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           ػحُْ جُى٣ـٖ جإل٣ٍج٢ٗ ٝوٌٝٙ ك٢ ٓؿطٔؼٚ 

 

                                                         ج٤ُٗم ؾؼلٍ جُٜٔحؾٍ 

 

 

 
                                       ك٢ ٜٓ٘ؽ جُركــع 

    

 

            ٖٓ أ٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٗرىأ هٍجءز وٌٝ ػحُْ جُى٣ٖ جإل٣ٍج٢ٗ ك٢ ٓؿطٔؼٚ ؟ أٓـٖ 

ُػٔوٚ جُطح٣ٌه٢  ،  ج١ًُ ضٍؾغ ذىج٣س ػِٞهٚ ٝضطٌٞٙ جُٔ٘ظٌٞ ئ٠ُ جُٜٟ٘س جُٛل٣ّٞس ، 

ػ٠ِ هحػىز جُط٤ٗغ جإلٓح٢ٓ  ،  ٝأٜٗص كطٍز جُٗطــحش " ئ٣ٍجٕ " جُط٢ أػحوش ضٞق٤ى  

جُٔإُٔس جُط٢ ٠حُص هٍٝٗحً  ؟  أّ ٖٓ ذىج٣س جألَٓس ج٤ُٓح٤ْس جإلؾطٔحػ٤س جُكحّوز جُط٢ 

ًحٕ جُٓرد جُٔرحٍٖ ُٜح ج٤ُٓحْس جُرحتٓس ٥نـٍ ٖحٛحش جألُْـٍز جُر٣ِٜٞس  ،  ٝوكؼص 

ػحُْ جُى٣ٖ ئ٠ُ ٓٞهغ غ١ٌٞ  ،  ُْ ٣ٌٖ وٝٗٚ أ١ ن٤حٌ آَنـٍ  ؟  

 

ـٖ  َٔ                    ئٕ جُوحٌب جُْٜ٘ ُِطح٣ٌم  ،  ًًُٝي جُرحقع ٠رؼحً  ،  ٛٞ أٖرٚ ذ

٣وٍأ ًطحذحً ذط٣ٍوس ئٌضؿحػ٤س  ،  ٖٓ جُلَٛ جألن٤ٍ ئ٠ُ ٓح هرِٚ  ،  ٖٓ جُكحٍٞ ئ٠ُ 

ًَ كَٛ  ،  ًَ  ٠ٌٞ ٖٓ جُٔح٢ٞ  ،  ٣طٍـ جُٓإجٍ ٗلٓٚ  ،  ٝئٕ ٣ٌٖ .  جُٔح٢ٞ  

ًّـد ٜٓ٘ح  ؟  .  ذط٣ٍوس ٓهطِلس   ٌّـَ جُكحٍٞ  ،  ٝٓح ٢ٛ جُؼ٘حٍٚ جُط٢ ضٍ ٤ًق ضٗ

 ٖٓ ٌ ّٞ ٌ ُكًٍس جُركع  ،  ٝئٕ ذـىج ُِِٞٛس جألٍُٝ .... ٤ًٝق ضط ّٞ ئ٠ُ  ؟  ًٛج جُطٛ

ٖٓ جُٔٓطك٤َ ػ٤ِّٔـحً إٔ َٗٛ ئ٠ُ .  ك٢ ؿح٣س جُٞؾحٛس  ،   ٣وٞوٗح ئ٠ُ ٓأَم ٜٓ٘ؿ٢  

ـص جٌُٛٞز  .  ج٤ُ٘حذ٤غ   ّٔ ٌُ٘٘ـح ذحُطأ٤ًى ال ٗٞجؾٚ .  ًِٔح أٓؼطّـح ك٢ جُٔح٢ٞ  ،  ًِٔح ؿ

.  ألٕ ٌَُ ٠ٌٞ هٞجُرٚ جُهحٚس  جُط٢ أُكٍؽ ك٤ٜح ٝأض٠ ػ٠ِ ٌٚٞضٜح  .  جُؼى٤ّٓس  

ـَ إٔ ٤ٔ٣ُ جُؼ٘حٍٚ جُٔٞٞٞػ٤س ٌَُ هحُد  ػٖ جُوحػىز  ّٓ / ٝألٕ ػ٠ِ جُرحقع جُٔطأ

ق٤ع ٖٓ جُطّٔكـَ ٝجالٌضؿحٍ إٔ ٗوطغ ذكؿْ ضأغ٤ٍٛح  .     جأل٤ٌٞس  جُط٢ ٗرص ك٤ٜح 

ًُُي كاٗ٘ـح ٗطكلّع ذّٗىز ػ٠ِ .   ػ٠ِ جٌَُٗ جُكحٍٞ ُٔؿٍو ضٗحذٚ ٓظ١ٍٜ ٓح  

ػس جُط٢ ْو١ ك٤ٜح ًطّحخ ٖٓ ٓػَ أقٔى أ٤ٖٓ ك٢ ًطحذٚ   ٍّ ظُـٜــــٍ   )جُٔالقظحش جُٔطٓ

   ًِٝٞو ًحٛـٖ A Literary History of Persiaٝؾٌٞؼ ذٍجٕٝ ك٢   (جإلْالّ  

٢ٛٝ ؾ٤ٔؼحً ضِطو٢ ػ٘ى ٓوُٞس إٔ جُٞٞغ جُٔط٤ُُّٔؼِٔحء جُى٣ٖ .   ك٢ أًػٍ ٖٓ ًطحخ ُٚ  

،  نالكحً ألٓػحُْٜ ك٢ جألهطحٌ جإلْال٤ٓس جألُنٍٟ  ،  ضٍؾغ ؾًٌٝٙ "  ئ٣ٍجٕ  " ك٢  

ِ  ك٢ .  ئ٠ُ ػ٘حٍٚ ك٢ جُكٟحٌز جُلح٤ٌْس جُٓحْح٤ٗس   ِِ ٍِ ق٤ع ًحٕ ٌُِٜ٘س ٓٞهغ ػح

ِطس   ُّٓ ئٕ نطٍ ض٤ّٛى أٓػحٍ ًٛٙ جُطٗحذٜحش  ،  ٝٓح أًػٍٛح ػ٘ى .  ض٤ًٍرس جُ

جُٔٓطؼٍذ٤ٖ ٝجُٔطأغ٣ٍٖ ذْٜ  ،  أٜٗح ضْٞٛ جُرحقع ذأٗٚ َٝٚ ئ٠ُ ٗط٤ؿس ًر٤ٍز 

ـىز   ًّ ٌُٝ٘ٚ ٣ـلَ ػٖ إٔ ٓح ًحٕ ٌُِحٖٛ ٖٓ ٓٞهغ ك٢ جُكٟحٌز جُلح٤ٌْس هرَ .  ٝٓإ

جإلْالّ ُٚ أٓػحٍ ك٢ قٟحٌجش أُنٍٟ ٖٓ جألْالف جُطح٣ٌه٤س ُكٟحٌجش جُٗؼٞخ 

ِٚ أٝ ضُ٘رص ٓػ٤َ ٓح   (جُكٟحٌز ج٣ٍُٛٔس ٓػالً  )جإلْال٤ٓس   ٌُٜٝ٘ح ُْ  ضإّو أٝ ض٘طـ

ئيٕ  ،  كٜحٛ٘ح ػحَٓ آَنـٍ ٣ؿد .  ًٔح ٣ُػٕٔٞ  "  ئ٣ٍجٕ  "  ٖٜىٗحٙ غْ ٓح ٜٗٗىٙ ك٢ 

إٔ ٗركع ػ٘ٚ ك٢ جُوٞجُد جُل٣ٌٍس ٝجُظٍٝف جإلؾطٔحػ٤ـس ٝجُُّ٘ظُْ ج٤ُٓحْـ٤ـس جُٔك٤ِس 

.   جُهحٚس  ذٔٞٞٞع جُركع  
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          ًُُـي ًِّـٚ  ،  كاٗ٘ـح ْ٘طّرغ ك٢ ًٛج ٜٓ٘ؿحً ضٌح٤ِٓحً  ،  ٓإُلـحً ٖٓ جُه٤ح٣ٌٖ 

ج٣ًُِٖ ذىأٗح ذحْطؼٍجٜٞٔح ًٛٙ جُٔوىٓس جُٜٔ٘ؿ٤س  ،  جُط٢ ُٖ ضُـ٢٘  ،  ػ٠ِ ًَ قحٍ  ، 

. ػٖ ْٞجٛح  

 

  (                                         1 )  

                                                                                             

          ٣طىجنَ  ك٢ ٗٓؽ وٌٝ ػحُْ جُى٣ٖ جإل٣ٍج٢ٗ ك٢ ٓؿطٔؼٚ ػٞجَٓ ػّىز   ،   ٖٓ 

ٌ نالٍ جُُٓحٕ .  ك١ٌٍ  ـ  كوحٛط٢  ئ٠ُ ٤ْح٢ْ  ـ  جؾطٔحػ٢   ّٞ جُؼحَٓ جألٍٝ ضط

ًٝٛج جٞطٍخ أ٣ٔح جٞطٍجخ ٝٛٞ ٣ؿطحَ جُطؿٍذس .  ٓطأغٍجً ذحُؼحَٓ جُػح٢ٗ ٝال ٣ٌد  

ذك٤ع إٔ جُؿحٗد جُؼ٢ِٔ         .  جُط٢ ٢ٛ جُٔكّي جُٜ٘حت٢ ُِل١ٌٍ جُلوحٛط٢  .  جُؼ٤ِٔس  

ز ئ٠ُ قــى   (ج٤ُٓح٢ْ  ـ  جإلؾطٔحػ٢  ) ٍّ ُّٝـى ٓٞهلحً ٗوى٣ّـحً ، َٝٚ أًػٍ ٖٓ ٓ

ئيٕ ، كٜحٛ٘ح ػالهس ؾى٤ُّـس ذ٤ٖ جُل١ٌٍ ٝجُؼ٢ِٔ  ،  .   جإلػطٍجٜ ج٣ٍُٛف ٝجُؼ٢ِ٘  

ٝئيٕ أ٣ٟحً ، كٜحٛ٘ح قحُس ضط٣ٌٞس ك٢ جُـح٣س ٖٓ جُطؼو٤ى .  ٣طرحوالٕ ك٤ٜح جُطأغٍ ٝجُطأغ٤ٍ 

جضهًش ٌٖالً ضٛحػى٣حً  ،  ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ج٥ٗحش جُط٢ ذىج ك٤ٜح ًٝإٔ ؾُءجً أْح٤ْحً ٖٓ 

.   جُىٌٝ هى ٞحع ٗط٤ؿس ضطٌٞ ٢ٌٚٞٗ  

 

ٓو٤حْحً ٗظ٣ٍحً "  ٝال٣س جُلو٤ٚ "        ك٢ ًٛج ، ٝأ٣ٟحً ك٤ٔح ٤ْأض٢ ، ْ٘طهً ٖٓ ٓرىأ  

أّ ك٢ "  ئ٣ٍجٕ " ٝػ٤ِٔحً ُطٛحػى ٌٝٗٞ٘ وٌٝ ػحُْ جُى٣ٖ ج٤ُٗؼ٢  ،  ْٞجء ك٢  

ٗوٍٞ ًٛج ، ػ٠ِ .  ػ٠ِ إٔ ٓوٛىٗح جُٜ٘حت٢ ٛٞ ٓح قّىوٙ ػ٘ٞجٕ جُركع  .  ؿ٤ٍٛح  

جٍُؿْ ٖٓ جػطوحوٗح جُؿحَّ ذإٔ ًٛج جُىٌٝ ُْ ٣ٌــٖ أذىجً ٓكٌٛٞجً ٝٓكحٍٚجً ذًُي 

ٖٝٓ ذؼىٙ ًحٕ ٛ٘حى وجتٔحً ػِٔحء "  ٝال٣س جُلو٤ٚ " كٖٔ هرَ جُط٘ظ٤ٍ ُـ  .  جُٔرىأ 

،  ذَ ٖٝٓ ٓٞهغ "  ٝال٣س جُلو٤ٚ " كحػِٕٞ ٝيٝٝ أغٍ ًر٤ٍ ٝٓٓطٍٔ ٖٓ نحٌؼ  

ٝٓغ يُي كال ٣ٓؼ٘ح إٔ ٗطؿحَٛ إٔ جُٔرىأ هى أض٠ غٍٔز ُططٌٞ .  ٓؼحٌٞطٜح أ٣ٟحً  

.  ئ٣ؿحذ٢ ػ٠ِ قى ٖٓ جُػرحش  ،  كٟالً ػٖ أٗٚ ؿىج ٤ٌْٔحً ػ٠ِ أْٝغ ٗطحم 

 

 (                                             2)  

 

 ُٝوى ًحٕ جُرحقػٕٞ جألُٕٝٞ ك٢ جُ٘ٙ ج٤ُٗؼ٢ جإلٓح٢ٓ  ،  ج٣ًُٖ ٣ؼٞو ئ٤ُْٜ        

كَٟ جُطأ٤ّْ ُٔح أٚرف ك٤ٔح ذؼى ٓكحٌٝ جُركع جألْح٤ْس ك٢ جٍُٔجًُ جُؼ٤ِٔس جُوحوٓس 

،  "    آ٤ْس جُْٞط٠ " ٝ  "  ج١ٍُ " ٝ  " هْ " كل٢  .  ـ ، ًحٗٞج ذ٤ٖ ٓكّىظ ٝٓطٌِّْ  

ق٤ع جكطُطف جُركع جُٜٔ٘ؿ٢ جُٔ٘ظّْ ك٢ جُ٘ٛٞ٘  ،  ٍٚف جُرحقػٕٞ ٛٔطْٜ ئ٠ُ 

ٟٝٓٞج ٣ؿٔؼٞٗٚ ٖٓ .  جُكى٣ع ٝٓح ٣طَٛ ذٚ  ،  أػ٢٘ نٛٞٚحً ػِْ جٍُؾحٍ  

ٝجالضؿحٙ ٗلٓٚ .  ٝٓح ًحٕ ُْٜ ؿٍٜ ٌٝجء يُي  .  جألٍُٚٞ ٣ٝٛ٘لٞٗٚ ٣ٝ٘وىٝٗٚ  

٢٘٤ِ جٍُج١َ  "  ذـىجو " قِٔٚ ئ٠ُ   ٌُ /  ٛـ  329: ش  )ٓكٔى ذٖ ٣ؼوٞخ ذٖ ئْكن جُ

940 ّ )  .  

           

ؼطَـٍى   ُٓ ،  ق٤ع جُطوص ًحكس جالضؿحٛحش ك٢ ؾٞ ؾى٢ُ ، وكغ "  ذـىجو "             ٌُٖ 

.  ٗكٞ ٓ٘ف جأل٣ُٞٝــس ُؼِْ جٌُالّ  ،  جذطـحء جُىكحع ػٖ جُه٤ٚٞٛحش جُؼو٤ى٣ــس ج٤ُٗؼ٤س

: ش  )ٝٛٞ جالضؿحٙ ج١ًُ قَٔ ُٞجءٙ ج٤ُٗم جُٔل٤ى  ،  ٓكٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ جُ٘ؼٔحٕ  

: ش ) غْ ٖٓ ذؼىٙ ض٤ًِٔٙ ػِْ جُُٜـىٟ ج٤ُٓى جٍُٔض٠ٟ   .  ( ّ 1022/    ٛـ  413

جُْٜٔ ذحُ٘ٓرس ُٔح ٗططرّـؼٚ ج٥ٕ  ،  إٔ جالضؿحٙ جُـحُد ك٢ ًٛٙ   . ( ّ 1044/   ٛـ  436

جٍُٔقِس ًحٕ جضؿحٛحً ذكػ٤حً ذكطحً  ،  ٍٚف ؾٜىٙ ًحٓالً ئ٠ُ ضػر٤ص ٓىٌْس أَٛ جُر٤ص 

قط٠ جُلوٚ ًحٕ .  ػ٤ِْٜ جُٓالّ ػ٠ِ هحػىز ٌجْهس  ،  ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُ٘ٙ ٝجُٔؼطَوَـى  
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٣ٌٖٝٔ ُِوحٌب جُك٤ٛق إٔ ٣ٓط٘ر١ .  ُٚ جُٔكَ جُػح٢ٗ  ،  ذَ جُػحُع  ،  ٖٓ ػ٘ح٣طْٜ  

ٖٓ ًٛج جٌُالّ  إٔ جُٗإٔ ج٤ُٓح٢ْ ج٢ٗ٥ ًحٕ ٚلكس ٓط٣ّٞـس ٛٞ ج٥َنـٍ ،  الُٗة ئال 

 .  ٌٝذٔح ألْرحخ أُنـٍٟ  .  ألٗـٚ كٍع كو٢ٜ  

 

          َّ ّٞ ٣ٛؼى ك٢ ِّْـْ جأل٣ُٞٝحش  ،  ٤ُأنً جُٔك ٝػ٠ِ إٔ ػِْ جُلوٚ ذىأ ػ٠ِ جُط

جألٍٝ  ،  ج١ًُ ُْ ٣ٍُ٘ ػ٘ٚ ذؼى يُي أذىجً  ،  ذؼى إٔ جؾطحَ ُػوـىز ٌكٝ جالؾطٜــحو        

َّ كوٜحء   (جُو٤حِ  ،  قٓد ُـس يُي جُُٓحٕ   ) ،  جُط٢ يٛد ٞك٤طٜح كو٤ٜحٕ ٖٓ أؾـ

ـح٢ٗ  ،  جـِؼحٍٚ ٤ُِٗم  ّٔ ضِي جُلطٍز  ،  ٛٔح جُكٖٓ ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ػو٤َ جُؼ

كإ   ( ّ 991/   ٛـ  381: ش  )جُٛـىٝم  ،  ٝٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ جُُؿ٤٘ى جألٌْحك٢  

ـٖ يًٍٗحٙ قط٠ ج٥ٕ ٖٓ أذ٘حتٜح  ،  ُْ ضُظٍٜ أو٠ٗ ٤َٓ "  ذـىجو " ٓىٌْس   َٓ  ًَٝ  ،

قط٠ إٔ ٌجتى جالضؿحٙ جُلو٢ٜ .  ذحضؿحٙ ضأ٤ّْ ٓٞهغ نح٘ ُِلو٤ٚ ك٢ ذ٤٘حٜٗح جُط٣ٍٗؼ٢  

ج٤ُٗم ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ جُط٢ْٞ   " ٤ٖم جُطحتلس " جُؿى٣ى  ،  ج١ًُ ُػٍف ًُُي ذِود  

و جُلوٚ ٝجُلطحٟٝ ) ٌّؾـف ك٢ ًطحذٚ    ( ّ 1067/   ٛـ  460: ش  ) ٍّ ؿـ ُٓ ( جُٜ٘ح٣س ك٢ 

جُكٌْ ذكلع أنٔحِ جُٔـحْٗ ٝجٌُٔحْد ئ٠ُ ق٤ٖ ظٌٜٞ جإلٓحّ جُـحتد  ،  ذٞٚح٣س 

ـٖ ٣ػن ذٚ ٖٓ ئنٞجٗٚ جُٔإ٤ٖ٘ٓ أٝ وكٜ٘ح ك٢ جألٌٜ   َٓ  ـ 200/ ٘  )جٌُِّٔق ذٜح ئ٠ُ 

،  ٣ؼ٘ـ٢   ( 691/ ٘ ) ٝقٍٛ ئهحٓس جُكـّى ذحإلٓحّ أٝ جُٞج٢ُ ٖٓ هِـرـِٚ    .  ( 201

ؼ٤ّٖ ٖٓ جإلٓحّ ٓرحٍٖز   ُٔ ًٝــَ يُي ئٓحٌز ٖٓ ئٓحٌجش غوحكس .  جُ٘حتد جُهح٘ جُ

     .جُطٍهّـّد ٝجالٗطظـحٌ  

 

          كٖٔ ًَ ًٛج ٍٟٗ إٔ ًٛٙ جٍُٔقِس  ،  جُط٢ ٖٓ جٌُٖٔٔ جُوٍٞ أٜٗح ذِـص 

ّْ جُرحقػ٤ٖ  ،  ٖٓ أَٛ قى٣ع ٝكوٚ  يٌٝضٜح ٝؿح٣حضٜح ذح٤ُٗم جُط٢ْٞ  ،  ُْ ٣ٌٖ ٛ

ٌُٜٝ٘ح  ،  ٌٝذٔح .  ًٝالّ  ، ٣طؿحَٝ ذ٤حٕ قىٝو ٝقوحتن جُٔىٌْس ج٤ُٗؼ٤س جإلٓح٤ٓس  

ُِْطس ذى٣ِس  ،  ضٓـّى جُلٍجؽ  ًُُي  ،  ُْ ض٘ؿف  ،  ذَ  ذحألقٍٟ ُْ ضكحٍٝ  ،  ضأ٤ّْ 

. ج٤ٌُرٍ ج١ًُ ٗٗـأ ذـ٤رس آنٍ جألتٔس ػ٤ِْٜ جُٓالّ  

 

  (                                       3)   

 

ُٝوى ًحٗص نطٞز ج٤ُٗم جُط٢ْٞ ذحضؿحٙ جُٔ٘ك٠ جُلو٢ٜ جالؾطٜحو١ نطٞز          

جًطٓرص هٞضٜح ٖٓ ٌٍٞٝضٜح ٝٝؾحٛطٜح أْحْحً  ،  ٖٝٓ .  ًر٤ٍز ٝك٢ ج٤ُْٔٛ  

ع .  ٖه٤ٛس ٚحقرٜح ٝهٞز قٌٟٞٙ غح٤ٗحً   ّٞ ٝٛٞ ج١ًُ ًحٕ ٝجْغ جُؼِْ  ،  ٓط٘

ًٝحٕ ٣ٌٖٔ .  جالٛطٔحٓحش  ،  ؿ٣ٍُ جُوِْ  ،  ه١ٞ جُؼحٌٞس  ،  ًػ٤ٍ جُطال٤ًٓ   

ٍّ غْ إٔ ٣٘طؽ ضكٞالش ػ٤ٔوس ك٢ جُلٌــٍ جإلٓح٢ٓ  ،  نٛٞٚحً  ُالضؿحٙ إٔ ٣ٓطو

ج٤ُٓح٢ْ  ،  ُِـٔـح ٛ٘حى ٖٓ ٖؼٌٞ ػحّ ذحُلٍجؽ جٌُر٤ٍ ك٢ ًٛج نٛٞٚحً  ،  ٝذحُكحؾس 

ـِطس ٝجٍُٗػ٤س ٣ىٌٝ ك٢ كِي جُؼو٤ى١ جإلٓح٢ٓ ج٢ٍُْٔ وٕٝ إٔ  ُّٓ ئ٠ُ ضأ٤ّْ ٓلّٜٞ ُِ

ألٗٚ  ،  ٓػَ ًًٞد ضحذغ  ،  ٣ٌطٓد هٞضٚ ٖٓ ؾحيذ٤س .  ٣هٍؼ ػ٘ٚ ٝػٖ ؾحيذ٤طٚ  

.   جًٍُٔــُ جُطحؿ٤س  

 

 ّ  ،  ٝونَ 1055/   ٛـ  447           ئال إٔ جُىُٝس جُر٤ٜ٣ّٞـس جٜٗحٌش ػحّ 

َّ ًٛج جُطأ٤٣ى "  ذـىجو " جُٓالؾوس   ،  ق٤ع أػِ٘ٞج ضأ٤٣ى جُهالكس جُؼرح٤ّْس  ،  ٝئٕ ظ

ٝهحو أقى ٌَٝجتْٜ قِٔس ض٘ى٣ـى ػ٢ِ٘ ٝٓالقوس ٝكطي .  ئ٤ّْٔـحً  ،  ٝٓ٘حٟٛسجُط٤ّٗغ  

ٌ جُؼحُن ك٢ .  ذْٜ   ّٞ ٤ُّٝ ك٢ ْٝؼ٘ح جُوٍٞ ػ٠ِ ٗكٞ جُوطغ ك٢ ضأغ٤ٍ يُي ػ٠ِ جُطط

ٌُ٘٘ح أ٣ٟحً الٗٓطط٤غ إٔ ٗطؿحَٛ قو٤وس إٔ .  جالضؿحٙ جُٔكٓٞخ ٝجُٔطٞهّـغ ٝجُٔطِٞخ  

ٝجٗٗـِٞج .  جُلوٜحء ج٤ُٗؼس جكطوىٝج ج٥ٕ ٓح ًحٗٞج ٣طٔطّؼٕٞ ذٚ ٖٓ قٔح٣س ٌٝػح٣س  



 4 

ٝأّٗـ٠ ُلو٤ٚ إٔ .  ذّٜٔٞ ؾى٣ىز ضطَٛ ذأْٜٓ٘ جُٗه٢ٛ  ،  ٝأٖٓ ج٤ُٗؼس ػٔٞٓحً  

ُِٓططٚ ٝٛٞ ٣لطوٍ ئ٠ُ أٓ٘ٚ جُٗه٢ٛ   . ٣ٍ٘ٛف ُِط٘ظ٤ٍ ُ

 

            ًٝأٗٔح ًحٗص جُهطٞز جُٔطٍهّرس ًٓنٌٞز ُروؼس ُْ ضٌٖ ك٢ ًٛج جُٗحٕ ٖٓ هرَ 

" ذحذَ " ،  جُط٢ ٤ٖىش ػ٠ِ أٗوحٜ  "  جُـكـِّـس " ضِي ٢ٛ ذِىز  .  ٤ٖثحً ًًٌٓٞج  

ًٝحٗص ًٍُٓجً ٣ٍُق ٝجْغ "  .  جُلٍجش" جُوى٣ٔس  ،  ذؿحٗد كٍع ٖٓ كٍٝع وُطح  

ذَ ًأٗٔح ًحٗص .  ػحٍٓ  ،  ضوط٘ٚ ؾٔحػحش ٤ٖؼ٤س ٠حُٔح ػحُ٘ص ذطكلُٛح ج٤ُٓح٢ْ  

 ِذّذ تٓ يُي ٛٞ "  .  جُكِّـس " جُهطٞز ًٓنٌٞز ذحُطكى٣ى ألٍٝ كو٤ٚ ًر٤ٍ أٗؿرطٚ  

  . ( ّ 1200/  ٛـ  598: ش  ) إدسٌظ اٌذـٍّـً 

 

          ٣ُؼٍف جذٖ ئو٣ٌّ  ،  ٝٛٞ ْر١ ٤ُِٗم جُط٢ْٞ  ،  ذػٌٞضٚ جُؼ٤٘لس ػ٠ِ 

نٔٞو جالضؿحٙ جُلوحٛط٢ جالؾطٜحو١  ٖٓ ذؼى ؾـّىٙ  ،  ُٝٗٝع جُلوٜحء ئ٠ُ جُطو٤ِى ذؼى 

ـٖ .  ٝكحز جُط٢ْٞ  َٓ ٣ُٝـوـحٍ ئٕ جُؼِّس ك٢ يُي جٌُ٘ٞ٘  ،  جُطأغ٤ٍ جُرحُؾ ٤ُِٗم ػ٠ِ 

  / 6:  ٌٝٞحش جُؿ٘حش    )أض٠ ذؼـىٙ  ،  ذك٤ع أْٜٗ ؾ٤ٔؼحً ذحضٞج ٣ٜحذٕٞ نالكٚ  

ـى ضٞؾ٤ٚ ٗوىٙ جُؿحٌـ أق٤حٗحً ئ٠ُ آٌجء ؾـّىٙ  ( 277 ّٔ ًُُٝي كإ جذٖ ئو٣ٌّ ئٗٔح ضؼ

 ٍّ ـَ جُكـ ّٓ د ج١ًُ قحٍ ذ٤ْٜ٘ ٝذ٤ٖ جُطأ ًٝحٕ   .جذطـحء ئْوح٠ يُي جُؿىجٌ ٖٓ جُط٤ُٜـّ

ح هحُٚ ، ذؼــى إٔ جْطؼٍٜ أقــى ٓٞج٠ٖ جُهَِ جُٜٔ٘ؿ٢ ػ٘ـى ج٤ُٗم جُطْٞـــــ٢  ّٔ :     ٓـ

 " َّ ك٤ٌق ٣ُكحٍ ػ٠ِ جٍُؾَ  ،  ٣ُٝ٘ٓد ئ٠ُ إٔ ؾ٤ٔغ ٓح أٌٝوٙ قن ٝٚٞجخ ال٣كـ

٠حُٔح جْط٘ى   (جٍُٓجتٍ  )ٌُٖ جإلٗٛحف ٣وط٢ٟ إٔ ٗوٍٞ أ٣ٟحً أٗٚ ك٢  "  .   ٌّوٙ ؟ 

٤ٍُٗٓجً ئ٤ُٚ ذـ  .  ج٠ُ آٌجء ج٤ُٗم ٌّٝووٛح ذٌَ جقطٍجّ   "  ٤ٖه٘ح أذــٞ ؾؼلٍ "   ٝوجتٔحً 

ًِ ذك٤ع  . 160 ، 115 ، 114 ، 113: جٍُٓجتٍ :  أٗظٍ ٓػالً    ) ٝٛٞ ًػ٤ٍ ؾـّىجَ

 .   (الضٌحو ضهِٞ ٚلكس ٖٓ ٚلكحش جٌُطحخ ٖٓ ٓػَ ًٛٙ جإلٖحٌز 

 

.          ٖٓ جُػحذص إٔ جذٖ ئو٣ٌّ ٛٞ جُرطَ جُطح٣ٌه٢ ُالضؿحٙ جأل٢ُُٞٚ جُؼو٢ِ  

 عٍى األدٌّـح أعًّ  ،  ٚتٙــا   (  :  " 51 / 1: جٍُٓجتٍ   )٣وٍٞ ك٢ ٓوّىٓـس ًطحذٚ  

ٚال أٌرفُد إٌى عٛاد ِغطٛس ٚلٛي تعٍذ عٓ اٌذك .  آُخـز  ٚأُفرً ٚأدٌٓ هللا ذعاٌى  

ٚال أُعـّشج عٍى أخثاس .  ٚال أُلٍّـذ إال اٌذًٌٍ اٌٛاظخ ٚاٌثش٘اْ اٌالئخ  .  ِٙجٛس  

:  ٝٛٞ ئي ٣ُر٤ّـٖ ٜٓ٘ؿٚ ك٢ جْط٘رح٠ جألقٌحّ ٣وٍٞ   "   اَدـاد اٌرً اعرّذ٘ا اٌطٛعً 

إِـا وراب هللا عثذأٗ  ،  أٚ ُعـّٕـح ٔثٍٗ صٍّى هللا :  اٌذك ال ٌعذٚ أستعح غُـُشق  "  

فئرا فُمذخ .  عٍٍٗ ٚآٌـٗ اٌّرٛاذشج اٌّرفك عٍٍٙا  ،  أٚ اإلجّاع  ،  أٚ دًٌٍ اٌعمً  

ـعرَّـذ فً اٌّغائً اٌششعٍح  ،  عٕذ اٌّذممٍٓ اٌثادثٍٓ عٓ ِؤخـز  ُّ اٌثالثح فاٌـ

كًٜج ًالّ ال ٣٘وٛٚ جُٞٞٞـ  (   46/ ٔفغٗ  ) "  اٌششٌعح  ،  اٌرّّغـه تذًٌٍ اٌعمً 

ز ػ٠ِ جٌُٔحٗس جُؼح٤ُس جُط٢ ٣ؼط٤ٜح جذٖ ئو٣ٌّ ُى٤َُ جُؼوَ ك٢ ٜٓ٘ؿٚ   ّٞ ٝٓـٖ .  ٝال جُو

ـِّـ٤ّـس " ٛ٘ح ه٤َ ك٤ٚ ئٗٚ   ٌُ أَٓ  )"  أػٍٜ ػٖ أنرحٌ أَٛ جُر٤ص ػ٤ِْٜ جُٓالّ ذحُ

. ٝٛـٞ ًـالّ ظحُْ ئُـ٠ قـّى ذؼ٤ــى . ئ٠ُ ؿ٤ٍ يُي ٝٛـٞ ًػ٤ٍ   ( 244  /  2:  ج٥َٓ 

رـ٤ّـ٘ـس ُِٔٛحوٌ جُط٢ ٣طؼحَٓ ٓؼٜح جُلو٤ٚ ك٢ جْط٘رح٠  ُٔ ٝ جُٔكوّـن إٔ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿس جُ

ٝك٢ يُي و٤َُ .    جألقٌحّ  ،  ؿـىش ٖٓ ذؼى ٤ٌْٔس ك٢ جُٔىٌْس جأل٤ُُّٞٚـس جُـحُرس  

.   ْح٠غ ػ٠ِ ٝؾحٛطٜح 

 

ٌ ٓح ُػٍف  ّٞ               ذحُؼٞوز ئ٠ُ ػٔٞو جُركع ، ج١ًُ ٣ىٌٝ ػ٠ِ ضطرّـغ ٗٗأز ٝضط

ئٗٚ ك٢ ًٛج جُؿٞ جُل١ٌٍ  ،  ذٔـح أػطـحٙ :  ،  ٗوٍٞ "  ٝال٣س جُلو٤ٚ " ك٤ٔح ذؼى ذحْْ  

َ  ُِِٔٛكس ، كٟالً ػٖ  ٖٓ ٌٓحٗس ُِؼوَ ًى٤َُ ٍٖػ٢  ،  ٝٓح ٣وط٤ٟٚ ٖٓ جػطرحٌ ٓٞج

ـطٔػّـَ ك٢ جُك٣ٞ٤ّـس ج٤ُٓح٤ّْـس جُط٢ جٓطحَش ذٜح   ُٔ " جُكِّـس " ظ٤ٍٜٙ ج٤ُٓح٢ْ  ،  جُـ
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ُِٓطس جُلو٤ٚ  ،   ٝٓ٘طوطٜح ك٢ ًٛٙ جُلطٍز  ،  ًَ يُي جٗط٠ٜ ئ٠ُ أٍٝ ض٘ظ٤ٍ ٝئػٔحٍ ُ

جألٓـٍ ج١ًُ ٣ُٞؾد ػ٤ِ٘ح ، .  ػ٠ِ ٣ـى ٓكٔى ذٖ ئو٣ٌّ  ،  ًٔح ْروص ٓـّ٘ـح جإلٖحٌز   

طأ٤ّٗـس   ُٓ ؼطٔى٣ٖ أٍٖٜ ٝأْٝغ ًطرٚ جُـ١ً .  ُِٔٛكس جُركع  ،  إٔ ٗوق ػ٘ىٙ ٝهلس  ُٓ
ـحٙ  ّٔ ،   ٝجٖطٜــــٍ ك٤ٔح ذؼــــــــــــى    (جٍُٓجتٍ جُكح١ٝ ُطك٣ٍٍ جُلطحٟٝ  )ْـ

 . قٓــُد     (جٍُٓجتـٍ  )ذحْــــْ

 

ئٕ جُوحٌب جُهر٤ٍ جُؼحٌف أ٣ٖ ذحًُجش ٣ركع ك٢ أذٞجخ ًطحخ كو٢ٜ ػٖ             

جُلطحٟٝ  ،  جُط٢ ئيج ؾٔغ ذ٤ٜ٘ح وُّـطٚ ػ٠ِ ٓٞهق ٝجضؿحٙ ٓٛ٘لـٚ ٖٓ ه٤ّٟـس ض٘ظ٤ٍ 

غٍٝز ٖٓ جُٔؼِٞٓحش  ،  جُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ   (جٍُٓجتٍ  )ِْطس ٓح ُِلو٤ٚ  ، ـ  ٤ُؿـى ك٢  

٣ٌحوز جذٖ ئو٣ٌّ  ُـٔـح ٤ْـىٝ ٖٓ ذـؼـُى أقـى أذـٍَ جُّٔٗهٛحش ُِلوٚ جإلٓح٢ٓ 

٤٘ـح جُٔرىأ ضكص ػ٘ح٣ٖٝ أٌذؼس "  .  ٝال٣س جُلو٤ٚ " جأل٢ُُٞٚ  ،  أػ٢٘   ّٛ :   ٝٗكـٖ ضو

،    "  ض٘ل٤ً جألقـٌـحّ " ،  "  جُكٌْ ذ٤ٖ جُ٘حِ " ،  "  ئهحٓس جُكـىٝو " ،  "  جُُهّٔ " 

، ٢ٛٝ  ،  ػ٠ِ ًَ قحٍ  .  ٝكوحً ُِؼ٘ح٣ٖٝ جُط٢ ٝٞؼٜح جذٖ ئو٣ٌّ ُٔحّوز ًطحذٚ  

ـح ٗؿىٙ ػ٘ى ؿ٤ٍٙ   ّٔ ٝئٕ ًـّ٘ـح ٍٗجٙ أًػٍ ٤ٓالً ُِط٤٘ٛق ضكص .  الضهٍؼ ك٢ ًػ٤ٍ ػـ

ٓوىٓس .  ٝٛح ٗكٖ ُٗػرص ك٤ٔح ٢ِ٣ أذٍَ ٓح ٗؿىٙ يج ػالهس ذحُركع  .  ػ٘ح٣ٖٝ ضل٤ِ٤ّٛـس  

  .ُطك٤ِِٚ ًٝٗق نر٤ثـٚ  

 

 ك٢ جُـُهـّٔ  

 

  ثُ الٔجذ ِصٕفاً ِٓ أصذاتٕا تعذ روشٖ ٌٙزٖ اٌّغؤٌــــــح  0000"                     

إال ٌٚٛدع فً وراتٗ ٌُٚفرً ٌٚمٛي  ،  إْ ٔصف اٌخّظ ٌٛصى تٗ ٌصادثٗ  ،  أٚ 

 ( 115: جٍُٓجتٍ  )" عٍى اخرالف اٌعثاساخ  .  ٌُذفع ٌصادثٗ ، أٚ ٌٛدعٗ ٌصادثٗ 

 

ك٢ ئهحٓس جُكىٝو 

 

ٕعمذ ِٓ أصذاتٕا ِٚٓ اٌّغٍٍّٓ جٍّعاً أٔٗ "                   ُِ اإلجّاع داصً 

الٌجٛص إلاِـح اٌذذٚد ٚال اٌّخاغَة تٙا إال األئّـح ٚاٌذّىـاَ اٌمائّــْٛ تئرُٔٙ فً 

 ( 161/ جُٓــٍجتٍ   )"       رٌه 

 

ك٢ جُكٌْ ذ٤ٖ جُ٘حِ 

 

ـا اٌذىُ تٍٓ إٌاط ٚاٌمعاء تٍٓ اٌّخرٍفٍٓ  ،  فال ٌجٛص إال "                   ِّ ٚأ

ٚلذ فٛظٛا رٌه إٌى فمٙاء شٍعرُٙ اٌّؤٍِٛٔٓ .  ٌّٓ أرْ ٌٗ عٍطاْ اٌذك فً رٌه  

فً داي .  اٌذٌأٍٓ اٌمٍٍّٓ تزٌه  ،  اٌّذصٍٍٓ اٌثادثٍٓ عٓ ِآخـز اٌششٌعح  

فّٓ ذّىٓ ِٓ إٔفار دىُ ٚ٘ٛ ِٓ أٍ٘ٗ  ،  أٚ .  الٌرّىْٕٛ فٍٗ ِٓ ذٌٍّٛـٗ تؤٔفغُٙ  

" أٚ فصً تٍٓ اٌّخرٍفٍٓ  ،  فٍٍفعً رٌه ٌٚٗ األجــــش  ،  إصالح تٍٓ إٌاط  

 ( 161/ جٍُٓجتٍ  )                                                                              
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 ك٢ ض٘ل٤ً جألقٌحّ
 

 ِٓ فشٚض األئّح عٍٍُٙ اٌغالَ اٌّخرصح تُٙ 00000ذٕفٍز األدىاَ اٌششعٍح                " 

ّ٘ـٍٛا ٌزٌه   ـٓ عذاُ٘ ِّٓ ٌُ ٌؤ َِ فئْ ذعـّز س ذٕفٍزٖ تُٙ عٍٍُٙ اٌغالَ ٚتاٌّؤً٘ ٌٙا ِٓ .  دْٚ 

لثٍُٙ ألدذ األعثاب ٌُ ٌُجـض ٌغٍش شٍعرُٙ إٌّصٛتٍٓ ٌزٌه ِٓ لثٍُٙ عٍٍُٙ اٌغالَ ذٌّٛـً رٌه ، 

ٚال اٌرذاوُ إٌٍٗ  ،  ٚال اٌرّٛصـً تذىّٗ إٌى اٌذك  ،  ٚال ذمٍٍذٖ ٚاٌذىُ ِع االخرٍاس  ،  ٚال ٌّٓ 

 ،   ٚ٘ٛ األعٍُ تاٌذك فً اٌذىُ  ٌُ ذرىاًِ ٌٗ ششٚغ إٌائة عٓ اإلِاَ فً اٌذىُ ِٓ شٍعرٗ 

اٌّشدٚد عٍٍٗ  ،  ٚاٌرّىٓ ِٓ إِعائٗ عٍى ٚجٙٗ ، ٚاجرّاع اٌعمً ٚاٌشأي ٚاٌذضَ ٚاٌرذصًٍ 

ٚععح اٌذىُ ٚاٌثصٍشج  ،  ٚاٌثصٍشج تاٌّٛاظع ، ٚاٌرٛاذش تاٌفرٍا ٚاٌمٍاَ تٙا  ،   ٚظٙٛس اٌعذاٌح 

ج عٍى اٌمٍاَ تٗ ٚٚظعٗ ِٛظعٗ    ّٛ  (    469/  جٍُٓجتٍ   )"             ٚاٌرذٌُّـٓ  ، ٚاٌم

 

 ك٢ جُكٌْ ك٢ جُـكــــــىٝو
 

،  وّا أْ  (ٌعًٕ اٌذذٚد    )ٌٍذاوُ إٌائة ِٓ لِثً اإلِاَ عٍٍٗ اٌغالَ أْ ٌذىُ فٍٙا "               

ألْ جٍّع ِا دّي ٕ٘ان ٘ٛ اٌذًٌٍ .  ِثً ِا عٍف فً األدىاَ اٌرً ً٘ غٍش اٌذذٚد  .  ٌإلِاَ رٌه  

 ( 471/  جٍُٓجتٍ     ).       ٚاٌفشق تٍٓ األِشٌٓ ِخاٌف ِٕالط فً األدٌّـح  .  ٘إ٘ا  
 

         ئٕ جُٔطأَٓ ك٢ ٛحض٤ي جُ٘ٛٞ٘ جُهٔٓس  ،  جُؼحٌف ذٌٜٔ٘ٞٗح  ،  ٝنٛٞٚحً 

ذهِل٤طٜح جُؼوحتى٣س ٝجُلوحٛط٤س  ،  ٤ٍُٝػٚ إٔ ٣ٍٟ جُهطٞز جُٞجْؼس جُط٢ نطحٛح ًٛج 

ٝإٔ ٣ٍجهد ذىج٣س ضأ٤ّْ ِْطس ٤ُّ .  جُلو٤ٚ جٍُجتى ذحُلٌٍ ج٤ُٓح٢ْ ج٤ُٗؼ٢ جإلٓح٢ٓ  

ًٝٛج ٣ؼ٢٘ ػ٘ى جُؼحٌف أ٣ٟحً ًٓـٍ جُكىٝو .  ػ٠ِ ٌأْٜح جإلٓحّ جُٔؼّٛٞ ذٗهٛٚ  

جُٛحٌٓس ذ٤ٖ جُىُٝس جٍُٗػ٤س جُٞق٤ىز  ،  أػ٢٘ وُٝس جإلٓحٓس  ،  ٝذ٤ٖ جُىُٝــس         

ّْ ًَ ٓح ػىج ضِي  "  جُـٛر٤ّـس "  ٝٛح ٗكٖ ٍٟٗ جُلو٤ٚ جذٖ و٣ٌّ ٝهى .    ،  جُط٢ ضٟ

.   قُّ أٍٓٙ  ،  ٓطهًجً ذ٤ٖ ي٣٘ي جُكّى٣ٖ جُوح٠ؼ٤ٖ ْر٤الً  

 

ٍ ٗكٞ ضك٤َِ ٛحض٤ي جُ٘ٛٞ٘ جُهٔٓسإٔ ٗوق ػ٠ِ  ّٞ         ٝؾى٣ٍ ذ٘ح هرَ إٔ ٗطك

ـح ٤ْٞكٍّ ُ٘ح ٓىنالً ٓ٘حْرحً ؾىجً .  ٓالقظط٤ٖ ضطٛالٕ ذحُهِل٤س جُط٢ ضؼحَٓ ٓؼٜح   ّٔ ٓ

: ُِهطٞز جُطح٤ُس  

 

ئٕ جإلٓحّ  ،  ذٞٚلٚ جُِٓطس جٍُٗػ٤ّس جُٞق٤ىز  ،  :        ـ  جُٔالقظس جأل٠ُُٝ  

ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ أٗٚ ًِٓطس ٓرحٍٖز ٝكؼ٤ِس ٤ُّ .  قحٍٞ ذوٞز ك٢ جُ٘ٛٞ٘ جُهٔٓس 

. قحٍٞجً ذحُلؼَ  

 

ئٕ جُْٜ ج١ًُ ضؼٌٓٚ جُ٘ٛٞ٘  ،  أٝ ذحألقٍٟ ئٕ قحكُ :        ـ  جُٔالقظس جُػح٤ٗس  

جُلو٤ٚ ّٝٓٞؾـٚ ضل٤ٌٍٙ ك٢ ًٛج جُ٘طحم   ،  ٛٞ ه٤ٟس ضأ٤ّْ ٌَٖ ١ٔٗٝ ٖٓ ِْطس 

َّ ٖٓ ضِي جُٔؿحالش جُهٔٓس  أ١ ضكٍٞ وٕٝ  كؼ٤ِّـس ضإّو١ ؿح٣س ج٣ٍُٗؼــس ك٢ ً

. جُطؼط٤َ  ،  وٕٝ إٔ ضطٟحٌخ ٓغ جُٔرىأ جٍُت٤ّ ج١ًُ ٛٞ ِْطس جإلٓحّ جُـحتد  

 

 َّ          ئي ٗىنَ ػحُْ جُ٘ٛٞ٘ ٗالقع  ضلحٝضح ٝجْؼحً ك٢ هىٌز جذٖ ئو٣ٌّ ػ٠ِ ق

أٜٗح ًحٗص قحكُٙ جألْحِ ُِركع  (جُٔالقظس جُػح٤ٗس   )جٌُٔٗالش جُط٢ هِ٘ح ك٤ٔح كحش  

ٍٗجٙ ٣ٍّوو ٓح هحُٚ أْالكٚ ٖٓ جُلوٜحء ًٓ٘  (جُهّٔ    )كل٢ جُرحخ جألٍٝ  .  ٝجُ٘ظٍ  

ٓط٘ىجً ئ٠ُ ٓح هحُٞٙ وٕٝ أو٠ٗ ئٞحكس   ُٓ   ،  ٢ّٔ ٢٘٤ِ ٝجذٖ ذحذ٣ٞٚ جُو ٌُ ـح ٣ٌٖٔ .  جُ ّٔ ٓـ

جػطرحٌٙ ٗوِس ٗحهٛس ذحضؿحٙ ؿٍٞٚ   ،  ج١ًُ ٛٞ ضأ٤ّْ ِْطس ؾى٣ىز  ٝػىّ ضؼط٤َ 

ٝٓح يجى  ،  ك٤ٔح ٣رىٝ  ،  ئال ألٗٚ ٌأٟ ئ٠ُ جألنٔحِ ذٞٚلٜح ٌِٓحً .  جألقٌحّ  

جألٍٓ ج١ًُ ؾٍٟ .  ٖه٤ٛحً ُإلٓحّ ٝذحُطح٢ُ ًحٕ ٖٓ جُٞجؾد قلظٜح ُٚ ذأ١ ٤ِْٝس  
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. ضؿحَٝٙ ك٤ٔح ذؼى   ،  ضكص ػ٘ٞجٕ ٤ٌِّٓـس جُٔ٘ٛد  ،  ك٢ ٓوحذَ ٤ٌِّٓـس جُٗهٙ  

ـٜح ئ٠ُ ٓٞٞٞػس  ّٔ " ٤ٗحذس جُلو٤ــٚ "  ٝذحُطح٢ُ ضلحو١ ضؼط٤َ جألقٌحّ جُٔطؼِّوـس ذٜح ذٟ

.    ًٔــح ٤ٍْٗ٘ ذؼى ه٤َِ  . جُؿحٓغ ٍُِٗجت١ ػٖ جإلٓحّ   

 

          ٌُ٘ٚ ك٤ٔح ذو٢ ٖٓ جألذٞجخ جألٌذؼس ٣٘ؿف ٗؿحقحً ٖرٚ ضحّ ك٢ ضأ٤ّْ ِْطس 

ًٛج ئيج ُْ ٗؼِّـن ًر٤ٍ أ٤ّٔٛـس ػ٠ِ جإلُطرحِ جُكحَٚ ك٢ ػرحٌجضٚ أق٤حٗحً ذ٤ٖ .  جُلو٤ٚ  

جُ٘حتد جُهح٘ جُٔ٘ٛٞخ ذٗهٛٚ ٖٓ هرَ جإلٓحّ ٓرحٍٖزً  ،  ٝجُ٘حتد جُؼحّ جُٔ٘ٛٞخ 

 (جُؼوٞذحش   )"  ئهحٓس جُكىٝو "  كٜٞ ك٢  .  ذأٝٚحكٚ ك٢ جُ٘ٛٞ٘ جُٞجٌوز ػ٘ٚ  

" .  ك٢ يُي   (٣ؼ٢٘ جإلٓحّ    )جُوحتْ ذايٗٚ  "  ٣و٢ٟ ذِٓطس جُلو٤ٚ ك٢ ئهحٓطٜح ذٞٚلٚ  

،  " ض٘ل٤ً جألقٌحّ  "  أٓـح ك٢    .  (جُوٟحء    )"   جُكٌْ ذ٤ٖ جُ٘حِ " ًًٝج جألٍٓ ك٢  

جألٓــــٍ .  كٜٞ ٣رىٝ ك٢ ؿح٣س جُٞٞٞـ ٝجُػوس أٜٗح ٢ٛ جألُنٍٟ ٖٓ ٚالق٤حش جُلو٤ٚ  

ج١ًُ ٣ٞوع ك٢ يٖٛ جُوحٌب جُٔططرّغ إٔ ٝػ٤ٚ ػ٠ِ جُٔرىأ ٣ط٘ح٠ٓ ٣ٝوٟٞ ٝٛٞ ٣طوّىّ ك٢ 

كٜح ٛٞ ٛ٘ح .  أذٞجخ ًطحذٚ  ،  ٝٞٔ٘حً ك٢ ١ٔٗ جُٔؼحُؿس ُٔهطِق ٝؾٞٙ جٌُِٔٗس  

ز  ،  ذٔوىجٌ ٓح جْطوٍأٗح  ،  ٓوُٞس   ٍّ ،  أ١ "  جُ٘حتد ػٖ جإلٓحّ  "  ٣طٍـ ألٍٝ ٓ

غْ أٗٚ ٛ٘ح أ٣ٟحً ٣طؿحَٝ قًٌٙ جُٔؼٍٝف ٖٓ جُؼَٔ ذأنرحٌ .  جُلو٤ٚ جُؿحٓغ ٍُِٗجت١  

،  "  ٓورُٞس ػٍٔ ذٖ ق٘ظِس  "  ج٥قحو  ،  ٤ٌُٞو جُكى٣ع جٌُٜٔٗٞ ػ٘ى جُلوٜحء ذـ  

ُٓٓطىالّ ذٚ "  .  ٝال٣س جُلو٤ٚ  "  ج١ًُ أٚرف ك٤ٔح ذؼى ٝئ٠ُ ج٤ُّٞ ُػٔىز جًُجٛر٤ٖ ئ٠ُ  
ػ٠ِ ٓح ْرن إٔ يٛد ئ٤ُٚ ك٢ ًٛٙ جُلوٍز  ،  ٝػ٠ِ ذ٤حٕ ج٠ٍُٝٗ جُط٢ ٣٘رـ٢ 

َ ئ٠ُ جُكن ذكٌٔٚ ٝئٗلحي  ّٚ جؾطٔحػٜح ك٢ جُلو٤ٚ ٢ٌُ ٣ّٛف ضو٤ِىٙ ٝجُطكحًْ ئ٤ُٚ ٝجُطٞ

  (  469/  جٍُٓجتٍ    ).  جألقٌحّ ػ٠ِ ٣ـىٙ  

 

ـٔػّـَ جألًرٍ ُٔىٌْـــــس   ُٔ             ًٌٛج ٣رىٝ ذٌحَٓ جُٞٞٞـ إٔ جذٖ ئو٣ٌّ  ،  جُـ

.  ٜٝٓ٘ؿٜح جأل٢ُُٞٚ جُؼو٢ِ  ،  هى ّٖن جُط٣ٍن ٝجْؼحً أٓحّ ِْطس جُلو٤ٚ "  جُكـِّـس  "  

٤ُّٝ ػ٠ِ جُرحقع ٖٓ ذؼـُى ئال إٔ .  ذك٤ع أٚركص ْحٌُس أٓحّ أنالكٚ ٖٓ جُلوٜحء  

.   ٣ططـرّـغ ضطٌٞٛح جُػحذص ػٔٞٓحً ػ٠ِ أ٣ى٣ْٜ  ،  ٝٚٞالً ئ٠ُ كطٍز جُركع  

 

  (                                            4 )  

 

           ٖٓ جُؼ٤ٍٓ إٔ ٗططرّـغ ذىهّـس ضطٌٞ جُطل٤ٌٍ ك٢ جُٔٓأُس ذؼى جُٔإّْ جذٖ 

ٝإٔ ٓح َٝٚ ئ٤ُ٘ح ٜٓ٘ح ٛٞ كو١ .  ٝيُي ذٓرد ػَٞ جُ٘ٛٞ٘ جُطل٤ِ٤ّٛـس  .  ئو٣ٌّ 

ٝٓغ يُي كاٗ٘ـــح .  ٓحجٖطٍٜ ٝجٗطٍٗ ٝهحّٝ ػٞجو١ جُُٓحٕ  ،  ٝٛٞ جُؿُء جألهَ ٗٓر٤حً  

َّ غحذطحً ٖٓ ذؼىٙ   ذك٤ع ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼطرٍٙ .  ٗؼِْ ئؾٔحالً أٗٚ  ، أػ٢٘ جُططٌٞ  ،  ظ

ذى٤َُ أٗ٘ـح .  ٜٝٓ٘ؿٜح جأل٢ُُٞٚ جُؼو٢ِ  " جُكـِّـس  " ئقـىٟ جُٓٔحش جُرحٌَز ُٔىٌْس  

ألذ٢ جُوحْْ ؾؼلٍ ذٖ جُكٖٓ ذٖ ْؼ٤ى جُكِّـ٢   (ٍٖجتغ جإلْالّ  )ٗؿـى ك٢ ًطحخ  

ج٤ٍُٜٗ ذحُٔكون جُكِّـ٢  ،  ٗوِس أُنٍٟ   ( ّ 1277/   ٛـ  676" ش  )جُٜـ٢ًُ  

ـس جإلٓحّ ٖٓ .  ذحضؿحٙ ضْٞؼس ِْطس جُلو٤ٚ   ّٛ ٗوٍأٛح ك٢ إٔ ُٚ إٔ ٣طُّٞـ٠ ٍٚف ق

٢ٛٝ جُٔٓأُس جُط٢ ٌأ٣٘ح جُٔإّْ جذٖ  .  (  515  / 1:  ٍٖجتغ جإلْالّ   )جألنٔحِ  

ٍّ ػ٠ِ .  ئو٣ٌّ ٣طٞهّق ك٤ٜح ػ٘ى هٍٞ جُِٓق   ًٔح أٗ٘ـح ٗؿى ك٢ جٌُطحخ ٗلٓٚ ئٖحٌز ضى

ئٓحّ " ٟٗؽ ٓٛطِف ؾى٣ى  ،  ٣طَٛ ذٔح ؾـّى ٖٓ ِْطس ُِلو٤ٚ  ،  ٗوٍأٛح ك٢ ػرحٌز  

ٌ إٔ ك٢ يٖٛ جٌُحضد   . ( 278 / 3: ٗلٓٚ   )"  جألَٚ  ّٞ جُط٢ ضٓٔف ُ٘ح إٔ ٗطٛ

ٛـــًجٕ .  أ١ جُلو٤ٚ   (ئٓحّ جُلٍع   )ٓٛطِف غحٕ ،  جهط٠ٟ جُطو٤٤ى ك٢ جُؼرحٌز  ، ٛٞ  

.  جُِٔٔكحٕ ٣ىالٕ ذٔح ال٣ورَ جُٗي ػ٠ِ إٔ جُطأَٓ ٝجالؾطٜحو ك٢ جُٔٞٞٞع ُْ ٣طٞهّـق  
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ٍّ أ٣ٟحً ػ٠ِ إٔ جُططٌٞ ذطة  ،  ذكٌْ قحؾس جُٔإْٓس جُلو٤ٜس ئ٠ُ ْٟٛ  ٝئٕ ٣ٌٖ ٣ى

.   ٝضٔػّـَ ٓح أونِٚ جذٖ ئو٣ٌّ ٖٓ ضؿى٣ـى ؾ١ًٌ ػ٠ِ ٓٞهؼٜح جالؾطٔحػ٢ 

 

  (                                             5 )  

 

ٌ جألْح٢ْ جُطح٢ُ ك٢ ض٘ظ٤ٍ ِْطس جُلو٤ٚ  ،  ًٓنٌٞجً ُروؼس  ّٞ             ًحٕ جُطط

ـَ ٝجالؾطٜحو  ّٓ ُْ ضٌٖ  ،  ٢ٛ .   ه٤ّٛـس ػٖ ٍٓجًُ جُؼِْ ٝقًٍس جُركع ٝجُطأ

َُ ٤ٖثحً ًًٓـٌٞج   جُطح٣ٌهـ٢ ـ جُؿــٍجكــــ٢  "  ُر٘ــحٕ " ضوغ ذ٤ـٖ  .  جألُنـٍٟ  ،  ٖٓ هر

ٌ "  .  ػحِٓس " أٝ  "  ؾرَ ػحَٓ " ،  جْٜٔح  "  كِٓط٤ٖ " ٝ   ّٞ ـح ذطَ يُي جُططـ ّٓ أ

َ ك٤ٚ ٝٓ٘ٚ  ،  ٛٞ ٓكٔى ذٖ ٢ٌٓ جُؿ٢٘٣ُ  ،  جألًػٍ ٍٖٜز  ٍّ كٜٞ أٍٝ كو٤ٚ ًر٤ٍ ذـ

ؾرَ " ًٝحٕ ٓح قَٛ ك٢    .  ( ّ  1384/   ٛـ  786: م  )ذِود ج٤ُٜٗى جألٍٝ  

ٌ أٝ ضط٣ٍٞ ك٢ ًٛج جُ٘طحم يج ٠حذغ ػ٢ِٔ " ػحَٓ  ّٞ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣طؿٚ ٓرحٍٖز .  ٖٓ ضط

ًٝٛٙ ئٖحٌز "  .  جُكـِّـس " ٗكٞ ئػٔحٍ ٓح ْرن ُ٘ح إٔ ٌٚىٗحٙ ٓٞهلحً ٗظ٣ٍـحً ذكطـحً ك٢  

ضوٍٞ ٞٔ٘ـحً إٔ ٤ُّ ُىٟ ذطــَ ٛـــــــــًٙ جٍُٔقِس ئٞحكحش ٗظ٣ٍّـس ػ٠ِ ٓحْرن ُـ  

ئيٕ  ،  ك٘كٖ ك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس ٖٓ جُركع .  إٔ هىٓطٚ ك٢ ًٛج جُ٘طحم  "  جُكـِّـس " 

ًٝٛٙ ٗوِس يجش ٓؼ٠٘ نط٤ٍ  ،  .  أٓحّ أٍٝ ِْطس كؼ٤ِّـس ُِلو٤ٚ ج٤ُٗؼ٢ جإلٓح٢ٓ  

ـؼـََِ٘ـس ك٢ ػ٘ٞجٗٚ  ُٔ . ضوطٍخ ذ٘ح نطٞز ٝجْؼس ٗكٞ يٌٝز جُركع  ،  جُـ

 

ـى إٔ ج٤ُٜٗى جْطو٠ جُلٌٍز ٖٓ ٓ٘رؼٜح  ،  أ١ ٖٓ   ًّ ، "  جُكِّـس "           ٖٓ جُٔإ

ٖٝٓ جٍُّٔؾـف أٜٗح  ،  أ١ .  ق٤ع قٍٟ ػ٠ِ ٤ٖٞنٜح ّٓىز ض٘حُٛ جُٓرغ ْ٘ٞجش  

جُلٌٍز ٗلٜٓح  ،  ًحٗص هى ضوىٓص ٝجَوجوش ٟٗؿحً ذحُو٤حِ ئ٠ُ ٓح ػٍك٘حٙ ػٜ٘ح أ٣حّ 

ٗوٍٞ ًٛج ٤ُؼٍف .  جذٖ ئو٣ٌّ ٝجُٔكوّـن جُكِّـ٢  ،  أ١ هرَ َٛحء جُوٍٕ ٖٓ جُُٓحٕ  

جُوحٌب جُٓر٤َ ج١ًُ ٌِْطٚ جألكٌحٌ جُؿى٣ىز قٍٞ ِْطس جُلو٤ٚ ذك٤ع ٝٚــــــِص ئ٠ُ  

ّٓـٍ ؾح٣ُٛطٜح ُِط٘ل٤ً ٝجإلػٔحٍ ػ٠ِ ٣ى ج٤ُٜٗى  "  .  ؾرَ ػحَٓ "  . غْ إٔ ٗل

 

            ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ ؾـّىجً إٔ ٗر٤ّـٖ جُظٍف ج٤ُٓح٢ْ ج١ًُ ؾؼَ ج٤ُٜٗى ال٣ؿـى 

ذُـىجً ٖٓ ئػٔحٍ ِْطس جُلو٤ٚ ك٢ ٠ٝ٘ٚ ج١ًُ ًحٕ ٓح ٣ُجٍ ذؼ٤ىجً ؾـىجً ػٖ ًٛج ج١ُٔ٘ ٖٓ 

ٝجُكو٤وس أٗ٘ـح ذ٤ّ٘ـح يُي ذأْٝغ ٓح ضؼط٤٘حٙ جُ٘ٛٞ٘ جُٔطحقـس ك٢ وٌجْط٘ح .  جُطل٤ٌٍ  

ٝٛحٗكٖ ٗٞؾُ ٛ٘ح   .  (  107  ـ  79/  ْطس كوٜحء أذطحٍ    )ػ٘ٚ ٖٞٔ ًطحذ٘ح  

ٍٝٗؾٞ جُوحٌب .  ٓحكِٛ٘حٙ ٛ٘حى ذوىٌ جُكحؾس  ،  وٕٝ جإلٖحٌز ئ٠ُ أْ٘حو جُٔؼِٞٓحش  

. ج١ًُ ٣ٍؿد ك٢ جُطل٤َٛ أٝ ئْ٘حو جُٔؼِٞٓحش إٔ ٣ٍؾغ ئ٠ُ جألَٚ ج١ًُ ٗأنً ػ٘ٚ 

 

           كورَ ٝالوز ج٤ُٜٗى ذٓ٘ٞجش ه٤ِِس  ،  ًحٕ جُٔٔح٤ُي هى ٠ٍوٝج جُٔكط٤ِٖ 

ٝٓح إٔ جْططّد ُْٜ جألٍٓ قط٠ جٗوِرٞج ػ٠ِ ج٤ُٗؼس .  ج٤ُِٛر٤٤ٖ ٖٓ جُٔ٘طوس جُٗح٤ّٓـس  

وٝج ػ٤ِْٜ جُكٔالش  ،  جذطىجً ٖٓ جُٓ٘س "  ؾرَ ُر٘حٕ " ك٢   ٍّ  ّ 1292/   ٛـ  692كؿ

ـٖ هطِٞج ْٜٓ٘  ، 1305/   ٛـ  705ٝٗؿكٞج ك٢ جؾط٤حقٚ ذحُوٞز ْ٘س  َٓ  ّ ، كوطِٞج 

َُِٓٓٓ جُرؼػٍز "  .  ؾرَ ػحَٓ " ٝ "  ذؼِري " ّٝٛؿـٍٝج جُرحه٤ٖ ئ٠ُ   ٝذًُي ضحذؼٞج 

.  جٌُٓح٤ٗس ٤ُِٗؼس ك٢ جُٔ٘طوس  ،  ج١ًُ ًحٕ ج٤ُِٛر٤ٕٞ هى ذىأٝٙ هرَ َٛحء جُو٤ٍٖٗ  

كؼٔىش .  كحإلكٍجؽ جٌُٓح٢ٗ ُِؿرَ جْطىػ٠ ٓألٙ ٖٓ ؾى٣ى ألْرحخ أ٤ّ٘ٓـس ٝػٍٔج٤ّٗـس  

ٌُٖ ٛإالء .  جُِٓطس ج٤ًُِّٞٔٔـس ئ٠ُ ؾِد أػىجو ًػ٤لس ٖٓ جُطًٍٔحٕ ٝأٌْ٘طْٜ ك٤ٚ  

جُطًٍٔحٕ جٍُػحز  ،  جُٔؼطحو٣ٖ ػ٠ِ جُؼ٤ٕ ك٢ جُٜٓٞخ جُىجكثس  ،  ُْ ٣ُلِكٞج ك٢ 

كٍٓػحٕ ٓح أنًٝج ٣ٜؿٍٝٗٚ .  جُط٤ٌّق ٓغ جُطر٤ؼس جُؿر٤ِّـس جُرحٌوز ُُُْٜٔ٘ جُؿى٣ى  

ق٤ع ذىأٝج ٞـطحً ٌْح٤ٗحً آنٍ ػ٠ِ ٌْحٗٚ جأل٤٤ِٖٚ ٖٓ .  ٛحذط٤ٖ ذحضؿحٙ جُٓٞجقَ  



 9 

ٝيُي ذٔؿِٔٚ .  ٝذىأ ٛإالء ٣هطلٕٞ ٖٓ أًػٍ ٓىٕ جُٓحقَ جُِر٘ح٢ٗ  .  ج٤ُٗؼس أ٣ٟحً  

ضٍجكن ذكًٍحش .  أّوٟ ئ٠ُ ٝٞغ ٤ْح٢ْ وه٤ن ؾىجً  ،  ٝك٢ ؿح٣س جُطٞضّـٍ ٝجُكٍؼ  

ـس   ّٓ . جػطٍج٤ّٞـس  ،  أنًش ٌَٖ جٞطٍجذحش ػح

 

ؼرّـأ ػَٔ ج٤ُٜٗى   ُٔ ٌُ٘٘ح ٗوٍٞ .  ٝجُطل٤ٛالش ًػ٤ٍز  .               ك٢ ًٛج جُؿٞ جُـ

ئٗٚ ٠ٌٓ ٖٓ ػِٔٚ ك٢ جُكوَ ج٤ُٓح٢ْ ئ٠ُ ضؿ٤ٔغ جُطحهس ج٤ُٓح٤ّْـس ج٤ُٗؼ٤ّـس :  ئؾٔحالً  

ٝك٢ جُكوَ جُػوحك٢ ئ٠ُ قلـُ .  ك٢ جُٔ٘طوس  ،  ك٢ ٓوحذَ جُِٓطس ج٤ًُِّٞٔٔـس جُطحؿ٤ـس  

٣ؿــٞ ٓىٌْطٚ جُؼِٔـ٤ّـس كـــــــ٢   ٍّ ـِطٜـح ن َٔ ١ٔٗ ٖٓ ج٤ٌُح٤ّٗـس جُػوحك٤ّـس  ،  ػٔحوٛح َٝقـ

 " ٖ٣ ُّ ـػُـٍ  ،  "  .  ؾ ٌُ ٝك٢ ٛـًج ج٤ُٓحم ٍٗٗ ػِٔـ٤ّـحً  ، ئٕ ٓرحٍٖز أٝ ػرٍ ضال٤ًٓٙ جُ

ٔـػّـَ ِْطـــس .  ٓرىأ ِْطس جُلو٤ٚ   ُٓ ذٞٚلٚ قحَٓ جُػوحكس جُٔ٘ط٤ٔـس  ،  ٝأ٣ٟحً ذٞٚلـٚ 

ئٕ أػظْ غٍٔز ذو٤ص ٖٓ :  ٌُ٘٘ـح ذٔؼ٤ـحٌ ج٥ض٢ ٝٓح ٌٓع ك٢ جألٌٜ ٗوٍٞ  .  جإلٓحّ  

جُؼ٤ِّٔـس ٝجُل٣ٌٍّـس "  ؾرَ ػحَٓ " ضِي جأل٣حّ يجش جُهطٍ  ،  ٢ٛ ئ٠الم ٜٟٗس  

ش ٖٓ ذؼىٙ َٛحء  ٍّ ٝجُػوحك٤ّـس  ،  جُط٢ ونَ ذٜح جُطح٣ٌم ٖٓ أْٝغ جألذٞجخ  ،  ٝجْطٔ

ّْ ْٔحضٜح جُل٣ٌٍّـس ٓرـىأ ِْطس جُلو٤ٚ  .  جُو٤ٍٖٗ ٖٓ جُُٓحٕ   جُط٢ .  ًٝحٗص ٖٓ أٛ

ضّكُٞص ْـ٣ٍؼحً ئ٠ُ ٓؼِْ أْح٢ْ ك٢ ٗٔـ١ جُطل٤ٌٍ جُٓحتـى ك٢ جٍُٔجًُ جُؼ٤ِّٔـس 

   .جُؼح٤ِّٓـس  ،  ٝأ٣ٟحً ئ٠ُ ؾـُء قـ٢ ٖٓ جُػوحكس جُٗؼر٤ّــس  

 

ػح٤ِٖٓ َٛحء جُو٤ٍٖٗ  ،  "  ؾرَ ػحَٓ " ظِّص جُٜٟ٘س ٌٝؾحُٜح ك٢             

ـح ٣ٍُٟٔٙ ُْٜ جُُٓحٕ   ّٔ ْٕٞ ٣ُّٝٛ٘لٕٞ  ،  ال٤ٖٛ ػـ ٌّ ئ٠ُ إٔ ٝهؼص .  ٣ىٌْٕٞ ٣ُٝى

م جُؼِٔحء ك٢ جألهطحٌ   ٍّ ٌُٖ جُكو٤وس إٔ ٓحذىج .  جُٞجهؼس  ،  ٝجٗل٠ٍ يُي جُ٘ظحّ  ،  ٝضل

ّٗق ك٢ جُٔٓطورَ ن٤ٍجً ٝذًٍسً   ئي جٗطٍٗ أُٝثي .  ك٢ جُكحٍٞ ٌٗرس ٝذالًء  ،  ضٌ

جُؼِٔحء ك٢ جألهطحٌ  ،  قح٤ِٖٓ غٔحٌ جُٜٟ٘س جُط٢ أٗؿرطْٜ  ،  كـٍْٞٛح أ٣٘ٔح قـِّـٞج  ، 

ّْـغ ك٤ٔح أؾِٔ٘حٙ ٛ٘ح جٍُؾٞع ئ٠ُ .  ق٤ع أ٣٘ؼص ٝأغٍٔش ٖٓ ؾى٣ى   ُٖٝٔ ٣ٍ٣ى جُطٞ

جُٜؿٍز جُؼح٤ِّٓـس ئ٠ُ ئ٣ٍجٕ ك٢ جُؼٍٛ جُٛل١ٞ  ،  أْرحذٜح جُطح٣ٌه٤ّـس   )ًطحذ٘ح  

  .  (ٝٗطحتؿٜح جُػوحك٤ّـس ٝج٤ُٓح٤ّْـس  

 

  (                                            6 )  

 

و٣ٖ ذٌٛٞز ٖحِٓس ُِلٌٍز  ّٝ ُ ُٓ           ذْٞؼ٘ح ج٥ٕ إٔ ٗىنَ جُٓحقس جإل٣ٍج٤ّٗـس  ،  

ٌجضٜح  ،  ٝأ٣ٟح ًُِظٍٝف ج٤ُٓح٤ّْـس  ّٞ جُٔك٣ٌّٞـس جُط٢ ٣ىٌٝ ػ٤ِٜح جُركع ٝضط

.     ٝجُػوحك٤ّـس ُكًٍطٜح جُطط٣ٌّٞـس 

 

جُٓحوِ ػٍٗ ج٤ُٔالو١  ،  ٗؿف /            ك٢ أٝجتَ جُوٍٕ جُؼحٍٖ جُٜؿ١ٍ  

/  ٛـ 930 ـ 907: قٌْ  )جُٛل٣ٕٞٞ ذٗهٙ أٍٝ ٖحٛحضْٜ  ،  ئْٔحػ٤َ جألٍٝ  

ٝأٗٗأ وُٝس ه٣ّٞـس .  جُطح٣ٌه٤ّـس ٤ْح٤ْحً  " ئ٣ٍجٕ " ،  ك٢ ضٞق٤ى    ( ّ 1523 ـ 1501

.  ػَٔ أ٣ٟحً ػ٠ِ ضٞق٤ىٛح ٝؾىج٤ّٗـحً ضكص ُٞجء جُط٤ُّٗغ جإلٓح٢ٓ  .  ٍٓٛٞذس جُؿحٗد  

ٝجُطٞق٤ىجٕ ذٞؾ٤ٜٜٔح ج٤ُٓح٢ْ ٝجُٞؾىج٢ٗ ٣ؿد إٔ ٣ُلٜٔح ذٞٚلٜٔح ئٗؿحَجٕ 

ألٕ جُُ٘جػحش جًُٔٛر٤ّـس ًحٗص .  ٓطٌحٓالٕ  ، ال٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓطو٤ْ أقىٛٔح وٕٝ ج٥َنـٍ  

وجتٔحً ك٢ ضح٣ٌم ًٛج جُرِى ه٘حػحً ٌَُ أْرحخ جُُ٘جع جألػٔن  ،  ٖٓ ٤ْح٤ّْـس ٝأهٞج٤ّٓـس 

ـحً ؾـّىجً  ،  ألٗٚ ًحٕ .  ٝٓح ئ٠ُ يُي   ّٗ ٌُٖ ٓح ٤ْٔ٘حٙ جُطٞق٤ى جُٞؾىج٢ٗ ذو٢ ٛ

ـٍف ِْط١ٞ  ،  أوجضٚ جُٓطٞز ٝجُـِرس ٤ُّ ؿ٤ٍ   ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ٛ٘ــح أض٠ جُلــٍؼ .  ِ٘

أض٠  ، ٣ٝح ُطٛح٣ٌق جُُٓحٕ ، ػ٠ِ ٣ى جُؼػٔح٤٤ٖٗ ج٣ًُٖ .  ٖٓ ق٤ع ال٣كطٓد أقى 

ٝيُي  ئي أهىّ  جُِٓطحٕ .  ًحٗٞج ٣ؼِٕٔٞ ًَ ٓح ك٢ ْٝؼْٜ ُطو٣ٞٝ ؾحٌضْٜ جُؿى٣ىز  
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 )٤ِْٔحٕ جُوح٢ٗٞٗ ػِــ٠ هطَ ٣َٖ جُى٣ٖ ذٖ ػ٢ِ جُؿرحػ٢  ، ج٤ٍُٜٗ ذح٤ُٜٗى جُػح٢ٗ  

.  ٖأٗحً ك٢ َٓحٗٚ  " جُٗحّ " أػ٠ِ ٤ٖٞل ج٤ُٗؼس ك٢    ( ّ 1557/   ٛـ   965: م 

.  ٣ًٍٗجً ُْٜ ؾ٤ٔؼحً ذإٔ ٣٘ؿٞج ذأٗلْٜٓ  "  ؾرَ ػحَٓ " جألٍٓ ج١ًُ ٌأٟ ك٤ٚ  كوٜحء  

ق٤ع جٗطٍٗٝج .  جُٛل٣ّٞـس  "  ئ٣ٍجٕ " كحٗطِوٞج ٛحٌذ٤ٖ ال ٣ِٕٞٝ ػ٠ِ ٖة ذحضؿحٙ  

ٓح ذ٤ٖ ٓ٘حٚد ٤ٌّْٔـس  ،  ئ٠ُ .  ك٢ أٗكحتٜح ذحُؼٍٗجش ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ٓهطِق ج٤ُٔحو٣ٖ  

ًحٕ ٓؿٔٞع أُٝثي جُلوٜحء ك٣ٍن ػَٔ ٛحتَ .  أتٔـس ٝٓرِّـ٤ٖ ك٢ جُرِىجٕ ٝجُوٍٟ  

ٓح ًحٕ ُطِي جُىُٝس جُلط٤ّـس إٔ .  ٣طٔطّـغ ذٌلحءجش ػح٤ُس الٓػ٤َ ُٜح ك٢ يُي جألٝجٕ  

.  ضكظ٠ ذٔػِٚ ُٞال ضِي جُؿ٣ٍٔس جٌٍُ٘جء جُـر٤ّـس  

 

١ٌ  ،  ج١ًُ أكٍؿ٘حٙ ك٤ٔح  ّٞ              ئيج ٝٞؼ٘ح ًٛج جُٞجهغ جُؿى٣ى ك٢ ج٤ُٓحم جُطط

كحش ٖٓ جُركع قط٠ ج٥ٕ  ،  ٍُأ٣٘ح جُ٘وِس جُٜحتِس جُط٢ ضكوّوص ُِلو٤ٚ جإلٓح٢ٓ ك٢ جُىُٝس 

جُط٢ ٣ُكح٢ٓ ػٜ٘ح  ،  ٣ٝ٘ىٓؽ   (وُٝطـٚ  )كألٍٝ ٍٓز ٣ٌٕٞ ًُٜج جُلو٤ٚ  .  جُٛل٣ّٞـس  

قوـحً ئٕ جألٍٓ ُْ ٣َٛ ئ٠ُ قـّى جُط٘ظ٤ٍ ٍُٗػ٤طٜح  ،  ًٔح ُـىٟ .  ك٢ أؾُٜضٜح  

 1326/  ٛـ 727: ش  )ُْٝ ضُ٘ؿـد ٖه٤ّٛـس ٓػَ ئذٖ ض٤ٔ٤ّـس  .  جًُٔجٛد جألُنـٍٟ  

 (  347 ـ 333 / 4:  جُلطحٟٝ جٌُرٍٟ  )  ٝض٘ظ٤ٍٙ ٍُٗػ٤ّـس جُىُٝس ج٤ًُِّٞٔٔـس   (ّ 

ًحٕ ٖٓ ٝظ٤لس ٤ٖم  ).  ٌُ٘ٚ جٗىٓؽ ك٢ أؾُٜضٜح ج٤ٍُّْٔـس  .  ٝأٓػحُٚ ًػ٤ٍٕٝ  

جإلْالّ ج١ًٍُُٔ ، إٔ ٣ٌٕٞ وجتٔحً ك٢ ٓؿِّ جُٗحٙ  ،  ٍُٔجهرس ٍٖػ٤ّـس هٍجٌجضٚ 

هطَِـق جُٗإٕٝ   ُٓ ًٔح أٗٚ ّٚكـف ػ٤ِّٔـحً ضٍٛكحضٜح جُٔح٤ُّـس  ،  ذإٔ   .  (ٝأقٌحٓٚ ك٢ 

َّ جُهٍجؼ  :  ػ٢ِ ذٖ ػرى جُؼح٢ُ ج٢ًٌٍُ    )هـرـَِ أػط٤حضٜح   ّٖ  .  (ٌْحُس ك٢ ِقـ ُـٌـ

َّ ًُٜٙ جُىُٝس  ج١ًُ قحٍ وجتٔحً وٕٝ ٓ٘كٜح ٍٖػ٤ّس ٣ٍٚكس ٝػ٤ِّ٘ـس  ،  ٛٞ أٗـٚ ال ٓك

  ٌ ّٞ ج١ًُ ٣ؼٍف جُوحٌب ج١ًُ ٌجكو٘ح ك٢ ًٛج .  ٝٓػِٜح ك٢ ٓلّٜٞ جٍُٗػ٤ّـس جُٔطط

جُركع إٔ ٓٛىٌٙ جإلٓحّ جُٔؼّٛٞ  ،  غْ جُلو٤ٚ جُؿحٓغ ٍُِٗجت١  ،  ذٞٚلٚ ٗحترحً 

ـحً ػ٘ٚ   ّٓ ٖٝٓ أذٍَ جُٔلحٌهحش جُط٢ ٗٗأش ٗط٤ؿـس ًٛج جُٞٞغ جُِٔطرّ  ،  إٔ .  ػح

،  ج١ًُ   ( ّ 1576 ـ 1524/  ٛـ 984 ـ 930: قٌْ  )جُٗحٙ ٠ٜٔحْد جألٍٝ  

: ش  )ُػـٍف ذحٌُٞع ٝجُطوٟٞ  ،  أٚـىٌ كٍٓحٗحً ذكن ػ٢ِ ذٖ ػرى جُؼح٢ُ ج٢ًٌٍُ  

ـس جُٔؼ٤ٖٓٞٛ " ،  ٝٚلٚ ك٤ٚ ذـ    ( ّ 1533 / 940 ّٔ جُلٞجتى "  )  ٗحتد جألت

ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ جأل٤ّٔٛـس   .  ( 391/   ، ٌٝٞحش جُؿ٘حش  305/  ج٣ٍُّٞٞـس  

ٝال٣ـــس " جُرحُـس ًُٜٙ جُ٘ٙ  ،  ذٞٚلٚ أٍٝ نطحخ  ٤ْح٢ْ ك٢ جإلْالّ ػ٠ِ هحػىز  

ألٕ جُٔلٍٜٝ إٔ جُلو٤ٚ  ،  ذٞٚلٚ ٗحترحً .  ،  كاٗ٘ـح ٍٟٗ ك٤ـٚ ٝٞؼحً ٓوِٞذحً  "  جُلو٤ٚ 

ٝٛـٞ ذـ٘ـ٠ ػٖ أ١  هٍجٌ ضُـٛـىٌٙ .  ػحٓـحً ػٖ جإلٓحّ  ، ٛٞ ٓٛىٌ جٍُٗػ٤ّـس  

.    جُِٓطـس جُلؼِـ٤ّـــس  

 

              أػطوـى إٔ جُوحٌب ُٖ ٣ُلـحؾـأ ج٥ٕ ئي أهٍٞ  ،  ئٕ ًٛج جُٞٞغ  ،  ذٔح 

.  كًُي ٛٞ وجتٔـحً ٖـإٔ ًٛٙ جإلٌٖح٤ُّـس  .  جٗطٟٞ ػ٤ِٚ ٖٓ جُطرـحِ  ،  أٗؿـد ٞـّىٙ  

ٝػ٠ِ ًَ قحٍ  ،  كٜـًج ٛٞ ٓىنِ٘ـح ُإلُٔحّ ذحُٔىٌْس جإلنرح٣ٌّـس جُٔؼحٌٞـس ٌَُ 

. ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ ِْطس جُلو٤ـٚ  

 

               ٖٝٓ جُٔؼِّٞ إٔ جُه٤حٌ جُٜٔ٘ؿ٢ ج١ًُ ضٍضٌُ ػ٤ِٚ جُٔىٌْس جأل٤ُُٞٚـّـس 

٘ٗـة  ُٓ ٔػ٤ِٜح جذٖ ئو٣ٌّ جُـكِّـ٢  ،  ٛٞ إٔ جُلو٤ٚ  ُٓ جُؼو٤ِّـس  ،  جذطـىجًء ٖٓ جذـٍَ 

ٝكـوـحً ُوٞجػـى جالْط٘رح٠ .  ُ٘ـٙ ؾى٣ى  ،  ٣ٓط٘رطٚ ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جأل٤ِّٚـس  

ٌز   ٍّ كـ ُٔ ُّغرٕثطـح.  جُ   . ِٚا اٌفمٗ فً إٌٙاٌح إال ِجّٛع إٌصٛص اٌ
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جُ٘ٙ جُٞق٤ـى .                  ك٢ جُٔىٌْـس جألنرح٣ٌّـس ال ٓكَ ُِلوٚ ٝال ُِلو٤ٚ  

ـُِّ ٛٞ جُ٘ٙ جُٛحوٌ ػٖ جُٔؼّٛٞ ٓرحٖـٍز   ُٔ ـوِّـىٕٝ .  جُـ ّٓ ٝجُ٘حِ ٖٓ ذؼـى 

ـس ػ٤ِْٜ جُٓالّ   ّٔ ـػرطـس ك٢ .  ُألت ُٔ ٤ُّٝ ػ٤ِْٜ ئال إٔ ٣ٍؾؼٞج ئ٠ُ جألقحو٣ع جُـ

ٌ ج١ًُ قَٛ قط٠ ق٤٘ـٚ  ،  .  جُٛكحـ   ّٞ ئيٕ  ،  كًٜٙ جُٔىٌْس ضٗطد ػ٠ِ ًَ جُطط

. ٝضؼٞو ذحألُٓـٌٞ ئ٠ُ أُُٜٚٞــح  

 

ٍّ هٍٝٗــحً   ٝجُكو٤وس إٔ .                 ٝوجٌ ذ٤ٖ جُٔىٌْط٤ٖ ْؿحٍ ٣ٞ٠َ جْطـٔـ

جُطٍجظ ج٤ُٓح٢ْ جإلٓح٢ٓ هى ٗٗـأ ػ٤ِّٔـحً ك٢ ضِي جُلطٍز  ،  ػرـٍ جُٓؿحٍ ج١ًُ ػِـن 

ُُٝ٘ٓـّؿـَ .  ذ٤ٖ ٌؾحٍ جُٔىٌْط٤ٖ ػ٠ِ ٍٖػ٤ّـس أٝ ػـىّ ٍٖػ٤ّـس جُىُٝـس جُوحتٔـس  

.  ذًٜٙ جُٔ٘حْرـس إٔ جُٓؿحٍ ًحٕ ٣ؿـ١ٍ ضكـص أًػـٍ ٖٓ ػ٘ٞجٕ ٝجُٔؼٕ٘ٞ ٝجقـى  

،   (جُلو٤ٚ  )ٌُٖ أٜٛٔـح  ،  ذحإلٞحكـس ئ٠ُ جُؼ٘ٞجٕ جألْح٢ْ ج١ًُ ٣ىٌٝ قٍٞ ٝظ٤لـس  

ٝجُركـع ٛ٘ح ٣ىٌٝ ك٢ جُكو٤وس ػ٠ِ .  ٛٞ جُٞؾٞخ جُؼ٢٘٤ ُٛالز جُؿٔؼس أٝ ػىٓــٚ  

ألٕ ٖٓ ٠ٍٖ ٝؾٞذٜح ػ٘ى جُؿٌٜٔٞ إٔ .  ٍٖػ٤ّـس أٝ ػىّ ٍٖػ٤ّـس جُِٓطس جُوحتٔـس  

ضٌٕٞ ئهحٓطٜـح ك٢ ظَ ِْطـس ػحوُــس  ،  ذحُٔلّٜٞ جُلو٢ٜ ٝج٤ُٓح٢ْ ٝجالؾطٔحػ٢ 

غْ ُّ٘ٓؿـَ أ٣ٟـحً ، إٔ جُٓؿحٍ ٗلٓـٚ ًحٕ ٣ؿ١ٍ ذط٣ٍوـس ػ٤ِّ٘ـس .  ٌُِِٔــــس  

ـطُـد ٌْٝحتَ ضُـؼـّى ذحُؼٗـٍجش  ،  ضُـّٛ٘ـق ٝضُطـٍـ ُإلْط٘ٓحل  ًُ ٌٓٗـٞكس ، ك٢ 

ُٝـْ ٣ُٓـّؿـَ ػ٠ِ جإل٠الم أو٠ٗ جػطٍجٜ ٖٓ .  ضكـص ْٔغ جُىُٝس ٝذٛـٍٛـح  

ٍّ .  جُِٓطـس ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ٍٖػ٤ّطٜـح ٓٞٞـغ ض٤ٌٗي ذًٜٙ جُٔػحذس ٖٓ جُؼ٤ِّ٘ـس   ـح ٣ى ّٔ ٓ

ٍّ ج١ًُ ضٔطّـغ ذٚ جُلٌـٍ ٝأِٛـٚ ك٢ يُـي جألٝجٕ   . ػ٠ِ جُٔ٘حل جُكـ

 

ّْ ًٛج جُٓؿحٍ جٌُر٤ٍ  ،  ذـٍَ ٚٞش ٝق٤ـى  ،  ٣ؿد إٔ ٗ٘ظٍ                ك٢ نٟـ

٤ُّ كوـ١ ذحُو٤حِ ئ٠ُ جُٔ٘حل .  ئ٤ُٚ ذٞٚلـٚ قحُـس غ٣ٌّٞـس ذحُٔؼ٠٘ جٌُحَٓ ٌُِِٔـس  

جُلٌـ١ٍ جُٓحتى آًٗجى ، ذٔح ك٤ٚ ٖٓ ن٤ح٣ٌٖ ال غحُع ُٜٔـح ذ٤ٖ جُٔىٌْس جأل٤ُُّٞٚـس 

َّ ٜٓ٘ٔـح  ،  ذَ ئ٠ُ ٓح ٛٞ أذؼـى ٖٓ  ٝجُػح٤ٗس جألنرح٣ٌّـس  ،  ٝجأل٠ٍُٝقـس ج٤ُٓح٤ّْـس ٌُ

ـح ٤ٍْٗ٘ ئ٤ُـٚ ذؼى ه٤ِـَ   ّٔ .  يُي ذٌػ٤ٍ ، ٓـ

 

ـح ٚحقـد جُٛٞش كٜٞ ٓكٔـى ذحهـٍ جُٓرُٝج١ٌ   ّٓ /  ٛـ 1090: ش  )             أ

جُــ١ً .  ٤ٖم جإلْـالّ ك٢ جُؼحٚٔـس  ،  ػ٠ِ ػٜـى جُٗحٙ ػرحِ جُػح٢ٗ    . ( ّ 1697

٣ُؼطرَـٍ جُٟٞٓـس جألن٤ـٍز ك٢ جُهـ١ جالٗكىج١ٌ ج١ًُ ًحٗص ضطؿـٚ ئ٤ُـٚ جُىُٝــس 

. جُـٛـلــ٣ّٞــــس  

 

ؿـّىوجً   ُٓ ٖٓ آٌجتـٚ جُلو٤ّٜـس ٝكطـحٝجٙ ٓح .              ًـحٕ جُٓرُٝج١ٌ كو٤ٜـحً ٤ِ٠ؼ٤ّـحً 

ٌ جُلوٜـ٢ ُكـن ذٜـح ك٤ٔـح ذؼـى  .  ُو٢ جُط٘ـى٣ـى ٝجالْطٜؿحٕ ك٢ َٓحٗـٚ   ّٞ .  ٌُٖ جُططـ

ـطّـحخ .  ذك٤ع ؿـىش كطـحٟٝ ٓؼٍٝكـس ػ٠ِ ٗطحم ٝجْغ   ًُ ٝهـى جْطؼـٍٜٞـح أقـى 

ٗوـٍٞ   .  (  67 / 2: ٌٝٞـحش جُؿـّ٘ـحش    )٤ٍْضـٚ ٓكٔى ذحهـٍ جُهٞجٗٓـح١ٌ ك٢  

ٛـًج ػ٠ِ ْر٤ـَ جُطؼ٣ٍـق ذحٍُؾـَ ٝجُط٣ٞ٘ـٚ ذأٚحُطـٚ  ،  ٝٓوىٓس الْطؼٍجٜ كٌٍٙ 

.  ج٤ُٓحْـ٢  

 

ـحٙ     ّٔ              أٝوع جُٓرـُٝج١ٌ كٌـــٍٙ ج٤ُٓح٢ْ ك٢ ًطـحخ ٞهـْ ُـٚ ذحُلح٤ٌّْـس ْ

ٌضّـرـٚ ػ٠ِ ٓوىٓـس   .  (ٌٝٞـس جألٗـٞجٌ ك٢ آوجخ جُِٓٞى ٍُِػح٣ـح ٝجُِٔـٞى  )

ٝجُػح٢ٗ ك٤ٔـح .  جُلَٛ جألٍٝ ك٤ٔح ٣ُِّ جُِٓطحٕ ٖٓ ٓؼحٌف  .  ٝك٤ِٖٛ ٝنحضٔـس 

ٝجُهحضٔـس ضٍؾٔـس كح٤ٌّْـس ُؼٜى جإلٓحّ ػ٢ِ .  ػ٤ِـٚ ٍٓجػحضـٚ ك٢ ٤ْحْـس جٍُػ٤ّـس  

ٝأظٖ إٔ ٛـًج جالْطؼٍجٜ ُٔطحُد جٌُطحخ  ،  .  ػ٤ِٚ جُٓالّ ُٔحُي جألٖطـٍ  
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نٛٞٚحً جُهحضٔـس  ،  ضٌل٢ ُٞٞغ جُوحٌب ئؾٔحالً ك٢ ؾـٞ قٞجكـُ جُٓرُٝج١ٌ 

. ٝٓغ يُـي كإ أْٛ ٓح ك٤ـٚ ٛٞ ٓح ؾـحء ك٢ جُٔوىٓـس  .  ُط٤٘ٛق ًطحذـٚ  

 

                ئٕ جالٗطرحع ج١ًُ ٣هٍؼ ذـٚ هحٌب جٌُطحخ  ،  ٝنٛٞٚحً ٓوىٓطـٚ  ،  ٛٞ 

ٝجُوطغ جٌُحٓـَ ٓغ جُٓؿحٍ .  جُطأ٤ْـّ ُٔرـىأ قـوّـ٤ّـس ٍٖٝػ٤ّـس جُِٓطـس جُؼحوُـس  

ـُٓـٖ جُٔكٛـٌٞ ذ٤ٖ ٓوُٞط٢   ُٔ   .  (جُِٓطـس جُـٛر٤ّـس  )ٝ    (ِْطـس جإلٓحّ  )جُـ

ُٓٓطؼحو   ز ك٢ جُلٌـٍ ج٤ُٓح٢ْ جإلٓح٢ٓ ٓلّٜٞ يجض٢ ٍُِٗػ٤ّـس ؿ٤ـٍ  ٍّ .  ٛـٞيج ألٍٝ ٓـ

ّْـَ ٝذطـٍـ ٓوُٞـس ؾـى٣ـىز ػ٤ِـٚ ٢ٛ   ٝيُي   .  (ٍٖػ٤ّـس ألٜٗـح ػحوُـس    )٣طٞ

جْط٘حوجً ئ٠ُ ٓٞهق ػوِـ٢  ،  ٣وٟـ٢ ذٌٍٟٝز ٝأٚحُـس جُ٘ظـحّ ج٤ُٓح٢ْ  ،  ٝذكحؾـس 

.  جُ٘حِ ئ٠ُ ٗظحّ ٣ًكـوّـن يجض٤طْٜ جُٔؼ٣ّٞ٘ـس ٣ُٝـى٣ـٍ ٖإْٜٝٗ ٣ّٝٓـىو ٓٛحُكْٜ  

 

:                      ٣وـٍٞ كـ٢ جُـٔـوـىٓــــس  

 

ـح عٍطاْ عادي ٚأ٘ـً إلداسج أُِـٛس اٌذٍٔـا  ،  فئْ "                   ّّ إرا ٌُ ٌىـٓ ث

ًّ  ،  ٚذصثـخ اٌذـٍـاج عغٍشج ٌىافـح إٌاط   ٌٚزٌه فئْ .  صِاَ األِـٛس عـٛف ٌخرـ

 ّٓ ِٓ اٌعشٚسي أْ ٌذٍـا إٌاط فً ظـً دٌٚـح عٍطـاْ ٌذىـُ تاٌعـذي ٌٚـغـرـ

"  .   ُعــّٕـــح اإلِـــاَ  

 

:                   غْ أٗـٚ ٣ُكٛـ٢ ٝظحتق جُىُٝـس جُؼحوُـس كـــ٢  

ـّ٘ـس جإلٓـحّ  1            ُٓ .   ـ جالهطىجء ذ

.  ـ وكـغ ٖـٌٍٝ جُظِٔــس  2           

.  ـ جُكلحظ ػِـ٠ جٍُػ٤ّـس ْٝٛ ٝوجتغ جُكن ضؼح٠ُ  3           

.  ـ ٝٞغ ًَ كٍو ٖٓ جٍُػ٤ّـس ك٢ جُٔٞٞغ جُالتن ذـٚ 4           

.  ـ قلع جُٔإ٤٘ٓـٖ ٝقٔح٣طٜـْ ٖٓ جُؼىٝجٕ 5           

.  ـ ئػــالء ًِٔـس جُٗــ٣ٍؼــس 6           

 . ـ ضـو٣ٞـس أٛـَ جُى٣ــٖ ٝجُُٛــى  7

ـ ج٥ٓط٘حع ػٖ جالْط٤الء ػ٠ِ أٓٞجٍ جُ٘حِ  ،  ٝػٖ ضك٣َٞ جألٓٞجٍ           8

.  ٝجألٖهح٘ ئ٠ُ أوٝجش الٌضٌحخ جُٔؼح٢ٚ ٝكؼَ جُٜٗٞجش  

 .ـ  جألٓـٍ ذحُٔؼٍٝف ٝجُٜ٘ـ٢ ػٖ جٌُٔ٘ـٍ  9

م جٌُِٔٔـس ٝقـىٝوٛح ٝهٞضٜـح  10 ٍُ         .ـ جُٔكحكظـس ػ٠ِ ٠ُـ

 

.         ئٕ أ٤ّٔٛـس ٣ًٖٛ ج٤ُٖٛ٘ ٤ُٓـص كو١ ك٤ٔـح هحالٙ  ،  ذَ أ٣ٟـحً ك٤ٔح ُْ ٣وٞالٙ  

. أػ٢٘ ك٢ نِٞٛٔح ٖٓ أ١ ئٖحٌز ئ٠ُ ضؼ٤ِن ٍٖػ٤ّـس جُىُٝـس ػ٠ِ ٍٖػ٤ّـس أُنـٍٟ  

ٝذًُي ٣ٌٔ٘٘ـح جُوٍٞ  ،  ئٕ جُلٌٍ .  ذَ كو١ ػ٠ِ جْطؿٔحػٜح ُٛلحش جُىُٝـس جُؼحوُـس  

وُٝس  )ج٤ُٓح٢ْ جإلٓح٢ٓ هى ضؿحَٝ ذلٌٍ جُٓرُٝج١ٌ جُٔٓحكس جُٔٓطك٤ِس ذ٤ٖ ٓوُٞط٢  

،  ٝٓح ٗطؽ ػٜ٘ح ٖٓ ٓلّٜٞ ٗحتد جإلٓحّ ٤ٚٝـس (  جُىُٝس جُـٛر٤ّـس ) ٝ   (جإلٓحٓس 

ٗحكـًجً ٜٓ٘ح ئ٠ُ أٚحُس جُ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ ٝجٍُٗػ٤ّـس جًُجض٤ّـس  ،  ٝكوـحً .  ٝال٣س جُلو٤ٚ  

. ُٛلـحش ٝٝظحتق جُىُٝس جُؼحوُـس 
 

ٌُٖ ًحٕ ٖٓ ْإ قع جُٓرُٝج١ٌ  ،  أٗـٚ أض٠ ذرٟحػطٚ ٝهى آيٗص جُىُٝس           

.  ٝذٍق٤ِٜح ؿحذص جٌُٔٗـالش جُلو٤ّٜـس ج٤ُٓح٤ّْـس جُط٢ ٠ٍقطٜــح  .  جُٛل٣ّٞـس ذٍق٤َ  

ٝجٗٗــَ جُلوٜحء ذٌٔٗالش .  ٝؿحخ جُ٘وحٔ ػ٠ِ ٍٖػ٤ّـس جُىُٝس ٝجُىُٝس جٍُٗػ٤ّـس  
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َز   َٝ ـطؿح ُٔ ٝك٢ جَُُٔوَقـْ جُؿى٣ى ٞحع  ،  .  ػ٤ِّٔـس ؾى٣ىز  ،  ًحٗص ٖٓ هرَ ذكٌْ جُ

ٌّـٍ جُط٤ِؼ٢    . ك٤ٔح ٞحع  ، ْحذوس ًٛج جُٔل

 

ٌٝذٔـح ًحٕ ًُُي .  ذؼى جُٓرُٝج١ٌ ذىج ًٝإٔ ًَ ٖة هى ضٞهّـق ق٤ع ٛٞ   

ٍ ضلطوٍ ئ٠ُ ٓح ًحٗص ضطٔطّـغ ذٚ  َٝ جُؿٔٞو ػالهـس ذح٤ٜٗحٌ جُىُٝس جُٛل٣ّٞـس  ،  ٝه٤حّ ُو

َّ جال٤ٜٗحٌ جٌُر٤ٍ ٝٓوىٓحضٚ جٗطؼٗـص جُٔىٌْـس . ٖٓ ق٣ٞ٤ّـس ٝػرو٣ٍّـس  ٝك٢ ظ

ُٝٔـّىز هٍٕ ضو٣ٍرـحً ذىج ًٝإٔ .  جألنرح٣ٌّس جُ٘و٤ِّـس  ،  ػ٠ِ قٓحخ جأل٤ُُّٞٚـس جُؼو٤ِّـس  

ٌُٖ ًٛٙ ػحوش ٝجٗطلٟص ٖٓ ؾــى٣ــى ، .  ضِي هى جْطؼحوش ًحكس ٓٞجهؼٜح جُطح٣ٌه٤ّـس  

ٖٝٓ .  ذك٤ع أؾرٍش جألنرح٣ٌّـس ػ٠ِ جالُٗٝجء ك٢ َٝج٣ـح ٓكىٝوز الضطؼـّىجٛح  

ئٓحٌجش جْطوٍجٌ جُٔىٌْس جأل٤ُُّٞٚـس ٝج٠ٔث٘حٜٗح ئ٠ُ جُٔٓطورَ  ،  إٔ ج٠ُُٞٔ أقٔى 

ٝٛٞ (  .  ػٞجتـى جأل٣ـحّ ) ٝٞغ ًطحذـٚ    ( ّ 1829/  ٛـ 1245: ش  )جٍُ٘جه٢  

ٌُٖ ٓح ٣ؼ٤٘٘ـح ٓ٘ٚ ج٥ٕ أقى كُٛٞٚ  .  ٓؿٔٞع كو٢ٜ ،  ض٘حٍٝ ك٤ٚ هٟح٣ح كو٤ّٜـس ػـّىز 

. ٣ؼ٢٘ ذحُكحًْ جُلو٤ٚ    ( 205 ـ 185 )"  ٝال٣ـس جُكحًْ " ضكص ػ٘ٞجٕ    (ػحتـىز  )

٣ٝرىٝ أٗٚ جهطرّ ًٛٙ جُٛلس ٖٓ ٗٙ قى٣ع ٖٓ ؾِٔس جألقحو٣ع جُط٢ أٌٝوٛح ك٢ 

 ػ٠ِ ُدـّىـاَٝجُؼِٔـحء .   ػ٠ِ جُ٘حِ  ُدـّىـاَجُِٔٞى :  " ٣وـٍٞ   . ٓوىٓس ذكػٚ 

ٝٛٞ جنط٤ـحٌ ٣ُـ٘ـ٢ ػٖ ًَ ذ٤ـحٕ ُٔـح جٗط٠ٜ ئ٤ُٚ   .  ( 186/ ٗلٓـٚ   )"   جُِٔٞى 

.   ٖٓ ذكػـٚ  

 

 ّٙٛ ُٓه  ئٕ جُو٤ٔـس جُطح٣ٌه٤ّـس ُؼٔـَ جٍُ٘جه٢ ٛٞ أٗٚ أٍٝ ذكع كو٢ٜ 

ـــح فٍّا وأد" جٗط٠ٜ ذـٚ ئ٠ُ جُوٍٞ  ، ئٕ ٝال٣ـس جُلوٜـحء  .  ذٍأْٚ ُِٔٞٞٞع   ِّ  عا

ًٝٛج جًُٔٛد ٛٞ ٗلٓـٚ ٓلّٜٞ   .   (أ٣ٟـحً  ) "  اٌٛالٌح فٍٗ ثاترـح إلِاَ األصـً

ذؼى هٍٕ " ئ٣ـٍجٕ " جٍُٗػ٤ّـس ج١ًُ جْط٘ى ئ٤ُــٚ وْطٌٞ جُؿ٣ٌّٜٞٔـس جإلْال٤ّٓـس ك٢  

.   ٝٗٛق جُوٍٕ ٖٓ ٝكـحز جٍُ٘جهــ٢  

 

  (                      7 )  

 

غٍٔز ُٔهحٜ ٣ٞ٠َ  ،  "  ئ٣ٍجٕ "  ُٝوـى ًحٗص جُػٌٞز جإلْال٤ّٓـس ك٢  

ًٔح إٔ ٜٓ٘ح .  ٜٓ٘ح ٓح ٛٞ ذؼ٤ى ٜٝٓ٘ح ٓح ٛٞ ه٣ٍد  .  جُطوص ك٤ٚ أْرحخ ٝأْرحخ  

. ٝجألٌٓٞ الضٗطرٚ  .  ٓحٛٞ ٓح ٛٞ ًر٤ٍ جألغٍ ٓرحٍٖٙ  ،  ئ٠ُ ٞث٤َ ؿ٤ٍ ٓرحٖـٍ  

 

 ٌُٖ جألٗٓد ذٔح ٗؼحُؿٚ  ،  إٔ ٗٓطٞك٢ جٌُالّ ك٢ ػِـس جضؿحٙ جُػٌٞز ٗكٞ 

. جُؿ٣ٌّٜٞٔـس جإلْال٤ّٓـس وٕٝ ؿ٤ٍ  ،  ذٔـح ضؼ٤٘ـٚ كؼالً ذحُ٘ٓرس ُِوحٌب جُؼحٌف  

 

 ٝٓٔح ال٣ٌد ك٤ٚ  ،  ٝٗكٖ ُٗـكـِّـَ جألٌٓٞ ، إٔ ك٢ ُػٔن جُـَكـَىظ 

َٜـٍٛح جإلْالّ   َٚ ـس جإل٣ٍج٤ّٗـس ٢ٛ ن١٤ِ ٖؼٞخ  ّٓ ّٖ .  جالْطػ٘حت٢ ، إٔ جألُ ٝال ٣ًٛر

هطـٚ  ُّ ذوحٌب جُظٖ ئ٠ُ أ٢٘ٗ أػ٢٘ جُٜٟ٘س جُٛل٣ّٞـس  ،  جُط٢ ؾٔؼص ٖطحش ٓح ٓ

ٕ ٖٓ ٖأٜٗح   ّٞ م  ،  ٝئٕ ً٘ص ال أُٛ ُّ يُي إٔ جنط٤حٌ .  ٍٚٝف جأل٣حّ ًَ ٓٔ

ـس جُٞق٤ىز جُط٢ ٓح ئٕ .  جُٗؼٞخ جإل٣ٍج٤ّٗـس ُإلْالّ أْرن ٖٓ يُي ذٌػ٤ٍ  ّٓ ئٜٗح جألُ

َٝٚ جالٗطٗحٌ جإلْال٢ٓ ئ٤ُٜح  ،  قط٠ أوجٌش ظٍٜٛح ُطح٣ٌهٜح جإلٓرٍج١ٌٞ٠ 

ٝأُوص ذ٘لٜٓح .  جُٔؿ٤ى ُٝكٟحٌضٜح جُؼ٣ٍوس ُٝػوحكطٜح  ،  ذٔح ك٢ يُي ُـطٜح ؾُت٤ـحً  

ك٢ٜ ك٢ ًٛج ظحٍٛز ك٣ٍىز ك٢ ضح٣ٌم .  ك٢ أقٟحٕ جُى٣ٖ جُٞجكى وٕٝ ضكـلّـع  

ـس ُِؿ٣ٌّٜٞٔـس .  جالٗطٗحٌ جإلْال٢ٓ جٌُر٤ٍ   ّٓ كٖٔ ٛ٘ح ٗؼٍف إٔ جنط٤حٌ ًٛٙ جألُ

. جإلْال٤ّٓـس وٕٝ ؿ٤ٍ ٛٞ ضأ٤َٚ ٝكٍع ػٖ جنط٤حٌٛح جألٍٝ ُإلْالّ  
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ـس    ّٓ غْ إٔ جُٔؼ٠٘ جُؼ٤ٔن ُِٜٟ٘س جُٛل٣ّٞـس  ،  أٜٗح ّٚكـكص ن٤ـحٌ جألُ

ٍ نالٍ جُلطٍز جُرحُــس جإلٞطٍجخ جُط٢ ْروص جُٜٟ٘س  .  جألٍٝ   ّٞ يُي إٔ جإلْالّ ضك

. ئ٠ُ قحُـس ًٓٛر٤ّـس ك٢ جُـح٣ـس ٖٓ جُكـّىز  ،  أٗطؿص ٓـحال٣ُك٠ٛ ٖٓ جُلطٖ جُى٣ّٞٓـس  

ًٝحٕ ٖٓ جُٔٓطك٤َ ك٢ ظَ ًٛج جُٔأَم قٍٛٞ جُكـّى جألو٠ٗ ٖٓ جالْطوٍجٌ ج٤ُٓح٢ْ 

ٖٝٓ جُٔل٤ى ؾـىجً .  ٝجالؾطٔحػ٢  ،  أ١ إٔ جُرِى ًحٕ ٓكٍٝٓحً ٖٓ أو٠ٗ كٍٚس ُِطوّىّ  

ـس جُل١ٌٍ ٝجُػوحك٢ هرَ جُٜٟ٘س ذٔح ذؼىٛح  ،   ّٓ ٛ٘ح إٔ ٣وحٌٕ جُؼحٌف ذ٤ٖ ئٗطحؼ جألُ

ٝجُكوـ٤وس أٗٚ ال ٓؿحٍ ئ٠الهحً ُٔوحٌٗس جُـ٠٘ .  ٤ٍُٟ ذٌَ ؾالء ٓح ٗؼ٤٘ٚ ذٌِٔس ٜٟٗس  

ـس جإل٣ٍج٤ّٗـس ذؼى جُٜٟ٘س جُٛل٣ّٞـس ذٔح هرِٜح   ّٓ ًٝٛٙ  ،  ػ٠ِ .  جُل١ٌٍ ٝجُػوحك٢ ُألُ

. جُػوحك٢  " ئ٣ٍجٕ " ًَ قحٍ  ،  قو٤وس ٓؼٍٝك٤ٖ ٌَُ جُؼحٌك٤ٖ ذطح٣ٌم  

 

َّ  ،  ًحٗص    ٖٝٓ جُٔؼِّٞ إٔ ًٛٙ جُٜٟ٘س  ،  ك٢ ؾحٗرٜح جُٔؼ١ٞ٘ ػ٠ِ جأله

ـٍ  . ٖٓ ٚ٘غ ػِٔحء جُى٣ٖ   ًَ ٖٝٓ ٛ٘ح ٗٗأش .  ُْٝ ٣ٌٖ ألَٛ ج٤ُٓحْس ك٤ٜح وٌٝ ٣ُـً

ٖٝٓ ئٓحٌجش يُي  .  ضِي جُؼالهـس ج٤ُّٔٔـُز ٝجُٔط٤٘س ذ٤ٖ جُؼِٔحء ٝجُؿٌٜٔٞ جإل٣ٍج٢ٗ  

كوّـن ج٢ًٌٍُ ٝذٜحء جُى٣ٖ جُؼح٢ِٓ ٝجُٔؿ٢ِٓ  ،  ٝنٛٞٚحً  ُٔ إٔ ػِٔحء ًرحٌ ٓػَ جُ

، ْٛ ؾ٤ٔؼحً "  ٤ٖم ذٜحت٢ " ذٜحء جُى٣ٖ جُؼح٢ِٓ  ،  جُٔؼٍٝف ػ٘ى جإل٣ٍج٤٤ٖٗ ذـ  

ـس جُ٘حِ  ،  ٣ٌٝحو ٣ؼٍكْٜ ًَ ئ٣ٍج٢ٗ   ّٓ كرّـرس ؾىجً ُىٟ ػح ُٓ ٝٓح ًٛٙ .  ٖه٤ّٛـحش 

َّ ٖٓ أُُٝثي جُلوٜحء  جُؼالهس جُٔط٤٘س ئال ؾُجًء ٝكحهحً ُإلٗؿحَجش جٌُر٤ٍز جُط٢ قوّـوـٜح ً

ٝجُكو٤وس إٔ ًَ جإلٗؿحَجش جإل٣ؿحذ٤ّـس جٌُرٍٟ ك٢ ضح٣ٌم جُٗؼد .  جألذطحٍ ك٢ َٓحٗٚ  

ج٣ًُٖ ًحٗٞج ك٢ ؾحٗد أْح٢ْ .  جإل٣ٍج٢ٗ ًٓ٘ نٔٓس هٍٕٝ ٢ٛ ٖٓ ٚ٘غ ػِٔحء جُى٣ٖ  

ٖٓ ػِْٜٔ ك٢ ج٤ُٔىجٕ جالؾطٔحػ٢  ،  ٣ٓؼٕٞ ئ٠ُ ْـّى جُ٘وٙ ٝجُهَِ ك٢ ػَٔ أَٛ 

ـس ج٥غحٌ ج٤ُٓثس ٝأق٤حٗحً جٌُحٌغ٤ّـس جُ٘حٖثس ػٖ نطِْٜ  ّٓ ج٤ُٓحْـس  ،  ٝضؿ٤٘د جأل

َّ "  ئ٣ٍجٕ " كح٤ُٗم جُٔؿِٓـ٢ ٛٞ ج١ًُ قلع  .  أٝهٓٞضْٜ أٝ ٞؼلْٜ  ،  ك٢ ظ

ُْٝ .  ٞؼق ٝػؿُ جُٗحٙ ق٤ٖٓ جُٛل١ٞ  ،  ٖٓ أ٠ٔحع ؾ٤ٍجٜٗح جألَُٝذي جُوُٓحز  

ـٍٕٝ جُؼحٚٔس   ّٓ ئال ذؼى "  أٚلٜحٕ " ضٓو١ جُىُٝس  ٣ٝؿطحقٜح جألَُٝذي جألكحؿ٘س ٣ٝى

 ( Lockhart , L : The fall of the Safawid dynasty:  ُِطل٤َٛ   )ٝكحضٚ 

ٝج٤ُٗم ج٢ًٌٍُ ٛٞ ج١ًُ ضٛـّىٟ ٤ُِٓحْس جُى٣ّٞٓـس جُهٍهحء ُِٗـحٙ ئْٔحػ٤َ جألٍٝ  ،  

ـس  ّٓ ٝأكِف ك٢ ه٤حوز جُكِٔس جُػوحك٤ّـس جٌُرٍٟ  ،  جُط٢ ٗؿكص ك٢ ئػحوز ضىجٓؽ جألُ

ٌّـَ جُوحػـىز جألْح٤ّْـس ٌُٛٞز  .  جإل٣ٍج٤ّٗـس   .  ًٔح ٗؼٍكٜح ج٤ُّٞ  "  ئ٣ٍجٕ " ٝذًُي ٖ

أْرحذٜح ،  جُٜؿٍز جُؼح٤ِّٓـس ئ٠ُ ئ٣ٍجٕ ك٢ جُؼٍٛ جُٛل١ٞ  :  ُِطل٤َٛ  ًطحذ٘ـح    )

ـح ذٜحء جُى٣ٖ جُؼح٢ِٓ  ،  كاٗٚ ذػوحكطٚ   (جُطح٣ٌه٤ّـس ٝٗطحتؿٜح جُػوحك٤ّـس ٝج٤ُٓح٤ّْـس   ّٓ أ

جُٗحِٓس ٝأٚحُطٚ جُل٣ٌٍّـس ٖٝه٤ٛطٚ جُطٞك٤و٤ّـس ٓػّـَ ُٔؼح٣ٍٚٚ ٍٓقِـس جالْطوٍجٌ 

ٝجُطٔأ٤ٗ٘س ئ٠ُ إٔ جُٔؿطٔغ جإل٣ٍج٢ٗ هى جؾطحَ جُ٘وطس جُكٍؾـس ذ٤ٖ ٓؿطٔغ جُطٞجتق 

جُلَٛ :  ُِطل٤َٛ    )ٝجُٔؿطٔغ جُٔطىجٓؽ  ،  ٝأٗٚ جؾطحَ جُٔٓحكس جألن٤ٍز ٖٓ جُؿٍٓ  

ّٛٙ ٤ُِٗم ذٜحء جُى٣ٖ ٖٓ ًطحذ٘ح   ٝجألٓػِس ػ٠ِ ًٛٙ   .  (ْطس كوٜحء أذطحٍ :  جُٔه

ٌُٖ أٍٖٜٛح ٝأذؼىٛح ٤ٚطحً ٖٓ جُؼٍٛ .  جُٔالقظس جُطح٣ٌه٤ّـس ًػ٤ٍز ال ض٘كٍٛ 

جُط٢ هحوٛح جإلٓحّ ج٤ٍُٗج١َ  .   1906ْ٘س "  غٌٞز جُط٘رحى " جُكى٣ع  ،  ٓح٣ُؼٍف ذـ  

يُي إٔ "  .  ئ٣ٍجٕ " ك٢ ٝؾـٚ ذىج٣حش جُطـِـَ جالْطؼٔح١ٌ جالهطٛحو١ جُـٍذ٢ ك٢  

ّٗـٍٙ ٗحٍٚ  ئقىٟ جًٍُٗحش جإل٣ُ٤ٌِّٗـس ، ٗؿكص ك٢ جُكٍٛٞ ٖٓ جُٗحٙ جُٟؼ٤ق جُ

جُى٣ٖ هحؾحٌ ػ٠ِ ٓ٘كٜــح قوـحً ق٣ٍّٛـحً ذٍٗجء جُط٘رحى جإل٣ٍج٢ٗ ٖٓ جُُٔجٌػ٤ٖ 

ـكـوّـوـس أٌذحقحً ٛحتِس   ُٓ و ذر٤ؼـٚ  ،   ٍّ ّْ جُطلـ جألٍٓ ج١ًُ ٛـّىو .  ٓرحٍٖز  ،  ٖٝٓ غ

ذاكوحٌ ًٛج جُوطحع جألْح٢ْ ٖٓ جُٔ٘طؿ٤ٖ جإل٣ٍج٤٤ٖٗ  ، ٝضك٣ِٞٚ ئ٠ُ ٤ِْٝس ُٜ٘د غٍٝز 

ـس   ّٓ كطٛـّىٟ جإلٓحّ جُٗرٍج١َ ًُٜج جُطٞج٠ٞء جٌُٔٗٞف  ،  ٝأٚـىٌ كطٞجٙ .  جألُ
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.  ج٤ٍُٜٗز ذطك٣ٍْ ضىن٤ٖ جُط٘رحى  ،  ٝجْطؿحخ ُٜح جُ٘حِ ك٢ ضظحٍٛز ٖؼر٤ّـس ػحٌٓـس  

ًٌٝٛج جٗطٜص جألَٓـس ذاكالِ جًٍُٗس ٝجٗٓكحذٜح ٖٓ جُٓٞم  ،  ذؼـى إٔ ضٌّىْـص 

ـٖ ٣ٗط٣ٍٜح   َٓ  , Algard:  ُِطل٤َٛ    ).  ٤ًٔحش جُط٘رحى ك٢ ٓهحَٜٗح وٕٝ إٔ ضؿـى 

H : The rebilion of tabac  .   )  

 

َّ كال أ٠ٓٗ أ٢٘ٗ ك٢ أٍٝ ٣َحٌز ٢ُ ُـ   ذؼى جٗطٛـحٌ "  ئ٣ٍجٕ "   ٝئٕ أٗـ

جُػٌٞز ٝجْططرحخ جألٓـٍ ُِؿ٣ٌٜٞٔـّس  ،  جُطو٤ُص ٛ٘حى ذٛى٣ن ٤ََٓٝ وٌجْـس ْحذن  ،  

ـٖ ًحٕ ُْٜ وٌٝ ِٓكٞظ ًٓ٘ ذىج٣ـس جُػٌٞز  ّٔ ـحً .  ٓـ ّٔ ُٝٓص أًطْ أ٢٘ٗ ًُ٘ص أقٔـَ ٛـ

وِوـحً ػ٠ِ جُٔٓطورَ  ٝجٗطُُٜش كٍٚس جٗلٍجوٗح ك٢ ٍُٓ٘ ٚى٣ن ٓٗطٍى ألٚحٌقٚ .  ُٓ

ـح هُِص ُـٚ  .  ذٔهحٝك٢   ّٔ أٗطْ ج٥ٕ ذ٤ٖ ٖوّـ٢ ٌق٠  ،  أُٜٝٔح أ٤ًٍٓح : "  ٝأيًُ ٓـ

َّ ٖٓ جُوٞض٤ٖ جٌُر٤ٍض٤ٖ .  ٝجُـٍخ ػٔٞٓحً  ،  ٝغح٤ٜٗٔح ج٥ضكحو جُٓٞك٤حض٢   ٌُٝ

ٝأٗطْ ذًٜٙ جُٓحذوس جُط٢ أٗؿُضٔٞٛح ضُٜـّىوٕٝ ٓٛحُف .  ػٔالؤٛح ٌٝؾحُٜح ك٢ جُىجنَ  

ـح ٗؼٍف ٗكٖ إٔ ٗؿحقٌْ ٤ٌْٕٞ ئؿٍجًء .  جإلغ٤ٖ٘ ٓؼـحً   ّٔ ألٜٗٔح ٣ؼٍكحٕ أًػٍ ٓـ

ٝن٤ٗط٘ح إٔ .  ٓلطٞقحً أٓحّ ًَ ٖؼٞخ جُٔ٘طوس  ،  ٣ُــ٣ٍٜح ذح٤ٍُٓ ػ٠ِ نطحًْ  

ٝأٚـ٠ ٢ُ جُٛى٣ن  ،  ٌقٔحش هللا ػ٤ِٚ  ،  "  .  ٣ؿؼِٞج ٌْٓ٘ ػرٍز  ُٖٔ ٣ؼطرٍ 

غْ ٌكغ ٌأْٚ ٝهى جٌضٓٔص ػ٠ِ ٝؾٜٚ جذطٓحٓس ٛحوتس ٝهحٍ  ،  ذؼى إٔ .  ذؼ٘ح٣س  

ـٖ يًٍش ، ٌُٖٝ : "  ٝجكو٢٘ ػ٠ِ ٝؾحٛس ٓهحٝك٢   ّٔ ج٠ٔثٖ  ،  ٤ُّ ألٗ٘ـح أهٟٞ ٓ

٠ٟٓٝ ٣ٍٗـ ٢ُ ٓح أؾَٔ ك٢ ػرحٌضٚ  ،  "  .  ألٗ٘ـح ٓؿطٔغ ِٚد ٣ٓطك٤َ جنطٍجهـٚ  

كٔػالً أٗص .  ًِٜح  "  ئ٣ٍجٕ " ًٝحٕ ٖٓ نالٚـس ًالٓـٚ  ،  ئٕ جُؼحُْ جُى٢٘٣ ٣ُٔٓـي  

.  أٗح أػٍف ًَ جُ٘حِ ضو٣ٍرحً ك٢ ٓ٘طوط٢ . ضؼٍف أ٣ٖ أُه٤ـْ  ،  ق٤ع أهّٞ ذؼ٢ِٔ 

ّْ ذأ١ ٖهٙ ْٜٓ٘ ٌِٓٗس كاٗٚ ال٣وٛى ؿ١ٍ٤ ٠ِرحً ٌُِٔٗٞز أٝ جُٔٓحػىز  . ٝػ٘ىٓح ضُِـ

ًًُٝي كاٗٚ .  ٝػ٘ىٓح ٣ؿـى كِٟس ٓحٍ ُى٣ٚ كاٗٚ ٣ٞوػٜح ػ٘ى١ ٝال ٣وٛى جٍُٔٛف  

ئ٢٘ٗ جُو٣ٍ ًطِس .  ػ٘ىٓح ٣كطحؼ ئ٠ُ ٓؼٞٗس ٓح٤ُّـس كاٗٚ ٣وٛى٢ٗ ٤ُوطٍٜ أٝ ٣ٓطٞٛد  

ٓح٤ُّـس ذكؿْ ٍٓٛف ٚـ٤ٍ  ،  ضؼطٔى ػ٠ِ ئ٣ىجػحش جُٔإ٤ٖ٘ٓ ، ٣وطٍٜ ٜٓ٘ح 

.  ًُُٝي كإ ج١ًُ ٣ٓطل٤ى ٜٓ٘ح ٤ْٓحٌع ئ٠ُ جإل٣ىجع ك٤ٜح ػ٘ى جإلٌٓحٕ  .  جُٔكطحؾٕٞ  

ْٝٛ ٓطٔثٕ٘ٞ ئ٠ُ إٔ أٓٞجُْٜ ك٢ قٍَ  ،  .  ألْٜٗ ٣ؼٍكٕٞ إٔ يُي ُِٔٛكس جُؿ٤ٔغ  

٤ُّ كو١ ألْٜٗ ٣ػوٕٞ ذ٢  ،  ذَ أ٣ٟحّ أل٢٘ٗ ًِّلُص ُؿ٘س ٓح٤ُّـس ٖٓ جُطؿحٌ جُٔؼٍٝك٤ٖ 

ًَ ًٛج كٟالً ػٖ ج٢٘ٗ أٌػ٠ أٌْٓٞٛ جُى٤٘٣ّـس  ،  .  ذحإلٍٖجف ػ٠ِ ئوجٌز جألٓٞجٍ  

كٖٔ أ٣ـٖ ٣ٌٖٔ ُٖٔ ٤ٌ٣ى ُ٘ح إٔ .  ًًُي  " ئ٣ٍجٕ " ًَٝ  .  ٝأُٖـٍف ػ٠ِ جُٗؼحتٍ  

ُـص جال ذطٓحٓس جُٜحوتس جُط٢ ض٣ُُّـٖ ٝؾٜٚ جُط٤ّـد ئ٠ُ  ّٞ ٣٘لً ؟  ٝضحذغ هحتالً  ،  ٝهى ضك

جِ ذِىٗح  : "  جذطٓحٓس ػ٣ٍٟس   ٍّ "  .  ٝٗكٖ ٗؼٍف ٤ًق ٗكٍْـٚ .  ٗكٖ ُقـ

 

رـً  ،  ٓح ًحٕ ٜٓ٘ح ٓٓطلحوجً ٖٓ جُطح٣ٌم  ،     جُـٍٜ ٖٓ ػٍٜ ٛحض٤ي جُُ٘ـّ

ٝٓح ًحٕ ٜٓ٘ح ػٖ ٓؼح٣٘س ٝنرٍز ٓرحٍٖز  ،  ٢ٛ إٔ ٗؿؼَ جُوحٌب أهٍخ ٓح٣ٌٕٞ ٖٓ 

ٌ ٓٞهغ ػحُْ جُى٣ٖ جإل٣ٍج٢ٗ ٖٓ ٓؿطٔؼٚ   ّٞ ٝأػطوى إٔ جُوحٌب ُٖ ٣ؿـى ج٥ٕ .  ضٛ

ٝجُ٘ط٤ؿس جُٔرحٍٖز ُٔح .  ٚؼٞذس ك٢ جُكٍٛٞ ػ٠ِ  ٓح وػحٙ ئ٠ُ هٍجءز ًٛٙ جُىٌجْس  

ِّراص ٚدٍُّ ػٍٞ٘ــحٙ  ،  إٔ ٛحٛ٘ح ٓٞهؼحً ٣ؿٔـغ ذ٤ٖ ٚلـحش غالظ ٢ٛ أٗـٚ 

ُِشـِشف ٝإٔ ًٛج جُٔٞهغ هى جًطٓرٚ نالٍ ٓٓـحٌ ضح٣ٌه٢ .  ، ٢ً الٗوٍٞ ه٤حو١  ٚ

ٖٓ أٛـْ ػ٘حٍٚٙ جُطٔح٢ٛ ٝجُططحذن جٌُحَٓ ذ٤ٖ جُٔٞهغ ٝٓح ٣طِرٚ ٓ٘ٚ .  ٣ٞ٠َ  

ٝؿ٢٘ ػٖ .  ك٢ ٓوحذَ جُط٘حكٍ ذ٤ٖ ٓٞهغ جُىُٝس ٝٓح ٣طٞهّؼـٚ ٜٓ٘ح جُ٘حِ  .  جُ٘حِ  

.   جُر٤حٕ  ،  أٗٚ ُٞال يُي ُٔح أٌٓ٘ٚ إٔ ٣َٛ ئ٠ُ ق٤ع ٛٞ  
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  كٖٔ ٛ٘ح ٣ٌٖٔ جُوٍٞ  ،  ئٕ هرٟٚ ج٤ُّٞ ػ٠ِ جُِٓطس ُْ ٣ُ٘ٗـة ضرـّىالً 

ِْطس "  ئ٣ٍجٕ " كىجتٔحً ًحٕ ٌُرحٌ ػِٔحء جُى٣ٖ ك٢  .  أْح٤ّْـحً ك٤ٔح ُٚ ٖٓ ٓٞهغ  

.   ٓؼ٣ّٞ٘ـس ك٢ جُ٘حِ  ،  ضلٞم أق٤حٗحً ِْطس جُؿحُّ كؼالً ػ٠ِ جُؼٍٔ  

 

  (      8 )   

 

ك٢ ًٛج ج٤ُٓحم ال٣ُٓؼ٘ح إٔ ُٗـوَ جٍُؾَ ج١ًُ ًحٕ  ،  ذٗهٛٚ ٝكٌٍٙ  ،    

ٍ ًَ يُي جُظ٤ٍٜ جُطح٣ٌه٢ ئ٠ُ  ّٞ ى جألْحِ  ،  ج١ًُ قـ ٍّ كـ ُٔ ذؼوِٚ ٝئٌجوضٚ  ،  جُ

.   ٍٓٗٝع ٤ْح٢ْ كىُٝس  

 

طـد جٌُػ٤ٍ ك٢ جإلٓحّ جُه٢٘٤ٔ  ،  ٌٞٞجٕ هللا ضؼح٠ُ ػ٤ِٚ  ،  ٝٓغ  ًُ   ُوـى 

ُٓص أػ٢٘ ذو٢ُٞ ًٛج إٔ .  يُي كا٢٘ٗ أػطوى ؾحَٓحً إٔ جألًػٍ أ٤ّٔٛـس ُْ ٣ٌُطد ذؼى  

ٌُٖ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ذحٌُطحذس جُطح٣ٌه٤ّـس ٣ؼٍكٕٞ .  ك٢ جألٓـٍ ضو٤ٍٛجً ذأ١ ٓؼ٠٘ ٖٓ جُٔؼح٢ٗ  

.  ؾ٤ىجً إٔ ٖٓ جُٔٓطك٤َ إٔ ضٌطد ًطحذس ٝجك٤س ك٢ َقـَىظ ٝأٗص ك٢ هِرٚ أٝ ضكص ضأغ٤ٍٙ  

.  جٍُؤ٣ـس جُٞجٞكس ضكطحؼ وجتٔـحً ئ٠ُ ٓٓحكس  

 

.   ُوى جُطلص أَٛ جُركع ٓطأن٣ٍٖ ئ٠ُ جُؿحٗد جُؼٍكح٢ٗ ك٢ ٖه٤ٛس جإلٓحّ  

. ٝجٗٗـِٞج أًػٍ ذحُطل٤ٛالش جَُكـَىغ٤ّـس  .  ًٝحٗص جُطلحضطْٜ ٓٗـٞذس ذكًٌ ؿ٤ٍ ٌٓطّٞ  

ٓغ إٔ ًٛٙ ذحُ٘ظٍ جُٛحتد ٤ُٓص أًػٍ ٖٓ ٓظٍٜ ٝؾٞو١ ُٔح ٛٞ ًحٖٓ ك٢ جُؼوَ 

، ٝجإلٌجوز  

 

ٍ جُؼٍكحٕ ػ٘ىٙ ئ٠ُ ؾٜحو ٝجؾطٜحو  ّٞ .   جُؼحٌف جُكو٤و٢ ٛٞ يُي ج١ًُ ٣طك

ـَ ٝجُركع ٝجُ٘ظٍ  ّٓ ؾٜحو ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُِٓٞى ج٤ُٓح٢ْ  ،  ٝجؾطٜحو ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُطأ

ًُُٝي .  ٝجُؼحٌف جُكو٤و٢ ٛٞ ج١ًُ ٣أذ٠ جُهٟٞع ُـ٤ٍ هللا ْركحٗٚ  .  ٝجالْط٘رح٠  

ًٝٛج جُٞػ٢ .  كاٗـٚ ال٣ط٤ن إٔ ٣ٍٟ ٖٜٞز جُكٌْ ٝجألٗح٤ّٗـس ضكٌْ ق٤حز جُرٍٗ  

جُؼٍكح٢ٗ جُهحٌم ٣وٞوٙ ئ٠ُ جُػٌٞز ػ٠ِ ًَ أٌٖحٍ جُطـ٤حٕ  ،  ٣ُٝٓـّىو نطحٙ ٝٛٞ 

ًٌٛج ض٘رص جُػٌٞز ػ٠ِ ؾًٌٝ ػٍكح٤ّٗـس  ،  ٣ٝأنـً جُؿٜحو .  ٣ر٤ٜ٘ح ٗظحّ ػالهحش  

ـ٤ّـٍ   ُٔ    .ٝجالؾطٜحو ٓؼ٘حٛٔح جُـ

 

، ًٔــح "  ٝال٣س جُكحًْ " أٝ  "  ٝال٣س جُلو٤ٚ " ال ػؿد ذؼى ًٛج إٔ ٍٟٗ    

٘ظّـٍٛح جُٔالّ جٍُ٘جه٢  ،  ضأنً ػ٠ِ ٣ى جإلٓحّ ذُؼـىجّ ؾى٣ىجً   ُٓ ُوى ػٍك٘ح .  هٍأٗحٛح ُىٟ 

ٓٔح كحش إٔ جٍُ٘جه٢ َٝٚ ذٜــح ئ٠ُ أذؼى ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ضَٛ ئ٤ُٚ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ 

ٝهى .  ئي جٗط٠ٜ ئ٠ُ إٔ ُِلو٤ٚ ٝال٣س ك٢ ًَ ٓح إلٓحّ جألَٚ ك٤ٚ ٝال٣س  .  جُ٘ظ١ٍ   

ٌُ٘ٚ أٞحف ئٞحكس ٤ٔٚٔس  ،  ئي هحٍ ، ئٕ ٖٓ ٝجؾد .  ٝجكوٚ جإلٓحّ ػ٠ِ ًَ يُي  

ـس ٝجُلو٤ٚ ٓؼحً ئهحٓس جُكٌٞٓس جإلْال٤ّٓـس   ّٓ ٝإٔ ًَ ٓح ػىجٛح ذح٠َ ضؿد .  جألُ

ٝٛٞ ك٢  )"  جُكٌٞٓس جإلْال٤ّٓـس " ئٕ جإلٓحّ ذرىٝ ك٢ ًطحذٚ  .  ٓكحٌذطٚ ٝئْوح٠ٚ 

جُكو٤وس ٓؿٔٞع جُىٌِٝ ج٤ُٓح٤ّْـس ـ جُلو٤ّٜـس جُط٢ ًحٕ ٣ُِو٤ٜح ػ٠ِ ٠الذٚ ئذحٕ كطٍز 

ؼـِّـن جُ٘لّ أًػٍ ٖٓ أ١ ٖة آَنـٍ ذًٜج   ("  جُ٘ؿق جألٍٖف " ٗل٤ٚ ك٢   ُٓ ٣رىٝ 

ٝإٔ ًَ جُطٌح٤ُق جٍُٗػ٤ّـس جألُنـٍٟ  ،  ذَ جُـح٣س جُٜ٘حت٤ّـس .  جُٔطِد ذحًُجش  

.   ُإلْالّ ٤ُّ ئال ئهحٓس جُكٌٞٓس جإلْال٤ّٓـس  

 

٘طَهـد ٓرحٍٖز  ُٔ   ذؼى ٗؿحـ جُػٌٞز جإلْال٤ّٓـس ٝٞغ ٓؿِّ جُهرٍجء   ،  جُ

ٖٓ هرَ جُٗؼد  ،  ذٞٚلٚ ؾٔؼ٤ّـس ضأ٤ٓ٤ّْـس  ،  ٓٗــٍٝع وْطٌٞ جُؿ٣ٌّٜٞٔـس 
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ُٓٓطل٤ٟس ُٔٞجوٙ ٠حُص أٍٖٜجً   ـّىم ٖٓ هرَ جُوحتى .  جُؿى٣ــىز  ،  ذؼى ٓ٘حهٗحش  ُٚ ٝ

.  ٝذًُي أٚرف ٗحكـًجً   .  1979 / 11 / 15ذطح٣ٌم  

 

ّٙ ػ٠ِ ٚالق٤ّـحش جُلو٤ٚ ، ذٞٚلٚ هحتـى جُىُٝـس ،    ٝجُىْطٌٞ جُؿى٣ى ٣٘

ـٜح   ّٔ :   ٝأٛ

" . ٤ٛثس جُٔكحكظس ػ٠ِ جُىْطٌٞ "   ـ ضؼ٤٤ٖ كوٜحء  

.   ـ ض٤ٔٓس ٝضػر٤ص ٌت٤ّ جُِٓطس جُوٟحت٤ّـس 

ُٝٚ ٚالق٤ّـس ضؼ٤٤ٖ ٝػٍُ ٌت٤ّ .    ـ ٛٞ جُكحًْ جُؼحّ ٌَُ جُوٟٞ جُِّٔٓكـس 

. جألًٌحٕ جُٔٗطًٍس ، ٝهحتى قٍِ جُػٌٞز جإلْال٤ّٓـس  

.    ـ ضأ٤ُق ٓؿِّ جُىكحع جألػ٠ِ 

ـحّ جألػ٤ِٖ ُِوٟٞ جُػالظ  ،  ذ٘حًء ػ٠ِ جهطٍجـ ٓؿِّ جُىكحع  ٌّ   ـ ضؼ٤٤ٖ جُُكـ

.  جألػ٠ِ  

ـِف ٝضؼرثـس جُوٟٞ جُؼ٣ٌٍّٓـس  ،  ذ٘حً ػ٠ِ جهطٍجـ  ُّٛ   ـ ئػالٕ جُكٍخ ٝجُ

. ٓؿِّ جُىكحع جألػ٠ِ  

ٝػُُٚ ذؼى ُقٌْ .    ـ ضػر٤ص ٌت٤ّ جُؿ٣ٌّٜٞٔـس ذؼى جٗطهحخ جُٗؼد ُٚ  

جُى٣ٞجٕ جُؼح٢ُ ُِوٟحء ذطو٤ٍٛٙ ك٢ ٝجؾرحضٚ جُىْط٣ٌّٞـس  ،  أٝ ذؼى هٍجٌ ٓؿِّ 

. جٌُٟٗٞ جإلْال٢ٓ ذؼىّ ًلحءضٚ ج٤ُٓح٤ّْـس  

  ـ جُؼلٞ ػٖ جُٔك٤ٌٖٓٞ أٝ ضهل٤ق ػوٞذحضْٜ  ،  ذ٘حً ػ٠ِ جهطٍجـ جُى٣ٞجٕ 

 .جُؼــح٢ُ ُِوٟـــحء  
 (جُٔحوز جُؼحٍٖز ذؼى جُٔحتس ٖٓ جُىْطٌٞ   )       

 

 

ٛٞيج جُه٢٘٤ٔ هى : "  ٣ًٞٓجى نٍؾص أؾُٜز ئػالّ ػ٠ِ جُ٘حِ ضوٍٞ    

َّ .  ًٛٙ ًْجؾس ٝؾَٜ ٓؼحً  "  .  ٝٞغ وْطٌٞجً ػ٠ِ ٓوحْـٚ  ًْجؾس ألٜٗح ضُهحوع أه

ٝؾَٜ .  جُ٘حِ ٓؼٍكس ذحُٔٓحٌ ٝج٥ُـ٤ّـحش جُط٢ جؾطحَٛح ًٛج جُىْطٌٞ هرَ ئهٍجٌٙ  

ألٜٗح الضؼٍف جُه١ ج١ًُ جؾطـحَٙ ك٢ جُُٓـحٕ ٝجٌُٔـحٕ هرَ إٔ ٣ٛـَ ئ٠ُ ًٛٙ  

ـى إٔ جإلٓحّ  ،  ك٢ ٗظٍ ٗلٓٚ  ، ًحٕ ٣إّو١ ٝجؾرحً ٝال٣طِد .  جٍُٔضرس   ًّ جألٍٓ جُٔإ

.  قوــحً 

 

  (      9  )  

 

         ٝج٥ٕ  ،  ٓــحيج ػـٖ جُٔٓطورَ ؟ 

 

ــس ٓح ٣كِٔٚ ئ٤ُٚ كٌـٍٙ ج٤ُٓح٢ْ  ،   ّٔ   ٛـَ َٝٚ ػحُْ جُى٣ٖ جإل٣ٍج٢ٗ ئ٠ُ هـ

ـس  ،  ق٤ـع ال٣ؿــى ئال  ّٔ ُْٝ ٣رَن أٓحٓـٚ ئال جُؿٜـس جُٔوحذِـس ُِط٣ٍن جُٛحػـى ٗكـٞ جُو

جُٔ٘كــىٌ ؟  

 

  أػطوــى إٔ هحٌتـحً ق٤ٛلـحً  ،  ٝػ٠ هِرـٚ يُي جُه١ جُطط١ٌٞ جُٛحػـى 

وجتٔـحً ،  ٝهـى ذًُـُص ؿح٣ـس جُؿٜـى ك٢ ٝٚلـٚ  ،  ٣ٓطط٤غ ج٥ٕ وٕٝ ًر٤ٍ ػ٘ـحء إٔ 

٣القـع إٔ جُلٌٍ ج٤ُٓح٢ْ جإلٓح٢ٓ  ،  ج١ًُ ٣ـىٌٝ ػ٠ِ ِْطـس جُلو٤ـٚ ،  هـى جؾطـحَ 

"  ئ٣ـٍجٕ " ،  ئ٠ُ "  ؾرَ ػحٓـَ " جُكِّـس  ،  ئ٠ُ  " ٓـٖ  .  غـالظ ٓكطّـحش ٌت٤ٓـس  

٣ـوـق .  ًٝحٕ ك٢ ًَ ٓكطّـس ؾى٣ىز ٣٘طلـٝ ػ٠ِ ٗلٓـٚ  ،  ٤ُظٜـٍ ك٢ ٠ـٌٞ ؾـى٣ـى  

كٌـإٔ جُر٤ثـس جُل٣ٌٍّـس ج٤ُٓح٤ّْـس جُط٢ أٗطؿطـٚ .  ػ٘ـىٙ ئ٠ُ إٔ ٣ٍقـَ ئ٠ُ ذ٤ثـس ؾـى٣ـىز  
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وط٢ٟ  ،  ُٔ جًطلص ذٔح ك٢ ج٤ُـى ٓ٘ـٚ  ،  ُْٝ ضـُؼـى ذكحؾـس  ،  أٝ أٜٗح ػؿُش الٗطلـحء جُ

ٌ ج١ًُ قٛـَ كــــــــ٢  .  ػٖ جُطوـّىّ نطـٞز ئ٠ُ جألٓحّ   ّٞ كٜـَ ٓؼ٠٘ يُـي إٔ جُططـ

٤ْوق ػ٘ى يُـي جُكــّى  ؟  ٛـَ ٓؼ٘ـ٠ يُـي أٗ٘ـح أٓحّ أُكن ٓٓىٝو ؟ "  ئ٣ٍجٕ " 

 

ٗـٍجٙ ًػ٤ٍجً نٛٞٚـحً ػ٘ـى .    ٛحٛ٘ـح ئؿـٍجء ٣ٔػُـَ أٓـحّ جُرحقـع وجتـٔـحً  

ل  ،  ٣وٍٞ ُـٚ ئٗـٚ جًطٗـق هحٗٞٗـحً ؾـى٣ـىجً ُكًٍـس جُطح٣ٌـم   ٌّ ٌُْٝ ًحٕ ٓػـَ .  جُٔـإ

ـس ٖٓ هحٕٗٞ ك٢ ٛـًج  ،  .  ٛـًج جإلؿـٍجء ُّٓٞـىجً ُألٝٛحّ   ّٔ ٝجُكو٤وـس أٗـٚ ئيج ًحٕ غـ

وط٢ٟ ٝجالْطؿحذس   ُٔ .  ٝٛـًج جُطك٤ِـَ ٣٘وـَ جُٓإجٍ ٝال٣ُِـ٤ـٚ  .  كاٗـٚ ٣ٌٔـٖ كوـ١ ك٢ جُ

كٜـَ جُر٤ثـس جإل٣ٍج٤ّٗـس  ،  ذٔـح ك٤ٜـح ٓـٖ ػٞجٓـَ ك٣ٌٍّـس ٤ْٝح٤ّْـس ٝجؾطٔحػ٤ّـس  ، 

ٌ ؾـى٣ـى  ؟   ّٞ ضُرطـٖ ٓوط٤ٟـحش ضطـ

 

  ٝجُكو٤وـس إٔ جٍُٔجهد جُك٤ٛق ُٔـح ٣ؿـ١ٍ ػ٠ِ جُٓحقـس جإل٣ٍج٤ّٗـس ٤ٍُٟ 

ٌ هـى ذـىأ ذحُلؼـَ ٓ٘ـً جُِكظحش جأل٠ُُٝ ُطأ٤ّْ جُؿ٣ٌّٜٞٔـس  ،  ٝأٗـٚ ٓح  ّٞ إٔ جُططـ

ـس جُٔطالقوـس  .  ٣ُجٍ ػحُوـحً   ّٓ ـٖ .  ٌأ٣٘ـحٙ ك٢ ٛـًٙ جالْطلطحءجش جُؼح َٓ جُط٢ ُْ ضؿـى 

ٌّي ك٢ ُٗجٛطـٜح ٝق٤حوٛح   ـٖ ٌأٟ ق٤ـٞوجً ػٖ جُه١ .  ٣ُٗ َٓ جألٓـٍ ج١ًُ ٌأٟ ك٤ـٚ 

كِٔـحيج ،  ػ٘ـى ٛإالء  ،  ٗٓطلط٢ جُ٘حِ ػ٘ى ًَ جْطكوحم  ، .  جُ٘و٢ ُٞال٣ـس جُلو٤ـٚ  

ٓحوجّ جُوٍجٌ ٢ُُِّٞ جُلو٤ـٚ  ؟   

 

  غْ أٗ٘ـح ٗـٍجٙ ك٢ ٛـًٙ جُط٤حٌجش جُؼحِٓـس ضكص ْطف جُكحُـس ج٤ُٓح٤ّْـس 

طهل٤ـس  ، ٖٓ ض٤حٌ ٣٘حو١ "  ئ٣ٍجٕ "  كــــــ٢   ُٓ ٌُٜٝ٘ح  ،  ٓغ يُي ، ؿ٤ٍ نل٤ّـس ٝال 

.  ٝآَنـٍ ٣ىػٞ ئ٠ُ إٔ ضٌٕٞ جُٞال٣ـس ُِلوـٚ ٤ُّٝ ُِلو٤ـٚ  .  ذحُى٣ٔٞهٍج٤٠ّـس جُى٤٘٣ّـس  

٘طَهـد ٖٓ هِرـَ  ُٓ قـس ًُٜج جُٔرـىأ  ،  ٓؿِّ ٖٓ ًرحٌ جُلوٜحء  ،   ٍَ ٖٝٓ جُططر٤وحش جُٔوط

جُٔــُٟ جٌُر٤ٍ ك٢ ٛـًٙ جُكـحُـس جُؿى٤ُّــس إٔ جُر٤ثـس .   جُٗؼد ٝكن آ٤ُّــس ٓح  

ًٝٔـح ك٢ جُـَكـٔـَ وجتٔـحً كإ .  ٝإٔ جأل٣حّ ُقرـ٠ِ ذؿـى٣ـى  .  جإل٣ٍج٤ّٗـس ُْ ضٓطٌٖ  

. أكٟـَ ٤ِْٝس ُِطؼحٓـَ ٓؼـٚ إٔ ٗ٘طظـٍ ٤ُٟ٘ـؽ ذ٘لٓـٚ  ،  ٝإٔ ضـأضـ٢ ْحػس جُٞالوز 
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