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 هكاحال يفإصالم الشوجة دون سوجوا وأثزه 

 )دراصة فقوًة مقارنة(

 فرع ينبع –أستاذ الفقه املساعد جبامعة طيبة باملدينة املنورة 



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13             ز. مجاٍ ؾانط عبس اهلل         ٓهاحاي يفإغالّ ايعٚد١ زٕٚ ظٚدٗا ٚأثطٙ  

 هكاحال يفإصالم الشوجة دون سوجوا وأثزه 

 )دراصة فقوًة مقارنة(

 البحح خصمل

بايٓهاح، ٖٚٞ َػأي١ إغـالّ ايعٚدـ١    ٜتٓاٍٚ ايبشح َػأي١ َٔ املػا٥ٌ املتعًك١
 زٕٚ ظٚدٗا، ٌٖ تجبت ايفطق١ بُٝٓٗا أّ ال، َٚاشا ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ آثاض.

ٚقس شنطت فٝ٘ أقٛاٍ ايعًُا٤ ٚأزيتِٗ َٚا ٜطز عًٝٗـا َـٔ َٓاقؿـ١، ثـِ بٝٓٓـت      
 ايكٍٛ ايطادح فٝٗا َع شنط غبب ايرتدٝح.

ِٓ َا  ٕٓ تٚأٖ ٕٓ ايطادح يف ٖصٙ املػأي١ ٖٛ ايكٍٛ بـأ  ٛقًت إيٝ٘ يف ٖصا ايبشح أ
عكس ايعٚد١ٝ بُٝٓٗا ٜبك٢ َٛقٛفًا، ٚال ذنٌ يًُطأ٠ إٔ تتعٚز خالٍ ايعس٠، فـذشا أغـًِ   
ٕٓ املـطأ٠   ايعٚز خالٍ ايعس٠ فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا، ٚإشا اْتٗت ايعٓس٠ ٚمل ٜػًِ ايعٚز فذ

ٙ، ٚإشا أضازت ايرتٓبل ٚاالْتااض إلغالَ٘ فًٗا شيـو، فـذٕ   هلا اسبل يف ايعٚاز َٔ غري
أغًِ فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا األٍٚ زٕٚ ساد١ إىل دبسٜس ايعكس، ٚيف مجٝع األسٛاٍ ذبطّ 

 َعاؾطتٗا َا مل ٜػًِ، ٖٚصا ايكٍٛ ٜٛافل َككٛز ايؿاضع اسبهِٝ.
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Abstract 

The research contains the question of issues related to being 

married, a question of Islam women without husbands, proving the 

band between them or not, and what the consequent effects. 

The stating scholarly and their evidence and from the 

discussion, and then showed the correct with the reason for the 

shootout. 

The most important findings in this research that the correct 

view in this matter is to say that the marriage contract between 

them remains suspended, it is not permissible for a woman to marry 

during the waiting If safest pair preparing their marriage is 

reinstated, and if finished preparing did not escape the pair, women 

have the right to marry than others, and if they want the internship 

and wait for the conversion to Islam it may, the safest first their 

marriage is reinstated without the need to renew the contract, and in 

all cases deprive unable to have intercourse unless it delivers. 
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 املقدمة:

إٕ اسبُس هلل حنُسٙ ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتػفطٙ، ْٚعٛش بـاهلل َـٔ ؾـطٚض أْفػـٓا َٚـٔ      
غ٦ٝات أعُايٓا، َٔ ٜٗسٙ اهلل فال َهٌ ي٘ َٚٔ ٜهًٌ فال ٖازٟ ي٘، ٚأؾٗس إٔ ال إي٘ 

َٓا بعس:  إال اهلل ٚسسٙ ال ؾطٜو ي٘، ٚأؾٗس إٔ ضبُسًا عبسٙ ٚضغٛي٘، أ

ٕٓ ايٓٓهاح َٔ غٓٔ اهلل ٚآٜات٘ اييت اَنٓت بٗا ع٢ً عبازٙ، ٚدعٌ بـ  ايـعٚد     فذ
ِٓ إال بٗـصٙ ايٛغـ١ًٝ،       َٛز٠ ٚضمح١، ٚدعٌ عُاض٠ ايهٕٛ ٚبكا٤ ايٓٓـٛع اإلْػـاْٞ ال ٜـت

 ٖٚصا عاّ زبُٝع ايٓاؽ َػًُ  ٚغريِٖ.

 املػـًُ ، ٚأقـطٓ   ٚقس ٚنع اإلغالّ أغؼ ايعٚاز ٚنٛابط٘ اييت بٗا ٜـتِ بـ   
َّعـا فٗٓـا تٓؿـأ     ًِ أسس ايعٚد  أٚ أغـًُا غري املػًُ  ع٢ً أْهشتِٗ، يهٔ إشا أغ

 .يسٜٓا قٛض َتعسز٠ ربتًف باختالفٗا األسهاّ

َٚٔ املػا٥ٌ اييت ٚقع فٝٗا خالف ب  أٌٖ ايعًِ: َػأي١ إغـالّ ايعٚدـ١ زٕٚ   
ظٚدٗا، ٖٚصٙ املػأي١ ُٜشتـاز إيٝٗـا ا ٕ أنجـط َـٔ قبـٌ; بػـبب اخـتالني املػـًُ          

  يف اإلغالّ، فتشتاز املطأ٠ ايـيت أغـًُت إىل   بػريِٖ، ٚزخٍٛ ايهجري َٔ غري املػًُ
َعطف١ سهِ اهلل تعاىل يف بكا٥ٗا َع ظٚدٗـا ايـصٟ مل ُٜػـًِ بعـس، فٗـٌ تبكـ٢ َعـ٘ أّ        
تفاضق٘، ٚإشا مل ُٜشهِ بايفطام بُٝٓٗا ٌٖ ذنٌ هلا ايبكا٤ َع٘ َٚعاؾطت٘ َعاؾط٠ األظٚاز 

 أّ ال؟

كٗا٤ قسميًا ٚسسٜجًا فٝٗا، َع ٚقس أسببت ايبشَح يف ٖصٙ املػأي١ ٚبٝإ أقٛاٍ ايف
 شنط أزّيتِٗ َٚٓاقؿتٗا ٚبٝإ ايطادح َٓٗا ٚغبب ايرتدٝح.

ًْٛٓا َٔ َكس١َ ٚمتٗٝس ٚثالث١ َطايب ٚخامت١.  ٚقس دعًت ايبشح َه

ٌٓ ايٓعاع فٝٗا.  ايتُٗٝس: قٛض٠ املػأي١ ٚذبطٜط ضب
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 َصاٖب ايفكٗا٤ يف املػأي١. املطًب األٍٚ:

 ا٤ يف املػأي١ َٚٓاقؿتٗا.املطًب ايجاْٞ: أزّي١ ايفكٗ

 املطًب ايجايح: ايكٍٛ ايطادح يف املػأي١ ٚغبب ايرتدٝح.

 اشبامت١: ٚقس بٝٓٓت فٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا يف ٖصا ايبشح.

 ٚقس سطقت يف ٖصا ايبشح ع٢ً اتباع املٓٗذ١ٝ املتبع١ يف ايبشٛخ ايع١ًُٝ َٚٓٗا:

 ععٚت ا ٜات إىل غٛضٖا. -1

إىل َااْٗا، فُا نإ َٓٗا يف ايكشٝش  انتفٝت بايععٚ إيُٝٗا، ععٚت األسازٜح  -2
 َٚا نإ يف غريُٖا ادتٗست يف تػطري سهِ ايعًُا٤ عًٝ٘.

ععٚت ا ضا٤ ايفك١ٝٗ ملااْٗا َٔ نتب ايفكٗا٤ املعتُس٠ يف نٌ َصٖب، َع ايععٚ  -3
 أسٝاًْا إىل نتب ايفك٘ املكاضٕ ناجملُٛع يًٟٓٛٚ، ٚاملػين البٔ قسا١َ.

أزّي١ ايفكٗـا٤ ألقـٛاهلِ ْٚاقؿـتٗا، ثـِ بٝٓٓـُت ايكـٍٛ ايـٓطادح َـع غـبب          شنطت  -4
 ايٓتطدٝح.
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 متوًد

 صىرة املضألة وحتزيز حمّل الهشاع

ٚٓز غري َػً ، غٛا٤ نإ نتابًٝا أّ ٚثًٓٝا أّ ِ ابتسا٤ّال دنٛظ يًُطأ٠ املػ١ًُ إٔ تتع

٘ ; ٚشيـ غري شيو، ٚإشا ٚقع َجٌ ٖصا ايعٚاز فٗٛ باطٌ بذمجاع املـصاٖب  ٹ  و يكٛيـ

 چ    ڭ  ڭ  ڭچ ، قاٍ ابٔ نجري: )قٛي٘ تعـاىل: چ    ڭ  ڭ  ڭچ
   )ٓٔ  ،(1) ذبطِٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً عبازٙ املؤَٓ  ْهاح املؿـطنات ٚاالغـتُطاض َعٗـ

ٕٓ املؿطى ال ٜطأ املؤ١َٓ بٛدـ٘ ملـا يف شيـو َـٔ      ٚقاٍ ايكططيب: )ٚأمجعت األ١َ ع٢ً أ
ايعٚدإ يف األقٌ غري َػًُ ، فأغـًُا َعـًا    فذشا نإ ،(2) ايػهان١ ع٢ً اإلغالّ(

ٕٓ)قاٍ ابٔ عبس ايرب:  فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا، ايـعٚد  إشا أغـًُا َّعـا يف     أمجع ايعًُا٤ أ
ٕٓ هلُا املكاّ ع٢ً ْهاسُٗا إال إٔ ٜهٕٛ بُٝٓٗا ْػب أٚ ضنـاع ٜٛدـب    ساٍ ٚاسس٠ أ
ٕٓ ٌٓ ايتشطِٜ، ٚأ ، ًااّ َعٗا إشا أغًُا َعَٔ نإ ي٘ ايعكس عًٝٗا يف ايؿطى نإ ي٘ املك ن

ٕٓ عا١َ أقشاب ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ نـاْٛا      ٚأقٌ ايعكس َعفٞ عٓ٘ أل
فأغًُٛا بعس ايتعٜٚر، ٚأقطٚا ع٢ً ايٓهـاح األٍٚ ٚمل ٜعتـرب يف أقـٌ ْهـاسِٗ      ًانفاض

ٚإٕ أغًِ أسـسُٖا زٕٚ ا خـط فـال رنًـٛ     ، (3) (ؾطٚني اإلغالّ ٖٚصا إمجاع ٚتٛقٝف
  :األَط َٔ سايت

إٔ ٜػًِ ايعٚز، ففٞ ٖصٙ اسباي١ ُٜٓاـط، إٕ ناْـت ايعٚدـ١  ـٔ      اسباي١ األٚىل:
ٜكح اغتُطاض ايعٚاز َعٗا نإٔ تهٕٛ نتاب١ٝ، فذْٓ٘ عًـ٢ ْهاسـ٘ َٓٗـا; ٚشيـو يكٛيـ٘      

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ٹ چ 

ٌٓ       (4) چەئ  وئ  وئ  ۇئ ات، ْهـاح ايهتابٝــ  فكـس أبـاح اهلل يٓـا بـٓل ايهتـاب سـ
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يف ٖصٙ اسباي١ ٜبك٢ عًـ٢ َـا ٖـٛ عًٝـ٘ ٚال ٜٓفػـذ إال إشا أضاز       ٓهاحعكس ايٚبايتايٞ ف
 ايعٚز فطاقٗا فً٘ شيو بؿطني إٔ تأخص ناٌَ سكٛقٗا.

قاٍ أبٛ بهط ازبكام: )االختالف يف ْهاح ايهتاب١ٝ ع٢ً أحنا٤ طبتًفـ١، َٓٗـا:   
َٓٝات، فٗصا ال خالف ب  ٔٓ ش ٔٓ إشا ن  ايػًف ٚفكٗا٤ األَكاض إباس١ ْهاح اسبطا٥ط َٓٗ

 .(5) فٝ٘ إال ؾ٦ًٝا ٜط٣ٚ عٔ ابٔ عُط أْٓ٘ نطٖ٘(

ٕٓ) :اسبه١ُ َٔ َٓع ظٚاز املػ١ًُ َٔ نتابٞٚ اإلغالّ ٜعًٛ ٚال ٜعًـ٢ عًٝـ٘،    أ

ڦ  ڦ    ڄ  ٹ ٹ چ فايعٚز ي٘ قٛا١َ ع٢ً ظٚدتـ٘ ٖٚـصا  ٓـٛع يف سـل ايهـافط،      

ََٔ ع٢ً املطأ٠  ثِ إْ٘ ال چڄ   ڄ  ڄ  ڃ ٝـٌ إىل ايعاطفـ١ أنجـط    ٖٚٞ مت -ُٜؤ
إٔ تتأثط بعٚدٗـا إشا زعاٖـا يسٜٓـ٘، ٚنـصيو ال ٜـؤَٔ عًـ٢ األٚالز إٔ        -َٔ ايطدٌ

ٜتابعٛا أباِٖ ع٢ً نفطٙ، فٗصٙ بعض اسبهِ َٔ َٓع ظٚاز املػ١ًُ بايهتابٞ، أَا ظٚاز 
املػًِ بايهتاب١ٝ فًٝػت فٝ٘ ٖصٙ املفاغس فايكٛا١َ يًُػًِ، ٚقس ٜؤثط عًٝٗا فٝٗسٜٗا اهلل 

عاىل ع٢ً ٜسٜ٘، نُا أْ٘ َهًف بتٓؿ١٦ أٚالزٙ تٓؿ١٦ إغـال١َٝ تكـِٝٗ َتابعـ١ أَٗـِ يف     ت
ٚضغـٛهلا،   -غـري املبـسٍ    -زٜٓٗا، نُا إٔ املػًِ إشا تعٚز نتاب١ٝ فٗٛ ٜـؤَٔ بهتابٗـا   

َٕٛٓ َعٗا أغاغًا يًتفاِٖ يف ازب١ًُ ميهٔ َع٘ يًشٝا٠ إٔ تػـتُط، أَـا ايهتـابٞ فـذشا      فٝه
ؤَٔ بسٜٓٗا ٚال أسهاَ٘ إطالقًا ٚال صباٍ يًتفاِٖ َع٘ يف أَط ال تعٚز مبػ١ًُ فٗٛ ال ٜ

 .(6) (ٜؤَٔ ب٘ ن١ًٝ، ٚبايتايٞ فال صباٍ يًتفاِٖ ٚاي٥ٛاّ، ٚهلصا َٓع ٖصا ايعٚز ابتسا٤

 ٚإٕ ناْت ايعٚد١  ٔ ال ٜكح ْهاسٗا ابتسا٤ّ، فال رنًٛ األَط َٔ نطب :

زٜٓٓا، نُـا يـٛ ناْـت َـٔ ضباضَـ٘، أٚ      طّ عًٝ٘ ع٢ً ايتأبٝس يف ذبإٔ تهٕٛ ّ ٔ  األٍٚ:
شيو، فكس ٚقعت ايفطق١ ايؿطع١ٝ بُٝٓٗا فـٛضًا،   حنٛناْت بٝٓٗا ٚبٝٓ٘ ضناع١ ضبٓط١َ أٚ 

ٕٓ ايـعٚاز بُٝٓٗـا      تعاؾطٙ َعاؾط٠ األظٚازفال دنٛظ هلا إٔ  ، ألْٓ٘ سٓت٢ يـٛ أغـًُت فـذ
ٞ  ابٓـ١  تعٚدـت : قاٍ اسباضخ ضنٞ اهلل عٓ٘ بٔ ; ٚشيو سبسٜح عكب١باطٌ  إٖـاب  أبـ
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ٌ  َٛال٠ دا٤ت ًَهٗا قبٝش١ ناْت فًُا ايتُٝٞ ٞ : فكايـت  َهـ١  ألٖـ  أضنـعتهُا  إْـ
 أٌٖ غأيت ٚقس ي٘ شيو فصنط باملس١ٜٓ ٖٚٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إىل عكب١ فطنب
 .(7) غريٙ( ْٚهشت ففاضقٗا قٌٝ ٚقس نٝف: فكاٍ فأْهطٚا ازباض١ٜ

ففٞ ٖصٙ اسباي١ ٜعطض  ػت نتاب١ٝ،ٚيٝ إٔ تهٕٛ خاي١ٝ َٔ املٛاْع املؤٓبس٠، ايجاْٞ:
عًٝٗا اإلغالّ، فذٕ أبت اْفػذ ايٓهاح بُٝٓٗا فٛضًا; ألْٓ٘ ال ذنٌ ي٘ َٔ ايٓػا٤ إال 
املػًُات ٚايهتابٝات، ٖٚصٙ املطأ٠ يٝػت َػ١ًُ ٚال نتاب١ٝ، فال دنٛظ ْهاسٗا ابتسا٤، 

 .(8) ٚال االغتُطاض َعٗا َا زاَت ع٢ً زٜٓٗا ٚاعتكازٖا

إٔ تػًِ ايعٚد١ ٜٚبك٢ ظٚدٗا عًـ٢ زٜٓـ٘، ٖٚـصٙ أٜهـًا ال ربًـٛ َـٔ        ١:اسباي١ ايجاْٝ
 سايت :

إٔ ٜهٕٛ ايعٚز ّ ٔ ال ٜكٓح يًُػ١ًُ ايعٚاز َٓ٘، نـإٔ ٜهـٕٛ َـٔ انيـطَ       األٚىل:
عًٝٗا ع٢ً ايتأبٝس يف زٜٔ اإلغالّ، نُا يٛ نـإ َـٔ ضباضَٗـا، أٚ ناْـت بٝٓٗـا ٚبٝٓـ٘       

ايفطق١ ايؿطع١ٝ بُٝٓٗا فٛضًا، فـال دنـٛظ هلـا إٔ     ضناع١ ضبٓط١َ أٚ غري شيو، فكس ٚقعت
ٕٓ ايعٚاز بُٝٓٗا باطـٌ. ٚدنـٛظ هلـا إٔ     تػانٓ٘ يف َػهٔ ٚاسس، ألْٓ٘ سٓت٢ يٛ أغًِ فذ

ٚٓز غريٙ س  تٓتٗٞ عٓستٗا  .تتع

إٔ ٜهٕٛ ايعٚز ّ ٔ دنٛظ اغتُطاض ظٚادٗا َٓ٘ فُٝا يـٛ أغـًِ، يعـسّ ٚدـٛز      ايجا١ْٝ:
صا ايصٟ غٓبٝٓٓ٘ يف ٖصٙ ايٓسضاغـ١ َـٔ خـالٍ املطايـب     َٗاْع آخط، ٚأغًُت ظٚدت٘، ف

 ايتاي١ٝ:
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 األول ملطلبا

 مذاهب الفقواء يف املضألة

 اختًف ايفكٗا٤ قسميًا ٚسسٜجًا يف ٖصٙ املػأي١ ع٢ً أقٛاٍ:

 :َصٖب مجٗٛض ايعًُا٤ َٔ املايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ ٚاسبٓاب١ًايكٍٛ األٍٚ: 

ٚاسبٓاب١ً إىل أْ٘ إشا نإ إغالّ املطأ٠ شٖب مجٗٛض ايعًُا٤ َٔ املايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ 
قبٌ زخٍٛ ظٚدٗا بٗا ٚقعت ايفطق١ يف اسباٍ، ٚإشا نإ إغالَٗا بعس زخـٍٛ ظٚدٗـا   
بٗا، تّٛقفت ايفطق١ ع٢ً اْكها٤ ايعٓس٠، فـذٕ أغـًِ ايـعٚز قبـٌ اْكهـا٥ٗا بكٝـا عًـ٢        

يعٖـطٟ  ْهاسُٗا، ٚإٕ مل ٜػًِ سٓت٢ اْكهت ايعٓس٠ ٚقعت ايفطق١ بُٝٓٗا، ٖٚصا قـٍٛ ا 
ٚايًٝح ٚاسبػٔ بٔ قاحل ٚاألٚظاعٞ ٚإغشام، ٚحنٛٙ عٔ صباٖس، ٚعبس اهلل بٔ عُط 

 .(9)ٚضبُس بٔ اسبػٔ

 :َصٖب اسبٓف١ٝ: ايجاْٞ كٍٛاي

شٖب اسبٓف١ٝ إىل ايتفطٜل بـ  نـٕٛ ايـعٚد  َكـُٝ  يف زاض اإلغـالّ أٚ زاض      
ظٚدٗا، فذٕ  اسبطب، فذٕ نإ ايعٚدإ يف زاض اإلغالّ عطنت ايعٚد١ اإلغالّ ع٢ً

أب٢ ٚقعت ايفطق١ س٦ٓٝص ٚإٕ أغًِ اغتُطت ايعٚد١ٝ، ٚإٕ ناْا يف زاض اسبـطب ٚقـف   
شيو ع٢ً اْكها٤ ثالخ سٝض أٚ َهٞ ثالثـ١ أؾـٗط، فـذٕ مل ٜػـًِ ايـعٚز ٚقعـت       

 . (10) ايفطق١، ٖٚصٙ املس٠ تهٕٛ ع٢ً ايعٚد١ غٛا٤ ناْت َسخٛاًل بٗا أّ ال

ُٖا َـٔ أٖـٌ زاض اإلغـالّ إَـا     َٚع٢ٓ اختالف ايـساضٜٔ ٖٓـا إٔ ٜهـٕٛ أسـس    
باإلغالّ أٚ بايص١َ ٚا خط َٔ أٌٖ زاض اسبـطب فٝهـٕٛ سطبّٝـا نـافّطا، فأَـا إشا ناْـا       
ُّا يف زاض اسبـطب ٚا خـط يف    َػًُ  فُٗا َٔ أٌٖ زاض ٚاسس٠ ٚإٕ نإ أسسُٖا َكٝ

 . (11)زاض اإلغالّ
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 :َصٖب ابٔ سعّ َٚٔ َع٘ َٔ ايااٖط١ٜ: ايجايحكٍٛ اي

َٚٔ َع٘ َٔ ايااٖط١ٜ إىل اْفػار ايٓهاح مبذطز اإلغالّ، غٛا٤ شٖب ابٔ سعّ 
أغًِ بعسٖا بططف١ ع  أٚ أنجط أٚ مل ٜػًِ، ٚال غبٌٝ ي٘ عًٝٗا إال بٓهاح دسٜـس بعـس   
إغالَ٘، ٚسهاٙ ابٔ سعّ عٔ عُط بٔ اشبطاب ٚدابط بٔ عبس اهلل ٚعبس اهلل بٔ عباؽ 

ُـط بـٔ عبـس ايععٜـع ٚاسبػـٔ      ٚمحاز بٔ ظٜس ٚاسبهِ بٔ عتٝب١ ٚغـعٝس بـٔ دـبري ٚع   
 .(12)ايبكطٟ ٚعسٟ بٔ عسٟ ٚقتاز٠ ٚايؿعيب

ٕٓ ابٔ  ٚقس أْهط ابٔ ايكِٝٓ ع٢ً ابٔ سعّ ْػب١ ٖصا املصٖب إىل ايكشاب١، ٚأ
سعّ إُْٓا ْػب إىل بعض ايكشاب١ ٖصا ايكٍٛ بٓا٤ ع٢ً فُٗ٘ َٔ آثاض ضٜٚت عِٓٗ 

 .(13)َطًك١

 :تًُٝصٙ ابٔ ايكَِٝٓصٖب ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚ: ايطابع كٍٛاي

شٖب ؾٝذ اإلغالّ ابـٔ تُٝٝـ١ ٚٚافكـ٘ تًُٝـصٙ ابـٔ قـِٝ ازبٛظٜـ١ إىل أْٓـ٘ إشا         
أغًُت ايعٚد١ قبٌ ظٚدٗا مل ٜٓفػذ ايٓهاح بذغالَٗا، غٛا٤ بكٝت يف زاض اسبطب أٚ 
ٖادطت إىل زاض اإلغالّ، فذٕ أغًِ ايـعٚز قبـٌ اْكهـا٤ عـٓستٗا فٗـٞ ظٚدتـ٘، ٚإٕ       

ٓهح َٔ ؾا٤ت، ٚإٕ أسٓبت اْتاطت٘، فذٕ أغًِ ناْت ظٚدت٘ اْكهت عٓستٗا فًٗا إٔ ت
 .(14) َٔ غري ساد١ إىل دبسٜس ْهاح

ٚيهٔ يف فرت٠ ايعس٠ أٚ االْتااض، ال دنٛظ يًُطأ٠ إٔ تبكـ٢ َـع ظٚدٗـا يف بٝـت     
ٌٓ ي٘ ٚطؤٖا ٚال َعاؾطتٗا َعاؾط٠ األظٚاز، ٚال  ٚاسس، ٚتهٕٛ ناألدٓب١ٓٝ عٓ٘، فال ذن

ٚال قػِ; ٚاألَط يف شيو إيٝٗـا ال إيٝـ٘، فًـٝؼ ٖـٛ يف ٖـصٙ      سهِ ي٘ عًٝٗا ٚال ْفك١ 
ٌٓ ٚد٘، ٚال ذنتاز إشا أغًِ إىل ابتسا٤ عكس ذنتاز فٝ٘  اسباٍ ظٚدًا َايهًا يعكُتٗا َٔ ن
ٞٓ ٚؾٗٛز َٚٗط ٚعكـس، بـٌ إغـالَ٘ مبٓعيـ١ قبٛيـ٘ يًٓهـاح، ٚاْتااضٖـا مبٓعيـ١          إىل ٚي

ٞٓ ٚابٔ عباؽ .(15) اإلدناب  .(16)ٚايٓدعٞ ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ َصٖب عً
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قٍٛ بعض املعاقطٜٔ نايؿٝذ ٜٛغف ايكطناٟٚ ٚايؿٝذ عبس اهلل : اشباَؼ كٍٛاي
 :ازبسٜع، ٚاجملًؼ األٚضٚبٞ يإلفتا٤ ٚايبشٛخ

ٕٓ بكـا٤ ايـعٚز َـع       ٕٓ اختالف ايسٜٔ ال ٜبطٌ عكـس ايٓٓهـاح، ٚأ ٖٚؤال٤ ٜطٕٚ أ
 ٚ ال تٛقـف  ظٚدت٘ َع اختالف ايسٜٔ ايطاضئ بعس ايعٚاز ال ٜكسح يف أقٌ ايـسٜٔ، 

ايعالق١ بُٝٓٗا بايفػاز، ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ٜباح يًعٚد١ إٔ تبك٢ َـع ظٚدٗـا ايهـافط إشا    
ٕٓ اإلبكـا٤ عًـ٢ قـش١ عكـس        نإ غري ضباضب يسٜٓٗا، ٚعؿطتُٗا ايعٚدٝـ١ َباسـ١; أل

 .(17) ايٓهاح بُٝٓٗا ٜٛدب ايعؿط٠ باملعطٚف، ٚايٛني٤ َٔ شيو

 املطلب الجانٌ

 أدلة الفقواء يف املضألة

ٍٓ أقشاب نٌ قٍٛ ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ مبذُٛع١ َـٔ األزّيـ١، أبٝٓٓٗـا َـٔ      اغتس
 خالٍ ايفطٚع ايتاي١ٝ:

 :مجٗٛض ايعًُا٤ َٔ املايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ ٚاسبٓاب١ًايفطع األٍٚ: أزّي١ 

 :ا ًٜٞاغتسٍ ازبُٗٛض ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘ مب

ٕٓ ًَو ايٓهاح غري َتأَا نٕٛ ايفطق١ ذبكٌ قبٌ ايسخٍٛ فٛض إغالَٗا; ف -1 أّنس أل
ٕٓ ايطالم قبٌ ايسخٍٛ ٜكطع ايٓهاح يف ، ٚألبايسخٍٛ فٝٓكطع مبذٓطز اإلغالّ

 اسباٍ، ٚنصيو اإلغالّ قبٌ ايسخٍٛ ٜكاؽ عًٝ٘.

َٓا إشا  -2 نإ إغالَٗا بعس زخٍٛ ظٚدٗا بٗا، تّٛقفت ايفطق١ ع٢ً اْكها٤ ايعٓس٠، ٚأ
اْكهت فذٕ أغًِ ايعٚز قبٌ اْكها٥ٗا بكٝا ع٢ً ْهاسُٗا، ٚإٕ مل ٜػًِ سٓت٢ 

ٍٓ ي٘ مبا ًٜٞ:ايعٓس٠ ٚقعت ايفطق١ بُٝٓٗا  ، فكس اغُتس
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ٕٓ اَطأ٠ ٖادطت إىل اهلل ضٟٚ عٔ ضبُس بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ أْٓ٘ قاٍ  -أ : )مل ٜبًػٓا أ
ٚضغٛي٘، ٚظٚدٗا نافط َكِٝ يف زاض ايهفط، إاّل فٓطقت ٖذطتٗا بٝٓٗا ٚب  

 .(18) ظٚدٗا، إاّل إٔ ٜكسّ ظٚدٗا َٗادطًا قبٌ إٔ تٓكهٞ عٓستٗا(

ٕٓ ٖصا تكطٜح َٔ ايعٖطٟ ُٓا نإ دنطٟ يف عٗس ايـٓيب قـ٢ً    ٚد٘ ايسالي١: أ ع
إٔ إغالّ أسس ايعٚد  ٜفٓطم بُٝٓٗا، ٚأُْٓٗـا إٕ أضازا ايعـٛز٠ إىل   َٔ  اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

، سٝاتُٗا ايعٚد١ٝ بسٕٚ عكس دسٜـس ٜػـتًعّ إٔ ٜهـٕٛ ايطدـٛع يف ايعـس٠ ال بعـسٖا      
ٕٓ ضب ٍٓ ع٢ً أ ٌٓ االغتسالٍ بعس ايٓسخٍٛ ال قبً٘; ألْٓـ٘ ال عـٓس٠ إال   ٚنْٛ٘ شنط ايعٓس٠ ٜس

 ع٢ً املسخٍٛ بٗا.

ٕٓ غٓسٙ نـعٝف ٚقـس قـاٍ ايطشـاٟٚ عٓـ٘:       ٚقس أدٝب عٔ ٖصا االغتسالٍ بأ
 .(19) )ٖٚٛ َٓكطع ال ٜكح االستذاز ب٘ يف األقٍٛ(

إغالّ ظٚد١ قفٛإ بٔ أ١َٓٝ ّٜٛ ايفتح، ٚإغالّ ظٚدٗا بعس ؾٗط، ٚمل ٜفٓطم  -ب
 . (20) غٍٛ اهلل ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّبُٝٓٗا ض

ّٓ سهِٝ بٓت اسباضخ بـٔ ٖؿـاّ ٜـّٛ ايفـتح ٖٚـطب ظٚدٗـا        ٚنصيو إغالّ أ
ّٓ سهِٝ إيٝ٘ يف ايُٝٔ ٚزعت٘ إىل اإلغـالّ فأغـًِ ٚقـسّ     عهط١َ إىل ايُٝٔ، فاضذبًت أ

 .(21) ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ، فأبكاُٖا ع٢ً ْهاسُٗا شيو

ٕٓ ايٓٓيب عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ أقطُٖا ع٢ً ْهاسُٗـا َـع تـأخط     ٚد٘ ايسالي١: أ
ٕٓ ايفرت٠ اييت ناْت تفكٌ ب  إغالَُٗا ٚإبكا٥ُٗا ع٢ً ْهاسُٗا  إغالّ أسسُٖا، إال أ

 ناْت قكري٠، ٚاييت ٖٞ فرت٠ ايعٓس٠.

االغتسالٍ بٗصٜٔ األثطٜٔ، بأُْٓٗا نعٝفإ غٓسًا، سٝـح أُْٗـا    ٚقس أدٝب عٔ
 .(22) َطغالٕ
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عتباض ايفطق١ باْكها٤ ايعس٠ ضزٙ طا٥ف١ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚأْهطٚٙ، فكس قـاٍ  ثِ إٕ ا
ٕٓ املطاع٢ يف أَط أبٞ ايعام ٚأَط ٖٓس ٚاَطأ٠ قفٛإ ٚغا٥ط  ابٔ سعّ: )َٔ أٜٔ يهِ أ

َٔ أغًِ إمنا ٖٛ ايعس٠؟ َٚٔ أخربنِ بٗصا؟ ٚيٝؼ يف ؾ٤ٞ َـٔ ٖـصٙ األخبـاض نًـٗا     
ابٔ ايكِٝ: )ٚأَا َطاعا٠ ظَـٔ ايعـس٠ فـال     ، ٚقاٍ(23) (شنط عس٠، ٚال زيٌٝ عًٝ٘ أقاًل
، ٚقاٍ أّٜهـا: )ٚبازبًُـ١ فتذسٜـس ضز املـطأ٠ عًـ٢      (24) زيٌٝ عًٝ٘ َٔ ْل ٚال إمجاع(

ظٚدٗا باْكها٤ ايعس٠، يٛ نإ ٖٛ ؾطع٘ ايصٟ دا٤ ب٘ ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ، يهـإ    
، (25) ٘(ٖصا  ا دنب بٝاْ٘ يًٓاؽ َٔ قبٌ شيو ايٛقت فذِْٗ أسـٛز َـا نـاْٛا إىل بٝاْـ    

ا ْـعٍ  ٚمّلـ  ،إمنا ْعٍ ذبطِٜ املػ١ًُ ع٢ً ايهافط بعـس قـًح اسبسٜبٝـ١   ٚقاٍ ابٔ َفًح: )
ٚال أثط هلا يف  ،ٚال شنط يًعس٠ يف سسٜح ،ايتشطِٜ أغًِ أبٛ ايعام فطزت عًٝ٘ ظٜٓب

 .(26)(بكا٤ ايٓهاح

ٕٓ اؾرتاني ايعس٠ ايصٟ شنطٙ ازبُٗٛض مل ٜطز فٝ٘ أثـط قـشٝح، ٚال    ٚبٗصا ٜتبٝٓٔ أ
ٍٓ ع٢ً سكٍٛ إبكا٤ ْهاٍح مل ٜػًِ ايـعٚز فٝـ٘   زيٝ ٌ قطٜح، ٚقس ثبت يف ايػ١ٓٓ َا ٜس

إال بعس ايعٓس٠ بػٓٛات، َٚع شيو مل ٜطايب ايعٚدإ بتذسٜس ايعكس، ٖٚٛ إغالّ أبـٞ  
ايعام ظٚز ظٜٓب بٓت ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚغـٝأتٞ بٝـإ شيـو َفٓكـاًل     

 .(27)عٓس شنط أزّي١ ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ

 ايفطع ايجاْٞ: أزّي١ اسبٓف١ٝ:

 اغتسيٛا ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘ مبا ًٜٞ:

يف زاض اإلغالّ بذمجـاع ايكـشاب١    ب  ايعٚد  اغتسيٛا ع٢ً قٛهلِ بٛقٛع ايفطق١ -1
َٔ بين َتِػًٔب أغًُت اَطأت٘، فعطض عُط ضنٞ  ع٢ً شيو; فكس ضٟٚ إٔ ضداًل

و مبشهـط َـٔ ايكـشاب١    اهلل عٓ٘ عًٝ٘ اإلغالّ فاَتٓع ففطم بُٝٓٗـا، ٚنـإ شيـ   
 . (28) ضنٞ اهلل عِٓٗ، فٝهٕٛ إمجاّعا
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ٚد٘ ايسالي١: أْٓ٘ يٛ ٚقعت ايفطق١ بٓفؼ اإلغالّ ملا ٚقعت اسباد١ إىل ايتفطٜل، 
ٕٓ صبٓطز اإلغـالّ ال ٜكتهـٞ    ُٓا عطض عًٝ٘ اإلغالّ، ثِ مّلا أب٢ فٓطم بُٝٓٗا، عًُٓا أ فً

 ّ فذٕ أغًِ ٚإال فرٓطم بُٝٓٗا.، ٚإُْٓا ُٜعطض عًٝ٘ اإلغالفػذ ايٓهاح ع٢ً ايفٛض

ٕٓ ايكك١ نعٝف١، َساضٖا ع٢ً صباٌٖٝ  .(29) ٚدناب عٔ اغتسالهلِ ٖصا بأ

ٕٓ اإلغالّ طاعـ١، ٚايطاعـ١ ال تهـٕٛ     -2 ٕٓ ايفطق١ ال تكع مبذٓطز إغالّ ايعٚد١، أل أ
     ٕٓ غببًا يتفٜٛت ْع١ُ ايعٚد١ٝ ٚاْكطاع ايٓهاح، يهٔ يٛ أبكٝٓـا ايٓهـاح بُٝٓٗـا فـذ

هٔ إٔ ذبكٌ، إش ال دنٛظ متهـ  ايهـافط َـٔ اغـتفطاف املػـ١ًُ،      َكاقسٙ ال مي
فُٝعطض اإلغالّ َٔ غري إنطاٙ ع٢ً ايعٚز سٓتـ٢ إشا أبـ٢ ايـسخٍٛ يف اإلغـالّ     
نإ إباؤٙ ٖصا غبب ايفطق١، ٖٚٛ ٜكًح يصيو ألْٓ٘ َعك١ٝ. يهٔ عطض اإلغالّ 

طـالم ايطدعـٞ   غري  هٔ إشا نإ َكًُٝا يف زاض اسبطب، فٝكاّ ؾطني ايب١ْٛٓٝ يف اي
    ٓٞ ٞٓ ثالخ سٝهات أٚ ثالث١ أؾٗط( َكاّ غبب ايفطقـ١، ٜٚهـٕٛ َهـ )ٖٚٛ َه

 .(30) َٓس٠ ايعٓس٠ مبٓعي١ تفطٜل ايكانٞ

 ٖٚصا االغتسالٍ ُٜذاب عٓ٘ َٔ عٓس٠ ٚدٛٙ:

يًٓهاح، ٚنصيو ايهفـط، قـشٝح،    ٕٓ اإلغالّ ال دنٛظ إٔ ٜهٕٛ َبطاًلإقٛهلِ  األٍٚ:
َّـا; ألٕ ايٓهـاح      يهٔ ال ًٜعّ بايهطٚض٠ َٔ عـسّ نـ   ٕٛ ايٓهـاح بـاطاًل إٔ ٜهـٕٛ الظ

َّا، فٝذٛظ يًكانـٞ إٔ ٜعذـٌ ايفطقـ١ طاملـا إٔ      باإلغالّ ٜكري دا٥ّعا بعس إٔ نإ الظ
املطأ٠ ٖٞ اييت اختاضت ٖصا، ٚضفعت األَط إيٝ٘، نُا أْ٘ دنٛظ هلا إٔ ترتبل إىل َا ؾا٤ 

 اهلل تٓتاط إغالّ ظٚدٗا طاملا ٖٞ اختاضت شيو.

٘ ثالث١ أسٛاٍ: ساٍ يعّٚ، ٚساٍ ذبطِٜ ٚفػذ، نُٔ أغًِ ٚذبت٘ َٔ فايٓهاح ي
ال دنٛظ ابتسا٤ ايعكس عًٝٗا، ٚساٍ دٛاظ ٚٚقف ٖٚٞ َطتب١ ب  املطتبت  ال ذنهِ فٝٗا 
بًعّٚ ايٓهاح ٚال باْكطاع٘ بايه١ًٝ، ٚيف ٖصٙ اسباٍ تهٕٛ ايعٚد١ با١ٓ٥ َٔ ٚد٘ زٕٚ 

 .(31) بٞ ايعام نُا غٝأتٞٚد٘، ٖٚهصا اسباٍ يف قك١ ايػٝس٠ ظٜٓب ٚأ
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ٚايٓهاح يف ٖصٙ املس٠ ال ذنهِ ببطالْ٘ ٚال بًعَٚ٘ ٚبكا٥٘ َٔ نـٌ ٚدـ٘، ٚهلـصا    
املطأ٠ ايـيت أغـًُت َـٔ أٖـٌ      -ضنٞ اهلل عٓ٘  –عُط بٔ اشبطاب  خٖٝط أَري املؤَٓ 

 .(32) اسبري٠ ٚمل ٜػًِ ظٚدٗا

قسٙ، فٗصا غري َػـًمِ،  أَا قٛهلِ: يٝؼ يف بكا٤ ايٓهاح فا٥س٠ يعسّ سكٍٛ َكا ايجاْٞ:
فبكا٤ ايعكس دا٥ّعا غري الظّ َٔ غـري متهـ  ايـٛني٤ خـري ضبـض، َٚكـًش١ ضادشـ١        

 .(33) يًعٚد  يف ايسْٝا ٚا خط٠ َٔ غري َفػس٠

فكس دبعٌ ٖصٙ املـس٠ فطقـ١ يًـعٚز يف إٔ ٜفّهـط يف اإلغـالّ، ٜٚتعـٓطف عًٝـ٘        
 ٚبايتايٞ ٜسخٌ فٝ٘.

عٚدإ َٔ أٌٖ زاض اسبطب، ٚأغًِ أسسُٖا، ٚاغتسيٛا ع٢ً قٛهلِ بأْٓ٘ إشا نإ اي -3

    ٘ ﮴  ٹ چ  ٚخطز إىل زاض اإلغالّ، تكع ايفطق١ فـٛضًا الخـتالف ايـساضٜٔ بكٛيـ

 .(34) ا ١ٜچ   ....﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿

يف ٖصٙ ا ١ٜ نطٚب َٔ ايسالي١ عًـ٢ ٚقـٛع ايفطقـ١    )قاٍ أبٛ بهط ازبكام: 

ٚيٛ ناْت ايعٚد١ٝ  چ﮷  ﮸  ﮹   ﮺چ ٘: باختالف ايساضٜٔ ب  ايعٚد  ٖٞ قٛي

﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀﯁    چ  باق١ٝ يهإ ايعٚز أٚىل بٗا بإٔ تهٕٛ َع٘ سٝح أضاز، ٚقٛيــ٘: 

; ألْ٘ أَط بطز َٗطٖا ع٢ً ايعٚز، ٚيٛ ناْت ايعٚد١ٝ چ        چ  ٚقٛي٘: چ

     چ ٚقٛيـ٘:باق١ٝ ملا اغتشل ايعٚز ضز املٗط; ألْ٘ ال دنٛظ إٔ ٜػتـشل ايبهع ٚبسيـ٘، 

ٚيٛ نإ ايٓهاح األٍٚ باقًٝا ملـا دـاظ هلـا إٔ     چ                 

ٚايعك١ُ املٓع، فٓٗاْا إٔ منتٓع َٔ  چ    ڭ  ڭ  ڭ چ  تتعٚز ٜٚسٍ عًٝ٘ قٛي٘:
 .(35) (تعٚدنٗا ألدٌ ظٚدٗا اسبطبٞ
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  ٖ بـٛا  ٚميهٔ إٔ دناب عٔ اغتسالهلِ بٗصٙ ا ١ٜ بأْٓ٘ يٝؼ فٝٗا َا ٜكتهـٞ َـا ش
 :إيٝ٘ أقاًل

ــ٘ تعــاىل:   -أ ــسٍ عًــ٢ ايٓٗــٞ عــٔ ضز ايٓػــا٤   چ﮷  ﮸  ﮹   ﮺چ فكٛي إمنــا ٜ
يف زٜٓٗٔ، فأٜٔ يف ٖصا َا  املٗادطات إىل اهلل ٚضغٛي٘ إىل ايهفاض، خؿ١ٝ إٔ ٜفتنٓت

ُّا َٗـادّطا إىل اهلل     ٜكتهٞ ٚقٛع ايفطق١، ٚأْٗا ال تٓتاط ظٚدٗا ست٢ ٜكـري َػـً
 ٚضغٛي٘ ثِ تطز إيٝ٘؟ 

﯁    چ صيو قٛيـ٘ تعـاىل:   ن -ب إمنـا فٝـ٘ إثبـات ايتشـطِٜ بـ        چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  
املػًُ  ٚايهفاض ٚإٔ أسسُٖا ال ذنـٌ يخخـط، ٚيـٝؼ فٝـ٘ َـا ٜكتهـٞ ٚقـٛع        

 ايفطق١، ٚإٔ أسسُٖا ال ٜرتبل بكاسب٘ اإلغالّ فٝشٌ ي٘ إشا أغًُا.

طقـ١ فـّٛضا،   أّٜها يٝؼ فٝ٘ زيٌٝ عًـ٢ ٚقـٛع ايف   چ    چ  ٚقٛي٘ تعاىل: -دـ
فذعطا٤ ايعٚز َا أْفل إمنا ٖٛ تطٝٝب شباططٙ، ٚإشا اختاضت ظٚدتـ٘ إٔ ترتبـل   

 .بذغالَ٘ فًٗا شيو، ٚإشا أغًِ ضزت إيٝ٘ بايٓهاح األٍٚ

فٗـــٛ خطـــاب  چ           چ أَـــا قٛيـــ٘ تعـــاىل: -ز
يًُػًُ  َعطٛف ع٢ً غابك٘، غاٜت٘ ضفع اسبـطز عـِٓٗ إٔ ٜٓهشـٛا املؤَٓـات     

ٖٔ َٔ أظٚادٗٔ ٚربً  عِٓٗ، ٖٚصا إمنا ٜهٕٛ بعس اْكهـا٤ عـس٠   املٗاد طات إشا ٔب
املطأ٠ ٚاختٝاضٖا يٓفػٗا، ٚال ضٜب إٔ املطأ٠ إشا اْكهت عستٗا ربري ب  إٔ تتعٚز 

 َٔ ؾا٤ت ٚب  إٔ تكِٝ ست٢ ٜػًِ ظٚدٗا، فرتدع إيٝ٘. 

َ      چ ڭ  ڭ  ڭچ  ٚأَا قٛيـ٘ تعاىل: -ٖـ ١ فذمنـا تهـُٔ ايٓٗـٞ عـٔ اغـتسا
ْهاح املؿطن١ ٚايتُػو بٗا ٖٚٞ َك١ُٝ ع٢ً ؾطنٗا ٚنفطٖا، ٚيٝؼ فٝـ٘ ايٓٗـٞ   

 .(36) عٔ االْتااض ست٢ تػًِ ثِ ميػو بعكُتٗا
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ٚاغتسيٛا ع٢ً َصٖبِٗ نصيو مبا ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ أْ٘ قاٍ: )إشا أغًُت  -4
 .(37) ايٓكطا١ْٝ قبٌ ظٚدٗا فٗٞ أًَو بٓفػٗا(

٢ شيو، بٌ إٕ قٛي٘: )ٖٞ أًَو ُٜٚذاب عٔ ٖصا بأْٓ٘ يٝؼ فٝ٘ َا ٜسٍ عً
 .(38) بٓفػٗا( زٍ ع٢ً إٔ ايعكس ٜٓفػذ باختٝاض املطأ٠، ال مبذطز إغالَٗا

 ايفطع ايجايح: أزّي١ ابٔ سعّ َٚٔ َع٘ َٔ ايااٖط١ٜ:

 اغتسٍ ابٔ سعّ ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ مبا ًٜٞ:

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ٹ چ قٛي٘  -1

﮽  ﮾  ﮿  ﯀ ﯁                     ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻  ﮼ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ                   

 .(39)چٴۇ   ۋ  جئحئ  مئ    ىئيئ  جب  حب  خب

ٕٓ اهلل تعاىل سـٓطّ ضدـٛع املؤَٓـ١ إىل ايهـافط، ٚقـطح غـبشاْ٘        ٚد٘ ايسالي١: أ
١ بذغالَٗا، ٚقـٓطح  ٚتعاىل بإٔ ْهاسٗا َباح يًُؤَٓ ، فٗصا قطٜح يف اْكطاع ايعكُ

بإٔ ايصٟ ٜػًِ َأَٛض بإٔ ال ميػو عك١ُ نافط٠، فكح إٔ غـاع١ ٜكـع اإلغـالّ، أٚ    
ايطز٠، فكس اْكطعت عك١ُ املػ١ًُ َٔ ايهافط، ٚعك١ُ ايهافط٠ َٔ املػًِ غٛا٤ أغًِ 

 .(40) أسسُٖا ٚناْا نافطٜٔ، أٚ اضتس أسسُٖا ٚناْا َػًُ 

 تهٞ تعذٌٝ ايفطق١:ُٜٚٓاقـ شيو بأْٓ٘ يٝؼ يف ا ١ٜ َا ٜك

إمنــا ٜــسٍ عًــ٢ ايٓٗــٞ عــٔ ضز ايٓػــا٤   چ﮷  ﮸  ﮹   ﮺چ فكٛيــ٘ تعــاىل:   -أ
املٗادطات إىل اهلل ٚضغٛي٘ إىل ايهفاض، فأٜٔ يف ٖـصا َـا ٜكتهـٞ أْٗـا ال تٓتاـط      

ُّا َٗادّطا إىل اهلل ٚضغٛي٘ ثِ تطز إيٝ٘.  ظٚدٗا ست٢ ٜكري َػً



 29             ز. مجاٍ ؾانط عبس اهلل         ٓهاحاي يفإغالّ ايعٚد١ زٕٚ ظٚدٗا ٚأثطٙ  

﯁  چ  ٚنصيو قٛي٘ تعاىل: -ب إمنـا فٝـ٘ إثبـات ايتشـطِٜ بـ        چ  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  
املػًُ ، ٚايهفاض ٚإٔ أسسُٖا ال ذنٌ يخخط، ٚيٝؼ فٝ٘ إٔ أسسُٖا ال ٜرتبل 

 بكاسب٘ اإلغالّ فٝشٌ ي٘ إشا أغًُا. 

فٗــصا خطــاب   چ           چٚقٛيــ٘ تعــاىل:   -دـــ
ٖٔ َـٔ         يًُػًُ  ٚضفع يًشـطز عـِٓٗ إٔ ٜٓهشـٛا املؤَٓـات املٗـادطات إشا ٔبـ

ظٚادٗٔ ٚربً  عِٓٗ، ٖٚصا إمنـا ٜهـٕٛ بعـس اْكهـا٤ عـس٠ املـطأ٠ ٚاختٝاضٖـا        أ
يٓفػٗا، ٚال ضٜب إٔ املطأ٠ إشا اْكهت عستٗا ربـري بـ  إٔ تتـعٚز َـٔ ؾـا٤ت      
ٚب  إٔ تكِٝ ست٢ ٜػًِ ظٚدٗا، فرتدع إيٝ٘ إَا بايعكس األٍٚ، ٚإَا بعكس دسٜس 

 ع٢ً قٍٛ َٔ ٜط٣ اْفػار ايٓهاح مبذطز اْكها٤ ايعس٠.

ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝٓ: )فًٛ أْا قًٓا إٕ املطأ٠ تبك٢ ضببٛغ١ عًـ٢ ايـعٚز ال منهٓٗـا إٔ    
تتعٚز بعس اْكها٤ ايعس٠ ؾا٤ت أّ أبت يهإ يف ا ١ٜ سذ١ عًٝٓا، ٚحنٔ مل ْكٌ شيـو  
ٚال غريْا َٔ أٌٖ اإلغالّ، بٌ ٖٞ أسل بٓفػٗــا، إٕ ؾـا٤ت تعٚدـت ٚإٕ ؾـا٤ت     

 . (41) تطبكت(

فذمنا تهـُٔ ايٓٗـٞ عـٔ اغـتسا١َ      چ ڭ  ڭ  ڭچ ٚأَا قٛيـ٘ تعاىل:   -ز
ْهاح املؿطن١ ٚايتُػو بٗا ٖٚٞ َك١ُٝ ع٢ً ؾطنٗا ٚنفطٖا، ٚيٝؼ فٝ٘ ايٓٗـٞ  

 عٔ االْتااض ست٢ تػًِ ثِ ميػو بعكُتٗا.

فذٕ قٌٝ: فٗٛ يف ايرتبل  ػو بعكُتٗا، قًٓا: يٝؼ نصيو، بٌ ٖـٞ َتُهٓـ١   
ٚيـٛ ناْـت ايعكـ١ُ بٝـسٙ ملـا أَهٓٗـا       بعس اْكها٤ عستٗا َٔ َفاضقت٘ ٚايتعٚز بػريٙ، 

 شيو. 
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ٚأٜهًا فا ١ٜ إمنا زيت ع٢ً إٔ ايطدٌ إشا أغًِ ٚمل تػًِ املطأ٠ أْ٘ ال ميػهٗا، 
بٌ ٜفاضقٗا، فذشا أغًُت بعسٙ فً٘ إٔ ميػو بعكُتٗا ٖٚٛ إمنا أَػو بعك١ُ َػ١ًُ 

 .(42) ال نافط٠

ٍٓ ابٔ سعّ نصيو ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ بكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل -2  عًٝ٘ ٚغًِ: ٚاغتس
 .(43) )املٗادط َٔ ٖذط َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘(

ٕٓ نٌ َٔ أغًِ فكس ٖذط ايهفط ايصٟ قس ْٗٞ عٓ٘ فٗٛ َٗـادط،   ٚد٘ ايسالي١: أ
 ٚاهلذط ٖٛ ايرتى، ٜٚػتًعّ َٔ ٖصا إٔ ترتى املطأ٠ ظٚدٗا فٛض إغالَٗا.

 ُٜٚذاب عٔ ٖصا االغتسالٍ مبا ًٜٞ:

ٕٓ ٖصا اسبسٜح يٝؼ فٝ٘ َا ٜفٝس إٔ -أ ايعٚز إشا أغًِ بعس ظٚدت٘ يف عـستٗا أٚ بعـس    أ
 اْكها٥ٗا أْ٘ ذنتاز إىل عكس دسٜس.

ٕٓ ٖصا خالف املعًّٛ املتٛاتط َٔ ؾطٜع١ اإلغـالّ، فذْـ٘ قـس عًـِ إٔ املػـًُ        -ب أ
ايصٜٔ زخًٛا يف اإلغالّ نإ ٜػبل بعهِٗ بعهـًا بـايتهًِ بايؿـٗازت ، فتـاض٠     

نُا أغًِ نجري َٔ ْػا٤ قطٜـ ٚغريِٖ  ٜػًِ ايطدٌ ٚتبك٢ املطأ٠ َس٠ ثِ تػًِ،
 قبٌ ايطداٍ، ٚتاض٠ ٜػًِ ايطدٌ قبٌ املطأ٠ ثِ تػًِ بعسٙ مبس٠ قطٜب١ أٚ بعٝس٠.

فذٕ قٌٝ ٖصا زيٌٝ قس تططم إيٝ٘ االستُاٍ، ٖٚٛ استُـاٍ إٔ ٜهـٕٛ ٖـصا قبـٌ     
ذبطِٜ ْهاح املؿطن ، قًٓا: يكس أغًِ ايٓاؽ ٚزخًٛا يف زٜـٔ اهلل أفٛاّدـا بعـس ْـعٍٚ     

مبهـ١،   (44) طِٜ املؿطنات ْٚعٍٚ ايٓٗٞ عٔ ايتُػو بعكِ ايهٛافط، فأغًِ ايطًكا٤ذب
ِٖٚ خًل نجري ٚأغًِ أٖـٌ ايطـا٥ف، ٖٚـِ أٖـٌ َسٜٓـ١، ٚنـإ إغـالَِٗ بعـس إٔ         

، ْٚكب عًِٝٗ املٓذٓٝل، ٚمل ٜفتشٗا، ثـِ قػـِ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ساقطِٖ ايٓيب
َٚفدـس   غٓا٥ِ سٓ  بازبعطا١ْ، ٚاعتُط عُط٠ ازبعطا١ْ،  ثِ ضدع باملػًُ  إىل املس١ٜٓ، ثـِ 

َْٚفس ايطا٥ف فأغًُٛا ْٚػاؤِٖ بايبًس مل ٜػـًُٔ، ثـِ ضدعـٛا ٚأغـًِ ْػـاؤِٖ بعـس       
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شيو، فُٔ قاٍ إٕ إغالّ أسس ايعٚد  قبٌ ا خط ٜٛدب تعذٌٝ ايفطق١ قبٌ ايسخٍٛ 
أّ   ٔ أغًِ ٌٖ زخًـت باَطأتـو   أٚ بعسٙ فكٛي٘ َكطٛع خبط٦٘، ٚمل ٜػأٍ ايٓيب أسسًا

بٌ نٌ َٔ أغًِ ٚأغًُت اَطأت٘ بعسٙ فٗٞ اَطأت٘ َٔ غري دبسٜس ْهاح، ٚقس قسّ  ،ال
عًٝ٘ ٚفٛز ايعطب ٚناْٛا ٜػًُٕٛ ثِ ٜطدعٕٛ إىل أًِٖٝٗ فٝػًِ ْػاؤِٖ ع٢ً أٜسِٜٗ 

ٚأبا َٛغ٢ إىل ايُٝٔ فأغًِ ع٢ً أٜسِٜٗ َٔ  ًابعس إغالّ أظٚادٗٔ، ٚبعح عًّٝا َٚعاش
طداٍ ٚايٓػا٤، َٚعًّٛ قطعًا إٔ ايطدٌ نـإ ٜـأتِٝٗ فٝػـًِ    ال ذنكِٝٗ إال اهلل َٔ اي

قبٌ اَطأت٘ ٚاملطأ٠ تأتِٝٗ فتػًِ قبٌ ايطدٌ، ٚمل ٜكٛيٛا ألسـس يـٝهٔ تًفاـو ٚتًفـ      
اَطأتو باإلغالّ يف إٓ ٚاسس ي٦ال ٜٓفػذ ايٓهاح، ٚمل ٜفطقٛا بـ  َـٔ زخـٌ باَطأتـ٘     

 .(45) فػذ بعسٖاٚب  َٔ مل ٜسخٌ، ٚال سسٚا شيو بجالث١ قط٤ٚ ثِ ٜكع اي

قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: )ناْت املـطأ٠ تػـًِ، ثـِ ٜػـًِ ظٚدٗـا بعـسٖا،       
ّٓ ايفهٌ اَطأ٠ ايعبـاؽ بـٔ عبـس املطًـب، فذْٗـا أغـًُت قبـٌ         ٚايٓهاح حباي٘، َجٌ أ

أْـا ٚأَـٞ  ـٔ عـصض اهلل بكٛيـ٘: )إال      ت ايعباؽ مبس٠، قاٍ عبـس اهلل بـٔ عبـاؽ: نٓـ    
ٚملا فتح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ  ، (46) ٚايٛيسإ( املػتهعف  َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤

َه١ أغًِ ْػا٤ ايطًكا٤، ٚتأخط إغالّ مجاع١ َِٓٗ ايؿٗطٜٔ ٚايجالث١ ٚأنجط، ٚمل ٜـصنط  
 .(47) اْكها٤ ايعس٠ َٚا بعسٖا( بٌايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فطقًا ب  َا ق

ٕٓ صب ٍٓ شيو ع٢ً أ ٓطز إغالّ أسس ٚمل ُٜصنط أْٓ٘ دٓسز ايٓهاح ألسس َِٓٗ، فس
 .ايعٚد  ال ٜكتهٞ اْفػار ايعكس فٛضًا

 ايفطع ايطابع: أزّي١ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝصٙ ابٔ ايكِٝٓ:

ٕٓ َطاعا٠ ظَٔ ايعٓس٠ ال زيٌٝ  َُذًُٗا أ اغتسّيٛا ع٢ً قٛهلِ مبذُٛع١ َٔ األزّي١ 
ٜػأٍ املطأ٠  عًٝ٘ َٔ ْٓل ٚال إمجاع، ٚال ُٜعطف يف ؾ٤ٞ َٔ األسازٜح، ٚال نإ ايٓيٓب

ٕٓ ايٓهاح  ٍٓ عًٝ٘ سهُ٘ ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ أ إشا اْكهت عٓستٗا أّ ال، يهٔ ايصٟ ز



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    32

َٛقٛف، فذٕ أغًِ قبٌ اْكها٤ عٓستٗا فٗٞ ظٚدت٘، ٚإٕ اْكهت عٓستٗا فًٗا إٔ تٓهح 
َٔ ؾا٤ت، ٚإٕ أسٓبت اْتاطت٘، فذٕ أغًِ ناْت ظٚدت٘ َٔ غري ساد١ إىل دبسٜس 

 ْهاح.

َٓا أزّيتٗ  ِ تفكٝاًل فٗٞ نُا ًٜٞ:ٚأ

ٕٓ ايٓيٓب ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ )ضٓز ابٓت٘ ظٜٓب ع٢ً ظٚدٗا أبٞ  -1 سسٜح ابٔ عٓباؽ أ
، ٚيف يف  )مل ذنسخ (48) ايعام بٔ ايطبٝع بايٓهاح األٍٚ، مل ذنسخ ؾ٦ًٝا(

ٚيف يف  )مل ذنسخ  (50) ٚيف يف  آخط )مل ذنسخ ؾٗاز٠ ٚال قساقًا( (49) قساقًا(
 .(51)ْهاسًا(

ٕٓ ظٜٓب بٓت ضغٍٛ اهلل ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ قس أغـًُت َٓـص   ٚ د٘ ايسالي١: أ
ٚايااٖط أْٓٗا بكٝـت مبّهـ١    -أٍٚ ايبعج١، ٚمل تٗادط إىل املس١ٜٓ إاّل بعس غع٠ٚ بسض بكًٌٝ 

ٚغع٠ٚ بسض ناْـت يف ايػـ١ٓ ايجاْٝـ١ بعـس اهلذـط٠، ٚمل ٜٓـعٍ        -َع ظٚدٗا أبٞ ايعام 
اّل بعس اسبسٜب١ٝ غ١ٓ غٓت َٔ اهلذط٠ عٓسَا ٚفست بعض ذبطِٜ املػًُات ع٢ً ايهّفاض إ

ٔٓ إيٝٗـا عُـاًل بكـًح اسبسٜبٝـ١،        ايٓػا٤ املػًُات َٗادطات ٚطًبت قـطٜـ إضدـاعٗ

﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁      ..چفٓعيت ا ١ٜ:   . (52)چ ..﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻  

أعـاز يـ٘   ٚأغًِ أبٛ ايطبٝع بعس اسبسٜب١ٝ بػٓت  أٟ يف ايػ١ٓ ايجآَـ١ يًـٗذط٠، ف  
نُا  -ضغٍٛ اهلل ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ ظٚدت٘ ظٜٓب بايٓهاح األٍٚ ٚزٕٚ عكس دسٜس 

ٕٓ      -يف ضٚا١ٜ ابٔ عٓباؽ  ضغِ أْٓٗا ٖادطت ٚاْكطعت عٓ٘ قبـٌ غـٓت غـٓ ، ٚضغـِ أ
 ذبطِٜ بكا٤ املػ١ًُ عٓس نافط َه٢ عًٝ٘ غٓتإ. 

ٚٓيٛا شيو بٓا٤ّ ع٢ً ضأِٜٗ أ ْٓ٘ ال بٓس َٔ ايتفطٜل ٚقس ساٍٚ مجٗٛض ايفكٗا٤ إٔ ٜؤ
 ٕٓ ٕٓ ايعٓس٠ قس تتأٓخط َع بعض ايٓػا٤ ٚإ بعس ايعٓس٠ إشا مل ٜػًِ ايعٚز، فكاٍ بعهِٗ: إ
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ايطغٍٛ ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ عٓسَا ضٓزٖا إىل ظٚدٗا ناْت عٓستٗا غري َٓكه١ٝ، 
 ٚٚانح ايتعٓػف يف ٖصا ايتأٌٜٚ. 

 ظٜاز٠ ؾطني ٚال َٗط. ٚقاٍ غريِٖ: املككٛز بايٓهاح األٍٚ: أْ٘ مل ذنسخ 

ٕٓ يف ؾـ٤ٞ َـٔ    مل ُٜعـطف  اعتبـاض ايعـٓس٠   ٚيهٔ ابٔ ايكِٝٓ ضٓز ع٢ً ٖصا ايكٍٛ بأ
    ّ  األسازٜح، ٚال نإ ايٓيٓب ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ ٜػأٍ املـطأ٠: ٖـٌ اْكهـت عـٓستٗا أ

 .(53)ال

عٔ ابٔ عٓباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا أْٓ٘ قاٍ: )نإ املؿطنٕٛ ع٢ً َٓـعيت  َـٔ ايـٓيٓب     -2
٢ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ: أٌٖ سطب ٜكاتًِٗ ٜٚكاتًْٛ٘، ٚأٌٖ عٗس ال ٜكاتًـِٗ ٚال  قًّ

ٜكاتًْٛ٘، فهإ إشا ٖادطت اَطأ٠ َٔ أٌٖ اسبطب، مل ربطب سٓت٢ ذبٝض ٚتطٗط، 
ٌٓ هلا ايٓهاح، فذٕ ٖادط ظٚدٗـا   قبـٌ إٔ   -أٟ أغـًِ ٖٚـادط    -فذشا طٗطت س

 . (54)تٓهح ُضزت إيٝ٘(

ٕٓ ْهاسٗا األٍٚ ٜبك٢ قا٥ًُا ٚيهٓٓ٘  ٚد٘ ايسالي١ ظاٖط٠: فُع٢ٓ قٍٛ ابٔ عباؽ أ
ٌٓ املعاؾط٠ ايعٚد١ٝ بُٝٓٗا  -َٛقٛف  ٌٓ   -مبع٢ٓ عسّ س ٚٓدت َٔ آخط احنـ سٓت٢ إشا تع

ٚٓز غريٙ ُضٓزت إيٝ٘.   ايعكس األٍٚ، ٚإشا أغًِ ظٚدٗا قبٌ إٔ تتع

ٚٓدت، فذا٤ ظٚدٗـا فكـاٍ: ٜـا ضغـٍٛ      -دـ  عٔ ابٔ عٓباؽ قاٍ: )أغًُت اَطأ٠ فتع
، إْٓٞ نٓت أغًُت، ٚعًُت بذغالَٞ، فاْتععٗـا ضغـٍٛ اهلل َـٔ ظٚدٗـا     اهلل

  (55) ا خط، ٚضٓزٖا إىل ظٚدٗا األٍٚ(

ٕٓ ايطغٍٛ ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ اغتٛنشٗا  ٕٓ اسبسٜح مل ٜبٝٓٔ أ ٚد٘ ايسالي١: أ
ٕٓ ايعٓس٠ ال اعتباض هلـا،  ٍٓ ع٢ً أ  ٌٖ عًُت بذغالَ٘ قبٌ اْكها٤ ايعٓس٠ أٚ بعسٖا، ّ ا ٜس

ٚٓز غريٙ، فعكسٖا ع٢ً ايعٚز األٍٚ قا٥ِ.   ٚأْٓٗا إٕ عًُت بذغالَ٘ قبٌ إٔ تتع
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يٛ نإ صبٓطز إغالّ ايعٚدـ١ ٜـؤٓزٟ إىل ايفطقـ١، مل تهـٔ فطقـ١ ضدعٝـ١ بـٌ با٥ٓـ١،          -ز 
ٚبايتايٞ ال ٜهٕٛ يًعٓس٠ أثط يف بكا٤ ايٓهاح، ٚيهٔ أثطٖا يف َٓع ْهاح ايػري هلـا.  

فٓطم بُٝٓٗا فطاقًا با٥ًٓا مل ٜهٔ ظٚدٗا أسٓل بٗـا يف ايعـٓس٠ إشا    فًٛ نإ اإلغالّ قس
 .(56) أغًِ، نُا ٜط٣ مجٗٛض ايفكٗا٤

ٌٓ يعٚدٗـا إٔ ٜعٝـسٖا أثٓـا٤        ٕٓ املطأ٠ املطًّك١ طالقـًا با٥ٓـًا ال ذنـ تٛنٝح شيو: أ
ايعس٠، فايعٓس٠ يف ايطالم ايبا٥ٔ يٝػت َهاًْا يًطدعـ١، ٚإُْٓـا ٖـٞ الغـتربا٤ ايـطسِ،      

ض ازبُٗٛض يًعٓس٠ يف َػأي١ إغالّ ايعٚدـ١ زٕٚ ظٚدٗـا عًـ٢ أْٓٗـا فـرت٠ ميهـٔ       فاعتبا
يًطدٌ إٔ ٜطادع فٝٗا ظٚدت٘ قٝاغًا ع٢ً ايطالم ايطدعٞ قٝاؽ َـع ايفـاضم، ٚعًـ٢    
ٕٓ يًُطأ٠ إٔ ترتٓبل بعٚدٗا مجعًا ب  ايٓكٛم ايٛاضز٠ عـٔ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً     ٖصا فذ

 اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘.

ّي١ ايؿٝذ ايكطناٟٚ ٚايؿٝذ عبـس اهلل ازبـسٜع ٚايـصٟ َـاٍ إيٝـ٘      ايفطع اشباَؼ: أز
  اجملًؼ األٚضٚبٞ يإلفتا٤ ٚايبشٛخ:

ًَٓٓا َا شٖبٛا إيٝ٘ ٚدسْا أِْٓٗ يف ازب١ًُ ٜٓتفكٕٛ َع َا شٖب إيٝ٘ ؾٝذ  إشا تأ
عسّ اْفػار ايعكس بايهفط غٛا٤  يف اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝصٙ ابٔ ايكِٝٓ ضمحُٗا اهلل

 ٠ أّ بعسٖا.قبٌ ايعٓس

ٔٓ ايفطم ب  ٕٓ عكس ايعٚاز ٜهٕٛ  ايكٛي  ٚيه ٕٓ ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝٓ ٜطٕٚ أ أ
دا٥عًا َٛقٛفًا ع٢ً إضاز٠ املطأ٠، فٗٞ يف فرت٠ ايعٓس٠ ترتٓبل بعٚدٗا، فذٕ أغًِ اغتُٓط 
ايٓٓهاح بُٝٓٗا ٚال ُٜؿرتني ضنا املطأ٠، بُٝٓا بعس ايعٓس٠ ٜهٕٛ األَط بٝسٖا، إٕ ؾا٤ت 

ٍٚٓ ْهشت  إال إشا اْفكًت عٔ ظٚدٗا  -إشا أغًِ –غريٙ ٚبايتايٞ ال تعٛز إىل األ
ٚٓدت فًٗا اسبل  ايجاْٞ ٚاعتٓست َٓ٘ ثِ عازت إىل األٍٚ بعكس دسٜس، ٚإٕ مل تهٔ تع
ٌٓ َٔ أَطٖا، ٚهلا اسبل إٔ تعٛز  ٍٚٓ ألْٓٗا بعس ايعٓس٠ يف س يف ضفهٗا ايعٛز٠ يعٚدٗا األ
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ٌٓ يًطدٌ َعاؾط٠ ظٚدت٘ اييت يعٚدٗا بسٕٚ عكس دسٜس، ٚيف مج ٝع األسٛاٍ ال ذن
أغًُت َعاؾط٠ األظٚاز، ٚتعاٌَ ناَطأ٠ أدٓب١ٝ عٓ٘، فال ْفك١ ٚال غه٢ٓ هلا إال إشا 

 أغًِ ايعٚز فتعٛز اسبٝا٠ ايعٚد١ٝ نُا ناْت َٔ قبٌ.

ايصٟ حنٔ بكسز ايهالّ عٓ٘، ٜط٣ اغـتُطاض ايعٚدٝٓـ١ بُٝٓٗـا،     كٍٛبُٝٓا ٖصا اي
 يت أغًُت َع ظٚدٗا ٚذنٌ هلُا املعاؾط٠ ايعٚد١ٝ.ٚتبك٢ املطأ٠ اي

ٖٚصا األَط ايصٟ غٓػًّط عًٝ٘ ايهالّ، إش ٖٛ ايصٟ خايفٛا فٝـ٘ ازبُـاٖري َـٔ    
 ايػًف ٚاشبًف، ٚغٓصنط أزّيتِٗ ٚازبٛاب عًٝٗا.

اغتسّيٛا ع٢ً َا شٖبٛا إيٝـ٘ َـٔ دـٛاظ ايعؿـط٠ بـ  ايـعٚد  ايًـصٜٔ أغـًِ         
 أسسُٖا مبا ًٜٞ:

ٕٓ ْكطاًْٝا أغـًُت اَطأتـ٘ فدٝٓطٖـا    َا ٚضز عٔ عُط  -1 بٔ اشبطاب ضنٞ اهلل عٓ٘ أ
 .(57)عُط إٕ ؾا٤ت فاضقت٘ ٚإٕ ؾا٤ت أقاَت عًٝ٘

ٕٓ َع٢ٓ قها٤ عُط ضنٞ اهلل عٓـ٘ أْٓـ٘ ذنـٓل يًطدـٌ ايٓكـطاْٞ       ٚد٘ ايٓسالي١: أ
ايصٟ أغًُت ظٚدت٘ إٔ ٜعاؾطٖا َعاؾط٠ األظٚاز، ٚإٔ تٓهؿف عًٝـ٘ ٚتٓذـب َٓـ٘    

 .(58) أطفااًل

 اب عٔ تٛدِٝٗٗ يكها٤ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ مبا ًٜٞ:ُٜٚذ

ٕٓ َع٢ٓ )ٚإٕ ؾا٤ت أقاَت عًٝ٘( ٖٛ اْتااضٙ ست٢ ٜػًِ، ٜٚهٕٛ َع٢ٓ نتاب  -أ أ
َٓا إٔ تٓتاطٙ ست٢ ُٜػًِ، فذٕ  َٓا إٔ تتعٚز غريٙ، ٚإ عُط أْٓ٘ خٝٓطٖا ب  أَطٜٔ: إ

 .(59) أغًِ عازت اسبٝا٠ ايعٚد١ٝ بُٝٓٗا

ٕٓ ٖصٙ ايٓطٚا١ٜ عٔ عُط ٚضز -ب ت َٔ ضٚا١ٜ َعُط بٔ ضاؾس عٔ أٜٛب ايػدتٝاْٞ أ
ٕٓ َعُطًا إشا ض٣ٚ عٔ  ٚنالُٖا ثكات، يهٔ ضٚا١ٜ َعُط عٔ أٜٛب َعًٛي١ بأ
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ٕٓ َعُطًا مل ٜهٔ  ايبكطٜ  أٚ ض٣ٚ عٔ ايعطاقٝٓ  فذْٓ٘ ُٜداف َٔ سسٜج٘; ٚشيو أل
ٜهتب بايبكط٠ ٚنإ ٜهتب بايُٝٔ، شنط شيو ابٔ ضدب اسبٓبًٞ فكاٍ: )قاٍ ابٔ 

بٞ خٝج١ُ: إشا سٓسثو َعُط عٔ ايعطاقٝٓ  فدف٘ إال عٔ ايعٖطٟ ٚابٔ طاٚٚؽ أ
َٓا أٌٖ ايهٛف١ ٚايبكط٠ فال( ٕٓ سسٜج٘ عُٓٗا َػتكِٝ، فأ  .(60) فذ

، ٜٚطٓز َتًٓا ألْٓ٘ ال ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا فذْٓ٘ ُٜطٓز ٖصا اسبسٜح غٓسًا يٛدٛز ٖصٙ ايع١ًّ
ٍٓ ع٢ً املع٢ٓ ايصٟ أضازٙ أقشاب ٖصا ايكٍٛ.  ٜس

ا ٚضز عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ضنٞ اهلل عٓ٘ َٔ ضٚا١ٜ عاَط ايؿعيب عٓ٘ قاٍ: َ -2
ٕٓ ي٘ )إشا أغًُت ايٓكطا١ْٝ اَط أ٠ ايٝٗٛزٟ أٚ ايٓكطاْٞ نإ أسل ببهعٗا; أل

 .(61) عٗسًا( ٚيف يف : )ٖٛ أسل بٗا َا مل رنطدٗا َٔ َكطٖا(

ٕٓ ٖصا اإلغٓاز قشٝح، ضداٍ إغٓازٙ نًِٗ ثكات،  ٚقس ضأ٣ ٚد٘ ايسالي١: أ
ٍٓ ع٢ً  ٞٓ ٜس ٕٓ قها٤ عً ايؿعيب عًًٝا ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚمسع َٓ٘، ٚبٓا٤ ع٢ً شيو فذ

 .(62) دٛاظ بكا٤ املطأ٠ اييت أغًُت َع ظٚدٗا ايهافط إشا نإ َٔ أٌٖ ايهتاب

ٌٓ ي٘ َعاؾطتٗا  َٚكته٢ بكا٤ املطأ٠ اييت أغًُت ٚبكٞ ظٚدٗا ع٢ً نفطٙ، أْٓ٘ ذن
 يٓهاح بُٝٓٗا سهِ بالظَ٘ ٚآثاضٙ.َعاؾط٠ األظٚاز، فاسبهِ ببكا٤ ا

ٕٓ األغاْٝس اييت فٝٗا ضٚا١ٜ ايؿعيب عٔ عًٞ نًٗا  ُٜٚذاب عٔ ٖصا االغتسالٍ بأ
 .-َا عسا ضٚا١ٜ يف قشٝح ايبداضٟ عٔ ضدِ ايعاْٞ  -َٓكطع١ 

ٕٓ ٖصا األثط عٔ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘، ال ٜكٓح االغتسالٍ ب٘;  ٚبٓا٤ ع٢ً شيو فذ
 ٓكطع َٔ أقػاّ اسبسٜح ايهعٝف.يهْٛ٘ َٓكطع اإلغٓاز، ٚامل

ٞٓ َٔ ططٜل غعٝس بٔ املػٝٓب ، ٚمجٝع األغاْٝس (63) ٚقس ٚضز ٖصا األثط عٔ عً
اييت شنطت غعٝس بٔ املػٝب عٔ عًٞ تسٚض ع٢ً قتاز٠ بٔ زعا١َ ايػسٚغٞ، ٖٚٛ 
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، ٚاملسّيؼ نُا ٖٛ َعًّٛ ُٜطٓز خربٙ ٚال ٜكبٌ إال إشا قٓطح (64) ساف  ثك١ يهٓٓ٘ َسّيؼ
 ع، ٚمل ٜكٓطح يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ.بايػُا

ٕٓ األقه١ٝ ايٛاضز٠ عٔ عُط ٚعًٞ ضنٞ اهلل عُٓٗا ال تكٓح  ٚبٓا٤ ع٢ً شيو فذ
 ٚال ٜب٢ٓ عًٝٗا دٛاظ بكا٤ املػ١ًُ َع ايٝٗٛزٟ أٚ ايٓكطاْٞ.

َكته٢ إباس١ َهح ايعٚز بعس إغالَ٘ َع ظٚد١ نـافط٠ غـري ضباضبـ١ يسٜٓـ٘، أٚ      -3
ٕٓ عؿـطتُٗا     َهح ايعٚد١ بعـس إغـالَٗا َـع ظٚز نـا     فط غـري ضبـاضب يسٜٓـ٘: أ

ايعٚد١ٝ َباس١; ألٕ اإلبكا٤ ع٢ً قش١ ايعكس بُٝٓٗا ٜٛدـب ايعؿـط٠ بـاملعطٚف    
 .(65) ٚايٛني٤ُ َٔ شيو

 ُٜٚذاب عٔ ٖصا مبا ًٜٞ:

أْٓ٘ مل ُٜػًِّ أسس بإٔ متهح املطأ٠ املػ١ًُ َع ظٚدٗا ايهافط، ٚال إٔ ميهح املؤَٔ  أٚاًل:
، ٚايطغـٍٛ  (66)قٛي٘ تعاىل: )ٚال متػهٛا بعكِ ايهٛافط(َع ظٚدت٘ ايهافط٠ بعس ْعٍٚ 

بعس اسبسٜب١ٝ، بٌ بعس غع٠ٚ بـسض متهـح َـع     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مل دنعٌ ابٓت٘ ظٜٓب
 أبٞ ايعام بٔ ايطبٝع ٖٚٛ ع٢ً نفطٙ ٜٚعاؾطٖا َعاؾط٠ األظٚاز.

ٚا ١ٜ سطَت ٚأبطًت ايعكس ب  ايعٚد  الختالف ايـسٜٔ، ٚإبطـاٍ املعكـٛز    
طٜل ٜكتهٞ سطَإ ايٛني٤، ٚنـالّ دـابط بـٔ عبـس اهلل ٚانـح نـٌ ايٛنـٛح:        ٚايتف

، ٚنصيو نالّ ابٔ عباؽ: )ٜفطم بُٝٓٗا ٚيٛ أغًُت قبًـ٘  (67) )ْػاؤْا عًِٝٗ سطاّ(
 .(68) بػاع١(

ٚمجٝع ايفكٗا٤ ال ذنًٕٛ يًُػ١ًُ إٔ دناَعٗا ٜٚطأٖا نافط نإ ظٚدًا هلا ٚمل 
، ٚقس قاٍ اإلَاّ ايؿافعٞ يف ٖصا ايؿإٔ: )إشا ٜػًِ، بٌ عًٝٗا إٔ تفاضق٘ ٚال ربًٛ ب٘

نإ ايعٚدإ ٚثٓٝ ، فأُٜٓٗا أغًِ أٚاًل فازبُاع  ٓٛع ست٢ ٜػًِ املتدًّف عٔ 
    ڭ  ٹ چ ، ٚقٛي٘ چ ﯁     ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ٹ چ اإلغالّ َُٓٗا، ٜكٍٛ اهلل 

 .چڭ  ڭ
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الّ أسسُٖا، فاستًُت ايعكس٠ إٔ تهٕٛ َٓفػد١ إشا نإ ازبُاع  ٓٛعًا بعس إغ
فذْٓ٘ ال ٜكًح يٛاسس َُٓٗا إشا نإ أسسُٖا َػًًُا ٚا خط َؿطنًا إٔ ٜبتسئ ايٓهاح، 
ٚاستًُت ايعكس٠ إٔ ال تٓفػذ إال بإٔ ٜجبت املتدًف عٔ اإلغالّ َُٓٗا ع٢ً 

 ايتدًف عٓ٘ َس٠ َٔ املسز، فٝٓفػذ ايٓهاح إشا دا٤ت تًو املس٠ قبٌ إٔ ٜػًِ.

: )ٚمل أعًِ طبايفًا إٔ -ضمح٘ اهلل –إىل إٔ قاٍ ٚاغتُط ايؿافعٞ يف اسبسٜح 
املتدًف عٔ اإلغالّ َُٓٗا إشا اْكهت عس٠ املطأ٠ قبٌ إٔ ٜػًِ اْكطعت ايعك١ُ 

 . ٚعباض٠: ٚمل أعًِ طبايفًا تعين إٔ شيو صبُع عًٝ٘.(69) بُٝٓٗا(

ٚقس قاٍ ايكططيب: )أمجعت األ١َ ع٢ً إٔ املؿطى ال ٜطأ املؤ١َٓ بٛد٘ ملا يف شيو 
 .(70) ايػهان١ ع٢ً اإلغالّ( َٔ

أْ٘ مل ٜطز ْكٌ قشٝح عٔ عـامل أٚ فكٝـ٘ أٚ َفػـط أْـ٘ دنـٛظ اغـتُطاض ايعؿـط٠         ثاًْٝا:
ايعٚد١ٝ ب  ظٚد١ َػ١ًُ ٚظٚدٗا ايهافط، بـٌ ازبُٝـع َتفكـٕٛ عًـ٢ ٚقـف اسبٝـا٠       
ايعٚد١ٝ ٚميٓعٕٛ ايعؿط٠ بُٝٓٗا مبذطز إغالَٗا، ٚال ذبٌ ايعؿط٠ ايعٚد١ٝ إال بذغـالّ  

 .(71) ز فّٛضا، أٚ أثٓا٤ ايعس٠، أٚ بعسٖا َا مل تتعٚز غريٙايعٚ

فذُٝع األقٛاٍ اييت ٚضزت عٔ ايٓػـًف ٚاشبًـف تتفـل عًـ٢ ٚقـف ايعؿـط٠       
ايعٚد١ٓٝ ب  َٔ أغًُت ٚبكٞ ظٚدٗا ع٢ً نفطٙ، ٚيهٔ خالفِٗ يف اْفػار ايٓهـاح،  

نُصٖب  ٌٖ ٜٓفػذ فٛضًا نُا ٖٛ َصٖب ابٔ سعّ، أّ أْٓ٘ َٛقٛف ع٢ً اْكها٤ ايعس٠
ٕٓ ايعكس ٜٓتكٌ َٔ نْٛ٘ الظًَا إىل إٔ ٜهٕٛ دا٥عًا َٔ  ازبُٗٛض، أّ أْٓ٘ ال زخٌ يًعٓس٠ ٚأ

 قبٌ املطأ٠ ال ايطدٌ نُا ٖٛ َصٖب ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝصٙ ابٔ ايكِٝٓ.

ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو فذُاٖري ايػًف ٚاشبًف ٜطٕٚ تّٛقف املعاؾط٠ ايعٚد١ٝ بُٝٓٗا 
ٚدٗا، ٚال خنطز عٔ اتفاقِٗ إال بسيٌٝ، ٚال زيٌٝ فٛضًا مبذٓطز إغالّ ايعٚد١ زٕٚ ظ

 قشٝح أٚ قطٜح ٜطٓدح َا شٖبٛا إيٝ٘ نُا تكٓسّ.
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ٕٓ َٔ َكاقس ايتؿطٜع اإلغالَٞ زخٍٛ ايٓاؽ يف زٜٔ اهلل  -4 َٚٔ أزّيتِٗ نصيو: أ
ٕٓ املطأ٠ إشا  تعاىل، ٚايكٍٛ بايتفطٜل ب  ايعٚد  ٜٓاقض َككٛز ايؿاضع، سٝح إ

فٓطم بٝٓٗا ٚب  ظٚدٗا قس ترتادع عٔ ايسخٍٛ يف  عًُت بأْٓٗا إشا أغًُت
 .(72)اإلغالّ، ٚاملكًش١ تكتهٞ عسّ ايكٍٛ بايتفطٜل بُٝٓٗا 

 ُٜٚذاب عٔ ٖصا االغتسالٍ مبا ًٜٞ:

َٓا إٔ أٚاًل:  َٓا إٔ تهٕٛ َعترب٠ ْٓل ايؿاضع ع٢ً اعتباضٖا، ٚإ ٕٓ املكًش١ إ إ
 تهٕٛ َفػس٠ ْٓل ايؿاضع ع٢ً إيػا٥ٗا ٚفػازٖا.

ٌٓ أَط سٓطَ٘ ايؿاضع فٗٛ َفػس٠، ٚدبٓٓب٘ ذنّكل َكًش١ ز١ٜٓٝٓ ٚز١ْٜٛٝ.ٚعًٝ٘   فه

َََط ب٘ ايؿاضع اسبهِٝ، ٢ْٗٚ  ٚايتفطٜل ب  ايعٚز ايهافط ٚاَطأت٘ اييت أغًُت، أ
عٔ اغتُطاض اسبٝا٠ ايعٚد١ٝ َع ٚدٛزٙ، فاهلل تعاىل ٖٛ األعًِ مبا ٜكًح ايٓاؽ َٚا 

ٌٓ هلِ ٔٓ س ٔٓ(، ٖٚٛ ايكا٥ٌ دٌ يف عالٙ:  ٜفػسِٖ، ٖٚٛ ايكا٥ٌ: )ال ٖ ٚال ِٖ ذنًّٕٛ هل
 )ٚال متػهٛا بعكِ ايهٛافط(.

 ٚس  ؾطع اهلل ٖصٙ األسهاّ ؾطعٗا إلقالح ايٓاؽ ٚزفع املفاغس عِٓٗ.

ٕٓ فٝ٘ َفػس٠، افرتا٤ ثاًْٝا:  ٕٓ ايكٍٛ بايتفطٜل َٓإف ملككٛز ايؿاضع ٚأ ايكٍٛ بأ
ّ ٚايعًُا٤ األفانٌ ٚغًف ٖصٙ األ١َ ع٢ً اهلل تعاىل، ٚآتٗاّ زبُٝع ايفكٗا٤ األعال

ٚخًفٗا بأِْٓٗ ال ٜعًُٕٛ َكاقس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، ٚأِْٓٗ ٜٓتفكٕٛ ع٢ً أسهاّ 
.١َٓ  ؾطع١ٝ تٓايف املكاقس ايؿطع١ٝ ٚفٝٗا املفاغس ايعا١ُٝ ع٢ً األ

ٕٓ َٔ َكاقس ايتؿطٜع اإلغالَٞ زخٍٛ ايٓٓاؽ يف زٜٔ اهلل تعاىل،  ثايجًا: قشٝح أ
ٕٓ ايكٍٛ بايتفطٜل ب  ايعٚد  بذغالّ أسسُٖا ٜٓايف ٖصا املككس.ٚيهٔ ال ْػًّ  ِ بأ

ٚٓز َٔ ضباضَ٘، إٔ ْبكـٞ ْهاسُٗـا    فٌٗ يٛ زخٌ ضدٌ يف اإلغالّ ٚنإ قس تع
ٚخنفٞ عًٝ٘ اسبهِ ايؿطعٞ ست٢ ال ميتٓع َـٔ ايـسخٍٛ يف اإلغـالّ؟ ٖٚـٌ إشا نـإ      
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ّ حبذـ١ طبايفـ١ َكاقـس    َسَٔ مخط أٚ ظْا خنفٞ عًٝـ٘ سطَـ١ ٖـصٙ األَـٛض يف اإلغـال     
ايؿطٜع١؟ ٌٖٚ يٛ بٝٓٓٓا ي٘ اسبهِ ايؿطعٞ يف املػا٥ٌ ٜعـٓس شيـو َٓافٝـًا يًتبؿـري بـسٜٔ      

 اإلغالّ؟ نال.

ٕٓ ايٛادب ايؿطعٞ ٜكتهٞ بٝإ األسهاّ ايؿطع١ٝ هلصا ايصٟ ٜؿطب اشبُط أٚ  إ
ٕٓ ٖـصٙ ضبطَـات يف ايؿـطٜع اإلغـال١َٝ، ٚإشا      مل ٜعْٞ أٚ َٔ ٖٛ َتعٚز َٔ ضباضَ٘، بأ

 ٜبٝٓٔ ي٘ اسبهِ ايؿطعٞ فٗصا إثِ نبري ٜعٓطض قاسب٘ يػدط اهلل تعاىل.

مّلا بٝٓٔ ايٓيٓب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ سهِ اسبٝـا٠ ايعٚدٝٓـ١ عٓـس اخـتالف     ضابعًا: 
ايسٜٔ ب  ايعٚد ، مل ٜٓفط ايٓٓاؽ َٔ اإلغالّ، بٌ أقبًٛا عًٝـ٘ ٚأغـًِ األظٚاز نُـا    

َٔ ايعٚد  سطّ اسبٝـا٠ ايعٚدٝـ١، فطًّـل     أغًُت ايعٚدات، َٚٔ أقٓط ع٢ً ايهفط
ٔٓ ايهفــاض،  بعــض ايكــشاب١ ظٚدــاتِٗ ايهــافطات، نُــا فاضقــت املػــًُات أظٚادٗــ

 .(73)ٚتعٚدٔ غريِٖ، ٚنإ يف شيو خري هلِ مجٝعًا 

ٕٓ عسز اسباالت اييت ٜسخٌ فٝٗا أسس ايعٚد  اإلغالّ، ٜٚكٓط ا خط ع٢ً  ِٓ إ ث
ٚدإ قًٌٝ دسًا ال ٜهاز ٜصنط بايٓػـب١ يـألظٚاز   ايهفط، ٚيٛ متعقت األغط٠ ٚتفٓطم ايع

 ايصٜٔ زخًٛا اإلغالّ َعًا أٚ غبل أسسُٖا ا خط.

ٕٓ ايتفطٜل ب  ايعٚد  الختالف ايٓسٜٔ أَْط َٛافل ملكاقـس   َٚٔ ٖٓا ٜتبٝٓٔ يٓا أ
ٕٓ ايؿطٜع١ َا أَطت بأَط إال ملكًش١ عًُٓاٖا أٚ مل ْعًُٗا،  ايٓتؿطٜع اإلغالَٞ، سٝح إ

 ٔ أَط إال ملفػس٠ قس ْعًُٗا ٚقس ال ْعًُٗا.َٚا ْٗت ع

ٕٓ ايؿطع أَط ايعٚد  بايفطقـ١ إشا أغـًُت ايعٚدـ١ ٚبكـٞ ايـعٚز عًـ٢        ٚمبا أ
نفطٙ، فذْٓ٘ غتهٕٛ املكًش١، ٖٚصا ٚاقع ًَُٛؽ َٔ سٝح نٕٛ َٔ تػًِ اَطأت٘ فذْٓ٘ 

   ٔ ، ٚقـس  يف ايػايب غٝكتٓع باإلغالّ إٕ نإ ذنٓبٗا، ٚغٝسفع٘ شيـو إىل االيتـعاّ بايـسٜ
 عاٜؿت يف أَطٜها عٓس٠ ساالت سكٌ فٝٗا َا شنطت، ٚهلل األَط َٔ قبٌ َٚٔ بعس. 



 41             ز. مجاٍ ؾانط عبس اهلل         ٓهاحاي يفإغالّ ايعٚد١ زٕٚ ظٚدٗا ٚأثطٙ  

 املطلب الجالح

 القىل الزاجح يف املضألة وصبب الرتجًح

ٕٓ املطأ٠ هلا إٔ ترتٓبل إغالّ ظٚدٗا ٚيٛ بعس  ٟٓ يف ٖصٙ املػأي١ أ ايصٟ ٜرتٓدح يس
اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝـصٙ ابـٔ   اْتٗا٤ عستٗا َا مل تتعٚز، ٖٚٛ ايصٟ شٖب إيٝ٘ ؾٝذ 

 ايكِٝٓ; ٚشيو ملا ًٜٞ:

 يكٓش١ َا شنطٚٙ َٔ األزّي١، ٚقطاستٗا يف ايٓسالي١ ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘. أٚاًل:

ٍٓ بٗا أقشاب األقٛاٍ األخط٣.ثاًْٝا:  ٕٓ ٖصا ايكٍٛ فٝ٘ مجع ب  ايٓكٛم اييت اغتس  أ

ٕٓ ٖصا األَط ٜعطٞ ايعٚز امل١ًٗ يف ايـتفهري  ثايجًا:  بـاألَط، ٚيعًّـ٘ عٓـسَا ٜـط٣ ٚفـا٤      أ
ٕٓ اإلغالّ أشٕ هلا بصيو، فذْٓ٘ غٝػًِ بذشٕ اهلل تعاىل، ٚبٗصا ايكـٍٛ ٜهـٕٛ    ظٚدت٘، ٚأ

 قس ذبّكل َككٛز ايؿطع َٔ زخٍٛ ايٓاؽ يف زٜٔ اهلل، ٚايتبؿري باإلغالّ. 

ٕٓ ٖصا ايكٍٛ ٖٛ اختٝاض صبُٛع١ َٔ انيّكك ، فضابعًا:  ٞ يف كس ْكٌ ٖصا ايكٍٛ ايكٓعاْأ
نُـا ْكًـ٘    (74) غبٌ ايػالّ ٚعّكب عًٝ٘ َؤٜٓسًا بكٛي٘: )ٖٚٛ أقطب األقٛاٍ يف املػأي١(
 .(75) ايؿٛناْٞ يف ٌْٝ األٚطاض ٚقاٍ: )ٖصا نالّ يف غا١ٜ اسبػٔ ٚاملتا١ْ(

نُا ْكً٘ َٔ املعاقطٜٔ ايؿٝذ خايس عبـس ايكـازض يف )فكـ٘ األقًّٝـات املػـ١ًُ(      
ٚايٓدعٞ ٚابٔ ت١ُٝٝ( ٚاعتربٙ ايطأٟ ايطادح ايصٟ ٚقاٍ إْٓ٘ َصٖب )عًٞ ٚابٔ عٓباؽ 

 .(76) تكتهٝ٘ األزّي١ ٚاألسساخ

ٍٓ بٗا أقشاب األقٛاٍ األخـط٣، َٓٗـا َـا ٖـٛ نـعٝف      خاَػًا:  ٕٓ األزي١ اييت اغتس أ
ٍٓ َتٓ٘ ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘، ٚقس غبكت َٓاقؿـ١ مجٝـع األزّيـ١ ايـيت      غٓسًا، َٚٓ٘ َا ال ٜس

ٌٓ قـٍٛ مبـا     ٜتٛافـل َـع ايكـٍٛ ايـصٟ ضٓدشٓـاٙ. ٚاهلل أعًـِ        اغتسٍ بٗا أقـشاب نـ
 بايكٛاب.
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 ةــاخلامت

 تٛٓقًت َٔ خالٍ ٖصا ايبشح إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

إشا أغًِ ايعٚدإ َعًا ٚمل تهٔ ايعٚد١  ٔ ذنطّ عًٝ٘ ايعٚاز بٗا ابتسا٤  أٚاًل:
 )نانيط١َ عًٝ٘ سط١َ َؤبس٠ بٓػب أٚ ضناع( فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا. 

غًِ ايعٚز ٚسسٙ، ٚمل ٜهٔ بُٝٓٗا غبب َٔ أغباب ايتشطِٜ ٚناْت إشا أ ثاًْٝا:
 ايعٚد١ َٔ أٌٖ ايهتاب فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا. 

ذٕ نإ إغالَٗا قبٌ ايسخٍٛ بٗا ، فايعٚز ع٢ً زٜٓ٘ ٞإشا أغًُت ايعٚد١ ٚبك ثايجًا:
ٕٓ ايعكس ٜبك٢ َٛقٛفًا، ٚال ذنٌ يًُطأ٠ إٔ فتذب ايفطق١ سااًل ، ٚإٕ نإ بعس ايسخٍٛ فذ

تتعٚز خالٍ ايعس٠، فذشا أغًِ ايعٚز خالٍ ايعس٠ فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا، ٚإشا اْتٗت 
ٕٓ املطأ٠ هلا اسبل يف ايعٚاز َٔ غريٙ، ٚإشا أضازت ايرتٓبل  ايعٓس٠ ٚمل ٜػًِ ايعٚز فذ
ٚاالْتااض إلغالَ٘ فًٗا شيو، فذٕ أغًِ فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا األٍٚ زٕٚ ساد١ إىل 

 دبسٜس ايعكس.

ٕٓ ايعٚدـ١ مبذـٓطز        َٔ األَ ضابعًا: ُٓـ١ يف َػـأي١ إغـالّ ايعٚدـ١ زٕٚ ظٚدٗـا أ ٛض املٗ
ٌٓ يعٚدٗـا َعاؾـطتٗا َعاؾـط٠ األظٚاز ٚال اشبًـ٠ٛ بٗـا ٚإُْٓـا تعاًَـ٘         إغالَٗا ال ذن

 چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ ﯁    ٹ چ نأدٓيب عٓٗا، ٖٚصا ٖـٛ املعٓـ٢ اياـاٖط َـٔ قٛيـ٘      
 س سه٢ بعهِٗ اإلمجاع عًٝ٘.ٖٚصا ايكٍٛ عًٝ٘ أنجط أٌٖ ايعًِ قسميًا ٚسسٜجًا، ٚق

إشا اغتطاعت إٔ ذْٓ٘ إشا اختاضت ايعٚد١ ْهاح غري ظٚدٗا بعس اْكها٤ ايعس٠ ف خاَػًا:
ترتان٢ َع ظٚدٗا ع٢ً فػذ ايعكس فٗٛ خري، ٚإشا مل ٜٛافل ظٚدٗا ع٢ً شيو فعًٝٗا 

ِٓ إاّل بايرتانٞ أٚ حبهِ ايكانٞ ٕٓ فػذ ايعكس ال ٜت  .ايًذ٤ٛ إىل ايكها٤، أل
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إشا أغًِ ايعٚز ٚمل تهٔ املطأ٠ قس ْهشت ضداًل غريٙ، فذْٓ٘ ذنل هلا ايعٛز٠ إيٝ٘  :غازغًا
َٓا إشا ناْت ْهشت غريٙ فال  بسٕٚ عكس َٚٗط دسٜسٜٔ ُٖٚا ٢ًٖ ْهاسُٗا األٍٚ، أ
 ٍٓٚ ِٓ إشا أضازت ايعٛز٠ يعٚدٗا األ ٌٓ ي٘ إال إشا احنًّت ايعٚد١ٝ بٝٓٗا ٚب  ايجاْٞ، ث ذب

ِٓ شيو مب   ٗط ٚعكس دسٜسٜٔ.ٜؿرتني إٔ ٜت
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 :اتـوالتعلًق شـاهلىام 

 (.4/316تفػري ايكطإٓ ايعاِٝ البٔ نجري: ) -1

 (.3/72ازباَع ألسهاّ ايكطإٓ يًكططيب: ) -2

 (.12/23ايتُٗٝس البٔ عبس ايرب: ) -3

 (.5غٛض٠ املا٥س٠، ا ١ٜ: ) -4

 (.2/459أسهاّ ايكطإٓ يًذكام: ) -5

 (.31025(: فت٣ٛ ضقِ: )www.islamweb.netَٛقع ايؿبه١ اإلغال١َٝ ) -6

َٗاَزأت يف قشٝش٘، ايبداضٟ أخطد٘ -7 َٚايَعٔبٝٔس ،ٔنَتاُب ايٖؿ ََا٤ٔ  َٗاَز٠ٔ اإِل ، (3/173) :َباُب َؾ
(2659). 

 ( َٔ ٖصا ايبشح.3اْاط م: ) -8

(، ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح 1/295اْاط: دٛاٖط اإلنًٌٝ ؾطح طبتكط ايعال١َ خًٌٝ: ) -9
(، اجملُٛع 9/255(، اسباٟٚ ايهبري يف فك٘ اإلَاّ ايؿافعٞ يًُاٚضزٟ: )2/268ايهبري: )
(، اإلْكاف يف َعطف١ ايطادح َٔ 7/143(، ضٚن١ ايطايب  يًٟٓٛٚ: )15/453يًٟٓٛٚ: )

 (.7/155(، املػين البٔ قسا١َ: )8/210اشبالف يًُطزاٟٚ: )

(، املبػٛني يًػطخػٞ: 3/188(، ايسض املدتاض: )2/337اْاط: بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ: ) -10
 (.2/506(، ٚؾطح ايعٓا١ٜ ع٢ً اهلسا١ٜ: )46 – 5/45)

 (.655/ 3ازباَع ألسهاّ ايكطإٓ يًذكام: )اْاط:  -11

 (.7/500اْاط: اني٢ًّ البٔ سعّ: ) -12

 (.2/696اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -13

(، 5/137ز املعاز البٔ ايكِٝ: )(، ظا32/337اْاط: صبُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: ) -14
 (.2/351(، إعالّ املٛقع  البٔ ايكِٝ: )326 – 1/318أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: )

http://www.islamweb.net/
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 (.326 – 1/318اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -15

 (.164اْاط: فك٘ األقًٝات املػ١ًُ يًؿٝذ خايس عبس ايكازض: ) -16

 حبح بعٓٛإ )إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤(، 125ٚ -124كطناٟٚ: )اْاط: يف فك٘ األقًٝات املػ١ًُ يً -17

ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘(، يًسنتٛض عبس اهلل ازبسٜع، نُٔ أحباخ صب١ً صبًؼ اإلفتا٤ األٚضٚبٞ ايعسز 
ٖـ، ٚقطاضات ٚتٛقٝات دسٜس٠ يًُذًؼ األٚضٚبٞ 1423ّ شٚ ايكعس٠ 2003ٜٓاٜط  ايجاْٞ
 (.www.islamweb.netيٓسٕ: َٛقع ايؿبه١ اإلغال١َٝ: ) يإلفتا٤

 اإلَاّ (، ٚقس ض٣ٚ ٖصا األثط5/120) (، ٚنؿاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع:2/214املس١ْٚ ) -18
ُ٘ ،نتاب ايٓهاح ،ٛطأاملَايو يف  ًد ُ٘ قدِب َِٚدُت َُِت َظ ُُِؿِطٔى ِإَشا أدِغًد ، (3/782) :باب ْٔهداُح اْي

ِٔ قد ،نتاب ايٓهاح ،ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، (2002) ََ َُا َباُب  ُٗ َِٓٝ ٍَ: يدا َِٜٓفدٔػُذ ايِّهداُح َب ا
َُ ُٗ ِٓ َٔ َُُتَدًِّٔف  ِّ اْي ٌَ ِإِغًدا َٗا قدِب َٞ ٔعٖسُت َٗا َسٖت٢ َتِٓكدٔه ََِسُخًٛيا ٔب َُا، ِإَشا نداَِْت  ٖٔ ِّ أدَسٔس  :أبِذِغًدا

(7/303) ،(14065). 

 (.2/335طبتكط اختالف ايعًُا٤ يًذكام: ) -19

ُ٘ ،نتاب ايٓهاح ،يو يف املٛطأَا ض٣ٚ ٖصا األثط اإلَاّ -20 ًد ُ٘ قدِب َِٚدُت َُِت َظ ُُِؿِطٔى، ِإَشا أدِغًد  :ْٔهداُح اْي
ٍَ: يدا َِٜٓفدٔػُذ  ،نتاب ايٓهاح ،ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، (2002)، (3/782) ِٔ قدا ََ َباُب 

َٗا َس ََِسُخًٛيا ٔب َُا، ِإَشا نداَِْت  ٖٔ ِّ أدَسٔس َُا ٔبِذِغًدا ُٗ َِٓٝ َُُتَدِّٔف ايِّهداُح َب ِّ اْي ٌَ ِإِغًدا َٗا قدِب َٞ ٔعٖسُت ٖت٢ َتِٓكدٔه
َُا ُٗ ِٓ  (، بذغٓاز َٓكطع.14063)، (7/302) :َٔ

 -5/119اإلقٓاع ) (، ٚنؿاف ايكٓاع عٔ َنت4/320(، َػين انيتاز )2/213املس١ْٚ )اْاط:  -21
َُِت ْٔهداُح اْي ،نتاب ايٓهاح ،َايو يف املٛطأ ض٣ٚ ٖصا األثط اإلَاّٚقس  (،120 ُُِؿِطٔى، ِإَشا أدِغًد

ُ٘ ًد ُ٘ قدِب َِٚدُت ٍَ:  ،نتاب ايٓهاح ،ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، (2003)، (3/782) :َظ ِٔ قدا ََ َباُب 
َٗا قد َٞ ٔعٖسُت َٗا َسٖت٢ َتِٓكدٔه ََِسُخًٛيا ٔب َُا، ِإَشا نداَِْت  ٖٔ ِّ أدَسٔس َُا ٔبِذِغًدا ُٗ َِٓٝ ٌَ ِإِغيدا َِٜٓفدٔػُذ ايِّهداُح َب ِّ ِب ًدا

َُا ُٗ ِٓ َٔ َُُتَدًِّٔف   (، بذغٓاز َٓكطع.14064)، (7/302) :اْي

 (.2/335طبتكط اختالف ايعًُا٤ يًذكام: ) -22

 (.5/373اني٢ًّ: ) -23
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 (.2/682(. أسهاّ أٌٖ ايص١َ: )5/122: )يف ٖسٟ خري ايعباز ظاز املعاز -24

 (.2/682أسهاّ أٌٖ ايص١َ: ) -25

 (.248 – 5/247ايفطٚع البٔ َفًح: ) -26

 ( َٔ ٖصا ايبشح.14اْاط: م: ) -27

 (.2/337اْاط: بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ: ) -28

(، ٚايبدـاضٟ يف ايتـاضٜذ ايهـبري:    4/105املكـٓف )  ٖصٙ ايكك١ أخطدٗـا ابـٔ أبـٞ ؾـٝب١ يف     -29
نعٝف، فٝـ٘   (، ٚإغٓازٖا3/259ايطشاٟٚ يف ؾطح َعاْٞ ا ثاض: ) (، نُا أخطدٗا4/212)

 (.2/19ٍ اسباٍ، نُا قاٍ ايصٖيب يف املٝعإ: )زاٚز بٔ نطزٚؽ ٖٚٛ صبٗٛ

(، املبػـٛني يًػطخػـٞ:   3/188(، ايسض املدتـاض: ) 2/337اْاط: بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ: ) -30
 (.2/506(، ٚؾطح ايعٓا١ٜ ع٢ً اهلسا١ٜ: )5/46)

 ( َٔ ٖصا ايبشح.15اْاط: م: ) -31

ْا َعُط،عٔ أٜٛب، عٔ ابٔ ( قاٍ: أخرب7/175ٚ) (،6/84أخطد٘ عبس ايطظام يف املكٓف: ) -32
إغـٓاز قـشٝح، َعُـط ٖـٛ ابـٔ ضاؾـس، ٚأٜـٛب ٖـٛ          غرئٜ، عٔ عبـس اهلل بـٔ ٜعٜـس، ٖٚـصا    

ثكات نباض َعطٚفٕٛ َتفل عًـِٝٗ يف ايكـشٝش ،    ايػدتٝاْٞ، ٚابٔ غرئٜ ٖٛ ضبُس، ٖٚؤال٤
 (.9/421ٚقس قشح ابٔ سذط ٖصا اإلغٓاز يف ايفتح: )

 ( بتكٓطف.2/695كِٝ: )اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ اي -33

 (.  10غٛض٠ املُتش١ٓ، ا ١ٜ: ) -34

 (.655 -3/653ازباَع ألسهاّ ايكطإٓ يًذكام: ) -35

 (.2/695اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -36

َٗا،  ،نتاب ايطالم ،ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف املكٓف أخطد٘ -37 ِٚٔد ٌَ َظ ُِ قدِب َُِطأد٠ٔ ُتِػًٔ ََا قدايرٛا: ٔفٞ اْي باب 
ِٔ َُا ََ ُٗ َِٓٝ ٍَ: ُٜفدٖطُم َب  .بذغٓاز قشٝح، (18297)، (4/105) :قدا

 (.2/695اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -38
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 (.  10غٛض٠ املُتش١ٓ، ا ١ٜ: ) -39

 (.7/500اْاط: اني٢ًّ البٔ سعّ: ) -40

 ( بتكٓطف.2/687اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -41

 ( بتكٓطف.688 -2/686بٔ ايكِٝ: )اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ ال -42

ََٜٚٔسٙٔ َباب ،نتاب اإلميإ ،ايبداضٟ أخطد٘ -43  ٔ٘ ِٔ ٔيَػأْ َٔ  َٕ ُُٛ َِ املرِػًٔ ِٔ َغًٔ ََ  ُِ  .(10)، (1/11) :املرِػًٔ

ايطًكا٤: ِٖ ايصٜٔ أطًل ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غطاسِٗ َٚٓشِٗ اسبط١ٜ ّٜٛ فتح  -44
 (، اسباؾ111.١ٝطًكا٤(. اْاط: يف فك٘ األقًٝات يًكطناٟٚ: )َه١، ٚقاٍ ي٘: )اشٖبٛا فأْتِ اي

 ( بتكٓطف.688 -2/686اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -45

 (.98غٛض٠ ايٓػا٤، ا ١ٜ: ) -46

 (.32/337اْاط: صبُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: ) -47

َََت٢ ُت ،نتاب ايطالم يف غٓٓ٘، أبٛ زاٚزأخطد٘  -48 َٖا؟َباْب ِإيد٢  َِ َبِعَس ُ٘ ِإَشا أدِغًد ََِطأدُت ٘ٔ ا ِٝ  :َطٗز َعًد
ِِٗط ،نتاب ايٓهاح يف غٓٓ٘ ايهرب٣، ٚايساضقطين، (2240)، (2/272) َُ ، (4/374) :َباُب اْي
(3626). 

: باب َا دا٤ يف ايعٚد  املؿطن  ٜػًِ أسسُٖا ،نتاب ايٓهاح يف غٓٓ٘، ايرتَصٟأخطد٘  -49
سسٜح يٝؼ بذغٓازٙ بأؽ، ٚيهٔ ال ْعطف ٚد٘ ٖصا  ٖصا»ٚقاٍ:  ،(1143)، (3/440)

 .«اسبسٜح، ٚيعً٘ قس دا٤ ٖصا َٔ قبٌ زاٚز بٔ سك  َٔ قبٌ سفا٘

 .(2366)، (4/195) :أمحس يف املػٓس أخطد٘ -50

(، ٚقاٍ: ٖصا سسٜح يٝؼ بذغٓازٙ بأؽ. قاٍ ايؿٛناْٞ عٔ 1143أخطد٘ ايرتَصٟ يف غٓٓ٘: ) -51
ٍ ابٔ نجري يف اإلضؾاز: ٖٛ سسٜح دٝس قٟٛ. ٚقاٍ ٖصا اسبسٜح: قٓشش٘ اسبانِ. ٚقا

اشبطابٞ: ٖٛ أقٓح َٔ سسٜح عُطٚ بٔ ؾعٝب نُا قاٍ ايبداضٟ: ٚسسٜح عُطٚ بٔ ؾعٝب 
ٜكٍٛ: )إٕ ايٓيٓب ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ ضٓز ابٓت٘ ع٢ً أبٞ ايعام مبٗط دسٜس ْٚهاح دسٜس(، ٚقس 
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كاٍ. ٚقاٍ أمحس عٓ٘: ٖصا سسٜح نٓعف سسٜح عُطٚ بٔ ؾعٝب ايرتَصٟ ٚقاٍ: يف إغٓازٙ َ
 .نعٝف. ٚقاٍ ايساضقطين: ٖصا سسٜح ال ٜجبت

 (.10غٛض٠ املُتش١ٓ، ا ١ٜ: ) -52

 (.688 -2/686اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -53

ٖٔ ،نتاب ايطالم يف قشٝش٘، ايبداضٟ أخطد٘ -54 ِٗ َٚٔعٖسٔت َٔ املرِؿِطندأت  َٔ  َِ ِٔ أدِغًد ََ  :َباُب ْٔهداِح 
(7/48) ،(5286). 

ِٔ ،نتاب ايطالم يف غٓٓ٘، أبٛ زاٚزأخطد٘  -55 َِٚدِٝ َِ أدَسُس ايٖع ، (2239)، (2/271) :َباْب ِإَشا أدِغًد
ٌَ اْيآَخط ،نتاب ايٓهاح يف غٓٓ٘، ٚابٔ َاد٘ َُا قدِب ُٖ ُِ أدَسُس ِٔ ُِٜػًٔ َِٚدِٝ ، (1/647): َباُب ايٖع

 ،(2810)، (2/218) :اب ايطالمنت ،ٚاسبانِ يف املػتسضى ع٢ً ايكشٝش ، (2008)
ِِ َُٜدطَِّداُٙ ٚٚافك٘ ايصٖيب. َٚيد ََٖصا َسٔسْٜح َقٔشُٝح اْيِذِغَٓأز،  قًت: اسبسٜح نعٝف; فٝ٘  ٚقاٍ: 

مساى بٔ سطب بٔ أٚؽ ايهٛيف أبٛ املػري٠ قسٚم ٚضٚاٜت٘ عٔ عهط١َ خاق١ َهططب١ ٚقس 
 .(255)م:  :تكطٜب ايتٗصٜباْاط: ض٣ٚ عٓ٘ ٖٓا. 

أثط إغالّ أسس ايعٚد  يف ( بتكٓطف، 688ٚ -2/686أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: )اْاط:  -56
 (.72ايٓهاح نيُس أبٛ فاضؽ: )

(، ٚقاٍ: إغٓازٙ قشٝح، ٚقٓشش٘ ابٔ 11/341شنطٙ اسباف  ابٔ سذط يف فتح ايباضٟ: ) -57
 (.7/503سعّ يف اني٢ًّ: )

 (.93: )اهلل ازبسٜع ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘، يًسنتٛض عبس إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ -58

 (.5/139اْاط: ظاز املعاز البٔ ايكِٝٓ: ) -59

 (.2/774ؾطح عًٌ ايرتَصٟ البٔ ضدب: ) -60

ِِ ُتَِٓعِع  باب ،نتاب ايطالم يف َكٓف٘، ابٔ أبٞ ؾٝب١أخطد٘  -61 ِِ، يد ِِ ُِٜػًٔ َٚيد َُِت  ٍَ: ِإَشا أدِغًد ِٔ قدا ََ
ُ٘ ِٓ  .بٔ أبٞ طايب ٜسضى عًٞ(، ٖٚٛ َٓكطع; ايؿعيب مل 18307)، (4/106): َٔ

 (.97: )ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘، يًسنتٛض عبس اهلل ازبسٜع إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ -62
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ِِ ُتَِٓعِع باب  ،نتاب ايطالم يف َكٓف٘، ابٔ أبٞ ؾٝب١أخطد٘  -63 ِِ، يد ِِ ُِٜػًٔ َٚيد َُِت  ٍَ: ِإَشا أدِغًد ِٔ قدا ََ
ُ٘ ِٓ ٚض٢َ بايكسض،  ،يهٓ٘ َسيؼٚقتاز٠ بٔ زعا١َ ساف  ثك١ ثبت، ، (18308)، (4/106): َٔ

 قاي٘ ذن٢ٝ بٔ َع ، َٚع ٖصا فاستر ب٘ أقشاب ايكشاح، ال غُٝا إشا قاٍ سسثٓا.

 تعطٜف أٌٖ ايتكسٜؼ مبطاتب املٛقٛف  بايتسيٝؼٚ(، 3/385) يًصٖيب: اْاط: َٝعإ االعتساٍ
 .(43)م:  البٔ سذط:

 (.3/285َٝعإ االعتساٍ يًصٖيب: ) -64

 (.188: )ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘، يًسنتٛض عبس اهلل ازبسٜع إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ -65

 (.10غٛض٠ املُتش١ٓ، ا ١ٜ: ) -66

ٌَ        يف َكٓف٘، عبس ايطظام أخطد٘ -67 َُـِطأد٠ر قدِبـ ُِ اْي ِٕ ُتِػـًٔ ٌِ اْئهَتـأب ايِٖٓكـَطأْٖٝا ِٖـ ٌِ   :ٔنَتـاُب أد ايٖطُدـ
 .بذغٓاز قشٝح، (10082)، (6/83)

ٚايٓكطا١ْٝ  بٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا يف ايٝٗٛز١ٜضٟٚ َٔ ططٜل أٜٛب عٔ عهط١َ عٔ ا -68
اإلغالّ ٜعًٛ ٚال ٜع٢ً  تهٕٛ ذبت ايٓكطاْٞ أٚ ايٝٗٛزٟ فتػًِ ٖٞ، قاٍ: )ُٜفدٖطم بُٝٓٗا;

ُِ ٔفٞ َزاِض  ،نتاب ايػري ،ايطشاٟٚ يف ؾطح َعاْٞ ا ثاضأخطد٘ عًٝ٘(.  َباُب اْيَشِطٔب١ٖٔٝ ُتِػًٔ
َُِػًُٔ اْيَشِطٔب فدَتِدُطُز ِإيد٢ َزاِض َٗا َبِعَس َشٔيود  ُِٚد ِٖ َِٜدُطُز َظ ِّ ُث ، (5267)، (3/257) ًا:اْيِذِغًدا

ُٙ َقٔشْٝح.  فتح ايباضٟ البٔ سذط  .(9/421) :ٚقاٍ ابٔ سذط: َغَُٓس

  :ايبداضٟ يف ايكشٝحشنطٙ  نالّ ابٔ عباؽ: )ٜفطم بُٝٓٗا ٚيٛ أغًُت قبً٘ بػاع١(ٚ
 ًا.( َعًك7/49)

 (.5/39األّ يًؿافعٞ: ) -69

 (.3/64ازباَع ألسهاّ ايكطإٓ يًكططيب: ) -70

ٚقفات سٍٛ ذبطِٜ ايٛني٤ مبذطز اإلغالّ. ع٢ً َٛقع ٖسٟ اإلغالّ يألغتاش ايسنتٛض اْاط:  -71
 عبس اسبٞ ايفطَاٟٚ.

 (.176: )ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘، يًسنتٛض عبس اهلل ازبسٜع إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ -72
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 (.129 - 128ح نيُس أبٛ فاضؽ: )أثط إغالّ أسس ايعٚد  يف ايٓهااْاط:  -73

 (.1/148اْاط: غبٌ ايػالّ يًكٓعاْٞ: ) -74

 (.6/215اْاط: ٌْٝ األٚطاض يًؿٛناْٞ: ) -75

 (.164فك٘ األقًٝات املػ١ًُ يًؿٝذ خايس عبس ايكازض: ) -76
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 فوزس املصادر واملزاجع

 ايكطإٓ ايهطِٜ .1

 .2002ّ، 1، زاض ايٛطٔ يًٓؿط، ايطٜاض، نيبٛ فاضؽأثط إغالّ أسس ايعٚد  يف ايٓهاح نيُس أ .2

نُٔ أحباخ صب١ً صبًؼ اإلفتا٤ األٚضٚبٞ  ، عبس اهلل ازبسٜع،إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘ .3
 ٖـ.1423ّ شٚ ايكعس٠ 2003ايعسز ايجاْٞ ٜٓاٜط 

 .1، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، نيابٔ ايكِٝ ،أسهاّ أٌٖ ايص١َ .4

، ذبكٝل ضبُس ايكازم ايفشُاٟٚ، زاض إسٝا٤ ايـرتاخ ايعطبـٞ،   زبكاما يهطِٜ،أسهاّ ايكطإٓ ا .5
 ٖـ.1405، 1بريٚت، ني

، )ذبكٝل عكاّ فاضؽ اسبطغتاْٞ، ربطٜر األسازٜح سػإ عبس ازبٛظ١ٜ ابٔ قِٝ ،إعالّ املٛقع  .6
 ّ.1998-ٖـ1419 ،1املٓإ(، زاض ازبٌٝ، بريٚت، يبٓإ، ني

ُٓس بٔ إزضٜ، األّ .7  ٖـ. 1393، زاض املعطف١، بريٚت، يبٓإ، 2، نيايؿافعٞ ؼأبٛ عبس اهلل ضب
 .1، نيَؤغػ١ ايطغاي١، بريٚت، يبٓإ ،ملطزاٟٚا ،اإلْكاف يف َعطف١ ايطادح َٔ اشبالف .8
 ايهاغاْٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٓٝ، بريٚت، يبٓإ.، بسا٥ع ايكٓا٥ع .9

 ٖـ.1372، 2، زاض ايؿعب، ايكاٖط٠، نييكططيب، اازباَع ألسهاّ ايكطإٓ .10

ألمحس ايـسضزٜط، ايسغـٛقٞ، زاض إسٝـا٤ ايهتـب ايعطبٝـ١       ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري ساؾ١ٝ .11
 )عٝػ٢ ايبابٞ اسبًيب(.  

ذبكٝل عبس اجملٝس طع١ُ سًيب(، زاض املعطفـ١،  ابٔ عابسٜٔ، ساؾ١ٝ ضٓز انيتاض ع٢ً ايٓسض املدتاض،  .12
 ّ.2000-ٖـ1420 ،2ني بريٚت، يبٓإ،

 .1، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، نيملاٚضزٟا ،اسباٟٚ ايهبري يف فك٘ اإلَاّ ايؿافعٞ .13

 ّ.1992، زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت، يٟٓٛٚأبٛ ظنطٜا ذن٢ٝ ا ،ضٚن١ ايطايب  .14

 ٖـ.1420، 2قِٝ ازبٛظ١ٜ، زاض املعطف١، بريٚت، نيابٔ  يف ٖسٟ خري ايعباز، ظاز املعاز .15

 ٖـ.1418، 11، زاض ايهتاب ايعطبٞ، نييكٓعاْٞا ،غبٌ ايػالّ .16
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 ايػذػتٝاْٞ، ذبكٝل ضبٞ ايسٜٔ عبس اسبُٝس، املهتب١ ايعكط١ٜ، بريٚت، يبٓإ. بٞ زاٚزغٓٔ أ .17

 ، ذبكٝل ضبُس فؤاز عبس ايباقٞ، زاض اسبسٜح، ايكاٖط٠.ايرتَصٟغٓٔ  .18

، ذبكٝـل ضبُـس عبـس ايكـازض عطـا، َهتبـ١ زاض ايبـاظ، َهـ١ املهطَـ١،          يبٝٗكٞايػٓٔ ايهرب٣، ا .19
 ٖـ.1414

ذبكٝل ضبُـس ظٖـطٟ ايٓذـاض، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١، بـريٚت،       ، ايطشاٟٚؾطح َعاْٞ ا ثاض،  .20
 يبٓإ.

 .، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، يبٓإقشٝح ايبداضٟ .21
ابٔ سذط، ايعػكالْٞ، ذبكٝل عبس ايععٜـع بـٔ بـاظ، زاض    ، فتح ايباضٟ بؿطح قشٝح ايبداضٟ .22

 ّ.1996-ٖـ1416ايفهط، بريٚت، يبٓإ، 
 ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ.يكازضخايس عبس ا ،فك٘ األقًٝات املػ١ًُ .23
 .1، زاض ايؿطٚم، ايكاٖط٠، نييكطناٟٜٚٛغف ا ،يف فك٘ األقًٝات .24
ذبكٝل ٖالٍ َكًٝشٞ، زاض ايفهط، بـريٚت،   ،ايبٗٛتٞ، َٓكٛض نؿاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع .25

 ٖـ.1402يبٓإ، 
 ٖـ.1418، 1، زاض املعطف١، بريٚت، نييػطخػٞا ،املبػٛني .26
ٟٓ، َطبعـ١ املٓريٜـ١، )ال تٛدـس غـ١ٓ ايطبـع        ، أبـٛ ظنطٜـا ذنٝـ٢   ٗـٓصب اجملُٛع ؾطح امل .27 ايٓٓـٛٚ

 ٚضقُٗا(.
ُٓس ايٓذسٟ، َطابع زاض ايعطب١ٝ، ، صبُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ .28 ذبكٝل عبس ايطمحٔ ضب

 ٖـ.1398بريٚت، 

 ّ.1967، ابٔ سعّ ايااٖطٟ، ذبكٝل أمحس ؾانط، َهتب١ ازبُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، اني٢ًّ .29

 ٖـ.1417 1، ايطشاٟٚ، زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ، بريٚت، نيطبتكط اختالف ايعًُا٤ .30

شنطٙ ايـسنتٛض ضبُـس أبـٛ فـاضؽ يف نتابـ٘ )أثـط إغـالّ أسـس          طبطٛني يًسنتٛض ُٖاّ غعٝس. .31
 ايعٚد  يف ايٓهاح(.

 ّ.1986، 1، زاض املعطف١، بريٚت، نياسبانِ ع٢ً ايكشٝش ، ػتسضىامل .32
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)ذبكٝل ؾعٝب األضْـؤٚني(، زاض عـامل ايهتـب، ايطٜـاض، ايػـعٛز١ٜ،       ،أمحس بٔ سٓبٌ املػٓس، .33
 ّ.   1997-ٖـ1417

 ٖـ.1400، 1، دبكٝل طبتاض أمحس ايٓسٟٚ، ايساض ايػًف١ٝ باهلٓس، نيابٔ أبٞ ؾٝب١املكٓف،  .34

، 1إىل َعطفـ١ َعـاْٞ أيفـاظ املٓٗـاز، ايؿـطبٝين، زاض عـامل ايهتـب، بـريٚت، ني         َػين انيتـاز  .35
 ٖـ.1416

ابٔ قسا١َ املكسغٞ، )ذبكٝل عبس اهلل ايرتنٞ ٚعبس ايفتاح اسبًـٛ(،  ، تكط اشبطقٞاملػين ع٢ً طب .36
 ّ. 1997-ٖـ1417 ،3ني زاض عامل ايهتب، ايطٜاض، ايػعٛز١ٜ،

بٔ أْؼ، ذبكٝـل ضبُـس فـؤاز عبـس ايبـاقٞ، زاض إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعطبـٞ،          إلَاّ َايواملٛطأ، ا .37
1985.ّ 

 ٖـ.1421، 2، بريٚت، ني، زاض ايهتب ايع١ًُٝايصٖيبَٝعإ االعتساٍ،  .38
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 الديون واألعيان والتصرفات املالية اليت ال يشنلوا حكه احلجر على املفلس

 دراسة فقوّية مقارنة

 مستخلص البحث

اذتُس هلل، ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل غٝسْا ستُس ٚعًـ٢ ليـ٘ ٚبـرب٘    
 َٚٔ ٚالٙ، أَا بعس.

ٖصا ايبرث قصس إزي ذصط ايتصطؾات املاي١ٝ اييت ال ٜؿًُٗا ذهـِ اذتحـط   ؾإٕ 
ع٢ً املسٜٔ املؿًؼ، ؾاغُتٌٗ سيبرث شيٗٝسٟ اؾتٌُ عًـ٢ ايتعطٜــ سيصـاًرا ٘،  ـِ     
 ٓاٍٚ املبرث األٍٚ َٓ٘ أًٖٝ٘ احملحٛض عًٝ٘ إلؾالغ٘ َع قٝاّ ذهِ اذتحط عًٝ٘، ؾـبري  

ِ    اختالف املؿًؼ عٔ بك١ٝ احملحٛض عًِٝٗ ايصٜٔ ٚشيـو   ايػـاقا١ أٚ ايٓاقصـ١ أًٖٝـتٗ
يهُاٍ أًٖٝت٘، نُا إٔ عٌُ اذتانِ ال ٜٓايف أًٖٝت٘، ألٕ ذهِ اذتحط غاٜتـ٘ َٓعـ٘ َـٔ    
ايتصطف يف َاي٘ بكصس إٜصاٍ اذتكٛم ألبرابٗا، َع جـٛاظ بعـت  صـطؾا ٘ املايٝـ١     

 ع٢ً ضتٛ خاص.

ٔ املؿًـؼ،  ؾتٓاٍٚ املبرث ايثاْٞ ايسٜٕٛ اييت ال ٜؿًُٗا ذهِ اذتحط ع٢ً املسٜ
زٜـٕٛ َايٝـ١  ابتـ١ يف شَتـ٘ هلل غـبراْ٘ ٚ عـازي،        :ٖٚٞ: ٖٚٞ  ال ١ أْٛاع َٔ ايسٜٕٛ

ٚزٜٕٛ َاي١ٝ  ابت١ يف شَت٘ ٚيهٓٗا َؤج١ً، ٚزٜٕٛ َاي١ٝ يف ايصَـ١ يهٓٗـا غـس َػـتكط٠     
 ايثبٛت.
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األعٝإ املاي١ٝ اييت ال ٜؿًُٗا ذهِ اذتحط ع٢ً املـسٜٔ  ٚ ٓاٍٚ املبرث ايثايث: 
ٞ َا  كّٛ ب٘ َعٝؿ١ احملحٛض عًٝ٘ إلؾالغ٘ َٚٔ  ًعَ٘ ْؿكتِٗ َٔ ًَـبؼ،  ، ٖٚاملؿًؼ

 َٚػهٔ، ٚلالت بٓعت٘، ٚضأؽ َاٍ جتاض ٘ إٕ نإ  اجطّا. َٚأنٌ َٚؿطب

ٚ ٓاٍٚ املبرث ايطابع: ايتصطؾات املايٝـ١ ايـيت ال ٜؿـًُٗا ذهـِ اذتحـط عًـ٢       
يف  ٘ صطؾ، ٚاحملابا٠ع٢ً ٚج٘ ايتربع أٚ  ٘ يف َاٍ اذتحط صطؾاملسٜٔ املؿًؼ، ٚ ؿٌُ: 

بػساز زٜٕٛ بعـت ايػطَـا٤    ٘ يف َاٍ اذتحط صطؾ، ٚعكٛز املعاٚض١ بإبطاّ اذتحط اٍَ
 ع ناملساث أٚ اهلب١.ٚؿطََا ٜػتحس ي٘ َٔ أَٛاٍ باطٜل  يف ٘ صطؾ، ٚزٕٚ بعت

  ِ ختِ ايبرث بصنط أِٖ ايٓتا٥خ اييت  ٛبٌ إيٝٗا.

 ٚاذتُس هلل ضب ايعاملري.
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 املقدمة:

ُُِس  ِٗـَسا٠ٔ  اذَت ١َُٔ امُل ُّ َع٢ًََ ايٖطِذ َٚايٖػال ٍُ، ٚايٖصال٠ُ  ُِ ايَعِس َٔ، اذَتَه ُٔٝٔ ٘ٔ َضبِّ ايَعاَي ًٖ ٔي
َُٔعرَي َٚعًَـ٢َ   ٘ٔ َأِج َٔ َٚع٢ًََ َبَراَبٔت ٖٔٔطٜٔ ٘ٔ ايٖاا ِٔ امُلطغًٔرَي َٚع٢ًََ لٔي ُٖٕس َخاَ  ََُر غِّٝٔسَْا َْٚٔبَِّٓا 

ٕٕ ٔإَي٢َ َٜ ِِ بٔإِذَػا ٔٗ َٔٔ أبٔعٝٔ ّٔ ايسِّٜٔ َٖا َبِعُس.             ٛ  َأ

 ٔٙ َٖٔص ِٔ َبرٔي  َٔ َُاَعأت، ٚ َُٔت ايَعالَقأت َبرَي اأَلؾَطأز ٚادَت ١ََٖٝٔ َْٖظ ٕٖ ايٖؿٔطَٜع١َ اإٔلغال ؾٔإ
ٔٔ ٔي ٔٔ َأَزا٤َ ايٖسِٜ َِٚجَبِت َع٢ًََ امَلسٜٔٔٔ ٔٔ، َؾَأ ٔٔ ٔبَصأذٔب ايٖسِٜ ٘ٔ ٔعِٓـَس  ايَعالَقأت َعالَق١ُ امَلسٜٔٔٔٔ َصأذٔب

.ٔ٘ ٍٔ َأَجًٔ ُٛ  ُذًُ

ُٔ ََٚضاَم ايٖسا٥ٔ ٔٔ ايٖػَساُز  ِٕ َ َعػََٖط َع٢ًََ امَلَسٜٔ ٔٔ اذَتٗل يف َضِؾٔع َؾٔإ َٕ ٔيًٖسا٥ٔ ٘ٔ، َنا َُاَطًَٔت ُُ  ٔب
ُِ ايَكأضـٞ َعًَـ٢َ امَلـٔسٜٔ     ٘ٔ،َؾَِٝرُه ِٝـ ًَ ٘ٔ ٔعَِٓس ايَكأضٞ َطأيَبّا اذَتِحَط َع ِٝ ًَ ٣ََٛ َع ٔٔ ٔبـاذَتِحٔط  ايٖسِع

ُٙ َُِكَتَطا َٚ  ،َٔ ًٔٔػٝٔ ٕٔ امُلِؿ ََٛؾا٤ٔ ُزُٜٛ َٔ ايٖاَطا٥ٔٔل ايٖؿِطٔع١ٖٔٝ ٔي َٔ ُِ اذَتِحٔط  ٔٔ، َؾُرِه  ٔئرِؿٔظ َذلِّ ايٖسا٥ٔ
      ٔٔ ََٚؾـا٤ٔ َذـلِّ ايـٖسا٥ٔ ٘ٔ ٔيَصـأئس  ََأيـ َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ  ٔٔ ُِٓع امَلٔسٜٔ ََ( ِٔ ِٚ    (ايَػـٔطٜٔ َٕ َأ َؾـِطَزّا َنـا

ُ٘     َج ََُتاَذـ١ّ َيـ ٌٗ َبِعُت ايٖتَصـٗطَؾأت امَلأيٖٝـ١ٔ  ٘ٔ َ َظ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ َٔ احملُحَٛض َعًٝ ٕٖ امَلٔسٜٔ َُاَع١ّ، ٔإاٖل َأ
١ًَُ اآلٔ ١َُٝ:  َٗا اأَلِغ٦َ ٙٔ ايٖتَصٗطَؾاُت َ ٔطُز ٔبَركِّ َٔ، ٖٚٔص ًٖٔؿٝٔ ِٔ امُلَه َٔ  ٔٙ  َنَػِٝٔط

ُِ اذَتِحٔط ََٜس ا ـٗ ُذِه ٌِ َُٜه َُِاًََكـّا   َٖ  ٔ٘ ََأيـ ٔٔ ايٖتَصٗطٔف يف  ٘ٔ َع ٘ٔ إٔلِؾالٔغ مَلِرُحٛٔض عًٝ
ًَٖؿـّا؟    ََُه ٘ٔ َضأؾـَسّا  ِْٔٛ َََع َن  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ١ًَٖٝٔ احملحٛٔض َع ِٖ ُِ اذَتِحٔط َأ ٌِ ُِٜػٔكُط ُذِه َٖ َٚ ِّ ال؟  َأ

ِٔ َنا ٘ٔ َع ََأي  ٌٖ ُ٘ َن ُِٜٓ ٔٔ اغَتِػَطَم َز ََ ـٗ َُٜس  ٌِ ُ َه َٖ ُٕ عًـ٢    َٚ ٘ٔ َؾـال َُٜعـا ََأي ٖؾ١ٔ ايٖتَصٗطَؾأت يف 
٘ٔ املأي١ٖٔٝ  َٔٛ ُٚٔظ َنِب ِّ    ؟َ َحا ٘ٔ َأ ََأيـ ََـَع   ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ١ََٖ احملحٛٔض َع ُِ اذَتِحٔط ٔش ٌُ ُذِه َُ ٌِ َِٜؿ َٖ َٚ

ََا ؟ال  ِٔ َٔ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ََا َِٜػَتٔحٗس ٔي ُِ اذَتِحٔط  ٌُ ُذِه َُ ٌِ َِٜؿ َٖ َٚ ٍَ ٕٖ امَلا ٍٕ َبِعَس اذَتِحٔط، أَل
ٔ٘ ِٝ ًَ ٍَ اذَتِحٔط َع ٘ٔ َذا ًِٔه َٔ ٌَ يف   . ؟املػَتٔحٖس َزَخ

َُـا َُٜحًِّـٞ     ُُالٔت ٔب ٙٔ ايٖتَػـا َٖٔص  ِّ ِٔ ُن ََٖصا ايَبِرٔث اإٔلَجاَب١َ َع  ٍٔ ِٔ ٔخال َٔ  ٍُ ٔٚ ََٚغُأَذا
ٖٔٔب األِضَبَع١ٔ. َٔ املِصا ِٝ ََُكاَض١َّْ َب َٗا  َٔ  َأِذَها
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 َيُة املوُضوِع: َأَهنِّ

ُِـٔؼ اٖئتـٞ     َٔ ايَطـُطَٚضأت ارَت َٔ  ٍٔ ٕٖ ٔذَؿَظ امَلا ُٛٔع ايَبرِِٔث يف َأ ُِٛض ََ  ١ُُٖٝٔ َٖ ُٔ َأ ُُ َ ِه
       ٍُ ٘ٔ ايَعـِس َُـُع َُٜٚػـَٛز ٔؾٝٔـ َٗـا ٔيَِٝػـَعَس امُلِحَت ١َُٖٝٔ َع٢ًََ َضُطَٚض٠ٔ ٔذِؿٔظ َأٖنَسٔت ايٖؿٔطَٜٔع١ُ اإٔلِغال

 ُِ ُٕ، َؾُرِه ََا َُـ١ٔ ٔئرِؿـٔظ      ٚاأَل ١َٖٔٝٔ اذَتٔهٝٔ ََـ١ٔ ايٖتِؿـٔطَٜٔعأت اإٔلِغـال ََُِٓظٛ  َٔ ُِ اذَتِحٔط َِٜأٔ ٞ ٔض
ََُعَاَيَحـ١ٔ       ٚ ،َٔ ٍٔ ايـٖسا٥ٔٓٔٝٔ ََـا َٛ ٔذِؿـُظ  ُٖـ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ  َٔ اذَتِحٔط َع٢ً املٔسٜٔ َٔ ٕٖ ايَكِصَس  ٍٔ، أَل امَلا

ِٔ َغَسأز ُذ ٙٔ،ٔإِش ايَعِحُع َع ِٔ َغَسأز ٙٔ َع ََـَع  َعِحٔع َٚ  ،َٔ ًٔٝٔ َٔ َٚأضْز يف َذَطَن١ٔ امُلَتَعا  َٔ ُكٛٔم ايٖسا٥ٔٓٔٝٔ
ُِ اذَتِحٔط، ٚاذُتُكُٛم اٖئتٞ َ ِبَكـ٢   ِِ ُذِه ٔٗ ِٝ ًَ ُ٘ َع ََا ُٜٛٔجُب  َٕ ُُٛ ًَ َِ ايٖٓأؽ ال َِٜع َُِعَظ  ٖٕ َشٔيَو َؾٔإ

ٌٔ َ ِحًَٔٝٔت ِٔ َأِج َٔ ََٖصا ايَبِرُث   َٕ ٙٔ، َؾَها ِٓٔؿٝٔٔص َََع َ   ِِ ُٗ َِِي ُٗ  .َٗا َي

 َمِوُضوُع الَبِحِث:

َُِاًََكـّا،     ٍٔ َّ ــ ٔئرِؿٔظ امَلـا َُا َ َكٖس ّٔ اٖئتٞ ُؾٔطَعِت ــ َن َٔ اأَلِذَها َٔ َِ اذَتِحٔط  ٕٖ ُذِه ٔإ
ٌٔ َ َؿأبـ    ُ٘ يف َزأخـ ٍٔ، ٔإاٖل َأْٖـ ِّ َ الٔؾَّٝا ٔيَطَٝأع امَلا َٕٔ ٚايٖصٔب ٘ٔ ٚامَلِحُٓٛ ٌٔ َؾُِٝرَحُط َع٢ًَ ايٖػٔؿٝٔ ٔٝ

  ،ٕٕ ََِحُٓـٛ  ِٚ ٕ٘ َأ ِٚ َغٔؿٝٔ َٛ ٔبَكأبٕط َأ ُٖ ٌْ َضٔؾْٝٔس ال  َٛأضَز٠ٔ يف َبأب اذَتِحٔط َُٜٛجُس َضُج ّٔ اي اأَلِذَها
ُ٘، َؾٔإَشا  ََاَي ََا٤ٔ  ُٕ ايُػَط ََٚقٔس اِغَتِػَطَقِت ُزُٜٛ  ،َٔ ََٚؾا٤ٔ ُذُكٛٔم ايسِّا٥ٔٓٔٝٔ  ِٔ ُ٘ َقِس َ َعٖثَط َع َباَض ٔإاٖل َأْٖ

ٙٔ    ايُػَط ََٚغِٝـٔط  ٔ٘ ٘ٔ ٔبايٖػـٔؿٝٔ ٔٗ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ال ٔيَؿـَب ُِ ٔباذَتِحٔط َع٢ًَ امَلٔسٜٔ ُ٘ َِٜرُه ِٔ، َؾٔإْٖ ََا٤ُ ٔإَي٢َ اذَتأن
ًٖـَل   ٍٕ َ َع ََا َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ  ٔ٘ ِٓٔع َُ ِٔ ٔي ََٚئه  ،ِِ ٔٗ ًٖٔٝتَٔ ِٖ ِٔ َذُِٝث َِْكٔص َأ َٔ  ِِ ٔٗ ِٝ ًَ َٔ امَلِرُحٛٔض َع َٔ

٘ٔ َذْل ٔي ٙٔٔب  .َػِٝٔط

َُِرُحٛٔض  ًِ َٛ َذِصُط ايٖتَصٗطَؾأت امَلأي١ٖٔٝ اٖئتٞ َِٜبَك٢ ٔي ُٖ ُِٛضُٛع ايَبِرٔث  ََ  َٕ َُٖٓا َنا  ِٔ َٔ َٚ
   ٔ٘ َٚٔإِبَطأظ ايَهِٝٔؿٖٝـ١ٔ ايٖؿـِطٔع١ٖٔٝ ٔيَتَصـٗطٔؾ  ،ٔ٘ ِٝ ًَ َٖا َبِعَس اذَتِحٔط َع ٘ٔ اذَتٗل يف ا َِّدأش ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ يف  َع

َٔ  ٍّ ٌُ:   ُن َُ ٙٔ ايٖتَصـٗطَؾاُت َ ِؿـ َٖٔص َٚ َٗا،  َٚايٖتَصـٗطَؾأت امَلأيٖٝـ١ٔ    »ِٓ  َٕ َٚاأَلِعَٝـا  َٕ ُٔ  «ايـٗسُٜٛ ، َؾَُٝبـِّ
٘ٔ يف ٍٔ ايسَِّضاَغـ١ٔ   ايَبِرُث ُذُسَٚز َ َصطٗٓٔؾ ِٔ ٔخال َٔ  ،ٍٕ ََا  ِٔ َٔ  ُ٘ ََا َِٜػَتٔحٗس َي َٚ يف  ٍٔ اذَتِحٔط،  ََا

١ٖٔٝٔٗ امُلَكاَض١َْٔ َب ِٔائؿِك َٔ  ًٞٔ ََا َٜ َٗا  ٍُ ايَبِرُث ٔؾٝٔ َٚ ٌٔ اٖئتٞ ََٜتَٓا ََُػا٥ٔ ًِ ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ ٔي َٔ املَصا  اِعٔتَباَضإت:  ِٝ



 61         ز. أمحس بٔ عبسادتٓباض ايٓؿعيب      ...سٜٕٛ ٚاألعٝإ ٚايتصطؾات املاي١ٝاي 

َٚ َبِعَسُٙ -1 ٌَ اذَتِحٔط  ١ًٖٔٝٔ َقِب ِٖ ـْ َضٔؾْٝٔس َغُِٝط َغأقٔط اأَل ََُهًَٓ  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ٕٖ امَلِرُحَٛض َع  .َأ

2- ِِ ُٗ ََا٤َ َي ٕٖ ايُػَط ٘ٔ َأ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ٍٔ امَلِرُحٛٔض َع ََا ٌْ يف   .َذْل َأٔبٝٔ

3-   ِٔ ٌُ اذَتـأن َُ َٖـ١ٔ    -َع َٛالَٜـ١ٔ ايَعا ََـا٤ٔ    -َبـأذُب اي ٌُ يف َ َصـٗطَؾأت ايُػَط   َٚاٖيـٔصٟ َِٜؿٔصـ
َٛا٤ٔ ٘ٔ َع٢ًَ ايٖػ ِٝ ًَ  .َٚامَلِرُحٛٔض َع

 َأِسَباُب اِخِتَياِر الِكَتاَبِة يف امَلِوُضُوِع: 

ًَ ُٛٔع يف ايَٓٔكأط ايٖتأي١َٔٝ:َ َت ُِٛض ََٖصا امَل ًِٔهتاب١ٔ يف   ٖدُص َأِغَباُب اِخٔتَٝأضٟ ٔي

َٗـأض َضـِبٔط      -1 ٍٔ اذَتِحٔط،ٚٔإِه َُـا َٛا٤ٔ ٔب ََا٤ٔ َع٢ًََ ايٖػـ ٘ٔ ٚايُػَط ِٝ ًَ ٔيَتِرٔسٜٔٔس َعالَق١ٔ امَلِرُحٛٔض َع
ٙٔٔ ايَعالَق١ٔ َذٖتـ٢َ ال َُٜحـَٛض َطـ    َٗٔص َٗا٤ٔ ٔي ِٔ      ايُؿَك ٌٔ اذَتـأن َُـ ٕٔ َع َطْف َعًَـ٢َ َطـَطٕف، َٚبَٝـا

 ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١ًٖٔٝٔ امَلِرُح ِٖ ١َٕٗ، ٚاذٔتَؿأه َع٢ًََ َأ ِٔ ٔج َٔ ََا٤ٔ  ِٗٔسُف إٔلَٜٔؿا٤ٔ ايُػَط  َ ٔٞ ٘ٔ اٖئت ٚٔإِجَطا٤َأ 
١َٕٗ ُأِخَط٣. ِٔ ٔج َٔ  ٔ٘  إٔلِؾالٔغ

ٙٔ ايسَِّضاَغ١ٔ يف َ ِرٔسٜٔٔس َنِٝٔؿٖٝ -2 َٖٔص  ّٔ َٗا ٘ٔ   إٔلِغ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ١ٔ ايٖتَصٗطَؾأت املأي١ٖٔٝ ٔي
.ُٙ ََٚبِعَس ِٔ اذَتِحٔط  ٌَ ُذِه ٘ٔ َقِب َٔ َ َصٗطٔؾ ِٝ ٕٔ ايَؿِطٔم َب ٘ٔ، َٚبَٝا ََأي  يف 

3 - ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ّٔ امُلَتَؿطَِّق١ٔ ارَتاٖب١ٔ ٔبايٖتَصٗطَؾأت املاي١ٖٔٝ ٔي ُِٔع اأَلِذَها ٞٔ    ٔيَح ٘ٔ اٖئتـ إٔلؾالٔغـ
ََُصـَٖٓؿأت    ََٚضَز يف َبأب اذتحـٔط يف  ُٖا  َٔ ٔٔ امُلؿًٔٔؼ  ُِ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔسٜٔ َٗا ُذِه ال َٜؿًُُ

َٗا٤ٔ ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ، ٚ ،ايُؿَك َٔ املصا ١ٖٔٝٔٗ املَكاَض١َْٔ َبَٝ َٖا ٔبايسَِّضاَغ١ٔ ائؿِك ٕٖ  ٔإِؾَطأز ٗٔـُط َأ ٚاٖئتٞ ُ ِظ
 َِ ُٛٔضُذِه ١ًَٖٝٔ امَلِرُح ِٖ ِِ      اذَتِحٔط ال ُِٜػٔكُط َأ ُٗ َُٖٓ ِٔ َ َطـ ََـ  ِّ ٘ٔ بٔٔٔدـالٔف ُنـ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ َع

 َباُب اذَتِحٔط. 

 الدَِّراَساُت السَّاِبَقُة:

      ّٔ ٍٔ َأِذَهـا ُٚ ِٔ َ َٓـا َٔـ ٖٔٔب اأَلضبَعـ١ٔ  َٗا٤ٔ املـصا ََُصَٖٓؿأت ُؾَك ٘ٔ يف  َٛاُب ائؿِك ٌِ َأِب ِِ َ ِد َي
٘ٔ     ،اذتحٔط ِٝـ ًَ ُٛٔض َع َٗـا امَلِرُحـ ِٓ َٔ َُُِٓع  َٛأع ايٖتَصٗطَؾأت اٖئتٞ ُٜ ٘ٔ، َٚأِْ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٚ صٗطَؾأت امَلِرُح
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٘ٔ، ٔإاٖل    ََأيـ  ِٔ َٔـ  ٔ٘ َٔ ايٖتَصٗطٔف ٔؾٝٔ َٔ  ٔ٘ ِٝ ًَ َُٛض َع ُِ اذَتِحٔط امَلِرُح ُ٘ ُذِه ِٓ َٔ َُُِٓع  ََا ال َٜ ٚ ،ٔ٘ إٔلِؾالٔغ
ٍٔ ا ِٔ َأِؾـَطَز ايٖتَصـٗطَؾأت      َأْٖٓٔٞ َبِعَس َبِص ََـ ـِ َعًَـ٢َ  ِِ َأٔقـ ِٗٔس يف ايَبِرٔث َع٢ًََ َقِسٔض ايٖااَق١ٔ َي دُت

ٖٗٔٝـ١ٔ امُلَكاضَ  ُِ اذَتِحٔط ٔبايسَِّضاَغ١ٔ ائؿِك َٗا ُذِه ًُ َُ ٞٔ ال َِٜؿ ٘ٔ اٖئت ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ َْـ١ٔ  امَلاي١ِّٔ ٔي
ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ َٔ امَلَصا ِٝ  .َب

 َمِنَوُج الَبِحِث:  

:ٔٞ َٗٔخ ايٖتأي ِٚٔؾَل املِٓ ََٖصا ايَبِرٔث ايٖػَِٝط   َيَكِس َ رٖطُِٜت يف ٔنَتاَب١ٔ 

ٖٚاّل:  َٛأضَر١ٔ ٚايسِّٖق١ٔ يف ائهَتاَب١ٔ. َأ ٍُ األِيَؿأه اي َُا  اِغٔتِع

ََٖا اأَلِب١ًٖٔٝ ٚامُلِع  ّا:ـََ أْٝ َََصأزٔض  ِٔ َٔ ََأت  ُٛ ًُ َٗا. َأِخُص امَلِع ُٛ ُٛم ٔب َٔ اي ُِٔه ََُس٠ٔ ٔيُٝ  َت

ٔٔ ايَبِرٔث ّا: ــَ َائث ٜٔٚٔ ٓا ١ٖٝٔ يف َ طِ ٔٝبٔ َع َٗا. َُطَاعَا٠ُ امَلِٓٔأك ٔٗٝٔالّ ٔيإلذَاَط١ٔ ٔب  َ ِػ

ِٔ اآل١َٜٔ َضأبَعّا:  ٕٔ َضِق َٛأضَز٠ٔ يف َ َٓاَٜا ايَبِرٔث ٔبَبَٝا ُٚ اآلَٜأت ايُكِطل١ْٖٔٝٔ ايَهطَٔمَي١ٔ اي ِٔ َعِع ٚاِغ
َٗا،  ِٝ ًَ ِٔ َع َٛأضَز٠ٔ يف ايَبِرٔث ٚاذُتِه ١ٖٜٔٔٛ ايٖؿٔطَٜٔؿ١ٔ اي َُٛض٠ٔ، َٚ ِدطٜٔخ اأَلَذأزٜٔث ايَٖٓب ايٗػ
 ٕٔ َُا َؾٔإْٖٓٔٞ َأِنَتٔؿٞ ٔبَبَٝا ٖٔ ٔٔ أٚ يف َأَذٔس َٚأضَزّا يف ايٖصٔرَٝرِٝ ٔٔ اذَتٔسُٜٔث  ِِ َِٜه ََا َي

َُا.  ٔٗ ٘ٔ ٔؾٝ ِٛٔضٔع ََ 

ََٔػّا:  ِِ يف ايَبِرٔث.َ َخا ُٖ ُُ َُا َٛأضَز٠ٔ َأِغ َٔ اي ُٛٔضٜٔ ُٗ ّٔ َغِٝٔط امَلِؿ ١َُُ اأَلِعال  ِطَج

 ُخطَُّة الَبِحِث:

 :ٔٞ ٛٔ ايٖتـأي ١َُٕ َع٢ًََ ايِٖٓر َََبأذَث َٚخأ  ١ََٔ َٚأِضَبٔع  ٙٔ امُلَكسِّ َٖٔص  ِٔ َٔ ََٖصا ايَبِرُث   ُٕ ٖٛ  ََٜتَه
َٕ ُٔ َبَٝا ُٖ ١ََُ: َٚ َتَط ِّ امُلَكسِّ َٖ ٘ٔ، ٚايسَِّضاَغـأت       َأ ُٛٔع، َٚأِغـَباَب أِخٔتَٝـأض ائهَتاَبـ١ٔ ٔؾٝٔـ ُِٛضـ ١ٖٔٝ امَل

َٗا: ًٔٝٔ َٗٔخ ُٚخٖا١ٔ ايَبِرٔث. َٜ ِٓ ََ َٚ  ايٖػأبَك١ٔ 
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 :ٟٗ ٗٔٝٔٔس ُِ ٔٔ امَلِبَرُث ايٖت ََِؿُطٚٔع١ِّٔ اذَتِحٔط ع٢ً امَلٔسٜ ُُِصَاًََرأت ايَبِرٔث، َٚأٔزٖي١ٔ  ـُ ٔب ايٖتِعٔطٜٔ
٘ٔ. املؿًٔ َََكأبُس ايٖؿٔطَٜٔع١ٔ ٔؾٝٔ  ٔؼ، ٚ

:ٍُ ٖٚ ٘ٔ امَلِبَرُث اأَل ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٔٔ امَلِرُح ١ًُِٖٖٝ امَلٔسٜ  .َأ

 :ٍُ ٖٚ ٘ٔ.امَلِاًَُب اأَل ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ًَِٝ ُٛٔض َع ُُٛجٛٔب ٚاأَلَزا٤ٔ يف َ َصٗطَؾأت امَلِرُح ١ًٖٔٝٔ اي ِٖ  اِعٔتَباُض َأ

٘ٔ.ٔإِجَطاملاًَُب ايثأْٞ:  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١ًَٖٝٔ امَلِرُح ِٖ ِٔ يف اذَتِحٔط ال ُ َٓايف َأ  ا٤اُت اذَتأن

:ٔٞ ََِاًَْب:  امَلِبَرُث ايٖثأْ  ٔ٘ َٚٔؾٝٔ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ، ُِ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔسٜٔ َٗا ُذُه ًُ َُ ٞٔ ال َِٜؿ ُٕ اٖئت  ايٗسُٜٔٛ

َٖ :امَلِاًَُب َِّك١ُ ٔبٔص ُٕ امُلَتَع ُِ    ايٗسُٜٛ َٗا ُذِهـ ًُ َُ ٞٔ ال َِٜؿـ ٘ٔ اٖئتـ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١ٔ امَلِرُح
 اذَتِحٔط.

ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ. امَلِبَرُث ايٖثأيُث: ُِ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔسٜ َٗا ُذِه ًُ َُ ٞٔ ال َِٜؿ ُٕ امَلأي١ُٖٝ اٖئت  اأَلِعَٝا

ٍُ ٖٚ ُٛ :امَلِاًَُب اأَل ََٔعٝٔؿ١ََُ امَلِرُح  ٔ٘ ُّ ب ُٛ ٘ٔ.ََا َ ُك ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ  ٔض َع

 :ٔٞ ٘ٔ.امَلِاًَُب ايٖثأْ ِٜٔٓ ٘ٔ أَلَزا٤ٔ َز ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُُٛض َع ٔ٘ٔٔ امَلِرُح  ََا ََٜتَهٖػُب ٔب

ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ. امَلِبَرُث ايٖطأبُع: ُِ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔسٜ َٗا ُذِه ًُ َُ ٞٔ ال َِٜؿ  ايَتَصٗطَؾاُت امَلاي١ُٖٝ اٖئت

ْٗٔٔٔٝٔس ُِ  َ.ٔ٘ ََأي َٔ ايٖتصٗطٔف يف  َٔ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ  ِٓٔع امَلٔسٜ ََ َِٚقُت   : 

 :ٍُ ٖٚ ٘ٔامَلِاًَُب اأَل ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ  .ايٖتَصٗطَؾاُت امَلأي١ُٖٝ ٔي

 :ٔٞ ُ٘  امَلِاًَُب ايٖثأْ ٟٔ َِٜػـَتٔحٗس َيـ ٍٔ اٖئص ٘ٔ ٔبامَلا ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َبِعـَس   َ َصٗطُف امَلِرُح
 اذَتِحٔط.

.١َُُ  ارَتأ 

     ٔ٘ ًٖـ ُِـُس ٔي ٘ٔ ٚاذَت ٟٔ ُِٜطضٔٔـٝٔ ٘ٔ اٖيـٔص َِٛج ٘ٔ َع٢ًََ اي َٔ َُا ِٛٔؾَٝٔل إٔلِ  ٌٖ ايٖت ََٚج َِٛي٢َ َعٖع  َغا٥ٔاّل امَل
.َٔ ُٔٔٝٔ  َضبِّ ايَعاَي



 ٖـ1435 شٚ اذتح١( 63زت١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )   64

 امَلِبَحُث التَِّنِوِيِديُّ

ُٚ ََِؿُط ُُِصَاًََرأت ايَبِرٔث، َٚأٔزَي١ٔ  ـُ ٔب ٔٔ امُلِؿًٔٔؼايٖتِعٔطٜٔ  ٔع١ٖٔٝ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔسٜ

 ٔ٘ َََكأبُس ايٖؿٔطَٜٔع١ٔ ؾٔٔٝ ٚ 

ُٕٚع ٘ٔ َ الَ ١ُ ُؾُط  :ٚٔؾٝٔ

:ٍُ ٖٚ ُُِصَاًََرأت ايَبِرٔث ايَؿِطُع اأَل ـُ ٔب  :ايٖتِعٔطٜٔ

(        ًِٖ ُٕ ـ ايٖتَصٗطَؾاُت امَلأيٖٝـ١ُ ـ اذَتِحـُط ـ امُلِؿًٔـُؼ ـ اأَل ُٕ ـ اأَلِعَٝا ُٛ ََـ١ُ ـ     ايٗسُٜ ٖٝـ١ُ ـ ايصِّ
ُّ ُّ ـ اإلِئتَعا ًُٗعٚ  (اي

ُٕ: ُيَػ١ّ -1 ُٛ ٍْ ُِٜعَاـ٢َ ٔإَيـ٢َ      ايٗسُٜ ََـا  :ُ٘ َُٛضُ  ٌْ، ُٚبـ ُ٘ َأَج ََا َي  ٌٗ َٛ ُن ُٖ  ُٔ ٕٔ، ٚايٖسٜ ُُِع َزِٜ َج
       :ٍُ ُ٘، َُٜٚكـا ٔٔ اِغـَتَساَْ ََـ ٌٕ َؾَٝٔصـُٝٔط َزَِٜٓـّا َعًَـ٢َ  ُ٘ َأَج ُ٘،   ٔزُِْتـ ِٟ: َأِقَطِضـٗت ُ٘ َٚأَزَأ ِٟ:  ُِْتـ َأ

   ْٔ ٘ٔ َزِٜـ ِٝـ ًَ ٍُ َع ِٟ: ال َٜـَعا ْٕ َأ َُُسا ٚ ْٕ ُٛ ََِسُٜ ٚ ْٔ ََٔسٜٔ  ٌْ ُ٘، َٚضُج ِٓ َٔ  ُ٘ ٍَ  (1)اِغَتِكَطِضٗت ، َٚقـا
 ٌٔ ُِ ايَؿأع َُاَع١ْ: اِغ ْٔ)َج ّٔ،  (َزا٥ٔ ُٚ ًٗـُع َٔ َع٢ًََ اي ِٔ َِٜأُخُص ايٖسِٜ َُ ُٕ ٔي ُٛ ِٔ    َُٜه َُـ ُِٜٚاًَـُل ٔي

٘ٔ َع٢ًََ ايٖتَعسِّ ِٔ ُِٜعٔاـٞ        ُِٜعٔاٝٔ ََـ  ُٕ ّٔ َؾَُٝهـٛ ََُتَعـسَِّّٜا بـاٖيال  ٕٕ ْٔ ٔيُؿـال ٘ٔ َزِٜـ ِٝ ًَ ٍُ: َع ٟٔ َؾَُٝكا
 . (2)َزا٥َّٔٓا

ُٔ اِبٔاالَذّا: َٔ ائعَبأز  ٚايٖسِٜ ِٝ ََأي١ّٖٝ َب َٛا٤ّ َناَِْت  ١َٖٔ َغ ُٛٔم امُلٖؤٖج١ًَٔ يف ايصِّ َُٔٝٔع اذُتُك ٌُ َج َُ َِٜؿ
ََالٔت َب َُُعا ًِ َٖا.َْٔتَٝٔح١ّ ٔي ١ََٔ ٔبَكِسٔض َّ ائكَٝا ِٛ َٗا ٔقَصاْص َٜ ِٔ ايَبَس١ْٖٔٝٔ اٖئتٞ َي ِِ،أٚامَلَظأي ُٗ َِٓٝ 

َٛ ايَكـِطضُ    ُٖـ ًَٗػـ١ٔ:  َٔ يف اي ٕٖ ايٖسِٜ ٕ٘،أَل َِٚج  ِٔ َٔ  ٔٔ َََع ايٖسِٜ ٌُ ايَكِطُض  ،ٔإاٖل (3)ََٜٚتَساَخ
َٜٚ،ٍٔ ٌٔ امَلا ُٗ ٕٔ يف َ َر َُا يف ايٖؿِطٔع َٜٖتٔؿَكا ُٗ ٌُ يف َأْٖ ُٔ ُٜؤٖج ٕٖ ايَكِطَض ُِٜكَبُت ٚايٖسِٜ ٕٔ يف َأ ِؿَتٔطَقا

١ََٔ ٔٔ (4)ايصِّ َٔ ايـٖسِٜ َٔ  ٔٔ ِٝ َٔ اِ َٓ ِٝ ٌْ َب ُٔ: َ َؿاُع ٕٔ    (5)، ٚايٖتَساُٜ ٕٖ ايـٖطُجال ُ٘ ايٖؿـِطٔع١ُٖٝ: َأ َُٛضُ  ، ُٚبـ
َُـا اآلَخـَط َزَِٜٓـا      ُٗ ِٓ َٔ ٌم  ٞٔ ُنـ ٔٔ َؾُِٝعٔاـ ٕٔ ٔبايٖسِٜ ََال َٔ      ،(6)ََٜتَعا ٔٔ َبـِٝ ًََـ١ّ ٔبايـٖسِٜ ََُعا ٚامُلَسآََٜـ١ُ: 

َُا ُٗ ٔٔ َٜٔصٗس َ َصٗطُؾ  .(7)َؾِدَصِٝ
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ٙٔ امُلِصَاًََرأت  َٖٔص ٔٔ َؾِطَعّا َع٢ًََ  ًِٖسِٜ ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ ٔي َٗا٤ٔ امَلَصا ـُ ُؾَك ٌَ َ ِعٔطٜٔ َُ َٚقِس اِؾَت
ٔٔ،َٚشٔيَو  َٛأع ايٖسِٜ ُٔٝٔٔع َأِْ ٘ٔ َع٢ًََ َج َُأي ٞٔ: الِؾٔت ٛٔ ايٖتأي  َع٢ًََ ايِٖٓر

-  :ُ٘ َٔ ٔبَأْٖ ِٗالٕى» َؾَعٖطَف اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ ايٖسِٜ ََٚجَب يف ايص١َِّٔ ٔبَعِكٕس َأٚ اِغٔت ََا َباَض يف  .ََا  َٖا  أ
َٔ ايَكِطٔض َٔ  ِٗ َٛ َأَع ُٗ ٘ٔ َؾ َِّٜٓا ٔباِغٔتِكَطأض ٘ٔ َز َٖٔت  .(8)«ٔش

َٔ ٔبَأ - ٍٕ َٚعٖطَف امَلأئه١ُٖٝ ايٖسِٜ ََا  ِٔ َٔ ـٔ  ًٖ ََٚجَب َع٢ًََ امُلَه ُٖا  َٔ  ١ََٔ َُٖس يف ايصِّ ََا َ َح  ٌٗ ُ٘: ُن ْٖ
ٌٕ َُٗتٕع  ََُؤٖج ٟٕ ٔيَت َِٖس َٛأيٕس، َٚنٖؿاَض٠ٕ ٚ َٗا َأٚ ٔي َِ ٔب ََٛيٕس ُذٔه َِٚج١ٕ ََْٚؿَك١ٕ ٔي ِٕٗط ٔيَع ََ َٚظَنا٠ٕ ٚ
ٕٕ   (9)َأٚ ٔقَطا

ُ٘ ِِ ٔبَأْٖ ُٖ ُٚ َََتَأخُِّط  ُ٘ َٗا َِْكَسّا ٚاآلَخُط : »َٚعٖطَؾ ٔٔ ٔؾٝٔ ََٛضِٝ ُٕ َأَذُس ائع ُٛ ١ًَٕ َُٜه ََ ََُعا  ٌٗ ُن
١َٖٔ  .(10)«َْػ١ّ٦َٝ يف ايصِّ

ُٚا َعِٓ - ِٔ،َؾعٖبُط ََ ََا َِٜثُبُت يف ايصِّ  ٌٗ ُ٘: ُن ٔٔ َؾَعٖطُؾُٛٙ ٔبَأْٖ َِٚجُعٚا امُلَطاَز ٔبايٖسِٜ ١ًَُ ؾَأ َٖا اذَتَٓأب   ُ٘أ
 :ِِ ٔٗ ِٛٔي ِٔايٖس»ٔبَك ََ ُٔ ال َِٜثُبُت ٔإاٖل يف ايصِّ ِٜ»(11). 

ُٛٔم  َٛأع اذُتُك ِّ َأِْ ًَِت َع٢ًََ ُن َُ ٕٔ اِؾَت ُٛ ًِٗسُٜ ١ٖٔٝٔٗ ٔي ٖٔٔب ائؿِك ُُٔٝٔع َ ِعٔطَٜٔؿأت امَلَصا إشّا َؾَح
ُٛٔجٔب ايٖؿطٔع ُُ ١ََٔ ٔب ََٚجَبِت يف ايصِّ َٗا  َُا َأْٖ ِّ، َطاَي َٔ ٘ٔ أٚ ٔيآلَز ًٖ َٛا٤ّ َناَِْت ٔي  َأٚ ايَعِكٔس. َغ

 :ُ٘ ََا َغَبَل ٔبأََْٖ  ٤ِٔٛ ـٕ َجٔإَع َع٢ًََ َض ٔٔ ٔبَتِعٔطٜٔ ـُ ايٖسِٜ ُٔ َ ِعٔطٜٔ ُِٔه ٘ٔ َؾُٝ ِٝ ًَ ٞم »َٚع ـْ َؾِطع َِٚب
َٖٔت١ٔ ٘ٔ ايٖثأبٔت يف ٔش ٔٔ ٔبَركِّ َُٔسٜٔ ًِ ََُااَيَب١َ َبأذٔب اذَتلِّ ٔي  ٔٞ  .(12)«َِٜكَتٔط

2- :ُٕ ٕٔ،  اأَلِعَٝا ُُِع َعِٝ ُٔ يػ١ّ:َٚج ًَٗػ١ٔ ايَعِٝ َٗا ُنُتُب اي ٕٕ َنٔثَٝٔط٠ٕ ضَََبَاِت َََعا  .(13)ُ ِاًَُل َع٢ًََ 

 َٔ َٔ َُٚب١ٔ  ١ًَٔ امَلِطُط ُِ ََا ُِٜاًَُل َع٢ًََ َغِٝٔط ايُع ُٛٔع ايَبِرٔث ُيَػ١ّ:  ُِٛض ََ ُٔ امُلَطاَز٠ُ يف  ٚايَعِٝ
َُ ْٔ(، ٚ ُضٖب ْٕ ٚ َأِعُٝ َٗا َع٢ًََ )ُعُٝٛ ُُِع ََٚج َٛ امَلَتأع،  ُٖ ٚ )ْٕ َٗا: )َأِعَٝا ُِعٔٔ ا َقَائت ايَعَطُب يف َج

َُٚب١ٔٔ ٔإاٖل َع٢ًََ  ١ًَٔ امَلِطُط ُِ َُِع٢ََٓ ايُع َُُع إٔٔشا َناَِْت بٔٔ ٌْ، ٚال ُ ِح ًٔٝٔ ٕٕ)َق َٞ  (َأِعٝا ٖٔ  :ٍُ ؾَُُٝكا
َُٛ َو  ِِ ٔإِخ ُٖ َٗا(، ٚ َُُو )ٔبَأِعَٝأْ ٖٔ ِِ)َزَضا ٔٗ  .(14)(ٔبَأِعَٝأْ
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ُٔ اِبٔاالَذ ِٝ َٞٚايَع ٖٔ ٘ٔ  ّا:  َََع َبَكا٤ٔ َعِٝٓٔ َٔ امَلَتأع  َٔ ٘ٔ َغَِٝط ايُٓٗكٛٔز  ُٔ االِْٔتَؿاُع ٔب ُِٔه ََا ُٜ
ِٛٔب ٚايَعِبٔس ٚايٖساٖب١ٔ  .(15)َنايٖث

 ايٖتَصٗطَؾاُت امَلأي١ُٖٝ:  -3

َٚ )أ( ايٖتَصٗطَؾاُت:  ِٔ ُ٘ َع ٍُ: َبَطِؾُت ُُِع َ َصٗطٕف، ٚايٖتَصٗطُف ُيَػ١ّ: َُٜكا ِٔ   َج َٔـ ٘ٔ )َبـِطَؾّا(  ٔٗ ِج
  ،ُ٘ ًَ ًِٖٝـُت َغـٔبٝٔ ِٟ: َخ ٖٞ َأ َٚايصَٖٔب َٚ)َبَطِؾُت( اأَلٔجَٝٔط  ٍَ(    َبأب َضَطَب،  ٚ)َبـَطِؾُت امَلـا

ُ٘ ِٔ( ٔبِعُت ٖٔ ََٖب ٔبايٖسَضا ُ٘، ٚ)َبَطِؾُت ايٓص  . (16)َأَِْؿِكُت

َٞ»ٚاِبٔاالَذّا:  ٖٔ ٔٔ :ايَتَصٗطَؾاُت امَلاي١ُٖٝ  ََا َبَسَض َع  ٌٗ ُُِكَتَط٢ ايٖؿِطٔع  ُن ايٖؿِدٔص ٔب
ٞم      ِْ َؾـِطٔع ٘ٔٔ ُذِهـ ِٝـ ًَ ٌٕ َٚ َطٖ ـَب َع ِٚ ٔؾِعـ ٍٕ َأ ِٛ ِٔ َق َٔ  ٌٔ ـُ    (17)«ٚايَعِك َٖـَصا ايٖتِعٔطٜـ ، َؾـَأِخَطَد 

٘ٔ ٚايصـػٔس،   ٕٔ ٚايٖػؿٝ ٌٔ َنَتصٗطٔف اجملٓٛ ٟٔ َِٜصُسُض َع٢ًََ ٔخالٔف ايٖؿِطٔع ٚايَعِك ايٖتَصٗطَف اٖئص
ُٙ   نُا َأخطَد ََا ُٜٔحٝٔـُع ُُِكَتَط٢  ُ٘ ٔإاٖل ٔب ـٔ يف َاي٘ املُٛقٛٔف، ؾال َٜٔصٗس َ صٗطُؾ  صٗطَف ايٛأق
ُ٘  .(18)ايٖؿِطُع َي

ُٔٝٔـٔع اأَلِؾـَٝا٤ٔ،        )ب( امَلأي١ُٖٝ: ِٔ َج َٔـ  ُ٘ ًَِهَتـ ََ ََـا   :ُ٘ ٍُ ُيَػ١ّ ٔبَأْٖـ ٍٔ، َُٜٚعٖطُف امَلا ِْٔػَب١ّ ٔإَي٢َ امَلا
َٛ َِ ٍٕ َأ ََا ُُِع  ٍَْٚج َٞ   (19)ا ٖٔـ ٚ ٍُ َٛ امَلـا ُٖ ( :ٍُ َٚ َُٜؤُْٖث، َُٜكا ٍَ( َُٜصٖنُط  َٛ ََ ( ِٔ َٔ َُِؿَتلم   ،

 .)ٍُ  امَلا

:ٔٔ ِٝ ََٖب ََِص ٘ٔ َع٢ًََ  َٗا٤ُ ٔؾٝٔ ـَ ايُؿَك ًَ ٍٔ اِبٔاالَذّا: َؾَكٔس اِخَت ـُ املا َٖا َ عطٜ  أ

ُ٘ ٍُ َأْٖ ٖٚ َِٛقٔت :اأَل ٘ٔ ايٖاِبُع، ُٜٖٚسَخُط ٔي ٌُ ٔإيِٝ ُٔٝٔ ـُ اذَتٓؿٖٝـ١ٔ   ََا َٜ ََٖصا َ ِعٔطٜٔـ   َؾَتِدـُطدُ ، (20) اذَتاَج١ٔ، ٚ
َٖ ٍٔ، َأ َٔ امَلا َٔ ًِٔو ال  َٔ امٔل َٔ  ِِ ٔٗ َٖٔب ََِص ـٔ، َؾاملَِٓؿَع١ُ يف  ا املَِٓؿَع١ُ بايٖتِكٝٔٝٔٔس بـ)االزَِّخأض( يف ايٖتِعٔطٜٔ

ٍُ ٌُ امَلَٓأؾَع امَلا َُ ٕٔ ٚال َِٜؿ ُْٛض َع٢ًََ اأَلِعَٝا َُِكُص  .َؾ

َُٖب ايٖثأْٞ:ا ٌُ:   مَلِص َُ ٍَ َِٜؿـ ٕٖ املَا َٕ ٚاملَٓـأؾَع َٚبِعـَت اذُتُكـٛمٔ    )َأ َُٖب    (اأَلِعَٝـا ََـص  َٛ ُٖـ ٚ
ُ٘ ِِ ايٖتأي١َٔٝ َي ٔٗ ٍٔ َ ِعٔطَٜٔؿأ  ِٔ ٔخال َٔ  ّْ ُٛٗ ََِؿ ١ًَُ( َٚشٔيَو  ُُٗٛض )امَلأئه١ُٖٝ ٚايٖؿأؾٔع١ُٖٝ ٚاذَتَٓأب ُِ  :ادُت
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ُ٘ امَلأيه١ُٖٝ ٔب ُ٘: َعٖطَؾ ِٔ َأْٖ َٔ َٕ َغِٝٔطٙٔ، ٔإشَا َأَخَصُٙ  ُٚ ٘ٔ املَأيُو ُز َِٜػَتٔبٗس ٔب  ٚ ًُِو، ٘ٔ امٔل ََا ََٜكُع َعًَِٝ (
)ٔ٘ ٔٗ  .(21)َِٚج

ُ٘ ََا ال َٜٖأطُذ ًِٖت، ٚ ِٕ َق ُ٘ ٚٔإ ًَٔؿ َُِت  ُّ ًَِع َٗا َٚ  ١َُْ َُٜباُع ٔب ُ٘ ٔقٝ ََا َي ( :ُ٘ ُ٘ ايٖؿأؾع١ُٖٝ ٔبَأْٖ  َٚعطََٖؾ
َ٘ َشٔيَو(ايٖٓاُؽ َن ََا َأِؾَب ًِٔؼ ٚ  .(22)اِئؿ

ُ٘ ١ًَُ ٔبَأْٖ ُ٘ اذَتَٓأب ََُباَذ١ْ ٔيَػِٝٔط َضُطَٚض٠ٕ( :َٚعطََٖؾ َِٓؿَع١ْ  ََ  ٔ٘ ََا ٔؾٝٔ ((23). 

ٕٖ ايـٖطأجسَ   ََأي١ٖٔٝ املَٓـأؾٔع، ٔإاٖل َأ ََُٓاَقَؿاْت يف  ُٗٛٔض  ُِ َٔ اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ ٚادُت ِٝ ََٚقَع َب ٚ   ٍَ ُزُخـٛ
ٍٔ.امَلَٓأؾٔع   يف امَلا

 ِٚ َٗا َأ ٚٔ ايٖتَبٗطٔع ٔب َٗا َأ َٖٔبٔت ٚ ٔٔ ِٝٔع ايَعِٝ ٚاملِكُصُٛز بايَتَصٗطَؾأت امَلأي١ٖٔٝ يف ايَبِرٔث: َنَب
 ٔ٘ ُُٛٔجٔب اذتحٔط عًٝ ٘ٔ ٔب َٔ ايٖتَصٗطٔف ؾٝ َٔ ُُِٓٛٔع  ٘ٔ امَل ًِٔه َٔ ٍّ يف  ََأي ٌٗ َ َصٗطٕف  ِٟ: ُن َٖا، َأ ٔإَٜٔحأض

.ٔ٘  إٔلؾالٔغ

 ِحُط: اذَت -4

َٔ  اذَتِحُط ُيَػ١ّ: امَلُِٓع ٚاذَتِظُط، َٔ َُا  ُٗ ََََٓع ٘ٔ ٔإَشا  َٚذَحَط ايَكأضٞ ع٢ً ايٖصٔػٝٔٔط ٚايٖػَؿٝٔ
َُا،  ٔٗ ََأي ٘ٔ ايَكأضـٞ َذِحـَطّا ٔإَشا     ايٖتَصٗطٔف يف  ِٝـ ًَ ُِٛيَو: َذَحـَط َع ِٔ َبأب ََْصَط، َٚق َٔ َٚذَحَط 

ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ  ُ٘  . (24)ََََ٘ٔٓع

  ُ٘ ـٔ اذتحٔط ع٢ً َأْٖـ ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ يف َ ِعٔطٜٔ َٗا٤ٔ املَصا ٚاِبٔاالَذّا: اٖ َؿَكِت ُُْصُٛص ُؾَك
َُا ًَٜٔٞ: ٍّ َن َٔ ايٖتَصٗطٔف ٔبَػَبٕب َؾِطٔع َٔ ٍٗ َع٢ًَ امَلِٓٔع   ََا ََٜس

   :ُ٘ ــ ــ١ُ ٔبَأْٖ ُ٘ اذَتَٓٔؿٖٝ ــ ــٗطفٔ  »َؾَعٖطَؾ ٔٔ ايٖتَص ــ ــْٛص َع ََِدُص ــْع  ــِدٕص   َِٓ ــلِّ َؾ يف َذ
 .(25)«ََِدُصٕٛص

 :ُ٘ ُ٘ امَلأيَه١ُٖٝ بَأْٖ َُـا  »َٚعٖطَؾ ٘ٔ ٔؾٝٔ ِٔ ُُْؿٛٔش َ َصٗطٔؾ َٔ َٗا  ُِٛبٛٔؾ ََ َِٓع  ََ ١ُْٖٝٔ ُ ٛٔجٔب  ٔبَؿ١ْ ُذِه
ٔ٘ ََأي ًُٔث  ٘ٔ ٔبَعا٥ٕس ع٢ً ُ  ٘ٔ َأٚ َ َبٗطٔع  ُٔٛ  . (26)«َظاَز َع٢ًَ ُق



 ٖـ1435 شٚ اذتح١( 63زت١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )   68

:ُ٘ ُ٘ ايٖؿأؾع١ُٖٝ ٔبَأْٖ ُ٘» َٚعٖطَؾ ٘ٔ ٔذِؿَظّا َي ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ ُِٓع امَلأئو  ََ»(27) . 

 :ُ٘ ١ًَُ ٔبَأْٖ ُ٘ اذَتَٓأب ٌٔ      »َٚعٖطَؾ ِٔ ٔقَبـ َٔـ َٕ املِٓـُع  َٛا٤ّ َنـا ََٔأي٘ َغـ ٘ٔ يف  ََٔأيٕو َٔ َ َصٗطٔؾ ُِٓع  ََ
ِٔ ٚٔ اذَتأن  .(28)«ايٖؿطٔع َأ

َٜ ١َْٖ ًَِرِحٔط َعا ٙٔ ايٖتِعٔطَٜٔؿاُت ٔي َٖٔص ٚ       َٔ َٔـ  َٕ َُُِٓعـٛ ُٜ ِٔ ُٖـ َٔ  ُٙ َٗـا امُلِؿًٔـُؼ َٚغِٝـُط ٌُ ٔؾٝ ِسُخ
ـٕ    ُ٘ ايٖؿـاؾع١ُٝ ٔبَتِعٔطٜٔـ ٕٖ اذَتِحَط َع٢ًََ امُلِؿًٔٔؼ َخٖص ِٔ، ٔإاٖل َأ ِٔ اذَتأن ايٖتَصطِّٔف َؾِطَعّا َأٚ ٔبُرِه

 :ُ٘ ُٙ ٔبَأْٖ ُٛ ١ًَُ، َؾايٖؿأؾٔع١ُٖٝ َعٖطُؾ َٔ  ََُِٓع» َخإص َٚنَصا اذَتَٓأب َٔ  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ِٔ ٔي اذَتأن
َٗا ٔٔ ٔب ًٗٔل ايٖسِٜ ُ٘: (29)«ايٖتَصٗطَؾأت امَلاي١ٖٔٝ ٔيَتَع ١ًَُ ٔبَأْٓ ُ٘ اذَتَٓأب ْٔ  »، َٚعٖطؾ ٘ٔ َزِٜـ ِٝ ًَ ِٔ َع ََ  ِٕ ََُِٓع َذأن

ٍَ ا ُٛٔز َذا ُِٛج ٘ٔ امَل ٘ٔ يف َأي ِٔ َ َصٗطٔؾ َٔ  ،ُ٘ ٍم َِٜعَحُع َعِٓ َٖٔبـ١ٕ  َذا  ِٚ ُٙ بٔإِضٕث َأ ذَتِحٔط، ٚامُلَتَحسِّٔز َبِعَس
ٔ٘ ِٔ بَٔٔطِؾٔع ِٚ اذُتِه ٘ٔ َأ ِٜٔٓ ََٚؾا٤ٔ َز َُٖس٠َ اذَتِحٔط ٔإَي٢َ  َُا  ٖٔ ِٚ َغِٝٔط  . (30)«َأ

ُٔ امُلِؿًُٔؼ: -5  امَلٔسٜٔ

ـُ  َّ َ ِعٔطٜٔ ٔٔ»َ َكٖس ْٔ« امَلَسٜ ََٔسٜٔ  ٌْ ٍُ: َضُج ٔٔ، َؾَُٝكُا ـٔ ايٖسٜ َٔ َ ِعٔطٜٔ ُِ ْٕ  ٔض ََُسا ٚ ْٕ ََِسُٜٛ ٚ
ْٔ ٘ٔ َزِٜ ِٝ ًَ ٍُ َع ِٟ: ال ََٜعا ْٔ. (31)َأ ٘ٔ َزِٜ ِٝ ًَ ٍُ َع ِٔ ال ََٜعا ََ  َٛ ُٖ  ُٔ  َؾاملٔسٜٔ

َٖا  َٕ َشا       « امُلِؿًُٔؼ»َأ ِٕ َنـا ًُـٕٛؽ َبِعـَس َأ ِٟ: َبـاَض َشا ُؾ ًَـَؼ، َأ ِٔ َأِؾ ِْ مَلـ َٛ اِغ ُٗ ُيَػ١ّ: َؾ
ًَٔٝٔػّا  ُ٘ ايَكأضٞ َ ِؿ ًََٓػ ََٚؾ  ،َِ ٖٔ ُ٘ َباَض ٔإَي٢َ َزَضا ٌُ َنَأْٖ ًََؼ ايٖطُج ٍُ: َأِؾ ََُٜٚكا  ،ٔ٘ َِ بٔإِؾالٔغ ِٟ ُذٔه َأ

  ِٔ َٔـ  ٌٔ ٍُ ايٖطُج ََٚذٔكَٝٔك١ُ ايَؿًَٔؼ: أِْتَكا َََؿأيْٝٔؼ،  ُُِع  َُِؿًْٔؼ، ٚادَت  َٛ ِٗ ُْٛؽ َؾ ًُ ُ٘ ُؾ ٍٕ َيَِٝؼ َي َذا
ِّ ٌَ يف ُن ُٔ ِٖ اغُتِع ٍٔ ايُعِػٔط، ُ  ٍٔ ايُِٝػٔط ٔإَي٢ َذا ِٟ  َذا ٌُ َأ ًََؼ ايٖطُج ٍُ: َأِؾ ٍَ َؾَُٝكا َّ امَلا ِٔ َعٔس ََ

ًِْؼ ُ٘ ٔؾ َََع َٗا َيَِٝؼ  ٍُ ٔؾٝ ٍٕ َُٜكا  . (32)َباَض ٔإَي٢َ َذا

ٔٞ ٛٔ ايٖتأي ََُتَكاضٔٔب١ٕ َع٢ًََ ايِٖٓر َٗا٤ُ ٔبَتِعطَٜٔؿإت  ُ٘ ايُؿَك  .ٚامُلِؿًُٔؼ اِبٔاالَذّا: َعٖطؾ

:ُ٘ ُ٘ اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ ٔبَأْٖ ٘ٔ َأٚ َٜٔعٜٔـُس َعًَـ٢َ        َؾَعٖطَؾ َُأيـ َُِػـَتِػٔطْم ٔي  ْٔ ُ٘ َزِٜـ ٟٔ َِٜطَنَبـ ايٖؿِدُص اٖئص
ٔٔ٘ َٛأي َِ  . (33) َأ
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ٔ٘ َُأي ُٔ ٔب ٟٔ َأَذاَط ايٖسِٜ ُ٘: اٖئص ُ٘ امَلأئه١ُٖٝ ٔبَأْٖ  .(34)َٚعٖطَؾ

 :ُ٘ ُ٘ ايٖؿأؾٔع١ُٖٝ ٔبَأْٖ ُٛ»َٚعٖطَؾ ُ٘ ايٗسُٜ ٟٔ َضٔنَبِت ١ََُ ايٖعا٥َس٠ُ َع٢ًََ ايٖؿِدُص اٖئص ُٕ اذَتاٖي١ُ اياٖلٔظ
ٍّ َٔ ٘ٔ ٔإَشا َنَاِِْت آلَز  .(35)«ََأي

 :ُ٘ ١ًَُ ٔبَأْٖ ُ٘ اذَتَٓأب ْٔ »َٚعٖطَؾ ُ٘ َزِٜ ََ ٘ٔ، َٚئع ِٔ َزِخًٔ َٔ ُ٘ َأِنَثُط  ٘ٔ َٚخِطُج ََأي  ِٔ َٔ ُ٘ َأِنَثُط  ُِٜٓ ِٔ َز ََ
ٌُ ِٔ َقِب َٔ  ٔ٘ ِِ َُٜااَيِب ٔب ٌْ َي  .(36)«ََُؤٖج

 اأَل١ًُٖٖٝ:  -6

١ًُٖٝٔ ُيَػـ١ّ  ِٖ َٞ ايٖصـالٔذ١ُٖٝ  األ ٖٔـ ًِٖٖٝـ١ُ َ َصـٗطٔف      (37):  َٗـا يف ايَبِرـٔث: َأ ُُٛز ٔب ، ٚامَلِكُصـ
ُُٛجٛٔب. ُ٘ ٔيأَلَزا٤ٔ ٚٔيً ِٟ: َبالذُِّت ٘ٔ، َأ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع  امَلِرُح

٘ٔ ٔيأَلَزا٤ٔ َؾُتَعٚاِبٔاالَذّا َٗا: : بايَٖٓظٔط ٔإَي٢َ َبالٔذٖٝٔت ١ًُٖٝٔ اِبٔاالَذّا ٔبَأْٖ ِٖ  ُٛؽًُـ ُبٖطُف اأَل
ـٔ  ًٖ ٍَُٔايَه أتَجَضَز ٢ََيُُٚأامُلَه ٔٔا ِٝ ُُٚجُٛز ايُكِسَضَ   َٞ ٖٔ َٚ  ،      ِٔ ِٗـ َُا ايُكـِسَض٠ُ َعًـ٢ َؾ ُٖ ٘ٔ ـ ٚ َيَسِٜ

 َٛ ُٖ ََٖصا  ٘ٔ ـ ٚ ٌٔ ٔب َُ ٍَٔسٔتاالِعٔب اُزَطامُلارٔتَاأب ٚايُكِسَض٠ُ َع٢ًََ ايَع َٕٔػيف ٔي ا  .(38)ٔعِطايٖؿ ا

َٗـا: َبـالٔذ١ُٖٝ        ًٖٔٝـ١ُ اِبـٔاالَذّا ٔبَأْٖ ِٖ ُُٛجـٛٔب َؾُتَعـٖطُف اأَل ًِ ٘ٔ ٔي ٚٔبايَٖٓظٔط ٔإَي٢َ َبالٔذٖٝٔت
ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َٚع َُٚع١ٔ َي ُٛٔم امَلِؿُط ُٛٔب اذُتُك ُُٛج ٕٔ ٔي  .(39)اإٔلَِْػا

7- :١َُٖٔ  ايصِّ

ًَٗػ١ٔ:  ١َُٖ يف اي َُِػايصِّ ٞٔ َع٢ًََ َخ ٕ٘: َ ِأٔ  ُِٚج ََـ١ُ     »١ٔ َأ ُٕ ٚاذُتِط َُا ُٕ ٚايٖطـ ََـا ِٗـُس ٚاأَل ايَع
١َُٖ»ُٚ َؿٖػُط  (40)«ٚاذَتٗل ٟٔ « ايصِّ َٗا َِٜحٔط ِٝ ًَ ُ٘ َع ُٛٔجُب ِٟ: َذٖكّا ُٜ ََّا َأ ََا ُ٘ ٔش ُٕ َِْؿَػ ُّ اإٔلَِْػا ًِٔع ُٜ ِٕ ٔبَأ

ـٕ ََٖس٠ٕ ٚال َ َراُي ََُعا ِٔ َغِٝٔط  َٔ ََٖس٠ٔ   .(41)ََِحَط٣َ امُلَعا

َٖ ١َُٖ يف االِبٔاالٔح:َأ ََا  ا ايصِّ َََع  َٗا  َٗا٤ُ ٔبَػَبٔب ائتَبأغ َٗا ايُؿَك ـَ يف َ ِعٔطٜٔٔؿ ًَ َؾَكِس اِخَت
 َٕ ُٛ ُٛٔيٝٗ ٘ٔ اأُلُب ِّٔٝ ُٛبٔ  »َُٜػ ُُٛجـ ًٖٔٝـ١ُ اي ِٖ ِٔ َبِعـٔت        « َأ َٔـ ِٔ َعالَقـ١ٔ االِضٔ َبـأط  َٔـ َُـا  ُٗ َِٓٝ َُـا َب ٔي

ٔٙ ُٛ ُُٛج َُٖٓاَى َ الَ (42)اي ٞٔ:، َؾَهاَِْت  ٛٔ ايٖتأي ١َٖٔ َع٢ًََ ايِٖٓر  ١ُ َ ِعٔطَٜٔؿإت ٔيًصِّ
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 َٞ ٖٔ  ١َََ ٕٖ ايصِّ ٍُ: َأ ٖٚ ـُ اأَل ُ٘     »ايٖتِعٔطٜٔٔ ِٖـاّل ٔيإلَٜٔحـأب َيـ ٘ٔ َأ ـْ َٜٔصُٝٔٔط ايٖؿِدُص ٔبـ َِٚب
ٍُ ٔبـاملَ      ُٚ ـُ َٜـُع َِٛبـ َٖـَصا اي َٚ  ،ّٔ ّٔ ٚاإلِئتـَعا ُٕ َبأيَرّا ٔيإلِيَعا ُٛ ٘ٔ، َؾَُٝه ِٝ ًَ ُ٘   ََٚع ُِٔهُٓـ ِٛٔت َؾـال ُٜ

ُٙ ًُٗو َبِعَس َُ ـُ اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ ٚامَلأئه١ٖٔٝ ٚايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ« ايٖت ََٖصا َ ِعٔطٜٔ َٚ(43) ١ََٖ ـُ اِعَتَبَط ايصِّ ََٗصا ايٖتِعٔطٜٔ ، َؾ
 ٔبَؿ١ّ. 

 ١َََ ٕٖ ايصِّ ٞٔ: َأ ـُ ايٖثأْ ِٗـسْ  »ايٖتِعٔطٜٔ َٗـا َع ًِـِٖٓؿٔؼ    َؾايٖطَقَبـ١ُ  (44)«َِْؿْؼ َٚضَقَب١ْ َي َ ِؿٔػـْٝٔط ٔي
ـْ لَخـَط ٔيـَبِعٔت      ُ٘ َ ِعٔطٜٔـ ِٓـ َٔ ََٚقٔطْٜٔب  ـُ َبِعٔت ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ،  َٛ َ ِعٔطٜٔ ُٖ َٚ  ١ََٔ ُِٗس َ ِؿٔػْٝٔط ٔيًصِّ ٚايَع

 َٞ ٖٔ  :١َََ ٕٖ ايصِّ ٍٔاذَتـ  ِِٔغإل ّاالَقِطٔإ،ُؼِؿٚايٖٓ اُتايٖصايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ َنَصٔيَو ٔبَأ ، (45)ٌَِّرـ امَل ٢ًََـ َع ا
١َََ َشاَ ّا. ٕٔ ايصِّ  َؾاِعَتَبَط ايٖتِعٔطَٜٔؿا

     ّٔ ُ٘ َقـأباّل يإلئتـَعا ًُـ ـٔ َِٜحَع ًٖـ ََُكٖسَضّا يف امُلَه ََِع٢َّٓ َؾِطٔعّٖٝا   ١ََُ ـُ ايٖثأيُث: ايصِّ ايٖتِعٔطٜٔٔ
ُُٛؽ    ًُـ َٗـا ايُب َٔ ايٖؿِطُع ٔبَأْٖ ِٔ َأِؾَٝا٤ٕ َخاٖب١ٕ، َبٖٝ َُػٖبْب َع  ،ّٔ ُٚ ًُُع ُّ اذَتِحـٔط،    َٚاِي ٚايٗطِؾـُس َٚعـُس

ـُ َبِعٔت امَلأئه١ٖٔٝ ٚايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ َبَطاَذ١ّ ََٖصا َ ِعٔطٜٔ ِِ، َؾـاِعَتَبَط     (46)ٚ ٖٔ َُِّٓا ٔعِٓـَس َغِٝـٔط َٛ ٔضـ ُٖ ٚ ،
 َّ ٌٖ ائتَعا َََر  ١َُٖ ََٖصا امَلِع٢ََٓ َنأَْت ايصِّ ُٚٔجَس  ََُت٢َ  ََِع٢َّٓ، َؾ  ١َََ ـُ ايصِّ ََٖصا ََٖصا ايٖتِعٔطٜٔ اذَتلِّ، ٚ

ََالٔت ٚادٔتَٓاَٜأت،َؾَكـِس َضٖزَز     َٛأب امُلَعـا ٕٔ ٚايَهَؿاَي١ٔ يف َأِبـ َُا ْٖٔط يف َ ِعٔطَٜٔؿأت ايٖط امَلِع٢ََٓ َها
 ١ََُ ًٔ َٕ َن َُا ِِ ايٖط ٔٗ َٗا٤ُ يف  َِِعطٜٔٔٔٔٔؿ ١ََُ»ايَؿَك َٕ َأٚ ايَهَؿاَيـ١َ اِئتـعَ  « ايصِّ َُا ٕٖ ايٖط ًِٔسالَي١ٔ َع٢ًََ َأ ّْ ٔي ا

ُ٘ ًٖ ََٔر  ١ََُ ُٕ ايصِّ ُٛ  .(47)َٚ ُه

8- :ُّ ُٚ ًُٗع  اي

ُّ ًَِع َٜ َّ ُ٘ َئع ًُ ََِصَسْض ٔؾِع ُّ ُيَػ١ّ:  ُٚ ًُٗع ٍُ .اي ِٟ   :َُٜكا ْٕ ُؾالَْـّا َأ َّ ُؾـال ِِ     :َئع ًَـ ُ٘ َؾ َََعـ  َٕ َنـا
ُ٘ َُِع٢َٓ ،َُٜؿأضِق ُ٘ ٔب ََ ََّا ٚايَتَع ١ََّ ٚٔيَعا َُالَظ  ُ٘ ََ ُ٘ يف امَلِع٢َٓ الَظ ًُ َِٔث ٚ: ُ٘ ُّ:   ،اِعَتََٓك ُٚ ًٗـُع َٚذٔكَٝٔك١ُ اي

ُ٘ ايٖاالُم  ََ ٘ٔ، َٚئع ِٝ ًَ ََٚجَب َع  :ٍُ ُ٘ امَلا ََ ٘ٔ، َٚئع ِٝ ًَ ١ََُ َع َٚ ٘ٔ أٚ امُلَسا َُٗػٔو ٔب ًَِؿ٤ٔٞ ٚايٖت ١ََْ ٔي َُالَظ
ِٚٔج١ٖٔٝ َٛ َقِاُع ايٖع ُٖ ٚ ُ٘ ُُ  . (48)ََٚجَب ُذِه
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ُّ اِبٔاالَذّا: ال َِٜدُطُد امَلِع٢ََٓ ِّ،     ٚايًُعٚ ٔٛ ًَٗػـ ٔٔ امَلِعَٓـ٢َ اي ّٔ َعـ ُٚ ًُٗع ٞٗ ٔي االِبٔاالٔذ
ٔ٘ ِٝ ًَ ٍٗ َع َّ َُٜس ُٚ ًُٗع ٕٖ اي ُُٛجُٛب، أَل َٛاي ُٖ  :َٔ ُٛٔيِّٝٔ ُّ يف اِبٔاالٔح اأُلُب ُٚ ًُٗع ِٔ  (49)َؾاي َٔـ  ، ٚامُلـَطاُز 

 ُ٘ َٔ امُلِؿًَٔؼ َٜٔحُب َي ٕٖ امَلٔسٜٔ ََٖصا ايَبِرٔث َأ ّٔ يف  ُٚ ًُٗع ٘ٔ. ٔإَٜٔطأز اي ِٝ ًَ  َٚع

9- :ُّ  اإلِئتَعا

    َٔ َُـا َبـِٝ ٍُ ٔي ُ٘ َُٜكـا ِٓ َٔ ٚ ،ّْ ًَِتَع َُ  َٛ ُٗ ُ٘ َؾ ُ٘ ٚاعَتَِٓكُت َُِت ٍُ: ايَتَع ُّ ُيَػ١ّ: االِعٔتَٓاُم، َُٜكا اإلِئتَعا
ُ٘ إَي َُْٛ ُٗ ِٟ: َُٜط ُ٘ َأ َُْٛ ٕٖ ايٖٓاَؽ َِٜعَتُٓٔك ُّ، أَل ًَِتَع َٛٔز امُل ِِ، َبأب ايَهِعَب١ٔ ٚ اذَتَحٔط اأَلِغ ٖٔ ُٚٔض ٢ ُبُس

َِ ٚٔاأَل َّ ايٖؿ٤َٞ َأ ُ٘، ٚايَتَع ُ٘ َؾال َُٜؿأضُق َُ ًَِع َٜ ُ٘ ١ََُ ؾ٤ٞ أٟ: َأْٖ ٌْ َئع ُ٘، َٚضُج ََ ُٙ َؾايَتَع ُ٘ ٔإٜٖا ََ َط َٚأِيَع
ُ٘ ََ ََا َئع  َٟ ٕٖ َُٜؤزِّ َٖٗس َأ ٕٕ: َ َع َّ ٔيُؿال ٘ٔ، ٚايَتَع ُ٘ َع٢ًَ َِْؿٔػ َِٚجَب ِٟ َأ ُّ (50)َأ ُُٚض ُيَػـ١ّ  ، َؾاإلِئتَعا  َٜـُس
ُّ امُلَؿاَضَق١ٔ ُٗٗس ٚاإلَٜٔحاُب َٚعَس َٞ االِعٔتَٓاُم ٚايٖتَع ٖٔ َٚ  ٕٕ َََعا  .َع٢ًََ 

َٗـا٤ٔ ٔإال َبِعـُت امَلأئهٖٝـ١ٔ          َٔ ايُؿَك َٔـ  ٔ٘ ِِ َُٜصـطِِّح ٔبَتِعٔطٜٔٔؿـ ًَـ ُّ اِبـٔاالَذّا: َؾ َٖا االئتَعا َأ
ِِ: ا ٔٗ ِٛٔي َُّعالئتٔبَك َُّعِيٚاإٔل ا ََّق ـِْبَٚ: ا ٘ٔ  ٗسٔصـ َٜ ٔؼِؿايٖٓٔبـ  ا َُّعئتـ اإٔل ٍُُُٛبـ َق ٔبـ ٍٔ   ا ِٛ ٌَ َقـ َِٔثـ  ،

ٌٔ آلَخَط: ٌٔ:  َِٚأ ،اْضَٜٟٓٔ ٔزٔسِٓٔع َوَي ايٖطُج ٍُ ايٖطُج ِٛ َٔا َضََْأَق ِٔ (51)اَصَهٔي ْٔا َٔ َُِّٓا  ُِ ٔض َٗ ، ُِٜٚؿ
َٛ: اإلَٜٔحاُب َع٢ًَ ايٖٓ ُٖ  َّ ٕٖ اإلئتَعا َٗا٤ٔ َأ ّٔ َبٔك١ٖٔٔٝ ايُؿَك ِٔ    َنال َٔـ َٗـا  ِٝ ًَ َٚأجَبـّا َع  ِٔ ِِ َُٜه ََاَي ِؿٔؼ 

  ٌٔ ٕٔ َٚنَصا يف َبِعٔت امَلَػـا٥ٔ َُا ٘ٔ َنايِٖٓصٔض ٚايٖط َٛأب ائؿِك ِِ يف َأِب ٔٗ َٔ ُْٛه ٔبَهال ًُِر ََ ََٖصا  َٚ  ،ٌُ َقِب
َٔ اامَلَػا َٔ َٖا  ُٛٔجٔب ايَعِكٔس، َٚغِٝٔط ُُ ِٔ امَلٔبٝٔٔع ٔب َُِػَأَي١ٔ َ ِػًٔٝٔ ١ٖٔٝٔٗ َن ٌٔائؿِك ٥ٔ(52)   ٌَ ََـا َجَعـ ََٖصا  ٚ ،

      ِٔ ِِ َُٜهـ ََـا َيـ  ُ٘ ُّ ايٖؿـِدٔص َِْؿَػـ ُ٘: ٔإِيَعا َّ اِبٔاالَذّا ٔبَأْٖ َٕ اإلئتَعا ُٛ َٗا٤ٔ َُٜعطُِّؾ ٟٔ ايُؿَك ََُتَأخِّٔط
ٌُ ِٔ َقِب َٔ  ٔ٘ ِٝ ًَ َٚأجَبّا َع  ِٔ ِِ َُٜه ََا َي  :ِٟ ُ٘، َأ ََا َي  .(53)الٔظ

:ٔٞ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ:  اأَلٔزٖي١ُ َع٢ًَ ايَؿِطُع ايٖثأْ ُٚٔع١ٖٔٝ اذَتِحٔط َع٢ًَ امَلٔسٜٔ   ََِؿُط

      ٔٔ ُٚٔع١ٖٔٝ اذَتِحـٔط َعًَـ٢َ امَلـٔسٜٔ ََِؿـُط ٍٗ َعًَـ٢  ََُتَعسَِّز٠ْ َ ُس ُْٛص َؾِطٔع١ْٖٝ  ََٚضَزِت ُُْص َيَكِس 
ٞٔ: امُلِؿًٔٔؼ، ََا َِٜأٔ  َٗا  ِٓ َٔ 
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ُ٘ َعًَِٝ -1 ًٖ ِّ َب٢ًََ اي ٌٔ ايٖٓٔب ِٔ ٔؾِع َٔ  َٟ ٔٚ ٘ٔ  ََا ُض ِٝـ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٖٞ َب٢ًََ اي ٕٓ ايٖٓٔب َٟ َأ ٔٚ َِ، َؾَكِس ُض ٘ٔ َٚغًٓ
      َٕ ٕٔ َنـا ُ٘ يف َزِٜـ ََاَيـ ٘ٔ، َٚبـاَع  ََا٥ٔـ ٌٔ ُغَط ٘ٔ أَلِج ََائٔ ٌٕ يف  َٔ َجَب ََُعاَش ِب َِ َذَحَط َع٢ًََ  ًٖ َٚغ

ٔ٘ ِٝ ًَ  .(54)َع

ٔٔ امُل ُ٘ َبٔطْٜٔس يف اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔسٜٔ ٘ٔ َأْٖ ُ٘ ٔزالَئت َِٚج  ِؿًٔٔؼ.ٚ

ٍُ اهلٔل َب٢ًٖ  -2 ُٛ ِٗٔس َضُغ ٌْ يف َع ٍَ: ُأٔبَٝٔب َضُج ُ٘ َقا َٞ اهلُل َعِٓ ِّ َضٔض ٞٔ َغٔعٕٝٔس ارُتِسٔض ِٔ َأٔب َع
َِ ًٖ ٘ٔ َٚغ ِٝ ًَ ٍُ اهلٔل اهلُل َع ٍَ َضُغٛ ُ٘ َؾَكا ُِٜٓ َٗا َؾَهُثَط َز َُإض اِبَتاَع َِ:   يف ٔ  ًٖ ٘ٔ َٚغـ ِٝ ًَ َب٢ًٖ اهلُل َع

ُٛا َعًَ» َ٘ٔ َصٖسُق ٍُ اهلٔل    « ِٝ ُٛ ٍَ َضُغـ ٘ٔ، َؾَكـا ََٚؾا٤َ َزِٜٓٔـ ًُِؼ َشٔيَو  ِِ َِٜب ًَ ٘ٔ َؾ ِٝ ًَ َؾَتَصٖسَم ايٖٓاُؽ َع
َِ ًٖ ٘ٔ َٚغ ِٝ ًَ ٘ٔ:  َب٢ًَٖ اهلُل َع ََا٥ٔ ِِ ٔإاٖل َشٔيَو»ٔيُػَط ِِ َٚيَِٝؼ َيُه ََا َٚجِسُ  ُٚا   . (55)«ُخُص

 :ٔ٘ ُ٘ ٔزالَئت َِٚج ُٚٔجَس ٔعَِٓس امَلٔسٚ ََا   ٖٕ ٘ٔ َأ ََأي  ٔٔ ِٔ َعِٝ َٔ  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٔٔ امَلِرُح ٜٔ
ٔ٘ َٛأي َِ ٘ٔ َنَػا٥ٔٔط َأ ُ٘ يف َغَسأز َزِٜٓٔ  .(56)َؾَٝٔحُب َبِطُؾ

3-      ِٔ َٔـ ٕٖ َضُجـاّل  ٘ٔ َأ ِٔ َأٔبٝٔـ ِّ َعـ ٔٔ ُزالٕف امُلِعْٔ ٔٔ ِب َُ ٔٔ َعِبٔس ايٖطِذ َُٔط ِب ِٔ ُع ََأيْو َع  ُٙ َٚا ََا َض
 َٕ ١ََِٓٝ َنا َٗ ِٖ ُِٜػـٔطُع ايٖػـَِٝط َؾَِٝػـٔبُل       ُج َٗـا، ُ ـ َٞ ٔب ًٔـ ٌَ َؾُِٝػ َٚأذ َٟ ايٖط َِٜػٔبُل اذَتاٖد َؾَِٝؿَتٔط

     ٖٕ َٗـا ايٖٓـاُؽ ٔؾـٔإ َٖا َبِعـُس َأٜٗ ٍَ: َأ ٔٔ ارَتٖاأب، َؾَكا ََُط ِب ُٙ ٔإَي٢ ُع َُِط ًََؼ َؾُطٔؾَع َأ اذَتاٖد، َؾَأِؾ
َٞ ١ََِٓٝ ٔضٔض َٗ ُ٘ َقـِس    اأُلَغِٝٔؿَع ُأَغِٝٔؿَع ُج َٚٔإْٖـ ٍَ: َغَبَل اذَتاٖد، َأال  ِٕ َُٜكا ُ٘ ٔبَأ َََاََْت ٘ٔ َٚأ ِٔ ٔزٜٔٓٔ َٔ

   ُ٘ ََاَيـ  ُِ ًَِِٝأٔ َٓا بٔٔايَػَسا٠ٔ َِْكٔػـ ْٔ َؾ ٘ٔ َزِٜ ِٝ ًَ ُ٘ َع َٕ َي ِٔ َنا َُ ٘ٔ، َؾ َٔ ٔب َُِعٔطَضّا َؾَأِبَبَس َقِس ٔضٜٔ  َٕ َزا
َٖٚي ٕٖ َأ ٔٔ َؾٔإ ِِ ٚايٖسِٜ ِِ، ٚٔإٜٖاُن ُٗ َِٓٝ ُٙ َذِطْبَب َٚلٔخُط ِم  َٖ  ُ٘(57) . 

ُ٘ َذَحـَط َعًَـ٢َ      ُ٘ َعِٓـ ًٖـ َٞ اي ََُط بٔ ارَتٖاأب َضٔض ٕٖ ُع ُ٘ َْْص َع٢ًََ َأ ٘ٔ: َأْٖ ُ٘ ٔزالَئت َِٚج َٚ
٘ٔ َبـ     ََأيـ  َِ َٔ يف ايٖٓـأؽ َ ِكٔػـٝٔ ِِ، َٚأِعًَ ٔٗ َٛأي َِ ُ٘ ٔبَأ َٔ َي َُُااَيَب١ٔ ايٖسا٥ٔٓٔٝٔ ٘ٔ ٚٔي َٔ اأُلَغِٝٔؿَع إٔلِؾالٔغ ِٝ

ٍٖ اأَلَ ُط َع٢ًَ  َُا َز ٘ٔ َأَذْس، َن ِٝ ًَ ِٓٔهِط َع ُٜ ِِ َٔ ايٖصَراَب١ٔ َٚي َٔ ُِٕع  َٕ يف َج ٕٖ َشٔيَو َنا ََا٤ٔ، ٚ َأ ايُػَط
َٕ َغا٥َٔبّا  ٕٖ اأُلَغِٝٔؿَع َنا َٛأظ ايَكَطا٤ٔ ذَتأضٕط َع٢ًَ َغا٥ٕٔب أَل  . (58)َج
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ُٚٔع١َٖٝ ا ََِؿُط ٙٔ اأَلٔزٖي١ُ ُ ِثٔبُت  َٗٔص ٖٞ َب٢ًَ اهلُل َؾ ٕٖ ايٖٓٔب ٔٔ ٔإشا َأِؾًََؼ َٚأ ذَتِحٔط َع٢ًَ امَلٔسٜٔ
.ُ٘ ُ٘ َعِٓ ًٖ َٞ اي َُُط َضٔض ُ٘ ُع ٙٔ َنَصٔيَو َخًَٔٝٔؿُت ِٔ َبِعٔس َٔ  ٔ٘ ٘ٔ، َٚقَط٢َ ٔب َِ َقَط٢َ ٔب ًٖ ٘ٔ َٚغ ِٝ ًَ  َع

ِٔ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔس ايَؿِطُع ايٖثأيُث: ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ:َََكأبُس ايٖؿٔطَٜٔع١ٔ يف ُذِه ٜٔ 

ََّهِذَأ ٍََعَِْأ ِس٢ َقاَيَعَ  اهلَل ٕٖٔإ َِٔغاإٔل ١َٔعٜٔٔطايٖؿ ٙٔٔصَٖ ا ، ٣ََطِبـ ُن َسأبـ َكََ ٔلٝٔـ ٔكِرَتٔي ١ٖٔٝال
َّٔهِذَأ ٌِّ،يف ُن٢ََُِظُع إتاََٜٚغ َََعٚامُل أتاَزَبائع ا ٍَِٔٛذٚاأَل الٔتا  أتاَٜـ َٓٚادٔت ١ٖٔٝٔصـ ِدايٖؿ ا
َٔـ َٚاأَل ََٔٔـ  َؤيـ َش ٔطِٝـ َٚغ الٔمِخٚاأَل ٌٔا٥َٔطٚايَؿ أتالَقايَعٔب ١ٔاٖبارَت ِٔٝٔأيَعٚايٖت ٔزُُٚسٚاذُت  ٔطا
َٖٔٛٚايٖٓ َُا  ُعٜٔٔعايَع اُبَتا ائهًَََِٗٝع صَْٖٖ ٞٔايٖت ٞٔا  ُطَٗـ ِظَٜ ٞٔٔتـ ٚاٖي ١َُؾٖطَؿامُل ١ُٖٓا ايٗػًَََِٗٝع ِتٖصََْن
َُُْٖٖٔإ َُِ٘ٓٔ َسِصايَك ٕٖٔإَؾ ٘ٔٔب ِتَطََا َأََ َعَُٝٔٔج ّٕٖا َأًٖٝٔا َجََِٗٓٔ َََأ ١َٕرًَِصََ ٔبًَِحٔي َٛا  ٚ َأ َسأيَصٚ 
َََأ ٠َٕسَػِؿََ ٤ِٔضَسٔي ٚ َأ ٠َٕسَػـ ِؿََ ٤ِٔضَسا ٔئَُْٖإ َُِ٘ٓع ِتَٗا َََْ َعَُٝٔٔج ّٕٖا، َٚأَعََ َِٜٔٔطَِأَلٚ ٔيَأ َسأغَؿٚ 
 .(59) ّاَعََ َِٜٔٔطَِأَلٚ ٔيَأ َسأيَصََ َٚأ ١َٕرًَِصََ ٔبًِٚ َجَأ َسأغَؿََ

َٖ ًِٔبٔب ٌُُصِرَٜ ١َٔعٜٔٔطايٖؿ َسأبَكََ َلٝٔٔٔكِرَ  َٕٖأ ُتثٔبا َُٜصٚ ، ٔسأغـ َؿامَل ٤ِٔضَٚز ٔسأيَصـ امَل َح
ًَََُُٛعَج ا٤َََٗكايُؿ ٕٖٔإ ٌَِب َّٔهِذ٢ اأَلَِٓبا   َؤيـ َش ُِٔٔـ َؾ ،(60)ٔسأيَصـ امَل ٔبًِـ ٢ َجًَـ َع ١ٖٔٝٔعِطايٖؿـ  ا
َّٔهِذاأَل ٔعٜٔٔطِؿَ  َِٔٔ ٠َُزُُٛصِكامَل ١ُاَٜايَػ َٖٞٔ أزَبائع َسأيَصََ ٕٖ: ٔإُُِِٗيَِٛق  .(61)ا

َُّهٚأِذ َُّهِذاأَلَؾ ،٥ٖٔٝ١ِٕعُٚج ٢ًَِّٝ١ٕ ُنَئإ ١َُْٔػَكَُِٓ ١َٔعٜٔٔطايٖؿ ا  ُسأبـ َكامَل َٖٞٔ اََِٗٓٔ ١ًَِّٔٝايُه ا
َٖايَع ٖٔـ  ـٔٝٔأيَهايٓت ١َٔاأغَٛٔب امَلَكأبُس ُلٖكَرَت، َٚ ١َٖٔٝٔالِغاإٔل ١َٔعٜٔٔطًٖؿٔي ١ُا ، أتٜٖٔضُُٚطايٖطـ »: َٞٚ
ٖٔ (62)«أتٖٝٓٔٝٔٔػِرٚايٖت أتٖٝأجٚاذَت َُّهِذَأ ِتَطاَؾَظَ  ْٛمُكُذ َٞٚ  أزَبـ ًٔعا ٔيَٗـ ٔظِؿٔرٔي ١ََعٜٔٔطايٖؿ ا
ََ ٘ٔٔب ِتَطََا َأَُٔب ٍَُِٔعاأَل ََٔٔ َُِ٘ٓع ِتَٗا َْٚ  .ا

َّٔهِذاأَل ١ََُُٔٛظََِٓ َُِٔـ ٔض َؤيَصّا ٔيَكِؾٚٔ ـ ٔؼًِٔؿامُل ٜٔٔٔٔس٢ امَلًََع ٔطِحاذَت ُُِهُذ ٌُُخِسَٜٚ  ا
 : ٞٔأيايٖت ِٛٔر٢ ايًََٖٓع ١َٔعٜٔٔطايٖؿ َسأبَكَُٔي ١َٔككَِّرامُل
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َٖٔػُٜ :أتٜٖٔضُُٚطايٖط ِِٔػيف ٔق -1 ا ََِٗٓٔ ٕعَبِضَأ ٔلٝٔٔكِريف َ  ٔؼًِٔؿامُل ٜٔٔٔٔس٢ امَلًَّع ٔطِحاذَت ُِِهُذ ُِا
 :ًٞٔٔا َََُٜن
ٍٔامَل ُظِؿٔذ - ُٖ :ا َٚٛ ٍََٔ  .َٜٔٔٔسامَل الٔؽِؾٔإ ٔبَبَػٔب ًََِِِٗٔٝع ٘ٔأعََٝض َِٔٔ ا٤َََٔطايُػ ا
ٖٔٔؼِؿايٖٓ ُظِؿٔذ -  ١َٔكـ َؿايٖٓ ََٔٔـ  ٞٔٔؿِها َََٜ ٔضِطَؿٔب ًََِ٘ٔٝع ٔضُُٛحِرامَل ٔؼًِٔؿامُل ُؼِؿَْ َٞ: ٚ

ََٔعِطإٔل َٔ ٘ٔالٔجَٚع ٘ٔٔ َِٛػٚٔن ٘ٔا  .ُُِِٗتَكَؿَْ ََُُ٘عًَِ  ِٔٚ
َُٔي َٕٔهَغـ  ٔىِطَتـ ٔب َؤي: َٚشٔضِطائع ُظِؿٔذ - َََطَن ٢ًََـ ّا َعاَهـ َؿٔذ ِ٘ٔٝـ ًََع ٔضُُٛحـ ِرً  ٘ٔٔتـ ا

  .أىَٗٔتاالِْ ََٔٔ ٘ٔٔضِطٚٔع
 ِ٘ٔٝٔـ ًََع ٔضُُٛحِرامَل ١ًِٖٖٔٝٔأَل ٔؼًِٔؿامُل ٜٔٔٔٔسامَل ٢ًَََع ٔطِحاذَت ِِٔهُذ ا٠ٔاَعَطُُٔب :ٌِٔكايَع ُظِؿٔذ -

 ٔزٖطَحـ ُُٔي ١َٖٝـ ًِٖٔاأَل َوًِـ ٔ  ُِ٘ٓـ َع ُطٔكِػـ ال َُٜؾ ،ٌِٔكٚايَع ٔسِؾٚايٗط ـًَٔٝٔٔهايٖتٔب َُ٘ي ١َٔتأبايٖث
ٌَٗتا َؾًَََِٗٝع ٞٔٔكِبُٜ ٌِ، َب٘ٔالٔغِؾٔإ  َُ٘يـ  َبٔحـ َٜ ِٕأَل َبـأيَر١ْ  ِ٘ٔٝـ ًََع ٔطِحـ اذَت َعََ ُُ٘تَٖٔش َظ

 .ًََِ٘ٔٝٚع

َََٖٞٔ اُتَٝأجٚاذَت :أتَٝأجاذَت ِِٔػيف ٔق -2  ٔلٝٔٔكِرَتٔي َُِ٘ٓٔ ٖسا الُبَُٖٔ اُؽايٖٓ َِ٘ٔٝئإ اُدَتِرا َٜ: 
 . (63)ٔدَطٚاذَت ١ٖٔكَؿامَل ٢ََيا ٔإَٗاُ ََٛؾ ٟٔزَِّؤُٜ ٞٔٔتا، ٚاٖيَِْٝيف ايٗس ِِٗٔٔرأيَصََ

َّٔٝٔكٔي َُِ٘ٓٔ ٖسا الُبََ ََِٔٝٔٔأَ  ٔؼًِٔؿامُل ٢ًَََع ٔطِحاذَت ُِِهُذ َُُٖٔطَتَٜٚ  ِ٘ٔٝـ ًََع ٔضُُٛحِرامَل ا٠ََٔٝذ ا
 لالُت َُ٘يـ  ٞٔٔكـ ِبَُٝؾ ،ُِ٘ٓـ َع َدَطٚاذَتـ  ١َٖكَؿـ امَل ُعُؾـ ِطا َُٜٖـ َٔ ١َِْٜٖٔٛٔٝايٗس َُ٘رأيَصََ ُلكَِّرُٜٚ ٘ٔالٔغِؾإٔل
َٚٔعُٝٔي ٘ٔٔتَعَِٓب  ١َٔرًَِصـ امَل ٔلٝٔـ ٔكِرَتٔي ٔبِػايَه ٌٔٝٔٔصِرَتٔي َُ٘ اَضَحٔ  ٌَٖرََ َُ٘ي ٞٔٔكِب، ًََُُُٜٚ٘ا َعَٗٔب ٍَا
 .ا٤َََٔطًُػٚٔي َُ٘ي ١ٖٔٝٔعِطايٖؿ

ٍَٔصـ ارتٔٔ ٌُٔٝٔٔ، َٚجَِٔٝٚايؿِّ الٔمِخاأَل ّٔأضَهَُٔي ١َُٝاعَٔٔط: امُلَٖٞٔ: ٚأتٖٝٓٔٝٔٔػِرايٖت ِِٔػيف ٔق -3  ا
ََِِٔٝٚايكٔٔ ٍَِٔٛذاأَل ٔبَٓٗحَٚ  أتاَزايَع ٔٔأغَرََ َِٔٔ ُلًٝٔٔا َُٜٖ،  ا َٗـ ُؿَِْأَ  ٞٔٔتـ ، اٖيأتَػسِّامُل ا
 .(64)أتَرأجايٖط ٍُُُٛكايُع

َََعَُ ٔؼًٔـ ِؿامُل ٜٔٔٔٔسامَلـ  ٢ًََـ َع ٔطِحاذَت ِِٔهيف ُذ ٢ًََٖحَتَٚ  ِّٔغـ اإٔل ١ًََـ ا  ٌُِّهـ ٔي ١ََٔٓػـ اذَت ال
َٔ ٞٔأضايَك ٌَٔبٔق َِٔٔ ًَِِال ُه، َؾ٘ٔٝٔٔؾ أفَطِطاأَل  ٌَٔبـ ٔق َِٔٔـ  لَِّرـ ًِٔي اَضَهـ ِْ، ٚال ٔإا٤َََٔطايُػ َٔٚال 
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َٖٔؼًِٔؿامُل ٜٔٔٔٔسامَل ُٗٔطا َُٜص، ٚ ٖٞ  ِظ ٍََصٔخُضٔق ِّٔغاإٔل ا ََُعيف ايٖت َُ٘ٔٔٝٔقٔضِؾَع١ٔ  ٚ ال ا اََٜطـ ايَك َعََـ  ٌٔا
 .ٔمُُٛكاذُتٔب ١َٔكًَِّعَتامُل

ٍٔٔخ َُِٔٔؾ  ٜٔٔٔٔسامَل ٢ًَََع ٔطِحاذَت ِِٔهُذ ا٠ٔاَعَطَُ َِٔٔ ١ٔالَ ايٖث ٔبأَْٛادَت ٙٔٔصَٖ ُِ٘ َطَِٗها َأََ ال
َِٔغـ اإٔل ١َٔعٜٔٔطايٖؿـ  َسأبـ َكََ ُلكِّـ َرُ  ٞٔٔتـ ٚاٖي أزَبـ ائع ٔسأيَصَُٔي ٔؼًِٔؿامُل َٗـا    ١ٖٔٝال ِٔ َ َهأيٝٔٔؿ يف َٔـ

َّٕا َنـ َٜٓٔٔسََ ٔسأيايٖص ٔسِبايَع ٢ًَََع ُبٔحَٜ ٞٔٔت، ٚاٖيأتٖٝٓٔٝٔٔػِرٚايٖت أتٖٝأجٚاذَت أتٜٖٔضُُٚطايٖط ٚ َأ ا
َّٔعٔتاِئب ا،َٗٔكٝٔٔكِرَ  ٢ًَََع َصٔطِرَٜ ِّٕا َأَٓا٥َٔز َُ ٔمُُٛكاذُت ا٤َٔزَأ ا ا، َٗـ ٝٔٔؾ ٔطٝٔٔصِكأٚايٖت أَٖسِرَج ١َٔباََْحٚ
َٛ ٔتا٥َٔطايَؿ ا٤َٔزَأ َؤيَصَٚن  ُِٔظايـٗٓ  ٔلٝٔـ ٔبِاَ  ٢ًَََع ٔصِط، ٚاذٔتإطَطِؾٚ ٔإَأ ٕطٜٔٔطِؿال َ ٔب أتَبأجٚاي
َِٔغاإٔل َََقيف ٔإ ١ٖٔٝال َٕٔعَٝٔٔ ٢ًَََع أتالَقايَع ١ٔا ، أبٚاآلَز ٌٔا٥َٔطايَؿٔب ًَِّٞٔر، ٚايٖتٔطِػٚائك لِّاذَت ا
 ٔطِحـ اذَت ١ٖٔٝٔطـ َكَن ٔمُُٛكا اذُتاََٜطا يف َقَُٖٝ، الٔغاَبَكائع ُبٔجَِٛتِػا َََٜ ٌُِّٚن ٌٔا٥َٔشايٖط ٔبَِّٓحَٚ 
 .ا٤َََٔطايُػ ا٤َٔؿٜٔإٔل ٔؼًِٔؿامُل ٜٔٔٔٔسامَل ٢ًَََع
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 امَلِبَحُث اأَلوَُّل

ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ٔٔ امَلِرُحٛٔض َع  َأ١ًُٖٖٝ املٔسٜ

    ٌَ َٔـ ُ٘ َنا ٕٖ َيـ َٕ َعأقاّل َبأيَػّا َضأؾَسّا َؾـٔإ ٘ٔ ٔإَشا َنا ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ٟٔ ُِٜرَحُط َع َٔ اٖئص ٕٖ املٔسٜٔ ٔإ
ًٖٝٔ ِٖ ُِ       اأَل ُ٘ ُذُهـ ًُ َُ َُـا ال َِٜؿـ ٘ٔ ٔؾٝٔ ِٝـ ًَ ُ٘ َٚع ُٛٔب َيـ ُُٛج ٞٔ ٔبـاي ٞٔ َ ِكٔط ١ٔ يف ايٖتَصٗطَؾأت امَلأي١ٖٔٝ اٖئت

ُٛٔم         ُ٘ ٔبـَأَزا٤ٔ ُذُكـ َُـ ًِٔع ُٜ ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ َِ اذَتِحـٔط َعًَ ٕٖ ُذِهـ َّ، َُٜٚؤنُِّسَ شٔيَو َأ َُا َ َكٖس اذَتِحٔط َن
َُ َٔ َأَقا ََا٤ٔ اٖئصٜٔ ُِ  ايُػَط ٘ٔ ٔباذَتِحٔط،َباَؾَط اذَتـأن ِٝ ًَ َِ َع ٣ََٛ ٔبَأًٔب اذَتِحٔط،َؾٔإَشا ُذٔه ٘ٔ اٖيَسِع ِٝ ًَ ُٛا َع

ِِ ٔٗ ٘ٔ ٔيَصأئر ًََهأ  َُِت َُ َِٝع  َٔ ،(65)َب َٔ  ٔ٘ ِٓٔع َُ ٘ٔ ٔب ِٝ ًَ ََُطْٖٝل َع  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ َُٛض َع ٕٖ امَلِرُح َََع َأ  ِٔ َٚئه
ُ٘ ًُ َُ َُا َِٜؿ ٞٔ   ايٖتَصٗطٔف ٔؾٝٔ َُا َغـَِٝأٔ  ٘ٔ َن ًٖٔٝٔت ِٖ ٕٖ َشٔيَو ال َِٜكَسُح يف َأ ََٔأي٘ ٔإاٖل َأ  ِٔ َٔ ُِ اذَتِحٔط  ُذِه

ُ٘   .َبَٝاُْ

ٞٔ َبـالٔذ١ُٖٝ     ٔفٗطَصايٖت١ٔ ًَِٖٖٝٔأَٚبَكا٤ُ  ٘ٔ َِٜعٓٔـ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ٌٔ   ٘ٔٔتـ َٖٔشٔيً ُٗـ ٔيًٖتَر
ٞٔ َع٢ًََ  ِٔٔٝاَييف امَلٚاأَلَزا٤ُ  ٛٔ ايٖتأي   :(66)ايِٖٓر

        ٍُ ََـا ( ٔٞ ِٔ ايَكأضـ ٘ٔ ٔبُرِهـ َٔ ايٖتَصـٗطٔف ٔؾٝٔـ َٔـ ُٛٔع  ُُِٓـ ٘ٔ امَل ََأي ٘ٔ يف  َٖٔت َٖا َبالٔذ١ُٖٝ ٔش َؾَأ
   ٌَ ٘ٔ َقِبـ َٗا َغـٛا٤ّ ٔبَِٓؿٔػـ ََٛؾا٤ُٔ ٔب ٘ٔ اي ِٝ ًَ ٞٔ َٜٔحُب َع ََا٤ٔ اٖئت ُٛٔم ايُػَط َُٛي١ْ ٔبُرُك ََِؿُػ َٗا   اذَتِحٔط( َؾأَلْٖ
ََـا٤ٔ  ِٝٔع ٔيَصأئس ايُػَط ٚٔ ايَب ٘ٔ ٔبايٖطزِّ َأ ََأي َٗا ٔبايٖتَصٗطٔف يف  ََٛؾا٤ٔ ٔب ٞٔ ٔيً َُُباَؾَط٠ٔ ايَكأض  اذَتِحٔط َأٚ ٔب
َٗـا      َُـا َ َبـَت ٔؾٝٔ َُٛي١ْ ٔب ََِؿـُػ  ُٙ ََٚبِعـَس ٌَ اذَتِحٔط  ُ٘ َقِب ََٖت ٕٖ ٔش ٍٖ َع٢ًََ َأ َٕ َز َُا َنا ُٗ  َبِعَس اذَتِحٔط، َؾَأٜٗ

َٗاَؾ ََٛؾا٤ُ ٔب ٘ٔ اي ِٝ ًَ ُٕٛم َٜٔحُب َع ِٔ ُذُك َٔ ُٔ َع٢ًََ، (67)ِطَعّا  ٖٔ ََٖصا َُٜبِط ٚ ٔ٘ ًٖٔٝٔت ِٖ   .(68)َأ

َٗـا َعًَـ٢َ       ًَٔبَكا٥ٔ ِٔ اذَتِحـٔط َؾ ُ٘ َبِعـَس ُذِهـ ٟٔ َِٜػَتٔحٗس َي ٍٔ اٖئص ٘ٔ يف امَلا َٖٔت َٖا َبالٔذ١ُٖٝ ٔش َٚأ
ّٔ َٗا ٔيالئتَعا َٛ َبالٔذُٖٝت ُٖ ٚ ،ٌٔ ٍٕ     اأَلِب ََـا ٘ٔ يف  ِٝـ ًَ َُا ُذٔحـَط َع ٙٔ، ٚٔإْٖ ٘ٔ ُٚضِؾٔس ُٛٔغ ًُ ّٔ ٔيُب ُٚ ًُٗع ٚاي

   )ٔ٘ ِٝـ ًَ ُٛا اذَتِحـَط َع ِِ َِٜاًُُبـ َٔ َي ِٟ اٖئصٜٔ ِِ )َأ ٖٔ َٕ َغِٝٔط ُٚ ََا٤ٔ ُز ُٕٛص ٔيَصأئس ايُػَط َؾَِٝبَكـ٢َ   ،ََِدُص
ٍٕ ٔبَأطٜٔٔل  َٛا َِ ِٔ َأ َٔ  ُ٘ ََا َِٜػَتٔحٗس َي ٘ٔ.  (69)اهٔلَب١ٔ َأٚ اإٔلِضٔثَُِاًََل ايَٝٔس يف  ًٖٔٝٔت ِٖ ُٛٔت َأ َٖا ٔيُثُب  َٚغِٝٔط
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   َٔ ٘ٔ ٚ َبـِٝ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝ ًَ ُٛٔضَع ١ََٖ امَلِرُح َٔ ٔش ِٝ ٕٖ َب ِٔ َشٔيَو َأ َٔ  ُٔ أت َؾٗطَصـ ًٖتٔي ١ٔٔتـ ًَِٖٖٝٔأَََٜٚتَبَٖٝ
َٗا  ُٔٛ ٘ٔ ٔيُثُب ًٖٔٝٔت ِٖ ِٔ َأ َٔ  ِٗ ُ٘ َأَع َُٖت ُْٛص، َؾٔص ّْ ُٚخُص ُٛ ُُ ٍٔ اذَتِحٔط ٚيف َغِٝـٔطٙٔ  ُع ََا ُ٘ يف  ُ٘  ًَِٖٖٝٔأٚ ،َي ُتـ

َٖأي ١ٔٔتَٖٔش َِٔٔ صَٗٗخَأ َٛٗؾٔط  .(70)ٔتِعايَب َُُٕٚز ٘ٔأيَََِٛأ ٔتِعيف َب َت

        ِ٘ ِٝـ ُٛٔض َعًَ َٔ امَلِرُحـ ِٔ َٚبـِٝ َٔ اذَتـأن ٕٔ َ ِرٔسٜٔـَس ايَعالَقـ١ٔ َبـِٝ ٕٔ اآلٔ َٝا ٍُ امَلِاًََبا َٚ َٚغََٝتَٓا
 ٔ٘ ٘ٔ اأَلَزا٤َ ٔبَأطٜٔـٕل   إٔلِؾالٔغ ِٝـ ًَ َِٚجَب َع ُِ اذَتِحٔط َؾَأ َٗا ُذِه ِٝ ًَ ٞٔ َطَطَأ َع ٘ٔ اٖئت ًٖٔٝٔت ِٖ يف ٔإَطأض َبَكا٤ٔ َأ

ُٕٛص.  ََِدُص

 وُلاأَل املطلُب

ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُٛٔب ٚاأَلَزا٤ٔ يف َ َصٗطَؾأت امَلِرُح ُُٛج ١ًٖٔٝٔ اي ِٖ  اعتباُض َأ

ــ١َ اي ًٖٝٔ ِٖ ٕٖ َأ ُٛٔؽ     ٔإ ًُ ــايُب ــِدٔص ٔب ــأف ايٖؿ ِٔ ا َِّص ــ َٔ ــ١ْ  ــّا َْأبَع ََ ُٛ ُُ ِّ ُع ــأي ــٗطٔف امَل ٖتَص
ـَ ِٔ اٖ َص َُ ٘ٔ         ٚايٗطِؾٔس،َؾ ِٝـ َُٛض َعًَ ٕٖ امَلِرُحـ ٘ٔ ٔؾـٔإ ِٝـ ٘ٔ، َٚعًَ ِٔ َ َصـٗطَؾأ  ُٚاّل َعـ ََِػـُؤ  َٕ َُا َنا ٔٗ ٔب

َُٔٓ ََا  ِّ يف َغِٝٔط  ٌْ ٔيًَتَصٗطٔف امَلأي ِٖ ٘ٔ َأ ٙٔ،    إٔلِؾالٔغ ٘ٔ ُٚضِؾـٔس ُٛٔغـ ًُ ٘ٔ ٔيَتَرٗكـٔل ُب َٔ ايٖتَصٗطٔف ٔؾٝٔ َٔ َع 
ٔ٘ ِٔ َ َرٖكَكِت ٔؾٝٔ ََ َُُِٓع  ١ًَٔ، ٚاذَتِحُط َٜ َٔ ١ًٖٔٝٔ اأَلَزا٤ٔ ايَها ِٖ ١ًَٖٝٔ ايٖتَصٗطٔف َ أبَع١ْ أَل ِٖ ٕٖ َأ َُا َأ ١ًُٖٝٔ  َن ِٖ َأ

ُٛ ََِدُص  ٍٕ ََا َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ  ١ًَٔ َٔ ٘ٔ اأَلَزا٤ٔ ايَها ًٖٔٝٔت ِٖ ُٛٔط َأ َّ ُغُك َََع َعَس  .(71)ٕص 

 ١ًَٔ َٔ ١ًُٖٝٔ اأَلَزا٤ٔ ايَها ِٖ ًَـ١ٔ      -َٚأ َٔ ُٛٔب ايَها ُُٛجـ ًٖٔٝـ١ٔ اي ِٖ ٞٔ أَل ُِ ايٖثـأْ َٞ ايَكٔػـٝٔ ٖٔ َٚ-(72) 
  ٔٔ ًَٖٔٝتـِٝ ِٖ ٘ٔ ٔنـال اأَل ًََسِٜ ٘ٔ، َؾ ٘ٔ ٔبَػَبٔب ٔإِؾالٔغ ِٝ ًَ ٟٔ ُذٔحَط َع ٔٔ اٖئص َُٔسٜٔ ٍٗ َعًَـ٢َ    ،ََُتَركَِّك١ْ ٔيً َٜٚـَس

َٗا ايٖصالٔذ١ُٖٝ ٚٔ اأَلَزا٤ٔ َأِبًُ ُٛٔب َأ ُُٛج َٗا ٔيً ِٔ ٔإَضاَؾٔت ََُحٖطَز٠ّْ َع  ١ًَٖٝٔ ِٖ ٕٖ اأَل ُٕ (73)َشٔيَو َأ ُٛ ، َؾَتُه
ٔ٘ ِٝ ًَ ُٕ اذَتِحُط َع ُٛ ََُٜٚه ُٛٔب،  ُُٛج ٘ٔ ٔيأَلَزا٤ٔ ٚٔيً َُِطَ ٔهَع٠ْ َع٢ًََ َبالٔذٖٝٔت ُ٘ ٔيًٖتَصٗطٔف  ِٔ  َبالٔذَٖٝت َٔ

ًََؼ َضأؾَسّا. ِٔ َب ََ ّٔ ايَاأض١ٔ٥َ َع٢ًََ  ١ًَٔ اأَلِذَها ُِ  ُج

ًٖٔٝـ١ٔ     ِٖ ـٔ َأ ََا َجـا٤َ يف َ ِعٔطٜٔـ َََع  ٘ٔ ٔيًٖتَصٗطٔف َ ٖتٔؿُل  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َٚبالٔذ١ُٖٝ امَلِرُح
ُٛٔب ٚاأَلَزا٤ٔ: ُُٛج  اي
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(1َٞ ٖٔ ُٛٔب  ُُٛج ١ًُٖٝٔ اي ِٖ َ٘ٔبالٔذ١ُٖٝ اإٔل :( َؾَأ ِٝ ًَ ُ٘ َٚع َُٚع١ٔ َي ُٛٔم امَلِؿُط ُٛٔب اذُتُك ُُٛج ٕٔ ٔي  .(74)َِْػا

َُٚع١ُ ُُٛم امَلِؿُط ٘ٔ اذُتُك ِٝ ًَ ُ٘ َٚع ُٛٔجُب َي َُتِّْع ٔبَصالٔذ١ٕٖٝ ُ  ََُت  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٔٝ ًَ ُُٛض َع  .َؾامَلِرُح

(2 :َٞ ٖٔ ١ًُٖٝٔ اأَلَزا٤ٔ  ِٖ ـٔ  ُؽًُُُٛب( َٚأ ًٖ ٍَُٔـ ايَه أتَجَضَز ٢ََٚيُأامُلَه ٔٔ    ،ا ِٝ ُُٛز ايُكـِسَضَ  ُُٚجـ  َٞ ٖٔـ ٚ 
    َٛ ُٖـ ََٖصا  ٘ٔ ـ ٚ ٌٔ ٔب َُ ِٔ ارٔتَاأب ٚايُكِسَض٠ٔ َع٢ًََ ايَع ِٗ َُا ايُكِسَض٠ُ َع٢ًََ َؾ ُٖ ٘ٔ ـ ٚ  اُزَطامُلـ َيَسِٜ

ٍَٔسٔتِعاإٔلٔب َٕٔػيف ٔي ا  . (75)ٔعِطايٖؿ ا

  ،ٕٔ ٘ٔ ايُكـِسَضَ ا ـْ َيَسِٜ ًٖ ََُه  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُُٛض َع ٌَ     ٚامَلِرُح ُ٘ امَلأيٖٝـ١ُ َقِبـ َؾَتصَِـُسُض َ َصـٗطَؾاُ 
٘ٔ َؾِطَعّا َُِعَتسٍّ ٔب  ٕ٘ َِٚج ُٙ َع٢ًََ   . (76)اذَتِحٔط َٚبِعَس

َُٖٓا،   ِٔ ََٖصا ايَتِكٔػٝٔ ٞٔ إٔلَٜٔطأز  ١ًَٕ َْٚأقَص١ٕ، ٚال َزأع َٔ ٕٔ ٔإَي٢َ َنا َُا َِٓكٔػ  َ ٕٔ ًَٖٔٝتا ِٖ ٚٔناَل اأَل
٘ٔ إٔل ِٝ ًَ َُٛض َع ٕٖ امَلِرُح َٛاُؾٔط       أَل ٔٔ، ٔيَتـ ِٝ ًَ َٔ ًٖٔٝـ١ٔ ٚاأَلَزا٤ٔ ايَهـا ِٖ ٔٔ اأَل ُ٘ اذَتـٔسُٜٔث َعـ ٘ٔ َُٜٓأغـُب ِؾالٔغ

٘ٔ ايَصالٔذ١ٖٔٝ ِٝ ًَ ُ٘ َٚع ُٛٔب َي ُُٛج ١ًَٔ ٔيً َٔ َّ. ،ايَها َُا َ َكٖس َُا١ْٖٔٝٔٔ َن ١ًٖٔٝٔ ٚادُتِػ ٔٔ ايَعِك ِٝ ٘ٔ ٔبايُكِسَضَ  َُٗتٔع  ٔيَت

 ِيالثاِن طلُبامَل

٘ٔٔإجطا٤اُت اذت ٘ٔ إٔلؾالغ ِٔ يف اذتحٔط ال ُ ٓايف َأ١ًَٖٝ احملحٛٔض عًٝ  ان

ََٛؾـا٤ٔ     ٘ٔ ٔي ٘ٔ ال ََٜتَعٖس٣َ ايٖتَصـٗطَف ٔؾٝٔـ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٍٔ امَلِرُح ََا ِٔ يف  ٌَ اذَتأن َُ ٕٖ َع ٔإ
ََا٤ٔ، ٘ٔ، أَل َذلِّ ايُػَط ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١ًٖٔٝٔ امَلِرُح ِٖ ُ٘ ال َِٜكَسُح يف َأ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ  َطِحاذَتٕٖ ٔيَصا َؾٔإْٖ َع٢ًََ امَلٔسٜٔ

٘ٔ َقِصَسّا  ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِصًََر١ٔ امَلِرُح ٟٔ ُؾٔطَع ٔي ََا٤ٔ، ٔبٔدالٔف اذَتِحٔط اٖئص َُِصًََر١ٔ ايُػَط َُا ُؾَطَع ٔي ٔإْٖ
َُا ٔٗ ًٖٔٝٔت ِٖ ٕٔ َأ ٕٔ ٔيُِٓكَصا ُٛ ِّ ٚامَلِحُٓ  .(77)َنايٖصٔب

َٗا٤ُ امَلَصا ُِ     َٚقِس اٖ َؿَل ُؾَك ُٙ ٔإاٖل اذَتـأن َِ اذَتِحـٔط ال ُِٜصـٔسُض ٕٖ ُذِهـ ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ َع٢ًََ َأ
٘ٔ َؾـِطَعاّ     ُِ ٔبـ َِ ال َِٜرُهـ ٕٖ اذَتـأن ُٙ َؾٔإ ُٛ ِِ َِٜاًُُب ِٕ َي ََا٤ٔ، َؾٔإ ِٔ ٔإِجـَطا٤َأت   (78)ٔبَأًَب ايُػَط َٔـ َٚ  ،

ِٔ ٔباذَت ٌَ اذُتِه ُِ َقِب َٖا اذَتأن ٞٔ َٜتِّٔدُص ُٕٛز  اذَتِحٔط اٖئت ُٗ ٔٔ ٔباإٔلِقَطأض َأٚ َطًَٔب ُؾـ ََُااَيَب١ُ امَلٔسٜٔ ِحٔط: 
ِٕ َناَِْت َذاي١َّٓ ٚ ٚأجَبـ١َ   ٔٔ، ٔبَأ ََا٤ٔ اِغَتَرٖكِت ٔعَِٓس امَلٔسٜٔ ٍَ ايُػَط َٛا َِ ٕٖ َأ ٔٔ، ٚٔإِ َبأت َأ َع٢ًََ ايٖسِٜ
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َُِعٔػَطّا، َؾَبِعـَس ا َِّدـ   َُأطاّل َأٚ  َُ  ُٔ َٕ امَلٔسٜٔ ُِ     اأَلَزا٤ٔ َٚنا ُِ اذَتـأن ٙٔ اإٔلِجـَطا٤َأت َِٜرُهـ َٖـٔص أش 
ِٝٔع ٔيَصأئس ايُػَطََا٤ٔ ٘ٔ ٔبايَب ََأي ٘ٔ ََٜٚتَصٖطف يف   .(79)ٔبٔإِؾالٔغ

  َٔ َٔـ َُُِٓع  ٍٔ َغا٥ٔٔط ايٖٓأؽ َؾال ُٜ ٘ٔ َنَرا ََأي ِٔ اذَتِحٔط يف  ُٚٔض ُذِه ٌَ ُبُس ٔٔ َقِب ٍُ امَلٔسٜٔ َٚذا
ـُ َُٛب ٘ٔ ٚال ُٜ ِٔ ايٖتَصٗطٔف ٔؾٝٔ َٖا َبِعَساذُتِه ٔٔ  ٔباإٔلِؾالٔؽ، َأ ٙٔ َع ِّ َٜٔس ٘ٔ ٔبَه ََأي َؾَُٖٝٓؿُص اذَتِحُط يف 

ََا٤ٔ. ٕٔ ايُػَط ُٛ ََٚؾا٤ٔ ُزُٜ ٘ٔ ٔيَصأئس   ايٖتَصٗطٔف ٔؾٝٔ

ٔٔ َعًَـ٢َ        ََـا٤ٔ ٚامَلـٔسٜٔ َٔ ايُػَط َٔـ  ٍّ ُُٛز ٔبايِٖٓؿٔع َعًَـ٢َ ُنـ ٞٔ َُٜع ٌَ ايَكأض َُ ٕٖ َع ٚاذَتٔكَٝٔك١ُ َأ
ُٔ ٔؾٔإْٖـ   َٖا امَلـٔسٜٔ ِِ، َٚأ ُٗ َٗا َي َٔ ايٖطَٝأع ٚ َُٜؤٔزٜٔ َٔ  ِِ ُٗ َُٛق َٛ َِٜرَؿُظ ُذُك ُٗ ََا٤ُ َؾ َٖا ايُػَط َٛا٤ٔ، َؾَأ ُ٘ ايٖػ
ََِصًََر١ْ ُز  ٔ٘ َٖٔت ََا٤ٔ، ٚيف ٔإِبَطا٤ٔ ٔش ُٛٔم ايُػَط ِٔ ُذُك َٔ  ُ٘ َُٖت ٘ٔ َؾَتِبَطُأ ٔش ُْٔٛ ََٛؾا٤ٔ ٔبُسُٜ ُٙ َع٢ًََ اي ١ْٖٜٔٛ ُِِْٜحٔبُط َٝ

ََِصـًََر١ْ     ٚ ،ُ٘ َََعـ  َٔ ًٔٝٔ َٔ ٘ٔ َيَس٣َ امُلَتَعـا َُِعٔت ٔٔ ُغ ٘ٔ ٚامُلَراَؾَظ١ُ َع٢ًََ ُذِػ َٞ ٔإِبَكا٤ُ ايثَِّك١ٔ ٔؾٝٔ ٖٔ ٚ ُ٘ َي
ِْ َٖ ُٕ ٔزَٜٔٓاْض ٚال ٔزِض ُٛ َّ ال َُٜه ِٛ َٜ ١ََٔ َّ ائكَٝا ِٛ َٗا َٜ َٔ امُلَااَيَب١ٔ ٔب َٔ  ُ٘ َٞ ََْحاُ  ٖٔ ٚ ١ْٖٜٔٚ   .ُأِخَط

َََع ٚ  ٍٔ َُا ِٔ ٔيً ُُٛع اذَتِحٔط»ٔذَٝاَظ٠ٔ اذَتأن ُِٛض َُُِٓع  «ََ ٘ٔ ال ُٜ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ َُٛض َع ٕٖ امَلِرُح َؾٔإ
ِٔ، َؾ ٌٔ اذَتأن ِٔ ٔقَب َٔ ٍٔ امُلَرأظ  َٔ ايٖتَصٗطَؾأت امَلأي١ٖٔٝ يف َغِٝٔط امَلا ََـ  ٔفٗطَصـ ايٖت ١ُٖٝـ ًَِٖٔأ ًََُ٘ٔ ٍٔيف   ا

ِٔ      َُ٘يـ  ُبَٖـ ُٛٚ َُٜأ ُُ٘ ـ ٔطٚ ََٜأ ََٜٔٔطلَخـ  َِّٕٛق َِٔٔ ُُ٘ٓسَٜٔتِػَٜ ٌَ اذَتـأن َُـ ٕٖ َع ٍٗ َعًَـ٢َ َأ َٖـَصا َٜـُس ٚ ،
  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع ٔٔ امَلِرُح ١ًَٖٝٔ امَلٔسٜٔ ِٖ ٘ٔ يف اذَتِحٔط ال ُ ِػٔكُط َأ ُِ   (80)ٚٔإِجَطا٤َأ  ، َؾَػاَٜـ١ُ ُذُهـ

ُٛٔم ٔإَي ٍَ اذُتُك َٗا.اذَتِحٔط ال َ َتَعٖس٣َ ٔإَٜٔصا ِٓ َٔ  ٔٔ ١َٖ امَلٔسٜٔ َٗا ٚٔإِبَطا٤َ ٔش  ٢َ َأِضَبأب



 ٖـ1435 شٚ اذتح١( 63زت١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )   80

 امَلِبَحُث الثَّاِنِي

ٔٔ املؿًٔؼ ُِ اذتحٔط ع٢ً املسٜ َٗا ذه ًُ َُ ُٕ املاي١ُٖٝ اييت ال َٜؿ  ايٗسُٜٛ

 :شيْٗٝس

ُُٛم ايُػَط َٞ ُذُك ٖٔ َٗا  ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ٔبَػَبٔب ٞٔ ُِٜرَحُط َع٢ًََ امَلٔسٜٔ َٕ اٖئت ُٛ ٕٖ ايٗسُٜ ِِ ٔإ ُٗ ََا٤ُ، ٔيَصا َؾٔإْٖ
٘ٔ ٔبَكِصٔس ًََع ٔطِحاذَت أعَكٜٔيف ٔإ ١َٔرًَِصامَلَأِبَراُب  َٗا.ًََع أهَؿاذٔتِٝ ِٝ 

َٖـ١ٔ     ٞٔ َ ِثُبـُت يف ٔش ٍُ ائعَبأز اٖئتـ َٛا َِ َٞ: َأ ٖٔ ٣ََٛ اذَتِحٔط  َٗا َزِع ٞٔ َ ِدَتٗص ٔب ٍُ اٖئت َٛا َِ َؾاأَل
ِٔ َٔ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ٔبَػَبٕب  ََٔبٝٔـٕع َأٚ       امَلٔسٜٔ  َٔ َُـ  َ ُٔ َٖـَصا ايـٖسِٜ  َٕ ُٛ ِٕ َُٜهـ ٔٔ، َنَأ ُٛٔت ايٖسِٜ َأِغَبأب ُ ُب

َٗا امَلا ًُٖل ٔؾٝٔ ٞٔ ََٜتَع ١ًَٔ اٖئت ََ ُٛٔز امُلَعا ِٔ ُعُك َٔ ٘ٔ ٔبَعِكٕس  َٖٔت ََااّل َ َكٖطَض يف ٔش ١َٖٔ َقِطٕض َأٚ ٔنَطا٤ٕ، َأٚ  ٍُ ٔبٔص
ٔٔ، َأٚ َٔ  امَلٔسٜٔ َٔ َِّٜٓا.َغَِٝط َشٔيَو  ُٙ َز ٍٔ ُٚ صََُِّط ٞٔ ُ ٔرُٝٔط ٔبامَلا ََالٕت اٖئت  امُلَعا

ََا٤ُ اذَتِحَط  ٘ٔ َؾَاًََب ايُػَط ََأي  ١ًٖٔ َٗا ٔئك ََٚؾا٥ٔ  ِٔ ٙٔ َٚعٔحَع َع َٗٔص ْٕ َن ُٛ َٔ ُزُٜ ََِت امَلَسٜٔ َؾٔإَشا َئع
ََا َٜٔحُس   ٌٖ ٘ٔ َٜٚٔبُٝٔع ُن ِٝ ًَ ٞٔ َِٜرُحُط َع ٕٖ ايَكأض ٘ٔ َؾٔإ ِٝ ًَ ُ٘ َبِعـسَ َع َٛاُي َِ َٗا َأ َٖٚؾِت ٔب  ِٕ ٍٕ، َؾٔإ ََا  ِٔ َٔ  ُ٘  َي

َٗا ََٛؾا٤ٔ ٔب ٘ٔ َذٖت٢َ اي ِٝ ًَ ّٔ اذَتِحٔط َع َََع ٔقَٝا  ٔ٘ َٖٔت  . (81)ايَبِٝٔع ٚٔإال َبٔكَِٝت يف ٔش

ٔ٘ َٖٔت ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ال ٔبٔص ٍٔ امَلٔسٜٔ َُا ُْٛط ٔب ََُٓ َِ اذَتِحَط  ٕٖ ُذِه َّ ـ     ٚأَل َُـا َ َكـٖس ُ٘  َؾـإٔ  ــ َن ٕٖ َيـ
 ،١َٖٔ ٕٔ يف ايٖتَصٗطَف يف ايصِّ َُ ٟٔ َؾ٦َِّٝا ٔبَث َُّا َأٚ َِٜؿَتٔط ِٕ َٜٔبَٝٔع َغًَ ٘ٔ َنَأ َٖٔتـ ُ٘ يف   ٔش ُٕ َ ُصـٗطُؾ ُٛ ، َُٜٚهـ

ٔ٘ ٘ٔ ٔؾٝٔ ِٝ ًَ ََا ُذٔحَط َع ١َٖٔٓ َبٔرْٝٔٔس، يف َغِٝٔط   .(82)ايصِّ

ُٖ ِٕ ََٜتَر ٘ٔ َأ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ُُٛظ ٔيً ٕٔ     َؾَُٝح ُٛ َُْٛـّا ُأِخـَط٣َ َغِٝـَط ايـُسُٜ ٘ٔ ُزُٜ َٖٔت ٌَ يف ٔش
َٛإع: َٞ َ الَ ١ُ َأِْ ٖٔ َٗا ٚ ٘ٔ ٔبَػَبٔب ِٝ ًَ ٞٔ ُذٔحَط َع  اٖئت

ُ٘ َٚ َعاَي٢َ. ٘ٔ ُغِبَراَْ ًٖ ٘ٔ ٔي َٖٔت ََأي١ْٖٝ َ ِثبُُٔت يف ٔش  ْٕ ُٛ ٍُ: ُزُٜ ٖٚ  اأَل

َٖٔت ََأي١ْٖٝ َ ِثُبُت يف ٔش  ْٕ ُٛ ٞٔ: ُزُٜ ََُؤٖج١ًَْ.ايٖثأْ َٗا   ٘ٔ َٚئهٖٓ
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.ٔ٘ َٖٔت ُٛٔت يف ٔش َُِػَتٔكٖط٠ٔ ايٗثُب َٗا َغُِٝط  ََأي١ْٖٝ َئهٖٓ  ْٕ ُٛ  ايٖثأيُث: ُزُٜ

.ٔٞ َٛاَع يف امَلِأًَب اآلٔ  ٙٔ اأَلِْ َٖٔص ٍُ ايَبِرُث  َٚ  ٚ َغََٝتَٓا

 امَلِطلُب اأَلوَُّل

ُٛٔض  ١َٖٔ امَلِرُح َِّك١ٔ ٔبٔص ُٕ امُلَتَع ُٛ ُِ اذَتِحٔطايٗسُٜ َٗا ُذِه ًُ َُ ٞٔ ال َِٜؿ ٘ٔ اٖئت ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ  َع

ٍُ ٖٚ ٘ٔ: :ايَؿِطُع اأَل ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١َٖٔ امَلِرُح ُٔ اهلٔل َ َعاَي٢َ ايٖثأبٔت يف ٔش  َزِٜ

  َٕ ِٕ َنـا ٘ٔ، ٚٔإ ٌَ ٔئًعَبأز يف امُلَااَيَب١ٔ ٔبـ ٕٔ ال َزِخ ٌٗ َزِٜ َٛ ُن ُٖ ُٔ اهلٔل َ َعاَي٢َ  ٌٔ    َزِٜ َُـ ِٔ َع َٔـ
  ٔٔ ِٔ َؾَعا٥ٔٔط ايـسِّٜٔ َٔ  ُ٘ ُ٘ أَلْٖ َُِتٓٔٔع َعِٓ ُُ ٘ٔ َأٚ َجِبَطّا ٔيً ٘ٔ َذٖثّا َع٢ًََ َأَزا٥ٔ ٙٔ  امُلِرَتٔػٔب امُلَااَيَب١ُ ٔب َٚأَ ـٔط
ْٔ، َنايٖعَنـا٠ٔ ٚايهَ   ََُعـَٖٝ ٘ٔ َؾِدْص  ًِٔل َؾال َِٜدَتٗص ٔب ُٔٝٔٔع ارَت ِّ ٔيَح ٖؿـاَض٠ٔ  َٚأضْس يف ايَٖٓؿٔع ايَعا

  ٔ٘ ِٔ ٔإِعـال٤ّ ٔيَؿـِأْٔ ِٔ َبأب ايٖتِعٔظٝٔ َٔ ُ٘ ٔإَي٢َ اهلٔل َ َعاَي٢َ  َذٖتـ٢َ َِٜرـٔطَص َعًَـ٢َ     ،ٚايِٖٓصٔض، ٚٔإَضاَؾُت
ٍٕ َأٚ َ ِكٔصٕٝٔط َُا ِٖ َٕ ٔإ ُٚ ٘ٔ ايٖٓاُؽ ُز  .(83)َأَزا٥ٔ

  َ  ٔ٘ ًٖـ ٍّ ٔي ٕٔ َذـا ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ٔإَشا اِؾَتَػًَِت ٔبَسِٜ ١َُٖ امَلٔسٜٔ َِ اذَتِحـٔط ال     ٚٔش ٕٖ ُذِهـ َعـاَي٢َ َؾـٔإ
َّ َُا َ َكٖس ٘ٔ َن َٖٔت ٘ٔ ال ٔبٔص َُأي َُِدَتْص ٔب ٕٖ اذَتِحَط  َٗا، أَل ًُ َُ  .َِٜؿ

ََا٤ٔ  َََع ُغَط َٔ ائعَبأز ٔيًٖعَنا٠ٔ ٚٔيًِٖٓصٔض ٚٔيًَهٖؿاَض٠ٔ  َٔ  َٕ ُٛ ٌُ امُلِػَتٔرٗك َِ ال َِٜسُخ ٌَ: ٔي ِٕ ٔقٝٔ َؾٔإ
ِِ ٔبَأطٜٔٔل ايٖؿِطٔعاذَتِحٔط يف امُلَااَي ُٗ ُ٘ اهلُل َذٖكّا َي ًَ ٟٔ َجَع ٔٔ اهلٔل َ َعاَي٢َ اٖئص  ؟.َب١ٔ ٔبَسِٜ

َُٛب        ُُٚجـ ٙٔ امَلِػـَأَي١ٔ  َٖـٔص ِٔ َضاَعـ٢َ يف  ََـ ٖٔٔب اأَلِضَبَعـ١ٔ  َٗا٤ٔ امَلَصا َٔ ُؾَك َٔ  ٖٕ َٛاُب: َأ َؾادَت
٘ٔ َ َعـايَ -ايٖعَنا٠ٔ  َِّٜٓا ٔيً ُٖا َُٜعٗس َز َٔ َٖا  -ٔطِاـ ائؿ ١ٔسَقَٚبـ  ِٟٔسٚاهَلـ  ٔضِصٚايٖٓـ  ٠ٔاَضٖؿـ َهاَيَن٢َ َٚغِٝٔط

َٗا  ُٛٔب ُُٛج ُ٘، ُعََُِٜٓ ٍَّٞٔآلَز َِْٜٔز اَىَُٖٓ َُُٕٛهَٜ ِٕ الَأَؾَؿَطَط ٔي ِٓ ٕٖ َذـٖل    َٔ ِٔ ََْظَط ٔإَيـ٢َ َأ ََ  ُِ ُٗ ِٓ َٔ ٚ
ِٕ ُِٜكَط٢َ ُٛٔم ائعَبـازٔ   ،اهلٔل َ َعاَي٢َ َأَذٗل َأ ُ٘ َع٢ًََ ُذُكـ ََ ٙٔ ايِٖٓظـَط٠ٔ     َؾَكٖس َٗـٔص ُٚا ٔب َٔ َأَخـُص ، َؾاٖيـٔصٜٔ

ُٛا ُُ ُٖ ٍّ َع ََٔاي  ّٕ ََِرُت ائتَعا  ٔ٘ ٘ٔ َ َعاَي٢َ ٔؾٝٔ ًٖ ٕٔ ٔي ِّ َزِٜ َِ يف ُن  .(84)ََٖصا اذُتِه
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ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ   َٗا٤ٔ امَلَصا ََِػَأَي١ٔ ٚٔيُؿَك َٖٔب يف  َََصا َٗا َأِضَبَع١ُ  ًَِرُل ٔب َٜٚ ٔٔ ٥ُٔط َغاَظَنا٠ٔ امَلٔسٜٔ
٘ٔ ٔبَأطٜٔٔل ايٖؿِطٔع: ُُِػَتٔركِّٔٝٔٔ ٘ٔ َ َعاَي٢َ َٜٔحُب ٔي ًٖ َِّٜٓا ٔي ُٕ َز ُٛ  ََا َُٜه

ِٕ ٍُ: َأ ٖٚ َُٖب اأَل َٔ َؾامَلِص َُٛب ايٖعَنا٠ٔ ايٖسِٜ ُُٚج َُُِٓع  َٗا( يف َٜ ًَِرُل ٔب ََا َٜ ٚ( ٍٔ َُِاًََكّا،  امَلا
،ٔٔ َٖبُ   َؾال َظَنا٠َ َع٢ًََ امَلٔسٜٔ ََـِص  َٛ ُٖـ َٖبٔ   اذَت ٚ ََـِص ْ٘ يف  َِٚجـ َٖبُ   َٓٔؿٖٝـ١ٔ، ٚ ََـِص  ايٖؿـأؾٔع١ٖٔٝ، ٚ

١ًَٔ   .(85)اذَتَٓأب

:ٔٞ َُا ََٜأٔ  ُٛا ٔب  ٚاِغَتَسٗي

1- ٖٕ ٖٞ  ٔبَأ ٍَ ايٖٓٔب َُُعإش َقا َٔ َُِ٘ٓع اهلُل َٞٔضَض ٔي ُ٘ ٔذٝٔ ٔٔ ٔإَي٢َ َبَعَث َُ ِِ»: ايَٝ ُٗ ُِ ًٔ ٕٖ َؾَأِع  َقـسٔ  اهلَل َأ
ِِ اِؾَتَطَض ٔٗ ِٝ ًَ ِٔ ُ ِؤَخُص َبَسَق١ّ َع َٔ ِِ ٔٗ ِِ َع٢ًََ َؾُتَطٗز َأِغَٓٔٝا٥ٔ ٔٗ  .(86)«ُؾَكَطا٥ٔ

ُٛا ََٗصا اِغَتَسٗي ٢ًََ اذَتٔسٜٔٔث ٔب ِٓٔع َع ََ ٔٔ ِٜ ِٔ ٔيًٖعَنا٠ٔ ايٖس َٔ ٔٔ ِٝ َٗ  :َِٚج

ٍُ ٖٚ ٕٖ: اأَل َُا ايٖعَنا٠َ َأ َٔـِٓ     َع٢ًََ َ ٔحُب ٔإْٖ ٌم  ًٔـُو ُنـ ُِ َٜ َٔ ِِاأَلِغَٓٔٝا٤ٔ اٖيـٔصٜٔ  ،ايَِّصـابَ  ُٗ
ٔٔ ََ َِٛعَب ٚ ُ٘ اِغَت َِٜٓٔ ٙٔ ََا َز ًََِٝؼ بَٔٔٝٔس ٍّ، َؾ ٘ٔٔ َ ٔحُب َؾال ٔبَػٓٔ ِٝ ًَ  .(87)ايٖعَنا٠ُ َع

ٔٞ ٕٖ اذَتٔسَٜٔث: ايٖثأْ ٌَ َأ ٔٔ ايٖٓاَؽ َجَع ـْ: ٔبَِٓؿِٝ ُ٘ ُ ُؤَخُص ٔبِٓ ِٓ ـْ ايٖعَنا٠ُ، َٔ  ُ ِسَؾُع ٚٔبِٓ
،ٔ٘ ِٔ ُ  ٔإيِٝ ُٖ َٔ  ُٔ ٘ٔ ِسَؾُعٚامَلٔسٜٔ ٘ٔ ايٖعَنا٠ُ ٔإيِٝ ِٛٔي ٞٔ َذَصَطِت َأِبَٓاَف  ٔيَك ١َُٔ اٖئت َ َعاَي٢َ يف اآل١َٜٔ ايَهٔطٜٔ

َُا١َْٔٝٔ:  ٞٔ ايٖعَنا٠ٔ ايٖث َِٛبـ١ٔ  چھ  چ َُِػَتٔركِّ ُٛظُ     ز60: ايٖت ُِٗ َؾـال َُٜحـ َٔـِٓ  ُٔ ِٕ ٚامَلـٔسٜٔ  َأ
ُ٘ ُ ُؤَخَص ِٓ  .(88)ايٖعَنا٠ُ  َٔ

َُا -2 ُٙ ٚٔب َٚا ُٔ ٖػا٥ُٔباي َض ٍَ َٜٔعٜٕٔس ِب ُِٔعُت: قَا َٕ َغ َُا َٔ ُعِث ٕٕ ِب ٍُ    َعٖؿا ُٛ ُ٘ َُٜكـ ُ٘ َعِٓـ ًٖـ َٞ اي : َضٔض
ُِٗط ََٖصا» ِِ، َؾ ِٔ َظَنأ ُه َُ َٕ َؾ ٘ٔ َنا ِٝ ًَ ْٔ َع ٙٔ َزِٜ ًَُِٝؤزِّ ُٛا َذٖت٢َ َؾ ِِ َظَنا٠َ ُ ِدٔطُج َٛأيُه َِ ، (89)«َأ

ِٖ» َيِؿٕظ: ٚيف  .(90)«ٌََؾَط ََا َظَنا٠َ ٔيَُٝؤزِّ ُ 
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ُ٘ َٔ ايسِّالَي١ٔ َِٚج   :اأَلَ ٔط َٔ

ٖٕ َٕ َأ َُا َٞ-ُعِث ُ٘ َضٔض ًٖ ُ٘  اي ِِ-َعِٓ َُِط َي ٔٔ ايٖعَنا٠ٔ ٔبٔإِخَطأد َِٜأ ٕٔ،  َع ُٛ ٔٔ    امَلـِسُٜ ٕٔ ايـٖسِٜ ِٛ ٔيَهـ
ََٖصا  ٍَ َٗا، َٚقِس َقا ُٛٔب ُُٛج َٔ ََأَْعّا ٔي َٔ َُِرَطٕط  ِِ ايٖصَراَب١ٔ، ٔب ٌِ َٚي َِٓك ُ٘،ََُدايَؿ ُ  َُاَعـّا   ُت َؾُٖٝعُس ٔإِج

ِِ ُٗ ِٓ َٔ(91). 

3- :ٔٔ ِٝ َٗ َِٚج  ِٔ َٔ  ٌٔ ُٛا ٔبايَعِك  ٚاِغَتَسٗي

ٕٖ (أ) َٔ َأ ٘ٔ أَلَزا٤ٔ َُِرَتاْد امَلٔسٜٔ ََأي ٔٔ ٔإزَي  ِٔ  ٚاذَتِبٔؼ امُلَاايَب١ٔ ٔيَسَؾٔع ايٖسِٜ ٘ٔ  َعـ  َٚأَزا٤ٔ ،(92)َِْؿٔػـ
ٔٔ َِٚي٢َ ايٖسِٜ ِٔ َأ ٕٖ; ٔإِخَطأد ايٖعَنا٠ٔ َٔ َٔ أَل ٔٔ، َأَخَص َقِس امَلٔسٜٔ ََٛض ايٖسِٜ َٖا ايٖعَنـا٠ٔ  ٔع ِِ  َأ ًَـ  َؾ
َٗا، َِٜأُخِص ََٛض َٕ ٔع ُ٘ َأَخَص َقِس ََا َأَزا٤ُ َؾَها ََٛض َِٚي٢َ، ٔع ٔٔ َعًَـ٢َ امٔلٝٔـَطأث     َأ ِٔ ايـٖسِٜ َنَتِكٔسٜٔ

ٔ٘ ِٝ ًَ ََٗصا (93)ٔبايٖٓٔص َع ٕٖ ٔي َُا َأ ْٖٔس امَلِع٢ََٓ َن َٔ َؾا ٍٔاأُل َٔ ُٛ  .(94)ُب

ٖٕ َُا ايٖعَنا٠َ )ب( َأ َٛاَغا٠ّ ََٚجَبِت ٔإْٖ َُ  َٔ ًُِؿَكـَطا٤ٔ،  اأَلِغَٓٔٝـا٤ٔ  َٔـ َُـ١ٔ،  ُٚؾـِهَطاّ  ٔي ُٔ  ٔيًِِّٓع  ٚامَلـٔسٜٔ
٘ٔ َقَطا٤ٔ ٔإَي٢َ َُِرَتاْد ِٜٔٓ َٔ َٚيَِٝؼ َأَؾٗس، َأٚ ايَؿٔكٝٔٔٔط َنَراَج١ٔ َز َُـ١ٔ  َٔ ٌُ  اذٔتِه  َذاَجـ١ٔ  َ ِعٔاٝٔـ
ٙٔ، َذاَج١ٔ ِؾٔعٔيَس امَلأئو ٍَ َٚقِس َغِٝٔط َِ َقا ًٖ ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٞٗ َب٢ًَٖ اي ِٖ  ٔبَِٓؿٔػَو ٔإِبَسِأ»: ايٖٓٔب  ُ ـ

ِٔٔب َُ ٍُ ُٛ  .(95)«َ ُع

ٔٞ َُٖب ايٖثأْ ٕٖامَلِص َٔ : َأ َُٛب ايٖعَنا٠ٔ ايٖسِٜ ُُٚج َُُِٓع  ٍٔ يف َٜ َٛا َِ َٕ ايَبأط١َٔٓ اأَل ُٚ ٍٔ  ُز َٛا َِـ  اأَل
َٖٔط٠ٔ ََٖصا ،ايٖظا َُٖب ٚ َٖٔب ،(96)امَلأئه١ٖٔٝ  ََِص ََِص ْ٘ يف  َِٚج ْ٘  ،(97)ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ ٚ َِٚجـ َٖبٔ  يف ٚ  ََـِص
 ١ًَٔ  .(98)اذَتَٓأب

ُٛٔب ايٖعَنا٠ٔ ُُٚج ِٓٔع  ََ َٖٔب َع٢ًََ  ََٖصا امَلِص ٍٖ َأِبَراُب  ٍٔ ٚاِغَتَس َٛا َِ ٔبَأَزٖي١ٔ  ايَبأط١َٔٓ يف اأَل
ٖٚ َأِبَرأب َٖٔب اأَل َُِاًََكّاامَلِص  ٔٔ ٍٔ امَلٔسٜٔ ََا ُٛٔب ايٖعَنا٠ٔ يف  ُُٚج ِٓٔع  َُ َٔ ٔب ًٔٝٔ  .(99)ٍٔ ايَكا٥ٔ

َٗا  ِٝ ًَ ُٚا َع ُ٘ا َََٚظاُز ُٛ َأِخَطَج ِٕٝس َأُب ٙٔ (100)ُعَب ٔٔ ٔبَػَٓٔس ٔٔ َع ِّ   اِب ِٖـٔط َٗإب ايٗع ُ٘  (101)ٔؾـ  َأْٖـ
ٌَ ِٔ ُغ٦ٔ ـَ َع ًٖ ٌٕ َ َػ ُ٘، َذا٥ٕٔط يف َضُج ٘ٔ يف أٚ َي َُـا   ٢ََذٖتـ  َذِطٔ  ُ٘،  َخـَطدَ  َأَذـاَط ٔب ٞٔ  َيـ  َأَُٜعنِّـ
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ُ٘ ٍَ َأٚ َشٔيَو َذا٥َٔا ٘ٔ؟ َؾَكا ُ٘ ال»: َذِطٔ  ُُ ًَ ِٕ ايٗػ١َٔٓ يف َِْع َُُط ُِٜتَطَى َأ  َ ٌٕ َٕ  َضٔج ٘ٔ  َنـا ِٝـ ًَ ْٔ،  َع  َزِٜـ
ُ٘ ٘ٔ َٜصٖٖٖسُم َئهٖٓ ِٝ ًَ َٖا َٚع ُ٘، َؾَأ ُِٜٓ ٌْ َز َٕ َضُج ٘ٔ َنا ِٝ ًَ ْٔ َع ُ٘ َزِٜ َٖـبْ  َأٚ َٚٔضْم َٚي ُ٘  َش  َٜٖصـٖسمُ  ال ٔؾٔإْٖـ
ِٔ ٔبَؿ٤ٕٞ ُ٘ َذٖت٢َ َشٔيَو َٔ َِٜٓ َٞ َز  .(102)«َِٜكٔط

ُ٘ ايسِّالَي١ٔ:   ِٚج

َُِٓـُع     َٜ َٔ ٕٖ ايـٖسِٜ ْٔ ال َٜصَََٖسُم ٔبَؿ٤ٕٞ، َؾَٖٓص اأَلَ ُط َعًَـ٢َ َأ ٘ٔ َزِٜ ِٝ ًَ ٟٔ َع ٌَ اٖئص ٕٖ ايٖطُج َأ
َُٛب ايٖعَنا٠ٔ  .(103)ُُٚج

ِٖ اِغَتَس  ُّٔ ُٛا َع٢ًََ َعَس ُٛٔب ايٖعَنا٠ٔ ٗي ُُٚج  ِٔ َٔ َٖٔط٠ٔ  ٕٔ ايٖظا ُٛ ٍٔ  ََِٓٔع ايسُِّٜ َٛا َِـ ٔٔ  يف َأ  امَلـٔسٜٔ
ٞٔا َُٔب ًٔ َٜ: 

1- ٍٔ ِٛ َِ: ٔبَك ًٖ ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ِّ َب٢ًَٖ اي ُِٕؼ يف» ايٖٓٔب َٔ َخ َٔ  ٌٔ َٔ  ٚيف َؾـا٠ْ،  اإٔلٔبـ َؾـا٠ّ   َأِضَبٔعـٝٔ
 .(104)«َؾا٠ْ

ُ٘  :َي١ٔايسِّال َِٚج

ٖٕ َِ َأ ًٖ ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٖٞ َب٢ًَٖ اي َِٚجَب ايٖٓٔب ُٛٔؽ ٔعَِٓس ايٖعنَا٠َ َأ ًُ ِِ  َُِاًََكـّا،  ايَِّصـابٔ  ُب  َٚيـ
َٔ َُٜؿطِِّم ِٝ ِٔ َب ََ ٔ٘ ِٝ ًَ َٔ َع ِٝ ْٔ َٚب ٙٔ َزِٜ  .َغِٝٔط

2- ٖٕ ٞٔ ٔبَأ َِ َٚأٔب ًٖ ٘ٔ َٚغ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ٖٞ َب٢ًَٖ اي َُ ٚ َبِهٕط ايٖٓٔب َٕ َطُع َُا ًٖ َٞٔضَض ُٚعِث ُٛا  َُِِِٗٓع ُ٘اي  َنـاُْ
َٕ ُٛ ِٔ أَلِخٔص ايٗػَعا٠َ َِٜبَعُث َٔ َٗا، ايٖعَنا٠ٔ  ِِ َأِضَبأب ُٛا َٚي ُُْٛ َٕ َُٜه ُٛ ََا َِٜػَأُي  ِٔ َٗا َع٢ًََ َع  َبأذٔب
ِٔ َٔ ،ٕٔ ٍٖ َزِٜ ٕٖ َع٢ًََ َؾَس َٔ َأ َٗا ال ايٓسِٜ َُُِٓع َظَناَ  َٜ(105). 

َُٖب ايٖثأي ٕٖامَلِص َٔ ُث: َأ َُٛب ايٖعَنـا٠ٔ   ال ايٖسِٜ ُُٚجـ َُُِٓع  َٗـا( يف    َٜ ًَِرـُل ٔب ََـا َٜ ٚ(  ٍٔ  امَلـا
َٛا٤ّ  ٔٔ، َغـ ُٛٔز ايٖسِٜ ُُٚج َََع  َٕ  َُِاًََكّا، َؾَتٔحُب  َٕ   َذـاال٘  َنـا ِّ َنـا َُـَؤٖجاّل يف   َٚأجـَب اأَلَزا٤ٔ َأ

ــ١ٔ، ََ َٛا٤ّ ايصِّ ــ َٕ َٚغ ــا ِٔ َن ــ َٔ ــا٠ٔ  ٍٔ َْٔصــاُب ايٖعَن َٛا ــ َِ َٖٔط٠ٔ اأَل ــا َٔ ايٖظ ــ َٔ ــَإ  ِّ َن ٍٔ َأ َٛا ــ َِ  اأَل
ََٖصا(106)ايَبأط١َٔٓ ٚ ، ١ًَٔ ْ٘ ٔعَِٓس اذَتَٓأب َِٚج َٖٔب ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ ٚ ََِص َُُس   .(107)َُِعَت
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:ٔٞ ًٔ َُا َٜ َٖٔب ٔب ََٖصا امَلِص ٍٖ َأِبَراُب   ٚاِغَتَس

1-    ٔ٘ ِٛٔيــ ّٔ َق ُٛ ُُــ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ٹ چ ٔبُع

َِٛب١ٔش چہہ  ہ  ھ  ھ ہ   ز.103: ايٖت

ِٕ اِغـَتِػَطَم      ٔٔ ٚٔإ ََـَع ايـٖسِٜ ُٛٔب ايٖعَنا٠ٔ َذتََـ٢َ  ُُٚج ٌْ يف  ٕٖ اآل١ََٜٔ َأِب ُ٘ ايسِّالَي١ٔ: َأ َِٚج
 .(108)ايَِّصاَب

َٔ ٕصَْ ٔزُُٛجُٚ َّٔسَعـ ٔب2 َٔ أبَتائه َٔال  َٔ ١َٔٓايٗػ َٔٚال   ٔطُُٛكُغـ  ٢ًَََع ٍُٗسَٜ أعَُِجاإٔل َٔٚال 
ٍٔامَل َٔٔع ا٠َٔهضايٓع  .َِٕٜٔسٔب ٍُُٔٛػِؿامَل ا

َُٖب  َٔ ايٖطأبُع: ايٖتِؿٔطُٜٔلامَلِص ِٝ ٔٔ َب ٌٔ ايٖسِٜ ِّ، امُلَؤٖج َٕ  َؾٔإشَا ٚاذَتا ُٔ  َنـا َََٓـَع   َذـاالّ  ايـٖسِٜ
َُٛب ايٖعَنا٠ٔ َٗا(، ُُٚج ًَِرُل ٔب ََا َٜ َٖا ٔإَشا )ٚ َٕ َأ ُٔ َنا ِِ ايٖسِٜ ُٛٔب ََُؤٖجاّل َي ُُٚج  ِٔ َٔ َُِِٓع   ايٖعَنا٠ٔ، َٜ

ْ٘ َِٚج  َٛ ُٖ َٖٔب ٚ ََِص ١ًَٔ يف   .(109)اذَتَٓأب

ُٛا ٘ٔ    َع٢ًََ ٚاِغَتَسٗي ِٝـ ُٛا ٔإَي َُٖبـ ٞٔ  ٔباأَلٔزَيـ١ٔ  :ََـا َش ٍٖ  اٖئتـ َٗـا  اِغـَتَس َٖٔب   َأِبـَرابُ  ٔب امَلـِص
ٍٔ ٖٚ ٕٖ (110)اأَل َٔ ٚٔبَأ ٌَ  ايٖسِٜ ٘ٔ  َُٜاأيـبُ  ال امُلَؤٖجـ ُٔ  ٔبـ ٍٔ،  يف امَلـٔسٜٔ َُِٓـعُ  َؾـالَ  اذَتـا ُٛبَ  َٜ  ُُٚجـ
 .(111)ايٖعَنا٠ٔ

 : ١َُؿاَقَٓامُل

1- َْ  ِِ ُٗـ َٚاَؾَك  ِٔ َٔـ ٍٔ )اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ ٚ ٖٚ َٖٔب اأَل ـَ َأِبَراُب امَلِص ٘ٔ َأِبـَراُب      (اَق ٍٖ ٔبـ ََـا اِغـَتَس
ٛٔ ايٖتا ِِ( َع٢ًََ ايِٖٓر ُٗ َٚاَؾَك  ِٔ ََ َٖٔب ايٖثأئث )ايٖؿأؾٔع١ُٖٝ ٚ ٞٔامَلِص  : ٔي

ُٚا  )أ( ٍَِسٔتاِغَضٗز ِِ    ال ٔٗ َٖٔب ََـِص ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ چ   ٘ٔٔيـ َِٛق ُُُّٔٛـ ُعٔب ايٖؿـأؾٔع١ٖٔٝ َعًَـ٢َ 

ٞٔ: چں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ ًٔ َُا َٜ  ٔب
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ٍٔا امَلَصَٖ ٢ََئإ اْدَتِرَُ ُْٖ٘، أَل١ٔاآلَٜ ُُُُّٔٛع َِٔع ١َْجأضَخ ٔؼًِٔؿامُل ٜٔٔٔٔسامَل ١َاَيَذ َٕٖأٔب -1  ١ّاَجـ َذ ا
ٍُامَل١ٚ ًِٖٔٝٔٔباأَل ٔخا٥َٔٛاذَت ََٔٔ َِٜ٘ٔٓٔز ا٤َُطَكَؾ، ١ًِّٖٝٔبَأ ٔصٗس ال َٜ ١ًِّٖٝٔبَأ ١ّاَجَذ َِ٘ٔٝئإ اُدَتِرامُل ا

ٍَََ اعٔتَباُضُٙ  .٢ََٓائػ ٘ٔٔب ُلٖكَرَتال َٜ ُْٖ٘، أَلا٠َٕنَظ ا

ٍٔامَل ٔبٔكَٝأؽٚ -2 ّٔاٖي ا٤ٔامَل َع٢ًََ َِٕٜٔسٔب ٍُُٔٛػِؿامَل ا  ١ٔاَذـ َبيف ٔإ ٘ٔٔتـ اٖبٚ َزَأ ٘ٔٔػـ ِؿَٓٔي ـٔٔطاَعـ ًِٔي الٔظ
ََٕن ٍٕاََ ٌُٗهَؾ، َُِٔٗٝايٖت  .٘ٔٝٔٔؾ ا٠َُنايٖع ُبٔحال َ َؾ ،ّاََُُٚسِعََ َطٔبُتاِع َؤيَصَن ا

َٓا )ب(  ِِالُيِسٔتاِغأ  اَىَٓـ ُٖ َٕٖأٔبـ  ٗزَطَُٝؾ ;ٜٔٔٔٔسامَل َٔٔع ا٠َٔنايٖع ٔطُُٛكُغ َع٢ًََ صٍَّْ ٔزُُٛجُٚ ّٔٔسَعٔب ُٗ
ََِٖٓعَُ، َؾا٠َٔنايٖع ٔبُُٛجُٛٔي ٢ََٓائػ ِتَطَطَتاِؾ ّاَبُُٛصُْ ُٛٔب ٔي ُسًُِصا َٜا ُُٚج ِٓٔع   َٔٔع ا٠َٔنايٖعَُ
ُٔٔصٔكِٓٚ َُٜأ ٘ٔأيََ َعَُٝٔٔج ُمٔطِػَتِػَٜ َِٕٜٔسٔب ٜٔٔٔٔسامَل ُٔ َؾ ،أبَصايِّ ُ٘ َع  َِٕأ ٗلٔرَتِػـ َٜ ْطٝٔٔكَؾامَلٔسٜٔ
َٔ ;اََٗعَؾِسَٜ ِٕ، ال َأا٠َٔنايٖع ََٔٔ َصُخِأَٜ ًٖ ٢ًََٖب – ِّٞٔبايٖٓ ٍَُِٛق ُثٜٔأزَذاأَل ٙٔٔصَٖ ِٔٚ  ًََِ٘ٔٝع ُ٘اي
َٕ  ١َٔقَسٖصاي ُطَِٝخ»: – ًََِٖغَٚ  . (112)«٢َّٓٔغ ٔطَِٗه َِٔعََا َنا

َٖٔب ايٖثأئث )ايٖؿَْٚ -2 ـَ َأِبَراُب امَلِص ٍٔ اَق ٖٚ َٖٔب اأَل ِِ( َأِبَراَب امَلِص ُٗ َٚاَؾَك  ِٔ ََ أؾٔع١ُٖٝ ٚ
ِِ( َعًَـ٢َ       ُٗـ َٚاَؾَك  ِٔ ََـ ٞٔ )امَلأئهٖٝـ١ُ ٚ َٖٔب ايٖثـأْ ِِ( َٚأِبَراَب امَلِص ُٗ َٚاَؾَك  ِٔ ََ )اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ ٚ

ٔٞ ٛٔ ايٖتأي  :ايِٖٓر

ِِ )أ(  ُٗ ٍٔ َِٔٔ َٟٚٔا ُضَُٔباِغٔتِسالُي ِٛ ََُِٕثُع َق ٕٕٖؿَع َِٔب ا ُ٘ ا ُ٘ َعِٓ ًٖ َٞ اي ، ُِِهأ َنَظ ُطِٗا َؾَصَٖ: »َضٔض
ََٕن ََُِٔؾ ُْٚز:  « ُِِهأيَََِٛأ ا٠ََنا َظُُٛجٔطِدُ  ٢َٖتَذ ٙٔٔزَؤًَُِٝؾ َِٕٜٔز ًََِ٘ٔٝع ا َُـِطُز ا ََـ  ١َاَٜـ َغ َٕٖأٔبـ َؾ
ُ٘:    ٘ٔٔيَِٛق َُِع٢ََٓ، َؾا٠َٔنايٖع ٢ًَََع ِٜٔٔايٖس أزَسَغ َِٜٔٔسِكَ  ُطَ اأَل ُُٙسٝٔٔؿُٜ ُ٘ َعِٓـ ًٖـ َٞ اي ا َصَٖـ » َضٔضـ
ِٟ: : «ُِِهأ َنَظ ُطَِٗؾ َََشٔإ ٟٔٔصاٖي ُطِٗايٖؿ اَصََٖأ  َُِِٖسَؾـ ِضَأ، َؾُِِهأيََِٛـ َأ ا٠َُنَظ ِتًَٖذ ٢ََطا 
ًِٖعَنا٠ٔ ٔب ٢ََئإ ٖٗٔب ٔي ٔإَيـ٢َ   َٚأِضَؾـَس ايُؿَكـَطا٤َ  ، ا٠َٔنـ ايٖع َِٚقـتٔ  ًٍُُٔٛـ ُذ ٌَِبَق ِٜٔٔايٖس ا٤َٔؾَٛايَتَأ

َٖا.  َأِخٔص



 87         ز. أمحس بٔ عبسادتٓباض ايٓؿعيب      ...سٜٕٛ ٚاألعٝإ ٚايتصطؾات املاي١ٝاي 

ٖٕ ُ٘ َأ ُ٘ َعِٓ ًٖ َٞ اي ٙٔ َضٔض َٔ ٔإَشا  ََٜٚتَطٖ ُب َع٢ًََ ٔإِضَؾأز  ٘ٔٓٔـ َِٜز ا٤ََؾـ َٚ ٘ٔأيـ ََ َِٔٔـ  َدَطِخـ َأامَلٔسٜٔ
ََا ٔعَِٓسُٙ َعٔٔ ايَِّصأب  ٕٖ      اََـ  ٔبٔدـالفٔ  ،ًََِ٘ٔٝع ا٠ََنال َظَؾَؾََٓكَص  ًَـَؼ امُلَتَبكِّـ٢ٔ َْٔصـاَبّا َؾـٔإ ٔإَشا َب

٘ٔ ا  .(113)يٖعَنا٠َ َ ٔحُب ٔؾٝٔ

َٔ ايٖعَنا٠ٔ َٔ  ٔٔ ِٓٔع ايٖسِٜ ََ ِِ بٔٔاأَلَ ٔط َع٢ًََ  ُٗ َٖا اِغٔتِسالُي ُ٘  : )ب( َٚأ ُْٚز ٔبَأْٖـ َُِطُز ٖٔايَظـ  الُفٔخـ َؾ  ٔطا
َََعٚ َٛأضَز٠ٔ أهَؿِياأَل ٔتِعَب ََٜتَٓاَؾ٢َ  ُ٘: يف  ا٤ََج ِسَك، َؾ(114)ٔطَ أَلي اي َٚا١َٕٜ ُأِخَط٣َ َي  َُِٔـ َؾ»ٔض
ََٕن  َؤيـ َش ُسَِّٜؤا ََُٜ ١ََْٖٔٚسيف امُل ا٤َ، َٚج(115)«ُِِهأيَََِٛأ ١َٖٝٔكا َبُٛٗن، َٚظ٘ٔٔطِكًََِٝؾ َِْٜٔز ًََِ٘ٔٝع ا
ِٓ َٔ ََٕن ِسَٚق» : ُ٘ٚ َُُِٕثُع ا َٖأؽيف ايٖٓ ُسٝٔٔصَٜ ا ََٕن َُِٔ، َؾُِِهأ َنَظ ُطِٗا َؾَص:   َِْٜٔز ًََِ٘ٔٝع ا
ََٕه، َؾا٠ََنا ايٖعََِٗٓٔ َُٕٚٗزَؤُتَؾ ُِِهاُيَََِٛأ ٌَُصِرَ  ٢َٖتَذ ٘ٔٔطِكًََِٝؾ  ِٖ، ُ ََُِٜ٘ٓز ٞٔٔصِرُٜ ٌُُجايٖط ا
ََٕن ِٕٔإ َِٜ٘ٔسيف َٜ َٞٔكا َبَُٖٔ ٟٔزَِّؤُٜ  .(116)«ا٠َُنايٖع ٘ٔٝٔٔؾ ُبٔحَ  َٞٔكا َبََ ا

ُ٘ ُُ٘يَِٛكَؾ ُ٘ َعِٓ ًٖ َٞ اي  ًَِِِٗٔٝـ َع ا٠َٔنـ ايٖع ٔبُُٛجُٚ ٢ًَََع ٌْٝٔٔيَز« ُِِهأيَََِٛأ ١َٖٝٔكا َبُٛٗنَٚظ: »َضٔض
َٔ ُْٖ٘; أَلَؤيَش ٌَِبَق َُٛب  َبَٖٝ ََٕن ًََِٛؾ، ِٜٔٔايٖس َسِعَب َٞٔكا َبَُٔؾٝٔ ا٠َٔنايٖع ا٤َٔزَأُُٚج ال  َِٜٔايٖس َٕٖأ ُُِٜ٘أَض ا
ََٕهَي ٍِٛاذَت َسِعَب ا٠َٔنايٖع َبُُٛجُٚ ُعََُِٜٓ ُ٘ ا ُ٘ َعِٓ ًٖ َٞ اي ٍَٔاـ ِبٔإ َِٔعـ  ٔلًِـ ارَت َسَعـ ِبَأ َضٔض  ا٠َٔنـ ايٖع ا
ُ٘    ٍِٔٛاذَت ٌََِٝبَق ِٜٔٔايٖس ا٤َٔزَأٔب ٘ٔٝٔٔؾ ١ًََٝٔاذٔت ًُِِِٗٔٔٝٔٔعَتٔب ًٖـ َٞ اي ُٙ َشٔيَو َضٔضـ ِٔ ايٖعَنا٠ٔ، َذاَؾا َٔ َٗٗطَبّا   َ

ُ٘  .(117)َعِٓ

ِِ ( جـ) ُٗ َٖا اِغٔتِسالُي ٍََق < ٖٞٔبايٖٓ َٕٖأٔبَأ ًٖـ  َٞٔضـ َض إشَعمٔل ا : َُٔٔايـَٝ  ٢ََيـ ٔإ َُ٘ثـ َعَب َٔٝٔٔذـ  ُِ٘ٓـ َع ُ٘اي
ًٖ َٕٖأ ًُُِِِِٗٔعَأَؾ»  ٢ًََـ َع ٗزَطُتـ َؾ ِِٗٔا٥َٔٝـ ِٓٔغَأ َِٔٔـ  ُصَخـ ُؤُ  ١َّقَسَبـ  ًَِِِٗٔٝـ َع َضَطَتـ اِؾ ٔسَقـ  َ٘اي
 : َِِٔٔٝٗجَٚ َِٔٔ ُُُٙٛؿاَقََٓؾ، «ِِٗٔا٥َٔطَكُؾ

ُِاذُتَؾ، ٍَّٞٓٔػٔب َؼَِٝي َُِٖٔٔ ١َٔقَسايٖص َصِخَأ ٞٔٔؿِٓال َٜ ٌَٝٔٔيا ايٖسَصَٖ َٕٖأ :ٍُٖٚاأَل  ا٠َٔنايٖع ٔصِخَأ َّٔسَعٔب ِه
ٞم َع٢ًََ  ٔثَٜٔسا اذَتَصَٖ ٢ََئإ ّااَزَٓٔتاِغ ٍَّٞٓٔػٔب َؼَِٝي َُِٖٔٔ َٛأضٔز يف  ٔبَكَي ُُِّٔٛٗؿََََِبٓٔ )َأِغَٓٔٝا٤ٔ( اي

ـٔ ََاذَتٔسٜٔٔث ايٖؿٔطٜٔ ًٖ ُُُِّٛٗؿ، ٚ ََُٖٔج َسِٓٔع ١ٕٖحُرٔب َؼَِٝي ٔبَكاي  .َٔٝٔٝٔٔيُُٛباأُل ٔطٝٔا
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ٔٔ  َٕٖأ :ٞٔأْايٖث ِٝ َُ َٔ يف ٔقِػ ََُِٓرٔصٔطٜٔ ُٛا  ُِٝػ ـْ»ايٖٓاَؽ َي ُ٘ ُ ِؤَخُص ٔبِٓ ِٓ ـْ اٖيعَنُا٠ُ، َٔ  ُ ِسَؾُع َٚٔبِٓ
ٔ٘ ِٝ َٕٖؾ «ٔإَي ُٖـ ايٖعَنـا٠ُ  ِ٘ٔٝـ َئإ ُعَؾِسُ ـ ٚ ُِ٘ٓـ َٔ ُصَخِؤُ  ٕثأيَ  ِِٕػٔق ٔزُُٛجُٛٔب ْعُُٛؾِسَََشٔيَو  ٔإ  ا٤َُٓـ ِبَأ ِِ; ٚ
 ١ٔاَجـ َرًِٔي ِِٖٔأضَؿِغـ يف َأ ِِٗٔيـِٝ ٔإ ُعَؾِس،ُٚ ـ ١َٔبا٥ٔايَػ ِِٗٔأيََِٛـ َأ َِٔع ٠ُٓعَنااي َُِِِٗٓٔ ُصَخِؤ، ُ ٌٔٝٔٔبايٖػ
 .(118)١ٔاٖغامَل

ٕٖ ا َٔ ٔبَأ ًٔٝٔ ٍٔ ايَكا٥ٔ ٖٚ َٖٔب اأَل ُٚا َع٢ًََ َأِبَرأب امَلِص ٕٖ     )ز( َٚضٗز َُِاًََكـّا ٔبـَأ َُِٓـُع ايٖعَنـا٠َ  َٜ َٔ يٖسِٜ
ُٛا َٜٔٔٔصاٖي ا٠ََعايٗػ ُٛا  ُِِٗـ َْٖأ ٌَِكُِٜٓ َِِي  ِّٞٔبايٖٓ ٔسِٗيف َع ا٠ََنايٖع َُُٕٛبِحَٜ َناُْ  َُُٕٛيَأِػـ َٜ َنـاُْ
 ُِٖٔـ َٔ ا٠ََنـ ايٖع َُُٕٚصُخـ ِأَٜ َنـُاُْٛا  اَُـ ْٖ، ٚٔإَِْٜٔز ًََِ٘ٔٝع َؼَِٝي َُِٖٔٔ َُُٕٚصُخِأَٜ ُِٖ  ِٜٔٔايٖس َٔٔع
ََٕنـ   ٖٞٔبـ ايٖٓ َٕٖأ ٌَِكـ ُِٜٓ ِِ، َٚيَِٜ٘ٔٓٔز َِٔع ٔطَظايٖٓ تَِّػٔب اُبَصايِّ َُٙسِٓٔع سََٔجُٚ  ُُِِٖطَُِأَٜـ  ا
ٍَٔؤايُػٔب َِْٖٔأ َبأيٕٖ ايَػَأ َعََ ،َؤيَش َِٔع ا َٔ  ِِ َٔ أضَُايثِّ ٌَِٖٔأ ُٗ  ُُْٕٜٛـ ُز ًََِِِٗٔٝعَناَِْت  اٖئصٜٔ

 ُُُٕٛهََٝؾ ،َِٔٔٝتَٓٚايٖػ ١ََٓايٖػ أضَُيف ايثِّ َُُٕٛؿًِٔػُٜ َُِِْٖٗأ ِِٗٔٔ اَزَع َِٔٔ ٕٖأَل  ِّٞٔبايٖٓ ٔسٗٔيف َع
َٕٔتِػايُب ٔبأذَب ٢ًَََع  ٔسَِٗع ٢ًَََع ٌََُُعيا ٘ٔٔب ا٤ََجَقِس  ١ٔاآلَٜ ُُُُُّٛع ُُُٕٛهَٝ، َؾـًَََغ َِْٜٔز ا
 . ٞٓٔبايٖٓ

ِٗـٔط ٔغَٓـ٢ّ، ٚال َٜٔصـٗس     َٚأَجا ِٔ َه ُٕ إال َعـ ُٛ ٕٖ ايٖعَنا٠َ ال َ ُه ِٔ َشٔيَو: ٔبَأ َب اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ َع
 .َٞ ٕٔ ٔبائػَٓ ُٛ ـُ امَلِسُٜ  َِٚب

َٖا  ِِالٔيِسٔتاِغ)ٖـ( َأ َٔ ١ًِٖٔٝٔكايَع ١ٖٔئزاأَلٔب ٗٔ ََُْٖٚٔإ ا٠ََنايٖع َٕٖأ :اَِٗٓٚ  ا٤َٔٝـ ِٓٔغاأَل َِٔٔ ا٠ّاَغََُٛ ِتَبَجا 
 ٌَِبـ  ِطَكَؾ ٠ُااَغَٛامُل ِتَػَِٝي ا٠َٔنايٖع أبَحٜٔٔإ ١ًَٖٔع َٕٖأٔب :ٗزَطُٝا، َؾُٛاُيا َقََ ٔطلٔخ ٢ََي. ٔإ.ا٤َٔطَكُؿًِٔي

َٗا  َُِظِعاأَل ُٛزُصِكامَل ِٓ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ ا َُ، َنٔبُُْٛايٗص ََٔٔ ٠َُطِٗايٗا ََُٖٛٔ

 ز103 :١َٔبِٛشايٖت چں  ں  ڻ

ِِ اُبَحُٜٚ ٔٗ ََُٓاَقَؿٔت  :ٞٔٔ ِأا ََُٜٔب َع٢ًََ 

ِٕ ايٖعَنـا٠َ   1) ٌُ َعًَـ٢َ َأ َّ ايٖسٔيٝٔ :  ٘ٔٔيـ َِٛقيف  ا٤َٔطَكـ ُؿًِٔي ا٤َٔٝـ ِٓٔغاأَل ََٔٔـ  ا٠ّاَغـ ََُٛ ِتَبـ َجَٚ( َقا
َ٘  َٕٖأ ًُُِِِِٗٔعَأَؾ» ًٖ  «.ِِٗٔا٥َٔطَكُؾ ٢ًَََع ٗزَطُتَؾ ِِٗٔا٥َِٔٝٓٔغَأ َِٔٔ ُصَخِؤُ  ١َّقَسَب ًََِِِٗٔٝع َضَطَتاِؾاي
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(2َٜ ٔٔ ِٝ َُ َٔ ائكِػ ِٝ َٛاَغا٠ٔ َب ٕٖ َ َرٗكَل امُل ٘ٔ َطَبَتِعُٜ َِٕأ ُبٔح( َأ َٛ ٢ََٓائػ ٔؾٝٔ ُٖ َِٔعَٝاُض ائػ٢ََٓ   ُٕ ُٛ ، َؾَُٝه
ُُٛز ايَِّصأب ٍَٕخ ُُٚج  .(119)ِٜٖٔٔساي َٔٔع ا

  :ايٖتِطٔجُٝٔس

َّ َأَض٣َ  ََا َ ٖكٖس ُٛٔع  ُُ ََِح  ِٔ َٔ-ُ٘ ًٖ ُِ  ٚاي ًَ ٕٖ -َ َعاَي٢َ َأِع َُٖب  َأ َٛ امَلِص ُٖ ََٖب ايٖطأجَس  امَلِص
ٍُ ٖٚ َٔ اأَل ٕٖ ايٖسِٜ َٛ: َأ ُٖ ٚ ِِ ُٗ َٚاَؾَك  ِٔ ََ َُٖب اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ ٚ َُُِٓع ََِص َُٛب َٜ َٗـا   ايٖعَنا٠ٔ ُُٚج ًَِرُل ٔب ََا َٜ ٚ
ٍٔ يف  َُِاًََكّا. امَلا

 :َٚغَبُب ايٖتِطٔجٝٔٔس

ٕٖ ايٖعَنا٠َ َ ُه ٌِ   َأ ٍّ َبـ ٘ٔ َيَِٝؼ ٔبَػٓٔـ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُُٛض َع ُٔ امَلِرُح ِٗٔط ٔغ٢َّٓ، ٚامَلٔسٜٔ ِٔ َه ُٕ َع ُٛ
ٍَ ايُؿَكَطا٤ٔ. ُ٘ َذا ُ٘ ُ ِؿٔب ّْ، َؾَراُي َٛ َغأض ُٖ 

:١ََٔ ُٕ امَلاي١ُٖٝ امُلَؤٖج١ًُ ايٖثأبَت١ُ يف ايصِّ ُٛ ٞٔ: ايٗسُٜ  ايَؿِطُع ايٖثأْ

َِ َع٢ًََ امَل ٕٖ اذُتِه ٕٕ َذاي١َٕٓ َعٔحـَع  ٔإ ُٛ ٘ٔ ٔبُسُٜ َٖٔت ٍٔ ٔش َٛ الِْٔؿَػا ُٖ َُا  ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ٔباذَتِحٔط ٔإْٖ ٔسٜٔ
  ٔ٘ ِٝـ ًَ ٌِ ُِٜرَحُط َع َٗ َٗا َؾ ٌِ َأَجًُ ِِ َٜٔر ْٕ ُأِخَط٣َ َي ُٛ ٘ٔ ُزُٜ ِٝ ًَ َُٛجُس َع َُا ُ  ََا٤ٔ، ُٚضٖب ًُِػَط َٖا ٔي ِٔ َغَسأز َع

ُ٘ َُٖت ٌِ َ ِصًُُس ٔش َٖ َٗا؟،ٚ ٘ٔٔي ٔبَػٔبٔب ِٝ ًَ ٕٔ َجٔسٜٕٔس َبِعَس اذَتِحٔط َع ٌٔ َزِٜ ُٗ ُ٘  ؟َتَر ََا َغُتٔحُٝٔٔب َعِٓـ ََٖصا   ،
 امَلِػَأَي١ُ ايٖتأي١َُٝ:

:ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٔٔ احمِلُح ١َٖٔ امَلٔسٜٔ ٍُ ٔش ٌٔ َٚذا ٔٔ امُلَؤٖج ُِ اذَتِحٔط ٔبايٖسِٜ  امَلِػَأَي١ُ: ُذِه

ُٛ ٌِ َُٜح َٖ َُٛض٠ُ امَلِػَأَي١ٔ:  ُِ اذَتِحٔط َعًَـ٢َ  ُب ٌِ َُٜؤ ُِّط ُذِه َٖ ٌٔ؟ ٚ ٔٔ امُلَؤٖج ُظ اذَتِحُط ٔبايٖسِٜ
ٕٕ ُأِخَط٣َ ُٛ ٌٔ ُزُٜ ُٗ ٘ٔ ٔيَتَر َٖٔت ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ َع٢ًََ َبالٔذ١ٖٔٝ ٔش  .؟امَلٔسٜٔ

 :ٔٔ ِٝ ََٖب ََِص ٙٔ امَلِػَأَي١ٔ َع٢ًََ  َٖٔص ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ُ يف  َٗا٤ُ امَلَصا ـَ ُؾَك ًَ  اِخَت

٘ٔ امَلِص ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١َٖٔ امَلِرُح ٕٕ يف ٔش ُٛ ِٔ ُزُٜ َٔ ََا ُِٜػَتِرَسُث  ٚ ٌَ َٔ امُلَؤٖج ٕٖ ايٖسِٜ ٍُ: َأ ٖٚ َُٖب اأَل
ٞٔ ٔبهَ      ُ٘ َٜٔؿـ ََاُيـ  َٕ َٛا٤ّ َنـا ِٔ اذَتِحـٔط َغـ ٕٔ يف ُذِه ٘ٔ َبِعَس اذَتِحٔط ال َِٜسُخال ٘ٔ   إٔلِؾالٔغ ُْٛٔـ اٖؾـ١ٔ ُزُٜ
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َٛٚامُلِػَتِرَسَ ١ٔ ٚاذَت امُلَؤٖج١ًَٔ ُٖ ِّ ال، ٚ َٖٔب امَلأئهٖٝـ١ٔ       اي١َٔٓ َأ ََـِص ْ٘ يف  َِٚجـ َُٖب )اذَتَٓٔؿٖٝـ١ٔ، ٚ ََـِص
)١ًَٔ  . (120) ٚايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ ٚاذَتَٓأب

  ُٕ ُٛ ٌٕ، َؾاذَتِحُط َُٜهـ ََُؤٖج  ٕٔ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ٔبَػَبٔب َزِٜ ُ٘ ال ُِٜرَحُط َع٢ًََ امَلٔسٜٔ ُٛا: ٔبَأْٖ ٚاِغَتَسٗي
ٍّ ٚٔب ٕٔ َذا ِٔ اذَتِحـٔط      يف َزِٜ ٘ٔ ال َِٜؿٔكـُس ٔبُرِهـ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ َُٛض َع ٕٖ امَلِرُح ََا٤ٔ، ٚأَل َأًَب ايُػَط

ٕٕ َجٔسَٜٔس٠ٕ  ُٛ ٌٔ ُزُٜ ُٗ ٘ٔ ٔيَتَر َٖٔت ٙٔ   -َبالٔذ١َٖٝ ٔش ٘ٔ ُٚضِؾـٔس ُٛٔغـ ًُ َٞ َبـأيرَ   –ٔيُب ٗٔـ ُ٘   َؾ ُٛٔب َيـ ُُٛجـ ًِ ١ْ ٔي
ٔ٘ ِٝ ًَ  . (121)َٚع

ٌُ ُذ َُ ٞٔ: َِٜؿ َُٖب ايٖثأْ ٔٔ      امَلِص َٖـ١ٔ امَلـٔسٜٔ ٌَ ٚامُلِػـَتِرَسَث يف ٔش ٍَ املَؤٖجـ ُِ اذَتِحٔط امَلـا ِه
َُٖب امَلأئه١ٖٔٝ  ََِص ََٖصا  َُا، ٚ ٔٗ ٞٔ ٔب ََا٤ٔ ال َٜٔؿ ََٚؾا٤ٔ ايُػَط َٞ َبِعَس  ََا َبٔك  ٖٕ َُا َأ   .(122)امُلِؿًٔٔؼ َطاَي

 ٌَ َٔ امُلَؤٖج ٌُ ايٖسِٜ َُ ٕٖ اذَتِحَط َِٜؿ ُٛا: ٔبَأ ِِ َِٜأٔت ٚاِغَتَسٗي ِٕ َي ٘ٔ ٚٔإ ُٛٔم َأِبَرأب ٕٔ ُذُك َُا ٔيَط
 ِِ ُٗ َٛيفِّٔ َذٖك ُٜ ٍْ ََا  ُٙ َٕ ٔعَِٓس ُٛ ِٕ ال َُٜه ِٔ َأ َٔ َِٛؾّا  ُ٘، َخ   .(123)َِٚقُت

  امُلَٓاَقَؿ١ُ: 

   ِِ ُٖـ ُُٛض ٚ ُٗـ ُِ ـَ ادُت ِِ     )َْاَق ُٖـ ٚ ِِ ٔٗ ََُدـأئؿٝٔ  )ٍٔ ٖٚ َٖٔب اأَل ْ٘ يف  )َأِبـَراُب امَلـِص ِٚجـ
َٖٔب امَلأي ََـا          ََِص ٚ ٌَ َٔ امُلَؤٖجـ ٌُ ايـٖسِٜ َُ َِ اذَتِحـٔط َِٜؿـ ٕٖ ُذِهـ ِٔ َأ َٔـ  ٔ٘ ِٝـ ُٛا ٔإَي َُٖبـ َُا َش ٔه١ٖٔٝ( ٔؾٝٔ

ٟٔ ٍَ اٖئص ٙٔ امَلا ّٔ ٔإَٜٔحأز ِٔ َعٔس َٔ َِٛؾّا  ٘ٔ َخ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١َٖٔ امَلِرُح ٕٔ َجٔسٜٕٔس يف ٔش ِٔ َزِٜ َٔ ٞٔ   ُِٜػَتِرَسُث  ََٜؿـ
:ٔٞ َُا َِٜأٔ  ََا٤ُ ٔب ٘ٔ ايُػَط  ٔب

1- ٌٔ ٍٔ اأَلَج ُٛ َٕ ٔيُرًُ َُا َنا ٕٖ اذَتِحَط ٔإْٖ ُ٘ ،ٔبَأ ٌِ َأَجًُ ِِ َٜٔر ٕٔ َي ٘ٔ ٔبَسِٜ ِٝ ًَ ـَ ُِٜرَحُط َع ، َؾال ؟َؾَهِٝ
ُ٘ ٌِ َأَجًُ ِِ َٜٔر ٕٔ َي ُ٘ ٔبَسِٜ ََُااَيَبُت ُُٛظ   .(124)َ ُح

2- ُٛ ٘ٔ امَلِؿــُػ ٘ٔ إٔلِؾالٔغــ ِٝــ ًَ َُٛض َع َٔ امَلِرُحــ ُّ امَلــٔسٜٔ ًِــَع ُ٘ ال َٜ ٌٕ َأٚ ٔبَأْٖــ ََُؤٖجــ  ٕٔ ُ٘ ٔبــَسِٜ َُٖتــ َي١ٔ ٔش
ٌٔ َُا ٚٔإاٖل َيَػَكَاِت َؾا٥َٔس٠ُ ايٖتِأٔجٝٔ ٔٗ ٞٔ ٔب ََا َٜٔؿ  ُٙ َٕ ٔعَِٓس ُٛ ِٕ َُٜه  .(125)َُِػَتِرَسٕث َأ
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 ايٖتِطٔجُٝٔس: 

َّ َأَض٣َ   ََا َ َكٖس ُٛٔع  ُُ ََِح  ِٔ َٔ- ِِ ًَ ُ٘ َ َعاَي٢َ َأِع ًٖ ٙٔ امَل-ٚاي َٖٔص ٕٖ ايٖطأجَس يف  َٛ  َأ ُٖـ ِػَأَي١ٔ 
ٕٖ امَلـ  ِٔ َأ َٔ  )١ًَُ ْ٘ ٔعَِٓس امَلأئه١ٖٔٝ ٚايٖؿأؾٔع١ُٖٝ ٚاذَتَٓأب َِٚج ُُٛض )اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ، ٚ ُٗ ُِ ٘ٔ ادُت ِٝ ََٖب ٔإَي َٔ ََا َش ٔسٜٔ

ٕٕ ُأِخَط٣َ َغِٝـَط ايٖ  ُٛ ِٔ ُزُٜ َٔ ََا َؾا٤َ   ٌٔ ُٗ ُ٘ ٔيَتَر َُٖت ٘ٔ َ ِصًُُس ٔش ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ َُٛض َع ٞٔ ُذٔحـَط   امَلِرُح ٔتـ
َُا ُذِه ُٗ ًُ َُ ٕٔ امُلَؤٖج١ًَٔ َؾال َٜؿَِ ُٛ َٔ ايٗسُٜ َٔ  ٔ٘ ١ًَْ ٔب َِٓؿٔػ َُ  َٞ ٖٔ َُا  َٗا، ٔإَضاَؾ١ّ ٔي ُٛٔي ٘ٔ ٔبَػَبٔب ُذًُ ِٝ ًَ ُِ َع

 .اذَتِحٔط

 َٚغَبُب ايٖتِطٔجٝٔٔس: 

ُٛٔز ا -1 َُِكُص ََُػأَٜط٠ْ ٔي َٕ امُلَؤٖج١ًََ ٚامُلِػَتِرَسَ ١َ  ُٛ ٕٖ ايٗسُٜ ََا٤ٔ أَل ََٛؾا٤ُ ٔبَرلِّ ايُػَط َٛ اي ُٖ ذَتِحٔط، ٚ
َٖا َٕ َغِٝٔط ُٚ ٕٔ اذَتاٖي١ٔ ُز ُٛ  .امُلَِٓرٔصٔط يف ايٗسُٜ

2-  ٌٔ َِٖساْض ٔيَؿا٥َٔس٠ٔٔ ايٖتِأٔجٝٔ َٕ امُلَؤٖج١ًََ ٚامُلِػَتِرَسَ ١ٔ ٔإ ُٛ ٌُ ايٗسُٜ َُ ِٔ اذَتِحٔط َِٜؿ ٌٔ ُذِه ٕٖ يف َجِع أَل
١ًٖٔٝٔ ِٖ ِٔ َأ َٔ ٍٍّّ ٚأِْتَكاْص  ٕ٘ َؾِطٔع َِٚج ٘ٔ ٔبَػِٝٔط  ٘ٔ إٔلُؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع  .امَلِرُح

٘ٔ. ايَؿِطُع ايٖثأيُث: ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ١َٖٔ أي ٞٔ يف ٔش ُٕ امَلأي١ُٖٝ َغُِٝط امُلِػَتٔكط٠ِّٖٔ اٖئت ُٛ  ايٗسُٜ

َُِػَتٔكٖط٠ٔ َٗا َغُِٝط  ُٕ ٔبَأْٖ ُٛ ٙٔ ايٗسُٜ َٖٔص َٖا  ُأطًَٔل َع٢ًََ  َٞ َعِكٔس ِٕ َِٜاَطَأ َعًَ ٍٔ َأ َُا ُٛٔت الِذٔت ايٗثُب
ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔز َع َُ      .أِْكَااْع يف امَلِعُك  ِٔ ٕٖ َعِكـَس ايٖػـًَ ََـَثاّل، أَل  ِٔ ٔٔ َعِكـٔس ايٖػـًَ ًِ ْضٖطَعـ َنَسِٜ  ٔذِػـ َؿٔي

ٔٔ ٘ٔٝٔٔؾ ًَِِٔػامُل أعَأكالِْ ٘ٔ، َٚنُأِجَط٠ٔ ايَعِٝ ِٝ ًَ ِّ َغَبٕب َِٜاَطُأ َع َٗـا،     أَل ٌَ االِْٔتَؿـأع ٔب َُٛع١ٔ َقِبـ امَلِسُؾ
َٗا ٔيَؿِػٔذ اإٔلَجاَض٠ٔ، ٔبَػَبٔب أِْكَاأع االِْٔتَؿأع ٔبايَعِٝٔٔ امُلَؤٖجَط٠ٔ  . (126)ٔيَتَعٗطٔض

           ّٔ ََـَع َعـَس  ٕٔ ُٛ ٙٔ ايـٗسُٜ َٖـٔص  ٌٔ َِٔثـ  ٌٔ ُٗـ ُ٘ ٔيَتَر َُٖتـ ٘ٔ َ ِصـًُُس ٔش ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ُُٛض َعًَ ؾََامَلِرُح
ِٔ       اِغٔتِك َٗـا َبِعـسَ ُذِهـ ََـ١ٔ َأٚ اذَتأزَ ـ١ٔ ٔؾٝٔ ٕٔ امُلَؤٖج١ًَٔ امُلِػـَتٔكٖط٠ٔ يف ايصِّ ُٛ ٌُ ايٗسُٜ َِٔث َٗا  ًُ َِٔث َٖا،  َطأض
 .اذَتِحٔط

َٚأذْس: َُا  ٔٗ ُِ ٔؾٝٔ ٕٔ، ٚاذُتِه َُٛضَ ا ٘ٔ إٔلِؾالٔغ١ٔ ُب ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١َٖٔ امَلِرُح ِٔ يف ٔش ٔٔ ايٖػًَ  ٚٔيَسِٜ
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َٜ ِٕ َِٚي٢َ: َأ ٘ٔاأُل ِٝ ًَ َِٚقَت اذَتِحٔطَع  ٔ٘ َٖٔت َُّا يف ٔش َٕ َقا٥ٔ ُٛ  .ُه

.ٔ٘ ِٝ ًَ ِٔ اذَتِحٔط َع ٘ٔ َبِعَس ُذِه َٖٔت ُ٘ يف ٔش ًِ ُٖ ِٕ ََٜتَر  ايٖثا١َْٔٝٔ: َأ

 ٌَ ِٔ َقِب ًَ َٔ ايٖػ ِٜ ٘ٔ َز ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١َٖٔ امَلِرُح ٌٔ ٔش ُٗ َٗا٤ٔ اأَلِضَبَع١ٔ يف َ َر ُٖٔب ايُؿَك َََصا
ِٔ ُٙ اذُتِه ٘ٔ َٚبِعَس ِٝ ًَ  : ٔباذَتِحٔط َع

ََـّا ٔإَيـ٢َ      ُٛ ُُ ٘ٔ ُع ِٝـ ُِ ٔإَي ًٖ ًََؼ امُلِػـ ِٔ ٔإَشا َأِؾ ٔٔ ايٖػًَ ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ يف َزِٜ َٗا٤ُ امَلَصا ََٖب ُؾَك َش
َٖٔب:  َََصا  َ الَ ١ٔ 

 ُٛ َٔ ايَؿِػٔذ ٚايٗطُجـ ِٝ ُٔ َب ٍُ: ايٖتِدُٝٔٝٔط: َؾَُٝدُٖٝط ايٖسا٥ٔ ٖٚ َُٖب اأَل ِٕ   امَلِص َٔ َأ ٔٔ، َٚبـِٝ َُ عٔ ٔبـايٖث
ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ  َٗا٤ُ امَلَصا ٘ٔ ُؾَك ِٝ ًَ ٘ٔ،َٚقِساٖ َؿَل َع ِٔ ٔؾٝٔ ًٖ َُٛز امُلَػ ُُٚج َِٓتٔظَط  َٜ(127)  َٔ ٕٖ ايـٖسا٥ٔ ٘ٔ َؾٔإ ِٝ ًَ ، َٚع
ََا٤ٔ يف امُلَااَيَب١ٔ ٔبامَلٔبٝٔ َََع ايُػَط  ٌَ ِٕ َِٜسُخ َٔ َأ ِٝ ِٔ َُٜدُٖٝط َب ِٕ َِٜصٔبَط يف َعِكٔس ايٖػًَ ٔٔ، َأٚ َأ َُ ٚٔ ايٖث ٔع َأ

.ِٔ ٌُ ايٖػًَ ٌٖ َأَج  َذٖت٢َ َٜٔر

ُٛا ٞٔ: ٚاِغَتَسٗي َُا َِٜأٔ   ٔب
ًَـِو،      -1 ِٗ ـِ َأٚ َٜ ًَـ ِِ َِٜت َٖـ١ٔ َيـ ُٕٛف يف ايصِّ ُِٛب ََ ََٔبٕٝٔع  ِٔ َعِكْس َبٔرْٝٔس َع٢ًََ  ٕٖ َعِكَس ايٖػًَ ٔبَأ

ََُثاَب١ٔ ُِ اذَتِحٔط ال ُِٜعَترُب ٔب ـٔ ُٚذِه ًَ  .اهَلالٔى َأٚ ايَت

2-       ٕٕ ُٛ ِٔ ُزُٜـ َٔـ َٖـ١ٔ  ََـا يف ايصِّ  ٌُ َُ ِّ، َؾال َِٜؿـ ٔٔ اذَتا َُِكَتٔصْط َع٢ًََ ايٖسِٜ َِ اذَتِحٔط  ٕٖ ُذِه ٚٔبَأ
ٔٔ     (128)َؤٖج١ًٕ ُِ اذَتِحـٔط َعًَـ٢َ َزِٜـ ُ٘ ٔإَشا َطَطَأ ُذِهـ َِٔط َأْٖ ٘ٔ، َٚغا١َُٜ اأَل ، َؾَِٝبَك٢َ ٔإَي٢َ َأَجًٔ
 ِٔ ٕٖايٖػًَ ُِ امَلٔبٝٔٔع َؾٔإ ِٛ َ َعٖصَض َ ِػًٔٝٔ َُا َي ٔٔ َن ًَِسا٥ٔ   .(129)ارٔتَٝاَض َِٜثُبُت ٔي

ٔٔ امُلِؿًٔـٔؼ      ِٔ اذَتِحـٔط َعًَـ٢َ امَلـٔسٜٔ ُٚٔض ُذِه ِٔ ٔبُصُس َِٓؿٔػُذ َعِكُس ايٖػًَ َٜ :ٔٞ َُٖب ايٖثأْ امَلِص
ُٛٔض َعًَ ٔٔ امَلِرُح ِٔ َع٢ًََ امَلٔسٜٔ ُٔ ايٖػًَ َٛ    َِٜٚطٔجُع َزا٥ٔ ُٖـ ٚ ،ُ٘ ُ٘ َيـ ًُٖ ٟٔ َغـ ٔٔ اٖئص َُ ٘ٔ ٔبايٖث ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ

   ْ٘ َِٚجـ َٖٔب ايٖؿـأؾٔع١ٖٔٝ، ٚ ََِص ْ٘ يف  َِٚج َٖٔب امَلأئه١ٖٔٝ، ٚ ََِص ْ٘ يف  َِٚج َٖٔب اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ، ٚ ََِص ْ٘ يف  َِٚج
١ًَٔ َٖٔب اذَتَٓأب ََِص َِ ٔؾ( 130)يف  َٔ امُلَػًَٓ ًَِع١َ َأٚ ايَعِٝ ٕٖ ايػِّ ََُع َأ ِٔ ٔإاٖل   َؾ َُٚض٠ٔٔ ايٖتِػـًٔٝٔ ََِكـُس َٗا َغَِٝط  ٔٝ

ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٚأذَسّا   َٔ ُٚا ايٖسا٥ٔ ََا٤ٔ، ٚبََُٖٝط ِٔ اذَتِحٔط ٔيَصأئس ايُػَط َٖا يف ُذِه ُٛ ِِ َأِزَخًُ ُٗ  .َأْٖ
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ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ،عَ  ِٔ ٔبَػَبٔب اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلـَسٜٔ ُٛا: ٔبٔكَٝأؽ َ َعٗصٔض ايٖتِػًٔٝٔ ًَـ٢َ َ َعـٗصٔض   ٚاِغَتَسٗي
ُٛٔز   َٖالٔى امَلِعُكـ َٔ اذَتِحٔط ٚ َٔ ٕٖ ُنا٘ل  َٔٔع َأ ِٔ، بَٔٔحا ٘ٔ يف ايٖػًَ ِٝ ًَ ُٛٔز َع َٖالٔى امَلِعُك ِٔ ٔبَػَبٔب  ايٖتِػًٔٝٔ

ٞٔ أِْؿَػـاَر ايَعِكـسٔ    ُٖا َِٜكَتٔطـ َٔ  ِٔ َٕ ايُكِسَض٠ٔ َع٢ًََ ايٖتِػًٔٝٔ ُٚ ٕٔ ُز ٘ٔ َُٜرٛال ِٝ ًَ ٕٖ   (131)َع ٘ٔ َؾـٔإ ِٝـ ًَ  َٚع
ِٔ ٔٔ ايٖػًَ َُ ٔٔ ٔبَث َُٛع َع٢ًََ امَلٔسٜٔ َٔ ايٗطُج ٍُ ايٖسا٥ٔ ِّ ِٔ ٔبَػَبٔب اذَتِحٔط َُٜد  .أِْؿَػاَر َعِكٔسايٖػًَ

      ٌٔ ِٕ َِٜصـٔبَط ٔإَيـ٢َ َأَجـ ٔٔ َأ َِٓؿٔػُذ َٚعًَـ٢َ ايـٖسا٥ٔ ِٔ ال َٜ ٕٖ َعِكَس ايٖػًَ امَلِصُٖب ايٖثأيُث: َأ
ِٔ ُٛٔز ،ايٖػًَ ُُٚج َِٚقَت   َٛ ُٖ َٖٔب امَلأئهٖٝـ١ٔ      ٚ ََـِص ْْ٘ َ أيـْث يف  َِٚجـ  َٛ ُٖـ ٚ ،ٔ٘ ِٔ ٔؾٝٔ ًٖ َؾـال   (132)امُلِػ

       ٔٔ َُ ٘ٔ ٔبـَث ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع ٔٔ امَلِرُحـ ََُااَيَبـ١ٔ امَلـٔسٜٔ ََا٤ٔٔ يف  َََع ايُػَط  ِٔ ُٔ يف ايٖػًَ ٌُ ايٖسا٥ٔ َِٜسُخ
ُِ اذَتِحٔط. ،امَلٔبٝٔٔع ُ٘ ُذِه ًُ َُ  ٚال َِٜؿ

ِِ ا ُٗ ًَٓ ِِ   َٚيَع ٌٕ َيـ َِ امَلٔبٝٔٔع يف َأَجـ ٘ٔ َ ِػًٔٝٔ َٖٔت ٌَ يف ٔش ُٖ ِٔ َ َر َٔ يف ايٖػًَ ٕٖ امَلٔسٜٔ ُٛا: ٔبَأ ِغَتَسٗي
        ََ٘ َِٚجـ ٘ٔ َؾـال  ِٝـ ٘ٔ، ٚٔبَٓـا٤ّ َعًَ ُ٘ ٔبَأطٜٕٔل َبٔرٕٝٔس َؾَِٝبَكـ٢َ ٔإَيـ٢َ َأَجًٔـ ُ٘ َي ًُ ُٗ َٕ َ َر ٌِ َبِعُس، َٚنا َٜٔر

َََع  ِٔ ٔٔ ايٖػًَ ٍٔ َزا٥ٔ ُٛ ِٔ ؾٔٔٝٔ٘. ٔيُسُخ ًٖ ُٛٔز امُلَػ ُُٛج َُا َِٜصٔبُط ٔي ََا٤ٔ اذَتِحٔط ٚٔإْٖ  ُغَط

 امُلَٓاَقَؿ١ُ:

  ِِ ُٖـ ٚ ٍٔ ٖٚ َٖٔب اأَل ـَ َأِبَراُب امَلِص ًَـ١ُ(     )َْاَق اذَتَٓٔؿٖٝـ١ُ ٚامَلأئهٖٝـ١ُ ٚايٖؿـأؾٔع١ُٖٝ ٚاذَتَٓأب
َٖٔب اذتَ   ََـِص ْ٘ يف  َِٚجـ ( ِِ ُٖ َٖٔب ايٖثٔأْٞ ٚ َٖٔب امَلأئهٖٝـ١ٔ،     َأِبَرابََ امَلِص ََـِص ْ٘ يف  َِٚجـ َٓٔؿٖٝـ١ٔ، ٚ
)١ًَٔ َٖٔب اذَتَٓأب ََِص ْ٘ يف  َِٚج َٖٔب ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ، ٚ ََِص ْ٘ يف  َِٚج ٚ :ٔٞ َُا َِٜأٔ   ٔب

ُُٛع      -1 ِٔ ٔبَػـَبٔب اذَتِحـٔط ُٚضُجـ ُٛا ٔإَي٢َ َؾِػٔذ ايٖػـًَ َُٖب َُا َش ٞٔ ٔإْٖ َٖٔب ايٖثأْ ٕٖ َأِبَراَب املِص ٔبَأ
َٗـالٔى    ايٖسا ًٔـإِؾالٔؽ ٔب َٚا٠ٔ اذَتِحـٔط ٔي ََُػا ِٔ،ٔبَٓا٤ّ َع٢ًََ اِعٔتَبأض  ٔٔ ايٖػًَ َُ ٔٔ ٔبَث ٔٔ َع٢ًََ امَلٔسٜٔ ٥ٔ

ُ٘ ٔق ٘ٔ: ٔبَأْٖ ِٝ ُٛا ٔإَي َُٖب ََاَش ِٔٔ، َؾَُٝطٗز  ّٔٔ ايُكِسَض٠ٔٔ َع٢ًََ ايٖتِػًٔٝٔ َٔعٔٔ َعَس ٘ٔ ٔبَحا ِٔ ٔؾٝٔ ًٖ ـٔ امُلِػ ًَ َٝـاْؽ  َٚ 
َََٕٔع ايَؿأضٔم  َُعٖٝ  ٍٕ َُا ١َٖٔ، ال ٔب ِّْل ٔبايصِّ ََُتَع  ٔ٘ َِ ٔؾٝٔ ًٖ ٕٖ امُلَػ َِ اذَتِحـٔط َطـَطأََ   ،أَل ٕٖ ُذِه ٔإاٖل َأ

ٔ٘ ١ََٔ َع٢ًََ َأِبًٔ ََا يف ايصِّ ٘ٔ، َؾَِٝبَك٢َ  ٍٔ َأَجًٔ ُٛ ٌَ ُذًُ ِٔ َقِب  .(133)َع٢ًََ َعِكٔس ايٖػًَ
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2- َٛ ُٖ َٖٔب ايٖثأئث ٚ َٖا َأِبَرابُُ امَلِص َٔ    ) َأ َٛأؾٔكٝٔ َُـ ُٛا  ِٕ َنـاُْ َٖٔب امَلأئهٖٝـ١ٔٔ( ٚٔإ ََِص ْ٘ يف  َِٚج
   ٔٔ ِٕ اِخَتاَض ايٖصِبَط َعًَـ٢َ امَلـٔسٜٔ ِِ، ٔبَأ ٔٗ َٖٔب َُِص ٌَ ٔب َُ ٔٔ ايَع ُٛٔض يف َذاَي١ٔ اِخٔتَٝأض ايٖسا٥ٔ ُٗ ُِ ًُِح ٔي

ًَِتِد ُٛا ٔي َُٖب ِِ َِٜص ِِ َي ُٗ ُٛٔز امَلٔبٝٔٔع، ٔإاٖل َأْٖ ُُٚج  ٔٔ ٕٖ    ٔئرٝٔ ِِ يف َشٔيـَو: ٔبـَأ ُٖ ُٛ ٝٔٝٔٔط َأِباّل، َؾَٓاَقُؿـ
َٔ ايٖطَطٔض  َٔ َُا يف َشٔيَو  ٌٔ، ٔي ٍٔ اأَلَج ُٛ ٔٔٔ ٔبايَصِبٔط َذٖت٢َ ُذًُ ّٔ ايٖسا٥ٔ ِٔ ٔإِيَعا َٔ َِٚي٢َ  ايٖتِدَٝٔٝٔط َأ

 ُٙ ٘ٔ، َؾَتِدُٝٔٝٔط ِٝ ًَ ُٙ َع َِٚجِبَٓا ُ٘ ٔبَػَبٔب االِْٔتَظأض ٔإَشا َأ ًَِرُك ََٖصا اٖئصٟ َٜ  ُ٘  . (134)ايَطَطَضَِٜطَؾُع َعِٓ

ُ٘ َقـِس     ٘ٔ أَلْٖـ ِٝـ ًَ ٙٔٔ َضَطَضّا َع ُ٘: ال َٜٔصٗس اِعٔتَباُض أِْتَظأض ِٔ َشٔيَو ٔبَأْٖ ِٕ َُٜحاَب َع ُٔ َأ ُِٔه ُٜٚ
٘ٔ َأِباّل ِٝ ًَ   َ َعاَقَس َع

 ايٖتِطٔجُٝٔس: 

ُ٘ َ َعاَي٢َ َأعِ  ًٖ َّ َأَض٣َ ـ ٚاي ََا َ ٖكَس ُٛٔع  ُُ ََِح  ِٔ َِ ـ َٔ ََـا     ًَ ٙٔ امَلِػـَأَي١ٔ  َٖـٔص يف ايٖتِطٔجٝٔٔس يف 
:ٔٞ  َِٜأٔ 

ِٔٔ  )أ(  ٔٔ يف ايٖػـًَ َٛ     ٔبايَٖٓظطٔٔ ٔإَي٢َ َذلِّ َبأذبٔٔ ايٖسِٜ ُٖـ ٚ ٍُ ٖٚ َُٖب اأَل َٖبُ )ََٜتـَطٖجُس امَلـِص  ََـِص
َٛ َ ِدٝٔٝٔـُط زَ      ُٖـ ًَـ١ٔ( ٚ َٔ ايَؿِػـذٔٔ     اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ ٚامَلأئهٖٝـ١ٔ ٚايٖؿـأؾٔع١ٖٔٝ ٚاذَتَٓأب ِٔ َبـِٝ ٔٔ ايٖػـًَ ا٥ٔـ

 ،ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛزٔٔ َع َُٛز امُلِعُك ُُٚج َِٓتٔظَط  َٜ ِٕ َٔ َأ ِٝ ٘ٔ َٚب ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٔٔ َع٢ًََ امَلِرُح َُ ُٛٔع ٔبايٖث ٚايٗطُج
ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ٔإَش ِٔٔ يف َذاَي١ٔ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔسٜٔ َٔ ايٖػًَ ٕٖ َزا٥ٔ ٘ٔ َأ ِٝ ًَ ا اِخَتاَض ايَؿِػـَذ  ََٜٚتَطٖ ُب َع

ِّ ََُتَع  ُ٘ ُِٜٓ ِِ، َِٜٚبَك٢َ َز ُٗ َََع  ٌُ َٖا ٔإَشا اِخَتاَض ايٖصِبَط َؾال َِٜسُخ ََا٤ٔ، َأ ِٗ ٔإَي٢َ ايُػَط َِٓط ََٜ ُ٘ َكـّا  َؾٔإْٖ
.ٔٔ ١َٖٔ امَلٔسٜٔ  يف ٔش

 َٚغَبُب ايٖتِطٔجٝٔٔس:

َُِػـ  -1 َٛ َغُس  ََُٖ ٚ ،ٔٔ١َٖ ِٔ يف ايصِّ َٔ ايٖػً ٕٖ َزِٜ ُٛتٔٔ أَل ُ٘      ،َتٔكطِّ ايٗثُبـ ٚاذَتِحـُط َطـأضْ  َعـَطَض َيـ
ََـا٤ٔٔ ٔإَشا       ِٔ ٔإَيـ٢َ ايُػَط ٍٔ ايٖػـًَ َُـا ُٔ يف امُلَااَيَبـ١ٔٔ ٔب ِٗ ايٖسا٥ٔ َِٓط ٔٔ ارٔتَٝاُض، َؾَٝ ًِٖسا٥ٔ ٘ٔ ٔي َؾَِٝثُبُت ٔب

 اِخَتاَض َؾِػذَ ايَعِكٔس ٔبَػَبٔب اذَتِحٔط.
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ّٔ ا -2 ٕٖ يف اِخٔتَٝأض ٔإِيَعا َُاّل أَل ٘ٔ َع ِٔ ٔبايٖصِبٔط ٔإَي٢َ َأَجًٔ ٘ٔ يف َعِكٔس ايٖػًَ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع مَلِرُح
        ٔ٘ َُُااَيَبٔتـ ّٔ ايَتِطـٝٔٝٔٔل َعًَـ٢َ امُلِعٔػـٔط ٔب َٔ ايَتِٝٔػـٝٔٔط، َٚعـَس َٔـ  ُِ ٘ٔ ايٖؿأضُع اذَتٔهٝٔ َََط ٔب َُا َأ ٔب

.ُ٘ ٌِ َأَجًُ ِِ َٜٔر ٟٔ َي ٔٔ اٖئص  ٔبايٖسِٜ

ٔٔ اِخٔتَٝـاُض ايٖصـِبٔط َعًَـ٢َ     ٚٔبايٖٓ )ب( ًِـَسا٥ٔ ٘ٔ ُِٜػَتَرٗب ٔي ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٍٔ امَلِرُح َظٔط ٔإَي٢َ َذا
َُٖب ايٖثأيـُث   ُ٘(، َؾََٝتَطٖجُس امَلِص ّٔ َ ِطٔجُٝٔر َٖٔب امُلَتَكسِّ ٔٔ يف امَلِص َٛ َأَذُس ارٔتَٝاَضِٜ ُٖ ٚ( ٔٔ امَلٔسٜٔ

ْ٘ ٔعَِٓس امَلأئهٖٝ َِٚج  َٛ ُٖ ٚ(:)١ٔ    ٖٕ َٖـَب ٔإَيـ٢َ َأ ٟٔ َش َِٓؿٔػـذُ   }اٖئص ِٔٔ ال َٜ ُّ   َعِكـَس ايٖػـًَ ًِـَع ُٜٚ
            ٔ٘ ِٝـ ُٛٔض َعًَ ٘ٔ َ ِدٔؿَٝٔؿـّا َعًَـ٢َ امَلِرُحـ ِٔ ٔؾٝٔـ ًٖ ُٛٔز امُلِػـ ُُٚجـ  ٔٔ ِٕ ََِٜصـٔبطََ ٔإَيـ٢َ ٔذـٝٔ ُٔ ٔبـَأ ايٖسا٥ٔ

ٔ٘ َٔ اي{إٔلِؾالٔغ َٔ ٘ٔ ايٖؿِطُع  َََط ٔب َُا َأ ٘ٔ ٔي َٛاَؾَكٔت ُُ َٖـ١ٔ   ، ٔي ٕٖ اذَتِحَط ال َِٜدـَتٗص ٔبٔص ِٝٔػٝٔٔط، ٚأَل َت
 ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١َٖٔ امَلِرُح ََا يف ٔش ٘ٔ، َؾَِٝبَك٢َ  َُأي ٌِ ٔب ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ َب َُّا»امَلٔسٜٔ ُٕ  «َغًَ ُٛ ٘ٔ َؾَُٝه َع٢ًََ َذأي

ِٔ اذَتِحٔط. ِٔ ُذِه  َخأضَجّا َع
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 امَلِبَحُث الثَّاِلُث

ُٕ امَلأي١ُٖٝ ا ٔٔ امُلِؿًٔٔؼاأَلِعَٝا ُِ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔسٜٔ َٗا ُذِه ًُ َُ ٞٔ ال َِٜؿ  ٖئت

 ُلوَّاأَل ُبَلِطامَل

ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ََٔعَٝٔؿ١ُ امَلِرُح  ٔ٘ ُّ ٔب ُٛ  ََا َ ُك

ّٔ َذَٝا٠ٔ ُّ ٔئكَٝا ًَِع ََا َٜ ُٚٔد  ١ًَٔ َع٢ًََ ُخُط ُِ ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ يف ادُت َٗا٤ُ امَلَصا ُٛٔض  اٖ َؿَل ُؾَك امَلِرُح
ّٕ ٔإَشا   ٌٕ َٚخـأز ََِأَن ٚ ٠َٕٛ ِٔ ٔنِػ َٔ ِٔ اذَتِحٔط،  ِٔ ُذِه ِِ َع ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ٘ٔ َٚذَٝا٠ٔ  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ َع

ُّ ِٔ ُِٜدَس ُٖ َٔ  َٕ َٗـا يف     (135)َنا ٞٔ ال ُِٜػـَتِػ٢ََٓ َعِٓ ُٚٔض١ٖٜٔ اٖئتـ َٔ اذَتأجٖٝـأت ايٖطـُط َٔ ٕٖ َشٔيَو   ، أَل
 ٔز.امُلِعَتا

:ٔٞ ٛٔ ايٖتأي ِٔ َع٢ًََ ايِٖٓر ََٖصا اذُتِه ٌْ يف  ِِ َ ِؿٔصٝٔ ُٗ  َٚي

1- :ِِ ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ٚ ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُِِرُح ًَِبُؼ اَي ََ  
ِٔ ٔ َٝأب َٔ  ١ًَْ ُِ ِِ ُج ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ٚ ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ُ٘ ُِٜتَطُى ٔي ََٖب اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ ٔإَي٢َ َأْٖ ِِ َش ٔٗ

ََا٤ٔ ٞٔ ٔيَػَسأز ايُػَط  .(136)َع٢ًََ َقِسٔض ائهَؿا١َٜٔ َُٜٚباُع ايَبأق

 ُ٘ ٠َٕٛ َي ِٔ ٔنِػ َٔ  ُ٘ ِٓ َٔ ََا ال ُبٖس   ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ُ٘ ُِٜتَطُى ٔي ََٖب امَلأئه١ُٖٝ ٔإَي٢َ َأْٖ َٚش
ََّا، َذ ِِ َأٜٖا ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ٚ ٔٙ ِٚالٔز ٘ٔ  ٚأَل ٘ٔ َع٢ًََ َِْؿٔػـ ِٓٔؿُل ٔب ََا ُٜ ِٗٔط، َذٖت٢َ َٜٔحَس  َٖا ٔبايٖؿ ُٚ ٖسُز

ِِ ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ  . (137)َٚع٢ًََ 

َٗـا    ِٓ َٔ ََـّا، ٚ ُٛ ُُ ٘ٔ ُع ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٌٔ يف ََْؿَك١ٔ امَلِرُح ََٖب ايٖؿأؾٔع١ُٖٝ: ٔإَي٢َ ايٖتِؿٔصٝٔ َٚش
ُ٘ َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ٚ ُ٘ ًِبَُٔػ ََ  ُ٘ ٘ٔ ََْؿَكُت ََأي  ِٔ َٔ  ُ٘ ُ٘ ُِٜتَطُى َي ٌْ ال٥ْٔل َؾٔإْٖ َُ ُ٘ َع ِٔ َي ِِ َُٜه ُٛا: ٔإَشا َي ِِ، َؾَكاُي ُٗ ََْؿَكُت

ُ٘ ٚإٕ جتـٖسَز بعـَس       ٘ٔ ٚع٢ً ظٚجت٘ املتكس١َٔ ع٢ً اذتحـط زٕٚ املتحـسز٠، َٚؾِطُعـ َع٢ًََ ٔعَٝأي
ٔٔ ايَؿـِطعٔ   َِٚج١ٔ َعـ ُ٘       ذهِ اذتحط، َٚؾأضُم َ َحٗسٔز ايٖع ٕٖ ايَؿـِطعََ ال اِخٔتَٝـاَض َيـ َٛ َأ ُٖـ امُلَتَحـسِّٔز 
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ٔ٘ ُ٘      ،ٔؾٝٔ َُـ ًَِع  َ ِٔ َُـ ُ٘ ٚٔي ٘ٔٔ َؾال ُ ِتـَطُى ََْؿَكـ١ْ َيـ ًَٖباتٔٔ َذَٝأ  َُُتَا ُّ ٔب ُٛ ٌْْ ال٥ْٔل َُٜك َُ ُ٘ َع َٕ َي َٖا ٔإَشا َنا َأ
ِٕ ٘ٔ، َؾٔإ ََِهَػٔب  ِٔ َٔ ِٓٔؿُل  ُٜ ٌِ ٍٔ اذَتِحٔط، َب ََا  ِٔ َٔ  ِِ ُٗ ُٛٔض    ََْؿَكُت ٍٔ امَلِرُحـ ِٖ ٔإَي٢َ امَلـا ٤ِْٞ ُض ٌَ َؾ َؾطَُ

ٌَ َشٔيَو  ُٔ ِِ اِغُتِه ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ٚ ٔ٘ ِٔ ََْؿَكٔت ِٕ ََْكَص َع َٖا ٔإ ََا٤ٔ، َأ ٕٔ ايُػَط ُٛ ََٛؾا٤ٔ ُزُٜ ٘ٔ ٔي ِٝ ًَ ِٔ َع َٔ
ٍٔ اذَتِحٔط ٔبَكسٔض ائهَؿا١َٜٔ   .(138)ََا

١ًَُ ٔإَي٢َ َأْٖ ََٖب اذَتَٓابٔٔ ًَِبٔؼ َٚش ٘ٔ يف امَل َٔثًٔ ٘ٔ َأِز٢ََْ ََْؿَك١ٔ  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ُ٘ ُِٜتَطُى ٔي
ٔ٘ ََأي  ِٔ َٔ ٌٔ ٚامَلِؿَطٔب   .(139)ٚامَلِأَن

2-  :ِِ ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ٚ ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ََِؿَطُب امَلِرُح ٚ ٌُ  ََِأَن

ََ ٚ ٌٔ َُِأَن َّ ٔي ٍَ اٖيالٔظ ٕٖ امَلا ِِ       ٔإ ُٗ ُ٘ ََْؿَكـُت َُـ ًَِع  َ ِٔ ََـ ٚ ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع ِؿَطٔب امَلِرُحـ
   ِٔ َٔـ ُ٘ ََْؿَكـ١ُ َشئٔـَو  َّ، َؾُتِؿَطُض َي َُا َ َكٖس ٘ٔٔ َن َِٚجٔت ٙٔ َٚظ ِٚالٔز ُ٘ ٚأَل ٘ٔ اذَتَٝا٠ُ َي ُّٔ ٔب ٔٛ َُا َ ُك ٌْ ٔؾٝٔ  َزأخ

َُا َ َكـسٖ  ٌٔ َن ٍٔٔ اذَتحٔط،أٚ َُٜصاُض ٔإَي٢َ ايٖتِؿٔصٝٔ ِٔ      ََا َٔـ ُٕ َشٔيـَو  ُٛ َٖٔب ايٖؿـٔأؾٔع١ٖٔٝ َؾَُٝهـ ََـِص َّ يف 
ُٚفٔٔ، َأٚ    ٞٔ ٔبـامَلِعُط َُا َِٜهٔؿـ ٘ٔ ٔب ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٘ٔ امَلِرُح ََأي  ِٔ ُٔ ٌْ ال٥ْٔل، ٚٔإاٖل َؾ َُ ُ٘ َع َٕ َي ٘ٔ ٔإَشا َنا ََِهَػٔب

١ًَٔ َٖٔب اذَتَٓأب ََِص َّ يف  َُا َ َكٖس ٘ٔ َن ًٔ َِٔث  .(140)ٔبَأِز٢ََْ ََْؿَك١ٔ 

ُٛٔض    َُِرُحـ ًِ ُ٘ ُِٜتـَطُى ٔي ُٛا َع٢ًََ َأْٖ ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ اٖ َؿُك َٗا٤َ امَلَصا ٕٖ ُؾَك َّ َأ ُٖا َ َكٖس َٔ ٚ ُٜالَذُظ 
        ٌٕ ََِأَنـ ًِـَبٕؼ ٚ ََ  ِٔ َٔـ  ،ِِ ُٗ ُ٘ ََْؿَكـُت َُـ ِٔ َ ًَع ََـ ٚ ٔ٘ ّٔ َذَٝأ ـ ُ٘ ٔئكَٝا ِٓ َٔ  ُ٘ ََا ال ُبٖس َي  ٔ٘ٔ ٘ٔ إلِؾالٔغ ِٝ َعًَ

ََِؿَطٕب، ٚال َٜ ٚ   ٌُ ُٔـ ّٕ َِٜر ُ٘، َأٚ َخـأز ََِطُنٕٛب َِٜطَنُب  ِٔ َٔ ـٔ  ١ُٖٖٝٔ يف ايَعِٝ ٌُ يف َشٔيَو ايٖطَؾا ِسُخ
َُٚض٠ٕ َأٚ َذاَج١ٕ ُ٘ ٔإاٖل ٔيَطُط  .(141)َأِغَطاضََ

:ٔٔ ِٝ ََٖب ََِص ٘ٔ َع٢ًََ  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُُٛض َع َٗا امَلِرُح ٞٔ َِٜػُهُٓ ُٛا يف ايٖسأض اٖئت ًَُؿ ِِ اِخَت ُٗ  ٔإاٖل َأْٖ

َٔ ٔبـاأُلِجَط٠ٔ،    ِٕ َِٜػـُه ـُ َأ ًٖـ َٗا، ٚال َُٜه ٞٔ َِٜػُهُٓ ُٙ اٖئت ُ٘ ال ُ َباُع َزاُض ٍُ: َأْٖ ٖٚ َُٖب اأَل  امَلِص
َُٖب اذَتَٓٔؿٖٝ ََِص  َٛ ُٖ ٚ١ًَٔ  .(142)١ٔ ٚاذَتَٓأب
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:ٌْ ِِ يف ايٖسأض َ ِؿٔصٝٔ ُٗ ١ًََ َي ٕٖ اذَتَٓأب َٚأغَع١ْ  إاٖل َأ ُ٘ َزاْض  ُ٘ ٔإَشا َناَِْت َي ُٛا ٔإَي٢َ َأْٖ َُٖب َؾَكِس َش
َٗا ُ َباُع ٘ٔ، َؾٔإْٖ ًٔ َِٔث  ُٔ ُ٘ َغَه ُ٘ ُِٜػَتِػ٢ََٓ ٔبٔإ ُِٜٚؿَتَط٣َ َي ٕٔٔ َؾٔإْٖ ُ٘ َزاَضا َُا ٔيػـِهَٓاُٙ  ٚٔإَشا َناَِْت َي ُٖ ِذَسا

ٔ٘ ِٜٔٓ ََٛؾا٤ٔ َز  . (143)ُٚ َباُع اأُلِخَط٣َ ٔي

ـُ امُلِؿًٔـُؼ     ًٖـ َٗـا، ٚ ال َُٜه ٔٔ ٔب ًِٖػَه ُ٘ َعاَز٠ّ ٔي ُٖا ال ُِٜػَتِػ٢ََٓ َعِٓ َٔ ٕٖ ايٖساَض  ِِ: َأ ُٗ ًُ َٚزٔيٝٔ
َٗا.  ُ٘ ال ُٜٔاُٝٔك ٕٔ، أَلْٖ  ٔبَسِؾٔع ُأِجَط٠ٔ َغَه

ٞٔ: َأ َُٖب ايٖثأْ َٕ       امَلِص ِٛ َنـا َٗـا، َذتِّـ٢َ َيـ ِٔ اذَتِحـٔط َي ٍٔ ُذِهـ ُٛ ُُ ٘ٔ ٔيُؿ ِٝ ًَ ٕٖ ايٖساَض ُ َباُع َع
ُٙ ٟٔ َزاَضّا ٔيُػــِهَٓا ُ٘ َِٜهَتــٔط ََاَْــ١ٕ َؾٔإْٖــ َُــَطٕض َأٚ َظ َٗــا ٔي ِٝ َُٖب امَلأئهٖٝــ١ٔ  ،َُِرَتاَجــّا ٔإَي ََــِص َٖــَصا  ٚ

 .(144)ٚايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ

ٖٞ ٕٖ ايٖٓٔب ُٛا ٔبَأ ُ٘   ٚاغََِتَسٗي ُِٜٓ َٗا َؾَهُثَط َز َُإض اِبَتاَع ٟٔ ُأٔبَٝٔب يف ٔ  ٍَ يف اٖئص ََا »َقا ُٚا  ُخُص
ِِ   .(145)«ََٚجِسُ 

   ٔٔ ِٔ َعـِٝ َٔـ  َٞ ٔٗ ٘ٔ، َؾ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُٚٔجَس ٔعَِٓس امَلِرُح ُٖا  َٔ ٕٖ ايٖساَض  ْ٘ ايسِّالَي١ٔ: َأ َِٚج ٚ
ََٚؾا٤ٔٔ َزِٜ َٗا يف  ََٛجَب َبِطُؾ ٘ٔ َؾ ََ٘ٔأي َٛأي َِ ٘ٔ َنَػا٥ٔٔط َأ ٔٓ(146) . 

 امُلَٓاَقَؿ١ٔ:

      ٔٞ َٖٔب ايٖثـأْ ًَـ١ُ(، َأِبـَراَب امَلـِص ٍٔ )اذَتَٓٔؿٖٝـ١ُ ٚاذَتَٓأب ِٚ َٖٔب اأَل ـَ َأِبَراُب امَلِص َْاَق
:ٔٞ َُا َِٜأٔ   )امَلأئه١ٖٔٝ ٚايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ( ٔب

1- ُٔ ٘ٔ َِٜرَت ُٛا ٔب ٟٔ اِغَتَسٗي ٕٖ اذَتٔسَٜٔث اٖئص ٕ٘ٔبَأ َِٚج  ِٔ َٔ َٕ َخاٖبـّا    ،ٌُ َأِنَثَط  ُٛ ِٕ َُٜهـ ِٔ َشٔيَو َأ ُٔ َؾ
ُ٘ َعَكـاْض ٚال   ِٔ َي ِِ َُٜه ُ٘ َي ٌُ َأْٖ َُ َُٛب١ٕ، ٚ ُِٜرَت ََِدُص  ٕٔ َٚأقَع١ْ يف َعِٝ  َٞ ٔٗ َٛأقَع١ٔ، َؾ ٙٔ اي َٗٔص ٔب

 ٖٞ ٕٖ ايٖٓٔب ٌُ َأ َُ ّْ، ُِٜٚرَت ُٚا ٔع َخأز ََٚجُس ََا  ِِ َع٢ًََ َأِخٔص  ُٗ َٔ   َذٖث َٔـ  ُ٘ َُٖع َيـ ُٖا َ َح َٔ  ُٙ َِٓس
ُ٘  ايٖصَسَق١ٔ ٍَ يف َِْؿٔؼ اذَتَسٜٔٔث:  أَلْٖ ٘ٔ»َقا ِٝ ًَ ُٛا َع ُٛا;« َََصََََٖسُق ًُ ًَـ١ُ    ، َؾؿَع ُِ ًُـِؼ ُج ِِ َ ِب ًَ َؾ

   ٗٞ ٍَ ايٖٓبٔٔـ ُ٘ َؾَكـا َِٜٓ ٞٔ َز َٛؾِّ ََا ُٜ  ٔ٘ ِٝ ًَ ٘ٔ َع ُٛا ٔب ِِ   » ََا َ َصٖسُق ََٚجـِسُ  ََـا  ُٚا  ِٟ «ُخـُص ُٖـا  َأ َٔ  :
٘ٔ ُ ُصسَِّم ِٝ ًَ ٘ٔ َع  .(147)ٔب
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٘ٔ      أ-2 ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُُٛض َع ـُ امَلِرُحـ ًٖـ ًُِػِه٢ََٓ َقِاَعّا، َؾال َُٜه ُ٘ ٔي ُٖا ال ُِٜػَتِػ٢ََٓ َعِٓ َٔ ٕٖ ايٖساَض  َ
ٕٔ ٘ٔ،ٔبُأِجَط٠ٔ َغَه ٌٔ َذأي َِٔث ِٔ يف  َُ ُٖا ال َُٜااُم ٔي َٔ ََٖصا   ٖٕ  .أَل

 ايٖتِطٔجُٝٔس: 

ََ  ِٔ َّ َأَض٣َ َٔ ََا َ َكٖس ُٛٔع  ُُ ِِ -ِح ًَ ُ٘ َ َعاَي٢َ َأِع ًٖ ََٖب ايـٖطأجَس يف امَلِػـَأَي١ٔ    –ٚاي ٕٖ امَلِص َأ
ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُٔ امَلِرُح ََِػَه ُ٘ ال َُٜباُع  َٛ: َأْٖ ُٖ ٚ )١ًَُ ٍُ )اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ ٚاذَتَٓأب ٖٚ َُٖب اأَل َٛ امَلِص ُٖ ،

ِٕ َِٜػُه ـُ َأ ًٖ ٔٔ     ٚال َُٜه ُ٘ َزاَضِٜـ ُ٘ ٔإَشا َناَْـِت َيـ ١ًَٔ: ٔبَأْٖـ ٌٔ اذَتَٓأب َََع َ ِطٔجٝٔٔس َ ِؿٔصٝٔ َٔ ٔباأُلِجَط٠ٔ، 
    ٔٔ ََٚؾـا٤ٔ ايـٖسِٜ َٚأغَع١ّ بَٔٔٝٔعِت مٔلِصـًََر١ٔ   ُٙ َٛأذَس٠ٕ،ٚٔإَشا َناَِْت َزاُض ٘ٔ ٔب َُا الِغٔتِػَٓا٥ٔ ُٖ بَٔٔٝٔعِت ٔإِذَسا

.ٔ٘ ًٔ َٔث ُ٘ َزاُض   ٚاِؾُتٔطَِٜت َي

 :َٚأِغَباُب ايٖتِطٔجٝٔٔس

1-  ٔ٘ َٗٔا ٔيَػـَهٓٔ ِٝ َُِرَتاْد ٔإَي  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُُٛض َع ُ٘ َعاَز٠ّ، ٚامَلِرُح ُٖا ال ُِٜػَتِػ٢ََٓ َعِٓ َٔ   َإٖٔ، ايٖساَض 
ِِ ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ِِ َ ُه ،ٚ َٖا َٚي َٛا ُ٘ ٔغ ِٔ َي ِِ َُٜه ِٕ َي ُِ اذَتِحٔط ٔإ َٗا ُذِه ًُ َُ ِٔ َأِنَثَط َؾال َِٜؿ

 .ٔ٘ ِٔ َذاَجٔت َٔ 

2- .ُٙ ُ٘ َزاُض ُٙ َؾُتِتَطُى َي ٌُ ُأِجَط٠َ َزإض ٔيُػِهَٓا ُٖ ٘ٔ ال ََٜتَر ِٝ ًَ َٔ امُلِؿًَٔؼ َبِعَس اذَتِحٔط َع ٕٖ امَلٔسٜٔ   َأ

 ٞٔأْايٖث ُبًَِاامَل

ٔ٘ ِٜٔٓ ٘ٔ أَلَزا٤ٔ َز ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُُٛض َع ٘ٔ امَلِرُح  ََا ََٜتَهٖػُب ٔب

٘ٔ ايَؿِطُع ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٍُ: لالُت َبَِٓع١ٔ امَلِرُح ٖٚ  :اأَل

ٌُ لالٔت      َُ َِ اذَتِحـٔط ٔيإٔلِؾـالٔؽ ال َِٜؿـ ٕٖ ُذِهـ ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ َع٢ًََ َأ َٗا٤ُ امَلَصا اٖ َؿَل ُؾَك
َٗا ٔيُتٔعٝٔ ٞٔ َِٜرَتاُج ٘ٔ اٖئت َُٚضأ  ِٔ َضُط َٔ َٗا  ٘ٔ،أَلْٖ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٘ٔ  َبَِٓع١ٔ امَلِرُح ُ٘ َع٢ًََ اإٔلَِْؿأم َع٢ًََ َِْؿٔػـ َٓ

ُٖـ   ٔ٘ ََِؿَطٔب ٚ ٔٔ٘ ًٔ ََِأَن ٚ ٔ٘ ًَِبٔػ ََ ِِ ََْؿَك١ُ  ُٗ َُ ِٕ ُ َعأذ َٕ َأ ُٚ ََا٤ٔ، ُز ًُِػَط ُ٘ ٔي ََاُي ٘ٔ، َذٖت٢َ َِٜدًُصََ  َٛ ٚٔعَٝأي
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 ِٔ ُٚٔد لالٔت ايٖصَِٓع١ٔٔ َع ١ًُٖ ُخُط ََٞ ٔع ٖٔ  ٔٔٙ َٖٔص ٚ ،ِِ ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ٚ  ٔٔ ِٔ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلـٔسٜٔ ُذِه
 .(148)امُلِؿًٔٔؼ

ُٛا َع٢ًََ َشٔيَو ٘ٔ    :ٚاِغَتَسٗي ِٝـ ًَ ُٛض َع ُ٘ ٔيَتَهٗػٔب امَلِرُحـ ِٓ َٔ ُٖا ال ُبٖس  َٔ ٕٖ لالَت ايٖصَِٓع١ٔ  ٔبَأ
ًُِػ ََِصًََر١ْ ٔي  ُ٘ َٗا َي ٍُ، ٚيف َ ِطنٔٔ ُٛ ِٔ َُٜع ََ ٚ ٔ٘ ًَِٖٓؿَك١ٔٔ َع٢ًََ َِْؿٔػ ٘ٔ ٔي ََا٤ٔإٔلِؾالٔغ َٞ(149)َط ٔٗ َُرُِّت  َؾ  ُ

.ِِ ٖٔ ُ٘ ٔيَػسأز َٛاَي َِ  َأ

:ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٍٔ ٔ َحاَض٠ٔ امَلِرُح ََا ٞٔ: َضِأُؽ   ايَؿِطُع ايٖثأْ

      ٍٔ ََـا ٘ٔ َضِأُؽ  ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع َُِرُحـ ًِ ُ٘ ُِٜتـَطُى ٔي ١ًَٔ: ٔبَأْٖ َٖٔب اذتََٓأب ََِص َٗا٤ُ  َبٖطَح ُؾَك
٘ٔ ٔإ ٘ٔ  ٔ َحاَضٔ  ٘ٔٔ ٚٔعَٝأيـ ٘ٔ ٚايَٖٓؿَك١ٔ َع٢ًََ َِْؿٔػ ُ٘ َع٢ًََ َقَطا٤ٔٔ َزِٜٓٔ ُٖا ُُٜعُٝٔٓ َٔ ٕٖ َشٔيَو  َٕ َ أجطّا، أَل َشا َنا

ََِأَناّل ٚ ٠َّٛ ََـا   (150) ََِػَهَّٓا ٚٔنِػ ٘ٔ )َ ـِطُى  ًَٝ ُٛا َع ُٖا َأِطًَُك َٔ  ُِ َٗ ٖٔٔب ايٖثالَ ١ٔ َؾُِٝؿ َٖا َبٔك١ُٖٝ امَلَصا ،َأ
َٔ ٘ٔ(الُبٖس  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ُ٘ ٔي ِٓ(151)    ٍٔ ََـا ٘ٔ َضِأُؽ  ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝ ًَ ُٛضٔٔ َع َُِرُح ًِ ُ٘ ُِٜتَطُى ٔي َأْٖ
ٔ٘ ٖٔبٔٔ     ،ٔ َحاَضٔ  َٔ امَلـَصا ٌٖ ا َِّؿـإم َبـِٝ َََر ٙٔ امَلِػَأَي١ُ  َٖٔص  ُٕ ُٛ ُ٘(، َؾَتُه ِٓ َٔ  ُ٘ ََا ال ُبسُُٖ َي ٘ٔ يف ) ُٛٔي ٔيُسُخ

ِٔ ٔعَباَض٠ٔ امَلَصأٖب ايٖثالَ ١ٔ اأُلِخَط٣َاأَلِضَبَع١ٔ: ٔب َٔ  ّٔ ُٛ ُٗ ١ًَٔ ٚٔبامَلِؿ َٖبٔٔ اذَتَٓأب ََِص  .ايٖتِصٔطٜٔسٔٔ يف 
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 امَلِبَحُث الرَّاِبُع

ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ُِ اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلٔسٜٔ َٗا ُذِه ًُ َُ ٞٔ ال َِٜؿ  ايٖتَصٗطَؾأت امَلأي١ُٖٝ اٖئت

ْٗٔٝٔس: ُِ ِٓٔع ا َ  ََ َِ٘ٔٚقُت  ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ ًٔٔؼ  ٔٔ امُلِؿ   :مَلٔسٜٔ

       ٔٔ ـٗ َعـ ُٙ ُ َهـ ٕٖ ٜـَس ٔٔ امُلِؿًٔـٔؼ ٔبـاذَتِحٔط َؾـٔإ َِ َع٢ًََ امَلٔسٜٔ ُ٘ ٔإَشا ُذٔه َّ َأْٖ ُٖا َ َكٖس َٔ  َِ ًٔ ُع
ٔ٘ ََأي  ِّ ِٕ، ٔطِحاذَت ِِٔهُذ ٔضُُٚسُب ٔزٖطَحُُٔب ايٖتَصٗطٔف يف ُن ٌَ َأ َٖا َقِب ٘ٔ ََِهِرُٜ َأ ِٝ ًَ ٕٖ  ٔطِحاذَتٔب َع  َؾـٔإ

ًٔٝٔـ٤٢ٔ   ١ٖٔٝأيامَل ٘ٔأ َؾٗطَصَ  َُ ًِ َٖـ َجـا٥َٔع٠ْ َن  ١ُٖٝٔعأؾايٖؿـ  ١ُٖٝـ ٔؿَٓ)اذَت ا٤َٔٗـ َكايُؿ ٔضُُٛٗـ ُُِج ُبَِٖصََـ  اَص، ٚ
١ًَُ(ٚاذَت َٖا ،(152)َٓأب ُٛا  ١ُٖٝٔهأيامَلَأ ُٖٛض  ؼًَََََِؾا َأَشٔإ ٜٔٔٔٔسامَل ٔعَُِٓٔب (ٔضُُُُِٛٗحًِّا ٔيالَؾٔخ) َٔا٥ٔايٖسَؾَكِس َؾ
  .ٞٔأضايَك ََٔٔ ًََِ٘ٔٝع ٔطِحاذَت ِِٔهُذ ٔضُُٚسُب ٌَِبَق ١ٖٔٝأيامَل أتَؾٗطَصايٖت ََٔٔ

ََٗصا ُٕ  ٚٔب ُٛ َٖٔب امَلأئه١ٖٔٝ  ٔؼًِٔؿامُل ٜٔٔٔٔسًَُِٔيَُٜه ََِص  : االٕتَذ الُثَ يف 
ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ  ٌُِّهٔب ِٜٔٔايٖس ١ٔاَطَذٔإ َذاَي١ُ :٢ََيُٚاأُل ١ُاَياذَت ٍٔ امَلٔسٜٔ  َُُٕٛٓا٥ٔايـسٖ  ِأَحـ ًَِٜ َِِٚيـ ََا

٘ٔ َيَس٣َ ٢ََئإ ِٝ ًَ ٣ََٛ َع ََٕنـ  ا٤ََّٛغـ  ـــ  ِٜٔٔايٖس ٔبأذَصٔي ١ٔاَياذَت ٙٔٔصَٖ ٞٔٔؿَؾ ،ٞٔأضايَك َضِؾٔع ايٖسِع  ا
َُاَع١ّ ــ اذَتٗل يف ّاَزِطَؾ َٔٔسامَل َعََُِٜٓ َِٕأ َأٚ َج  ِ٘ٔجـ َٚ ٢ًََـ َع ١ٖٔٝـ أيامَل أتَؾٗطَصـ ايٖت ََٔٔـ  َؼًِٔؿامُل ٜ
ََٕن ا٤َّٛ، َغ١َٔبٚاهٔل ١َٔقَسٚايٖص ٔلِتائعَن ٔعٗطَبايٖت ٕٖ  اَُـ َن ،اّللٔجـ  ِّاّل َأأجَعـ  ُِٜٔايـسٖ  ا ُ٘ َأ  َعَٓـ َُِٜ َيـ

َٔ َُٔ٘جًَُأ ٌٖٔرَٜ َِِي َِٕٜٔز ا٤َٔٔطَق َِٔٔ امَلٔسٜٔ ٢ََٖٕيـ َِٚأ ابَٔٔب َِٔٔ ٔعَِّٛا، ٚايٖتضِٔٔطايَؿ خَِّذ ِٔ، ٚ  ، أل
َُٔٝٔع  ََا٤ّٔٔا ٔيَهًَِٔٔٔ َؾَصاَض ُِٜٔايٖس َُ٘قَطِػَتاِغ ٘ٔٔ َقِسأيَََج  .(153)ًُِػَط

ٕٔ َذاَي١ُ :١َُٝأْايٖث ١ُاَياذَت ُٛ ٔٔ امُلِؿًٔـؼٔٔ    َع٢ًََ ا٤َََٔطايُػ ٔظَٜاَز٠ٔٔ ُزُٜ ٍٔ امَلـٔسٜٔ ِِ َٜ  ََـا  ٔبًُـ ِاَٚيـ
ََٕ ُٛ ٙٔ اذَتاَي١ٔ ُعٔػٖتَٝ، َؾًََِ٘ٔٝع َطِحاذَت ايٖسا٥ُٔٓ َٖٔص  ١ٔاَيـ اذَت َٔٔعـ  ِّٞأيامَل ٔفٗطَصٖتاي ََٔٔ ٘ٔٔعََِٓ اُمَأْ يف 

َٗا َطَصَتِقا ٞٔٔتاٖي ٖػأبَك١ٔاي ٟٔ ِٜٔٔايٖس أزَسَغ ٚ ٔعٗطَبايٖت :٢ًَََع امَلُِٓع ٔؾٝٔ  خِّاذَتـ  ٚ ًَُُ٘جَأ ٌِٔرَٜ َِِي ايٖص
َٛا٤ّ ََٕن َغ ٌُ ّا،َعَٛٗاٚ َ َأ َؾِطَضّا ا َُ ٙٔ اذَتاَي١ٔ ُعِٓامَل َؾَِٝؿ َٖصٔٔ  ِٕ، َٚأا٠ّاَبَرَُ َِٛٚي ا٤ََطٚايؿِّ َعِٝايَب يف 
٦َََِٔٝؾ ََِٖٔطَٜ َِٕأٚ، ٌِٔرَٜ َِِٚيَأ ًَُُ٘جَأ ٌّٖا َذََِٜٓز َٞؾَُِّٜٛ َِٕٔٝعَأ ِّٔا  ٕٔ يف َز ٘ٔأيـ ََ ا  َِٕأٚ، ٕسٜٔـ ٔسَج ٜـ
 .(154)ٕتِعَب َُُٕٚز ٘ٔا٥َََٔطُغ َتِعَب َٞٔطِكَٜ َِٕٚأ، ٠َٕسأذَٛٔب َِٛٚي َدَٖٚعَتَٜ
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ٞٔ ٔطِحَذ َذاَي١ُ :١ُٖثأيايٖث ١ُاَياذَت ٘ٔ ًَََٞع ايَكأض ََا٥ٔ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ ٔبَأًَب ُغَط ُٙ  َؾ،امَلٔسٜٔ ُتِطَؾُع َٜـُس
 ٚ ،ٔٔ٘ ََأي  ٔٔ ِّايتصطف ؾٝ َٔ ُُٓعَُٜع ٚ ّا َأَعـ ٗطَبَ  ِتاَْـ َن ا٤ََّٛغـ  ،أتَؾٗطَصـ ايٖت َِٔٔـ  ْـٛعٕ  ٘ بأ

ََٚعَُ ََا٤َٔؾٗطَصايٖت ُُٔٙٔٔٛجُٚ َِٔٔ َغَِٝط َشٔيَوٚ َأ ١َّضا  .(155)اتٔٔ ٔيَصأئس ايُػَط

ََا ٚ ََُٓاَقَؿ١ٔ  ُِٛضُع  ََ ََٖصا  ٘ٔٔ  ٚ ُضُُُِٛٗادُت َِ٘ٔٝئإ َبََٖشَيَِٝؼ  ِٝ ََٖب ٔإَي  ُْٖ٘ـ أَل ،١ُٖٝـ َهأيامَلََا َش
ٔٔٔ ازَٔٔطٜٔٔإَبُب َٚغ ،ٔثِرايَب َِٔٔع ْدأضَخ الْفٔخ ِٝ ََٖب َُـا  آَـ ُٖ امَلَص ـٖ َٜـٔس     َُٖٛـ  ٔإْٖ ٕٖ َنـ َٗـاضٔٔ َأ إٔلِه

َٛ ُٖ  ٚ ٔ٘ ِٝ ًَ ٔٔ ايٖتَصٗطَؾأت امَلأي١ٖٔٝ َِٜبَسُأ َبِعَس اذَتِحٔط َع َنـَصٔيَو يف  ، ٚٔضُُُِٛٗادُت ٔبَِٖصََ امُلِؿًٔٔؼ َع
َٖٔب  ُ٘، َؾال ٔخالَف يف اذَتاَي١ٔ ايٖثأيَث١ٔ، ٚٔن ١ٖٔٝٔهأيامَلََِص ًَ ِٔ اذَتِحٔط ال َقِب ُٚٔض ُذِه َُا َبِعَس ُبُس ُٖ ال

ََٖصا. ِِ يف  ُٗ َِٓٝ  َب

 :ٞٔٔ ِأا ََُٜٖع ٘ٔالٔغِؾإٔل ًََِ٘ٔٝع ضُُٔٔٛحِرًَُِٔي امَلأي١ُٖٝ اُتَؾٗطَصٖتاي َؾال َ ِدُطُد

ٍٔ اذَتِحٔطُؾٗطَصَ  )أ(  ََا  .ا٠ٔاَبَرامُل َٚٔأ ٔعٗطَبايَت ِ٘ٔجَٚ ٢ًَََع ُ٘ يف 

ٍََٔيف  ُُ٘ؾٗطَص)ب( َ  ّٔ اذَتِحٔط ا ََٚعامُل ٛٔزُكُع ٔبٔإِبَطا  .١َٔضا

ٍٔ اذَتِحٔطُؾٗطَص)د( َ  ََا ُُٕٜٔز أزَسَػٔب ُ٘ يف   .ٕتِعَب َُُٕٚز ا٤َََٔٔطايُػ ٔتِعَب ٛ

ٍَََِٕٛأ َِٔٔ َُ٘ي ٗسٔحَتِػا َََٜ يف ُُ٘ؾٗطَصَ  )ز(  ٚٔ أثَطٝٔامٔلَن ٕعُُٚطِؿََ ٕلٜٔٔطَأب ا     .ٙٔٔطَِٝغ ََٔٔ ١َٔباهلٔٔ أ

ََُِٓع ُٚٔض   ٚال َِٜبَسُأ  َُٚي٢َ ٔإاٖل َبِعَس ُبـُس َٛاعٔٔ ايٖتَصٗطَؾأت ايٖثالَ ١ٔ اأُل ِٔ َأِْ َٔ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ  امَلٔسٜٔ
   ٖٚ ُ٘ يف امَلِاًَـٔب اأَل ٞٔ َبَٝاُْـ ٛٔ اآلٔ ـ ٞٔ َع٢ًََ ايِٖٓر ٌٔ ايَكأض ِٔ ٔقَب َٔ  ٔٔ٘ ِٝ ًَ ِٔ اذَتِحٔط َع ٘ٔ  ُذٔه ًٔٝٔـ َٜ ٚ ٍٔ

:ٔٞ ٍٕ يف امَلِاًَبٔٔ ايٖثأْ َٛا َِ ِٔ َأ َٔ  ُ٘ ََا َِٜػَتٔحٗس َي ُ٘ يف   َ َصٗطُؾ
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 امَلِطَلُب اأَلوَُّل

 ٘ٔالٔغِؾإٔل ًََِ٘ٔٝع ٔضُُٛحِرًَُِٔي ١ُٖٝأيامَل اُتَؾٗطَصايٖت

ٍُ ٖٚ ٘ٔ ٔيَؿًَٕؼ َع :ايَؿِطُع اأَل ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ٞٗ ٔي ٘ٔ ايٖتَبٗطٔع َأٚ امُلَراَبا٠ٔ:ايَتَصٗطُف امَلأي َِٚج  ٢ًََ 

ٍَ اذَتِحـٔط   ََا ََٗب  َٜ ِٕ ٘ٔ َأٚ َأ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُُٛض َع ٕٖ ََٜتَبٖطَع امَلِرُح ََٖصا ايٖتَصطِّٔف َأ َُٛض٠ُ  ُٚب
َٚض١ََٕ بُٔٔػدٕي ََُعا َُٛض٠ٔ  ٘ٔ امُلَراَبا٠ٔ يف ُب َِٚج ُّ َعِكَسّا َع٢ًََ  ُ٘،َأٚ ُِٜبٔط ِٓ َٔ  .َأٚ ُجِع٤َّا 

َٖٔب: َََصا ََٖصا ايٖتَصٗطٔف َأِضَبَع١ُ  ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔ يف  َٗا٤ٔ امَلَصا  ٚٔيُؿَك

      ِِ ِٕ َأَجـاُظُٚٙ ََْؿـَص، ٚٔإاٖل َيـ ََـا٤ٔ، َؾـٔإ ُْٛف َع٢ًََ ٔإَجاَظ٠ٔ ايُػَط ُِٛق ََ  ُ٘ ٕٖ َ َصٗطؾ ٍُ: َأ ٖٚ َُٖب اأَل امَلِص
َُٖب اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ ََِص  َٛ ُٖ ُِٓؿِص، ٚ َٜ(156). 

ٕٔ ٚاِغَتَس ََٔسَّٜٔٓا ٔبَسِٜ  َٕ ِٛٔت ٔإَشا َنا َََطَض امَل ٘ٔ َع٢ًََ َ صٗطٔف امَلٔطٜٔٔت  ُٛا: ٔبٔكَٝأؽ َ َصٗطٔؾ ٗي
ِٕ َأَجاُظُٚٙ ََْؿَص، َٔ، َؾٔإ ُْٛف َع٢ًََ إَٔٔجاَظ٠ٔ ايٖسا٥ٔٓٔٝٔٔ ُِٛق ََ  ٔ٘ ٕٖ ََْؿاَش  ُبٗطٔع ٘ٔ َؾٔإ ََأي ُٔٝٔٔع  ٚٔإاٖل  َأَذاَط ٔبَح

ٌَ  .(157)َبَا

َٔ    امَلِص َٔـ ـَ  ٞٔ ُُٜٛغـ َُٖب َأبٔٔٔـ ََِص  َٛ ُٖ ٚ ،ٔٙ َٕ َغِٝٔط ُٚ ُ٘ َبٔرْٝٔس يف ائعِتٔل ُز ٕٖ َ َصٗطَؾ ٞٔ: َأ َُٖب ايٖثأْ
ّٔ َأمَحَس ََا ٔٔ اإٔل َٚا١َْٜ َع  .(158)اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ، ٚٔض

ٌَ اذَتِحٔط َٕ َقِب ِٛ َنا َُا َي ِٔ َبأيٕؼ َضٔؾٕٝٔس َن َٔ ٕٖ ائعِتَل َبَسَض  ُٛا: ٔبَأ  .(159)ٚاِغَتَسٗي

١ًَٔ َُٖب امَلأئه١ٖٔٝ ٚايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ ٚاذَتَٓأب ََِص  َٛ ُٖ َُِاًََكّا،ٚ  ُ٘ َُٖب ايٖثأيُث: ال َٜٔصٗس َ َصٗطُؾ  .(160)امَلِص

 :ٔٞ َُا َِٜأٔ  ُٛا ٔب  ٚاِغَتَسٗي

1- ٔٔ ٔٔ ٔبايَعِٝ ٔٗ ًٗٔل َذلِّ امُلِطَ  ٍٔ َنَتَع ََٗصا امَلا ََا٤ٔ َ عًٖٖل ٔب ٕٖ َذٖل ايُػَط ًٔـُو     ٔبَأ ُِ َُْٛـ١ٔ، َؾـال َٜ ُٖ امَلِط
ٔٔ ِٖ َُا يف ايٖط ُ٘ َن َُا ُِٜبٔاًُ ٘ٔ ٔب ََأي ُٔ ايٖتَصٗطَف يف    .(161)امَلٔسٜٔ
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ُٛٔز     -2 ََِكُصـ َُـ١ٔ  ََُطاَغ ُ٘ َعًَـ٢َ  ِٔ ال َٜٔصٗس َ َصٗطُؾ ِٔ اذَتأن ٘ٔ ٔبُرِه ِٝ ًَ َُٛض َع َٔ امَلِرُح ٕٖ امَلٔسٜٔ ٚٔبَأ
ِٟ ََُداَيَؿ :اذَتِحٔط َأ َ٘ٔع٢ًََ  َ٘ ٔبَصٔيَو َ َصٗطَف ايٖػٔؿٝٔ ُٛٔز اذَتِحٔط َؾَأِؾَب ََِكُص  ١ٔ(162). 

َُٖب ايٖطأبُع ُ٘      :امَلِص ِٓـ َٔ  ٌَ ُ٘ ٔإَشا َؾَطـ ٘ٔ، ٔبَرِٝـُث َأْٖـ ََأي ََِب١ْٖٝٔٓ َع٢ًََ َقِسٔض ٔغَع١ٔ   ٔ٘ ٕٖ ٔبٖر١َ َ َصٗطٔؾ َأ
ٕٖ ٔإِبَطا٤َ َبِعٔت  ٔٔ،َأٚ َأ ٤ِْٞ َبِعَس َقَطا٤ٔ ايٖسِٜ ُ٘ َؾ ٘ٔ َؾٔإْٖ ٞٔ ٔبَتَصٗطٔؾ ََا َٜٔؿ ُ٘ َ َػٖبَب يف َبَكا٤ٔ  ََا٤ٔ َي ايُػَط

َٖٔب ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ ََِص ْ٘ يف  َِٚج  َٛ ُٖ ُِٓؿِص، ٚ َٜ ِِ ُِٓؿُص،ٚإاٖل َي َٜ(163). 

ِٕ َٜٔعَٜٔس َقـسِ  ٍُ َأ َُا َٛ اِذٔت ُٖ ٘ٔ اِبٔتَسا٤ّ  ِٔ ٔبَؿِػٔد ّٔ اذُتِه ٘ٔ َٚعَس ـٔ يف َ َصٗطٔؾ ُض َٚغَبُب ايٖتٛٗق
  ِِ ٘ٔ َأٚ َيـ ِٔ َقَطا٤ٔ ُزُْٜٛٔ ُ٘ َع ََاُي ُ٘، ٔؾٔإَشا َعٔحَع  ُِٜٓ ٘ٔ َز ٞٔ ٔب ََا َِٜكٔط ِٕ ُِٜطَظَم  ٕٔ َأٚ َأ ٔٔ ايٗسُٜٛ ٘ٔ َع ََأي

َٖا َُا َعَسا ُ٘ ٔؾٝٔ َٗا َؾَرِػُب، ُؾٔػَذ َ َصٗطُؾ ٞٔ ٔإاٖل ٔيَكَطا٥ٔ  .(164)َِٜهٔؿ

ُٛا ُ٘ َقِس َ عًََٓل ٔبٚاِغَتَسٗي ََاَي  ٖٕ ٘ٔ َنَتَصـٗطفٔ     : ٔبَأ ُ٘ ٔؾٝٔـ ُِٓؿـُص َ َصـٗطُؾ ََا٤ٔ، َؾـال َٜ  ٘ٔ َذٗل ايُػَط
 .(165)امَلٔطٜٔٔت

 :امُلَٓاَقَؿ١ُ

ُُٛض -1 ُٗ ُِ ـَ ادُت ِٔ    َْاَق ُ٘ َعـ َٛأؾَك١َ َيـ َٚا١ََٜ امُل ـَ ٚايطِّ ُُٛغ ١ًَُ( َأَبا ُٜ )امَلأئه١ُٖٝ ٚايٖؿأؾٔع١ُٖٝ ٚاذَتَٓأب
ََُس يف اِغٔتِسالٔي ّٔ َأِذ ََا ِِاإٔل ٔٗ:        ٌَ َٕ َقِبـ ِٛ َنـا َُـا َيـ ِٔ َبـأيٕؼ َضٔؾـٕٝٔس َن َٔ ٕٖ ائعِتَل َبَسَض  ٔبَأ

:ٔٞ َُا َِٜأٔ  ٙٔ ٔب َٕ َغِٝٔط ُٚ ٘ٔ ٔيَؿًَٕؼ يف ائعِتٔل ُز ِٝ ًَ ُٛٔض َع  اذَتِحٔط َؾَٝٔصٗس َ َصٗطُف امَلِرُح

ِٓٔع َ  )أ(  َُ ِٔ ٔإاٖل ٔي ِٔ اذَتأن َٔ ِِ َِٜصُسِض  َِ اذَتِحَط َي ٕٖ ُذِه ُ٘ ائعِتـُل،   ٔبَأ ِٓـ َٔ َُِاًََكّا ٚ  ٔ٘ َصٗطٔؾ
ُٛٔز اذَتِحٔط َُِكُص ٍْ ٔي ٞٔ ٔإَجاَظ٠ٔ ائعِتٔل ٔإِبَاا  . (166)َؾٔؿ

َٗا، ٔإِش  ُِ ٔب ًٖ ٙٔ ال َُٜػ َٕ َغِٝٔط ُٚ َٔ ايٖتَصٗطَؾأت امَلأي١ٖٔٝ ُز َٔ ١ًَٖ يف اِغٔتِثَٓا٤ٔ ائعِتٔل  ٕٖ ائع )ب( ٚٔبَأ
ٌٗ َ َصٗطٕف ٔيَط َٕ ُن ِٛ َنا ِٔ َشٔيـَو ٔبـٖر١ُ ٔعِتـٔل امَلـٔطٜٔٔت      َي َٔـ  َّ ًَٔع ٔؾٕٝٔس َبأيٕؼ َْأؾَصّا َي

٘ٔ َبأيَػّا َضٔؾَٝٔسّا ِْٔٛ َُُحٖطٔز َن ٘ٔ ٔي ََأي  ٌٖ ْٔ َِٜػَتِػٔطُم ُن ٘ٔ َزِٜ ِٝ ًَ ِٛٔت َٚع  .(167)َََطَض امَل

2-  )١ًََ َٕ )امَلأئه١َٖٝ ٚايٖؿأؾٔع١َٖٝ ٚاذَتَٓأب ُٛ ـََ امُلَدأيُؿ ٞٔ:َْٚاَق ٛٔ ايٖتأي ِِ َع٢ًََ ايِٖٓر ٔٗ  يف َأٔزٖئت
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َٖٔب ايٖؿـأؾٔع١ٖٔٝ( امَلأئهٖٝـ١َ ٚايؿـاؾع١َٝ        )أ( ََـِص ْ٘ يف  َِٚجـ َٖٔب ايٖطأبـٔع ) ـَ َأِبَراُب امَلِص َْاَق
ًٗـٔل َذـلِّ امُلـ       ٍٔ َنَتَع َٗـَصا امَلـا ًٖـَل ٔب ََا٤ٔ َ َع ٕٖ: َذٖل ايُػَط ِِ ٔبَأ ٔٗ ٔٔ ٚاذتٓاب١ًَ يف اِغٔتِسالٔي ٔٗ ِطَ 

١َُْٔٛ، ؾال ميًو املـسٜٔ ايتصـطف سيايـ٘ سيـا ٜباًـ٘ نـايطٖٔ: بـإٔ ٖـصا          ُٖ ٔٔ امَلِط ٔبايَعِٝ
       ٔٔ ٔٗ ٕٔ امُلـِطَ  َُْٛـ١ٔ َٜٔصـٗس ٔبـٔإِش ُٖ ٔٔ امَلِط ٔٔ يف ايَعـِٝ ٖٔ االغتسالٍ َطزْٚز; ألٕ َ َصٗطَف ايـٖطا

٘ٔ إٔل ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٔٔ امَلِرُح ََٔؾَهَصٔيَو َٜٔصٗس َ َصٗطُف امَلٔسٜٔ ٕٔ ايٖسا٥ٔٓٔٝٔ ٘ٔ ٔبٔإِش  .(168)ِؾالٔغ

١ًَُ ِٔ َشٔيَو امَلأئه١ُٖٝ ٚايٖؿأؾٔع١ُٖٝ ٚاذَتَٓأب ٔٔٔ    :َٚقسَِ َأَجاَب َع ِٖ ٔٔ ٔبـايٖط ٔٗ ٕٖ َ َصٗطَف امُلـِطَ  ٔبَأ
ٔٔ،َؾَهَصٔيَو َُٜعٗس َ َصٖطُف امَلِر ٔبايٖتَبٗطٔع ِٖ ًَِط ٘ٔ َُٜعٗس إِٔٔبَاااّل ٔي َٖٔبٔت ٘ٔ َأٚ  ٍٔ اذَتِحـٔط   ٔب َُـا ٘ٔ ٔب ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُح

ًَِرِحٔط.  َُِبٔااّل ٔي

      ٔ٘ ٘ٔ ال ََٜتعًٖـُل ٔبـ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع ٕٖ َ َصٗطَف امَلِرُحـ ِِ َع٢ًََ َشٔيَو: ٔبَأ ُٖ ُٛ ََُدأيُؿ َؾَطٖز 
ٌِ بُٔٔحـ  ٍٔ َب ِّ امَلا ًُٖل ٔبُه َٔ ال ََٜتَع َٕ ايٖسا٥ٔٓٔٝٔٔ ٕٖ ٔإِش ٍُ اذَتِحٔط،أَل ُ٘، َؾـال َٜٔصـسٗ   ٔإِبَاا ِٓـ َٔ ٔقَٝـاُؽ   ِع٤ٕ 

َََع ايَؿأضٔم ُ٘ ٔقَٝاْؽ  ٔٔ يف اذَتِحٔط أَلْٖ ٕٔ ايٖسا٥ٔ ٔٔ َع٢ًََ ٔإِش ِٖ ٔٔ يف ايٖط ٖٔ ٍٔ ايٖطا  . (169)َ َٓاُظ

        ٔٔ ٔٔ ٔبـايَعِٝ ِٖ ًٗـَل ايـٖط ِٕ َ َع ًٗـٔل: َؾـٔإ ِِ َأَِٜطـّا ٔبـاِخٔتالٔف ايٖتَع ٔٗ ِٝ ًَ ِٕ َُٜطٖز َع ُٔ أ ُِٔه َُا ُٜ َن
َٖـا  َ    امَل َٗـا، َأ َٗا َُٜعـٗس َ َٓـاُظاّل َعِٓ ٔٔ يف ايٖتَبطََََٗٔع بٔٔ ٖٔ ُٕ ايٖطا َٕ ٔإِش ََٗصا َنا ْٞ ٚٔي ًِّ ًْٗل ُن ١َُْٔٛ َ َع ُٖ ًٗـُل  ِط َع

ٔٔ امُلِؿًٔـؼٔ        َُـٔسٜٔ ًِ ََـا٤ُ ٔي َٕ ايُػَط ٍٔ، َؾـٔإَشا َأٔش ِٔ امَلـا َٔـ  ٔٔ ٍٔ َؾُِٝكَتَصُط َع٢ًََ َقِسضٔٔ ايـٖسِٜ  اذَتِحٔط ٔبامَلا
ٍٔ، َؾَِٝبَكـ   ٌٖ امَلـا ُٖٔب ُن ََٖصا ايٖتَصٗطَف ال ُِٜص  ٖٕ ٍٔ َؾٔإ َٔ امَلا َٔ  ٤ِٕٞ ِٕ ََٜتَبٖطَع ٔبَؿ ٘ٔ ٔبَأ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٢َ امَلِرُح

    ٔٔ ِٖ ُ٘ يف ايـٖط ِٓـ َٔ َِٚغـُع  ٍُ يف اذَتِحـٔط َأ ٍٔ، َؾامَلا َُّا َع٢ًََ َبٔك١ٖٔٝ امَلا ُِ اذَتِحٔط َقا٥ٔ ُُٛظ يف   ،ُذُه َؾَُٝحـ
ٔٔاذَتِحٔط  ِٖ ُُٛظ يف ايٖط  .ََا ال َُٜح

  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٔٔ امَلِرُح ١ًَٔ( َ َصٗطَف امَلٔسٜٔ َٖا ٔقَٝاُؽ )امَلأئه١ٖٔٝ ٚايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ ٚاذَتَٓأب )ب( َٚأ
ِٖ َ٘ َيَِٝؼ َأ ٕٖ ايٖػٔؿٝٔ َََع ايَؿأضٔم،أَل ُ٘ ٔقَٝاْؽ  ٘ٔ َؾَُٝطٗز: ٔبأْٖ ًَِتَصٗطٔف، َع٢ًََ َ َصٗطٔف ايٖػٔؿٝٔ اّل ٔي

       َٔ َٔـ َُٓٔـَع  َُـا  ًَِتَصـٗطٔف، ٚإْٖ ًٖٔٝـ١ٕ ٔي ِٖ َٛ َبـأذُب َأ ُٗ ٘ٔ َؾ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٔبَدالٔف امَلِرُح
ٔ٘ ََا٤ٔ ٔب ًٗٔل َذلِّ ايُػَط ٘ٔ ٔيَتَع ََأي  .ايٖتَصٗطٔف يف 



 ٖـ1435 شٚ اذتح١( 63زت١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )   106

 :ايٖتِطٔجُٝٔس

َّ َأض٣َََ ََا َ َكٖس ُٛٔع  ُُ ََِح  ِٔ ُ٘ َ َعاَي٢َ -َٔ ًٖ ُِ ٚاي ًَ َٛ    -َأِع ُٖـ ٙٔ امَلِػـَأَي١ٔ  َٖـٔص ٕٖ ايٖطأجَس يف  َأ
ُْٛف َعًَـ٢َ إَٔٔجـاَظ٠ٔ     ُِٛقـ ََ ٘ٔ ٔبايٖتَبٗطٔع  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٕٖ َ َصٗطَف امَلِرُح َٛ: َأ ُٖ َُٖب اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ ٚ ََِص

ََا٤ٔ ََ ،ايُػَط ٕٖ ايُػَط ُِٓؿِص،أَل َٜ ِِ ِٕ َأَجاُظُٚٙ ََْؿَص، ٚٔإاٖل َي ِِ َأِذـَطُص   َؾٔإ ُٖ ٚ،ِِ ٔٗ َُِصـًََرٔت ا٤ُ َأِزَض٣َ ٔب
ًِٖٖٝـ  ٙٔ َأ َٖٔب ٔغَع١ْ الِعٔتَبأض ََٖصا امَلِص ٕٖ يف  َُا َأ ِِ، َن ُٗ ٘ٔ ُذُكُٛق ًُٖل بٔٔٔ ٟٔ َ َتَع ٍٔ اٖئص ١َ ايٖٓأؽ َع٢ًََ امَلا

٘ٔ ايٖتَبٗط َِٚج ٘ٔ َع٢ًََ  ََأي ٘ٔ يف ايٖتَصطٔف يف  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ََـا٤ٔ، ٔبٔدـالٔف    امَلِرُح ٕٔ ايُػَط ٔع ٔبـٔإش
  ٌُ َٔـ ُ٘ َنا َََع َأْٖـ َُِاًََكّا   ٔ٘ ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ  ُ٘ ُِٓع َُ ٘ٔ َؾ ُٙ ٔبايٖػٔؿٝٔ َٚا ٟٔ َغا ُٛٔض اٖئص ُٗ ُِ َٖٔب ادُت  ََِص

َُأيـ  ِِ ٔب ٔٗ ًٗٔل َذكِّ ٘ٔ ٔيَتَع َٔ يف  صطٔؾ ُٕ ايٖسا٥ٔٓٔٝٔ َُا اعُتٔبَط ٔإِش ١ًٖٔٝٔ، ٚٔإْٖ ِٖ َُـا ال َٜٔصـٗس َقِصـُط    اأَل ٘ٔ، َن
َٚاَٜـ١ٔ     ِٔ اذَتَٓٔؿٖٝـ١ٔ ٚايطِّ َٔـ ـَ  ُُٛغ ُٜ ٔٞ َُٖب َأٔب ََِص  َٛ ُٖ َُا  ٙٔ َن َٕ َغِٝٔط ُٚ ٘ٔ َع٢ًََ ائعِتٔل ُز َٛأظ َ َصٗطٔؾ َج

ِّ َُٖب اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ ايٖتَصٗطَف يف ُن ََِص  ُ٘ ٌِ َقِس َأَجاَظ َي ََُس،َب ّٔ َأِذ ََا ٔٔ اإٔل ُ٘ َع ُ٘   امَلٛأؾَك١ٔ َي ُٕ َيـ ََا َٜأَش
ََا٤ٔٔ يف ََُطاَعا٠ٔ َذلِّ ايُػَط  َٔ ِٝ ََُع َب َُ٘ َج َِٚي٢َ ٔبايٖتِطٔجٝٔٔس أَلْٖ َُٖب اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ َأ َُِص ََا٤ُ، َؾ ٘ٔ ايُػَط ٍٔ ٔؾٝٔ ََا  

َٖ ِٗٔسِض ُٜ ِِ ًَ ٘ٔ َؾ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١ًٖٔٝٔ امَلِرُح ِٖ ََُطاَعا٠ٔ َأ  َٔ ِٝ ٘ٔ َٚب ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع  ا.امَلِرُح

* * * 
ٔٞ ّٔ ُفٗطَصَ  :ايَؿِطُع ايٖثأْ ٘ٔ ٔبٔإِبَطا ََأي ٘ٔ يف  ِٝ ًَ ُٛٔض َع ََٚعامُل ٔزُُٛكُع امَلِرُح  :١َٔضا

 ٔ٘ ََأي  ٕٔ ِٔ َأِعَٝا َٔ  ٕٔ ِٝٔع َعِٝ ٘ٔ ٔبٔب ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُّ امَلِرُح َٞ ٔقَٝا ٖٔ ََٖصا ايَتَصٗطٔف:  َُٛض٠ُ  ُٚب
َٖا َأٚ ٔبَتِأٔج َٗاٚ ٔؾَطا٤ٔ َغِٝٔط ًُٔه ُِ َٜ ٕٔ َِٓؿَع١ٔ َعِٝ ََ   .سٔٔٔ 

:ٔٞ ٛٔ ايٖتأي َٖٔب َع٢ًََ ايِٖٓر َََصا َُِػ١ُ  ٙٔ امَلِػَأَي١ٔ َخ َٖٔص َٗا٤ٔ امَلَصٖبٔٔٔ اأَلِضَبَع١ٔ يف   ٚٔيُؿَك

َِٝعـّا ٚٔؾـَطا٤ّ   ََٚض١ّ َب ََُعا ٘ٔ ايٖتَصٖطُف  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ُُٛظ ٔي ٍُ: َُٜح ٖٚ َُٖب اأَل  امَلِص
َُٖب اذَتَِٓؿ١ٖٔٝ ََِص  َٛ ُٖ ُ٘ َْأؾَصّا، ٚ ُٕ َ َصٗطُؾ ُٛ  . (170)ٚٔإَجاَض٠ّ َُٜٚه

ِِ يف        ٔٗ ًَـِٝ ََـا٤ٔ، ٚال َضـَطَض َع ٔٔ ايُػَط ٕٖ اذَتِحَط ُؾطََٔع ٔيـَسِؾٔع ايٖطـَطٔض َعـ ُٛا: ٔبَأ ٚاِغَتَسٗي
ُ٘ َبرَٔٔٝٔرّا ُٕ َ َصٗطُؾ ُٛ ََٚض١ّ َؾَُٝه ََُعا  ٔ٘  . (171)َ ُصطِّٔؾ
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َُٖب ََٚضـ١ّ ٔبـايَبِٝٔع ٚائؿـَطا٤ٔ       امَلِص ََُعا  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع ٕٖ َ ُصٗطَف امَلِرُح ٞٔ: َأ ايٖثأْ
ُْٛف، ُِٛق ََ ِِ  ٚاإلَجأض  ٔٔ ََْؿَص، ٚٔإاٖل َي ٔٔ ايٖسِٜ ٘ٔ َع ََاي  ِٔ َٔ  ٌَ ََا َؾَط ِٕ اِقَتَصَط ايٓتَصٗطُف َع٢ًََ  ؾإ

ََِصٖٔب ايٖؿأؾٔع ْ٘ يف  َِٚج  َٛ ُٖ ُِٓؿِص، ٚ َٜ١ٖٔٝ(172). 

ََـَطَض    ٘ٔ َع٢ًََ َ َصٗطٔف امَلـَطٜٔٔت  ٘ٔٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُٛا: ٔبٔكَٝأؽ َ َصٗطٔف امَلِرُح ٚاِغَتَسٗي
ٍٔ ٖٚ ٘ٔ يف ايَؿِطٔع اأَل ََُٓاَقؿَََت ٚ ٔ٘ ًٔ َٖٔب َٚزٔيٝٔ ََٖصا امَلَص ُّ َع٢ًََ  َّ ايَهال ِٛٔت، َٚقِس َ َكٖس  . (173)امل

َُٖب ايٖثأيُث: ال  ََٚضـ١ّ ٔبـايَبِٝٔع ٚايؿِّـَطا٤ٔ       امَلِص ََُعا  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع َٜصٔٔٗس َ َصٗطُف امَلِرُحـ
١ًَٔ َُٖب ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ ٚاذَتَٓأب ََِص ْ٘ ٔعَِٓس امَلأئه١ٖٔٝ، ٚ َِٚج  َٛ ُٖ َُاًََكّا، ٚ  .(174)ٚاإٔلَجأض 

ّٔ ٘ٔ َع٢ًََ َعس ُٛا ٔب ِٕ اِغَتَسٗي َُا َغَبَل َأ ُٛا: ٔب ٔٔ َ َبٗطَعّا،َٚقـِس     ٚاِغَتَسٗي ٔبٖر١ٔ َ َصـٗطٔف امَلـٔسٜٔ
َّ َشٔيَو َأِٜطَّٔا  .(175)َ َكٖس

 ٖٕ َُٖب ايٖطابــُع: َأ ٘ٔامَلــِص ٘ٔ إٔلِؾالٔغــ ِٝــ ًَ َُٛض َع ٘ٔ  امَلِرُحــ ََأيــ َٔ ايٖتَصــٗطٔف يف  َٔــ ُْٛع  ُُِٓــ ََ
ِٓ َُ َِٝعّا َأٚ ٔؾَطا٤ّ َأٚ َ ِأٔجَٝٔطّا ٔي ٕٖ َ َصٖطَف َب َٚض١ََّ، َؾٔإ َُٛؾـّا  ََُعا ُِٛق ََ  ُٕ ُٛ ُ٘ َُٜه ٕٖ َ َصٗطَؾ ٔٔ َؾٔإ َؿَع١ٔ ايَعِٝ

َٖبٔٔ   ََـِص ْ٘ لَخْط يف  َِٚج ََٖصا  ُِٓؿِص، ٚ َٜ ِِ ٌَ َٚي ِٕ َأَجاُظُٚٙ ََْؿَص، ٚٔإاٖل َبَا ََا٤ٔ، َؾٔإ َع٢ًََ ٔإَجاَظ٠ٔ ايُػَط
 .(176)امَلأئه١ٖٔٝ

ٕٖ امَل َٔ ايٖتَصٗطٔف: بَٔٔأ َٔ  ٔ٘ ِٓٔع َُ ُٛا ٔي ٘ٔ بٔٔـاذَتِحٔط   ٚاِغَتَسٗي ِٝـ ًَ َِ َع ٘ٔ ُذٔه ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ِرُح
 ِٔ َٕٔ٘ ٘ٔ ٔيَػَؿ ٘ٔ َناحمِلُحٛٔض َعًٝ ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ ُُِْٓٛع  ََ  َٛ ُٗ ِٔ َؾ ٌٔ اذَتأن  .(177) ٔقَب

ُِٛقَٛؾـاّ    ََ  َٕ ُ٘ َنـا َِٚقَعـ ََٚض١ّ ٔإَشا َأ ََُعا  ٗٞ ُ٘ امَلأي ٕٖ َ َصٗطَؾ ُٛا َع٢ًََ َأ َعًَـ٢َ ٔإَجـاَظ٠ٔ    ٚاِغَتَسٗي
   ُ٘ ََاُيـ  َٕ ِٕ َُٜهـٛ َ٘ َأ ََا٤ٔ، َؾأِؾَب ٕٔ ايُػَط ُ٘ ٔيَٛؾا٤ٔ ُزُٜٛ ََاَي َِ اذَتِحٔط َقِس َخٖصَص  ٕٖ ُذِه ََا٤ٔ: ٔبَأ ايُػَط

ِّ ٘ٔ َنَتَصٗطٔف ايُؿُطٛٔي ٔٔ ٔؾٝ ِِ، َؾَتَصٗطُف امَلٔسٜٔ ُٗ ًَِهّا َي َٔ(178). 
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َُٔؼ: َُٖب ارَتا َٖٔب اي امَلِص َٛ َنامَلِص ُٖ ُٛٔض     ٚ ٟٔ ُٜٔحٝٔـُع َ َصـٗطَف امَلِرُحـ ٕٖ اٖيـٔص ٖطأبٔع، ٔإاٖل َأ
ُِ يف َضزِّ   ُِٓظُط اذَتـأن ََا٤ُ، َؾَٝ ُِ ال ايُػَط َٛ اذَتأن ُٖ َٖٔب  ََٖصا امَلِص ََٚض١ّ َأٚ ال ُٜٔحُٝعُٙ يف  ََُعا  ٔ٘ ِٝ ًَ َع

َُٖب امَلأئه١ٖٔٝ ََِص  َٛ ُٖ ٚ ،ٔ٘ ََِطا٥ ِٚ ٔإ ِٝٔع َأ  . (179)ايَب

ِِ ُٗ ًٖ َِ اذَتِحـٔط     َٚيَع َِٚقـَع ُذِهـ ٟٔ َأ َٛ اٖئص ُٖ  َِ ٕٖ اذَتأن ٘ٔ: بَٔٔأ ُٛا ٔإيِٝ َُٖب ََا َش ُٛا َع٢ًََ  اِغَتَسٗي
ُ٘ َِٜرٔطُص ١َُٖ، ٚأَلْٖ َٛال١َُٜ ايَعا ُ٘ اي ٕٖ َي َٖا، ٚال ِٚ َضزِّ ََٚض١ٔ َأ ََِطا٤ٔ امُلَعا ٕٔ ٔبٔإ ٘ٔ يف اإٔلٔش  َؾُِٝطَجُع ٔإيِٝ

ّٔ ٔإذَتأم ايٖط ُ٘ َع٢ًََ َعَس ُِ ٔبَأْٖ َٗ ُ٘ ال ُٜٖت َٗا، ٚأَلْٖ ٞٗ ٔبَتَرطِّٟ َأَزا٤ٔ اذُتُكٛٔم ٔإزي َأِضَبأب ُ٘ امَلِعٓٔ َطٔض ٚ َأْٖ
ِٓٔعـ  َُ ُٔ ٔي ُ٘ امَلٔسٜٔ ُُ ٔٗ َُا ال َٜٖت ََا٤ٔ، َن ٘ٔ ُذُكُٛم ايُػَط ًُٖل ٔب ٍٔ اٖئصٟ َ َتَع ٘ٔ اإٔلضَطاَض ٔبامَلا ًٔ َُ ٘ٔ َقَصَس ٔبَع

َٔ ايَتَصٗطٔف ٔب َٔٔ٘  .َُأي

  :امُلَٓاَقَؿ١ُ

1-          ِِ ُٖـ َٚ ًَـ١ُ(  َُٖب ايٖؿـأؾٔع١ٖٔٝ ٚاذَتَٓأب ََـِص َٖٔب امَلأئهٖٝـ١ٔ، ٚ ََـِص ْ٘ يف  َِٚجـ ُُٛض ) ُٗ ُِ ـَ ادُت َْاَق
ِِ اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ( ُٖ ٚ( ٍٔ ٖٚ َٖٔب اأَل َٖٔب ايٖثأئث، َأِبَراَب امَلِص ٘ٔٔ  :َأبَراُب امَلِص ِٝ ُٛا إَٔٔي َُٖب َُا َش َؾٝٔ

ِٔ َج ٕٖ اذَتِحـَط   َٔ ُ٘ َْأؾْص: ٔبـَأ ٕٖ َ َصٗطَؾ ََٚض١ّ َٚأ ََُعا  ٔ٘ ٘ٔٔ إلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َٛأظ َ َصٗطٔف امَلِرُح
ََـا٤ٔ     ًٗـٔل َذـلِّ ايُػَط ٘ٔ ٔيَتَع ََأي ٘ٔ يف  ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ِٓٔع َ َصٖطٔف امَلِرُح َُ َُا َبَسَض ٔي ٘ٔ،  ٔإْٖ ٔبـ

ٌُ اذَتِحُط َ َصٗطَف امَل َُ ٘ٔ     َؾَِٝؿ ُ٘ َْأؾـَصّا إٔلِبَاأيـ ُٕ َ َصـٗطُؾ ََٚض١ّ َؾال َُٜهـٛ ََُعا  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ِرُح
 .(180)ََِكُصَٛز اذَتِحٔط

َٔٔؼ( َع٢ًََ َشٔيَو: -2 ٔٔ ايٖطابٔع ٚارَتا ِٝ ََٖب ٘ٔ    َٚظاَز امَلأئه١ُٖٝ )َأِبَراُب املص ِٝـ ًَ َُٛض َع ٕٖ امَلِرُحـ َأ
َٔ ايٖتَصٗطٔف َٔ ُُِْٓٛع  ََ  ٔ٘ ٘ٔ     إٔلِؾالٔغ ََأيـ ُ٘ يف  ُِٓؿـُص َ َصـٗطُؾ ٘ٔ َؾال َٜ َُأي ََا٤ٔ ٔب ٔيَتعًٗٔل َذلِّ ايُػَط

َٖٔب ايٖطأبٔع َُا يف امَلِص ِِ َن ٔٗ َٚض١ََّ ٔإاٖل ٔبٔإشْٔ َٖٔب     ،(181)ََُعا َُـا يف امَلـِص ِٔ َن ٕٔ اذَتـأن أٚ ٔبإٔٔٔش
َٔٔؼ  . (182)ارَتا

ٕٖ َ َصٗط ِٔ َشٔيَو: ٔبَأ ٔٔ   َٚقِس َأَجاَب اذَتَٓٔؿ١ُٖٝ َع ٘ٔ َْأؾـْص يف َعـِٝ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َف امَلِرُح
     ٔ٘ ِٝـ ًَ ُُٛض َع ٍٔ، َؾـامَلِرُح ٔٔ امَلـا ُٔ ال َبَكا٤ُ َعـِٝ َٛ ايٖسٜ ُٖ  ِِ ُٗ ٘ٔ، َؾَرٗك ََا٤ٔ ٔؾٝٔ َََع َبَكا٤ٔ َذلِّ ايُػَط  ٍٔ امَلا
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٘ٔ ٔيُسُٜٛ َٖٔت ٌٔ ٔش ُٗ َََع َ َر  ٔٔ ٘ٔ ُذٗط ايٖتَصٗطٔف يف ايَعِٝ ِِإٔلِؾالٔغ ٔٗ ِِ، ٚال َضَطَض َعًَـ٢َ   ،ْٔ ُٗ َٞ َذٗك ٔٗ َؾ
ََٚض١ّ، ََُعا  ٔ٘ َٔٔ َ َصٗطٔؾ  ِِ ٔٗ َُاًََكّا َذكِّ َٔ ايَتَصٗطٔف  َٔ َُُِٓع   .(183)َؾال ُٜ

 :ٔٞ ًٔ َُا َٜ  َُٜٚطٗز َع٢ًََ َشٔيَو ٔب

ٔٔ )أ(  َُُحٖطٔز َبَكا٤ٔ ايٖسِٜ ٍٔ ال بٔٔ ٔٔ امَلا ََا٤ٔ ٔبَعِٝ ًَٗل َذلِّ ايُػَط ٕٖ َ َع ِِ     ٔبأ ُٗـ ًَٗك َ٘ َ َع ََـ١ٔ، َؾَأِؾـَب يف ايصِّ
٘ٔ ايٖتَصـٗطَف     ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُُٛض َع ًُٔو امَلِرُح ُِ ١َُْٖٔٛ، َؾال َٜ ٔٔ املِط ٔٔ ٔبايَعِٝ ٔٗ ًٗٔل َذلِّ امُلِطَ  ٔبَتَع

ٔٔ ِٖ ٍُ يف ايٖط َٛ اذَتا ُٖ َُا  ٍٔ َن ُٖٔب َعرَي امَلا َُا ُٜص ٘ٔ ٔب َُأي  .(184)ٔب

ٕٖ ايٖتَصٗطَف  ًٗـٔل  )ب( ٚٔبأ َََع َ َع  ٔ٘ ُِ ٔب ٘ٔ ا َِّػاْع ال َٜٔصٗس ايٖتِػًٔٝٔ ٔٔ ٔؾٝٔ ٛٔ يف ايَعِٝ ََٖصا ايِٖٓر َع٢ًََ 
 َذلِّ

٘ٔ َ َصـٗطَف     ََأيـ  ٔٔ ُ٘ يف َعـِٝ َٗا، َؾال َٜٔصٗس َ َصٗطُؾ ٔٔٔ٘ٔٔ امُلَحٖطَز٠ٔ َعِٓ َٖٔت ٔٔ ال ٔبٔص ِٝ ََا٤ٔ ٔبايعََ ايُػَط
َٚض١ََّ  .(185)ََُعا

ـَ اذَتَٓ -2 َٖٔب ايٖثأيـٔث      َْٚاَق ٍَ َأِبـَرأب امَلـِص َٖٔب امَلأئهٖٝـ١ٔ    )ٔؿٖٝـ١ُ اِغـٔتِسال ََـِص ْ٘ يف  َِٚجـ
١ًَُ َُٖب ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ ٚاذَتَٓأب ََِص َُِاًََكّا  (ٚ  ٔ٘ ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُُِرُح ِٓٔع اَي ََ َع٢ًََ 

ٔٔ امَل ٘ٔ َنايَعِٝ ََا٤ٔ ٔب ًٗٔل َذلِّ ايُػَط َُِكَتَطـ٢ اذَتِحـطٔ   ٔيَتَع ـُ  ُ٘ َُٜدـأي ٕٖ َ َصٗطَؾ ١َُْٔٛ َٚأ ُٖ ٕٖ   :ِط ٔبـَأ
       َٔ ٘ٔ ايٖتـرٗبٔع َٚبـِٝ َِٚجـ ٘ٔ َعًَـ٢َ  ََأيـ ٘ٔ يف  ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٔٝ ًَ ُٛٔض َع َٔ َ َصٗطٔف امَلِرُح ِٝ َُٖٓاَى َؾِطْم َب

ََٚض١ٔ، ٘ٔ امُلَعا َِٚج ٘ٔ َع٢ًََ  ٘ٔ ٔؾٝ ََِرُت َض َ ُصٗطٔؾ  ُ٘ ٕٖ َ َبٗطَع ََـا٤ٔ، ٔبٔدـالٔف    أَل َطٕض َعًَـ٢َ ايُػَط
  ُ٘ ٕٖ َ َصـطَٖٗؾ ٞٔ َؾٔإ َٗا، ٚٔبايٖتأي ٍٔ ٔب ٔٔ امَلا َٛأت َعِٝ ّٔ َؾ ِِ، ٔيَعَس ٔٗ ِٝ ًَ َٗا َع ِٓ َٔ ََٚض١ٔ ٔإِش ال َضَطَض  امُلَعا

َُٛز اذَتِحٔط ََِكُص ـُ  ََٚض١ٔ ال َُٜدأي  .(186)ٔبامُلَعا

ٕٖ َ َصٗطَف امَل ُُٛض: ٔبَأ ُٗ ُِ ِٚ      َٚأَجاَب ادُت ََٚضـ١ّ َأ ََُعا  ِٚ ٘ٔ َ َبٗطَعـّا َأ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع ِرُحـ
   ،ٔٔ ِٖ ٔٔ ايـٖط ٔٔ يف َعـِٝ ٔٗ ُ٘ َ َصٗطَف امُلِطَ  ٍٔ ُِٜؿبٔٔ ٔٔ امَلا ٙٔ ايٖتَصٗطٔف يف َعِٝ ُٛ ُُٚج  ِٔ َٔ  ٕ٘ َِٚج  ِّ َع٢ًََ َأ

ِٔ اذَتِحٔط ّٔ ُذِه ٍٔ ٔيكَٝا ٔٔ امَلا َٔ ايٖتَصٗطٔف يف َعِٝ َٔ َُُِٓع  ٘ٔ   (187)َؾُٝ ِٝـ ًَ ُِ َع ََا ُِٜرَهـ ، َؾامُلِؿًُٔؼ ٔعََٓس
ُٛٔز اذَتِحـٔط،     َُِكُصـ ٘ٔ ٔي ََأيـ ٘ٔ يف  َُُدَاَيَؿ١ٔ َ َصٗطٔؾ َُِاًََكّا، ٔي  ٔ٘ ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ َُُِٓع  ٔباذَتِحٔط ُٜ
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ٍٔ ٔٔ امَلا ِٔ َعِٝ َٔ  ِِ ُٗ َُٛق ََا٤ٔ ُذُك ِٖ ٔإَٜؿا٤ُ ايُػَط ٕٖ امُل(188)َذٖت٢َ ََٜت َُا َأ ََِصـًََر١َ   ، َن  ٌُ ََٚض١َ ُ َعاِّـ َعا
ََا٤ُ. ِِ ايُػَط ُٖ َٚ  ٔٔ ٙٔ ايَعِٝ َٖٔص  َأِبَرأب اذَتلِّ يف 

3-  َٛ ُٖ َٚ َٖٔب ايٖطأبٔع  ٍُ َأِبَرأب امَلِص ـُ اِغٔتِسال َٖٔب امَلأئهٖٝـ١ٔٔ( َعًَـ٢َ     )ََُٜٚٓاَق ََـِص ْ٘ يف  َِٚجـ
 ٔ٘ ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ِٓٔع امَلِرُح ََـَع    ََ َٖـَصا ٔقَٝـاْؽ   ٖٕ ٘ٔٔ: ٔبَأ ٘ٔ َع٢ًََ ايٖػٔؿٝٔ ٔبٔكَٝأغ

ًٖٔٝـ١ٔ         ِٖ َُتِّـْع ٔبَأ ََُت  َٛ ُٗـ ٘ٔ َؾ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ُٛٔض َعًَ ٘ٔ ٔبٔدـالٔف امَلِرُحـ ١ًٖٔٝٔ ايٖػٔؿٝ ِٖ ّٔ َأ ايَؿأضٔم ٔيَعَس
ًٗٔل َذلِّ ا ٘ٔ ٔيَتَع ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ ََُٓٔع  َُا  ٘ٔ.ايٖتَصٗطٔف، ٚإْٖ ََا٤ٔ ٔب  يُػَط

َٚض١ََّ َع٢ًََ ٔإَجاَظ٠ٔ  ََُعا  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ـٔ َ َصٗطٔف امَلِرُح َِٚق ِِ َع٢ًََ  ُٗ َٖا اِغٔتِسالُي ٚأ
    ُ٘ ََاُيـ  َٕ ُٛ ِٕ َُٜهـ َ٘ َأ ََا٤ٔ َؾَأؾـَب ٕٔ ايُػَط ُٛ ََٛؾا٤ٔ ُزُٜ ُ٘ ٔي ََاَي َِ اذَتِحٔط َقِس َخٖصَص  ٕٖ ُذِه ََا٤ٔ: ٔبَأ ايُػَط

ًَِهّا َٔ ِِ ُٗ ِٔ     ،َي ٌُ اا َِٜدـُطُد َعـ ُٙ َِٜحَعـ ُٚ ََا َشَنُط  ٖٕ ِّ، َؾَُٝطٗز: ٔبَأ ٘ٔ َنَتَصٗطٔف ايُؿُطٛٔي ُ٘ ٔؾٝ َٚ َصٗطُؾ
 :ٔٔ ََِطِٜ  َأ

ُ٘ ًُٔه ُِ ََا ال َٜ ُ٘ َ َصٖطْف يف  ٍُ: َأْٖ ٖٚ  .اأَل

٘ٔ َع ََأي َُا يف  ٙٔ ٚإْٖ ًِٔو َغِٝٔط َٔ ُ٘ َيَِٝؼ يف  ٕٖ َ َصٗطَؾ ٞٔ: َأ ٍٔ.ايٖثأْ ُٛ ٘ٔ ايُؿُط َِٚج  ٢ًََ 

  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُ٘ اِعَتَبَط َ َصٗطَف امَلِرُح ٔٔ امَلِػَأَي١ٔ، أَلْٖ ٍُ َخأضْد َع ٖٚ َؾايٖتَصٗطُف اأَل
ٔٙ ٍٔ َغِٝٔط ََا ََٖصا االِغـٔتِسال  َ َصٗطؾّا يف  ِٚٔؾٔل  ٍَ َع٢ًََ  ٕٖ امَلا ٘ٔ، أَل َََرِّ ٘ٔ يف َغِٝٔط  ٍُ ٔب ٍٔ َؾاالِغٔتِسال

 ،ٔٙ ٍٔ َغِٝٔط ََا ِّ يف  ُٛٔي ٘ٔ َ َصٗطَف ايُؿُط َُاي ُ٘ ٔب ُٕ َ َصٗطُؾ ُٛ ٞٔ َُٜه ٔٔ، ٚٔبايٖتأي َُٔسٜٔ ًِ ََا٤ٔ ال ٔي ًُِػَط ًَْٔو ٔي
ََا٤ٔ. ٌِ ٔإَي٢َ ايُػَط َِٓتٔك َٜ ِِ ٘ٔ َٚي ًِٔه َٔ ٍَ َبإم َع٢ًََ  ٕٖ امَلا  ٚايٖصٔرُٝٔس َأ

ٍَ َبإم َع ٕٖ امَلا ٌُ َع٢ًََ َأ ِٛ   ٚايٖسٔيٝٔ ٍٔ َيـ َٔ امَلـا ٕٖ َعِٝ ََا٤ٔ: َأ ٌِ ٔإَي٢َ ايُػَط َِٓتٔك َٜ ِِ ََٚي  ٔ٘ ًَُٔه  ٢ًََ
.ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُٕ َع٢ًََ امَلِرُح ُٛ َُا َُٜه ََا٤ٔ ٚإْٖ َٗا َيَِٝؼ َع٢ًََ ايُػَط َُاَْ ٕٖ َض ًََهِت َؾٔإ َٖ 

ًُٔو  ُِ ٔٔ َؾال َٜ ََِطِٜ ٍُ َنَصٔيَو يف ٔنال اأَل َٕ اذَتا ُ٘ َعًَـ٢َ    ٚٔإَشا َنا ََا٤ُ ٔإَجـاَظ٠َ َ َصـٗطَؾ ايُػَط
َٚض١ََٔ.  ٘ٔ امُلَعا  َِٚج
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ٕٖ ايَؿـِطَم   -4 َُأيه١ٖٔٝ ٔإاٖل َأ ًِ ٕٔ ٔي َٗا َِٚج َُا  ُٖ َٖٔب ايٖطأبٔع ٚٔنال َٛ َنامَلِص ُٗ َُٔؼ َؾ َُٖب ارَتا َٖا امَلِص َأ
٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٟٔ ُٜحُٔٔٝٔع َ َصٗطَف امَلِرُح ٕٖ اٖئص َٛ َأ ُٖ  ِِ ُٖـ َٖٔب ايٖطأبٔع  ََٚض١ّ يف امَلِص ََُعا  ٔ٘

ََُٓاَقَؿـ١ٕ َعًَـ٢َ        ِٔ َٔـ ََٚضَز  َُـا  ُِ، َؾ َٛ اذَتـأن ُٖ َٔٔؼ َؾامُلٔحُٝع  َٖٔب ارَتا َٖا يف امَلِص ََا٤ُ، أ ايُػَط
َٔٔؼ. َٖٔب ارَتا َٖٔب ايٖطأبٔع َ ٔطُز َنَصٔيَو يف امَلصَِ  امَلِص

 : ايٖتِطٔجُٝٔس

ََا َ  ُٛٔع  ُُ ََِح  ِٔ َّ َأَض٣ََٔ ِِ  -َكٖس ًَ َُٖب -ٚاهلُل َ َعاَي٢َ َأِع َٛ امَلِص ُٖ ٕٖ ايٖطأجَس يف امَلِػَأَي١ٔ  َأ
َُٖب امَلأيه١ُٖٝ ََِص َُٔؼ ) ٕٖ  (ارَتا َٛ: َأ ُٖ ٚٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ َُٛض َع ُِِرُح َٔ ايٖتَصـٗطٔف يف     اَي َٔـ ُُِٓـْٛع  ََ

ِٕ َباَع َأٚ ا ََٚض١ّ اِبٔتَسا٤ّ، َؾٔإ ََُعا  ٔ٘ ِٕ    ََأي ِٔ َؾـٔإ ُِٛقْٛف َع٢ًََ ٔإَجـاَظ٠ٔ اذَتـأن ََ  ُ٘ ٕٖ َ َصٗطَؾ ِؾَتَط٣َ َؾٔإ
ٌُ، َٚشٔيَو ٔيأَلِغَبأب اآلٔ ١َٔٝ:  ُ٘ َِٜبٔا ُٙ ؾٔإْٖ ِِ ُٜٔحِع ِٕ َي ُ٘ ايَبَِٝع ٚايؿَِّطا٤َ ََْؿَص، ٚٔإ  َأَجاَظ َي

ُٔٝٔٔع -1 َُِصًََر١ٔ ادَت ََُطاَعا٠ّ ٔي  ٔ٘ ٕٖ ٔؾٝ ُٛٔض َعًَ :أَل َٛا٤ٔ،   امَلِرُح ََا٤ٔ َعًَـ٢َ ايٖػـ ٘ٔ ٚايُػَط ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ
   ،ٔ٘ ِٝـ ًَ َٚٔغـَع١ْ َع  ُ٘ ََِصًََر١ْ َي َٖٔب  ََٗصا امَلِص ٌٔ ٔب َُ ٕٖ يف ايَع ٘ٔ َؾٔإ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َٖا امَلِرُح ؾَأ

٘ٔ َبايَبِٝٔع ٚايؿِّـَطا٤ٔ  ٘ٔ ٚ َ ِرٔطٜٔٔو ٔ َحاَضٔ  ََأي  ١َُٔٝٔ ِٓ  َ ِٔ َٔ  ُ٘ َُهُِّٓ ُٜ ُ٘ َٔ    أَلْٖ َٔـ  ٔ٘ ِٓٔعـ ََ ، ٔبٔدـالٔف 
َٖـَصا   َٗا، ٚ يف  َٖا َٚخَػاَضٔ  ٘ٔ َٚنَػأز ـٔ ٔ َحاَضٔ  َٛقُٓ ٟٔ ٔإَي٢َ َ  ُ٘ ُٜؤزِّ َُاًََكّا َؾٔإْٖ  ٔ٘ ايٖتَصٗطٔف ٔؾٝٔ

ِِ ٔٗ ََِصًََرٔت  ِٔ َٔ  ٖٕ ََا٤ٔ َنَصٔيَو، ٔإِش أ ٘ٔ َٚع٢ًََ ايُػَط ِٝ ًَ ُ٘ َُٜعحِّـ  َضَطْض َبأيْؼ َع ٘ٔ أَلْٖ ََأي َُا٤ُ  َْ ٌُ
َٗا ُ٘ ٔب ٞٔ َُٜاأيُبَْٛ ِِ اٖئت ٔٗ ٘ٔ ٔيُسُْٜٛٔ ََٛؾا٥  .ٔب

2- َٕ ٌَ اإٔلِش ُ٘ َجَع ِِ أَلْٖ ٔٗ ُٔ ٔيُرُكٛٔق َُ َٛ َأِض ُٖ ََا٤ٔ ٚ ِٔ ال ٔيًُػَط ًَِرأن ِٕ َ َتَعٖطَض  ٔي ُٔ َأ ُِٔه ُٖا ُٜ َٔ
ـٕ َأٚ َخَػاَض٠ٕ ٔب ًَ  َ ِٔ َٔ  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُ٘ ٔ َحاَض٠ُ امَلِرُح ِٔ   َي َٔـ ٘ٔ َأٚ  َػَبٔب ُغ٤ٔٛ َ َصـٗطٔؾ

.ٔ٘ َُٚنال٥ٔ  ِٔ َٔ  ُ٘ ُْٔٚ  َُٜعا

3-   ِٕ َٗ َُـٖت َِ َغَِٝط  ٕٖ اذَتأن ََا٤ٔ، أَل ًُِػَط ٙٔ ٔي ِٔ ٔإِغَٓأز َٔ َِٚي٢َ  ِٔ، َٚشٔيَو َأ ًَِرأن َٕ ٔي ُ٘ َأِغََٓس اإٔلِش أَلْٖ
ََـا٤ُ(:       ُٔ ٚايُػَط ٔٔ )امَلـٔسٜٔ َٕ     ٔبَكِصٔس ايٖطـَطٔض ٔبٔهـال ايَؿـٔطَٜكِٝ ُُـٛ َٗ ََـا٤ُ َؾَكـِس ُٜٖت َٖـا ايُػَط ؾَأ

ََٚضـ١ّ    ََُعا  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ِِ يف ٔإَجاَظ٠ٔ َ َصٗطٔف امَلِرُح ٔٗ ٍٔ َذكِّ َُا ـٔ يف اِغٔتِع ٔبايٖتَعٗػ
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ِِ َقِس  ٔٗ ِٜٔسٜٔ ُ٘ ٔبايٖتَصٗطٔف يف َأ َٕ َي ٌُ اإٔلش ٘ٔ يف ايتَِّحاَض٠ٔ، َؾَحَع ََُٓأؾٔػٝٔ  َٔٔ  ِِ ٔٗ ِْٔٛ ٘ٔ ٔيَه ًِٔرُل ٔب ُٜ
ِِ يف ايتَِّحـاَض٠ٔ َأِنَثـُط     ُٗـ ٘ٔ َي ََُٓاَؾَػٔت  ِٔ ِِ َع٢ًََ َ ِرٔحٝٔ ُٗ َٕ ٔذِطُب ُٛ ِٕ َُٜه ٍٔ َأ َُا ايٖطَطَض، الِذٔت
ََِصـًََر١ْ يف    ُ٘ ِٔ َيَِٝؼ َي َُ ٕٔ ٔي َِٚي٢َ ٔإِغَٓاُز اإٔلِش ِِ، َؾاأَل ٔٗ ٘ٔ ٔبُسُْٜٛٔ ََٚؾا٥ٔ ِِ َع٢ًََ  ٔٗ ِٔ ٔذِطٔب َٔ

ٚٔ ايتِّ ٍٔ َأ ُٔٝٔٔع.امَلا ١َُٖ َع٢ًََ ادَت َٛال١َُٜ ايَعا ُ٘ اي ُِ اٖئصٟ َي َٛ اذَتأن ُٖ  َحاَض٠ٔ ٚ

٘ٔ ُفصٗطَ  :ايؿطُع ايثايُث ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ًَِٝ ُٛٔض َع ُُٕٜٔز أزَسَػبٔٔ امَلِرُح َُٕز ا٤َََٔطايُػ ٔتِعَب ٛ  ٕتِعَب ٚ
ٔ٘ ََأي  ِٔ َٔ. 

ََٖصا ايٖتَصٗطٔف ُٛ :ُٚبَٛض٠ُ  َٞ امَلِرُح ِٕ َِٜكٔط َٕ َبِعٕت َأ ََا٤ٔ ُزٚ َٕ َبِعٔت ايُػَط ٘ٔٔ ُزُٜٛ ِٝ ًَ ٔض َع
ٔ٘ ََأي  ِٔ َٔٔ. 

ََٖصا ايٖتَصٗطٔف:  َٗا٤ٔٔ اأَلِضَبَع١ٔ يف ُبَٛض٠ٔ  ُٖٔب ايُؿَك  َََصا

 :١ََُٝٔ ِٝ  َ ُٔ ٍَ اِب َٚأجْب »َقا ََا٤ٔ َبِعَس اذَتِحٔط َع٢ًََ امُلِؿًٔٔؼ  َٔ ايُػَط ِٝ ََٛؾا٤ٔ َب ٍَ يف اي ٕٖ ايَعِس ٔإ
١َٖٔٔبا ِّ  .(189)«َؿأم اأُل

     ِٔ َٔـ ُُِٓـْٛع  ََ  ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ َُٛض َع ٕٖ امَلِرُح ٖٔٔب اأَلِضبع١ٔ َع٢ًََ َأ َٗا٤ُ امَلَصا َٚقِس اٖ َؿَل ُؾَك
٘ٔ ٔبَكِصٔس  ََأي  ِّ ُ٘ يف ُن ـَ َ َصٗطَؾ َِٚق َِ َقِس َأ ٕٖ اذَتأن َٕ َبِعٕت، أَل ََا٤ٔ ُزٚ ٕٔ َبِعٔت ايُػَط َقَطا٤ٔ ُزُٜٛ

ََـا٤ٔ      ََٚؾا٤ٔ َٔـٔ ايُػَط َٚأذـٕس   ٌٖ ٕٖ َذٖل ُنـ ِِ، أَل ٔٗ ََٛؾا٤ٔ ٔبُرُكٛٔق َٛأغ١َْٝ يف اي ِِ َغ ُٗ ُ٘، َؾ ِٓ َٔ ُٔٝٔٔع  ادَت
 ،ُ٘ َٞ َذٖك ِٛٔؾ ٘ٔ َذٖت٢َ َِٜػَت ََأي  ِٔ َٔ ِّ ُجِع٤ٕ  ًِّْل ٔبُه ُٔٝٔٔع ََُتَع ٍٔ َع٢ًََ َج ١ََُ امَلا ٞٔ ٔقِػ َؾاذَتِحطُُ َِٜػَتِسٔع

ََا٤ٔ  .(190)ايُػَط

ِٔ     َؾ َٕ َبِعـٕت َنُرِهـ ََـا٤ٔ ُزٚ َٕ َبِعـٔت ايُػَط ٘ٔ ُزُٜٛ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ُِ َقَطا٤ٔ امَلِرُح ُرِه
ٕٖ َ ُصـطٗ    ٘ٔ َأ ََٚقِس َ ـَطٖجَس ٔؾٝٔـ  ،ٍٔ ٖٚ ّٔ يف ايَؿِطٔع اأَل َٚامُلَراَبا٠ٔ امُلَتَكسِّ ٘ٔ ايٖتَبٗطٔع  َِٚج ٘ٔ ع٢ً  ُ٘ َ َصٗطٔؾ َؾ

ٕٔ ايُػَط ُِٛقْٛف َع٢ًََ ٔإش ُِٓؿـصِ ََ َٜ ِِ ُ٘ ٚٔإاٖل َي ٘ٔ ََْؿَص َ َصٗطُؾ ِٕ َأٔشُْٛا ٔب ُِ   (191)ََا٤ٔ َؾٔإ ُ٘ اذَتـأن ، َؾُِٝبٔاًُـ
ََٖصا ايَتَصـٗطفٔ  َٛأظ  ّٔ َج ِٔ َعَس َٔ َٗا٤ُ اأَلِضَبَع١ُ  ٘ٔ ايُؿَك ِٝ ًَ َُا اٖ َؿَل َع ُ٘ ُضُجَٛعّا ٔي ٕٖ  (192)َِٜٚؿَػُد أَل

ُٔٝٔٔع ََا٤ٔ ُؾَطَنا٤ْ يف َج َُٔٝٔع ايُػَط ٍٔ. َج    املا
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   ِٔ ـُ َعـ ًٔـ ََا٤ٔ َِٜدَت ٕٔ َبِعٔت ايُػَط ٘ٔٔ ٔبَػَسأز ُزُٜٛ ٘ٔٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َّ امَلِرُح ٕٖ ٔقَٝا َٚأَض٣َ َأ
ََُراَبا٠ّ ٘ٔ َ بََٗطَعّا َأٚ  ٍٔ. َ َصٗطٔؾ ٖٚ ّٔ يف ايَؿِطٔع اأَل َُا امُلَتَكسِّ ٔٗ ُٔ ًَِرَل ٔبُرِه ُٜ ِٕ  َؾال َٜٔصٗس َأ

ََٖصا ٕٖ يف  ََا٤ٔ )ايٖتَصٗطٔف  أَل ََا٤ٔ( ٔإِ الَؾّا ٔيَرلِّ َبٔك١ٖٔٝ ايُػَط َٔ ايُػَط َٔ ُ٘ ٔبَػَسأز ايَبِعٔت  َُ ٔقَُٝا
،)ِِ ٔٗ َٛؾِّ ُٜ ِِ َٔ َي ُِ اٖئصٜ ُٖ َٚ ( ِِ ٔٗ ُ٘ َع٢ًَ َذكِّ ِٓ َٔ ََٖصا ايٖتَصٗطُف َ َعسَِّّٜا   ُٕ ٕٖ   ،َؾَُٝهٛ ٌَ َأ ٕٖ اأَلِبـ أَل
ََ َٛأغ١َْٝ يف  ََا٤َ َغ ََِػَأَي١ٔايُػَط ُِ يف  َٕ اذُتِه ََٚقِس َنا ٘ٔ    ِكُصٛٔز اذَتِحطٔٔ،  ِٝـ ًَ ُٛٔض َع َ َصٗطٔف امَلِرُحـ

ِِ ٔٗ َُا ٔبإِشْٔ ٔٗ ٘ٔ ٔب َٛاُظ َ ُصٗطٔؾ ََا٤ٔ ٔيَصا َ َطٖجَس َج ِٚ ٔبامُلَراَبا٠ٔ َخاٖبّا ٔبَػِٝٔط ايُػَط ُ٘ ،ٔبايٖتَبٗطٔع َأ َٖا َ ُصٗطُؾ َأ
ٔٔ َبِعٔت ايُػ َٕ       ٔبَػَسأز َزِٜ ٘ٔ ُزٚ ََأيـ ِِ ُؾـَطَنا٤ُ يف  ُٗـ ـْ أَلْٖ ًٔـ َُِدَت َِـْط  َٛ َأ ِٗـ َٕ َبِعٕت َؾ ََا٤ٔ ُزٚ َط

ُِٕٝٔٝٔع،  َ .ِِ ًَ  ٚاهلُل َ َعاَي٢ َأِع

 املطلب الثاني

ُ٘ َبِعَس اذَتِحٔطٔب ٘ٔالٔغِؾإٔل ًََِ٘ٔٝع ٔضُُٛحِرمَلا ُفٗطَصَ  ٍٔ اٖئصٟ َِٜػَتٔحٗس َي  امَلا

َٗا٤ُ امَلَص ـَ ُؾَك ًَ ٍٔ اخَت ٘ٔ يف امَلا ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ِٔ َ َصٗطٔف امَلِرُح ٖٔٔب اأَلِضَبَع١ٔٔ يف ُذِه ا
ِٔ اذَتِحٔط امُلِػَتٔحسِّ ُ٘ َبِعَس ُذِه َُٖب  َي َٖٔب١ٕ ُ ٛ ٘ٔ أٚ  ُّ ٔب ٌٕ َُٜكٛ َُ ٌَ َع ََُكأب  ُ٘ ََا َِٜهَػُب  ِٚ َنامٔلَٝٔطأث َأ

ٔٙ ِٚ َغَِٝط ِٚ َ َبٗطٕع، َأ ُ٘، َأ ِٔ  ، ٚاِخٔتالؾَُٔي َٔـ ِٔ اذَتِحٔط  ٍٔ امُلِػَتٔحسِّ يف ُذِه ٍٔ امَلا ْٞ َع٢ًََ ُزُخٛ ََِبٓٔ  ِِ ُٗ
 ،ٔ٘ َٔ ٞٔ:َعَس ٛٔ ايٖتأي ٔٔ َع٢ًََ ايِٖٓر ِٝ ََٖب ََِص  َع٢ًََ 

:ٍُ ٖٚ َُٖب اأَل ََا  امَلِص  ٍُ َٚ ٕٖ اذَتِحَط ال ََٜتَٓا ِٔ   ٘ٔالٔغـ ِؾإٔل ِ٘ٔٝـ ًََع ٔضُُٛحـ ِرًََُِِٜػَتٔحٗس ٔيَأ َٔـ
ٍٕ َُٖب اذَتَٓٔؿٖٝـ١ٔ    ، الِقٔتَا ََـِص  َٛ ُٖـ َٚ َِٚقَت اذَتِحٔط،   ٔ٘ ًِٔه َٔ ُٛٔز يف  ُِٛج ٍٔ امَل َصأض اذَتِحٔط َع٢ًََ امَلا

َٖٔب ايٖؿأؾٔع١ٖٝٔٔ ََِص ٕ٘ يف  َِٚج َٚ ٍٕ    ، (193)ٚامَلأئه١ٖٔٝ  ََـا  ِٔ َٔـ  ُ٘ َُا َِٜػَتٔحٗس َيـ ُ٘ ٔؾٝ ٕٖ َ َصٗطُؾ ٘ٔ َؾٔإ ِٝ ًَ ََٚع
ًٖٔٝٔت ِٖ َُا َناَِْتَْأؾْص، ٔيَبَكا٤ٔ َأ ٘ٔ املػـَتٔحسِّ   ٘ٔ َن ََأي َٟ َٜٚتِّٔحَط يف  ِٕ َٜٔبَٝٔع َِٜٚؿَتٔط ُ٘ َأ ًَ ٌَ اذَتِحٔط، َؾ َقِب

ِٚ إٔ     ٘ٔ يف اذَتِحـٔط َأ ََا٥ـ َٕ ايٗطُجـٛٔع ٔإَيـ٢َ ُغَط ُٚ ٌَ اهلَٔٔٔب١َ ٚايٖتَبٗطَع ُز ِٕ َِٜكَب ََٚأ  ٔ٘ ُ٘ ََٜٚتَبٖطُع ٔب َُٗب َيـ٢َ  ََٜٚ
ِٔ  .اذَتأن
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ُٛا ٞٔ:  ٚاِغَتَسٗي َُا َِٜأٔ   ٔب

ِِ َقـِس َ َعًَٓـَل       -1 ُٗـ ََـا٤ٔ، َٚذٗك ٘ٔ َذـٗل ايُػَط ٍٔ اٖئصٟ َ َعًََٓل ٔب َٕ ٔئرِؿٔظ امَلا َُا َنا ٕٖ اذَتِحَط ٔإْٖ ٔبَأ
ٍٕ َبِعـَس اذَتِحـطٔ        ََـا  ِٔ َٔـ  ُ٘ َُـا َغَِٝػـَتٔحٗس َيـ َِٚقَت اذَتِحٔط ال ٔب  ِٔ ٍٔ ايَكا٥ٔ ُ٘  (194)ٔبامَلا ًَـ ، َؾ

ِٔ َشٔيَو ايٖتَصٗطُف ايَه َٔ ٚ ،ِٔ ِٚ اذَتأن ََا٤ٔ َأ َٕ ايٗطُجٛٔع ٔإَي٢َ ايُػَط ُٚ ٍٔ امُلِػَتٔحسِّ ُز ٌُ يف امَلا َٔ ا
ََا٤ٔ.  َٔ ايُػَط َٔ ََا َؾا٤َ   ُ٘ َٓٔ  َٞ ِٕ َِٜكٔط  َأ

َٖا -2 ِٔ ٔإَي٢َ َغِٝٔط ٔٔ امُلِدَتٖص١ٔ ٔباذُتِه ُٚٔظ ايَعِٝ ّٔ َ َحا ٔٔ يف َعَس ِٖ ، َؾـال  ٔبٔكَٝأؽ اذَتِحٔط َع٢ًََ ايٖط
 ،١ََُْٖٛ َٔ امَلِط َُٚظ ايَعِٝ َٔ ال ََٜتَحا ِٖ ٕٖ ايَط َُا َأ ٘ٔ َن ِٝ ًَ َُٛض َع ٍَ امَلِرُح ُِ اذَتِحٔط امَلا َُٚظ ُذِه ََٜتَحا

َُا ُٗ ِٓ َٔ  ٍّ ِٔ يف ُن َِٚقَت اذُتِه ُِٛجٛٔز  ِٔ ٔبامَل ًٗٔل اذُتِه َٔٔع َ َع  . (195)بَٔٔحا

َِ اذَتِحٔط ََٜت ٕٖ ُذِه ٞٔ: أ َُٖب ايٖثأْ ََـا      امَلِص ٌَ اذَتِحـٔط ٚ  ُٛٔز َقِبـ ُِٛجـ ٔٔ امَل ٍَ امَلـٔسٜٔ ََا  ٍُ َٚ َٓا
َُٖب ايٖؿـأؾٔع١ٖٔٝ ٚاذَتَٓأبًـ١ٔ    ََـِص  َٛ ُٖ ٍٕ َبِعَس اذَتِحٔط، ٚ ََا  ِٔ َٔ  ُ٘ ُِ   (196)َِٜػَتٔحٗس َي ، َؾَٝٔصـُٝٔط ُذِهـ
ٍٔ اذَتِحٔط، ََا ٘ٔ يف  ِٔ َ َصٗطٔؾ ٍٕ َنُرِه ََا  ِٔ َٔ  ُ٘ َُا َٜػتحٗس َي ٘ٔ ٔؾٝ ِٔ    َ َصٗطٔؾ َٔـ  ُ٘ ََا َِٜػَتٔحٗس َيـ َؾَِٝتَبُع 

   ٔٛ َٗا َٚشٔيَو َعًَـ٢َ ايِٖٓرـ ٍٔ ٚال َِٜدُطُد َعِٓ ٖٚ ١ََٔ يف امَلِأًَب اأَل ٍٕ َأذَََس اأَلِؾُطٔع ايٖثالَ ١ٔ امُلَتَكسِّ ََا
 :ٔٞ  ايٖتأي

٘ٔ ايٖتَبٗطٔع ٚامُلَر َِٚج ٘ٔ امُلِػَتٔحسِّ َع٢ًََ  ََأي ُ٘ يف  ـُ َ َصٗطُؾ َٖٛق َُا ََٜت ََا٤ٔ َن ٕٔ ايُػَط اَبا٠ٔ َع٢ًََ ٔإِش
ِٔ ٕٔ اذَتأن ٘ٔ امُلِػَتٔحسِّ َع٢ًََ ٔإِش ََأي  ١َُُٝٔ ِٓ  َٚ ُ٘ ُٙ ٚٔ َحاَضُ  ُُ ُ٘ ٚٔؾَطا ُِٝع ـُ َب َٖٛق ٍٔ، ََٜٚت ٖٚ  يف ايَؿِطٔع اأَل

َٕ َبِع ََا٤ٔ ُزٚ ٔٔ َبِعٔت ايُػَط ُٙ ٔيَسٜ ُُ ََٚؾا ـُ  َٖٛق ٞٔ، ََٜٚت َُا يف ايَؿِطٔع ايٖثأْ ٘ٔ امُلِػـَتٔحسِّ  َن ََأي  ِٔ َٔ ٕت 
ََا٤ٔ ٞٔ ايُػط ََِت. َع٢ًََ ٔضَضا َبأق ّٔ َقِس َ َكٖس ٙٔ اأَلِذَها َٖٔص  ٌٗ  .(197)ُٚن

 :ٔٞ َُا َِٜأٔ  ُٛا ٔب  ٚاِغَتَسٗي

1-      َٛ ُٖـ َُـا  َٗا،َٚشٔيَو ال َِٜدـَتٗص ٔب ُٛٔم ٔإَي٢َ َأِبـَرابٔٔ ٍُ اذُتُك َٛ ٔإَٜٔصا ُٖ َُٛز اذَتِحٔط  ََِكُص  ٖٕ بَأ
ِٛ ََ   ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ٍٕ ٔي ََا  ِٔ َٔ ََا َِٜػَتٔحٗس  ُٙ ٔإَي٢َ  ٌِ ََٜتَعٖسا َِٚقَت اذَتِحٔط َب ُْٛز  ُج

 .(198)َبِعَس اذَتِحٔط
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ٍٔ اذَتِحـٔط        -2 َٛ يف َذـا ُٖـ ٚ ُ٘ ًََهـ ََ ٚ ٔ٘ ٘ٔٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ٍَ امُلِػَتٔحٖس َجا٤َ ٔي ٕٖ امَلا ٚٔبَأ
َٔ ُِ ٌَ ٔض ِٔ  َؾَسَخ ٔٔ ايَكٔسٜٔ ِٝ ََا٤ٔ، َؾٔهال امَلاَي ُٛٔم ايُػَط ٘ٔ ٔضَعا١َّٜ ٔيُرُك ُ٘ ٔؾٝٔ ُٛٔف َ َصٗطَؾ ُِٛق ٘ٔ امَل ََٔأي

  ِٔ َٔ ايَكـٔسٜٔ َٔ  ُِ ِٔ، َأٚ ََٜتَعٖس٣َ اذُتِه َٚأذٕس، َؾَٝٔصُٝٔط ادَتٔسُٜٔس ٔإَي٢َ ايَكٔسٜٔ ٚادَتٔسٜٔٔس ٔيَؿِدٕص 
  .(199)ٔإَي٢َ ادَتٔسٜٔٔس

 :امُلَٓاَقَؿ١ُ

َٖٔب ايٖؿـأؾٔع١ٖٔٝ(         -1 ََـِص ْ٘ يف  َِٚجـ ٍٔ )اذَتَٓٔؿٖٝـ١ُ ٚامَلأئهٖٝـ١ُ ٚ ٖٚ َٖٔب اأَل َـَ َأِبـَراُب امَلـِص َْاَق
ٞٔ )ايٖؿأؾٔع١ُٖٝ َٖٔب ايٖثأْ ٞٔ: ،َأبََِراُب امَلِص ٛٔ ايٖتأي ١ًَُ( َع٢ًََ ايِٖٓر  ٚاذَتَٓأب

َُٛز )أ( ََِكصَُ  ٖٕ ِِ ٔبَأ ٔٗ ٕٔ اِغٔتِسالٔي ِِ، َؾُٝـَطٗز:    ٔبَؿِأ ٔٗ ٍُ اذَتلِّ ٔإَيـِٝ ََا٤ٔ ٚٔإَٜٔصا َٛ ٔإَٜٔؿا٤ُ ايُػَط ُٖ اذَتِحٔط 
ٍٔ اٖيـصٔٔ  ِِ ٔبامَلا ٔٗ ًٗٔل َذكِّ ََا٤ٔٔ ٔيَػِبٔل َ َع ٘ٔ َذٗل ايُػَط ًُٖل ٔب ٍٕ ال ََٜتَع ََا  ِٔ َٔ  ُ٘ ََا َِٜػَتٔحٗس َي  ٖٕ ٟٔ ٔبَأ

ُ٘ يف  َِٚقَت اذَتِحٔط، َؾَتَصٗطُؾ  ٔ٘ َٕ َيَسِٜ َُٛز       َنا ََِكُصـ ٍٕ ال َُٜعـأضُض  ََـا  ِٔ َٔـ  ُ٘ ََا َِٜػـَتٔحٗس َيـ
٘ٔ ََْٚؿَك١ٔ  ٍٕ َُٜدصُٖٖص ٔيََٓؿَكٔت ََا  ِٔ َٔ ََا َِٜػَتٔحٗس   ٖٕ ٘ٔ، أَل ٍُ اذَتلِّ أَلِبَرأب َٛ ٔإَٜٔصا ُٖ اذَتِحٔط ٚ

ُْٛض َناَِْت َغُتِكَتَاُع َُ َٞ ُأ ٖٔ َٗا، ٚ ٞٔ َِٜػُهُٓ ٘ٔ ُٚأِجَط٠َ ايٖسأض اٖئت ّٔ    ٔعٝأي ٍٔ اذَتِحـٔط ٔئكَٝـا ََا  ِٔ َٔ
ٍُ امُلِػَتٔحٗس،َؾَِٝبَك٢َ َٗا امَلا ٘ٔ، َؾَِٝهٔؿٝ ٕٖ  ََٔعَٝؿٔت َُا َأ َََػإؽ، َن  َٕ ُٚ ٘ٔ ُز ٍُ اذَتِحٔط َع٢ًََ َذأي ََا

ََا٤ٔ بٔإَ اَذ١ٔ ُؾِطَب١ٔ اال َِّحـ  ٕٔ ايُػَط ُٛ ُٔ َع٢ًََ َقَطا٤ٔ ُزُٜ ٍٔ امُلِػَتٔحسِّ َقِس ُٜٔعٝٔ ٘ٔ،  َبِعَت امَلا أض ٔبـ
   ٍٔ ََـا  ِٔ َٔـ ُ٘ َؾ٦َِّٝا  ِٕ َِٜتُطَى َي ِٔ َأ ًَِرأن ٕٖ ٔي ٍْ َؾٔإ ََا  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ِِ َِٜػَتٔحِس ٔي ِٛ َي ُ٘ َي ٌِ ٔإْٖ َب
 ،ُ٘ ٌِ َُٜركُِّك َُٛز اذَتِحطٔٔ َب ََِكُص ـُ  ََٖصا ال َُٜدأي ٚ،ٔ٘ ُ٘ َع٢ًََ َقَطا٤ٔ َزِٜٓ ٘ٔ ٔيُٝٔعَٝٓ اذَتِحٔط ٔيَٖٝتٔحَط ٔب

ََٚؾـا٤ٔ َذـلِّ    َؾال ََِصـًََر١ٔ  ُ٘ يف  ِٔ اذَتِحٔط ٔبُرٖح١ٔ َأْٖ ٍٔ امُلِػَتٔحسِّ يف ُذِه ٍُ امَلا  َٜٔصٗس ٔإِزَخا
ََا٤ٔ.   ايُػَط

َُـا       ُٗ ٘ٔ أَلَْٖ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع ٍٔ امَلِرُحـ َُـا ًِ ًَِرـُل ٔبايٖتَبٓعَٝـ١ٔ ٔي ٍَ امُلِػَتٔحٖس ُٜ ٕٖ امَلا ِِ ٔبَأ ُٗ َٖا اِغٔتِسالُي  )ب( أ
ٍَ امُلِػَتٔحٖس ال َِٜتَبـُع  ٔيَؿِدٕص  ٕٖ امَلا ٘ٔ: ٔبَأ ِٝ ًَ ُٔ ايٖطٗز َع ُِٔه ٘ٔ: َؾُٝ ِٝ ًَ ٍٔ اذَتِحٔط َع َٚأذٕس يف َذا

    َٔ َٔـ  ُِ ِٔ َأٚ ََٜتَعـٖس٣َ اذُتِهـ ِٕ َٜٔصَٝٔط ادَتٔسُٜٔس ٔإَي٢َ ايَكٔسٜ ٍٕ ٚال َٜٔصٗس َأ َِ ٔبَرا ٍَ ايَكٔسٜٔ امَلا
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 ٖٕ ِٔ ٔإَي٢َ ادَتٔسٜٔٔس، أَل ٘ٔ  ايَكٔسٜٔ ِٝـ ًَ َٕ ُذٖط ايٖتَصٗطٔف ال َقَِٝس َع ٌَ اذَتِحٔط َنا َٔ امُلِؿًَٔؼ َقِب امَلٔسٜ
ََا  َٖا  ٍٕ، َأ ََا  ِٔ َٔ  ٔٙ ََا ٔبَٝٔس ََا٤ٔ، َؾُرٔحَط َع٢ًََ  ُِ اذَتِحٔط ٔبَأًَب ايُػَط ُ٘ ُذِه ٘ٔ َذٖت٢َ َباَزَؾ ٔؾٝٔ

ِِ َِٜا َِ اذَتِحٔط َي ٕٖ ُذِه ٍٕ َؾٔإ ََا  ِٔ َٔ  ُ٘ ََـا٤ٔ     اِغَتَحٖس َي ٣ََٛ ايُػَط ُ٘ َزِعـ ًِ َُ ِِ َ ِؿـ ٘ٔ، َٚيـ ِٝ ًَ َطِأ َع
  ِٔ ٍٔ ايَكـٔسٜٔ ِٔ امَلـا ٍٔ ادَتٔسٜٔٔس ٔبُره ُ٘ يف امَلا ًَِرَل َ َصٗطُؾ ُٜ ِٕ ٕٖ ،ٔباذَتِحٔط، َؾال َٜٔصٗس َأ َذٖت٢َ َأ

ٍٔ امَلـ   َٔ إٔلِزَخـا ٖٔٔبٝٔ ٞٔ ايٖصا َٖٔب ايٖثأْ ِٔ َأِبَرأب امَلِص َٔ  ِِ ُٖ ََـَع   ايٖؿأؾٔع١َٖٝ ٚ ٍٔ امُلِػـَتٔحسِّ  ا
       ٔ٘ ََأيـ ٔٔ امُلِؿًٔـٔؼ ُذطِّٜٖـ١ُ ايتََٖصـٗطٔف يف  َُـٔسٜ ًِ ٕٖ ٔي ُٚا ٔبـَأ ٘ٔ َقٖطُض ِٝ ًَ ُٛٔض َع ِٔ امَلِرُح ٍٔ ايَكٔسٜٔ امَلا

 ُ٘ ُُٛظ ٔعِتُك ٟٔ َُٜٚح ٙٔ َؾَٝٔبُٝٔع َِٜٚؿَتٔط ُٙ ٔيُطؾٔس ُُ ُٙ َٚقَطا ٘ٔ َبِعتََٚٔإِقَطاُض ََا٥ٔ َٕ ُغَط ُٚ  ٔإاٖل َبِعٕت ُز
ٔٞ ٘ٔ َذٖت٢َ َُٜصُِّطُٚٙ ٔإَي٢َ ايَكٔأض ِٝ ًَ ََا٤ُ َع َّ ايُػَط ٘ٔ، َؾـٔإَشا    .ٔإَشا َقا ََأيـ ُ٘ يف  ـَ َ َصـٗطَؾ َِٚق .. َؾأ

  ٔ٘ ََأيـ  ِٔ َٔ ِٕ َٜٔبَٝٔع  ِٔ َأ ُ٘ َبِعَس اذُتِه ِِ َُٜحِع َي ٔٔ امُلِؿًٔؼٔٔ ٔباذَتِحٔط َي ٞٔ َع٢ًََ امَلٔسٜ َِ ايَكأض َذَه
ََٗب ٚال ُِٜت ُ٘ٚال َٜ ِٓ َٔ ـَ َؾ٦َِّٝا  ًٔ(200)   ٍٕ ََـا ُٕ َعًَـ٢َ  ُٛ َِ اذَتِحٔط َُٜه ٕٖ ُذِه ُٗٔط َأ َََٖصا ُِٜظ ٚ ،

  ُ٘ ًَـ ِٔ اذَتِحٔط َؾ ٌَ ُذِه َٖا َقِب ٘ٔ ٔباذَتِحٔط، َأ ِٝ ًَ ِٔ َع َِٚقَت اذُتِه  ٔ٘ ًِٔه َٔ ُُٛز يف  ُِٛج َٛ امَل ُٖ ٚ ،ٔ٘ ٔبَعِٝٓٔ
َََع َأْٖ ََا َؾا٤َ  ـَ  ٘ٔ َنِٝ ََأي ِٕ ََٜتَصٖطَف يف  َُؿًْٔؼَأ  ْٔ ََٔسٜ  ُ٘.  

ـَ  -2 ٞٔ )ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ،َٚقِس َْاَق َٖٔب ايٖثأْ ٍٔ   َأِبَراُب امَلِص ٖٚ َٖٔب اأَل ١ًَٔ( َأِبَراَب امَلـِص ٚاذَتَٓأب
 :ٔٞ ٛٔ ايٖتأي َٖٔب ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ( َع٢ًََ ايِٖٓر ََِص ْ٘ يف  َِٚج  )اذَتَٓٔؿ١ٖٔٝ ٚامَلأئه١ٖٔٝ ٚ

ٕٔٔ اِغٔتِس ََـا٤ٔ،      )أ( ٔبَؿِأ ٘ٔ َذـُل ايُػَط ًٖـَل ٔبـ ٟٔ َ َع ٍٔ ايِّـٔص َٕ ٔئرِؿٔظ امَلا َُا َنا ٕٖ اذَتِحَط ٔإْٖ ِِ ٔبَأ ٔٗ الٔي
َِ اذَتِحٔط، ُ٘ َبِعَس ُذِه ٍٔ امُلِػَتٔحسِّ َي َِٚقَت اذَتِحٔط ال ٔبامَلا  ِٔ ٍٔ ايَكا٥ٔ ًَٖل ٔبامَلا ِِ َقِس َ َع ُٗ  ٚذٗك

َِ اذَتِحٔط ُجٔع ٕٖ ُذِه َٛا٤ٔ،        َؾَُٝطٗز: ٔبَأ ََـا٤ٔ َعًَـ٢َ ايٖػـ ٍٔ ٚٔذِؿـٔظ َذـلِّ ايُػَط ٌَ ٔئرِؿـٔظ امَلـا
 ِِ ٔٗ ََُطاَعا٠ّ ٔيرِّٔك  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ٍٕ ٔي ََا  ِٔ َٔ ََا َِٜػَتٔحٗس   .(201)َؾََٝتَعٖس٣َ ٔإَي٢َ 

ِٔ اذَتِحٔط  ِٔ ُذِه ٍٔ امُلِػَتٔحسِّ َع َُٚد امَلا ٕٖ ُخُط ُ٘: ٔبَأ ِٕ َُٜحاَب َعِٓ ُٔ َأ ُِٔه ُٜٚ   ٍَ ََـا َِٜرَؿـُظ 
ًَِكـِسٔض      ٍٔ اذَتِحـٔط ٔي ََـا  ِٔ َٔـ ٔٔ اأَلِخٔص  ٍٔ امُلِػَتٔحسِّ َع ٞٔ ٔبامَلا ٘ٔ َِٜػَتِػٔٔٓٔ ِٝ ًَ َُٛض َع ٕٖ امَلِرُح اذَتِحٔط، أَل

ََا َِٜػ ََُتَصطَِّؾّا يف   ٔ٘ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٕٖ َ ِطَى امَلِرُح َُا َأ ٘ٔ، َن ًٔ َِٔث ٘ٔ َذَٝا٠ُ  ُّ ٔب ُٛ ٟٔ َ ُك ُ٘  اٖئص َتٔحٗس َيـ
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٘ٔ، َؾَِٝهَتٔػُب ٔبَصٔيَو ٍٕ َُٜتأجُط بٔٔ ََا ََُثاَب١ٔ َضِأؽُٔ  ُ٘ ُٜعَتَبُط ٔب ََا٤ٔ أَلْٖ ًُِػَط ََِصًََر١ْ ٔي  ٔ٘ ٍٕ ٔؾٝٔ ََا  ِٔ ََااّل َٔ  
ََا٤ٔ. ََٛؾا٤ٔ َذلِّ ايُػَط ٌُ بٔٔ ََٖصا َُٜعحِّ ٚ ٔ٘ ُ٘ ٔؾٝٔ ـَ َ ُصٗطُؾ َٖٛق  َغَِٝط اٖئصٟ َ 

َٖا اِغٔتِس َٖـا   )ب( َأ ٍٔ ٔإَيـ٢َ َغِٝٔط َٔ امَلا ٙٔ َعِٝ ُٚٔظ ّٔ َ َحا ٔٔ يف َعَس ِٖ ِِ ٔبٔكَٝأؽ اذَتِحٔط َع٢ًََ ايٖط ُٗ الُي
    َٞ َٔ َقـِس َضٔضـ ٔٗ ٕٖ امُلـِطَ  َََع ايَؿأضٔم، أَل ُ٘ ٔقَٝاْؽ  ُِ اذَتِحٔط، َؾَُٝطٗز: بَٔٔأْٖ ُ٘ ُذُه ًُ َُ ُٖا ال َِٜؿ َٔ

ُٖ ٔٔ املِط ٘ٔ َع٢ًََ ايَعِٝ َٖـا، ٔبٔدـالٔف        ٔبَكِصٔط َذكِّ ُٙ ٔإزي َغِٝٔط ٔٔ َؾـال ََٜتَعـٖسا َِٚقـَت ايـٖطٖ َْٛـ١ٔ 
َِٚقـَت    ُِٛجـَٛز  ٌُ امَل َُ َٞ َ ِؿ ٖٔ َٚ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١َٖٔ امَلِرُح ًِّْل ٔبٔص ََُتَع ََا٤ٔ  ٔٔ، َؾَأَزا٤ٔ َذلِّ ايُػَط ايٖسا٥

ٌُ اذَتِحُط امَل َُ ٍٕ، ٚٔبَصٔيَو َِٜؿ ََا  ِٔ َٔ  ُ٘ ََا َِٜػَتٔحٗس َي ٍَ امُلِػَتٔحٖس.اذَتِحٔط ٚ  ا

  َّ َََكـا  َِ ِٛ ُأٔقٝٔ َٔ َي ٔٗ ٕٖ امُلِطَ  ٘ٔ ََْظْط،أَل ََٖصا ايَؿأضَم ٔؾٝٔ  ٖٕ ِٔ َشٔيَو: ٔبَأ ِٕ َُٜحاَب َع ُٔ َأ ُِٔه ُٜٚ
َُا، ٔٗ ٔٗ ٔٔ يف اذَتِحٔط ٔيَتَؿاُب ُُٚجـ     ايٖسا٥  ّٔ ٍٔ امُلِػـَتٔحسِّ ٔيَعـَس ُٛا ٔبامَلـا ِِ َُٜاأيُب ََا٤َ َي ٕٖ ايُػَط َِٝس َأ ٙٔ َب ُٛٔز

    ٔٔ ٙٔ َعـ ِّ َٜـٔس ٙٔ ٔب١ٖٔٝٔٓ َنـ َٕ يف َٜٔس ٟٔ َنا ٍٔ اٖئص ُٛا ٔبامَلا َُا َطاَيُب ٣ََٛ اذَتِحٔط، ٚإْٖ ِِ ٔيَسِع ٔٔٗ َِٚقتََ َضِؾٔع
ٍُ امُلِػـَتٔحٗس        ٌُ امَلـا ٘ٔ ٔبـاذَتِحٔط، َؾـال َٜـِسُخ ِٝـ ًَ ِٔ َع ِٔ اذَتأن ِِ َشٔيَو ٔبُرِه ُٗ ِٖٓ َي ٘ٔ، َؾَت ايٖتَصٗطٔف ٔؾٝٔ

ًِ َُا ََٜؿا٤ُٔي ٘ٔ َن ِٕ ََٜتَصٖطَف ٔؾٝٔ ُ٘ َأ ًَ ِٔ اذَتِحٔط، َؾ ٘ٔ يف ُذِه ِٝ ًَ ُٛٔض َع  .َُِرُح

 :ايٖتِطٔجُٝٔس

ََ  ِٔ َٔ ُِ ًَ ُ٘ َ َعاَي٢َ َأِع ًٖ َّ َأَض٣َ ـ ٚاي ََا َ َكٖس ُٛٔع  ُُ ََا ِح  َٛ ُٖ ٙٔ امَلِػَأَي١ٔ  َٖٔص ٕٖ ايٖطأجَس يف  ـ َأ
ُُٛض )اذَتَٓٔؿ ُٗ ُِ ٘ٔ ادُت ِٝ ََٖب ٔإَي َٛ َش ُٖ َٖٔب ايٖؿأؾٔع١ٖٔٝ( ٚ ََِص ْ٘ يف  َِٚج ٍَ امُلِػَتحٖٔٔس ١ُٖٝ ٚامَلائٔه١ُٖٝٔٔ ٚ ٕٖ امَلا َأ

ُِ اذَتِحٔط،  ُ٘ ُذِه ًُ َُ ٘ٔ ال َٜؿ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ُٛٔض      ٔي ٘ٔ َنَتَصـٗطٔف َغِٝـٔط امَلِرُحـ ُ٘ ٔؾٝٔـ َؾَٝٔصٗس َ َصـٗطُؾ
ٍٔ اذَت ََا ِٔ يف  ّٔ اذُتِه َََع ٔقَٝا  ،ٔ٘ ِٝ ًَ ٞٔ:َع َُا َِٜأٔ  ََا٤ُ، ٚشٔيَو ٔي ُٙ ايُػَط ٟٔ َقَصَس  ِحٔط اٖئص

ََـا٤ٔ    -1 ََِصـًََر١َ ايُػَط ََٖب َضاَعـ٢َ  ََٖصا امَلِص  ٖٕ ُ٘       أَل ٔٔ، َؾٔطَعاَُٜتـ ََِصـًََر١َ امَلـٔسٜٔ َُـا َضاَعـ٢َ  َن
ُٛٔض َع ِٕ َِٜأُخَص امَلِرُح ِٔ َأ ٍٔ اذَتِحٔط َع َُا ٘ٔ ٔي ََا٤ٔ بٔٔٔرِؿٔظ َُِصًََر١ٔ ايُػَط ََا ٔي ُ٘ َؾ٦َِّٝا ٔإاٖل  ِٓ َٔ  ٔ٘ ِٝ ًَ

       ٍٕ ََـا ُ٘ َـٔ  ََـا َٜػـتٔحٗس َيـ ٔٔ َؾٔبَتـِطٔى  َُِصًََر١ٔ املٔسٜٔ ُ٘ ٔي َٖا ٔضَعاَُٜت ُ٘، َأ ُ٘ َٚ َهٗػَب ُِ َذَٝاَ  ُٜٔكٝٔ
٘ٔ امَلأي١ٖٔٝ.  َٔٛ ُٗٛٔض َٔ َنِب  ٔيًُٓ
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ُّ َ ِطٕٝٔٝٔل َع٢ًََ امَل -2 َٖبٔٔ ٔغَع١ْ َٚعَس ََٖصا امَلِص ٕٖ يف  ٘ٔ.أَل ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع  ِرُح

3-        ِِ ُٗـ َِ َي ٍٕ َؾُرٔهـ ََـا  ِٔ َٔـ  ٔٙ َٕ يف َٜـٔس ََا َنـا ََا٤ٔ ٔباذَتِحٔط اِقَتَصَطِت َع٢ًََ  ٣ََٛ ايُػَط ٕٖ َزِع أَل
    ٍٕ ََـا  ِٔ َٔـ  ُ٘ ََا اِغَتَحٖس َيـ َٖا  ٘ٔ، َأ َٔ ايٖتَصٗطٔف ٔؾٝٔ َٔ ََُٓٔع  ٚ ُ٘ ُٙ َعِٓ ٘ٔ َؾُطٔؾَعِت َُٜس ِٝ ًَ ٔباذَتِحٔط َع
 ٣ََٛ ِِ ٔيَسِع ٔٗ َِٚقَت َضِؾٔع ََّا  ُٚ ََِعُس  َٕ ُ٘ َنا ٘ٔ َأِباّل، أَلْٖ ُٛا ب ِِ َُٜاأيُب ََا٤َ َي ٕٖ ايُػَط َبِعَس َشٔيَو َؾٔإ

ٔ٘ ِٝ ًَ  . اذَتِحٔط َع
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 اخَلاِتَنِة

َٗا  ِٝ ٌَ ٔإَي َٖٛب  َ ٔٞ ِٖ ايََٓتا٥ٔٔخ اٖئت َٖ ٞٔ َأ ًٔ َُا َٜ ٌِ ٔؾٝٔ ٙٔ ايسَِّضاَغ١ٔ ُأَغحِّ َٖٔص  ايَبِرُث:َبِعَس 

(1     ٌُ َُ ُ٘، َؾـال َِٜؿـ ََٖتـ ٘ٔ ال ٔش ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٍَ امَلِرُح ََا  َٛ ُٖ ِٔ اذَتِحٔط  َُٛز ٔبُرِه ٕٖ امَلِكُص ( ٔإ
ٕٔ َجٔسٜٕٔس  ٌٔ َزِٜ ُٗ ِٔ َ َر َٔ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُُٛض َع َُُِٓع امَلِرُح ُ٘، ٚال ُٜ ٌِ َأَجًُ ِِ َٜٔر ٟٔ َي َٔ اٖئص اذَتِحُط ايٖسِٜ

.ٔ٘ َٖٔت  يف ٔش

ِٔ امُلِؿًٔـٔؼ    (2) ُٚٔز اِغـ ُُٚض ََُع  ٘ٔ، َؾ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ١ًَٖٝٔ امَلِرُح ِٖ َِ اذَتِحٔط ال ُِٜػٔكُط َأ ٕٖ ُذِه َأ
   ِٚ ُٛٔط َأ ِِ ٔيُػـُك ٔٗ ًَـِٝ ُٛٔض َع ِٔ َبٔك١ٖٔٝ َأِبَٓأف امَلِرُح َُِّْع َع ََُت  ُ٘ ّٔ َبأب اذَتِحٔط ٔإاٖل َأِْ يف َأِذَها

١ًٖٔٝٔ َأ ِٖ ٔٔ امُلِؿًٔٔؼ.َِْكٔص َأ ١ًٖٔٝٔ امَلٔسٜٔ ِٖ ٍٔ َأ َُا َٗا، َٚشٔيَو ٔيَه  ِبَرأب

(3      ٕٛ ِّ َعًَـ٢َ َِْرـ ٘ٔ بَٔٔصـالٔذ١ٖٔٝ ايٖتَصـٗطٔف امَلـأي ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُٗتَع امَلِرُح َٔ ايَبِرُث َ  ( َبٖٝ
ََِطِٜ َٔ َأ ِٝ ُ٘ َب ٘ٔ، َؾَراَي ِٝ ًَ َُٛضّا َع ََِرُح  ٔ٘ ِْٔٛ َََع َن ُٕٛص  َٔ ايٖتَصـٗطٔف  ََِدُص َٔ ٍُ: امَلُِٓع  ٖٚ ٔٔ; اأَل

ُ٘ ٔبـَبِعٔت ايٖتَصـٗطَؾأت     َُاُح َيـ ٞٔ: ايٖػ ََا٤ُ، ايٖثأْ ََٛؾا٤ٔ ٔبَرلِّ ايُػَط ًِ ِٔ اذَتِحٔط ٔي ٔإَِْؿاَشّا ٔيُرِه
ِٔ يف ايـَبِعٔت اآلَخـٔط،    َٛاَؾَك١ٔ اذَتـأن ُُ َٗا ٚٔب ََا٤ٔ يف َبِعٔط َٛاَؾَك١ٔ ايُػَط ُُ َنـايٖتَبٗطٔع   امَلأي١ٖٔٝ، ٔب

َٕ َبِعٕت. ُٚ ََا٤ٔ ُز ٕٔ َبِعٔت ايُػَط ُٛ ََٚض١ٔ َٚغَسأز ُزُٜ  ٚامُلَعا

ََـا  4)  َٛ ُٖ ٚ ،ُ٘ ِٓ َٔ َُُِٓع  ٍٔ اذَتِحٔط ال ُٜ ََا َُٚعّا يف  ََِؿُط ٘ٔ َذٖكّا  ِٝ ًَ ُٛٔض َع َُِرُح ًِ ٕٖ ٔي َٔ ايَبِرُث َأ ( َبٖٝ
َُا٤ٔ ٔ َح ُِ يف َْ ٔٗ ََا ُِٜػ ٚ ،ُ٘ ٘ٔ َذَٝاُ  ُّ ٔب ُٛ ََا٤ٔ.َ ُك ٕٔ ايُػَط ُٛ ََٚؾا٤ٔ ُزُٜ ُ٘ َع٢ًََ  ٘ٔ، ٔإَعا١َّْ َي  اَضٔ 

٘ٔ، َؾـال     5) ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع ٍٔ امَلِرُحـ ََا ِِ َأِبَراُب اذَتلِّ يف  ُٖ ََا٤َ  ٕٖ ايُػَط َٔ ايَبِرُث َأ ( َبٖٝ
ُِ اذَتِحـ   ِٛ َباَزَف ُذِهـ ًَ ٞٔ ايٖعَنا٠ٔ، َؾ ُُِػَتٔركِّ ِِ، َن ُٖ ٘ٔ َغُِٝط ٌُ ٔؾٝٔ ٍٔ   َِٜسُخ ِٛ ُٕ اذَتـ َٛال ٔط َذـ

ََـا٤ٔ      ََـَع ايُػَط  َٕ ُٛ ٞٔ ايٖعَنـا٠ٔ ال َٜـِسُخًُ َُِػَتٔركِّ  ٖٕ ٘ٔ َؾٔإ ٘ٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع ٍٔ امَلِرُح ََا َع٢ًََ 
َُُااَيَب١ٔ ٔبايٖعَنا٠ٔ. ًِ  ٔي

٘ٔ يف ايٖتَصٗطَؾأت ايٖت6) ٘ٔٔ إٔلِؾالٔغ ِٝ ًَ ُٛٔض َع  أي١َٔٝ: ( َذَصَط ايَبِرُث َ َصٗطَؾأت امَلِرُح
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ُ٘       )أ(  ََٖتـ ٘ٔ َ ِبَكـ٢َ ٔش ٘ٔ إٔلِؾالٔغـ ِٝـ ًَ ُُٛض َع ١َٖٔ: َؾـامَلِرُح ٕٔ ايٖثأبَت١ٔ يف ايٖص ُٛ ايٖتَصٗطَف يف ايٗسُٜ
ٌٔ َُِػَتِرَسَ ١َ اأَلَج  ِٚ ََُؤٖج١ًَٕ َأ  ٕٕ ُٛ ِٔ ُزُٜ َٔ ََا َؾا٤َ   ٌٔ ُٗ  .َبأيَر١ّ ٔيَتَر

ٕٔ َغِٝٔط ا ُٛ ِٔ. )ب( ايٖتَصٗطَف يف ايٗسُٜ ّٔ َعِكٔس ايٖػًَ ١َٖٔ َنٔإِبَطا  مُلِػَتٔكٖط٠ٔ يف ايصِّ

ُ٘ ٘ٔ َذَٝاُ  ُّ ٔب ُٛ َُا َ ُك ِِ،  :)د( ايٖتَصٗطَف ٔؾٝٔ ُٗ ُ٘ ََْؿَكُت َُ ًَِع  َ ِٔ ََ ٚ ٔ٘ َٖٛي٢َ اإٔلَِْؿاَم َع٢ًََ َِْؿٔػ َؾََٝت
.ٔ٘ ٍٔ ٔ َحاَضٔ  ََا ٘ٔ ٚيف َضِأٔؽ   ََٜٚتَصٖطُف يف اآلٔت َبَِٓعٔت

ُ٘ ٔبايٖتَبٗطٔع ٚامُلَراَبا٠ٔ: َ َصٗط )ز(  ُٙ ََْؿـَص،    َؾ ُٚ ِٕ َأَجـاُظ ََا٤ٔ، َؾـٔإ ٘ٔ َع٢ًََ ٔإَجاَظ٠ٔ ايُػَط َٛٗقٔؿ َََع َ 
ُِٓؿِص َٜ ِِ  .ٚٔإاٖل َي

 َٛ ُٖ ََٚض١ٔ:  ُٛٔز امُلَعا ُ٘ يف ُعُك ََٚض١ّ اِبٔتـَسا٤ّ،  )ٖـ( َ َصٗطَؾ ََُعا  ٔ٘ ََأي َٔ ايٖتَصٗطٔف يف  َٔ ُْٛع  ُُِٓ ََ
 َ ِٕ ِٕ َأَجاَظ َؾٔإ ِٔ، َؾٔإ ُْٛف َع٢ًََ ٔإَجاَظ٠ٔ اذَتأن ُِٛق ََ  ُ٘ ٕٖ َ َصٖطَؾ ِٚ ٔؾَطا٤ّ َؾٔإ َِٝعّا َأ َصٖطَف َب

ٌَ ُٙ َبَا ِِ ُٜٔحِع ِٕ َي ُ٘ ايَبَِٝع ٚايؿَِّطا٤َ ََْؿَص، ٚٔإ  .َي

ُُـ    ٕتِعـ َب َُُٕٚز ا٤َََٔطايُػ ٔتِعَب ُُُٕٜٔٛز أزَسَػٔبُ٘ َؾٗطَصَ  )ٚ(  ٘ٔ: ُٚذِه ََأيـ  ِٔ ِٔ  َٔـ ُ٘ َنُرِهـ
٘ٔ ََْؿَص  ُٛا ٔب ِٕ َأٔشُْ ََا٤ٔ َؾٔإ ٕٔ ايُػَط َُٛؾّا َع٢ًََ ٔإِش ُِٛق ََ ٘ٔ ايٖتَبٗطٔع ٚامُلَراَبا٠ٔ  َِٚج ٘ٔ َع٢ًََ  َ َصٗطٔؾ

 .ٌَ  ٚٔإاٖل َبَا

ٍٕ:      )ظ( ََـا  ِٔ َٔـ  ُ٘ ََـا َِٜػـَتٔحٗس َيـ ُ٘ يف  ٘ٔ    َ َصٗطَؾ ِٝـ ًَ ُٛٔض َع َُِرُحـ ًِ ٕٖ ٔي َُِاًَـَل   ٘ٔالٔغـ ِؾإٔلٔإ
َ٘ٔصٗطٔف ايٖت ِٝ ًَ ِٔ اذَتِحٔط َع ٍٕ َبِعَس ُذِه ََا  ِٔ َٔ  ُ٘ ََا َِٜػَتٔحٗس َي   .يف 

َٔ ُٔٝٔ ٘ٔ َضبِّ ايَعاَي ًٖ ُُِس ٔي  ٚاذَت
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 ( يػإ ايعطب )زٕٚ(،  اد ايعطٚؽ )ؾصٌ ايساٍ َع ايٕٓٛ(، شتتاض ايصراح )ز ٟ ٕ(.1)

 )زإ(. 1/205( املصباح املٓس 2)

 .1/307( املطجع ايػابل، املعحِ ايٛغٝط 3)

 . 1/164( طًب١ اياًب١ 4)

 . 166بـ:  ايتٛقٝـ ع٢ً َُٗات ايتعاضٜـ( 5)

 .1/307( املعحِ ايٛغٝط 6)

 1/175( ايػابل، املؿطزات يف غطٜب ايكطلٕ 7)

 .5/157ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  (8)

 .2/71( َٓس ادتًٌٝ 9)

 .3/377،  ؿػس ايكططيب 1/327( أذهاّ ايكطلٕ البٔ ايعطبٞ 10)

 .2/100ات ، ؾطح َٓت٢ٗ اإلضاز4/149( املبسع 11)

 -بتصـطف، يعًـٞ ذػـب اهلل، ط. ادتـبالٟٚ      82( ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ ٚايتعاَـٌ بايـسٜٔ بــ:    12)
 ّ.1976ايكاٖط٠ غ١ٓ 

( يػإ ايعطب، شتتاض ايصراح )عري(، ايكاَٛؽ احملٝط ٚ اد ايعطٚؽ )ؾصٌ ايعري َع ايٓـٕٛ(،  13)
 املصباح املٓس )ايعري(.

 املطاجع ايػابك١.( 14)

 .1/272، املاًع ع٢ً أبٛاب املكٓع 1/251 ( أْٝؼ ايؿكٗا15٤)

 ( املصباح املٓس )بطف(.16)

، املسخٌ يف ايتعطٜـ بايؿك٘ اإلغالَٞ، يؿًيب ستُـس َصـاؿ٢، بــ:    1/349( نتاب ايهًٝات 17)
 .1969، ط. زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، غ١ٓ: 413
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 .1/349، نتاب ايهًٝات 1/285( املاًع ع٢ً أبٛاب املكٓع 18)

  ايكاَٛؽ احملٝط َاز٠ )ٍَٛ(.يػإ ايعطب،  (19)

 (.5/50(، ٚايسض املدتاض )6/449( ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ )20)

  .(2/17املٛاؾكات )(، 187ٚ/ 1(، ايكٛاْري ايؿك١ٝٗ )50/ 5َٛاٖب ادتًٌٝ )( 21)

(، َٚػـ  احملتـاد   118/ 3(، ٚذاؾـ١ٝ ايبحسَـٞ )  1/374( املٗصب يف ؾك٘ اإلَاّ ايؿـاؾعٞ ) 22)
 (.197ٓظا٥ط يًػٝٛطٞ )/(، ٚاألؾباٙ ٚاي2/274)

 (.3/146(، ٚنؿاف ايكٓاع عٔ َذي اإلقٓاع )4/9( املبسع يف ؾطح املكٓع )23)

 ( يػإ ايعطب )ذحط(، شتتاض ايصراح )ح د ض(،  اد ايعطٚؽ )ؾصٌ اذتا٤ امل١ًُٗ َع ايطا٤(.24)

 .8/88، ايبرط ايطا٥ل 6/143( ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 25)

 .5/57ًٌٝ ، َٛاٖب ادت3/292ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ ( 26)

 .2/300، ٚاإلقٓاع يًؿطبٝ  1/256، َٚعٓاٙ يف نؿا١ٜ األخٝاض 1/104اإلقٓاع يًُاٚضزٟ ( 27)

 .3/416، نؿاف ايكٓاع 2/155ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات  (28)

 .2/355ذاؾ١ٝ قًٝٛبٞ ٚعُس٠ ( 29)

 .2/155ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات ، 5/272اإلْصاف يًُطزاٟٚ  (30)

 يعطٚؽ )ؾصٌ ايساٍ َع ايٕٓٛ(، شتتاض ايصراح )ز ٟ ٕ(.( يػإ ايعطب )زٕٚ(،  اد ا31)

 ( يػإ ايعطب، املصباح املٓس )ؾًؼ(،  اد ايعطٚؽ )ؾصٌ ايؿا٤ َع ايػري(.32)

 .6/163، ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 8/94( ايبرط ايطا٥ل 33)

 .5/32، ايتاد ٚاإلنًٌٝ 3/261( ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ 34)

 .4/5، ايٛغٝط 2/301اإلقٓاع يًؿطبٝ   (35)

 .4/306، املبسع 4/265املػ   (36)

 . 2/332أبٍٛ ايػطخػٞ  ،4/335نؿـ األغطاض ( 37)
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 .4/350نؿـ األغطاض  (38)

 .2/337ؾطح ايتًٜٛس ع٢ً ايتٛضٝس ، 4/335نؿـ األغطاض ، 2/220ايتكطٜط ٚايتربس ( 39)

  شممت٘.َٚاز٠:  املصباح املٓس،، ٚشَِيػإ ايعطب، َٚاز٠: ( 40)

 .1/222غطٜب ايكطلٕ ( ايتبٝإ يف  ؿػس 41)

 .3/379ايؿطٚم  (42)

، 5/372َـٓس ادتًٝـٌ   ، 3/382، إزضاض ايؿطٚم ع٢ً أْٛاض ايؿطٚم 4/336نؿـ األغطاض ( 43)
ادتُــٌ ؾــطح املــٓٗخ ، 2/406ذاؾــ١ٝ ايبحسَــٞ ، 1/105ؾــطح ايكٛاعــس ايؿكٗٝــ١ يًعضقــا 

3/311. 

أؾاض إيٝ٘ ايبحسَـٞ   ٖـ( 365- 291) ؾدط اإلغالّ غٝـ ايسٜٔ ايكؿاٍ ايؿاؾعٖٞصا اختٝاض ( 44)
، 2/220ايتكطٜط ٚايتربس ٚمل ٜٓػب٘ إيٝ٘، ْٚػب٘ إيٝ٘ غسٙ َٔ اذتٓؿ١ٝ،أْظط:  2/406يف ذاؾٝت٘ 

 .4/338، نؿـ األغطاض 2/249 ٝػس ايترطٜط 

 .2/15أغ٢ٓ املاايب يف ؾطح ضٚض اياايب  (45)

ؾــطح املٓٗــاد  ، ادتُــ3/381ٌ، ايؿــطٚم 3/172، بًػــ١ ايػــايو 3/210( ايؿــطح ايهــبس 46)
 . 2/15أغ٢ٓ املاايب يف ؾطح ضٚض اياايب ، 3/226

، ايهـايف يف ؾكـ٘   5/96، َٛاٖـب ادتًٝـٌ   5/281، ايسض املدتـاض  2/261( ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 47)
، حتؿـ١ اذتبٝـب عًـ٢ ؾـطح ارتاٝـب املعطٚؾـ١       2/312، اإلقٓاع يًؿطبٝ  1/398أٌٖ املس١ٜٓ 

 . 4/179ؿطٚع ، اي4/248، املبسع 3/95حباؾ١ٝ ايبحسَٞ 

 ( يػإ ايعطب، ايكاَٛؽ احملٝط، املصباح املٓس )يعّ(.48)

 1/131قٛاطع األزي١ يف األبٍٛ ، 1/44، ايتكطٜط ٚايتربس 1/452قٛاعس ايؿك٘ يًربنيت ( 49)

 .2/823يػإ ايعطب )يعّ(، املعحِ ايٛغٝط  املصباح املٓس، (50)

 .3/210ايؿطح ايهبس  (51)
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ايــصخس٠  ،3/316 ايتــاد ٚاإلنًٝــٌ ،4/47 بــٝري اذتكــا٥ل ، 5/191املبػــٛط يًػطخػــٞ  (52)
ؾـطح َٓتٗـ٢ اإلضازات   ، 4/180ايؿـطٚع  ، 3/235ايٛغـٝط   2/357إعا١ْ اياـايبري  ، 4/78
2/123. 

َٚا بعسٖا، ط. زاض ايهتاب اذتـسٜث،   518( املسخٌ يًؿك٘ اإلغالَٞ، حملُس غالّ َسنٛض بـ: 53)
 . ٖـ1996ايابع١ ايثا١ْٝ غ١ٓ:  –ايكاٖط٠ 

، ٚبرر٘ 2348، ذسٜث ضقِ: 2/67، ٚاذتانِ 95، ذسٜث ضقِ: 4/230ايساضقا  ( ضٚاٙ 54)
 َطؾٛعّا. نعب بٔ َايو عٔ أبٝ٘ع٢ً ؾطط ايؿٝدري، ٚٚاؾك٘ ايصٖيب، َٔ ذسٜث 

( باب اغـترباب ايٛضـع َـٔ ايـسٜٔ،     4، نتاب املػاقا٠، )3/1191( ضٚاٙ َػًِ يف ايصرٝس 55)
 . 1556ذسٜث ضقِ: 

 .3/106يب١ٝٗ ايػطض ا (56)

 .2/770ٛطأ ( ضٚاٙ َايو يف امل57)

 .4/238إعا١ْ اياايبري  (58)

، االعتصـاّ  1/424، إجاب١ ايػـا٥ٌ ؾـطح بػٝـ١ اآلَـٌ     53ـ: ايؿٛا٥س يف اختصاض املكابس ب( 59)
 .2/333، املٛاؾكات 2/113

 .1/424( إجاب١ ايػا٥ٌ ؾطح بػ١ٝ اآلٌَ 60)

 .65ًسنتٛض عبس ايٖٛاب خالف بـ: ، عًِ أبٍٛ ايؿك٘ ي2/57( إعالّ املٛقعري 61)

 .1/30( املٛاؾكات 62)

 .2/10املٛاؾكات  (63)

 .2/11( املٛاؾكات 64)

 .3/66إعا١ْ اياايبري ( 65)

 .3/381ايؿطٚم ( 66)
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، ايهـايف يف ؾكـ٘   5/96، َٛاٖـب ادتًٝـٌ   5/281، ايسض املدتـاض  2/261( ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 67)
، حتؿـ١ اذتبٝـب عًـ٢ ؾـطح ارتاٝـب املعطٚؾـ١       2/312، اإلقٓاع يًؿطبٝ  1/398أٌٖ املس١ٜٓ 

 . 4/179، ايؿطٚع 4/248، املبسع 3/95حباؾ١ٝ ايبحسَٞ 

، ادتُــٌ ؾــطح املٓٗــاد 3/381، ايؿــطٚم 3/172، بًػــ١ ايػــايو 3/210ايؿــطح ايهــبس  (68)
3/226. 

 .3/381ايؿطٚم ( 69)

 .3/381( املطجع ايػابل 70)

 .4/277نؿـ األغطاض ( 71)

ٛاَت غايتٛضٝس يف ذٌ ، 2/337ؾطح ايتًٜٛس ع٢ً ايتٛضٝس  ،2/332أبٍٛ ايػطخػٞ ( 72)
 .2/336ايتٓكٝس 

 . 2/332أبٍٛ ايػطخػٞ  ،4/335نؿـ األغطاض ( 73)

 .2/337ؾطح ايتًٜٛس ع٢ً ايتٛضٝس ، 4/335نؿـ األغطاض ، 2/220ايتكطٜط ٚايتربس ( 74)

 .4/350نؿـ األغطاض  (75)

 .2/337ؾطح ايتًٜٛس ع٢ً ايتٛضٝس ( 76)

 .4/177ضٚض١ اياايبري ، 3/68عا١ْ اياايبري إ (77)

ــل ( 78) ــسا٥ع ايصــٓا٥ع ، 8/94ايبرــط ايطا٥ ــٌ ، 7/169ب ــاد ٚاإلنًٝ ايؿــطح ايهــبس ، 5/37ايت
 .4/342املبسع ، 4/100ايؿطٚع ، 3/66إعا١ْ اياايبري ، 2/146َػ  احملتاد ، 3/263

ايتـاد ٚاإلنًٝـٌ   ، 3/264 ايؿطح ايهـبس ، 8/94ايبرط ايطا٥ل ، 3/285اهلسا١ٜ ؾطح ايبسا١ٜ ( 79)
ايهايف يف ؾكـ٘ ابـٔ ذٓبـٌ    ، 4/221ايؿطٚع ، 1/101ايتٓبٝ٘ ، 4/127ضٚض١ اياايبري ، 5/40
2/167. 

 .3/381ايؿطٚم ( 80)
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ايؿـطح ايهـبس   ، 5/32ايتـاد ٚاإلنًٝـٌ   ، 8/94ايبرط ايطا٥ل ، 27/37املبػٛط يًػطخػٞ ( 81)
، 421، 3/420ؿـاف ايكٓـاع   ن، 1/49َٓٗخ اياالب ، 346، 1/345ؾتس ايٖٛاب  3/263

 .2/155ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات 

ايؿـطح ايهـبس   ، /5ايتـاد ٚاإلنًٝـٌ   ، 27/37املبػـٛط يًػطخػـٞ   ، 5/202 بٝري اذتكا٥ل ( 82)
ؾـطح  ، 2/223ايـطٚض املطبـع   ، 3/65إعاْـ١ اياـايبري   ، 2/303اإلقٓاع يًؿطبٝ   ،3/265

 .2/161َٓت٢ٗ اإلضازات 

اجملُــٛع ، 1/610ذاؾـ١ٝ ايعــسٟٚ  ، 6/662ابــٔ عابــسٜٔ  ذاؾـ١ٝ ، 2/220ايبرـط ايطا٥ــل   (83)
 .1/219احملطض يف ايؿك٘ ، 3/28اإلْصاف يًُطزاٟٚ ، 1/411َػ  احملتاد ، 5/459

 .21/148املٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ ( 84)

، 5/308اجملُٛع ، 2/6بسا٥ع ايصٓا٥ع ، 2/218ايبرط ايطا٥ل  ،254، 1/253 بٝري اذتكا٥ل ( 85)
ــاد ، 132ـ: بــايػــطاد ايٖٛــاد  ــسع ، 3/24اإلْصــاف يًُــطزاٟٚ ، 1/411َػــ  احملت املب

 .2/176نؿاف ايكٓاع ، 300، 2/299

 نـاْٛا  ذٝـث  ايؿكـطا٤  إزي ٚ ـطز  األغٓٝا٤ َٔ ايصسق١ أخص باب ايعنا٠، نتاب ايبداضٟ، أخطج٘ (86)
ّ  ٚؾـطا٥ع  ايؿـٗاز ري  إزي ايـسعا٤  بـاب  اإلميإ، نتاب َٚػًِ، ،1426 بطقِ ،2/128  اإلغـال
 .19 بطقِ ،1/50

 .2/451 املكٓع ع٢ً ايهبس ايؿطح ،3/310 ايهبس ( اذتا87ٟٚ)

 .2/692 املكٓع ع٢ً ايهبس ايؿطح ،3/310 ايهبس اذتاٟٚ ،2/46بسا٥ع ايصٓا٥ع ( 88)

 يف عبٝـس  أبٛ ،593 بطقِ ،1/253 ايسٜٔ يف ايعنا٠ باب ايعنا٠، نتاب املٛطأ، يف َايو ( أخطج89٘)
ٞ  ،442ص جيب، ال َٚا ؾٝٗا، جيب َٚا ٚايسٜٕٛ، ايتحاضات يف ايصسق١ باب األَٛاٍ،  ٚايبٝٗكـ

ٔ  ،4/148 ايصسق١ َع ايسٜٔ باب ايعنا٠، نتاب ايهرب٣، ايػٓٔ يف ٞ  ٚابـ  َصـٓؿ٘،  يف ؾـٝب١  أبـ
 ايـطظام  ٚعبس ،10650 بطقِ ،4/315 ايسٜٔ عًٝ٘ ٜهٕٛ ايطجٌ يف قايٛا َا باب ايعنا٠، نتاب
 .7068 بطقِ ،4/92 ؾطٌ يف إال ٠ظنا ال باب ايعنا٠، نتاب َصٓؿ٘، يف
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عٔ ايػا٥ب أْ٘ مسـع  ٚاأل ط أبً٘ يف برٝس ايبداضٟ يف نتاب االعتصاّ، باب شنط املٓرب، 
 ًدـٝص اذتـبس   ، خالؾّا ملا جا٤ يف األ ـط بٗـصا ايًؿـظ.    مل ٜعز ع٢ً ٖصاع عثُإ ع٢ً َٓرب ايٓيب 

عًـ٢   3/342ايػـبٌٝ   ، ٚبرر٘ األيباْٞ يف إضٚا٤ ايػًٝـٌ يف ختـطٜخ أذازٜـث َٓـاض    2/163
 ؾطط ايؿٝدري. 

ٌ  يف إال ظنـا٠  ال بـاب  ايعنا٠، نتاب يف َصٓؿ٘ يف ايطظام عبس يؿظ ٖصا (90) بـطقِ:   ،4/492 ؾطـ
7068. 

 .2/291املػ  ، 1/385ؾطح ايعضنؿٞ ، 2/160املبػٛط يًػطخػٞ ( 91)

 .5/308 اجملُٛع ،2/162 ايكسٜط ؾطح ؾتس ،2/384 ايصٓا٥ع بسا٥ع ،1/274 ايؿكٗا٤ حتؿ١ (92)

ِٔ َبِعٔس﴿يكٛي٘  عازي:  (93) ٕٔٔبٔب١ٕٖٝ َُٜٛٚ َٔ ِٚ َزِٜ َٗا َأ  ز. 11شايٓػا٤: ﴾ٞ ٔب

، ٚيؿظـ٘  2/693 بـايٓؿؼ  ايٓؿكـ١  بـاب  ايعنا٠، نتاب جابط، ذسٜث َٔ َػًِ أخطجٖ٘ٚٛ َا  (94)
ابسأ بٓؿػو ؾتصسم عًٝٗا ؾإٕ ؾطٌ ؾ٤٢ ؾألًٖو ؾإٕ ؾطٌ عٔ أًٖو ؾ٤٢ ؾًـص٣ قطابتـو   »

 «.قطابتو ؾ٤٢ ؾٗهصا ٖٚهصا ؾإٕ ؾطٌ عٔ ش٣

   . كسّ ختطجي٘ ٚاذتسٜث، 2/182 اإلضازات َٓت٢ٗ ؾطح ،2/451 املكٓع ع٢ً ايهبس ( ايؿطح95)

 .1/95ايهايف البٔ عبسايرب  ،1/481ايسغٛقٞ  ( ذاؾ96١ٝ)

  .2/51 ٚعُس٠ قًٝٛبٞ ذاؾ١ٝ ،2/197 اياايبري ضٚض١ ،1/464 ( املٗصب97)

  .6/339 ايهبس ؿطحاي َع اإلْصاف 2/300 ( املبسع98)

 َٔ ايبرث. 19، 18اْظط بـ  (99)

ٖٛ: ايكاضٞ ايكاغِ بٔ غالّ ايبػسازٟ ايؿكٝ٘ باذب ايتصاْٝـ، نـإ أذـس   أبٛ عبٝس ٖٛ:  (100)
أ١ُ٥ ايسْٝا باذب ذسٜث ٚؾك٘ ٚزٜٔ ٚٚضع، ٚ ك٘ أبٛ ذامت ٚابٔ ذبإ ٚأبٛ زاٚز ٚحي٢ٝ بٔ 

 .403/  12 اضٜذ بػساز ، 496/  4ٖـ.  ٗصٜب ايتٗصٜب 213َعري،  ٛيف غ١ٓ 

َـٔ  ستُس بٔ َػًِ بٔ عبٝس اهلل بٔ عبس اهلل بٔ ؾـٗاب ايعٖـطٟ املـسْٞ    اإلَاّ اذتاؾظ ٖٛ: ( 101)
ٖـ، ض٣ٚ عٔ: غٌٗ بٔ غعس، ٚأْـؼ، ٚجـابط ضضـٞ اهلل عـِٓٗ      51 ابعٞ املس١ٜٓ، ٚيس غ١ٓ 



 ٖـ1435 شٚ اذتح١( 63زت١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )   128

ٖٚـٛ   ٚغسِٖ، ٚض٣ٚ عٓ٘: عاا٤ بٔ أبٞ ضباح، ٚعُطٚ بٔ زٜٓاض، ْٜٚٛؼ بٔ ٜعٜس ٚغسِٖ،
 9/395اْظـط  طتتـ٘ يف:  ٗـصٜب ايتٗـصٜب     . ٖـ124 ك٘ ؾكٝ٘ َتؿل ع٢ً إ كاْ٘، ٚ ٛيف غ١ٓ 

 .160،  طت١ ضقِ: 5/326، ٚغس أعالّ ايٓبال٤ 734 طت١ ضقِ: 

ٍ  َٔ بسقت٘ ٚجٛب يف ايٓاؽ َا اختًـ باب األَٛاٍ،نتاب  يفأخطج٘  (102) -506ص األَـٛا
 .1543 بطقِ ،507

. إال أْ٘ َكبـٍٛ عٓـس   2/114 أبٍٛ ايػطخػٞح١ عٓس اذتٓؿ١ٝ َاًكّا. قٍٛ ايتابعٞ يٝؼ حب( 103)
املايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاذتٓاب١ً يف أذس ايٛجٗري عٓسِٖ ٚعسٚٙ نكٍٛ ايصـرابٞ، ٚشيـو بكٝـس    
اْؿطازٙ ب٘ ٚمل خيايـ ْص أٚ إتاع أٚ قٝاؽ ؾٝهٕٛ ستـت اجتٗـاز، ال ٜعـسّ ؾٝـ٘ اغـتٓاز إزي      

ٗاب ايعٖطٟ ٚاضز٠ نسيٌٝ ملـصٖب َـٔ قبٛيـٛا قـٍٛ     غ١ٓ، أٚ  كًٝس يصرابٞ، ٚؾت٣ٛ ابٔ ؾ
ــصاٖبِٗ. اْظــط:   ــابعٞ بؿــطط٘ يف أبــٍٛه هَ ، اإلذهــاّ يآلَــسٟ 4/129املٛاؾكــات ايت

 .4/156إعالّ املٛقعري ، 1/105 املػتصؿ٢، 301، 1/300

ٔ  ذـسٜث  َٔ ايػا١ُ٥، ظنا٠ يف باب ايعنا٠، نتاب زاٚز، أبٛ ( أخطج104٘) ِ  عُـط  ابـ ، 1568 بـطق
ٌ  ظنـا٠  يف جـا٤  َا باب ايعنا٠، نتاب َصٟ،. ٚايرت1569 ِ  ٚايػـِٓ،  اإلبـ ٔ  ،621 بـطق  ٚابـ
 ذػـٔ،  ذـسٜث : ايرتَصٟ ٚقاٍ ،1798 بطقِ ٚايػِٓ بسق١ اإلبٌ باب ايعنا٠، نتاب َاج٘،
 .ايؿكٗا٤ عا١َ عٓس ٖصا ع٢ً ٚايعٌُ

 .2/300 املبسع ،2/452 املكٓع ع٢ً ايهبس ( ايؿطح105)

 َـا  أَا ايباطٓـ١  ٚاملٛاؾٞ، ٚايثُاض نايعضع إخؿاُٙ ميهٔ ال َا :ٖط٠ايظا املعنا٠ باألَٛاٍاملطاز  (106)
ّ 5/309اجملُٛع ايتحاض٠.  ٚعطٚض ٚايؿط١ ايصٖب َٔ إخؿاُٙ أَهٔ  ايػـًاا١ْٝ  ، األذهـا
1/128. 

اجملُـٛع  ، 1/212اإلقٓـاع يًؿـطبٝ    ، 2/175إعاْـ١ اياـايبري   ، 1/212اإلقٓاع يًؿـطبٝ   ( 107)
 .2/331املبسع ، 2/257ايؿطٚع ، 3/28اإلْصاف يًُطزاٟٚ ، 5/309
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ًـسٜٔ عًـ٢   ادتاذس ياملُاطٌ ٚعنا٠ ع٢ً امل٤ًٞ ٚاملؿًؼ ٚايٚجٛب ٖصا املصٖب ٜٚٓب  ع٢ً 
ِ  ٝحبؾ ايػٛا٤، ذاؾـ١ٝ   كـسميّا هلـا يهْٛٗـا زٜٓـّا هلل  عـازي.      يف اذتـاٍ   ايعنـا٠  إخـطاد  عًـٝٗ

 .2/404ايبحسَٞ 

عًٝ٘; ؾصٖب ايؿاؾع١ٝ إزي إٔ ايعنا٠  ٚألبراب ٖصا املصٖب  ؿصٌٝ يف ذاي١ املؿًؼ احملحٛض
ال ميٓعٗا ايسٜٔ عٓس ايٛجٛب، أَا اذتٓابًـ١ ؾؿـططٛا إَهـإ األزا٤; ؾـإشا نـإ اذتحـط عًـ٢        
املؿًؼ بعس إَهإ أزا٥ٗا ؾال  ػكط، أَا يٛ ذحط عًٝ٘ قبٌ اإلَهإ ؾتػـكط، نُـا يـٛ  ًــ     

 .2/257يؿطٚع ا، 2/344املػ  ، 5/308اجملُٛع ، 1/212اإلقٓاع يًؿطبٝ  َاي٘. 

ٚجيُع بري ايٛجٗري إٔ َكصـٛز ايؿـاؾع١ٝ بـايٛجٛب: ٖـٛ ايـتُهٔ َـٔ األزا٤، ٚ عـبسِٖ        
 .2/53 ٚعُس٠ قًٝٛبٞ بايٛجٛب يتعًك٘ باألزا٤ ألْ٘ ؾعٌ املهًـ. ذاؾ١ٝ

 .1/137غا١ٜ ايبٝإ ؾطح ظبس ابٔ ضغالٕ  (108)

 .6/339 ايهبس ايؿطح َع اإلْصاف (109)

 ث.َٔ ايبر 19، 18اْظط بـ ( 110)

 .2/451 املكٓع ع٢ً ايهبس ايؿطح ،2/163 ايكسٜط ؾتس ،3/384 ايصٓا٥ع بسا٥ع (111)

( ال بسق١ إال عٔ هٗـط غٓـ٢   7، نتاب ايعنا٠، باب )2/518أخطج٘ ايبداضٟ يف برٝر٘  (112)
 عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضضٞ اهلل عٓ٘. 1360بطقِ: 

  .3/311 ايهبس اذتاٟٚ ،3/129 ( األ113ّ)

ٌ  أمحـس : يًسنتٛض املعابط٠ كا ٘ٚ ابٝ املسٜٔ ظنا٠ ( حبث114)  ايتاغـع  ايعـسز  ايعـسٍ،  زتًـ١  يف ارتًٝـ
 .34ص ٖـ،1427 ستطّ يؿٗط ٚايعؿطٕٚ،

ٌ  يف قـايٛا  َا باب ايعنا٠، نتاب َصٓؿ٘، يف ؾٝب١ أبٞ ابٔ ( أخطج115٘) ٕ  ايطجـ ٘  ٜهـٛ ٔ  عًٝـ  ايـسٜ
 .10555 بطقِ ،4/414

 .2/277( املس١ْٚ 116)

 .4/149 ايٓكٞ ( ادتٖٛط117)
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 .311-3/310 بسايه ( اذتا118ٟٚ)

 .1/281ايهايف يف ؾك٘ ابٔ ذٓبٌ  (119)

، ضٚضـ١ اياـايبري   2/167، ذاؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً نؿا١ٜ اياايب 5/131( ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 120)
 . 4/288، ايؿطٚع 4/128

 ( املطاجع ايػابك١.  121)

 .2/167، ذاؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً نؿا١ٜ اياايب 2/146ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً خًٌٝ  (122)

 .5/266اْٞ ع٢ً ؾطح ايعضقاْٞ ذاؾ١ٝ ايبٓ (123)

 .2/258ذاؾ١ٝ قًٝٛبٞ ٚعُسٙ  (124)

 .218اغتٝؿا٤ ايسٜٕٛ يف ايؿك٘ اإلغالَٞ بـ:  (125)

 .3/311، نؿاف ايكٓاع: 3/264ْٗا١ٜ احملتاد: ، 1/326األؾباٙ ٚايٓظا٥ط ( 126)

، 380/ 5، َٓس ادتًٝـٌ  2/154، بسا١ٜ اجملتٗس 5/212، ايسض املدتاض 6/158ايبرط ايطا٥ل  (127)
، ؾطح َٓتٗـ٢ اإلضازات  5/103، اإلْصاف 3/53، اإلقٓاع يًؿطبٝ  193/ 4ْٗا١ٜ احملتاد 

2/220. 

 .3/381ايؿطٚم ( 128)

، ايكـٛاْري ايؿكٗٝـ١   2/154، بساٜـ١ اجملتٗـس   4/113،  بٝري اذتكا٥ل 7/82ؾطح ؾتس ايكسٜط  (129)
اإلضازات ، ؾـطح َٓتٗـ٢   4/327، املػ  9/245، ؾتس ايععٜع 1/309، املٗصب 178بـ: 
4/333 ،334. 

، ايكـٛاْري ايؿكٗٝـ١   2/154، بساٜـ١ اجملتٗـس   4/113،  بٝري اذتكا٥ل 7/82ؾطح ؾتس ايكسٜط  (130)
 .4/149، املبسع 4/333، املػ  4/11، ضٚض١ اياايبري 1/309، املٗصب 178بـ: 

 .1/309، املٗصب 7/82ؾطح ؾتس ايكسٜط  (131)

 .178بـ:  ، ايكٛاْري ايؿك2/154١ٝٗبسا١ٜ اجملتٗس ( 132)

 .3/53، اإلقٓاع يًؿطبٝ  2/154بسا١ٜ اجملتٗس  (133)
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 .653اغتٝؿا٤ ايسٜٕٛ يف ايؿك٘ اإلغالَٞ بـ:  (134)

، ايكـٛاْٝري  5/42، ايتـاد ٚاإلنًٝـٌ   5/199،  بـٝري اذتكـا٥ل   4/150ذاؾ١ٝ ابٔ عابـسٜٔ  ( 135)
 .  1/652، ايؿطٚع 4/488، املػ  3/103، ايػطض ايب١ٝٗ 347ايؿك١ٝٗ بـ: 

 .5/199،  بٝري اذتكا٥ل 4/150ؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ ذا (136)

 .347، ايكٛاْٝري ايؿك١ٝٗ بـ: 5/42ايتاد ٚاإلنًٌٝ  (137)

 .3/103ايػطض ايب١ٝٗ  (138)

 .1/652، ايؿطٚع 4/488املػ   (139)

 َطاجع َصاٖب ايؿكٗا٤ ايػابك١. (140)

يـب أٚيـٞ   ، َاا3/103، ايػطض ايبٗٝـ١  5/42، ايتاد ٚاإلنًٌٝ 4/150ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  (141)
 َٚا بعسٖا. 3/390اي٢ٗٓ 

 .1/433، َٓت٢ٗ اإلضازات 4/150ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  (142)

 .1/652، ايؿطٚع 4/488املػ   (143)

 .2/290، ذاؾ١ٝ قًٝٛبٞ ٚعُس٠ 5/42ايتاد ٚاإلنًٌٝ  (144)

 ( َٔ ٖصا ايبرث.10 كسّ ختطجي٘ بؿر١ ضقِ )( 145)

 .3/106ايػطض ايب١ٝٗ  (146)

 .493، 4/492املػ   (147)

، ايتـاد  3/271، ذاؾـ١ٝ ايسغـٛقٞ   5/199،  بـٝري اذتكـا٥ل   4/150ذاؾ١ٝ ابٔ عابـسٜٔ   (148)
، 4/488، املػـ   2/290، ذاؾ١ٝ قًٝٛبٞ ٚعُـس٠  3/106، ايػطض ايب١ٝٗ 5/42ٚاإلنًٌٝ 
 .1/652ايؿطٚع 

 املطاجع ايػابك١. (149)

 .1/652، ايؿطٚع 4/488املػ   (150)
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، ايتـاد  3/271، ذاؾـ١ٝ ايسغـٛقٞ   5/199كـا٥ل  ،  بـٝري اذت 4/150ذاؾ١ٝ ابٔ عابـسٜٔ  ( 151)
 .2/290، ذاؾ١ٝ قًٝٛبٞ ٚعُس٠ 3/106، ايػطض ايب١ٝٗ 5/42ٚاإلنًٌٝ 

، 3/66إعاْــ١ اياــايبري ، 3/186، األّ 24/163، املبػــٛط 7/327ؾــطح ؾــتس ايكــسٜط  (152)
 .2/373، َاايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 4/485املػ٢ٓ 

 .215، 2/214، بسا١ٜ اجملتٗس 5/263ذاؾ١ٝ ارتطؾٞ  (153)

 .2/215، بسا١ٜ اجملتٗس 3/262ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ  (154)

 .2/76، أقطب املػايو 5/263ذاؾ١ٝ ايعسٟٚ  (155)

 .3/635، ؾتا٣ٚ قاضٞ خإ 6/151ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  (156)

 .6/151ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  (157)

 .5/238، اإلْصاف 1/162 ( اهلسا١ٜ ألبٞ ارتااب158)

 .4/487املػ   (159)

، املٗــصب 4/130، ضٚضــ١ اياــايبري 5/39، َٛاٖــب ادتًٝــٌ 3/265 ذاؾــ١ٝ ايسغــٛقٞ (160)
 .5/283، اإلْصاف 4/311، املبسع 1/328

 .2/278، ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات 4/130ضٚض١ اياايبري  (161)

 .4/486، املػ  4/315ْٗا١ٜ احملتاد  (162)

 .4/130ضٚض١ اياايبري  (163)

 .1/328املٗصب  (164)

 املطجع ايػابل. (165)

 .4/111املبسع  (166)

 .4/464ايؿطد ايهبس يًُكسغٞ  (167)

 .1/328املٗصب  (168)

 .3/355، نؿام ايكٓاع 1/320، املٗصب 3/241ايؿطح ايهبس يًسضزٜط  (169)



 133         ز. أمحس بٔ عبسادتٓباض ايٓؿعيب      ...سٜٕٛ ٚاألعٝإ ٚايتصطؾات املاي١ٝاي 

 .5/62، ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ 6/151ذاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  (170)

 .9/274، اهلسا١ٜ 5/62ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ  (171)

 .1/328، املٗصب 4/130ضٚض١ اياايبري  (172)

 َٔ ايبرث. 34ظط بـ: اْ (173)

، ْٗاٜـ١  1/328، املٗـصب  3/265، ٚذاؾ١ٝ ايسغـٛقٞ  5/266ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً خًٌٝ  (174)
 . 211، 2/210، اإلقٓاع يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ ذٓبٌ 4/299، ايؿطٚع 315/ 4احملتاد 

 َٔ ايبرث. 35اْظط بـ:  (175)

 .5/266ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً خًٌٝ  (176)

 .2/12الف يًكاضٞ عبس ايٖٛاب اإلؾطاف ع٢ً َػا٥ٌ ارت (177)

 .5/266ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً خًٌٝ  (178)

 . 6/21، َٓس ادتًٌٝ 5/266ذاؾ١ٝ ارتطؾٞ ع٢ً خًٌٝ  (179)

 .4/111املبسع  (180)

 .5/266ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً خًٌٝ  (181)

 . 6/21، َٓس ادتًٌٝ 5/266ذاؾ١ٝ ارتطؾٞ ع٢ً خًٌٝ  (182)

 .9/274، اهلسا١ٜ 5/62ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ  (183)

 .2/278، ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات 4/130ضٚض١ اياايبري  (184)

 .436، زتُع ايطُاْات بـ: 3/423، نؿاف ايكٓاع 2/147َػ  احملتاد  (185)

 .9/274، اهلسا١ٜ 5/62ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ  (186)

 .2/278، ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات 4/130ضٚض١ اياايبري  (187)

 .4/486، املػ  4/315ْٗا١ٜ احملتاد  (188)

 .29/541ع ايؿتا٣ٚ زتُٛ (189)
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ايتـاد  ، 1/210ايكـٛاْري ايؿكٗٝـ١    ،5/95ايؿتاٟٚ اهلٓسٜـ١  ـ،  26/56املبػٛط يًػطخػٞ ( 190)
 ،3/451نؿـاف ايكٓــاع  ، 3/210األّ ، 3/314ادتُــٌ ؾـطح املــٓٗخ  ، 5/36ٚاإلنًٝـٌ  

 .3/366َاايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 

 َٔ ايبرث. 36اْظط بـ:  (191)

ايتـاد  ، 1/210ايكـٛاْري ايؿكٗٝـ١    ،5/95اهلٓسٜـ١  ايؿتاٟٚ ـ،  26/56املبػٛط يًػطخػٞ ( 192)
 ،3/451نؿـاف ايكٓــاع  ، 3/210األّ ، 3/314ادتُــٌ ؾـطح املــٓٗخ  ، 5/36ٚاإلنًٝـٌ  

 .3/366َاايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 

، ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً شتتصط خًٌٝ 5/228، املس١ْٚ 9/271، ايعٓا١ٜ 5/200 بٝري اذتكا٥ل  (193)
 . 149/ 2تاد ، َػ  احمل4/319، ْٗا١ٜ احملتاد 5/269

 .5/200 بٝري اذتكا٥ل  (194)

 .149/ 2، َػ  احملتاد 4/319ْٗا١ٜ احملتاد ( 195)

، ؾـطح َٓتٗـ٢   3/423، نؿـاف ايكٓـاع   319/ 4، ْٗاٜـ١ احملتـاد   4/133ضٚض١ اياـايبري   (196)
 . 2/278اإلضازات 

 َٔ ايبرث. 41 – 34اْظط ص:  (197)

 .10/308ؾتس ايععٜع ؾطح ايٛجٝع  (198)

 .2/210، اإلقٓاع ياايب االْتؿاع يًرحاٟٚ 5/134طٚاْٞ ذاؾ١ٝ ايؿ (199)

 .3/210األّ ( 200)

 .10/308ؾتس ايععٜع ؾطح ايٛجٝع  (201)
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قائنة مراجع البحث
 

ط. إجاب١ ايػا٥ٌ ؾطح بػ١ٝ اآلٌَ، األَس ايصٓعاْٞ: ستُس بٔ إمساعٌٝ األَس ايصٓعاْٞ،  (1)
ايػٝاغٞ  : ايكاضٞ ذػري بٔ أمحس، ايابع١: األٚزي، حتكٝل1986 -بسٚت  -ايطغاي١  َؤغػ١

 .ٚ ايسنتٛض ذػٔ ستُس َكبٛيٞ األٖسٍ
أبٛ اذتػٔ عًٞ بٔ ستُس بـٔ ذبٝـب ايبصـطٟ     األذهاّ ايػًاا١ْٝ ٚايٛالٜات ايس١ٜٝٓ، املاٚضزٟ: (2)

 . 1985ّ-ٖـ1405-بسٚت -ايبػسازٟ، ط. زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

 -بسٚت  -زاض ايهتب ايع١ًُٝ  ستُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، ط. أبٛ عبس اهلل:أذهاّ ايكطلٕ،  (3)
 .، حتكٝل: عبس ايػ  عبس ارتايل1400

زاض ايهتاب ايعطبٞ  اإلذهاّ يف أبٍٛ األذهاّ،  أيٝـ: عًٞ بٔ ستُس اآلَسٟ أبٛ اذتػٔ، ط. (4)
 .، ايابع١: األٚزي، حتكٝل: ز. غٝس ادت1404ًُٞٝ -بسٚت  -

عٜس: ايسنتٛض: َعٜس بـٔ إبـطاِٖٝ بـٔ    اغتٝؿا٤ ايسٜٕٛ يف ايؿك٘ اإلغالَٞ زضاغ١ ؾك١ٝٗ َكاض١ْ، امل (5)
 ٖـ.1431باحل، ط. زاض ابٔ ادتٛظٟ، األٚزي 

أغ٢ٓ املاايب يف أذازٜث شتتًؿ١ املطا ب، ايبسٚ ٞ: ستُس بٔ زضٜٚـ بٔ ستُس اذتٛت  (6)
ّ، ايابع١: األٚزي، حتكٝل: 1997-ٖـ  1418-بسٚت -زاض ايهتب ايع١ًُٝ  ايؿاؾعٞ، ط.

 .َصاؿ٢ عبس ايكازض عاا
 ،بـسٚت  –ٙ ٚايٓظا٥ط، ايػٝٛطٞ: عبـس ايـطمحٔ بـٔ أبـٞ بهـط، ط. زاض ايهتـب ايعًُٝـ١        األؾبا (7)

 ٖـ.1403 ايابع١: األٚزي
 اإلؾطاف ع٢ً َػا٥ٌ ارتالف، ايبػسازٟ: ايكاضٞ عبس ايٖٛاب بٔ عب٢ بٔ ْصط، ط. اإلضاز٠.  (8)
 .تبسٚ –أبٛ بهط ستُس بٔ أمحس بٔ أبٞ غٌٗ، ط. زاض املعطؾ١  أبٍٛ ايػطخػٞ، ايػطخػٞ، (9)
 . َصط –ط. املهتب١ ايتحاض١ٜ ايهرب٣  االعتصاّ،  أيٝـ: أبٛ إغرام ايؿاطيب، (10)
: أبٛ عبس اهلل مشؼ ايسٜٔ ستُس بٔ أبٞ بهط بٔ ابٔ ايكِٝإعالّ املٛقعري عٔ ضب ايعاملري،  (11)

، حتكٝل: ط٘ عبس ايطُٚف 1973 -بسٚت  -أٜٛب بٔ غعس ايعضعٞ ايسَؿكٞ، ط. زاض ادتٌٝ 
 . غعس
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ٟ      أمحـس ايؿـٗاب  ايـسضزٜط:  أقطب املػايو،  (12) ، ط. املهتبـ١  بـٔ ستُـس ايعـسٟٚ املـايهٞ األظٖـط
 يبٓإ. –ايتحاض١ٜ ايهرب٣،  ٛظٜع زاض ايؿهط بسٚت 

غـ١ٓ   بـسٚت  –ستُـس ايؿـطبٝ ، ط. زاض ايؿهـط     ،إلقٓاع يف ذٌ أيؿاه أبٞ ؾـحاع، ارتاٝـب  ا (13)
 ٖـ.1415

ايـسٜٔ َٛغـ٢ املكسغـٞ، ط.     اإلقٓاع يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ ذٓبٌ، اذتحاٟٚ: أبٛ ايٓحا ؾطف (14)
 يبٓإ. -زاض املعطؾ١ يًاباع١ ٚايٓؿط، بسٚت 

ّ، ايؿاؾعٞ (15) ٛ عبس اهلل، ط. زاض املعطؾ١ ، األ ٔ إزضٜؼ أب ١ٝ  بسٚت، -ستُس ب ـ. 1393ايابع١: ايثْا ٖ 
(16) ،ٟ ٌ، املطزٚا ٓب ٔ ذ ّ أمحس ب َا صٖب اإل ٔ ارتالف ع٢ًَ  عطؾ١ ايطاجسَ  ٛ     اإلْصاف يفَ  ٕ أبـ ُا ًٝ ٔ غـ ٞ بـ عً

ٞ اذتػٔ ٞ. -، ط. زاض إذٝا٤ ايرتاث ايعطب س ايؿك ل: ستُس ذَا  بسٚت، حتٝك

أْٝؼ ايؿكٗا٤ يف  عطٜؿات األيؿاه املتساٚي١ بري ايؿكٗا٤، ايكْٟٛٛ: قاغِ بٔ عبس اهلل بٔ أَس  (17)
 .، حتكٝل: ز. أمحس بٔ عبس ايطظام ايهبٝػ1ٞط ،ٖـ1406-جس٠  -عًٞ، ط. زاض ايٛؾا٤ 

ظٜٔ ايسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ بٔ ستُـس بـٔ ستُـس بـٔ     : ابٔ ايٓحِٝ اذتٓؿٞ ايبرط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل، (18)
 بسٚت، ايابع١: ايثا١ْٝ.  -، ط. زاض املعطؾ١ بهط

أبٛ ايٛيٝس ستُس بـٔ أمحـس بـٔ ستُـس، ط. زاض     ابٔ ضؾس ايكططيب: بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ املكتصس،  (19)
 . بسٚت –ايؿهط 

أبٛ بهط بٔ َػعٛز بٔ امحـس، ط. زاض  ايسٜٔ  عال٤ ،بسا٥ع ايصٓا٥ع يف  ط ٝب ايؿطا٥ع، ايهاغاْٞ (20)
 ّ.1982بسٚت ايابع١: ايثا١ْٝ.  -ايهتاب ايعطبٞ 

ٟ أمحـس  ايؿـٗاب   ،بًػ١ ايػايو ألقطب املػايو، ايصاٟٚ (21)  –، ط. زاض ايهتـب ايعًُٝـ١   املصـط
 ّ.1995 -ٖـ 1415بسٚت، ايابع١: األٚزي ، يبٓإ

٢ اذتػٝ ، ط. زاض اهلسا١ٜ، حتكٝل:  اد ايعطٚؽ َٔ جٛاٖط ايكاَٛؽ، ايعبٝسٟ: ستُس َط ط (22)
 .زتُٛع١ َٔ احملككري

ستُس بٔ ٜٛغـ بٔ أبٞ ايكاغِ أبٛ عبس اهلل، ط. زاض  ،ايتاد ٚاإلنًٌٝ ملدتصط خًٌٝ، ايعبسضٟ (23)
 .ٖـ1398بسٚت، ايابع١: ايثا١ْٝ  -ايؿهط 
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ٟ، ط. زاض : ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ ستُس اهلا٥ِ املصطابٔ اهلا٥ِايتبٝإ يف  ؿػس غطٜب ايكطلٕ،  (24)
 .، حتكٝل: ؾترٞ أْٛض ايساب1ًٟٛط ّ، 1992 -ٖـ1412 -َصط  -ايصراب١ يًرتاث بآاا 

ؾدط ايسٜٔ عثُإ بٔ عًٞ اذتٓؿٞ.، ط. زاض ايهتـب  ،  اذتكا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل، ايعًٜعٞري بٝ (25)
 ٖـ.1313 -ايكاٖط٠.  -اإلغالَٞ. 

ٔ  ،ايبحسَٞ حتؿ١ اذتبٝب ع٢ً ؾطح ارتاٝب، (26) َصـاؿ٢ ايبـابٞ   ستُـس، ط.   غًُٝإ بٔ عُط بـ
 اذتًيب سيصط.

ٔ  عـال٤ بٛ بهط ستُس بٔ عبس اذتُٝس بٔ اذتػٔ بٔ محع٠ أحتؿ١ ايؿكٗا٤، ايػُطقٓسٟ:  (27) ط.  ،ايـسٜ
   ّ.1984 –ٖـ  1405 ايابع١: األٚزي ،بسٚت –زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

ٔ : ايتكطٜط ٚايترطٜط يف عًِ األبٍٛ، ابٔ أَس اذتاد (28) ط. زاض  ،ستُس بٔ ستُس بٔ ستُس بٔ ذػـ
 ّ.1996 -ٖـ 1417 -بسٚت  -ايؿهط 

إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ايؿسٚظأبازٟ أبٛ إغرام، ط.  ايتٓبٝ٘ يف ايؿك٘ ايؿاؾعٞ، ايؿساظٟ، (29)
 ٖـ.1403بسٚت ايابع١: األٚزي  -عامل ايهتب 

ايتٛقٝـ ع٢ً َُٗات ايتعاضٜـ،  أيٝـ: ستُس عبس ايطُٚف املٓاٟٚ، ط. زاض ايؿهط املعابط،  (30)
 .، ايابع١: األٚزي، حتكٝل: ز. ستُس ضضٛإ ايسا١ٜٖـ1410بسٚت، زَؿل  -ؿهط زاض اي

 . بسٚت– ٝػس ايترطٜط، أَس بازؾاٙ: ستُس أَري، ط. زاض ايؿهط  (31)
 –: أبٛ عبس اهلل ستُس بٔ أمحس األْصاضٟ، ط. زاض ايؿعب ايكططيبادتاَع ألذهاّ ايكطلٕ،  (32)

 . ايكاٖط٠
٤ ايسٜٔ بٔ عًٞ بٔ عثُإ املاضزٜ ، ط. زاض ايؿهط، بـسٚت  ايٓكٞ، ابٔ ايرتنُاْٞ: عال ادتٖٛط (33)

   يبٓإ. –
(34)    ٞ  ،ذاؾ١ٝ إعا١ْ اياايبري ع٢ً ذٌ أيؿاه ؾتس املعري يؿطح قط٠ ايعري سيُٗـات ايـسٜٔ، ايـسَٝاط

  .بسٚت –بهط ابٔ ايػٝس ستُس ؾاا، ط. زاض ايؿهط يًاباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع  ٛأب
ٞ   ذاؾ١ٝ ايبحسَٞ ع٢ً ؾطح َٓٗخ اياال (35) غـًُٝإ بـٔ    ،ب )ايتحطٜس يٓؿـع ايعبٝـس(، ايبحسَـ

 . طنٝا –زٜاض بهط  -عُط بٔ ستُس، ط. املهتب١ اإلغال١َٝ 
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ذاؾ١ٝ ايبٓـاْٞ عًـ٢ ؾـطح ايعضقـاْٞ املدتصـط خًٝـٌ، ابـٔ ضذـاٍ: عًـٞ بـٔ اذتٝػـٔ، ط.             (36)
 اإلغتكا١َ، ايكاٖط٠. 

ط. زاض  س بـٔ ظنطٜـا،  أبٛ حي٢ٝ ظنطٜا بٔ ستُـس بـٔ أمحـ   األْصاض٣: ذاؾ١ٝ ادتٌُ ع٢ً املٓٗخ،  (37)
 .بسٚت -ايؿهط 

ذاؾ١ٝ ارتطؾٞ ع٢ً خًٌٝ، ٚبٗاَؿ٘ ذاؾ١ٝ ايعسٟٚ، ارتطؾٞ: عبـس اهلل بـٔ ستُـٛز، ط. زاض     (38)
 يبٓإ.   –ايؿهط، بسٚت 

بـسٚت،   -عطؾـ٘، ط. زاض ايؿهـط   بـٔ  ستُـس  ايسغٛقٞ، ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبس،  (39)
 حتكٝل: ستُس عًٝـ.

١ٜ اياايب ايطباْٞ، عًـٞ ايصـعٝسٟ ايعـسٟٚ املـايهٞ، ط. زاض     ذاؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً ؾطح نؿا (40)
 ٖـ. 1412غ١ٓ  –بسٚت  -ايؿهط 

تاض ع٢ً ايسض املدتاض ؾطح  ٜٓٛط األبصاض ؾك٘ أبـٛ ذٓٝؿـ١، ابـٔ عابـسٜٔ، ط. زاض     ذاؾ١ٝ ضز احمل (41)
 ّ.  2000 -ٖـ 1421غ١ٓ: بسٚت.  -،ايؿهط يًاباع١ ٚايٓؿط

بري، ايكًٝـٛبٞ: ؾـٗاب ايـسٜٔ، ٚايؿـٝذ عُـسٙ، ط.      ٚعُس٠ ع٢ً َٓٗاد ايااي ذاؾ١ٝ قًٝٛبٞ (42)
  ٖـ.1318ايبابٞ اذتًيب سيصط ايابع١ ايثايث١، غ١ٓ: 

 .بسٚت -زاض ايؿهط، ط. أبٛ اذتػٔعًٞ بٔ ذبٝب  املاٚضز٣:ايهبس،  اذتاٟٚ (43)
 –ذٛاؾٞ ايؿطٚاْٞ ع٢ً حتؿ١ احملتاد بؿطح املٓٗاد، عبـس اذتُٝـس ايؿـطٚاْٞ، ط. زاض ايؿهـط      (44)

 .بسٚت
ايابعـ١:   -بـسٚت   -ط. زاض ايؿهـط   ستُس بٔ عًٞ بٔ ستُس اذتٓؿٞ، ،اذتصهؿٞاملدتاض، ايسض  (45)

  ٖـ.1386ايثا١ْٝ 
ّ، حتكٝل: 1994-بسٚت -ايصخس٠، ايكطايف: ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ إزضٜؼ، ط. زاض ايػطب  (46)

  .ستُس ذحٞ
ايطٜـاض   َٓصٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ، ط. َهتبـ١  ،ايطٚض املطبع ؾطح ظاز املػتكٓع، ايبٗٛ ٞ (47)

 .ٖـ1390 -ايطٜاض  -اذتسٜث١ 
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ٞ      ، ضٚض١ اياايبري ٚعُس٠ املؿتري، ايٟٓٛٚ (48) ، ط. أبٛ ظنطٜـا حيٝـ٢ بـٔ ؾـطف اذتـٛضاْٞ ايؿـاؾع
 .ٖـ1405ايابع١: ايثا١ْٝ ، بسٚت -املهتب اإلغالَٞ 

 ايتاغـع  ايعـسز  ايعـسٍ،  حبـث يف زتًـ١   أمحـس، : ارتًٌٝ: ايسنتٛض املعابط٠ ٚ ابٝكا ٘ املسٜٔ ظنا٠ (49)
 .ٖـ1427 ستطّ يؿٗط ٕٚ،ٚايعؿط

ايعال١َ ستُس ايعٖطٟ ايػُطاٟٚ، ط. زاض املعطؾ١  ،ايػطاد ايٖٛاد ع٢ً َذي املٓٗاد، ايػُطاٟٚ (50)
 بسٚت.  –يًاباع١ ٚايٓؿط 

(51)    ٟ عبٝـس اهلل بـٔ    ،ؾطح ايتًٜٛس ع٢ً ايتٛضٝس ملذي ايتٓكٝس يف أبٍٛ ايؿكـ٘.، احملبـٛبٞ ايبدـاض
 .ّ.1996 -ٖـ 1416غ١ٓ: سٚت ب -َػعٛز اذتٓؿٞ.، ط. زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

ؾطح ايتًٜٛس ع٢ً ايتٛضٝس ملذي ايتٓكٝس يف أبٍٛ ايؿك٘.، احملبٛبٞ: عبٝس اهلل بٔ َػعٛز  (52)
ّ.، حتكٝل: ظنطٜا 1996 -ٖـ 1416 -بسٚت  -ايبداضٟ اذتٓؿٞ.، ط. زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

 .عُسات
ٜٛغــ، ط. زاض ايؿهـط،   ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً شتتصط خًٌٝ، ايعضقاْٞ: ستُس بٔ عبس ايباقٞ بٔ  (53)

 يبٓإ. –بسٚت 
مشؼ ايسٜٔ أبٞ عبس اهلل ستُـس بـٔ عبـس اهلل     ،ؾطح ايعضنؿٞ ع٢ً شتتصط ارتطقٞ، ايعضنؿٞ (54)

ــ١   ــٞ، ط. زاض ايهتــب ايعًُٝ ــسٚت -املصــطٟ اذتٓبً ــإ/ ب  -ٖـــ 1423 ايابعــ١: األٚزي يبٓ
2002ّ. 

 -ٖـ 1409 -َؿل / غٛضٜا ز -ؾطح ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ، ايعضقا: أمحس بٔ ستُس، ط. زاض ايكًِ  (55)
 .ّ، ايابع١: ايثا١ْٝ، برر٘ ٚعًل عًٝ٘ َصاؿ٢ أمحس ايعضقا1989

مشؼ ايسٜٔ أبٞ ايؿـطد عبـس ايـطمحٔ بـٔ     ، املكسغٞ ابٔ قسا١َ: ايؿطح ايهبس ع٢ً َذي املكٓع (56)
 .زاض ايهتاب ايعطبٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜعط. عُط ستُس بٔ أمحس 

 .بسٚت، حتكٝل: ستُس عًٝـ -، ط. زاض ايؿهط أمحس أبٛ ايربنات: ايؿطح ايهبس، ايسضزٜط (57)
بـسٚت،   -نُاٍ ايسٜٔ ستُس بٔ عبـس ايٛاذـس، ط. زاض ايؿهـط     ،ؾتس ايكسٜط، ايػٝٛاغٞؾطح  (58)

 ايابع١: ايثا١ْٝ.
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ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات املػ٢ُ زقا٥ل أٚيٞ اي٢ٗٓ يؿطح املٓت٢ٗ، َٓصٛض بٔ ْٜٛؼ بـٔ إزضٜـؼ    (59)
  .1996ايثا١ْٝ  بسٚت ايابع١: -ايبٗٛ ٞ، ط. عامل ايهتب 

: صتِ ايسٜٔ أبٞ ذؿص عُط بٔ ستُس، ط. زاض ايٓػؿٞطًب١ اياًب١ يف اإلباالذات ايؿك١ٝٗ،  (60)
 .ّ.، حتكٝل: خايس عبس ايطمحٔ ايعو.1995ٖـ ـ 1416 -عُإ  -ايٓؿا٥ؼ 

 ايكاٖط٠. –عًِ أبٍٛ ايؿك٘، يًسنتٛض عبس ايٖٛاب خالف ط. زاض اذتسٜث  (61)

أنٌُ ايسٜٔ ستُس بٔ ستُٛز، ط. ايبـابٞ اذتًـيب سيصـط، ايابعـ١:      ايعٓا١ٜ ع٢ً اهلسا١ٜ، ايبابط ٞ: (62)
 ّ. 1970 -ٖـ1389األٚزي 

 .بسٚت –غا١ٜ ايبٝإ ؾطح ظبس ابٔ ضغالٕ، ستُس بٔ أمحس ايطًَٞ األْصاضٟ، ط. زاض املعطؾ١  (63)
، ظنطٜا بٔ ستُس بٔ أمحس بٔ ظنطٜا األْصـاضٟ أبـٛ حيٝـ٢   ايػطض ايب١ٝٗ يف ؾطح ايبٗح١ ايٛضز١ٜ،  (64)

 ٖـ. 1318ملابع١ امل١ُٝٓٝ سيصط غ١ٓ ط. ا
 ؾتا٣ٚ قاضٞ خإ، ايؿطغاْٞ: ذػٔ بٔ َٓصٛض األٚظجٓسٟ، َابٛع َع ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ. (65)
، قاّ بتأيٝؿٗا أضبع١ عًُا٤ ٜطأغـِٗ ايربٖـاْبٛضٟ: ْظـاّ ايـسٜٔ، ْػـد١ قاَـت       ايؿتاٟٚ اهلٓس١ٜ (66)

 ّ.1980ـ، 1400ٖبتصٜٛطٖا زاض إذٝا٤ ايرتاث ايعطبٞ بسٚت يبٓإ، ط. ايثايث١ 
 ؾتس ايععٜع ؾطح ايٛجٝع، ايطاؾعٞ: أبٛ ايكاغِ عبس ايهطِٜ بٔ ستُس، ط. زاض ايؿهط، بسٚت. (67)
ؾتس ايٖٛاب بؿطح َٓٗخ اياالب، ظنطٜا بٔ ستُس بٔ أمحس بٔ ظنطٜا األْصاضٟ أبٛ حيٝـ٢، ط.   (68)

  ٖـ.1418ايابع١: األٚزي  بسٚت، -زاض ايهتب ايع١ًُٝ 
 -ستُس بٔ َؿًس أبـٛ عبـس اهلل، ط. زاض ايهتـب ايعًُٝـ١      ،ايؿطٚع ٚ صرٝس ايؿطٚع، املكسغٞ (69)

 ٖـ.1418ايابع١: األٚزي،  بسٚت،
ٚإزضاض ايؿطٚم ع٢ً أْٛاض ايؿـطٚم  أْٛاض ايربٚم يف أْٛا٤ ايؿطٚم، يًكطايف َٚع٘ نتابٞ ايؿطٚم  (70)

ٖـ 1418، غ١ٓ: بسٚت. -أبٛ ايكاغِ بٔ عبس اهلل ط. زاض ايهتب ايع١ًُٝ  ،ابٔ ايؿاطنالُٖا 
- 1998ّ. 

ايؿٛا٥س يف اختصاض املكابس، ايػًُٞ: عبس ايععٜع بٔ عبس ايػالّ، ط. زاض ايؿهط املعابط، زاض  (71)
 . ، ايابع١: األٚزي، حتكٝل: إٜاز خايس اياباعٖـ 1416 –زَؿل  -ايؿهط 

 .بسٚت -ايكاَٛؽ احملٝط، ايؿسٚظلبازٟ: ستُس بٔ ٜعكٛب، ط. َؤغػ١ ايطغاي١  (72)
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يػُعاْٞ: أبٛ املظؿط َٓصٛض بٔ ستُس بٔ عبس ادتباض، ط. زاض قٛاطع األزي١ يف األبٍٛ، ا (73)
ّ، حتكٝل: ستُس ذػٔ ستُس ذػٔ إمساعٌٝ 1997 -ٖـ1418 -بسٚت  -ايهتب ايع١ًُٝ 

 .ايؿاؾعٞ
 1407 -نطا ؿـٞ  -ايصسف ببًؿطظ ط. قٛاعس ايؿك٘، ايربنيت: ستُس عُِٝ اإلذػإ اجملسزٟ،  (74)

 .، ايابع١: األٚزي1986ّ -ٖـ

 ، ْؿط ٚ ٛظٜع ايباظ َه١ املهط١َ.ك١ٝٗ، ستُس بٔ أمحس بٔ جعٟ ايهًيب ايػطْاطٞايكٛاْري ايؿ (75)
عبس اهلل بٔ قسا١َ أبٛ ستُس، ط. املهتـب   ،ايهايف يف ؾك٘ اإلَاّ املبحٌ أمحس بٔ ذٓبٌ، املكسغٞ (76)

 بسٚت. -االغالَٞ 
يـرب، ط. زاض  أبٛ عُط ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ عبس ا ايُٓطٟ، ايهايف يف ؾك٘ أٌٖ املس١ٜٓ، ايكططيب (77)

  .ٖـ1407بسٚت، ايابع١: األٚزي  -ايهتب ايع١ًُٝ 
 ّ.  1988 -ٖـ 1408 -بسٚت.  -نتاب األَٛاٍ، أبٛ عبٝس ايكاغِ بٔ غالّ، ط. زاض ايؿهط.  (78)
أمحـس عبـس اذتًـِٝ بـٔ  ُٝٝـ١ اذتطاْـٞ أبـٛ        : ابـٔ  ُٝٝـ١   ،نتب ٚضغا٥ٌ ٚؾتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ (79)

 .يثا١ْٝايعباؽ، ط. َهتب١ ابٔ  ١ُٝٝ، ايابع١: ا
(80)   ٞ  -َٓصـٛض بـٔ ٜـْٛؼ بـٔ إزضٜـؼ، ط. زاض ايؿهـط        ،نؿاف ايكٓاع عٔ َذي اإلقٓـاع، ايبٗـٛ 

 . ٖـ 1402غ١ٓ:  بسٚت،
عال٤ ايسٜٔ عبس ايععٜع بٔ أمحـس،   ،نؿـ األغطاض عٔ أبٍٛ ؾدط اإلغالّ ايبعزٟٚ، ايبداضٟ (81)

 ّ.1997 -ٖـ 1418غ١ٓ: بسٚت  -ط. زاض ايهتب ايع١ًُٝ 
غا١ٜ اإلختصاض، اذتصٝ :  كٞ ايسٜٔ أبٞ بهط بٔ ستُس اذتػٝ  ايسَؿكٞ نؿا١ٜ األخٝاضيف ذٌ  (82)

، ايابع١: األٚزي، حتكٝل: عًٞ عبس اذتُٝس بًاحٞ 1994 -زَؿل  -ايؿاؾعٞ، ط. زاض ارتس 
 .ٚستُس ٖٚيب غًُٝإ

 . 1ط ، بسٚت-األؾطٜكٞ املصطٟ، ط. زاض بازض : ستُس بٔ َهطّ ابٔ َٓظٛضيػإ ايعطب،  (83)
: إبطاِٖٝ بٔ ستُس بٔ عبس اهلل اذتٓبًٞ أبٛ إغرام، ط. املهتب ابٔ َؿًسطح املكٓع، املبسع يف ؾ (84)

 ٖـ. 1400 –بسٚت  -اإلغالَٞ 
 بسٚت. -، ط. زاض املعطؾ١ ستُس بٔ أمحس بٔ أبٞ غٌٗ مشؼ األ١ُ٥ ،املبػٛط، ايػطخػٞ (85)
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س بٔ غامن زتُع ايطُاْات يف َصٖب االَاّ األعظِ أبٞ ذٓٝؿ١ ايٓعُإ، ايبػسازٟ: أبٞ ستُ (86)
 . بٔ ستُس، حتكٝل: أ.ز ستُس أمحس غطاح، أ.ز عًٞ تع١ ستُس

أبٞ ستُـس بـٔ غـامن     :َاّ األعظِ أبٞ ذٓٝؿ١ ايٓعُإ، ايبػسازٟزتُع ايطُاْات يف َصٖب اإل (87)
   يبٓإ. –ط. عامل ايهتب، بسٚت بٔ ستُس، 

غـ١ٓ:  بـسٚت   -ط ، ط. زاض ايؿهأبٛ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ ؾطف اذتٛضاْٞ ايؿاؾعٞ، ايٟٓٛٚاجملُٛع،  (88)
1997.ّ 

احملطض يف ايؿك٘ ع٢ً َصٖب اإلَاّ أمحس بٔ ذٓبٌ، عبس ايػالّ بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ ايكاغـِ بـٔ    (89)
 ٖـ. 1404ايابع١: ايثا١ْٝ  ايطٜاض، - ١ُٝٝ اذتطاْٞ، ط. َهتب١ املعاضف 

 -بسٚت -شتتاض ايصراح، ايطاظٟ: ستُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبسايكازض، ط. َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ  (90)
 . ، ايابع١: طبع١ جسٜس٠، حتكٝل: ستُٛز خاطط1995ّ -ٖـ 1415

املسخٌ يف ايتعطٜـ بايؿك٘ اإلغالَٞ، يؿًيب ستُس َصاؿ٢، ط. زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، غ١ٓ:  (91)
1969. 

ايابع١ ايثا١ْٝ  –املسخٌ يًؿك٘ اإلغالَٞ، حملُس غالّ َسنٛض، ط. زاض ايهتاب اذتسٜث،ايكاٖط٠  (92)
 ٖـ. 1996غ١ٓ: 

 –، ط. زاض بـازض  َايـو بـٔ أْـؼ ابـٔ َايـو بـٔ عـاَط       األببرٞ املسْٞ، هرب٣، املس١ْٚ اي (93)
 بسٚت. 

 -ستُس بٔ ستُس أبٛ ذاَس، ط. زاض ايهتب ايع١ًُٝ  ايػعايٞ:املػتصؿ٢ يف عًِ األبٍٛ،  (94)
 .، ايابع١: األٚزي، حتكٝل: ستُس عبس ايػالّ عبس ايؿايفٖـ1413 –بسٚت 

يًطاؾعٞ، ايؿَٝٛٞ: أمحس بٔ ستُس بٔ عًٞ املكطٟ، ط. املصباح املٓس يف غطٜب ايؿطح ايهبس  (95)
 . بسٚت –املهتب١ ايع١ًُٝ 

َصــاؿ٢ ايػــٝٛطٞ، ط. املهتــب  ،َاايــب أٚيــٞ ايٓٗــ٢ يف ؾــطح غاٜــ١ املٓتٗــ٢، ايطذٝبــاْٞ (96)
  .1961ّغ١ٓ: زَؿل -اإلغالَٞ 

هتب املاًع ع٢ً أبٛاب املكٓع، ايبعًٞ: ستُس بٔ أبٞ ايؿتس اذتٓبًٞ أبٛ عبس اهلل، ط. امل (97)
 . ، حتكٝل: ستُس بؿس األزييب1981ّ- ٖـ1401 –بسٚت  -اإلغالَٞ 
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أمحس ، : إبطاِٖٝ َصاؿ٢زتُٛع١ َٔ املؤيؿريزتُع ايًػ١ ايعطب١ٝ، ايصازض عٔ املعحِ ايٛغٝط  (98)
 .ستُس ايٓحاض، ط. زاض ايسع٠ٛ، ذاَس عبس ايكازض، ايعٜات

 بسٚت.  –س ارتاٝب، ط. زاض ايؿهط ستُ ،عطؾ١ َعاْٞ أيؿاه املٓٗاد، ايؿطبٝ ملَػ  احملتاد  (99)
عبس اهلل بٔ أمحس بٔ قسا١َ أبـٛ ستُـس،    ،املػ  يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ ذٓبٌ ايؿٝباْٞ، املكسغٞ (100)

 ٖـ.1405 ايابع١: األٚزي بسٚت، -ط. زاض ايؿهط 

يبٓإ، حتكٝل: -املؿطزات يف غطٜب ايكطلٕ، أبٛ ايكاغِ: اذتػري بٔ ستُس، ط. زاض املعطؾ١  (101)
 .ٝس نٝالْٞستُس غ

َٓت٢ٗ اإلضازات يف تع املكٓع َع ايتٓكٝس ٚظٜازات، ابٔ ايٓحـاض: ستُـس بـٔ أمحـس ايؿتـٛذٞ       (102)
 ايكاٖط٠. –اذتٓبًٞ املصطٟ، ه. َهتب١ ايعطٚب١ 

 -بـسٚت   -ستُـس، ط. زاض ايؿهـط   عًـٝـ،  َٓس ادتًٌٝ ؾطح عًـ٢ شتتصـط غـٝس خًٝـٌ.،      (103)
 ّ. 1989 -ٖـ 1409

محـس بـٔ ظنطٜـا األْصـاضٟ أبـٛ حيٝـ٢، ط. زاض ايهتـب        َٓٗخ اياالب، ظنطٜا بٔ ستُس بـٔ أ  (104)
   ٖـ. 1418ايابع١: األٚزي  بسٚت، -ايع١ًُٝ 

إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ أبٛ إغـرام، ط. زاض   ،املٗصب يف ؾك٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ، ايؿساظٟ (105)
 بسٚت.  –ايؿهط 

زاض ط. ٞ، : إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ ايًدُٞ ايػطْاطٞ املايهايؿاطيباملٛاؾكات يف أبٍٛ ايؿك٘،  (106)
 . بسٚت، حتكٝل: عبس اهلل زضاظ -املعطؾ١ 

ستُـس بـٔ عبـس ايـطمحٔ أبـٛ عبـس اهلل، ط. زاض        ،َٛاٖب ادتًٌٝ يؿطح شتتصط خًٌٝ، املػطبٞ (107)
 ٖـ.1398ايابع١: ايثا١ْٝ ، بسٚت –ايؿهط 

، ايهٜٛـت  –عـٔ: ٚظاض٠ األٚقـاف ٚايؿـ٦ٕٛ اإلغـال١َٝ      ٠بازض، ملٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝا (108)
 بايهٜٛت. األٚقاف ٚايؿ٦ٕٛ اإلغال١َٝ ٚظاض٠ تٗاثا١ْٝ، طبعايابع١ اي

مشؼ ايسٜٔ ستُس بٔ أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ محـع٠ ابـٔ    ،ايطًَٞ، ْٗا١ٜ احملتاد إزي ؾطح املٓٗاد (109)
 ّ.  1984 -ٖـ 1404غ١ٓ: بسٚت  -ط. زاض ايؿهط يًاباع١ ، ؾٗاب ايسٜٔ
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ٔ أبـٞ بهـط بـٔ عبـس ادتًٝـٌ، ط.      أبٞ اذتػٔ عًـٞ بـ   :اهلسا١ٜ ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ، املطغٝاْٞ (110)
 .املهتب١ اإلغال١َٝ

أبٞ اذتػٔ عًٞ بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ادتًٌٝ ايطؾساْٞ،  ،اهلسا١ٜ ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ، املطغٝاْٞ (111)
  ط. املهتب١ اإلغال١َٝ.

 –ايكاٖط٠  -: ستُس بٔ ستُس أبٛ ذاَس، ط. زاض ايػالّ ايػعايٞايٛغٝط يف املصٖب،  (112)
 .حتكٝل: أمحس ستُٛز إبطاِٖٝ، ستُس ستُس  اَط ، ايابع١: األٚزي،ٖـ1417

 ّ.1976ايكاٖط٠ غ١ٓ  -ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ ٚايتعاٌَ بايسٜٔ، يعًٞ ذػب اهلل، ط. ادتبالٟٚ  (113)



 

 

 

 

 

 

 

 الضرر األدبي والتعويض املادي عنه

 يف الفقه اإلسالمي

 اجلامعة األردنية - أستاذ مشارك

 قسم الفقه وأصوله - كمية الشريعة
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 يف الفقه اإلسالمي الضرر األدبي والتعويض املادي عنه

 البحث ملخص

ٜعترب ايهطض ا٭زبٞ ايصٟ قس ًٜرل املتهطض يف نطاَت٘ ٚمسعت٘ جطا٤ ا٫ْتكام 
َٓ٘ بايؿتِ، أٚ ايتركري، أٚ ا٫ٖا١ْ، أٚ ايتؿٗري َٔ أؾس أْٛاع ايهطض، ٚقـس ٜفـٛم يف   
بعض ا٭ذٝإ ايهطض املـازٟ، ريـري إٔ رهـط٠ ايتعـٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـٞ    ـغ         

ْعـطا  يعـسّ اذت٬ ـا أٚيٜٛـ١ يـس٣       ;َٞ ايفكٗـا٤ نتب َتكـس با٭١ُٖٝ اييت تػترل يف 
ا٭عطاف ايػا٥س٠ يس٣ ايفكٗا٤ ايكسا٢َ، ا٭َط ايـصٟ أرـط يف ايفكٗـا٤ انيـسرشن ايـصٜٔ      

 ٚقف أنثطِٖ َٛقفا  َترفعا  ع٢ً رهط٠ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ.

ٚغتراٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ َعاجل١ ٖصٙ املػأي١ َتعطنـ١ ملفٗـّٛ ايهـطض ا٭زبـٞ،     
فهط٠ ايتعٜٛض عٓ٘، َٚتتبع١  صٙ ايفهط٠ يف ا٭زبٝات ايفك١ٝٗ قسعنٗا ٚذسٜثٗا، ٚدل١ًٝ ي

 َٚتٛق١ً َٔ شيو نً٘ إصن ْتا٥خ تهُٓتٗا اخلاطن١.
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The literary damage compensation in the Islamic 

jurisprudence 

Summary 

The literary harm which may be caused to the victim in his 

dignity and reputation due to the erosion of it insults or slander, or 

insult or defamation of most types of harm, and may exceed 

sometimes the physical damage, but the idea of compensation for 

literary harm has not been given the importance that deserves in the 

literature Islamic jurisprudence due to the non-occupation priority 

of the norms prevailing among the ancient scholars, which has 

affected the modern scholars who stood the most conservative 

stance on the idea of compensation for literary harm. 

This study will try to address this issue repaired yet the 

concept of moral harm, and illustrated to the idea of compensation 

and keeping track of this idea in the literature ancient and modern 

jurisprudence, and reached of all the results contained in the 

conclusion.  
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 املقدمة:

احلُس هلل ضب ايعاملشن ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٛي٘ ا٭َشن ٚع٢ً آي٘ ٚقرب٘ 
 أغنعشن، أَا بعس

ركس جا٤ت ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ يتركٝل ايعسٍ بشن ايٓاؽ َكساقا  يكٛي٘ غبراْ٘ 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ٹ چَٚكساقا  يكٛي٘  6چچ  چ  چ  ڇ   ڇٹ چ ٚ

ٚ٭ٕ ايعــسٍ ٖــٛ أغــاؽ    ،2چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې
 ،ربٝٓـ  أذهـاّ املعـا٬َت    ،احلهِ ركـس أٚيتـ٘ ايؿـطٜع١ اإلغـ١َٝ٬ عٓاٜتٗـا ايفا٥كـ١      

 ،إلٜكاٍ احلكـٛم إصن أقـرابٗا   ;ٚؾطع  ايتكانٞ يف ذاٍ اخلك١َٛ ٚبٝٓ  أذهاَ٘
َٚٓع  ايتعسٟ ع٢ً املػًِ يف ْفػ٘ ٚيف َايـ٘، ٚيف مسعتـ٘ ٚنطاَتـ٘، نُـا زٍ عًـ٢      

: " نـٌ املػـًِ عًـ٢ املػـًِ ذـطاّ زَـ٘ َٚايـ٘        – عًٝ٘ ٚغـًِ  ق٢ً اهلل –شيو قٛي٘ 
رـنٕ  "يف خطب١ ايٛزاع:  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ٚنُا زٍ عًٝ٘ أٜها قٛي٘  ،6ٚعطن٘"

ٜـَٛهِ ٖـصا يف بًـسنِ ٖـصا يف      ١زَا٤نِ ٚأَٛايهِ ٚأعطانهِ ذطاّ عًـٝهِ نرطَـ  
أٚ  فـاضا  ؾٗطنِ ٖصا، ٚغتًكٕٛ ضبهِ رٝػأيهِ عـٔ أعُـايهِ رـ٬ تـطجعٔ بعـسٟ ن     

 .4"ٜهطب بعههِ ضقاب بعض ن٫٬ 

إٕ املٓع١َٛ ايتؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ تٗسف إصن ػنا١ٜ ايٓاؽ َٔ غنٝع ايٛجٛٙ، َٚـٔ  
تًو ايٛجٛٙ ػنا١ٜ أعطانِٗ ٚؾطرِٗ ٚمسعتِٗ ٚنطاَتِٗ، ٚذطَ  ايؿطٜع١ ايغـطا٤  

قـ٢ً اهلل   –ا٫ْتكام َٔ نطا١َ ايٓاؽ ٚريُطِٗ ذكٛقِٗ، نُا زٍ ع٢ً شيو قٛيـ٘  
قـ٢ً   –، ٚنُا زٍ عًٝ٘ أٜها  قٛي٘ 5م ٚقتاي٘ نفط"ٛ: " غباب املػًِ رػ-ٚغًِ  عًٝ٘

:" املػًِ أخٛ املػًِ ٫ ٜعًُ٘ ٫ٚ رنصيـ٘ ٫ٚ ذنكـطٙ، ايتكـ٣ٛ ٖٗٓـا     -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
 .6ٜٚؿري إصن قسضٙ ر٬ث َطات، عػب اَط٨ َٔ ايؿط إٔ ذنكط أخاٙ املػًِ"
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١ أعطاض املػًُشن عٓسَا جتعٌ ايتعسٟ ٚتبًغ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ رياٜتٗا يف ػناٜ
يف تًـو   ع٢ً تًو ا٭عـطاض َٛجبـا  حلـسٜٔ َـٔ احلـسٚز ايػـبع١، َكـسض٠ ايعكٛبـ١        

ٕ  َـٔ ايؿـطٜع١ يف ػناٜـ١      ايؿطٜع١، أ٫ ُٖٚا ذسا ايعْا ٚايكصف، َٚا شيو غ٣ٛ إَعـا
أعطاض ايٓاؽ َٔ ايتعسٟ، أٚ ا٫ْتكـام، أٚ إٔ تترـٍٛ أعـطاض ايٓـاؽ إصن َـ٬ُى      

 يػٔ.تًٛر٘ ا٭

يٝؼ ٖصا ررػب بٌ إٕ ايؿطٜع١ ايغطا٤ ذطَ  غ٤ٛ ايعـٔ باملػـًِ، نُـا زٍ    

، 7چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ پ  ڀ  ڀٹ چ عًــــ٢ شيــــو قٛيــــ٘ 

مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  ٹ چ  ٚذطَ  ايتٓابع با٭يكاب، نُا يف قٛي٘

 .8چيب

بـ١  َٚٔ ايٛغا٥ٌ اييت اْتٗحتٗا ايؿـطٜع١ يف ػناٜـ١ ا٭عـطاض، َـٓ  ذـل املطاي     
أٚ ايـتركري، ريـري إٔ   ،عٓس ايتعسٟ ع٢ً تًو ا٭عـطاض با٫ْتكـام   املازٟ بايتعٜٛض

إصن  ينركٗا٤ املػًُشن ٚذسٜثِٗ، مما زرع َتكسَٞ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ   تهٔ َٛنع اتفام  بشن
ْربٟ إلرطاز ٖصٙ املػأي١ ببرث دنُع ؾتاتٗا، ٜٚػرب أريٛاضٖـا، ٜٚػـًا ا٭نـٛا٤    أإٔ 

 شن ٚخاطن١. ايهاؾف١ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ َبرث

ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبـٞ، بُٝٓـا    يبٝإ َفّٗٛ ت٘أَا املبرث ا٭ٍٚ ركس أرطز
يف ايثاْٞ َٛقف ايفك٘ اإلغ٬َٞ َٔ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ َـٔ خـ٬ٍ     عاجل

 شنط أقٛاٍ ايفكٗا٤ ٚأزيتِٗ، َٚٓاقؿ١ تًو ا٭زي١ ٚق٫ٛ  إصن ايرتجٝ .

   ٚ إيٝٗـا َـٔ     ايتٛجٝٗـات ايـيت خًكـ   ٚأَا اخلاطن١ ركس ناْـ  ٭ٖـِ ايٓتـا٥خ 
 سضاغت٘.اي
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 منهج البحث:

اعتُست يف ٖصا ايبرث ع٢ً املٓٗخ ايترًًٝٞ يًٓكٛم ايؿـطع١ٝ َـٔ ايكـطإٓ    
ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿـطٜف١، ٚاغـتكطا٤ أذهـاّ ايهـط ا٫زبـٞ املبثٛرـ١ يف ايهتـب        

ط بايسيٌٝ ضجراْـ٘  ايفك١ٝٗ ايكسعن١، َٚكاض١ْ أقٛاٍ ايفكٗا٤، َٚٓاقؿتٗا ٚتطجٝ  َا ٜعٗ
 َع بٝإ َػٛريات ايرتجٝ .

 املبحث األول: مفهوم التعويض عن الضرر األدبي

ٚقبٌ ايٛيٛد يف احلسٜث عٔ ايهطض ا٭زبٞ َٚٛقف ايفك٘ اإلغ٬َٞ َٓ٘،  ٫ بٍس
 َٔ بٝإ ملفّٗٛ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ املطايب ايتاي١ٝ:

 ٬ذا .املطًب ا٭ٍٚ: ايتعٜٛض يغ١ ٚاقط

 املطًب ايثاْٞ: ايهطض يغ١ ٚاقط٬ذا .

 املطًب ايثايث: ا٭يفاظ شات ايك١ً.

 املطًب ايطابع: ايهطض ا٭زبٞ باعتباضٙ َطنبا  ٚقفٝا .

 املطًب ا٭ٍٚ: ايتعٜٛض يغ١ ٚاقط٬ذا 

 ايتعٜٛض َكسض عٛض ٜعٛض تعٜٛها ، َٚاز٠ )عٛض( تطًل بنظا٤ َعإ َٓٗا: يغ١:

عٔ ا٭َط بهـصا، أٟ اغـتبسي٘ بـ٘، ٜكـاٍ: عهـ  ر٬ْـا        اغتعاض  ايبسٍ، رٝكاٍ: -6
ٚاجلُـع أعـٛاض، ٚاملعاٚنـ١     ،9ٚأعهت٘ ٚعٛنت٘ إشا أعطٝت٘ بسٍ َا شٖب َٓ٘

 .61تكتهٞ املؿاضن١

ِٛنا  َٚعٛنا ، ٚعٝانا ، أٟ أخًفين -2  . 66اخلًف، رٝكاٍ: أعانين اهلل َٓ٘ ع
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ضا  ع٢ً ريريٙ ٚايتعٜٛض اقط٬ذا : ٖٛ املاٍ ايصٟ ذنهِ ب٘ ع٢ً َٔ أٚقع نط
 .62يف ْفؼ  أٚ َاٍ

ٚقس أؾاض ايتعطٜف إصن ايٓفؼ أٚ املاٍ يٝؿٌُ ايس١ٜ اييت تسرع ْتٝح١ ايهطض 
 ايصٟ ٜكع ع٢ً ايٓفؼ أٚ ا٭عها٤.

ٖٚصا ايتعطٜف يًتعٜٛض ٜغفٌ ايهطض ا٭زبٞ، ٚبايتايٞ رنٕ ٖصا ايتعطٜف ٫ 
ا٭زبٞ، نُا ُٜ٪خص ٜعس تعطٜفا  جاَعا  خلطٚد بعض أرطاز املعطف َٓ٘، ٖٚٛ ايهطض 

ع٢ً ٖصا ايتعطٜف أْ٘   ٜسخٌ ايتعٜٛض ايصٟ يٝؼ ضناٍ، ٚايصٟ ٜؿٌُ ا٫عتصاض، أٚ 
 ضز ا٫عتباض.

أٚ ،ُتهطض َٔ ذكٛم َاز١ٜيً هِ ب٘ٚيصا رنْ٘ عنهٔ تعطٜف ايتعٜٛض بأْ٘: َا ذن
 ايهطض ايصٟ ٚقع عًٝ٘.بػبب َع١ٜٛٓ;

ملدتًف١، ٚقٛيٓا جربا  يًهطض راحلكٛم املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ تؿٌُ ٚغا٥ٌ ايتعٜٛض ا
 ايصٟ ٚقع عًٝ٘ يٝعِ ايهطض املازٟ ٚا٭زبٞ.

 املطًب ايثاْٞ: ا٭يفاظ شات ايك١ً

مث١ أيفاظ شات ق١ً بايتعٜٛض نايهُإ، ٚايغطا١َ، ٚا٫يتعاّ، ٚرُٝا ًٜٞ ْبص٠ 
 رلتكط٠ عٔ ٖصٙ ا٭يفاظ:

ٕ  َتعسز٠ َٓٗا:أ٫ٚ: ايهُإ  : تسٚض َاز٠ نُٔ ع٢ً َعا

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ –، َٚٓ٘ قٛي٘ 66عاّ، رٝكاٍ: نُٓ  ا٭َط ي٘، أٟ ايتعَت٘ ي٘ا٫يت -6
حلهِٝ بٔ ذعاّ ملا اغتعاض َٓ٘ ايسضٚع بعس رت  َه١: "بٌ عاض١ٜ  –ٚغًِ 

 .65، أٟ ًَتعّ بطزٖا عًٝ٘ ريري ممٓٛع١ َٓ٘ يف ذا64ٍَه١ُْٛ"
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َـ٘،  ايغطا١َ، رٝكاٍ: نُٓت٘ ايهطض، أٟ ريطَتـ٘، ٚنـُٓ٘ ايؿـ٤ٞ تهـُٝٓا  أٟ ريط     -2
 .66ٚتهُٓ٘ عٓ٘، أٟ ريطَ٘

 .67نُٓ  يو ضز َايو، أٟ نفًت٘ يو، ٚايهُشن، ايهفٌٝ:ايهفاي١، رٝكاٍ -6

ٔ    -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –، َٚٓ٘ قٛي٘ 68احلفغ -4  : " اإلَـاّ نـأَ ٚاملـ٪شٕ َـ٪طن
 .69ايًِٗ أضؾس ا٭١ُ٥ ٚاريفط يًُ٪شْشن"

بأضناْٗا ٚؾطٚطٗا،  ٚايهأَ ٖٓا ٖٛ احلارغ ايصٟ ذنفغ ع٢ً املأََٛشن ايك٠٬   
ٚيٝؼ املطاز ايهُإ ضنعٓـ٢ ايغطاَـ١; ٭ٕ ايعبـاز٠ ٫ عنهـٔ إٔ ٜكـ  يف ذكٗـا يفـغ        
ايغطا١َ; ٚ٭ٕ اإلَاّ ٫ ٜغطّ ٖٓا، ٚيصا قٌٝ: إٕ ق٠٬ املكتسٜٔ ب٘ يف عٗست٘ ٚقـرتٗا  

 .21َكط١ْٚ بكر١ ق٬ت٘، رٗٛ ناملتهفٌ  ِ قر١ ق٬تِٗ

; ْعطا  تكسَشنفات َتعسز٠ يس٣ ايفكٗا٤ امل، رً٘ تعطٜأَا ايهُإ يف ا٫قط٬ح   
٭ٕ ٖ٪٤٫ ايفكٗا٤ ناْٛا ٜػتدسَٕٛ يفغ ايهُإ بسٍ ايتعٜٛض، ذٝث   ٜػتدسّ 

 عٓس املتكسَشن، َٚٔ تًو ايتعطٜفات:يفغ ايتعٜٛض 

 .26"نُإ املثًٝات باملثٌ ٫ بايك١ُٝ، ٚايكُٝٝات بايك١ُٝ ٫ باملثٌ" -6

فغ ايهُإ يف ايتعطٜف، َع إٔ ايتعطٜف ٚجٛز ي ٜٚ٪خص ع٢ً ٖصا ايتعطٜف   
ٖٛ يًهُإ ٖٚصا ٜعترب زٚضا ; يتٛقف َعطر١ امُلعطف ع٢ً ايتعطٜف، ٚايتعطٜف ع٢ً 

 املعطف.

 نُا ٜ٪خص عًٝ٘ أٜها  قكط ضز املثًٝات ع٢ً املثًٝات، َٚعًّٛ إٔ ٖصا ٫ ًٜـعّ، 
عًٝـ٘ بـإٔ ٖـصا    ، ٚيصا رُٔ املُهٔ إٔ دناب رنشا تطانٝا ع٢ً ضز املثًٝات بايك١ُٝ جاظ

 تكاحل ٫ نُإ.

 .22"ٚجٛب ضز ايؿ٤ٞ أٚ بسي٘ باملثٌ أٚ بايك١ُٝ" -6
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 ٚقس ت٬ر٢ ٖصا ايتعطٜف ا٫غتسضانشن ايٛاضزٜٔ ع٢ً ايتعطٜف ايػابل.

ض اإلؾــاض٠ إصن إٔ ٖــصٜٔ ايتعــطٜفشن ٚأَثا ُــا ممــا ٖــٛ يف َعٓاُٖــا تعــُس سٚجتــ
ز اٜٚـط  عٓس ايفكٗـا٤ ايهُإ تعطٜفاُت يًهُإ بأذس َعٓٝٝ٘ يس٣ ايفكٗا٤، إش قس ٜطًل 

 ٖٚٛ ٖٓا ضنع٢ٓ ايهفاي١.، 26"ب٘ " نِ ش١َ إصن ش١َ يف ذل املطايب١

ــات   عَُٛــا ،تعطٜفــات َتكــسَٞ ايفكٗــا٤ ريــري إٔ     ــطز املثًٝ  كــط ايهــُإ ب
ٚايكُٝٝات باملثٌ أٚ ايك١ُٝ، َٚعًّٛ إٔ ٖصا ٫ عنهٔ إٔ ٜعرب عـٔ ذكٝكـ١ ايهـُإ يف    

 ٜض يف أريًب احلا٫ت ٜهٕٛ تعٜٛها  بايك١ُٝ.أٜآَا ٖصٙ; ْعطا  ٭ٕ ايتعٛ

إٔ أقـسقٗا ٚأنثطٖـا    أض٣ٖٚٓايو تعطٜفات يًهُإ يس٣ ايفكٗا٤ املعاقـطٜٔ  
ضػنـ٘   –اْطباقا  ع٢ً َػا٥ٌ ايهُإ يف ايٛق  املعاقط تعطٜف ايؿٝذ َكطف٢ ايعضقا 

 .24ذٝث عطف ايهُإ بأْ٘:" ايتعاّ بتعٜٛض َايٞ عٔ نطض يًغري" –اهلل 

ٜف ع٢ً ٚجاظت٘ ٚاختكاضٙ رنْ٘ قس مشٌ ايتعٜٛض عٔ نار١ أْـٛاع  رٗصا ايتعط
ايهطض املازٟ َٓٗا ٚا٭زبٞ، ٚشيو عٓسَا ْهَط يفغ ايهطض يٝؿٌُ نـٌ أْـٛاع ايهـطض    

 املدتًف١.

ٕ  أبطظٖا: :راُْٝا: ايغطا١َ َّ( ذٍٛ غن١ً َعا  تسٚض املاز٠ ايًغ١ٜٛ يًفع١ )ريِط

ٟ   امل25٬اخلػاض٠، رٝكاٍ: ريـطّ ايؿـ٤ٞ، أٟ خػـطٙ.    -6  ظَـ١، َٚـٔ شيـو:ايغطِٜ، أ
ٚخػطاْا   أٟ ٬ٖنا 27"إٕ عصابٗا نإ ريطاَاغبراْ٘ ٚتعاصن:" –، َٚٓ٘ قٛي٘ 26امل٬ظّ

  28.ًَرا  زا٥ُا  ٫ظَا  ريري َفاضم ملٔ عصب ب٘ َٔ ايهفاض، ًَٚٗها  ي٘

 .29ايسٜٔ، رٝكاٍ رَيِطّ ر٬ٕ بهصا; أٟ نإ عًِٝٗ زٜٔ بهصا -2

 ٚ ڻ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ    ٹ چ َٚٓ٘ نصيو قٛي٘ غـبراْ٘ 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  
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 . ٚايغاضَٕٛ ٖٓا ِٖ ايصٜٔ  ًُٛا زٜٓا  رٝسرع  ِ َٔ ايعنا61٠ چ﮶  ﮷    ﮸
 يػساز زِْٜٛٗ.

 62َٔ املاٍ تأزٜبا أٚ تعٜٛها 66عطر  بأْٗا َا ًٜعّ أزا٩ٙ ٚايغطا١َ اقط٬ذا

ّ ع٢ً عسّ املفاضق١ ٚاملفاق١ً، راي٬ظّ تسٚض املاز٠ ايًغ١ٜٛ يًفعٌ يع :رايثُا: ا٫يتعاّ

ۉ  ې  ې  ې  ې    ٹ چ  يًُط٤ ٖٛ املًتكل ب٘ ريري املفاضم ي٘، َٚٓ٘ قٛي٘ غبراْ٘ ٚ

 ايعصاب ٜهٕٛ ٫ظّ يهِ ريري أٟ إٔ 66چى  ىائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ 
 َفاضم.

 نُا تطًل ٜٚطاز بٗا اإلجباض، رٝكاٍ: أيعَت٘، أٟ أجربت٘.

 .64رب عًُٝ٘أيعّ بايتعٜٛض،أٟ ُأج ٜٚكاٍ:

ٖٛ:تكطف َٔ قبٌ ؾدل َهًف ٜطتب ايؿاضع عًٝ٘  ٚا٫يتعاّ يف ا٫قط٬ح
 آراضا ذكٛق١ٝ. 

را٫يتعاّ أعِ َٔ ايعكس; ٭ٕ ا٫يتعاّ قس ٜهٕٛ أرطا َٔ آراض ايعكس نايتعاّ 
ايبا٥ع تػًِٝ ايػًع يًُؿرتٟ، ٚقس ٜهٕٛ أرطا َٔ آراض تكطف ريري عكسٟ نايتعاّ 

رُيكب َٓ٘، ٚايتعاّ املتًف تعٜٛض املتهطض َٔ إت٬ر٘،  ايغاقب ضز املغكٛب إصن َٔ
ٕ نإ قُٝٝا ، ٚنايتعاّ املطًل ضنفاضق١ ظٚجت٘ إ نإ َثًُٝا، أٚ قُٝت٘ اإَا بطز َثً٘ 

 .، اشا ناْ  َرتتب١ ع٢ً ايط٬ماملطًك١ بعس ط٬قٗا ٚضز ذكٛقٗا املاي١ٝ إيٝ٘

 املطًب ايثايث: ايهطض يغ١ ٚاقط٬ذا 

ٕ  َٓٗا:تسٚض املاز٠ ايًغ  ١ٜٛ يًفعٌ نطض ع٢ً َعا

 .65ايهطض، نس ايٓفع، رٝكاٍ:إٕ ٖصا ا٭َط ناٌض، أٟ ريري ْارع -6
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ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ٹ چ غــبراْ٘ ٚ –َٚٓــ٘ قٛيــ٘  ،66املــطض ٚايؿــس٠ -2

، أٟ إشا أقابت٘ ايؿس٠ ٚاملـطض جلـأ إصن اهلل غـبراْ٘    67چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
 .68ٚتعاصن َتهطعا  َػتغٝثا  ب٘ يهؿف شيو عٓ٘

 .69املطض يف ايعشن، رٝكاٍ: ر٬ٕ نطٜط، إشا نإ ب٘ َطض يف عٝٓ٘ نهف بكطٙ -6

ــ41٘إحلــام ا٭ش٣ -4 ، أٟ ًُٜرــل 46چەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئٹ چ  ، نُــا يف قٛي
ٌٌ رٝـسعٛ ايهاتـب إصن ايهتـب         بُٗا أش٣ ٜهطُٖا، ٚشيـو نـإٔ ٜعرتنـُٗا ضجـ

 شاُٖـا، ٚايؿاٖس إصن ايؿٗاز٠ ُٖٚا َؿغ٫ٕٛ، رنٕ اعتصضا بعصضُٖا أخطجُٗـا ٚآ 
 .42ٚقاٍ: خايفتُا أَط اهلل، ٚحنٛ ٖصا َٔ ايكٍٛ رٝهط بُٗا

ركس عطف بتعطٜفات َتعسز٠ باعتباضٙ َفػس٠، أٚ  :ٚأَا ايهطض يف ا٫قط٬ح 
 باعتباضٙ إت٬را، َٚٔ ايتعطٜفات املتساٚي١ يف ٖصا اجملاٍ:

6-    ٘  إت٬ف جع٤ٌٟ أٚ نًٞ يؿ٤ٞ َازٟ، ٚاملككٛز باإلت٬ف إٔ ٜفكـس ايؿـ٤ٞ َٓفعتـ
 .46ن٬ أٚ بعها 

 :44ٜٚ٪خص ع٢ً ٖصا ايتعطٜف َا ًٜٞ 

إْ٘ ٫ ٜسخٌ اجلطاذ١ اييت ٫ تفكس املٓفع١ نًٝا  أٚ جع٥ٝا ، ذٝث دنب رٝٗا ايتعٜٛض  -أ
ٚإٕ   تهٔ َصٖب١ يًُٓفع١ ناجلطاذ١ تهٕٛ يف ايٝس أٚ يف ايطأؽ، رٗصٙ َػتٛجب١ 

 يًتعٜٛض ٚيٛ باجطٙ ايطبٝب أٚ مثٔ ا٭ز١ٜٚ.

١ أق٬ ، ندـطم ٜػـري   عف ايػابل ٫ ٜؿٌُ َا ٜ٪زٟ إصن ا٭نطاض باملٓفإٕ ايتعطٜ -ب
 ٜهٕٛ يف ايثٛب، أٚ خسف ٜهٕٛ يف ايػٝاض٠ َث٬ُ، رنْ٘ َٛجب يًتعٜٛض.
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إٕ ايتعطٜف   ٜتعطض يٮنطاض اييت ٫ تطـاٍ بـسٕ املـط٤َ، أٚ َايـ٘، ٚإظنـا تطـاٍ        -د
ٖـصا َػـتٛجب   ؾطر٘، ٚعطن٘، ٚمسعت٘، ٖٚٛ َا ُٜعطف بايهـطض ا٭زبـٞ، رـنٕ    

 يًتعٜٛض أٜها ٚيٝؼ بنت٬ف.

أٚ عطنـ٘،أٚ عاطفتـ٘،    " نٌ أش٣ ًٜرل بايؿدل غٛا٤ نإ يف َاي٘، أٚ جػـُ٘،  -2
رٝػبب ي٘ خػاض٠ َاي١ٝ، غٛا٤ بايٓكل، أٚ ايتًـف املـازٟ، أٚ بـٓكل املٓـارع، أٚ     

 .45ظٚاٍ بعض ا٭ٚقاف"

ييت تتػبب أْ٘ قكط ايهطض ع٢ً اخلػاض٠ املاز١ٜ اٜٚ٪خص ع٢ً ٖصا ايتعطٜف 
يف ايتًف أٚ ايٓكل، ٖٚصا يٝؼ بػسٜس; ٭ٕ ايهطض قس ٜهـٕٛ خػـاض٠ َعٜٓٛـ١،    

 ٖٚٛ َا ُٜعرب عٓ٘ بايهطض ا٭زبٞ، ٖٚٛ َٛنٛع ٖصٙ ايسضاغ١.

 .46" اإلخ٬ٍ ضنكًر١ َؿطٚع١ يًٓفؼ، أٚ ايغري تعسٜا ، أٚ تعػفا ، أٚ إُٖا٫  "-6

َـٔ ذٝـث    فشن ايػابكشنٜٚت٬ر٢ ٖصا ايتعطٜف املآخص اييت ُأخصت ع٢ً ايتعطٜ
 سٜسٙ يإلخ٬ٍ باملكًر١، ٚاملكًر١ ٖٓا تعِ املكاحل املاز١ٜ ٚاملكاحل املع١ٜٛٓ، نُـا  
أْ٘ ٫ ٜؿرتط يٛقٛع ايهطض اإلت٬ف أٚ اإلرػاز، بٌ ٜهفٞ اإلخ٬ٍ، ٚاإلخـ٬ٍ ٖـٛ   
أقٌ َٔ اإلرػاز ٚاإلت٬ف، باإلنـار١ إصن اؾـتُاٍ ايتعطٜـف عًـ٢ ا٭غـباب املٓتحـ١       

 عًٗا غنٝعا  زاخ١ً  يف إطاض ايهطض.يًهطض ٚج

 املطًب ايطابع: ايهطض ا٭زبٞ باعتباضٙ َطنبا  ٚقفٝا 

ٚإٕ نإ َهُْٛ٘  عٓس املتكسَشنَكطً  ايهطض ا٭زبٞ يٝؼ َكطًرا  َتسا٫ٚ  
ناْٛا ٜعطرٕٛ ايهطض  َتكسَٞ ايفكٗا٤ُٜعرب عٓ٘ بأيفاظ رلتًف١ تسٍ عًٝ٘، ٖٚصا ٜعين إٔ 

ٛاٙ زٕٚ إٔ ٜطًكٛا عًٝ٘ ٖصا املكطً ، إ٫ أِْٗ ناْٛا ٜطًكٕٛ ا٭زبٞ يف َهُْٛ٘ ٚذلت
 عًٝ٘ أيفاظا  رلتًف١ نايؿشن ٚا٭ش٣.
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 َٚٔ عباضاتِٗ يف شيو:

يٛ قاٍ ي٘: إْو َأ٣ٚ ايًكـٛم، أٚ َـأ٣ٚ ايعٚاْـٞ... ٜعـعض; ٭ْـ٘ آش٣ َػـًُا         -
 .47ٚأحلل ايؿشن ب٘ 

إ عٔ نطض ركس ُشنط يف ٖصٙ ايعباض٠ َكطًرا ا٭ش٣ ٚايؿشن، ُٖٚا ْاجت
 ْفػٞ; ٭ٕ ٖصٙ ايؿت١ُٝ   تًرل نطضا  بايبسٕ أٚ املاٍ، ٚإظنا غبب  أش٣ً ْفػٝا .

ٚأَا ايفكٗا٤ املعاقطٕٚ ركس عطرٛا ايهطض ا٭زبٞ ظ١ًُ َٔ ايتعطٜفات ْصنط 
 َٓٗا:

 .48" ايهطض ايصٟ ٜكٝب اإلْػإ يف ؾطر٘ ٚمسعت٘ " -6

ع٢ً ايهطض ايٓاؾ٧ عُا أْ٘ قكط ايهطض ا٭زبٞ ٚمما ٜ٪خص ع٢ً ٖصا ايتعطٜف 
رنسف ايعاطف١ ٚايؿعٛض، نايػـب، ٚايؿـتِ، ٚايـصّ، ٚايـتركري، زٕٚ إٔ ٜتطـطم إصن      
نطض أزبٞ آخط ْاؾٞ عٔ اعتسا٤ ع٢ً بسٕ اإلْػإ أٚ َايـ٘ نُـٔ ٜتعـطض يًهـطب     
أَاّ َٔ  كٌ ي٘ جطاذ١ يف ٚجٗ٘ رٝترٌُ رٛم ا٭ش٣ املازٟ املتُثٌ رُٝا  سر٘ ٖصٙ 

ْفػٝا  يهٕٛ ٖصا ايؿـشن َهـطا  بـايٓٛاذٞ اجلُايٝـ١ يف ايٛجـ٘،       اجلطاذ١ َٔ ؾشن  أش٣ً
ٖٚصا ٜػبب نطضا  ْفػٝا  ٚأملا  ٚؾعٛضا  بايٓكل، ٚخاق١ يس٣ ايٓػا٤; ٭ٕ ٖـصا ٜهـط   

 عػٓٗٔ ٚغنا ٔ ٬َٚذتٗٔ.

"نٌ َا ًٜرل ايؿدل َٔ  كري يف اعتباضٙ بشن ايٓاؽ بػب أٚ إيكام تِٗ يٛ  -2
 .49قر  يًعّ اذتكاضٙ "

َا أخص عًـ٢ غـابك٘ َـٔ إريفايـ٘ يًهـطض ايٓفػـٞ        ع٢ً ٖصا ايتعطٜف ٜٚ٪خص
ٚا٭زبٞ ايٓاؾـ٧ عـٔ نـطض ٖـٛ يف أقـً٘ َـازٟ نايتعـسٟ عًـ٢ بـسٕ املتهـطض، أٚ           

ـ  يف ٚجٗ٘ أٚ حنٛ شيو.  ا٫ْتكام َٔ غناي٘ ٚذػٓ٘ بنذساث ؾشن  راذ
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َا ٜكٝب اإلْػإ يف ؾعٛضٙ أٚ عاطفتـ٘ أٚ نطاَتـ٘ أٚ ؾـطر٘، أٚ ٖـٛ ايـصٟ قـس        -6
 .51ٜكٝب اجلػِ رٝرسث تؿٜٛٗا  رٝ٘ رٝتأ  ايؿدل يصيو

َٔ إريفاٍ ايهطض  ٚقس ت٬ر٢ ٖصا ايتعطٜف املأخص ايصٟ ُأخص ع٢ً غابكٝ٘
ٞ  حلل باملهطٚض.  ا٭زبٞ ايٓاؾ٧ عٔ نطض بسْ

ايصٟ ٜٓؿأ عٔ ايتعسٟ ع٢ً َاٍ  ريري إٔ ٖصا ايتعطٜف أريفٌ ايهطض ايٓفػٞ  
رُيكب أٚ ُْٗب أٚ ُأتًف رنْ٘ ٜترٌُ رٛم  املتهطض، ر٬ ؾو إٔ َٔ ُغطم َاي٘ أٚ

ايهطض املازٟ ايصٟ حلل ب٘ بفٛات شيو املاٍ أٚ رٛات َٓفعت٘ أش٣ً ْفػٝا  ٜتُثٌ رُٝا 
َٕ ٚأ  ٚذػط٠ بٌ ٚؾعٛض  بايكٗط أذٝاْا  ْتٝح١ ٖصا ايتعسٟ.  ًٜرك٘ َٔ ذع

 ايهطض ا٭زبٞ بأْ٘: إٔ أعطفٚبٓا٤ عًٝ٘ عنهٔ 

أٚ املطاض٠، أٚ  أٚ احلعٕ، ،نؿعٛض با٭  ،ْفػٞ"نٌ َا ٜكٝب اإلْػإ َٔ أش٣ً 
 ْتٝح١ تعُس ع٢ً ؾطر٘، أٚ مسعت٘، أٚ بسْ٘، أٚ َاي٘ ". اخلعٟ،

 ٖٚصا ايتعطٜف دنُع أْٛاع ايهطض ا٭زبٞ ايث٬ر١ ٖٚٞ:

ايهطض ايٓاؾـ٧ عـٔ ايتعـسٟ عًـ٢ نطاَـ١ املتهـطض ٚمسعتـ٘، ٜٚؿـٌُ جـطا٥ِ           - أ
 ح ٚايتؿٗري.ٚجٓاٜاُت نايصّ ٚايتركري ٚايػب ٚايؿتِ ٚايكس

ا٭ش٣ ايٓفػٞ ايٓاتخ عٔ تعُس ع٢ً جػِ اإلْػإ نا٭ش٣ ايٓفػـٞ ايٓاؾـ٧ عـٔ     - ب
ايهطب غٛا٤ٌ أَاّ ايٓاؽ أٚ ع٢ً اْفطاز، أٚ ايهطض ايٓاؾـ٧ عـٔ إذـساث ؾـشن      

 اٯخطٜٔ. ظاٖط يف ايبسٕ ٜؿعط املتهطض إظا٤ٙ با٭  ٚاحلعٕ ٚايؿعٛض بايٓكل أَاّ

ع٢ً َاٍ املتهطض بايػطق١، أٚ ا٫خـت٬ؽ، أٚ   ايهطض ايٓفػٞ ايٓاؾ٧ عٔ ايتعسٟ -د
ايغكب، ذٝث ٜؿعط املتهطض باإلٖا١ْ ٚاإلش٫ٍ خاق١ إشا نإ ايتعسٟ ع٢ً َاٍ 

 املتهطض بايغكب.
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ٜٚػ٢ُ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهطض باإلنار١ إصن ايهطض ا٭زبٞ، ايهطض املعٟٓٛ طنٝعا  
 طض.ي٘ عٔ ايهطض املازٟ ايصٟ ٜكتكط ع٢ً اجلٛاْب املاز١ٜ يًُته

ريري أْ٘ يف ايغايب ٫ رنًٛ ايهـطض املـازٟ عـٔ نـطض أزبـٞ أٚ َعٓـٟٛ ًٜرـل        
املتهطض، بُٝٓا ٫ ٜػتتبع ايهطض ا٭زبٞ نطضا  َازٜا  إ٫ يف ذا٫ت ق١ًًٝ، ذٝـث عنهـٔ   
إٔ ترتتب ع٢ً ايتاجط ايصٟ ُٜتعس٣ عًٝـ٘ با٫يتٗـاّ بايٓكـب أٚ ا٫ذتٝـاٍ،أٚ ايغــ      

 عٔ ايتعاٌَ َع٘ مما ٜهبسٙ خػا٥ط َاز١ٜ.خػاض٠ َاز١ٜ تتُثٌ يف إذحاّ ايٓاؽ 

 عٔ ايهطض ا٭زبٞ املازٟ املبرث ايثاْٞ: ذهِ ايتعٜٛض

 ٫ ًٜرغ ٚجٛزا  ٚانـرا  يفهـط٠ ايتعـٜٛض   مل٪يفات َتكسَٞ ايفكٗا٤،إٕ املتتبع 
ْعطا  ٫ٕ ايتعٜٛض ٜفرتض َكاب٬  َايٝـا ، ٚايفكٗـا٤    عٓسِٖ;ايهطض ا٭زبٞ  عٔ املازٟ

عـٔ أَـٛض أزبٝـ١ َعٜٓٛـ١ تتعًـل       املازٟٕٛ ع٢ً رهط٠ ايتعٜٛض ايكسا٢َ ناْٛا ٜترفع
بايعطض ٚايؿطف;٭ٕ ايعطض ٚايؿطف يف ْعطِٖ ُٖا أري٢ً َـٔ املـاٍ، رـ٬ ٜكـ      

 تكسٜطُٖا ب٘.

 عٓـس املتكـسَشن،  َٚٔ ٖٓا رنٕ ايفكٗا٤ انيسرشن قس تأرطٚا إصن ذس َا بٗصا ايفهط٠ 
٭زبٞ، بُٝٓا ْـاز٣ آخـطٕٚ بٗـصٙ    ٚٚقف نثري َِٓٗ َٛقفا  َترفعا  ع٢ً رهط٠ ايهطض ا

ايفهط٠ ٚزارعٛا عٓٗا، ٚغٝعطض ايباذث إصن َعاجل١ ٖصٙ املػأي١ َـٔ خـ٬ٍ املطايـب    
 ايتاي١ٝ:

 املطًب ا٭ٍٚ: اخل٬ف ٚغبب٘.

 املطًب ايثاْٞ: ا٭زي١.

 املطًب ايثايث: املٓاقؿ١ ٚايرتجٝ .
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 املطًب ا٭ٍٚ: اخل٬ف ٚغبب٘

بــس َــٔ  طٜــط ذلــٌ ايٓــعاع يف ٖــصٙ قبــٌ احلــسٜث عــٔ اخلــ٬ف ٚغــبب٘، ٫ 
ِ تفـل ايفكٗـا٤   ااملػأي١،ذٝث  ٚذـسٜثِٗ عًـ٢ إٔ ايهـطض املـازٟ ٜػـتٛجب       َتكـسَٗ

 ٭ْ٘ عنهٔ تكسٜطٙ ٚ سٜس أرطٙ ع٢ً املتهطض. املازٟ; ايتعٜٛض

نُا اتفكٛا أٜها  ع٢ً إٔ ايهطض ا٭زبٞ إشا ْتخ عٓ٘ نطض َازٟ رنْ٘ ٜػـتٛجب  
زٟ َٔ ٖصا ايهطض، ذٝث إٕ ايهطض ا٭زبـٞ يف ٖـصٙ   بػبب اجلع٤ املا املازٟ ايتعٜٛض

احلاي١ قس أْتخ نطضا  َازٜا  ٖٚصا ايهطض املازٟ عنهٔ  سٜسٙ ٚقٝاغ٘ ٚايتعـٜٛض عٓـ٘.   
،َٚثايـ٘ إٔ ٜـتِٗ   املازٟ رٗصا ايكػِ أٜها  خاضد ذلٌ ايٓعاع َٔ ذٝث قبٛي٘ يًتعٜٛض

ٌٌ تاجطا  بايهصب أٚ ايغـ، رباإلنار١ إصن ايهطض ا٭زبٞ يف ٖصٙ ايت١ُٗ ٜكـع عًـ٢    ضج
ايتاجط املتهطض، نطض َازٟ; ٭ٕ ايٓاؽ أٚ بعهِٗ غٛف ٜتٛقفٕٛ عـٔ ايتعاَـٌ َـع    

 ٖصا ايتاجط مما ٜطتب عًٝ٘ خػا٥ط َاز١ٜ عنهٔ تكسٜطٖا ٚ سٜسٖا َٔ قبٌ اخلربا٤.

ٌ ، أٚ  كريٙ،  بكٞ اخل٬ف يف ايهطاض ا٭زبٞ انيض، نُا يٛ قاّ ضجٌ بصّ ضج
رتتب ع٢ً شيو ايتركري، أٚ ايتؿٗري، أٚ ايصّ تبعات َاي١ٝ، ٚإظنا أٚ ايتؿٗري ب٘ ٚ  ٜ

ُّ، أٚ انُيكط، أٚ املؿٗط.  اقتكط شيو ع٢ً ا٭  ايٓفػٞ ايصٟ تػبب رٝ٘ ايصا

رٗصا ايكػِ ٖٛ ايصٟ ٚقع رٝ٘ اخل٬ف بشن ايعًُا٤ املعاقطٜٔ، رُِٓٗ َٔ قاٍ 
َٔ قاٍ بعسّ جٛاظ شيو عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهطض، َِٚٓٗ املازٟ ضنؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض 

 ٚإظنا ُٜهتف٢ بايعكٛب١ ايتععٜط١ٜ.

ٜطجع إصن ا٫خت٬ف يف قابًٝـ١ ايهـطض    ٚغبب اخت٬ف ايعًُا٤ يف ٖصٙ املػأي١
أٚ عسّ قابًٝت٘ ي٘. رُٔ ضأ٣ َٔ ايعًُا٤ إٔ ٖصا ايٓٛع املازٟ، ا٭زبٞ انيض يًتعٜٛض

َٔ   ٜط شيو قـاٍ بعـسّ   قاٍ باجلٛاظ ٚاملؿطٚع١ٝ، ٚ املازٟ َٔ ايهطض قابٌ يًتعٜٛض
 .املؿطٚع١ٝ
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 تكػُٝٗا إصن اجتاٖشن:ت يٚرُٝا ًٜٞ آضا٤ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ يف ٖصٙ املػأي١، ٚقس َعُس

 :ا٫جتاٙ ا٭ٍٚ: ايكا٥ًٕٛ بعسّ املؿطٚع١ٝ

ذٝث ٜط٣ أقراب ٖصا ا٫جتاٙ عسّ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـٞ    
١. َٚٔ أقراب ٖصا ا٫جتـاٙ ايؿـٝذ   ٚا٫نتفا٤ بايعٚاجط ا٭خط٣ نايعكٛبات ايتععٜعٜ

َكطف٢ ايعضقا ذٝث ٜكٍٛ:"خ٬ق١ ايكـٍٛ أْٓـا ٫ ْـط٣ َـربضا  اغتكـ٬ذٝا ملعاجلـ١       
اإلنطاض ا٭زبٞ بايتعٜٛض املايٞ، َا زاَ  ايؿطٜع١ قس رترـ  دلـا٫  ٚاغـعا  يكُعـ٘     
ٍ  يف    بايعٚاجط ايتععٜط١ٜ،ٚ  َْط يف ا٫غتس٫ٍ عًٝ٘ َٔ ايؿطٜع١ ذح١ َكٓع١ عًـ٢ تبـس

أظناط احلٝا٠ املعاقط٠ دنعٌ اإلغتُطاض يف قُعـ٘ تععٜـطا  ريـري شٟ جـس٣ٚ، بـٌ ا٭َـط       
 56بايعهؼ..." 

 :ا٫جتاٙ ايثاْٞ: ايكا٥ًٕٛ باملؿطٚع١ٝ

ٜٚط٣ أقراب ٖصا ا٫جتاٙ إٔ ايهطض ا٭زبٞ ٜػتٛجب ايتعٜٛض نايهطض 
اٯ٫ّ املازٟ غٛا٤ً بػٛا٤ ذٝث إٕ ٖصا ايهطض ٜػبب آ٫٫ّ ْفػ١ٝ يًُتهطض، ٖٚصٙ 

 ايٓفػ١ٝ تػتٛجب تعٜٛها  يكا٤ َا أٚقع٘ املعتسٟ َٔ نطض.

، ٚا٭غتاش 52َٚٔ أقراب ٖصا ا٫جتاٙ: ا٭غتاش ايسنتٛض عبس اجملٝس ايك٬ذشن 
، ٚايسنتٛض ذلُس 54ٚا٭غتاش ايسنتٛض ٖٚب١ ايعذًٝٞ،56ايسنتٛض ذلُس رٛظٟ رٝض اهلل

 .، ٚريري56ِٖ، ٚعًٞ اخلفٝف55ذػشن ايؿاَٞ 

 شيو:  َٚٔ أقٛا ِ يف

َا شنطٙ ا٭غتاش ايسنتٛض عبس اجملٝس ايك٬ذشن يف عث٘، ايتعٜٛض عٔ ا٭نـطاض  
 اإلغ١َٝ٬"إٕ املتُؿٞ َع َكاقس ايؿطٜع١  املع١ٜٛٓ بشن ايفك٘ اإلغ٬َٞ ٚايكإْٛ املسْٞ:

ٖٛ َؿطٚع١ٝ ايتهُشن يف ا٭نطاض املع١ٜٛٓ نصيو; ملا رٝ٘ َـٔ ذفـغ أعـطاض ايٓـاؽ     
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ِ، َٚٔ خ٬ٍ َكاقس ايؿـطٜع١ يف َطاعـا٠ ايعَـإ ٚاملهـإ     ٚأَٛا ِ ٚإق٬ح أذٛا 
 . 57قسعنا  "ْػتطٝع إٔ ًْرل ٖصا ايٓٛع َٔ ايهطض با٭ْٛاع ا٭خط٣ اييت عطرٗا ايفكٗا٤ 

 املطًب ايثاْٞ: ا٭زي١

يكس أٚضز نٌ َٔ ايفطٜكشن أزي١ يًٓٗٛض بكٛي٘ غٛا٤ً يف اعتباضٙ ايهطض ا٭زبٞ 
٭ِٖ ٖصٙ ا٭زي١ َٔ خ٬ٍ  ٚغأعطضباضٙ نصيو، أٚ يف عسّ اعت َٛجبا  يًتعٜٛض،
 ايفطعشن ايتايٝشن:

 ايفطع ا٭ٍٚ: أزي١ ايكا٥ًشن بعسّ املؿطٚع١ٝ.

 ايفطع ايثاْٞ: أزي١ ايكا٥ًشن باملؿطٚع١ٝ.

 ايفطع ا٭ٍٚ: أزي١ ايكا٥ًشن بعسّ املؿطٚع١ٝ

عٔ ايهطض ا٭زبٞ ظ١ًُ َٔ  املازٟ اغتسٍ ايكا٥ًٕٛ بعسّ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض
 زي١ رُٝا ًٜٞ أبطظٖا:ا٭
عًـ٢ عـسّ نـُإ ا٭نـطاض ا٭زبٝـ١ ٚريـري        َتكسَٛ ايفكٗا٤اإلغناع: ذٝث أغنع  -6

 .59ٚابٔ قسا١َ ، 58املاز١ٜ، ٚممٔ ذه٢ اإلغناع ع٢ً شيو ابٔ املٓصض

 ٕ ز٫يت٘ ز٫ي١ قطع١ٝ.٭ٚاإلغناع ٖٛ أذس ا٭زي١ ايتؿطٜع١ٝ اييت ٫ عنهٔ ْكهٗا;      
ايغكب، ٚايػطق١، رُع إٔ املكـصٚف ًٜركـ٘ أ     ايكٝاؽ ع٢ً ذس ايكصف، ٚع٢ً -2

ْفػٞ نبري، ٚنصيو املغكٛب َاي٘، ٚاملػطٚم، إ٫ إٔ ايؿاضع احلهـِٝ   ٜطتـب   
 .60َهتفٝا عس ايكصف ٚاغرتجاع املغكٛب ٚذس ايػطق١ ع٢ً شيو نً٘ تعٜٛها،

 عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ ٜعترب تععٜطا ، ٚايتععٜـط باملـاٍ ٫   املازٟ إٕ احلهِ بايتعٜٛض -6
ٕ ايتععٜـط باملـاٍ رٝـ٘ تػـًٝا يًعًُـ١ عًـ٢       ٭;ٚشيـو  66دنٛظ عٓس أنثط ايفكٗـا٤ 

 . 62ايهعفا٤ ٚإريطا٤  ِ بأنٌ ذكٛقِٗ َٚكازض٠ أَٛا ِ
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إٕ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ ٜعـس تكُٝٝـا يًؿـطف أٚ يًػـُع١، ُٖٚـا ريـري        -4
كٗـا٤  خانعشن يًتكِٝٝ ٚاملكاب١ً باملاٍ; ٭ُْٗا أري٢ً َٔ املـاٍ، ٖٚـصا َـا زرـع ايف    

ايكسا٢َ إصن عسّ ا٭خص بفهط٠ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ، قاٍ احلطاب: "َٚـٔ  
قاحل َٔ قصف ع٢ً ؾدل أٚ َاٍ   دنع، ٚضز، ٫ٚ ؾفع١ رٝ٘، بًـغ اإلَـاّ أّ   

  .66٭ْ٘ َٔ باب ا٭خص ع٢ً ايعطض َا٫ " ٫;
عـٔ  املـازٟ  ٚ٭ٕ ايكٛاعس ايؿطع١ٝ املكطض٠ يف ٖصا اجملـاٍ تـأب٢ رهـط٠ ايتعـٜٛض      -5

ٕ رهط٠ ايتعٜٛض قا١ُ٥ ع٢ً جرب ايٓكل احلاقٌ يف املاٍ عٓـس  ٭ايهطض ا٭زبٞ; 
ايتعسٟ عًٝ٘ باملاٍ، ٖٚصٙ ايفهط٠ ٫ تٓطبل ع٢ً ا٭َٛض ا٭زب١ٝ، أٚ املع١ٜٛٓ; يعسّ 

ٛ     ،64إَهإ َكابًتٗا باملاٍ  رهإ شيو َٔ باب أنٌ أَـٛاٍ ايٓـاؽ بايباطـٌ، ٖٚـ

ڦ  ڦ   ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ ٹ چ  ذلـــطّ بـــسيٌٝ قٛيـــ٘

 .65چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
إٕ يف ايعكٛبات ايتععٜط١ٜ اييت جا٤ت بٗا ايؿطٜع١ يف ذل املتعسٟ عًـ٢ ايعـطض    -6

; ٭ْ٘ ٜطز يًُتهطض اعتبـاضٙ،  املازٟ ٚايؿطف ٚايػُع١ َا ًُٜغٞ احلاج١ يًتعٜٛض
 . 66 املازٟ ٜٚؿف٢ قسضٙ َٔ ايتعسٟ مما ٫ ٜبك٢ َع٘ ذاج١ يًتعٜٛض

إظنا ؾطع يطرع ايهـطض املـازٟ انيػـٛؽ ايـصٟ عنهـٔ ض٩ٜتـ٘        املازٟإٕ ايتعٜٛض  -7
َٚعطرت٘ ٚتكسٜطٙ، نايٓكل ٜهٕٛ يف ايبـسٕ أٚ يف املـاٍ، ٖٚـصا يـٝؼ َتـٛرطا  يف      

 .67ا٭نطاض ا٭زب١ٝ، رٗٞ يٝػ  أؾٝا٤ ذلػٛغ١ ًَُٛغ١ عنهٔ تكسٜطٖا خلفا٥ٗا
إٕ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ تتفاٚت َـٔ ؾـدل ٯخـط، رُـا عـس نـطضا  أزبٝـا يف ذـل          -8

ؾدل شٟ َها١ْ َطَٛق١،قس ٫ ٜعس نصيو يف ذل ؾدل ٖـٛ َـٔ ايُػـٛق١ أٚ    
 ايسُٖا٤.
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نُا إٔ ا٭ؾدام شٟٚ املهاْـ١ املطَٛقـ١ يٝػـٛا َتػـاٜٚشن يف ذحـِ ايهـطض       
ا٭زبٞ ايٛاقع بِٗ َٔ املتعسٟ ْفػ٘، أٚ ايططٜك١ ْفػٗا; ٭ٕ شيـو رنتًـف بـاخت٬ف    

نُا ٜ٪رط رٝ٘ أٜها طبٝع١ ؾـدل  َها١ْ املتهطض َٚطنعٙ ا٫جتُاعٞ َٚس٣ اغتكاَت٘، 
املتعسٟ، ر٬ ؾو إٔ ايهطض ا٭زبٞ احلاقٌ َـٔ تعـسٟ ؾـدل َعـطٚف بايهـصب      
ٚعسّ ا٫غتكا١َ ٚإيكا٤ ايتِٗ جعارا ، أٚ َـٔ ؾـدل ٚنـٝع ٫ ٖـٛ يف ايعـري ٫ٚ يف      
ايٓفري، غٝهٕٛ ق٬ًٝ  جسا  أٚ َعسَٚا ، بُٝٓا ٜهٕٛ ايهطض نبريا  إشا قسض ايتعـسٟ َـٔ   

ٕ  ضقشن  َعطُٚف باحله١ُ ٚاحلكار١.إْػإ غٟٛ َ  تع

را٭  احلاقٌ يف ذل ايكغري، أٚ ايٛنٝع، أٚ ايفكري رنتًف َٔ ا٭  احلاقـٌ  
يف ذل ايؿـطٜف ٚايهـبري ٚايغـين، نُـا إٔ ايتعـسٟ ايٛاقـع َـٔ ايٛنـٝع ٚايهـاشب          
ٚايٛقٛيٞ ٚا٫ْتٗاظٟ، أقٌ بهثري َٔ ايهـطض ايٛاقـع بػـبُب َـٔ ايؿـطٜف ٚاملتـعٕ       

 .68حلكٝف ٚايطقشن ٚا
إٕ ايكٍٛ بايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ ٜفت  ايباب ع٢ً َكطعٝ٘ أَاّ ايكها٠ يف  -9

ايترهِ بتكسٜط ا٭نطاض ا٭زب١ٝ; ْعـطا  خلفا٥ٗـا ٚتفاٚتٗـا ممـا دنعـٌ قـ٬ذٝات       
 .69ايكانٞ ايتكسٜط١ٜ نبري٠ جسا ، ٚقس ٜهط ٖصا ضنبسأ ايعساي١ يف ايتعٜٛض

ٚذاقًٗا إٔ َٔ يطِ ؾدكا  ع٢ً ٚجٗ٘ ٚ   أقٛاٍ َتكسَٞ ايفكٗا٤ا٫غتٓاز إصن -61
عس إصن جطذ٘، أٚ شٖاب َٓفع١ عهٛ َٓ٘، أٚ إْكام غنايـ٘ عًٝـ٘، رـ٬ نـُإ     تٜ

 عًٝ٘.

:" ٚإٕ يطُ٘ ع٢ً ٚجٗ٘ رًِ ٜ٪رط يف ٚجٗ٘ ر٬ نُإ عًٝ٘;٭ْ٘ ١قاٍ ابٔ قساَ
 .71  ٜٓكل ب٘ غناٍ ٫ٚ َٓفع١، ٚ  ٜهٔ ي٘ ذاٍ ٜٓكل رٝٗا رًِ ٜهُٓ٘ نُا يٛ ؾتُ٘ "

 ايفطع ايثاْٞ:أزي١ ايكا٥ًشن باملؿطٚع١ٝ

 ركس اغتسيٛا ظ١ًُ َٔ ا٭زي١ رُٝا ًٜٞ أبطظٖا: ٚأَا ايكا٥ًٕٛ باملؿطٚع١ٝ،
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صب أْ٘ ناْ  ي٘ عهس َٔ خنٌ يف ذا٥ا ضجٌ َٔ ا٭ْكاض، ٓذسٜث مسط٠ بٔ ج -6
َٚع ايطجٌ أًٖ٘، رهإ مسط٠ ٜسخٌ إصن خنً٘، رٝتأش٣ بـ٘ ايطجـٌ ٜٚؿـل عًٝـ٘،     

ٚشنط –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –إٔ ٜبٝع٘ خنًت٘، رأب٢،رأت٢ ايطجٌ ايٓيب  رطًب َٓ٘
إٔ ٜبٝع٘، رأب٢، رطًـب إيٝـ٘    -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -شيو ي٘، رطًب إيٝ٘ ايٓيب

رأب٢، ركاٍ ي٘ ايٓيب  –أَط ضريب٘ رٝ٘  –إٔ ُٜٓاقً٘ رأب٢، قاٍ:" رٗب٘، ٚيو نصا ٚنصا " 
 . 76قاٍ يًطجٌ: " اشٖب راقًع خنً٘ "" أْ  َهاض"، ٚ –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –

ٚٚج٘ ايس٫ي١ َٔ ٖصا احلسٜث ظاٖط٠ يف ضرع ايهطض املعٟٓٛ ٚا٭زبٞ، رنٕ  
ا٭ْكاضٟ   ٜهٔ قس ٚقع عًٝ٘ نطض َازٟ، ٚإظنا قس ٚقع عًٝ٘ نطض َعٟٓٛ ْتٝح١ 

ق٢ً  –احلطد ايصٟ ًٜرك٘ با٫ط٬ع ع٢ً َا ٫ ٜطن٢ ا٫ط٬ع عًٝ٘، ٚضنا إٔ ايٓيب 
أباح ي٘ قًع خنً٘ ٚمس٢ اٯخط َهاضا ، رٗصا ٜسٍ ع٢ً جٛاظ َبسأ  –ٝ٘ ٚغًِ اهلل عً

ايتعٜٛض; ٭ٕ ضرع ايهطض ٖٓا نإ بكًع ايٓدٌ، ٚقًع ايٓدٌ ٖٛ أَط َازٟ خػطٙ 
 املتعسٟ ٚاملهاض يف َكاب١ً نطض أزبٞ نإ قس ٚقع ع٢ً ا٭ْكاضٟ. 

٢ً اهلل عًٝـ٘  قـ  -ايٓكٛم ايعا١َ اييت تٓفٞ ايهطض ٚت٢ٗٓ عٓ٘ َٔ َثـٌ قٛيـ٘    -2
 .72نطض ٫ٚ نطاض " "٫ :-ٚغًِ 

راملطاز بٓفٞ ايهطض ٖٓا  طِٜ اإلنطاض باٯخطٜٔ، ٚقس جا٤ بنغًٛب ايٓفٞ، 
ٚبكٝغ١ خرب١ٜ، ٖٚصا ا٭غًٛب ٖٛ َٔ أق٣ٛ ا٭غايٝب يف ايٓٗٞ; ٭ْ٘ ْفٞ يف َع٢ٓ 

بًغ يف ايٓٗٞ، ضنع٢ٓ ٫ تٛقعٛا ايهطض، ٚعٓسَا ٜهٕٛ ايٓٗٞ بكٝغ١ ايٓفٞ رأْ٘ ٜهٕٛ أ
 ايس٫ي١ ع٢ً املككٛز، رهإٔ املٓٗٞ عٓ٘ بكٝغ١ ٫ ٚقٛع ي٘. 

ٚاملطاز بايٓٗٞ عٔ ايهطض، َكاب١ً ايهطض بايهطض، ٚقس جا٤ ٖٓا أٜها بنغًٛب 
ايٓفٞ ايصٟ ٜطاز َٓ٘ ايٓٗٞ، ٖٚٛ أبًغ يف ايس٫ي١ ع٢ً ايٓٗٞ عٔ املهاض٠ َٔ دلطز 

 ايٓٗٞ. 
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طاز بٗا اإلْؿا٤، ٫ٚظّ ايٓٗـٞ عـٔ   ٚيف اجل١ًُ، ركس جا٤ احلسٜث ظٌُ خرب١ٜ ٜ
ايهطض ٚاملهاض٠ ٚ طعنٗا إدناب ايتعـٜٛض رُٝٗـا; ٭ٕ ايتعـٜٛض َـٔ ٚغـا٥ٌ ضرـع       

 ايهطض. 
إٕ ايكٍٛ بعسّ ايتعٜٛض يف ا٭نطاض ا٭زب١ٝ، ٜفت  ايصضٜعـ١ أَـاّ املتعـسٜٔ عًـ٢      -6

 أعطاض ايٓاؽ ٚؾطرِٗ يف ايتُازٟ بٗصا ايتعسٟ ٭ْٗـِ ٜـإَٔٓٛ ايعكٛبـ١ باملـاٍ،    
رهإ َٔ املٓاغب ايكٍٛ ضنؿطٚع١ٝ ايتعـٜٛض عـٔ ا٭نـطاض ا٭زبٝـ١ غـسا   ـصٙ       

 .76ايصضٜع١
إٕ َبسأ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ ٜكتهٝ٘ َفّٗٛ ايعساي١ يف اإلغ٬ّ، ذٝـث   -4

إٕ ايتعٜٛض يف ٖصٙ احلاي١ ُٜٓكف املتهطض ٜٚعٛن٘ بعض ايتعٜٛض عٔ ايهـطض  
 .74ايعساي١ يف اإلغ٬ّ ايصٟ ٚقع عًٝ٘، ٚيف شيو  كٝل ملبسأ 

إٕ مشٍٛ ايؿطٜع١ يف ْكٛقٗا ايتؿطٜع١ٝ ٜػتطٝع اغتٝعاب رهط٠ ايهطض املعٟٓٛ  -5
بٓا٤ً ع٢ً إٔ أقٌ ْفٞ ايهـطض زاخـٌ يف عَُٛـات تًـو ايٓكـٛم ايتؿـطٜع١ٝ       

 .75ايٛاضز٠ يف ذهِ ايهطض 
 ا٫غتٓاز إصن ا٭قٛاٍ ايفك١ٝٗ: َٚٓٗا:  -6

قطع ذًُيت ايثـسٜشن زٜتُٗـا، ْـل    يف :" إٔ ١ََا جا٤ يف نتاب املغين ٫بٔ قسا -أ
، ٚضٟٚ حنٛ ٖصا ايؿعيب ٚايٓدعٞ ٚايؿارعٞ، ٚقـاٍ  -ضػن٘ اهلل -عًٝ٘ أػنس 

َايو ٚايثٛضٟ: إٕ شٖب ايًزن ٚجب  زٜتُٗا، ٚإ٫ ٚجب  ذهَٛـ١ بكـسض   
 أٟ بكسض ايعٝب اجلػسٟ ايصٟ ٜكٝب املطأ٠.،76ؾٝٓ٘"

بٔ احلػٔ ايؿـٝباْٞ قـاذب    َا ٚضز يف املبػٛط يًػطخػٞ ْك٬  عٔ ذلُس -ب
أبٞ ذٓٝف١ يف اجلطاذات بعس اْـسَا ا ٚعـسّ بكـا٤ أرطٖـا: " أْـ٘ جتـب رٝٗـا        

 .77ذه١َٛ ايعسٍ بكسض َا حلل اجملطٚح َٔ ا٭  "
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َا شنطٙ ايبغسازٟ يف دلُع ايهُاْات ْك٬  عٔ أبٞ ٜٛغف:" ٚيٛ ؾخ ضجـ٬    -د
٭ْ٘  -أبٞ ذٓٝف١  رايترُ  ٚ  ٜبل  ا أرط، ْٚب  ايؿعط، غكا ا٭ضف عٓس

 .78"ف: عًٝ٘ أضف ا٭  ٖٚٛ ذه١َٛ عسٍٚقاٍ أبٛ ٜٛغ -٫ ق١ُٝ جملطز ا٭ 

رهـط٠  أقـطٚا  قـس   َتكـسَٞ ايفكٗـا٤  رٗصٙ ايٓكٛم ٚريريٖا تسٍ عًـ٢ إٔ  
ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ; ٭ْٗـِ ذهُـٛا بـا٫ضف يف ٖـصٙ املػـا٥ٌ يف ريـري       

 ا٭نطاض املاز١ٜ.
يهطض ا٭زبٞ دلطز إذ٬ٍ املاٍ ذلٌ املاٍ، ٚإظنا إؾعاض ٚيٝؼ املطاز بايتعٜٛض عٔ ا -7

 ، ذٝـث إٕ ايسٜـ١ ٫  79املتهطض باملٛاغا٠ ْتٝح١ َا حلل َٔ نطض، ْعري شيو ايس١ٜ
 تعترب تعٜٛها  يًٛيٞ عٔ ركس ايكتٌٝ، ذٝث إٕ ايٓفؼ اإلْػا١ْٝ ٫ تكسض بثُٔ

 املطًب ايثايث: املٓاقؿ١ ٚايرتجٝ 

ٟ  أزي١ ايكا٥ًشن بعسّ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض ٚبعس ٖصا ايتحٛاٍ ٚايتطٛاف يف  املـاز
٫ ٜػع ايباذـث إ٫ إٔ ٜػـحٌ امل٬ذعـات    عٔ ايهطض ا٭زبٞ ٚايكا٥ًشن ضنؿطٚعٝت٘، 

 ايتاي١ٝ:
عـٔ ا٭نـطاض ا٭زبٝـ١ ٖـِ أغـعس با٭زيـ١        املازٟ إٕ ايكا٥ًشن ضنؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض -6

طاض " ٖٚـصا  ايعا١َ اييت ذطَ  ايهطض َٔ أٟ ْٛع نإ نرسٜث " ٫ نطض ٫ٚ نـ 
ٜتٓاٍٚ ايهطض ضندتًف أْٛاع٘ ٚأؾهاي٘، رككطٙ ع٢ً ا٭نطاض املاز١ٜ ٜعس  هُـاً   

 ب٬ زيٌٝ.
إٕ إزعا٤ اإلغناع ع٢ً عسّ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ، إزعـا٤ ريـري    -2

 قرٝ  ملا ًٜٞ:
 إٔ ٖصا ا٫زعا٤ َٓكٛض با٭قٛاٍ ايفك١ٝٗ ايـيت شنطٖـا اجملٝـعٕٚ ٚأربتـٛا رٝٗـا      -أ

 ايتعٜٛض عٔ بعض ا٭نطاض ريري املاز١ٜ.
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ــ٘ عــسّ    -ب ــ١ ٫ ُٜفٗــِ َٓ إٕ عــسّ ايتعــطض يًتعــٜٛض عــٔ ا٭نــطاض ا٭زبٝ
 املؿطٚع١ٝ; إش إٔ عسّ ايصنط ٫ ٜػتًعّ بايهطٚض٠ عسّ املؿطٚع١ٝ.

  ٜٓكٛا ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايتعـٜٛض عـٔ ا٭نـطاض     َتكسَٞ ايفكٗا٤إٕ أريًب  -د
س٠ يف تًو ا٭ظ١َٓ، ذٝث نإ ُٜعس أخـص املـاٍ   املع١ٜٛٓ تأرطاً  با٭عطاف ايػا٥

عٔ ايهطض ا٭زبٞ َٓارٝاً  يًُط٠٤ٚ، رًِ تهٔ ايثكار١ اجملتُع١ٝ ذ٦ٓٝصُ  تػـُ   
بأخص املاٍ َكابٌ ايهطض ا٭زبٞ، ٚناْـ  تعـس شيـو عٝبـاً ، أَـا ٚقـس تغـري        

ملاٍ تعٜٛهاً  عٔ ايهطض ا٭زبٞ أَطا ايعطف ٚأقب  ايٓاؽ ٫ ٜعتربٕٚ أخص ا
ً رل٬ً  باملط٠٤ٚ، رنٕ احلهـِ عٓـسٖا رنتًـف تطبٝكـاً  يكاعـس٠ " ٫ ٜٓهـط تغـري        

 .81ا٭ذهاّ بتغري ا٭ظَإ "
ٚأَا ايكٝاؽ ع٢ً ذس ايكصف، ٚايغكب، ٚذس ايػطق١، ر٬ ٜبسٚ قٝاغاً  قرٝراً   -6

بعض ا٭َٛض اييت ُٜفِٗ َٓٗا َٚتحٗاً ; ٭ٕ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ املب١ٓٝ حلس ايكصف شنطت 
ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ، َٚٔ شيو تفػٝل ايكاشف، ٚعـسّ قبـٍٛ ؾـٗازت٘،    
ٖٚصا ْٛع َٔ ايتعٜٛض; ٭ْ٘ ٫ ٜؿرتط يف ايتعٜٛض ا٭زبٞ إٔ ٜهٕٛ َا٫ً ، بـٌ  
إٕ ضز ا٫عتباض أٚ ا٫عتصاض، أٚ احلهِ بتدط١٦ املعتسٟ ُٜعـس تعٜٛهـاً  أزبٝـاً  عـٔ     

 نطض أزبٞ.

ايغكب رـ٬ ٜٛجـس َـا عنٓـع َـٔ اجلُـع بـشن ضز املغكـٛب ٚذـل          ٚأَا 
املغكٛب َاي٘ يف املطايب١ بتعـٜٛض عُـا حلكـ٘ َـٔ نـطض ْفػـٞ ٚقٗـط بػـبب         

 ايغكب.

ٚنصيو ا٭َط يف ذس ايػطق١، رعسّ ايصنط يف ذـل ايػـطق١ ٫ ٜػـتًعّ عـسّ     
 املؿطٚع١ٝ; إش تفِٗ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ َٔ أزي١ أخط٣ ٚاييت

 غاقٗا ايكا٥ًٕٛ باملؿطٚع١ٝ.
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 ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ايتعٜٛض تععٌٜع، ٚايتععٜع باملاٍ ٫ ٜك ، رغري َػًِ ملا ٜأتٞ: -4
إٕ ايتعٜٛض يٝؼ تععٜطاً ، ٚإظنا ٖٛ ذلٌ  يًُتهطض جـطا٤ َـا ٚقـع بـ٘ َـٔ       - أ

 –نطض، ٚيٛ نإ ايتعٜٛض تععٜطاً  أٚ ريطا١َ يػاغ إٔ ٜـسرع إصن بٝـ  املـاٍ    
 . أٟ إصن خع١ٜٓ ايسٚي١

، ٚيـ٘  81يٛ غًُٓا بأْ٘ تععٜط، رنٕ ايتععٜط باملاٍ جا٥ع عٓس نثري َـٔ ايفكٗـا٤    - ب
 ؾٛاٖس َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠، َٚٔ أرعاٍ ايكراب١:

يف ذل َٔ َٓع ظناتـ٘   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –أَا َٔ ايػ١ٓ، ركٍٛ ايٓيب 
اٍ، أٚ رأخـص ؾـطط املـ   ، 82"...رنْا آخصٖٚا ٚ ؾطط َاي٘ عع١َ َٔ ععَات اهلل... "

 ٜعس تععٜطاً  باملاٍ. ْكف٘،

أْ٘ أذطم ذاْٛتا  يطجٌ  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –نُا رب  عٔ عُط بٔ اخلطاب 
، 83ٜؿس بٌ أْ  رٜٛػل ٜٚبٝع اخلُط رٝ٘ ٖٛ ضٜٚؿس ايثكفٞ، ٚقاٍ ي٘: يػ  ض

 ررطم احلاْٛت ٜعترب تععٜطاً باملاٍ.
رب تكُٝاً   ا باملـاٍ، رغـري   عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ ٜعتاملازٟ ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ايتعٜٛض  -5

َتح٘، ٚشيو ٭ٕ املاٍ املسرٛع يف ايتعٜٛض عٔ ايهطض املعٟٓٛ، ٫ ٜعس مثٓـاً  أٚ  
أجط٠ أٚ بس٫ً ، ٚإظنا ٖٛ تعٜٛض عٔ نطض ٚاقع، رُـٔ طعـٔ يف ؾـطر٘ ٚطايـب     
بايتعٜٛض ٫ ٜعترب املاٍ يف ذك٘ مثٓاً  يصيو ايؿـطف ذتـ٢ ٜكـاٍ إٕ ايؿـطف ٫     

 ٖٛ تعٜٛض عٔ ايهطض احلاقٌ بػبب ايطعٔ يف ؾطف املتهطض.ٜكِٝ ضناٍ، ٚإظنا 

ٌِ يـ٘،      ٚمث١ رطم بشن إٔ ٜكاٍ، إٕ ٖصا مثٔ يًؿطف أٚ بـسٍ عٓـ٘، أٚ تكـٝ
إٕ ٖصا تعٜٛضٌ  عٔ ايهطض احلاقٌ بػبب ايتعسٟ ع٢ً ايؿـطف   ٚبشن إٔ ٜكاٍ:

ٓاً  بايطعٔ رٝ٘، ٚيصيو ْعا٥ط يف ايؿطع املطٗط، راملٗط ايصٟ ٜسرع يًُطأ٠ ٫ ٜعس مث
 ا أٚ يبص ا جػسٖا، ٚإظنا ٖٛ إنطاّ  ا ٚتطٝٝب خلاططٖا، ٚؾتإ بشن إٔ ٜكاٍ إٕ 
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املٗط ٖٛ مثٔ جلػس املطأ٠، أٚ إْ٘ إنطاّ  ا، نُا إٔ ايس١ٜ اييت تسرع ٭ٚيٝا٤ ايكتٌٝ 
٫ تعترب مثٓاً  يصيو ايكتٌٝ، ٚإظنا تعٜٛض  ِ عٔ ايهطض احلاقٌ بفكس ابـِٓٗ أٚ  

عٔ ايهـطض   املازٟ  ٜك  ٚاحلاي١ ٖصٙ إٔ ٜكاٍ: إٕ ايتعٜٛضٚايسِٖ، ٖٚهصا ر٬
 ا٭زبٞ ُٜعُس تكُٝٝاً  يًؿطف، أٚ ايػُع١، أٚ ايعطض، أٚ ايهطا١َ، أٚ مثٓاً   ا.

٫ ٜهٕٛ إ٫ عٔ نطض َازٟ جلربٙ  املازٟ َٚثٌ شيو ٜكاٍ يف ايكٍٛ بإٔ ايتعٜٛض -6
٫ ُٜككس ب٘ َكاب١ً ا٭َـٛض  ملا غبل إٔ شنطْا بإٔ ايتعٜٛض  ;ايٓكل احلاقٌ باملاٍ

املع١ٜٛٓ باملاٍ ذت٢ ٜؿرتط رٝٗا ايتهار٪، ٚإظنـا ٖـٛ تعـٜٛض عـٔ نـطض ذاقـٌ       
 بػبب ايتعسٟ ع٢ً تًو ا٭َٛض املع١ٜٛٓ.

ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ايعكٛبات ايتععٜط١ٜ املفطٚن١ ع٢ً جـطا٥ِ ايتعـسٟ عًـ٢ ا٭َـٛض      -7
 ملا ٜأتٞ:املع١ٜٛٓ ُتغين عٔ ايتعٜٛض باملاٍ، رًٝؼ ا٭َط َتحٗا  

إٕ مث١ َٔ ا٭ؾدام َـٔ ٫ تـطزعِٗ ايعكٛبـات ايتععٜطٜـ٫ٚ،١ ٜـطزعِٗ        -أ
غ٣ٛ أخص املاٍ َِٓٗ، رـبعض ايٓـاؽ ٫ ٜعبـأ بايػـحٔ َـث٬ُ، بـٌ إٕ َـٔ        
اجملطَشن َٔ ٜطتهب اجلطا٥ِ يٝصٖب إصن ايػحٔ نٞ دنس رٝ٘ املـأ٣ٚ ٚاملأنـٌ   

ص املـاٍ ضزعـا    ٚاملؿطب ٚاملًبؼ اييت قس ٫ دنـسٖا خاضجـ٘، رٝهـٕٛ يف أخـ    
 ٭َثاٍ ٖ٪٤٫.

إٕ املتهطض قس ٫ ٜػتفٝس نثريُا بايعكٛبات ايتععٜط١ٜ اييت تكع ع٢ً املتهـطض،   -ب
 رُاشا ٜػتفٝس املتهطض َٔ غحٔ املتعسٟ، أٚ تٛبٝد٘.

إْ٘ ٫ َاْع أق٬ُ َٔ اجلُع بشن ايعكٛبات ايتععٜط١ٜ بايػـحٔ ٚحنـٛٙ، ٚبـشن     -د
أخـص ايتعـٜٛض أؾـها٫ أخـط٣ َـع      َاْع أٜهـا َـٔ إٔ ٜ   ايتعٜٛض، بٌ ٫
املِٗ إٔ ٜبكـ٢ ذـل   ، رـ ٚحنٛ شيـو ، نطز ا٫عتباض ٚا٫عتصاض،ايتعٜٛض باملاٍ

املتهطض يف املطايب١ بايتعٜٛض قا٥ُا ، ٚأ٫ ُٜرطّ ٖصا احلل، ٚبعس شيو تبكـ٢  
ي٘ احلط١ٜ يف املطايب١ بهٌ أْٛاع ايتعٜٛض أٚ ببعهٗا، إش إٕ نثريا َٔ ايٓـاؽ  
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ٚ بٓؿط شيو ا٫عتصاض يف ٚغ١ًٝ إع٬َٝـ١ عاَـ١ ٜٚتٓـاظٍ    ٜهتفٞ با٫عتصاض، أ
ذت٢ عُا ذهُ  ي٘ انيه١ُ ب٘ َٔ َبايغ َايٝـ١، يهـٔ ٜبكـ٢ َـٔ ذكـ٘ إٔ      

 ٜطايب بايتعٜٛض ايصٟ ٜطاٙ، رِ ُٜرتى ايباقٞ يهطَ٘ ٚمساذت٘ ْٚبً٘. 
إظنا دنب يف ا٭َٛض املازٜـ١ انيػٛغـ١ ايـيت عنهـٔ     املازٟ ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ايتعٜٛض  -8

٫ٚ ٜك  يف ا٭َٛض املع١ٜٛٓ خلفا٥ٗا ٚعسّ إَها١ْٝ نبطٗا، رغـري َتحـ٘    بطٗا،ن
أٜها ; ٚشيو ٭ْ٘ عنهٔ تكسٜط ايهـطض احلاقـٌ بايتعـسٟ عًـ٢ ا٭َـٛض املعٜٓٛـ١       

 ٚايصٟ رنهع يعس٠ اعتباضات َٓٗا:
ر٬ ؾو إٔ ٖـصا ايؿـدل، أٚ ا ٦ٝـ١     ،– املتهطض – َها١ْ ايؿدل امُلتعس٣ عًٝ٘ -أ

اْت٘ يف اجملتُع، نإ ايهطض ا٭زبٞ احلاقٌ بايتعسٟ عًٝـ٘ أنـرب،   نًُا ععُ  َه
ٚبايتايٞ رنٕ ايتعٜٛض عٔ ٖصا ايهطض غٝهٕٛ أنرب ٚأععِ ْعـطا  يععـِ ايهـطض    

 ايٛاقع عًٝ٘.
ايؿدل املتعسٟ،رهًُا نإ ايؿـدل املتعـسٟ أنثـط َهاْـ١ يف اجملتُـع،      َها١ْ  -ب

ٝـ٘ أؾـس ٚأْهـ٢; ٚشيـو ٭ٕ     ٚأععِ قسضا ، نإ ايهطض احلاقٌ ع٢ً امُلعتسٟ عً
 إَها١ْٝ تكسٜك٘ تهٕٛ أنثط ٚأنرب َٔ ايؿدل ا٭قٌ َها١ْ.

ٌ  ِٖ غٛق١ٌ، أٚ أٚي٦و  ٚيصا رنٕ اجملتُع ٫ ذنفٌ نثريُا بتعسٟ أؾدام
 ايصٜٔ اؾتٗطٚا بك١ً ا٭زب، أٚ ايصٜٔ ِٖ َٔ غكا املتاع.

ايهـطض احلاقـٌ    ٚغ١ًٝ ايتعسٟ، رهًُا ناْ  ايٛغ١ًٝ أنثط شٜٛعا  ٚاْتؿاضا ، نإ -د
بػببٗا أنرب ٚأععِ، رايتعسٟ عرب ايكرٝف١ اني١ًٝ أقٌ نـطضا  َـٔ ايتعـسٟ عـرب     
ايكرٝف١ ايٛط١ٝٓ أٚ ايعامل١ٝ، نُا إٔ ايتعسٟ عرب إشاع١ ذل١ًٝ أقٌ نطضا  َٓ٘ عـرب  

 إشاع١ ٚط١ٝٓ أٚ عامل١ٝ، أٚ عرب ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ ا٫ْرتْ ، ٖٚهصا.
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، رٗٞ َػـأي١ ٜبـ  رٝٗـا ايكهـا٤ َـٔ خـ٬ٍ       ٚأَا َػأي١ تكسٜط ايتعٜٛض
ــربتِٗ     ــتكساَِٗ ٭زا٤ خ ــاٍ ٚاغ ــصا اجمل ــرب٠ يف ٖ ــٌ اخل ــ١ ٭ٖ ــتهتاب انيهُ اغ
بايؿٗاز٠،ٚع٢ً اخلربا٤ إٔ ٜطاعٛا ايعساي١ يف تكسٜط ا٭نطاض ا٭زب١ٝ، عٝث ٜهـٕٛ  
املبًغ املٛق٢ ب٘ َٔ قبًِٗ َػاٜٚا  يًهـطض ايٛاقـع عًـ٢ املتهـطض أٚ قطٜبـا  َٓـ٘،       

٫ ٜعٜس عًٝ٘ ظٜاز٠ راذؿ١ تٛخٝا  يتركٝل ايعساي١ اييت ٖٞ املككـس ايـط٥ٝؼ    عٝث
 َٔ إقا١َ َطرل ايكها٤.

َٚثٌ شيو ٜكاٍ عٔ ا٫غتس٫ٍ بتفاٚت ا٭ؾدام يف َهاْتِٗ ا٫جتُاع١ٝ، رـنٕ   -9
أٌٖ اخلرب٠ ٜػتطٝعٕٛ تكسٜط ايهطض املعٟٓٛ ايٛاقع ع٢ً املتهطض ٚرل ا٫عتباضات 

ايػابك١ ٚ سٜس َبًغ ايتعٜٛض ٚيٛ ع٢ً ج١ٗ ايتكطٜـب، ٖٚـصا   ايػابك١ يف ايفكط٠ 
ذنكٌ ذت٢ يف ايتعٜٛض عٔ ا٭نـطاض املازٜـ١، ركـس رنتًـف املكَٛـٕٛ يف تكٝـِٝ       
ا٭نطاض ايٛاقع١ ع٢ً ايػٝاض٠ َث٬ُ يف ذازث َطٚضٟ، رايتفاٚت يف ايتكسٜطات ٫ 

 ًُٜغٞ ذل املتهطض يف املطايب١ بايتعٜٛض.
ٕ املتهطضٜٔ قس ٜغايٕٛ يف طًباتِٗ بايتعٜٛض، ٚإٔ ٖـصا قـس   ٚأَا ا٫غتس٫ٍ بأ -61

دنعٌ ٜس ايكانٞ َطًك١، رغري َتح٘ أٜها; ٭ٕ املتعسٜٔ ٚايصٜٔ ُتطرـع يف ذكٗـِ   
زعا٣ٚ ضنطايبات بايتعٜٛض يـسِٜٗ ذلـإَٛ ٚاغتؿـاضٜٕٛ قـإْْٛٝٛ ٜطؾـسِْٚٗ      

يطعـٔ  ٜٚسارعٕٛ عِٓٗ ٜٚػتطٝع ذلاَِٖٛ إٔ ٜطعٓٛا باخلربات ايكهـا١ٝ٥ بطـطم ا  
ايكها١ٝ٥ املعطٚر١، بٌ ٜٚػتطٝعٕٛ اغت٦ٓاف ا٭ذهاّ ايكها١ٝ٥ إٕ ؾعطٚا إٔ املبًغ 

 انيهّٛ ب٘ َبايغ رٝ٘.

ٖصٙ َػأي١ قها١ٝ٥ ٜٛرط ايكها٤ رٝٗا عاز٠ نُاْات  رنٕ ٚيف اجل١ًُ
 كٝل ايعساي١ عرب اإلجطا٤ات ايكها١ٝ٥، ٚذت٢ يٛ غًُٓا جس٫  بتعػف بعض 

ٛا٥ٝتِٗ يف تًو ا٭ذهاّ، رنٕ ٖصا ٖٛ َٛنٛع آخط ايكها٠ يف أذهاَِٗ، أٚ عؿ
 ٫ تعًل ي٘ بأقٌ املػأي١، ٫ٚ ًُٜغٞ ذل املتهطض يف طًب ايتعٜٛض.
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 رُٝهٔ اإلجاب١ عًٝ٘ ضنا ًٜٞ:أقٛاٍ َتكسَٞ ايفكٗا٤ ٚأَا ا٫غتٓاز إصن  -66
ٟ  أْ٘ َٓكٛض بأقٛاٍ رك١ٝٗ أخط٣ غاقٗا ايكا٥ًٕٛ ضنؿطٚع١ٝ ايتعـٜٛض   -أ  املـاز

طاض ا٭زب١ٝ، ٖٚصٙ ا٭قٛاٍ ٚإٕ ناْ  يف ايتعٜٛض عٔ نطض أزبـٞ  عٔ ا٭ن
ٜ٪ٍٚ إصن أَط َازٟ ننذساث ايؿشن، رنٕ أقٌ ايهطض ٜبك٢ أزبٝـا  َٚعٜٓٛـا ،   

إٔ أقػاّ ايهطض ا٭زبٞ ر٬ر١ أذسٖا املفهٞ إصن نـطض   تٚقس غبل إٔ شنط
 .84َازٟ

كـسَٞ  نتـب َت إٕ عسّ تساٍٚ أذهاّ ايتعـٜٛض عـٔ ا٭نـطاض ا٭زبٝـ١ يف      -ب
ِ ٫ ٜعين بايهـطٚض٠ أْ  ايفكٗا٤ نـاْٛا غريرهـٕٛ ايتعـٜٛض عـٔ ايهـطض       ٗـ

ا٭زبــٞ; ٭ٕ ٖــصٙ املػــأي١   تهــٔ تؿــهٌ أٚيٜٛــ١ يف ا٭عــطاف املطعٝــ١ يف 
ظَاِْٗ، أٚ يف ايثكار١ اجملتُع١ٝ ايػا٥س٠ يسِٜٗ، ٚعسّ ططذٗـا بكـ٠ٛ يف تًـو    

املـازٟ   عـٜٛض ناْٛا غٝترفعٕٛ عًـ٢ ايت  َتكسَٞ ايفكٗا٤ايفرت٠ ٫ ٜعين إٔ 
ا٭زبٞ يٛ إٔ املطايب١ بٗـصا ايتعـٜٛض ناْـ  تؿـهٌ جـع٤ا  َـٔ        عٔ ايهطض

 ايثكار١ اجملتُع١ٝ يس٣ أٚي٦و ايفكٗا٤.
إٕ جٛاب ايكا٥ًشن بعسّ املؿطٚع١ٝ عًـ٢ ايٓكـٛم ايفكٗٝـ١ ايـيت اغـتٓس إيٝٗـا        -62

ايكا٥ًٕٛ باملؿطٚع١ٝ بإٔ تًو ايٓكٛم إظنـا ٖـٞ يف تعـٜٛض عـٔ أَـٛض َازٜـ١،       
 ، رغري َتح٘; ٚشيو ٭ٕ ايؿشن ٚإ نإ َازٜا  إ85٫ٕ ايؿشن ٚا٭  َازٜإذٝث إ

إٔ ايهطض ايٓاتخ عٓ٘ َعٟٓٛ ٚأزبٞ، ٭ٕ ٖصا ايؿشن ٫ ٜ٪رط عًـ٢ عُـٌ ايبـسٕ،    
نُا ٫ ٜ٪رط ع٢ً ايٓؿاطات اييت ٜكّٛ بٗا املتهـطض خاقـ١ عٓـسَا ٜتعًـل ا٭َـط      

ٕ ريري ظاٖط نأرط ذطم ٜػـري يف  بايطجاٍ أٚ بايٓػا٤ إشا نإ ايؿشن ٜػريا  ٚيف َها
غام املطأ٠ أٚ ظٗطٖا; ٚ٭ٕ ايؿشن إظنا ٜ٪رط تـأرريا  َازٜـا  عًـ٢ املـطأ٠ إٕ نـإ يف      

 ٚجٗٗا أٚ رُٝا ٜعٗط َٓٗا.
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ٌٞ ؾعٛضٟ; ٭ْـ٘   ٚأَا ا٭  رنٕ تأرريٙ يٝؼ تأرريُا َازُٜا، ٚإظنا ٖٛ تأرري ْفػ
 ٫ ٜ٪رط يف ايغايب ع٢ً ْؿاط ايفطز، ٖٚٛ غطٜع ايعٚاٍ.

ٚيف اجل١ًُ رنٕ ايهطض املازٟ ٖٛ ايصٟ ُٜرسث ْككُا يف ايبسٕ، أٚ يف املاٍ، 
َع إٔ ٖصا ايٓكل ٫ رنًٛ َٔ نطض أزبٞ أٜها، رُٔ نػط أقبعا  يؿدل ٫ 
ٜػتطٝع إٔ ٜٓفٞ ايهطض احلاقٌ بؿعٛض املتهطض يف ايٓكل ٚاخلحٌ ٚا٫غترٝا٤ 

طاض املاز١ٜ ٫ ختًٛ عٔ َٔ ض١ٜ٩ ايٓاؽ  صا ايٓكل، ٖٚصا نطض أزبٞ، ررت٢ ا٭ن
 أنطاض أزب١ٝ.

إٕ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ايغطا٤ قس جا٤ت بٓفٞ ايهـطض يف ْكـٛم عاَـ١ تؿـٌُ      -66
ايهطض املعٟٓٛ ٚاملازٟ ع٢ً ذـس غـٛا٤، بـٌ إٕ ايهـطض ا٭زبـٞ يف بعـض ٖـصٙ        

      ٘ ڀ  ڀ  ٺ  ٹ چ  ايٓكٛم ضضنـا ٜفـٛم ايهـطض املـازٟ، نُـا يف قٛيـ

 ٜفٛم رٝ٘ ضنا ى ايعٚجات يًُهاض٠ بٗٔرٓٗٞ ايؿطع املطٗط عٔ إَػا، 86چٺ
٠ تتأش٣ َٔ إَػاى ظٚد  ٫  ب٘ ٫ٚ تطٝل أايهطض املعٟٓٛ ايهطض املازٟ; ٭ٕ املط

ايعؿط٠ َع٘ أزبُٝا َٚعٜٓٛا ، يف ذشن إٔ إَػانٗا ٫ ٜرتتب عًٝ٘ نـطض َـازٟ، بـٌ    
ع٢ً ايعهؼ طناَا ، ذٝث إٕ إَػانٗا غٝٛرط  ا ايٓفك١ ٚاملػهٔ، رأٟ نطض َازٟ 

 يف ٖصا اإلَػاى إشٕ؟!

ــا:     - ــاصن أٜه ــ٘ تع ــٛم قٛي ــو ايٓك ــٔ تً ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  چ  َٚ

بـٌ ْفػـ١ٝ ٚأزبٝـ١ أٜهـا ; ٭ٕ      ب،ٚاملهاض٠ ٖٓـا يٝػـ  َازٜـ١ ررػـ     ،87چائ
اغتدساّ ايٛيس يف نغا نٌ َٔ ططيف ايع٬ق١ ايعٚجٝـ١ عًـ٢ اٯخـط، ٜػـبب يـ٘      

 أنطاضا  أزب١ٝ َٚع١ٜٛٓ أنثط َٔ ا٭نطاض املاز١ٜ.
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 رنٕ املهاض٠ املتكٛض٠ يف، 88چوئ  ۇئ ەئ    ەئ  وئٹ چ  َٚٔ شيو أٜها قٛي٘ -
 ذل ناتب ايسٜٔ أٚ ايؿاٖس عًٝ٘ ٖٞ َهاض٠ أزب١ٝ أنثط َٔ نْٛٗا َهاض٠ َاز١ٜ.

إصن ايكـٍٛ ظــٛاظ املطايبــ١ بـايتعٜٛض عــٔ ا٭نــطاض ا٭زبٝــ١    ٞ أجتــ٘ٚيـصا رــنْ 
يف ٖصا اجملاٍ، ره٬  عٔ إٔ ٚاملع١ٜٛٓ، رفٞ شيو  كٝل ايعسٍ، ٚأظٗاض يػبل ايؿطٜع١ 

ٖصا ايتعٜٛض ٜتعًل عكٛم ايعباز، ٚذكٛم ايعباز َب١ٝٓ ع٢ً املؿاذ١ ٚايتكانٞ، ٚإٕ 
ٖصٙ احلكٛم ٫ تػٛغ ايتفطق١ بُٝٓا نإ َازٜا  َٓٗا، َٚا نـإ أزبٝـا، رحُٝعٗـا ذكـٛم     

ٜهـٕٛ  ٯزَٞ ٚيكاذب احلل احلل يف املطايب١ عك٘ إ٫ إٔ ٜعفٛا أٚ ٜتٓاظٍ، رنْ٘ بصيو 
 .89" َٚا ع٢ً انيػٓشن َٔ غبٌٝذلػٓا ، ٚقس قاٍ اهلل تعاصن: " 

 ٠267 ٚقس عاجل ايكإْٛ املسْٞ ا٭ضزْٞ رهط٠ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض املع١ٜٛٓ يف املاز
 ْٚكٗا:

ٜتٓاٍٚ ذل ايهُإ ايهطض ا٭زبٞ نصيو، رهٌ تعس ع٢ً ايغري يف ذطٜتـ٘، أٚ يف   -6
َطنعٙ ا٫جتُاعٞ، أٚ يف اعتباضٙ املـايٞ   عطن٘، أٚ يف ؾطر٘، أٚ يف مسعت٘، أٚ يف

 دنعٌ املتعسٟ َػ٪٫ٚ  عٔ ايهُإ.
ايهُإ يٮظٚاد ٚا٭قطبشن َٔ ا٭غط٠ مما ٜكـٝبِٗ َـٔ نـطض    بٚدنٛظ إٔ ٜكه٢  -2

 أزبٞ بػبب َٛت املكاب.
٫ٚ ٜٓتكٌ ايهُإ عٔ ايهطض ا٭زبـٞ إصن ايغـري إ٫ إشا  ـسزت قُٝتـ٘ ضنكتهـ٢       -6

 .اتفام، أٚ ذهِ قها٥ٞ ْٗا٥ٞ

 َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ املاز٠ بفكطاتٗا ايث٬ث ٜتبشن َا ٜأتٞ:
إٕ ايكإْٛ املـسْٞ ا٭ضزْـٞ قـس َـاٍ إصن ايـطأٟ ايفكٗـٞ ايـصٟ ٜـط٣ َؿـطٚع١ٝ           -6

ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ َٔ خ٬ٍ ْك٘ ع٢ً رهـط٠ ايهـُإ يـصيو ايهـطض     
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املتُثٌ يف ايتعسٟ ع٢ً ؾطف املتهطض ٚعطن٘ ٚنطاَت٘ ٚمسعت٘، نُا أؾاضت إصن 
 .(6املاز٠ املصنٛض٠ يف ايفكط٠ ضقِ ) شيو

نُا َاٍ شات ايكإْٛ إصن ايطأٟ ايصٟ ٜط٣ إٔ ٭ٌٖ املتـٛر٢ املطايبـ١ بـايتعٜٛض     -2
عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ اييت حلك  بِٗ جطا٤ َٛت ظٚد، أٚ أب، أٚ قطٜب، ٚعـسّ  

 ا٫نتفا٤ بايس١ٜ اييت تكٓف  ع٢ً أْٗا عكٛب١ بس١ْٝ.
ايب١ بـايتعٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـٞ ايـصٟ حلـل       قطض ايكإْٛ ذل ايٛضار١ يف املط -6

٭ْـ٘ بـصيو    ;قبٌ ٚرا٠ املتهطض َٛضرِٗ ؾطٜط١ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتعٜٛض قس اغتكط
ٜٛضث نػا٥ط احلكٛم، ٚاغـتكطاض احلـل يف ايتعـٜٛض عـٔ      ي٘ َهتػبا ٜكب  ذكا

 ايهطض ا٭زبٞ ٜهٕٛ بأذس أَطٜٔ: 
 ملتعسٟ.ا٫تفام ايطنا٥ٞ عرب تػ١ٜٛ بشن املتهطض قاذب احلل ٚا - أ

 نتػب زضج١ ايكطٝع١.اذهِ قها٥ٞ ْٗا٥ٞ   - ب

 اٚعهُُٗ انُا ٚعنهٔ إٔ ٜهاف إصن شيو ذهِ مت بٛاغط١ ذلهُشن ضنٞ بُٗ
 املتهطض قبٌ ٚرات٘.

ٖٚصا ٜعين أْ٘ يٝؼ يًٛضر١  طٜو زع٣ٛ قها١ٝ٥ ٜطايبٕٛ رٝٗا بايتعٜٛض عٔ 
يف ذٝا٠ املٛضث،  ٭ٕ ٖصا ايتعٜٛض   ٜػتكط ;نطض أزبٞ ٚقع ع٢ً َٛضرِٗ قبٌ ٚرات٘

 ٭ٕ احلل يف ٖصٙ احلاي١ ٫ ٜٓتكٌ إصن ايٛضر١. ;ر٬ ٜهٕٛ يًٛضر١ ذل املطايب١ ب٘
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 اخلامتة

 يكس تٛقً  ٖصٙ ايسضاغ١ إصن غن١ً َٔ ايٓتا٥خ رُٝا ًٜٞ أبطظٖا:
إٕ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ تتٓٛع إصن أْٛاع ر٬ر١: أنطاض أزب١ٝ ذله١، ٚأخط٣ ْاجتـ١ عـٔ    -6

بسٕ املتهـطض، ٚرايثـ١ ْاجتـ١ عًـ٢ ايتعـسٟ عًـ٢ َـاٍ        نطض بػبب ايتعسٟ ع٢ً 
 املتهطض، ٚقس مت تفكًٝٗا يف قسض ٖصٙ ايسضاغ١.

ٜهٔ َٛجٛزا عٓس املتكـسَشن   ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ  أٚ رهط٠  َكطً إٕ  -2
 .َٔ ايفكٗا٤

ريري إٔ ٖصا   عنٓع ٚجٛز بعض ايٓكٛم ايفك١ٝٗ املتٓارط٠ اييت عنهٔ يًباذـث إٔ   -6
نتـب ايفكٗـا٤    ٚجٛز رهط٠ ايهـطض ا٭زبـٞ بؿـهٌ نـعٝف يف     ٜػتسٍ بٗا ع٢ً

 . ايكسا٢َ
إٕ ا٭زي١ اييت اغتٓس إيٝٗا َاْعٛ ايتعٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـٞ ناْـ  يف ُجً ٗـا       -4

 أقٝػ١ ٚاغت٦ٓاغات ٚاغتٓتاجات ٚإيعاَات ريري َػ١ًُ.
٫  ،يف ايسضاغـ١ إيٝٗـا  ت إٕ ايعٛاٌَ امل٪رط٠ يف تفاٚت ايهطض ا٭زبٞ ٚاييت أؾاض -5

 ٞ أقٌ رهط٠ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ.تٓف
إٕ ايكا٥ًشن ضنؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ نـاْٛا أغـعس با٭زيـ١ ايعاَـ١،      -6

 ٚضنكاقس ايؿطٜع١ َٔ ايكا٥ًشن بعسّ املؿطٚع١ٝ.
عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ تٓػـحِ طنـاّ ا٫ْػـحاّ َٚككـس     املازٟ إٕ رهط٠ ايتعٜٛض  -7

ػنا١ٜ أعطاض ايٓاؽ ٚنطاَاتِٗ َٔ ج١ٗ  اإلغ٬ّ يف  كٝل ايعساي١ َٔ ج١ٗ، ٚيف
 أخط٣.

إٕ تكسٜط ا٭نطاض ا٭زب١ٝ يٝػ  َػأي١ قعب١ أٚ َػتر١ًٝ، ٚإظنـا ٖـٞ زاخًـ١ يف     -8
زا٥ط٠ اإلَهإ، ٚ ا أًٖٗا َٔ اخلربا٤ ايصٜٔ ٜأخصٕٚ بعشن ا٫عتباض ؾت٢ ايعٛاٌَ 
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ت٘ َـٔ  امل٪رط٠ يف تكسٜط ايهطض ا٭زبٞ َٔ ج١ٗ، ٚيف  سٜس َكساض ايتعٜٛض ٚنٝفٝ
 ج١ٗ أخط٣.

إٕ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ يٝؼ دلػسا  يف َكابٌ َايٞ ركا، ٚإظنا قس ٜأخـص   -61
 أٚ ا٫عتصاض. ،أؾها٫ أخط٣ نطز ا٫عتباض

َٓتكـطا    ،إٕ ايكإْٛ املسْٞ ا٭ضزْٞ قس أخص بفهط٠ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ -66
 يًطأٟ ايصٟ ٜط٣ َؿطٚع١ٝ شيو ايتعٜٛض. بصيو

ٞ     إٕ اي -62  ،كإْٛ املصنٛض قس أخص بفهط٠ اْتكاٍ ذـل ايتعـٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـ
    ٞ أٚ ذهـِ   ،ؾطٜط١ اغتكطاض شيو ايتعٜٛض قبٌ ٚرـا٠ املتهـطض باتفـام ضنـا٥

 قها٥ٞ قطعٞ.
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 .486، م8، ايطاظٟ، ايتفػري ايهبري، د461، م9اْعط، ايطربٟ، تفػري ايطربٟ، د -28

 .698، ايطاظٟ، رلتاض ايكراح، م6475اْعط، ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ انيٝا، م -29

 .61غٛض٠ ايتٛب١،آ١ٜ -61

 .276اْعط، أبٛ جٝب، ايكاَٛؽ ايفكٗٞ، م -66

 .656، م 2اْعط، ايعحِ ايٛغٝا، د -62



 ٖـ6465 شٚ احلح١( 66دل١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعسز )  682

 .77غٛض٠ ايفطقإ، آ١ٜ -66
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 .9اْعط، ايعذًٝٞ، ايتعٜٛض عٔ ايهطض، م -54

 .566اْعط،ايؿاَٞ،ضنٔ اخلطأ يف املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ، م -55

 .55٘ اإلغ٬َٞ، ماْعط، اخلفٝف، ايهُإ يف ايفك -56

 .415ايك٬ذشن، ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض املع١ٜٛٓ،م -57

 .666اْعط،ابٔ املٓصض،اإلغناع،م -58

 666،م9اْعط، ابٔ قساَ٘، املغين،د  -59

 .55-54اْعط، اخلفٝف،ايهُإ،م -61

 ،، ايسغٛقٞ،ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿـطح ايهـبري  66،م7بسا٥ع ايكٓا٥ع،د ،اْعط، ايهاغاْٞ -66
 .626م ،8د املغين، ١ ،بٔ قساَا ،254م ،4د

 .66،م4اْعط، ابٔ عابسٜٔ، ضز انيتاض ع٢ً ايسض املدتاض،د -62

 .615،م6احلطاب، َٛاٖب اجلًٌٝ،د -66

 .56م-55،اخلفٝف، ايهُإ،م82اْعط، ايعذًٝٞ، ايتعٜٛض عٔ ايهطض،م -64

 .29غٛض٠ ايٓػا٤، آ١ٜ  -65

 .626، ايفعٌ ايهاض م، ٚأْعط،ايعضقا65اْعط، بٛغام، ايتعٜٛض عٔ ايهطض،م -66

 .65-64اْعط، بٛغام، ايتعٜٛض عٔ ايهطض، م  -67

 .57اْعط، اخلفٝف، ايهُإ،م -68

 .627-626اْعط، ايعضقا، ايفعٌ ايهاض، م -69

 .666،م9املغين،د ١،ابٔ قساَ -71
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 64،م4،د6666أخطج٘ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘، نتاب ا٭قه١، أبٛاب َٔ ايكها٤، ذسٜث ضقـِ   -76
ْٞ: نعٝف، ٚأخطج٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، نتاب أذٝا٤ املٛت، باب َـٔ  ٚعًل عًٝ٘ ا٭يبا

 .657،م6قه٢ رُٝا بشن ايٓاؽ ضنا رٝ٘ ق٬ذِٗ ٚزرع ايهطض عِٓٗ ع٢ً اإلجتٗاز،د

أخطج٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، نتاب إذٝا٤ املٛت، باب َٔ قه٢ رُٝا بشن ايٓـاؽ ضنـا رٝـ٘     -72
، ٚأخطج٘ أٜها يف نتاب ايكها٤ باب 657،م6تٗاز،دق٬ذِٗ ٚزرع ايهطض عِٓٗ ع٢ً ا٫ج

، 2867،ضقـِ  661،م 4،ٚأخطجـ٘ اػنـس يف َػـٓسٙ د   666، م61َا ٫ ذنتُـٌ ايكػـ١ُ، د  
، ٚقاٍ: ذـسٜث قـرٝ  اإلغـٓاز    58-57، م2ٚأخطج٘ احلانِ يف املػتسضى، نتاب ايبٝٛع،د

 .418، م6ع٢ً ؾطط َػًِ ٚ  رنطجاٙ، ٚقرر٘ ا٭يباْٞ يف إضٚا٤ ايغًٌٝ، د

 .625ايفعٌ ايهاض، م اْعط، ايعضقا، -76

 .527،م2ايسضٜين، عٛث َكاض١ْ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ٚأقٛي٘، د اْعط، -74

، ايعضقا، ايفعٌ 415اْعط، ايك٬ذشن، ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض املع١ٜٛٓ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ، م -75
 624ايهاض، م

 .625-624،م9ابٔ قسا١َ، املغين،د -76

 .86، م26ٛط،داْعط ايػطخػٞ، املبػ -77

 .86،م26، ٚاْعط، ايػطخػٞ، املبػٛط،د676ايبغسازٟ، دلُع ايهُاْات، م -78

 .625اْعط، ايعضقا، ايفعٌ ايهاض، م -79

ــسض، زضض ا٭ذهــاّ، اجملًــس ا٭ٍٚ، د  -81 ــ١ ٚايهــٛابا 46،م6اْعــط، ذٝ ، ؾــبري،ايكٛاعس ايهًٝ
 .227، ايعضقا، ؾطح ايكٛاعس ايفك١ٝٗ، م259ايفك١ٝٗ، م

-298،م2، ابـٔ رطذـٕٛ، تبكـط٠ احلهـاّ، د    218م ،6تبٝشن احلكـا٥ل، د  عًٜعٞ،اي اْعط، -86
 .625،م6، ايبٗٛتٞ، نؿاف ايكٓاع،د299

ٜٚط٣ ايؿارع١ٝ إٔ ايتععٜط ذنكٌ عٓـسِٖ بـاحلبؼ أٚ ايهـطب ريـري املـربح، أٚ ايكـفع ٖٚـٛ         -
ٗ ٝايهطب ظُع ايهف أٚ بػطٗا، أٚ تٛب ا ذ بايًػإ أٚ تغطٜب زٕٚ غ١ٓ يف احلط ٚزٕٚ ْكـف

 (.692،م4، ايؿطبٝين، َغين انيتاد،د26،م8)اْعط ايطًَٞ،ْٗا١ٜ انيتاد،د يف نسٙ.
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، 696، م6أخطج٘ ايساضَٞ يف غٓٓ٘، نتاب ايعنا٠، بـاب يـٝؼ يف عٛاَـٌ اإلبـٌ قـسق١، د      82-
-66، م5ٚأخطج٘ ايٓػا٥ٞ يف غٓٓ٘، نتاب ايعنا٠، باب عكٛب١ َاْع ايعنـا٠، اجملًـس ايثايـث،د   

، ٚأخطج٘ احلانِ يف املػتسضى ٚقاٍ: ذسٜث قرٝ  اإلغٓاز ٚيو رنطجـاٙ  ، طبع١ زاض ايفهط67
 .796بطقِ  264-266، م6ٚذػٓ٘ ا٭يباْٞ يف إضٚا٤ ايغًٌٝ،د

، 6، عبـس ايـطظام، َكـٓف، د    56، م5د،282،م6داْعط،ابٔ غعس، ايطبكات ايهـرب٣،   -86
 67165ضقِ  261-229، م 9، د61156، ضقِ 77م 

 ًب ايثايث ٚايطابع.اْعط املبرث ا٭ٍٚ املط -84

 .626اْعط، ايعضقا، ايفعٌ ايهاض، م  -85

 .266غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ  -86

 .266غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ  -87

 .282غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ  -88

 .9غٛض٠ ايتٛب١، آ١ٜ  -89
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 عــاملراج

سٜث ٚا٭رـط،  ( ابٔ ا٭رري، دلس ايسٜٔ أبٛ ايػعازات املباضى بٔ ذلُس اجلعضٟ، ايٓٗا١ٜ يف ريطٜب احل6)
 بريٚت. - كٝل: طاٖط أػنس ايعاٟٚ ٚذلُس ذلُس ايطٓاجٞ، زاض إذٝا٤ ايرتاث ايعطبٞ

( ا٭يباْٞ، ذلُـس ْاقـط ايـسٜٔ، إضٚا٤ ايغًٝـٌ يف ختـطٜخ أذازٜـث َٓـاض ايػـبٌٝ، إؾـطاف ظٖـري           2)
 ّ.6985، 2ايؿاٜٚـ، املهتب اإلغ٬َٞ، ط

حلٞ، ذلُس خًف اهلل ذلُس،  املعحـِ ايٛغـٝا،   إبطاِٖٝ، عبس احلًِٝ َٓتكط، عط١ٝ ايكٛا أْٝؼ، (6)
 زاض ايفهط.

، قـرٝ  ايبدـاضٟ،   694( ايبداضٟ، أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ إمساعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ بـٔ املغـري٠، ت  4)
 .-تطنٝا  -املهتب١ اإلغ١َٝ٬ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، إغتاْبٍٛ

 ٖـ. 6918( ايبغسازٟ، أبٛ ذلُس بٔ ريامن، دلُع ايهُاْات، ايكاٖط٠ 5)
ٖــ، نؿـاف ايكٓـاع عـٔ َـسن اإلقٓـاع، زاض       6156ايبٗٛتٞ، َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ بـٔ إزضٜـؼ، ت   (6)

 ّ.6982ايفهط،
بٛغام، ذلُس بٔ املسْٞ، ايتعٜٛض عٔ ايهطض يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ، زاض اؾبًٝٝا يًٓؿط ٚايتٛظٜـع،   (7)

 ٖـ.6469، 6ايطٜاض، ايػعٛز١ٜ، ط
 ٖـ، ايػٓٔ ايهرب٣، زاض ايفهط.458( ايبٝٗكٞ، أػنس بٔ احلػشن بٔ عًٞ ت8)
ٖـ، اجلاَع ايكرٝ  ٖٚٛ غٓٔ ايرتَـصٟ،  كٝـل   279( ايرتَصٟ، ذلُس بٔ عٝػ٢، ابٔ غٛض٠، ت9)

 بريٚت. –أػنس ذلُس ؾانط، زاض أذٝا٤ ايرتاث ايعطبٞ 
( اجلٖٛطٟ، إمساعٌٝ بٔ ػناز، ايكراح تاد ايًغ١ ٚقراح ايعطب١ٝ،  كٝل: أػنس عبـس ايغفـٛض   61)

 .699، 4ض ايعًِ ي٬ًُٜشن، بريٚت، طعطاض، زا
 ّ.6982، 6( أبٛ جٝب، غعسٟ، ايكاَٛؽ ايفكٗٞ يغ١ ٚاقط٬ذا ، زاض ايفهط، ط66)
( ذػشن، غٝس عبـس اهلل عًـٞ، املكاضْـات ايتؿـطٜع١ٝ بـشن ايكـٛاْشن ايٛنـع١ٝ املسْٝـ١ ٚايتؿـطٜع          62)

 .6947، زاض إذٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 6اإلغ٬َٞ، ط
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ٖـ، َٛاٖب اجلًٌٝ يؿـطح رلتكـط   954اب، أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ عبس ايطػنٔ املغطبٞ، ت( احلط66)
 خًٌٝ، َهتب١ ايٓحاح، ططابًؼ، يٝبٝا.

( احلُٟٛ، أػنس بٔ ذلُس احلػـين، ريُـع عٝـٕٛ ايبكـا٥ط ؾـطح ا٭ؾـباٙ ٚايٓعـا٥ط، زاض ايهتـب         64)
 ٖـ.6415، 6ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

 ّ.6984ْٞ، املػٓس،ايتركٝل اػنس ؾانط،َ٪غػ١ قططب١،َكط،اػنس ايؿٝبا اإلَاّ ذٓبٌ، ابٔ (65)
( ذٝسض، عًٞ، زضض احلهاّ ؾطح دلًـ١ ا٭ذهـاّ، تعطٜـب انيـاَٞ رُٗـٞ احلػـٝين، زاض ايهتـب        66)

 يبٓإ. -ايع١ًُٝ، بريٚت
( اخلطابٞ، أبٛ غًُٝإ ػنس بٔ ذلُس، َعا  ايػٓٔ ؾطح غٓٔ أبٞ زاٚز، تكرٝ : ذلُـس ضاريـب   67)

 .6966، 6َطبع١ ايطبار ايع١ًُٝ، طايطبار، ذًب، 
( اخلفٝف، عًٞ، ايهُإ يف ايفكـ٘ اإلغـ٬َٞ، َعٗـس ايبرـٛث ٚايسضاغـات ايعطبٝـ١، ايكػـِ        68)

 ا٭ٍٚ.
ٖــ، غـٓٔ ايـسضاَٞ،    255( ايساضَٞ، أبٛ ذلُس عبس اهلل بٔ عبس ايطػنٔ بٔ ايفهٌ بٔ بٗطاّ، ت69)

 ّ.  6978زاض ايفهط، بريٚت 
ــٞ،   21) ــس رتر ــسضٜين، ذلُ ــ١      ( اي ــ١ َ٪غػ ــٛي٘، طبع ــ٬َٞ ٚأق ــ٘ اإلغ ــ١ يف ايفك ــٛث َكاضْ ع

 ّ.6994ايطغاي١،بريٚت 
 ، َطبع١ ايػعاز6.٠( ايسغٛقٞ، ذلُس عطر١، ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري، ط26)
( ايطاظٟ، ذلُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ايكازض، رلتاض ايكـراح، إخـطاد، زا٥ـط٠ املعـاجِ يف َهتبـ١      22)

 .6986يبٓإ 
 ٟ، ذلُس بٔ عُـط بـٔ احلػـشن بـٔ عًـٞ ايبهـطٟ، ايطربغـتاْٞ، املًكـب بفدـط ايـسٜٔ،          ( ايطاظ26)

يبٓـإ،   -ٖـ، ايتفػري ايهبري، إعساز َهتب  كٝل زاض إذٝـا٤ ايـرتاث ايعطبـٞ، بـريٚت    616ت
 ّ.6995، 6ط

( ايطًَٞ، ؾٗاب ايسٜٔ، ذلُس بـٔ أبـٞ ايعبـاؽ أػنـس بـٔ ػنـع٠، ايؿـٗري بايؿـارعٞ ايكـغري،          24)
 ّ.١6984 انيتاد إصن ؾطح املٓٗاد، زاض ايفهط، ايطبع١ ا٭خري٠، ٖـ ْٗا6114ٜت
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( ايعذًٝـٞ، ٖٚبــ١، ايتعــٜٛض عــٔ ايهــطض، عــث َٓؿــٛض يف دلًــ١ ايبرــث ايعًُــٞ ٚايــرتاث  25)
 ٖـ.6699(، غ6١ٓاإلغ٬َٞ، ن١ًٝ ايؿطٜع١، جاَع١ املًو عبس ايععٜع، ايعسز)

 .2ايفهط، زَؿل، ط ( ايعضقا، َكطف٢ أػنس، املسخٌ ايفكٗٞ ايعاّ، زاض26)
 ، زاض ايكًِ، زَؿل.6988، 6( ايعضقا، َكطف٢ أػنس، ايفعٌ ايهاض ٚايهُإ رٝ٘، ط27) 
ٖـــ، تبــٝشن احلكــا٥ل ؾــطح نٓــع ايــسقا٥ل، زاض ايهتــاب 746( ايعًٜعــٞ، عثُــإ بــٔ عًــٞ، ت 28)

 ٖـ.6262عٔ ايطبع١ ا٭ٚصن املري١ٜ بب٫ٛم، َكط اني١ُٝ  2ط اإلغ٬َٞ،
ٖـ، غٓٔ أْٞ زاٚز، إعساز ٚتعًٝل: عـعت  275، غًُٝإ بٔ ا٭ؾعث ا٭ظزٟ، ت( ايػحػتا29ْٞ) 

 ّ. 6977، 6عبٝس ايسعاؽ ٚعازٍ ايػٝس، زاض ابٔ ذعّ، بريٚت، ط
 .6989يبٓإ  -( ايػط خػٞ، أبٛ بهط ذلُس بٔ أبٞ غٌٗ، املبػٛط، زاض املعطر١، بريٚت61)
يطبكـات ايهـرب٣،  كٝـل ذػـشن     ٖــ، ا 261( ابٔ غعس، ذلُس بٔ غعس بـٔ َٓٝـع ايعٖـطٟ، ت   66)

 ، زاض قازض بريٚت.6عباؽ، ط
 .2( ايػُطقٓسٟ، ذلُس بٔ أػنس،  ف١ ايفكٗا٤، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط62)
 ّ.6991( ايؿاَٞ، ذلُس ذػشن، ضنٔ اخلطأ يف املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، 66)
ايفكٗٝـ١ يف ايؿـطٜع١ اإلغـ١َٝ٬، زاض ايٓفـا٥ؼ،     ( ؾبري، ذلُس عثُإ، ايكٛاعس ايه١ًٝ ٚايهٛابا 64)

 ّ.2116، 6ط
 .6( ؾرات١، ؾفٝل، ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاّ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬، َطبع١ ا٫عتُاز، َكط، ط65)
ٖـ، َغـين انيتـاد إصن َعطرـ١ َعـاْٞ أيفـاظ      977ذلُس بٔ أػنس اخلطٝب، ايكاٖط٠، ت، ( ايؿطبٝين66)

 طبع١.املٓٗاد، زاض ايفهط، بسٕٚ 
( ؾًتٛت، ذلُٛز، املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ ٚاجلٓا١ٝ٥ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬، َهتب ؾٝذ اجلاَع ا٭ظٖـط  67)

 َكط.  –يًؿ٪ٕٚ ايعا١َ، ايكاٖط٠ 
 ايكاٖط٠. –، زاض ايكًِ 2( ؾًتٛت، ذلُٛز، اإلغ٬ّ عكٝس٠ ٚؾطٜع١، ط68)



 689   ايربٜؿٞذػٔ ز. إمساعٌٝ ذلُس      يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايهطض ا٭زبٞ ٚايتعٜٛض املازٟ عٓ٘

كـ٘ اإلغـ٬َٞ ٚايكـإْٛ املـسْٞ،     ( ايك٬ذشن، عبس اجملٝس، ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض املع١ٜٛٓ يف ايف69)
(، 66عـث َٓؿـٛض يف دلًــ١ زضاغـات، عًــّٛ ايؿـطٜع١ ٚايكـإْٛ، اجلاَعــ١ ا٭ضزْٝـ١، اجملًــس)      

 .2114( غ2١ٓايعسز)
ٖـ، تفػط ايطربٟ املػـ٢ُ جـاَع ايبٝـإ يف تأٜٚـٌ     661( ايطربٟ، أبٛ جعفط ذلُس بٔ جطٜط ت 41)

 ٖـ.6992، 6يبٓإ ط -بريٚت -ايكطإٓ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ
 ٖـ.6624( ابٔ عابسٜٔ، ذلُس أَشن، ذاؾ١ٝ ضز انيتاض ع٢ً ايسض املدتاض. َطبع١ زاض ايػعاز٠ 46)
 -املهتب ا٫غ٬َٞ ايكٓعاْٞ، املكٓف،  كٝل ذبٝب ايطػنٔ ا٭ععُٞ،بٔ ُٖاّ ( عبس ايطظام 42)

 .6971 ،6بريٚت، ط
 ٖـ.6667، 2، طايكاٖط٠ –( ايغعايٞ، ذلُس بٔ ذلُس، ايٛجٝع، َطبع١ اٯزاب 46)
( ابٔ راضؽ، أبٛ احلػشن أػنس، َعحِ َكاٜٝؼ ايًغ١،  كٝـل: عبـس ايػـ٬ّ ذلُـس ٖـاضٕٚ، زاض      44)

 ّ.6979ايفهط، ط
ٖــ، تبكـط٠   799( ابٔ رطذٕٛ، بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ ابٔ ايكاغِ بٔ ذلُس املـايهٞ، ت 45)

  ٞ ضنكـط، ايطبعـ١ ا٭خـري٠     احلهاّ يف أقٍٛ ا٭قه١ٝ َٚٓاٖخ ا٭ذهاّ، َطبع١ َكـطف٢ ايبـاب
6958.ّ 

ّ، َ٪غػـ١  6987، 2ٖــ، ايكـاَٛؽ انيـٝا، ط   876( ايفريٚظ آبـازٟ، ذلُـس بـٔ ٜعكـٛب، ت    46)
 ايطغاي١.

( رٝض اهلل، ذلُس رٛظٟ، املػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ بشن ايؿطٜع١ ٚايكاَٛؽ، أططٚذ١ زنتٛضاٙ َكسَـ١  47)
 ّ.6962إصن ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ، جاَع١ ا٭ظٖط، 

ٖـ، املكباح املـٓري يف ريطٜـب ايؿـطح ايهـبري     771ايفَٝٛٞ، أػنس بٔ ذلُس بٔ عًٞ املكطٟ، ت( 48)
 يبٓإ. -يًطارعٞ، املهتب١ ايع١ًُٝ، بريٚت

 ( ايكإْٛ املسْٞ ا٭ضزْٞ.49)
، 6ٖــ، املغـين ٚايؿـطح ايهـبري،زاض ايفهـط،ط     621( ابٔ قسا١َ، أبٛ ذلُس عبس اهلل بٔ أػنـس، ت 51)

6984.ّ 



 ٖـ6465 شٚ احلح١( 66دل١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعسز )  691

أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ أػنس ا٭ْكاضٟ، اجلاَع ٭ذهاّ ايكـطإٓ، بـسٕٚ ْاؾـط ٚبـسٕٚ      ( ايكططيب،56)
 طبع١.

ٖـ، بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿـطا٥ع، زاض ايهتـب   587( ايهاغاْٞ، ع٤٬ ايسٜٔ بٔ َػعٛز، ت52)
 ٖـ.6416، 2ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ ط

 ٖـ.6468، 6،اخلرب، ايػعٛز١ٜ، ط( َٛايف، أػنس، ايهطض يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ، زاض ابٔ عفا56ٕ)
 ، َطبع١ ذلُس أغعس.6( ٬َخػطٚ، زضض ا٭ذهاّ ؾطح ريطض ا٭ذهاّ، ط54)
ذلُس عبس ايط٩ٚف، رٝض ايكسٜط ؾطح اجلاَع ايكغري َٔ أذازٜث ايبؿري ايٓصٜط، زاض  ( املٓاٟٚ،55)

 ايفهط.
يػـإ ايعـطب، زاض   ٖــ،  766( ابٔ َٓعٛض، غناٍ ايسٜٔ ذلُس بٔ َهطّ اإلرطٜكـٞ، املكـطٟ، ت  56)

 ايفهط.
( ايٓػا٥ٞ، أػنس بٔ ؾعٝب بٔ عًٞ،غٓٔ ايٓػا٥ٞ،  كٝل: ضا٥س بٔ قرب ابٔ أبـٞ عًفـ١، طٜٛـل    57)

 ّ.6969، 6، ٚطبع١ زاض ايفهط، بريٚت، ط2161، 6يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطٜاض، ط
، زاض ٖـ، قرٝ  َػًِ،  كٝل: ذلُس ر٪از عبس ايباق266ٞ( ايٓٝػابٛضٟ، َػًِ بٔ احلحاد، ت58)

 ّ.6978، 6يبٓإ: ط -ايفهط، بريٚت
، املػـتسضى عًـ٢   415( ايٓٝػابٛضٟ، أبـٛ عبـس اهلل ذلُـس بـٔ عبـس اهلل، املعـطٚف باحلـانِ، ت       59)

 ّ.6978 -بريٚت -ايكرٝرشن يف احلسٜث، زاض ايفهط

 ( ابٔ ذحط ا ٝثُٞ، رت  املبشن يؿطح ا٭ضبعشن، زاض أذٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ.61)



 

 

 
 
 
 

  ثاىًٔا: الفـقـــــُ
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ّٕ ّىغاُطَه العلنـَبُي  ة ـّٕ يف َصِبَتـْ الَعَشِف

 خالل القزىني الضابع ّالجامً اهلذزٓني

 دكتىراه من جامعة مدريد املركزية )إسبانًا(      

 اهرةجامعة الق - أستاذ مشاعد بقشم التاريخ اإلسالمٌ بكلًة دار العلىم

ًّا- واملعار  أستاًذا مشارًكا جبامعة أم القرى مبكة املكرمة -حال
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ّٕ ّىغاُطَـَبُي  ّٕ يف َصِبَتة ـه العلنـْ الَعَشِف

 خالل القزىني الضابع ّالجامً اهلذزٓني

 تقدٓه:

قـشب٘ َٚـٔ ٚا٫ٙ،   اسبُس هلل، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل، ٚع٢ً آي٘ ٚ
 ٚبعس.  

عًــ٢ اَتــساز هاضؽبٗــا اإلغــ٬َٞ زاض عًــِ  Ceutaؾكــس تًــي َسٜٓــ١ غــبت١ 
َطانع ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ايهـى٣ يف ايػـطا اإلغـ٬َٞ، ٔيُـا      ٚسهاض٠، ٚأسس

ناْي هتُٝع ب٘ َٔ َٛقع اغرتاهٝذٞ َِٗ دعًٗا ضبٖط أْظاض ايهجرئٜ، ٚقب١ًّ يهجري َٔ 
أع٬َٗا َٔ ْتاز عًُـٞ ٚأزبـٞ َتُٝـع، َٚـا      -أّٜها- ٚملا أبسع٘، طٜٔاملبسعني ٚاملؿه

 أغُٗٛا ب٘ َٔ َعطؾ١ يف طبتًـ َٝازٜٔ ايجكاؾ١ اإلْػا١ْٝ.

َٛقّعا  يف أقك٢ ايؿُاٍ ايػطبٞ يًًُُه١ املػطب١ٝ، ٚذبتٌايتًٝس٠ س١ٜٓ ٖصٙ املهكع 
ايبشـط ا٭ِبـٝ     ، ؾٗٞ ؾب٘ دعٜط٠ َط١ًٖ ع٢ً سـٛ  ٚايتُٝع اغرتاهٝذٝ٘ا بايؼ ا٭١ُٖٝ

ايٖؿـُاي١ٝ،   :املتٛٓغط، ٚع٢ً بٛغاظ دبٌ طاضم، ُٜشُٝط ٔبٗا املـا٤ َـٔ ازبٗـات ايـج٬خ    
(، ٚهبًـؼ  2نًِ 26ٚايٖؿطق١ٝ، ٚازبٓٛب١ٖٝ، ٫ٚ َٜؿٔكًٗا عٔ ايٖػٛاسٌ ا٭ْسيػ١ٖٝ غ٣ٛ )

ّ(، َٚـٔ ايؿـُاٍ ىل    1000ٚطٛهلا َٔ ايؿـطم ىل  ايػـطا )  (، 2نًِ 19َػاستٗا )
(، ٜٚبًؼ ضبٝطٗـا  2نًِ 20.12اسباي١ٝ يف سسٚز )تٗا ّ(، ٚمتتس َػاس1500ازبٓٛا )

نًِ( ميتـس   8) نًِ( َٔ ٖصا احملٝط ؾطّٜطا حبطٜ٘ا، ٚايباقٞ 20نًِ(، ٜؿهٌ عبٛ ) 28)
 غطّبا عى ايؿطٜط ا٭ضنٞ املتكٌ باسبسٚز املػطب١ٝ.
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ََٔ)غبت١( بٗصا ا٫غِتٗا اختًؿي ايطٚاٜات سٍٛ غبب هػُٝٚقس   ، ؾٗٓاى 
 ٖٕ ، اييت هعين: غبع١; Septemَؿتٖك١ َٔ ايه١ًُ اي٬ه١ٝٓٝ  ٖصٙ ايتػ١ُٝشٖب ىل  أ

ٕٖ ، (1)يٛدٛز غبع١ دباٍ سٍٛ املس١ٜٓ نُا ٜصٖب ايهجري َٔ امل٪ضخني ايعطا ايكسَا٤ أ
اغِ املس١ٜٓ َُٜٓػب ىل  "غبي بٔ غاّ بٔ ْٛح" عًٝ٘ ايػ٬ّ، اغتٓاّزا ىل  ايٖتذاُْؼ بني 

ٕٖ يًٛدٛز ايطَٚاْٞ ٔبُٛضٜتاْٝا ق١ًّ بامسٗا; ىلش ىلِْٖٗ زعٖٛا: ، (2)ايهًُٔتني نُا ُٜعتكس أ
Septeme Trolés ِاؾتل اغ َ٘ٓٚ ،Septa ٚبايتايٞ َأطًَكي عًٝٗا املكازُض ،

ـٕ با٫غِ ىل  غ١ٓ  ٍٖٚ هعطٜ  م.ّ. 204ايعطب١ٝ )غبت١َ(، ٜٚعٛز أ

١، ُٗاملس١ٜٓ املٖصٙ  ىلسس٣ ا٭غط ايهبري٠ ٚايعطٜك١ اييت سهُي بٓٛ ايععيف نإٚ
ٍَ غٝاغــ١ َــٔ ايطــطاظ ا٭ٍٚنــاْٛا ٚ ؾٗــِ ايــصٜٔ ؾــهًٛا هاضؽبٗــا ايػٝاغــٞ   ;ضدــا

بايعسٜس َٔ ع٬قات ايٛز ٚايكساق١ ٚاملكاٖط٠، ْٚايٛا ٗا ٚاسبهاضٟ، ٚاضهبطٛا َع أًٖ
ثكتِٗ ٚسبِٗ، ٚبا٫ْكٗاض ٚايتعإٚ بني ايططؾني متهٔ ايععؾٕٝٛ َٔ ىلزاض٠ ؾ٦ٕٛ ٖصٙ 

َّــا  املسٜٓــ١ ؾــرت٠ -1249ٖـــ/ 728-647)نــبري٠ َــٔ ايــعَٔ دــاٚظت ايجُــاْني عا
، ٚادٗي خ٬هلا املس١ٜٓ نجرّيا َٔ ايتكًبات بني ٖس٤ٚ ٚاغتكطاض، ٚانططابات ّ(1328

َـٔ   ٕٛٚأظَات، ٚع٬قات زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ َتعسز٠، ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ متهٔ ايععؾٝـ 
ْكـب أعٝـِٓٗ،  ـا     ىلزاض٠ َسٜٓتِٗ حبه١ُ ٚنٝاغ١، ٚناْـي َكـًش١ بًـسِٖ ٚأًٖـٗا    

دعًِٗ منٛشّدا غٝاغٝ٘ا ؾطّٜسا يف هاضٜذ غبت١، ٚقس سظـٞ ٖـصا ازباْـب ايػٝاغـٞ َـٔ      
 باٖتُاّ ايعسٜس َٔ ايباسجني ٚاملٗتُني بتاضٜذ املػطا اإلغ٬َٞ. ٖصٙ ا٭غط٠هاضٜذ 

ٖٔ ٍَ يه غٝاغـ١ ؾكـط ػبٝـسٕٚ اإلزاض٠ ٚؾٓـٕٛ اسبـطا       بين ايععيف مل ٜهْٛٛا ضدا
ٛا أغط٠ ع١ًُٝ َتُٝع٠، بطظ ايعسٜس َِٓٗ يف صبـا٫ت ايعًـِ ٚايجكاؾـ١    ٚايػٝاغ١، بٌ ناْ

ٛ٘ا َتُّٝعا يف طؾي غبت١َٚعٚاملعطؾ١،  اسبطن١ ايع١ًُٝ، ؾهاْـي زٚيـتِٗ    ذبي سهُِٗ من
املس١ٜٓ يف ظَِٓٗ هّٓٛعا ثكاؾٝ٘ا مل هعطؾ٘ َٔ  زٚي١ ايعًِ أنجط َٓٗا زٚي١ غٝاغ١ٝ، ٚؾٗست

 يف ىلسس٣ َكاَاه٘ بأْٗا: "بكـط٠ عًـّٛ ايًػـإ.....    ٚقؿٗا ابٔ اشبطٝب يصا ؾكس ،قبٌ
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، ٚقس ٚنع ايععؾٕٝٛ بكُات هلا أُٖٝتٗا يف املٝـساْني ايعًُـٞ   (3)ٚخعا١ْ نتب ايعًّٛ"
ٚا٭زبٞ، سٝح أٖيـ أؾطاز َـِٓٗ عـسّزا َـٔ ايهتـب ٚامل٪يؿـات املتُٝـع٠ ٚايطا٥ـس٠ يف        

ٝـع ٚقطؼبتـ٘ ايؿـعط١ٜ    ايعسٜس َٔ املٛنٛعات، ٚنإ يبعهِٗ اٯخط شٚق٘ ا٭زبٞ ايطؾ
 املتٛقس٠، ؾ٦ًُٛا عكطِٖ أزّبا ٚؾعّطا ْاؾػٛا ب٘ نباض ؾعطا٤ عكطِٖ ٚأزبا٥٘.    

ٖٚصا ازباْب ايعًُٞ املتُٝع َٔ هاضٜذ ايععؾٝني مل ؼبظ با٫ٖتُاّ املٓاغب َٔ 
ايباسجني املتدككني، باغتجٓا٤ بع  املعًَٛات ايك١ًًٝ ٚاملتٓاثط٠ ٖٓا ٖٚٓاى عٔ بع  

ا٭غط٠، سٝح هٛاض٣ ٖصا ازباْب املِٗ خًـ ْؿاطِٗ ايػٝاغٞ ايصٟ  أؾطاز ٖصٙ
اغتُط َا ٜكطا َٔ قطٕ َٔ ايعَإ، يصا ؾكس ضأٜٓا نطٚض٠ ايٛقٛف ع٢ً ٖصا ازباْب 
َٔ هاضؽبِٗ اسبهاضٟ ٚىلبطاظ دٗٛزِٖ ايع١ًُٝ يتهتٌُ ايكٛض٠ ايتاضؽب١ٝ عٔ ىلسس٣ 

  يف هاضٜذ غبت١ اإلغ١َٝ٬.    عطٜك١ا٭غط ايع١ًُٝ اي

َٔ خ٬ٍ املاز٠ ايع١ًُٝ املتاسـ١ ٚاملعًَٛـات   –ٚيًٛقٍٛ ىل  ٖصا اهلسف ساٚيٓا
إٔ ْتتبع أع٬ّ ٖصٙ ا٭غط٠ ايؿاطب١، ٚاسّسا هًٛ اٯخط، يًٛقـٛف عًـ٢ أٖـِ     -املتٛؾط٠

ٌٗ ٚاسس َِٓٗ ستـ٢ قـاض    -هسضّٜػـا ٚهأيّٝؿـا   -٬ََح ايٓؿاط ايعًُٞ ايصٟ بطع ؾٝ٘ ن
ُّا َٔ أع٬ّ عكطٙ، ٚبك١ُ َ ًَ ١ُٗ َـٔ بكـُات اسبطنـ١ ايعًُٝـ١ يف غـبت١ خـ٬ٍ       َع

 ايكطْني ايػابع ٚايجأَ اهلذطٜني/ايجايح عؿط ٚايطابع عؿط امل٬ٝزٜني.   

 ٚاهلل املػتعإ،،،
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 أصْل بين العشيف:

ىل  املٓـاشض٠   - ٚأضدشٗـا  عًـ٢ أؾـٗط ايطٚاٜـات    - ٜطدع أقـٌ ٖـصٙ ا٭غـط٠   
، (4)ابٛؽ بٔ ايٓعُإ بٔ املٓـصض( سٝح ٜٓتٗٞ ْػبِٗ ىل  )قايًٓدُٝني َٔ عطا ايُٝٔ، 

( عًـ٢ ْػـبِٗ   أظٖـاض ايطٜـا   ٚقس أنـس املكـطٟ يف )  ، بػبت١ ااغتكٓط بع  أؾطازٖ ثِ
ؾكاٍ: "ْٚػبتِٗ ىل  شبِ ٫ َسؾع ؾٝٗا عٓس ايجكـات، ٚبـصيو ٚقـؿِٗ     ايعطبٞ ايًدُٞ
، ؾاملكطٟ ٖٓا ٜ٪نس ع٢ً ْػـبِٗ ايعطبـٞ ايكـطٜح ايـصٟ ٫ َطٜـ١ ؾٝـ٘ عٓـس        (5)ا٭نابط"

 ات َٔ عًُا٤ ا٭ْػاا.ايجك

ىل  أقـٍٛ أْسيػـ١ٝ زٕٚ هكـسِٜ زيٝـٌ     ِ ساٍٚ ايبع  إٔ ٜطدع بأقـٛهل بُٝٓا 
ٚضؾ  ايبع  اٯخط هًو ا٭قٍٛ ا٭ْسيػ١ٝ، ، (6)ًَُٛؽ َٚكٓع ع٢ً ٖصٙ ا٭قٍٛ

إٔ ا٭قٍٛ ا٭ْسيػ١ٝ ٭غط٠ بين ايععيف ٖٞ َٔ ا٭َـٛض املؿـهٛى ؾٝٗـا; خاقـ١      بّٝٓاَ
أ١ٜ ْػب١ ىل  ا٭ْسيؼ أٚ ىل  أ١ٜ َس١ٜٓ أٚ دٗـ١ أْسيػـ١ٝ،   ؽبًٛ َٔ  ع٬َِٗٚإٔ ْػب أ

ٚإٔ ايٓػب١ ا٭ْسيػ١ٝ ٫ هعسٚ إٔ ههٕٛ صبطز اؾـرتا  ٫ َـىض يـ٘ ٫ ٜكـّٛ ىل٫ عًـ٢      
استُاٍ نٕٛ قب١ًٝ شبِ ايعطب١ٝ اييت ُٜٓػب ىليٝٗا بٓٛ ايععيف ناْـي ٚاغـع١ ا٫ْتؿـاض يف    

ا٭ْسيػ١ٝ يف َس١ٜٓ غـبت١ ايـيت   ا٭ْسيؼ، ٚنصيو ع٢ً ٚدٛز ْػب١ عاي١ٝ َٔ ايعٓاقط 
 . (7)ٖٞ يف أغاغٗا َس١ٜٓ عطب١ٝ أْسيػ١ٝ ع٢ً اهكاٍ ٚثٝل َٚػتُط با٭ْسيؼ

غٛا٤ ناْٛا َٔ أقٍٛ أْسيػ١ٝ  -ٚخ٬ق١ ايكٍٛ إٔ ايٓػب ايعطبٞ يبين ايععيف
ٖٛ ايٓػب ا٭ؾٗط ٚا٭ضدح ايصٟ ُعطؾـٛا بـ٘ ٚاْتػـبٛا ىليٝـ٘ عًـ٢ َـس٣        -أٚ غريٖا

٫يتؿات ىل  َا عسا شيو َٔ اٯضا٤ اييت مل ه٪خص َأخـص ازبـٓس، ٚمل   هاضؽبِٗ، ٫ٚ ػبب ا
 . (8)ٜكِ ايسيٌٝ ع٢ً قشتٗا
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 اليغاط العلنٕ لبين العشيف يف صبتة:

ـ   يف غـبت١   أغط٠ بـين ايعـعيف  طؾي ُع ايكـطٕ ايػـابع    بـايعًِ أ٫ّٚ ستـ٢ َٓتكـ
 س ايجايح َٔاهلذطٟ/ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ، ثِ بايعًِ ٚايػٝاغ١ َّعا ست٢ أٚاخط ايعك

ها١ْ عًُٝـ١ َطَٛقـ١ ملـا نـإ     ٚسظٝي مب، ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ/ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ
َتٓٛع١، خاقـ١ يف ااـا٫ت ايسٜٓٝـ١ ٚايًػٜٛـ١     ٚؾهط١ٜ ٭ؾطازٖا َٔ اٖتُاَات ع١ًُٝ 

ٚا٭زب١ٝ، ؾكس ٚضثٛا ايؿهٌ ٚايعًِ د٬ّٝ بعس دٌٝ، ٚخًّؿـا عـٔ غـًـ، ٚاْػـشبي     
 عٗسِٖ، ؾتُتعي بٓؿـاط عًُـٞ ًَشـٛت، يؿـػـ أَطا٥ٗـا      هًو املها١ْ ع٢ً غبت١ يف

ــطٟ يف      ــٍٛ ايٓاق ــا٤، ٜك ــتِٗ يًعًُ ــطٜبِٗ ٬َٚظَ ــبِٗ ٚهك ــايعًِ، ٚس ــا ب ٚسهاَٗ
(: "ٚنإ ٖ٪٤٫ ايععؾٕٝٛ َٔ بٝٛهات غبت١ ٚأٌٖ ايط٥اغـ١ ٚايعًـِ ٚايـسٜٔ    ا٫غتككا)

 .(9)ؾِٝٗ"

٭ؾطاز ٖصٙ غٓشاٍٚ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح هتبع اإلغٗاَات ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ ٚ
ا٭غط٠ ايع١ًُٝ املادس٠، َٚس٣ هأثريِٖ ع٢ً ا٭ٚناع اسبهاض١ٜ يتًهِ املس١ٜٓ ايتاضؽب١ٝ 

 ايعطٜك١. 

 القاضٕ أبْ عبد اهلل حمند العشيف: -1

ََٔ متسْا املكازض مبعًَٛات عٓ٘ َٔ أؾطاز ٖصٙ ا٭غط٠ ايع١ًُٝ ايهبري٠ ٖٛ  ٚأٍٚ 
بابٔ أبٞ  ٔ أمحس بٔ ضبُس ايًدُٞ، ُعطفايكانٞ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ب

ٖــ/  666اض ايـطعٝين )ت  ـصا أٚضز ْػـبِٗ ابـٔ ايؿدـ   ـٖهـ ، (10)ا ُٜٓػبـععؾ١، ٚىليٝٗ
 -(، أسـس أؾـطاز ٖـصٙ ا٭غـط٠    أبٞ ايعباؽ ايععيفّ( ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ؾٝد٘ )1267

ايصٟ يكٝ٘ ٚسهط صبايؼ هسضٜػ٘ ٚقطأ عًٝ٘ نـجرّيا، ٚنتـب يـ٘     -ٚغٝأهٞ اسبسٜح عٓ٘
أبٞ بعس إٔ شنط اغِ ؾٝد٘ ) -( امس٘ ْٚػب٘ خبط٘، ٜكٍٛ ايطعٝينعباؽ ايععيفأبٛ اي)

 .(11): "ٖهصا نتب يٞ امس٘ خبطِّ٘ ضمح٘ اهلل هعا "-(ايعباؽ ايععيف
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 -ٜٚ٪نس ٖصٙ ايػًػ١ً ايٓػب١ٝ اييت شنطٖـا ابـٔ ايؿدـاض ايـطعٝين هلـصٙ ا٭غـط٠      
ٔ ُضَؾٝس ايػـبيت )ت  ٚضزٙ ابَا أ -اعتُاّزا ع٢ً َا نتب٘ أسس أؾطاز ٖصٙ ا٭غط٠ خبط ٜسٙ

٤ٌَ ايعٝب١ مبا مجع بطٍٛ ايػٝب١ يف ايٛد١ٗ ايٛد١ٗٝ ىل  ) ّ( يف ضسًت1321ٖ٘ـ/721
( ايـصٟ أدـاظٙ   أبـٞ ايعبـاؽ ايعـعيف   ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ؾـٝد٘ ) اسبطَني َه١ ٚطٝب١( 

اإلداظ٠ ايعا١َ ٚمل ًٜك٘، ؾصنط ْػب٘ نايتايٞ: "ايعامل ايعاٖس أبٛ ايعباؽ أمحـس بـٔ ضبُـس    
 .(12)أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ايًدُٞ ايععيف ايػبيت"بٔ 

( ايصٟ مجع٘ أبٛ ايكاغِ بٔ ضبُس بطْاصب٘ٚنصيو َا أٚضزٙ ابٔ أبٞ ايطبٝع يف )
، أسس أبٓا٤ غبت١ َٚٔ عًُا٥ٗا املؿٗٛضٜٔ، ّ(1323ٖـ/723)ت ايؿاط ا٭ْكاضٟ 
ٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ "أبٛ ايعباؽ أمحس ب( نايتايٞ: أبٞ ايعباؽ ايععيفسٝح شنط اغِ )

 .(13)ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس بٔ أبٞ ععؾ١ ايًدُٞ ايععيف ايػبيت"

( ايعـعيف ( يكـب ) ايـٛايف بايٛؾٝـات  ٚقس نبط ابٔ أٜبـو ايكـؿسٟ قـاسب )   
٭بٞ ايعباؽ ٖٚٛ ُٜرتدِ  -يهبطٗا بكٛض٠ قشٝش١ ٚعسّ اشبطأ يف ْطكٗا -باسبطٚف
٘ احملسِّخ ايـط٥ٝؼ أبـٛ ايعبـاؽ ابـٔ     ؾكاٍ: "أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس ايًدُٞ ايؿكٝ ايععيف

   ٓٞ بـايعني َؿتٛسـ١ ٚايـعاٟ َؿتٛسـ١      -اشبطٝب أبٞ عبس اهلل ايػـبيت املعـطٚف بـايَعَعٔؾ
(، سٝـح قـاٍ: "ايَعـَعيٓف مبًُٗـ١ ثـِ      ايسضض ايها١َٓ، ٚنصا ؾعٌ ابٔ سذط يف )(14)ٚايؿا٤"

 . (15)َعذ١ُ َؿتٛستني ثِ ؾا٤"

بـٔ  هػـٝري; ىلش أٚضزٙ ايكاغـِ   يهٔ ٜبسٚ إٔ ٖصا ايٓػب ؾاب٘ بع  ذبطٜــ أٚ  
( أبٞ سامت أمحس ايعـعيف ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ) – ّ(1329ٖـ/ 730ٜٛغـ ايتذٝيب )ت 

عًـ٢ ايٓشـٛ    -أسس أؾطاز ٖصٙ ا٭غط٠ ٚأسس ايعًُا٤ ايصٜٔ مسع عًِٝٗ بع  ايهتب
ايػٝس املادس ايؿكٝ٘ ايكاحل ايعاٖس ا٭َري املعظِ احملرتّ اسبػٝب ا٭قـٌٝ أبـٛ   ايتايٞ: 

ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايعامل ايعاٌَ أبٛ ايعباؽ أمحس ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝـ٘ ايكانـٞ    سامت أمحس
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ايعسٍ ا٭زٜب اسبػٝب أبٞ عبس اهلل ضبُس ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ اسبػٝب أبٞ ايعباؽ أمحس 
ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايؿطنٞ اسباغب أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس بـٔ عًـٞ بـٔ    

 .(16)سػني بٔ غًُٝإ ايًدُٞ ثِ ايععيف

طٟ/ ٖٚٛ َٔ أٌٖ ايكطٕ اسبازٟ عؿط اهلذ -ايتًُػاْٞ نُا أٚضز املكطٟ
( ْػب ايععؾٝني أظٖاض ايطٜا يف ) -ّ(1632ٖـ/1041ايػابع عؿط امل٬ٝزٟ )ت 

ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ أبٞ ايكاغِ ايععيف ض٥ٝؼ غبت١، ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: "ٖٛ أبٛ ايكاغِ 
ٞٓ ضبُس بٔ ايكانٞ احملسِّخ أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ ضب ُس بٔ اسبػني بٔ ايؿكٝ٘ اإلَاّ عً

ّ( بٔ ضبُس بٔ غًُٝإ بٔ ضبُس، 996ٖـ/386ط ٫بٔ أبٞ ظٜس ايكريٚاْٞ، ت )املعاق
 . (17)ايؿٗري بابٔ أبٞ ععؾ١ ايًدُٞ، ٜٓتٗٞ ْػبِٗ ىل  قابٛؽ بٔ ايٓعُإ بٔ املٓصض"

أمسا٤ مل ٜؿط ىليٝٗا عس٠  -عٓس ايتذٝيب ٚاملكطٟ - ؾكس ٚضزت يف ٖصا ايٓػب
ايطعٝين يف ؾذط٠ ْػب ٖصٙ ا٭غط٠، َجٌ: )اسبػني( ٚ)عًٞ( ٚ)غًُٝإ(، ٚيف ن٤ٛ 

 -ٚأنسٙ ابٔ أبٞ ايطبٝع -ٖصا ٫ ٜػعٓا ىل٫ إٔ ْعتُس ع٢ً َا أٚضزٙ ابٔ ايؿداض ايطعٝين
( ْؿػ٘،  ا أبٞ ايعباؽ ايععيفؾه٬َ٘ أٚثل َٔ غريٙ، سٝح أخصٙ َٔ خط ؾٝد٘ )

 ب٘ ٚاعتُاّزا عًٝ٘.ػبعًٓا أنجط اط٦ُٓاّْا ي٘ ٚأخّصا 

 املكاىة العلنٔة ألبٕ عبد اهلل العشيف:

( َٔ نباض ايعًُا٤ يف عكطٙ، ٚقس س٬ٖٙ املكـطٟ حبًـٞ   أبٛ عبس اهلل ايععيفنإ )
هسٍ ع٢ً َهاْت٘ ايع١ًُٝ ؾكاٍ عٓ٘: "ايؿـٝذ اإلَـاّ ايؿكٝـ٘، ايكـاحل ايكانـٞ، ايعـامل       

٘ )، ٚس٬ٖٙ ايكاغِ بـٔ ٜٛغــ ايتذـٝيب يف    (18)احملسِّخ" ( بكٛيـ٘: "ايؿـٝذ ايؿكٝـ٘    بطْاصبـ
 .(19)ايكانٞ ايعسٍ ا٭زٜب اسبػٝب أبٛ عبس اهلل ضبُس..."
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 :ّكاٌ مً عْٔخُ الذًٓ أخذ عيَه

 .(20)أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس ايطمحٔ ايكٝػٞ ايكريٚاْٞ، املعطٚف بابٔ ايؿٛازنٞ .1

ػـني  أبٛ ضبُس عبس اهلل بٔ ايؿكٝ٘ ايكانٞ أبـٞ عبـس اهلل ضبُـس بـٔ عٝػـ٢ بـٔ س       .2
 .(21)ايتُُٝٞ، َٔ أٌٖ غبت١

 :ّمً تالمٔذِ الذًٓ أخذّا عيُ ّرّّا عيُ ّأداسٍه

أبٛ ايكاغِ عبس ايطمحٔ بٔ ىلمساعٌٝ بٔ أمحس بٔ ىلمساعٌٝ ا٭ظزٟ، َٔ أٌٖ  .1
 .(22)ّ(1223ٖـ/ 620ملعطٚف بابٔ اسبساز )ت أٚاخط هْٛؼ، ٚا

ٕ ا٭ظزٟ ايػـبيت  اأبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس اهلل بٔ أمحس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ غًُٝ .2
ََـٔ سـٖسخ عـٔ    1261ٖـ/ 660)ت  ّ( قاٍ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ: "نإ آخط 

 .(23)ايكانٞ أبٞ عبس اهلل ايععيف ٚايس اسباؾظ احملسِّخ أبٞ ايعباؽ )ايععيف("

بابٔ ؾـعٝب  أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ايكٝػٞ، َٔ أٌٖ املط١ٜ، ُٜٚعطف  .3
(: "ضسٌ ىل  غبت١ يف زض٠ اسبذاٍابٔ ايكانٞ يف )ّ(، قاٍ عٓ٘ 1301ٖـ/701)ت 

طًب ايعًِ، ؾأخص بٗا عٔ أبٞ اسبػٔ بٔ أبٞ ايطبٝع، ٚايكانٞ أبٞ عبس اهلل ضبُس 
ا٭ظزٟ ايكــططيب، ٚا٭غــتاش أبــٞ عبــس اهلل ضبُــس بــٔ أمحــس بــٔ ضبُــس ايًدُــٞ  

 .(24)ايععيف..."

ّٔا:  أبْ عبد اهلل العشيف قاض

( قانّٝا عس٫ّ َتُّٝعا، ؾكس ضأٜٓا أبـا ايكاغـِ بـٔ    أبٛ عبس اهلل ضبُس ايععيفنإ )
، ٖٚٓا هًكٞ (25)( ؾٝكٍٛ: "ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايكانٞ ايعسٍ"بطْاصبٜ٘ٛغـ ايتذٝيب ؼبًٝ٘ يف )

املكازض أنٛا٤ ناؾؿ١ عٔ غريه٘ اسبػـ١ٓ ٚايكـس٣ اسبُٝـس ايـصٟ خًؿـ٘ قهـا٩ٙ يف       
ايكاغِ ضبُس  ٞيًؿاعط أب( أبٝاّها أع٬ّ َايك١ااتُع ايػبيت، ؾكس أٚضز قاسب نتاا )
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أبـٞ  ّ( ٜكـٍٛ ؾٝٗـا عـٔ )   1216ٖــ/ 613اهلـايٞ املـايكٞ )ت   بٔ ٖاؾِ بٔ ظبٝب 
 (: ايعباؽ أمحس ايععيف

     ٘  أبٛٙ ايـصٟ قـس غـٖس ٜـّٛ قهـا٥
 

ٌٖ عـٔ نـٌ ؾـاعب        َٔ اسبل قـسّعا دـ
  ٘ ــ ــ١ عسي ــاظزازت َٗاب  هٛانــع ؾ

 
ـــلِّ ؾــاغب      ــٌ اسب ــٌ خكــِ َبط ــ٢ ن  (26)عً

يععا١َ ايطٚسٝـ١ ٚايعًُٝـ١ ٭غـط٠ ايعـعؾٝني يف غـبت١      ٖٚصا نً٘ ٜ٪نس ع٢ً إٔ ا 
أبـٞ ايكاغـِ   غابك١ ع٢ً ظعاَتِٗ ايػٝاغ١ٝ اييت بسأت َع هٛي١ٝ ) – ب٬ ؾو – ناْي
أبـٞ  ّ، أٟ بعس ٚؾـا٠ أبٝـ٘ )  1250ٖـ/ٜٓاٜط 647( َكايٝس غبت١ يف ضَهإ غ١ٓ ايععيف

 .(27)( بأضبع عؿط٠ غ١ٓ ؾكطايعباؽ أمحس ايععيف

  خئّبا:أبْ عبد اهلل العشيف

( ؾكاٍ اشبطٝبٚقـ ابٔ أٜبو ايكؿسٟ ايكانٞ أبا عبس اهلل ايععيف بًكب )
، ٖٚٛ يكب ي٘ أُٖٝت٘، ٜٛسٞ ىليٝٓا (28)"اشبطٝب أبٛ عبس اهلل ايػبيت، املعطٚف بايععيف"

بإٔ ايكانٞ أبا عبس اهلل ايععيف هٛ  َٓكب اشبطاب١، ٖٚٛ َٓكب ي٘ أُٖٝت٘ ايس١ٜٝٓ 
  نباض ايعًُا٤ ٚأقشاا املها١ْ ايعًٝا يف ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬.  ٚايع١ًُٝ، ٫ٚ ٜت٫ٛٙ ىل٫

 ّفـاتـُ:

ع٢ً هاضٜذ ٚؾا٠ ايكانٞ  -ؾُٝا بني أٜسٜٓا َٔ َكازض ٚنتب هطادِ – مل ْكـ
 .(أبٞ عبس اهلل ضبُس ايععيف)
 أبْ العباظ العشيف ّىغاطُ العلنٕ: -2

أبٛ ايعباؽ أمحس : ط٠ َٖٛٔ أؾطاز ٖصٙ ا٭غا٭نجط هأيّكا ٚمتّٝعا  ايؿدك١ٝ ايجا١ْٝ
 املعـطٚف بٔ ايكانٞ أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ايًدُـٞ،  

( ايـصٟ غـٝأهٞ   أبـٞ ايكاغـِ ايعـعيف   ) ٚايس َ٪غؼ ىلَاض٠ غـبت١ ٖٚٛ  بابٔ أبٞ ععؾ١،
 اسبسٜح عٓ٘ بعس شيو. 



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63ز )صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعس    204

عؿـط َـٔ ؾـٗط ضَهـإ املعظـِ غـ١ٓ       ( يف ايػـابع  أبٛ ايعبـاؽ ايعـعيف  ) ٚيس
ّٗـا ؾـسٜس   ّ، 1162َٚٔ َاٜٛ غ١ٓ  16املٛاؾل ٖـ/557 نإ عامّلا ٚقانّٝا ٚضبسّثا ٚؾكٝ

ٜككس  -(: "ٚنإ أبٛٙأبٞ ايكاغِ ايععيفايٛضع، قاٍ عٓ٘ ايصٖيب ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ابٓ٘ )
، ٖٚٞ ؾٗاز٠ هلـا قُٝتٗـا ايعًُٝـ١، خاقـ١     (29)َٔ ضبسِّثٞ ظَاْ٘" -(أبا ايعباؽ ايععيف)

ؼ ايـسٜٔ ايـصٖيب )ت   سثني يف ظَاْ٘ أَجاٍ اإلَـاّ يـ  عٓسَا هكسض َٔ أسس نباض احمل
( ايعًُٝـ١ ؾـٗط٠ ٚايـسٙ    أبـٞ ايعبـاؽ ايعـعيف   ّ(، ٚقس ؾاقي ؾٗط٠ )1374ٖـ/ 748

; ْظّطا يهجط٠ َا خًؿ٘ َٔ َكـٓؿات  ايػابل شنطٙ (أبٞ عبس اهلل ضبُس ايععيفايكانٞ )
 ع١ًُٝ يف ؾٕٓٛ َتٓٛع١ نُا غٝأهٞ بٝاْ٘.

 :  عْٔخُ مً خالل كتب الرتاده

ُٜعٗس  -يٮغـ –( يف ؾٝٛخ٘ َٚطٜٚاه٘، ٚيهٔبطْاَر) ٭بٞ ايعباؽ ايععيفنإ 
ٚيٛ نإ َٛدّٛزا  -نُا غٝأهٞ بٝاْ٘ عٓس اسبسٜح عٔ َكٓؿاه٘ -َٔ ايهتب املؿكٛز٠

٭َهٓٓا إٔ ْتعطف ع٢ً غًػ١ً ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ هًك٢ ايعًِ عًِٝٗ ٚمسع َِٓٗ ٚض٣ٚ 
ٚا عٓ٘ ٚمسعٛا َٓ٘ ٚأداظِٖ، ْٚظّطا يعسّ عِٓٗ ٚأداظٚٙ، ٚنصيو ه٬َٝصٙ ايصٜٔ ضٚ

 -(، ؾإْٓا غٓشاٍٚ َٔ خ٬ٍ نتب ايرتادِ ٚايىاَر )ايؿٗاضؽ(ايىْاَرٚدٛز ٖصا )
إٔ ْتعطف ع٢ً أِٖ ؾٝٛخ٘ ٚه٬َٝصٙ  -خاق١ بطْاَر ايطعٝين أسس أِٖ ه٬َصه٘

 يتهتٌُ ايكٛض٠ ايع١ًُٝ هلصا ايَعًَِ املتُٝع َٔ أع٬ّ غبت١ ايععؾٝني. 

ص ايعًِ عٔ ؾٝٛر أد٤٬ َٔ أقطاا ايعكط يف املػطا ٚاملؿطم، ٚنإ ؾكس أخ
أمحس ايًدُٞ ايععيف غابل ايـصنط،   َٔ مج١ً ؾٝٛخ٘ أبٛٙ ايكانٞ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ

 ٞ ضبُـس   قطأ عًٝ٘ نجرّيا، ٚقطأ ايكطا٤ات ايػبع يف عؿطٜٔ خِت١ُ ع٢ً احملسِّخ ايعاٖس أبـ
ٟٓ )ت  عبـس اهلل بـٔ   « َٛطـأ »(، ٚقطأ عًٝ٘ أّٜها 1194ّٖـ/ 591بٔ عبٝس اهلل اسبذط

٫بٔ عبس ايى، « ايتككٞ ٭سازٜح املٛطأ»٭بٞ اسبػٔ ايكابػٞ، ٚ« املًٓدل»ٖٚب، ٚ
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ٚنجرّيا َٔ املػاْٝس ٚا٭دعا٤ اسبسٜج١ٝ، ٚقس ٚقؿ٘ بكٛي٘: "بك١ٝ املؿاٜذ ٚآخط املػٓسٜٔ، 
ٖـس ٚايعؿـاف،   ٚايطنٔ ايػسٜس ٚايطٛز ايؿاَذ َـٔ أضنـإ ايعًـِ ٚايـسٜٔ، مجـع ايع     

 .(30)ٚايٛضع ٚايٓعا١ٖ َع ايهؿاف ٚزٕٚ ايهؿاف"

ّ(، 1188ٖــ/ 584ضبُس بـٔ ُسَبـٝـ )ت    َِٚٓٗ: أبٛ ايكاغِ عبس ايطمحٔ بٔ
ٚأبـٛ ايكاغـِ عبـس     ّ(،1190ٖــ/ 586ٔ دعؿط بٔ َسُٝـس )ت  ٚأبٛ عبس اهلل ضبُس ب

ٔ  1185ٖـ/ 581بس اهلل ايػًٗٝٞ )ت ايطمحٔ بٔ ع  اسبـاؾظ  ّ(، ٚسسخ باإلدـاظ٠ عـ
ّ(، ٚأبٞ بهط ضبُس 1182ٖـ/ 578ـ بٔ عبس املًو بٔ بؿهٛاٍ )ت أبٞ ايكاغِ خً

ّ(، ٚأبٞ عًٞ )أٚ أبـٞ ايكاغـِ( َٓكـٛض بـٔ     1179ٖـ/575خري اإلؾبًٝٞ )ت  بٔ
 .(31)مخٝؼ بٔ ضبُس بٔ ىلبطاِٖٝ ايًدُٞ، َٔ أٌٖ املط١ٜ

"َٚٔ نُا أخص عٔ عسز َٔ عًُا٤ املؿطم، أؾاض ىليِٝٗ ايطعٝين يف بطْاصب٘ ؾكاٍ: 
أٌٖ املؿطم: أبٛ ايطاٖط بٔ عٛف، ٚأبٛ عبس اهلل ايهطنٓيت، ٚأبٛ عبس اهلل اسبهطَٞ، 
ٚأبٛ ايؿهٌ ايػعْٟٛ، ٚأبٛ ايكاغِ طبًٛف بٔ عًٞ بٔ داض٠، ٚأبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ 

أداظٙ َٔ َكط يف ضسًت٘  -ٖٛ ايؿاعط ايكططيب-ضبُس بٔ ٜٛغـ بٔ خطٚف ايكٝػٞ
 . (32)غري ٖ٪٤٫ مجاع١ نبري٠"ىل  املؿطم، ٚأبٛ طاٖط اشبؿٛعٞ، ٚ

أبٞ عبس اهلل ضبُـس بـٔ   ٚأؾاض ابٔ عبس املًو املطانؿٞ ىل  أْ٘ أخص بايكاٖط٠ عٔ 
عبس ايطمحٔ بٔ عًـٞ بـٔ ضبُـس بـٔ غـًُٝإ ايتذـٝيب، املعـطٚف بـابٔ ا٭زٜـب )ت          

 -خاقـ١ ىل  َكـط   -،  ا ٜ٪نس ع٢ً ضسًت٘ ايع١ًُٝ ىل  املؿطم(33)ّ(1213ٖـ/610
 َٔ نجري َٔ أقطإ عكطٙ. نُا نإ َعّٗٛزا 

غري٠ ضغٍٛ اهلل نُا نتب ىليٝ٘ عسز َٔ ؾٝٛخ٘ املؿطقٝني بإداظ٠ ضٚا١ٜ نتاا )
( حملُس بٔ ىلغشام بٔ ٜػاض، ٚقس ْكٌ ايكاغِ بٔ ٜٛغـ ايتذٝيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ْك٬ّ عٔ أبٞ ايعباؽ ايععيف: "قاٍ أبـٛ ايعبـاؽ ايعـعيف     -( ٖصا ايػٓس ؾكاٍبطْاصب٘يف )
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ضمح٘ اهلل: ٚنتب ىليٝٓا بٗصٙ ايػري٠ أبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ بٔ عًـٞ بـٔ عبـس ايـطمحٔ      املصنٛض
ايكٝػٞ يف غ١ٓ غبع ٚغبعني ٚمخػُا١٥ عٔ ايؿٝذ ايطا١ٜٚ أبٞ ضبُس عبس اهلل بٔ ضؾاع١ 
ايكطتٞ ايػعسٟ عٔ أبٞ اسبػٔ اشبًعـٞ مساّعـا مبػـذسٙ بكطاؾـ١ َكـط غـ١ٓ  ـإ        

ؽ مساّعا غ١ٓ اثٓيت عؿـط٠ ٚأضبعُا٥ـ١ عـٔ    ٚ اْني ٚأضبعُا١٥ عٔ أبٞ ضبُس بٔ ايٓشا
 .  (34)أبٞ ضبُس بٔ ايٛضز بايػٓس املتكسّ"

 تالمٔذِ الذًٓ أخذّا عيُ بضبتة ّأداسٍه:

َٔ ؾْٓٛ٘  ( َٔ قٓٛف ايعًِ أْٛاّعا، ٚأخصأبٛ ايعباؽ ايععيفبعس إٔ مجع )
ككّٛزا أيٛاّْا، هٛ  قها٤ َس١ٜٓ غبت١ بعس أبٝ٘، ٚهكسض يًتسضٜؼ جباَع غبت١ ٚأقبح َ

 نإ َِٓٗ:، ٚايسضا١ٜ، ٌْٚٗ َٔ عًُ٘ طا٥ؿ١ َٔ ايعًُا٤ ٭ٌٖ ايطٚا١ٜ
أبٛ عبس اهلل بٔ أبٞ ؼبٝٞ أبـٛ بهـط بـٔ خًــ بـٔ ؾـطز بـٔ قـاف ا٭ْكـاضٟ           .1

 .(35)ّ(1244ٖـ/642طٚف بابٔ املٛام )ت املطانؿٞ، املع

أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ غعٝس بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ا٭ْكـاضٟ، َـٔ أٖـٌ غطْاطـ١،      .2
 .(36)ّ(1247ٖـ/645ف بايططاظ )ت املعطٚ

ٖــ/  653ػـٞ، َـٔ أٖـٌ ضْـس٠ )ت     أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحـس بـٔ ضبُـس ايكٝ    .3
 .(37)ّ(، ض٣ٚ عٓ٘ ٚمسع عًٝ٘ ْٚاٚي٘ ٚأداظ ي1255٘

  بٔ َٛغ٢ ايٝشكيب ايػبيت )ت أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عٝا  بٔ ضبُس بٔ عٝا .4
ُ٘ـا ٚؾطٜـّسا يف    ، ٚقس أٚضز ابٔ عبس املًو املطانؿٞ(38)ّ(1257ٖـ/655 ْ٘كا َٗ

باب٘، قًُا ظبسٙ يف نتب ايرتادِ، ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ؾٝٛر ايكانٞ أبـٞ عبـس اهلل   
بٔ عٝا  بعس إٔ شنط أخصٙ عٔ ا٭ْسيػٝني قاٍ: "ٚنتب ي٘ َٔ أٌٖ املؿطم عامل 

ٚنتب ىليٝ٘ َٔ غريٖا َٔ ايـب٬ز ْٝــ ٚ ـإْٛ ضدـ٬ّ، َـِٓٗ أسـس        نجري......
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ٚايكانٞ أبٞ عبس  أبٞ ايعباؽ ايععيفَع ايؿٝذ احملسِّخ ٚغتٕٛ ضد٬ّ أداظٚا ي٘ 
أبـٛ  اهلل ا٭ظزٟ، ٚقس ْـل عًـ٢ مجـٝعِٗ املـصنٛضإ يف بطْاصبُٝٗـا، ٚاغـتٛؾ٢       

ْكٛم ا٫غتسعا٤ات، ٚؾٝٗـا اغـِ ايكانـٞ أبـٞ عبـس اهلل بـٔ        ايعباؽ ايععيف
 .(39)عٝا "

يطمحٔ بٔ أمحس بٔ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ بهط بٔ عبس اهلل بٔ عبس ا .5
 .(40)ّ(1259ٖـ/658اض )ت ـطٚف بابٔ ا٭ٓبـأبٞ بهط ايكهاعٞ، املع

 .(41)ّ(1264ٖـ/663اْٞ ايتًُػٝين )ت ـس بٔ ىلبطاِٖٝ ايػػـٛ عبس اهلل ضبُـأب .6

أبـٛ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس بٔ عًٞ بٔ ضبُـس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ٖٝكـِ ايـطعٝين    .7
ـــاض )   ــابٔ ايؿد ـــطٚف ب ـــًٞ، املع ـــب اإلؾبٝ ــاَرقاس ـــ/ 666( )ت ايىْ ٖ

1267)ّ(42). 

أبٛ اسبػني عبٝس اهلل بٔ أمحس بٔ عبٝس اهلل بٔ ضبُس بٔ عبس اهلل ايكطؾٞ ا٭َـٟٛ   .8
ّ(، ٚقس قـاٍ يف  1289ٖـ/688املعطٚف بابٔ أبٞ ايـطبٝع )ت ايعجُاْٞ ايػبيت، 

بطْاَر ؾٝٛخ٘ عٔ ؾٝد٘ أبٞ ايعباؽ ايععيف: "نتب ىلٖ  بإداظ٠ مجٝع َا ضٚاٙ عٔ 
 .(43)ؾٝٛخ٘"مجٝع 

أبٛ اسبػٔ ضبُس بٔ سعا اهلل بٔ عبـس ايكـُس بـٔ أمحـس بـٔ َايـو بـٔ بـ٬ٍ          .9
 .  (44)ا٭ْكاضٟ ايبًٓػٞ، أداظ ي٘ أبٛ ايعباؽ ايععيف

أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عُط بٔ ضبُس بٔ عُط بٔ ضبُس بٔ ىلزضٜـؼ بـٔ غـعٝس بـٔ      .10
ٖــ/  721س ايؿٗـطٟ ايػـبيت )ت   َػعٛز بٔ سػني بٔ ضبُس بٔ عُـط بـٔ ضؾـٝ   

(، ؾكس أؾاض يف ضسًتـ٘ املـصنٛض٠ ىل  إٔ   )٤ٌَ ايعٝب١قاسب ضس١ً  (45)ّ(1321
( ُٜعٗس َـٔ ؾـٝٛخ٘ ايـصٜٔ أدـاظٚٙ ٚمل ًٜكٗـِ، ؾكـاٍ: ٚ" ـٔ        أبا ايعباؽ ايععيف)
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ايعامل ايعاٖس أبٛ ايعباؽ أمحس بـٔ ضبُـس بـٔ     أداظْٞ اإلداظ٠ ايعا١َ ٚمل أيك٘....
 .(46)ايػبيت" أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ايًدُٞ ايععيف

 مكاىتُ العلنٔة:

َٚٔ دا٤ بعسٙ َٔ أبٓا٥٘ ٚسؿسه٘  -أبٞ ايعباؽ ايععيف()غست غبت١ يف عكط 
عٓ٘ َٔ زَاث١ اشبًل  َٓاض٠ّ يًعًِ ّْٚٛضا يًُعطؾ١، ٚشيو ملا ُعطف -َٔ ا٭غط٠ ايععؾ١ٝ

 ٚمتاّ ايٛضع، َع ايجك١ ٚايهبط ٚايٓعا١ٖ ٚاإلهكإ.

ََـٔ    َا ه٪نسٙ ايتشًٝات اييت س٬ٓ ٖصا ََٔ عاقـطٙ َـِٓٗ أٚ  ٙ بٗا ايعًُا٤ غٛا٤ 
ّ( عكس ي٘ هطمج١ ساؾ١ً 1267ٖـ/666هًُٝصٙ أبٛ اسبػٔ ايطعٝين )ت بعسٙ، ؾٗصا  أه٢

َِٚٓٗ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ازبًٌٝ ايػين ايؿانٌ أبـٛ  » ٚنإ  ا قاي٘ ؾٝ٘: يف بطْاَر ؾٝٛخ٘;
محـس بـٔ ضبُـس    ايعباؽ أمحس بٔ ايكانٞ أبٞ عبس اهلل ضبُس بـٔ أمحـس بـٔ ضبُـس بـٔ أ     

ايًدُٞ، ُعطف بابٔ أبٞ ععؾ١، ٖهصا نتب يٞ امس٘ خبط٘، ضمح٘ اهلل هعا ، َٔ خامتـ١  
 ٘ ُّا ٚع٬ُّ ٚزضاٜـ١ّ ٚضٚاٜـ١ّ، ٚمجـع      أٌٖ ايعًِ بايػ١ُٓٓٓ ٚا٫ْتكاض هلا ـ ْؿع اهلل ـ بطظ عً

ٚيعّ ايتسضٜؼ جبـاَع غـبت١ َـس٠ عُـطٙ، ٚضسـٌ ايٓـاؽ ىل        خكا٫ّ َٔ ايؿهٌ مج١َٓ، 
ع٢ً ططٜكـ١ ؾـطٜؿ١ َـٔ ايٓتَػـُٓٓٔ ٚاقتؿـا٤ ايػـًـ،        ، ٚنإ٘ ٚا٫غتؿاز٠ َٓ٘ا٭خص عٓ

ٚاإلنباا ع٢ً غًٛى غبٌ اشبري نًٗا، يكٝت٘، ضمح٘ اهلل، ٚسهـطت صبـايؼ هسضٜػـ٘،    
 .(47)«ٚقطأُت عًٝ٘ نجرّيا

ّ( يف َٛغـٛعت٘ )ايـصٌٜ   1303ٖــ/ 703ٙ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ )ت ٚس٬ٖ
دٌ احملسِّخ ايطا١ٜٚ ايػيٓن ا٭ؾهـٌ املطسـّٛ أبـٛ ايعبـاؽ     ٚايته١ًُ( بكٛي٘: "ايؿكٝ٘ ا٭

، ٚيف َٛنع آخط قاٍ: "اإلَاّ احملسِّخ ازبًٌٝ أبـٛ ايعبـاؽ بـٔ أبـٞ عبـس اهلل      (48)أمحس"
، ٖٚهـصا يف  (50)، ٚيف َٛنع ثايح قاٍ: "اسباؾظ احملسِّخ أبٛ ايعبـاؽ ايعـعيٓف"  (49)ايععيٓف"

 هبت٘ ٚعًٛ َهاْت٘ ايع١ًُٝ. َٛانع أخط٣ َٔ ايهتاا ْؿػ٘ هٓب٧ عٔ عظِٝ َط



ٞٓ يف َغِبَت١               ٞٓ ْٚؿاُطٗـِ ايعًُـ ُٖس ع٢ً زٗبـٛضَبُٓـٛ ايَعَعٔؾ  209            ز. ضب

ّ( يف ربـطٜر بطْـاَر   1323ٖـ/723ايؿاط ايػبيت )ت  ٚس٬َٓٙ أبٛ ايكاغِ بٔ
ايعاٌَ ايعًَِ ا٭ٚسـس ايـٛٔضع ايؿانـٌ ايهـابط      ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايعامل»ابٔ أبٞ ايطبٝع بـ

املػٓس، بك١ٝ احملسثني، أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس بـٔ أمحـس بـٔ     ايٓاقس
 .(51)ُس بٔ أبٞ ععؾ١ ايًدُٞ ايععيف ايػبيت"ضب

اختكاض ا٭خباض عُا نـإ  ٚس٬ٖٙ ضبُس بٔ ايكاغِ ا٭ْكاضٟ ايػبيت قاسب )
، ٚيف (52)( بكٛي٘: "ايؿٝذ ايكاحل، احملسِّخ ايطا١ٜٚ أمحس ايععيف"بجػط غبت١ َٔ غين اٯثاض

"قـى ايؿـٝذ    َٛنع آخط َٔ ايهتاا ْؿػ٘ عٓسَا ذبسخ عٔ َٛقع قىٙ سـ٬ٖٙ بكٛيـ٘:  
، ٚيف َٛنـع ثايـح   (53)اإلَاّ، ايعامل احملسخ، ايكاحل ا٭هك٢، أمحس ايعـعيف ايًدُـٞ"  

 .(54)ٚقؿ٘ بكٛي٘: "ايؿكٝ٘ احملسخ اسبػٝب أمحس ايععيف ايًدُٞ"

ٚس٬ٖٙ قاسب َؿاخط ايىبط بكٛي٘: "ايؿٝذ ايؿكٝ٘، ايعامل ايكاحل ايؿٗري أبٛ 
 .(55)ايعباؽ ايععيف ْعٌٜ غبت١...."

ــٛ ايعبــاؽ ايعــعيف   ٚســ٬ٖ ــ٘ ايعــامل أب ــ٘: "ايؿكٝ ٙ قــاسب اسبًــٌ املٛؾــ١ٝ بكٛي
 .(56")ايًدُٞ

ٚشنطٙ ابٔ خًسٕٚ ؾكاٍ عٓ٘: "أمحس ٖـٛ أبـٛ ايعبـاؽ املـصنٛض بـايعًِ ٚايـسٜٔ       
 .(57)ٚايطأٟ"

يًُرتدِ ضب٬ًّ ؾٝٗـا  « ايسُٓضٔٓ املٓٓظِ»ٚأٚضز املكطٟ َا ٚدسٙ ع٢ً ْػد١ َٔ نتاا 
املتكـٓني، ٚغببـ١    إلَاّ ايعاضف ايعـامل عًـِ ايعًُـا٤ ايعـاًَني    ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ا»مبا ْك٘: 

 .(58)ايؿه٤٬ ايكاسبني املٓتكني"

٘" قٛيـ٘ عٓـ٘: "َهـني املهاْـ١ يف ايعًـِ         ََِػـس٣ يف "َعذُـ ْٚكٌ ايصٖيب عٔ ابٔ 
ٚنإ ؾكّٝشا يػّٓا، ٚع٢ً ايطٚا١ٜ  ...... ٚايسٜا١ْ.....ٚنإ َعتَُس بًسٙ بؿكٗ٘ ٚغٓسٙ،

 .(59)َ٪متّٓا"
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(: زٚيـ١ اإلغـ٬ّ يف ا٭ْـسيؼ   ٍ عٓ٘ ا٭غتاش عٓإ يف َٛغٛعت٘ ايتاضؽبٝـ١ ) ٚقا
 .(60)"أبٛ ايعباؽ ايععيف"ايع١َ٬ٖ ايهبري ايٛضع ايعاٖس 

أبـٛ  نٌ ٖصا ٜسٍ ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً املها١ْ ايع١ًُٝ املتُٝـع٠ ايـيت سظـٞ بٗـا )    
 -نُـا ضأٜٓـا    - ( يف عكطٙ ٚبني أقطاْ٘ ٚه٬َٝصٙ، ؾعباضات املرتمجني ي٘ايعباؽ ايععيف

ٍٕ ٚاسرتاّ بايؼ يؿدك٘ ٚعًُ٘ ٚأغطه٘.  هِٓ عٔ هكسٜط عا

 مياقغاتُ العلنٔة:

ٖــ/  614ا ايؿكٝـ٘ ابـٔ مخـري ايػـبيت )ت     َٔ اإلؾـاضات املُٗـ١ ايـيت أٚضزٖـ    
أبـٞ  ايٓكـاف ٚاملـصانط٠ ايعًُٝـ١ َـع قطٜٓـ٘ )      ُ٘( هبازُيهٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ّ( يف نتاب٘ )1217

ٔ َػأي١ َتعًك١ بتأٌٜٚ آٜـ١ َـٔ ايكـطإٓ هـطهبط بككـ١      ( عٓسَا غأي٘ عايعباؽ ايععيف
،  ـا ُٜؿـعط   (61)( دٛاّبـا ؾـاؾّٝا  أبٛ ايعبـاؽ ايعـعيف  ْٜٛؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ؾأداب٘ عٓٗا )

باغتؿاز٠ ايعاملني َٔ بعهُٗا يف ؾ٦ٕٛ ع١ًُٝ ٚزضاغ١ٝ، ٚه٪نس يف ايٛقي ْؿػـ٘ عًـ٢   
ٕٛ املعطؾ١ ٚايعًـِ يف  ( يف عًّٛ ايكطإٓ ٚغريٖا َٔ ؾٓأبٞ ايعباؽ ايععيفضغٛر قسّ )

 عكطٙ.  

ّٔة:  تزاثُ ّمصيفاتُ العلن

َّاأبٛ ايعباؽ ايععيفمل ٜهٔ ) يًكها٤ ٚايتسضٜؼ ؾشػب; بٌ َاضؽ ىل   ( ٬َظ
 ضا٥ك١ بسٜع١ داْب شيو ايتأيٝـ ٚايتكٓٝـ، ؾرتى هطاّثا عًُٝ٘ا ساؾ٬ّ، َٚكٓؿات ْاؾع١

يعًّٛ َٔ د١ٗ، ٚع٢ً َٓعع٘ يف ؾٕٓٛ ع١ًُٝ َتعسز٠ هكّٛ بطٖاّْا ع٢ً ضغٛر قسَ٘ يف ا
 ايكٛيف َٚعتكسٙ ايعاطؿٞ َٔ د١ٗ أخط٣، نإ َٔ أُٖٗا:

بؿــٝٛخ٘  ساؾــٌ قــٓع٘ يًتعطٜـــ ، ٖٚــٛ بطْــاَربطْــاَر )أٚ ؾٗطغــ١( ؾــٝٛخ٘ -1
، (62)عِٓٗ، ضٚاٙ عٓ٘ ه٬َصه٘، ٖٚٛ ىل  ايّٝٛ َعسٚز َٔ ايهتب املؿكٛز٠ َٚطٜٚاه٘
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بطْـاَر ضٚاٜاهـ٘ ايـصٟ استؿـٌ      قاٍ عٓ٘ هًُٝصٙ ابٔ ايؿداض ايطعٝين: "ٚأخصت عٓ٘
، ٚأؾاض ىل  ٖصا ايىْاَر يف َٛنع آخط ؾكاٍ: "ٚقس شنطِٖ ؾـٝدٓا ايؿكٝـ٘   (63)ؾٝ٘"

 .(64)"بطْاصب٘يف  -ضمح٘ اهلل -أبٛ ايعباؽ ايععيف

(، ايصٌٜ ٚايته١ًُ( ابٔ عبس املًو املطانؿٞ يف )ايىْاَرٚقس ْكٌ عٔ ٖصا )
ٕ َٔ عباضات ْكً٘ أْ٘ قاٍ: "ٚشنط ٚأؾاض ىليٝ٘ يف عس٠ َٛانع َٔ َٛغٛعت٘، ٚنا

، ٚيف َٛنع آخط ٖٚٛ (65)أْ٘......" ؾٗطغت٘احملسِّخ ايؿانٌ أبٛ ايعباؽ ايععيف يف 
س ا٭ظزٟ ايػبيت ٜتشسخ عٔ ؾٝٛر املؿطم ايصٜٔ أداظٚا ٭بٞ عبس اهلل ضبُس بٔ أمح

ّ( قاٍ: "ٚقس مساِٖ يف بطْاصب٘، ٚشنطِٖ أّٜها احملسِّخ أبٛ 1261ٖـ/660)ت 
، ٚيف َٛنع آخط ٖٚٛ ٜرتدِ ٭بٞ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس (66)"بطْاصب٘باؽ ايععيف يف ايع

ّ( قاٍ: "سهٞ عٓ٘ أبٛ 1232ٖـ/630َٓدٌ ايٓؿعٟ ايؿاطيب )ت آخط  بٔ أمحس بٔ
 . (67)"بطْاصب٘ ايعباؽ ايععيف يف

ؾكس أيـ عس٠ أدعا٤ َؿٝـس٠ يف اسبـسٜح ايٓبـٟٛ، مجّعـا      ،أدعا٤ْ َؿٝس٠ يف اسبسٜح -2
كاّضا، ٖصا َا شنطٙ ايصٖيب بعس إٔ شنط إٔ ي٘ َ٪يؿات سػ١ٓ، يهٓ٘ مل ٚؾطّسا ٚاخت

( يف ٭بـٞ ايعبـاؽ ايعـعيف   ، ٚٚدٛز َ٪يؿـات ) (68)ٜصنط يٓا عٓاٜٚٔ ٖصٙ ا٭دعا٤
( ٜتػل َـع ٚقــ ايـصٖيب يـ٘ يف َٛنـع آخـط بأْـ٘ "َـٔ ضبـسِّثٞ          عًِ اسبسٜح)

اّبا يف َٛيس ايـٓيب  بعس إٔ شنط إٔ ي٘ نت -، ٚشنط نشاي١ أّٜها َٔ َكٓؿاه٘(69)ظَاْ٘"
 . (70)"ٚدع٤ يف اسبسٜح" -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ٖٚٛ أّٜها َٔ ايهتب اييت مل هكًٓا،  ،ازبُع بني َعاْٞ ايكطإٓ يًؿٓطا٤ ٚايعٓداز -3
ٚقس شنطٙ هًُٝصٙ ابٔ ايؿداض ايطعٝين ؾكاٍ: "ٚهٓاٚيُي َٔ ٜسٙ مجَع٘ بني َعاْٞ 

 .(71)ايكطإٓ يًؿٓطا٤ ٚايعٓداز"
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ٖٚٛ نتاا قِٝ يف باب٘، ٜجبي َس٣  ، عًـِ ايٓاغذ ٚاملٓػـٛرَٓٗـاز ايطغـٛر ىل  -4
، ٚقكسٙ َٓ٘ بٝإ (72)عٓا١ٜ ايػبتٝني بعًّٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاسبسٜح ايؿطٜـ

 . (73)املػا٥ٌ ا٭قٛي١ٝ اشبطري٠ املتعًك١ بايٓاغذ ٚاملٓػٛر يف ايهتاا ٚاسبسٜح

يـسضِٖ ٚايكـاع   ايٛقٛف ع٢ً سكٝكـ١ ايـسٜٓاض ٚا   ىلثبات َا يٝؼ َٓ٘ بٓس ملٔ أضاز -5
، ٖٚٛ نتاا َؿٝس يًُؿتػًني بسضاغ١ ايٓظـاّ املـايٞ اإلغـ٬َٞ، خاقـ١ َـا      ٚاملٓس

، ٜٚسٍ هٓـاٍٚ ٖـصا املٛنـٛع ايـسقٝل عًـ٢      (74)ٜتكٌ بايٓكٛز ٚاملهاٌٜٝ ٚا٭ٚظإ
( عًـ٢ ْكـٛم ايؿكـ٘    ٭بـٞ ايعبـاؽ ايعـعيف   داْب آخط َٔ ا٫ط٬ع ايٛاغـع ) 

 سبػب١. ٚنؿا٤ه٘ يف ا٫غتٓباط، ٚاٖتُاَ٘ بسقا٥ل ا

ض هلصا ايهتاا إٔ ٜٓاٍ َا ٜػتشل َٔ ايؿٗط٠ ٚايتٜٓٛ٘ يف املػطا ايعطبٞ، ٖسَكُٜ ٚمل
َٔ َها١ْ َ٪يؿـ٘   ؾًِ هطز أٟ ىلؾاض٠ ىليٝ٘ يف نتب ايؿٗاضؽ املػطب١ٝ ٚا٭ْسيػ١ٝ بايطغِ

هكـًٓا   املطَٛق١ يف ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ/ايجايح عؿـط املـ٬ٝزٟ، ٚمل  
ٚاسس٠، نُا ٜكٍٛ ضبكل ايهتاا، نُا إٔ ايٓػـد١ ايـيت ٚقـًتٓا بـ٬      َٓ٘ غ٣ٛ ْػد١

َٔ ايهتاا عًـ٢  اْٝـ١ ٚث٬ثـني ؾكـ٬ّ، ميهـٔ       َكس١َ، ٚذبت٣ٛ ايكطع١ اييت ٚقًتٓا
 هكػُٝٗا ىل  ث٬ث١ أقػاّ:

 :ٍٚيف املهاٌٜٝ ايؿطع١ٝ ٚا٭ٚظإ، ٜٚكـ ؾٝٗا َط٫ٛ عٓس هعطٜـ ايكاع. ا٭ 

 :ْٞ١ٝ، سٝح ٜػطط هاضؽبٗا ٜٚبني أٚظاْٗا، َٚا ٚضز ؾٝٗا َٔ اإلغ٬َ يف ايٓكٛز ايجا
يف َا زعا ىليٝ٘ َٔ ىليػا٤  ابٔ سعّ ( ٜطز ع118٢ً-104، ٚؾٝ٘ )م ايعًُا٤ أقٛاٍ

 ايسضاِٖ ٚايسْاْري، يف نتاب٘ ايها٥ع )غٝاغ١ اإلَا١َ ٚهسبري املًُه١(.

 :أمسا٤ املهاٌٜٝ ٚاملٛاظٜني ٚأدعا٥ٗا َٚكازٜطٖا ٖٚـٞ: )ايهٝـٌ،    هؿػرييف  ايجايح
ايكػط، ايهًٝذ١، ايكاع، املدتّٛ، املهٛى، اسبٓذادٞ، ايؿَطم، ايٜٛبـ١، اهلؿـاَٞ،   

ََٛغل، ايهط، ايكٓكـٌ، اسبـ٬ا، ايُعـؼ،     ايكؿٝع، ايَعِطم، املهتٌ، امُلِسٟ، ازبطٜب، اي

http://almenhaj.net/Abwab.php?kelmah=%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3
http://almenhaj.net/Abwab.php?kelmah=%C7%E1%DA%E1%E3%C7%C1
http://almenhaj.net/makal.php?linkid=8870
http://almenhaj.net/aqsam.php?catid=54
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املًَشِ ايُكباع، املـٔ ٚاملَٓـ٢، ايعٜـازٟ     ٌ،ايٓكٝـ، ايػٓسض٠، ايؿاجل ٚايؿًر، ايطط
 ٚاشبايسٟ، ايَكٓب(.

زؾاع َػتُٝي عٔ املكَٛات املاز١ٜ ا٭غاغ١ٝ ملس١ٜٓ  –يف سكٝكت٘ – ٖٚصا ايهتاا
ٜكّٛ عُاز سٝاهٗا ا٫قتكاز١ٜ ع٢ً ايتذاض٠ ٚايتعاٌَ ايٓكسٟ، ٖٚـٛ أّٜهـا أزا٠ عًُٝـ١    

ات ايـيت هططسٗـا أْظُـ١ ايـٛظٕ     ٚنعٗا امل٪يـ يف ٜس َعاقطٜ٘ يًتػًب ع٢ً ايػـًبٝ 
ٚايهٌٝ اييت ناْي ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ اسبػاغ١ٝ مبس١ٜٓ غبت١، سٝح هتٛاؾس غًع مجٝع 

 .(75)َٓاطل سٛ  ايبشط ا٭بٝ  املتٛغط

، قـاٍ ابـٔ عبـس املًـو     َٓاقب ايؿٝذ أبٞ ٜعع٣() زعا١َ ايٝكني يف ظعا١َ املتكني -6
ٞ ٜعع٣: "ٚقس عين جبُع أخبـاضٙ  املطانؿٞ ٖٚٛ ٜٛضز أخباّضا عٔ ايكٛيف ايؿٗري أب
زعا١َ َكّٓؿا مٖسـاٙ:   ؾأؾطز هلا.... ٚؾها٥ً٘ ايؿٝذ ايؿانٌ أبٛ ايعباؽ ايععيف....

، ْٚػب٘ ىليٝ٘ قـطاس١ أّٜهـا عبـس اسبـل بـٔ ىلمساعٝـٌ       (76)"ايٝكني يف ظعا١َ املتكني
ايبازغٞ يف نتاب٘ )املككس ايؿطٜـ(، ؾكاٍ: "ٚض٣ٚ أمحس ايععيف ايػبيت، ضنـٞ اهلل  

، ٚقـاٍ قـاسب   (77)(....."زعا١َ ايٝكني يف ظعا١َ املتكني٘، يف نتاب٘ املػ٢ُ بـ)عٓ
َؿاخط ايىبط: "ٚقس أيـ ايؿٝذ ايؿكٝ٘، ايعامل ايكاحل ايؿٗري أبٛ ايعبـاؽ ايعـعيف،   

، ٚقـاٍ ابـٔ   (78)ْعٌٜ غبت١، يف نطا١َ ايؿٝذ أبٞ ٜعع٣ َا ٖٛ َؿٗٛض عٓس ايٓـاؽ" 
يف  -ضمحـ٘ اهلل  -سبكـري(: "ٚقـس مجـع ايعـعيف    قٓؿص ايكػٓطٝين يف )أْؼ ايؿكري ٚعع ا
 .(79)"نطاَات أبٞ ٜعع٣ َا ٫ أطٍٛ بصنطٙ

ٜٚجبي  ،ٚايهتاا َكٓـ أزبٞ ٜعهؼ َا نإ ٜتش٢ً ب٘ َ٪يؿ٘ َٔ ٚضع ٚهك٣ٛ
َٓـ٘   ٚقـس قكـس  أْ٘ نإ أسس املكطبني َٔ ايسٚا٥ط ايكٛؾ١ٝ باملػطا خ٬ٍ ٖصٙ ايؿرت٠، 

ّ(، ؾتٛغـع يف  1176ٖـ/٣572 ًٜٓٛض )ت ايؿٗري أبٞ ٜععايكٛيف ايؿٝذ  شنط أخباض
ٖٞ َـٔ        شنط أخباضٙ، ٚدعًٗا ٚاغط١ عكس نتاب٘، ٚدـا٤ يف َكسَـ١ ايهتـاا: "أؾـاض عًـ
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املجٌ، إٔ أمجع َٔ نطاَات ايؿٝذ  أَطُٖا ضؾٝس  تجٌ، ٚبػطٚضُٖا ٚؾهًُٗا ُٜهطا
ٔ  ايكاحل بك١ٝ ا٭ٚيٝا٤، ايػابل يف سًب١ ا٭قؿٝا٤، بـٔ   أبٞ ٜعع٣ ًٜٓٛض بٔ عبس ايـطمح

ٚا٫غتؿان١، َٚا هكـطض يـسٟ عٓـس ايبشـح      أبٞ بهط ا٭٬ْٜٞ.. َا قح َٓٗا بايتٛاهط
سهِ اإلغـٓاز، ٚهٗصٜبـ٘ عٓـس ايٓكـاز، أٚ      باااضا٠ ؾٝٗا ٚاإلؾان١، َٚا بًػين َٓٗا ع٢ً

  ٟ ايجكـا٠، ؾًبٝـي زعـٛهِٗ املطنـ١ٝ،      اإلضغاٍ عٔ ا٭ؾانٌ ايجكـات، ٚايكـاسبني شٚ
اهلل هعا  سني دعٌ أَطا٤ْا َٔ قـاسبٝٓا، ٚٚؾكٗـِ   ٚمحست ُٖتِٗ ايع١ًٜٛ، ٚؾهطت 

 .(80)يًُٓاؾػ١ يف اسبكا٥ل ٚاملعاضف ٚايؿها٥ٌ ٚايعٛاضف سّٝٓا ؾشّٝٓا"

 ٜٚأهٞ هأيٝـ ٖصا ايهتاا يف تطٚف هاضؽب١ٝ قعب١، ىلش ٜتعأَ ٚؾرت٠ هطادع املس
با٭ْسيؼ  Las Navas de Tolosaايعكاا املٛسسٟ بعس ٖعمي١ دٝؿِٗ يف َٛقع١ 

ايـيت اغتؿـٗس ؾٝٗـا عـسز نـبري َـٔ ايعٖـاز         ، هًو املعطنـ١ (81)1212ّٖـ/609غ١ٓ 
ٚايكاسبني، ٚع٢ً ضأؽ ٖ٪٤٫ ظاٖس عًُا٤ غبت١ "أبٛ ايكى أٜٛا" قاسب أبٞ ٜعع٣; 

ٜٗسف ىل  دباٚظ ا٭ظ١َ;  ( يف ٖصا ايهتااأبٞ ايعباؽ ايععيفيصا ميهٔ اعتباض َؿطٚع )
ٖــ/  609اإلٜبري١ٜ بعس غ١ٓ  ٗاز ع٢ً ايػاس١أظ١َ ايسٚي١ املٛسس١ٜ املدتٓك١ بٓهػ١ ازب

 .(82)ّ، ٚأظ١َ ايجكاؾ١ ايطمس١ٝ املٛانب١ هلا يف اضهباط َع عكٝس٠ املٗس1212ٟ

ٖــ/  609ملكـٓـ َـا بـني عـاَٞ )    َٚٔ ٖٓا ْػتطٝع ذبسٜس ظَٔ هأيٝـ ٖـصا ا 
ّ(، ٚؾٝـ٘ ُقتـٌ   1224ٖـ/621يعكاا ٚاغتؿٗاز أبٞ ايكى، ٚ)عاّ ا ّ(، 1212ٖٛٚ

ايصٟ باٜع٘ أؾٝار املٛسسٜٔ عًـ٢ ُنـطٕٙ    -ايعاٖس أبٛ ضبُس عبس ايٛاسسايطدٌ ايكاحل 
.َ٘ٓ 

" ٚضهبٗـا عًـ٢ غـبع١ أبـٛاا، َٚٗـس      زعا١َ ايٝكنيٚقس قػِ امل٪يـ َاز٠ نتاب٘ "
اي٫ٜٛـ١ ٚايهطاَـ١، سٝـح     يًرتمج١ يًؿٝذ أبٞ ٜعع٣ ًٜٓٛض مبكسَـ١ َػتؿٝهـ١ يف شنـط   

ٚاٯخصٜٔ عٓ٘ ٚىلخٛاْ٘، ثِ  َاه٘ذبسخ ؾٝٗا عٔ ْػب ايؿٝذ ٚصباٖساه٘ ٚأؾٝاخ٘ ٚنطا
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بٗصا ايؿٝذ املرتدِ،  ختِ بصنط آزاا ظٜاض٠ ضٚنت٘ َٚا يًُ٪يـ َٔ اهكاٍ يف ايٓػب١
ُ٘ا َٔ ايهتاا يًشسٜح عٔ )اشبهط( ٖٚٛ شٚ املها١ْ ايطؾٝع١ يف  نُا خكل دع٤ّا َٗ

 أخباض املتكٛؾني.

َٓٗر احملسثني  ( يف غطزٙ ٭خباض أبٞ ٜعع٣ ع٢ًأبٛ ايعباؽ ايععيفٚقس اعتُس )
       ٘ ٚاملطغـٌ   َٚكطًشِٗ; ىلش َٝع يف أخباض أبـٞ ٜعـع٣  ـا أغـٓسٙ بـني املتـٛاهط بأْٛاعـ

َّـا يًُٓهـطٜٔ، خاقـ١ ىلشا نـإ          بأْٛاع٘; ٭ٕ يف ٖـصا املـٓٗر زعاَـ١ يًُـٛقٓني ٚىلؾشا
اغتعُاٍ قٛاعس اإلغٓاز ٚايتشطٟ يف هطبٝكٗا ػب٤ٞ َٔ ططف ضدٌ َتؿل ع٢ً نـبط٘  

 .(83)(ايععيفأبٞ ايعباؽ ٚذبطٜ٘ َجٌ )

أبـٞ ايعبـاؽ   ٖٚٛ ٚاسس َٔ أٖـِ َكـٓؿات )   ،ايسض املٖٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعٖظِ -7
( ٚآخطٖــا ايــيت هعهــؼ ثكاؾتــ٘ ٚاٖتُاَــ٘ بكهــاٜا زٜٓٝــ١ ٚادتُاعٝــ١ هلــا ايعــعيف

ٚؾٝ٘ ٜطَٞ امل٪يــ ىل  ذبٜٛـٌ املػـًُني عـٔ طكـٛؽ ايٓكـاض٣ ٚىل        خطٛضهٗا، 
ٚهـٓعهؼ  خباق١ عٝـس املٛيـس ايٓبـٟٛ،    هؿذٝعِٗ ع٢ً هصنط ا٭عٝاز اإلغ١َٝ٬، ٚ

ايصٟ مل ٜهٔ قس انتٌُ عٓس ٚؾا٠ َ٪يؿ٘، ؾأنًُ٘ ؾُٝا  -طبٝع١ ٖصا ايتأيٝـ بٛنٛح
ِ    يف عٓٛاْ٘: " -بعس ابٓ٘ أبٛ ايكاغِ ، ٚشنـطٙ  (84)"ايسض املـٖٓظِ يف َٛيـس ايـٓيب املعٖظـ

ٚيف َٛنع ، (85)"ايسض املٓظِ يف املٛيس املعظِ( بعٓٛإ: "هاضٜذ اإلغ٬ّايصٖيب يف )
ٖٛزٙ،   آخط َٔ نتاب٘ قاٍ: "ٚقس قٖٓـ نتاّبا يف َٛيس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚدـ

َّا شا ؾٕٓٛ" ، ٚيٓا إٔ ْتكٛض أثط ٖصا ايهتاا ع٢ً تٗٛض ٚهطٛض ؾـعط  (86)ٚنإ ىلَا
املٛيسٜات يف َسح غري٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚشنط يا٥ً٘ يإلْؿاز يف عٝـس  

 .(87)املٛيس ايٓبٟٛ

( أٍٚ َٔ أسسخ ٚزعا ىل  ا٫ستؿاٍ باملٛيس ايٓبٟٛ أبٛ ايعباؽ ايععيف) ٚنإ
يف ٖصا املٛنٛع ذبي  -نُا شنطْا -، ٚقس أيـ نتاّبا(88)ايؿطٜـ يف املػطا ايعطبٞ



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63ز )صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعس    216

 "، ٚيهٓ٘ هٛيفايسض املٖٓظِ يف املٛيس املعٖظِ"، أٚ: "ايٗسض امُلَٖٓظِ يف َٛيس ايٓيب امُلَعٖظِعٓٛإ: "
  . (89)ّ، قبٌ إٔ ٜه1235ًُٖ٘ـ/633غ١ٓ 

ٜٚبسٚ أْ٘ ْكٌ ٖصا ا٫ستؿاٍ َٔ املؿطم أثٓا٤ ضسًت٘ ايع١ًُٝ ىل  ٖٓاى، سٝح 
هأثط مبا نإ ؾا٥ّعا ٖٓاى َٔ ا٫ستؿاٍ باملٛيس ايٓبٟٛ، ثِ ْكٌ ٖصا ايتأثري َع٘ ىل  بًسٙ 

 .(90)غبت١ بعس عٛزه٘ َٔ ضسًت٘، َٚٓٗا ىل  املػطا اإلغ٬َٞ نً٘

ط يف هأيٝـ ٖصا ايهتاا ٖٛ أغؿ٘ ايؿسٜس يتأثط املػًُني ٚنإ ايػبب املباؾ
إٔ ا٭ْسيػٝني ناْٛا قس هأثطٚا بأعٝاز ايٓكاض٣ َٚؿاضنتِٗ ؾٝٗا، سٝح نإ ٜط٣ 

بأعٝاز ايٓكاض٣ بػبب صباٚضهِٗ هلِ ٚطبايطتِٗ يتذاضِٖ، ؾاْتكٌ ا٫ستؿاٍ بٗصٙ 
ٖصٙ ايعس٠ٚ ىل٫  ا٭عٝاز ىليِٝٗ، َِٚٓٗ ىل  ىلخٛاِْٗ باملػطا، "َٚا غط٣ شيو ىل 

با٫هباع هلِ ٚايكس٠ٚ، َٚا عى َٔ شيو ايى )ا٭ْسيؼ( ىل  ٖصا ايى )املػطا( بسع١ 
أؾٓع َٓٗا ٫ٚ أنط"، ؾأيـ ٖصا ايهتاا يسع٠ٛ أٌٖ بًسٙ يًتدًٞ عٔ صباضا٠ ايٓكاض٣ 

 . (91)يف استؿا٫هِٗ، ٚهٓبِٝٗٗ ىل  عٝس ٬َٝز ْبِٝٗ املكطؿ٢ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

( ىل  غبب ىلسساثِٗ يصيو، أبٛ ايعباؽ ايععيفٖصا ايهتاا ٜؿري ) ٚيف َكس١َ
ٜٚكاضٕ بني استؿاٍ ايٓكاض٣ بعٝس امل٬ٝز املػٝشٞ َٚؿاضن١ املػًُني هلِ يف شيو 
ٚىلُٖاهلِ ملٛيس ْبِٝٗ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٖٚٛ َع ىلقطاضٙ بإٔ ٖصا ايعٌُ بسع١ مل 

ْ٘ ػبعً٘ َٔ ايبسع املػتشػ١ٓ; ٜهٔ ع٢ً عٗس ايػًـ ايكاحل ضنٛإ اهلل عًِٝٗ، ؾإ
اغتٓاّزا يكٍٛ عُط بٔ اشبطاا ضنٞ اهلل عٓ٘ يف ا٫دتُاع ع٢ً هطاٜٚح ضَهإ: 

"، ُٜٚدطِّد٘ ع٢ً سسٜح أْؼ ضنٞ اهلل عٓ٘: "نإ ٭ٌٖ ازبا١ًٖٝ ْعُي ايبسع١ ٖصٙ"
َٜٛإ يف نٌ غ١ٓ ًٜعبٕٛ ؾُٝٗا، ؾًُا قسّ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ املس١ٜٓ قاٍ: نإ 
يهِ َٜٛإ هًعبٕٛ ؾُٝٗا، قس أبسيهِ اهلل بُٗا خرّيا: ّٜٛ ايؿطط ّٜٚٛ ايٓشط"، ٚشيو 
٭ْ٘ أضاز بٗصا ايعٌُ أّٜها قطف املػًُني، ٫ٚغُٝا ايكبٝإ، عٔ ا٫ستؿاٍ با٭عٝاز 
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املعٖظ١ُ يف ا٭زٜإ ا٭خط٣، ست٢ ٫ ٜٓؿ٦ٛا ع٢ً هعظِٝ هًو ا٭زٜإ، ايصٟ ضمبا أٖز٣ 
 .  (92)يعٝاش باهللبِٗ ىل  ايهؿط ٚا

ٚىلشا نإ ذبٌٜٛ ايهباض عٔ هًو ايبسع ٜبسٚ أَّطا عػرّيا، ؾإْ٘ غٝهٕٛ أٜػط َع 
( ع٢ً عاهك٘ ١َُٗ هًكني ايٓـ٤ أبٛ ايعباؽ ايععيفايكبٝإ أٚ ايكػاض، يصا ؾكس أخص )

ايكػري نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ باملٛيس ايٓبٟٛ ٚهطى ا٫ستؿاٍ بأعٝاز ايٓكاض٣، ٭ٕ شيو 
أْؿع، "ؾأخص ٜطٛف ع٢ً ايهتاهٝب ايكطآ١ْٝ بػبت١، ٜٚؿطح يًكػاض غٝهٕٛ أظبع ٚ

، ثِ زعا ىل  (93)َػع٣ ٖصا ا٫ستؿاٍ ست٢ ٜػطٟ شيو ٯبا٥ِٗ ٚأَٗاهِٗ بٛاغطتِٗ"
 هعطٌٝ ايكبٝإ )أٟ: َٓشِٗ ُعِط١ًَ( ّٜٛ ٖصا املٛيس.

 اخلشاىة العلنٔة ألبٕ العباظ العشيّف:

(، ٫ أبٞ ايعباؽ ايععيف٤ ايبٝي ايععيف )ٚقبٌ إٔ ْرتى ٖصا ايعًِ ايهبري َٔ أبٓا
ْٓػ٢ إٔ ْؿري ىل  ٚاسس٠ َٔ أِٖ بكُاه٘ ايع١ًُٝ يف غبت١ أ٫ ٖٚٞ اشبعا١ْ ايع١ًُٝ 
)املهتب١(، ٖٚصٙ اشبعا١ْ زيٌٝ ع٢ً ؾػؿ٘ ايكٟٛ بايجكاؾ١ ٚٚغا٥ًٗا، ٚسب٘ ايؿسٜس 

املعطؾ١ يًعًِ ٚأزٚاه٘، ٚاٖتُاَ٘ ايعا٥س بايهتب ٚاملكٓؿات يف نٌ ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ 
 ٚايجكاؾ١.

( خعا١ْ ع١ًُٝ نبري٠ نإ هلا أثط نبري يف ىلثطا٤ أبٛ ايعباؽ ايععيفؾكس خًـ )
اسبطن١ ايع١ًُٝ يف غبت١ خ٬ٍ ايكطْني ايػابع اهلذطٟ/ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ، ٚقس 

اختكاض ا٭خباض عُا نإ بجػط أؾاض ضبُس بٔ ايكاغِ ا٭ْكاضٟ ايػبيت يف نتاب٘: )
خعا١ْ ايكانٞ بػبت١: )أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ ايكانٞ ضبُس ( ىل  ثاضغبت١ َٔ َغيٓن اٯ

 . (94)بٔ أمحس ايًدُٞ ثِ ايععيف(
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 أبْ العباظ العشيف عاعّزا:

َٚٔ صبا٫ت ىلبساع٘ ٚبطاعت٘ أّٜها ىلقطان٘ ايؿعط، ؾكس ْظِ ؾعّطا يف ْكط٠ أٌٖ 
 ؾكاٍ: -ٖٚٛ ٚاسس َِٓٗ -اسبسٜح

 لـسٜح عكــاب١ اسبــ ـأٖــٌ اسبــ 
 

 ٔلــــ ٠ٛ غــٝس اشبًـعــؾـــاظٚا بس 
ََُٖٓهـــَط٠ْ    ِٖـــْط   ؾـٛدـٖٛٗـــــِ ُظ

 
 ٭٩٫ٖــــــا نتــــــأيل ايــــــىٔم 

 ٜــــا يٝتـــــين َعٗــــِ ؾٝــــسضنين 
 

 (95)ٔلــــَــا أزضنــٛٙ بٗــا َــٔ ايػب 
 

 ّفـاتـُ:

( ع٢ً ٖصٙ اسباٍ بني ايتسضٜؼ ٚايتكٓٝـ ٚىلثـطا٤  أبٛ ايعباؽ ايععيفٚقس بكٞ )
ـ/ 633ٖيف )ايػابع َٔ ؾٗط ضَهإ غ١ٓ ١ املٓٝ خعاْت٘ ايع١ًُٝ َس٠ عُطٙ ىل  إٔ ٚاؾت٘

 .(96)ّ(، ٚي٘ غي ٚغبعٕٛ غ1236١َٓٔ أغػطؼ غ١ٓ  30املٛاؾل 

ّٕ مؤصط اإلمارة ّأحد الفقَاء األعالو -3  :أبْ القاصه الَعَشِف

( أسس ضدا٫ت غٝت١ ايهباض، أبٛ ايكاغِ ضبُس بٔ أبٞ ايعباؽ أمحس ايععيفنإ )
ايعـعيف ايـيت سهُـي ٖـصٙ املسٜٓـ١ ؾـرت٠ دـاٚظت        ٜٚعٗس امل٪غؼ اسبكٝكٞ إلَاض٠ بـين  

َّا  ، ٚنإ ؼبظـ٢ بـاسرتاّ أٖـٌ غـبت١     ّ(1328-1249ٖـ/ 728-647)ايجُاْني عا
( مبًـو غـبت١، ٚبكـٞ بٗـا     أبٛ ايكاغِ ايعـعيف ٚسبِٗ ي٘، ٜكٍٛ ابٔ عصاض٣: "ٚاغتبس )

ُّا َىّٚضا، ٚمل ٜعٍ أٌٖ بًسٙ ٜعظُِّْٛ٘ بػا١ٜ اإلعظـاّ، ٚايتـٛق   ري زباْبـ٘  َػطّٚضا، َعٖظ
 .(97)ٚا٫سرتاّ"

( مبعًَٛات ١َُٗ عٔ هاضٜذ ض٥اغت٘ يػبت١، أظٖاض ايطٜا ٚقس أَسْا املكطٟ يف )
: "ٚأبٛ ايكاغِ َِٓٗ -ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ بٝي ايععؾٝني يف غبت١ -َٚس٠ ض٥اغت٘ بٗا، ؾكاٍ

ٖٛ ايصٟ هأَط ٚضأؽ غبت١،.... ٚنإ قٝاَ٘ بػبت١ ي١ًٝ غبع ٚعؿطٜٔ َٔ ضَهإ َٔ 
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ٚأضبعني ٚغتُا١٥ يف زٚي١ املطههٞ اشبًٝؿ١ مبطانـ.....ٚناْي زٚيت٘ ث٬ثني عاّ غبع١ 
َّا....."  .(98)غ١ٓ ٚؾٗطٜٔ ٚغت١ عؿط ٜٛ

 مكاىتُ العلنٔة:

( ٚاسّسا َٔ ؾكٗا٤ غبت١ ٚؾٝٛر ايعًِ بٗا، ٚهظٗط أبٛ ايكاغِ ايععيفنإ )
أقشاا نتب َهاْت٘ ايع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ ايتشًٝات ٚا٭يكاا اييت َٓش٘ ىلٜاٖا ه٬َٝصٙ ٚ

ايرتادِ; ؾكس عٖبط ابٔ عصاضٟ املطانؿٞ عٔ َهاْت٘ ايع١ًُٝ ؾكاٍ: "ؾٗٛ َٔ د١ً ايؿكٗا٤ 
 .(101)أٚ )ايؿكٝ٘ ايعامل( (100)، ٜٚصنطٙ نجرّيا بًكب )ايؿكٝ٘ املعٖظِ((99)ا٭ع٬ّ"

( مبـا ٜـسٍ عًـ٢    ايصٌٜ ٚايته١ًُنُا س٬ٖٙ هًُٝصٙ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ يف )
اْت٘ عٓسٙ، ؾكس مساٙ يف ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ أخص ايعًِ عِٓٗ، ؾكـاٍ عٓـ٘:   عظِٝ َٓعيت٘ َٚه

، ٚ ١ ىلؾـاض٠ عٓـس ابـٔ    (102)"ؾٝدٓا ايؿكٝ٘ ا٭دٌ ايط٥ٝؼ ا٭ٚسس املطسّٛ أبٛ ايكاغِ"
( أبـٞ ايكاغـِ ايعـعيف   عبس املًو املطانؿٞ هسٍ عًـ٢ أْـ٘ ناْـي بٝٓـ٘ ٚبـني ؾـٝد٘ )      

 . (103)َهاهبات ع١ًُٝ

ــٞ ظضع يف )  ــٔ أب ــٚســ٬ٖٙ اب ــطاا٭ْ ــب: "ٝؼ املط ــ٘( بًك ــٔ ايؿكٝ ــط َ " يف أنج
، ٖٚٛ ايًكب ايصٟ اؾُتٗط ب٘ أؾطاز أغطه٘ ىلبإ سهُِٗ إلَاض٠ غبت١، سٝح (104)َٛنع

ٚ٭ؾـطاز أغـطه٘    –مل ٜتدص يٓؿػ٘ يكّبا َٔ أيكاا املًٛى ٚايػ٬طني، ٚىلمنا اربص يٓؿػـ٘  
ِٖهاضٜذ اإلغ٬ّ(، ٜكٍٛ ايصٖيب يف )ايؿكٝ٘يكب ) -َٔ بعسٙ بأيكاا املًـٛى   (: "ٚمل ٜتػ

، ٖٚٛ يكب ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً َهاْتِٗ ايع١ًُٝ، ٚاٖتُـاَِٗ بـايعًِ   (105)ىلمنا ٜكاٍ: ايؿكٝ٘"
 ٚطًبِٗ ي٘.

( بكٛي٘: بطْاصبّ٘( يف )1329ٖـ/730بٔ ٜٛغـ ايتذٝيب )ت ٚس٬ٖٙ ايكاغِ 
 .(106)"ايؿٝذ اإلَاّ، ا٭َري املعظِ ايؿكٝ٘ اهلُاّ، أبٛ ايكاغِ ضبُس"
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ّ( عٓ٘ ٚعٔ ْؿأه٘ ايع١ًُٝ: "أبٛ ايكاغـِ  1406ٖـ/808ٚقاٍ ابٔ خًسٕٚ )ت 
ايععيف نبري املؿٝد١ بػبت١ ٚأعظُِٗ دبًـ١، ْؿـأ يف سذـط أبٝـ٘ ايؿكٝـ٘ ايكـاحل أبـٞ        

ٚ٘ا بايعًِ ٚايسٜٔ، ملا نإ ي٘ ؾٝٗا قسّ....  .(107")ايعباؽ أمحس َهّٓٛؾا بازب٬ي١، َػص

زٚيـ١  ٘ ايتاضؽبٝـ١ ) ٚعٔ َٓعيت٘ ايع١ًُٝ ٚٚضع٘ ٜكٍٛ ا٭غتاش عٓإ يف َٛغـٛعت 
َّـا، ٚضّعـا       (: "ٚنـإ أبـٛ ايكاغـِ....   اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ عامّلـا دًـ٬ّٝ، ٚض٥ّٝػـا ساظ

 .(108)نأبٝ٘"

 عْٔخُ:

مل متسْا املكازض مبعًَٛات ناؾٝ٘ عٔ ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ هًك٢ ايعًِ عًِٝٗ ٚض٣ٚ 
ظ٠: عِٓٗ، ٚنٌ َا ْعطؾ٘ يف ٖصا ايكسز أْ٘ نإ َٔ ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ سٖسخ عِٓٗ باإلدا

َٔ أعُاٍ جبا١ٜ( أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ قاغِ بٔ َٓساؽ ا٭ؾريٟ، َٔ أٌٖ ازبعا٥ط )
، نُا ض٣ٚ عٔ أبٞ ايكاغِ (109)ّ(1247ٖـ/645قٌٝ: )ّ(، 1245ٖٚـ/643)ت 

 .(110)بٔ بكٞ، ٚأبٞ ايطبٝع بٔ غامل ٚي٘ َٓ٘ ىلداظ٠

 ىغاطُ العلنٕ:

ايعًُٞ ىلنُاٍ هأيٝـ  ( ع٢ً املػت٣ٛأبٛ ايكاغِ ايععيفنإ َٔ أبطظ َا قاّ ب٘ )
( يف أبٛ ايعباؽ ايععيفايصٟ بسأ ٚايسٙ ) -"ايسٓض املٖٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعٖظِنتاا: "

ُٖ٘ نُا شنطْا  .(111)قاٍ ايصٖيب: "ٚمجع نتاّبا يف املٛيس، ٚنإ ٜعٌُ املٛيس" –هأيٝؿ٘ ٚمل ٜت

ٚقس أنٌُ ٖـصٙ ايهتـاا عًـ٢ أسػـٔ ٚدـ٘ ٚأخطدـ٘ يف ْػـدتني، قـػط٣         
نإ ميٝع يف ٖصٙ ا٭خري٠ ن٬ّ ٚايسٙ ؾٝكسِّضٙ بكٛي٘: "قاٍ امل٪يـ"، ثِ ٜعٓـٕٛ  ٚنى٣، ٚ

، ٚقاّ بتسضٜػ٘ بٓؿػ٘، ٚىلعطا٤ اإلداظ٠ ؾٝ٘، ٚنإ َٔ ايـصٜٔ  (112)ظٜازاه٘ به١ًُ: "قًُي"
أداظِٖ: اشبطٝب أبٛ عًٞ ابٔ اشبطٝب أبٞ ؾاضؽ بٔ غايب ازبُشٞ َع مجاعـ١ َـٔ   
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ضبٝع ايجاْٞ َـٔ  ٘ بازباَع ا٭عظِ يف غبت١ يف ؾٗط أٌٖ غبت١ ٚأعٝاْٗا، سني قط٤ٚٙ عًٝ
 -َؿرّيا ىل  إٔ بعهٗا بـاملع٢ٓ  -ّ، ٚقس ْكٌ املكطٟ ْل اإلداظ1258٠ٖـ/657عاّ 

نايتايٞ: "أدعُت ي٘ حبل ضٚاٜيت ملا ؾٝ٘ عٔ أبٞ، َٚؿـاضنيت يـ٘ يف هأيٝؿـ٘، عًـ٢ سهـِ      
 .(113)اإلداظ٠ ٚؾططٗا، ٚقش١ ايطٚا١ٜ، عاؾط ايطبٝع املصنٛض"

املكطٟ يف )أظٖاض ايطٜا ( أْ٘ اطًع ع٢ً ْػد١ َٔ ٖصا ايهتاا بعـس إٔ   ٚشنط
 -(، ْٚكٌ يٓا َكسَت٘، ؾكاٍ: "ٚضأُٜي ع٢ً ْػد١ ُنتبي يف سٝاه٘أبٛ ايكاغِ ايععيفأمت٘ )

أٍٚ ايهتاا املصنٛض َا ْك٘: قـاٍ غـايو َغـٓٔ     -(أبٞ ايكاغِ ايععيفٜعين يف سٝا٠ )
ٝل عٓ٘ ٚغع امل١ٓ، املعتكِ حببٌ اهلل ايكٟٛ املـتني،  ايػ١ٓ، ايكا٥ِ َٔ أعُاٍ ايى مبا ٜه

املعتُس ع٢ً يطؿ٘ ايؿاٌَ ٚؾهً٘ ايعُِٝ املبني، ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ا٭دٌ، ايعًِ ا٭نُـٌ،  
أبٛ ايكاغِ بٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ اإلَاّ، ايعامل ايعـاضف، عًـِ ايعًُـا٤ ايعـاًَني املتكـٓني،      

س بـٔ ايؿـٝذ ايؿكٝـ٘ ايكانـٞ ايعـامل      ٚغبب١ ايؿه٤٬ ايكاسبني املتكني، أبٞ ايعباؽ أمح
ٞٓ، ثِ ايععيٓف، َٔ أٌٖ غبت١ سطغـٗا اهلل، ٚأدـعٍ َقِػـُ٘     احملسخ، أبٞ عبس اهلل ايًدُ
َٔ عؿٛٙ ٚضناٙ، ٚأظبح عًُ٘ ٚقٛي٘ ٚقكسٙ، ٚدعٌ يف شاه٘ ٚغبٌٝ َطناه٘ قسٚضٙ 

 .(114)ٚٚضزٙ"

( إلمتاّ نتاا أبٛ ايكاغِ ايععيٓفىل  ازبٗس ايعًُٞ ايصٟ قاّ ب٘ )أّٜها  أؾاض نُا
، ؾكاٍ: "ايػؿط ا٭ٍٚ َٔ نتاا )ايسض املٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعظِ، ق٢ً "ايسض املٓظِ"

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚؾٖطف ٚنٖطّ(، ملا ؾطع يف هأيٝؿ٘، َٚات ٚمل ٜهًُ٘ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ 
ايكاحل، عًِ ايعًُا٤، ٚغبب١ ايكاسبني ايؿه٤٬، أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ايؿٝذ اإلَاّ 

ٞٓ ثِ ايععيٓف ايؿكٝ ٘ ايكاحل ايكانٞ، ايعامل احملسِّخ، املكٖسؽ املطسّٛ أبٞ عبس اهلل ايًدُ
ايػبيٓت، ضمح٘ اهلل ٚضنٞ عٓ٘، ْٖٚهط ٚدٗ٘ ٚأدعٍ ثٛاب٘، أنًُ٘ بعسٙ، ٚأٚنح ؾٝ٘ 
قكسٙ، ابٓ٘ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ا٭ؾهٌ، ايعامل ا٭ٚسس، ايػيٓن ايػبيٓت، املباضى ا٭نٌُ، أبٛ 
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هلل عاؾٝت٘ ٚٚؾك٘ ٚؾطح قسضٙ، ٚختِ بايهتاا ٚايػ١ٓ زٜٛإ عًُ٘ ايكاغِ، أزاّ ا
 .(115")ايكاحل ٚعُطٙ

أَسْا مبعًَٛات ق١ُٝ عٔ ضبت٣ٛ ايهتاا ٚغبب هأيٝؿ٘  ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ؾكس
ٚايػط  َٓ٘، ؾكاٍ: "ٜصنط ؾٝ٘ بع  َا خٖل اهلل هعا  ب٘ ْبٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ََٔ هأخط َٔ خًك٘ أ ُ٘ ع٢ً نٌ  ٚ هكٖسّ، َٚا اَنت ب٘ عًٝ٘ ٚع٢ً أَت٘ يف إٔ دعً٘ َٚؾِهًَ
أؾهٌ ا٭ْبٝا٤، ٚدعًِٗ أؾهٌ ا٭َِ َٔ بني ٚيس آزّ، يٝتدصٚا َٛيسٙ ايهطِٜ َٛمّسا 
ٜرتنٕٛ ب٘ َا ناْٛا ٜكُْٝٛ٘ َٔ أعٝاز ايٓكاض٣ ٚعٛا٥سِٖ اييت ػبب ملػاْٝٗا إٔ هعٖطٌ، 

 .    (116)ٚملباْٝٗا إٔ ُهٖٗسّ"

( ٜكِٝ استؿا٫ّ نبرّيا يف ّٜٛ املٛيس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ، ععيفأبٛ ايكاغِ ايٚنإ )
سٝح ناْي ُهكطأ ؾٝ٘ ايككا٥س اييت متتسح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚآٍ ايبٝي، ٚهكاّ 
اي٥٫ِٛ ايهبري٠ إلطعاّ أٖايٞ غبت١ أطٝب ايطعاّ، نُا نإ ٜكّٛ بتٛظٜع اهلساٜا ع٢ً 

ٍٛ ايصٖيب: "ٚنإ ٜعٌُ بػبت١ املٛيس ، ٜك(117)ا٭طؿاٍ ي١ًٝ املٛيس َٔ باا اإلسػإ
 .(118)خب٬ف غا٥ط ا٭ْسيؼ، ؾإْ٘ ٫ ُٜعٌُ ؾٝٗا غ٣ٛ ٬َٝز عٝػ٢ هبّعا يًٓكاض٣"

ٚع٢ً املػت٣ٛ ايؿعيب غٝكبح ا٫ستؿاٍ بعٝس املٛيس ايٓبٟٛ يف غبت١ َٓاغب١ 
يتٛظٜع ايطعاّ، ٚهعطٌٝ ايسضاغ١، ٚىلغ٬م اسبٛاْٝي ٚاملكاْع، ٚنإ ايٓاؽ "ميؿٕٛ يف 

٭ظق١ ٜكًٕٛ ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚطٛاٍ ايّٝٛ املصنٛض ٜػُع املػُعٕٛ ا
زبُٝع أٌٖ ايبًس َسح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايؿطح ٚايػطٚض، ٚاإلطعاّ يًدام 

 .(119)ٚايعاّ"

ٚقس أقبح ا٫ستؿاٍ باملٛيس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ هكًّٝسا غٜٓٛ٘ا يٝؼ يف غبت١ 
ايعطبٞ نً٘، سٝح نإ ايؿعطا٤ ايؿعبٕٝٛ يف زٚي١ بين  ؾشػب، بٌ يف أعبا٤ املػطا

َطٜٔ ٜتباضٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ إلتٗاض بطاعتِٗ ايؿعط١ٜ يف َٓاغب١ شنط٣ املٛيس ايٓبٟٛ، ؾكس 
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ناْٛا ٜتذُٗطٕٚ قباح ّٜٛ املٛيس يف املٝسإ ايط٥ٝؼ، ًٜٚكٕٛ أؾعاضِٖ ٚاسّسا هًٛ 
إ ايػًطإ املطٜين ٜكِٝ استؿا٫ّ اٯخط، ٚايؿا٥ع َِٓٗ ؼبظ٢ بًكب أَري ايؿعطا٤، نُا ن

بٗصٙ املٓاغب١ ٜػتسعٞ ي٘ ضداٍ ايعًِ ٚا٭زا إليكا٤ قكا٥سِٖ ايؿعط١ٜ، ٚنإ ػبعٍ 
 .(120)ايعطا٤ يًؿا٥عٜٔ ٚيػا٥ط ايؿعطا٤

" ىل  اشبًٝؿ١ املٛسـسٟ عُـط   ايسض املٓظِ( بإٖسا٤ نتاا "أبٛ ايكاغِ ايععيفٚقاّ )
سٝح نـإ   -(121)ا أؾطْا َٔ قبٌنُ -ّ( 1266-1248ٖـ/  665-646املطهه٢ )

، ٚنــإ أزّٜبــا عؿّٝؿــا ؾــاعّطا (122)يــ٘ ســظ ٚاؾــط َــٔ ايعًــِ ٚا٭زا ٚبطاعــ١ اشبــط 
( يف غبت١ َـٔ ىلقاَـ١ املٛيـس    أبٛ ايعباؽ ايععيف، ؾطزز يف ؾعطٙ َا زعا ىليٝ٘ )(123)تطّٜؿا

 ايٓبٟٛ ٚا٫ستؿاٍ ب٘، سٝح قاٍ:
ــ٢ ضب ــٚاؾ ــٝ ــ ع ق ـــطط ْؿش  ٘س هع

 
 ُاأظن٢ َـٔ املػـو ايعتٝـل ْػـٝ     

ــ   ــاض أمح ــ٫ٛز٠ املدت ــب ــساـس ق  س ب
 

ــٛ   ــٜعٖ ــا ب ــاظ عظُٝ ــّطا ٚس  ٘ ؾد
 بؿــط٣ بؿــٗط ؾٝــ٘ َٛيــسٙ ايــصٟ 

 
 (124)ٮ ايعَــإ عــ٩٬ٙ هعظُٝــاَــ 

 
 دْاىب علنٔة أخزى ألبٕ القاصه العشيف:

ؾكس نإ ( ايسض املٖٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعٖظِ)باإلناؾ١ ىل  ىلمتاّ هأيٝـ نتاا: 
ّٗا أقٛيٝ٘ا عبٜٛ٘ا، يػٜٛ٘ا، ( اٖ٭بٞ ايكاغِ ايععيف) تُاَات ع١ًُٝ أخط٣، ؾكس نإ ؾكٝ

 ٖٚصٙ أبٝات َٔ ؾعطٙ يف آٍ بٝي املكطؿ٢ ،(125)ضبسّثا، عاضّؾا بايطٚا١ٜ ٚؾاعّطا صبّٝسا
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:

 هِٗبشضٜـــ١ُ املكـــطؿ٢ ىلِّــــٞ ُأســـ
 

ــرت ُ   ــسٜٔ َؿ  ٚســبهِ ٚادــْب يف اي
  ِ  ؾًٝؼ ٜبػههِ، ٫ نإ باغهـه

 
ــ ىل٫   ــط٩ْ َ ــ اَ ــ٘ َ  طُ اضْم يف قًب

 ٚسػــبهِ ؾــطّؾا يف ايــسٖط أْٖهــِ 
 

ــ١ ٖــ  ــٝؼ ٜخــرُي ايىٜ  عــرتُ صا ي
 اهِ  ّٓـ ٔ ُسبِّٞ يُي أطًُب َٚيػ 

 
ــَط ُ   ٍُ ٚايَػ ــِ٪ ــٞ ايٗػ  (126)ىل٫ ايؿــؿاع١َ ؾٗ
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ٚهكـٖسض يتسضٜػـُٗا ٚىلمساعُٗـا     عاضّؾـا بايتـاضٜذ ٚايػـري٠ ايٓبٜٛـ١    نُا نـإ  
ع٢ً ٜسٜ٘ ايعسٜس َٔ امل٪ضخني ٚايؿكٗـا٤ ٚا٭زبـا٤، ٚ ـٔ     ٚاإلداظ٠ ؾُٝٗا، ٚقس هتًُص

٪ضر أبـٛ عبـس اهلل ضبُـس بـٔ ضبُـس بـٔ عبـس اهلل بـٔ اشبهـاض          ـــ هعًِ عًـ٢ ٜسٜـ٘ امل  
ّ(، ٜكٍٛ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ: "مسع بػبت١ ع٢ً 1297ٖـ/697اْٞ )ت ــايتًُػ

ًٝـ٘ ٚغـًِ ٚايـسض    ( غري٠ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل ع  أبٞ ايكاغِ ايععيفايط٥ٝؼ ايؿكٝ٘ )
، ٚنصيو ايؿكٝ٘ ا٭زٜب أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ (127)املٓظِ َٔ هأيٝؿ٘ َطات، ٚأداظُٖا ي٘"

ٖــ/  651ًكـب بـابٔ قطـطاٍ )ت    عبس اهلل بٔ ضبُس بٔ ٜٛغـ بٔ أمحس ا٭ْكاضٟ امل
، ٚنصيو احملسِّخ ايؿكٝ٘ أبٛ ايكاغِ ضبُس بٔ عبس ايطسِٝ بٔ عبس ايطمحٔ (128)ّ(1253

ٖــ/  701عطٚف بابٔ ايطٝـب )ت  بٔ عًٞ بٔ أمحس بٔ ظضقٕٛ، املبٔ ايطٝب بٔ أمحس 
( ايػـري٠ ّ(، ٜكٍٛ عٓ٘ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ: "ٚعط  عٔ تٗط قًب مجٝع )1301

  .(129)ع٢ً ايط٥ٝؼ أبٞ ايكاغِ ضبُس بٔ أبٞ ايعباؽ ايععيف"

ٚنتب باإلداظ٠ يًؿكٝ٘ ايعاٖس أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ عًٞ بٔ ضبُس بٔ عًٞ بـٔ  
ٖـــ/ 709كــاضٟ، املعــطٚف بــابٔ قطــطاٍ )ت بــٔ ٜٛغـــ بــٔ قطــطاٍ ا٭ْضبُــس 
 ، ٚأداظ نصيو يًُشسِّخ ايؿكٝ٘ أبٞ ايكاغِ بٔ ايطٝب ايػابل شنطٙ.(130)ّ(1309

َُِتٔسح ) ٌٔ ايؿكٝ٘ ا٭زٜب ىلبطاِٖٝ بٔ أبٞ بهط بٔأبٛ ايكاغِ ايععيفٚقس ا  ( َٔ ٔقَب
 (، ؾكاٍ:1291ّٖـ/690عبس اهلل بٔ َٛغ٢ ا٭ْكاضٟ ايتًُػاْٞ )ت 

َٗـٛا ائعٝػـ  أضأَٜي َٔ ضسًـ   اٛا ٚظ
 

 ٫ٚ ْعيــٛا عًــ٢ ايطًــٍٛ سػٝػــا 
ـُ هطابــٗا      أسػبَي غٛف ٜعــٛز ْػـ

 
ــ    ــسٜو ْػٝػ ــؿ٢ ي ــا ٜؿ ــا مب َّ  اٜٛ

 ٌٖ َٔ َ٪ْؼ ْاّضا جباْب طٛضٖـا  
 

ــا   ــٌ ذبــؼ سػٝػ ــٗا أّ ٖ  (131)٭ْٝػ
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 اخلشاىة العلنٔة ألبٕ القاصه العشيّف:

( خعا١ْ ع١ًُٝ ساؾ١ً نإ هلـا  أبٞ ايعباؽ ايععيف)ٛايسٙ أؾطْا آّْؿا ىل  أْ٘ نإ ي
أثطٖا ايباضظ يف ىلثطا٤ اسبطن١ ايع١ًُٝ بػبت١ خ٬ٍ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ/ ايجايح عؿـط  

( نإ ع٢ً خط٢ ٚايسٙ ايع١ًُٝ، ؾكس هطى أبا ايكاغِ ايععيفامل٬ٝزٟ، ٜٚبسٚ إٔ ا٫بٔ )
أثط نـبري يف ىلثـطا٤ اسبطنـ١ ايعًُٝـ١ يف     ٖٛ اٯخط خعا١ْ ع١ًُٝ )َهتب١( َتُٝع٠ نإ هلا 

غبت١ خ٬ٍ ايكطْني ايػابع ٚايجأَ اهلذطٜني/ايجايح عؿط ٚايطابـع عؿـط املـ٬ٝزٜني،    
ُّـا يػـبت١،    - ىل  داْب قؿت٘ ايع١ًُٝ اييت ْتشـسخ عٓٗـا   - (أبٛ ايكاغِٚنإ ) سان

ػاؾ١ ٚبايتايٞ نإ باغتطاعت٘ دًب ٚنتاب١ ْٚػذ ايهتب َٔ نٌ َهإ َُٗا بعست امل
َُٚٗا ناْي قُٝتٗا،  ا ػبعٌ خعاْت٘ ايع١ًُٝ أنجط ثطا٤ّ ٚق١ُٝ َٔ غريٖا مبا ذبٜٛ٘ َـٔ  

 َكٓؿات يف ؾت٢ أْٛاع ايعًِ ٚاملعطؾ١.

اختكاض ا٭خباض عُا ٚقس أؾاض ضبُس بٔ ايكاغِ ا٭ْكاضٟ ايػبيت يف نتاب٘: )
س شنط خعا١ْ أبٝ٘ ( بعأبٞ ايكاغِ ايععيفخعا١ْ )( ىل  نإ بجػط غبت١ َٔ َغيٓن اٯثاض

، ٚقس دا٤ ايتكطٜح بٗا يف خامت١ طبطٛط١ قسمي١ (132)( املصنٛض قبً٘أبٞ ايعباؽ ايععيف)
 . (133)"ايسض املٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعظَِٔ نتاا: "

 ّفـاتـُ:

ٞٓ أبٛ ايكاغِ ايععيٓفتٌ ) ٞٓ ٚايعًُ ُّا َٔ أع٬ّ غبت١ يف ااايني ايػٝاغ ( عً
ع١ ٚغبعني ُٝؼ ايجايح عؿط َٔ شٟ اسبذ١ َٔ عاّ غبست٢ ٚاؾت٘ َٓٝت٘ بػبت١ ّٜٛ اشب

 .(134)ّ(، ٚي٘ غبعٕٛ غ1278١ٖٓـ/ 677ٚغتُا١٥ )
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( أبـٞ ايكاغـِ ايعـعيف   ( ٖٛ ابـٔ ايؿـٝذ ايهـبري )   أبٛ سامت أمحس ايععيفا٭َري )
بت١، ٚاغتُط سهُ٘ هلا غـ١ٓ  َ٪غؼ ىلَاض٠ غبت١ نُا شنطْا، ٚقس خًـ أباٙ يف سهِ غ

أمحـس ايعـعيف   ٚاسس٠، سٝح هٓاظٍ عٔ اإلَاض٠ ٭خٝ٘ أبٞ طايب عبس اهلل بٔ ضبُس بـٔ  
 .(135)ّ; إلٜجاضٙ يًدٍُٛ َع ىلػباب٘ سل أخٝ٘ ا٭نى1279ٖـ/ 678غ١ٓ 

 إصَاماتُ العلنٔة:

(، أبٞ ايعباؽ ايععيف( ْؿأ٠ ع١ًُٝ َتأثّطا باٖتُاَات دسٙ )أبٛ سامت ايععيفْؿأ )
(، ؾهاْي ي٘ ٍَٝٛ ٚاٖتُاَات ؾك١ٝٗ، ٚقس س٬ٖٙ ابٔ أبٞ ايكاغِ ايععيفْٚؿاط أبٝ٘ )

 نبك١ٝ أؾطاز أغطه٘ نُا شنطْا. (136)"ايؿكٝ٘( بًكب: "ا٭ْٝؼ املططاأبٞ ظضع أّٜها يف )

ُّا ٭بٞ اسبػني ضبُس بٔ أمحس بٔ ىلبـطاِٖٝ  أبٛ سامت ايععيفٚنإ ) ( ؾّٝدا َٚعً
، ٚقـس اَتسستـ٘ ا٭غـتاش٠    (137)1362ّٖــ/ 764ٟ )ت ًُػاْٞ ا٭ْكاضبٔ ضبُس ايت

٫ٖتُاَـ٘ ٚسبـ٘    (138)ا٭زٜب١ ايؿاعط٠ غاض٠ بٓي أمحس بٔ عجُإ بٔ ايكـ٬ح اسبًبٝـ١  
ََِي غــبت١ يف أٚاخــط ايكــطٕ ايػــابع اهلذطٟ/ايجايــح عؿــط  يًعًــِ ٚايعًُــا٤، ىلش َقــٔس

 امل٬ٝزٟ، ٚنإ  ا خاطبت٘ ب٘:
 بؿطاى ٜا ْؿؼ ًْـي ايػـ٪ٍ ٚا٭َـ٬   

 
 زٖــطى بعـــس ازبــٛض قــس عــس٫ ٚعــاز 

   ٘  ًْٚي َا نٓي طٍٛ ايـسٖط هأًَـ
 

ــطذب٬     ــ٪ؽ َ ــا ٚايب ــش٢ ايعٓ ــو أن  ٚعٓ
 ٚقس ٚقًي ىل  حبط ايٓس٣ عًِ ايـ 

 
ــ٬     ــاز٠ ايؿه ــٔ ايػ ــامت اب ــٞ س ــٗس٣ أب  ـ

 طحِ َٓؿـ ٖٛ ايـصٟ قـسضٙ يًعًـ    
 

ــا دٗــ٬   ــِ َ ـــٝ٘ عً  (139)ٚأٚزع اهلل ؾ
، ؾكس ضٜػٗا ٚىلمساعٗا ٚاإلداظ٠ ؾٝٗايتسٚهكسض  بايػري٠ ايٓب١ٜٛنُا نإ عاضّؾا  

٘ ّ( يف )1329ٖــ/ 730ز ايكاغِ بٔ ٜٛغــ ايتذـٝيب )ت   عٖس ( ايهتـب ايـيت   بطْاصبـ
ِ   مسعٗا ع٢ً ؾٝٛخ٘، نإ َٔ بٝٓٗا نتاا ) ( غري٠ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً
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حملُس بٔ ىلغشام بٔ ٜػاض، ثِ أؾاض ىل  أْ٘ مسع٘ ع٢ً ايؿكٝ٘ ايكاحل أبٞ سـامت أمحـس   
، ؾكاٍ عٔ ايهتاا املصنٛض: "مسعُي مجٝع٘ نا٬َّ َٔ أٚي٘ ىل  آخطٙ َطات شٚات ايععيف

عسز ع٢ً ايػٝس املادس ايؿكٝ٘ ايكاحل ايعاٖس ا٭َري املعظِ احملـرتّ اسبػـٝب ا٭قـٌٝ    
أبٞ سامت أمحس ابٔ ايؿٝذ اإلَاّ ا٭َري املعٖظِ ايؿكٝـ٘ اهلُـاّ أبـٞ ايكاغـِ ضبُـس ابـٔ       

اٌَ أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايكانٞ ايعـسٍ ا٭زٜـب   ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايعامل ايع
اسبػٝب أبٞ عبس اهلل ضبُس ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ اسبػٝب أبٞ ايعبـاؽ أمحـس ابـٔ ايؿـٝذ     
ايؿكٝ٘ ايؿطنٞ اسباغب أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ عًٞ بـٔ سػـني بـٔ غـًُٝإ     

 . (140)ايًدُٞ ثِ ايععيف...."

آخط ؾكاٍ: "هٓبٝ٘: ٚ ا ٚقع ؾٛدب إٔ ٜٓب٘ عًٝ٘  ٚقس أنس ٖصا ايػُاع يف َٛنع
أْ٘ سهط َعٓا مساع نتاا ايػري٠ املصنٛض يف َط٠ َٔ هًو املطات ايـيت مسعٓـاٙ ؾٝٗـا    
ع٢ً ايط٥ٝؼ ا٭ٚسس ايكاحل ايؿانٌ أبٞ سامت ؾٝدٓا ايؿكٝـ٘ ايتـاضؽبٞ أبـٛ عبـس اهلل     

نإ قس مسع ٖصا ايهتاا ضبُس بٔ أمحس بٔ عبس اهلل ايهتاَٞ ايهطٜط ضمح٘ اهلل هعا ، ٚ
ع٢ً ايعامل أبٞ ايعباؽ ايععيف املصنٛض دس املػُع أبٞ سامت سؿظ٘ اهلل هعا ، ؾهإ أبٛ 
عبس اهلل أع٢ً ؾٝ٘ َٔ املػُع بسضد١، غـري إٔ قـاض٨ ايهتـاا ظَـٔ مساعٓـا املـصنٛض       

كـس  حبهط٠ ايؿٝذ أبٞ عبس اهلل مل ٜككس بكطا٤ه٘ هًو أبا عبس اهلل ٫ٚ ْٛاٙ بٗا، ٚىلمنـا ق 
 .(141)٣ْٛٚ املػُع ا٭دٌ أبا سامت، ٖٚٛ ْكب٘ يصيو ٚآدطٙ عًٝ٘...."

( َهاهبات أبٞ سامت أمحس ايععيفثِ أؾاض ايتذٝيب ىل  أْ٘ ناْي بٝٓ٘ ٚبني )
( غري٠ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِع١ًُٝ، ؾبعس إٔ شنط غٓس مساع٘ يهتاا )

أخىْا ايط٥ٝؼ أبٛ سامت حملُس بٔ ىلغشام بٔ ٜػاض قاٍ: "ٖٚصا ىلغٓاز ؾطٜـ، ٚقس 
 .(142)نتاب١ّ.....قاٍ:...."
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أبٛ طايب عبس اهلل بٔ أبٞ ايكاغِ ضبُس بٔ أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ أبـٞ  ا٭َري )
(، ايـط٥ٝؼ ايؿكٝـ٘، ايهـبري ايؿـٗري، قـاسب ا٭َـط ٚايط٥اغـ١        عبس اهلل ضبُس ايعـعيف 

ْٝاب١ عٔ أخٝ٘ ايط٥ٝؼ ايكاحل أبـٞ سـامت حبهـِ ا٫غـتك٬ٍ يف شيـو      ٚاإلَاض٠ بػبت١ 
( بكٛيـ٘: "ايـط٥ٝؼ   دـص٠ٚ ا٫قتبـاؽ  ، ٚس٬ٖٙ ابٔ ايكانٞ يف )(143)ٚا٫غتبساز ايتاّ...

 .(144)ا٭نى ايؿٗري ايؿكٝ٘، قاسب ا٭ٚاَط ايط٥اغ١ٝ ٚاإلَاض٠ بػبت١....."

 مكاىتُ العلنٔة:

يع١ًُٝ، ٚأبـطظت ْـٛاسٞ ايتُٝـع ايعًُـٞ     أؾاضت املكازض املدتًؿ١ ىل  َهاْت٘ ا
عٓسٙ، ؾهإ َٔ أٌٖ ازب٬ي١ ٚايكٝا١ْ، ساؾّظا يًكطإٓ ٚاسبسٜح، عامّلا بايتاضٜذ، هتًُـص  

، ٚنـإ أّٜهـا عظـِٝ اهل٦ٝـ١ ٚايؿـإٔ،      (145)ع٢ً ٜس ا٭غتاش أبٞ اسبػني بٔ أبٞ ايطبٝع
ُّا عٓس املًٛى، بعٝس ايٓظـط، َطـاع ايػـً    طإ، ٚقـس مت  عايٞ اهل١ُ، ؾسٜس ايبأؽ، َعظ

  ٕ  هعُِٝ ا٫ستؿاٍ بعٝس املٛيس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ضمسٝ٘ا باملػطا املطٜين يف عٗـس ايػـًطا
ّ بإؾـاض٠ َـٔ ايؿكٝـ٘ أبـٞ طايـب ايعـعيف       1292ٖــ/ 691أبٞ ٜعكٛا ٜٛغـ غـ١ٓ  

 .(146)املصنٛض، ٚنإ أَرّيا يػبت١ يف ايػ١ٓ املصنٛض٠ أّٜها

َٔ أٌٖ ازب٬ي١ ٚايكٝا١ْ،  ٚأنس ابٔ اشبطٝب ع٢ً َهاْت٘ ايع١ًُٝ ؾكاٍ: "نإ
َّا يت٠ٚ٬ نتاا اهلل، عامّلا بايتاضٜذ، عظِٝ اهلٝب١،  ٚطٗاض٠ ايٓؿأ٠، ساؾّظا يًشسٜح، ٬َظ

ُّا عٓس املًٛى...."  .(147)نبري ايكسض ٚايكٝي، عايٞ اهل١ُ،.... َعظ

أبٞ سامت أمحس غ١ٓ  ( باإلَاض٠ بعس خًع أخٝ٘ ايؿكٝ٘أبٛ طايب ايععيفبٜٛع )
ٚأزاض غبت١ ىلزاض٠ دٝس٠ ْٚادش١، ٚيهٔ سسخ إٔ ثاض عًٝ٘ بع   ّ،1279ٖـ/678

أًٖ٘ ٚأساطٛا مبطنع سهُ٘، ٚيهٓ٘ مل ٜتدص أٟ ىلدطا٤ نسِٖ غ٣ٛ أْ٘ خطز ىليِٝٗ 
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ٚذبسخ َعِٗ ٚأْهط عًِٝٗ ؾعًتِٗ، ٚغًُِٗ يكها٤ اهلل غبشاْ٘ ٚهعا ، سٝح قاٍ 
 .(148)هلل ايكاهٌ": نٔ عبس اهلل املكتٍٛ، ٫ٚ ههٔ عبس اهلِ: "قاٍ ضغٍٛ اهلل 

ايػـابع  ٚاغتُط سهُ٘ يػبت١ َس٠ غبع ٚعؿطٜٔ غ١ٓ ست٢ خًع يًٝـ١ ا٭ضبعـا٤   
يف  –سٖهاّ غطْاط١  -ّ، ٚاستًٗا بٓٛ ا٭محط1350ٖـ/705ٚايعؿطٜٔ َٔ ؾٛاٍ غ١ٓ 
١ ؾـاؽ يف ؾـعبإ غـ١ٓ    ( طبًّٛعـا مبسٜٓـ  أبٛ طايـب ايعـعيف  ايتاضٜذ املصنٛض، ثِ هٛيف )

 .  (149)1313ّٖـ/713

ا٫ست٬ٍ مل ٜسّ ط٬ّٜٛ، بٌ غطعإ َا عاز ايععؾٕٝٛ ىل  بًسِٖ بعـس   ٚيهٔ ٖصا
ّ( غــبت١ 1310-1308ٖـــ/710-708ٕ أبــٛ ايطبٝــع غــًُٝإ )إٔ اغــرتز ايػــًطا

ٚأخطز بين ا٭محط َٓٗا، ؾاغتأشْ٘ بٓٛ ايععيف بايػُاح هلِ بايعٛز٠ ىل  املػطا ٚايكـسّٚ  
ب٬زٖـِ يف عٗـس ايػـًطإ أبـٞ     عًٝ٘، ؾأشٕ هلِ ٚاغتكطٚا بؿاؽ، ثِ عازٚا ىل  سهـِ  

، ٚنـإ ايػـبب ايـط٥ٝؼ    (150)ّ(1331-1310ٖـ/732-710)غعٝس عجُإ املطٜين 
ايصٟ ٜٖػط هلِ شيو َهاْتِٗ ايع١ًُٝ ٬َٚظَـتِٗ اـايؼ ايعًـِ، ٜكـٍٛ ايٓاقـطٟ يف      

(: "ٚنإ أبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ ٚأبٛ ظٜس عبس ايطمحٔ ابٓا أبٞ طايب عبـس اهلل بـٔ   ا٫غتككا)
ضبُس بٔ أبٞ ايعباؽ أمحس ايعـعيف َـٔ غـطٚاهِٗ ٚأٖـٌ املـط٠٤ٚ ٚايـسٜٔ       أبٞ ايكاغِ 

ؾِٝٗ، ٚناْٛا ٜػؿٕٛ صبايؼ ايعًِ مبػـذس ايكـطٜٚني َـٔ ؾـاؽ ملـا نـاْٛا عًٝـ٘ َـٔ         
اْتشاي٘، ٚنإ ايػًطإ أبٛ غعٝس أٜاّ ١ٜ٫ٚ بين أبٝـ٘ َـٔ قبًـ٘ ؼبهـط صبًـؼ ايؿـٝذ       

أبٞ طايب ٬ٜظَ٘ ٜٚتـٛزز ىليٝـ٘،    ايؿكٝ٘ أبٞ اسبػٔ ايكػري، ٚنإ أبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ بٔ
ؾاهكٌ ب٘ ٚقاضت ي٘ بصيو ٚغ١ًٝ عٓسٙ، ؾًُا أؾه٢ ا٭َط ىل  ايػـًطإ أبـٞ غـعٝس    
ضع٢ يبين ايععيف هًو ايٛغ١ًٝ، ؾأْعِ عًِٝٗ، ٚعكس ٭بٞ ظنطٜـا٤ َـِٓٗ عًـ٢ غـبت١،     
ٚضزِٖ ىل  َٛطٔ غًؿِٗ َٚكط ض٥اغتِٗ، ؾكسَٖٛا غ١ٓ عؿط ٚغبعُا١٥، ٚأقاَٛا ؾٝٗـا  

 . (151")يػًطإ أبٞ غعٝس ٚايتعَٛا طاعت٘زع٠ٛ ا
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ٌٖ بػبت١، ٚنإ َِٓٗ ايؿاعط٠ ا٭زٜب١: غاض٠ بٓي  ََٔ َس  ٌٗ ٚقس َسح ايععؾٝني ُن
 ( قٛهلا:أبا طايب عبس اهلل ايععيفأمحس بٔ عجُإ اسبًب١ٝ، ٚ ا خاطبي ب٘ ا٭َري )

 ٚنعب١ ااس ٚايعًٝا٤ ٚايهطّ  عسٕ اسبهِـ٫َٟٛ بٛ طايب ٜا َ
 اض ع٢ً عًِ٪ززٙ ْأْٛاض غ  ٔ ذبت٘ ظسٌـطف َؾ َ٘ٚٔ ي

ا ٔ قـــــبًهِ ىل٫ أخـــــٚمل ٜهـــــ  بإ ايطؾاز بهِ يف اشبًل قاطب١
 (152)سّع

 الفقُٔ ّاحملدِّخ أبْ سكزٓاء حئٕ بً أبٕ طالب العشيف: -6

 (ؼبٝٞ بـٔ أبـٞ طايـب ايعـعيف     (153)أبٛ ظنطٜا٤ ٚقٌٝ: أبٛ عُطٚهٛ  ا٭َري )
إ املـطٜين  عكـس يـ٘ ايػـًطإ أبـٛ غـعٝس عجُـ       ّ، سٝـح 1310ٖـ/710اإلَاض٠ غ١ٓ 

ّ( عًٝٗا ملا أؾه٢ ىليٝـ٘ ا٭َـط، ؾعـاز بٓـٛ ايعـعيف "ىل       1331-1310ٖـ/710-732)
َٛطٔ غًؿِٗ َٚكط ض٥اغتِٗ، ؾكسَٖٛا غـ١ٓ عؿـط ٚغـبعُا١٥، ٚأقـاَٛا ؾٝٗـا زعـ٠ٛ       

 .(154)ايػًطإ أبٞ غعٝس ٚايتعَٛا طاعت٘"

 مكاىتُ العلنٔة:

( ػبُع يف ؾدك٘ اٖتُاَات ع١ًُٝ أبٞ طايب ايععيفأبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ بٔ نإ )
ّٗا ؾان٬ّ، عاضّؾا با٭قٍٛ ٚايؿك٘ ٚاسبسٜح، ٚايًػ١ ٚاملٓطـل  ، (155)نجري٠، ؾكس نإ ؾكٝ

َٚتتبّعا ططٜك١ أقشاا اسبسٜح ضٚا١ّٜ ٚنبّطا ٚهكّٝٝسا ٚربطػّبـا َـع بطاعـ١ يف اشبـط،     
ايؿٝٛر يف غـبت١ ٚخاضدٗـا   ٚنإ ؾاعّطا صبّٝسا شا ؾها١ٖ، ٚقس هتًُص ع٢ً ٜس عسز َٔ 

قطا٠ّ٤ ٚمساّعا ٚىلداظ٠ّ، ؾُُٔ أخص َِٓٗ َٔ أٌٖ غبت١: أبٛ ىلغشام ايتًُػاْٞ، َٚـٔ  
 .(156)ازبعٜط٠ اشبهطا٤: أبٛ دعؿط بٔ اشبُٝؼ

ِٗ، ؾكاٍ: "ٚيس غ١ٓ ٚقس أَسْا ابٔ سذط بأمسا٤ عسز َٔ ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ أخص عٓ
كاغِ ايبًؿٝكٞ، ٚأبٞ عًٞ ّ( ٚأخص عٔ أبٞ ىلغشام ايػاؾكٞ، ٚأبٞ اي1278ٖـ )677

 .(157)بٔ طاٖط، ٚعٔ أبٞ دعؿط بٔ ايعبري، ٚأبٞ عبس اهلل بٔ ضؾٝس، ٚغريِٖ"
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( َٔ ؾذاع١ ٚعًٛ ١ُٖ أبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ ايععيفٚضغِ َا نإ ٜتُتع ب٘ ا٭َري )
ىل٫ إٔ ايظطٚف مل ههٔ هػاعس ع٢ً اغرتداع بين ايععيف اسِٖ ا٭ٍٚ، ٚهلصا ظبـس أْـ٘  

ّ، ثِ عاز ثا١ّْٝ 1311ٖـ/711أؾٗـط، ثِ ُخًع غ١ٓ َاض٠ ىل٫ غ١ٓ ٚغت١ مل ميهح يف اإل
ٚؾاه٘ يف ؾـعبإ غـ١ٓ   ّ، ٚاغتُط يف اسبهِ ست٢ 1314ٖـ/714ىل  سهِ ىلَاضه٘ غ١ٓ 

 .(158)1319ّٖـ/719

 ىغاطُ العلنٕ:

َٔ أِٖ اإلؾاضات ىل  ْؿاط٘ ايعًُٞ َا ٜتعًل جبٛز٠ خط٘ ٚبطاعتـ٘ ؾٝـ٘، ؾكـس    
اغتػٌ ٖصٙ املٖٛب١ ٚهًو ايىاع١ يف ْػذ املدطٛطات ٚنتابتٗا،  نإ ناهّبا صبّٝسا، ٚقس

ٖـ/ 666)ت َٚٔ أِٖ أعُاي٘ يف ٖصا اااٍ ْػد٘ يىْاَر ؾٝٛر ابٔ ايؿداض ايطعٝين 
ؼبٞ بٔ أبٞ طايب عبس اهلل بٔ ، سٝح ُعجط ع٢ً طبطٛط١ هلصا ايىْاَر خبط )ّ(1267

 -نُا ٜكٍٛ ضبكل ايىْاَر –د١ (، ٖٚٞ ْػأبٞ ايكاغِ ضبُس بٔ أمحس ايععيف ايًدُٞ
ّ بػطْاطـ١،  1308ٖــ/ ١ٓ708 خطٗـا دٝس زقٝل ع٢ً ايططٜك١ ا٭ْسيػـ١ٝ، نتبٗــا غـ   

ٚهٛنح ٖصٙ املدطٛط١ َس٣ زقتـ٘ ٚعٓاٜتـ٘، ؾكـس نـبط املؿـتب٘ ؾٝٗـا َـٔ ا٭عـ٬ّ         
باسبطنات، ٚنبط أّٜها سني ا٫يتباؽ، ٚسطم عًـ٢ ايتُٝٝـع بـني اسبـا٤ ٚايعـني يف      

 ت عني أٚ سا٤ َؿطز٠ ذبتٗا هسؾع اإلؾهاٍ.ٚغط ايه١ًُ بإثبا

ٚقاٍ احملكل عٔ َس٣ زقت٘ ٚنبط٘: "ٚميهٔ إٔ ْكطض إٔ ٖصٙ املدطٛط١ ٫ ٜ٪خص 
( ع٢ً قسض ْػدت٘ ٖصٙ َـا ٚدـسٙ   ؼبٞ ايععيفع٢ً ْاغدٗا خطأ ُٜصنط.....ؾكس ْكٌ )

ٖـــ 664ين ْؿػــ٘ يف ضدــب غــ١ٓ عًــ٢ ا٭قــٌ، ٖٚــٞ ىلدــاظ٠ قــازض٠ َــٔ ايــطعٝ 
(1265)ّ(159)  . 

( ٖصٙ ايٓػد١ َٔ ايىْاَر ع٢ً أبٞ ىلغشام ىلبطاِٖٝ بـٔ  ؼبٝٞ ايععيفقس قطأ )ٚ
ٖٚـٛ َـٔ ؾـٝٛخ٘ ايـصٜٔ      -أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ عٝػ٢ بٔ ٜعكٛا ايػاؾكٞ اإلؾبًٝٞ
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ٚسسث٘ ايػاؾكٞ ب٘ حبل ىلداظ٠ َ٪يؿ٘ أبٞ اسبػـٔ ايـطعٝين يـ٘،     -غبكي اإلؾاض٠ ىليِٝٗ
ٖا ايتاغع ٚايعؿـطٕٚ َٓـ٘ يػـ١ٓ    ٚشيو ع٢ً صبايؼ، أٚهلا ايعؿطٕٚ َٔ ضدب، ٚآخط

ّ(، ٚمسع أبٓا٩ٙ، ٚأثبي ٖصا ايػُاع ع٢ً آخط قـؿشات ايهتـاا،   1312ٖـ )712
ٖٚصا ْك٘: "اسبُس هلل سل محسٙ، مسع مجٝع َؿٝد١ أبٞ اسبػٔ ايطعٝين ٖصٙ ضمح٘ اهلل، 
ع٢ً ايؿٝذ ا٭غتاش املكط٨ احملسِّخ أبٞ ىلغشام بٔ أبٞ ايعباؽ ايػاؾكٞ أعـعٙ اهلل/ يف  

يؼ آخطٖا يف ّٜٛ ا٭ضبعا٤ ايتاغع ٚايعؿطٜٔ يطدب ايؿـطز املبـاضى َـٔ عـاّ اثـين      صبا
عؿــط ٚغــبعُا١٥ بػــبت١ ٚقاٖــا اهلل، ٚبككــبتٗا احملطٚغــ١ عبــس اهلل ٚأمحــس ا٭خــٛإ  

( ؼبٝٞ بٔ أبٞ طايب بٔ ضبُس بٔ أمحس ايًدُٞ ايععيفأغعسُٖا/ اهلل بكطا٠٤ ٚايسِٖ )
هلل َٔ قٛي٘ يف هطمج١ ايهاهب أبٞ بهـط ضبُـس   ٚؾك٘ اهلل، ٚمسع ضبُس أخُٖٛا أغعسٙ ا

بٔ أبٞ اسبهِ، ابٔ املطخٞ، قًي: ٚنإ َٔ أٌٖ/اإلْكاف ىل  آخطٖا، أعين ىل  آخـط  
ايتأيٝـ، ٚاسبُس هلل، ٚسسثٓا بٗا عٔ َ٪يؿ٘ أبٞ اسبػٔ املصنٛض ضمح٘ اهلل حبـل ىلداظهـ٘   

 عاّ ايتاضٜذ".( املصنٛض ّٜٛ ا٭سس عاؾط ؾعبإ َٔ ؼبٝٞ بٔ أبٞ طايبي٘، ٚنتب )

ٚعٖكب ايػاؾكٞ َٛثِّّكا ٖصٙ ايكطا٠٤ بكٛي٘: "َا ُقِّٝس ع٢ً ٖصا قشٝح، ٚنتب ٖـصا  
خبط٘ يف ايطابع عؿط َٔ ؾـٗط ؾـعبإ املهـطّ َـٔ ايعـاّ املـصنٛض ىلبـطاِٖٝ بـٔ أمحـس          

 .  (160)ايػاؾكٞ"

 الفقُٔ ّالكاتب ّاليبٔب أبْ القاصه حمند بً حئٕ العشيف: -7

( سهِ غبت١ بعس ٚؾـا٠  ضبُس بٔ أبٞ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ ايععيف (161)أبٛ ايكاغِهٛ  )
ّ، ٚيهٓ٘ ُخًع يف قـؿط غـ١ٓ   1319ٖـ/ 719( يف ؾعبإ غ١ٓ أبٞ ظنطٜا٤ ؼبٝٞأبٝ٘ )
، (162)ّ، أٟ بعس غت١ أؾٗط َٔ سهُ٘، ؾهإ آخط أَطا٤ ايبٝي ايععيف1320ٖـ/720

ا، ٚعُـٌ يف  ٚبعس خًع٘ اْتكٌ ىل  غطْاط١ ؾرت٠، ثِ ٖادط ىل  َس١ٜٓ ؾـاؽ ٚاغـتكط بٗـ   
اشبطط ايؿك١ٝٗ، ٚنتب عٔ ًَـٛى بـين َـطٜٔ، ٚظٖـس يف هـٛيٞ املٓاقـب ايهـى٣ يف        
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ّ( 1357-1348ٖــ/ 759-749أبٛ عٓإ ؾاضؽ املطٜين ) اسبهِ، ؾكس أضاز ايػًطإ
كٞ ٜعٌُ ناهّبا ـإٔ ٜػتعًُ٘ ع٢ً قػٓط١ٓٝ، يهٓ٘ اعتصض يبعس ايؿك١ عٔ ٚيسٙ ٚبًسٙ، ٚب

 .(163)1366ّٖـ/768ا غ١ٓ ـٚؾاه٘ بٗاؽ( ست٢ ـباسبهط٠ املط١ٜٝٓ )ؾ

 مكاىتُ العلنٔة:

ََٔ هطمجٛا ي٘ بتشًٝـات هـسٍ عًـ٢ َهاْتـ٘ ايعًُٝـ١ ٚبطاعتـ٘        ٚقس س٬ٖٙ بع  
"ايؿكٝـ٘ اسبػـٝب،   ّ( بكٛيـ٘:  1366ٖــ/ 768ٔ اسباز ايـُٓريٟ )ت  ا٭زب١ٝ، ؾش٬ٖٙ اب

بٔ َطظٚم اشبطٝـب )ت  ٚنصيو س٬ٖٙ ا ،(164)ايهاهب ايباضع ااٝس أبٛ عبس اهلل ايععيف"
بٔ ايؿكٝ٘ ايط٥ٝؼ أبـٞ   "ايؿكٝ٘ اسبػٝب أبٛ عبس اهلل ضبُسّ( ؾكاٍ عٓ٘: 1379ٖـ/781

 .(165)ظنطٜا٤ ايععيف ضمح٘ اهلل"

 أبْ القاصه حمند بً حئٕ العشيف عاعّزا ّعَّاّحا:

( أبٛ ايكاغِ ضبُس بٔ ؼب٢ٝ بٔ عبس اهلل بٔ ضبُس بٔ أمحس ايععيفغاض ا٭َري )
ّٗا ٚؾاعّطا َهجّطا، ًَٝح ايؿهاٖات ٖٚؾاّسا، ٚقس ع٢ً خط٢ ٚاي سٙ ايع١ًُٝ، ؾهإ ؾكٝ

، ٚ ا ههجط (166")َبٖع أٌٖ ظَاْ٘ يف املٛؾشات، قاٍ عٓ٘ ابٔ اشبطٝب: "ٚبطع يف ايتٛؾٝح
 ضٚاٜت٘ عٓ٘ يف ٖصا املٝسإ أْ٘ أضام زٚا٠ّ يف ضبؿٌ دًٌٝ، ؾتساضى ؾعًت٘، ٚقاٍ:

 أ٫ ٜا نطاّ ايٓاؽ غهٛا دؿْٛهِ
 

 ؾــإْٞ َــٔ ايؿعــٌ ايكبــٝح َطٜــبُ  
  ِ  ٖطقي زٚا٠ ٖٚٞ نايهأؽ بٝـٓه

 
 (167)ٚيًطنــٞ َــٔ نــأؽ ايهــطاّ ْكــٝبُ  

 . (168)قاٍ املكطٟ يف )أظٖاض ايطٜا (: "ٚنإ َٛيّعا يف ْظُ٘ بايتٛض١ٜ" 

ُٚقــ بأْـ٘ نـإ َـٔ أٖـٌ ايظـطف ٚايىاعـ١ ٚايطبـع املعـني، ٚايـصنا٤            نُا 
اؾتٗط بٗا أزب٘، يهٓـ٘   -نُا شنطْا  -عس خًع٘ ، ٚعٓسَا اْتكٌ ىل  غطْاط١ ب(169)املتٛقس

مل ُٜطٌ بٗا املكاّ، سٝح ٖادط ىل  ؾاؽ سانط٠ بين َطٜٔ، ٚقس ذبـسخ ابـٔ ا٭محـط يف    
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( عٔ بطاعت٘ ا٭زب١ٝ ٚقطؼبت٘ ايؿعط١ٜ َٚعطؾتـ٘ بايتـاضٜذ ؾكـاٍ: "ٚنـإ يف     ْجري ازبُإ)
٥س ٚأًَح، َع قـ٠ٛ ْؿـؼ   اٯزاا م٘يا ٫ ُٜػبح، ٜٓظِ ايككا٥س اييت ٖٞ أقبح َٔ اشبطا

ــٔ     ــت٢ َ ــٕٛ ؾ ــاضن١ يف ؾٓ ــاضٜذ، َٚؿ ــ١ بايت ــات ا٭زا، َٚعطؾ ُٖٝ يف اغــتدطاز َع
 .(170)ايطًب"

 َٚٔ ْظِ ؾعطٙ َا قاي٘ يف قانٞ َس١ٜٓ ؾاؽ: ضبُس بٔ عبس ايطظام ازبعزيٞ:
ــا   ــٛض ايكهـ ــاؽ أَـ ــي بؿـ  ٚيٝـ

 
ــٓٝع٘   ؾأســـسثي ؾٝٗـــا أَـــّٛضا ؾـ

 ؾتشــَي يٓؿػــو بــاا ايؿتــٛح    
 

ــا   ــاؽ ب ــي يًٓ ــطٜع٘ٚغًك  ا ايؿ
ـــاضؽ   ــٛض٣ ؾـ ــٛ  ايـ ــازض َـ  ؾبـ

 
 (171)بععيــو عٓٗــا قبٝــٌ ايصضٜعــ٘ 

َٚٔ ؾعطٙ أّٜها قكٝس٠ ع٢ً قاؾ١ٝ ٫ّ أيـ َٔ غـبع١ ٚغـبعني بّٝتـا، ٚنـعٗا      
-1359ٖــ/ 762-760ػـٔ عــًٞ )  يٮَري املـطٜين أبٞ غـامل ىلبطاٖٝـِ بـٔ أبـٞ اسب  

 ٕ َطًعٗا:ّ( يف ي١ًٝ ٬َٝز ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚنا1361
 ىلشا مل أطـــل عبـــٛ ظبـــٕس ٚقـــ٫ٛ

 
ــ٫ٛ    ــا ضغـ ــ٪از ىليٝٗـ ــُي ايؿـ  بعجـ

 ٗـــاٌٖ قًـــيب ضّٖٝٓــــا بٚنـــِ ســـ 
 

 (172)غــسا٠َ ْــ٣ٛ ايطنــُب ؾٝٗــا ايٓـــع٫ٚ     
 

 أبْ القاصه حمند بً حئٕ العشيف طبّٔبا:

ىلناؾ١  -(أبٛ ايكاغِ ضبُس بٔ ؼبٝٞ ايععيفَٚٔ ااا٫ت ايع١ًُٝ اييت بطع ؾٝٗا )
ايـسضض  صباٍ ايطب، ٚخباق١ عًِ ا٭ز١ٜٚ، قاٍ عٓ٘ ابـٔ سذـط يف )   -ٙىل  َا غبل شنط

(: "ْٚظط يف اإلساط١، ٚقاٍ ابٔ اشبطٝب يف )(173)(: "ٚي٘ ٜس يف ايطب ٚشٚم ؾٝ٘"ايها١َٓ
ٖٕٚ ؾٝ٘" ا٫نتؿـا يف  ، َٚٔ أِٖ َ٪يؿاه٘ يف ٖـصا ازباْـب ايعًُـٞ نتـاا: "    (174)ايطب ٚز

ازبـاَع  ّ( "1248ٖــ/  646ض )ت طبتكط يهتاا ابـٔ ايبٝطـا   ٖٚٛ، (175)"طًب ايؿؿا
"، ىل٫ أْ٘ ضهب٘ ع٢ً ا٭َطا  ٚايعًٌ، ٚعبا ؾٝ٘ عبٛ اإلػبـاظ،  ملؿطزات ا٭ز١ٜٚ ٚا٭غص١ٜ

ٖٚٛ ٜبشح يف ا٭زٚا٤ اييت هكٝب اإلْػإ يف مجٝع أدعا٤ دػُ٘، نُا ٜتشـسخ عـٔ   
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ــ١    ــصنط ٚغــا٥ٌ ايعــ٬ز ٚا٭زٜٚ ــات ٜٚ ــاٍ، ٜٚكـــ اسبُٝ أَــطا  ايٓػــا٤ ٚا٭طؿ
ا ٜبشح يف عًِ ايع١ٜٓ ٚايتذٌُٝ، نٌ ٖصٙ املعًَٛات يف عؿطٜٔ باّبـا  ٚخكا٥كٗا، نُ

 .(176)َٔ ايهتاا

( إٔ ي٘ نتاّبا أيؿ٘ املػٓس ايكشٝح اسبػٔنُا شنط ابٔ َطظٚم اشبطٝب يف نتاب٘ )
ٖــ/  749-732طـإ أبـٞ اسبػـٔ املـطٜين )   ( ٚأٖـساٙ ىل  ايػًشّ اشبُط َٚعاٜب٘يف )

ثاب٘ عًٝ٘ بٛظْ٘ زضاِٖ، ٜكٍٛ ابـٔ َـطظٚم:   ّ(، ؾاغتشػٓ٘ ايػًطإ ٚأ1331-1348
أبٞ عبس اهلل ضبُس ابٔ ايؿكٝ٘ ايط٥ٝؼ أبٞ ظنطٜا٤ ايععيف ضمح٘ "أٖس٣ ي٘ ايؿكٝ٘ اسبػٝب 

نتاّبا أيؿ٘ يف شّ اشبُط َٚعاٜب٘، ٖٚٛ َٔ أْبٌ ايهتب ٚأدًٗا، ؾاغتشػٓ٘ َٔ َجًـ٘   اهلل
ُّا.... ؾأَط إٔ ُٜذعٌ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚنإ قس ربري ْػد٘ خبط ؾاخط، ؾذا٤ غؿّطا ن د

 . (177)ي٘ يف نؿ١ ٚايسضاِٖ َٔ زاض ايػو يف ازب١ٗ ا٭خط٣"

 األمري الغاعز أبْ حئٕ حمند بً حمند بً حئٕ العشيف: -8

( أبٛ ؼبٝٞ ضبُس بٔ أبٞ ايكاغِ ضبُس بٔ ؼب٢ٝ بٔ أبٞ طايب ايععيفنإ ا٭َري )
سهـط٠ ًَـٛى بـين َـطٜٔ،      ضب٘با يػُاع ايؿعط ْٚظُ٘، ٚنإ يف قشب١ ٚايسٙ بؿاؽ يف

َٚٔ ؾعطٙ قكٝس٠ ها١ٝ٥ َٔ حبط ايهاٌَ يف أضبعني بّٝتا، ضؾعٗا ٭بٞ ؾاضؽ عبس ايععٜـع  
ّ( مبس١ٜٓ هًُػإ، سٝح زخًٗا 1372-1366ٖـ/774-768املطٜين ) بٔ أبٞ اسبػٔ

 ٚؾط سانُٗا أَاَ٘، ٚنإ َطًعٗا:
٘    ٘ـسٔ ايؿٛم ىل  زٜاض أسبت ــ ــصاى بسَعت ــّٛقا ي ــط٣ ؾ ــك٢ ايج  ؾػ

 (178)٘ٝتـ ط٣ ٜٗسٜـ٘ طٝـب ذب  ا غـ مٖل  ٚاٖتاد٘ ٚدّسا ٖبٛا ْػُٝٗا 
ٕ  ٚقس أث٢ٓ ابٔ ا٭محط عًٝ٘ ٚع٢ً َهاْت٘ ايع١ًُٝ يف نتاب٘ )  ( ؾكـاٍ:  ْـجري ازبُـا

ٞٓ ع٢ً ايٓظطا٤، ٚغاز بؿـطؾ٘   ٙٔ ايعطب َُٔس ٟٓ ع٢ً ايظٗطا٤، ٚمسا مَبِش "تٗط مبؿدطٙ اإلَاض
ٞٓ يف بين ا٭َطا٤، ٚي٘ ١ُٖ عاي١ٝ، ٚ  .  (179)َِْؿْؼ عٔ ضبب١ ايؿدط غري آب١ٝ"ايعًُ
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 الفقُٔ احملدِّخ أبْ القاصه عبد الزمحً بً أبٕ طالب العشيف: -9

عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ طايب عبس اهلل بٔ  (180)أبٛ ايكاغِ، ٚقٌٝ: أبٛ ظٜسا٭َري )
(، أسس ا٭ؾطاز املتُٝعٜٔ َٔ أغط٠ بين ايععيف بػبت١، ٚقس هٛيف أبٞ ايكاغِ ضبُس ايععيف

 .(181)1317ّٖـ/717سضا ايطٌٜٛ َٔ َس١ٜٓ ؾاؽ غ١ٓ ب ٚزؾٔ

 مكاىتُ العلنٔة:

( َٔ شٟٚ ا٫ٖتُاَات ايعًُٝـ١ املتٓٛعـ١،   أبٛ ايكاغِ عبس ايطمحٔ ايععيفنإ )
ّٗا ٚضبسّثا َٚ٪ضّخا، قاٍ عٓ٘ ابٔ ايكانٞ: "ايؿكٝ٘ احملـسِّخ، خامتـ١ اسبؿـات"    ، (182)نإ ؾكٝ

احملسِّخ اسباؾظ أبٛ ايكاغِ عبس ايطمحٔ بـٔ أبـٞ   نُا س٬ٖٙ املكطٟ بكٛي٘: "ايؿٝذ ايؿكٝ٘ 
، ٚقس هًك٢ ايعًِ عٔ عـسز َـٔ ؾـٝٛر ايعًـِ يف عكـطٙ،      (183)طايب عبس اهلل ايععيٓف"

ؾط٣ٚ عٔ أبٞ دعؿط بٔ ايعبري ايػطْاطٞ، ٚايكانـٞ ابـٔ عبـس املًـو، ٚابـٔ مخـٝؼ       
 .(184)ٚغريِٖ

 كتابُ )اإلعادة( ّمْضْعُ:

( أبٞ ايكاغِ عبس ايطمحٔ ايععيفتٗا قطؼب١ )َٔ أبطظ ا٭عُاٍ ايع١ًُٝ اييت أخطد
(، ٚقس أٖيؿـ٘ يـصٟ ايـٛظاضهني أبـٞ عبـس اهلل ضبُـس بـٔ اسبهـِٝ         اإلؾاز٠هأيٝـ نتاب٘ )

اإلؾاز٠ بصنط ، ٚقس اختًؿي املكازض يف عٓٛاْ٘، ؾصنطه٘ بعهٗا بعٓٛإ: "(185)ايػطْاطٞ
ٗٛضٜٔ َٔ املتـأخطٜٔ  اإلؾاز٠ بصنط املؿ، ٚقٌٝ: "(186)"املؿتٗطٜٔ َٔ املتأخطٜٔ باإلؾاز٠

اإلؾـاز٠ يف املؿـتٗطٜٔ َـٔ    ، ٚشنطٙ ابٔ ايكانٞ ٚابٔ غـٛز٠ بعٓـٛإ: "  (187)"باإلداز٠
 مل ٜكًٓا، ُٚعٖس َٔ ايهتب املؿكٛز٠. -يٮغـ –، يهٓ٘(188)"املتأخطٜٔ باإلداز٠

، ؾٗٛ نتاا يف ايرتادِ، ٚيٛ نـإ َٛدـّٛزا يكـسّ يٓـا هطمجـ١      أَا عٔ َٛنٛع٘
كطٕ ايػابع اهلذطٟ/ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ، ٚأٚا٥ـٌ ايكـطٕ   زبُٗط٠ نبري٠ َٔ ضداٍ اي
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ايجأَ اهلذطٟ/ ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ، َـٔ َػاضبـ١ ٚأْسيػـٝني، ىلش ٫ ٜعـطف َٓـ٘ ىل٫      
 ، (189)بع  ايرتادِ ايك١ًًٝ اييت ُْكًي عٓ٘

عـٔ ٖـصا    -سبػٔ اسبظ -( َٔ ايٓكٌأظٖاض ايطٜا ٚقس أنجط املكطٟ يف نتاب٘ )
ؾعط١ٜ ٚعسز َـٔ ايرتادـِ املُٗـ١، ؾٓكـٌ عٓـ٘ قكـٝس٠ ٭خٝـ٘        ايهتاا َا بني قكا٥س 

 -اٯهٞ شنـطٙ بعـس شيـو    -(أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ أبٞ طايب عبس اهلل ايععيفايؿاعط )
َسح بٗا ايٛظٜط ابٔ اسبهِٝ ٚأداز ؾٝٗا، ٖٚٞ ط١ًٜٛ نُا شنط املكـطٟ، ٚيهٓـ٘ انتؿـ٢    

ّهـا يف َـسح ابـٔ    ، ْٚكٌ أّٜهـا عٓـ٘ قكـٝس٠ أخـط٣ ٭خٝـ٘ أٜ     (190)َٓٗا بعؿط٠ أبٝات
 .(191)اسبهِٝ، أٚضز َٓٗا  ا١ْٝ عؿط بّٝتا

نُا ْكٌ عٓ٘ عسّزا َٔ ايرتادِ امل١ُٗ يبع  ا٭ع٬ّ، َِٓٗ: قانٞ املٛسـسٜٔ  
أبٛ سؿل عُط ا٭غُاهٞ; ىلش أؾاز مبهاْتـ٘ ٚايجٓـا٤ عًٝـ٘، ٚٚقـؿ٘ بـايعًِ ٚايؿهـٌ       

طـطم ىل  بعـ    ، ٚه(192)ٚايعسٍ يف ايكها٤ ىل  داْب بطاعت٘ يف ْظُ٘ يًؿـعط ٚايٓجـط  
قكا٥سٙ ايؿعط١ٜ، بعهٗا يف َسح أَري املٛسسٜٔ أبٞ ٜعكٛا بٔ عبس امل٪َٔ ٦ٜٓٗ٘ ؾٝٗا 

 .(194)، ٚبعهٗا اٯخط يف ايػعٍ(193)ببٝعت٘ ايجا١ْٝ

ف نُا هطدِ يًؿاعط أبٞ عُطٚ َُٕٝٛ بٔ عًٞ بٔ عبس اشبايل اشبٖطابٞ، املعطٚ
رتادِ، ؾصنط ضباغـٓ٘ ٚأٚضز  ّ( هطمج١ هعس َٔ أٚؾ٢ اي1239ٖـ/637بابٔ َخٖباظ٠ )ت 

ي٘ ايعسٜس َٔ ايككا٥س ايؿعط١ٜ، َٓٗا قكٝس٠ يف املإَٔٛ بٔ املٓكٛض املٛسسٟ سني هىأ 
، ٚقكـٝس٠ أخـط٣ يف   (195)َٔ ىلَاَِٗ املٗسٟ ٚأبس٣ َػا٥ٚ٘ ٚأغكط امس٘ َٔ اشبطب١

يف ، ٚأٚضز نصيو َطثٝت٘ ايطا١ٝ٥ (196)اسبٓني ىل  أسباب٘ أٚضز َٓٗا املكطٟ أضبع١ عؿط بّٝتا
ضثا٤ أبٞ ضبُس عبس اهلل بٔ أمحس بٔ ضبُس بٔ عبس املًو بٔ اسباؾظ أبٞ بهط ازبٓس، ٜععِّٟ 

، (197)ؾٝٗا أباٙ، ٖٚٛ ٦َٜٕٛص ٚظٜط ىلؾب١ًٝٝ ٚعظُٝٗا، ٚقس أٚضز َٓٗا مخػ١ ٚأضبعـني بّٝتـا  
ٚختِ هطمجت٘ بٝا٥ٝتـ٘ ايؿـٗري٠ يف َـسح ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٚشنـط يا٥ًـ٘          

 .(198)ٚآٜاه٘ ايظاٖط٠، بًػي أبٝاهٗا َا١٥ ٚمخػني بّٝتا َٚعذعاه٘ ايباٖط٠
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 الغاعز أبْ العباظ أمحد بً أبٕ طالب عبد اهلل العشيف: -11

(، نإ ؾاعّطا غع٫ّ أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ايط٥ٝؼ أبٞ طايب ايًدُٞ ايععيفٖٛ )
 ضقٝل اسباؾ١ٝ، ؾؿاف ايسٜباد١، بسٜع ايتؿبٝ٘، سػٔ املكاب١ً، ٖٚٛ ؾانٌ أٌٖ بٝتـ٘ يف 

أبـٛ ايكاغـِ   ٖصا ايباا، ع٢ً أْ٘ َا ؾِٝٗ ىل٫ ؾانٌ ابٔ ؾانٌ، شنطٙ أخٛٙ اسبـاؾظ ) 
اإلؾاز٠ بصنط املؿتٗطٜٔ َٔ ( يف نتاب٘ آْـ ايصنط: )عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ طايب ايععيف

، ٚهطدِ ي٘ هطمج١ ناؾ١ٝ، ؾكاٍ يف سكـ٘: "ٖـٛ أخـٞ ايـصٟ بإخا٥ـ٘      املتأخطٜٔ باإلؾاز٠(
ُس بإد٬يٞ ٚهٛقريٟ، ٚي٫ٛ خٛيف َٔ إٔ ًٜعَين َا يـعّ  أظ٢ٖ ٚأْتدٞ، ٚنبريٟ املعت

َازح ْؿػ٘، ٭طٓبُي يف ٚقـ َا ي٘ َٔ احملاغٔ اييت ؾام بٗا أبٓا٤ دٓػ٘، َـع أْٗـا مل   
ع٢ً -، ٖٚصٙ ايتش١ًٝ(199)هعٍ ع٢ً َٓك١ ايبٝإ صب٠ًٛ، ٚبأيػ١ٓ ا٭ٜاّ )اإلبساع( َت٠ًٛ"

 . (200)خططٙناؾ١ٝ يف ايس٫ي١ ع٢ً ضؾٝع قسضٙ ٚعظِٝ  -هٛانعٗا

ٚقس ٚقؿ٘ ابٔ اشبطٝب بأْ٘ ساٌَ ضا١ٜ ايؿعط يف ٚقت٘، ؾكـاٍ يف سكـ٘: "ايؿكٝـ٘    
ايط٥ٝؼ املتؿـٓٔ، ساَـٌ ضاٜـ١ َـصٖب ايؿـعط يف ٚقتـ٘، املؿـاض ىليٝـ٘ بايبٓـإ يف شيـو           

، ٖٚصٙ ؾٗاز٠ َٔ أزٜب نبري يف َها١ْ ابٔ اشبطٝب هسيٓا ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً (201)ببًسٙ"
 ( بني ؾعطا٤ عكطٙ.  أبٛ ايعباؽ أمحس ايععيفظ٢ بٗا )املٓعي١ ايعًٝا اييت نإ ؼب

ٚعٔ َهاْت٘ ا٭زب١ٝ َٚ٪٬ٖه٘ ايًػ١ٜٛ ٚيا٥ًـ٘ ا٭خ٬قٝـ١ قـاٍ ابـٔ اشبطٝـب      
أّٜها: "نإ ؾـ٘صا يف ا٭زا، ٔطِطّؾـا يف اإلزضاى، َٗـصا ايؿـُا٥ٌ، شيـل ايًػـإ،  تـع        

ف ايٓؿـأ٠، ٚعـع   ااايػ١ ٚاحملانط٠، سًٛ ايؿها١ٖ، ٜطَٞ نٌ غـط  بػـِٗ، ىل  ؾـط   
 .(202)املطهب١، ٚنطّ احملتس، ٚأقاي١ ايط٥اغ١"

 .(203)( بـ" ايؿاعط ازبًٌٝ"أظٖاض ايطٜا ٚس٬ٖٙ املكطٟ يف )

ٚعٔ دعاي١ ؾعطٙ ٚضقت٘ ٜكٍٛ ابٔ اشبطٝب: "ٚؾعطٙ منْط عـاٍ، ٚضبـٌ ايىاعـ١    
 .(204")ساٍ، يطٝـ اهلبٛا،......أْٝل ايسٜباد١، دِ احملاغٔ
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( يف نتاب٘: ايكاغِ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ طايب ايععيفأبٛ ٚقس أٚضز ي٘ أخٛٙ )
أؾعاّضا، َٓٗا َا قاي٘ يف َسح شٟ  اإلؾاز٠ بصنط املؿتٗطٜٔ َٔ املتأخطٜٔ باإلؾاز٠()

 ايٛظاضهني أبٞ عبس اهلل بٔ اسبهِٝ، ٚأٚضزٖا ابٔ اشبطٝب أّٜها:
ــَي ضقــ  ًِِّه ٌ ـَُ ــاٍ ؾأمجــ  ٞ بازبُ

 
ــ   ــيب جب ــي يف قً ٍٔـٚسهُ ــس  ٛضى ؾاع

 ِطـري ع٢ً امل٬ح َٚٔ َُٜذأْي ا٭َ 
 

  ٍ ــَع ــو ُِٜعـ ــ٘ ىل٫ دؿْٛـ  يف سهُـ
   ٟ  ىلٕ قٌٝ أْي ايبسض ؾايؿهـٌ ايـص

 
  ٌ ــ َٗ  (205)يــو بايهُــاٍ ْٚككــ٘ مل ُِٜذ

 نُا أٚضز ي٘ ابٔ ايكانٞ أبٝات ؾعط ؽباطب ؾٝٗا سانِ غطْاط١ عٓس هػطٜبِٗ 
 ّ، سٝح قاٍ:1305ٖـ/705َٔ غبت١ ىليٝٗا غ١ٓ 
 ٪از غـري َكـطٚا  ـيهِ مح٢ يف ؾـ 

 
 ٌ هأْٝـــبـٛانِ نـــؾهــا٥ع يف ٖــ 

     ِ  ىلٕ نــإ َـا غـا٤ْٞ  ــا ٜػــطن
 

ــصٜيب    ــتعصبي هع ــس اغ ــصبٛا ؾك  ؾع
  

 ٚأٚضز ؾعّطا يف سٓٝٓ٘ ىل  ٚطٓ٘، سٝح قاٍ:
 يـــــــٞ يف غـــــــبت١ غـــــــهٔ

 
ـــ٘ أنً  ـــسبــــ ــهٔـعـــ  ٞ غـــ

ـــس٠    ـــعزاز دـــــ ـــٛ ٜـــ  ؾٗـــــ
 

   ٔ ـــ ـــ٘ ايعَـــــ ـــع ىلب٥٬ــــ  َـــ
 ًب عٓــــــسٙ ـأقـــــبح ايكـــــ  

 
  ٕ ـــس ـــ١ ايبــــ  (206)ٚبػـطْاطـــــ

أبا ايعباؽ أمحـس  هسٍ ع٢ً إٔ ) -ٚغريٖا نجري –ٚنـٌ ٖصٙ املكتطؿات ايؿعط١ٜ 
( نإ ؾاعّطا صبّٝسا، ٚأْ٘ زضز يف َٗـس ا٭زا ُٚضبِّـٞ يف   بٔ أبٞ طايب عبس اهلل ايععيف

سذطٙ، بٌ نإ  ج٬ّ يٮزا املػطبـٞ يف ْٗاٜـ١ ايكـطٕ ايػـابع اهلذطٟ/ايجايـح عؿـط       
 ٔ اهلذطٟ/ايطابـع عؿـط املـ٬ٝزٟ، ٚقـس هعـط  يؿـعط        امل٬ٝزٟ ٚأٚا٥ٌ ايكطٕ ايجـاَ

سٝح زخـٌ غطْاطـ١ غـ١ٓ    ، (207)اأثٓا٤ ظٜاضه٘ هلَتأثّطا بؿٝٛع٘ يف ا٭ْسيؼ اشبُطٜات 
ّ، ؾًكٞ بٗا نٌ دب١ً ٚىلنطاّ، ٚذب١ٝ ٚاسرتاّ، ٚبكـٞ بٗـا ىل  إٔ هـٛيف    1305ٖـ/705

 .(208)1308ّٖـ/ 708َٔ شٟ اسبذ١ غ١ٓ  28ّٜٛ ا٭سس 
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 أٍه ىتائر البحح:

ًل ايبشح َٔ خ٬ٍ َا غبل َـٔ َعطٝـات عًُٝـ١ ىل  عـس٠ ْتـا٥ر َُٗـ١       ؽب
 ْعطنٗا ؾُٝا ًٜٞ:

بٓٛ ايععيف ىلسس٣ ا٭غط ايعطب١ٝ ايعطٜك١، ٚهطدع أقٛهلِ ىل  قب١ًٝ شبِ اي١ُٝٓٝ اييت  .1
 اغتكط بع  أؾطازٖا يف َس١ٜٓ غبت١ املػطب١ٝ.

ػباّبـا عًـ٢ صبُـٌ    ْؿاطِٗ ايعًُٞ املتُٝع،  ا أثـط ىل  -سهاّ غبت١ –نإ يًععؾٝني  .2
ٛ٘ا َتُٝـّعا ٚهطـّٛضا نـبرّيا ٚضٚاّدـا      اسبطن١ ايع١ًُٝ يف غبت١، ؾعطؾي ٖصٙ اسبطن١ من

 َٓكطع ايٓظري.

ايععا١َ ايطٚسٝـ١ ٚايعًُٝـ١ يـبين ايعـعيف يف غـبت١ ناْـي غـابك١ عًـ٢ ظعـاَتِٗ           .3
 ايػٝاغ١ٝ بؿرت٠ ط١ًٜٛ.

ايعـعيف بأٜـسِٜٗ    نجط٠ املكٓؿات ايع١ًُٝ اييت خطٗا أع٬ّ َتُٝعٕٚ َٔ أغـط٠ بـين   .4
 ٚهٓٛع َٛنٛعاهٗا ٚادباٖاهٗا ايس١ٜٝٓ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ. 

متٝع بعهِٗ يف صبايٞ اسبسٜح ٚايؿك٘ ٚٚدٛز َ٪يؿات ١َُٗ هلِ يف ٖصٜٔ ايؿطعني  .5
 َٔ ؾطٚع املعطؾ١ ٚايعًِ.

نإ يبعهِٗ اٖتُاّ ٚانح بايتـاضٜذ ٚايػـري٠ ايٓبٜٛـ١ هأيّٝؿـا ٚهسضّٜػـا ٚؾـطّسا        .6
 ٚهٗصّٜبا.

عٚؽ ظبِ عسز َِٓٗ يف صبايٞ ايؿـعط ٚا٭زا َٚٓاؾػـتِٗ يهبـاض ؾـعطا٤ ٚأزبـا٤      ب .7
 عكطِٖ.

نإ يبعهِٗ َٓاقؿات ع١ًُٝ َٚصانطات َع أقطاِْٗ َٚعاقطِٜٗ،  ا ٜـسٍ عًـ٢    .8
 ضغٛر قسَِٗ ٚمتٝعِٖ يف ايعًِ ٚاملعطؾ١.
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ناْي هلـِ هٛدٗـات ٚانـش١ يف صبـاٍ ضعاٜـ١ ايعًـِ ٚايعًُـا٤ ٚا٫ستؿـا٤ بٗـِ           .9
 هكطٜبِٗ ىليِٝٗ.ٚهؿذٝعِٗ ٚ

اٖتُاَِٗ ايٛانح جبُع ايهتب ٚاقتٓا٥ٗا، ٚقس خككٛا يصيو خعاْـات عًُٝـ١    .10
 )َهتبات( َتُٝع٠، تًي ُهصنط بايجٓا٤ ٚاملسح يعس٠ قطٕٚ بعَسِٖ.
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 :اتـّالتعلٔق ػـاهلْام

 

ايكاٖط٠،  - َهتب١ ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ -امـ١ املؿتام يف اخرتام اٯؾـاْظط: ايؿطٜـ اإلزضٜػٞ: ْعٖ (1)
 -ضادع ي٘ أّٜها: ٚقـ ىلؾطٜكٝا ايؿُاي١ٝ ٚايكشطا١ٜٚٚ .528/ 2ّ،  2002ٖـ/  1422

 .107ّ، م  1907ازبعا٥ط،  -ْؿط: ٖٓطٟ بريٜؼ
ؾطن١ اهل٬ٍ ايعطب١ٝ  -اْظط: ضبُس املععٚظٟ ٚدعؿط بٓعذٝب١: غبت١ ١ًًَٝٝٚ، ست٢ ٫ ْٓػ٢ (2)

  .21ّ، م  1986، 1ط  -يًطباع١ ٚايٓؿط

َهتب١ ايجكاؾ١  -ٝل ٚزضاغ١: ز. ضبُس نُاٍ ؾبا١ْ ذبك-َعٝاض ا٫ختٝاض يف شنط املعاٖس ٚايسٜاض (3)
 . 146ّ، م  2002ٖـ/  1423ايكاٖط٠،  -ايس١ٜٝٓ 

ذبكٝل: َكطؿ٢ ايػكا ٚىلبطاِٖٝ اإلبٝاضٟ ٚعبس  -أظٖاض ايطٜا  يف أخباض عٝا ( اْظط: املكطٟ: 4)
 .374 /2ّ،  1940ٖـ/  1359َطبع١ زب١ٓ ايتأيٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، -اسبؿٝظ ؾًيب

 . 376/ 2، ظٖاض ايطٜا أ (5)
 -ز. أمحس طبتاض ايعبازٟ يف ذبكٝك٘ يهتاا: ْؿان١ ازبطاا يف ع٬ي١ ا٫غرتاا ٫بٔ اشبطٝب( 6)

 يًُشكل  1، ساؾ١ٝ ضقِ 235ايكاٖط٠، ز.ت، م 
َٓؿٛضات مجع١ٝ ايسع٠ٛ  -ز. أَني هٛؾٝل ايطٝيب: زضاغات يف هاضٜذ َس١ٜٓ غبت١ اإلغ١َٝ٬( 7)

 . ٚضادع أّٜها:65يٝبٝا، ز.ت، م  -طابًؼط -اإلغ١َٝ٬ ايعامل١ٝ
- E. Teres: "Linajas arabes en Al-Andalus"- Al-Andalus, Vol. 22 (1957), 

pp. 352, 355.   

َّا ٫بٔ اشبطٝب ٜؿري ؾٝ٘ ىل  إٔ أقًِٗ َٔ ايىبط، ؾكاٍ: "غري إٔ ابٔ 8) ( ؾكس ْكٌ املكطٟ ن٬
يف أْبا٤ أبٓا٤ ايعَٔ( َا ْك٘: ٚهععِ بع  أٌٖ اشبطٝب يف اإلساط١ ْكٌ عٔ )ايهتاا امل٪متٔ 

غبت١ إٔ أقًِٗ َٔ صبهػ١ َٔ ايىبط، ؾٝكٛيٕٛ: َا يًدِ ٚصبهػ١؟ ٖٚصا َٛنٍٛ ىل  قا٥ً٘; ىلش 
ََٔ ُعطف با٭قاي١ يف  ٫ ْعًِ سكٝك١ ا٭َط ؾٝ٘". ثِ ٜكٍٛ: "ْعِ، اإلْكاف يف املػأي١ إٔ نٌ 

ؿطم، سٝح دطاثِٝ ايعطا، ٫ٚ قسّٚ َٔ املػطا ا٭قك٢ ٚمل ُٜعًِ ٯبا٥٘ قسّٚ َٔ امل
ا٭ْسيؼ، سٝح أبٓا٤ ايعطا، ٚاْتػب َع شيو ىل  قب١ًٝ، ؾ٬بس ي٘ َٔ ا٫غتظٗاض ع٢ً شيو، 
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ٚىل٫ نإ َا أهٞ ب٘ َظ١ٓ ٭سس أَطٜٔ: ىلَا يهٕٛ غًؿ٘ َٔ املٛايٞ ؾاْتػبٛا ىل  غازاهِٗ; ىلش 
يًهصا، ٖٚصا أعسٍ َا ٜكاٍ. اْت٢ٗ".  ػبٛظ ملٔ نإ َٛ  عطبٞ إٔ ٜٓتػب ىل  قب١ًٝ غٝسٙ، ٚىلَا

. ٚاسبكٝك١ أْٓا مل ْكـ ع٢ً أ١ٜ ىلؾاض٠ ه٪نس إٔ ٖصا ايطأٟ نإ 376/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 
َعطّٚؾا أٚ َتسا٫ّٚ بني ايٓاؽ ىلبإ سهِ ايععؾٝني أٚ ست٢ بعس إٔ ؾكسٚا غًطاِْٗ ايػٝاغٞ يف 

 ٚغريِٖ ٖٞ اييت زؾعي خكَِٛٗ ىل  غبت١، ٚيعٌ اشبكَٛات ايػٝاغ١ٝ بني َتأخطٟ ايععؾٝني
ز. أَني هٛؾٝل ايطٝيب: زضاغات يف هاضٜذ َس١ٜٓ غبت١  ضباٚي١ ايتؿهٝو يف ْػبِٗ ايعطبٞ. اْظط:

 . 66-65، م اإلغ١َٝ٬

زاض  -ذبكٝل ٚهعًٝل: دعؿط ايٓاقطٟ ٚضبُس ايٓاقطٟ -ا٫غتككا ٭خباض زٍٚ املػطا ا٭قك٢ (9)
 . 34/ 3 ّ، 1954ايساض ايبٝها٤،  -ايهتاا

ذبكٝل: ز. ضبُس بٔ  -( اْظط: ابٔ عبس املًو املطانؿٞ: ايصٌٜ ٚايته١ًُ يهتابٞ املٛقٍٛ ٚايك10١ً)
. ايصٖيب: 58يبٓإ، ز.ت، ايػؿط ا٭ٍٚ، ايكػِ ا٭ٍٚ، م -بريٚت -زاض ايجكاؾ١ -ؾطٜؿ١

ز سكك٘ ٚنبط ْك٘ ٚعًٖل عًٝ٘: ز. بؿاض عٛا - هاضٜذ اإلغ٬ّ ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚا٭ع٬ّ
، ايرتمج١ 100/ 14ّ،  2003ٖـ/  1424، 1ط  -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -َعطٚف

/ 1 ّ، 2002، َاٜٛ 15ط  -بريٚت  –زاض ايعًِ ي٬ًُٜني -ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ. 156ضقِ 
218. 

غًػ١ً  -ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ -ذبكٝل: ىلبطاِٖٝ ؾبٛح -( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين11)
 .  42ّ، م  1962ٖـ/  1381زَؿل،  -(4سٝا٤ ايرتاخ ايكسِٜ )َطبٛعات َسٜط١ٜ ىل

هكسِٜ ٚذبكٝل: ز.  -٤ٌَ ايعٝب١ مبا مجع بطٍٛ ايػٝب١ يف ايٛد١ٗ ايٛد١ٗٝ ىل  اسبطَني َه١ ٚطٝب١ (12)
 . 136/ 2ّ،  1982ٖـ/  1402هْٛؼ،  -ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط -ضبُس اسببٝب بًدٛد١

صب١ً َعٗس  -ذبكٝل: عبس ايععٜع ا٭ٖٛاْٞ –بٞ ايطبٝع( ابٔ ايؿاط ايػبيت: بطْاَر ابٔ أ13)
. ٚاْظط: ايتٓبهيت: ٌْٝ ا٫بتٗاز 260ّ، م  1955ااًس ا٭ٍٚ،  -املدطٛطات ايعطب١ٝ

َٓؿٛضات ن١ًٝ ايسع٠ٛ  -ىلؾطاف ٚهكسِٜ: عبس اسبُٝس عبس اهلل اهلطا١َ -بتططٜع ايسٜباز
 .40 ، ايرتمج١ ضق77ِّ، م  1989، 1ط  -ططابًؼ  –اإلغ١َٝ٬
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أملاْٝا  -زاض ؾطاْع ؾتآٜط ؾتٛهػاضت يًٓؿط -باعتٓا٤: ز. ىلسػإ عباؽ -ايٛايف بايٛؾٝات (14)
/ 7ّ، 1991ٖـ/ 1411، 3ط  -بايتعإٚ َع املعٗس ا٭ملاْٞ يٮحباخ ايؿطق١ٝ ببريٚت 

349 . 
، 420/ 4ّ، 1993ٖـ/ 1414بريٚت،  -زاض ازبٌٝ-يف أعٝإ املا١٥ ايجا١َٓايسضض ايها١َٓ  (15)

  1161ايرتمج١ ضقِ 
هْٛؼ،  -يٝبٝا -ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا -ذبكٝل ٚىلعساز: عبس اسبؿٝظ َٓكٛض -بطْاَر ايتذٝيب (16)

 . 129-128ّ، م  1981

 . 374/ 2، أظٖاض ايطٜا  (17)
 . 375/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (18)
 .129-128بطْاَر ايتذٝيب، م  (19)
  ، ٚمل ٜصنط هاضٜذ ٚؾاه٘.١113 ضقِ ، ايرتمج313م ، 1، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص20ٌٜ)
 ، ٚمل ٜصنط هاضٜذ ٚؾاه٘. 43، ايرتمج١ ضقِ 531م ، 2، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص21ٌٜ)
 . 59، ايرتمج١ ضقِ 541-540م ، 2، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص22ٌٜ)
 .99، ايرتمج١ ضقِ 307-303م ، 1، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص23ٌٜ)
َٓؿٛضات املهتب١ ايعتٝك١  -ذبكٝل: ز. ضبُس ا٭محسٟ أبٛ ايٓٛض -أمسا٤ ايطداٍزض٠ اسبذاٍ يف  (24)

 . 506، ايرتمج١ ضقِ 62/ 2ّ،  1971ٖـ/  1391، 1ط  -بتْٛؼ ٚزاض ايرتاخ بايكاٖط٠
 . 129-128بطْاَر ايتذٝيب، م  (25)
زاض  -ايرتغٞ هكسِٜ ٚربطٜر ٚهعًٝل: ز. عبس اهلل املطابط -( ابٔ عػهط ٚابٔ مخٝؼ: أع٬ّ َايك26١)

ٖـ/  1420، 1ط  -ايطباط -ٚزاض ا٭َإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع -بريٚت –ايػطا اإلغ٬َٞ
صب١ً  -. ٚضادع: ز. عبس اهلل املطابط ايرتغٞ: غبت١ َٔ خ٬ٍ أع٬ّ َايك130١ّ، م  1999

  .  148ّ، م  1989(، 3ايعسز ) -ن١ًٝ اٯزاا بتطٛإ
ىلثبات َا يٝؼ َٓ٘ بٓس ملٔ أضاز ايٛقٛف ع٢ً سكٝك١ ( ز. ضبُس ايؿطٜـ: َكس١َ ذبكٝك٘ يهتاا )27)

ايػًػ١ً  -َٓؿٛضات ااُع ايجكايف -( ٭بٞ ايعباؽ ايععيفايسٜٓاض ٚايسضِٖ ٚايكاع ٚاملٓس
 .  17ّ، م  1999اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠،  -أبٛ تيب -( 6ا٭ْسيػ١ٝ )
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 .  349/ 7ايٛايف بايٛؾٝات،  (28)
 -سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘: خريٟ غعٝس -ّ ي٘: ز. غٝس سػني ايعؿاْٞقٖس -غري أع٬ّ ايٓب٤٬  (29)

 . 339/ 17ز.ت،  -ايكاٖط٠ -املهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ
ذبكٝل: ز. ضبُس  -ابٔ ضؾٝس ايػبيت: ىلؾاز٠ ايٓكٝح يف ايتعطٜـ بػٓس ازباَع ايكشٝحاْظط: ( 30)

 . 80هْٛؼ، ز.ت، م  -ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط -اسببٝب بًدٛد١
-زاض قازض -ذبكٝل: ز. ىلسػإ عباؽ -ايطٝب َٔ غكٔ ا٭ْسيؼ ايططٝب ْؿح( املكطٟ: 31)

ذبكٝل: ز.  -. ابٔ ا٭باض: ايته١ًُ يهتاا ايك١ً 643/ 2، ّ، 1968ٖـ/  1388بريٚت، 
، 193/ 2ّ،  1995ٖـ/  1415بريٚت،  -يبٓإ  -زاض ايؿهط يًطباع١ -عبس ايػ٬ّ اهلطاؽ

. ابٔ أٜبو 156، ايرتمج١ ضقِ 100/ 14، . ايصٖيب: هاضٜذ اإلغ514ّ٬ايرتمج١ ضقِ 
 -َ٪غػ١ ايطغاي١ -. عُط ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني349/ 7ايكؿسٟ: ايٛايف بايٛؾٝات، 

 . 1784، ايرتمج١ ضقِ 247/ 1ّ،  1993ٖـ/  1414، 1ط  -بريٚت
 . 46-44بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م  (32)
ابٔ ا٭باض: ٚاْظط: . 941 ، ايرتمج١ ضق357ِ-352م ، 6، ؽايصٌٜابٔ عبس املًو:  (33)

 .271، ايرتمج١ ضقِ 104-102/ 2ايته١ًُ، 

 . 130بطْاَر ايتذٝيب، م  (34)
 . 74، ايرتمج١ ضقِ 274-272م ، 1، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص35ٌٜ)

/ 2. ابٔ ا٭باض: ايته١ًُ، 613، ايرتمج١ ضقِ 212-210م ، 6ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص36ٌٜ)
 . 385، ايرتمج١ ضقِ 149-150

 .133، ايرتمج١ ضقِ 64-61م ، 6، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص37ٌٜ)
، م 2، م8ؽ. 132ٚ، ايرتمج١ ضقِ 344-342، م 1، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص38ٌٜ)

، ٚشنط إٔ ٚؾاه٘ 229-226/ 2. ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 22، ايرتمج١ ضقِ 516-518
 ّ.   1256ٖـ/  654ناْي غ١ٓ 

، 228/ 2. ٚاْظط: ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 517م ، 2، م8، ؽٌٜ( ابٔ عبس املًو: ايص39)
ٚؾٝٗا مت هكشٝـ اغِ ايؿٝذ احملسخ أبٞ ايعباؽ ايععيف يف ٖصا ايتشكٝل يإلساط١، سٝح 
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ٚضزت ن١ًُ )ايػطبٞ( بس٫ّ َٔ )ايععيف(، ٚايكشٝح )ايععيف( نُا ٚضزت يف )ايصٌٜ 
 ٚايته١ًُ(. 

. ٚعٔ 709، ايرتمج١ ضقِ 275-253م ، 6، ؽصٌٜ( اْظط يف هطمجت٘: ابٔ عبس املًو: اي40)
، ايرتمج١ ضقِ 51/ 2هتًُصٙ ع٢ً ٜس ؾٝد٘ أبٞ ايعباؽ ايععيف اْظط: ابٔ ا٭باض: ايته١ًُ، 

 .   156، ايرتمج١ ضقِ 57/ 2، 135
 . 71، ايرتمج١ ضقِ 270م ، 1، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص41ٌٜ)
 . 636، ايرتمج١ ضقِ 369، 327-323م ، 1، م5، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص42ٌٜ)
 . 261( ابٔ ايؿاط ايػبيت: بطْاَر ابٔ أبٞ ايطبٝع، م 43)
 ، ٚمل ٜصنط غ١ٓ ٚؾاه٘. 418، ايرتمج١ ضقِ 157م ، 6ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص44ٌٜ)
 .26-25( اْظط هطمجت٘ يف: ابٔ ضؾٝس ايػبيت: ٤ٌَ ايعٝب١، َكس١َ ايتشكٝل، م 45)
 . 136/ 2ب١، ( ابٔ ضؾٝس ايػبيت: ٤ٌَ ايع46ٝ)
. ٚاْظط: أبٛ ايعباؽ ايععيف: زعا١َ ايٝكني يف ظعا١َ 47-42( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 47)

ايطباط، ز.  -َهتب١ خس١َ ايهتاا -ذبكٝل: ز. أمحس ايتٛؾٝل-املتكني )َٓاقب ايؿٝذ أبٞ ٜعع٣(
 .43-42ت، م 

 .58م ، 1، م1ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص48ٌٜ)
 .504م ، 2، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص49ٌٜ)
  .519م ، 2، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص50ٌٜ)
، 77. ٚاْظط: ايتٓبهيت: ٌْٝ ا٫بتٗاز بتططٜع ايسٜباز، م 260بطْاَر ابٔ أبٞ ايطبٝع، م  (51)

 .40ايرتمج١ ضقِ 
 . 13اختكاض ا٭خباض، م  (52)
 . 20اختكاض ا٭خباض، م  (53)
 .29اختكاض ا٭خباض، م  (54)
زاض أبٞ ضقطام يًطباع١  -زضاغ١ ٚذبكٝل: عبس ايكازض بٛبا١ٜ -ط مل٪يـ صبٍٗٛ( َؿاخط ايىب55)

 . 175ّ، م  2005، 1ط  -ايطباط -ٚايٓؿط
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ذبكٝل: ز. غٌٗٝ ظناض ٚأ. عبـس ايكـازض    -( اسبًٌ املٛؾ١ٝ يف شنط ا٭خباض املطانؿ١ٝ مل٪يـ صب56ٍٛٗ)
ٖـــ/ 1399، 1ط  -ااملػــط -ايــساض ايبٝهــا٤ -ْؿــط ٚهٛظٜــع زاض ايطؾــاز اسبسٜجــ١ -ظَاَــ١
 . 168ّ، م 1979

هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ املػ٢ُ زٜٛإ املبتسأ ٚاشبى يف أٜاّ ايعطا ٚايىبط َٚٔ عاقطِٖ َٔ شٟٚ  (57)
َطادع١: ز. غٌٗٝ  -نبط املنت ٚٚنع اسبٛاؾٞ ٚايؿٗاضؽ: أ. خًٌٝ ؾشاز٠  -ايؿإٔ ا٭نى

 . 501 /6 ّ، 2000ٖـ/  1421بريٚت،  -زاض ايؿهط -ظناض
 . 375-374/ 2ض ايطٜا ، أظٖا (58)
 .156، ايرتمج١ ضقِ 101/ 14، هاضٜذ اإلغ٬ّ (59)
 -ايعكط ايجايح: عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ يف املػطا ٚا٭ْسيؼ -زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ (60)

، 2ط  -ايكاٖط٠ -َهتب١ اشباظبٞ -ايكػِ ايجاْٞ: عكط املٛسسٜٔ ٚاْٗٝاض ا٭ْسيؼ ايهى٣
 . 536ّ، م  1990ٖـ/  1411

 -زاض ايؿهط -ذبكٝل: ز. ضبُس ضنٛإ ايسا١ٜ  -هٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ عُا ْػب٘ ىليِٝٗ سجاي١ ا٭غبٝا٤ (61)
 . 76-75ّ، م  1990، 1ط  -بريٚت 

( اْظط: عبس اسبٞ ايهتاْٞ: ؾٗطؽ ايؿٗاضؽ ٚا٭ثبات َٚعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات ٚاملػًػ٬ت 62)
ّ،  1982ٖـ/  1402، 2ط  –بريٚت  -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -ذبكٝل: ز. ىلسػإ عباؽ  -
. 218/ 1ايعضنًـٞ: ا٭عـ٬ّ،   . 489، ايرتمج١ ضقـِ  855/ 2، 462، ايرتمج١ ضقِ 826/ 2

 ٞ / 1، 1960ّٖــ/  1380، 2ط  -هطـٛإ   -عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطبٞ يف ا٭زا ايعطبـ
160. 

 . 44، 43( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 63)
 .168( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 64)
 . 441م ، 2، م1ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص65ٌٜ)
 .  518م ، 2، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص66ٌٜ)
 . 559، ايرتمج١ ضقِ 280م ، 1، م5ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص67ٌٜ)
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/ 7. ابٔ أٜبو ايكؿسٟ: ايٛايف بايٛؾٝات، 156، ايرتمج١ ضقِ 100/ 14، هاضٜذ اإلغ٬ّ (68)
349   . 

 . 339/ 17، غري أع٬ّ ايٓب٤٬ (69)
 . 1784، ايرتمج١ ضقِ 247/ 1َعذِ امل٪يؿني،  (70)
 . 43( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 71)
( شنطٙ ايعضنًٞ بعٓٛإ: )َٓٗاز ايطغٛر يف عًِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر(، ٚشنط أْ٘ طبطٛط يف 72)

ٜٛدس دع٤ طبطٛط َٓ٘ باشبعا١ْ ايعا١َ بايطباط. ٚقس . نُا 218/ 1ا٭ع٬ّ،  بػساز. اْظط:
سض َطنع ايٓؿط ايعًُٞ جباَع١ املًو عبس ايععٜع جبس٠، نُٔ غًػ١ً أحباخ َطنع حبٛخ أق

أمحس بٔ ضبُس  ن١ًٝ اٯزاا ٚايعًّٛ اإلْػا١ْٝ بازباَع١ نتاّبا بعٓٛإ: )اإلَاّ أبٛ ايعباؽ
ٚاملٓػٛر" َٔ أٍٚ ايهتاا ىل  ْٗا١ٜ  ايععيف َٚػا٥ً٘ َٔ نتاب٘: "َٓٗاز ايطغٛر ىل  عًِ ايٓاغذ

"َا ٜظٔ أْ٘ هطدٝح ٚيٝؼ برتدٝح"(، ذبكٝل ٚزضاغ١: ز/ ؾاهٔ سػٔ عبس ايطمحٔ ؾكٌ: 
ايهتاا زضاغ١ ناؾ١ٝ عٔ غري٠ أبٞ ايعباؽ ايععيف  سًٛاْٞ، ٜٚتهُٔ ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ

ّ( يف ؾكًٗا ا٭ٍٚ، ٖٚٞ ايؿرت٠ اييت 1235-1161ٖـ/ 633-557ايػبيت بني غٓيت )
اإلغ٬َٞ. نُا هٓاٚيي ايباسج١ يف ايؿكٌ ايجاْٞ باملػطا  ؾٗست زٚييت املٛسسٜٔ ٚاملطٜٓٝني

ٚاملٓػٛر ٚأِٖ املكٓؿات يف ْاغذ ايكطإٓ َٚٓػٛخ٘، ٚنصيو ْاغذ  أ١ُٖٝ عًِ ايٓاغذ
باإلناؾ١ ٭ِٖ املكٓؿات يف عًِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر يف ب٬ز املػطا  اسبسٜح َٚٓػٛخ٘،

بتكسِٜ ٚقـ ْػدت٘ ايعطبٞ. ٚيف ايكػِ ايجاْٞ اٖتُي ايباسج١ بتشكٝل ايهتاا، ٚشيو 
 ٚقش١ ْػبتٗا ىل  قاسبٗا، ثِ قاَي بتشكٝل ْل ايهتاا ْؿػ٘.

 م )ز(.  ، ٭بٞ ايعباؽ ايععيف ( ز. أمحس ايتٛؾٝل: َكس١َ ذبكٝك٘ يهتاا: زعا١َ ايٝكني73)
 -( 6ايػًػ١ً ا٭ْسيػ١ٝ ) -َٓؿٛضات ااُع ايجكايف -( قاّ بتشكٝك٘ ٚربطػب٘: ز. ضبُس ايؿطٜـ74)

 .171ّ، عسز ايكؿشات  1999َاضات ايعطب١ٝ املتشس٠، اإل -أبٛ تيب

 .30َكس١َ احملكل، م  -( أبٛ ايعباؽ ايععيف: ىلثبات َا يٝؼ َٓ٘ بٓس 75)
  .420م ، 2، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص76ٌٜ)
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املطبع١  -ذبكٝل: غعٝس أعطاا -املككس ايؿطٜـ ٚاملٓعع ايًطٝـ يف ايتعطٜـ بكًشا٤ ايطٜـ (77)
 . 47ّ، م  1993ٖـ/  1414، 2ط  -ايطباط -املًه١ٝ

زاض  -. ٚاْظط: ابٔ غٛز٠: زيٌٝ َ٪ضر املػطا ا٭قك175٢( َؿاخط ايىبط مل٪يـ صبٍٗٛ، م 78)
، 815، ضقِ 140ّ، م 1997ٖـ/ 1418، 1ط  -بريٚت -ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

سٝح  ّ، ٖٚٛ هاضٜذ غري قشٝح،1361ٖـ/ 763ٚقس دعٌ ٚؾا٠ أبٞ ايعباؽ ايععيف غ١ٓ 
ََٔ هطمجٛا ي٘     ّ. 1235ٖـ/ 633ٖٚٛ  -نُا غبل -ؽبايـ هاضٜذ ايٛؾا٠ ايصٟ أمجع عًٝ٘ نٌ 

َٓؿٛضات  -اعت٢ٓ بٓؿطٙ ٚهكشٝش٘: ضبُس ايؿاغٞ ٚأزٚيـ ؾٛض -أْؼ ايؿكري ٚعع اسبكري (79)
غًػ١ً  -داَع١ ضبُس اشباَؼ بايطباط -ن١ًٝ اٯزاا -املطنع ازباَعٞ يًبشح ايعًُٞ

 . 25ّ، م  1965(، 1ظٜاض١ٜ ) -(2ايطس٬ت )
 .2-1م ، ( أبٛ ايعباؽ ايععيف: زعا١َ ايٝكني80)
ايعكاا: بهػط ايعني، سكٔ بإغباْٝا ٜكع يايٞ "دٝإ"، ٚناْي املعطن١ بايتشسٜس يف غٌٗ ( 81)

 Las Navas deٜكع دٓٛبٞ غطا ٖصا اسبكٔ عٓس املٛنع املعطٚف ايّٝٛ باغِ )

Tolosaنِ( يايٞ ؾطم "٫ناضٚيٝٓا" ) 5ع٢ً بعس ) ( مبسٜط١ٜ دٝإ اسباي١ٝLa 

Carolina ٚهعطف ٖصٙ املعطن١ يف ايتٛاضٜذ ايٓكطا١ْٝ مبعطن١ ٖهاا أٚ عكاا هٛيٛغا ،)
(Las Navas de Tolosaيٛقٛعٗا ؾٛم صبُٛع١ َٔ ايٛزٜإ ايكػري٠ )–  اييت ذبٝط بٗا

أّٜها مبٛقع١ "ُأبس٠" ، ُٚهعطف Sierra Morinaهكع يف غؿح دبٌ ايؿاضات ازبٓٛبٞ  –ايطب٢
يٛقٛعٗا ع٢ً َكطب١ َٔ يايٞ غطا  ٖصٙ املس١ٜٓ، ٚهعطف يف ايتٛاضٜذ اإلغ١َٝ٬ مبٛقع١ 

َٔ املعاقب١ ع٢ً ايصْب، ٚىلمنا "ائعكاا" بهػط  –نُا قس ٜتبازض ىل  ايصٖٔ–ائعكاا، ٚيٝػي 
ٛقٛعٗا بني ايعني مجع "َعَكَب١" بايتشطٜو، ٢ٖٚ املطق٢ ايكعب َٔ ازبباٍ، ٚمسٝي بصيو ي

ايطب٢ ٚايت٬ٍ املاْع١، ٚىلٕ نإ بع  ايؿعطا٤ قس اغتدسَٛا املع٢ٓ ا٭ٍٚ )املعاقب١ ع٢ً 
ايصْب( ْٚػبٛٙ ىل  اغِ املعطن١ يف َعط  ايتًٜٛح بػهب اهلل ٚعكاب٘ يًُٛسسٜٔ; ٭ِْٗ 
اعتُسٚا ع٢ً نجطهِٗ ٚمل ٜعتُسٚا ع٢ً عْٛ٘ غبشاْ٘ ٚهعا . اْظط: اسبُريٟ: ايطٚ  املعطاض 

ّ، م  1984، 2ط  -بريٚت-َهتب١ يبٓإ -ذبكٝل: ز. ىلسػإ عباؽ -يف خى ا٭قطاض
 –2ط  –ايكاٖط٠ –زاض املعاضف –ذبكٝل: ز. سػني َ٪ْؼ  -. ابٔ ا٭باض: اسب١ً ايػريا416٤
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 –َهتب١ اشباظبٞ -. أ. عٓإ: عكط املطابطني ٚاملٛسس1ٜٔ، اسباؾ١ٝ ضقِ 273/ 2ّ،  1985
. ز. ضبُس بٔ عبس 314-313، 302-301/ 2ّ،  1990ٖـ/  1411، 2ط  -ايكاٖط٠

  .141/ 1ايػ٬ّ بٔ عبٛز: هاضٜذ املػطا، 
 يًهتاا، م: ٖـ، ٚ. ( اْظط: َكس١َ احملكل82)
 يًهتاا، م: ا، ز.    ( اْظط: َكس١َ احملكل83)
، 376-375/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 20( اْظط: ا٭ْكاضٟ ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م 84)

ذبكٝل: ضبُس ىلبطاِٖٝ  -اض٣: ايبٝإ املػطا يف أخباض ا٭ْسيؼ ٚاملػطا، قػِ املٛسسٜٔابٔ عص
-زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -ايهتاْٞ، ٚضبُس بٔ هاٜٚي، ٚضبُس ظْٝى، ٚعبس ايكازض ظَا١َ

. ضبُس املْٓٛٞ: املكازض ايعطب١ٝ يتاضٜذ 446ّ، م  1985ٖـ/  1406، 1ط  -بريٚت
َٓؿٛضات ن١ًٝ اٯزاا ٚايعًّٛ  -ْٗا١ٜ ايعكط اسبسٜح املػطا َٔ ايؿتح اإلغ٬َٞ ىل 

غًػ١ً املعطؾ١  -. سهاض٠ املٛسس61ٜٔ-60/ 1ّ،  1983ٖـ/  1404اإلْػا١ْٝ بايطباط، 
. عُط ضنا 48ّ، م  1989، 1ط  -املػطا -ايساض ايبٝها٤-زاض هٛبكاٍ يًٓؿط -ايتاضؽب١ٝ

هلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطبٞ يف عبس ا. 1784، ايرتمج١ ضقِ 247/ 1نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، 
ْكً٘ ىل  ايعطب١ٝ: ز. ايػٝس  -ناضٍ بطٚنًُإ: هاضٜذ ا٭زا ايعطبٞ. 160/ 1ا٭زا ايعطبٞ، 

، ز.ت، 2ط  -ايكاٖط٠ -زاض املعاضف -ضادع ايرتمج١: ز. ضَهإ عبس ايتٛاا -ٜعكٛا بهط
يرتادِ )أبٛ ، ٚقس أخطأ يف امس٘ ؾذعً٘ )أبٛ ايعباؽ ضبُس(، ٚايكشٝح يف نتب ا255/ 6

ايعباؽ أمحس(، ٚشنط إٔ يًهتاا طبطٛطتني; ا٭ٚ  يف املتشـ ايىٜطاْٞ أٍٚ ذبي ضقِ 
، ٚملا نإ ايهتاا قس أنًُ٘ ا٫بٔ 1741، ٚايجا١ْٝ يف اإلغهٛضٜاٍ ثإ مبسضٜس ذبي ضقِ 919

كاغِ )أبٛ ايكاغِ(، ؾإٕ ايبع  ٜٓػب٘ ىل  أبٞ ايعباؽ ايععيف، ٚايبع  اٯخط ٜٓػب٘ ىل  أبٞ اي
، ٚقس سظٞ 150ايععيف ايصٟ أنًُ٘ ٚأمت٘. اْظط: ا٭ْكاضٟ ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م 

ايهتاا باٖتُاّ ايباسجني، ؾكاَي ايباسج١ املػطب١ٝ ؾاط١ُ ايٝاظٜسٟ بتشكٝل دع٤ َٓ٘، ٚقسَت٘ 
ّ، نُا قاّ املػتؿطم  1987يٌٓٝ زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا َٔ ن١ًٝ اٯزاا بايطباط غ١ٓ 

بٓؿط َكس١َ ايهتاا ٚهطمجت٘  Fernando de La Granjaٞ ؾطْاْسٚ زٟ ٫دطاغبا اإلغباْ
 يإلغبا١ْٝ يف َكاٍ َِٗ ذبي عٓٛإ:
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- 

"
Fiestas cristianas en Al-Andalus

"
, Al-Andalus, XXXIV, 1969.  

 . 584، ايرتمج١ ضقِ 414/ 15، هاضٜذ اإلغ٬ّ (85)
/ 7. ابٔ أٜبو ايكؿسٟ: ايٛايف بايٛؾٝات، 156، ايرتمج١ ضقِ 101/ 14هاضٜذ اإلغ٬ّ،  (86)

 .1784، ايرتمج١ ضقِ 247/ 1. ٚضادع: عُط ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، 349
 .  67( اْظط: ز. أَني هٛؾٝل ايطٝيب: زضاغات يف هاضٜذ َس١ٜٓ غبت١ اإلغ١َٝ٬، م 87)
90ََ/ 3، ا٫غتككا( ٜكٍٛ ايٓاقطٟ يف )88) ٔ أسسخ عٌُ (: "بٓٛ ايععيف أقشاا غبت١ ِٖ أٍٚ 

 .117ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م  اْظط:ٚاملٛيس ايهطِٜ باملػطا". 
ط  -ايساض ايبٝها٤  -زاض ايجكاؾ١  -ضبُس بٔ هاٜٚي: ايٛايف با٭زا ايعطبٞ يف املػطا ا٭قك٢ (89)

1 ،1983  ،ّ2 /401.  
)يف  أضبٌٝ إٔ أٍٚ َٔ استؿٌ باملٛيس بؿهٌ نبري َٚٓظِ ٖٛ سانِ ايػٝٛطٞ ( ٜصنط اإلَا90ّ)

)ت  يسٜٔ عًٞ بٔ بهتهنيأبٛ غعٝس نٛنىٟ بٔ ظٜٔ ا سايّٝا( املًو املظؿط ايعطامياٍ 
ّ، ٚشنط إٔ ايؿٝذ أبا اشبطاا بٔ زس١ٝ  1190ٖـ/  586ّ( يف غ١ٓ  1232ٖـ/  630

(، ؾأداظٙ ع٢ً شيو ايتٜٓٛط يف َٛيس ايبؿري ايٓصٜطقٓـ ي٘ صبًّسا يف املٛيس ايٓبٟٛ مٖساٙ: )
بس زضاغ١ ٚذبكٝل: َكطؿ٢ ع -بأيـ زٜٓاض. اْظط: ايػٝٛطٞ: سػٔ املككس يف عٌُ املٛيس

-42ّ، م  1985ٖـ/  1405، 1ط  -يبٓإ -بريٚت –زاض ايهتب ايع١ًُٝ -ايكازض عطا
43   . 

-( اْظط: ز. ضبُس ايؿطٜـ: غبت١ اإلغ١َٝ٬، زضاغات يف ايتاضٜذ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاع91ٞ)
  . 470-469ّ، م  1995، 1املػطا، ط  -أمسري -َٓؿٛضات مجع١ٝ هطإٚ

 . 132/ 1، بٞ( عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػط92)
-َٓؿٛضات ن١ًٝ اٯزاا -( ضبُس املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ يف عكط بين َط93ٜٔ)

 . 268، م ّ 1985ايطباط،  -داَع١ ضبُس اشباَؼ
 . 30-29اختكاض ا٭خباض، م  (94)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
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 -املكطٟ: ْؿح ايطٝب َٔ غكٔ ا٭ْسيؼ ايططٝب. 47بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م اْظط: ( 95)
. أظٖاض 36/ 2ّ،  1968ٖـ/  1388بريٚت، -زاض قازض -سػإ عباؽذبكٝل: ز. ىل

  .5، ساؾ١ٝ ضقِ 13. ا٭ْكاضٟ ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م 95/ 3ايطٜا ، 
. 261. ابٔ ايؿاط ايػبيت: بطْاَر ابٔ أبٞ ايطبٝع، م 46( اْظط: بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 96)

. ابٔ أٜبو ايكؿسٟ: ايٛايف 156ِ ، ايرتمج١ ضق101-100/ 14، ايصٖيب: هاضٜذ اإلغ٬ّ
، ٚقس سٖطف ْػب٘ 40، ايرتمج١ ضقِ 77م ، . ايتٓبهيت: ٌْٝ ا٫بتٗاز349/ 7بايٛؾٝات، 

ؾكاٍ: )ابٔ أبٞ عطؾ١( بايطا٤ امل١ًُٗ، ٚايكشٝح إٔ ْػب٘ ٖٛ )ابٔ أبٞ ععؾ١( بايعاٟ املعذ١ُ. 
/ 1، ايٓبٛؽ املػطبٞ ظط:ّ. اْ 1251ٖـ/  649ٚقس دعٌ أ. عبس اهلل نٕٓٛ هاضٜذ ٚؾاه٘ غ١ٓ 

160 . 
 . 398 م ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، (97)
 . 323/ 5ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، ٚاْظط:  .374/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (98)
 .323/ 5. ٚاْظط: ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 398ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م  (99)
 . 409ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م  (100)
 . 410ملػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م ايبٝإ ا (101)

 .472، م2، م1ؽ. 58ٚم ، 1، م1ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص102ٌٜ)
  .137، ايرتمج١ ضقِ 357-356م ، 1، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص103ٌٜ)
زاض املٓكٛض  -ا٭ْٝؼ املططا بطٚ  ايكططاؽ يف أخباض ًَٛى املػطا ٚهاضٜذ َس١ٜٓ ؾاؽ (104)

 .  313، 311ّ، م  1972ايطباط،  -يًطباع١ ٚايٛضاق١ 
 .338/ 17. غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 413/ 15، هاضٜذ اإلغ٬ّ (105)
 . 128بطْاَر ايتذٝيب، م  (106)
 .   246/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، -هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ (107)
طا ايعكط ايجايح: عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ يف املػ -زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ (108)

 -َهتب١ اشباظبٞ -ايكػِ ايجاْٞ: عكط املٛسسٜٔ ٚاْٗٝاض ا٭ْسيؼ ايهى٣ -ٚا٭ْسيؼ
  . 536ّ، م  1990ٖـ/  1411، 2ط  -ايكاٖط٠
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. ابٔ ا٭باض: ايته١ًُ، 137، ايرتمج١ ضقِ 357-356م ، 1، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص109ٌٜ)
 ّ. 1245ٖـ/ 643، ٚشنط إٔ ٚؾاه٘ ناْي غ١ٓ 432، ايرتمج١ ضقِ 168-169/ 2

 . 339/ 17( اْظط: ايصٖيب: غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 110)
، 100-99/ 3عُط ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، ٚضادع: . 339/ 17غري أع٬ّ ايٓب٤٬،  (111)

 ، ذبي اغِ )ضبُس ايًدُٞ(. 11941، ايرتمج١ ضقِ 93/ 3، ٚاْظط: 11979ايرتمج١ ضقِ 
َهتب١  -. عباؽ ازبطاضٟ: ا٭زا املػطب243ٞ-239/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، اْظط: ( 112)

 .323/ 5ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، . 145/ 1ّ،  1979، 2ط  -ايطباط -املعاضف 
-266. ٚضادع: ضبُس املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ، م 376/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (113)

  . 100-99/ 3. عُط ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، 267

 . 375/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (114)
 .323/ 5. ٚضادع: ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 375/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (115)
 . 376-375/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (116)
  . 117. ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م 376/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، ( 117)
 . 339/ 17. غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 414/ 15، هاضٜذ اإلغ٬ّ (118)
 .398، قػِ املٛسسٜٔ، م اْظط: ابٔ عصاض٣: ايبٝإ املػطا( 119)
ذبكٝل َٚطادع١: ز. ؽ. ن٫ٕٛ  ٚ  -ابٔ عصاض٣: ايبٝإ املػطا يف أخباض ا٭ْسيؼ ٚاملػطا (120)

  .402-401/ 3، 1983ّ، 3ط  –بريٚت  –ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا  –أ. يٝؿ٢ بطٚؾٓػاٍ
 .  446( اْظط: ابٔ عصاضٟ: ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م 121)
 . ١ٝ168 مل٪يـ صبٍٗٛ، م ( اسبًٌ املٛؾ122)

 . 445( ابٔ عصاضٟ: ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م 123)
. ضبُس عبس اهلل عٓإ: زٚي١ اإلغ٬ّ 445ابٔ عصاض٣: ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م ( 124)

ايكػِ -يف ا٭ْسيؼ )ايعكط ايجايح: عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ يف املػطا ٚا٭ْسيؼ(
ٖـ/ 1411، 2ط -َهتب١ اشباظبٞ بايكاٖط٠-ٚاْٗٝاض ا٭ْسيؼ ايهى٣ ايجاْٞ: عكط املٛسسٜٔ

 . 117. ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م 560-559ّ، م 1990
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  .377/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 398ابٔ عصاض٣: ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م ( 125)
، ساؾ١ٝ 30خباض، م . ا٭ْكاضٟ ايػبيت: اختكاض ا٭377/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، ( 126)

 .  380، ايرتمج١ ضقِ 344/ 15، ايصٖيب: هاضٜذ اإلغ٬ّ. 50ضقِ 
 . 138، ايرتمج١ ضقِ 358-357م ، 1، م8ؽ ،( اْظط: ابٔ عبس املًو: ايص127ٌٜ)
 –َهتب١ اشباظب٢  -ذبكٝل: أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ  -ابٔ اشبطٝب: اإلساط١ يف أخباض غطْاط١( 128)

، 8ؽ ،ابٔ عبس املًو: ايصٌٜ .191-190/ 4، ّ 1977/  ٖـ 1397، 1ط  -ايكاٖط٠ 
 .159-154م ، 1م

 . 994، ايرتمج١ ضقِ 372-370م ، 6ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص129ٌٜ)
َهتب١  -ذبكٝل: أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ -يف أخباض غطْاط١ ( اْظط: ابٔ اشبطٝب: اإلساط130١)

 . 203-202/ 3ّ،  1975ٖـ/  1395، 1ط  –ايكاٖط٠  -اشباظب٢
 -َهتب١ اشباظب٢ -ذبكٝل: أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ  -ابٔ اشبطٝب: اإلساط١ يف أخباض غطْاط١ (131)

  .328-326/ 1، ّ 1973ٖـ /  1393، 2ط  -ايكاٖط٠ 

 . 30-29اختكاض ا٭خباض، م  (132)

 .  267( اْظط: ضبُس املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ، م 133)
-هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ .374/ 2 ، ( اْظط: املكطٟ: أظٖاض ايطٜا134)

، ايرتمج١ ضقِ 344/ 15، . ايصٖيب: هاضٜذ اإلغ302ّ٬/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، 
ضبُس عبس اهلل عٓإ: زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ  .339/ 17. غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 380

ايكػِ ايجاْٞ: عكط -يؼ()ايعكط ايجايح: عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ يف املػطا ٚا٭ْس
  .536-535 املٛسسٜٔ ٚاْٗٝاض ا٭ْسيؼ ايهى٣، م

ابٔ . 302/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، -هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ ( اْظط:135)
زاض املٓكٛض يًطباع١  -ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ يف شنط َٔ سٌ َٔ ا٭ع٬ّ َس١ٜٓ ؾاؽ

. ا٭ْكاضٟ 377/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 432/ 2ّ،  1974ايطباط،  -ٚايٛضاق١
. ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م 182، ساؾ١ٝ ضقِ 115ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م 

118. 



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63ز )صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعس    256

 . 331م ، ا٭ْٝؼ املططا (136)
  .202-200/ 3ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، ( 137)
  . 607، ايرتمج١ ضقِ 522/ 2( هطدِ هلا ابٔ ايكانٞ يف دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 138)
  .525/ 2ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، ( 139)

 . 129-128بطْاَر ايتذٝيب، م  (140)
 . 132بطْاَر ايتذٝيب، م  (141)
 . 129بطْاَر ايتذٝيب، م  (142)
 . 384-383/ 3( اْظط: ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 143)

 . 432/ 2دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  (144)
ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م . ا٭ْكاضٟ 433/ 2، دص٠ٚ ا٫قتباؽابٔ ايكانٞ: اْظط:  (145)

ضبُس بٔ دعؿط ايهتاْٞ: غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽ ٚضبازث١ ا٭نٝاؽ مبٔ أقى . 112، ساؾ١ٝ ضقِ 54
سككٗا ٚٚنع ؾٗاضغٗا سؿٝس امل٪يـ: ز. ضبُس محع٠ عًٞ  -َٔ ايعًُا٤ ٚايكًشا٤ بؿاؽ

 ،44/ 3ز.ت،  -زٕٚ َهإ يًٓؿط -(4غًػ١ً املٛغٛع١ ايهتا١ْٝ يتاضٜذ ؾاؽ ) -ايهتاْٞ
 .1400ايرتمج١ ضقِ 

 . 268م  ،. ضبُس املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب90١ٝ/ 3، ( اْظط: ايٓاقطٟ: ا٫غتككا146)

 . 384/ 3اإلساط١،  (147)
، 54، م اختكاض ا٭خباض. ا٭ْكاضٟ ايػبيت: 433/ 2، دص٠ٚ ا٫قتباؽابٔ ايكانٞ: ( 148)

  .112ساؾ١ٝ ضقِ 
 -هٓػٝل ٚذبكٝل: ضبُس سذٞ -ٛع١ أع٬ّ املػطاَٛغ. 385/ 3( ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 149)

. ضبُس بٔ دعؿط 593 /2ّ،  1996ٖـ/  1417، 1ط  -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ
ٚقس دا٤ خًع٘ خبٝا١ْ ٚغسض َٔ . 1400، ايرتمج١ ضقِ 44/ 3، ايهتاْٞ: غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽ

 ،ّ( 1309-1302ٖـ/  708-701ا٭َري ضبُس ايجايح بٔ ا٭محط املعطٚف باملدًٛع )
سٝح ٚد٘ ابٔ عُ٘ أبٞ غعٝس ؾطز بٔ ىلمساعٌٝ بٔ ٜٛغـ بٔ ا٭محط ايصٟ زاِٖ غبت١ 

هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ  اْظط:. بأغاطًٝ٘ ٚاستًٗا ٚقب  ع٢ً بين ايععيف ْٚكًِٗ ىل  ا٭ْسيؼ



ٞٓ يف َغِبَت١               ٞٓ ْٚؿاُطٗـِ ايعًُـ ُٖس ع٢ً زٗبـٛضَبُٓـٛ ايَعَعٔؾ  257            ز. ضب

دص٠ٚ ابٔ ايكانٞ:  .303-302/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، -)ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠
اختكاض . ا٭ْكاضٟ ايػبيت: 377/ 2أظٖاض ايطٜا ،  . املكطٟ:433/ 2، ا٫قتباؽ
. ٚضادع: ٜٛغـ 82/ 3، . ايٓاقطٟ: ا٫غتككا112، ساؾ١ٝ ضقِ 54، م ا٭خباض

بريٚت،  -امل٪غػ١ ازباَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط-ؾهطٟ ؾطسإ: غطْاط١ يف تٌ بين ا٭محط
  .123، 118. ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م 38ّ، م  1982، 1ط 

  .113/ 3، يٓاقطٟ: ا٫غتككاا( 150)
 . 113/ 3، ا٫غتككا (151)
  .527-525/ 2، دص٠ٚ ا٫قتباؽابٔ ايكانٞ: ( 152)
ٚقٌٝ: أبٛ عُط.  (،1161، ايرتمج١ ضقِ 420/ 4 ( نٓاٙ بٗا ابٔ سذط يف )ايسضض ايها١َٓ،153)

  .118ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م اْظط: 
 . 113/ 3، ( ايٓاقطٟ: ا٫غتككا154)

 .154/ 8ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ،  .378-377/ 2كطٟ: أظٖاض ايطٜا ، امل (155)
ذبكٝل: ز.  -. ابٔ ايكانٞ: زض٠ اسبذاٍ يف أمسا٤ ايطدا341ٍ/ 4ابٔ اشبطٝب: اإلساط١،  (156)

، 1ط  -َٓؿٛضات زاض ايرتاخ بايكاٖط٠ ٚاملهتب١ ايعتٝك١ بتْٛؼ -ضبُس ا٭محسٟ أبٛ ايٓٛض
 . 1454ِ ، ايرتمج١ ضق335/ 3ّ،  1971ٖـ/  1391

 .1161، ايرتمج١ ضقِ 420/ 4ايسضض ايها١َٓ،  (157)
. ابٔ ايكانٞ: زض٠ اسبذاٍ، 1161، ايرتمج١ ضقِ 420/ 4ابٔ سذط: ايسضض ايها١َٓ، اْظط:  (158)

 -. َٛغٛع١ أع٬ّ املػطا377/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 1454، ايرتمج١ ضقِ 335/ 3
ضبُس بٔ هاٜٚي:  .154/ 8ا٭ع٬ّ، . ايعضنًٞ: 600/ 2هٓػٝل ٚذبكٝل: ضبُس سذٞ، 

( إٔ ا٫غتككاٚنصيو ايٓاقطٟ يف ) هاضؽب٘. ٚشنط ابٔ خًسٕٚ يف 118هاضٜذ غبت١، م 
-هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ . اْظط:عؿطٜٔ ٚغبعُا١٥ٚؾاه٘ ناْي غ١ٓ 

 . 115/ 3، . ايٓاقطٟ: ا٫غتككا327/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، 

 َكس١َ ايتشكٝل م: ع، ف.  -ايطعٝين ( بطْاَر ؾٝٛر159)

 َكس١َ ايتشكٝل م: ف، م، م.   -( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين160)
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 ( شنطٙ ابٔ َطظٚم اشبطٝب به١ٝٓ )أبٞ عبس اهلل( ؾكاٍ عٓ٘: "ايؿكٝ٘ اسبػٝب أبٛ عبس اهلل ضبُس161)
ط بٔ ايؿكٝ٘ ايط٥ٝؼ أبٞ ظنطٜا٤ ايععيف ضمح٘ اهلل". اْظط: املػٓس ايكشٝح اسبػٔ يف َآث

هكسِٜ: ز. ضبُٛز  -زضاغ١ ٚذبكٝل: ز. َاضٜا خٝػٛؽ بٝذريا  -ٚضباغٔ ٫َْٛا أبٞ اسبػٔ
 -(5غًػ١ً: ايٓكٛم ٚايسضاغات ايتاضؽب١ٝ ) -ىلقساضات املهتب١ ايٛط١ٝٓ بازبعا٥ط -بٛ عٝاز

. 329ّ، م  1981ٖـ/  1401ازبعا٥ط،  -َٓؿٛضات ايؿطن١ ايٛط١ٝٓ يًٓؿط ٚايتٛظٜع
ػٗا ابٔ اسباز ايُٓريٟ ؾكاٍ عٓ٘: "ايؿكٝ٘ اسبػٝب، ايهاهب ايباضع ٚنصيو نٓاٙ بايه١ٝٓ ْؿ

ااٝس أبٛ عبس اهلل ايععيف". اْظط: ؾٝ  ايعباا ٚىلؾان١ قساح اٯزاا يف اسبطن١ ايػعٝس٠ ىل  
 -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -زضاغ١ ٚىلعساز: ز. ضبُس بٔ ؾكطٕٚ -قػٓط١ٓٝ ٚايعاا

 .242ّ، م  1990، 1ط 
ع٢ً اإلَاض٠ َٔ بعسٙ ابٔ عُ٘ ضبُس بٔ عًٞ بٔ ايؿكٝ٘ أبٞ ايكاغِ ايصٟ نإ  ؾكس هػًب (162)

ٜعٌُ قا٥ّسا يًبشط١ٜ يف غبت١ بس٫ّ َٔ ايكا٥س ؼب٢ٝ ايطْساسٞ ايصٟ ضسٌ ىل  ا٭ْسيؼ، ٚقس 
انططبي أسٛاٍ غبت١ يف عٗسٙ، ٚاختًط ا٭َط ع٢ً بين ايععيف، ؾاْتٗع ايػًطإ أبٛ غعٝس 

. ّ 1327ٖـ/  728كٛاه٘ ىل  غبت١، ٚأغكط ىلَاض٠ ايععؾٝني غ١ٓ املطٜين ايؿطق١ ٚظسـ ب
. 327/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، -هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ اْظط:

، ايرتمج١ ضقِ 242/ 2زض٠ اسبذاٍ، . ابٔ ايكانٞ: 243-242/ 6املكطٟ: ْؿح ايطٝب، 
ََٔ ْظُين ٚىلٜ. 708 سكك٘ ٚقسّ ي٘: ز. ضبُس  -اٙ ايعَإابٔ ا٭محط: ْجري ازبُإ يف ؾعط 

. ابٔ 120ّ، م  1987ٖـ/  1407، 2ط  -بريٚت-َ٪غػ١ ايطغاي١ -ضنٛإ ايسا١ٜ
. 115/ 3ايٓاقطٟ: ا٫غتككا، . 793، ايرتمج١ ضقِ 281/ 4سذط: ايسضض ايها١َٓ، 

  .139/ 7ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 

، ايرتمج١ ضقِ 281/ ١4، ابٔ سذط: ايسضض ايهآَ. 12-11/ 3ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، ( 163)
، ايرتمج١ ضقِ 242/ 2. زض٠ اسبذاٍ، 300/ 1ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، . 793
. ٚاْظط: ايهتاْٞ: 115/ 3. ايٓاقطٟ: ا٫غتككا، 378/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 708

، . ضبُس بٔ هاٜٚي: ايٛايف با٭زا ايعطب1329ٞ، ايرتمج١ ضقِ 349/ 3غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽ، 
 .139/ 7. ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 119. هاضٜذ غبت١، م 409-410/ 2
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  .242ؾٝ  ايعباا، م  (164)
 .  329املػٓس ايكشٝح اسبػٔ، م  (165)
ايهتاْٞ: غ٠ًٛ . ٚاْظط: 300/ 1. ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 11/ 3اإلساط١،  (166)

. 119-118ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م . 1329، ايرتمج١ ضقِ 349/ 3ا٭ْؿاؽ، 
 .139/ 7ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 

 .409/ 2، . ضبُس بٔ هاٜٚي: ايٛايف با٭زا ايعطب378ٞ/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، ( 167)
 . 378/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (168)

 .300/ 1. ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 12-11/ 3ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، ( 169)
 .243 /6. ٚاْظط: املكطٟ: ْؿح ايطٝب، 120م ، ْجري ازبُإ (170)

. يهٔ ايبٝي ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ا٭بٝات ٚضز يف )دص٠ٚ 13-12/ 3( ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 171)
 ( بايكٝػ١ ايتاي300:١ٝ/ 1ا٫قتباؽ ٫بٔ ايكانٞ، 

 أقانٞ ؾاؽ يكس ؾٓتٗا    **    ٚأسسثي ؾٝٗا أَّٛضا ؾٓٝع١
ٖـ/  759-749ايػًطإ أبٛ عٓإ ؾاضؽ املطٜين )ٜٚككس به١ًُ )ؾاضؽ( يف ايبٝي ا٭خري: 

1348-1358 )ّ . 
. ضبُس 300/ 1. ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 14-12/ 3ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، ( 172)

  .139/ 7. ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 273املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ، م 
 .  793، ايرتمج١ ضقِ 281/ 4ايسضض ايها١َٓ،  (173)

ايهتــاْٞ: غــ٠ًٛ  .300/ ٠ٚ1 ا٫قتبــاؽ، ابــٔ ايكانــٞ: دــص. ٚاْظــط: 11/ 3اإلساطــ١،  (174)
ز. ضبُـس بـٔ ؾـكطٕٚ: َظـاٖط ايجكاؾـ١ املػطبٝـ١،        .1329، ايرتمج١ ضقـِ  349/ 3ا٭ْؿاؽ، 

ٖــ/  1406املػـطا،   -ايساض ايبٝها٤-زاض ايجكاؾ١-زضاغ١ يف ا٭زا املػطبٞ يف ايعكط املطٜين
ْــسيؼ يف . ز. ضبُــس عٝػــ٢ اسبطٜــطٟ: هــاضٜذ املػــطا اإلغــ٬َٞ ٚا٭227ّ، م 1985

 -زاض ايكًـِ يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع    -ّ(1465ٖــ/   869)-ّ(1213ٖـ/  610ايعكط املطٜين )
 .349ّ، م  1987ٖـ/  1408، 2ط  -ايهٜٛي
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ِٕ َتٛغط، أ٫ُٖٚا:  -اٯٕ-٫ ٜعاٍ ٖصا ايهتاا طبطّٛطا، سٝح ٜعطف َٓ٘ (175) ْػدتإ يف سذ
َٔ اغِ امل٪يـ، قؿش١، خبط أْسيػٞ سسٜح، ٖٚٞ خاي١ٝ  263، بٗا 274ر. ع. م: 

( ست٢ 1، أٍٚ صبُٛع َٔ ٚضق١ )1044ٚايجا١ْٝ: ر. ّ.:  َٔ اٯخط. -ٜػرّيا  –َٚبتٛض٠ 
   ىل  أٍٚ ايعكط ايعًٟٛ، ٚبٗا ٚضز اغِ امل٪يـ. -تٓ٘ا  -(، خبط َػطبٞ ٜطدع174ٚضق١ )

( اْظط: ضبُس ايعطبٞ اشبطابٞ: ايطب ٚا٭طبا٤ يف ا٭ْسيؼ اإلغ١َٝ٬، زضاغ١ ٚهطادِ 176)
 .  77/ 1ّ،  1988، 1ط -بريٚت  -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -كٛمْٚ

. ٚضادع: ز. ضبُس عٝػ٢ اسبطٜطٟ: هاضٜذ املػطا 329املػٓس ايكشٝح اسبػٔ، م (177)
 . 339اإلغ٬َٞ ٚا٭ْسيؼ يف ايعكط املطٜين، م 

. ٚضادع: ضبُس 307/ 1. ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 122م ، ابٔ ا٭محط: ْجري ازبُإ( 178)
 .274ْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ، م امل

 . 121ْجري ازبُإ، م  (179)

   ( بأبٞ ظٜس.113/ 3، ا٫غتككا( نٓاٙ ايٓاقطٟ يف )180)
 .313/ 3ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، . 357-356/ 2( اْظط: املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 181)
  . 398/ 2دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  (182)
 . 356/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (183)
 .357-356/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 398/ 2ايكانٞ، دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  ( اْظط: اب184ٔ)
ٖٛ: أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ىلبطاِٖٝ بٔ ؼب٢ٝ بٔ ضبُس بٔ غعٝس بٔ ضبُس بٔ ( 185)

ّ، 1261ٖـ/ 660ؾتٛح بٔ ضبُس بٔ أٜٛا بٔ ضبُس ايًدُٞ، َٔ أٌٖ ضْس٠ ٚٚيس بٗا غ١ٓ 
سٙ نإ عامّلا بايطب، ُٚعطف باسبهِٝ، ؾاْػشب يكب٘ ع٢ً ُعطف بابٔ اسبهِٝ; ٭ٕ دس ٚاي

ا٭غط٠ نًٗا، ٚنإ ابٔ اسبهِٝ ع٢ً قسض نبري َٔ ايؿه١ًٝ َٚهاضّ ا٭خ٬م، ضب٘با يًعًِ 
ٚايعًُا٤، بطع يف ايعسٜس َٔ ايؿٕٓٛ، سٝح نإ ناهّبا بًّٝػا، ٚأزّٜبا ؾاعّطا، ٚخطاّطا صبّٝسا، 

ّٖا، ُٚيكِّب أّٜها  ٖٛ بصٟ ايٛظاضهني زبُع٘ بني ايٛظاض٠ ٚايهتاب١، ٚقس هٛيف بػطْاط١ ٚخطّٝبا َؿ
-340/ 2ّ. اْظط: املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 1308ٖـ/ 708ّٜٛ عٝس ايؿطط غ١ٓ  -قت٬ّٝ  –

ايعكط ايطابع: ْٗا١ٜ ا٭ْسيؼ  -. أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ: زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ341
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ّ، م 1997ٖـ/  1417، 4ط  –ايكاٖط٠  -َٞهتب١ اشباظب -ٚهاضٜذ ايعطا املتٓكطٜٔ
462-463 . 

/ 2. ٚاْظط: ضبُس بٔ هاٜٚي: ايٛايف با٭زا ايعطبٞ، 356/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ،  (186)
. ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 597/ 2هٓػٝل ٚذبكٝل: ضبُس سذٞ،  -. َٛغٛع١ أع٬ّ املػطا402

3 /313.  
 . 82/ 1املػطا،  ( اْظط: ضبُس املْٓٛٞ: املكازض ايعطب١ٝ يتاضٜذ187)
 .980، ضقِ 167ابٔ غٛز٠: زيٌٝ َ٪ضر املػطا ا٭قك٢، م . 398/ 2، دص٠ٚ ا٫قتباؽ (188)

عُط  .1384، ايرتمج١ ضقِ 36-35/ 3، ضبُس بٔ دعؿط ايهتاْٞ: غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽٚضادع: 
، عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطبٞ .6887، ايرتمج١ ضقِ 97/ 2ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، 

1 /219.   
  .378/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ،  (189)

 . 357/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (190)

 . 359-358/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (191)
 . 371، 361/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (192)
 . 366-365/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (193)
 . 366/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (194)
 .158ٔ، م . ٚضادع: ز. ضبُس املْٓٛٞ: سهاض٠ املٛسس380ٜ-379/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (195)
 . 383/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (196)
. بُٝٓا أٚضز َٓٗا ابٔ ايكانٞ غبعني بّٝتا يف دص٠ٚ 382-380/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (197)

 .394-392م ، 2، م8، ؽ. ٚاْظط: ابٔ عبس املًو: ايص356ٌٜ-354/ 1ا٫قتباؽ، 

/ 1ٚأٚضزٖا نصيو ابٔ ايكانٞ يف دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  .392-383/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (198)
، ٚشنط إٔ ابٔ 400-395م ، 2، م8ؽ ،يف ايصٌٜ . ٚنصيو ابٔ عبس املًو348-354

 خباظ٠ مٖساٖا: امل١ُْٝٛٝ.

  .227-226/ 1، . عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطب398ٞ/ 2ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  (199)
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ي٘ ٚاعت٢ٓ  قسّ -( عبس اهلل نٕٓٛ: شنطٜات َؿاٖري ضداٍ املػطا يف ايعًِ ٚا٭زا ٚايػٝاغ200١)
َٓؿٛضات َطنع ايرتاخ ايجكايف املػطبٞ  -ب٘ ٚضهب هطامج٘ ىل  طبكات: ز. ضبُس بٔ ععٚظ

، 1ط  -)ايساض ايبٝها٤/ املػطا( ٚزاض ابٔ سعّ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع )بريٚت/ يبٓإ(
 . 1049/ 2ّ، 2010ٖـ/ 1430

 . 278/ 1اإلساط١،  (201)

 .  278/ 1اإلساط١،  (202)
 . 357/ 2ا ، أظٖاض ايطٜ (203)
 .  279/ 1اإلساط١،  (204)
 .280-279/ 1ابٔ اشبطٝب، اإلساط١،  .357/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ،  (205)
  .399/ 2ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، ( 206)
/ 1، . ٚضادع: عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطب399ٞ/ 2( اْظط: ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 207)

زاض ايهتاا ايًبٓاْٞ يًطباع١  -زم عؿٝؿٞ: ا٭زا املػطبٞ. ضبُس بٔ هاٜٚي ٚضبُس قا266
 .    231ّ، م  1960بريٚت،  -َهتب١ املسضغ١ -ٚايٓؿط

عبس اهلل . 357/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 401/ 2( اْظط: ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 208)
( إٔ ٚؾاه٘ 284/ 1بُٝٓا شنط ابٔ اشبطٝب يف )اإلساط١،  .227/ 1، نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطبٞ

، ايرتمج١ ضقِ 11/ 1ّ، ٚٚاؾك٘ ابٔ ايكانٞ يف )زض٠ اسبذاٍ،  1307ٖـ/  707ناْي غ١ٓ 
( أٚضز ي٘ َكتطؿات 400/ 2(، يهٔ ابٔ ايكانٞ يف نتاب٘ اٯخط )دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 7

ٖـ/ 708ّ،  ا ٜطدح إٔ ٚؾاه٘ ناْي غ١ٓ  1308ٖـ/  708ؾعط١ٜ ٚشنط أْ٘ أْؿسٖا غ١ٓ 
1308 .ّ 
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 ة املصادر ّاملزادع قائن

 أّاًل: املصادر:

 ّ(:1260ٖـ/  658)أبٛ بهط ضبُس بٔ عبس اهلل، ت  ابٔ ا٭ٖباض -

بريٚت،  -يبٓإ  -زاض ايؿهط يًطباع١  -ذبكٝل: ز. عبس ايػ٬ّ اهلطاؽ -ايته١ًُ يهتاا ايك١ً -
 ّ. 1995ٖـ/  1415

 – 2ط  –ايكـاٖط٠   –ضف زاض املعـا  –)دـع٤إ بتشكٝـل: ز. سػـني َـ٪ْؼ(      –اسب١ً ايػريا٤  -
1985   .ّ 

 ّ(:1404ٖـ/  807)أبٛ ايٛيٝس ىلمساعٌٝ بٔ ٜٛغـ، ت  ابٔ ا٭محط -

ََٔ ْظُين ٚىلٜاٙ ايعَـإ   -  -سككـ٘ ٚقـسّ يـ٘: ز. ضبُـس ضنـٛإ ايساٜـ١        -ْجري ازبُإ يف ؾعط 
 ّ. 1987ٖـ/  1407، 2ط  -بريٚت  –َ٪غػ١ ايطغاي١ 

 ّ(: 12ٖـ/  6بٔ عبس اهلل بٔ ىلزضٜؼ، م  )أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ ضبُس اإلزضٜػٞ -
 ّ. 2002ٖـ/  1422ايكاٖط٠،  -َهتب١ ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ-ْع١ٖ املؿتام يف اخرتام اٯؾام -
 .ّ 1907ازبعا٥ط،  -ْؿط: ٖٓطٟ بريٜؼ -ٚقـ ىلؾطٜكٝا ايؿُاي١ٝ ٚايكشطا١ٜٚ  -

 ا٭ْكاضٟ ايػبيت )ضبُس بٔ ايكاغِ بٔ ضبُس(: -
 -ذبكٝـل: عبـس ايٖٛـاا بـٔ َٓكـٛض      –ٕ بجػط غبت١ َٔ َغـيٓن اٯثـاض   اختكاض ا٭خباض عُا نا -

 ّ. 1983ٖـ/  1403، 2ط -ايطباط –املطبع١ املًه١ٝ 
 ّ(: 1362ٖـ/  764ابٔ أٜبو ايكؿسٟ )ق٬ح ايسٜٔ خًٌٝ، ت  -

زاض ؾطاْع ؾتآٜط ؾتٛهػاضت يًٓؿـط   -باعتٓا٤: ز. ىلسػإ عباؽ  -( 7ايٛايف بايٛؾٝات )ازبع٤  -
 ّ. 1991ٖـ/  1411، 3ط  -بايتعإٚ َع املعٗس ا٭ملاْٞ يٮحباخ ايؿطق١ٝ ببريٚت  -بأملاْٝا

 ّ(: 1322ٖـ/  722ايبازغٞ ايػطْاطٞ )عبس اسبل بٔ ىلمساعٌٝ، نإ سٝ٘ا غ١ٓ  -
 -ذبكٝـل: غـعٝس أعـطاا     -املككس ايؿطٜـ ٚاملٓعع ايًطٝــ يف ايتعطٜــ بكـًشا٤ ايطٜــ      -

 ّ. 1993ٖـ/  1414 ،2ط  -ايطباط  –املطبع١ املًه١ٝ 
 ّ(: 1329ٖـ/  730)ايكاغِ بٔ ٜٛغـ بٔ ضبُس بٔ عًٞ، ت  ايتذٝيب ايػبيت -
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هـْٛؼ،   -يٝبٝـا  -ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا -ذبكٝل ٚىلعساز: عبس اسبؿٝظ َٓكٛض  -بطْاَر ايتذٝيب -
1981 .ّ 

 ّ(: 1626ٖـ/  1036)أمحس بابا ايتٓبهيت، ت  ايتٓبهيت -
َٓؿٛضات ن١ًٝ  -ىلؾطاف ٚهكسِٜ: عبس اسبُٝس عبس اهلل اهلطا١َ  -سٜباز ٌْٝ ا٫بتٗاز بتططٜع اي -

 ّ. 1989، 1ط  -ططابًؼ -ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ 
 ّ(: 1366ٖـ/  768)أبٛ ايكاغِ ىلبطاِٖٝ بٔ عبس اهلل ايػطْاطٞ، ت  ابٔ اسباز ايُٓريٟ -

زضاغ١ ٚىلعـساز:   -ؾٝ  ايعباا ٚىلؾان١ قساح اٯزاا يف اسبطن١ ايػعٝس٠ ىل  قػٓط١ٓٝ ٚايعاا -
 ّ. 1990، 1ط  -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -ز. ضبُس بٔ ؾكطٕٚ 

 ّ(: 1448ٖـ/  852)ؾٗاا ايسٜٔ أبٛ ايؿهٌ أمحس بٔ عًٞ، ت  ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ -
 .ّ 1993ٖـ/  1414بريٚت،  -زاض ازبٌٝ-ايـسضض ايها١َٓ يف أعٝـإ املا٥ـ١ ايجا١َٓ -

 ّ(:    1461ٖـ/  866عبس املٓعِ، ت  اسبُريٟ )أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ -
، 2ط  –بـريٚت   -َهتب١ يبٓـإ   -ذبكٝل: ز. ىلسػإ عباؽ -ايطٚ  املعطاض يف خى ا٭قطاض  -

1984 .ّ 
 ّ(:   1374ٖـ/  776ابٔ اشبطٝب )يػإ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس اهلل، ت  -

 ايكاٖط٠.   -هتب١ اشباظب٢َ-ذبكٝل: أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ-اإلساط١ يف أخباض غطْاط١ -
 ّ.  1973ٖـ /  1393 – 2ط –ااًس ا٭ٍٚ  -
 ّ.   1974ٖـ /  1394 – 1ط –ااًس ايجاْٞ  -
 ّ. 1975ٖـ /  1395 – 1ط –ااًس ايجايح  -
 ّ. 1977ٖـ /  1397 – 1ط  –ااًس ايطابع  -
َهتبـ١ ايجكاؾـ١    -ٍ ؾبا١ْذبكٝل ٚزضاغ١: ز. ضبُس نُا -َعٝاض ا٫ختٝاض يف شنط املعاٖس ٚايسٜاض -

 ّ.   2002ٖـ/  1423ايكاٖط٠،  -ايس١ٜٝٓ 
 ايكاٖط٠، ز.ت. -ذبكٝل: ز. أمحس طبتاض ايعبازٟ -ْؿان١ ازبطاا يف ع٬ي١ ا٫غرتاا -

ًُِسٕٚ )عبس ايطمحٔ بٔ ضبُس، ت  -  ّ(: 1406ٖـ/  808ابٔ َخ
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ىبط َٚٔ عاقطِٖ َـٔ شٟٚ  هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ املػ٢ُ زٜٛإ املبتسأ ٚاشبى يف أٜاّ ايعطا ٚاي -
َطادع١: ز. غٌٗٝ  -نبط املنت ٚٚنع اسبٛاؾٞ ٚايؿٗاضؽ: أ. خًٌٝ ؾشاز٠  -ايؿإٔ ا٭نى

 ّ. 2000ٖـ/  1421يبٓإ،  -بريٚت -زاض ايؿهط -ظناض
 ّ(: 1217ٖـ/  614ابٔ َخُري ايػبيت )أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ أمحس بٔ مخري ا٭َٟٛ، ت  -

 -زاض ايؿهـط  -ذبكٝل: ز. ضبُس ضنـٛإ ايساٜـ١    -ِٗ سجاي١ ا٭غبٝا٤ هٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ عُا ْػب٘ ىليٝ -
 ّ. 1990، 1ط  -بريٚت 

 ّ(: 1374ٖـ/  748ايصٖيب )يؼ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ عجُإ، ت  -
سكك٘ ٚنبط ْك٘ ٚعًٖل عًٝـ٘: ز. بؿـاض عــٛاز     -هاضٜذ اإلغ٬ّ ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚا٭ع٬ّ  -

 ّ. 2003ٖـ/  1424، 1ط  -بريٚت-ا اإلغـ٬َٞزاض ايػـط-َعطٚف
 ّ(: 1321ٖـ/  721ابٔ ضؾٝس ايػبيت )أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عُط ايؿٗطٟ، ت  -

ايـساض   –ذبكٝل: ز. ضبُس اسببٝب بًدٛدـ١   -ىلؾاز٠ ايٓكٝح يف ايتعطٜـ بػٓس ازباَع ايكشٝح  -
 ّ. 1974هْٛؼ،  -ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط

هكـسِٜ ٚذبكٝـل:    - ب١ يف ايٛد١ٗ ايٛد١ٗٝ ىل  اسبطَني َه١ ٚطٝب١ا مجع بطٍٛ ايػ٤ٌَٝ ايعٝب١ مب -
 ّ. 1982ٖـ/  1402هْٛؼ،  -ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط -ز. ضبُس اسببٝب بًدٛد١ 

 ّ(: 14ٖـ/  8)أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ عبس اهلل، م  ابٔ أبٞ ظضع ايؿاغٞ -
زاض املٓكـٛض   -اؽ ا٭ْٝؼ املططا بطٚ  ايكططاؽ يف أخباض ًَٛى املػطا ٚهاضٜذ َس١ٜٓ ؾـ  -

 ّ. 1972ايطباط،  -يًطباع١ ٚايٛضاق١ 
 ّ(: 1505ٖـ/  911)د٬ٍ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط، ت  ايػٝٛطٞ -

زاض ايهتب ايعًُٝـ١   -زضاغ١ ٚذبكٝل: َكطؿ٢ عبس ايكازض عطا -سػٔ املككس يف عٌُ املٛيس -
 ّ. 1985ٖـ/  1405، 1ط  -يبٓإ -بريٚت –

 ّ(: 1323ٖـ/  723أبٛ ايكاغِ قاغِ بٔ عبس اهلل بٔ ضبُس ا٭ْكاضٟ، ت ابٔ ايؿاط ايػبيت ) -

ٞ   -بطْاَر بٔ أبٞ ايطبٝع - صبًـ١ َعٗـس املدطٛطـات ايعطبٝـ١،      -ذبكٝل: ز. عبس ايععٜـع ا٭ٖـٛاْ
 .270-252، م 1ّ، َر  1955

 (:ّ 1304ٖـ/  703)أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ ضبُس بٔ عبس املًو، ت ابٔ عبس املًو املطانؿٞ  -
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 ايصٌٜ ٚايته١ًُ يهتابٞ املٛقٍٛ ٚايك١ً: -

يبٓـإ،   -بـريٚت   -زاض ايجكاؾـ١   -ذبكٝل: ز. ضبُس بٔ ؾـطٜؿ١   -ايكػِ ا٭ٍٚ –ايػؿط ا٭ٍٚ  -
 ز.ت.

َطبٛعـات أنازميٝـ١    -هكسِٜ ٚذبكٝل ٚهعًٝل: ضبُس بٔ ؾـطٜؿ١   -ايكػِ ا٭ٍٚ –ايػؿط ايجأَ -
 ّ. 1984املًُه١ املػطب١ٝ، 

 ّ(: 1312ٖـ/  712)أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ ضبُس، ت بعس  مَلٖطاُنٔؿ٢ابٔ ٔعَصاض٣ ا -
 ايبٝإ املػطا يف أخباض ا٭ْسيؼ ٚاملػطا: –
ٍ     –ا٭دعا٤ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح  -  –ذبكٝل َٚطادعـ١: ز. ؽ. نـ٫ٕٛ  ٚ أ. يٝؿـ٢ بطٚؾٓػـا

 ّ.1983، 3ط  –بريٚت  –ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا 
 بريٚت، ز. ت. –ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا  –طادع١: ز. ىلسػإ عباؽ ذبكٝل َٚ –ازبع٤ ايطابع  -
ذبكٝل: ضبُس ىلبطاِٖٝ ايهتاْٞ، ضبُس بٔ هاٜٚي، ضبُس ظْٝـى،   -قػِ املٛسسٜٔ -ازبع٤ اشباَؼ -

 ّ. 1985ٖـ/  1406، 1ط -بريٚت-زاض ايػطا اإلغ٬َٞ-عبس ايكازض ظَا١َ
 ّ(:1235ٖـ/  633)أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ضبُس، ت  ايععيف ايػبيت -

قـاّ   -ىلثبات َا يٝؼ َٓ٘ بس ملٔ أضاز ايٛقٛف ع٢ً سكٝكـ١ ايـسٜٓاض ٚايـسضِٖ ٚايكـاع ٚاملـٓس       -
 -( 6ايػًػـ١ً ا٭ْسيػـ١ٝ )   -َٓؿٛضات ااُع ايجكـايف   -بتشكٝك٘ ٚربطػب٘: ز. ضبُس ايؿطٜـ 

 ّ. 1999اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠،  -أبٛ تيب 
َهتبـ١   -ذبكٝـل: ز. أمحـس ايتٛؾٝـل    -قب ايؿٝذ أبٞ ٜعع٣(زعا١َ ايٝكني يف ظعا١َ املتكني )َٓا -

 ايطباط، ز. ت.-خس١َ ايهتاا

ّ( ٚابٔ مخٝؼ )أبـٛ بهـط ضبُـس بـٔ      1238ٖـ/  636)أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عًٞ، ت  ابٔ عػهط -
 ّ(: 1241ٖـ/  639ضبُس، ت بعس 

ٞ     -أع٬ّ َايك١  - ايػـطا اإلغـ٬َٞ    زاض -هكسِٜ ٚربطٜر ٚهعًٝـل: ز. عبـس اهلل املـطابط ايرتغـ
 ّ. 1999ٖـ/  1420، 1ط  -ببريٚت ٚزاض ا٭َإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع بايطباط 

 ّ(:1267ٖـ/  666)أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس، ت  ابٔ ايؿداض ايطعٝين -
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ِ      -ذبكٝل: ىلبطاِٖٝ ؾبٛح-بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين - ٚظاض٠  -طبـع َسٜطٜـ١ ىلسٝـا٤ ايـرتاخ ايكـسٜ
 ّ. 1962زَؿل،  -ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ بػٛضٜا

 ّ(: 1616ٖـ/  1025ابٔ ايكانٞ )أمحس بٔ ضبُس بٔ أبٞ ايعاؾ١ٝ املهٓاغٞ، ت بؿاؽ  -

 -زاض املٓكـٛض يًطباعـ١ ٚايٛضاقـ١     -دص٠ٚ ا٫قتباؽ يف شنط َٔ سٌ َٔ ا٭ع٬ّ َس١ٜٓ ؾاؽ  -
 ّ. 1973ايطباط، 

ؿـٛضات زاض ايـرتاخ   َٓ -ذبكٝل: ز. ضبُس ا٭محسٟ أبـٛ ايٓـٛض   -زض٠ اسبذاٍ يف أمسا٤ ايطداٍ -
 ّ. 1971ٖـ/  1391، 1ط  -بايكاٖط٠ ٚاملهتب١ ايعتٝك١ بتْٛؼ 

 ّ(: 1407ٖـ/  810ابٔ قٓؿص ايكػٓطٝين )أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ سػٔ بٔ اشبطٝب، ت  -
َٓؿـٛضات   -اعت٢ٓ بٓؿطٙ ٚهكشٝش٘: ضبُس ايؿاغـٞ ٚأزٚيــ ؾـٛض    -أْؼ ايؿكري ٚعع اسبكري -

  ٞ غًػـ١ً   -داَعـ١ ضبُـس اشبـاَؼ بايطبـاط     -ًٝـ١ اٯزاا ن -املطنع ازباَعٞ يًبشـح ايعًُـ
 ّ. 1965(، 1ظٜاض١ٜ ) -(2ايطس٬ت )

 َ٪يـ صبٍٗٛ:  -
 -ايطبـاط  -زاض أبٞ ضقطام يًطباع١ ٚايٓؿـط  -زضاغ١ ٚذبكٝل: عبس ايكازض بٛبا١ٜ –َؿاخط ايىبط -

 ّ. 2005، 1ط 
ْؿـط   -ٚأ. عبس ايكازض ظَاَـ١ ذبكٝل: ز. غٌٗٝ ظناض  -اسبًٌ املٛؾ١ٝ يف شنط ا٭خباض املطانؿ١ٝ  -

 ّ. 1979ٖـ/  1399، 1ط  -املػطا -ايساض ايبٝها٤ -ٚهٛظٜع زاض ايطؾاز اسبسٜج١
 ّ(: 1379ٖـ/  781ابٔ َطظٚم اشبطٝب )أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس ايتًُػاْٞ، ت  -

-        ٔ زضاغـ١ ٚذبكٝـل: ز. َاضٜـا     -املػٓس ايكـشٝح اسبػـٔ يف َـآثط ٚضباغـٔ ٫َْٛـا أبـٞ اسبػـ
غًػـ١ً:   -ىلقساضات املهتب١ ايٛط١ٝٓ بـازبعا٥ط  -هكسِٜ: ز. ضبُٛز بٛ عٝاز  -ؽ بٝذريا خٝػٛ

ازبعا٥ـط،   -َٓؿٛضات ايؿطن١ ايٛط١ٝٓ يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع   -(5ايٓكٛم ٚايسضاغات ايتاضؽب١ٝ )
 ّ. 1981ٖـ/  1401

 ّ(:    1632ٖـ/  1041)أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ضبُس، ت امَلٖكط٣  -
 اض عٝا :أظٖاض ايطٜا  يف أخب -
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َطبعـ١ زبٓـ١   -ذبكٝل: َكطؿ٢ ايػكا ٚىلبـطاِٖٝ اإلبٝـاضٟ ٚعبـس اسبؿـٝظ ؾـًيب      -ازبع٤ ايجاْٞ -
 ّ. 1940ٖـ/  1359ايتأيٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، 

ذبكٝـل: ز.   - ْؿح ايطٝب َٔ غكٔ ا٭ْسيؼ ايططٝب ٚشنط ٚظٜطٖا يػإ ايسٜٔ بٔ اشبطٝـب  -
 .ّ 1968ٖـ/  1388بريٚت،  - زاض قازض -ىلسػإ عباؽ

 )أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ خايس(:   ايٓاقطٟ  -
ٟ      -ا٫غتككا ٭خباض زٍٚ املػطا ا٭قكـ٢  - زاض  -ذبكٝـل: دعؿـط ايٓاقـطٟ، ٚضبُـس ايٓاقـط

 .ّ 1954املػطا،  -ايساض ايبٝها٤ -ايهتاا

ّٔا: املزادع العزبٔة ّاملرتمجة:  ثاى

 ز. أَني هٛؾٝل ايطٝيب: -
-َٓؿـٛضات مجعٝـ١ ايـسع٠ٛ اإلغـ١َٝ٬ ايعاملٝـ١      -زضاغات يف هاضٜذ َس١ٜٓ غـبت١ اإلغـ١َٝ٬    -

 يٝبٝا، ز. ت.  -ططابًؼ
 خري ايسٜٔ ايعضنًٞ: -

زاض  -ا٭عـ٬ّ: قاَٛؽ هطادِ ٭ؾٗط ايطداٍ ٚايٓػا٤ َٔ ايعطا ٚاملػـتعطبني ٚاملػتؿـطقني    -
 ّ. 2002، َاٜٛ 15ط  -بريٚت  -ايعًِ ي٬ًُٜني 

 ز. عباؽ ازبطاضٟ: -
 .  ّ 1979، 2ط  -ايطباط -عاضف َهتب١ امل -ا٭زا املػطبٞ -

 عبس اسبٞ ايهتاْٞ: -
ذبكٝـل: ز. ىلسػـإ    -ؾٗطؽ ايؿٗاضؽ ٚا٭ثبات َٚعذِ املعـادِ ٚاملؿـٝدات ٚاملػًػـ٬ت     -

 ّ. 1982ٖـ/  1402، 2ط  -بريٚت –زاض ايػطا اإلغ٬َٞ  -عباؽ 
 عبس ايػ٬ّ بٔ عبس ايكازض بٔ غٛز٠ املطٟ: -

 1418، 1ط  -بـريٚت  -ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜـع   زاض -زيٌٝ َ٪ضر املػطا ا٭قك٢ -
 ّ. 1997ٖـ/ 

 عبس اهلل نٕٓٛ اسبػين: -
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 -َهتبـ١ املسضغـ١   -زاض ايهتـاا ايًبٓـاْٞ يًطباعـ١ ٚايٓؿـط     -ايٓبٛؽ املػطبٞ يف ا٭زا ايعطبٞ -
 ّ. 1961ٖـ/  1381، 2ط  -بريٚت 

سّ ي٘ ٚاعت٢ٓ ب٘ ٚضهـب هطامجـ٘   ق -شنطٜات َؿاٖري ضداٍ املػطا يف ايعًِ ٚا٭زا ٚايػٝاغ١ -
َٓؿٛضات َطنـع ايـرتاخ ايجكـايف املػطبـٞ )ايـساض ايبٝهـا٤/        -ىل  طبكات: ز. ضبُس بٔ ععٚظ

ٖـــ/ 1430، 1ط -املػــطا( ٚزاض ابــٔ ســعّ يًطباعــ١ ٚايٓؿــط ٚايتٛظٜــع )بــريٚت/ يبٓــإ(
2010.ّ 

 عُط ضنا نشاي١: -
ــ١    - ــب ايعطبٝ ــطادِ َكــٓؿٞ ايهت ــ٪يؿني: ه ــريٚت-ايطغــاي١ َ٪غػــ١  -َعذــِ امل ، 1ط  -ب

 .1993ّٖـ/ 1414
 ناضٍ بطٚنًُإ: -

 هاضٜذ ا٭زا ايعطبٞ: -
ضادـع ايرتمجـ١: ز. ضَهـإ عبـس      -ازبع٤ ايػازؽ: ْكً٘ ىل  ايعطب١ٝ: ز. ايػـٝس ٜعكـٛا بهـط     -

 ، ز.ت.2ط  -ايكاٖط٠  -زاض املعاضف  -ايتٛاا 
 ضبُس بٔ هاٜٚي ايطٓذٞ: -

، 1ط  –املػـطا   - ايـساض ايبٝهـا٤   -زاض ايجكاؾـ١   -ا٭قك٢ يف املػطا ايٛايف با٭زا ايعطبٞ -
1983ّ  . 

ايـساض   -زاض ايجكاؾـ١  -َٓؿـٛضات ازبُعٝـ١ املػطبٝـ١ يًتـأيٝـ ٚايرتمجـ١ ٚايٓؿـط       -هاضٜذ غـبت١  -
 . 1982ّٖـ/ 1402، 1ط  -املػطا -ايبٝها٤

 ضبُس بٔ هاٜٚي ٚضبُس قازم عؿٝؿٞ: -
 ّ. 1960بريٚت، -َهتب١ املسضغ١-باع١ ٚايٓؿطزاض ايهتاا ايًبٓاْٞ يًط-ا٭زا املػطبٞ -

 ضبُس بٔ دعؿط بٔ ىلزضٜؼ ايهتاْٞ: -
سككٗـا ٚٚنـع    -غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽ ٚضبازث١ ا٭نٝاؽ مبـٔ أقـى َـٔ ايعًُـا٤ ٚايكـًشا٤ بؿـاؽ       -

غًػ١ً املٛغـٛع١ ايهتاْٝـ١ يتـاضٜذ ؾـاؽ     -ؾٗاضغٗا سؿٝس امل٪يـ: ز. ضبُس محع٠ عًٞ ايهتاْٞ
 ت.ز. -زٕٚ َهإ يًٓؿط -( 4)
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 ضبُس سذٞ ٚآخطٕٚ: -

 .ّ 1996ٖـ/  1417، 1ط  -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -َٛغٛع١ أع٬ّ املػطا -
 ز. ضبُس ايؿطٜـ: -

-   ٞ ٕ    -غبت١ اإلغ١َٝ٬: زضاغات يف ايتاضٜذ ا٫قتكـازٟ ٚا٫دتُـاع  -َٓؿـٛضات مجعٝـ١ هطـاٚ
 ّ. 1995، 1املػطا، ط  -أمسري

 ز. ضبُس بٔ ؾكطٕٚ: -
ايــساض  -زاض ايجكاؾــ١ -ملػطبٝــ١، زضاغــ١ يف ا٭زا املػطبــٞ يف ايعكــط املــطٜينَظــاٖط ايجكاؾــ١ ا -

 ّ. 1985ٖـ/  1406املػطا،  -ايبٝها٤
 ضبُس ايعطبٞ اشبطابٞ: -

ٞ   -ايطب ٚا٭طبا٤ يف ا٭ْسيؼ اإلغ١َٝ٬، زضاغ١ ٚهطادِ ْٚكـٛم  -  -زاض ايػـطا اإلغـ٬َ
 ّ. 1988، 1يبٓإ، ط  -بريٚت 

 ز. ضبُس عٝػ٢ اسبطٜطٟ: -
ٖــ/   869)-ّ( 1213ٖــ/   610هاضٜذ املػطا اإلغـ٬َٞ ٚا٭ْـسيؼ يف ايعكـط املـطٜين )     -

 ّ. 1987ٖـ/  1408، 2ط  -ايهٜٛي -زاض ايكًِ يًٓؿط ٚايتٛظٜع -ّ( 1465
 ضبُس املععٚظٟ ٚدعؿط بٓعذٝب١: -

 .ّ 1986، 1ط  -ؾطن١ اهل٬ٍ ايعطب١ٝ يًطباع١ ٚايٓؿط -غبت١ ١ًًَٝٝٚ، ست٢ ٫ ْٓػ٢ -
 ُس املْٓٛٞ:ز. ضب -

-   ٔ داَعـ١ ضبُـس    -َٓؿـٛضات نًٝـ١ اٯزاا    -ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ يف عكط بـين َـطٜ
 .  ّ 1985ايطباط،  -اشباَؼ 

َٓؿـٛضات   -املكازض ايعطب١ٝ يتاضٜذ املػطا َٔ ايؿتح اإلغـ٬َٞ ىل  ْٗاٜـ١ ايعكـط اسبـسٜح      -
 ّ. 1983ٖـ/  1404ايطباط،  -ن١ًٝ اٯزاا ٚايعًّٛ اإلْػا١ْٝ 

ط  -املػـطا  -ايساض ايبٝهـا٤ -زاض هٛبكاٍ يًٓؿط -غًػ١ً املعطؾ١ ايتاضؽب١ٝ -سهاض٠ املٛسسٜٔ -
1 ،1989 .ّ 

 أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ: -
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 ّ. 1990ٖـ/  1411، 2ط  -ايكاٖط٠ –َهتب١ اشباظبٞ -زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ -
 ز. ٜٛغـ ؾهطٟ ؾطسإ: -

 .  ّ 1982، 1ط  -بريٚت -َع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿطامل٪غػ١ ازبا -غطْاط١ يف تٌ بين ا٭محط -

 ثالّجا: الدّرٓات:

 ز. عبس اهلل املطابط ايرتغٞ: -

 .   ّ 1989(، 3ايعسز ) –صب١ً ن١ًٝ اٯزاا بتطٛإ  –غبت١ َٔ خ٬ٍ أع٬ّ َايك١  -

 رابّعا: املزادع األديبٔة:

- E. Teres:

-"Linajas arabes en Al-Andalus", Al-Andalus, Vol. 22, (1957).  

- Fernando de La Granja: 

-
"
Fiestas cristianas en Al-Andalus

"
, Al-Andalus, Vol. 34, (1969). 
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 العالقات السياسية بني مصر وليبيا

 م0393نوفمرب  – 0391هـ /  أكتوبر 0011حمرم  – 0931خالل الفرتة من شعبان

 املقدمة:

/ أكتـوبر  ـهـ 5631شكلت الفرتة املمتدة من تولي السادات احلكم فى شعبان 
منعطفًا مهمـًا   ؛م5373/ نوفمرب عام  ـه5211م إىل املقاطعة العربية فى حمرم 5371

حيث شهدت  ،وخطريًا وحتوالت جذرية يف مسرية العالقات السياسية بني مصر وليبيا
وإن كانت على غري رغبة السادات وبإحلاح من  ،ها استمرار التعاون والوحدةفى بدايت
 ،فالصـدام  ،وترالتـ ما لبثت أن انتقلت إىل مراحل غُلب عليهـا االـالو و   ثم ،القذايف

 واالنتهاء باملقاطعة.  ،التباعدف

ومـا طـرأ عليهـا مـن      ،ويف هذه الدراسة حياول الباحث تتبـ  هـذه العالقـات   
وأهـم   ،وحتليل األسباب والعوامل الـ  أدت إىل ذلـ    ،ة الدراسةحتوالت خالل فرت

 النتائج التى أسفرت عنها هذه التحوالت. 

م إىل 5337ه/ يونيو 5637العالقات السياسية منذ حرب ربي  الثانى -متهيد
 م5371سبتمرب 47ـ/ ه5631رجب  47وفاة مجال عبد الناصر فى 

مت إغالق مضيق تـريان يف   ،م5337مايو  46/ ـه5637ربي  األول  51حبلول
، فأعلنت (5)لتصبح احلرب بني مصر وإسرائيل على األبواب ،وجه املالحة اإلسرائيلية

ولـن يـتم اسـتمدام القواعـد األجنبيـة املوجـودة بهـا         (4)ليبيا أنها ستقف جبوار مصر
وحاولت احلكومة امتصاص الغضب الشعيب بإذاعة أخبار غـري حقيقيـة عـن     ،ضدها

 ،(6)لكن هذا األمر مل يقتن  به الكـثري مـن الليبـيني     ،جليش الليـيب يف احلربمشاركة ا
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واعتصـم الطـالب    ،ولذا قام العمال الليبيون مبقاطعة الشركات األمريكية والربيطانية
لكن املظـاهرات اسـتمرت نتيجـة    ( 2)وقد تسبب ذل  يف تغيري الوزارة  ،يف جامعاتهم

فى قمة االرطـوم الـ  عدقـدت يف مجـادى األول      ملوقف املل  إدريس الذى مل يشارك
 74قـدم حـواىل    حيـث ( 1) واكتفي بالدعم املادي فقط ،م5337/ أغسطس ـه5637

وقد أثار ذلـ    (3)مليون جنيه لدعم اجملهود احلربي يف مصر وسويا وإزالة آثار احلرب
حفيظة شـرحية مـن الليبـيني خصوصـًا أوللـ  الـذين آمنـوا بأسـلوب عبـد الناصـر           

وأبرزهم عناصر داخل اجليش اللـييب تـأثروا بشـدة للـهوان الـذى أصـابه        (7)فكارهوأ
لـذا   (3)ورأوا أن ليبيا مل تؤد ما عليها من واجبات جتاه القضـايا العربيـة   ،عقب اهلزمية

كان من املتوق  أن حيدث تغيري داخل اجملتم  اللييب نلمس فيه البصمة الناصرية وهـو  
وكانـت مصـر    ،(3)5333/ الفاتح من سبتمرب عـام   ـه5633مجادى األخر  41ثورة 

وقد أيقنت القيادة املصرية أن حـدودها اممنـة    (51)أوىل الدول اعرتافًا بها ودعمًا هلا، 
 ـهـ 5633مجادى األخـر   42واجتم  عبد الناصر يف  (55)تبدأ من برقة فى لـيبيا غربًا 

الـرئيس السـورى نـور    و ،م م  الرئيس اجلزائرى هواري بومدين 5333سبتمرب  1/
 .(54)واتفقوا على تقديم الدعم الكامل للثورة ،الدين األتاسي

وبدأت الصورة تتضح بعدما طلب الثوار يف ليبيا من مصر أن تبعث موفدًا من 
وحينمـا عـاد    ،قبل عبد الناصر ومت اختيار حممد حسنني هيكل كي يقوم بهـذا الـدور  

وقـد  (56 )ـبد الناصـر   مشـكلت  أنهـم رجالـ     قال لع ،عقب لقائه بقادة الثورة الليبية
وهو األمـر الـذي    ،أوضح ذل  التعبري مدى تعلق رجال الثورة بعبد الناصر وزعامته

حتى يف املراسالت التى كانت تـتم بـني جملـس قيـادة الثـورة      (52)حرصوا على إعالنه
األوىل مـن  ولذا أمـر عبـد الناصـر يف األيـام      ،(51)قبل لقائه بهم ،الليبية وعبد الناصر

وإرسال لواء مدرعًا ومدرعتني وبعـ    ،قائد أركانه بتهدئة حرب االستنزاو ،الثورة
الغواصات إىل مرسى مطروح لصد أي حماولة تهدو إىل ضرب الثورة الليبية وإعـادة  
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/  ـه5633شوال  41 – 53وحينما زار ليبيا خالل الفرتة املمتدة من .(53)املل  إليها
كان ذل  مبثابة دعم ملكانة القـذايف وتقويـة لنفـوذه مـن      ،م5333ديسمرب  43 – 41

-53ميثاق طرابلس فى الفرتة مـن   ،وكانت أوىل بوادرها (57)أجل تثبيته فى السلطة 
 ،م بني القذافى وعبد الناصر ومنريى5333ديسمرب  47 – 41 هـ/5633شوال  53

التوقيـ  علـى ميثـاق     الوحدة( ثم مت –االشرتاكية  –احلرية ) ،ومن أهم مبادئ امليثاق
م، 5333ديسـمرب   47/  ـهـ 5633شـوال   53العمل املشرتك والسعي الوحدوي فى

وجاء يف املقدمة أن اجتماع القادة الثالثة كان ضرورة تارخيية فرضها قيام الثورات فى 
وذل  انطالقًا من أن قيام هـذه   ،كل من السودان وليبيا لتلتقي بالثورة املصرية الرائدة

د حقق حتالفًا ثوريًا وثيقًا يرتبط جذريًا حبركة النضال العربـي وتطلعاتـه إىل   الثورات ق
هزمية خمططات االستعمار والصهيونية ووصواًل إىل حتقيق التغيري االجتماعي والتقـدم  

األمر الذى يوفر الشروط املوضـوعية لتحقيـق    ،واالشرتاكية ملصلحة الشعوب العربية
عقد اجتماعـات دوريـة بيـنهم كـل أربعـة       ،اء الثالثةوقد قرر الرؤس .الوحدة العربية

أشهر ملتابعة حتقيق األهداو املوحدة لشـعوبهم واملبـادئ املعلنـة لثـوارتهم واألمـاني      
وإنشـاء جلـان    .والتطلعات ألمتهم العربية اجمليدة فـى احلريـة واالشـرتاكية والوحـدة    

ن والكامل بني الدول مشرتكة فى كافة اجملاالت لوض  األسس الكفيلة بتحقيق التعاو
فكانـت ليبيـا بـذل  أول دولـة فـى      ( 53)يعود باملنفعة املتبادلـة لشـعوبهم  الثالثة مبا مبا 

. وعلـى النقـي  مـن ذلـ  كانـت      (53)الشمال األفريقى تسعى للوحدة  مـ  مصـر   
 .   (41)وهى وحدتها م  سوريا ،الذاكرة املصرية حتوي ذكرى جتربة وحدوية فاشلة

 .  فقد كان للطرفني ما يدعوهما للتفكري فى مسألة الوحدةعلى الرغم من ذل

حيث حتولت اململكـة   ،فقد عاش الليبيون جتربة وحدوية بسيطة ،فبالنسبة لليبيا
م من احتاد فيدرالي بني ثـالث  5336أبريل عام  47/ـه5634ذو احلجة 2الليبية فى 

قيـادات الشـابة   حـرص ال  ،يضـاو إىل ذلـ    ،(45)واليات إىل مملكة موحـدة مندجمـة  
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للثورة على كسب ود عبد الناصر وطمأنتـه جتـاه نوايـاهم مـن خـالل هـذا العـر         
وكذل  إميان أغلـب أعضـاء جملـس قيـادة الثـورة بفكـر عبـد الناصـر          (44)الوحدوي

واملشـكل   ،كما النموذج الناصـري هـو املفضـل لـدى القـذايف      (46)الوحدوي العربي
 .(42)لرؤيته السياسية آنذاك

مبثابة  –من وجهة نظر الباحث  –ه االطوة الوحدوية من جانب ليبيا كانـت هذ
ألن وقـوو زعامـة حبجـم عبـد الناصـر حمليـًا        ؛مكسب كبري للقيادات الثورية الليبية

إىل جانبهم سوو يدعمهم وُيقوي من نفوذهم أمام الليبـيني واجملتمـ     ،وعربيًا ودوليًا
     .س السنوسيخاصة أنهم قد أزالو لتوهم حكم إدري ،الدولي

وذل  مـن   (41)السعي للمشاركة فى املعركة ضد إسرائيل ؛ومن األسباب أيضًا
خالل عر  القذايف على عبد الناصـر فـى أول لقـاء بينهمـا فكـرة توحيـد القـوات        

 .(43)ومساعدة مصر عسكريًا ،املسلحة بني البلدين

اسـتعادة   فــقد أصـبحت تعبلـة املـوارد العربيـة مـن أجـل        ،أما بالنـسبة ملصـر 
ويؤكـد ذلـ  أنـه عقـب وعـد       (47)األراضى العربية على رأس أولويات عبد الناصر

القذافى لعبد الناصر بتقديم عدد ال بأس به من طائرات الـمرياج مـن أجـل املعركـة    
إلــى التــدرج مـن أجــل      ،تبدلت هلـجة عبد الناصـر االــاصة بتأجـــيل الوحــدة    

م 5333هــ/ 5633م ثورتى السودان وليبيا فى عام فقد كان قيا ،وعمومًا( 43)إمتـامها
أنه قد مت فيما بعد نقل  ،وخري دليل على ذل  ،بل وعسكريًا أيضًا ،دعمًا سياسيًا ملصر

والكلية البحرية إىل ليبيا تأمينًا هلما من الطريان اإلسرائيلى  ،الكلية احلربية إىل السودان
 .(43)وغاراته اجلوية

م لثـورتى   5314يولية  46 / 5675ذو القعدة  4رة صر تبين ثووأكد عبد النا
 .(65)وإذا بثورتهما تقدمان ملصر هذا العمق االسرتاتيجى املطلوب ،(61)السودان وليبيا



 473               العالقات السياسية بني مصر وليبيا              د. ابراهيـم جـالل 

م سـعادته البالغـة بزيارتـه إىل    5371/ بداية يناير  ـه5633وأعلن فى أواخر 
افة إىل ذلـ  النصـح   باإلضـ  (64)واستعداده لتقديم كافة املساعدات التى حتتاجها  ليبيا

وكان من أهم نصائحه عـدم التعجـل فـى تـأميم      ،اواملشورة إىل القذايف عرب لقاءاتهم
حتـى تنتهـي مشـكلة القواعـد األجنبيـة       (66)وتأجيل فكرة الوحدة م  مصر ،البرتول

بيد أن القذايف  ،ألن ذل  سوو جيتذب عداء الكثريين ضد ليبيا ،واملعركة م  إسرائيل
 ،الوحدة ألنها القدر التارخيي لألمة العربية ومل يفكـر فـى العواقـب    كان يرى ضرورة

 .(62)وأنه إذا فشلت جتربة الوحدة جيب تكرارها حتى الوصول إىل اهلدو املنشود 

اجتماع وزراء خارجية  ،5371يناير  هـ/5633وأعقب ذل  فى أواخر شوال 
أشـارت بعـ  املصـادر    و (61)الدول الثالث ملناقشة االتفاق الذي أعلن فى طرابلس

 ،حيـث كانـت تـرف     ،ليبيا كانت األكثر محاسـًا بـني الـدول الـثالث     ،الليبية إىل أن
 (.63)وترف  شعار الوحدة العربية ،االتفاقيات واملعاهدات بني األمة الواحدة

م إقنـاع عبـد الناصـر بإقامـة     5371أبريل هــ/ 5631وعندما حاول فى حمـرم  
لى رفضها فـى هـذا التوقيـت؛ ألنـه رفـ  إقامـة       أصر ع ،وحدة مصرية ليبية سورية

وأن مشـاكل الوحـدة كـثرية جـدًا ومصـر       ،وحدة تكون مصر فيها الطرو األضعف
وأبلغ القذايف أنه سبق ورف  وحدة سياسـية   ،ليست فى حاجة إىل املزيد من املشاكل

ولكثرة املشاكل الداخلية  ،م  سوريا بسبب التعقيدات التى كان يفرضها حزب البعث
إىل بدء هجـوم   ،أدى افتتان ليبيا مبصر ومبعنى أدق بعبد الناصر ،، ورغم ذل (67)بها 

شرس من الصحف الغربية ال  اتهمت مصر مبحاولـة ممارسـة نفوذهـا علـى الثـورة      
الليبية كي تدعم مصر من خالل شراء األسـلحة وتقـدميها إليهـا مـن أجـل مواصـلة       

ائرات املـرياج الـ  عقـدتها ليبيـا مـ       وذل  من خالل اإلشارة إىل صفقة طـ  ،احلرب
كـل هـذه األمـور     .وال  كان من املتوق  فعاًل آنذاك اسـتمدامها فـى احلـرب    ،فرنسا

دفعت مصر إىل حماولة تقليل التعاون أو التمادي فـى عـر  املسـاعدات علـى ليبيـا      
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وخصوصـًا بعـد وهـور القالقـل داخـل       ،خوفًا من هذه االتهامات ال  ودجهـت هلـا  
 ،كما قام هواري بومـدين  (63)ط الليبية املثقفة من قوة التواجد املصري فى ليبيااألوسا

  .(63)واحلبيب بورقيبة بالتحذير من التواجد املصري هناك

من املعتقد أن ذل  راجعًا إىل خشيتهما على اجملال احليوي واجلغرايف هلما حيث 
يديولوجيـة بـني عبـد    يضـاو إىل ذلـ  االختالفـات األ    ،أنهما فى الشمال األفريقـى 

الناصر وبورقيبة فيما يتعلق بالعروبة والعالقة بالغرب وخباصة فرنسا وطبيعة العالقـة  
  .املتوترة بني الرئيسني آنذاك

وعلى الرغم من ذل  فإن القيادة السياسية فى ليبيا  مل تعر اهتمامًا كبريًا لذل  
 .(25)مصريية مؤكدة أنها ( 21)وأصرت على ضرورة تنفيذ الوحدة ،القلق

 :فيتضح فيما يلى ،أما عن نتـائج الـعمل الوحدوي بالنسبة للجانبني اللييب واملصري

بقيـادة   –خصوصًا القذايف  –جنحت الثورة الليبية فى ربط نفسها ،بالنسبة لليبيا
وكان ذل  مبثابة محاية للثورة مـن   ،تارخيية هلا وزنها فى العامل العربي وهو عبد الناصر

ورغم تعرضها حملاوالت انقالب مضـادة كـان أشـهرها فـى      ،ة ثورية مضادةأى حماول
، كمـا يدحسـب   (24)ولكـن مت القضـاء عليهـا    ،م5371يوليـو   هــ/ 5631ربي  الثانى 

وفى هذه  (26)للقيادة الليبية استضافة عبد الناصر بليبيا فى احتفاالت مل يسبق هلا مثيل
ثري من التقريظ فى حـق القـذايف ورفاقـه    ألقى خطبًا عديدة كان فيها الك ،االحتفاالت

 .(22)أعضاء جملس قيادة الثورة

 ،فقد مثل هذا العمل الوحدوي حماولة لتجديد شـباب األمـة   ،أما بالنسبة ملصر
والعائد املباشر والنتيجة األوىل منه على مصر هو إحـراز بعـ  املكاسـب العسـكرية     

 .(21)ج ال  عقدتها ليبيا م  فرنساالتى قدمتها ليبيا وعلى رأسها صفقة طائرات املريا
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وقد حدثت اجتماعات متبادلة ومباحثات خالل شهر مارس بني البلدين لدعم 
ولكـن    ( 23)وقام القذايف بزيارة القاهرة للتأكيد على هـذا املوضـوع    ،موضوع الوحدة

وأهمها موقفهما  ،حدثت اختالفات فى وجهة نظر الزعيمني بشأن بع  املوضوعات
حيـث أصـبح عبـد    ( 27)ومبادرة روجرز* ،امللكية وبع  الزعامات العربية من النظم

الناصر آنذاك أكثر هدوءًا فى انفعاالتـه جتـاه الـنظم امللكيـة الـ  كـان دائمـًا يصـفها         
ومرج  ذل  التغيري ما وجده مـن دعـم مـادي مـن بعـ  الـنظم امللكيـة         ،بالرجعية

وهـو مـا وهـر فـى      ،بـني االثـنني   ومن هنا كـان االـالو   ،(23)لصاحل القضية العربية
والدليل على ذل  ما حدث فى أخر قمة  ،تصرفات القذايف جتاه بع  امللوك العـرب
م حينمـا أعلـن القـذايف    5371 هـ/5631حضرها عبد الناصر وهى قمة الرباط فى 

غـري   ،غضبه وتهكمه على رئيـس الوزراء املغربي الذى كان يدقبل يـد امللـ  املغربـي   
ومن املرجح أن هذا املشهد الذى عده نوعًا من  .للياقة والربوتوكوالتمبال بأصول ا

قام القذايف أثنـاء اجتماعـه    ،وعقب هذا املوقف .(23)الرجعية ذكره بإدريس السنوسى
الذي  ،م  القادة العرب بليبيا أثناء احتفاالت اجلالء بتوبيخ املل  حسني مل  األردن

فاضطر القذايف إىل االعتذار له  ،ناصر ضدهرف  حضور القمة، مما أثار غضب عبد ال
على هذا األسلوب وأصبح القذايف آنذاك ميثل عبلًا علـى عبـد الناصـر بأسـلوبه غـري      

وكانت وفاة عبد الناصر مبثابة صدمة قاسـية علـى ليبيـا عامـة والقـذايف       .الدبلوماسي
 ضًا.ألنها بوفاته فقدت أكرب داعم لثورتها وللقذايف أي (11)على وجه االصوص

/أكتـوبر   ـه0939حتى حرب رمضان  0391/ أكتوبر  ـه0931العالقات السياسية من شعبان  –أواًل 

 م.0399

حيـث كانـت الـبالد ال     ،خلف عبد الناصر بوفاته تركة يصعب التعامل معهـا 
 ،وأمام السادات شوط طويل كي يعيد بناء القوات املسـلحة  تزال تنكوي بنار اهلزمية،
خاصـة فـى    ،العالقات املصرية م  ليبيا ومتابعـة الوحـدة معهـا   وفوق هذا كان ملف 
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الوقت الذي مل يقدم فيه قادة الثورة الليبية للشعب اللييب بعد مرور عام على ثـورتهم  
مما جعل من متابعة مشروع الوحدة م  مصر إجنازًا حيسـب هلـم فـى    ( 15)شيلًا ملموسًا
 حالة حتقيقه.

ألنهـا متتلـ  أمـوااًل مـن      ؛ارب م  ليبيـا وقد رأى السادات آنذاك ضرورة التق
وقد أكدت إسرائيل للواليات املتحدة األمريكيـة فـى نهايـة     ،فوائ  تصدير البرتول

م أن االحتـاد بـني ليبيـا ومصـر والسـودان      5371ديسمرب عام هـ/5631شهر شوال 
ولذا جيب على الكوجنرس التدخل لصاحل  ،وسوريا يشكل خطرًا داهمًا على إسرائيل

 .(14)ئيل ووأد هذا االطر فى مهده إسرا

وكــان فــى أســلوب الســادات انكفــاءت علــى الــذات علــى عكــس األســلوب 
فكـرة حقيقيـة للتغـيري     ،إىل جانب ذل  اسـتمد السـادات مـن اهلزميـة     ،(16)الناصرى

ويرى الباحث أن هذا الـنهج   .(12)والتبديل فى نظام احلكم خصوصًا حنو الدميقراطية
كرد فعل سري  للهزمية التى جاءت نتيجة حلكم الفـرد، ورغبـة    السياسى اجلديد جاء 

 فى توطيد محكه شعبيًا مبسحة ديقراطية.

كان يهم السادات أن يزيل من أمامـه اجملموعـة التـى     ،وعلى الصعيد الداخلي
وكـان   ،حجر عثرة أمام حكمه وقيادته للمرحلـة اجلديـدة   – من وجهة نظره –مثلت 

وعدرفـت تلـ  اجملموعـة     (11)م5375مـايو   51هــ/ 5635ربيـ  األول   45ذل  فى 
مبجموعة مايو* وعملوا على إوهار السادات بالرجل الـذى ال يرغـب فـى الوحـدة     

 .(13)جديًا

كان للسادات تصرفات جتاه الصراع العربـى اإلسـرائيلى ال    ،وإىل جانب ذل 
ق النـار  ترضى اجلانب اللييب كإعالنه استعداده فتح قناة السويس لتمديد وقـف إطـال  

علـى أن يكـون ذلـ  مرتبطـًا حبـل شـامل        ،م5375فرباير  هـ/5631فى ذو احلجة 
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وكذل  تعامله م  مبادرة روجرز التى أثارت بوادر خالو بـني ليبيـا    ،للقضية العربية
ليعـود السـادات فيسـتقبل     ،وإن كـان مل يـتم إعالنـه وأخفتـه الصـدور      ،وعبد الناصر

، مما كان له أسوأ األثر على (17)م5375مايو  هـ/5635روجرز نفسه فى ربي  األول 
 . (13)اجلانب الليبى 

فقد كان اإلطراء الذى حاز عليـه القـذايف علـى لسـان عبـد       ،أما بالنسبة لليبيا
الناصر أمام الــجماهري الليـبية مبثابة تعميد وتهيلة له أن يكون  األمـني علـى القوميـة    

 ،(31)ون من الليبـيني يرونه   الوريث الروحي لـه   ولـذا كان الكثـري ،(13) العربية   بعده

فأخذ يكـرر أسـلوبه فـى خطبـه غـري       ،ويبدو أن القذايف نفسه قد توحد م  شمصيته
بل ُعقدت املؤمترات التى كانت تنمى األسـلوب   (35)مكرتث باختالو الزمان واملكان

 .(34)والفكر الناصري

 ،لسـطح بـني الـزعيمني   كما وهرت االالفات واالختالفات الشمصـية علـى ا  
بينما كان السادات  ،وذل  حينما رأى القذايف أن السادات ليس ثوريًا بالدرجة الكافية

يرى أن القذايف   شاب تنقصه التجارب ورمبا االتزان   ووصل األمر بأن القذايف اتهمه 
 بينما كان السادات يرى أن القـذايف ال يسـعى إىل الوحـدة بقـدر     ،بأنه ال يريد الوحدة

  . (36)سعيه إىل توسي  ميدان طموحه

كانت ليبيـا تشـهد عصـفًا باألفكـار اجلديـدة التـى ابتـدعها         ،وإىل جانب ذل 
مثل فكرة   النظرية العاملية الثالثة  * وال  مل تلق رواجًا عندما مت عرضها على  ،القذايف

 .(32)م5376 هـ/5631 املصريني قبل حرب

بني هذه الدول كانت تتأثر بصـفه أساسـية   أن جمهودات التقارب  ،ومن املرجح
ــ      ــة املصــرية م ــة املواجه ــة الشــرق األوســط وطبيع ــى أزم ــات األحــداث ف مبجري

فقد أعلن السادات عن وهور االتفاق بني مصـر   ،، وعلى الرغم من ذل (31)إسرائيل
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وعلى هـذا األسـاس قـام اتفـاق      (33)والسودان وليبيا على العمل إلقامة احتاد بينهم 
 (37)ة بني دول ميثاق طرابلس من أجل مسـتقبل عربـى تشـكله اإلرادة الواعيـة    القاهر

وخـالل املـحادثات، انضم اليهم حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية فـى  
وعلى الرغم من هذا االتفاق بني الدول،  .م5371نوفمرب  47هـ/5631رمضان  43

لوجود مشاكل داخليـة   ؛النسحابحيث قامت السودان با ،تعثرت إقامة هذه الوحدة
به واختالو منريى رئيس مجهورية السودان م  رفاقه ومواطنيـه، ووـل االتفـاق بـني     
مصر وليبيا وسوريا فقط على الوحدة ووهر ذل  جليًا فى بيـان مـؤمتر رؤسـاء دول    

. ومسيـت باحتـاد اجلمهوريـات    (33)م 44/5/5375هـ/41/55/5631امليثاق فى 
م فى 5375أبريل  53/ ـه5635صفر  45إعالن هذا االحتاد فىوقد صدر  ،العربية 
فــقد اتفـق رؤسـاء     ،وتأكيدا وامتدادًا لقـرارات ميـثاق طـرابلس الــسابق (33)بنغازى

الدول الثالث على إقامة احتاد اجلمهوريات العربية بـني دوهلـم علـى أن تنضـم إليـه      
 .(71)السودان يف أقرب فرصة

حجـر  فى اتفاقهم مـن منطلقـات أساسـية تشـكل      وقد انطلق الرؤساء الثالثة
 -:وهى األساس يف بناء هذا االحتاد

 أن يكون هذا االحتاد نواة الوحدة العربية الشاملة. -أوال:

إقامة جمتم  دميقراطي اشرتاكي يتحقـق فيـه حكـم الشـعب بالشـعب ويكـون        -ثانيا:
 الشعب فيه هو سيد اجلمي  يتمت  مبقومات االشرتاكية العربية.

 (75)أن يكون هذا االحتاد األداة الرئيسة لألمة العربية فى معركة التحرير -ثالثا:

 44وقد اتفقوا على ذل  عقب اجتماع الرؤساء الثالثة يف بنغـازى بليبيـا فـى    
وعلــى صــدور مشــروع دســتور دول احتــاد  ،م5375أبريــل 57/  ـهــ5635صــفر 
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م وقـد  5375سـطس  أغ 41 هــ/ 5635رجب  1اجلمهوريات العربية يف دمشق فى 
 .(74)وق  عليه رؤسـاء الدول الثالثة

 ،فكان احتادًا تعاهـديًا أو كونفيـدرالياً   ،أما عن الطبيعة السياسية لالحتاد الثالثي
وحتـتفظ بنظامهـا السياسـي     ،تتمت  فيه الـدول األعضـاء بشمصـيتها الدوليـة كاملـة     

 .(72)الناصر وكان االختيار تنفيذًا للمشروع الذى قدمه عبد(76)والدستوري

مبثابـة   ،كان إعالن السادات عن مبادرته األوىل إلجياد حل للصراع م  إسرائيل
 ،وحاول إقناع السادات بأن كل ما متلكه ليبيا موجه فى سبيل املعركـة  ،صدمة للقذايف

 ،وجيب عقد اتفاق ثالثي على أن احلرب هى احلل الوحيد وأنه ال يوافق على مبادرته
وانتقد انتقاء إذاعـة القـاهرة للمقتطفـات     ،دة إسرائيل على العربويعدها فرضًا إلرا

كما حاول  (71)ال  تتفق م  سياسة مصر من خطب القذايف وإهمال ما يتعار  معها
إقناع مصر وسوريا بشن عمليات فدائية وتنظيم سلسلة من االشـتبكات ضـد    ،آنذاك

وملـا رفضـت    ،و  املعركـة القوات اإلسرائيلية إىل أن تستكمل قواتهما االستعداد ال
من أن ذل  سيمكن إسـرائيل مـن الـرد     ،لرؤية قادتهما ؛سوريا ومصر طلب القذايف

فانتقدت ليبيا موقف مصر وسوريا وعدته تراجعًا  ،بقوة مما جيهد االستعدادات العربية
 .(73)وافتقارًا إلرادة القتال

وكـان   ،الناصريةقيام السادات بالقضاء على ما أمساه  رجال  ،يضاو إىل ذل 
السادات أن هؤالء الرجال كانوا ضـد االحتـاد    -أو مبعنى أدق مزاعم  -من مربرات 

وأنهم اختذوا من هـذه املعارضـة وسـيلة للحـد مـن       ،الثالثى بني مصر وليبيا وسوريا
 .(77)سلطاته عن طريق تلغيم طريق الوحدة م  كل من ليبيا وسوريا

فإن هذا االتفاق مـن الناحيـة    ،ام الوحدةوعلى الرغم مما سبق والذي يؤكد إمت
حيث فشلت الوحـدة بسـبب االالفـات املصـرية      (73)الفعلية كان حبــــرًا على ورق
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الليبية التى بدأت تظهر شيلا فشيلا نتيجة للتغيري الذى طرأ على سياسة مصر االارجية 
 عقب تولي السادات احلكم فى مصر، حيث بدأت املؤشرات تكشف عن نوايـاه فـى  
التوجه والتقارب حنو الواليات املتحدة األمريكية والغرب والتى بـدأت باإلعــــالن   

والـ  كانـت كـذل  رؤيـة فرديـة لـه ختطـى فيهـا أجهزتـه           ،عن مبادرتـه االنفراديـة  
فربايــر  2 هـــ/5631ذو احلجــة  3االستشــارية أمــام جملــس الشــعب املصــري فــى 

دمها السادات كانت تعد تنازال كـبريا  . وعلى الرغم من أن املبادرة التى ق(73)م5375
إال أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة رأت أنهـا فـى       ،من وجهة نظر الدول الـــعربية 

الذى شعر بأن السادات قد  ،كما كانت مفاجلة بالنسبة لالحتاد السوفي  ،صاحل مصر
 .(31)ختطى دوره فى هذه املبادرة حلل مشكلة األزمة يف الشرق األوسط

القول أن السادات بهذا التصرو بدأ يفقد تعاطف بع  الدول العربية وميكن 
 وكذل  االحتاد السوفي .  ،-وخباصة ليبيا وسوريا وفلسطني  -معه 

ترتكز على االلتزام  ،فقد كانت رؤية القذايف إليها ،أما بالنسبة ملوقف ليبيا منها
املصرية الليبية آنـذاك إىل   وقد أدى توتر العالقات (35)بعدم تقديم تنازالت إلسرائيل 
 .(34)واقتصاره على مصر وسوريا ،انسحاب ليبيا من هذا االحتاد

فى إقامـة   -ملصلحتهما  –وعلى الرغم من توتر العالقات ورغبة من الدولتني 
م اتفاقهما علـى حتقيـق الوحـدة    5374/  ـه5634احتاد أعلنتا فى أواخر ذو القعدة 
عن طريق االستفتاء الشعيب فى البلدين على هذه  ،حدةاالندماجية الشاملة يف دولة وا

خيـــتار رئــيس مجهوريــة هــذه الـــدولة عــن طريـــق   ،ويف حالــة الـــموافقة ،االطــوة
وقد بدأت االجتماعات واملباحثـات بـني الرئيسـني عنـدما قـام       (36)االستـفتـاء أيضًا

مـايو   4/  ـهـ 5634ربيـ  األول   53القذايف بزيارة مصر فـى يـوم الثالثـاء املوافـق     
حيـث حبـث    ،م، وعندما وصل اىل مطار االسكندرية كان السادات يف استقباله5374
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ربيـ    45-53الرئيسان فى اجتماعهما باإلسكندرية والذى اسـتمر أربعـة أيـام مـن     
ــ5634األول  ــايو  2- 5/ ـه ــني   5374م ــي ب ــيم السياس ــد التنظ ــوع توحي م موض
 ـه5634ربي  األول  41م االربعاء املوافق وكان الرئيسان قد التقيا فى يو (32)البلدين
وزاروا بعـ  وحـدات األسـطول     ،م بقادة وضباط القوات البحرية5374مايو  6/ 

القى السادات خالله خطابًا أعلن فيه  أن كل شئ يسري  ،وعقدا مؤمترا معهم ،املصري
وأن  ،اوقال القذايف أن مصر هى املظلة التـى تقـى املنطقـة العربيـة كلـه      ،حسبما نريد 

واستمر حوار الرئيسني معهم أكثر  ،القوات املسلحة املصرية هى قوة التصدى احلقيقية
/  ـهـ 5634ربي  األول  45كما قام الرئيسان يف يوم االميس املوافق (31)من ساعتني

م بزيارة اجلزائر، وعندما وصــال اىل مطار اجلزائر كان فـى اسـتقباهلما   5374مايو  2
وعقب مغادرتهما اجلزائر  (33) وبدأت مباحثات القمة بينهم ،ومدين الرئيس اجلزائرى  ب
ويف نهاية هذه املفاوضـات مت   ،ثم إىل طرابلس الستكمال املفاوضات ،اجتها اىل تونس

 هــ/ 5634ربيـ  الثـانى    51إعالن بيان وحدة التنظيم السياسي بني مصر وليبيا فى 
 -ادئ رئيسة وهى:وقد تضمن هذا اإلعالن ثالثة مب ،م5374مايو  47

اإلميان بأن صيغة االحتاد االشرتاكي هى أنسب الصيغ حلشـد القـوى الشـعبية     -أوال:
 كوسيلة دميقراطية ولضمان أسرع الطرق وأكثرها أمنًا إىل التقدم.

منطلقة يف الوقـت نفسـه لبنـاء الدولـة      ،أن األمة العربية وهى تواجه العدوان -ثانيا:
 ،وتها الرئيسة من شمصيتها احلضارية املتميزةتستمد ق ،العصرية على أرضها
 53وحصيلة جتاربها الثوريـة الـ  عـربت عنهـا ثورتـا       ،ومبادئ دينها االالد

/الفـاتح   ـه5633مجادى امخر  41و ،5314يوليو م 46هـ/5675شعبان 
 م.5333من سبتمرب 



 هـ5261( ذو احلجة 36جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    433

مة العربية على أنه من الضرورى حتديد املعامل الرئيسة للنظرية ال  تطرحها األ -ثالثا:
 .(37)العامل

وهـى تشـكيل أمانـة     ،وقد أوجد هذا االتفاق وسيلة حتقيـق وحـدة التنظـيمني   
و بشـري هـوارى     ،خاصة بني كل من سيد مرعي  سكرتري أول اللجنة املركزية فى مصـر 

  -واختصت مبهمتني رئيسيتني: ،أمني عام االحتاد االشرتاكي يف ليبيا

 ؛فـصيلية لتحقيق وحـدة التنظـيم ورفعهـا إىل الرئيسـني    طوات التدراسة اال -األوىل:
 متهيدا لعرضها على قيادات التنظيم فى القطرين يف مدة أقصاها شهرين. 

حيدد املعامل الرئيسـة لنظريـة    ،إعداد مشروع دليل للعمل السياسي والتنظيمي -:الثانية
مـن   تسـتمده  ،تعرب عما تطرحه األمة العربية على العـامل مـن إسـهام ذاتـي    

 .(33)ونهجها الثوري االشرتاكي ،وقوميتها العربية ،مبادئ دينها االالد

م، إسُتكملت مباحثات مايو  5374مايو  61/  ـه5634ربي  الثانى  53وفى 
 55 هــ/ 5634ربيـ  الثـانى    61مبباحثات أخرى متـت يف طـرابلس يف    ،فى القاهرة

تري األول للجنـة  م، حيث ذهب وفد مصرى برئاسة سـيد مرعـي السـكر   5374يونيو
 55على بعد  -املركزية إىل ليبيا ليشارك يف احتفاالت اجلالء عن قاعدة  عقبة ابن ناف  

متلفة لالحتاد ومتت أربعة لقاءات م  األمانات امل - طرابلسكم يف اجلهة الشرقية من 
االشرتاكي درس فيها النظام األساسى لالحتاد االشرتاكي فى البلـدين دراسـة شـاملة    

وقد انتهت مناقشات  ،لتحديد أوجه التشابه وحبث وسائل توحيد التنظيمني السياسيني
وتقـرر   ،م5374يونيو  52 هـ/5634مجادى األول  6اللجنة املركزية يف طرابلس يف 

 57املشرتكة لتوحيد التنظيم السياسـي اجتماعاتهـا يف القـاهرة يف    أن تستأنف اللجنة 
وأن يعد تقرير شامل باالطوط الرئيسة  ،م5374يونيو م 43 هـ/5634مجادى األول 

مجـادى   45لكن هذه املباحثات استؤنفت فـى   ،لتوحيد التنظيم لعرضه على الرئيسني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
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 ،ان، االطـوط الرئيسـة  استعر  فيهـا اجلانيـ   ،(33)م 5374يوليو 4/ ـه5634األول 
وأساليب العمل يف  كال التنظيمني والتى ميكن توحيدها وإمكانية إصدار قانون موحد 

وتصــور البنــاء التنظيمــي املوحــد  ،لالحتــاد االشــرتاكي علــى مســتوى اجلمهــوريتني
وتقـرر أن   ،واملؤسسات الشعبية والدستورية ال  ميكن إقامتها علـى النطـاق القـومي   

واتفق على االطوط العامة لتوحيد التنظـيم   ،ات مستمرة بني اجلانبنيتكون هناك لقاء
 -فى البلدين وهى:

يضم مجي  أعضاء املؤمتر القومي فى مصر وأعضاء املـؤمتر   -:املؤمتر القومي العام -5
وخيـت  مبناقشـة وحبـث املسـائل      ،وجيتم  مرة كل سـتة شـهور   ،الوطين فى ليبيا

 .الداخلية فيمت  بها املؤمتر الوطين فى كل مجهوريةالقومية بينما املسائل الوطنية 

 ،وتضم أعضاء اللجنة املركزية فى كل من البلدين -:اللجنة املركزية املشرتكة -4
 وختت  ببحث املسائل القومية.

وأمـني عـام مسـاعد لشـلون      ،يرأسها أمني عام واحـد  -:األمـانة العامة املشرتكة -6
 عام مسـاعد لشـلون االحتـاد االشـرتاكي فـى      وأمني ،االحتاد االشرتاكي فى مصر

ويتبـ  األميـنني    ،وتتب  األمني العام عـدة أمانـات موحـدة لشـلون التنظـيم      ،ليبيا
 املساعدين عدد من األمانات احمللية واملكاتب املتمصصة.

م أن قرار توحيد االحتـاد  5374يوليو 3هـ/5634مجادى األول  47وأعلن فى
م فى صيغته املكتملة إىل الرئيسـني لتوقيعهمـا بوصـفهما    االشرتاكي بني البلدين سيقد

رئيسا االتـحاد االشرتاكي فى البلـدين،وأن القـرار قـد متـت صـياغته فـى ضـــــوء        
مجـادى امخـر    46املباحثات التى أجرتها األمانه االاصة بتكليف من الرئيسني. وفى 

 .(31)وهـر بيـان حـول الوحـدة بـني مصـر وليبيـا         م،5374أغسـطس  4هـ /5634
واسُتكملت املباحثات بني الطرفني وانتهت يف طرابلس بوض  أسـس تطبيـق االحتـاد    
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 7 هــ/ 5634مجـادى امخـر    43وذلـ  يف يـوم الثالثـاء املوافـق      ،بني مصر وليبيـا 
وصرح وزير اإلعالم  ،م بعد اجتماعات متواصلة استغرقت ثالثة أيام5374أغسطس
وقـد   ،االجتماع هو أخر اجتماع يف املباحثاتحممد عبد القادر حامت   أن هذا  ،املصري

كما قام القذايف باجتماع  ،مت فيه حبث األسس الالزمة لتطبيق ما جاء يف إعالن بنغازى
م  حامت يف اليوم نفسه مبقر األمانة العامة لالحتـاد االشـرتاكي العربـي فـى طـرابلس      

رابلس وصل القـذايف  وبعد عودة الوفد املصري من ط .(35)ملناقشة ما جاء فى االعالن
م لدراسـة  5374أغسـطس  43/  ـه5634رجب  41إىل القاهرة يوم الثالثاء املوافق 

حيث استمرت االجتماعات طوال اليوم وكان مـن املنتظـر أن يـتم     ،خطوات االحتاد
 ؛وقد حضر هذا االجتـماع عبد الســالم جلـود   ،إعالن ما جاء فيها  فى اليوم التالي

وعـبــد املنعم اهلوني عضو جملس  ،ورئيـس الـوزراء ،ة اللييبعضو جملس قيادة الثـور
حيث شهدت مدن وقرى ليبيا آنذاك مسريات شعبية ضـممة تطالـب    (34)قيادة الثورة

ويرددون اهلتافات احلماسية ال  تؤكد إميـان غالبيـة    ،بتحقيق الوحدة االندماجية فورا
مال ليبيا أن مجي  العمـال العـرب   كما أعلن االحتاد العام لنقابات ع ،الشعب بالوحدة

 .(36) يعربون عن آماهلم الكبرية فى حتقيق الوحدة

قام الرئيسان بسلسلة من االجتماعات استكمال فيها حبث االطـوات   ،وبالفعل
ومت االتفـاق علـى    ،واألسس واملبادئ ال  تقوم عليها الدولة اجلديـدة  ،لقيام الوحدة

 -بع  النقاط الرئيسة وأهمها:
 ن تكون عاصمة الدولة اجلديدة فى مصر.أ -5
 أن يكون نظام احلكم فى الدولة هو النظام اجلمهورى. -4

 أن يكون للدولة رئيس مجهورية يتم اختياره عن طريق االستفتاء احلر املباشر.  -6
 (.32)أن يكون فى الدولة اجلديدة سلطة قضائية واحدة وتنظيم سياسي واحد -2



 435               العالقات السياسية بني مصر وليبيا              د. ابراهيـم جـالل 

عضوًا من بني أعضاء جملس الشـعب فـى مجهوريـة     11من تكوين مجعية تأسيسية -1
 .عضوًا منتمبا من اللجان الشعبية فى اجلمهورية الليبية 11مصر، و

 -:أن حتل حمل جلنة الدفاع واألمن القومي ثالث جلان وهى -3

 جلنة الشؤون االارجية.  -6       .جلنة األمن -4       .جلنة الدفاع -5
 أحدهما يف القاهرة وامخر يف طرابلس ملتابعة قيام الوحدة  تبادل وزيرين مقيمني -7
 .(31)تكوين جملس أعلى للتمطيط وأمانة فنية ملعاونته -3

وق  الرئيسان فى اجتماع  ،وبعد إمتام املباحثات ووض  هذه النقاط فى القاهرة
ورة مببنى قيـادة الثـ   5374سبتمرب 53عقد يف الساعة الواحدة وهر يوم االثنني املوافق

، تضـمنت األسـس واملبـادئ واإلجـراءات     (33)فى طرابلس على ثالثة وثائق أساسية
 -االاصة بقيام دولة واحدة بني مصر وليبيا كما يلي:

البيان السياسـي الـذي حيـدد األسـس واألحكـام العامـة للدولـة         -:الوثيقة األوىل -
ن نظـام  وأن يكـو  ،اجلديدة فقد ن  على وجود عاصمة للدولة املوحـدة يف مصـر  

وقـد نـ  هـذا     ،وأن خيتار رئيس اجلمهورية عن طريق االسـتفتاء  ،احلكم مجهوريًا
 .البيان على فتح باب االنضمام أمام أى دولة عربية إىل الدولة املوحدة

وتضمنت تشكيل القيادة السياسية املوحدة من الرئيسني السادات  -:الوثيقة الثانية -
باختصاصاتها بصفة مؤقته ثم ينتهي تشكيلها والقذايف على أن تقوم هذه القيادة 

أنور املستشار السياسي واألمين للرئيس الراحل  وقد مت تعيني ،بقيام دولة الوحدة
أشرو مروان والنقيب امحد القصبى أمينني غري متفرغني للقيادة السياسية  السادات
 املوحدة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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تضمنت قرارات تشكيل اللجان املشرتكة لدراسة ووض  األنظمـة   -الوثيقة الثالثة: -
وقد نصـت القـرارات    ،والرتتيبات ال  يقوم على أساسها الوحدة بني مصر وليبيا

 .(37)أن يكون ثلث أعضاء كل جلنة متفرغني للعمل فيهاعلى 

وقد مت حتديد هذه اللجان وتقسيمها إىل تس  جلان مشرتكة وتتوىل هذه اللجـان  
 -االختصاصات التالية:

 -وختت  مبا يلى: :جلنة الشؤون الدستورية -أوال:
قيـادة  إعداد دراسات مقارنة عن النظم الدستورية للدول املمتلفة وتقدميها لل -5

 السياسية املوحدة.
إعداد مسودة مشروع دستور الوحدة الشاملة على ضوء املبادئ التى تضـعها   -4

 .القيادة السياسية املوحدة
حبث ما حتيله إليها القيادة السياسية املوحدة مـن موضـوعات يف جمـال عمـل      -6

 .اللجنة

 -:االت التاليةجلنة التنظيمات السياسية، وختت  بدراسة أسس توحيد اجمل -ثانيا:
 .االط الفكري والسياسي لالحتاد االشرتاكي العربي -5
 .دمج تنظيمات االحتاد االشرتاكي العربي فى كل من ليبيا ومصر -4
 .دمج أنشطة وتنظيمات الشباب فى البلدين -6
 .دمج التنظيمات املعاونة كالنقابات واالحتادات التعاونية والعمالية -2

 -:جلنة الدفاع -ثالثا:

وختت  بدراسة أسس الوحدة العسكرية وحبـث اإلجـراءات الالزمـة لتوحيـد     
 .التنظيم والتسليح والتدريب واملصطلحات والقوانني والتقاليد العسكرية
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 -:وختت  مبا يلي ،جلنة األمن -رابعا:

 .حبث مسؤولية األمن الداخلي فى ول الدولة اجلديدة وكيفية القيام بها -5
مة واألسس ال  تكفـل توحيـد أجهـزة األمـن القـومي      دراسة ووض  األنظ -4

 (.33)للدولتني على أسس موحدة فى خمتلف اجملاالت

 -وختت  مبا يلى:،جلنة الشؤون االارجية -خامسا:
 . الدبلوماسي والقنصلي والفين االارجي توحيد األنظمة االاصة بالتمثيلدراسة  -5
 .موحد للدولة اجلديدةدراسة األسس التى ُيبنى عليها تكوين متثيل  -4
حبث نتائج قيام الوحدة من جهة ارتباطات كل من البلدين باهليلات الدوليـة   -6

واإلقليمية الرمسية والشعبية وكذل  من جهة العالقات الثنائية بني كل مـن  
وجيوز هلذه اللجـان تشـكيل    (33)دولتى الوحدة والدول األخرى االستثمارية

وجيوز هلـا أن تسـتعني مبـن هلـم خـربة يف هـذه        ،جلان فرعية من بني أعضائها
 .(511)اجملاالت

وحتقيقا لألهداو واملبادئ ال  ن  عليها إعالن الـــوحدة بـني مصـر وليبيـا    
 ،م مبدينــة بنغــازي5374أغســطس 4/  ـهــ5634مجــادى امخــر  46الصــادر فــى 

م، 5374سـبتمرب  53/  ـهـ 5634شـعبان   55واإلعالن الصادر فى طرابلس بتاريخ 
وبعد االطالع على ما قدمته جلنـة الوحـدة    ،عد االطالع على قرار القيادة السياسيةوب

وتأكيـدا للوحـدة اتفـق     ،وما انتهت إليـه اللجـان مـن تقـارير ومشـروعات وقـوانني      
الرئيسان علي تنفيذ القرارات السياسية التى مت صدورها أثناء املفاوضات فـى موعـد   

وجنـح الرئيسـان يف    .(515)م5376تمرب/ األول مـن سـب   ـهـ 5634رجب  46أقصاه  
حيـث مت االتفـاق    ،وض  أسس الوحدة واللجان املشرتكة لعمل هذه الدولة اجلديـدة 

وأن تكون عاصـمة   ،والقذايف نائبه ،على أن يكون السادات هو رئيس الدولة اجلديدة
 .(514)الدولة اجلديدة هى القاهرة 
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 ،ا مل تكن سوى حرب علـي ورق ومن املالحظ أن اتفاقية الوحدة بني مصر وليبي
فلم متن  السادات من املضى قدمًا فى سياسـته التـى اسـتهدفت االبتعـاد مبصـر عـن       

يف الوقت الذى كانت فيه  ،االحتاد السوفيتى والتقرب من الواليات املتحدة األمريكية
وعلـى   ،سياسة الثورة الليبية تتعار  متاما م  سياسـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة    

كس من ذل  فقد كانت العالقات السوفيتية الليبية تشـهد تطـورا ملحووـًا ينـذر     الع
مبزيد من التقارب والتعاون بني طرابلس وموسكو، ولعل ذلـ  يؤكـد مـدى التبـاين     

، وقـد أدت  (516)واالختالو والتناق  بني السادات والقذايف فى سياستهما االارجية
/أكتـوبر   ـهـ 5636شوب حـرب رمضـان   هذه السياسة إىل سوء العالقة بينهما قبل ن

ويتضح ذل  من خالل رف  القذايف إمداد مصر بـالبرتول مـتعلاًل يف ذلـ      ،5376
بأنها ال تريد أن تدنس أر  ليبيا بأن تتمذ قرار إعادة ضخ الـبرتول إلـي الواليـات    

يوليـو سـنة    هــ/  5636ولذا قام  بزيارة مصر يف مجـادي امخـر    ،املتحدة األمريكية
وكانت ترج  اىل أن سياسة القـذايف ال   ،ناقشة أسباب االالو م  الساداتم مل5376

وكانـت مصـر    ،تقر باحلرب أو باسرتاتيجية املعركة بل كانت تدعو إلي قومية املعركـة 
تسعى يف ذل  الوقت اىل احلشد العربي وتكتيل اجلهود واستمدام سالح البرتول فى 

صر واطالعه على القواعـد العسـكرية علـي    وعلى الرغم من زيارة القذايف مل ،املعركة
بيد أنه، أعلـن يف خطاب شعيب أنه ال يقر باسرتاتيجية هذه املعركـة؛ ألنـه ال    ،الطبيعة

وعـاد إىل ليبيـا ليسـتمر فـى هجومـه علـى مصـر بكـل وسـائل           ،يتوق  هلا أى جنـاح 
 .(512)اإلعالم

ت علـى  وقد نشب خالو بسيط بني السادات والقذايف نتيجـة إصـرار السـادا   
عدم إساءة القذافى للمل  السعودى فيصل على اعتبار أنه صديقه على الرغم من أنه 

فـأعلن   ،وتطـور املوقـف بينهمـا    ،كان يعده منذ فرتة قصرية رمزًا من رمـوز الرجعيـة  
 .(511)السادات تراجعه عن قبول املنحة الليبية وانسحب من االجتماع 
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كؤه فى تطوير عالقاته بليبيا وعدم ومن املرجح أن دواف  رف  السادات أو تل
اختالو وجهات نظر الـزعيمني فمـا يتعلـق    إقامة الوحدة املصرية الليبية االندماجية

بأيديولوجيتهما وسياستهما االارجيـة، وكـذل  رفـ  السـادات حمـاوالت القـذايف       
وشعر بأن ذل  إمالء شروط من القذافى العتقـاده   ،إلقناعه بقط  عالقاته بالسعودية

وتردي عالقات ليبيا م  الغرب بصـورة   ،ن مصر هى الطرو األضعف فى الوحدةبأ
وكـان   ،خطرية نتيجة لسياسة القذايف ضد إسرائيل ودعمه للعمليات الفدائيـة ضـدها  

هذا الرتدى ميثل خطرًا على سياسة السادات التى كانت ترمـي إىل حتسـني العالقـات    
رائيل إلجيـاد تسـوية سـلمية للنـزاع     م  الواليات املتحدة األمريكية للضغط على إسـ 

م 5376هــ/ 5636فى عام  -حتى أن السادات من  حماولة ليبية  .العربى اإلسرائيلى
وقد كشف  ،لتفجري سفينة بريطانية فى البحر املتوسط كانت حتمل سياحًا من اليهود -

 .(513)السادات عن هذه احملاولة بعد تردي عالقاته بالقذافى

م، كانت هناك عدة أحـداث أدت إىل مزيـد   5376ـ/ه5636وم  حلول عام 
سقوط الطائرة الليبية علـى أر  سـيناء فـى     ،من توتر العالقات بني البلدين وأهمها

م حينما ضلت إحدى الطائرات الليبية طريقهـا وكانـت حتمـل    5376هـ/5636عام 
 من الركاب ومتكنت إسرائيل من إسقاطها فى سيناء وهى يف طريقها 555على متنها 

للقاهرة وكان ضمن الركاب وزير االارجيـة الليبـى   صـاحل بويصـري   وأمـر القـذايف       
وأخربه السادات  ،بضرب ميناء حيفا ،وقتها بضرورة الرد على إسرائيل بعمل انتقامي
وبـدا أيضـًا أن هنـاك رؤيـة ضـبابية يف       ،أن إسرائيل سـرتد بضـرب حقـول الـبرتول    

ا فى الظهور عندما ُأعلن يف ليبيـا بأنـه كـان يف    العالقات املصرية الليبية بدأت بوادره
مقدرة سالح اجلو املصري مساعدة الطائرة الليبية بينما أشار سالح اجلـو املصـري أن   

وعندما جاء يوم تشيي  جنـازة ضـحايا    .اجلو مل يكن يسمح خبروج الطائرات املصرية
 ،اهرات ليبيـة الطائرة من الليبيني الذين كانوا علـى متنهـا واسُتشـهدوا خرجـت مظـ     
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هتفت ضد مصر ووصل األمر بأن حممد صاحل بويصري جنـل وزيـر االارجيـة الليبـى     
يضـاو إىل هـذه    ،طب  منشــورات ضـد مصـر يتهمهـا بـاجلو يف مواجهـة إسـرائيل       

 ، حيث كان يبحث دائمـًا   4حماوالت القذايف إغراق الباخرة   كوين اليزابيث  ،القضايا
 وبينمـا كانـت   .يبية التى مت إسقاطها علـى أر  سـيناء  عن حماوالت الثأر للطائرة الل

إسرائيل تستعد لالحتفال بالذكرى االامسة والعشرين لتأسيس الكيان الصهيونى فـى  
مايو أستأجر عدد من أثرياء اليهود يف الواليات املتحدة األمريكية وأوربا الباخرة   51

ون  إىل ميناء أشدود اإلسرائيلى  ، لكى تسافر بهم من ميناء   شادئها ميت4كوين اليزابيث
ربيـ  األول   54وغادرت الباخرة امليناء فـى   ،  ورتبت إسرائيل إجراءات أمن مشددة

م فقام القذايف باستدعاء قائد إحدى الغواصات املصرية 5376 ،أبريل 51/ ـه5636
. هـل تسـتطي  حتديـد موقـ  البـاخرة   كـوين       ... وجه إليـه سـؤاالً  .يف ميناء طرابلس

. وسأله .؟ وأجاب الضابط املصرى أن ذل  أمر سهل؟فى البحر املتوسط 4ابيث اليز
أجاب الضابط بـأن ذلـ  ممكـن     ؟القذايف هل ميكن أن توجه إليها طوربيدين وتغرقها

وقد أصدر الضابط املصرى أوامره بـالتحرك   ،وطلب أمرًا كتابيًا نظرًا الطورة الوض 
. وعلم .سالة شفوية إىل القيادة فى مصروبعث بر .على أساس أن هناك عملية عاجلة

وتعجـب وقتهـا    .السادات بذل  فأصدر تعليماتـه بعـودة الغواصـة إىل األسـكندرية    
القذايف من األسباب ال  تؤدى إىل حتطيم الطائرة الليبية بينما يتم من  إغراق الباخرة   

 .(517)4كوين اليزابيث 

السادات بضرورة أخـذ  وجهـة    أشار إليه ،وبعدما أكد القذايف ضرورة الوحدة
فلما وجد وقتها وجهات نظر خمتلفة عاد علـى أثرهـا إىل ليبيـا وهنـاك      ،نظر املصريني

ألـف لـييب    521اقرتحوا عليه أن يتم الزحف الشعبى الليبى على مصر وأن يزحـف  
للمطالبة بالوحدة املصـرية   ؛م5376/يونيو  ـه5636لدخول مصر فى مجادى األول 

يلتحموا م  اجلماهري املصـرية الراغبـة فـى الوحـدة ويتجهـوا إىل مصـر       الليبية حبيث 
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وبالتالي مت مناقشة األمر على أن هـذا   ،مطالبني السادات بالوحدة االندماجية الكاملة
 ،الوض  سيتحول إىل وض  أمين وأن الوض  األمـين خيتلـف عـن الزحـف السياسـي     

بأنـه سيصـبح مـن املسـتحيل      وعاجلت مصر األمر برؤية أمنية وأشار بع  املصريني
على مصر أن تعار  احتالل إسرائيل لسيناء ما دامت تسمح بأن تتعر  لغزو مـن  

وانتهى األمر بعقد اجتماع ملمثلني من االحتاد االشرتاكى املصرى وممثلني عن  ،الليبيني
ليبيـًا يتوجهـون إىل    61الثورة الثقافية الليبية فى مرسى مطروح ومت اختيار وفـد مـن   

  .(513)قاهرة ملقابلة السادات وعر  موضوع الوحدة عليهال

أن اسـتقل طـائرة     -آنذاك  –بلغ إميان القذايف بضرورة الوحدة م  مصر لقد
وعنـدما عـاد    ،وكـان السـادات فـى بلـودان     ،ودون سابق موعد وهبط بها إىل مصـر 
م 5376أغسـطس   47 هـ/5636رجب  43اصطحب القذايف مليت أبو الكوم  فى  

وأكد أنه رغم صدور هذا البيان فإن الناس سـرتى أن شـيلًا مل يـتم        ،  الوحدةووق
واقرتح السادات أن تقام على حدود الدولتني حمافظة مستقطعة من األراضـى الليبيـة   
واملصرية على أن يكون حمافظها لييب من جملس قيادة الثورة ويكون مسلواًل أمـام كـل   

إىل أن رؤيته فى هـذا الصـدد كانـت ضـمن خطـة       -بعد ذل  بفرتة  –وأشار  ،منهما
وكان يرى أن تأثري ذل  علـى إسـرائيل سـيكون     ،التمويه االسرتاتيجى حلرب أكتوبر

كبريًا حبيث تدرك أننا ال نهتم آنذاك باستعادة األر  وأشار القذايف بأن هـذا الوضـ    
  .(513)يعد إجهاضًا للوحدة

ب السادات من عبد السالم طل ،م5376أكتوبر  2/  ـه5636رمضان  3ويف 
جلود الذى كان فى زيارة إىل القاهرة أن يعود إىل ليبيـا علـى الفـور إلبـالق القـذافى      

وبـرر   ،بعزم مصر على بدء احلرب ضد إسرائيل دون أن حيدد له موعد ساعة الصـفر 
ألنـه سـبق أن أخـرب     ؛السادات ذل  فيما بعد بأنه رف  إبـالق ليبيـا مبوعـد احلـرب    

فقام القـذايف   ،م بأنه ينوى احلرب فى توقيت معني5375هـ/ 5635عام القذايف فى 
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فقام الصحفى بنقل  ،بإبالق هذه املعلومات لصحفى لبنانى أثناء إجراء حديث صحفى
      (.551)هذه املعلومات إىل حممد حسنني هيكل الذى نقلها بدوره إىل السادات

م حتـى ياـارة   0399/أكتـوبر   ـهـ 0939ن عام العالقات السياسية منذ اندالع حرب رمضا –ثانيًا 

 م0399 هـ/0939السادات للقدس عام

 ،عـلي الرغم من املوقف املعلن من قبل القذايف ضد سياسة السادات االارجية
لكن هذا مل مينعه من تقديم الدعم واملساندة العسكرية واملادية ملصر وسوريا يف حرب 

ذا إىل أن سياســة مصــر كانــت ويرجــ  هــ (555)م 5376أكتوبر هـــ/5636رمضــان 
تـهدو إىل التعامل م  كافة الدول العربية دون تفرقة، وذل  مـن أجـل توطيـد روح    

لذل  أعطت أهمية كربى للـدور العربـي فـى إطـار االسـرتاتيجية       ،املصاحلة العربية
 ،هـو تنقيـة املنـال العربـي أوال     ،حيث كان اهلدو املبدئي هلا يف هذه املرحلة ،الشاملة
لزيارة السادات للدول العربية قبل املعركة الفضل يف حتقيق التضامن مبجرد بدء وكان 
كما كـان الجتمـاع القمـة العربيـة      ،ووهرت األمة العربية يف أفضل مواقفها ،احلرب

م أثره على دعم التضـامن  5376سبتمرب  51/ 5636رمضان  47لدول املواجهة يف 
اسـرتاتيجية الوحـدة ونبـذ االالفـات      بينها واالتفاق على اسـرتاتيجية موحـدة وهـى   

 .(554)والتفرق للمعركة

وقد قدمت حرب أكتوبر لنا رؤية جديدة ملغزى وحدة العمـل العربـي يف هـذا    
فعقـب أن   ،الصراع املرير ضد سياسة الصهيونية واإلمربيالية املفروضـة علـى املنطقـة   

ة وعلى رأسها سوريا قامت الدول العربي ،ُأذي  نبأ اقتحام اجليش املصري الط بارليف
كما أرسلت ليبيا ملصر لواء مـدرعًا باإلضـافة الـي     ،بإرسال الدعم العسكري واملادي

الطائرات املرياج الليبية والصواريخ الكروتال الليبية املوجودة فى اجلبهة املصرية منـذ  
لـواء   -أثناء القتـال   –كما أرسلت  (556) م5374/يوليو عام ـه5634مجادي األول 
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وقامـت بتزويـد    ،دبابـة 517و ،طـائرة مـرياج   61و ،من الدفاع اجلوي املتحرك كاماًل
مـدف  مصـري باحلاسـب     5111 وزودت ،دبابة مصرية جبهـاز الرؤيـة الليليـة   5111

وقد ذكر القذايف أنه كان يشارك بنفسه فى شـحن الصـواريخ والـذخائر     ،االلكرتوني
لت مساعدة ليبيـا إىل مصـر   حيث وص ،واألسلحة من ليبيا إلي جبهة القتال فى مصر

حيث لبوا نداء  ،وفى ذل  الوقت وقف الليبيون موقفا قويا مشرفًا ،ألف مليون دوالر
وكانـت األراضـي الليبيـة     ،مصر من إرسال األدوية واملواد الغذائية والسل  التموينية

 .(552)آنذاك معربًا للقوات املسلحة امتية من تونس واملغرب واجلزائر

 ،مينـاء طـربق   ،أنه طلب من القذافى ثالثة أشياء وهى ،ات آنذاكوأشار الساد
وأعلن أن القذايف سلم ميناء طربق أما قط  الغيـار   ،والبرتول ،ونقل سرب الطائرات

وأما عن البرتول فقد حصـلت مصـر علـى     .للطائرات فقد مت شرائها بأموال سعودية
ورأى السـادات أن   ،ةألف طن وأعادت ليبيا حامالت الـبرتول املصـرية فارغـ    311

وأكـد بأنـه أثنـاء حصـار اجلـيش       ،تصرو القذايف مرجعه أن السادات أوقف املعركة
الثالث كان الراديو الليبى يشري   ياجيش يا ثالث ثور ثور على قيادت  وأكـد القـذايف   

    .(551)أثناء املعركة أنه برئ من االطة العسكرية 

وقف اللييب تبدل أثناء احلرب، ووهر وهذا إن دل على شئ إمنا يدل على أن امل
ذل  جليًا من خالل عدم تنفيذ كافة مطالـب السـادات، ومرجـ  ذلـ  عـدم قبـول       

 القذايف بسياسة السادات جتاهه وعدم تقييم دوره بطريقة من قبله مبوضوعية.

باإلضافة الي التعاون العربـي يف اإلمـداد باألسـلحة العربيـة وهـر مـا يسـمي        
وقد اهتمت سياسة الواليات املتحـدة لفـرتة    ،(553)حرب البرتول بالتضامن العربي و

وعـدم الـزج بالعالقـات السياسـية فـى جمـال        ،بتشجي  الفصل بني النفط والسياسـة 
أما غالبية الدول األفريقية فقد وقفت  ،(557)التعامالت التجارية واملالية ولكنها مل تفلح
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  ،(553)قاتهـا الدبلوماسـية بإسـرائيل   موقف التأييد واملساندة للعرب وبادرت بقط  عال

 .(553)وبذل  جنحت الدول العربية فى هذه السياسة

فقد أصاب نشوب احلرب فى السادس من  ،على الرغم من ذل  الدعم اللييب
نتيجة لتجاهله كشري  فى احلـرب سـواء فـى     ،أكتوبر القذايف باإلحباط وخيبة األمل

وفـى اليـوم التـالي لبـدء      ،فـة موعـدها  التمطيط أو اإلعـداد للمعركـة أو حتـى معر   
العمليات العسكرية طلب من السادات أن يسمح له ببث حديث عـرب إذاعـة صـوت    

ألنه كان يريد أن تشـن الغـارات    ؛انتقد خالله خطة احلرب املصرية السورية ،العرب
أن القذايف الم السادات على جتاهـل   ،يضاو إىل ذل  ،املدمرة على املدن اإلسرائيلية

ـزة اإلعالم املصرية لدور ليبيا فى احلرب بينما اشادت بدور املل  فيصل فى كل أجه
كما أن قرار السادات فى األيام األخرية للحرب بوقـف إطـالق النـار قـد      ،النشرات

الذى عد هذا القرار مبثابة انهزامية ال مربر هلا. وكانـت أخـر    ،أدى إىل غضب القذايف
م بعـد وقـف   5376أكتـوبر  43/ ـهـ 5636ضـان  رم 61زيارة للقذايف للقـاهرة فـى   

حيث طلب من السادات أن يذهب إىل غرفة عمليـات القـوات    ،العمليات العسكرية
 ،املسلحة لرؤية أوضاع القـوات لالطملنـان علـى املوقـف العسـكرى علـى االـرائط       

غري أنه بادر بإبالق وزير الدفاع املصرى املشري أمحد إمساعيل  ،ورحب السادات بذل 
قدم للقذايف صورة عامة عن املوقف دون أن يسمح له بدخول غرفـة العمليـات   بأن ي

وبعـد   ،فشعر القذايف باإلهانة من هذا التصـرو  ،حبجة عدم وجود ما يستدعى الرؤية
إذ أوقفت  ،ذل  كان لوقف العمليات العسكرية أثره الكبري فى العالقات بني البلدين

أعادت الناقالت املصرية فارغة بعد أن بلـغ  و ،ليبيا شحن البرتول إىل مصر دون إنذار
مما اضطر مصر إىل اللجوء إىل السـعودية وغريهـا مـن     ،ألف طن 311ما قدمته ملصر 
كما طلبت ليبيا استعادة الـدبابات املائـة التـى قـدمتها      ،وكذل  إيران ،الدول العربية

ملصـرى علـى   وكذل  بدأت اإلذاعة الليبية حتر  اجليش الثالث ا ،ملصر أثناء احلرب
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/  ـهـ 5636شوال  53التمرد على قيادته بعد أن جنحت إسرائيل فى حصاره. وفى  
أبلغـه   ،أرسل القذايف إىل السادات برقية نشرتها الصحف الليبية ،م5376نوفمرب  56

فقرة  ب  مـن دسـتور احتـاد     52فيها أنه اختذ قرار احلرب والسالم منفردًا خارقًا املادة 
وأعلـن   ،التى تقر بأن ُيتمذ قرار احلرب مجاعيًا بني دول االحتـاد  اجلمهوريات العربية

 .(541)كذل  أن مصر وسوريا مل تراعيا إطالقًا كافة اختصاصات االحتاد

فإن مسائل مثل خطط احلـرب   -من وجهة نظر الباحث –والواق  وبكل جترد 
ول مبـادئ  ألن أ ،وموعد املعركة واالرائط كلها كـان جيـب أن حتـاط بالسـرية التامـة     

وخباصـة األشـماص الـذين اعتـادوا علـى       –فإبالق أى شم   ،احلرب هو املفاجأة
التصرحيات الرنانة وعدم القدرة فى أحيان كثرية علـى عـدم إفشـاء األسـرار وحـب      

أيا كان باملوعد أمـر ال   –الظهور وإنساب البطوالت لنفسه كالقذايف على سبيل املثال 
هناك كثري من احملللني جيمعون علـى أن جنـاح حـرب     والواق  أيضًا أن ،تؤمن عواقبه

 أكتوبر يرج  أساسًا إىل عنصر املفاجأة.

أن السـادات كـان    ،ولكن من األمور التى وهرت خالل هذه الفرتة وما تالها
فى بع  اإلحيان ال ُيظهر دور القذافى بالشكل الالئق ومل ُيقـيم دور ليبيـا ومواقفـه    

ر الذى أزعجه  كـثريًا وأدى إىل تـأزم العالقـات بـني     األم ،بالشكل الذى كان يرضيه
 الشمصيتني. 

/ نـوفمرب   ـه5636شوال  أية حال انعقد مؤمتر القمة العربي السادس يف ىعل
والالفـت   .(545)م بالعاصمة اجلزائرية مببادرة من سوريا ومصر وقاطعتـه ليبيـا   5376

لليبية بعد اجتـاه مصـر املتزايـد    تزايدت االالفات املصرية ا ،للنظر أنه عقب هذا املؤمتر
لتقوية عالقاتها بالواليـات املتحـدة األمريكيـة وإعطـاء دور كـبري لـوزير خارجيتهـا        
 كيسنجر  فى املفاوضات التـى جـرت آنـذاك لفـ  االشـتباك بـني القـوات املصـرية         
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الذى عارضه القذايف بشـدة انطالقـًا    ،والدعوة إىل مؤمتر جنيف ،والقوات اإلسرائيلية
وأثنى على حافظ األسد لرفضه اشرتاك سوريا فـى   ،فضه التفاو  م  إسرائيلمن ر
حتـى أن   ،وقد أوجدت هذه الظروو الفرصة ألعداء البلـدين للـدس بينهمـا    ،املؤمتر

وحاولت إغـراء الوفـد املصـري     ،إسرائيل حاولت أن حتث املصريني على ابتالع ليبيا
خـري مـن شـهر ذو القعـدة     خالل اجتماعـات جنيـف التـى بـدأت فـى اإلسـبوع األ     

حيث قدمت للوفد املصري تقريرًا وض  لـه   ،م على ذل 5376/ ديسمرب  ـه5636
ولكن األمل هذه  ،يستعر  إمكانيات ليبيا املالية والبرتولية (. أمل مصر.ليبيا)عنوانًا 

بل أمـل يقـوم علـى االسـتيالء     ،املرة مل يكن يعين وحدة األشقاء كما كان فى السابق
وقدموا ملصر التزامهم بعدم التعر  هلا إذا ما أقدمت على األخذ  ،واالحتالل بالقوة

    .(544)بنصيحتهم

أن مجيـ  األوراق بيـد    -من وجهة نظره –ويف الوقت الذى رأى فيه السادات 
رأى  ،وأن ذل  سـوو ُيغضب بع  الدول العربيـة واالحتـاد السـوفي     ،األمريكيني

لف القذايف معه اختلفًا كليًا وجزئيًا يف هـذا التوجـه   واخت ،ضرورة وقف إطالق النار
ورأى أن السادات استسلم استسالمًا كاماًل للتوجهات األمريكية عن طريق كيسـنجر  

   .(546)وبالتاىل بدأت األمور تتفاقم أكثر بني البلدين

مبثابـة تدشـني ملرحلـة     ،وبالفعل كان قبول السادات سياسة وقف إطالق النـار 
حيث كان القذايف يرى أنه جيب على  ،راحل توتر العالقات بني الرئيسنيجديدة من م

فلمــاذا يبقـى العـرب أرقـاء يـنــطوون       ،العرب أال يقبلوا أبدًا بوصاية جملس األمن
كما أعـرب عـن رفضـه للـدور األمريكـى والروسـى        ،(542)تـحت إرادة امخـرين؟ 

انزعاجه من قبـول السـادات    وكذل  أعلن عن ،اللذين يوقفان احلرب عندما يشاءان
حاول القذايف أن يوقف تأجج االالو القائم ،، ورغم ذل (541)التفاو  م  إسرائيل

م بزيارة مفاجلة ملصـر  5372م/ فرباير  5632بينه وبني السادات حينما قام فى حمرم 



 616               العالقات السياسية بني مصر وليبيا              د. ابراهيـم جـالل 

 ،ثم توجه بعدها الرئيسـان إىل السـعودية ألداء مناسـ  العمـرة     ،وعقد مباحثات معه
وبـدء صـفحة جديـدة يف     ،ما فى الكعبة املشرفة على طى صفحة االالفاتحيث أقس

  .(543)العالقات بينهما وجتاوز كل ما حدث واستلناو السري على طريق الوحدة

على الرغم من وقوو ليبيا جبانب مصر يف حـرب أكتـوبر، ميكـن القـول بـأن      
ق يف مالمح عدم الرضـا بـدأت تظهـر بـني البلـدين بسـبب عـدم حـدوث أى تنسـي         

 .(547)5376/ أكتوبر ـه5636السياسات قبل حرب رمضان 

ومن املالحظ أن العالقات بني البلدين شهدت حالة من التـأرجح والتذبـذب   
فعندما انعقد مؤمتر القمة العربية مبدينة اجلزائر قام رئـيس الوفـد    ،والتقارب والتباعد

ولقيـت تلـ     ،زائر العاصمةالليبى عبد السالم جلود بزيارة السادات مبقر إقامته باجل
وقد عدت ليبيا هذا اللقاء واملباحثات ال  جرت  ،الزيارة ارتياحًا كبريًا لدى السادات

وصـرح   ،م  السادات مبثابة خطوة على طريق  تقريـب وجهتـى النظـر بـني البلـدين     
القذايف أنه لن ييأس وأنه سوو يستمر يف االتصال م  مصر من أجل بعث احلياة فـى  

 .(543)سسات الوحدويةكل املؤ

جند أن الواليـات   ،وفى الوقت الذى كان القذافى حياول فيه التقارب م  مصر
م بإرسـال فريق خرباء 5372/  ـه5632املتحدة األمريكية قد تعهدت منذ بداية عام 

حيـث ُأثبـت أن هنـاك     ،متمص  لضمان محاية أمـن وسـالمة السـادات الشمصـية    
نظام يف مصر. ويف العام نفسـه وأثنـاء انعقـاد مـؤمتر     حماوالت ليبية لضرب وزعزعة ال

جنيف وبالتحديد فى يوم االثنني املوافـق السـاب  مـن ينـاير وكـان خمصصـًا النعقـاد        
وعندما انتهى االجتماع بعـد قرابـة ثـالث     .اجللسة االامسة جملموعة العمل العسكرية

فـد املصـرى وقـام    ساعات اقرتب الكولونيل   زيون   عضو الوفد اإلسرائيلى مـن الو 
  أرجوك أن تقرأ هـذه املـذكرة    :بتسليمه مذكرة قائاًل لرئيس الوفد املصرى فى اجللسة
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وقـد   .ليبيا  :وقد جتدون فيها شيلًا مفيدًا  . وكان عنوان املذكرة هو   أمل مصر احلقيقى
حيث  ،يؤكد فيها زيون أهمية ليبيا للسياسة املصرية ،جاءت املذكرة فى أرب  صفحات

 :د ما يلىأك

م كانـت تـدف  انـًا غاليـًا لـدعوتها إىل القوميـة       5337هـ/5637إن مصر منذ  -5
 وقد حان الوقت بالنسبة ملصر لكى حتصد مكاسب هذه السياسة.  .العربية

ومصر  .األر  وقوة العمل ورأس ااملال :أى بلد عربي يريد أن يتقدم حيتاج إىل -4
وليبيـا   .ني بسبب نق  رأس املـال ولكنها تعا ،لديها كثري من العنصرين األولني

 ببساطة لديها رأس املال.
بليـون   2،6فإن ليبيا لديها احتياطى نقدي متـوفر يزيـد عـن     ،فى الوقت احلاضر -6

إن  –م 5331 – 5372 هـ/5633 – 5632والتقديرات فى الفرتة من  .دوالر
وى أى مبتوسط سن –بليون دوالر  63دخل ليبيا من البرتول ال ميكن أن يقل عن 

 بليون دوالر. 5،1قدره 

فإن مصر تستطي  أن تشـرتى احتياجاتهـا    ،بهذا احلجم الضمم من رأمسال لييب -2
وتنشـأ   .ولن مير وقت طويل قبل أن ينضم السودان إليها .العسكرية واالقتصادية

 بذل  أمة جديدة ميكن أن تصبح قوة حقيقية يعتد بها.

ولكـن   .لتكافؤ بني هـذه الـدول  وبالطب  فإنه ميكن تصور مشاكل تنشأ من عدم ا -1
ولكـن إذا اسـتمرت    .اتصال احلدود بينها ميكن أن يساعد على حل هذه املشاكل

فإنها سوو تواجه مشاكل أكثـر تـؤدي    ،مصر كما هى امن جائعة إىل رأس املال
 إىل مآس أشد لشعبها ولكل العامل العربى.

م مشـكلة تواجـه مصـر    وعلى هذا األساس فإن اندماجًا بني مصر وليبيا هـو أهـ   -3
وإمنا حيلها   أخذ   ،إن سيناء أو أى شئ آخر ال يستطي  أن حيل مشاكل مصر .اليوم
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فإن مصر لن حتتاج إىل أن تتسـول مـن    ،وم  قيام دولة قوية ،وبهذا الوض  .ليبيا
 الغرب عودة سيناء إليها ألنها ستكون يف وض  ميكنها من إمالء شروطها.

لى هذا النحو ميكن أن متثل خطرًا على مصاحل الواليات وطبيعي أن مصر قوية ع -7
وبالتاىل فإن الواليات املتحدة سوو تكون مسـتعدة لـدف     .املتحدة فى العامل كله

 أى ان ملصر حتى تؤخر هذا االندماج.
كوسـيلة   –كذل  فإن استعداد السعودية إلعطاء تأييد اقتصادى وسياسـى ملصـر    -3

وألسـباب   –أمر مشكوك فيه ألن السعودية بالتأكيـد  هو  –لتأخري هذا االندماج 
 سوو تفعل كل ما فى وسعها لسد هذا الطريق. –بدهية 

ثم متضى املذكرة بعـد ذلـ  حبيـث تصـور ضـم ليبيـا إىل مصـر وكأنـه احلـل          
 السحرى جلمي  مشاكلها.

ولكنـه بعـث    ،ومل ُيقدم الوفد املصري على اختاذ أى قرار بشـأن تلـ  املسـألة   
ومن الغريب أن السادات وض  بقلمه خطني حتت فقرة  .كاملة إىل القاهرة بالتفاصيل

وهـى الفقـرة التـى تقـدر دخـل ليبيـا فـى         ،فى البند الثالث من املـذكرة اإلسـرائيلية  
ولكن مشهد جنيف كان ال يـزال مـلء    .بليون دوالر 63السنوات االمس القادمة بـ 

 .(543)الصورة

على قمة  –من وجهة نظر الباحث  –تدل  وهذه املذكرة إن دلت على شئ إمنا
املساومات اإلسرائيلية مـ  مصر إلغما  عينها عن مطـام  إسـرائيل الصـهيونية يف    

باإلضافة  ،واألهم من ذل  استلثار إسرائيل بسيناء كاملة ،فلسطني وامراضى املصرية
ني إىل ذل  هدفت إسرائيل من هذا املمطط مزيد من توتر العالقات بصـورة أكـرب بـ   

وكذا بني مصر وعدد من الدول العربية وخباصة امللكية التى ختشـى مـن    ،مصر وليبيا
 ،و كذا الغرب بزعامة الواليات املتحدة األمريكيـة  ،القومية العربية واالمتداد املصري

           .وكل ذل  يصب فى نهاية األمر فى صاحل إسرائيل وضد مصر
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يـدل داللـة قاطعـة     ،ى البند الثالـث ولعل وض  خطني حتت الفقرة املوجودة ف
 على أن رغبة السادات فى الزحف إىل ليبيا كان الغر  منه اقتصاديًا. 

تقابل السادات م   ،م5372يونيو  57/ ـه5632مجادى األول  47وحبلول 
مت خالل اللقاء مناقشة االوضاع على الساحة وأعلن جلود أنه  ،عبد السالم جلود

على دعم الوحدة بني مصر وليبيا والبدء فى تفعيل هذا الدور  القذايفأكيد تو ،العربية
 .(561)اىل وحدة كاملة بني البلدين يواختاذ خطوات اجيابية تؤد

ذل   ،ورغم ذل  ومما يدل على زيادة القلق املصرى من تطور الوض  فى ليبيا
 البيان املصرى الذى كـان يعرب عن قلق السلطات املصرية من تطـور األوضـاع علـي   

مجـادي  2حدودها الغربية بعد إعالن االتفاق الذى مت بني ليبيا واالحتـاد السـوفي  يف   
م، والذي كان يقضي بتزويد ليبيـا بصـفقة أسـلحة    5371مايو 51/  ـه5631األول 

وازداد قلق السـادات بعـد أن حاولـت     ،ســـوفيتية كبرية ُقدرت قيمتها ببليون دوالر
األمريكية التلميح بأن التحـالف اللـييب السـوفي      بع  الدوائر فى الواليات املتحدة
وفى ول هذه الظـروو تـدهورت العالقـات بـني      ،يشكل خطرًا على األمن املصري

 .(561)فكل هذا شكل خطرًا كبريًا على أمن وسالمة مصر ،القاهرة وموسكو

-/53/2هــ /  2/5631/ 1قد أصـدر فـى    الليبية جملس قيادة الّثورةوكان 
ــ مــذكرة  م،5371 أدلـــى بـــها  ىاحتجــاج شــديدة اللةـــهجة ضـــد التـــصرحيات الت

وقـد سـلمت    ،القـذايف  علـى  فيهـا  هوتهجمـ  ،الكويتية السـياسة السـادات لصحيفـة
 رفـ  ولكنـه   ،فـى اليـوم التـالي    يف ليبياى املذكرة إىل رئيس مكتب العالقات املصر
ت مصر مـذكرة مـن   يؤكد استالم سلطاى الذاستالمها أو التوقي  على بيان االستالم 

 .(565)جملس قيادة الّثورة 
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ومل تكتف ليبيا بذل  بل أنها بعثت مبذكرة احتجاج إىل األمانة العامــة جلامعـة   
/  ـهـ 5631-2/ 46الّدول العربيـة ذكرت فيها أن الّسـلطات املصريـة بـدأت منـذ   

ممارسـة إجـراءات تعسفيــة واسـتفزازية ضـد زوجـات اللــيبيني        ى ف م2/1/5371
 52/ ـهـ 6/1/5631قـدمت فـى    كمـا  ( 564)من العودة إىل ليبيـا نصريـات ملنعهامل
جلامعة الدول العربيـة على قيام السـلطات املصريـة مبداهمة  ًااحتجاجـم، 1/5371/

 ىالّتــاب  للمكتــب فــ ىوحظــر نشــاط القســم الصـــحف ،ىـيبلــمكتــب العالقــات ال
تدعت وزارة االارجيـة  اسـ   م53/1/5371/  ـهـ 5631/ 1/ 7وفـى  ( 566)القاهرة

مهمـة   نوأبلغته بأ ،ـيبيـة يف القاهرةلاملصرية القائم بأعمال مكتب العالقات العربية ال
كمـا أبلغتـه    ،فــرع مكـتب العالقات باإلسكندريـة قاصـرة على األعمال القنصليــة 
  .(562) بوجوب إيقاو عر  األشرطة وتوزي  الصـحف والنشرات اللـيبيـة 

 وزارة االارجية الليبيـة إىل األمانة العامـة للجامعة العربيـة فى وأشارت مذكرة
  إن مباحث أمن الدولة املصرية ألقت القـب    م1/5371/ 44/  ـه55/1/5631
ووجهت إليهم تهمة توزي  مبالغ مالية على القبائل اللـيبيــة داخـل    ،ليبيني ستةعلى 
فـى  ليبيـا كـذل     توأعلن (561) ومن املعتقد أن ذل  إلثارة الفوضى فى مصر .مصر  
( عائلة 52السـلطات املصريـة حتتجز امن )أن  ،م5371/ 2/3/  ـه42/1/5631

طلـب   ،م3/5371/ 1/   ـهـ 1/5631/ 41 وفى .(563)احلدود املصريـة   ىليبية ف
تـصال برؤسـاء  وكيل االارجية اللـيبية من السـفراء العرب يف ليبيا اال ؛أبوزيد دوردة
  .(567)ىيد موقفهم من إعرتاو السـادات بالكيان الصـهيوندوهلم لتحد

القـاهرة إثـر قيامـه بتوزيـ       ىفـ  فضـل   امللحـق الثــقايف    ى  اهلاد أبعدت مصر
 ـهـ 5631عـام   األوضـاع الداخليـة مبصـر    ىمنشورات سياسية تتضمن الّتـشكي  فـ 

 .(563)م5371/
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رنا إعالن ملا أصدم   5371/ 44/51/ ـه53/51/5631وأعلن القذايف فى 
عمــل  ىوبغريهــا ال يــنجح أ ،تــنجح ىالطـــريقة التــ ىجربــة للوحــدة وهــذه هــتال

. بعكس اإلرادات السياسيـة القائمة للثـالث .. حددنا إرادة سياسيـة واحدة.ىوحدو
 .(563)سوريا وليبيا ومصر ىحكومات املوجودة ف

بداية و5371املوافق  ـه5633وبداية  5631وقد شهد الرب  األخري من عامى 
م تصاعدا ملحووا فى احلمالت اإلعالمية واالتهامات املتبادلة بـني مصـر   5373 عام
ففي ذل  الوقت ألقت السلطات املصرية القب  على أثنى عشـر جنـديا مـن     ،وليبيا

وردت ليبيـا علـى    ،الصاعقة الليبية بتهمة التمطيط للقيام بأعمال ختريبية داخل مصر
ألغـى   كمـا  ،رة آالو من املصريني العاملني يف ليبيابأن قامت بطرد عش ،هذا التصرو

وألقت السـلطات الليبيـة القـب  علـى      ،اجلمرك الـموّحـد بني ليبيـا ومصر القـذايف
وزادت حدة االالفات بني الرئيسني وخاصة فى ول تصاعد  ،بع  العناصر املصرية

ادات بالعمالـة  حيـث اتهـم القـذايف السـ     ،محالت السباب واالتهامات املتبادلة بينهما
 .(521)وااليانة والتحالف م  اإلمربيالية األمريكية ضد ليبيا

كان رد الفعل املصرى على تهديدات ليبيا واتهامات القذافى للسـادات هادئـًا   
حتـى ال تـؤدى التـوترات بـني الطـرفني إىل مـا ال حيمـد عقبـاه بـني           ؛ويتسم بالربود

إال أن رد الفعـل جـاء    ،ومل ُيعلق عليهاولذا أهمل السادات هذه التهديدات  ،الطرفني
من خالل جريدة اجلمهورية ذات الشهرة الواسعة فى مصر حيث علقت بــ   أن مصر 

 .(525)لن تدهمل هذه التهديدات واملطالبات الليبية باملقاطعة  

م، مت القب  علـى سـبعة مـن    5373مارس  3/ هـ 5633ربي  األول  7ويف 
 ،د أنهم من الالجلني السياسيني الذين يعيشون فـى القـاهرة  اجلنود الليبيني وكان ُيعتق
وبدأت ليبيا آنذاك فى عدم السماح للمصريني بالبقاء فـى ليبيـا    ،ومت إعادتهم إىل ليبيا
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باستثناء املدرسني ومنحهم ستة أشهر لالستعداد للعودة ممـا أدى إىل تـوتر العالقـات    
ططـات حتـاك ضـده مـن أجـل القيـام       كما أشار القذايف إىل أن هنـاك خم  ،بني اجلانبني

 .(524)بانقالب عليه من خالل املصريني

ومما يدل على أن القذايف بدأ عليه الفتور من موضوع الوحدة نتيجة إلحساسـه  
/ ـهـ 41/3/5633أنـه حينمـا ُطـرح عليـه سـؤااًل فـى        ،بعدم رغبة السـادات فيهـا  

أجاب  ؟يا وليبياوأين صارت الوحدة الثالثية بني مصر وسور ،م وهو57/3/5373
 .(526) هذا االّتحاد ولد ميتا وال أسف عليه  بأن

حذر السادات السوفييت من منحهم أى دعم ليبيا مـن   ،وخالل مؤمتر صحفي
وأدعـى أن القـذايف اتفـق مـ  موسـكو علـى مـنح االحتـاد          ،شأنه التأثري علـى مصـر  

 ،عسـكرية  ألف جنيه اسرتلينى من أجل دعـم ليبيـا بـأجهزة ومعـدات     55السوفيتى 
وصرح أن الضباط العسكريني املصريني هم الذين ضربوا القـوات العسـكرية الليبيـة    

وأن اجلـيش   ،وأن الليبيني لن يستطيعوا استمدام هذه األجهزة واملعدات ،فيما مضى
وأنه سـوو يسـتمدم بعـد ذلـ  األجهـزة       ،الليبى ليس لديه القدرة على استمدامها

  .(522)كيلو مرت 4111واملعدات ملسافة 

ألقت الّسـلطات املصرية القب  على ،م43/3/5373 /ـه5/7/5633 وفى
وفى  ،رئيس مكتب العالقات اللييب بالوكالة يف القاهرة بتهمة توزي  كتب ومنشورات

 .(521)ـييب   ميلود الصـديق  لطردت مصر السـفري ال ،من الشهر نفسه 61

خـالل القصـر امللكـى يف    وفى ذل  الوقت تلقى السادات من االسرئيليني من 
فسارع بإرسـال مـدير املمـابرات     ،املغرب أن لديهم معلومات عن مؤامرة ليبية ضده

العسكرية املصرية إىل الرباط حيث التقى هنـاك بـرئيس املوسـاد الـذى أعطـاه قصـة       
وبناء على هذه املعلومات  ،تفصيلية عن املؤامرة ال  يدبرها القذايف الغتيال السادات
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فـإن الطـائرات املصـرية قامـت      ،وملـدة أسـبوع كامـل    ،ت حربًا على ليبياشن السادا
وقاسى الشعب اللييب واجليش الليبى   ،بقصف مواق  ليبية على احلدود ووراء احلدود

وكـذل  عـدد كـبري مـن املصـريني الـذين كـانوا يعملـون          ،من هذه احلرب االاطفـة 
 .(523)ويعيشون يف ليبيا آنذاك 

من خالل ف ،إىل معلومة فعلية بشأن موضوع هذه املؤامرة نتيجة ألننى مل أصلو
عـن   -وهـو  د. راقـى حممـد     –حوارى م  أحد أساتذة التاريخ من األخوة الليبـيني  

وضرورة الوصول إىل معلومات بشأن موضوع مؤامرة القذافى بشأن اغتيال السادات 
ذا املوضـوع مت  ىل أنه يف احلقيقة هنال  بع  االقـوال حـول هـ   إأشار  ،هذا املوضوع

ن القذايف حاول اغتيال شمصيات أتداوهلا يف الشارع اللييب ليست مؤكدة لكن األكيد 
ن أ... ومثـل منصـور الكيميـا   نيات عيليبية معارضة كانت متواجدة مبصر يف فرتة السب

  .العالقة بني القذايف والسادات اصابها توتر كبري آنذاك

مـن خـالل    ،ف مـ  االحتـاد السـوفيتى   قامت ليبيا فى العام نفسه بالتحـال كما
اتفاقيات عديدة وتوريد سـالح وتعـاون فـى كافـة اجملـاالت وبالتـاىل أصـبح االحتـاد         
السوفيتى موجودًا على حدود مصر الغربية وعلى مناب  النيل األثيوبية حبيث اسـتطاع  
أن يرسل رسالة قوية إىل مصر أنه خبروجها من املعسكر الشـرقى يعنـى ذلـ  تهديـد     

خطـري   وأدركت أثيوبيا آنذاك أن العالقات املصرية الليبية متـر مبنعطـف   ،ها القومىأمن
وبالتالي سعت إلقامة حتالف قوى يضمها واالتــحاد السـوفيتى وليبيـا حبيـث ميكـن      

وبالتالي قامت ليبيا بتدريب ومساعدة الثوار  ،االلتفاو حول السياسة املصرية اجلديدة
وقـام   ،كما قدمت هلم أثيوبيا السـالح  ،تحالف م  مصراملهديني فى مواجهة منريى امل

الثوار املهديون باهلجوم على السودان حملاولة إسقاط نظام منريى لكـى يصـبح النظـام    
لكـن   ،اجلديد شوكة فى وهر مصر فى إطار بعدها االسرتاتيجى مـن ناحيـة اجلنـوب   

يـث قـام الـرئيس    واستمر هذا التحالف اللييب األثيوبي آنـذاك ح  ،اهلجوم باء بالفشل
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 ،م التقى فيها بالقذايف5373/هـ 5633األثيوبى  منجستو هيال مرييام  بزيارة ليبيا عام 
وعلى أثر ذل  قام وفد لييب بزيارة أديس أبابا ووق  ست اتفاقيات وبروتوكول تعاون 

كما قدمت ليبيا دعمًا للحكومة العسكرية األثيوبيـة  وأمـدتها بـالبرتول كمـا      ،جتاري
وبـدا فـى    .على متويل شحنات أسلحة واردة هلا من االحتاد السوفيتى ألثيوبياوافقت 

 ،األفق أن هناك تهديدًا ألمن مصر القومى فى القرن األفريقى وعند حدوده اجلنوبيـة 
وعلى ضوء ذل  بدأت املواجهة املصرية الليبية خترج عن نطاق املناوشـات السياسـية   

الغربية داخـل األراضـى الليبيـة وحتطـم بعـ       إىل املناوشات العسكرية على احلدود 
املنشآت العسكرية التى أدركت مصر أنها ميكـن أن تهـدد أمنهـا القـومي وبعـد إمتـام       

ألـف   61حيث سحبت ما يقرب من ( 527)العملية انسحبت فورًا من األراضى الليبية
وقـد   ،جندى من احلدود الليبية وأرسلتهم إىل منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء

كان هذا االنسحاب من وجهة نظر البع  مبثابة بداية حملاولة تدشني عالقة طيبة بـني  
 .(523)البلدين 

مت اتهام ثالثة ليبيني بتنفيذ  ،م5373أغسطس  41/ ـه5633شعبان  61وفى 
 ،خمطط الغتيال أحد السياسيني الليبـيني الـذين مت نفـيهم وكـان يعـيش مبصـر آنـذاك       

ية أن القذايف نتيجة لكراهيته إلسرائيل وعدم إدراكـه لطبيعـة   وأشارت احلكومة املصر
السياسة فإنه ال يتورع فى اختاذ أية خطوات تدمريية حتى وإن كانت اغتياالت وقتـل  

 .(523)من أجل حتقيق رغباته وطموحاته 

لكـن   ،على الرغم من وهور الفتور فيما يتعلق بالعالقات الرمسية بني البلدين
كانت ال تزال موجودة بني اثنني مليون ليبى وثالاائة ألف مصـرى  العالقات الودية 

ــا ويعملــون فــى احملــالت   ــى فــى ليبي ــة العنصــر األجنب ــب ،يشــكلون غالبي  ،واملكات
.(511) واملؤسسات احلكومية املمتلفة
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وهذا إن دل على شئ إمنا يدل على أن  العالقات دائمًا ال تتأثر على املسـتوى  
وذل  نتيجة لغياب الدميقراطيات  ،دائمًا على املستوى الرمسىولكنها تتأثر  ،الشعبى

 فى العامل العربى وطغيان القرارات الفردية الفوقية.  

مطاب السياسى كان من أهم السمات البارزة لل ،م5377 هـ/5637م  بداية 
 / ـه45/1/5637وفى ،تبادل االتهامات ولغة السباب والشتائم ،هو اللييب املصرى

 .(515)مت اقتحام مكتب العالقات املصرى بطرابلس وحتطيم حمتوياته ،م3/1/5377

/  ـهـ 5637من خالل ذل  كان واضـحا خـالل النصـف الثـانى مـــن عـام       
، حيـث زادت  (514)م أن العالقات بني مصر وليبيا مقبلة علـى مرحلـة خطـرية   5377

مـصر ختض  وأن  ،اتهامات القذايف للسادات ووصمه بأنه عميل املمابرات األمريكية
وأن هناك حتالفًا بـني نظـام السـادات     ،للهيمنة األمريكية عسكريأ وسياسيأ واقتصاديأ

على اجلانب امخر  ،والواليات املتحدة األمريكية ضد الشعب املصري واألمة العربية
  .(516)تصاعدت احلملة اإلعالمية ضد القذايف 

ذى عـاد بـه مـن    وفى ذل  الوقت حينما أحـس السـادات بـأن االطملنـان الـ     
توصـل   .واشنطن بعد مباحثات كامب ديفيد بشأن حتسني أوضـاع مصـر راح يتبمـر   

وفى ذهنه أن حيتـل واليـة   برقـة       ،خطر له أن يغزو ليبيا .فجأة إىل حل بالغ االطورة
  .على احلدود الشرقية ملصر والتى بها معظم مناب  البرتول

وكانـت   .ية العسـكرية  مقدمـة أوىل  السوفيت –كانت املبالغة فى الصفقة الليبية 
االطوة التالية هى اإلشارات املتكررة بأن هذا احلجم من السالح على اجلانب الليبـى  

وفى وـروو تـدهورت فيهـا     ،من احلدود املصرية م  وجود خرباء سوفيت وطيارين
ــاهرة وموســكو   ــني الق ــات ب ــن    -العالق ــى األم ــل خطــرًا شــديدًا عل كــل هــذا ميث

 .(512)املصرى
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 ،وفى ذل  الوقـت  ،ملا كان الشغل الشاغل  للسادات هو املشكلة االقتصاديةو
كان هناك مظاهر حلدوث صدام مسلح بني مصر ولـيـبـيا بعد تكرار املناوشات علـي  

بـدأت فـى    ،م5377يوليو  53/ ـه5637شعبان  6ففى  ،احلدود بني قوات البلدين
باإلغارة علـى مواقـ  مصـرية فـى      ةالقاهرة عملية نشر وإذاعة أخبار بقيام قوات ليبي

ثم ٌأعلن أن قوات مصرية ردت على العـدوان وقامـت بالـدخول إىل     .منطقة السالم
وإنهـا قامـت بتـدمريها     ،املواق  التى انطلقت منهـا العمليـات ضـد املواقـ  املصـرية     

 45 هــ/ 5637شـعبان   1وقد ُصرح يوم االميس املوافق  (511)وعادت إىل قواعدها 
بأن هناك مناوشـات وقعـت فـى منـاطق متفرقـة علـى        ،فى بيان رمسى 5377يوليو

يوليو صرحت  44( وفى 563) ثم تطورت إىل عمليات قتالية دقيقة ،احلدود املشرتكة
لكـن هنـاك عـدد مـن      ،مصر آنذاك أنه ليس هناك قتلى فى صفوو اجلنود املصـريني 

شــعبان  7لــول فبح ،علــى اجلانــب امخـر  .(513)وأحــد اجلنــود املفقـودين  ،اجلرحـى 
مصر بالقيام فـى البدايـة بغـارات جويـة       ،اتهمت ليبيا ،م5377/يوليو 46 ـه5637

 .(517)وأنكرت مصر هذا األمر  ،ميل جنوبًا 111من ميناء ُطربق إىل واحة الكفرة 

 وملا كان النظـام   :وفى اليوم نفسه أذي  بيان ملتحدث عسكرى مصرى كان نصه
وخاصة بقواته اجلوية بطريقة تهدد أمن قواتنا وأراضـينا،  الليبى مستمرًا فى اعتداءاته 

مـن  )مبهامجة قاعدة العضم اجلوية  –اجلمعة  –فقد قامت قواتنا اجلوية بعد وهر اليوم 
م من قاعدة العضـم إىل  5371 هـ/5631املفارقات أن اسم القاعدة قد تغري منذ عام

رات الليبيـة فـى اإلغـارة    قاعدة مجال عبد الناصر( فى طربق والتى تسـتمدمها الطـائ  
كم غـرب   541وعلى بعد  ،كم جنوب مدينة طربق 61وهى تق  على مسافة  .علينا

وقد أسفر هجومنا اجلوي على القاعدة عـن تـدمري شـديد بالقاعـدة      ،احلدود املصرية
وعـادت مجيـ  طائراتنـا التـى قامـت بالضـربة إىل        .ومنشآتها وبعـ  الطـائرات بهـا   

 .(513)خسائر. قواعدها ساملة دون أية 
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وقد ُأشري فى تل  امونة أن املفاو  العسـكري اللـييب قـد طـار إىل موسـكو      
 ،للتشاور بشأن استمدام ثالثة رادارات سوفييتية ملراقبة قوات الدفاع اجلوي املصـرية 
  ،وكذل  الواليات املتحدة األمريكية وأنشطة حلـف اـال األطلطنطـى فـى البحـر     

وأن الواليـات املتحـدة سـوو ُتمـد      ،قـد علمـا بـذل    وأن مصر والواليات املتحدة 
  .(513)مبعلومات عن هذه األعمال الليبيية من خالل أقمار املراقبة الفضائية

واتس  نطاق العمليات. وكان  السـادات  حتـى تلـ  اللحظـة يسـميها عمليـة         
 ولكن حجم الغارات على املطارات الليبية فـى برقـة كـان يشـري إىل     .تأديب   للقذايف
 . (531)أهداو أوس 

أعلنت مصر أن قواتها دمرت أهداو عسكرية وأسقطت وطـائرات  ودمـرت   
وعلى اجلانب امخر أعلنت ليبيـا أنهـا أسـقطت     ،دبابات وجهازين من أجهزة الرادار

وحينمـا   ،طائرة من الطائرت التى هامجت القواعد اجلوية املدنية واألهداو املدنية 42
 . (535)ما جاءت التقارير   هزلية  حتدث اجلانبان عن خسائره

فـاهلجوم علـى القواعـد الليبيـة      .وكانت الصورة فى بع  جوانبهـا مأسـاوية  
 .(534)أحدث خسائر كبرية 

وقد أدت تل  احلرب إىل اتهام كل طرو لآلخر بالتمريب والتفجري واالطف 
صـبح أحـد   وقد أشار السادات إىل أن القذايف أ ،(536)واملؤامرات وخمططات االنقالب
فـدأب علـى ختريـب مصـر بعـد فشـلت حمـاوالت         ،أدواته اجليش السوفيتى وخدامه
ولذا نشرت مصر قواتها بطـول حـدودها الغربيـة     ،الوحدة التى وهرت بني الدولتني

وعدت مصر الوجود السوفيتى فى ليبيا  ،خشية إرساله إرهابيني إليها لتنفيذ تفجريات
  .(532)والسودان ،حالف م  اجلنوبجزء من املمططات الشيوعية لدعم الت
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وأعلن السادات أن القوات املصرية على احلدود الليبية متكنت من القب  على 
الذين أكدوا أن لديهم أوامر بتسميم آبار املياه فى صحراء  ،اثنني من املمربني الليبيني

وأنه يكشف ذل  ألول مرة ألنـه مل يكـن يرغـب فـى معرفـة القـوات        ،مصر الغربية
   .(531)سلحة بهذا األمر امل

حتـى   ،من املعتقد أن السادات مل يصرح بهذا العمل من قبل واحتفظ به لنفسه
إىل مزيد من تعقد األمـور وتوترهـا    –من وجهة نظر الباحث  –ال يؤدى ذل  بدوره 

بني البلدين األمر الذى سيؤدى بدوره إىل اندالع حرب فعلية وعلى نطاق واس  بـني  
 الطرفني.    

وفى تل  األثناء ألقى السادات اللوم على القذايف ووخبـه ووصـفه بالشـم     
كما صرح بأن هـذه   ،(537)السوفيتية –، وأنه عميل للقوى األجنبية (533)الغريب جدًا 

احلرب علمته ذل    الدرس الذى لن ينساه    وأننا مستعدون أن نكرر هذا الدرس مامل 
 .(533)ار  يتوقف هذا   املهووس  عن اللعب بالن

لذا كان جيب  ،بالفعل أدت هذه احلرب االاطفة إىل خسائر ليبية مادية ومعنوية
عليها أن ُتحافظ على البقيـة الباقيـة مـن أجهزتهـا احلربيـة غـري املتقدمـة إذا قورنـت         

 61وكذل  على اجلزء األكـرب مـن قواتهـا التـى بلغـت       ،باألجهزة واملعدات املصرية
ومنـذ أن متكـن    .حالـة جتـدد اهلجـوم إذا أرادت ذلـ      ألف من أجل االستعداد فـى 
بدأ األخري فى القيام باتفاقيات م  تونس بشـأن التعـاون    ،السادات من هزمية القذايف

كرد فعل لتل  اهلزمية ورغبة فى ضرب  ( 533)م  العمالة التونسية املاهرة وغري املاهرة 
رية فى ليبيا وتقليل حجـم  االقتصاد املصرى من خالل إضعاو حتويالت العمالة املص
 هذه العمالة باالستعانة بعمالة أخرى من اال أفريقيا. 
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لقد أحدث استمرار العمليات العسكرية بني مصر وليبيا ردود فعل كـبرية فـى   
فكـان طبيعيـا أن    ،فلم يكن أحد يصدق ما حيـدث  ،مصر والعواصم العربية األخرى

الذيــن حتـرك بعضــهم ليـدعوا إىل     حيدث ذل  الوض  انزعاجًا لدى القادة العـرب  
حيـث وصل  ياسر عرفات  إىل طـرابلس قادمـا للوسـاطة فـى النــزاع       ،وقف القـتال

كما وجه هـواري بومـدين الـدعوة إىل البلـدين للوقـف       ،الذى وق  بني مصر ولـيبيا
 .(571)الفوري إلطالق النار 

هريمـان آيلـتس     تلقى سفري الواليات املتحـدة فـى القـاهرة      ،وفى تل  األثناء
 ،تعليمات مبقابلة السادات ليطلب منـه وقـف العمليـات العسـكرية ضـد ليبيـا فـوراً       
باعتبار   أن هذه العمليـات متثـل تصـعيدًا خطـريًا للموقـف فـى الشـرق األوسـط ال         

ومل يكن السادات يتوق  تدخاًل من الواليات  .تتحمله الظروو واألوضاع السائدة فيه
ه شبه يقني بأن الواليـات املتحـدة ال متـان  فـى عمـل يقـوم بـه        فقد كان لدي ،املتحدة

كما خطر له أنها على علم بوسيلة من الوسائل باإلحياء اإلسـرائيلى   ،لتأديب القذافى
وأخر ما تصوره هو طلبها احلازم بضرورة وقف العمليـات العسـكرية علـى     ،القديم

 .(575)الليبية –احلدود املصرية 

الطلـب  ونعنـى بـه وقـف العمليـات العسـكرية علـى         مما ال ش  فيه أن هذا
الليبية كان يتفق مـ  مصـاحل الواليـات املتحـدة التـى تـأتى علـى         –احلدود املصرية 
خاصة وأن مصاحلها االقتصادية فى ليبيـا وخباصـة البرتوليـة كانـت      ،حساب أى شئ

 .تدر على خزانتها أرباحًا طائلة

وو تؤثر على السادات أكثر من ووصل آيلتس بعد ذل  إىل حجة شعر أنها س
فتساءل عما إذا كان اجليش املصري فى هذه اللحظة مسـتعدًا ألن جيـد نفسـه     ،غريها

ممنوعًا من التمركز يف الشرق فى مواجهة إسرائيل وحمتشدًا للعمـل فـى الغـرب ضـد     
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وفى كل األحوال فقد كانت رسـالة   .(574)وكانت تل  قمة املفارقات    ؟دولة عربية
 .واضحة بضرورة وقف العمليات فورًا واشنطن

حدوث اشتباكات على احلدود بني ودى تصاعد املوقف بني مصر وليبيا أولقد 
( 576)لوقف عملية التصعيد العسكرية بني البلدين ،تدخل هواري بومدين إىل ،البلدين

حيث أعلن رفضه الصـراع بـني الـدولتني العـربيتني وأشـار إىل أن هـذا فـى صـاحل         
أن هـوارى   ،ومما خدم السادات آنـذاك وأنقـذه مـن التـورط فـى كارثـة      ( 572)إسرائيل

 ،ثم وهرت طائرتـه فـوق مطـار األسـكندرية     ،بومدين توجه فى هذه اللحظة إىل ليبيا
ودام اجتماعهمـا سـت سـاعات     ،وقد تقابل بومدين م  السـادات فـى اإلسـكندرية   

تيبـات لوقـف إطـالق    عاد بعدها بومدين إىل طرابلس وبـدأ يعـد لرت   ،ونصف الساعة
ومل يكـد يغـادر بومـدين     .النار بعد أن حصل من السادات على قبول مبدئى للفكـرة 

بينهم الـرئيس     ،مصر حتى وصل إليها عدد من الرؤساء واملبعوثني العرب واألفارقة
 ،أيادميا  رئيس مجهورية توجو و  وليم أتيكى   األمـني العـام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة     

  ياسر عرفات   و عبد احللـيم خـدام  و الشـيخ صـباح األمحـد الصـباح .        وبعدها وصل
واكتشـف السـادات    ،الليبية –وكانت ألسنة النار قد بدأت تهدأ على احلدود املصرية 

ثم أنها مل تؤد إىل تغيري يدذكر فى جممل الوضـ    ،أن فكرة غزو ليبيا ٌأجهدت فى بدايته
وال هى شدت اهتمام الشـعب   ،ًا اقتصاديًافال هى حققت مكسب .العام الذى يواجهه

 .بل رمبا كان العكس هـو الصـحيح   .وال هى أهلت القوات املسلحة املصرية ،املصرى
 .فقد بدا األمر من أوله إىل أخره مغامرة غري حمسوبة يف موقف شديد الدقة واحلساسية

 .     (571)وعن خمرج قابل للنجاح ،وكان ال بد من البحث عن فكرة جديدة

وبالفعل أمر السادات بوقف إطـالق النـار والعمليـات العسـكرية فـورا علـى       
قرارًا بوقف مجي  العمليات العسكرية ضد ليبيـا اعتبـارًا    أصدر-حيث ،احلدود الليبية
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وفـى تلـ  األونـة أشـارت وكالـة       .(573)م5377يوليو  42هـ/5637شعبان  7 من
تؤكد ضرورة رحيل هـذا القائـد    ،السياسية إىل أن وجهة نظر احلكومة املصرية ،رويرت

وأن هذا احلل لن يتأتى  ،الليبى الذى وصفته  بالرجل اجملنون  وأنه ليس هناك حاًل آخر
   .(577)إال من خالل رغبة الشعب الليبى نفسه

اجتم  فى مدينة السلوم  ،م5377أغــسطس  43هـ/5637رمضان  51 وفى
وحضـر هـذا    ،مصريون وليبيـون ملـدة سـاعتني    على احلدود املصرية الليبية مسلولون

ومت فيه حبث مسألة أمن احلدود وانتشار القوات ومعاملة كل  ،االجتماع ياسر عرفات
وفى أثناء إحيـاء   ،. وبعد ثالثة أيام من هذا االجتماع(573)دولة لرعايا الدولة األخرى

ادات واتهمـه بأنـه   السـ  هـاجم القـذايف   ،ليبيا للذكرى الثامنة لثورة الفاتح من سبتمرب
 ،ألنه تسبب فى احلـرب بـني الليبـيني واملصـريني ألول مـرة يف التـاريخ       يجمرم تارخي
م وسـاطات  5377أكتـوبر   هــ/ 5637من ذل  فقد شهد شهر شـوال   وعلى الرغم

فشـهد ذلـ  الشـهر حتسـنا ملحووـا فـى        ،عربية لتقريب وجهات النظر بني البلـدين 
 ،فبعد شهر واحـد تقريبـا   ،لتحسن مل يستمر طويالالعالقات بني البلدين، ولكن هذا ا

 .(573)اختذ السادات قراره الشهري بزيارة إسرائيل

م إىل املقاطعة  العربية ملصر 0399 هـ/0939العالقات السياسية منذ ياارة القدس عام  ثالثًا

 م 0393/ ـه0011عام 

أي حـدث  بعد سياسـي أكثـر مـن     اكانت زيارة السادات للقدس حدثًا كبريتا ذ
 ،م5377/ 45/55 /ـه51/54/5637 آخر يف املنطقة، وبعد عودته من القدس يف

 جبهـة الصـمود    ليبيا إىل تكـوين جبهـة موحـدة حتـت اسـم     بينها بادرت جمموعة من 
 ،جتـاه إسـرائيل علـى وجـه االصـوص      السـادات سياسـة  لكي تقف ضـد   والتحدى 

منظمة  ،ليبيا ،اجلزائر ،اجلنوبية اليمن ،سـوريا ،العراق ،فى البداية وضمت هذه اجلبهة
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 أنها ،وكانت أكرب األخطاء ال  وقعت فيها اجلبهة .(531) واألردن ،التحرير الفلسطينية
حيث كان مجيعتا قد تأخرت يف إبداء رأيها ورد فعلها مبكرتا على زيارة القدس احملتلة، 

ه الدول رأي أو مضى أكثر من أسبوع على إعالن نية الزيارة دون أن يظهر من هذقد 
شأنها شأن غريهـا   -سباب منها أن معظم هذه الدولألدواعي التأخري  ميكن ردرد. و
مل تأخذ اقرتاح الزيارة بشكل جدي، وأرجعتها إىل  مناورة جتاوزت حدودها  -يف العامل
ولكن أحدتا يف هذه الدول مل يكن يريد أن ُيتهم بإفساد مناورة قد تؤدي إىل  -هذه املرة 
االصم أمام الدنيا بأسرها. وأن البع  تصور أن هنـاك نتـائج مسـبقة جـرى      إحراج

االتفاق عليها قبل إعالن االقرتاح، وم  صدمة اإلعالن فـإن كـثريين آثـروا االنتظـار     
ليعرفوا إذا كانت النتائج على مستوى الصدمة أو هـي دونهـا، وكانـت هـذه النقطـة      

مـ  بالسـادات قبـل يـومني مـن رحلـة       بالتحديد مثار اهتمام حافظ األسد عندما اجت
القدس، فقد سأله عما إذا كانت لديه ضمانات باحلد األدنى من املطالب العربيـة، ومل  
يكن هناك مثل هذا الضمان. وأن هناك نوعتا مما يشبه  ضباب احلرب  ساد وغطى اجلو 
اح العربي كله م  إعالن االقرتاح، فقد كان ياسر عرفات حاضرتا جلسة إعالن االقـرت 

كانت هناك اتصاالت لتحسني اجلو بني مصـر وليبيـا،    كما يف جملس الشعب املصري،
موعد مضـروب للقـاء بـني الـرئيس األسـد والـرئيس السـادات يف        هناك ثم إنه كان 

دمشق، وأخريتا فقد كان اجلمي  ينتظرون لقاء عربيتا عاليتا على مستوى وزراء االارجية 
برئاسة إمساعيـل  -املصري من اجتماعات تونسالعرب يف تونس. وأن موقف الوفد 

عمل على كبح ردود الفعل، فقد راح الوفد املصـري يف   -فهمي وزير االارجية وقتها
األروقة ويف االجتماعات املغلقة يؤكد أن الزيارة لن تتم وأنها حركـة سياسـية بارعـة    

يكي  جيمي لتطويق وحصار التعنت اإلسرائيلي وتعريته، وخصوصتا أمام الرئيس األمر
 تـونس  فى كارتر  وحكومته والرأي العام يف الواليات املتحدة. ومل يكن الوفد املصري 
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خيدع غريه من الوفود، أو يغـرر بهـا، وإمنـا كانـت تلـ  تصـوراته        - بهذا املوقف -
 .(535)الفعلية

 42-45وقد عقدت جبهة الصمود والتحدى أول اجتماع هلا خالل الفرتة من 
وقررت باإلمجاع أن تقبل اجلبهة  ،طرابلس بليبيا يف 1/54/5377-4/ـه4/5637/

انضمام أطراو عربية إليها، وجتميـد العالقـات السياسـية والدبلوماسـية مـ  مصـر،       
وإنشاء جبهة موحدة ملقاومة إسرائيل، ووض  اتفاق دفاعي يعتـرب مبوجبـه أي اعتـداء    

نقل مقر اجلامعـة العربيـة    على أحد املوقعني مبثابة اعتداء على اجلمي ، ودراسة قضية
وجتميـد عضـوية مصـر فيهـا، واالمتنـاع عـن        ،غري القـاهرة  إىل عاصمة عربية أخرى

حضور أي من اجتماعات اجلامعة ال  تعقد بالقـاهرة، والـدعم الفعلـي االقتصـادي     
 .(534)اواملالي والعسكري لسوري

ملصر، ويف ضـوء  حتت رعاية موسكو، واختذ موقفًا معاديًا ولقد كان هذا املؤمتر 
قط  العالقات م  كـل مـن ليبيـا    فى السادات  فكرهذا املوقف املناه  جتاه  مصر، 

ن فـى هـذا   يـو د حاول املسـلولون الليبي وق .(536)واجلزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية
حتـى ال يتعرفـون علـى مـا يـدور داخـل        .(532)املؤمتر من  الصـحفيني مـن احلضـور   

ما بعد فى اختالو وجهات النظر بشأن االطوات الفاعلة الكواليس، وال  وهرت في
ال  ُتتمذ جتاه مصر وخباصة قرار إعالن احلرب عليها.

وأكدت ليبيا خالل االجتماعات رفضها التام حلوارات ومفاوضـات السـادات   
ورفضها أليه مفاوضات م  إسرائيل طاملا أنها ترف  قرار جملس األمن  ،م  إسرائيل

ودعا القذايف إىل اختاذ اسـرتاتيجية مشـرتكة    ،(531)م5337 هـ/5633لعام  424رقم 
وقررت ليبيا والدول التى شاركت فى املؤمتر رف  أى معاهـدة   ،(533)ضد السادات 

وطالبت ليبيا فى املـؤمتر بضـرورة اختـاذ خطـوات جـادة       ،سالم منفصلة م  إسرائيل
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تصاديًا وجتربها على إعـادة  حتى تتضعف مصر اق (537)بشأن املقاطعة االقتصادية ملصر 
 النظر فيما يتعلق مبفاوضاتها م  إسرائيل بشأن عملية السالم. 

وعلى الرغم من هذا املوقف الراف  لسياسة السادات بشأن عملية السالم م  
وقـد   ،(533)لكن املؤمتر فشل فى صياغة قرار موحد أو إقامة جبهـة موحـدة   ،إسرائيل

أنه لـيس هنـاك توافقـًا أو موقفـًا      ،ى لليبيا وفحواهأكد ذل  ما أعلنه املتحدث الرمس
موحدًا بني الدول املشاركة يف املؤمتر بشأن السياسات التى سوو ُتتمذ جتاه السـادات  

 .(533)ومصر

أن القـذايف   ،وأبرز دليل على عدم االتفاق بشأن سياسة املـؤمتر جتـاه السـادات   
ويفهـا وإجبارهـا علـى تغـيري     إشار إىل فكرة التلويح بإعالن احلـرب علـى مصـر لتم   

ورفضت سوريا هذا احلل على الـرغم مـن أن العـراق أبـدى      ،سياستها جتاه إسرائيل
وخُل  املـؤمترون إىل أن الـرف  السـورى أدى إىل اعتبـار هـذا احلـل غـري         ،موافقة
 .(531)ُمجد

م  قط  العالقـات  5377ديسمرب  5 هـ/41/54/5637وقد أعلنت ليبيا فى 
مصر بسبب الضعف املصرى الذى وهر مـن خـالل السـادات أثنـاء     الدبلوماسية م  
  .(535)زيارته إىل القدس

بـل أن هنـاك    ،ومل تقتصر املعارضة لسياسة السـادات علـى املسـتوى الرمسـي    
ال تسـوية   –مظاهرات حاشدة جابت شوارع طرابلس وكان شـعارها   ال مفاوضـات   

 .(534)ال اعرتاو بإسرائيل –سلمية 

يتضـح أن قـرار السـادات أحـدث ردود فعـل كـبرية علـى        ومن خالل ذلـ   
حيث أصدرت أمانة االارجيــة الليبيـة قـرارًا بقطـ       ،الصعيدين اإلقليمي أو الدولي

بـينما ساد جـــو من التوتر الشديد فى منـــطقة احلـدود املصـرية    ،عالقتها م  مصر
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حمـرم   54املوافـق  وتوق  الكثريون حدوث اشتباكات بني البلدين يـوم األحـد   ،الليبية
م أثنــاء زيــارة منــاحم بــيجن رئــيس وزراء إســرائيل  5377ديســمرب 44/ـهــ5633
، وهكذا عادت األوضاع إلي حالتها من التـوتر بـني ليبيـا ومصـر وعـادت      (536)ملصر

حيث ذكر مصـدر صـحفي أن السـادات طلـب مـن الواليـات        ،احلمالت اإلعالمية
وعقدت اجلبهـة   .(532)أسلحة جديدة م5373فرباير  هـ/5633املتحدة يف صفر عام  

حضره قادة م 2/4/5373-4هـ/5633/ 43/4-42 مؤمتر قمة ثان يف اجلزائر بني
  . (531)أعضائها االمسة وأصدرت يف ختامه بيانتا سياسيا مناهضا للسياسة املصرية

لوحـت مصـر بقطـ  عالقاتهـا      ،م5373يوليـو  42 هــ/ 53/3/5633وفى 
جتمـاع طـرابلس الـذى عـار  مفاوضـات السـالم الـ         الدبلوماسية م  ليبيا بعد ا

 .     (533)أقيمت فى القاهرة م  إسرائيل

وذكر القذايف أن السالم م  إسـرائيل أمـر مسـتحيل وان هـذا الطـرح حماولـة       
م زيـادة حـدة   5373 هــ/ 5633استعمارية أمريكية وقد شهد الرب  األخري من عام 

صر م  إسرائيل اتفاقيات يف  كامب ديفيـد   خاصة بعد أن وقعت م ،التوتر بني البلدين
 ،م حتت رعاية الواليـات املتحـدة األمريكيـة   5373سبتمرب هـ/5633يف شهر شوال 

حيـث كـان    ،وجاء رد فعل غالبية الدول العربية مبعارضة ورف  نتائج  كامب ديفيـد  
ممال العربية اجتاه الدول املعتدلة يف املعارضة مييل إلي أن نتائج  كامب ديفيد  مل حتقق ا

 -:لألسباب التالية

 عدم االنسحاب الكامل من األراضي العربية. (5)

 .جتاهل موضوع القدس (4)

 .عدم االعرتاو باحلقوق الشرعية للشعب الفلسطيين (6)
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فقد اسـتمرت   ،أما بالنسبة لدول الرف  أو ماُ عرفت جببهة الصمود والتحدى
الث الذى ُعقد  يف سوريــــا يف شـهر شـوال   فى إدانة السياسة املصرية يف مؤمترها الث

 .(537)م5373سبتمرب هـ/5633

أن االتفاقيـات التـى وقعهـا السـادات فـى كامـب ديفيــد        ،ورأت ليبيـا آنـذاك  
أخرجت مصر من معادلة التوازن العسكرى بني العرب وأسرائيل وبدا فى األفـق أن  

 .(533)العربى اإلسرائيلى خيار احلل العسكرى أصبح مستبعدًا متامًا فى إطار الصراع

جـاءت  فقـد  كامب ديفيد  اتأما أكثر املواقف العربية تشددتا ومعارضة التفاقي
 .(533) ىمن جبهة الصمود والتحد

فـى   وأخريتا جاء املوقف العربي اجلماعي املتمثل يف بيان مـؤمتر القمـة التاسـ    
دان سياسة الذى أ، م1/55/5373-4 هـ/5633/ 1/54-4يف الفرتة ما بني  بغداد

مل تـدع مصـر إىل   و ،مصر املناهضة للتوجه العربي والرامية إىل التفاو  م  إسـرائيل 
مبقاطعـة الشـركات املصـرية الـ  تتعامـل مـ         ،وقد نادت ليبيا فيـه  .(411) هذه القمة
وأشار ياسر عرفات إىل أنه سوو ينسحب من املـؤمتر إذا مل تتمـذ اجلامعـة     ،إسرائيل

وأخـذت ليبيـا نفـس     ،فيذيًا ضد ما أمساه مؤامرة ضد األمـة العربيـة  موقفًا إجيابيًا وتن
  .(415) املوقف وتركت املؤمتر هى وسوريا

مت حشد قّوة عسكرّيـة ليبية علـى   ،م5373فرباير  هـ/5633ربي  األول وفى 
وكـاد أن   ،كامـب ديفيـد   اتفاقياتـادات إىل القـدس وسإثر زيارة ال ،احلدود املصريـة
    .(414) حلرب بني مصر وليبيايشتعل فتيل ا

وعلى الرغم من ذل  الرف  الذى واجهه السادات من عدد كبري من الـدول  
م معاهـدة السـالم مـ     6/5373/ 43/ هــ  47/2/5633بيد أنه وق  فى ،العربية

  :إسرائيل والتى الت احملاور امتية
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 إنهاء حالة احلرب وإقامة عالقات م  إسرائيل -5

 م5337هـ/5637سيناء التى احتلتها عام انسحاب إسرائيل من  -4

ضمان عبور السفن اإلسرائيلية يف قناة السويس م  اعتبار مضيق تـريان وخلـيج    -6
 العقبة ممران مائيان دوليان وفق وثائق وزارة االارجية املصرية 

 ،البدء فى مفاوضات إلنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيني يف الضفة وقطاع غزة -2
 (416)424رار جملس األمن رقم والتطبيق الكامل لق

مــارس  43 هـــ/43/2/5633أثنــاء اجتمــاع يف بغــداد فــى وأشــارت ليبيــا
جتـاه مصـر    -وخباصة االقتصـادية  –م، إىل ضرورة اختاذ خطوات عقابية جادة 5373

ولكن هناك العديد مـن الـدول العربيـة التـى رفضـت       ،والواليات املتحدة األمريكية
  منظمة التحرير الفلسطينية وسـوريا وليبيـا وجهـات    األمر الذى أدى إىل رف ،ذل 

، ممـا  (412)النظر املعارضة اختاذ هذه االطوات جتاه مصر والواليات املتحدة األمريكيـة 
      أدى إىل حدوث اختالفات فى وجهات النظر بني الدول العربية آنذاك.  

ينها ليبيا فى ونتيجة لسياسة السادات جتاه إسرائيل، بدأت الدول العربية ومن ب
مواجهة الوض  املصرى اجلديد فى املنطقـة حيـث قامـت فـى مـؤمتر القمـة العاشـرة        

 -:مبا يلى 5373نوفمرب  44-41 هـ/5211حمرم  6-5بتونس يف الفرتة من 
 5373تعليق عضوية مصر يف جامعة الدول العربية اعتبارًا من  -5

 عاهدة السالم عقد مؤمتر قمة عربي يرف  كل ما صدر عن مصر فيما خيت  مب -4

نقل مقر جامعة الدول العربية من مقرها يف مصر إىل تـونس احتجاجـًا علـى مـا      -6
          .(411)مت

 التأكيد على تطبيق املقاطعة على مصر. -2
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وأدت حتركات  ،تصاعدت احلملة اإلعالمية الليبية ضد مصر ،وفى تل  األثناء
وأصبحت املواجهة العسـكرية بـني    ،القذايف العربية إىل زيادة حدة التوتر على احلدود

ولكـن الـــــواليات املتحـدة كانـت ختشـى أن       ،مصر وليبيا أمرًا متوقعا للمرة الثانية
يؤدي اهلجوم املصري على  ليبيا الي التأثري السليب على سـري عمليـة السـالم وقطـ      

وقـد   ،وخاصة يف ول الــــرف  العربي لكامب ديفيـد  ،الــعالقات بني مصر وليبيا
نعكس املوقف اللييب من اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السالم على العالقات املصرية ا

الليبية بشكل ملحوو وأصـبح القـذايف يشـكل عقبـة فـى طريـق تطلعـات السـادات         
وسعت القاهرة وواشنطن اىل العمل  ،وسياسة الواليات املتحدة األمريكية حنو املنطقة

تشجي  العناصر املناوئـة حلكمـه يف االـارج    خالل  معا لوض  حد لظاهرة القذايف من
هذا فــي الوقت الذي كانت جتري فيه منـاورات عسـكرية بـني     ،للقيام بأعمال ضده

األمر الذى عـده القـذايف    ،القوات املسلحة املصرية وقوات التدخل السري  األمريكية
 أعماال استفزازية تستهدو اسـتفزاز الشـعب اللـييب وإحـداث مواجهـة جديـدة بـني       

وقـد أدى ذلـ  فـى نهايـة األمـر إىل  قطـ  العالقـات         ،(413)اجليش املصرى والليبى
 .(417)م5373هـ/5211الدبلومسية بينهما فى نهاية عام 

واتفاقيـات كامـب    ،أن زيارة السادات للقـدس  ،وميكن أن نستمل  من ذل 
حنات قـد أدت إىل عـودة املشـا    ،وتوقي  معاهدة السـالم املصـرية اإلسـرائيلية    ،ديفيد

ومـن   –واالالفات واالتهامات بااليانة والعمالة بني مصر وعدد من الـدول العربيـة   
 ،الرافضـة لسياسـة السـادات فيمـا يتعلـق بالصـراع العربـي اإلسـرائيلى         -بينها ليبيا 

وبر أكتـ  3/هـ  5215ذو احلجة  3واستمر هذا الوض  إىل أن مت اغتيال السادات فى 
التاريخ املصرى ولتـدخل العالقـات املصـرية الليبيـة      لتبدأ مرحلة جديدًا فى م5335

  .(413)منعطفًا جديدًا بعد توىل مبارك حكم مصر
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 ةــاخلامت

   :- من خالل هذه الدراسة ميكن استنتاج النقاط التالية

أن القاعدة اجلماهريية الليبية وخباصة اجليش اللييب مل تر  عن موقف النظـام  
العربية وخباصـة مـد يـد العـون واملسـاعدة ملصـر وسـوريا        جتاه القضايا  اللييب امللكى

 .فقد كانوا يبغون أكثر من ذل  ،والذى اكتفى بالدعم املادي فقط

ميكن القول أن ضغوط الواليات املتحدة األمريكية وعدد من الدول األوروبية 
صاحبة املصاحل وخباصة البرتولية فى ليبيا قد لعبت دورًا فـاعاًل يف إضـعاو املوقـف    

 م.5337 هـ/5637اللييب جتاه مساندة مصر وسوريا خالل حرب

أن النموذج الثوري فى مصر والقيادة الناصرية كانـت مبثابـة    ،كما اتضح أيضًا
وأن  ،النموذج الذى جيب االحتذاء به فى ليبيا من وجهة نظر قيـادات اجلـيش الليبـى   

الفاتح من سبتمرب  /هـ5633مجادى االخر  41مصر كانت  أوىل الدول اعرتافًا بثورة 
ألهداو  ،وإعالنًا بالوقوو جبانبها ودعمها بكل إمكاناتها سياسيًا وعسكريًا ،م5333

 تتعلق مبساندة احلركات التحررية ومصاحل مصر االسرتاتيجية أيضًا.

وفى الوقت الذى كانت فيه ليبيا مصـرة علـى تنفيـذ االجتـاه الوحـدوي بكـل       
 ،ق املصري من هذه االطوة السريعة غري املدروسةالسبل والطرق ودون النظر إىل القل

أشـهرها وحـدتها مـ      ،كانت الذاكرة املصرية حتوي ذكـرى جتـارب وحدويـة فاشـلة    
حيـث   ،وم  ذل  كان للطرفني أيضًا ما يدعوهما للتفكري يف مسـألة الوحـدة   ،سوريا

يمـي أو  كانت أسباب  كثرية قد أدت إىل هذا االجتاه الوحدوي منها ماهو حملي أو إقل
دولي. كما أبرزت الدراسة أن خطب عبد الناصر وعباراته الداعمة للنظام الثوري فى 
ليبيا  قد رفعت من مكانة العناصر التى قامت بالثورة الليبية لكونها صادرة من زعـيم  
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لسياسـي اجلديـد   عربى له شعبية كبرية يف ليبيا والـوطن العربـى بأسـره. وأن الـنهج ا    
ويبـدو أن   .سري  للهزميـة التـى جـاءت نتيجـة حلكـم الفـرد       كرد فعل للسادات جاء

 السادات كان أكثر اقتناعًا من عبد الناصر بهذا التوجه الدميقراطي احملدود آنذاك.

يضاو إىل ذل  أن الـدالئل أثبتـت هنـاك تنـاق  واضـح بـني فكـر القـذايف         
اسـية  وأنهمـا لـن يتفقـا معـًا مـن الناحيـة السي       ،الوحدوي وفكر السـادات القطـري  

والشمصية،وأن االختالفات اجلوهرية بني شمصية السادات وشمصـية القـذايف قـد    
وأن مشـاري  واتفاقيـات الوحـدة    ،أثرت تأثريًا جليًا على طبيعة العالقات بني البلدين

 ،خاصة أنها قامت بني زعيمني ال يثق كـل منهمـا فـى امخـر     ،كانت حرب على ورق
عــة السياســات الداخليــة برؤيتهمــا لطبي وهنـاك تنــاق  واضــح بينهمــا فيمــا يتعلـق  

فقـد أصـاب نشـوب احلـرب فـى       ،وأنه على الرغم من ذل  الدعم اللييبواالارجية 
نتيجـة لتجاهلـه كشـري  فـى      ،السادس من أكتوبر القذايف باإلحبـاط وخيبـة األمـل   

وبينـت   ،احلرب سواء فى التمطـيط أو اإلعـداد للمعركـة أو حتـى معرفـة موعـدها      
ن مسائل مثل خطط احلرب وموعد املعركة واالرائط كلها كان جيـب  أالدراسة كذل  

خاصة م  أشماص مثل القذايف أثبتت الدالئل التارخيية عدم  ،أن حتاط بالسرية التامة
  وإفشائه لبع  أسرار عسكرية عن غري قصد.    ،قدرته على االحتفاو باألسرار

ركة واالرائط كلـها  أن مسائل مثل خطط احلرب وموعد املع ،وأبرزت الدراسة
خاصة م  أشماص مثـل القـذايف أثبتـت الـدالئل      ،كان جيب أن حتاط بالسرية التامة

وإفشائه لبع  أسرار عسكرية عن غري  ،التارخيية عدم قدرته على االحتفاو باألسرار
  قصد.   
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مبثابة تدشني ملرحلة جديدة مـن   ،كان قبول السادات سياسة وقف إطالق النار
ن األسباب اىل أدت إىل تفكري السادات فـى  أو ،لعالقات املصرية الليبيةمراحل توتر ا

 .أسبابًا اقتصادية غالبليبيا كانت فى ال غزو

اختذت العالقات املصرية الليبية منحى دوليًا بدخول أطراو كثرية فيها ليسـت  
وسوفيتية أطرافًا عربية فقط وإمنا أطرافًا أفريقية وآسيوية غري عربية وأوروبية وأمريكية 

مما أضفى عليها البعد الدولي وليس البعـد الثنـائي وذلـ  نتيجـة لتشـاب  املصـاحل       
ن وأن قرار السادات بزيارة القدس أدى إىل مزيد م ،واملطام  بني هذه القوى املتعددة
 ،أدى بدوره إىل إصدار قرار بقطـ  عالقتهـا مـ  مصـر     توتر العالقات الليبية املصرية

 . الشديد فى منـطقة احلدود املصرية الليبية وسيادة جو من التوتر

من أبـرز الـدول التـى وقفـت موقفـًا       كانت ليبياالدراسة أن  من خالل اتضح
وكذا  ،م5373 هـ/5633 اتفاقيات كامب ديفيدو ،لزيارة السادات إىل القدسمعاديًا 

 م.5373 هـ/5211 معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية
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 :تاـوالتعليق شـاهلوام 

 5373/ 5333جيب اإلشارة إىل أن هناك دراسة مهمة عن العالقات املصرية الليبية بني عـامى   *  
للدكتور عبد القادر إمساعيل فى أعمال املؤمتر الدوىل لقسم التاريخ فى إطار االحتفاليـة مبلويـة   

، 4113مـايو   7-3جامعة القـاهرة وعنـوان املـؤمتر   العالقـات املصـرية الليبيـة عـرب العصـور         
. وقد استفاد منها الباحث إفادة  كبرية فى هذه الدراسة، بيد أن الباحث يـرى  242 – 211ص
أن هناك اختالو بني الدراسـتني فيمـا يتعلـق بتحديـد العنـوان       -من وجهة نظره املتواضعة  -

حيث أن دراسة د. عبد القادر جاء فيها العنوان عـام العالقـات املصـرية الليبيـة. أمـا الدراسـة       
، 5373حلالية فجاء العنوان حمددًا بالعالقات السياسية منذ توىل السادات حتـى املقاطعـة عـام    ا

كما أن هناك اختالو فى عدد صفحات الدراسـتني حيـث إن دراسـة د. عبـد القـادر تناولـت       
( صـفحة وهـذا ال يقلـل    55املوضوع فيما يتعلق بفرتة توىل السادات حتى املقاطعـة فـى حنـو )   

ية الدراسة وجديتها ولكن اهلدو هو إيضـاح الفـارق بـني الدراسـتني، كمـا أن      بالطب  من أهم
 هناك اختالو فى الطرح والتحليل والنتائج وطبيعة املصادر واملراج . 

، 4111قصة حرب يونيو، اهليلة العامة للكتـاب، القـاهرة،    –عبد العظيم رمضان: حتطم األهلة  (5)
 . 31،35، 13ص 

 .413، ص5371بيا، الطبعة األوىل، األجنلو املصرية، القاهرة، سامى حكيم: هذه لي (4)
، ترمجـة وتقـديم  عمـاد    5333ن.أ. بروشني: تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاس  عشر حتى عام  (6)

 .223 -227، ص5333حامت، مركز دراسة جهاد الليبيني ضد الغزو اإليطاىل، طرابلس، 
اضر، ترمجة شاكر إبـراهيم، الطبعـة األوىل، املنشـاة الشـعبية     هنرى حبيب: ليبيا بني املاضى واحل (2)

 . 32،31، ص5335للنشر والتوزي  واإلعالن واملطاب ، طرابلس،

 . 516، ص5371صالح العقاد: ليبيا املعاصرة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  (1)
(3)  Colin, Legum and Others (ed): Africa Contemporary Record 1968 -

1969, London, 1969, P.79.       

(7)  Rath, First:The Elusive Revolution,New York, 1975,P.18.    

 (3) Jim, Taylor: Khadafy – Man or Myth, London, 1992, P.34. 

 



 هـ5261( ذو احلجة 36جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    661

 (3) John, Wright: Libya, London, 1969, P.260.  
، فـى  5374 – 5333يبية بني التـآخى والوحـدة مـن    سيد عيسى حممد: العالقات املصرية الل (51)

،، أعمال املؤمتر الـدوىل لقسـم التـاريخ    4113مايو  7-3العالقات املصرية الليبية عرب العصور 
فــى إطــار االحتفاليــة مبلويــة جامعــة القــاهرة، جامعــة القــاهرة، معهــد البحــوث والدراســات 

ــة،   FCO39629:UAR/LIBYA,BRITISH (؛612، ص 4113األفريقيــــ

EMBASSY,CAIRO, 4 FEBRAUARY,1970.  
فـى العالقـات    5373 – 5333( عبد القادر إمساعيل: العالقات املصـرية الليبيـة بـني عـامى     55)

،، أعمال املؤمتر الدوىل لقسـم التـاريخ فـى إطـار     4113مايو  7-3املصرية الليبية عرب العصور 
، 4113د البحوث والدراسات األفريقية، االحتفالية مبلوية جامعة القاهرة، جامعة القاهرة، معه

، 5333؛ جمموعة باحثني: الثورة الليبية فى عشرين عامـًا، الطبعـة األوىل، طـرابلس،    613ص 
 .251ص

، فى العالقات املصرية الليبية عرب 5374 – 5333حممد عبد املؤمن: العالقات املصرية الليبية  (54)
ىل لقسم التاريخ فى إطار االحتفالية مبلوية جامعة أعمال املؤمتر الدو ،4113مايو  7-3العصور 

. )اسـتفاد  671، ص 4113القاهرة، جامعة القاهرة، معهـد البحـوث والدراسـات األفريقيـة،     
الباحث من هذه الدراسة أكرب إفادة، ويود أن يشكر الدكتور  حممـد عبـد املـؤمن الـذى أعطـى      

االحتـاد االشـرتاكى العربـى وجلسـات      الباحث بع  الوثائق الربيطانية وااألمريكية وجلسات
 رؤساء دول امليثاق التى جاءت فى الدراسة(

، 5333حممد حسنني هيكل:   حوارات م  القذافى   جملة وجهات نظر، العـدد الرابـ ، مـايو،     (56)
 .51ص

(52)  Rath, First:Op.Cit., P.113.  

، 5333ار املستقبل العربـى، القـاهرة،   فتحى الديب: عبد الناصر وثورة ليبيا، الطبعة األوىل، د (51)
 .623ص

أمحد محروش: قصة ثورة يوليو خريف عبـد الناصـر   اجلـزء االـامس، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة         (53)
 .423، ص 5332مدبوىل، القاهرة، 

 (57)FCO39629: PRESIDENT NASSER’S VISIT TO LIBYA, 

DIPLOMATIC REPORT No.44/70,,North Africa and Middle East 



 665               العالقات السياسية بني مصر وليبيا              د. ابراهيـم جـالل 

Distribution,LIBYA,19 January,1970.مركز الدراسات السياسية واالسـرتاتيجية:  ؛
، القـاهرة،  5371سـبتمرب   – 5333خطب. أحاديـث. تصـرحيات، ينـاير     –وثائق عبد الناصر 

  .242د.ت، ص 
، 631؛ سـيد عيسـى حممـد: العالقـات، ص    515، 73- 76فتحى الديب: عبد الناصـر، ص  (53)

يان احتاد اجلمهوريات العربية  منشـور فـى  يوسـف خـورى: املشـاري  الوحدويـة       ؛ بيان ب635
 264، ص 5331، مركز دراسات الوحدة العربية، بـريوت،  4، ط5333 -53-5356العربية 

يونيـو   53، حماضر جلسـات االحتـاد االشـرتاكى العربـى، اجللسـة الثانيـة والعشـرون،        214 –
5371. 

 .13، ص 5376لعربية الليبية، عامل الكتب، القاهرة، مجال محدان: اجلمهورية ا (53)
(41) Colin, Legum (ed): Africa Contemporary Record, 1970-1971, P.79.  

           
 .117، ص 5337عبد اهلل عبد الرازق: موسوعة التاريخ والسياسة فى أفريقيا، القاهرة،  (45)

(44)  Ruth First: Op.Cit., PP.113,114.  

 .455، ص5334أمحد فارس: موروث الناصرية، مصر والعروبة وثورة يوليو، بريوت،  (46)
( جمموعة من الباحثني   حترير على الصاوى  : النمبة السياسية فى العامل العربـى، أعمـال املـؤمتر    42)

 .  11، ص5333الثالث للباحثني الشباب بالقاهرة، القاهرة، 

 .5413واحلاضر، ص  هنرى حبيب: ليبيا بني املاضى (41)
 .634( حممد عبد املؤمن: العالقات، ص 43)
 .463، ص 5337، بريوت، 4حممد السيد سليم: التحليل السياسى الناصرى، ط (47)
 .573، 515فتحى الديب:عبد الناصر، ص (43)
 .456، ص4مذكرات حممود ريا : جحممود ريا   (43)
 . 515، 73- 76فتحى الديب: عبد الناصر وثورة ليبيا، ص (61)
 .255عبد القادرإمساعيل: العالقات، ص (65)
 FCO39629:PIRIORITY TRIPOLI           ؛13مجـال محـدان: اجلمهوريـة، ص     (64) 

TO BENGHAZI,TELEGRAMNUMBER1, 3JANUARY                      
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FCO39629:UAR/LIBYA,BRITISH EMBASSY IN LIBYA,TRIPOLI,8 

JANUARY,1970.      
 .51حممد حسنني هيكل: حوارات م  القذافى، ص (66)
 FCO39629:UAR,LIBYA AND ؛  473-677حممد عبد املـؤمن: العالقـات، ص   (62)

ARMS SUPPLIES,CAIRO TELEGRAM NO.211,11 FEBRUARY1970.  
 .673( حممد عبد املؤمن: العالقات،  ص 63)
 ،413 – 416، 33، 32، 44فتحى الديب: عبد الناصر، ص  (67)
 .631 – 636حممد عبد املؤمن: العالقات، ص 67)
 .534-531، 533، 63(فتحى الديب: عبد الناصر، ص 63)
 . 255( عبد القادر إمساعيل: العالقات، ص63)

 (21) Colin, Legum (ed): Op.Cit., 1970-1971, P.80.  

 .73، ص5332اته،   مصر 5332- 5333عام    41جمموعة من املؤلفني: ليبيا الثورة فى  (25)
 .113عبد اهلل عبد الرازق: موسوعة، ص  (24)
 .611؛ جمموعة من املؤلفني: ليبيا، ص571فتحى الديب:عبد الناصر، ص (26)
 .461، ص5371ديسمرب – 5333وثائق عبد الناصر، يناير  (22)
 .534-531، 533، 63فتحى الديب: مرج  سابق، ص  (21)
 (23) FCO39629:UAR,LIBYA, 16 MAR 1970, 19 MAR 1970,23 

MAR1970,CYRENAICAN SURVEY, 25 MARCH,1970.حممــد عبــد  ؛
 .431 - 436مرج  السابق، ص املؤمن:

( * مبادرة روجرز: مبادرة أمريكية قام بها وليم روجرز األمريكى حلل أزمة الشـرق األوسـط،   27)
، مقابـل  5337لـت عـام   وجاء فى املبادرة  انسحاب إسرائيل مـن األراضـى العربيـة التـى احتد    
 .611اعرتاو عربى حبقها فى البقاء، مصر والعروبة وثورة يوليو، بريوت، ص

 .442، ص5373أنور السادات: البحث عن الذات، القاهرة،  (23)
 (23) Ruth First: Op.Cit.,  P.228. 

-FRUS.1969. 442أنور السادات:البحث، ص ؛431،435فتحى الديب:عبد الناصر،ص (11)

1976,Volume.E-5,Part2,Documents on Africa 1969-1972, Status 

Report on Libya,7 May 1971.  
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 .435فتحى الديب: عبد الناصر،ص (15)
ــات، ص    (14) ــؤمن: العالقــ ــد املــ ــد عبــ -FRUS.1969-1976,Volume.E؛ 631حممــ

5,Part2,Documents on Africa 1969-1972,F-5c for Libya, To the 

Secretary through:S/S From:AF-C.Robert Moore, Acting December 

31 1971.  
 .76 – 16، ص 5333، بريوت، 5335- 5371حسن أبو طالب: عالقات مصر العربية  (16)
 .31، ص 4حممود ريا : مذكرات حممود ريا ، ج (12)

 (11) Colin, Legum (ed): Africa Contemporary Record, 1971-1972, PP.20-22. 

من أبرز أفراد اجملموعة، نائب رئيس اجلمهورية علـى صـربى، ووزيـر الـدفاع حممـد فـوزى،       ( 13)
ووزير الداخلية شعراوى مجعة، ووزير اإلعالم حممد فائق، ورئيس الربملان حممـد لبيـب شـقري،    

  . 465 -443وسكرتري رئيس اجلمهورية سامى شرو أنور السادات: البحث عن الذات، ص
 (17) Colin, Legum (ed), 1971-1972, P.27.  

 .613- 611فتحى الديب: عبد الناصر،ص (13)
 .576نفسه، ص (13)
 .477هنرى حبيب:ليبيا، ص (31)

(35)  Rath, First:Op.Cit., P.118. 

 .477هنرى حبيب:ليبيا، ص (34)
 .254عبد القادرإمساعيل: العالقات، ص (36)
معمـر  ية الثالثة هـو منـط مـن احلكومـة وصـفه العقيـد       النظرية الدولية الثالثة أو النظرية العامل (32)

ية الليبيـة  واجلماهريية العرب، والذي استندت عليها رمسيا حكومته السبعينياتيف أوائل  القذايف
والقوميـة العربيـة    االشـرتاكية . الـنمط مسـتوحى جزئيـا مـن قبـل      الشعبية االشرتاكية العظمى

. وهـو يتشـابه مـ  نظـام اإلدارة الذاتيـة      الدميقراطيـة املباشـرة  اإلسالمية، وجزئيـا مـن مبـادئ    
، وال  والثمانينيات والسبعينيات الستينياتخالل  والطريقة الثالثة اليوغوسالفيةاليوغوسالفية، 

. وقـد اقـرتح الـنمط كبـديل     ادفارت كارديلعمل على تطويرها القائد اليوغوساليف الشيوعي 
، اسـتنادا إىل االعتقـاد أنـه مت إثبـات فشـل هـاتني       العـامل الثالـث  لبلـدان   والشيوعية للرأمسالية

 املوسوعة احلرة ويكيبيديا. األيدولوجيتني.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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، فى صورة أفكار ذات طاب  فلسفى تـارخيى، ودونهـا فـى    5374قدم القذافى هذا الطرح عام   
 5376- 3- 61األهرام  فاصيل أنظر؛كتاب عدرو بالكتاب األخضر، ملزيد من الت

 .551،ص5375(،يوليو 41جملة السياسة الدولية،العدد) (31)
 .34،ص5371نوفمرب  54خطاب الرئيس أنور السادات، (33)
 .36،ص5371نوفمرب  53خطاب الرئيس أنور السادات، (37)
 ،5373 وت،عبد الوهاب الكيـاىل، موسـوعة السياسـة، اجلـزء االـامس، الطبعـة االوىل، بـري       (33)

؛ السيد فليفل: حنو جتديد الدعوة مليثاق طرابلس، أعمال املؤمتر الـدوىل لقسـم التـاريخ    113ص
فــى إطــار االحتفاليــة مبلويــة جامعــة القــاهرة، جامعــة القــاهرة، معهــد البحــوث والدراســات 

؛ بيان مـؤمتر رؤسـاء   25املصرية الليبية عرب العصور، ملمصات األحباث، ص 4113األفريقية، 
. فتحى الديب: عبـد الناصـر، حماضـر جلسـات     46/5/5375دول ميثاق طراابلس، األهرام، 

 .231-261، 5375أبريل  53 -52رؤساء دول ميثاق طرابلس خالل الفرتة من 
 .51، ص5376عبد الوهاب الكياىل، املوسوعة التارخيية، د.ط، بريوت، (33)
 .71،ص5333املصرى، القاهالة،  لطفى االوىل، مدرسة السادات السياسية واليسار (71)
 .51عبد الوهاب الكياىل: املوسوعة التارخيية، ص (75)
، 5333 – 5333سيد عبد الـرحيم حممـد: سياسـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة جتـاه ليبيـا          (74)

عزيز حممد حبيب:ليبيا، األجنلـو   ؛521، ص4166ماجستري، كلية األداب جامعة عني اس،  
 .433، ص331املصرية، 

 .554،556جملة السياسة الدولية، العدد السابق،ص (76)
 عنان على الشهاوى، مراجعة:عاصم الدسوقى، معجم تاريخ مصر، ترمجة: جوان فوتشركنج، (72)

هو أن حتـتفظ كـل    االحتاد التعاهدى أو الكونفيداىل: .321، ص4116الطبعة األوىل، القاهرة، 
خلية ويرتتب على ذل : لكل دولة دستورها االاص. لكـل  دولة داخلة يف االحتاد بسيادتها الدا

لكل دولة نظامهـا السياسـي، أي حيـق     دولة سلطاتها العامة )التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
االحتاد التعاهدي أن يكون بني دولة ملكية وأخرى مجهورية. لكل دولة رئيسـها االـاص. لكـل    

ة. لكل دولة حق اإلنفراد بالتمثيل الدبلوماسي. لكـل  دولة حق اإلنفراد بعقد املعاهدات الدولي
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دولة حق التحالف العسكري م  األخرى. حيتفظ رعايـا كـل دولـة جبنسـيتهم االاصـة، أي أن      
 د، أنظر، قباسات سياسية.رعايا كل دولة يعتربون أجانب بالنسبة للدولة األخرى يف االحتا

 .436، 634حممد عبد املؤمن: العالقات، ص  (71)
 .636نفسه، ص (73)
 نفسه.  (77)

 .113، ص: موسوعة السياسةعبد الوهاب الكياىل (73)
 .521سيد عبد الرحيم حممد حممود: سياسة، ص (73)
 .472، ص5337، القاهرة،5335-5371مجال على زهران، السياسة االارجية ملصر  (31)

(35)  FRUS.1969-1976,Volume.E-5,Part2,Documents on Afric 1969-

1972,National intelligence Estimate, Libya NIE36.5-71,30 May 1971. 

وهى التى تعرو باسم ثورة التصحيح فى مصر والتى ختل  فيها الرئيس -:5375)*( حركة مايو 
أنور السادات من كل خصومة ثم مهامجته للناصرية التى تتبنى ليبيا الثورة مبادئها؛ حممد كمـال  

، 5374وســط يف امليــزان االســرتاتيجي، الطبعــة السادســة، القــاهرة،عبــد احلميــد، الشــرق األ
 .532ص

 .525سيد عبد الرحيم حممد حممود: مرج  سابق، ص
لويد جنسن، تفسري السياسة االارجية، ترمجة:حممد بن امحد مفتى، حممد السـيد سـليم،    نفسه؛ (34)

 . 36،ص5333الريا ، 

 537مجال محدان:اجلماهريية، ص (36)

 .3، ص5374، 3533العدد  يدة االخبار،جر (32)
أكـد الـرئيس السـورى حـافظ االسـد علـى اهميـة         5374مايو  4)*( فى يوم الثالثاء املوافق 

العمل من أجل حتقيق الوحدة العربية فى هذه الظروو املصريية التـى ختوضـها االمـة العربيـة،     
 وقد مت هذا عندما قام الرئيس السورى باالحتفال بعيد العمال.

 .5، ص3537،5374جريدة االخبار، العدد (31)
 .5،ص5374، سنة 3414جريدة االخبار، العدد  (33)
 .553، ص5374جملة السياسة الدولية، العدد الثالثون، أكتوبر  (37)
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)*( االمانه االاصه:او ما يطلق عليـة اللجنـة االشـرتاكية وكانـت تنـاقش االفكـار واملبـادئ         (33)
شـتمل عليهـا دليـل العمـل السياسـي والفكـرى والتنظيمـى لالحتـاد         االساسية التى جيـب أن ي 
 .553االشرتاكى املوحد. نفسه، 

 (33)FRUS.1969-1976,Volume.E-5,Part2,Documents on Africa 1969-

1972, Reduction of US Mission in Libya,31 May 1972 جملـة السياسـة    ؛
    . 541الدولية، العدد الثالثون، ص

؛ بيان حول الوحـدة بـني مصـر وليبيـا منشـور فـى  يوسـف خـورى:         545، 541ه، صنفس (31)
، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 4، ط5333 -53-5356املشاري  الوحدوية العربية 

، 413، رقـم  5374. الوثـائق العربيـة   6/3/5374؛ األهرام بتاريخ 217، 213، ص 5331
 .637، 633ص

 .3،5،ص ص5374غسطس،،ا3134االخبار، العدد (35)
 . 512،ص5377عبد العزيز رفاعى، الوعى العربى ووحدة مصر وليبيا، طرابلس،(34)             

 . 5، ص5374، أغسطس، 3355االخبار، العدد (36)

، 5331، الطبعـة الثانيـة، بـريوت،   5333-5356يوسف خورى، املشاري  الوحدوية العربيـة  (32)
 .231ص

 .5، ص5374اغسطس، ،3354االخبار، العدد (31)
-RUS.1969 ؛653، ص5377أنور السادات، البحث عن الذات، القاهرة، (33)

1976,Volume.E-5,Part2,Documents on Africa 1969-1972, Reduction 

1969- 1976, Arms for Libya,National Security Council, 

Memorandum for:Dr Kissinger from:Samuel M Hoskinson, 7 

September 1972.       
 * 5، ص5374، سبتمرب،3653االخبار، العدد (37)
 .6، ص5374، سبتمرب،3653االخبار، العدد (33)
 .212يوسف خوري: املشاري ، ص (33)
 .6، ص5374، سبتمرب،3653االخبار، العدد (511)
 .433؛عزيز حممد حبيب:ليبيا، ص6، ص5376، أغسطس،65376االهرام، العدد (515)
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 .541زارة االعالم، اجلمهورية العربية الليبية، صو (514)
، عبد الوهاب الكيالي: موسـوعة السياسـة،   524سيد عبد الرحيم حممد حممود:سياسة، ص  (516)

 .113ص
 .664،ص5372موسي صربي، وثائق حرب أكتوبر، الطبعة االولي، القاهرة،  (512)
 .632حممد عبد املؤمن: العالقات، ص  (511)
 .637 – 632ص(نفسه، 513)
السـاحلية   أشـدود .مينـاء أشـدود: يقـ  يف مدينـة     256عبد القادر إمساعيل: العالقات، ص (517)

. للبحـر املتوسـط  (، على السـاحل الشـرقي   النكبةامُلجّهرة بفعل  فلسطني التارخيية)إحدى مدن 
أدى تأسيسه إىل التأثري بشكل كبري على سعة موانئ البالد. ُيستمدم عادة يف إيصال املسـاعدات  

 امُلحاَصر من قبل إسرائيل. قطاع غزةإىل 

 .256،252نفسه، ص (513)
كيلو عن دمشق. ميت أبـو الكـوم:    11. بلودان: أحدى مدينة سوريا وتبعد 252نفسه، ص (513)

 .قرية تتب  مدينة تال مبحافظة املنوفية
 .633،633حممد عبد املؤمن: العالقات، ص  (551)
حممـد السـيد سـليم، حتليـل سياسـة مصـر        – 553، ص5333حسن أبو طالب:العالقات،  (555)

 .544، ص5333االارجية، القاهرة، 
حتى  5337حممد حممود الديب: االستيطان اإلسرائيلى فى الضفة وقطاع غزة فى الفرتة من  (554)

 .563، ص4114شرق االوسط، العدد الراب ، أكتوبر، جملة شؤون ال4116
 .71، ص74، ص5371، القاهرة،5376يوسف ابو حجاج، الندوة الدولية حلرب أكتوبر (556)

علـى   السـلطة توسـي  السـيطرة أو    سياسـة ( هي Imperialism: باإلجنليزيةاإلمربيالية: التسلطية )
الوجود االارجي مبا يعين اكتساب وصيانة اإلمرباطوريات. وتكون هذه السيطرة بوجود مناطق 

. ويطلق هذا التعبري على الدول االقتصادداخل تل  الدول أو بالسيطرة عن طريق السياسية أو 
ال  تسيطر على دول تائهة أو دول كانت موجـودة ضـمن إمرباطوريـة الدولـة املسـيطرة وقـد       

عندما قامت الدول األوربية الكبرية باستعمار الـدول   5331بدأت االمربيالية اجلديدة بعد عام 
ويعتـرب   أفريقياا على أثناء سيطرتهم وفرنسا بريطانيااألخرى. أطلق هذا التعبري يف األصل على 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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ألنهـا تسـتمدم الـدول املسـتعمرة علـى أنهـا        الرأمساليةأن وجود االمربيالية مرتابط م   لينني
 أسواق جديدة أو مصادر ملواد أولية.

سـنوات االنتصـار وايـام احملـن، الطبعـة االولـي،        -  عبد الناصر والسـادات مراد غالب، م (552)
كـم ويعـد    511، ميناء طربق: يق  اال شرق ليبيا ويبعد عن احلدود املصرية 4115القاهرة، 

 من أهم املوانئ فى اال أفريقيا.  

 251عبد القادرإمساعيل: العالقات، ص (551)
(553)Moran Theadore, The united nations-Governments and 

Transnational Corporations, vol 7,  London, 1993, P.243.                    

 .425، ص5331، بريوت،5372-5376وليد خدوري: القرارات النفطية لعامي  ؛
 . 453، ص5333علي الدين هالل، امريكا والوحدة العربية، الطبعة االولي، بريوت،  (557)

   672، ص4114مود الديب، اجلغرافيا السياسية، الطبعة السادسة، القاهرة أ حممد حم (553)
 .52، ص4116، ديسمرب3532صحيفة الشرق االوسط، العدد  ( 553)
 .633،215حممد عبد املؤمن: العالقات، ص  (541)
، 553، ص 4151على حلة: مصر وجامعة الدول العربية: التجربة واملصري، القـاهرة،  حممد (545)

441-443.  
، حممـد عبـد املـؤمن: العالقـات،     5376ديسـمرب   41-51-56وكالة أنباء الثورة العربيـة،   (544)

 .215ص
 .253،257نفسه، ص  (546)
عنـان علـي الشـهاوى، الطبعـة االولـي،       جوان فوتشر كنج، معجـم تـاريخ مصـر، ترمجـة:     (542)

 .321، ص4116القاهرة، 
ة   قضايا ورجال: وجهـات نظـر )مـ  بـدايات القـرن      حممد حسنني هيكل، كالم يف السياس (541)

 .515، ص4114الواحد والعشرين( املصرية للنشر العربى والدوىل،الطبعة السابعة، 
حممـد مصـطفي    –متيزت هذه السنة حبدث مهم وهـو الوحـدة بـني ليبيـا وتـونس       5372)*( 

 رحيم حممـد حممـود:  ؛ سـيد عبـد الـ   452، ص5372، اجلزء الثاني، بنغازي،ليبيابازامة، تاريخ 
 .526سياسة، ص

 .465صبحي حممد قنوص: ليبيا، ص (547)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 .523سيد عبد الرحيم حممد: سياسة، ص (543)
حممد حسنني هيكل: املفاوضات السـرية بـني العـرب وإسـرائيل، اجلـزء الثـاني، عواصـف         (543)

ادات، كيـف فـاو  أنـور السـ     –احلرب وعواصف السالم. ملاذا مل يفاو  مجال عبد الناصـر  
 . 462 – 464، ص 4115الطبعة الثامنة، نوفمرب 

 .5372يونيو  57( وكالة أنباء الثورة العربية، 561)
 .2/5371/ 57، 53( نفسه، 565)
  .2/1/5371( وكالة أنباء الثورة، 564)
 .52/1/5371نفسه،  (566)
 53/1/5371نفسه،  (562)
 44/1/5371نفسه،  (561)
 . 2/3/5371نفسه،  (563)
 .171(، ص3القذافى: جملة الديار، السجل القومى ) (567)
( إن ما حدث فى أكتوير.... هو انتصار عسكرى حققه املقاتل العربى فى مصر وفـى سـوريا     563)

 .63(، ص، 7، السجل القومى )54/7/5371)القذافى: 
 .636، (، ص7طرابلس، السجل القومى) –( القذافى: حوار فى الدورة التأسيسية الثالثة 563)
(521)Don, A,Schanchee: Egypt, Libya Schedule Talks on Border Truce, 

The Washington Post (1974- Current File):August 26,1977. ProQuist 

Historical Newspaper:The Washington Post (1877-1996) pg.A19.        
(525) -Egypt Reacts Cooly To Libya,s Warning, The Washington Post 

(1974- Current File):Jul 24,1976. ProQuist  Historical 

Newspaper:The Washington Post (1877-1996) pg.A8.                           
(524) Thomas, W, Lippman,Washington Post Foreign Service:  Egypt 

Says It Holds Libyan Kidnap Team,The Washington Post (19-

MARVINE HOWE Special to The New York Times, ARAB 

MEETIN FAILS TO JOINT AGAINST SADAT MOVES:IRAQ …, 

New York Times (1923CURRENT)DEC 5,1977,. ProQuist      

Historical Newspaper New York Times(1851- 2009)pg.1                      
 .5113(، ص:7السجل القومى ) –حديث لصحيفة الرأى العام ( القذافى: 526)
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(522) Soviets Pouring arms into  Libya –Sadat, Chicago tribune (1963 

current file):Apr 5.1976. proQuest Historical Newspaper Chicago 

Tribune (1849- 1989) pg.2                                                                      
 3/5373،61/3/5373/ 43وكالة أنباء الثورة العربية،  (521)

 .461،465، ص5331( حممد حسنني هيكل، خريف الغضب، الطبعة العاشرة، بريوت، 523)
 251إمساعيل: العالقات، ص عبد القادر (527)
(523  )Egypt Withdraws Troops From Border With Libya, The 

Washington Post ((1974- Curren File):Nov 3,1976, ProQuist 
Historical Newspaper:The Washington Post (1877-1996) pg.A2.          

(523 )- Egypt Foils a Libyan Hijacking, The Washington Post     ((1974-  

          Curren File):Aug 25,1976, ProQuist Historical Newspaper:The 

Washington Post (1877-1996) pg.A26                                                    
(511) -MARVINE HOWE Special to The New York Times, New York 

Times (1923CURRENT)Sep 12,1976,. ProQuist Historical 

Newspaper New York Times(1851- 2009)pg.9                                      
 .527،523( سيد عبد الرحيم حممد: سياسة، ص515)
 . 665( حممد حسنني هيكل: املفاوضات، ص514)

 .527،523( سيد عبد الرحيم حممد: سياسة، ص516)
 .661-643، 4حممد حسنني هيكل: املفاوضات  (512)
   .661( نفسه، ص511)

(513)  Egyptians Step Up Border War With Attack Into Libya: Egyptian-

Libyan... From News Dispatches The Washington Post (1974-Current 

file); Jul 22, 1977; ProQuest Historical Newspapers: The Washington 

Post (1877-1996) pg. A1. 

(517)  HENRY  TANNER:  New York Times Special to The New York 

Times:LIBYAN SAY EGPT KEEP UP AIR RAIDS ON WIDENING 

FRONT, New York Times (1923CURRENT)Jul 24,1977,. ProQuist 

Historical Newspaper New York Times(1851- 2009)pg.1. 

 .665، ص4( حممد حسنني هيكل: املفاوضات513)
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(513)  -HENRY  TANNER:  New York Times Special to The New York 

Times:LIBYAN SAY EGPT KEEP UP AIR RAIDS ON WIDENING 

FRONT, New York Times (1923CURRENT)Jul 24,1977,. ProQuist 

Historical Newspaper  New York Times(1851- 2009)pg.1. 

 .665، ص4( حممد حسنني هيكل: املفاوضات531)
(535)  Egypt and Libya Reportedly Agree On a Cease-Fire: Cease-Fire 

Is..,Cease Fire is Reported between Egypt, Libya. The Washington 

Post (1974-Current file); Jul 26, 1977; ProQuest Historical 

Newspapers: The Washington Post (1877- 1996)Pg.A1.

 .665، ص4( حممد حسنني هيكل: املفاوضات534)
 (536) Egyptian Libyan Tension Explodes in Battle A Long Border, From 

News Dispatches The Washington Post (1974-Current file); Jul 22, 

1977; ProQuest   Historical Newspapers: The Washington Post 

(1877-1996) pg. A1.                           
(532)  Egyptian bombers hit Libyan air base: Egyptian bombers raze 

Libyan base Chicago Tribune (1963-Current file); Jul 23, 1977; 

ProQuest Historical Newspapers: Chicago Tribune (1849-1989) pg. 1.  

(531)  Ibid. 

(533)  HENRY TANNER Special to The New York Times, SADAT'S 

JETS POUND AN AIR BASE IN LIBYA; HE ASSAILS 

QADDAFI: Sadat's New York Times (1923-Current file); Jul 23, 

1977; ProQuest Historical Newspapers: The New York Times (1851-

2009.  

 (537) Ibid.  

(533)  Egyptian bombers raze Libyan base, Chicago tribune (1963 current 

file):Jul 23.1977. proQuest Historical Newspaper Chicago Tribune 

(1849- 1989) pg.1. 

 (533) Egypt, Libya Schedule Talks on Border Truce By Don A. 

Schanchee The Washington Post (1974-Current file); Aug 26, 1977; 

ProQuest Historical Newspapers: The Washington Post (1877-1996) 

pg. A19.          
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 .665، ص4( حممد حسنني هيكل: املفاوضات571)
 .665،664( نفسه، ص575)
 .662-664( نفسه، ص574)
 5377/يوليو / 42-44( وكالة الثورة العربية، 576)

 (572) Egypt and Libya Reportedly Agree On a Cease-Fire: Cease-Fire 

Is..,Cease Fire is Reported between Egypt, Libya. The Washington 

Post (1974-Current file); Jul 26, 1977; ProQuest Historical 

Newspapers: The Washington Post (1877- 1996)Pg.A1. 

 .662 -666، ص4( حممد حسنني هيكل: املفاوضات571)
 5377/يوليو / 42-44( وكالة الثورة العربية، 573)

(577)  Egypt and Libya Reportedly Agree On  a Cease – Fire, The 

Washington Post (1974- Current File):Jul 26,1977. ProQuist 
Historical Newspaper:The Washington Post (1877-1996) pg.A1.  

 .513، ص4113( إمساعيل فهمي، التفاو  من أجل السالم يف الشرق األوسط، القاهرة، 573)
 .664، ص5حسنني هيكل، املفاوضات حممد  (573)

Nelson Harold: Algeria A Country Study, New York,1979,p.244.  

؛ كمال حسن علي، حماربون ومفاوضون، الطبعـة األولـي،   553( حممد على حلة: مصر، ص531)
  .Lacey Robert, The Kingdom, New York, 1981, P.347 ؛ 77، ص5333القاهرة، 

  .215سنني هيكل: حديث املبادرة، ص( حممد ح535)

( غسان سالمة: اجلامعة والتكتالت العربية فى جامعة الدول العربية الواق  والطموح، مركـز  534)
 .311، ص5336دراسات الوحدة العربية، بريت، 

 وكالة الثورة العربية. (536)
(532)  -Arab Militants at Libya Summit Form Front Against Sadat, The 

Washington Post (1974- Curren File):Dec 6,1977. ProQuist Historical 

Newspaper:The Washington Post (1877-1996) pg.A16.

(531)  MARVINE HOWE Special to The New York Times:ARAB 

MEETING FAILS TO FORGE JOINT FRONT AGAINST SADAT 

MOVES: IRAQ New York Times (1923-Current file); Dec 5, 1977; 
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 املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر

 م 9164 -6291هـ / 6343 -6431

 دراسة تارخيية حضارية

 البحث ملخص

تسليط الضوء على واحدة مـن أهـم املـدار      حياول الباحث يف هذه الدراسة
، تلـ   الكـريم  كرمة، وهى املدرسـة املليباريـة لتحفـيظ القـرآن    اليت نشأت يف مكة امُل

دورًا مهمًا يف خدمة كتاب اهلل وسنته، وفتحت أبوابهـا لالـالب    مارستاملدرسة اليت 
العلم ليس فقط من أبناء املليبار ولكن لكل من جاء من كل فج عميق ليشـهد منـاف    

  ملوىل عز وجل.علمية وينهل من فيضه وخباصة الدينى، وال سيما كتاب ا

مل تقتصــر جهودهــا فقــط علــى الناحيــة املليباريــة والواقــ  أن هــذه املدرســة 
ــة       ــانية واالجتماعي ــواحي اإلنس ــة يف الن ــرت جلي ــا له ــل أن جهوده ــة، ب التعليمي
واالقتصادية، حيث فتحت أبوابها للكـل، وخباصـة املليباريـة، حتـى أصـبحت   ابـة       

 ت باألمان يف لل وجود هذه املدرسة. امللجأ أو احلضن الدافء هلم واليت شعر

الـيت   األعـالم ومما يدل على أهمية هذه املدرسة، دورهـا يف رـريج عـدد مـن     
دورًا ال ُينسى يف حركة التعليم وال قافة وخباصة الدينية يف مكة املكرمة بصفة  مارست

ر خاصة واململكة العربية السعودية والعامل العربى واإلسالمى بصفة عامة، حيـث لهـ  
من بني تالميذها وأساتذتها من در  يف املسجد احلرام واملسجد النبـوى، ومـن قـام    

 بنشر الدين اإلسالمى وحتفيظ الك ري من طالب العامل اإلسالمى القرآن الكريم. 
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Abstract: 

The Researcher try in this study to shed light on the one of the 

most important schools established at holly Makkah called 

Melbariah Charitable School for Quran study. This school played 

very important role in the service of Quran, opened its doors for 

students from all directions, beside those of al Melbariah itslef, 

especially the students of the religious teachings. The efforts of the 

school in the field of learning and other ways like social, economic 

and humans, can be seen clearly through their distinguish students 

who became an important characters in Makkah community, 

Kingdom of Saudi Arabia and Arabic Islamic World. Some of them 

worked as teacher at Almasjid Alharaam and Almasjid Alnabawy. 
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 : أهمية مدارس حتفيظ القرآن يف اململكة العربية السعودية -أواًل

وكـان   لهر اهتمام اإلسالم بالعلم من أول آية نزلت من كتاب اهلل عز وجـل، 

چ  چ  چ  ڇ  ٹ چ  قـال  (5)راءة والكتابـة وهـو أمـر بـالعلم    فيها أمر صـري  بـالق  

 .(2)ه يف الـدين" ه. وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "من يرد اهلل به خريًا يفقچڇ
والواق  إن البحث يف )مدرا  حتفيظ القـرآن الكـريم( يعـد ً ـًا مهمـًا ألنـه يتعلـق        

وجـالل، و ـا يلقـى مـن      بكتاب اهلل عز وجل وملا له يف قلـوب امميـ  مـن قدسـية    
القائمني على أمر التعليم من العناية واالهتمام، فهو أسا  حكم البالد، ومن مصادر 
تشريعها حيث يقوم نظام احلكم فيها على اإلسالم عقيدة ومنهج حياة، وكما اهتمت 
اململكة ًفظ القرآن يف الصدور فإنها اهتمت كذل  ًفظ القرآن يف السـالور. ومـن   

رصها على تربية أجيال حتفظ كتاب اهلل كما ُأنزل علـى رسـوله صـلى اهلل    هنا كان ح
عليه وسلم وتقرأه كما قرأه عليه أصحابه رضى اهلل عـنهم، فريتلونـه تـرتياًل ويتلونـه     
حق تالوته ويعلمون أحكام جتويـده، كمـا ُيـدركون معـانى القـرآن وتفسـريه. وهلـذا        

رآن الكريم  جرد اسـتعدادهم جسـديًا   الغرض نص  العلماء بالبدء بتعليم النشء الق
  .(8)وعقليًا لينهلوا منذ الصغر اللغة العربية األصيلة وترسخ يف نفوسهم معامل اإلميان

القراءة والكتابة وتقـويم اللسـان،    اتدور كبري يف تنمية مهار له القرآن الكريم
صـ  اللغـات   الكـريم نـزل بأف   وبناء ال روة اللغوية عند حافظيه، والسيما أن القـرآن 

وأعذبها، ويتض  ذل  جليًا يف فصاحة احلديث بالعربية الفصـحي وحضـور الـذهن    
عند حافظ القرآن الكريم أك ر من غـريه. يضـاف إىل ذلـ  صـقل القـدرات العقليـة       
والفكرية لدى حفظة كتاب اهلل فيتحقق هلـم االسـتقرار وال بـات والصـمود يف وجـه      

ات العقدية الباطلة اليت ُي ريها أعـداء اإلسـالم يف   التحديات الفكرية امُلنحرفة، والشُبه
القديم واحلديث، كما ان كتاب املوىل عز وجل يـزر  القناعـة التامـة الواضـحة عنـد      
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التالميذ وحافظى القرآن بضـرورة الـدين اإلسـالمى وأخـذه مـنهج حيـاة، وترسـيخ        
ومـن مـم    املفاهيم والتصورات احلقيقية هلذا الدين بعيـد عـن الشـبهات والشـهوات،    

  .(4)العمل على تالبيقها يف واق  احلياة

وجند أن فكرة إنشاء املدار  باملشـر  كانـت ألسـباب مذهبيـة، ألن املسـاجد      
ُجعلت للعبادة وال ُيمكن أن ُيخصص خلدمة اجتاه بعينـه فتأسـيس املـدار  النظاميـة     

ا أيقنـت  كان هدفه مقاومة الدعوة الشيعية، ولذل  بدأت بتلقني العلوم الشرعية، وملـ 
من تغلغلها يف النفو  مسحت بإدخال علوم أخرى كالرياضـيات والفلـ  والالـ     

  .(1)وغريها

وقد تركزت وليفة املدرسة يف تزويـد النشـيف يف فـحمة دـدودة مـن السـنوات       
 هارات الكبار وخرباتهم وجتاربهم اليت ال ميكنهم احلصول عليهـا بالريقـة عشـوائية.    

سى من املدرسة هـو أن تـتعلم أشـياء دـدودة وفقـًا      وعلى ذل  ُيصب  الغرض األسا
خلالط موضوعة، فوليفة املدرسة األساسية هى تنظيم عمليـة التعلـيم وحتديـد أ ـا      
السلوك اليت نريد من التالميذ أن يكتسبوها، مم العمل على  ـو هـذه األ ـا  حتـت     

مـدار   وجند أن أغل  مدار  حتفـيظ القـرآن كانـت     (3)إشراف املدرسة وتوجيهها
خريية قامت  بادرات شخصية وبفضل بعض الرواد من املهاجرين إىل البالد املقدسة 
ممن تأمروا يف تعليمهم باألفكار الحمبوية امديـدة الـيت تسـربت إىل اهلنـد وتركيـا مـن       

 . (7)خارج البالد اإلسالمية

يف  أخذت املدار  كانت مكة مركزًا مهمًا من مراكز العلم يف الدولة اإلسالمية
بهــا منــذ ذلــ   الظهــور يف مكــة منــذ القــرن الســاد  اهلجــرى، واســتمر وجودهــا

  -التاريخ،وكانت هناك عدة مالحظات على مدارسها جيدر اإلشارة إليها وهى:
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عناية املدار  اليت نشأت يف مكة عناية تامة بالعلوم الدينيـة، فقـد كـان الشـغل      -5
مـن املـذاه  الشـهرية أو    الشاغل للمدار  تدريس العلوم الدينية على مذه  

  أك ر.
خالورة مهنة التدريس: كان التـدريس مهنـة رفيعـة ال يتصـدى هلـا إال العلمـاء        -2

  األجالء.
سعة االطال  عند املدرسني: كان العامل املسلم ال ُيقن  بأخذ العلم عن عامل واحد  -8

بل يأخذ عن عدة علماء، ويرحل يف سبيل العلم من بلد آلخر يف زمـن مل تكـن   
 . (3)ل النقل ميسورة م لما هى عليه هذه األياموسائ

وا ـا كـان   قلة عدد طالب الفصل الواحد: مل تكن الفصـول الدراسـية مزد ـة     -4
 عددها يتوافق م  امكانات املدرسني وقدراتهم.

  مرات  املدرسني: مل يكن مجي  من امتهن التدريس  نزلة واحدة. -1
سواء كانت قبـل القـرن    –امُلكرمة إن عدد كبريًا من املدار  اليت لهرت يف مكة -3

مسلمون من خارج مكة. ولعـل   واعيان أنشاها حكام –التاس  اهلجرى أو بعده 
هذا له أسباب عدة منها أن املسلمني رغـم انتمـائهم لـدول متعـددة فقـد للـوا       
يشعرون بانتمائهم إىل كيان واحد. ومنها أيضًا املكانـة املقدسـة ملكـة امُلكرمـة يف     

علـى الـدعاء هلـم    املسـلمني  سلمني. وهذا ما ُيفسر حر  بعـض  قلوب مجي  امل
 . (3)وذكر أمسائهم على منابر احلرم الشريف

املدار  األهلية، ووجه جهوده إىل بث الروح  آل سعود ساند املل  عبد العزيز
الدينية يف النفو  وت بيت العقيدة الصـحيحة والتوحيـد اخلـالص يف قلـوب النشـيف،      

أهل العلم على تأسيس وإنهاض املدار  األهلية  ختلـف   فعمل على تعضيد بعض
الوسائل، وقد نشأت العديد من املدار  لتحفيظ القرآن يف مكة م ل مدار  الفالح 

  .(53)واملدرسة الصولتية
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  لتحفيظ القرآن الكريم: املدرسة املليبارية

وتسـمى  وهى والية من واليات اهلند،  ،لغربي للهندالساحل ا تق  املليبار على
اليوم "كريال". واملليباريون مجاعة من أصول هندية، ومنهم من يقالن يف اململكة العربيـة  
السعودية قبل نشأتها، وهم جـزء مـن اهلنـود ويعرفـون يف اململكـة باسـم املليبـار أو        

 . (55)املليباريون

كان موق  املدرسة عند نشأتها يف الشبيكة خلف فند  األنصار من جبل هندي 
. أما مـن خـالل   (52)مية يف مدخل حارة الباب وفيه مدخل من فند  األنصارإىل الشا

 . (54)يف حي الشبيكة بالقرب من قهوة احلّمارة (58)ص  الوقفية

أما عن فكرة املدرسة املليباريـة، فتم ـل قصـة املدرسـة املليباريـة ملحمـة مـن        
نفـيس يف  مالحم التعبري عن احل  املتأصل يف نفو  األجـداد لعمـل اخلـري وبـذل ال    

سبيل العلم وخاصة العلم الشرعى، وتتجلى العظمة واإلكبار ملن سـاهموا يف إنشـاء   
إذا علمنا تل  الظروف القاسية اليت كانت حتيط السيما هذا الصرح العلمى يف النفس 

 . (51)بهم

وقصة بناء املدرسة تبدأ بـأن أحـد العلمـاء املليبـاريني القـاطنني  كـة املكرمـة        
أمـار اهتمامـه أن معظـم اماليـات املوجـودة  كـة        (53)متى مسلري(وُيدعى )كى كنى 

املكرمة مهتمة بتعليم أبنائها حيث أنشأت هلم املدار  والكتاتيـ  ويف الوقـت نفسـه    
رأى أن امالية املليبارية مل تأمن ألبنائها شيئًا من هذا القبيل؛ فأخذ يتصـل باملليبـاريني   

ول مجعية عمومية للمليباريني حتدث فيهـا عـن   القاطنني يف مكة املكرمة وعقد معهم أ
أهمية التعليم وخصوصًا التعليم الشرعى وأخذ حيث احلاضرين علـى ضـرورة إقامـة    
مدرسة خاصة بامالية املليبارية تتوىل تعليم أبنائهم يف أمور دينهم خاصة أن املـدار   
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ا  أن جيمـ   احلكومية مل تكن متوفرة آنذاك، فتحركت بذرة اخلـري يف النفـو  واسـتال   
  .(57)منهم مبلغًا من املال رغم لروفهم املالية القاسية

وقام  ،ومن تل  اللحظة أخذ اممي  على عاتقهم أمر امم  هلذا املشرو  اخلري
الشيـــخ )كى كنى متى مسلري( بعد ذلـ  االجتمـا  باحلجـاج املليبـاريني يف موسـم      

  حفنـة األرز حيـث تـوىل    احلج وأخذ حيضهم على الترب  للمشرو  وبدأت رحلة مج
جيمـ  فيهـا    (53)أحد املليباريني مهمة الالواف على البيوت املليبارية حاماًل معه تنكتـه 

حفنة األرز اليت تترب  بها ربات املنازل حتى إذا ما امتألت أخذها إىل السو  وباعهـا  
بلـ   إضافة إىل بعض املصاغ الذي تربعت به بعض العائالت املليبارية وهكذا تنامى امل
إّلـا   (53)شيئًا فشيئًا فاشحموا به قالعة األرض اليت بلغت مساحتها تسـ  عشـرة قرياطـاً   

، وهـذا  (25)م5327/ ـه5843ُأسست عليها املدرسة املليبارية يف عام  (23)ملث قريا 
التاريخ هـو البدايـة األوىل هلـذه املدرسـة، وبعـد عـدة سـنوات   ت بيـت الوقـف يف          

مثائة واأللـف  ّرة القعدة سنة ال الث واخلمسني بعد مالسجالت احملكمة الشرعية يف غ
 . (22)للهجرة

لفكرة القيام بإنشاء هذه اصاح  من دعم وبذل  نستالي  أن نشري إىل أن أول 
املدرسة هو مولوى كتى موىل بن مركان وكلهم كانوا من املليباريني وقد جعلوا هنـاك  

  .(28)  للمدرسةوخالط وشر

بكـر  سـة هـو العالمـة/ أ ـد بـن ديـى الـدين        وأول من فكـر يف وقـف املدر  
ولقـد اتفـق    مـن عشـرين رجـاًل مـن املليبـاريني.      وكان من ورائهم أك ر (24)املليباري

 الـدين بكـر املليبـاري    ياممي  آنذاك أن يصدر ص  الوقف باسـم الشـيخ أ ـد دـ    
 . (21)ملكانته االجتماعية
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ململكة العربية السعودية، وهذه املدرسة ُفتحت قبل إنشاء املدار  احلكومية يف ا
وكان موجود قبلها مدار  الفالح، والصولتية، والفخرية، وغري ذلـ ، وعلـى هـذا    

  .(23)األسا  فكر أبناء املليباريني يف فكرة فت  مدرسة

فريـق  بعد تالبيق منهج مديرية املعارف العموميـة  املدرسة رمسيًا  توقد افتتح
 م5312/فرباير هــ 5875يف مجادى اآلخرة سـنة  من املليبارية املقيمني يف مكة امُلشرفة

وطبقت منهج مديريـة املعـارف العموميـة وأصـبحت تضـم مجيـ  صـفوف املرحلـة         
أن املدرسة كانت قائمـة منـذ عـام     (23)ي. وقد أشار دمد عبد اهلل مليبار(27)االبتدائية
 م5312هـــ/ 5875ولكنهــا كانــت أشــبه بالكوتــاب. ويف عــام  م5327/ هـــ5843

 . (23)ًا يف مديرية املعارف وأصبحت تضم مجي  صفوف املرحلة االبتدائيةُسجلت رمسي

لقد أدت املدار  األهلية دورًا قياديًا يف بداية أمرها لكنها أخذت تحماج  شيئًا 
وهلـذا أغلقـت بعـض املـدار       (85)وذل  نتيجة النتشار املدار  احلكومية (83)فشيئًا

ن أاملليبارية ومدرسـة املـاحي، كمـا    املدرسة و باجياد األهلية أبوابها م ل دار الفائزين
 نظـرا  (82)بعض هذه املدار  أصـب  يف طـور االحتضـار كمدرسـة الحمقـى العلميـة      

 م5338/ هــ 5832ضعف اإلقبـال علـى املدرسـة، فتوقفـت عـن التـدريس عـام        ل
وأصبحت ُتعالى درو  تقوية للالالب وللمكملني خـالل الُعاللـة الصـيفية وهكـذا     

وتضـم   (88)ذل  التاريخ ال تنتظم إال خـالل العاللـة الصـيفية    أصبحت الدراسة منذ
. مم توقفت املدرسة متامًا عن التدريس حتـى عـام   (84)مجي  صفوف املرحلة اإلبتدائية

 . (81)م5333/ هـ5453

وبفضل اهلل ومنته استالاعت املدرسة مـرة أخـرى أن تسـتعيد نشـاطها وتفـت       
( باإلسـكان العـام ًـي الرصـيفة     888أبوابها للالالب يف مقرها امديد بفيال رقـم ) 
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هــ لتحفـيظ القـرآن الكـريم ألبنـاء      5453 /4 /24اعتبارًا من يوم األحـد املوافـق   
 . (83)طلبًا لألجر وامل وبة من اهلل عز وجل ،املسلمني وبدون أجرة

لقد أدت املدار  األهلية دورًا قياديًا يف بداية األمر لكنها أخذت تحماج  شيئًا 
بقى بعضـها م ـل املدرسـة املليباريـة      ولكن(87)نتشار املدار  احلكومية نظرا أل فشيئًا

يضاف إىل ذل  أن بعـض   ،ومدرسة املاحي، يف حني أصب  بعضها يف دور االحتضار
املدار  القائمة هى دون املستوى من حيث الوسـائل التعليميـة واألمـاث املدرسـى،     

 . (83)رغم أنها تأخذ من الدولة أك ر مما ُتعالى

بقى بعضها م ـل املدرسـة املليباريـة ومدرسـة املـاحي، يف حـني أصـب          ولكن
يضــاف إىل ذلــ  أن بعــض املــدار  القائمــة هــى دون  ،بعضــها يف دور االحتضــار

املستوى من حيث الوسائل التعليمية واألماث املدرسى، رغم أنها تأخـذ مـن الدولـة    
 . (83)أك ر مما ُتعالى

 دار  األهلية، ومن بني تل  العوامل: وهناك عوامل أخرى أدت إىل ضعف دور امل
 انتشار املدار  احلكومية يف مجي  أحناء مكة امُلكرمة.  -5
تقوق  بعض املدار  األهلية على نفسها وعدم مسايرة القائمني عليها للتالورات  -2

 اليت طرأت على املناهج الدراسية. 
د اعتمادًا كليًا عدم وجود إيرادات سنوية مابتة لتل  املدار  وهذا ما جيعلها تعتم -8

 على مساعدات وزارة املعارف. 
عدم اهتمام العديد من تل  املدار  بانتقاء املدرسني فالتعليم مهنة عظيمة وكل  -4

 . (43)فرد ينتمى ملهنة معينة ال بد له من قدرة خاصة يف تل  املهنة
أن بعض هذه املدار  القائمة هى دون املستوى من حيث الوسائل التعليمية  -1

 . (45)املدرسى فهى تأخذ من الدولة أك ر مما ٌتعالى للمجتم  واألماث



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   813

بالفعل أمرت املدار  احلكومية على املدار  األهلية، بيد أنه هناك حلول من 
 أجل األخذ بيد املدار  األهلية منها: 

على الوزارة أن تقوم  راقبة املدار  األهلية مراقبة يقظة وعليهـا أن تركـز علـى     -5
  التوجيه اإلجيابى.

  .حتتاج املدار  األهلية إىل مزيد من املساعدات املالية من الدولة إذ أن ما ُيقدم غري كاف -2
على مديرى بعض املدار  أن يتحرروا من جهودهم وعليهم األخذ باألسـالي    -8

 الحمبوية احلدي ة. 
جي  على املدار  األهلية أن ُتعيـد اختبـار املدرسـني  زيـد مـن العنايـة وأن ال        -4

 . (42)واملوتدنيةأاملؤهالت الدنيا  يذو تتعاقد م 

ولقد لعبت شخصيات ك رية أدوارًا مهمة من أجـل إقامـة تلـ  املدرسـة الـيت      
أصبحت فيما بعد ذات أهمية كبرية يف مكة، كان من أبرز هؤالء األعضاء املؤسسـون  
للمدرسة املليبارية، وهم: كنى متى مولوى مركان، ديى الدين سبحي، علـوى ديـى   

، أ د كعكى، ديى الدين بن ديى الـدين، أ ـد مـريان، امساعيـل بـن علـى،       الدين
الشيخ عبد احلميد مولوى، أ د بن حسن مليباري، عبد القادر بن كومو، عبد اهلل بن 
أبو بكر، بكر بن عبد الر ن، أ د بن ديى الدين، لواي كيتـى، علـوى بـن علـوى،     

 . (48)ن على، ديى الدين بن أبو بكرعلوى بن ديى الدين، أ د بن بكر، سعيد ب

ومن األمساء اليت هلا تـاريخ يف املدرسـة، الشـيخ ابـراهيم أ ـد عبـد الـر ن        
 . (41)، وامُلكرم حسن على علوى مليباري(44)مليباري

أما املدرسون، فقد كانوا من العلماء املليباريني واماويني من إندونيسيا وكانوا 
ي رفي ، وجبان  تعليمهم للالالب العلم الشرعيتسمون باألدب امم واخُللق ال

 . (43)عمليًا كانوا يعلموهم آداب الوضوء والصالة من حيث الكيفية واألداء النظري
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ومن أقدم املدرسني بها األستاذ/دمد هارون؛ وهـو مـن الـذين قـاموا بحممجـة      
  .(47)امناس  احلج إىل اللغة األندونيسية، وكذل  اشتغل يف اإلذاعة يف بداية نشأته

من بني من در  بها األستاذ عبد الر ن أ د بـن بكـر املليبـاري،     كذل  كان
واألستاذ عبـد الـر ن بـن حسـن فكانـت هلمـا جهـود عظيمـة ال يغفلـها الالـالب           

  .(43)آنذاك

  ومن أشهر املدرسني الذين عملوا بها ما يلى:

 . ت والفل / على علوى املليباري، وكان ُيدر  علم امرب والرياضيا األستاذ -5
 . األستاذ / عبا  ع مان مالر وهو من أقدم املدرسني يف علم الفل  -2
 . األستاذ / عبد اهلل مولوى بن سلي  -8
  .األستاذ / عبد الر ن أ د بكر املليباري -4
 . األستاذ / عبد الر ن بن حسن -1
 . األستاذ / دمود الرهان -3
 . األستاذ / عبد الرسول باليه -7
  .(43)املليباري األستاذ / دمد عبد اهلل -3

أما املدرسون الذين هلم حلقات يف املسجد احلرام وُيدرسون يف املدرسة املليبارية فهم 
  -كما يلى: 

مولوى دمد بن سلي  وله حلقات يف باب إبراهيم باملسجد احلرام من امهة  -5
 الغربية منه جبان  نظارته على املدرسة. 

  يف علم الفرائض. دمد كتبى مولوى بن سلي  وكان شيخًا كبريًا -2
  .(13)عبد احلميد مولوى بن سلي  مليباري وكان ضالعًا يف العلوم الشرعية -8

 كما كان لبعض املدرسني دور بارز وفعال يف حقبات زمنية خمتلفة منهم: 
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 املسلري عبد الر ن.  -5
  عبد القادر أ د بنيتل. -2
  األندنوسى. بيله عبد الغنى عبد الرسول -8
 دمد صاحل كناىل.  -4
 هان. دمود د -1
 مأمون قاروت.  -3
  على بايكادن. -7
 عبد اهلل أبو بكر.  -3
 . (15)طه على دمود  -3

 : نيومن أشهر املدرسني احلالي

  .األستاذ/أبو بكر يوسف -5
 . األستاذ/دمد أدم -2
 . األستاذ/قاسم الشبيلى -8
  .(12)األستاذ/ سليمان  -4

خـالل   وُيـؤجر  (18)آنذاك يف دل "الشبيكة"مالحق للسابق وللمدرسة مبنى آخر 
فحمة احلج ًواىل مخسة آالف ريال سعودي ومن هذا املبلـ  ُتغالـى املدرسـة نفقاتهـا.     
والواق  أن هذا املبل  ضئيل ولكنه يكفي نظرًا ألن املدرسني معظمهم مـن املليبـاريني   
الذين ُيدرسون يف املدار  احلكومية ويتقاضون رواتـ  منهـا. شـهرية علـى حسـ       

 . (14)أنها رمزية شهرتهم وقدرتهم العلمية رغم
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شـرطًا للـدخول   هناك أما عن جنسية الاللبة وشرو  االلتحا  باملدرسة،فليس 
. وال تتقاضـى أجـرًا مـن الالـالب لقـاء      (11)فيها بل املدرسة مفتوحة ممي  الالـالب 

 . (13)عملها هذا 

 لـبعض العـائالت مـن احملتـاجني     ُتعالـى  غـرفتني  من املالحق التابعة للمدرسة
 .(17)آخرة حتى خيرج األول فُتعالى لالخرين وهكذا واحدًا بعد حس  الرغبة واحلاج

أما بالنسبة لسكن املدرسني، فغالبهم يسكن خـارج املدرسـة مـ  عـائلتهم أمـا      
املدرسة م  الالالب العـزاب ولـيس هلـم غـرف      بأعلىبعضهم حس  احلاجة يسكن 

 . (13). وجزء للعائالت الفقراء(13)مستقلة

 واصلوا دراستهم إىل مرحلة الدكتوراه: ومن الالالب املتميزين الذين 

 . سامل املليباري -5
 . حامد املليباري -2
  .(33)عبا  املليباري -8

كان التعليم يف املدرسة باللغة العربية ما عدا امالية املليبارية اليت يأتى منها 
املراج ، ولكن تحمجم هلم هذه من و كت  املصادرالالالب فتتلقى العلم يف مكة من 

العلماء إىل اللغة املليبارية وم  ذل  كان األساتذة حياولون م  الالالب  خالل عامل من
كما هو مفروض عليهم تعلمها من خالل مادة اللغة . (35)أن يتعلموا اللغة العربية

 العربية، وتبسيالها هلم حتى يتقنوها. 

بدأ الدراسة يف أول األمر بتعلـيم احلـروف األجبديـة وحفـظ بعـض السـور       وت
د والبنات م ل سور املعوذتني واإلخال  وغري ذل ، وُيدر  كـذل   القصار لألوال

العلوم الدينية م ل بعض أساسيات الدين والتوحيـد وغـري ذلـ  مـن آداب الصـالة      
  .(38)مكتبة صغرية تضم املدرسة كانت، و(32)مياوالص
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 : يلمدرسة ما يللنظم واللوائ  الومن 

 ارية. ترمجة الكت  العربية وغريها إىل اللغة املليب -5
تالوير املدرسة من خالل إضافة بعض املواد كاحلساب وامرب والرياضيات وكان  -2

ملا بدأت املـدار  احلكوميـة    م5312 -5315/هـ5875 -5873ذل  يف عام 
  .(34)، وتنتشر وُتفضل الشهادات احلكومية5318/هـ5872تفت  عام 

 تعليم الالالب اللغة العربية.  -8
  .(31)املدرسة وتوزي  اهلدايا عليهم اعتماد الشهادات للمتخرجني من  -4

  :أما عن نظار املدرسة

)أول نـالر للوقـف وصـاح  الفكـرة( مـن       -ير ه اهلل  –كى كنى كتى مركار  -5
  .م5384 -5327/ هـ5818 -5843

ــالر الوقــف( مــن  -ير ــه اهلل  –كويــا متــى  -2  -5384/ هـــ5833-5818)ن
 م. 5345

-5345هــ/  5837 – 5833مـن  )نـالر الوقـف(    -ير ه اهلل  –كنيدى كاكا  -8
 م. 5343

  م.5314 -5343/ هـ 5878 – 5837غري معروف )نالر الوقف( من  -4
 . (33)م5313 -5314/ هـ5871 -5878دمد كنيدى )نالر الوقف( من  -1
/ هـــ5838-5871)نــالر الوقــف( مــن  -ير ــه اهلل  –دمــد ا ــد مليبــاري  -3

 م. 5334 -5313
/ هــ 5833 -5838ر الوقـف( مـن   )نـال  -ير ـه اهلل   –دمد كنجـى مسـلري    -7

 م. 5337 -5334
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 5452 -5833)نـالر الوقـف( مـن     -ير ـه اهلل   – (37)دمد عبد اهلل مليباري -3
 . (33)م5338 -5337/ هـ

/ هــ  5458( مـن عـام   يعلوى بن على بن علوى مليباري )نالر الوقف احلـال  -3
  .(33)م5334

 -5333/ هـ5453 -5451أما عن أعمال اممعية العمومية املكلفة بانتشال الوقف 
 ، فقد تضمنت ما يلى: م2333

 اللجنة العمومية: 

هى تل  اللجنة اليت   ترشيحها من قبل املليبـاريني الـذين حضـروا اممعيـة     
 (73)دمد عبد اهلل مليبـاري  العمومية اليت ُعقدت بدار النالر السابق للوقف األستاذ/

هـ واليت ُكلفـت  1/3/5451بتاريخ  يف فحمة النالر علوى بن على مليباريير ه اهلل 
بانتشال الوقف مما هو فيه وإعادته إىل الوض  الذي يرجوه كل مليباري. وقد تشكلت 

 اللجنة من: 

 نالر الوقف     . (75)علوى بن على بن علوى مليباري -5
  رئيس اللجنة     .(72)علوى بن دي الدين على مليباري -2
  عضوًا   . (78)دمد بن بكر بن دمد مليباري املهند / -8
  عضوًا  . (74)الدكتور/ عبد العزيز بن دمد بن عبد اهلل مليباري -4
  عضوًا  . (71)األستاذ/ عبد الباسط بن عبد اهلل بيتان مليباري -1
  عضوًا    .(73)األستاذ/ أ د بن دمد موزى مليباري -3
  عضوًا    . (77)األستاذ/ دمد بن ماحي مليباري -7
موزى بن دمد خلفًا لألستاذ أ د  (73)مليباري السيد/ عبد اهلل بن دمد مولوى -3

 . (73)ير ه اهلل
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 أعمال اللجنة:

هــ كلـها للنظـر يف    53/7/5453( اجتماعًا حتى تـاريخ  21عقدت اللجنة )
األمور املتعلقة بالوقف ووض  الحمتيبات الالزمة النتشاهلا من خالط وبرامج التنفيـذ،  

الـيت تعـحمض سـري العمـل      كما وقفت على كل خالـوة ُنفـذت، ودرسـت العقبـات    
  .(33)واجتهدت يف تذليلها. كل ذل  من مناللق احتساب األجر وامل وبة من اهلل

 أبرز أعمال اللجنة: 

 . أبقت اللجنة على مالمة طالب نظاميني وأخلت الباقيني غري النظاميني -5
 . قيام اللجنة بعرض املبنى لالست مار -2
  .احملافظة على األماث الصاحل ومن مم بيعه -8
 جددت اللجنة للمست مر )فند  األنصار( مالمة أعوام.  -4
صّدر ص  لوقف املدرسـة حيـدد أبعادهـا مـن احملكمـة الشـرعية الكـربى  كـة          -1

 املشرفة. 
 استخرجت اللجنة رخصة أعمال ترميم لكامل املبنى.  -3
 م. 5333هـ/ 5457استالاعت اللجنة إدخال اخلدمات للمدرسة يف نهاية عام  -7
  .(35)م5333ـ/ ه5453حج أجرت املبنى ملوسم  -3
است مر املبنى ملدة مخس سنوات  بل  مائة وسـتون ألـف ريـال ابتـداء مـن عـام        -3

 م. 2333هـ/ 5453
يف فحمة االست مار   استئجار فيال ًي اإلسـكان العـام ًـي الرصـيفة إلقامـة       -53

 املدرسة بها بداًل من املبنى املست مر ًي الشبيكة. 
رفة على املدرسة وحتـت إشـراف اللجنـة العموميـة     قامت اللجنة التعليمية امُلش -55

باحلصول على موافقة إشراف على املدرسة من قبل مجاعة حتفيظ القرآن الكـريم  
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 كة امُلكرمة، كما قامت بتعيني املدرسني الذين سيقومون بالتدريس فيها، وقد   
 ( فصول. 8( طالبًا وأعدت هلم )73تسجيل ما يقارب )

 يمية. تأمني الوسائل التعل -52
  .(32)هلا الالزمةتدشني مكتبة علمية وتوفري املصادر  -58

 :األنشالة امُلتنوعة للمدرسة

مل تقتصر املدرسة على من  الالالب قدرًا من التعليم فقط، بل أنها بـدأت منـذ   
أن فتحت أبوابها للتدريس ُتعالى للالالب املتخرجني الشهادات، وكان األسـتاذ "عبـد   

سة، وكان حيضر يف اليوم الذي ُتوز  فيـه الشـهادات، ومـ     اهلل مليباري" مديرًا للمدر
الشهادات كانت ُتوز  اهلدايا وغري ذل  حتى إذا أخذ الالالب األقالم وأدوات العلم 
والكتابة فرحوا بذل  ك ريًا، وكانت مـن أنـوا  اهلـدايا األقـالم الرصـا  والـدفاتر       

  .(38)والشنالة ومرمسة وبراية وغري ذل 

لتشـجي    - البسـيالة يف شـكلها الكـبرية يف مقامهـا     -وائز وكانت كل هذه ام
الالالب على الدراسة والعلم وهذه األشياء كانت وما تزال تسـاعد يف حتقيـق هـدف    

  .(34)الالال  اجملد

املدرسة متن  من حيفظ جزًء كاماًل هدايا بسـيالة، وتنتظـر حتـى يـأتى      ذل وك
األسـاتذة يربالـون   ان وكـ تقليديـة،  املكيـة ال  الوةبعضا من أنـوا  احلـ   والده لُيقدم له

العمامة على احلافظني لتمييزهم عن بقية زمالئهم، وتظل العمامة على رأ  الالال  
حتى مُير من حارة إىل حارة ويدخل بيته، وكانت هناك عمائم معينة على حس  عـدد  
األجزاء حتى يلبس الالال  امبة وحيتفل ويوز  علـى النـا  املوجـودين والالـالب     

وقد استمر احلـال   (31)وهذا كله لتشجي  الالالب على احلفظ ة،احللو تل  ذةواألسات
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  -5312ـ/ ه5872- 5875على هذا املنوال حتى بدء انتشار املدار  احلكومية عام 
 . (33)م5318

 : يومن أنشالة املدرسة األخرى ما يل

الذي هو عبارة عن حوش وفناء ُيعـد فيـه الالعـام واإلفالـار      يأصب  امزء ال ان -5
 لسحور يف شهر رمضان الكريم. وا
 جتهيز واستعارة األدوات اليت حيتاجها امليت لتجهيزه ودفنه.  -2
علـى  جر املدرسة يف شـهر رمضـان واحلـج    ؤاالست مار يف موق  املدرسة حيث ت -8

  حلجاج.ا
 . املدرسة احلالية ًي زهرة كدي مم شراء أرضها من خالل عوائد اإلجيار -4
  حاجة الالالب ورغباتهم. توزي  الشهادات واهلدايا ًس  -1
  االحتفال حني حفظ الالال  جزء أو أجزاء من القرآن الكريم. -3
 إعالاء الالالب العمامة وامبة لتشجيعهم على احلفظ.  -7
 استمرار هذه األنشالة طوال العام.  -3
توفري السكن لألساتذة واملدرسني يف نفس العمارة م  عائلتهم حسـ  اإلمكـان    -3

 يف السنوات األخرية. 
 ص جزء من العمارة لعائالت الفقراء واملساكني. رصي -53
  .توفري السكن للالالب بأعلى العمارة -55
رصيص جزء من العمارة ال انية للمسافرين ويسمونه  سافر خانة يف السنوات  -52

 . (37)املتقدمة من تارخيها
ــه     -58 ــن احلجــاج إال أن غالبيت ــم م ــاريني ولغريه ــوفري الســكن للحجــاج املليب ت

  .همحلجاج
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درسة يف موسم رمضان واحلج ومـن اإلجيـار ُتسـدد فـواتري الكهربـاء      تؤجر امل -54
واملاء وكذل  ُتصرف منها مكافآت املدرسني واملولفني واحلرا  وغـري ذلـ    

 من املصروفات. 
بعض األحيان من الصندو  الذي ُيجم  فيه التربعات من  صرف املكافآت يف -51

  غري إجيار املدرسة.
مة اليت يتاح االطال  عليهـا لعـدد مـن عامـة     توجد باملدرسة بعض الكت  القي -53

 النا . 
بدأ سعر إجيار املدرسة يزداد سنة بعد سنة حيث كان يف بداية األمر مخسة آالف  -57

ريال سعودي فقط واآلن أصب  مخسة واربعون ألف ريـال سـعودي مـن عـام     
 . (33)ـه5451حتى 5458

لدرج والسلم وبدأ بحمميم وتصلي  بعض ا م2333/ هـ5453بدأ الحمميم سنة  -53
وغري ذل  وتصلي  اجملارى، ويف البداية   أخذ تصري  لواحد ومخسني حاجـًا  
وبعد احلج   إعالاء املليباريني االست مار فبنـوا عليـه إحـدى وعشـرين غرفـة      

 ولكل غرفة  ام. 
  أخذ تصري  ملائة وعشرين حاجًا، وبعد االسـت مار ُحولـت املدرسـة حتفـيظ      -53

 . (33)ًاالقرآن رمسي

ذل املدرسة قصارى جهدها من أجل استمرار نشاطاتها، م ل تقـديم الالعـام   تب
مسـاعدة  كها مـن جهـة املدرسـة    مجيعتقدم وللمحتاجني، ومناسبات العزاء واألفراح 

لفقراء املليباريني، ويستمر هذا العمل طوال العام، حيث أن اماليـة الـيت تـأتى مـن     ل
لالعـام جـاهزًا هلـا وتسـتلمه وتأكـل      مليبار حينما ررج مـن املسـجد احلـرام يكـون ا    

 . (33)وتسحمي  يف املدرسة
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أما عن مصادر التمويل، فتنوعت إما عن املليباريني بأنفسهم وإما بفاعلى اخلري 
تعاقدوا م  دالت جتارية لألطعمة بإعالائهم سندات لصرف وجبتى اإلفالار عامًة ف

م ل ذبيحة مالبوخة لتوزيعها على احملتاجني يف  والسحور، ومنهم من ُيقدم طعام كامل
 . (35)املدرسة

  :الالراز املعمارى للمدرسة قدميًا

امـزء األول علـى دور    يفكانت تتكون من جزئني كليهما من احلجـر وحيتـو  
 . (32)وامزء ال انى على دورين ،واحد فقط

كل أما يف وقتنا احلاضر فتتكون من دور أرضي ودورين علويني وملحق، يف ش
بناء حديث ومجيل يضم الك ري من الفصول الدراسية لتحتوي على أكرب قدر ممكن من 

 . (38)الالالب

وحينما كان دمد كنى سلي  النالر الساد  للمدرسـة حيتـاج إضـافة دور يف    
هذه املدرسة وليس لديه املال الكايف إلضافته سافر إىل مليبـار ممـ  التربعـات وبـدأ     

  التربعات وأرسلها بعد ستة أشهر مم ُبنى الـدور ال ـانى   ُيحاضر يف املساجد حتى مج
 . (34)يف املدرسة
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 أهم النتائج: 

 تعترب املدرسة املليبارية أول مدرسة على أهل مليبار يف مكة املكرمة.  -5
عترب املدرسة املليبارية من أوائل املدار  يف العهـد السـعودي الـيت لعبـت دورًا     ت -2

 املكرمة.  هامًا يف احلراك العلمي يف مكة
استالاعت املدرسة املليبارية جتاوز العقبـات الـيت واجهتهـا يف مشـوارها العلمـي       -8

 حتى وقتنا احلاضر. 
 وّفرت املدرسة املليبارية سكنًا صغريًا للمليباريني.  -4
تعاق  على هذه املدرسة العديد من النّظار مجيعهم أخذوا على كاهلهم خـدمتها   -1

 رارها. وتقديم كل ما بوسعهم من أجل استم
 رّرج منها طالب علم بارزين شغلوا مناص  عليا يف هذه البقعة املباركة.  -3
اهتمت املدرسة بالعلوم الشرعية واللغوية جبانـ  العلـوم احلدي ـة كالرياضـيات      -7

 وامرب واهلندسة. 

 أهم التوصيات: 

 ضرورة احملافظة على األوقاف.  -5
 ر. االهتمام باملدار  أك ر مما عليه يف وقتنا احلاض -2
ضرورة التكاتف اإلعالمي عرب وسائلة املختلفـة مـ  املشـاري  لتعريـف اجملتمـ        -8

 بأهميتها. 
 . احلفال على القائم من تل  املشاري  بتقديم يد العون واملساندة من خالل سكان األحياء -4
إبراز دور النّظار الفاعلني يف هذه األوقاف عـرب أخـذ آرائهـم واقحماحـاتهم مـن       -1

وملتقيات وورش عمـل لالسـتفادة مـن خـرباتهم وتقـدميها       خالل إقامة ندوات
 للنظار على شكل خربات محماكمة كان هلا أكرب الدور يف نهوض هذه األوقاف. 
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 إبراز املدرسة املليبارية عرب وسائل اإلعالم املختلفة  وذجًا ناجحًا يقتدى به.  -3
علـى هـذه   إقامة املزيد من البحوث العلمية املتخصصـة مـن أسـاتذة امامعـات      -7

 األوقاف. 
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 اخلامتة

م، عملـت علـى تـدريس العلـوم     5327/ ـهـ 5843منذ نشـأة املدرسـة عـام    
الشرعية والعربية للمليباريني، وم  مرور الزمن ُسم  لعامة الالـالب بااللتحـا  بهـا    
لينالوا وحيصلوا على الشهادات مـ  القيـام بأعمـال التالـوير والتحسـني فيهـا حتـى        

رآن الكريم متنقلة من موقـ  الشـبيكة أواًل إىل اإلسـكان    أصبحت مدرسة لتحفيظ الق
 ًةمال ًا. فكانـت مسـريتها العلميـة حافلـ     يالعام ًي الرصيفة مانيًا إىل خمالط زهرة كد

باإلجنازات فتخرج من أبنائها املليبـاريني األطبـاء واملهندسـني واملعلمـني ويف خمتلـف      
 النواحي العملية والعلمية. 
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 قـــاملالح

 كوك الوقفية. ملحق ص -5
 مشهد.  -2
 اخلريالة.  -8
 رسم كروكي للمدرسة.  -4
 مذكرات املدرسة:  -1

/ 53مذكرة  ناسبة انعقاد اممعية املعمومية املليبارية يوم اخلميس املوافـق   -أ
 هـ. 5453/ 7
مذكرة  ناسبة احلفل التكرميي للجنة انتشال وقـف املدرسـة املليباريـة يـوم      -ب

 هـ. 5425/ 2/ 58األربعاء املوافق 
 لصور الفوتوغرافية. ا -3



 878   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   874



 871   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 

 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   873



 877   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 

 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   873

 



 873   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   833



 835   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   832



 838   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   834



 831   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   833



 837   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   833



 833   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   833



 835   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   832



 838   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 

 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   834

 



 831   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 

 

 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   833

 

 أمني الصندو  ل الث نظار على علوى على مليباري  النالر احلالي: علوى على علوى مليباري 

  
 النالر دى الدين بن دى الدين املليباري 

 هـ 5837 -5833

 النالر علوى بن دى الدين بن كويا متى املليباري 

 هـ 5833 -5818

  



 837   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 

 

 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   833

 



 833   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 

 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   433

 



 435   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 

 



 هـ5481( ذو احلجة 38جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   432

 :اتـوالتعليق شـاهلوام

علياء بنت عبد اهلل امندى: تعليم الفتـاة فـى عهـد خـادم احلـرمني      د/ كريا بن حييى الل، د/ ز( 5)
، 5عشرون عامًا من التالور، مكتبة العبيكان، الريـاض،   الشريفني املل  فهد بن عبد العزيز، 

  .51 م، 2334هـ/ 5424
  .ه فى الدين(هيفق صحي  البخارى، باب )من يرد اهلل به خريًا (2)
ًوث ندوة املدار  اخلاصة لتحفيظ القرآن الكريم والكليات امامعية دمد األمني أ د، ( 8)

)تقرير( اململكة العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  للقرآن الكريم،
أكتوبر  8 –سبتمرب  83، واإلرشاد، جمم  املل  فهد لالباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

 . 58، 52،  :م2333
دمد بن سيدى دمد دمد األمني: عناية اململكة العربية السعودية بـالقرآن الكـريم مـن خـالل      (4)

لتحفيظ القرآن الكريم، اململكة العربية السعودية، وزارة الشـؤون اإلسـالمية   املدار  اخلاصة، 
 83هد لالباعة املصحف الشريف، باملدينة املنـورة،  واألوقاف والدعوة واإلرشاد، جمم  املل  ف

. ًـوث نــدوة املــدار  اخلاصـة لتحفــيظ القــرآن   83، 83  م، 2333أكتــوبر  8 -سـبتمرب 
  .58، 52)تقرير( دمد األمني احلسني أ د،  : الكريم والكليات امامعية للقرآن الكريم،

اهر املعمورى: ال؛ ال33، 13م،  5333، 2تاريخ الحمبية اإلسالمية، القاهرة،   ،شلبىأ د  (1)
 -5557هـ/ 5233 -338ومدار  العلم يف العهد احلفصي والحمكي من سنة  جام  الزيتونة

  .33، 73 :م، 5333م، الدار العربية للكتاب، تونس، 5731
الرياض، دمد خري عمر موسى وآخرون: التعليم نفسيًا وترربويًا، الرياض، دار اللواء للنشر،  (3)

  .58م،  :5373 /هـ5833
؛ 4 ،  :5837جـدة،  دار عكـال،  ( عبد اهلل دمد الزيد: التعليم فى اململكة العربية السـعودية،  7)

يف عهـد مديريـة املعـارف    على دمد شلبى: تاريخ التعليم فى اململكـة العربيـة السـعودية،    د/ 
  .74، 24، 28 : م، 5337هـ/ 5437، 5العامة، دار القلم، الكويت،  
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حتقيـق: فـؤاد   العقد ال مني فى تاريخ البلـد األمـني،   تقي الدين دمد بن أ د الفاسي، الفاسى:  (3)
عبـد   .ومـا بعـدها   885،  5جــ م، 5333هـ/ 5433، 2سيد، مؤسسة الرسالة، بريوت،  

هــ/  5832، 5دار الفكـر، جـدة،    الر ن صاحل عبد اهلل: تاريخ التعليم فى مكـة املكرمـة،   
   .34-32، 52، 55  م، 5378

  .33-34( عبد الر ن صاحل عبد اهلل: تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،  3)
قالوا عن دمد على زينل: عبد احلميد اخلالي ، عضو جملس الشورى، املنشور  جلة املنهـل،   (53)

 : 233 ،273.  
يخ علوى هـ م  كل من نالر املدرسة املليبارية / الش52/4/5421( لقاء للباحث يوم اإلمنني 55)

   عبد اهلل ديى الدين املليباري. على علوى املليباري، واألستاذ/
 نفس املرج  السابق. ( 52)
 انظر ص  الوقفية يف امللحق.  58))
وبسؤال العم عبد اهلل دمد فاضل حفظه اهلل أحد أعيان سكان حي أجيـاد املعاصـرين، ومـن     54))

/ 2/ 5هــ املوافـق   5481/ 4/ 5ء السـبت  كبار املعروفني واملهتمني باملواق  واألعـالم مسـا  
م، أشار إىل أن قهوة احلّمارة ًي الشبيكة من املعامل البارزة بهذا احلـي؛ إذ كانـت تقـف    2354

 اليت جتّرها اخليول.  وبقربها عربات الكّر
 ناسبة احلفل التكرميى للجنة انتشال  5843( مذكرة املدرسة املليبارية  كة املكرمة ُأسست عام 51)

  هـ.5425/من صفر اخلري /  58وقف املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 
، النالر علوى ( كى كنى متى مسلري: أحد أعيان املليباريني  كة امُلكرمة، وأحد علمائهم آنذاك53)

 على مليباري. 
انتشال وقف  ناسبة احلفل التكرميى للجنة  5843( املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 57)

  هـ.5425/من صفر اخلري /  58املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 
لحم من املاء. وُتستخدم حاليًا فى حفظ وبي   53( التنكته: وعاء كبري من احلديد يس  تقريبًا لـ 53)

 الزيت للالعام أو القلى. 
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 ( انظر ص  الوقفية يف امللحق. 53)
ًا، ويساوي يف أوزان مكة املشرفة رب  سد  دينـار. ممالحظـة   وحدة وزن صغرية جدقريا :  23))

هامة: وارتبالت هنا  دلول مساحي أو وحدة قيا [ األب انستا  الكرملـي، النقـود العربيـة    
؛ كمـا ورد أنـه   88م،  5337، 2اإلسالمية وعلم النميات، مكتبة ال قافة الدينية، القاهرة،  

قسام، وكل قسم يسمى دنـ ، وكـل دنـ  مقسـم إىل     جزء من أجزاء الردهم، فالدرهم أربعة أ
أربعة أقسام كل قسم يسمى قريا ؛ والقريا  الشرعي يزن مخسة حبـات مـن القمـ  املتوسـط     
احلجم الناشف؛ والقريا  العريف خيتلف من بلد إىل آخر يف العصر الع ماني ًس  عـرف كـل   

من املعلومـات انظـر إىل: أ.   بلد، فالبعض يعتمد أرب  حبات قم  وأخرى مخسة حبات. وملزيد 
د/ هشام دمد علي عجيمي، معجـم مفـردات ومصـاللحات وتعـبريات املكاييـل واملقـاييس       

ــة،   ــة، مكــة املكرم ــة الع ماني ــوازين يف الدول ــة: 83 -81هـــ،  5483وامل . ممالحظــة هام
 وارتبالت هنا  دلول مساحي[.  

سبة احلفل التكرميى للجنة انتشـال وقـف    نا 5843( املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 25)
  هـ.5425/من صفر اخلري /  58املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 

 انظر ص  الوقفية يف امللحق.  22))
( موىل كتى موىل بن مركان: أحد علماء املليباريني األحناف، ُعرف بشغفه للعلم وأهلـه، كانـت   28)

    عن النالر الشيخ علوى مليباري.له حلقات علمية عديدة  نزله. نقاًل
: ُعرف بعلمه الواس  وتفقهه على املذه  احلنفى وهو أحد بكر املليباري ( أ د بن ديى الدين24)

أحد علماء ومشاهري املليباريني فى مكة امُلشـرفة، وكـان لـه إسـهامات     حتى ُعّد الضالعني فيه. 
   الر الشيخ علوى مليباري.عديدة م  امالية املليبارية آنذاك. نقاًل عن الن

 ناسبة احلفل التكرميى للجنة انتشـال   5843( مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 21)
  هـ.5425/من صفر اخلري /  58وقف املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 

بارية / علـوى علـى   هـ م  كل من نالر املدرسة امللي52/4/5421( لقاء للباحث يوم اإلمنني 23)
 .  عبد اهلل ديى الدين املليباري علوى املليباري، واألستاذ/
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هــ  ناسـبة احلفـل التكرميـى للجنـة انتشـال       5843( املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 27)
هـ؛ فيصل بـن عبـد   5425/من صفر اخلري /  58وقف املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 

، 5ي، تاريخ الكتاتي  واملدار  األهلية  كة املكرمة، املكتبة املكية، مكة املكرمة،   اهلل مقادم
 . 551م،   2355هـ / 5482

  هـ.5831( دمد عبد اهلل مليباري: هو مدير املدرسة منذ عام 23)
هــ،  5438( عبد الر ن صاحل عبد اهلل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمـة، جـدة، دار الشـرو ،    23)

؛ على دمد شلبى، تريخ التعليم فـى اململكـة العربيـة السـعودية فـى عهـد       585،  :5332
  .525، 523،  : 5337هـ /5437مديرية املعارف العامة، الكويت، دار القلم، 

  .573  ( عبد الر ن صاحل عبد اهلل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،83)
 ناسبة احلفل التكرميى للجنة انتشـال وقـف    5843املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام  (85)

هــ؛ عبـد الـر ن صـاحل     5425/من صفر اخلري /  58املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 
  .575  عبد اهلل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،

  .573  عبد الر ن صاحل عبد اهلل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة، (82)
 ناسبة احلفل التكرميى للجنة انتشال وقف  5843املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام املدرسة  88))

هـ؛ عبد الر ن صاحل 5425/من صفر اخلري /  58املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 
  .575  عبد اهلل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،

  .575  مكة امُلكرمة،عبد الر ن صاحل عبد اهلل، تاريخ التعليم فى  84))
 ناسبة احلفل التكرميى للجنة انتشال وقف  5843املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام  81))

  هـ.5425/من صفر اخلري /  58املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 
  .نفس املرج  السابق( 83)
املدرسة املليبارية / علوى على  هـ م  كل من نالر52/4/5421( لقاء للباحث يوم اإلمنني 87)

 . عبد اهلل ديى الدين املليباري علوى املليباري، واألستاذ/
  .573  ( عبد الر ن صاحل عبد اهلل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،83)
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  .573  ( عبد الر ن صاحل عبد اهلل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،83)
  .577 ،573  اريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،( عبد الر ن صاحل عبد اهلل، ت43)
  .573  ( عبد الر ن صاحل عبد اهلل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،45)
  .577 ،573  ( عبد الر ن صاحل عبد اهلل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،42)
 ( انظر ص  الوقفية يف امللحق.  48)
هــ، وحصـل علـى    5812: ُولد فى مكة امُلكرمة عام ( الشيخ ابراهيم أ د عبد الر ن مليباري44)

هــ. ومـن   5831إىل عـام   5813شهادة ال انوية العامة، ودر  فى املدرسة املليبارية من عـام  
هــ، ومولفـًا فـى الشـئون     5875املهام الوليفيـة الـيت توالهـا، مولفـًا فـى بريـد مكـة عـام         

ية: عضو متالـو  فـى منـة انتشـال الوقـف،      االجتماعية. أما املهام اليت توالها باملدرسة املليبار
 ناسـبة احلفـل    5843ونائ  رئيس اللجنة. مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عـام  
/مـن صـفر اخلـري /     58التكرميى للجنة انتشال وقف املدرسة املليبارية يوم األربعـاء املوافـق   

  هـ.5425
هـ، وحصل على شهادة ال انويـة  5818كرمة عام ( حسن على علوى مليباري: ُولد فى مكة امُل41)

هــ. ومـن املهـام الوليفيـة الـيت      5878 -5833العامة، ودر  فى املدرسة املليبارية من عـام  
توالها: مولف فى الربيد، وباحث فى الضمان االجتماعى. أما املهام اليت توالها فى املدرسـة  

لسات اللجنة، ونائـ  رئـيس جملـس إدارة    املليبارية: عضو متالو  فى منة االنتشال، ومقرر م
 ناسبة احلفل التكرميى للجنة  5843الوقف. مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 

  هـ.5425/من صفر اخلري /  58انتشال وقف املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 
املدرسة املليبارية / الشيخ علوى هـ م  كل من نالر 52/4/5421( لقاء للباحث يوم اإلمنني 43)

 . عبد اهلل ديى الدين املليباري على علوى املليباري، واألستاذ/
  نفس املرج  السابق. 47))
 نفس املرج  السابق.  43))
 نفس املرج  السابق.  (43)
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  ( نفس املرج  السابق.13)
فل التكرميى للجنة انتشال  ناسبة احل 5843( مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 15)

  هـ.5425/من صفر اخلري /  58وقف املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 
هـ م  كل من نالر املدرسة املليبارية / الشيخ علوى 52/4/5421( لقاء للباحث يوم اإلمنني 12)

 . على علوى املليباري، واألستاذ /عبد اهلل ديى الدين املليباري
 سم الكروكي يف املالحق. ( انظر ر18)
 ناسبة احلفل التكرميى للجنة انتشـال   5843مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام  (14)

  هـ.5425/من صفر اخلري /  58وقف املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق 
علـوى  الشيخ ارية / هـ م  كل من نالر املدرسة املليب52/4/5421لقاء للباحث يوم اإلمنني  11))

 .  على علوى املليباري، واألستاذ /عبد اهلل ديى الدين املليباري
  نفس املرج  السابق. (13)
 نفس املرج  السابق. ( 17)
هـ م  كل من نـالر  52/4/5421( انظر إىل ص  الوقفية يف امللحق؛ لقاء للباحث يوم اإلمنني 13)

عبـد اهلل ديـى الـدين     ليبـاري، واألسـتاذ/  املدرسة املليباريـة /الشـيخ علـوى علـى علـوى امل     
 .  املليباري

هـ م  كل من نالر املدرسة املليبارية /الشيخ علـوى  52/4/5421( لقاء للباحث يوم اإلمنني 13)
 .  عبد اهلل ديى الدين املليباري على علوى املليباري، واألستاذ/

 . نفس املرج  السابق (33)
 . نفس املرج  السابق (35)
 . رج  السابقنفس امل (32)
  .نفس املرج  السابق (38)
 . نفس املرج  السابق (34)
 . نفس املرج  السابق (31)
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  نفس املرج  السابق. (33)
دمد عبد اهلل مليباري: النالر على الوقف ما قبل األخري، ُعرف بصالحه وعمله الدؤب جتاه  37))

  هذه املدرسة. نقاًل عن الشيخ علوى على مليباري.
هـ م  كل من نالر املدرسة املليبارية / الشيخ علوى 52/4/5421احث يوم اإلمنني لقاء للب 33))

  عبد اهلل ديى الدين املليباري. على علوى املليباري، واألستاذ/
 ( انظر امللحق مشهد وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. 33)
نالر املدرسة املليبارية / الشيخ علوى  هـ م  كل من52/4/5421( لقاء للباحث يوم اإلمنني 73)

 عبد اهلل ديى الدين املليباري.  على علوى املليباري، واألستاذ/
هــ وحصـل علـى دبلـوم     5838( الشيخ علوى على علوى مليباري: ُولد فى مكة امُلكرمة عام 75)

 هـ، وقـد تـوىل  5872 – 5833صناعى ومتريض، مسعف، در  فى املدرسة املليبارية من عام 
عدة مهام وليفية منها، مولف باهلالل األ ر السعودي، وكات  رواتـ ، وُمـدقق حسـابات،    

وقـام علـى الرفـ      ـهـ 5458كما توىل عدة مهام باملدرسة املليبارية وهى نظارة الوقف من عام 
من شأن الوقف م  رفاقه فى منة انتشال الوقف. نقاًل من النالر احلاىل الشيخ علوى بن على 

   مليباري.
هـ، وحاصـل علـى شـهادة    5818( علوى ديى الدين على مليباري: ُولد فى مكة امُلكرمة عام 72)

الكفاءة املتوسالة، ودر  فى املدرسة املليبارية فحفظ جزء )عم( وتعلم مبادئ القراءة والكتابة 
، ومولف بقسم التحقيق امنائى ـه5878بها. وقد توىل مهام وليفية عديدة منها، جندى عام 

سـنوات،   1هـ، وُمحرر فى الشعبة امنائيـة، ورئـيس مكتـ  شـرطة املعابـدة ملـدة       5873م عا
سنوات، كما عمل فى قسـم   53ومساعد مدير إدارة  كت  مدير شرطة العاصمة املقدسة ملدة 

هـ. ومن املهـام  5453احملاسبة بشرطة العاصمة املقدسة، وُأحيل إىل التقاعد بناء على طلبه عام 
باملدرسة املليبارية، رئاسة منة انتشال وقف املدرسة املليبارية. نقاًل من النالر احلاىل اليت توالها 

   الشيخ علوى بن على مليباري.
هــ، حصـل علـى    1/7/5878( دمد بن بكر بن دمد مليباري: ُولـد فـى مكـة امُلكرمـة فـى      78)

لـى املاجسـتري   م، وحصـل ع 5377بكالوريو  هندسة مدنية من جامعة البحمول واملعادن عام 
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م، وشـارك فـى العديـد مـن     5373كاليفورنيا عـام   –فى إدارة املشاري  من جامعة استانفورد 
الندوات واملؤمترات واألًاث املهنيـة داخـل اململكـة وخارجهـا. ومـن املهـام الوليفيـة الـيت         

مدينـة   توالها: عمل فى اهليئة امللكية للُجبيل وينُب  فساهم فى راليط وهندسة وإنشاء وتشغيل
عامًا، وعمل فى وليفة املدير العام الفنى ملشاري  شركة مكة لإلنشاء  52اُلجبيل الصناعية ملدة 

والتعمري. ومن املهام اليت توالها فى املدرسة املليبارية، عضوًا فى منة انتشال الوقف ومهند  
علـوى بـن علـى    الوقف إضافة إىل إسهاماته اليت ال ُتحصى. نقـاًل مـن النـالر احلـاىل الشـيخ      

 مليباري.  
هـ، وحصـل علـى املاجسـتري فـى     5874( عبد العزيز دمد مليباري: ُولد فى مكة امُلكرمة عام 74)

الال  الشرعى، ودر  باملدرسة املليبارية فى جمامي  التقوية على يد األستاذ/ على علوى مـن  
عبـد العزيـز  كـة     هـ. أما عن املهام الوليفية اليت توالها: مدير مستشفى املل 5838-5831

امُلكرمة، ومدير إدارة الال  الشرعى  كة امُلكرمة. ومن املهام اليت توالها فى املدرسة املليبارية، 
عضوًا فى اللجنة اليت ُشكلت النتشال وقف املدرسة املليبارية. نقاًل مـن النـالر احلـاىل الشـيخ     

 علوى بن على مليباري.
، در  االبتدائيـة  هــ 5874ري: ُولـد فـى مكـة امُلكرمـة عـام      ( عبد الباسط عبد اهلل بيتان مليبا71)

هــ،  5832واملتوسالة  دار  الفالح  كة وهو أحد خرجيى معهد إعداد املعلمني ال انوى عام 
واصل دراسته امامعية عن طريق االنتسـاب جبامعـة امللـ  عبـد العزيـز جبـدة وحصـل علـى         

لوليفية اليت توالها: معلمًا  درسة املهنـا  هـ. ومن املهام ا5435بكالوريو  علم اجتما  عام 
باملضيق، ومعلمًا  درسة شرائ  اجملاهدين االبتدائية، كما كولف وكياًل ملدرسة شرائ  اجملاهدين، 

هــ. ومـن املهـام الـيت توالهـا باملدرسـة املليباريـة        5454ومديرًا ملدرسة عكال االبتدائية عـام  
لناطق باسم الوقف. نقـاًل مـن النـالر احلـاىل الشـيخ      ترشيحه عضوًا فى منة انتشال الوقف وا

   علوى بن على مليباري.
هـ، 5453هـ، وفيها توفى عام 5838( أ د بن دمد موزى مليباري: ُولد فى مكة امُلكرمة عام 73)

 – 5872حصل على املاجستري فى علـم االجتمـا ، ودر  فـى املدرسـة املليباريـة مـن عـام        
فية فى املدرسـة املليباريـة، عضـوًا فـى اللجنـة امُلرشـحة النتشـال        هـ. ومن املهام الولي5873
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الوقف، ومقررًا ملسات اللجنة وقد كانت له مساهمات كبرية فى الرف  من مستوى الوقـف.  
   الشيخ علوى بن على مليباري. ينقاًل من النالر احلال

هـ، حاصـل علـى دبلـوم    5837( دمد ماحي أ د عبد اهلل مليباري: ُولد فى مكة امُلكرمة عام 77)
داسبة. ومن املهام الوليفية اليت توالها، التمريض، مسعف، داسـ ، رئـيس احملاسـبة. ومـن     
املهام اليت توالها فى املدرسة املليبارية، عضو فى منة انتشال الوقـف، ورئـيس اللجنـة املاليـة     

   للوقف. نقاًل من النالر احلاىل الشيخ علوى بن على مليباري.
هــ، حصـل علـى    5831اهلل بن دمد كنجى مولوى مليباري: ُولد فى مكة امُلكرمة عـام   ( عبد73)

ال انوية العامة من مدار  الفالح، تعلـم فـى املدرسـة املليباريـة. ومـن املهـام الوليفيـة الـيت         
ومن املهام اليت توالها فى املدرسـة املليباريـة:    ،توالها، تدرج فى وزارة املالية فر  مكة امُلكرمة

أ د بن دمد موزى ير ـه اهلل. نقـاًل مـن النـالر      مل عضوًا النتشال الوقف خلفًا لألستاذ/ع
   احلاىل الشيخ علوى بن على مليباري.

 ناسبة انعقـاد اممعيـة العموميـة املليباريـة      5843( املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 73)
املليباريـة مكـة املكرمـة ُأسسـت عـام       املدرسـة  هــ. 5453 –رج   -53م اخلميس املوافق يو

 58 ناسبة احلفل التكرميى للجنة انتشال وقف املدرسة املليبارية يـوم األربعـاء املوافـق     5843
  .هـ5425/من صفر اخلري / 

 ناسبة انعقاد اممعية العمومية  5843( مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 33)
هـ. املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست  5453 –رج   -53املوافق  املليبارية يوم اخلميس

 ناسبة احلفل التكرميى للجنة انتشال وقف املدرسة املليبارية يوم األربعاء املوافق  5843عام 
  هـ.5425/من صفر اخلري /  58

معية العمومية  ناسبة انعقاد ام 5843( مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 35)
 هـ. 5453 –رج   -53املليبارية يوم اخلميس املوافق 

 ناسبة انعقاد اممعية العمومية  5843( مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام 32)
هـ. مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة  5453 –رج   -53املليبارية يوم اخلميس املوافق 
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سبة احلفل التكرميى للجنة انتشال وقف املدرسة املليبارية يوم األربعاء  نا 5843ُأسست عام 
  هـ.5425/من صفر اخلري /  58املوافق 

هـ م  كل من نالر املدرسة املليبارية / الشيخ علوى 52/4/5421( لقاء للباحث يوم اإلمنني 38)
 . عبد اهلل ديى الدين املليباري على علوى املليباري، واألستاذ/

 . نفس املرج  السابق (34)
 . نفس املرج  السابق (31)
 . نفس املرج  السابق (33)
 . نفس املرج  السابق (37)
 . نفس املرج  السابق (33)
 . نفس املرج  السابق (33)
 . نفس املرج  السابق (33)
  نفس املرج  السابق. (35)
 ( انظر ملحق الصور الفوتوغرافية. 32)
  ( انظر ملحق الصور الفوتوغرافية.38)
هـ م  كل من نالر املدرسة املليبارية / الشيخ علوى 52/4/5421لقاء للباحث يوم اإلمنني  (34)

 . عبد اهلل ديى الدين املليباري على علوى املليباري، واألستاذ/
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 املصادر واملراجعقائمة 

ليـات  ًوث ندوة املدار  اخلاصة لتحفيظ القـرآن الكـريم والك  أ د: د/ دمد األمني احلسني،  -
اململكة العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقـاف   .امامعية للقرآن الكريم، )تقرير(

 -سـبتمرب 83والدعوة واإلرشاد، جمم  املل  فهد لالباعـة املصـحف الشـريف باملدينـة املنـورة،      
 م.  2333أكتوبر، 8

الكـريم مـن خـالل املـدار      عناية اململكة العربية السـعودية بـالقرآن    ،األمني: دمد بن سيدى -
لتحفيظ القرآن الكريم، اململكة العربية السعودية، وزارة الشؤون اإلسـالمية واألوقـاف    اخلاصة

 -سـبتمرب 83والدعوة واإلرشاد، جمم  املل  فهد لالباعة املصـحف الشـريف، باملدينـة املنـورة،     
 م.  2333أكتوبر 8

احلـرمني الشـريفني ومـا حوهلمـا، مكتبـة       بن دهيش: د/ عبد اللاليف بن عبد اهلل، الكتاتيـ  يف  -
 م. 5333هـ/ 5433، 5النهضة احلدي ة، مكة املكرمة،  

تدمري: عمر عبد السالم، تاريخ وآمار مساجد ومدار  طرابلس يف عصر املماليـ  مـن الفـت      -
، دار البالد للالباعة واإلعـالم  5م(،  5374 -5834هـ/ 5233 -333املنصوري حتى اآلن )

 م. 5374هـ/ 5834ابلس، يف الشمال، طر
 -5388احلضرمي: عبد الر ن عبد اهلل، زبيد مساجدها ومدارسها العلمية يف التاريخ،  -

 م، املركز الفرنسي للدراسات اليمنية بصنعاء، اليمن. 5338
 . عضو جملس الشورى، املنشور  جلة املنهل ،قالوا عن دمد على زينلاخلالي : عبد احلميد،  -
 . هـ5452، 5وا عن دمد على زينل، مؤسس مدار  الفالح، دار العلم، جدة،  رضوان: دمود، قال -
 هـ. 5837جدة، دار عكال، التعليم فى اململكة العربية السعودية،  ،الزيد: عبد اهلل دمد -
 . 5تاريخ مكة، ج ،السباعى: أ د -
ة املعارف ريخ التعليم فى اململكة العربية السعودية فى عهد مديريادمد، ت يعلد/  :شلبى -

 م. 5337هـ /5437، 5 العامة، الكويت، دار القلم، 
 . صحي  البخارى، باب )من يرد اهلل به خريًا يفقهه فى الدين( -
 . م5378هـ/ 5832، 5 جدة، دار الفكر، عبد الر ن صاحل، تاريخ التعليم فى مكة امُلكرمة،  :اهللعبد  -



 458   د. حسني بن عبد العزيز شافعي    املدرسة املليبارية لتحفيظ القرآن الكريم بني املاضى واحلاضر 

ات ومصاللحات وتعبريات املكاييل عجيمي: أ. د/ هشام بن دمد على بن حسن، معجم مفرد -
 هـ. 5483واملقاييس واملوازين يف الدولة الع مانية، مكة املكرمة، 

تقي الدين دمد بن أ د احلسين، العقد ال مني يف تاريخ البلد األمني، حتقيق: فؤاد الفاسي:  -
 م. 5333هـ/ 5433، 2سيد، مؤسسة الرسالة، بريوت،  

العربيـة اإلسـالمية وعلـم النميـات، مكتبـة ال قافـة الدينيـة،        الكرملي: األب انسـتا ، النقـود    -
 م.  5337، 2القاهرة،  

تعليم الفتاة فى عهد خادم احلرمني  ،علياء بنت عبد اهلل امندىد/  ،كريا بن حييىد/ ز :الل -
 م. 2334هـ/ 5424، 5، عشرون عامًا من التالور، مكتبة العبيكان، الرياض،  الشريفني

هـ م  كل من نالر املدرسة املليبارية / الشيخ علوى 52/4/5421إلمنني لقاء للباحث يوم ا -
 . عبد اهلل ديى الدين املليباري على علوى املليباري م  األستاذ/

 ناسبة احلفل التكرميى للجنة انتشال  5843مذكرة املدرسة املليبارية  كة املكرمة ُأسست عام  -
 . هـ5425/من صفر اخلري /  58وافق وقف املدرسة املليبارية يوم األربعاء امل

 ناسبة انعقاد اممعية العمومية  هـ5843مذكرة املدرسة املليبارية مكة املكرمة ُأسست عام  -
 . هـ5453 –رج   -53املليبارية يوم اخلميس املوافق 

 -338ومدار  العلم يف العهد احلفصي والحمكي من سنة  جام  الزيتونة ،اهرالاملعمورى: ال -
 م. 5333م، الدار العربية للكتاب، تونس، 5731 -5557 هـ/5233

بلة م  العم عبد اهلل دمد فاضل أحد أعيان سكان حي أجياد، ومن كبار املعروفني واملهتمني امق -
 . م2354/ 2/ 5هـ املوافق 5481/ 4/ 5باملواق  واألعالم. مساء السبت 

هلية  كة املكرمة، املكتبة املكية، مكة فيصل بن عبد اهلل، تاريخ الكتاتي  واملدار  األ: مقادمي -
 . م2355هـ/ 5482، 5املكرمة، املكتبة املكية، مكة املكرمة،  

وآخــرون: التعلــيم نفســيًا وترربويــًا، الريــاض، دار اللــواء للنشــر،  ،دمــد خــري عمــر :موســى -
 .  م5373هـ، 5833

وإداريـة، دار طيبـة،    مؤسسة املنتدى اإلسـالمي، املـدار  والكتاتيـ  القرآنيـة وقفـات تربويـة       -
 هـ. 5457الرياض، 
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  احلياة االجتماعيةمن مظاهر 

 عصر املماليك البحريةدمشق خالل نيابة يف 

 (م2181 - 2192هـ / 487 - 956)

 :املقدمة -أواًل 

يف عصـر املماليـيف يف    ،مل يتحرر املؤرخون الذين عاشوا يف مصر وبـالد الشـام  
سواء من حيث املنهج أم مـن   ،كتاباتهم من تقاليد املدرسة التأرخيية العربية اإلسالمية

نون يف كتاباتهم بأخبار السالطني وامللوك ذليف أن هؤالء املؤرخني يع ،حيث األهداف
وسجلوا كل ما يتعلق بهذه القوى املسيطرة علـ  شـؤون امتمـ      ،واألمراء واألعيان

واملتحكمة يف مقدرات البالد، يف حني أغفلوا كل ما يتعلـق ييـاة الطبقـات األخـرى     
الـرو   ويتضح ذليف من أمساء الكتب التارخيية يف عصر املماليـيف ملـل      ،وشؤونها

الزاهر يف سرية السلطان املليف الظاهر   البـن شـداد   و  تشـريأل األيـام والعصـور يف      
و  اجلوهر اللمني يف سـرية امللـوك و    ليف املنصور   ال بن عبد الظاهر،سرية السلطان امل

و  النجـوم الزاهـرة يف ملـوك مصـر والقـاهرة   البـن ت ـري         ،السالطني   البن دقماق
  .عرفة دول امللوك   للمقريزيبردي، و  السلوك مل

والسيما أن املنطقـة   ؟ما هو شأن األمة العربية والعامل اإلسالمي :وهنا نتساءل
  .اليت حتّرك عليها املمالييف هي أر  عربية وأمصار عربية

 ؟فمن الذي كان يقوم باإلنتاج الزراعي واحلريف واملهين والعمراني واخلـدمات 
أو لـي  سـكان الـبالد هـم      ؟مية والفلسفية واملعرفيةومن الذي قام باإلنتاجات العل
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الذين شّكلوا مادة حضارية وإشعاعية سطعت لبضـعة قـرون يف األر  العربيـة ويف    
  .البالد املفتوحة

 .ومن هنا جيب إعطاء الدراسات االجتماعية والفكرية املاضـية أهميـة خا ـة   
 السياسـة واالجتمـا    مبـا يف ذلـيف التـداخل بـني     ،إلعادة تركيب املاضي بكل أبعـاده 

أو يسـتمر   ،  ألن الزمان يكتسب فعاليته ومير بتحوالت طويلة أو متقطعـة  .واالقتصاد
  . (1)يف جمتمعه وبيئته  ومما يعانيـه اإلنـسان ،ومن خالل الفعاليات البشرية ،تراتيبًا

والبد يف دراسة التاريخ االجتماعي من حتديد الفئات االجتماعيـة مـن حيـث    
ا وحتديد الظواهر االجتماعية اليت ختض  هلا، والبد من إلقاء نظرة عل  بنيـة  مستوياته

 العالقة بني احلكام وفئات الشعب ملا لذليف من أثر مهم يف الدينامية االجتماعية. 

وكانت هذه الفئـات متفاوتـة مـن حيـث الـدخل       ،كان امتم  امللوكي ]فئويًا[
احلكوميــة والدينيــة واالقتصــادية   والطمأنينــة، واالســتقرار واشــت ال املنا ــب    

 واالجتماعية. 

 وعل  هذا قّسم املقريزي امتم  اململوكي، بوجه عام، إىل سب  فئات: 

 أرباب الدولة.  -
 مياسري الناس من التجار والفقهاء واحملدثني.  -
 متوسطو احلال من التجار والباعة وأ حاب املعاش والسوقة.  -

 الفالحون من أهل الزراعة. -
 سكان األرياف والقرى.  -
 أرباب الصناعات واحلرف البسيطة.  -

 .(2)املعدمون  -
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هذا التوزي  العام الذي أورده املقريزي أخذه بـدوره عـن العمـري، و يشـمل     
دمشق، فـيمكن اعتمـاد تفريـ   خـر     نيابة امتم  اململوكي كله، أما يف املدن والسيما 

 بار خصو ـية املدينـة والتجـان  االجتمـاعي    املقريزي يأخذ باالعت6 ينبلق من توزي
 األكلر مشواًل. 

دمشق يتألفون من غالبية عربيـة كـ،ى، إضـافة إىل عـدد مـن       نيابة كان سكان
أجناس خمتلفة وفـدت إليهـا عـ، تارخيهـا ملـل بربـر مشـال أفريقيـا خـالل العصـر           

اسـتمروا  الفاطمي، والرتكمان يف العصر السلجوقي، واألكراد يف العصـر األيـوبي، و  
 (6)يشكلون أقلية. 

هذا إضافة إىل الشعوب امل لوبة من املناطق اماورة خا ة تليف الـيت تعرضـت   
دمشق طائفة كبرية العدد من امل اربة  نيابة لل زو امل ولي والسيما العراق، كما جلأ إىل

 (1)ألسباب دينية. 

 قسام هي: دمشق يف العصر اململوكي إىل أربعة أ نيابة وميكننا تقسيم سكان
 الطبقة العسكرية احلاكمة.  –1
 األعيان.  –2
 العامة.  –6
 (4) الزعر. –6

 العر : -ثانيًا 

 الطبقة العسكرية احلاكمة:  –1

شكل السلطان وأمراؤه وأجناده طبقة عسكرية حاكمـة من لقـة عـن الشـعب.     
يكـون  وحدد االنتماء إليها بشروط مل تتوافر يف السـكان األ ـليني: كـالعرق، أي أن    
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مولــودًا خــارج األراضــي اململوكيــة يف الشــرق العربــي واإلســالمي، وبالتحديــد يف 
والبحـر األدريـاتيكي،    (4)السهوب اآلسيوية األوروبية بـني  سـيا الوسـط  والبلقـان    

، وإجادة الل ة الرتكية ألن املمالييف كانوا يتحدثون بالرتكية يف اجتماعـاتهم  (4)والرق 
لطبقة العسكرية احلاكمة اقتناء الرقيق وركوب اخليل اليت مل وجمتمعاتهم. ومن مميزات ا

 . (4)جيز ركوبها ل ريهم 

دمشـق عـدد كـبري مـن أربـاب السـيوف )الطبقـة العسـكرية(          نيابة وعاش يف
وقد سبق احلديث عنهم. وهكذا نشأ نظـام   –القلعة واملوظفني العسكريني كالنائب ونائب 

لطان من جهة ولتلبية حاجـات النائـب الـذي كـان     عسكري بريوقراطي لتلبية متطلبات الس
 مستقاًل إىل حد بعيد من جهة ثانية.  

األراضـي الزراعيـة    -إىل جانب وظائفهم األساسية  -وتقاسم هؤالء مجيعهم 
بنيابة دمشق إقطاعاٍت كلٌّ عل  قدر الوظيفة اليت يش لها، فضاًل عن املعا ر املتنوعـة  

ق االقتصـادية. وقـد ارتبطـت بهـم فئـات امتمـ        والطواحني وما إىل ذليف من املرافـ 
بطريقة مباشرة والسيما من اسُتخدم مـن املـتعممني يف اإلدارة، وأحيانـًا أخـرى غـري      

 مباشرة. 

وكانت تليف العالئق فوقية لصاحل الطبقة العسكرية احلاكمة. وقد أثر الصـرا   
هيـيف بنهمهـا منقطـ     بني أفراد هذه الطبقة يف تطور احليـاة االجتماعيـة الدمشـقية، نا   

ة هـذا  النظري إىل املال وهو ما اقتض  من الفئات الشعبية عل  خمتلأل مسـتوياتها تلبيـ  
 . (14) املال للطبقة العسكرية

دمشـق إىل رجـال   نيابة وعل  الرغم من انتماء أفراد الطبقة العسكرية احلاكمة ب
بعضـهم ارتـب    السيأل، فإنهم مل يكونوا متجانسني من حيث وظائفهم وانتماءاتهم، ف
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بالسلطان مباشرة، وبعضهم اآلخر بنائب املدينة، مما أدى إىل متـايز وظيفـي، حتـ  إن    
 بعضهم است ل ارتباطه بالسلطان وجتاوز كل احلدود. 

إن ذليف كله جعل الفئة العسكرية احلاكمة وحدات شبه مسـتقلة، ومرتبطـة يف   
باالعتبـار التمـايز اإلداري    ن ب ريها من حيث الوظيفة ومن  احلياة العام مـ  األخـذ   

 والوظيفي الذي سبق الكالم عليه. 

وحتدثنا املصادر اململوكية عن اللراء الفاحش الذي حققته هذه الطبقة، إذ بل ت 
ألـأل  قيمة أموال نائب الشام اليت  ادرها السلطان النا ر حممد بن قالوون، حوالي 

 . (11)من الدنانري الذهبية  ألأل و مخسمائة ألأل

حصي ما تركه )تنكز( الـذي حكـم الشـام يـاني وعشـرين سـنة فبلـ         وقد أ
مليونني وسب  مائة ألأل دينار وسـب  مائـة وثالثـني ألـأل درهـم فضـي فضـاًل عـن         

 .(16)أربعة  الف ومائيت رأس ماشية  6244. و(12)اموهرات

وهكذا انفصل رجال السيأل اجتماعيـًا عـن أبنـاء الـبالد بـنظمهم وعـاداتهم       
ساتهم اليت جاءت غالبًا جمحفًة يق الرعية، وأ بحوا فئـة اجتماعيـة   وأخالقهم وممار

سياسية عسكرية م لقة عن الدمشقيني، وهذه الظاهرة كانت ختول مبا أجـازه القـانون   
أن تباعًا ألفرادها باالختالط بالدمشقيني ضمن حدود ضيقة، دفعت بعض السكان إىل 

 . (16)اململوكية  ما تأثر السكان ببعض العاداتحيذوا حذوهم، وإن جاء ذليف خمالفًا للقانون، ك

 األعيان:  -2

 علماء الدين املسلمني:أواًل: 

الدين املسلمون  مام أمان يف امتمـ  اإلسـالمي، ألنهـم احتلـوا      علماءكان 
املنزلة األرف  فيه، وظل الناس ينظرون إليهم بإكبار حت  وقتنا احلاضر. وقـد تسـرب   
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روا وراء مصاحلهم الذاتيـة، ضضـوعهم لرغبـات الطبقـة     وَجالدين الفساد،  علماءإىل 
 العسكرية وتنفيذهم مآربها عل  حساب الشعب، أما أبرز الوظائأل الدينية فكانت: 

دمشق أربعة قضاة تبعًا للمذاهب اإلسـالمية األربعـة.    نيابة عرفت قضاة القضاة: –  
يتـام واألوقـاف   وكانت مهمته اإلشراف عل  دور األ (11)وكان أرفعهم الشافعي

التابعة هلا، واملدارس إما للتدري  فيها أو اإلشـراف عليهـا، وهـو الـذي يلبـت      
النائب يف الشام. وكانت لـه رئاسـة اإلدارة القضـائية، والفصـل بـني اخلصـوم،       

. كما توجب عليه إفهام نائب دمشـق الصـحيح مـن    (14)وتنفيذ األوامر الشرعية
خلطأ، كون النائب  احب والية املظـامل،  األحكام وأ ول الشريعة لئال يق  يف ا

وجيهل أحيانـًا كـلرية الل ـة العربيـة قـراءة وكتابـة، وبالتـالي القواعـد الشـرعية          
. وكان من املفرت  أن خيتار أهل كل مذهب قاضي قضاتهم بعـد  (14)وأحكامها

ــة الســلطان ــد أن  ــار (14)موافق ت املنا ــب القضــائية تشــرى  ، والســيما بع
 حكام تصدر بالرشوة. ، وغدت األ(14)بالرشوة

. مـن دون أن  (24)ومتكن بعض القضاة من مج  أموال طائلـة بطـرق مشـبوهة    
خيجلوا بل إن بعضهم راح يتباه  بسـطوته غـري  بـه بـتهكم النـاس، وغـري مكـرت         

 . (21)بأحكام الشريعة، فاحتقره زمالؤه والناس كلهم 

القضـاة كـان    غري أن هذا احلال مل يكن ينطبق عل  كل القضاة، بـل إن بعـض  
عندهم  الح وأعمال اخلري واالجتهاد بتالوة كتاب اهلل واإلكلار من الصالة والتفقه 

 ، كما مارس بعضهم ض وطًا علـ  الطبقـة العسـكرية   (22)باألحاديث النبوية الشريفة 
دمشق إلطالق مـن اعتقـل ظلمـًا وعـدوانًا، أو ملـن اعتقـل يف أثنـاء        يف نيابة احلاكمة 

. ومل يكن هـذا املنصـب حكـرًا علـ  أبنـاء      (26)د املمالييف والسكانألجنااالصرا  بني 
 . (26)دمشق بل ش له عدد من امل اربة وكانوا عل  سرية حسنة نيابة 
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ومن مهامهم حسن تطبيق الشريعة اإلسالمية، وكـان عـددهم   مفتو دار العدل:  –ب
ويـتم تعيينهمـا مـن قبـل      حنفـي، اآلخـر   شـافعي و ، أحـدهما  بوجه عام: اثنني

 . (21)لسلطانا

الدين، إضافة إىل وظـائفهم الشـرعية، بـدور مهـم جـدًا علـ         علماءوقد قام 
 عيد احلياة اليومية والدينية، إذ كان لبعضهم أنصار يف توجههم الديين خصو ًا من 

الـدين،   علمـاء سليف طريق الصوفية، ييث كلر هؤالء األنصار وانصاعوا إىل تـدابري  
ل  أهل السلطة إلحقاق احلق، الذي كان يتناف  أحيانًا الذين مارسوا ض وطًا كبرية ع

الـدين   علمـاء وقـد كـان ل  . (24)م  مصاحل السلطة، وبالتالي شكلوا إزعاجًا حقيقيًا هلا 
 دورًا هامًا يف امال العلمي.  

 : نصارىثانيًا: رجال الدين ال

حـو  إن الكنيسة املسحية هرمية، تتدرج الرتب فيها من أعل  إىل أسفل عل  الن
 اآلتي: 

وهو  احب أعل  سلطة، يأمتر بأمره أ حاب الرتب األخرى وعامة  البطريرك: –1
 . (24)، وهو املسؤول عن رعاياه بدمشق أمام النائب نصارىال

 ويأتي بعد البطريرك. األسقأل:  –2

يف ناحية ج رافية معينة وحمـدودة، وميـارس    نصارىوهو املسؤول عن ال املطران: –6
 ية. فيها سلطة قضائ

 . (24)الذين رتبهم القلقشندي كاآلتي: القسي ، واجلاثليق، والشماس  الكهنة: –6

 معًا.  (64)وامللكيني  (24)إن هذا الرتتيب الكنسي ينطبق عل  طائفيت اليعاقبة 

 ويبق  السؤال: هل كان هؤالء فئة متميزة عن السكان؟ 
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لنـا املصـادر الـيت    تصعب اإلجابة عل  ذليف نظرًا لقلة املعلومات اليت وفرتهـا  
كــانوا يعيشــون يف أحيــائهم اخلا ــة،  نصــارىمبــا أن ال -اطلعنــا عليهــا، واملــرجح 

أنهم فئة اجتماعيـة متميـزة بـبعض وجوههـا عـن       -ويتمتعون بنظمهم اخلا ة أيضًا 
ــاالتهم     ــد شــاركوا املســلمني الدمشــقيني احتف ــة اإلســالمية، وق ــات االجتماعي الفئ

. وقد ع، أحد املؤرخني املعا رين (61)ون احتفاالتهموأعيادهم، كما شاركهم املسلم
عن ذليف بقوله: )قلما مض  شهر من شـهور السـنة طـوال عصـر املماليـيف دون أن      

مــن أهــل  نصــارىتشــهد الــبالد عيــدًا دينيــًا.... واشــرتك يف إحيائهــا املســلمون وال
فئـات  (. وطلب منهم ارتداء اللون األزرق للظهـور بهيئـة مميـزة عـن بـاقي      (62)البلد

الشعب بشكل ملـزم، ومارسـوا حـريتهم الدينيـة واالحتفـال بأعيـادهم، وبنـاء دور        
معابدهم، وترميمها، ومشاركتهم باحلياة االقتصـادية والعلميـة، وكـان واجـبهم جتـاه      
الدولة هو الطاعة ودف  اجلزية مقابل احملافظة عليهم وعل  أوالدهم وأعماهلم من قبل 

 . (66)الدولة

  :اليهود –ثاللًا 

لقد كان اليهود يف نيابة دمشق ينقسمون إىل فئتني متمايزتني من حيث اعتقادهم 
 املذهيب:

و هم املتفق عنـد املسـلمني علـ  يهـوديتهم، و      .(66)ؤون و الربانيونالقرااليهود  -1
هلذه الطائفة رئي  خاص، و كانوا ملزمني بارتداء العمامة الصفراء، كما فرضـها  

املعتقد فيتفق الربانييون و القراؤؤون عل  اسـتقبال  عليهم املمالييف. و من حيث 
الصالة و هي  خرة بيت املقدس.

و كانت قرية )جوبر( و تق  يف القسم اجلنوبي الشـرقي مـن مدينـة دمشـق     
 مكان إقامة اليهود. 
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الـذي أضـّل اليهـود، و جعلـهم يعبـدون       و هم أتبـا  )السـامري(   ،(61)السامرة  -2
ل  يف  التهم، بدل بيت املقـدس و ذلـيف ألن   العجل، و هم يستقبلون طور ناب

اهلل تعاىل كّلم موس  عليه،و لذليف يقيم رئيسـهم مبدينـة نـابل ، و لـه نائـب يف      
دمشق، و رئيسهم يف دمشق يسم  )الربي (.

ألن  و اليهــود القــرائني و الربــانيون كــانوا ينفــون أن يكــون الســامرة يهــودًا،
نائـب رئـي     ليهـود فكـان ل  و النصـارى،  توراتهم اخلا ة ختتلأل عن توراة القرائني

، وكان وضعهم االجتماعي مشـابهًا إىل حـد بعيـد    (64)بدمشق وهو املتحد  بامسهم
نصارى.وض  ال

، و يـتم انتخابـه مـن    املسؤول بوجه عام عن طائفيت اليهودرئي  اليهود هو  و
يف القـاهرة   قبل مجاعته. ثم يعينه السلطان أو نائبه، و ذليف بعد موافقة الرئي  األعل 

 . و كان اليهود و النصارى يتمتعون يمايـة السـلطان املباشـرة،   (64)عل  هذا الرتشيح
ذليف انه كلريًا ما كان ينادي بدمشق عل  لسان السلطان بأنه من ظلـم مـن اليهـود و    
النصارى فعليه )باألبواب الشريفة(، كما طلب أخذ اجلزية مـنهم بـاملعروف و بـدون    

ل للمنا ب العليا يف نيابة دمشق، حيث ُعّين معلمـًا لـدار   إجحاف، و منهم من و 
الضرب بنيابة دمشق من اليهود، و كان معززًا مكرمًا، و قد و فه ابن طولـون بأنـه     

 . و منهم من تظاهر (64)عدو اهلل و عدو رسوله و عدو املسلمني الذي أهليف النقدين 
ليهـود بارتـداء ألـوان معينـة     باإلسالم للو ول إىل مرادهم يف السـلطة، و قـد ألـزم ا   

 . األمحر اللون لسامرةل األ فر، و اللون ليهودحيث خصص ل لتمييزهم عن املسلمني،

و ميكن لنا معرفة مدى احلرية اليت ناهلا اليهود و النصارى يف العصر اململـوكي  
م 1114هــ   426من خالل القرار الذي أ دره العلمانيني بعد دخوهلم دمشق سنة 

  رمضان من العام املذكور:حيث نودي يف
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  بأاّل يركب فرسًا و ال محارًا و غري ذليف، نصراني، و ال يهودي، و ال سامري، 
 (64)و ال إفرجني، يف دمشق و ال يف جمام  الناس من ضواحيها  

من اليهود والنصارى يف احلياة العامة يف نيابة دمشق من خـالل   وقد أسهم كٌل
 .{أبي حليقة}وعائلة  {كجيف}ا ]الطب[كعائلة والسيم املهن اليت عملوا بها

 األعيان اآلخرون:  –رابعًا 

لتحديد التفر  االجتماعي ضمن فئة األعيان ال بد من اعتماد املبدأ املنظم وهو 
مبين يف هذه احلالة عل  املستويني: االقتصادي، واملنزلة الوظيفيـة. إن خلـو مصـادرنا    

تماد الصفة فق  بالنسبة للحالة االقتصادية اليت العربية من األرقام تدف  بالباحث الع
تعتمدها هذه املصادر، كأن تقول فالن من مياسري التجار أو من كبار التجـار، كتجـار   
اخلانات والقيسـاريات، وأربـاب القوافـل، وجتـار اجلملـة، والسماسـرة أو الوسـطاء        

يضـور   التجاريني. لقد ضاه  هـؤالء كبـار األمـراء مـن حيـث األهميـة وشـاركوا       
عب علـ  حـد   مية، ونالوا احرتامًا مميزًا مـن السـلطات ومـن الشـ    ـاالحتفاالت الرس

 . (64)سواء

وال نستطي  حتديد نسبتهم إىل جممـو  التجـار وغريهـم مـن املياسـري، وهنـاك       
دمشق من جهة، وإىل جممو   نيابة  عوبة أخرى تتملل بتحديد نسبتهم إىل جممو  جتار

والسبب يف ذليف أن املصادر الدمشقية حتجم، غالبًا، عل  سكان دمشق من جهة ثانية. 
خالف املصادر املصـرية الـيت تعطـي أرقامـًا عـن غنـ  بعـض التجـار وغريهـم مـن           

. أما املبدأ اآلخر املنظم للتفري  الطبقي لألعيان فهو السّلم الوظيفي، فـإىل  (61)املياسري
، (62)يوخ األسواق )النقباء(، وشونجانب اجلهاز القضائي كان هناك العلماء، واحملتسب

 واألطباء واملهندسون وجباة الضرائب. 
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إن بيا  العامة ممن ذكرنا شكلوا الطبقـة البورجوازيـة باال ـطالح احلاضـر،     
ألن األبنــاء توارثــوا عمــل اآلبــاء، وجنــ  بعضــهم ثــروات كــبرية جعلــتهم عرضــة 

هقر نسيب يف احلركـة  . مما دف  بعضهم إىل إخفائها، وقد أدى ذليف إىل تق(66)للمصادرة 
 االقتصادية عامة. 

 :(66)العامة  – 6

من الواضح جدًا أن اإلسالم دعا إىل املساواة بني املؤمنني بهدف إل اء التفاوت 
يف امتمعات اإلسالمية وحتقيق العدالة عل  املستويات كافة. ومل حياول القيمون علـ   

طبقـي الـذي نشـأ يف الدولـة     دول اخلالفة رأب  د  اخلالف الذي أورثه التفريـق ال 
اإلسالمية، فازدادت اهلوة بني احلكام واحملكومني، ونشأ فراغ يف الـوالء، حتـ  باتـت    
شرائح كبرية تعيش عل  هامش احلياة، والسيما يف املدن. ونشاهد هذه الظاهرة بكلرة 
 يف العصر اململوكي، إذ تقاسم السلطان وأمراؤه اخلريات االقتصادية يف الدولة، وهـي 
وفرية جدًا، ونشأ نو  من العداء بني احلكام والرعية، عل  الرغم من حماوالت احلكام 
التقــرب مــن الشــعب عــن طريــق بنــاء املؤسســات الدينيــة واالجتماعيــة كاملســاجد 

 .والبيمارستانات واملدارس

وع، الدينوري عن العامة بقوله:   أ حاب اإلهانات، وأبنـاء األنـذال ومـنهم    
  .  (61)وال وغاء، وأهل السفه واخلفة........ والدهماء الرعا  واهلمج 

وعل  هذا ميكن تعريأل العامة يف العصر اململوكي بأنها الفئـات الشـعبية الـيت    
تلقت تعليمًا، ومل حتقق ثروة، ومل تشـ ل منصـبًا حكوميـًا، بـل هـي مجاعـات دفعـت        

ناس لتضفي عليهـا  الضرائب من دون أن تفيد منها إمجااًل، ومسيت العامة أو عامة ال
. وتألفـت العامـة يف العصـر    (64) ب ة من االحرتام ومتييـزًا هلـا مـن الزعـر واألرذال    

اململوكي من أ حاب احلوانيت، والباعة املتجولني، وباعة املفرق والعمال كالنجارين 
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وجتـار   (،64)، وضمت أيضًا املخادعني والسماسـرة، والصـيارفة  (64)والبنائني واحلرفيني
. وأضاف إليهم املقريـزي:   القصـابني   (64)ائعي اخلمور، وامل نني والنادبنيالنخاسة، وب

. (14)وأ حاب بيوت الدعارة، وضامين األفراح واملآمت، ومنظفـي األقنيـة والبيـوت      
ويضاف إىل هؤالء عمال الدباغة، وضاربو الرمل لكشأل ال يـب، وسـائقو الب ـال و    

الطوائأل اإلسالمية من سنة وشيعة، . ومشل هذا التصنيأل خمتلأل (11)احلمري وغريهم
 واملسيحية من نساطرة ويعاقبة، ويهود قرائيني وربانيني وسامرة. 

لقد جتان  مجي  العامة من حيث طبيعـة العمـل، فمـلاًل مل يكـن ممنوعـًا علـ        
حمـالت كـلرية غصـت     نصـارى الذميني ممارسة أي مهنة ميارسها املسلمون، فامتليف ال

. واشتهروا بأعمـال الصـريفة وبالربـا    (12)األواني النحاسية مبختلأل أنوا  املالب ، و
ودار  ، كمــا تولــوا وظــائأل كتابــة الســر،(16)عــن طريــق إقــرا  النــاس األمــوال 

 . (16)الضرب

عن املسلمني بدف  ضـريبة اخلمـر، ولكـن     نصارىواختلفت أوضا  اليهود وال
ت والضرب حتـ   اليهود مل يكونوا حمبوبني من السكان، وتعرضوا مرات عدة لإلهانا

. كما اختلفت أوضا  أهـل الذمـة عـن    (11)يف املواكب الرمسية أو احتفاالت النائب 
هم اخلـاص يف الزاويـة الشـمالية    حـيّ  نصـارى املسلمني من حيث السكن، فقد كان لل

يهــود يف احمللــة الــيت عرفــت الشــرقية للمدينــة بــالقرب مــن بــاب تومــا. وســكن ال 
هما عل  مقربة مـن أسـوار   ر خا ة معروفة بامس. وكانت للطائفتني مقاب(14)بامسهم
 . (14)املدينة
فهذه الفئة مل تكن موجودة خالل العصر اململوكي األول وأشار  للزعرأما بالنسبة  

الدكتور زعرور إىل أن   أول إشارة إليها كانت يف القرن التاس  اهلجري   اخلام  
  .  (14)عشر امليالدي
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 العادات والتقاليد الدمشقية: 

ل لنا أن بطوطة من خالل رحلته اليت زار فيها دمشق انطباعات قّيمة حول سج
 عادات وتقاليد الدمشقيني، ومنها: 

 عادة الكرم والضيافة:  –1

اليت امتاز بها الدمشقيون. وعدد ابن بطوطة أمساء بعض من األشخاص الذين 
كـذليف  وسجل بكل أمانة مواقفهم الـيت تـدل علـ  كـرمهم، و     (14) ادفهم يف رحلته

عندما و أل مجاعة مقيمني يف اجلام  منقطعني للعبادة والذكر:   وأهل البلد يعينونهم 
  . ( 44)باملطاعم واملالب  من غري أن ٍيسألوهم هلم شيئًا من ذليف 

 عادات األطعمة واأللبسة:  –2

وقد عدد املأكوالت وطرق حتضريها. وعن استهالك الدمشقيني الكبري للفواكه 
. وعدد األطعمة اليت كانت تقدمها الزوايا املنتشـرة يف بـالد الشـام    (41)ة الرطبة واجلاف

 . (42)إلطعام أبناء السبيل وكل الزوار الذين يقصدونها 

 عادات الزواج:  –6

يطالعنا ابن بطوطة بعادات اجتماعيـة تتعلـق بتجهيـز العـروس حيـث قـال   مـن        
عظـم اجلهـاز أوانـي النحـاس     عوائدهم يف تليف البالد أن البنت جيهزهـا أبوهـا ويكـون م   

 . (46)ن   اهويتب ويتفاخرون به و

 ومن خالل حتليل هذا النص نصل إىل النتائج اآلتية: 
 أن جتهيز العروس كان يق  عل  عاتق ولي املرأة.  –1
جتهيز البيت الزوجي بالنحاس كان عادة خا ة بهذه املنطقة، والدليل عل  ذلـيف   –2

 عوائدهم . نص ابن بطوطة عل  أن وذليف  من 
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كان للنحاس قيمة كبرية لدى أهالي هذه املنطقة إذ كانوا يتفـاخرون بهـا، ولكـن     –6
و السـبب يف شـهرة هـذه الصـناعة     الرحالة امل ربي مل يعِ  تفسريًا هلذه الظاهرة. 

كانت بسبب توافر املواد اخلام األولية، و كون النحاس هو املعـدن األساسـي يف   
و شهرة نيابة دمشق بهذه الصناعة، و مهرة الصنا  فيها،  ناعة األدوات املنزلية، 

 و خصص هلا سوق خاص.

 لب  العمائم:  –6

يعد العصر اململوكي العصـر الـذهيب للعمامـة إذ حـرص مجيـ  أفـراد العصـر        
عل  ارتداء العمـائم، مـ  أنهـا مل تكـن      -بدءًا بالسلطان وانتهاء بالفقراء  -اململوكي 

اهلجري   اللالث عشر املـيالدي. حيـث كانـت القلنسـوة     موجودة قبل القرن الساب  
الـدين وهـي    علماء. وكانت أضخم العمائم حجمًا من يلبسها (46)تستخدم قبل ذليف

عمائم خا ة متيزهم عن  -طبقة األشراف –أهم جزء يف مالبسهم، ولب  األشراف 
 . واستخدمت العمائم أيضًا من قبل بعـض فئـات الشـعب كمكـان حلفـ      (41)غريهم

م إذ 1246هــ  442واسـتمر ذلـيف حتـ  عـام      . وارتدت النساء العمائم،(44)نقودال
، ألن لب  النساء للعمائم كان ملار (44) در مرسوم حيرم عل  النساء ارتداء العمائم

الدين. وارتـدى اليهـود والنصـارى العمـائم إىل أن  ـدر       علماء جدل بني الفقهاء و
والسامرة  ون األزرق، واليهود األ فر،مرسوم ألب  أهل الذمة بالشام: النصارى الل

 . (44)األمحر

مييـل إىل تضـخيم العمـائم     يف عصرنا احلـالي(،  وملا كان الزي الشعيب )املوضة
ي نفسه وزادوا من ضخامة عمـائمهم  ّزواليهود ال نصارىعل  حنو أك، فأك،، اختذ ال

لـأل   م حيث حرم عليهم1616هـ 416عل  قدر استطاعتهم واستمر ذليف إىل سنة 
. وظلت العمامـة جـزءًا مهمـًا مـن     (44)أكلر من عشرة أذر  من القماش يف عمائمهم

 اللباس. 
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 املظامل اليت كانت تق  عل  السكان: 

لقد وق  علـ  سـكان دمشـق يف العصـر اململـوكي الكـلري مـن املظـامل، وقـام          
بارتكابها النائب وقـد حـذا اجلهـاز العسـكري الدمشـقي حـذوه، فـاعت،وا السـكان         

رًا ماليـًا ال ينضـب، وخدمـة لرفـاهيتهم، واعتمـدوا أسـاليب ال يقرهـا الشـر          مصد
 اإلسالمي وال شر   خر، وأبرز تليف األساليب: 

وهو أن تفر  عل  حي بأكمله مبال  من املال دية لقتيل وجـد فيهـا، ال    الرمي: –1
يف ، بل  ار النائب أو من ينوب عنه يستو(44)يعرف قاتله، عماًل باملذهب احلنفي 

 . (41)قسمًا ضئياًل منها دية وحيتف  بباقي املال  -إن أراد الدف  –مبال  طائلة يدف  

وهو بي  قسري يفرضه نائب دمشق عل  التجار وبأسـعار يرتئيهـا، كـأن     الطرح: –2
ميليف سلعًا يريد التخلص منها أو أن يشرتي سـلعًا مـن األسـواق بالسـعر الـذي      

أغل ، أو نهب سل  ميكن أن تكون فاسدة ويلـزم  يرتئيه، ثم يعيد بيعه قسرًا بلمن 
 . (42)التجار بشرائها 

وهي مصادرة أموال الناس دون حجة شرعية، وقـد سـوغها: أجازهـا     :ةاملصادر –6
نواب دمشق ألنفسهم. واملصادر اململوكية والدمشقية مليئـة بأسـباب املصـادرات    

 . (46)ل دون مشقة وأنواعها فصارت عادة يلجأ إليها احلاكم للحصول عل  املا

وهي كناية عن مال شـهري يفـر  علـ  األسـواق لصـاحل       املشاهرة وامامعة: –6
السلطان أو نائب دمشق، فيعمد التجار إىل رف  أسعار سلعهم مـن أجـل تسـديد    
املتوجب عليهم، وكانوا يست لون هـذا األمـر لزيـادة األسـعار أكلـر ممـا تقتضـيه        

 . (46)ية للتجار واحلكام معًا املشاهرة، وهكذا وق  سكان دمشق ضح

بات عديدة من دون أن يلق  املنكوبون ـالذي تعرضت له دمشق يف مناس النهب: –1
م حيـث  1244هــ   441من ذليف ما حـد  سـنة    .(41)إنصافًا يف أكلر األحيان 
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تعر  سكان دمشق من الفقراء للسرقة و النهب من قبل اللصوص من دون أيـة  
حني تعر  الناس  1624هـ 424ليف ما حد  سنة محاية من قبل الدولة. و كذ

لطم  املـوظفني اجلشـعني، و مـا قـام بـه املماليـيف و العبيـد أو عصـابات قطـا           
 .(44)الطرق

تعرضت دمشق ألنوا  رهيبة من التعديات الناجتة عن ممارسـة   جتاوزات األجناد: –4
هـل دمشـق مـن    اجلند الذين أقاموا فيها أو الذين قدموا إليها، ويف احلالتني سئم أ

 . (44)أنوا  االعتداءات عل  أمالكهم وأرزاقهم ونسائهم إضافة إىل زهق األنف  

ومل يقبل سكان دمشق هذه التعديات فحـاولوا جاهـدين اللجـوء إىل الوسـائل     
الدينية يف معظم األحوال، أو االحتجاج السلمي وهو املعروف )بالتكبري( وهو تدليل 

 . (44)عل  أن اهلل ينصر املظلومني 

  عصر املمالييف البحرية: اهلجرة وتزايد عدد سكان نيابة دمشق خالل

إن إحدى نتائج النظام املستقر والقوة العسكرية لسـالطني املماليـيف األوائـل،    
هي النمو السكاني اجلديد، الذي أ بح ملحوظًا يف كل من سورية ومصـر، رغـم أن   

بالد الشام لعدة غزوات علـ  يـد   التزايد السكاني يف األوىل كان بطيئًا. فقد تعرضت 
امل ول، الذين ذيوا غالبية السكان يف كلري من املدن، يف حني جنح املمالييف يف  دهم 
قبل الو ول إىل مصر. وهكذا جلبت احلكومة القوية املقتدرة للممالييف األوائل لكل 

كاني كـبري  من بالد الشام ومصر قرنًا كاماًل من االزدهار الواس . مما أدى إىل تزايد س
 بسبب زوال العوائق.

 ولكن هناك ظاهرتني تعلالن امليل املتصاعد يف التطور السكاني: 
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: هجرة كلري مـن سـكان العـراق والبلـدان األخـرى إىل بـالد الشـام        إحداهما
ومصر. فعند تقدم ال زو امل ولي يف العراق وبعدها بالد الشـام، كانـت بلـدان الشـام     

امللجأ. ف ادروا املدن وهربوا إىل األماكن السابقة الـذكر.  اجلنوبية وال ربية ومصر هي 
 وهي كانت مركزًا للمسلمني األتقياء الراغبني يف العيش يف ظل املمالييف البحرية. 

 : االزدهار الذي نعمت به بـالد الشـام يف ظـل املماليـيف البحريـة قـد      ثانيتهما
 .(44)جذب الناس للعيش فيها 

م أن النـاس الـذين هـاجروا كـانوا مـن كـل       ومن أخبار املؤلفني العـرب نعلـ  
الطبقات. فمنهم التجـار الـذين أ ـبحوا وكـالء، أو حتـ  وزراء حلكـام املماليـيف،        
واألطباء والفقهاء الذين أ بحوا قضـاة وأسـاتذة يف املـدارس، ومـن هـؤالء الفقيـه       

 .(44)م 1244هـ 444املشهور ابن تيمية الذي هرب والده من حران إىل دمشق سنة 

هة أخرى فإن حوليات العصر اململوكي حتتوي عل  الكلري من بيانـات  ومن ج
اهلجــرة مــن امل ــول واألقــوام األخــرى الــيت تنتمــي إىل الطبقــات العليــا يف جمتمــ   

م ع،ت احلـدود  1214هـ 414اإليلخانات، وجمموعة اجلند البريوقراطية. ففي عام 
 . (41)رت يف الكرك فارس، واستق [6444السورية طائفة من األكراد مؤلفة من]

و  وأهم جمموعة من هؤالء املهاجرين من ناحية العدد هي العيارات )القالمقة(
م وبل  عددها عشـرة  الف أو يـان   1244هـ 441عام  يفهم من امل ول، وجاءت 

 ـهر   –عشرة عائلة حسب تقديرات بعضهم، وكان زعيم هذه امموعة هو طرغاي 
 .(42)أو زوج حفيدة هوالكو 

سببًا  خر لالزدياد يف عدد سكان بالد الشام يف هذه احلقبـة، أال وهـو   ونضيأل 
وائح التحسن الكبري يف الصحة العامة، وافرتاضنا هذا يؤيده تسجيل عدد قليل من اجل

فقـ    مرضـيتني  يف تاريخ املمالييف البحرية. فقـد تعرضـت دمشـق جلـائحتني     املرضية
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. قال أبو شامة عن الوباء (46)م 1214هـ 414خالل العصر اململوكي األول يف سنة 
األول وكان شاهد عيان عليه:   ووق  وباء كلري يف زمن الربي  وهو أعجب ما يـؤرخ،  

م 1246هــ  442أما الوبـاء اللـاني فكـان سـنة      .(46)فعم الناس املر  وكلر املوت  
(41) . 

والدليل اآلخر عل  الزيادة يف عدد السكان هو ظهور ضواٍح سـكنية جديـدة،   
 . (44)، وسويقة  اروجة يف مشال املدينة (44)لسويقة يف اجلنوب الشرقيملل ا

وقّدر عدد سكان بالد الشام يف القرن اللامن اهلجري   الراب  عشـر املـيالدي   
بينما بل  عدد سكان دمشق وحـدها يف أواخـر العصـر     ،(44)ألأل نسمة  444يوالي 

 . (44)اململوكي مبا ال يقل عن مائة ألأل 

 بة دمشق: املرأة يف نيا

أما عن وض  املرأة الدمشقية خالل هذا العصر، فقد كان جيدًا بوجه عام ألنها 
كانت تتمت  بقس  وافر من حريتها، وكانت متارس هذه احلرية بالطريقـة الـيت تعتقـد    

 أنها أفضل بالنسبة هلا. 

وخرجت املرأة الدمشقية من منزهلا إىل احلمـام حاملـة معهـا احلنـاء، والسـدر      
و هي قالئد من الذهب عبارة عن  أل من الـدنانري الذهبيـة جمموعـة مـ      ان واألشن

ودقيـق الرتمـ ، واألطعمـة والفواكـه،      بعضها البعض مـن خـالل سالسـل ذهبيـة،    
ولبست أمجل اللياب وكان للنساء محام خاص أما إذا كان احلمام مشرتكًا بني الرجـال  

يث كان مـن الطبيعـي عـدم    والنساء فيخصص من الظهر إىل بعيد ال روب للنساء. ح
وجود محامات خا ة يف املنازل الرتفا  أسعار احلطب. وكان هلا الكلري من احلقـوق:  

 . (44)التعلم  –الطالق  –املهر 
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وقد أسهم بعضهن يف هداية النساء، ومساعدة األيتام، وقمن بإنشـاء املسـاجد،   
كـبري كوكبـاي، وهـي    والرب  اخلا ة للنساء. حت  إننا نسم  عن ستيتة بنت األمري ال

زوجة نائب دمشق )تنكز( تقوم بهذه األعمال باإلضافة إىل بناء مكتب لأليتام، وتربـة  
 . (41)تسم  الرتبة الكوكبائية 

وإن من يرج  إىل الدرر الكامنة وغريه من كتب الرتاجم، جيدها مليئة بأمسـاء  
ند الشـافعي،  الدمشقيات العاملات واملتعلمات. اللواتي مسعن  حيح البخاري، ومس

. وبعضهن األخريات حدثن باإلجـازة،  (42)وقمن بالتحديث يف مصر والشام واحلجاز
ومسعن عن علماء ملل ال،زالي وابـن خليـل وابـن عبـد الـدائم والـذهيب وغريهـم        

أما بالنسبة إىل لباس النسوة فقد كانت السراويل بكافـة األلـوان والطـول     .(46)الكلري
جلواهر واحللي املستخدمة وقد كـان ذلـيف يـتم بعنايـة     والقصر وشكل التكة ونوعية ا

ت النسـاء يلبسـن   نـ كمـا كا  .(46)فن يف األقمشة وتوسي  أكمـام الليـاب  رتكبرية. وأس
 طواقي مرتفعة فوق رؤوسهن. 

أما يف أقدامهن فقد كان القبقاب مفضاًل أكلر من احلذاء، وكانت األحذية مـن  
سوة أقنعة ذات ألـوان وأحجـام خمتلفـة    اجللود وباأللوان املختلفة، ووضعت بعض الن

افرات سـ هـذا مل مينـ  أن النسـاء كـن يظهـرن      ويضيأل مولر:   لكن  (41)حول الوجه.
ــاكن ال  ــوار  واألم ــاالت عالوجــه يف الش ــاء االحتف ــة أثن ـــبات  ام ـــياد واملناس واألع

  . (44)املختلفة

إذا كانـت   كما وجدت املرأة اجلارية اليت كانت تبا  يف  سوق برا  حتت القلعة   
مجيلة، وإذا كانت غري ذليف كانت تبا  يف )التكة( قرب سـوق جقمـق يـومي االثـنني     
واخلمي . أما اجلواري فائقات اجلمال، فقد كن يبعن يف )سوق الشيخي( وهلن دالل 

 .(44)خاص بهن يسم  )دالل اجلواري( 
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هذا عر  سري  لوض  املرأة. ولكن يبق  سؤال مهم، هل عان  جمتم  دمشق 
هذا العصر من مشكالت اجتماعية، وما هي أسـبابها؟ ومـا الطـرق الـيت اختـذت       يف

 لعالجها؟. 

 األمرا  االجتماعية: 

لقد امتاز أهل دمشق دومًا بلياقتهم يف سلوكهم، سواء أكان ذليف فيما بينهم أم 
م  ال رباء. وقد تأثر كلري ممن أقاموا بينهم مبا فيهم من اللطأل واالهتمام بـاآلخرين.  

تضح هذا الكالم من خالل و أل ابن جبري لسكان دمشق بقولـه:   وخماطبـة أهـل    وي
هذه اجلهات قاطبة بعضهم لـبعض بالتمويـل والتسـويد، وبامتلـال اخلدمـة، وتنظـيم       

  . (44)احلضرة...... كناية عن السالم 

ورغم أن ابن جبري قد أطنب يف ذكر أخالق أهل دمشق إال أن ذليف مل مين  من 
 االت اليت ينب ي اإلشارة إليها. وجود بعض احل

فقد عرف امتم  الشامي بعض األمرا  االجتماعية املتفاوتة اخلطورة، فمـن  
ذليف اللواطة، والزنا، وإتيان البهـائم، وتنـاول املخـدرات، والقـذف، وهـدر الوقـت       
بلعب النرد أو ألعاب مشابهة، واسـتخدام احلشـيش واللواطـة يف بعـض التجمعـات      

 . (44)الصوفية 

وقد ذكر ابن األخوة بأن احلشيش كـان يـزر  يف  ـفد ويعصـر وخيـزن ليبـا        
 . (144)مشروبًا أو ميض ه الناس فيحصل بذليف التخدير

وذكر ابن  صرى: )أن البالء عمَّ يف دمشق وأن أحواهلا قد اضـطربت، وكلـر   
احلريق والنهب، وأخذت الفتنـة باالشـتداد، وقـام الوعـاظ مبعاجلـة األمـور فخطـب        

قائاًل:   يا معاشر املسلمني إمنا وقعت بنا هذه النازلة لكلـرة ذنوبنـا، وارتكابنـا    أحدهم 
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املعا ي، وكلرة الكذب والفجور وقلة األمانة واتبا  الباطـل وأكـل احلـرام وشـرب     
 . (141)اخلمور ومن  الزكاة وترك الصالة وقلة احلياء  ( 

ر وتلفت غلة م بشح املياه وقلة األمطا1644هـ 444كما أ يبت دمشق سنة 
الناس، وقد قارب الناس املوت. وحاول العلماء وغريهم معاجلة األمـر فطلبـوا مـن    
الناس أن يصوموا ثالثة أيام وأن يتوقفوا عن اقرتاب املوبقات، فما كـان مـن سـكان    
دمشق إال اخلروج مجيعًا إىل املزة مـن أجـل  ـالة االستسـقاء، فقـاموا بنصـب منـ،        

لناس ويذكرهم وتوجه بالدعاء إىل اهلل لي يلهم ولكـن دون  لقاضي القضاة وقام يع  ا
  .(142)جدوى 

كما كلرت جرائم القتل، وكان سببها انتشار السـالح علـ  نطـاق واسـ  بـني      
األهلني وطبعًا كان النظر يف جرائم القتل منوطًا بالنائب وأعوانه، وكلريًا ما استشرت 

 . (146)الرشوة بني هؤالء. كما أوضحنا سابقًا 

أعظـم أمـاكن    -حتت قلعة دمشـق مـن جهـة الشـمال      -ون سوق اخليل ولك
النشاط اململوكي يف دمشق، ولكلرة األعمال فيه وكلرة النـاس الـذين يـرتددون عليـه     

 . (146)فقد حتول إىل ساحة لتنفيذ العقوبات 

م 1241هــ  444وتذكر املصادر التارخيية أنـه ورد مرسـوم سـلطاني يف سـنة     
ل  )استسالم أهل الذمة مـن الـدواوين و الكتبـة و مـن ال     حيث نّص هذا املرسوم ع

اعتقال مجي  أهل الذمة العاملني يف الدواوين يسلم ُيصلب، فأسلموا كرهًا( و عليه مت 
والكتابة و لبهم عل  أن يعف  من الصلب من أعلـن دخولـه باإلسـالم، فاإلسـالم     

وقد ُجلب هؤالء وجعلت احلبال يف أعناقهم وشـر  اجلنـد يف شـدهم،     جيب ما قبله،
 . (141)وهنا أعلنوا اإلسالم فكتب حمضر بذليف وأطلق سراحهم 
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م أنه اغتيل رجل يف قريـة تـل   1242هـ 444وذكر أبو شامة يف حواد  سنة 
منني وهو من كبار التجار يف دمشق ولكن ألقي القبض عل  القاتـل ومت إعدامـه بـني    

واألمللة عل  هذه احلواد  كلرية ال جمال لذكرها. وحتدثنا املصادر عن  (144)دانني املي
أمر الفت للنظر قام به أهـل دمشـق خـالل هـذا العصـر أال وهـو زيـارة املـنجمني،         
وميارس املنجم الكهانة ورقا  السحر ورسائل الروحانيات، إلثارة حمبـة أو تهيـيج أو   

ان حيـ نجم الرجال والنساء، ويف كـلري مـن األ  كراهية، أو للكشأل عن سرقة، وزار امل
ونالح  أن هـذه األمـور مـا زال     (144)كان بيته مقرًا لنشاط اجتماعي له لونه اخلاص

 بعضها قائمًا يف عصرنا احلالي. 

 ظاهرة الرشوة يف نيابة دمشق: 

ظاهرة واسعة االنتشار يف العصـر اململـوكي.    –البذل وال،طلة  –تعد الرشوة 
ه الظاهرة خمتلأل الفئات بدءًا من السلطان والنواب وأ بحت الرشوة وقد مشلت هذ

وسيلة للحصول عل  الوظائأل العسكرية والديوانية والدينية. ولكن سوف نشـري إىل  
 . (144)هذه الظاهرة بني  فوف نواب دمشق ألن دراستها ياجة إىل يث قائم بذاته 

ق بسبب السلطة والنفـوذ الـيت   ونظرًا لألهمية الكبرية اليت متتعت بها نيابة دمش
كان يتمت  بها النائب يف دمشق عل  باقي نيابات اململكـة الشـامية، فقـد كانـت هـذه      
النيابة جمااًل للتناف  بني أمراء املمالييف للحصول عليها. فذكر لنا املقريزي يف حواد  

م أنه توجهت أم األفضل  احب محاة إليه يف دمشق، وقدمت له 1662هـ 462سنة 
بعـد وفاتـه. وقـد     (144)دايا واجلواهر من أجل إقامة ولدها مكان أبيه املليف املؤيـد  اهل

، وإن كتب الرتاجم اليت حتدثت بكلرة عن األمـوال  (114)استجاب األمري تنكز لطلبها 
اليت  ودرت منه بعد القبض عليه، تبق  ملار جدل حول أمانة ونزاهـة هـذا النائـب    

م. محـل  1644هـ 444. ويف سنة (111)يف مدحه عل  الرغم من املصادر اليت أطنبت 
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األمري سيأل الدين بيدمر هدية   مل يعهد مللها   للسلطان، فخل  عليـه السـلطان وعـاد    
. وقـد  (112)بعدها إىل مقر نيابته، ويهدف بيدمر إىل البقاء يف مكانه أطول فـرتة ممكنـة   

ما كلفه األمر وإن عزل يف سلطنة األشرف. ولكنه عقد العزم عل  العودة إىل نيابته مه
املتتب  لسرية األمري بيدمر جيد أنه توىل منصب النيابـة سـت مـرات كـان  خرهـا سـنة       

، وذليف عن طريق الرشـوة والبـذل. وقـد أشـار املقريـزي إىل      (116)م 1642هـ 446
م ركب األمري بهـادر املنجكـي.......   1642هـ 446بقوله:   ويف سادس عشر  فر 

ذليف ذكرت ك . و (116)مشق املال الذي وعد به األمري بيدمر عل  ال،يد، ليحضر من د
 لالستطالة.  املصادر العديد من النواب الذين ساروا عل  نهج بيدمر. ونكتفي بهذين امللالني منعًا

 األعياد واالحتفاالت يف دمشق: 

لقد شهد العصر اململوكي الكلري من املناسـبات الدينيـة والقوميـة والسـلطانية     
فقلما ميضي شهر مـن شـهور السـنة دون أن تشـهد الشـام ومصـر هـذه         واملومسية،

املناسبات، وقد اشرتك يف إحيائها املسلمون واملسيحيون من أهل البالد، وهذا األمر مل 
يكن جديدًا عل  امتم  املصري والشامي ألن املمالييف ساروا عل  نهج األيـوبيني يف  

بعض األعياد وقد شجعهم عل  ذليف وفـرة   العناية باألعياد واملواسم، وأضافوا عليها
 . (111)املال واللروة 

 وقد قسمت هذه األعياد إىل قسمني: 

 الوطنية  ناسباتامل –ب                  األعياد الدينية  –  

 األعياد الدينية:  –  

وكان هذا العيد عل  رأس األعياد الدينية. وميـنح فيـه    عيد رأس السنة اهلجرية: –1
ملنح واألرزاق عل  أرباب الرواتب، وجرت العادة أنه يف مسـتهل كـل   السلطان ا
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شهر قمري يهنئ القضاة واملشايخ السلطان باملناسـبة، وكـذليف العـوام والتجـار     
 والعلماء فيما بينهم. 

ويعد هذا العيد هو األول بني األعياد املهمة يف مجي   عيد املولد النبوي الشريأل: –2
رص سالطني املمالييف وعامـة الشـعب علـ  االحتفـال     البالد اإلسالمية، وقد ح

الليلـة   –بهذا العيد احتفااًل يفوق الو أل من حيث العظمـة والفخامـة تسـم     
 -وهي ليلة اللاني عشر من شهر ربي  األول. وكانت تقـام يف القلعـة    –الك،ى 

ويف  بيحة اليوم التالي يوز  السلطان كميات مـن القمـح علـ      –خيمة املولد 
 ايا والرب  يف مجي  النيابات. الزو

وهو اليوم العاشر من احملرم، وقد جعله علماء عصر املمالييف مـن   يوم عاشوراء: –6
املواسم الشرعية الرئيسية، واعتاد الناس يف ذليف اليوم عل  التوسعة عل  األهـل  

ما اعتـاد النـاس يف هـذا اليـوم طـبخ احلبـوب،       كواألقارب واليتام  واملساكني، 
 القبور، وشراء البخور. وزيارة 

وهي أول ليلة يف شهر رجب، وليلة الساب  والعشرين منـه )وهـي    ليالي الوقود: –6
ليلة اإلسراء واملعراج( وليلة النصأل من شعبان، وحرص الكلري من الناس عل  
إحيــاء هــذه الليــالي بالصــوم، وبزيــادة وقــود القناديــل والشــمو  يف اجلوامــ ،  

 والقراءة، واعتاد الناس شراء احللوى يف هذه الليالي.  واالجتما  بها للمذاكرة

وكان من األعياد اليت اهتم بها سالطني املمالييف، وحيتفل به ثالثة أيام  عيد الفطر: –1
من أول شهر شوال، ويصن  الناس يف هذا اليـوم الكعـيف، ويف  ـباح أول أيـام     

م العيـد يف املسـجد،   يصلي بهـالعيد جيتم  أهالي احلي أمام منزل اإلمام الذي س
 . (114)جد وبأيديهم القناديل وهو يك،ون طول الطريقـتفإذا خرج زفوه حت  املس
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وكان السـلطان يف   –اليوم العاشر منه  –وهو يف شهر ذي احلجة  عيد األضح : –4
 هذا العيد يوز  األضاحي عل  العامة واملمالييف. وذكر املقريزي يف حواد  سنة

. وإذا حـل العيـد   (114)لـوك رأسـني مـن الضـأن(     م )أخذ كل مم1621هـ 426
والسلطان خارج القاهرة، يف احلرب أو يف الصيد استاء الناس وحزنوا لفقدهم ما 

 .(114)كانوا يألفونه من تفرقة األضاحي ل يبة السلطان واألمراء 

 الوطنية:  ناسباتامل –ب 

مرتبطـة  اشرتك املسلمون واملسـيحيون يف إحيـاء األعيـاد الوطنيـة، وهـي إمـا       
بالسلطان كاالحتفال بتولية سلطان جديد، أو شفاء السلطان من مر ، أو عودته من 

  .سفر أو حرب

التوجـه بعـد    –الفطـر واألضـح     –وقد اعتاد الدمشقيون يف األعياد الدينيـة  
الفراغ من  الة العيد إىل املقابر لزيارة أمواتهم، ومن ثم يعودون إىل بيـوتهم لتنـاول   

والشرو  بزيارات املعايدة املتبادلة بني األهل واجلريان واأل دقاء. ويف طعام اإلفطار 
أيام العيد كان ينش  بعض من اختص بأعمـال ال نـاء أو بأعمـال تسـتهدف مجيعهـا      
إدخال السرور علـ  النفـوس. لقـد كـان الدمشـقيون ينتظـرون األعيـاد اإلسـالمية         

ارغ الص،، ألن اللـهو واملتعـة   كالفطر، واألضح ، ويوم عاشوراء، واملولد النبوي بف
عندهم من األمور احملببة إىل نفوسهم وكانت احلركـة تـدب يف األسـواق مـن شـروق      
الشم ، وتستمر إىل العصر، ثم يأتي وقت السرور واالنشراح فيخرج الدمشقيون إىل 
املنتزهات لقضاء قس  من الراحة والرتفيه عن األنف  يف أيام األعياد، فيخرجون إىل 

وبـرزة   ة، والربوة، ومنطقـة الشـيخ سـعد، ومنطقـة  سـت الشـام  بـوادي الربـوة،        املز
 .(114)وغريها
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  :ةاخلامتـ –ثاللًا 

وبعد عرضنا هذا للحياة االجتماعية جنـد أن هـؤالء املماليـيف كـانوا باأل ـل      
وعنـدما اسـتوىل هـؤالء     .فئات من الرقيق جلبت لالستخدامات العسـكرية وسـواها  

د أن التنافر والشيف والربيبة هي الـيت حكمـت العالقـات بـني     الرقيق عل  السلطة جن
 .والزوجة اململوكة ،مجي  املمالييف حت  بني الزوج اململوك

وكـان هـذا    ،يف حني وجدنا أن العامة يف بالد الشام هم قوام امتمـ  وأفـراده  
 ،ولوال ذليف ملا استطا  االسـتمرار والتماسـيف   ،قوي الوشائج ،امتم  راسخ اجلذور

لقد جاء ال زو علـ    ،وإىل خماطر فريدة من نوعها ،فقد تعّر  الستبداد طويل األمد
لكـن حـني    ،ومتكنوا بعد  عوبات من حكم بالد الشـام  ،شكل موجات بشرية عاتية

وجاء الفرجنة كموجات بشرية غازية تدفقت قرابة  ،زالوا مل خيلفوا غري اآلثار السياسية
حــني زال احــتالهلم غــري الــذكريات العســكرية  لكــن مل خيّلــأل الصــليبيون  ،قــرنني

وكذليف جاء امل ـول مـن هوالكـو حتـ  تيمورلنـيف ثـم        ،والسياسية والب ض الشعيب
لقـد مـرَّ بهـذا امتمـ  حكـم       ،انصرفوا وظل بنيان امتمـ  متماسـكًا ثابـت األركـان    

األيوبيني واملمالييف وغريهم من ال رباء ومل تتبدل سـحنته، بـل ظلـت عربيـة يف كـل      
 ..مظهر من مظاهرها

وقامـت عالقـات    ،لقد عاش سكان بالد الشـام يف املـدن واألريـاف والباديـة    
فامتم  العربي مل يعرف  ،ومل توجد حواجز حتول دون التمازج بني هذه الفئات ،بينهم

 .بل عرف نوعًا من املراتب ،الطبقية ق 

عـن سـكان   ومما يؤسأل له أن املعلومات اليت ميكن استخال ها مـن املصـادر   
ومـن هنـا    .األرياف نادرة ورمبا أمكننا توفري بعض املادة عـن سـكان املـدن والباديـة    

 :خنلص إىل أن
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  .وكان هذا امتم  طبقيًا ،قسم امتم  يف العصر اململوكي إىل فئات متعددة –1
  .كانت فئة املمالييف هي الفئة األوىل واملسيطرة عل  الوظائأل املهمة –2
باإلضـافة إىل   ،ويهـود  نصارى دين مسلمني و علماءعيان مؤلفة من كانت فئة األ –6

 وأرباب القوافل  ،وأ حاب اخلانات ،عدد من كبار التجار والسماسرة
ضمت فئة العامـة املعـدمني والبنـائني واحلـرفيني وأ ـحاب احلوانيـت والباعـة         –6

  .وجتار النخاسة وامل نني والنادبني ،والصيارفة
  .برية جدًا بني احلاكمني واحملكومني نتيجة التمايز الطبقيكانت هناك هوة ك –1

  .كانت هناك أحياء خا ة لسكن اليهود واملسيحيني –4
  .اشرتك اليهود واملسيحيون واملسلمون يف أكلر األعياد واالحتفاالت –4
  .أعط  الدمشقيون أهمية خا ة للزواج ولتجهيز العروس باألواني النحاسية –4

وحتـ  األمـراء    ،لعمائم يف العصر اململوكي بني خمتلأل فئات الشعبشا  لب  ا –4
  .ثم منعت من ارتدائها ،واملمالييف وشاركت املرأة يف لبسها إىل وقت معني

مـن رمـي وطـرح ومصـادرة      :لقد أوق  املمالييف مظامل عديـدة بسـكان دمشـق    –14
  .ومشاهرة ونهب واعتداءات من قبل اجلند

دمشـق وأ ـبحت ملجـأ     نيابـة رار فقد تزايد عدد سـكان  نتيجة لألمن واالستق –11
  .وطلبًا للراحة واألمان ،لل ازين من العراق هربًا من امل ول

األوىل سـنة   :دمشق خالل العصر اململوكي األول للوبـاء مـرتني   نيابة تعرضت –12
  .م1246هـ 442واللانية  ،م1214هـ 414

وتفننـت باللبـاس    ،تعـت باحلريـة  ومت ،كان وض  املرأة جيدًا خالل هذا العصـر  –16
  .واإلقبال عل  أمور الدين ،واأللوان واألحذية، وبناء املؤسسات العلمية



 هـ1661( ذو احلجة 46جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   666

ر وشرب مخ –من زنا  :عان  امتم  الدمشقي العديد من املشكالت االجتماعية –16
 .واللواط –وإتيان البهائم  –وتناول خمدرات  –وقتل  –وسرقة  –
وحتويـل   ،كبري يف توعية النـاس ضطـورة هـذه املشـكالت    الدين أثر  علماءكان ل –11

  .أنظارهم عنها بالتوجه إىل اهلل
بـل   ،تفشت ظاهرة الرشوة كلريًا خـالل هـذا العصـر لـي  بـني النـواب فقـ         –14

  .وذليف إلبقاء النواب يف نياباتهم ،إىل السالطني تو لت وإمنا امتد
بذلوا الكلري من األمـوال للحصـول   ف ،أدرك األمراء املمالييف أهمية نيابة دمشق –14

  .عليها
وقـد اشـرتك املسـلمون     .وطنية ودينية :وجدت يف دمشق جمموعتان من األعياد –14

واســت لوها لقضــاء أوقــات النزهــات  .واملســيحيون يف االحتفــال بكــلري منهــا
والتوسعة علـ  األهـل واألقـارب وتقويـة الـرواب  االجتماعيـة بـني         ،والرتفيه
  .السكان
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

.144ص  - 1444 –اإليديولوجية( منشورات اجلامعة اللبنانية، بريوت ( )شرف(: جان )1)

( )املقريزي(: تقي الدين أمحد )إعانة األمة بكشأل ال مة( تح: حممد مصطف  زيارة، مجـال الـدين   2)
.46 -42ص  -1464 –القاهرة  -الشيال 

 قائمة املصادر و املراجع

 أواًل: املصادر 

 1444 –لقرشي )معامل القربة يف أحكام احلسبة( القاهرة )ابن األخوة(: حممد بن حممد ا  .1

)البصروي(: علي بن يوسأل )تاريخ البصروي  فحات جمهولة مـن تـاريخ دمشـق يف عصـر      .2
 1444 –دمشق  –دار املأمون  –املمالييف( تح: أكرم العليب 

ة( )ابن بطوطة(: حممد بن حممد )حتفة النظار يف غرائب األمصار املعـروف برحلـة ابـن بطوطـ     .6
 .بريوت –دار الكتب العلمية –تح: طالل حرب 

القـاهرة   –)ابن جبري(: حممد بن أمحد األندلسي )رحلة ابن جبري( تـح: حممـد زيـنهم. دار املعـارف      .6
 .2444الطبعة األوىل 

)ابن حجر العسقالني(: أمحد بن علي بن حممد )الدرر الكامنة يف أعيان املائة اللامنة( تح: عبد الـوار    .1
   .1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  حممد علي

)اخلالدي(: جمهول االسم األول )املقصد الرفي  املنشـأ اهلـادي لـديوان اإلنشـاء( تـح: خليـل        .4
 .1444 –بريوت  –جامعة القدي  يوسأل  –رسالة  دكتوراه  –شحادة 

حلـب( تـح: حسـام    )ابن خطيب النا رية(: علي بن حممد )الدر املنتخـب يف تكملـة تـاريخ     .4
 -جامعـة دمشـق    –الدين احلزوري. رسالة ماجستري غري منشورة. إشراف د. إبراهيم زعرور 

2441  
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 –دار الفكـر   –)الشهرستاني(: حممد عبد الكريم )امللل والنحل( تـح: مجيـل  ـدقي العطـار      .4
 2441 –الطبعة األوىل  –بريوت 

الزمان( تح: حممد مصـطف  املؤسسـة   )ابن طولون( حممد بن علي )مفاكهة اخلالن يف حواد   .4
 1446-الطبعة األوىل  –املصرية للتأليأل 

خالـد   –)ابن طولون(: مش  الدين حممد )نقد الطالب لزغل املنا ب( تـح: حممـد دهمـان     .14
 .1442 –بريوت  –دار الفكر املعا ر  –دهمان 

تـح:  ـالح   )ابن طولون(: مش  الدين حممد )الل ر البسام يف ذكر من تـوىل قضـاء الشـام(     .11
 . 1414 –دمشق  –الدين املنجد 

 1446 –حممد بن حممد )الدرة املضيئة يف الدولة الظاهرية( لوس أجنلوس  )ابن  صرى(: .12

 .1444 –القاهرة  –أبو الفداء امساعيل )البداية والنهاية( دار املنار )ابن كلري(:  .16

الزيـات يف جملـة    )ابن امل،د(: يوسأل بن عبد اهلادي )أسـواق دمشـق( خمطـوط نشـره حبيـب      .16
 1464-64املشرق العدد 

)املقريزي(: أمحد بن علي )السلوك ملعرفة دول امللوك( تح: حممد مصطف  زيادة، مطبعـة جلنـة    .11
 .1414 – 2ط -القاهرة  –التأليأل 

دار الكتـب   –)املقريزي(: أمحد بن علي )السلوك ملعرفة دول امللوك( تح: حممـد عبـد القـادر عطـا      .14
 .1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –العلمية 

 –)املقريزي(: تقي الـدين أمحـد )املـواع  واالعتبـار بـذكر اخلطـ  واآلثـار( مطبعـة بـوالق           .14
 هـ.1244

الـدار   –)املنصوري( بي،س )التحفة اململوكية يف الدولـة الرتكيـة( تـح: عبـد احلميـد محـدان        .14
 . 1444 –الطبعة األوىل  –املصرية اللبنانية 

 –در بن حممد )الدارس يف تاريخ املدارس( أعد له إبراهيم مشـ  الـدين   )النعيمي(: عبد القا .14
 هـ. 1614 –بريوت  –1ط –دار الكتب العلمية 
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 –)ابن الفرات(: نا ر الدين حممد )تاريخ ابن الفرات( تح: قسطنطني زريق وجنالء عز الدين  .24
 .1464 –بريوت  – 1ط –املطبعة األمريكية 

دار  –لرمحن )ذيـل الروضـتني( تـح: إبـراهيم مشـ  الـدين       )أبو شامة(: شهاب الدين عبد ا .21
 .2442 –بريوت  – 1ط –الكتب العلمية 

 .1442 – 2)اليونيين(: موس  بن حممد )ذيل مر ة الزمان( دار الكتاب اإلسالمي، ط .22

)القلشندي(: أمحد بن علي ) بح األعش  يف  ناعة اإلنشا( تح: حممد حسني مشـ  الـدين    .26
 .1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –

 ثانيًا: املراجع 

   144ص  - 1444 –)شرف(: جان )اإليديولوجية( منشورات اجلامعة اللبنانية، بريوت  .1

  -1441-1ط –دمشق  –دار حسان  –مدن الشام يف الصر اململوكي  )البيدوس( ايرامارفني: .2

دمشق الطبعـة   –شركة املتحدة للطب  )العليب(: أكرم )دمشق بني عصر املمالييف والعلمانيني( ال .6
 1442 –األوىل

دار احلداثة  –)ضوم (: أنطوان )الدولة اململوكية التاريخ السياسي واالقتصادي والعسكري(  .6
  1441 –بريوت  –الطبعة اللانية  –

عل  عهد الدولة اململوكية اللانية( املؤمتر الدولي السـادس   –)ضوم (: أنطوان )دمشق الشام  .1
  2441دمشق  –شام لبالد ال

 –دمشـق   –وزارة اللقافـة   –جملـة املعرفـة    -)بهنسي(: عفيأل )تاريخ األمري تنكز يف دمشـق(   .4
 – 2444أيار  – 126العدد 

 –اجلامعـة اللبنانيـة    –)نصار(: أندريه )العامة بدمشق اململوكية( رسالة دبلوم دراسـات عليـا    .4
 . 1444 –الفر  اللاني  –كلية اآلداب 

جملـة   -راهيم )القضاة األندلسـيون وامل اربـة يف بـالد الشـام يف عصـر املماليـيف(      )زعرور(: إب .4
 1441 – 16-16العدد  –دمشق  –دراسات تارخيية 
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 .1442 –جامعة دمشق  –)زيتون(: عادل )تاريخ املمالييف(  .4

)الشلي(: فيصل )األوضا  اإلداريـة يف بـالد الشـام خـالل الفـرتة اململوكيـة اللانيـة( رسـالة          .14
 .2444 –قسم التاريخ  –جامعة دمشق  –ه غري منشورة دكتورا

دار حسـان   –)البيدوس(: إيرامارفني )مدن الشام يف العصر اململـوكي( ترمجـة: سـهيل زكـار      .11
 1441الطبعة األوىل  –دمشق 

 دون رقم وتاريخ –)فهمي(: سعد )العامة يف ب داد( ب داد  .12

يف العصـر األيـوبي واململـوكي( تقـديم      )زعرور(: إبراهيم )احلياة االجتماعية يف بـالد الشـام   .16
 .1446 –دمشق  –مطبعة اجلمهورية  -سهيل زكار

 –اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب      –)ماير(: ل.ا. )املالب  اململوكيـة( ترمجـة  ـاحل الشـييت      .16
 .1442 –القاهرة 

 .1441 – 242العدد  –الكويت  –جملة العربي  –)ال يطاني(: مجال )العمامة اململوكية(  .11

)التاريخ االقتصادي واالجتماعي للشرق األوسـ  يف العصـور الوسـط ( ترمجـة:      ) شتور(  . .14
 1441 –دمشق  –الطبعة األوىل  –دار قتيبة  –عبد اهلادي عبلة 

دمشق الطبعـة   –)العليب(: أكرم )دمشق بني عصر املمالييف والعلمانيني( الشركة املتحدة للطب   .14
 1442 –األوىل

أمحد )البـذل وال،طلـة زمـن سـالطني املماليـيف( اهليئـة املصـرية العامـة         عبد الرزاق )أمحد(:  .14
 .1444 -للكتاب

 –األردن  –العصـر اململـوكي( دار أسـامة     –)الزيدي(: مفيد )موسـوعة التـاريخ اإلسـالمي     .14
 .2442 –الطبعة األوىل 

 –دمشـق   –الطبعـة األوىل   –)السامرائي(: فراس )التقاليد والعادات الدمشقية( دار األوائـل   .24
2446 



 664            حسام الدين عباس احلزوري د.        دمشقنيابة يف  احلياة االجتماعيةمن مظاهر  

 -بـريوت ونيويـورك    –( )زيادة(: نقوال )دمشق يف عصر املمالييف( مؤسسـة فـرانكلني للطباعـة    6)
  161ص - 1444 –الطبعة األوىل 

القاهرة  –( )ابن جبري(: حممد بن أمحد األندلسي )رحلة ابن جبري( تح: حممد زينهم. دار املعارف 1)
 . 224ص -2444الطبعة األوىل 

لزعر يف الشام هم احلرافيش نفسهم يف مصر،و كان الزعـر مـن أهـل  ـالبة و جـاه و      الزعر: ا (4)
زعارة، و يشكلون القوة الرئيسية يف البالد الشامية،و كان الزعر عصابات منظمة و واعية لـذاتها  
من الشباب، و رمبا مل يكونوا متزوجني،حيث احتفظوا بزي مميز لشعرهم ُعٍرَف باسـم )قرعـاني(   

ثوابُا خا ة أكتافهم كشكل من أشكال البزات العسكرية، و تنظمت هـذه العصـابات   و ارتدوا أ
 يف األحياء الواقعة خارج سور مدينة دمشق و يف القرى اماورة هلا، كالشاغور و السويقة.

و كانوا هم العمود الفقـري للمقاومـة الشـعبية ضـد الضـرائب و شـ لوا دور القيـاديني يف        
حماربة اجلنود املمالييف. وقد حرص النواب دومـًا علـ  عـدم مواجهـة     إغالق و سّد الشوار  و 

الزعران ُمتِحدين،و عل  إبقاء قدر معني من اخلالف بينهم،و يف نف  الوقت كان الزعر يؤثرون 
 يف قوة النائب نفسه، فلذليف حرص النواب عل  إبقاء نو  من املودة معهم.

 للمزيد من املعلومات عن الزعر راج : 

 -1441-1ط –دمشق  –دار حسان  –س( ايرامارفني:مدن الشام يف الصر اململوكي )البيدو
  214 -264ص 

دمشق الطبعة  –)العليب(: أكرم )دمشق بني عصر املمالييف والعلمانيني( الشركة املتحدة للطب  
 و ما بعدها 266ص  – 1442 –األوىل

 ( تح: حممد حسني مش  الدين( )القلقشندي(: أمحد بن علي ) بح األعش  يف  ناعة اإلنشا4)
 .642ص 6ج - 1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –

( مل يكن الرق شرطًا لدخول الفرد إىل الطبقة العسكرية احلاكمة إال يف أحيان نادرة ملل إنعام 4)
ن ت ري السالطني عل  أوالدهم أحيانًا، أو عل  أوالد األمراء الكبار أحيانًا أخرى.   )اب

دار  –بردي(: يوسأل )النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة( قدم له حممد مش  الدين 
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  )ابن إياس(: حممد بن  144-44ص 6ج - 1442الطبعة األوىل  –بريوت  –الكتب العلمية 
 –اهليئة املصرية العامة للكتاب  –أمحد )بدائ  الزهور يف وقائ  الدهور( تح: حممد مصطف  

. 1ص 2. وج224ص 1ج-1442الطبعة اللانية  –القاهرة 

دار احلداثة  –( )ضوم (: أنطوان )الدولة اململوكية التاريخ السياسي واالقتصادي والعسكري( 4)
 .44ص 1441 –بريوت  –الطبعة اللانية  –

عل  عهد الدولة اململوكية اللانية( املؤمتر الدولي السادس  –( )ضوم (: أنطوان )دمشق الشام 14)
.644ص 2441دمشق  –د الشام لبال

 .116ص - 4ج -( ابن ت ري بردي: النجوم الزاهرة 11)

أمحد بن علي بن حممد )الدرر الكامنة يف أعيان املائة اللامنة( تح: عبد الوار  حممد ( )ابن حجر(: 12)
  )املدني(:  611ص 1ج - 1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –علي 

-146ص - 2444-الطبعة األوىل  –دمشق  –الء حكموا دمشق( دار املنارة سليمان )هؤ
141 .

 –دمشق  –وزارة اللقافة  –جملة املعرفة  -( )بهنسي(: عفيأل )تاريخ األمري تنكز يف دمشق( 16)
 . 62ص – 2444أيار  – 126العدد 

 .641ص -( ضوم : دمشق الشام 16)

سالمية يف املماليف واحملاسن الشامية( تح: حكمت ( )ابن كنان(: حممد بن عيس  )املواكب اإل11)
14-14ص - 2ج – 1446-دمشق  –وزارة اللقافة  –إمساعيل 

( )اخلالدي(: جمهول االسم األول )املقصد الرفي  املنشأ اهلادي لديوان اإلنشاء( تح: خليل 14)
 .246ص - 1444 –بريوت  –جامعة القدي  يوسأل  –رسالة دكتوراه  –شحادة 

.14ص - 1446 –بريوت  –بكي(: تاج الدين )معيد النعم ومبيد النقم( دار احلداثة ( )الس14)

( )البصروي(: علي بن يوسأل )تاريخ البصروي  فحات جمهولة من تاريخ دمشق يف عصر 14)
. 164ص - 1444 –دمشق  –دار املأمون  –املمالييف( تح: أكرم العليب 
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سام يف ذكر من توىل قضاء الشام( تح:  الح ( )ابن طولون(: مش  الدين حممد )الل ر الب14)
 . 211-214-141-164ص 1414 –دمشق  –الدين املنجد 

 نذكر من هؤالء القضاة الذين اشتهروا بعدم النزاهة: (24)

 444)مسعود بن عبد اهلل بن حممد الدمشقي القاضي شرف الدين( املتوف  سنة  -1
يعرف طرق السعي، له دراية  م، و فه  احب نزهة اخلاطر قائاًل:   كان1644هـ 

 باألحكام، و اشتهر بأكل املال من اخلصوم،   

)األنصاري(: شرف الدين موس  بن يوسأل )نزهة اخلاطر و بهجة الناظر( تح:عدنان   
 41ص-2ق – 1441 -1ط -دمشق –ورزاة اللقافة  –حممد إبراهيم 

سقالني قائاًل:   عني )حممد بن عباس بن حممد بن حسني الصليت(، ذكره ابن حجر الع -2
  كان للتدري  بدارا حلديث و هو ال رواية و ال   دراية   يف حني قال عنه األنصاري:

  .مفرطًا يف سوء السرية

 146ص  2  األنصاري: بهجة الناظر ق 244ص4ابن حجر: الضوء الالم  ج

خالد  –ن ( )ابن طولون(: مش  الدين حممد )نقد الطالب لزغل املنا ب( تح: حممد دهما21)
 -البصروي: املصدر السابق  – 61ص 1442 –بريوت  –دار الفكر املعا ر  –دهمان 

.146ص

 نذكر من هؤالء القضاة: (22)

م،و ـفه الـذهيب   1646هــ   444)حممد بن أمحد بن حيي  بن َسنِّي الدولة( املتوف  سـنة   -1
األحكـام   الـذهيب:    بقوله:  كان مو وفَا بالصرامة و اهليبة و اهلمـة العاليـة، و التحـري يف   

  664ص1الع، ج

)أمحد بن حممد بن خلكان(  احب التاريخ املشهور، قال عنه تاج الدين الفزاري: كان قـد   -2
 –مج  حسن الصورة و غزرتة الفضـل، وثبـات اجلـأش،رو نزاهـة الـنف    الـذهيب:الع،       

   4ص  2  االنصاري: بهجة الناظر ق 666ص1ج
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م، القاضـي العالمـة، حسـن    1611هــ    414 سـنة  )علي بن عبد الكايف السبكي( تـويف  -6
 السمت و حكم بالشام و محدت أحكامه.

   41ص-2ق –األنصاري: نزهة اخلاطر 

( ملزيد من املعلومات راج  )نصار(: أندريه )العامة بدمشق اململوكية( رسـالة دبلـوم دراسـات    26)
 . 1444 –الفر  اللاني  –كلية اآلداب  –اجلامعة اللبنانية  –عليا 

جملـة   -( )زعرور(: إبراهيم )القضاة األندلسـيون وامل اربـة يف بـالد الشـام يف عصـر املماليـيف(      26)
.46-46ص - 1441 - 16-16العدد  –دمشق  –دراسات تارخيية 

.14ص - 2ج -  ابن كنان: املصدر السابق  246( اخلالدي: املصدر السابق ص21)

.646-641ص -( )نصار(: املرج  السابق 24)

. 646ص 2  القلقشندي: املصدر السابق ج 241الدي: املصدر السابق ص( اخل24)

 .646-646ص - 1ج -( القلقشندي:  بح األعش  24)

( اليعاقبة: أ حاب يعقوب، قالوا باألقانيم اللالثة. ومنهم من قال: إن املسيح هو اهلل ومنهم 24)
رستاني(: حممد عبد الكريم من قال: انقلبت الكلمة حلمًا ودمًا فصار اإلله هو املسيح. )الشه

 2441 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الفكر  –)امللل والنحل( تح: مجيل  دقي العطار 
.146-142ص

( امللكيني: هم أ حاب ملكا الذي ظهر بأر  الروم، ومعظم الروم ملكانيني. وقالوا: إن 64)
 -رستاني: املصدر السابق الكلمة مازجت جسد املسيح كما ميازج املاء اخلمر أو اللنب. الشه

.141-144ص

 .644( ضوم : دمشق الشام ص61)

.161ص - 1442 –جامعة دمشق  –( )زيتون(: عادل )تاريخ املمالييف( 62)
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( )الشلي(: فيصل )األوضا  اإلدارية يف بالد الشام خالل الفرتة اململوكية اللانية( رسالة 66)
.166ص -2444 – قسم التاريخ –جامعة دمشق  –دكتوراه غري منشورة 

طوائأل اليهود، ومل يرد ذكر هاتني الطائفتني  146( عدد الشهرستاني يف امللل والنحل ص 66)
وقال   حنن نعدد أشهرها وأظهرها عندهم، ونرتك الباقي هماًل  . 

( السامرة قوم يسكنون جبال بيت املقدس، وقرايا من أعمال مصر، ويتقشفون يف الطهارة أكلـر  61)
ر اليهود، وقبلة السامرة جبل غريزيم بني القدس ونابل . وأثبتوا نبوة موسـ   من تقشأل سائ

وهارون ويوش  بن نون عليهم السالم، وأنكروا نبوة من بعدهم. إال نيب واحد ومل يـذكروه.  
 .144-144الشهرستاني: املصدر نفسه ص

 .146ص 6  القلقشندي: املصدر السابق ج 241( اخلالدي: املصدر السابق ص64)

 .146ص 6ج–القلقشندي:  بح األعش   (64)

 .114ص  1ابن طولون: مفاكهة اخلالن: ج (64)

 44ص  2ابن طولون: املصدر السابق ج (64)

دار حسان  –( )البيدوس(: إيرامارفني )مدن الشام يف العصر اململوكي( ترمجة: سهيل زكار 64)
 .164ص 1441الطبعة األوىل  –دمشق 

، ذكر: )أن أحد جتار الكارم استطا  بناء 61ص - كشأل املماليف زبدة الظاهري: ابن شاهني :(61)
مدرسة من مدخول يوم واحد(. وقال القلقشندي: )إن بعض التجار دّين السلطان مائة ألأل 

 . 62ص -6درهم فضة(،  بح األعش  ج

 .41-44-44-61-66-61( ابن طولون: مفاكهة اخلالن ص62)

. 222( ابن طولون: املصدر نفسه ص 66)

لن نتحد  عن بيا  العامة أي مياسري التجار وأ حاب احلرف الك،ى بالتفصيل ألن ذليف ( 66)
 يتطلب يلًا كاماًل وقائمًا برأسه. 
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. وقد نقلها سعد فهمي 44دون رقم وتاريخ ص –( )فهمي(: سعد )العامة يف ب داد( ب داد 61)
بري(. من خمطوط الدينوري بعنوان )التعبري يف الرؤيا، أو القادر يف التع

. 164( ال بيدوس: املرج  السابق ص64)

.164-164ص -( البيدوس: املرج  نفسه 64)

.14-4ص -( السبكي: معبد النعم 64)

.164ص -( البيدوس: املرج  64)

 –( )املقريزي(: تقي الدين أمحد )املواع  واالعتبار بذكر اخلط  واآلثار( مطبعة بوالق 14)
 .44ص - 1ج -هـ1244

 . 164ص -رج  نفسه ( البيدوس: امل11)

 .44ص -( نصار: العامة 12)

( ابن طولون: حممد بن علي )مفاكهة اخلالن يف حواد  الزمان( تح: حممـد مصـطف  املؤسسـة    16)
 .14ص - 2ج - 1446-الطبعة األوىل  –املصرية للتأليأل 

 .111ص - 1ج -( ابن طولون: املصدر نفسه 16)

 . 44ص - 1ج -( ابن طولون: املصدر نفسه 11)

( )النعيمي(: عبد القادر بن حممد )الدارس يف تاريخ املدارس( علق عليه: إبراهيم مش  الدين 14)
.266ص - 2ج - 1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –

 .166-161ص -( )زيادة(: املرج  السابق 14)

يـوبي واململـوكي( تقـديم    ( )زعرور(: إبراهيم )احلياة االجتماعية يف بـالد الشـام يف العصـر األ   14)
 .114ص - 1446 –دمشق  –مطبعة اجلمهورية  -سهيل زكار

( )ابن بطوطة(: حممد بن حممد )حتفة النظار يف غرائب األمصار املعـروف برحلـة ابـن بطوطـة(     14)
 .112ص –بريوت  –دار الكتب العلمية  –تح: طالل حرب 
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. 414-126-144ص -( ابن بطوطة: املصدر نفسه 44)

.142-44-44ص -بطوطة: املصدر نفسه  ( ابن41)

.46-41ص -( ابن بطوطة: املصدر نفسه 42)

 .46( ابن بطوطة: املصدر نفسه ص46)

 –اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب      –( )ماير(: ل.ا. )املالب  اململوكيـة( ترمجـة  ـاحل الشـييت     46)
.44ص - 1442 –القاهرة 

 - 1441 – 242العـدد   –الكويـت   –جملة العربـي   –( )ال يطاني(: مجال )العمامة اململوكية( 41)
.112ص

 .116ص -( ال يطاني: املرج  السابق 44)

. 6ص - 1ج -( املقريزي: السلوك 44)

 .664ص - 2ج -( املقريزي: املصدر نفسه 44)

 .114( ماير: املرج  السابق ص44)

 . 624  نصار: العامة ص 144( البصروي: املصدر السابق ص44)

 .144صدر السابق ص ( البصروي: امل41)

 .114( البصروي: املصدر نفسه ص42)

 . 216ص 1( ابن طولون: مفاكهة اخلالن ج46)

( ابن طولون: حممد بن علي )إعالم الورى مبن ولّي نائبًا من األتراك بدمشق الك،ى( تح: عبد 46)
.624  نصار: املرج  السابق ص 144ص - 1446 -القاهرة  –العظيم خطاب 

-114-44  ابـن طولــون: إعــالم الــورى ص  144-121صــدر الســابق ص( البصـروي: امل 41)
144-244.



 هـ1661( ذو احلجة 46جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   614

 664ص 2ج–  ابن إياس: بدائ  الزهور  144ص  2املقريزي: السلوك ج (44)

. 1661-624( نصار: املرج  السابق ص44)

 . 44-44( ابن طولون: املصدر السابق ص44)

  يف العصور الوسط ( ترمجة: ( ) شتور(  .)التاريخ االقتصادي واالجتماعي للشرق األوس44)
.644ص 1441 –دمشق  –الطبعة األوىل  –دار قتيبة  –عبد اهلادي عبلة 

( )ابن خطيب النا رية(: علي بن حممد )الدر املنتخب يف تكملة تاريخ حلب( تح: حسام 44)
-جامعة دمشق  –الدين احلزوري. رسالة ماجستري غري منشورة. إشراف د. إبراهيم زعرور 

 وما بعدها.  144ص- 2441

بـريوت   –( )ابن الفرات(: حممد بن عبد الرحيم )تاريخ الدول وامللوك( تح: قسـطنطني زريـق   41)
وما بعد   )املقريزي(: أمحد بن علـي )السـلوك ملعرفـة دول امللـوك(      246ص 4ج – 1464

 1ج - 1444 –الطبعـة األوىل   –بـريوت   –دار الكتب العلمية  –تح: حممد عبد القادر عطا 
 . 144ص

( )اليونيين(: قطب الدين موس  )ذيل مر ة الزمان( بعنايـة وزارة التحقيقـات واألمـور اللقافيـة     42)
.   املقريزي: املصـدر السـابق   64ص 6ج 1442 –القاهرة  –دار الكتاب اإلسالمي  –اهلند 
.241ص 2ج

 .14ص 4  ابن ت ري بردي: النجوم الزاهرة ج 144-644ص 1( املقريزي: السلوك ج46)

( )أبو شامة( شهاب الدين عبد الرمحن بـن إمساعيـل )الـذيل علـ  الروضـتني( تـح: إبـراهيم        46)
 .641ص 2442 –بريوت  –الطبعة األوىل  –دار الكتب العلمية  –مش  الدين 

. 44ص 2( املقريزي: املصدر السابق ج41)

دمشق الطبعة  –للطب  ( )العليب(: أكرم )دمشق بني عصر املمالييف والعلمانيني( الشركة املتحدة 44)
 .64ص - 1442 –األوىل
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م   ابن 1662هـ 466املتوف  سنة  –( مؤس  هذا احلي هو  ارم الدين  اروجا املظفري 44)
.114ص - 2ج -حجر: الدرر 

 .644(  شتور: املرج  السابق ص44)

 يفدمشق : زيادةنقوال ( هكذا قدر عددهم أحد الرحالة األجانب الذين زاروا دمشق، انظر: 44)
 .116صعصر املمالييف 

 .126-126-116( العليب: املرج  السابق ص44)

.61( بهنسي: املرج  السابق ص41)

.44-41ص 2ج -( ابن حجر: املصدر السابق 42)

 . 214، 264،264ص 6، ج161-161ص 6( ابن حجر: املصدر السابق ج46)

 .244-244ص 4ج-( ابن الفرات: املصدر السابق 46)

 .141-146بق ص( زعرور: املرج  السا41)

 . 162( ماير: املرج  السابق ص44)

( )ابن امل،د(: يوسأل بن عبد اهلادي )أسواق دمشـق( خمطـوط نشـره حبيـب الزيـات يف جملـة       44)
وب  24ص 1464-64املشرق العدد 

 . 261( ابن جبري: الرحلة ص44)

 .116( زعرور: املرج  السابق ص44)

 1444 –القربة يف أحكام احلسبة( القاهرة  ( )ابن األخوة(: حممد بن حممد القرشي)معامل144)
  244-244ص

- 1446 –حممد بن حممد )الدرة املضيئة يف الدولة الظاهرية( لوس أجنلوس  ( )ابن  صرى(:141)
 .44ص
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.214-244ص -( ابن  صرى: املصدر نفسه 142)

 .166ص -( العليب: املرج  السابق 146)

 . 144ص-( زعرور: املرج  السابق 146)

- 16ج- 1444 –القاهرة  –أبو الفداء امساعيل )البداية والنهاية( دار املنار (: ( )ابن كلري141)
 . 246ص

 . 664ص-( أبو شامة: املصدر السابق 144)

 244ص-( ابن األخوة: املصدر السابق 144)

 ( ملزيد من املعلومات حول هذا املوضو  راج : 144)

 -لييف( اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب    عبد الرزاق أمحد )البذل وال،طلة زمن سالطني املما)أمحد(: 
1444. 

( هو املليف املؤيد عماد الدين إمساعيل بن املليف األفضل نور الـدين   ملـيف محـاة.  ـاحب     144)
املختصر يف أخبار البشر، كانت له فضائل كلرية يف علوم متعددة من الفقه، واهليئة والطـب،  

.   ابـن حجـر:   164ص 16م(.ابـن كـلري: املصـدر السـابق ج    1662هـ 462تويف سنة )
 .214-216ص - 4ج -  ابن ت ري بردي: النجوم  214-214ص 1الدرر ج

116ص 6( املقريزي: السلوك ج114)

.   612-644ص 1.   ابن حجر: الدرر ج144ص 16( ابن كلري: املصدر السابق ج111)
 .64-62ص -بهنسي: املرج  السابق 

ها   مائتان ومخسون فرسًا، وأهدى . وذكر من644ص - 6ج -( املقريزي: املصدر السابق 112)
 جلمي  األمراء واألعيان عدة هدايا  .

 . 646ص - 1ج -( ابن حجر: الدرر 116)
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Definitions 
1.  Umm Al-Qura University magazines are 

refereed scientific periodicals that aim at 
providing scholars in different fields of 
knowledge an opportunity to publish their 
products. The “Journal of Islamic Knowledge 
(Shari’a) and Islamic Studies” is one of them. 
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