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 ثيَؿةنى

يةنيَو ية غيُاناْى نؤَةيَطةى نوضزةواضى زياضزةى فطة ئاييٓى و فطة َةظٖةبية نة ظؤض             
نةّ بايةخى ثيَسضاوة يةنيَو يةو ئاييٓة نوضزياْةى نة بيَطاْةنإ ظؤض بايةخيإ ثيَساوة 

ى ئاييٓة بسؤظْةوة بيدةْة بةضزةغت يةوئيَعيسيةنأْ ئةوإ تواْيوياْة ظؤض اليةْى ؾاضاوة 
خويَٓةضإ نةضى اليةْى نوضز ظؤض نةَرت بايةر بة ئايني بة طؿتى و بواضى ئيَعيسيةنإ زاوة 

الى ئيَُة ظؤض بةزواوةية  ئاييٓةنإبةتايبةتى .ئةَةف ئةوة زةطةيٓيَت نة بواضى ظاْػتة 
ة ثيَويػتيُإ ثيَى ٖةية,ٖةوٍَ نةئيُطِؤ ية ٖةَوو ناتيَو ظياتط ٖةغت بة بووْى زةنةئ و

بسضىَ ٖةَوو ئةو ْوغني و نتيَباْةى زةضباضةى ئةّ ئاييٓة ٖةية نؤبهطيَتةوة و بيدةْة بةض زةغت 
 ييَهؤيَيَٓةضإ .                                                                         

ةوة نة ئيَعيسيةنإ يةنيَهٔ يةو ُٓةوة زةطةضِيَبؤ ئ ّٖؤناضى ٖةيَبصاضزْى تويَصيٓةوةنة          
ئاييٓاْةى نةية نوضزغتإ بووْى ٖةيةو وةنوضزغتإ وةنو َةيَبةْسيَهى زياضى ئةّ ئاييٓةيةو 
وةتايبةتة بةْةتةوةى نوضز, نةغةضةضِاى ئةو ٖةَوو ييَهؤيَيٓةوة و ووتاضاْةى نة يةاليةٕ 

ئيَعيسى ْووغطاوٕ تا ى ضزةوة زةضباضةى ئاييٓسىَ نوْووغةضاْى عةضةب و ضِؤشٖةالَتٓاؽ و ٖةْ
ئيَػتا ْةتواْطاوة بة تةواوى طةىلَ اليةْى ؾاضاوةى ئةّ ئايني ضِووٕ و ئاؾهطا بهطىَ,ٖؤناضى 
ئةَةف بؤ ئةوة زةطةضيَتةوة نة ئيَعيسيةنإ ْةيإ ويػتووة نةاليةْة ؾاضاوةناْى خؤيإ بؤ 

إ يةبةض ْةظاْى و ٖةْسىَ ئاَؤشطاضى ئاييٓى طةالْى بيَطاْة باؽ بهةٕ وةٖةضوةٖا ئيَعيسيةن
ٖةويَيإ ْةزاوة َيَصووى تايفةو بطِواو ٖةْسىَ زاب و ْةضيتى خؤيإ بٓووغٓةوة,يةئةدماَسا 
طةىلَ بٓةَاى ئاييٓى و ضِووزاوى َيَصوويى و ْةضيتى ئةوإ ية برينطاوة ياخوز تيَهةٍَ بة بطِواو 

 ْةضيتى طةالْى تط نطاوة. 

,وة ّ ئةّ ئاييٓة زياضى بهة غةضٖةيَساْى اليةْى َيَصوويى  ةّبةؾى يةنةَسا ٖةوٍَ زةزية           
 ّباؽ ية نةغايةتى ؾيَذ ئازى زةنةوةٖةضوةٖا .  بهةّ ئةّ ئاييٓة بريوباوضى باؽ ية تةواوى 

ٖةضوةٖا باؽ ,نةض ضؤييَهى ططيٓطى ٖةبووة وةنو َؤضنيَهى ئاييٓى و ْةتةوةى بؤ ئيَعيسيةنإ 
نة ض بٓةَاو ثةيطِةويَهيإ يةّ ئاييٓاْة ّ ةنةةْسى ئةّ ئاييٓة يةطةٍَ ئاييٓةناْى تط زيةثةيو

 وةضططتووة,وة يةضيسا ٖاوبةؾٔ 
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نة زوو نتيَبيإ ٖةية جًوة و َةغرةفى ّ ةَسا باؽ ية نتيَبةناْيإ زةنةيةبةؾى زوو          
و طةوضةيى َةييهة تاوؽ الى وةٖةضوةٖا ططيٓطى  َةوةضِةؾٔ وة َيَصوو و ْوغيٓيإ ضِووٕ بهة

وو و ضؤشوو باؽ ية ْويَص طنة بةطةوضةى فطيؿتةناْى زازةْئَ, زوات َةوةئيَعيسيةنإ ضِووٕ زةنة
 و قةزةغةنطاوةناْيإ زةنةّ  و جةشْةنإ

ْةبووْى غةضضاوةى َةوة صيٓةوةيةزا ضِووبةضِووى بوووة ئةو طريوططفتاْةى نةيةّ تويَ         
ْى توا نة ْةّ ّثىَ زةويَةَةْس بهة ّتويَصيٓةوةنة ٕ نة بتوامنئيَعيسيةنا ضِةغةٕ بوو يةغةض

 ضِوو. َةضِةغةْايةتى ئةّ ئاييٓة خبة

يةبةض ئةوةى ئيَعيسيةنإ بةؾيَهٔ ية َيًًةتى نوضز ئاييٓةنةيإ ية ئةَطؤزا تانة          
غنت و بةطويَطةى بطِواى ئاييٓيَهة نة ضيَى بة ثةيطِةونةضاْى زاوة بة ظَاْى نوضزى يةظزإ بجةض

ئةوإ تايفةنةيإ يةنةّ تايفةية نة خوا خويَكاْسوويةتى وةيةنةّ تايفةؾة بىَ ييَجطغيٓةوة 
زةضيَتة بةٖةؾتةوة,جطة يةوةى نة تا ئيَػتا بة طويَطةى ثيَويػت يةْاو نوضزا بايةر بة 

ّ ييَهؤيَيٓةوةية ئةو بة ظاْى بؤية بة ئةضنيَهى ظاْػتيِييَهؤيَيٓةوة يةغةض ئةّ ئاييٓة ْةزضاوة,
 نطزبىَ. ّخعَةتيَهى بطوونى َيَصووى نوضزنة  ّئةغتؤى خؤّ ٖيوازاض َةناضة خبة
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 ةنــــساْى ئاييٓةـةضٖةيَـةَيَصووى غـةى يـبةؾى يةنةّ : ثوختةي

 ةـتةوةضى يةنةّ : بؤضووْةنإ غةباضةت بةغةضٖةيَساْى ئاييٓةن

 َػافط ضِىوـن ازىـئ ؾيَذتةوةضى زووةّ  : 

                                                                   تط ئاييٓةناْى يةطةٍ ئيَعيسي ئاييٓى ثةيوةْسى تةوةضى غيَيةّ :
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  بؤضووْةنإ غةباضةت بةغةضٖةيَساْى ئاييٓةنة :يةنةّ تةوةضةى

 نة بةغتووة ثيَ ثؿتى َيَصوو زضيَصايى بة ؤظَط نة بريوباوةض نؤَةييَو ية بطيتية ئايني          
 ظؤض ثريؤظية ئةّ جا ثريؤظة َطؤظ يةالى نة واقيعيَو يإ ؾتيَو ثةضةغتٓى ية بطيتيٓة ئةواْيـ

 و َاْط و ضؤش وةنووو غطوؾتيةنإ ؾتة ياخوز خوزا ثةضةغتٓى وةنوو ئةواْيـ زةططيَت خؤ ية اليةٕ
 ؾاضغتاْيةت ضةْسئ نة زةبيٓني بؤية , نطاوةنإ ثيَ ٖةغت ؾتة غتٓىثةض ياخوز و ئةغتيَطة

 بت يإ ئامساْية ئاييٓيَهى ئةوةتا يإ ٖةبووة خؤيإ بة تايبةت ئاييٓيَهى نة بووْة زضوغت
 و َةغيريةت زةضنةوتٓى ثيَـ غةضزةَى بؤ زةطةضيَتةوة زةييَت نة ٖةية وا ضاى ( 1). ثةضةغتية

 عةضةبى جيٗاْى ية ئوَةويةنإ زةغةالتى غةضزةَى بؤ زةيطةضيَٓيَتةوة ٖةية تط بؤضووْى و ئيػالّ
 ٖةضوةٖا و باوةضيإ و بري جؤضى ية نة زةنطيَتةوة جيا تط ئاييٓةناْى بةوةية ئاييٓة ئةّ ,

 فطيؿتةى وةنو( تاوؽ َةييو) بة ئةوإ بطواى و خؤيإ ذةقى فطيؿتةى بة تط ؾتيَهى ثةضغتٓى
 وةنو ثةضةغتٓةنةيإ و باوةض ية ٖةية اواظيإجي تط ئاييٓى ضةْس يةطةٍ ئاييٓة ,ئةّ ذةم

 ية تةْٗا بؤضوؤْ و بري يةى خاوةٕ تط ئاييٓى ضةْس يةطةٍ ئةَة غةضةضاى و َةغيريةت و ئيػالّ
 نة واية بطواى( زةيَيَت: ))خسض ثريؾاضةظايةنى بواضى ئاييٓى ئيَعيسى) ( 2)  نةغايةتيةناْيإ

 بيَتة ئاييٓة ئةّ نة وايهطزووة نةؽ نةَيَو ضاوتيَربى نة ئةفػاْةيية ئاييٓيَهى ئيَعيسى ئاييٓى
 نة نؤْسا غةضزةَاْى ية بيَتةزى نةغاْيَو ويػتى بة ئايني نة بووة بةضضاو ىؾتيَه زةييَت زى

 ضةْسئ نة ئاييٓاْة يةّ بووة يةنيَو ئيَعيسيـ ئاييٓى و بووة ْةظاْني غةضزةَى جيٗاْيَهى
 غةضزةَى و ثيَؿووتط غةضزةَى تطى ئاييٓةناْى يةطةٍ يَتةوةزةنط جياواظ نة تيَساية تايبةمتةْسى

 و ثاضاْةوة و ثةضغنت ؾيَواظى و جؤض بة غةباضةت باوةضةنةيإ و بري و ثةضغنت يةضووى خؤى ئيَػتاى
 ( 3).نطزٕ عيبازةت

_______________________  

 11-9 ٍ ٍ , 2112 ,2,ض , ٖةوييَط ,ضؤشٖةالَت. ض , نوضز ئاييٓى ظَاْى , ْاوخؤف غةالّ(   1)

 ٖؤؾياضى و بري.ّ.,ب ,غًيَُاْى فةُٖى ناَةضإ: و , نوضزغتاْسا ية ئاييٓيةنإ تايفة و ئايني , ئيعةزى َيٗطزاز(   2)
  21 ٍ ,2112,(ى.ٕ.ي)

 31ٍ ,1,2111,ض ٖةوييَط,ٖيَعى . ,ضنوضزغتاْسا, ية نةَيٓةنإ و ,ئايني حمُس مسهؤ(  3)
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-ايعز-يعت) و ٖةية ًَو تاوؽ و ئيَعى بة باوةضيإ نة ٖاتووة طؤظاْةَ يةو ئيَعيسى ووؾةى       
 يةظزإ ووؾةى يةويؿةوة و نةوٕ ٖةيػوضاْى ية بةضثطغياضٕ نة ثاناْةٕ ضوذة ئةو( ئيَعيسى-يعز

 َاْةويةت و ظةضزةؾت وةنوو نؤٕ تطى ئاييٓيَهى ٖةض وةنوو ئيَعيسى ئاييٓى.ٖاتووة خوزا واتة
 بة ئاضى طةالْى ْيَو ية نة بٓيئَ زاي زةتواْني ظةضزةؾتى بةثامشاوةى يإ نؤْسا ية ٖةبووة بووْى

 بووْى نوضزغتاْسا ية نة ئاييٓةى يةو يةنيَهة: ئيَعيسي    ( 1). ٖةيساوة غةضى نوضز و فاضؽ تايبةتى
 و زةياْطةضيَٓٓةوة ثةضةغت فطيؿتة يا ثةضةغت ؾةيتإ بة تط غةضضاوةى ٖةْسيَ ثيَي بة نة ٖةية
 ية ئاييٓة ئةّ واتة زازةْطيَت ؾويَٓهةوتووى بة نوضز تةْٗا نة ئاييٓةية ئةو(    2). زةبةٕ ْٕاويا

 نة ئيػالّ و ظةضزةؾتى ئاييٓى ثيَطةواْةى بة نوضز ية جطة ْيية بووْى تط ْةتةوةيةنى ٖيض ْيَو
 ٖةْسيَ زا ئيػالّ ثيَـ ية َيَصوو غةضضاوةناْى ىثيَ بة   ( 3). زةططيَت يةخؤى ْةتةوة ضةْسئ

 ْاوى بة ظةضزةؾتى ظَاْى يةغةض نوضزةنإ ٖةضوةى بووٕ ثةضةغتى غطوؾت ئاييٓى يةغةض خةيو
 ئامساْيةنإ ئاييٓة ثياواْى بةالى نة ئيَعيسيةنأْ ٖةض زا ضاغتى ية نة ٖاتووة ْاويإ( زاغٓى)

 ضياى ْاوى بة ةن(  زاغٓى)  زةوتٔ ثييَإ ٖةض غةضزةَة ئةّ تا نة ةْطئَز زا(  ثةضةغت زيَو)  بة
 نة زةضيسةخات َيَصوو و ٖةبووة زةغةالتى( َوغافري ئازى) ؾيَذ نة ية ٖةناضى غٓوضى ية نة زاغٓى

 زياض ئيَطإ خانى ْاو ية ٖةض ئيػالّ ئاييٓى زةضنةوتٓى ٖةتاوةنوو نة بووة ئاييٓيَو ثةضةغتى زيَو
 بٓطيٓةزا ية ئيَعيسى ئاييٓى ضةضةيةنى واية اليإ ئيَعيسى ضؤؾٓبرياْىبةؾيَو ية , بووة باو و

 نةَتةضخةَى ٖؤى بة ,بةالّ زةطةضيَتةوة ظةضزةؾتيةت غةضزةَى بؤ َيَصووى و ظةضزةؾتية ئاييٓى
 تيَسا زةغتهاضى و ْةْوغيووة خؤَإ ئاييٓى ْووغطاوى ظؤض و ئاييٓةنة بةضاَبةض ية نةغاْيَو ضةْس
 بٓطيٓةزا ية و ظةضزةؾتية ئاييٓى ضاغتيسا ية نةضى ٖاتووة بةغةض واى ئةَطؤ زةبيٓني بؤية و نطاوة

                                                                                                                            (4).فاضغسازةْطيَت و َيسيا فةضَاْطةوايى ئاييٓى بة

______________________
 

  2-1 ٍ ٍ ,1969,  غًيَُاْى ,ناَةضإ. ض , ئيَعيسى ئاييٓى و يهإ,يةظيس فتاح ؾانط(  1) 

  ,ٖةوييَط, ئاضاؽ. ض , عةظيع ذةَيس: ,و( ضةف َػرةفا و جًوة) ئيَعيسيةنإ ثريؤظى نتيَبى ,ٖةضزوو بيَتٓةض َانػيُيًيإ(  2)

 2116ٍ,7,,  يةنةّ. ض

 85,ٍ غةضضاوةى ثيَؿوو, بهط ْاوخؤف غةالّ(  3) 

 11-8 ٍ ٍ,غةضضاوةى ثيَؿوو  , تاحف ؾانط(   4)
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 ثةضغتٓى بؤ زةطةضيَتةوة ئيَعيسى ئاييٓى َيَصووى نة زةنةٕ يةوة باؽ تط غةضضاوةى ية ٖةْسيَ     
 و تاضيهى و ؾةض و خيَط ٖيَعى بة بووْيإ باوةض و ئةغتيَطة و َاْط و خؤض وةى غطوؾتيةنإ ٖيَعة

 بة بةالّ , نؤْٔ يةنحاض ئاييٓى باوةضى و بري عةضىثاضيَ نة زا ئاضياييةنإ ْةتةوة الى ية ضوْانى
 يةالى ئاييٓةنإ ظؤضتطى و بووة ْويَةنإ وئاييٓة ئةفػاْةوذيهايةت بة تيَهةٍ نات تيَجةضبووْى

 ئيَعيسى ئاييٓى , َاْى و ظةضزةؾتى وةنوو ئيَطاْيةناْساية ئاييٓة ناضيطةضى شيَط ية خةيهة ئةّ
 زياضنةوتٓى     (1). وةةزةطةضيَت غةضزةَة ئةّ بؤ و زاَةظضاوة ظةضزةؾتى ئاييٓى بٓةَاى يةغةض

 تانوو ئوَةوى زةويةتى ضووخاْى زواى ظاييٓى زواْعةٖةّ و غيَٓعةٖةّ  غةززةى بؤ ئيَعيسيةنإ
 زواْعةٖةَى غةززةى بؤ زةطةضيَٓةوة ئيَعيسيةنإ ٖةضوةٖا (2) زةطةضيَتةوة ظاييٓىْؤظزةّ  غةززةى
 ضؤش ٖةٕ وا خةيهى زةنات بةوة ئاَاشة نة ٖةييَٓحاوة َةغيرى غةضضاوةى ية بٓةَاى ئةّ نة ظاييٓى

 ٖةض زةضيَت يةوة نة ْاغطاوٕ( مشػية)  بة نة ٖةية فاضؽ ظةضزةؾتى بة باوةضيإ و زةثةضغنت
 ضؤشيإ نة ٖةبووْة ثيَؿرت طةالْى ضوْهة ْةنطاوة ثةغةْس ظؤض ئةَةف نة بٔ ئيَعيسيةنإ

 ى َعاوية نوضى يةظيسى غةضزةَى ئيػالّ ئاييٓى ثيَسةضى زضيَصة بة تط  يَهىٖةْس  ( 3) ثةضغتووة
 نوضى عوَةضى غةضزةَى نة :))زةييَت ئيَعيسية ضوذى ضيَبةضى نة ( خسض ثري) وةى ٖةض زازةْئَ
 َريطةيا َريى ْاوضةى نوضزغتإ ية ٖات يةظيس و ٖات َوعاوية غةضزةَى زواتط و ٖات خةتاب
 ئةّ ئيسى و بووة( ئةظزاْى) ْاوَإ و ٓةيٖةبوو َوغًُاْإ بةضى ُةئيَ ,ضوْهة بووة ئيَعزى

.  (4)((  بني ثةضةغت زيَو ئيَُة ْيية ضاغت و بووة ئيَُة غطيٓةوةى و ئيَُة زشى ئيَػتا بؤضووْة
, نة  َةضوإ نوضى َوغاى أمساعيٌ نوضى نوضى َوغافري نوضى ئازى ؾيَذتويَصةضيَو زةييَت : )) 

                                                                                                                                     (  5) وة و بؤغةضزةَى ئةو زةطةضيَتةوة ذانُيَهى ئوَةوى ب

_________________________                                                                   
   86-85ٍ ,2118ٍ, غًيَُاْى َوضازى, ضةفعةت:و , نوضز ضةضةيةنى و ظَإ و ,ئايني تةبيبى ذؿُةتووال(  1) 

 1947ٍ,11, ئاضاؽ.عةبسوال,ٖةوييَط,ض ْةجاتى:,و َةغرةفاضةف و جيًوة ئيَعيسيةنإ ثريؤظى ,نتيَبى نةضَةىل َةضى ئةْػتاؽ(   2)

 87- 86ٍ ,ٍ ؿوو غةضضاوةى ثيَ بهط, ْاوخؤف غةالّ(   3)

 84,ٍ غةضضاوةى ثيَؿوو , حمةَةز مسهؤ(  4)

   28, ص2001, بريَت ,  1ط, َٔ خالٍ ْكوقٗا املكسغة , ِةأظاز غعيس مسو ,اييعيس  ( 5)
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 ية( عةزةوى ةتىتةضيك)نة بووة ئةوة َةبةغتى و بووة تةضيكةت خاوةٕ َوغافري ئازى ؾيَذ     
 ية زةيئَ نةؽ ٖةْسيَو نة بووة عةباغيةنإ زةغتى شيَط ية نة بالوبهاتةوة زةوضوبةضى ْاوضةناْى

 ٖةيطةضاْةوة ئيػالّ ية خةيهةنةى َطزْى ثاف ية زةيئَ تط ٖةْسيَ و ٖةيطةضاوةتةوة ئيػالّ ئاييٓى
 اليؿيإ ثةضغتطاى زواتط و وةزةضنةوتو يةظيسى ْاوى و ئازى ؾيَذ ثاٍ زاوةتة يةظزاْيإ ثًةى و

 نةواتة, ئيَعيسيةناْة قيبًةى ئةَطؤئازى  ؾيَذ طؤضى و ببٓةوة جيا ئيػالّ ية وتاوةن زاَةظضاْسووة
بؤضووْى وايإ ٖةية نة  ئيَعيسيةنإ ية ٖةْسيَ . (1) ئيػالّ ية ٖةيطةضاوٕ ططوثيَهى ئيَعيسيةنإ

 ذةظضةتى نوضى نة( جطاح نوضى ؾاٖس) بؤ ٓٓةوةزةطةضيَ ئاييٓة ئةّ َيَصووى يةئةفػاْةوة ْعيهة 
 شيإ يةطةىل تا ثيَبةخؿى بةٖةؾتةوة ية ذؤضييةنى و زوْياوة ٖاتؤتة خوزا فةضَاْى بة نة ئازةَة

 ئةو بؤ ئيَعيسى طةىل نة( يةظزإ) ْاوى بة بووة نوضيَو طرييةٖاوغةض ئةّ ئاناَى و بٗيَٓيَت ثيَو
 ٖةضوةٖا.   (2) نةفطيؿتة ذةوت ية فطيؿتةية زووةَني عاويةَ نوضى يةظيسى زةيئَ و زةطةضيَٓةوة

 ئيَطاْى ى(ئيعةز) وؾةى ية ْاوة ئةّ نة ةظاْطيَز وا ئيَعيسية تايفةى َيًًى ْاوى ئيَعيسى نة وتطيَتطزة
 بؤ زةطةضيَٓةوة ئيَعيسيةنإ تط بؤضوْيَهى بة غةباضةت  .(3) ية(خوزاية) َاْاى نة ٖاتووة  نؤْةوة

 غاغاْى ثازؾاى زووةّ يةطةٍ ئيَعيسى َرييَهى ْيَوإ ثةيوةْسى بؤ بؤضوْة ئةّ و ظةضزةؾتيةنإ
 ية ظاْياضى ئةوضوثاييةنإ ية نةؽ يةنةّ و زةطةضيَٓٓةوة ظايني ثيَـ( 273-243 يةنةّ ؾاثوضى)

 ية و ثةضغنت ؾةيتإ ئةَاْة زةييَت نة بووة( فيبؤضى َيهائيٌ) نطزبيَتةوة نؤ ئيَعيسيةنإ باضةى
( ئاْيػؤضؽ) ئةوضوثى َيَصووْوغى ظاييٓى 1861 غاىل ية زواتط و َاْيةنأْ ْةوةى ية يةنساضةضة
 و عيَطام ية نؤْسا ية نة ئاؾوضيةنإ غةض زةطةضيَٓةوة ضةضةيةى بة ئيَعيسيةنإ نة زةنات يةوة باؽ

                          (4) زةشيإ زةوضوبةضى

_________________________ 

 87ثيَؿوو,ٍ غةضضاوةى بهط, ْاوخؤف ّغةال(   1)

 84,ٍغةضضاوةى ثيَؿووتةبيبى, ذؿُةتووال( 2)

  1984ٍ,112بةغساز,,  محة غعيس محس نطيِو,  ,نوضز, َيٓؤضغهى ظيالزَري(  3)

 21-11 ٍ ,ٍ ئيَعيسيإ ثريؤظى ,نتيَبى نةضَةىل َةضى ئةْػتاؽ(  4)
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 ئاييٓى نة زةنات باؽ واى, ئيَعيسيإ َيَصووى ية ةيةٖ ظؤض جياواظىاى يةنيَو يةتويَصةضإ ,بةضِ     
 ؾةضةفداْى نتيَبى ية بةيطةؾى وئةّ غةضبةخؤية ناتسا ٖةَإ ية و يةنتاثةضغتية ئاييٓيَهى ئيَعيسى

 ؾاّ و َوغٌ زةوضوبةضى ية نة ٖةٕ نوضزى ٖؤظى ٖةْسيَ زةييَت نة ططتووةيوةض ؾةضةفٓاَة ية بةزييػى
 ئةوإ بؤ ضةضةيةنيإ و ئيَعيسية باوةضيإ نة ٖةٕ( ,حمُوزية خايسية, غٓيةزا) ْاوةناْى بة زا

 زاوةتة ثريؤظيإ جؤضيَو,  نؤْةنإ َطؤظةنؤَةيَٓاغإ ثيَيإ واية  ية ٖةْسيَ زةييَت و زةطةضيَتةوة
 زةضواْني ئيَعيسى ئاييٓى ئةَطؤى بريوباوةضى ية ناتيَو و تةوةططتو ٖؤظى تانةناْى ئةَةف غطوؾت

 ئاييٓيَهى ئيَعيسى ئاييٓى  (1)( ظايَة بةغةضيسا طوؾتىـغ) اوةضىـريوبـةبـن ةوةىئ زةطةيٓة
 غاىل غةضى ضةشْى ئةَة بؤ بةيطةف ئاؾوضى و بابًى ووةن نؤْةناْة ضافيسةئ زؤىل ْةتةوةنؤْةناْى 

  (2) زةضيَت بةوإ ظؤض ئةَاْة ضةضةيةنى و ٖةية تةقاييسيإ بٓةَاو ٖةَإ نة ئيَعيسياْة

 خوزاوةْس ووةن نة ٖةية بابًيةنإ ثريؤظى طةوضةناْى ئةغتيَطة ذةوت بة باوةضيإ ةنإ ييَعيسئ      
 و(  و ععضائٌ ْوضائيٌ و مشٓائيٌ و جربائيٌ و َيهائيٌ و اغطافيٌ و يوزائيٌ:) ئةواْيـ زةنطا غةيط

 نةؽ ٖةْسيَ ي بةثيَ نة ة( تاوؽ ًَو) ئيَعيسيةنإ باوةضى ية نة ععضائيًة خواوةْساْة ئةو طةوضةى
 ْاوى نة(  مشؼ ؾيور و غٔ ؾيور) ْاوةناْى بةناضٖيَٓاْى ووةن ٖةضوةٖا و زةطةيٓيَت  ؾةيتإ واتةى

(  غٔ) ووؾةى وةنوو زةطةيَٓيَت َاْط و ضؤش خواوةْسى َاْاى ْاواْة ئةّ و بوويٓة ئةنةزى طةوضةناْى
 يةطةٍَ ٖةية زضيَصى صوويةنىَيَ و نؤْة ئاييٓيَهى نة زةطةيٓيَت ئةوة ئةَةف نة( َاْط) واتة

 (3)تط ئاييٓةناْى يةطةٍَ بووة ٖاوغةضزةّ  و َيػؤثؤتاَيا نؤْى تطى ئاييٓةناْى

_________________________                                                
   41-35ٍ ,2119ٍ, ُاْى,غًيَ نوضزغتاْسا ٖةضيَُى ذهوَةتى ية ئيَعيسيةنإ ,ثيَطةى حمُس ئةبةبهط َوْرية(  1)  

 37,ٍ غةضضاوةى ثيَؿوو ئةبةبهط, َوْرية(  2)  

 االوة دزاضات وسكص,  أالَه ط , ,بغداد(الهًسِو كالم وو عام االف مخطة)العساقّة المغات وُضُعة , وطس ضمّم(  3)  
 20,ص2009 ,(وّصَبُتاوّا)
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 جوزى ضياى يةغةض ْوح نةؾتى ناتيَ ٔزةييَ و زةطيَطْةوة نؤْرت بؤ ئاييٓة ئةّ تط هىٖةْسيَ     
(  غإ ؾاّ و ئاتاْة و ئازاْة) ْاوى بة نوضةنةى غيَ ٖةض ثاؾإ ٕبوو جيَطري يةويَ و طريغايةوة

( اليـ) ْاوى بة( ئيػفٓى) ْاوضةى ية ثةضغتطايةنى( ئازاْة) و ْاوضةيةى نطزة ضوويإ
 و ئيَعيسيإ ْعاضطةى بؤتة ةَطؤئ نة زائةْطيَت غوباضتؤ ووالتى نؤْرتئ بة نة زضوغتهطزووة
 َيرتاْيةت ئاييٓى بؤ ئاييٓة ئةّ زةييَت نة ٖةية تط ضِاى  . (1) زةطةضيَٓٓةوة ئةزاْة بؤ ضةضةيةنيإ
 ئاييٓة بةّ غةباضةت نطا ييَهؤييٓةوة ظاييٓى 1954 غاىل ية نة ئةوةية ئةَة بؤ بةيطةؾيإ زةطةضيَتةوة

 ئةّ ْيَوإ ية ٖةية ْعيو ييَهطووْيَهى بةيهو ْيٓة ضغتثة ؾةيتإ ئةَاْة نة خػتووة زةض ئةوةى
 . (2) زايسةْئَ َيرتاْى ئاييٓى ثامشاوةى بة و ئاييٓاْة

( املكطية ضْة عٔ ضغائٌ) ْاوى بة ٖاتووة! َيػطيةنإ زؤنؤَيَٓتة ية( ازي ؾيَذ) ْاوى يةَةف جطة     
 اليةْة ية ظؤض ئيَعيسى ئاييٓى نة تزةضزةنةويَ بؤَإ ظاْػتية زؤظيٓةوة ئةو ثاف. ظ.ث 1364 غاىل

 ناضة ية زةبيَتةوة ْعيو و زةبطزضيَت ْاو تاقُيَو وةنوو نطزْى باؽ ضةوت بة و ؾاضاوةناْى
 ْاضاغت ؾيَوةيةنى بة زةياْويػت نة ئةواْةى بؤ زةبيَتةوة ضووٕ وئاييٓى  و َيَصوويى ضةغةْةناْى

 ظؤض غةضضاوةيةنى ثريؤظةنإ نتابة نة ظاْنيزة ئيَُة بطؤضٕ, ئيَعيسى ئاييٓى فةيػةفةى و َةبةغت
 ,بؤية ئاييٓيةنإ و فةيػةفى و نؤَةاليةتى ضوزاوة تايبةتى بة ضاغتيةنإ ؾوئَ بة طةضإ بؤ باؾٔ

 ثاضيَعيَت ئةي تايبةتى بة زةطيَطيَت ئيَعيسى ئاييٓى ضاغتيةناْى زواى بة طةضإ ية ططْط ظؤض ضؤييَهى
 و بٓوغطيَتةوة نة ْازضيَت ضيَطا و زاخطاوة ئاييٓيَهى ئاييٓة ئةّ ضوْهة ئاييٓة ئةو ْةَاْى بعضبووٕ ية

 (3)ئاييٓى بواضى اضةظاياْىــؾ و إـَيَصووْوغ و إـهؤيةضةوةنـَيي زةغت ية زووضة

________________________                                                                     

 38ثيَؿوو,ٍ هط,غةضضاوةىئةبةب َوْرية(   1)

 41,ٍغةضضاوة ٖةَإ(  2)

 11,ٍ ثيَؿوو ,غةضضاوةى نةضَةىل َاضى ئةْػتاؽ(  3)
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 َيَصووى غةضةتاى غةضزةَةناْى بؤ ئةَةف ظؤضٕ ئيَعيسيةنإ الى خواوةْسةنإ نة زةبيٓني ئيَُة    
 و باضإ و الفاو ية بجاضيَعيَت خؤى ْةيتواْيوة َطؤظ نة بةضزئ زةناْىغة ية خؤى ناتى ئازةَيعاز

 ناضةغاتةناْى نة ثاضاغتٓيإ بؤ غطوؾت بؤ زاْاوة خواوةْسيإ ظؤض بؤية غطوؾت ْاخؤؾيةناْى
 ئيَعيسيةنإ خيَعاْة. بؤتةوة نةّ خواوةْساْة ئةّ زةوضى َيَصوو طؤضاْى طويَطةى بة بةالّ غطوؾت

 ثريؤظةناْيـ ؾويَٓة ية ٖةضوةٖا و زةنةْةوة َايةناْيإ ية ئاطط وٖةيٓى ضواضؾةَة ؤشىض
 و نةوٕ زضوغتهةضةناْى ية يةنيَهة و ظةوى يةغةض ضؤشة غيُبوىل ئاطط واية ثيَيإ نة زةنةْةوة
 ْيؿإ واى تط ضاى ,(1)ئازةَيعازة نؤْى ئاييٓيَهى ئيَعيسى ئاييٓى نة وازازةْطيَت بؤية طةضزووٕ

 ضؤٕ وةى ٖةض زةيجةضةغنت و ٖةية ضؤش بة بطوايإ نة َةجوغيٓة زا بٓةضةت ية ئةَاْة نة نة زةزات
 ية ٖةض ئةَاْة نة زةنات يةوة باؽ ضووْى بة ظؤض و زةنطيَت ييَ باغيإ فاضغيةنإ غةضضاوة ية

.  (2)ةْطئَزاز َةجوغيةنإ ثامشاوةى بة و ثةضيػتيوياْة و ٖةبووة َاْط و ضؤش بة بطوايإ نؤْةوة

 و ٖةيطةضاْةتةوة ئيػالّ ية ئةَاْة طواية نة نطاوةتةوة ضةت ئيػالَةوة يةاليةٕ ئاييٓة ئةّ
 و عيَطام و ئيَطإ ْاوضةناْى ية ئيَعيسى ؾويَٓهةوتوواْةى ئةّ و نطزووة باوةضى بيَ ية ضِوويإ
 ضيٓة زابةؾهطزْى ضووى ةي .   (3).ٖةية بووْيإ ئةملاْياف و ضوغيا و قةفكاؽ و ئةضَيٓيا و توضنيا

 ؾويَٓى و بةضط و جٌ ية خؤيإ ْةضيتى و زاب ٖةضوةٖا و ضيٓيَهٔ ضةْس نة نؤَةاليةتيةنإ
 و ظةضزةؾتى) وةنوو ٖةية تط ئاييٓةناْى يةطةٍ نة ثةيوةْسيةى ئةو ٖةضوةٖا و ثةضغتٓيإ

 يةطةٍ ٖةضوةٖا و ٖةبووة بووْيإ نؤْةوة ية ٖةّ نة(  بابًى و ئاؾوضى و َاْيةنإ و َيرتاْى
 طةىل بة تةْٗا تايبةتة ئاييٓةف ئةّ نة تط ئاييٓيَهى ضةْس و يةٖوزى و َةغيرى و ئيػالّ ئاييٓى

 (  4).ئاييٓة ئةّ ؾويَٓهةوتووةناْى نوضزٕ ٖةض نة نوضز

________________________ 

 2111ٍ,55, ضاث, َٕها بسوٕ,  ايطإ بعضط نتاخباْة , ثطغتإ ؾيطإ يإ ,يعيسيإ ايتودمى حمُس(1)

 95-91ٍ ,ٍ ئيَعيسى ئاييٓى و ,يةظيسيةنإ فتاح ؾانط( 2)

  21, غةضضاوةى ثيَؿوو , ٍ  ئيعةزى َيٗطزاز(   3)

 31,ٍ غةضضاوةى ثيَؿوو , حمةَةز مسهؤ(  4)
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   غةضيإ  ئوَةوى زةويةتى ضوخاْى زواى ية نة ٔتاقُيَه ٖةْسيَهى تط زةيئَ : )) ئيَعيسيةنإ        
 غياغيإ بعاظيَهى غةضةتا نة زازةْطئَ َعاوية نوضى يةظيسى نةوتووى ؾوئَ بة نة بووٕ وغتزض

 تاوغيإ َةيو ْاوى و ثريؤظة ؾةيتإ  ئةوإ ضاى بة و ئوَةوى زةغةالتى طةضاْةوةى بؤ ٖةبووة
 ئيػالَىى ية غةضزةَ زةغتةواشةية ئةّ و نوضزغتاْة نؤْةناْى ئاييٓة يةئايٓى ئيَعيسى  ( . 1) ييَٓاوة

 َعاويةيإ نوضى يعيسى بؤ ٖةضوةٖا و زاْاوة بؤ يةظيسيإ وؾةى ْةظاْيوة يعزاْيإ َاْاى زا
( ايعز) بة زواتطيـ و نطاوة( يعتة) ْاوى بة ئاَاشة ظةضزةؾتى ئاييٓى ية ٖةضوةٖا و طةضاْسؤتةوة

 َريْؿيٓى بؤ طؤضيوة زا ئيػالَى غةضزةَى ية خؤيإ ْاوى ئيَعيسيةنإ نة زةووتطيَت و نطاوة
 .(2)نوضزية َريْؿيٓيَهى نة( زاغٓى)

 ٖؤيةوة بةّ و بهات زضوغت نوضزةواضى ية طةوضة ٖيَعيَهى زاْطاوةنة َةبةغتة ئةّ بؤ ئاييٓة ئةّ    
 و زةبيَتةوة جوزا ئامساْيةنإ ئاييٓة ية بةَةف و بهةْةوة ظيٓسوو ئوَةوى خةالفةتى بتوأْ
 زةبات بةضيَوة جيٗإ ناضوباضى ئةو جيَطاى ية و خوزاية ٓؿيٓىجيَ و فطيؿتةية تاوؽ َةييو زةيئَ

 غطوؾت غةضزةَى بؤ ضةضةيةنى َيَصووى و ْيية ئامساْى ئاييٓيَهى بؤية زووضة ضاغتيسا ية ئةَةف و
 نة زةنات ؾت يةنؤَةييَو تةعبري ئاييٓةنةيإ ئيَعيسيةناْةوة بةالى زةطةضيَتةوة ثةضةغتى

 و ثريؤظةنإ يازة و بؤْةنإ و نؤَةاليةتى ْةضيتى و ئازاب زةنات يَث زةغت شْةوة و ثياو بةْاوى
 زضوغت ضؤْيةتى و ضاو و زةّ و قص جؤضى و بةضط و جٌ جؤضى و ئاييٓةنإ يةبةضنطاوةنإ تيَهػتة

 زواْةيى ْةى يةناْةية ئاييٓى ئيَعيسى زةيئَ ٖةضوةٖا و زةطةضيَتةوة فطيؿتةنإ و نةوٕ بووْى
                                                                                                                                                             .(3) زةنات بؤ ئاَاشة نةؽ ظؤض ٖةضوةنوو

________________________ 
  

 391, ٍ جةييٌ طازاْى  ض,ضؤشٖةالت , ٖةوييَط ذةبيبويالَى تاباْى , ٖاوْةتةوةى نوضز و َاز ,و, (  1)

 35,ص2118,,ٖويري ايكعب االَترإ و ,االيعيسية جٓسى خًيٌ  (2) 

 36,صّ . ٕ  (3)
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 َػافط نوضِى ئازى ؾيَذ :زووةّ تةوضةى

 ئاييٓةى ئةّ زاَةظضيَٓةضى بة غةضإوْو و ضؤؾٓبريإ و ْووغإ َيَصوو ية ٖةْسىَ           
 ؾيَذ زةضنةوتٓى ئاييٓةو ئةّ َيَصووى نؤْى ضوْهة,يةضاغتيةوة زووضة ظؤض يَطوَإب نة,زازةْئَ

 َػافطيـ نوضِى عسى ئازى ؾيَذ شياْى َاوةى,جياواظة ظؤض ئيَعيسى ْاوضةى بؤ ٖاتٓى يإ و ئازى
 ئيَعيسايةتى ئاييٓى زةضنةوتٓى بةيَطةناْى ظؤضيٓةى بةالَّ,زةطةضِيَتةوة ظ1161_1178 غاالَْى بؤ

 ؾيَذ نة طةوضةيةى ضِؤيَة يةو بهطيَت ْهويَى نة ْية ئةوة َاْاى ئةَة , ظائ ثيَـ بؤ طِْةوةزةطيَ
 ئاييٓةزا ئةّ ثاضاغتٓى و خػنت ثيَـ و ثيَسإ طةؾة و نطزٕ ضاى و ضِيَهدػنت ية َػافط نوضِى ئازى

 ئيَعيسى,وةبو ضى ئيَعيسا ئاييٓى ية نةغايةتية ئةّ ناضيطةضى بعاْني ثيَويػتة بؤية,بيٓوويةتى
 (1)طةياْسووة؟ َاْايةنى ض نةغايةتية ئةّ الى بووٕ

 خةيَهى بة و عةضةب بة غةضضاوةنإ ية بطِيَو ئازى ؾيَذ ضِةضةيةنى و ؾوئَ بة غةباضةت            
 بووة جيَٓيؿني ئيَعيسيةنإ نوضزة ْاو ية يةاليـ و ٖاتووة بٓاْةوةوي ية نة زازةْئَ عًةبةى بة

 زةنات ئازى ؾيَذ شياْى باغى نة عةزةضى تايفةى باضةى ية ية فةضِةْػا نوْػويَى جيَططى غيوفى.
 َةضِواْى نوضِى َةضِواْى نوضِى َػافط نوضِى مساعيٌا نوضِى َػافطى نوضِى ئازى ؾيَذ ْووغيوة
 (2).ٖةناضية

 ٖةناضى ية ( ئةضٕ) ى ( زىَ) ية ظافط نوضِى ئازى يإ ترياٖى ئةمحةزىَػافري  نوضِى ئازى           
 ْيؿتةجيَ عًةبةى بة ْعيو ية ( فاض زيَى) ية و غوضيا بؤ نطزووة ضِاى غتةّ يةبةض,بووة زايو ية

    (3). ٖةبووة ؾاعرييؿى زةغتى نطزووة ئاؾتى و ضِظطاضى بؤ تريةنةى ضِابةضى,بووة

______________________
 

 46_45 ٍ ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,  حمُس بةنط ئةبو َوْرية( 1)

 12_11ٍ ٍ,غةضضاوةى ثيَؿوو ,  نةضَةىل َاضى ئةْػتاؽ( 2)

 33_26ٍ ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو , ظةْس نةضيِ( 3)
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 و ْةٖيَٓاوة شْى, بووة نوضز,وةضزيية ئةمحةزى نوضِى َػافط باونى نةْاوى عوزةى ؾيَذ         
 (1)((بووة ثيَوة ٕنوضزيا ْاظْاوى ٖةض ْةبووة َٓايَى

 غةيطة ظؤض,ثاضاغتووة ئيَعيسى ئاييٓى ضِةغةْايةتى نة يةواْةى ةنيَهةي ثياوة ئةّ        
 بة شياوة ظايٓى زواظزةٖةَى غةزةى نةية َيَصوويية نةغايةتية ئةّ ئيػالّ َيَصووْووغاْى

 َوغًَُاْةنإ ئةوةؾسا يةطةٍَ بووة تط ئاييٓيَهى يةغةض نة ْانةٕ بطِوا و زةظأْ ضاغتى َوغًَُاْيَهى
 جاضيَهى ثيَهةضاْى بطِوا ْةضووة ثىَ ظؤضى بةالَّ خاْسووة ضو َةظاضةنةيإ( ظ1415 _ى817)غايَى ية
 غايَى بة ْووغةضإ ظؤضبةى ؾيَذ َطزْى غايَى زةضباضةى وةٖةضوةٖا  .(2)  نطزووةتةوة بٓيازيإ تط

 ئةبويبةضةناتى َيَصووى طويَطةى بة ثاؾإ زازةْيَت ظ1162 يإ 1161 غايَى واتة ى 557 يإ 555
 ئةضِبيٌ غيٓؤضى َوظةفةضةزيٓى نة: زةْووغيَت ئةضِبيٌ َيَصووى نتيَبى خاوةْى ئةملوغتةوفى نوضى

 َاّ باالَيةنى بووة طةمنى ثريةَيَطزيَهى َػافط بٔ ئازى ؾيَذ بيٓيوَة بووّ َٓساٍَ َٔ,وتوويةتى
 شياْى و صووَيَ زةضباضةى غةضدميَو وتاضى ية فطاْػواْو بةْاوى تط ْووغةضيَهى,ٖةبووة ْاوةْسى

 )ْؤٖةز(  تةَةْى ية بووة زايو ية بةعًةبةى يةْعيو فاض بةيتى ية واية الى نة زةنات ئازى  ؾيَذ
 ية َطزووة زا َوغٌَ ضؤشٖةالَتى ية ٖةناضى ية (ظ1162_1161 ى557_ 555) ْيَوإ ية غايَى

 ؾيَذ غةضى ةوتةن َويهساضى ية ذةظ و ٖةوةؽ ٖةواو خؤى ثاف .(3) ْيَصضاوة خؤؾيسا ْاوذوجطةنةى
 بةَة َاٍَ و َويو يةغةيط نيَؿة و ضاَياضى َةغةيةيةنى نطزياْة تانو  غةضنطزةناْياْةوة و

 و جياببٓةوة ىلَ ظؤضى خةيَهيَهى ئةوةى َايةى بووة و ٖات ؾيَواْسٕ و تيَهسإ تووؾى كةنةىيتةض
 ةوة(ذةغةٕ ؾيَذ) ىبةْاو بوو يةنيَو ئازى ؾيَذ بطاى نةيةْةوةناْى,نطز زشايةتيؿيإ تةْاْةت

 طةوضةى ويػتى,غةضيةوة نةوتة فةضَاْطِةوايى بةٖيَعة ظؤض زةغةالَتى ٖيَعو نطز تةَاؾاى نة
 ؾيَذ تةضيكةنةى يةطةٍَ نة ٖيَٓا ئيَعيسى ئاييٓى ئةَةف بؤ بطةضِيَٓيَتةوة خؤى بؤ َةوييةنإوئ

  ئةدماّ زةغةالَتةنةى نطزْى فطاوإ بؤ ئازيسا

________________________ 
 69 ٍ, 29 ,,ش2111ى زووةّالوى,يةظيسيةنإ ية َيَصووى ْةتةوةنةياْسا,نؤظاضى )ضيا(,غًيَُاْى ,ناْوْ -1( 1)

 25ٍ,زا يةنتاثةضغتى بطواى جةَػةضى ضةْس يةْيَوإ ئيَعيسى ئايٓى,  ئةيوةْى ْةجِ( 2)

 12ٍ,  ثيَؿوو غةضضاوةى,  نةضَةىل َاضى ئةْػتاؽ( 3)
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 خؤى َةبةغتى بهات ئاَازة خؤى يةوةى    بةض (  ذةغةٕ) ؾيَذ ناْىغيػية ويػتة زاْى       
 ثىَ ئيَعيسيةنإ نوضزة بياْوواْةى يةو يةنىَ  .(1)زاٖيَٓاوة يَى ْو ئايٓيَهى نةوا نطز ئاؾهطا

 غةض بؤ ْاوضةيةية ئةو تريةى ٖؤظو ٖةْسيَو ْىوضو, عةضةب ضِةضةيةنى غةض زةطةضيَٓطيَٓةوة
 عةيةوى بووْى ثةيسا و َةوىوئ زةويَةتى ضووخاْى زواى نة( َوغافط نوضِى ئازى  ؾيَذ) تةضيكةنةى

.                                                                                                             (2)ئةوْاوضاْة نوضزةناْى بطزةبةض ثةْايإ وةعةبباغيةنإ
 خةيَهى و عةضةب بة فط َػا نوضِى ئازى ؾيَذ غةضضاوةنإ ية يوبطِ ئةوةى ئةوةية اغتيةنةىضِ

 ئيَعيسيةناْة ؾيَدى ئةوةى,ٖةبووة ئازى ؾيَذ زوو ضوْهة ضووٕ ٖةيَة بة يةوةوة زازةْئَ بةعًةبةى
 زايو ية نوضزغتإ ية ٖةناضى ضيايةناْى وية بووة (بةضةنات ئةبوملوغافطئينب ئازى) ؾيَذ ْاوى
 ى ضىَ ْية يؤشيهيَـ ٖيض,ْةبووة عةضةبيـ غؤفيةنى, ْةبووة بٓإوي بة يةنىثةيوةْس ٖيض وة بووة
 ْاو ية تواْيبيَتى ْةظاْيبىَ نوضزيؿى ووؾةى تاقة يةى نةضِةْطة عةضةب غؤفيةنى ْاضىَ تيَ

 يةى ظياتط(نطَادمى زياييَهتى)نوضزى ظَاْى ية نة ئيَعيسيةنإ وةى زاخطاوى ئةوٖا ططوثيَهى
 نة ٖةبووة خويَٓسةواضيإ يةى تةْيا بيػتةّ غةزةى غةضةتاى تا و بهةٕ ةقػ ْاظأْ تط ظَاْى

 ئةطةض  ئيَعيسيةنإ فطيؿتةى و ضوذاْى ؾيَدى ببيَتة تواْيبيَتى و خواضزوة جيًوةى نتيَبى َؿوضى
 ئةوى ٖى بة غةضضاوةنإ ظؤضبةى نة جيًوة نتيَبى ْةبواية ٖيض ٖةض ئةوا بواية عةضةب ئازى ؾيَذ

 عةضةبيهةى وةضطيَطِاوة وزواتطيـ نوضزى بة ْةى زةْووغطا عةضةبى بة ٖةض زا ةضةيةىضِ ية زةظأْ
 ضِؤشإ ية ضِؤشيَو ئيَعيسيةنإ ْاضىَ ثىَ وا قةت نة وةضطيَطِزضاوة ؾطِ عةضةبى ظَاْيَهى بة ٖيَٓسة

 غايَة اضٖةظ ية ثرت نةوا ْية ظياتط يةوة ضى ئةَة.  (3) بيَت بوو يةْاوزا عةضةبيؿيإ يةى تةْاْةت
 وةى و ططت وةضى عةضةبيؿيةوة ية نة ئيػالّ ثريؤظى ئاييٓى غةض ٖاتووْةتة بةطيإ و زٍَ بة نوضز

 غاٍَ ٖةظاضإ ية وبةض( ظةضزةؾتة) ئةويـ نة ٖاتووة نوضزةوة ثيَغةَبةضيَهى ية نة ئيَعيسى ئاييٓى
 بة زةبىَ بؤضى عةضةب بة ىَْةب ئيػالّ ئاييٓى بة نوضز ْةتةوةى نة جا. ٖةيَكوالَوة نوضزغتاْةوة ية

 زةظاْني نةئيَُة ناتيَهسا ية عةضةب؟ بة ببىَ زا ئيػالّ ية تةضيكةيةى

_____________________ 

 28ٍ, ْةتةوةنةياْسا َيَصووى ية ئيَعيسيةنإ,  ذػئَ غةضبةغت( 1)

   25ٍ,  غةضضاوة ٖةَإ( 2)

 13ٍ,  ثيَؿوو غةضضاوةى,  نةضَةىل َاضى ئةْػتاؽ( 3)
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 ضِةضةيَةى ضِةطةظو ثيَٓاوى ية ئاييٓيـ بةناضٖيَٓاْى و ْية ضِةطةظيَو و ْةتةوة ٖيض هىَويَ           
 ئةو وبيَطةضزى ثاى و بةْاوةضؤى زش ؾتيَو ٖةض ية بةض ناضيَهة َيًًةتإ تواْسْةوةى و ثةضغتى

 نة اونىب َػافطى غةض ضووةتة خواثةضغتى ية ظووةوة ية ٖةض ؾيَذ . (1) زةوةغتيَتةوة ئاييٓة
 ية َػافط نوضِى ئازى نة ْانطىَ يةوة ْهويَى. (2) بوو ْوضاْى و زيٓساض و تطؽ خوا ية ظؤض ثياويَهى

 بوو نػايةتية نة بةّ ثيَويػتى ظؤض زةضوو ْاو ية بوو خةضيو ئيَعيسى ئاييٓى نة زةضنةوت ناتيَو
 نوضز بة ٖةْسىَ,ئةظأْ َوغًَُاْى و عةضةب بة نةؽ ٖةْسىَ ٖةضضةْسة ئاييٓةنة تاظةنطزْةوةى بؤ
 وثيَطةى جيَطة بةالَّ,ٖةبووة تطى ئاييٓى ئيَعيسى بة بووْى ثيَـ ئةيَئَ ٖةْسيَو,ئةظأْ ئيَعيسى و

 فهطى و شيإ يةغةض ناضيطةضى و ثيَوةزةنةٕ ؾاْاظى نة,ثريؤظة و بةضظ و طةوضة ظؤض نةغايةتية ئةّ
 ؾيَوة زوو بة اليـ بؤ ئازى ؾيَذ ٖاتٓى ئيَعيسى واىبطِ ىةبةطويَط. (3) ٖةبووة ئةوإ ئاييٓى و فةيػةفى و

 ية زووةَيإ. بهات ضِةواْة ئيَعيسيةنإ ْاو بؤ اليـ بؤ نةغة ئةو زاوة بطِياضى سائةظةي ية خوزا يةنةَيإ بووة
 زيَيَهى ضةْس تؤ زةغتى يةغةض خوزا تؤيةو ى جىَ نة اليـ بؤ بطِؤ ٖةغتة وتووة ئازى ؾيَذ بة زةْطيَو خةوْسا

 اليإ بؤية,  نطاوة تةَاؾا ثيَغةَبةض وةنو ئيَعيسيةنإ يةْاو ئازى ؾيَذ ئةوةى يةبةض.  زةناتةوة ظيٓسوو طزووَ
 ؾيَذ نة ٖةية بةوة بطِوايإ ئيَعيسيةنإ,خوزا َيواْى ببيَتة بهاو ئامسإ غةضزاْى يةوإ ٖةْسىَ وةنو ْيية غةيط
 يةويَوة زةطةضِيَتةوة اليـ ية تةنيةنةى بةضةو ضِؤشيَو و ئامسإ ضووةتة بةيَهو, ْةَطزووة ئازى

 ؾيَذ َطزْى ثاف تةْاْةت ئيَعيسيةنإ نة زةضزةنةويَت بؤَإ يةَةوة.   زةنات زوْيا ذونُى
 ْاو ية ئازى ؾيَذ زةشئ ٖيواية بةو و زةنةٕ ٖاتٓةوةى ضاوةضِواْى ئةَطِوَ ٖةتا ئازيـ

 ئةوإ بةيَهو,زةنةٕ ضاوةضِواْىٗاتٓةوةى يَونةض ضِظطاض وةنو زوْيا يةّ ٖةض ْةى ئيَعيسيةناْسا
 غٓحاض ضياى ية نوضزغتإ نةية زةبيَت ةؾطزاذ ضِؤشى ية ىضِؤيَ ٖةَإ زوْياف يةّ نة واية بطِوايإ

 تايفةى تةْٗا, زازةْيَت َيًًةتإ ٖةَوو بؤ ؾةضِ وخيَط تةضاظووى ئازى ؾيَذ ضِؤشةزا يةّ, ضِووزةزات
 باتة زةيإ ييَجطغيٓةوة بىَ و غيٓى غةض ةخات زةيإ ؾيَذ واية إبطِواي نة ْةبيَت ئيَعيسيةنإ
  (4)بةٖةؾتةوة

_________________________ 

 29ٍ,  ثيَؿوو غةضضاوةى, ذػئَ غةضبةغت( 1)

 71_69ٍ ٍ, ثيَؿوو غةضضاوةى, ضيا.ط,الوى( 2)

 48 ٍ,  ثيَؿوو غةضضاوةى,  حمُس بةنط ئةبو ٓريةَ  (3)

 32_31ٍ ٍ,  ثيَؿوو ةضضاوةىغ,  ئةيوةْى ْةجِ( 4)
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                                                                   تط ئاييٓةناْى يةطةٍ ئيَعيسي ئاييٓى ثةيوةْسى: ػيَيةّ تةوةضةى

 يةنةّ : ثةيوةْسى يةطةٍَ بابًيةنإ   

 و عيَطام ْاوةضاغتى ية نة َيعؤثؤتاَيا زيَطيٓةناْى َيًًةتة ية بووٕ يةنيَويةنإ بابً       
 َيًًةتة ئةّ زةبيٓني بهةئ غةيطى ئةنةض و ظاييٓى ثيَـ زووةَى ٖةظاضةى ية زةشيإ زةوضوبةضى

 َيًًيإ خواوةْسى نة ٖةبووة خواوةْسيإ ضةْسئ ٖةضوةٖا و ٖةبووة خؤيإ بة تايبةت ئاييٓى
 خواوةْسى ضةْسئ وةْسةخوا ئةّ غةضةضاى بوو ْيؿتُاْى خواوةْسى نة( َةضزؤر) ية بوو بطيتى
 خواوةْسةناْى تةواوى نة وابوو باوةضيإ و( ......تاز خؤض و َاْط) خواوةْسى وةى ٖةبووة تطيإ

 تةواوى زةبطز ْاو جيٗاْيإ خواوةْسىبة  ,ضوْهة َةضزؤخٔ خواوةْس زةغتى شيَط ية تط
 بابًى و ئيَعيسى ئاييٓى ْيَوإ ثةيوةْسى زةَاْةويَت ييَطةزا   ,(1)ططتبوو خؤ ية زةغةالَتةناْى

 ظايني ثيَـ بؤ غةضةتاناْى نة بيَت نؤٕ ئاييٓيَهى نة زةنطيَت غةيط وا ئيَعيسى خبةيٓةضوو,ئاييٓى
 ية بوو بابًى ئاييٓى ٖةبوو بووْى ظايني ثيَـ ية نة ئاييٓاْةى يةو يةنيَو و بطةضيَتةوة

 بابًى و ئيَعيسى ئاييٓى ْيَوإ ةي بةزةضزةنةويَت ئةوتؤ ثةيوةْسيةنى نة َيعؤبؤتاَيا ْاوضةناْى
 نة بابًى غاىل غةضى زةناتة نة( ئانيتؤ) جةشْى وةنوو جةشْةنإ اليةْى ية تايبةتى بة

 جةشْة ية يةنيَهة و ْيػإ َاْطى زةنةويَتة نة ئيَعيسيةنإ غاىل غةضى جةشْى يةطةٍ ٖاوغةضزةَة
 بؤ نة غاٍ ٖةظاضإ بؤ يَتةوةزةطةضِ جةشْة ئةّ َيَصووى و ئيَعيسى َيًًةتى و ئيَعيسى ططْطةناْى

 غاىل غةضى زواى ضؤش( 13)بة بابًى غايصَيَطى يإ ,تةقويِ زةطةضيَتةوة غؤَةضى و بابًى غةضزةَى
 ئاييٓى نة زازةْئَ واى ئيَعيسى ئاييٓى يةبةضاى ٖةْسيَو ية ييَهؤيةضإ   ,(2)زوازةنةويَت ظاييٓى

 ؾويَٓةواضى بةيَطةى ئةوةية زةغتةواشةية ئةّ بؤ بةيَطةف و بٔ بابًيةنإ ثامشاوةى ئيَعيسى
 غيَ بة نة ْووغطاوة بابًى ظَاْى بة نة زةغتهةوتووة ْووغطاويَهيإ نة ئةوةية ئةوةف زةٖيَٓٓةوة

 يةغةض خطاثةنإ و ضانة ضوذى َاْاى ئةَةف نة( زا-ظى-ا) ْووغطاوة ئيَعيسيةنإ ْاوى ثيت
 ثيَـ غاٍ ٖةظاض غيَ بؤ زةطةضيَتةوة ئيَعيسى ئاييٓى إَيَصووْوغ ضيَباظى يةغةض و زضوغت ضيَطاى
  ثامشاوةى ئةَاْة و ظايني

__________________ 
 62_61ٍ ,1,2119ٍ,ض(زٖؤى)خاْى. غةضيب,ٖةوييَط,ض ذةَة يازطاض:زيَطئ,و زوْياى ٖاضمتإ,بٓياتٓةضاْى طريتطؤز(   1) 

 40,ص2010, بغداد,,  دازالكتب  ,(وعاناتًا-وكُواتًا-جرَزيا) االِصِدِة ,الكُوّة جّجُ فسحاى    اَني(  2) 
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 ثةضغتطايةى بؤ ئيَعيسيةنإ ْاوى ,ٖةضوةٖا(1)بابًى و غؤَةضى ْاوضةناْى ية نؤْٔ نوضزىئاييٓى 
 نة بابًيةنإ ثةضغتطاى ْعيو ية( بؤضغيبا) ؾاضى ية بوونة( ْابؤ) ْاوى نة زةطةضيَتةوة
 ٖى طواية ثةضغتطاية ئةّ ْيَو ية ئيَعيسيةنإ ٖةبووة إْاوي نة ئيَعيسيةنإ بة ٖةبووة ثةيوةْسى

 وا زةتواْني بؤية بابًى خواوةْسةناْى ية بووة يةنيَو( ْابؤ) خواوةْس ْاوى و بووة ئيَعيسيةنإ
                                                                                                  .                                             (2)بووْة جيَ ْيؿتة بابًيةنإ ؾويَٓى ٖةَإ ية ئيَعيسيةنإ نة بًَيَني

     َيرتائى: زووةّ

 غةضى ئيَطإ ْاوضةناْى ية نة ٖيٓسؤئةوضوثى نؤْةناْى ئاييٓة ية يةنيَهة َيرتائى ئاييٓى 
 ؤتةوةب بًَاو نؤٕ ضؤَاْى ُجطاتؤضيةتىئي زةغتى شيَط ْاوضةناْى ية و نطز تةؾةْةى زواتط و ٖةيَسا

 و زةزةٕ ئةدماّ بؤ قوضباْى و زةيجةضغنت و زةظأْ خؤيإ خواوةْسى بة( َيرتا) َيرتائى ئاييٓى, 
 ئيَعيسى و َيرتائى ئاييٓى ْيَوإ ثةيوةْسى زةَاْةويَت ,ييَطةزا ثريؤظة َيرتائيةنإ  الى غطوؾت

 غةضةتاى ية ئيَعيسيةنإ ٖةضوةنوو ثريؤظة ال ضؤشيإ ٖةضزوونيإ خؤض ثةضغتٓى ية ٖةض خبةيٓةضوو
 و ٖةية بووْى َيرتاْيـ ئاييٓى الى ئةَة زيَٓٔ بةناض( ؾيؿِ) ووؾةى بةياْيإ ية خؤض زةضنةوتٓى

 زةضنةوتٓى و جيٗإ زاَةظضاْسْى بٓةَاى ٖةضوةٖا.   (3)زيَٓٔ بةناض( خوزى)ووؾةى جاضيـ ٖةْسيَ
 ٖةض بووة يةنؿةَة ضؤشى نة نطزووة زضوغت خؤضى غةضةتا وزاخ نة وتطيَتزة و فطيؿتةنة ذةوت

 بريوباوةضى ية ئةَةف نة نطز زضوغت َاْطى زووؾةَة ية زواتط و بووْةوةضةناْة غةضؤنى بؤية
 ية جةشْةنإ َةغةيةى يةغةض ٖةضوةٖا   ,(4) ٖيَٓاوة بةناضيإ ئيَعيسيةنإ نة وةضطرياوة َيرتائى
 وةضظيَهسا يةٖةض و غاٍَ وةضظةناْى ضواض بة غةباضةت ٖةية ريؤظيإث بريوباوةضى َيرتائى ئاييٓى
 َاْطى غةضةتاى ية ضؤشة يةى َاوةى نة ظغتاْسا ية جةشٕ وٖةضوةن ٖةية بؤ تايبةتيإ جةشْى
 بةٖاضيؿسا  ْاوزةبطزضيَت,ية ظغتإ ضًةى بة نة( بًيَٓسة) زةووتطيَت ثيَى نة يةنةَسا ناْوْى
                                                                                                                                                                            ضؤشة يةى َاوةى

_____________________________                                                                                                                       

 99,ص 2012, 1ط ديُك,,  (خانى) ,مالربِطانني السحالة كتب يف االِصِدُِى محُ, محد ازشد(   1)

  22,ٍغةضضاوةى ثيَؿوو , حمُس مسهؤ(   2)

  16-13ٍ ,1,2118ٍ,ض(زٖوى)خاْى. خؤؾٓاو,ٖةوييَط,ض عةظيع فةضٖاز: َيرتائى,و ئاييٓى نؤَؤٕ,ْٗيَٓيةناْى فطاْتؼ(   3)

 122-120ص ,ص2012 ,36 اللش,ديُك,عدد جممة االِصِدِة, َ ايّةاملّرت ,بني بدز عاِدٍ(   4)
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 غايَى غةضى ضؤشى ٖةَإ ضؤشٖةيَاتى غايٓاَةى ية نة ْيػإ َاْطى غةضةتاى ية جةشْةنة
 ضؤش غيَ َاوةى بؤ جةشٕ ٖاويٓيـ ,ية زايسةْئَ غطوؾتى غايَى غةضى غةضةتاى بة نة ئيَعيسيةناْة

 َاوةى بؤ نة ْاغطاوة طؿتى جةشْى بة نة زةططٕ( مجا) ةشْىج ثاييعيـ ية و زةبيَت بةضزةواّ
 جةشْة بة غةباضةت ئةَةف نة يةنةَة تؿطيٓى 13 تاوةنوو 6ية نة زةبيَت بةضزةواّ ضؤش ذةوت

 وٖةضوةن ئيَعيسيةنإ الى ٖةية بووْيإ ٖةَوويإ جةشْاْة ئةّ زةبيٓني نة َيرتائى ثريؤظةناْى
 .  (1)اوئٖ و بةٖاض و ظغتإ و ثاييع جةشْى

 ؾيَواظى يةغةض نة( قًيب) خاضةى يةو بطيتية ثةيوةْسيإ و ٖاوبةؾى ية يةنيَو ٖةضوةٖا
 نة وابووة اليإ نة زةطةيٓيَت زةضووٕ واتاى نة ييَٓطاوة ى(غواغتيها) ْاوى نة نيَؿطاوةتةوة َيرتا
 خاضة ئةّ و غتيَتببة ثيَ ثؿتى زةبيَت نةئازةَيعاز شيأْ ٖؤناضى غاٍ وةضظةنةى ضواض ٖةض و خؤض
 غيَ خاضة ئةّ ويَٓةى نطزْسا ْإ ناتى ية ئافطةتةنإ الى تايبةتى بة ثريؤظة ئيَعيسيةناْيـ الى
 ئةّ يةؾى يةغةض و زةيجيَطٔ غجى قوَاؾيَهى يةْاو َٓسايسا بووْى زايو ية ناتى ية و زةنيَؿٔ جاض

 ٖةالتٓى ئاغؤى بةضاَبةض ية نة ئيَعيسيةنإ الى َطزووة ْاؾتٓى ثيَطةواْةى ئةَة زةنيَؿٔ خاضة
 ,ٖةضوةٖا(2)ٖاتووة ئيَعيسى ئاييٓى ْاو بؤ نة َيرتائية بريوباوةضى ئةَةف و زةيٓيَصٕ خؤض

 الى ئةَةف و زةبٔ زابةف بةف ذةوت َيرتائى ئاييٓى ية نة ئاييٓى ثايةناْى زابةؾهطزْى
 ية ٖةضوةٖا و نؤَةيطةزا و ثةضغتطا ية ٖةّ ٖةية خؤيإ بة تايبةت ئةضنى نة ٖةية ئيَعيسيةنإ

 ئازى ؾيَذ ثةضغتطاى و طؤض زةوضى ية ئيَعيسيةنإ زةبيٓني ثةضغتطانإ زةوضى ية ضووٕ ضيَؿتٓى
 .   (3)وةضطرياوة َيرتائى ية ئةَة نة زةنةٕ ثةيطةوى

 غيَيةّ : ظةضزةؾتى       

 خوزى وىْا بة نة ٖةيَسا غةضى ئيَطإ بانوضى ضؤشئاواى ْاوضةناْى ية ئاييٓة ئةّ   
 ووضَيَ زةضياضةى ضؤشئاواى ية ظ.ث661 غاىل ية نة بوو( ظةضزةؾت) ْاوى نة نطا زاَةظضيَٓةضةنةى

 َىفةض ئاييٓى  ببووة ئيَطاْسا ية َيسيةنإ ذونُطاْى غاالَْى يةيةزايو بووة  ( ئوضوَية)
________________________ 

 72-69ٍ ٍ , نوضزغتإ ية ئاييٓيةنإ تايفة و ئايني , ئيَعةزى َيَٗطزاز(    1)

  123,ص ضابل وساجع (   2)

  124,ص م . ى (   3)
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 و ئةفغاْػتإ ية ئيَطإ زةوضوبةضى ْاوضةناْى ية ئاييٓة ئةّ ,زواتطئةّ زةويةتة 
 بة ٖةبوو خؤيإ بة تايبةت نتيَبيَهيإ ئاييٓة ئةّ و تط ْاوضةى ضةْس و ٖٓسغتإ و ثانػتإ

 خواوةْسى نة زةنات( ئةٖطميةٕ و ئةٖوضَةظزا) ٖيَعى ٖةضزوو اغىب تيايسا نة( ئاظيَػتا) ْاوى
 بالو ئاييٓة ئةّ زةوضوبةضى ية نة بهةئ تط ئاييٓةناْى غةيطى ,ئةطةض خطاثةٕ و ضانة

 ٖةية ئاييٓة ئةّ وباوةضى بري بةّ باوةضيإ زازةْطئَ ئاييٓة ئةّ ؾويَٓهةوتووى يإ بووْةتةوة
 ئاييٓى ْيَوإ ثةيوةْسى ية باؽ ييَطةزا,    (1)(.ٖتس...... و اْىَيرت و ئيَعيسى و نانةيى)وةنوو

 غةيطى ,ئةطةض ٖةية ٖاوبةؾيإ ثةيوةْسى اليةنةوة ضةْس ية نة زةنةئ ظةضزةؾتى و ئيَعيسى
 ٖاتٓى زواى و نوضزغتاْسا ية ٖةبووة بووْى غةززة( 11) َاوةى بؤ بهةئ ظةضزةؾتيةت َيَصووى
 ٖاتٓى ية غةززةيةى ضةْس زواى و بوويةوة نةّ ٖةميةْةتى َةوزاو ئاييٓة ئةّ ئيػالّ ئاييٓى
 و ئيػالّ ية ٖةيطةضاْةوة ئةواْة عةضةبيةنإ خةالفةتة ْيَو ية باضوزؤر خطاثى بةٖؤى ئيػالّ
 و ظةضزةؾتى ئاييٓى غةض طةضاْةوة بةؾيَهيإ و خؤيإ ثيَؿووى ئاييٓى غةض بؤ طةضاْةوة زيػإ
 و ضانة ٖيَعى نة ٖةٕ ٖيَع زوو ظةضزةؾتى ئاييٓى ية زةبيٓني بهةئ ثةيوةْسية ئةّ باغى ئةطةض
 خواوةْسى( ئةٖطميةٕ) بةالّ ئاؾتية و باؾى ضانةو خواوةْسى( ئةٖوضَاظزا), خطاثةٕ ٖيَعى

 زوو بةّ باوةضيإ و ئيَعيسى ئاييٓى ْيَو ية ٖةية بووْيإ زوواْةية ئةّ نة ْاخؤؾية و ؾةض و ثةاخط
 يةغةض خؤى(ئةٖطميةٕ) خطاثة خواوةْسى ئيَعيسيةنإ الى , ٖةية ثيَ ةضيإباو نة ٖةية ٖيَعاْة
 بةزى ئيَعيسيةنإ ى(اليـ) ثةضغتطاى ية زةَةوةية بة َاضى نة ٖةيؤيةى و زضِ بايٓسةيةنى ؾيَوةى

 ٖةَإ نة( تاووؽ َةيةى) ئيَػتاى ؾيَوةى بؤ طؤضا ويَٓةنة ئةوا يةَيَصووزا طؤضإ بةٖؤى و زةنطيَت
 تةْٗا ويَٓةنة ئيَػتا نة ٖاتووة زا بةغةض طؤضاْى ويَٓةنةى تةْٗا بووة نؤٕ اووغىت َةيةى

 بة ئيَعيسى ئاييٓى ٖةضوةٖا  (2) تاووؽ َةيةى بؤ ْيؿاْةيةنة نة تةْيا بة تاوغيَهة
 نطاوٕ ئيػالّ ئاييٓى ٖاتٓى زواى بةالَّ بٓةضةتسا ية زازةْطيَت ظةضزةؾتى ئاييٓى ثاؾهةوتووةناْى

 نة ببيَت ضظطاضيإ ٖةملةتاْة و ٖيَطف ئةّ َةيٓةتى و ئاظاض زةغتى ية تاوةنوو َٕوغًَُا بة
                                                                                                                                   ئةَاْة نة زةيئَ ٖةْسيَو بهطيَت ئاييٓة ئةّ غةيطى ئةطةض , غةضيإ نطزووياْةتة َوغًُاْإ

_________________________ 

  2119ٍ,57, 1 ,شَاضة ٖةوضاَإ وةضظى ,طؤظاضى ,غًيَُاْى نوضزى ظةضتةؾتى يإ ,ظةضزةؾت ٖةوضاَى باقى(   1)

 17-14ٍ ,ٍغةضضاوةى ثيَؿوو , ذػئَ غةضبةغت(   2)
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 زةيئَ تط ,ٖةْسيَهى خطاثة و ةضان خواوةْسى بة بطوايإ نة ظةضزةؾتني بٓةضةتسا ية
 ٖةضوةٖا ,(1)بوو ئاييٓة بةّ تيَهةٍ ظةضزةؾتى باوةضى و بري ٖةْسيَ بةالَّ بووٕ َوغًَُإ ئةَاْة

 زةثةضغنت ضؤش واٖةٕ خةيهى زةيجةضغنت و ٖةية ضؤش بة باوةضيإ ئيَعيسيةنإ نة زةووتطيَت
 ضؤشثةضغتاْة( مشػية) ئةو و  اغطاوْٕ(( مشػية))ْاوى بة و ٖةية فاضغى ظةضزةؾتى بة باوةضيإ

 زةضةوةى ٖاتٓة ية بةض زةبيٓني بؤية ثريؤظة ئيَعيسيةنإ الى ضؤش ضوْهة , بٔ ئيَعيسى زةضيَ يةوة
 تطيـ طةالْى نة بووةتطيَت ئةوةف زةبيَ بةالّ , بططٕ ضيَعى تاوةنوو زةنةٕ ْويَص ئيَعيسيةنإ ضؤش

 ٖاوبةؾةناْى خاية ية يةنيَو بة بؤضووْة ئةّ و ووياْةثةضغت و بووة ثريؤظ ال ضؤشيإ نة ٖةبووْة
 خاية ية يةنيَو, (2)ظةضزةؾتيةتٔ ؾويَٓهةوتووى ئيَعيسيةت نة زازةْطيَت ئاييٓاْة ئةّ

 تايبةت نة( ئاظيَػتا) نتيَبى ٖةضزوو نة نتيَبةنةيإ ية بطيتية ئاييٓاْة ئةّ تطى ٖاوبةؾةناْى
 نوضزى ظَاْى بة ئيَعيسيةنإ بة تايبةتة نة( ضةف ػرةفاَ و جيًوة) نتيَبى و ظةضزةؾتيةناْة بة

 ٖيَعى زوو ٖةض ية باؽ ٖةضزوونيإ نة ْووغطاْةتةوة جياواظ زياييَهتى بة بةالَّ ,وتٓةوةْووغطا
 ية ,ٖةضوةٖا(3)ٖةضزووال ْيَوإ ثةيوةْسى ية زازةْطيَت ططْط ئاَاشةيةنى و زةنةٕ خطاثة ضانةو
 ذةوت بة باوةضٖيَٓإ وةى ٖةية ٖاوبةف غيُاى و غةض ضةْسئ زةؾتىظةض و ئيَعيسى ئاييٓى ْيَوإ

 و ئةغتؤزاية يـة زوْيايإ بةضثطغيـاضةتى نة ؾةضِاْطيَـع فطيؿتـةى ذـةوت و خيَطخواظ فطيؿتةى
 زضيَص ثةيوةْسى ظازةى ٖاوبةؾاْة غيُا غةضو ,ئةو يةنرتٕ ثؿتاوثؿتى ضيٓيَهى بة ٖيَٓإ بطوا

 ٖاوبةؾيإ تطى غيُاى غةضو ضةْسئ ,ٖةضوةٖا ئاييٓةنةٕ زوو ْيَوإ ٖاتى بةغةض ثط و خايةٕ
 طؤضيٓى وةنوو زيتَ زا بةغةض تطى طؤضاْى زواتط و زةنةويَت بةزةض غةضزةّ طؤضاْى ثيَي بة نة ٖةية

 ئاَاشة نة غازة ٖةيؤيةنى بؤ طؤضاْى و ٖةيططتووة بةزةَى َاض ٖةيؤيةنى ية تاووؽ َةيةى ويَٓةى
 (4)زةنطيَت تاووؽ َةيةى ٖةَإ بة

_________________________ 
 . 211-218ٍ ,2115ٍثةضوةضزة, وةظاضةتى.,ض4,ض ,ٖةوييَط نوضزغتإ ,جوططافياى غفوض عبساهلل(   1) 

 88-86ٍ ,ٍغةضضاوةى ثيَؿوو , ْاوخؤف غةالّ(   2)

 21,ٍ ٖةَإ غةضضاوة (   3)

 369,ٍغةضضاوةى ثيَؿوو ئيَعزى, َيٗطزاز(   4)
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 بؤ بةيطةؾى ظةضزةؾتني ئاييٓى ؾويَٓهةوتووى ئيَُة زةيئَ خؤيإ ئيَعيسيةنإ ية وبةؾيَ
 بة بطوايإ ئةَاْة زةييَت و نطزووة ئيَعيسيةناْى ْاوضةى و اليـ غةضزاْى خؤي نة ئةوةية ئةَة
 ية بيَت يةنيَو نة زابٓطيَت وا زةتواْطيَت ئيَعيسى ئاييٓى ,ٖةضوةٖا(1)ٖةية خطاثة ضانةو ٖيَعى

 بةزةض زا ئاييٓةنإ بريوباوةضة و ثريؤظيةنإ ضووى ية فاضؽ نؤْةناْى ئاييٓة ثامشاوةناْى
 بيَت بطيتى ئةويـ نة ضةغةٕ غةضضاوةيةنى بؤ زةطةضيَتةوة ئيَعيسى ئاييٓى بٓةضةتسا ,ية زةنةويَت

( خاى و وئاطط ٖةوا و ئاو) اليةْى ضواض و(  ضؤش) ثةضغتٓى ية خؤى ئةَةف نة ظةضزةؾتى ئاييٓى ية
 نة ططتووٕ وةضى ظةضزةؾتى ئاييٓى ية نة ثريؤظٕ الى ئيَعيسى ئاييٓى نة ضيَطهةٕ ٖةَإ ئةَةف نة

 ئيَعيسيةنإ ٖةضوةٖا ,(2)يةْاوضةنةزا ٖةبووة بووْى ئيػالّ و َةغيريةت ثيَـ ئاييٓيَهة
 ٖةية ئةوةى ىتواْا ْة ,ضوْهة ْية ضاططى و ثاضيَعةض ,بةالّ جيٗاْة خايكى خوزا نة واية باوةضيإ

 ناٖيٓةناْى و نةوٕ و خويكاْسووة ؾةضى و خيَط ٖيَعى زوو خوزا و زةنات ناضة بةّ تيَهةٍ خؤى ْة و
 بٓاغةنةى نة وةضطرياوة َاْى ئاييٓى ية ئيَعيسيةنإ تيَطواْيٓةى ئةّ ,ٖةيبةتة غجاضزووة بةوإ
 ,ظضواْيةنإ ئةشَاض زيَتة تىظةضزةؾ ئاييٓى يكةناْى ية يكيَو بة و( ظضواْية) باوةضى بريو يةغةض

 ظضوإ زةيئَ ئةوإ( نؤتايية بيَ ظةَةْى) واتاى بة نة زةبةٕ ْاو( ئاناضْا ظضوإ) بة خوزا
 و ئةشَاض زيَتة خيَط غوَبوىل و ثريؤظ عةقًى بة و ئةٖوضَاظزاية يةنيَهيإ نة ٖةبووة زووَٓساىل

 و ئيـ خوزا بؤية ٖةض ؾةضة َبوىلغو نة ْاثانة و خطاث و ظؾت عةقًى يإ ئةٖطميةٕ تط ئةوى
 ؾةيتإ نة ئةوةى ٖؤى بووةتة ئيَعيسيةنإ بؤ بريوباوةضة ئةّ غجاضزووة بةوإ جيٗاْى ناضةناْى

 (3) خوزا ْةياضى و زوشَٔ ْةى بهةٕ ثةضغتـ خوا ضةْطساْةوةى وةى

_________________________ 
 3,2119ٍ,369ئاظازى,ض. ض جميَوض, ,ضيَؿتى َونطياْى ٖةشاض(   1) 

             99-97ص وصدز ضابل ,, محُ محد ازشد(  2)

                         89,ٍغةضضاوةى ثيَؿوو  تةبيبى, ذؿُةتووالَ(   3)
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 ية بطيتية نة زةنةويَت بةزةض يةوة ئاييٓة زوو ئةّ ْيَوإ ٖاوبةؾى تطى بٓةَايةنى وة 
 ية غاييَو ٖةَوو نة( جاّ يإ جاَائية) جةشْى تايبةتى بة يةنة ٖةضوةنوو جةشْةناْيإ

 ئةَةف نة زةبيَت بةضزةواّ ضؤش( 7) َاوةى بؤ جةشْة ئةّ و زةزضيَت ئةدماّ ٖاوئ ْاوةضاغتةناْى
 خوزاى ئيَعيسيةنإ بةضاى ,ٖةضوةٖا ظةضزةؾتيةنإ ؾيَوةى ٖةَإ بة ٖةية ئيَعيسيةنإ ْيَو ية

 َةيةى و ؾها َطواضيسة ئةّ غاٍ ٖةظاض( 41) ضاْىطوظة زواى ية نة نطز زضوغت َطواضيسيَهى طةوضة
 ضيَطهةى ٖةَإ ئةَةف و نطا زضوغت َاززى جيٗاْى و بوو زضوغت َطواضيسة يةّ تاووؽ

 ٖاوبةؾى خاييَهى ٖةضوةٖا   ,(1)زةبطزضيَت ْاو ععضائيٌ بة ظةضزةؾتيةنإ الى بةالَّ ظةضزةؾتيةناْة
 ئةّ و( زؤْازؤٕ) يإ( االضواح تٓاغذ) ضوح اغتٓةوةىطو ية بطيتية ظةضزةؾتى و ئيَعيسى ئاييٓى تطى

 و ضاى طيإ زةيئَ ئيَعيسيةنإ و زوْيازا ية ئازةَيعاز نطزاضةناْى بة بةغرتاوةتةوة طواغتٓةوةية
 ضوذيإ َطزْيإ زواى ية زا ئةدماّ خؤيإ ئةضنةناْى ئةوةى زواى ضانةنإ ,طياْة ٖةية خطاثةى

 جيَطاى ية و باال بةٖةؾتى بؤ زةبيَتةوة بةضظ ثاؾإ و باف و ضاى نةغيَهى بؤ زةطواظضيَتةوة
 ْاو زةضيَتة ضوذةناْيإ بةزناضةناْيـ و خطاث طياْة ,بةالَّ زةططيَ ئؤقطة خؤيسا تةضخاْهطاوى

 ئيٓحا و وةضزةططٕ خؤيإ ثازاؾتى تانوو زةبٔ ئاظاض شيَط ية ٖةضزةّ و ثيؼ ظَإ و خطاثةناض يةؾى
 بؤ ٖةيبهيَؿطيَٓةوة ئيٓحا بهةْةوة ثاى خؤيإ طوْاٖةناْى تاوةنوو زوْيا ضغة بؤ زةْيَطزضيَٓةوة

                                                 .                                                                                                                (2)ٖةية زؤظةخيـ ظةضزةؾتيةنإ ؾيَوةى ٖةَإ بة ئيَعيسيةنإ الى و ئامسإ غةض

 نانةيى: ضواضةّ

 ٖيٓسؤئةوضوثيةنإ و فاضؽ نؤْةناْى ئاييٓة ية يةنيَو وبة نوضزٕ نؤْى ئاييٓيَهى نانةيى         
 ية يةنيَو بة ئاييٓة ئةّ و زةوضوبةضى و ئيَطإ ْاوضةناْى ية ٖةية بووْيإ نة زازةْطيَت

 و ئيَعيسى تطى ئايٓةناْى وةنوو ئاييٓة ئةّ و زازةْطيَت ظةضزةؾتى ئاييٓى ؾويَٓهةوتووةناْى
 بريوباوةضى ٖاوبةؾٔ خايَسا ٖةْسيَو ية و جياواظة بريوباوةضى و تايبةمتةْسى خاوةٕ ظةضزةؾتى

 زةططٕ عةىل ئيُاّ ظؤضى ضيَعيَهى( عةىل ئيُاّ) طياْى ْاو ضووةتة خوزا طياْى نة ططتووة يةوة خؤى نانةيى

 _________________________                                                                                                 

 64صغةضضاوةى ثيَؿوو ,  ايتودمى, حمُس(1)

 34-33ٍ ٍ ,غةضضاوةى ثيَؿوو ذػئَ, غةضبةغت(   2)
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( االضواح تٓاغذ) ضوةٖاٖة و ٖةية فطيؿتةنة ذةوت بة بطوايإ نانةيياْة ئةّ 
 ثيَغةَبةض بة بطوايإ و زةظأْ ثريؤظ بة قوضئإ ئةَاْى و تط طياْيَهى بؤ طيإ طواغتٓةوةى

 جياواظيإ ئةَاْة و ْةتطاؾٔ خؤيإ مسيًَي ثةيطةواْى زةبيَت ئاييٓة  ,يةّ ٖةية( ر.ز)حمُس
 تايفةناْى يةطةٍ و زةزةٕ اّئةدم يةنرتزا ْيَوإ ية شخنواظى و شٕ نة ئةوةية ئيَعيسيةنإ يةطةٍ

 و ئاييٓى ناضوباضى نانةييةنإ ,ٖةضوةٖا ْية ْيَواْسا ية ئةَةيإ ئيَعيسيةنإ ,بةالَّ تطيؿسا
 ٖةضيةنة و زةبطزضيَت بةضيَوة( زةضويَؿةوة و َاّ و باوة)وةنوو ئاييٓى طةوضةى نةغاْى بة زوْياييإ

 ئةوة بؤ ,ْاوةنةؾيإ نانةيى َةيطاىنؤ ْيَو ية ٖةية خؤيإ تايبةتى ثايةى ثًةو يةَاْة
 (1)بةضيَع ياخوز طةوضة بطاى واتاى بة زةنةٕ يةنرت باْطى نانة بة نة زةطةضيَتةوة

 نة خبةيٓةضوو نانةيى يةطةٍ ئيَعيسى ئاييٓى ْيَوإ ثةيوةْسى ٖةْسيَو زةَاْةويَت ييَطةزا
 و ئيَعيسى تيَهػتى ةْسيَوٖ غةيطى بيَت ئةطةض ٖةية بةيةنةوة ثةيوةْسيإ زةغةمليَٓيَت ئةوة

 تيَهػتى زوو ٖةضوةنوو ٖةية بةيةنةوة ثةيوةْسيإ ئةواْة نة زةضزةنةويَت بؤَإ بهةئ نانةيى
 ئاييٓى ية تيَهػتاْة ئةّ ضيَو و زةنات نةوٕ خويكاْى و بووٕ زضوغت ية باؽ نة نانةيى ؾيعطى

 زضوغت َطواضيسة يةّ ئةٖطميةٕ نة زةنطيَت َطواضيس َةغةيةى ية باؽ و ٖةية ئيَعيسى
 ٖةية بووْى ئيَعيسيةناْيـ ية و ٖةية( جةخماْة و جةّ)جةشْى نانةيى ئاييٓى ية بووة,ٖةضوةٖا

 ئيَعيسيةناْيـ الى و ثريؤظة و غوْٓةت مسيٌَ ٖيَؿتٓةوةى َةغةيةى نانةييةنإ الى ٖةضوةٖا و
 ٖةية نانةيى ثريالى نإئاييٓية و نؤَةالَيةتى نةغايةتية جؤضى ية ٖةضوةٖا و ثريؤظة و غوْٓةت

 بهةئ نانةيى ئاييٓى اليةْى غةيطى زيػإ بيَت ئةطةض زةنطيَت بةزى ئيَعيسيةناْيـ الى و
 ية ضوح طواغتٓةوةى واتة ئيَعيسيةنإ ٖةضوةنوو زةزةٕ( زؤْازؤٕ) َةغةيةى بة ططْطى ئةواْة

 ٖةية نانةيى و يَعيسىئ ئاييٓى ْيَوإ ية ييَهطواْسْيَو ٖةضوةٖا و تط نةغيَهى بؤ نةغيَهةوة
 ٖةبووة ضؤييإ ضؤٕ نة نانةييةنإ , (2)(غاٖاى غويتإ) و ئيَعيسيةنإ( ئازى ؾيَذ) ضؤىل ئةويـ

  تايبةتى بة ٖاوبةؾٔ تطيـ اليةْى ضةْس ية ٖةضوةٖا,ئاييٓاْة ئةّ بةضيَوةبطزْى و ططْطيسإ ية

_________________________ 
   211ضزغتإ,ٍنو غفوض,جوططافياى عبساهلل(    1)

 47نوضزغتإ,ٍ ية نةَيٓةنإ و حمُس,ئايني مسهؤ(   2)
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 ٖةضوةٖا و ْةتةوةوة ضووى ية نوضزٕ نةظؤضيٓةى ْاوضاْةى ئةو زةنةوْة ئةَاْة جوططافىاليةْى 
 ية ٖةية جياواظى ٖةْسيَ نة بهةئ يةبري ئةوة ْابيَت.  (1)ٖةية بووْيإ نوضزغتاْسا ية ئةَاْة

 ْةتةوةى بةيَهو ْاططيَتةوة نوضز تةْٗا نانةيى ئاييٓى نة ئةوةية ئةوةف ييٓةئا زوو ئةّ ْيَوإ
 نانةيى ئاييٓى ثةيطةونةضاْى:) زةييَت َريإ ضةؾاز ٖةضوةنوو زةنةٕ ثةيطةو ئاييٓة ئةّ تطيـ
 بهةئ ئيَعيسيةنإ ئةطةض ,بةالّ(ٖةية ئاظةضى و توضى و فاضؽ ْاوياْسا ية بةيَهو ْني نوضز تةْيا
                   .                                                                                                                            (2)ئاييٓةٕ ئةّ ؾويَٓهةوتووى وضزن تةْٗا

                                                                                                                                                ئيػالّ: ثيَٓحةّ

 نة زازةْطيَت ئاييٓةنإ نؤتايى بة و ئامساْيةنإ ئاييٓة ية يةنيَهة ئيػًَاّ ئاييٓى         
 ؾةؾةَى غةززةى ية ئاييٓة ئةّ و بووة( ر.ز)حمُس ثيَغةَبةض ئاييٓة ئةّ ثيَؿةواى نة بٔ ئامساْى

 ْاوضةناْى تايبةتى بة ططت خؤى زةوضوبةضى ْاوضةى ظؤض غاييَو ضةْس زواى و بةزةضنةوت ظاييٓى
 و ئيػجاْيا ئةْسةيوغى طةيؿتة غةزةيةى ضةْس زواى و ئاْازؤٍ و ئيَطإ و ْاوةضاغت ضؤشٖةيَاتى

 و ةٖةيوةؾيَٓةو تط ئاييٓةناْى زةبواية ئاييٓة ئةّ زةضنةوتٓى ,بة ضني و ٖٓسغتإ الى ضووباض
 ئةو زةبواية و ئاؾتى بة يإ بووة غةضباظى نطزْى ٖيَطف بة جاض ظؤض ييَطةزا جا ْةنطيَت ثيَ ناضيإ

 نوضزغتإ ْاوضةناْى غةيطى طةض.  (3)ْةطةيؿتووة ئيػًَاَى ئاييٓى نة بهطيَت فةتح ْاوضاْة
 تيَهةوةذاية ضةْس ية ْاوضةناْى ية و ئاؾتى بة يإ نطاوة فةتح بةظؤض يإ زةبيٓني بهةئ

 و زةزةٕ ئةدماَى غاالْة ئيَعيسيةنإ نة ذةد َةغةيةى ئةواْيـ ٖةية ثيَهةوة ثةيوةْسيإ
 ئيػالَةتى ية ئةَةؾيإ و زةغوضيَٓةوة طؤضةنةى زةوضى ية و ئازى ؾيَذ طؤضى غةض بؤ اليـ زةضٓة

  زةغوضيَٓةوة نةعبة الى و َةنهة بؤ نطزٕ ذةد ية بووة بطيتى نة وةضططتووة

_________________________                                                             
  176,ص33,2011اللش,ديُك,عدد ,جممة(الكاكايّة َ الّصِدِة)الكُزدِتتني الدِانتني بني ٌالتشاب خدز,اَجٌ حاجى نصس(    1)

 117-116ٍ ,ٍغةضضاوةى ثيَؿوو  ْاوخؤف, غةالّ(     2) 

  197-196ٍ ,ٍ , غةضضاوةى ثيَؿوو غفوض عبسايًة(    3)
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 ٖةضواف زةبـٔ بةضؤشوو َاْطيَـو ضةْس ية غاالْة ئيَعيسيةنـإ نة ططتٔ ضؤشوو َةغةيةى ٖةضوةٖا
 ئيػالّ ية ٖةية تايبةتيإ ضيَعيَهى ئيَعيسى طةىل زةبٔ,الى بةضؤشوو ضةَةظإ َاْطى ية ئيػالَسا ية
.                                                                          (1) ةناْيإثريؤظي و قوضئإ و ثيَغةَبةضةنةيإ و

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 64,ص ثطغتإ إتؾي يإ يعيسيإ , ودمىايت حمُس(     1)
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بٓةَاناْى  بريو باوضى ئيَعيسى  -بةؾى زووةّ :  
(ضةف َةغرةفا و جًوة)تةوةضى يةنةّ : نتيَبة ثريؤظةنإ   

 تةوةضى زووةّ : تاوؽ َةييو يةئاييٓى ئيَعيسى
 تةوةضى غيَيةّ :

باغى يةنةّ : ْويَص و ضؤش و ضةشٕ و ذةد    –أ   
غى زووةّ : قةزةغةنطاوةنإ ية ئايٓى ئيَعيسى با -ب  
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(ضةف َةغرةفا و جًوة)تةوةضى يةنةّ : نتيَبة ثريؤظةنإ   

, ْةبيَت ئامساْى يإ بيَت نةئامساْى ؾويَٓيَو ٖةض ية زةبيَت زضووغت نة ئاييٓيَو ٖةض 
 نتيَبةناْى باغى زةَاْةويَت زاييَطة جا ٖةية خؤى تايبةتى وثةضغتطاي نتيَب و وْةضيت زاب خاوةٕ
 نة ٖةية خؤى ْةضيتى و وئازاب نتيَب خاوةٕ تط ئاييٓيَهى ٖةَوو وةنوو نة بهةئ ئيَعيسى ئًييٓى

 بةغتووة ثىَ ثؿتيإ ئيَعيسيةنإ نة ٕ( َةغرةفاضةف و جًوة) ئةواْيـ ٖةية نتيَبيإ زوو
 . ٔزةنةي َيَصوويإ و تيَهػتةنإ و زةقةنإ ية باؽ وةٖةضوةٖا

 ظ1881 غاالَْى نؤتاى ية نة َةغرةفاضِةف و جًوة زؤظيٓةوةى ضؤْيةتى بة غةباضةت 
 ى باقػطىَ عةظةزئ َةغرةفاضِةف و جًوة ْووغيٓى ضؤْيةتى زةضباضةى (1). زؤظضاوْةتةوة
 َةغرةفا و جًوة ْووغةضاْى يةباضةى زةْووغىَ اليـ بٓهةى يةنةَى بةضثطغى اليـ غةضْووغةضى

ئاز  ؾيَذ زةيَئَ تط ٖةْسيَهى ْووغيوة ٖةضزوونى ذةغةٕ ؾيَذ زةيَئَ ٖةْسىَ,  ٖةٕ واظجيا ضِاى ضِةف
 ئازى  وةؾيَذ ْووغيوة جًوةى ذةغةٕ ؾيَذ زةيَئَ تط ٖةْسيَهى,  ْووغيوة ٖةضزوونى َػافري نوضِى

 و وةجً ضِةغةْى زةقى ْةبووْى بةضزةغت يةئاناَى جياواظاْةف اضِ ئةّ نة ْووغيوة ضِةؾى َةغرةفى
 و جًوة ْووغةضاْى ْاوٖيَٓاْى بةبىَ َةييو تاوؽ نتيَبىية  ٖةيَساو غةضيإ ضِةف َةغرةفى

 ظ1342 غايَى َةغرةفاضِةف ظ1161 غايَى جًوة ٔزازةْيَ ؾيَوةية بةّ ْووغيٓيإ َيَصووى َةغرةفاضِةف
 ضوْهة وغيبىَْو َةغرةفاضِةؾيإ ذةغةٕ ؾيَذ و ئازى  ؾيَذ ْابيَت جؤضىَ بةٖيض ضِواْطةيةوة يةّ
 يةغايَى ئازى  ؾيَذ شيَسةض ٖةْسىَ بةطويَطةى ٖةضوةٖا,  ْةَابووٕ شياْسا ية نةغيإ َيَصووةزا يةّ

 و جًوة نتيَبى ٖةضزوو َيَصووى وةٖةضوةٖا . (2) ْووغيبىَ جًوةؾى ْابىَ نةواتة َطزووة 1161
 زإ بةضزةغت نةية ظاْياضاْةى ئةو طويَطةى بة ضؤشئاوا ووالَتاْى ية بالَوبووْةوةيإ َةغرةفاضِةف

 ْاوبطاوزا غةزةى بةْسى غةضوو ية ناتيَو,  ثيَسةنات زةغت بيػتةَةوة غةزةى غةضةتاناْى ية
 وةى بةالوة ئةَةيإ تويَصةضإ ضِؤشئاوا ووالَتاْى طةيؿتة ْاوبطاو نتيَبى ْووغى زةغت ذةوت ؾةف

  ووالَتاْى طةيؿتووْةتة نتيَباْة ئةّ ضؤٕ نةبعأْ بووٕ ئةوةوة بةتةْط طةييَو وابوو َةتةيَيَو

 _________________________
 

 136 ٍ, 2111 ؾووباتى,  يةّ غىَ خووىل, 165.ش, ضِاَإ.ط, عبسويواذيس ئاظاز (1)

 93_92 ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,  بةنط ْاوخؤف غةالّ ( 2)
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 بةْاوى زاية غيرىَة نؤْةقةؾةيةنى غةضى يةبٔ ناضة ئةّ  زةضنةوت بؤيإ ئةوةبوو ضِؤشئاوا
 بةزةغت غةضضاوةية يةّ شياْى بصيَوى بوو نتيَب فطؤؾتٓى و نطِئ ثيؿةى نة( ؾةَري ئةضَيٓا)

 (1). زةنةوت

 ْووغطاو بةَاْاى( َةغرةف) ووؾةى واتاوة يةضِووى جًوة و َةغرةفاضِةف ْاوى زةضباضةى 
 جًوةف,  ثريؤظة و بةناضٖاتووة ئيَعيسى ئاييٓى نةية زيَت ضِةؾةباية ئةو بةَاْاى( ضِةف)وة, زيَت

 نةؾاضةظايةنى خسض ثري,زيَت َةالئيهة تاوؽ بووْى ثةيسا بةَاْاى يإ, زيَت بووٕ ثةيسا بةَاْاى
 و جًوة بةْاوى ٖةية ئيَعيسياتى ئاييٓى زوونتيَبى بيػتُإ ئيَُة: ))زةيَيَت ئيَعيسة ئاييٓى

 عةضةبيةنى و غؤضاْى نوضزيهى بة و تايبةت بايةنى و ئةيف بة نتيَبة زوو ئةو ضِةف َةغرةفا
 يإ ٖةية يةْسةٕ ية نة زةيَئَ ئةواْةى,  ْية ئةغًَى ْووغدةى ئةوةف,  ْووغطاوةتةوة تيَهؿهاو

 ئةوة بيَت ْووغدةيةف ئةو ئةطةض, ْني ضِاغت ٖيطيإ ئةغًَى ْووغدةى ٖةية َٔ الى زةيَىَ ئةوةى
 يةاليةٕ نة ئيَعيسيةنإ نطزْةى ةضنووتغ و ناضةغات ٖةَوو ئةو ئةدماَى ية تيَهؿهيَٓطاوة

 نتيَبةنة ٖةضزوو ْووغةناْى زةغت باضةى ية  (2)((. ييَهطاوة ظويَُيإ ظةضزةؾتى و َةغيرى
 بةٖؤى,  ظؤض نؤؾؿيَهى ٖةوٍَ زواى نةتواْيويةتى زةطيَطِيَتةوة بؤَإ نةضًَى َاضى ئةْػتاْؼ

 ثيَؿةوةى ٖاتٔ بةٖؤى ٖةضوةٖا ئاييٓةنة صووْويَ يةبطِواو ؾاضةظا ئيَعيسى ضِؤؾٓبرييَهى ياضَةتى
 نةية نةوىَ زةغت نتيَبةنةى زوو ْووغى زةغت زوو باضةوة ية زةضفةتى و زيَتةظئَ بؤْةيهى ضةْس

 و ؾاضزضابؤوة( غٓحاض) ؾةْطاض ية طةوضة بةضزيَهى تاؾة شيَط ية بووٕ ٖةيَطريا غٓسووقيَهسا
 ئامساْيةو نتيَبيَهى جًوة ئيَعيسيةنإ بريوضِاى بة(3).بهةوىَ زةغتى نةتواْى,  ييَسةنطا ثاغةواْى

 و زةغةالَت ية ٖةض باغهطاوة تيَسا خواى غيفةتةناْى نة بةْسةنإ بؤ زابةظيوة ئامساْةوة ية
  (4)خطاثة و ضانة بةْسةى ثازاؾتى بؤ بةيَيَٓةناْى يةطةٍَ غةيب و عيًِ و ضِةوؾت

_________________________ 

  137 ٍ,  ثيَؿوو غةضضاوةى,  ضِاَإ طؤظاضى ,ذيسعبسويوا ئاظاز (1)

  32_31ٍ ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو   حمُس مسهؤ( 2)

 21_21ٍ ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,  ذػئَ غةضبةغت( 3)

 21 ,ٍغةضضاوةى ثيَؿوو ئيعةزى, َيٗطزاز( 4)
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 ْيَوٖةضطيا نة جؤضةى بةو( تٓاغغ االضواح) نطزووة طياْيؿى طواغتٓةوةى باغى ٖةضوةٖا.  
 خوزايى بةضجةغتةبووْى ضووةوة يةّ تطةوة جةغتةى ضيَتة زة جاض ضةْسئ بؤ زةشيتةوة

 خوا ثةياَى نتيَبةزا وةيةّ     (1). زيَٓى ثيَو زؤْازؤْة ئةو بطونةنةى طةوضةو بةضجةغتةبووْة
 ووةعس و ْةَطى خؤى طةوضةى ٖيَعى و زةنات ئيَعيسيةنإ ئاَؤشطاضى تاوؽ َةيةى يةاليةٕ( وةذى)

 طةوضة خواى وةغفى يازنطزْةوةى بؤ ْابيَت زةنات بةوة ئاَاشة وة زةضزةبطِيَت ئةوإ بؤ بةيَيَٓةناْى
 يةؾويَٓى تاوؽ َةييهة زا ْيَواْيإ طفتوطؤى ية ئيَعيسيةنإ ضوْهة بربزضيَت ؾةيتإ ْاوى

 تاوؽ َةييو ضوْهة تطخويكيَٓطاوة بووْةوضةناْى ٖةَوو ثيَـ جًوة ٖةيَبصاضزوة ؾةيتاْيإ
 غةباضةت,  جيابهاتةوة خةيَو ية خؤى نةوتووةناْى ؾوئَ نتيَبة ئةّ بةٖؤى ويػتوويةتى

 غطووؾتى ية بةيَهو ْةْووغطاوةتةوة نتيَبةنةزا ية ظاْػتةنإ زةوتطيَت نتيَبة ئةّ بةتةوةضةناْى
 غةيطة يَهىخة ْاياْةويَت زاخطاوٕ يَطايةنىةنةنؤَ ئيَعيسيةنإ      (2). ْووغطاوةتةوة نتيَبةنة
 غةيطة َطؤيية نؤَةيَطاية ئةو يةْاو,  بطةٕ ةنةيإيئاييٓ ْٗيَٓية ية بيَت نوضزيـ ٖةتا ئيَعيسى
 ثيَسةنةٕ زةغت( ف)ثيتى بة وؾاْةى ئةو بةناضٖيَٓاْى ية بيت وضيا ظؤض زةبيَت ئيَعيسى
 ئةَةف( َبةضثيَغة)و(خوا)بة باوةضِيإ بة بيَت ثةيوةغت ٖةضؾتىَ ٖةضوةٖا, ؾني,ؾةخاتة,ؾةيتإ

 نتيَبةنةى    (3) هاتب باؽ نةؽ الى خؤى زيٓى ْابيَت ئيَعيسى َطؤظى نة ٖاتووة زا(جًوة) زةقى ية
 ذةوا و ئازةّ و ظةوى و ئامسإ نطزْى زضووغت ضؤْيةتى باغى تيَيسا (َةغرةفاضِةؾة) نة تطيإ
 وة(( زابةظى ئيَُةزا ىتايفة ثيَٓاو ية)) زةيَىَ زةنات تاوؽ َةيةى خواضوةى ٖاتٓة باغى, نطاوة

 نة(( بوو ثةضغتى ئاطط ئيَُة ئايٓةنةى زْياية ئةّ غةض بؤ َةغيح ٖاتٓى ثيَـ)) زةيَىَ يةويَسا ٖةض
 ٖاتٓى ية نةبةض وزةيػةمليَٓىَ ئيَعيسى ئاييٓى ئةغًَى يةغةض بةٖيَعة بةيَطةيةنى ئةَةخؤى

 ٖةظاض ٖةض)) زةيَىَ و يةظزإ غةضباغى زيَتة َةغرةفاضِةف ٖةبووةثاؾإ ئاييٓة ئةّ َةغيرةوة
 ٖةَوو,  خؤَأْ الى ثريؤظةناْة ؾويَٓة ٖةضضى ضوْهة,  ئيَُة الى بؤ خواضىَ زيَتة يةظزإ غايَيَو

 ثاف:  زةيَىَ تطزا يةجيَطةيةنى ٖةضوةٖا(( . زةزوىَ يةطةيَُاْسا نوضزى ظَاْىةب يةظزإ جاضيَهيـ
 زازةبةظىَ خؤى  َةغيح,َةٖسى ٖاتٓى

_______________________ 

 9 ٍ,غةضضاوةى ثيَؿوو , بيتٓةض َانػيُيًيإ( 1) 

 88-87ٍ ٍ ,غةضضاوةى ثيَؿوو  تةبيبى, ذؿُةتووالَ( 2)

 112 ٍ,  ثيَؿوو غةضضاوةى, بةنط ْاوخؤف غةالّ( 3) 
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 ئئيَعيس تايفةى ئةواْةف زةزوئَ نوضزى ظَاْى بة نة زةنات طةالْة ئةو ذونُى و ظةوى غةض بؤ
 نوضزى بة خؤيؿى خوا و نوضزية بةظَاْى ٖةض ذيػاب و ذةم قياَةتسا يةضؤشى)) :زةيَىَ ٖةضوةٖا

 .( 1)(( ئيَُةٕ ية ٖةَووى وثيَغةَبةضاْيـ ئايٓيَهة طؿت ظَاْى نوضزى ظَاْى ضوْهة,زةزوىَ

 :وةضزةططئ يةضيَػاناْى منووْةيةى ضةْس نوضتى بة نةييَطةزا خايَة 32 َةغرةفاضِةف ضيَػاناْى

 نة نطزووة زضوغت بايَٓسةيةنى زواتط,زةنات زضوغت خؤى ظاتى ية َطواضيةى خوزا ةّيةن ضؤشى_1
 يةغةضى غاٍَ ٖةظاض ضٌ َاوةى و بايَٓسةنة ثؿتى غةض خػتؤتة طةوضةنةى َطواضية و ئةْفةضة ْاوى

 . ْيؿتةوة

 فطيؿتةية ئةو,ئيعضائيٌ بةْاوى نطز زضوغت فطيؿتةيةنى ؾةَةزا يةى ضؤشى يةيةنةّ خوزا_2
 . فطيؿتةناْة ٖةَوو غةضؤنى نة تاوؽ َةيةى بةْاوى ٖةية تطى يَهىْاو

 . ذةغةْة ؾيَذ نة نطز زضوغت زةضزائيًى فطيؿتة خوزا ضؤش زووةّ_3

 . ؾةَػةزيٓة ؾيَذ نة نطز زضوغت ئيػطافيًى ةؾةمم غىَ_4

 . ئةبوبةنطة ؾيَذ نة نطز زضوغت َيهائيًى فطيؿتة يةْةبووْة ةضواضؾةمم_5

 . غةجازةزيٓة ؾيَذ ئةويـ نة نطز زضوغت جوبطائيًى يةْةبووْةوة ةؾةمم ثيَٓخ_6

 . ْاغطاوة ْةغطةزئ بةْاوى ئيَُة الى ية نة نطز زضوغت ؾاَايًى ٖةيٓى_7

 . ْية تط نةغيَهى فةخطةزئ ية جطة نة نطز زضوغت ْوضائيًى تةْٗا ةؾةمم_8

 . فطيؿتةنإ ٖةَوو بةغةضؤنى نطا تاوؽ َةيةى_9

 .(2).نطز زضوغت َاْطى خؤضو, ظةوى إئامس ذةوت خوا_11

_________________________ 
 21ٍ,غةضضاوةى ثيَؿوو ,  ذػئَ غةضبةغت( 1)

 36_35ٍ ٍ,غةضضاوةى ثيَؿوو ,   حمُس مسهؤ( 2)
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,  زايٓاوة خؤيةوة بةضطى و جٌ طريفاْى ية نطزو خةيل وةذؿى تةيطو بةضو ية ضوح و ذةيوإ _11
 َطواضية زشى زواتط,  زةضضوو طةوضةنة َطواضية ْاو ية فطيؿتة ييَوثؤ ٖاوةيَى بة ؾيَوةية بةّ

 زةضضوو ئاو يةغيٓةيةوة بةف ضواض بة بوو َطواضيهة زةغت و زةّ ٖةيَػاو ىلَ ٖاواضيَهى طةوضةنة
 ! بوو زضظ خطوبىَ ظةوى ٖيَؿتا زةَةزا يةو, بوو زضوغت ىلَ ظةضياى

 ثاؾسا ية.زةغتى زاية ضواضطؤؾةى و,  ْاضزى نطزو خةيَل يةغةض ؾيَوةى بايَساض جوبطائيًى خوزا_12
 قيصاْسى.بوو اليـ غانٓى و ٖات ثاؾرت ية.زاْيؿت غاٍ ٖةظاض غىَ ئةوزا ية نطزو خةيل نةؾتيةنى

 زوو.ئاضاّ بوو جوبطائيٌ فةضَووى.يةضظئ بة نطز زةغتى ئةضظو بووبة زْيا.بةغتى بةضز زْيازا ية
 زا يةوإ يةثاؾرت.زاْا ئامسإ زةضطاى ية يةنيَهى ئةضظو شيَط ةي يةنيَهى ٖيَٓاو طةوٖةضة يةو ثاضضة
 . ٖةيَيواغى ئامساْسا ية جواْى بؤ.نطز زضوغت غجيةنة طةوٖةضة يةضيعة ئةغتيَطةى ضؤشو و َاْط

 . نطز خةيل فةضف يةغةض عةضؾى نطز خةيل ئةضظ جواْى بؤ ؾاخى طياو بةضزاضو زضةختى_13

 ئةويـ ية. بةبةؾةض زةياْهةّ و زةنةّ خةيل ذةوا و ئازةّ َٔ :طوت َةالئهى بة طةوضة خوزاى_14
 نةئيَعيسية َةيةى تاوؽ واتة ئعضائيٌ َيًًةتى ؾرتاث ية.زةبىَ ثةيسا ئةضظ يةغةض َيًًةتى

 . ثةيسازةبىَ

 .(1) اليـ بؤ ْاضز ؾاَةوة يةئةضظى ئازى  ؾيَذ ثاؾسا ية_15

 

 

 

 

 

_________________________ 
 37_36ٍ ٍ,  ثيَؿوو غةضضاوةى , بيَتٓةض َانػيُيًيإ( 1)
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 نةئةَاْة ْووغطاوٕ ئيَعيسى ئاييٓى نةزةضباضةى ٓةواْةىييَهؤييَ ئةو يةشيَطناضيطةضى
 بطِوايإ ْووغةضاْةف ئةو زةثةضغنت, ؾةيتإ ابةَاْ فطيؿتة تاوغى ياخوز زيَوثةضغنت,

 واى زةطةضيَتةوة ظةضزةؾتى ئاييٓى ثةيسابووْى بؤثيَـ ئاييٓةنةيإ و زاغٓني ٕوايةنةئيَعيسيةنا
 زةيئَ ئيَعيسيةنإ ئةوإ, ثاٍ خطاوةتة ثيَغةَبةضةوة ظةضزةؾتى يةاليةٕ ْاوة ئةّ نة زةضٔ بؤ

 واتاى ٖةضوةٖا زيَوثةضغت, واتة( غٓا زةئيعية) وتووة ثةضغتةناْى بةغطوؾت ظةضزةؾت ضوْهة
 بة ئةو ءة بةناضزةٖات خوزا بةواتاى ئةونات نة( زيَو) ووؾةى وةى طؤضيوة تطيإ ْاوى ٖةْسىَ
 تويَصةضإ تاوؽ َةييهة ْاوى بةزةضنةوتٓى غةباضةت ٖةضوةٖا   . (1) بةناضٖيَٓاوة ئيبًيػى واتاى

 ية تاوؽ وؾةى ئةَةف بؤ بسؤظْةوة تاوؽ ووؾةى يةواتاى ثةيوةْسيةى جؤضة زاوة ٖةويَيإ
 خوزا نةبةواتاى ٖاتووة يؤْاْيةوة تاوغى)) ية وتووياْة و طةضِاوٕ بؤيإ يؤْاْى ظَاْى ٖةْسىَ

 تاوغى ية زاغٔ نةْاوى بيػةمليَٓٔ ويػتووياْة ؾيَوةية بةّ ,(( ٖاتووة بةناض ظةَاْة يةو
 وةٖةْسىَ ئيَػتا, زاغٓى ووؾةى بووةتة زاٖاتووة بةغةض طؤضِاْى ثاؾإ ٖاتووة, يؤْاْيةوة
 نةيةالى ٖةية ضؤش خواوةْسى و تاوؽ يةْيَوإ ثةيوةْسيةى نةجؤضة بؤضووْة اىو تط تويَصةضى 
 خوانإ طؿت ية ثةضغتاْسا غطوؾت يةئاييٓى ئامسإ خواى  (2) ضاطرياوة بةثريؤظ بابًيةنإ

 بة بوو وتاوةن بةغةضزاٖات طؤضِاْى بةضة بةضة ووؾةية ئةّ.  (زياوؽ وتزةط ثيَيإ بوو طةوضةتط
 بةخوايةنى بوو نة( َةييو تاوغى) طووت ثيَيإ ضيَعييَٓإ يةبةض ئيَعيسيةنإ ٕثاؾا نة( تاوؽ)

 َةييهةٔ زةيَيَ زةنةٕ, تاوؽ َةييهة ية باؽ ؾيَوةية بةّ تط تويَصةضى  ٖةْسىَ  .( 3) طةوضةيإ
 ٖةضوةٖا ثةضوةضطاض خواى ْٗيَٓى ْوضوو ية خةيكةْسةيةنة نة ئيَعيسيةوة َيتؤيؤشياى ثيَى بة تاوؽ

 . خوا ْاوةناْى ية ْاويَهة بةيهو خواوةْسية تطى يةنىضوو

__________________ 
  9 ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو  ,  فةتاح ؾانط( 1)

  75_74 ٍ ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو  ,  ئةيوةْى ْةجِ( 2)

 66 ٍ , غةضضاوةى ثيَؿوو  الوى,( 3)
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 َةيةى و نةيإ ئايٓة اٍَث زضاية تاواْباضاْة طةييَهى ْوغطاوة باضةياْةوة ية بريؤنة ظؤض
 زةضزةخةٕ وةٖا  ضؤؾةْبريى و نؤَةالَيةتى  و َيَصووى ثةضةغةْسْى بةالَّ بٓةَاناْيإ  و تاوغيإ

 الى ية تاوؽ َةيةى زا ضاغتى ية,  ْية ضاغتيإ بٓةَايةنى ٖيض تؤَةتاْة ئةو ظؤضبةى نة
 خوزاى تة ْعيهة ظؤض  بعءضطوو وطةوضة فطغتةيةنى بةيَهو,  َةظٕ خوزاى ئاغتى ْاطاتة ئيَعيسيةنإ
 ئيَعيسيةنإ. فطؾتةناْة غةضؤنى تاوؽ َةيةى ئيَعيسى بؤضووْى بريو ثيَى بة ثةضوةضزطاض

, زةزةٕ قةيةّ ية فطيؿتةنإ بةغةضنطزةى تاوغيـ َةيو و ٖةية تةْيا و تاى خوايى بة بطوايإ
 تاوؽ َةيةى بة ثريؤظيإ و ْسيؾهؤَة ئةوةْسة ئيَعيسيةنإ ضِؤشطاض ضووْى بةغةض ثيَى بة بةالَّ

 و غؤظ و تطؽ َايةى ثةضغتٓة ئةّ. (1)زةيجةضغنت و ييَٗاتووة خوايى وةى بةضازةيةى, زاوة
, غتايؿيإ و غوثاؽ و نةضى ٌَ بة غةباضةت نة يةظزإ ثةضغتٓى ثيَطةواْةى بة ثاضاْةوةية

 يةىبةيَطة بةو ٖيَٓاوة اخو ثةضغتٓى ية واظيإ ضازةيةى طةيؿتوْةتة تاوؽ يةَةيو ئيَعيسيةنإ
 الوة بةو ضانة ية خؤؾسةويَت ٖيَٓسة خؤى بةْسةى, ٖاوتاية بىَ خؿٓسةيةنى بة و بةضذِ خوا نة

 بؤية ناضيةزبة غةضضاوةى ضوْهة, خطاثةية ية ضوو تاوؽ َةيو بةالَّ. ْانات بةضاَبةض تط ٖيطى
 ْةضةدميَٓىَ خؤى ية و بجةضغتيَت تاوؽ َةيو زةبيَت بصيت بةختةوةضى بة بيةويَت ٖةضضى

 ( 2). ئيَعيسيةنإ يةاليى طةوضةية نفطيَهى ضوْهة ْةبات ْاوى ـيبةؾةيتاْ

 طةيَياْسا ية جياواظيإ بةالَّ , ْئَزة زا ثيَغةَبةضإ طؿت ثةياَى بة زإ ئيَعيسيةنإ  
 ذةوت غةضؤنى بةَاْاى , َةييو تاوؽ و ئيبًيؼ عةظاظيٌ ئيَعيسى يةالى نة ئةوةية تةْٗا

 نطز زضوغت يةفطيؿتةناْى ٖةضيةى طةوضة خواى ناتيَو يَئَزة ئيَعيسيسا باوةضِى ية طيؿتةنةيةف
 طةوضة خواى ناتيَو وة ْةبةٕ تط نةغى بؤ نطْووف طةوضة خواى ية جطة نة نطزووٕ ئاطازاضى

 بؤبطز نطِْووؾيإ فطيؿتةنإ وة بةضٕ بؤ نطِْووؾى نطز فطيؿتةنإ ية زاواى نطز زضوغت ئازةَى
 بةجيَٗيَٓاوة تةْياى و تاى خواى فةضَاْى بةَةف.  ْةبطز ئازةّ بؤ نطِْووؾى  ( ئيبًيؼ) ية جطة

_________________________ 
 26_25 ٍ ٍ, 2111 تةمموظى_29 ٖةفتةى, 41 ش,  زةنات زةضى ٖةوييَط ضؤشْاَةى, ٖةوييَط فةضٖةْطى ٖةفتةْاَةى,  ْاوخؤف غةالّ( 1)

 66 ٍ,  ؿووثيَ غةضضاوةى, ى ( الو2)
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 خواى طةوضةى وتةْيايى تاى و ْةنطزووة يةبري طةوضةى خواى ئاَؤشطاضيةنةى
   (1) نطزبيَت فةضَاْى بيَ ْةوةى,ضةغجاْسووة

 ئةو ئةْساَاْى وْهةض زاوةتةوة ضِةْطى ئيالٖيسا عةىل و ذةم ئةًٖى يةبطِواى ؾيَوة بةٖةَإ
 ضووْهة بووة ضاغت ناضيَهى ئازةّ بؤ يبًيؼئ ْةبطزْى نطِْووف)) نة واية بطِوايإ تايفةية زوو

 خسض وة. ((  ْةزةطودما خوازا َةظْيةتى و بطِواىيةنتاثةضغتى يةطةٍَ نطزةوةية ئةّ ثيَطةواْةى
 بطِواى ية ْية ضةغةٕ بةؾيَهى بطِواية ئةّ نة بعاْيَت ئةوةى بىَ ئيَعيسية نةْووغةضيَهى غًيَُاْيـ
,  بىَ ئيػالَى بريوبِواى ناضيطةضى زاْوةى ضِةْط ضاغتةوخؤ نىبةؾيَوةية يةواْةية بةيَهوو تايفةنةى

 ية ثةضغتى يةنتا ضةَهى ية طوظاضؾت ئازةّ بؤ فطيؿتة تاوغى ْةبطزْى نطِْووف نة واية بطِواى
 زةضٖيَٓاْى ية َةيةى تاوغى ضِؤىل ية فةيػةفيةوة يةضووى وةئةطةض,   زةنات زا ئةَإ فةيػةفةى

,  ْةبووة يةظزإ ويػتى بة زش نطزةوةية ئةّ نة زةضزةنةويَت بؤَإ ةبهؤييٓةو بةٖةؾت ية ئازةّ
 بطِواى طويَطةى بة نةواتة نطزووة زضووغت ظةوى خوزا خبويكىَ ئازةّ ئةوةى ثيَـ ْهةضو

 بؤ ثاؾإ و بصى يةوىَ َاوةيةى ئةوةى بؤ ئازةّ شياْى بؤ قؤْاغيَهة تةْيا بةٖةؾت ئيَعيسيةنإ
 ؾويَٓى ظةوى ضوْهةيَت ب جيَ ْيؿتة ظةويسا ية و زةضبطىَ يةوىَ زةبىَ سىئيَعي تايفةى بووْى ٖاتٓة

 باؾةوةيإ بطِواى و ضاى ناضى ى يةضىَ ئةوةى بؤ ئازةَيعازة تاقيهطزْةوةى و ثةضغنت ناضو
 بهطىَ ثازاؾت زؤظةر يإ بةٖةؾت بة َطزٕ زواى ية ئةواْةوة ثيَطةواْةى بةثيازةنطزْى

 بايَٓسةيةو ئةو جواْى زاْاوة ضؤشيإ خواوةْسى ٖيَُاى بة ئيَعيسيةنإ تاوؽ بةبايَٓسةى وةغةباضةت
 ئةو ضِةْطى خواوةْسة ئةو ٖيَُاى بهطيَتة ئيَعيسيةناْسا يةالى ئةوةى ٖؤى بؤتة ثةضِةناْى ضةْطى

 وةى نًهى ناتىَ بةتايبةتى زةضيَت ضؤش تيؿهى خةضَاْةى جؤضةناْى جؤضاو ضِةْطة ية ظؤض بايَٓسةية
 بةْاوى ئيَعيسى وؾةى و ٖةية خوزا اْةىقتا بة باوةضِيإ ئيَعيسيةنإ  .( 2) ةناتةوةز بالو ضؤش

 ئيَعيسيةنإ( يةظزاْة) نةْاوى ٖةية خوزا تانة بة باوةضِيإ,  ثيَسةنات زةغت طةوضة خوزاى
 جيٗإ و (بةٖاظزإ) زةيَئَ ثيَيإ ٖةية زةضى ياضَةتى ؾةف,  تاوؽ فطيؿتة نة واية بطِوايإ

 بةزوو نطاوة ٕاليا

_____________________ 
 54_53 ٍ ٍ, غةضضاوةى ثيَؿوو ,  حمُس ئةبوبةنط َٓرية( 1)

  79_75ٍ ٍ,  ثيَؿوو غةضضاوةى,  ئةيوةْى ةجِ(  2ْ)
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 زا تاضيهىٖيَعى  بةغةض ضوْانى ٖيَعىجاضزا زوا ية و تاضيهى بةضةى و ضوْانى بةضةى بةضةوة
 .( 1) ٖةية ضِةوإ اويسىج و بةَاْةوة بطِوايإ و غةضزةنةوىَ

 بووة تاوؽ َةييو نطزووة زضوغت نة بووْةوةضى يةنةّ طةوضة خوزاى طواية زةيَئَ ئيَعيسيةنإ
 بةالَّ,  خويكاْسووة فطيؿتة ؾةف تاوؽ َةييو زواى ية و بةخوزا بةغرتاوة تاوؽ َةييو بووْى و

 ئةدماَى وبةيَه و ْية ؾةيتإ ؽتاو َةييو زةيَئَ,  زازةْطيَتفطيؿتة  يةنةَني بة  تاوؽ َةييو
 ية يةنيهة غةض نة ئةوةى َاْاى بة و زةشَيَطزضيَت ضانةنإ زواى نةية خطاثةناْة ٖةَوو

 زةنةوٕ ناضىخطاثة  بةزواى و نةالزةضٕ ئةواْةى بؤ خويكاْسوويةتى طةوضة خوزاى ثيَساويػتيةنإ
 زواجاض بةالَّ َايةوة زؤظةر يةْيَو غاٍَ ٖةظاض 7111 َاوةى بؤ نة ٖةضضةْسة تاوؽ َةييو زةيَئَ و

 ٖةض بةالَّ ضاغت يةضيَطاى بووة خةيو الزاْى نةٖؤناضى ٖةضضةْسة بوو خؤف ى ىلَ طةوضة خوزاى
 تةْٗا نطزووة زضوغت طٌَ و ئاو ية تطى فطيؿتةناْى ٖةَوو طةوضة خوزاى زةيَئَ وة زةيجةضغنت

 تاوؽ َةييو نة زةنةٕ بةوةف ئاَاشة يةنإئيَعيس,  نطاوة زضوغت ئاطط ية نة ْةبيَت تاوؽ َةييو
 و يةعٓةت و تف زوْيازا يةغةض ْابيَت و زةنات يةئيَُة بةضططى و زةبيَت ئاَازة زوايؿسا ضؤشى ية

 وْةفطةتى تف ( ئازى  ؾيَذ) زةيَئَ ٖةضوةٖا وة بهطيَت تاوؽ َةييو يإ ؾةيتإ ية ْةفطةت
 . (2) اخؤيس يةغةضزةَى قةزةغةنطزووة بةيةنحاضى

  زةيَىَ و زةنات تاوؽ َةيةى خواضةوة ٖاتٓة باغى ضةؾسا َةغرةفة نتيَبى ية نؤتايسا ية وة

 .( 3((  ) زابةظى ئيَُةزا تايفةى يةثيَٓاو)) 

 

 

 

____________________ 
  28 ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,  ظةْس ةضيِ(  ن1)

 61_59ص ص, غةضضاوةى ثيَؿوو  , تودمى ُس(  حم2)

 21 ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,  ػئَذ بةغتةض(  غ3)
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 تةوةضى غيَيةّ :
 باغى يةنةّ : ْويَص و ضؤش و ضةشٕ و ذةد    –أ 

 جىَ بةبة ثةيطةوإ,زةنات بةجىَ جىَ زا ثةيطِةواْى بةغةض ثةضغنت ؾيَوةى نؤَةيَيَو ئاييٓيَو ٖةض  
 ئاييٓيَو وةنوو اْيـئيَعيسيةن,  جيازةنطيَٓةوة تط ئاييٓةناْى ْاو ية ثةضغتاْة ئةّ نطزْى بةجىَ

 ْةضيتاْة و زاب ئةّ ضى ئةطةض غةثاْسووة ثةيطةواْيسا بةغةض ثةضغنت ؾيَوةى نؤَةييَو
 . زياضة بةغةضياْةوة بةتايبةتى ئيػالّ و بةطؿتى ئايني ٖةْسىَ ناضيطةضى ظؤض تاضِازةيةنى

  ٖةية ْويَصيإ زوو نة نوضزئ بة ٖةَوويإ ٖةية ئيَعيسيةنإ ْويَصى بة ثةيوةْسى ئةوةى ٖةضضى

 . يةاليإ ثريؤظة ظؤض و زةيهةٕ ثري تانوو يةَٓايَةوة ٖةض نة بةياْى ْويَصى _1

.  زيواْة َريةٍ ايسئ ؾطف ايعيسيياْة ضوشا ؾيؿُؼ. زةيهةٕ بووٕ خؤضئاوا ثيَـ ئيَواضة ْويَصى_2
 َاال بهعت قساوى نطزغتاْىَ ضاننت تعتى توضنػتاْى بطزتٔ توبإ وى نطزغتاْى بهنت ؾيًيبيغا

 طوىل غةضظى ؾةضةفةزئ ئةى: )) ية ؾيَوةية بةّ شووضوو نطَادمى ؾيَوةى زوعانةبة((. عطبػتاْىَ
,  ئيَعيسياْة ضؤشى ؾةَؼ ؾيَذ بهةْةوة بالَو ئيُإ زةفتةضى,  نوضزغتإ بؤ بيَٓة َعطيَٓى, 

 ْةخؿيـ,  وضنػتإت بةضزاتة تؤثةنإ نةوىَ زوايإ بة نوضزغتإ تا.  زيواْة ية َرية ؾةضةفةزئ
 ئيَعيسيةنإ ْويَصى زوعاو زةضباضةى   (1)((. عةضةبػتإ َايَى بةضيَتة بةالَف,  نوضزغتإ بؤ بيَٓىَ

 خؤز و زةغت ثؿتى و بهةٕ زوعايا ضؤشظإ ٖةض ئيَعيسيةى ٖةض غةض فةضظةٍ:  زةيَىَ( غًيَُإ خسضىَ)
 زةغت.. و ئيَو غةض زْيَتة خؤ زةغتيَس,  ضؤشىَ ززةتة خؤ بةضىَ زٍ و وبئؿل و ططيَسةٕ خؤ وثؿتا ؾؤٕ

  ٖةم.خايكني  ٍ  ئةذػةٕ  ئةياَلَ.ئةيسئ  تةباضةى. ئاَني  ئاَني : وزةبيَصٕ زةنةٕ خؤ بةزوعايا
 ئيَعيسيةنإ., .. زخواظئ  َةٖسةضةنىَ.وةضططئ  ؾةضِا بسة خيَطا. عايةَني ضةبٌ  يا  محسايًة

 (2) بةغتووة ظةنات بة ثؿتيإ تايفةنةيإ ناضوباضى زْىبةضيَوةبط بؤ ئةَطِؤ تاوةنوو يةنؤْةوة

_________________________ 
 12 ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,  ذػئَ ةضبةغت(  غ1)

 119_118 ٍ ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,  ئةيوةْى ةجِ(  2ْ)
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 ةبةياْيةو نةية زةبٔ ضؤشوو بة ضؤش غىَ, ئةوإ  ئيَعيسيةنإ الى ططتٔ بةضؤشوو غةباضةت 
 (جٓػى مماضةغةى) ثياو و شٕ نؤبووْةوةى   (1). زةٖيَٓٔ خواضزْةوة و خواضزٕ ية واظ ئيَواضة تاوةنوو

 وةضظؾيَهى ططتٔ ضِؤشوو واية بطِوايإ ئيَعيسيةنإ نة,  قةزةغةية بووٕ وو بةضؤش بةزضيَصايى
 ٖةض ئاغت ية وٕبو بةضؤشوو يا بطغيَتى و تويَٓيَتى ططتٓى بةضطة بؤ تاقيهطزْةوةية و زةضووْية

 ظؤض وةٖةضوةٖا زةنةٕ جةشٕ ئيَعيسيةنإ ةضِؤش غىَ ئةّ نؤتايى زواى ( 2). بهات زاواى ْةفؼ ؾتيَو
 يةجةشى نة اليـ بؤ زةضٔ ئةوة بسةٕ ئةدماّ ذةد َةضاغيُى بياْةويَت وةئةطةض ٖةية جةشْيإ
 ية وة, زةنةٕ َػافط وضىن ئازى ؾيَذ طؤضى غةضزاْى نة( ذاحلجة) َاْطى ى 8 و 7 ضؤشاْى قوضباْسا

 نةية زةثاضِيَٓةوة يَذيةؾ يةوىَ و زةنةوةٕ( عةضةفات) ضيايى غةض بة خةيَهةنة زا ْؤيةّ ضؤشى
 ئيَعيسى ٖةْسىَ ْةظةضى ية ضوْو ْية خؤضِا ية ئيَعيسيهإ الى ئةَةف نة,  خؤؾيبَ طووْاٖةناْيإ

 ية بطيتني ئيَعيسى تطى جةشْةناْى وةٖةضةٖا   .(3) زاوةتةوة ضِةْطى ؾيَذ ية تاوؽ َةيةى ضِؤذى
 وة,  َوغًَُاْإ قوضباْى جةشْى ضؤشى  يةنةّ ٖاوناتة يةطةٍَ جةشْة ئةّ نة قوضبإ جةشْى

 بؤ اليـ بؤ زةضٔ ئاييٓى ثياوى ٖةْسىَ و ؾيَذ بابا ضِؤش زوو بة جةشٕ ثيَـ نة, ضِؤشة يةى َاوةنةى
 ضِؤشى نةويَتةزةنة ظغتإ ضًةى جةشْىةٖا ٖةضو,  جةشْة بةّ تايبةت َةضِاغيُى بةجيَهطزْى جىَ

 ضِؤشئاوايي ؾووباتى يةنى يإ( ضِؤشٖةالَتى زووةَى ناْووْى ى19) ضِؤشى واتة ظغتإ ضًةى نؤتايي
 تةمموظى 21) تا ثيَسةنات زةغت(  ضِؤشٖةالَتى ذوظةيطاْى 11) ية نة ٖاوئ ضًةى جةشْى وة, 

 جةشْى بةضيَوة زةضيَت , ٖةضوةٖا اليـ غتطاىثةض ية جةشْةف ئةّ َةضِاغيُى(   ضِؤشٖةالَتى
 ية ضِؤشة(ذةوت ) َاوةنةى نة بةضيوة زةضيَت  يةاليـئةَيؿيإ (  ايتحُيع عيس) نؤنطزْةوة

 بؤ اليـ بؤ زةضٔ نؤَةٍَ نؤَةٍَ ئيَعيسيةنإ اليةنةوة ٖةَوو نةية ضِؤشٖةالَتى ئةيًووىل( 31_24)
 ٖةيٓى ضِؤشى جةشْة ئةّ نة( بيًٓسة عيس) بيًََٓسى جةشْى وةٖةضوةٖا. جةشْة ئةّ بةضِيَوةضووْى

 ؾةممةى ثيَٓخ ضِؤشى زةنةويَتة( خسضيياؽ عيس) ييؼ خسض جةشْى وة,  ظغتاْةوة ضًةى زووةَى
  ضِؤشٖةالَتييةوة ؾووباتى َاْطى يةنةَى

_________________________ 
 111ٍ ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,  ئةيوةْى ةجِ(  1ْ)

  46 ٍ,  ثيَؿوو غةضضاوةى,  حمُس هؤ(   مس2)

  88 ٍ,  ثيَؿوو وةىاغةضض,   ْاوخؤف ةالّ(  غ3)
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) ئةيَئَ ثيَىةن ئةبٔ بةضِؤشوو( وضواضؾةممة ؾةممة غىَ و زووؾةممة)واتة جةشٕ ثيَـ ضِؤشى غىَ
  (1)(.ييؼ خسض ضِؤشووى

 ٖاوناتة نة ضواض َاْطى ضواضؾةَةى يةنةّ زةنةويَتة ئيَعيسى يَىغا غةضى جةشْى وةٖةضوةٖا
 جةشْة ئةّ نة( خاْة جاّ) يإ( جاَائية) جةشْى وة بابًى غايَى غةضى جةشْى يةطةٍَ

 ئةّ زياضة  زةضيَت وةبةضِيَ باؾووضى نوضزغتإ  ية زا اليـ يةطوْسى ٖاويٓسا يةْاوةضِاغتةناْى
يةّ  زةبيَت بةضزةواّ ضِؤش( ذةوت) بؤَاوةى ظةضزةؾتيةنإ جةشْى يةطةٍَ ٖةية ثةيوةْسى جةشْة

 نة زةنةٕ زضووغت تاوؽ طةوضةى ثةيهةضيَهى نة زةنطيَت ئازى  ؾيَذ ثةضغتطاى غةضزاْى َاوةيةزا
 ئةّ نة زةغتة زضوغت زةبيَت  بؤْةو ضةْسئ جةشْةزا يةّ ٖةضوةٖا,  تاوغة َةييو ويَىغوَب

 بةضبةضاَ نةية نةؽ( بيػت) ية ثيَهٗاتووٕ وة زةنةٕ غةَا نة زةغتةيةى زةبةٕ بةضِيَوة جةشْة
 ية ضِووٕ ثطِ وةناغةيةنى, ضِيَٓةوةوزةغو بةزةوضيسا و ٖةيَططتووة َؤَساْيإ ئازى  ؾيَذ قةبطى

 بؤ زةغوضِيَٓةوة زةوضيسا بة جاض غىَ غةعات( ضواض) ٖةض نة زازةْئَ ؾويٓيَهى ية زاية زةغتيإ
 (2). زةوتطيَت غطووز و زةشةْطيَت  مشؿاٍَ و زةف وة ئازى  ؾيَذ ية ثاضاِْةوة

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
  67_65ٍ ٍ, ثيَؿوو غةضضاوةى,  حمُس بةنط ئةبو ٓرية(  1َ)

 66_63 ص ص,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,  تودمى ُس(  حم2)
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قةزةغةنطاوةنإ ية ئايٓى ئيَعيسىباغى زووةّ :  -ب  
 

 ْيَو ية ْةضيتةف ّئة نة ٖةية قةزةغةنطاو ؾتى ئاييٓيَهسا ٖةَوو يةْيَو طؿتى بةؾيَوةيةنى         
 و خاؽ و ْانةٕ يةبةض ؾني جًى ئيَعيسيةنإ نطزوة ئةوةيإ باغى نة بةضووْى زياضة ئيَعيسيهاْسا

 ضوونطزٕ تف ية ذةظ ئيَعيسيةنإ زةيَئَ غوضَاْةوة بةغةض ياخوز ٖتس......ْاخؤٕ َاغى و ثاقًة
 ْانات ناضة ئةّ ضؤؾٓبري طووشي َطؤظى و ْاؾاضغتاْية زياضزةيةنى ئةَة يةخؤيسا خؤى نة,  ْانةٕ

 يةْاو ضؤٕ ْةضيت و زاب و ٖةيَػونةوت ٖةْسىَ وةيإ خواضزٕ جؤضى ٖةْسىَ قةزةغةنطزْى
 ذةضاَى و زةظأْ ْاؾطيٓى زياضزةيةنى بة نة باوة تطيـ ْاوئاييٓةناْى وةية باوة ئيَعيسيةناْسا

 بططٕ ضؤشوو خةيَهةنةى ةزاوةْ ضيَطةى ظةضزةؾت نةضى زةططٕ ضؤشوو ئيَعيسيةنإ منووْة بؤ زةنةٕ
 ؾةيتاْيةو نطزةيةنى ئيػالَسا ية نةضى ْية ذةضاّ ؾتيَهى َةؾطوب َةغيريسا ئاييٓى ية يإ

 .( 1) ْاخؤٕ ئاشةٍَ ٖةْسىَ و َاغى طؤؾتى ئيَعيسيةنإ وة,  نطاوة ذةضاّ

 ئةَة بؤ ئةَةف ىٖؤناض زةبيَتةوة ؾني ضِةْطى ية قيإنةض ئيَعيسية ؾووَى ضَةْطى ؾني ضِةْطى        
 بووة ؾني ضِةْطى ئاالَنةيإ نطزووة  يةئيَعيسيةنإ ٖاتووٕ ظويَُيإ  ناتيَو طوايا نة زةطةضيَتةوة

 نة ؾووَة ئيَعيسى الى ضِةْطة ئةّ بؤية,  زةبيٓٔ خؤيإ ْةَاْى ضيَو زةبيٓٔ ئاالَية ئةو نةجابؤية 
 ؾني َيَطوويَهى الْو ْيَو زةخيةْة و تزةبيَ زايو ية َٓسايَيَو يإ زةنةٕ زضوغت خاْويَو ناتيَو

خواضزْى َاغى و خاؽ و ٖةضوةٖا    .(2) زاْة خؤبةزةغتةوة ْيؿاْةى ضوْهة زةبةغنت بةالْهةنة
 ئةّ بةطويَطةى  .(3)ضاَهطاوة ةضاّ نطاوة . ؾوؾنت يةْاو طةضَاوزا ييَيإ ذةَاَع ية ئيَعيسيةنإ ذ

 زةخات ضيَو خوزا و َطؤظ ْيَوإ ثةيوةْسى تةْيا ْةى ئايني زةضزةنةويَت بؤَإ غةضةوة بؤضووْاْةى
  (4) قةزةغةنطزٕ ْطيتى و زاب ٖةْسيَو ية زةبيٓيَت طةوضةف ضِؤييَهى وبةيَه

________________________ 
 114_113 ٍ ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو  ,   ئةيوةْى ةجِ(   1ْ)

 48 ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,   حمُس هؤ(  مس2)

 2117ْتةض , فةضٖةْطى َيَصووى نوضز , و , َاَهاى , ض ,ٖةوييَط ,  ض, يةنةّ  َايهٌ طة(  3)

 115 ٍ,  غةضضاوةى ثيَؿوو ,   حمُس هؤ( مس 4)
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                                                                                                                                                                                          زةضئـةدمـــاّ                                                                                                                

اى ئةو ئةدماَــةى نة ْاوى ئيَعيسيةنإ زةطةضيَتةوة بؤ ووؾةى )يــةظزإ( بة وات ُةطةيؿت-1
 خوزاى طةوضة وة ٖةضوةٖا ئةّ ئاييٓة َيَصوويةنـى نؤْى ٖةية نة بؤ ثيَـ ظايني زةطةضيَتةوة و ئةو

 ٖةض ٖةَوويإ ظيازةٕ.                                                                                                         ْاواْةى نة بة غةضيإ يهـاوة 

ضني  )زة(ى ئاييٓيةوة ثةيوةْسيةنى ظؤضتوْسو تؤيَيإ ية ْيَواْــسا ٖةية نة خؤى يــة ية ضوو-2
ةشٕ و بؤْة ثريؤظةناْيإ ضةْسئ ضيَوضِةغـِ و ئاٖةْطيـإ ٖةية نة ضثيَـهـسيَت , غةباضةت بة 

تايبةتـٔ بة َيَصووى ئاييٓةنةيإ ,ٖةضوةٖا ضةْسئ ضيَوضةمسى تطيـإ ٖةية وةنو ضؤشوو ططتـٔ 
 و ْويَص نطزٕ نة ٖةَووى يـةّ ئاييٓة بةزى زةنـطيَـت .                                                           

ية باضةى بريو بـاوةضيـإ بطوايةنى ظؤض طةوضةيــإ بة ثريؤظى َةيـةى تـاووؽ ٖةية وةنوو -3
ى ضوذـى و ثيَغةَبـةضى ئةوإ فطيؿتةى ئـامساْـى و ضؤيـى نةغايةتى ؾيَـذ ئــازى وةنوو باونـ

ٖا خاوةٕ زوو نتـينَب نة بة زضيَصايى َيَصوو ْاوى ئةو ية تؤَـاضة ئيَعيسيةنإ بووْى ٖةيـة, ٖةضوة
ئةّ نتيَبـاْة ئامساْى ْيٓة زواتط ية اليةٕ ضةْس نةغيَهةوة ْووغـطاوة نة بة َةيًى خؤيإ نة 

                                                                                                                                      بريوبـاوةضى خؤيإ تيَسا ْووغيـوة .             

ئةّ ئاييٓة يةضووى ثةضغتٓةناْيإ ظؤض ثةيوةْـسى يةطةٍ ئاييٓةناْى تط ٖةية نة يةواْيإ -4
وضوبةضى وةنوو ظةضزةؾتـى و نانةيـى و ئيػـالّ و بابًـى وةضططتووة بة تايبةتى ية ئاييٓةناْى زة

 يإ ٖةبووة وو يةطةٍ ئةواْسا ثةيوةْسنة بة زضيَصايى َيَصتاز , و َيرتائـى ...
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 ييػتى غةضضاوةنإ 
 

 غةضضاوة نوضزيةنإ :
2112ضؤشٖةالت , ضاثى زووةّ, غةالّ ْاوخؤف , ظَاْى ئاييٓى نوضز , ٖةوييَط ,ضاثداْةى  -1  
َيٗطزاز ئيعةزى , ئايني و تايفة ئاييٓيةنإ ية نوضزغتاْسا , و: ناَةضإ فةُٖى ,غًيَُاْى ,ية بالونطاوةى ّ.بري و ٖؤؾياضى  -2

 2111)ي.ٕ.ى(,
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