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 مقذمت
حِيمِ 

َّ
منِ انش

ْ
ح

َّ
مِ اهللِ انش

ْ
 بِس

ػػتيفل  يػػر  ػػف  اسم ػػَّ ر را اسمػػنس يفل قاسوػػبلال قاسِػػبلـ بتػػر ليػػرؼ اس ِر
( بتيػػو قبتػػر  سػػو 4نطػػؽ لنت ػػب قلنتػػبل قاػػنف ا ػػن يػػنؿ   " لنػػن للوػػ  اسمػػرا     " 

ت ـ نإمِنف إسر يـق اسَّيف    قلومننو ِق
 قنمػَّ   

إف  جقهر اسم ؿ اسنبليػ  يم ّ ػؿ لػ  م ْػَّ (ل ل2لإذا انف اسيمر َّيقاف اسمرا 
األننيػُ اسيػمريُل قَّراِػمدن َّراِػُ نبلييػُ مذقييػُ     قذسػؾ سمظػـ  نزسػُ اسيػمر لػ  

ؿ ليدن "   (                       3سغُ اسمرا قنبليمدـل إذ هق "  مَّف اسنبليُ قبتيو اس مق 
 ْػػَّ يف  ػػف قانػػف َّرال األنَّسِػػ  يػػنبرنن"  مػػَّقَّ لػػ  ج تػػُ اسمت ػػن ل قاس 

اسيػػمرا ل قاس ػػذاقريف  ػػف اسنتغػػن ل قيػػمر  اّيػػر يػػَّؿ بتػػر بت ػػول قسػػو طريْػػُ لػػ  
نئؿ مَّؿ بتر امِنبو قيقمػو"  ( ا ػن يػنؿ بنػو انػف مػـز اسْرطنػ " سػق 4اسنبليُ قاسِر

" -ا ن ينؿ بنو ليضػن -يت  إنو سـ ياف نوْع األنَّسس ليمر  ف انف َّرال سـ لنمَّ 
                                           

(
4
م نـ اسمَّيث   " نيَّ لن    ف يريشل قاِمرضم  ل  نن  ِمَّ نػف ناػر "   ينظػر  اس ػنئؽ لػ   (

ل  4ممْيػؽ   بتػ   م ػَّ اسنجػنق ل  م ػَّ لنػق اس ضػؿ إنػراهيـل  –يريا اسمػَّيث ستز  يػر  
     لَّ  2َّار اس مرلُل سنننفلط  ل 44

(
2
ؼ بت  طقيػؿل  -ون  األبير ل  وننبُ اإلنين ستْتْينَّ   ( لَّار  423ل  4ممْيؽ   يِق

 ـ   4987اس ارل َّ يؽ  
(
3
لنموػرؼل  24ممْيػؽ    م ػَّ اسمنجػ ل  -امنا َّالئؿ اإلبجنز سئل نـ بنَّ اسْػنهر اسجرجػنن   (

   4995ل 4َّار اسامنا اسمرن ل نيرق لط 
 (
4
األنػَّسس قلِػ ن  رقاال اسمػَّيث قلهػؿ اس ْػو قاألَّا قذق  اسنننهػُ جذقال اس ْمػنس لػ  ذاػر قالال (

ممْيػػؽ /  م ػػَّ  نػػف منقيػػ   –ار اسم يػػَّ   َّقاسيػػمرلألنر بنػػَّ ار  م ػػَّ نػػف لمػػق  نػػف بنػػ
 ـ 4953 –ط اسْنهرال  -441اسطنج   



 

  

 

 
ػَطت       ِل ْا ُ  انػػَف َّار ال اس                                              / َِّػقي  بنػػَّ اس مػز  م ػػَّ  م ػػََّّ "     َّراِػُ نبلييػػُ " هػػػ 424رائيػ

 

 

2461 

  إال لم ػػَّ نػػف َّرال س ػػن مػػأ ر بػػف يػػأق منيػػا سػػق سػػـ ياػػف سنػػن  ػػف لمػػقؿ اسيػػمرا
( قن ػػمـ اسْػػقؿ لػػ  انػػف َّرال نْػػقؿ اسّمػػنسن   " اػػنف نوػػْع األنػػَّسس 4قاس مننػػ " 

يػػػػنظـ  اػػػػنس منن  نوػػػػْع اسيػػػػنـل قهػػػػق لمػػػػَّ اسيػػػػمرا  اس مػػػػقؿ ل قاػػػػنف يجيػػػػَّ  ػػػػن
مػػأم  يي ػػُ هػػذ  اسَّراِػػُ "رائيػػُ انػػف َّرال اسِْػػطت 2قيْػػقؿ"   ـ  ا َّراِػػُ  -(ق ػػف ّػػ
ميث اوػط   يوػيَّال  ػف بيػقف يػمر  ل برلػ  لػ  َّنيػن األَّا ننسرائيػُ ل نبلييُ"ل 

 ػف ينػؿل إال لف هنػنؾ َّراِػُ  -لي ػن لبتػـ –قسـ مَّرس هذ  اسْويَّال َّراُِ نبلييػُ 
 لَّنيُ قنَّْيُ سدن  ػف  ػبلؿ  منرضػمدن سْوػيَّال رائيػُ ألنػر نػقاس ألِػمنذنن اسػَّامقر/

ف َّرال اسِْػطت  قرائيمػو  " انػ جبلؿ وننر بقض  م َّ مجنز ل ِػ ي  اسَّراِػُ نػػ
(ل قاسمػؽ لنػر للػَّ   ندػن  ػف  ػبلؿ اسممػرؼ بتػر مرج ػُ 3ل   يػزاف نْػَّ  جَّيػَّ" 

سمينال انف َّرال قيمر  ل ق ف  بلؿ مِْيـ اسْويَّال إسر بَّال قي ن  هذا قيَّ منقسػ  
َّراُِ متؾ اسْوػيَّال َّراِػُ نبلييػُ بتػر ِػنف اسَّراِػن  اسنبلييػُ اسمطنيْيػُ اس ننيػُ 

ين.  بتر اس ندج اسنبل  ي  ممتيبلا قمذق 
قنمَّ يرا ال  مأنيُ ستْويَّال نَّا لف ستيػنبر ليدػن ِػ  قي ػن ل سػذا ايمضػ    

طنيمُ اسنمث لف ياقف ل   َّْ ُل قم ديَّ ي ؿ برض اسْويَّالل قِمُ  ننمثل ّػـ 
  نم ُ 

 اس َّْ ُ   ذار   ليدن له يُ اسنمث قلهَّالول ق ندجو    
                                           

(
4
اسوتُ ل  مػنري  لئ ػُ األنػَّسس قبت ػنئدـ ق مػَّّيدـ قلْدػنئدـ قلَّنػنئدـ ل ألنػر اسْنِػـ  تػؼ  (

  – 41/اسِػػيَّ بػػز  اسمطػػنر اسمِػػن    اسِْػػـ األقؿ/ راجمػػُ  –ف بنػػَّ اس تػػؾ نػػف نيػػاقاؿ نػػ
 ـ 4955 –ط اسْنهرال 

(
2
َّار  -  4/438ممْيػػؽ اسيػػي /  م ػػَّ  ميػػ  اسػػَّيف بنػػَّ اسم يػػَّ   –يمي ػػُ اسػػَّهر ستّمػػنسن    (

 ـ     4979ط ِننمُ  -اس منرؼ ن ور
(
3
-هػػػ  4447 –اسمػػََّّ اس ػػن س بيػػر  –نهرال اسَّراِػػُ نيػػر  ن جتػػُ اتيػػُ استغػػُ اسمرنيػػُ ننسْػػ (

 ـ 4997
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َّرال قيػمر  ل قنمضػن  ػف  بل ػ  اسم ديَّ   قذار  ليو ننذال بػف ميػنال انػف 
   يمر 

اس نمػػػث األقؿ   َّْ ػػػُ ذاميػػػُ  مػػػقار نػػػيف اسيػػػنبر قزقجػػػو مػػػقؿ اسِػػػ ر( 
    (8-4األنين  

اس نمػػػػث اسّػػػػنن   قوػػػػؼ قموػػػػقير  يػػػػدَّ قَّاع زقجػػػػو قط تػػػػو اسرضػػػػيع 
    (46-9األنين  

-47اس نمػػث اسّنسػػث  قوػػؼ رمتمػػو إسػػر اس  ػػَّق  ق ػػن بننػػن  ليدػػن األنيػػن  
31)   

 ( 44-34ث اسرانع  َّ  اسينبر اس نوقر نف بن ر قيق و األنين  اس نم
اس نمػػػػػػػث اس ػػػػػػػن س  ممػػػػػػػقيج اس  ػػػػػػػَّق  نأب نسػػػػػػػو اس جيػػػػػػػَّال قنطقالمػػػػػػػو 

   (56-45اس ريَّال األنين  
 (65-57اس نمث اسِنَّس  مَّيث اسينبر بف لنرز و نمو  األنين   

اجمػول ّـ لقرَّ  ل  اس نم ُ لهـ اسنمنئجل ّػـ ذاػر   لهػـ  وػنَّر اسنمػث ق ر 
ػن ست قضػػقبن   قبنػَّ منػنقس اسْوػػيَّال ننسممتيػؿ اسنبليػ ل سػػـ لي ػؿ جننػػا    ّػـ لدِر

اسِينؽ قال اس ْنـل لأنرز  اس ْنوَّ قاسَّالال ل قلجتي   وقوين  اس منن  قلمقاسدن 
بنَّ    ق  ؿ لف ياقف هذا اسنمػث سننػُ جَّيػَّال لػ  وػر  اسػَّرس اسنبليػ  اسمطنيْػ  

يو  اسْنئـ بتر ممتيؿ اسيمر اسمرن    قمذق 
 

َنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا بِاْلَحقِّ  "   ْلَنا، َربه ِ َتَوكه  ... َعلَى َّللاه
 " َوأَْنَت َخْيُر اْلَفاتِِحينَ 
 وَّللا ولّي التوفيق
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 ييـذمت                                
ي : حياتو 

ِّ
ه
َ
ط

ْ
س

َ
اج انق

َّ
س
َ
 ا يف شعشه :شخصيتو ًأثشى –نبزة عن حياة ابن د
 امسو ًكنيتو ًنقبو :

هق لم َّ نف  م َّ نف اسمنو  نف لم َّ نف ِػتي نف نػف بيِػر نػف َّرال ل 
قانيمو لنق ب رق ل قسْنػو اسِْػطت  نِػنُ إسػر نتػَّال " يِػطتُ" قهػر  َّينػُ لنَّسِػيُ 
ػػط األنػػَّسس ل قاػػنف يطتػػؽ بتيدػػن " يِػػطتُ َّرال "   ػػف لب ػػنؿ " جيػػنف " ن نطْػػُ ِق

إسػيدـ يػنبرنن   ر ستينبر ميث انف هذا اسجَّ قننق  اسذيف ينم ػنِنُ إسر اسجَّ األبت
 ( 4يمَّاقسقف رئنُِ هذ  اس َّينُ ل قاسْينـ بتر يئقندن"  

 مٌنذه ًنشأتو ًعٌامم تكٌينو :
ـ لػػ  " يِػػطتُ َّرال " للػػ  نيػػ  بريػػؽ 958-هػػػ347قسػػَّ انػػف َّرال ِػػنُ 

دنجُ " اسمػػ  قلِػرال ذا  جػػن  بػػريض ل  ػػف لوػؿ نرنػػر  يرجػػع ندػػن إسػر يننئػػؿ " وػػن
َّ ػػػؿ بػػػََّّ انيػػػر  ندػػػن األنػػػَّسس  ػػػع طػػػنرؽ نػػػف زيػػػنَّ بنػػػَّ لممػػػو األنػػػَّسس ِػػػنُ 

ـ قسـ متنث هذ  األِرال اسنرنريُ األوؿ لف انَّ ج   ع اسمننور اسنيريُ 744هػ/92
سوُ ناأل رى اسم  اقن  اس جم ع األنَّسِ  ممر لونم  ل  ندنيُ األ ر لنَّسِيُ  

نؽ إال  جػرَّ اسنِػا َّقف لَّنػر يػمقر ننالنم ػن  ال يانَّ يرنطدن نأوتدن اسنرنر  اسِن
إسػػر ذسػػؾ األوػػؿ قال ِػػي ن بنػػَّ األم ػػنَّ قنيػػندـ اسػػذيف قسػػَّقا لػػ  اسنيئػػُ األنَّسِػػيُ 
اسجَّيَّال اينبرنن انف َّرال اسذ  انف يمَّ ن ِو لنَّسِػين َّقف اسم ػن   نػو إسػر لوػتو 

ل قهػػنهق اسغػننر   ػن مػػَّا ن ػار   األنػَّسس قبت نئدػػن إسػر لف ي ػن رقا نػػو اأنَّسِػ  
ْ ن َّى ي ن راف لهؿ اس غرا نػأف نبلَّهػـ سػـ منجػا يػنبرا لػ   ّػؿ ننػقغ  انف مـز قاسي 

 انف َّرال األنَّسِ  ل  ع بت د ن نأوقسو اسوندنجي ُ اسَّْي ُ  

                                           

(
4
 –ط ّنسّػُ  -2/61ضػيؼ    ممْيػؽ َّ/ يػقي –اس غرا ل  متر اس غرا النف ِميَّ اس غرن   (

 َّار اس منرؼ ن ور   
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قال يمرؼ ي   ذق ننؿ بف ط قسمػو قوػنن  قيػيق و اسػذيف ل ػذ بػندـ ل إذ 
ف مػػػن ػػػيف سػػػـ يممػػػرض سنيػػػأمو  ػػػف مرج ػػػقا سػػػو  ػػػف اسْػػػَّا ر ل قا  قؿ نمػػػض اسَّاِر

اس منوػػريف لف يِػػمنمج  ػػف يػػمر  قمػػنري  لِػػرمو  ػػن يِػػَّ هػػذا اس ػػراغ اسػػذ  مرامػػو 
( لف انػػف 4اس وػػنَّر اسَّْي ػػُ لنِػػمنمج اسػػَّامقر/  م ػػقَّ بتػػر  اػػ   مْػػؽ اسػػَّيقاف 

َّرال نػػَّل مينمػػو اسَّراِػػيُ مت يػػذا يمػػرََّّ بتػػر  جػػنسس اسيػػيقي قمتْػػنمدـ لػػ  "جيػػنف" 
س ػنـ ن نػنَّح اسنمػق قاستغػُ سيمتْر  ن يمتْن  ل ّنسو  ف  اسونينف  ػف م ػظ ستْػر ف ل قا 

 ( 2قاألَّا قاأل ننر قاألنِنا قاس ْو 
لم َّ هياؿ لنو " مزقَّ  نذ اسنَّايُ نّْنلُ لَّنيُ قسغقيُ  ا ن اِمنمج اسَّامقر/

قمنري يُ  قلقرال ل قلنو اهمـ ننقع  نص نأيمنر اسجنهتييف قاإلِبل ييف  قلمف ننقع 
اسجَّيَّ اسذ  قوؿ إسر ي مػو لػ  اسْػرف اسرانػع اسدجػر  ميػث ل ص ننسيمر اس منلظ 

انمد  زبن مو ل  اس يرؽ إسر اسينبر اسجديػر لنػر اسطيػا اس مننػ  ل قلػ  اس غػرا 
إسر اسيػنبر اس جتجػؿ انػف هػننن األنَّسِػ  ل قلف  ػف اس ااػَّ لف انػف َّرال يػَّ لطػنؿ 

اسّْػنل  سيػنبرنن  ا ن لف لمرال اسماػقيف (3اسنظر ل  يمر هذيف اسينبريف اسانيريف  
اس مرال اسم  جن  ّ نر يػَّـق لنػر بتػر اسْػنس  بتػر األنػَّسس قنْتػو إسيدػن   انن  " ه

 ج قبُ ض  ُ  ف َّقاقيف اسيمرا  اس ينريُ اسجنهتييف قاإلِبل ييف ننإلضػنلُ إسػر 
                                           

(
4
مررهػػػن ار  ػػػف  –ل نيػػػر اس امػػػا اإلِػػػبل   نَّ يػػػؽ  36ينظػػػر  َّْ ػػػُ َّيػػػقاف انػػػف َّرال    (

 ـ4964هػ 4384ط لقسر  -اسطغنال
(
2
ل قانف َّرال اسِْطت  قرائيمػو لػ   يػزاف نْػَّ  جَّيػَّ / جػبلؿ وػننر 36ر  َّْ ُ اسَّيقاف  ينظ (

 نيقر ل   جتُ اتيُ استغُ اسمرنيُ ننسْػنهرالل اسمػََّّ اس ػن س  نمث231ل229بقض مجنز  
 ـ 4997هػ 4447بير / 

ـل قانظػػر 4981ط لقسػػر  -َّار اس مػػنرؼ  –ق ػػن نمػػَّهن  246( انظػػر   امننػػو َّراِػػن  لَّنيػػُ  3 
َّار اس مػنرؼ  –ق ػن نمػَّهن  318اذسؾ امننو  األَّا األنَّسِ   ف اس م  إسر ِػْقط اس بللػُ  

 ـ 4979ط ِننمُ  –
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اّير  ف اما استغُ قاأل ننرل ا ػن اننػ  هػ  اس مػرال اسمػ  هضػ   قم ّتػ   ّػنر لنػر 
  لَّ تدػػن نمػػض نْتػػُ  َّاا اس يػػرؽ  ّػػؿ لنػػر اسيِػػر اسرينضػػ  ل م ػػنـ قاسنممػػر  اسمػػ

نػػف األيػػج لاػػنف  ػػف ب ػػَّ اقيػػدَّ  َّ ػػقؿ َّيػػقاف اس مننػػ  األنػػَّسس بتػػر يػػَّ زاريػػن 
 ( 4اسّْنلُ اسيمريُ ل  لمرال ماقيف ينبرنن 

هػػذا قيػػَّ للػػنَّ اسيػػنبر  ػػف  مطيػػن  بوػػر  قنيئمػػو اس زَّهػػرال نػػنألَّا قاستغػػُ 
س يػرض اسيػمر ل ممػر إذا لمػس نػنسم اف  ػف لنػو قاسمنري  للم مم   قهنمػو ق ػنر 

نَّابػػو مطتمػػ    نسػػو إسػػر بنوػػ ُ اس ِػػت يف " يرطنػػُ " اسمػػ   قاسْػػَّرال بتػػر مقاػػو قا 
انن   مػقرا يجمػذا إسيػو اػؿ  ػف يػأنس لػ  ن ِػو ايمػَّارا لػ   يػَّاف األَّا قاسيػمر 
قالِي ن لف ونما اسِتطنف ليدن  نذاؾ نؿ قلػ  األنػَّسس ج يمػن اس نوػقر نػف لنػر 

اس يػػدقر اػنف  مرقلػػن نمْرينػو ستيػمرا ل قمَّنػػو بتػر األَّنػػن  ل  (2 ر اسمنجػا  بػن
نيػػػنئو َّيقانػػػن سدػػػـ قام ػػػنذهـ لسِػػػنُ سمأايػػػَّ ِػػػتطننو قمِػػػجيؿ ل جػػػنَّ  قاإليػػػنَّال  قا 

نننمونرامو  قيَّ انف ساؿ مْنُ  ف بور اسينبر لّرهن ل  مينمو قل  لَّنػو لنيػأمو 
اسننوػػر قاننػػو اس ِمنوػػر ميػػث ندضػػُ قماقينػػو اننػػن لػػ  لمػػرال ازَّهػػنر اس بللػػُ ليػػنـ 

اسّْنلُ األنَّسِيُ ققوقؿ اسمضنرال اإلِبل يُ ل  متؾ اسرنػقع األنَّسِػيُ إسػر ذرقمدػن 
 قيَّ انماس ذسؾ نقضق  بتر لنو األَّن                                                         

نف لػ  لمػرال ل ن مأسؽ انف َّرال ل  بنسـ اسيمر قنزقغ نج و ل  للْو لْػَّ اػ 
اسمجننػػُ ليػػنـ اس نوػػقر نػػف لنػػر بػػن ر لْػػَّ اِػػمطنع يػػنبرنن نذانئػػو قم انػػو اس نػػ  
قاسّْنل  لف يمظػر نإبجػنا اس نوػقر قّْمػو نػو قانْطػع إسيػو ل قل ػذ يوػ يو لج ػؿ 
يػػمر  قل تػػَّ يقاليػػو ال رينػػُ لػػ  بطنئػػو لمِػػا نػػؿ إبجننػػن وػػنَّين يقيػػن ننطقسمػػو 

اس نوقر اسنطؿ اسمرن  اس ِتـ بتر ينيو  ن  قانمونرامو ل  يزقامو نمَّ لف قجَّ ل 
                                           

(
4
  231ل234ل قانف َّرال اسِْطت  قرائيمو ل   يزاف نَّْ  جَّيَّ  246َّراِن  لَّنيُ     (
 (

 اسمنجا   قظي ُ انيرال ل  األنَّسس مينو قظي ُ رئيس اسقزارال  2
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قجَّ اس منن  ل  ِيؼ اسَّقسُ ل لَّْ انف اس نوقر ر زا س جَّ اإلِبلـ لػ  متػؾ اسػنبلَّ 
ذسؾ اس جَّ اسذ  سـ يَّْر ست ِت يف لف يِمميَّق   رال ل رى طقؿ منري دـ ل  إِنننين 

                    (                              4نمَّ انمّنر ِتؾ اسَّقسُ اسمن ريُ 
قاػػنف س وػػقص ببليمػػػو ننس نوػػقر يوػػػنمنو لػػ  نمػػػض يزقامػػو سيمػػػنيش 

قسيوػػقر اس مػػنرؾ  ػػف قايػػع اس يػػَّاف ل قسيتػػنس  مجػػنرا اسنوػػر  منييػػُ مْيْيػػُ ل
اس نوػػػقر ميجػػػنف اسنطقسػػػُ اسمْيْيػػػُ اسمػػػ  وػػػنر  مػػػَّيث اسيػػػما اس ِػػػتـ اتػػػو لػػػ  

 األنَّسس       
ل يػر  ل قلوػنم  ممجػنقز ببليػُ يػنبر  ق ف هنن مقّْ  اسمبليػُ نينػو قنػيف

 ا ؿ ل    َّق  اريـ إسر ببليُ رليمُ اس ِمقى لِنِدن اإلبجػنا اس تدػـ قاسمْػَّير 
بلّػيف  ػن نػيف يطمػُ قيوػيَّال اتدػن لػ   اس ػقمر ممػر سْػَّ م ػظ سنػن َّيقانػو اّنمػيف ّق

هػػ 392اس نوقر ل قسـز انف َّرال ل ير  إسر   ر مينال ذسؾ األ يػر ممػر مػقل  ِػنُ 
ر اسينبر لػ   َّ ػُ اسمنجػا اسجَّيػَّ بنػَّ اس تػؾ نػف اس نوػقر اس تْػا نػنس ظ ر قنْ

 (2هػ 399يِجؿ انمونرامو ل قيوقر اننر األمَّاث ل  بدَّ  ممر ِنُ 
 مالمح شخصيتو ًأثشىا يف شعشه :   

لنرز  ن ي يز ي وػيُ انػف َّرال األنَّسِػ  اِػمْن مو قاسمزا ػو نػنأل بلؽ     
ف اسممػرر اسػذ  اػنف يمػقرط ليػو اّيػر  ػف  منوػريو ل اإلِبل يُ اسْقي ُ ل قنمَّ  ب

لبل نجػَّ لػ  ل نػنر  قال لػ  لَّنػو سدػقا قال  جقنػن ل قال ان وػن ن بػف اسِػتقؾ اسِػق  
قاس تػػؽ اسرضػػ  نػػؿ ينطػػؽ يػػمر  نػػنساّير  ػػف  ظػػنهر اسجَّيػػُ قاسمِنِػػيُ استمػػيف يػػَّ 

            مِنننف سو لس ن قلِر ل  نمض األمينف                               

                                           

 (
  233ل234ل قانف َّرال اسِْطت  قرائيمو  49سَّيقاف  ينظر  َّْ ُ ا 4
 (

  234ينظر انف َّرال اسِْطت  قرائيمو   2
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يّنر  اسومقنُ اس تمز ُ بتػر اسِػدقسُ اس ممػررال  د ػن  قيَّ انماِ  جَّيمو قا 
ات ػػو ذسػػؾ  ػػف  يػػُْ ققيػػ  قجدػػَّ انماػػس هػػذا بتػػر لَّنػػو لػػ  نقبيػػُ  قضػػقبنمو 
قطريُْ لَّائو ممر برؼ ننسمنْي  قاسممايؾ قاسوْؿ قاألننال قاس راجمػُ   ػن يػَّ يممػا 

(ل ق ف  بل   ي وػيمو مَّينػو 4يديَّ   اسننس قيضيؽ  نو األن نس ا ن يْقؿ انف
يرال قمنري ػن   ػن  قمروو بتر يرا ال قلدـ اسنوقص اإلِبل يُ ير نن قِنُ قلْدن ِق
 ؼمرؾ نو ن  قاضمُ بتر يمر  اسذ  مأّر مأّرا نينن ننسْر ف اساريـ قاسمَّيث اسيػري
ريـ قاسِػيرال اسننقيػُ اسمطػػرال قاس ْػو اإلِػػبل   ل ق ػف ج يػػؿ ايمننِػنمو  ػػف اسْػر ف اساػػ

 قاسمَّيث اسيريؼ ل  قي  قامَّ يقسو ل   َّ   يراف اسمن ر  ونما" لس ريُ"               
ي ػنف   ػنٌف (       لامر ِي ػو ستَّ يف ل ف قا  يلما قلٌ  قرا نن  سآل نؿ  را  قي  ل

نملو قليا  ػفٌ  ِ يقٌؼ منرا ْ ض  ل  نٌف          لا قٌ ( لن رملو قَميلجا ج   (2 قينه ل ق 
 شخصيت ابن دساج امليمت :ًمن مالمح 

إمِنِػػو اسم يػػؽ ننألِػػرالل قممتْػػو اسيػػَّيَّ نزقجػػو قلقالَّ  قيػػَّ انماػػس هػػذا 
نقضق  بتر يمر  ل لدق ل  َّيقانو اّير اسمَّيث بف  قايؼ قَّابػو سزقجػو قلقالَّ  

نؼ  نهر س ن ياقف ل  هػذ  اس قايػؼ  –ا ن ل  يويَّمنن  قضقع اسنمث  – قهق قو 
 (3يُ  ف  ينهَّ مِيُ ق ينبر ن ِ

 ًفاتو:
ليتػػا اس ػػار يف قاس مػػرج يف سميػػنال انػػف َّرال يػػذهنقف إسػػر لنػػو  ػػن  لػػ   

                                           

ممْيػؽ سجنػُ  ػف  –( اسذ يرال ل   منِف لهػؿ اسجزيػرال ألنػر اسمِػف بتػ  نػف نِػنـ اسيػنمرين  4 
اسْػػػػػػػنهرال  – طنمػػػػػػُ سجنػػػػػػػُ اسمػػػػػػػأسيؼ قاسمرج ػػػػػػُ قاسنيػػػػػػػر 4/64لِػػػػػػنمذال  َّاا اسْػػػػػػػنهرال   

        4939ل4945
  237قينظر  انف َّرال اسِْطت  قرائيمو   76ل77( اسَّيقاف   2 
  239( انظر   انف َّرال اسِْطت  قرائيمو  3 
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 (4هػ ل قيَّ مجنقز اسِنميف  ف ب ر  424"ِريِطُ " ِنُ 
 عشض انقصيذة:

ػػػػػنَ  اس  ِمضػػػػػنـَ   ( مِيػػػػػػر  2َّاَبػػػػػ  بازا ا
 

ػػرلَض اس اػػبلا قماغ ػػقر  3لام نلَجػػَّ     (4( لػػ  ب 
 

َُ اس ػػػػجنَؾ  ػػػػف سػػػػػقب  ن ػػػػػاقىسمػػػػؿ  ن ػػػػن لايل
 

يػػػػػػػػػػػػر      ي ماػػػػػػػػػػػػزو ذسيػػػػػػػػػػػػػٌؿ لق ي  اػػػػػػػػػػػػؾو لِا
 

ّ ػػػقاا ا  ـل مػػػػمتاَ ر لف اس  (6( هقاسم ػػػقى 5لاساػػػ
 

 قلف  نيػػػػػػػػػػػػػق ا اسمػنجزيػػػػػػػػػػػػػػف ينػػػػػػػػػػػػػػقر   
 

ػػػراى  ِو ػػػَر  طايلػػػرا اس رقَلدػػػن7قسػػػـ مزج   ( َنم 
 

 لام نػػػػػػػػػلَنئلَؾ َإفل ياػػػػػػػػػ  ف  لدػػػػػػػػ  ِػػػػػػػػػرقر 
 

ن ػػػػػػػػػػو   ِ  ػػػػػػػػػػنَر قاَ  اس ل ػػػػػػػػػػَن  طػػػػػػػػػػقؿ ا ػق   م  ا
 

َ ػػػػػػػػػػػير    ِا ػػػػػػػػػػؼ  اسمنَ ػػػػػػػػػػػَر    ْلَنػػػػػػػػػػػيَؿ اا  َسما
 

ػػػػن ا اس  ػػػػنَقَز  َجنػػػػػن. 8َّاَبيَنػػػػ  لاَرَّ     (9(  ا
 

 (41إسػػػر ميػػػث   ػػػن  اس ار  ػػػنَ  ن يػػػر   
 

                                           

  253( ينظر   َّراِن  لَّنيُ   4 
(
2
س ِمضنـ    ف اِمضن و ل  ضن و ل قضن و ضي ن ظت و ل قلذسػو ل قانمْوػو لقيننػو  ألف ا (

سِػػنف اسمػػرا س م ػػَّ نػػف  اػػـر نػػف  نظػػقر     ينظػػر اسضػػيـ هػػق اسظتػػـ لق اإلذالؿ قنمقه ػػن 
 َّ      –ط لقسر  –نيرق   -َّار ونَّر -اإللريْ  اس ور   ضيـ(

 (
 منجَّ    ف لنجَّ ن منر ارم ع ل لق لمر نجَّا ل لق ومَّ  رم من اسِننؽ     نجَّ (  3
 (

يػػقر    ػػف ليػػنر لػػبلف   لمػػر اسغػػقر ل قهػػق اػػؿ  ػػن  ض  ػػف األرض  اسِػػننؽ     يػػقر(   4
 لضرا ل  األرض ومقَّا قهنقطن      َّبين قاس منر

 (
 سّقا  ننسّن  اس يََّّال اس  مقمُ   اإلين ُ  اسِننؽ    ّقى( ا 5

(
6
 سمقى ننسمن  اس يََّّال اس  مقمُ  اسدبلؾ   اسِننؽ    مقا ( ا (

(
7
 سِرى  ِير استيؿ بن مو لقاتو  اسِننؽ  ِرا( ا (
 
 (

 قباِو اسوَّقر  اسِننؽ    قرَّ( رَّ    ف اسقرقَّ بتر اس ن  ل ل  اسنزقؿ بتيو  8
(
9
 اآلجف  ف اس ن  اس مغير اآلِف اساريو سطقؿ راقَّ  ق اّو  اسِننؽ     لجف ( (

(
41

 اسن ير  ف اس ن  اسمذا   اسِننؽ    قرَّ( (
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ُا لنَمػػػػػػػؾ  4قل متػػػػػػَػس    ػػػػػػػ ِا تل ـا     ( األيػػػػػػػن
 

 (2إسػػػر ميػػػث سػػػ   ػػػف يػػػَّرهف   يػػػػر   
 

ػػػػػػ  فٌ 3لػػػػػػَإف   طيػػػػػػراَ     ( اس دنَسػػػػػػَؾ ض 
 

َطيػػػػػػػػػػػػر   َسرااَاَنػػػػػػػػػػػػدن لف    ػػػػػػػػػػػػزا ا  ا  (4اسجا
 

ستػػػػػقَّاَع قيػػػػػَّ هاػػػػػػ ان   ػػػػػن ماػػػػػَّاانا  ل  (5قسا  
 

   ٌُ ػػػػػػنلَر ا  ندػػػػػػن لن ػػػػػػ َليػػػػػػػر  6َنوا  (7( قزا
 

ػػػػػػػػػقَّ اَل قاسداػػػػػػػػقى  م نانَيػػػػػػػػَّ َن  بػػػػػػػػػدَّا اس ا
 

ػػػػََّ  انغ ػػػػقـ     ػػػػغير  8قلػػػػ  اس ادل  ( اسن ػػػػَّاَ  وا
 

يػػػػ     (44 قسا لظػػػػو  (41 ن رجػػػػقَع اسَ طاػػػػناَ (9 با
 

ػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػَع لاهل نيػػػػػػػػػػر  َن اقل  قااَ  اسنو  ػػػػػػػػػػقَس  ا
 

ٌُ                َّا ل ػػػػماناػق لا   نػقعا اسْتقَا ق  د   ر ٌع  م قلاػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػقر  42سػػػػػػػػو لاذل  ( قن م 
 

َضػػػػػػعٌ 43لاػػػػػػؿ      اػػػػػػَّااالَ اسمرائػػػػػػَػَا   ي ػػػػػػناَل اس مػػػػػػنِف ظيػػػػػػر   (   رل ا ػػػػػؿ    ما  (44قا
                                           

 قا متِمو قم تِمو إذا اِمتنمو  اسِننؽ   تس(  اسي  (  تِ  4 
(
2
ي  ػػػر   ػػػرا لجػػػنر  ق نمػػػو قل نػػػو    يػػػر    ػػػننع ق جيػػػرل ق  ػػػر اسرجػػػؿ ق  ػػػر نػػػو قبتيػػػو ل (

  اسِننؽ   ر( 
(
3
اس طرا   اس طر اإليراؼ بتر هتاُ ل ق نطر نن ِو ي نطر لي   ندن بتر  طر ه تؾ  لق نيػؿ (

 نيؿ  تؾ   اسِننؽ     طر( 
4
اسننيػؿ  يػ  (اس طير    ف اس طر قهق ارم نع اسَّْر قاس نؿ قاسيرؼ قاس نزسُ ل قاس طير  ف اؿ (

 اسننيؿ  اسِننؽ  طر(  
(
5
 ه ن يد ق ه قا قه قال ل قاسد ق   اسذهنا ل  اسدقا   اسِننؽ  ه ن( (

(
6
 لنُ   مأق    اسِننؽ   لنف( (

(
7
 اسزلير  لف ي ؤل اسوَّر ي ن ّـ يزلبل نو  اسِننؽ  زلر( (

(
8
نلغ قـ   اسذى ال يرلع طرلو إال إذا ِ ع نغنـ ل و  اسِننؽ  نغـ( (  قاس ا

(
9
 نؽ   بين(   باَي ا ل  اس نطؽ بين   مور  اسِن(
 (  رجقع اس طنا   جقانو قر َّ  اسِننؽ رجع( 41 
 ( هننؾ رقايُ " قسمظو " نَّال  ف " قس ظو "  44 

(
42

  م قلُ   مطقؼ نو قمماؼ بتيو  سِنف اسمرا  م ؼ( (
43

 ( اسمرائا   بظنـ وَّر اس رلال  اسِننؽ مرا( (
(
44

 اسظئر اس رضمُ ل قاذسؾ اسم  مرضع يير قسَّهن اسِننؽ ظئر( (
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ػػػػيل   يػػػػ يعا اسػػػػن  لَس ليػػػػو قيػػػػنَّاَن   باوا
 

قااٌ  َسَمػػػػػػػػػػػػػَّل   ػػػػػػػػػػػػػراى قناػػػػػػػػػػػػػقر  را ِو   َا اس
 

َؽ ن  قها ا ل   نن   اسي قل ػػػػَر اس ػػػػػراَؽ مطيػػػػر  2جػػػػقاَن      ( ندان4قطنرا جا  ( ػػػػف ذ بل
 

ي ػػػػػػقرا. لَإن َنػػػػػػػػ  ػػػػػػػ ل َ ن ػػػػػػ  يا َّ با  سػػػػػػَئفل قا
 

َقهان    تاػر بازل اَم   ف ياجل  ( ساغاي قر  3با
ػػػقااَ َّ     ( ماتلماَظػػػ 4قسػػػق يػػػنهاَّاملَن  قاسو 

 

را   قا تػػػػػا   ا ػػػػقر  5يلػػػػرااَؽ با ػػػػرااَا يا    ِ  (6( اس
 

ػػػػػػػر  اسدػػػػػػنَجراَ  إذا ِػػػػػػطن  ػػػػػػت ط  ما ِا  (7ل 
 

َدػػػػػ  قاألوػػػػػيؿ  هاَجيػػػػػػر    جل ػػػػػػر  قا تاػػػػػر م   با
 

نان ا  مانلَيؽ  اسن ال ِل قاهل ا ناقااَرٌ   (8 قلا
ن ا   (9  َطن  اسر  لضا ماقل ِل قلا

 قاهل ا م ػقر   (41 
 

 
 

ػػػيلَش اسجنػػػػنَف ماتػػػقفٌ  َ  لػػػ  با ػػػقل  (44  قست ا
 

َ يػػػػػػر    َر لػػػػػ  ِػػػػػ ع اسجػػػػػػرَح وا  قستػػػػػذوبل
 

ػػػػػػنَزعٌ  ػػػػػيلـَ جا   ساناػػػػػنفا سدػػػػػػن لان ػػػػػ  َ ػػػػػفا اسض 
 

ط ػقَا     تار  اض  اس   ػن قر  42قلان   با  ( وا
 

                                           

(
4
 ه   اسي   ه من   مطنير س  مو  اسِننؽ  ه  ( (
اسضػتقع   ػن يتػر اسظدػر  ِػ ي  نػذسؾ ق (اسجقان   لقائػؿ اسضػتقع ممػ  اسمرائػا   ػن يتػر اسوػَّر 2 

 سجنقمدن بتر اسْتا اسِننؽ جن ( 
3
 (مزندن  اسِننؽ يجن( (

(
4
 اسوي َّ   بيف اسي س ِ   نو سيَّال مرهن  اسِننؽ  و َّ( (

(
5
ِ راا قاؿ ي   سو ناويص قمؤللس ا لدق رايلراؽ  اسِننؽ ريؽ( قاسر يراؽ  مارل ( ؽ اس  يلر 

(
6
 يممرؾ  اسِننؽ   قر((

(
7
 ونؿ قاّر بتيو  اسِننؽ ِطن( ل   (
 (

 اسري  اسيَّيَّال  اسِننؽ  ناا( 8
(
9
 اسرين  اسيَّائَّ اسم  مم ؿ اسمراا ل  يَّال اسدنقا   اسِننؽ نر ( (

(
41

 ( اسر تُ يَّيَّال اسمرارال  اسِننؽ ر ض(
(
44

 اس مغير اسذ  ال يّن  بتر  تؽ قامَّ  اسِننؽ سقف(  (
(
42

  ض اس طقا   ل   قجمدن قيَّيَّهن  اسِننؽ  ضض(   (
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ؿَ   تار ياقل  (  ن سو2( اسم نانَئَؼ  4لَ يٌر با
  ن سو

َلػػػػػػػػػػػػػ   قزيػػػػػػػػػػػػػر   إذا َريػػػػػػػػػػػػػعا   ػرا  إال  اس ايل
 

ِوراى ج   را ل َنر قاس سقل ناو  ػػػػ     بازل اَم (3 ؿو قا َِ رل ػػػػَ ير  5( َسَجن ػػػػنَف  4قجا ِا اَل   ( اس اػػػػبلا
 

ؼ   َِ ما اس اقل انالَ  (6  قلابل
ر (7  ِاَؽ اسَّوجا  (8 ل  يا

 (8 اسَّوجار
ػػػػََّ لػػػػ  َييػػػػَؿ   ِل َئيػػػػػر  41( اسَغياػػػػنَض 9قَسؤل   ( زا

 

ػق  ا ل  ػقـَ اأن دن44قيَّ ما ػػػػػػقر    ( ز هلػر  اسنوج  ػػػػػَّاائَؽ م  ػػػػػَر اسما   اقاَبػػػػػا  لػػػػػ    ضل
 

                                           

(
4
 ينسو يقال  لهتاو ل قايمنسو  لهتاو قل ذ   ف ميث سـ يَّر  اسِننؽ يقؿ(  (

(
2
قال لنػيس  اسمننئؼ   ج ع منقلُ ل قهر األرض اسْ ر ل قاسمنقلُ  اسم  ال  ن  ندػن  ػف اس تػقا  (

 اسِننؽ نمؼ(لقبتر هذا لغقؿ اسمننئؼ  ل  اس بلال اسم  يغمنؿ قيدتؾ  ف ي ر ندن ل  ف ميػث 
 قيجنبمو لأنر يأميو اسدبلؾ   ال يَّرى اسينبر لدق انأل ير سدذ  اس بلال اس دتاُل قزير  ِي و

(
3
 جؿ اسي   قجبلسو    مظ و  اسِننؽ جتؿ(  (

(
4
ر  وقمر اسِننؽ  جرس(  (  جِر

(
5
سجننف   ج ػع " جنػنف" قهػق  ػف يْننػؿ اإلنػس  ػف   تقيػن  ار اسمػ  مرانػن قال نراهن اسِػننؽ ا (

  جنف( 
(
6
االبمِػػػنؼ  راػػػقا اس  ػػػنزال قيطمدػػػن  ػػػف ييػػػر يوػػػَّ قال هَّايػػػُ قال طريػػػؽ  ِػػػتقؾ  استِػػػنف  (

  بِؼ( 
(
7
)  )  اس  نزال اسم  ال  ن  قال لنيس ندن  اسِننؽ   ـق
 اس طنؽ  استِنف  يِؽ ل قَّجن( ( يِؽ اسَّجر   اسظبلـ اسيَّي8َّ 

9
 اسغيؿ   اسيجر اساّيؼ اس تمؼ اسذ  يِممر ليو ل ق قضع األَِّ يِ ر ييؿ  اسِننؽ ييؿ(  ((

(
41

اسغيػػػػػنض  ناِػػػػػر اسغػػػػػيف  ج ػػػػػع ييضػػػػػُ قهػػػػػر األج ػػػػػُ قاس قضػػػػػع ياّػػػػػر ليػػػػػو اسيػػػػػجر  (
 قيتمؼ اسِننؽ ييض(

(
44

( مقـ اسطنئر يمـق مقؿ اس ن  قيتقا إذا انف يَّقر مقسو  ف ا (  سمطش  اسِننؽ مـق
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ْ ط ػػػػػػَا قَّارا  ػػػػػػػقـ  اس  ( مم ػػػػػػر ااأان داػػػػػػن4 ل ن ج 
 

 (4( َنَدف    ََّير  3(  اد.ن قااسار 2ا ا قس   
 (4  ََّير  

ػػػػػر اَل  ؽ  اس اجا ي ػػػػػػتا ل ط ػػػػػرل ياػػػػػَّل  ا  ( لان ػػػػػػدان5قا
 

 (6بتر   ػرؽ استيػؿ اسنديـ يميػر   
ػػػػػػػػػػارق عٌ  ـ     َ   قاسظ ػػػػػػػػػػبلا ػػػػػػػػػػزل   قّانَيػػػػػػػػػاا با

 

ػق  7قيَّ ياض     ـَ ل م ػقر  (لاجل اػنفا اسنوج 
َمػػػػػػ  ػػػػػػنار طاػػػػػقلع  َه   ْاناػػػػػ ل لاف  اس   ْاػػػػػَّل لايل  سا

 

ََّيػػػػػػػػػػر     قلان ػػػػػػػػػػ  َنماطلػػػػػػػػػػَؼ اسمانَ ػػػػػػػػػػَر   جا
 

ػػػػػػػػػػػػ ا زااَجػػػػػػػػػػػػرٌ    قلان ػػػػػػػػػػػػ  َنَذاػػػػػػػػػػػػلراا   َسدا  
 

ط ػػػػػػػػػػػػقَا ناَذيػػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػو  ست     قالان ػػػػػػػػػػػػ  َ نل
 

 قلا و لم.ػػػػػػػػػر ستػػػػػػػػَّ يَف قاس  تلػػػػػػػػَؾ قاسن ػػػػػػػػَّاى
 

ػػػػػػػػََّيؽ  ظاػػػػػػػػػف    ماول قر   قا  اسػػػػػػػػر اَيَنيفا ناػػػػػػػػز 
 

   َجيػػػػر  اسد ػػػػَّاى قاسػػػػَّ يَف َ ػػػػفل ا ػػػػؿ    تلَمػػػػَّ  
 

َؿ   َجػػػػػػػػػػير    ػػػػػػػػػبلا تايػػػػػػػػػػَو َستض   قسػػػػػػػػػيسا با
 

ػػػػػػػر ا    مبلياػػػػػػػػ ل بتيػػػػػػػَو  ػػػػػػػف ما يػػػػػػػػـ  قيامل
 

الا لػػػػػػ  اسم ػػػػػػبلا قن ػػػػػػَّ قر     ي ػػػػػػػ قٌس ماػػػػػػبلا
 

ـل  ياَري ػػػػػػػػػػيفا اس ػػػػػػػػػذيفا لاا ػ ود ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػفا اسَم ل
 

َ ػػػػػ    نَئا  مادل ػػػػػما ػػػػػقر  ( 8ِا  ننسن ػػػػػَّاى قن م 
 

ػػػػػػتا ا ل َنداػػػػػػن ِا ؿَ اس  تلػػػػػػَؾ اس ػػػػػػذ   ق َّ قا  ذاق 
 

ٌُ قَّ ه ػػػػػػػػػقر    ػػػػػػػػقسا و  ػػػػػػػػػٌر  اقل ـل لابلو   ساد ػػػػػػػػ
 

اسػػػػػػػػَّ هلر  األاَنػػػػػػػػػ و َييػػػػػػػػػانَّا    ـل ناػػػػػػػػذاؿ ا  ساد ػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػ ا نا  ػػػػػػػػقر    ـا قاهل ػػػػػػػاان قا األاي ػػػػػػػػن ِا ـل   قاه ػػػػػػػ
 

                                           

(
4
اسْطػػا  اقاػػا نػػيف اسجػػَّ  قاس ريػػَّيف يػػَّقر بتيػػو اس تػػؾ ل قهػػق وػػغير لنػػيض ال ينػػر   اننػػو  (

 لنَّا    قمَّقر اساقااا بتيو   انظر اسِننؽ  يطا(
(
2
 ل  ااقس  ف اسنتقر  ااقس  دن  (

(
3
 مننع  اسِننؽ  قسر(  (

(
4
اسِػػػنير اسػػػذ  يػػػَّير اساػػػاقس بتػػػر اس ػػػَّير  اِػػػـ لنبػػػؿ  ػػػف لَّار يػػػَّيرل قاس ػػػراَّ نػػػو هنػػػن   (

 اسينرنيف اسِننؽ َّقر( 
(
5
 اس جرال   اسنينض اس ممرض ل  اسِ ن   اسِننؽ جرر( (

(
6
 يمير   اسييا  اسِننؽ يمر(  (

7
 اسغضنضُ   اس مقر ل  اسطرؼ  اسِننؽ  يضض(  ((

 (
8
 موا نغزارال  اسِننؽ  ه ر(  (
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ن قا اآللػػػػػنؽا يػػػػػرين. ق غَرنػػػػػػن.  ػػػػػرا ـل ضا  قه ػػػػػ
 

ػػػػػع  ياِػػػػػير    ػػػػػير   َنجا ل َِ يلػػػػػث  يا ػػػػػر  ما  اسن ول
 

َْػػػػػػػػػػتوقفا اسميػػػػػػػػػػنالا َسرااَيػػػػػػػػػا   ما ِل ـل يا  قه ػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػقا ااَنيػػػػػػر    طلػػػػػػاا قاهل قفا اس ا ػػػػػػَغر  ماول ِل  قيا
 

قا َمػػػػػزلاا اسنون ػػػػػق اَل قاسد ػػػػػَّاى ػػػػػر  ـل ناوا  قه ػػػػػ
 

 قسػػػػػػيسا سادػػػػػػن لػػػػػػ  اسمنساَ يػػػػػػػفا ناَويػػػػػػػر   
 

ـ   ػػػػػػن لامانه ػػػػػػػ َ  سا   مل َّ ي ػػػػػػػقا نػػػػػػنسقا ـل وا  قه ػػػػػػ
 

نَنػػػػػػػػػػٌَّ قاا  ػػػػػػػػػػقر  ق ػػػػػػػػػن اسن ػػػػػػػػػػ   نس  َإال با
 

رَهان ػػػفل ا نلػػػَو ياػػػَّل ػػػؼ  با ول   ننَيػػػا  ياملياػػػن اسقا
 

يػػػػػػر    َِ ػػػػػقا ما ـ  قاهل نلداػػػػػن اسػػػػػقاهل َجػػػػػع  با  قيارل
 

ػػػػػػػ ْاو  ػػػػػػَّااؾا    ػػػػػػفل  ا ػػػػػػَّل   با  رٌ ػلاال ا ػػػػػػػؿو  ا
 

قر    ػػػػػػػػر  ػػػػػػػقااؾا ي  َِ ػػػػػػػن   لػػػػػػػ   راجا  قا ػػػػػػػػؿ   
 

ػػػػػػػر   ت يلػػػػػػ ا هػػػػػػذا اسميػػػػػػػَّا َبػػػػػػػَّ الا لابلو   ما ا
 

ن ػػػػػػػػػػػقر  م قا   ـٌ قم  ػػػػػػػػػػػادن لانلم ػػػػػػػػػػػ  اَسيػػػػػػػػػػػؾا َ نل
 

ْاػػػػػػػػػَّا ل لاي ن ػػػػػػػػػػاؾا اسغ ػػػػػػػػػػر  لانل  ػػػػػػػػػػٌس   قال لا
 

ػػػػػػػػػػػرقر     ِ ـل قا ياػػػػػػػػػػػنٌَّ ساد ػػػػػػػػػػػ  مينم ػػػػػػػػػػػؾا لابل
 

ػػػػػػػػػػبلـَ قر ل ماػػػػػػػػػػػ  ِ ا ست ػػػػػػػػػػػن ماقاالاػػػػػػػػػػػقل     قسا  
 

ػػم قر     ِ  بػػف اسيػػ َس لػػ  ل للػػَؽ اسيوػػرقَؽ 
 

َُ َّ قناداػػػػػ ن ػػػػػػ َِ َؽ األا رل ـا َ ػػػػػفل ز   نقياػػػػػَّل ياػػػػػن
 

ػػػط قر     ِ ػػػي قَؼ  ِو  وػػػ قٌؼ ق ػػػف َنػػػيلَض اس
 

ُا  ػػػػػػ ا طانبا َمزااز هاػػػػػػرالاقل  ناسػػػػػػر مل اَف اايلػػػػػػؼا ابل
 

ػػػػػػػػَع است ػػػػػػػػَو ايػػػػػػػػؼا م َنيػػػػػػػػر    نل  ق يػػػػػػػػنَ  و 
 ل

َتػػػٌس  رَ  اجل ػػػماقى نػػػنسنمَر قاسناػػػَّل ِل  قاايػػػؼا ا
 

َريػػػػػػػػػر    ِا ياػػػػػػػػػنَ   َِ َ  اسػر ا ـا َنَمػػػػػػػػال  (4قيػػػػػػػػػن
 

ْ تػػػػػػػقا    . قاس ػػػػػػػنالا قا َبجا ػػػػػػػػنر  ِا قااَلػػػػػػػػؽٌ لا   ا
 ل

ػقر    ن قا َنطاػن . قاسن قااَظػر  و   (2قل َّل
ِ ناػػػػػػػػن.  ػػػػػػػَرس  لاسل ي  ل ؿ   ػػػػػػػبلا ْ قس ػػػػػػػػقفا قااإَلجل  يا

 

ػػػػػػػػَّ قر    اهاػػػػػػػن قو  يػػػػػػػػ قٌف َ ؤلل  قمػػػػػػػػنزا ل ب 
 

ػػػػنَئطٌ  ـا اسد ػػػػَّاى َنػػػػؾا ما ػػػػبلا ػػػػػنطا لابل ْاػػػػَّل ما  سا
 

ر  انَ  ياََّيػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػال ياػػػػػػػػػػػَّ را ليػػػػػػػػػػػؾا اس ا  قا
 

تار ناذل  َْيـٌ با نَئَا    ََّ يِيػػػػػػػر    (4( قاسوتدار 3ؿَ اسر يا ر اسػػػػػػَنبلا  قَلاػػػػػػػلر ؾا لػػػػػػ  لايػػػػػػػلوا

                                           
4
 اس تؾ قاسنم ُ  استِنف ِرر(  ((

(
2
 يوير    ل نسو ل ل  نقاظرهـ  نئتُ  اسِننؽ وقر( ونر  يوقر  ق  (
 

(
3
 اسمطن   اساّير  اسِننؽ ريا(  (
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 (4قاسوتدار 
 

َُ لاػػػننلمادار2قلايلػػػفا انلماػػػقى لاػػػؿو  سا ػػػبلا  ( اسض 
 

ي ػػػػػػػػػقش  اس َِتَ يػػػػػػػػػفا م َغيػػػػػػػػػر     قلايػػػػػػػػػفا ج 
 

ن ؾا َ فل  ا لَض اسن َميـَ  ِل  يػر  ( َإسر لارلَض اسَمػَّاى قنا َ 5َجدانٌز   (4(   ماي َّاا 3قما
هان ْ ػػػػػػَّل ّان. ااأان داػػػػػػػن لا ػػػػػػَّااَ  ي ػػػػػػمل  َإسػػػػػػر األابل

 

ـ    ْ ػقر  6لارااَيػ ـ  اسرونار قو   ( َل  ي ػ
ن ػػػػػػػػػَػرٌ  ػػػػػػػػػَر اسماَزيػػػػػػػػػَز    ا ػػػػػػػػػؾا َننسن ول  لامازل  

 

َنيػػػػػػػػػَف ناَييػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػَّ ؾا َننس املػػػػػػػػػَ  اس   ِامل  ق
 ل

ػػػػراال    قنػػػػنَّااؾا يػػػػن نلػػػػفا اس  نلَمَ ػػػػيفا انلػػػػف  بايل
 

ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػٌَّ َسن مل نل ِانـَ ياا ػػػػػػػػػقر  قبا  ػ انؾا اسَجػػػػػػػػػ
 

ن ػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػؾا قاَ  مايل ػػػػػػػػػػػَّاقاى رااما َنػػػػػػػػػػػ   َنجا  يا
 

َْيػػػػػػػػر    ػػػػػػػنؾا لا َنػػػػػػػػ  َرضا ناػػػػػػػػا  ي َّل ِا   َإسػػػػػػػر 
 

َتػػػػػػ  ػػػػػػملرا ل َب  َمػػػػػػ  قماجا و َِ  قَ ػػػػػػفل َّ قَف 
 

يلػػػػٌا   ٌؼ 7سارا ػػػػرل ػػػػقر  8( قوا ػػػػنَف ياج   ( َستز  ا
 

َر  لػػػػػ  ذ رااؾا  ػػػػػن اؿا ياػػػػػَّل  ( باقااَئػػػػػؽٌ 9قضا
 ل

را ل سَ   ن.  جا نارلما يػر  41  ا َِ ن   با ْاضا  ( قاس
لاػػػػر َر  قاالا قا " ي ػػػػال َمػػػػ و ػػػػاارا "اسن  ل    ق ػػػػن يا

 

لاػػػػػن    -قلاػػػػػنَئ   ػػػػػز  اسقا " -َإذل با  " يوػػػػػير 
 

طلا    ملَضؿٌ  طلَا قاس ا َؼ اس ا َن  َساايل ْ َّل ػػقر    لا َاتلَنػػ  َستايلػػَث اسغاػػنَا قاهلػػقا هاو   (44قا
 

                                           

(
4
 للضؿ اسمطن  قلجزسو  اسِننؽ سدن(  (

(
2
 اس ؿ  اس ندز قف ل قلؿ اسْـق ي تدـ لبل   هز دـ لنن تقا قم تتقا  اسِننؽ  لتؿ(  (

(
3
ممو  اسِننؽ   ض(  (  سيف اسميش ِق

(
4
 سي   لل   طيؽ سو ألنو يَّ ابمنَّ    اسِننؽ بيَّ( يْنؿ هق  ميَّ سدذا ا (

(
5
 اسجدنز هق  ن يمات و اإلنِنف ل  مجديز اسي   اجيش قبرقس نمق   اسِننؽ جدز(  (

(
6
 األريـ  ف اسمين  هق ل نّدن  اسِننؽ ريـ(  (

7
 اسريا   ورؼ اسَّهر قمقاَّّو  استِنف ريا(  ((

(
8
 ورؼ اسَّهر  مَّّننو قنقائنو  اسِننؽ ورؼ( (

(
9
ػمر   ( اسذرى ننس م   اؿ  ن اِِممر  نو ل يْػنؿ  لنػن لػ  ظػؿ لػبلف قلػ  ذرا ل ل   لػ  ان ػو ِق

 قَّلئو  اسِننؽ ذرا( 
(
41

 اسنر    اسير قاسمذاا اسيَّيَّل قييؿ اسيَّائَّ ل قييؿ ا تؼ  اس مييُ ل   يُْ  اسِننؽ نر (  (
(
44

 اسدوقر  األَِّ اسيَّيَّ اسذ  ي مرس  اسِننؽ هور(  (
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ػػػػ ا  ػػػػ ان   قاهل ِل َ ػػػػض  األا ػػػػقااَافٌ  لْػػػػَّ ما ل  ِا
 

َ يػػػػػر    ػػػػَميَ  ضا ػػػػؿَ اسو  ػػػػؿ  لػػػػ  اسَ مل  قيامل ا
 

 ( اسروَّايلَنياػػػػػػن   قاسطوػػػػػػقؿ  قااَلػػػػػػرٌ 4قمانلن ػػػػػػق 
 

ػػػػػػقا ياَوػػػػػػير    ـَ قاهل ػػػػػػدل  ِ يلػػػػػػع  اس  قيانل  ػػػػػػذ  قا
 

َُ مانَئػػػػػػػا   نننايلػػػػػػػؾا لػػػػػػػ  ي  ػػػػػػػػلرااَف َزس ػػػػػػػ  ما
 

ػػػػػػػػػػَر  َنػػػػػػػػػػَو ساغا ػػػػػػػػػػػ قر    ف  اس ػػػػػػػػػػَذ  ياجل  قاَ 
 

 
********************** 

                                           

(
4
 َّو اسِيَؼ َإذا سـ ياْطع  اسِننؽ ننن( نانن ما  (
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 مباحث حتهيم انقصيذة
 8-4قزقجو مقؿ اسِ ر(    َّْ ُ ذاميُ  مقار نيف اسينبراملبحث األًل

 46-9  قوؼ قموقير  يدَّ قَّاع زقجو قط تو اسرضيع املبحث انثاني
 31-47  قوؼ رمتمو إسر اس  َّق  ق ن بننن  ليدن  املبحث انثانث
 44 -34و     َّ  اسينبر اس نوقر نف بن ر قيق املبحث انشابع

                                                              56 -45 ممقيج اس  َّق  نأب نسو اس جيَّال قنطقالمو اس ريَّال   املبحث اخلامس
 65 -57مَّيث اسينبر بف لنرز و نمو   املبحث انسادس
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 املبحث األًل
 8-1ألبياثانسفش(  ا مقذمت راتيت )حٌاس بني انشاعش ًصًخو حٌل

 (4(يْقؿ انف َّرال  ف اسطقيؿ  
ػػػػػنَ  اس  ِمضػػػػػنـَ   ( مِيػػػػػػر  2َّاَبػػػػػ  بازا ا

 

ػػرلَض اس اػػبلا قماغ ػػقر  3لام نلَجػػَّ     (4( لػػ  ب 
 

َُ اسن ػػػػػاقى ػػػػجنَؾ  ػػػػف سػػػػػقب  سمػػػػؿ  ن ػػػػن لايل
 

يػػػػػػػػػػػػر      ي ماػػػػػػػػػػػػزو ذسيػػػػػػػػػػػػػٌؿ لق ي  اػػػػػػػػػػػػؾو لِا
 

ّ ػػػقاا ا  ـل مػػػػمتاَ ر لف اس  (6( هقاسم ػػػقى 5لاساػػػ
 

 نيػػػػػػػػػػػػػق ا اسمػنجزيػػػػػػػػػػػػػػف ينػػػػػػػػػػػػػػقر   قلف   
 

ػػػراى  ِو ػػػَر  طايلػػػرا اس رقَلدػػػن7قسػػػـ مزج   ( َنم 
 

 لام نػػػػػػػػػلَنئلَؾ َإفل ياػػػػػػػػػ  ف  لدػػػػػػػػ  ِػػػػػػػػػرقر 
 

ن ػػػػػػػػػػو   ِ  ػػػػػػػػػػنَر قاَ  اس ل ػػػػػػػػػػَن  طػػػػػػػػػػقؿ ا ػق   م  ا
 

َ ػػػػػػػػػػػير    ِا ػػػػػػػػػػؼ  اسمنَ ػػػػػػػػػػػَر    ْلَنػػػػػػػػػػػيَؿ اا  َسما
 

ػػن ا اس  ػػنَقَز  َجنػػػن. 8َّاَبيَنػػ  لاَرَّ     (9(  ا
 

 (41 ػػػن  اس ار  ػػػنَ  ن يػػػر     إسػػػر ميػػػث 
 

ُا لنَمػػػػػؾ  44قل متػػػػػَػس    ػػػػػ ِا تل ـا     (4إسػػػر ميػػػث سػػػ   ػػػف يػػػَّرهف   يػػػػر    ( األيػػػػػن

                                           

(
4
  297ل298اسَّيقاف     (

(
2
س ِمضنـ    ف اِمضن و ل  ضن و ل قضػن و ضػي ن ظت ػو ل قلذسػو ل قانمْوػو لقيننػو  ألف اسضػيـ ا (

سِػنف اسمػرا س م ػَّ نػف  اػـر نػف  نظػقر اإللريْػ  اس وػر    ينظػر   هق اسظتـ لق اإلذالؿ قنمقه ػن 
 َّ      –ط لقسر  –يرق  ن -َّار ونَّر - ضيـ(

 (
 منجَّ    ف لنجَّ ن منر ارم ع ل لق لمر نجَّا ل لق ومَّ  رم من اسِننؽ     نجَّ (  3
 (

يقر    ف ليػنر لػبلف   لمػر اسغػقر ل قهػق اػؿ  ػن  ض  ػف األرض  اسِػننؽ     يػقر(  قاس منػر    4
 لضرا ل  األرض ومقَّا قهنقطن    َّبين

 (
 مُ   اإلين ُ  اسِننؽ    ّقى( سّقا  ننسّن  اس يََّّال اس  مق ا 5

(
6
 سمقى ننسمن  اس يََّّال اس  مقمُ  اسدبلؾ   اسِننؽ    مقا ( ا (

(
7
 سِرى  ِير استيؿ بن مو لقاتو  اسِننؽ  ِرا( ا (
 (

 رَّ    ف اسقرقَّ بتر اس ن  ل ل  اسنزقؿ بتيو قباِو اسوَّقر  اسِننؽ    قرَّ(  8
(
9
 طقؿ راقَّ  ق اّو  اسِننؽ     لجف ( اآلجف  ف اس ن  اس مغير اآلِف اساريو س (

(
41

 اسن ير  ف اس ن  اسمذا   اسِننؽ    قرَّ(  (
 قا متِمو قم تِمو إذا اِمتنمو  اسِننؽ   تس(  اسي  (  تِ  44 
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ػػػػػػ  فٌ 2لػػػػػػَإف   طيػػػػػػراَ     ( اس دنَسػػػػػػَؾ ض 
 

َطيػػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػػزا ا  ا  (3َسرااَاَنػػػػػػػػػػػػدن لف  اسجا
 

يِمدؿ اسينبر يويَّمو نأِتقا اسطتا اسْنئـ بتر األ ر اس قجو إسر زقجػو 
" اسػػذ  لنػػنف بػػف اسم نِػػو نػػأف ممراػػو ين ػػذ بز ػػو قيػػرار    يقسػػو " َّبػػ اسػػراـق لػػ 

 ننسِ ر قاسمرمنؿ 
قسمؿ االلممنميُ ندذا األِػتقا مم ػؿ لػ  طينمدػن لسقانػن  ػف اسْتػؽ قاسمػقمر   

قاالضػػطراا اسػػذ   بتيػػو ن ِػػيُ اسيػػنبرل لن ِػػو  قزبػػُ نػػيف اسْػػرار ننسرميػػؿ قنػػيف 
"  إسػر  سذا نتمػظ لنػو قجػو األ ػر " َّبػ مزنو قضيْو قيتْو بتر مذار قجو رضيمو 

"بز ن "ل لدق ي ير  ف إسمن  زقجو بتيػو ننسنْػن  لم ػقر بز نمػو ق ػف ّػـ يمػَّؿ 
األ ػػر اسجػػَّ  ل قلػػ  اوػػط ن  اسيػػنبر وػػيغُ اسج ػػع "   بػػف قجدمػػو ل قاسمز ػػُ هػػ

قاإلضػنلُ  لػ   ل بز ن "  ن يقمر نأف األ ر جَّ بظيـ ل قلنو ال  نػنص  ػف من يػذ 
ِمضنـ" اي   بف  َّى جَّيمو بتر اس ض  يَّ ن ل  ممْيػؽ  ػن يوػنق "بز ن  اس 

 إسيو                                                            
 قيػػػػَّ ننػػػػر انػػػػف َّرال يقسػػػػو " بز ػػػػن  اس ِمضػػػػنـ مِػػػػير" بتػػػػر االِػػػػممنرال 
اس انيُ ل ميث ينو متؾ اسمز ن  نإنِنف يِيرل قيَّ  انمو متؾ االِممنرال  ف برض 
 ن ي قر َّا ؿ ن ِو  ػف موػ يـ قبػـز لايػَّ بتػر اسمرمػنؿ ل قاسمػؽ لنػو اػنف  نػَّبن 
ل  برض ذسؾ بف طريؽ إب ػنؿ اس يػنؿ ليػو إب ػنال لنيػن ل  انػو  ػف مطقيػع وػقر 

                                                                                                           

(
4
   يػػػر    ػػػننع ق جيػػػرل ق  ػػػر اسرجػػػؿ ق  ػػػر نػػػو قبتيػػػو ل ي  ػػػر   ػػػرا لجػػػنر  ق نمػػػو قل نػػػو   (

 اسِننؽ   ر( 
(
2
ؼ بتر هتاػُ ل ق ػنطر نن ِػو ي ػنطر ليػ   ندػن بتػر  طػر ه تػؾ  لق اس طرا   اس طر اإليرا (

 نيؿ  تؾ   اسِننؽ     طر( 
3
 يػػ  اس طيػػر    ػػف اس طػػر قهػػق ارم ػػنع اسْػػَّر قاس ػػنؿ قاسيػػرؼ قاس نزسػػُ ل قاس طيػػر  ػػف اػػؿ  ((

 اسننيؿ  اسِننؽ  طر(  
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يمن امدن س َّ ُ  مننيو قمقجيو للانر  بف طريػؽ ِػتطنف اس يػنؿ اسػذ  لنػَّع  استغُ قا 
                                ل  موقير  بنر هذ  اسوقرال                  

قمأمر " اس ن " ل  يقسو " لمنجَّ ل  برض اس بل قمغقر" قيػَّ لما ػ  لجػزا   
" ذسػؾ اسرنػنط اسػذ  يػرنط لجػزا  اس مػنن  نمضػدن   اسابلـ نمضو ننمض لمتؾ اس ن  ه

 (                                                                     4ننمض" 
اسطننؽ نيف " لمنجَّ " ق " مغقر "   ومن بف منسُ اسْتؽ قاسمقمر اسم   قلمر

مانَّ موؿ إسر َّرجُ اسمننيض نيف بز و اسرميؿ قنػيف يتْػو ق قلػو بتػر لِػرمو نمػَّ 
   نريمدن                                                                    

طمدن لػ  يقسػو "بػرض اس ػبل" قاساننيُ بف متؾ اس ِنلن  اسينِمُ اسم  ِػيْ
 اِمطنع اسينبر  ف قرائدن لف يجَِّ جز ا  ف اس منننال اسم  منمظر                      

  َُ قيَّ اِمدؿ اسينبر هذا اسني  نػ " سمؿ" ل  يقسو "سمؿ  ن ن لايلجنَؾ  ف سػقب
يػػَّ اسن ػػػاقى" قهػػق نػػذسؾ يمتػػؿ اسم نِػػو  ندػػن نمػػرؾ بز نمػػو مِػػير إسػػر  نمغنهػػن نػػأف  ػػن 

ياقف ِننن ل  مزندن قلرايدن ياقف ِننن سممِف األمقاؿ اس ميييُ لياػقف اسمػز نمػَّ 
 اسذؿ ل قاسمريُ نمَّ األِر                          

قنت   ل  هػذا اسنيػ  ط أنػُ اسيػنبر زقجػو قممتيػؿ س ػن بْػَّ بز ػو بتيػو ل 
                 قاأنو يطيا  نطرهن                                              

قيَّ ايؼ اسممنير نػ "  ن" اس قوقسُ بف يػ    ػف ذسػؾ ميػث اػنف اسغػرض 
 ف اس قوقؿ مْرير اسغرض اس ِػقؽ سػو اساػبلـ قهػق ممتيػؿ ِػ ر  قرميتػو نأنػو   ػن 

 ِيجتا بتيدن اسِرقر لي ن نمَّ                                            
اس قيػؼ يػَّ وػقر  اس يػنبر لمػـ  قاوط ن  اسيػنبر ات ػُ" سقبػُ" لػ  هػذا 

 موقير ل زاَّ  ف ذسؾ اإلضنلُ إسر ات ُ " اسنقى"                                       
                                           

(
4
ر    (  َّ      –لقسر  ط –َّار اس ار اسمرن   -46يرا ال ل  األَّا اسَّْيـ َّ/  م َّ لنق  ِق
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قننػػن  اس متػػيف "يمػػز" ق" ي ػػؾ" ست جدػػقؿ ليد ػػن  ػػن ليد ػػن  ػػف اال موػػنر   
  قاإليجنز قاس قيؼ قاسِينؽ يمم نف ذسؾ                                            

قاسذسيؿ قاألِير اننيمنف بف ن ِو ر ز ند ػن إسػر ن ِػو ل لْػَّ ابم ػَّ بتػر  
هػػذا اس يػػدَّ اسر ػػز  اس يػػنس  سينػػيف سزقجػػو قسنػػن  قي ػػو  ػػف قايمػػو األسػػيـ اس رلػػقض 
اسذ  سـ يمَّ يْػقى بتػر اسمػأيتـ  مػو قاسمػيش ليػو ل ق ػف ذا اسػذ  يرضػر لف يمػيش 

  منسُ                                 ذسيبل لق لِيرا؟! ق ف ّـ لدق ِين ذ بز نمو ال
قاسطننؽ نيف " يمز ذسيؿ " ق" ي ؾ لِير" ياي نف بػف اسوػراع اسن ِػ  اسػذ  

 ر ل قي ومنف ليضن بف يتْو قمقمر   ف جرا  ايمرانو قمرمنسو ػن  اسينبػػيمي
بلُِ  ريـ جق اسمقمر قاسْتؽ  –قال ي     ن ل  هذيف اسنيميف  ف بذقنُ ِق

 رار مػػػػػػرؼ "اسمػػػػػػيف" ِػػػػػػ   ػػػػػػرا  ل " قاسمػػػػػػن "   ػػػػػػس  ػػػػػػرا   ػػػػػػف  ػػػػػػبلؿ ماػػػػػػ –
ق" مارار مرؼ نمينو ل  ات ن  اسني  يض   بتر اسابلـ يَّرا.  ف اسمذقنػُ قاسِبلِػُ 

"  4       ) 
قين  بف اسنينف لف اسينبر لػ  هػذيف اسنيمػيف ي نطػا " زقجػو نػأف رميتػو 

مػػراال لجػػن   ذسػػؾ رن ػػن ِػػيجنر  ػػف قرائػػو اسمػػزل قيػػم تص  ػػف ييػػقَّ اسغرنػػُ قاالي
اسْنليُ  ننيُ بتر مرؼ اسرا  اس جدقر قاسض ُ سيقض  رينمو ل  اسم تص  ف متػؾ 

 اسْيقَّ إذ يْقؿ  
 

َُ اسن ػاقى ذسيػػٌؿ           سمت ا  ن لايلجنَؾ  ف سػقب يػر   قلي ماػز     (2ي  اػؾو لِا
 قيم نَّى اسينبر ل  إيننع زقجو نرميتو ليأم  اسني  اسّنسث  

                                           

(
4
ػػػرل  ( هػػػػل  4444ل  4ل امنػػػُ قهنػػػُل ط  214َّراِػػػُ لػػػ  اسنبليػػػُ قاسيػػػمرل  م ػػػَّ لنػػػق  ِق

4994   
2
 نجِػمير ناتيػُ استغػُ  – 377( االيمراا ل  مينال انف َّرال قيمر  / رقضُ نبلؿ ب ر اس قسػَّ  (

 ـ 2117/ هػ  4428-اسمرنيُ جن مُ لـ اسْرى 
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ـل مػمتا  ّ قاا ا هق اسم قى لاس نيق ا اسمػنجزيػف ينػقر            َ ر لف اس  قلف  ا
 ػف  ػبلؿ ج تػُ االِػم دنـ " لسػـ   قيَّ اِمدتو ليضن نأِتقا اإلنين  اسطتن

  " قيَّ لننف بف  منر اسمْرير لدق يْررهن نمتؾ اسمْػنئؽ اسّننمػُ نػأف اإلين ػُ   ممت 
نل قمجػَّ لِػتقا اسْوػر نطريػؽ ضػ ير بتر اسذؿ قاس نيُ ممَّ لػ  مْيْػُ األ ػر هبلاػ

اس وؿ لػ  يقسػو " اسّػقا  هػق اسمػقى " يػَّ لاػَّ نػو  ػن ير ػر إسيػو  ػف مأايػَّ  ّػؿ متػؾ 
 اسمْنئؽ  
هذا قيَّ ل مف اسينبر ل  ِتقؾ طريؽ اسمأايَّ نػػ" لف" قينػَّق لنػو هنػن يمتػـ  

لف زقجو ممتـ متؾ اسمْيُْ ل قساندن س رط  ػن لسػـ ندػن  ػف مػزف قيػـ قضػيؽ نِػنا 
األقؿ  ز ػػو لرايدػػنل نزسدػػن  نزسػػُ  ػػف يناػػر ذسػػؾ لياػػقف اسممنيػػر نػػػ" لف " لػػ  اسيػػطرب

 ستابلـ بتر  بلؼ  ْمضر اسظنهر                                ن. قاسّنن   رقج
" ماػػنَّ موػػػؿ إسػػر مػػػَّ اسما ػػُ ل ق ػػػف  قج تػػُ "قلف  نيػػػق ا اسمػنجزيػػػف ينػػػػقر 

ف ننس نيػػُ قاس ذسػُ َّقن ػػن نمػػث بػػف  بلسدػن ييػػنو اسيػػنبر نيػػق  لقسئػؾ اسػػذيف يرضػػق
اسمزال قاسِاََّّ ل  ضػرا جننػن  األرض نػنسْنقر لػ  قميػمدن قظت مدػنل قهػق ميػنيو 

يتُ سين ر ليَّ اسن ػقر  ػف اسمػقان قاسمانِػؿ    مذقؼ اسقجو قاألَّاال ام ذ  اسينبر ِق
بف طتا اسمبلل قنضـ وقمنن سوػق  اسيػنبر قنْػقؿ إف  ػف يِػمطيع لف يريػر إسػر 

                اسمنر بتيو لف يرضر ننألرض  لق ا ن ينؿ لنق اسْنِـ اسينناسِ ن  ل ف 
 

 

م قَّا اسجننَؿ   (4ياَمشل لناَّا اسَّ هلَر نيفا اسم  ارل       قا افل ال يماو و 
قلػػ  ذسػػؾ اسػػذ  لقرَّ  يػػنبرنن انػػف َّرال  زيػػَّ إينػػنع ستػػزقل اسرالضػػُ رميػػؿ 

ػف" انف سدن َّقرهن ل  اسمن ير  ف ل ّنؿ قلراؽ زقجدن   قاإلضنلُ ل  " نيق  اسمػنجزي
                                           

4
 –نيػػرق   –َّار اسامػػا اسمت يػػُ  -71ر / لم ػػَّ مِػػف نِػػج مْػػَّيـ قيػػ –(  اسنيػػ  لػػ  َّيقانػػو (

 ـ  2115 -هػ 4426-ط رانمُ  -سنننف
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                           متؾ اسنيق  ل قانن  لَّاال جيَّال ل  اسممنير بف  راَّ اسينبر
  " ّ ػػقاا ا هػػق اسم ػػقى " قج تػػُ " قلف  نيػػق ا اسمػنجزيػػػف ينػػػقر  قنػػيف ج تػػُ " لف اس

ط نيف اسا نسيف ل ميث اممَّ  اسج تمنف ل  اس نريُ س  ظن ق منر ل ق ػف قوؿ ستمِق
ّػػـ اػػنف ستقوػػؿ َّقر  اآلِػػر لػػ  وػػا  زيػػَّ  ػػف اإلينػػنع ستػػزقل لػػ  هػػذا اس قيػػؼ 

 اسمويا ل  قيؼ رميؿ قلراؽ زقجدن                                          
 قيأم  يقسو                                                                       

َر يطايلرا ا ِوراى َنم رقَلدنقسـ مزج  لد  ِػرقر             س ياػ  ف  ا  لام نػلَنئلَؾ َإف ل
ط نيف اسا نسيف لَّْ اممػَّ اسنيمػنف   قوقال ننسني  اسِننؽ س ن نيند ن  ف مِق
 ل  اإلنينئيُ س ظن ق منر                                                          

  اسد ػػزال" إذ اسمْػػَّير" قلسػػـ مزجػػر  قلػػ  اسنيػػ  إيجػػنز نمػػذؼ مػػرؼ االِػػ دنـ "
اسطير  " قيَّ للو  هذا اسمػذؼ بػف جننػا  ػف ذاؾ اس قيػؼ اسموػيا اسػذ  يمييػو 

يْنػع   اسينبر إنػنف بز ػو بتػر لػراؽ اسػزقل قاسقسػَّل قبرضػو اس زيػَّ  ػف اسمجػج اػ
 اسزقل ن ن بـز بتيو ل قانف اسمذؼ  طننْن س ْمضر منسو                    

نر مػػو إمػػَّى مجػػج اسيػػنبر بتػػر زقجػػو ل لدػػنهق يْررهػػن قاػػنف هػػذا اسنيػػ  
نطريؽ االِػم دنـ اس مػذقؼ األَّاال نأندػن ين ػ  ماػرارا ق ػرارا نزجػر طيػر اسِػرى بتػر 
ل ر ِػ ر  قرميتػو ل لاننػ  متػؾ اسطيػقر م نرهػن َّائ ػن نأندػن إف ِػنر  جدػُ اسي ػيف 

ََّّ قاِػم رار " لنػنف بػف مجػ  لدق ِ ر اسِرقر قاسمنقر  قاسممنير ننس ضنرع " مزجػر 
زجػػػػر اسطيػػػػر  ندن قذسػػػػؾ  ػػػػن ي ػػػػيط استّػػػػنـ بػػػػف يػػػػَّال يتْدػػػػن  ػػػػف ذسػػػػؾ اسرميػػػػؿ                                                                

قمأ ؿ " اس ن " ل  يقسو " لمننئػؾ " اسمػ  للوػم  بػف ِػربُ إ نػنر اسطيػر سدػن ات ػن 
ر قاسضػػيؽ  نَّا ػػ  متػػؾ اسطيػػقر ستْتػػؽ قاسمػػقم  زجرمػػو ل قاأنػػو يْػػقؿ سزقجػػو ال َّابػػ

رقر  ف قرا  هذا اسِ ر                              َّائ ُ اإل ننر سؾ ني ف ِق
قين  بػف اسنيػنف اسْػقؿ نػأف بػنَّال زجػر اسطيػر بػنَّال جنهتيػُ يضػر بتيدػن  
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َّيننػػن اإلِػػبل   اسمنيػػؼل قنمِػػا لف يػػنبرنن انػػف َّرال ذق يػػَّـ راِػػ ُ لػػ  اسػػَّيف 
قال بتػر اِػمتدن و يػمر اسجػنهتيفل قسمػؿ اسػذ  مػَّا نػو إسػر قاسّْنلُ اإلِبل يُ لبػبل 

ذسؾ  جػنراال اسيػمرا  اسجػنهتييف لػ  متػؾ اسيػميرال لقاأندػن  نِػؾ  ػف  ننِػؾ اسيػمر 
 النَّ  ف اسممريج بتيو                                                           

األ ر جتؿللنسننػأ قل  اوط ن  اس مؿ " مننئؾ " َّقف م نرؾل  ن يَّؿ بتر لف 
ِقى اس نر ميث قرَّ لف" ل  اسننأ  منر بظيـ اسيأف    قسدذا يْنؿ  ِياقف س بلف 

( قل  ل ر جتػؿ لبظػـ  ػف اإل نػنر ننسِػرقر اسػذ  4ننأ ل قال يْنؿ  نر ندذا اس منر 
 ِيمْا هذا اسمرمنؿ ؟!                                                          

ػػنؿ اإلينػػنع لنتمظػػو يػػَّ قيمجتػػر مػػرص  ػػنئؿ ِق اسيػػنبر لػػ  ميػػَّ اػػؿ ِق
" سيػقم لدػ  ِػػرقر    اِممنف نأِػتقا اسيػرط اسػَّاؿ بتػر اسػز ف اس نضػ  " َإفل ياػػ  ف  ا

 نَّقاـ  قّنق  امجن  اسطير ننميُ اسي يف ل ق ف ّـ ياقف اسِرقر قاالط ئننف            
ذاػر اس ْننػؿ سػو ل قيااَّ متؾ اس مػنن  لف اسيػنبر اام ػ  ندػذا اسيػرط َّقف  

قهق امجن  اسطير جدُ اسي نؿ ل ق ف ّـ ياقف اسمينـا قاسمزف ل نين ػن هػق مػريص 
اسمػرص اتػػو بتػػر إنمػػنَّ  ػن  ػػف يػػأنو لف ياػػَّر وػػ ق زقجػو لػػم مف لػػ  إّننئػػو بػػف 

 بز و بتر اسرميؿ                                                            
نسُ ِػريمُ سط أنػُ زقجػولا ن ق" اس ن  " ل  يقسو " لد  " منمث نِر   ِػرقر 

" يااَّ ظبلؿ اسِرقر اسذ   ِياقف  ف قرا  متؾ اسرمتػُ     لف اسممنير ننسض ير" لد
قنتمظ ل  األنين  اسّبلّػُ اسِػننُْ لف اسمػقار نػيف اسيػنبر قزقجػو اػنف بػف طريػؽ 

 اس طنالّـ نجَّ  يَّ اسم   إسر اسغينُ نْقسو  
ل ػَن  ػق  ِ  ػنر طػقؿا  م  ا ن ػو   اس ْلَنػيؿَ           قاَ  َ ػير   اسمنَ ػَر    ااؼ   َسما ِا َِ 

                                           

(
4
َّار اسمتػـ  -44ممْيؽ قممتيػؽ /  م ػَّ إنػراهيـ ِػتيـ   –اس رقؽ استغقيُ ألنر هبلؿ اسمِار   (

 َّ      –اسْنهرال   –قاسّْنلُ اإلِبل يُ ستنير قاسمقزيع 



 

  

 

 
ػَطت       ِل ْا ُ  انػػَف َّار ال اس                                              / َِّػقي  بنػػَّ اس مػز  م ػػَّ  م ػػََّّ "     َّراِػُ نبلييػػُ " هػػػ 424رائيػ

 

 

2483 

جيُ بنَّ انف َّراللنؿ بنَّ اسمرا ب ق نل لدػق يجػ      –قاالسم ن  طنع ِق
"بتر بنَّال الممنندـ ل  اساػبلـ قموػرلدـ ليػو  قألف  اساػبلـ إذا  -ا ن ينؿ اسز  ير  

يْنظ.ػ ن ْؿ  ف لِتقا إسر لِتقا انف ذسؾ لمِف مطريُ سئلوػغن   نسنينط اسِن عل قا 
( قي اػػف لف ياػػقف لػػ  هػػذا االسم ػػن  إيػػنرال 4إسيػػو  ػػف إجرائػػو بتػػر لِػػتقا قامػػَّ " 

  ػن ال  –قسق انف ستمرص بتر اسي   قاس منلظُ بتيػو  –ل رى قهق لف" اسم قيؼ"
يتيؽ لف يوَّر  ف اسزقل إسر زقجدن  سذسؾ انف  ف لرط منو قمَّْير  سدن سـ ييأ لف 

 نوَّقر هذا اس مؿ  ندنللتـ يْؿ سدن"م قلينن "نمَّ  رابنال قزف اسني   يقاجددن
قيمجتػػر لػػ  هػػذا اسنيػػ  ذاػػن  انػػف َّرال اسقيػػنَّل قمروػػو بتػػر نيػػؿ اسمظػػقال 
قاس اننُ سَّى   َّقمو " اس نوقر نػف بػن ر " لدػق إذ يمػرض  يػدَّ م قيػؼ زقجػو 

 قيػؼ بػرض إين   ف قبّن  اسِ ر قطقسو إسػر اسمػن ر  ق طقرمػول يضػرا ندػذا اسم
اسمنئطل قسـ يتم   إسيو   ألف ينيمو مدقف بتيػو  جنندػُ اػؿ اس  ػنقؼ ق بليػنال اػؿ 

 مْنيؿ اؼ اسمن ر ؟!!                     اس  نطرللايؼ إذا انن  ينيمو ه
قلػػ  اسممنيػػر بػػف اسِػػ ر ننس وَّر"اسِػػ نر" مدقيػػؿ قممظػػيـ  ػػف يػػأف ذساػػـ 

اس وػَّر لػ  إنػراز ذسػؾ اس منرلقاػؿ  قيَّ ممنقن  اإلضنلُ "طقؿ اسِػ نر"  ػع لاسِ ر
ذسؾ مت ي  س ن بننن  اسينبر  ف لجؿ نيؿ رضن اس  َّق  اسػذ  للوػ  بنػو لي ػن نمػَّ 

 نْقسو 
ن و   مايلػؾا قاَ  ػَّاقاى رااما َنػ   َنجا َْيػر            يا نؾا لا َنػ  َرضا ناػا  ي َّل ِا  (2َإسر 

ػػ ِا  َ ْلَنيػػؿَ ااػػؼ  اسمػػنَ َر   ن ػػو  َسما ػػ نر" قنػػيف يقسو"قاَ   ِ ل َن  طػػقؿا اس ػػق  " قيقسػػو" م  ا َ ير 
ػػػط نػػػيف اسا نسيفلميػػػث اممػػػَّ  اسج تمػػػنف لػػػ  اس نريػػػُ س ظػػػن ق منػػػر                                                                          قوػػػؿ ستمِق

                                           

(
4
 األينقيػػػؿ لػػػ  قجػػػق  اسمأقيػػػؿ ستز  يػػػر ل ممْيػػػؽ    اسايػػػنؼ بػػػف مْػػػنئؽ اسمنزيػػػؿ قبيػػػقف (

 ل َّار إمين  اسمراث اسمرن ل نيرق لَّ    4/56بنَّ اسرازؽ اس دَّ  
(
2
  313اسَّيقاف   (
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نو" متمظ ليو قرقَّ اس نر  ااَّا نػ" إف " قيير  نؼ لف مأايَّ اس نرنػ"  إف قل  يقسو"قا 
اسػػذهف ل لق  مػرََّّللق  نػػزؿ   " هنػن سػيس  نظػػقرا ليػو إسػػر مػنؿ اس  نطػا نأنػػو  ػنس

 ػف اسمقايػَّ  سيس ل  ي    ف ذسؾ اتول لػ " هننؾ ضػرقا مِا  ْمضين  اس نرل
ن ن ينظر ليدن اس ماتـ إسر منؿ  –ادذا اسمقايَّ  – ال ينظر ليدن إسر منؿ اس  نطال قا 

مروػو بتػر إذابمدػنل قمْريرهػن لػ  اسن ػقس ن ِول ق ػَّى ان منسػو ندػذ  اسمْػنئؽل ق 
 (                                 4ا ن لمِدن  ْررال لايَّال ل  ن ِول قهذا استقف اّير جَّا.ل قسو  ذاين  مِنُ " 

" بتػر  نػر" إف " " ِ يػػر" ليػو إنػراز س ػن  ْلَنػػيَؿ ااػؼ  اسمنَ ػػَر   قمَّْيـ يقسػو" َسما
لػػ  هػػذا اسمْػػَّيـ  ػػف " اسمػػقازف اسوػػقم  اسػػذ   يمنػػر نػػو اسيػػنبرل بػػبلقال بتػػر  ػػن 

 (2اإلمِػػنس قاسيػػمقر"    ييػػنرؾ  يػػنراُ لمنسػػُ لػػ  ممريػػؾ اسْتػػقا قنمػػث  ػػقال
" قيػػَّ ايػػ   بػػف بظػػيـ ممتػػؽ ن ػػس  ْلَنػػػيَؿ ااػػؼ  اسمنَ ػػػَر   قمأ ػػؿ مػػقاسر اإلضػػنلن  " َسما

        اسينبر ننس  َّق  ل قسمؿ هذا  ن ل و  ف  بلؿ هذا اسميَّ  ف اإلضنلن    
قسمػػؿ لػػ  اوػػط ن  ات ػػُ " اػػؼ" َّقف ييرهػػن اقجػػو  ػػّبل لق رلس ل  ػػن يمػػَّ  

ر زيػػُ  ػػف اسيػػنبر ل لػػنساؼ ِػػ ُ اسمطػػن  قاسنػػقاؿ ل ق ػػن يوػػَّ اسيػػنبر  ػػف اس ػػَّ  
ِقى ذسؾ  قيػَّ للوػ  بػف ذسػؾ لػ  اسنيػ  اسّػنن   ػف يوػيَّمو متػؾ ل إذ جمػؿ بتػُ 

" ا ػن ِ ر  اسذ  نِننو ِمبلير لِرمو سقبُ اسنقى يقسػو " ي   يػػر  ماػػزو ذسيػػػؿٌ لق ي  اػػؾو لِا
 ِي و  بف ذسؾ لي ن ِيأم   ف لنين                                     

 قيأم  يقسو   
 إسر ميث   ن  اس ار  ن َ ن ير          َّاَبيَن  لاَرَّ   ان ا اس  نَقَز  َجنػن. 

ننؽ  ننػ  بتػر   وقال بف ِننْو سا ػنؿ االنْطػنع نػبل إيدػنـ ل لنسنيػ  اسِػ

                                           

(
4
ػػرل  ( ل امنػػُ  95 وػػنئص اسمراايػػا ل َّراِػػُ ممتيتيػػُ س ِػػنئؿ بتػػـ اس مػػنن ل  م ػػَّ لنػػق  ِق

 نمورؼ يتيؿ   ل 4996 -هػ 4446ل  4قهنُلط 
(
2
  95 اسِننؽ   (
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    " قهذا  نن  بتر ج تُ إنينئيُ ل لت ن ا مت   اسج تمػنف   ج تُ  نريُ " م قلن
نيف اس نريُ قاإلنينئيُ لوؿ نيند ن   ألف اسمطؼ يْمضر اسمآسؼ قاسمننِػا ل نين ػن 

 ه ن  مننينمنف مننينن من ن                                                               
"  َّ اسم    ف اسغينُ إسر اس طنا ل  هػذا اسنيػ  ميػث قجػو األ ػر" َّبينػقي

سزقجو  تم ِن  ندن مراو سترميؿ  قيتمظ بتر اسينبر لنو يَّ ارر هذا اس مػؿ  ػرميف 
بز ن     " ّـ ارر  هنن ل    ميث اِمدؿ نو لقؿ ني  ل  يويَّمو مين ن ينؿ " َّب

َّقف يير   ف األلمنؿ س ن يم تو  ف " ل قيَّ اماأ بتيو   هذا اسني  ميث ينؿ " َّبين
َّالال  ق مػػنف اّيػػرال ي جرهػػن اسيػػنبر لػػ  يوػػيَّمو ن ػػن يمػػقا ـ  ػػع منسمػػو اسن ِػػيُ 
قاسيمقريُ   ن ي يط استّنـ بف  َّى مزنو قا َّ  اس مم ؿ ل  وَّر   ف جرا  بز و 
ف انف يمظنهر ننسم نِؾ قرننطُ اسجأش ل نـ زقجو   قيَّ انر بػف  بتر اسرميؿ ل قا 

 نْقسو " لاَرَّ   ان ا اس  نَقَز  َجنػػن." لدػق رميػؿ  ػر قوػما ل قيػَّ ايػ   اساننيػُ اسرميؿ
 بف هذ  اس رارال قمتؾ اسومقنُ                                

قل  اوط ن  ات ُ "  ن "  ن يقمر نمزال قنَّرال هذا اسمنور اسميق  ل  متؾ  
يؿ اسمقريػُ ننس ػن  اسميػنال األ ناف " اس  ػنقز " ل قسمتػو يريػَّ  ػف قجػو نميػَّ بتػر ِػن

ن ِدن ل اسمينال اساري ُ اسم  يط   إسيدن ل لنس ن  ر ز اسمينال قيػرينندنل قهػذا سػيس 
  ف اس ن  اؿ ي   مي                                -ِنمننو –ننَّع لَّْ جمؿ ار 

قل  إيّنر اسممنير ننسج ع ل  يقسو  " اس  ػنقز " إنػراز سطػقؿ اس ِػنلُ قنمػَّ  
ُ  قاإلضنلُ "  ن  اس  نقز " إضنلُ بجينُ يت ن يمنر ندن ل   ّؿ متؾ اس ػقاطف اسيْ

اسومرا  اسْنمتُ قرن ن اسْنمتُ ل ق ػن ِػ ي  نػػ "  ػنزال" إال  ػف نػنا   ل إذ اس  نزال ه
 اسم ػػػػػػػناؿ ل لنسػػػػػػػذ   ي ػػػػػػػرل  ندػػػػػػػن ميػػػػػػػن يمػػػػػػػَّ لػػػػػػػنئزا نمينمػػػػػػػو ل بتػػػػػػػر يػػػػػػػرار 

ػػتيـ اس  مػػنلر"  ِ ن ػػن اس (ل قسمػػؿ  ػػف لنػػرز  ػػن يدتػػؾ بػػننر 4 " يػػقسدـ ست تػػَّقغ ِػػتيـ قا 
                                           

ـ يممْيػؽ    تيػػؿ إنػػراه -(  اس  وػص ألنػػر اسمِػف بتػػ  نػف إِػػ نبيؿ اس مػػرقؼ نػننف ِػػيَّ  4 
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اس يػػنل  هػػق انْطػػنع قانمػػَّاـ  ينهدػػن ل ق ػػف هنػػن لمػػر اسمجػػا  ػػف إضػػنلُ اس ػػن  إسػػر 
 اس  نقز            

قاسممنير ننسمنؿ "  جنن. " ايؼ بف طنيمػُ قمػنؿ ذسػؾ اس ػن  لدػق  ػن   ِػف 
طم ػو  قريـ ذسؾ لنسينبر راض اؿ اسرضن لف يػرَّ  ػن  متػؾ طنيممػو ق رارامػو قاراهػُ

سطقؿ راقنولقسيس ذسؾ اِممذانن سو قساف ألف ذسؾ هق اسِنيؿ قاسطريؽ األقمَّ اسػذ  
يقوتو إسر نغيمو ميث اسارا ُل قميث اس ن  اسمذا اسن يرلقذسؾ  ن ايؼ بنو يقسػو 

"ل قيِمننط  ف قرا  هػذا اسنيػ  نمػَّ  " ل  اسيطر اسّنن إسر ميث   ن  اس ار  نَ  ن ير 
س ن  اآلِف يوونلقال يانَّ يِيغو ل بل ل  اس ػن  اس مػيف نظر اسينبر لدق يمجرع ا

 اسونل                                            
" هػق   ق ن ور  نو اسينبر ل  يقسو اسِننؽ " إسر ميث   ن  اس ار  نَ  ن ير 

ينيمػػػو  ػػػف هػػػذا اسرميػػػؿ اس ػػػر ل قيمػػػَّ يقسػػػو ذاؾ اننيػػػُ بػػػف اسرامػػػُ قاسمػػػزال قاسغنػػػر 
سمؽ لف اسينبر يننؿ نيف هػنميف اسانػنيميف استمػيف للوػممن بػف طنيمػُ قاسمظقال    قا

 اسن قس إسر اس مننُ األِنسيا  ف لِتقا رمتمو قاسغنيُ  ندنل قال ي    لف اس ْننتُ
 هػذا مِػندن لِػرار  ػف قسمػؿ  نِننُل ِ مُ اسابلـ ل  لمرَّ اسطنعل إسيدن يْقَّ ميف
نػراز اسمْػنئؽ مجتيػُ بتػر ممػيف لندػن  ذسػػؾ اساػبلـ لػ  مأّيرهػن سدػن لف ا ػن ل منَّندػػن قا 
 قمضػنرندن قمجنقرهػن اس مننيضػن ل ج ػع لػ  مجػَّ   ػن قهػذا َّائ ػنل  مدن يجرى اسذ 
ّػػنرال مػػقمر  ػػف قاسػػن س اسمنػػنرال لػػ   يػػَّرال األِػػتقا ممطػػر اس وقوػػيُ قهػػذ         قا 
 هػذ  قرا   ػن يمِػا مػيف ق ّػنرا  ِػم زا ياػقف اأنو اسمسل قويرقرال اإليْنظ بتر
 اس مغػػػػػنيرال ي  دػػػػػن بتػػػػػر يّنػػػػػ  قهػػػػػق قمجنذنػػػػػن ل وػػػػػرابن   ػػػػػف يضػػػػػن اس منن

( قهؿ هننؾ مننيض لنرز  ػف  ػن  اس  ػنقز اآلِػف ل ق ػن  اس ار ػن  4قاس مننيضُ" 
                                                                                                           

 ـ 4996هػ 4447 -ط لقسر –نيرق  َّار إمين  اسمراث اسمرن  -4/478ج نؿ  
  288 -286اسَّْيـ    األَّا ل  يرا ال (  ينظر4 
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هذا قيَّ ِػنؽ اسيػنبر  ػن ِػنيو لػ  هػذا اسنيػ   ػف طنيمػُ  اسمذا اسن ير اسريراؽ ؟!
                                                رمتمو قاسغنيُ  ندن نطريؽ إيجنز اسْور                     

 قيقسو   
ـا  قل متَػس   ُا  األين ِا تل    يػر   يَّرهف  ف س  ميث إسر         لنَمؾ     

ػػط نػػيف اسا ػػنسيف ل ميػػث ام ْػػ   لمػػر  قوػػقال ننسنيػػ  اسِػػننؽ لنيند ػػن مِق
ف اػػنف اسنيػػ  اسِػػننؽ يػػَّ اِػػمدؿ نػػن  أل ر اسج تمػػنف لػػ  اإلنيػػنئيُ س ظػػن ق منػػر ل قا 

  " لْػػػَّ مػػػذؼ لػػػ  هػػػذا اسنيػػػ  اس مػػػؿ اسِػػػننؽ ن ِػػػو قاسمْػػػَّير " قَّبينػػػ  " َّبينػػػ
ل ػػمتس    اس  اسنيػػ    ل ػػ  اساػػبلـ إيجػػنز ننسمػػذؼ ايػػؼ بػػف ذرقال ايػػمَّاَّ  قيػػؼ 
اسػػقَّاع قاإلينػػنع نػػو   ل ػػ  هػػذا اإليجػػنز  تمػػظ ن ِػػ  َّييػػؽ لنػػنف بػػف متػػؾ اسن ِػػيُ 

ُ ننربػُ  ػن ليػو  ػف وػراع مػنَّ نينػو   قاسيػنبر يوػقر نَّيػ اسْتُْ اس مقمرال اس مذنػُ
قنيف األينـ قمْتندن قيَّرهن نو ل ايؼ بف جننا  ف هذا اسموقير اس مؿ " ل متس " 
ن منر لِمتا ل لدق يريَّ لف يِمتا األينـ اِمبلا  ونرع يجنع لنمؾ ندن إسر  ػف 

       بنَّ  ل نف ق نمُ ل يجير   ف لف مغَّر نو متؾ األينـ
ل ػػمتس " يايػػؼ بػػف اسمجػػََّّ قاالِػػم رار سدػػذا اس مػػؿ قاسممنيػػر ننس ضػػنرع"   

سػػَّى اسيػػنبر  ػػع متػػؾ األيػػنـ اسْنِػػيُ بتيػػو قبتػػر لِػػرمو ليػػَّ اسِْػػقال ل ل ػػ  هػػذا 
اسمجػػََّّ قاالِػػم رار  زيػػَّ  ػػف اسوػػراع قاآلالـ ستيػػنبرل قاأنػػو يِػػممذا يِػػقال األيػػنـ 

يبل دن ل  ِنيؿ اسقوقؿ إسر  ف يجير   ف يِقمدن قيَّرهن قبذاننمدن                 قا 
ـا  قيَّ اماأ انف َّرال بتر اسمينيو ننس وَّر ميث يقسو " قل متَػس   ُا  األين ػ ِا تل    

" قل  اسميػنيو ننس وػَّر إراَّال اس ننسغػُ ل قايػؼ بػف  ػَّى يقمػو قيػَّال نأِػو  للنَمؾ 
ُا  ِا تل " لم   وػقرال هػذ  اسيػَّال قذاؾ اسنػأس لمػـ موػقير قاإلضنلُ ل  يقسو "     للنَمؾ 

" َّالسُ بتػر َّقاـ قّنػن  يػجنبمو ق َّْرمػو متػؾ  قل  إيّنر ويغُ اِ ـ اس نبؿ" لنَمؾ 
ننسيَّال قاسنأس ل متؾ اسم  للوم    قيَّ لبننو اسمنقيف ليو بتر إطبلؽ نغ ن  مقم
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 بندن   رَّا  اسينبر ل  وَّر اسني                                                 
ذسػػؾ  ػػف اوػػط نئو  ينػػَّققاسيػػنبر ذق ّػػرقال سغقيػػُ ققلػػرال لػػ  اس  ػػرَّا  ل  
"  ػػع ام نيد ػػن قزنػػن ل إال لف اال ػػمبلس هػػق ل ػػذ  لِػػمتا َّقف " " ا ػػمتس اس مػػؿ "

اسي    ع اقف اآل ذ  منرا ل ل ن االِمبلا لدق ل ذ اسيػ    ػع اسدػرقا نػو  ػع 
(  ألجػؿ ذسػؾ اػنف " ل ػمتس "  وػقرا لمػـ موػقير  ػن 4اقف اس ِػمتا ييػر  مػنرا 

  سػػذسؾ جػػن  اِػػـ اس نبػػؿ " لنمػػؾ " سيااػػَّ متػػؾ  ػػف يػػجنبُ قنػػأس  بتيػػو اسيػػنبر
 اسمْيُْ لي ن مأايَّ        

ّـ ي و  اسينبر ل  اسيطر اسّنن  بف ينيمو  ف مرمنسو قا مبلِو األيػنـ  
" يػَّرهف  ػف سػ  ميث سو لْنؿ"إسر إسر  ن يجير  قي نمو  ف يَّرهن قيػَّ لبننػو    يػر 

يػَّرهف " لبننػو لػ  مأايػَّ يِػقال  اسمْتػ  نإِػننَّ اسغػَّر إسػر األيػنـ لػ  يقسػو " اس جنز
ز ػنف ستغػَّر   نؿ هػ مغَّر ال – متـق  ا ن هق –لنألينـ  اس مييُ اسم  يمينهن قلهتول

   
قيمػػآذر  ػػع اس جػػنز اسمْتػػ  لػػ  مأايػػَّ يِػػقال األيػػنـ قيػػَّمدن بتػػر اسيػػنبر 

 اسمَّْيـ ميث يَّـ اسجنر قاس جرقر "  ف يَّرهف " بتر اس نمَّل اس ا ر "   ير "             
ّـ ي مـ اسينبر نيمو  غنزال ق نَّمن ذاؾ اسمن ر  نْقسو "   يػر " ل   ػننع   

ق جيػػر ل قيػػَّ لمِػػف اسيػػنبر لػػ  ذسػػؾ لي ػػن إمِػػنف ميػػث اوػػط   قزنػػن  ػػف لقزاف 
اس ننسغػػُ اس يػػدقرال بنػػَّ اسنمػػنال قهػػق " لميػػؿ " لدػػق  ػػف وػػيب اس ننسغػػُ ل قاػػأف انػػف 

ر  وػػػنر قوػػػ ن سػػػذسؾ اس  ػػػَّق  ف اإلجػػػنرال قاس نػػػع  ػػػف اسيػػػَّائَّ قاس اػػػنإَّرال يْػػػقؿ 
انسطنيمُ اسّننمُ اسم  ال ممغير قال ممنَّؿ ل قل  ذسػؾ يْػقؿ اسِػيقط  " قلميػؿ ل س ػف 

 ( 2ونر سو انسطنيمُ " 
                                           

(
4
  4/27اس رقؽ استغقيُ    (

2
ممْيػػؽ / بنػػَّ اسم يػػَّ هنػػَّاق   -لػػ  بتػػـ اسمرنيػػُ   ج ػػع اسجقا ػػعلػػ  يػػر  (  ه ػػع اسدقا ػػع (
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ّـ يمتؿ اسينبر سزقجو لنو  ن ليَّـ بتر هذ  اس ينؽ قمتؾ األهقاؿ إال رينػُ 
                 جن مُ إسر اس منس  قّ يف اسمطنين ليْقؿ                        

ػزا ا  لف   َسرااَاَنػدن             ض   فٌ  اس دنَسؾَ   طيرا َ  لَإف   َطيػر   اسجا   ا
قلمػ  "اس ػن " ممْينػن بتػر  ػن  ػر  ػف األنيػن  قيػَّ لماػـ اساػبلـ ندػن إمان ػن  

ر ر إسيو نػ" إف" ق"اِ يُ اسج تُ" سيْرر مْيْػُ ان متػ   قرنطو ندن رنطن ل ّـ لاَّ  ن
ل ّػػـ يمػػرص بتػر إذابمدػػن قمْريرهػػن لػػ  ن ػس زقجػػو ا ػػن لمِػػدن  ْػػررال ندػن ن ِػػو 

 لايَّال ل  ن ِو 
اس دنَسػػَؾ    اس  اسنيػػ  " ممنيػػر جػػرى بتػػر طريػػؽ االِػػممنرال  قيقسػػو " طيػػرا َ 

اس انيػُ ل ميػث وػػقر اس دنسػؾ اس طيػرال نإنِػػنف يضػ ف  مػنس  اسػػَّرجن   ػف ارم ػػنع 
زقجػو    متؾ االِػممنرال يتػنس اسيػنبراسَّْر  قاسيرؼ قاس نزسُ ققلرال اس نؿل ق ف قرا

لرَّيػػُ  ػػف األ ػػؿ قاسط أنينػػُلل  إف اننػػ  متػػؾ اس دنسػػؾ اس طيػػرال ِمضػػ ف سنػػن اسمػػزال 
 قاسيرؼ قاس نزسُ لمبلـ يتْؾ ق قلؾ إذف؟!                            

" طيرا  اس دنسؾ" لاَّ  متؾ اس منن  قيررمدن ا ن لف اوػط ن   قاإلضنلُ ل 
ا " لقمػػ  نمظػػـ  ػػن  نضػػو قِي قضػػو  ػػف ل طػػنر  قاػػذسؾ لػػ  وػػيغُ اسج ػػع" طير 

 س ااَّ زقجو    ط أنُ"ض   ٌف"بتر قزف" ل م ٌؿ"َّقف"ضن نن " ّبل  نػ إيّنر اسممنير
 ػػف يػػَّرهف   يػػر"قنيف   اسنيػػ  اسِػػننؽ"إسر ميػػث سػػ  لػػ " قنػػيف يقسػػو" سػػ  

 زيػَّ س ػػ   قلػ  ذسػػؾ يقسػو "سرااندػن" لػػ  هػذا اسنيػػ  اسم ػن   ػػف اس ػماتـ إسػر اسغنئػػال
ستػػزقل ل قاسممنيػػر ننسغنئػػا ايػػؼ ليضػػن بػػف لف ضػػ نف راػػقا اس دنسػػؾ اس طػػرال اسمػػزال 
قاس اننُ سيس مارا بتيولنؿ ساؿ  ف يراندنلقاأف  ن لقرَّ  مْيُْ اقنيػُ ّننمػُ ق ػف 

ّػػػػـ يزيػػػػَّ انػػػػف َّرال  ػػػػف جربػػػػػن  اسط أنينػػػػُ قاسّْػػػػُ قاألريميػػػػُ سمػػػػنؿ زقجػػػػػو                  
ػػػيْ  زاَّ اسنيػػػ  يػػػقال قنيف" طيرا "ق" طير" جنػػػنس نػػػنيص ايػػػؼ بػػػف جػػػرس  ِق

                                                                                                           

 َّ      – ور  –اس امنُ اسمقليْيُ  – 3/75 
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بتػر اسوػَّرل  اسمجػز  رَّ هق ننن  بتر سقف نَّيم    ر الِي ن قلف اسينبر قمرانطنل
 لانف سدذا اسني   ف اسجزاسُ قاسْقال قاألِر  نسو                              

 
************** 
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 املبحث انثاني
 (11-9األبياث) انشضيع. فهوًط صًخو ًداع مشيذ ًتصٌيش ًصف
 ليْقؿ ل  لنين  مْطر لِر قسقبُ    

ستػػػػػقَّاَع قيػػػػػَّ هاػػػػػػ ان   ػػػػػن ماػػػػػَّاانا  ل  (4قسا  
 

   ٌُ ػػػػػػنلَر ا  ندػػػػػػن لن ػػػػػػ َليػػػػػػػر  2َنوا  (3( قزا
 

ػػػػػػػػػقَّ اَل قاسداػػػػػػػػقى  م نانَيػػػػػػػػَّ َن  بػػػػػػػػػدَّا اس ا
 

ػػػػََّ  انغ ػػػػقـ     ػػػػغير  4قلػػػػ  اس ادل  ( اسن ػػػػَّاَ  وا
 

يػػػػػػ     (7 قسا لظػػػػػػو  (6 اَ ن رجػػػػػػقَع اسَ طاػػػػػػن(5 با
 

نيػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػقااَ  اسنو  ػػػػػػػػػػقَس  ا يػػػػػػػػػَع لاهل  َن اقل
 

ٌُ                َّا ل ػػػػماناػق لا   نػقعا اسْتقَا ق  د   ر ٌع  م قلاػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػقر  8سػػػػػػػػػػو لاذل  ( قن م 
 

َضػػػػػػػعٌ 9لاػػػػػػػؿ      اػػػػػػػَّااالَ اسمرائػػػػػػػَػَا    (   رل
 

ي ػػػػػػناَل اس مػػػػػػنِف ظيػػػػػػر   ا ػػػػػؿ    ما  (41قا
 

ػػػػيل   يػػػػ يعا اسػػػػن     لَس ليػػػػو قيػػػػنَّاَن باوا
 

ػػػػػػػػػػػػػراى قناػػػػػػػػػػػػػقر    ِو قااٌ  َسَمػػػػػػػػػػػػػَّل َا اس  را
 

َؽ ن  قها ا ل   نن   اسي قل ػػػَر اس ػػػػراَؽ مطيػػػر  42جػػػقاَن      ( ندان44قطنرا جا  ( ػػػف ذ بل
 

                                           

(
4
 ه ن يد ق ه قا قه قال ل قاسد ق   اسذهنا ل  اسدقا   اسِننؽ  ه ن(  (

(
2
 لنُ   مأق    اسِننؽ   لنف(  (

(
3
 اسزلير  لف ي ؤل اسوَّر ي ن ّـ يزلبل نو  اسِننؽ  زلر(  (

(
4
نلغ ق  (  ـ   اسذى ال يرلع طرلو إال إذا ِ ع نغنـ ل و  اسِننؽ  نغـ( قاس ا

(
5
 باَي ا ل  اس نطؽ بين   مور  اسِننؽ   بين(    (
  رجقع اس طنا   جقانو قر َّ  اسِننؽ رجع(  ( 6 
 هننؾ رقايُ " قسمظو " نَّال  ف " قس ظو "   ( 7 

(
8
  م قلُ   مطقؼ نو قمماؼ بتيو  سِنف اسمرا  م ؼ(  (

9
 مرائا   بظنـ وَّر اس رلال  اسِننؽ مرا( اس ( (

(
41

 اسظئر اس رضمُ ل قاذسؾ اسم  مرضع يير قسَّهن اسِننؽ ظئر(  (
(
44

 ه   اسي   ه من   مطنير س  مو  اسِننؽ  ه  ( (
اسضػتقع   ػن يتػر اسظدػر  ِػ ي  نػذسؾ ق (اسجقان   لقائؿ اسضتقع مم  اسمرائػا   ػن يتػر اسوػَّر 42 

 ( سجنقمدن بتر اسْتا اسِننؽ جن 



 

  

 

 
ػَطت       ِل ْا ُ  انػػَف َّار ال اس                                              / َِّػقي  بنػػَّ اس مػز  م ػػَّ  م ػػََّّ "     َّراِػُ نبلييػػُ " هػػػ 424رائيػ

 

 

2492 

ي ػػػػػػقرا. لَإن َنػػػػػػػػ  ػػػػػػػ ل َ ن ػػػػػػ  يا َّ با  سػػػػػػَئفل قا
 

َقهان    تاػر بازل اَم   ف ياجل  ( ساغاي قر  4با
 منقسػُ إينػنع زقجػو ننسرميػؿل قمجيػـ اس  ػنطر  نمَّ لف انمدر اسينبر  ف  

قاألهقاؿ ل نغيُ اسِػاََّّ قاس ار ػُ ل يػرع لػ  موػقير  يػدَّ اسػقَّاع قاس ػراؽ سزقجػو 
 قط تو اسرضيع ل ليْقؿ  

ستػػػػػػػػقَّاَع قيػػػػػػػػَّ هاػػػػػػػػػ ان  ػػػػػػػػن ماػػػػػػػػَّاانا  ل  قسا  
 

َليػػػػػػػػػػػػػر    ٌُ قزا ػػػػػػػػػػػػنلَر ا  ندػػػػػػػػػػػػن لن ػػػػػػػػػػػػ  َنوا

 

ػػػػػػػػػقَّ اَل قاسداػػػػػػػػقى  م نانَيػػػػػػػػَّ َن  بػػػػػػػػػدَّا اس ا
 

                                         

ػػن مػػَّان       اسػػ  اسنيػػ  " ن ػػن ينتػػو   لػػنتمظ لف انػػف َّرال قوػػؿ يقسػػو " قس  
ط نيف اسا نسيفل ميث اممَّ اسنيمنف ل  اس نريُ س ظن ق منر ل قسػـ ياػف  مد ػن  ستمِق
 ِنا يْمضر اس وؿ نيند نل لدننؾ  ننِنُ يقيُ قرانطُ ج م  نيند ن ل  اس منر 

اسمػزيف نأِػتقا اسيػرط   ا ن نتمظ لنو نَّل ل  موقير  يدَّ اسقَّاع اسنػنا 
ػػن ػػقَّ الَ  بدػػَّا  ستقَّاَع      م نانَيػػَّ َن  ماػػَّاانا ل  ميػػث ينؿ "قسا   قاسداقى"قبنػػَّ لَّنػػر مأ ػػؿ  اس ا

س نَّال لمؿ اسيرط " مَّان " ع ذاػر ات ػُ "اسػقَّاع" ييػمرؾ ن زيػَّ األِػر قاستقبػُ ينػؿ 
                                         اسجقاا              ج  

ستػػقَّاع ل   قلػػ  اساػػبلـ مػػذؼ ست ِػػنَّ إسيػػو ل إذ اسمْػػَّير " قس ػػن مػػَّان  هػػ 
يااَّ  لقاسِينؽ قاس ْنـ يمضَّاف ذسؾ اسمذؼ لنسمزف قاألِر يَّ نتغن ننسينبر  ن نتغن

نلرَ  ها ان ذسؾ اسج تُ اسمنسيُ "قيَّ ٌُ  يا ندن َنوا " لَّْ انف ا لن   مم ظن ننْيُ  سينبرقزاَلير 
 ػف  إال لف مأقهػن قزليػرا وػَّرا ألجؿ متؾ استمظػُ سمظػُ اسػقَّاع اسموػينُل  ف اسونر
اػنف  مم ظػن نػو  ػف اسوػنرللطنش سنػو قابموػر لػااَّ    قلػ   بنو  ػن زقجو لذهنن

 إِننَّ إذهنا اسونر إسػر األنػُ قاسزليػر  جػنز بْتػ  ببليمػو اسِػننيُ ل قلػ  ذسػؾ  ػن
 سزقل بتر لراؽ زقجدن         يااَّ قيوقر يَّال مزف ا

                                           
4
 اسِننؽ يجن(  مزندن    ((
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قاسينبر مريص بتػر إنػراز قمأايػَّ م نوػيؿ سمظػن  اسػقَّاع  ػف لجػػؿ ذسػػؾ  
 بػنر نػ" يَّ" اسم  للنَّ  اسممْيؽ                                              

َّيػُ ممنيريػُ للوػم  بػف  - ّبل –قل  اوط ن  ات ُ " ه ن " َّقف "ذها" 
( 4استِنف نجَّ " ه ن " ن منر  اسػذهنا لػ  اسدػقا    ّرال ل ل ّرقال اسينبر استغقيُ اس

قسيس  جرَّ اسذهنا لمِا ل ل ن يذها لمِا يَّ يمقَّ  رال ل رى ل ل ن اسذهنا ل  
اسدػػقا  هػػق ذهػػنا نػػبل بػػقَّال قال رجمػػُ ل قهػػذا   ػػن يِػػم نَّ  نػػو ن ػػنَّ وػػنر  ل قبػػَّـ 

                   اسمزيف                          مجتَّ  ل  هذا اس قيؼ اسننا
نلرَ   ٌُ  قاسمَّْيـ ل  " َنوا " لقمر نمنجمػو اسيػَّيَّال  يا ندن" بتر يقسو " لن ػ َليػر  قزا

إسػػػر اسوػػػنر لػػػ  هػػػذا اس ْػػػنـ ل قايػػػؼ سػػػو ذسػػػؾ قيػػػَّ لطنمػػػ  األنػػػُ قاسزليػػػر نػػػو ؟!            
ٌُ" للوػػ  بػػف بظػػـ هػػذ  األنػػُ ل ا ػػن لبننػػو بتػػر إطػػبلؽ نغ ػػن   قاسمنػػقيف لػػ  " لن ػػػ

 ِر قاسمِرال اسم  لس   نو                                                   األ
" لنػنف بػف نػراايف  ػف اسغػـ مِػاف لػااَّ زقجػو  ػػف  َليػػر  قاسممنيػر ننس وػَّر" زا

 جرا  إببلف رميتو بندن                                                               
نلرَ  ها ان قيقسو "قيَّ ٌُ   ندػنيا  َنوا " لن ػ َليػر  ابمػراض نػيف لمػؿ اسيػرط لػ  لقؿ  قزا

ػقَّ الَ  بدػَّا  قنيف اسجقاا ل  لقؿ اسني  اسّنن " م نانَيَّ َن  ستقَّاَع" ماَّاانا ل  اسني  "قسا  ن  اس ا
لف مػػا زقجػػو سػػو  نْطػػع  –ن ػػن مػػقا   ػػف ناػػن  نبلييػػُ ل ػػرى  –لاػػَّ نػػو قاسداػػقى"

بندػػن قنمػػَّهن بنػػو  قيػػَّ اِػػمدؿ  اسنظيػػرل ا ػػن لاػػَّ نػػو  ػػَّى مِػػرمو قا ػػَّ  سرميتػػو
اسينبر جقاا اسيرط ننس ضنرع "مننيَّن " مأايَّا قمْقيُ سرانطػُ اسمػا اسمػ  نيند ػنل 
ا ن لننف بف اِم رار قمجََّّ  ننيَّمدن إيػن  نمػذار  قَّمدػن قهقاهػن قال ي  ػ  لف لػ  

 ِػنْ  اإليػنرال إسيػو  ػف قيػقؼ اسيػنبر اوط ن  اس مؿ" مننيَّن "َّقف يير  يااَّ  ػن
 رقال سغقيُ ق مجـ ّر ي َّانو ننس  رَّال اس ننِنُ ل  اسِينؽ قاس ْنـ اس ننِنيف بتر ّ

                                           

 (   نَّال   ه ػن  4 
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(ل 4  وػػقم  ل  لنس ننيػػَّال  ػػف اسنيػػيَّ  قهػػق اسوػػق لل  ِػػأسمؾ نػػنر نرلػػع نيػػيَّ
ليو  ػف قوػقؿ  يػدَّ اسػقَّاع إسػر ذرقمػو  قاوػط ن  ات ػُ "بدػَّ" هنػن  قل  ذسؾ  ن

ضػػنلُ اسمدػػَّ إسػػر اس ػػقَّال   ػػن يتْػػر جػػبلال ق دننػػُ بتػػر ذسػػؾ اسرنػػنط اسػػذ  نين د ػػن  قا 
 يااَّ قيْرر متؾ اس منن    

ق ف ننلتُ اسْقؿ لف ل  ننن   يدَّ اسقَّاع بتر اسيػرط قاسجػقاا  ػن يضػ   
 بتر اس منن   ف اسوَّؽ قاسمأايَّ  ن يض    

قيوػػقر سنػػن اسيػػنبر جنننػػن   ػػر  ػػف  يػػدَّ اسػػقَّاع ل ليممػػَّث بػػف رضػػيمو 
 ليْقؿ   

غير   اسن َّا َ   انغ قـ   اس ادلََّ                قل                              وا
يقسػػو " قلػػ  اس دػػَّ "اسػػقاق سبلِػػمئننؼ ل لػػنسابلـ هنػػن بػػف جننػػا جَّيػػَّ  ػػف 

  يدَّ ذسؾ اسقَّاع اس  مـ ننسيجق قاألمزاف                                               
اسوػغير ل ػنزاؿ  قمَّْيـ اسجنر قاس جرقر ليو إيػنرال يقيػُ إسػر نيػنف مػنؿ هػذا
اسن ػَّاَ " سيااػَّ  ػن  ل   دَّ  سـ يَّر  ن يَّقر مقسو نمَّ   قلمر اس نمػَّل اس ػا ر"  انغ ػقـ  

يرلػع طرلػو إال إذا ِػ ع وػق   لننف بنو اسجػنر قاس جػرقر اس مْػَّـ ل لدػذا اسط ػؿ ال
"  جػنز ببليمػو اس نبتيػُ لميػث لِػنَّ اِػـ اس  مػقؿ "  بْتػ  ل و   قل  يقسو " نغػـق

ياػقف  نغق ػن ستنػَّا  نػؿ نني ػن سػو ل  ر ض ير اسط ؿ اسرضيع ل قاسط ػؿ ال نغـق " إس
قيػػَّ ايػػؼ ذسػػؾ اس جػػنز بػػف ضػػمؼ مػػنؿ هػػذا اسوػػغيرل قاسيػػنبر ينوػػَّ إسػػر إظدػػنر  
ندذا اسضمؼ قاسقهف سمزَّاَّ سمظن  اسقَّاع مأججن قلقارا  قيَّ لاػَّ  اإلضػنلُ "  نغػـق 

                                  اسنَّا " متؾ اس منن  قيررمدن                     
قاسينبر يننسب ل  قوؼ ط تو ننسوػغر ممػر ساػأف  ػن ِػنيو سػـ يا ػوللجن  

 ننسقوؼ "وغير" سيااَّ  ن ير ر قيونق إسيو                                            
                                           

(
4
 استِنف   نيَّ   (
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 ق نزاس  األقونؼ ممرى بتر ذسؾ اسوغير ليْقؿ انف َّرال      
يػػػػػػػػػػػ     قسا لظػػػػػػػػػػػو   طاػػػػػػػػػػػناَ ن رجػػػػػػػػػػػقَع اس َ  با

 

نيػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػقااَ  اسنو  ػػػػػػػػػػقَس  ا يػػػػػػػػػَع لاهل  َن اقل
 

ػػػػػػػػػػػػػػػقر                َّا ل ػػػػماناػق لا   نػقعا اسْتقَا ق  د   ٌُ قن م  ر ٌع  م قلاػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػو لاذل
 

اسني  األقؿ لوؿ بف ِننْو س ن نيند ن  ف ا ػنؿ االموػنؿ لنستم ػُ نيند ػن 
َيػػ   "قاسمنسػػُ  سيػػو إذ اسمْػػَّير" ه ػػقا ينيػػُ لػػ  اسقضػػق  قاسنيػػنف  قيػػَّ مػػذؼ اس ِػػنَّ إ با

هػذا اس قيػؼ مجنػر  بتػر هػذا اسمػذؼ ل لػ   اسيمقريُ اسمزينُ اسمػ  يمينهػن اسيػنبر
قهؿ هننؾ ضيؽ ست ْنـ يمَّؿ قَّاع لا لتذال انَّ  لقهق سـ يزؿ نمَّ ط بل ل   دػَّ ؟! 

لػ  بف لدـ اس طنال ق ف اسرَّ بتيولقل   ْننتُ هذا اسمجػز قذاؾ اسَمػ و  بنجز لدق
لدػػـ  ػػػرَّقَّ اسابلـليّنػػػ  سط تػػػو لف سػػػو سمظػػن  نيػػػرا ن قايػػػع لهػػػقا  اسن ػػػقس  قمتػػػؾ 
اس ْننتُ نيف بيو ل  لدـ  رجقع اس طنالقنيف سمظو اس نير ل  لدػـ  ننيػن اسْتػقا 
قاسن قس لض   بتر اسابلـ رقنْن قم نِانل نمػَّ إنننمدػن بػف منسػُ اسمػرََّّ قاسمنػنيض 

  قيَّ  ػرل  ػف رمػـ متػؾ اس ْننتػُ اساننيػُ بػف اسم  ياننَّهن اسينبر ل  هذا اس قيؼ
 ييرهن  قيع لهقا  اسن قس  اسْتقا قاأللئَّال ل لد  ال

يػػعَ  ػػػقاا َ  قمْػػَّيـ اسجػػنر قاس جػػرقر ق ػػن اِػػممنمو  ػػف إضػػنلُ لػػ  يقسػػو "َن اقل  لاهل
" سينيف منؿ ا مونص ط تو نذاؾ اسيأفل قهق اسقيػقؼ  اسنو  ػقَس" بتر اس نمَّل "  نير 

مو متػؾ اسن ػقس  ػػف  يػنبر قلنػن  قمِػػرا  قزلػرا  ل ل يػو يوػػر بتػر  ػن اِػػمقَّب
 ستو ُ بتر اس قوقؼ يورا اَّبنئين  ننين بتر اس ننسغُ   
 اسػػػذ  ييػػػنرؾ اسوػػقم  هػػذا بػػػبلقال بتػػر  ػػػن لػػػ  ذسػػؾ اسمْػػػَّيـ  ف"اسمػػػقازف

( الِػي ن لػ  4قاسيػمقر"  اإلمِػنس  ػقال  قنمػث اسْتػقا ممريؾ ل  لمنسُ  ينراُ
  ممَّ ُ اس ينبر اس ضطرنُ األمنِيس   ّؿ متؾ اس قايؼ اس

قاسمػػؽ ل ػػن وػػقر  انػػف َّرال لػػ  هػػذا اسنيػػ  سط تػػو ق ػػن مػػقا   ػػف س ِػػن   
                                           

  451(  ونئص اسمراايا   4 
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نبلييُ ل رى ينرز ذسؾ اسجق اس  مـ ننسمزف قاألِرل قسمؿ   ػن يزيػَّ  ػف ذسػؾ ماػرار 
مرؼ "اسقاق"   س  را  ل ق ن يِممنمو  ػف ضػـ ستيػ ميف بنػَّ نطْػو لمتػؾ اسمراػُ 

مماػر  ػن مماػر  ػف  – ػع مارارهػن   ػس  ػرا   –ؽ ذسػؾ اسمػرؼ ستي ميف بنػَّ نطػ
 اسمزف قاألِر   

" يااػػَّ متػػؾ اس مػػنن  قيمضػػَّهن   قيطيػػؿ  ا ػػن لف إطػػبلؽ ينليػػُ اسنيػػ  "  نيػػر 
 اسينبر قي مو  ع ط تو ل  ذسؾ اس يدَّ اسننار ليْقؿ   

ر عٌ  سػو        ق  د َّا ل  اسْتقاَ    نقعا  ماناػق لا  ٌُ  لاذل ػقر  قن    م ػقلاػ  م 
قيَّ لوؿ هذا اسني  بف ِننْو س ن نيند ن  ف ا نؿ االموػنؿ ل إذ سػـ يػزؿ  

مَّيّو  نونن بف ط تو ل قينَّق لف  ػن للنضػو بتػر وػغير   ػف قوػؼ َّييػؽ   مػـ 
   نػػقعا  نػػنسمزف قاألِػػر جمػػؿ هػػذا اسوػػغير يرمْػػر  رمْػػر وػػمنن ليْػػقؿ بنػػو " ماناػػػق لا 

ِػانن ق مػبل سػو  –ق اننيػُ بػف يِػنقمدن قه –اسْتقَا" لَّْ ونر  اسْتقا اس  نقبُ 
قل  ذسؾ إينرال يقيُ س ن بتيو منؿ ذسؾ اسوغير  ف جرا  قَّاع قلػراؽ لنػق  سػو ل  ػن 

 َّبن لومنا متؾ اسْتقا اسْنِيُ لف مممقيو قمجمتو ل  ِقَّاقا  يتقندن       
 قلػػػػ  اسممنيػػػػر   لقبنػػػػر ننس نضػػػػ  " منػػػػقل " سّنػػػػق  قمْريػػػػر ذسػػػػؾ األ ػػػػر 

ػؿ ببليمػو اسجزئيػُ ل إذ سدػذا اسجػز  قهػقنػ " اسْتقا "  اسْتػا اموػنؿ قّيػؽ  جػنز  ِر
نػػنس منر اس ػػراَّ ل لنسيػػنبر يريػػَّ مْريػػر لف مػػنؿ وػػغير  بنػػَّ لػػراؽ قاسػػَّ  سػػو جمػػؿ 

ػاننل قال بجػا لػ   اقفلومنا اسْتقا اسجن َّال اسْنِيُ مرؽ سمنسو لم سو  قطئػن ِق
يػ نؽ قمػرمـ   قيقسػ ر عٌ  سػو و " ق  د ػَّا ل ذسؾ إذ اسِينؽ ِينؽ مػزف قا ػَّ قلِػر قا   لاذل

 ٌُ " لمر  قوقال نْقسو اسِػننؽ " ماناػػق ل  م قلا قر  اسْتػقَا" س ػن نيند ػن  ػف  ِا  نػقعا  قن م 
ط  ام نؽ ل ميث ام ْ  اسج تمنف ل  اس نريُ س ظن ق منر  ق ف ّـ انف اسقوؿ ستمِق

  رزؽ نػو وػغير   ػف م ػنقال قبطػؼ  نْطمػ نيف اسا نسيف ل قهذا اسقوؿ لقمػر ن ػن
اسنظيػػرل ميػػث انمػػزع مػػا لوػػمنا اسْتػػقا اسْنِػػيُ لقاِػػممنس  األذرع قاسنمػػقر سػػو 
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  دنَّا                                    
" ننسننػػن  ست جدػػقؿ سمػػَّـ ممتػػؽ اسغػػرض  قيػػَّ بنػػر اسيػػنبر لػػ  يقسػػو "ق  د ػػَّا ل

ل  ن ف ينـ ننسمطؼ قاسمنق بتر وغير لإذ يرضو ّنق  موػقؿ اسمطػؼ  –ننس نبؿ 
سو لمِال ق  ن ال ي    هنن مجت  اسَّيُ اسممنيريُ النف َّرال ل نَّا ذسػؾ لػ  قاسمنق 

مرميا قرقَّ ذار األلمنؿ ل لنمَّ ذار  اس مؿ "ماناق لا" اسذ  ايؼ بف متػقؿ وػغير  بنػَّ 
" قاس دػَّ هػق اس ػراش ل قال يْػنؿ ست ػراش  لهؿ متؾ اسْتقا اسْنِيُ لمػر ننس مػؿ"   د ػَّا ل

(ل قاس منر   لف وغير  نمَّ لف لنزسو لوػمنا 4يئن ِدبل "  دنَّ إال إذا انف قّيرا قط
اسْتقا اسْنِيُ  اننُ ل  يتقندـ ل ونر  لذرع قنمقر  دنَّا قّيرال سو  قيَّ للوم  

" بف اّرال اسمنط يف  قر  ر ٌع"ق"ن م   ويغمن اسج ع ل  اؿ  ف" لاذل
"ٌُ  قاسمننيُ ننسوغير نتغػ  اسغنيػُ لنػنف بػف ذسػؾ قوػؼ األذرع نأندػن " م قلاػ

( قبتػر ذسػؾ اس منػر 2ل  لف هذ  األذرع ممَّؽ نوػغير  قمطػقؼ نػو قمماػؼ بتيػو  
ياقف ل  اسممنير  جنز بْت  ببليمو اس نبتيُ ل ميث لِنَّ اِػـ اس  مػقؿ " م قلػُ" 
ن ن ماقف منلُ سغيرهن قسذسؾ جػن   إسر ض ير "األذرع" ل قاألذرع ال ماقف  م قلُ ل قا 

ماػػراى ُا  يقسػػو ممػػنسر "قا َئااػػ ػػنل يفا  اسل ابلا ؿ َ ػػفل  ما ػػقل َش   اآليػػُ"  ما اسلمارل ( قلػػ  ذسػػؾ انيػػر 3َِ
 بننيُ سوغير  

" مْقلػػُ " نػػَّال  ػػف "  م قلػػُ"   هػػذا قهنػػنؾ رقايػػُ ل ػػرى سمتػػؾ اسات ػػُ هػػ
( قذسػػؾ هػػق هيئػػُ األذرع بنػػَّ م تدػػن ذاؾ 4قاس منػػر مينئػػذ للذرع  نمنيػػُ  تقيػػُ  

 ؿ  ف اسّننيُ س ن مض نمو  ف اسط ؿ ل قاسمؽ لف اسرقايُ األقسر "  م قلُ" لرؽ قلج

                                           

(
4
 انظر سِنف اسمرا    دػَّ    (

(
2
 اسِننؽ   م ؼ    (

(
3
  75ِقرال اسز ر  ف اآليُ    (
 سِنف اسمرا   بْؼ   ( 4 
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  منف ِن يُ ممننير قاسغرض اس ِقؽ سو اسابلـ                                     
ذا اػػنف قوػػؼ اسػػذراع  قلػػ  يقسو"قنمقر"مػػذؼ ست ِػػنَّ مْػػَّير "قنمقر اػػذسؾ"قا 
نأندن  م قلُ ايػؼ  ػن ايػؼ بػف ِػن ؽ اس مػنن  ل لايػؼ مين ػن مقوػؼ اسنمػقر 

 ر ؟!                              نذسؾ ل قهر لمرى قلقس
قما ف قرا  ذسؾ اسمذؼ اسمَّيَّ  ػف اسناػن  اسنبلييػُ ل ميػث إندػن ممػزامـ قال 
مممنرض ل ف لِرار ذسؾ اسمذؼ ضيؽ اس ْنـ نِنا اسممِر الضطرار  اسرميؿ   ت ػن 
زقجو قط تو اسذ  سـ يزؿ لػ   دػَّ ل قاػنف اسمػذؼ  منلظػُ بتػر اسػقزف ل قاممػرازا 

( ن منػػر لف اسات ػػُ اسمػػ  ليػػيـ بتيدػػن اسػػَّسيؿ قلدػػـ 4ننػػن  بتػػر اسظػػنهر  بػػف اسمنػػث 
 ف اسننميػُ اسنبلييػُ  –اس منر بتر لِنس قجقَّهن ن مقى ِينؽ اسابلـ يممنر بنّن 

 ذارهن   ألف اس ْنـ يْمضر مذلدن بنَّ يينـ اسَّسيؿ بتيدن                                    –
  ّـ يأم  يقسو  

َضعٌ  اسمرائَػاَ  االَ    اَّا  لاؿو  ا ؿ              رل ي ػنالَ  قا  ظيػر   اس مػنِف َِ  ما
لقؿ  ن يتمظ بتر هذا اسني  ذسؾ اسرنط اسرائع نينو قنيف ِننْو ل قاػنف هػذا 
اسػػرنط نػػػ" اس ػػن " ل قما ػػف رقبػػُ اسػػرنط ميػػث جمػػؿ هػػذا اسنيػػ  ن ّننػػُ نميجػػُ طنيميػػُ 

َّاهن لف وغير  يَّا  ػنَّال مِػمَّر  ِت ن ندن  اسينبر ل  هذا اسني  يِجؿ مْيُْ  ا 
اسمطػػؼ قاسمنػػق ل نػػؿ نػػنسب لػػ  ذسػػؾ ممػػر جمػػؿ  ػػف ال يمقيػػع  ػػندف اسمطػػؼ قاسمنػػق 

َضػٌع" قس ػن   اسمراَئػاَ  ِ    اَّااالَ  يننَّرف إسر إرضنبو قاإلي نؽ قاسمنق بتيو لْنؿ "لاؿ     رل
ربُ انف هذا اسني  ن ّننُ اسنميجُ سِننْو لمر اسػرنط نػػ " اس ػن " اسمػ  ايػ   بػف ِػ

 مرما متؾ األ قر                                                                  
ق"  ػػَّاال اسمرائػػا" اننيػػُ بػػف متػػؾ اس ػػرلال اس نم ػػُ اس مرلػػُ اسمػػ  المػػَّى بظػػنـ 

منػػأ  نن ِػػدن بػػف اإلرضػػنع لإال لف  ػػن لضػػ ن  اسيػػنبر بتػػر   وػػَّرهنل ل ػػف ّػػـ هػػ
                                           

(
4
 هػ4341 -َّار ِمنَّ  -68اس طقؿ سِمَّ اسَّيف اسم منزان      (
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  رضمن                                            ط تو  ف و ن  جمؿ   َّاال اسمرائا سو
ا ؿ   ي نالَ  قمْننؿ هذ  اساننيُ اننيُ ل رى ل  يقسو "قا " ل  اػؿ  اس منِف   ما ظيػر 

مرضػػػع ل رن ػػػن م نظػػػن بتػػػر َّقاـ  قهػػػذ  بػػػنَّال ال – ػػػف يػػػدَّ سدػػػن ننسمِػػػف اسنػػػنرع 
نػػ" ظيػر"   رضػع ليضػن الننػو لقسمػؿ اسْنليػُ اضػطرمو الِمنَّاؿ" رضػع"  هػ -مِندن

قيَّ قوؿ اسينبر نيف يطر  اسنيػ  س ػن نيند ػن  ػف مػرانط قّيػؽ لػ  اس منػر بػبلقال 
 بتر اممنَّه ن ل  اس نريُ س ظن ق منر                                         

اسمػػ  ل دػػن  قلضػػ   اسممنيػػر نػػػ " اػػؿ "لػػ  يػػطر  اسنيػػ   زيػػَّا  ػػف اس ننسغػػُ
 اسينبر قر ر إسيدن  ّـ يأم  يقسو   

يل    قاا ٌ          قينَّاَن  ليو اسن  لسَ  ي يعا  باوا ِوػراى َسَمػَّل اَ  را  قناػقر   اس
قيَّ لوتو بف ِننْو س ن نيند ن  ف ا نؿ االنْطنع نبل إيدنـل إذ سػيس ّ ػُ 
ببليُ لق  ننِنُ نيف  ن ذار  بف منؿ ط تػو قنػيف  قي ػو مجنهػو ميػث بوػر ليػو 

 ن                                            ي يع اسن سل ل ف هنن انف اس وؿ نيند 
ػػيل    " اِػػممنرال منميػػُ ميػػث وػػقر بػػَّـ  ليػػو اسػػن  لسَ  يػػ يعا  قلػػ  يقسػػو "باوا

االِػػمجننُ ستنْػػن  نجػػقار وػػغير  ننسموػػينف ل قهػػق ممنيػػر مػػ   ػػق  ن ػػن ي ػػقل َّا ػػؿ 
اسيػػنبر  ػػػف وػػػراع ن ِػػػ  هػػػؿ يِػػمجيا سػػػذاؾ اسوػػػغير قينْػػػر نجػػػقار  ل لـ ياظػػػـ 

قي ضر يَّ ن س ن لراَّ ؟ قيػَّ لاػَّ اسيػنبر مػَّقث ذسؾلميػث ايػؼ بػف ذسػؾ  ينبر  
اسػن  لَس"  مننييػُ  اِمم نؿ اس نض " بوي " قلم  اساننيُ بف اسْتا لػ  يقسو"يػ يعا 

  ع االِممنرال ل  اسنق  ب ن ي قر َّا ؿ ن س اسينبر                               
جػرقر" ليػو" يػقمر نيػَّال ممتػؽ هػذا اسػن  لَس" بتػر اسجػنر قاس  قمَّْيـ " ي يعا 

 اس َّْـ ننسمَّث ل قاذسؾ ست   االنمنن  إسيو قمور االهم نـ نو                         
قاا ٌ  قيقسو "قيػنَّاَن  ِوػراى َسَمػَّل اَ  را ػط  اس " لمػر  قوػقال ن ػن ِػنؽ ستمِق قناػقر 

نيند ػن  نيف اسا نسيف ميث اممػَّ  اسج تمػنف لػ  اس نريػُ س ظػن ق منػر ل قنيند ػن  ػن
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رائػع بػف    ف مقاـا قمننغ  قلمر هذا اسْقؿ  ػف اسيػنبر  ػف  ػبلؿ لِػتقا اِػممنر 
طريػػؽ االِػػممنرال اس انيػػُ ل ميػػث وػػقر اػػبل  ػػف اسػػرقا  قاسناػػقر نإنِػػنف يْػػقَّ  إسػػر 
 بلز ُ اسِير قاسمرمنؿ   لَّْ  ص انػف َّرال اسْيػنَّال ستػرقا  قاسناػقر  ػع لند ػن  ػف 

و اسيػػنبر يػػقال اسَّالميػػُ قاالنْيػػنَّ إسػػر اسمرمػػؿ اس منقيػػن  قلػػ  ذسػػؾ ميػػ يص ينػػرز نػػ
 قمرؾ لبز ن سَّيو  ف قسَّ قزقل                                                

" َّقف ييػػر  لنػػنف بػػف ضػػمؼ اسيػػنبر ل ػػنـ   قلػػ  اوػػط ن  اس مػػؿ " يػػنَّن
اسمرمػػنؿ لْػػَّ يػػَّا ن ّننػػُ لِػػير يْػػنَّ ل قليػػو  ػػف اسضػػمؼ قاسمِػػتيـ  ػػن ليػػو ل ل ػػ  

(ل قاػػأف اسيػػنبر هنػػن يوػػقر سنػػن 4يػػنَّ اسنميػػر ايمػػنَّ  ل  منػػن    جػػر   ت ػػو   استِػػنف
 ن ِو نأنو يجر جرا إسر ذسؾ اسمرمنؿ                                                              

قوػػػػيغُ اس ننسغػػػػُ " مػػػػَّ ا" بتػػػػر قزف " م مػػػػنؿ" قهػػػػر  ػػػػف األقزاف ييػػػػر 
 بلز ُ اسِػير قهػذا  ػن يْػقى قيااػَّ  ػن ر ػ  ( اي   بف اس ننسغُ ل  2اسْينِيُ  

 "                                                               إسيو االِممنرال قويغُ اس مؿ " ينَّن
قاسينبر ل  منسمو متؾ ينرز سنن ييئن بف مننيضػو اسن ِػ  نػيف إراَّال اسنْػن  

" قنيف َّلمو قجػر  جػرا إسػر اسمرمػنؿل ينػرز  سنػن  ػف  ػبلؿ  قااٌ "ق"ناػػقر  اسطنػنؽ نػيف "را
ف انف اسرقا  يضنَّ  اسغَّقل لتمؿ اسْنليُ ه اسم  ينَّمو إسر ذسؾ ا ن يػنَّ  اسػرقا    قا 

 قاسناقر إسر اسمرمنؿ                                                    
قاسمؽ لإف هذا اسني  يوقر موقيرا َّييْن اسوراع اسن ِػ  اسػذ  يميػن  انػف 

 ػػقزع نػػيف بوػػيننو يتنػػو لػػ  اسنْػػن   جػػنقرا الننػػو ل قنػػيف  ػػن يجػػر  جػػرا  َّرال لدػػق
 قيْقَّ  يقَّا ستمرمنؿ                                                               

                                           

(
4
 استِنف   يقَّ   (

(
2
 -294 راجمػُ َّ/ إ يػؿ نػَّيع يمْػقا    -اس مجـ اس  وػؿ لػ  بتػـ اسوػرؼ ل/ راجػر األِػ ر  (

 ـ 4993 -هػ 4443ط لقسر  -نيرق  -َّار اساما اسمت يُ
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ّػػـ ينمْػػؿ اسيػػنبر ننػػن  ػػف منسػػُ اسوػػراع اسن ِػػ  إسػػر اسمػػَّيث بػػف زقجػػو  
 ينئبل 

نن    قطنرا  ؽَ  جا ػرَ   ف جقاَن           ندان قها ا ل   ن اسي قل مطير   اس ػراؽ ذ بل َِ 
ط نيف اسا نسيف ميث اممَّا ل   ننْو ستمِق لَّْ لمر اسقوؿ نيف هذا اسني  ِق
اس نريُ س ظن ق منر ل ا ن اممَّا سم ُ  ف  بلؿ لف اتيد ن ي رل  ف  يػانال قامػَّال 
   لال قهر اسمَّيث بف قوؼ منسُ اس راؽ قوراع اسقَّاع                            

قيػػَّ اِػػمدؿ انػػف َّرال مَّيّػػو بػػف لػػراؽ زقجػػو ننالِػػممنرال اس انيػػُ لػػ  يقسػػو 
نن    جا ؽَ  "قطنر ا ليو  ف وراع ن ِػ  مػنَّ نػيف اسنْػن  قاسرميػؿ  ن " لدق ريـ  ن اسي قل

إال لف مقيو قيقيو إسر  ْوَّ   ف اسمرمػنؿ س ْننتػُ   َّقمػو يغتػا بتيػو قلػ  ذسػؾ 
                                                 مت ي  يق  ن اننُ   َّقمو سَّيو         

قيَّ ونغ ذسؾ اتو  ف  بلؿ االِػممنرال ننساننيػُ ل ميػث يػنو اسيػقؽ نطػنئر 
"ل قل  إّنػن  الـز  نن   ّـ مذؼ اس ينو نو قر ز إسيو ني    ف سقاز و قهق يقسو "جا

" ست ينو قهق اسيقؽ اِممنرال م ييتيُ لقم  ن َّى  ن يا نن   نو اسيػنبر اس ينو نو"جا
 س  َّقمو  ف ما قيقؽ   مـ ن ينبر اسمزف قاس راؽ ستقسَّ قاسزقل             

قهاذا مجتر سنن ايؼ للرغ انف َّرال بتر اسوقرال اسنيننيُ اسِننُْ  ف لػيض 
إسػػر َّرجػػُ اِػػممنسُ األيػػين   مِػػو قيػػمقر  اسجػػنرؼ إسػػر اسرميػػؿ ميػػث   َّقمػػػول

ل قنػػذا اننػػ  االِػػممنرمنف اس انيػػُ اس منقيػػُ " اسيػػقؽ "إسػػر ليػػين   مِػػُ ق جِػػَّال 
 قاسم ييتيُ  ير  ميف لبننو ل  اسنق  قاسايؼ ب ن يانو  ف يقؽ قما س  َّقمو          

نػػن     جا ؽ قينػػَّق اإليجػػنز ننسمػػذؼ جتيػػن لػػ  يقسػػو "قطػػنر ا نػػ " قمْػػَّير  اسي ػػقل َِ
اس مذقؼ  إسر   َّقمر ل قاسغرض  ف اسمذؼ يمقَّ إسر يدرال ق اننُ اس  َّق  سَّيو 

يممػنل إسػر لَّنػر إيػنرال ل قيػَّ ياػقف اسمػذؼ  ف ّػـ جمتػو اأنػو ل ػر بػنـ  متػـق الل 
سضيؽ اس ْنـ نِنا إنَّا  ِػمنَّمو اسغػن رال إسػر اسػذهنا ميػث اس  ػَّق  ل ل ػف ّػـ سػـ 
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 يْق بتر ذار                                                                              
 ف طيراف جنن  اسيقؽ نو إسر   َّقمو يوؼ سنن  قهذا اسذ  ذار  انف َّرال

ػَر   ػف جػقاَن    نداػن  ف  بلسػو منسػو هػق ل ّػـ يوػؼ سنػن مػنؿ زقجػو ليْقؿ"قها اػ ل  ذ بل
مطيػػر  " ل  لف زقجػػو  ػػف يػػَّال  قلدػػن  ػػف لرايػػو إينهػػن قانندػػن مطيػػر  ندػػن  اس ػػراؽ َِ

ميػػث  ضػػتقبدن  لػػننف َّرال يْننػػؿ نػػيف مػػنسيف ل منسػػو اس  مػػـ ننسيػػقؽ إسػػر اسرميػػؿ
اس  َّق  لانَّ يطير يقين ل قمنؿ زقجو اسمػ  لسػـ ندػن اس ػقؼ اسيػَّيَّ  ػف لرايػو سدػن 
قانندن لمانَّ مطير ذبرا قلرينل قينسدن  ف  ْننتُ نَّيمُ سمتؾ اس  نريُ اسم  لننن  بػف 

 مػقائ يف  منػنيييف قهػذا اتػو  –َّائ ػن  –لف ياقنن  يننغ بظيـ اسمننيض نيف منسيف 
اسْويَّال ل لنسيػنبر يريػَّ لف يقيػؼ   َّقمػو بتػر ذسػؾ  يوا ل  مْقيُ اسغرض  ف

ممم تدػػػن اسجنػػػنؿ اسيػػػـ  اسوػػػراع اسن ِػػػ  اسمػػػنَّ ل قمتػػػؾ اس  نريػػػن  اسوػػػمنُ اسمػػػ  ال
جبلال                    اسرقاِ  ل ل ن اسينبر اس ما س  َّقمو لتـ يأنو ناؿ هذا قلمنؾ يقين قا 

ر قمناير"جقان  "لمن  سو لف يو و نْقسو" ف اس ذ بل "لقمَّْيـ اسجنر   راؽَ َِ مطير 
ػػػر قاس جػػػرقر" ف " لاػػػَّ موػػػقؿ اس ػػػقؼ قاسػػػذبر ل  ذ بل اس ػػػراَؽ" بتػػػر اس مػػػؿ " مطيػػػر  َِ

 قسضرقرال اسيمر                                                       
رَ  قاإلضنلُ  األِنسيا  اس راَؽ"اي   بف هقؿ اس قيؼ قيَّمولقنذا ممآذر "ذ بل

ض متػؾ اس  نريػُ اسمجينػُلقاسمؽ  نلُلق ف ينتدن اس ْننتُ لػ  إنػراز ف منايرلقمَّْيـلقا 
 قوػيرقرال اإليْػنظ بتػر يػَّرال األِػتقا لإف اس ْننتُ لِتقا  ف األِنسيا اسم  ممطر

  ػػػف اس مننيضػػػن  هػػػذ  قرا   ػػػن يمِػػػا مػػػيف ق ّػػػنرا  ِػػػم زا ياػػػقف اأنػػػو اسمػػػسل
 (     4قاس مننيضُ"  اس مغنيرال ي  دن بتر يّن  قهق قمجنذنن ل ورابن 

ػػيْين قنَّابػػػُ مت ػػػ   ػػػن  ِق هػػذا قيػػػَّ لضػػ   اسمرَّيػػػَّ نيف"جنن "ق"جقان "جِر
اسنظر قميَّ االنمنن  الِي ن ل   ّؿ ذسؾ اس قطف اس قمر اس ػاّر  ّػـ يػزَّاَّ اس قيػؼ 

                                           

(
4
  288اسَّْيـ    األَّا ل  يرا ال  ينظر (
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 مَّال قمقمرا ليْقؿ انف َّرال  ِمدبل ننسِْـ اس َّْر 
َّ با ل  سَئفل  تار       لَإن َن  ياي قرا.  َ ن   قا َقهان  ف  بازل امَ  با  ساغاي قر   ياجل

قننسنظرال اسمجتػر نجػَّ هػذا اسنيػ  يػَّ لوػؿ بػف ِػننْو ل قذسػؾ نِػنا ا ػنؿ 
االنْطػػنع نػػبل إيدػػنـ ل ميػػث ا مت ػػ  اسج تمػػنف لػػنألقسر  ند ػػن  نريػػُ س ظػػن ق منػػر 

 م ّت  ل  اسني  اسِننؽ سدذا اسني  قهق 
نن    قطنرا  ؽَ  جا  مطير   اس ػراؽَ  ػرَ ذ بل   ف جقاَن        ندان قها ا ل  ن  اسي قل

 إنينئيُ س ظن ق منرل -ن مذقل نيِ  بتر ابمننر لف هدنن -قاسج تُ اسّننيُ
قهنن إيجنز ننسمذؼ َّبػ  إسيػو مػنؿ اسيػنبر اسمػ  ضػني  بتيػو ن ِػولقرن ن ضػني  

ميػث مػذل  قجقنػن إذ  يِـ  َّْر بتيو األرض ن ن رمن ل لمذؼ ج تُ اسِْـ للدق
 هاػػذا ام ػػذ انػػف َّرال  ػػف األِػػتقا اإلنيػػنئ  ييػػر(ق 4اػػنف مػػرؼ اسِْػػػـ هنػػن"اسبلـ" 

 ماػأ إللػراغ  ػن مم تػو ن ِػو  ػف يػَّال ييرمػو بتػر  اسطتن   م ّبل ل  اسِْـ اس َّْر
نػػػػػػذاؾ اسِْػػػػػػـ اس ْػػػػػػَّر ل قاسػػػػػػذ   َّؿ بتيػػػػػػو"   زقجولقيػػػػػػَّ لاػػػػػػَّ متػػػػػػؾ اس مػػػػػػنن

 ػَّى  اسِْـ اس َّْر اسبلـ" ع"إف"ق"اسبلـ"اس  مقمُ ل  جقاا اسِْـ" سغيقر" قهاذا لنرز
قييرمو بتر زقجول قهذا  منر جتيؿ لنرز  هذا اسنقع  ف اإلنين  بتر  قلن  اسينبر

 بلؼ  ن ذها إسيو اسنبلييقف  ف لف هذا اسنقع  ف اإلنين  يمننر  ف يتُ اس ننمث 
 اسنيننيُ اس ممتُْ نو لسذا له تقا َّراِمو قاسقيقؼ بنَّ                                               

                                           

 (
ؿ" قسـ ممَّْـ ج تُ يِػـ يْقؿ ونما اس غنر " قميّ ن ييؿ " أللمتف" لق "سَّْ لمؿ " لق " سئف لم 4

 ممْيػؽ/ -استنيػا بػف امػا األبنريػا النػف هيػنـ األنوػنر  ل لّ ُ ج تُ يِـ  َّْرال"  غنػر 
 " 4985-ِنَِّػُ ط -نيػرق  -اس اػر   َّار -2/644ار  م ػَّ بت  اس ننرؾل ق م َّ  نزف

 قاسِْـ اس َّْر  نػقع  ػف اسِْػـ ممػذؼ ليػو ج تػُ اسِْػـ جػقازا لق قجقنػن ل لممػذؼ قجقنػن إذا
انف مرؼ اسِْـ هق اسقاقل لق اسمن ل لق اسبلـ لقممذؼ جقازا إذا انف مػرؼ اسِْػـ هػق اسنػن  " 

 َّ    -بيرال اس ن ُِ اسطنمُ –اس منرؼ  َّار -2/512ينظر اسنمق اسقال  / بننس مِف  
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نػػف َّرال يْػػقؿ " قار سػػئف قَّبػػ      اسػػ  اسنيػػ " لإننػػن نجػػَّ " إف" قاػػأف ا 
يرطيُ جنز ُ ق" قَّب " لمؿ  نض  نن  بتر اسِػاقف لػ   مػؿ جػـز لمػؿ اسيػرط 
ق"اسبلـ" ل  يقسو " سغيقر" قايمُ ل  جقاا اسِْـ  ألف اسِْـ مَّْـ بتر اسيرط لاػنف 

                     اسجقاا سو                                           
قاسممنيػػر ننس نضػػػ  َّؿ بتػػػر مأايػػػَّ قممْػػػؽ اسمقَّيعللدػػػق ليػػػرا إسػػػر اسْطػػػع 

ػػ ل 4نػػنسقيقع   َّ با ي ػػقرا." جػػن  بتػػر ِػػنيؿ اسمجريػػَّ   قذسػػؾ إللػػنَّال  َ ن ػػ  ( قيقسػػو "قا يا
اس ننسغُ ل  يَّال ييرمو ننَّبن  ا نؿ متؾ اسو ُ ليو ل ممر اأنو نتب  ػف االموػنؼ 

يو  لف ينمزع  نػو  قوػقؼ   ػر  موػؼ نمتػؾ اسوػ ُ  لػنسغيرال نمتؾ اسو ُ  نتغن 
بنَّ  اأندن طغ  قلنض  ن ّيتو ل  اسغيرال   قذسؾ سْقمدن قيَّمدن  قهذا يوػا لي ػن 

"  قاسمنػقيف لػ لير ر انف َّرال  ف قرائو سمنو اس  مـ سزقجو قومقنُ  قيؼ اسػقَّاع
تػر ِػينؽ اسمقَّيػع ييقرا." لبننو بتر إطػبلؽ نغ ػن  األِػر قاسمِػرال اسمػ  مِػيطر ب

 قاسمرمؿ                                                   
تار قيقسو" لَإن َن     َقهان  ػف بازل اَم  با " لمػ  " اس ػن " سػرنط اسيػرط  ياػجل ساغاي ػقر 

اسمنيِػُ لػ  وػَّر  اس مػنن ننسجزا  ل ا ن لندن وقر  اسمجتُ قاسممننع اسِػريع سمتػؾ 
                                                             انف َّرال              

قيقسو " بتر بز مر " لمر  ممرضن نيف ّننين جقاا اسيرط ل إذ اسابلـ نَّقنو 
نن   ف يجقهن سغيقر " نيَّ لف هذا االبمراض انف ال نَّ  نو  ػف يػنبر  ِياقف " قا 

ػ قهن سَّيػو ل زقل  ما قَل ٍّ اننف َّرال ل لَّْ ايؼ ابمراضو هذا بظيـ   اننمدػن ِق
يرلع  ف لِدـ اسما قاسػقَّ اسػذ  نيند ػن الِػي ن قهػق بتػر لهنػُ االِػممَّاَّ  قهذا  ن

 قاسمـز بتر اسرميؿ                                                        
                                           

(
4
  -نيػػػرق  –اسمتػػػقـ  إميػػػن  َّار – 88اسْزقينػػػ     اس طيػػػا -اسنبليػػػُ بتػػػـق لػػػ  اإليضػػػن  (

  4998ط اسرانمُل 
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االبمػػراض نػػيف طيػػن  جػػقاا اسيػػرط  ػػن يايػػؼ بػػف  مننمػػُ   جػػ  قلػػ    
 تن قس ل قايؼ يوؿ إسيدن  ف ليرا طريؽ          قابيُ  ف اسينبر ل قنور جيَّ س

قايؼ ال ياػقف انػف َّرال ذق نوػر جيػَّ ستن ػقس ل قذق  مننمػُ قابيػُ قيػَّ  
لمػَّ اسيػمرا   ينؿ بنو اسّمنسن  " اػنف نوػْع األنػَّسس اػنس منن  نوػْع اسيػنـل قهػق

                 (                                   4اس مقؿ ل قانف يجيَّ  ن ينظـ قيْقؿ"؟! 
ػر ذسػؾ   قل  اسابلـ إيجنز ننسمذؼ ل  يقسو" بتر بز مػر" ل   اسرميػؿ ل ِق

قلمػػ  اإلضػػنلُ " بز مػػ " ل  اسمػػذؼ ضػػيؽ اس ْػػنـ قاممػػَّاـ اسمػػزف قاألِػػر نػػنسن قس
 مْقيُ قمأايَّا بتر بز و اسرميؿ قاسمقَّيع  

ػي ْر قل  اوط ن  ات ُ " يجقهن " َّقف " مزندن "  ػع ام ػنؽ اسػقزف قاس ِق
ا ن جن  ل  استِنف  –سيااَّ بتر ينبريُ   م ُ ننسيمقر  تد ُ ننسممنيرل لنسيجق 

(ل ن اسمزف لدق ضَّ اسِرقر قاس ر  ل سذا  ّر ينبرنن اوط ػػن  2"اسدـ قاسمزف "  –
 (                                                      3" يجقهن" َّقف " مزندن " 

قهن سغيػػقر" ميػػث يػػَّـ اسجػػنر قاس جػػرقر"  ػػف قاسمْػػَّيـ لػػ  يقسػػو "  ػػف يػػج
ليو  ف نينف منؿ ا مونودن ننسدـ قاسمزف قاسيػجر  يجقهن" بتر " سغيقر " ليو  ن

لا ن نت   ليو متطؼ اسينبر نزقجو قاإللون  سدن ب ن يمزندػن قييػجيدن  قلف ذسػؾ 
ا بػػف ننسػػو اسنمػػُ  ا ػػن لف اسمْػػَّيـ ضػػرقر   رابػػنال ستػػقزف قاسْنليػػُ  يػػسػػـ قسػػف يغ

 "اسبلـ" ل  يقسو " سغيقر " ستمأايَّ                                          ق
قينرز سقف نَّيم  م ّؿ ل  اسمرَّيَّ قاسموَّير ميث قرَّ  ات ُ "ييػقرا" ل    

                                           

(
4
َّار اس مػنرؼ  -  4/438ممْيؽ اسيػي /  م ػَّ  ميػ  بنػَّ اسم يػَّ   –يمي ُ اسَّهر ستّمنسن   (

 ـ     4979ط ِننمُ  -ن ور
(
2
  نَّال   يجن  (

(
3
 اسِننؽ    نَّال مزف   (
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ميػق اس وراع األقؿ ققالْ  ات ػُ  " سغيقر" قهر   ػر ات ػُ لػ  اس وػراع اسّػنن ل 
ػيْ   ستنيػ  يمنػنير قاسغػرض اس ِػقؽ سػو قيَّ اػنف سػذسؾ وػَّا  لػ  إمػَّاث جػق  ِق

 قاوط ن  ويغُ اس ننسغُ " سغيقر"  ف  ِممنمن  اسمأايَّ                        لاسابلـ 
قل   يدَّ اسقَّاع نتمظ لف اسينبر يَّ ام ذ  ف اإليجنز ِنيبل ل  قوؼ   

  يدَّ اسقَّاع  ع زقجو ميث  نمدن نيمن قيطر ني  إذ ينؿ  
ستػػػػػػػػقَّاعَ  ػػػػػػػػن ماػػػػػػػػَّاانا  ل  قيػػػػػػػػَّ هاػػػػػػػػػ ان قسا  

 

َليػػػػػػػػػػػػػر    ٌُ قزا ػػػػػػػػػػػػنلَر ا  ندػػػػػػػػػػػػن لن ػػػػػػػػػػػػ  َنوا
 

ػػػػػػػػػقَّ اَل قاسداػػػػػػػػقى  م نانَيػػػػػػػػَّ َن  بػػػػػػػػػدَّا اس ا
 

                                         

نين ػػن يػػَّ ام ػػذ  ػػف اإلطنػػنا  طيػػُ لػػ  قوػػؼ  يػػدَّ اسػػقَّاع  ػػع ط تػػو لػػ  
  دَّ  ل إذ  نمو لرنمُ لنين  قيطر ني  ميث ينؿ  

ػػػػػػػغير                                           ػػػػػػػََّ  انغ ػػػػػػػقـ  اسن ػػػػػػػَّاَ  وا  قلػػػػػػػ  اس ادل
 

يػػػػػػػػػػػ     قسا لظػػػػػػػػػػػو   ن رجػػػػػػػػػػػقَع اسَ طاػػػػػػػػػػػناَ  با
 

نيػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػقااَ  اسنو  ػػػػػػػػػػقَس  ا يػػػػػػػػػَع لاهل  َن اقل
 

ػػػػػػػػػػػػػػػقر                َّا ل ػػػػماناػق لا   نػقعا اسْتقَا ق  د   ٌُ قن م  ر ٌع  م قلاػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػو لاذل
 

َضػػػػػػػػػػػعٌ  لاػػػػػػػػػػػؿ      اػػػػػػػػػػػَّااالَ اسمرائػػػػػػػػػػػَػاَ     رل
 

ي ػػػػػػػػػػناَل اس مػػػػػػػػػػنِف ظيػػػػػػػػػػر  ا ػػػػػػػػػؿ    ما  قا
 

ػػػػيل   يػػػػ يعا اسػػػػن  لَس ليػػػػو قيػػػػنَّاَن   باوا
 

ػػػػػػػػػػػػػراى قناػػػػػػػػػػػػػقر    ِو قااٌ  َسَمػػػػػػػػػػػػػَّل َا اس  را
 

قل  ذسؾ َّالسُ طنيميُ بتر يتنُ بنط مو لنن بتر بنط مػو زقجػن ل قنػذا    
راز  ػػن يانػػو ف ابم ػػَّ بتيد ػػن اسيػنبر لمننييػػن لػػ  إنػػيياػقف اإليجػػنز قاإلطنػػنا جنػػنم

 سزقجو قط تو    
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 املبحث انثانث                           
 ( 03-11األبياث) فييا. عاناه ًما املمذًح إىل سحهتو ًصف

 يْقؿ     ميث
ػػػػػػقااَ َّ     ( ماتلماَظػػػػػػ 4قسػػػػػػق يػػػػػػنهاَّاملَن  قاسو 

 

رايلػػػػػػػرااَؽ   قا تػػػػػػػػا   ا ػػػػػػػقر  2با ػػػػػػػرااَا يا    ِ  (3( اس
 

ػػػػػػػػػر  اسدػػػػػػػػنَجرا ػػػػػػػػت ط  ما ِا  (4َ  إذا ِػػػػػػػػطن ل 
 

َدػػػػػػػ  قاألوػػػػػػػيؿ  هاَجيػػػػػػػػر    جل ػػػػػػػػر  قا تاػػػػػػػر م   با
 

نان ا  مانلَيؽ  اسن ال ِل قاهل ا ناقااَرٌ   (5 قلا
ن ا   (6  َطن  اسر  لضا ماقل ِل قلا

 قاهل ا م ػقر   (7 
ػػػيلَش اسجنػػػػنَف ماتػػػقٌف  َ  لػػػ  با ػػػقل قست ا
 8) 

 

َ يػػػػػػػػر    َر لػػػػػػػ  ِػػػػػػػ ع اسجػػػػػػػػرَح وا  قستػػػػػػػذوبل
 

ػػػػػػنَزعٌ ساناػػػػػنفا سدػػػػػػن لان ػػػػػ  َ ػػػػػ ػػػػػيلـَ جا   فا اسض 
 

ط ػػػػقَا     ػػػػض  اس   تاػػػػر  ا ػػػػن قر  9قلان ػػػػ  با  ( وا
 

ؿ َ  تار ياقل َلػػػػػػػػػػػػػػػػ   قزيػػػػػػػػػػػػػػػػر   إذا َريػػػػػػػػػػػػػػػػعا    ن سو (44 اسم نانَئَؼ  (41 لَ يٌر با ػرا  إال  اس ايل
 

                                           

(
4
 اسوي َّ   بيف اسي س ِ   نو سيَّال مرهن  اسِننؽ  و َّ( (

(
2
ِ راا قاؿ ي   سو ناويص ( ؽ اس يلر   قمؤللس ا لدق رايلراؽ  اسِننؽ ريؽ( قاسر يراؽ  مارل

(
3
 يممرؾ  اسِننؽ   قر((

(
4
 ونؿ قاّر بتيو  اسِننؽ ِطن( ل   (
 (

 اسري  اسيَّيَّال  اسِننؽ  ناا( 5
(
6
 اسرين  اسيَّائَّ اسم  مم ؿ اسمراا ل  يَّال اسدنقا   اسِننؽ نر ( (

(
7
 اسر تُ يَّيَّال اسمرارال  اسِننؽ ر ض( (

(
8
  تؽ قامَّ  اسِننؽ سقف( اس مغير اسذ  ال يّن  بتر  (

(
9
  ض اس طقا   ل   قجمدن قيَّيَّهن  اسِننؽ  ضض(   (

(
41

 ينسو يقال  لهتاو ل قايمنسو  لهتاو قل ذ   ف ميث سـ يَّر  اسِننؽ يقؿ(  (
(
44

اسمننئؼ   ج ع منقلُ ل قهر األرض اسْ ر ل قاسمنقلُ  اسم  ال  ن  ندػن  ػف اس تػقا  قال لنػيس  (
لغػػقؿ اسمنػػنئؼ  ل  اس ػػبلال اسمػػ  يغمػػنؿ قيدتػػؾ  ػػف ي ػػر ندػػن ل  ػػف  اسِػػننؽ نمؼ(لقبتر هػػذا  

قيػجنبمو لػأنر يأميػو  ميث ال يػَّرى اسيػنبر لدػق اػنأل ير سدػذ  اس ػبلال اس دتاػُل قزيػر  ِػي و
 اسدبلؾ  
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ؿو  ِوراى ج  را ل َنر قاس سقل ناو  قا
ػػػػػػػ     بازل اَم (4  َِ رل ػػػػػػػَ ير  3( َسَجن ػػػػػػػنَف  2قجا ِا اَل   ( اس اػػػػػػػبلا

 

ؼ   َِ ما اس اقل انالَ  (4  قلابل
ر (5  ِاَؽ اسَّوجا  (6 ل  يا

 (6 اسَّوجار
ػػػػػََّ لػػػػػ  َييػػػػػػَؿ   ِل َئيػػػػػػر  8( اسَغياػػػػػنَض 7قَسؤل   ( زا

 

ػق  ا ل  ػقـَ اأن دن9قيَّ ما ػػػػػػقر    ( ز هلػر  اسنوج  ػػػػػَّاائَؽ م  ػػػػػَر اسما   اقاَبػػػػػا  لػػػػػ    ضل
 

ْ ط ػػػػػَا  ػػػػػػقـ  اس  ( مم ػػػػػر ااأان داػػػػػن41قَّارا ل ن ج 
 

 (43( َنَدف    ََّير  42ر (  اد.ن قااسا 44ا ا قس   

ػػػػػر اَل  ؽ  اس اجا ي ػػػػػػتا ل ط ػػػػػرل ياػػػػػَّل  ا  (2بتر   ػرؽ استيػؿ اسنديـ يميػر    ( لان ػػػػػػدان4قا

                                           

(
4
 جؿ اسي   قجبلسو    مظ و  اسِننؽ جتؿ(  (

(
2
ر  وقمر اسِننؽ  جرس(  (  جِر

(
3
ؿ اإلنػس  ػف   تقيػن  ار اسمػ  مرانػن قال نراهن اسِػننؽ اسجننف   ج ػع " جنػنف" قهػق  ػف يْننػ (

  جنف( 
(
4
االبمِػػػنؼ  راػػػقا اس  ػػػنزال قيطمدػػػن  ػػػف ييػػػر يوػػػَّ قال هَّايػػػُ قال طريػػػؽ  ِػػػتقؾ  استِػػػنف  (

  بِؼ( 
(
5
)  )  اس  نزال اسم  ال  ن  قال لنيس ندن  اسِننؽ   ـق
 ( يِؽ اسَّجر   اسظبلـ اسيَّيَّ اس طنؽ  استِنف  يِؽ ل قَّجن(6 

7
 اسغيؿ   اسيجر اساّيؼ اس تمؼ اسذ  يِممر ليو ل ق قضع األَِّ يِ ر ييؿ  اسِننؽ ييؿ(  ((

(
8
اسغيػػػػػنض  ناِػػػػػر اسغػػػػػيف  ج ػػػػػع ييضػػػػػُ قهػػػػػر األج ػػػػػُ قاس قضػػػػػع ياّػػػػػر ليػػػػػو اسيػػػػػجر  (

 قيتمؼ اسِننؽ ييض(
(
9
)  )  مقـ اسطنئر يمـق مقؿ اس ن  قيتقا إذا انف يَّقر مقسو  ف اسمطش  اسِننؽ مـق

(
41

قاػػا نػػيف اسجػػَّ  قاس ريػػَّيف يػػَّقر بتيػػو اس تػػؾ ل قهػػق وػػغير لنػػيض ال ينػػر   اننػػو اسْطػػا  ا (
 لنَّا    قمَّقر اساقااا بتيو   انظر اسِننؽ  يطا(

(
44

 ل  ااقس  ف اسنتقر  ااقس  دن  (
(
42

 مننع  اسِننؽ  قسر(  (
(
43

اس ػػػَّير  اِػػػـ لنبػػػؿ  ػػػف لَّار يػػػَّيرل قاس ػػػراَّ نػػػو هنػػػن  اسِػػػنير اسػػػذ  يػػػَّير اساػػػاقس بتػػػر  (
 نرنيف اسِننؽ َّقر( اسي
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ػػػػػػػػػػارق عٌ  ـ     َ   قاسظ ػػػػػػػػػػبلا ػػػػػػػػػػزل   قّانَيػػػػػػػػػاا با
 

ػقـَ ل م ػقر   3قيَّ ياض     (لاجل اػنفا اسنوج 
َمػػػػػػ  ػػػػػػنار طاػػػػػقلع  َه   ْاناػػػػػ ل لاف  اس   ْاػػػػػَّل لايل  سا

 

ََّيػػػػػػػػػػر     قلان ػػػػػػػػػػ  َنماطلػػػػػػػػػػَؼ اسمانَ ػػػػػػػػػػَر   جا
 

ػػػػػػػػػػػػ ا زااَجػػػػػػػػػػػػرٌ    قلان ػػػػػػػػػػػػ  َنَذاػػػػػػػػػػػػلراا   َسدا  
 

ط ػػػػػػػػػػػػقَا ناَذيػػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػو  ست     قالان ػػػػػػػػػػػػ  َ نل
 

  ػف ِػنيو  ػن  ػبلؿ  ف –يجَّ  اسينبر ِر دن  اسم استقمُ متؾ  ل اس مأ ؿ
ػػَّ  قجػػف ندػػيـ قسيػػؿ   ي ػػُل قليػػنل  قوػػمنال   زبػػُ  يػػنهَّ ِل   نيػػرا ْػػنيت يجػػَّ –قل 
 نو    ي مؾ لف قانَّ ننسينبر لسـ  طيرا ن ِين قان منال

 اس ِػػنلر اسمػػ  يمننيدػػن قلهقاسػػو اسطريػػؽل  يػػنهَّ بػػف يممػػَّث هنػػن لنسيػػنبر
 اسػػذ  ي ػػقرل اسريػػراؽ قاسِػػراا اسػػذ  يمتظػػرل اسمػػر ايػػمَّاَّ ليػػذار ننستيػػؿل ّػػـ ننسندػػنر
 اسريػن  قيػذار هجيػرل اسػذ  لوػيتو ل  اسندػنر اسقجو بتر سدينو اسذ  يمِتط قاسْيظ
 اسن ِػ ل اسقوػؼ يغ ػؿ ال قهػق مقطػأل  اسم اس نئرال قاسر ضن  مِمنيؽل  اسم اسنانن 
مِنِػو اس ِػنلر   نقؼ ليذار    مت ػُ لسقانػن لػ  بينػو يوػقر  إمِنِػن نػنس ق  قا 
 نميػث اسظػرقؼ لػ  متػؾ اس ِػنلر بتر قاِميبل   اسربا يجِـ ا ن  ممََّّالل قليانال
 قميػث األِػَّل زئيػر يم تتػو اساّيػؼ اسظػبلـ ميػث وػ يرا نسدػ ِػ ع ل  مقاِو ي َّع

 مػَّقر قميػث  ضػرا ل لػ  مَّيْػُ اقابػا امِػنف لػ  اسِػ ن  اساقااا زهر ممرايص
 اأنػػو اس جػػرال طريػػؽ يظدػػر قميػػث ِػػنؽل ندػػن يػػَّقر نتػػقر اػػاقس  ّػػؿ اسْطػػا نجػػـق

ل ج ػقف م مػر ميف اسظبلـ يرقع قميث األِقَّل استيؿ   رؽ بتر ييا لنيض  اسنجػـق
   (4اسميقف "   ندن غ ضلم

 يػَّ َّرال انػف لف نجػَّ اسِننُْ اسيمريُ استقمُ ل  اس مأن  اسمأ ؿ  بلؿ ق ف
                                                                                                           

(
4
 اس جرال   اسنينض اس ممرض ل  اسِ ن   اسِننؽ جرر( (

(
2
 يمير   اسييا  اسِننؽ يمر(  (

3
 اسغضنضُ   اس مقر ل  اسطرؼ  اسِننؽ  يضض(  ((

4
 اسّنسّػػُ ط –اس مػػنرؼ  َّار -345هياػػؿ    َّ/ لم ػػَّ اسِػػْقط إسػػر اس ػػم   ػػف األنَّسِػػ  ( األَّا(

 ـ  4958اسْنهرال  –بير 
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 يقسو  ميث اسيرط لِتقا رػػبت وػرمتم يينها  بلؿ  ف نو لسـ  ن ل  نث اماأ
قااَ َّ   ينهاَّاملَن  قسق ت          ماتلماَظ  قاسو  رايػلرااؽَ  با ِ راااَ  قا  يا  قر   اس
 يقسو   ميث لنين  لرنمُ نمَّ اسيرط جقاا سرإ قوؿ ممر

يل  َ فا  لان   سدن سانانفا         نَزعٌ  ـَ ػاسض  تار قلان          جا ن قر   اس  ط قاَ   اض   با  وا
  يقسو  ميث ل رى  رال اسيرط لِتقا اِمَّبر لف سنث  ن ّـ

ؿو بازل ام       ِورى ج  را ل َن  قاس َِ        قسق ناو  رل َ ير    َسَجن  ػػقجا ِا  نَف اس ابلاَل 
 ينؿ  إذ اسِننع اسني  بنَّ اسيرط جقاا إسر قوؿ ممر

ْا        ْانا ل لاف  اس نر طاقلع  َه  َم     ػسا    نمطَؼ اسمنَ ر   جَّير  ػػَ قلان    َّل لايل
 قماػرار متػؾ ل  رمتمو نو لسـ لي ن قاسجقاا اسيرط بتر اسينبر ابم نَّ  ػقل

 قسانػو يػؾل لَّنػر يرقيػو لي ػن ميػؾ سػف زقجػو لف  َّهقنػ األ ػقرل سمتػؾ مقايَّ ذسؾل
  قاِػ م لبنػر إيػنؾا  " اسمرنػ  اس ّػؿ يرار بتر ِنيو  ن ِنؽ اسقينَّ َّرال انف نذان 

 سنػنس إسننِػو نمَّ اسم  مجي دنل قاس ينهَّ اسوقر هذ  ناؿ ير ر ( لدق4جنرال "  ين
 منػػو  ػَّى بتػر ينػرهف ممػػر بػن رل انػف   َّقمػو يػَّ  نػػيف ندػن يتْػر إن ػن اسمأايػَّل
 قاس  نطر   ل  اس تقا  نن ِو قر ر قاألقطنفل قاسزقل اسقسَّ مرؾ لجتو ل ف إين ل

                                           

 (
4
طػ    لميػن  نػنمض ل ػر اسنم ػنف يريػَّ  ػرل لنػو قذسؾ اس زار ل  نسؾ نف ِدؿ ذسؾ ينؿ  ف قؿل(

ُ لْيؿ اسم  ِيَّ بف لِأؿ ل مػو    سػو لْنسػ  يػنهَّال ي َوػنلو لتػـ سو لأا  ر  ألـل نف سو   منّر
ا ل  انلَزؿل  ِ ماُ اسر مل ػؿا  لػرلى  َ ننئدن  ف  رج  ّـ قالط مول لأار مو لنزؿ قاس  َّهرهػن لهػؿ لجل ا

ُا  قلا تدـلقانن  َْيتا ػيَّال يقَ دن با  ايػؼ ياػَّلَر  ال يػ  للجمؿ  ندػن ن ِػو لػ ع لقيػ نِػنئدن ِق
ؿ قه  يق ن اسَ نن  َن نن  لجتس ذسؾل  ف يقالْدن  ن قال إسيدن يِر  ينيػَّ لجمػؿ ابل و مِ ع ِ.

يلرَ  ل ل ا  يان  قيْقؿ    نرا ل     اايلؼا  اسلناَّلقَ   ا يلفا  قااسلماضا  لازاارا ل  مارلا  َل  مارا
نا  يادلقاى لول ر ال.  ِا َن  َ ملطانرا ل     إي نؾَ  م  ِل اَم  لبل نرا ل               " يان قاا  جا

  ميػػر ممْيػػؽ /  م ػػَّ -اسنيِػػننقر   اس يػػَّان   م ػػَّ نػػف لم ػػَّ اس ضػػؿ األ ّػػنؿ  لنػػق  ج ػػع
 َّ     –نيرق   –اس مرلُ  َّار -4/49اسم يَّ   بنَّ اسَّيف
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 األ يػرل اسيػرط جػقاا اسذ  اممقى ن ِو اسني  اس منن  لف متؾ يمضَّ ق  ن
 يوػَّا ذسؾ إسر يْوَّ َّرال انف لف  ف اسنمث إسيو ذها  ن مض نن اسذ  نمَّ  قاسني 
 يْقؿ   ميث

ْاناػػػػػ ل لاف   ْاػػػػػَّل لايل َمػػػػػػ  سا ػػػػػػنار طاػػػػػقلع  َه    اس  
 

ََّيػػػػػػػػػػر     قلان ػػػػػػػػػػ  َنماطلػػػػػػػػػػَؼ اسمانَ ػػػػػػػػػػَر   جا
 

ػػػػػػػػػػػػ ا زااَجػػػػػػػػػػػػرٌ    قلان ػػػػػػػػػػػػ  َنَذاػػػػػػػػػػػػلراا   َسدا  
 

ط ػػػػػػػػػػػػقَا ناَذيػػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػو  ست     قالان ػػػػػػػػػػػػ  َ نل
 

 قوػمنا لهػقاؿ  ػف ليدػن ر   ق ػن رمتمػو َّيػنئؽ بػف مَّيّو َّرال انف يِمدؿ
 ليْقؿ   اسيرط ندذا يِمدتو ق ينؽ

ػػػػػػػػػقااَ َّ  ماتلماَظػػػػػػػػػ   قسػػػػػػػػػق يػػػػػػػػػنهاَّاملَن  قاسو 
 

ػػػػػػػػػػػػقر    ػػػػػػػػػػػػرااَا يا    ِ رايلػػػػػػػػػػػػرااَؽ اس قا تػػػػػػػػػػػػػا   ا  با
 

ػػػػػػػػػػػػر  اسدػػػػػػػػػػػنَجراَ  إذا ِػػػػػػػػػػػطن ػػػػػػػػػػػت ط  ما ِا  ل 
 

َدػػػػػػػ  قاألوػػػػػػػيؿ  هاَجيػػػػػػػػر    جل ػػػػػػػػر  قا تاػػػػػػػر م   با
 

اسيػرط   "  لمؿ اوط ن  لمأ ؿ اممقا ل ممر اسمرص بتيو ايمَّ يَّ لنسينبر
 إي ػػن  ليػػو مجػػَّ -اسػػقزف  رابػػنال نمػػَّ –"   ل نرمنػػ " لق " "بت منػػ َّقف  " يػػنهَّمن
 ا ف را  ق ن ( قاس ينهَّالل"4انس منينُ"  اس نر سيس "إذ –منسو  إسيو  ؿ ن ن قمتقيمن
 قاسضػػيؽ اسمػػزف  ػػف ظػػبلال مجػػَّ  " ننس نضػػ  " يػػنهَّمن قلػػ  اسممنيػػر ( 2  ِػػ من"
 اسينبر  بتر  ي   قاألسـ

يّػػنر  اس  ػػرَّ " اسوػػي َّ " يايػػؼ َّقفاسج ػػع " اسوػػقا َّ "  نوػػيغُ اسممنيػػر قا 
اسوػي َّ    ل ػ  استِػنف اسيػ سل ليمُ قسديا قهج  َّى ل  إنراز يي ُ  ننسغُ بف

                                           
 (
4
ػػػق ينسػػػو  ػػػف لقؿ( ػػػتـ    ج ػػػع بتيػػػو ار وػػػتر ار ؿِر  بتػػػر لػػػ  اس ِػػػمَّرؾ   قاسمػػػَّيث482/ 2األ ّػػػنؿ    ِق

  وػػػػػػػػػػػػػػػػػط    ممْيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ/ اسنيِػػػػػػػػػػػػػػػػػننقر   اسمػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػَّار نػػػػػػػػػػػػػػػػػف  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػَّ اسوػػػػػػػػػػػػػػػػػميميفل
  -نيػػػػػػػػرق  –اسمت يػػػػػػػػُ  اسامػػػػػػػػا َّار -2/354األبػػػػػػػػراؼ    ِػػػػػػػػقرال م ِػػػػػػػػير نػػػػػػػػنا –بطػػػػػػػػن  اسْػػػػػػػػنَّر بنػػػػػػػَّ

 ـ   4991 -هػ 4444 –لقسر  ط
 (
2
 ينئػؿ  ه ػع إسػر يمػز سػـ اسنيػ  ِػ من ا ػف را  ل ن مَّّقؾ يَّ  ن لمنور مَّنقا لال اساراـ نف   ين ني  يطر  ف جز (

 – اسمقليْيػػُ اس امنػػُ -2/389هنػػَّاق     اسم يػػَّ ممْيػػؽ / بنػػَّ –ستِػػيقط   اسجقا ػػع ج ػػع لػػ  يػػر  اسدقا ػػع
  َّ      - ور
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  نتغػن نتغػ  اسمرارال يَّال نأف إيمن  لذاؾ اسينبرل يج مدن ( لمين ن4اسي س   بيف
 بظي ن   
" لقاسممنير اسمنسيُ " متمظر اسج تُ قيررمو ذسؾ قلاَّ     لنػنف ننس ضنرع بت  

 بػف ِنؽ  ن مجنقز يير  " متمظر" َّقف اس مؿ قاوط ن  قمجََّّ    ذسؾ اِم رار بف
 اِػػـ  ػػف  ْمنِػػن ممنيػػر  اِػػمتدـ اسيػػنبر قاػػأف اسمػػرارالل يػػَّال بػػف قاإللوػػن  اإلنننػػُ

ُ.  ه " اسننر" سظر" اسم ػ رايػرااؽَ  اسيػنبر قوػؿ قيػَّ (2َستي ػقاى "  ناز ابا ِ ػراااَ  يقسػو " قا  اس
 " ػػقر  ػػ   نْقسػػو ي   "ل ماتلماَظػػ  قااَ َّ  "قاسو  تػػ    ج تمػػنف لد ػػن مػػنـ اممػػنَّ  ػػف نيند ػػن س ػػن با
ط لنيند ن ق منر س ظن  نريمنف  نيند ن ل  اسج ع يقيُ قاس ننِنُ اسا نسيفل نيف مِق
 َّرال  النف ق  زبُ  اس ُ وقرال يمار لابله ن

رايرااؽَ    قيقسو  ِ راااَ  "قا " اس  ليػمُ متظر  يدَّ  ع   ر  يدَّا يوقر  يا  قر 
 اسِػػراا" قذسػػؾ ننإلضػػنلُ "ريػػراؽ اسممريػػؼ اسنظػػر يت ػػ   ػػن ننسيػػنبرلقلقؿ اسيػػ س
 سػػيس ألنػػو ياػػقف ننإلضػػنلُ قاسممريػػؼ ذسػػؾل يْمضػػر قاسِػػينؽ قاال موػػنر سئليجػػنز
 ل  اإليجنز         رينُ ذسؾل ِقى اسِن ع ل  ذهف إمضنر  إسر طريؽ ست ماتـ

 قوػػيغُ قيممػػرؾل   قيجػػ يػػذها اسِػػراا هػػذا لف بػػف قاس مػػؿ " ي ػػقر" لنػػنف
 ممػر يْػقؿ لف يريػَّ قاأنػو اسِػراال ذاؾ ممرؾ قاِم رار مجََّّ بف اي   اس ضنربُ

ل ينْض لف يريَّ اسِراا هذا  ممراػو لػ  بن ػقاف قاسِػراا بتيػو  تمدنُ لنسمرارال بتر 
 قمػزف لػ  ضػيؽ هػق ّـ ل ف اسمران ل  ضطرنُ  زسزسُل لنسوقرال ق جيئول قذهننو
 نطػؽ ألف قذسػؾ  ػرا   ِػ  اسنيػ  ل  هذا مرؼ " اسقاق"  مارار ذسؾ بتر َّسؿ يَّيَّ
مػرؼ  ماػرار بتػر قاسغـ  بػبلقال ننسمزف يقمر   ن اسي ميفل ضـ يِمتـز اسمرؼ هذا

 يضػ   اسنيػ  ات ػن  لػ  نمينو مرؼ لف " مارار ذسؾ إسر يضنؼ  را ل " اسرا " لرنع
                                           

(
4
  نَّال   و َّ   (

 (
2
  46اآليُ     ف اس منرل ِقرال(
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 اسجػػق لػػ  ذسػػؾ َّرال انػػف  ػػع زسنػػن ق ػػن (4قاسِبلِػػُ  اسمذقنػػُ  ػػف يػػَّرا.  اساػػبلـ بتػػر
 ليْقؿ    اسمرارالل يَّال  ف اسقطيس من ر

ِاطان        ر  اسدنَجراَ  إذاا  ت ط  ما ِا َد  قاألاويؿ  هاَجير   ل  جل ر  قا تار م   با
 لدن قاآلالـ ستومنا  قاجو بتيول بـز س ن  نض راِ ُ بزي ُ ذق لنسينبر

 قجدو    مر بتر يِتطدن نؿ قيَّمدنل ِطقمدن منؿ اسدنجرا  مر  ف يدرا ال هق
  ػف   رَّامػو اسيػنبر انمْػر اسمػر يػَّال  ػف قننطيػن يػنهرا اسِػينؽ انف قس ن
ػت ط   بتيػو تذيف ي ي نفسا اسن ِ  قاسجق   اس نني اسطنم ِا ػػر   ليْػقؿ" ل   إذا اسدػنَجرا َ  ما

تاػر ِػطن ػر   با َد       اسنيػ " لنوػط ن  م  جل ػت ط "  ننػن  قا ِا  بتػػر َّاؿ ق منػن  اس مػؿ " ل 
 ليػو  ػن قل  ذسؾ  نول ذسؾ قاِم رار مجََّّ بتر َّؿ ننس ضنرع اسممنير لف نا  اسْدرل
 اسجتَّ  قبظيـ اسمم ؿ يَّال  ف

 اسدػػنجرا  مػػر يِػػتط لف يػػرر  إذ لدػػق ممنيػػر  لػػ  َّيػػُ اسغنيػػُ نتػػب قاسيػػنبر
 لػ  إظدػنر  ننسغػُ اسج ػع" اسدػنجرا " قذسػؾ اوػط   وػيغُ " نجػَّ  قجدو بتر" مر

  ػػف –قامػػَّال  هػػنجرال لندػػن  ػػع –اسدػػقاجر  مضػػنب   لْػػَّ اسبللػػ ل اسيػػَّيَّ اسمػػر ذسػػؾ
 بتيػػو يِػػطق مين ػػن  –اسدػػقاجر  متػػؾ مػػر ِيِػػتط لدػػق ذسػػؾ س مدػػن  قريػػـ سديػػا
  ػن ليػرؼ قهػق اسقجنػُل ق ػف اسقجػو  فاسننَّ   اسجز ل   قجدول مر بتر -قيْدر 

 مم ػؿ  ػَّى بف مايؼ يقيُ  ننسغُ "  قجد  نػ" مر اسممنير ل  اسقجو   قل  إيّنر
  قضػع ليػرؼ نػؿ –اسقجػو   ػف ينػَّق ل ػن قمجتػَّ ل ونر  إظدنر ق َّى ينبراس ذسؾ
 اس يػدَّ لػ  هػذا َّرال انػف لف إال اسمػرصل ليَّ اإلنِنف بتيو يمرص  ن هق –ليو 

 إسدننػو بتػر مريوػن ِػياقف نػؿ قجدول بتر يمرص لتـ قمَّ ل نِيج يَّا اسمويا
 قمونرا   مجتَّا

                                           

(
4
هػػ 4444 –لقسػر  ط –قهنُ   امنُ -214 قِر    لنق  م َّ َّ قاسيمر/ سنبليُل  ا َّراُِ (

 ـ 4994 -
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 قجدػو يمػرض لف ال دػََّّ لي لف ي اػف  طر ل  قجدو  يْ اسمنَّ  لنإلنِنف
 قجدو  بتر يِتطو نؿ اسمذاال ِق  قجدو  يْ ال لنسينبر  بتيو  قيِتطو ست طر

 يػرض قاسمأايػَّ األ ػرل ذسػؾ قيقع ِطن" سمأايَّ ل  يقسو " إذا االبمراض قلمر
 بتػر اِػمم ؿ " إذا" اسمػ  مػَّؿ مين ن –امنَّمو  –لمِف  قيَّل االبمراض ليراض  ف

   اسي   ل  قيقع اسيؾ بتر " اسم  مَّؿ ن بلؼ "إف اسموقؿل ممْؽ
ػػر   قنػيف هػذا ػر   يقسػػو "ما َدػ " جنػػنس اسدػنَجراَ  " قيقسػػو " م  جل  لمػػَّث نػنيص قا

يْر متؾ  ستمْقؿ    قس   انمنن  اِمّنرال  ف ليو  ن لقؽ اسات ن ل نيف اسَّا تيُ اس ِق
"  ننسغػػػُ قاألوػػػيؿ   قلػػػ  يقسػػػو "  استننػػػُ لاأندػػػن مِػػػننل  قيمػػػن قيمػػػ  هاَجيػػػر 

ـل   َّرال انف اسذ  ينَّ  اسور  ذسؾل   اسننيوُ  ليػول اسػذ  يميػن اسبللػ  اسجق ِر
( 4اسميػ   قيػ  هػق لق اس غػرال إسػر اسموػر نمػَّ اسقي  هق استِنف   ل ق"األويؿ"

 ل   هجيػرا؟! ياػقف نو لايؼ لمينننل رطنن ياقف نؿ اسمرارالل  ممَّؿ قي  اسقي  لدذا
 اسمرارال  يَّيَّ

ات ػُ" اسدػنجرا "  قرقَّ ميػث اسموَّير  ه نَّيميُ وقرال بتر اسني  قانطقى
اسّػنن   اس وػراعلػ   ات ػُ   ػر قهر "هجير" ات ُ ققرقَّ األقؿل اس وراع ل  ميق

  ػف اسنيػ  هػذالػ   اسيػنبر انمػَّل   ن قمأ ؿ ل مننيين  قِيْين جقا اسني  لاِا قيَّ
 اسمػر  قيػ قهػق اسنيػ  " هجيػر "لػ   ات ػُ   ػر قنيف اسْدرل ات ُ " لِتط " ق منن 

 اسمدنا    لي ن  تمدا نر مو لنسني  اسْنهر 
  ويقس ل  اس تقا  نمتؾ ِير ل   يَّ ن َّرال انف قي ضر

َطن  اسر  لضن ا قاهل ا ما  قر   ماقل ِل نن ا قاهل ا ناقاَرٌ        قلا مانلَيؽ  اسن ال ِل  قلا
ط اسقوؿ ػننْو اسني  هذا نيف اسا نسيف نيف ستمِق  استم ػُ متػؾ بتػر يااػَّ ِق

 قامَّال   سقمُ  لد األنين  سدذ  سْقيُا
                                           

 (  نَّال   لوؿ 4 
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 اسػػػري  يِمنيػػػؽ لدػػػق قموػػػنر  مجتػػػَّ  إنػػػرازلػػػ   يمنػػػنرى اسيػػػنبر زاؿ ق ػػػن
 ل و بتر يَّ  قضع بتر يمرص رن ن نؿ اإلنِنفل يمجنندن اسيَّيَّال قاسري  اسيَّيَّالل
 ذسػػؾلػػ   قمػػَّ  قنِػػيج بوػػر  لريػػَّ يػػَّا َّرال انػػف – ػػر قا ػػن –نين ػػن   مػػن قلن ػػو

 اسيَّيَّال   اسرين  ؾمت ييـ لدق اس قطف
 قاسِػػيفل اس مػػؿ " لِمنيػػؽ" لػػنألسؼل ننػػن   لػػ  ػػَّاهن نتغػػ  اسممنيريػػُ قاسَّيػػُ

 ممػيف اس ضػنرع قوػيغُ ذسػؾل ل  طتا قيجَّ قيننسب نؿ يمطتندن قاأنو ستطتال قاسمن 
قهػػػر "  لال نَّيميػػػُ وػػػقراللػػػ   نػػػقار " قرَّ  اسمنسيػػػُ " قهػػػر قاسج تػػػُل  ذسػػػؾ بتػػػر

 اسيػَّيَّال اسريػن  متػؾ اِمنينؽ طتنو  ف اسينبر بتيو لي ن اس ننسغُ قناممو اسمم يـ"ل
 اسدنقا   يَّالل   ننسمراا اس م تُ

 بتػر  ننسغػُ لدػر اسمم ػيـل نامػُ يْػقى اسج ػع " نػقار "   ػن وػيغُق ج   
 يطتػا  ع " اسر ضػن " للنسيػنبر اسمنؿ انف  ع "اسنانن " ل اسمنؿ انف قا نل   ننسغُ
 إندػػن اسر ضػػن ؟  ػػن لَّراؾ ق ػػن اسر ضػػن ل ولػػ  قطأمػػ  لػػ  طتنػػو اػػر يِػػمقطن قيجػػَّ
 سنامػػُ اسمم ػػيـ نطريػػؽ قرَّ  م ػػقر" اسمنسيػػُ "قهػػر قاسج تػػُ لاسمػػرارال يػػَّيَّال اسر ػػنؿ

 اس ننسغُ  
 اسنانػن " ق" لِػمقطن " قلِمنيػؽ –ليضػن  -اس قازنػُ بتر اسني  اممقى قيَّ

ػػن اس قازنػػُ سمتػػؾ اسمْ يػػُ  قاننػػ  َّقف اسػػقزفلػػ   اس نوػػتميف اسر ضػن " سيِػػنق   جِر
 اسابلـ  قِينؽ مننير  قِيْين

لػ   لدق ننسينبرل اسذ  لسـ اسارا ن َّى نيمر اسني   منن  هذا  بلؿ ق ف
لػ    را  مرؼ" اسقاق" ِنع مارار ِنهـ قيَّ قياننَّل يبلير  ن بتر قمِرال جـ مزف
    اس منن متؾ مأايَّ بتر اسني  هذا

 َّرال     انف يْقؿ ّـ
َ  َل  بيَش اسجننفَ  َع اسجر َ  وا ير   قَستل اقل ِا ل َر َل   ٌف       قستذوبل  متقو
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ط قوؿ اسنيميف نيف  ق منػر س ظػن اس نريػُلػ   الم نيد ػن اسا نسيف نيف ستمِق
 قّيؽ      منق  امونؿ  ف نيند ن  ن قنيند ن

 اسبللػػ  اسدػػنجرا  مػػر  ػػف اسيػػنبر ليػػو يمػػيش اسػػذ  اسمػػنؿ هػػذا اػػنف قس ػػن  
ير  قجدول إسر َّلمن اسذ  يَّلمو  اس ػق  بػف يممػَّث ط ػؽ اس مريػُل اسر ػنؿ بتػر  ِق

ماتقٌف" لػنس متقف   اس مغيػرل اسجننف بايلشَ  ل  قيقسو " قست اقل َ  قاسدتعل قاسذبر  قهػق َِ
 لف يريػَّ قاسيػنبر قاأليػانؿل اسوػقر  ممػََّّ لدػق (4قامػَّ   تػؽ بتػر يّنػ  اسذ  ال
نسُ يقوؿ  يمنػأ ال قهػ ّػـ ق ػف جنننػن سػيس نأنػو –نػنألمرى  –قس  َّقمػو  سزقجو ِر
 اػػؿلػػ   اس ػػق  يػػرى لنسجنػػنف اس نيػػَّل اسْػػيظ هػػذالػػ    مرَّيػػُ مػػنؿ  ػػف ليػػو هػػق ن ػػن

َ " ال قاس جرقر " اسجنر قمَّْيـ لي    ا موػنص منؿ نينف  ف قرا   ي     ن ست اقل
 اسػذ  ييػنرؾ اسوػقم   ف " اسمػقازف ليو  ن بتر ببلقال اسجننفل بنَّ ننسمتقف اس ق 
 لػ  قاإلضنلُ (2قاسيمقر"  اإلمِنس  قال  قنمث ااسْتق  ممريؾ ل  لمنسُ  ينراُ
 اسيػرط ذسػؾ قيااَّ ذسؾل بف ينأ  نن ِو ّـ ل ف قاالزَّرا ل اسجننَف" ستممْير " بايلشَ 
 اسني    سدذا اسمنسر

ن قر   تار  اض  اس  ط قَا وا يلـَ جنَزٌع       قلان   با  ساننفا سادان لان   َ فا اسض 
رَ قيقسػػػ وػػػنرل بنػػػَّ  سػػػيس قاسجنػػػنف "  اسجػػػر   ِػػػ ع لػػػ  و " قستػػػذوبل ػػػَ ير  وا

 قميػيَّ اسجػر  " مااػَّ قاإلضػنلُ" ِػ ع اس ْػَّاـل نػنسجر   ن ِػو بػف يانػر قاسينبر
 نِممِػف نميَّ " قمػيف مَّ إسر اسما ُ يينو يانَّ اسني  هذا لف اسجرلال  قيتمظ ندذ 
ن ػن يػمرل هػق ميػث  ػف ال نِممِػنو إن ػن  ّؿل لق ما ُ  ف ليو س ن اسيمر   ػف قا 
ػػنن لػػ  لوػػنا  منػػر هػػق ميػػث  ػػف لق ق ّػػؿل ما ػػُ هػػق ثميػػ   ديػػأال منسػػُ ن ِق
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  ػن اػرر ميػث  مننيدػنل مْنرا  ع   رَّامو نمارار  غـر ينبرنن لف ( قينَّق4سْنقسو" 
 َّيقانو   ف   ر  قضعل   لْنؿ اسني  هذا  منر  ف يريا هق

 (2لسقاف  اس  نطر بيفل   قستذبر       م يؿ اسيجنع ن سل   قست ق 
 ليْقؿ   اسيرط جقاا إسر َّرال انف يوؿ ّـ

ن قر   تار  اض  اس  ط قَا وا يلـَ جنَزٌع       قلان   با  ساننفا سادان لان   َ فا اسض 
  وػنبا  ػف متؾ رمتمول   نو لسـ  ن مينهَّ لف سزقجو يَّر سق لنو قاس منر

 يوػػنر ق  ػػف قاسظتػػـل اسضػػيـ قنمنػػَّ يجػػزع   ػػفلننػػ   قمأاػػَّ    سدػػن سظدػػر قلهػػقاؿ
 قاآلالـ   اس ونبا  قاجدُ قنمتر

 اسمأايػَّ جػق قيمِػع ستمأايػَّل قذسػؾ اسيػرط لػ  جػقاا  ايمراف " اسبلـ " قيتمظ
ـَ  َ ػفا  "لف" " لان ػ  نػػ اس ااَّميف االِ يميف اسج تميف سيي ؿ ػيل ػنَزٌع" ق" لان ػ  اسض  تاػر جا  با
" اس  ط قاَ   اض   ن قر   لػ  يػؾ سَّيدن زقجو قهؿ هنن؟ اسمأايَّ س نذا ِنئؿ يِأؿ قيَّ  وا
 ل ريف     ل   قاسجقاا ِجنين؟  ف زقجدن بتيو  ن

 اساػبلـ لياػقف جػنرالل يػن  قاِػ م لبنػر إيػنؾ –ِػنؽ  ا ن –ننا  األقؿ   ف
  ندن            قاسغرض ستْويَّال قاألنِا األسيؽ هق اس  َّق   قهذا إسر  قجو نر مو

 ليػو  نظػقرا سػيس نئػذمي اسمأايػَّ لياقف زقجو إسر  قجو اسابلـ اسّنن    نأف
ن ػػن مػػنؿ إسػػر  ندػػذ  ان منسػػو ق ػػَّى ن ِػػو مػػنؿ إسػػر اس ػػماتـ ليػػو ينظػػر اس  نطػػا " قا 

 هػػذ  يوػػقغ َّرال لػػننف  (3مِػػنُ"   ػػذاين  قسػػو جػػَّا اّيػػر استػػقف قهػػذا اسمْيْػػُ    
 بننرمػو وػينيُ ييػاؿ سػـ لدػق اسن سل هذ  منؿ  رابين ن ِول نلمِمد اس منن  ا ن
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ـَ  ل  " َ ػفا  قاس جرقر ستجنر قاسمَّْيـ (4"    نطنو بنَّ يتمظدن  نرجيُ نَّقالع ػيل  اسض 
تار نَزٌع" ق"با " ستمننيػُ اس  ط قاَ   اض   جا ن قر  اس طػقا"  قاإلضػنلُ "  ػضل  قاالهم ػنـ وا

 لػػػػػػ   اسات ػػػػػُ قميػػػػػػَّيَّ اس طػػػػػقا متػػػػػؾ ق الـ قجػػػػػػع يػػػػػَّال بتػػػػػػر قمأايػػػػػَّ مْريػػػػػر
 اإلضنلُ  ق منر "  ض" يمننير
اس ننسغػُ          اس نبػؿ " جػنزع" قوػيغُ اِػـ نيف ينبراس سَّى اسويب مغنير قمأ ؿ

ػيْر  ػف ِػيْق  اِػمم نؿ" وننر"َّقف"وػنقر"انف " ونقر"لقسمؿ "لمقؿ"  اسنيػ   ِق
لػ   اس ننسغُ " وػنقر" ليػقى لويغُ   رل رل  سد ن قاسْنليُ اس منر لف إال اسَّا تيُل
 بتيػو  ػن بتػر غػُاس ننس وػيغُ َّسػ  اس نبؿ" وػننر"للَّْ اِـ  ف اسونر بتر اسَّالسُ
 أنػنفلاس نبػؿ" جػنزع"  اِػـ نوػيغُ اسممنيػر ل ن اسجزعل قبَّـ اسونر يَّال  ف اسينبر
  نوػػيغُ " اػػنف سػػق  ػػن اس ننسغػػُ  ػػف ليػػو سػػيس قساػػف اسجػػزعل هػػذا ّنػػق  ق َّقاـ بػػف

 اسيػر ي ِػو بنػَّ ن اإلنِػنف جػزعلػ   اس ننسغُ اساريـ اسْر ف لراَّ س ن قسذسؾ   جزقع"
ِ و   " َإذاا  لمقؿ " لْنؿ " اس ننسغُ نويغُ لمر قب.ن"  اسي رو   ا ز   ( 2جا

 ن ِو   قاو ن اسينبر يْقؿ ّـ
َؿ اسم ننَئَؼ  ان ساو    تار ياقل َزير        لاَ يٌر با َرل   قا  إذاا َريعا إال  اس ايل

 طريؽ بف اسني  هذال   ن ِو بف –  م را  –اسمَّيث  إسر انمْؿ َّرال انف
تاػر "قلان ػ    يقسػولػ   اسِػننؽ "اس ػماتـ "لػ  اسنيػ  ف  اسم   ميث االسم ن ل   اػض   با
ن قر   اس  ط قاَ   " ل ير    اسني "                          اسني   إسر اسغنئا  ل  هذا"  وا
ل يػػر"  مْػػَّير  " هػػق اسنيػػ  لقؿلػػ   إسيػػو اس ِػػنَّ مػػذؼ اسيػػنبر لف قيتمػػظ 
 ياػقف قيػَّ بتيػول   يدػي فاسػذ اسجػق  ػف يمييػدن  اسم اسضيؽ منسُل   ِر  قيا ف
  دتُ  نبل اس ْوقَّ إسر اإلِراع هق اسِر
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تاػػر قيقسػػو "لَ يػػرٌ  ؿ با ػػقل اسم ناػػنَئَؼ" جػػنر يا  اسموػػريميُ االِػػممنرال طريْػػُ بتػػر َِ
 ّػـ ننإل ػنرالل يػنددن اس تػقا  متػؾ ق وػنبا لهػقاؿ بتػر ِيطرمو ينو ميث اسمنميُل
 وػقر  ميػث إمِػنفل لي ػن ذسػؾلػ   اسيػنبر لمِف لقيَّ  اإل نرال " ل ير"  ف ايمؽ
 األ را    قمورؼ م اف اس  نقز هذ  يئقفل   قمورلو م انو  َّى االِممنرال متؾ

 يبلئػـ   ػن قهػق االِػممنرالل سمتػؾ مريػيمن ممػَّ اسنيػ  قات ُ " قزير" ل    ػر
 ق ػف ل قاسمننِػ االَّبػن   ػف  زيػَّا إسيدػن ؼيقيضػ االِػممنرال مْػقى قنذا نول اس ينو

 اسنبليُ  ل   قلَّ تدن االِممنرا  ليقى فاسنبلييق يممنرهن هنن
ػػراَل    إال   َريػػعا  إذا سػػو " ػػن  يقسػػو  قلمػػر "   وػػقال اس ايل  قذسػػؾ ِػػننْو بػػف قزيػػر 

 بطػؼ ن نزسػُ األقسػر  ػف اسّننيػُ اسج تػُ قيمػ  ميث اسج تميفل نيف االمونؿ سا نؿ
تاػػر "لَ يػػرٌ  لْقسػػو  اسنيػػنفل ؿ با ػػقل اسم ناػػنَئَؼ" ليػػو يا  قيػػَّ قاس  ػػن ل ضاسغ ػػق   ػػف نْيػػُ َِ
 اػػؿل بطػػن  نػػيف سيج ػػع قاسنيػػنفل وػػقرميف   اس  ػػن لػػ   اساػػبلـ إيػػراَّ ذسػػؾ ايمضػػر
 اسج تػػُ بػػف  منػػر نيػػنف لي ػػن اسّننيػػُ اسج تػػُ لنننػػ  قيػػَّ (4قلجػػَّى  لِػػ ر لياػػقف
 ستَّلنع  قزيرا ِي و  ف يم ذ لف  طر نو لسـ إذا األ ير  ْمضين  ل ف األقسرل

ػيتُ قاالِػمّنن  نػنسن   ْوػراس لِػتقا  ػف َّرال انػف ام ػذ قيَّ  إنػراز إسػر ِق
ػػراَل    َإؿ   َريػػعا  إذا سػػو " ػػن يقسػػو ميػػث قنأِػػو يػػجنبمو " ااس ايل قزيػػر   وػػ ُ يوػػر قهػػق ِا

مػػَّاؽ اسرقبػػُ بنػػَّ لتػػيس ممْيْيػػنل مْيْيػػن يوػػرا  قوػػقؼ بتػػر  ِػػقى األ طػػنر قا 
 قمنـ   قزير  ف اسِيؼ

 اسرقبػػػُ قؿموػػػ ممْػػػؽ بتػػػر َّقف" إف" سيااػػػَّ "إذا" اسيػػػرطيُ إيّػػػنر قمأ ػػػؿ
ـا  قاأل طنرل  اس دتاُ  اس ينل  متؾ نيف قهق ال قَس

 اسينبر يِمأنؼ  ّـ قيَّمو اس طر نمظـ " اس جدقؿ" "ريع" لقمر نػ قاسممنير
 ليْقؿ   رمتمول   ر    ن قوؼ

                                           

(
4
  4/486اساينؼ  بتر اسيريؼ اسِيَّ منييُ (



 

  

 

 
ػَطت       ِل ْا ُ  انػػَف َّار ال اس                                              / َِّػقي  بنػػَّ اس مػز  م ػػَّ  م ػػََّّ "     َّراِػُ نبلييػػُ " هػػػ 424رائيػ

 

 

2521 

َ ير   ِا َِ  َسَجن نَف اس ابلاَل  رل ؿو بازل ام        قجا ِورى ج  را ل َن  قاس  قسق ناو 
 إنػراز بػف " ايػ   لػ  " نػ قاإلضػنلُ اسْ ػنرل متػؾلػ   نمنسر بت   ل  سق
ػػػراى نمػػػَّ " لي ػػػن يقسػػػو اس منػػػر ذسػػػؾ يااػػػَّ قاسْػػػقالل اسي وػػػيُ ِو ػػػؿو  قاس َمػػػ ج    "ل بازل ا
 َِ رل الَ  َسَجن نفَ  ق" جا " لنسِير اس ابلا َ ػير   بزي مو  مظـ نؿ قَّلنول اسينبر َّيَّف ننستيؿ ِا

 يدػػننقف اسػػذ  ال اسيػػجمنف ي ُيػػ ننستيػػؿ اسِػػير لف  قنػػَّه اسِػػرىل ذسػػؾلػػ   ياػػقف
 األ طنر     

 ا ػن   ػرَّال  ػرال ياررهػن اسيػنبر ياػنَّ ال  اسم اسات ن   ف  قات ُ " بز مر "
تاػػر يقسػػو " لػػَإن َن لػػ   قا ػػن اس قضػػعل هػػذالػػ   َمػػ  با َق ا   ػػف بازل ا " ق ػػرال ياػػجل  اساغاي ػػقر 

" قهػذا يايػؼ سنػن مِػير   اس  ِمضنـَ  بازا ان َ  يويَّمو "َّاَب   ِمدؿل   اْقسو يج مدن
بػػف جننػػا  ػػف اس مجػػـ اسيػػمر  سػػذاؾ اسيػػنبر لنسمزي ػػُ سَّيػػو قيػػنَّال ل قاسيػػجنبُ 

ننُ                                                                               قاسجرلال بنَّ  ّق
ػ  قاإلضنلُ ل َِ رل  "جؿ بز مر" لاَّ   مػنن  اإليػَّاـ قاسيػجنبُ ل قيقسػو "قجا

الَ  فَ َسَجن ن ػط نػيف اسا ػنسيف الممنَّه ػن لػ  اس نريػُ  اس ابلا "  قوػقؿ نِػننْو ستمِق َ ػير  ِا
س ظن ق منر ل ينػرز  ػَّى اسػمبلـا قاسمنػنير ل لنسيػنبر يِػممرض يقمػو قيػجنبمو ل 

   لبل مّريا بتيو مين ن يوؿ اسمننرا  اس مقائ ُ اس مننييُ سمأايَّ  منر  ف اس منن
جف اس بلال ل قهق اننيُ بف ا مَّاَّ وقمو قانف َّرال يجمؿ  ف وقمو ِ يرا س

قاِم رار  ل ميث إف ِ ر استيؿ يممنل إسر األمنَّيػث اسطقيتػُ اس يػقيُ ل قاػأف انػف 
 َّرال جمؿ  ف وقمو ذسؾ األ ر                                                       
ذ يجمؿ اسينبر وقمو ستجػف يِػ رقف بتيػو ل يوػقر سنػن ايػؼ يػَّا ل ػر   قا 

يمقيػؼ بػف  يدَّل ل  ِير  ممر لنو إذا جػف بتيػو استيػؿ ال ل  متؾ اس ينل  ل لدق ال
اسمػػ  ي يػػنهن  –اسجػػف  – ِػػير  ل قال ينْطػػع وػػقمو قال يضػػمؼ لقمتػػؾ اس  تقيػػن  

ليتا اسننس ل مم ذ  ف وق  اسينبر  نَّال ستِ ر ل  سيتدـ ل قاؿ ذسؾ يوػقر سنػن 
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                                                    َّى هي نُ اسينبر بتر متؾ اس ينل          
َجن ػػػنَف" إيمػػػن  ننس ننسغػػػُ لػػػ  لف جػػػف اس ػػػبلال  قلػػػ  اوػػػط ن  وػػػيغُ اسج ػػػع "َ

اَل" ستنيػنف  " َسَجن ػنفَ  يِ رقف بتر وقمو قسـ ييذ  ندـ جن  قامَّ  قاإلضنلُ لػ اس اػبلا
نبُ انػف َّرال ميث نين  نقع هذ  اسجف ل ببلقال بف لف متؾ اإلضنلُ زاَّ   ػف يػج

جبلالل قاأف سِنف اسمنؿ يْقؿ   إذا انف جف اس بلال يِ رقف بتر وقم  ل   دننُ قا 
 لايؼ اسمنؿ نجف اسمضر قاس َّينُ؟!                                               

 ّـ يْقؿ    
ََّ َل  َييَؿ اسَغينَض  ِل َؽ اسَّوجر       قسؤل  ِل ؼ  اس اقل انالا َل  يا َِ ما  زاَئير  قلابل

" ق ػن يمقيػو  ػؼ  َِ ما اسينبر ننرع ل  َّيُ ممنيرامو ل لمأ ؿ اوػط ن  اس مػؿ" لابل
 ػػف وػػمقنُ إسػػر مػػَّ  ػػن لػػ  اسنطػػؽ ل ميػػث" اسد ػػزال " ق  رجدػػن ليوػػر اسمتػػؽ ل ّػػـ 

ط اسمتؽ ل قذسؾ ن بلؼ  ػن سػق يػنؿ " قلِػتؾ "  ( 2(لق"ليطػع" 4"اسميف" ق  رجدن ِق
ننُ لي ػػن بنػػر نػػو ل لوػػمقنُ نطػػؽ مػػرقؼ      اسػػ   ساننػػن نػػرى اسيػػنبر  وػػينن لي ػػن إوػػ

" لبمِؼ" ممننير  ع ومقنُ ِتقاو متؾ اس ق نال ل الِػي ن قلف اس ػراَّ ننالبمِػنؼ  
 (         3طريؽ  ِتقؾ   هَّايُ ل قال يوَّ ل قال هق راقا اس  نزال قيطمدن  ف يير

إنػراز قاسممنير ننس ضنرع للنَّ اسمجََّّ قاالِم رار قنذا يِدـ إِدن ن لمػنال لػ  
                                           

(
4
 قذسؾ ا ن ينؿ  جنقف سيت     (

ااا  ق ن ِتؾ اس ق نال  ف ا ؿ مِرال        طتي   ااجا    لَف اسِيَؼ مادلَقى لام رل
 َّ      –َّار  ور ستطننبُ  – 41قير / بنَّ اسِمنر لم َّ لرال   َّيقانو ج ع قممْيؽ 

(
2
 =                                                            ػر بزال   قذسؾ ا ن ينؿ اّي (

ِلرى يتق   هيي دن=  ػنالا ياِمػفو  سػ دن        ندػن َجياػؼ  اسما ػقل ا  لْػَّل ليلطاػع  اس ا
هػػػ 4394 -سننػنف –نيػػرق   –َّار اسّْنلػُ  –445َّيقانػو ل ج ػع قيػػر  /  إمِػنف بنػػنس   

 ـل4974
(
3
 ا  بِؼ سِنف اسمر   (
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  متػػؾ اس ػػبلال   وػػمقنُ  ػػن يوػػنمو اسيػػنبر نن ِػػو لػػ  متػػؾ اس يػػنل   قاس ق ػػنال هػػ
ذ ننسينبر يِير ليدن بتر يير هػَّى  اسقاِمُ اس تِن  اسم  ال  ن  ندن قال لنيسل قا 

ل قال طريػػؽ  منػػَّ  ِػػتقؾل قاسظػػرؼ لػػ  يقسػػو"ل  يِػػؽ اسػػَّجر"ل  اسظػػبلـ اسيػػَّيَّ 
يقسػَّ  ننسغػُ  اَّاهػن لف اسيػنبر يممِػؼ اس طنؽ ليمقا ـ  ع  منػر اس مؿ"لبمِػؼ" ل

 متػػػػػػؾ اس  ػػػػػػنزال  ػػػػػػف ييػػػػػػر يوػػػػػػَّ قال هَّايػػػػػػُلقذسؾ لػػػػػػ  سيػػػػػػؿ َّال نديـلقاػػػػػػأف 
انف َّرال اممقيمو اسظت ن   ف اؿ مَّا قوقال ظت ن  بَّـ االهمَّا  لػ  وػمرا  

ظت ػػن    قاِػػمُ  مرا يػػُ األطراؼلقظت ػػن  سيػػؿ طن سلقظت ػػن  اسغرنػػُ قاس راؽللدػػ
يَّ  سـ ياَّ يراهنل قهذ  اس ننسغػُ  ػف اسيػنبر مػَّ ؿ لػ   نمضدن لقؽ نمضلإذا ل رل

بػنَّال للػأف يقجػَّ إنِػنف لػ    ػنزال قاِػمُ قينػنسب لػ   اس  اػف بْػبل ال اإليراؽ قهق
هػػَّىلقنبل طػػرؽ  ِػػتقاُ قلػػ  سيػػؿ ندػػيـل اػػؿ هػػذا   منػػع  اسِػػير ليدػػن بتػػر ييػػر

ف انف يير   منع بْبل                                               بنَّاللقا 
ـ سقمُ   ي ُ قيت تػـ لجزا هػن ضػن ن نمضػدن إسػر مجػز نمػض   قاسينبر يِر
لنمػػَّ لف َّ ػػؿ لػػ  يينهػػا اس ق ػػنال نػػبل اهمػػَّا  إسػػر ل  طريػػؽل ِػػقى طريػػؽ اسميػػو 

 قاسضبلؿ ل ّـ يجمؿ اسقبن  اسز ن  سذسؾ ل  هذا اسظبلـ اسَّا س                        
ػػيْر ا   سموػػقيريُ اسمػػ  ممػػقا ـ  ػػع ذسػػؾ نمػػَّ ذسػػؾ اأنػػو سػػـ ينػػؽ ِػػقى اس ِق

 ََّ ِل اسَغيانضَ  َييؿ ل  اس يدَّ  ليْقؿ"قَسؤل  " مْن يػن َِ سػو  ػف  يػدَّ  ربػا قرن ػن  زاَئير 
   ي ل قاأف سِنف منسو يْقؿ  إف اس ونئا ال مأمر لراَّى                           

اسَغياػػنَض" ل  لف زئيػػر األِػػَّ     ػػف  ػػبلؿ ذسػػؾ اسيػػجر  قيقسػػو "لػػ  َييػػؿ  َِ
ساّيػػؼ اس تمػػؼ اسػػذ  يِػػممر ليػػو لقيػػَّ قرَّ ذسػػؾ اسْػػقؿ  ػػف انػػف َّرال بتػػر ِػػنيؿ ا

االبمراض ل قيرضػو  ػف ذسػؾ مأايػَّ وػَّقر ذسػؾ اسزئيػر ميػث مػََّّ وػنمنو قاس اػنف 
 اسذ  موؿ ليو                                                                             

ابيػػُ  ػػف اسيػػنبرل قنوػػر جيػػَّ نَّيػػُ قاالبمػػراض هنػػن يايػػؼ بػػف  مننمػػُ ق 
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 اسم نويؿ ل قايؼ يوؿ إسيدن  ف ليرا طريؽ        
 ّـ يْقؿ   

ػػػػػػػػػق  ا ل  ػػػػػػػػػقـَ اأن دػػػػػػػػن قيػػػػػػػػَّ ما ػػػػػػػػػر  اسنوج   ز هل
 

ػػػػػػقر    ػػػػػَّاائَؽ م  ػػػػػَر اسما   اقاَبػػػػػا  لػػػػػ    ضل
 

ْ ط ػػػػػػػػػاَ  ػػػػػػػػػػقـ  اس  مم ػػػػػػػػػر ااأان داػػػػػػػػػن قَّارا ل ن ج 
 

ػػػػػػػََّير    اد.ػػػػػػػن قااساػػػػػػػر ا ػػػػػػػا قس     َنَدػػػػػػػف    
 

ػػػػػػػر اَل لان ػػػػػػػػدان ؽ  اس اجا ي ػػػػػػػػتا ل ط ػػػػػػػرل ياػػػػػػػَّل  ا  قا
 

 بتػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػرؽ استيػػػػػػػػػؿ اسندػػػػػػػػيـ يميػػػػػػػػػر   
 

ػػػػػػػػػػارق عٌ  ـ     َ   قاسظ ػػػػػػػػػػبلا ػػػػػػػػػػزل   قّانَيػػػػػػػػػاا با
 

ػػػػػػػض    ػػػػػػػػقـَ ل م ػػػػػػػػقر   قيػػػػػػػَّ يا  لاجل اػػػػػػػػنفا اسنوج 
 

ندذ  األنين  األرنمُ نرى انف َّرال لنر إال لف ييرؾ اسِ ن   ع األرض لػ  
                                                            موقير  ن هق ليو 
ق  ا ل  لْقسو "قيَّ " للو  بف ممنطؼ اسنجـق  ع اسينبر ل لدػن ز هلر   ما قـَ  اسنوج 

 هر ممـق قمَّقر مقسو ل رن ن سنث اسط أنينُ إسر يتنو اسذ  لقهنمو لهقاؿ اس  نقز  
يقسػػو"مق  " قيػػَّ اِػػمدتدن قمأ ػػؿ ج ػػنؿ االِػػممنرال اسموػػريميُ اسمنميػػُ لػػ  

نػػػ"يَّ"   اسمػػ  م يػػَّ ممْيػػؽ ذسػػؾ األ ػػر ل سمِػػدـ  نػػذ اسنَّايػػُ لػػ  مْقيػػُ لقاوػػر متػػؾ 
اسوقرال اسنيننيُ  ميث ينو  ن ياقف  ف اسنجـق  ف َّقراف ننسمق نف ل ّـ ايمؽ  ف 
اسمق نف اس مؿ " مق  " بؿ ِنيؿ االِممنرال اسمنميُ ل قيػَّ لنننػ  بػف  ػَّى ممػنطؼ 

 ينبر ممر ساأندن ممـق مقسو مق ننن                              اسنجـق  ع اس
قال ي     ن لػ  اوػط ن  انػف َّرال لػ  موػقير  مػنؿ اسنجػـق  مػو نأِػتقا 
االِممنرال َّقف يير   ف اسوقر اسنيننيُ األ رى  ف مينيو قاننيػُ ل لتمػؿ ذسػؾ راجػع 

ل قلػػ  ذسػػؾ   مػػنن اسإسػػر  ػػن سبلِػػممنرال  ػػف يػػَّال اس ننسغػػُ قَّيػػُ اسموػػقير قممػػََّّ 
ننسيِػير  ػف  اس مػنن اس ض نر يْقؿ يي  اسنبلييػيف بندػن" لندػن ممطيػؾ اساّيػر  ػف 

است ظ ممر م رل  ػف اسوػَّلُ اسقامػَّال بػَّال  ػف اسػَّرر ل قمجنػر  ػف اسغوػف اسقامػَّ 
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 (                                                                 4لنقابن  ف اسّ ر " 
سيِػ  نجق ػن بنَّيػُ ل نػؿ   هر اسنجـق " سئلينَّال قاسممظػيـ ل لدػقاإلضنلُ" ز 

 اسِ ن  نأِرهن                                      مض  زهر اسنجـق  نوُ متؾ اسم  
قل  اسابلـ مذؼ ست  مقؿ مَّْير  " قيَّ مق   زهر اسنجـق بتػ   " قسمػؿ ِػر 

   ف ذاػر  نقبػن  ػف اسمنػثاسمذؼ يا ف ل  اإليجنز قاس منلظُ بتر اسقزف لقيَّ ياق
هذا قيَّ ننر انف َّرال هذا اسني  اتو بتر سقمُ مينيديُ ينيُ ل  اسرقبُ قهق  ػف 
اسمينيو اس راا ل لَّْ ينو هيئُ هذا اسنقع  ف اسنجـق قهق يمـق قيَّقر مقسو نديئُ 
اساقابػػا اسمػػقر قهػػر م ػػر  لػػ  اسمػػَّائؽ اس ضػػرا ل قهػػق  ػػف ميػػنيو اس مِػػقس 

                                                                 ننس مْقؿ           
ققجو اسينو هيئُ يَّال است منف قاسنريؽ قاسندن  سمتؾ اسنجػـق ممػر سػـ يجمػؿ 

 اسينبر سدن ينيدن ِقى اساقابا اسمقر اسم  سيس سدن نَّ قال نظير قال  ّيؿ           
قهق ل  قيػ  منسػؾ اسِػقاَّ قال ننس لف انف َّرال وقر ن ينسو متؾ اسنجـق  

لػػ  يِػػؽ اسػػَّجر ل ل ػػف ّػػـ ر هػػن قوػػقرهن اػػأف سػػـ يرهػػن  ػػف ينػػؿل قهػػؿ رل  لمػػَّ 
 اساقابا اسمقر  ف ينؿ ؟!                                                        

 قل  ا مينر" اأف" ف لَّقا  اسمينيو َّقف ييرهن إينرال إسر يقال اسينو              
سػػـ يامػػؼ نقوػػؼ قامػػَّ سنِػػن  اسجنػػُلنؿ لمػػر نقوػػ يف"  سيػػنبرقيتمػػظ لف ا

 اقابا" ق "مقر" قهذا يااَّ بتر لف إبجننو نمتؾ اسنجقـ نتب ينيمو             
اسمَّائؽ" سمأايَّ قمْقيُ اس يػنو نػو ل ل اػنف  قاالبمراض ل  يقسو" ل   ضر

ستم  ػيـ   اسمػَّائؽ" " ضػر قاإلضنلُ لاساقابا اسمقر ال ياقف إال ل   ضر اسمَّائؽ
قاسميػػريؼل قنػػذسؾ ممػػآزر األِػػنسيا ينطنػػُ  ػػف اِػػممنرال قميػػنيو قمػػذؼ ست  مػػقؿ ل 

                                           

(
4
  طنمػُ -43امنا لِرار اسنبليُ سئل نـ بنَّ اسْنهر اسجرجنن   ممْيؽ /  م قَّ لم َّ ينار   (

 ـ 4994 -هػ 4442لقسر  -ط  –اس َّن  
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ضػػػػػػػػػػنلُ ل ج يمدػػػػػػػػػػن ممػػػػػػػػػػآزر لػػػػػػػػػػ  إنػػػػػػػػػػراز  ػػػػػػػػػػراَّ اسيػػػػػػػػػػنبر                                                                          قابمػػػػػػػػػػراضل قا 
  ندن إسر مَّ  ن ليْقؿ قيتمؽ متؾ اسوقرال اسمينيديُ اسِننُْ نوقرال ل رى يرينُ 

م ر ااأان دن       ا اقس   ادن. قاسر َنَدف    ََّير   ْ طلَا ما  قَّارا ل نجقـ  اس
لدق يينو هيئُ َّقراف متؾ اسنجـق ل  س منندن قنريْدن نديئُ اػاقس اسنتػقر 

بتر اسينرنيف قاسقجو هق هيئُ اسَّقراف  ع اإليراؽ قاسمراُ   اسِني اسم  يَّقر ندن 
   اؿٍّ                                                                          اس موتُ ل

ق بلمظ لف انف َّرال رابر لػ  ذسػؾ اسميػنيو لقوػنؼ اسجِػـ ننإلضػنلُ إسػر 
نقع اسمراُل لنسجِـ ستنجـق قستااقس ل ق ف لقوػنلو اسػَّقراف قاإليػراؽ قاست مػنف ل 

اسػػػػػػػػػَّائا اس موػػػػػػػػػؿ                                  ػػػػػػػػػف اسنػػػػػػػػػقع  ننإلضػػػػػػػػػنلُ إسػػػػػػػػػر اسمراػػػػػػػػػُ اسمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ
 يػدَّ موػقير   يػنس  ليػو نَّابػُ قسطػؼ قَّيػُ  –نمػؽ  –قيَّ لنػَّع لػ  ذسػؾ لدػق 

 أ ذ قنرابُ ممنيرل قمِف مأنر قج يؿ إيراَّ لإذ يَّ يْضر اإلنِنف مينمو قال يمأ ؿ 
لُ ممَّ  ف نَّيع اس راػا اسمِ  قاإلضػن –نمؽ  –وقرال   لق يرى وقرال ادذ  ل لد

 ل  " نجـق اسْطا " ستنينف قاسم ويص                   
قمأ ؿ يقسو " ممر" اسم  م جر   ندن يرارال اسمينيو اسِننؽ ل لػػ "ممػر" هنػن 
النمدن  اسغنيُل قاأف اسنجـق ل ذ  مَّقر إسر لف قوت  إسر متؾ اسديئُ اسم  وقر  

                   ندن ااقس اسنتقر    اس                                  
أنرز  يػرؼ قج ػنؿ قس مػنف متػؾ اساػاقس  لل ن اإلضنلُ ل  " ااقس  دن " 

قنػػػػذا ممِػػػػنقؽ هػػػػذ  اإلضػػػػنلُ لػػػػ  إنػػػػراز اسوػػػػقرال اسنَّيميػػػػُ لػػػػ  لندػػػػر متتدػػػػن                   
قاسمنػػػػقيف لػػػػ  "  دػػػػن." لِػػػػدـ لػػػػ  إضػػػػ ن   زيػػػػَّ  ػػػػف  مػػػػنن  است مػػػػنف قاسنريػػػػؽ                   

نف َّرال لي ن إمِنف ميف ام ذ  ف ذسؾ اسمينيو اسْنئـ بتػر اسج ػع نػيف قيَّ لمِف ا
 اس مننبَّيف سيْرا نيند ن ل لياقف نيند ن اسمقااـ قاسمننير قاالبمبلؽ           

 –هنػن  –قيقسو " قاسر ندف  ػَّير" ج تػُ منسيػُ ساػاقس اس دػن ل قيػَّ يْػنؿ  
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لتق بَّ  ييَّا سم ااػ  لقاوػر هؿ ممَّ ييَّا ل  اس ينو نو ؟ قاسجقاا ال ي اف ذسؾ ل 
اسديئػػػُ اسمػػػ  يوػػػَّ انػػػف َّرال ميػػػنيو َّقراف نجػػػـق اسْطػػػا ندػػػنل قميػػػث إف اسْوػػػَّ 
اس ننِا سمنؿ متؾ اسنجقـ ل  اسِ ن  لف ميػنو هيئػُ  جم مػُ نديئػُ  جم مػُ لػننف 
َّرال سػػـ يْوػػَّ ميػػنيو هيئػػُ َّقراف اسنجػػـق نػػنسااقس اسنتقريػػُ لمِػػا ل نػػؿ يوػػَّ 

ممػػر يمِػػنر اِممضػػنر متػػؾ اسوػػقرال اسمجينػػُ قاِػػم رار  ميػػنيو هيئػػُ نديئػػُ   قذسػػؾ
قمجػػػََّّ م يتدػػػن قم ّتدػػػن     قاسمْػػػَّيـ لػػػ  " ندػػػف " بتػػػر "  ػػػَّير " سبلهم ػػػنـ نمتػػػؾ 
 اساػػاقس  ػػف ينػػؿ  ػػَّيرهن بتػػر اسنػػنس لػػ   ػػقاالال اسقامػػَّ متػػق اآل ػػر َّقف مقيػػؼ لق

قنػػذا مػػأ ر ل قهػػق  ػػن ينػػَّق م ن ػػن نم ػػنـ   ػػن ياػػقف  ػػف َّقراف اسنجػػـق مػػقؿ يطندػػن  
 لجزا  اسوقرال اساتيُ                                                                  يمانمؼ اسمَّْيـ  ع نني

 اسمينيديُ اسننظرال إسر اسِ ن  ممرى سَّى اسينبر ليْقؿ  قاسوقر
تار  ا لَرَؽ استيَؿ اسنديـَ ياَمي ر اَل لان دن       با ؽ  اس اجا ي تا ل ط رل ياَّل  ا  ر  قا

يتمظ لف انف َّرال يػَّ اِػمدؿ ذسػؾ اسميػنيو نػػ" يػَّ" اسمػ  م يػَّ اسمْريػا ممػر 
ممننير  ع لَّاال اسميػنيو "  يتػ  "ل قاسيػنبر ييػنو ذسػؾ اسنيػنض اس ممػرض لػ  انػَّ 
اسِ ن  ل  ذسؾ استيؿ ذى اسظػبلـ اسػَّا س اسطػن سل ييػنو هػذا اس ػيط األنػيض بتػر 

                                              استيؿ ننسييا اسذ  ينَّق بتر   نريو         
قطرلن اسمينيو   رَّاف  ْيَّاف ل إذ ييَّ اس ينو " طرؽ " ننس ضػنؼ " اس جػرال 
"قييَّ اس ينو نو "   رؽ استيؿ " ننسقوؼ " اسنديـ " ل ققجو اسينو  راا  ف اسديئُ 

                اسمنوػػػػػػػػػػػػػتُ  ػػػػػػػػػػػػػف ا مػػػػػػػػػػػػػَّاَّ  ػػػػػػػػػػػػػط لنػػػػػػػػػػػػػيض بتػػػػػػػػػػػػػر ريمػػػػػػػػػػػػػُ ِػػػػػػػػػػػػػقَّا                         
قمأ ػػؿ  منقسػػُ اسيػػنبر مأايػػَّ متػػؾ اسوػػقرال اسميػػنيديُ  ػػف  ػػبلؿ اسج تػػُ االِػػ يُ 

"                        اسنديـ استيؿ   رؽ بتر اس ااَّال نػ"لف" ل  يقسو " لان دان  يمير 
قل  يقسو "   رؽ استيؿ "اِممنرال ننساننيُ ل ميث ينو استيؿ نػرلس اإلنِػنف  

نو " اسرلس" قلنْر ييئن  ف سقاز و "   رؽ "ل قيقسو " يميػر" اس ػراَّ ل قمذؼ اس ينو 
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 يرينُ اس انيُ                                            نو اسييا يمَّ اِممنرال م ييتيُ ه
 ّـ يْقؿ   

ياَّل ياض  لاج نفا اسنجقـَ ل م قر   ق ٌع       قا َ   قاسظ بلـ    را  قّنَياا بازل
ل  مطػقؼ بتػر  قه مػ  " ل    قضػق  قس مػنف بز ػ  بز ػ يقسو " قّنيا 

 لمؿ اسيرط " قسق نور " ل  ني  ِننؽ ميث يقسو   
َ ير   ِا َِ  َسَجن نَف اس ابلاَل  رل ؿو بازل ام        قجا ِورى ج  را ل َن  قاس  قسق ناو 

ـ    قاس منر   قسق نور  ّنيا بز ػ ػػق  لاجل اػنفا  ياػض   قيػَّ   ػرق عٌ  قاسظ ػبلا  ـَ اسنوج 
 ل م ػقر  

 قاسجقاا   
َمػػػػػػ  ػػػػػػنار طاػػػػػقلع  َه   ْاناػػػػػ ل لاف  اس   ْاػػػػػَّل لايل  سا

 

ََّيػػػػػػػػػػر     قلان ػػػػػػػػػػ  َنماطلػػػػػػػػػػَؼ اسمانَ ػػػػػػػػػػَر   جا
 

ػػػػػػػػػػػػ ا زااَجػػػػػػػػػػػػرٌ    قلان ػػػػػػػػػػػػ  َنَذاػػػػػػػػػػػػلراا   َسدا  
 

ط ػػػػػػػػػػػػقَا ناَذيػػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػو  ست     قالان ػػػػػػػػػػػػ  َ نل
 

 قاس ْػػنـل سِػػينؽا مطتنػػو يػػَّ ننسمػػذؼ إيجػػنز اساػػبلـلػػ   ياػػقف ذسػػؾ قبتػػر    
قيقسػػو "  اسيػػنبر  بػػـز ضػػق  قّنػػن  َّقاـ بػػف ننِػػـ اس نبػػؿ" ّنيػػا" ايػػؼ قاسممنيػػر
ـ   قاسمنػقيف  ستيػنبر  اس وػنما قاسجػق اسػز ف بػف ايػ   منسيػُ   رق ٌع " ج تُ قاسظ بلا

ـ    ل  "   رق ٌع" لننف بف هػقؿ ذاؾ اسظػبلـ لقنػيف يقسػو " قّنيػا بز ػ  " قيقسػو"قاسظ بلا
ػػرق ٌع"  اسػػذ  هػػق اننيػػُ بػػف ه مػػو  –طنػػنؽ لميػػث طػػننؽ نػػيف س مػػنف قنريػػؽ بز ػػو   
 قنيف ذسؾ اسظبلـ اسيَّيَّ اس  يؼ                    –اسيَّيَّال 

قيضـ انف َّرال إسر ذسؾ اسجق اس  يؼ وقرال ل ػرى ل إذ يوػقر اسنجػـق لػ  
 هذا اسجق اس ظتـ نإنِنف لوننو لمقر لػ  طرلػو لاػنَّ لف ينػنـ بتػر طريػؽ االِػممنرال
اس انيُ لقاسممنير نػ"يَّ" ايؼ بػف يػرا ممْػؽ ذسػؾ اس مػقر ستنجػـق  قلػ  هػذا اسنيػ  

 ريػـ  ػن -قاِممنرال  انيُ سيااػَّ لنػو قاننيُل ن ن مقا   ف إيجنز ننسمذؼ ل قطننؽ ل
ّننػ  بتػر بز ػول بتػر يْػيف لػ  اسقوػقؿ  -الين  قيبلييو قياننَّ   ف لهقاؿ جِػنـ
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                                        إسر هَّلو ق أرنو                   
قنمَّ  رقر   ُِ لنين   ف اسني  اسذ  قرَّ ليو لمؿ اسيرط " قسق نوػر   

 نر" ل  يقسو 
را ل  ناو  سق ل ِوراى َنر قا ؿ   قاس بازل اَم  ج   ِ     َِ رل الَ  َسَجن نفَ  قجا َ يػر   اس ابلا  ِا

 يأم  جقاا اسيرط ل ميث يْقؿ  
ْاناػػػػػ ل لاف   ْاػػػػػَّل لايل َمػػػػػػ  سا ػػػػػػنار طاػػػػػقلع  َه    اس  

 

ََّيػػػػػػػػػػر     قلان ػػػػػػػػػػ  َنماطلػػػػػػػػػػَؼ اسمانَ ػػػػػػػػػػَر   جا
 

ػػػػػػػػػػػػ ا زااَجػػػػػػػػػػػػرٌ    قلان ػػػػػػػػػػػػ  َنَذاػػػػػػػػػػػػلراا   َسدا  
 

ط ػػػػػػػػػػػػقَا ناَذيػػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػو  ست     قالان ػػػػػػػػػػػػ  َ نل
 

ْاَّل  ْانا ل       اسني " لوؿ بف ِننْو سا نؿ االنْطػنع نػبل إيدػنـ ل  قيقسو "سا لايل
ل األقسػر  ند ػن  نريػُ س ظػن ق منػر ل قاسّننيػُ " سْػَّ ليْنػ  " ميث ا مت   اسج تمػنف

إنينئيُ س ظن ق منرل ميث نني  بتر ج تُ يِـ  مذقلُ ل لدق يِـ  ْػَّر ل ميػث 
 مذؼ قجقنن إذ انف مرؼ اسِْـ " اسبلـ"                                                 

يػػػث لبيػػػ  اس  ػػػنقز قاإليجػػػنز ننسمػػػذؼ جػػػن   طننْػػػن س ْمضػػػر اسمػػػنؿ ل م 
 بتر اسذار ل ققجَّ ل  اسمذؼ راممو قضنسمو                قلهقاسدن اسينبر ل لتـ يْق

" ليْنػػ  " مجػػَّ قرا   ظػػبلال  ػػف األريميػػُ قاسدػػَّق    قمأ ػػؿ اسممنيػػر ننس نضػػ
 سَّى اسينبر قزقجو بتر اسِقا                                                        

 ػػنَّال اسيْػػيف سدػػذا اس مػػؿ يػػقمر نػػأف اسيػػنبر   ػػف يمػػرؼ ايػػؼ  قاوػػط ن   
ي مـ اس جنَّؿ ل قيط ئف اس نئؼ ل قيزيؿ مػرََّّ اسيػنؾ ل لاأنػو سػـ يجػَّ وػيغُ ست مػؿ 
ِقى "ليْن  " لدذا اس مؿ نز ننو ق نَّمو لينع زقل اسينبر ن ن بـز بتيو قلاػَّ ل نػؿ 

 ذسؾ اسمن ر                    ق ضر ل  ِنيؿ ممْيْو ل لال قهق االرممنؿ إسر اس  َّق  ل
 ّـ يِرَّ اسينبر  ن ميْنمو زقجو قيمََّّ  قهر ل قر لرنمُ    
يم نن  ق ن ممطتنو ه مػو    لف اؿ  ن َه  َم " ل طاقلع   اس  نار األقؿ يقسػو "لاف    
 طقع ل ر  قرهف إينرمو ل  ممْيؽ  ن يونق إسيو              –اسذ  جَِّ   –يجَّ اس نر 
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هػذا اس منػر اسج يػؿ بتػر وػقرال نيننيػُ رائمػُ م ّتػ  لػ  االِػممنرال  قيَّ ننر
ننساننيُ ل ميث ينو اس نر نإنِنف ل قمذؼ اس ينو نو قلنْر ييئن  ف سقاز ػو قهػق 
اسطنبػػُ     قسػػـ يػػزؿ انػػف َّرال يم ػػذ  ػػف اسَّيػػُ اسممنيريػػُ َّيػػَّنن سػػو قَّلنػػن لمجػػَّ  

 ينيػػُ  ػػن ممنيػػر ننسد ػػُ هػػق" ّبللقساف اس ػػراَّ لق" "ل "َّقف"ل ػػر ه م اوػػط   يقسػػو "
 يوؿ إسيو اإلنِنف                                                                   

قنتمػػػظ لف اسيػػػنبر لاػػػَّ ذسػػػؾ اس منػػػر نػػػأاّر  ػػػف  ااػػػَّ " إف " ق" اِػػػ يُ  
ر    ػف بػَّـ رضػن زقجػو س رايدػن قانندػن ل قلندػن رن ػن  اسج تُ" قاسِر ل  ذسؾ هق  ػن

يوػػؿ إسػػر  نمغػػن   ػػف قرا  ذسػػؾ االرممػػنؿ ل لػػأراَّ لف يدػػَّح  ػػف  يػػَّ الل نرمػػو لنػػو 
 رقبدن ندذ  اس ااَّا  قينمزع اسيؾ قاإلنانر قاسْتؽ  ف يتندن                                         

قا ن ِنؽ ذاػر  لػ  إيّػنر اسممنيػر نػػ " ليْنػ  "  ػن يمضػَّ قيْػقى اسْػقؿ لػ  
 نر                                                             اسغرض اسنبلي   ف مأايَّ ذسؾ اس 

قاسمؽ لف اسني   ف لقسو يزَّمـ ننس ااَّا   ف  ػبلؿ اسِْػـ اس مػذقؼ ل ق" 
قاسمأايػَّ نػػ " إف" قاِػ يُ اسج تػُ ل  يَّ " اسم  ستممْيؽلقوػيغُ اس مؿ"ليْن "ق نَّمػو ل

                       لمجَّ ن ِؾ ل نـ جيش بر ـر  ف اس ااَّا            
"                                  اسمانَ َر    َنماطلؼَ  اسّننر  يقسو "قلان   ََّير   جا

 زااَجٌر"                                             َسدا   ا  َنَذاراا    اسّنسث " قلان   
"             ست  ط قاَ  َ نلو   اسرانع  "قالان                                     ناَذير 

يت   اسنظر نيف هذ  اسج ػؿ ج يمدػن للندػن لمػ   قوػقسُ ننمضػدنل  لقؿ  ن 
ط نيف اسا نسيف ل لاتدن ج ؿ إنينئيُ اِػمدتدن ننسِْػـ اس مػذقؼ  قانف اسقوؿ ستمِق

ّػـ مقاسػ  اسج ػؿ  مطقلػُ بتػر مْػَّير اسِْػـ  -ا ػن ِػنؽ نيننػو –ل  " سَّْ ليْنػ  " 
 ل ق" سْػَّ  و ل  اؿ ج تُ ل قاأنو ينؿ   سَّْ ليْن  لف اس نر طقع ه ماس مذقؼ ذام

ج ؿ   ليْن  لنر  نو ست طقا نذير " ل لد ليْن  لنر نمطؼ اسمن ر  جَّيرل ق" سَّْ



 

  

 

 
ػَطت       ِل ْا ُ  انػػَف َّار ال اس                                              / َِّػقي  بنػػَّ اس مػز  م ػػَّ  م ػػََّّ "     َّراِػُ نبلييػػُ " هػػػ 424رائيػ

 

 

2531 

بطؼ نمضدن بتر نمض ل قل  هذا اسقوؿ إيمن  ننسُّْ اسزائػَّال سػَّى انػف َّرال لػ  
ل قليو مت ي  يق   ف اسيػنبر  لنو ِيننؿ نغيمو قضنسمو اس نيقَّال بنَّ ذاؾ اسمن ر 

مرا   ف زقل  إسر اس  َّق ل قاأف سِنف منسو يْقؿ سو   سَّْ مرا  ق ت   قرائ   ن
ققسَّ ققطف ل قمْتن  ل  يينها اس  نقز قاس ق نال ل قرلي    ن يجمؿ اسقسَّاف ييننل 

                                                         ناؿ اس ااَّا  لنؾ األ ؿ اس أ قؿ ل قاسرجن  اس رمجر             قلنر يَّ لاَّ  سزقج
اسِػػننُْ ل   جػػَّير" نيػػنف ننوػػع سمتػػؾ اس مػػنن اسمػػن ر  نمطػػؼ قيقسػػو "قلنػػر

اسمػػن ر " بتػػر  نػػر " لف " " جػػَّير " قلػػ   قيتمػػظ لنػػو يػػَّـ اسجػػنر قاس جػػرقر "نمطػػؼ
مِنف ل قليػو ذسؾ س   يق  ست  َّق  نأه يُ اس َّْـ   ألف اس راَّ هق نيؿ اسمطؼ قاإل

  ف اإلينَّال قاسممظيـ ست  َّق   ن ليو                                           
قاإلضػػنلُ "نمطػػؼ اسمػػن ر  " م  ػػيـ قممظػػيـ قهػػق  ػػن يمبليػػر  ػػع اسِػػينؽ  

قاس ْنـ  قاوط ن  ويغُ اس ننسغُ " جَّير " لنرز   ن بتيو اسينبر  ف اسّْػُ اسزائػَّال 
ػػ ا  َنػػَذاراا    سػػو " قلان ػػ لػػ  بطػػؼ اس  ػػَّق  بتيػػو  قيق  لف اسيػػنبر يزيػػؿ   زااَجػػٌر" ل َسدا  

ليػػو  ػػف إنػػراز  اننػػُ اس  ػػَّق  سػػَّى  ه ق ػػو قيزجرهػػن نػػذار  اس  ػػَّق  لقلػػ  ذسػػؾ  ػػن
ضنلُ ض ير اس  َّق  ل  يقسو " نذارا  " ميريؼ قمنجيؿ                    اسينبر  قا 

ياػن   نَّانػُ ج ػق  ل القيقسو " سد   زاجر " ممنيػر جيػَّ ل يػو موػقير ستدػـ 
ج نمدن ِقى ذار اس  َّق  ل قلمِا سدذا اسْقؿ  ف انف َّرال لنو ياقف نو يػَّ نتػب 

ه ػو ل  نف بن رل لإذا انف نذار اس  َّق   لمِا ينزجر اس َّى ل   َّمو اس نوقر
 لايؼ نِ ن  قبطن  قجقَّ اس  َّق  بتيو؟!!!                                  

بتػػر طريػػؽ االِػػممنرال اس انيػػُ ميػػث يػػنو اسدػػـ نَّانػػُ قرَّ اسْػػقؿ  قيػػَّ هػػذا
جن مُ قمذؼ اس ينو نو قلنْر ييئن  ف سقاز ػو قهػق اسزجػر  قنػذا يمجتػر سنػن ايػؼ 
للرغ اسينبر بتر اسوقرال اسنيننيُ متؾ  ف ليض مِو قرقمػو ل قمروػو بتػر نيػؿ 

نػػق  رضػن اس  ػَّق    قلػ  اسممنيػػر نوػيغُ اِػـ اس نبػؿ " زاجػػر " َّالسػُ بتػر َّقاـ قّ
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زجػػر اسد ػػـق نمػػذار اس  ػػَّق  ل قنػػذا ممنػػنير هػػذ  اسوػػيغُ  ػػع اس ننسغػػُ قاالِػػممنرال 
 اس انيُ ل  موقير  ن يمم ؿ َّا ؿ وَّر اسينبر                             

اِما نال س ن نَّل  اسيػنبر  ػف إيػنَّال   قيقسو " قلنر  نو ست طقا نذير" يأم
 ف اس  َّق  إارا ن جمػؿ اس طػقا م يػر ننس  َّق  ل قاس منر  قاأف اسينبر يَّ ننؿ 

ػػؿ  ػػف  ذسػػؾ اس  ػػَّق  اساػػريـ ل ق ػػف ّػػـ ياػػقف اسيػػنبر ن ّننػػُ نػػذير ست طػػقا  ِر
بْػبل    َّقمو  قل  ذسؾ اسممنير  نو  ننسغُ ممػَّ يتػقا اِػننْمدن ل لتيِػ    انػُ ال

ػيتُ إللػراغ  ػن قال سَّيػو  بنَّال   قيتمظ بتػر اسيػنبر ام ػنذ   ػف لِػتقا اإلطنػنا ِق
يس ق يػنبر   م ػُ مجػن  اس  ػَّق  ل قّْمػو اسانيػرال لػ  مْرينػو ق ننَّ مػو  ف لمنِػ

ػػػنئؿ اسمقايػػػَّ لػػػ  اسج ػػػؿ األرنػػػع " لف ل قلنػػػ  ل قلنػػػ  ل "   ميػػػث اػػػرر انػػػف َّرال ِق
سمأايػَّ اس مػنن  قمْريرهػن ل قسمػؿ ذسػؾ اسماػرار   قاسمارار وقرال  ف وقر اإلطننا يػأم

ْقؿ هق ني  اسْويَّ  نؿ جز   دـ هق جز   دـ ستغنيُ  ف قرا  يويَّمو متؾ ل لبل ن
                                                                       ! 

 
**************** 
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 املبحث انشابع
 (44-01) األبياث ًقٌمو عامش بن املنصٌس انشاعش مذح

 قلا و لم.ػػػػػػػػػر ستػػػػػػػػَّ يَف قاس  تلػػػػػػػػَؾ قاسن ػػػػػػػػَّاى
 

ػػػػػػػػََّيؽ  ظاػػػػػػػػػف  اسػػػػػػػػر ايَ   ماول قر  قا  َنيفا ناػػػػػػػػز 
 

   َجيػػػػر  اسد ػػػػَّاى قاسػػػػَّ يَف َ ػػػػفل ا ػػػػؿ    تلَمػػػػَّ  
 

َؿ   َجػػػػػػػػػػير    ػػػػػػػػػبلا تايػػػػػػػػػػَو َستض   قسػػػػػػػػػيسا با
 

ػػػػػػػر ا    مبلياػػػػػػػػ ل بتيػػػػػػػَو  ػػػػػػػف ما يػػػػػػػػـ  قيامل
 

الا لػػػػػػ  اسم ػػػػػػبلا قن ػػػػػػَّ قر     ي ػػػػػػػ قٌس ماػػػػػػبلا
 

ـل  ياَري ػػػػػػػػػػيفا اس ػػػػػػػػػذيفا لاا ػ ود ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػفا اسَم ل
 

َ ػػػػػ    نَئا  مادل ػػػػػما ػػػػػقر   ( ننسن ػػػػػَّاى4ِا  قن م 
 

ػػػػػػتا ا ل َنداػػػػػػن ِا ؿَ اس  تلػػػػػػَؾ اس ػػػػػػذ   ق َّ قا  ذاق 
 

ٌُ قَّ ه ػػػػػػػػػقر    ػػػػػػػػقسا و  ػػػػػػػػػٌر  اقل ـل لابلو   ساد ػػػػػػػػ
 

اسػػػػػػػػَّ هلر  األاَنػػػػػػػػػ و َييػػػػػػػػػانَّا    ـل ناػػػػػػػػذاؿ ا  ساد ػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػ ا نا  ػػػػػػػػقر    ـا قاهل ػػػػػػػاان قا األاي ػػػػػػػػن ِا ـل   قاه ػػػػػػػ
 

ن قا اآللػػػػػنؽا يػػػػػرين. ق غَرنػػػػػػن.  ػػػػػرا ـل ضا  قه ػػػػػ
 

ػػػػػير    َِ يلػػػػػث  يا ػػػػػر  ما ػػػػػع  ياِػػػػػير  اسن ول  َنجا ل
 

َْػػػػػػػػػػتوقفا اسميػػػػػػػػػػنالا َسرااَيػػػػػػػػػا   ما ِل ـل يا  قه ػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػقا ااَنيػػػػػػر    طلػػػػػػاا قاهل قفا اس ا ػػػػػػَغر  ماول ِل  قيا
 

قا َمػػػػػزلاا اسنون ػػػػػق اَل قاسد ػػػػػَّاى ػػػػػر  ـل ناوا  قه ػػػػػ
 

 قسػػػػػػيسا سادػػػػػػن لػػػػػػ  اسمنساَ يػػػػػػػفا ناَويػػػػػػػر   
 

ـ   ػػػػػػن لامانه ػػػػػػػ َ  سا   مل َّ ي ػػػػػػػقا نػػػػػػنسقا ـل وا  قه ػػػػػػ
 

نَنػػػػػػػػػػٌَّ قاا  ػػػػػػػػػػقر     ق ػػػػػػػػػن اسن ػػػػػػػػػػنس  َإال با
 

رَهان ػػػفل ا نلػػػَو ياػػػَّل ػػػؼ  با ول   ننَيػػػا  ياملياػػػن اسقا
 

يػػػػػػر    َِ ػػػػػقا ما ـ  قاهل نلداػػػػػن اسػػػػػقاهل َجػػػػػع  با  قيارل
 

ػػػػػػػ ْاو  ػػػػػػَّااؾا    ػػػػػػفل  ا ػػػػػػَّل   با  رٌ ػلاال ا ػػػػػػػؿو  ا
 

قر    ػػػػػػػػر  ػػػػػػػقااؾا ي  َِ ػػػػػػػن   لػػػػػػػ   راجا  قا ػػػػػػػػؿ   
 

ت يلػػػػػػ ا هػػػػػػذا اسميػػػػػػػَّا َبػػػػػػػَّ الا لا  ػػػػػػػر  ما ا  بلو 
 

ن ػػػػػػػػػػػقر    ـٌ قم  ػػػػػػػػػػػادن لانلم ػػػػػػػػػػػ  م قااَسيػػػػػػػػػػػؾا َ نل
 

ْاػػػػػػػػػَّا ل لاي ن ػػػػػػػػػػاؾا اسغ ػػػػػػػػػػر  لانل  ػػػػػػػػػػٌس   قال لا
 

ػػػػػػػػػػػرقر     ِ ـل قا ياػػػػػػػػػػػنٌَّ ساد ػػػػػػػػػػػ  مينم ػػػػػػػػػػػؾا لابل
 

هنن يمط اسينبر رمنسو سَّى ننا اس  َّق  نؿ نيف يَّيو ل قينَّل اسراف اسرايف 
 ل ليِمدؿ  َّمو نْقسو قاسرئيس ل  اسْويَّال ل قهق ا مَّامو اس نوقر قيق و

 قلا و لم.ػػػػػػػػػر ستػػػػػػػػَّ يَف قاس  تلػػػػػػػػَؾ قاسن ػػػػػػػػَّاى
 

قر    ػػػػػػػػََّيؽ  ظاػػػػػػػػػف  اسػػػػػػػػر اَيَنيفا ناػػػػػػػػز  ماول  قا
 

                                           

 (
4
 موا نغزارال  اسِننؽ  ه ر(  (



 

  

 

 
ػَطت       ِل ْا ُ  انػػَف َّار ال اس                                              / َِّػقي  بنػػَّ اس مػز  م ػػَّ  م ػػََّّ "     َّراِػُ نبلييػػُ " هػػػ 424رائيػ

 

 

2533 

   َجيػػػػر  اسد ػػػػَّاى قاسػػػػَّ يَف َ ػػػػفل ا ػػػػؿ    تلَمػػػػَّ  
 

َؿ   َجػػػػػػػػػػير    ػػػػػػػػػبلا تايػػػػػػػػػػَو َستض   قسػػػػػػػػػيسا با
 

 يف    ميث قوؿ انف َّرال ج تُ االِم دنـ " قل  لمر    " ننسنيميف اسِننْ
َمػػػػػػ  ػػػػػػنار طاػػػػػقلع  َه   ْاناػػػػػ ل لاف  اس   ْاػػػػػَّل لايل  سا

 

ََّيػػػػػػػػػػر     قلان ػػػػػػػػػػ  َنماطلػػػػػػػػػػَؼ اسمانَ ػػػػػػػػػػَر   جا
 

ػػػػػػػػػػػػ ا زااَجػػػػػػػػػػػػرٌ    قلان ػػػػػػػػػػػػ  َنَذاػػػػػػػػػػػػلراا   َسدا  
 

ط ػػػػػػػػػػػػقَا ناَذيػػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػو  ست     قالان ػػػػػػػػػػػػ  َ نل
 

ف ا متػؼ  ط نيف اسا نسيف لنسج ؿ اتدن إنيػنئيُ س ظػن ق منػر ل قا  قذسؾ ستمِق
نقع اإلنين  لي ن نيندن ل لدذا االِم دنـ " طتن  " ل ن يقسو " سْػَّ ليْن      اسنيػ  " 

 لِْـ  مذقؼ " يير طتن  "                                                          
قيايػػػؼ االِػػػم دنـ بػػػف  مػػػنن  اسممظػػػيـل قاإلجػػػبلؿل قاإليػػػنَّالل قاسمْػػػَّيرل 

ممََّّ ل   منن  االِػم دنـ راجػع إسػر "لف اس منػر اسػذ  قاس َّ  ل قاس  رل قسمؿ هذا اس
ػػػنن  ق م تػػػ  ل قلننػػػن نمػػػنقؿ اسِػػػيطرال بتيػػػو ن ّػػػؿ هػػػذ   ي يػػَّ  االِػػػم دنـ   ػػػ  ِق
األقوػػنؼ اساّيػػرال اسننيوػػُ اسمػػ  نمػػقهـ لندػػن ممػػيط نػػو ل قساندػػن ال مِػػم رل  نػػو إال 

ِػنسيا اسّريػُ موؼ  نو إال  ن يظدر ل قمرى ذسؾ اّيرا ل  األ نمض إينرامو ل لق ال
 (                                                                4قاسِينين  اسميُ" 
" لمػػر. " ميػػث لضػػ    زيػػَّا  ػػف  مػػنن   إي ػػنؿ َّقر اسمنػػقيف لػػ  قال يننغػػ

 اسمنجيؿ قاسممظيـ قاإلينَّال اس                                                           
ََّيؽ   قاسن َّاى قاس  تلؾَ  "ستَّ يفَ   ل قاسمَّْيـ ماول " بتر يقسػو " نػزقر  ظاف   قا اسر اَيَنيفا

ي ػرل ق مػنن  االِػم دنـ  " ايؼ بف اسممجيؿ ننس ِرال قاإلينَّال قاسممظػيـ ل قهػق  ػن
اسِننُْ  ف  يانال قامَّال  قنتمظ  ف اسينبر  مننمُ قابيُ قَّييُْ  ف  بلؿ مرميا 

 نسَّيف ل ّـ ننس تؾ ل لنسنَّىل لموَّيؽ ظف اسراينيف  متؾ اس مطقلن  ل ميث نَّل ن
ل ػػن مْػػَّيـ اسػػَّيف لػػذاؾ هػػق األوػػؿ ل لػػبل  يػػر لػػ   ػػَّ  لق إيػػنَّال ال ياػػقف 

                                           

(
4
ػر     ( -ط ّننيػُ  – امنػُ قهنػُ  – 248َّالال  اسمراايا  َّراِػُ نبلييػُ ل َّ/  م ػَّ لنػق  ِق
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اسػػَّيف لػػ  طتيممدػػن ل الِػػي ن قاسْوػػيَّال لػػ   ِػػمدؿ اسْػػرف اس ػػن س اسدجػػر  ل لتػػـ 
ي وتدن بف بور اسننقال قاسومننُ قاس ت ن  اسرايَّيف ِقى لرنمُ لجيػنؿ لمِػا ّػـ 

نر ننس تؾ ل  إينرال يقيُ ققاضمُ نأف  تؾ انػف بػن ر يػَّ لِػس بتػر اسػَّيف ل ّػـ ّ
ت اا َّينو قبضَّ  تاو ونر  ا و لنَّى اسمػنس يف نطػقف  بطؼ ّنسّن ننسنَّى ل ق ف وا

ََّيؽ   ماول " لإن ػن هػق  م ػرع بػف اسنػَّىل قال نػأس  ػف  ظاف   را  لل ن بط و " قا اسر اَيَنيفا
نا ذاػػر اس ػػنص نمػػَّ اسمػػنـ ل لنسنػػَّى بػػنـ ييػػ ؿ لف ياػػقف سقنػػن  ػػف اإلطنػػنا  ػػف نػػ

ل ق ندػػن موػػَّيؽ ظػػف اسػػراينيف   قنػػذا ياػػقف انػػف َّرال ا مػػَّ  انػػف   ج يػػع اس نػػنم
بػػػػن ر نػػػػنساـر  ػػػػرميف ل قلف يػػػػنبرنن اػػػػنف مريوػػػػن نػػػػأ ر هػػػػذا اس ػػػػنص ل قهػػػػق      

ََّيؽ   ماول  ػَّق  ل اسر اَيَنيفا " قل  اسممنير ن ِػو مت ػي  يػق   ػف اسيػنبر إسػر اس  ظاف   "ا
 قاأنو ال يمنر إال ن ِو ل  هذا اسْقؿ                                      

"اسػقاق" نػيف متػؾ  اس  ػرَّا  " اسػَّيف ل اس تػؾ ل اسنػَّى لموػَّيؽ ظػف  ق ج  
يّػػنر اسممنيػػر ننس وػػَّر "  اسػػراينيف " لقمػػر نا ػػنؿ اس  ػػَّق  لػػ  اػػؿ قامػػَّال  ندػػن   قا 

اس مػؿ " نػزقر " نوػيغُ اسج ػع   ج   قل   موَّيؽ " يااَّ قيْرر ذسؾ اسجقَّ قاساـر
ل  ع لف اس ماتـ قامَّ   رَّ ل ليو إينرال يقيُ لف ذسؾ اس  َّق  وػنر امنػُ ستْوػنَّ ل 

 ل ف ننميُ اسَّيف منرال ل قاس تؾ منرال ل رى ل قاسنَّى قاساـر اذسؾ                              
 قيقسو  

َؿ   َجػير       َّ    َجير  اسد َّاى قاسَّ يَف َ فل ا ؿ    تلمَ  بلا تايػَو َستض   قسيسا با
لوؿ بف ِننْو سا نؿ االمونؿ ل لنسني  يمَّ نيننن قمقضػيمن ستنيػ  اسِػننؽ 

يِمربر االنمنن  مذؼ اس ِنَّ إسيو قاسمْػَّير  هػػق  جيػرل قاسِػر هػق مميػيف  قلقؿ  ن
اس ِنَّ إسيو ميث إف اسْرينُ قاضمُ ل  اسابلـ بتػر مذلػول نميػث ال ينوػرؼ ذهػف 

ييػنو لػ   اسِن ع إال إسيو  ف لقؿ قهتُ ل قذسؾ اتو ننَّ  ػف ِػينؽ اساػبلـل قهػذا  ػن
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"  ناتاغاػ َ  َإذاا اسَّالسُ بتػر اسمػذؼ لػ  يقسػو ممػنسر" ااػبل   ( لنس مػذقؼ  مػرقؼ 4اسم رااَيػ ا
 نَّاهُ لندن اسرق  ل قاذسؾ ل  هذا اس ْنـ                 

َ ػفل  قاسػَّ يف د ػَّاىاس هذا قيَّ ِنؽ انف َّرال  يقسػو "  َجيػر   " بتػر  ا ػؿ   َِ َِ  تلَمػَّ 
طريػػؽ االِػػممنرال اسموػػريميُ اسمنميػػُ ل ميػػث يػػنو َّلػػنع اس  ػػَّق  اس ِػػم ي  بػػف 
اسدػػَّى قاسػػَّيف ننإلجػػنرال ل ّػػـ ايػػمؽ  ػػف اإلجػػنرال اِػػـ اس نبػػؿ " جيػػر" بتػػر ِػػنيؿ 
االِممنرال اسموريميُ اسمنميُ   قيَّ ل نطػ  االِػممنرال استّػنـ بػف  ػَّى مػرص قَّلػنع 

يّػنر س ػظ " اػؿ " اسمػ  َّسػ  بتػر اإلمنطػُ قاسيػ قؿ  انف بن ر بف اسدَّى قاسَّيف  قا 
 ست تمَّيف لج ميف يااَّ وبلنُ قيقال ذسؾ اسَّلنع                                

قلػػ  مْػػَّيـ " اسدػػَّى "بتػػر " اسػػَّيف " س مػػُ  ػػف س مػػن  انػػف َّرال اسذايػػُ ل 
                                 ميث إف اسدَّايُ مِنؽ اسَّ قؿ ل  اسَّيف           

قاإلضنلُ ل  " اػؿ  تمػَّ " مػقني  قمْريػع قمداػـ ننس تمػَّيف ينطنػُ لقممػآزر 
 اإلضنلُ قممننير  ع  منن  اإلينَّال قاسَّلنع بف اسدَّى قاسَّيف ست  َّق                

تايػػوَ  قيقسو ل  اسيطر اسّنن   ف هػذا اسنيػ " قسػيسا   ؿ با ػبلا " ل   َستض  َِ  َجيػر 
ا ن لنو منـ ق َّالع بف اسدَّى قاسَّيف ل هق ل  اسقي  ن ِػو سػيس هنػنؾ  ػن يمقيػو 

 لق ي نمو ل   منرنُ اسضبلؿ قاسْضن  بتيو                                            
قيَّ نَّا جتين طننؽ اسِتا نيف يطر  اسني  ل ميث لّن  ل  األقؿ اإلجػنرال  

يػُ  ػف  ػبلؿ ذسػؾ اسطنػنؽ لػ  لف اسيػنبر ا مػَّ  ل قن نهن ل  اسّنن  ل قمنرز اس  نر 
انف بن ر  رميف ل  رال نأنو  جير ستدَّى قاسَّيف " ننإليجنا " ق ػرال ل ػرى نأنػو سػيس 

 بتيو  جير ستضبلؿ "ننسِتا"                                                  
لقؿ ا ن مرى سقنن نَّيمين   ر هق رَّ اسمجز بتر اسوػَّر نػيف "  جيػر " لػ   

اسنيػػ  ل ق" جيػػر" لػػ    ػػر  ل قاػػنف هػػذاف است ظػػنف  مجننِػػيف  قنطنػػنؽ اسِػػتا قرَّ 
                                           

(
4
  26ِقرال اسْين ُ    (
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ػػيْر قيػػَّ ِػػر  لػػ  لقوػػنؿ اسنيػػ  قلمػػَّّ  مننييػػن  اسمجػػز بتػػر اسوػػَّر مِػػ ع اس ِق
قمنني ن  قل  مَّْيـ  نر سيس اس ن   " بتيو " بتر اِػ دن "  جيػر " لِػتقا يوػر  

رنمو قيضنئو بتر اسضبلؿ ل قهق ميث يور ن   قجقَّ  ننع ي نع اس  َّق  بف  من
يوػػر  قوػػقؼ بتػػر وػػ ُ يوػػرا مْيْين قنمػػَّ لػػراغ اسيػػنبر  ػػف هػػذيف اسنيمػػيف لػػ  

يػرع لػ   ػَّ  نِػا قمِػا  –قيػَّ ج ػع ليد ػن قلقبػر  – َّ  ي ص انػف بػن ر 
 اس  َّق  لْنؿ 

ػػػػػػػر ا    مبلياػػػػػػػػ ل بتيػػػػػػػَو  ػػػػػػػف ما يػػػػػػػػـ  قيامل
 

الا لػػػػػػ  اسم ػػػػػػبلا قن ػػػػػػَّ قر     ي ػػػػػػػ قٌس ماػػػػػػبلا
 

ـل  ػػػػػػػػػفا اسَم ل   ياَري ػػػػػػػػػػيفا اس ػػػػػػػػػذيفا لاا ػ ود ػػػػػػػػػػ
 

َ ػػػػػػػػ   نَئا  مادل ػػػػػػػػما ػػػػػػػػقر   ِا  ننسن ػػػػػػػػَّاى قن م 
 

ف هػػذا اسِػػاََّّ اسػػذ  يرلػػؿ ليػػو   َّقمػػو  ػػف م نيمػػو إقاػػأف اسيػػنبر يْػػقؿ  
ستػَّيف  ػف لبَّائػػو بتػر قجػػو اسم ػـق ل ق ػف اس بلمػػَّال بتػر قجػػو اس وػقص ل قلنػػو 

ػػر يقابػػَّ  قرلػػع ب ػػنَّ  نمػػَّ لف مدػػنق  َّبػػنئـ    ػػف " قهػػا ن ِػػو ست تػػؾ اسػػذ  لِر
اس تؾ األ ق  ل  األنَّسس ل ا ػن اػنف لمػر اسمطػن  قاساػـر لػبل ياػذا ظػف اسػراينيف ل 
ػػو  ػػف  نػػؿ يمْػػؽ   ػػنؿ اسْنوػػَّيفل قهػػق لػػ  ذسػػؾ يوػػَّر بػػف  تػػؽ برنػػ  لوػػيؿ قّر

 (                                        4لجَّاَّ  اسمرا األيمن   ف اسم يرييف قاسي نييف " 
سو " مبلي  " قايؼ لننف اس مؿ ن نَّمو قويغمو بػف  ػَّى اسمجػننس قمأ ؿ يق 

 قاالنِجنـ نيف ل بلؽ اس  َّق  قو ن   ننئو قلجَّاَّ                       
" يقمر ننرم نع نغ ُ اس  ر قاس َّي                 "ق"ياملر ا   قاسمنقيف ل  "ما يػـ 

ِن قنَّقرا ممؤلأل ل  قبتر ِنيؿ اسمجريَّ يجرَّ اسينبر  ف م يـ قيمرا ي ق  
قاوط ن  ويغُ اسج ع ل  ل اسمبل ل  نث  زيَّ  ف َّلْن  اس َّ  اس مقاسيُ اس مقاّنُ 

اػػؿ  ف"يػػ قس"ق"نَّقر"َّالسُ بتػػر اّػػرال اآلنػػن  قاألجػػَّاَّ اسػػذيف بػػبل ذاػػرهـ قس مػػ  
 نجق دـ                                        

                                           

 (
4
  274جَّيَّ   نَّْ  ل   يزاف قرائيمو اسِْطت  َّرال انف(
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 مؤلسػاإذ اس منػر اسػذ  ل ػو قهػق قيقسو " ل  اسمبل " يمَّ إيغنال  ف اسينبرل  
اسي قس قاسنَّقر يَّ مـل سانو مقاا ن قمننييػن ست ننسغػُ لػ  اس ػَّ  يػنؿ " لػ  اسمػبل"                   

قل  يقسو" مبلال" مذؼ سمرؼ اسمن  ل  ع مذؼ ستد زميف ل قنَّقند ن ماػقف اسات ػُ " 
ػيْر اسنيػ  بػ - ع ممنرضو  ع اسقزف –ممؤلأل" ساف ذسؾ  رض اسمػنئط ل يػذها ن ِق

قسمؿ ل  مذؼ اسمن   ن يقمر نِربُ اسينبر ل  مَّابر  َّمػو ل قاػأف نطػؽ مػرؼ 
 اسمن  انف ِيميْو لق يا ر  بف ذسؾ لمذلو   

 قيقسو 
ـل  ياَري ػيفا اس ذيفا لاا ػ ود ػ نَئا  مادلَ   ننسن َّاى قن م قر            فا اسَم ل  ِاما

بطػػؼ اسنيػػنف  ػػف  منقبػػو "  لوػػؿ بػػف ِػػننْو سا ػػنؿ االموػػنؿ لدػػق ن ّننػػُ
اسنيػػػ  اسِػػػننؽ" لػػػ  إبػػػنَّال اإليضػػػن  ل لميػػػث اػػػنف لػػػ  اسنيػػػ  األقؿ نػػػقع   ػػػن  ل 

ن ّننػػػُ اإليضػػػن   -هنػػػن –قاسِػػػينؽ قاس ْػػػنـ يْمضػػػينف إزاسمػػػو ل جػػػن  اسنيػػػ  اسّػػػنن  
قاسنينف  قنذا ياقف اسيػنبر يػَّ وػنغ يقسػو لػ  وػقرميف   اس  ػن  قاسنيػنف ل سيج ػع 

ر قلجَّى "  نيف بطن  اؿ ل لياقف ينَّال              4لِر ـا ال قاس ْنـ  ْنـ  َّ  قا   ( قَس
ـل   ػقر  " ممريػؼ ست ِػنَّ إسيػو  قيقسو " اس ذيفا لاا ػ ود ػ َ ػ  ننسن ػَّاى قن م  نَئا  مادل ِاػما
 ممظي ن قمنجيبل سداال  اسم يرييف  ؿ اس  َّق   ننس قوقؿ
قانظػػر ل سممظػػيـ " لا دػػـ " َّؿ بتػػر اسماّيػػر قا قاوػػط ن  وػػيغُ اسج ػػع لػػ  

ايػػؼ وػػقر انػػف َّرال اػػـر   َّقمػػو نطريػػؽ اسميػػنيو ميػػث يػػنو لاػػؼ اس  ػػَّق  لػػ  
ـل  ػػ نئدن اس مػَّلؽ لػػ  يقسػو "لاا  ود ػػ نَئا   بطنئدػن ِق َ ػػ  ِاػما " يػػنددن  ننسن ػَّاى مادل ػػقر  قن م 

" للوػ  بػف اّػرال قيػزارال اسجػقَّ قاسِػ ن  ل  ننسِمنئا ل قنػنسنمرلقاسممنير نػػ " مد ػ
( قاػأف اساػـر  ػف هػاال  يوػا بتػر اسنػنس وػنن ل 2  موػا   مد ػل   استِنف   

                                           

(
4
  47/ 3ل قاإليضن    4/86انظر منييُ اسِيَّ بتر اساينؼ    (

(
2
  ػنَّال   "ه ر "   (
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 قل  ذسؾ  ف اس ننسغُ  ن ليو                                                                         
 قيقسو  

تا ا ل َندان ِا ؿَ اس  تلَؾ اس ذ   ق َّ قا ٌُ قَّ ه ػقر           ذاق  قسا و  ػٌر  اقل ـل لابلو   ساد 
ل نزاسػ   –ا ػن  ػر لػ  اس قضػع اسِػننؽ  –بف ِننْو سا نؿ االموػنؿ لوؿ
قل  اسنيػ  مػذؼ ست ِػنَّ إسيػو ل مْػَّير    هػـ ذقق  اس  َّق  ممرى   اإليضنمن  نذق 

َّقؿ اس تػػػؾ لقيػػػَّ مػػػذؼ  ألنػػػو اػػػنف  ممينػػػن إذ ال ينوػػػرؼ ذهػػػف اسِػػػن ع إال إسيػػػو                
قاوػػط ن   لللنَّمػػن اسممظػػيـ قاسم  ػػيـ قلػػ  يقسػػو " ذقق َّقؿ اس تػػؾ " ممننمػػ  إضػػنلمنف

 قاسمآذر  ع اإلضنلُ        ويغُ اسج ع ل  " َّقؿ " ل  ينيُ اسمآ 
ػتا ا ل  ِا َندان    اسنيػ " للوػ  بػف يػػيقع  قممريػؼ اس ِػنَّ ننس قوػقؿ " اسػذ  

قايمدنر  ض قف ج تُ اسوتُ ل قلندن لونم  ل را  متق ن نػيف اسنػنس ل قلندػن   ػن 
ضػػػ قندن   قنػػػذا مجػػػَّ ابمبليػػػن نينػػػن نػػػيف   ػػػنَّ اإلضػػػنلُ ل يجػػػا انيػػػغنؿ اسنػػػنس ن 

 قاسممريؼ ننس قوقؿ ل  اسايؼ بف  اننُ هاال  قمظقمدـ                                    
تا ا ل  ِا ـل  َندان قيقسو " رٌ  ساد  ٌُ  لابلو  قسا و  " اننيػُ بػف اِػممْنؽ قّنػن    اقل قَّ ه ػقر 

سػػـ ياػػف لػػ   اننمػػو متػػؾ ق تاػػو ذاؾ   تػػؾ متػػؾ اسَّقسػػُ ست  ػػَّق  انػػف بػػن ر ل لدػػق
ن مض اس ونَّلُ لق ر يُ  ف يير راـ ل إن ن مقارث هذا اس تػؾ اػننرا بػف اػننر بػف 

 طريؽ متؾ األبور قاسَّهقر اس قوقسُ                                          
قي اػػف لف ياػػقف لػػ  اسْػػقؿ  جػػنز بْتػػ  ببليمػػو اسز ننيػػُ ل لػػإف األبوػػر  

قسُ ال مم ػػر  تاػػن قال مم ػػر يػػيئنل إن ػػن اسػػذيف مػػنلظقا بتػػر متػػؾ قاسػػَّهقر اس قوػػ
اسَّقسُ إن ن هـ اس تقؾ لجَّاَّ انف بن ر ل قل  ذسؾ إي ن      نمظـ ذسؾ اس تؾ اسذ  
 مآذر  ليو األز نف قاسموقر  ع اس تقؾ قاأل را  ل  اس منلظُ بتيو                  

أل ننػُ قلػ  ذسػؾ انماػنس قيَّ لننف هذا اس جػنز بػف بػا  قّْػؿ م ػؿ متػؾ ا
س ض قف يمار لف لقسئؾ لجَّاَّ انػف بػن ر يػَّ لنتػقا نػبل  مِػنن لػ  ذسػؾ ل قلف انػف 
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بػػن ر سػػيس إال سننػػُ لػػ  وػػر  لقسئػػؾ األجػػَّاَّ األلػػذاذ  ل قلنػػو بتػػر  نػػقاسدـ ِػػنئر 
 ق نض       

 ّـ يْقؿ 
اسػػػػػػػػَّ هلر  األاَنػػػػػػػػػ و َييػػػػػػػػػانَّا    ـل ناػػػػػػػػذاؿ ا  ساد ػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػاان قا األاي ػػػػػػػ  ِا ـل  ػػػػػػػ ا نا  ػػػػػػػػقر  قاه ػػػػػػػ ـا قاهل  ػن
 

ن قا اآللػػػػػنؽا يػػػػػرين. ق غَرنػػػػػػن.  ػػػػػرا ـل ضا  قه ػػػػػ
 

ػػػػػير    َِ يلػػػػػث  يا ػػػػػر  ما ػػػػػع  ياِػػػػػير  اسن ول  َنجا ل
 

َْػػػػػػػػػػتوقفا اسميػػػػػػػػػػنالا َسرااَيػػػػػػػػػا   ما ِل ـل يا  قه ػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػقا ااَنيػػػػػػر    طلػػػػػػاا قاهل قفا اس ا ػػػػػػَغر  ماول ِل  قيا
 

قا َمػػػػػزلاا اسنون ػػػػػق اَل قاسد ػػػػػَّاى ػػػػػر  ـل ناوا  قه ػػػػػ
 

 منساَ يػػػػػػػفا ناَويػػػػػػػر  قسػػػػػػيسا سادػػػػػػن لػػػػػػ  اس 
 

ـ   ػػػػػػن لامانه ػػػػػػػ َ  سا   مل َّ ي ػػػػػػػقا نػػػػػػنسقا ـل وا  قه ػػػػػػ
 

نَنػػػػػػػػػػٌَّ قاا  ػػػػػػػػػػقر     ق ػػػػػػػػػن اسن ػػػػػػػػػػنس  َإال با
 

رَهان ػػػفل ا نلػػػَو ياػػػَّل ػػػؼ  با ول   ننَيػػػا  ياملياػػػن اسقا
 

يػػػػػػر    َِ ػػػػػقا ما ـ  قاهل نلداػػػػػن اسػػػػػقاهل َجػػػػػع  با  قيارل
 

ذ ي ػػَّ   نػػن  سػـ نػػزؿ نِػمْنؿ ل ػػقال اس ػػَّي   ػف انػػف َّرال إسػػر   َّقمػو لإ 
 قلجَّاَّ انف بن ر ليْقؿ   

اسَّ هلر  األاَنػ و َييػانَّا    ـل ناذاؿ ا ـا قاهل ا نا  ػقر          ساد  ِااان قا األاي ػن ـل   قاه 
( 4مجَّ اسيػنبر يػَّ اِػمدؿ يقسػو نػػ " اسػبلـ " قيػَّ للػنَّ   منػر االِػممْنؽل 

 دـ يينَّ             لداال  اس  َّقمقف هـ اس ِممْقف َّقف ييرهـ لف ينذؿ اسَّهر س
قيمآزر اسْور نطريؽ اسمَّْيـ  ع  منر " اسبلـ" ل قاس منر   سداال  لمِػا  

 لمؿ اسَّهر سدـ  ن لمؿ                                                            
اسػػَّ هلر   قاالِػػممنرال اس انيػػُ لػػ  "ناػػذاؿ  َييػػػانَّا  " موػػقير نػػنرع لػػ  هػػذا  األاَنػػػ    ِا  ِ

ّنػن  الـز اس يػنو نػو " اس  ْنـ ل لنسَّهر األن  يِمموػر بتػر ل  لمػَّ إال هػاال  ل قا 
سػـ ي طػر بتػر  نذؿ " ست ينو اِػممنرال م ييتيػُ لقمػ  نػأف اسػَّهر لمػؿ  ػع هػاال   ػن

                                           

(
4
ر"    غنػػػر استنيػػػا    قاسمػػػزال رل اسم ػػػَّ  ّػػػؿ قذا  رنػػػ م نػػػيف نأندػػػن " اسقايمػػػُ برلػػػ  قيػػػَّ (

4/218  
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 ننؿ  ققوؼ اسَّهر نػ " األن  " يمقا ـ قيمآزر  ع االِممنرال                   
ـل   ـا  ِااان قا قيقسو " قاه  " اننيُ بػف اسْػقال قاسِػيطرال قاإلماػنـ  قاهل  األاي ػن نا  ػقر  ِا

"اممراس يِدـ ل  مْقيُ اس َّ  ألقسئػؾ اسػذيف لما ػقا  ل قاسج تُ اسمنسيُ " قاهل ا  نا  ػقر 
 ينضمدـ بتر اس تؾ قاألينـ ريـ لف طنيمُ األينـ اسمْتا قاالضطراا 

قمتمػػظ لػػ  اسنيػػ  ماػػرار مػػرؼ " اسدػػػن  "   ػػس  ػػرا  لأضػػ   جػػقا  ػػػف  
يْر اسَّا تيُ ل قل  إيّنر مارار ذسؾ اسمرؼ  ع اسنظر ل    رجػو قهػق ليوػر ا س ِق

 اسمتؽ لإينرال إسر لف نذؿ اسَّهر يينَّ  ست َّقميف يَّ نتب ليور اسغنين  قاسد ـ              
ط نيف اسا نسيف لاتدن ج ػؿ  نريػُ  قيَّ قوؿ نيف هذ  األنين  ج يمدن ستمِق

 مَّال اسغرض قاس منر                                  بط   بتر  ّيبلمدن ل ببلقال بتر ق 
 ّـ يْقؿ   

ران قا اآللنؽا يرين. ق غَرنن.  ـل ضا ير         قه  َِ يلث  يا ر  ما ع  ياِير  اسن ول  َنجا ل
ل هػػذا اسنيػػ  نر مػػو اننيػػُ بػػف طػػقؿ نػػنبدـ لػػ  اسمػػرقا قانموػػنرامدـ ليدػػن

يّػنر اسممنيػػر ننس نضػ اساننيػُ قمْريػػر سػو ل قاػػذسؾ وػػيغُ " ضػػرنقا " مأايػَّ س منػػر   قا 
 اسج ع " اآللنؽ"                                                                             

قاسطننؽ نيف" يرين ق غرنن " لنرز  َّى اسمننبَّ نيف اسجدميف ل ق ف ّـ ييَّ  
                        ف لزر  منن  اسْقال قاسيجنبُ سدـ                               

ر   قاسمناير ل  " نج ع "  اف اسينبر ل  لف يو و نْقسو "ياِير    يلث اسن ول  ما
" قلػػ  ذسػػؾ  ننسغػػُ مِػػنُ لقمػػ  قاػػأف ار  ػػير  َِ يا جمػػؿ اسنوػػر  –جػػؿ لػػ  بػػبل   –ِ 

 بلز ن سجيقش هاال  ل لات ن ِنر إسر  قيمُ  ن ِنر اسنوػر  مػو للػأ  مأييػَّ سْػـق 
 سداال ؟!                                                             موؿ  موؿ  ّؿ  ن

قماػػػرار اس مػػػؿ " يِػػػير " لاػػػَّ اس منػػػر قيػػػرر  ل بػػػبلقال بتػػػر  ػػػن لمَّّػػػو  ػػػف 
يْر َّا تيُ ستنيػ  ل قيػَّ اػرر انػف َّرال لػ  هػذا اسنيػ   مػرؼ "اسػرا "  -ليضػن – ِق
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يْر اسني                                       ِ   را  ل إمَّاّن قمرون بتر  ِق
قسَّْ جَِّ اسينبر اسنور مجِيَّا بف طريؽ اساننيُ بف نِنُ يجمؿ اسنور 

 اس منن  يقال قمأايَّا  يِير ل  راننو قيَّ زاَّ  اساننيُ هنن
 قيقسو  

َْػتوقفا اسميػنالا َسرااَيا   ما ِل ـل يا طلاا قاهلقا ااَنير             قه  قفا اس ا َغر  ماول ِل  قيا
نيمو هذا بتر  ْننتُ لريَّال ل ل   اسيطر األقؿ ِق دـ نػأندـ  ننر اسينبر 

يم تقف ننسميػنال اسػَّنين قال يػأندقف سدػن للدػـ  ال – ع م تادـ اآللنؽ يرين ق غرنن  –
قوػ دـ ننسوػنر اسج يػؿ   اِمْبلؿ اسمينال س ف يريا ليدن ل قل  اسيطر اسّنن َّائ ق

                                ل  مم تدـ اس ونا اسجتؿ                         
قمأ ؿ اسَّيُ اسممنيريُ النف َّرال ميث اوط   هذيف اس متيف " يِمْتقف " ق 
" يِموغرقف" نويغُ اس ضنرع سيمتف لف هذ  اس ننيا سـ ممَّث  ندـ  رال لق  رميف 

  ندـ ل  مجََّّ قاِم رار         ل نؿ يِم رقف ل  م تْدـ نمتؾ اس بلؿ ل لد
يَّ لضػ    – ع رنطدن لجزا  اسني  نمضو ننمض  –اس ْننتُ  قاسمؽ لف متؾ

بتػر اساػبلـ رقنْػن قم نِػػان قيػق  اسوػتُ نػيف األس ػػنظ قاس مػنن  ل بػبلقال بتػر لندػػن 
ػ ق ل ػبلؽ   َّقميػو ل  قضم  قلاَّ  اس اػرال اسمػ  ل دػن انػف َّرالل لال قهػر زهػَّ ِق

قفا قمت ػػ  اإليجػػنز ننسمػػذؼ لػػ  لقؿ اسيػػطر اسّػػنن   ػػف اسنيػػ  لػػ  يقسػػو  ػػَغر  ماول ِل  "قيا
طلا قاهلق اس ا " إذ مذؼ اسض ير " هـ " بتر يرار ذار  ل  لقؿ اسنيػ  ل قلػ   ِا ااَنير  ِا

اسمػػػذؼ إيػػػنرال إسػػػر إِػػػرابو نقوػػػ دـ ن ػػػن قوػػػ دـ نػػػو ل قسَّالسػػػُ اس ػػػذاقر بتػػػر 
 اس مذقؼ                                                                  

" ممػػَّ اممراِػػن نػػَّيمن يممنضػػَّ  ػػع  منػػر اسنيػػ   هلػػقا قاسج تػػُ اسمنسيػػُ " قا  ااَنيػػر 
" ق" انير " انف سو َّقر  ل  إنراز اس منر قمْرير   قفا َغر  ماول ِل قيااَّ   قاسطننؽ نيف " يا

 ل ل ع اقف اس طا انير ل إال لندـ يِموغرقنو ونرا قمجتَّا                
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 قيقسو  
قا َمزلاا اسنون ق اَل قاسد   ر  ـل ناوا  قسيسا سادن ل  اسمنساَ يػفا ناَويػر        َّاىقه 

إسيػو اس  ػَّق  ل   اسيطر األقؿ  ف اسني  اننيُ يقيُ إسر األوؿ اسذ  ينم  
ار بػػندـ   رضػػ –لأهتػػو هػػـ اس ِػػت قف األقؿ لنػػق ناػػرل قب ػػرل قبتػػ  ل قبّ ػػنف 

نئر اسومننُ قاسمننميف ل إذا سـ ياف اذسؾ ل ل ف إذا. اسذ  نور –ج يمن   -نػ اسن ِق
تـ قيزيَّ متؾ اس مػنن   ِقى هاال ل اسنوير  ف اسننس ميف بز -وتر ار بتيو ِق

 مأايَّا اسني  اسذ  يتيو ميث يقسو    
ـ   َ  سا  ن لامانه ػ مل َّ ي ػقا ننسقا ـل وا نَنػٌَّ قاا  ػقر     قه   ق ن اسن ػنس  َإال با

يّػػنر ل " نوػػرقا " َّالسػػُ بتػػر اسمأايػػَّ قممْػػؽ اسقيػػقع   ننس نضػػ  قاسممنيػػر قا 
قاسد ػَّاى" إيػنرال   يػُ إسػر اسمػزا اآل ػرل مػزا اسوػَّ قاسا ػر  اسنون ػق الَ  اسممنير نػ "َمػزلاا 

قاسمنػػنَّل لدػػـ نرجنمػػُ بْػػقسدـ قاِػػممْنيدـ اسدػػَّى  ػػف ار لسػػـ ياػػف  ػػندـ ِػػقى 
 االنمينز إسر نورال اسننقال قاسدَّى                                     

ضػػػػػػػنلُ اسميػػػػػػػريؼ لػػػػػػػ  اسننػػػػػػػقال" ممػػػػػػػقا ـ ق مػػػػػػػنن  اسنيػػػػػػػ                                                                   " مػػػػػػػزا قا 
سطريػؽ  إمنػنعاسننػقال إن ػن هػق  إمنػنعقل  بطؼ "اسدَّى " بتر "اسننقال" مأايَّ بتر لف 

 ل  سادن " قسيسا   نيند ن  ف مبلـز قمقالؽ  قاسيطر اسّنن اسدَّى قاسنقر ل لنيند ن  ن
" اممػػراس يااػػَّ قيْػػرر رجمػػنف بْػػقؿ هػػاال  ل ل ػػع بت دػػـ بػػَّـ  يػػػفاسمنسا َ  ناَويػػػر  ِا

 قجقَّ نوير سمتؾ اسَّبقال إال لندـ سنقا اسنَّا  قنورقهن ق زرقهن   
 قيقسو 

ـ   َ  سا  ن لامانه ػ مل َّ ي ػقا ننسقا ـل وا نَنػٌَّ قاا  ػقر     قه   ق ن اسن ػنس  َإال با
ؽ  ع ا مبلؼ لس نظو ل قي اف لف نأ ذ يانَّ ياقف مارارا س منر اسني  اسِنن 

لف ياػػقف اسماػػس ل   بتػػر يػػنبرنن انػػف َّرال لنػػو يػػَّـ نيمػػن بتػػر نيػػ ل قاػػنف يننغػػ
 المْن نورال مزا اسننقال            لقال اسموَّيؽ ننسقم  ل ّـ يأم  لف يأم  لنسنَّه
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قاسيػػنبر لػػ  هػػذا اسنيػػ  سػػـ يػػزؿ يطػػرؽ بتػػر رجمػػنف بْػػقؿ   َّقميػػو ل 
بننػَّ قا ػقرل  –ِػقاهـ  –اسػقم  وػَّيقا نػول ريػـ لف جػؿ اسنػنس لن جرَّ لف لمػنهـ 

لدـ ذقق رل  قبْؿ قسيِقا إ مػُ يمنمػقف اػؿ وػنئ  قاػؿ نػنبؽ ل قاأننػن نػننف َّرال 
نَنػػٌَّ  َإال اسن ػنس   يِْط اؿ متؾ اسو ن  قاس بلؿ بتر   َّقمو   قيقسو "ق ن "  با قاا  ػػقر 

ف اسنػنس سيِػقا إال بننػَّ قا ػقر ل يور مْيْ  اَّبنئ   نن  بتر اس ننسغُ ل لإذا ان
إنػراز  -ليضػن –ّـ يوػَّؽ هػاال  نػنسقم  لػذسؾ إيػنَّال ندػـ  ػن نمػَّهن إيػنَّال ل قليػو 

سْي ُ مقيي  إِبل دـ ل ميث موؿ  ع اّرال اس مننػَّيف قاسوػنَّيف قاساػنلريف   قنمػَّ 
ام ػػنذ اسيػػنبر طريػػؽ اإلطنػػنا  طيػػُ لػػ  ممػػَّاَّ وػػ ن  ق ننيػػا لهػػؿ   َّقمػػو  ػػف 

 اَّ ِتؾ طريؽ اإليجنز لْنؿ اآلنن  قاألجَّ
رَهان ؼ  بافل ا نلَو ياَّل ول يػر         ننَيا  يامليان اسقا َِ ـ  قاهلقا ما نلدان اسقاهل  قيارلَجع  با

لدػػق إيجػػنز يوػػر  إذ يمػػقى اسمَّيػػَّ  ػػف اس مػػنن  اسمػػ  س وػػدن قلقجزهػػن هػػذا 
لػ   ننيا " قنػذا ج ػع اسيػنبر   اسني     قل  اسني  مذؼ ست ِنَّ إسيو مَّْير  " ه

نيمو نيف نقب  اإليجػنز يوػر قمػذؼ ل قذسػؾ   ػن يمِػا ستيػنبر  ػف يػَّرال قمماػـ 
 بتر ِتطنف اسنينف                                                            

ػؼ   " ياملياػن  قاسمناير لػ  "  ننيػا " لمػن  سػو ننسقوػؼ اسمػنس   ول  ا نلػوَ  باػف اسقا
رَهان     اسني " قل  اسممنير اِممنرال  انيػُ ل قلػ  ذسػؾ إيػنرال يقيػُ س ػن اػنف بتيػو  ياَّل

اسقوؼ ن ِػو بػف   ؿ اس  َّق   ف ج يؿ اسو ن  قبظيـ اسِجنين ل متؾ اسم  يمجز
يػنَّال مْػرر اس مػنن  قمااػَّهن  لإَّراؾ مْيُْ يَّرهن قاإلضنلُ ل  " انو يَّرهن "ممظيـ قا 

             
َجػػع    نلداػػن قيقسػػو" قيارل ـ   با يػػ قاهلػػقا  اسػػقاهل َِ "ما جػػن   قوػػقال ننسيػػطر األقؿ  ػػف  ػر 

ط نيف اسا نسيف ل قاس منن   مػآزرال ق مآ يػُ ل قلػ  اسْػقؿ ن ِػو  ننسغػُ  اسني  ستمِق
مَّ سو يرجع بف اسقوقؿ إسر يأق متػؾ  موؿ إسر َّرجُ اسغتق   لاقف اسقهـ اسذ  ال
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 اس ننيا ل لذاؾ هق األ ر يير اس  اف ال ل  اسمْؿ قال ل  اسمنَّال               
ق ن  قيَّ ويغ  متؾ اس ننسغُ نطرؽ االِممنرال ننساننيُ لزاَّ  اس منر يقال قِر

يػر  " ممَّ مم ي ن للْػَّ قرَّ  متػؾ اسمنػنرال نمػَّ م ػنـ اساػبلـ    قاسج تُ اسمنسيُ "قاهلقا  َِ ما
َجػػع   نلداػػن "قيارل " ساندػػن لنننػػ  بػػف اس ننسغػػُ لػػ  ذسػػؾ إذ ال يرجػػع اسػػقهـ إال قهػػق  با ـ  اسػػقاهل

زاَّ  ف لِر قيػقال متػؾ اس ننسغػُ وػقغ هػذ  اسمنػنرال  ل قيَّ مْوير  مِير بف بجز  ق 
 نطرؽ االِممنرال اس انيُ ل إذ ينو اسقهـ نإنِنف ق تع بتيو متؾ اسو ُ                                                        

ْاَتػال   ػر   َإسايلػؾا  قل  اسْقؿ اذسؾ ايمنػنس  ػف يقسػو ممػنسر "يانل ػئ.ن اسلناوا َِ ن  قاه ػقا   ا
يٌر"  َِ ( قيَّ قلؽ ليو إسػر مػَّ نميػَّ لميػث طػننؽ  ْمضػر اسمػنؿ اسػذ  ِػيؽ  ػف 4ما

لجتػػػو ل ل ننيػػػا هػػػاال  ال موػػػر سدػػػن قال سْػػػَّرهنل قلف اسػػػقهـ يمػػػقَّ نمِػػػرامو إذا راـ 
 اسقوقؿ إسر  ّتدن                                                                             

اسنظر قيِػمربر االنمنػن  لي ػن ِػنيو انػف َّرال  ػف  ػَّي  بر ػـر ق  ن يت   
يػنرمو إسػر اِػمَّرار بطػؼ  لنو لاّر  ػف اإليػنَّال قاسم ػنقال نوػ ن  اساػـر قاسجػقَّ ل قا 
اس نوقر نف بن ر  ف ينيؿ يقسو "قلن  نمطؼ اسمن ر  جَّير " ق" لن  نذارا  سد ػ  

تػػؾ قاسنػػَّى " ق" موػػَّيؽ زاجػػر " ق" لنػػ   نػػو ست طػػقا نػػذير " ق" ل  لمػػر ستػػَّيف قاس 
ننسنػػَّى قنمػػقر " ق" هػػـ يِػػمْتقف اسميػػنال   ظػػف اسػػراينيف" ق" لا دػػـ ِػػمنئا مد ػػ

 مػنن  اسِػ ن  قاسنػذؿ  –سرايا " قلمِا لف اسينبر ل   َّيمو ن ّػؿ متػؾ اس مػنن  
قاإلاّنر  ندن إن ن يَّابا قيط ئف نقازع ن ِو نأنػو سػف يمػـر  ػف  ػرَّقَّ  -قاسمطن  

 يُ اسم  للنضدن بتر   َّقمػو ل ا ػن لندػن مقي نػن بتػر  تمػظ ذار متؾ اس منن  اسِ
 دـ لال قهق اس بل  ُ اسْقيُ نيف اسِػينؽ قاس ْػنـ ل قهػؿ اسنبليػُ إال  طننْػُ اساػبلـ 

 س ْمضر اسمنؿ ؟!                                                
   ّـ يْقؿ 

                                           

(
4
  4قرال اس تؾ  ف اآليُ  ِ (
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ٌر       قا ْاو  قر  لال ا ؿو  اَّل   بافل  اَّااؾا    قاؾا ي ر  َِ  ؿو رجن   َل  
سػػقمظ بتػػر اسيػػنبر ِػػقؽ لنينمػػو اسِػػننُْ نطريػػؽ اسغينػػُ ل ّػػـ اسم ػػ  هنػػن 

 يْقؿ قي َّ             نطريؽ اس طنا   قذسؾ سجتا  زيَّ  ف إوغن  اس نوقر مجن   ن
قمجػػَّر اإليػػنرال إسػػر لف انػػف َّرال يػػَّ ذاػػر ينػػؿ نيمػػو هػػذا ّبلّػػُ بيػػر نيمػػن  

قيق و ل ّـ ييمرنن قاأنػو اِػمْؿ  ػن ا مػَّ  نػو لػ  جننػا  ج يمدن ل   َّ  اسمن ر 
مػَّ سػو ل نػؿ نػنسب لػ  ذسػؾ لأَّ ػؿ  ػع مْوػير  َّمػو   َّى اس  َّق  اس ِي  اسذ  ال

 ننسغػػُ   مْوػػير اػػؿ  ػػَّ  ل لاػػؿ  ػػَّ   ْوػػر بػػف  ػػَّى انػػف بػػن ر ل قاسمػػؽ لدػػ
                      اسيَّيَّ مجن  اس  َّقميف          ْنقسُ ل   ّؿ هذ  اسِينين  اس  م ُ ننسمأّر

مػيف  قاس ت   ل  هذ  اس ننسغُ لف انف َّرال يَّ اػنف ليدػن  جيػَّا لي ػن إجػنَّال
اسمػس   اوط   هذ  األَّاال " لال "  وَّرا ندن  ننسغمػو متػؾ قهػق لػ  هػذا اسِػينؽ ذ

ميػث للػرغ يػنبرنن   اسطني  ل قاسيمقر اس  مـ ننإلبجنا ن ػبلؿ اس  ػَّق  قوػ نمو 
َّلؽ  يػػنبر  اسجينيػػُ مجػػن  متػػؾ اس ػػآّر ل قيت ػػ  انمنػػن   ػػف  ػػف  ػػبلؿ هػػذ  األَّاال مػػ

يِ ع قيقيظو ل نؿ قيمّو بتر اس ينراُ اسقجَّانيُ قاالن منؿ سمجرنمػو ل قنػذا ياػقف 
                     ينِ ن  يمران نيف اس نَّع قاس متْ اسيمر

قألف إبجنا اسينبر ن ن ست  َّق   ف ِاََّّ اػنف بظي ػن ل قمنجمػو اس نِػُ 
طػػن  اس  ػػَّق  اػػنف لبظػػـ اممػػنل إسػػر رلػػع قا مػػَّاَّ وػػقمو ل لاننػػ  " لال " لػػ  إسػػر ب

ػؿ اسوػق  لػ  ا مػَّاَّ    مننقسو ميث " ه  ف اس ْػنطع اسوػقميُ اس  مقمػُ اسمػ  مِر
( قاأنو سـ يرَّ إِ نع اس  ػَّق  ن ػن ي َّمػو نػو ل نػؿ لراَّ لف يِػ ع  َّمػو 4 مِع " 

                                           اسَّنين نأِرهن                                
قيػػَّ ننػػر اسيػػنبر  ننسغمػػو بتػػر االِػػممنرال اس انيػػُ نميػػنيو اس ػػَّ  نإنِػػنف 

إي نؿ َّقر اسمنقيف ل  يقسو "  َّ   "ق"  ْوٌر " ميػث لِػدـ لػ     ْور ل قال يننغ
                                           

(
4
  262َّالال  اسمراايا    (
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      إض ن   زيَّ  ف  منن  اإلطرا  قاسمنجيؿ ست َّق  ل قهذا  ن يمقا ـ قني  اسْويَّ  
ػن    يقسػو "قا ػؿو   قيأم ػقااؾا  لػ  راجا "  قوػقال نِػننْو س ػن نيند ػن  ػف  َِ قر  ػػر  ي 

سم ػػُ قارمنػػنط قّيػػؽ  ػػف ميػػث اس منػػر ل ق ػػف ميػػث ام ػػنؽ اسج تمػػيف لػػ  اس نريػػُ ل 
قيقسو ذاؾ يمَّ  نو  ننسغُ ل قساندن ييػر  ْنقسػُ نػؿ موػؿ إسػر مػَّ اسغتػق ل لنسرجػن  

 يَّ يقوؿ ونمنو إسر اسا ر بينذا ننر           ل  ِقى ار هق بيف اسغرقر ل ق 
قنػػذا ياػػقف انػػف َّرال ج ػػع لػػ  نيػػ  قامػػَّ نػػيف  نػػنسغميف إمػػَّاه ن  ْنقسػػُ 

بتػػر اّيػػػر  ػػػف   قاأل ػػرى ييػػػر  ْنقسػػُ ل قلمِػػػا لف متػػؾ  ْػػػَّرال نيننيػػُ مِمموػػػ
          اسيمرا  ِقى ينبرنن                                                              

قا ن ج ع ل  ني  قامَّ نيف  نػنسغميف ل ج ػع نػيف إضػنلميف ل األقسػر لػ   
يقسو " اؿ  َّ  " قاسّننيُ " اؿ رجن  " قممننير اإلضنلمنف ل  اسنػق  ب ػن لػ  اس ػااَّ 
ل قهذا اتو ممْيؽ س منن  اس َّ  قاإلطرا  ل ممْيْن ييير إسر اإلمِنس اسم يػؽ ندػن 

                                                       سَّى انف َّرال                
ػيْر َّا تيػُ مقا  ػ   ػع اس مػنن  اس مَّلْػُ ل قذسػؾ  قسـ ي ؿ اسني   ػف  ِق
  ف  بلؿ مارار مرؼ " اسانؼ " ل  اسني  لرنع  را                                

 قيقسو  
ػر   ن ػقر  م قااسَ  ما ات يل ا هذا اسميػَّا َبػَّ الا لابلو  ـٌ قم   يػؾا َ نلػادن لانلم ػ

لوؿ بف ِػننْو سا ػنؿ االنْطػنع نػبل إيدػنـ   قذسػؾ ال ػمبلؼ اسج تمػيف لػ  
اس نريُ قاإلنينئيُل إذ انف اسني  اسِننؽ  نريػن س ظػن ق منػر ل ل ػن هػذا اسنيػ  لدػق 
 نر  س ظن إنينئ   منر ل إذ يَّبق اسينبر س  َّقمو نمييو  م ممن ندذا اسميَّ بػَّال 

    لنيف اسنيميف مننيف منـل قانْطنع ان ؿ   ن اِمقجا اس وؿ نيند ن     لبور 
الِي ن لػ   ّػؿ متػؾ  –قل  اس وؿ ال مبلؼ اسج ؿ نيف اس نريُ قاإلنينئيُ 

 اِمّنرال ستذهف ل قس   سبلنمنن                                            –اسِينين  
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ن  اسيػنبر س  َّقمػو نػنسميش قل  يقسو "بَّال لبور" اننيُ للوم  بف َّب
" اِممنرال  انيُ رائمػُ  لانلم ػـٌ  َ نلدن ز نن طقيبل ل   ممُ قمنقر  قيقسو " م قااَسيؾا  ن ػقر  قم 

ػتُ  إذ ينو األبور نإنِنف ل قيػَّ جِػَّ  قي وػ  اس منقيػن  سماػقف  قاسيػُ ق ِر
 اسنميـ قاسِمنَّال ست  َّق                                              

 قلػػ  اوػػط ن  وػػيغم  ج ػػع اسماِػػير ستاّػػرال " للمػػؿ " لػػ  يقسػػو "لبوػػر"  
ّ ػر  سػو لي ػن  ق" لنمـ "  إينرال إسر  ن ست  َّق   ػف  اننػُ سػَّى اسيػنبر ل ممػر لنػو ي اا

 يِمَّ  قينم و  
   قيقسو

ْاَّا ل لاي ن ػاؾا اسغ ػر  لانل  ػٌس  ِ ػرقر      قال لا ـل قا ياػنٌَّ ساد ػ  مينم ػؾا لابل
ِننْو س ن نيند ن  ف ام نؽ ل لنسج تمػنف  نريمػنف س ظػن إنيػنئيمنف  قوقؿ ن

 منر ل قلننف اسقوؿ مرص اسينبر ل  اسقوقؿ ل   َّمو إسر  نمدن  ل لتػـ يامػؼ 
 نَّبقال قامَّال ست  َّق  نؿ قوتدن نَّبقال ل رى                                       

ن بتػر لِػتقا اس نػر ق  ن يتمػظ لف اسيػنبر  ّػر لػ  هػذيف اسنيمػيف ننن ه ػ
َّ نسد ػػن يتػػا اس  نطػػا  اس ػراَّ نػػو اإلنيػػن  إظدػػنرا ستم ػػناؿ ننػػث اسِػػمنَّال قاسِػػرقر قا 

 قذسؾ  ن يمقا ـ قاس ْنـ اسذ  يْؼ ليو اسينبر لدق ي َّ  اس نوقر انف بن ر           
ْاَّا ل  قيَّـ اس  مقؿ نو بتر اس نبؿ ل  يقسو " قال  ف لانل  ػٌس"  أل  اسغ ػر   لاي ن اػؾا  لا

ل  اسمػأ ير إ ػبلؿ نػنسنظـ ل بػبلقال بتػر لف مػأ ير اس نبػؿ  انػو  ػف قوػ و نْقسػو    
يانٌَّ  "مينم ؾا  ـل  لابل "                                                 ساد  ِ رقر   قا

 قاإلضػػنلُ لػػ  يقسػػو " لين ػػؾ " م  ػػيـ قممظػػيـ سؤليػػنـ ل قاسقوػػؼ لػػ  يقسػػو 
 اإلضػػػنلُ  ا ػػػن اممػػػقى اسنيػػػ  بتػػػر  ننسغػػػُ  " اسغػػػر " لمػػػر  ااػػػَّا ق ْػػػررا س منػػػر

ػرقرا سربيمػو قطػنسن   ممقا ـ ق منر اسني  ل إذ جمؿ اسينبر لينـ اس  ػَّق  لبيػنَّا ِق
   نَّا  
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**************** 
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 املبحث اخلامس
 (41-44األبياث) انفشيذة. ًبطٌالتو اجمليذة بأعمانو املمذًح تتٌيح

   ليْقؿ
ا ست ػػػػػػػػػػػن ماقاالاػػػػػػػػػػػقل ػػػػػػػػػػبلـَ قر ل ماػػػػػػػػػػػقسا    ِ    

 

ػػم قر     ِ  بػػف اسيػػ َس لػػ  ل للػػَؽ اسيوػػرقَؽ 
 

َُ َّ قناداػػػػػن ن ػػػػػػ َِ َؽ األا رل ـا َ ػػػػػفل ز   قياػػػػػَّل ياػػػػػن
 

ػػػط قر     ِ ػػػي قَؼ  ِو  وػػػ قٌؼ ق ػػػف َنػػػيلَض اس
 

ُا  ػػػػػػ ا طانبا َمزااز هاػػػػػػرالاقل  ناسػػػػػػر مل اَف اايلػػػػػػؼا ابل
 

ػػػػػػػػَع است ػػػػػػػػَو ايػػػػػػػػؼا م َنيػػػػػػػػر    نل  ق يػػػػػػػػنَ  و 
 ل

ػػػماق  ِل َتػػػٌس قاايػػػؼا ا رَ  اجل  ى نػػػنسنمَر قاسناػػػَّل
 

َريػػػػػػػػػر    ِا ياػػػػػػػػػنَ   َِ َ  اسػر ا ـا َنَمػػػػػػػػال  (4قيػػػػػػػػػن
 

قااَلػػػػػػػػؽٌ  ْ تػػػػػػػقا   ا . قاس ػػػػػػػنالا قا َبجا ػػػػػػػػنر  ِا  لا
 ل

ػقر    ن قا َنطاػن . قاسن قااَظػر  و   (2قل َّل
ِ ناػػػػػػػػن.  ػػػػػػػَرس  لاسل ي  ل ؿ   ػػػػػػػبلا ْ قس ػػػػػػػػقفا قااإَلجل  يا

 

ػػػػػػػػَّ قر    اهاػػػػػػػن قو  يػػػػػػػػ قٌف َ ؤلل  قمػػػػػػػػنزا ل ب 
 

ػػػػنَئطٌ  ـا اسد ػػػػَّاى َنػػػػؾا ما ػػػػبلا ػػػػػنطا لابل ْاػػػػَّل ما  سا
 

ر  انَ  ياََّيػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػال ياػػػػػػػػػػػَّ را ليػػػػػػػػػػػؾا اس ا  قا
 

نَئَا  ؿَ اسر يا تار ناذل َْيـٌ با ََّ يِيػػػػػػػر    (4( قاسوتدار 3   ر اسػػػػػػَنبلا  قَلاػػػػػػػلر ؾا لػػػػػػ  لايػػػػػػػلوا
 

َُ لاػػػننلمادار5قلايلػػػفا انلماػػػقى لاػػػؿو  سا ػػػبلا  ( اسض 
 

ي ػػػػػػػػػقش  اس ِتَ    َ يػػػػػػػػػفا م َغيػػػػػػػػػر  قلايػػػػػػػػػفا ج 
 

ن ؾا َ فل  ا لَض اسن َميـَ  ِل  ( َإسر لارلَض اسَمػَّاى قناَ يػر  8َجدانٌز   (7(   ماي َّاا 6قما
هان ْ ػػػػػػَّل ّان. ااأان داػػػػػػػن لا ػػػػػػَّااَ  ي ػػػػػػمل  َإسػػػػػػر األابل

 

ـ    ْ ػقر  9لارااَيػ ـ  اسرونار قو   ( َل  ي ػ
ن ػػػػػػػػػَػرٌ  ػػػػػػػػػَر اسماَزيػػػػػػػػػَز    ا ػػػػػػػػػؾا َننسن ول  لامازل  

 

َنيػػػػػػػػػَف ناَييػػػػػػػػػر  ق   ػػػػػػػػػَّ ؾا َننس املػػػػػػػػػَ  اس    ِامل
 ل

                                           
4
 اس تؾ قاسنم ُ  استِنف ِرر(  ((

(
2
 ونر  يوقر  قيوير    ل نسو ل ل  نقاظرهـ  نئتُ  اسِننؽ وقر(  (

(
3
 اسمطن   اساّير  اسِننؽ ريا(  (

(
4
 للضؿ اسمطن  قلجزسو  اسِننؽ سدن(  (

(
5
   هز دـ لنن تقا قم تتقا  اسِننؽ  لتؿ(  اس ؿ  اس ندز قف ل قلؿ اسْـق ي تدـ لبل (

(
6
ممو  اسِننؽ   ض(  (  سيف اسميش ِق

(
7
 يْنؿ هق  ميَّ سدذا اسي   لل   طيؽ سو ألنو يَّ ابمنَّ    اسِننؽ بيَّ(  (

(
8
 اسجدنز هق  ن يمات و اإلنِنف ل  مجديز اسي   اجيش قبرقس نمق   اسِننؽ جدز(  (

(
9
 ننؽ ريـ( األريـ  ف اسمين  هق ل نّدن  اسِ (
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هػػن يػػَّ مػػقل اسيػػنبر   َّقمػػو ننيػػنف قوػػقسو إسػػر ي ػػُ اس دننػػُ لػػ  بيػػقف 
لقسينئػػو قلبَّائػػو  مػػن ّ ػػرال قموػػنَّا ألب نسػػو اس جيػػَّال ل قنطقالمػػو اس ريػػَّال ل ق قاي ػػو 
ل اسريػػيَّال اسمػػ  منطمػػو ليدػػن بننيػػُ ار قمقليْػػو جػػزا  قلنيػػن سطنبمػػو سػػو ل قّْػػُ نػػو 

ِػنيو  ػف األنيػن   قابم نَّ  بتيو ل قيػَّ ليػنر اسيػنبر إسػر ذسػؾ اتػو  ػف  ػبلؿ"  ػن
 (        4اسِننُْ 

قانف َّرال  ف  بلؿ  ن لقرَّ   ف لنين  هنن يوؼ نمض اسقلقَّ اسذيف يَّ قا 
بتػر اس نوػقر  ػف َّا ػؿ اسػنبلَّ سمدنئمػو ننوػر  اس ممػننع ل ق ػف  نرجدػن ميػث اػنف 

يرطنُ زائريف  ػذبنيف ست نوػقر ننسطنبػُ قاس ضػقع  نمض  تقؾ اس رنج ي َّقف بتر
ل ليِػػمْنتدـ اِػػمْننال رائمػػن ل  ػػن موػػطؼ ليػػو جنػػقَّ  قبِػػنار  نرايػػنمدـ قلِػػنمدـ 
يقلدـ اسنيضن    ن يوػيا لقسئػؾ اسقالػَّيف ننالنندػنر اسيػَّيَّ ليِػيرقف  اسزرين  ل ِق

جػػبلؿ نػػيف اسوػػ قؼ بجتػػيف ل قيتػػقندـ  نلْػػُ قنػػقاظرهـ  نئتػػُ ل قلسِػػنمدـ  ػػف اإل
 مْقَّال ل قبيقندـ  ف اس دننػُ   تػق ال ل قوػَّقرهـ  ػف اإلانػنر   م ػُ ل ق ػن اػنف 
ذسؾ ل  مْيُْ األ ر ققايمو إال ن ضؿ ويننُ ار قم ظو قاريـ مَّْير  نمَّ لف قهػا 

 (     2اس نوقر ن ِو سَّينو قنورمو قاسَّلنع بنو" 
َّ  ػف اسوػقر قننسمأ ؿ ل  األنين  اسِننُْ نجَّ انف َّرال ميَّ ليدػن  ػن ميػ

ا اسنبلييُ ل إذ اِمدؿ لنينمو نأِتقا اسيرط " قسا  ن ِ ػبلـَ  ماقاالاقل ا ست ػُ قر ل ماػ ل   رالاقل  طانبا
األنين " قيَّ وَّر اسيرط نػ " س ن " اسمينيُ ل قل  وػينيُ األنيػن  بتػر      اسر مل افَ 

بتػر  ػن  ببلقال اسيرط قجقانو  ن يض   بتر  منن   ف اسوَّؽ قاسمأايَّ  ن يض   ل
 ليو  ف إمانـ قيقال ننينف لياقف اتقمُ قامَّال  مآزرال                                      

" اننيػػُ بػػف اسػػز ف  اسيوػػرقؽَ  ل للػػؽَ  لػػ  اسيػػ سَ  قيقسػػو" قر ل ماػػ  بػػف ػػم قر   ِ
                                           

(
4
   272جَّيَّ   نَّْ  ل   يزاف قرائيمو اسِْطت  َّرال ينظر انف (
   272جَّيَّ   نَّْ  ل   يزاف قرائيمو اسِْطت  َّرال انف (2 
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للوػػم  نأنػػو قيػػ  اسضػػمر نميػػَّ  ممػػقاسر ليػػو اسقلػػقَّ ل لنساننيػػُ نػػَّل اسػػَّييؽ اسػػذ  
نير ننس جدقؿ" ر ل ما " لقمر نمظـ ذسؾ اس مػؿ ل ق ػف ذا اسػذ    قاسمم يرقؽ اسي س

ي مؿ ذسؾ ِقى ار اسْنَّر جؿ قببل؟!قاإلضنلُ ل  يقسو " للؽ اسيرقؽ" ايػ   بػف 
 يمقا ـ ق ن للنَّمو اساننيُ   َّيُ ممَّيَّ اسز نف ل قهذا  ن

 قيقسو   
َُ َّ قنادان ن ػ َِ َؽ األا رل ـا َ فل ز  ِ ط قر   و قٌؼ ق ف َنيلضَ  قياَّل يان ِوي قَؼ   اس

سػػـ يػػزؿ انػػف َّرال يوػػؼ سنػػن ذسػػؾ استْػػن  اسندػػ  قاس ديػػا ل ل ػػ  ذسػػؾ اسجػػق 
اس يػػ س نيػػرقؽ اسيػػ س يػػَّ اوػػط   بِػػنار اس نوػػقر قجنػػقَّ  مػػن تيف لِػػنمدـ 
اسزريػػن ل قهنػػنؾ  ػػف اوػػطؼ يم ػػؿ اسِػػيقؼ اسنيضػػن  اسبل مػػُ اأندػػن ِػػطقر ال مػػُ 

قاسِػػيقؼ اسنيضػػن  بتػػر هيئػػُ  قاضػػمُ    لنألِػػنُ اسزريػػن  بتػػر هيئػػُ وػػ قؼ ل
ِطقر ل قهنمنف اسديئمنف لسْ   ف اسرقبُ قاس دننُ ل  يتقا اس جم ميف  ف اسقلقَّ 

 لنَّس  منسدـ  ف منؿ إسر منؿ                                                              
 قج ع اسينبر ل  نيمو نيف اننيميف األقسر لػ  يقسػو " زرؽ األِػنُ " قهػق 

اننيػػُ بػػف مػػَّمدن قجبلئدػػنل قاسّننيػػُ " نػػيض اسِػػيقؼ " قهػػق اننيػػُ بػػف وػػبلنمدن 
 (                         4ق ضنئدن ل ق ف ذسؾ يقؿ اسْنض  بت  نف بنَّ اسمزيز اسجرجنن  

  ض  قهر ل  األي نَّ ل  اؿ  ضرا  لتق ط َنما ل نيض اسِيقؼ بتر اِ و    
يث لقرَّ هػذيف استػقنيف " زرؽ األِنػػُ قل  ني  انف َّرال مَّنيج اساننيُ ل م
يمِػؽ قاسغػرض  ػف اسْوػيَّالل بػبلقال  " ق" نيض اسِػيقؼ" نْوػَّ اساننيػُ ل قهػذا  ػن

 بتر  ن يمقى ذار األسقاف اس ممََّّال ل   ّؿ متؾ اس قايؼ  ف س   قانمنن   
 قيقسو  

ػػم                                            ِ  قر  بػػف اسيػػ َس لػػ  ل للػػَؽ اسيوػػرقَؽ 
 

                                           

  24( اسمذارال اسِمَّيُ ل  م َّ بنَّ اس جيَّ اسمنيَّ    4 
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َُ َّ قناداػػػػػن ن ػػػػػػ َِ َؽ األا رل ـا َ ػػػػػفل ز   قياػػػػػَّل ياػػػػػن
 

ػػػط قر     ِ ػػػي قَؼ  ِو  وػػػ قٌؼ ق ػػػف َنػػػيلَض اس
 

لنػرز نػو اسيػنبر مروػو اسيػَّيَّ بتػر  ابمراض طقيؿ نيف اسيرط قاسجقاا ل
ـ سقمُ لنيُ  مان تُ  دينُ متيؽ نجبلؿ اس  َّق  ل ق ف ّـ متْر ننسرقع قاس دننُ  ِر

ل  هق  ن ِيور  نو انف َّرال ل   ِػمدؿ جػقاا اسيػرطل  يتقا قبيقف اسقلقَّ ل ق 
  االبمراض نيف اسيرط قاسجقاا  ن ييير إسر اس مننمُ اسقابيُ  ف اسينبر ق ج  
 قيقسو  

َمزااز هان ُا اسر مل اَف اايلؼا ابل ا طانبا نلػَع است َو ايػؼا م َنيػر            رالاقل  ق يػنَ  و 
ماقى ننسنمَر قاسناَّلر َ  ِل َتٌس قاايؼا ا َريػر            اجل ِا ياػنَ   َِ َ  اسػر ا ـا َنَمال  قيػن

هذاف اسنيمػنف اممقيػن بتػر جػقاا اسيػرط اسِػننؽ   لمتػؾ اسقلػقَّ س ػن رل   ػن 
ي اػػف لف م متػػو طنبػػُ اسػػرم ف  ػػف بػػز قرلمػػُ ست طيػػع ل قا ػػن ييػػؿ"   ػػن رلمػػو ليْنػػ 

 ( لدنهـ يرقف ذسؾ رل  اسميف  4سيس  ف را  ا ف ِ من " 
َمزااز هان" نيننن ساي يػُ ابمػزاز اسطنبػُ نوػنمندن ايؼ "ل  يقسو "اايلؼا  قلم  "  ابل

ُا  ػػ اسػػر مل اَف" ق ػػن نّمػػو  ػػف  مػػنن  اسط أنينػػُ قاسرامػػُ    قمأ ػػؿ اإلضػػنلُ لػػ  يقسو"طانبا
 قاسِمنَّال                                                                    

ػػنلعَ  قيقسػػو" ق يػػن َ  ػػط نػػيف اسا ػػنسيف  ايػػؼا  وَ است ػػ و  " قوػػؿ نِػػننْو ستمِق م َنيػػر 
 الم نؽ اسج تميف ل  اس نريُ س ظن ق منر                                               

نلعَ  قيَّ مذؼ اس ِنَّ إسيو قاس ِنَّ  من ل  يقسو"ق ين َ  " إذ  ايػؼا  است ػوَ  و  م َنيػر 
نلعَ  اسابلـ " قرلقا  ين َ  مَّْير " قل  اسمذؼ إيجنز منزهن بف اسمنث ل  ؼا اي است وَ  و  م َنير 

 قيَّ َّؿ اس مؿ " رلقا " ل  لقؿ اسني  بتر اس مذقؼ                        
نلعَ  قيقسو" ق ين َ  يرايدن ل  و  است َو " اننيُ ب ن  ضر ذار   ن ن  ف اسي س قا 

  ق ف جنَّ  و قلُ مم ؿ زرؽ األِنُ ل قل رى مم ؿ نيض اسِيقؼ ل ق ػف   ػَّق 
                                           

(
4
  ف اسنمث   37ِنؽ م ريجو ل  ص   (
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نمتػؾ اساننيػُ    ييػ مديأ  سو اػؿ متػؾ األ ػقر  قاوػط ن  وػيغُ اسج ػع "  يػن "  ػن 
ػنلعَ  ليدػن  ػف  است ػَو" ايػ   بػف إماػنـ اسوػننع جػؿ قبػبل قليدػن  ػن قاإلضنلُ ل  " و 
 نػ "ايؼ " لننف بف متؾ اإلننرال                                            اسميريؼ   قاسممنير

ؼ ست  مػقؿ مْػَّير  " منيػر اسػَّنين ل لق اساػقف " قيػَّ ي يػَّ هنػن قل  اساػبلـ مػذ
اال مونر قاإليجنز ل قيَّ ي يَّ اسمم يـ  ع اإليجػنز ل قيػَّ ي يػَّ ليضػن اس منلظػُ بتػر 

ِػنؽ ل لناػن  اسنبليػُ ممػزامـ قال  اسقزف قاسْنليُ ل قال  يػنمُ لػ  لنػو ي يػَّ اػؿ  ػن
                             مممنرض                                        

 قيقسو  
ماقى قاايؼا  ِل ر نسنمرن ا قاسناَّل َتٌس  َِ ـا      َِ اجل يان  َنَمال َ  قين َِ َريػر   اسػر ا ِا َِ 

ػػط نػػيف اسا ػػنسيف ل قلقمػػر هػػذا اسقوػػؿ نقمػػَّال اس مػػنن   قوػػؿ نِػػننْو ستمِق
              لنسابلـ اتو سم ُ قامَّال ل  نينف قاِمانن  جقاا اسيرط                     

قمأ ؿ اس ننسغُ اسمِنُ اسرائمُ متؾ اسم   رج   ػف رمػـ اساننيػُ لػ  يقسػو"  
ماقى قاايؼا  ِل رَ  ننسنمرَ  ا َتٌس" لنسينبر يانر بػف   َّقمػو نػنسنمر قاسنػَّر لػ   قاسناَّل  اجل

 اساـر قاسجقَّ قاسندن  قاسضين  قبتق  ب ف ِقا                                        
  متػػؾ اس ننسغػػُ لػػ  ج مػػو نػػيف  مننبػػَّيفل إذ اسنمػػر لػػ  األرض قيػػَّ مِػػن

قاسنَّر ل  اسِ ن ل إال لف  جتِن قامَّا ج ع نيند نل قهذا  ف  ينال  اسيمرا  اسمػ  
 ندن يمتؽ يمرهـ ل  ِ ن  اإلمِنف قاس تقَّ                                            

مػر "اسمنػقيف" ليػو  ْقيػن ق ْػررا "  جتس " ستم  ػيـ قاسممظػيـ ل قل قاسمناير ل
 هذيف اس منييف                                                                            

ـا  ػيان َ  َنَمػال َ  قيقسو" قين َِ " مجػَّ اسيػنبر ليػو يػَّ اماػأ بتػر لِػتقا  اسر ا ػَرير  ِا
لمػُ قاسندػن ل بتػر االِممنرال ميث ينو اس  َّق  نػنسنمر لػ  اسمطػن ل قننسنػَّر لػ  اسر 

 طريؽ االِممنرال اسموريميُ األوتيُ                                                                     
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ػػػؿ ببليمػػػو اس متيػػػُ ل ميػػػث لقرَّ اسيػػػنبر اس مػػػؿ"   قلػػػ  اسْػػػقؿ  جػػػنز  ِر
ػػبلل قلػػ   ِػػرير" قلراَّ اسمػػنؿ نػػو " اس  ػػَّق  " لِػػ ر اسمػػنؿ ننِػػـ  متػػو  جػػنزا  ِر

ؿ بف اسمْيُْ إسر اس جنز ل  هذا اس ْنـ إنراز  دننُ ذسؾ اسِػريرل قلػ  سِػنف اسمَّق
 (                                                   4اسمرا   لف اسِرير يمنر نو بف اس تؾ قاسنم ُ 

اسراِػين " للوػم  بػف ّْػؿ متػؾ األ ننػُ ل ل ننػُ  قاإلضنلُ ل  يقسو" بػا 
 ُ اس بللُ                                                اسماـ قاس منلظُ بتر َّقس

ق  ػػن     قاوػط ن  ات ػُ "بػا " لنننػ  ن نَّمدػن لي ػن إنننػُ بػف متػؾ اس مػنن
يت   اسنظر ل  هذيف اسنيميف لف اسيػنبر ذاػر" ايػؼ" ّػبلث  ػرا  ل قيػَّرهن  مذقلػُ 

قهػذا اسماػرار سػو   رميف ل لي اف اسْقؿ لنو اررهن   س  را  إذ اس ْػَّر اػنس قجقَّ ل
  غزا  قلمقا  ل قهق مأايَّ قمْرير هذ  اس منن                                           

إسػػر َّيػػُ اسماػػرار ل قيي مػػو ل قسطػػؼ  –يػػَّي ن قمػػَّيّن  -قيػػَّ مننػػو اسمت ػػن   
 ِتاو ل لذارقا لنو  ػف  ْنمػؿ اسنيػنف ل قلنػو لػف َّييػؽ اس أ ػذ ل قلنػو  ػف  منِػف 

لػ    نقا  َّى اسمنجُ إسيو ل  اس قضع اسذ  يْمضيو ل قلنو إن ػن يػأماس ونمُ ل قني
 ( ا ن هق اسمنؿ هنن  ع انف َّرال                       2األ قر اس د ُ ل سمّن  قممْرر" 

 ّـ يِتط اسينبر اسضق  نمَّ ذسؾ بتر منؿ اسقلقَّ ليْقؿ   
قااَلػؽٌ  ْ تقا   ا . قاس نالا قا َبجا ػنر  ِا ن قا َنطا   لا ػقر  قل َّل  ػن . قاسن قااَظػر  و 

"اس ػػػػػن " ستممْيػػػػػا ل لإنػػػػػو بْػػػػػا رايػػػػػمدـ  ػػػػػن رلق  وػػػػػنر مػػػػػنسدـ هاػػػػػذا                     
قا ػػػنر  ِا ." موػػػقير َّييػػػؽ  سمػػػنؿ  يػػػيمدـ لػػػ  ذسػػػؾ اسم ػػػؿ اس ديػػػا            قيقسو"لا ػػػنالا َبجا

                                           

(
4
  ػنَّال  ِرر   (

(
2
ط اسديئػػُ اس وػػريُ اسمن ػػُ  -3/414ممْيػػؽ/  م ػػَّ بتػػر اسنجػػنر   –ينظػػر  اس وػػنئص النػػف جنػػ   (

ممْيػػؽ َّ / م نػػر يػػرؼ  –ممريػػر اسممنيػػر النػػف لنػػر اإلوػػنع اس وػػر  ـ ل 4988ط ّنسّػػُ  –ستامػػنا 
 ـ  4995-هػ 4446ط اس جتس األبتر ستيئقف اإلِبل يُ ننسْنهرال  -375 
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سػزؿ قاسممنير نويغُ اس ننسغُ "بجنال" مْرير قمأايَّ س ػن هػـ بتيػو  ػف  ػقؼ ققجػؿ ز 
 اينندـ                                                                               

ْ تػقا    قااَلػٌؽ" ج تػُ منسيػُ لنننػ  بػف  ػَّى  ػن قيقسو "قاس نػزؿ ندػاال   ػف   ا
اسرهنػػُ قاس ػػقؼل قاوػػط ن  وػػيغُ ج ػػع اسماِػػير ستاّػػرال"  قالػػؽ"   ػػن يمضػػَّ ذسػػؾ 

ن قا قيْرر  قاَنطا    قيقسو"قل َّل ػنر  ِا ." لدػـ لػ   يػيمدـ لػ  هػذا  ن ." يننؿ نػو يقسو"لا ػنالا َبجا
اس قيؼ اس  يػؼ  يػقا بجػنال  ِػربيف ل ل ػن مػيف طتػا  ػندـ اسػَّنق قااليمػراا  ػف 

جبلال قمقييرا                                              اس  َّق  نَّا اسنط   ندـ  ييُ قا 
ا اسن ِػػ  ل قمػػنؿ اسمنػػنيض قيػػَّ ايػػؼ لِػػتقا اس ْننتػػُ بػػف مػػنؿ االضػػطرا

اسم  يمييدن هاال   ف جرا  مضقرهـ هذا اسم ؿ اس ديا ل الِي ن ل  مضػقر  ّػؿ 
   ذسؾ اس  َّق                                                                     

ن قا" يػػػقمر نػػػأف اإليػػػنرال إسػػػيدـ ننسػػػَّنق اػػػنف  قاسممنيػػر نػػػنس نن  نػػػنس جدقؿ"قل َّل
  نجأال ل   ن يْقى قياازر  ف  منن  اسمننيض قاالضػطراا اسمػ  يميقندػن    ننيمُ ق 

" ل   نئتػػُ ل ج تػػُ منسيػػُ لنننػػ  بػػف  زيػػَّ  ػػف  مػػنن  اسْتػػؽ  قيقسػػو"قاسن قااَظر   ػػقر  و 
قاس ػػقؼ قاسمػػقمر ل لػػنسنظر ياػػقف  ِػػمقين مػػنؿ اسدػػَّق  قاالط ئنػػنف قاسِػػاينُ ل ل ػػن 

 مدـ  نئتُ                   قاسمنؿ هذ  لدـ بتر  قؼ ققجؿ لونر  نظرا
قاسمنػػػقيف لػػػ  "بجػػػنال. " ل ق"  قالػػػٌؽ" ل ق" نطػػػن ." ينػػػرز انميػػػن  انػػػف َّرال 
انػنر  منَّمو اس  رطػُ ن ػن بتيػو مػنؿ هػاال  لػ  ذسػؾ اس قيػؼ ل قلػ  ذسػؾ إبػزاز قا  ِق

  قسـ ي ؿ اسني   ف  مِف نَّيم  م ّؿ ل  اسمِْيـ لدنػن " ِػنرقا بجػنال"  ست  َّق 
نطن " ل قهنػن " قاسْتػقا  قالػؽ " ل قهنػنؾ " اسنػقاظر وػقر" قهػذا   ػن  قهننؾ " لَّنقا

بلُِ ل ق مننيو رنطن قمأايَّا قمْريرا   ياِا ات ن  اسني  رقا  قبذقنُ ِق
قنمَّ لف لرغ انف َّرال  ف قوؼ  ييمدـ ق ػقلدـ يػرع ينػرز ابل ػن يػنسق   

 ليْقؿ  ل  ذسؾ اس قيؼ  ع اإلينرال إسر منسدـ لّنن  نطْدـ  ن نطْقا نو ل
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ِ ناػػػػػػػػن.  ػػػػػػػَرس  لاسل ي  ل ؿ   ػػػػػػػبلا ْ قس ػػػػػػػػقفا قااإَلجل  يا
 

ػػػػػػػػَّ قر    اهاػػػػػػػن قو  يػػػػػػػػ قٌف َ ؤلل  قمػػػػػػػػنزا ل ب 
 

ػػػػنَئطٌ  ـا اسد ػػػػَّاى َنػػػػؾا ما ػػػػبلا ػػػػػنطا لابل ْاػػػػَّل ما  سا
 

ر  انَ  ياََّيػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػال ياػػػػػػػػػػػَّ را ليػػػػػػػػػػػؾا اس ا  قا
 

لقؿ  ػػن يت ػػ  اسنظػػر لػػ  هػػذيف اسنيمػػيف اسج تمػػنف االبمراضػػيمنف لػػ  يقسػػو" 
ؿ  قااإلَ  بلا َرس   جل ِ نان قمنزا ل  ي  ل اهاػن ب يػػقفٌ  لاسل " قيػَّ ابمػرض نػذسؾ نػيف يقسػو"  َ ؤلل ػَّ قر  قو 

ْاػػػَّل  ػػػنطا  يْقسػػػقف" ق ْػػػقؿ ذسػػػؾ اسْػػػقؿ" سا ـا  ما ػػػبلا اسد ػػػَّاى      اسنيػػػ " قيرضػػػو  ػػػف  لابل
االبمػػراض اسمأايػػَّ بتػػر مػػنؿ لػػريدـ قمقجِػػدـل قاسمأايػػَّ يػػرض لوػػيؿ  ػػف ليػػراض 

ؿ  االبمراض   قمأ ؿ يقسو" بلا َرس   قااإَلجل ِ نان." قيَّ ونيو اسينبر نطريؽ االِممنرال  ي  ل لاسل
اس انيػػُ إذ يػػنو اإلجػػبلؿ نإنِػػنفل قيدػػَّؼ اسيػػنبر  ػػف قرا  ذسػػؾ إسػػر إنػػراز ِػػطقال 

قاس ضػػػنرع " ل  رهنػػػمدـ ق ػػػقلدـلاأل ر اسػػػذ  جمػػػؿ لسِػػػنمدـ م ػػػرس لػػػبل ماػػػنَّ منػػػيف
    ي رس" ايؼ بف مجََّّ قاِم رار ذسؾ اسمنؿ  ندـ        

قاسمنايػػػر لػػػ  "لسِػػػنن" لقمػػػر نػػػنسممْير قاالزَّرا  ل  ػػػع لف  ػػػف نػػػيف هػػػاال  
اس مْػػريف نمػػض  تػػقؾ اس رنجػػُل إال لف هػػذا اسممْيػػر يْننتػػو ضػػ نن اسرلػػع  ػػف يػػأق 
قيأف اس نوقر انف بن رل قاأف سِنف منسػو يْػقؿ  إذا  ػن ج ػع  جتػس  ػف  تػقؾ 

ق ػػزَّرى لبتػػر يػػرار يػػقؿ  قلانِػػرال قلنػػنطرال ل ػػع قجػػقَّ اس نوػػقر لنساػػؿ َّقنػػو  مْػػر
 ( 4  :اسنننغُ اسذنينن  ل  اسنم نف نف اس نذر

 اقاا    ندف   ينَّ   سـ طتم ل  إذا      اقاااٌ  ي ٌسلقاس تقؾ   لإنؾا 
اهان ب ي قفٌ  " قمنزا ل    قيقسو " اسج تُ االبمراضيُ اسّننيُل ققوتدن  َ ؤلل َّ قر  قو 

ط نيف اسا نسيف لنسج تمػ نف  نريمػنف س ظػن ق منػر  قهػذا نِننْمدن س ن نيند ن  ف مِق
اسْقؿ  ف انف َّرال اننيُ بف قوقؿ اس تؾ قاسنم ُ قاسدينػُ قاإلجػبلؿ سػَّى   َّقمػو 

جػبلال لقيػَّ للوػ  اسممنيػر ننس وػَّر"  ؤلهػن" لػ   َّرجُ  ؤل  بيقف هػاال  إبجننػن قا 
                                           

(
4
 –ط ّننيػػُ  -سننػػنف –نيػػرق   – َّار اس مرلػػُ -21اسنيػػ  لػػ  َّيقانػػو ل يػػر  م ػػَّق ط ػػنس   (
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انيػر  قيقسػو" قبيػػقف" بطػؼ بتػر ِػننْول قليػو إيجػنز ننسمػػذؼ  مػَّ إسػر ذسػؾ إنػراز
ػػػَّ قر لف يْقؿ"قمػػػنزا ل قاأنػػػو لراَّ  اهاػػػن و  اػػػذسؾ" قاسِػػػر ليػػػو اسمنػػػز  بػػػف اسمنػػػث  َ ؤلل

 قاس منلظُ بتر اسقزف 
 قيقسو    

نَئطٌ  ـا اسد َّاى َنؾا ما بلا ػنطا لابل ْاَّل ما ػالر  انَ  ياََّيػر       سا ياػَّ را ليػؾا اس ا  قا
لػػيدـ  ػػف  ِػػنؽ اسيػػنبر هػػذا اسنيػػ  بتػػر لنػػو يػػقؿ نمػػض اسقلػػقَّ قلػػيدـ  ػػن

      اس رنجػػػُ اسػػػذيف يػػػزقرقف اس نوػػػقر  ػػػذبنيف سػػػو ننسطنبػػػُ قاس ضػػػقع                                                                       نمػػػض  تػػػقؾ 
ل نرنن ينؿ هذا اسني  نأف لسِنمدـ  ِر  إجبلال ق دننػُ ل لايػؼ  قميث إف اسينبر
سػـ يْقسػقا يػيئن ؟! اسجػقاا   قهػـ –إذ نِا إسيدـ يقؿ  ػن يػنسقا  –إذا يقرَّ يقال سدـ 

لف اسينبر هنن سـ يروػَّ سِػنف  ْػنسدـ ل نػؿ قوػؼ سِػنف مػنسدـ  ػف جػرا   ػن رلق  
 قس ِق   ف  تؾ قنميـ ق دننُ                                               

قهذا اسني   ف انف َّرال يمَّ ل  ي ُ  َّيمو ست نوقرل ميث ِنؽ  ن ِنيو 
بػػيف  ف  وػـق قلبػَّا  اس نوػقرل لاػأف  ػن يػنسق  ليػو هػقلػ  ذسػؾ اسنيػ  بتػر سِػن

 -ليضػن  -اسمْيُْ قاسوقاال لا ن ييؿ "قاسمؽ  ن يدَّ نو األبَّا "ل ا ن ينرز اسني 
 ػػن النػػف َّرال  ػػف ذاػػن  قيػػنَّل ميػػث لقرَّ  ػػن يريػػَّ لف ي ػػَّ  نػػو بتػػر سِػػنف لبػػَّا  

           سدن  ف نرابُ يمريُ ق َّْرال بتر مقؾ اسابلـ قنظ و   اس  َّق  ل لين
 ل ن يقسو   

نَئطٌ  ـا اسد َّاى َنؾا ما بلا ػنطا لابل ْاَّل ما ػالر  انَ  ياََّيػر       سا ياػَّ را ليػؾا اس ا  قا
لْػػَّ اِػػمدتو اسيػػنبر ا" الـ " اسمأايػػَّ ل ّػػـ لرَّلدػػن نػػػ" يػػَّ" اسمػػ  ستممْيػػؽ ل 

 قهذا االِمدبلؿ ير ر  ف قرائو ممْيؽ قمأايَّ  ن ِيرَّ نمَّ  
نطا  بلا  قيقسو"ما نَئٌط" اننيُ بػف مّنيػ  قمقطيػَّ  تػؾ اس  ػَّق ل  َنؾا  اسد َّاى ـا لابل ما

ل تاػػو  –جػػؿ لػػ  بػػبل   –ل ػػنَّاـ اسػػذ  لمػػنط هػػذا اس  ػػَّق  نػػأببلـ اسدػػَّى هػػق ار 
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 ا ن لف يقسو" لببلـ اسدَّى" اننيُ بف قزرا  قيقاَّ ق ِمينر  اس نوقر              لقطيَّ
 ػن يمػقا ـ  ػع  ؿ ذسػؾل قهػق" مػنط " ممْيػؽ قمأايػَّ موػق قاسممنيػر ننس نضػ

 "الـ" اسمأايَّ ل ق"يَّ" اسم  ستممْيؽ ل   ِمدؿ اسني                                  
اسرضن قاسِمنَّال قاسمنػقلببلقال  نغ ن  إطبلؽ بتر لبننو "منئط" قاسمنقيف ل 

ػػف  بتيػػو نمتػػؾ  –ِػػنمننو  –بتػػر ِػػرينف اسّْػػُ قاسط أنينػػُ ن ميػػُ ار  ذسػػؾ اسػػذ   ا
ياَّ را اإلمنط ر  ان َ  ليؾا  ُ     قيقسو"قا "  قوػقؿ نػنسْقؿ اسِػننؽل قهػق اننيػُ اس اال  –ياََّير 
 بػػف َّقاـ اسنم ػػُ قاسِػػ ن  قاسجػػقَّ ل لنسػػذ   هػػق ليػػو  ػػف اس ار ػػن  مْػػَّير -ليضػػن
  قا ن انف ل  اسني  اننيمنف ل ل يو ليضن لِػتقنن مْػَّيـ ل ميػث يػَّـ  اس ْمَّر اسْنَّر

  مقؿ نو" لببلـ اسدَّى" بتر اس نبؿ" منئط" قل  ذسػؾ ل  اسيطر األقؿ  ف اسني  اس
ممجيؿ ن ن يِر قيِمَّ اس  َّق  لقل  اسيطر اسّنن  يَّـ اسجنر قاس جرقر" ليؾ" بتر 
 ممتْو "اس ار ن  " قل  ذسؾ  زيَّ ا مونص ست  َّق  ن ن ننسو  قمأ ؿ  ن ل  اسنيػ  

ػػيْر َّا تيػػُ لػػ  ج ػػع اسيػػنبر لػػ  اسيػػطر األقؿ نػػيف "مػػنط قمػػ نئط" قلػػ   ػػف  ِق
 اسّنن  نيف " يَّر قيَّير"                                                           

 قيقسو  
نَئَا قاسوتدار  ؿَ اسر يا تار ناذل َْيـٌ با ََّ يِيػر           ر اسَنبلا  قَلاػلر ؾا ل  لايػلوا

لوػػؿ بػػف ِػػننْو   قذسػػؾ سيػػنو ا ػػنؿ االموػػنؿ ل لنسنيػػ  اسِػػننؽ ايمضػػر 
 اَّا   إذا انن  اسقلقَّ ن ن ليدن  ػف  وػـق قلبػَّا  ست  ػَّق  يػنسقا لػ  يػأنو ِااال 

ـا يػنسقا ذسػؾ ؟ لاػنف هػذا اسنيػ  ن ّننػُ اإلجننػُ بػف  يػنَّال ل لَتػ  ن ينسقا  ف إبجنا قا 
  قل  اس وؿ هنن نقع  ف اسمننيو قاالِمّنرال ل لدننؾ ِااؿ  َّْر ل قمتؾ  ذسؾ اسِااؿ

 ينبر قياازر                                        إجننُ ل قهذا   ن يّرى  ف  َّ  اس
قل  يقسو"  ْيـ   " مذؼ ست ِنَّ إسيػول إذ اسمْػَّير  هػق  ْػيـل قلػ  اسمػذؼ 

نػػػبل مػػػرايل قايػػػؼ يمرا ػػػر انػػػف َّرال لػػػ   َّمػػػو  –اس ػػػَّ   –إِػػػراع إسػػػر اس طتػػػقا 
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ل قمػػنرا اس يػػنل   اس نوػػقرل قيػػَّ مػػرؾ  ػػف لجػػؿ سْيػػن  االنػػف اسرضػػيع قاسػػزقل اسػػراـق
" لبننػػػػو بتػػػػر إطػػػػبلؽ نغ ػػػػن  اس ػػػػ  قاإليػػػػنَّال                قلهقاسدػػػػن ؟! قاسمنػػػػقيف لػػػػر"  ْػػػػيـٌ

قاوػػط ن  وػػيغُ اِػػـ اس نبػػؿ " ْػػيـ" َّالسػػُ بتػػر اسػػَّقاـ قاسّنػػق ل قلػػ  ذسػػؾ مْريػػر 
 قمأايَّ س ن بتيو اس  َّق   ف جقَّ ِق ن                                                              

يّػػنر اسممنيػػر ننس وػػَّر" نػػذؿ " مأايػػَّ لػػقؽ مأايػػَّ س مػػنن  اساػػـر قاسِػػ ن ل قا   
  قاإلضنلُ ل  يقسو" نذؿ اسرينئا" سئلينَّال  نمتؾ اس منن  ق نَّال اس وَّر ن ِدن مقم

 ويغم  اسج ع" اسرينئا ل قاستدر" ننس منن  ذامدن    قاسم  يـ ننس  َّق ل قنذسؾ مقم
يبل  ػػع   َّقمػػو لػػ  قوػػ و إيػػن  هػػذا قيػػَّ ام ػػذ انػػف َّرال  ػػف اإلطنػػنا ِػػن

ننساـر قاسِ ن  قاسجقَّل ميػث ج ػع نػيف " اسرينئػا قاستدػر" لنسرينئػا ممنػر  اسمطػن  
( قهػذا  ػف ذاػر اس ػنص نمػَّ اسمػنـ 2( قاستدر ممنر  للضؿ اسمطن  قلجزسو  4اساّير 

نمػَّـ  تمظػن ن ِػين سػَّى  ليػو ل إال لننػن ال قليو  ػف اإليػنَّال قاسم  ػيـ لػ  اس ػَّ   ػن
بر لذار هنميف اسات ميف اسِننْميف إن ن يمار متؾ اسرينئػا قاستدػر اسمػ  ممم ػؿ اسين

 ل  وَّر ل قي نر ن ِو ننسمْتا ليدنل قاإليَّاؽ بتيو ندن                      
قهذا اإلطنػنا  ػف انػف َّرال ن ّننػُ مقطئػُ قم ديػَّ س ػن ِػيْقسو نمػَّ   ِػُ 

ْقسػػػػػو" ينػػػػػ  نجػػػػػَّقى لنيػػػػػن   ػػػػػف هػػػػػذا اسنيػػػػػ  إذ مقجػػػػػو ن  نطنػػػػػُ اس نوػػػػػقر ن
 رامميؾ    اسني " 

قي اف بَّ اسيطر األقؿ  ف اسني  "  ْػيـ بتػر نػذؿ اسرينئػا قاستدػر" اننيػُ 
 بف اسجقَّ قاسِ ن                                                              

قيقسػػو" قلاػػرؾ لػػ  ليوػػر اسػػنبلَّ يِػػير" اننيػػُ بػػف انيػػغنسو نيػػئقف  تاػػو  
يقسو"  ْيـ" قيقسو "لارؾ" اسم ن   ف اسغينُ إسر اس طنا ل قلػ  ذسػؾ   قنيف  قربيمو

                                           

 (  استِنف   ريا  4 
(
2
 اسِننؽ   سدػن  (
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  زيَّ  ف است   قاالنمنن                                                                  
يػػػػنَّال نػػػػذاؾ اس اػػػػر قاالنيػػػػغنؿ                                                              قاإلضػػػػنلُ لػػػػ  يقسػػػػو "قلاػػػػرؾ" منقيػػػػو قا 

" ليوػػػر اسػػػنبلَّ" مايػػػؼ بػػػف ِػػػمُ اس تػػػؾ قاسِػػػتطنف ست  ػػػَّق              ل ػػػن اإلضػػػنلُ لػػػ
قنػػيف يػػطر  اسنيػػ  طنػػنؽ   ػػ  نػػيف"  ْػػيـ " قنػػيف " يِػػير" قاػػنف طننيػػن   يػػن  ألف 
اسذ  يْننؿ "  ْيـ"  ِنلرل إال لف انف َّرال سـ يج ع نيف اإلين ػُ قاسِػ رل نػؿ ج ػع 

متؽ ننسِ ر قهػق" اسِػير"  هػذا قاػنف   ػف ليػنر إسػر اس  ػن  لػ  نيف اإلين ُ ق ن يم
( قيػػَّ قرَّ اسطنػػنؽ ب ػػق اس ػػنطر قنػػبل 4اسطنػػنؽ  ػػف اسْػػَّ ن  انػػف ريػػيؽ اسْيرقانػػ   
 (2ماتؼ لانف" قلن  ننس منر ققلن  ننإليْنع" 

 قيقسو 
َُ لاننلمادار سا بلا ي ػقش  اس َِتَ ي       قلايلفا انلماقى لاؿو اسض   ػفا م َغيػر  قلايػفا ج 

ػط نػػيف اسا ػنسيفل قرق  اسقوػؿ مجػرى نػيف متػػؾ  قوػؿ ننسنيػ  اسِػننؽ ستمِق
يػنَّال ننس  ػَّق    قاسيػطر  اسج ؿ جرينف اسَّـ ل  اسمرقؽ ل لنسِػينؽ قاس ْػنـ  ػَّ  قا 

 لاػػؿ   انلماػػقى األقؿ  ػػف اسنيػػ  ننػػن  انػػف َّرال  ػػف  ػػبلؿ ج تمػػ  اسيػػرط قاسجػػقاا" قلايلػػفا 
 َُ سا بلا س نوقر مين ن يْوَّ قيْرر اسْضن  بتر اسضػبلسُ يوػؿ إسػر  ػن لاننلمادار" لن اسض 

قاإلضػػنلُ لػػ  يقسػػو"لؿ ل يوػػَّ قلراَّ  قاسممنيػػر ننس وػػَّر" لػػؿ" يػػقمر نػػنسْقال قاسنػػأس
ق"اس ػن " لػ  جػقاا اسيػرط" لػننمدر" للوػم  بػف  لاسضبلسُ" إينَّال قماريـ ست  ػَّق 

لِػانمو بتػر  ِربُ قوقسو إسر  نمغػن  لػ  اسْضػن  بتػر اسضػبلسُل بػبلقال بتػر  ػن
اسرنػػػنط اسػػػذ  يػػػرنط لجػػػزا  اس مػػػنن  نمضػػػدن نػػػنمض                               اسنيػػػ   ػػػف رنػػػط قمػػػبلـا لدػػػ

ن نذهػػػػػن                                        قيػػػػػطر اسنيػػػػػ  األقؿ نر مػػػػػو اننيػػػػػُ بػػػػػف  ضػػػػػن  قبزي ػػػػػُ اس نوػػػػػقر قا 

                                           

(
4
َّ   ل قينظػر  لػف  –ط َّار اسجيػؿ  - 2/9انظر اسم ػَّال  ممْيػؽ /  ميػ  اسػَّيف بنػَّ اسم يػَّ  (

 ـ 4983هػ 4413اسيرقؽ ط لقسر لَّار  -47اسنَّيع / بنَّ اسْنَّر مِيف   
 ـ 4986 نيأال  منرؼ اإلِانَّريُ  -449ل  نير ِتطنف  (  اسنَّيع مأويؿ قمجَّيَّ 2 
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لإذ ين ػ  انػف َّرال قجػقَّ قيقسو " قليػف جيػقش اس ِػت يف مغيػر" اِػم دنـ للػنَّ اسن ػ 
 انف مغير بتيو جيػقش اس ِػت يف لػ  بدػَّ   َّقمػو اس نوػقرل قاػنف هػذا اس منػر 

األقؿ  ف اسني  ل إذ مرما  نميجُ طنيميُ س ض قف ج تُ اسيرط قاسجقاا ل  اسيطر
يقجػػَّ  جػػنؿ ستمػػرقا قاإليػػنرال  قاسمػػؽ لػػإف هػػذا اسْػػقؿ  بتػػر هزي ػػُ اسضػػبلسُ لنػػو ال
قاإلضػػنلُ لػػ  يقسػػو " جيػػقش اس ِػػت يف" ستممظػػيـ ل (4ر بطػػؼ سئلنيػػن  بتػػر اس نػػ

   قاسم  يـل قل  اوط ن  ويغُ اسج ع َّقف اإللراَّ  ن يْقى قيْرر متؾ اس منن
 ّـ يتم   اسينبر  ف اسغينُ إسر اس طنا ل  يقسو  

ن ؾا َ فل  ا لَض اسن َميـَ   ماي َّاا .  ِل  ػر  َجدانٌز َإسر لارلَض اسَمػَّاى قناَ ي         قما
نمنجمػو اسيػَّيَّال  ػف   قل  ذسؾ االسم ػن   مننمػُ قابيػُ  ػف اسيػنبر قيػقم

لف ياػػػػػػػػػقف لػػػػػػػػػ  لقل اإلوػػػػػػػػػغن  قاسمننيػػػػػػػػػو إسيػػػػػػػػػو                                      –اس  ػػػػػػػػػَّق   –  نطنػػػػػػػػػو 
قيننسب انف َّرال امنَّمو ل   َّمو اس نوقر لي نطنو ينئبل  يا يؾ ِاََّّا قل ػرا لنػؾ 

بَّاَّهن إسػر  ف جرا  اسنميـ اسذ   مرلؿ ليو ونر  ف َّلنؾ قبنَّمؾ مجديز اسجيقش قا 
لرض اسمَّىل قلنو  ف بنَّمؾ قَّيَّنؾ ليضن يمنسؾ ل  ِػنيؿ ار      قمِػا  منػن   

 لن  نوََّّ   انؼ قهق و ُ  يندُ ن منر اِـ اس نبؿل ل  منِنؾل ل  انليؾ  ن
مػػزاز                    قاإلضػػنلُ لػػ  "مِػػنؾ" ليدػػن  ػػن ليدػػن  ػػف اسم  ػػيـ قاسممظػػيـ قاالب   

                                           

(
4
ف اػػنف يػػَّ  نمػػو اسنيػػننيقف قانػػف  نسػػؾ إال لف اسوػػ نر قج نبػػُ يػػَّ لجػػنزقا ذسػػؾ ل قاِػػمَّسقا نْقسػػو  ( قا 

َ ت ػقا  ناي َر اس َذيفا   ان قا قابا ن َ ممنسر"قا ػنَسما ـل  لاف   اسو  ساد ػ ن ن      اآليػُ" اسنْػرال  ِا ـل  فل بتػر يقسػو " قاا َ 25جا  ا نلػم 
يلا   َل  تاػر ناز سلناػن َ   ن را نلََّنان    اآليػُ"اسنْرال  با  اسمبل ػُ   ا ػن لقر3/225َّينظػر   ه ػع اسدقا ػع  ل24با

ا ػر يػنؿ قيػَّ اسنتيػبل لػ  اساػبلـ اّيػر قهػق ن  نػقع سػيس ذسػؾ لف بنيقر نف اسطنهر  ممػنسر "       قااذل
نلػػَّانان با قَّا  ِل ايلػػػََّ  ذاا َّااق  نان ق اٌا * َإن ػػػنلا  َإن ػػػو   األل رل ػػػ   فا   اماػػػو   اسلَجناػػػنؿا  ِا ػػػن مل ِا ػػػرااَؽ * قااسط يلػػػر َننسلماَيػػػ    ي  يل قااإلَل َِ 
ي قراال.  ساو   ا ؿ    امل نان ٌِ ياَّاَّل ُا  قا مايلنان      تلااو   لاق اٌا * قا ػ ػؿ اسلَمال ا لاول اسلَ طاػنَا * قاهاػؿل  قا ػـ ناناػأ   لاماػنؾا  ِا َإذل  اسل اول َِ 
قا ر  ِاق   -اسمت يػُ اس امنػُ -29ل ننر َّاقَّ"  ػقجز اسنبليػُ   لامانؾا "بتر راااا   اآليُ" بطؼ" قاهاؿل اسلَ مل  ما
 َّ    –لقسر  ط –مقنس 
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قيقسػػو"  ميػػَّا" مػػنؿ  ػػف اسضػػ ير لػػ  " قمِػػنؾ" ايػػؼ بػػف  ننسغػػُ مِػػنُ نػػأف ذاؾ 
ممو ونر  بنَّمػو مجديػز اسجيػقش قاسْمػنؿ لػ   اس  َّق  ن ن سَّيو  ف سيف اسميش ِق
ِنيؿ ار  قمَّْيـ اسجنر قاس جرقر"  ف   ض اسنميـ" بتر اسمنؿ "  ميػَّا" لنػنف بػف 

اس ونؿ ل لإف ِمُ اسميش قسينو  ع اس تقؾ قاأل را  يَّ ياقف اريـ اس مَّف قيريؼ 
قِيتُ سبلنزالؽ ل  اس  نَِّ ل إال لف هذا اس  َّق  انف نِيج قمَّ  لْػَّ جمػؿ سن ِػو 

بَّاَّ اسجيقش قاس ينراُ ل  اسْمنؿ  مدن بنَّال ال قاساننيُ  ليمرادن اسنمُ ل  مجديز قا 
متؾ اسرلنهيُ ل  لندػر متػُ بف ِمُ اسميش قسينو ل  يقسو"   ض اسنميـ " وقر  

" جدػنز" ستم  ػيـ قاسممظػيـ لنػرز يي ػُ ق اننػُ هػذا اسجدػنز  قاسمناير ل لقلج ؿ قي 
سػػَّى اسيػػػنبرل قلِػػدـ اسمنػػػقيف ليػػو لػػػ  مْريػػر متػػػؾ اس مػػنن  قمقايػػػَّهن  قاإلضػػػنلُ 

"لرض اسمػػػَّى" لنننػػػ  بػػػف اسْوػػػَّ إسػػػر اال موػػػنرل لنس ْػػػنـ هنػػػن  ػػػع انػػػف َّرال  لػػػ
 ونر نِنا  ن يِيطر بتيو  ف منسُ يمقريُ ممطتا هذا                                                                           ق  َّقمو يمطتا اال م

قيقسو" قن ير" ليو إيجنز ننسمذؼ ميث مذؼ اس ِنَّل قاسمَّْير  قن ير اذسؾ  
 قذسؾ منزهن بف اسمنثل ق منلظُ بتر اسقزف  

 قل  يقسو  
ْ ػػػػػػَّلهان ّان. ااأان داػػػػػػػنإَ  لا ػػػػػػَّااَ  ي ػػػػػػمل  سػػػػػػر األابل

 

ـ    ْ ػػػػػػػػقر   لارااَيػػػػػػػػ ناػػػػػػػر قو  ـ  اسرو  َلػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػ
 

ن ػػػػػػػػػَػرٌ  ػػػػػػػػػَر اسماَزيػػػػػػػػػَز    ا ػػػػػػػػػؾا َننسن ول  لامازل  
 

َنيػػػػػػػػػَف ناَييػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػَّ ؾا َننس املػػػػػػػػػَ  اس   ِامل  ق
 ل

يػػَّ اِػػمدؿ نيمػػو األقؿ نػػػ " اس ػػن " اسمػػ  للػػنَّ  اسممْيػػا  ػػع  مجػػَّ اسيػػنبر
جدػػز اسجيػػقش يتػػم س انػػف َّرال  ػػف   َّقمػػو لف يْقَّهػػن إسػػر اسِػػربُ ل لنمػػَّ لف 

األبػػَّا ل قايػػػؼ لِػػػتقا األ ػػػر" لْػػػَّهن" بػػف ذاؾ االسم ػػػنس ل ق"اسدػػػن " لػػػ  يقسػػػو 
هػػػذ  اسجيػػػقش نيػػػرا إسػػػر    انيػػػر "لْػػػَّهن" اننيػػػُ بػػػف اسجيػػػقشل قيقسػػػو " يػػػمّن" ل

ػػنؿ ندػػذ  اساي قاوػػط ن ل األبػػَّا   يػػُ اسممنيػػر ننس وػػَّر ستمأايػػَّ قاسمػػرص بتػػر اإلِر
 قمتؾ اسطريُْ                                                                              
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قيَّ ننر اسينبر هذا اسني  بتر اسموقير اسنينن   ف  بلؿ اسميػنيو اس ْيػَّل 
نؿ اسجيقش إسر األبػَّا   نميػريف ل قاس يػنو نػو اسميػن  اسري ػن  قهػر  لنس ينو إِر

  ػػرَّ  ْيػػَّ ليضػػنل ققجػػو اسيػػنو هػػق  اسجنػػنؿل قهػػق    لبػػنسل نػػث اسميػػن  منميػػر لػػ
االنميػنر قاسػػَّهن  قاسْػقالل قهػػذ  اسوػقرال اسميػػنيديُ مِػػدـ لػ  نػػث اسربػا لػػ  يتػػقا 

 بتيدـ                                                      األبَّا    ن يمجؿ ننسنور
و  قيقسػػػو " قاإلضػػػنلُ لػػػ  يقسػػػو" يػػػـ اسرنػػػر" منقيػػػو قممظػػػيـ ست ضػػػنؼ إسيػػػ

قوْقر" لمر  مطقلن بتر اس يػنو ل لدػق  يػنو نػو   ػرل لنسيػنبر هنػن يػنو يػيئن 
ننسوْقر ل  اس انف ذامو يػـ اسرنػرل   قامَّا نييئيف األقؿ ننسمين  اس نيُّ ل قاسّنن

قليػػو مػػذؼ ست ِػػنَّ ل إذ اسمْػػَّير  قوػػْقر اػػذسؾل قلػػ  اسمػػذؼ منػػز  بػػف اسمنػػثل 
                                                                              ق منلظُ بتر اسقزف قاسْنليُ     

قل  إيّنر اسممنير نأَّاال اسمينيو " اأف " َّقف ِقاهن إينرال إسر يقال اسميػنيول 
ل قوْقر قاأف اسجنقَّ لمبل مين  ال  ال مضنهر  مْنـق

 يقسو   ّـ يأم  
ن ػَ  َر اسماَزيَز    ا َنيػَف ناَييػر      رٌ لامازل  ؾا َننسن ول ِاملػَّ ؾا َننس املػَ  اس    ق

قيػَّ رنطػ  اساػبلـ رنطػن ممػر يػَّا يطمػُ قامػَّال  -ليضن -قيَّ اِمدتو ننس ن 
ِنؽ  ف مَّيث بف ابميػنَّ اس  ػَّق  مجديػز  لقهر هنن سترنط قاسممْيال قاأف اؿ  ن

اسجيقشل قيينَّمدن بتر نمق   وقص إن ن يقوؿ إسر مْيُْ لف بز ؾ هػذا   نػر 
 نسنور اسمزيزل قلف مِف طنسمؾ  نير ننس م  اس نيف                   ن

قاإلضػػنلُ لػػ  يقسػػو" لمز ػػؾ" سئليػػنَّال قاسممظػػيـ ندػػذا اسمػػـز اسْػػقى  قمْػػَّيـ  
اسجنر قاس جرقر" ننسنور اسمزيز" ستممجيؿ ننس ِرالل قاسمؽ لإف هذا اسيطر  ف اسني  

بػف طريػؽ االِػممنرال اس انيػُ  بتر وقرال نيننيُ ينيُ ل  اسرقبُ يَّ ونيو اسينبر
نميػػنيو بػػـز اس  ػػَّق  نإنِػػنف لقيػػَّ ايػػ   متػػؾ االِػػممنرال بػػف نػػَّرال قبظػػـ بػػـز 
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   اس نوقر نف بن ر اسذ  يانَّ ي نر ننسنورل قسيس ل  نورل نؿ نممو ننسمزيز
ػػػَّ ؾا  "   قيقسػػو ِامل َنيػػػفَ  َننس املػػػ َ  ق قجَّمػػو لػػ   مجػػَّ ليػػو ليضػػن  ػػن " ناَييػػػر   اس  
يػنَّال نمِػف طػػنسع ذسػؾ اس  ػػَّق اسيػطر األقؿ   لل إذا اإلضػنلُ لػػ  "ِػمَّؾ" منقيػػو قا 

 قمَّْيـ اسجنر قاس جرقر" ننس م  اس نيف " ممجيؿ ننس ِرال قاسنيرى              
قيػػَّ وػػنغ انػػف َّرال هػػذا اسْػػقؿ بػػف طريػػؽ االِػػممنرال اس انيػػُ ميػػث يػػنو  

نسع اس  ػَّق ل "ِمَّ" اس نوقر نإنِنفل قيَّ للوم  االِممنرال بف اإلينَّال نمِػف طػ
 ممر ساأنو ينير ننس م  قاسنور اس نيف                                                  

قممجتػػر نرابػػُ اسيػػنبر لػػ  اوػػط ن    رَّامػػو نمننيػػُ لنئْػػُ لػػ   ّػػؿ هػػذ    
اسِػػينين  اسميػػُ اسقّننػػُ ل لمأ ػػؿ" اسنوػػر اسمزيػػز" ق" اس ػػم  اس نػػيف" قمأ ػػؿ " بز ػػؾ" 

ي    االيمننس  ػف اسْػر ف اساػريـ  نؾ ل قاإل ننرل قاسمنيير ا ن الق" ِمَّؾ" هن لهنن
ناػػن  ػػف ِػػقرال اس ػػم " َإن ػػن ػػن ساػػؾا  لامامل ػػراؾا  لاملم. يانلو  َنين.ن*        قا ػػر.ا است ػػو      َزيػػز.ا "  ناول (  4با

قا ػػن قرَّ لػػ  اسْػػر ف اساػػريـ" اسنوػػر اسمزيػػز  جػػنقرا ست ػػم  اس نػػيف" جمتد ػػن اسيػػنبر 
 سني ل قال يَّْر بتر  ّؿ ذسؾ ِقى ينبر منذؽ اننف َّرال         مجنقريف ل  ا

الِي ن ل  متؾ اسجزئيُ  ػف   –لاّر مقليْن ل  هذا االيمننس  قيَّ انف اسينبر
ميػػث إنػػو طػػننؽ  ْمضػػر اسمػػنؿ اسػػذ  ِػػنؽ  ػػف لجتػػو اسْوػػيَّالل قذسػػؾ  –اسْوػػيَّال 

 االيمننس هق منل اس َّ  قرلس اإلينَّال 
 

************** 
 

                                           

(
4
  4ل3 ف اآليميف  (
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 انسادس املبحث
 (14-41األبياث ) . صفاتو أبشص عن انشاعش حذيث

متػػػؾ إسػػػر اس مطػػػُ األ يػػػرال  مقجدػػػن  يوػػػؿ لػػػ  يوػػػيَّمو اسيػػػنبر هػػػق لدػػػن
 ينئبل               ننس طنا إسر   َّقمو اس نوقر

ػػػػراال    قنػػػػنَّااؾا يػػػػن نلػػػػفا اس  نلَمَ ػػػػيفا انلػػػػف  بايل
 

ِانـَ ياا ػػػػػػػػػقر    ػػػػػػػػػ انؾا اسَجػػػػػػػػػ ػػػػػػػػٌَّ َسن مل نل  قبا
 

َنػػػػػػػػػػػ    ن ػػػػػػػػػػو   يا ػػػػػػػػػػػؾا قاَ  مايل ػػػػػػػػػػػَّاقاى رااما  َنجا
 

َْيػػػػػػػػر    ػػػػػػػنؾا لا َنػػػػػػػػ  َرضا ناػػػػػػػػا  ي َّل ِا   َإسػػػػػػػر 
 

َتػػػػػػ  ػػػػػػملرا ل َب  َمػػػػػػ  قماجا و َِ  قَ ػػػػػػفل َّ قَف 
 

يلػػػػٌا   ٌؼ 4سارا ػػػػرل ػػػػقر  2( قوا ػػػػنَف ياج   ( َستز  ا
 

َر  لػػػػػ  ذ رااؾا  ػػػػػن اؿا ياػػػػػَّل  ( باقااَئػػػػػؽٌ 3قضا
 ل

ن.    نارلما را ل َس  ا يػر  4جا َِ ن   با ْاضا  ( قاس
لاػػػػر َر  قاالا قا " ي ػػػػال َمػػػػ و ػػػػاارا "اسن  ل    ق ػػػػن يا

 

لاػػػػػن    -قلاػػػػػنَئ   ػػػػػز  اسقا " -َإذل با  " يوػػػػػير 
 

طلا    ملَضؿٌ  طلَا قاس ا َؼ اس ا َن  َساايل ْ َّل ػػػقر    لا ػػػقا هاو  َاتلَنػػػ  َستايلػػػَث اسغاػػػنَا قاهل  (5قا
 

ػػػػقااَافٌ  ِا ػػػػ ا  ػػػػ ان   قاهل ِل َ ػػػػض  األا  لْػػػػَّ ما ل
 

ػػػػؿَ اس  ػػػػؿ  لػػػػ  اسَ مل َ يػػػػػر  قيامل ا ػػػػَميَ  ضا  و 
 

 ( اسروَّايلَنياػػػػػػن   قاسطوػػػػػػقؿ  قااَلػػػػػػرٌ 6قمانلن ػػػػػػق 
 

ػػػػػػقا ياَوػػػػػػير    ـَ قاهل ػػػػػػدل  ِ يلػػػػػػع  اس  قيانل  ػػػػػػذ  قا
 

َُ مانَئػػػػػػػا   نننايلػػػػػػػؾا لػػػػػػػ  ي  ػػػػػػػػلرااَف َزس ػػػػػػػ  ما
 

ػػػػػػػػػػَر  َنػػػػػػػػػػَو ساغا ػػػػػػػػػػػ قر    ف  اس ػػػػػػػػػػَذ  ياجل  قاَ 
 

 نمػػف ل ػػنـ يػػنبر ي مػػمـ يوػػيَّمو ن ػػن يػػزي  اػػؿ اسمْنػػن   ػػف طريْػػو إسػػر

                                           
4
 اسريا   ورؼ اسَّهر قمقاَّّو  استِنف ريا(  ((

(
2
 ورؼ اسَّهر  مَّّننو قنقائنو  اسِننؽ ورؼ( (

(
3
ػمر   اسذرى ننس م   اؿ  ن اِِممر  نو ل يْػنؿ (  لنػن لػ  ظػؿ لػبلف قلػ  ذرا ل ل   لػ  ان ػو ِق

 قَّلئو  اسِننؽ ذرا( 
(
4
 اسنر    اسير قاسمذاا اسيَّيَّل قييؿ اسيَّائَّ ل قييؿ ا تؼ  اس مييُ ل   يُْ  اسِننؽ نر (  (

(
5
 اسدوقر  األَِّ اسيَّيَّ اسذ  ي مرس  اسِننؽ هور(  (

(
6
َّو اسِيَؼ َإذا سـ ياْطع  اسِننؽ ننن(  (  نانن ما
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( 4  َّقمو ل ق ن ِمّير رضن اس نوػقر قلريميمػو سييػ تو نمط ػو قيمقطػو نإنمن ػو 
 ليِمدؿ اسينبر ذسؾ نْقسو  

راال   ِانـَ ياا ػقر         قننَّااؾا ين نلفا اس  نلَمَ يفا انلف  بايل نلٌَّ َسن ملػ انؾا اسَجػ  قبا
 بتػػر اسمجريػػَّل اسػػذ  يمػػي  سػػو لف هػػذا اسنيػػ  قاسػػذ   نمػػَّ  نننه ػػن اسيػػنبر 

يوػػقؿ قيجػػقؿل قيضػػ   بتػػر ن ِػػو  ػػن يضػػ    ػػف  منِػػف قيمنػػر بػػف ريننمػػو 
سينػث  زيػػَّا  ػػف اسمننيػػو     قيقسػػو" نػػنَّاؾ" وػنيو اسيػػنبر نوػػيغُ اس نضػػ قمطتمنمػو

سْػن  اسرقبػُ لػ  يتنػو ليوػي  قيِػمجيا س ػن يػرَّ نمػَّ ذسػؾ  ػف  قاسميْظ س  نطنػول قا 
                                    آرا قرينئا                                        

نمػػنـ اس نوػػقر سطػػنسن قيقسػػو" يػػن نػػَّا  ل   نػػف اس نم ػػيف" اننيػػُ بػػف إاػػراـ قا 
قاوػػط ن  وػػيغُ" اس نم ػػيف" ليػػو  ػػن ليػػػو  ػػف ذاػػن  قيػػنَّ  ػػف اسيػػنبرل قاِػػػمّنرال 

 نف اس نم يف" ّـ ي نع بطن  ؟!! ست  نطا لي ن اِمّنرالل ل ف ذا اسذ  ي نطا نػ" ين
 ػبلؿ ذسػؾ اسنػَّا  إجػبلال قمػقييرا ست  نطػا   ػن يمِػف لػ   ّػؿ قنتمظ  ػف 

اسْريا  نزسُ اسنميَّ َّالسُ  – ف  بلؿ نَّائو ذاؾ  -هذ  اس ْن ن ل ميث نزؿ اسينبر
بتر رلمُ يأف اس ننَّى قبتق يَّر ل لدق  ػف منزيػؿ نمػَّ اس نزسػُ  نزسػُ نمػَّ اس اػنف   

 ػف اس  ػنسطيف اس منيػريف  قيقسو " انف بيرال " انر نو اسينبر بف ن ِول ل  قلنػن
 ستننس                                                                       

قيتمظ لف يقسو"ين نف اس نم يف" لمر  ممرضػن نػو نػيف يقسػو " قنػنَّاؾ" قيقسػو 
"انف بيرال" قايؼ االبمراض بف  مننمػُ قابيػُ  ػف اسيػنبر قنوػر جيػَّ ستن ػقس    

نػػول ا ػػن لنػػرز   نػػقَّ إسػػر َّالسػػُ قلمػػقى  ػػن –اس  ػػَّق   –س  نطػػا ا ػػن للػػنَّ مننيػػو ا
 لػ  ممْيػؽ يِػدـ ذسؾ بظـ ق اننُ ِق ق اس  َّق  مِنن قنِنن قار ن ِق ن لقاؿ

   َّقمو   ف اسينبر إسيو يونقا  ن
                                           

(
4
  272جَّيَّ   نَّْ  ل   يزاف قرائيمو اسِْطت  َّرال انف (
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نلٌَّ  ِانـ َسن ملػ انؾا  قيقسو" قبا ػط نػيف اسا ػنسيف  اسَجػ " قوػؿ نِػننْو ستمِق ياا ػػقر  َِ
ل  اس نريُ س ظن ق منرل لنألقسر انمَّلهن نْقسػو" قنػنَّاؾ" قهػق ميث اممَّ  اسج تمنف 

انمػػَّل  ليضػػن نإ نػػنر بػػف اسنػػَّا  قسانػػو   بػػف اسنػػَّا ل ق ّػػؿ ذسػػؾ اسيػػطر اسّػػنن إ نػػنر
مذلول مَّْير " قننَّاؾ بنَّ     اس  اسني "ل ل ف لجػؿ ذسػؾ االممػنَّ اػنف ذسػؾ اسقوػؿ   

ل قللوػػ  هػػذا اسمػػذؼ بػػف قمػػذؼ اس ِػػنَّ لػػ  يقسػػو" قبنػػَّ" قاسمْػػَّير  قنػػنَّاؾ بنػػَّ
قاوػػط ن   لنػػبل مػػراي ل ق منلظػػُ بتػػر اسػػقزف –اسمطػػن   –اإلِػػراع إسػػر اس ْوػػقَّ 

ات ُ" بنَّ"قمنايرهن ممار مػذسبل ق ضػقبن يػرا  اسيػنبر  ننِػنن لي ػن  ننِػنُل إذ هػق 
قاسمنػقيف لػ  اسات ػُ ن ِػدن لِػدـ لػ  إضػ ن   زيػَّ  لل  ِنمُ اسمطػؼ قاالِػمجَّا 

" بنػَّ"  انػو  ػف  لػ ا ن لف اسمنايرل مجَّا   ف ذسؾ اس  َّق  ف  منن  اسمذسؿ قاالِ
لف يمنمو نْقسو" سنم ػنؾ اسجِػنـ يػاقر"ل قهػذا اسقوػؼ يمػَّ رانػن راينػن لػ  اِػمَّرار 

 اإلنمنـ  ف اس نوقر                         
قمَّْيـ اسجنر قاس جػرقر" سنم ػنؾ اسجِػنـ" بتػر اسوػ ُ" يػاقر" مروػن بتػر 

   مَّْيـ  ن يِر اس  َّق                                       نيؿ اسمطن  قممجيبل ل
ققوػػؼ يقسػػو" سنم ػػنؾ" نػػػ" اسجِػػنـ" لقمػػر نمريػػا قمقيػػع  ػػن ِػػي نمو إيػػن  

مػػػَّقَّ سػػول ا ػػن يايػػػؼ بػػف بظػػػـ نم ػػو اس مقيمػػػُ                      اس  ػػَّق   ػػف بطػػػن  قاِػػع ال
ف بظػـ اسمْػَّير قاالبمػَّاَّ " ياقر" لنػنف بػ قاالبمراض نيف اسو ُ" بنَّ" ق قوقلدن

نػػػػنمـ اس  ػػػػَّق   ػػػػن يرلػػػػع  ػػػػف لِػػػػدـ اسمػػػػث قاسمػػػػض بتػػػػر إبطنئػػػػو نِػػػػ ن                    
مأايَّ موػقؿ اسيػار سمتػؾ  –قاسممنير نويغُ اس ننسغُ" ياقر"  ف  ِممنمن  اسمأايَّ 

 اسنمـ  ف اس  َّق     
 قيقسو 

ن و   مايلػؾا قاَ  ػَّاقاى رااما َنػ   َنجا َْيػر  َإسر         يا نؾا لا َنػ  َرضا ناػا  ي َّل  ِا
مػػذؼ اسيػػنبر اس ِػػنَّ إسيػػول إذ اسمْػػَّير  هػػق ينػػ ل "قاسمػػذؼ يػػرض يْوػػَّ 
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إسيو األَّنن  قلرننا اسابلـ بتر ا مبلؼ وننبمدـ س ن سػو  ػف  بلمػُ قطرالػُ قبظػيـ 
(قيرض اسينبر  ف اسمذؼ هنن اسمنز  بف اسمنثل قيَّ 4األّر ل  ن قس اسِن ميف" 

إسػػر اس طتػػقا نػػبل مػػراي ل قهػػق إنػػراز منسمػػو قن ِػػيمو قاسنػػق  بػػف ياػػقف اس ِػػنربُ 
إي نؿ َّقر اسمنػقيف لػ  يقسػو" ينػٌ " إذ لِػدـ لػ  إظدػنر رضػن   منجنمو    قال يننغ

 اسينبر قلريميمو ل  انؼ اس  َّق  
ػػَّاقاى   قيقسػػو ػػؿ قببليمػػو اسِػػننيُل  "َنجا " وػػيب نطريػػؽ اس جػػنز اس ِر مايلػػؾا رااما

بػف اسِػ ن  قاسجػقَّ قيػَّ ِػ   ذاؾ اسِػ ن  قذاؾ اسجػقَّ  جػنزلراممن اس  َّق  هنػن  
ننِـ اسرامميف  قذسؾ س ن نيف اسرامػُ قاسِػ ن  قاسمطػن   ػف اسممتػؽل لػإف اسغنػر إن ػن 

ػؿ هنػن لػ   دػنرال  ليظدر ِتطننو قا نسو ل  اسيَّ اس مطيُ قمنَّق نبليُ اس جنز اس ِر
 اس ْوقَّ  ير موقير اسينبر ل  م ير اسمبليُ نميث ياقف اس جنز  وقرا ست منر 

ضػػنلُ اسرامػػُ إسػػر ضػػ ير لػػ  يقسػػو "رامميػػؾ" ميػػريؼ قممظػػيـ        اس  نطػػا قا 
ن و   َن  ِاناا   َإسر قيقسو"قاَ  نؾا  ي َّل " قوؿ نِػننْو س ػن نيند ػن  ػف سم ػُ قارمنػنط  َرضا َْير  لا

 قّيؽ لابل اسج تميف  نريمنف س ظن ق منر                                       
إسػػر ِػػنا يْرنػػو  ػػف رضػػن اس  ػػَّق   ا اسْػػقؿ  ػػف انػػف َّرال نأنػػو لْيػػرقهػػذ

  ننسغُ مِنُ ل   ّؿ هذا اسِينؽ قاس ْنـ                                                     
قل  اسابلـ مْػَّيـ ستجػنر قاس جػرقر ق ممتْد ػن بتػر  نػر إف " لْيػر" ممجيػؿ 

" ِػػنا"  انػػو لف  قاسمنايػػر لػػ لنليػػُاس  نطػػال ق منلظػػُ بتػػر اسػػقزف قاسْ س ػػن يِػػر
يممنجػو  يو و نْقسو" يَّنر رضنؾ" ل قل  اسْقؿ اِػممنرال  انيػُل ايػ   بػف لف  ػن

" رضػػنؾ" ستم  ػػيـ قاسممظػػيـ                                               قاإلضػػنلُ لػػل اسيػػنبر ِػػنا يػػق  سػػو قيمػػو ق اننمػػو
سج تُ" قسيس ل  اسِينؽ  ن يقمر نإناػنر قيَّ لاَّ يقسو ذاؾ  ااَّا سو نػ"إف قاِ يُ ا

                                           

(
4
ط َّار  -235اس ْػػنييس اسنبلييػػُ قاسنَّْيػػُ لػػ  اسنيػػنف قاسمنيػػيف َّ/ لػػقز  اسِػػيَّ بنػػَّ رنػػو    (

 ـ 4983 -اسّْنلُ
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 لي ن ير ر إسيو اسينبر   –اس  َّق   –مرََّّ اس  نطا  لق
ن ن منؿ إسر ليو  نظقرا سيس هنن قاسمؽ لف مأايَّ اس نر  ينظػر اس  نطا " قا 

 جػَّا اّيػر استػقف قهػذا اسمْيْػُ     ندػذ  ان منسػو ق ػَّى ن ِػو مػنؿ إسػر اس ماتـ ليو
اإلينرال إسػر لف انػف َّرال يػَّ ننػر هػذيف اسنيمػيف  ا قمجَّر( هذ4مِنُ "   ذاين  قسو

اسِننْيف ق ن نمَّه ن بتر طريػؽ االسم ػن  ل لدػق يممػَّث بػف ن ِػو نطريػؽ اسغينػُ 
 ف ينيؿ يقسػو" قنػنَّاؾ    انف بيػرال" ق" بنػَّ" ق"ينػ " ق" إنػو إسػر ِػنا" ّػـ اسم ػ  

 نطريؽ اسماتـ لْنؿ   
ػػػػػػملرا ل َب  َمػػػػػػ  قماجا و  َِ  َتػػػػػػ قَ ػػػػػػفل َّ قَف 

 

ػػػػػػػػػقر    ػػػػػػػػػنَف ياج  ٌؼ َستز  ا ػػػػػػػػػرل ػػػػػػػػػٌا قوا يل  سارا
 

َر  لػػػػػػػػ  ذ رااؾا باقااَئػػػػػػػػؽٌ  ػػػػػػػػن اؿا ياػػػػػػػػَّل  قضا
 ل

يػػػػػػػر    َِ ػػػػػػن   با ْاضا ػػػػػػن. قاس نارلما ػػػػػػرا ل َسػػػػػػ  ا  جا
 

قل  االسم ن   زيَّ ستمننيو قاإلوغن  الِي ن ل  هذا اس ْنـ  ْنـ طتا اسنَّى 
                          قاسمطن                                                  

ل  اسمَّيث بف ن ِو لدق ذق ِمريف ب مو قمج تول ق ػف   قانف َّرال يننر 
 َّقف ِمريو هذيف مجقر بتيو مقاَّث اسز نف قمْتننمو                                       

    ب مػػى قيػػَّ ابم ػػَّ بتػػر لِػػتقا اإليضػػن  نمػػَّ اإليدػػنـ لػػ  يقسػػو" ِػػمر  
ندػػنـ ّػػـ  قيػػيعقهػػق  ػػف اسم " قمج تػػ ميػػث إف ات ػػُ " ِػػمر " ّننال قليدػػن ي ػػقض قا 

" ل قلػ  هػذا  قمج تػ  لزاؿ اسينبر ذسؾ اسغ قض قاإلندنـ نمقضيمو ن  رَّيف " ب م
اإليضػػػػن  نمػػػػَّ اإلندػػػػنـ ابمػػػػَّاَّ وػػػػنري نمتػػػػؾ اس وػػػػتميف استمػػػػيف سز مػػػػن اسيػػػػنبر                                                

ذسؾ اس منر ل  ينسا اإلطننا قضع يػَّ    َّقمػو اس نوػقر  قانف َّرال مين ن قضع
 بتػػػػػػػر إمِنِػػػػػػػو قان منسػػػػػػػو قطنيمػػػػػػػُ  -ققضػػػػػػػع ليػػػػػػػَّينن اػػػػػػػذسؾ -نػػػػػػػف بػػػػػػػن ر

 ن ِو األنيُ                                                                         
" قيػػَّ ايػػ   بػػف  ل مج تػػ قمأ ػػؿ ممػػننع اإلضػػنلن  لػػ  يقسػػو" ِػػمر ل ب مػػ

                                           

(
4
  95 ونئص اسمراايا   (
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اسينبر إسر اإليجنز قاال مونرل لدػق لػ   ْػنـ يمطتػا ذسػؾ نِػنا  ػن يِػيطر يوَّ 
 بتيو  ف منسُ يمقريُ مِمَّبر اسقوقؿ إسر اسدَّؼ  ف ليور طريؽ                  
قاسينبر يور  هنن نأنو َّقف ب مو قمج تو يبلير  ف مْتنن  اسز نف نػو  ػن 

 يبلير ممر وقرهن ننسجقر ل  يقسو" يجقر"  
 ـ  ع منؿ اسينبر لظتـ اسز نف سو  مجََّّ ق ِم ر  ننس ضنرع يمقا قاسممنير

قلػػ  اساػػبلـ  جػػنز بْتػػ  ببليمػػو اسز ننيػػُل ميػػث لِػػنَّ اسجػػقر إسػػر اسز ػػنفل 
ن ن هق ز ف سقيقبػول قيي ػُ اس جػنز ما ػف لػ  اس ننسغػُ  قاسز نف ال يْع  نو جقرل قا 

 انػقز  ػف "انػز -نهرا ػن يػنؿ اإل ػنـ بنػَّ اسْػ –قاإليجنز ل  اسقي  ن ِول ا ػن لنػو 
 لػ  قاالمِػنع قاإلمِػنف اإلنػَّاع لػ  اسنتيػب قاسانمػا اس  تؽل اسينبر ق نَّال اسنبليُل
 ( 4اسنينف"  طرؽ

ػػمر   ّػػـ مجػػَّ انػػف َّرال قاأنػػو يممػػذر ست  ػػَّق   ػػف بػػَّـ منم ػػو لػػ  ان ػػو ِق
 قَّلئو نمقائؽ  نممو بف ذسؾ ليْقؿ 
ن اؿا ياَّلَر  ل  ذ رااؾا باقااَئٌؽ  يػر  جا           قضا َِ ن   با ْاضا ن.  قاس نارلما  را ل َس  ا

ػط نػيف اسا ػنسيف  قمأ ػؿ اسَّيػُ اسممنيريػُ لػ  ل هذا اسني  قوؿ نِننْو ستمِق
يقسو" ضن ؿ" قهر ممار  َّى قضنبُ  اننُ اسينبر مين ن منسػ  نينػو قنػيف سْنئػو 
  ن  َّقمو اسمقائؽ ل قاأنو يْقؿ  ف طرؼ      ف قرا  هذا اسني لإف مضناؿ يَّر 

إينؾل قاسقيقؼ نػيف يػَّيؾ  نَّمػنل   يَّ زاس  نرايم  ه نِنا متؾ اسمقائؽ ل قهنانف 
   ِاس  قممطن  قمزيؿ ه   لتيس ل ن ؾ ِقى لف مرلع يَّر 

               لقمنايػػر" بقائػػؽ" ايػػؼ بػػف اّرمدػػنل قاسمنػػقيف ليدػػن يااػػَّ اّرمدػػن قيػػَّمدن
وػط ن  اسيػنبر ات ػُ" نرمػن"ل قا  ا ن لف اسمناير لمن  سو لف يو دن نْقسو " جر  س
نهـ اسمنقيف ليدن ل  مْقيُ ذاؾ  لنرمن" يااَّ يَّال ق الـ متؾ اسمقائؽ اسم  لس   نو ِق

                                           

(
4
  244َّالئؿ اإلبجنز   (
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 اس منر قمْرير                                        
قيقسو "قاسْضن  بِير" مذييؿ جػنر  جػرى اس ّػؿ ل لدػق نمػَّ مأايػَّ  ست مػنن  

ـ  ِػػمْؿ ب ػػن ينتدػػن جػػنر  جػػرى اس ّػػؿ                      اسِػػننُْ لػػ  اسنيػػ  ل يمػػَّ ج تػػُ   يػػَّال سماػػ
قستمذييؿ ل  اسابلـ  قيع جتيؿ ق انف يريؼ  ألف اس منر يزَّاَّ نو انيرامن قاس ْوَّ 

 (                                                                  4امضنمن 
ؿ انف َّرال ل  إنراز و نمو س  َّقمو ن ن يقيظ  رضن  بنػو ل ليم ػو قيِمِر

 نإنمن و قيمقطو نربنيمو ليْقؿ 
ل   " ي الَر  قاالا قا َم و لان    -قلانَئ  ق ن يااارا "اسن  ل " -َإذل باز  اسقا  " يوير 

لنسينبر ينار ساؿ  ف ي َّ سو يَّ اسمقف قاسمطن  قاس ِنبَّالل قيػَّ نػنسب انػف 
لقسػػئاـ اسػػذيف  يَّانيػػو يػػارل ممػػر َّرال لػػ  إظدػػنر  ػػَّى يػػار ل ممػػر جمػػؿ يػػار  ال

 ضرن  ندـ األ ّنؿ ل  اسيار انسن م                                                
َر "  ننن  بتر اسمينيو ننس وػَّر اس ن ػ ل بتػر  لْقسو"ق ن " ي ال َم و يااارا "اسن  ل

طريُْ م ّيؿ بػَّـ قوػقؿ َّرجػُ يػار اسن مػ  اس ضػرقا نػو اس ّػؿ لػ  اسيػار إسػر 
اسوػقرال اسميػنيديُ اس ننيػُ بتػر اسم ّيػؿ مزيػَّ  ػف مػث اس  ػَّق   َّرجُ يػار ل قهػذ 

 قاِمّنرمو بتر  ن  انف َّرال بطن  يير  جذقذ                                        
قا ػػن ابم ػػَّ بتػػر موػػقير بظػػـ يػػار  ننسميػػنيو اس ن ػػ ل ابم ػػَّ ليضػػن بتػػر 

ل  قلانَئ  "قاالا  موقير يَّال قلنئو ننسطريُْ ن ِدن لْنؿ لان    باز   َإذل  -قا اسقا "  -ِا " يوير 
 ليو  ف  ننسغُ مِنُ ق ْنقسُ ل   ّؿ متؾ اسِينين  اسميُ اس مقاّنُ                    قل  ذسؾ  ن

بظػػـ قلنئػػو ننسميػػنيو اس ن ػػ  لنػػو ابمػػرض نػػيف ّننيػػن  قيتمػػظ لػػ  موػػقير
لان  " قلننف االبمراض بػف م  ػيـ قممظػيـ ذسػ باز   مينيدو نْقسو "َإذل  ؾ اسقلػن ل لدػق اسقا

                                           

(
4
 بتػػر  م ػػَّ اسنجػػنق ل ق م ػػَّ  ممْيػػؽ األِػػمنذيف/ –امػػنا اسوػػننبميف ألنػػ  هػػبلؿ اسمِػػار   (

 ّننيُ  نَّقف(  ط -اسمرن  ط َّار اس ار– 443لنق اس ضؿ إنراهيـ 
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لقل   ف  "يوير" اسذ  ضرا نو اس ّػؿ لػ  اسقلػن  ل ريػـ لف اسقلػن  اػنف  ػف اسمػزال 
 قاسنَّرال ن انف   
اسيػنبر س  َّقمػو وػ ن  ل ػرى سػو مِػمأهؿ مْرينػو قاسرضػن بنػو ل  ّـ يػذار

 ليْقؿ 
طلا    ملَضٌؿ  طلَا قاس ا َؼ اس ا َن  َساايل ْ َّل َاتلَن  َستايلَث اسغانَا قا       لا  (4هلقا هاو قر  قا

ل  اسيطر األقؿ يوؼ ن ِو ننسذان  اسقينَّ اسذ  ي انو  ف مؿ اس مضػبل  
يأنو  بليػنال لِػَّ  قوؼ ن ِو ننسيجنع اس َّْاـ اسذ  ال  اسينئاُل قل  اسيطر اسّنن

ُل ق ن بتر اس  َّق  إال  لف ي منر  قينتق                     اسغنا اسيَّيَّال اس  مِر
سػػو " لْػػَّنر" ميػػث اننػػ  " اس منػػر اسػػذ  ينزسػػؽ بتيػػو قمأ ػػؿ "اس ػػن " لػػ  يق  

" اسم ػػنس إسػػر  قاأل ػػر" يػػَّن ل(2اسْػػقؿ  ػػف نػػنا  ػػف لنػػقاا اس منػػر إسػػر نػػنا   ػػر" 
  َّقمو لقاوط ن   نَّال ذسػؾ اس مػؿ لقمػ  ن ػَّى مػذسؿ ق ضػقع اسيػنبر ست نوػقرل 

 لدق ِتس اسْينَّ  ع   َّقمو  
سزائػػَّال لػػ  متػػو قايػػ و قاسممنيػػر ننس وػػَّر" سايػػؼ اس طػػا " يػػقمر ننسّْػػُ ا

قاس طا  مضؿ" مذييؿ يااَّ  ض قف اسج تُ األقسػر قهػق ييػر ل قيقسو " ست مضبل  
 جنر  جرى اس ّؿ  قذسؾ سمَّـ اِمْبلسو نإلنَّال اس راَّ قمقي و بتر  ن ينتو 

َاتلَن  قيقسو ػط نػيف اسا ػنسيف  قاهلقا  اسغاناَ  َستايلثَ  "قا " قوؿ نِػننْو ستمِق قر  هاو 
 ل  اإلنينئيُ س ظن ق منر                                             الم نؽ اسج تميف

قاأل ر" اتنر" اسم نس  ف اسينبر س  َّقمو ن مػؿ ذسػؾ نػول ا ػن لقمػ   ػنَّال 
 اس مؿ ن َّى االِمِبلـ قاس ضقع ست  َّق  

"  " ستيث اسغنا" ستمدقيؿ قاسم ظيعل قاسج تُ اسمنسيُ "قاهلقا  قاإلضنلُ ل ػقر  هاو 
                                           

(
4
 اسدوقر  األَِّ اسيَّيَّ اسذ  ي مرس  اسِننؽ هور(  (

(
2
  46يرا ال ل  األَّا اسَّْيـ    (
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لوػػم  بػػف يػػَّال قنػػأس المػػراس ذسػػؾ األِػػَّ س ػػف ل ن ػػول قاإلضػػنلُ قاساننيػػُ اننيػػُ ل
يَّاـل قلػ  اػؿ  ػن ِػنؽ مػث قمػض  مْرراف قمااَّاف  ن بتر اسينبر  ف يجنبُ قا 

 ست  َّق  ار يرضر بف اسينبر قيجزؿ سو اسمطن  قيَّنيو  نو                         
 ّـ يْقؿ انف َّرال  

ػػػػ ػػػػ ان   قاهل ِل َ ػػػػض  األا ػػػػقااَافٌ لْػػػػَّ ما ل ِا   ا 
 

َ يػػػػػر    ػػػػَميَ  ضا ػػػػؿَ اسو  ػػػػؿ  لػػػػ  اسَ مل  قيامل ا
 

 قمانلن ػػػػػػػػق اسروَّايلَنياػػػػػػػػن   قاسطوػػػػػػػػقؿ  قااَلػػػػػػػػػرٌ 
 

ػػػػػػقا ياَوػػػػػػير    ـَ قاهل ػػػػػػدل  ِ يلػػػػػػع  اس  قيانل  ػػػػػػذ  قا
 

لَّسػُ مااػَّ مْيْػُ ست  ػَّق    ف  بلؿ هذيف اسنيميف اسِننْيف يِقؽ اسينبر
  ل بليػول قوػ نمو لقيَّرامػو ل لدػق بتيػو لف يّػؽ لػ  اسيػنبرلقل   اَّاهن لنو يننغ

قاسقلػن ل  اسينار يػارال قاسػقل  قلػن  لػنؽ ند ػن  ػف ضػرن  ندػـ األ ّػنؿ لػ  اسيػار
يِػمطيع  ليضن ذا  قيجنعل قسيس بتر اس  َّق  االِمدننُ نينبر  لػ  لنػو ال قهق

َ ػض   لمؿ ليين  اّيرالل ّـ يِقؽ هذيف اسنيميف سيااَّ متؾ اسمْيُْل ل   يقسو"لْػَّ  ما ل
ِاقااَاٌف" مجَّ " اس ن " ليو ستم ريع ميث إف هذا اسابلـ  م رع ب ن ينتو  قاهل  ِل ان   األا  ِا

مّػػؽ ليدػػن اس  ػػَّق  لػػ  يػػنبرؾ  ممتيػػؿ س ػػن ِػػنْو ل قاػػأف ِػػنئبل ِػػأؿ س ػػنذا ال لقهػػق
 د ػػن ظننػػ  ليػػو  ػػف بػػَّـ اسْػػَّرال قاالِػػمطنبُ ل لاػػنف اسممتيػػؿ ندػػذ  اس ػػن  نأنػػو يػػَّ 

 (             4 اسنيميف" ل ن ينؿ لن  اسم ريع بتُ س ن نمَّهن م  ض األِ ن  قهر ِقااف   
َ ػض   ق" يَّ" ستمقيػع ل قيقسو"لْػَّ ػ ان    ما ل ِل ف اػنف  ػف  قاهلػ ا  األا ػقااَاٌف" ل  قا  ِا

 يير اس مقيع لال م  ض األِ ن  قهر ِقاافل لَّْ يْع ذسؾ                             
ف م  ض األِ ن  قهر  ممران ل قيقسو" قهر ِقااف" اممراس   لَّْ يظف ل

 لنممرس سذسؾ                                                                
ط نيف اسا نسيف قل  اسابلـ إيجنز  لقلمر اسيطر اسّنن   قوقال نِننْو ستمِق

ػؿ   ننسمذؼل ميث مذؼ " يَّ"  ف لقؿ اسيطر اسّنن ػؿ لػ  ل إذ اسمَّْير" قيػَّ قيامل ا  اسَ مل
                                           

(
4
 اسين تُ  -4348منييُ اسوننف بتر ير  األي قن  ألس يُ انف  نسؾ   (
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ا َمي َ َِ " قلػ  اسنيػ  اسمػنس سو  ػَ ير  سدػذا اسنيػ  ينطنػؽ بتيػو اساػبلـ ن ِػو ل ميػث   ضا
 مذؼ " يَّ"  ف يطريو ل  يقسو 

ـَ قاهلقا ياَوير        قمانلن ق اسروَّايلَنيان   قاسطوقؿ  قااَلر ِ دل يلع  اس  قيانل  ذ  قا
ماػرار نػبل لاأنو ينؿ  " قيَّ مننق      " ق" يَّ ين ذ    " قل  اسمػذؼ مجنػا ست

 ي    بتر لمَّ                    َّاعل قمنز  بف اسمنثل ميث إف مَّْير اس مذقؼ   ن ال
يم ػػػؿ لػػػ  اس مػػػؿ اسوػػػمي  ل إال لف اسيػػػنبر يمػػػنقؿ  قميػػػث إف اسضػػػ ير ال

 ال يمقيع موقسو                                                                       مْريا  ن
يمػقا ـ قاس منػر اسػذ  ل ػو اسيػنبر                   ير" يقمر ننسمْتيػؿ قهػق  ػنقمناير "ض 

نػنسْطع موػيا   ل لدػالف اسر ن  اسرَّينيُ إذا  ػن اػنف طقسدػن قالػر.   قاذسؾ  ف اسنَّه
لْػػَّ مننػػق متػػؾ  لنهػػَّلدنلإال لف اسيػػنبر جمػػؿ إ اننيػػُ بػػَّـ موػػقؿ ذسػػؾ  ندػػن  مقيم.ػػ

يمقيػع  نػو لف ين ػذ لػ  هَّلػول إال لنػو هنػن  ػع قاسِدـ إذا انف يوػيرا ال  لاسرَّينين 
 انف َّرال يْقؿ لنو يمقيع موقؿ ذسؾ                                                   

قيَّ اممقى هذا اسني  بتر  ْننتُ نَّيمُ ميث يننؿ نيف ننق اسرَّينين  بتػر  
ساػبلـ رقنْػن قلرال طقسدنل قنػيف ن ػنذ اسِػدـ بتػر يوػر ل قيػَّ لضػ   اس ْننتػُ بتػر ا

ل ببلقال بتر لندن قضػم  اس اػرال اسمػ   قم نِان ل قيق  اسوتُ نيف األس نظ قاس منن
 يوَّهن انف َّرال ل لال قهق مقيع موقؿ  نال يمقيع موقسو           

 يْػقَّ مػيف اسن ػقس قاسمؽ لػإف اس ْننتػُ لِػتقا  ػف األِػنسيا اس مننػُ إسػر
 ممػيف لندػن هػذا مِػندن لِػرار  ف قسمؿ  نِننُل ِ مُ اسابلـ ل  لمرَّ اسطنعل إسيدن
نراز اسمْنئؽ مجتيُ بتر  يجػرى اسػذ  ذسػؾ اساػبلـ لػ  مأّيرهػن سدػن لف ا ػن  منَّندنل قا 
 اسمنػػنرال لػػ  قمضػنرندن قمجنقرهػػن اس مننيضػػن ل ج ػع لػػ  مجػػَّ   ػن قهػػذا َّائ ػػنل  مدػن

ّػنرال مػقمر  ػف قاسن س  اإليْػنظ بتػر يػَّرال األِػتقا ممطػر اس وقوػيُ قهػذ        قا 
 اس مننيضػن  هػذ  قرا   ػن يمِػا مػيف ق ّػنرا  ِػم زا ياػقف اأنو اسمسل قويرقرال



 

  

 

 
ػَطت       ِل ْا ُ  انػػَف َّار ال اس                                              / َِّػقي  بنػػَّ اس مػز  م ػػَّ  م ػػََّّ "     َّراِػُ نبلييػػُ " هػػػ 424رائيػ

 

 

2575 

قهػذا  ػن  (4قاس مننيضػُ   اس مغػنيرال ي  دػن بتػر يّنػ  قهػق قمجنذنن ل ورابن   ف
  منـ اسْويَّال نْقسو   ب َّ إسيو انف َّرالل ّـ يأم

َُ مانَئا   نننايلؾا ل  ي  ػلرااَف َزس  ف  اس َذ  يا            ما َر  َنَو ساغا ػ قر  قاَ   جل
اإليػنرال هنػن إسػر لف انػف ريػيؽ نػق  ن  مػمـ  ينؿ اسنظر ل  هذا اسنيػ  مجػَّر

 ػن ينْػر  ندػن لػ   اسْويَّال قله يمو لْنؿ "قل ن االنمدن  لدق ينبَّال اسْوػيَّالل ق  ػر
ػػنيتو لف ياػػقف  ما ػػن  ال م اػػف اسزيػػنَّال بتيػػول قال يػػأم نمػػَّ  لمِػػف   األِػػ نع ل ِق

 (                              2اسيمر   منمن سو قجا لف ياقف   ر  ي بل بتيو"   نول لإذا انف لقؿ
هذا قيغتا ل   قاميـ اسْونئَّ لف ماقف  َّمن لق َّبػن  ل قاػذسؾ اسمػنؿ هنػن 

 –بتػػر ِػػنيؿ اسمجريػػَّ -لْػػَّ ا مػػمـ انػػف َّرال يوػػيَّمو نػػذاؾ اسػػَّبن  لْػػنؿ  ػػن ينسػػو 
                                                           مقجدن إسر رنو  مضربن  مذسبل            

رم ُ نمَّ رم ػُ ل قييػؿ  منن  ات ػن انػ      ينرا ارم ن قيقسو" منننيؾ" ل
(                3لػػػػبل يػػػػنْطمفل قسػػػػياف  قوػػػػقال نػػػػآ ر  ػػػػف رم مػػػػؾ  لػػػػ  رم ػػػػُ  نػػػػؾ ق يػػػػر

َّر" ي ػػراف" يػػقمر لنسيػػنبر يػػَّبق ار لف يرم ػػو لػػ  ي ػػراف ذننػػو ل قاسممنيػػر ننس وػػ
نأ ؿ اسينبر اسانير ل   غ رال زسمول قيقسو" زسُ منئا" قاأنو يمار بف ي ص   ػر 

لياػػػػػقف ليدػػػػػن رجػػػػػن  قمقيمػػػػػن ننسموػػػػػقؿل قاأنػػػػػو يػػػػػَّبق سغيػػػػػر  نظدػػػػػر اسغيػػػػػا            
ف   ػَر  اس ػَذ  قمناير"زسُ" ستممْيرل قيقسػو" قاَ  " جػن   ااػَّا سيااػَّ اسمْيْػُ  َنػوَ  ياجل ساغا ػػ قر 

سػول قيقسػو" نػو" اسضػ ير  –ِػنمننو  –ان مت  ندن ن ِول قهق مقيع ي راف ار  اسم 
 ابمنن  نيأنو  ليو يمقَّ إسر اسغ راف لياقف  ف قضع اس ض ر  قضع اس ظدر

ف   ػػَر  اس ػػَذ  قاسْػػقؿ نر مػػو" قاَ  " مػػذييؿ ستيػػطر األقؿل قهػػق َنػػوَ  ياجل ييػػر  ساغا ػػػ قر 

                                           

(
4
  288 -286اسَّْيـ    األَّا ل  يرا ال ينظر (

(
2
  4/239اسم َّال    (

(
3
 سِنف اسمرا  منف  (
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 –قجػػؿ  بػػز –ار  يػػَّ بتػػر ِػػمُ ب ػػقجػػنر  جػػرى اس ّػػؿل قاسغػػرض  ػػف قرائػػو اسمأا
 –نمَّ مأايَّهن نػ"الـ" اسمأايػَّ  –قلم  اسو ُ اس يندُ " سغ قر" ل قي رانو ذنقا بننَّ 

 اس منن  اسم  را دن اسينبر                                                                      سمْرر
 ساػؿ ل ميث ينؿ" قيننغػ هذا قستمتق  ابلـ بف مِف اس منـ يمِف ذار  هنن

 بتػرر ينْػ  ػن   ػر لإندػن اس ػقاميـل نأمِػف اػنف  ْوَّ ل  ل  ابل و ي مـ لف نتيب
 االجمدػنَّ قيػع جـر لبل ندنل اسمدَّ سْرا اسابلـ ِنئر نيف  ف م ظ  قرن ن األِ نعل

 هػػ  يػػ   اػػؿ لػػ  لنس نم ػػُ         قجزاسمدػػنل يقمدػػن قلػػ  قمبلقمدػػنل ريػػنيمدن لػػ 
 (4ابل و     "  ل  قاسغنيُ ول منِن ل  اسم َّال

 
**************** 

 
 
 

                                           

(
4
ينظر  امنا اسطراز اس مض ف ألِرار اسنبليُ قبتـق مْػنئؽ اإلبجػنز سيميػر نػف م ػزال اسمتػق    (

 ـ 4944 -هػ 4333ن ور طنمُ اس ْمطؼ  -3/483
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 اخلامتت
 اسنمػث نػأف   اسْػقؿ انف َّرال ل  رائيمو ي اف  ع قينئُْ   ممُ  منييُ نمػَّ

ييؿ بنو لنػو   ن اِممؽ بظي ن  نتغن ل  ينبريمو نتب يَّ لف انف َّرال إسر    تص
 قلف  بت ػول بتر يَّؿ  يمر  قلف اسنتغن ل  ف قاس ذاقريف اسيمرا ل  ف اس َّْ يف  ف

نئؿ ل  اسنبليُ طريُْ سو قيَّ مجتر ذسؾ ل   ػقاطف ل  قيقمو امِنبو بتر مَّؿ قاسِر
 اّيػػرال  ػػف اسنمػػث ميػػث ا متػػؾ انػػف َّرال ّػػرقال سغقيػػُ  ػػف ذسػػؾ بتػػر ِػػنيؿ اس ّػػنؿ ال

"لِمنيػؽ اسنانػن "لق مرميػا قرقَّ ذاػر األلمػنؿ  ّػؿ إيػراَّ  اس مػػؿ"  اسموػر اسممنيػر نػػ
 (  4َّ " منقل" ينؿ " د

  ػف اساّيػر متػؾ لقرَّ ل ػ  رائيمػو لػ  يػمر  نقضػق  اساريـ اسْر ف ظدر لّر 
  نو  مِير" لَّْ ايمنس اّيرا قهق ي قرل اسمرائال اسْر نيُ" ن يرل اسات ن 
إف اػػػنف اسنبلييػػػقف له تػػػقا َّراِػػػُ اإلنيػػػن  ييػػػر اسطتنػػػ  نػػػَّبقى يتػػػُ  – 

رل   -لػػػػ  يوػػػػيَّمو –رال اس ننمػػػػث اسنيننيػػػػُ اس ممتْػػػػُ نػػػػول إال لنػػػػو اػػػػنف النػػػػف َّ
  غنيرلقذسؾ  ف  بلؿ ممنير  ننسِْـ قاي و اسمَّيَّ  ف اس منن  اسنبلييُ سو 

لْػَّ ج ػع نػيف  نػنسغميف لػ   نَّ   َّْرمو اسنبلييػُ لػ  اّيػر  ػف ممنيرامػو –
( قلػ  ذسػؾ َّالسػُ بتػر م انػو 2إيػراؽ  لق ني  قامَّ إمػَّاه ن  ْنقسػُ قاأل ػرى يتػق

  ف ننويُ اسنينف 
قاس ػم  اس نػيف  مجػنقريف لػ  نيػ   اسمزيػز اسممنيريُ ذار  ستنوػرق ف َّيمو  

  يميف  ممنسيميف ل  ِقرال اس م   ل  قامَّ لا ن مجنقرا
قرقَّا االِػػممنرال ّػػـ اساننيػػُ ّػػـ  لاّػػر اسيػػنبر  ػػف اسوػػقر اسنيننيػػُ لأاّرهػػن

ؿ  اسمينيو قليتدن اس جنز  اس ِر
                                           

(
4
  28ينظر اسنمث  (

(
2
  64اسِننؽ   (
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ن  لػػ   يػػدَّ قيػػَّ مجتػػ  َّيػػُ اسموػػقير بنػػَّ  لػػ  روػػَّ اسمراػػن  قاسِػػان –
  قؼ  ف مضر اسم ؿ  ع اس نوقر                                                       

بتر اّيرا امان ا ن –   ػف جػقا.  لوػنع اسج ػؿ نػيف قاسقوؿ اس وؿ لِتقا ِ.
 اسمْقؿ                                                                  قيمذ اسمننيو

  ػػف قانمنػػن  س ػػ   ػػف سيزيػػَّ  قضػػع  ػػف لاّػػر لػػ  االسم ػػن  إسػػر سجػػأ ا ػػن -
 ي نطا    
 ػػف ذسػػؾ ج مػػو نػػيف  قاسمػػذؼل ننقبيػػو اسْوػػر ننإليجػػنز اسيػػنبر اِػػممنف -

 (                                                          4نقب  اإليجنز ل  ني  قامَّ 
 قذاػر اإلندػنـل نمػَّ اإليضػن  وػقر ل  ػف اسمَّيَّ ل  ننإلطننا اِممنف ا ن- 
قاسمم يـ قاسمارارل قيػَّ نتػب نػو  قاالبمراضل قاالممراسل قاسمقييعل اسمنـل نمَّ اس نص
  ل ّبل نيمو اسذ  ل  رائيمو   مننيدنل مْنرا  ع   رَّا  نميندن لنو يارر اسمارار

رَ        ماتقفٌ  اسجننفَ  بايلشَ  ل  قست اقل َ  َ ير   اسجرحَ  ِ ع ل  قستذوبل  وا
 َّيقانو   ف   ر ل   قضع لْنؿ  منن   ف يريا هق  ن ارر 

 (2لسقاف  اس  نطر ل  بيف قستذبر       م يؿ اسيجنع ل  ن س قست ق 
قاإلطننا جننمنف ابم َّ بتيد ن اسيػنبر لػ   يػنهَّ قَّاع زقجػو  اإليجنز -
 قط تو 

  بلؿ     ف اسيمر  اسينبر  مجـ  بل   نمض مني ف بف اسنمث ايؼ -
 ايمننِنمو    بلؿ  ف اساريـ ر فننسْ مأّر  – 4
ل مارار -2  ل لمز ؾ" بز ن  ل بز م   رَّال نميندن  ّؿ ات ن "بـز
 ج ؿ منسيُ  مْنرنُ اسقزف  ف ينيؿ"قهر ن قر"ل"قهر م قر"ل"قهػق مارار -3

                                           

(
4
  59ل61اسِننؽ  (

(
2
  44ث ينظر اسنم  (
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بتػػػر اّيػػػر  ػػػف  ابم ػػػَّ اسيػػػنبر-يوػػػير"  هوػػػقر"ل"قهق مِػػػير"ل"قهق انير"ل"قهػػػق
 قمِف اس منـ  قاسجننسل قاسمرَّيَّل  ْننتُلاسوقر اسنَّيميُ لنرزهن اسطننؽ ّـ اس

   ػرَّال ي مػنر اػنف لْػَّ   رَّامػول قاوػط ن  انمْػن  لػ  اسيػنبر َّيُ نرز  -
ػيْر لػ  مغيػر قسػف اسػقزفل ن ػس سدػن اسمػ  ييرهن َّقف نميندن  ستنيػ  اسَّا تيػُ اس ِق
   م ػُ يػنبريُ بتر يااَّ   ن قهذا ذسؾل قيير  " لِمتا" َّقف   ّؿ " ل متس"  ف

 سنػن ياف سـ سق  ن ينؿ بنو انف مـز  ياقنؾ لف ي ينن.  لانف ننسممنيرل  تد ُ رننسيمق 
   قاس منن منيا يأق بف مأ ر س ن َّرال نف لم َّ إال اسيمرا  لمقؿ  ف

 

 
َدْعَوا " ....َوآِخر ِ  اْلَحْمدُ  أَنِ نا ُُ  اْلَعالَِميَن" َربِّ  لِِله

 
 الموفِّق وَّللا
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 املصادس ًاملشاخع 
 اسْر ف اساريـ لقال.  
  –اس مػػػػنرؼ َّار – اس بللػػػػُ  ِػػػػْقط إسػػػػر اس ػػػػم   ػػػػف األنَّسِػػػػ  األَّا -4

 ـ 4979 ِننمُ ط
 – اسمتػـق إميػن  َّار -اسْزقينػ  اس طيػا –اسنبليػُ  بتػـق ل  اإليضن  -2

  4998اسرانمُل  ط -نيرق 
اإلِػػػانَّريُ   مػػػنرؼ  نيػػػأال -ِػػػتطنف  نيػػػر قمجَّيػػػَّل مأوػػػيؿ اسنػػػَّيع -3
 ـ 4986

 ط -يرؼ  م ن َّ/ ممْيؽ –اس ور   اإلونع لنر النف سممنيرا ممرير -4
 ـ 4995-هػ 4446 -ننسْنهرال اإلِبل يُ ستيئقف األبتر اس جتس

 اس ْػو قلهػؿ اسمػَّيث رقاال قلِػ ن  األنػَّسس قالال ل  ذار اس ْمنس جذقال -5
 –نػف بنػَّ ار اسم يػَّ  لمػق  نف  م َّ ار بنَّ ألنر قاسيمرل اسنننهُ قذق  قاألَّا
 ـ 4953 –اسْنهرال  ط -اسطنج  منقي  نف /  م َّممْيؽ

                                       -اساينؼ بتر اسيريؼ اسِيَّ منييُ -6
  4348 نسؾ   انف ألس يُ األي قن  ير  بتر اسوننف منييُ -7 
 لنػػق  م ػػَّ اس مػػنن / بتػػـ س ِػػنئؿ ممتيتيػػُ َّراِػػُ-اسمراايػػا  وػػنئص -8

ر  ـ 4996 -هػ 4446ل  4ط  قهنُل  امنُل   ِق
 ط -3/414اسنجػػػنر   بتػػػر ممْيػػػؽ/  م ػػػَّ –جنػػػ   النػػػف اس وػػػنئص -9

 ـ 4988ّنسُّ  ط –ستامنا  اسمن ُ اس وريُل  اسديئُ
 ـ 4981لقسر  ط –اس منرؼ  َّار –لَّنيُ َّ/لم َّ هياؿ  َّراِن  -41
ػػػر لنػػػق  م ػػَّ قاسيػػػمر/ اسنبليػػػُ لػػػ  َّراِػػُ -44 ط  –قهنػػػُ   امنػػػُ- ِق

 ـ  4994هػل  4444 -لقسر
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ر  لنق َّ/  م َّ نبلييُل َّراُِ اسمراايا َّالال  -42   –قهنػُ   امنُ – ِق
 ـ 4987-هػ 4418-ّننيُ  ط

  ػف ار مررهػن –نَّ يػؽ  اإلِػبل   اس امػا نيػر –َّرال  انػف َّيقاف -43
 ـ 4964هػ 4384-ط لقسر  -اسطغنال

اسمت يػُ  اسامػا َّار –نِػج  مِػف ير / لم َّ–َّيقاف اسْنِـ اسيننر  -44
 ـ 2115 -هػ 4426-رانمُ  ط -سنننف –رق  ني –

 -اسّْنلػػػُ َّار –بنػػػنس  إمِػػػنف قيػػػر  / ج ػػػع -بػػػزال َّيػػػقاف اّيػػػر -45
 ـ 4974هػ 4394 -سنننف – نيرق 

 –لػرال  لم ػَّ اسِػمنر قير / بنَّ قممْيؽ ج ع -َّيقاف  جنقف سيت  -46
 َّ      –ستطننبُ   ور َّار

 –نيػرق   –اس مرلُ  َّار -ط نسق  م َّ ير -َّيقاف اسنننغُ اسذنينن  -47
 ـ 2115 -هػ 4426 –ّننيُ  ط -سنننف

 نِػػػنـ نػػػف بتػػػ  اسمِػػػف ألنػػػر اسجزيػػػرال لهػػػؿ لػػػ   منِػػػف اسػػػذ يرال -48
 اسمػأسيؼ قاسمرج ػُ سجنػُ  طنمُ -اسْنهرال  َّاا لِنمذال  ف سجنُ ممْيؽ –اسينمرين  
 ـ  4939ل4945اسْنهرال  –قاسنير 

 بت  ممْيؽ   يقِؼ -ستْتْينَّ   اإلنين وننبُ ل  األبير ون  -49
 ـ   4987َّ يؽ   -اس ار َّارل  طقيؿ

 قلْدػػػنئدـ ق مػػػَّّيدـ قبت ػػػنئدـ األنػػػَّسس لئ ػػػُ لػػػ  مػػػنري  اسوػػػتُ -21
 بػػز  اسِػػيَّ  راجمػػُ / –نيػػاقاؿ  نػػف اس تػػؾ بنػػَّ نػػف  تػػؼ اسْنِػػـ قلَّنػػنئدـلألنر

 ـ 4955 –اسْنهرال  ط –اسمِن  اسمطنر
 ط -بنَّاسم يَّ اسَّيف ممْيؽ/ مي  -قنَّْ  اسم َّال ل   منِف اسيمر -24

 َّ    –اسجيؿ  َّار
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 اسنجػنق ل  م َّ ممْيؽ   بت –ستز  ير   اسمَّيث يريا ل  اس نئؽ -22
 َّ      -ّننيُ ط -سنننف–اس مرلُ َّار -إنراهيـ اس ضؿ لنق ق م َّ

 إنػراهيـ  م ػَّ قممتيػؽ/ ممْيػؽ –اسمِػار  هبلؿ ألنر استغقيُ اس رقؽ -23
 َّ      –اسْنهرال –قاسمقزيع  ستنير ُاإلِبل ي قاسّْنلُ اسمتـ َّار -ِتيـ

هػػػػػ 4413لقسػػػػرل ط اسيػػػػرقؽ َّار -مِػػػػيف اسْػػػػنَّر اسنَّيع/بنػػػػَّ لػػػػف -24
 ـ  4983

ػر لنػق َّ/  م ػَّ اسَّْيـ ل  األَّا يرا ال -25  ط –اسمرنػ   اس اػر َّار - ِق
 َّ      –لقسر

 ممْيػػؽ /  م ػػقَّ اسجرجػػنن  اسْػػنهر بنػػَّ سئل ػػنـ اسنبليػػُ لِػػرار امػػنا -26
 ـ 4994 -هػ 4442لقسر  -ط –اس َّن  ُ طنم -ينار لم َّ

 ممْيػؽ    م ػَّ -اسجرجػنن   اسْػنهر بنػَّ سئل نـ اإلبجنز َّالئؿ امنا -27
 ـ  4995-لقسر  ط -نيرق  -اسمرن  اسامنا َّار - اسمنج

  م ػَّ األِػمنذيف/بتر ممْيؽ -اسمِار  هبلؿ ألن  اسوننبميف امنا -28
  نَّقف( ّننيُ ط -اسمرن  اراس  َّار ط –إنراهيـ  اس ضؿ لنق ق م َّ اسنجنق ل

 سيميػر اإلبجػنز مْػنئؽ قبتػـق اسنبليػُ ألِػرار اس مض ف اسطراز امنا -29
 ـ 4944 -هػ 4333ن ور -اس ْمطؼ  طنمُ -اسمتق  م زال نف

 اسمأقيػػػؿ قجػػػق  لػػػ  األينقيػػػؿ قبيػػػقف اسمنزيػػػؿ مْػػػنئؽ بػػػف اسايػػػنؼ -31
َّ    نيرق ل اسمرن ل اسمراث إمين  َّار -اس دَّ  اسرازؽ ممْيؽ   بنَّ -  ستز  ير 

  
 َّار -اس وػػر  اإللريْػػ   نظػػقر نػػف  اػػـر نػػف س م ػػَّ اسمػػرا سِػػنف -34

 َّ     –لقسر  ط –نيرق   -ونَّر
 -اسنيِػػننقر  اس يػػَّان   م ػػَّ نػػف لم ػػَّ اس ضػػؿ األ ّػػنؿ  لنػػق  ج ػػع -32
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 َّ     – نيرق –اس مرلُ  َّار -4/49اسم يَّ   بنَّ اسَّيف  مير ممْيؽ /  م َّ
 -ِػيَّ    نػننف اس مػرقؼ إِػ نبيؿ نػف بتػ  اسمِف ألنر اس  وص -33

/ 4447 -لقسر ط –نيرق   -اسمرن  اسمراث إمين  َّار -ج نؿ ـيإنراه  تيؿ ممْيؽ/
 ـ  4996

   اسنيِػػننقر  اسمػػناـ ار بنػػَّ نػػف  م ػػَّ اسوػػميميفل بتػػر اس ِػػمَّرؾ -34
–لقسػػػر  ط -نيػػػرق  –اسمت يػػػُ  اسامػػػا َّار -بطػػػن اسْػػػنَّر  وػػػط   بنػػػَّ ممْيػػػؽ/
 ـ  4991 - هػ4444

  اسم منزان اسَّيف سِمَّ اس طقؿ -35
 َّ/ إ يػؿ  راجمػُ -األِػ ر  ل/ راجػ اسوػرؼ ل  بتػـ اس  وؿ اس مجـ -36

 ـ 4993 -هػ 4443 -لقسر ط -نيرق  -اسمت يُ اساما َّار -يمْقا نَّيع
  َّ/ يػػقي ممْيػػؽ –اس غرنػػ   ِػػميَّ النػػف اس غػػرا لػػ  متػػر اس غػػرا -37

 ور   ن  اس منرؼ َّار –ّنسُّ  ط –ضيؼ
 ممْيؽ/ ػنزف  - غنر استنيا بف اما األبنريا النف هينـ األنونر  -38

 ـ 4985-ِنَُِّ  ط -نيرق  -اس ار َّار -ار م َّ بت  ق م َّ اس ننرؾل
 بنػَّ اسِػيَّ  َّ/ لػقز  قاسمنيػيف لػ  اسنيػنف قاسنَّْيػُ اسنبلييػُ اس ْنييس -39

 ـ 4983 -اسّْنلُ َّار ط -رنو
 ط –مػػقنس -اسمت يػػُ اس امنػػُ -نيػػقراسنبليػػُ ستطػػنهر نػػف ب  ػػقجز -41

 َّ    –لقسر
 ممْيؽ/بنػَّ-اسمرنيػُ  لػ  بتػـ اسجقا ػع ج ػعلػ  يػر   اسدقا ع ه ع -44

 َّ     – ور –اسمقليْيُ  اس امنُ –  هنَّاق  اسم يَّ
 بنػػػَّاسػػػَّيف   ميػػػ  اسيػػػي /  م ػػػَّ ممْيػػػؽ –ستّمػػػنسن  اسػػػَّهر يمي ػػػُ -42

 ـ  4979ِننمُ  ط -ن ور اس منرؼ َّار -اسم يَّ
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نئؿ اسمت يُ قاسَّقرين    ّننين  اسِر
جَّيػَّ َّ/جػبلؿ وػننر بػقض  نْػَّ  لػ   يػزاف قرائيمو اسِْطت  َّرال انفػ 4

 اس ػن س اسمػََّّ –ننسْنهرال  اسمرنيُ استغُ اتيُ نمث  نيقر ل   جتُ - م َّ مجنز 
 ـ 4997-هػ4447 –بير 

  نجِمير –اس قسَّ نبلؿ ب ر رقضُ / قيمر  َّرال انف ل  مينال االيمرااػ 2
 ـ 2117هػ4428 -اسْرى لـ جن مُ اسمرنيُ استغُ ُناتي

 
*************** 

 


