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 ؛٣٘لٌه ثُلو٤ٚ ٖٓ د٤ٖ ثُٖن٤ٚجس ثُؼ٤ِٔز ك٢ ثإلّالّ دٌغٌر ثٖٗـجُٚ دوٞاج٣ج ثُ٘اجُ ًٝغاٌر ثفضٌجًاٚ داجُٞثهغ

كٞظ٤لضٚ ٤ٓوث٤ٗز أًغٌ ٜٓ٘ج ص٘ظ٣ٌ٤ز، ف٤ظ ٣ْؼ٠ إ٠ُ ثُذقظ ك٢ ٗٞثٍٍ ثُٔؾضٔغ ثُطجًةز ٝثإلؽجداز ػاٖ صْاجه صٚ 

ٌَ إمالٗ ٝصؾٌه، ٌُٖ َٛ ٣٘طذن ٛيث ثُِْٞى ػ٠ِ ٓٞهق ثُلو٤ٚ ٖٓ ثُوٞج٣ج دٔج ٤ِٔ٣ٚ ػ٤ِٚ ثؽضٜجهٙ ٤ٌٔٝٝٙ د

 ظجّ ثُؼجّ ٝٓضؼِوجس ثُقٌْ أّ  ؟ثُؼجٓز ثُٔضؼِوز دجُ٘

كِْ صؼاو  ،ٗذ٘ش ػ٠ِ أّجُ ثُوٌٜ ٝثُـِذزث كٖٔ ثُٔؼٌٝف إٔ هُٝز ثُِٔي دؼو إٍثفز ٓظجٌٛ ثُنالكز ثٌُثٕور،

ٌجّ، ًٔج ُْ صؼو ثألٓز ٓٚوً ثُضٖا٣ٌغ دجٗضواجٍ ثألٓاًٞ إُا٠ ّاال٤ٟٖ ثًُٖٟٞ هجػور هج٤ٗٞٗز كجػِز ك٢ ص٤ٚ٘خ ثُق

 ٝأٌُّ فجًٔز ٣ضؼجهذٕٞ ػ٠ِ ثُقٌْ دجًُٞثعز ٝثُوٌثدز.

ٝٛاايث ثُٞٝااغ ٝثٝااـ ٓااٖ ثّااضوٌثت ٝهااجةغ ثُضااج٣ًل، ٝصضذااغ ْٓااجً ثُْااِطز ٝٓ٘جكاايٛج كاا٢ ثُٔؾااجٍ ثُؼٌداا٢ 

ٗناٌثٟ كا٢ ثُقاو٣ظ  ٠ِ ًكٜ ٝثهغ ًاجةٖ ٝثثإلّال٢ٓ، ٓٔج أٝهغ ثُلو٤ٚ ك٢ ْٓج٣ًٖ ٓض٘جه٤ٖٞ؛ إٓج ثإلٌٙثً ػ

 دضؼجه ػٖ ثُق٤ٖ٘ إ٠ُ ثُٔج٢ٝ. أٝ ثٌُٝٞك ألٌٓ ثُٞثهغ ٝث ،ػٖ ٝثهغ ٓلضٌٛ

 ّٕ كجُٔٞهق ثألٍٝ، ٣ؼ٢٘ ثُؼٞهر إ٠ُ ثُٔلج٤ْٛ ثأل٠ُٝ ك٢ ثُقٌْ ٝػوّ ث ػضٌثف دج ٗقٌثف ثُقجَٙ ك٤ٚ، أل

ٖٓ ٓوض٤ٞجس ث٣ٌُٖؼز إٔ صٌٕٞ ٕؤٕٝ ث٤ُْجّز ٝكن ٓوجٙوٛج ٝٗظجٜٓج، ٝػ٤ِٚ كئٕ أ١ّ فٌْ ُاْ ٣قاضٌْ إُا٠ صِاي 

ٔٞهااق ثُٔضٚااِّخ، أكٞاا٠ دجُلو٤ااٚ إُاا٠ ثُٔوجٙااو   ٣ِٔااي ٕااٌػ٤ز ٤ّجّاا٤ز، كٞااالي ػااٖ ثُٖااٌػ٤ز ثُو٤٘٣ااز. ٝٛاايث ثُ

ّْي "دو٤ْ أماله٤ز   صٖ٘ب فوٞهيج ٓو٤ٗز دووً ٓج ص٢ِٔ ٝثؽذجس ػ٠ِ ّاِٞى ثُلاٌه، ٝهؼاو  ث َٗٝثت ػٖ ثُٞثهغ ٝثُضٔ

جٗباخ ثُاومٍٞ كا٢ صٞثٍٗاجس ثُواٟٞ، كاجٗض٠ٜ  أٍٙٞ ثُضل٤ٌْ ٝثُلضٟٞ مجًػ ثُلٜاْ ث٤ُْجّا٢ ٝثُاٞػ٢ ثُضاج٣ًن٢ ٝؽب

٠ُ ثُٔؼ٘ا٠ ثألمالها٢ ٓاٖ ثُٔؼ٘ا٠ ث٤ُْجّا٢"د٤ٟٞٞد٤ج مالكز ٢ٛ أهٌح إ
(1)

، ٓٔاج أّاْٜ كا٢ ٖٗاٞت ّاِطز ٤ّجّا٤ز 

َّ ًهجدز ه٤٘٣ّز أٝ ٕؼذ٤ّز. أٓج ثُٔٞهق ثُغج٢ٗ، كٜٞ ثألْٛ دجُْ٘ذز إ٤ُ٘ج ٣ٝؼٞه ىُي ُْاذذ٤ٖ:  ًر ٖٓ ً ٌّ ثألٍٝ، أٓاج ٓضق

ااٌ إُاا٠ ث٤ٜٗااجً ٓؤّْااز ثُلوااٚ، ٝثُغااج٢ٗ ٣ق٤ااَ ػِاا٠ هٞاا٤ض٘ج ث٣ًٌَُٔااز كاا٢ ٛااي ّٕ ٙ ثُوًثّااز، ٝٛاا٢ ثمضلااجت كٌٞٗااٚ ٣ؤ

ث٤ُْجّاا٢ ًٝثت ثُغوااجك٢ كاا٢ ثُلٌااٌ ثإلّااال٢ٓ، ٛاايث ثُٔٞهااق ٣ؼٌااِ ٓوااوثً ثُضقااٍٞ كاا٢ ثُلٌااٌ ثُلوٜاا٢ ٓااٖ ٌٓفِااز 

 ثُٔٔجٗؼز إ٠ُ ٌٓفِز ثُٔٞثتٓز.

َّ ٓقضٖأز  إى ٜٓٔج فجُٝش ث٤ُْجّز إٔ ص٘ٞؼ ٝصذ٢٘ ٌٙفٜج ك٢ فٖٞ ثُلواٚ ٝثُؼو٤اور، كئّٜٗاج ٓاغ ىُاي صظا

ٕ ثُوُٝز "ًٔلجٝٝز ٝص٘ظ٤ْ ُٔٚجُـ ٓنضِلز ٝٓضؼّوهر ٝص٣ٌٖٞ إلؽٔجع ٌٕػ٢"ٝٝؼ٤لز ثُلؼَ ك٢ ٤ٓوث
(2)

. 



 

  

                         

 

1 

ٌٌّ ك٢ ٣ٌٟوز إلٙاالؿ ٗظاجّ ثُِٔاي دٔاج ٣قوّان ثُؼاوٍ، ٣ٝناوّ ٓٚاِقز  دؼو أُكٍٞ ٗظجّ ثُنالكز، دوأ ثُلو٤ٚ ٣ل

طذ٤ن ث٣ٌُٖؼز ًوّضًٞ ُِوُٝز ٓغ ٝؽٞه ث٤ٌُِٔز"ثُ٘جُ ك٢ إٕجًر إ٠ُ "إٌٓج٤ّٗز صؼج٣ٔ ٓذوأ ص
(3)

ّْ ُقلع ثُٞؽٞه  ، ع

ثُٔجه١ ُِؾٔجػز ثُو٤٘٣ز ثُضج٣ًن٤ز ثُْْٜٔ ك٢ "صقو٤ن ثُضؼج٣ٔ د٤ٖ ِّطض٤ٖ ًٝف٤از ٤ٍ٘ٓٝاز، ٝٓاٖ عاْ كا٢ صقو٤ان 

ٝفور ثُِْطز ث ؽضٔجػ٤ز"
(4)

ٓاغ  ، ٝك٢ ٛيٙ ثُٔقجُٝز إهًثى ٤ّج٢ّ ٣لٚـ ػٖ ثُقجؽاز إُا٠ ثُقلاجظ ػِا٠ ثٌُاجةٖ

 ثُق٤ٖ٘ ٝثُضٞم إ٠ُ ثٌُٖٔٔ ثُي١ ٣ذًٌٙ ثٗضوجٍ ثُنالكز إ٠ُ ثُِٔي.

ٛا(( "ٓٞٝاٞػز ُنالكاز ثُ٘ذاٞر كا٢ فٌثّاز ثُاو٣ٖ ٤ّٝجّاز  450ُٝٔج ًجٗش ثإلٓجٓاز فْاخ ثُٔاجًٝه١ )س 

ثُو٤ٗج ٝػووٛج ُٖٔ ٣وّٞ دٜاج كا٢ ثألٓاز ٝثؽاخ دجإلؽٔاجع"
(5)

ّٕ ثُضل٤ٌاٌ ّا٤ضّؾٚ إُا٠ ثُذقاظ ػاٖ ٕاٌثة٠ ثإلٓاجّ  ، كائ

ٓجس فٌٔٚ ػ٠ِ ٝٞت ٓوجٙو ث٣ٌُٖؼز ْٝٓضَِٓجس ث ؽضٔجع ث٤ُْج٢ّ.ٝٓو ّٞ 

ث صٌثؽ٤و٣يج" ٖٓ  ٝإٍثت ٛيٙ ثًٌُٞٝر ثٌُٖػ٤ز، ٕٜوس ثٌُٖٟٝ ثُض٢ ٤ّٖضٌٟٜج ثُلوٜجت ك٢ ثإلٓجٓز "ثًصوثهي

ٝؽٞح صٞكٌّ ّذؼز ٌٕٟٝ، فْخ ثُٔجًٝه١، ٝٛا٢ دجمضٚاجً: ثُؼوثُاز ػِا٠ ٕاٌٟٜٝج ثُؾجٓؼاز، ٝثُؼِاْ ثُٔاؤه١ 

ث ؽضٜجه ك٢ ثُ٘ٞثٍٍ ٝثألفٌجّ، ّٝالٓز ثُقٞثُ ٤ُٚـ ٓؼٜج ٓذجٕاٌر ٓاج ٣اوًى دٜاج، ّٝاالٓز ثألػٞاجت ٓاٖ إ٠ُ 

ٗواا٘ ٣ٔ٘ااغ ػااٖ ثّااض٤لجت ثُقًٌااز ّٝااٌػز ثُٜ٘ااٞٛ، ٝثُااٌأ١ ثُٔلٞاا٢ إُاا٠ ٤ّجّااز ثٌُػ٤ااز ٝصااود٤ٌ ثُٔٚااجُـ، 

ٝثُٖااؾجػز ٝثُ٘ؾااور ثُٔؤه٣ااز إُاا٠ فٔج٣ااز ثُذ٤ٞااز ٝؽٜااجه ثُؼااوٝ، ٝثُْ٘ااخ ٓااٖ هاا٣ٌٔ
(6)

٠ إّااوجٟ ؽ٤ٔااغ ٛاايٙ ، إُاا

ثٌُٖٟٝ ثُٞثفور صِٞ ثألمٌٟ ك٢ ٌَٕ إٔذٚ دجَُُٜٔز ٝثُؼذظ
(7)

. 

ثت )س:  ٌ ٛا(( ثُاي١ ػِّان ػِا٠ 458ُٝوو ثدضوأ ثُؼّو ثُض٘ج٢ٍُ ٓغ أفو ٓؼج١ٌٙ ثُٔجًٝه١، ٝٛٞ أداٞ ٣ؼِا٠ ثُلا

ثُز ٝثُؼِْ ٝثُلٞاَ "ٝهو ١ًٝ ػٖ ثإلٓجّ أفٔو ًفٔٚ هللا أُلجظ صوض٢ٞ إّوجٟ ثػضذجً ثُؼو ثٌُٖٟٝ ثُْجدوز دوُٞٚ:

َّ ألفو ٣اؤٖٓ داجو ٝث٤ُاّٞ ث٥ماٌ إٔ ٝكوجٍ )...( ٖٝٓ ؿِذْٜ دج٤ُْق فض٠ ٙجً م٤ِلز  ٢ّٔ أ٤ٌٓ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ   ٣ق

ث كٜٞ أ٤ٌٓ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ ٌي ث ًجٕ أٝ كجؽ ٌّي ج ػ٤ِٚ دِ ٓي ث ٣ؼٌف دٌٖح ثُْٔاٌٌ  (...)ٝهجٍ  ،٣ذ٤ش ٝ  ٣ٌثٙ إٓج ٌي كئٕ ًجٕ أ٤ٓ

ُٚ ك٢ ٗلْٚ"ٝثُـٍِٞ ٣ـَٝ ٓؼٚ، إّٗٔج ىُي 
(8)

. 

أُـ٠ ٛيث ثُ٘٘ ثٌُٖٟٝ ثُؾ٣ٌٛٞز ك٢ ثإلٓجٓز، ٢ٛٝ ثُٔضؼِّواز دجُؾٞثٗاخ ثألماله٤از ثُْا٤ًِٞز؛ أ١ ثُؼوثُاز، 

ٌَّ ٙاِخ ثُ٘ظ٣ٌاز  ٝثُؾٞثٗخ ثُٔؼٌك٤ز ثُض٤٘٣ٌٞز؛ أ١ ثُؼِْ، كِْ ٣ذن ٖٓ ٛيٙ ثٌُٖٟٝ ثألّجّز إ ّ ثُْ٘خ ثُي١ ٣ٖا

ٛ((478طٚ أدٞ ثُٔؼج٢ُ ثُؾ٢٘٣ٞ)س ث٤ُّْ٘ز ك٢ ثُنالكز، ٝٛيث ثٌُٖٟ دوًٝٙ أّو
(9)

 ٝثدٖ مِوٕٝ. 

ج ٝؼق أٌٓ ّٔ َ ُِْ٘خ ثُو٢ٌٕ ك٢ ثإلٓجٓز ثّضوًى هجةالي: "إ ّ أٗٚ ُ ّٙ ه٣ٌٔ ٝصالٕاش ػٚاذ٤ضْٜ  كٜٞ ُٔج أ

أهطجً ثألًٛ، ػؾَٝث ديُي ػٖ فَٔ ثُنالكز ٝصـِذاش  دٔج ٗجُْٜ ٖٓ ثُضٌف ٝثُ٘ؼ٤ْ ٝدٔج أٗلوضْٜ ثُوُٝز ك٢ ّجةٌ



 

  

                         

 

ُٜاْ... " ٝٙاجً ثُقاَ ٝثُؼواو ػِا٤ْٜ ثألػاجؽْ
(10)

م إُا٠ ٓوجٙاو ثٕاضٌثٟ ثُْ٘اخ، كواجٍ: " داو إىٕ ٓاٖ  ٌّ . عاْ صطا

ثُؼٚاذ٤ز  ثٕضٌثٟ ثُْ٘خ، ٢ٛٝ ثُٔوٚٞهر ٖٓ ٌٖٓٝػ٤ضٜج، ٝإىث ّذٌٗج ٝهْٔ٘ج ُْ ٗؾوٛج إ  ثػضذاجً ثُِٔٚقز ك٢

، كضْاٌٖ إ٤ُاٚ ثُِٔاز ٝأِٜٛاج ثُٔ٘ٚخ ثُض٢ صٌٕٞ دٜج ثُقٔج٣ز ٝثُٔطجُذز ٣ٌٝصلغ ثُنالف ٝثُلٌهز دٞؽٞهٛج ُٚجفخ

٣ٝ٘ضظْ فذَ ثألُلز ك٤ٜاج... "
(11)

ٝىٛاخ إُا٠ إٌٓج٤ٗاز صؼط٤اَ ثُؼٚاذ٤ز ٗلْاٜج فاجٍ ثٗٞاذجٟ ثُق٤اجر ث٤ُْجّا٤ز كا٢  .

ثُٔؾضٔغ، كؼوو كٚالي ًجٓالي ػٖ أّٗٚ إىث ثّضوٌس ثُوُٝز ٝصّٜٔوس كوو صْضـ٢٘ ػٖ ثُؼٚذ٤ّز
(12)

. 

ّٕ ثدٖ ثُؼٌد٢ ثُلو٤ٚ ثُٔج٢ٌُ ثًُٖٜٔٞ ٖٓٔ أّو٠ ثُْ٘خ ك٢ ٌٕثة٠ ثُٞ ٣ز ثُؼجٓز، عاْ  ٝىًٌ ثدٖ ثألًٍم، أ

ج ؿجُٞث كا٢ ىُاي كواجُٞث: "ُاٞ ثّاضٟٞ هٌٕا٢ ٝٗذطا٢ كا٢ ٕاٌٟٝ ثإلٓجٓاز ُاٌؽـ ثُ٘ذطا٢ ُوٌداٚ ٓاٖ ػاوّ  ٓي ىًٌ هٞ

ثُؾًٞ ٝثُظِْ"
(13)

. 

ٕ ثع٘ااجٕ ٣ضؼِّوااجٕ دجُوااوًر ثُؾْاأج٤ٗز؛ أ١ ّااالٓز ٝدٜاايٙ ثإلٝااجكز، ُااْ ٣ذاانب ٓااٖ ثُٖااٌٟٝ ثُْااجدوز إ ّ ٕااٌٟج

ثألػٞجت ّٝالٓز ثُقٞثُ، ثُِيثٕ   أعٌ ُٜٔج ك٢ هًٚٞ ثُِٔٞى ثُٔٔضِتز دجُقٞث٢ٕ ٝثُنوّ ٝأٙقجح ثُٖٔاًٞر، 

ألٕ ثإلػجهز ثُذو٤ٗز صؾذٌ دجُض٠ِْ ثُغوجك٢ ٝث ّضذوثه ث٤ُْج٢ّ، كٖٔ فِٚش ُٚ ٛيٙ ثُٔ٘ؼز أٌٖٓ ُٚ إٔ ٣ِٔي ًهجح 

ث ٌَُ ثٌُٖٟٝ ث٥ٗلز ثُيًٌ.ثُ٘جُ ُٝ  ٞ ًجٕ كجهوي

ٝأٓجّ ٛيث ثُض٘جٍٍ ثُـ٣ٌخ ك٢ ٣ٞٛز ثُقجًْ،   ٗؾو ثّاضـٌثديج كا٢ ٗظاٌر ثُلوٜاجت إُا٠ د٤٘از ثُْاِطز ث٤ُْجّا٤ز 

ثُض٢ ُْ ٣يًٌٝث ك٢ ػ٘جٌٙٛج ثألّجّا٤ز ثُٖاًٟٞ ٝثُضاوثٍٝ ثُْا٢ِٔ ػِا٠ ثُقٌاْ، كٔجهثٓاش ٛايٙ ثُوجػاور ثُوج٤ٗٞٗاز 

ُٖاا ٕ ث٤ُْجّاا٢، كاائٕ ث ٗوالدااجس ثُؼْاا٣ٌٌز صلااضـ أدااٞثح ثُوٚااًٞ ث٤ُْجّاا٤ز ٝصوااّٞ ٓوااجّ ؿ٤ااٌ كجػِااز كاا٢ صااود٤ٌ ث

 ث ٗضنجح ٝثُض٣ٞٚش ث٣َُ٘ٚ.

ٝدْذخ إؿلجٍ ٛيث ثُٔؼط٠ ثُوّض١ًٞ، ٗؾو ثُلوٜجت ٣ؼٔوٕٝ إ٠ُ صؼ٣ْٞ صؼذ٤ٌثصْٜ ثُلو٤ٜاز فا٤ٖ ثُٔوجدِاز دا٤ٖ 

ج ٝذجد٤ّيج ٣وٍٞ ك٤اٚ ػاٖ ثُـِذز ث٤ُْج٤ّز ٝأفٌجّ ثُؼوٍ ٝإهجٓز ثُٖؼجةٌ ثُو٤٘٣ز، كؼٞه ٚي ر إ٠ُ أد٢ ٣ؼ٠ِ ثُلٌثت ٗوٌأ ٗ

ثإلٓجّ: "كئٕ فؾٌ ػ٤ِٚ ٝهٌٜٙ ٖٓ أػٞثٗٚ ٖٓ ٣ْضذو دض٘ل٤ي ثألًٓٞ ٖٓ ؿ٤ٌ صظجٌٛ دٔؼ٤ٚز ٝ  ٓؾجٌٛر دٖٔجهز، 

ُْ ٣ٔ٘غ ىُي ٖٓ إٓجٓضٚ ٝ  هوؿ ك٢ ٝ ٣ضٚ، عْ ٗ٘ظٌ كا٢ أكؼاجٍ ٓاٖ ثّاض٠ُٞ ػِا٠ أٓاًٞٙ كائٕ ًجٗاش ؽج٣ًاز ػِا٠ 

ث ُٜج ٝإٓٞجتي ألفٌجٜٓج ُتال ٣وق ٖٓ ثُؼواٞه ثُو٤٘٣از ٓاج ٣ؼاٞه دلْاجه أفٌجّ  ثُو٣ٖ ٝٓوض٠ٞ ثُؼوٍ، ؽجٍ ػ٤ِٜج ص٘ل٤يي

ػ٠ِ ثألٓز، ٝإٕ ًجٗش أكؼجُٚ مجًؽز ػٖ فٌْ ثُو٣ٖ ٝٓوض٠ٞ ثُؼوٍ ُْ ٣ؾَ إهٌثًٙ ػ٤ِٜج..."
(14)

. 

َّ ٓااج ثٕااضٌٟٚ ثُلوٜااجت ٓااٖ ٕااٌٟٝ كاا٢ فاان ثإلٓااجّ   ٣ؼااوٝ  مالٙااز ثُوااٍٞ، ّٕ ًاا إٔ ٣ٌاإٞ ثكضٌثٝااجس أٝ إ

ًثس ثُنجًؽ٤ّاز ٌّ "ُٝايُي ٓاج ًاجٕ ٣ٌٔاٖ ُٖاٌٟٝ ثُلوٜاجت كا٢ ٓ٘ٚاخ  ؛ٟٔٞفجس صضذّنٌ أٓجّ أٖٝٛ ثألّذجح ٝثُٔذ

ثإلٓجّ إ  إٔ صظَ آٓج ي ؽ٤ِٔز ّجىؽز ٝأفالّ ٣وظز  ػالهز ُٜج دٔج ٣ؾ١ٌ ػِا٠ أًٛ ثُٞثهاغ كا٢ صاوثٍٝ ثُْاِطز 



 

  

                         

 

دااجُوٞر ٝثُٞااـ٠ ٝث ّااض٤الت"
(15)

ٜااج ثُلوااٚ ٤ِٟٔٝ ثُؾو٣ااور ثُضاا٢ ٛاا٢ ثُوٜااٌ ٝثُـِذااز ٝثُٖااًٞز   ٣. ٝٛاايٙ ثُٖااٌ

ٝث ؽضٜجه، دووً ٓج ٣لٌٜٝج ٓ٘طن ثُٞثهغ ٝ  صقٌٜٔج ه٤ْ ٝأمالم ٝأػاٌثف، ٝٛايٙ ثُٔقاّوهثس ٛا٢ ثُضا٢ ّٝؽٜاش 

ثُؼوااَ ث٤ُْجّاا٢ ثُؼٌداا٢ كضااٌثس ػو٣ااور فضاا٠ أماايس ٕااٌػ٤ز كو٤ّٜااز كاا٢ ػٚااًٞ ثُلٞٝاا٠ ث٤ُْجّاا٤ز ٝثُٔٔج٤ُااي 

 ثُٔض٘جفٌر.

َّ م٘ٞع ٝثّضْاالّ  733ٖ ٛ٘ج   ْٗضـٌح ٖٓ هج٢ٝ ثُوٞجر ك٢ ثُوجٌٛر ثدٖ ؽٔجػز )س ٓٝ ٌّ دٌ ٛ(( إٔ ٣و

كا٢ ظاَ ثٝااطٌثح ثُق٤اجر ث٤ُْجّا٤ّز أّٗااٚ "إىث ماال ثُٞهااش ػاٖ إٓاجّ كضٚااوٟ ُٜاج ٓااٖ ٛاٞ ٓاٖ أِٜٛااج ٝهٜاٌ ثُ٘ااجُ 

ث٤ُِْٖٔٔ ٝصؾٔاغ ًِٔاضْٜ ٝ  دًٖٞضٚ ٝؽ٘ٞهٙ دـ٤ٌ د٤ؼز أٝ ثّضنالف، ثٗؼووس د٤ؼضٚ َُٝٓش ٟجػضٚ ٤ُ٘ضظْ َٕٔ 

٣ووؿ ك٢ ىُي ًٞٗٚ ؽجٛالي أٝ كجّويج ك٢ ثألٙـ"
(16)

. 

ٝهو ػذٌ ػٖ ٛيٙ ثٌُْ٘ز ثُلو٤ٜز ثدٖ مِوٕٝ ػِا٠ ٗقاٞ ٓاٖ ثُِطجكاز ثُل٣ٌٌاز ٝٓقجُٝاز ثُضنل٤اق ٓاٖ ًٍةٜاج 

اخ ٓؼج٣ٝاز  ّٚ اج ٗ ّٔ ٍ ثُٖاًٟٞ إُا٠ ثُضؼ٤ا٤ٖ كا٢ ثُقٌاْ، ُ ّٞ ثد٘اٚ ػِا٠ ث ؽضٔجػ٢ ٝث٤ُْج٢ّ، ك٢ ٤ّجم ثُضذ٣ٌاٌ ُضقا

ج ػِا٠ ث صلاجم  ٙي ثُوُٝز ثأل٣ٞٓز هٕٝ ؿ٤ٌٙ، ٖٓٔ ْٛ أَٛ ُيُي ػ٠ِ ّذ٤َ ثُؼوٍ ػٖ "ثُلجَٝ إ٠ُ ثُٔلٍٞٞ فٌ

ٝثؽضٔجع ثألٛٞثت ثُي١ ٕ ٗٚ أْٛ ػ٘و ثُٖجًع"
(17)

. 

ّْ إىٕ ػ٘و ثُلوٜجت ٛٞ ص٤ٚ٘خ إٓجّ ٤ًلٔج ثصلن، ٜٝٓٔج ًجٕ فجُٚ ٝٝٙلٚ، فض٠   ٣ٌٕٞ ٛ٘جى كٌثؽ  إٕ ثألٛ

٤ّج٢ّ، ك٤قوط ثٌُٔػ ٝثٌُٜػ ٝصقَ ثُلض٘ز، ك٤ٞ٤غ ثُِٔي ٤ٞ٣ٝغ ٓؼٚ ثُاو٣ٖ، ٝدجُضاج٢ُ ٝؽاخ ثُضٞاق٤ز دجُاو٣ٖ 

٢ ٓاٌآر ثُؼواَ ه٤٘٣ّياج، ٝصٚاذـ ث٤ُْجّاز ُإلدوجت ػ٠ِ ثُِٔي ُٝوًت ثُلض٘ز ٝفوٖ ثُاوٓجت. ٌٝٛايث "صا٘ؼٌِ ث٤ُْجّاز كا

ج كو٤ٜيج، ًٔج ّٞف ٣ٚذـ ٓ٘ٚخ ثإلٓجّ ٝثؽذيج ٌٕػ٤يج    إٓجٓز ٝصٚذـ ثإلٓجٓز ًٔج ٣وٍٞ ثُلوٜجت دئؽٔجع ٓٞٝٞػي

٣ٚـ ثإل٣ٔجٕ دوٝٗاٚ )...(؛ ك ٙاذقش ث٤ُْجّاز ه٤٘٣از ٝكو٤ٜاز دواوً ٓاج أٙاذقش ثُؼذاجهر ٓو٤ٗاز، ٝأٙاذقش ثُوُٝاز 

ٖ أماله٤از ُفاٌر ٝإ٣ٔجٗياج كٌه٣ياج"ه٣ٌٜز دووً ٓاج ٙاجً ثُاو٣
(18)

ػِا٠ ٛايث ثألّاجُ ثّاضقٞىس ثُوُٝاز ػِا٠ ثُاو٣ٖ ٝ. 

ٝص٘جٍٍ ثُلوٜجت ػٖ كٌٌر ثّضـٌثم ثُو٣ٖ ُِوُٝز ٝأؽاٌٝث صؼاو٣الس ًذ٤اٌر ًٝغ٤اٌر ػِا٠ ثُنالكاز ٝثإلٓجٓاز، ٝدجصاش 

ًٛاج أف٤جٗاج أماٌٟ، ٝىُاي ٓاج ثُِْطز صْضٔو ٌٕػ٤ّضٜج ٖٓ ثُٞثهغ كِْ ٣ٌٖ ك٢ ّٝغ ثُلوٚ إ ّ إٔ ٣وذَ دٜج ف٤٘ياج ٣ٝ ٌّ ذ

ٕ ٓغ ثَُٖٓ ٝكن ٓؼط٤جصٚ. ّٞ ّّْز ثُلوٚ" ثُض٢ صوًٝ ٓغ ثُِْطز ف٤ظ هثًس، ٝصضِ  ٗؼذٌ ػ٘ٚ "دج٤ٜٗجً ٓؤ

ٌّ "ٓذوأ ث مض٤جً ثُطٞػ٢ ٖٓ ثألٓز ُِقجًْ، عْ صوذَ ٖٓ أد٢ دٌٌ ٓذاوأ  ُوو ًجٗش ثُ٘ظ٣ٌز ث٤ُْج٤ّز ثُلو٤ٜز صو

ثُؾٔجػ٢، ٝصوذاَ ٓاٖ صؾٌداز ػغٔاجٕ ٓذاوأ ص د٤او ثُٞ ٣از، عاْ صوذاَ ٓاٖ  ّضنالف ّضنالف ثُلٌه١ ٖٝٓ ػٌٔ ث ث

ثألٓاا٤٣ٖٞ ٓذااوأ ص٣ًٞااظ ثُْااِطز أٝ ثألّااٌر ثُٔجٌُااز، ٝصوااًٌ ٓااٖ مااالٍ ثُٞثهااغ ثُؼذجّاا٢ ٓذااوأ ٝ ٣ااز ثُٔضـِااخ ٓااٖ 

ثُْال٤ٟٖ ٝثًٍُٞثت"
(19)

. 



 

  

                         

 

ز ثُضا٢ ٙاجًس ٓقلٞكاز ٝدٜيث ًِٚ ٣ْو٠ ثُلوٚ فن ثألٓز كا٢ ثمض٤اجً ْٓاؤ٤ُٜٝج، ٝكا٢ صاود٤ٌ ٕاؤٜٝٗج ثُٔو٤ٗا

صق٣ٌْ ثُنٌٝػ ػ٠ِ ثُِْطز ٝثُطجػز ثُٞثؽذز ُإلٓجّ ثُلجؽٌ ٝثُلجّان  ٟٝدٔنجٌٟ ثُٞهٞع ك٢ ثُلض٘ز، ٝصضؼوذٜج كضج

صُٔا٘ـ ُٔؤّْاجس ٝٝثُظجُْ. ٝثُْذخ ك٢ ىُي ٛٞ ػؾَ ثُلوٚ ػاٖ إٗضاجػ صٖا٣ٌؼجس صقاّوه ثُٞظاجةق ٝثُْٔاؤ٤ُٝجس، 

دوٍ ثمضَثٍ ٤ٌٚٓ ثألٓز ك٢ هذٞز ًؽَ ٝثفو ٛٞ ثُقجًْ ثُاي١ ػ٠ِ ًأّٜج أَٛ ثُقَ ٝثُؼوو ٖٓ ثُٔضن٤ٖٚٚ، 

د٤وٙ ٓلجص٤ـ ثُو٣ٖ ٝثُو٤ٗج؛ كال ٙالر ٝ  ؽٜجه ٝ  فوٝه إ  دئىٕ ثإلٓجّ ٝصل٣ٞٞٚ. ٝٛيث ٖٓ أمطٌ ٓج صْجَٛ ك٤اٚ 

ٔاجٕ، ثُؼوَ ثُلو٢ٜ دجصؾج٤ٛٚ ث٢ُْ٘ ٝث٤ُٖؼ٢، كذجس ثُنٌٝػ ػ٠ِ ثإلٓجّ ثُؾجةٌ ٌٓٝهيج ٖٓ ثُاو٣ٖ ٟٝجػضاٚ ٓاٖ ثإل٣

ث ُِٔؤ٤ٖ٘ٓ، كٔاٖ ثُٔؤّاق فوياج إٔ ٣وذاَ ثُلواٚ دا ٕ  ٌي فض٠ ُٞ ثؽضٔؼش ك٤ٚ ؽ٤ٔغ أٝٙجف ثٌُٖ، ٝٓغ ىُي ٣ذو٠ أ٤ٓ

 صٌٕٞ ثألٓز ٓؤٓ٘ز ٌُٖ ػ٠ِ ًأّٜج إٓجّ ٣لضوٌ إ٠ُ ٌٕثة٠ ثإل٣ٔجٕ.

ٜايث ٝٛيٙ ثإلدجفز ثُؼؾ٤ذز ٌٟأس ػ٠ِ ٤ٌْٓر ثُلوٚ ثُاي١ ثٗقاوً ٗقاٞ ثُضاوؽ٤ٖ ٝثُضذ٣ٌاٌ، ٣ٝقاضلع ثُضاج٣ًل ُ

ثُٔ٘ؼااٌػ ثُنط٤ااٌ ثُٖٔاالٞع دجفض٤جٟااجس ٗلْاا٤ز   ٗٚاا٤ز دٖااٞثٛو ّٝااٞثدن ثؽضٜجه٣ااز د٘اا٠ ػ٤ِٜااج ثإلٓااجّ ثُْ٘اال٢ 

ِز أّٗٚ "  ٣٘ؼٍَ ثإلٓجّ دجُلْن أ١ دجُنٌٝػ ػٖ ٟجػز  ّٚ ٕٝجًفٚ ثُضلضجٍث٢ٗ آًثتْٛ ك٢ ثُٔٞٝٞع، كٌجٗش ثُٔق

ظٜاٌ ثُلْان ٝثٗضٖاٌ ثُؾاًٞ ٓاٖ ثألةٔاز ٝثألٓاٌثت دؼاو هللا صؼج٠ُ، ٝثُؾًٞ أ١ ثُظِْ ػ٠ِ ػذجه هللا صؼج٠ُ، ألّٗٚ هاو 

غ ٝثألػ٤جه دئىْٜٗ ٝ  ٣ٌٕٝ ثُنٌٝػ ػ٤ِْٜ" ٔب ثُنِلجت ثٌُثٕو٣ٖ، ٝثُِْق ًجٗٞث ٣٘وجهٕٝ ُْٜ ٣ٝو٤ٕٔٞ ثُُؾ
(20)

. 

َّ ٛيٙ ثُٜجُز ثُض٢ أػط٤ش ُٚ كَٜ "صؼيً صو٣ْٞ ثُذاو٣َ ثُلوٜا٢ ثُاي١ ٣ٞؽاخ  كئىث صؼيً ػٍَ ٛيث ثإلٓجّ ك٢ ظ

ثُقااجًْ دٖااٌثةطٚ ٝإؽٌثتثصااٚ؟" ٗظ٣ٌيااج ػااٍَ
(21)

، مجٙااز إىث دِااؾ ث ّااضذوثه ٝثُظِااْ دجُ٘ااجُ ٓذِـااٚ ُٔااج ص٘ضٜااي 

أػٌثْٜٝ ٝصِْخ أٓٞثُْٜ، ٖٓ ٓغَ ٜٗخ د٤ش ثُٔجٍ، ٝصُٜجٕ ٓووّجصْٜ، ٖٓ ٓغَ ٌٝح ثٌُؼذز داجُٔ٘ؾ٤٘ن ٝٓق٘از 

كال ٣ؾوٕٝ ٓج ٣٘لّْٕٞ دٚ ػٖ مِن ثُوٌإٓ، ٝ  ٣ ٕٓ٘ٞ ػ٠ِ أًٝثفْٜ ٖٓ ث ػضوج س ٝثُضؼي٣خ ٝثُوضَ ثُؾٔجػ٢، 

ٚ ثألٌٓ، أٝ دضلؾ٤ٌ عًٞر ػجًٓ ّٔ زؿٞذْٜ إ ّ دج فضؾجػ ثُؼ٢ِ٘ إلٗيثً ٖٓ ٣ٜ
(22)

َّ ٓقِاٚ   صْو٠ ثُ٘ظجّ ثُوجةْ، ٤ُقا

ّٕ فان ثألٓاز ّاجدن ػِا٠ فان ثُقاجًْ  ٗظجّ آمٌ ٣٘ذغن ٖٓ إًثهر ثألٓز ٣ٝقون ثُقو ثأله٠ٗ ٖٓ ٓطجُذٜج ثُؼجهُاز، أل

خ أٙالي إ ّٚ    ُقٔج٣ز ٓٚجُقٜج.ثُي١ ُْ ٣٘

ث، هِذٞث ٛيث ثُٔؼ٠٘ ٝؽؼِٞث ثُقجًْ ػ٠ِ ًأُ ثٌُّٜ ٝثألٓاز كا٢ ثُوجػاور، ٝكا٢  ٌُٖٝ ثُلوٜجت، ثُق٘جدِز صقو٣وي

ٛاا((: "ٝٗااٌٟ ثُااوػجت ألةٔااز ثُْٔاا٤ِٖٔ دجُٚااالؿ ٝثإلهااٌثً دئٓااجٓضْٜ 330ىُااي ٣وااٍٞ أدااٞ ثُقْااٖ ثألٕااؼ١ٌ )س 

ٝصاٌى ثُوضاجٍ كا٢  ٌٗجً ثُنٌٝػ دج٤ُْقئ ّضوجٓز، ٝٗو٣ٖ دٝص٤َِٞ ٖٓ ًأٟ ثُنٌٝػ ػ٤ِْٜ إىث ظٌٜ ْٜٓ٘ صٌى ث

ثُلض٘ز"
(23)

. 

ٝص٘ضٖاٌ كا٢ ، ٝدٜيٙ ثُ٘ظٌر ثُطٞدج٣ّٝز إ٠ُ ثُِْطجٕ، ٣ٔض٘غ ثُضـ٤٤ٌ ٝصضَِْ ثُِْذ٤ز إ٠ُ هِٞح أد٘اجت ثُٔؾضٔاغ

ٕب ثُ٘جُ دٜٔو١ ٓ٘ضظٌ ٣ٝقغْٜٞٗ ثُوُٝز ٓظجٌٛ ث  ُّٞ٘ ُٔ ػِا٠ ثُٚاذٌ فضوجٕ ث٤ُْج٢ّ، ك٠ٖ٘٤ "ٝػجظ ثُْال٤ٟٖ" ٣ب



 

  

                         

 

ٌُٖٝ ثُٞثهغ   ٣ٌصلغ ٣ٝذو٠ ثُظِْ ٛٞ  ػ٠ِ ثُذالت ُِقلجظ ػ٠ِ ٝفور ثُؾٔجػز ٝػ٠ِ ثُطجػز ك٢ ث٠ُٖ٘ٔ ٝثٌٌُٔٙ،

ٗلْٚ، ك٤يٛخ ظجُْ ٤ُا ص٢ آماٌ ٝ  ٣ْاضل٤و إ  ِٓاٞى ثُاو٤ٗج ٝأػاٞثْٜٗ، أٓاج ثُؼجٓاز كضؤؽاَ ّاؼجهصْٜ إُا٠ هثً ؿ٤اٌ 

 ٤ْ٘ز ك٢ ثإلٓجٓز.ٝكن ثُ٘ظ٣ٌز ثُلو٤ٜز ثُ ٓٞؽٞهر ػ٠ِ ٝؽٚ ثألًٛ

از ػ٘ااو ثُٖاا٤ؼز ٣ؼ٤٘اإٞ دااجُ٘٘    ّٔ ااج ّااذن، مجٙااز إىث ػِٔ٘ااج إٔ ثألة ّٔ اج ثُٖاا٤ؼز، كِااْ ٣ٌااٖ فااجُْٜ أفْاٖ ٓ ّٓ أ

ػضوااجه، ك٤ٌااق ٣ٝضٔضؼاإٞ دجُؼٚاأز ثُضاا٢ صٔاا٘ؼْٜ ٓااٖ ثَُُااَ ٝصؼضذااٌ ٟااجػضْٜ ٓااٖ ثإل٣ٔااجٕ ٝأٙااٍٞ ث  دجإلؽٔااجع،

ن٤جٍ ث  ِٔ  ؟ٝثُو٢٘٣ ُوٟ ث٤ُٖؼز إىث ًجٕ ف٤يج دا٤ٖ أظٜاٌْٛ ٝكا٢ فجُاز ٓٞصاٚ أٝ ؿ٤جداٚ ؽضٔجػ٤ّ٢ٌٕٞ ثإلٓجّ ك٢ ثُ

ّٕ أةٔاضْٜ ثٗوطؼاٞث دؼاو ثإلٓاجّ ثُغاج٢ٗ ػٖاٌ ) ٕٞ  ٛا((،329ٝأ١ هو٤ّز ٤ّ٘جُٜج ٛيث ثإلٓاجّ؟ ٣ٝؼضواو ثُٖا٤ؼز أ ّٔ ٣ْٝا

ثألًٛ  ألُاي١ ّا٤ٔألّٗاٚ ٛاٞ ثُٜٔاو١ ثُٔ٘ضظاٌ ث ،ثُلضٌر ثُض٢ ص ص٢ دؼوٙ "دَٖٓ ثُـ٤ذز" ثُض٢ ٣٘ضظٌٕٝ ك٤ٜج َُٗٝاٚ

ث. ًي  ػو ي دؼو إٔ ِٓتش ؽٞ

ْ االً  )س  اج ًب أٝ ثُ  ْ ٛا(( "دقٌٓاز 403ٝك٢ ثٗضظجً ٛيث ثإلٓجّ أكض٠ ثُلو٤ٚ ث٤ُٖؼ٢ فَٔر دٖ ػذو ثُؼ٣ََ ثُ

ٙالر ثُؾٔؼز دؼو ّوٟٞ ثُوُٝز ثُذ٤ٜ٣ُٞز ث٤ُٖؼ٤ز، ٝدٜيث ٣ُؼو ّالً أٍٝ ٖٓ ثمضٌع ثُوٍٞ دقٌٓز إهجٓز ثُؾٔؼز ك٢ 

ز"ٍٖٓ ثُـ٤ذ
(24)

، ٝكٞم ىُي ص٤ٌٚ ثُؼذجهر   صضْ إ  دّٞجٟز د٣ٌٖز ٝدوٜٝٗج صٌكغ ثُٖؼجةٌ ٝصـِن ثُْٔجؽو صقاش 

 .ٗضظج٣ًز" ّضٜٜ٘ دٜٔٔز إهجٓز ثُؼوٍ ٝمالٗ ثُذ٣ٌٖزثص ع٤ٌ "ٜٓو٣ٝز 

ٌ ٝديُي صِضو٢ ثُ٘ظ٣ٌز ث٤ُْ٘ز ٓغ ثُ٘ظ٣ٌز ث٤ُٖؼ٤ز ك٢ صوو٣ِ ثإلٓجّ، دَ ٝأف٤جٗج ص ٤ُٜٚ ٝإَٗثُٚ َُٓ٘از ثُٔاود

كٔج م٘ هللا دٚ ٗلْٚ ٣ضْ صل٣ٞضٚ ُإلٓجّ ٤ٗجدز ػ٘ٚ، ٌٝٛيث ٣ٚذـ "ثُؼوَ  ثُٔضٞفو ك٢ ٌَٕ إٔذٚ دجُقٍِٞ ٝث صقجه،

اج  جث٤ُْج٢ّ ثُؼٌد٢ ٌْٓٞٗيج دذ٤٘ز ثُٔٔجعِز د٤ٖ ثإلُٚ ٝثأل٤ٌٓ ّٞثت ًجٕ ثأل٤ٌٓ كٌػٞٗي  ٌي أٝ دنضٌ٘ٚ أٝ م٤ِلاز أٝ ِٓ

ااج" ٔي ااج أٝ ٍػ٤ ْي أٝ ّااِطجٗيج أٝ ًة٤
(25)

ااج كااٞم ثُ٘وااو ٝثُْٔااجتُز، ٝأ٣ّااز ٓقجُٝااز ُضواا٣ْٞ . ٓٔااج  ٚي ٣ؾؼااَ ٓااٖ ثأل٤ٓااٌ ٕن

ٝصٞاؼٚ كا٢ فجُاز ٓاٖ  ،ًِّٞٚ صٌٕٞ ٖٓلٞػز دٔقجى٣ٌ أهد٤ز ٝ ٛٞص٤ز صٌٛخ ثُؼواَ ثُْٔاِْ ٓاٖ ثُضل٤ٌاٌ ٝثُ٘ظاٌ

"ثُنؾَ ثُل١ٌٌ" ثُي١ ٣ٚجفخ ػ٤ِٔز ثُضل٤ٌٌ ك٢ ٕؤٕٝ ثُِْطز، ثُض٢ أمٌؽش ٖٓ ثُلاٌٝع إُا٠ ثألٙاٍٞ ٝٓاٖ 

 .ؽضٜجه" إ٠ُ هثةٌر "ث ػضوجه"ث هثةٌر "

ٕااٌَ ٛاايث ثُضقااٍٞ "أهْا٠ ٝااٌدز َُٗااش دااجُلٌٌ ثإلّاال٢ٓ د٘وااَ ثُنالكااز ٓااٖ هٞا٤ز كااٌٝع إُاا٠ هٞاا٤ز  ُواو

ػو٤ور؛ أ١ ٖٓ ػِْ أٍٙٞ ثُلوٚ إ٠ُ ػِْ أٍٙٞ ثُاو٣ٖ )ػِاْ ثٌُاالّ(، ك ٙاذقش ثُنالكاز صؼاجُؼ ًؼو٤اور   ًٔاٜ٘ؼ 

٤ّج٢ّ"
(26)

ٖاٌػ٤ز ٝثُٞثهؼ٤از كا٢ ؽِاخ ثُٔ٘اجكغ ٝهكاغ ثُٔلجّاو ثُضا٢ صؼاٞه كا٢ ، ٣ومَ ك٢ دجح صقو٤ن ثُٔوجٙاو ثُ

"فو٤وضٜج ُِ٘ظٌ ك٢ ٓٚجُـ ثألٓز ُاو٣ْٜ٘ ٝه٤ٗاجْٛ"
(27)

ث إُا٠  . ٝٛايث ٓاج ؽؼاَ ثُلواٚ ث٤ُْجّا٢ ثإلّاال٢ٓ كوٜياج ًثًاوي

ٍ ٣ٞٓ٘ج ٛيث، ُْ ٣ضـ٤ٌّ ك٤ٚ ٓٞهق ث٤ُِْٖٔٔ ٓاٖ ثُنالكاز ٝٓاٖ ٕاٌٟٝ ثإلٓاجّ ثُضا٢ صؤماي ًْٔأِجس ػوو٣از   ٣ؾاٞ

ك٢ ثُٞهش ثُي١ همِش ك٤ٚ ٗظ٣ٌاجس ثُـاٌح إُا٠ ثُٖاٌم ٝثًضْاقش  ،صذو٣ِٜج ٜٓٔج صـ٤ٌس أفٞثٍ ثُٔؾضٔغ ٝثُٞثهغ



 

  

                         

 

ث٤ُٔاوثٕ، ٝدوا٢ ثُلوااٚ ٓؼِوياج دا٤ٖ ثُْاأجت ٝثألًٛ ٣٘ضظاٌ ٓاٖ ٣قااًٌٙ ٓاٖ أؿاالٍ ثُٔجٝاا٢ ٣ٌٝدطاٚ دٞثهؼاٚ ثُااي١ 

 ٣ضٞثؽو ك٤ٚ.

َّ ىُاي ٣ٖا٤ٌ إُا٠ ٖٛجٕاز ثُلٌاٌ ث٤ُْجّا٢ ثإلّاال٢ٓ ػِا٠  ْٓاضٟٞ ثُض٘ظ٤اٌ ُلواٚ ث٤ُْجّاز، ٝػِا٠ صؼغاٌ ًٝ

ث ؽضٜجهثس ثُلو٤ٜز ك٢ ٓوجًدز ثُٖ ٕ ثُؼاجّ ثُاي١ ٣ِضاتْ كا٢ هٞاج٣ج ثُقٌاْ، ُٝؼاَ "أداٌٍ ٓغاجٍ ػِا٠ ؿ٤اجح ٗظ٣ٌاز 

ٓقوهر ك٢ ثُٞ ٣ز مالف ثُٔيثٛخ فٍٞ ٓلّٜٞ ثُنالكز ٝثإلٓجٓز"
(28)

 ، ًٔج ّذن إٔ ٌٓ ٓؼ٘ج ك٢ ثُضق٤َِ ثُْجدن.

2

دؼو إٔ كٌؿ٘ج ٖٓ ثٌُالّ ػٖ صؼغٌ ثُلوٚ ك٢ ه٤ٞز ثإلٓجٓز ٝثُنالكز، ُٗا٢ُٞ ٝؽٜ٘اج ٕاطٌ ؽجٗاخ آماٌ ٣ضؼِان 

دظجٌٛر ثُضذ٢٘ ث٤ُْج٢ّ ُِلوٚ ثُٔيٛذ٢، ٝصٞظ٤لٚ ك٢ ٓؼجًى ٤ّج٤ّز ٤ٔٛٝز ٝو ثُٔناجُل٤ٖ، أٝ ُضؼٞا٤و ثُٖاٌػ٤ز 

ع ػ٤ِٜاج ث٤ُْج٤ّز ثُِِٜٜٔز ُِ ٍّ ٕ ثُٔيثٛخ ثُلو٤ٜاز ثُْا٤ّ٘ز ثُٔؼٌٝكاز، ٓٞاجكز إُا٠ ثُلِاٌم ثُضا٢ ٣ضاٞ ّٞ ِْطز؛ كذؼو صٌ

أٝ ثُوٌح ٝثُذؼو؛ كٌجٗش أف٤جٗيج صِضقْ ٓغ ٓيٛخ كوٜا٢ ٓؼا٤ٖ ُضُوا١ٞ  ًث٤ُٖؼز، ٓجًّش ثُِْطز ٤ّجّز ثُٔو ٝثُؾَ

ث.دٚ ًٕٞضٜج، ٌُٖٝ ٌّػجٕ ٓج ص٘وِخ ػ٤ِٚ ُضٌ٘ٚف إ٠ُ ٓيٛخ آمٌ أًغٌ ٕؼذ٤ز ٝأ ٌي  ػظْ ص ع٤

ٌٝٛيث ٕٜو صج٣ًل ثُِْطز ث٤ُْج٤ّز ِِّْز ٖٓ ثُضوِذجس ك٢ ثُٔٞثهق ٖٓ ًؽاج س ثُلواٚ ٝٓيثٛذاٚ. ٝثُنجّاٌ 

ج ٛٞ ثُلو٤ٚ ٗلْاٚ، ثُاي١ ُاْ ٣ضٔضّاغ كا٢ ٝهاش ٓاٖ ثألٝهاجس د٘ؼٔاز ثُق٣ٌاز ٝث ّاضوال٤ُز، كذجإلٝاجكز إُا٠  ٔي ثألًذٌ هثة

اج، ُاْ ٣ؾاو ثُلو٤اٚ  ٢٣ٞك٤ٔاج د٤ٜ٘اج ػِا٠ ْٓاضثَُ٘ػجس ثُوثم٤ِز ثُض٢ ػجٕضٜج ثُٔيثٛخ ثُلو٤ٜاز  ثُلاٌٝع ٝثألٙاٍٞ ٓؼي

٘ٚ ٖٓ ص٤ٌّل هوٓٚ كا٢ ثُٔؾضٔاغ إ ّ ػذاٌ ّٝاجٟز ٤ّجّا٤ز ٝفٔج٣از مجًؽ٤از صاٞكٌّ ُاٚ ثُاوػْ ٝثُٖاٌػ٤ز.  ٌّ ف٤ِز صٔ

ٝىُي ٓج أٝهغ "ث٤ٌُجٕ ثُلو٢ٜ كا٢ أٍٓاز ٓٚا٤ٌ ٝٙاٌثع ػِا٠ ثُٞؽاٞه ّٝاو٠ كا٢ كال ثُض٘اجكِ ػِا٠ ثُٖٔاٌٝػ٤ز 

ٓٔج[ هكؼٚ ُِذقظ ػٖ ٓٞثهغ هٞر ٝٗوجٟ ص ع٤ٌ ٝٗلٞى، ٝدقٌْ دؼوٙ ػٖ ثُؼجٓز ٝفيًٙ ْٜٓ٘، ًجٕ ثُضقاجُق ثُو٤٘٣ز، ]

ث ٓاٖ ػ٘جٙاٌ  ٌي ٓغ ثُِْطجٕ ٟذ٤ؼ٤يج، كضقٍٞ ثُٔيٛخ ثُلو٢ٜ إ٠ُ ؽاَت ٓاٖ صٌا٣ٖٞ ثُْاِطز ٗلْاٜج، ٝأٙاذـ ػ٘ٚا

ثٓضوثهٛج ٌٕٝػ٤ضٜج"
(29)

ِطز ثُٔؼ٣ٞ٘ز ثُض٢ ٣ٔضٌِٜاج ثُلو٤اٚ ٓاٖ ثأل٠ُٝ َُػَػز ثُْ صْ ثفضٞثت ثُلوٚ ٓ٘ي دٞث٤ًٌٙٝ، 

وث٤ٓز ثُض٢ مجٝضٜج ثُِْطز ٓغ أَٛ ثٌُالّ ك٤ٔج هذَ ٖٓ ؽٜز أمٌٟ. ،ؽٜز ِّٚ  ُٝضلجه١ ثُضؾٌدز ثُ

ٚجس ًجإلكضجت ٝثُوٞجت ٝثٌُضجدز ثُِْطج٤ٗز، ٣ٝٔغاَ  ّٚ ُٝيُي ثٓضألس هًٚٞ ثُِٔٞى دلوٜجت ك٢ ٓنضِق ثُضن

٢ كنٜج أػالّ ًذجً: ًاج١ٌَُٛ، ٝثُٖاؼذ٢، ٝثألٍٝثػا٢، ٝثُٔاجًٝه١، ٛؤ ت ثُٞثؽٜز ثُل٣ٌٌز ُِِْطز، ٝهو ٝهغ ك

ٟ دؼْٜٞ ك٢ هٞج٣ج ٤ّجّا٤ز مط٤اٌر ًٔاج فٚاَ ُألٍٝثػا٢ ثُاي١ ٝٝثدٖ ؽٔجػز، ٝأدٞ ٣ّٞق، ٝآمٌ ًّ ٕ، دَ صٞ

أفو أػالّ ث ػضَثٍ "ؿا٤الٕ ثُوٖٓاو٢" كا٢ ْٓاجةَ ػوو٣از أؽاجٍ دْاذذٜج إػاوثّ ثُْاِطز ُاٚ، ٝٗجظٌ ثُٔضٌِّْ ثُغجةٌ 

ٝفاٞثً ْٓاؤٍٝ،  ديُي ك٢ هٔغ ف٣ٌز ثُضل٤ٌٌ ٝثُضؼذ٤ٌ ك٢ هٞج٣ج ٖٓ ثُٔلٌٝٛ إٔ ٣لضـ ك٤ٜج ٗواجٓ ٣ٟٞاَك ّْٜ 



 

  

                         

 

ٝص٘ٚخ ك٤ٜاج ثُٖٔاجٗن. ٝأٓغاجٍ ٛايٙ ثُوٚاز ٛا٢ ثُضا٢ ٓ٘قاش ص ٕا٤ٌر ُٝاٞػ  دوٍ إٔ صَُْ ك٤ٜج ث٤ُْٞف ٝثُن٘جؽٌ

ٔ ـ ٓاٖ ثُضؾٔاَ هٌٚ ثُِْطجٕ ُِلوٜجت، ُٝا٤ِ فذياج كا٢ ّاٞثه أػ٤اْٜ٘، ٝإّٗٔاج ًٔاج هاجٍ ثداٖ مِاوٕٝ ب : "ٛاٞ ُٔٔاج ٣باضِب

دٌٔااجْٜٗ كاا٢ ٓؾااجُِ ثُِٔااي ُضؼظاا٤ْ ثٌُصااخ ثُٖااٌػ٤ز، ُٝااْ ٣ٌااٖ ُٜااْ ك٤ٜااج ٓااٖ ثُقااَ ٝثُؼوااو ٕاا٢ت، ٝإٕ فٞااٌٝٙ 

ًٝثتٙ، إى فو٤وز ثُقَ ٝثُؼوو إٗٔج ٢ٛ ألَٛ ثُووًر ػ٤ِٚ، كٖٔ   هوًر ُٚ ػ٤ِاٚ كاال فاَ  كقًٞٞ ٢ًّٔ   فو٤وز

" ثُِْٜ إ ّ أمي ،ُٚ ٝ  ػوو ُو٣ٚ ْب بؼ ثألفٌجّ ثٌُٖػ٤ز ػْٜ٘ ٝصِو٢ ثُلضجٟٝ ْٜٓ٘ ك٘ب
(30)

. 

دَ ثفضٞس إ٠ُ ؽجٗذاٚ ثُٔؤّْاز ثُلو٤ٜاز ثُضا٢ ٣ٖ٘ا٠ ٓاٖ مالُٜاج؛  ث،لٌهي ُْٓٝ صٌضِق ثُِْطز دجّضوًثػ ثُلو٤ٚ 

كذجس ثُٔيٛخ ثُلو٢ٜ عجدضيج ٖٓ عٞثدضٜج ٝفٚ٘يج صْاضظَ داٚ ٝصضّٞاغ داٚ ٝصٞثؽاٚ داٚ ثُنٚاّٞ ث٤ُْجّا٤٤ٖ. ٝىُاي ٓاج 

ااج كؼِضااٚ ٓي ف٤٘ٔااج ٙااو ًس ثُٔاايٛخ  ،ثُوُٝااز ثأل٣ٞٓااز ُٔااج ًٌّااش ث صؾااجٙ ثُْاا٢٘ دجألٗااوُِ ٝثُـااٌح ثإلّااال٢ٓ ػٔٞ

ث٤ُٔااٍٞ ثُٔقجكظااز ٝثَُ٘ػااز ثُ٘و٤ِااز كاا٢ ثُؼوجةااو ٝثُٔؼااجٓالس دٜااوف ٙااو "ثُنٚااْ ث٤ُْجّاا٢ ثُْٔااجٗو  ثثُٔااج٢ٌُ ى

ًغاٌ ٝاٌثٝر ٌٕٝثّاز أّجّاٚ ثُـ٘اٞٗ ٝثُٔضٔغاَ كا٢ ثُوُٝاز ثُؼذجّا٤ز، ُٝؼاوٝ أ ُالػضَثٍ عْ ثألٕؼ٣ٌز ك٤ٔج دؼاُو،

ش ذاٝثُؼوجةو ثُذج٤ٟ٘ز، إٗاٚ ثُاوػٞر ثُلج٤ٟٔاز دٔٚاٌ، ٝثُضا٢ ٛا٢ هػاٞر إّأجػ٤ِ٤ز ثٓضاوس إُا٠ فاوٝه ثُؾَثةاٌ، ٝع

هػجصٜج ٝػ٤ٜٞٗج ك٢ ًَ ٌٓجٕ دٔج ك٢ ىُي ثألّٝجٟ ثألٗو٤ُْز"
(31)

. 

ك٢ ثألٗوُِ، ٢ٛٝ صايٛخ ػاجهر ٝٛيث ثُٔؼط٠ ه٤ِالي ٓج صْضقٌٞٙ ثٌُضخ ثُٔؤًمز  ٗضٖجً ثُٔيٛخ ثُٔج٢ٌُ 

دجإلٝاجكز إُا٠ ٌٓٝٗاز ٓيٛذاٚ ٝصٞثؽاوٙ دجُٔو٣٘از ٜٓاذ٠  ،ك٢ صل٤ٌْ ىُي إ٠ُ ثٌُٔجٗاز ثُؼ٤ِٔاز ثُضا٢ ٣ضٔضاغ دٜاج ٓجُاي

 ثُٞف٢، ٓغ إٔ ًَ ىُي ٙق٤ـ إىث ٓج أٝل٘ج إ٤ُٚ ٓج ّذن.

ثُٔلاٌٝٛ إٔ  صًٌٌ ٛيث ثُضٞظ٤ق ث٤ُْج٢ّ ُِلوٚ ٝٓيثٛذٚ ٓغ ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز ك٢ ٓ٘ٚاخ فْاجُ ٓاٖ ُٝوو

إّٗاٚ ثُوٞاجت ثُاي١ ًاجٕ ثُؼذجّا٤ٕٞ ٣قٌٔإٞ  ،٣ٌُثػ٠ ك٤ٚ ثُق٤جه ٝث ّضوال٤ُز ُٞٔجٕ َٗثٛز ٤ٌّٙ ٝػوثُز أفٌجٓاٚ

 ك٤ٚ ٝكن ثُٔيٛخ ثُق٘ل٢ هٕٝ ؿ٤ٌٙ ٖٓ ثُٔيثٛخ ث٤ُْ٘ز ثألمٌٟ.

هؼش ثُلضٖ ٛ(( "ك٘وَ ثُوٞجت إ٠ُ كو٤ٚ ٕجكؼ٢، ك442ٞ ٌُٖ فَٚ إٔ ؽجت أفو ثُنِلجت، ٝٛٞ ثُوجهً دجو )س

ك٢ دـوثه ٝثٝطٌدش ك٤ٜج ثألًٓٞ، ٝثّضـٌح ثُ٘جُ ػوٍٝ أ٤ٌٓ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ ػٔج ًجٕ ػ٤ِٚ أّالكٚ ٖٓ إ٣غجً ثُق٘ل٤ز 

ٝصو٤ِوْٛ ٝثّضؼٔجُْٜ، ٝثٝطٌ ثُن٤ِلز إ٠ُ ؽٔغ ثألٌٕثف ٝثُوٞاجر ٝأػِاٖ ػاٍَ ثُوجٝا٢ ثُٖاجكؼ٢"
(32)

ف٤ٜ٘اج  ،

ُا٠ ٓؾج٣ًٜاج ٝمْاٌس ثُْاِطز ُٝاْ صقوان ٟٔٞفٜاج. ٝكا٢ هدش ث٤ٌُْ٘ز إ٠ُ ثُؼجٓز ٝثًصجؿ ثُ٘جُ ٝػجهس ث٤ُٔاجٙ إ

كواو ًاجٕ ٣ٚاّ٘ق ٗلْاٚ كا٢  ،ثُٔوجدَ ث٤ُْج٢ّ ٝثُلو٢ٜ ث٢ُْ٘ ًجٕ ُِلوٚ ث٤ُٖؼ٢ ٗلِ ثُٖ ٕ ك٢ ػالهضٚ ٓغ ثُِْطز

ثُٔؼجًٝز ث٤ُْج٤ّّز، ٝثٗؼٍَ ػٖ ثُٞثهغ ٝٝٝغ ْٓجفز ًذ٤ٌر د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ثُقٌْ ٝثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ ٕؤٝٗٚ ٓٔج أًْذٚ 

ج ٖٓ ثُ  َ٘ثٛز ثألماله٤ز.ٗٞػي



 

  

                         

 

إُاا٠ إٔ ؽااجتس ثُوُٝااز ثُذ٤ٜ٣ٞااز ىثس ثَُ٘ٝػااجس ثُٖاا٤ؼ٤ز، كجّااضوطذش ثُٔاايٛخ ثُٖاا٤ؼ٢ ٝثُلو٤ااٚ ثُٖاا٤ؼ٢، 

ج آمٌ، ٝٛٞ ثُٖٔجًًز ث٤ُْج٤ّز ٝثُضقاجُق ٓاغ ثُْاِطز ٝثُولاَ ػِا٠  ج آمٌ ٜٝٓ٘ؾي ٓاج  طٌثصاٝكٌٝش ػ٤ِٜٔج ٝثهؼي

ثُض و٤ز "ُِض ٤ِّ ُضًٚٞ ثُؼالهز ٓغ ِّطجٕ  لؼ٤َ ٓذوأٗنٌثٟ ك٢ د٘جت ػٜو ؽو٣و، ٌُٖٝ ػذٌ صهذَ ٍٖٓ ثُـ٤ذز ٝث 

ثَُٓجٕ ثُي١ ٣ؤِّ ٌُٖػ٤ز ثٌُٖثًز ث٤ُْج٤ّز هٕٝ إٔ ٣ْضذؼو  ٌٖٓٝػ٤ز ثُِْطز"
(33)

. 

ج ّٕ صج٣ًل ثإلّالّ ث٤ُْج٢ّ إىٕ ٛٞ صج٣ًل ث ّضٜالى ثُضو٣ًؾ٢ ُِاو٣ٖ دٔاج  ثّض٘ضجؽي ُٔج ّذن، ٣ؾٍٞ ثُوٍٞ "إ

ٛٞ إ٣ٔجٕ ٝٗذغ كٞجةَ ٝٓٚوً إُٜجّ، ًٝجٗش ثُوُٝاز دٔاج ٛا٢ ؽٜاجٍ إلٗضاجػ ثُواٞر ثُواجٌٛر ًٝػج٣ضٜاج..."
(34)

ٛا٢  

ثٗنٌٟ ك٤اٚ أٛاَ ثُلواٚ دٔاج ُٜاْ ٓاٖ ّاِطز ٝصؼٌِ ٛيٙ ثُٔؼجهُز ؿ٤ٌ ثُٔضٞثٍٗز ثُ٘ل٤ٌ ثُٔؼٌك٢ ثُي١ ثُوجةٔز ديُي. 

ه٤٘٣ز ٝأماله٤ز، ك٢ صٞك٤ٌ ثُْ٘و ثإل٣و٣ُٞٞؽ٢ ٝث٤ُْج٢ّ ُِْاِطجٕ ػذاٌ إٗضاجػ أهد٤اجس كو٤ٜاز، صاوػْ ؽجٗاخ ثُقاجًْ 

ٝصووّ ّا٘ويث  ٛٞص٤ياج ُٔ٘ٚاذٚ؛ ك٤ٌلا٢ إٔ ْٗاضوٌا ثُؼ٘اج٣ٖٝ ثُذاجًٍر كا٢ ث٤ُْجّاز ثُٖاٌػ٤ز ٝثٌُضجداجس ثُضا٢ صؼ٘ا٠ 

ضاا٠ ٣٘ضٜاا٢ ًٙااوٛج إُاا٠ ٓووٓااز ػؾِاا٠ صلٚااـ ػااٖ ىُااي ث ٗقااوثً كاا٢ ٓااٞث٣ٍٖ ثُوااٟٞ كاا٢ دااجُقٌْ ٝثُنالكااز، ف

 ثُٔؾضٔغ، ٝد٤ٖ كٞثػ٤ِٚ ُٚجُـ ؽٜز ٝثفور ٝٝف٤ور ٢ٛ ثُذالٟ.

ٝ"٤ٚٗقز ثُِٔاٞى" ٝ"صاود٤ٌ ث٣ٌُجّاز" ٝ"ٌٓث٣اج ثُِٔاٞى" ٝ"٤ّجّاز  كؼ٘ج٣ٖٝ ٖٓ ٓغَ "ثألفٌجّ ثُِْطج٤ٗز"

ِاي" ٝ"ثألهح ثُٚاـ٤ٌ" ٝ"ثألهح ثٌُذ٤اٌ" " ٝ"ص٤َْٜ ثُ٘ظٌ ٝصؼؾ٤َ ثُظلاٌ كا٢ ثُِٔي ُٔ ِاي ٤ّٝجّاز ثُ ٔب أماالم ثُ

ٝ"ًّجُز ثُٚقجدز" ٝ"ٌّثػ ثُِٔٞى"، ٢ٛ ًِّٜج ٓؤُلجس صٔؾو ثُيثس ثُْاِطج٤ٗز، ٝصاٜ٘ؼ ّاِٞى ثُ٘ٚاـ ٝثُاٞػع 

 ُِقجًْ هٕٝ إٔ ص٘وُو ٝثهغ ثُلْجه ثُي١ ٣٘نٌ ثُْجفز ث٤ُْج٤ّز ٖٓ ثّضذوثه ٝصنِّق.

 ّٕ ٠ ث ُضَثّ دجُطجػز ُٜج، ٝػ٠ِ ثّاضٌٔثًٛج كا٢ ثفض٤اجٍ ثُْاِطز، ٝىُاي ٛاٞ فجُٜاج "ٓ٘طن ثُوُٝز ٣وّٞ ػِ إ

ج دٔج ْٛ هٞر ٓٞث٣ٍز ٣طِذٕٞ ثأل٣ٌٖٓ ٤ًِٜٔج، ٣طِذٕٞ ثُطجػز  ٞي ثُؾ١ٌٛٞ دٔج ٢ٛ ثُوٞر ثألّج٤ّز، ٝأَٛ ثُو٣ٖ أ٣

و ٝثٌٍُّٞ ٣ٝطِذٕٞ ثُِْطز ُِو٣ٖ"
(35)

ّٕ ثُِْطز ث٤ُْج٤ّز ُْ ٣ٜ٘  ُٜج داجٍ  ّاضلٌثه فضا٠ ٣ضقوان ُٜاج ث . ُيُي، كئ

ج ُ٘ل٢ صِي ثُِْطز ثُٔ٘جكْاز أٝ ٝأهٛاج  أدجُٔؾضٔغ، كٔج هثٓش ٛ٘جى ِّطز ٓٔجعِز ُٜج، كئّٜٗج   صٜو ّٓ ك٢ ٙ٘غ ف٤َ، إ

د٤ٖ ِّطز ٤ّج٤ّّز صوػ٢  ،أٝ ثفضٞثةٜج، ك٘ضجػ ثُِْطز ك٢ ثإلّالّ ػذجًر ػٖ ٌٙثع ػ٠ِ ٓٞثهغ ثُوٞر ك٢ ثُٔؾضٔغ

ٝدا٤ٖ ّاِطز ػ٤ِٔاز صاّوػ٢ ثًُٞثعاز ثُ٘ذ٣ٞاز، ك٤ٌإٞ ثُٚاٌثع ٝثُض٘اجكِ ػِا٠  ،ك٢ أًٝاٚ ثُنالكز ٝث٤ُ٘جدز ػٖ هللا

ْٓضٟٞ "ث٣ٌَُٓز" هذَ إٔ ٣ٌٕٞ ٙوثٓجي ػ٠ِ ْٓضٟٞ ث٤ُٔوثٕ. ٝثُق٤ِٚز ػجهر صْلٌ ػٖ ٝثهغ ًت٤خ ّٔضٚ ٓق٘ز 

 ُٔؾضٔغ.ثُٔغول٤ٖ ٝأٍٓز ثُلٌٌ ٓوجدَ ثٗضؼجٓ ث٤ُ٥ز ثُضق٤ٌٔز ُِؾج٤ُْٖ ػ٠ِ ثُؼٌٓ ٝٗلجى أٌْٓٛ ك٢ ث



 

   

                         

 

 :الهوامش

ٕ ثُلٌٌر ث٤ُْج٤ّز ك٢ ثُضج٣ًل ثإلّال٢ٓ: ٓؾِز ثُٔ٘طِن ثُؾو٣او ع -1 ّٞ ُِٝاوًضًٞ  .44ٗ  2001ٕاضجت ( ًد٤اغ  2ٝؽ٤ٚ هجٗٚٞ، صٌ

ػذو هللا ثُؼ١ٌٝ ًأ١ ٓـج٣ٌ ف٤ظ ٣ٌٟ ك٢ ٓٞهق ثُلوٜجت ٛيث صؾجٙ ثُنالكز ٕؾجػز ٝدطُٞاز ٝٓقجُٝاز كا٢ ٓقجًداز ث٤ُا ُ ٝٓاٖ 
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 116دٌٛجٕ ؿ٤ِٕٞ، ٗوو ث٤ُْجّز ثُوُٝز ٝثُو٣ٖ: ٗ  -3

 99 دٌٛجٕ ؿ٤ِٕٞ، ٗوو ث٤ُْجّز ثُوُٝز ٝثُو٣ٖ: ٗ -4

ذااز ث٣ٌُٞااش، أدااٞ ثُقْااٖ ثُٔااجًٝه١، ًضااجح ثألفٌااجّ ثُْااِطج٤ٗز ٝثُٞ ٣ااجس ثُو٤٘٣ااز: صقو٤اان أفٔااو ثُذـااوثه١، ٌٓضذااز هثً ثدااٖ هض٤ -5

 3ثُذجح ثألٍٝ ك٢ ػوو ثإلٓجٓز، ٗ ،1/1409-1989ٟ

 5ٗأدٞ ثُقْٖ ثُٔجًٝه١، ًضجح ثألفٌجّ ثُِْطج٤ٗز ٝثُٞ ٣جس ثُو٤٘٣ز:  -6

ْٟ بصُُٚ ٝؽذش ٟجػضٚ" ثٗظٌ ك٢ ىُي: ٓقٔو ػ٤ِٔ،  -7 ُن٘ كوٜجت ثُٔج٤ٌُز ثٌُالّ ك٢ ثإلٓجٓز ك٢ ؽِٔز ٝثفور ٢ٛٝ: "ٖٓ ثٕضوس ٝ

ٌ ثُؼالٓز م٤َِ: ٝدٜجٖٓاٚ فجٕا٤ضٚ ثُْٔأجر صْا٤َٜ ٓا٘ـ ثُؾ٤ِاَ، هثً ٙاجهً، داجح كا٢ د٤اجٕ فاو ٌٕؿ ٓ٘ـ ثُؾ٤َِ ػ٠ِ ٓنضٚ

. ٝثٌُٖؿ ثُٚـ٤ٌ ػ٠ِ أهٌح ثُْٔجُي إ٠ُ ٓايٛخ ثإلٓاجّ ثُٔجُاي ألفٔاو ثُاوًه٣ٌ، ٝدٜجٖٓاٚ فجٕا٤ز 456/ 4ٝأفٌجّ ثُذجؿ٤ز، ػ

 4/426ح ثُذـ٢، ػؼجًف ثُوجٌٛر، دجأفٔو ثُٚج١ٝ: إمٌثػ ٝص٤ْ٘ن ٓٚطل٠ ًٔجٍ ٝٙل٢، هثً ثُٔ

 ، 2000ٗ-1421أدٞ ٣ؼ٠ِ ثُلٌثت، ثألفٌجّ ثُِْطج٤ٗز: ٙققٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ٓقٔو فجٓو ثُلوٜا٢، هثً ثٌُضاخ ثُؼ٤ِٔاز د٤اٌٝس،  -8

20 
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، ثُلَٚ ثُْجهُ ٝثُؼٌٖٕٝ ك٢ ثمضالف ثألٓز ك٢ فٌْ ٛيث 1421/2001ًٍجً، هثً ثُلٌٌ ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ د٤ٌٝس، 
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 1/244ٓووٓز ثدٖ مِوٕٝ: ثُلَٚ ثُْجهُ ٝثُؼٌٖٕٝ ك٢ ثمضالف ثألٓز ك٢ فٌْ ٛيث ثُٔ٘ٚخ ٌٕٟٝٝٚ،   -11
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ًٔج كؼَ ثُوٌثت ك٢ ٍٖٓ ثُقؾجػ دٖ ٣ّٞق ثُغول٢ ثُي١ أٌّ ْٜٓ٘ ٍٛجت عالعز آ ف هضَ ٓؼظْٜٔ ٝك٤ْٜ ػِٔجت ثُقاو٣ظ ًٝذاجً   -22

ذ٤ٌ، ٝثُؾو٣ٌ دجُيًٌ ٛ٘ج أٗٚ ُْ ٣ٌلٌ ٛاؤ ت ثُناجًؽٕٞ ػِا٠ ثُْاِطز دٔاج ٣ؤًاو صٜجكاش ثُ٘ظ٣ٌاز ثُْا٤٘ز كا٢ ثُؼِٔجت ًْؼ٤و دٖ ؽ

 ثُنٌٝػ ػ٠ِ ثألةٔز ثُؾجة٣ٌٖ!

هاوّ ًِٔاز فاٍٞ ثُلض٘از هجُٜاج ػِا٢ داٖ أدا٢ أ . ُٝؼا23َ، ٗ 1985أدٞ ثُقْٖ ثألٕؼ١ٌ، ثإلدجٗز ػاٖ أٙاٍٞ ثُو٣جٗاز: د٤اٌٝس   -23
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ًٝٝثٙ أدٞ دٌٌ ثُط٢ٌٕٟٞ ك٢ ٌّثػ ثُِٔٞى: ثُذجح ثُقجه١ ػٌٖ ك٢ د٤جٕ ٓؼٌكز ثُنٚجٍ ثُض٢ ٢ٛ هٞثػو ثُِْطجٕ ٝ  عذاجس 
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