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ٚيال رابهٚـ انًراوة ؽًاخص فٖاجبص  ئم لٌ انؼلٚال ياٍ انًغابالد ٔانًٛابكٍٚ انًورجتاخ ثابنًغزًغ ٔانؼًهٛابد  ال

 .رُزظو انُجِ فٛٓب ٔانكْف ػٍ يخيؼ انزتٕه انؾٚبه٘ نهًروة ثَٛبقبرّ انَوٚؼخ ٔانجتٛئخ

ا اٍازضُُٛب قهاخ ياٍ ٔٚؼزجو يٕٕٙع ْنِ انًؾبٔنخ يٍ انًٚبٚب انزٙ نى رُم ؽظٓاب انكابفٙ ياٍ انجؾاش  انهٓاى ئم

ِظيي يواوويٗليي لوٖاوسيي ُو: "اوحسييُٝولٗويبٝيي كهاٍااخ انًوؽاإو  - ـ ػهااٗ ؽاال ػهًااٙانلهاٍاابد  نؼاام لثوىْااب 

"ل وٍغربواوٗسٝظ
1

  نهجبؽاش يٖات ٗ اوس ُوٖاوسي ّ ، وٍِي  موٌيُويي اٜمواوٍغيربواوٗسيٝظنك كهاٍخ: ن  ٔك

َْبٛ.
2

 

 -ٕوف  قٕايّ غٛبة كهاٍبد ـ ػهٗ يب لػهى ٔنؼم يب كفؼُٙ ئنٗ اقزؾبو ْنا انًغبل انربي٘ ْبعٌ فكو٘

 .ماد رٕعّ ربهٚقٙ رؼُٗ ثبنؼًم انزأكٚجٙ نهَهتخ انؾبكًخ  ٔرغهٛبرّ ٍٔٔبئهّ فٙ فوٗ انًْؤػٛخ انَٛبٍٛخ

"اوضوٝفواورل طٛ ي اٜمٔقل آصود االػزًبك فٙ ْنا انًٕٕٙع ػهٗ كزبة "
3

  ػهٗ اػزجبه لَّ ٚرتاٙ فزاوح 

 .خ  يُن قٛبيٓب ثزبفٛخنذ ئنٗ ٔفبح انًٕنٗ ٍهًٛبٌ؛ ل٘ لَّ ٚرتٙ فزوح ٕٛٚهخ ََجٛبص ٕٛٚهخ يٍ ربهٚـ انلٔنخ انؼهٕٚ

ْٔكنا  فزبهٚـ "انٚؼٛف"  هغى يب ٚؾ م ثّ يٍ كقخ فٙ رزجغ لٕٛاه كٔنخ انؼهٍٕٚٛ  فاَاّ فاٙ انًًبثام  ًٚالو 

نهَاهتخ  ٔٛوًٚاخ  نُب يبكح كًٍخ رقالو يٕٙإع انًؾبٔناخ  ْٔاٙ انًابكح انزاٙ رَابػلَب ػهاٗ فٓاى انٕعاّ انؾًًٛاٙ

رؼبيهٓب يغ هػبٚبْب ثكم انٍٕبئم انًزبؽخ نهؾبكًٍٛ  ؽُٛئن يٍ انًقايٌ ٔيًضهاٛٓى فاٙ القابنٛى   ٔٙآًُب ٍٔابئم 

 .انؼًبة ٔانَغٍ ٔانًزم ٔانزروٚت ٔفوٗ اإلقبيخ انغجوٚخ

ى ٍُٔوكي ػهٗ ثؼ٘ انؼًٕثبد انزاٙ ٛبنًاب كبَاذ يؾاٜ افازخف فاٙ انزًالٚو ثاٍٛ انؾابكًٍٛ ٔياٍ ٚقابن َٕٓ

انول٘  ؽٛش ركٌٕ فٙ انربنت ماد ٛبثغ ٍٛبٍٙ ٕوف  قجم لٌ ركٌٕ يَاأنخ ّاوػٛخ لٔ ياإٛوح ٙاًٍ قٕانات 

"قبََٕٛخ" ّوػٛخ رؾكى ػخقخ انواػٙ ثبنوػٛخ فخل ان زوح انًلهٍٔاخ؛ ل٘ يراوة انًاوٌ انضابيٍ ػْاو  كاٛابه 

ٍاابكد فاٙ يواؽام ربهٚقٛااخ ىيُاٙ يؾالك نٓانِ انًؾبٔنااخ  ػهاٗ لٌ رزابػ نُاب انؼاإكح الٍازؼواٗ ػًٕثابد لفاوٖ 

 يقزه خ.

                                                           
1

 1999  23ٕلهد ْنِ انلهاٍخ ثًغهخ فكو ًَٔل  ػلك  -
2

 يٍ يُْٕهاد انًغهٌ انُٕٛٙ نؾًٕق اإلََبٌ  -
3

  َْٔورّ 1985ٍُخ  نٖبؽجّ يؾًل ثٍ ػجل انَخو ثٍ لؽًل ثٍ يؾًل انوثبٛٙ  انًهًت ثبنٚؼٛف  ٔقل ؽًق ْنا انكزبة يْكٕهاص يؾًل انجٕىٚل٘ انْٛقٙ -

 1988ٙ عيلٍٚ  ٍُخ كاه انضًبفخ نهُْو ٔانزٕىٚغ ثبنجٛٚبء ف



 

  

 

 

انًوٌ انضبيٍ ػْو ثًؾبٔالد فوٗ انًْؤػٛخ انَٛبٍاٛخ نهًقايٌ  ئياب ياٍ ٛاوف انَاخٍٛٛ لٔ ياٍ  ارَى

ٛوف ػًبنٓى ٔقٕاكْى ثبنًُبٛق. ٔثلءاص  َإكل لٌ اليو ال ٚزؼهق ثبٍزؼواٗ يقزهف لَٕاع انؼًٕثبد انزٙ كبَذ 

ئيكبَاابد ٔقاالهاد انجبؽااش  فااخل ان زااوح انًؼُٛااخ يَااوؽبص نٓااب  ئم لٌ ْاانا انؼًاام ركزُ ااّ ٕااؼٕثبد عًااخ رزغاابٔى

 .انٕاؽل؛ فبنًبكح انًٖلهٚخ انزًهٛلٚخ  ًُٔٙٓب ربهٚـ "انٚؼٛف"  ال رٕفو ئال ررتٛخ يزًتؼخ فٙ انييبٌ ٔانًكبٌ

ٔلٔنٗ اإلّبهاد انٕاهكح فاٙ ْانا انَاٛبق ياب لٔهكِ "انٚاؼٛف" ؽإل ياواكِ  ياٍ كإٌ انَاهتبٌ انًإنٗ 

خرمووْـ( 1088و)ًٖٚلٝسواوث ِٛوٌُوالٝعواوث ِٛوٌُواوو يوٖفٛوٜٗيواوخٍئًٍبػٛم كفهٓب ثؼل ؽٖبه ٕٛٚم: "

ٌييٗ ٚومدٍيي ولييُوٌحيير 
4
"فييٛودريي اوٌييرالهوٖمخىٕيي وٌييٗ ٚو سييٍ  ٝه 

5
  ؽٛااش كاابٌ ؽٖاابه انًاالٌ يااٍ ثااٍٛ 

لٍبنٛت انَخٍٛٛ نزأكٚت انًزًوكٍٚ انًزؾٍُٖٛ ثإٍٔاهْب ٔئفواعٓى يُٓب  ثر٘ انُظو ػٍ ٛجٛؼزٓى ٔيوكيْى 

 لٔ ػليّ.ٔيلٖ قوثٓى يٍ انَهتبٌ 

ٔكبٌ ٚزورت ػهٗ ْيًٚخ ل٘ صبئو لٔ يزًوك فٙ ٔعّ انَهتخ رّٚوه انجَتبء يٍ انُبً  كًب ؽٖم يغ لؽال 

ٌّ لرجبػّ " خرجٗاوجي عوُٝوفي ِبىيٗاوفيٛومٌيٗانواوّي  وانضٕاه  ْٕٔ انًًَٗ "انكُٕ"  ؽٛش ًٕٚل "انٚؼٛف" ئ

"ٖجير واويضو و033فٛودٗ وٌرالهوفٍ لوِحيٗو
6

ٌّ ْانِ انؼًهٛا خ رُالهط فاٙ ئٛابه اٍازكًبل رًٓٛال . ٔيؼهإو ل

كبيم رواة انًروة ٔئفٚبػّ ٔرقهّٖٛ يٍ ٚال انضإاه  كًاب ؽٖام ياغ "لٔالك ثاٍ قالاه" انانٍٚ لنًاٗ انَاهتبٌ 

.انًج٘ ػهٛٓى  ٔقزم يُٓى صخصخ ثجبة انًؾؤق ث بً  فٚخص ػٍ كجٛوْى "ػهٙ ثٍ ثٍٕهٓبو " ثجبة ان زٕػ
7  

ضٕاه ٔؽَت  ثم ًّم ؽزٗ الثُبء اننٍٚ ُٚزًٌٕ نألٍوح انؼهٕٚاخ  ٔنى ًٚزٖو رْلٚل قجٚخ انَخٍٛٛ ػهٗ ان

كًب ٔقغ نًٕال٘ لؽًل ثٍ يؾوى انن٘ كبٌ يؼزًٖبص ثزبهٔكاَاذ
8

  ؽٛاش ؽٕٕاود انًلُٚاخ نًالح ٕٛٚهاخ اهر ؼاذ 

ٖقيعوقاي نورخيرووْاـ(1093)ل٘ ٖفيٛومٖاسيظوجٍي م٘واٞخير وٌيُواووي يويؼٓب الٍاؼبه  ٔقزام فٛٓاب فهاق كضٛاو  "

                                                           
4

لؽًل ثٍ يؾوى انًؼؤف ثأثٙ انؼجبً ثٍ لؽًل يواك يؾوى ثٍ ػهٙ انْوٚف يإٌٍ انلٔنخ انؼهٕٚخ   فٕٓ ؽ ٛل يٕال٘ ػهٙ انْوٚف  ٔاثٍ ًّٛق  -

ًٍبػٛم. اّزٓو ثَجت انضٕهح انزٙ قبكْب يٍ ًٍٕ ٙل ػًّ يٕال٘ ئًٍبػٛم انن٘ كبٌ قجم انَهتبٌ يؾًل الٔل  ٔانَهتبٌ يٕال٘ هّٛل ٔانَهتبٌ يٕال٘ ئ

هف٘ اثٍ لفّٛ ٔفبح ٍهتبٌ انٕقذ آَناك يٕال٘ هّٛل ٔانٛبص ػهٗ فبً  صى ثٕٚغ ٍهتبَبص ثٓب  يًب رَجت فٙ صٕهح ًًّّٛ يؾًل انؾواٌ ػبيم ربفٛخنذ  كًب 

ٍُخ ؽزٗ يًزم اثٍ يؾوى ثُبؽٛخ ٍٛل٘ لؽًل ثٍ يٍٕٗ يٍ  15يواكِ َٕٔاؽٛٓب. اٍزًود ْنِ انضٕهح  لؽًل ثٍ يؾوى ثٛؼزّ لٚٚبص  ؽٛش اٍزٕنٗ ػهٗ

 و.1684/1096ٛوف لٕؾبثّ ْٔى ىهاهح ػبو 

   1/174  ٔ 1/152انٚؼٛف   -

 (انضًبفخ  يُْٕهاد ٔىاهح )ٛجؼخ يؾًًخ يٍ ٛوف لؽًل رٕفٛق ٔيؾًل ؽغٙ ٔئثواْٛى ثٕٛبنت 180ِ   6/94: انُبٕو٘ االٍزًٖب -

 163اثٍ ىٚلاٌ  انًُيع انهتٛف ٓ  -
5

-
 

 1/161انٚؼٛف  
6

-   َّ َ1/165 
7

-   َّ َ 1/170 
8

ٔنؼجذ كٔهاص يًٓبص فٙ يًبٔيخ االؽزخل العُجٙ   18ٔ  17رؾٕنذ ئنٗ يوكي اقزٖبك٘ كجٛو ثًَٕ فخل انًوٍَٛ   و 1030ِ / 420لٍَذ ؽٕانٙ  -

 نهَٕاؽم انًروثٛخ.

   69ْبيِ   1/151: رؾًٛق انجّٕٛقٙ



 

  

 

ىب َوٖلُٝوٌٗ ٚومدٍ ولُوٌحير وٌي لوٖجير وفٝيٓوخىيرولثٝير وٖاِحيظوٌيُوسيٗيواويٍي وِحيٗولسٗ ولُٝواوس

اوثىيي....وٖمدرييٛو يي مومٌييٗالواوٍحىييعوِحييٗوسييضعو ميير وٌ عييعوٌٍييُودٍييهوفييٛواوييّوهومَٖوٌحٍييهولحرييٝرو

".ٖخم 
9  

زااٙ ٔنهزاانكٛو  فٓاانِ انؾًهااخ اَزٓااذ ثبنزٖاا ٛخ انغَاالٚخ نًزيػًٓااب اثااٍ يؾااوى  ٔراانكو انًٖاابكه انزبهٚقٛااخ ان

..(  لَٓاب ّاكهذ  اٖضعواواورٜفووىٝفرِٛ وٖا ساير ووىّ صيرٚ وٖاوٍّي اواوىبٝيفو ليُو ٜي اَلهفذ نه زوح )

ٌّ ْنِ انؾًهخ عبءد فٙ ظام ٕاواع ثاٍٛ ػهًابء فابً انانٍٚ ٍاجق لٌ  رٓلٚلاص ؽًًٛٛبص نهًقيٌ اإلًٍبػٛهٙ  ػهًبص ثأ

ٌّ ثبٚؼٕا يٕال٘ ئًٍبػٛم ٔػهًبء يواكِ اننٍٚ ثبٚؼٕا يٕال٘ لؽًل  ثٍ يؾوى غلاح ٔفبح يإال٘ انوّاٛل. انًٓاى ل

ؽًهخ انَهتبٌ فهّ ذ يًزم يغًٕػخ يٍ قٕاك انغِٛ اإلًٍبػٛهٙ  كبنًبئل انيٚزَٕٙ ٔانجبّب ؽًلاٌ  ٔقزام ٔعاوػ 

فٛٓب لكضو يٍ ٍزًبئخ ّقٔ  يًب ٚلل ػهٗ ػُف انؾًهخ  ٔئٕواه انًٕنٗ ئًٍبػٛم ػهٗ رٖ ٛخ فٖٕيّ  ٔنإ 

لك انكجٛو.لكٖ منك ئنٗ قزم ْنا انؼ
10 

ٍل لؽاالاص فااٙ رهااك ان زااوح  ٔفبٕااخ ثؼاال ٔفاابح انَااهتبٌ انًاإنٗ  ٌّ ػُااف انلٔنااخ نااى َٚاازض ٔانغاالٚو ثبإلّاابهح  ل

ئًٍبػٛم  فخل ياب ٚؼاوف فاٙ انلهاٍابد ٔالثؾابس انزبهٚقٛاخ ثأىياخ انضخصاٍٛ ٍاُخ  ؽٛاش ايزال نْٛاًم انؼهًابء 

ٌّ انَااهتبٌ "يؾًاال ٔ ناال ػوثٛااخ "ٔانْااوفبء ٔانٖااهؾبء  ؽٛااش ٚاانكو يإهفُااب ل
11
قااج٘ ػهااٗ انؼلٚاال يااٍ انُاابً   

ٔفوٗ ػهٛٓى انًربهو انكضٛوح  ٔلٛهق ٚل عْٛاّ نُٓات انؾًإل ٔانًاياهع ٔانالٚبه  ؽزاٗ ػاّى انغإع  ٔاهر ؼاذ 

انجكاو٘"  ٕابؽت " الٍؼبه ٔػبَٗ انُبً يٍ قهخ ماد انٛل  لٔ كًب ٔقغ نه ًّٛ انُٕاىنٙ ٍاٛل٘ يؾًال انًهًات ثاـ

ْـ 1140انؼلٚلح فٙ انُٕاىل ٔاٜكاة  ٔغٛوِ كضٛو ػبو  انزآنٛف
12
. 

ٌّ ْنا انَهتبٌ "يؾًل ثٍ ػوثٛخ"  يسيىظو ىيٙومٔيهؤٍجق لؽل انجبؽضٍٛ لٌ لٔهك ًَخص ػٍ انُبٕو٘ قٕنّ: ئ

ِٖم واوميرف ،وٖاووىٍي ،وٖاوٍيرالبُٝو"  ٔفٙ يٕقغ آفو   ًٕٚل: " او ٖاٜ  وٖلهوٌُو لرووٓومِٓوٌُومٔهواوٝس ا

..". ٔيؼهٕو لٌ ْنِ ان ئبد َبنذ انؾظٕح ٔانزٕقٛو  وٖغٝرًٔوٌُومٔهواوّسضع وٖمو ًٌٕولإغرايواألٌٗانو.ٖاو ٖاٜ 

                                                           
9

  1/171  انٚؼٛف -
10

- َّ َ  1/174 
11

ِ يٍ ٛوف كجواء يلُٚخ فبً  ٔعلكد نّ انجٛؼخ ثًكُبٍخ يٍ انَُخ َ َٓب  كفم فٙ ٕواع 1736/ 1149ثٕٚغ ػبو   لؽل لثُبء انَهتبٌ يٕال٘ ئًٍبػٛم -

ٕاك عِٛ انؼجٛل  ؽٛش اػزًم ٔلٔكع ٍغُبص ث بً ثؼليب ٕٕكهد ٕٛٚم يغ ئفٕرّ  ٔفبٕخ يٕال٘ ػجل هللا  ٔقل رى ػينّ يٍ ٛوف انجبّب انؾٕاد  لؽل ق

 لّٓو. 8زّ ليٕانّ ٔليٕال لؽل قٕاكِ انجبهىٍٚ ْٕٔ انًبئل انًْبيو٘  ئنٗ لٌ لٛهق آفِٕ انًٕنٗ انًَزٚٛئ ٍواؽّ ثؼل رغوٚلِ يٍ ليٕانّ  اٍزًود كٔن

يايُذ يغ فزواد ػٖٛجخ اعزبىْب انُبً ؽُٛئل كبنًغبػخ  ؽٛش ْهك يٍ عواء ارًَذ فزوح ؽكًّ ثبنزَهٜ ػهٗ لهثبة انئاٚب ٔغٛوْى يٍ انْٕٛؿ  كًب ر

فٚخص ػٍ   لن بص  80منك لػلاك غ ٛوح يٍ انُبً  قلهرٓب ثؼ٘ انًٖبكه )االٍزًٖب(  ثُبء ػهٗ يب لٔهكِ انتٛت انًبكه٘ ٕبؽت َْو انًضبَٙ  ثؾٕانٙ 

 .لٚبو انًٕنٗ ثٍ ػوثٛخ ْنا لٚبو َؾٌ ٔٔثبل ػهٗ انًَهًٍٛ" "ٔثبنغًهخ كبَذ: انُٓت ٔاهر بع الٍؼبه . ٔكًب قبل انُبٕو٘

  215- 1/214: انٚؼٛف -

   173-6/172ٔ  285ِ   6/169: االٍزًٖب -
12

- َّ َ :1/216 

ٔ  1/209ٔكننك  انٚؼٛف    لؽًل انٕاهس "لىيخ فٙ انًروة ثؼل ٔفبح انَهتبٌ يٕال٘ ئًٍبػٛم انؼهٕ٘ ٔيؾبٔنخ رأٌٍٛ ٛجبئغ علٚلح نهًهك " -و 12

 7/145  االٍزًٖب



 

  

 

ٖل و ٍىع وفي ول ِتومٜي يوٌيٗ ٚوٌحٍي وليُو رلٝيعؤيماومٜي يوِحيسؤاالؽزواو ػهٗ ػٓل لٍخفّ. صى ػهق قبئخص: "

 و(.12.." )ٖٖل نو ىٙواوٍسىٍُٝو.

ٌّ ّاالح انٖااواع ثااٍٛ لثُاابء انَااهتبٌ ياإال٘ ئٍااًبػٛم  َاازظ ػُٓااب اَزْاابه انقاإف ٔاالٙااتواة  ٔيؼهاإو ل

ٔانقواة ٔانُٓت ٔاهر بع الٍؼبه  ٔرٓلٚى انًوافق انلُٚٛخ نهًلٌ ٔفبٕخ ثًكُبٍخ َٕٔاؽٛٓب  فبٕخ ئثابٌ فزاوح 

يٕال٘ ػجل هللا
13
ِٕ و ااوٌمّ سع...وداٙول َواووض وٜأيٛووىرجهؤٖٗوفٛومااْوٌعوانن٘ ليو عِٛ انؼجٛل ثـ ".. 

وسٝ ٚو)ٜير وٌٗ ٚو ض وهللا(وق وم ب ِٛومااكوٖم ب ِٛوالّاك...ؤٖربولسض و وكومقٗاي و َّ مٔىٓوٖٜيٗنووٓ:و 

".ٖٖظفو ىٙومٔهواوٍ ّٜعوٖظ عفوٌخ ِٝعو
14

 

َٔظواص الّزلاك ؽًأح انٖواع  فًل ٍهٜ "انٚؼٛف" انٕٚء ػهاٗ ثٛؼابد لثُابء يإال٘ ئٍاًبػٛم  ٔياب فهّ اّ 

قٝيهوقايهواوسيىب َوٌيٗ ٚو ضي وهللاوفيٛوانؾكى يٍ قزام ٔكيابه  ؽٛاش ًٚإل: " ٕواػٓى يٍ لعم االٍزؾٕام ػهٗ

"فارالودمٍٓوٌ وّٜٝفو ىٙوسضوُٝوموف وٖقٝهومٜض وًقاهوفيٛوٜيٗيوٖادي وِحيٗوخٍسي ععوِٖٝيف
15

  ٔػهاٗ اناوغى 

يًب رؾزًام ْانِ الهقابو ياٍ يجبنراخ  فابنواعؼ لَٓاب راُى ػاٍ ػُاف انٖاواع ٔاّازلاكِ  ٔارَابع يغبالراّ  نْٛاًم 

ٓ ٔػبيخ انْؼت  يٍ كٌٔ ل٘ رًٛٛي ثٍٛ انًُقوٍٛٛ فٙ انغِٛ ٔانًلٍَٛٛ انؼّيل  "ٔلٔقغ ثٓى )ل٘ يٕال٘ فٕا

ػجل هللا( انًزم فٙ انَُبء ٔانٖجٛبٌ  ٔلغبه ٛبثٕه يٍ انغِٛ ػهٗ انَُبء ..."
16
  

غابه ػهاٗ ٔانخفذ لٌ انًزم ٔانُٓت ٔانَجٙ نى ٚزٕقف هغى ررٛٛو انَخٍٛٛ  فٓنا ٍٛل٘ يؾًل ثٍ ػجال هللا ل

..." قاهوٌيًّٕومالوٍ عيعْـ   ٔ"1176ئؽلٖ قجبئم يواكِ )يَ ٕٛح( ػبو 
17

  ٔالياو َ َاّ ؽٖام ئثابٌ ؽٖابه 

ٔـود صرواوسىب َورٚويٍٝٗاوٌُوقض عيهواوضرليرول ضيهو أيَٗو ويٙومَوخيرجًٕو...و9911ٖفٛوقجبئم آ٘ رًٕٛه "

"ٖملهو ا ًٕوٖص اٖاوٌحيٗاُٜوٌموٗوُٝو...
18

مٖقيعواوسيىب َولٕيًوٖمطىيرو"ٖفيٛوٌّبييعومليٛواو وي  ودٝي.وو 

"... اوّ اوفًٕٝ وفّٕ ومٜ أًوٖفامٗاولّس عًٕوٖسضٗاولّ يًٕ
19

  ٔفٙ يُتًخ انْبٔٚخ  قبو لؽال قإاك يإال٘ ػجال 

                                                           
13

يٍ ٛوف قٕاك عِٛ انؼجٛل  ٔفبٕخ انجبّب ثٕػيح انًهًت ثًٕل انْوثٛم  ٔكبَذ ٔفبرّ   ْـ1152لؽل لثُبء يٕال٘ ئًٍبػٛم  كبَذ ثٛؼزّ ثًكُبٍخ ٍُخ  -

   نكٍ ػجو فزواد يزًتؼخ ٔثَجغ ثٛؼبد.ٍُخ 30و  ؽٛش كفٍ ثًجٕه الّواف ث بً انغلٚل  ثؼليب ؽكى انًروة نًلح  1757ْـ/1171ٍُخ 

  290/ 1ٔ  1/232  انٚؼٛف -

  6/216  االٍزًٖب -
14

 1/237  انٚؼٛف -

  6/180  االٍزًٖب -
15

  1/284انٚؼٛف  -
16

- َّ َ  1/307  
17

- َّ َ  1/331  
18

- َّ َ  1/345  
19

- َّ َ  1/351  



 

  

 

سيضٛوِحيٗواوٍيايُٝوٌيُوِسي عًٕوٖليموكوهللا ثبنلاهانجٛٚبء  "انًبئل انوؽًبَٙ" ئثبٌ "انؾوكاخ "ػهاٗ انْابٔٚخ ثاـ "

لر"اوضرا
20

." وٖيًواسارف ،ومٌٗانوقض عهواوخ ا ا وٖاوٍمالر وٖمٖ مو ىٛ
21

 

ْاـ   ئم نًاب كفهٓاب يإال٘ انٛيٚال ثؼال انؾٖابه  لياو 1206ٔاليو َ َّ ؽٖام ياغ ياواكِ ٔلػٛبَٓاب ٍاُخ 

اوٍرالميٛوٖاوٕ ميًوليُو ٍيراَوٖمٌيُٝووًٌّٖٕو:واوي ضيٛو ضي واوو ٜي ودٍي  واوٍبي  ٛثبنًج٘ ػهٗ صهخ يُٓى "

او ل غييعوٌحٍيي واوايي موٛوٖاوييضو وٌييُوفيٕيي عًٕوٖمٌييرولسيي ًّٕو...وٖٖجييٓواوغيي  ٚولييُوسيي ٌعوأل ٝيي َوٌييرالهو

"اوٍس ُِٗٝووٝياىًٕ
22

."اِيبعول ٌٓوٖمويٗاو ىٙوامسٓواوضِٗٝع داٙ"   وًٌّٕوٌُوٌ لوخّي ًو  
23

 

ٌّ ػًهٛبد انَهت ٔانُٓت نى ركٍ نًٖٛخ ثبنغِٛ ٔقٕاكِ فؾَت  ثام كبَاذ لٚٚاب ياٍ  ٔيٍ اإلَٖبف انًٕل ئ

يزورجبد افزخف انًجبئم فًٛاب ثُٛٓاب ؽإل ٙاؤهح ٛبػاخ ياٍ ٚإنٗ ػهاٛٓى ياٍ انًقايٌ  ٔيٖالاق ْانا انًإل  

ٔيـو9771جٍي م٘واألٖويٙوو71ٖفيٛوٜيٗيواألالوي ،و" هف٘ انؼبيم انربى٘ يٍ ٛوف قجبئام ياياة ٔلٔالك اؽوٚاي

ميييٙواورييغٝرواالضيي ًو ىييٙوفرسييٓووسييٗىوغرليي ٖ وٖجيير٘و ىييٙوفرسييٓوٖقيي نووىغيي  ٚوٌيي وِحييُوفٝييٓوٖاوسييىب َوهللاو

ّٜررْوفمٝوآوقض عهوٌ ابوٖمٖ مودرٜ وٖمخمٖاوفٛوِٕ واألسٗاىوٖقبعواوبرق لوٖصي اوٜيايهولوضيًٕولوضي ًو

داٙول َواورجهوٜياهواورجهوٖٜمرولبّٓوٖٜمربو"  ٔفٙ َٔ آفو لكضو رؼجٛواص "ٖاِحررواو ااو ّ واوو ٖيُٝ

 ".او يوٌُوجٗفٓ

فٗجي ٖاو"وْاـ1204ٔنى رَهى ؽزٗ انتبئ خ انٕٛٓكٚخ يٍ َٓت انًٕاك  كًب ؽٖم يغ ٚٓإك ياخػ رتإاٌ ٍاُخ 

فٝٓوٌ  ًولثٝراًوِحٗوٌ ععوقّب اوٌُواوٍ نواومٚواداٗ٘و ىٝٓوٌُواوسيىعوٖاوماي َوٖاوٍىيفوٌٖيُودىيٛواوٕٝيٗموٌيُو

جٗٔر وٖفسيٗاوفٛوِس ،واوٕٝٗموٖفامٗاوخا يوملم أًوٖوًوٜارلٗاوٌُّٕوٖاد  وِٖٕضٗاوٌ و ىًٕٝو ٔ وٖفضعوٖ

.."ٖيرلًٗٔودف  و را ؤٖ ٌٗاوسيٗفواو ٜ اوٖدفرٖٔ و.
24

  ٔيغ ٕٚٓك يخػ انوثبٛ  ئم لٌ انٛٓإك ػًالٔا ئناٗ 

كًاب َٓجاذ كاه "انؾاياٌ" ..."   ٖمفويٗاووىسيىب َو)ٌيٗ ٚواوٝ ٜي (وِحيٗواوخٍسيٍ ععومويفوٌثيي نثٛاغ ؽإائغٓى "

Sumbel
25

هللا لصُابء اٍازًجبنّ نهَا واء العبَات  ْٔانا انؾاياٌ    انن٘ كبٌ ًٕٚو ثبنزوعًخ نَٛل٘ يؾًل ثٍ ػجال

."ضربوٖضرلتومٖ مْول وسٗطوفيض وٌّٓومالوعور فوٌثي نو...كًب ًٕٚل انٚؼٛف  "
26
و

ٔرنكو انًٖبكه انزبهٚقٛاخ  ٔفاٙ فتإح غٛاو ي ٕٓياخ ياٍ ٛاوف ٍاهتبٌ انٕقاذ  لَاّ لياو ثُٓات يخؽابد 

" كًب َٓت يخؽبد "فامٗاوملم أًانٕٛٓك لًُٚب كبَذ  ْٔكنا رى َٓت يخػ يكُبٍخ يٍ ٛوف ػَبكو الٔكاٚب ٔ

                                                           
20

- َّ َ  1/362  
21

-   َّ َ1/362 
22

- َّ َ  1/419 
23

- َّ َ  1/419 
24

- َّ َ  1/376 
25

- َّ َ  1/380 
26

- َّ َ  1/380 



 

  

 

انًٖو ٔانؼوائِ ُٔٛغخ
27

 1206انٛيٚال ٍاُخ    ٔيواكِ لصُبء ؽٖبه انًلُٚخ يٍ ٛاوف ماد انَاهتبٌ يإال٘

ٖمخمٖاوفٛوقاهواوٕٝٗموٖفٛوسىضًٕوٖٜفامَٗوفيٛوِسي عًٕوٖٜي خىَٗوْـ ثؼل لٌ ًَٕٚا ثٛؼزّ كًب ٕٚهك انًٖله "

 ىٙوملم أً
28
ٔيب يٍ ر َٛو نٓنِ انقتٕح  انهٓى ئال ؽبعخ انَهتبٌ نهًبل نزًٕٚم "ؽوكبرّ" ٔؽؤثاّ  فبٕاخ  .

 ثبنؾكى. ئفٕرّ نخٍز واك يغٔلَّ كبٌ ٚقٕٗ ؽوثبص ٙؤٍبص 

فٓم كبٌ اٍزٓلاف يخؽبد انٕٛٓك ثروٗ االٍزٛخء ػهٗ يكَُٕبرٓب يٍ اليٕال ٔانضؤاد نزًٕٚم انًغٓإك 

انؾوثٙ انوًٍٙ؟ لػزًل لٌ انَإال انًتؤػ ٍٛجًٗ كٌٔ ئعبثخ ٛبنًاب لٌ "انٚاؼٛف" ٍاكذ ػاٍ ئػتابء ر َاٛو 

 .لصُبء ؽًخد يلاًْخ انًخؽبد نٓنا اليو  يب ػلا ؽلٚضّ ػًب رؼوٗ نّ انٕٛٓك ػهٗ ٚل قٕاك انغِٛ

 :فٙ انجلء ال ثّل يٍ ئثلاء انًخؽظبد انؼبيخ انزبنٛخ

ثبنًٕاىاح يغ انًزم ٔانُٓت ٔانؾٖبه ثًقزهف لّكبنّ  ٍبكد رًُٛخ قتغ انوؤًٔ  ّٔبػذ ثكضوح فٙ ان زاوح 

قل لّبه ئنٗ لٌ انؾكبو قل ٍؼٕا يٍ فخل مناك ئناٗ  -ثٕنًتٛت -انًلهٍٔخ رغبِ انًؼبهٍٙٛ. ٔكبٌ لؽل انلاهٍٍٛ

يٕق ابص يؼبهٙابص نهَاهتخ انًقيَٛاخ  ئكفبل انوْجخ ٔانقٕف فاٙ انُ إً  ثراوٗ عؼهٓاب ال رًزال٘ ثكام ياٍ ارقان 

ٔكائًبص ؽَت انجبؽش َ َّ  انن٘ ٍجًُب ئنٗ كهاٍخ ْنِ انزًُٛخ ٔكالالرٓب ٔٔقؼٓاب  ّاكم قتاغ اناوؤًٔ لؽال لكضاو 

الٍاابنٛت ّاإٛػبص فااخل انؼٖااو انٍٕااٜٛ يااٍ ٛااوف ٍااخٍٛٛ منااك انٕقااذ  ّٔااكهذ يُٓبعاابص فااٙ انزؼاابٛٙ يااغ 

 زااوح انٍٕااٛتٛخ  نًُااف ػُاال انؼلٚاال يااٍ اإلّاابهاد انلانااخ فااٙ ْاانا انًؼبهٙااٍٛ  ٔٚك ااٙ االٛااخع ػهااٗ يٖاابكه ان

 انَٛبق.

ٔثبنؼٕكح نًٖلهَب  ٔعلد ػلح ئّبهاد ٔلفجبه ؽٕل اليو  فاثبٌ لىيخ انضخصٍٛ ٍاُخ  قابو انَاهتبٌ يؾًال 

ٔنل ػوثٛخ انَبثق مكوِ
 

مٔيهو مغيعفٙ  انٕٛو انؼبّو يٍ ّٓو ٕ و ثبإلًٚابع ثاـ "
29
 وٖويًوٜايركوٌّٕي و وٖوي اًوٖو

ٌٗوييٗماًوٖ واٌييرم وٖ وصييضٝ ًوٖ وٌييُوليي َوٌوٕييًوٌييُواوٕٝييٗم وٖلوثييٗاولرعٖسييًٕو وييٙوٌمّ سييعوٖ ىيييًٗٔو ىييٙو

 ".األسٗااوٖ ىٙوملٗابواوٍ ّٜعوٖ ىٙوجٍٝعواو ٕ ل

ٔػُل انُبٕو٘  َؼضو ػهٗ ئّبهاد لفوٖ رزؼهق ثبنَهتبٌ يٕال٘ انًَزٚٙء )لؽل لثُبء يإال٘ ئٍاًبػٛم 

بٍااخ( اناان٘ ارَااى ػٓاالِ ثبنؼَااف ٔقزاام انًَاابعٍٛ  ٔػاالك يااٍ انًاإاك ٔرؼهٛااق ثَغهً 1173/1759راإفٙ ٍااُخ 
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- َّ َ  1/380 
28

- َّ َ  1/418 
29

انَٕق ٔٔهىىاد  انكجٛو ثٍٛ قٖو ْٙ يغًٕػخ يٍ انًوٖ ػهٗ ٔاك٘ كاكً ثبنَ ؼ انغُٕثٙ نألٛهٌ  قجبئم رلغخ آٔ ىكغخ ػهٗ ؽل رؼجٛو انًٖله -

 انؾبنٛخ.



 

  

 

هؤٍٔٓى ػهٗ ثبة انًؾؤق
30
كًب ؽٖم نجٕىٚبٌ قبئل يكُبٍخ ٍٔاؼلٌٔ ٔغٛاوْى   ٔرراوٚى انزغابه ٔيٖابكهح  

ليٕال انْوفبء
31

. ٔثؾَت انًٖله َ َّ كائًبص  لٌ عًٕع ْنا انَهتبٌ ٔؽهٛ ّ انجبّاب انوٚ اٙ  قال آَيياذ ػهاٗ 

فير وٚل انجوثو ٔانٕكاٚب ٔلْم فبً ّٔواقخ ٔلٔالك عبيغ ٔػجٛل انَهتبٌ )ل٘ يٕال٘ ػجل هللا(  ٔٚٚٛف لَّ نًب "

مسيٗموِحيٗواواسيوٍ عع واوّ  وٌُواوّٕ واماغهو ضٝ واوسىب َول ٍيعواويرعٖ  وفمي َو ي مٔ وٌي وليُٝومليٝ وٖ

".ٖفٕٝ وام واوض م وف ي ولُواوّّٜٗٛ
32

   

كًب لَّ  ٔفٙ مهٔح انٖواع ػهٗ انَهتخ  ٔرؾكى عِٛ انؼجٛل فاٙ كبفاخ كٔانٛجٓاب  ٔثاؤى ىػبيابد يؾهٛاخ  

ٌّ انجبّاب لؽًال ثاٍ ػهاٙ كبٌ نٓب رأصٛو كجٛو فٙ يغوٖ الؽلاس  ؽٛش ًٕٚل "انٚؼٛف": ئ
33
لٔقاغ ثغاِٛ انؼجٛال  

فيبعواعٖسيًٕوٌٖيموٌيًّٕوماليعوميٗاٜ ل"فٙ انًْبل 
34
ِحيٗوا نّايُٝوٖسيضوُٝوامسي ونيًولوي.ولٕيًووىيريرو

35
 

")اويريرواومضٝير(وٖ ىيٕيًو ىيٙواويّبير وٖلييٗاوٌوىييُٝو ويٙومَوسييبٗاوفيٛواوخيراا 
36

  ٔكاننك فؼام لؽال قإاك 

ن( انان٘ قبرام لْام ْـ(  ْٕٔ ػجل هللا انوؽًابَٙ ) قبئال انالاه انجٛٚابء آَئا1204ٍٛل٘ يؾًل ثٍ ػجل هللا )د ٍُخ 

ميضوًٕوٖجٍعواوحب وٖدرىوٌُول َوفٛواومٝف َو)اومٕٗف(وفٍ لواويضو وٌيًّٕول وي خ َوٖخرجيٗاوانْبٔٚخ  ٔ"

فٛوٜ ْوٖقبعوسضوٍ ععوام وٌُواعٖ واوم ٖٜعوٖقض و ىٙوٌ عاُٝوٖ ىروفٛولهو ّيروامسي ًول وي ٖيوٖامسي ًو

". فٛوٜ ْواوٍّٝٙوٖامس ًوفٛوٜ ْواوٝسر٘وٖٖجًٕٕووىسىب َول ورعٖ
37

 

                                                           
30

ْٕٔ يؾًل ثٍ ػجل هللا ثٍ  -ًٗ لٔالص ثبة انْوٚؼخ  صى ؽلس لٌ لؽوق ثّ عَل لؽل انضٕاه ـ لٚبو انُبٕو انًٕؽل٘لؽل لثٕاة ػلٔح انًؤٍٚٛ ث بً  كبٌ َٚ -

 فًَٙ انجبة ثجبة انًؾؤق.  انؼبٙل  ٔكبٌ منك فٙ انٕٛو انن٘ كًم فّٛ ثُبء ٍٕه فبً ٔثُبء انجبة انًنكٕه
31

 6/175  االٍزًٖب -
32

- َّ َ  6/191 
33

و  ٔعؼهٓب رؾذ ٍٛتوح ٍهتبٌ 1731ْـ/1143انوٚ ٙ انؾًبيٙ  كبٌ ُٚزًٙ نؼبئهخ يغبْلح  ْٕٔ انن٘ لفٚغ انًُبٛق انًْبنٛخ ٍُخ ْٕ لؽًل ثٍ ػهٙ  -

ؽٛش ٍٛؼهٍ اٍزًخنّ   و ػُليب َكت انَهتبٌ ٔفلاص يٍ لٕؾبة انجبّب انًنكٕه1732ْـ/1144انٕقذ يٕال٘ ػجل هللا  ٔنى ٚلة انقخف ثًُٛٓب ئال ٍُخ 

ك غًبهح ُٔٛغخ ٔانًٖو ٔثخك انوٚف. ٔرغًغ يٖبكه ان زوح ػهٗ لَّ كبٌ يٍ لثوى ّقٖٛبد ػٖوِ  ٔٔٛل ػخقبرّ ثبلعبَت  لػًجزٓب ثًُبٛق ثخ

"ٔػبكد انؼَبكو يَبء : يجبكالد رغبهٚخ  ٔقل اَزٓٗ ثّ انًتبف يًزٕالص فٙ يؼوكخ يغ انَهتبٌ يٕال٘ ػجل هللا  قبل ثْأَٓب انُبٕو٘ فٙ "االٍزًٖب"

ٔقل ٙم هلً انجبّب يؼهًبص ئنٗ لٌ ّ غ   فؼهق ثجبة انًؾؤق "  ٔثؼش ثّ ئنٗ فبً  ٔارٗ ثّ نهَهتبٌ فَو ثّ  بئى ٔثولً انجبّب لؽًل ثٍ ػهٙ انوٚ ٙثبنرُ

  1156/1743ح انجبّب انوٚ ٙ ٍُخ فّٛ لؽل لٔالك ٍٛل٘ ػجل انوؽًٍ انضؼبنجٙ  انن٘ قجم انَهتبٌ ّ بػزّ ٔليو ثاَيانّ ٔرًلًّٚ نٓى. كبَذ ٔفب

 10ْبيِ   1/218رؾًٛق انجّٕٛقٙ   -       

  46-2/45  ربهٚـ رتٕاٌ  يؾًل كأك -       

 )ٛجؼخ ٔىاهح انضًبفخ( 256  ِ 6/143االٍزًٖب   -       

  50/ ْبيِ  13لؽًل انٕاهس  لىيخ   -       
34

 ق زبٌ يٍ انلٔو -
35

ػهّٛ "انًٖو انكجٛو" رًٛٛياص نّ ػٍ  لٛهق انًٕؽلٌٔ  و 11ْـ/ لٔائم انًوٌ  5لٔافو انًوٌ  لٍَّ ػجل انكوٚى انكزبيٙ  ٚؼوف ؽبنٛبص ثبنًٖو انكجٛو -

 كجٛواص ػهٗ انًَزٕٖ انَٛبٍٙ ٔانؼَكو٘. "قٖو انًغبى"  ثٍٛ ُٛغخ ٔرتٕاٌ ػهٗ انَبؽم انًزٍٕتٙ  ٔقل نؼت كٔهاص 

  21  ِ 1/139رؾًٛق انجّٕٛقٙ   -      

 145  ٍيوآح انًؾبٍ  ٍٕٚف ان بٍٙ -      
36

 248-1/247  انٚؼٛف -
37

- َّ َ  1/361/362 



 

  

 

ْـ  ٔرؾلٚلاص ثغجبل غًابهح  قاج٘ ػهاٗ انًاواثٜ لثاٙ 1171كًب لَّ ٔفٙ ئؽلٖ ؽًخرّ نًْبل انًروة ٍُخ 

".ٖلو.ولرمسٓو وٙوف  ػجل هللا يؾًل انؼوثٙ انقًَٙ انًهًت ثأثٙ انٖقٕه ٔقزهّ "
38
  

اومضٝر  ولو ومَوٜرًٌٗٔول ورص صو...وفااس قظوًٌّٕواوورضعؤفٙ ؽًهخ لفوٖ ٕٕة ربكال ليو عّْٛ ثـ "

".مَؤىكوًٌّٕوٌ وّٜٝفو ىٙواوثٍ ٍِ عع وٖمٌرولرعٖسًٕ وف  لوٖلو.ولٕ و وٙوف   وفوىيتول ألسٗاا
39

 

(  قل ؽبٕو يواكِ  ٔلياو قإاكِ 1206/1792ٔفٙ انَٛبق َ َّ  كبٌ انَهتبٌ يٕال٘ انٛيٚل )رٕفٙ ٍُخ 

ضيرلٓوؽًيح انًتابػٙ انًواكْاٙ  ؽٛاش "ثبنًج٘ ػهٗ انؼلٚل يٍ كجوائٓب ٔلػٛبَٓب ٔيُٓى انًبٙٙ ػجل انؼيٚي 

"لايرٝر و ىيٙودّميٓوففيا وفي ْوفخيرمووسي ِٓوٖقبيعوامسيٓ
40

  ٔعًاغ  كًاب ًٚإل انًٖاله  َؾإ يبئاخ ٍٔازٍٛ 

هلٍبص.
41

 

ٔفٙ ػٓل يٕال٘ ٍهًٛبٌ  آَييذ قجبئم ٔهكٚرخ
42

  ؽٛش قبو ْنا انَهتبٌ ثًتغ هؤًٔ ٍاجؼخ ػْاو َ اواص  

ٔثؼضٓب نزؼهق ػهٗ لثٕاة هثبٛ ان زؼ
43

كبٌ منك ئثبٌ "انؾوكخ" ػهٗ يُتًخ ربكال  ٔ
44
 .ْـ1224ٍُخ  

ئناٗ ْانِ اإلعاواءاد انؼًبثٛاخ فاٙ انزُكٛام  ٔانَإال انن٘ ٚتوػ ُْب  لناى ٚكاٍ ثايكابٌ انؾكابو انانٍٚ انزغاإٔا

ثبنًؼبهٍٙٛ  لنى ٚكٍ ثًًلٔهْى يؼبقجزٓى ثبنَغٍ لٔ يٖبكهح اليخك لٔ رْاوٚلْى ػاٍ يُابًٛٓى ٔقجابئهٓى انزاٙ 

كبَٕا ٚزؾٌُٖٕ ثٓب؟ لو كبٌ انٓلف ْٕ انزقٕٚف ٔقتغ كاثو ل٘ رؾوك يٍ لٍبٍّ؟ اََغبيبص ٔانًٕل انًاأصٕه فاٙ 

ربهثخ ثأَّ ئما لهكد لٌ رًزم انؾٛخ فًب ػهٛك ئال قتغ هلٍٓب  ؽزٗ ال رزكوه انزًاوكاد ػهاٗ انناكوح انغًبػٛخ نهً

انَهتخ انًوكيٚخ  لنى ٚكٍ يٍ انًضم يواػبح ؽويخ انًًزإنٍٛ  ػهاٗ القام كفآُى ٔفاق يًزٚاٛبد انْاوٚؼخ  ثالل 

رغخ ػٍ اَزْابه اناؤائؼ؟ روكٓى يؼهًٍٛ فٙ الثٕاة ٔالٍٕاه ٔفٙ انَبؽبد  كٌٔ يواػبح لٚخ ػٕاقت ٕؾٛخ َب

ٔقل ٍجق نهًوؽٕو ثٕنًتٛت لٌ لّبه فٙ كاهٍزّ ئنٗ لٌ قتغ انوؤًٔ ٔرؼهًٛٓب  يٍ فوٛ ركواهْاب لٙاؾذ ياٍ 

اليٕه انًأنٕفخ فخل ان زوح انٍٕاٛتٛخ
45

  ٔنؼام انًزٖا ؼ نكزات انزابهٚـ ًٚاف ػهاٗ كضاوح اناوؤًٔ انزاٙ ػهًاذ 

 .ثجبة انًؾؤق ث بً

م ثلٌٔ عٕاة  ٛبنًب لٌ انًٖبكه انزبهٚقٛخ ٍكزذ ػٍ ئػتبء ر َٛواد نكام ئَٓب لٍئهخ يٍ ثٍٛ لفوٖ  رظ

لٍبنٛت اإلكواِ انزٙ يبهٍازٓب انَاهتخ. ٔيًٓاب ٚكاٍ ياٍ لياو   فاوثٜ انؼًٕثاخ ثبنَاهتبٌ كابٌ انًٖال يُاّ ئٙا بء 

                                                           
38

 ظم هلً لثٙ انٖقٕه يؼهًبص ثجبة انًؾؤق صخصخ لٚبو  -

 7/16  االٍزًٖب -
39

 69ِ   7/38  االٍزًٖب -
40

- َّ َ  1/420 
41

- َّ َ  1/420 
42

 ٔثُٙ فٛواٌ  ٔثُٙ ػٛبٛ انًًٖٕك قجبئم انًَبػهخ  -
43

 ػهًذ ْنِ انوؤًٔ ثجبة انغلٚل ثبنوثبٛ  -
44

 2/644انٚؼٛف   -
45

- 
 

 ثٕنًتٛت  انلهاٍخ انًْبه ئنٛٓب



 

  

 

ٍٛ انْوػٛخ ػهٛٓب  يًٓب ثهرذ يٍ ثْبػخ  ٔاػزجبهْب اػزلاء ػهٗ ؽكبو انٕقذ  ٔيٍ صى ٔعات يؼبيهاخ انًؼبهٙا

ثًله "انغوو" انًوركت َ َّ. ٔيٍ ُْب ررلٔ كم انٍٕبئم انغيائٛخ يْاؤػخ فاٙ انزٖال٘ لٚاخ يؼبهٙاخ  يًٓاب 

ثهغ ّأٌ لٕؾبثٓب. ٔٛجؼبص ٚجًاٗ ْانا اٍازُزبعبص لٔنٛابص فاٙ غٛابة يؼتٛابد ربهٚقٛاخ كاػًاخ ياٍ انًٖاله يٕٙإع 

 انًؾبٔنخ.

ن زااوح انٍٕااٛتٛخ(  ئنااٗ لٌ ٍٔاابئم اإلكااواِ ٔقاال لٕاابة انًوؽاإو ثٕنًتٛاات ثاّاابهرّ  )هغااى لَااّ كاابٌ ٚؼُااٙ ا

ٔانزُكٛم كبٌ انلهً انًًٚو يُٓب ْٕ ًَِ انغوًٚخ ػهٗ عَل "انًغوو"  رنكٛواص نّ ٔنرٛاوِ ثاأٌ انَاهتخ قبئًاخ 

 .ٔيٕعٕكح ٔؽبٙوح ػهٗ انلٔاو

ٌّ فزاوح انًاوٌ انضابيٍ رغًٛغ يقزهف اإلّبهاد انٕاهكح فٙ "ربهٚـ ا -1 نٚؼٛف" ٚ ٚاٙ ئناٗ رأكٛال انًإل: ئ

ػْو ّٓلد ٕواػب يؾًٕيبص يغ انًؼبهٍٙٛ فٙ ٍجٛم روٍٛـ انَهتخ  ٔرٕٛٛل لهكبَٓب فاٙ انًغابل انغروافاٙ  

ٌّ انًراوة قال َؼاى ث زاواد اٍازًواه اَؼكَاذ  ٔنٕ لٌ منك نى ٚكٍ ثبليو انٍّٓٛ  ٛجؼابص ال ٚهراٙ ْانا اناول٘ كإٌ ل

ٍّ "انؾوكبد" انَهتبَٛخ اٍزُ لد انكضٛو يٍ انغٓل انؾوثٙ يقهّ خ انؼلٚل  ئٚغبثبص ػهٗ ؽٛبح انُبً ٔاقزٖبكْى  ٔنك

يٍ انٚؾبٚب ثٍٛ الٛواف انًزؾبهثخ  كًب رأصود انؾٛبح االقزٖبكٚخ ياٍ عاواء مناك  ْٔانا ياب َغالِ فاٙ انزؼهٛاق 

و."سٗاىٖمخمٖاوفٛوِٕ واأل..."  " ٖاِحسرواو ااانًزكوه ػهٗ ثؼ٘ الؽلاس: "

كضوح رؾوكابد ٔراًُخد انَاخٍٛٛ رجاوى ٙاقبيخ انًغٓإك انؾوثاٙ انًجانٔل  ْٔانا ياٍ ّاأَّ لٌ ٚ اوى  -2

رٕعٓبص َؾٕ قًغ انًؼبهٍٙٛ ثروٗ فوٗ انًْؤػٛخ انَٛبٍٛخ نهؾكى  يًٓب كهف منك يٍ صًٍ  ٔثر٘ انُظاو 

 .ػًب رزوكّ يٍ اَؼكبٍبد  فبٕخ ػهٗ يَزٕٖ الهٔاػ

ركٍٕٚ ٕٕهح ّبيهخ ػٍ يبْٛخ انؼًم انزأكٚجٙ نَهتخ انًوٌ انضبيٍ ػْاو ًٚزٚاٙ  ياٍ ثاٍٛ ياب ًٚزٚاّٛ   -3

انوعٕع ئنٗ يقزهف انًُٖ بد نغًغ يب ًٚكاٍ ياٍ انًؼهٕيابد ٔاإلّابهاد انزاٙ قال رَابػل ػهاٗ ركإٍٚ ٕإهح 

انؼًٕثابد انيعوٚاخ انًُزٓغاخ  ػبيخ ّٔبيهخ ػٍ ػخقخ انؾكبو ثبنًؾكٕيٍٛ فخل رهك ان زوح  ٔئيبٛاخ انهضابو ػاٍ 

ٔػخقزٓب ثبنٕاقغ انزبهٚقٙ نهًجبئم ٔانًلٌ  ٔيب ئما كبَذ رهك انؼًٕثبد يغاوك آنٛابد يُ اوكح ال رؼجاو ثبنٚاؤهح 

 .ػهٗ َٓظ ٍهتٕ٘ قبئى ثنارّ رغبِ يقزهف فئبد انًغزًغ

ٌص انًاابكح انزااٙ ثااٍٛ لٚاالُٚب ػااٍ انؼًٕثاابد ثًرااوة انًااوٌ انضاابيٍ ػْااو  كًااب -4 ٔهكد فااٙ كزاابة  ًُٚٛاابص ل

"انٚؼٛف"  ال رإْم انجزّخ انجبؽش نٖٛبغخ فٜٛ َبظى نهًًبهٍخ انزأكٚجٛخ ثبنًروة فٙ ان زوح يٕٕٙع انلهاٍاخ  

ػهٗ يَزٕٖ رتٕه فتٓب انييُٙ  ٔكالالرٓب انوييٚخ  ٔلصوْب فٙ انؾ بظ ػهاٗ يْاؤػٛخ انَاهتخ  ٔؽٚإهْب 

 .انلائى فٙ ٔعلاٌ انُبً



 

   

 

ٌّ ئػبكح رٕ عّٛ انجؾش انزبهٚقٙ َؾٕ قٚبٚب اننُْٛبد  ك ٛم ثزرتٛخ كبفخ انجٛبٙبد  ٍٕاء ٔانْٙء انًإكل  ل

نلٖ يإهفُب لٔ غٛوِ يٍ يإهفٙ انًوؽهخ  ٔنؼًو٘  فٓنا اليو ك ٛم ثوٍى ٕٕهح لقوة ئنٗ انٕاقغ انزابهٚقٙ 

 .نهلٔنخ ٔانًغزًغ انًروثٍٛٛ
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