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كىٌ
ُّ
اكٍ وانس

َّ
 يطانؼح يف يفهىو انس

ًّؽ قّؽور .د أ. أظًؽ يع
() 

ىتمؼود:ى-1
ا٤ٔػ٥ اٵوػٮات  ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب أك ظٲ٨ ٱ٪ْؿ ا٣ؽارس إ٣ٯ ا٣ٌؽرس ا٣ٌىٮدٰ 

ٞيػؽا٦ٯ ٦ػ٨ أ١ٚػةرو  ٨٦ ا٣ٮص٭ح ا٤٣ٌكة٩ٲٌح ا٣عؽٱسح ٱذٌٌط ٫٣ ٦ج٤ػٖ ٦ػة دٮٌوػ٢ إ٣ٲػ٫ ا٣

اشى ٦ٓ ٤ٌٝح ا٣ٮقةا٢ كا٩ٕؽاـ اٵص٭ػـة ا٧٣كػةٔؽة  ١٣ػ٨ٌ ٬ػؾق ا٣٪ْػؿة دؼػذ٤ٍ ك٩ذة

ٌٟ كا٣ذٌن١ٲٟ ٚػٰ إ٩ضػةز ٧٤ٔةا٪ػة  أظٲة٩ةن ثج٤ج٤حو ٣ٶ١ٚةر، كّ٭ٮر ٦ٮصةت ٨٦ ا٣ن

ٰٚ دراقح ا٤٣٘ح، كٹ قػٲ٧ٌة ا٣ؽراقػح ا٣ىػٮدٲح  ثػ٢ ذ٬ػت ثٌٕػ٭٥ إ٣ػٯ دؼُبػح 

ٰى ثػة٧٣٪٭ش  ػ ًٔ ا٣ىػٮدٰ ٤٣ج٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح٬ؤٹا ا٧٤ٕ٣ةا ص٤٧ح، كاوُ٪ةع ثؽٱ٢و دي
 1ا

  

ىٍخ ٦٪ػؾ ٚذػؿة ٣ٲكػخ  يػًؾ٣ ٦ٓ أٌف ٬٪ةؾ ٰٚ صة٩ت آػؿ ٨٦ ا٣ىٮرة ص٭ٮدان ًػؼ٧ح ث

ثة٣ٞىٲؿة ٤٣ذٕؿٱٙ ث٥٤ٕ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ك٦ؿاصٕح ا١٣سٲؿ ٨٦ ٦كػةا٫٤ ٚػٰ 

 ًٮا ا٣ؽرس ا٤٣كة٩ٰ ٨٦ ٗٲؿ اٚذبةت ٤ٔٯ ا٣ٞؽا٦ٯ، أك ا٩ج٭ةر ثة٧٣عؽزٲ٨ 

٦ؿاصٕح ٔة٦ح ٣ٕؽد ٨٦ ا٧٣كػةا٢ ا٣ىػٮدٲح  كدأدٰ ٬ؾق ا٧٣ُة٣ٕح ٰٚ قٲةؽ

ٰٚ درق٪ة ا٣ٕؿثٰ  كٱينةر ٬٪ة إ٣ٯ ثعر ٦ٌُٮؿ ٤٣ؽ٠ذٮر ٧٠ةؿ ثنػؿ ٩نػؿق ٚػٰ 

                                                 

  ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  ا

  ٦1ة اوُ٪٫ٕ ٔجؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ىػٮدٰ ٤٣ج٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح، ط ا٩ْؿ  1ا

ـ  كا٩ْؿ ردان ٤ٔٯ ثٕي ٦ة اٝذؿظ٫ ٣ؽل ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة ٰٚ ٠ذةث٫ إمػ١ة٣ٲةت ٚػٰ 1977

  44-36ا٣جعر كا٣٪ٞؽ ا٣٪عٮٱٲ٨، ص
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، ثٕ٪ػٮاف: ا٣كػ١ٮف ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، «دراقةت ٰٚ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح»٠ذةث٫ ا٣ٞٲ٥ٌ 

٫٧ًٌ ا٣ضـا اٵٌكؿ ٨٦ ا١٣ذةب  كٱ٧س٢ٌ ٦٪٭ش ا٣ؽ٠ذٮر ثنؿ كقُةن ثػٲ٨ ٚػؿٱٞٲ٨ 

٫، أظؽ٧٬ة ٹ ٱعٛػ٢ ثة٣ٮاٚػؽ ا٣ضؽٱػؽ، كٹ ٱ٪ْػؿ ٚٲػ :٣ؽارقٲ٦٨ذ٪ةٌٝٲ٨ ٨٦ ا

 كاٳػؿ أٔؿض ٨ٔ ا٣ٞؽٱ٥ ص٤٧حن 

ٌُػةت ٚػٰ درس ا٣كػة٨٠ كا٣كػ١ٮف،  كدٕؿض ٬ؾق ا٧٣ُة٣ٕح ٣ػسٺث ٦ع

أٌك٣٭ة ٩ٞٙ ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫، كا٣سة٩ٲح ٩ٞٙ ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ اثػ٨ ص٪ٌػٰ، كا٣سة٣سػح ٩ٞػٙ 

ٌُعةف  كٝؽ ا٩ٛؿد ٢ٌ٠ ٦٪٭٥ ثنٰا ٦ؼذ٤ٙ ٔػ٨ اٳػػؿ، ك١٣٪ٌػ٫  ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ اث٨ ا٣

ٱىٌت ٰٚ ظٮض ا٧٣ٮًٮع ا٧٣ؽركس  ٤ٔٯ أٌف إٚةدد٪ػة ٦ػ٨ ثعػر ا٣ػؽ٠ذٮر 

إًػةٚح إ٣ػٯ أ٩ٌػ٫  ،ثنؿ ٠ة٩خ ٦عىٮرة ٰٚ إَػةر ا٣جعػر كثٕػي اٳراا ٚٞػٍ

 ا٣جةٔر ٤ٔٯ إ٩نةا ٬ؾق ا٧٣ُة٣ٕح أوٺن 

ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣٘ح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ٚٞػؽ د٪ةك٣ػ٫ ا٣٪عػةة  ةأزةر ا٣ك١ٮف درقةن ٦٭٧  

ا٣ىػٮدٲح  :ا ١٣سٲؿ ٦ػ٨ ٦نػ١ٺد٫ ٤ٔػٯ ٦ؼذ٤ػٙ ا٧٣كػذٮٱةت ا٤٣٘ٮٱػحكٔؿًٮ

أٌف ا٣كػ١ٮف ٦ػ٨ »كا٣ىؿٚٲح كا٣٪عٮٱح، ك٦ة ٱذ٤ٌٕػٜ ثؿ٦ػـق ٚػٰ ا١٣ذةثػح  ٤ٔػٯ 

كص٭ح ا٣٪ْؿ ا٣ىٮدٲح ٥٣ ٱ٧س٢ٌ ٦ن٤١ح ٰٚ ٩ْؿ ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨ ٦ػ٨ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨، ٤ٚػ٥ 

ر ٔ٪٭٥ ٚٲ٧ة ٥٤ٕ٩ أٌم مٰا ٱ٪ةٝي ٝٲ٧ذػ٫ ا٣ىػٮدٲح، أك ظٞٲٞذػ٫ ٦ػ٨ ظٲػ ؿكى ٱي 

«ا٣٪ُٜ ثة٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ػؾم ٩ؿدٌػٲ٫ ا٣ٲػٮـ
 2ا

٧٠ػة ٱػؾ٠ؿ  -  أ٦ػة آراا ا٧٣ذػأٌػؿٱ٨ 

ٙ ٰٚ زٺث ٦ض٧ٮٔةت راٲكح، ٬ٰ: اٵك٣ٯ ٩ْػؿ ٚٲ٭ػة أوػعةب ى٪َّ ٚذي  -ثنؿ

٤ٔٯ أ٫ٌ٩ ظؿ٠ػح، ٚض٤ٕػٮق ٝكػٲ٧ةن ٤٣عؿ٠ػةت،  «ا٣ك١ٮف»٬ؾق ا٧٣ض٧ٮٔح إ٣ٯ 

ظؿ٠ػح،  «١ٮفا٣كػ»ككاظؽان ٰٚ ق٤ك٤ح ٔػؽد٬ة  كا٣سة٩ٲػح ٣ػ٥ ٱكػ٥ٌ أوػعةث٭ة 

ٌِٛ ث٫ دعٞٲٞةن  كاقػذ٤ٜ٘ اٵ٦ػؿ ٤ٔػٯ  ١٣٪ٌ٭٥ ٔة٤٦ٮق ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ مٰا ٱ٪ُٜ، كٱذ٤

٥٤ٚ ٱكذُٲٕٮا ا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ ا٣عؿ٠ةت كثٲ٨ ٦ػة قػ٧َّٮق ثة٣كػ١ٮف  ،ثٕي ٬ؤٹا

                                                 

  1/265، ٧١٣ةؿ ثنؿ دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح  2ا
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ٌع أّن اىسهٔن ْٔ غدم اىحرنة اىٍيفٔظة، أو ٌا ٗتليّف  هتّ   ،ٌَ ُاح٘ة اىِطق

حتر  التم ٌتَ اىحرنتات غيتٕ نتّو  «ستانَ»وكد أطيق ْتالء  ٌطتطي  

ٍّة سٔا  أنان  حرفاً صتح٘حاً، أم حتر  ٌتّد   اىثمث: اىفلحة واىهسرة واىض

َّ إء ستٔانَ  وْتٖ نتاىحرو  اىطتح٘حة  فاىٍّدات غِدًْ ء ٍٗهَ أّن ٗه

ْا ٌَ اىحرنات، ىذىم ُظروا إىٕ ْذه اىٍّدات ُظرتًٓ إىٕ اىستانَ  ّٔ فٖ الي

ٍٔغتة اىثاىثتة رأت أّن اىستهٔن ء ٌلأثّرَٗ فٖ ذىم هتاىرٌٔز اىهلاه٘تة  واىٍ 

  واغلتر  هػت  «غتدم اىحرنتة»، ؤْ ى٘س هحرنة أصمً، هو ْتٔ هّ قِط  ٗ  

غيتٕ أوىكتم اىتذَٗ ٗػتاٌئن اىستهٔن  - ٌتَ اىٍ ٍٔغتة ايال٘ترة -ْالء  

 ٌػاٌية اىحرنة ٌَ ُاح٘ة اىِطق واىليّف  

وغيّق نٍال هشر غيٕ ْذه اٙرا  هلٔىّ: إّن اىسهٔن ْتٔ غتدم اىحرنتة، 

ر  وتسٍ٘ة ْذا اىػدم سهُٔاً أٌر وْ ّٔ ذا اىػدم ء ٌِطٔق ىّ فٖ اىٔاكع أو اىلط

َة أتترٗطة أن ٗهتتٔن اىتتدارس غيتتٕ وغتتٖ هٍفٓتتٔم ْتتذا  ٗ تتٔز كلٔىتتّ، وىهتت

ء ُٔافق غيٕ نث٘ر ٌٍا ُسلٔه إىٕ اىستهٔن ٌتَ واىٍططي  ٌَ ُاح٘ة اىِطق  

فٓتٔ  الٔاّص ت ػيّ نٍا ىٔ نان صٔتاً ىّ تحّلق ٌادّي نايصتٔات ايالترى 

طق«غدم» ، وى٘س ىّ أّي تأث٘ر سٍػٖ  وٌػِٕ ْذا هّ ، أو ء أٖ  ، إذ إُّّ ء ِٗ 

«صائلاً »أو حرنة  «صاٌلاً »أُّّ ى٘س صٔتاً 
(3)

  

وِٗلغٖ أن ُش٘ر إىٕ أّن ٌفٓتٌٖٔ اىحرنتة واىستهٔن ٌفٌٓٔتان االتلّم هٍٓتا 

ِٗظتروا اىِحاة غِدُا، وى٘س ىٍٓا ٌا ٍٗاثيٍٓا فتٖ اىطتٔت٘ات اىغره٘تة  فاىِحتاة ىتً 

إىٕ اىلسيسو اىطٔتٖ فٖ اىهمم غيٕ أُّّ ٌ ّرد تٔاٍل ىٍلاطع صٔت٘ة، هو ءحظتٔا 

وصتيّ ورهتع غِاصتره  فاىِظرٗتة  :تضافر اىحرنة واىستهٔن ددراج اىهتمم، أي

٘ت  غيتٕ ايصتٔل اىستانِة، أينذىم اىلِائ٘ة ىدى اىػرب   ِ اىحترو  اىلتٖ ء  :ه
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َ ثيم األضٔل. وجاا  ىارى با٘هّٔٗ  ثرديٓا اىحسنة، إال حَ٘ اىِطق بهيٍة ٌا ٌ

َّ ٗيحلَ اىحاس  ى٘ٔضاو » ٍّة زوائر، وْ وزعً اىذي٘و أّن اىفجحة واىهسسة واىغ

«إىٕ اىجهيًّ بّ. واىهِا  ْٔ اىسانَ اىزي ال زٗااةة ي٘اّ
(5)

. وُشا٘س إاااتات عىيإ 

إىٕ بعظ ٌا وتة ىرى اىرنجٔت بشس، عيٕ أن ُعٔة إىإ بعغآا باىجفطا٘و الحلااً. 

وضفٔا حسو  اىٍّر باىسهٔن، ألّن اىٍّر ٗجالإ، وال ٗجأثّٕ ىّ اىذاسو  ياىلرإٌ 

إىٕ ٌذس  اىحس  اىجاىٖ ىّ، يأاهّ بزىم اىسانَ اىَىيْر يٖ عىاشه عاَ اىٔضأل 

إىٕ اىٍذاس  اىجااىٖ. ياال داال  باَ٘ ٌعسياة اىلارإٌ ىىأْس اىٍاّر اىطاائجٖ، 

جلاىاّ، نٍاا ثلاّرم. واعجهاتًْ حس  اىٍّر بانِاً الُحطاته ياٖ ٌٔعاعّ، وعارم اُ

عسيأا اىٍاّر وةتبأه وبِّ٘أا أحهاٌاّ، وٌاَ « اىفُٔ٘ج٘ه٘اة»يٍَ اىٔجٓة اىطٔث٘ة 

ه  الحظأا عىاشه عاَ ااةتا  واُجٓاا« اىفُٔٔىٔج٘اة»اىٔجٓة اىطٔث٘ة اىجشاه٘ي٘ة 

بأوضاا  « اىساهٔن»ٌجالا٘اً باىسهٔن، يعّروه بانِاً ٌَ ْزه اىٔجٓة. أٌا وضف 

ّٔز حجٍااً، وىازىم ٗذجياف « اىساانَ»، ياىٔضف ىيحس  ُطل٘ة يٓٔ ٌَ باب اىجى

اىسااهٔن بااادجال  اىحااس  ٌااَ جٓااة دطائطااّ اىِطل٘ااة. وإنا ُظسُااا إىاإ أّن 

جااز أن ٗٔضاف اىحاس  اىساانَ  - نٍاا ثلاّرم -اىٍلطٔة ْٔ اىحس  اىساانَ 

 بأوضا  ضٔث٘ة جسب٘ة ناىليلية واىِفخ واىغِّة وُحٔ نىم.

 -نٍا ٗسجذيص ٌاَ رتا  ني٘اسة-إّن ٌفٓٔم اىسهٔن أو اىحس  اىسانَ 

ّٔ اىحاس  ٌاَ اىحسناة اىظااْسة، عيإ أّن ىاّ كٍ٘اة إٗلاع٘اة ٌعسوياة،  ْٔ دي

وىزىم بِ٘ت اىجفع٘الت اىعسوع٘ة عيٕ ثٔاىٖ اىحسناة واىساهٔن. واىحاس  

ابجٍّرْا ٌَ اىٍجحّسك اىسابق ىاّ جعيجاّ  «ةادي٘ة»اىسانَ ال ٗذئ ٌَ حسنة 

ٔن حل٘لاة ْأ اىهلاا  ياٖ اىحّ٘اش )أو بجاأي٘س نىام اىٍجحاّسك، ياىساه بّ قِطَ ٗ  

 اىٍذس ( وعرم االُجلال إىٕ حّ٘ش ردس.
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 الحرف الحّي والحرف المّيت: -2

بأُّهّ ٌّ٘هتإ ا ا نهمن ٌهَ  هروف  «اىحرف»( 081ْوصف ش٘بّٔٗ )ت 

اىٍّد اىثالثةإ ووصف اىٔاو واى٘مء ا ا ثحّرنجهم بأٍُّٓهم  ّ٘جهمني وٗبهدو هّن ْهذا 

هُّّ شأىّ  ش٘بّٔٗ ٗرجع اىٕ اىخي٘وإ فلد  نراىٍفٓٔم فٖ وصف  روف اىٍّد 

غهَ واو غوهٔو وهىهف لشهمىة وٗهمء صهح٘فةإ  ّي  -ٗلصد طَ٘خّ اىخي٘هو-

َّ نٍػمٗض زن فٖ اىوٍعإ وىً ٗه ٍِ ُْ اّن ْهذه اىحهروف ىهً »ي فلهم:  ؟طٖء 

َْ هصيٓم اىجحرٗمإ ونمُت ٌ٘جة ال ثدخيٓم اىحرنهة غيهٕ  هم:ي هٌهم ُحهٔ  ٗه

صيّ اىحرنةإ فٓٔ بٍِزىهة ٌهم  ّرنهت نوهدَو:يي ٌػمٗض وٌَػمون فأجٍُع ٌم ه

«فٓذه ا  رف اىٍ٘جة اىجٖ ى٘س هصهيٓم اىحرنهة هجهدل هن ثرّ٘هر
(5)

ي غيهٕ هّن 

 إش٘بّٔٗ شبق هن غرض فٖ ٌٔضع ٌجلّدم ٌهَ اىهجهمل ىهٔاو َغوهٔو وَجهزول

وكم:  آُّم ال ثثبتإ واٍُّم ْٖ ٌّدة ثبػت اىضٍةإ وىً ثوئ ىجُيحق بِمءً ببِمءيي 

واو غوهٔو(   ثبت فٖ اىوٍع ا ا كيهت  غوهم.زيي فٓهذه اىٍ٘جهة )هيفٖٓ ال ث

اىجٖ ال ثثبت فٖ اىوٍع ال ٗؤو ف٘ٓهم هن ثثبهت
(6)

اّن )غوهٔو( »ي ثهً ٗلهٔ:  

ل َٔ هال ثهرى هُّهم ىهٔ جبهت بمىفػهو غي٘ٓهم ىليهت   يى٘صت نودَو:إ وال كصه

ْلُت  َٔ «وْذا ال ٗهٔن فٖ ٌثو غوهٔو يَجْدَوىُْت وكَْص
(7)

ي وٗصهف واو جهدو: 

                                                 

ي وكههملن برههمًُ كههدولي اىحٍههدإ اىدلاشههمت اىصههٔث٘ة غِههد غيٍههمء 4/356اىهجههملإ  (5)

وٗرٗد بمىصؤا: هشجم ه اىخي٘وإ فلهد  نهر اىصه٘رافٖ هّن نهّو ٌهم كهم:  ي381اىجؤٗدإ ص

اىهجمل ىصه٘بّٔٗإ ٌهَ   وشأىجّإ هو كم: ٌَ غ٘ر هن ٗذنر كم.يّإ فٓٔ اىخي٘وي اُظر  ش٘بّٔٗ

 ي45ىم ُزْة ا ىبّمء فٖ طبلمت ا دبمء البَ ا ُبمليإ صي ونذ0/00ٌلدٌة اىٍحلق 

فمى٘مء واىٔاو فٖ ٌػمٗض )ٌفهرده ٌػ٘ظهة(إ وٌَػهمون )ٌفهرده ٌػُٔهة(  ي3/471اىهجملإ  (6)

 رفمن هصالنإ ونمُم ٌجحرنَ٘ كبو اغالىٍٓم فٖ اىٍفرد ىٍٔاوُة اىفػهوي هٌهم اىهٔاو فهٖ 

 غؤو فحرف ٌد وا.د ىً ثهَ ٌجحرنة ٌَ كبوي

 ي3/470ىصمبقإ ا (7)
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كٝكٮر ثأٌف ا٣ٮاك ٚٲ٭ة ظٲٌح
 8ا

َٮٱ٢ كَٮاؿ ٚ٭ٰ ث٧٪ـ٣ح »  ك٠ؾ٣ٟ اا٣ٮاك  ٰٚ 

ار، ٵ٩ٌ٭ة ظٲٌح ٰٚ ا٣ٮاظؽ ٤ٔٯ اٵو٢ ر كًصٮى «صةكى
 9ا

٬ػؾا ٚػٰ أٱٌػةن  ؾ٠ؿي   كٱىػ

أ٩ٌ٭ػ٥ ثٲٌ٪ػٮا ٚػٰ ٬ػؾق اٵظػؿؼ ا٩عػٮ أصػٮدت كأَٮ٣ػخ كاقػذعٮذ »ا٣٪عٮ 

٤ٮ٬ة ث٧٪ـ٣ذ٭ػة ظٲػر ٚض٤ٕٮ٬ة ث٧٪ـ٣ذ٭ة ٰٚ أ٩ٌ٭ة ٹ دذ٘ٲؿ، ٧٠ة صٕ ،كاقذؿكح 

«أظٲٮ٬ة ٚٲ٧ة دٕذ٢ٌ ٚٲػ٫ ٩عػٮ اصذػٮركا
 16ا

  كٱىػٙ ٠ػؾ٣ٟ ا٣ػٮاك ٚػٰ ٩عػٮ 

ٍٮط كقٲةط، كزىٍٮب كزٲةب، كركًح كرٱةض   ثأٌف ا٣ٮاك ٚٲ٭ة ٦ٲذح قػة٠٪ح، »اقى

«٣ؾ٣ٟ مجٌ٭ٮ٬ة ثٮاك ٱٞٮؿ، ٵ٩ٌ٭ة قة٠٪ح ٦س٤٭ة، كٵ٩ٌ٭ة ظؿؼ اٹٔذٺؿ
 11ا

  

ٔىٲ٧ح كٱؾ٠ؿ قٲجٮٱ٫ أٱٌةن أ٩ٌ٭٥ صةؤكا ثة٧٣ى ٤ىح، ٩عٮ ا ٍٕ ٵ٩ٌػ٫  ؛ؽر ٤ٔٯ ٚى

ٕى٢   ك١٣٪ٌ٭٥ أق١٪ٮا ا٣ٲةا كأ٦ةدٮ٬ػة ٠ةف ٰٚ اٵو٢ ٤ٔٯ ٚى
 12ا

   كا٣ٲػةا إذا ٠ة٩ػخ

قة٠٪ح ٥٣ د٨١ ظٲٌح
 13ا

  كاٵ٣ٙ ظؿؼ ٦ٲٌخ داا٧ةن، كإ٧ٌ٩ة وةرت ٬ؾق اٵ٣ػٙ 

ٮا٣ػٜ، ٵ٩ٌ٭ػة ٦ٲذػح ٦س٤٭ػة إذا ٠ة٩خ ػة٦كح ٔ٪ؽ٥٬ ث٧٪ـ٣ح أ٣ٙ ٦جةرؾ كصي
 14ا

  

ٚإف ظٌؿ٠ػخ وػةرت ٗٲػؿ أ٣ػٙ، »اٵ٣ٙ ٦ٲذح داا٧ةن أ٩ٌ٭ة ٹ ديعٌؿؾ، كقجت أٌف 

«كا٣ٮاك كا٣ٲةا دعٌؿ٠ةف كٹ د٘ٲٌؿاف
 15ا

  

كإ٧ٌ٩ة صكؿكا ٤ٔٯ ظؾؼ اٵ٣ٙ، ٵ٩ٌ٭ة ٦ٲذػح ٹ ٱػؽػ٤٭ة »كٱٞٮؿ ٠ؾ٣ٟ: 

                                                 

  3/469ا٣كةثٜ،   8ا

  4/363ا٣كةثٜ،   9ا

  4/346ا٣كةثٜ،   16ا

  4/366ا٣كةثٜ،   11ا

كأ٦ة ٦ة ٠ةف ٨٦ ث٪ةت ا٣ٲةا كا٣ٮاك ا٣ذٰ ٬ػٰ ٔػٲ٨، ٚإ٧٩ػة دضػٰا »:   كٚٲ25٫-4/24، ا١٣ذةب  12ا

٧ٍخي دٕةـي ٔٲ ًٔ ٕى٢ ٦ٕذ٤ح ٹ ٤ٔٯ اٵو٢، كذ٣ٟ  ٢ًٕى ٱٛ ٧ػح، ك٬ػٮ ٔٲ٧ػةف، ك٬ػٰ ٔٲ٧ػٯ، ٤ٔٯ ٚى

  4/24:   ا٩ْؿ«ص٤ٕٮق ٠ة٣ُٕل، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱنذ٭ٰ ا٤٣ج٨، ٧٠ة ٱنذ٭ٰ ذاؾ ا٣نؿاب

  2/261ا٣كةثٜ،   13ا

  3/419ا٣كةثٜ،   14ا

  548-4/547ا٣كةثٜ،   15ا
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صٌؿ كٹ رٚٓ كٹ ٩ىت ٚعؾٚٮ٬ة، ٧٠ة ظؾٚٮا ٱةا رثٲٕح كظ٪ٲٛػح  ك٣ػٮ ٠ة٩ػخ 

  ا٧٣ذعػٌؿؾ  ك٬ػؾق اٵ٣ػٙ ا٩عػٮ ٦ؿ٦نػٯ ٞػٮةا٣ٲةااف ٦ذعػٌؿ٠ذٲ٨ ٣ػ٥ دعػؾٚة ٣

«إًٔٙ دؾ٬ت ٦ٓ ٢ٌ٠ ظؿؼ قة٨٠
 16ا

ٚة٣عؿ٠ح ٬ٰ ا٣ذػٰ دضٕػ٢ ا٣عػؿؼ   

ٱؽػ٤ػػ٫ ا٣ضػػٌؿ كا٣ؿٚػػٓ  ةكذ٣ػػٟ أٌف آػػػؿ اٹقػػ٥ ٧٣ػػة دعػػٌؿؾ ك٠ػػةف ظٲ ػػ» ظٲ ػػة،

«كا٣٪ىت وةر ث٧٪ـ٣ح قٺ٦ةفو كزٔٛؿافو  
 17ا

  

، كٝؽ ث٤٘خ ثأ٩ٌ٭ة ظؿكؼ ٦ٲذح»كٱىٙ قٲجٮٱ٫ ا٣عؿكؼ ا٣سٺزح ا٣كٮا٨٠ 

«ٗةٱح ٣ٲف ثٕؽ٬ة دٌٕٲٙ
 18ا

  ك٦ة ذ٣ٟ إٹ ٣ك١ٮ٩٭ة كًٕٛ٭ة، إذ ٠ة٩خ ٦ٲذح 

ػٛٲػػح
 19ا

ك٣ػػؾ٣ٟ ٱضكػػؿكف ث٭ػػؾا ٤ٔػػٯ ٬ػػؾق ا٣عػػؿكؼ ا٧٣ٲذػػح، كقػػذؿل »  

«٧٤٣ذعٌؿؾ ٌٝٮة ٣ٲكخ ٤٣كة٨٠ ٰٚ ٦ٮآً ٠سٲؿة
 26ا

  

٧٤٠ح ظٲٌػح ٣ػ٥ دضػئ ٧٤٣ػٌؽ، كإ٧ٌ٩ػة »كٱىٙ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٩ٌه ٩ةدر ا٣٭٧ـة ثأ٩ٌ٭ة 

يؿاا٢   ٚةٵ٣ٙ أك٣ٯ ثة٣ُؿح ٨٦ ا٣٭٧ـة٬ٰ ث٧ «٪ـ٣ح صٲ٥ ٦كةصؽ، ك٧٬ـة ث
 21ا

  

كا٣ؼٺوح أٌف ق١ٮف ٬ؾق ا٣عؿكؼ كًٕٛ٭ة ٬ٮ ا٣ؾم ٱض٤ٕ٭ة ٦ٲذح ٝةث٤ح 

ذٲ٨ ٔىػٲٌذٲ٨ ٤٣عؾؼ، ٤ٔٯ ظٲ٨ أٌف ا٣عؿ٠ح ٬ٰ ا٣ذٰ دض٢ٕ ا٣ٮاك كا٣ٲػةا ٝػٮٱٌ 

٤ٔٯ ا٣عؾؼ، ٚة٣ذعٌؿؾ ٌٝٮة كا٣كػ١ٮف ًػٕٙ
 22ا

كوػةر ٣ػؾ٣ٟ ا٧٣ذعػؿِّؾ  ،

                                                 

  356-3/355ا٣كةثٜ،   16ا

 ، ا٧٣ٮًٓ ٩ٛك٫ ا١٣ذةب  17ا

  3/544ا٣كةثٜ،   18ا

  2/262ا٣كةثٜ،   19ا

  3/356ا٣كةثٜ،   26ا

٧٠ة أ٤َٜ  ، ا٣٭٧ـةا٤ٔٯ ظؿؼ ا٣٭ضةا  «ا٧٤١٣ح»  كقٲجٮٱ٫ ٱ٤ُٜ ٣ِٛ 3/439، ا١٣ذةب  21ا

ػؽٱضػح :   ا٩ْػؿٚػٰ ٦ٮاًػٓ ٦ػ٨ ٠ذةثػ٫ ا٧٤١٣ػح ٤ُ٦ٞػةن أٱػةن ٠ة٩ػخ٤ٔػٯ  «ا٣عؿؼ»٣ِٛ 

  174، ص «٫ٱا٧٣ى٤ُط ا٣ىؿٰٚ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮ»: ا٣عؽٱسٰ

ٌٰ كا٣عػؿؼ ٱؾ٠ؿ أٌف ا٣ؽ٠ذٮرة ػؽٱضح ا٣عؽٱسٰ ٌٔؿٚخ اقذ٪ةدان   22ا إ٣ٯ قٲجٮٱ٫ ا٣عػؿؼ ا٣عػ

 = ٮف ػس٭ة ا٧٣ٕ٪ػٜ ز٥ٌ  ا٩ْؿ ثعٲػٲجٮٱ٫ ٨٦ ٗٲؿ د٤ٕػةن ٨٦ ٠ذةب قػ٤خ ٩ىٮوػا٧٣ٲٌخ، ك٩ٞ
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 ظٲ ة، كا٣ٌكة٨٠ ٦ٲذةن 

  688٬كدةثٓ قٲجٮٱ٫ ثٕيي مٌؿاح ا٣نةٚٲح ٠ةٵقػذؿاثةذم ارًػٰ ا٣ػؽٱ٨ ت

إ٧ٌ٩ػة ٣ػ٥ دعػؾؼ ا٣ٲػةاات، ٵ٩ٌ٭ػة إذا »ٚؾ٠ؿ أٌف قػٲجٮٱ٫ ٝػةؿ:  ،ٰٚ مؿظ٫ ٤٣نةٚٲح

«دعٌؿ٠خ ٝٮٱخ ٠ة٣عؿكؼ ا٣ىعٲعح
 23ا

ٍٮض»  كٔؿض ٣ًٮاك  ، إذ ٣ػ٥ دٕػ٢ٌ، «ظى

جى٫ اٹٔذٺؿ، ك٬ػٮ ٠ٮ٩٭ػ ة قػة٠٪ح، ٵٌف ا٣كػ١ٮف ٱض٤ٕ٭ػة ٦ٲذػح، ١ٚأ٩ٌ٭ػة ث٢ ٚٲ٭ة مى

٤ٕ٦ٌح
 24ا

كوٙ ظؿكؼ ا٤ٕ٣ٌح ثأ٩ٌ٭ة ٹ دعذ٢٧ ا٣عؿ٠حك  
 25ا

  

  ٠ٺـ قػٲجٮٱ٫ ٔػ٨ دؼٛٲػٙ 725٬ق٪ح  ةك٢ٞ٩ ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم ا٠ةف ظٲ  

ٱػخ، ٤ٚػٮ إٌف ثٲ٨ى ثٲ٨ى ٝؿٱت ٨٦ ا٧٣ذعٌؿؾ، ٧٠ػة در»ا٣٭٧ـ، ك٤ٌٜٔ ٤ٔٲ٫ ثٞٮ٫٣: 

٤ٕخ ٠ؾا ٥٣ ٱ٨١ دؼٛٲٙ أ٦ة ا٧٣ٺز٦ح ٚػٶٌف ا٣كػة٨٠  ،ا٤ُ٧٣ٮب ٬ٮ ، ٨١٣ٌ صي

ٌٙ ٨٦ ا٧٣ذعٌؿؾ، ك٦ة ٝؿب ٦٪٫، كأ٦ة ا٣ٺزـ ْٚة٬ؿ   «أػ
 26ا

  ك٠ػٺـ قػٲجٮٱ٫ 

، ٵ٩ٌ٭ػة ظػؿكؼ  ا٧٣ٞىٮد ٬ٮ: إ٧ٌ٩ة ٦٪ٕٟ أف دض٢ٕ ٬ػؾق ا٣كػٮا٨٠ ثػٲ٨ى ثػٲ٨ى

ج٤ػٯ،  ، كظي ٰى ٦ٲذح  كٰٚ إ٦ة٣ح اٵ٣ٙ ا٣ىةاؿة ٱةا ٦ٛذٮظح، ٩عٮ دٔة، ٚ٪ٞٮؿ: دٔي

٣بٺ ٱؿد صٮاز إ٦ة٣ػح ٦سػ٢:  :ج٤ٲةف ٤ٌٜٔ ٤ٔٯ ٝٲؽ ا٣ٲةا ث١ٮ٩٭ة ٦ٛذٮظحٚ٪ٞٮؿ: ظي 

كقذؿد ٹظٞةن ثة٧٣٭٤٧ح ، ٚإف أ٫ٛ٣ ٝؽ دىػٲؿ ٱػةا، ٧٠ػة ٚػٰ  ،دةب، كصةؿ ا٠ؾا

دًٲٍت، كًظٲ٢ٍ، ٨١٣ ٹ دىٲؿ ٱةا ٦ٛذٮظح ُٕٝػةن، ٵٌف ا٣ذعػٌؿؾ ٱـٱػؽ٬ة ٝػٌٮة ٚػٰ 

ٌف ا٣عػػؿؼ ا٣كػػة٨٠ ا٣ٲةاٲػػح، كإف ٠ػػةف ٔةرًػػةن ثؼػػٺؼ ا٩ٞٺث٭ػػة قػػة٠٪حن، ٵ

٠ة٧٣ٲٌخ، كٹ قٲ٧ٌة ظؿكؼ ا٤٣ٲ٨
 27ا

  

                                                 

ـ، صة٦ٕػح 1994ا٧٣ى٤ُط ا٣ىؿٰٚ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ٦ؤد٧ؿ ا٣٪ٞؽ اٵدثٰ ا٣ؼة٦ف، »ػث =

  8، ص«ا٣ٲؿ٦ٮؾ، إرثؽ، اٵردف

  1/26ث٨ ص٪ٌٰ، ٹف ثكٌؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب ، كٝةر2/366ٶقذؿاثةذم، ٣مؿح ا٣نةٚٲح   23ا

  3/138، مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم  24ا

  3/46ا٣كةثٜ،   25ا

  752-٤2/751ٲـدم، ٣مؿح ا٣نةٚٲح   26ا

  3/544:   كا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ726٫-2/725، ا٣كةثٜ  27ا
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 -ك٬ٮ أظؽ ا٣ٌٞؿاا ك٧٤ٔةا ا٣ذضٮٱؽ-  ٩561٬عٮ كذ٠ؿ اث٨ ا٣ُعةف ات 

ظػٲ٨ ٔػؿض ٧٤٣ؼػةرج ا٣ٲػةا  «٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ ٦ٕػة٥٣ ا٧٣ٞػةرئ»ٰٚ ٠ذةث٫ 

٧٠ة ذ٠ؿ ا٣ٲةا كا٣ٮاك ا٧٣ٌؽٱذٲ٨ ٨٦ ٗٲؿ مؿح، إٹ أ٩ٌػ٫  ،ا٣عٲٌح ٦ٓ ا٣ضٲ٥ كا٣نٲ٨

ٌٰ ذ٠ؿ ٦ ٨ ٝج٢ أٌف ا٧٣ذعٌؿؾ ظ
 28ا

  كٚػٰ ٬ػؾا د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ دػأزٌؿق ثكػٲجٮٱ٫ ٚػٰ 

ٌٰ كا٣عؿؼ ا٧٣ٲٌخ   ٦ٛ٭ٮـ ا٣عؿؼ ا٣ع

ظػػؿكؼ ا٧٣ػػٌؽ  ٤ٔػػٯك٩ؼ٤ػػه ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣عػػؽٱر إ٣ػػٯ أٌف اٵ٦ػػؿ ٱػػؽكر 

 ؛ٚإف ٠ة٩خ قة٠٪ح ٚ٭ٰ ٦ٲذح، ٵ٩ٌ٭ػة ًػٕٲٛح كػٛٲػح كٝةث٤ػح ٤٣عػؾؼ ؛كظؽ٬ة

ٝٮٱذة كوػةردة ظٲٌذػٲ٨، ٵٌف  - ؽان كاٵ٣ٙ قة٠٪ح أث -كإذا دعٌؿ٠خ ا٣ٮاك كا٣ٲةا 

ا٣عؿ٠ح دؼؿص٭٧ة ٨٦ ٠ٮ٩٭٧ة ظؿٰٚ ٣ٲ٨، أك ٠ٮ٩٭٧ة ٨٦ ا٧٣ٕذػ٢ٌ 
 29ا

  ك٣ػٲف 

 ٚٲ٧ة دٌٞؽـ أٌم ظؽٱر ٨ٔ َجٲٕح ا٣ك١ٮف، أك ٦ٞةر٩ذ٫ ثة٣عؿ٠ةت 

 الداكنىالصحوحىوالمّد:ى-3

كٌٚىػ٢ أظػٮاؿ  ،  ٔ٪ػؽ ا٧٣ذعػٌؿؾ كا٣كػة392٬٨٠كٝٙ اث٨ ص٪ٌػٰ ات 

٢ٍٕ»ا٣ك١ٮف ظٲ٨ ادؼؾ كزف  إذ رأل أٌف ٬ؾا ا٣ػٮزف أٔػؽؿ  ؛أقةقةن ٤٣ؽرس «ٚى

اٵكزاف ا٣ذٰ ٱذىؿؼ ٤ٔٲ٭ة ا٣سٺزػٰ ا٧٣ضػٌؿد، كا٣ذػٰ دج٤ػٖ از٪ػٰ ٔنػؿ ث٪ػةا، 

ٱيكذ٢٧ٕ ٦٪٭ة أظؽ ٔنؿ، كٱي٭٢٧ كاظؽ ٣ٺقذسٞةؿ
 36ا

  كذ٠ؿ أٌف ا٣كة٨٠ ٤ٔػٯ 

                                                 

كقٍٞ كوػٙ   59، 58، 36ث٨ ا٣ُعةف، صٹ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ دعٞٲٜ ٦ٕة٥٣ ا٣ٞةرئ  28ا

٨٦ ٦ُجٮٔح ٦ؼةرج ا٣عؿكؼ كوػٛةد٭ة ٹثػ٨ ا٣ُعػةف، ك٬ػٮ صػـا ٦ػ٨ ٠ذػةب  «ا٣عٲح»

ؿكؼ كوػٛةد٭ة، ثذعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٱٕٞػٮب ع٦ؼةرج ا٣: ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ ا٧٣ؾ٠ٮر آ٩ٛةن  ا٩ْؿ

٣جؿ٬ةف ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ٧ٔػؿ  «٦ؼةرج ا٣عؿكؼ كوٛةد٭ة»  كصةا ٰٚ ٠ذةب 81دؿ٠كذة٩ٰ، ص

ؽ ا٣ٞػةرئ كٚػٜ ٦ػة صػةا ٰٚ ا٧٣ض٧ٮع ا٣ؾم ٥ًٌ ٦ؿم٬  733ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ضٕجؿم ات ا

:   ا٩ْػؿ«ا٣ضٲ٥ كا٣نٲ٨ كا٣ٲةا ا٧٣ذعٌؿ٠ػح كا٤٣ٲ٪ػح ٦ػ٨ كقػٍ ا٤٣كػةف  »: حَٮؼُٰٚ ا٧٣

  27، ك٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ ٫٣ ٠ؾ٣ٟ، ص73ا٣ُعةف، ص ث٦٨ؼةرج ا٣عؿكؼ ٹ

  3/316: ، كا٩ْؿ384، 4/193ا١٣ذةب،   29ا

  57-56، 1/68ا٣ؼىةاه،   36ا
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شررنلٌ ًٕمررٌ يهرٕمررُن الشررنلٌ ح ًٕمررٌ يهرٕمررُن   ال  يًَّررن  :ضرررنٌٖ

ح   هف  هصنلَو  هًّدة. ال هثنٍٔ ِْ ِذه   هفن ٍهرْ لهرف جًٖع  ههرالف إ

لًنب الحصنب الننع القنم
(31)

. القصى  نٌ جَٔ  هصرنلٌ نهصرم يْق رُ إهرٓ 

ّْ نُن الشرنلٌ يْقرْف يوٖرُن ال ررع ٕ ّصرر لحْ هًّرن فصرمْ   ؛شنلٌ يهش

فطنر  هصنلٌ  هًًّْشط هًن ذلرٍرن  ن ه ٌٖ هٖس لصمْ   هالم )فٔ الز  فَْ ن(

َ لأٍُّ ح شنل ين قهوُ ) هًًهّرك(ن الين  ْٔ ٌ الح يًهّركن اليوك حن  يخنهف حنه

ّْ نرُ ٕجردر   ن ده ) هصنلٌ فٔ  هْقف(. الشهم ذهك لّ  ِذ   هصرنلٌ  هًهشر

فًخًورف حنهررُ يرٌ  هًًهرّرك ال هصررنلٌن إذ ٕدردال نررن  ر    نإهرٓ يرن ن ررده

يضنرينً هوًًهّرك. فنههرف  هصرنلٌ هٖصرى حنهرُ إذ ل رجًرُ إهرٓ يرن ن رده 

الذهك  ّ  يٌ  ههرالف حرالفنً إذ  الق ى يوّٖن ههقّن  ؛هْ الق ى يوُٖلهنهُ 

ٕى  َْ ر ٕى ين يٌ ن دِنن فرذذ  ل رجًّرن إهرٓ يرن ن ردِن ضر ف ذهرك  هط  َْ ضج

فٖصًّوك إ ر جك إّٕنه ظرفنً يٌ  هطْت  هذي لن   هْقرف  ناليضنء  هوهسّ 

ٕقّره يوُٖن الٕصْغك إيد  ك نُ
(32)

ج     ر  . اليًرن ٕردهّك يورٓ لّ   هصرنلٌ إذ  ل

هٖصى هُ حن   هًْقْف يوُٖ لٍّك قد يجًع فٔ  هْقف نرٌٖ  هصرنلٌَٖن ٍهرْ 

ًْرال(. فوْ لنٍى حن  شمْ  لنف  لهن  شرمْ  ر هرُ هًرن  (نمر))نْمر( ال)ي

جنز ل  يجًع نًَّٖن يٌ حٌٖ لن   هْقف هوصمْ  يوٓ  همنف لهنهُ هْ هى 

ًرد ء فمرن  ٕوزيرك حَٖ رذ ل  يهًردل نرنهر ء شرنلَون ال حن نٕمٌ ن رده  رٔء

هرى  (نمرر)نن  ّ  ذهك يوٓ لّ  لنف  نننهصنلٌ هٖس فٔ ِذه  هودو  ه رنٖون ح

يًًمٌ فٔ  هصمْ  يًّمرٌ يرن ْٕقرف يوٖرُن الح ًٕعرنال  إهرٓ يرن الر ءه
(33)

 .

                                                 

 .2/333ن  هخطنهص (31)

 .75-1/73 هصننقن  (32)

 .06-1/73 هصننقن  (33)
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ككاًط أٌف اث٨ ص٪ٌٰ ٱٕذٞؽ أٌف ٬ؾا ا٣كة٨٠ ٚٲ٫ أزؿ ٤٣عؿ٠ح ا٧٣كذ٧ٌؽة ٦ػ٨ ٚػةا 

أو٢ اٷدراج ٧٤٣ذعؿؾ، إذ  ج ٦نة٠ٺن ٧٤٣ذعٌؿؾ، ٵفٌ ؽرى ا٧٤١٣ح ص٤ٕذ٫ ظٲ٨ ٱي 

٠ة٩خ قججةن ٫٣ كٔٮ٩ةن ٤ٔٲ٫
 34ا

  ٤ٔٯ أٌف ٬ؾا اٷدراج ٱ٪ذٞى٫ ثٕي ا٣ؼىةاه 

 ا٣ضؿقٲح ا٣ذٰ دْ٭ؿ ٰٚ ا٣ٮٝٙ 

ٚة٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٫ أد٥ٌ وٮدةن ٨٦ ا٣كة٨٠ ا٧٣عنٌٮ ثػ٫  كقػجت ذ٣ػٟ أ٩ٌػٟ »

إذا كٝٛخ ٤ٔٲ٫، ك٥٣ دذُةكؿ إ٣ٯ ا٣٪ُٜ ثعؿؼ آػػؿ ٦ػ٨ ثٕػؽق د٤جٌسػخ ٤ٔٲػ٫، 

كؿع اٹ٩ذٞةؿ ٔ٪٫، ٚٞؽرت ثذ٤ٟ ا٤٣جسح ٤ٔػٯ إدجػةع ذ٣ػٟ ا٣ىػٮت إٱٌػةق  ك٥٣ د

ٚٞؽ ٩ضؽ ٨٦ ا٣عؿكؼ ٦ة ٱذج٫ٕ ٰٚ ا٣ٮٝٙ وٮت، ك٬ٮ ٦ٓ ذ٣ٟ قة٨٠، ٩عػٮ 

 ااًٍؼ، اًٍس، اًٍص   ٝٲ٢: ٬ؾا ا٣ٞؽر ٨٦ ا٣ىٮت إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ٦ذ٥٧ٌ ٤٣عؿؼ، ك٦ٮؼ  

ٌف ا٣ٮٝػٙ ٫٣ ٰٚ ا٣ٮٝٙ، ٚإذا كو٤خ ذ٬ت أك ٠ةد  كإ٧ٌ٩ة ٣ع٫ٞ ٰٚ ا٣ٮٝٙ، ٵ

«ٱٌٕٙ ا٣عؿؼ
 35ا

أ٩ٌػٟ دٞػٮؿ ٚػٰ  -٧٠ػة ٱٞػٮؿ-  كٱـٱػؽ ٚػٰ ثٲػةف ذ٣ػٟ 

ا٣ٮٝٙ: ا٣٪ٛف، ٚذضؽ ا٣كٲ٨ أد٥ٌ وٮدةن ٨٦ ا٣ٛةا، ٚػإف ٤ٝجػخ ٤ٝػخ: ا٣٪كػٙ، 

كصؽت ا٣ٛةا أد٥ٌ وٮدةن، ك٣ٲف ٬٪ة أ٦ؿ ٱٕؿؼ ٬ؾا إ٣ٲ٫، كٹ ٱضٮز ظ٫٤٧ ٤ٔٲػ٫ 

إٹ زٱةدة ا٣ىٮت ٔ٪ؽ ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ا٣عػؿؼ أ٣جذػح
 36ا

ذ٣ػٟ ٚػإٌف ٬ػؾا   ك٦ػٓ 

ا٣كة٨٠ ٦ٓ د١ٌ٧٪٫ ٰٚ ا٣ؼىةاه ا٣ضؿقٲح اا٣٪ُٜ ثػ٫ قػة٠٪ةن ٗٲػؿ ٦ػؽرج  ٹ 

ٱؼؿص٫ ٨ٔ ق١ٮ٫٩، ٵٌف ذ٣ٟ ا٣ىٮت ا٣ٺظٜ ٤٣ٛةا كا٣كٲ٨ ك٩عٮ٧٬ػة إ٧ٌ٩ػة 

٬ٮ ث٧٪ـ٣ح اٷَجةؽ ٰٚ ا٣ُػةا، كا٣ذ١ؿٱػؿ ٤٣ػؿاا، كا٣ذٛنػٰ ٚػٰ ا٣نػٲ٨، كٝػٌٮة 

إ٧ٌ٩ػة د١ػةؿ ٚػٰ ٦ٲػـاف  اٹٔذ٧ةد ٰٚ ا٣ػٺـ  ٧١ٚػة أٌف قػٮا٨٠ ٬ػؾق اٵظػؿؼ

ا٣ٕػػؿكض ا٣ػػؾم ٬ػػٮ ٔٲػػةر ا٣عػػٌف كظػػة٥٠ ا٣ٞكػػ٧ح كا٣ٮًػػٓ ث٧ػػة د١ػػةؿ ثػػ٫ 

                                                 

  1/58، ا٣ؼىةاه  34ا

  329-2/328، 58-1/57ا٣كةثٜ،   35ا

  1/66ا٣كةثٜ،   36ا
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ا٣عؿكؼ ا٣كٮا٨٠ ٗٲؿ٬ة، ١ٚؾ٣ٟ ٬ٰ أٱٌةن قٮا٨٠
 37ا

  

٭٥ ٨٦ ٠ػٺـ اثػ٨ ص٪ٌػٰ أٌف ٬ػؾق ا٣ٛػؿكؽ ا٣ؽٝٲٞػح قػجج٭ة اٷدراج أك  كٱٛي

ٚةٷدراج ٱكذ٭٤ٟ ثٕػي ا٣ؼىػةاه ا٣ضؿقػٲح، ٤ٔػٯ ظػٲ٨ أٌف ٔػؽـ  ؛ٔؽ٫٦

ٌٜٞ ٬ؾق ا٣ؼىةاه ٠ة٤٦ح، ٦ٓ ثٞةا ا٣ك١ٮف ٰٚ ا٣ػٮزف ا٣ٕؿكًػٰ  اٷدراج ٱع

ق١ٮ٩ةن، إذ ٥٣ ٱج٤ٖ ٦ة ٰٚ ث٫ٌٕ ٨٦ ا٣ىٮٱخ ا٣ٺظٜ ٦ٞؽار ا٣عؿ٠ح ا٧٣كػذ٤ٌٞح 

٧٠ة أٌف ا٧٣ؽرج ا٣ؾم ٱ٪ٞى٫ ثٕي ا٣ؼىػةاه ا٣ضؿقػٲح ٱجٞػٯ  ،٨ٔ ا٣عؿؼ

قػػة٠٪ةن ثػػة٧٣ٕ٪ٯ ٩ٛكػػ٫  ك٬ػػؾا ظػػةؿ ا٧٣ٮٝػػٮؼ ٤ٔٲػػ٫ ثة٣كػػ١ٮف ا٧٣ضػػٌؿد، 

ةـ، ٵٌف اٷمػ٧ةـ ٤٣ٕػٲ٨ دكف اٵذف  أ٦ٌػة ركـ ا٣عؿ٠ػح ٚٲ١ػةد ٱ١ػٮف كثةٷم٧

دٛى٢ ث٫ ثٲ٨ ا٧٣ؾ٠ؿ كا٧٣ؤ٩ر ٰٚ  -٧٠ة ٱٞٮؿ-ا٣عؿؼ ث٫ ٦ذعٌؿ٠ةن، أٹ دؿاؾ 

ٝٮ٣ٟ ٰٚ ا٣ٮٝٙ: أ٩خى كأ٩ًخ  ٤ٚٮٹ أٌف ٬٪ةؾ وٮدةن ٧٣ػة كصػؽت ٚىػٺن 
 38ا

  

٢ٍٕ»ك١٬ؾا ٱذجٲ٨ٌ أٌف ٬٪ةؾ زٺث أظٮاؿ ٣ٮزف  ٨ ص٪ػٰ ٦سػةٹن ا٣ؾم ادؼؾق اث «ٚى

٣ؽرس ا٣ك١ٮف، ٬ٰ دعػٌؿؾ ا٣ٛػةا أ٣جذػح، كظنػٮ ا٣ٕػٲ٨ ا٣ػؾم وػةر ٠أ٩ٌػ٫ ٹ 

قة٨٠ كٹ ٦ذعٌؿؾ، كقة٨٠ ا٣ٺـ ا٣ؾم ٬ٮ أد٥ٌ وػٮدةن ٦ػ٨ قػةث٫ٞ  ٚذ٤ػٟ إذف 

زٺث أظٮاؿ ٦ذٕةدٱح ٣سٺزػح أظػؿؼ ٦ذذة٣ٲػح، ٧١ٚػة ٱعكػ٨ دػأ٣ٌٙ ا٣عػؿكؼ 

أذػؽاؿ كٝػؿب، ٹ ا٧٣ذٛةكدح، ٠ؾ٣ٟ ٱعك٨ دذػةثٓ اٵظػٮاؿ ا٧٣ذ٘ػةٱؿة ٤ٔػٯ 

أٔػؽؿ اٵث٪ٲػح ظذػٯ ٠سػؿ كمػةع   ٢ٍٕٚى ا٤ٔٯ إٱ٘ةؿ ٰٚ ا٣جٕؽ  ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ٦سةؿ 

ٚٛذعح ا٣ٛةا كق١ٮف ا٣ٕٲ٨ ٚػٰ ا٣ػؽرج، كإقػ١ةف ا٣ػٺـ ٚػٰ ا٣ٮٝػٙ  ؛كا٩ذنؿ

أظٮاؿ ٦ٓ اػذٺٚ٭ة ٦ذٞةرثح
 39ا

  

ك٬٪ةؾ ٨٦ ثٕؽ رأٱػةف ٚػٰ اصذ٧ػةع ا٣كػة٠٪ٲ٨ ا٣ىػعٲعٲ٨  ٚػةث٨ ٱٕػٲل 

                                                 

  2/329، ا٣ؼىةاه  37ا

  2/328ا٣كةثٜ،   38ا

  59-1/58ا٣كةثٜ،   39ا
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ٙ قػػٌؽ ٦كػػٌؽ ا٣عؿ٠ػػح، ٵ٩ٌػػ٫ ٱ١ٌ٧ػػ٨ صػػؿس ذ٣ػػٟ   ٱػػؿل أٌف ا٣ٮٝػػ643٬ات

ا٣عؿؼ، كٱٮٌٚؿ ا٣ىٮت، ٚٲىٲؿ دٮٚٲؿ ا٣ىٮت ٤ٔٲ٫ ث٧٪ـ٣ح ا٣عؿ٠ػح ٣ػ٫، ٚجػةف 

ثؾ٣ٟ ث٧ة ذ٠ؿد٫ أٌف ا٣عؿؼ ا٧٣ٮٝػٮؼ ٤ٔٲػ٫ أدػ٥ٌ وػٮدةن، كأٝػٮل صؿقػةن ٦ػ٨ 

ا٧٣ذعٌؿؾ، ٚكٌؽ ثؾ٣ٟ ٦كٌؽ ا٣عؿ٠ح، ٚضةز اصذ٧ة٫ٔ ٦ٓ قة٨٠ ٝج٤ػ٫
 46ا

  ١٣ػ٨ٌ 

ٌف اصذ٧ػةع ا٣كػة٠٪ٲ٨ ا٣ىػعٲعٲ٨ ظٞٲٞػح ٦كػذعٲ٢، إذ ٹ اٵقذؿاثةذم ٱؿل أ

ٱ٨١٧ ا٣ذٞةؤ٧٬ة إٹ ٦ٓ إدٲة٩ٟ ث١كؿة ٦ؼذ٤كح ٗٲؿ ٦نجٕح ٤ٔٯ اٵٌكؿ ٦٪٭٧ػة، 

٩عٮ ث١ٍؿ، ثٍنؿ، ثٍكؿ ظٌؿ٠خ ٔٲ٨ ا٣سٺزح ث١كؿة ػٛٲٛح، كإٹ اقذعةؿ أف دػأدٰ 

٤ذضئ ثٕؽ٬ة ثة٣ؿاا ا٣كة٠٪ح  ٚإذا ػ٤ٲخ ٩ٛكٟ كقضٲٌذ٭ة كصؽت ٦٪٭ة أ٩ٌ٭ة ٹ د

ٚػٰ ا٣٪ُػٜ ثة٣كػة٨٠ ا٣سػة٩ٰ ا٧٣كػذعٲ٢ ٦ضٲبػ٫ ثٕػؽ ا٣كػة٨٠ اٵٌكؿ ٦ػ٨ ثػػٲ٨ 

ٌِٛ ث٫،  ؛ا٣عؿ٠ةت إٹ إ٣ٯ ا١٣كؿة ٵٌف ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣كة٠٪ٲ٨ ٬ٮ ا٣ؾم ٱ٧ذ٪ٓ ا٣ذ٤

إذا ٠ػػةف اٵٌكؿ وػػعٲعةن  ٚةٵوػػ٢ أف ٱذٮٌوػػ٢ إ٣ػػٯ ا٣٪ُػػٜ ثة٣كػػة٨٠ ا٣سػػة٩ٰ 

٧ػة٩ٓ ٦ػ٨ ا٣٪ُػٜ ثػ٫، ثذعؿٱٟ ا٣كة٨٠ اٵٌكؿ، ٹ ثعؾٚػ٫، ٵٌف قػ١ٮ٫٩ ٬ػٮ ا٣

ٚٲؿٚٓ ذ٣ٟ ا٧٣ة٩ٓ ٍٚٞ، كذ٣ٟ ثة٣ذعؿٱٟ
 41ا

  

كٱذٌٜٛ ٬ؾا ا٣ؿأم ٦ٓ اث٨ ص٪ٌٰ ا٣ػؾم رأل أٌف ا٣كػة٨٠ ا٧٣عنػٌٮ ثػ٫ ٣ػٮ ٠ػةف 

قة٠٪ةن ظٞٲٞح ٧٣ة دٮٌو٤٪ة إ٣ٯ ا٣٪ُٜ ثة٣كة٨٠ ا٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٫
 42ا

  ١٣٪ٌػ٫ ٣ػ٥ ٱػ٪ٌه 

٬ػؾا ا٣كػة٨٠ ٤ٔٯ ظؿ٠ح ٦ؼذ٤كح ٤ٔٯ ا٣كة٨٠ اٵٌكؿ، ث٢ ا٠ذٛٯ ثجٲػةف اػػذٺؼ 

ٚػذ٥ٌ  ،وٮدٲ ة ٨ٔ ا٣كة٨٠ اٳػؿ ا٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٫  ك٬ػؾا اٹػػذٺؼ قػجٌج٫ اٷدراجي 

 ا٣ٮو٢ ث٧ة ٰٚ ذ٣ٟ ا٣كة٨٠ ا٧٣عنٌٮ ث٫ ٨٦ أزؿ ا٣ذعٌؿؾ ٗٲؿ ا٣ْة٬ؿ 

                                                 

ٶقػػذؿاثةذم، ٣، كٝػػةرف ثنػػؿح ا٣نػػةٚٲح 121-9/126ثػػ٨ ٱٕػػٲل، ٹ مػػؿح ا٧٣ٛىػػ٢  46ا

   1، ا٣عةمٲح ر٥ٝ ا2/215

  237، 267، 211-2/216ٶقذؿاثةذم، ٣نةٚٲح مؿح ا٣  41ا

  1/66ا٣ؼىةاه،   42ا
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ػؿِّؾ ا٩جٕػر  كٱٌٞؿر اث٨ ص٪ٰ أٌف ا٣ىػٮت ٹ ٱضػؿم ٚػٰ ا٣كػة٨٠، ٚػإذا ظي

ٟ ا٣عػؿؼ، ا٣ىٮت ٚػٰ ا٣عؿ٠ػح، زػ٥ ا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ ا٣عػؿؼ، زػ٥ أمػجٕخ ذ٣ػ

٧٣ة ٠ةف قة٠٪ةن وعٲعةن ٥٣ ٱضؿ ا٣ىٮت ٚٲػ٫، ٧٤ٚػة ٣ػ٥ ٱضػًؿ ٚٲػ٫ »ك٤ُ٦ذ٫   ك

«ظٌؿ٫٠ ثة١٣كؿ، ز٥ أمجٓ ٠كؿد٫، ٚأ٩نأ ٔ٪٭ة ٱةا
 43ا

  كٱػؿل أٌف ظػؿكؼ ا٧٣ػٌؽ 

ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ » :ٹ ٱكٮغ دعؿٱ١٭ة، ٵ٩ٌ٭ة ٨٦ ص٪ف ا٣عؿ٠ح، كا٣عؿ٠ح ٹ دعٌؿؾ

ٮ اٵ٣ػٙ ، ٚضػؿت ٣ػؾ٣ٟ أٌف إٔٝؽ ا٣سٺزػح ٚػٰ ا٧٣ػٌؽ ٹ ٱكػٮغ دعؿٱ١ػ٫، ك٬ػ

«٦ضؿل ا٣عؿ٠ح، أٹ دؿل أٌف ا٣عؿ٠ح ٹ ٱ٨١٧ دعؿٱ١٭ة  
 44ا

ٚةٵ٣ٙ كا٣ٲػةا   

كا٣ٮاك ٬ٰ ظؿكؼ ٣ٲ٪ح ٦ىٌٮدح، ٚٲ٭ة ا٦ذؽاد كٝةث٤ٲح ٢ُ٧٤٣  أ٦ة ظٲ٨ ٱ٪٭ٌٮف 

ثةٵ٣ٙ ثٌٞٮة اٹٔذ٧ةد ٤ٔٲ٭ة، ٚٲض٤ٕٮف َٮ٣٭ة ككٚةا ا٣ىٮت ث٭ة ٔٮًػةن ٧٦ػة 

دعؿٱ١٭ػة، إذا ٣ػ٥ ٱضػؽكا ٤ٔٲػ٫ دٌُؿٝػةن، كٹ ٠ةف ٱضت ٹ٣ذٞةا ا٣كػة٠٪ٲ٨ ٦ػ٨ 

كذ٣ػٟ ٩عػٮ: مػةثٌح   كإذا ٠ػةف ٠ػؾ٣ٟ ٧ٌ٤١ٚػة رقػغ  ،ثةٹقذؿاظح إ٣ٲ٫ د٤ٌٕٞةن 

ا٣عؿؼ ٰٚ ا٧٣ٌؽ ٠ةف ظٲ٪بؾو ٦عٛٮّػةن ثذ٧ة٦ػ٫، كد٧ػةدم ا٣ىػٮت ثػ٫، كذ٣ػٟ 

ٛى٭ػة  ٬ػٮ أكٚػٯ وػٮدةن، كأ٩ٕػ٥  اٵ٣ٙ ز٥ ا٣ٲةا ز٥ ا٣ٮاك  ٚنةثٌح إذف اٱٞىػؽي أ٣

ٲ٭ة اا٣ٮاك كا٣ٲةا صؿقةن ٨٦ أػذ
 45ا

  ٚ٭ؾا ٫ٌ٤٠ ٱضؿم ًػ٨٧ ا٧٣ػٌؽ كٹ ٱؼػؿج 

٤ٔٲ٫ أ٣جذح  كٱٞٮـ ٬ؾا ا٢ُ٧٣ ٦ٞػةـ دعؿٱػٟ ا٣كػة٨٠ ا٣ىػعٲط ٦٪ٕػةن ٹ٣ذٞػةا 

 ا٣كة٠٪ٲ٨، ٧٠ة ٬ٮ كاًط  ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚ٭ٮ ٹ ٱٌٕؽ دعؿٱ١ةن 

كٱؿل ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم أٌف ا٣ىعٲط ٬ػٮ أٌف ا٧٣ػٌؽ ٦٭ػٌٮف ٤٣٪ُػٜ ثة٣كػة٨٠ 

اقذ٧ؿار ا٣ىٮت، ١ٚأٌف ا٧٣ؽة ظؿؼ ٦ذعٌؿؾ ثٕؽق، ك٧ً٣ة ٚٲ٫ ٨٦
 46ا

  كػ٤ه 

                                                 

  131-3/136ا٣كةثٜ،   43ا

  2/319ا٣كةثٜ،   44ا

  126 -3/124، ا٣كةثٜ  45ا

  554، ٤1/472ؼٌؿ ا٣ٲـدم، ٣مؿح ا٣نةٚٲح   46ا
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إٌا ٌػجٍد غيٕ خرنجهّ  أو  بّ اى٘زدي فٖ ْذا اىصدد إىٕ أّن اىدرف اىٍِطٔق

خرنة ٌجاوره  أو ىَ٘ كبيّ.. وٌَ أُهر ذىم فلد نابر اىٍدصٔس
(47)

. 

وٗفضٖ بِا ْذا اىددٗح إىٕ اىٔكٔف غِد اغجبهار خهرف اىٍهّد شهانِاً  نٍها 

بدح. فاىلدإٌ أجٍػٔا غيهٕ أّن خهرف اىٍهّد شهانَ ب ٗلبهو ثلّدم فٖ ٌطيع اى

ااىدرنة بدال ٌا دام ٌد  
(48)

ٌع أًُّٓ فٍٓٔا اىجْٔر اىصائجٖ ىدرف اىٍهّد فٍٓهاً   

 ؛بو ىلهد ذْبهٔا إىهٕ أّن اىدرنهات ٌةجزىهة وٌِجزغهة ٌهَ خهروف اىٍهدّ   غٍ٘لاً 

ٍّة ٌَ اىٔاو» اىصه٘رافٖ أّن وذنهر «. فاىفجدة ٌَ األىف  واىهصرة ٌَ اى٘اء  واىض

اىفجدة خرف ٌَ األىف  واىهصرة خرف ٌَ اى٘اء  ونهذىم اىضهٍة خهرف ٌهَ 

اىٔاو. بو إّن اىدرنات أبػاض خروف اىٍهدّ 
(49)

فأبهدىٔا ْهذه اىدهروف اىجهٖ » ؛

ٌِٓا اىدرنات  ألُّٓا أخٔات  وْٖ أٌّٓات اىبدل واىزوائد  وى٘س خهرف ٗةيهٔ 

«ٌِٓهها أو ٌههَ بػضههٓا  وبػضههٓا خرناثٓهها
(50)

رنههات اىٍههأخٔذة ٌِٓهها. اىد :أي ؛

« شهّر نهِاغة ارغهرا »وٌػروف وذائع درس ابَ جِٖ ىيدرنهات فهٖ نجاب٘هّ 

وكد اُجٕٓ ٌِّ إىٕ ب٘ان اىػالكة اىٍجبادىة بَ٘ اىدرنات وخهروف «. اىةصائص»و

 اىٍّد بٍا ب ٗدجاج إىٕ إغادة  وكد غرضِا ىهث٘ر ٌِّ فٍ٘ا ثلّدم.

َّ اىٍههدود غيههٕ اىٍصههجٔى اىج ههه٘يٖ  ُغٌٔيههتم ٌػاٌيههة « ىههٔجٖاىفُٔٔ»ىههه

اىصانَ  ألشبا  نث٘رة  ٌِٓا: أُّٓا ب ثلبو اىدرنة ناىدرف اىصد٘ح  فهال ثدهّرك 

خال األىهف اىجهٖ ب ثدهّرك أبهداً. وأُّهّ  نباكٖ اىدروف ٌا داٌت فٖ خاىة اىٍّد ٌا

                                                 

 .1/498اىصابق   (47)

 .1/28بَ جِٖ  بشّر نِاغة ارغرا   (48)

  313  171  115 -4/114واُظر نذىم  .( 1ٌِّ  واىداش٘ة ركً )4/242اىهجا    (49)

نجها  اىرغاٗهة : . و27-1/17بَ جِٖ  ب شّر نِاغة ارغرا :   و434  339  314

 .81ٍهٖ اىل٘صٖ  صىىججٔٗد اىلراءة وثدل٘ق ىفظ اىجالوة 

 ( ٌِّ.6  واىداش٘ة ركً )3/544اىهجا    (50)
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٤ٍؽ، كا٣ٮٝٙ ٹ ٱ١ػٮف إٹ ٤ٔػٯ ٱٮٝٙ ٤ٔٲ٭ة ٧٠ة ٱٮٝٙ ٤ٔٯ ا٣كة٨٠ ا٣ىعٲط ا٣ضى 

٤ٔٯ ظؿ٠ح  كأ٩ٌ٭ػة ٹ د٤ذٞػٰ ٦ػٓ قػة٨٠ وػعٲط، إٹ إذا ٠ػةف  ا٣كة٨٠، ٚٺ ٱٮٝٙ

٧ً٣ىة ٰٚ ا٣عػؿؼ ا٧٣ػؽ٥ٗ ٦ػ٨ ا٣ذنػجٌر  ؛٦ؽ٧ٗةن، كٰٚ ٧٤٠ح كاظؽة، أك ٦ٮٝٮٚةن ٤ٔٲ٫

كا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٣ٮوػ٢ كاٷدراج  كأ٩ٌ٭ػة دٕػٌؽ  ،ثة٣عؿ٠ح، كٵٌف ظة٣ح ا٣ٮٝٙ ٔةرًح

ٵٌف ا٧٣ٕذجػؿ ٬ػٮ ٰٚ كزف ا٣نٕؿ قة٠٪ح، ٦س٤٭ة ٦س٢ ا٣كة٨٠ ا٣ىعٲط ٨٦ ٗٲؿ ٚػؿؽ، 

ا٣ذعٌؿؾ ا٣ؾم ٹ ثٌؽ ٨٦ أ٫ٌ٩ ٱ٪ذ٭ٰ ثة٣ك١ٮف
 51ا

  ك٬ٰ دجٞٯ داا٧ةن ٰٚ إَػةر ا٧٣ُٞػٓ 

دنػ٢١ٌ ٦ػٓ ا٣عػؿؼ ا٣كػةثٜ  :أم -ثعكػت ا٣ذٞكػٲ٥ ا٤٣كػة٩ٰ ٧٤٣ٞػةَٓ-ا٣ٮاظؽ 

ا٧٣ذعٌؿؾ ٝج٤٭ة ٦ُٕٞةن ٗٲػؿ ٝةثػ٢ ٣ٺ٩ٛىػةؿ  كٚػٰ ٬ػؾا د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ اردجػةط ا٧٣ػٌؽ 

٫  ك٬ػٰ دنػ٢١ٌ ٚػٰ درج ا١٣ػٺـ دؿ٠ٲجػةن ٦٪ػٹ ١ٚػةؾ  ثة٣عؿ٠ح ٝج٫٤ اردجةَػةن كزٲٞػةن 

وٮدٲ ة، ٱٕةدؿ ا٧٣ذعٌؿؾ كا٣كة٨٠ ٦ة دا٦خ ٦ؽكدان، كٱٕػةدؿ ٬ػؾا ا٣كػجت ا٣ؼٛٲػٙ 

ٰٚ ا٣ٕؿكض ٦ة ػٺ ظةٹت ػةوح د١ٮف ٚٲ٭ة ٦٪٤ٞجح ٨ٔ ظؿؼ ٦ذعػٌؿؾ، ٚٲؿأػٯ 

أو٤٭ة ٰٚ ا٧٣ٲـاف ا٣ىؿٰٚ ٔػٮدان إ٣ػٯ اٵوػ٢
 52ا

ٹ « ٝػةؿ، ٱٞػٮؿ، ٱجٲػٓ»ٚ٪عػٮ  ؛

، ث٢ ٱٕذجؿ ظؿٚةن وعٲعةن ٦ذعٌؿ٠ةن ٩ْؿان إ٣ػٯ اٵوػ٢ إذجؿ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٰٚ ا٣ٮزف ٦ؽ  ٱ

ا٧٣٪٤ٞت ٔ٪٫  كا٧٣ٌؽات دعذ٢ٌ ١٦ة٩ةن كاًعةن ٚػٰ درج ا١٣ػٺـ، ك٬ػؾا ٦ػة ٱىػٲٌؿ٬ة 

إذ ٱ٨١٧ أف ٱجؽؿ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٌؽات كإ٣ٲ٭ػة  ٚػة٣٭٧ـة »ظؿٚةن ٦س٢ ا٣عؿكؼ اٵػؿل، 

ٰٚ ا٣ٕىػةثح، كا٣ػٮاك ا٣ذػٰ ٚػٰ اا١٣ٮا٬ػ٢ ، ا٣ذٰ ٰٚ اا٣ٕىةات  ٬ٰ اٵ٣ٙ ا٣ذٰ 

«٬ٰ اٵ٣ٙ ا٣ذٰ ٰٚ ا١٣ة٢٬
 53ا

٧ٚٺظْذ٭٥ ٬ؾق ٰٚ دىؿٱٙ ا٥٤١٣ ٨٦ وػٲ٘ح » ؛

                                                 

  ١٧76ٰ ا٣ٞٲكٰ، ص٣ ٠ذةب ا٣ؿٔةٱح ٣ذضٮٱؽ ا٣ٞؿااة كدعٞٲٜ ٣ِٛ ا٣ذٺكة  51ا

، كا٩ْػؿ ٚػٰ كزف 126كػ٧٤ةف ظكػ٨ ا٣ٕػة٩ٰ، ص٣ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح   52ا

ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ىػٮدٰ : اٝةؿ  ك اٗـا  ك اٱٞٮؿ  ك اٱجٲٓ  ٣ؽل ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨ ٰٚ ٠ذةثػ٫

 ، إذ ٱؾ٬ت إ٣ٯ قٞٮط ا٧٣ٌؽ ٨٦ ا٧٣ٲـاف 87-٤٣82ج٪ٲح ا٣ٕؿثٲح، ص

ث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج   كثعٮ1/51د٭ؾٱت ا٤٣٘ح،   53ا

  2/187وة٣ط، 
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إ٣ٯ أػؿل ٬ٰ ا٣ذٰ أدد٭٥ إ٣ػٯ أذجػةر ا٧٣ػٌؽات ظؿكٚػةن دػٮاـٌ ٦سػ٢ ا٣عػؿكؼ ٗٲػؿ 

«ا٤٣ٲ٪ح، ٵٌف ٢ٌ٠ ٦ة ٱٞٮـ ٦ٞةـ مٰا كٱؤدٌم ٦ة ٱؤدٌٱ٫ ٚ٭ٮ ث٧٪ـ٣ذ٫
 54ا

  

 ّيىوالدكونىالمّوت:الدكونىالحى-4

 ، ٌٰ ٤َٓ اث٨ ا٣ُعةف ٤ٔٯ ا٣ؽارقٲ٨ ث٧ىػ٤ُط صؽٱػؽ، ٬ػٮ ا٣كػ١ٮف ا٣عػ

ًػ٨٧ ٚىػ٢ ػٌىىػ٫ ٣عػؽكد ا٣عؿ٠ػةت كا٣كػ١ٮف، ٚػٰ   كا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌػخ

ا٧٣ٞؽ٦ح ا٣سة٩ٲح ا٣ذٰ د٪ةكؿ ٚٲ٭ة أوٮؿ ا٣ٞػؿااات  ك٩نػٲؿ ثػؽاان إ٣ػٯ أٌف ا٣ػؽ٠ذٮر 

دٛكٲؿق، ٤ٚػ٫ ا٣ٌٛػ٢  ٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ ٩ج٫ٌ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ى٤ُط، كاصذ٭ؽ ٰٚ

ٌٰ ك ٦ٲٌػخ   :ٰٚ ذ٣ٟ  ٚة٣ك١ٮف إذف ٣ؽل اث٨ ا٣ُعةف ٩ٮٔػةف ٌٰ ٬ػٮ »ظػ ٚػة٣ع

 ٥١ٍ ٗىٲٍؿ   ٚأ٩خ دضػؽ ك ا٣ؾم ٱذ٭ٲٌأ ٫٣ ا٣ٌٕٮ كٱأػؾق ٚٲك٧ٓ ٝؿ٫ٔ ث٫، ٦س٢ اظي ا

ا١٣ةؼ كا٣ٲةا ّة٬ؿدٰ ا٣ضك٥ كا٣ٞؿع ٷ٧ٔػةؿ ا٣ٌٕػٮ ٚٲ٭٧ػة، ٧٠ػة ٱ٧ٕػ٢ ٚػٰ 

، ٤ٚؾ٣ٟ ا٣ك١ٮف ا٣ؾم ٱٮصػؽ   ،٢ى ٧٣عؿَّؾ، ٦س٢ اظ١ى٥  ك ا٦ىٲً ا ٌٰ كا٧٣ذعٌؿؾ ظ

ٌٰ أٱٌةن  كا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌخ ٹ ٱ١ٮف إٹ ٰٚ ظػؿكؼ ا٧٣ػٌؽ  ٚٲ٫ أػؾ ا٣ٌٕٮ إٱةق ظ

كا٤٣ٲ٨ ا٣سٺزح : ٰٚ اٵ٣ٙ ا٣سةثذح ا٣ك١ٮف، كٰٚ ا٣ٮاك ثٕؽ ا٥ٌ٣، كٰٚ ا٣ٲةا ثٕػؽ 

ا١٣كؿ  ٚأ٦ة اٵ٣ٙ ٚن٭ؿد٭ة ثٕػؽـ ظ٧١٭ػة ٦ػ٨ أف ٱ٪ُٞػٓ ٣٭ػة ٚػٰ ا٣ٛػ٥ صػـا 

٭٧ة ٩إ٣ٲ٫ ّة٬ؿة  كأ٦ة ا٣ٮاك كا٣ٲةا ٚإ٩٭٧ة ٦ة كٕٝذة ثٕؽ ظؿ٠ذ٭٧ة ٚإف قػ١ٮ دذعٲٌـ

٦ٲٌخ، كذ٣ٟ أ٫٩ ٗٲؿ صةر ٤ٔٯ ٌٔٮ، كٹ ظةوػ٢ ٚػٰ ظٲٌػـ، إ٧ٌ٩ػة ٱىػٲؿ ا٣ٛػ٥ 

٣ىٮدٲ٭٧ة ٠ةٵ٩جٮب  ك٧٬ة إذا ا٩ٛذط ٦ػة ٝج٤٭٧ػة ٠كػةاؿ ا٣عػؿكؼ، ٚكػ١ٮ٩٭٧ة 

ٌٰ ٱذٛةًػ٢ ث٧ٞذٌػٯ َجػٓ ٌٰ ٣كػ١ٮ٩٭٧ة  إٹ أٌف ا٣كػ١ٮف ا٣عػ ا٣عػؿؼ ٦ػ٨  ظ

ا٣ٞٮة، كد١ٌ٧٪٫ ٦٪٭ة  ٧٠ة أ٫٩ ٰٚ ا٣ٮٝػٙ أ٩ػؽل ٦٪ػ٫ ٚػٰ ا٣ٮوػ٢، ٧٠ػة أ٩ػ٫ ٚػٰ 

«ا٣ٮٝٙ ثعؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ح أ٧٩ٯ ظٲةة ٦٪٫ ٰٚ ا٣ٮو٢
 55ا

  

                                                 

  188-2/187ٕجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط، ٣ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح   54ا

  58ث٨ ا٣ُعةف، صٹ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ ٦ٕة٥٣ ا٧٣ٞةرئ  55ا
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ِّٞػٜ ٣ػ٫ ٦ػ٨ »كٱٌٲٙ إ٣ٯ ذ٣ٟ أٌف ا٣ٞةرئ  إف كوػ٫٤ ث٘ٲػؿق ثٲٌ٪ػ٫ ث٧ػة ٱع

وٛةد٫ ا٣ٞةا٧ح ثؾاد٫، ٨٦ ٗٲػؿ ُٝػٓ ٦كػؿؼ، كٹ ٚىػ٢  ٦ذٌٕكػٙ قػٮل ٦ػة 

٫ َجٲٕذ٫ ٨٦ اظذجةس ا٣ٌٕٮ ٷّ٭ةر ٝؿ٫ٔ، ٚإف كٝٙ ٤ٔٲ٫ ثٲٌ٪ػ٫ أٱٌػةن ٱع٥١ ث

«ث٧ة ٱضت ٫٣ ٨٦ وٛةد٫ ا٣ٞةا٧ح ثؾاد٫، ا٧٣ٕٲ٪ح ٤ٔٯ ظٲةد٫  
 56ا

  

ا٣كػ١ٮف  ٰٚ ا٣ٮاك كا٣ٲةا ا٣عٲٌذٲ٨ دٮٝٲٛةن ٨٦ اٵداا، ك٠ؾ٣ٟ»ز٥ ٱؾ٠ؿ أٌف 

«ا٧٣ٲٌخ ظٌؽق ٦ٞٲٌؽ ثةٵداا ٨٦ مؿع ا٣ٌٞؿاا
 57ا

  

٨ ا٣ُعةف ٰٚ دٞكٲ٥ ا٣ك١ٮف دٕذ٧ؽ ٤ٔػٯ قػٲجٮٱ٫ ٚػٰ كٱجؽك أٌف ١ٚؿة اث

دٞكٲ٥ ا٣عؿكؼ ا٣سٺزح إ٣ػٯ ظٲٌػح ك٦ٲٌذػح،
 58ا

أ٩ػ٫ أذ٧ػؽ، ٚٲ٧ػة ٱجػؽك، ٤ٔػٯ ك 

 ٪ٰ ٤٣كة٨٠ ا٧٣ؽرج كا٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٫ ٦ٛ٭ٮـ اث٨ ص

ة٨٠  ٔ٪ؽ ٨٦ دٌٞؽ٫٦، ٵٌف ا٣عػؿؼ ٬ػٮ ا٣ػؾم  ٚة٣ك١ٮف ٔ٪ؽق ٱٕةدؿ اا٣كَّ

ٙ ثة٣عٲػػةة كا٧٣ػػٮت إٹ كا٣كػػ١ٮف ٹ ٱٮوػػ ،ٱٮوػػٙ ثة٣عؿ٠ػػح كا٣كػػ١ٮف

، ك٬ػٰ ١ٚػؿة قػٲجٮٱ٫ ٔػ٨ ا٣ػٮاك  ٌٰ دضٌٮزان  كٱؿل اث٨ ا٣ُعةف أٌف ا٧٣ذعٌؿؾ ظ

ٌٰ كيوٙ ثؾ٣ٟ، ٵ٫٩ ٱؿد ٦ٕػ٫ أػػؾ  كا٣ٲةا ا٧٣ذعؿ٠ذٲ٨ ػةٌوح  كا٣ك١ٮف ا٣ع

ا٣ٌٕٮ إٱٌةق، ٹ ث٢ إ٫ٌ٩ ٱيك٧ٓ ٝؿ٫ٔ ث٫  ك٣ؾ٣ٟ ٱجؽك ا٣عؿؼ ا٣ػؾم ٬ػؾق وػٛذ٫ 

ٚٲ٫  كٱػؾ٠ؿ٩ة ٬ػؾا ا١٣ػٺـ ث٧ٛ٭ػٮـ اثػ٨  ّة٬ؿ ا٣ضك٥ كا٣ٞؿع ٷ٧ٔةؿ ا٣ٌٕٮ

ة٨٠ ا٧٣عنٌٮ ث٫، إذ ٬ػٮ ٹ قػة٨٠ كٹ ٦ذعػٌؿؾ، إذ ٚٲػ٫ أزػؿ ا٣عؿ٠ػح  ص٪ٰ ٤٣كَّ

ا٣٪ةدش ٨٦ ظؿ٠ح ا٣ٌٕٮ ا٣٪ةَٜ، ٣ؾ٣ٟ ٚ٭ٮ ٝةدر ٤ٔٯ اٹ٩ذٞػةؿ إ٣ػٯ ا٧٣ؼػؿج 

٪جٰ٘ اٷمةرة إ٣ٯ أٌف اث٨ ا٣ُعةف ذ٠ؿ اأ٩ٌػ٫ ٱيكػ٧ٓ ٝؿٔػ٫ دا٣ذة٣ٰ ٠ة٧٣ذعٌؿؾ  ك

، ٚة٣كػ١ٮف ا٣ػؾم ٱضػؿم ث٫  د٣ٲٺن  ٌٰ ٤ٔٯ أزؿ ا٣عؿ٠ح ٚٲ٫  كٵٌف ا٧٣ذعٌؿؾ ظػ

ٌٰ ٠ؾ٣ٟ   ٤ٔٯ ظؿؼ ٱذ٭ٲأ ٫٣ ا٣ٌٕٮ ظ

                                                 

  59-58ا٣كةثٜ، ص  56ا

  59ا٣كةثٜ، ص  57ا

  386٘ة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ، ص٣٣ذضٮٱؽ ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٔ٪ؽ ٧٤ٔةا ا  58ا
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 ، ٌٰ ط ٨٦ ٠ػٺـ اثػ٨ ا٣ُعػةف أٌف كصػ٫ ا٣ذٞةثػ٢ ثػٲ٨ ا٣كػ١ٮف ا٣عػ كٱىذٌَّ

كا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌخ ٝةا٥ ٤ٔٯ أقةس َجٲٕػح ٦ؼػؿج ا٣عػؿؼ ٚػٰ أز٪ػةا ا٣٪ُػٜ  

، ٵفٌ ٚة٣عؿكؼ ا٣ىعٲعح ا٣ضى  ٌٰ أٌٔػةا ا٣٪ُػٜ د٧ٕػ٢ ٚػٰ  ٤ٍػؽة قػ١ٮ٩٭ة ظػ

٦ؼةرص٭ة، إ٦ة ثكٌؽ ٦ضؿل ا٣٪ٛف، كإ٦ة ثذٌٲٲ٫ٞ  أ٦ة ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ ٚإف أٌٔةا 

ا٣٪ُٜ ٹ دٕذؿض ٦ضؿل ا٣٪ٛف ٔ٪ؽ وػؽكر٬ة، ك٣ػؾ٣ٟ قػ١ٮ٩٭ة ٦ٲػخ
 59ا

  

كذ٣ٟ أٌف ا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌخ ٗٲؿ صةرو ٤ٔػٯ ٌٔػٮ، كٹ ظةوػ٢ ٚػٰ ظٲٌػـ  إ٧ٌ٩ػة 

  ٠ةٵ٩جٮبٱىٲؿ ا٥ٛ٣ ٣ىٮدٲ٭٧ة اا٣ٲةا كا٣ٮاك ا٧٣ٌؽٱذٲ٨
 66ا

  

ك٬ؾا اصذ٭ةد كاًط ٦٭٥ٌ ٨٦ اث٨ ا٣ُعةف، ٣ػ٥ ٩ضػؽ ٦ػ٨ ٱذةثٕػ٫ ثة٣نػؿح 

كا٣ذ٧سٲ٢ ٚٲ٧ة ا٤َٕ٪ة ٤ٔٲ٫  ك رث٧ة ٥٣ ٱ٨١ اث٨ ا٣ُعةف ٬ٮ أٌكؿ ٨٦ مؿح ٬ؾق 

ا١ٛ٣ؿة ا٣ذٰ ٱؿصٓ أو٤٭ة إ٣ٯ قٲجٮٱ٫، ٦ٓ أٌف أظؽان ٨٧ٌ٦ ٔؿًٮا ٣٭ػؾق ا١ٛ٣ػؿة 

ة اظذ٧ةٹن، ٥٣ ٱينؿ إ٣ٲ٭ة، كٹ  ، كٗٲؿ٠923٬٧٬ةث٨ ا٣ُعةف كا٣ٞكُٺ٩ٰ ات

دعٌؽث ٔ٪٭ة ٦٪كٮثح إ٣ٯ ٦ىؽر٬ة
 61ا

    

ٌٰ ٱذٛة٢ً ث٧ٞذٌٯ َجٓ ا٣عؿؼ ٨٦ ا٣ٞٮة، كد١ٌ٧٪٫ ٦٪٭ة، »ك ا٣ك١ٮف ا٣ع

«٧٠ة أ٫ٌ٩ ٰٚ ا٣ٮٝٙ أ٩ؽل ٦٪٫ ٰٚ ا٣ٮو٢
 62ا

   ك٬ؾا ٧٦ةز٢ ٧٣ٛ٭ٮـ اث٨ ص٪ػٰ:

 أٌف ا٣كة٨٠ ا٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲػ٫ أدػ٥ٌ وػٮدةن ٦ػ٨ ظٲػر ا٣ؼىػةاه ا٣ضؿقػٲح ٦ػ٨

ٚػػٰ ا٣ٮٝػػٙ ثعػػؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ػػح أ٧٩ػػٯ ظٲػػةة ٦٪ػػ٫ ٚػػٰ »ا٣كػػة٨٠ ا٧٣ػػؽرج  ك

«ا٣ٮو٢
 63ا

  ك٣٭ؾا ا١٣ٺـ أو٢ ٣ؽل اثػ٨ ص٪ػٰ ٠ػؾ٣ٟ، إذ ٔػؿض ٤٣ٮٝػٙ 

ٱذةن ٦ػٓ ٬ػؾق  ػٮى ٤ٔٯ أ٦س٤ح ٨٦ ا٣عؿكؼ ٠عؿكؼ ا٣٭٧ػف، كذ٠ػؿ أٌف ٬٪ػةؾ وي

                                                 

  379٘ة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ ، ص٣ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٔ٪ؽ ٧٤ٔةا ا٣ذضٮٱؽ   59ا

  58ث٨ ا٣ُعةف، صٹ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ  66ا

  379، ص٤٣ع٧ؽ ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح  61ا

  58ث٨ ا٣ُعةف، صٹ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ  62ا

  58ا٣كةثٜ، ص  63ا
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ا٣عؿكؼ ٱْ٭ؿ كاًعةن ٰٚ ا٣ٮٝٙ  أ٦ة إذا أدرصذ٭ة إ٣ٯ ٦ة ثٕؽ٬ة ًٕٙ ذ٣ٟ 

ٱخ  ٮى ٌٙ ٦ة ٠ةف ٫٣ ٨٦ ا٣ضػؿسا٣ىُّ ٧٠ػة  ؛كدٌةاؿ ٤٣عٌف، كػٰٛ، ك٢ٌٝ، كػ

ذ٠ؿ أٌف ظؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ح ٹ دكذُٲٓ ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٭ة إٹ ثىٮت
 64ا

  

كٱىػػ٪ٌٙ اثػػ٨ ا٣ُعػػةف ا٣ػػٮاك كا٣ٲػػةا إذا ا٩ٛػػذط ٦ػػة ٝج٤٭٧ػػة ٦ػػٓ ا٣ىػػعةح، 

ٌٰ  أ٦ة إذا كٕٝذة ثٕؽ ظؿ٠ذٲ٭٧ػة، ٚػإٌف قػ١ٮ٩٭٧ة ٦ٲٌػخ  كٚػٰ  ٚك١ٮ٩٭٧ة ظٲ٪بؾ ظ

ىػػ٪ٲٙ صػػؿل ٤ٔٲػػ٫ ٧٤ٔػػةا ا٣ذضٮٱػػؽ، ك٬ػػٮ صٕػػ٢ ا٣ػػٮاك كا٣ٲػػةا ٣ذ ٬ػػؾا وػػؽنل

ٌٞٞػٲ٨  :ا٧٣ذعؿ٠ذٲ٨ كا٤٣ٌٲ٪ذٲ٨ اأم ا٣كة٠٪ذٲ٨ ا٧٣كجٮٝذٲ٨ ثٛذط  ٰٚ ٦ؼػؿصٲ٨ ٦ع

ٰٚ ٦ؼؿج ٦ٌٞؽر ٦ػٓ اٵ٣ػٙ   - ك٧٬ة ٦ؽٱٌذةف -٦ٓ ا٣ىعةح اٵػؿل، كص٤ٕ٭٧ة 

كٝؽ دٌٞؽـ أوػ٢ ٬ػؾق ا١ٛ٣ػؿة ٣ػؽل قػٲجٮٱ٫
 65ا

  كذ٠ؿ٩ػة ٚٲ٧ػة قػجٜ صٕػ٢ اثػ٨ 

عةف ا٣ٲةا ا٣عٲٌح ٦ٓ ا٣نٲ٨ كا٣ضٲ٥ ظٲ٨ ٔؿض ٣ًًؾ٠ؿ ا٧٣ؼةرجا٣ُ
 66ا

  

ٚعػٌؽق ٬ػٮ أف د٧١ػ٢ ًػؽٱذ٫ ٣٪ٞٲٌػ٫، ك٬ػٮ  ةك٦٭٧ة ٠ػةف ا٣كػ١ٮف ظٲ ػ

ا٣عؿ٠ح
 67ا

  ٚ٭ؾا ا٣ك١ٮف ٦ٓ ظٲةدػ٫ ٱجٞػٯ قػة٠٪ةن ٗٲػؿ ٦ذعػٌؿؾ  ٚة٧٣ٛةًػ٤ح 

، كق١ٮف ٦ٲٌػخ :كا٣ٛؿؽ ٧٬ة ثٲ٨ ق١ٮ٩ٲ٨ ٌٰ ك٣ػٲف ثػٲ٨ ا٣كػ١ٮف  ،ق١ٮف ظ

ٌٰ ٝةثػ٢ ٤٣عؿ٠ػح كا٣عؿ٠ح  كر ث٧ة ٚ٭٥ ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ا٣ُعةف أٌف ا٣كػ١ٮف ا٣عػ

ٌٰ ٰٚ كًٮظ٫ كثٲةف ٝؿ٫ٔ كق٧ة٫ٔ، ٤ٔٯ ظػٲ٨  ثؽ٣ٲ٢ ٦نة٤٠ذ٫ ٧٤٣ذعٌؿؾ ا٣ع

أك  ؛أٌف ا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌخ ٣ٲف ٝةثٺن ٤٣عؿ٠ح ٦ػة دا٦ػخ ظؿكٚػ٫ ٚػٰ ظة٣ػح ا٧٣ػؽٌ 

١٬ؾا ٱذجةدر إ٣ٯ ا٣ؾ٨٬ ٕٚٺن 
 68ا

  

٠ةت كأ٩ٮأ٭ة كظػؽكد٬ة ٝجػ٢ كٱٺظِ أٌف اث٨ ا٣ُعةف دعٌؽث ٨ٔ ا٣عؿ

                                                 

  58 -٣1/57ؼىةاه، ، كا1/63ث٨ ص٪ٰ، ٹ قٌؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب  64ا

  361، ص٤٣ع٧ؽ ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲحك، 197-4/193ا١٣ذةب،   65ا

  ٦36ؿمؽ ا٣ٞةرئ، ص  66ا

  58ا٣كةثٜ، ص  67ا

  378رأٱةن ٦ؼة٣ٛةن ٣ؽل ا٣ع٧ؽ، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح، ص: ا٩ْؿ  68ا
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كرأل أف ٤٣عؿ٠ح ٰٚ اٵداا أرثٓ درصةت،  ؛أف ٱذعٌؽث ٨ٔ ا٣ك١ٮف كظؽكدق

ٌٜ ٢٠ ظؿؼ دعٌؿؾ ثأظؽ٬ة »٬ٰ ا٧١٣ةؿ، ك٬ٮ  أف ٱ٤ٛػِ ثػ٫  - ا٣عؿ٠ةت -ظ

١ٌ٧٦٪ةن ٨٦ ٦ؼؿص٫، ٦ٕذ٧ؽان ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٦ؽرص٫ ظذٯ ٱع٤ٌٯ ثض٧ٲٓ وٛذ٫، كد٧ػةـ 

«ظؿ٠ذ٫، ٦ٕذؽ٣ح ٰٚ ا٣ٮزف  
 69ا

ا٣ؼؿكج ٔػ٨ ا٣عػٌؽ ٱ٤ـ٦ػ٫ ظػؽكث  ٤ٔٯ أفٌ  

ظؿؼ ٱٞٮـ ٨ٔ ذاد٭ة  كا٣ؽرصح ا٣سة٩ٲح ٰٚ أداا ا٣عؿ٠ح ٬ٰ اٹػػذٺس، ك٬ػٮ 

ٔجةرة ٨ٔ اٷقؿاع ثة٣عؿ٠ح إقؿأةن ٱع٥١ ا٣كة٦ٓ ثػ٫ أف ا٣عؿ٠ػح ٝػؽ ذ٬جػخ، 

كا٣ؽرصح ا٣سة٣سح ٬ػٰ اٷػٛػةا، ك٬ػٮ ٩ٞىػةف ا٣ىػٮت   ك٬ٰ ٠ة٤٦ح ٰٚ ا٣ٮزف

ؽرصح ا٣ؿاثٕػح ٬ػٰ ا٣ػؿكـ، ك٬ػٮ ٔجػةرة ٔػ٨ ثعؿٚ٭ة، أك ٩ٞىةف د٧ُٲُ٭ة  كا٣

ا٣٪ُٜ ثجٕي ا٣عؿ٠ح، كٱ١ٮف ا٣ٛة٩ٰ ٦٪٭ة أ٠سؿ ٨٦ ا٣جػةٰٝ
 76ا

  كأوػٮؿ ٬ػؾق 

ا٣عؽكد كا٣ؽرصةت كاردة ٣ؽل قٲجٮٱ٫ ٚػٰ ا١٣ذػةب، كإ٧ٌ٩ػة ٝىػؽ٩ة أف ٩ٞػٙ 

٤ٔٯ دٌُٮر ا٣٪ْؿ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كةا٢ ٣ؽل ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ك٧٤ٔػةا ا٣ذضٮٱػؽ
 71ا

  كٝػؽ 

 َؿؼه ٨٦ ا٣جعر أظجج٪ة اقذٲٛةاق  أٌٚٯ ث٪ة إ٣ٯ ٬ؾا ا٣عؽٱر

 خاتمظىوتطلوق:ى-5

درس ا٣ؽ٠ذٮر ٧٠ةؿ ثنؿ ا٣ك١ٮف دراقح ٔة٦ٌح ٦ٕذ٧ػؽان ٤ٔػٯ ص٤٧ػح آراا 

كظكػ٪ةن  ،ٝجك٭ة ٨٦ ٦ى٪ٛةت ا٣٪عةة ا٧٣ذأػؿٱ٨، كادؼؾ٬ة كقٲ٤ح ٷٔةدة ا٣٪ْؿ

ٵٌف أػُةا ص٧ٌح  ؛٢ٕٚ ظٲ٨ ٌٚؿؽ ثٲ٨ ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٨٦ ٬ؤٹا، كا٧٣ذأػؿٱ٨ ٦٪٭٥

إ٣ٯ ا٣جةظسٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٱ٪ْؿكف إ٣ٯ ا٣ؽرس ا٤٣٘ػٮم ٔة٦ٌػح ٩ْػؿة كاظػؽة  دذكٌؿب

 ًٛ ؿ ا٧٣جؽٔح إ٣ٯ دةثٕٲ٭٥ ثٕػؽ ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ ١ى دض٧ٓ ا٣ؿٌكاد اٵكاا٢ أوعةب ا٣

إذ ٦ػ٨ ا٣ٌػؿكرة ث١٧ػةف دعؽٱػؽ  ؛٤٣٭ضؿة، كٹ قٲ٧ٌة ا٧٣ذػأػؿٱ٨ ز٦٪ػةن ٦ػ٪٭٥

                                                 

  ٦57ؿمؽ ا٣ٞةرئ، ص  69ا

  ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ، ا٧٣ٮًٓ ٩ٛك٫  76ا

  569، ص٤٣ع٧ؽ ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح  71ا
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ٯ قػٺ٦ح ا٣٪ذػةاش  ا٣ٛذؿة ا٣ذٰ ٱؽكر ٚٲ٭ة ا٣ؽرس ًٚؿاران ٨٦ ا٣ذ٧ٕٲ٥، كقػٕٲةن إ٣ػ

١٣ػػ٨ٌ ا٣ػػؽ٠ذٮر ثنػػؿ ٌٚكػػؿ أمػػٲةا ٦ػػ٨ ثعػػر ا٣كػػ١ٮف دٛكػػٲؿان مػػةإةن ٣ػػؽل 

ا٧٣كذنؿٝٲ٨ كثٕي ا٤٣كة٩ٲٲ٨، كٹ قػٲ٧ٌة ٦ػة ٱذٌىػ٢ ثكػ١ٮف ا٧٣ػٌؽ ككصػٮد 

ظؿ٠ػػةت ٝجػػ٢ ظػػؿكؼ ا٧٣ػػٌؽ، ك٩عػػٮ ذ٣ػػٟ ٧٦ػػة ٬ػػٮ ذااػػٓ ٚػػٰ ا٣ؽراقػػةت 

ا٣عؽٱسح
 72ا

اٵظػؿؼ ٚ٭ػؾق »  ك٤ٌٜٔ ا٣ؽ٠ذٮر ثنؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ثٞٮ٣ػ٫: 

ٰٚ ٩ْؿ٥٬ ٦ػٌؽات، ك٬ػٰ ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ٩ٛكػ٫ قػة٠٪ح، ك٬ػؾق ا٧٣ػٌؽات ٠ػؾ٣ٟ 

٦كػػجٮٝح ثعؿ٠ػػةت ٦ضة٩كػػح، ظ٧١ػػةف ٹ وػػٌعح ٵظػػؽ٧٬ة، كٱػػؽٌٹف ٤ٔػػٯ 

«اًُؿاب ٰٚ ٚ٭٥ ظٞةاٜ اٵمٲةا
 73ا

  كا٣ىعٲط أٌف ا٣ٞؽا٦ٯ ٔة٤٦ٮا ظؿكؼ 

ٌٟ ٚٲ٭ػة، ثػ٢ إٌف  ا٧٣ٌؽ ٦ٕة٤٦ح وٮدٲح ٩ُٞٲح، ك٬ػٰ ٬٪ػة ظؿ٠ػةت َٮٱ٤ػح ٹ مػ

عؿ٠ةت ا٣ٞىةر ٦أػٮذة ٦٪٭ة، ١٣٪ٌ٭ة د٪ذ٭ٰ ثة٣ك١ٮف، ٚٺ ٱٞٓ ثٕؽ٬ة قة٨٠، ا٣

كٹ دؽرج إ٣ٯ ٦ة ثٕؽ٬ة  كٝؽ دٌٞؽـ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر إ٧٣ةـ كاقٓ ث٭ؾا ا٣ذٛكػٲؿ  

٨ٌ١٣ ا٣ذٞ٪ٲةت ا٣ىٮدٲح ا٣عؽٱسح ٌٚكؿت أمٲةا ٧٦ة اقذ٤ٜ٘ ٤ٔٯ ا٣٘ؿثٲٲ٨ كرزػح 

أظػؽ٧٬ة  :ٙ ٦ػ٨ صػـأٱ٨كػ٤ىخ إ٣ٯ أٌف ظؿؼ ا٧٣ػٌؽ ٱذػأ٣ ،٫ا٣ٲٮ٩ة٩ٲٲ٨ ٚ٭٧ي 

كأٌف ا٣ٮٝػٙ ٤ٔػٯ  ؛٦ذىةٔؽ ا٣عؿ٠ح، كاٳػػؿ ٦ذؼة٦ػؽ ا٣عؿ٠ػح، ك٬ػٮ ا٧٣ػؽٌ 

ا٧٣ؽكد كٝٙ ٦ذؽٌرج، ٧٠ة ق٪جٲ٨ٌ ٹظٞةن 
 74ا

  

٧ٚػػٓ أٌف ا٧٣ػػٌؽ ٱٕػػةدؿ ٦ىػػٌٮدةن َػػٮٱٺن، ٱٛذٞػػؽ ا٣ٞػػٮة ا٣عؿ٠ٲػػح ا٣ؽإٚػػح 

ٹ ك٣ؾ٣ٟ ا٧٣ػٌؽات  ؛كا٧٣ذىةٔؽة ا٣ٞٮة ا٣ذٰ دذىٙ ث٭ة ا٣عؿ٠ح  Cinetic Forceا

« ا٣ىػؿؼ»دكذُٲٓ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٧٣ؼؿج ا٣ذػة٣ٰ  ك٬ػؾا ٦ٕ٪ػٯ أ٩ٌ٭ػة دٛذٞػؽ إ٣ػٯ 

                                                 

، ك٧٠ةؿ ثنؿ، دراقةت ٰٚ ٤ٔػ٥ 39إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف، اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص آراا ا٩ْؿ ٦سٺن   72ا

، 469-468، كر٦ٌةف ٔجؽ ا٣ذٮاب، ٚىٮؿ ٰٚ ٚٞػ٫ ا٣ٕؿثٲػح، ص262-1/261ا٤٣٘ح، 

  381كٗة٥٩ ا٣ع٧ؽ، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح، ص

  ٧١1/261ةؿ ثنؿ، ٣ دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح  73ا

  261-2/175ٕجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط، ٣ ت ا٣ٕؿثٲحثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲة  74ا
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ث٧ىػػ٤ُط ا٣ؼ٤ٲػػ٢
 75ا

، ٵ٩ٌ٭ػػة دعىػػ٢ ثػػؽٚٓ ا٣عؿ٠ػػح، كد١ػػٮف ٌٝٮد٭ػػة ا٣عؿ٠ٲػػح 

ظٲ٨ دعٌؿؾ د١ٮف ٣٭ة ٝػٌٮة « ا٣ىعةح»٤ٔٯ ظٲ٨ أٌف ا٣عؿكؼ ا٣ضٮا٦ؽ  ،٦ذ٪ةٝىح

ا٣ذعٌؿؾ كاٹ٩ذٞةؿ إ٣ٯ ا٧٣ؼؿج ا٣ذة٣ٰ :، أم«ا٣ىؿؼ»
 76ا

كا٣ك١ٮف ٬ٮ دٮٝٲػٙ   

٨٦ زى٥ٌ ظجف دةـٌ أك ٗٲؿ دػةـٌ ادػةـٌ ٚػٰ ا٣عػؿكؼ ا٣نػؽٱؽة، ٬ٮ ٣عؿ٠ح ا٣عؿؼ، ك

كٗٲؿ دةـٌ ٰٚ ٗٲؿ٬ة   ٚة٣عجف ٱؼذ٤ٙ ثةػذٺؼ ا٣عؿكؼ، ٚٲ١ٮف ٦ػٓ ا٣ىػعةح 

 كٰٚ ا٧٣ػؽكد ٱ١ػٮف ا٣كػ١ٮف ،ا٣كة٠٪ح آ٩ٲ ة، ٦ٓ ٝجٮ٫٣ ٣ٺ٦ذؽاد ثإثٞةا ا٣ذٮدؿ ا٤ٌٕ٣ٰ

دٕٚػح كاظػؽة، كٱ١٧ػ٨ أف « ا٣ىػٮا٦خ»ٲٙ ٰٚ ا٣ىعةح إذ ٱعى٢ ا٣ذٮٝ ؛ز٦ة٩ٲ ة

ٱ٧ذٌؽ ٚٲ٫ ظجف ا٣٪ٛف  أ٦ة ٰٚ ا٧٣ؽكد ٚٲعى٢ ٬ػؾا ا٣ذٮٝٲػٙ داا٧ػةن ثة٣ذػؽٌرج، ٹ 

دٕٚح كاظؽة، كٱعؽث ظجف ا٣٪ٛف ٚٲ٫ ثٛذٮر ا٣عؿ٠ح كدٺمٲ٭ة مػٲبةن ٚنػٲبةن 
 77ا

  

إف ا٩ذ٭ٯ ا٣ىػٮت إ٣ػٯ ظٲٌػـ »كػٺوح ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٧٣ذعٌؿؾ كا٣كة٨٠ ٬ٰ أ٫ٌ٩ 

ٝؿع ٦ؼؿصةن ٨٦ ٦ؼػةرج ا٣ع٤ػٜ أك ا٣ٛػ٥ أك ا٣نػٛذٲ٨ د٧ػٌٮج ٣ػؾ٣ٟ ا٣ٞػؿع، ك

ٚذ١ٲٌٙ ث١ٲٛٲح ٬ٰ ا٣عؿؼ   ٚإف ٌٝؿ ا٣٭ٮاا ٝؿاران دة٦ ة، ك٥٣ ٱٌُؿب ٚػة٣عؿؼ 

قة٨٠، كإف ٥٣ ٱذ٥ٌ ٝػؿارق، كاًػُؿب ٔ٪ػؽ اٹٔذ٧ػةد ٠ػةف ا٣عػؿؼ ٦ذعٌؿ٠ػةن 

ٮ ٤ُ٦ػٜ ٹ٩ٛىة٫٣ ٨ٔ ا٣عٲٌـ ثعؿ٠ح  ٚة٧٣ذعٌؿؾ ٹ ٱعػجف ٦ٕػ٫ ا٣ػ٪ٛف، ك٬ػ

«٣ٮصٮد ٦ة ٱٕٲ٪٫ ٤ٔٯ ا٣ؼؿكج
 78ا

  

أ٦ٌة اث٨ ص٪ػٰ ١ٚػةف  ،٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ كظؽ٬ة ة٣ٞؽ ٠ةف ا٬ذ٧ةـ قٲجٮٱ٫ ٦٪ىج  

ا٬ذ٧ة٫٦ ٦٪ىؿٚةن ٩عٮ ٚعه ا٣كة٨٠، كثٲةف ػىةاى٫ ٰٚ قٕٲ٫ ٷٱٌػةح اٷدراج، 

٦ٓ ٔؿ٫ً ا٣ٮاقٓ ٵظٮاؿ ا٧٣ٌؽ كا٣عؿ٠ةت  كا٩ٛؿد اث٨ ا٣ُعػةف ثػة٣٪ٌه ٤ٔػٯ أٌف 

 ا٣عؿؼ، ٧٠ة دٌٞؽـ ٣ؽل قٲجٮٱ٫ كاث٨ ص٪ٌٰ ٹ ٬ٮ ا٣ك١ٮف، ا٧٣ٞىٮد 

                                                 

  1/56ٶز٬ؿم، ٣ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح  75ا

  2/198، 1/284ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح،   76ا

  1/368ا٣كةثٜ،   77ا

  2/184ا٣كةثٜ،   78ا
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 ٨٦ ػٺؿ ادضة٬ػةت« ا٣كة٨٠ كا٣ك١ٮف»ك١٬ؾا ٔؿً٪ة صٮا٩تى ٨٦ ٦ٛ٭ٮـ 

٦ذٌٕؽدة، ٔجٌؿت ٨ٔ ٦ٛ٭ٮ٦ةت ٧٤ٔٲح صؽٱؿة ثة٣ػؽرس ا٧٤ٕ٣ػٰ
 79ا

   ٌٟ كٹ مػ

 ٰٚ أٌف ٠سٲؿان ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٛ٭ٮ٦ةت ٠ةف قػةثٞةن ٣ٕىػؿق ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ اٵظٲػةف 

مٲبةن ٨٦ ا٣٘ج٨ دػ٢ ٤ٔٯ ٤ٔٮ٦٪ة ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ا٣ٞٲػةس ا٣ػؾم أصػؿاق  ك٩ؤ٠ٌؽ أفَّ 

اا٧٣عؽزٮف ثٲ٨ ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ كا٧٣ٛة ، ٹ ٬ٲ٥ ا٤٣كة٩ٲح  ك٬ٮ ٝٲػةس ًػٕٲٙ صػؽ 

ٱىأػؾ ٰٚ ا٣عكجةف ٦ة ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كا٤٣٘ةت اٵكرثٲح ٦ػ٨ ػٺٚػةت
 86ا

ٌٚػٺن  ؛

  ٚٞػؽ ٨ٔ ا٣ذ٪ج٫ إ٣ٯ دُػٮر ا٣ػؽرس ا٣ذٞ٪ػٰ ٤٣٘ػح، كٹقػٲ٧ٌة درس اٵوػٮات

٩ٞػػي ٬ػػؾا ا٣ذُػػٮر ٔػػؽدان ٦ػػ٨ ا٧٣كػػ٧ٌ٤ةت ا٧٣ٮركزػػح ٔػػ٨ ا٣ذػػؿاث ا٣ٲٮ٩ػػة٩ٰ 

اا٣ٛٲ٤ٮ٣ٮصٲػح  كثػؽاٱةت ا٣ػؽرس ا٤٣كػة٩ٰ  ٫ٞٚ ا٤٣٘ػح كثعٮث اٹقذنؿاؽ ك

ك٨٦ ا٧٣ٛؿكض أف ٱكذ٧ٌؽ ا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ ٦ى٤ُعةد٫ ك٦جةدا٫ ٨٦ كاٝٓ ا٤٣٘ػح 

٤ٛعػػه ٩ٛكػ٭ة، ك٦ػة ٱ٪ةقػػج٭ة، ظذػٯ دػػأدٰ ا٣٪ذػةاش ٧٤ٔٲٌػح وػػعٲعح، ٝةث٤ػح ٣

 كا٣ذٌُجٲٜ، ٹ أ٦نةصةن ٨٦ ٩ْؿٱةت ٦ذ٪ةٌٝح أك ٦جذٮدح ٨٦ قٲةٝ٭ة اٵو٤ٰ 

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
إم١ة٣ٲةت ٰٚ ا٣جعر كا٣٪ٞؽ ا٣٪ٌعٮٱٌٲ٨ ٣ٛؼؿ ا٣ػؽٱ٨ ٝجػةكة، دار ا٤٧٣ذٞػٯ،  -

 ـ 2664، 1ظ٤ت، ط

                                                 

دٌٛكػؿ آ٣ٲػح ا٣٪ُػٜ كاٷدراج وػة٣ط آراا ٌٚؾة ٤ٞ٩٭ة ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج : ا٩ْؿ  79ا

ثعٮث كدراقػةت ٚػٰ  :ؾ كا٣ك١ٮف  ك٧ْٕ٦٭ة ٨٦ ٦ىةدر ٦ؼُٮَح  ا٩ْؿ ٠ذةث٫كا٣ذعؿٌ 

  261-2/175ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح، 

  42-39إم١ة٣ٲةت ٰٚ ا٣جعر كا٣٪ٞؽ ا٣٪عٮٱٲ٨ ٣ٛؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة، ص  86ا
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 اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱػح ٷثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف، ١٦ذجػح اٵ٩ض٤ػٮ ا٧٣ىػؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة، -

   ـ 1947، 1ـ اط1971، 4ط

ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج وػة٣ط،  -

  ـ2667ا٣ضـااؿ،  ،٦٪نٮرات ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـااؿم ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح اٚٮ٩ٮ٣ٮصٲػة ا٣ٕؿثٲػح  ٣كػ٧٤ةف ظكػ٨  -

ا٣ٕة٩ٰ، دؿص٧ػح ٱةقػؿ ا٧٣ػٺح ك٦ؿاصٕػح ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد ٗػة٣ٰ، ا٣٪ػةدم 

 ـ  1983أك٣ٯ  ا٣سٞةٰٚ، صٌؽة، ط اٵدثٰ 

ٌٞٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫ ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ػؽ  - د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ٣ٶز٬ػؿم، ا٣ضػـا اٵكؿ، ظ

 ـ ٬1964ةركف، راص٫ٕ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌضةر، ا٣ؽار ا٣ٞٮ٦ٲح ٤٣ُجةٔح اا٣ٞة٬ؿة  

كت، ؿٰ، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌضػةر، دار ا٣٭ػؽل، ثٲػا٣ؼىةاه ٹث٨ ص٪ٌ  -

 زة٩ٲح، د ت  ط 

ٲح ٔ٪ػؽ ٧٤ٔػةا ا٣ذضٮٱػؽ ٣٘ػة٥٩ ٝػؽكرم ا٣ع٧ػؽ، كزارة ا٣ؽراقةت ا٣ىػٮد -

 ـ 1986اٵكٝةؼ كا٣نؤكف ا٣ؽٱ٪ٲح، ث٘ؽاد 

دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٧١٣ةؿ ثنػؿ، ا٣ٞكػ٥ اٵكؿ، دار ا٧٣ٕػةرؼ ث٧ىػؿ  -

 ـ 1971زة٩ٲح  ـ، كا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ، ط 1971

ة٣ت ا٣ٞٲكٰ، ا٣ؿٔةٱح ٣ذضٮٱؽ ا٣ٞؿااة كدعٞٲٜ ٣ِٛ ا٣ذٺكة ١ٌ٧٣ٰ ث٨ أثٰ َ -

 ـ  1973أك٣ٯ  دعٞٲٜ أظ٧ؽ ظك٨ ٚؿظةت، دار ا٧٣ٕةرؼ، د٦نٜ، ط 

دار ا٤ٞ٣ػػ٥،  ،قػٌؿ وػػ٪ةٔح اٷٔػؿاب ٹثػػ٨ ص٪ٌػٰ، دعٞٲػػٜ ظكػ٨ ٬٪ػػؽاكم -

  1985أك٣ٯ  ط  د٦نٜ،

ٌٍ ٤٣ؼٌػؿ ا٣ٲػـدم  - مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٰٚ ٧٤ٰٔ ا٣ذىػؿٱٙ كا٣ؼػ

ف، ٦ؤقكػح أظ٧ؽ ا٣ٕس٧ة ظك٨ ٤٣٭ضؿة ، دراقح كدعٞٲٜ 726 اأد٫٧ٌ ق٪ح

 ـ 2668أك٣ٯ  ا٣ؿٱٌةف، ثٲؿكت، ط 
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ٌٰ ا٣ؽٱ٨ ا٧٣ذػٮٌٚٯ ٔػةـ  -  688مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٣ٶقذؿاثةذم ارً

 ٤٣1693٭ضؿة  ٦ٓ مؿح مٮا٬ؽق ٣ٕجؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادم اا٧٣ذػٮٚٯ ٔػةـ 

٤٣٭ضؿة  دعٞٲٜ ٦ع٧ػؽ ٩ػٮر ا٣عكػ٨ ك٦ع٧ػؽ ا٣ـٚػـاؼ ك٦ع٧ٌػؽ ٦عٲػٰ 

  1358٬-1356 ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، ٦ُجٕح ظضةزم ثة٣ٞة٬ؿة

مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ٤٣كٲؿاٰٚ، دعٞٲٜ أظ٧ؽ ظكػ٨ ٦٭ػؽ٣ٰ، ك٤ٔػٰ قػٲؽ  -

    ـ اوٮرة ٨٦ ا٣نةث١ح 2668أك٣ٯ  ٤ٰٔ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ط 

جةٔح ا٧٣٪ٲؿٱٌح ث٧ىؿ، د ت مؿح ا٧٣ٌٛى  - ٌُ  ٢ ٹث٨ ٱٕٲل، إدارة ا٣

ٚىٮؿ ٰٚ ٫ٞٚ ا٣ٕؿثٲح ٣ؿ٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذػٮاب، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ ثة٣ٞػة٬ؿة  -

 ـ 1983زة٩ٲح  ؿٚةٰٔ ثة٣ؿٱةض، ط كدار ا٣

ا١٣ذػػةب ٣كػػٲجٮٱ٫، دعٞٲػػٜ كمػػؿح ٔجػػؽ ا٣كػػٺـ ٬ػػةركف  ٔػػة٥٣ ا١٣ذػػت،  -

  1317٬ثٮٹؽ ق٪ح  كط  ،ثٲؿكت، د ت

٦ؼػػةرج ا٣عػػؿكؼ كوػػٛةد٭ة ٹثػػ٨ ا٣ُعػػةف، دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ ٱٕٞػػٮب  -

 ـ 1984أك٣ٯ  دؿ٠كذة٩ٰ، ط 

ٌعةف ا٣كػ٧ةدٰ، دعٞٲٜ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ  - ٌُ دعٞٲػٜ ٦ٕة٥٣ ا٧٣ٞةرئ ٹث٨ ا٣

ة٨٦، دار ا٣جنٲؿ، ٧ٌٔةف ك٦ؤقكػح ا٣ٌؿقػة٣ح، ثٲػؿكت، ط  ٌٌ  ظةد٥ وة٣ط ا٣

 ـ 1999أك٣ٯ 

ؼؽٱضح ا٣عػؽٱسٰ، ٦ػؤد٧ؿ ا٣٪ٞػؽ ٣ «ا٧٣ى٤ُط ا٣ىؿٰٚ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫» -

 ـ 1994اٵدثٰ ا٣ؼة٦ف ثضة٦ٕح ا٣ٲؿ٦ٮؾ، إرثؽ، 

ا٧٣٪٭ش ا٣ٌىٮدٰ ٤٣ج٪ٲح ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح،  -

 ـ 1986ثٲؿكت، 

 ، دعٞٲٜ إثؿا٬ٲ٥ ٩577٬ـ٬ح اٵ٣جٌةا ٰٚ َجٞةت اٵدثةا ٹث٨ اٵ٩جةرم ات -

 ـ 1985ا٣كة٦ؿااٰ، ١٦ذجح ا٧٣٪ةر، ا٣ـرٝةا ثةٵردف، ط  زة٣سح 


