ  
 م 2021  جانفي   11

06 -12 -1997 ������� 

71 � ���������������������������������� 07    1442   ھـ  
 م 2021جانفي    21

25 -09 -2000 �������  

72 � �������������������������������������

������� 

10    1442 ھـ  
 م 2021جانفي    24

05 -09 -1999 �������  

73 � ��������������������������������� 13    1443   ھـ  
 م 2021جانفي    27

04 -09 -2002 ������  
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���� ������������� ���������������� ������������� �������� �

74 � ���������������������������������� 13    1443 ھـ  
 م 2021جانفي    27

18 -07 -1999 ������  

75 � ������������������������������� 14    1443 ھـ  
 م 2021جانفي    28

16 -10 -2004 �������  

76 � �������������������������������� 17    1442   ھـ  
 م 2021جانفي    31

04 -11 -2005 �������  

77 � �������������������������� 20    1442 ھـ  
 م 2021فیفري    03

13 -11 -1980 �������  

78 � ��������������������������������� 21    1442 ھـ  
 م 2021فیفري    04

08 -03 -2006 �������  

79 � ����������������������������������� 22    1442   ھـ  
 م 2021فیفري   05

04 -03 -1998 �������  

80 � ����������������������������� �26    1442 ھـ  
 م 2021فیفري   09

13 -07 -1994 �������  

81 � ������������������������ 28    1442 ھـ  
 م   2021فیفري   11

24 -11 -2001 �������  

82 � ������������������������������������ 05    1442 ھـ  
 م 2021فیفري   17

23 -04 -2006 �������  

83 � ��������������������������������� 06    1442 ھـ  
 م   2021فیفري   18

07 -10 -2002 �������  

84 � ���������������������������� 19    1442 ـ ھ  
 م 2021مارس    03

25 -08 -2003 ������� 

85 � ���������������������������������� 20    1442 ھـ  
 م   2021مارس    04

17 -09 -2001 �������  

86 � ��������������������������������� 25    1442 ھـ  
 م 2021مارس    09

01 -06 -1997 �������  

87 � ������������������������������� 30    1442 ھـ  
 م 2021مارس    14

07 -01 -2000 �������  

88 � ���������������������������� 04    1442 ھـ  
 م 2021مارس    18

10 -08 -1999 �������  

  

  

  

  




