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مجلة العلوم اإلسالمية

مجل��ة علمية، محكمة فصلية، تصدرها كلية العلوم 

اإلس��امية يف الجامعة العراقي��ة يف بغداد »العراق« 

وتعنى بن��رش املق��االت، والبحوث، والدراس��ات 

األصلية، واملبتكرة، والتطبيقية يف الفروع اإلسامية، 

والعلمي��ة، والرتبوية كافة، بعد أن تخضع للمراجعة 

 والتقوي��م م��ن الخ��راء واملختص��ن يف داخ��ل 

العراق وخارجه. 

وتشتترط املجلة: أن تكون املشاركة املقدمة إليها 

للنرش غري منشورة سابق�ًا يف مجلة أو دورية أخرى. 

يقصد من هذه املجلة: أن متثل منتدى الختصاصات 

إس��امية، وعلمية متعددة، ضم��ن مجتمع البحث 

العلمي يف العراق. 

وتهدف املجلة: إىل نرش املعرفة، وتوفري املراجع، 

واملصادر املقومة يف الفروع: اإلسامية، والعلمية، 

والرتبوي��ة، وكذل��ك إيج��اد قن��وات للتواصل بن 

األكادميين، والخراء، والباحث��ن، وصناع القرار، 

والقامئن عىل تنفيذه يف ميدان االختصاص.
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شروط النشر

ترحب أرسة مجلة العلوم اإِلسالمية بالباحثني والدارسني، ويرسها نرش بحوثهم، ضمن الرشوط اآلتية:

يشرط أَن يكون البحث رصيناً علمياً، مراعيتاً معايري البحث العلمي: 	 

تقديم طلب خطي لنرش البحث، مع التعهد بعدم إرساله إىل مجلة أخرى، أَو نرشه فيها. 

ال يتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة، ويرتتب عىل الزيادة مبالغ مالية رمزية. 

ينبغي أَن يكون البحث مطبوع�ًا عىل الحاس��ب اإِللكرتوين وتقدم ثاث نس��خ منه )من ضمنها النس��خة 

 .CD األَصيلة( مع قرص

عند طباعة البحث يجب االلتزام مبا يأيت:	 

  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم يف طباعة البحث برنامج

2- الحاشية من أَعىل وأَسفل الصفحة 3.5 سم، وترتك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليرسى 3سم.

3- املسافات بن األَسطر مفردة: ١سم. 

.)Times New Roman( والخ�ط اإلِنجلي�زي ،)Traditional Arabic( ٤- أَن يك�ون ن�وع الخ�ط العرب�ي

5- يكتب عنوان البحث بلون غامق وبحجم خط )١8(، وإِذا كان البحث باللغة اإلِنجليزية تكتب األَحرف 

.)Capital( األوىل من الكلامت كبرية

6- تكتب أَسامء الباحثن بلون غامق وبحجم خط )١6( ويكتب تحتها عنوان الباحثن بحجم خط )١5( 

متضمن�ًا اللقب العلمي/ القسم/ الكلية/ الجامعة.

١٧- محتوي��ات البحث العريب ترت��ب بالصيغة اآلتية )الخاصة العربية، املقدم��ة، املواد وطرائق العمل 

أَو الجزء العلمي حس��ب اختصاص الباحث، النتائج واملناقش��ة، االس��تنتاجات أَن وجدت، املصادر(. 

أَم��ا البح��وث اإلِنجليزية فتكتب فيها الخاصة العربية قبل اإلِنجليزية عىل أَن ال تزيد الخاصة عىل 250 

كلمة.

َِّذيَن  ُ ٱل ١8- اعتامد رس��م مصح��ف املدينة املنورة عند ذكر اآليات القرآنية كام موضح أدن��اه: حمسيَۡرفَِع ٱللَّ

ىجس حجسالُمَجادلَة اآلية جحتجحتجحس . وتُواْ ٱلۡعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ
ُ
َِّذيَن أ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱل

١٩- م��ن البح��ث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١٤( مع إِتباع طريقة الرتقيم يف كتابة 

املصادر.  

20- توضع األَشكال والجداول والصور يف أَماكن مناسبة مع ما يشري إِليها يف محتوى البحث.

2١- يطال��ب الباحث بنس��خة نهائية ورقية بع��د إِقرار الخراء، بنرش البحث مع الق��رص )CD( ويجب أَن 
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تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة متام�ًا ملا موجود يف القرص.

22- ال تعاد البحوث إِىل أَصحابها سواء قبلت أَو مل تقبل.

23- املجلة غري ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنرش ألَي سبب كان.

تكون املراس��ات املتعلقة باملجلة كافة باس��م رئيس تحرير املجلة، وعىل العنوان اإِللكرتوين أَو موقع 

املجلة: 

 	journalislamicsciences@gmail.com :إميل املجلة

 	dr.salahhemeed@gmail.com  :إميل مدير التحرير

❊ ❊ ❊

ملحق العدد السادس والعرشون
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هيئة التحرير

............................................................ رئيس التحرير ١- أ.د. ضياء محمد محمود 

................................................................. مدير التحرير 2- أ.د. صاح حميد عبد

.................................................................... عضواً 3- أ.د. محمد شاكر عبد الله

٤- أ.د. كاظم خليفة حامدي..................................................................... عضواً

5- أ.د. محسن عبد فرحان....................................................................... عضواً

.................................................................... عضواً 6- أ.د. حسن عليوي حسن

..................................................................... عضواً ٧- أ.د. أحمد سامي شوكت

................................................................... عضواً 8- أ.د. إبراهيم درباس موىس

٩- أ.د. فاضل بنيان محمد....................................................................... عضواً

..................................................................... عضواً ١0- أ.د. عثامن محمد بشري

................................................................. عضواً ١١- أ.د. أحمد صويعي شليبك

١2- أ.د. عبد العزيز دخان....................................................................... عضواً
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العلطان دمحم الفاجح )سحمه هللا( ومىهجه مع 

 الىصاسي بعذ فتح اللعطىطيييت
1-02 

2.  
العضي أ.د.عضيض اظماعيل دمحم   

 أ.م.د. ظعذ محمىد عجاج

بىاء املجتمع الفاضل لتحليم العلم املجتمعي   
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01-65 

الذسبىذي   الشصاق   عبذ   الىهاب   عبذ   علي   د. . م .  أ   .3  55-65  املجتمع   في   الاحتماعي   العلم   في   واثشه   التعاون  

املىاطىت في جحليم كيم التعايش العلمياهميت  ا.م.د عماس باظم صالح  .4  55-91 
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 د.دمحم إبشاهيم عبذ املجيذ الشاهش

 د.إيمان هضال محيعً العاوي

لفظ )لتعاسفىا( في اللشآن بين العمىم وملصذ 

 التعايش العلمي بين ألاديان
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 119-111 فله الحىاس واثشه في التعايش العلمي أ.م.د  دمحم حاظم  هاصش الضيذي  .6

 أ.د. فهذ مضبان خضاس  .7
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 السلطان حممد الفاتح )رمحه اهلل(
 مع النصارى بعد فتح القسطنطينية  ومنهجه 
 أ.د عبذ سامي عبذ الخالذي                         أ.د عبيذة عامر جىفيق       

 املقذمت

الخمض هلل عب العاإلاحن والهالة والؿالم على ؾُض اإلاغؾلحن وعلى آله وؤصخابه الُُبحن 

ً ومً اهخضي   بهضيهم وؾاع على ههجم بلى ًىم الضًً .الُاهٍغ

 ؤما بعض ...

ؼ :   َ )ؿةنَّ هللا حعالى ًلٌى في مدىم هخابه العٍؼ
َّ

ىا َما َعاَهُضوا َّللا
ُ
ٌٌ َنَضك ِمِىحَن ِعَحا

ْ
ا
ُ ْ
ًَ اإلا ّمِ

 )
ا

ْبِضًال
َ
ىا ج

ُ
ل يَخِظُغ ۖ َوَما َبضَّ ًَ  ً ْدَبُه َوِمْنُهم مَّ

َ
ٰى ه ط َ

َ
ً ك ِمْنُهم مَّ

َ
ِه ۖ ؿ ُْ . ؤي ؤنَّ مً اإلاامىحن عحاٌ ؤوؿىا  (1)َعلَ

عواخهم للجهاص ونبروا على البإؾاء والًغاء وخحن البإؽ ، وهظعوا ؤ، بعهىصهم مع هللا حلَّ وعال 

ؿاجذ  . ومً هاالء الغحاٌ الؿلُان الكاب مدض الثاوي بً الؿلُان مغاص الثاويفي ؾبُله 

ش وىهه بكاعة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الظي كاٌ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم ، هظا الؿلُان الظي زلضه الخ اٍع

 وع عىه
ا
ُل( . ؿيان خلا ِْ َج

ْ
ُل طلً ال ِْ َج

ْ
ِىْعَم ال

َ
ِمحُرَها ، َول

َ
ِمحُر ؤ

َ
ِىْعَم ألا

َ
ل
َ
 . ؿ

ُ
ت َُّ ُِي ُِ ْى

َ
ُلْؿُ

ْ
ًَّ ال َخَد ـْ ُخ

َ
م : )ل

الىبُل ، العظُم ألامحر . ووان عخمه هللا حعالى مً ؤعاظم ؾالَحن بني عثمان ، وهى اإلالً الـايل 

 
ا
 ، ، وؤهثرهم جىهال

ا
ىاصا

َ
 وك

ا
 ، وؤزبتهم حإقا

ا
 واحتهاصا

ا
 ، وؤكىاهم بكضاما

ا
الجلُل ، ؤعظم اإلالىن حهاصا

 ، وهى الظي على
ا
ىاق في  ؤؾـ ملً بني عثمان ، وكجن لهم كىاهحن ناعث هللا حعالى واعخماصا واأَل

، وآزاع باكُت في نـداث اللُالي وألاًام ،  ؤحُاص الؼمان ، وله مىاكب حمُلت ، ومؼاًا ؿايلت حلُلت

ومأزغ ال ًمدىها حعاكب الؿىحن وألاعىام . في ؤًامه جدىلذ الضولت العثماهُت مً صولت يعُـت 

ت عظمى باث ًسكاها الكغق والؼغب ،  ، جخيالب عليها ألامم مً ول خضب ونىب بلى بمبراَىٍع

إلالىن وألامغاء وهى قاب لم ًخجاوػ اوؤضخذ جدىم وحؿىؽ معظم بالص ؤوعبا ، زًع لخىمه 

 . خىم صولخه بىخاب هللا وؾىت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص ، في ؾلُاهه عاف اإلاؿلمىن 
ا
ً عاما  وعكٍغ

ا
زالزا

والىهاعي جدذ ؾلف واخض ًدىمهم العضٌ ؤلاؾالمي ، وول منهم ًامً بإهه ٌعِل في ظل صولت 

بدث في شخهُت وعضالت ععاًاها . ول هظا حعلىا ه خمُحز بحنخلىٍق جلتزم بالعضالت ، وال جلىم بال

                                                           

 . 23ؾىعة ألاخؼاب : آلاًت (1) 
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هظا الؿلُان العظُم الظي لم ٌؿلم مً الُعً في عضله وؾماخخه خاله خاٌ الىثحر مً كاصة 

هظا اإلاىؾىم  بُه ملسو هيلع هللا ىلص . لظا كمىا بىخابت بدثىاهظه ألامت الظًً خىمىا بىخاب هللا حعالى وؾىت ه

 ؿإٌ هللا حعالىالىهاعي بعض ؿخذ اللؿُىُُيُت( . وه هللا ومىهجه مع )الؿلُان دمحم الـاجذ عخمبـ

م . ًخلبل عملىا ؤن  لىحهه الىٍغ
ا
جعله زالها    هظا ٍو

 املبحث ألاول 

 وثقافخه الشخصيت جرجمت السطان دمحم الفاجح

 املطلب ألاول 

 جرجمت السلطان دمحم الفاجح

بً الؿلُان الثاوي بً الؿلُان دمحم ألاٌو بً الؿلُان مغاص االثاوي هى الؿلُان دمحم  : إسمه

ض ألاٌو بً الؿلُان مغاص ألاٌو بً الؿلُان ؤوعزان بً الؿلُان عثمان ماؾـ صولت بني  باًٍؼ

آٌ ؾالَحن هى الؿابع في ؾلؿلت  عخمه هللا حعالى . وبهظا ًيىن الؿلُان دمحم الـاجذ (1)عثمان 

 . (2) عثمان

الؿلُاهت زضًجت والضجه هي  ، وطهغ بعٌ اإلااعزحن ؤنَّ  (3)الؿلُاهت ُهما زاجىن هي والذجه : 

مت  ت بؾـىضًاع بً مً ؤؾغة ؤلاؾـىضًاعلُمت هٍغ ٍع
ت اإلاىاؿم 853 والضجه ؾىتجىؿُذ  . (4)  هجٍغ

 . (1)مُالصي كبل ؤن حكهض الؿلُىت الخلُلُت البنها 1449 ؾىت

                                                           

ش ؾالَحن بني عثمان مً ؤٌو وكإتهم ختى النهاًت ، خًغة عؼجلى ًىؾف بً آناؾ، جلضًم :  (1) ًىظغ : جاٍع

نهم دمحم عؼب، ٍ  وما كبلها . 45م( م1995 -هـ 1415 –اللاهغة  –)مىخبت مضبىلي 1الضهخىع دمحم ٍػ
ض بً املخامي ، جدلُم : الضهخىع بخؿان خلي ،  (2) ش الضولت العلُت العثماهُت ، ألاؾخاط دمحم ؿٍغ ًىظغ : جاٍع

 .  160م( م1981 -هـ 1401 –بحروث  –)صاع الىـاجـ 1ٍ
ش العثماوي ، ؤوعزان دمحم علي ، ٍ (3) ع 3ًىظغ : عواجع مً الخاٍع مهغ  –ىهىعة اإلا –)صاع اليلمت لليكغ والخىَػ

 . 41م( م2007
ت : هي بخضي ؤلاماعاث التي كامذ على ؤَالٌ الضولت الؿلجىكُت ، وواهذ جدىم ملاَعت  (4) ؤلاماعة ؤلاؾـىضًاٍع

كؿُمىوي ومضًىت ؾِىىب على ؾاخل البدغ ألاؾىص ، وواهىا ًؼعمىن ؤنهم مً ؾاللت زالض بً الىلُض هنع هللا يضر ، وكض 

لخلذ بالصهم بالضولت ا
ُ
لعثماهُت في عهض الؿلُان دمحم الـاجذ عخمه هللا ، وآزغ ؤمحر منهم هى ألامحر كٌؼ ؤخمض ؤ

ذ بغوي  )ؤخمض ألاخمغ( . ًىظغ : ؤبى الـخذ الؿلُان دمحم الثاوي ؿاجذ اللؿُىُُيُت وخُاجه العضلُت ، علي ِهمَّ

ؼ ، )مُبعت الؿعاصة   . 30م( م1953 -ـ ه1372 –مهغ  –آلاكؿيي ، حعٍغب دمحم بخؿان بً عبض العٍؼ
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ش بللب : ألقابه التي  )الـاجذ( لـخدت اللؿُىُُيُت اقتهغ الؿلُان دمحم عخمه هللا حعالى في الخاٍع

 ، ) اجسظها عانمت لضولخه ، بل العانمت ؤلاؾالمُت الىبري ، ؿاؾدبضٌ اؾمها باؾم )بؾخاهبٌى

(  ، وعغؿذ اإلاضًىت مىظ طلً الىكذ بهظا الاؾم ، وهي ولمت جغهُت معىاها صاع ؤلاؾالم ؤو )بؾالم بٌى

ىياع( بمعنى  (3)الخحراث( وله ؤللاب ؤزغي منها )ؤبى  . (2) ، ؤو )ؤلاؾخاهت(
ُ
، و )ؤبى الـخذ( و )ػاػي ز

 . (4)اإلالً الؼاػي 

ل )هِؿان( ؾىت  20هـ اإلاىاؿم 833عحب ؾىت  26في ولض الؿلُان دمحم الـاجذ  والدجه : م 1429ؤبٍغ
في مضًىت ؤصعهت وكُل ػحر طلً ، ،  (6)م 1432ماعؽ )آطاع( ؾىت  30، وكُل في  (5)

عانمت الضولت  (7)

 .هُت في طلً الىكذ العثما

  عخمه هللا حعالى مً وؿاٍء عضًضاث هما طهغ اإلااعزىن منهً : جؼوج الؿلُان دمحم الـاجذه : اججزو 

ض الثاوي والؿلُاهت حىهغ . -1  وٌى بهاع زاجىن : والضة الؿلُان باًٍؼ

 . (1) وٌى قاه زاجىن : بيذ ببغاهُم بً مً بني كاعامان -2
                                                                                                                                                                      

ألاؾخاط الضهخىع ؾعُض ؤوػجىعن ،  –ًىظغ : الضولت العثماهُت املجهىلت ، ألاؾخاط الضهخىع ؤخمض آق وىهضوػ  (1)

 . 120م( م2008 –جغهُا  –بؾُىبٌى  –)مىخبت آمغو جىعان 
)الضاع 1ان علي ، ًٍىظغ : الؿلُان دمحم الـاجذ بُل الـخذ ؤلاؾالمي في ؤوعبا الكغكُت ، الضهخىع ؾُض عيى  (2)

ع  ش العثماهُحن مً كُام الضولت بلى  11 – 10م( م1982 -هـ 1402 –الضمام  –الؿعىصًت لليكغ والخىَػ ، جاٍع

ىف ، ٍ م( 2012 -هـ 1434 –لبىان  –بحروث  –)صاع الىـاجـ 3ؤلاهلالب على الخالؿت ، الضهخىع دمحم ؾهُل َلُّ

 . 111 – 110م
 –)صاع ابً الجىػي 1الؿلُان دمحم الـاجذ ، الضهخىع علي دمحم الهالبي ، ًٍىظغ : ؿاجذ اللؿُىُُيُت  (3)

 . 52م( م2007 – 1428 –اللاهغة 
)صاع الىُل للُباعت واليكغ 1ًىظغ : ؾالَحن الضولت العثماهُت ، نالح وىلً ، جغحمت : منى حماٌ الضًً ، ٍ (4)

 . 58م( م2014 -هـ 1435 –اللاهغة  –
ش الضو  (5)  . 160لت العلُت العثماهُت مًىظغ : جاٍع
 . 58ًىظغ : ؾالَحن الضولت العثماهُت م (6)
ان الغومي الظي ؤحغي ؿيها عضة جدؿِىاث  (7) اها بىلِـ( وؿبت لإلمبراَىع ؤصٍع ؤصعهت : واؾمها بالغومُت )ؤصٍع

 في ؤكص ى ا
ا
لجهت الكمالُت ؤوحبذ بَالق اؾمه عليها . وهي بخضي اإلاضن الترهُت في ؤكلُم جغاكُا ، وجلع خالُا

ش الضولت العلُت  ا والُىهان . ًىظغ : جاٍع ت الترهُت ، باللغب مً خضوص بلؼاٍع الؼغبُت مً الجؼء ألاوعبي للجمهىٍع

 . 129العثماهُت م
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ؤمحر بماعة )طي اللضع( وؤقهغ ؤمغاء آؾُا  ؾلُمان بًمىغمت زاجىن : بيذ طو اللضًغ  يؾت -3

ت ، اإلاىاؿم ؾىت  854الهؼغي ، ووان طلً في ؤوازغ ؾىت   . (2) مُالصي1450هجٍغ

 حُجً زاجىن : بيذ جىعهمان بً . -4

 . (3)هُالهت زاجىن : بيذ صًمتروؽ صهخاًىع مىعا  -5

 هحرة .. صام هظا الؼواج مضة ك (4) آها زاجىن : بيذ بمبراَىع َغابؼون -6

 . (5)آلُىؿُاؽ زاجىن : مً ؤمحراث بحزهُت  -7

ض ، وَحم ، ومهُـى  أبىاؤه :   . (6)باًٍؼ

 . (7)الؿلُاهت عاجكت ، والؿلُاهت حىهغزان  بىاجه :

 جىلى الؿلُان دمحم الـاجذ خىم الضولت العثماهُت مغجحن .إعخالئه كرس ي السلطىت : 

                                                                                                                                                                      

 ، وواهذ  (1)
ا
 وكىهُت ػغبا

ا
ت قغكا  وكُهٍغ

ا
 والبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ حىىبا

ا
جلع بالص اللغمان ما بحن ؤهلغة قماال

ش الضولت العلُت العثماهُت م. ًىظغ : عانمتها كىهُت   . 134جاٍع
ؼ ؿهمي ، ٍ (2) )صاع 5الؿلُان دمحم الـاجذ ؿاجذ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم ، الضهخىع عبض الؿالم عبض العٍؼ

 . 23م م(1993 -هـ 1413-بحروث  –الللم 
غة الىبحرة التي حكيل الجؼء الجىىبي مً بالص  (3) ش الضولت العلُت  الُىهان .مىعه ؤو مىعا : هي قبه الجٍؼ ًىظغ : جاٍع

 . 158العثماهُت م
ظً ؤنها  140َغابؼون : مضًىت كضًمت بأؾُا على البدغ ألاؾىص جبعض خىالي  (4)  عً مضًىت ؤعيغوم ، ٍو

ا
هُلى مترا

ا معانغة إلاضًىت َغواصة الكهحرة ، واؾمها مكخم مً لـظت )جغابحزوؽ( الالجُيُت ومعىاها )الكيل اإلاعحن( ، وإلا

م خُث ؿخدها الاؿغهج 1204اهلؿمذ اإلاملىت الغوماهُت بلى قغكُت وػغبُت ظلذ جابعت للملىت الكغكُت بلى ؾىت 

الظًً ؤجىا ؤزىاء خغب الهلُب ، زم ؾىنها ؤخض ؤعًاء عاثلت )اليىمحن( وؤؾؿذ بها مملىت َغابؼون التي 

 بلى مملىت الغوم باللؿُى
ا
م 1461ُُيُت ، بلى ؤن ؿخدها العثماهُىن ؾىت اؾخمغث مؿخللت ، ولى ؤنها جابعت بؾما

، وكخلىا آزغ ملىهها اإلاضعى )صاوص( وؾخت مً ؤوالصه ، ووان له ولض ؾابع ولض في بكلُم مىعه ببالص الُىهان زم هاحغ 

ت هظه العاثلت )الضوقِـ صي ابغاهخِـ( التي جىؿُذ ؾىت  غة )وىعؾُيا( . وآزغ طٍع م . ًىظغ : 1838بلى حٍؼ

 . 160ه ماإلاهضع هـؿ
 . 122ًىظغ : الضولت العثماهُت املجهىلت م (5)
 . 58ًىظغ : ؾالَحن الضولت العثماهُت م (6)
 ًىظغ : اإلاهضع هـؿه . (7)
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ؾىت  في ؤػؿُـ )آب( مغاص الثاوي عخمه هللا حعالىعىضما جىاٌػ له والضه الؿلُان  : املرة ألاولى

 للهالة والعباصة . م للخـغغ1444

ػحر ؤنَّ الضٌو ألاوعبُت اإلاىاؿؿت وحضث في حلىؽ قاب نؼحر الؿً على عغف الضولت  

ى . ؿإزلف اإلالً املجغي الصؾُالؽ وعضه الخام بالؿالم اإلاخباصٌ ، وؤعض هـؿه  ؿغنت ال حعىَّ

حن وبىلىضًحن وبىاصكت وعبر الهلُبُىن نهغ الضاهىب للُاصة حِل نلُبي ً وػؼا ألاعاض ي ًم مجٍغ

العثماهُت في البللان . ول هظا وػحره ؤزاع كلم عحاٌ الضولت العثماهُت ؿلام الؿُان دمحم الثاوي 

والهضع ألاعظم زلُل باقا الجىضعي وعحاٌ الضولت الباعػون باؾخضعاء الؿلُان مغاص الثاوي 

 إلاىاحهت  كُاصة مىع ، ؿإؾغ  الؿلُان بلى ؤصعهت وجىلىلُخىلى ػمام ألا 
ا
الجِل العثماوي اؾخعضاصا

 . (1)مُالصي  1446الهلبُحن ووان طلً ؾىت 

ؿبراًغ )قباٍ( ؾىت  18للهجغة اإلاىاؿم  855مدغم ؾىت  16بعض وؿاة والضه في وطلً املرة الثاهيت : 

  22ووان عمغه آهظان للمُالص  1451
ا
للهجغة ، اإلاىاؿم ؾىت  886خىمه ختى ؾىت واؾخمغ  (2)عاما

  .     (3)للمُالص  1481

زه عً ػحره : صفاجه ر هظه الهـاث عً شخهِخه ، البض ليل بوؿان ؤن ًخهف بهـاث جمّحِ  . لخعّبِ

سُت ممحزة ؾخظل ألاحُاٌ  ؿىُف بطا واهذ هظه الصخهُت مً الصخهُاث التي جغهذ بهمت جاٍع

ً عليها . ال ؾُما بطا واهذ هظه الصخهُت هي شخهُت الؿلُان جظهغها ختى ًغر هللا ألاعى وم

ز الؿلُان دمحم الـاجذ.  الـاجذ ، ؿاجذ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم بهـاث عضًضة منها  لظا ؿلض جمحَّ

ل اللامت كمحي اللىن خبه للعلماء وعحاٌ ألاصب وؤهل اللؼت وػحرهم . ووان عخمه هللا حعالى :  ٍَى

عوىب الخُل  ، هثحر الثلت بىـؿه ، ًدب ، مخحن العًالث خُت ؤقلغهاضخم الىحه هثُف الل

ض بظلً الخلغب بلى هللا ؾبداهه واؾخعماٌ الؿالح ، هضع  ؤن ؤصي نالة في ػحر مسجض حامع ، ًٍغ
 ، عىُض وحؿىع  (4)

ا
م حضا ، ووان عخمه هللا حعالى كلُل الضخً ، طوائه ٌعمل بهىعة مؿخمغة ، هٍغ

                                                           

 . 54ًىظغ اإلاهضع هـؿه م (1)
 . 52ًىظغ : ؿاجذ اللؿُىُُيُت الؿلُان دمحم الـاجذ م (2)
ش الضولت العثماهُت العلُت م (3)  . 176ًىظغ : جاٍع
ش ؾالَحن الضولت العثماهُت مً ؤٌو  37: الؿلُان دمحم الـاجذ ؿاجذ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم م ًىظغ (4) ، جاٍع

 . 52ؤٌو وكإتهم ختى النهاًت م
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لض ، ًخدمل البرص والخغ والجى  والعُل ، هالمه كُعي ، ال وحؿىع وحغت في جهمُمه ، طو  ائه مخَّ

 بال هللا حعالى ، بعُض عً اللهى واملجىن 
ا
 للخحر ، ًسش ى ؤخضا

ا
ا  ًخـلض ععُخه في اللُل والنهاع،  مدبَّ

غعى قاونهم لط ي خاحاتهم بىـؿه ؤو ًغؾل مً ًىىب عىه ٍو ، ماهغ في جىُُف هـؿه على  ٍو

، ووان عخمه هللا حعالى ٌعِل  (1) الىاؾعت كُاع املخخلـت اإلاىحىصة في صولخهعاصاث وجلالُض ألا

 للترؾ ، 
ا
ا ب على ؿىىن الخغب زم الهُض ، وان عضوَّ خُاة بؿُُت للؼاًت ال حعضو اللغاءة والخضٍع

عاصاجه ػحر معلضة ، وماثضجه بؿُُت ول البؿاَت ، ولم ًىً له هضماء هما هى معغوؾ وقاجع عً 

في العهغ العباس ي وػحره ، وال مدظُاث باإلاعنى الظي وان ًـهمه ؾالَحن وؤمغاء  هظه اليلمت

 عً ؤلازخالٍ اإلابخظٌ في حى هاصت
ا
 بعُضا

ا
 وؤقغاؾ طلً العهغ ، مؿلمحن وههاعي ، ؿعاف وخُضا

 في 
ا
وؾِ ؤؾغجه وعحاٌ صولخه ، ؤو في حى نازب وله هؼاٌ وهًاٌ وخغب ، ولم ًىً ممخاػا

ت واللاهىهُت عظُمت للؼاًت ،  الىاخُخحن الثلاؿُت ت ؿدؿب ، بل واهذ هـاًخه ؤلاصاٍع والعؿىٍغ

 ؾاعض على اللًاء على صولت واهذ في ًىم مً ألاًام ال 
ا
 هبحرا

ا
ؿلض ؤوكإ صولت عظُمت ، وبنى مليا

 . (2)جلهغ 

ت ، اإلاىاؿ 886عبُع ألاٌو ؾىت  4جىفي الؿلُان دمحم الـاجذ عخمه هللا حعالى في وفاجه :   3م هجٍغ

  للمُالص 1481ماًى )آًاع( ؾىت 
َ
ؾىت  31، عً زالر وزمؿحن ؾىت . ومضة خىمه  (3)بزة في مضًىت ه

ولم جظهغ لىا هخب التراحم والؿحر ؾبب وؿاة الؿلُان الـاجذ عخمه هللا حعالى ، بال ؤن بعٌ  . (4)

ٍت 
َّ
باء الظًً كامىا بمضاواجه هدُجت عل  . (5)ؤإلاذ به  اإلااعزحن ًظهغ ؤهه عاح ضخُت ؤزُاء ألَا

 املطلب الثاوي

 شخصيخهبىاء ثقافت السلطان دمحم الفاجح و 

                                                           

ت العثماهُت الؿُاس ي والعؿىغي والخًاعي ، ًلماػ ؤوػجىها ، جغحمت :  (1) ش ؤلامبراَىٍع ًىظغ : مىؾىعت جاٍع

 –لبىان  –بحروث  –)الضاع العغبُت للمىؾىعاث 1دمحم ألاههاعي ، ٍ عضهان دمحم ؾلمان ، مغاحعت وجىلُذ : ص.

 . 1/144م(2010 -هـ 1431
 . 38 – 37ًىظغ : الؿلُان دمحم الـاجذ ؿاجذ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم م (2)
 . 58هبزة : بلضة في قغقي بؾُىبٌى . ًىظغ : ؾالَحن الضولت العثماهُت م (3)
ش الضولت العلُ (4)  . 176ت العثماهُت مًىظغ : جاٍع
 . 44ًىظغ : ؤبى الـخذ الؿلُان دمحم الثاوي ؿاجذ اللؿُىُُيُت وخُاجه العضلُت م (5)
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للض صؤب ؾالَحن بني عثمان قإنهم قإن زلـاء بني العباؽ وػحرهم مً الخلـاء واإلالىن  

وألامغاء مً الظًً ؾبلىهم ؤو الظًً هم في ػمانهم بإن ًظهبىا بإبىائهم ألامغاء بلى ؤهل والؿالَحن 

الـله والخضًث واللؼت وألاصب وباقي الـىىن ألازغي ، و  اللغآن مى في ػمانهم بعل العلم ممً اقتهغ

والؿحرة لُإزظوا منهم هظه الـىىن ، ؿياهىا ًخعلمىن منهم ومىظ وعىمت ؤظـاعهم اللغآن والؿىت 

ت اإلاُهغة  ش ألامم الؿالـت واللؼت وػحرهالىبٍى ا مً العلىم ألازغي ختى ٌكب ؤبىائهم على وجاٍع

يىهىا مؿخعضًً للُاصة قعىبهم وؤممهم . بالىخاب والؿىت ،العلم   ٍو

 مً ؤعاظم ؾالَحن آٌ عثمان ؿإزظ  
ا
للض وحض الؿلُان دمحم الـاجذ عخمه هللا حعالى ؤبا

وكُاصاث ، وخهاع اإلاضن ، وؤلاجلان في ويع الخُِ الخغبُت ، عىه اإلاعغؿت بإمىع الخغب 

ت  ش ؤلاؾالم املجُض مً عهض الغؾٌى وحكغب عوح الضًً ؤلاؾ، العملُاث العؿىٍغ المي ، وصعؽ جاٍع

  . (1)ملسو هيلع هللا ىلص ختى عهغه ، ؿامتزحذ ؿُه ؤخؿً نـاث الكغق والؼغب الىهغاوي في طلً الىكذ 

 عً ما كام بههظا 
ا
الؿلُان مغاص الثاوي عخمه هللا حعالى والض الؿلُان دمحم الـاجذ .  ؿًال

ىا بخلىاهم وػهضهم ووععهم  هههباع ؤهل العلم في ػما ُاعازخب
ُ
 ًدخلمظ  ممً ُعِغؿ

ا
لُيىهىا قُىزا

 منهم : . علي ؤًضيهم ؾلُان اإلاؿخلبل 

  

 الكىراوي : -1

)الكُش العاعؾ العالم العامل والـايل اليامل اإلاىلى قمـ اإلالت والضًً ؤخمض بً بؾماعُل 

 بعلم ألانٌى  ، وان عخمه (3). وهى ؤٌو معلم للؿلُان دمحم الـاجذ  (2)اليىعاوي( 
ا
، هللا حعالى عاعؿا

 
ا
َُّ  ؿليها  خىـ

ا
م اللغءلى اللاهغة وجـله بها وكغؤ هىان بكغؤ ببالصه زم اعجدل ،  ا جلان ؤلاآث العكغ بٍُغ

وؤحاػه ابً  ، وؤحاػه علماء عهغه في العلىم اإلاظوىعة ولها، وكغؤ الخضًث والخـؿحر ، والاخيام 

 ؤحجغ 
ا
. وان  (4) ؾُما صخُذ البساعي عواًت وصعاًتال الخضًث  غؤكهه بإوقهض له ، في الخضًث  ًًا

                                                           

 . 32ًىظغ : الؿلُان دمحم الـاجذ ؿاجذ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم م (1)
 -هـ 1395 - بحروث -الكلاثم الىعماهُت في علماء الضولت العثماهُت ، َاقىبري ػاصة ، )صاع الىخاب العغبي   (2)

 . 51م( م1975
 . 32الؿلُان دمحم الـاجذ ؿاجذ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم مًىظغ :  (3)
 . 51ًىظغ : الكلاثم الىعماهُت في علماء الضولت العثماهُت م (4)
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 في بلضة مؼىِؿُا
ا
 مً  (1) الؿلُان مغاص الثاوي كض ؤعؾل بلى ولضه دمحم الـاجذ عىضما وان ؤمحرا

ا
عضصا

 له مهابت 
ا
 ختى ؤهه لم ًسخم اللغآن ، ؿُلب والضه عحال

ا
اإلاعلمحن ولم ًمخثل ؤمغهم ، ولم ًلغؤ قِئا

ة ، ؿظهغ   ًًغبه به بطا زالف ؤمغه ، وِخضَّ
ا
 لىلضه وؤعُاه كًِبا

ا
وا له اإلاىلى اليىعاوي ، ؿجعله معلما

ؤمغي ، ؿضخً  واللًِب بُضه ، ؿلاٌ : ؤعؾلني والضجً للخعلُم والًغب بطا زالـذؿضزل علُه 

 ، ختى زاؾ  الؿلُان دمحم مً طلً
ا
 قضًضا

ا
الىالم ، ؿًغبه اإلاىلى اليىعاوي في طلً املجلـ يغبا

. وان ال ًىدني ؿـغح بظلً الؿلُان مغاص  (2)الؿلُان دمحم ، وزخم اللغآن في مضة ٌؿحرة  مىه

ل ًضه . بل الؿلُان ًلبِّ  هاؿده وال ًلّبِ ساَبه باؾمه ، ٍو ل ًضه . ؿهظه الصخهُت للؿلُان ٍو

هاؽ عظماء والؿلُان دمحم الـاجذ 
ُ
حعالى ؾىت  جىفي عخمه هللا (3)وؤمثالها البض ؤن ًخسغَّج مً حىباتها ؤ

  (4)لؿُىُُيُت وصؿً بها الزالر وحؿعحن وزماهماثت ماث في 

  : ابً الخمجيذ -2

 
ا
مهلح الضًً مهُـى بً ببغاهُم الغومي الخىـي اإلاعغوؾ بابً الخمجُض ، وان معلما

 في حمُع العلىم ، له 
ا
 ، وماهغا

ا
 نالخا

ا
للؿلُان ؤبي الـخذ دمحم الـاجذ . ووان عخمه هللا حعالى عحال

ل للبًُاوي في مجلضًً . جىفي في خضوص ؾىت ازيخحن وؤعبعحن وزماهِماثت   . (5)خاقُت على ؤهىاع الخجًز

  الشيخ آق شمس الذًً : -3

هى قمـ اإلالت والضًً دمحم بً خمؼة الكهحر بأق قمـ الضًً هجل العاعؾ باهلل الكُش 

ه وهى نبي بلى بالص قهاب الضًً الؿهغوعصي عخمه هللا حعالى . ولض بضمكم زم ؤحى مع والض

                                                           

ض ألاٌو ، وؤنبدذ بعض (1) سُت باألهايٌى ، ؤلخلذ بالبالص العثماهُت في عهض الؿلُان باًٍؼ  مؼىِؿُا : مضًىت جاٍع

 إلكامت ألامغاء العثماهُحن ، ؿإكام بها الؿلُان مغاص الثاوي وهجله الـاجذ والؿلُان مغاص الثالث 
ا
ا طلً ملغَّ

وػحرهم . وكض ؤهدكف معضن )اإلاؼىُِـ( بجىاعها ؿؿمي باؾمها . ًىظغ : ؤبى الـخذ الؿلُان دمحم الثاوي ؿاجذ 

 . 30اللؿُىُُيُت وخُاجه العضلُت م
 . 52الىعماهُت في علماء الضولت العثماهُت مًىظغ : الكلاثم  (2)
ش الضولت العثماهُت وعالكاتها الخاعحُت ، ص. علي خؿىن ، ٍ (3)  –بحروث  –)اإلاىخب ؤلاؾالمي 3ًىظغ : جاٍع

 . 43م( م1994 -هـ 1415
 . 54ًىظغ : الكلاثم الىعماهُت في علماء الضولت العثماهُت م (4)
ً ، ؤخمض  (5) )مىخبت العلىم 1بً دمحم ألاصهه وي ، جدلُم : ؾلُمان بً نالح الخؼي ، ًٍىظغ : َبلاث اإلاـؿٍغ

  . 1/305م( 1997 -هـ 1417 -الؿعىصًت  -والخىم 
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 بمضعؾت عثماهجم
ا
  (1) الغوم ، واقخؼل بالعلىم وهملها ختى ناع مضّعِؾا

ا
، ووان عخمه هللا ماثال

لت الهىؿُت زغي ؤونىف عؾالت ، نىف في الخهىؾ عؾالت ؾماها عؾالت الىىع ،  بلى الٍُغ

 ؤونىف ، في صؿع مُاعً الهىؿُت 
ا
حاث الىاؿعت عؾالت في علم الُب حمع ؿيها مً العال  ًًا

 ، حغبها ليل مغى 
ا
، ووان الؿلُان  (2) في علم الُب ػاًت اإلاهاعة ووان عخمه هللا حعالى ماهغا

ووان  مكاعغ الخب وؤلاحالٌ والخىكحر ، دمحم الـاجذ ًىً ألؾخاطه الكُش آق قمـ الضًً

 ال ًسش ى ؾىي هللا حعالى 
ا
 مهُبا

ا
 863ىت ، جىفي عخمه هللا ؾ (3)الكُش آق قمـ الضًً قُسا

  . (4)للهجغة 

ً شخهُت الؿلُان دمحم الـاجذ وبث ؿُه مىظ  وبغػ صوع الكُش آق قمـ الضًً في جيٍى

ً هما :  نؼغه ؤمٍغ

 مًاعـت خغهت الجهاص العثماهُت . -1

2-  ًَّ َخَد ـْ ُخ
َ
ه اإلالهىص بالخضًث الىبىي : )ل  للؿلُان دمحم ومىظ نؼغه بإهَّ

ا
ؤلاًداء صوما

 
ُ
ت َُّ ُِي ُِ ْى

َ
ُلْؿُ

ْ
 . ال

َ
ل
َ
ِمحُرَها ؿ

َ
ِمحُر ؤ

َ
ُل ، ِىْعَم ألا ِْ َج

ْ
ُل طلً ال ِْ َج

ْ
ِىْعَم ال

َ
  . (5)( َول

 .  (6)لظلً وان الـاجذ ًُمع ؤن ًىُبم علُه خضًث عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلاظوىع 

                                                           

(، في والًت ؾُىاؽ، لىاء ؤماؾُه ، على نهغ ِكِؼٌ بعماق . ًىظغ :  (1) ت )ألاهايٌى عثماهجم : بلضة في جغهُا آلاؾٍُى

ت العثماه )صاع ابً 1ُت ، ؽ. مىؾتراؽ ، جغحمت وحعلُم : عهام دمحم الصخاصاث ، ٍاإلاعجم الجؼغافي لإلمبراَىٍع

ع   .  361م م(2002 -هـ 1423 –لبىان  –بحروث  –خؼم للُباعت واليكغ والخىَػ
 .  141ًىظغ : الكلاثم الىعماهُت في علماء الضولت العثماهُت م (2)
ش العثماوي م (3)  . 48ًىظغ : عواجع مً الخاٍع
الظىىن عً ؤؾامي الىخب والـىىن ، جمهُـى بً عبضهللا اللؿُىُُني الغومي الخىـي ، )صاع ًىظغ : هكف  (4)

 . 6/202م( 1992 -هـ 1413 –بحروث  -الىخب العلمُت 
بت  (5) ،  4/335بال ث(  –مهغ  –مؿىض ؤخمض بً خىبل ، ؤخمض بً خىبل ؤبى عبضهللا الكِباوي ، )ماؾؿت كَغ

( . كاٌ الهُثمي : الخضًث عحاله زلاث . ًىظغ : مجمع الؼواثض 18977، عكم الخضًث)خضًث بكغ بً سخُم هنع هللا يضر 

ان للترار/  هـ( 1407 –بحروث  -اللاهغة  -صاع الىخاب العغبي  -ومىبع الـىاثض ،علي بً ؤبي بىغ الهُثمي ، )صاع الٍغ

6/216  . 
 . 87ًىظغ : ؿاجذ اللؿُىُُيُت الؿلُان دمحم الـاجذ م (6)
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وهىظا وان ؤولئً الكُىر العظام ًضؿعىن مهلياث الىــ وعلى عؤؾها الؼغوع عً كلب 

وػحرهم الىثحر مً اإلاكاًش الىباع الظًً جخلمظ الؿلُان ول هاالء  . (1)املجاهض اإلاامً الؿلُان 

 والظًً ، الـاجذ على ؤًضيهم 
ا
والكُش زىاحه ػاصه ، والكُش ، ال ٌؿعىا اإلالام هاهىا لظهغهم حمُعا

اإلاىلى زؿغو ، والكُش ؾىان باقا ، والكُش ؾغاج الضًً دمحم بً عمغ الخلبي ، والكُش محي الضًً 

 . (2)وػحرهم  حر بابً الخُُب ، والكُش ولي الضًً ػاصة دمحم الكه

وإلى حاهب هاالء الكُىر والـلهاء ؤخًغ الؿلُان مغاص الثاوي بلى ابىه الؿلُان دمحم معلمحن 

ش واللؼاث املخخلـت . وكض خظق الؿلُان دمحم مىظ  ايُاث والجؼغاؿُت والـلً والخاٍع ً في الٍغ آزٍغ

 عً لؼخ
ا
لُت ،  –ه الترهُت نؼغه مً اللؼاث ؿًال العغبُت ، والـاعؾُت ، والالجُيُت ، وؤلاػٍغ

ال  على آصابها   مً ؤلاًُالُت . ووان بجاهب بإلاامه بهظه اللؼاث واؾع ؤلَا
ا
والؿالؿُت ، وبعًا

خظوق الجمُل منها ، ووان مما كهض بلُه الؿلُان الـاجذ مً حعلم اللؼاث ألاحىبُت والالجُيُت  ٍو

 )
ا
لُت )مثال لؿىت املخخلـت ، ؤن ًخمىً مً ؤلاجهاٌ اإلاباقغ بكعىبه العضًضة طاث ألاوؤلاػٍغ

خدغي عضالت عماله لُلف على ؤخىالها بىـؿه، و ًساَبها بلؼتها  . (3)، ٍو

 بالـىىن  
ا
غ والغؾم ، ووان الؿلُان دمحم الـاجذ ؿىق طلً مؼغما ؿيان ًجُض الخهٍى

ىظم الكعغ . ووان ً عض  (4)ىخب ؤقعاعه جدذ اؾم )عىوي( والعؼؾ على آلاالث اإلاىؾُلُت ٍو ٌُ ، وهى 

 . وللـاجذ صًىان قعغ باللؼت الترهُت 
ا
 مؿخعاعا

ا
عض ؤٌو قاعغ بمبراَىعي اجسظ لىـؿه بؾما ٌُ

معظمه في الؼٌؼ ، وكض َبع في جغهُا بالخغوؾ الالجُيُت بعىىان )صًىان الـاجذ( وطلً ؾىت 

  . (5)م 1944

                                                           

ش الضولت العثماهُت مًىظغ  (1)  . 43: جاٍع
 وما بعضها . 76ًىظغ : الكلاثم الىعماهُت في علماء الضولت العثماهُت م (2)
 . 33ًىظغ : الؿلُان دمحم الـاجذ ؿاجذ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم م (3)
املخلو . عىوي : اؾم قعغي للؿلُان دمحم الـاجذ ، وهى ما ٌعغؾ عىض قعغاء الترن والـغؽ بالخسلو ؤو  (4)

ؿيان الكاعغ ًسخاع اؾمه الكعغي مً اؾمه ؤو مً خغؿخه ، وبلضه وما بلى طلً . ًىظغ : ؤبى الـخذ الؿلُان دمحم 

 . 54الثاوي ؿاجذ اللؿُىُُيُت وخُاجه العضلُت م
 . 34ًىظغ : الؿلُان دمحم الـاجذ ؿاجذ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم م (5)
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 على )مؼىِؿُا( في خُاة والضه الؿلُان  وكض صؤب الؿلُان دمحم الـاجذ مىظ ؤن وان 
ا
ؤمحرا

ومهغ وػحرها  ء في ؿاعؽ والهىض والترهؿخانمغاص الثاوي على مغاؾلت العلماء واإلاثلـحن مً ألامغا

 855 ض جىلُه الؿلُىت ؾىتىمً البالص ؤلاؾالمُت . وبلي الـاجذ على هظه الؿىت الخؿىت ختى ع

ت اإلاىاؿم ؾىت   . (1) للمُالص 1451هجٍغ

وزالنت اللٌى : بنَّ الؿلُان دمحم الـاجذ بثلاؿخه الغؿُعت وقؼـه بالعلم وخبه الكضًض  

ل بلضه ، للثلاؿت والخىمت  يبى   ، لعلم( بلى مىبع االضولت العثماهُت)ؿلض وؿم ول الخىؿُم لخدٍى ٍو

 العلم وعكاق اإلاعغؿت مً قتى بالص اإلاعمىعة ًخجكمىن مكاق الغخلت مما حعل َلبت، الخىمت 

اصة زلاؿتهموعىاء الؿـغ   . (2) ؿيها بلى بالصه البعُضة الؾخىماٌ صعاؾتهم وٍػ

                                                           

ش الضولت العثماهُت  (1)  . 29وعالكاتها الخاعحُت مًىظغ : جاٍع
 . 59ًىظغ : ؤبى الـخذ الؿلُان دمحم الثاوي ؿاجذ اللؿُىُُيُت وخُاجه العضلُت م (2)
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 املبحث الثاوي

 السلطان دمحم الفاجح وسماحت إلاسالم

 املطلب ألاول 

 وشر الطمأهيىت في هفىس الىصاري املغلىبين

مم وألا ألاصًان  بإن ؤٌو مً عمل بمبضؤ الخعاٌل الؿلمي بحنوال مغاء بنَّ مما ال قً ؿُه  

ت ؤلاؾالم هى الىبي واهخهج مىهج ؾماخ في طلً ؤعو  ألامثلت ،ويغب وؤعس ى صعاثمه ، ، والكعىب 

 ألمخه مً بعضه . ملسو هيلع هللا ىلص ، 
ا
 مً ألاصًان اإلاضًىت اإلاىىعة ملسو هيلع هللا ىلص ؿبعض صزىله وحعله مىهجا

ا
التي واهذ زلُُا

ًجمع ول هظه ألاصًان  ؿيان البض مً الكغو  بإمغٍ م ، واليهىصًت وعباصة ألاوزان زم صزلها ؤلاؾال 

، ؿإمغ بىخابت صخُـت ؿكغ  ملسو هيلع هللا ىلص بدىظُم العالكاث بحن ؾيان اإلاضًىت اإلاىىعة  . جدذ ؾلف واخض

ش الضولت  ؾمُذ ؿُما بعض بضؾخىع اإلاضًىت ، ؤو وزُلت اإلاضًىت ، وهى ؤٌو صؾخىع مضوي في جاٍع

ش ؤلاؾالمي على مضاع واإلاؿدكغكىن  اإلااعزىن  ؿُهوكض ؤَىب .  ؤلاؾالمُت ؤػلبهم  ه، وعضَّ  الخاٍع

 مً معالم مجضها الؿُاس ي وؤلاوؿاويمـسغة مً مـازغ الخًاعة ؤلاؾالمُت ، وَمعْ 
ا
ما

َ
. ويهضؾ  ل

اإلاضًىت وعلى عؤؾها  الُىاثف والجماعاث فيصؾخىع اإلاضًىت بلى جدؿحن العالكاث بحن مسخلف 

ً وألاهه ظاإلاهاحٍغ كُىلا  ، وبىى الىًحر( وػحرهم ، وبىى ت ، اع واللباثل اليهىصًت الثالر)بىى كٍغ

ختى ًخمىً بملخًاه اإلاؿلمىن واليهىص وحمُع الـهاثل مً الخهضي ألي عضوان زاعجي على 

في اإلاضًىت بما ؿُه ناعث اإلاضًىت اإلاىىعة صولت اإلاضًىت ، وبةبغام هظا الضؾخىع وإكغاع حمُع مً 

عت ؤلاؾالمُت ، وناعث حمُع الخلىق  وؿاكُت عثِؿها الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وناعث اإلاغحعُت العلُا للكَغ

ت ؤلاعخلاص ومماعؾت الكعاثغ ، واإلاؿاواة والعضٌ  ؿال ػغابت مً .  (1)ؤلاوؿاهُت مىـىلت هدم خٍغ

ذ عخمه هللا حعالى هظا اإلاىهج العظُم الظي حعلمه مً زالٌ صعاؾخه لؿحرة ؤن ًخسظ ؾلُاهىا الـاج

 له في خىمه . ؿبعض ؿخذ اللؿُىُُيُت 
ا
 منهاحا

ا
كبل اهبثاق ؿجغ ًىم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وهى ؿتى نؼحرا

ً مً ت  857 اإلاىاؿم للمُالص 1453 ؾىت آًاع الخاؾع والعكٍغ طلً الـخذ الظي ،  (2)هجٍغ

                                                           

ت البً هكام ، عبض اإلالً بً هكام بً ؤًىب الخمحري  (1) لإلَال  على بىىص هظه الىزُلت . ًىظغ : الؿحرة الىبٍى

 . 4/32م( 1991 -هـ 1411 –بحروث  -)صاع الجُل 1اإلاعاؿغي ؤبى دمحم ، جدلُم : َه عبض الغئوؾ ؾعض ، ٍ
ًىظغ : ؿخذ اللؿُىُُيُت ، بغهاعصًً ولتي ، جغحمت : قىغي مدمىص هضًم ، مغاحعت : الضهخىع حعـغ  (2)

هبان ، )صاع الخًامً للخجاعة والُباعت واليكغ 
ُ
 . 125( م1962 –بؼضاص  –ز
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، ولىً هللا حعالى ؤعاص ؤن على مً ؾبله مً الخلـاء وألامغاء والؿالَحن  للغون عضًضة اؾخعص ى

ً مً قهغ ماٌـ صزل  )آًاع( ًخدلم على ًض هظا اللاثض اإلاؿلم ، وعىض ظهغ ًىم الخاؾع والعكٍغ

ش مىظ طلً الُىم باؾم الؿلُان دمحم الـاجذ .  الؿلُان دمحم الثاوي اللؿُىُُيُت ، وعغؾ في الخاٍع

ىت على حىاصه العغبي ألاقهب  ووان صزىله على عؤؽ مىهب الـخذ مً باب ؤصعهت ، ووان ٌؿحر الهٍى

ت ، ومط ى اإلاىهب عبر اإلاضًىت بلى هىِؿت ؤًا نىؿُا خُث واهذ  الظي وان ًسخاٌ بيكاٍ وخٍُى

 ، وخُث وان الكعب البحزهُي وعهباهه ، وما بن علمىا (1)ألاحغاؽ جضق والُبٌى جلغ  صون جىكف 

ل ، ونل الـاجذ ، هٌؼ مً على   عاهعحن بحن ؤهحن وبياء وعٍى
ا
ضا بىنٌى الؿلُان الـاجذ زغوا سجَّ

ظهغ حىاصه ، نلى نالة الكىغ هلل حعالى على جىؿُله له بالـخذ ، زم ؾاع ًلهض قعب بحزهُت 

 : )كـىا
ا
،  وعهباهه ، وإلاا وحضهم على هظه الخالت مً السجىص اهؼعج وجىحه بلى عهبانهم كاثال

هىا ؤهىم مىظ الُىم في  ؿإها الؿلُان دمحم ؤكٌى لىم ولجمُع بزىاهىم وليل اإلاىحىصًً، اؾخلُمىا 

اجىم( . وان هظا الخهغؾ مً الؿلُان الـاجذ له ؤزغ هبحر في زغوج بعٌ  ؤمان في خُاجىم وخٍغ

ًٍ حر مً اإلاهاحغ الغهبان واللؿاوؾت الظًً ازخباوا في ؤكبُت الىىِؿت . وهظلً عىصة الىث

هما صه وحىىصه بعضم الخعغى للكعب بإطي ، اؿغوا مً اإلاضًىت . وؤمغ الـاجذ كىَّ  الىهاعي الظًً

مـ قُش عجىػ ، ؤو َـل  ًُ ؤو عاهب ، ؤمغ ؤن ال حؼخهب امغؤة ، ؤو 
زم َلب مً الىاؽ العىصة  . (2)

بلى صًاعهم بؿالم 
ي كخل ؤزىاء وؤمغ بضؿً ؤلامبراَىع كؿُىُحن بمبراَىع اللؿُىُُيُت الظ . (3)

 . (4)ؿخذ اإلاضًىت بما ًلُم بمياهخه لضي كىمه 

ل هىِؿت ؤًا نىؿُا بلى مسجض ، وؤن ٌعض لهظا ألامغ   وكض ؤمغ الؿلُان دمحم الـاجذ بخدٍى

ون لهظا ألامغ ، ؿإػالىا الهلبان والخمازُل ، العماٌ ٌعضُّ  ختى جلام بها ؤٌو حمعت كاصمت ، وكض ؤزظ

                                                           

 .  131ًىظغ : اإلاهضع هـؿه م (1)
ش ا (2)  . 43لضولت العثماهُت مًىظغ : جاٍع
ش والخًاعة ، الضهخىع دمحم خغب ، )اإلاغهؼ اإلاهغي للضعاؾاث العثماهُت  (3) اللاهغة  –ًىظغ : العثماهُىن في الخاٍع

 . 52م( م1994 -هـ 1414 –
اص ؤبى ػىُمت ، ٍ (4) ش العثماهُحن ألاجغان ، ٍػ ع 1ًىظغ : حىاهب مًِئت في جاٍع  –)صاع الـغكان لليكغ والخىَػ

 . 276م (1983 -هـ 1403 –ألاعصن  –مان ع
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مؿىا الهىع بُبلت مً ال  للخُُب َو
ا
. زم َلب الؿلُان مً ؤخض  (1)جحر ، وعملىا مىبرا

  اإلاؿلمحن
ا
ؤن ًاطن للهالة مً ؿىق اإلاظبذ ، ؿإنبدذ هىِؿت ؤًا نىؿُا مىظ طلً الىكذ مسجضا

 . (2)مً ؤعظم مؿاحض ؤلاؾالم 

 املطلب الثاوي

 السطان الفاجح وشعائر الىصاري الذًييت

في بكامت  ، ؤعلً في الجهاث واؿت بإهه ال ٌعاعىبعض ؤن جم الـخذ للؿلُان دمحم الثاوي  

ت صًنهم ، وخـظ ؤمالههم ، ؿغحع مً هاحغ منهم ،  ه ًًمً لهم خٍغ قعاثغ صًاهت الىهاعي . بل بهَّ

للمؿلمحن ، زم ؤعاص الؿلُان الـاجذ  ف الىىاجـ وحعل الىهف آلازغ مؿاحضوؤعُاهم هه

عثِـ ًمثلهم  ؤعُاهم خم اهخساب ، بإنً لألعزىطهـ هغامتهم التي ؤهضعها الالجحن اليازىلُ

ىؽ) كغؾ على قاونهم ، وؤنبذ ؾيىالٍع م لهم بعض الـخذ العثماوي ؤَو حىاصًىؽ( ؤٌو بٍُغ

ِخه بىــ ألابهت والىظام الظي وان ٌعمل للبُاعكت في ؤًام ملىن الغوم للمضًىت ، واخخـل بخثب

 مً عؿاهغ الضولت العثماهُت ، ومىده خم الخىم في اللًاًا اإلاضهُت 
ا
الىهاعي ، وؤعُاه خغؾا

 مىعضم الىظحر في ؤوعبا في والجىاثُت بإهىاعها واؿت املخخهت بالغوم ألاعزىطهـ ، 
ا
ووان هظا امُخاػا

 مً ؤهبر مىظـي الىىِؿت ، وؤعُى هظا الخم ،  (3)طلً الىكذ 
ا
 مكىال

ا
ن معه في طلً مجلؿا وعحَّ

وبعض اهخساب )ؤحىاصًىؽ( جىحه في مىهب خاؿل مً ،  (4)اللؿاوؾت لمُاعهت ، و في الىالًاث ل

م ،  ألاؾاكـت بلى ملغ الؿلُان ، ؿاؾخلبله الؿلُان دمحم الـاجذ بدـاوة بالؼت وؤهغمه ؤًما جىٍغ

ر معه في مىيىعاث قتى وجىاٌو م وبظلً .  (5)صًيُت وؾُاؾُت واحخماعُت  –عه الُعام ، وجدضَّ

  . (6)ؤهلظ الـاجذ بًمان ألامت التي ؿخذ صًاعها ، وؤخُا ألاعزىطهؿُت بعض ؤن ؤزظث جسـذ 

                                                           

 . 74ًىظغ : ؿاجذ اللؿُىُُيُت الؿُان مدم الـاجذ م (1)
ش العثماهُحن ألاجغان م (2)  . 280 – 279ًىظغ : حىاهب مًِئت في جاٍع
ش والخًاعة م (3)  . 54ًىظغ : العثماهُىن في الخاٍع
ش الضولت العلُت العثماهُت م (4)  . 165ًىظغ : جاٍع
 .  75غ : ؿاجذ اللؿُىُُيُت الؿلُان دمحم الـاجذ مًىظ (5)
ش والخًاعة م (6)  .  54ًىظغ : العثماهُىن في الخاٍع
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 ، وان بةمياهه  
ا
 جماما

ا
 مسخلـا

ا
 ، ؾلىوا

ا
وان ؾلىن الـاجذ عىضما صزل اللؿُىُُيُت ظاؿغا

عت ا عت الخغب في العهىع الىؾُىخؿب قَغ  لخغب في ػماهه ؤن ًـعل ؤبؿِ ما جلٌى به قَغ

اإلاضًىت اإلاـخىخت بلى ميان آزغ ، ؤو بُعه في ؾىق الىساؾت ، لىً الـاجذ كام بما  وهى هـي قعب

 . (1)عجؼ عً ؿهمه الـىغ الؼغبي اإلاعانغ له مً حؿامذ وعخمت 

جذ للىىِؿت ألاعزىطهؿُت لِـ ؿيها ش يء مً بنَّ هظه ؤلامخُاػاث التي مىدها الؿلُان الـا 

عت ؤلاؾالمُت خمىه ،  ؤو للؿُاًت العاصلت التي وان ًخىزاها في ، املخالـت ؾىاء ألخيام الكَغ

ؿالؿلُان الـاجذ وان ٌعغؾ خم اإلاعغؿت ؤخيام الـله ؤلاؾالمي التي ٌعامل بها ؤهل الىخاب مً 

عواخهم وؤمىالهم ، وؤعغايهم ، لهم ما للمؿلمحن ػحر اإلاؿلمحن ، وؤنهم ًتروىن وصًنهم ، مهىهت ؤ

 للخعالُم ؤلاؾالمُت وعاعى عهض 
ا
وعليهم ما عليهم مً الخلىق والىاحباث ، ؿلض عاملهم الـاجذ وؿلا

بم عليهم هظه ألاخيام في الُىم الثالث مً الـخذ ، وفي ظل هظا الدؿامذ عاف  الظمت ، َو

ؿلمت اللاَىت في ظل الضولت العثماهُت آمىحن الىهاعي وػحرهم مً الُىاثف ألازغي ػحر اإلا

 مُمئىحن مخمخعحن بغػض العِل وعؿاهُت الخاٌ مماعؾحن حمُع خلىكهم .

مت بعٌ خلها مً الكىغ و ولىنهم  لألؾف الكضًض لم ًىؿىا هظه اإلاعاملت الؿمدت الىٍغ

ُم الظي آٌ بلُه ، ؿةطا هظغها بلى هظا الدؿامذ ؤلاؾالمي البالؽ مىخهى الؿمىوطهغها اإلاهحر ألال

 ما ًجغي آلان في عهغها
ا
اإلاؿمى عهغ اإلاضهُت مً  ؤمغاإلاؿلمحن باألهضلـ في اإلااض ي ، وطهغها ؤًًا

عوب الظلم وؤلايُهاص التي حعاهيها ألاكلُاث ، وألاعماٌ الىخكُت التي حؿتهضؾ لها ألامم اإلاؼلىبت 1

 بعض ، وجلكعغ لهىلها ألابضان ، زم كاعها بحن هظا وطان ، وحضها الا 
ا
 والبىن بعُضا

ا
ؿغق قاؾعا

 . (2)الؿماء عً ألاعى 

( ا لعانمت لم ًىً الؿلُان دمحم الثاوي ، الظي حعل مً اللؿُىُُيُت )بؾُىبٌى

 العثماهُت الثالثت بعض بىع 
ا
 للبالص ؿدؿب . بل وان عخمه هللا حعالى ؿاجدا

ا
نا وؤصعهه ، لم ًىً ؿاجدا

 ، خُث مخعهم بالخغ 
ا
ٍت الضًيُت وؤلاعخلاصًت ختى ًماعؾىا مخُلباث صًنهم ، لللىب الىهاعي ؤًًا

، وعلب زم ؤقغؾ على قاون الىىِؿت ألاعزىطهؿُت بىـؿه ، وخاٌ صون اجداصهم مع اليازىلًُ

،  هظه ألامىع قغ  الؿلُان في ؤعماٌ ؤلاعماع وؤلاؾيان في بؾُىبٌى خُث واهذ في خُاة باجؿت ،

                                                           

 . 53ًىظغ : اإلاهضع هـؿه م (1)
 . 37 – 36ًىظغ : ؤبى الـخذ الؿلُان دمحم الثاوي ؿاجذ اللؿُىُُيُت وخُاجه العضلُت م (2)
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ّضِ 
ُ
ع لعانمت الـاجذ ؤن جيىن اإلاغهؼ الجضًض لضاع ؤلاؾالم ، وجدؿيذ ألاويا  ؤلاكخهاصًت ، وكض ك

ت عظُمت   . (1)وؤن جيىن عانمت خًاٍع

ت الضًيُت والعلضًت ؿىؿب كلىبهم ،  للض مىذ الؿلُان دمحم الـاجذ اليهىص والىهاعي الخٍغ

 على
ا
 هما وعسخ الـاجذ خلىق العضًض مً الجالُاث الىهغاهُت بةنضاعه كغاعاث ؾلُاهُت حعض مثاال

ت في الضولت العثماهُت . ؿبعض ؿخذ ؤعى البىؾىت مً كبل الؿلُام دمحم الـاجذ  عوح الدؿامذ والخٍغ

ت اإلاماعؾت الضًيُت لليازىلُىُحن البىؾيُحن لعضة كغون1463ؾىت   مىذ ؿُه خٍغ
ا
.  م ؤنضع كاهىها

ؤحمع ؤن ؤهل  وفي طلً اللغاع الؿلُاوي ؤعلً ؿُه : )ؤها الؿلُان دمحم زان الـاجذ ، ؤعلً للعالم

البىؾىت الـغوؿِؿيان كض مىدىا بمىحب هظا الـغمان )اإلاغؾىم الؿلُاوي( خماًت حاللتي وهدً 

هإمغ بإن : ال ًخعغى ؤخض لهاالء الىاؽ وال لىىاجؿهم ونلبهم ، وبإنهم ؾُعِكىن بؿالم في صولتي 

ؿم ُِ ت ، وؾ ذ لهم بالعىصة بلى ، وبإن ؤولئً الظًً هجغوا صًاعهم منهم ، ؾُدظىن باألمان والخٍغ

 ، ؤو عحل 
ا
غا  ، ؤو وٍػ

ا
ؤصًغتهم الىاكعت يمً خضوص صولخىا العلُت . ال ؤخض مً صولخىا ؾىاء وان هبُال

صًً ، ؤو مً زضمىا ؾِخعغى لهم في عغيهم وفي ؤهـؿهم لً يهضص ؤخض ، ؤو ًخعغى لهاالء 

  مً بالصهم بىــ الىاؽ في ؤهـؿهم وممخلياتهم وهىاجؿهم . وؾُدظى ول ما ؤخًغوه مً مخا

الخماًت . وبةعالن هظا الـغمان ، ؤكؿم باهلل العظُم الظي زلم ألاعى في ؾخت ؤًام وعؿع الؿماء 

بال عمض وبؿُضها دمحم عبضه وعؾىله ، وحمُع ألاهبُاء والهالخحن عليهم الؿالم ، بهه لً وؿمذ بإن 

مً ألامثلت على هظه اللغاعاث . وهىان بالـعل العضًض  ًسالف ؤي مً ؤؿغاص ععُدىا هظا الـغمان

ت الضًيُت والدؿامذ الضًني الظي اقتهغث به مماعؾاث  التي ؤنضعها الـاجذ والتي جضٌ على الخٍغ

ت العثماهُت  الضولت العثماهُت ، وكض حغي الخعبحر عً هظا الدؿامذ باعخباعه اإلايىن ألاؾاس ي للهٍى

   . (2)ُت الُىمُت على مؿخىي خىم الضولت وهظلً على مؿخىي الخُاة الثلاؿ

عخم هللا حعالى طلً الؿلُان الىبحر الظي بكغ به الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؿيان بدم وعم ألامحر ووعم  

  الـاجذ .

                                                           

 . 64ًىظغ : ؾالَحن الضولت العثماهُت م (1)
 . 66 – 65ىظغ : ؾالَحن الضولت العثماهُت مً (2)
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 الخاجمت

 

 جىنلىا بلى ؤهم الىخاثج والخىنُاثبـًل هللا حعالى بعض ؤلاهتهاء مً هخابت بدثىا هظا  

 :آلاجُت 

 : الىخائج .
ً
 أوال

ًْ بُضهم ػمام ؤمىع اإلاؿلمحن مً ؤلاكخضاء بؿ -1 ىت الىبي اإلاهُـى ملسو هيلع هللا ىلص ؤمغ واحب ال ؾُما َم

 ؤمغاء وخيام وؾالَحن .

ش ؤؾماءهم  -2 ض الخاٍع
َّ
 في العمل بغوػ شخهُاث هثحرة في بالص اإلاؿلمحن ممً زل

ا
 عاجعا

ا
واهىا مثاال

 هللا حعالى . منهم الؿلُان دمحم الـاجذ عخمه والدؿامذ بغوح الخعاٌل الؿلمي

 عمل الؿلُان دمحم الـاجذ بمىهج العضٌ واإلاؿاواة الظي ؤعس ى صعاثمه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص . -3

وان الؿلُان دمحم الـاجذ ٌؿاوي بحن اإلاؿلمحن وبحن ههاعي اللؿُىُُيُت في الخلىق  -4

 والىاحباث .

 ما بال زال العمغ خلم الؿلُان دمحم الـاجذ عػم نؼغ ؾىه ؿهى لم ًبلؽ مً -5
ا
ً عاما زت وعكٍغ

 لم ًدلله ؤخض مً كبله وهى ؿخذ مضًىت اللؿُىُُيُت خايغة الغوم البحزهُُحن .

عاف ههاعي اللؿُىُُيُت في ظل خىم الؿلُان الـاجذ آمىحن مُمئىحن على ؤهـؿهم  -6

 وؤمىالهم لهم ما للمؿلمحن وعليهم ماعليهم .

نها ؤزىاء صزٌى اإلاؿلمحن بليها عىصة الىثحر مً الىهاعي بلى اللؿُىُُيُت بعض هغوبهم م -7

 بعضما ؾمعىا عً عضالت وحؿامذ الؿلُان دمحم الـاجذ .

 مً خىم بىخاب هللا حعالى وؾىت هبُه ملسو هيلع هللا ىلص .الخعاٌـ الؿلمي والدؿامذ هى مىهج ول  -8

 : الخىصياث . ًىص ي الباحثان بما ًأحي :
ً
 ثاهيا

،  مُت الخعاٌل الؿلميهإلاعانغة واللاصمت بإعلض ماجمغاث وهضواث مىثـت لخىعُت ألاحُاٌ ا -1

ؼ العغاق وى  وػغؽ عوح الدؿامذ ؿيهم  هه مخعضص ألاصًان واإلاظاهب .الؾُما في بلضها العٍؼ

لت صعاؾت شخهُت -2 ، وحعٍغف ألاحُاٌ اإلاؿلمت بغمىػهم  الؿلُان دمحم الـاجذ صعاؾت ُمَعمَّ

ش ؤمثالهم ، وبلي الؼغب ًى ة التي لم ًىجب الخاٍع ً لهم الخلض والخؿض ، وعملىا على الـضَّ

ه ؾحرتهم بازخالق ؤواطًب باَلت للىُل منهم .  حكٍى
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   الباخثان ...                                                                         
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 املصادر واملراجع 

 القرآن الكريم . -

ذ بغوي آلاكؿيي ؤبى الـخذ الؿلُان دمحم الثاوي ؿاجذ اللؿُىُُيُت وخُاجه  -1 العضلُت ، علي ِهمَّ

ؼ ، )مُبعت الؿعاصة   م( .1953 -هـ 1372 –مهغ  –، حعٍغب دمحم بخؿان بً عبض العٍؼ

ش الضولت العثماهُت وعالكاتها الخاعحُت ، ص. علي خؿىن ، ٍ -2 بحروث  –)اإلاىخب ؤلاؾالمي 3جاٍع

 م( .1994 -هـ 1415 –

ش الضولت العلُت العثماهُت ، ألاؾخاط دمحم -3 ض بً املخامي ، جدلُم : الضهخىع بخؿان خلي جاٍع  ؿٍغ

 م( .1981 -هـ 1401 –بحروث  –)صاع الىـاجـ 1، ٍ

ىف ،  -4 ش العثماهُحن مً كُام الضولت بلى ؤلاهلالب على الخالؿت ، الضهخىع دمحم ؾهُل َلُّ جاٍع

 م( .2012 -هـ 1434 –لبىان  –بحروث  –)صاع الىـاجـ 3ٍ

ش ؾالَحن بني عثمان مً  -5 ؤٌو وكإتهم ختى النهاًت ، خًغة عؼجلى ًىؾف بً آناؾ، جاٍع

نهم دمحم عؼب، ٍ  م( .1995 -هـ 1415 –اللاهغة  –)مىخبت مضبىلي 1جلضًم : الضهخىع دمحم ٍػ

اص ؤبى ػىُمت ، ٍ -6 ش العثماهُحن ألاجغان ، ٍػ ع 1حىاهب مًِئت في جاٍع )صاع الـغكان لليكغ والخىَػ

 ( .1983 -هـ 1403 –ألاعصن  –عمان  –

ألاؾخاط الضهخىع ؾعُض  –الضولت العثماهُت املجهىلت ، ألاؾخاط الضهخىع ؤخمض آق وىهضوػ  -7

 . م(2008 –جغهُا  –بؾُىبٌى  –ؤوػجىعن ، )مىخبت آمغو جىعان 

ش العثماوي ، ؤوعزان دمحم علي ، ٍ -8 ع 3عواجع مً الخاٍع  –اإلاىهىعة  –)صاع اليلمت لليكغ والخىَػ

 م( .2007مهغ 

)صاع الىُل للُباعت 1لعثماهُت ، نالح وىلً ، جغحمت : منى حماٌ الضًً ، ٍؾالَحن الضولت ا -9

 م( .2014 -هـ 1435 –اللاهغة  –واليكغ 

الؿلُان دمحم الـاجذ بُل الـخذ ؤلاؾالمي في ؤوعبا الكغكُت ، الضهخىع ؾُض عيىان علي ،  -10

ع 1ٍ  م( .1982 -هـ 1402 –الضمام  –)الضاع الؿعىصًت لليكغ والخىَػ

ؼ الؿلُا -11 ن دمحم الـاجذ ؿاجذ اللؿُىُُيُت وكاهغ الغوم ، الضهخىع عبض الؿالم عبض العٍؼ

 م( .1993 -هـ 1413-بحروث  –)صاع الللم 5ؿهمي ، ٍ

ت البً هكام ، عبض اإلالً بً هكام بً ؤًىب الخمحري اإلاعاؿغي ؤبى دمحم ،  -12 الؿحرة الىبٍى

 م( .1991 -هـ 1411 –بحروث  -)صاع الجُل 1جدلُم : َه عبض الغئوؾ ؾعض ، ٍ
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 -الكلاثم الىعماهُت في علماء الضولت العثماهُت ، َاقىبري ػاصة ، )صاع الىخاب العغبي   -13

 م( .1975 -هـ 1395 -بحروث 

ً ، ؤخمض بً دمحم ألاصهه وي ، جدلُم : ؾلُمان بً نالح الخؼي ،  -14 َبلاث اإلاـؿٍغ

 م( .1997 -هـ 1417 -الؿعىصًت  -)مىخبت العلىم والخىم 1ٍ

ش والخًاعة ، الضهخىع دمحم خغب ، )اإلاغهؼ اإلاهغي للضعاؾاث العثماهُت العث -15 ماهُىن في الخاٍع

 م( .1994 -هـ 1414 –اللاهغة  –

)صاع ابً 1ؿاجذ اللؿُىُُيُت الؿلُان دمحم الـاجذ ، الضهخىع علي دمحم الهالبي ، ٍ -16

 م( .2007 – 1428 –اللاهغة  –الجىػي 

، جغحمت : قىغي مدمىص هضًم ، مغاحعت : الضهخىع ؿخذ اللؿُىُُيُت ، بغهاعصًً ولتي  -17

هبان ، )صاع الخًامً للخجاعة والُباعت واليكغ 
ُ
 ( .1962 –بؼضاص  –حعـغ ز

هكف الظىىن عً ؤؾامي الىخب والـىىن ، جمهُـى بً عبضهللا اللؿُىُُني الغومي  -18

 م( .1992 -هـ 1413 –بحروث  -الخىـي ، )صاع الىخب العلمُت 

ان للترار/ مجمع الؼواثض و  -19 صاع الىخاب  -مىبع الـىاثض ،علي بً ؤبي بىغ الهُثمي ، )صاع الٍغ

 هـ( .1407 –بحروث  -اللاهغة  -العغبي 

بت  -20  –مهغ  –مؿىض ؤخمض بً خىبل ، ؤخمض بً خىبل ؤبى عبضهللا الكِباوي ، )ماؾؿت كَغ

 بال ث( .

ت العثماهُت ، ؽ. مىؾتراؽ ، جغحمت و  -21 حعلُم : عهام دمحم اإلاعجم الجؼغافي لإلمبراَىٍع

ع 1الصخاصاث ، ٍ  -هـ 1423 –لبىان  –بحروث  –)صاع ابً خؼم للُباعت واليكغ والخىَػ

 م( .2002

ت العثماهُت الؿُاس ي والعؿىغي والخًاعي ، ًلماػ ؤوػجىها ،  -22 ش ؤلامبراَىٍع مىؾىعت جاٍع

لعغبُت )الضاع ا1جغحمت : عضهان دمحم ؾلمان ، مغاحعت وجىلُذ : ص. دمحم ألاههاعي ، ٍ

 م( .2010 -هـ 1431 –لبىان  –بحروث  –للمىؾىعاث 

 

 

 


