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طزلغ ٌٌي حليٍحٓش فٓ مُٟوُ  حلـويا حلوئىٓ موه هواا "ظوخد اوخٛوَ حلوئه م وّ حل وُ  

 َّ ن فوٓ ٌوٌح حللمول حلوٌْ ٔلوُى الوّ موخ روٕه حلكخفَٔها ل مٍُٔٔكٓ أكمي ره قخٓو  حللـوَْا حلوٌْ ى

ُا موه ُمىخظَحطوً مور ٍؿوخا حلوئه فوٓ فَؤوخ ٌَُلىويح َمٜوَ   ا كٕوغ ولوخَ 7367-7361ٓىظٓ 

هاا ٌٌح حلزلغ ٍٛي ططٍُ غوَٝ حلـويا فوٓ حلةظوَس حللئؼوشا َموه ٍَحثوً حلٔوخكش حلةكَٔوش فوٓ 

طُوْ حلىٜف حألَا مه حل َن حلٔخرر مَ٘ا رخإلٟخفش الّ حلزلغ فٓ ىَحفر َطلزَٕحص حلظؤلٕف فوٓ 

لٕوش  موخ ٌٌح حلمُُٟ  رخلىٔزش ألكي أفَحى حلـمخموش حلمٍُٔٔوكٕشا ُملوخَلٕه حإلؿخروش موه حألٓوج ش حلظخ

ىَحفوور حلكخطووذ ل ظووؤلٕف فووٓ مُٟووُ  حلـوويا حلووئىٓ  لمووه ُ"ظووذ ٌووٌح حلكظووخد  ٌوول ٌىووخ  طـئووي فووٓ 

 غَٝ حلـيا حلئىٓ  ٌل ُٔلزَّ ٌٌح حلكظخد مه َؿُى ف٠خء ممُمٓ 

 ط ُ  ٌٌي حليٍحٓش م ّ ػاػش ملخٍَ ٍثٕٔش 

ها موه هواا حلملٍُ حألَا  ٔظمؼول فوٓ ط وئ  موخ  لكظوخد وخٛوَ حلوئه م وّ حل وُ  حلكوخفَٔ

 حلظلَٔف رخلكظخدا َحلزلغ فٓ ىَحمٓ طؤلٕةًا "مخ ٌٔ"ٌَخ ُمئلةًُ أكمي ره قخٓ  حللـَْ 

حلملٍُ حلؼخوٓ  ٔ ُ  ٌٌح حلملٍُ م ّ ملخَلش ٍٛي مُُٟ  حلـيا حلئىٓ مر حلىٜوخٍِا 

 ًَلك رلَٝ موظ ف حلمُحٟٕر حلـيلٕش  "خلظؼ ٕغ َحلةيحء َطلَٔف حلُكظذ حلُم ّيٓش 

لغ  كخَلىخ فٓ ٌوٌح حلملوٍُ حلُقوُل م وّ مُٟوُ  حلـويا حلوئىٓ مور حلٍٕوُىا حلملٍُ حلؼخ

َحلٌْ طملٍُ كوُا  و وي حألقوُحا حلٍُٕىٔوش حلظوٓ رٍوخ اقوٌلا فوٓ كو، حألوزٕوخءا ؤون حإلٓوا  لز ٕوش 

 حلئخوخص حألهَِا طلَٔف حلٍُٕى ل ظٍُحس َحللزخىحصا اػزخص وزُس ملمي مه هاا حلظٍُحس 
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حلـوويا حلووئىٓ مووه هوواا "ظووخد اوخٛووَ حلووئه م ووّ حل ووُ  حلكووخفَٔها  ي حليٍحٓووشوظىووخَا رخلزلووغ فووٓ ٌووٌ

رـٍوش أٍَوخٗوُّا كٕوغ طل و   7631لٜخكزً أكمي ره حلة ًٕ قخٓ  ره حل٘وٕن حللـوَْ حألويلٔوٓا حلمُلوُى ٓوىش 

ويلٔٓ إٗن ط َٔزخًا ف َأ م ّ حلٕ٘ن حلة ًٕ حأل"ٕلل حأل 7611حإلٓزخوٕش َحللَرٕشا ػ  طُؿً الّ غَوخ١ش مىٌ ٓىش 

ّْٕٔ احألمظ اا ٍَغ  "ّل ًلكا فبوً طوٕـّـَ حلٍََد الّ حلمغوَد ٓوىش  حلظَؿمش رخإلؿخُساا َأٛزق مظَؿمخً ل  

ط َٔزخًا َطلئيحً الّ مَح"ٖا كٕغ ىهل فٓ هيمش مُالْ ُٔيحن "مظَؿ  7611
1

مىويمخ  7366ا الّ كيَى ٓىش 

ا فظُّؿوً الوّ مكوش (7677زوش حل١ُىٕوش حلـِحثَٔوشا ٍقو  موطو١ُ حللوِ َحلمىوخفرا حلمكظ) اٍ"ذ حلزلَ رىّٕش حللوؾا

حً فٓ ١َٔو، مُىطوً رمٜوَ حلظوٓ ٔزويَ أوّوًُ حٓوظ َ رٍوخ لةظوَس َؿٕوِس ٍّ َمىٍخ الّ حلمئىش مخ
2

ا ُمىوظ اً رلوي ًلوك الوّ 

7361طُوْ مىٌ أَحهَ ٓىش 
3

ا ٌَُ طخٍٔن اطمخمً لظلئل "ظخرً وخَٛ حلوئه 7367  طُفٓ م ّ مخ ٔزيَ رلي ٓىش 

ل ُ  حلكخفَٔه رظُوْا ٌَُ حلكظخد حلٌْ ططَف م ٕىخ حلِحَٔوش حلظوٓ ويٍٓوًُ مىٍوخا أْ حلـويا حلوئىٓا ؿم وش م ّ ح

 مه حألٓج ش حلظٓ للل أٌمٍخ 

 ـ مخ ىَحفر حلكخطذ ل ظؤلٕف فٓ مُُٟ  حلـيا حلئىٓ 

 ـ لمه ُ"ظذ ٌٌح حلكظخد 

 ـ ٌل ٌىخ  طـئي فٓ غَٝ حلـيا حلئىٓ 

 َؿُى ف٠خء ممُمٓ  ـ ٌل ٔلزَّ ٌٌح حلكظخد مه

                                                           
 حلظُؿًٕ هاا اوـخُ ٌٌي حليٍحٓش * أط ي  رخل٘كَ الّ حألٓظخً ر ٔ  حلظخٍٔن رـخملش مىُرش أ  ٓخمٓ حلزَقخَْ حلٌْ قّي  لٓ 

1
ا ٔ ُا  اَرلي أن َلٕىخ الّ مئىش طُوْ كٍَٓخ هللاا ١ ذ مىوٓ أهُووخ َكزٕزىوخ فوٓ هللا حلمئلوف ل كظوخد أن أطَؿموًُ موه 7677ـ حوظَ حللـَْا موط١ُ ٍق  

 حلٔ طخن أكميا  حل ٔخن حللـمٓ الّ حللَرٕشا ألوً م   أوٓ رمئىش مَح"ٖ "ىض طَؿمخن حلٔ طخن مُالْ ُٔيحن ره

2
 7363ـ ول   أوً "خن فٓ مَٜ مىٌ ٓىش 

3
ـ طُٛ ىخ الّ ٌٌح حالٓظىظخؽ رخمظزخٍ أّن ر خءي رمَٜ "مخ ُٔئ"ي ل  ٔكه اال رىٕش اطمخ  ُموظٜوَ حلَك وشا فوبًح "وخن اطمخموً لٍوٌح

 
 7361ٓوزظمزَ  71حلموظٜوَ فوٓ 

 فٌلك ٔلىٓ أوً غخىٍ مزخَٗسً رلي ٌٌح حلظخٍٔن 
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 انكتـــــاب تمذٍى -1

"ظخد وخَٛ حلئه م ّ حل ُ  حلكخفَٔه ٌُ مزخٍس مه موظَٜ لَك شا حوظٍّ مه طؤلٕةوً حللـوَْ رمٜوَ 

7361ٓىش 
4
(ا أّمخ حلىٔوش حلظٓ رؤٔئىخ َحلظٓ ٔمكه أن ؤمٍٕخ ارخلىٔووش 611176)موط١ُ مكظزش حألٌَُ ٍق    

حلظُؤٕشا
5
ؤوش ملّيلش فٍٕخ اٟوخفخص موظ ةوش ٔ وُا  اَأُٔوي فوٓ ٌوٌي حلىٔووش موخ لوْٕ ٌوُ فوٓ حلىٔون حلظوٓ فٍٓ  

 ( 731ا 7111ٙرمئىش طُوْ )حللـَْا  7367ُ"ظزض قز ٍخاا ف ي "خن حالوظٍخء مىٍخ ٓىش 

ّٔ  حللـَْ مئلةًُ ٌٌح الّ م يمش َػاػش مَ٘ رخرخًا ُموظ ةش مه كٕوغ حلطوُا َحلمُحٟوٕرا كٕوُغ ُٔمكوه  ق

  ٕٔ  ٌٌي حألرُحد الّ ػاػش أقٔخ  ط

مه حلزخد حألَا الّ حلزخد حلؼخلغ  موه غَوخ١وش الوّ موَح"ٖا طلويع فوٓ ٌوٌح حلـوِء مّموخ َقور لوًُ فوٓ  -

 غَوخ١ش َقٜش ٌََرً الّ مَح"ٖ 

 مه حلزخد حلَحرر الّ حلزخد حلؼخوٓ مَ٘  حلُمىخظَحص مر حلىٜخٍِ َحلٍُٕى  -

 خص حلطةُلش فٓ حألويلْ حلزخد حلؼخلغ مَ٘ َحألهَٕ  ً"َٔ -

لٕووظ  رلووي ًلوك "ظخرووًُ رموخ ٔمكووه أن ؤومًٕ ام ل ووخًا طلووض مىوُحن امُحٌووذ حلؼوُحداا َقووي حطّزور فووٓ ٌووٌح 

حلظزُٔذ مٔخٍحً "ََوُلُؿٕخًا ٔزيأُ رخلٍََد مه غَوخ١ش الّ مَح"ٖ َمىٍخ حلَك ش الوّ فَؤوخ فٍُلىويح ػو  حللوُىس 

ىّٕش حللؾا فخلمٍََ فٓ ١َٔ، حللُىس رمَٜا ػ  حالوظٍخء رظُوْ  الّ مَح"ٖ فخلوََؽ ولُ ٓا ٍَ"ُد حلزلَ ر

ّٚ لغووش حلكظخرووش فظزوويَ فووٓ حلغخلووذ لغووش ٓووٍ ش طظٔوو  رغٕووخد حالٓووظطَحىحص َحلمةّومووخص حلزاغٕووش حلظووٓ  أّمووخ فٕمووخ ٔووو

طُُٛف رٍخ "ظخرخص ط ك حلةظَسا ٌَُ مخ ٔمكه أن وةَٔي ر٠ٕ، حلُقض حلٌْ ٟغ٢ م ّ حلكخطوذ ١َزٕلوش حلكظوخدا 

ْ أوًُ اموظَٜا َٔمٓ الّ حالهظٜخٍ ال حلظةوٕ  َحالٓظطَحىا َ"ٌلك رو ةٕش حللـوَْ حلؼ خفٕوش  حلمَحَكوش روٕه أ

ط َٔزخً حػىظخن َػاػُن ٓىشا فكّل ٌٌي حلٔىُحص ا ىحٍ حإلٓا  َحللخل  حلمٕٔلٓ حلٌْ مخٕ فًٕ ٍىكخً ٌخّمخً مه كٕخطً

َّ ىَن أن طظَ  أػٌَخ فٓ ١َٔ ش "ظخرظ  ً َمىٍـٕش طةكَٕي ال ٔمكه أن طم

                                                           
4

أروُ ظزوٓا حلمئٓٔوش -ا ىٍحٓوش َطل ٕو، كٔوخ  حلوئه ٗخٗوٕشا رٕوََصَاصز انذٍٍ عهي انموو انكاارزٍٍ (الٌٍي حلىٔوش  حللـَْ )أكمي ره قخٓ  ـ حوظَ طل ٕ ىخ

 )طلض حلطزر(  1176ىحٍ حلُٔٔيْا  -حللَرٕش ل يٍحٓخص َحلىَ٘

5
َحلظل ٕو، حلوٌْ ؛ 7111رٕوََصا ىحٍ حلكظوذ حلل مٕوشا ا انكاارزٍٍ َاصز انذٍٍ عهي انمووطلض مىُحن   أكمي كٔه رٔؾـ ٌٓ حلىٔوش حلظٓ حمظميص فٓ طل ٕ، 

ا رٕوََصا حلمئٓٔوش حللَرٕوش ل يٍحٓوخص 1613-1611يختصاز رحهاح اناا اب  ناي نمااب انحثااب  رحهح أرولااً انَذنياٌ:قخ  رً ملمي ٍَُق طلض مىُحن  

 1116َحلىَ٘ا 
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 دواعٌ انتأنَف كًا ٍذكزها انــكاتة -2

مه حألٓزخد حلظٓ ىفلض حللـَْ لظؤلٕف "ظخروً وخٛوَ حلوئه م وّ حل وُ  حلكوخفَٔها ٔوٌ"َ فوٓ حللئوي موه 

اكويع  حلمُحقر أوًُّ مىيمخ ٍؿور الوّ موَح"ٖ موه ٍك ظوً الوّ رواى حإلفوَوؾ )فَؤوخ( َرواى حلةامىوك )ٌُالوويح(ا

ووُيُ م ووّ حلظووؤلٕف فٍٕووخ حلكؼٕووَ مووه حإل هووُحنا مووه حللكخٔووخص َحلمىووخظَحص حلظووٓ َقلووض لووًُ فووٓ ط ووك حلَك ووشا فل٠ 

(ا اال أوًُ ل  ُٔـذ ٌٌح حألمَ اال رلي مخ ٔ خٍد حألٍرر َم٘ؤَه ٓوىشا مىويمخ ١ زوًُ مىوً 3ا 7111ٙ)حللـَْا 

حلٕ٘ن حألؿٍٍُْ حلمخلكٓ
6
ٌٍ فٓ ١َٔ، مُىطً مه حللؾ رمَٜ  ٌٌي حالٓظـخ  رش ططَف حللئي مه حألٓج ش ٌَُ مخ

حلظٓ ٓىلخَا حإلؿخرش مىٍخ فٓ ٌٌح حللملا ف مخًح حوظظَ حللـَْ "ّل ٌٌي حلٔوىُحص لظوئَه ٍك ظوً  َلموخًح ىَوٍوخ 

 فٓ ًلك حلِمه رخلٌحص  

ُٔـٕزىخ حللـَْ مه حلٔئحا حألَا ارؤوً ل  ٔظة، حللملاا أْ َُٔؿر حألمَ ل  يٍ أَ ل ظََلا ٌَٓ اؿخرش 

ىلش "ؼَٕحًا فىله وظٔخءا مه حلظََل حلظٓ ٓوملض لوًُ رخلظوؤلٕف فوٓ مُحٟوٕر موظ ةوش "موخ ُٔ٘وَٕا فوٓ ال طزيَ ُم 

كووٕه لوو  طٔوومق لووًُ رخلظووؤلٕف فووٓ مُٟووُ  حلَك ووشا ٍغوو  حلط زووخص حلمظلوويىس مووه حألٛوويقخء مووه ىحهوول حلمغووَد 

َهخٍؿٍخ
7

ٕوخا لو  ٔط وذ موه   "موخ ؤوظغَد "وٌلك أّن موُالْ ُٔويحنا ٌَوُ حلوٌْ ُموَل رُللوً رخلكظوذ َحلـغَحف

مظَؿمً أن ٔئلف فٓ مُُٟ  حلَك شا ٌَُ حلٌْ " ةًُ رٍخا ف لل ٌٌح مه حألٓزخد حلظٓ ؿل ض حللـَْ ٔظَحهوّ 

فووٓ طووئَه ٍك ظووً أَ كظووّ ٔلوويا مىٍووخا الووّ أن ؿووخء ١ ووذ حلظووئَه مووه ٗووٕن اؿ ٕوولاا ٌووُ حألؿٍووٍُْا ٔ ووُا 

 قطخٍ َحلز يحنا (  اٌُ حللامش حلٍَٕ٘ م مًُ َػىخإي فٓ حأل3ا 7111ٙحللـَْ )

َ"مخ ٔئ"وي  -ٍرمخ ٔكُن ١ ذ حألؿٍٍُْ أكي حألٓزخد حلظٓ ىفلض حللـَْ لظئَه ٍك ظًا اال أوىخ ولظ ي 

أّن حلظؤلٕف فٓ مُُٟ  حلَك ش َمه مه ٍَحثٍخ حلُموظَٜ مَطز٢ رخلِمها رملىّ أّن حللـَْ حلٌْ "خن  -حلكخطذ

ّ  فَٟوخً أٍ"وخن حإلٓوا  ر ٕخموً روخللؾ لو  ٔزوَ، لوًُ اال حلـٍوخىا ٔز غ مه حللمَ كٕىٍخ أٍرلخً َٓزلٕه ٓىشا َحلوٌْ أطو

ٌَُ ٔلظزَي أكي ٌٌي حألٍ"خن  ٔ وُا فوٓ هخطموش طَؿمظوً لكظوخد حللوِ َحلمىوخفر ل مـخٌوئه فوٓ ٓوزٕل هللا رخلمويحفر 

م ووّ    اَحم وو  أّن حلـٍووخى ٍ"ووٌه مظووٌٕ  فووٓ حإلٓووا اا َاًح "ووخن حلووَىّ (7677حلمكظزووش حل١ُىٕووش حلـِحثَٔووشا ٍقوو  )

حلىٜخٍِ مه أٗكخا حلـٍخى ٌَُ مخ أ"يي لًُ قخٟٓ حلمٔ مٕه فٓ مَح"ٖ احللامش حلوَٕ مّٕٔ ره مزي حلوَكمه 

حلٔكىٓا حلٌْ قخا لًُ  ااّن حلـٍخى ٔكُن رملخٍرش حلكةخٍ َرخلَى م ٍٕ  فٕمخ ٔ ُلُن موه حلكوٌد فوٓ ىٔىىوخ َىٔوىٍ ا 

                                                           
6

رمٜوَ َطوُفٓ فٍٕوخ ٓوىش  7661ؿٍٍُْ مليع َف ًٕا ٗوٕن حلمخلكٕوش فوٓ مٜوَي َلوي ٓوىش ـ ٌُ حلٕ٘ن م ٓ ره ملمي حلميمُ ُٔه ره حلٕ٘ن مزي حلَكمه حأل

7366 

7
 ويحن َقوخا ـ ٔظليع حللـَْ مه ٛئ ً أكمي ره أكمي رخد حلُٔىحوٓ مه طىزكظُ َحلٌْ ٛخٍص لً ملً مَحٓاصا فلخطزً مىيمخ ٓومر أووً ُحٍ حلكؼٕوَ موه حلز

 761ا مٜيٍ ٓخر،ا ٙ َاصز انذٍٍ لً  اقَٜص كٕه ل  طكظذ "ّل مخ ٍأٔضاا حللـَْا
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طؤلٕف حلَك ش حلظٓ ٌٓ أٓخّ حلموظَٜ ُٔكُن طظمش  (ا فبنّ 7677َفَكض رٌلك اً ؿخٌيوخ ملٍ ا )موط١ُا ٍق  

 إلٓا  حللـَْا حلم٘كُ  فًٕ ىَمخً رخمظزخٍي مٍُٔٔكٕخً 

ٌٓ حألٓزخد حلظٓ ُٔٔقٍخ لىخ حلكخطذا لظزَٔوَ أهوٌي ل ك موش فوٓ حلٔوخكش حللخموشا رملىوّ حألٓوزخد حلظوٓ  ٌٌي

زُلش ؤزٕخًا اال أوٍخ ال طك٘ف رٍُٜس "خم ش ك٠ظًُ م ّ طؤلٕف "ظخد وخَٛ حلئه  ٍَغ  أّن ٌٌي حألٓزخد طزيَ م 

مووه حلوويَحفر حلل ٕ ٕووش لٔووٕخق طووؤلٕف ٌووٌح حلكظووخدا ٌَووُ حألمووَ حلووٌْ ٓووىلخَا حلظُٛوول الٕووً مووه هوواا ملخلـظىووخ 

لمُُٟ  حلـيا حلئىٓا حلٌْ َؿي لىةًٔ مكخووشً ٌخموش "موخ ٓوىَِ فوٓ حللوخل  حلةكوَْ ل  وَن حلٔوخرر م٘وَ  فموخًح 

حلةظَس حللئؼش  ٌَل ظٍَ طـئي فٓ ٌٌح حلىُ  مه حلكظخرش أ  أوً طكوَحٍ لموخ قٕول موه قزول   ُٔمِٕ حلـيا حلئىٓ فٓ

أٓج ش ٓىلخَا حإلؿخرش مىٍخ مه هاا طظزلىخ لألغَحٝ حلـيلٕش حلظوٓ ١َكٍوخ حلكخطوذا فوٓ ملخَلوش ىحثموش ل زلوغ 

طل ٕ ٕوشا وَموٓ موه ٍَحثٍوخ مه حلـّيس فٓ ٌٌي حألغَحٝ َم خٍوظٍخ رموخ ُ"ظوذ موه قزولا موَف ٕه "وّل ًلوك رلم ٕوش 

 حلظلَل م ّ حلٕٔخق حلٌْ ُٔلزَّ مىً ٌٌح حلكظخد 

II

ٍغ  أّن حلـِء حأل"زَ مه "ظخد وخَٛ حلئه "خن موٜٜخً ل ـيا حلئىٓا فبّن ميىحً ٌخّمخً مه ٛةلخطً ل  

ش حلكظخدا أْ أوًُ ُموظَٜ ل َك ش حلظٓ قخ  رٍخ ططَف ٌٌح حلمُُٟ  ال مه قَٔذ َال مه رلٕيا ًَلك وظَحً لطزٕل

ا ٌَُ مخ ٔلُى "ٌلك الّ ١زٕلش حلـيا حلئىٓ حلمطََف فٓ ٌٌح حلكظخدا فٍوُ 7376َ 7377حللـَْ رٕه ٓىظٓ 

ؿيا مىخظَحطٓ ٗةُْا َرمخ أّن حللـَْ حطزر فٓ موظَٜي مٔخٍحً "ََوُلُؿٕخً ٌُ حلمٔخٍ وةًٔ حلوٌْ حطزلوً فوٓ 

(ا لظىط و، موه 63ا 7111ٙ  الّ رواى حلةوَوؾا لوه ٔكوُن اال فوٓ حلزوخد حلَحرور )حللـوَْا ٍك ظًا فبّن احل يَ

ٌىووخ  حلمىووخظَحصا َحلظووٓ موويىٌخ ُٔ ووخٍد ٓووزلخً َم٘وؤَه مىووخظَس
8

ا ٓووىلظمي فووٓ ط ٔووٕمٍخ م ووّ أٌمٕووش حلغووَٝ 

 حلمظـخىا فٓ ٗؤوً 

 انتثهَث -1

 خ١ حالهظال حألٓخٓوٕشا روٕه موه ٔ وُا  ُٔلظزَ حلظؼ ٕغ مه حألغَحٝ حلٍخمش فٓ حلـيا حلئىٓا فٍُ مه و

اقل ٌُ هللا أكي هللا حلٜميا
9

ا َرٕه مه ٔ ُا فٓ حإلوـٕل  ارخٓ  حألد َحالروه ٍََف حل ويّ الوً َحكوياا فلوُا 

                                                           
8
 ـ حوظَ حل خثمش حلكخم ش ل مىخظَحص َطٜىٕةٍخ فٓ هخطمش ٌٌي حليٍحٓش  

9
ـ حل َآنا ٍُٓس حإلهاٙ 
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ا 7113ٌوؤٌه حلمةٍووُمٕه ل ظُكٕووي حإللٍوووٓ أُػٕووَص حلمـووخىالص حللىٕةووش روووٕه حلمٔوو مٕه َحلمٔووٕلٕٕه )حل٘وووَفٓا 

ٙ711 ) 

ك٠ٍُ حلظؼ ٕغ "غَٝ أٓخٓٓ فٓ حلمىخظَحص حلظوٓ هخٟوٍخ حللـوَْا َحلظوٓ "وخن فٓ ٌٌح حإل١خٍ وةٍ  

أَلٍخ مر مخل  حٓمً اأَرَصا
10
ا 7111ٍَحٌذ رمئىش رخٍْٔا َ"خن حلمزخىٍ لطَف ٌوٌح حلمُٟوُ  حللـوَْ ) 

( حلٌْ حٓظلمل فٓ ؿيلً ُكــخً م  ٕش قخثمش م ّ حلمىط، َحل ٕوخّا ٔ وُا  اَم وّ ٌوٌح حل ٕوخّ   ا  "وٌلك 61ٙ

خٍ م ّ ٌٌح حألٓخّ وةًٔ أْ حللـخؽ حلل  ٓ فٓ مىخظَطً كُا حلمُُٟ  وةٔوً مور حللوخل  حلٍُلىويْ اطُموخّ ٓ

أرٕىخّا رمئىش الٔين َحلَحٌذ فٓ مَٜا ٌَُ مخ ٔئ"ي طؤػَ حللـَْ رخلكظخرخص حلـيلٕش حلظٓ ُ"ظزوض قز وًا َحلظوٓ 

 ( 161ا 7113ٙ)حلَ٘فٓا  "ؼَٕحً مخ ك٠َ فٍٕخ طُظٕف حٖلش حلمىط ٕش "خل ٕخّ َرٌَخن حلو ف

"مخ "خن حلُمـخىلُن الّ كيَى حل َن حللخَٗ مط لٕه ا١امخً َحٓلخً َىقٕ خً َمزخَٗحً فٓ "ؼَٕ مه حألكٕخن 

(ا فبّن حللـَْ رخمظزخٍي قي مخٕ موخ ُٔ وخٍُد 163ا 7113ٙم ّ وظَٔش حلطَل حلُم خرل فٓ حلظؼ ٕغ )حلَ٘فٓا 

ا أْ حللخل  حلمٕٔلٓا ال رل مه حلُمَؿق ؿيحً أووًُ موخٕ ١ٕ وش ط وك حلٔوىُحص حػىظٕه َػاػٕه ٓىش فٓ حلـٍش حلُم خر ش

"مٔووٕلٓا أمووَ ٔظـىووُذ حللـووَْ حللووئغ مىووًُ ٍغوو  أّن رلووٞ حإلٗووخٍحص اطة٠وولًُاا هخٛووشً مىووي كئؼووً مووه 

طةخٛووٕل حللزووخىحص حلمٔووٕلٕشا كٕووُغ ٔزووُيَ أ"ؼووَ ا١امووخً م ووّ وظَٔووخص حلىٜووخٍِا ٌَووُ مووخ ٔظٍووَ فووٓ حٓووظلمخلً 

ٕل فٓ حلَّى م ّ م ُالص حلَحٌذ حلمَْٜ فٓ حلظؼ ٕغ  ٌٌي حالٓظَحطـٕش حلظٓ َان حٓظلم ٍخ حلمـخىلُن قزول حإلوـ

حللـَْا فبوٍ  ال ٔزيَن مظمكىٕه مىٍخ طمكه حللـَْا ٌَُ مخ طلكًُٔ حقظزخٓخطًُ حليقٕ ش م وّ غوَحٍ  اأ٠ٔوخً فوٓ 

 (  766ا 7111ٙظٕه لمظٓا )حللـَْا حإلوـٕل مخ ٔىٔذ لمخ ق ض ل َحٌذ   قخا فٓ حلةٜل حلٔخرر َحلٔ

مه ُحَٔوش أهوَِ َاًح حمظزَووخ أّن حلوطوخد مُّؿوً رخألٓوخّ ل مٔوٕلٕٕه حلـويى
11
أْ حلمٍُٔٔوكٕٕها فوبّن  

 حٓظلمخا حإلوـٕل فٓ حللـخؽ حلـيلٓ ال ٔزيَ ُمٔظغَرخً وظَحً ألّن ميىحً ٌخّمخً مه ٌئالء "خن مخٍفخً رمخ ؿخء فًٕ 

فٓ كـخؿً كُا حلظؼ ٕغا ف وي هوظ  اكويِ مىخظَحطوً كوُا ٌوٌح حلمُٟوُ   لجه حٓظلمل حللـَْ حإلوـٕل

رآٔوش قَآوٕوش
12

ا ٌَووُ أموَ ؿئووي م وّ حمظزوخٍ "مووخ ٔئ"وي مزووي حلمـٕوي حل٘وَفٓا حلغٕووخد حلمط و، فووٓ ؿمٕور حلووَىَى 

حإلٓامٕش م وّ حلىٜوخٍِ الوّ وٍخٔوش حل وَن حللخٗوَ لآظ٘وٍخى روخل َآن لويكٞ م ٕويس حلظؼ ٕوغ حلمٔوٕلٕشا فوخلةه 

ََ حلُمـخىلُن فخثيس مه ٍَٗ ٓاف غَٕ ُماث  حل ـيلٓ ٔ ظ٠ٓ طوَٕ أم٠ّ حألٓ لش لظزكٕض حلوٜ  َافلخمًا ف   ٔ

                                                           
10
 ا ١زٕذ َمٔظَ٘ق َىر ُمخٓٓ فَؤٓ (Etienne Hubert)ـ اطٕخن ٌُرخٍص 

11
 لظمٌِٕٕ  مه حلمٕٔلٕٕه حل يمخء  7311ٓىش  ـ حلمٕٔلُٕن حلـيى  ٌٓ طٔمٕش أ١  ٍخ حألٓزخن م ّ حلمٍُٔٔكٕٕه قزل ١َىٌ 

12
 ٔ ُلُن اال "ٌرًخ(  )َٔىٌٍ حلٌٔه قخلُح حطوٌ هللاُ َلًيح مخ لٍ  رً مه م   َال ٖرخثٍ  "زَُص " مش طوَُؽ مه أفُحٌٍ  ان 6حل َآن  ٍُٓس حلكٍفا آٔش   -
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(  رٌٍح حلملىوّ ال ٔمكىىوخ أن 166ا 7113ٙمخ ىح  حلىٜخٍِ ال ُٔلُن حل َآن حلمىِلش حإللٍٕش حلَفٕلش )حلَ٘فٓا 

"مووخ أ"وويوخ ٓووخر خً مُّؿووً رخألٓووخّ الووّ حلـزٍووش وةٍوو  حٓووظلمخا حللـووَْ ل  ووَآن فووٓ كـخؿووً اال م ووّ أّن "ظخرووً َ

 حليحه ٕش 

ُمَحَكووش حللـووَْ ٌووٌي رووٕه حٓووظلمخا حلل وول َحلى وول ٓووُحًء مووه حإلوـٕوول أَ حل ووَآن فووٓ حللـووخؽ حلُمظل وو، 

رخلظؼ ٕغا َرٕه حلى ل حلُقخثلٓ ل مىخظَحص َحلِٔخىس م ٍٕخا ٕٓظيّم  َٕٓظٍَ أ"ؼَ فٓ حألغَحٝ حلـيلٕوش حألهوَِ 

 ٌٌح حلكظخد  حلظٓ ؿخءص فٓ

 تـأنَه عَيـــي 2-

اًح "خن غَٝ حلظؼ ٕغ مه حلمُحٟوٕر حألٓخٓوٕش فوٓ ُمـوخىالص حللـوَْ مور حلىٜوخٍِا رخمظزوخٍي ُٔ٘وكل 

أٓخّ حهظال ؿٌَُْ رٕه حإلٓا  َحلمٕٔلٕشا فبّن طؤلًٕ مّٕٔ ال ٔ ّل أٌمّٕوش ؿيلٕوشا ال رول حمظزوَي حلُمـوخىلُن 

ٔ ُا حلـخكع  اككٓ مه حلىٜخٍِ أوٍ  قخلُح  احلمٕٔق حروه هللاا َقوخا  احلكإٓكُٕنا مه اأٗىرا حالمظ خىحص 

طلخلّ  اقخلض حلىٜخٍِ حلمٔوٕق حروه هللاا
13

ٓأ موه أن ألةوع رلوَل مّموخ ٔ ُلوُنا  َّ موه حلٔومخء أكوذ  الو ا ألْن أُهو

 ( 616ا 7113ٙ)حلَ٘فٓا 

ّْ ٗوكل موه ٌٌي حللٔخٕٓش حلظٓ أريحٌخ حلـخكع فٓ حلظلخمل مر ٌٌح حلمُٟوُ  ال طظٍوَ م ىوي حللـوَْ روؤ

حألٗكخاا فةٓ ٍّىي م ّ قُا طخؿَ فَؤٓ رمئىش ٍَن أّن مّٕٔ حروه هللاا ٔٔوظلمل أرٕخطوخً ٗولَٔش ؤوزٍخ ل  خٟوٓ 

وش ٗولَٔشا فوٓ ٍّىي م وّ  ـّ س حلُكٕويس حلظوٓ ٔٔوظلمل فٍٕوخ اُك َّ مٕخٝا ٌَُ أمَ ؿئي َوخىٍا فظ َٔزخً ٌٌي ٌٓ حلمو

ا 7111ملَفش حلـٕيس ل طَل حلم خرل رخل غش حللَرٕشا ٔ ُا مىً حللـوَْ )حلىٜخٍِا ٌَُ مخ ٔمكه أن وةَٔي رخل

 (  اَلطُا مكؼً رزاى حلمٔ مٕه "خن ٔلَل حللَرٕش غخٔشًا 63ٙ

ُ  مه أٓ لظً حللـخؿٕش رلٔذ حلطَل حلم خرولا فوبًح "وخن  ُّ رٌٍح حلملىّ ٔمكىىخ حل ُا اّن حللـَْ "خن ٔى

وش م  ٕوش فوٓ مىخظَطوً مور أكوي  قي حٓظلمل حل٘لَ فٓ ٍىي م ّ مٕٔلٓ مخٍل ـّ رخللَرٕشا فبوًُّ ٔلُى الٓظلمخا ك

حلَؿخا رمئىش رٍُىَا فةٓ أٓ ُد كوُحٍْ أٍٓوطٓ قوخث  م وّ حلٔوئحا َحلـوُحدا حٓوظطخ  حللـوَْ "موخ ٔ وُا 

( أن ٔـلل ٌوٌح حألهٕوَ ٔ وُا  ال لخٟؤَه موه حلىٜوخٍِ أن ٔ٘وٍيَح م ٕوًا أوّوًُ وٜوَحوٓ 13-16ا 7111ٙ)

ىٔىٍ  فٓ ٍَمشا َمر ًلك أقُا اّن ٌٌح حلكا  حلٌْ قخلوً حلمٔو   فٕوً "وا  مظوٕ اا "واٌ  مظوٕ   ٔئمه ركل مخ فٓ

ا مَسًا فٓ كٕه أّن حللـش حلظوٓ حٓوظلم ٍخ حللـوَْ فوٓ وةوٓ ألٌُّٕوش  َّ ٍرمخ رخلىٔزش الّ ٌٌح حلُمـخىا حلٌْ ٓملً أ

                                                           
13

 1ـ حل َآنا ٍُٓس حلظُرشا آٔش 
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ٌٍ "ٌلك  م وّ ه و، مٕٔوّ موه غٕوَ أٍدا ٌوٓ كـوش مّٕٔ َحل خثمش م ّ أّن مه ه ، آى  َكُحء رغَٕ أٍد َأٍ  قخى

اُمٔظٍ كشاا حٓظلم ٍخ أغ ذ حلمـخىلٕه حلٔخر ٕه م وّ غوَحٍ حلطزوَْ حلوٌْ ٔ وُا  افوبن ق وظُ  الٍوخً للـٕوذ مُلويي 

َٗؤوًا ف ْٕ مُلييُ َ"ُوًُ أمـذ موه "وُن آى ا فوا أّ  لوًُ َال أداا "موخ ٔ وُا حلـوخكع  اان "وخن حلمٔوُٕق اوموخ 

ٍَ َأوؼووّ أكوو،  رووٌلكا  )حل٘ووَفٓا ٛووخٍ حرووه هللا ألّن هللا ٍَا فووآىُ  َكووُحء اًح "خوووخ مووه غٕووَ ً"وو  ه  ووًُ مووه غٕووَ ً"وو

 (661ا 7113ٙ

ش "خن ُم  يحًا فبّن ١َٔ ش مًَٟ لٍخا أْ حألٓو ُد حألٍٓوطٓ حل وخث  م وّ  ـّ ٍغ  أّن حللـَْ فٓ ٌٌي حلل

ظَحصا فبوّووًُ ٔلكووْ ٍرمووخ حلٔووئحا َحلـووُحدا حلووٌْ َان فَٟووظً ٟووٍََسً ١زٕلووش حلـوويا حلووٌْ هخٟووً أْ حلُمىووخ

ح١امووًُ م ووّ حلكظخرووخص حلة ٔووةٕش حلُٕوخوٕووش ر٘ووكل مزخٗووَ أَ مووه ١َٔوو، حلكظخرووخص حللَرٕووش حلكآووكٕش حلُملظِلٕووش 

 هُٜٛخً 

س ٓواكً حللـوخؿٓ رلٔوذ حلطوَل حلُم خرولا فةوٓ كوٕه أوّوًُ  َّ "مخ ً"َوخ ٓخر خً ٔظوَٕ حللـَْ فوٓ "وّل مو

ً كُا حلمُُٟ  وةًٔ فٓ ؿيحلً مور ٍحٌوذ فوٓ مٜوَا ف وي أٟوخل الٕوً حٓظلمل حألٓ ُد حللـخِؿٓ حلل  ٓ وةٔ

كـشً و  ٕش ُمٔظمّيس مه حإلوـٕل فٓ ا١خٍ ُملخٍٟش حلوٜ  رٔاكًا ٌَُ أٓو ُد لو  ٔزظيموًُ "خطزىوخ رول ٓوز ًُ الٕوً 

ا 7113غخلزٕش حلُمـخىلٕه حلٌٔه "خوُح ٔلخَلُن رىخء ٍىَىٌ  فٓ وةٓ ألٌُّٕش مّٕٔ موه حإلوـٕول وةٔوً )حل٘وَفٓا 

ش و  ٕش فٓ رىخء م  ٓ ٔظـخَُ حالٓظٍ٘خى الوّ حلظةٔوَٕ 616ٙ ـّ (ا اال أّن مخ ٔلٔذ ل لـَْ ٌىخ ٌُ اقُلزظًُا لل

فخلظؤَٔوولا أْ رىووخء وظووخثؾ م ووّ حلُم ووّيمخصا ف ووي حوط وو، مووه هوواا حالطةووخق موور حلَحٌووذ م ووّ أّن احإللووًا ٔظٜووف 

أّن مٕٔوّ ؿخٌول ل ٕوخ  حلٔوخمش فوٌلك ٔىةوٓ مىوً ٛوةش  رخلل     فٓ "ل مخ "خن َمخ ٔكوُناا فوبًح ػزوض فوٓ حإلوـٕول

 حإللً 

ش وةٍٔخ ط َٔزخًا َلكه رظةٜٕل أ"زَ حٓظلم ٍخ حللـَْ فوٓ ؿيحلوً مور أكوي حلٌَزوخن حلمٔوـُوٕه  ـّ ٌٌي حلل

سا رخمظزوخٍي ؿويالً مكظُروخً قخثموخً م وّ حلُمَحٓو ش  َّ فٓ مَح"ٖا َللل ٌٌح حلظةٜٕل ٔلُى الّ ١زٕلش حلـويا ٌوٌي حلمو

ةُٔخً "مخ ٌُ حللوخا فوٓ حلمىوخظَحص حلٔوخر ش  ٍَغو  "وّل ًلوك فوبّن ٌوٌح حلظةٜوٕل لو  ٔ٘وزر حللـوَْ حلوٌْ َلْٕ ٗ

ٔلَٝ م ّ حل خٍة طةخٕٛل أهَِ ٔ ُا  اَؤِي فٓ ٌٌح حلملىّ ٕٗجخً مخ طوٌ"َص ٌول "ظزظوً فوٓ حلزوَحءس أ  الا  

 (761ا 7111ٙ)حللـَْا 

ش مٕٔوّا َان "وخن مَطزطوخً "موخ ً"َووخ ٓوخر خً رطزٕلوش اّن ٌٌح حلظةٜٕل فٓ حلَّى م ّ حلَحٌذ كوُا آُلٌُّٕو

حلُمىخظَس أْ أوٍّخ ُمَحٓ شا فٍُ ُمَطز٢ "ٌلك رخإل١وخٍ حلمكوخوٓ لٍوٌح حلـوياا فوبًح "وخن حلـويا فوٓ حلموَحص حلٔوخر ش 

َفٓ أغ ذ حألكٕخن قي كٜل فٓ ىحٍ حلىٜوخٍِا حللخمول حلوٌْ ؿلول حللـوَْ ُم ظ٠وزخً فوٓ اؿخرخطوً ملطوخص فوٓ 

ٍّىيُ م ّ ٌٌح حلَحٌذ "خن فٓ ىحٍ حإلٓا ا ٌَُ مخ ؿل ًُ ُمظـَىحً مه "ل حالكظٕخ١خصا ُمٔظة٠ٕخً فٓ  ٍىَىيا فبنّ 
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ٍَ رملوخ"  حلظةظوٕٖ  ٌوٌح حل٘ولٍُ روخلوُل ٔئ"ويي  ٍّٓ ُمظلٍٜذاا أَ ُكك  ٍحٌذ ُمظؤػ "امًا ال ٔوّ٘ ػٍُس امٕٔل

ٌُا مىويٌ اا ( رخل ُا  اَمٍمخ قَٜص مه حلوُل أَ حل11ا 7111ٙريحٔشً حللـَْ ) ّٓ حلو ـِ  فكخن ٔىوِا م و

 ػ  ٔىةًٕ رخالىمخء رؤوًُّ طـخَُيُ فؤٛزق ٔ ُا لُمـخىلًٕ امخ ال ٓملُي مه ُمٔ ٍ  ق٢ا 

 لل ىخ ٔمكه أن وةٍ  ٌٌح حالىمخءا م ّ أوًُّ ُملخَلش مه حللـَْ أن ُٔ وّي  وةٔوً ل  وخٍة فوٓ ٛوٍُس حلةوخطق

حلٌْ ٔـخٌيُ 
14
هللا م ٍٕ اا فٕ وّي  لوً حلُمىٍِموُن فوََٝ حلطخموش فوٓ ٗوكل حلىٜخٍِ فٓ ُم َ ىحٌٍ ا أَىَٜي  

ٌٍخ  َّ مَٝ هيمخطٍ ا ٔ ُا  أ ُلُن لٓ  ان حكظـض مىخ ٕٗجخً و ٠ً لكاا ٌٌي حلٍُٜسا أْ ٍُٛس حلُمىظَٜ "

س َمر حللئي مه حأل١َحل ٓوُحًء "وخوُح أٗوخٛوخً موخىٕٔه أَ كظوّ ق٠وخس َّ حللـَْ أ"ؼَ مه م
15

رّموخ حٓوظـخرش  ٍُ ا 

ًحطٕش وةٕٔش طظُحف، مر ١ ذ حلُموخ١ذلُمَ"زخص 
16
 ل ٘لٍُ رخالوظٜخٍ فٓ ُمه حلٍِٔمش  

 انفـذاب -3

َّٝ مّٕٔ ل ٜو ذ "وخن ٍغزوشً مىوً فوٓ فويحء حلـوىْ حلز٘وَْ موه  ُٔلظزَ حلةيحءا "خمظ خى قخث  م ّ أن طل

ٓووٕش ل مىظُمووش حلوطٕجووش حلظووٓ حٍطكزٍووخ آى  فووٓ كووّ، هللا رؤ" ووً مووه حل٘ووـَس حلظووٓ وٍُووٓ مىٍووخا مووه حلمكُوووخص حألٓخ

( ل  ٔلعَ رخٌظمخ  "زَٕ ليِ حلمةكَٔه حلمٔ مٕه 611ا 7113ٙحلاٌُطٕش حلمٕٔلٕشا اال أوًُّ َ"مخ ٔئ"ي حلَ٘فٓ )

ٌَ مةٌََغ مىًُا ٌَُ حألموَ حلوٌْ َؿويوخي ٔظكوٍَ موه كٕوغ حلكو  فوٓ حل وَن  كظّ حل َن حللخَٗا م ّ أٓخّ أوًّ أم

س حألَلوّ "وخن ووخقاً حلٔخرر مَ٘ فٓ "ظخد وخَٛ حلئها ف   ٔظليع  َّ طٕه  حلم َّ حللـَْ مه ٌٌح حلغَٝ ُِٓ م

لمىخظَس كيػض رٕه ٍؿٍل امه م مخء حلىٜخٍِا فٓ مئىش مَح"ٖ َموُالْ أكمويا حلوٌْ حٓوظلمل فوٓ ٍىي م وّ 

ش م  ٕش قخثمش م ّ حل ٕخّا ٍأِ حللـَْ أوًُّ لْٕ لًُ مخ ِٔٔي م ٍٕخا ُملظزَحً قوُا حلَحٌوذ ا"اموخً  ـّ ٌٌح حلَؿل ك

(ا امٌُمخًا رٌلك حلزخكغ أوًّ ُٕٓحٛل م ّ ىٍد مه 61ا 7111ٙلْٕ فًٕ مخ ُٔ خا َال مخ ُٔكظذا )حللـَْا 

ٓووز ًُ مووه حلُمـووخىلٕه فووٓ مووي  أوواء ٌووٌح حلغووَٝ حألٌمٕووش حلظووٓ أَالٌووخ ل غَٟووٕه حلٔووخر ٕها اال أوّووًُ ٔةخؿجىووخ فووٓ 

ٍٝ ُممَي ػمخوُن ٓىشا مخٕ همْ ٓىُحص  فٓ حل ٔطىطٕىٕشا رظةَٕٔ ُمىخٍل طمخمخً لُكوّل موه حلُمىخظَس حلؼخوٕش مر قخ

ى  طوخد الوّ هللا آٓز ُيا فةٓ كٕه حمظزَ ُ"ّل حلمـخىلٕه ط َٔزوخً م ٕويس حلةويحء ٌوٌي فخٓويس موه حألٓوخّا رخمظزوخٍ أّن 

ٍُ حإلٓامٓ هلل ٔ ُ  م ّ أووًُ اطوُحٌد غةوٍُ ٍكوٕ ا ّٜ حلٌْ قزل طُرظًُا فخلظ
17

 ا "موخ أّن م ٕويس حلةويحء قخثموش م وّ

َُ حإلٓووا  ٌووٌح حل٘وولٍُ رووخإلػ  اوكووخٍحً ُمط  ووخً  َٟوولٕش حلوووخ١ت حلظووٓ ٌووٓ حلُٟوولٕش حللخىٔووش ل مٔووٕلٓا رٕىمووخ ٔىكوو

                                                           
14

  ّى م ّ حلىٜخٍِ َُمـخىلظٍ  ؿٍخىحً ـ "مخ أ"يوخ ٓخر خً أّن حللـَْ ٔلظزَ حلَ

15
 36أَ مر حللخَٟٔه فٓ ىحٍ قخٟٓ حألويلْا ٙ  61ـ مؼخا مر قخٟٓ حألويلْ رََنا ٙ 

16
 ـ رخمظزخٍ أّن حلكظخد مُّؿً رخألٓخّ الّ حلمٍُٔٔكٕٕها حلطخثةش حلمٍَِمش حلظٓ أم ه قَحٍ ١َىٌخ مه حل٠ٕخ  حلكخمل َحلىٍخثٓ لألويلْ 

17
ُ َم َووّ حْلُمووْئِمىِٕ 16ِحدا آٔووش  ـوو حل ووَآنا ٓووٍُس حألكوو َٔظُووَُد هللاأ ََ ََِ"خِص  وو ْ٘ حْلُم ََ َِِ"َٕه  وو ْ٘ حْلُم ََ حْلُمىَخفِ َووخِص  ََ ُ حْلُمىَووخفِ َِٕه  ٌََد هللاأ ح الَُِٕلوو ًٍ ُ َغةُووُ َ"ووخَن هللاأ ََ حْلُمْئِمىَووخِص  ََ َه 

ِكًٕمخا   ٍأ
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َّ م ٕويس حلةويحء 617ا 7113ٙ)حلَ٘فٓا  ٍا فٍوُ ريحٔوشً ٔ و ُّ (ا ُٔ ّي  حللـَْ طٍُٜحً ُموخلةخً َؿؤٌٍّخً لٍوٌح حلظٜو

َُ  حلظٓ "مخ ق ىخ وةخٌخ "ّل حلُمـخىلٕه مه حألٓخّا َلكىًُ  ٔيهُل م ٍٕخ طلَُٔحً ؿٌَُٔخً ٔ ُ  م ّ أّن "ّل ٗوٚ ُٔكةّو

مه حلٌوذ حلٌْ حٍطكزً آى  رؤ" ً حلظةخكش رىةًٔا ًَلك مه هاا حلُُٟء َحلُغٔل ل ٜاسا رخمظزوخٍ أّن حلة٠واص 

(ا فٓ 16ا 7111ٙ حلظٓ طوَؽ مه حلزين آٌ حلظٓ ٍَػٍخ حإلؤخن رٔزذ حل٘ـَس )ٗـَس حلظةخف(ا )حللـَْا

َحٍ ٟمىٓ رؤّن آى  ل  ٔظُذ الّ هللاا أَ أّن هللا ل  ٔ زل طُرظًا وظَحً لكُن حلل خد ُمظُحٛاً فٓ حلوِمه الوّ موخ ال اق

سً أهَِ ألُْٓ مىٍـٕش حلَّى حإلٓامٓ فٓ غوَٝ حلةويحءا  َّ وٍخٔشا طظُحٍػًُ حألؿٕخُا ؿٕاً رلي ؿٕلا فٓ ُمىخق٠ش م

 ََ  ٍُ ِِ اَل طَ ََ ِ(َحل خثمش م ّ آٔش حألولخ   ) ََ ٍَ أُْه ُْ َِ سٌ  ٍَ ُِ ح
18
  

ٌٌح حلَى حلـئي َحلطَٔف فٓ حلـيا كُا م ٕيس حلةويحء حلوٌْ َان "وخن حللـوَْ "موخ ٔ وُا ووخقاً لوًُ موه 

"ظخد قَأي قزل هََؿً مه حألويلْ ُٔٔمأّ اموظَٜ ؿزَٔلاا فٍُ ٔئ"ُي طزىًٕ لٌٍي حلىظَٔوش فوٓ حلةويحءا َٔلكوْ 

حل َن حلٔخرر مَ٘ا مه ٍفٞ ُمط ، الّ اقَحٍ َطلئل رمخ ٔىخٓوذ  حلظطٍُ حللخٛل فٓ ٌٌح حلغَٝ حلـيلٓ فٓ

حلظٍُٜ حإلٓامٓا مر حلماكظش أّن حللـَْ "خن ٔزيَ َحمٕخً الوطٍُسا مخ ٔ ُاا فةٓ ُمىخٍَس ً"ٕش حوط ، فٍٕخ 

وخ (  اولووه مىووي11ا 7111ٙموه ط ووئ  ٌووٌح حلظةٔووَٕ م ووّ أوّووًُ حلظٜووٍُ حإلٓوامٓ حلزووئل لل ٕوويس حلةوويحء ر ُلووً )

ى  َّ ٌَ مه هاٛك اا فٓ حلَّى م ّ حل خٟٓا الّ حل ُا فوٓ مُٟور آهوَ اوّوًُ ُمـو ٌٙ لمخ ٍَػىخ مه حلةخ"ٍش هٕ ها

َ  فوٓ حلُٟوُء م وّ ٌوٌح حلُؿوًاا  طةَٕٔ للم ٕش حلُُٟء قَأيُ فٓ "ظخد قزل هََؿً موه حألوويلُْ ٔ وُا  اَحلٔو

 حلَأْ حلٌْ ٓخقًُ  طخٍ"خً رٌلك حل خٍة كخثَحً كُا حلليَى حلظٓ طةٜل حللـَْ مه

ٌٌي حلمىخٍَس طلكْ حللٌٍ حل٘ئي ل ُكظخد ممُمخً فٓ ًلك حللَٜ مىي ط ئمٍ  آٍحًء ؿئيس ُموخلةش لموخ ٌوُ 

ٓخثيا َحللـَْ هُٜٛخً فٓ ُمـظمر ال ٔظُحوّ مه حالطٍخ  رخلِويقش َحلُكةَا مخ ؿلول حللـوَْ ٍرموخ ٔلوخَُا أن 

أوًُّ قي مًَٟ م ّ حلٕ٘ن حألؿٍٍُْا ٕٗن حلمخلكٕش فوٓ مٜوَي  ٔلـِ لكظخرً اٛكُ  حألمخنا مه هاا طؤ"ٕيي

(ا "موخ قوخ  761ا 7111ٙرمَٜا َا١ ذ مىًُ أّن "ّل مخ ٔظٍوَ لوًُ غٕوَ الثو، أن ٔوؤمَ ربٓو خ١ًا )حللـوَْا 

 رلًَٟ رلي أن ُحى فًٕ م ّ مةظٓ حللىةٕش رظُوْ امخ  ؿخمر حلظَ  أكمي حلَ٘ٔف حللىةٓ 

ٍّى م ّ "ّل موه حوظ وي رلوٞ حأل١ََكوخص فوٓ "ظوخد وخٛوَ حلوئها حلؤٌه رٌٍح حلملىّ ٔكُن حللـَْ قي 

(ا 761ا 7111ٙ"خوُح ٔ ُلُن  الُ "ظمض مخ ً"َص فٓ حألرُحد حألهوَِ لكوخن هٕوَحً موه ً"وَيا )حللـوَْا 

أْ أّن حلكظخد امزخٍ ا َم زُا مه قزل ٕٗن حلمخلكٕش َمةظٓ حللىةٕش فٓ طُوْا ٌَمخ ٗوٜٕظخن ال ٔمكه و وٞ 

                                                           
18

 1ـ حل َآنا ٍُٓس حلِمَا آٔش  
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خا أَ م ّ حألقول ٍٖحثٍموخ حكظوَح  َحٓور فوٓ أَٓوخ١ أطزوخ  حلموٌٌزٕه حلموخلكٓ َحللىةوٓا ٌَموخ حلموٌٌزخن أككخمٍم

 حلَٓمٕخن فٓ طُوْ كٕىٍخ 

مّذسح -4 ًُ  تحزٍف انُكتة ان

اًح "خن حلظؼ ٕغ َطؤلًٕ مّٕٔ َحلةيحء مه أٌّ  حلمٔخثل حلظٓ هخٝ فٍٕخ حلُمـخىلُن حألَحثل ٟي حلىٜخٍِا 

طلَٔف حألوخؿٕلفبّن طؤ"ٕيٌ  م ّ 
19

ا ال ٔ ّل أٌمّٕش مه حلمٔخثل حلوؼاع حلٔوخر شا رموخ أّن ٌوٌح حلغوَٝ ٔويهل فوٓ 

ا١خٍ و ٞ أُْٓ حلطَل حلُم خرلا فبًح "خن حلّ٘ك ٔل٢ٕ رخ١ا  ٌئالء حلمـخىلٕه ح١امخً مزخَٗحً م ّ ٌٌي حلكظذ 

(ا فبّن حللـَْ "موخ ٔئ"وي 671-611ا 7113ٙرمخ فٍٕخ حلظٍُحس ُٓحًء فٓ لغظٍخ حألٛ ٕش أَ ُمظَؿمش )حلَ٘فٓا 

(ا ٌَوُ موخ ٓوٕـلل مىط  خطوً فوٓ ٌوٌح 7677لىخ قي ح١ ر م ّ ٌٌي حلكظُوذ ُمظَؿموش الوّ حإلٓوزخوٕش )موطو١ُ ٍقو  

 حلغَٝ أ"ؼَ قُس َمظخوش مّمه ٓز ُي 

ان ل  ٔكه ٌٌح حلغَٝ فٓ غخلذ حألكٕخن غَٟخً ُمٔظ اً رٌحطوًا رول ٔويهل فوٓ حللـوخؽ كوُا حألغوَحٝ 

فبوىخ َؿيوخ حللـَْ ُٔـٕذ اقخٟٓ حألوويلْا فوٓ فَؤوخ حلوٌْ ىموخي ل لوُىس الوّ حلىٜوَحوٕشا روؤّن ٌوٌي حألهَِا 

حألهَٕس مةظُكش ل ِٔخىس َحلى ٜخنا ُمويممخً ٍّىيُ روٌ"َ أمؼ وش موه حألككوخ  حلظوٓ أىه ٍوخ حلزخروخَحص م وّ حلمٔوٕلٕشا 

َحلظٓ ميطٍُخ همٔش مَ٘ طلئاً 
20

 مٕٔلٕش َطخٍٔوٍخ ا طئ"ُي ٓلش ح١ا  حللـَْ م ّ حل

َّٝ حإلوـٕل الّ طلَٔف طؤَٔ ٓا فبوًُّ فٓ مُٟور آهوَ َحوطاقوخً  َاًح "خن مخ ً"َي ُمئلةىخ ٓخر خً ٔئ"ُي طل

ق َّ َّٝ لظلَٔف كَفٓا ٌَُ مخ حٓوظىظـًُ موه هواا طَؿمظوً ل و مه طـَرظً حل٘وٜٕش ٔئ"ي أّن حإلوـٕل قي طل
21
 

اٌٌي حلك مش ُموظ ةش لمخ مىيوخ حلُٕ اا لٕٔظىظؾ مه ًلك  ل ْ ا مىيمخ قخا لًُ ح7611قزل هََؿً مه غَوخ١ش ٓىش 

 ( 66ا 7111ٙاأوٍ  ِٔٔيَن َٔى ُٜن فٓ اوـٕ ٍ  َ"ظُذ ىٔىٍ ا )حللـَْا 

ٔظٍوَ حللـوَْ فووٓ ٌوٌح حلغوَٝ حلـوويلٓا أْ طلَٔوف حلكظُوذ حلُم ّيٓووشا ُم  ويحً لموه ٓووز ُي موه أٛوولخد 

َحلظلَٔوف حل ةظوٓ حللخٛول فوٓ ٌوٌي حلكظوذ  ُ حلظلَٔوف حلظوؤَٔ ٓحلَىَىا ُمظزلخً لوطظٍ  وةٍٔخ حل خثمش م وّ اروَح

(ا فٓ ُملخَلش إلرَحُ طٍخفض مَؿلٕش حلُمـخىا أْ حإلوـٕولا َلكىوًُ َم وّ مكوْ موه 671ا 7113ٙ)حلَ٘فٓا 

لْ  ِأ ىَوخ ٓز ًُ ٔ ُ  رُم خٍوش رٕه حلظلَٔف حللخٛل فٓ ٌٌي حلكظُذ َحل َآن حلملةُظ ر٠مخن ٍُٓس حللـَ  )اِوأخ وَْلُه وَ

                                                           
19

  "ٌَخ حلكخطذ  أوخؿٕل مظٓا َمَقٖا َُٔكىخا َلُق ـ ٌَٓ حألوخؿٕل حألٍرلش حلظٓ ٌٔ

20
  66-66-61-67ـ ٌُ ميى حلظلئاص حلظٓ ً"ٌَخ حللـَْا َطمّكىخ مه اكٜخثٍخا ٙ ٙ 

21
قا فٓ حللـَْا اـ حوظَ  َّ  71 -77ا مٜيٍ ٓخر،ا ٙ ٙ َاصز انذٍٍقٜش حل
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اِوأخ لًَُ لََلخفِظَُُن( ََ  ََ "ْ ٌَ حل
22

ا َر٠ومخن حلُحقور حلظوخٍٔوٓ حلوٌْ مخٔ٘وًُا حل وخث  م وّ ر وخء حل وَآن فوٓ حألوويلْ ٍغو  

(  ا   ٍغو  حللوَٙ حل٘وئي موه حلكةّوخٍ م وّ موه 711ا 7111ٙمٍََ أ"ؼَ مه مخثش ٓىش م ّ مىلوًا ٔ وُا )

َُ مىييُ )ٔ ٜي حل َآن( ٔ ظ ُوً َٔؤهٌَن مخلًُ   َٔلَقُوًُا  ٔظٍ

مه ٌىخ َاًح حمظزَوخ حلوطخد مُّؿٍخً رخألٓوخّ الوّ حألطزوخ  حل٠وخلٕها َ"ؼٕوَ موىٍ  مٍُٔٔوكُٕنا ٜٔوزق 

لا  َّ حهظٕخٍ حإلٓا  ٌُ حهظٕخٍ ل ٜلٕقا حلؼخرض َحليحث ا فٓ كٕه أّن حللُىس الوّ حلمٔوٕلٕش ٌوٓ موُىس الوّ حلُملو

حلم لُنا حلُمظغَٕا ٌَُ حألمَ حلٌْ ٍف٠ًُ حللـَْ
23
 يُمُ ر ٕش حلمٍُٔٔكٕٕه لَف٠ً َٔ 

 َمذ عثاداخ انُصارى، وانزّد عهي أحكاي ى انًيثمح حول اإلسالو -5

ووْ حالمظ ووخى  ُٓ اًح "ووخن اػزووخص حلظلَٔووف حللخٛوول فووٓ حلكظُووذ حلم ّيٓووش مىووي حلىٜووخٍِ ٟووَرش قُٔووش أل

لش َط٘وكٕكا حلمٕٔلٓا فبّن اػزخص ٌٌح حلظلَٔف ٕٓئىْ رخل٠ٍََس الوّ َٟور مزوخىحص حلىٜوخٍِ مُٟور ُمٔوخء

(ا "مخ ل  ٔغذ مه ٛوخكذ "ظخرىوخ 666ا 7113ٌَُٙ حلمُُٟ  حلٌْ ل  ٔغذ مه أٛلخد حلَىَى )حلَ٘فٓا 

حلُكةوَ  [حلمٔو  ]ٌٌحا رل أ١ىذ فًٕ ُملظزَحً أّن مَٝ مزخىحص حلىٜخٍِ َرٕخن فٔخىٌخ أمَ ٍََْٟا "ٓ أوَِ 

خيُ مىًُا )حللـَْا  ـّ حلـويا رلوي ًلوك ُملظويمخً كوُا َؿوُى حأل"ول  (ا لىـي66ا 7111ٙفٕ٘كَ هللا طلخلّ حلٌْ و

َحلَ٘حد فٓ حلـىش
24

ا فةوٓ كوٕه أوكوَي حلىٜوخٍِا َطلـزوُح موه َؿوُى ولوٕ  موخىْ فوٓ حلـىوشا حوزوَِ حللـوَْ 

ا 7113ُميحفلخً مه حمظ وخى حلُمٔو مٕه فوٓ َؿوُى ٌوٌح حلىلوٕ ا ُمٔظ٘وٍيحً م وّ غوَحٍ حروه ٍروه حلطزوَْ )حل٘وَفٓا 

 ( رمخ ؿخء فٓ حإلوـٕل 661ٙ

ح حالٓظٍ٘خى رخإلوـٕل أَ رخلظٍُحس "مخ ٓىَِ فٓ حلُمـخىالص مر حلٍُٕىا ٠ٔر حللـَْ َُ"ّل مه ٓوز ُي ٌٌ

ٟوخ ل ظلَٔوفا فوبوٍّ   َّ مه أٛلخد حلَىَى مُٟر ُمٔخءلشا فةٓ كٕه أوٍّ  ٔئ"يَن م ّ أّن حلظٍُحس َحإلوـٕول طل

َُ ظخ ٌَٔوخً موه حلظىوخقٞا فبوّوًُ ٔك٘وف أُٓوْ ٔلُىَن الٓظلمخلٍمخ "ٔاف فوٓ َؿوً حلُمـوخىاا ٌَوُ أموَ َان ُٔلزّو

وظَس ٌئالء ل ُكظُذ حلُم يٓش ألٌل حلكظخدا حل خثمش م ّ أّن ُ"ّل مخ ٔظُحف، مور حل وَآن فٍوُ ٛولٕقا أّموخ موخ ُٔوخلةوًُ 

لا ٔٔظيمٓ حلَى م ًٕ  َّ  فٍُ مىلُا َُمل

ذ حٖهَا َال ٔز ّ اال ٌٌح حلمُقف ٔلكْ وظَس حلُمـخىلٕه احلمَآطٕشا حلظٓ طظ٠ّو  فٍٕخ ٍُٛس حألوخ فٕغٕ

حألوخ وخظَحً الّ وةًٔ فٓ حلمَآسا ُمو ّٜخً ٍُٛطًُ مه ُ"وّل موخ ٔوَِ أوّوًُ ٗوخثزش  ٛوٍُس حألووخ حلُمظ٠وّومش ٌوٌي ٌوٓ 

                                                           
22

  1ـ حل َآنا ٍُٓس حللـَا آٔش ميى 

23
 َؤخ لٕلُى الّ حلمٕٔلٕش أكي حل ٠خس فٓ فـ ٍفٞ حللـَْ ىمُس 

24
 ـ مه أ"ؼَ حلمٔخثل حلـيلٕش حلظٓ ك٠َص فٓ "ظخد وخَٛ حلئه 
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ٍُٔخ حلظٓ َؿيوخٌخ مىي حللـَْ فٓ ؿيلً كُا حلٜٕخ  مر قخٟٓ حألويلْ َُٟٕفًا فمخ ىح  لوْٕ ٛوٕخمخً م وّ  وة

مخً فٓ حل َآن ف ْٕ م ّ حللـَْ  حلطَٔ ش حإلٓامٕش فٍُ لْٕ ٕٛخمخً  َّ ٛلٕلخً م زُالًا َمخ ىح  للُ  حلوىَِٔ ُمل

( رؤٓ لظً حللـخؿٕوش حلُموظ ةوش موه كـوخؽ م  وٓ الوّ حٓظ٘وٍخى 37ا 7111ٙاال أن ٔئٔي ًلك َُٔؼزظًُ )حللـَْا 

 و  ٓ 

ٕر حلـويحاا ٌٌي حالٓظَحطـٕش َؿيوخٌخ طظكٍَ ط َٔزخً فٓ أغ وذ ُمىوخظَحص حللـوَْا مٍموخ طزخمويص مُحٟو

ٌزخووخً أَ ق٠وخسا ُم موخء أَ ؤوخءا فةوٓ ٛوٍُس ١َٔةوش ٍُ َمٍمخ حهظ ف حأل١وَحل حلمظـوخىا ملٍو ا ٓوُحًء "وخوُح 
25
 

َؿيوخ حللـَْ ؿخلٔخً َٓو٢ مـمُموش موه حلىٔوخء فوٓ مىوِا اٛوخكذ حلطوخرراا ُمـوخىالً اكويحٌّه كوُا حلٜوٍُ 

مخنا ُمظـخَُحً رلي ًلوك ُموخ١زوش ٌوٌي َحألٛىخ ا ُملخَالً أن ٔؼزض لٍخ مه هاا حإلوـٕل أّن حلَٓ   َّ َحألٛىخ  ُمل

حلمَأس الّ ُموخ١زش حل خٍة ُمزخَٗسً مه هاا أَحىي ُكــخً موه حلظوٍُحس ػُو  أكخىٔوغ ل َٓوُا طىٍوّ موه حلظٜؤَُ 

ىر حألٛىخ  )حللـَْا  ُٛ (ا هخطمخً ٌٌح حلمُُٟ  رموخ ٔمكوه طٔومٕظًُ اقٜوش أكموي َحلٜوى ا16ا 7111َٙ
26
ا 

 حلظٓ ٔ ُا اوًُّ ٍَحٌخ فٓ رخد ً"َ حألٛىخ  فٓ "ظخد حلَك ش  ٌَٓ اكيِ حل ٜٚ

ان كخُ ٌٌح حلمُُٟ ا أْ طلَٔ  حلظَُٜٔ َحألٛىخ ا م ّ حلـخوذ حأل"زَ مه حللُحٍ فبوًُّ طـخَُيُ الوّ 

 حٓظةٔخٍ اكيِ حلىٔخء مه ١زٕلش حلظ ُٔ  حإلٓامٓا الّ حلٔئحا مه كخا حلمَأس َحلل٘، مىي حلمٔ مٕه  

ُٔ ووّي  لىووخ حللـووَْ ٛووٍُس حؿظمخمٕووش ىقٕ ووش لظلووٍَ حلمووَأس حألٍََرٕووش ممُمووخً َحلةَؤووٕش  مووه "ووّل ٌووٌح

هُٜٛخًا ٌَٓ ٍُٛس "خن قي ٍٓمٍخ لىخ رٍُٜس أىق مىي أَحىي ل ٜش ُكزًّ إلكيِ ارىخص حإلفوَوؾاا َحرظاثوً 

يلٔووٓرغَحمٍووخ فووٓ ٛووٍُس ال طوظ ووف "ؼٕووَحً مووه قٜووٚ حلل٘وو، فووٓ "ظووخد ا١ووُق حللمخمووشا الرووه كووِ  حألو
27
  

ٛوٍُس حلموَأس حلُمظلوٍَس ٌووٌي ٓوظظٍَ "وٌلك فووٓ حلـويا كوُا ٗووَد حلوموَ مور حل٠ووُٕل حلٔوخٌَٔه فوٓ مىووِا 

قخٟٓ حألويلْ رزخٍْٔا فزٕىمخ "خن حللـَْ ُٔـٕوذ ٌوئالء موه حلٔوزذ حلويحمٓ لمىور ٗوَد حلوموَ فوٓ حإلٓوا  

َّ  رً  )هللا( م ّ رىٓ آى اا رخىٍص حمَأس مه م ّ أٓخّ أوًُّ مه حلُمٔكَحص حلظٓ طٌٌُُذ حلل لا اٌَُ أف٠ل مخ طك

ّْ قوٍُس فوٓ  ٍّا َاَٟلض فًٕ و طش همَ َُحىص م ًٕ مخًء "ؼَٕحًا َقخلض لٜوٌٍَخ قول لوًُ  أ حلل٠ٍُ الّ أهٌ "ؤ

 ( 37ا 7111ٌٌٙح حلمخء ا )حللـَْا 

                                                           
25

ي موه ٔمٕىووٓ ـو ٌوٌي حلٜووٍُس ال ٔظوُحوّ حللـوَْ مووه ط وئمٍخ ط َٔزووخً رُكول طةخٛوٕ ٍخ ٔ ووُا  اَرلوي حلطلوخ  وووخىَوٓ َأمطوُوٓ ُ"َٓووّٕخًا َؿ ٔوُض ََُؿوش حل خٔوو

س "خوض أؿمل َأُٔه مه حلظٓ "خوض فٓ حليحٍا َفٓ كخا لزخٍٓخ ظخٌَس أوٍخ مه حأل"وخرَا َملٍوخ رىظوخن ٔوويمخوٍخاا ٙ َحلزىخص قزخلظٓا َحلظٓ ؿخءص الّ حلِٔخٍ

11 

26
  16ا مٜيٍ ٓخر،ا ٙ َاصز انذٍٍـ حوظَ ٌٌي حل ٜش فٓ حللـَْا 

27
 7111طُوْا حليحٍ حلظُؤٕش ل ىَ٘ا ا طل ٕ، َط ئ  ٛاف حلئه حل خٓمٓا طوق انحًايح رٌ اننفح وانالفحره كِ  )أرُ ملمي م ٓ(ا  -
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لك حللٜوَا ٌىخ ال ٔلىٕىخ اؿخرش حللـَْ ر يٍ مخ ٔلىٕىخ حلٍُٜس حلظٓ قّيمٍخ لىخ مه حلمَأس حألٍََرٕش فٓ ً

ط ك حلمَأس حلُمظلٍَسا حلٔخٌَسا حللخٗ شا حلُمـخىلشا ٌٌي حلٍُٜس حلظٓ َان قّيمٍخ لىخ حللـَْ فوٓ حلزيحٔوش رطَٔ وش 

ُملخٔيس ؤظ٘ف مىٍخ رلٞ حلظلخ١ف َحإلمـخدا فبوًُّ ٔىظٍٓ الّ اىحوظٍخ ريمُس حلُمٔ   الّ أن ُٔ٘كَ هللا م ّ ىٔوه 

ُمًُ فٓ حلُلذ لْٕ اال حرظاًء مه هللاا ُٜٔىّف فوٓ هخووش اهٜوخ  حلىٜوخٍِا حإلٓا  َولمظً َٛةخثًا "مخ أّن َق

 ( 11ا 7111ٙ)حللـَْا  َاحلـٍخى م ّ حلئها

مه ؿٍش أهَِ َان كَٙ حللـَْ ١ٕ وش "ظخروً ٌوٌح م وّ حلظٍوٍُ رمظٍوَ حلُمٔو   حلظ وٓا حلُمويحفر موه 

َُٗد حلومَا ٔزيَ أوًُّ حإلٓا ا حلُم ٕ  لليَى حلئها حلُمغخلذ لىةًٔ م ّ حلٍُ٘حصا فب وًُّ فٓ ؿيلً مر حلمَأس كُا 

 قي غةل مه كك  ٍَٕٗ فٓ حإلٓا  حلمخور لمـخلٔش ٗخٍد حلومَ 

مه هاا ُ"ّل مخ ٓز،ا َمه هاا ٌٌي حلٍُٜ حلطَٔةش حلظٓ قوّيمٍخ لىوخ حللـوَْا حلظوٓ ال وكوخى ولؼوَ لٍوخ 

ى "ظوخد وخٛوَ حلوئه م وّ حل وُ  حلكوخفَٔه م ّ مؼٕل فٓ ُ"ظذ مه ٓز ُي مه حلُمـوخىلٕها ُٔمكىُىوخ حلظؤ"  َ ٕوي م وّ طةو

"كظخد ؿيلٓ م ٓء رخلـٕجش َحلٌٌخد حلةكَٔش َحلةل ٕش روٕه حللوخلمٕه حإلٓوامٓ َحلمٔوٕلٓا ُٔلزّوَ فوٓ حلغخلوذ موه 

ٌَ لل ٕيطًا َمه ؿٍش أُهَِ مه ٍإٔش حٖهَ غَٕ حللخٍل فٓ رلٞ حألكٕخن  إِٔش ُمٔ ٍ  مخٍٍل رخٖهَ لكىًُ ُمىك ٍُ

ٌَ لٍخا ٌَُ مخ ٔظٍَ فٓ ٍىَى حللـَْ م ّ حللخل  حلةَؤٓ ااطٕخن ٌُرَصاا حلٌْ "خن ريح ٍ حإلٓا ا َلكىًُ ُمىك

ن لَإٔوش  ُّ ٍٝ حٓمًُ افَٕٝا "وخن ٔظوه أّن حلُمٔو مٕه ٔلـو ٔلظ ي أّن حل ُح١ ُمزخٌف فٓ حإلٓا ا أَ فٓ ٍّىي م ّ قخ

 ( 11-11ا 7111ْٚٛا وزٍٕ  ُمل  خً فٓ حلٍُحء ٢َٓ قزش كـَ حلمغىخ١ْٕ )حللـَ

للوول ٌووٌح حلزووخد حل ووخث  م ووّ حلووَى م ووّ طٜووٍُحص حلمٔووٕلٕٕه حلُمٔووز ش طـووخي حلمٔوو مٕه َُملظ وويحطٍ  ٔمكووه 

طٔمٕظًُ ارخلـيا حلظٜلٕلٓاا حلمزىٓ ال م ّ حلـيا حلظل ٕ ٓ َحالٓظٍ٘خى حلى  وٓ َحلزٌَوخن حلل  وٓا ر ويٍ موخ ٌوُ 

ل  وُكه لىـييُ مىي أٛلخد حلَىَى حألَحثولا وظوَحً ألوّوًُ َ"موخ  قخث  م ّ طٜلٕق حلمل ُمخص َحألهزخٍا ٌٌح حلـيا

الكظىخ فٓ حللئي مه حلمَحص حلٔخر ش أّن أغ ذ ؿيلٍ  مزىٓ م ّ حلـيا حلةكَْ حلمكظُد فٓ كوٕه أّن حلـويا فوٓ 

ٌٌح حلكظخد ٌُ ؿيا ُمىخظَحطٓ ٗةُْ ُمزخَٗ
28
  

 انغزاض انتًجَذٍّح -6

غَٕي مه أٛلخد حلَىَى و ٞ م ٕويس حلىٜوخٍِ َرٕوخن طٍخفُظٍوخا كخَا حللـَْ فٓ حألغَحٝ حلٔخر ش "

"مخ ممي ٌوٌح حألهٕوَ فوٓ أكٕوخن أهوَِ الوّ طٜولٕق رلوٞ حلمل ُموخص حلوخ١جوش موه حإلٓوا ا ٌَوُ موخ ٓومٕىخي 

                                                           
28

 ـ ٔ ُا حللـَْ  اوًُّ ؿيا ام ّ حلزئٍشا 
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ارخلـوويا حلظٜوولٕلٓاا فووبًح حمظزَوووخ أّن ٌووٌح حلكظووخد مُّؿووً الووّ حلُمٔوو مٕه ممُمووخً َحلمٍُٔٔووكٕٕه م ووّ َؿووً 

مكىىخ حل ُا اوًُّ رىـخف حللـَْ فٓ مٍّمظً ٌوٌيا ٔكوُن قوي أقىور ٌوئالء ربقةوخا روخد حللوُىس الوّ حلوُٜٙا فبوًّ ٔ

(ا فٕزويَ أوّوًُ 631ا 7111ٙحلىَٜحوٕشا لكّه ًلك ال ٔلىٓ أوًُّ ٓ مٍ  مةظخف حإلٔمخن حلزئٍٓ رخإلٓا  )حلَ٘فٓا 

حلمََ٘  حإلٓامٓ حألٕٛل حلؼخرضا حلوٌْ طةطّه الّ كخؿظً الّ ط ئ  مََ٘  رئل لٍئالءا َحلٌْ ٕٓكُن ريٌٕخً 

 ٔـُذ أن ٔكُن حإلٔمخُن رً قُٔخً َمظٕىخً مظخوش ٍفٞ حللُىس الّ حلمٕٔلٕش 

مووه ٌىووخ َؿوويوخ حللـووَْا "مووخ أ"وويوخ ٓووخر خًا ٔلووخَا فووٓ حلكؼٕووَ مووه حألكٕووخن أن ُٔ ووّي  حلُمٔوو   فووٓ أكٔووه 

ُحوٕه حإلٓا  َكويَىيا ُمغخلزوخً ل٘وٍُحطًا ٌَوٓ ٍُٛسا فٍُ ٍغ  َؿُىي فٓ حللخل  حلمٕٔلٓ ٔز ّ ُملخفظخً م ّ ق

حلٍُٜس حلظٓ كَٙ م ّ ط ئمٍخ الّ حألمَٕ مٍُْٔ
29
( رلوي أن 771ا 7111ٙفٓ الٌوخْا ٔ وُا حللـوَْ ) 

اا اق ُض فٓ وةٔوٓ حلىٜوخٍِ ط وُا موه حلُمٔو مٕه اوٍُّو  ١ّموخمُن "ؼٕوَحً فوٓ مظوخ   ّٓ قخا لً ٌٌح حألهَٕ  اطمهأ م 

حلٌْ ٔ ُلُوًُ فٍٕ  لْٕ رٜلٕقا َأّن فٍٕ  مه ال ٔطمُر فٓ مخلً فا وط ُذ مىًُ موخالًاا َلل وًُ حلىخّ   ا َلٕل   أّن 

فٓ ٌٌح حإل١خٍ وةٔوًا أْ طمـٕوي حإلٓوا  َط ئموً فوٓ أكٔوه ٛوٍُسا ٔمكوه أن ٔويهل حلـويا حلوٌْ َؿويوخيُ روٕه 

ٌوٌي حللخفٕوش حلظوٓ مىويوخ فوٓ  قخٟٓ حألويلْ رةَؤخ َحللـَْ كُا أكٔه ىٔها ف ي قخا لًُ ٌٌح حل خٟوٓ  احوظوَ

(ا لظكُن اؿخرش حللـَْ رؤّن 61ا 7111ٙراىوخ روال راى"  ألّن حألككخ  طيّا م ّ ٛلش ىٔىىخا )حللـَْا 

َمخوٕوش ال  َُ ٌٌح حلظطٍُ حللخٛل فٓ أٍََرخ ٌُ ططٍُ وخطؾ مه "ُن حألككخ  حلملمُا رٍخ ُمٔظميس مه حل وُحوٕه حل

رموخ ٔلكوْ َموٓ رلوٞ وُووذ ًلوك حللٜوَ مه حإلوـٕلا فٓ اقَحٍ ٟمىٓ فَٔ ٍُ ي َوخىٍ رظةُق حلىٜخٍِا اقَحٍ 

رخلظطٍُ حلٍخثل حلٌْ ريأص طلَفًُ أٍََرخ م ّ كٔخد حللخل  حإلٓامٓا اقَحٍ مخ ُ"ىخ لىـوييُ مىوي أٛولخد حلوَىَى 

 ( 7113حألَحثل حلٌٔه "ؼَٕحً مخ طزخٌُح رظةُق حلُمٔ مٕها ٍَرطُيُ رّٜلش م ٕيطٍ  )حلَ٘فٓا 

ٍش أهَِ َؿويوخ حللـوَْ فوٓ ط  ٕوي ٛؤَق ل مـوخىلٕه حألَحثول ٔلوخَُا اػزوخص ُملـوِحص حلىزوٓ موه مه ؿ

ُّ ف٠ ً َرَ"خطً َٛويقً فوٓ حل وُا َحلةلول َطُكٕوييا مور أوّوًُ لو   هاا حلظؤ"ٕي م ّ أُّمٕظً ٔ ُا  اَلّمخ ٍأِ حلىخ

ُّ فٓ ىٔىًا )حللـوَْا  و ٍخ الوّ  (ا ٌوٌي حلُملـوِحص776ا 7111ٙٔلَل ٔ َأا فيه ض حلىخ ّٜ حلظوٓ ٔ وُا اوّوًُ ف

أكي حلُلكمخء فٓ ٌُلىيح ُمٔظٍ٘يحً ركظخد حل خٟٓ مٕخٝ
30

ٍ ٌٌح حلغَٝ فٓ حل َن حلٔخرر مَ٘  ُّ ا ُمَٕ٘حً الّ طط

لً الّ مزلغ أَ م   ُمٔظ ل  ُّ  َطل

اًح "خن حالٓظٍ٘خى رُملـِحص حلىزٓ مه حلُلـؾ حلظوٓ حٓوظلم ٍخ حلُمـوخىلُن إلػزوخص ٛويق ٍٓوخلش حإلٓوا ا 

بّن اػزخص حلظزَٕ٘ رخلَُٓا فٓ حلكظُذ حلٔمخَٔش ٔيهل فٓ ٌٌح حإل١وخٍ وةٔوًا َلوجه لو  ٔ وَ، ٌوٌح حلمُٟوُ  مىخٔوش ف

                                                           
29

 7316حفَٔل  16َطُفٓ رظخٍٔن  7631وُفمزَ  76ـ مٍُْٔ ىْ وخُٓ َلي فٓ 

30
 1111ا ىم٘،ا ىحٍ حلةكَا كتاب انافا تتعزٍف حموق انًصطفي)مٕخٝ ره مُّٓ(ا ـ حوظَ  حلٕلٜزٓ 
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"زَٕس ليِ أٛلخد حلَىَى حألَحثلا فبوًُّ قي ٗخ  هُٜٛخً مىي حلٌٔه أٓ مُح مه أٌل حلكظخد
31

ا َحلٌٔه ُٔمكُه أن 

فٓ آزخوٕخا مه ٌُىوخ َؿويوخيُ ٔوطوُ م وّ ُهطوّ حروه ٍروه وُ ل، رٍ  حللـَْ رخمظزخٍي "خن مٕٔلّٕخًا َلُ ظخٌَٔخً 

حلطزَْ وةٍٔخ فٓ ؿيلً مر ٍحٌذ مَْٜا رخلظؤ"ٕي م ّ أّن حلزوخٍق ٢ٕ حلموٌ"ٍُ فوٓ حإلوـٕول ٌوُ طز٘وَٕ رَٓوُا 

ل أ"ؼَ حللئغ كُا ٌٌح حلمُٟوُ  فوٓ حلُمىوخظَحص حلظوٓ هخٟوٍخ مور  ّٜ حإلٓا ا مر حإلٗخٍس الّ أّن حللـَْ ف

 حلٍُٕى 

III 

اًح "خن حلـيا مر حلىٜخٍِ قي كخُ حلـِء حأل"زَ مه حلميَوش حلـيلٕش حإلٓامٕش فبّن مُُٟ  حلـيا مور 

ٜوض لٍوٌح حلمُٟوُ ا  ّٜ حلٍُٕى قي حكظّل مكخوش ٌخّمش فٓ ٌٌي حلميَوشا طظٍَ فٓ حلليى حلٍخ  مه حلمئلةخص حلظوٓ ُه

ىُوش رـاحلَى م وّ حروه حلىغَٔ وش حلٍٕوُىْاَحلظٓ للل أٌٍَٗخ ٍىَى حره كِ  فٓ حلَٓخلش حلمل
32
أَ حلملوٍُ حلٍوخ   

ًُٜ ل ئخوش حلٍُٕىٔش فٓ "ظخرً احلةٜل فٓ حلم ل َحألٌوُحء َحلىلولا ّٜ حلٌْ ه
33

ا "وٌلك "ظوخد احللٔوخ  حلملويَى 

فٓ حلَّى م ّ أكزخٍ حلٍُٕىا أَ احلٕٔف حلمليَى فٓ حلَّى م ّ حلٍُٕىا
34

ا ألرٓ ملمي مزي حلل، حإلٓامٓا ٌَُ 

سا رخإلٟخفش الّ حللئي مه حلكظذ حألهَِ حلظٓ ٍغو  أٌمٕظٍوخ لو   َّ حلكظخد حلٌْ أكخا الًٕ حللـَْ فٓ أ"ؼَ مه م

رّموخ موخ ٔلكٔوًُ  ٍُ طَطِ، م ّ حألقل مه كٕغ حلكّ  هخٛشً فٓ حلةظَس حللئؼش الّ أٌمٕش حلـيا مور حلمٔوٕلٕٕها ٌَوُ 

خظَحص مر حلىٜخٍِ قي كخُص حلـِء حألٌ  موه ٛوةلخص "ظخد وخَٛ حلئه م ّ حل ُ  حلكخفَٔها فبًح "خوض حلمى

ٌٌح حلكظخدا فبّن حلمىخظَحص مر حلٍُٕى ل  ٔوٜٚ لٍوخ حللـوَْ اال حلزوخد حللخٗوَ طلوض مىوُحن افوٓ مىوخظَحص 

 حلٍُٕى رزاى فَوـش َف ى٠ْا 

ف روً حلُمئلوف ُمزخ َّ ٗوَسً "ّل ٌٌح ٔلكْ ؿخوزٕش ٌٌح حلمُُٟ  أْ حلـيا مر حلٍُٕىا ٌَوُ حألموَ حلوٌْ ٛو

(  ا   َان "وخن لوٓ َقوض 1ا 7111ٙفٓ ُم ّيمش "ظخرً مىيمخ أم ه مه حلظوط٢ٕ حلٌْ ٔىُْ حطزخموًُ فٍوُ ٔ وُا )

قزل حلَكٕل مه مَٜا وكظُذ مه حلَك ش أ٠ٔوخً موخ َقور لوٓ مور م موخء حلٍٕوُىاا رٍوٌح حلملىوّ ٜٔوزق حلكظخروش فوٓ 

َ اٟوخفشً َاػوَحًء ل مُٟوُ  حألٓخٓوٓا أْ مُُٟ  حلـويا مور حلٍٕوُى َحلوَى م وٍٕ  ٌٍٕىوخً ل ُقوض َحلظوََلا أ

 حلـيا مر حلىٜخٍِ 

                                                           
31

تحفح انرٍة رٌ انازّد عهاي ا "ٌلك حوظَ أٌمٕش ٌٌح حلمُُٟ  فٓ مزي هللا حلظَؿمخن حلمٍُٕقٓ )أرُ ملمي(ا 761ر،ا ٙا مَؿر ٓخ7113ـ حوظَ حلَ٘فٓا 

 7111ا طل ٕ، ملمُى م ٓ كمخٔشا حل خٌَسا ىحٍ حلملخٍلا أهم انصهَة

32
 ََٕصا ىص ا طل ٕ، اكٔخن مزخّا رعهي اتٍ انُغزٍهح انَ ودً ورسائم أخزىانزد ـ حره كِ  )أرُ ملمي م ٓ(ا 

33
 7116ا طل ٕ، ملمي ارَحٌٕ  وَٜ َمزي حلَكمه ممَٕسا رََٕصا ىحٍ حلـٕلا انفصم رٌ انًهم وانهواب وانُحمـ حره كِ  )أرُ ملمي م ٓ(ا 

34
ٓا رٕوََصا ىحٍ ا طل ٕو، مزوي حلمـٕوي هٕوخلرساانتاٌ راٌ انازد عهاي انَ اودـ مزي حلل، حإلٓامٓ )ملمي َحره ملمي(ا حره مزوي هللا روه آومخمٕل )ٓو ٕمخن(ا 

 1117حلكظذ حلل مٕشا 
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"ّل ٌٌح ٔئ"ي مَسً أهَِ ه ةٕخص "ظخد وخَٛ حلئه م ّ حل ُ  حلكخفَٔه َحلٕٔخق حلٌْ ُٔلزَّ مىوًُا َحلوٌْ 

حٓظطلىخ أن و ف م ّ رلٞ ؿُحوزً فٕمخ ً"َوخ ٓخر خًا فزخمظزخٍ أّن حلكظخرش ممُموخً َحلـويا هُٜٛوخً لوْٕ ممواً 

(ا روول ٌووُ فووٓ حلغخلووذ ٛووَح  ىحهوول حلُمـظموور رووٕه مـمُمووخص 76ا 7113ٙوّٕووخًا فكَٔووخً مل٠ووخً )حل٘ووَفٓا مـخ

ُموظ ةشا َٛح  ٔى ٔ  ريٍَي الّ َٛحمخص ٌخمٕ٘شا َحلظوٓ ٔمكوه أن و لو، رٍوخ ؿويا حللـوَْ ٌىوخ مور حلٍٕوُىا 

رر مَ٘ا ٔمؼ ُن لوْٕ ف و٢ ََٛح  ٍثْٕا ٌَُ حلـيا مر حلىٜخٍِا حلٌٔه "خوُح فٓ ط ك حلةظَسا أْ حل َن حلٔخ

قُسً مٔكَٔش َحقظٜخىٔشا رول "وٌلك قوُسً فكَٔوش قوخىٍس م وّ حلُقوُل رىئّوش فوٓ َؿوً حلطوَف حلةكوَْ حإلٓوامٓا 

َحٓظ طخد مخ ّٓمٕىخٌ  رـاحألطزخ  حل٠خلٕها أَ احلمٔ مٕه حلـُيىا
35

ا مكْ حلٍُٕى حلٌٔه ل  ٔكه لٍ  ط ك حل ُسا أَ 

لمٕٔلٓا رل "خوُح ٌُ  أوةٍُٔ  ُمَٟشً لاٟطٍخى َمم ٕخص حلظىَٜٕا أْ أوٍ  ل  ًلك حلـٌد حلٌْ طمظّر رً حلئه ح

 ٔكُوُح ٔمؼ ُن هطَحً ك ٕ ّٕخً م ّ حإلٔمخن حإلٓامٓ حلزيٌٓ 

ًُٜ حللـَْ لُمىخظَحطً مر حلٍُٕىا ُٔمكُه أن وُ خٍرًَُ فوٓ  ّٜ مه ُ"ّل مخ ٓز، ٔمكىىخ حل ُا اًن حلزخد حلٌْ ه

وٍخ فوٓ ؿيلوً مور حلىٜوخٍِا لكىٍوخ فوٓ حلُقوض وةٔوً  ٗكل ملَ"ش ؿخوزٕش فٓ ه٠  ُٟ حلملَ"وش حلُكزوَِ حلظوٓ ٔوُ

طيُهل فٓ ٕٓخق حلٍيل حلَثْٕ لٌٍح حلكظخدا ٌَُ طَٕٓن حألطزخ  حل٠وخلٕه أَ حلـويى فوٓ حلوئه حإلٓوامٓا َؿلول 

خٍِا َطَٕٓن لةكوَس أمخوٍ  ريٌٕخًا فىظَٔخً حالوظٜخٍ م ّ حلٍُٕى ؿيلٕخً ٌُ طؤ"ٕي لاوظٜخٍحص حلٔخر ش م ّ حلىٜ

 أّن حلئه حإلٓامٓ ٌُ حلئه حلٜلٕق َحلىخٓن لُكّل حلئخوخص حلٔمخَٔش حلٔخر ش 

ٍغ  ؿخوزٕش ٌٌي حلملَ"ش ٔزيَ أوٍّخ "خوض الّ كي موخ أ"ؼوَ ٛولُرش م وّ حللـوَْا حلوٌْ لوجه حٍطكوِ فوٓ 

ٓوخر خًا موخٕ فظوَس ٌخموش موه ؿيلً مر حلىٜخٍِ م ّ ملخٍفوً حلُحٓولش رخلوئه حلمٔوٕلٓا وظوَحً لكُووً وٜوَحوٕخً 

ل مه هاا حلُملخٔىش َرخلظؤ"ٕي حلُممخٍٓش م ّ طةخٕٛل ٌٌح حلئها فبووًُ  َّ كٕخطً ٢َٓ مـظمر مٕٔلٓا َرخلظخلٓ طل

ل م ّ ىٔوه حلطوَل حلُم خرولا موخ ؿل وًُ أ وَأ حلظوٍُحسا حلظوٓ ٔ وُا   َ فٓ ؿيلً مر حلٍُٕى َؿي وةًُٔ ُم٠طَحً ل ظل

ا 7111طٔولش م٘وَ "ظخروخً كوُا حلظوخٍٔن حلٍٕوُىْا حلظوٓ َؿويٌخ ُمظَؿموش "موخ ٔ وُا )اوٍّخ همٔش "ظذا "موخ قوَأ 

 (  امه حللزَحوٓ الّ حللـمٓا 1ٙ

 رٌ حك انَثَاب الذفاَمذ انلوال انَ ودٍّح انتٌ رَ ا  -1

رٍوووٌي حل وووَحءحص ٔظٔوووو ق حللـوووَْ فووووٓ ؿيلوووً موووور حلٍٕوووُى رووووزاى حإلفوووَوؾ َف ى٠ووووْ
36

ُ  ا حلووؤٌه ٔ وووويّ 

ٜوووًُ لٍووو ا ُمئ"ووويحً أّن ٌوووئالء "وووخوُح افوووٓ قوووئ  حلوووِمه روووزاى حألوووويلْ  ّٜ ألٛوووُلٍ  فوووٓ ريحٔوووش حلزوووخد حلوووٌْ ه

                                                           
35

 ـ ٌ  حلمٍُٔٔكُٕن حلٌٔه "خوُح ّٔٔمُن ارخلمٕٔلٕٕه حلـيىا فٓ آزخوٕخا َٔمكه أن وط ، م ٍٕ  احلمٔ مٕه حلـيىا فٓ راى حإلٓا  

36
  ـ ٔ ٜي فَؤخ ٌَُلىيح
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َهُٜٛوووخً حلزَطغوووخاا
37

ووواً رلوووي ًلوووك موووخ موووخوُيُ موووه ملوووخ"  حلظةظوووٕٖ  موووه مم ٕوووخص طىٜوووَٕ ُم٘وووزٍخً  ّٜ ا ُمة

مووه كووخلظٍ  حالؿظمخمٕووش َٟوولٕظٍ  رلووخا حألويلٔووٕٕه طلووض حللكوو  حلمٔووٕلٓا ُمىووظ اً رلووي ًلووك الووّ حللووئغ 

 َحالقظٜخىٔش حلـٕيس فٓ ٌُلىيح َرٜةش أقل فٓ فَؤخ 

لل ىوووخ "وووٌلك موووه ٌوووٌح حلظ وووئ  حلوووٌْ فوووظق روووً حللـوووَْ كئؼوووًُ موووه حلٍٕوووُى ُٔمكوووه أن ؤظ٘وووف مُقةوووخً 

ٍحٓوووووخً فووووٓ حلةكووووَ حإلٓووووامٓا ٌَووووُ حمظزووووخٍ حلٍٕووووُى أٗووووّي حألموووويحء ل ٓووووا ا فووووَغ  أّن حللـووووَْ ٓووووخَِ 

لخووووخس حلظوووٓ مخٗوووٍخ حألويلٔوووُٕن َحلٍٕوووُى طلوووض حللكووو  حلمٔوووٕلٓ فوووٓ آوووزخوٕخا اال أوىوووخ َؿووويوخيُ ط َٔزوووخً روووٕه حلمُ 

َن ح ٔئ"وووي أوّوووًُ كظوووّ فوووٓ ظوووّل كخلوووش حلظ ووو  ٌوووٌيا ف وووي "وووخن حلٍٕوووُى َّ ألويلٔوووٕٕها )حللـوووَْا ا"ؼٕوووَحً موووخ ٠ٔووو

 ( 11ا 7111ٙ

حلٍٕووُىاا ٌَووُ حألمووَ "ووٌلك ىموو  حللـووَْ فووٓ ٌووٌح حلظ ووئ  حلةكووَس حإلٓووامٕش حل٘ووخثلش كووُا اطكزّووَ 

حلووٌْ ٓووٕكُن ملوول ؿوويا موور كزووَ ٍٔووُىْ رمئىووش أمٔووظَىح ا َحلووٌْ أّ"ووي لووًُ أّن مُٓووّ أًوووذ فووٓ كوو، رىووٓ 

(ا 711ا 7111ٙآووووَحثٕل ألوّووووًُ "ووووخن ٔووووُروٍ ا َاأّن ىٍؿظووووًُ مىووووي هللا لوووو  طلووووُل اال رٔووووززٍ ا )حللـووووَْا 

كوووّي ًحطوووً رٌَوووخن َطؤ"ٕوووي لموووخ ً"وووَ ٓوووخر خًا أْ ٌوووٌح حل وووُا ال ٔوووَّى م ٕوووً حللـوووَْ رووول ٔىكوووَيُا ُمئ"ووويحً أوّوووًُ فوووٓ 

اطكزّوووَ حلٍٕوووُى َطلـوووَفٍ اا ُمظُؿٍوووخً رٍوووٌح حل وووُا الوووّ حلُموخ١وووذ حلُمٔووو   مٍموووخ "خووووض ىٍؿوووشُ أمخووووًا فٍوووُ 

ملوووٍُ ٌوووٌح حلكظوووخدا فةوووٓ رلوووٞ حألكٕوووخن ٔكظةوووٓ حللـوووَْ رى ووول ١وووَف حلطوووَل حلم خرووولا ُملظزوووَحً أّن موووخ 

ٌ  ُمظٍخفوووٌض ٔة٠وووُق ٓوووُء م ٕووويس قخث وووًا َٔووويهل طلوووض موووخ ٔمكوووه ٔ ُلوووًُ ٌوووٌح حألهٕوووَ ٌوووُ فوووٓ كوووّي ًحطوووً "وووا

( مزووويأ ا"وووٓ ٔ٘وووكَ حلمٔووو   هللا م وووّ ىٔوووه حإلٓوووا  َولمظوووً 11ا 7111ٙطٔووومٕظًُا "موووخ ٔ وووُا حللـوووَْ )

 َٛةخثًا 

مه ٌٌي حلمـخىلش مر حللزَ ٔمكىىخ حل ُا اّن حللـَْ َٕٔٔ م ّ ىٍد مه ٓز ً مه أٛلخد حلَىَى م ّ 

لمىخظَس واكع أوًُّ ٔوُٝ فٓ غَٝ و ي حألقُحا حلٍُٕىٔش حلظٓ فٍٕخ اقٌلا فٓ ك، حألوزٕوخءا حلٍُٕىا فةٓ ٌٌي ح

ّٜٚ لوً ملموي مزوي حللو، حإلٓوامٓ رخروخً "وخماً طلوض مىوُحن  ل فًٕ حره كِ ا "مخ ه ّٜ ٌَُ غَٝ ُمٔظٍ كا ف

افٓ َقُمٍ  فٓ حألوزٕخء م ٍٕ  حلٔا  َىموخثٍ  م وّ حلُمٔو مٕه َم وُ"ٍ ا
38

مىوخظَس كوُا حلغوَٝ ا أ٠ٔوخً فوٓ 

وةًٔ َّٔى حللـَْ رلـش م  ٕش قخثمش م ّ حل ٕخّ كُا حٓظى خٙ حلٍٕوُى موه مكخووش آومخمٕل ألّن أّموًُ مم ُ"وشا 

ٌَُ أمَ ؿئي ؤزٕخًا فؤغ ذ ٍىَى حللـَْ َموه ٓوز ُي فوٓ مُٟوُ  حلـويا مور حلٍٕوُى "وخن ٔوظ  فٕوً حٓوظلمخا 

 كـؾ و  ٕش ُمٔظمّيس مه حلظٍُحس 

                                                           
37

  مه حلزَطغخا 7613مه آزخوٕخا َٓىش  7611ٔ  حلٌٔه طّ  ١َىٌ  ٓىشىـ فٓ اٗخٍس الّ حلٍُٕى حلٔةخٍ

38
 63ا مٜيٍ ٓخر،ا ٙ رسانتاٌ رٌ انزد عهي انَ ودمزي حلل، حإلٓامٓا ـ حوظَ 
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 نثمَح انذٍاَاخ انخزى َيخ اإلسالو 2-

لوووجه ك٠وووَ حللـوووخؽ حلل  وووٓ رٜوووةش مظوووُحطَس فوووٓ حلـووويا مووور حلىٜوووخٍِا فوووبّن حللـوووخؽ مووور حلٍٕوووُى 

"ووخن فووٓ حلغخلووذ قخثمووخً م ووّ حلى وولا فٍووخ ٌووُ حللـووَْ ٔووَى م ووّ ٓووئحا حلٍٕووُى حإلوكووخٍْ كووُا "ٕووف َٔٓوول 

ٔووش آرلـووش و  ٕووشا ٌووٓ فووٓ حلزيحٔووش  هللا ٍٓوواً رلووي أن أٍٓوول مُٓووّا َأن ًلووك ُٔلووّي طَحؿلووخً غٕووَ الثوو، رخإللووًا

قَآوٕوووش
39
ٌوووٓ رخلظؤ"ٕوووي مُؿٍوووش الوووّ حلُموخ١وووذ حلمٔووو  ا رخمظزخٌٍوووخ ال طٔوووخَْ ٗوووٕجخً فوووٓ مٕوووِحن حللـوووخؽ مىوووي  

حلطوووَل حلُم خرووول حلوووٌْ ال ُٔ وووَ أٛووواً رخلوووئه حإلٓوووامٓا ٌَوووُ موووخ ٔـلووول حللـوووَْ َ"غٕوووَي موووه أٛووولخد 

يَى فوووٓ حلوووَى م وووّ حلٍٕوووُىاا حلوووٌْ ٔزووويَ أّن احلٔوووٕف حلملووو حلوووَىَى فوووٓ ٌوووٌح حلغوووَٝ َهُٜٛوووخً فوووٓ "ظوووخد

حللـووَْ قووي حٓووظلخن رووً "ؼٕووَحً فووٓ ٍىَىي
40

ا ُٔلووُى الووّ حلظووٍُحس رخكؼووخً مووه مووخ ٔمكووُه أن ٔوويم  قُلووًُا فٕـووييُ 

فوووٓ حلزوووخد حلل٘ووؤَه موووه حلظوووٍُحسا ُمووويمًمخ ًلوووك ر ٜوووش اروووَحٌٕ  َحرىوووً آووومخمٕل حلُمظل  وووش رخلوظوووخنا فٍوووُ رلوووي 

ا مئ"ووويحً أّن اؿخرظوووًُ كخٓووومش ال ٔمكوووُه حلطلوووه فٍٕوووخا ٔظُّؿوووً الوووّ طةٔوووَٕ ٓوووزذ أن ٔٔوووظُفٓ ٍىيُ م وووّ حلٍٕوووُى

حلوظوووخن "موووخ ؿوووخء فوووٓ حلظوووٍُحسا مئ"ووويحً أّن مٕٔوووّ َ"موووخ ٔ٘وووٍي حلىٜوووخٍِ أوةٔوووٍ  قوووي حهظوووظه )حللـوووَْا 

(ا فووووٓ ١ووووَف ُمةووووخؿت ؤووووزٕخً لٍووووٌي حل ٠ووووٕشا أْ ق٠ووووٕش حلظوظووووٕها َحلظووووٓ ُٔمكىُىووووخ 16-16ٙ ا 7111ٙ

فوووٓ ًلوووك حللٜوووَ هُٜٛوووخً فوووٓ أَٓوووخ١ حلمٍُٔٔوووكٕٕهحل وووُا اوٍّوووخ ١َُكوووض 
41
حلووؤٌه "وووخن أغ وووزٍُ  فوووٓ ١وووٍُ  

طـئووي آووامٍ ا هخٛووشً َأوووًُ ال ُٔؿووي وووٚ قَآوووٓ فخٛوول فووٓ ٌووٌي حلمٔووؤلشا ٌَووُ حألمووَ حلووٌْ ٔـٕووُذ مىووًُ 

حللـوووَْ رؤووووًُ َحؿوووذ َػخروووضا موووه هووواا حلظؤ"ٕوووي م وووّ َؿُروووً فوووٓ "وووّل حألىٔوووخن حلٔووومخَٔشا أْ حلٍُٕىٔوووش 

 َحلمٕٔلٕش 

ٍغوو  أوىووخ َؿوويوخ حلكخطووذ فووٓ ٌووٌح حلغووَٝ ُم  وويحً مووه ٓووز ً مووه أٛوولخد حلووَىَىا مووه كٕووغ ١ووَف 

ٌووٌح حلمُٟووُ ا فووبّن مووخ مّٕووِ مىٍـٕظووً حلـيلٕووش ٌووُ مووي  حقظٜووخٍي م ووّ و وول كـووؾ و  ٕووش مووه حإلوـٕوولا ٌووٓ 

ي حللووو، فوووٓ كوووي ًحطٍوووخ ىحمموووش لمزووويأ أّن حإلٓوووا  وخٓووون لموووخ ٓوووز ً موووه أىٔوووخنا َمىٍوووخ حلٍُٕىٔوووشا "موووخ فلووول مزووو

ٜوووًُ لٍوووٌح حلغوووَٝ ّٜ حإلٓوووامٓ ١ٕ وووش حلزوووخد حلؼوووخوٓ حلوووٌْ ه
42

ا رووول قُلوووذ كـظوووً حلى  ٕوووش حلظوووٓ طزووويَ فوووٓ 

حلظوووخٌَ ال ماقوووش لٍوووخ رٍوووٌح حلمُٟوووُ  فوووٓ ٗوووكل رٌَوووخن قٕخٓوووٓا ٌَوووٓ حلطَٔ وووش حلظوووٓ "ؼٕوووَحً موووخ حٓوووظلم ٍخ 

 حللـَْ فٓ ؿيلً مر حلىٜخٍِ فٓ أغَحٝ ُموظ ةش 

                                                           
39

  ا )ٔملُ هللا مخ ٔ٘خء َٔؼزُض َمىييُ أُ  حلكظُذ( 61  ٔشـ حل َآنا ٍُٓس حلَميا آ

40
حص َفٓ مٔخثل ُموظ ةش  َّ  ـ ٔلٕل حللـَْ م ّ ٌٌح حلكظخد مخ ٔ خٍد حألٍرر م

41
لزٕش حلمٍُٔٔكٕٕه ان ل  و ل " ٍ  ل  ٔوظظىُح فٓ آزخوٕخ قزل ١َىٌ ا فخلمٜخىٍ طظليع مه حلل ُرخص حلكزَٕس حلظٓـ مه حلُمئ"ي أّن غخ

 
طٜول كظوّ حللوَق لموه 

 ٔكظ٘ف أوًُ قخ  رلم ٕش هظه حرىً 

42
 61ا مٜيٍ ٓخر،ا ٙ رسانتاٌ رٌ انزد عهي انَ ودمزي حلل، حإلٓامٓا  ـ حوظَ
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 داخ تحزٍف انَ ود نهتوراج وانعثا -3

كخَا حللـوَْ فوٓ حلغوَٝ حلٔوخر، أن ٔؼزوض مىط ٕوش مزويأ ؤون حإلٓوا  ل وئخوخص حلٔوخر شا َأّن ًلوك ال 

ٔٔظى ٚ ٕٗجخً مه مكخوش حإللًا َلٕيم  ٌٌح حلَأْ ممل م ّ اػزخص حلظلَٔف حللخٛل فٓ حلظٍُحس َحلظزوئل حلُحقور 

ه ٓوُحًء فوٓ حلوَى م وّ حلىٜوخٍِ أَ م وّ فٓ حللزخىحصا ٌَوٓ حٓوظَحطـٕش حطزلٍوخ أغ وذ أٛولخد حلوَىَى حلٔوخر ٕ

حلٍُٕىا فؤغ زٍ  كخَلُح حلُقُل م ّ حلظزئل حللخٛل فٓ حلٍُٕىٔشا فٍخ ٌُ حللـوَْ ٔلوخَا أن ٔؼزوض موه هواا 

ٍؿُمووً ل ظووٍُحس أّن حلُغٔوول َحؿووذ رلووي حلـمووخ  مىووي حلٍٕووُىا رٕووي أوٍّوو  ال ٔطزّ ووُن ًلووكا حألمووَ وةٔووً رخلىٔووزش 

سً فووٓ حللمَ   مىووي ىهووُلٍ  فووٓ ىٔووه حلىٜووخٍِا حلمٔووّمّ رخلمووخء ل ىٜووخٍِا فٕ ووُا اوٍوو  ال ٔغ َّ ظٔوو ُن ااال موو

(ا ػ  ُٔ وخٍن حللـوَْ مزخٗوَسً "وّل ٌوٌح مور موخ ٜٔوٍُيُ موه حلظوِح  حلُمٔو   16ا 7111ٙحلملميحنا )حللـَْا 

سً أهَِ ٍُٛس ال طو ُ مه حلٌ"خء قخثمش م ّ حلم خٍوشا َف َّ ٓ موخ١زش رخلغٔل مٍمخ "خوض حلظََلا فَٕٓ  لىخ م

ىحثمووخً الووّ حألطزووخ  حل٠ووخلٕه َحلمٔوو مٕه حلـوويىا "ؤوووًُ ٔوّٕووٌَ  رووٕه مووخ ٔٔووّمًٕ احلىـخٓووشا حلظووٓ ٔمؼ ٍووخ حلٍٕووُى 

 َحلىٜخٍِا َاحلطٍخٍسا حلظٓ ٔمؼ ٍخ حإلٓا  

َ"مخ هَّٕ ٓخر خً حلُموخ١ذ فٓ حلـيا مر حلىٜخٍِ رٕه حلئه حلمٕٔلٓ حلمىلُا حلمظغَٕ َحإلٓا  حلؼخروض 

(  711ا 7111ٙفبّن حللـوَْ َموه هواا ملخَلظوً اػزوخص حلظلَٔوف حللخٛول فوٓ حلظوٍُحسا ٔ وُا )حلٜلٕقا 

أَظٍووَ مووه ٌووٌح أّن حلظووٍُحس لووْٕ )ٌووٓ حلظووٓ( "خوووض مىووي حلىووخّ فووٓ ط ووك حألُمىووش   اا "مووخ فلوول مووه ٓووز ًُ مووه 

حلمـخىلٕه
43

فش َحإلٓا  حلٜلٕقا فٓ هطخد مُ َّ ّؿً ىحثمخً ل ـزٍش حليحه ٕش ا ُٔ ٕ  م خٍوش ؿئيس رٕه حلٍُٕىٔش حلمل

حلظٓ ق ىخ ٓخر خً اّن وـخكً فٓ اقىخمٍخ رؤّن حلمٕٔلٕش لٕٔض حلئه حلٜلٕقا ال ٔلىٓ طٔ ٕمٍخ ُمزخَٗسً مةظخف حإلٔموخن 

حلزيٌٓا رٌلك ُٜٔزق اػزخص أّن حلٍُٕىٔش "ٌلك ٌٓ ىٔوه غٕوَ ٛولٕقا هطوُس ٌخّموش فوٓ طـئوي حإلٔموخنا فوا ٔز وّ 

ووَ وظَٔووخً أمووخ  حألطزووخ  ح ّ٘ ل٠ووخلٕه َاحلمٔوو مٕه حلـوويىا اال حإلٓووا  "ووئه ٓوومخَْ ٛوولٕق ٔمكووه حمظىخقووًُا ىٔووه ر

ًِ حإلوـٕلا "مخ كخَا حللـَْ اػزخص ًلك ٓخر خًا ٌَُ مخ ٕٓلخَا طكَحٍي مه هاا حلظٍُحس   رَُٓل

ذ -4 ًّ  يٍ خالل انتوراج  ثثاخ َثوج يح

س ُملّموي قوي لجه ل  طُلِ حألغَحٝ حلٔخر ش م ّ أٌمّٕش "زَٕس فٓ ؿيا حل ُّ لـَْ مر حلٍُٕىا فوبّن اػزوخص وزو

ّٜٚ لًُ "ّل حلزخد حللخَٗا ٌَوُ أموَ غٕوَ ُمٔوظغَد رخلىٔوزش  كخُ م ّ حلـِء حأل"زَ مه ٌٌح حلـياا رل "خى ٔو

ّٜٚ لٍوٌح حلغوَٝ حلزوخد حألَا موه 1117ألٛلخد حلَىَى م ّ حلٍُٕىا ف ي َؿيوخ مزي حلل، حإلٓامٓ ) ( ُٔو

                                                           
43

(ا َهُٜٛخً فوٓ حلزوخد حلَحرور اػزوخص حلظلَٔوف حللخٛول فوٓ 1117للئي مه حلمُحٟر مه ٍٓخلظً احلٕٔف حلمليَى   ا )ـ كخَا مزي حلل، حإلٓامٓ فٓ ح

ا مٜويٍ ٓوخر،ا ف وي انفصام راٌ انًهام وانهاواب وانُحامحلظٍُحسا ٌَُ حألمَوةًٔ حلٌْ قخ  رً مه قزول حروه كوِ  فوٓ حلةٜول حلوٌْ هٜٜوًُ ل ٍٕوُى فوٓ "ظخروً  

 للخٛل فٓ وُٜٙ حلظٍُحس كخَا اػزخص حلظىخقٞ ح
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س ٕٓيوخ َوزٕىوخ َمُالووخ  "ظخرً ٓخلف حلٌ"َا طلض ُّ مىُحن افٓ ط ََٔ حلمُحٟر حلظٓ فٓ "ظزٍ  حليحلش م ّ ػزُص وز

ملّميا َأوًُّ ُمَٓل لكخفش حلو ،اا رخإلٟخفش الّ أّن ٌٌح حلمُٟوُ  لو  ٔغوذ ط َٔزوخً فوٓ "خفوش حألغوَحٝ حألهوَِ 

ٍُ ُكــوخً ً"ٌَوخ مزوي حلظٓ ك٠َص فٓ ٌٌح حلكظخدا حلوٌْ "موخ ٔوٌ"َ حللـوَْ أوّوًُ موخى الٕوًا َلوٌلك َؿويوخ َّ يُ ٔكو

حلل، حإلٓامٓ "ظ ك حلظٓ ٔئ"ُي فٍٕخ ً"َ حٓ  ٍُٓا حإلٓا  فٓ حلظٍُحسا ُمؼزظخً ًلك مه هاا مم ٕش كٔخرٕش
44
  

رخإلٟخفش الّ حمظموخىي م وّ "ظوخد احلٔوٕف حلملويَى فوٓ حلوَّى م وّ حلٍٕوُىاا ف وي حٓظ٘وٍي فوٓ "ؼٕوَ موه 

خص حلظز٘وَٕ روخلىزٓا ف وي أكوخا الوّ موخ ٔ وُا اوّوًُ "ظوخد احل ٠ُوخِسا َ"ظوخد حألكٕخن َرٜةش ُمزخَٗس رخلظٍُحس فٓ اػز

اأٓكٕلا َ"ظخد احلـىـٕٖاا َحلظٓ ٌٓ "مخ ٔئ"ي مه "ظذ حلظٍُحس حلومٔش حلظٓ قَأٌخ رخللـمٕوش
45

ا كٕوغ طئ"وي 

فوٓ ( " ُلوً  اَفوٓ "ظوذ حل ٠ُوخِس موه "ظوذ حلظوٍُحس 13ا 7111ٌٌٙي حإلكخالص حليقٕ ش حلظٓ ٌٔ"ٌَخ حللـَْ )

حلزخد حلوخمْاا ميِ ح١ا  "خطزىخ م ّ حلئه حلٍُٕىْا فٍُ ٔظـخَُ حالٓظٍ٘خى رموخ ؿوخء فوٓ حلظوٍُحس الوّ طؤَٔول 

حلىُٜٙ حلظٍُحطٕش م ّ غَحٍ مخ فلل مزي حلل، حإلٓامٓا فٍخ ٌُ مؼاً ٔئَُا اٍإٔش حلٔو طخن رووض وٜوَا
46
 

ٓ ملمي ال رلٕٔوّ "موخ طوّيمٓ حلىٜوخٍِا ىحمموخً حلظٓ ؿخءص فٓ "ظخد اأٓكٕلا مه حلظٍُحس م ّ أوٍخ طزَٕ٘ رخلىز

ٍأٔووً ر٘ووُحٌي طخٍٔوٕووشا "مووخ فلوول غٕووَي مووه حلُمـووخىلٕه حلوؤٌه ٍّىَح هُٜٛووخً م ووّ حلٍٕووُىا فى ووُيَح أهطووخءٌ  

ٍيُ حللـوَْ ُملظمويحً م وّ ططوٍُ حلملوخٍل فوٓ ُمىوًا ٔ وُا ) َّ (  711ا 7111ٙحلظخٍٔوٕش َحلـغَحفٕشا أمَ "

ٍحً فوٓ و ويي  اَقي مَفض حلىخّ فٓ ُمخوىخ َّ ٌٌح أ"ؼَ مه حألَحثل فٓ أمٍُ حليوٕخاا فبًح "خن حللـَْ ٌىخ ٔزيَ ُمكو

ألهطخء حلٍُٕى حلـغَحفٕشا فبوًُّ ٔزيَ أ"ؼَ ح١امخً مّمه ٓز ً مه حلُمـخىلٕه فٓ ٌٌح حلمـخاا فزخإلٟخفش الّ طؤ"ٕويي 

م ّ أوًُّ ح١ ر م ّ أ"ؼَ مه "ظخد ؿغَحفٓ
47

ٓ ر ٜش اٍإٔش حلٔو طخن رووض وٜوَا ا َفٓ مـمل اػزخطً أّن حلملى

ٌُ ملمي ال مّٕٔا ألّن ىٔه حألَا ال حألهٕوَ امموَ حلويوٕخا َٓوا١ٕه ىٔىوً غ زوُح ٓوا١ٕه حلويوٕخا )حللـوَْا 

ّٔمًُ الّ أٍرلوش أقٔوخ ا ُملوخَالً ٍٓو  هَٔطوش 11ا 7111ٙ (ا ٔٔظلَٝ حللـَْ ط َٔزخً ؿغَحفٕش حللخل  حلٌْ ق

َّ٘ رً فٓ حلظٍُحس  حلل٠ٍُ حإلٓامٓ فٓ حللخل  لٕؼزض  أوًُّ ٌُ حلئه حأل"ؼَ حوظ٘خٍحًا َرخلظخلٓ أّن ُملّميحً ٌُ حلُمز

مّمخ ٓز، ٔمكىىخ حل ُا اّن حللـَْ َان "خن ُم  يحً فٓ ٌٌح حلغَٝ مه كٕغ حلطوَف َحلُلـوؾا فبوّوًُ طمظّور 

ٔومٍٕخ اأموٍُ حلويوٕخا أْ رمخ ٔمكُه طٔمٕظًُ احلُمٓ حلِموخوٓاا ؿل وًُ ُٔظّوف حلظطوٍُ حللخٛول فوٓ حلل وُ  حلظوٓ ٔ

                                                           
44

ا مٜويٍ ٓوخر،ا َاصاز اناذٍٍا َفوٓ حللـوَْا 63-66ٙ ٙ ا مٜويٍ ٓوخر،ا رسانتاٌ رٌ انزد عهي انَ اودمزي حلل، حإلٓامٓا ـ حوظَ ٌٌي حللـش فٓ 

 ٙ17 

45
  د الزظ،ااحلـىـٕٖاا َ"ظخد احلم ُ اا َ"ظخ "ظخد احل ٠ُخِسا َ"ظخد اأٓكٕلاا َ"ظخدـ "ظذ حلظٍُحس حلظٓ ٌٔ"ٌَخ حللـَْ  

46
 11-13ا مٜيٍ ٓخر،ا ٙ ٙ َاصز انذٍٍـ حوظَ قٜش ٌٌي حلَإٔش فٓ  حللـَْا 

47
 7371ـ ً"َ حللـَْ مؼاً أوًُ ١خلر "ظخد حلَكخلش حلزَطغخلٓ ريٍَ طٕكَٔٔح حلمظُفّ ٓىش 
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حلل ُ  حليؤُٕش فٓ حلل ُ  حلئىٕوشا ٌَوُ أموَ ؿئوي ١ََٔوف فوٓ حلـويا حلوئىٓ حلوٌْ "وخن قخثموخً فوٓ حلغخلوذ م وّ 

 حللـخؽ حلى  ٓ أَ حللـخؽ حلل  ٓ حلمىط ٓ 

 للل حٓظلمخا حللـَْ لمؼل ٌٌي احللـؾ حلل مٕشا ٌُ ىلٕل م ّ طكُٔه ٌٌح حألهَٕا فٍُ "مخ "وخن ُمط لوخً 

ح١امخً ؿٕيحً م ّ حلل ُ  حلئىٕشا ف ي "خن مه ؿٍش أهَِ ُمظمكىوخً موه حلل وُ  احلظ ىٕوشاا ٌَوُ موخ أػزظوًُ موه هواا 

ملخٍفً حلـغَحفٕشا فٍُ َٕٔ٘ الّ طَؿمظً لكظوخد ؿغَحفوٓ ر غوش احلا١وٕهاا رملّٕوش أكوي حلٌَزوخن حألٓوَِ كوُا 

(ا ٌَوُ حألموَ حلوٌْ ٔمكىُىوخ حلُقوُل 766-761ا 7111ٙؿغَحفٕش حللوخل  َحلىـوُ  لموُالْ ُٔويحن )حللـوَْا 

ا (7677ٍقو  م ًٕ "ٌلك مه هاا طَؿمظً لكظخد احللِ َحلمىخفر ل ُمـخٌوئه فوٓ ٓوزٕل هللا رخلمويحفرا )موطو١ُ 

مٔكَْا فَٔويا ٔكوخى ٔكوُن ال مؼٕول لوًُ فوٓ طوُوْ فوٓ ط وك حلةظوَسا أْ حلىٜوف حألَا موه حل وَن -"كظخد اط ىٓ

ُ  رـخملش الٔوين رٍُلىويح ٍٓوخثل أٍٓو ٍخ حللـوَْ الوّ ؿخ"ُروخّ هُلٕوُّحلٔخرر مَ٘ا "مخ ُٔؿي حلٕ
48

ا حلوٌْ 

١ ذ مىًُ أن ٔـمر لٌٍي حلـخملش مـمُمش مه حلموط١ُوخص حلمٍّموش موه رٕىٍوخ "ظوخد أويلٔوٓ فوٓ أٓومخء حلل وخقَٕ 

ظووخص حٓوومً احلكظووخد حلمٔووظلٕىٓاا ٌَووٌح حلكظووخد مووخُحا مُؿووُىحً الووّ حلٕووُ  فووٓ مكظزووش حلـخملووشا َم ٕووً ماك

َطٜلٕلخص "ظزٍخ حللـَْ رو٢ ٔيي رخل غظٕه حإلٓزخوٕش َحللَرٕش
49
  

مه "ّل مخ ٓز، ٔمكىىخ حإلؿخرش مه حإلٗكخلٕخص حلظٓ ١َكىخٌخ فٓ ُم ّيمش ٌٌح حللملا َحلُقُل م ّ رلٞ 

ؿٍوٍُْ فوبّن حلٕٔخقخص حلظٓ ُٔلزَّ مىٍخ ٌٌح حلكظخدا ف وجه ؿوخء ١ وذ حلظوؤلٕف فوٓ مُٟوُ  حلَك وش موه حل٘وٕن حأل

حالهظٜخٍ "ٌلك ؿخء رط ذ مه ٌٌح حألهٕوَا حلوٌْ أموَ حللـوَْ روخلظَ"ِٕ فوٓ ٌوٌح حلموظٜوَ ام وّ حلكوا  فوٓ 

(ا أْ م ّ مُُٟ  حلـيا حلوئىٓ أَ حلوَى م وّ احلكةوخٍاا فكوؤّن 1ا 7111ٙحلئه مر حلىٜخٍِا )حللـَْا 

ٌس مىٍووخ فووٓ م يمووش ٌووٌح حلموظٜووَا ٌَووٓ  حلمُحٟووٕر حألهووَِ حلمووٌ"ٍُس فووٓ حلَك ووشا حلظووٓ قووّي  لىووخ حللـووَْ وزوو

ؿغَحفٕش حألويلْ َطخٍٔوٍخ مىٌ حل ي  الّ هََؿً مىٍخا ال طلىوٓ ٗوٕن حلمخلكٕوش فوٓ مٜوَيا ر ويٍ موخ ٔلىٕوً حلوَى 

م ووّ حلىٜووخٍِا "ةووه "امووٓ ٔىوويٍؽ ٟوومه رووخد حلظُكٕووي فووٓ حلمئلةووخص حلكامٕووشا حلغووَٝ مىووًُ ىكووٞ حلل خثووي 

                                                           
48

(  طلويى حلََحٔوخص 7163-7611ى حلمغوَد )ـ حوظوَ ٌوٌي حلَٓوخثل فوٓ ٗخٗوٕش )كٔوخ  حلوئه(ا حلٔوةخٍىٔ  َحلمٍُٔٔوكُٕن ٍَك وش حلظٍـٕوَ َحلظو١ُٕه فوٓ روا

 75-73ا ٙ ٙ 1ا ؽ1176ا طُوْا ؿخملش طُوْا [أ١ََكش ى"ظٍُحي]َحلمٔخٍحصا 

49
 ـ لمِٔي مه حلظةخٕٛل كُا ٍك ش حللـَْ لٍُلىيح َمَحٓاطً مر ٔخ"ُرخّا حوظَ  

Wiegers (Gerard A.), «Moriscos and Arabic studies in Europe», Al-Qantara, 30 (2013), p.604-610; Witkam (Jan Just), 

«The Leiden manuscript of Kitāb al-Musta,īnī», in Charles Burnett (ed.), Ibn Baklarish’s book of simples. Medical 

remedies between three faiths in twelfth-century Spain, London, The Arcadian Library, 2008, pp.75-94. 
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مٔوو مٕه رخليٍؿووش حألَلووّا لظؼزٕووظٍ  م ووّ م ٕوويطٍ ا َطلوؤٌٌَ  مووه ٟوواا حلىٜووَحوٕشا فووٓ هطووخد مُّؿووً الووّ حل

 (76ا 7113ٙحلىٜخٍِ  )حلَ٘فٓا 

مه ٌىوخ ٔمكىىوخ حل وُا اّن حألٓوزخد حلَثٕٔوش لظوؤلٕف "ظوخد وخٛوَ حلوئه مَطزطوش رخلٔوٕخق حلوٌْ ؿوخء فٕوًا 

يحن حل٠ووةش حلـىُرٕووش ا حلوؤٌه حوظ٘ووََح فووٓ أغ ووذ ر وو7311َحلووٌْ طمٕووِ رطووَى حلمٍُٔٔووكٕٕه مووه آووزخوٕخ ٓووىش 

ووََن لوو  ٔكُوووُح "مووخ طُٜووٌٍُ  حللئووي مووه  ـّ ل مظُٓوو٢ا فظُّؿٍُووُح الووّ حلـِحثووَ َحلمغووَد َطووُوْا ٌووئالء حلمٍ

حلكظخرخص حللَرٕش هُٜٛخًا ٌخٍرٕه ربٓامٍ  مه ظ   حلىٜخٍِا رل "خن ميٌى موىٍ  مٔوٕلٕخً رخمظٕوخُا كٕوغ أ"وّي 

رل٠ٍ  أوٍ  ال َٔغزُن اال فٓ حلمُص "مٕٔلٕٕه
50
  

فٓ ٌٌي حلظََل مخى مُُٟ  حلـيا حلئىٓ ل ظٍٍُ ر ُس فوٓ رواى حلمغوَدا مور ماكظوش أّن ٌوٌح حلةوه 

"ووخن ىحثوو  حلل٠ووٍُ فووٓ "ظخرووخص حلمغخٍرووشا فووا ٔكووخى ٔو ووُ قووَن فووٓ حلةظووَس حللئؼووش مووه "ظووخد حٗووظٍَ فووٓ ٌووٌح 

ـوخىالص ٟوي حلىٜوخٍِ حلمُُٟ ا لكّه حوظ٘خٍ حلـيا حلئىٓ فٓ ٛةُل حلمٍُٔٔكٕٕها َحلٌْ ظٍَ فٓ ٗوكل م

ا فبلّ ؿخوذ مئلةىخ حللـَْ ف ي (Harvey, 1973, p.200َحلٍُٕى "خن ُم ةظخً لاوظزخي لّ٘يس طُحطَي فٓ "ظخرخطٍ  )

"ظذ فٓ طُوْ كُا ٌٌح حلمُُٟ  وةًٔا َفٓ حلةظَس وةٍٔخ ط َٔزخًا أْ حلىٜف حألَا موه حل وَن حلٔوخرر م٘وَا 

ط١ُخً ٔظل و، رخلويفخ  موه حإلٓوا  ٟوّي حلوئخوخص حألهوَِا َٔوٌّ  فٕوً ملمي ره مزي حلكَٔ  رَٕٔغا حلٌْ طَ  مو

أ٠ٔوخً هوُحن رَٕٔوغ حلوٌْ غٕوَ حٓومً الوّ اروَحٌٕ  حلظٕز وٓا  ا(Oliver Asín, 1973, p.210)ملخ"  حلظةظوٕٖ 

ا (Bernabé Pons, 1988)رٕوض موه حل٘ولَ  6311ٛخكذ حل ٜٕيس حلـيلٕش حلٍَٕ٘س ٟوي حلمٔوٕلٕٕه ًحص حلوـ

حن حالػىووخن قووي "ظزووخ رخل غووش حإلٓووزخوٕش فووبّن حلَٔك ووٓ فووٓ "ظخرووً اُمـخىلووش موور حلٍٕووُىاا حهظووخٍ حلكظخرووش َاًح "ووخن ٌووٌ

  (Harvey, 1973رخأللوخمٕئش )

ٌٌح حلََحؽ لمُُٟ  حلـيا حلئىٓ فٓ أَٓخ١ حلمٍُٔٔكٕٕه ىفر حلزخكؼٕه ل ىظَ فٓ أٓزخرًا فٌٌذ لُْٔ 

ه قي طؤػََحا َلُ ر٘كل ؤزٓا رخلىِمش حلة ٔوةٕش حلظوٓ ظٍوَص فوٓ ٌخٍفٓ َهُحن رٕىا الّ أّن ٌئالء حلمٍُٔٔكٕٕ

فووٓ كووٕه ًٌووذ  (اPenella Roma,1973, p.201) أٍََرووخ َحلـوويا حلوويحثَ رووٕه حلزََطٕٔووظخوض َحلكخػُلٕووك

َن الّ حل ُا اّن حلظؤلٕف فٓ مُُٟ  اًّ  حلكةخٍا َمـخىلظٍ  ال ٔٔظغَد مه قزل حلمٍُٔٔكٕٕه حلٌٔه أًحقٍ   َُ آه

حلمٔووٕلٕٕه أقٔووّ أوووُح  حللووٌحدا روول أهَؿووٌُ  مووه راىٌوو ا فؤمووخ  مووي  امكخوٕووش حلووَى م ووٍٕ  مخىّٔووخً أْ  حألٓووزخن

                                                           
50

 الءا حوظَ  ئمِٔي مه حلظةخٕٛل كُا ٌـ ل

Tueller (James B.), «Los moriscos que se quedaron o que regresaron», en Mercedes García-Arenal y Gerard Wiegers 

(eds), Los Moriscos: Expulsión y diáspora. Una perspectiva internacional, València, Universitat de València, 2013, 

pp.191-209. 
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مٔكَٔخًا فبّن حلمـخا حلةكَْ ٜٔزق حلماً َٓخكش حلملَ"ش حلظٓ َان ل  طغَٕ ٕٗجًخ م ّ أٍٝ حلُحقر فبوٍخ "خوض 

َٔه حلُمظىةْ حلُكٕي َاحلِفَسا حألهَٕس حلظٓ طلزَّ مه حلغزه حل٘ئي  ـّ  لٍئالء حلُمٍ

َاًح "خن حلٔزذ حلؼخوٓ ٔمكه أن ُٔ زل ؤزٕخًا فوبّن أٛولخد حلظةٔوَٕ حألَا ٍرموخ غوخد موىٍ  أّن مُٟوُ  

 حلـيا حلئىٓ ٌُ مه حلمُحٟٕر حل ئمش فٓ حلؼ خفش حإلٓامٕشا ٓخر، الكظيح  حلـيا حلكخػُلٕكٓ حلزََطٔظخوظٓ 

حلـيلٕش حلظٓ ألةٍخ حلمٍُٔٔكُٕن ُٓحًء "خوض رخل غوش حإلٓوزخوٕش  فٓ ٌٌح حإل١خٍ وةًٔ ٔمكىىخ حل ُا اّن حلكظُذ

أَ حأللوخمٕئشا َرخلظؤ"ٕي رخللَرٕشا ٌٓ مُّؿٍش ل مٔ مٕه ممُموخً َل ـمخموش حلمٍُٔٔوكٕش هُٜٛوخًا ٌوٌي حلـخلٕوش 

َى روٕه حلظٓ ٍغ  حوظ خلٍخ الّ ىحٍ حإلٓا  فبوٍخ مخُحلض فٓ حلىٜف حألَا مه حل َن حلٔخرر مَ٘ ط ف م وّ حللوي

حللخلمٕه حلمٕٔلٓ َحإلٓامٓ غَٕ َحػ ش موه ٌُٔظٍوخ َىٔىٍوخا فٍوئالء فوٓ حلغخلوذ ٔظك موُن حإلٓوزخوٕش فوٓ مـظمور 

مَرووٓا ٌَووُ أمووَ ٔمكووه أن وكظ٘ووةًُ رٜووةش َحٟوولش مووه هوواا ىمووُحص حللـووَْ حلمظكووٍَس لٍووئالء الووّ حلووظك   

ٌَ موه حلكوا  رغٌَٕوخ (  اَحلكا  رخ36ا 7111ٙرخللَرٕش رمخ أوٍّخ أكٔه حل غخصا ٔ ُا ) للَرٕش لمه ٔلَفٍُوخ هٕو

مه حل غخصا "مخ ً"َ حلىزٓ أوًُّ ٔلزٍُخاا "مخ ٔ ُا فٓ مُٟر آهَ رلوي أن حمظويف حللَرٕوش َقخٍوٍوخ ر غوخص أهوَِ  

(ا 771-773ا 7111ٙاَال ٔكوووَي حللَرٕوووش َحلكوووا  رٍوووخ اال موووه ال ٔلوووَُل ف٠ووو ٍخ َرَ"ظٍوووخا )حللـوووَْا 

ؤَه موخىَح رلوي َٔو طُن فٓ مزوخىحطٍ  َموخىحط ـّ ٍ  روٕه حلمٔوٕلٕش َحإلٓوا ا فوبًح م مىوخ أّن مويىحً ٌخّموخً موه حلمٍ

ا فوبّن حوظ٘وخٍ (Benítez Claros, 2009, pp.65-82)حلظٍـَٕ رطَق ُموظ ةش الّ آزخوٕخ أْ حللوخل  حلمٔوٕلٓ 

"ظخروً ٌوٌح حلمئلةخص حلـيلٕش ممُمخً ١َ ذ ٕٗن حلمخلكٕوش فوٓ مٜوَي حألؿٍوٍُْ هُٜٛوخً موه حللـوَْ طوؤلٕف 

غَٕ مٔظغَدا َٔيهل رخألٓخّ طلض مظ ش مٔخميس حلمٍُٔٔكٕٕه م ّ طـئي ىٔىٍ  أَ كظوّ حمظىخقوً موه ؿئويا 

َفٓ ا١خٍ كَد حٓظ طخد حألطزخ  حل٠خلٕه فٓ ظَل ُمخوٓ َمكوخوٓ طمٕوِ ؤوزٕخً رٔوٍُلش طغٕٕوَ حلةوَى الوظمخثوً 

ّْ قٔوْٕ أَ حلئىٓا ٌَوُ موخ ٔمكوه أن ؤظ٘وةًُّ موه هواا اوٜوٕلشا حللـوَْ  لٔوا١ٕه حلُمٔو مٕه رلوي  طوَ  أ

ٍحٌذ فٓ ىٔخٍ حلُمٔ مٕها كظّ لُ "خن إَٔٓحًا ألوٍّ  ألظخلُن م ّ أ"ؼَ مه َٔؿر ُمٔ مخً موه حلىٜوخٍِا لَٕطوّي 

ا 7111(ا َللل طؤ"ٕي حللـَْ م ّ "امً ٌٌح رخل ُا )716ا 7111ٙ)حللـَْا  فٓ هةخء مه ىٔه حإلٓا ا

ٛلٕق ال ّٗك فًٕاا ىلٕول م وّ أوّوًُ موخٖٔ َحقور احٍطويحىا حلكؼٕوَ موه حلمٍُٔٔوكٕٕها (  اَمخ ق ُض فٍٕ  716ٙ

َهََؿٍ  مه ىحٍ حإلٓا  الّ حللخل  حلمٕٔلٓا "مخ أّن ١َكًُ لمُُٟ  احلظوظوٕهاا "موخ الكظىوخ فوٓ ؿيلوً مور 

كٕٕها وظووَحً ألّن حلٍٕووُىا َرٜووةش ُمةخؿجووش ؤووزٕخًا ىلٕوول آهووَ م ووّ أّن ٌووٌح حلكظووخد مُّؿووً رخألٓووخّ الووّ حلُمٍُٔٔوو

 مُُٟ  احلظوظٕها ََُؿُرً مه ميمً ل  ُٔكه مطََكخً م ّ حإل١اق فٓ ٛةُل حلُمٔ مٕه 

رخإلٟخفش الّ "ّل ٌٌي حليالثل م ّ أّن "ظخد وخَٛ حلئه م ّ حل ُ  حلكخفَٔه مُّؿً ممُمخً الّ حلمٔ مٕه 

أْ رلوي  7367ش ؿئيس فوٓ طوُوْ ٓوىش َحلمٍُٔٔكٕٕه هُٜٛخًا فبّن امخىس حللـَْ طؤلٕف "ظخرً ٌٌح فٓ ٕٛخغ
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س رمَٜ ىلٕل آهَ م ّ أٌمّٕش مُُٟ  حلـيا حلئىٓا "وطخد ٍََْٟ َمخؿل  َّ ا م َّ أٍرر ٓىُحص مه طؤلٕةً أ

لظؼزٕض حلمٍُٔٔكٕٕه فٓ حلئه حإلٓامٓا َأ خل ؤِف مُىطٍ  الّ حللخل  حلمٕٔلٓ  َمه ؿٍش أهَِ أ٠ٔخً فبّن 

لىوخ موه حلُؿوُى حلىٔوزٓ لٔوخكش مخموش فوٓ حللوخل  حإلٓوامٓ ممُموخً َفوٓ طوُوْ مم ٕش امخىس حلظؤلٕف ٌوٌي "٘وةض 

حلىٜف حألَا مه حل وَن حلٔوخرر م٘وَ هُٜٛوخًا ٌَوُ حألموَ حلوٌْ الكظىوخيُ موه هواا ٍّى حللـوَْ م وّ موه 

 حوظ يَح رلٞ حلـُحوذ فٓ "ظخرً اوخَٛ حلئها 

فلل غَٕ مـخوٓا رل ٌُ أهوٌ ل ك موش فوٓ  مه ؿٍش أهَِ َفٓ حإل١خٍ وةًٔا َرخمظزخٍ أّن فلل حلكظخرش ٌُ

َرخإلٟخفش الّ "ّل حلٕٔخقخص حلظوٓ َقةىوخ  احلٔخكش حللخمشا رٍيل اػزخص ٍأْ أَ مُقفا فٕمكىىخ حل ُا اّن حللـَْ

م ٍٕخ ٓخر خًا فبّن ٌٌح حلةللا أْ فلل حلكظخرشا ٔمكه "ٌلك أن ٔلزَّ مه ٍغزظً فٓ اػزوخص آوامًا َموه ٍَحء ًلوك 

كٕٕها حلٌْ ر ٓ الّ كيَى حلىٜف حألَا مه حل َن حلٔخرر مَ٘ م٘وكُ"خً فٕوًا فوٓ هطوخد مُّؿوً آا  حلمٍُٔٔ

الّ حلُمـظمر حلمل ٓا فكؤّن حللـَْ ٔ ُا لٍئالء  ااّن آامىخ وله ـ حلمٍُٔٔكٕٕه ـ ال ٔ ّل مه آامك اا ٌَُ 

حلظٓ كخَلض أن طـي لىةٍٔخ مكخوشً فٓ حألمَ حلٌْ ٔلكْ َٟلٕش حلـخلٕش حلمٍُٔٔكٕش فٓ ط ك حلةظَسا ط ك حلـمخمش 

حلُمـظمر حلمل ٓا حألمَ حلٌْ وـلض فًٕ ؤزٕخًا هُٜٛخً م ّ حلٜلٕي حالقظٜخىْا ف ي طمكىض ٌٌي حلـمخمش موه 

-Al-Annabi 1973, pp.304)حلٔوٕطَس م وّ أٌو  ٛوىخمخص ًلوك حللٜوَ فوٓ طوُوْا أْ ٛوىخمش حل٘خٗوٕش 

رلٞ حلزخكؼٕها للزوض ىٍَحً ٌخّموخً م وّ حلٜولٕي حلٕٔخٓوٓ فوٓ طوُوْ ا "مخ أوٍّخا َم ّ مكْ مخ َٕٔ٘ الًٕ (307

فٓ حلةظَس حللئؼشا َل  طكه مه حلطُحثف احلٜخمظشا م ّ كي طلزَٕ لُٓخص فخلىٔٓا أَ ١خثةش آ زٕشا حوَٜفض 

(ا رول "خووض ١خثةوش و٘وٕطشا "موخ ٔظٍوَ موه هواا 61ا 7116ٙطمخمخً مه حلٕٔخٓشا "مخ ٔ وُا حلٍٕ وش )حلٔوَحؽ 

للئووي مووه حل٘وٜووٕخص حلمٍُٔٔووكٕش أىَحٍحً ٌخّمووش م ووّ حلٜوولٕي حلٕٔخٓووٓا َٔمكووه أن وووٌ"َ مووه ٌووئالء للووذ ح

هُٜٛخً  لُْٔ ػزخطخ حلٌْ َُّٔؿق أوًُّ أَا مه طُلّ مىٜذ ٕٗن حألويلْا َ"خن لًُ ماقخص َػٕ ش رُٕٓف ىحْا 

ا َىهل فٓ 7311طخٍسا ٓىش أَ مٜطةّ "َىٔىخّ حلٌْ حمظُزَ مى ٌ طُوْ مه حلغَِ حلـِحثَْ فٓ َحقلش احلٔ

)حروه أروٓ ىٔىوخٍا ٛيح  مر كمُىس رخٗخ حلٌْ احٓظٜةّ ؿمٕر مخ "خن لًُا َمخص ١َٔيحً فٓ غَٕ ١َىوًا
 

ا 7116

ٔظٍَ مه "ّل ٌٌح حوغمخّ حلطخثةش حلمٍُٔٔكٕش فٓ حللٕخس حللخموشا موخ ؿل ٍوخ فوٓ رلوٞ حألكٕوخن  (ا كٕغ137ٙ

وش ل م ُّ ـظمرا ًَلك م ّ حلٜلٕي حالؿظمخمٓا اً ر ٕض ٌٌي حلطخثةوش ل َحروش طيهل فٓ ٛيح  مر ر ٕش حأل١َحل حلمك

ٌُ مـٕجٍخ ُملخفظش م ّ َكيطٍخا طوَفٞ حلوٌَرخن فوٓ حلُمـظمور حلمل وٓ ٓوُحًء رمُحٛو ظٍخ حٓوظلمخا  وٜف قَن مى

حل غش حإلٓزخوٕش
51

ا أَ رَفٞ رلٞ حللخثاص حلمٍُٔٔكٕش طَِٔؾ رىخطٍه لغَٕ حلمٍُٔٔكٕٕها َ"ٌلك م ّ حلٜولٕي 

                                                           
51

ُمٕخطوًا ـ ر ٓ رلٞ حلمٍُٔٔكٕٕه ٔظليػُن حل غش حإلٓزخوٕش رلوي أ"ؼوَ موه قوَن موه قويَمٍ  الوّ طوُوْا ٌَوُ حألموَ حلوٌْ الكظوًُ فَوٕ٘ٔوكُ هٕمٕىوخع فوٓ ٔ

 حوظَ  

Epalza Ferrer (Míkel de), «Nouveaux documents sur les andalous en Tunisie au début du XVIIIème siècle», Revue 

d'Histoire Maghrébine 17-18 (1980), pp.79-108. 
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َّٝ رلٞ حل٘وٜٕخص حلمٍُٔٔكٕش لمله ٕٓخٕٓشا فبّن حلمٍُٔٔوكٕٕه َرلوي ٓوىُحص حل ٕٔخٓٓا فزخإلٟخفش الّ طل

ق ٕ ش مه قيَمٍ  ىه وُح فوٓ أُموش كوخىس مور حلٔو طش حللخ"موش فوٓ حإلٔخلوش حلظُؤوٕش فوٓ ٗووٚ ُٔٓوف ىحْ حلوٌْ 

 (13ا 7116ٙهٌَّٕ  رٕه أن ٔيفلُح َٟحثذ اٟخفٕش أَ أن ٔغخىٍَح حلزاى  )حلظمٕمٓا 

ُ"ووّل ٌووٌح ٔك٘ووف مووَسً أهووَِ أّن حلـمخمووش حلمٍُٔٔووكٕش لوو  طكووه ١خثةووش ٛووخمظشا روول "غٌَٕووخ مووه مكُوووخص 

حلُمـظمر احلظُؤٓا "خوض طلخَا أن طؤُهٌ وٜٕزٍخ مه حلٔ طشا َطلوخَا أن طةوَٝ َؿُىٌوخا فوٓ "وّل حلمـوخالص 

 ولظزَ "ظخد وخَٛ حلئه ُٔلزَّ مىًُ  ُٓحًء "خوض حؿظمخمٕش أَ حقظٜخىٔش أَ ٕٓخٕٓش أَ فكَٔشا ٌَُ مخ ٔمكه أن

اًن َمه هاا وظَوخ فٓ ُ"ّل ٌٌي حلـُحوذا ولظ ي أوىخ أكطىخ رزلٞ حإلٗكخلٕخص حلظٓ ٔطَكٍوخ مُٟوُ  

حلـيا حلئىٓ فٓ "ظخد وخَٛ حلئه م ّ حل ُ  حلكخفَٔه ألكمي ره قخٓ  حللـَْا لكّه حإلؿخرش مّموخ ٔطَكوًُ ٌوٌح 

ه فٓ طُوْ هُٜٛخًا َر يحن حالٓظ زخا ممُمخًا مه اٗكخلٕخص مئيس َمظىُمش حلمُُٟ  فٓ أَٓخ١ حلمٍُٔٔكٕٕ

َحلو ةٕخص حلظٓ ُٔلٕل م ٍٕخا طلظخؽ لمِٔي مه حليٍحٓوشا َأل"ؼوَ موه مئلوف مٍُٔٔوكٓا ٓوُحًء رخل غوش حللَرٕوش أَ 

 حأللوخمٕئش أَحإلٓزخوٕش 
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 فَؤخ طخؿَ مٕٔلٓ مخٕ رمَح"ٖ ُكك  حلمئمه حلٔخٍق َحلِحوٓ  1

 فَؤخ طخؿَ مٕٔلٓ مخٕ رمَح"ٖ ألٌُٕش مّٕٔ 2

 مَح"ٖ ٍحٌذ أٓ   فٕمخ رلي رمئىش مَح"ٖ حلةيحء 3

 ٍَن قخٟٓ ق٠خس ٍَن حللٔىش طٜل الّ حلمٕض أ  ال 4

كووُا قظوول حألطووَح  ؿمٕوور أَالى حلٔووا١ٕه اال َحكوويحً أَ  5

 ػىٕهح

 ٍَن قخٟٓ ق٠خس ٍَن

 رخٍْٔ مخل  فَؤٓ حٓمًُ  اطٕخن ٌُرَص كُا ارخكش حل ُح١ مه ميمً فٓ حإلٓا  6

 رخٍْٔ ٍحٌذ َُحؽ حلَحٌذ 7

 رخٍْٔ ٍحٌذ َمخل  فَؤٓ حلظؼ ٕغ 8

 رٍُىَ قخٟٓ حألويلْ رزٍُىَ فٓ أكٔه ىٔه ـ حإلٓا  أ  حلمٕٔلٕش 9

َد حلومووَ َأ"وول حلٜووٕخ  مىووي حلمٔوو مٕه َحلىٜووخٍِ َٗوو 11

 لل  حلوىَِٔ

 رٍُىَ قخٟٓ حألويلْ رزٍُىَ َُٟٕفً

َُؿش قخثي حلطخرر ر ٕوُن َرىوض موه اأ"وخرَ  فٓ مزخىس حألٛىخ  َحلٍُٜ 11

 رىخص حلةَوؾا

 لُٕن

 رٍُىَ مـمُمش مه حل ٔخَٓش َُؿُى حأل"ل َحلَ٘د فٓ حلـىش 12

كووُا مووخ ٔ ووخا موووه أّن حلمٔوو مٕه ٔووٍََِن مكووش لَإٔوووش  13

 ُمل  خً فٓ حلٍُحء فٓ قزش كـَ حلمغىخ١ٍُْٕٓلٍ  

 رٍُىَ قخٟٓ حٓمًُ  افَٕٝا

قخٟوووووٓ مموووووَيُ ػموووووخوُن ٓوووووىش َموووووخٕ  حلةيحء 14

 رخل ٔطىطىٕش

 رٍُىَ

 رٍُىَ أكي حلُٕ٘م حل ُا اّن مّٕٔ حره هللا 15

 رٍُىَ ؿمخمش مه حلىٜخٍِ حلُملـِحصا مه ٔ ُ  رٍخ هللا أ  حلَُٓا  16

فووووووٓ قووووووخٍد مووووووه  قٕٔٔخن هأٓزخد ططٍ َ حلمٔ مٕ  17

 ١ُلُُ الّ رخٍْٔ

 فٓ ىحٍ  قْ ٓزذ مىر حلومَ 18

 رٍُىَ مر حلٍُٕى حٓظى خٙ مه مكخوش آمخمٕل 19

 رٍُىَ مر حلٍُٕى "ٕف َُٔٓل هللا ٍٓخلش أهَِ رلي ٍٓخلش مُّٓ 21

ؿُد حلطٍخٍس رلي حلـمخ  21 َُ  فَؤخ مر حلٍُٕى كُا 

قوٓ مكخووش  قوُا حلٍٕوُى اوٍّو  ٌُو  حلؤٌه "وخوُح 22 ٍُ حلٔوزذ فوٓ 

 مُّٓ مىي هللا

 أمٔظَىح  كزَ ٍُٔىْا مةضٍ 

 أمٔظَىح  ٍُٔىْ كُا َُحا حإلٓا  23

 الٔين مخل  ٌُلىيْ حٓمً طُمخّ أٍرخوْٕ حلظؼ ٕغ 24

 الٔين ٍُؿل ككٕ  َمٍٍُ٘ فٓ حلطذ َحلل ُ  ُملـِحص حلىزٓ 25

 مَح"ٖ ٍحٌذ مٔـُن فٓ مَح"ٖ حلظؼ ٕغ 26

 مَح"ٖ ٍحٌذ مٔـُن فٓ مَح"ٖ أن ٔغةَ حل ٔخَٓش ل ىخّ ًوُرٍ كُا امكخوٕش  27

ؿُى حأل"ل َحلَ٘حد فٓ حلـىش 28  مَٜ ٍحٌذ َُ

 مَٜ ٍحٌذ حلظؼ ٕغ 29
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 انًخــــطوطاخ وانًصادر

 7116ا رََٕصا ىحٍ حلمَٕٔسا انًؤَس رٌ أخثار  رزٍمَح وتوَس (اأرُ مزي هللاـ حره أرٓ ىٔىخٍ)

 ا طل ٕ، اكٔخن مزخّا رََٕصا ىص عهي اتٍ انُغزٍهح انَ ودً ورسائم أخزىانزد أرُ ملمي م ٓ(ا حره كِ  )ـ 

ا طل ٕ، ملموي اروَحٌٕ  وٜوَ َمزوي حلوَكمه ممٕوَسا رٕوََصا ىحٍ انفصم رٌ انًهم وانهواب وانُحمحره كِ  )أرُ ملمي م ٓ(ا ـ 

 7116حلـٕلا 

ا طل ٕ، َط ئ  ٛاف حلئه حل خٓمٓا طُوْا حليحٍ حلظُؤٕش ل ى٘وَا ح وانالفطوق انحًايح رٌ اننفـ حره كِ  )أرُ ملمي م ٓ(ا 

7111 

ا طل ٕو، َط وئ  أكموي حلطؤُ ٓا طوُوْا حلمطزلوش حللٜؤَشا انًازع انًهكٌ رٌ سهطُح أوالد عهٌ تزكاٌـ حره ُٔٓف )حلٜغَٕ(ا 

7111 

 7111مي كٔه رٔؾا رََٕصا ىحٍ حلكظذ حلل مٕشا ا طل ٕ، أكَاصز انذٍٍ عهي انموو انكارزٍٍ ـ حللـَْ )أكمي ره قخٓ (ا

ا طل ٕو، ملموي ٍُقا 7376-7377ـ حللـَْ )أكمي ره قخٓ ( ٍك ش أفُقخْ حألويلٔٓ  موظَٜ ٍك ش حلٍ٘خد الوّ ل وخء حألكزوخد 

 1116رََٕصا حلمئٓٔش حللَرٕش ل يٍحٓخص َحلىَ٘ا 

 7677ا حلـِحثَا حلمكظزش حل١ُىٕش حلـِحثَٔشا ٍق   تانًذارعانعز وانًُارع نهًجاهذٍٍ رٌ سثَم هللاـ حللـَْ )أكمي ره قخٓ (ا 

 611176ا حل خٌَسا مكظزش ؿخمر حألٌَُا ٍق  َاصز انذٍٍ عهي انموو انكارزٍٍ ـ حللـَْ )أكمي ره قخٓ (ا

مئٓٔوش أروُ ظزوٓا حل-ا ىٍحٓوش َطل ٕو، كٔوخ  حلوئه ٗخٗوٕشا رٕوََص(، َاصز انذٍٍ عهاي انماوو انكاارزٍٍـ حللـَْ )أكمي ره قخٓ 

 )طلض حلطزر(  1176حللَرٕش ل يٍحٓخص َحلىَ٘ا ىحٍ حلُٔٔيْا 

ا حلل ل حلٔىيٕٓش فٓ حألهزخٍ حلظُؤٕش(ا طل ٕو، َط وئ  حللزٕوذ حلٍٕ وشا رٕوََصا ىحٍ حلغوَد حإلٓوامٓا أرُ مزي هللا ملميـ حلَٔحؽ )

7116 

 ٕ، مزي حلمـٕوي هٕوخلٓا رٕوََصا ىحٍ حلكظوذ حلل مٕوشا ا طلرسانتاٌ رٌ انزد عهي انَ ود ـ مزي حلل، حإلٓامٓ )ملمي َحره ملمي(ا

1117 

ا طل ٕو، ملموُى م وٓ كمخٔوشا حل وخٌَسا ىحٍ تحفاح انرٍاة راٌ انازد عهاي أهام انصاهَةمزي هللا حلظَؿمخن حلمٕوٍُقٓ )أروُ ملموي(ا ـ 

 7111حلملخٍلا 

 1111ا ىم٘،ا ىحٍ حلةكَا كتاب انافا تتعزٍف حموق انًصطفيـ حلٕلٜزٓ )مٕخٝ ره مُّٓ(ا 

 انذراساخ

ـ حلظمٕمٓ )مزي حلـ ٕل(ا اططٍُ مُقف ٓ طخص أخلوش طوُوْ طـوخي حلمٍُٔٔوكٕٕه م وّ ٟوُء فَموخن ؿئوي ل ٔو طخن حللؼموخوٓاا فوٓ 

ا ُغووُحنا مَ"ووِ حليٍحٓووخص َحلزلووُع حللؼمخوٕووش دراساااخ رااٌ انتااارٍخ انًورٍيااكٌ انَذنيااٌحلظمٕمووٓا مزووي حلـ ٕوول )طىٔووٕ،(ا 

 7116مخصا حلمٍُٔٔكٕش َحلظُػٕ، َحلمل ُ

(: تعاذد انزواٍااخ 1756-1492انيفاردٍى وانًورٍيكَوٌ ورحهاح انت جَاز وانتاوطٍَ راٌ تاالد انًغازب  ـ ٗخٕٗش )كٔخ  حلئه(ا 

 1176ا طُوْا ؿخملش طُوْا [أ١ََكش ى"ظٍُحي]ا وانًياراخ

 7113َا ا طُوْا حليحٍ حلظُؤٕش ل ى٘انفكز اإلساليٌ رٌ انزد عهي انُصارىمزي حلمـٕي(ا ) ـ حلَ٘فٓ



 

29 

        

 

- Al-Annabi (Muhammad), «La chéchia tunisienne», en Míkel de Epalza et Ramón Petit (éd.), Recueil 

d’études sur les moriscos andalous en Tunisie, Madrid, Direction générale des relations culturelles, 

Institut Hispano-Arabe de Culture, 1973, pp.304-307. 

- Al-Outmani (Ismail),«Al-Hayari Bejarno niño (dato autobiográfico inédito)», Espéculo, 43 (2010). 

- Benítez Claros (Rafael), «La Geografía de la España morisca», in Raja Yassine Bahri (éd.), Cartas de 

la Goleta (Actas del coloquio «Los moriscos y Túnez» Noviembre 2008), Túnez, Embajada de España 

en Túnez, 2009, pp 65-82. 

- Bernabé Pons (Luis Fernando), «Una nota sobre Ahmad ibn Qasim al-Hayri Bejarno», Sharq Al-

Andalus, 13 (1996), pp.123-128. 

- Bernabé Pons (Luis Fernando), El Cántico islámico del morisco hispanotunecino: Taybili, Zaragoza, 

Institución Fernando El Católico, 1988. 

- Epalza Ferrer (Míkel de), «Nouveaux documents sur les andalous en Tunisie au début du XVIIIème 

siècle», Revue d'Histoire Maghrébine 17-18, pp.79-108, 1980. 

- Harvey (Leonard Patrick),
 
«Textes de littérature religieuse des Moriscos Tunisien», in Míkel de Epalza 

et Ramón Petit (éd.), Recueil d’études sur les moriscos andalous en Tunisie, Madrid, Direction générale 

des relations culturelles, Institut Hispano-Arabe de Culture, pp.199-204. 

- Oliver Asín (Jaime), «un morisco de Tunis: admirateur de lope: étude du Ms.s.2 de la collection 

Gayangos», in Míkel de Epalza et Ramón Petit (éd.), Recueil d’études sur les moriscos andalous en 

Tunisie, Madrid, Direction générale des relations culturelles, Institut Hispano-Arabe de Culture, 1973, 

pp.205-239. 

- Penella Roma (Juan), «Littérature morisque en espagnol en Tunisie», en Míkel de Epalza et Ramón 

Petit (éd.), Recueil d’études sur les moriscos andalous en Tunisie, Madrid, Direction générale des 

relations culturelles, Institut Hispano-Arabe de Culture, 1973, pp.187-198. 

- Sarnelli Cerqua (Clelia), «L’écrivain hispano-marocain Al-Hagari et son «Kitab Nasir Al-Din», in 

Míkel de Epalza et Ramón Petit (éd.), Recueil d’études sur les moriscos andalous en Tunisie, Madrid, 

Direction générale des relations culturelles, Institut Hispano-Arabe de Culture, 1973, pp.248-257. 

- Tueller (James B.), «Los moriscos que se quedaron o que regresaron», en Mercedes García-Arenal y 

Gerard Wiegers (eds), Los Moriscos: Expulsión y diáspora. Una perspectiva internacional, València, 

Universitat de València, 2013, pp.191-209.  

- Wiegers (Gerard A.), «Moriscos and Arabic studies in Europe», Al-Qantara, 30 (2013), pp. 587-610.  

- Witkam (Jan Just), «The Leiden manuscript of Kitāb al-Musta,īnī», in Charles Burnett (ed.), Ibn 

Baklarish’s book of simples. Medical remedies between three faiths in twelfth-century Spain, London, 

The Arcadian Library, 2008, pp.75-94. 



 

30 

        

 

 

01201

11505272221120

11505272222252  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

