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 ملخص البحث :

شهد عهد الخلفاء االمويين المتأخرين تقلباااس ايااااير وترماااس موارااار وسااراعاس اااارير و بلياار و هااور 

الدعوة الوبااير ، و د مان للخلفاء المتأخرين مو فااا وتساارجا تاا،هااا ، و ااد  مقرخااوا القااراين ال الاا  والراباا  

اس ، و،اا ا البتاا  يهاادا الاا  الخاارو  الهاريين سورا للخلفاء المتأخرين وموا فه  تااه تلك االتاادا  والتقلباا 

بسورة وااتر عن اخر الخلفاء االمويين مروان بن متمد ماان الااتياار الدياياار والايااااير واالدارياار ، ومااا،و 

تأ ير تلك السورة عل  ماتقبل الدولر االموير وعوامل اقوطها ، ومدى ماااقولير الخليفاار عاان  لااك ، وجاا  مااا 

 ن مولوماس .تمداا به متاباس مقرخي القراين م

The image of the Umayyad  Caliph Marwan bin Muhammad 
(127-132 H/744-749 AD) according to historians of the 

third and fourth centuries AH 
 

 
Mosul University  College of Basic Education  Department of History 

 

Summary: 
    The era of the late Umayyad caliphs witnessed political fluctuations, 
opposition movements, family and tribal conflicts, and the emergence of the 
Abbasid da’wa. Marwan bin Muhammad from the religious, political and 
administrative point of view, and what is the effect of that image on the future 
of the Umayyad state and the factors for its downfall, and the extent of the 
caliph’s responsibility for that, according to what the writings of historians of 
the two centuries provide us with information . 
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 المقدمة : 

م(هتق بههوعهاسواههس ه749-719ه/132-101شههت عهوتههلخهفاء اههويهف اههلأخرهفا  هه   أر 
وح كههوعهاروة هه هواهه فووعهفاهه أ هوهو سهه هوةتههلةهفاهه ولكهفالبواههس هلهوكههونها ء اههويهفا  هه   أره

فاقهه يخخرهفالواههلهوفا فلههرهفاتاهه أخرهاههلةفهاتهه  يهفاء اههويههالهاههوهوتفهه جوهتاو،تههوهلهوههه هههه مها ة ههلف
هوالفهاتمهتاوههت كهف ح فثهوفا ق بوعه.ه

و،هه فهفاب ههله تهه اهفاهه هفاءهه وضهلفههلةكهوف هه  هوههرهف هه هفاء اههويهف اههلأخرهاهه وفنه ههره
م(هارهفانوحسه هفا  نسه هوفااسواهس هوف خفةأه هلهواهو،لهته كخ هت هكه749-744ه/132-127ا   ه 

 هاا قولهفا وا هف الأ هوولفالهاقلطتوهلهوا ىهاا واس هفاء سا هورهذاكهلهوجقهاوهفافلةكهو 
ت  يوهلههك ولوعها ة يهفاق يخرهفالوالهوفا فلرهفاتا أخرهارهار لاهوعه هفو  ه هفاب هلهو ه هوخنه ه
انتمه  غتهفح هوش ها ة وهله  ا هاهرهفاقه نهفالواهلهفاتاه لهوفااه  هف  ه أرهاهرهفاقه نهفا فلهره

ه.فاتا له
وهههه هفو  ههه هفابوحهههلهفا هههنتلهفا هههوةأءيهفا   خ هههيهوفالاهههايهلهك هههوهااههه هفابوحهههلهفحسويهههو هفاههه ه
فا قوةيهه ه هههخرهفا فهههوخةهفا هههيه،هههيهال هههلرهفا ةفاههه هوفا فهههوخةهفا  ههه   كهلهوذاهههكهاهههره ههه  هت بهههره
ك ولههوعهفا هه ة خرهجههيهفاقهه يخرهفالواههلهوفا فلههرهفاتاهه أخرهوفا فههوخةهفا  هه   كهفا ههيهتنوواههتهفارفهه ه

ههف الل.
وا ل ههسذهذاههكهوت قخههقه،هه اهفاب ههلهفه لههتهطوسرهه هفا ل ههلرهتقاههس ههفاهه ه هاق اهه هلهواهه  له
ا  ر أهههعهلرخنههه هفاب هههله ها ة هههلفهفاقههه يخخرهوك هههوتمهفا ر  ههه كهلهوكههه ثهابوحهههلهلهتلههه رهفا ب هههله

م(هلهوتنههوو هفا ب ههل هفافههلةكه749-744ه/132-127ف و   هاههخ كهفاء ساهه هاهه وفنه ههرها  هه  
ا ء ساهههه هاهههه وفنه ههههرها  هههه هلهجههههيهحههههخره فهههه هفا ب ههههلهفالواههههله ها فههههلةكههوف   قسهههه  فا  نسهههه 

فااسواس هوف خفةأ هلهوذ لهفاب لهلا و هاءفتهفسههالةكهفاء سا ها وفنه رها   هون ها ة يه
  . فاق يخرهفالوالهوفا فلرهفاتا أخرهلهو وت  هتل نتهف،مهي وئلهفاب له

 

 التعريف بعينة البحث ) مؤرخي القرنين الثالث والرابع الهجريين ( :  مدخل :
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فو   هفابوحلهجيهةامهوتكلأرهالةكهفاء سا ها وفنه رها   هفا  نس هوفااسواس هوف خفةأ هو  ههههه
فالوالهوفا فلرهفاتا أخرهلههحخلهشت ه،  رهفاق يخرهه  هه فا ر لاوعهفا يهه اتوها ة لفهفاق يخره

كبوةههلهو  ه  ههف ا اس هوتطلةهفا  وأرهفا وةأءيهك وهويلووهوانتاوهوال لووههيللضهفا لوةكهه
وت وأرهه ف ا اس ه فار بس ه فا وا ه توةأخه ك ول ه جيه وحخلأوه ات وه خوةفه اتمه كونه ا ره فا  ة خره

ه هههفح فكتوهوانتوهتوةأخهفا وا هف الأ هلهوجيهاوه  يهو ضه   زه،  يهفا  ة خر

 مؤرخي القرن الثالث الهجري :  اوال : 

همه( هك وبهفا وةأخه.ههه854ه/240  سا ه ره سوطه هعهه -1
مه( هك وبهوخلنهف  بوةهلهك وبهفا روةاهلهه889ه/276ف رهه خب هفا  نلةله هعهه -2

هك وبهف اوا هوفااسوا ه.ه
همه( هك وبهف  بوةهوف ياوبهلهج لحهفاو  فنه.892ه/ه279فاو ذةله هعهه -3

همه( هك وبهف  بوةهفاطلف ه.ه897ه/ه284أ لهحنسا هفا  نلةله هعهه -4
مه( هك وبهتوةأخهفاسرقلبيلهك وبهفاو  فنهلهك وبهاشوك  هه897ه/ه284فاسرقلبيه هعهه -5

هفانوسهازاويتمه.ه
 ثانيا : مؤرخي القرن الرابع الهجري : 

 مه( هك وبهتوةأخهفا الهوفا  لكه.هه922ه/ه310فاطو له هعهه -1

همه( هك وبهفاا لحه.932ه/هه320ف رهفولمهفاكلجيه هعه -2

همه( هك وبهفارق هفاا أ ه.939ه/328ف رهوو ةبهه هعهه -3

همه( هك وبهتوةأخهفا لاله.945ه/ه334فألزخله هعهه -4
واروخنهمه( هك وبهفا نوسههوف ش فاهلهك وبها وضهفا ،به957ه/346فا ارلخله هعهه -5

هفاال، ه.
همه( هك وبهتاوةبهف امه.1030ه/421ااكلأهه هعهه -6

 م( 749-744ه/132-127المبحث االوًل: سيرة الخليفة مروان بن محمد)
ههاسمه ونسبه :  -
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وذكهه ه(ه3 لهجههيهخاشههق(2 ه(ه72لهواهه هاههن ه (1 ،هلهاهه وفنه ههرها  هه ه ههرهاهه وفنه هرهفا كههمه
لهوفاههك خي هف  ،وها  ه ه هره(5 لهون اوهه لهف  فهسمهف رهف ش  ه(4 م(هههه692ه/73فيههوا هان ه 

لهوفا توهابولههجوةأ هف  فهسمه رهف ش  لهوهخلهفنهأاههأا ه(6 ا وفنهارهاراك هف  فهسمه رهف ش  
وأهه ك هاههوحبههل(8 لهفاهه توهط ويهه هلهواههوةعهلرهه ههالفاهه هاهه وفنها  هه ه(7 ا فههربه ههرهفازبخهه ه

لهوةوفي هف  ىهتقل هفنهفمها وفنهكويته(9 ك وبهفارق هفاا أ هفنهفمها وفنه نتهف  فهسمه رهف ش  ه
ه.ه(10 ازةبوهطبوخهفوهغ مهف  فهسمه رهف ش  

اكره،نوكهارهيشككه   كهفا وفيوعهوكلنهفمها وفنهأا هلهوأشهخ هله نه زأه ه هرهو ه ه هرهه
لهشههارهاهه وفنه هرها  هه هو هه هتهلايهفاء جهه هجههيهةاهوا هك وتههوهفاهه هاه وفنلهجكسههعهأل ههره(11 ،وخه كه

لهوأبقهه هافههخ هفاههلهفمه(12 ،وخهه كهيقههل ه،هه فهفاكهه مهاههلهاههمهيكههرهاهه وفنهحهه ف هاههرهجتهه هف بهوف مه
اهه وفنهاههرهجتهه هفابوحههلهااتههل هفاناههبهلهفاههوهاههاوتههجكههونهاهه وفنهف سلههوه ههءمهفاتواهه هفشههتله

ه.ه(13 اتخبو هش   هفالط كهفارخنخرلهكوخ هفا  س ه
 كنيته ولقبه:  -

ه(16 لهوفلههوهووهه  ه(15 لهوفلههوهفاهه و ه(14 يكنهه هاهه وفنهل اهه ويهو  هه كهانتههوهفلههوهووهه هفا  ههكهه
لهياب هفاه ها خلهههجره ه هره(18 لهفاوهاقبههجق هح لهو كهفاقوبهانتوها وفنهفاار له(17 وفلوهفالاخ هه

وت قبهلوا  وةهو، فهفا قبهحلاهه  اهلهفبرضهفا  ة لنهفشوةوفهفنهاوبهت قخبهه ته فهههل(19 خة،م
لهوفنهاقبههههل  ههوةهفاازأهه كه ه(20 فا قههبه،ههلهفنهاهه وفنهكههونه هياههيهاههههاوهه هجههيها وةبهه هفاءههلفةضه

يقفه هلههههفااهء أ ه ههلهفا هه حه هوذاهكهفنهفا  ههوةهفالحشههيهيره هفيوههلهفا خلفيههوعهجهيهفاطهه خهوفافههخ ه
لهو،نوكهتااخ هف  هيقهل هفنهت قخبهههلوا  هوةله،هلهفنهفاره بهكهويلفهياه لنهةفسهكهلها ه هاهن ه(21 

لهك ههوهت قههبهفيلههو هلواقههوئمه(22 هح ههوةف هوا ههوههههوةبها ههكه نههيهفاسهه ها هه هاههن هت قههبهاهه وفنه تهه فهفا قههبه
ه.ه(23 ل قه ه
ه
ه

 نشأته:  -
 هتزوخيوهفا فوخةهفا وةأءس هورهيش كها وفنه رها   لهوأظت هفيهههت قه هفا  بسه هف واه هه

و  ه  هف سههلهج ر مهفاا واس هوجنلنهفا  بهلهوكويتهتو وهو سهها اذهف و  وخهو  هفاناسهانه ه
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ه رهوو  ه رهو ب ه رهاارلخهلهون اوها اههف هلهها  ه هونههههفافغ هلهوه هوااهها خلههووخ  
وهاه وفنهجهيييه نهأتخ هههلهفذههو هاه ه"ه وهووه هفاه ح رهجطاهللهوهأاهع كسعهةأ تهف نيهأ سهك هههو  هأاهع

لهوفنهالهله،ه هه(24 "هحابلهوه نههر عهونههو بلهوه نهووتو ههاءبلهوه نهاوحو ههغلهبه
ه.ه(25 ج يتوهت  هو  هشءفس هار  كه  فتتوه"فا ف جوعهفنهخاتهو  هشييه

 اسرته:  -
تههزوضهاهه وفنه ههرها  هه هاههرهزوجهه ه،شههومه ههرهووهه فا  كهوذاههكهلرهه هوجههوكهف  خهه لهوفاهه توهه

لهفاهههوهفو خههجتنهههوكهف ههه  اهجهههيهت   ههه هوههه خ،مهلهو،هههمهووههه فا  كله ا  ههه لهوووههه فارزأزله(26 ا أهههه
لهوألههواهاتههمهووهه فاغاوةله(27  لهوف ههلهول ههونهوووخهه ه لهوووهه  لهوفلههونلهوأزأهه له ا  هه هف اههغ

لهفنها ههه وفنهفةبرههه هذكهههلةهوطا ههه هوفحههه كهو  ،هههوه(29 لهوأههه ك هفاسرقهههلبيه(28 وووههه فا ح رلهوول هههونه
هاتهانلفعهون اوهه لها وفن.ه

 عالقته بالخلفاء:  -
اههمهتكههرهو ههه هاهه وفنهحاههن هو هه هفاهه وفمهاههرهفجهه فخهف اهه كهف الأهه هو  اوئتههوهوخ ههلهااهه هه

م(هكويته743-742ه/126-125رهف ا لهف اللهلهجر ه ههارهفاء سا هفالاخ ه ره زأ ه فاف فه
حان هلهواوةرهفا هتق يمهفاوسر هاههلهوكونهحخنتوهووا هو  هفةاخنسوهلهجك بهفاسهههاتن هوهلواء جه هه

ج همهلههفاهوهو ه هههاهرهفاء ساه ه زأه ه(30 لهواوخنوهفنهفاء سا هفااو قه،شومه رهووه هفا  هكهف ه هحقههه
تكرهحان هلهفذهكونها وفنهغخ هةفٍضهورهتف جوعه زأ هتاوههف رهو ههفالاخ لهوجيهفالهتهيااههه
كونها وفنها  ك و هجيهتق يمهفاوسر هاخزأ ه هجشر ه زأه ه ه اكهوك هبهفاسههه ه"هفاهوههلره هجه ييهفةفكهيهوه

ه.(31 م"ا وفنهتق مهةج  هوت   هف  ىهجوذفهفتوكهك و يه، فهجوو   هو  هف ت وهش تهوفاا 
فا له لأره م(744-743ه/127-126وك اكهكويتهو ه ها وفنهارهف  فهسمه رهفالاخ ه 

وبقيهف ه فهسمهجهيهانفهبهفاء جه ها ه كهفةبره هفشهت هح ه ه  هرههلواء ج هلر هوجوكه زأ ه رهفالاخ هل
لهوهخههلهفيههههلقههيهجههيهانفههبهفاء جهه ها هه كهك كهه ه(32 م(ه744ه/127جهيهشههت هةبسههرهف  هه هاههن ه 

لهج ههمه تنهه هف هه فهسمهلواء جهه هفذهاههوةهفاسههههاهه وفنه ههرها  هه هجهه  له هه خهه(33 فشههت هفاهه ههالههط به
لهجتههزمهجههس هف هه فهسملهجء ههره(34  هجههيهانطقهه هفاغلطهه هفاشهومهوجهه عه خنههههوبههخرهجههس هف هه فهسمهار كهه

ه.ه(35 يااههارهفاء ج هوبويرها  وفن
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وهه هف   اهتهفا فهوخةهفا وةأءسهه هحهل هافهخ هف ه فهسمه ههرهفالاخه لهجه ك هفاطوه لهفنهف هه فهسمه
لهاكرهلرهضهفا فهوخةهتشهخ ه(37 لهوف  ههجيه، فهفا ألهلرضهفا  ة لنه(36 ه له لمهار ك هفازفبهه

ه.ه(38 وفنهه لهف  فهسمهوا بههلر هك ك هفيومهارهتنوز هف  فهسمهورهفاء ج هفا هفنها ه
 توليه الخالفة:  -

تلا ها وفنه رها   هفاء ج هلر ه،زأ  هجس هف  فهسملهفذه لأرهاهههجهيهشهت هاها هاهن هه
لهوأر ها وفنه،لهفاء سا هفا فلرهوش هوف  خ هاره نهيهفاسه هفااه رهفا  وفيهيه(39 م(هه744ه/127 

مهلهفذهه لهجهيهه أه ه749ه/132لهفا لهاقطتهجيهوت ههفاء ج هف الأ هجيهار ك هفازفبهان ه
واه كههل(41 لهوو ه ههتاهرهو  اهخرهاهن ههه(40 م(هه749ه/132 لاخ هارههه ىهاهرخ هافه هاهن  

سهفااههاوحه  ههسهاههنلفعهوشههت أرهلهوفاهه هفنهه ههله  ههسهاههنلفعه  ج ههههفاهه هفنه لأههرهف ههلهفالبههو
ه.ه(42 ووش كهفشت 

ه
 المبحث الثاني : الصورة الدينية واالخالقية للخليفة مروان بن محمد 

 اواًل: التعريف بالصورة:  
هولهفا ه  لهوهرهفافهلةكهفا  نسه ه  ه هاهرهفا ر أهعهل اتهلمهفافهلةكها ر جه هحه وخهفاب هلهه

هواقوا هه هوهو،يهت  لهو كها ال عه ه
،يهارهفاارلهاهوةهاهلةهفاشهييههطرهههوجفه هلهوتاه ر لهفافهلةكهل رنه هههالصورة لغة:

ق ههه  ه،هيه،خ ه ه  ه-وفاا هرهاهلةه-لهوبشكلهفواره،يهالةكهكهلهاء هل ه(43 فانلرهوفافا هه
لهو،ههلهفاهه لهيفههلةهج سههرهفا لجههلخفعهجهه وط هكههلهشههييهانتههوهاههلةكه(44 ترههوا هفابههوةمهفا فههلةه

اههلةكهفاارهلهكهه فهوكهه فهفلههله(45  واه ه   خههزه تهوهو هه هف   جتههوهوكل تتهوهلهوفوطهه هف هرهانظههلةه
هاا ههفسكلنهفا  فخهاوهجويهجيهفا   لهفيههفتوههجيهفحارهالةك.ه

 هجتهيهفخفكهجنسه ه اه سروبهفلرهوخهفاشهكلهوفا له لنهل هوهاتهوهالصوورة اطوحال اً فاوهتر أهعهه
لهفو،هههيهشهههكلهف حاهههوسهاههه ىهفا وههه رهاشهههبر ه)46(اهههرها خهههزفعهتارهههلهفاافهههله خنت هههوهااههه  خ  ه

ه.(47  لج فيههوفيارواهه
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اهههره ههه  هفانظههه هفاههه هفا رهههوةأعهياههه هفنهفا ر أهههعهف اهههط حيها فهههلةكه فلرهههوخهفاشهههكلهه
وفا لههه لنه(هه،هههلهف هههه بها هههوهيقفههه ههفابوحهههلهجهههيهل لههههلهجهههوا  فخه،هههلهف ههه فزهفافهههلةكهفا ف  سههه ه
فاال، أهه هلهواههسسهفافههلةكهفاشههك س هفاظو، أهه هلهاههره هه  هاههوهاههلةههفا هه ة خرهجههيهك ولههوتتمهوههره

فيبهفا  نس هوفااسواس هوف خفةأه هلهوكه  هاهرهفا ه ة خرهاهههيظه كه واه هجهيهفوطهويهفاء اويهجيهفااله
هفافلةكهتاوههفاء سا هفاوهلشكلهفياو يهفوها وي.ه

 ثانيًا: الصورة الدينية واالخالقية : 
ت للهفافلةكهفا  نس هوف   قس هو ا هلوةزكهاشء هفاء سا هلهفذهتره هاهرهف،همهفافهلةهفا هيه     

هفياو س ها ىهفاء اويهكليتمهي ل لنهفاا ط هفار سوهجيهفا وا هوفاوا هفا ا  خر.ههيابهفنهتكلنه
هجوافهلةكهفا  نسه هت لهلهحه خهفاء ساه هوفا زفاهههفاه  نيهوف   ههيهوخجووهههوهرهفارقخه كهف اهه اس هل
واتهه ههفافههلةكهفك ،ههوهو هه هلقسهه هفاالفيههبهفااسواههس هوف خفةأهه ههوترواههلهفاء ساهه ههاههرهفا  سهه هلفههلةكه
فياو سهه هفوهاهه وس هلهوههه هتلههوةبتهاههلةهلرههضهفاء اههويه هلاههوبهتلههوةبهفا وفيههوعهفا وةأءسهه هجههيه

هت    هالةتتمهفا  نس هو فلاو هلرضهفاء اويهف الأرهفا     أر.
اهه وفنه ههرها  هه هفا  نسهه هجتهههيهاههمهتنههلهجههيهك ههبهاههه ة يههوجههيهاههوه  ر ههقهلفههلةكهفاء ساههه 

فاقهه يخخرهفالواههلهوفا فلههرهفاتاهه أخرهاههرهف ،  ههومهف هفاق خههللهجقهه هةكههزعهت ههكهفا فههوخةهو هه هفااويههبه
هفااسوايهواوهةفجقهوت ها وفنهارهفح فثهلهوةكزعهفيلو هو  هجتلخها وفنهفاراك أ .

هها ة هلفهفاقه يخرههفنهفاء ساه هاه وفنه هرهوه ةهتر قهف ا هلوااويبهفا  نيهجخو وها وهه اهه
لهلرلههوهاههرهفهلفاههههلهانتههوهأنهاهه وفنهكههونهيقههل  ه"ه(48 ا  هه هكههونها هه  نوهوةوههوهلهوذكهه هفاههو ذةله

فا تههمه هتو نههيهلط ههبهاههوهاههمهتارههلهاههيهفسههههةزهههوه"لهوأقههل هجههيهفحهه ه طبهههه"هفا تههمهفيههكهفو ههمه لاخنههوه
و ه "اهوهكهونهف هلهلكه هوو ه هله ويهاهره،ه فهانهي"ه هوو ويوهانوهجكرهانهوهواسهو هوحوجظهو "لهوأقهل هفيله

لهاهلةكهف  قسه هفياو سه ها ه وفنهلقلاهه "هفنهاه وفنهكهونهذفهفخبهكواهلهوةأله(49 وألسعهفا  نلةله
هجو ل".ه
وتاهه ةهف شههوةكهفنهاهه وفنهكههونهغخههلةف هو هه هياههويهفاقفهه هوجلفةأههههلهشهه   هفاههبط ها ههرهه

فاههه هجوةأهه هاهههرهفاتههوهجقهههو ه ه"هاههرهفخ هههله،ههه فهفه هه بهاهههنترهلهوالههو هو ههه هذاههكلهفيهههههوجهه هك ولهههو ه
لهوا ههوه  كهه هت ههكه(50 فاك ههوبه ه"هلهجقههو هفاءههوخمه ه"هفيههوهةح ههتهفاتههوهابكوئتههوه"هلهجقطههره هه هفاءههوخمه

و هه هااههونه ههوخمهاهه وفنهفيهههههههو هحههخرهكههونهجههيهه أهه ه لاههخ  ه"هه(51 فافههلةكهاههوذك ههفا اههرلخل
ه"هح  ه ه   قترهفاروة.ههوئهأا ييها وفنه ذفه،لهُهِ لهأنهأ  بهةهوبه نوتههويا
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لقلاه "هفنها وفنهكونهه خلهف ه  فبهاهرههل(52 وارهفافلةهف ياو س هاوهفوةخههفا ارلخلههه
فاناويهح  هه ل"لهوجله  هوهرهذاهكهفنهفانهوسهجهيهوته ههكهويلفهيقلاهلنهاهوه خه هاه وفنه هخرهفاه أره

ه.ه(53 ف هف  وةهفحزات وه
وارهفياو سوعها وفنهفا  نس هفنهالب هفاشط يلههه هفي شه عهلشهكلهوفاهرهجهيهفوف ه هفارته هه

فاه هو واهههجهيهف افهوةهيه ا ،مهل  وةبه هفاشهط يلهأليههه سهعهف الللهج ا ها وفنه  لجسههك بهه
لهو،هه فه هه  هو هه هفنهاهه وفنهكههونهحهه أ هكههلهفا هه خهو هه هفاهه  رلهوا وةبهه ه(54 انههههو هه هفاهه  ره

هكلهاوهارهش يههيشغلهفا ا مهورهخ نه.
وارهفافلةهف ياو س هف  ه ىهفنهاه وفنهكهونهشه   هفا  اهكهل كهوةهفانوهيها  ه هاه  ه ه
و سههوا ملهجرن اوهفيقرهلق بهيتو  ههخجرهفاقلخبهوفاو خكهوفا ءف لهو،يهارهفكوةهفا ال هو سهه
فاف كهوفاا مهلهخجنتوها وفنهجيهفا اهلههه بهه أه ه لاهخ ههوهلهاق  هههلهكهيه هيرله هو ختهوهفحه ه

ه.ه(55 لبواخخرهلهج اتمهو ختوه وخاههون اوهفةفخوفهه  هارهفا
لهوفا قسقه هفنهت هكهفا وفيه هاهمه(56 واكره،نوكهارهيشخ هفا هفنها وفنهكونهيش بهفاء  هه

ياهه ،وهفابوحههلهونهه هافههوخةهاهه ة يهج هه كهفاب ههلهلهوفنهاههوهذكهه هفوهه ههاههرهاههاوعهفياو سهه هوههره
هرنيهفيتوهةوفي ه لسا هفوها  وك .ها وفنه،يهكوفس ها  خهو  هاللهت كهفا وفي لها وهي

هه

 المبحث الثالث : الصورة السياسية واالدارية 
وايها وفنهفاء ج هلواقلكهك وهذك يوهاولقو هوتا مهخوا ه لسا هت ه  ه تهوهف  طهوةهوترهلهه

لو  ههط فلوعهواههمهت غخهه هف و ههورهفا ههيهكويههتهجههيهوتهه هفاء سا ههخرهفااههولقخره ههلهفزخفخعه طههلةك ههه
 ةكها وفنهفاراك أ هف هفيههاهمه ه  كرهاهرهاروااه هف و هورهلهواهرهذاهكهك هههفوطه هوبوا غمهارهه

لهفنهاه وفنهونهه اوه(57 فا ه ة خرهاهلةكهفياو سهه هااسواه هاه وفنهوفخفةتههههاذاهلةهلهجه ك هف ههرهه خبه ه
اشههاوو هكويههتهفسههههواههءويه لاههيهلهههه"هووهه هفانههوسه خهه فهج  ههيهلههههأكلهه هفانههوسهتههلا هفاء جهه ه
وفاهه قلهاههههفألاهه هوغ ههاهشهه يههوفاهه ر  هاهه طويههوبههويرهاههههأ،ههلهفارهه ف هوفا اههوزهو،ولههههج  ههكهفاشههومه

فيههههكههونهلءههخ  ههل(58 لهوواههيهفاههو ذةلههفانههوسهو ههوجلههوفاهه ر لهفار ههو هجههيهفاجههو هوفألافههوة"
لهفنهفاقبوئههلهفا لهه أ هفج  رههتهونهه هاهه وفنهجههيه(59 شهه   هفارقلبهه هاا طههو هجختههولهوفشههوةهفاهه  نلةله

لا هههٍ هشهههسخه نهههيهفاسههه هوكوخههه ،مهذوهةألهجو هههله هج اههه ء جلههاهههرهخفةههوبهههويرلههلهح ههه هوكهههونه 
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وأ لذهفنها وفنهتلا هفاء ج ه  شاسرهاهرهفا له أ هفاه  هجهيهو هلهشه يتمهوياهلذ،مهجهيهالفجته ه
اوخنهههوهاهههلةكهفارفههه هلهفنهاههه وفنهونههه هه(60 فاس ويسههه هلهوفاههه ق فةهف و هههورهلهوألهههسعهف هههرهه خبههه ه

 بهف ا هارهكلهفانلفحيهواش تهجيهفا ههوكونهيقسمهو  هفا لهح ه هتا  ههفاء ج هكونهالط
م(لهجته فهف ه هحهلهههومهلههه نهلهفاسه لهو،ه فه وهخرهاه ىهفالهريهفااسواهيهفاه له747ه/130ان ه 

ل نها وفنهتلا هفاء ج هوف ا هاه   هونهههلهواهمهيكهرههل(61 ت  هلههفاء ج هلهوألفجقههف رهوو ةبهه
يهتهالههط ب هو طه كه  غهتهفوضه طلةتتهولهحخهلهفاه ا و هفاهه ولكهاه وفنه هلساو ه هلهف و هورهكو

هفالبواس ه.ه
واقوةيهه هل ههوهاههوقهجهه نهفا فههوخةهفا  هه   كهههه اتهاههلةكهفياو سهه هوههرهشءفههس هاهه وفنه هه

تء  ههيهو ههوهذكهه ههاهه ة يهفاقهه يخخرلهفذهواههيهاهه وفنهل يههههكههونهشههاووو هلطهه  هاقهه فاو هحههوزمهفاهه أله
له(62 بهاكنهههه و رهه هوههرهذاههكهل شههغو هيااههههلوااتههوخهوفا هه بهكلخهه هفا هه ويكهلهيرابههههفا تههلهوفاطهه ه

لهلقلاهه ه"هكونهاشتلةف هلواا واس هوف ه فمهوفا جلاه هوفاه ،ويهوفاراهي"ه(63 وك اكهالةههفااخلطيهه
لهوهو هف لهجرا هفا نفلةهجهيهحقههه "هفنهاه وفنهج هلهفاقهلمه(64 لهوُو ها وفنهل قو لهفايهجوةسهه

ه.ه(65  "وفي وهغ ونوههلواا ه هلواخ
وأشخ هفح هفابوحلخرهفنهفا  ة خره نلهآةفئتمهجيها وفنهطبقهو ها ظه واهفا هيهفحوطهتهلههلهه

وو سههج نها وفنهامهيكرهجوش  هاسواسو لهاكرهفاا رهفااسواس هفيتهوةعهو سهههكوااهخلهفا نته مهوفذيهته
وف هرو هلاقلطهفاء ج لهوا وفنهةجلهواك لهارهفاط فزهف و هاطرهيا ههو  هفااوت هفاشه قس ه

م(لهوطهلف هوته ه،شهومهح ه هواهيه723ه/105ا اوتههفاراهك أ هجهيهجتهوخهفاه ومهوفا ه كهاهن ه 
ه.ه(66 لوا  وةبهفا ا مهفا له هيقت ه

وت خزهوف ها وفنهلظتلةهح كوعهفاءلفةضهجيهانوطقهاء  ا هاهرهفارهوامهف اه ايهف هه
فيههت كرهارهاقوةو تمهوتفهاخ تمهفالفحه هلره هف  ه هجهيهاكه هوفا   نه هوترقهوتمهجهيهفاهس رلهوهوتهله
فاءلفةضهجيهفاازأ كلهوش تهش  تمهوكوجذه نيهفالبوسهف هفيههامهيقليهو ختملهجق هذك هف رهفولمه

فنها وفنهكونهلياكويههفا   كهوفاقلويهو  هفالبواخخرهجيه  فاونهف هفيههكونهيءش هت كههل(67 
فاشهومهج ءه ضهوهرهاهسط تهه هفذهفنهف و هوره،هيهفا ههيهغ و هههوكويهتهيتويه هفاء جه ههه هفذيهتهواههمه

هيكرها  وفنهحخ  هجيهانرهذاك.ه
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ف اهلةه هفبهوا غمهاهرههك وهه مهفا  ة لنهالةكهفياو سه هااسواه هاه وفنهتاهوههفا  سه هوفخفةك
ف حههه فثهفا هههيهوفهههاته  وا هههههلهاكنهههههكهههونهه أبهههو هاهههرهفا  سههه هافههه سو ها طهههواوتمهلهوكهههونهفانهههوسه
يشوةكليههجيهترخخرهكبوةهفا لةاخرلهجق هط بهانههف،لهج اطخرهتلاس هكو ته رهيلسمهو ختمهجلفجهقه

هحههلك كه هرهاههتخلهو هه هافهه هط ههبهاهرهف، تههوهفنهيا رهه(68 و ه هذاههكه لفهفاهه ،مهو هه هلهوحههخرهواههيث
هترخنهههه هو ههيهيكههلنهلاويههبهحههلك كهجههوج رلفهةأ تههمهو هه هفااقسههههفاكوخهه هف اههومهفا خههله ههرهاههر هجهه ه ث

ه.ه(69 
لهوجهههيهفحههه ه(70 وتاههه ةهف شهههوةكهفنهاههه وفنهونههه هواهههلاههفاههه هخاشهههقهاهههنذهف، تهههوهفارطهههويهه

 ه"هفاانخرهف ط هاه وفنهفاه ههطهرهفارطهويهوهرهف،هلهافه هجك هبهفاهختمه  ه  سهفاره ةهاهنتمهههوئ  ه
فيههيهفي ههوهحباههتهوههنكمهفارطههويهارهه وهحلهه ييهجوح اههتهفسههههفاهه هفا ههو هوههه هوجتههتهفاههسكمهلرطههويه
فااههن هفا و ههس هووطههويه،هه ههفااههن هجك ههله،نخ ههو ها أ ههو هوفوههلذهلههوهللاهفنهفكههلنهفاهه لهياهه ىه ههطههره

 واه هلهوت كهفافلةهفي وه،يهالةكهفياو س هاسوا ها وفنهوفخفةتهههاشه ونهفا(71 فارطويهو  ه  يهه"
هوفا  س .ه

و هتء ههلفهاههلةكهاهه وفنهفااسواههس هوف خفةأهه هاههرهجلفيههبهاهه وس هلهوا ههوهأ هه هو سههههجههيه،هه فه
فا اهههو ه،هههلهتكههه فةهه  طهههويهفاء اهههويهفااهههولقخرهجهههيهاسواههه تمهفا هههيهأ  هههتهلهههوا لفزنهفاقو هههيلهجقههه به

ييه زأ ه رههلهك وهفا هون هخ لاههفا هخاشقهلق لهفاز سمهفاس وه(72 فاقساس هون هوالاههفا هفاشومهه
 هوي ساههه هاههه اكهشهههت هوتههه ههاههه فرهخاهههللهوتفههه س هحاهههولوعه هههخرهه(73  واههه ه هههرهووههه  هفاقاههه له

ت كهفاف فووعهجيه  خهفاشومهله لهفا ه عهفاه هانهوطقهتلفجه ، وهههفاس ويس هوفاقساس هلهوامهتن ف 
ه.هه(74 جيهفاروامهف ا ايه

ك وه و وفهفنها وفنه رها   هامه  ء هالهاوهحوزاوهارهفا ولكهفالبواس ه هفوهفيههكونهانشغ هه
لوو ورهفاشومهوفار ف ههوفاف فووعهفاقو س هوح كوعهفا روة  هوفاءلفةضهجخت وهلهوجيه، فهفاف خهه

هههفا هالةكها وس ها  وفنهفذه  ك هفنهيف ه رهاسوةهوفايه  فاونهك بهفاسهه(75 هيشخ هف رهه خب 
اوخنوهفا ا و هفا هفا ولكهفالبواس هو ط ،وهلهج خهو سهها وفنهلقلاهه "هفنهفاشو، ه  ىهاوه ه  ىه

"هلهوأو وهفنهههأاوهاوحبكمهجق هأو  كمهأنه هيف هون ه  فاغوئبه"هجقو هيف ها وهه أهفاك وبه ه"ه
  طوةهالهيها وفنه، فهامهيكرهورهجتلهوو مهخةفي هلءط هفا ولكهفالبواس ه هوفي وهشغ  ههف

لهه وفار ف ه فاشومه جيه لهه فا ارلخلفا   ه ه يشخ ه ، فه و  ههلقلاهه "هههه(76 هوفا ه فاك وبه وةخه ج  وه
فيلوهههه(77 هله  ك هذاكهاوذك ههفا ارلخلهه"ا وفنهَوج ههاش غ  هل  وبهفاءلفةضهلواازأ كهوغخ ،وهه

أنهه للهوب زعهاههههوأهوَمها وفنهأكل هأيواهه ه  يلهارهفاناويه ا وفااوهفاء سا ها وفنهلقلاهه ه"هه
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وت ل مهه ت ُجُيه و  فَاوُنه وق كله اكه َح َ ُته و ه انكله ه خيلعه اتوه ّللاع جقو ه جوةأ هارهجلفةأهله
    نف ه رهاسوةلهوأ لهاا مهه هأ  هانههلوا ءنَّقه"ه.

وه ه مها وفنهلرضهفا ق بخرهفاسههوفا لفاخرهاههجيهت كهفاناويهوفاطخبهوغخ هذاكهارهفا  فعلهه
ن هي نرنيهانترهاوهانرهأاخ هفا  انخرهوو هفا ِ كلهجقو هاههفا جل هواوهذفكهيوهأاخ ههجقو هاهها وف
اوحبه ج أقس ه اسههجوةأ هذفعه تويهوك و لهتوا هفا  وارلههههح لهه]جقو ها وفنهههه [فا  انخر ههه

شتس ها    اِعللهج  وهوَهَاْته خره  يههت الهحانتوهوبخ ههك وبهوةخهارهفا اوضهو،له    هفاا وجمهه
ُاَلفهرو ه  رهفألْشَرِللهج ا هلواك وبهوره  هلهوهو هاتو هأيته  عهانس هفاناسلهجقواتهفااوةأ  هاوهه

ههواههفأل طل ي نركهيوهأا هانكهَ ْختث هخ هفا  انخره ذهكنُته ت فهفالاي ههو  هي نرنيه ّللاع
ه.ه(78 خوَنهفاناوِيهوالهَلوَتْتهل ْطَتوةه"ه...هلمه ذفهَحوَةُبلفهش وفهَاآِزَةُ،مه

وأ لذها وهتق مهفنهفافلةكهفااسواس هوف خفةأه ها ء ساه هاه وفنه هرها  ه هكويهتهفياو سه ه ه
 ب ه هفذهشت هوف ههج ننهو ها لفاسه هوح وبهو ها  ولره هحله هجختهوهفا اكخه هف هفنهالةكهوف ههالط

كههمه يههههاههمه...  لقلاهههه "ه(80 لهوأفههيهذاههكهفااههخلطيه(79 وانههرهفا ههلفةهوجهه خهفااههسعهوكلهه هفاق ههله
جلهرتهجيهفو ه  ج ههفاا ن هخف لهفاوختهله"    تَرهلواء ج ه هاكل كهاره  ضهو سههارهكلهجويبه

لههجكويهههتهفافهههلةكهفااسواهههس هه(81 همههوكههه اكه ههه وضهف،هههلهح ههه هو سهههه744ه/127اهههن ههف اهههلله
فااهه وس هارتهه ههلهفكلهه هاههرهكليتههوهاههلةكهاشءفههخ ههلهلاههوبهغ بهه هف اههلةهو سههههاههرهف  ههط فلوعه

هفاقو س هوفا  كوعهفاءوةجس هوتروةمهفا ولكهفالبواس هلهفا يهوةكتوهورهفاء اويهفااولقخر.ه
ياو سه ه هف هفيتهوهوارهفانوحس هفاراهك أ هجه نهفافهلةكهفا هيهفوطو،هوها ة هلفهفاقه يخرهكويهتهف

فه فهه عهو هه هاوهوههلهتههلايهاهه وفنهفاء جهه هلهفذههههوخهفار  هه هاههرهفاغههزوفعهوجهه ذهفا هه نهجههيهجوتههوعه
لهوجهيه،ه فهفافه خهيفهاههفا اهرلخلهه(82 فا ومهوفةاخنسوهوفذةبساونهلهك وهفشوةهفا هذاكهف ره سهوط

ِ يمهههه فيكهاههخ هوكههونهاههرهاههوه،ههلهفسههههلويههههكههونهاط رههوهو هه هف بههوةهفا  ههلكهوحهه وبتمهفسقههل ه ه"ه  ههُ
ه.(83 فا  لكلهوأ بوة،وهجيهح وبتولهارهفاا سهوغخ ،وهارها لكهفألام"

فاوهفافلةهف   ىهكوا لوةأ هج مهتش هفا فوخةهفا هالةكهحلهوةأ ها ء ساه هاه وفنه هره
ا   ه هو،لهفا هطوسريهفذهشت هوفه ههفيشهغو هفا واه هل لفجته هفا شهوكلهفا ف  سه هاهرهاه فووعه

هوعهفا روة  هلهوف ط فبهف الةهجيهفا ش  هلاوبهفو نهفاللةكهفالبواس ه.هههو س هوفا أ هوح ك
ه
ه
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جدول يوضح ملخص لصورة الخليفة مروان بن محمد عند مؤرخي القرنيين الثالث والرابع 
 الهجريين
 

 الصورة السياسية واالدارية  الصورة الدينية  اسم المؤرخ
الصورة  
العسكرية 
 والحضارية

الصورة  
 النهائية 
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 الصورة السياسية واالدارية  الصورة الدينية  اسم المؤرخ
الصورة  
العسكرية 
 والحضارية

الصورة  
 النهائية 

هالةكها و  كههالةكها و  كهه  سا ه ره سوطه
امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

الةكهه
ها و  كه

ف رهه خب هه
هفا  نلةله

هالةكها و  كه

الةكهفياو س هلقلاه "هفنهه
ف افوةهاوةوتهفا هتق يمهه

فاوسر هاه"ه.هف اوا هه
ه155/خه2وفااسوا هلهض

امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

الةكهغخ هه
ها لفزي 

هالةكها و  كههفاو ذةله

الةكها وس هلقلاه "هفنهه
ا وفنهكونهلءخ  هش   هه

فارقلب هاا طو هجختو".هفياوبهه
ه250/خه9ف ش فاهلهض

امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

الةكهغخ هه
ها لفزي 

ف لهحنسا هه
هفا  نلةله

الةكهفياو س هلقلاه "هه
فنها وفنهكونهذفهفخبه

وةألهجو ل".ههجو له
 نظ  هف  بوةهه

ه350فاطلف لهخه

هالةكها و  كه
امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

الةكهغخ هه
ها لفزي 

هالةكها و  كههفاسرقلبيه

الةهف ح فثهفا يهوهرته
جيهوت هه.ه نظ  هتوةأخهه

واوههه76/خه3فاسرقلبيهلهضه
هلر ،وه

امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

الةكهغخ هه
ها لفزي 

هالةكها و  كههفاطو له
الةهف ح فثهفا يهوهرته
جيهوت هه.هتوةأخهفا الهله

هواوهلر ،وهه311/خه7ض

امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

الةكهه
ها و  كه

الةهلرضهف ح فثهفا يههالةكها و  كههف رهفولمهفاكلجي
وهرتهجيهوت ههله نظ  هه

امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

الةكهه
ها و  كه
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 الصورة السياسية واالدارية  الصورة الدينية  اسم المؤرخ
الصورة  
العسكرية 
 والحضارية

الصورة  
 النهائية 

واوههه330/خه8فاا لحهلهضه
هلر ،وه

هوحلوةأ ه

هالةكها و  كههف رهوو ةبهه

الةكها وس ها رف هلهه
لقلاه ه"هفنها وفنهتلا هه

فاء ج هوف ا ها   هونهه"هه
.هفارق هفاا أ لهه

ه212/خه5ض

امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

هالةكهغخ ه
ها لفزي ه

هالةكها و  كههف زخله

الةهلرضهف ح فثهفا يه
وهرتهجيهوت ه.ه نظ  هه

ه64/خه2توةأخهفا لاللهض
هواوهلر ،وه

امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

الةكهه
ها و  كه

هفا ارلخله

الةكهفياو س هلقلاه هه
"كونهه خلهف ه  فبهارهه
فاناوي".ه نظ  ها وضهه

ه201/خه3فا ،بلهض

هالةكها و  كه
امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

الةكهغخ هه
ها لفزي 

هالةكها و  كههااكلأهه

الةهلرضهف ح فثهفا يه
وهرتهجيهوت ه.ه نظ  هه

تاوةبهف امهلهه
هواوهلر ،وهه506/خه2ض

امهيرطيهفلهه
الةكهواك أ هه

هوحلوةأ ه

الةكهه
ها و  كه

ه
 : الخاتمة

ياهه ء  هج  هه هاههرهفان ههوئلههاههره هه  هخةفاهه ه،هه فهفا ل ههلرهوفاب ههلهجههيهفا فههوخةهفا وةأءسهه هل
هوف، تو 

ارههبهاهه ة يهفاقهه يخخرهخوةف هكوخهه ف هجههيهك ولهه هفا ههوةأخهف اههللهواههلةوفهجويبههو هاههرهحسههوكهفاء اههويهه-1
فا  نسههه هوف   قسههه هلهوفاهههتولفهلشهههكلهكوخههه ه  غطسههه هفافهههلةهفااسواهههس هلاههه وسوتتوهوفياو سوتتهههوهله
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يهتوةأءههههحخهلههه مهاهلةكها و ه كهوفا زمهفارضهانتمهجويبهفا سوخهفالو ه  ساه ه هره سهوطهجه
اههلةكها و هه كهوههرهكههله  ساهه هواههنتمهفاء ساهه هاهه وفنه ههرها  هه ههذفكهه ف هج هه كهحك تههمهاههرهخونه
فا اوسهلشءفس هفاء سا هارهفافلةكهفا  نس هوفااسواهس هوفاراهك أ لهوفا هو ه نطوهقهيااهههاهره

هف لهحنسا هفا  نلةله.ه
اهههمه وههه وفهتههه ك هاههه ة يهفاقههه يخخرهلوااههه ط هفالبواهههس هتاهههوههفاء اهههويهف اهههلأخرهفا  ههه   أرهجكويهههتهه-2

اههلةتتمهجههيهفانههلفحيهفا  نسهه هوفااسواههس هوف خفةأهه هوفاراههك أ هاههوه ههخرهفياو سهه هواهه وس هحاههبه
هحوا هكله  سا ه.

ولهوعهفا ه ة خرهشغ تهالةكههفاء سا ها وفنه رها   ههولهتلاسههفاء ج هااوح هكوخ كهجيهك هه-3
هوةت هلفلةكههوئ هواك له هيقت هي سا ها ا لحوعهفا يهحققتوهجيهفااوت هفاش قس ه.ه

لر هتلايها وفنه رها   هفاء ج هوفاتهفاا ره  وا ههارهكلهح بهوالبهلهوتاه مهخواه ههه-4
ا تواكهه هتر  أتههوهفا شههوكلهوفافهه فووعهفا ف  سهه هو طهه هفاهه ولكهفالبواههس هفا ههيهفاهه ا لهفا ،ههوه

هغتهذةوتتوهجيهوت هه.هوب 
اهه اكهةكههزهفا  ة ههلنهو هه هت ههكهف حهه فثهاههس وهح كههوعهفا روة هه هفا ههيهوفجتتههوهفاء ساهه ه -6

اهه وفنه ههرها  هه هاههرهخونهفاطرههرهلشءفههس هفاء ساهه هفوهف شههوخكه تههوه ههواههمهي   ههلههوزةهاههقلطه
 ه هفا وا هف الأ ه ه هلهكويهتهاهلةتههفياو سه هلشهكلهوهومهلهواته فهي كهرهفاقهل هفنهاه وفنه هرها 

هكونهفا جلهفافذهجيهفازارهفاءط .ه
ه
ه
ه
ه

 الهوامش :

 

لهاء ف هتوةأخهخاشقهلهت قخقهفح  هةفتبهح لشهوههههأ لهفاقوامهو يه رهفا اره رههب ه ف رهواوك لهه(هه1 
 .هه215/ه24مهله1989لهخفةهفااك لهخاشقله1ا   هيوجيهفار  لهط

لهخفةهطخب هلهههه2ه(هلهتوةأخه  سا ه ره سوطهلهت قخقه هفك مه سويهفار  لهلهط240 ره سوطهله  سا ه هع(هف2 
 .هه216/ه24 هف رهواوك لهاء ف هتوةأخله404لههه1985فا أوضهله
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فا لزةله ع هه(هه3  فا  كه رها   ه وو ه فاك خ لسله فاء اويل1213ه/610ف ره ف بوةه جيه ف ك اويه ت قخقهه  م(له
ط فاغوا لله وو  ه فا نلةكلهه1اواذه ره فا   ن ه فانش له فكنويه فالطنس ه جت ه فا  كه اك ب ه لهه2008له مه

 .هه2/1196
ملهه1985وو هوفانش هوفا لزأرلهلغ فخلههجوةو هو  لهفاء سا هفا قوتلها وفنه رها   لهخفةهوفاطها طب(هجلزلهلهه4 

 .ه17خ
هلها  زأ ه نظ  هفا ،ويلهههه72ف  فهسمهف ش  هفانءريلهفح هفا فيهجس هافربهنهفازبخ لهه لهف كنونهان هه(هه5 

م(لهاخ هفو مهفانو يلهت قخقهشرخبهف ةي وطهلهه1348ه/748ش سهفا  رها   ه رهفح  ه رهول ونه ع ه
ه.هه4/35مهله1981فانش هوفا لزأرله خ وعلهلها ااههفا اوا ها طبوو هوه1ط

م(هلهفياوبهف ش فالهت قخقه هاتخلهزكوةهوهةأوضه892ه/279(هفاو ذةلهلهفح  ه رهي خ ه رهجو  ه ع6 
 هااتل هلهفارخلنهوفا  فئقهجيهف بوةهفا قوئقلهاك ب ههه9/217لهه1996فازةك يهلهخفةهفااك هله خ وعهلهه

 .ه3/155  فا لن لهلغ فخلهخلهعهل
 .ه24/216ف رهواوك هلهاء ف هتوةأخله ههه404 ره سوطهلهتوةأخهلهه(هف7 
لهفا ك ب هفارف أ هلهه1م(لها وضهفا ،بهواروخنهفاال، لهط957ه/346فا ارلخلهلهو يه رهحاخره ع هههه(8 

 .هه194/ه3مهله2005 خ وعله
لهخفةهفاك بهفار  س هله خ وعه1ه(هلهت قخق هوو هفا اخ هفا  حخنيلهط328ف رهوو ةبههلهفح  ه رها   ه ع(هه9 

ه.هه5/211لهه1983له
فانوش هه(هه10  ف رهف بكهلهف لهلك هوو  هلهفا ةكهفاا س هجيهف بوةهفا وا هف الأ لهت قخق ه خ ي هةفت ههوآ  ونله

لهه خ.مه ح ويله فابو يه لهه1982 سا ه فا وا هههه435/ه4مه اقلطه له ا   ه ا وفنه ره لهار له حوخبه ف له  ه
 .ه65لهه1982ف الأ لهخفةهفااك لهخاشقلهه

ههكونهههه87(ه زأ ه رهو  ه ره،وخ كه رهفاازفةللهف له وا لهفاخ هفار فهخخرلهويوئبها وفنه رها   لهوا هان هه11 
 .هه208-207/ه6ملههلها  زأ ه نظ  هفا ،ويلهاخ هفو 132لط  هشاووو هه  ههفالبواخخرهان ه

 .هه19-18جلزللهفاء سا هفا قوتلله(ه12 
 .هه75-6/74فا ،ويلهاخ هفو مله(ه13 
لهخفةهفا روةالهه4فا روةاهلهت قخق هك وعهوكوش لهطهه،ه(ل276أ لها   هوو ه ه رهاا مه عهف رهه خب له(ه14 

 .هه194/ه3 هفا ارلخللها وضهفا ،بله369فاقو، كلهخ.عهله
 .هه2/1195يهجيهف بوةلهف رهفاك خ لسلهف ك او(ه15 
ه.هه154/ه3ااتل لهفارخلنهوفا  فئقله(ه16 
م(هلهفا ن ظمهجيهتوةأخهفا  لكهوف املهه1200ه/597ف رهفاالزللهج و هفا  رهف يهفاا ضهوو هفا ح ره ع ه(هه17 

ه.ه7/260ت قخقه ها   هوو فاقوخةهوطوهوافطا هوو فاقوخةهوطولهخفةهفاك بهفار  س له خ وعلهخلعهله
فااخلطيلهه18  فا  ره ع هه(ه لهه1505ه/911ج  ه فاء اويلم(ه له خ وعلهه1ط  توةأخه ف رهحزمه   مله2003لهخفةه

فا    كله203 فا   ك ه ،ن فولله ا اا ه فار بس له ف ا ه توةأخه ف تاو ه وف ه فار له ا   ه فط سله  ه
 .ه4/163ملهه2017
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فاار ه رهخة،مه،لهارهف،له  اونهوأقو هفيههكونهالا هاونيها وفنلهاكرهخاشقهو،لهفو هارههو هلء قهه(هه19 
فاق فنهوزومهفنه هامه  ء هف  فهسمه  خ  هو هك مهالا هوفنهذاكه هيالزهو  ه لهه  هه وا ه رهوو  هه

ان هه ف105فاقا له فاا فيه ف يه فا  ره و وخه كلخ له ف ره ا  زأ ه نظ  ه لهه1372ه/ه774ا ووخله عهههله م(ه
 .هه350/ه9مهله1992فاو في هوفانتوي لهخفةهفا روةاله خ وعله

م(هلهفااء لهجيهف خفبهفاا طويس لهخفةهاوخةله خ وعله1309ه/709 رهطبوطبولها   ه رهو يه ع هه(هف20 
لهه ف138خلهعه اطبر ه وف الأرله فا فش  ره فار بس ه  ج ه فا وا ه توةأخه فا ووخلله كو ته فا فولله  ةشوخلهه ه
 .ه224ملهخ1970لغ فخ ه

فابر بكيلهط(هه21  جوةسهوانخ ه فاخره يوسهه فاشرلبهف ا اس لهت ج  ه ه توةأخه له فار مهه5  وك  ونلهكوة ه خفةه له
 .هه162مهله1968ا    خرله خ وعله

 .ه434/ه4ف رهف بكلهفا ةكهفاا س له(ه22 
فاء ج لهت قخق هوو فاا وةهفح  ههههم(هلهاآك هف يوه هجيهاروام1417ه/820 عههأح  ه رهو ي  فاق قشن لل(هه23 

 .هه162/ه1ج فضلهووامهفاك بله خ وعلهخلهعهله
ه(هلهف غوييهلهخفةهفحسويهفا  فثهفار بيهله خ وعهلهه356ف لهفاا ضهف ااتوييهلهو يه رهفا اخره عهههه(24 

هه(هلهتوةأخهخاشقهلهت قخقه 571 هوأنظ ه ههف رهواوك هلهف لهفاقوامهو يه رهفا اره هه9/96لهههه1994
 .ه65/ه47لهه1995و  ه رهغ فا هلهخفةهفااك له

 .هه66ف لهحوخبلها وفنه رها   لههه(25 
فاكوتبلهفح  ه ره لايلهفا كوج كهوحارهفارقو لهت قخق هو يها   هو  لهاك ب هفااويايلهخ.ملهخ.علهه(هه26 

 .ه76خ
 .هه212/ه5ف رهوو ةبهلهفارق هفاا أ له(ه27 
 .هه272مهله2000لهفا ك بهف ا ايله خ وعله7شوك لها  لخهلهفا وةأخهف ا ايهجيهفارت هف الللهط(ه28 
 .84/ه3مله1939م(لهتوةأخهفاسرقلبيلهاطبر هفار  للهفانايله897/ه284فح  ه رهيرقلبه عهه(29 
 .هه104-310ف لهحوخبلها وفنه رها   له هوا  اواخله نظ ه ههه9/147(هفاو ذةلهلهفياوبهف ش فاهلهه30 
 .هه208/ه5ف رهوو ةبههلهفارق هفاا أ له(ه31 
ف  فهسمله922ه/310فاطو للها   ه رهج أ ه عهه(هه32  فاالله ف له فا الهوفا  لكلهت قخق ها   ه توةأخه م(له

 .هه7/299مهلهه1964لهخفةهفا روةالهاف لهه2ط
ف بكه عهه(هه33  فا  ره  خله ره فحه1363ه/764فافا لهلها حه لوالفسوعلهت قخق ه فالفجيه ف ةي وطههم(له   ه

ه.ه6/105ملهه2000لهخفةهفحسويهفا  فثهفار بيها طبوو هوفانش هوفا لزأرله خ وعله1وت كيهافطا لهط
فا  لله34  يوهلعه ا  زأ ه نظ  ه فااتوعله ج سره اره فاابو ه ت سطه توه خاشقه ه به انطق ه فاغلط  ه  ع ه(ه

 .هه4/219لههم1957ارامهفاو  فنلهخفةهاوخةهله خ وعلهلهم(1229ه/626
 .هه368ه خب لهفا روةالههف ره(ه35 
(هار ك هفازفب هو،يهفا ر ك هفا يهج عه خرهف الأرهوفالبواخخرهو  هيت هفازفبهجيهفا لالهوفي تته تزأ  ه36 

هلها  زأ ه نظ  هغنسملها   هههه132فااس هف اللهو، وبها وفنهي له  خهفاشومهوارهكمهفا هاف هان هه
 .هه84ملهخه1938بر هفار لملهفاقو، كلهلكلها وارهفاا لكهجيهتوةأخهفاء اويهوفا  لكلهاط
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م(لهتوةأخهفاقلوويهلهههت قخق ه1062ه/454 هفاقلوويلها   ه رها ا ه علهه7/299توةأخهفا الل(هه37 
 هف ره   ونلهه379مهلهه1995ج خلهوو  ها   هفا ف للهاك ب هفا  كهجت هفالطنس لهجوار هفمهفاق ىلهه

 .ه112/خه3لهض1971ا اا هف و  يهله خ وعلهوو فا ح رلهتوةأخهف ره   ونلهانشلةفعه
توةأخلهه38  جيه ف ك اويه فاك خ لسله ف ره فا كيل2/1194(ه حاخره عهههه ه فا  كه ره ههم(له1699ه/1111وو ه

لهخفةهه1ا طهفانالمهفارلفايهجيهف نويهف وفئلهوفا لفايلهت قخق هووخ هفح  هوو هفا لجلخهوو يهارلضلهط
 هه.3/342لهههم1998فاك بهفار  س له خ وعله

 .ه435/ه4ف رهف بكلهفا ةكهفاا س له(ه39 
 هف رهواوك لهاء ف هتوةأخهلهه3/194 هفا ارلخللها وضهفا ،بلهههه408لهههه404ف ره سوطهلهتوةأخهلهه(هه40 

 .هه24/223
 .هه384 هفاقلوويلهتوةأخهفاقلوويله194/ه3فا ارلخللها وضهفا ،بله(ه41 
 .هه404له هوأنظ ه هف ره سوطهلهتوةأخه194/ه3فا ارلخللها وضهفا ،بله(ه42 
وفا لزأرلهه(هه43  وفانش ه ا طبوو ه فا   له خفةه فا  سطله فاقوالسه يرقلبله ا   ه ره فا  ره اا ه فلوخلله فااخ وزه

 .هه956-955ملهخه2008فاقو، كله
ف يهفا ارهفح  ه رهجوةسلهارامهاقو سسهفا غ لهت قخق هوو فاا مها   ه،وةونلهخفةهفااك ه(هف رهزك أولهه44 

 .هه3/320ا طبوو هوفانش هوفا لزأرلهخ.ملهخ.عله
 .ه473/ه4ه(هلهااونهفار بلهخفةهاوخةله خ وعلهخ.عله711 عههها   ه رهاك مه رهو  ه(45 
فاق آ(هه46  فا لله جيه فاانس ه فافلةكه و يله حاخره ا   ه لههفافغخ له فانايه ا نش له فا شخ ه خفةه ملهه1981ييله

 .ه37خ
 .ه4فار خفوللهابوحه خ لهلهفا لفا هفافلةلهجيهالةكهف يشقو لهخ.هملهخ.هعلهخ(ه47 
 .هه218-217/ه9فياوبهف ش فاهلهه(48 
حنسا ه علهه(هه49  خ.ملهه897ه/284ف له فا  فثله فحسويه فخفةكه ووا ه وو فا نرمه ت قخق ه فاطلف له ف  بوةه ه م(له

 .هه350مهلهه1959
م(هلهه1348ه/749ف لهجلله هشتوبهفا  رهفح  ه عهههه هفار  لل218/خ9فاو ذةللهفياوبهف ش فالهههه(50 

مهلهه2010ك بهفار  س له خ وعلههلهخفةهفا1ااواكهف لفوةهجيهااواكهف افوةلهت قخق هات لهفاناملهطه
 .هه24/350

 .ههه3/194ا وضهفا ،بهلههه(51 
 .هه3/201ا وضهفا ،بلهه(52 
 .هه9/250فاو ذةللهفياوبهف ش فالهه(53 
 .هه48مهله2015لهخفةهفاا هلهو ونلهه1فالأسهلهكوالهطههلهفا  وأذهورهفاناسهجيهفارف هف الللهطه(54 
 .هه3/194فا ارلخلهلها وضهفا ،بهلههه(55 
 .هه1/48اوحاهلهو  وه رهل  لهفا وضهجيهف   هفا  لكلهخ.ملهخ.علهفاه(56 
 .ه2/155مهلهه1990لهخفةهف  لفيهله خ وعله1ف اوا هوفااسوا لهت قخق هو يهشخ للهط(57 
 .ه250/ه9فياوبهف ش فاهلهه(58 
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 .351-350ف  بوةهفاطلف هلهه(59 
 .ه369فا روةالهه(60 
 .ه5/212فارق هفاا أ لهه(61 
 .ه10/47ف رهكلخ لهفاو في هوفانتوي لهه(62 
 .ه203توةأخهفاء اويلههه(63 
 .3/348فا كيلها طهفانالملهه(64 
 .ه24/349فار  للهااواكهف لفوةلهه(65 
طهه(66  ف ا مله جيه حوك  ه فا كه خةفا ه و ه ف الأ ه فاء ج ه و  له جوةو ه ا نش هه1جلزلله فاش و ه خفةه له

 .146مهله2009لههوفا لزأرلهو ون
شخ للط932ه/320فاكلجيه عهه(هه67  ت قخقه و يه فاا لحله له له خ وعلهه1م(ه ف  لفيه خفةه لهه1991له مه

 .ه8/314
 .ه7/312فاطو للهتوةأخهفا اللههه(68 
م(هلهك وبهفال كهه961ه/350 هفاكن للهف يهو  ها   ه ره لايه عهلر هه321/ه7فاطو للهتوةأخهفا اللهههه(69 

 .89مهله1908ويهفاسالوخخرله خ وعلهوك وبهفاقلوكهلهاطبر هفال
ا   ه علههه(70  زك أوه زأ ه ره ف يه ف زخلله خاشقله ف،له فوطسوعه زأوخكه جيه ا وفنه حل ه طب ه فيظ  ه

فاقو، كلهه945ه/334 ف ا ايله فا  فثه فحسويه اان ه حوخب له و يه ت قخق ه فا لالله توةأخه لهه1967م(ه مه
 .ه2/65

 .ه107بلها وفنه رها   له هف لهحوخ218-217فاكن للهك وبهفال كهلهخه(71 
 .ه2/61ف زخللهتوةأخهفا لاللهه(72 
 .ه229-228-9/227فاو ذةللهفياوبهف ش فالهه(73 
 .ه352-351 هفا  نلةللهف  بوةهفاطلف له2/155ف رهه خب لهف اوا هوفااسوا لههه(74 
 .ه3/201 هوأنظ  هفا ارلخلهلها وضهفا ،بهله2/155ف اوا هوفااسوا هلهه(75 
 .ه3/201ا وضهفا ،بهلههه(76 
 .ه3/201ا وضهفا ،بهلههه(77 
 .ه3/201ا وضهفا ،بهلههه(78 
 .ه224مهلهه1986لهخفةهفااخللهو ونلهه1وطلفنلهحاخرهلهف الألنهوفاء جهلهطه(79 
 .ه203توةأخهفاء اويهلههه(80 
 .ه374-372ا  اواخله نظ  هف ره سوطهلهتوةأخهلهه(81 
 .ه351-348 نظ  هتوةأخه  سا ه ره سوطهلهه(82 
 .ه3/201ا وضهفا ،بهلهه(ه83 


