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 :تقديم
ٌٰ دضةربى ٠سٲؿةن ٣ذُػٮٱًؿ إٱٞػةًع ا٣نػٕؿً  ٔىؿكًػ ٔىؿىؼى ا٣ٕىؿي ا٣ٕجٌةق  ٌٰ  ةن ا٣ٕؿثػ

كٝةٚٲحن، كد٪ة٦ٯ ٬ؾا اٵ٦ؿي ظذٌٯ ث٤ٖ ا٣ؾركة ثْ٭ٮر ٨ٌٚ ا٧٣ٮٌمػعةت اٵ٩ؽ٣كػٲٌحإ إٌف 

٫ي ا٣٪ْؿى ٩عٮ ا٣جعػر ٚػٰ صػؾكر ٝؽٱ٧ػح ٣٭ػة   مٲٮعى ٬ؾق ا٣ذضةرب اٷٱٞةٔٲٌح ٱيٮصِّ

 ٵٌف دٌُٮرى ا٣نٕؿ ال ٱ١ٮف إاٌل ثذضةرب ٝؽ د٪ضط، كدي١ٍذىتي ٣٭ة االقذ٧ؿارٱٌحإ

ٌٰ ظذٌٯ ٩٭ةٱح ا٣ٕىؿ اٵ٦ٮٌم  ٱ٭ؽؼي ا٣جعري  ٰٚ دضةرب إٱٞةع ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث

كٝةٚٲحن، كذ٣ٟ ثضالء ٦ىْ٭ؿٱ٨ ٦ي٭٧ٌػٲ٨ ٦ػ٨  ةن إ٣ٯ دأوٲ٢ً صة٩تو ٨٦ دةرٱؼ٫ كز٩

، ك٣ػ٥ ٱعذٛػ٢ٍ  ٓو ا٣ذضةرب اٷٱٞةٔٲٌح، أمةرى إ٣ٲ٭٧ة ا٣ٞؽ٦ةءي ٤ٔٯ ٩عٮ ٱكٲؿو كقؿٱ

 ث٭٧ة ا٧٣ٕةوؿكف، ك٧٬ة: ا٣ذَّك٧ٲٍ كا٣ٞٮادٱفإ

٤ٔػٯ ا٧٣ٕػةص٥  ان ٣جعر ص٤ٕخ اقذٞؿاءى ٦ةدٌد٫ ا٧٤ٕ٣ٲٌػح ٦ٞىػٮرإٌف صٌؽة ا

 ٌٰ ا٣ٞؽٱ٧ح ك٤ٔٯ ٦ىةدر ا٣نٕؿ ك٩ٞؽق، ٦ٓ ا٣عؿص ٤ٔٯ ا٣ض٧ٓ ثػٲ٨ ا٣ذػةرٱؼ

                                                 

()  ي٣ٰٞ ٬ؾا ا٣جعر ٰٚ )٩ؽكة ا٣نٕؿ كآٚةؽ ا٣ذضؿٱت( ا٣ذػٰ أٝة٦ذ٭ػة ٤٠ٌٲٌػح اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ أ

 (إ56/1/5139-52اٷ٩كة٩ٲٌح ثضة٦ٕح ا٣جٕر ثذةرٱغ )

() إصة٦ٕح ظ٤ت -ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  ٰٚ أقذةذ 

  ـإ31/7/5139كرد ا٣جعر إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ٌٰٛ ٰٚ ٔؿض ا٧٣ةدٌة ا٧٤ٕ٣ٲٌح ٦٪ةٝنذ٭ة، القذ٪جةط اٵظ١ةـ ا٣ذٰ ا٩ذ٭ٯ ك كا٣ٮو

 ٰٚ ّة٬ؿدٰ ا٣ذك٧ٲٍ كا٣ٞٮادٱفإ إ٣ٲ٭ة ا٣جعر

 التَّسِمْيط: -1
٧ٍ، ك٬ٮ ،ة٣ذَّك٧ٲٍ ٣٘حن ٣ـكـي ا٣نٰءٱيؿاد ث ٞي٫ ٤ٔٯ ا٣كِّ ٤ٲ ٍي  أك دٕى ٦ػة  ا٣ؼػٲ

٦ٍذي٫ أك  :ق٧ٌُخي ا٣نٰءى  إ ك٬ٮ ٦ىؽري ٝٮ٣ً٪ة:ك٩عٮق ٚٲ٫ ا٣ؼؿزي  ةن داـ ٦٪ْٮ٦ ـً ى إذا ٣

ٍ٧ ٤ٌٔٞذ٫ ٤ٔٯ ا٣كِّ
(3)

، ٱؽؿُّ ٤ٔػٯ ًػ٥ٌ مػٰءو »   ٚػ ا٣كٲ٨ي كا٧٣ٲ٥ي كا٣ُةءي أو٢ه

ق ث٫ «إ٣ٯ مٰء كمؽِّ
(5)

 إ

ٚؼةٌص ثذكػ٧ٲٍ ا٣ٞىػٲؽة  األّول٩ٮٔةف: أ٦ٌة ا٣٪ٮعي  ةن ظك٤٣ذك٧ٲٍ اوُال

ٌٰ ٤٠ٌ٭ة، كٝؽ ٌٔؿ٫ٚ  ٰى ث٭ػؾا »: ثٞٮ٣ػ٫ ٬(117)ت أثٮ ا٣ٞةق٥ ا٣ـصػةص ػ٧ِّ إ٧ٌ٩ػة قي

ًٍ ا٤٣ؤ٣ؤ، ك٬ٮ قً  ةن االق٥ دنجٲ٭ ٤٫ٍ ثًك٧ٍ ٫ ا٣ؾم ٱ٧ٌُّ ًؽ ظى  ،١ي ؿُّ ٛى ى ٕي٫ ٦ٓ د ج٫ِّ، كٱض٧

ة ٠ةف ٦ي  َّٞ ٦ي ك ،ؽى ا٣ٞٮاٰٚٛذىؿً ك٠ؾ٣ٟ ٬ؾا ا٣نٕؿي ٧٣َّ ٕى ٫ ةن جذى كدؿدُّق إ٣ػٯ  ،ثٞةٚٲحو د٧ٌُّ

ٙه ٦ػ٨ أمػٲةءى  َّػ ٣ ٍه ٦يؤى ي٪ًٲىٍخ ٤ٔٲ٫ ٰٚ ا٣ٞىٲؽًة وةر ٠أ٫َّ٩ ًق٧ٍ ا٣جٲخ اٵٌكؿ ا٣ؾم ث

ذؿٝىحو  «٦ٛي
(1)

ٌٰ ٤ٔػٯ  ٌٰ ٝؽ أٌقف ا٧٣ٕ٪ػٯ االوػُالظ إ ك٨٦ ا٣ٮاًط أٌف ا٣ـٌصةص

ًٍ ا٤٣ؤ٣ؤ، ةن دنجٲ٭»ا٧٣ٕ٪ٯ ا٤٣٘ٮٌم إذ قٌٮغ دك٧ٲذ٫ ثة٣ذك٧ٲٍ:  ٫  ثًك٧ٍ ك٬ٮ ًقػ١ٍ٤ي

ج٫ِّ ًؽ ظى ؿُّ ٛى ى ٕي٫ ٦ٓ د  ، ٚ٭ؾا ا٣ك٤ٟ ٬ٮ ٝةٚٲػح ا٣ٞىػٲؽة ٤٠ٌ٭ػةإ«ا٣ؾم ٱ٫ُّ٧ٌ، كٱض٧

 ك٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ق٫١٤ ا٣ٞؽ٦ةء ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ٕؿكض كا٣ٞٮاٰٚإ

ٚؼةٌص ثذك٧ٲٍ ثٲخ أك أثٲةت ٨٦ ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌم  كٝؽ  الداىِكأ٦ٌة ا٣٪ٮع 

٣نٕؿي ا٧٣كػ٧ٌٍ ٚة٣ػؾم ٱ١ػٮفي ٚػٰ ٚأ٦ٌة ا»ثٞٮ٫٣:  ٬(192ٌٔؿ٫ٚ اث٨ ٚةرس )ت

ٕي٭ػػة ٝةٚٲػػحه ٦يؼة٣ٛػػحه، ٦يكػػ٧ٌُحه، ٦يالز٦ػػحه  قػػًُؿ ا٣جٲػػًخ أثٲػػةته ٦ىٍكػػ٧يٮَحه، دض٧

                                                 

 إٱ٪ْؿ: ٣كةف ا٣ٕؿب كدةج ا٣ٕؿكس: ق٧ٍ (3)

 ٦ٕض٥ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح: ق٧ٍإ (5)

 إ112ص ا٧ٕ٣ؽة  (1)
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«٤٣ٞىٲؽة
(4)

ٌٰ )ت ةن ك٩ضؽ دٮًٲع إ ؿصػة٩ ًٙ ا٣ضي  ٬(٣836ؾ٣ٟ ٰٚ ٝٮؿ ا٣نؿٱ

، ٦ػٓ » ا٣ذك٧ٲٍ: ةن ٦ٌٕؿٚ ٓو كاظػؽو ٍض دىٲٲؿي ٢٠ِّ ثٲخو أرثٕحى أٝكةـ: زالزذي٭ة ٤ٔٯ قى

ٞىٌٰ ا٣ٞىٲؽةي ٦ؿأةًة  ةٚٲح ٰٚ ا٣ؿاثٓ، إ٣ٯ أٍف دى٪ٍ ٞى «ا٣
(5)

 إ

: ٌٰ ٞىٌٰ ا٣ٞىػٲؽةي » ٗٲؿ أٌف ٝٮؿ ا٣نؿٱٙ ا٣ضؿصة٩ ، ةن ٣ػٲف وػعٲع «إ٣ٯ أٍف دى٪ٍ

٬ػؾا كٵٌف ٬ؾا ا٣٪٧ٍ ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ٥٣ ٱيكذؼؽـ إاٌل ٰٚ ثٲخ أك أثٲةت ٨٦ ا٣ٞىػٲؽةإ 

ضػةؿ ا٣ٕػؿكض ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ق٫١٤ ا٣ٞؽ٦ةء ٰٚ ٦ضػةؿ ا٣جالٗػح ا٣ٕؿثٲٌػح، ال ٦

 كض كا٣ٞٮاٰٚإؿكا٣ٞٮاٰٚ، ٦ٓ أٌف و٤ذ٫ ث٧ضةؿ ا٣جالٗح ٦ٮازٱح ٣ى٤ذ٫ ثة٣ٕ

ػػ٧ٍَّ  ٍى أك ا٣نػػٕؿى ا٧٣يكى ا١٣ؿٱ٧ػػح ا٣ذػػٰ ديػػ٪٥ْي  ثةٵظضػػةرً  مػػجٲ٫ه إٌف ا٣ذكػػ٧ٲ

ػػ٭ة إ٣ػػٯ اٳػػػؿ ثًكػػ٦ض٧ٮٔػػةتو ٦ي  ٌي كديكػػ٧ٌٯ  ،٣٭ػػة ٩ػػة٥ّو  ٍو ٧ٍ ذذةثٕػػحن، ٱينػػؽُّ ثٕ

ٍى ٝىػٲؽدى٫ا٣ٞىٲؽةي ٦٪٫ ثىٲً٘ح اق٥ً ا٧٣ٕٛٮؿ )٦يك ػ٧ٌ حن( ٨٦ ٝٮ٣٪ة: قى ُى َّ٧
(6)

أك  ،

٧ٍ  ٦٪كٮبو  ةق٥و ث (ًق٧ُٲٌح) ًٍ إ٣ٯ ا٣كِّ
(7)

 إ

ٍى ا٣نٕؿ ٩ٮٔةف: ٩ٮعه ٱن٢٧ي ا٣ٞىٲؽةى ٤٠َّ٭ة، كآػؿي ٱنػ٢٧ي ثٲذػ أك  ةن إٌف دك٧ٲ

 ثٲةتو ٦٪٭ةإ كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ثٲةف ٣ؾ٣ٟ:ثٲذٲ٨ً أك ثٌٕحى أ

ا٣ػؾم ا٣ذكػ٧ٲٍ  إ٣ٯاوُالظٲٌح  إمةرةو  أٝؽـي ثؿهْى القمْعة كلٍّا:  1-1

ؿ ث٨ي  ٬ة ا٤٣ٲري ٠ؿى ذى  ٱن٢٧ي ا٣ٞىٲؽةى ٤٠َّ٭ة ٌٛ ا٧٣ْ
(8)

ا٣ؼ٤ٲػ٢ً ثػ٨ً أظ٧ػؽى ، وةظتي 

                                                 

 ٦ٕض٥ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح: ق٧ٍإ (4)

 إ  83-81ا٣ذٕؿٱٛةت، ص (2)

 ا٣جالٗح: ق٧ٍإٱ٪ْؿ: أقةس  (6)

 د٭ؾٱت ا٤٣٘ح: ق٧ٍإٱ٪ْؿ:  (7)

ٌٛؿ  (8)  أظ٧ػؽ ثػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ٢ وةظت قٲٌةر، ث٨ ٩ىؿ ث٨ - راٚٓ اث٨: كٝٲ٢ -٬ٮ ا٤٣ٲر ث٨ ا٧٣ْ

ـٌ ا٣ٛؿا٬ٲؽمٌ  : ٠ةف ا٤٣ٲري ٨٦ أ٠ذًت ا٣٪ػةًس ٚػٰ ز٦ة٩ػ٫، ثػةرعى (596)تإ ٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ي ا٧٣ٕذ

ك٠ػةف ا٤٣ٲػري : ٬(764ٌم )تإ كٝػةؿ ٔ٪ػ٫ ا٣ىػٛؽثة٣نٕؿ كاٵدب كا٣٪عٮ اٵدًب، ثىٲؿان 

ٛي ةن وة٣ع رصالن  ، ك٥٣ ٱٛؿغ ٨٦ ٠ذةب ا٣ٕٲ٨، ٚأظتَّ أٍف ٱ٪  =ٜى ا١٣ذةبي ثةق٫٧، ، ٦ةت ا٣ؼ٤ٲ٢ي
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ٙي  ،٬(371ا٣ٛؿا٬ٲؽٌم )ت ٌ ػٕؿي »ٝٮ٫٣:  ، ٰٚ)ا٣ٕٲ٨( ٦ٕض٥ً  ٦ؤ٣ ػ٧ٍَّ:  ا٣نِّ ا٧٣يكى

ٕي٭ػة ٝةٚٲػحه  ػةة، دض٧ ٌٛ ٞى  ا٣ؾم ٱ١ٮفي ٰٚ وؽًر ا٣جٲًخ أثٲةته ٦نُٮرةه أك ٦٪٭ٮ٠حه ٦ي

ٰى  ٤٣ٞىٲؽةً ٦ؼة٣ٛحه الز٦حه  ٚىػؽري ٠ػ٢ِّ ٝىىػٲؽةو ٦ًىػؿأةًف ٚػٰ  إإإظذػٯ د٪ٌٞػ

٧يٮط ق ٰٚ قي ، ز٥ قةاؿي «ثٲخو
(9)

ٍؿثةف ٦ػ٨ ا٣ذكػ٧ٲٍ: أ٦ٌػة  إ ًى  ًٙ كٰٚ ٬ؾا ا٣ذٕؿٱ

ٚٲذن٢١ٌ ٨٦ ٦ض٧ٮٔةتو ٵثٲةتو ٦نُٮرةو، ك٢ٌ١٣ ٦٪٭ة ٝةٚٲحه ػةٌوحه ث٭ػة،  األّول

ٓي ثة٣ٞةٚٲًح ا٧٣الز٦ػح ٤٣ٞىػٲؽة ٤٠ٌ٭ػة، كأ٦ٌػة  ، ٗٲػؿى أٌف  ِالدااىديذٍجى ةزػ٢ه اٵٌكؿى ٧ى ٧ٚي

٦ض٧ٮٔح اٵثٲةت ٚٲػ٫ د١ػٮف ٦٪٭ٮ٠ػحن ال ٦نػُٮرةنإ كا٣ٞىػٲؽةي ٚػٰ ا٣ٌػؿثٲ٨ 

 ديكذ٭٢ُّ ثجٲخو ٦يىٌؿع، ٝةٚٲذي٫ ٬ٰ ا٧٣الز٦حي ٤٣ٞىٲؽًة ٤٠ٌ٭ةإ

ٔػػ٨ وػػةظت )ا٣ٕػػٲ٨(، ثةالقذنػػ٭ةد  ا٠ذٛػػٯ وػػةظتي ا٣ذ٭ػػؾٱت، ٩ٞػػالن 

ٍى ا٣ٞىػٲؽًة ٦ػ٨ أثٲػةتو   كٝػةؿ»٦نػُٮرة  إذ ٝػةؿ: ٤٣ذك٧ٲٍ ث٧ة ٱي٪ةقتي دك٧ٲ

ٲةف ا٧٣سػةًؿ، ٬ؾا ٤ٔٯ ٝىىٲؽدٲ٨ ا٣ٞٲف ا٦ؿؤ ػ٧َّ ديكى
(31)

ٲ٨ً،  ُى ػ٧ٍ  ٠ػ٢ِّ  ٚىػؽري  ا٣كِّ

، ٰٚ ٝىىٲؽةو ٦ًىؿأةفً  ق ز٥ ثٲخو ٧يٮط، ٰٚ قةاؿي  :إظؽا٧٬ة ٰٚ ٚٞةؿ قي

نِْس  َّْلَاااااًُ  اااااْمُت ذاااااالػ   ونُْؿاااااجَلْكٍِم كق 

 أَقَْهااااُت ذَبْوااااٍف  ي َؾماِؾااااَ  نَْْلَااااًُ  

 ذاااً فاااِ نُلْجََقاااُ الظْْاااِ  طْْلَاااًُ فَزْباااُت  

لَاااًُ  َّْصُزلْاااوَ ثػكاااُت ِاجااااَق الًْاااػ   َْ  َش

ع الااُ ِؾااْػذالًِع ىَْوااَس ر  «ػّااالِ كاانَ، 
(11)

 

                                                  

، ٚإذا رأٱخى ٰٚ ا١٣ذةب:  = ٧َّٯ ٣كة٩ى٫ ا٣ؼ٤ٲ٢ى ، كأػجؿ٩ٰ ا٣ؼ٤ٲ٢ي ٚإ٫ٌ٩ ٱٕ٪ػٰ قأ٣ٚكى خي ا٣ؼ٤ٲ٢ى

َجٞػةت  إإ ٱ٪ْػؿ:٩ٛكػ٫ ٣كػة٩ى٤٫ٲػر ا٣، ٚإ٧ٌ٩ة ٱٕ٪ٰ ث٫ ؿ: ٝةؿ ا٣ؼ٤ٲ٢ي ة٫إ كإذا ٝا٣ؼ٤ٲ٢ى ٩ٛكى 

   إ54/131 ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةتك ،97-96ا٣نٕؿاء، ص

 د٭ؾٱت ا٤٣٘ح: ق٧ٍإ كٱ٪ْؿ: ا٣ٕٲ٨: ق٧ٍإ ك٦ة ٚٲ٫ ٦٪ٞٮؿ ٨ٔ )د٭ؾٱت ا٤٣٘ح(إ  (9)

 ق٧ٍإ ٰٚ اٵو٢: ٱيك٧ٌٲةفإ كا٧٣سجخ ٨٦ ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ ك٣كةف ا٣ٕؿب: (31)

 = إإ ٱؼض٨٤إ دىعٲٙإ كا٣ذىٮٱت ٨٦ إٰكٚٲ٫: ٚضٕخي ث٫ ٤٦ذٞ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح: ق٧ٍإ (33)
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أ٩ٌػ٫  األولا٨ُٔ )ا٣ٕٲ٨(:  ز٧ٌحى ٤٦عٮّةته ٤ٔٯ ٦ة صةء ث٫ )ا٣ذ٭ؾٱت( ٩ٞالن 

«اٵػؿل ُحى ك٧َّ ا٧٣ي  ٥٣ ٱؾ٠ؿً »
(35)

ػ٧ُٲٌح اوالداىْة ،  ٍى ٨٦ ا٣كِّ ٧٣يكذنػ٭ًؽ أ٫ٌ٩ أقٞ

، كا٣ؾم ركٱ٫ٌ الـه ٦ضؿكرة  ٣٭ة ان وؽر ٣ٲ١ٮفى  ث٫ ئؽً اثذي  ث٭ة ثٲذى٭ة ا٧٣يىٌؿعى ا٣ؾم

ك٬ٮ أو٢ه ال ثؽَّ ٦٪٫ ٣ًذ١ذ٢٧ى ٣ؽٱ٪ة وٮرةي ا٣ذك٧ٲٍ، ك٣ٲ١ٮفى االقذنػ٭ةدي ث٭ػؾق 

ًٙ وةظت )ا٣ٕٲ٨( ٤٣ذٌك٧ٲٍ، ةن ا٣ك٧ُٲٌح ٦يُةثٞ أٌف  والدالدة د٧ةـى ا٧٣يُةثٞح ٣ذٕؿٱ

ب ا٧٣ٕةص٥ً ٝؽ أػؾكا ٨ٔ )ا٣ٕػٲ٨( ٩ػهَّ ٬ػؾق ا٣كػ٧ُٲٌح٨٦ أوعة ان ٔؽد
(31)

 ،

إ ٌٰ  كأ٩ٌ٭ة ٥٣ دؿدٍ ٰٚ أمِّ ٦ىؽرو آػؿى ٨٦ ٠ذت ا٣ذؿاث ا٣ٕؿث

ٌٰ  ٦ْ٭ؿافً  ٰٚ ٬ؾق ا٣ك٧ُٲٌح ٚ٭ػٮ اقػذؼؽاـي  األّول: أ٦ٌػة ٤٣ذضؿٱًت اٷٱٞةٔ

ا٣نةًٔؿ ٧٣نُٮًر ا٣جعؿ ا٣ُٮٱ٢
(34)

ػةٱؿةه دضؿٱجٲٌػحه إٱٞةٔٲٌػح  ٵٌف  ، كٚػٰ ٬ػؾا ٦٘ي

ٚٲ٨٧١ي ٰٚ  الداىِ، كأ٦ٌة ا٧٣ْ٭ؿ ةجعؿى ا٣ُٮٱ٢ى ٥٣ ٱؿدٍ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٞؽٱ٥ إالَّ دة٦  ا٣

ةٱؿًة  اٵرثٕحً  ٝةٚٲح اٵٝك٧حً ٦٘ي
(32)

٤٣ٞىػٲؽةً  ا٧٣يالز٦ػحً  ٤ٞةٚٲػحً ٣ 
(36)

، كٚػٰ ٬ػؾا 

                                                 

: أرادى َػؿؼى زٮثًػ٫ أك  ّلًا٣ؾم ٣جف ٵ٦ذ٫، أم: أداة ظؿث٫ ٤٠ٌ٭ةإ  الهؿجلكم: ا٣ٕٲ٨: ق٧ٍإ =

٫ ا٣ؾم ٱى٤ٰ اٵرضإ  ًٔ ٜي َٮ٣ٲٌحه ٤ٔٯ وػٛعح الؿماؾ : ا٣كٲٙ ا٣ٞةَٓإ البوفدر : َؿاا

ٓي رصػالن : ٱ٪ـك ٰٚ ٦ىنٲ٫ أك ٱؿَّصزُ  الًْػُ ا٣كٲٙ ٠ة٣ؼُٮط ا٧٧٣ؽكدةإ  ، كٱذؿٱٌػري ٚػٰ ٚػ

٫إ ؾػذال٦ًنٲ٫ ٤ٔٯ أػؿلإ  ًٔ ٖه أظ٧ؿإالزػّالإ ان ا٣ؿشُّ ا٣ؼٛٲٙ ٧ٔؽ اليْوُس:: در  : ًوج

 ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ كا٤٣جةب ا٣ٛةػؿ: ق٧ٍإ (35)

كا٣ٕجػةب ا٣ـاػػؿ كا٤٣جػةب  ،٬(171ت، دي٪ْؿ ٦ةدة )ق٧ٍ( ٰٚ: د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )اٵز٬ػؿمٌ  (31)

 ٌٰ كدػةج ا٣ٕػؿكس  ،٬(733ت ،ؿب )اث٨ ٦٪ْػٮرك٣كةف ا٣ٕ ،٬(621ت ،ا٣ٛةػؿ )ا٣ىةٗة٩

 إإ كٚٲ٭ة ٤٠ٌ٭ة: كٝةؿ: ا٤٣ٲر٬(3512، ت)ا٣ـثٲؽمٌ 

ٜى د ٔػػؽا ا٣جٲػػخ اٵٌكؿ ا٣ػػؾم ٩ٛذػػؿضي   (34) ًٙ وػػةظت )ا٣ٕػػٲ٨( أٌف ٱ١ػػٮف ثٲذػػكٚػػ دة٦ ػػة  ةن ٕؿٱػػ

 ا٣ُٮٱ٢إ  ٫ مُؿٱ٨، ٚذ١ٮف ا٣ٞىٲؽة ٤٠ٌ٭ة ٨٦ ٦نُٮرً إ كٱضٮز ٣٪ة أٌف ٩ض٤ٕى ةن ك٦ىٌؿٔ

ٜه  ةركٱُّ٭  (32) (، ٦ٮوٮؿه )ػ ٤ُ٦ ػٍٮ(، ك) ا٣ٌػ٥ٌ  ظؿ٠ػحً  إمػجةعً ث ، كٚٲ٫ ػؿكجه (٫)ؿى ردؼه  ٚٲ٭ػة٬ي

ى  ، كا٣ٮاك ٝج٤٭ة ٚذط٫()ذىٱ٤ٍى  ا٣ٲةء ٝج٤٭ة ٚذط  ٣ٲ٨و  ثعؿًؼ  ٍٮ٣  إ٫()ظى

ٜه )ًؿ(، ٦ٮوٮؿه  (36) (، ٦ؿدكؼه ثعؿؼ ٦ؽٌ )ا٣ضٌؿ  ظؿ٠حً  إمجةعً ثركٱٌ٭ة ٤ُ٦ ٍٰ ً  إٱىة() أ٣ٙ ٝج٤٭ة ٚذط  ٣
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ٜى إٱٞػ ٌٰ آػؿ  ٵٌف ا٣ٞةٚٲحى ٠ة٩ػٍخ ال دػؿدي آ٩ػؾاؾى إاٌل كٚػ ةعو كاظػؽو دضؿٱته إٱٞةٔ

 كظؿ٠حن كث٪ٲحنإ ةن ظؿٚ

، ٚٲػ٫  ٬(426ز٥ٌ صةء اث٨ي رمٲٜ )ت ًٍ ٱىجذػؽئ »ٚأمةرى إ٣ٯ ٩ٮعو ٨٦ ا٣ذك٧ٲ

ٲػؽ ٝىكػٲ٧ ، ز٥ٌ ٱأدٰ ثأرثًٕح أٝك٧حو ٤ٔٯ ٗٲًؿ ٝةٚٲذػ٫، زػ٥ٌ ٱٕي عو ؿَّ  ةن ا٣نةٔؿي ثجٲخو ٦يىى

ى ث٫، ك١٬ؾا إ٣ٯ آػًؿ ا٣ٞىٲؽةإ ٦سةؿي ذ٣ٟ ٝػٮؿي ا٦ػؿئ  ان كاظؽ ٨ٍ٦ً ص٪ًف ٦ة اثذؽأ

: إ٩ٌ٭ة ٦٪عٮ٣حه:  ا٣ٞٲف، كٝٲ٢ى

ْهااُت ِنااْو ٌيااٍع نََبااالَِم أَْياا لِ   ٌ ََ َ  ث

 

نَِو   ِػ فااِ الااؼ  ٌْ ٌُو  ُيااَُل الااع  َاَمااا

 الَظااااااااااااااااااااااااااااااااااالِِ

 

 

يْاااٍع َطلَاااْت ونََمااااُِّ   ٌِ  نََػاذِاااُم ِناااْو 

اِ  ُ   ََ اااا َلاااًعى وَاااا ٌَ  َّماااُْس ذَِهْايا

ّااااِح الَبَاِلاااُ    ُج الػا َْ ااا ٌُ  وَغْ َػٌاااا 

ع خااااام   َطاااااُػ َراِد ُ    وكااااا   نُِؿااااا ر

  َ اااالِ ذِن  ً ٌَ اااَهاَكِْْو  ِا الؿا َْ  ْؾاااَصَم ِناااْو ىَااا

ٍكً   ٝى حو ٤ٔٯ أمِّ ٝةٚٲحو مػػك١٬ؾا ٱأدٰ ثأرثًٕح أ ري ٝىكػٲ٧ػ٧ى ػؿِّ ٤ٔػٯ  ةن ةءى، زػ٥ٌ ٱي١ى

ـ «ٝةٚٲح ا٣الَّ
(37)

 إ

٧ٍُٲٌح ٬ٰ ا٣ذٰ أٗٛػ٢ى وػةظتي )ا٣ٕػٲ٨( ذ٠ٍؿى٬ػة، ٱؤٱٌػؽ ذ٣ػٟ أٌف  ٬ؾق ا٣كِّ

ٞىالى ػجؿى  كأكردى »)ا٣ٕٲ٨(، كأًػةٚة:  وةظجٰ )٣كةف ا٣ٕؿب( ك)دةج ا٣ٕؿكس( ٩ى

                                                 

ٌّهتث إ111-115ص ،ا٧ٕ٣ؽة (37) إ َ ة٨ٌ٬إ َاَماٌوّ : دؼٲ٤ٌخي : ا٧٣٪ـؿي ا٣ؾم ػال الَهْايَُ: ٦ىعى

ٓي ا٣ىٮت كاردؽادق، كَةاؿه أذٞؽ ا٣ضة٤٬ٲٌٮف أ٫ٌ٩ ٱؼػؿج ٦ػ٨ رأس المعى٨٦ أ٫٤٬إ  ٍص : رى

: ا٧٣ىٌٮدٮف ٰٚ ا٧٣ٛةكز ثة٤٣ٲ٢، كٱي٪كتي ذ٣ٟ إ٣ٯ البَا  ا٣ٞذٲ٢ كٱىٲط  إذا ٥٣ ٱيسأر ث٫إ 

ا: قعةب أقٮدإ أؾصم٩ٰ ٨٦ اٵرضإ : ا٣كعةب ا٣ؽاالُهؿ ّ ا٣ض٨ٌإ  : قٞٮطي ٩ضػ٥و اليَ 

ػػٲٙ اٵ٦ُػػةرى كا٣ؿٱػػةحى كا٣عػػؿَّ كا٣جػػؿدى إ٣ػػٯ ا٣كػػةٍٝ ٦٪٭٧ػػةإ  ٤ػػٮعي آػػػؿإ كا٣ٕػػؿبي دٌي َي ك

هاكا،  : ٩ض٧ةف ٩ٲٌؿافإالؿا
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ىٌؿمٌ  اث٨ي ث
(38)

ٍى ا٦ػؿئ ا٣ٞػٲف:   ُهاُت ٦يك٧ٌ  ٌ ََ إإإ«ث
(39)

ا٣كػ٧ُٲٌح  إ كٝةٚٲػحي ٬ػؾق

صػةءت  اٵرثٕػحً  ذً٭ةأٝك٧ ٝةٚٲحى ٤٣ك٧ُٲًٌح اٵك٣ٯ د٧ةـى ا٧٣يُةثٞح، ٗٲؿى أٌف  ٦ُةثٞحه 

٦٘ةٱؿة ٣ٶك٣ٯ
(51)

٤ٞىػٲؽة ٣ ٩ذىػٌٮرى  ٱك٧طي ثػأفٍ ٨ ٲا٣ك٧ُٲٌذثٲ٨ ا٣ض٧ٓ   ٨ٌ١٣ 

ِّ   أ٦ٌة ةك٦ٮًٮٔٲ   ةث٪ةءن إٱٞةٔٲ  ٧ٍُٲٌح ٣ؽل ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ا٣كِّ  ٚٲ٨٧١ي  البيااُ اإلّقاا

ي٭ة أرثٕحه ٦ىٌؿعو  دجؽأ ثجٲخو ٰٚ أ٩ٌ٭ة  ػةٱؿة،  ٣٭ة ،، دذ٤ٮق ػ٧كحي أٝك٧حو، أٌك٣ ٝةٚٲح ٦٘ي

ٍي  ٓي ا٣ذكػ٧ٲ كآػؿي٬ة ٝكٲ٥ه ٨٦ ص٪ًف ٝةٚٲًح ٦ػة اثذيػؽاٍخ ثػ٫ ا٣ٞىػٲؽةي، زػ٥ٌ ٱىذىذػةث

ؽي ظِّ ٮى ٕؽى ػ٧كحو، كدذ٪ٌٮعي ٝٮاٰٚ اٵرثٕح اٵك٣ٯ ٨٦ ٢ٌ٠ ٦٪٭ة، كدي ػ٧كحى أٝك٧حو ث

ي٪ٲػخ ا٣ٞىػٲؽةي  ثٲ٪٭ة ٝةٚٲحي  كٚػٰ ذ٣ػٟ  إ٤ٔٲ٭ػة ا٣ٞكٲ٥ ا٣ؼػة٦ف، ك٬ػٰ ا٣ذػٰ ث

ٌٰ كز٩ دضؽٱؽه  ِّ كأ٦ٌة إ كٝةٚٲحن  ةن إٱٞةٔ ٌٰ  ٚس٧ٌح د٤ٞٲؽه  البياا الهَهَا   ثػ٫ كاًطه ٚ٪ٌ

ٞىؽً  ٙي  ،ع ٦ػأ٣ٮؼو ث٧ٮًػٮ ا٣سة٩ٲحي  ا٣ك٧ُٲٌحي  ٍخ ٭٤َّ اقذي  ٚى اٵَػالؿ ا٣ذػٰ  ٬ػٮ كوػ

أٌف  إًػةٚحن إ٣ػٯا٣ؿٱػةح كاٵ٦ُػةر،  ٭ػة ٬ػٮجي ٦ٕة٧٣ى  ٨٦ أ٤٬٭ة، كٗٲٌػؿٍت  ٍخ ٤ى ػى 

ا٣ٛؼؿ ثة٣ػؾات ٚػٰ ا٣كػ٧ُٲٌح اٵك٣ػٯ ٱينػٲؿ إ٣ػٯ دٕػٌؽًد ٦ٮًػٮٔةًت  ٦ٮًٮعى 

٦ػٓ دٕػؽًد  ةن ا٣ٞىٲؽًة ا٣ك٧ُٲٌح، ك٨٦ ا٧٣عذ٢٧ أٌف ٱ١ػٮفى ٬ػؾا ا٣ذٕػٌؽد ٦يذىكػةكٝ

د١ػػٮف  أفٍ  كػذجٕؽي ٣ػػؾا ال ٩ى   ٝكػػ٧ًح ٚػٰ ٠ػػ٢ٌ دكرو ٦ػ٨ ا٣ذكػ٧ٲٍٝةٚٲػًح أرثٕػًح اٵ

ٝػٮاٰٚ  اػػذالؼي ٱ١ػٮفى  ٨٦ ٝىػٲؽةو كاظػؽة، كأفٍ  ةن ق٧ُٲٌذة ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ثٌٕ

 ٣ال٩ذٞةؿ ٨٦ ٦ٮًٮع إ٣ٯ آػؿإ ةإٱٞةٔٲ   ان اٵٝك٧ح ٦ْ٭ؿ

                                                 

ٌٰ اٵوػ٢، ا٧٣ىػؿٌم اث٨ ثٌؿم: ٬ٮ  (38) ىػٌؿٌم، أثػٮ ٦ع٧ٌػؽ ا٧٣ٞؽقػ ٔجؽ اهلل ث٨ أثػٰ ا٣ػٮظل ث

ن٭ٮر ٰٚ ٥٤ٔ ا٣٪عٮ كا٤٣٘ػح كا٣ؿكاٱػح كا٣ؽراٱػح  ٠ػةف ٔاٌل٦ػح ٔىػؿق، اٷٝة٦ح، اٷ٦ةـ ا٧٣

إ ٱ٪ْػػؿ: كٚٲػػةت اٵٔٲػػةف 285ك٩ػػةدرة كٝذػػ٫، ك٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٧٤٣ىػػؿٱٌٲ٨ ٦س٤ػػ٫إ دػػٮٌٰٚ قػػ٪ح 

 إ48-37/46كا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  ،1/318-319

 ٣كةف ا٣ٕؿب كدةج ا٣ٕؿكس: ق٧ٍإ (39)

(، ٦ٮوٮؿه )ٚيٍٮ(، كٚٲ٭ة دأقٲف ثأ٣ (51) ٜه )ؼي ٙ ٤٦ذـ٦ح، ثٲ٪٭ة كثػٲ٨ ا٣ػؿكم ظػؿؼ ركٱٌ٭ة ٤ُ٦

 كاظؽه ٦ذعٌؿؾ )٦ىةٱٙ(إ
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ق  إٌف دٌٕؽدى ا٧٣ٮًٮٔةًت ٰٚ ا٣ٞىٲؽة ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٞؽٱ٧ح د٤ٞٲؽه مٕؿٌم، اثذ١ػؿى

٣ػؾٱ٨ ٱي٪كػتي إ٣ػٲ٭٥ دٞىػٲؽ ا٣ٞىػةاؽ ٝجػ٢ اٷقػالـ، ك٦ػ٪٭٥ ا٦ػؿؤ ا٣نٕؿاء ا

ا٣ٞٲف
(53)

، كٰٚ ٬ؾا إمةرةه إ٣ٯ ٦ىٲ٫٤ًٍ ٩عٮ ا٣ذضؿٱت ٚػٰ ٦ضػةؿ ث٪ػةء ا٣ٞىػٲؽة 

٪ػة ٔ٪ػؽق ٦ػة ٱينػٲؿ إ٣ػٯ دضؿٱجػ٫ ٚػٰ ة٦ٮًٮٔٲ   ٍٛ ٝى ٫ ا٣ؾم كى ًُ ،ػ ٧٠ة أٌف ٰٚ دك٧ٲ

٤٣ذضؿٱػت  ةالن إ كٚٲ٧ػة ٱ٤ػٰ صػؽكؿه ٱىذٌػ٨٧ٌي إص٧ػةن ٦ضةًؿ إٱٞةًع ا٣ٞىٲؽًة أٱٌػ

ٌٰ ثة٣ذك٧ٲٍ ٣ؽل ا٦ؿئ ا٣ٞٲف:  اٷٱٞةٔ

 ا٣ُٮٱ٢ ا٣ذةـٌ )٤ُ٦ٓ ا٣ٞىٲؽة ا٧٣ىٌؿع(إ -3 والقافْةثقلْع ذالَ ، 

 ةن ٤٣ٞىٲؽة ٝةٚٲح الز٦ح كركٌم الزـه أٱٌ -5

 ٦ضـكء ا٣ُٮٱ٢ )ٰٚ اٵٝك٧ح(إ -3 والقافْةثزعّع ذالَ ، 

٦٘ػػػةٱؿة ركٌم اٵٝكػػػ٧ح ٤٣ٞةٚٲػػػح ا٣الز٦ػػػح  -5

ي  ةظؿ٠حن كركٱ   ٤٣ٞىٲؽة  ٪ٲحنإكث

ًٓ ٰٚ ث٪ةًء إٱٞةًع ا٣٪ٌه ا٣نػٕؿٌم ٚػٰ ز٦ػ٨ ا٦ػؿئ ا٣ٞػٲف  إٌف ٦ٕؿٚذى٪ة ٤٣نةا

٤ٔٯ اثذؽاًع ٦ضػـكء ا٣ُٮٱػ٢،  ةن ٦ؤٌقك ةإٱٞةٔٲ   ةمٕؿٱ   ةن كثٕؽق ٱؤ٠ٌؽ أٌف ٫٣ دىضؿٱج

ًٓ ا٣ؿكٌم ظؿٚ ٓو كػٛيو كثً٪ٍٲىػحن كظؿ٠حن  ةن ك٤ٔٯ د٪ٮٱ ىٲ٨ٍى رٚ ، ١٣ػ٨َّ ٩كػجحى ذ٣ػٟ : ث

ٝٮؿي اث٨ً رمٲٜ ٨ٔ ا٣كػ٧ُٲٌح  األّولُ ٲ٭ة ٩ْؿه ٣سالزح أ٦ٮر: ا٣ذضؿٱت إ٣ٲ٫ ٦كأ٣حه ٚ

ٍى ٥٣ ٱؿدٍ ٰٚ دٱٮاًف ا٦ؿئ  الداىِ، ك«كٝٲ٢: إ٩ٌ٭ة ٦٪عٮ٣ح»ا٣سة٩ٲح:  أٌف ٬ؾا ا٣ذك٧ٲ

 ٌٰ جػةب( ثٞٮ٣ػ٫ ٔػ٨ ا٧٣كػ٧ٌٍ  ٙي ٦ؤ٣ٌػ ا٣ٞٲف، كإ٣ٯ ذ٣ػٟ أمػةرى ا٣ىػةٗة٩ ٕي )ا٣

 ٨ٍ ٦ىػ ؿً ٍٕ كال ٰٚ مً  ،ضؿو ظي  ث٨ً  ا٦ؿئ ا٣ٞٲفً  ٍ ٰٚ مٕؿً ك٧ٌ ٣ٲف ٬ؾا ا٧٣ي »: اٵٌكؿ

«ٞةؿ ٫٣ ا٦ؿؤ ا٣ٞٲف قػٮاقٱي 
(55)

ٗٲػؿى أٌف ٬ػؾا كذاؾ ال ٱ٪ٛٲػةف إ١٦ة٩ٲٌػحى وػٌعًح  إ

                                                 

ٚػٰ رقػ٥ ٦ٕػة٥٣ ث٪ػةء  ان إ وعٲطه أٌف ا٦ػؿأ ا٣ٞػٲف ٝػؽ أقػ٭٥ ٠سٲػؿ5/477ا٧٣ـ٬ؿ  ٱ٪ْؿ: (53)

٤ًٍ٭ػ٢ي ثػ٨ي رثٲٕػحى  ا٣ٞىٲؽة ا٧٣ٌُٮ٣ح، ٨١٣ اثذ١ةرى ا٣ذٞىٲؽ ٱؿصٓ إ٣ٯ مٕؿاءى قجٞٮق، ٦٪٭٥ ٦ي٭ى

٧ؿى اٷٱةدٌمإ ٍي ث٨ي ٱٕى  ك٣ٞٲ

 ب ا٣ـاػؿ كا٤٣جةب ا٣ٛةػؿ: ق٧ٍإا٣ٕجة (55)
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ؿى ا٦ؿأ ا٣ٞٲف د٤ٕٲٞ ٬(449)تأٌف أثة ا٣ٕالء ا٧٣ٕؿٌم  الدالح٩كجذً٭ة إ٣ٲ٫، ك  ةن ٝىٮَّ

ٍو ٱي٪كتي إ٣ٲ٫ ٝىٍٮالن  ػًؿمل ٣ػ٥ »٣ٲػ٫، ك٦٪ػ٫ ٝٮ٣ػ٫: إ ذ٩٫كػجٰ ٪ٛٱ ٤ٔٯ دك٧ٲ ٞى ى كإ٩ٌػ٫ ٣

ى  «ق٫١ٍ٤ي، كإٌف ا١٣ؾبى ١٣سٲؿ، كأظكتي ٬ؾا ٣ًجًٕي مٕؿاء اٷقالـأ
(51)

 إ

كٝٲ٢: ) ٗٲؿى أٌف ٝٮؿى اث٨ً رمٲٜ ٨ٔ ق٧ُٲٌح ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ا٣ذٰ اقذن٭ؽ ث٭ة

 ا٣٪كػجح ال ٱ٪ٰٛ إ١٦ة٩ٲٌح أٌف د١ػٮف وػعٲعحى أم: ٬ٮ  ( ال صــ ٚٲ٫،إ٩ٌ٭ة ٦٪عٮ٣ح

 ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ٣ٲف د٣ٲالن  إ٣ٲ٫، ٧٠ة أٌف ٔؽـى كركد ا٣ك٧ُٲٌذٲ٨ ٰٚ ركاٱةت دٱٮاف

ٞى٭٧ة ٣٪ٰٛ ٩كجذً٭٧ة إ٣ٲ٫  ةن ٠ةٚٲ ٧٤ٔػةء ك٥٬  ،٨٦ أوعةًب ا٧٣ٕةص٥ ٔؽده ٚٞؽ كزٌ

ػػؿ  ٞػػةتزً  فأصػػاٌلء، ك٦ؤ٣ٌٛػػٮ ٌٛ  -اٵز٬ػػؿٌم  -)ا٣ٛؿا٬ٲػػؽٌم أك ا٤٣ٲػػر ثػػ٨ ا٧٣ْ

 ٌٰ ا٣ـثٲؽٌم(، إًةٚحن إ٣ٯ اقذجٕةًد أٍف ٱنذ٢٧ى دٱػٮافي أٌم  -اث٨ ٦٪ْٮر  -ا٣ىةٗة٩

٤ٔ ٌٰ ٤ٛػٮف مػٲبمةٔؿ صة٤٬ ٦ػ٨ مػٕؿ  ةن ٯ ٢ٌ٠ مػٕؿق، كإ٣ػٯ أٌف ا٣ػؿكاة ٝػؽ ٱ٘ي

وةظت ا٣ؽٱٮاف ٣٪ٛةقذ٫
(54)

ٜي ا٣ػؾكؽى ا٣ٕػةـٌ ا٣ػؾم ٱي٧س٤ٌٮ٩ػ٫   ، أك ٵ٫ٌ٩ ال ٱٮاٚػ

كًق٧ُة ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ٚٲ٭٧ة ٝؽره ٠جٲؿه ٨٦ ا٣٪ٛةقح، ك٨٦ ٦٘ػةٱؿة ا٣ػؾكؽ ا٣ٕػةـٌ، 

ٌٰ ك٬ؾق ا٧٣٘ةٱؿة ٬ٰ ا٣ذٰ ص٤ٕخ ا٣ؿكاةى ٱ٭٤٧ٮف ٦ػة ٠ػةف ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ  ا٣ضػة٤٬

٤ٔٯ أ٠سًؿ ٨٦ ظؿؼو ٤٣ؿكمٌ  ة٦ج٪ٲ  
(52)

 إ

ٌٰ ٤ٔػٯ د٤ٕٲػ٢ ا٣٪ٛػٰ  ٍى ٔػ٨ ا٦ػؿئ ا٣ٞػٲف ٧ٚج٪ػ ٰي ا٧٣ٌٕؿم ا٣ذك٧ٲ أ٦ٌة ٩ٛ

إإ إةن أثٕػؽى ٧٤٠ذػٰ ا٣ذػٰ أٌك٣٭ػة: أالى ا٩ٕػ٥ٍ وػجةظ»ثٞٮؿ ا٧٣ٕػؿٌم ٤ٔػٯ ٣كػة٫٩: 

                                                 

ًٍؿٱى الَقِػي   إ344رقة٣ح ا٣٘ٛؿاف ص  (51) ٝى ٫ أ ٕي ٜي ا٣نًٕؿ كٝٮاٚٲ٫إ ،حه : ص٧  ك٬ٰ َؿاا

(54)  ٌُ ٕح ٤٣نةٔؿة ا٣ؼ٪كةء ٰٚ كوٙ قجةؽ ػٲ٢ صؿل ثٲ٨ أثٲ٭ة كأػٲ٭ة، ٚٞؽ ٝٲ٢ ٨٦ ذ٣ٟ ٦ٞ

ٍي  حي ٵثٰ ٔجٲؽة: ٣ٲف ٬ؾا ٰٚ ٦ض٧ٮع مٕؿ ا٣ؼ٪كةء  ٚٞةؿ: ا٣ٕة٦ٌ  ٤ٔٲ٭ػة  ضػةدىٱي  ٨ أفٍ ٦ أقٞ

 إ31/541إ ٱ٪ْؿ: ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ٬ؾا ث٧س٢ً 

(52)  ٌٰ كا٣ٕؿبي دض٢ٕي ا٣ٞىٲؽة ٤٠ٌ٭ة دةرةن ٤ٔػٯ ركٌم كاظػؽ، ك٬ػٮ » :٬(291)ت ٱٞٮؿ ا٣نةَج

إ «ةن ٦ـدكصػ إإ كال ٱ١ػٮف إاٌل إا٧٣ن٭ٮر ٰٚ أمٕةر٬ة، كدةرةن دض٫٤ٕ ٤ٔػٯ ظػؿكؼ ٦ؼذ٤ٛػح

 إ3/42ظةمٲح ٤ٔٯ مؿح ثة٩خ قٕةد 
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ا ثٰ َّٰ ٦يؿَّ ًٙ ا٣نٕؿ، ك٬ؾإكٝٮ٣ٰ: ػ٤ٲ٤ ـي ٨٦ إًٔ ةؿي ٣ٰ ٦س٢ي ٬ؾا، كا٣ؿص ا إإ ٱٞي

ًٙ ا٣ؿصـ «ا٣ٮزفي ٨٦ إًٔ
(56)

إذا ٩ْؿ٩ػة إ٣ػٯ ثٕػي  ةن إ كٱجؽك ٬ؾا ا٣ع٥١ دٝٲٞ

٬ؾا ا٣ك٧ٍ، ك٦٪٫
(57)

: 

ََى ااااا ٍَ َِ ىّ، ال  ّاااااا قَاااااَ

ََ الَمجَااااااااُ   ى ا ألااااااااا

 فاااِ القلاااِف خاااّم اْرثََقاااُ 

ََى  اااااع  ذباااااَن الُقااااا ٍَ  فَ

ُرااااا ُ فََقااااا  ََى الػ  ااااا ٌَ  ْع 

ٍي ٨٦ ا٣ٞٮًؿ ال دىطُّ ٩كجذي٫ إ٣ٯ ا٦ػؿئ ا٣ٞػ   ق ا٣ٮاًػطٲف  ٣جٕػؽٚ٭ؾا ا٣٪٧

ًٜ ا٣ذٕجٲؿ ٔ٪ؽق  ك٣٘ذ٭ة، ك٬ٮ ػ٤ٲػٜ  ا٣جؽكٱٌحثٲبذ٫ ك٨ٔ ٨ٔ مؼىٲٌذ٫ ك٨ٔ َؿاا

تي ٬ؾا ٣ػجًٕي »ثأٍف ٱ١ٮفى ٧٠ة كو٫ٛ ا٧٣ٕؿمُّ ٤ٔٯ ٣كةف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف:  ىٍظكى كأ

يػ٫ ا٣ٮ٣ٲػؽي ثػ٨ي ٱـٱػؽى اٵ٦ػٮٌم، ال ث٧ػة «مٕؿاًء اٷقالـ ، ٚ٭ٮ مجٲ٫ه ث٧ة ٠ػةف ٱٞٮ٣

 ٣ٞٲفإٱ٨١٧ أٍف ٱٞٮ٫٣ ا٦ؿؤ ا

٨ٌ١٣ اٵ٦ؿى ٰٚ ا٣ذك٧ٲٍ ا٣ؾم ٩يىٌعطي ٩كجذى٫ إ٣ٯ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ٦٘ػةٱؿه ٧٣ػة 

ًٙ  ان ٩ٛةق ا٧٣ٌٕؿمُّ ٔ٪٫  ٨٧ٚ ص٭ح ا٧٣ٮًػٮًع ٠ػةف ا٦ػؿؤ ا٣ٞػٲف ٦نػ٭ٮر ثٮوػ

٦ٌػح ثأ٩ٌػ٫  ا٧٣ُؿ، ٚٞؽ ٦ةد٨ى ا٣ذٮأـى ا٣ٲنػ١ؿم ٚػٰ كوػ٫ٛ، ك٩ٕذىػ٫ ا٣نػةٔؿي ذك ا٣ؿُّ

ٙى ا٣٘ٲرى  أمٕؿي ٦ى٨ٍ كو
(58)

ةذٱٌذ٫ ا٣ْػة٬ؿة ٚػٰ كوػ٫ٛ ٤٣جػؿؽ ، إًةٚح إ٣ٯ أقذ

كا٧٣ُؿ كا٣كٲ٢ ٰٚ ٤ٕ٦ٌٞذ٫
(59)

ًٓ ا٣ك٧ُٲٌح إ٣ٲ٫ طي ٩كجحى ٤ُ٦  إ، كٰٚ ذ٣ٟ ٦ة ٱؿصِّ

                                                 

 إ342-344ا٣٘ٛؿاف ص  رقة٣ح (56)

 إ344رقة٣ح ا٣٘ٛؿاف ص  (57)

 إ344ٱ٪ْؿ: دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ص  (58)

 إ46-53، صا٣نٕؿ كا٧٣ُؿ: ٱ٪ْؿ (59)
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ٌُػةؿ(  -ا٣ػؽ٬ؿ  -ا٣ؼػة٣ٰ  -٦ٛؿداد٭ػة )٬٪ػؽ  كٱؤ٠ٌؽ ٬ؾا أٌف ثٕػيى  أقػع٥ ٬

ا٧٣ٮزٌٜ مٕؿ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ٦ذؽاك٣ح ٰٚ
(11)

 إ

ٲٌح  ًُ ٌٰ كا٧٣ُؿٌم ٤٣ك٧ ًٓ ا٤٤ُ٣ إ٣ٯ ا٦ؿئ ا٣ٞػٲف ث٪ػةءن كدؿصٲطي ٩كجًح ا٤ُ٧٣

٭ة ك٣٘ذً٭ػػة ٱػػؿٌصطي أٱٌػػ ًٔ ٜى ا٣ٛؼػػؿ ا٣ػػؾم صػػةء ثٕػػؽق  ٵٌف  ةن ٤ٔػػٯ ٦ٮًػػٮ دٮزٲػػ

ق كدؿا٠ٲجػ٫ ٣ٲكػخ زٲٞ٭٧ة كاظؽة، إًةٚح إ٣ٯ أٌف ٣٘حى ا٣ٛؼػًؿ كوػٮرى ٦ؿصٕٲٌح دٮ

ػةؼ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ أٌف ٩ىٍعػ٢ى ٩ىػٮص  ث٘ؿٱجح ٤ٔٯ ز٨٦ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف كمٕؿقإ ٱٌي

ثة٣ذكػػ٧ٲٍ، كأٌف ٬ػػؾا  ةن ٠ػػةف ٦ٕؿكٚػػ٦كػػ٧ٌُح ال٦ػػؿئ ا٣ٞػػٲف ٱينػػٲؿ إ٣ػػٯ أ٩ٌػػ٫ 

ا٧٣٪عٮؿى 
(13)

ٔيؿؼى ث٭ة ا٣نةٔؿ  عٲعحو،   ةك٦٪٭، ٝؽ ٩يكشى ٤ٔٯ ٦٪ٮاؿ ٩ىٮصو وى

٧ُٲٌح ا٣ذٰ كٝٛ٪ة ٔ٪ؽ٬ةإ  ٬ؾق ا٣كِّ

 ةإٱٞةٔٲ ػ ةن كث٪ةء ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٱ١٧ػ٨ي ا٣ٞػٮؿي ثػأٌف ا٦ػؿأ ا٣ٞػٲف ٝػٌؽـ ٣٪ػة ًػؿث

 ؽاًث دٞٛٲػحو ٣جٌػٕحً ٱ١ػٮفي ثإظػكا٣ٞىٲؽةى ٤٠ٌ٭ػة،  ٱن٢٧ي ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ،  ةدضؿٱجٲ  

، ك٦يذجٮٔػحو ثًٞكػٲ٥و دي٧ةزػ٢ي ٝةٚٲذيػ٫ ٝةٚٲػحى ا٣جٲػًخ  أٝك٧حو، ٦ىكػجٮٝحو ثجٲػخو ٦يىػٌؿعو

ًٍ ٚٲا٧٣يىٌؿع، ك٬ٰ ا٣ٞةٚٲحي ا٣ذٰ ديج٪ٯ ٤ٔٲ٭ة ا٣ٞىٲؽةي  ، ٭ػة، ٦ٓ د١ؿاًر ٬ػؾا ا٣ػ٪٧

٤ٔٯ ٩عٮ ٱذكةكؽ ٦ٓ اال٩ذٞةؿ ٨٦ ٦ٮًٮع إ٣ٯ آػؿ، ك٨٦ ١ٚؿة إ٣ػٯ أػػؿلإ 

  أٍف ٱٮصؽى ٔٛٮى ا٣ؼةَؿ، كال ٬ٮ ك٣ٲؽي االردضةًؿ كظؽق ٨١ي ك٬ؾا ا٣ٌؿب ال ٱ٧

ٍىػؽٱٌح الثذػؽاًع إٱٞػةعو صؽٱػؽو 
ٲٌؽ ثٞٲػٮدو دىكػذؽٰٔ كصػٮدى ٝى ٵ٫ٌ٩ ث٪ةءه ٦يٍع١ى٥ه ك٦ٞي

ةٱؿو ٣ً   ة ٬ٮ قةاؽإ٧ى ٦٘ي

ٌٰ دػػأزٲؿه مػػؽٱؽه ٚػػٰ ا٣ٕىػػٮر ا٣الظٞػػح   كٝػػؽ ٠ػػةف ٣٭ػػؾا ا٣ذضؿٱػػًت اٷٱٞػػةٔ

ٍي ا٣ؾم ذ٠ؿق ا٧٣ٕؿٌم ٰٚ ) ٛىٯ ٩كجذى٫ إ٣ٯ ا٦ؿئ ا٣ٞػٲف ٚة٣ذك٧ٲ رقة٣ح ا٣٘ٛؿاف( ك٩ى

                                                 

 57ص ٣ػػ )٬٪ػؽ، ك٬ػٰ أػذػ٫( ك 318ك 314ك 313ك 358، صٱ٪ْؿ: دٱٮاف ا٦ػؿئ ا٣ٞػٲف (11)

ٌُةؿ(إ 17ك 57ص ٣ػ )ا٣ؽ٬ؿ( ك 319ك 99ك 61ك 43ص٣ػ )ا٣ؼة٣ٰ( ك 58ك  ٣ػ )أقع٥ ٬

 إ428-427ٱ٪ْؿ: دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ص  (13)
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ٌٰ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ ا٧٣ٌٕؿٌم، ٧٠ة كصؽت ٚػٰ ٔىػ ٮر الظٞػحو ٚ٪ػٮفه ٬ٮ ٩ٌه إقال٦

٦ج٪ٲٌحه ٤ٔٯ ٩ٮع ا٣ذك٧ٲٍ ا٣ؾم اثذ١ؿق ا٦ؿؤ ا٣ٞػٲف، كال قػٲ٧ٌة ٚ٪ٌػة  إٱٞةٔٲٌح ٦ؼذ٤ٛحه 

ا٣ؽكثٲخ كا٧٣ٮمعةت، إذ ٰٚ ٠ػ٢ٌ ٦٪٭٧ػة دضؽٱػؽه ٚػٰ اٷٱٞػةع ا٣ٕؿكًػٰ كٚػٰ 

إ ٌٰ ًٓ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث ٓي ٦٘ةٱؿةن ٧٤٣أ٣ٮًؼ كا٣نةا  ا٣ٞٮاٰٚ ٱى٪

٤٣ذكػ٧ٲٍ  ٫دٕؿٱٛػأ٢ٛٗى ا٤٣ٲري ٰٚ : القمْعةذٍْت أو أكدَػ ِنَو  ؿهْىُ ثَ  2-1

ٌٰ ا٣ٞػػؽٱ٥،  ٦ػػ٨ ا٣ٌػػؿبى ٬ػػؾا  ٛىػػٰزػػ٥ٌ إا٣ذضؿٱػػت اٷٱٞػػةٔ ٍٕؿٱ ى اثػػ٨ً ٚػػةرس  ٌف د

ٌٰ ٫٣ ٠ة٩ة ٗٲؿ دٝٲٞٲ٨  إذ ٰٚ ٠ػ٢  ٦٪٭٧ػة إ ؿصة٩ ًٙ ا٣ضي مػةرةه إ٣ػٯ أٌف ٬ػؾا كا٣نؿٱ

ا٣٪٧ٍ ى٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ٱذن٢١ٌي ٦ػ٨ ٝىػٲؽةو دة٦ٌػحو، ك٬ػٰ إمػةرةه ًػ٧٪ٲٌحه ٣ػؽل اثػ٨ً 

، كٱؤ٠ٌػؽ ذ٣ػٟ أٌف ا٣جٲذػٲ٨ ا٤٣ػؾٱ٨  ٌٰ ؿصػة٩ ٚةرس، كوؿٱعحه ٣ػؽل ا٣نػؿٱٙ ا٣ضي

، ك٩كػػجى٭٧ة إ٣ػػٯ مػػةٔؿ ٦ض٭ػػٮؿ  ٌٰ ؿصػػة٩ ك٧٬ػػة ٦٪ةقػػجةف  -اقذنػػ٭ؽى ث٭٧ػػة ا٣ضي

ٌٮ٣ػحو ٤٣نػةٔؿًة ا٣ضة٤٬ٲٌػح  ٱؿصٕػةًف إ٣ػٯ - ةن ٣ذٕؿٱٙ اث٨ ٚػةرس أٱٌػ ٝىػٲؽةو ٦ُي

ؾ٣ٲٌح ص٪ٮبى أػًخ ٧ٔؿوك ذم ا١٣ى٤ٍت، دؿزٲ٫ ٚٲ٭ة، ك٧٬ة ٝٮ٣٭ة ا٣٭ي
(15)

: 

ٍ  وَ  َْ  ع وخَْااااٍػ َؾاااَعدَْت وردَْت  َطااا

 

ًِ الااااِصبَاَ  دْعَ وِالْاااٍذ َفااا   ت الْااا

 ٍ  َشَهْْااَت ْْااع وطَ َت ّْااََ اٍل شَ ونَاا 

 

ََِكاااَ  وهااٍْ  قَػّْااَت    ع َّظاااُ  ال

ؾ٣ٲٌػػًح  ض٪ػػٮبى ٣ة ٞىػػٲؽ٬ػػؾق ا٣ك   أفٌ  ٦ػػ٨ ا٣جعػػؿ ا٧٣ذٞػػةرب ا٣ذػػةـٌ، ٗٲػػؿى ا٣٭ي

 ا٣جٲخ أرثٕحى  دٞكٲ٥ً  ؿى جٍ ٔى  ةداػ٤ٲ   ةن ٤٣جعؿ إٱٞةٔ إ٣ٯ اٷٱٞةع ا٣ٕةـِّ  أًةؼى  ا٣ذك٧ٲٍ

، ـو ا أرثٕػحى  - ٬ٮ ا٣كُؿ ا٣نػٕؿٌم ٚػٰ دٕؿٱػٙ اثػ٨ ٚػةرس -ٚة٣جٲخي  أٝكة ٗىػؽى

 أصـاءو ٦ذكةكٱحو، كٱ٨١٧ي أٍف ٱي١ذتى ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ:

                                                 

َِكاال: ا٣ؿص٢ي ا٣نؽٱؽ ا٤٘٣ٲِإ البلذ إ63-61ص ،ا٣ٛة٢ً ٰٚ ا٤٣٘ح كاٵدب (15) ـي ال : ا٣ٕضػ

، ٦نػةث٫ه  آػػؿ ، كٚٲ٭ة ثٲػخ516-515ص ضة٤٬ٲٌح،مٮأؿ ا٣: كٱ٪ْؿ ٤٣ٞىٲؽةكا٣ٌٕٙإ 

 ٰٚ مُؿق اٵٌكؿ، ك٬ٮ ٝٮ٣٭ة: ٰٚ ٝك٧ٲ٨، ٚٲ٫ ظى٤ٍخ  ا٣ذٞٛٲحى  ٨١٣َّ 

ِر  ِر َلااابَْصَت  وشااا  أَذَْصاااَتع وَشااا

 

َْاااااِج نَياَّااااا ِاَزاااااَ    ٍِ  َغااااعاةَ ال
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ٍ  وردَْت وَ  َْ  َطااااااااااااااااا

 وخَْاااااااااااٍػ َؾااااااااااَعدَْت  

 وِالْاااااااااٍذ َفاااااااااَعدَْت  

ًِ الاااااااااااِصبَاَ     الْاااااااااا

كث٭ؾا ا٣٪٧ٍ ٨٦ ا١٣ذةثح ٤٣كػُؿ )ا٣جٲػخ( ٱيىػجط ا٧٣ذٞػةرب ا٣ذػةـٌ أرثٕػحى  

ًٓ ٝةٚٲػحه  -أٝك٧حو )أثٲةت  ، ٣سالزذً٭ة اٵك٣ٯ ٝةٚٲحه ػةٌوح، ك٤٣ؿاثػ
أقُؿ( ٦٪٭ٮ٠حو

٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ٚٲ٫ دضؿٱت مػٕؿٌم  أػؿل، ٬ٰ ا٧٣الز٦حي ٤٣ٞىٲؽةإ ك٬ؾا ًؿبه 

ذٞػةرب األول٨٦ُ ص٭ذٲ٨:  ، ٬ػٮ ٦٪٭ػٮؾي ا٧٣ي اثذؽاعي إٱٞػةعو صؽٱػؽو
(11)

 الداىْاة، ك

(  -ا٣سالزح ا٧٣٪٭ٮ٠ػح )كردتى ٦٘ةٱؿة ٝةٚٲح اٵٝك٧ح  ٤٣ٞةٚٲػًح ا٧٣يالز٦ػًح ظ٧ٲػخى

ا٣ًٮ٠ةال( –)ا٣ًعجةال  ٤٣ٞىٲؽةً 
(14)

 إ

أػٲ٭ةٰٚ رزةء ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ ٰٚ ا٣ذك٧ٲٍ ٝٮؿي ا٣ؼ٪كةء 
(12)

: 

 نَالََقااااةٍ  نَيّااااا ُ  نَْػقَبَااااٍةع َيااااّ  ُ 

 

اااااا ُ  نَقاااااَػذٍَةع َوّرادُ  ًّ  أَقاااااػا،ِ  قَ

ادُ  ٍّ ََِّااااةٍ  َشّهااااالُ  أَىِعَّااااٍةع َفاااا  أَل

 

اااا ُ   ًّ  قْباااا،ِ  ِؾاااػشا،ُ  أَوِدَّاااٍةع قَ

ك٤٣جٲًخ ا٣سػة٩ٰ ظٌػٮره ٚػٰ ٦ىٍٮًػٕٲ٨ آػػؿٱ٨ ٚػٰ مػٕؿ ا٣ؼ٪كػةء، ٦ػٓ  

ة ٝٮ٣٭ةاػذالؼو ٱكٲؿو ٰٚ ا٤٣ِٛ كا٣ذؿدٲت، ك٧٬
(16)

: 

ََِّااااةٍ  اااااُ  أَوِدَّااااةٍ  عَشّهاااااُل أَل ًّ  قَ

 

ادُ أَىِزَْااااةٍ   ٍّ َِثِػ َيّ ذااااا عَفاااا  لِلاااا

كٝٮ٣٭ة 
(17)

: 

                                                 

 إةن ك٥٣ ٱأًت ٦٪٭ٮ٠ ،ان ٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أٌف ا٣جعؿ ا٧٣ذٞةرب ٱ١ٮف دة٦ ة أك ٦ضـكء (11)

ا٣ؿكٌم )ا٣ذةء كا٣الـ( ٦ٓ كظؽة ا٣عؿ٠ح )ا٣ٛػذط(، ٧٠ػة ٤٩عػِ ٣ػـكـى ٣عؿؼ  ةن ٤٩عِ د٪ٮٱٕ (14)

 إؿ، ك٣ـكـ ا٣ٲةًء ٰٚ ٦٪٭ٮ٠ةت ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰا٣ؽاًؿ ٰٚ ٦٪٭ٮ٠ةت ا٣جٲخ اٵكٌ 

 إ112ص ،دٱٮاف ا٣ؼ٪كةء (12)

 إ95ص ا٣كةثٜ، (16)

 إةن إ كا٣جٲخ ٨٦ ٝىٲؽة ٨٦ أرثٕح كزالزٲ٨ ثٲذ116ص ا٣كةثٜ، (17)
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ََِّااااٍةع َشّهااااالُ  بّااااا ُ  أَل  أَوِدَّااااةٍ  ٌَ

 

ادُ  ٍّ ـِ  أَىِعَّاااٍةع َفااا  َراااّػارُ  لِلَزاااْ

ٰى ٦٪٭ٮ٠ةًت ٠ػ٢ِّ ثٲػخو   ٜى ٨٦ ا٣جكٲٍ ا٣ذةـِّ، ٗٲؿى أٌف ٝٮاٚ كاٵثٲةتي ٰٚ ٢ٌ٠ ٦ة قج

 صةءٍت ٦ضؿكرةن ٦٪ٌٮ٩حن، ك٬ؾا ٦٘ةٱؿه ٧٣ٕٲةرٱٌح ا٣ٞٮاٰٚ ٨٦ ص٭ًح أ٩ٌ٭ة ال دأدٰ ٦٪ٌٮ٩حإ

، ٦ػٓ ظٌػٮر ٣ػؽل ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣نػٕؿاء ا٣ضػة٤٬ٲٌٲ٨ ٣ؾ٣ٟ ا٣جٲخ ا٣سػة٩ٰك

ٌٰ  ااػذالؼ ٱكٲؿ ٰٚ ا٤٣ِٛ كا٣ذؿدٲت، ك٦٪٭٥ دأثٌٍ مؿ   س٥ٌ٤ ا٣٭ػؾ٣ كأثٮ ا٧٣ي
(18)

 ،

٫ ا٩ذنػةره ٱيػؤذف ثإ١٦ة٩ٲٌػح كصػٮد ٧ٌ٦ة ٱنٲؿ إ٣ٯ أٌف ٬ؾا ا٣ٌؿب ٦ػ٨ اٷٱٞػةع ٣ػ

، ٦ػ٨ ٝىػٲؽة ٤٣ٛةرٔػًح ث٪ػًخ كػ٧ٌُحه ٦ي أثٲػةتو  أرثٕحي ٝىىؽٱٌحو إ٣ٯ و٪٫ٕ، دؤ٠ٌؽ٬ة 

مٌؽاد ا٧٣ٌؿٱح، دىٍؿزًٰ أػة٬ة، ك٬ٰ ٝٮ٣٭ة
(19)

: 

ادُ ٍّ  أذيْااااةٍ  َرفّااااا ُ  أَىِعَّااااٍةع َفاااا

 

 أَؾااااعادِ  فَجّاااااحُ  أَلََّااااٍةع َفااااّعادُ 

 ياِغَْااااةٍ  قَجّااااالُ  راِغَْااااٍةع ىَّصااااارُ  

 

 أَقْااااادِ  فَّكااااا ُ  راذَِْااااٍةع َشااااّ لُ  

الُ   َّ  نُبَػنَاااةٍ  ىَّقاااا ُ  نُصَكَهاااٍةع قَااا

 

َهااااٍةع َشبّاااااُا أَْورادِ  فَااااّػاجُ   ٍَ  نُب

 َشااّ ُل نُْهِػَاااٍةع َشّهاااُل نُْواالَِبةٍ  

 

َباااٍةع َياااّ  ُ   َِ اُ  نُْم  أَىزاااادِ  قَاااػ 

إٌف ٬ػػؾا ا٣ٌػػؿب ٦ػػ٨ ا٣ذكػػ٧ٲٍ ٱكػػ٧طي ثإٔػػةدًة وػػٲةٗح ا٣جٲػػخ )ا٣كػػُؿ  

ا٣جٲػخي ٦ػ٨ ا٣جعػؿ  أرثٕحى أثٲةت )أقُؿ(، كثؾ٣ٟ ٱىجطي ٣ٲ٘ؽكى  ةٕؿٌم( ٠ذةثٲ  ا٣ن

 ا٣جكٲٍ ا٣ذةـٌ أرثٕحى أثٲةتو ٦٪٭ٮ٠ح، ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ:

ادُ أَىِعَّاااااااةٍ  ٍّ  َفااااااا

 َرفّاااااااااُ  أذيْااااااااةٍ  

 َفاااااااّعادُ أَلََّاااااااةٍ  

                                                  

ا كأػجةرق، ص (18)  إ582ر ا٣٭ؾ٣ٲٌٲ٨، صةكمؿح أمٕ ،317ٱ٪ْؿ: دٱٮاف دأثٌٍ مؿ 

ص  ضة٤٬ٲٌػح٨ ٌٔؽة ٦ىةدر ٰٚ )مٮأؿ ا٣كد٪ْؿ ا٣ٞىٲؽة ٦ض٧ٮٔح ٦ إ313/ 35 اٵٗة٩ٰ (19)

: ا٣٪ةٝػػحإ كا٣ؿٗػػةء: وػػٮت اٷثػػ٢إ الػاغْااة (، كثٌٕػػ٭ة ٦ؼذ٤ػػٙ ٚػػٰ ٩كػػجذ٫إ588-593

٤ًٞػػح الُهْواالِبة: اٵرض ا٧٣ؼىػػجحإ الُهْهِػاااة: ا٣ض٧ةٔػػح ا٣ذػػٰ دػػؿد ا٧٣ػػةءإ األوراد س : ا٧٣ي

 : اٵ٦ة٨٠ ا٣ٕة٣ٲحإاألىزاد٣ٶًالعإ 
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 فَجّااااااااُح أَؾاااااااعادِ 

ٍز٩  ٌٰ كى ًٍ  ةن إٌف ا٣ذضؿٱتى اٷٱٞةٔ ، إًػةٚحن إ٣ػٯ كٝةٚٲحن كاًطه ٰٚ ٬ؾا ا٣ذك٧ٲ

ػ ، ديض٧ى ٢ي ٚٲػ٫ ٦ْػة٬ؿي ا٣ذ٤ٞٲػؽ اقذ٧ؿار ٦ْة٬ؿ ا٣ذ٤ٞٲؽ ٚٲ٫إ كٚٲ٧ػة ٱ٤ػٰ صػؽكؿه

 كا٣ذضؽٱؽ ٰٚ دك٧ٲٍ ثٲخ أك ثٲذٲ٨ أك ثٌٕح أثٲةت ٨٦ ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌم:

 ا٧٣ذٞةرب ا٣ذةـٌ كا٣جكٲٍ ا٣ذةـٌإ -3 والقافْةِ  ذالَ ،ِ  ثقلْعٌ 

 ةن ٤٣ٞىٲؽة ٝةٚٲح الز٦ح كركٌم الزـه أٱٌ -5

 ٦٪٭ٮؾ ا٧٣ذٞةرب ك٦٪٭ٮؾ ا٣جكٲٍإ -3 والقافْةِ  ذالَ ،ِ  ثزعّعٌ 

 ٦٘ةٱؿة ركٌم اٵٝك٧ح ٤٣ٞةٚٲح ا٣الز٦ح ٤٣ٞىٲؽةإ -5

 د٪ٮٱ٨ ركٌم اٵٝك٧حإ -1

ٍي  ٱ١ٮفي ثإظؽاًث دٞٛٲحو داػ٢ى ثٲػخو مػٕؿٌم أك أ٠سػؿى، ًػ٨٧ى ٚ٭ؾا ا٣ذك٧ٲ

ي٪ٲػخ ٤ٔٲ٭ػة ا٣ٞىػٲؽةإ ك٬ػؾا  ا٣ٞىٲؽًة، ٤ٔٯ أٍف ٱيؼػذ٥ى ا٣جٲػخي ثة٣ٞةٚٲػح ا٣ذػٰ ث

، ٱيٮ٣ٌػؽ إٱٞةٔػ ا٣ٌؿبي  إ٣ػٯ اٷٱٞػةع  ةن ٦يٌػةٚ ةن ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ك٣ٲؽي ا٩ٕٛػةؿو مػؽٱؽو

ٌٰ ا٣ٕةـٌ ٤٣ٞىٲؽة ٦ػ٨  ٬ػؾا ا٣ٌػؿًب  مػٮا٬ؽى  كٱؿٌصط ٬ػؾا ا٣ْػ٨ٌ أفَّ  إا٣ٕؿكً

 ًٍ ي٭ة ا٣ؿزةءي  ا٣ذك٧ٲ ٌٰ ا٣ػؾم  ٦ضة٣ كظؽق، كٰٚ ذ٣ٟ ٦ػة ٱ٪ةقػتي ا٣٪َّػٍٮحى ا٣ض٧ػةٔ

 إ٠ة٩خ ا٣٪كةء دٞٮـ ث٫ ٝج٢ اٷقالـ

ٌٰ ظٌٮره ٦كذ٧ؿل ٚػٰ ا٣نػٕؿ كٝ ؽ ٠ةف ٣٭ؾا ا٣ٌؿًب ٨٦ ا٣ذضؿٱًت اٷٱٞةٔ

ٖى ا٣٘ةٱحى ا٣ٛ٪ٲٌح، ٚأوجطى د٤ٞٲؽ ٌٰ إ٣ٯ أٍف ث٤ ٧ٍؽ ةن ٦يذَّجٕ ان ا٣ٕؿث ى٪ىػٯ ان كٝىٍىؽ ان ٔى ، ظذٌػٯ ث

 ٌٰ ٌٰ ا٣ػػؽٱ٨ ا٣ع٤ٌػػ ٤ٔٲػػ٫ أوػػعةبي ا٣جػػؽٱٕٲٌةت ثٕػػيى أثٲػػةدً٭٥، ٠ٞػػٮؿ وػػٛ

ا٣٪جٮٱٌح ٰٚ ٠ةٚٲٌذ٫ ا٣جؽٱٕٲٌح ٰٚ ا٧٣ؽااط ٬(725)ت
(41)

: 

ا  ْػُ  فاِ ىََما ٍ فالص   فِ أُفٍ ع والقا

 

  َِ ُّو فِ َشاَػ  والُكْمُػ فِ فََػٍقع والعا

                                                  

، ص (41) ٌٰ
ٌٰ ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٤ٌ إ كا٧٣ٕ٪ٲٌٮف ثة٣جالٗح ٱٞىؿكف ا٣ذك٧ٲٍ ٤ٔٯ ٦ة ٠ػةف 692دٱٮاف وٛ

ا٣جٲخ ٚٲ٫ ٤ٔٯ أرثٕح أٝكةـ، زالزح ٤ٔٯ قضٓ كاظؽ، ثؼالؼ ٝةٚٲح ا٣جٲخ، ك٦٪٭٥ ا٣جةظر 

 إ692ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣جالٗح ا٣ٕؿثٲٌح، صا٣جالٰٗ ٔٲكٯ ا٣ٕة٠ٮبإ ٱ٪ْؿ: ا٧٣ٌٛى٢ 
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اثذؽعى ا٣نٕؿاءي ٝج٢ى اٷقالـ دضةربى إٱٞةٔٲٌحن ٦٭٧ٌػحن، ٚػٰ ا٣ػٮزف كا٣ٞةٚٲػح، 

ٰو كٝىؽو إ٣ٯ ٦٘ةٱؿة ا٧٣ػأ٣ٮؼ،  ٭ة ك٣ٲؽى كٔ ٌي ، ٤٠ٌ٭ػة ا٣ٞىػٲؽةى  ٱنػ٢٧ي ك٠ةف ثٕ

٭ة ا ٌي ٓى ا٧٣٘ػةٱؿة اٷٱٞةٔٲٌػح ٚػٰ ك٠ةف ثٕ ، و٪ ٜو ٳػؿي ك٣ٲؽى ا٩ٕٛةؿو مؽٱؽو ك٧ٔٲ

ػةد ا٣نػٕؿ ذ٣ػٟ، ككًػٕٮا ٣ػ٫  ٌٞ ثٲخ أك أ٠سؿ ٨٦ ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌمإ كٝػؽ أدرؾ ٩

ٱن٢٧ ٩ٮٔٲ٫، ك٠ةف ٣٭ػؾا ا٣ذضؿٱػت  ةن ٦ى٤ُط ا٣ذك٧ٲٍ، ٧٠ة كًٕٮا ٫٣ دٕؿٱٛ

ٌٰ اقذ٧ؿارٱٌحه ٰٚ ا٣ٕىٮر ا٣الظٞح، ١ٕٚٙ ٤ٔٲ٫ ا٣نػٕؿاء، كث ٮا ٤ٔٲػ٫ ٪ىػاٷٱٞةٔ

 ٰٚ كالدة ٚ٪ٮف مٕؿٱٌح ٦كذعؽزحإ مٕؿٱٌحن دة٦َّحن، ٧٠ة ٠ةف ٫٣ دأزٲؿ ةن ٩ىٮو

 القواديس: -2
ا٧٣يٕجٌػؿ ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٬ػٮ:  ا٣ٛىػٲطى ٵٌف   ٦ٮ٣ٌػؽةه  ٣٘ٮٱٌػحه  ٪ٲػحه ثً ا٣ٞٮادٱف ٣٘حن 

ٓي ٝىؽىسو  ٧ٍ ٓي  ال ٝٮادٱفي  ،أٝؽاسه صى  :٬(764إ ٱٞػٮؿ ا٣ىػٛؽٌم )تٝىةدكسو  ص٧

: ٝػؽىسه ةدكس، كٱض٧ٕٮ٫٩ ٤ٔٯ ٝىٮاًدٱفإ كا٣ىٮابي ٱٞٮ٣ٮف ٣جٕي اٳ٩ٲح: ٝ»

ٓي  َـّ  كا٣ض٧ ػأٍٝؽاس، ٝةؿ أثٮ إقعةؽ ا٣ ٰى ةج: إ٩ٌ صَّ ػ٧ٌ ػ ٧ػة قي ٫ ٵ٩ٌػ  ةن ؽىقػٝى  ٢ي ٍُ ا٣كَّ

ؿي  ٞيٍؽس إأ ٦٪٫ًَّ ٮى ذى كٱى  ،ث٫ ٱيذُ٭َّ ة :كا٣ ٍ٭ؿى ُُّ «ا٣
(43)

 إ

ذ٠ػؿى ٬ػؾا ا٧٣ىػ٤ُط ٗٲػؿى اثػ٨ً  ان ٥٤ٚ أصػؽ أظػؽ ةن أ٦ٌة ا٣ٞٮادٱف اوُالظ

ك٦ػ٨ى ا٣نػًٕؿ ٩ػٮعه »٫ٌ٩ أمةرى إ٣ٯ مٲٮع دك٧ٲذ٫ ٰٚ ز٦ة٩ػ٫، إذ ٝػةؿ: رمٲٜ، ٦ٓ أ

، ٱيكى  ، دىنجٲ٭ٗؿٱته ٞىٮادٱفى ة٩ٲح  الردٛةًع ثًٕي ٝٮاٚٲ٫ ٰٚ  ةن ٧ُّٮ٩ى٫ ا٣ ٞىٮادٱًف ا٣كَّ ث

٭ة ٰٚ ا٣ض٭ح اٵػؿل ًً «٩ةظٲحو، كا٩ؼٛة
(45))*(

٣ذػٰ  ٤ىحي كاًػعحه ثػٲ٨ ًدالى إ كا٣ىِّ

 ا٣ذذةثٓ ثٲ٨ رٚٓ كػٛيإ ٨٦ ص٭ح ةكاوُالظٲ   ةا٣ٞٮادٱف ٣٘ٮٱ  

                                                 

 إ431، صٱ٪ْؿ: دىعٲط ا٣ذىعٲٙ كدعؿٱؿ ا٣ذعؿٱٙ (43)

: دالء ا٣٪ػةٔٮرة ا٣ذػٰ دؿٚػٓ ا٧٣ػةء ٦ػ٨ ا٣جبػؿ أك ا٣٪٭ػؿإ قَادّؽ الؿاىْة إ113ا٧ٕ٣ؽة، ص (45)

 إكا٣كة٩ٲح: ٬ٰ ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ ٱيكذٞٯ ٤ٔٲ٭ة

 ثة٣ٲةء ٤ٔػٯ ا٣٪كػػجح إ٣ػٯ« ا٣ٞٮادٱػكٰ»٢ٕ٣ ا٣ىعٲط ٧٠ة كرد ٰٚ ثٕػي ٩كػغ )ا٧ٕ٣ؽة(  )*(

ثٲػةء  «ا٣ٞٮادٱكػٰ»٤ٔٯ كص٫ ا٣ذنجٲ٫إ ك٣ؾ٣ٟ ٠ػةف ٦ػ٨ ا٧٣٪ةقػت اقػذ٧ٕةؿ « ا٣ٞٮادٱف»

 ا٣٪كجح ظٲر كرد ٰٚ ٬ؾا ا٣جعرإ = ]ا٧٣ض٤ح[إ
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 ، ٔىؿٚػٍخ ٬ػؾا ا٣ٌػؿبى  ك٬ػٮك٬ؾا ا٧٣ىػ٤ُطى ٦يٮ٣ٌػؽه ٩ذػةجي ثٲبػحو مػٕجٲٌح، 

جٌػؿي ثػ٫ ٔػ٨ ٦ٌػ٧ٮ٫٩إ  ا٣٘ؿٱتى ٨٦ ا٣نٕؿ، كاقذٕةرٍت ٫٣ ٨٦ أ٣ٛةًظ ا٣جٲبًح ٦ػة ٱٕي

ك٦ٕؿكؼه ٣ؽٱ٪ة أٌف ٣ْٛحى )ٝةدكس( ٦ة دـاؿى ديكذ٢٧ٕي ٰٚ ثٲبةد٪ة ظذٌٯ ٱٮ٦٪ػة ٬ػؾا 

 ا٣ذٰ ٱي٧ذطي ث٭ة ا٧٣ةءي ٨٦ اٳثةر ك٩عٮ٬ةإ ٤٣ؽال٣ح ٤ٔٯ اٵداة

جٌؿي ٨ٔ دضؿثحو مٕؿٱٌحو ٦ؤٌقكحو ٤ٔٯ صٕػ٢ً ٔٲػتو مػٕؿٌم  ك٨ٌٚ ا٣ٞٮادٱف ٱٕي

ٌٰ أوالن  ٣ج٪ػةًء ا٣ػ٪ٌه ا٣نػٕؿٌم، ك٬ػؾا ا٣ٕٲػتي ٬ػٮ اٷٝػٮاءي،  ةن وػعٲع ٔؿكً

ـو » كأ٠سػػؿي ا٧٤ٕ٣ػػةًء ٱيكػػ٧ٌٮفى اػػػذالؼى إٔػػؿاب ا٣ٞػػٮاٰٚ إٝػػٮاءن، ك٬ػػٮ ٗٲػػؿي صػػةا

ٍكًؿ، كال ٱ١ٮفي ٰٚ ا٣ٛػذط٧٤٣يٮ٣ٌؽ ٥ٌ كا١٣ى ٌَّ «ٱ٨، كإ٧ٌ٩ة ٱ١ٮفي ٰٚ ا٣
(41)

، أم: ٣ػ٫ 

 ٝةٚٲحه ٦ؿٚٮٔحه، كأػؿل ٦ؼٛٮًحهإ

ٓي كا٧٣ن٭ٮري ٰٚ اٷٝٮاء، ك٬ٮ  ٜه ٤ٔٲ٫ ٣ؽل  ٔٲته ٬ؾا ٬ٮ ا٣نةا مٕؿٌم ٦يذٌٛ

، ك٠ة٩ٮا ٱيك٧ٌٮ٩ى٫ إ٠ٛةءن، كٱعؿوٮفى ٤ٔػٯ دىضػةكًزق  ٧ٚػ٨ اٷقالـ ا٣ٕؿب ٝج٢ى 

الهزاػورة ةث٘ح أ٫ٌ٩ أٝػٮل ٚػٰ ثٲذػٲ٨، ٚػٰ ٝىػٲؽد٫ ا٣ؽا٣ٲٌػح، ا٧٣ٕؿكؼ ٨ٔ ا٣٪

، ك٧٬ة ٝٮ٫٣ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣سة٣رالقافْة
(44)

: 

 اً َ َااااَم البَاااَارُح أّ، ِرْشلَجَياااا غاااع

 

 وذِااَغاَ  َطبّػىااا الُاااعاُ  األؾااَدُ 

 كٝٮ٫٣ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣سة٨٦ ٔنؿ ٱىٙ ا٧٣ذضٌؿدة: 

ٍف َرْطاااٍك َكااانَّ، ذَيَاىَاااذِااا  ًُ اُهَظو 

 

 َّكااادُ نااو اللًّافَااِة ُّْبَقااعُ َااايٌَمع  

١ٰ ٨ٔ ا٣٪ةث٘ح أ٫ٌ٩ ٠ةف ك  ٱي١ٛػئي ا٣نػٕؿ، ظذٌػٯ ٝػؽـى ا٧٣ؽٱ٪ػح ٤ٔػٯ »ٝؽ ظي

ٙى ٚأ٩نؽى  ،كا٣ؼـرجً  اٵكسً  إ ٝػةؿ: ك٠ٲػ ذ٣ػٟ   ٥٬، ٚٞة٣ٮا: إ٩ٌٟ دي١ٛئ ا٣نٕؿى

ػ٨َّ ثً  ، ٚذ٘٪ٌػٯ ثػ٫، ؾى ٕؿً ًنػٚض٤ٕٮا ٱيؼجؿك٫٩، كال ٱٛ٭٥ي ٦ة ٱيؿٱؽكفإ ٚٞػة٣ٮا ٣ػ٫: د٘ى

ٛى ق، ك٦ٌؽدى «٣كخي أٔٮد :، ٚٞةؿ٥ى ٭ً ٚ
(42)

ظذػٯ كٝٲ٢ ٰٚ ركاٱح: إ٫ٌ٩ ٥٣ ٱأثػ٫ ٣٭ػ٥  إ

                                                 

ٌٰ ص 135ا٧ٕ٣ؽة ص  (41) ٌٰ ا٣ٕؿث  إ65إ كٱ٪ْؿ: ٦ى٤ُعةت ٩ٞؽٱٌح ٨٦ ا٣ذؿاث اٵدث

، صٱ٪ْؿ:  (44) ٌٰ  إكٝٲ٢ ٦س٢ إ91ك 89دٱٮاف ا٣٪ةث٘ح ا٣ؾثٲة٩

 =ٰٚ )دٱٮاف ا٣٪ةث٘ح  إ كركمى 3/571ك ٣3/92نٕؿ كا٣نٕؿاء كٱ٪ْؿ: ا. 46ا٧٣ٮٌمط، ص  (42)
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ٌٰ ٬ػؾا ا٣ػؾكؽ ٣ػؽل  ، ٚة٩ذج٫إأق٧ٕٮق إٱٌةق ٰٚ ٗ٪ةءو  كأرصٓ اث٨ قػاٌلـ ا٣ض٧عػ

نو أٌ  البعو اً أٌ  القػى ألً  ىَػأ٢٬ ٱسؿب إ٣ٯ أٌف 
(46)

ك٦س٢ ذ٣ٟ ذكؽ  إ

ـ اٵقؽمٌ ث٨ أثٰ ػةز أ٢٬ ا٣جٮادم ٰٚ ٦الظْذ٭٥ اٷٝٮاء ٰٚ مٕؿ ثنؿ
(47)

 إ

ٰو  كٰٚ ٬ؾا كذاؾ ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ كصٮدً   ٣ؽل ا٣ٕؿب ٝج٢ اٷقػالـ ٩ٞؽم   كٔ

ٌٰٞ ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ا٣ٛ٪ٌٲٌح، ٚذٕٮؽي  ث٫ ا٣ؾااٞحي  ، دٌُؿبي اٷٝٮاء ٱي٧س٢ٌي ػ٤الن  أفَّ  ، ا٣ذ٤

 ٦س٢ أثٰ ٔػة٦ؿ ثػ٨ ان ، ٰٚ ّ٪ٌٰ، مةٔؿ٬ٮ ا٣ؾم ص٢ٕى  ٧س٢ ٬ؾا ا٣ٕٲًت ٣ ٭٥إٌف كٔٲى ك

 ٌٰ ٍ٭٧ػػ ٛى «نُقااُْم القااَافِ»ٱٛؼػػؿ ثأ٩ٌػػ٫  أثػػٰ اٵػػػ٪ف ا٣
(48)

ٌف ٚؼػػؿق ثةدٌكػػةؽ ٵ  

ٚػٰ  ا٣ذػأزٲؿً  ذعٞٲػ٣ٜ إٝة٦ػًح ا٣ٞػٮاٰٚ ٫ أ٧ٌ٬ٲحى كٔٲً  ٱينٲؿ إ٣ٯٝىةاؽق كا٩كضة٦٭ة 

ٌٰٞ، ا٧٣ي  نػٲؿي إ٣ػٯ ٰٚ دٕجٲؿق ٨ٔ ا٢ٌ١٣ )ا٣ٞىةاؽ( ثة٣ضـء )ا٣ٞٮاٰٚ( ٱي ٧٠ة أٌف ذ٤

 ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌمإ ٰٚ دعٞٲٜ اال٩كضةـ ٰٚ ث٪ةء ةا٣ؼةٌوح ٣٭ اٵ٧ٌ٬ٲٌحى  ٫كٔٲ

كٝؽ ظؿصى ا٣نٕؿاء ثٕؽ اٷقالـ ٤ٔٯ ٦ؿأةًة ٬ؾا ا٣ػؾكؽ ا٣ٕػةـٌ، ك٤ٔػٯ 

ػةًد ثػأٌف اٷٝػٮاءى  ٌٞ ١ٍػ٥ً ا٣٪ ـو »اٵػًؾ ث٫، ز٥ٌ د٪ة٦ىٯ اٵ٦ػؿي إ٣ػٯ درصػًح ظي ٗٲػؿي صػةا

«٧٤٣ٮ٣َّؽٱ٨
(49)

إ ٨١٣ ٬ؾا ٥٣ ٱ٧٪ٓ كصٮدى دضةرب مٕؿٱٌح ٗةٱؿت ذ٣ٟ ا٣ػؾكؽ 

، ك٬ػٮ ٦ػة ٩ضػؽق ٣ػؽل ص٤ٕخ ا٣ٕٲتى أوالن  ةن ا٣ٕةـَّ ا٧٣أ٣ٮؼ، كأثؽٔخ ٩ىٮو

 :٨ ٨٦ ٝؿٱل، كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ثٲةف ٣ؾ٣ٟمةٔؿٱ

                                                 

ٌٰ صا = ي٦ة٦ػحى  - ٝؽ أظكػ٪خ»أٌف أ٢٬ ٱسؿب ٝة٣ٮا ٫٣: ( 91-٣89ؾثٲة٩ ٣ػٮال أ٩ٌػٟ  -ٱػة أثػة أ

إإ ٥٤ٚ ٱٕؿؼ ٦ة ٔةثٮا ٤ٔٲ٫، ٚأ٣ٞٮا ٤ٔٯ ٥ًٚ ٝٲ٪حو ٣٭٥ مػٕؿق ٬ػؾا، كٝػة٣ٮا إأٝٮٱخى كأ٠ٛأتى 

ّكاادُ ناو ك وذغاَ  طبّػىاا الُااعاُ  األؾاَدُ، ز٥ٌ ٝة٣خ: رائٌس أو ناجعي٣٭ة: ٦يٌؽٱ٫، ٚٞة٣خ: 

ٍؽ ٱٞٮم ِة ُّْبَقعُ اللًاف ٕي ، ك٥٣ ٱى  إ«٨ُٛٚى

  إ67-66ٱ٪ْؿ: َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء ص  (46)

كا٧٣ٮمػط  ،67-66كَجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء، ص ،571ك 3/92ٱ٪ْؿ: ا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء  (47)

ٓي اٷٝٮاء ٰٚ ا٣ذىؿٱٓإ ٱ٪ْؿ: ا٧ٕ٣ؽة، ص83-81ص  إ159إ كٝؽ ٱٞ

 إ614مؿح أمٕةر ا٣٭ؾ٣ٲٲ٨، ص (48)

 إ135ا٧ٕ٣ؽة، ص (49)
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ٰل ٗةٱؿى ا٣ػؾكؽى ا٣نػٕؿٌم : وأل ً  اً اإلقَاا امَ 2-1 ٰل ١٦ِّ ز٧ٌح مةٔؿه ٝؿم

حى اٵقػٮدي  ا٣ٕةـَّ ث٪ه  ص٢ٕى ٚٲ٫ ٔٲتى اٷٝٮاًء أوالن  ٕى ٍ٦ ٣ؿكٌم ا٣ٞةٚٲح، ك٬ٮ أثٮ زى

٤ٌُت، ك٠ةف ٝؽ ٝيذً ا ػ٦ٍ زى  :٦ػ٨ ك٣ػؽق زالزػحه ٢ى ٫٣ ٱػٮـى ثػؽرو ث٨ ا٧٣ اٵقػٮد  ثػ٨ي  حي ٕى

ذال٬ػة ، ك٠ة٩خ ٝؿٱل ٝؽ ٩ةظٍخ ٤ٔػٯ ٝحى ٕى ٦ٍ زى  ث٨ي  اٵقٮد كا٣عةرثي  ث٨ي  كٔٞٲ٢ي 

  ٱن٧خى ا٧٣ك٧٤ٮف ث٭٥إٰٚ ثؽرو، ز٥ٌ ٦٪ٕخ ذ٣ٟ ٠ٲال

ى٪ًٲ٫ًٍ، ٤ٔٯ ٱج١ٰ أفٍ  ٱيعتُّ »اٵقٮد  ٠ةف ٓى  إذ ٠ػؾ٣ٟ ٬ٮ ٚجٲ٪٧ة ث ػ٧ً  ٩ةاعػحن  قى

ـو  ٞةؿٚ ا٤٣ٲ٢، ٨٦ ق: ا٩ْػٍؿ، كٝؽ ذ٬تى  ٫٣، ٣٘ال يًظػ٢َّ  ٬ىػ٢ٍ  ثىػؿي  ٬ػ٢ ا٣٪ٍَّعػتي  أ

ٍخ  ى١ى ٤ٌٰ ٝذال٬ة  ٤ٔٯ ٝؿٱله  ث ٕى ى ١ٲ٧حى  ٤ٔٯ أث١ٰ ٣ ػحى  ٱٕ٪ػٰ -أثٰ ظى ٕى ٍ٦  ٚػإفَّ  - زى

ٍٮًٰٚ ٓى  ٧ٌ٤ٚة إإإاظذؿؽى  ٝؽ صى ٤ىٯ ا٦ؿأةه  ٬ٰ إ٧َّ٩ة ٝةؿ: ا٣٘الـي  إ٣ٲ٫ رىصى ٔى  ثٕٲؿو  دج١ٰ 

ى٭ة، ٤َّذ٫ٍي  ٣ ًى ى «أ
(21)

اٵقٮدي ، ٚٞةؿ
(23)

: 

 َ َ     ِوااااَّ  ِ أ،ْ ِكاااابْ ثَ أ  بْااااػٌ لٍااااا ذ

 

ااابُ يَ هْ وَّ   َِ الي ااا ا ناااوَ ٍَ ااا َ  َدٍُُ الؿ 

َ ِكااابْ   ثَ فَااا   ولكاااوْ  عػٍ ْكاااِ الاااُ ذ

 

 ودُعُ الُزااا ِت ػَ اَلاااقَ ثَ  رٍ عْ الاااُ ذَااا 

َ  اةِ ػَ َؾاا عالااُ ذااعرٍ    ٍك ْْ َمااٌُ  ِيِااذ

 

ٍَ ؼُ نْظاااوَ   اااورَ  عو ََ  ىِ ٌْ  لْاااعِ أذاااِ ال

َ وَ   اااذ َ  ،ْ ى ِكا  قْااا ٍ الاااُ اَ  ِت ْْاااكَ ذ

 

  َ اااوذ َ  اً ِ شارخاااكا  َدِ ُؾااااألُ  عَ َؾاااأ

  َ  اً هْبااااِ رَ هِ ْؿااااو  ثَ  عمْ ٍِ ْْ ّكااااوذ

 

  َ  عّاااعِ ىَ  وْ ِنااا ةَ َهاااْْ كِ ذاااِ شَ وناااا أِل

ُم ِررااااالٌ   ٌُ  أََ  قااااع َؾااااادَ ذَْبااااَع

 

 ولاااَ  ّاااََُ ذَاااْعٍر لااام َُّؿاااَدُوا 

٤ٌٞػ  ـو ٦ٕي ػة ٬ػؾا إٝػٮاءه، ك٬ػٰ ٦نػ٭ٮرةه ٚػٰ »٤ٔػٯ اٵثٲػةت:  ةن ٝةؿ اث٨ي ٬ًنى

                                                 

 إ5/513ا٣كٲؿة ا٣٪جٮٱٌح  (21)

ٍَد إ5/513 ا٣كةثٜ (23) ٌٰ ٦ػ٨ اٷثػ٢إ البَْكػ: اٵرؽإ الؿ  : ٤ٔػٯ أ٬ػ٢ ثػؽرإ الاُ ذاعر: ا٣ٛذ

ٌُمْك: ا٣عْٮظإ الُزعود : أذاَ الَلْاع: ث٨ُ ْٔٲ٥ ٨٦ ٝؿٱل، ٦٪٭٥ ث٪ػٮ ٦ؼػـكـإ  ذيَ 

ذجح ث٨ رثٲٕح ث٨ ٔجؽ م٧ف اٵ٦ٮٌم، ٝةاؽي ٝؿٱل ٰٚ ثػؽرإ  ٔي دكػأ٦ٰإ : كال و  ثََؿاه٬ِٮ 

 : ا٣نجٲ٫ كا٧ً٣س٢ٍإاليعّعُ 
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«أمٕةر٥٬
(25)

٧١ٍػةف:  إ ، ك٬ػٮ ٩ٕذيػ٫  األّولكٰٚ ٬ؾا ا٣ٞٮًؿ الث٨ ٬نةـ ظي ٌٰ ٚ٪ٌػ

ٍٛيو ثأ٫ٌ٩ إٝٮاء، ك ٓو كػى
ٍٚ ىٲ٨ٍى رى ، ث ذي٫  الداىِاػذالؼى ظؿ٠ًح ا٣ؿكمِّ ٕى ، ك٬ٮ ٩ ٌٰ دٮزٲٞ

 اٵثٲةتى ثأ٩ٌ٭ة ٦ن٭ٮرةه ٰٚ أمٕةر٥٬، أم: ٬ٰ ٨٦ أمٕةًر ٝؿٱلو ا٧٣يٮزٌٞحإ

٥١ٍي ثذٮزٲٞ٭ة ٚٲؤ٠ٌػؽق أ٩ٌ٭ػة ٦يسج ٲ٨ٍ ٦ػ٨ أ٤ٔػ٥ً ا٣٪ػةًس أ٦ٌة ا٣عي ػة٧ً٣ى ٔى ىػؽىل  ذػحه ٣

 ٌٰ ثٲػػؿٌم ا٣ٞؿمػػ ُـّ ٕىتي ا٣ ٍىػػ ثأػجػػةر ٝػػؿٱل كأ٩كػػةثً٭ة كأمػػٕةًر٬ة، ك٧٬ػػة ا٧٣ي

ٌٰ  ٬(516)ت ثٲػؿٌم ا٣ٞؿمػ ُـّ ٰٚ ٠ذةثػ٫ )٩كػت ٝػؿٱل(، كا٣ـثٲػؿي ثػ٨ي ث١ٌػةر ا٣

ٰٚ ٠ذةث٫ )ص٧٭ؿةي ٩كت ٝؿٱل كأػجةر٬ة( ٬(526)ت
(21)

 إ

ٰٚ ّ٪ٌٰ الػذٲةًر أثػٰ د٧ٌػةـ  ةن ًت ١ٚةف قججكأ٦ٌة ا٣ع٥١ي ثٮصٮًد إٝٮاءو ٰٚ اٵثٲة

ٚعكت، ك٬ٰ ا٣ذٰ ٝٮاٚٲي٭ة ٦ؿٚٮٔحه  (6، 5، 3)زالزحن ٦٪٭ة ٬( 513)ت
(24)

إ ك٬ػؾا 

ٜى ا٣ػؾكًؽ ا٣كػةاؽ كا٣ٞٮأػًؽ ا٣ذػٰ  ةن االػذٲةري ٱي٧س٢ِّي ًؿث ٍٚػ ٨٦ اٷوػالًح ٤٣نػٕؿ كى

ٰى اػذٲةري أثٰ ًٞ
ى ٣ػؽل  د٧ٌةـ ٝجٮالن  أًعٍخ ٩ة٧ّحن ٤٣ٞٮاٰٚ، ٰٚ زى٦ى٨ً أثٰ د٧ٌةـإ كٝؽ ٣

ٔيجٲػؽ ا٣ج١ػؿٌم )ت ًٍ )ٚػٰ ٬( 487آػؿٱ٨، ٚأزجذٮق ٰٚ ٦ؤ٣ٌٛةد٭٥، ك٦٪٭٥ أثٮ  ًقػ٧ٍ

، كاثػ٨ي قػٕٲؽ (مػؿح ٩٭ػش ا٣جالٗػح)ٚػٰ ٬( 626، كاث٨ي أثػٰ ظؽٱػؽ )ت(ا٣ٴ٣ٰ

                                                 

كٝػؽ أقػُٞ٪ة ٦ػ٨ ركاٱػح اثػ٨ »(: 5/515كأًةؼ اث٨ ٬نػةـ )ا٣كػةثٜ  إ5/513 ا٣كةثٜ (25)

إ كإقٞةطي اث٨ً ٬نةـ ٨٦ ٬ؾا ا٣نٕؿ ٦ة ٬ٮ أمػ٭ؿ ٧ٌ٦ػة أزجػخ «إقعةؽ ٦ة ٬ٮ أم٭ؿ ٨٦ ٬ؾا

ذ٣ػٟ ٱؿٌصط أ٫ٌ٩ ٢ٕٚ ذ٣ٟ ٵقجةب دذٌى٢ ثٞػٮؿو مػؽٱؽ اٷٱػؾاء ٧٤٣كػ٧٤ٲ٨إ كث٪ػةء ٤ٔػٯ 

 ٱ٨١٧ أف ٩ٛذؿض أٌف دضؿثح ا٣ٞٮادٱف ٣ؽل أثٰ زى٦ٕح ٠ة٩خ أ٠سؿ ٧ٌ٦ة كو٢ إ٣ٲ٪ة ٦٪٭ةإ

إ 3/571كص٧٭ػؿة ٩كػت ٝػؿٱل كأػجةر٬ػة  ،539ٱ٪ْؿ ٤ٔٯ ا٣ذٮا٣ٰ: ٩كػت ٝػؿٱل ص (21)

ٰل  كا٣ؿكاٱح ٚٲ٭٧ة ٦ذ٧ةز٤ح، كٚٲ٭ة اػذالؼه  ٦ٓ ٦ػة صػةء ٚػٰ ا٣كػٲؿة ا٣٪جٮٱٌػح الثػ٨  ٱكٲؿه  ٣ْٛ

ًى  ٲًت ٰٚ دؿد د٧ةز٢ه ك٬نةـ،  ؾ٣ٟ ركٱخ قذٌح ٠إ ةن كػٌٛ ةن ظؿ٠ح ا٣ٞٮاٰٚ رٕٚ ًٍ جٍ اٵثٲةت ك

 كاٵٗػػة٩ٰ ،3/375 اٵثٲػػةت ا٧٣ػػؾ٠ٮرة ٚػػٰ ٦ىػػةدر ٠سٲػػؿة، ٦٪٭ػػة: أ٩كػػةب اٵمػػؿاؼ

 : ثؽرإك٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف ،5/464 كدةرٱغ ا٣ُجؿم ،4/518-519

   إ143-5/119مؿح دٱٮاف ا٣ع٧ةقح  (24)
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(٩نٮة ا٣ُؿب ٰٚ دةرٱغ صة٤٬ٲٌح ا٣ٕؿب)ٰٚ ٬( 682ا٧٣٘ؿثٰ )ت
(22)

 إ

ٞىجٮًؿ ٣ٶثٲػةت: أ٦ٌػ ٚأزجذى٭ػة ٧٠ػة أ٩نػؽى٬ة ٝةا٤ي٭ػة  األّولة ٩ع٨ أ٦ةـى ٩ى٧ىُٲ٨ ٨٦ ا٣

ٰى ا٣ػ٪هَّ  الدااىِثٞٮاؼو ٦ؿٚٮٔحو ك٦ضؿكرةو، كأ٦ٌة  ًٞػ ٰى ا٧٣ضػؿكرةى ٣ًٲيج ٚعػؾؼى ا٣ٞػٮاٚ

ٓي ٰٚ ثٲػخو أك ثٲذػٲ٨ ٦ذجةٔػؽٱ٨  ةن ػة٣ٲ ٨٦ ٔٲت اٷٝٮاءإ ٨ٌ١٣ ا٧٣ٕؿكؼ أٌف اٷٝٮاءى ٱٞ

ٍُؿٱ٨  ػ ٌُٕح، ١٣٪٫ٌ ال ٱنُؿي ا٣ػ٪ٌه ا٣نػٕؿٌم مى ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٣ػؾم ٨٦ ٝىٲؽةو أك ٦ٞ

ٕىحى، ٚ٭ٰ زالزحي أثٲةتو ٦ؿٚٮٔح، ثٲ٪٭ة زالزحه ٦ضؿكرةهإ ًٌُٕح أثٰ زى٦ٍ  ٩ضؽيق ٰٚ ٦ٞ

دٱٌح ٣ٕٲًت اٷٝػٮاء أٌف ٣عؿ٠ػًح ا٣ٞػٮاٰٚ ثػٲ٨ى  ٕىؽى ةؼ إ٣ٯ ٬ؾق ا٧٣٘ةٱؿة ا٣ ٱٌي

حى، ٔالٝحن كاًعحن ث٧ٌ٧ٮ٩٭ة  ٚسالزحي اٵثٲةًت  ٕى ٍ٦ ، ٰٚ أثٲةت أثٰ زى ٍٛيو ٓو كػى
ٍٚ رى

ػػٮفو ٝيؿمػػٲٌحو ٦يعػػٌؽدةو ك٩عػػٮى أمػػؼةصو ا٧٣ضػػؿكرًة  ُي دذٌضػػ٫ ٚػػٰ ث١ةا٭ػػة ٩عػػٮى ث

ٍٛيى ا٣ػؿكٌم ٚٲ٭ػة ٝػؽ  ٭٥ ٨ٍ٦ً أث٪ةًء ا٣نةٔؿ، ٧ٌ٦ة ٱينٲؿي إ٣ٯ أٌف ػى ٌي ٌؽدٱ٨، ثٕ ٦يعى

ٜى ث٭ٮًؿ ا٧٣يىةبإ أ٦ٌة ا٣جٲذةف ا٤٣ؾاف اقػذيً٭٤ٌٍخ  ٱ١ٮفي ٔال٦حن ٤ٔٯ إظكةسو أ٧ٔ

ٌُٕح ٚٲي٧سالف د٧٭ٲؽ ٔػ٨  ان ج١ةءى، كصةء ا٣جٲخي ا٣ؼةد٥ي دٕجٲؿٱىكذؽٰٔ ا٣ ان ث٭٧ة ا٧٣ٞ

ٌٞ٭ةإ كٚػٰ  ٕى٢ى ا٣كٲةدةى دي٪٢ٍٞي إ٣ػٯ ٦ىػ٨ٍ ال ٱىكػذع اٵقٙ  ٵٌف ٦ى٨ٍ ٝيذ٢ى ٰٚ ثؽر صى

، ١٣٪ٌ٭٧ة ال ٱىٍؿٝٲةف إ٣ٯ ٦كذٮل اٵقٯ ا٣ؾم ٔجٌؿٍت ٔ٪ػ٫  ٙه ٬ؾا كذاؾ أ٥٣ه كأق

 ا٣ٞٮاٰٚ ا٧٣ضؿكرةيإ

حى ٧٩ُ ٕى ٍ٦ ٌُٕح أثٰ زى ذ٫ٍ د٤ًٞةاٲٌػحه،  ةدضؿٱجٲ ػ ةن ث٪ةء ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٩ؿل ٰٚ ٦ٞ ٔى اقػذؽ

، ٔجٌؿ ٚٲ٭ة ا٣نةٔؿ ٔػ٨ دضؿثػحو إ٩كػة٩ٲٌح ٧ٔٲٞػحو، ثٞػٮاؼو  ال ٝىؽى ٚٲ٭ة كال ٧ٔؽى

ًدٱ   ؽى ٔى ٲًٍت أوالن ةمٕؿٱٌح كٌقٍٕخ دااؿةى اٷٝٮاًء  ٕى ديج٪ىٯ ٤ٔٲ٫ ٝػٮاٰٚ  ، ٣ذض٢ٕى ٨٦ ا٣

ذٞٲٌػؽ ٦ػ٨ ص٭ػح ا٣ ةا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌم، ٦ٓ ٦الظْح أٌف ٬ؾا ا٣ذضؿٱػت ّػ٢ٌ د٤ٞٲػؽٱ  

ٌٰ كاظؽ ٦ذٕةرؼو ٤ٔٲ٫، ٬ٮ ا٣جعؿ ا٣ٮاٚؿي ا٣ذةـٌإ  ثٮزف ٔؿكً

                                                 

 كمػؿح ٩٭ػش ا٣جالٗػح ،5/351 أ٦ػة٣ٰ ا٣ٞػة٣ٰ ٰٚ مؿحٱ٪ْؿ ٤ٔٯ ا٣ذٮا٣ٰ: ق٧ٍ ا٣ٴ٣ٰ  (22)

 إ125-3/123 ك٩نٮة ا٣ُؿب ٰٚ دةرٱغ صة٤٬ٲٌح ا٣ٕؿب ،31/31-33
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ٜى ٰٚ ّ٪٣ٌٰ ٦٘ةٱؿدي٫ ٤٣ػؾكؽ  األّولٵ٦ؿٱ٨:  ٝجٮالن  ٨ٌ١ ٬ؾا ا٣ذضؿٱتى ٥٣ ٱ٤

كٝةٚٲػحن، ال  ةن ا٣ٕةـٌ ا٣ؾم ٠ةف ٱذٌض٫ ٩عٮ ا٣ذٕٞٲؽ كا٣ذأوٲ٢ ٰٚ إٱٞةع ا٣نػٕؿ كز٩ػ

 ٨٦ ٦نؿ٠ٰ ٝؿٱلإ ٧ٌ٦ٮ٩ي٫ ا٣جة٠ٰ ٤ٔٯ ٨٦ ٝيذ٢ى الداىِ ٩عٮ ا٣ذضؽٱؽ، ك

إٌف ٚؿادةى ٩ٌه أثٰ زى٦ٍٕحى اٷٱٞةٔٲٌػح ٚػٰ ص٤ًٕػ٫ : وأل ً  اً اإلقَااُ َاْهع 2-2

ٲٍتى اٷٝٮاء أوالن  ًٛػٰ اقػذ٧ؿارى  ٔى ٣ج٪ةء ا٣ػ٪ٌه ا٣نػٕؿٌم، دكف ٝىػؽو ٦٪ػ٫، ال دى٪ٍ

ًٍ ٨٦ ا٣ذضؿٱت ثٕؽق، ٱؤٱٌؽي  ٝٮؿي اثػ٨ً رمػٲٜ ثٕػؽ دٕؿٱٛػ٫ ذ٣ٟ كصٮًد ٬ؾا ا٣٪٧

ػ ؽً جػٔ ث٨ي  ٫ صةء ث٫ ٤َعحي رأٱذي  ٨ٍ ٦ى  ؿي أكَّ ك» ٧٣ى٤ُط ا٣ٞٮادٱف: ٕى ٌٰ ًٚ ٮٍ اهلل ا٣
(26)

، 

 :َٮٱ٤حه  ٫٣ ٦ن٭ٮرةه  ٝىٲؽةه ، ك٬ٰ ٫ٰٚ ٝٮ٣ً 

ْ ُ األَ نَ للااع   مْ َكاا  االْااذِ  ارِ َكااذ

 

 لِ ا ِ يَاااانَ  وْ ِناااا وِ ْْ جَ بْ ظَ ااااا 

ََ جِااازَ ٍْ هُ ذِ    وْ ِنااا عِ ْراااِ لل

 

 لُ ا ِ يَاااااااٌا نَ ارِ كَ غْ ثَااااااا 

ااااااابَ نَ   ٌِ ااااااالُ ْْ اِ رَ  عٌ ا  اٍَ

 

ٍَ  ػُ ِزاااااايْ بَ دْ نُ     ِ اِيااااااََ ال

 اٍَ يُ اكِ ى َؾاااانَ ا ىَااااَهاااافَ  

 

ٌَ بِ نُ دْنَ فَااااااا    ُ اِياااااااََ ِ 

ي ؿٍ ٦ى ٨٦ ك٬ٮ   ٧٠ػة  ،ان ؽٍىػق ٝى ٚػٰ أ٠سػؿً  كأكَأى  ،ٚٲ٫ اٷٝٮاءى  ؽى د٧َّٕ  ،ـً صى ٮع ا٣ؿَّ ث

ى اٵكَّ  ٰٚ ا٣جٲذٲ٨ً  ٢ى ٕى ٚى  «٬ؾق ٨٦ ٨ً ٲٍ ٣
(27)

 اٵثٲةتإ 

٭ى  ٜو أٌف ٱٛي ٍٛػًي  ا٣ذضؿٱػتى ٥ ٨٦ ٬ؾق اٷمةرة الث٨ رمػٲ ًٓ ػى ا٣ٞػٮاٰٚ ثذذػةث

ًٕ٭ة ٍٚ ٔى  كرى   ان ٝىػؽ ٬ػةأ٠سؿ اٷٱُػةء ٚػٰ، إًةٚحن إ٣ػٯ ان ؽ٧ٍ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة صةء 

، أًػػةؼى  كثػػؾ٣ٟ ٍٕٚػػ ا٣ٞػػٮاٰٚ ٚػػٰ ظؿ٠ػػةت إ٣ػػٯ ا٣ذ٪ػػٌٮعً ا٣نػػةٔؿي ٌٍٛػػ ةن رى  ةن كػى

                                                 

، ٨٦ قػؿ ٬ٮ ٤َعح ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ (26) إ ٝةضو صٮادو ٌٰ كات ٝػؿٱل، ك٬ػٮ ٔٮؼ ا٣ـ٬ؿٌم ا٣ٞؿم

كص٧٭ػؿة  ،571إ ٱ٪ْػؿ: ٩كػت ٝػؿٱل ص97٬ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ٩عٮ ق٪ح  ٤َعحي ا٣٪ؽلإ دٮٌٰٚ

كا٣ػػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػػةت  ،122ك 323-32كا٧٣عجٌػػػؿ ص ،124-٩3/125كػػػت ٝػػػؿٱل 

 إ36/576-577

: َرِاْلٍااا: ا٣ػػٮادم، ك٦ػػة ا٧َػػأٌف كادٌكػػٓ ٦ػػ٨ اٵرضإ الَظبْاات إ115-113ص ،ا٧ٕ٣ػؽة (27)

إنُدبيِزػا٧٣ذٌٞؽـ ٨٦ ُٝٓ ا٣كعةبإ   : قةا٢ه
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ِ ثةٷٱُةء ان د١ؿارأًةؼى  ،ثةٷٝٮاء ( - )٦٪ػةزؿً  ، ك٦٪ػ٤٣٫َّٛ ، كٚػٰ ذ٣ػٟ ٦٪ػةًزؿي

ٞىؽٱٌح إ٣ٯ ا٣ذضؿٱػت، كإًػةٚح اٷٱُػةء إ٣ػٯ دضةكزه ٵثٰ زى٦ٍٕحى ٨٦ ص٭ذٲ٨: ا٣

 ٰٚ ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌمإ ةن ، ال ٔٲجاٷٝٮاء ٦ٓ ص٢ًٕ ٢٠  ٦٪٭٧ة أوالن 

 ٌٰ  ٤٣ػؾكؽ ا٧٣٘ػةٱؿة ٗؿاثذ٫ ، ٦ٓكٱجؽك أٌف ٬ؾا ا٣ٌؿب ٨٦ اٷٱٞةع ا٣ذضؿٱج

ٯ ٰٚ ز٨٦ اث٨ً  ا٣ٕةـٌ، عى ًٍ إ٣ٯ  ةن ، مةإٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ؼة٦ف ا٣٭ضؿمٌ  رمٲٜ، ٝؽ أ

،  ، ٬ٮ ا٣ٞٮادٱفإمٕؿٌم ػةص   طو درصح دؼىٲى٫ ث٧ى٤ُ كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ صػؽكؿه

ٌٰ ٣ػؽل ا٣نػةٔؿٱ٨: اٵقػٮًد ثػ٨  ان ٱذ٨٧ٌٌي ٦ٮصـ ٣ذضؿٱػت ا٣ٞػٮادٱف اٷٱٞػةٔ

٤ٌُت ك٤َعحى ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٞؿمٲٌٲ٨:  ا٧٣

 ا٣ٮاٚؿ ا٣ذةـٌ ك٦ضـكء ا٣ؿصـإ -3 افْةوالقَ  ذالَ ،ِ  ثقلْعٌ 

 إةن ٤٣ٞىٲؽة ٝةٚٲح الز٦ح كركٌم الزـه أٱٌ -5

 د٪ٮع ظؿ٠ح ا٣ؿكٌم ثٲ٨ ػٛيو كرٚٓإ -3 والقافْة ذالَ ،ِ  ثزعّعٌ 

 اٷٱُةء -5

ٜو ثػأٌف ٤َعػحى ثػ٨أ٦ٌ  ٌٰ ٬ػٮ ا٧٣جذػؽعي ٣٭ػؾا  ة ٝٮؿي اث٨ً رمػٲ ٔجػؽ اهلل ا٣ٕػٮٚ

ػحى اٵقػٮدى ثػ٨ى  ٕى ٍ٦ ٌٰ ٧ٚػؿدكده ث٧ٕؿٚذ٪ػة أٌف أثػة زى ا٣ٌؿًب ٨٦ ا٣ذضؿٱت اٷٱٞػةٔ

جذؽعي اٵٌكؿ ٣٭ؾا  ٌٰ ٬ٮ ا٧٣ي ٤ٌُت اٵقؽٌم ا٣ٞؿم ٜى ٦ػة ا٧٣ ٍٚ ، كى ٌٰ ا٣ٌؿب ا٣ذضؿٱج

ٌٰ  ٤َعحى إ٣ٯ أٌف  ان كو٢ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ا٣٪ىٮص كا٣ؿكاٱةتإ ك٩ْؿ  ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٕػٮٚ

ػؿً  ٔي ؼ ٱ٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ٝؿٱل كإ٣ٯ ثٲبذ٭ة ا٣عضةزٱٌح ٩ؿل أٌف دضؿٱجى٫ ا٣نٕؿٌم ا٣ػؾم 

إ ٌٰ حى ا٣ٞؿم ٕى ٍ٦  ثة٣ٞٮادٱف ٬ٮ ا٦ذؽاده الث٨ ٝجٲ٤ذ٫ كثٲبذ٫ أثٰ زى

 ٌٰ حى ا٣ٞؿم ٕى ٍ٦ ٌُٕحه مٕؿٱٌح، ٚٲ٭ػة دضؿٱػته ٬ٮ أٌكؿ ٨٦ دي٪كى  إٌف أثة زى تي إ٣ٲ٫ ٦ٞ

، أوالن  ٢ًٕى ٚٲ٫ ٔٲتي اٷٝٮاء، دكف ٧ٔؽو ، صي ٌٰ ٌف ٬ػؾا إ٣ج٪ةء ٩ٌه مٕؿٌم، ك إٱٞةٔ

 ٌٰ ـً ا٣سػة٩ٰ ٤٣٭ضػؿة ٤ٔػٯ ٩عػٮ اردضػة٣ ٍى ٨٦ ا٣ذضؿٱت ا٣ؾم ثؽأ ٰٚ ا٣ٕػة ا٣٪٧

، ٣ؾاد٫ ٣ؽل ا٣نةٔؿ ٤َعػحى ثػ٨ً ٔ ان ٦ٞىٮد ةأوجطى ثٕؽ ٔٞٮدو ٚ٪   ٌٰ جػؽ اهلل ا٣ٕػٮٚ
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ٓى ٫٣ ٦يى٤ُطى ا٣ٞػٮادٱف، ٵٌف ظؿ٠ػحى ٝٮاٚٲػ٫ دذ٪ػةكبي ثػٲ٨ إك ٌف اث٨ى رمٲٜ كً

، كٵ٫ٌ٩ أوجطى ٚ٪   ٓو كػٛيو  ٰٚ ز٦٪٫إ ةن ٦ٕؿكٚ ةرٚ

ٌٰ مػػةعى ٚػػٰ دكااػػؿ ٦ضذ٧ٕٲٌػػح كمػػٕجٲٌح  ك٩ْػػ٨ُّ أٌف ٬ػػؾا ا٣ذضؿٱػػت اٷٱٞػػةٔ

ٜى ٝجٮالن  ةءى ا٣نػٕؿ ك٦ىػ٪ٌٰٛ أٌف ٧٤ٔػك٣ؽل ٔة٦ٌح ا٣نػٕؿاء،  ٦عٌؽدة، ١٣٪٫ٌ ٥٣ ٱ٤

٠ذًت اٵدب ا٣ٞؽ٦ةء ٥٣ ٱعذ٤ٛٮا ث٫، ٚأي٢٧ً٬ٍى إ٣ٯ درصح أ٫ٌ٩ ٥٣ ٱى٢ إ٣ٲ٪ة ٦٪٫ إاٌل 

ٌُٕحه كاظؽةه، كأثٲةته ٨٦ ٝىٲؽةو كاظؽةوإ  ٦ٞي

 :خاتمة ونتائج
 ٝجػ٢ى  ،كػ٧ٲٍ كا٣ٞػٮادٱف أٌف ٤٣نػٕؿاء ا٣ٕػؿبدجٲ٨ٌ ٰٚ ٝؿاءد٪ػة ٣ٛ٪ٌػٰ ا٣ذَّ 

 ٌٰ  ،دَّض٭ٍخ ٩عٮى ا٣ذضؽٱؽ ٰٚ اٷٱٞةع ا٣نػٕؿمٌ ا ،دضةربى مٕؿٱٌحن  ،ا٣ٕىؿ ا٣ٕجٌةق

 ٜى اٳدٰ:ٍٚ كى 

1-  ٌُ ٰل ٱن٢٧ي ا٣ٞىػٲؽةى أك ا٧٣ٞ ٕػحى ٤٠ٌ٭ػة، كآػػؿي ٱىؼػذهُّ دضؿٱته إٱٞةٔ

 ثأثٲةتو ٦٪٭ةإ

ٌٰ اثذ١ؿى  -2  اثذػؽٍٔخ ، ك٦نُٮرى ا٣ُٮٱػ٢ا٦ؿؤ ا٣ٞٲف ٰٚ دضؿٱج٫ اٷٱٞةٔ

٧ٲٌح ا٣كػ٤ ا٣ؼ٪كػةءي  اثذػؽًٔخ ٧٠ػة ٮبي ا٣٭ؾ٣ٲٌحي ٦٪٭ٮؾى ا٧٣ذٞةرب، ٪ي صى 

ٌؿٱٌح كا٣ٛةرٔحي   كٗٲؿ٧٬ة ٦٪٭ٮؾى ا٣جكٲٍإ ا٧٣ي

ح ا٧٣الز٦ح ٢ٌ١٣ ٩ٌه ةٱؿةه ثٲ٨ ٝٮاٰٚ اٵٝك٧ح كا٣ٞةٚٲٰٚ ا٣ذك٧ٲٍ ٦٘ -3

ػةٱؿي كظؿ٠حن كث٪ٲػحن  ةن مٕؿٌم، د٪ٌٮٔخ ث٭ة ا٣ٞٮاٰٚ ظؿٚ ، ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٱ٘ي

ٜى ا٣ذٮُّٝ  ٌٰٞ، كٱجٕري ٚػٰ ٩ٛكػ٫ أ٣ٮا٩ػ ًٓ أٚ ذ٤ ٦ػ٨ اٷظكػةس  ةن ٣ؽل ا٧٣ي

ٌٰ ٦ي  ٌكػػؿي ثؿدةثذػػ٫ ا٧٣ػػأ٣ٮًؼ  ٤ػػ٪٣ٍ٧ ٘ػػةٱؿةن ا٣ض٧ػػة٣ ، كٚػػٰ ذ٣ػػٟ ٦ػػة ٱٛي

ٌكؿي ٣٪ة ح، ٰٚ ا٣ٕىٮر ا٣ذة٣ٲ٤٣ذك٧ٲٍ  ٮاقٓا٣ عٌٮرى ا٣ ٰٚ  قأزؿ٧٠ة ٱٛي

 إّ٭ٮر ٚ٪ٮفو إٱٞةٔٲٌح أػؿل

ػػحى   -4 ٕى ٍ٦ ،  ،صٕػػ٢ى أثػػٮ زى ٚػػٰ دضؿٱػػت  ٔٲػػتى اٷٝػػٮاء أوػػالن ٗٲػػؿى كاعو
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، ان كٝىػؽ ان ٧ٔػؽ إ٣ٲ٫ ٤َعحي ث٨ي ٔجػؽ اهلل اٷ٠ٛػةءى  ا٣ٞٮادٱف، كأًةؼى 

ٜى ٝجٮالن  ٣ؽل ٔة٦ٌح ا٣نٕؿاء كال ٣ػؽل ٧٤ٔػةء ا٣نػٕؿ  ٨١٣ ذ٣ٟ ٥٣ ٱى٤ٍ

 كا٧٣ى٪ٌٛٲ٨ ٚٲ٫إ

ٌٰ  ان ا٣ذك٧ٲٍ كا٣ٞٮادٱف صؾكر إٌف ٰٚ دضؿٱًت  ٧٣ْػة٬ًؿ ا٣ذضؽٱػًؽ اٷٱٞػةٔ

ٌٰ ك٦ػة ثٕػؽق، ٧٠ػة أٌف ٚٲػ٫ صػؾكر ًٓ ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣ٕجٌةقػ ٣نػًٕؿ ا٣ذٕٛٲ٤ػح  ان ا٣ٮاق

 ٦ػ٨ ثٲػخو  أ٠سػؿى  ا٣نػٕؿٌم ٣ٲ٘ػؽكى  (ا٣كػُؿ) ا٧٣ٕةوؿ، دذ٧س٢ٌ ٰٚ دضةكز ا٣جٲخ

ًٕ ٰٚ ، كا٣ٞةٚٲحً  ٮٱ٨ً ٤، كٰٚ د(قُؿو )  كث٪ٲحنإ ة٭ة ظؿ٠ح كركٱ  د٪ٮٱ

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ٝؿاءة كًجٍ كمؿح: ٦ع٧ٌػؽ ٩جٲػ٢ ، ٬(218)أقةس ا٣جالٗح، ا٣ـ٦ؼنؿٌم  -

 إ5119-3411َؿٱٰٛ، دار وةدر، ثٲؿكت، 

ٌٰ ٦٭٪ة، ط، دعٞٲٜ ٔجؽ ٬(126اٵوٛ٭ة٩ٰ )تاألغاىِع  - ، دار ا١٣ذت ٤ٔ5

 إ3995-3435ا٧٤ٕ٣ٲٌح، ثٲؿكت، 

، دعٞٲٜ ٦ع٧ٮد ٚؿدكس ا٥ْٕ٣، ٬(579، ا٣جالذرٌم )تأىؿاَ األفػا  -

 إ3997، 3دار ا٣ٲْٞح ا٣ٕؿثٲٌح، د٦نٜ، ج

، 39، ج ٬(3512ا٣ـثٲػػؽٌم )ت ثاااج البااػوا نااو رااَاٌػ القااانَاع -

 إ3981-3411دعٞٲٜ ٔجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ ا٣ُعةكم، كزارة اٷٔالـ، ا١٣ٮٱخ، 

، دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥، ٬(131، ا٣ُجؿٌم )تثارّض الًبػيّ  -

 3963دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 
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ٞػػ٫ ٬(764ا٣ىػػٛؽٌم )تع ثمااصْس الجمااصْ  وثصػّااػ الجصػّاا  - ٌٞ ، ظ

، ١٦ذجػح ا٣ؼػػة٩ضٰ، 3ك٤ٌٔػٜ ٤ٔٲػ٫ كوػ٪ٓ ٚ٭ةرقػػ٫ ا٣كػٲٌؽ ا٣نػؿٝةكم، ط

 إ3987-3417ا٣ٞة٬ؿة، 

ٌٞ ٬(836، ا٣ضؿصػػة٩ٰ )تالجبػّمااات - ٞػػ٫ كٝػػٌؽـ ٣ػػ٫ ككًػػٓ ٚ٭ةرقػػ٫ ، ظ

 إ3995-3431، دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت، 5ثٲةرم، طإثؿا٬ٲ٥ اٵ

، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كالـ ٬ةركف كآػؿٱ٨، ٬(171، اٵز٬ؿٌم )تثٍغّف اللاة -

 .3967-3964ا٧٣ؤٌقكح ا٧٣ىؿٱٌح ا٣ٕة٦ٌح ٤٣ذأ٣ٲٙ كاٵ٩جةء كا٣٪نؿ، 

ٌٞٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫  ،٬(526، ا٣ـثٲؿ ث٨ ث١ٌةر )رهٍػة ىؿف قػّـ وأطبارٌا - ظ

 إ5131ٔجٌةس ٬ة٩ٰ ا٣ضٌؿاخ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲٌح، ثٲؿكت، 

ٔجؽ ا٣ٞةدر ث٨ ٧ٔؿ  ،٬(763)ت شافْة الُ فػح ذاىت ؾباد  ذو ٌقاَ -

، دعٞٲػػٜ ٩ْٲػػٙ ٦عػػٌؿـ ػٮاصػػح، دار ٚػػؿا٩ذف ٬(3183ا٣ج٘ػػؽادٌم )ت

 إ3991-3981=3431-3411مذةٱ٪ؿ، ٚٲكجةدف، أ٧٣ة٩ٲة االدعةدٱٌح، 

، ص٧ٓ كدعٞٲٜ كمؿح ٤ٰٔ ذك ا٣ٛٞةر مة٠ؿ، دار وأطباره اػ  دَّا، ثنذّى ف -

 ، ٌٰ  إ3984-3414ا٣٘ؿب اٷقال٦

، دار 2دعٞٲػػٜ ٦ع٧ٌػػؽ أثػػٮ ا٣ٌٛػػ٢ إثػػؿا٬ٲ٥، ط دّااَا، انااػق القااْؽع -

 إ3991 ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة،

دعٞٲػػٜ إثػػؿا٬ٲ٥ ٔٮًػػٲ٨، ٦ُجٕػػح دّااَا، الظيؿاااا: دراؾااة وثصقْاا ع  -

 .3986-3418ا٣كٕةدة، ا٧٣٪ىٮرة، 

ع دَّا، لا - ِّ ِّ الاعّو الصلّا -3185دار ثٲػؿكت، ثٲػؿكت، -دار وػةدرم

 إ3965

ٌٰ ٨٦ ٩كؼح اٵ٥٤ٔدَّا، الياذاة الغذْاىِع  - دعٞٲٜ ٦ع٧ٌػؽ ع ركاٱح اٵو٧ٕ

 .3982، دار ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، 5أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ط
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ـٌت ٩ىػؿ ٬(449ا٧٣ٌٕؿم )ترؾالة الامػا،ع  - ٌٞٞ٭ة كمؿظ٭ة ٦ع٧ٌؽ ٔ ، ظ

، ثٲؿكت، اهلل، دار إظٲةء ا٣ذؿ ٌٰ  إ 3968اث ا٣ٕؿث

، دعٞٲٜ كمػؿح ٬(487، ا٣ج١ؿٌم )تؾهى الآللِ فِ فػح أنالِ القالِ -

 إ5118-٦3459ع٧ٌؽ ٩جٲ٢ َؿٱٰٛ، دار وةدر، ثٲؿكت، 

، دار ٬(538، اث٨ ٬نةـ )تالؿْػة اليبَّّة - ٌٰ ، دعٞٲػٜ ٦ع٧ٌػؽ ٩جٲػ٢ َؿٱٛػ

 إ5111-3454ع وةدر، ثٲؿكت

٣كػ١ٌؿٌم، دعٞٲػٜ ٔجػؽ ا٣كػذٌةر ، و٪ٕح أثػٰ قػٕٲؽ افػح أفبار الٍغلّْْو -

 .3962-3184أظ٧ؽ ٌٚؿاج، ١٦ذجح دار ا٣ٕؿكثح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ػ دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ ٦عٲػٰ ا٣ػؽٱ٨ ٬(215، ا٣ذجؿٱـٌم )تفػح دَّا، الصهاؾة -

 تإ إٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱٌح ا١٣جؿل، ا٣ٞة٬ؿة، د

، دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ أثٮ ا٣ٌٛػ٢ ٬(626، اث٨ أثٰ ظؽٱؽ )تفػح ىٍذ الب غة -

-3182ا٣ٕؿثٲٌػػح، ٔٲكػػٯ ا٣جػػةثٰ كمػػؿ٠ةق، ا٬ٲ٥، دار إظٲػػةء ا١٣ذػػت إثػػؿ

 إ3962-3967=3187

، دعٞٲػٜ كمػؿح أظ٧ػؽ ٦ع٧ٌػؽ ٬(576اثػ٨ ٝذٲجػح )تالقبػ والقابػااع  -

 إ3966، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 5مة٠ؿ، ط

، القبػ والهًػ ايع انػق القْؽ - ٌٰ ، ٚةركؽ اقػ٤ٲ٥، ٦ض٤ٌػح ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػ

 إ5133 ا١٣ذٌةب ا٣ٕؿب، د٦نٜادٌعةد  (،353-351ٔؽد ٦ـدكج )

دار  -، دار ا١ٛ٣ػؿ5، رٗػؽاء ٦ػةردٱ٪ٰ، طفَااػ الزاٌلّْة: دراؾاة ىقعّّاة -

 إ5118-3459ثٲؿكت،  -ا١ٛ٣ؿ ا٧٣ٕةوؿ، د٦نٜ 

ـٌ )تيبقات القبػاا - ، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كذٌةر أظ٧ؽ ٌٚؿاج، ٬(596، اث٨ ا٧٣ٕذ

 إ3976، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 1ط

ٌٰ )ت٦ع٧ٌػؽ ثػ٨ قػاٌل يبقات فصَل القابػااع  - ، ٝػؿأق ٬(513ـ ا٣ض٧عػ

، ا٣ٞة٬ؿة،  ٌٰ  إ3974كمؿظ٫ ٦ع٧ٮد ٦ع٧ؽ مة٠ؿ، ٦ُجٕح ا٧٣ؽ٩
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-  ِّ ، دعٞٲػٜ ٚٲػؿ ٦ع٧ٌػؽ ٬(621) البباَ الؼاطػ واللباَ الماطػع الماغاى

، ث٘ؽاد،  ٌٰ ٌٰ ا٣ٕؿاٝ  إ3978-3198ظك٨، ٦٪نٮرات ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣

ٌٰ )تالُبهعة فاِ نصاؾاو القابػ و داذاً - (، 426٬، اثػ٨ رمػٲٜ ا٣ٞٲؿكا٩ػ

 إ3988-3418دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ ٝؿٝـاف، دار ا٧٣ٕؿٚح، ثٲؿكت، 

ٌٰ ٬(372، ا٣ٛؿا٬ٲػػؽٌم )تالبااْو)٠ذػػةب(  - ، دعٞٲػػٜ ٦٭ػػؽم ا٧٣ؼـك٦ػػ

، ط ٌٰ  إ3431-3419، ٦ؤقكح دار ا٣٭ضؿة، 5كإثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ٌؿاا

، دعٞٲػػٜ ٔجػػؽ ا٣ٕـٱػػـ ٬(586، ا٧٣جػػٌؿد )تالماهاا  فااِ اللاااة واألدَ -

 إ3922ا٧٣ٲ٧٪ٰ ا٣ؿاص١ٮدٰ، 

ٌٰ )تَع لؿا، البػ -  ، دار وةدر، ثٲؿكتإ٬(733اث٨ ٦٪ْٮر اٷٚؿٱٞ

، دعٞٲٜ إٱ٤ػـة ٣ٲؼػذ٨ مػذٲذؿ، ٦٪نػٮرات ٬(542، اث٨ ظجٲت )تالهصبّػ -

 تإ إدار اٳٚةؽ ا٣ضؽٱؽة، ثٲؿكت، د

ٌٰ )ت الهؼٌػ فِ الََ اللاة وأىَااٍااع - ، دعٞٲػٜ ٦ع٧ٌػؽ ٬(933ا٣كػٲٮَ

 إت إد أظ٧ؽ صةد ا٧٣ٮ٣ٯ كز٦ٲ٤ٲ٫، دار ا١ٛ٣ؿ كدار ا٣ضٲ٢، ثٲؿكت،

-  ِّ ِّ البػذ اـ، كزارة ا٣سٞةٚػح، ع نمًلصات ىقعّّة نو الجػاث األدذ ـٌ ٦ع٧ٌؽ ٔ

 إ3992د٦نٜ، 

 إ3977، دار وةدر، ثٲؿكت، ٬(655، ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮٌم )تنبزم البلعا، -

، ثذعٞٲٜ كًجٍ ٔجؽ ا٣كالـ ٬(192، اث٨ ٚةرس )تنبزم نقاّْؽ اللاة -

 إ5115-٬3451ةركف، ادعةد ا١٣ذٌةب ا٣ٕؿب، د٦نٜ، 

٤ػٰ همّم  فِ الََ الب غة البػذّْة: الهباىِ والبْا، والباعّمع ال - ٔى ٔٲكػٯ 

-3441ا٣ٕة٠ٮب، ٦ؽٱؿٱٌح ا١٣ذت كا٧٣ُجٮٔةت ا٣ضة٦ٕٲٌح، صة٦ٕح ظ٤ت، 

 إ5138

ٌٰ )ت الهَّفااسع - ٌٰ ٦ع٧ٌػػؽ ا٣جىضػػةكٌم، دار ٬(184ا٧٣ؿزثػػة٩ ، دعٞٲػػٜ ٤ٔػػ

 إ٩3962٭ٌح ٦ىؿ، 
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ٛػٰ ثؿكٚ٪كػةؿ، ، دعٞٲػٜ إإ ٣ٲ٬(516ا٧٣ىػٕت ا٣ـثٲػؿٌم )ىؿف قػّـع  -

 إ3985، دار ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، 1ط

ٌٰ )ت ىقَة الًػَ فِ ثارّض البػَع - ، دعٞٲػٜ ٬(682اث٨ قٕٲؽ اٵ٩ؽ٣ك

 إ3985-٩3415ىؿت ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧، ١٦ذجح اٵٝىٯ، ٧ٌٔةف، 

، دعٞٲػٜ أظ٧ػؽ ٬(764، ا٣ىٛؽٌم )ت5111-3451، الَافِ ذالَفْات -

، ثٲؿكتدار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثاٵر٩ةؤكط كدؿ٠ٰ ٦ىُٛٯ،  ٌٰ. 

*   *   * 


