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related to this sect in terms of proportion and naming, as 
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 ًَادلبحث انثا 
 إشكانٍت انُشأة ٔاألصم
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 ثانثًا: أبزس انشخصٍاث: 
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النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

فانطٕفاٌ األٔل

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

أيا انطٕفاٌ انثاًَ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

عقٍذة انٍشٌذٌت فى انشٍطاٌ أٔ طأٔص ادلهك

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 يل ٱُّٱ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

َّننىن من زن رن مم ام

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 جئ يي ٹٱٹٱُّٱ

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ

َّختحت
َّممام  يل ىل مل يك..... ُّٱ

َّ  جن مم خم حم جم ........ ٹٱٹٱُّٱ
 مت خت حت  جت هب مب ٹٱٹٱُّٱ

َّ مح جح مج حج مث هت

 مت خت حت  ........ ُّٱ
 زثرثىتيت نت مت زت رت ٱُّٱٱَّ مث هت

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

َّلكمك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث

َّزث نتىتيترث مت زترت يب ىب ....... ٱٹٱُّٱ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 عقٍذة انٍشٌذٌت فى تُاطخ األرٔاح:

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 أيا اختالفّ يع انعهى : 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

أيا يصاديتّ انٕاقع

  أيا يصاديت ْذا ادلعتقذ نهذٌٍ انصحٍح .

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

  هس مس هث مث هت مت ُّٱ
َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش

 خئ حئ ٱُّٱ
 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ
َّ ...... مثهت

 جح مجحج ُّ
َّٱجض مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ  مح

  مف خف حف جف ٱُّٱ
 هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق

َّ  حن جن مم خم حم جم

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 ني ٱُّٱ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

َّ حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ

َّ جي  يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱَّ هب

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ
 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك
َّ ين ىن

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ
َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 خئ حئٱُّ
 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ
 خص حص مس خس حس جسمخ جخ  مح جح مجحج مثهت
َّجضمص

 هب مب هئ مئ هي مي  خي حي.....ٱُّٱ
َّمثهث هت مت

 مع ٹٱٹٱُّٱ
َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جفمغ جغ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ

 ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل مل يك ىك

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى

َّ مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حبجب هئ
 ىن نن من زن رن مم ام يل ٱٹٱُّٱ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

َّزيمي ري ٰى  ين

 عقٍذة تعذد اَذلت ٔجتظذْا عُذ انٍشٌذٌت 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 حط مض خض حضجض  مص خص حص مس خسحس ٱُّ
َّ جغ مع جع مظ

َّحضجض  مص خص حص مس خسُّ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 مظ حط مض خض
 مع جع

 أبزسْا كًا ٌقٕل طادتُا انعهًاء : 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 خف حف.... ٱُّٱ
 َّ  جم ...... جكمق حق مف

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 يق ٱُّٱ

 رن  ممام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك

َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من زن

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ
َّ ىث  نث

 ىن من خنحن جن يم ىممم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه  ين
َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

 مه ينجه ىن من خن حن جن يم ٹٱٹٱُّٱ
                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

  مص خص حص مس خسحسٱُّٱَّيهجي  ىه
َّمعجغ مظجع حط مض خض حضجض

 مص خص حصمس خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ

َّ جغمغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 عقٍذة انٍشٌذٌت يف خُٓى

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

أيا انُقم

 ٹٱٹٱُّٱ

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
َّ خن حن جن

ُّٱ

َّ

 زت رت يب ىب .. ٱُّٱ
 َّ مك..يتىت نت مت

 جل مك لك خك حكجك مق  حق  ٱُّٱٱ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

  َّ  خل حل

 ىي ني ميزي ري ٰى ين  ىنُّٱٱٹٱٹٱ
 َّهئجب مئ خئ حئ  جئ يي

َّ ميزي ري ٰى ين  ىن  ُّٱ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 

 أيا انعقم : 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 حط  مض خض حض جض مص خص حص ... ٱُّٱ

َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 أْى انعباداث انٍشٌذٌت:

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 أٔالً: انصالة:

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 : انصٕو: ثاٍَاً 

 

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
  والمعتقد

 

 ثانثًا: انشكاة:

 رابعًا: احلح:

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النسبت والنشأة  اليزيديت بين إشكاليت
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