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 دور الخليفح عوز تي الخطاب في العوارج اإلسالهيح

 وإهكاًيح اإلسرفادج هٌه في الرٌويح الوسرذاهح
 

 أحمد عبد القوي دمحم عبد هللا \د
 اسرار ِساعذ اآلشاس ٚاٌعّاسج اإلسالِيح

 وٍيح اآلشاس ٚاإلسشاد اٌسياؼي ظاِعح ِظش ٌٍعٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛظيا

 

 ملخص البحث     
٘ٛ اٌخٍيفح اٌصأي تعذ ٚفاج إٌثي دمحم طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ، ٚلذ عشف عّش تٓ عّش تٓ اٌخطاب     

اٌخطاب تعذٌٗ ٚص٘ذٖ، ٚسغُ رٌه واْ ٌٗ آساء ٘اِح ٚؼاسّح في اٌعّاسج ٚاٌعّشاْ اإلسالِي ٚاٌري 

أسّٙد تشىً وثيش في ذأسيس تعغ اٌّذْ اإلسالِيح تعذ اٌفرػ اإلسالِي ٚاٌري عشفد تّذْ اٌفرػ 

ً ٔسرطيع اٌمٛي تأْ عّش تٓ اٌخطاب واْ اٌسثة اٌشئيسي ٚاٌّثاشش في ئٔشاء اٌّذْ األٌٚي، ت

 اإلسالِيح األٌٚي ِصً اٌثظشج ٚاٌىٛفح ٚاٌفسطاؽ.

 ٣ٌٖٓ جُِٕٔٓٔٞ جُؼٞجْٚ جُط٢ كطكٞٛح ٝجُط٢ ُْ ٣ٌٖ أِٜٛح ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ق٣ٍٛح أًل     

٘حء ٓىٕ ؾى٣ىز قىو ُْٜ ٓٞجٚلحضٜح؛ كك٤ٖ جٖط٢ٌ ٣ى٣ٕ٘ٞ ذحإلْالّ ك٢ ذحوب جألٍٓ؛ كأٍٓ هٞجو ؾ٤ٗٚ ذر

سعذ تٓ أتي ٚلاص ذذ٘ٛس طؽح اٌعٕٛد تعذ فرػ اٌعشاق أشاس عٍيٗ اٌخٍيفح عّش تٓ اٌخطاب تأْ يرخز 

ٌُٙ ِذيٕح ظذيذج، ٌّٚا أساد عّش تٓ اٌعاص اذخار اإلسىٕذسيح عاطّح تعذ فرػ ِظش؛ ٔظشا ٌّا وأد 

ج سفغ اٌخٍيفح عّش تٓ اٌخطاب رٌه؛ فرُ تٕاء اٌفسطاؽ أٚي ذرّرع تٗ ِٓ ِثأي ؼسٕح ٚلظٛس ِشيذ

 عاطّح ٌّظش اإلسالِيح في شّاي ؼظٓ تاتٍيْٛ.

ٌُ ذىٓ اٌّذْ ٚؼذ٘ا اٌري واْ عّش تٓ اٌخطاب سثثا في ذأسيسٙا؛ ٌٚىٓ آساءٖ اِرذخ ٌرشًّ       

 سؤيرٗ في تٕاء األسٛاق ٚداس اإلِاسج )ِمش اٌؽىُ( ٚاٌّٛاد اٌخاَ ٌٍّثأي.

ٚلذ وأد آساء عّش تٓ اٌخطاب ِرفمح ذّاِا ِع ِا طٕفٗ عٍّاء اٌّسٍّيٓ ِٓ اٌعغشافييٓ ٚاٌزيٓ     

 ورثٛا عٓ اٌثٍذاْ ٚاٌخطؾ ٚوأُٔٙ أخزٚ٘ا عٓ عّش تٓ اٌخطاب، ِصً ششٚؽ ذأسيس اٌّذْ ٚغيش٘ا.

  –اٌّذْ  -عّش
Caliph Omar ibn Al-Khattab and his role in Islamic architecture 

Omar bin al-Khattab is the second caliph after the death of the Prophet Muhammad, peace 

and blessings be upon him. Omar bin al-Khattab was known for his justice and asceticism, 

and despite that he had important and decisive opinions in Islamic architecture and 

urbanism that contributed greatly to the establishment of some Islamic cities after the 

Islamic conquest, which was known as the cities of conquest. The first, but we can say that 

Omar bin Al-Khattab was the main and direct cause of establishing the first Islamic cities 

such as Basra, Kufa, and Fustat. 

    Omar bin Al-Khattab was keen that Muslims did not live in the capitals they had 

conquered and whose people did not condemn Islam at first. So he commanded his army 

commanders to build new cities that specified their specifications. A new city, and when 

Omar Ibn Al-Aas wanted to take Alexandria as the capital after the conquest of Egypt due 

to the good buildings and palaces it built, the Caliph Umar Ibn Al-Khattab rejected that, so 

Al-Fustat was built the first capital of Islamic Egypt in the north of the Babylon Fortress. 

      Not only were the cities that Umar ibn Al-Khattab founded, but his views extended to 

include his vision of building markets, the emirate’s home )the seat of government( and the 

raw materials for buildings. 

    The views of Omar bin al-Khattab were in complete agreement with what geographers 

Muslim scholars have described as those who wrote about countries and plans as if they 

had taken them from Omar bin al-Khattab, such as the conditions for establishing cities 

and others. 
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 ذقذين: ًثذج عي الخليفح عوز تي الخطاب -1

٘ٛ عّش تٓ ٔفيً تٓ عثذ اٌعضي تٓ سياغ تٓ عثذ هللا تٓ لشؽ تٓ سصاغ تٓ عذي تٓ وعة ٚوٕيرٗ أتا ؼفض 

يعض اإلسالَ ٚأِٗ ؼٕرُ تٕد ٘اشُ تٓ عّش تٓ ِخضَٚ، ٚواْ إٌثي طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ لذ ذّٕي ِٓ هللا أْ 

تأؼذ اٌعّشيٓ عّش تٓ اٌخطاب أٚ عّش تٓ ٘شاَ ٚدخً عّش تٓ اٌخطاب اإلسالَ، ٚؼظي تّىأح وثيشج 

في اإلسالَ؛ فمذ ٚسد عٓ إٌثي طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ: )ئْ هللا ظعً اٌؽك عٍي ٌساْ عّش ٚلٍثٗ ٚ٘ٛ 

ّضج تٓ عثذ اٌّطٍة ِظذس ، ٚواْ ئسالَ عّش تٓ اٌخطاب ٚؼ1اٌفاسٚق فشق هللا تٗ تيٓ اٌؽك ٚاٌثاؽً

ٌٍمٛج ٌٍّسٍّيٓ فٍُ يىٓ اٌّسٍّْٛ يسرطيعْٛ اْ يظٍٛا عٕذ اٌىعثح ئال تعذ ئسالَ عّش تٓ اٌخطاب اٌزي 

 .2ٚاظٗ لشيش ٚطٍي عٕذ اٌىعثح فظٍي اٌّسٍّْٛ ِعٗ

ٚواْ عّش لذ عاسع اخرفاء اٌّسٍّيٓ ٔريعح ػعفُٙ، ٚأطش عٍي أْ يخشض اٌّسٍّْٛ ئٌي اٌىعثح     

اٌظالج فيٙا ظٙاسا أِاَ لشيش، ٚٚافك إٌثي طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ عٍي اٌفىشج، ٚفي اٌيَٛ اٌراٌي  ٌيإدٚا

خشض اٌّسٍّْٛ يّشْٛ في ؽشلاخ ِىح ٔؽٛ اٌىعثح في طفيٓ؛ طف يرمذِٗ ؼّضج تٓ عثذ اٌّطٍة 

ثاؽً، ٚواْ ٚاآلخش يرمذِٗ عّش تٓ اٌخطاب؛ فسّاٖ إٌثي ِٕز رٌه اٌٛلد تاٌفاسٚق ألٔٗ فشق تيٓ اٌؽك ٚاٌ

ئسالَ عّش ٚسٕٗ ذسع ٚعششْٚ سٕح ٚأشٙش ٚعذد اٌّسٍّيٓ ال يضيذ عٓ أستعيٓ ٚعٕذِا أرْ إٌثي طٍي 

هللا عٍيٗ ٚسٍُ تاٌٙعشج ِٓ ِىح ئٌي اٌّذيٕح ٘اظش عّش تٓ اٌخطاب، وّا أٔٗ ؼؼش وً اٌّعاسن ِع 

ٗ في أسشي تذس ٚطٍػ اٌّسٍّيٓ ٚأّ٘ٙا تذس ٚأؼذ، ٚواْ ٌعّش آساء لٛيح في تعغ اٌّٛالف ِصً سأي

 .3اٌؽذيثيح، ٚغيش٘ا ِٓ اٌّٛالف؛ فٙٛ واْ تّصاتح أؼذ ٚصساء إٌثي طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ

ٚواْ اٌخٍيفح أتٛ تىش اٌظذيك سػي هللا عٕٗ لذ اخراس عّش تٓ اٌخطاب ٌيىْٛ خٍيفح ِٓ تعذٖ ٚواْ      

ح سسٛي هللا ِارا سرمٛي ٌشته ئرا اٌثعغ يخاف ِٓ اسرخالف عّش تسثة شذذٗ فمذ سأٌٛا أتا تىش: يا خٍيف

لذِد عٍيٗ غذا ٚلذ اسرخٍفد عٍيٕا اتٓ اٌخطاب؟ فماي: اظٍسٛٔي اتاهلل ذش٘ثٛٔي؟ ألٛي اسرخٍفد عٍيُٙ 

 5، ٚترصثيد أتي تىش ٌعّش في اٌخالفح أظّعد األِح عٍي خالفح عّش ِٓ تعذ4ٖخيشُ٘

تح في ِعرّعٗ ٚلذ ذعٍُ رٌه عٍي يذ ؼشب تٓ واْ عّش تٓ اٌخطاب ِٓ اٌزيٓ ذعٍّٛا اٌمشاءج ٚاٌىرا        

اِيح ٚاٌذ أتي سفياْ ٚواْ رٌه تّصاتح سثة لٛي ٌرصميف ٔفسٗ ٌىٓ اٌشافذ األساسي في ذعٍيُ عّش تٓ 

اٌخطاب ٘ٛ ِالصِرٗ ٌٍٕثي دمحم طٍي هللا عٍيٗ ٚسٍُ؛ فىاْ ال يفٛذٗ عٍُ ِٓ لشآْ أٚ ؼذيس اٚ أِش أٚ ؼذز 

شٚا تإٌّٙط اٌمشآٔي في اٌرشتيح ٚاٌرعٍيُ ٚذثؽش عّش في اٌٙذي إٌثٛي؛ أٚ ذٛظيٗ؛ فىاْ ٚاؼذا ِّٓ ذأش

، ِٚٓ اٌطثيعي أْ يٕعىس ِا ذعٍّٗ عّش تٓ اٌخطاب عٍي أِٛس اٌؽىُ 6فأطثػ ٌٗ عٍُ ٚاسع تاٌسٕح إٌثٛيح

 فىاْ خٍيفح عادال، وّا أعىس أيؼا عٍي آسائٗ في اٌعّاسج اإلسالِيح ٚذخطيؾ اٌّذْ.

اٌخطاب اٌخالفح أسس أسواْ اٌذٌٚح تاٌذٚاٚيٓ ٚاالظٕاد ٚا٘رُ تاٌطشق ٚاٌعّشاْ ٚئٔشاء ٌّٚا ذٌٛي عّش تٓ 

اٌصغٛس ٚاٌّذْ ٚاّ٘ٙا اٌثظشج ٚاٌىٛفح ٚاٌفسطاؽ، ٚواْ ٌٗ آساء ٘اِح في أٚلاخ األصِاخ ِصً عاَ اٌشِادج 

ٚاٌثٍذاْ اٌزي واْ دٌيال عٍي عذي عّش تٓ اٌخطاب، وّا واْ ٌٗ سأي ؼيٓ ذفشي اٌطاعْٛ في اٌّذْ 

 ، وّا سياذي ذفظيٍٗ.7االسالِيح

 عوز تي الخطاب وعوارج الوساجذ -2

ًحٕ ُِه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ وٌٝ ًر٤ٍ ك٢ ػٔحٌز جُك٤ٍٖٓ ج٣ٍُٗل٤ٖ ك٢ ٌٓس ٝجُٔى٣٘س، ًًُٝي ًحٕ ُٚ وٌٝ 

 ذحٌَ ك٢ ضؼ٤ٍٔ جألٓٛحٌ ذحُٔٓحؾى جُؿحٓؼس ٓػَ ٓٓحؾى جٌُٞكس ٝجُرٍٛز ٝجُلٓطح٠ ٝؿ٤ٍٛح.

وُص جُٔٛحوٌػ٢ِ جٕ جُه٤ِلس جألٍٝ أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ُْ  وسجذ الٌثىي:ذىسعح ال 2/1

٣ْٞغ ك٢ ػٔحٌز ٓٓؿى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٗظٍج إلٗٗـحُٚ ك٢ قٍٝخ جٍُوز ٝهٍٛ ٓىز قٌٔٚ؛ كِْ 

ّ ٝك٢ 163 -136ٛـ/  33-٣63وْ ذأ١ ػَٔ ٓؼٔح١ٌ ك٢ جُٔٓؿى، ٝػ٘ىٓح ض٢ُٞ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جُهالكس 

ّ ٞحم جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ذؼىو ج٤ُِٖٛٔ ٌُػٍز ػىوْٛ ٝهرَ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ًٛج جٍُأ١ 136ٛـ/ 61٘س ْ

ق٤ٖ ه٤َ ُٚ: )٣ح ج٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ُٞ ْٝؼص ك٢ جُٔٓؿى( كوحٍ ػٍٔ: )ُٞل ج٢ٗ ْٔؼص ٌٍْٞ هللا ٢ِٚ هللا 

جقى ٓإٌن٢ جُٔى٣٘س ، ٣ًًٍٝ جذٖ جُ٘ؿحٌ 8ػ٤ِٚ ِْْٝ ٣وٍٞ: ٣٘رـ٢ إٔ ٣ُجو ك٢ جُٔٓؿى. ٓح َوش ك٤ٚ ٤ٖثح(

ٌٝج٣س ضرىٝ ٓططحذوس ٓغ ٌٝج٣س جُٜٓٔٞو١ جُٓحذوس كوى ١ٌٝ جٕ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ هحٍ ٣ٞٓح ٝٛٞ ك٢ 

ٓٛالٙ: )ُٞ َوٗح ك٢ ٓٓؿىٗح( ٝأٖحٌ ذ٤ىٙ ٗكٞ جُورِس
9

، ًٝحٕ ٛ٘حى أٍٓجٕ هى جْط٘ى ئ٤ُٜٔح جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ 

ٝؾحش جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ نحٚس ٝإٔ ذؼٟٜٖ جُهطحخ ك٢ ضْٞؼطٚ جُٜٝٔح ػىّ جُطؼٍٜ ُكؿٍجش َ
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ًٖ ػ٢ِ ه٤ى جُك٤حز ٝئقى١ ًٛٙ جُكؿٍجش ٣ٍهى ك٤ٜح ؾػٔحٕ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ٝٚحقرٚ جُه٤ِلس جألٍٝ أذٞ 

ذٌٍ جُٛى٣ن ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٝج٥نٍ ض٘ل٤ً ٓح هحُٚ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ذح٣ُُحوز ك٢ جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ كوحٍ 

ػ٘ٚ: )ُٞل أ٢ٗ ْٔؼص ٌٍْٞ هللا ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٣وٍٞ: )ج٢ٗ أ٣ٌى جٕ أ٣َى ك٢ هرِس ػٍٔ ٢ٌٞ هللا 

ٓٓؿىٗح ٓح َوش ك٤ٚ(
10
.  

ٝجٌضرطص جُط٣ٍوس جُط٢ ضٔص ذٜح ج٣ُُحوز ك٢ جُٔٓؿى ػ٢ِ ٣ى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذٔح هحُٚ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ  

ح أٖحٌ ئ٢ُ جُورِس، ٖٝٓ ٛ٘ح كوى ضك١ٍ ػٍٔ ذٖ جُهط ًٔ حخ ئٖحٌز جُ٘ر٢ ج٣ٌٍُْ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ئ٢ُ ِْْٝ ُ

جُورِس كحؾِٓٞج ٌؾال ك٢ ٓٞٞغ ٢ِٛٓ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، غْ ٌكؼٞج ٣ى جٍُؾَ ٝنلٟٞٛح ػ٢ِ 

ٓػحٍ ٓح كؼَ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ غْ ؾحءٝج ذٔو١
11
كؿؼِٞج ٠ٍكٚ ذ٤ى جٍُؾَ غْ ٓىٝٙ كٔح َجُٞج ٣وىٓٞٗٚ  

ُي ٖر٤ٚ ذٔح أٖحٌ ذٚ ٌٍْٞ هللا ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ كوىّ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ٣ٝإنٍٝٗٚ قط٢ ٌأٝج إٔ ي

ػ٘ٚ جُورِس كٌحٕ ٓٞٞغ ؾىجٌ ٣َحوز ػٍٔ ك٢ ٓٞٞغ ػ٤ىجٕ جُٔوٌٛٞز
12
. 

ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ هى جٖط١ٍ ػىز وٌٝ ٖٓ أٚكحذٜح ًحٗص ٓؿحٌٝز ُِٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ًٝحٕ ػ٢ِ     

ُٔطِد ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ػْ جٍٍُْٞ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ج١ًُ ٌأِ أٚكحخ ًٛٙ جُىٌٝ جُؼرحِ ذٖ ػرى ج

جػطٍٜ ك٢ جُرىج٣س ٌُٝ٘ٚ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٝجكن ك٢ ٜٗح٣س جألٍٓ ٝهى ٝٛد جألٌٜ ُؼحٓس ج٤ُِٖٔٓٔ وٕٝ 

ٓوحذَ
13

، ُْٝ ٣ٌٖ جػطٍجٜ جُؼرحِ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ك٢ جُرىج٣س ُرهَ ٓ٘ٚ ٌُٝ٘ٚ ًحٕ ٣ٍ٣ى جلقطلحظ 

 ػ٤ِٚ ِْْٝ ٛٞ ٖٓ ًٌد ُٚ ٤ُٓجخ ًٛج جُر٤ص كوحٍ ُؼٍٔ: )ُوى ًٌد ٌٍْٞ هللا ذر٤طٚ ألٕ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا

٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ػ٢ِ ػحضو٢ ٝجِٚف ٤ُٓجذٚ ذ٤ىٙ(
14

 

ًٕ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٓىً جُٔٓؿى ك٢ جُورِس أ١ هساحح الرىسعح في عهذ عوز:  2/1/1 ٣وٍٞ جذٖ َذحُس أ

ًْؼٚ ٖٓ ٗحق٤س جُورِس، ًٝحٕ قى ؾىجٌ ػٍٔ ٖٓ جُورِس ػ٢ِ أٍٝ أْح٤٠ٖ جُورِس جُط٢ ئ٤ُٜح جُٔوٌٛٞز أ١ جُط٢  ٝ

ًحٗص ذ٤ٖ ٚق جألْح٤٠ٖ جُط٢ ض٢ِ جُورِس ػ٢ِ جٍُٝجم جُور٢ِ
15

، ٝك٢ ٌٝج٣س جذٖ جُ٘ؿحٌ أًٗٚ ًحٕ ذ٤ٖ جُٔ٘رٍ 

ٝذ٤ٖ جُؿىجٌ ػ٢ِ ػٜى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ هىٌ ٓح ضٍٔ ٖحز كٔىً ػٍٔ ئ٠ُ ٓٞٞغ جُٔوٌٛٞز ػ٢ِ 

يٌجػح 661٘ؿحٌ، َٝجو ك٤ٚ َٝجو ك٢ ٤ٔ٣ٖ جُورِس؛ كٌحٕ ٠ٍٞ جُٔٓؿى ػٜى ذٖ جُ
16

، ٣ًًٍٝ جُٜٓٔٞو١ 

أ٠ٞجٍ أٞالع جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ذؼى ٣َحوز ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ جُطٍٞ ٖٓ ؾٜس جُورِس ئ٢ُ جُٗحّ أ١ ٖٓ 

يٌجػح 66يٌجػح ٝجٌضلحع جُٓوق ًحٕ  631يٌجػح ٝػٍٞٚ  661جُٗٔحٍ ئ٢ُ جُؿ٘ٞخ 
17

، ٝضل٤َٛ جُطٍٞ 

ٍز أيٌع ك٢ جُورِس ٝغالغٕٞ يٌجػح ك٢ جُؿٜس جُٔوحذِس ُٜح أ١ ٗحق٤س جُٗحّ أٝ جُؿٜس جُٗٔح٤ُس كطٌٕٞ ج٣ُُحوز ػٗ

يٌجػح 31يٌجػح، أٓح جُؼٍٜ كُجوٙ ٖٓ جُ٘حق٤س جُـٍذ٤س  61ٓؿٔٞػٜح ك٢ جُطٍٞ 
18

، ٝئيج ًحٗص ٓٓحقس 

يٌجع كاٍٗٚ  611ِٞؼٜح  جُٔٓؿى ًٓ٘ آنٍ ضْٞؼس ك٢ ػٜى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٍٓذؼس ًحٕ ٠ٍٞ

 661يٌجػح ك٢ جُؼٍٜ أ٣حّ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذًُي ٣ٌٕٞ جُطٍٞ  31يٌجػح ك٢ جُطٍٞ ٝ ٣61اٞحكس 

 يٌجػح ػٍٞح ٖٓ جٍُٗم ئ٢ُ جُـٍخ 631يٌجػح ٠ٞل ٖٓ جُٗٔحٍ ئ٢ُ جُؿ٘ٞخ ٝ

ٖ ٖٓ نالٍ ٓح ٌٝجٙ جُٔإٌنٕٞ كاٍٗٚ ٣ٌٔالىصف الوعواري للوسجذ الٌثىي تعذ سيادج عوز:  3/1/2

ض٤ٚٞق جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ذؼى ٣َحوز ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٝضْٞؼطٚ: ًحٕ جُٔٓؿى ػرحٌز ػٖ 

يٌجػح  631يٌجػح ٝػٍٞٚ ٖٓ جٍُٗم ج٢ُ جُـٍخ  661ٓٓحقس ٓٓطط٤ِس ٠ُٞٚ ٖٓ جُٗٔحٍ ئ٢ُ جُؿ٘ٞخ 

ٚ يٌجػح، ًٝحٕ ضهط١٤ جُٔٓؿى ٖٓ ٚكٖ أ١ْٝ ٌٓٗٞف ضك١٤ ذ 66ٝجٌضلحع ْوق جُظِط٤ٖ )جٍُٝجه٤ٖ( 

ظِطحٕ )ٌٝجهحٕ( ئقىجٛٔح ظِس جُورِس ٢ٛٝ جُؿ٘ٞذ٤س ٣وحذِٜح جُظِس جُٗٔح٤ُس، ُِٝٔٓؿى ْطس ٓىجنَ ذحذ٤ٖ ػٖ 

٤ٔ٣ٖ جُورِس ٝذحذحٕ ػٖ ٣ٓحٌٛٔح أ١ ذحُؿىج٣ٌٖ جٍُٗه٢ ٝجُـٍذ٢ ٝكطف ذحذ٤ٖ ك٢ ٓإٍنٍ جُٔٓؿى، ٝيًٍ 

ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُْ ٣ـ٤ٍ جُرحخ ج١ًُ ًحٕ ٣ىنَ  ٓ٘ٚ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ُْٝ ٚحقد جُىٌز جُػ٤ٔ٘س أ

٣ـ٤ٍ ذحخ ػحضٌس
19

(، ٝغٔس ػٍ٘ٛ ٓؼٔح١ٌ ُْ ٣ٌٖ ٓٞؾٞوج هرَ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٛٝ 6)ٌَٖ  

جُٓطٍز جُط٢ ضؼِٞ ؾىٌجٕ جُٔٓؿى ذِؾ جٌضلحػٜح يٌجػ٤ٖ أٝ غالغس أيٌع
20
. 
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( ٌَٖ6) 

 ػَٔ جُرحقع –ضهط١٤ جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ذؼى ٣َحوز ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ 

 ػٖ: دمحم ُٛجع ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ                                               

ًٝحٕ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ جْطٍجض٤ؿ٤س ك٢ ج٣ُُحوز جُط٢ أقىغٜح ذحُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ضطٔػَ ك٢ إٔ ٣ٓغ جُٔٓؿى        

جُٔٛحوٌ هٍٞ ػٍٔ  أػىجو ج٤ُِٖٔٓٔ جُط٢ جَوجوش، ًًُٝي قٔح٣طْٜ ٖٓ أٖؼس جُّٗٔ ٝجُٔطٍ؛ كوى أٌٝوش

ًٖ جُ٘حِ ٖٓ جُٔطٍ ٝئ٣حى إٔ ضكٍٔ جٝ ضٛلٍ كطلطٖ جُ٘حِ(، ُٝلع أًٖ ذْٟ  ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ )أً

جُُٜٔز ًٍٝٓ جٌُحف ٝضٗى٣ى جُٕ٘ٞ جُٟٔٔٞٓس ذِلع جُلؼَ جُٟٔحٌع ٖٓ جً٘٘ص جُٗة أ١ ٚ٘طٚ ْٝطٍضٚ، 

٢ِٜ جُ٘حِ ػٖ جُٛالزٝهى ن٢ٗ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٖٓ جألُٞجٕ ك٢ ؾىٌجٕ جُٔٓؿى قط٢ ل ض
21
. 

ًٝحٕ ػٍٔ ق٣ٍٛح ػ٠ِ جلقطلحظ ذٔؼحُْ جُٔٓؿى ج٤ٍُٜٗز جُط٢ ًحٗص ك٢ ػٜى جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓػَ جُٔ٘رٍ ٝقىٝو 

 .33جٍُٝٞس ٝأٓحًٖ جألذٞجخ

 -عوارج عوز تي الخطاب للوسجذ الحزام: 2/2
ز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ًٌُٝ٘ٚ جونَ ُْ ٣ٌطل٢ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ذط٤ْٞغ ٝضؿى٣ى ػٔحٌ 

 ضؼى٣الش ٝضْٞؼحش ػ٢ِ جُٔٓؿى جُكٍجّ ذٌٔس جٌٍُٔٓس ًحٕ ُٜح ضأغ٤ٍٛح جُٔؼٔح١ٌ جُٞجٞف

ًحٕ جُٓرد ج١ًُ ؾؼَ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ذىسيع الثيد الحزام توكح الوكزهح:  2/2/1

طْٞؼس جُر٤ص جُكٍجّ قٍٞ جٌُؼرس جٍُٔٗكس، ٣وّٞ ذطْٞؼس جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٛٞ ٗلٓٚ جُٓرد ج١ًُ ٖٓ أؾِٚ هحّ ذ

ٝٛٞ ًػٍز أػىجو ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝهى ًحٗص ضِي جُطْٞؼس ُٜح ضأغ٤ٍٛح ػ٢ِ ػٔحٌز جُٔٓؿى جُكٍجّ أٝ جُكٍّ ج٢ٌُٔ؛ 

كوى أٚرف ُٚ ٌْٞ ٣ك١٤ ذٚ ُْ ٣ٌٖ ٓٞؾٞوج ٖٓ هرَ ك٢ ػٜى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، ٝهى جٖط١ٍ ػٍٔ 

ى جُكٍجّ ٝٛىٜٓح غْ ْٝغ ذٜح قٍٞ جٌُؼرس، ئيٕ غٔس ػٍ٘ٛ ٓؼٔح١ٌ ؾى٣ى ذٖ جُهطحخ ػىز وٌٝ قٍٞ جُٔٓؿ

جونِٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ػ٢ِ جُكٍّ ج٢ٌُٔ ٝٛٞ ذ٘حء ؾىٌجٕ قٍٞ ٓٓحقس جُر٤ص جُكٍجّ وٕٝ هحٓس جإلٗٓحٕ 

٣ك١٤ ذحُٔطحف ًحٗص ضٞٞغ ػ٠ِ ضِي جُؿىٌجٕ جُٔٛحذ٤ف إلٞحءز جُٔٓؿى
23
. 

ًٕ أٍٝ ٖٓ ذ٢٘ جُٔٓؿى جُكٍجّ ٛٞ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ، ٖٝٓ ٛ٘ح هحٍ ٚحقد آغحٌ جُرالو ٝأ       نرحٌ جُؼرحو أ

ًٕ جٌُؼرس ذ٤ص هللا ٝلذى ُٜح  ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ ذًُي ئقح٠س جُٔطحف ذٌٓٞ أٝ ؾىٌجٕ ٝٗٓد ئ٢ُ ػٍٔ هُٞٚ ُِ٘حِ: ئ

ٖٓ ك٘حء كحٖط١ٍ ْٜٓ٘ جُىٌٝ َٝجوٛح ك٢ جُٔٓؿى جُكٍجّ ٝجضهً ُٚ ٌْٞ ٗكٞ هحٓس جإلٗٓحٕ
24

 

ٌو١ ٣َحوز ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ جُر٤ص جُكٍجّ؛ كوى ًحٕ جُٔٓؿى جُكٍجّ ػرحٌز ػٖ ك٘حء ٝهى أٌٝو جُٔحٝ      

قٍٞ جٌُؼرس ُِطحتل٤ٖ، ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ػ٢ِ ػٜى جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝػٜى أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ٢ٌٞ هللا 

ًْغ جُٔٓؿى، ٝجٖط١ٍ وٌٝج ٝٛىٓ ٜح ػ٘ٚ ؾىجٌج ٣ك١٤ ذٚ، ُٝٔح ض٢ُٞ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٝ

 ًٕ ٜٝٞٔح ئ٢ُ ٓٓحقس جُٔٓؿى، ٝجضهً ُِٔٓؿى ؾىجٌج ه٤ٍٛج وٕٝ جُوحٓس ًحٗص جُٔٛحذ٤ف ضٞٞغ ػ٤ِٚ، ًٔح أ

ػٍٔ ًحٕ أٍٝ ٖٓ جضهً ُِٔٓؿى جُكٍجّ ؾىجٌج
25

، ٝهى أٌٝو جُرالي١ٌ ٚحقد كطٞـ جُرِىجٕ ٗلّ جٍُٝج٣س 
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جُط٢ ضػرص ئقح٠س جُٔطحف ذٌٓٞ ػ٢ِ ػٜى ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ
26

ئقح٠س جُٔطحف ذٌٓٞ ك٢ ٝهى أكحو   

قٔح٣طٚ ٖٓ جُُقق جُؼٍٔج٢ٗ، ًٝحٕ ًٛج جُؿىجٌ ذحٌضلحع هحٓس جإلٗٓحٕ، ٝؾؼَ ك٢ ًٛج جُؿىجٌ جُٔك١٤ 

ذحُٔطحف ػىوج ٖٓ جألذٞجخ
27

، ٝذًُي ق٢ٔ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جُٔطحف ذؼى إٔ ًحوش جُٔ٘حٍَ ضِطٛن 

م جُ٘حِ ػٖ جُطٞجف ٍٞ ذحٌُؼرس، ٝضؼ
28

٢ جٌُؼرس كٜٞ ك٘حؤٛح ُْٝ ضٍُ٘ جٌُؼرس ، كوحٍ ُْٜ ػٍٔ: )ئٗٔح ُُٗطْ ػِ

ػ٤ٌِْ(
29

 

 -عوارج هساجذ األهصار: 2/3
ًحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ق٣ٍٛح ػ٢ِ ٝقىز ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ جألٓٛحٌ ذؼى جضٓحع جُلطٞقحش جإلْال٤ٓس؛ كأٍٓ ٝلز 

جألٓٛحٌ ذاٗٗحء ٓٓحؾى ؾحٓؼس ٣إو١ جُِٕٔٓٔٞ ك٤ٜح جُِٛٞجش جُؿحٓؼس ٓػَ ٚالز جُؿٔؼس ٝجُؼ٤ى٣ٖ 

ٓوحء؛ كوى ٌٝو ك٤ٚ أٗٚ ُٔح جكططف ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جألٓٛحٌ ًطد ئ٠ُ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ػحِٓٚ ػ٠ِ ٝجلْط

ؿ٤ٍ ٓٓحؾى  –ٍٓٛ، ٝأذ٠ ٠ْٞٓ جألٖؼٍٟ ػحِٓٚ ػ٠ِ جُرٍٛز ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓ جُٞلز ٣أٍْٓٛ إٔ ٣طهًٝج 

ر٤ِس ٓٓؿى ٓٓحؾى ُِؿٔحػس ٣ٟٕ٘ٔٞ ئ٤ُٜح ػ٘ى ٚالز جُؿٔؼس، كٛحٌ يُي ئ٣ًجٗح ذإٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ه –جُورحتَ 

ٚـ٤ٍ، ُِٝؿٔحػس ٓٓؿى ًر٤ٍ ٣طٓغ ٌَُ جُورحتَ ك٠ جُِٛٞجش جُؿحٓؼس
30

، كحنط١ ػطرس ذٖ ؿُٝجٕ ٓٓؿى 

جُرٍٛز ٝجنط١ ْؼى ذٖ جذ٢ ٝهح٘ ؾحٓغ جٌُٞكس ٝجنط١ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ؾحٓغ جُلٓطح٠؛ كٌحٗص ًٛٙ 

جُٔٓحؾى جٌُر٤ٍز ٓكَ ٚالز ج٤ُِٖٔٓٔ ٝضؼحٌكْٜ ٝضىجٌْْٜ جُؼِْ ٝوجٌ جُوٟحء
31
. 

ٝؾى ًًُي جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٓحؾى جُٛـ٤ٍز جُط٢ جه٤ٔص ك٢ نط١ جُٔىٕ ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٌَُ نطس ٓٓؿىٛح ج١ًُ ٝ

ضإو١ ك٤ٚ جُِٛٞجش ػىج جُؿٔؼس ق٤ع ٣ٟٕ٘ٔٞ ؾ٤ٔؼح ك٢ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ًُُي ًحٕ ػ٢ِ ج٤ُِٖٛٔ إٔ ٣إوٝج 

ٚالز جُؿٔؼس ك٢ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٤ُّٝ ٓح ػىجٙ ٖٓ ٓٓحؾى أن١ٍ
32

ؼٍٔج٢ٗ ُِٔى٣٘س ، ٌُٖٝ ٓغ جُطْٞغ جُ

جإلْال٤ٓس أؾحَ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ضأو٣س ٚالز جُؿٔؼس ك٢ جُٔٓحؾى جألن١ٍ
33
. 

 عوز تي الخطاب وعوارج الوذى -3

٣ؼرٍ ضؼ٤ٍٔ جُٔىٕ ذىٌؾس ًر٤ٍز ُِـح٣س ػٖ وٌٝ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ جُؼٔحٌز ٝجُؼٍٔجٕ جإلْال٢ٓ، ٝيُي 

حُٔىٕ جُط٢ ذىأش ًٔؼٌٍٓجش قٍذ٤س، غْ ألٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ًحٕ ْررح ٌت٤ٓ٤ح ك٢ ك٢ ضؼ٤ٍٔ جُػـٌٞ ذ

ضطٌٞش ئ٢ُ ٓىٕ، ٖٝٓ أٍٖٜ ضِي جُٔىٕ جُرٍٛز ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠، ٝهى ٝٞغ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جألّْ 

جُط٢ هحٓص ػ٤ِٜح ضِي جُٔىٕ ذىج٣س ٖٓ أْرحخ جنط٤حٌ ٓٞجهؼٜح ئ٢ُ ه٤حِ ٖٞجٌػٜح ٝجضٓحػٜح ٝٓالءٓس ٓٞجٞغ 

ًٕ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣إنً ذٜح ك٢ جُط٤ٔ٘س ضِي جُٔىٕ ُٛكس جُؿ٘ٞو جُلحضك٤ٖ، ٝٗٓطط٤ غ جُوٍٞ أ

 جُٔٓطىجٓس ك٢ ذ٘حء ٓىٗ٘ح جُٔؼحٍٚز.

 -عوز وأسثاب اخريار هىاقع الوذى: 3/1
٣ؼطرٍ جُط٤ٍٛٔ ٖٓ أْٛ ػٞجَٓ ٗٗأز جُٔىٕ جُؼٍذ٤س ك٢ الروصيز في عهذ عوز وعصزًا الحالي:  3/1/1

هِلحء ٖٓ ذؼىٙ، ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ هى ٌأ١ ذ٘ظٍٙ جُرؼ٤ى ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ج١ًُ ْحٌ ػ٢ِ وٌذٚ جُ

ًٕ جُؼٍخ ئيج ُُٗٞج ذحُٔىٕ جُٔلطٞقس جُط٢ ٣وطٜ٘ح ؿ٤ٍ ج٤ُِٖٔٓٔ كوىٝج ذ٤ثس جُٛكٍجء ٝجُطر٤ؼس جُؼٍذ٤س،  أ

ٝؿِد ػ٤ِْٜ جُطٍف كأقد إٔ ٣و٤ْ ُِؼٍخ ٓىٗح ؾى٣ىز ضط٘حْد ٓغ ذ٤ثطْٜ ك٢ جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س
34

 

ٞف ٖٓ كوى جُؼٍخ ُر٤ثطْٜ جُٛكٍج٣ٝس ٛٞ جُٓرد جُٞق٤ى أٝ جٍُت٢ٓ٤؛ ٌُٖ جُٓرد ُْٝ ٣ٌٖ كو١ جُه     

جٍُت٢ٓ٤ ٌٝجء ض٤ٍٛٔ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُٔىٕ ؾى٣ىز ٛٞ ضأ٤ٖٓ جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س ٝجُرالو جُط٢ كطكٜح، ٝضٌٕٞ 

، ُوى ًحٕ ًٛٙ جُٔىٕ جُؿى٣ىز هٞجػى ضِؿأ ئ٤ُٜح جُؿ٤ٞٔ جإلْال٤ٓس ذؼى ػٞوضٜح ٖٓ جُـُٝ ٝض٘طِن ٜٓ٘ح ُِلطف

ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ْرًحهح ئ٢ُ ضأ٤ٖٓ ٓىٕ جُلطف ك٤ٔح ػٍف ذحُط٤ٍٛٔ، ٣ٝرىٝ يُي ٝجٞكح ك٤ٔح أ٠ِن ػ٤ِٚ ٓىٕ 

ًٕ جُٔىٕ جُػالظ ضأْٓص ذلؼَ ػٞجَٓ  جألٓٛحٌ، ٢ٛٝ جُرٍٛز ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠ ٝضىٍ جٍُٝج٣حش جُطح٣ٌه٤س أ

ٍٛز، ٝجٌُٞكس جنط٤ٍج ك٢ كطٍز ضح٣ٌه٤س ػ٣ٌٍٓس، ٝإٔ ًٛٙ جُؼٞجَٓ ُؼرص وٌٝج ًر٤ٍج ك٢ ضأ٤ْٜٓح؛ كحُر

ٓطوحٌذس، ًٝحٕ يُي ذىجكغ ضو٤ْٓ جُٔ٘طوس جُط٢ ضٞؾٚ جُؼٍخ ُلطكٜح ئ٢ُ ٓ٘طوط٤ٖ؛ كٛحٌ جُوْٓ جُٗٔح٢ُ ٖٓ 

ذالو كحٌِ جُٔطٔػَ ك٢ جُٔىجتٖ، ٝٓح ؾحٌٝٛح ٝٓح جذطؼى ػٜ٘ح ذ٘لّ جلضؿحٙ ٖٓ جنطٛح٘ ه٤حوز جٌُٞكس، 

جنطٛح٘ ه٤حوز جُرٍٛز، ًًُٝي جُلٓطح٠ جُط٢ جضهًش هحػىز ُالضؿحٙ  ٝجُؿُء جُؿ٘ٞذ٢ ذحضؿحٙ ْؿٓطحٕ ٖٓ

ئ٠ُ ذالو جُٔـٍخ، ًٝحٕ يُي ذطٞؾ٤ٜحش جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ج١ًُ ضٞؾٜص جٛطٔحٓحضٚ ٚٞخ ٓ٘طوس 

جُرٍٛز ٝيُي ٗط٤ؿس ُِؼ٤ِٔحش جُؼ٣ٌٍٓس جُط٢ ًحٗص ضوّٞ ذٜح هرحتَ ذٌٍ ذٖ ٝجتَ ػ٢ِ جُٔٓحُف جُلح٤ٌْس؛ ًُُي 

س ذٖ ؿُٝجٕ ئ٢ُ ضِي جُٔ٘طوس هحتال ُٚ: )ٍْ ئ٢ُ ٗحق٤س جُرٍٛز ٝجٖـَ ٖٓ ٛ٘حى ٖٓ أَٛ جألٛٞجَ ٝؾٚ ػطر

ٝكحٌِ ٤ٓٝٓحٕ ػٖ ئٓىجو ئنٞجْٜٗ ػ٢ِ ئنٞجٗٚ(
35
. 
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ًٝحٕ جُط٤ٍٛٔ ٓوٛٞوج ك٢ جنط٤حٌ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُِٔىٕ ٝهى ػ٠٘ ذٚ إٔ ضٌٕٞ جُٔى٣٘س ػ٠ِ جُكى أٝ       

ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ أٌَْ ئ٢ُ ػطرس ذٖ ؿُٝجٕ ٌْحُس ؾحء ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ٓح جُطٍف كوى ذ٤َ٘ص جٍُٝج٣س جُطح٣ٌ ه٤س أ

ٍٝٛح( ٣ٝؼ٢٘ يُي أٗٚ ٣أٍْٓٛ إٔ ٣ؿؼِٞج  ٍٛ ٣ىٍ ػ٠ِ جُط٤ٍٛٔ )ل ضؿؼِٞج ذ٢٘٤ ٝذ٤ٌْ٘ ذكٍج جٝ ٍٜٗج ذَ ٓ

ٓٞهغ جُٔى٣٘س ػ٠ِ جُكىٝو ًٝٛٙ جُط٤ٚٞس هٛى ذٜح جٍُٔٛ ٝٛٞ جُكى ٝهى جٗطرن يُي ػ٠ِ غالغس ٓىٕ ٢ٛ 

ٍٛز ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠جُر
36

 

ًٕ ضٍى أٌج٢ٞ جُىُٝس كٟحء ٣ٔػَ      ًٕ ػٍٔجٕ جُٔىٕ ٣ل٤ى جألٖٓ جُو٢ٓٞ ُِىٍٝ، ٝأ ٣ٝٓطلحو ٓٔح ْرن أ

ٓطٔؼح ُِىٍٝ جُٔؼحو٣س؛ ًُُي ٝؾد ػٍٔجٜٗح ذاٗٗحء جُٔىٕ، ٝهى ج٠ِن ػ٢ِ ضِي جُٔىٕ ٢ٔٓٓ جألٓٛحٌ ٝٛٞ 

ًٕ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس جُط٢ ضؼر٤ٍ ٣وٛى ذٚ جٍُٔجًُ جُط٢ ضطهً ػ٢ِ جأل٠ٍجف ٝجُك ىٝو، ٝذ٘ظٍز ٓؼحٍٚز ٗؿى أ

ٝٞؼٜح ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ض٘طرن ػ٢ِ جألٌج٢ٞ جُؼٍذ٤س نحٚس ٝإٔ ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢ ٓؼظْ أٌج٤ٞٚ 

ٚكح١ٌ ضكطحؼ ئ٢ُ ضؼ٤ٍٔ أٝ ُ٘وَ ض٤ٍٛٔ، ًٔح أ٠ِن ػ٢ِ ٓح كؼِٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ، ٝئيج جضهًٗح ٗٔٞيؾح 

ؼ جألٓػَ ػ٢ِ يُي؛ كِٞ ًحٗص ٤ْ٘حء ٓؼٌٔٞز ذحُٔىٕ ٝجُؼٔحتٍ؛ ٖٓ أ٣حٓ٘ح جُٔؼحٍٚز ٌُحٗص ٤ْ٘حء ٢ٛ جُ٘ٔٞي

ُٔح ًحٗص ٓطٔؼح ألػىجء ٍٓٛ، ًُُي هحٍ جٍُٔقّٞ ؾٔحٍ قٔىجٕ إٔ جُلٍجؽ جُؼٍٔج٢ٗ ُْ ٣طٍى ٤ْ٘حء أٌٞح 

ؾحُٛز ُٔؼًٍس جُؼىٝجٕ ٝٓالتٔس ألٛىجكٚ كو١؛ ٌُٝ٘ٚ أ٣ٟح ضًٍٜح ٜٗرح ُأل٠ٔحع جلْطؼٔح٣ٌس ج٥ٕ ٝك٤ٔح 

أٗٚ ًحٕ ٛ٘حى ػىٝ ٣ٌٗي ك٢ ٣ٍٛٓس ٤ْ٘حء ٣ٝطٔغ ك٤ٜح ذٌٛٞز ئٓح ذحُْٟ جٝ ذحُِٓم أٝ  ٢ٟٓ كٟال ػٖ

ذحُؼٍُ أٝ جُر٤غ أٝ جإل٣ؿحٌ
37

ٝقٓ٘ح ضلؼَ جُىُٝس ج٣ٍُٛٔس ج٥ٕ ك٤ٔح ضوىٓٚ ٖٓ ٓٗح٣ٌغ ضؼ٣ٍ٤ٔس ضٍذ١  

حٕ جُٞجو١ ذ٤ٓ٘حء ػٖ ٣ٍ٠ن جألٗلحم ٝض٘ٗة جُٔىٕ جُؼٍٔج٤ٗس ٝجٍُٔٗٝػحش جُط٢ ضؼَٔ ػ٢ِ ؾًخ جٌُٓ

 ُطؼ٤ٍٔ جألٌٜ قط٢ ضِطثْ ٤ْ٘حء ذحألّ.

٣ٌٌٍٝ ؾٔحٍ قٔىجٕ ًِٔس جُط٤ٍٛٔ جُط٢ ٗلًٛح ػ٤ِٔح ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ٓؼٍٜ قى٣ػٚ ػٖ جٍُو      

ًٕ جٍُو جُؼ٢ِٔ ٣ٌٖٔ ك٢ ًِٔس جُطؼ٤ٍٔ  جُؼ٢ِٔ ػ٢ِ جوػحءجش ٖٓ ٣ٍ٣ىٕٝ ُٗع ٤ْ٘حء ػٖ ٍٓٛ؛ ك٤وٍٞ أ

كحُلٍجؽ جُؼٍٔج٢ٗ ٛٞ ج١ًُ ٣ٗؿغ ػ٢ِ   humanizationٍج٢ٗ ٝأ٠ِن ػ٤ِٚ جُطؼ٤ٍٔ جُر١ٍٗ ٝجُطر٤ٍٗ جُؼٔ

جُؿٗغ، ٣ٝىػٞ جأل٠ٔحع ج٢ُ َٓء جُلٍجؽ ٝٛ٘حى ئؾٔحع ضحّ ػ٢ِ ٌٍٞٝز ٗوَ جٌُػحكس جٌُٓح٤ٗس جٌُٔطظس ك٢ 

ًٕ جُطؼ٤ٍٔ ٛٞ جُط٤ٍٛٔ جُٞجو١ ئ٢ُ أ٠ٍجف جُىُٝس ٝقىٝوٛح ذٔح ك٤ٜح ٝػ٢ِ ٌأْٜح ٤ْ٘حء ئ
38

، ٝٛٞ ٓح كؼِٚ 

ًٍٛ جُٔىٕ.ػٍٔ ذٖ جُهطحخ   ج١ًُ ٓ

ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ هى أٍٓ ذر٘حء ًٛٙ جُٔىٕ ػ٠ِ ٓٗحٌف أٌٜ جُؼٍخ ٓٔح ٢ِ٣ أٌٜ جُؼؿْ، ٝيُي      

قط٠ ضٌٕٞ قٛٞٗح ٤٘ٓؼس ل ٣ٓطط٤غ جُؼىٝ ضؿحَٝٛح، ٝك٢ ٗلّ جُٞهص ضٌٕٞ ٓىٗح ٚحُكس ٠ٌُِ٘ٓ، ٝيُي 

ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذ٠٘ ٓىٗح ُٞؾٞو ٓٛىٌ ج٤ُٔحٙ ٝجُٔٞجو جُـًجت٤س ٝجُطحهس جُٔٔػِس ك٢ جُٔكط طد؛ ًُُٝي كا

 .31ضِٛف ك٢ جُِْٓ ٝجُكٍخ

٣ٝطلن ٓغ ٓح ْرن جُ٘طحتؽ جُؼ٣ٌٍٓس ٝجُؼٍٔج٤ٗس جُط٢ قووٜح جُِٕٔٓٔٞ ذؼى ذ٘حء جُرٍٛز؛ كوى ٗؿكص     

جُؿ٤ٞٔ جُؼٍذ٤س جُِٔٓٔس ك٢ ْٞ ًٌٞ وؾِس، ًٔح ضْ جكططحـ ٓىٕ أٚلٜحٕ ٝهْ ٝهحٖحٕ ك٢ ٝل٣س أذ٢ ٠ْٞٓ 

ّ( جُٞج٢ُ ٖٓ هرَ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ، ًٝحٕ ٖٓ ٗط٤ؿس ًٛٙ جلٗطٛحٌجش 162-136ٛـ/ 32-61)جألٖؼ١ٍ 

ػ٠ِ ؾًخ أػىجو أنٍٟ ٖٓ جُٔوحض٤ِٖ ٓٔح أوٟ ئ٠ُ ٣َحوز ػىو ٌْحٕ جُرٍٛز ٝجنطال٠ جُورحتَ ذؼٟٜح 

ذرؼٝ، ٝٛ٘ح ظٍٜ ٌأ١ ػٍٔ ك٢ ضهط١٤ جُٔى٣٘س ك٘ٛف ٝج٤ُٜح أذح ٠ْٞٓ جألٖؼٍٟ ذإٔ ٣ؿؼَ ٌَُ هر٤ِس 

 .61ًِس، ٝإٔ ٣أٍٓ جُ٘حِ ذحُر٘حء ٝذ٘حءج ػ٤ِٚ ضْ ه٤حِ جُٗحٌع جٍُت٤ّ ٝجُٗٞجٌع جُلٍػ٤س ٝجألَهسٓك

ًٕ ػ٤ِٔس ٣َحوز أػىجو جٌُٓحٕ ذؼى جٗطٛحٌجش ج٤ُِٖٔٓٔ ًحٕ ُٜح أغٍٛح ك٢ جْطوٍجٌ ٓى٣٘س جُرٍٛز؛        ئ

أػىجء جُؼٍخ ج٤ُِٖٔٓٔ ٖٓ ككووص أٛىجكٜح جلْطٍجض٤ؿ٤س ٝجلؾطٔحػ٤س ك٢ إٓ ٝجقى؛ كوى هطؼص جُط٣ٍن ػ٠ِ 

ٜٓحؾٔطْٜ ٖٓ ضِي جُطهّٞ جُط٢ ضلَٛ ذ٤ٖ جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س ٖٝٔحُٜح، ٝل َجُص ضِي جلْطٍجض٤ؿ٤س ُٜح 

ذطٜؿ٤ٍ ػىو  6111أ٤ٔٛطٜح قط٢ ك٢ ػٍٛٗح جُكى٣ع، ٝٓػحٍ يُي ٤ْ٘حء جُط٢ هحّ جُؼىٝ جُٔكطَ ذؼى ػحّ 

٢ُ ٓ٘طوس ٠ٍو ذ١ٍٗ ضٛىٌ جٌُٓحٕ ئ٠ُ ٝجو١ ج٤َُ٘ ذىل ًر٤ٍ ٖٓ ٌْحٜٗح ئ٢ُ ٓىٕ جُو٘حز ٝجُىُطح، ٝضك٣ِٜٞح ئ

ًٍٛز ػ٠ِ ٓػحٍ جُرٍٛز ٝجٌُٞكس، ًٝٛج 66ٖٓ جٕ ضٓطؿِرْٜ ، أ١ إٔ جُؼىٝ جُٔكطَ ُْ ٣ٍو إٔ ضٌٕٞ ٤ْ٘حء ٓٔ

 ٣ر٤ٖ ػرو٣ٍس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ض٤ٍٛٔ جُٔىٕ ػ٠ِ جُكىٝو.

٢ ػىّ جٗلٛحٍ ج٤ُِٖٔٓٔ جُٔ٘ط٣ٍٖٗ ُوى ًحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ق٣ٍٛح قٍٚح ٖى٣ىج ػِ     

ذحُرالو جُٔلطٞقس ذٔٞجٗغ ؾـٍجك٤س نحٚس جُٔٞجٗغ جُٔحت٤س؛ كٌحٕ يُي جُٓرد جُؿ١ٍٛٞ ك٢ ئٗٗحء جُرٍٛز، 

ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠؛ ئي إٔ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ُٔح كطف جلٌْ٘ى٣ٌس ٌٝأ١ ذ٤ٞضٜح ٝذ٘حتٜح أٌجو إٔ ٣طهًٛح 

ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٣ٓطأيٗٚ ك٢ يُي جألٍٓ؛ كٓأٍ ػٍٔ جٍٍُْٞ  ػحٚٔس ٝهحٍ: ٓٓحًٖ هى ًل٤٘حٛح، ًٝطد ئ٢ُ
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)ٌٍْٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘(: َٛ ٣كٍٞ ذ٢٘٤ ٝذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ ٓحء؟ هحٍ: ٗؼْ ٣ح أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ئيج ؾ١ٍ ج٤َُ٘؛ 

كٌطد ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ئ٢ُ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘: ئ٢ٗ ل أقد إٔ ضٍُ٘ ج٤ُِٖٔٓٔ ُٓ٘ل ٣كٍٞ جُٔحء ذ٢٘٤ 

٤ٚق؛ كطكٍٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ػٖ جإلٌْ٘ى٣ٌس، ًٝحٕ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ ٗلّ جٍُأ١ ٝذ٤ْٜ٘ ك٢ ٖطحء، ٝل 

ك٢ ئٗٗحء جٌُٞكس ٝجُرٍٛز؛ ئي ًطد ئ٢ُ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘، ٝٛٞ ذٔىجتٖ ١ًٍٓ، ٝئ٢ُ ػحِٓٚ ذحُرٍٛز، 

ٝئ٢ُ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ذحلٌْ٘ى٣ٌس: إٔ ل ضؿؼِٞج ذ٢٘٤ ٝذ٤ٌْ٘ ٓحء ٓط٢ أٌوش أًٌد ئ٤ٌُْ ٌجقِط٢ قط٢ 

ػ٤ٌِْ هىٓص؛ كطكٍٞ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ٖٓ ٓىجتٖ ١ًٍٓ ئ٢ُ جٌُٞكس، ٝضكٍٞ ٚحقد جُرٍٛز ٖٓ  جهىّ

جٌُٔحٕ ج١ًُ ًحٕ ك٤ٚ كٍُ٘ جُرٍٛز، ٝضكٍٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ٖٓ جلٌْ٘ى٣ٌس ئ٢ُ جُلٓطح٠
42

، ٝذًٜج ٖٞٔ 

جُهالكس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جُطأًى ٖٓ ػىّ ٝؾٞو ػٞجتن ٠ر٤ؼ٤س ًحُركحٌ ضٔ٘غ ٍٝٚٞ جإلٓىجوجش ٖٓ هحػىز 

 .63ئ٠ُ ؾرٜحش جُوطحٍ

 -هىاصفاخ هىقع الوذى عٌذ عوز تي الخطاب: 3/1/2
ُْ ٣ٌٖ جنط٤حٌ ٓٞجهغ جُٔىٕ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٣طْ ذط٣ٍوس ػٗٞجت٤س أٝ وٕٝ إٔ ٣طك١ٍ       

 جُٔٞهغ ٝٓٞجٚلحضٚ كرحإلٞحكس ئ٢ُ جُ٘حق٤س جأل٤٘ٓس ًحٕ ق٣ٍٛح ػ٢ِ ٓؼٍكس ؾـٍجك٤س ٝٚلس جٌُٔحٕ، ٝهى

أٌٝو جُٔإٌنٕٞ ًٛج جألٍٓ ذٞٞٞـ، ٝهى ًحٗص آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ٓٞجٚلحش ٓٞجهغ جُٔىٕ ذٔػحذس 

ج٠ٍُٝٗ جُط٢ ٝٞؼٜح جُؿـٍجك٤ٕٞ ٝجُرِىج٤ٕٗٞ جُِٕٔٓٔٞ ذؼى يُي؛ كل٢ أٍٝ ٓى٣٘س، ٢ٛٝ جُرٍٛز ق٤٘ٔح 

ْ؛ كٞٞغ ػٍٔ ذٖ ٠ِد ػطرس ذٖ ؿُٝجٕ ٌٓحٗح ٣ٗطٕٞ ك٤ٚ ئيج ٖطٞج ٣ِٝؿحٕٝ ئ٤ُٚ ئيج جٍٗٛكٞج ٖٓ ؿُٝٛ

جُهطحخ ضِي ج٠ٍُٝٗ هحتال: جؾٔغ أٚكحذي ك٢ ٓٞٞغ ٝجقى، ٤ٌُٖٝ ه٣ٍرح ٖٓ جُٔحء ٝجٍُٔػ٠ ٝجًطد ئ٢ًُ 

ذٛلطٚ( كٍو ػطرس: ٝؾىش أٌٞح ًػ٤ٍز جُوٟس )جُك٠ٛ( ك٢ ٠ٍف جُرٍ ئ٢ُ ج٣ٍُق ٝوٜٝٗح ٓ٘حكغ ٓحء ك٤ٜح 

ه٣ٍرس ٖٓ جُٔٗحٌخ ٝجٍُٔجػ٢  هٛرحء )جُوٛد(؛ كِٔح هٍأ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ يُي هحٍ: ًٛٙ أٌٜ ٍٟٗز

ٝجُٔكططد ًٝطد ئ٤ُٚ إٔ ٣ُُٜ٘ح جُ٘حِ كأُُْٜٗ ئ٣حٛح كر٘ٞج ٓٓحًٖ ذحُوٛد ًًُٝي ذ٢٘ جُٔٓؿى ٖٓ 

جُوٛد
44
. 

ٝغٔس أٍٓ يًٍٙ ٣حهٞش جُك١ٞٔ ٣ىٍ أ٣ٟح ػ٢ِ إٔ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جْطكٖٓ ٓٞٞغ جُرٍٛز ٖٓ      

ٚ ٌؾَ ٖٓ ذ٢٘ ْىِٝ ٣وحٍ ُٚ غحذص هحتال ُٚ: ٣ح أ٤ٍٓ جُ٘حق٤س جلهطٛحو٣س أ٣ٟح نحٚس جُطؿحٌز؛ كوى هىّ ػ٤ِ

جُٔإ٤ٖ٘ٓ ئ٢ٗ ٌٍٓش ذٌٔحٕ وٕٝ وؾِس ك٤ٚ هٍٛ ٝك٤ٚ ٓٓحُف ُِؼؿْ ٣وحٍ ُٚ جُه٣ٍرس، ٢ٔٓ٣ٝ أ٣ٟح جُر٤ٍٛز 

ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ وؾِس أٌذؼس كٍجْم ُٚ ن٤ِؽ ذك١ٍ
45

، ٌٝذٔح هٛى ذحُه٤ِؽ ٛ٘ح ١ٖ جُؼٍخ، ٝج١ًُ ًحٕ ٢ٔٓ٣ 

وؾِس جُرٍٛز
46

٘ح ١ٍٗ ٓٞهغ ٓى٣٘س جُرٍٛز ضوغ ك٢ جُٔ٘طوس جُط٢ ضطاله٢ ك٤ٜح جُطٍم جُؼحٓس جُط٢ ، ٝجُٞجهغ أٗ

ضٍٗف ػ٢ِ ًَ ٓح ٣لى ٖٓ ٗحق٤س جُركٍ، ًٝحٕ يُي ٖٓ ػحوز جُؼٍخ ػ٘ى ئٗٗحء ٓىْٜٗ
47

، ٝجُٞجهغ جٕ جُرٍٛز 

هحوٓس ٖٓ  ٤ٜٓأز ُطٌٕٞ ٓ٘طوس ضؿح٣ٌس ض٘ط٢ٜ ئ٤ُٜح جُطٍم جُوحوٓس ٖٓ ئ٣ٍجٕ ٝجُٜ٘ى ضطوح٠غ ٓؼٜح ٠ٍم جنٍٟ

 .66ذالو جُؼٍخ ض٘ط٢ٜ ك٢ جُٗٔحٍ

ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ًحٕ ق٣ٍٛح ػ٢ِ ضٞكٍ ػىز ٠ٍٖٝ ك٢ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٝٚلٚ ُٚ ػطرس ذٖ  ًٌٛج ١ٍٗ أ

 -ؿُٝجٕ ضطِهٙ ك٢ ج٥ض٢:

 ٣وغ ػ٢ِ ٠ٍف جُرٍ )جُٛكٍجء( ٝه٣ٍد ٖٓ ج٣ٍُق -6

 ه٣ٍد ٖٓ ٓٗحٌخ ج٤ُٔحٙ. -3

 ٣ٌػٍ ك٤ٚ جُوٛد. -3

 ٣ٌػٍ ك٤ٚ جُوٟس )جُك٢ٛ(. -6

 ططد.جُٔك -2

 ه٣ٍد ٖٓ ٣ٍ٠ن ضؿحٌز. -1
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ًٝحٕ ئٗٗحء جٌُٞكس و٤ُال وجٓـح ػ٠ِ جٛطٔحّ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذطٞكٍ جُٔ٘حل جُؿ٤ى ج١ًُ ًحٕ ْررح ك٢       

جنط٤حٌ جٌُٞكس؛ كوى ًطد ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ئ٠ُ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ٣ٓأُٚ: )أٗرث٢٘ ٓح ج١ًُ ؿ٤ٍ أُٞجٕ 

ًٕ جُؼٍخ نى وْٛ ًٝل٠ أُٞجْٜٗ ٝنٞٓس جُٔىجتٖ ٝوؾِس( كٔح ًحٕ ٖٓ ػٍٔ ذٖ جُؼٍخ ُٝكْٜٞٓ؟ كٌطد ئ٤ُٚ: ئ

ًٕ جُٔ٘حل ٛٞ ٓح أغٍَ ك٢ ٚكس جُؿ٘ٞو جُؼٍخ؛ كٌطد  جُهطحخ ئًل إٔ أٌَْ ُٚ ذحُكَ ج١ًُ ػٍكٚ ٖٓ نالٍ أ

ًٕ ػٍٔ جنطحٌ ٖٓ ٛٞ  ًٕ جُؼٍخ ل ٣ٞجكوٜح ئل ٓح ٝجكن ئذِٜح ٖٓ جُرِىجٕ( ذَ ئ ئ٠ُ ْؼى جذٖ أذ٢ ٝهح٘: )ئ

ًٝحٗح ٌجتى٣ٖ –نط٤حٌ جٌُٔحٕ جُٔ٘حْد ٖٓ ق٤ع جُٔ٘حل هحتال ُٚ: )كحذؼع ِْٔحٕ ٌجتىج ٝق٣ًلس ٓ٘حْد ل

ك٤ٍِضحوج ُٓ٘ل ذ٣ٍح ذك٣ٍح ٤ُّ ذ٢٘٤ ٝذ٤ٌْ٘ ك٤ٚ ذكٍ ٝل ؾٍٓ(؛ كهٍؼ جٍُؾالٕ ًَ ٣ركع ٖٓ  -ذحُؿ٤ٕ

ٗحق٤س قط٠ ضوحذال ك٢ ٓٞٞغ جٌُٞكس كحْطكٓ٘حٙ ذ٘حءج ػ٠ِ ٌأ١ ػٍٔ
49

 

جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ٛٞ جُٓرد جٍُت٤ّ ك٢ جنط٤حٌ ٓٞهغ ئيٕ ًحٕ ٌأ١       

ًٕ جُؼٍخ ذُُٔ٘س جإلذَ ل ٣ِٛكٜح ئل ٓح ٣ِٛف جإلذَ(؛ كرؼى أٌذؼس أٍٖٜ ٖٓ  جٌُٞكس؛ ئي ٣٘ٓد ئ٤ُٚ هُٞٚ: )ئ

جُٔ٘حل؛ كٍٟ  كطف جُٔىجتٖ ٝجلهحٓس ك٤ٜح ظٍٜش ػالٓحش جُطؼد ػ٢ِ جُؿ٘ٞو جُؼٍخ ج٤ُِٖٔٓٔ كِْ ٣ط٤ٌلٞج ٓغ

ًٕ جُٔٞهغ ُْ ٣٘حْرْٜ؛ كِٔح أٌَْ ْؼى ذٖ  ذٛكطْٜ، ًٔح ًحٗص جُكٍٗجش ضٜ٘حٍ ػ٢ِ جُؿٔحٍ؛ كٛحٌ ٝجٞكح أ

ًٕ جُؼٍخ ٣ِٛكٜح ٓح ٣ِٛف جإلذَ؛  أذ٢ ٝهح٘ ُِه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٗٛكٚ ذٌٔحٕ ضٓط٣ٍف ك٤ٚ جإلذَ أل

 جُٔ٘حل قٓد ٝيُي 50ٓٞهغ جٌُٞكسكٌحٕ ٍُأ١ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ جُٓرد جُؿ١ٍٛٞ ك٢ جنط٤حٌ 

ذؼى يُي ٖٓ ٠ٍٖٝ ئٗٗحء جُٔىٕ ك٢ جإلْالّ، ٝك٢ جٍُٝج٣س جُطح٣ٌه٤س  ٚحٌ ٝج١ًُ جُٜٞجء، ؾٞوز ك٢ جُٔطٔػَ

ًٕ جُؼٍخ هى ٌهٌص ذطٜٞٗح، ٝؾلص أػٟحوٛح، ٝضـ٤ٍش أُٞجٜٗح كو٤َ ُٚ: ئْٜٗ  ًٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ لقع أ أ

جذؼع ِْٔحٕ )جُلح٢ٌْ(، ٝق٣ًلس )ذٖ ج٤ُٔحٕ( ٌجتى٣ٖ ك٤ٍِضحوج ضأغٍٝج ذٞنحٓس جُٜٞجء، كٌطد ئ٠ُ ْؼى: إٔ 

ُٓ٘ل ذ٣ٍح ذك٣ٍح ٤ُّ ذ٢٘٤ ٝذ٤ٌْ٘ ك٤ٚ ذكٍ ٝل ؾٍٓ؛ كِٔح جْطوٍٝج ك٢ جُٔؼٌٍٓجش ذؼ٤ىج ػٖ جُٔىجتٖ ٌؾغ 

 26ئ٤ُْٜ ٓح كوىٝج ٖٓ هٞضْٜ

ٓح أٌٝوضٚ  ُوى ًحٕ ُؼٍٔ جذٖ جُهطحخ ٌأ١ ك٢ ؾٞوز جُٜٞجء، ًٔح ْرن ٝيًٍٗح ٝيُي ٣٘ٓؿْ ٓغ     

جُٔٛحوٌ جُطح٣ٌه٤س ٖٓ ٌأ١ ػٍٔ ك٢ جُطحػٕٞ أٝ جُٞذحء أٝ ٓح ج٠ِوص ػ٤ِٚ جُٔٛحوٌ جألٌٜ جُٓو٤ٔس؛ 

ك٤ًًٍ جُطر١ٍ ػ٘ى نٍٝؼ ػٍٔ ئ٠ُ جُٗحّ ُٔح ُو٤ٚ أٍٓجء جألؾ٘حو أذٞ ػر٤ىز ذٖ جُؿٍجـ، ٣ُ٣ٝى ذٖ أذ٢ ْل٤حٕ 

ًٕ جألٌٜ ْو٤ٔس كأنً ػٍٔ ٣ٓط٤ٍٗ  ك٢ يُي أًػٍ ٖٓ ٍٓز ذؼىٛح ٠ِد إٔ ٍٖٝقر٤َ ذٖ قٓ٘س كأنرٍٝٙ أ

٣هطد ك٢ جُ٘حِ هحتال ُْٜ: )أ٣ٜح جُ٘حِ ئ٢ٗ ٌجؾغ كحٌؾؼٞج كوحٍ ُٚ أذٞ ػر٤ىز ذٖ جُؿٍجـ: أكٍجٌج ٖٓ هىٌ 

هللا؟ هحٍ ػٍٔ: ٗؼْ كٍجٌج ٖٓ هىٌ هللا ئ٠ُ هىٌ هللا( ُٝٔح قٍٟ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػٞف ٝػِْ جُوٛس هحٍ: 

ىٗح جأل٤ٖٓ جُٔٛىم كٔحيج ػ٘ىى؟ هحٍ: ْٔؼص ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ هللا ػ٘ى١ ٖٓ ًٛج ػِْ كوحٍ ػٍٔ: كأٗص ػ٘

ػ٤ِٚ ِْْٝ ٣وٍٞ: )ئيج ْٔؼطْ ذًٜج جُٞذحء ذرِى كال ضوىٓٞج ػ٤ِٚ ٝئيج ٝهغ ٝأٗطْ ذٚ كال ضهٍؾٞج كٍجٌج ٓ٘ٚ ٝل 

٣هٍؾٌْ٘ ئل يُي(؛ كوحٍ ػٍٔ: )هللف جُكٔى جٍٗٛكٞج ج٣ٜح جُ٘حِ(، كحٍٗٛف ٓؼْٜ
52
. 

ٖٓ ٝذحء ػٔٞجِ؛ كِٔح أٌجو ػٍٔ ذٖ جُهطحخ إٔ ٣ٌطد جُٔٞج٣ٌع، ٢ُٞ٣ٝ جُ٘حِ ذؼى  ٝهى ٗؿص جٌُٞكس     

ٓٞش جٌُػ٤ٍ ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ذىأ ذحٌُٞكس هحتال: )جٌُٞكس ٌٓف هللا ٝهرس جإلْالّ ٝؾٔؿٔس جُؼٍخ ٣ٌلٕٞ غـٌْٞٛ، 

٣ٝٔىٕٝ جألٓٛحٌ؛ كوى ٞحػص ٓٞج٣ٌّ أَٛ ػٔٞجِ كحذىأ ذٜح(
53

ُٓحذوس ٝضَٗٔ ػرحٌز ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ج  ،

ُٓحذوس ج٤ٔٛس جٌُٞكس ٖٓ ق٤ع جُٔٞهغ ٝجُٔأٟٝ ك٢ٜ ٌٓف هللا ٢ٛٝ هرس جإلْالّ ٣ِؿأ ئ٤ُٜح جُِٕٔٓٔٞ ٢ٛٝ ج
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جُط٢ ضٍذ١ ؾ٣ٍُز جُؼٍخ ذرو٤س جلٓٛحٌ ًٝحٗص ٢ٛ جُٔ٘وًز ذؼى ٠حػٕٞ ػٔٞجِ، ٝغٔس ٌٝج٣س ضػرص إٔ 

جٌُٞجٌظ ٝأ٣ٟح ضؼ٢٘ جُرن أٝ جٌُٞكس ذؼ٤ىز ػٖ جألٝذثس ٝجُرؼٜٞ كوى ٌٝو   ذحُٔرحم ٛ٘ح جألٌٓٞ جُٗى٣ىز أٝ 

 جُرؼٜٞ ج١ًُ ٣ٓرد جألٍٓجٜ.

أٓح جُرٍٛز؛ ك٤٘ٓد ئ٤ُٜح جُرالي١ٌ ػىّ ٝؾٞو جًُذحخ ذٜح؛ ك٤ًًٍ أٗي ُٞ ذكػص ػٖ يجذحذس ٝجقىز ك٢       

أ٠ٍجكٜح كاًٗي ُٖ ضؿى، ٝقط٠ ُٞ جُطٔٓص يُي ػ٠ِ ٗهِٜح ٝٓؼحٍٚٛح، ٝٛٞجء جُرٍٛز  ٍٝ أٗكحء جُرٍٛز 

ًٕ ٌْحٜٗح ًحٗٞج ٓطؿىو ك٢ نالٍ ج٤ُ ّٞ جُٞجقى جألٍٓ ج١ًُ ؾؼَ جُؿحقع جػطرٍ يُي ٖٓ ػ٤ٞذٜح ٝٗط٤ؿس ًُُي كا

٣ِرٕٓٞ جُؤٙ ٍٓز ٝجُٔرط٘حش ٍٓز لنطالف جُطوّ ذ٤ٖ جُكٍ ٝجُرٍو ٗط٤ؿس ٗٞع ج٣ٍُحـ جُوحوّ ئ٠ُ جُرٍٛز 

 -ٝٓٔح ه٤َ ك٢ ٛٞجء جُرٍٛز:

 ٗكٖ ذحُرٍٛز ك٢ ُٕٞ          ٖٓ جُؼ٤ٕ ظ٣ٍق

 ٖٔحٍ             ذ٤ٖ ؾ٘حش ٣ٌٝق ٗكٖ ٓح ٛرص

 26كايج ٛرص ؾ٘ٞخ               كٌأٗح ك٢ ٤ً٘ق

ًٕ ٛٞجء جُرٍٛز ٣ٗرٚ ضٍذطٜح جُط٢ ٢ٛ ذ٤ٖ ٚكٍجء ٣ٌٝق، ًًُٝي ٛٞجءٛح؛ كٜٞ ذ٤ٖ  ٝضًًٍٗح ًٛٙ جألذ٤حش ذأ

 ٛٞجء ج٣ٍُق ٝذ٤ٖ قٍ جُٛكٍجء ئيج ٓح ٛرص ٣ٌحـ جُٗٔحٍ ٣ٌٝحـ جُؿ٘ٞخ.

ًٖ ٛٞجءٛح أٚف ٣ٝوحٌٕ جلٚطه١ٍ ذ٤ٖ جُ ًٕ جٌُٞكس ه٣ٍرس ٖٓ جُرٍٛز ك٢ جُٔٓحقس ٌُ ٌٞكس ٝجُرٍٛز هحتال ئ

 .22ٝٓحءٛح أػًخ ٖٓ جُرٍٛز، ٝٝٚلٜح ًًُي جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔإٌن٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ

ًٝحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ق٣ٍٛح ػ٠ِ ضٞك٤ٍ ٓٛىٌ ٤ُِٔحٙ جُؼًذس ك٢ ٓى٣٘س جُرٍٛز؛ كوى ٌَٖ أٛح٢ُ جُرٍٛز 

هحُٞج ك٢ نطحذْٜ ذإٔ ئنٞجْٜٗ ٖٓ أَٛ جٌُٞكس هى ُُٗٞج ك٢ ٓػَ قىهس جُرؼ٤ٍ ٝكىج ٣ٗط٢ٌ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ 

جُـحْوس ٖٓ جُؼ٤ٕٞ جُؼًجخ ٝئٗح ٓؼٍٗ أَٛ جُرٍٛز ُُٗ٘ح ْرهس ٛٗحٖس َػوس ٗٗحٖس ٣ؿ١ٍ ئ٤ُٜح ٓح ؾ١ٍ 

ك٢ ٓػَ ٍٓب جُ٘ؼحٓس، ًُُي أذٞ ٠ْٞٓ جألٖؼ١ٍ ٝج٢ُ جُرٍٛز ذط٣ُٝىٛح ذحُٔحء جُؼًخ كرىأ ك٢ ٍٓٗٝع ٍٜٗ 

ّ( ج١ًُ ْحْٛ ك٢ ضط٣ٍٞ جُرٍٛز ذطٗؿ٤غ 121-161ٛـ/ 31-32جألذِس ج١ًُ ضْ ك٢ ػٜى ػرى هللا ذٖ ػحٍٓ )

جُؼٍٔجٕ ذٔ٘ف جلهطحػحش ٣ُُحوز جلٗطحؼ ٝضأ٤ّْ جلْٞجم ذحُٔى٣٘س كحٖط١ٍ ػىوج ٖٓ جُٔ٘حٍَ ٝقُٜٞح ئ٢ُ 

 .21ْٞم ألٕ ْٞم جٍُذى ُْ ضؼى هحوٌز ػ٢ِ ْى قحؾحش ٌْحٕ جُٔى٣٘س

ٍٔ ذٖ جُهطحخ ْرَحهح ك٢ ٝٞغ ج٠ٍُٝٗ جٝ جُؼٞجَٓ جُٔالتٔس ُٔٞجٞغ جُٔىٕ جإلْال٤ٓس كٔح قىظ ُوى ًحٕ ػ

ك٢ جنط٤حٌ ٓٞٞغ جُرٍٛز ن٤ٍ ٓػحٍ ػ٢ِ يُي ضِي ج٠ٍُٝٗ جُط٢ ذٌِٞٛح ذؼى يُي جُؿـٍجك٤ٕٞ ٝجُرِىج٤ٕٗٞ 

 -جُِٕٔٓٔٞ ك٤ًًٍ جذٖ جٍُذ٤غ ضِي ج٠ٍُٝٗ ٢ٛٝ:

 ْؼس ج٤ُٔحٙ جُٔٓطؼًذس. -6

 ز جُٔٓطٔىز.ئٌٓح٤ٗس ج٤ٍُٔ -3

 جػطىجٍ جٌُٔحٕ ٝؾٞوز جُٜٞجء. -3

 جُوٍخ ٖٓ جٍُٔجػ٢ ٝجلقططحخ. -6

 ضك٤ٖٛ جُٔ٘حٍَ ٖٓ جلػىجء ٝجًُػحٌ. -2

جٕ ٣ك١٤ ذٜح ْٞجو )ٌْٞ( ٣ؼ٤ٖ أِٜٛح -1
57
. 
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ٝذٔوحٌٗس آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذ٘ظ٣ٍحش ئٗٗحء جُٔىٕ ك٢ جُؼٍٛ جُكى٣ع ٗؿى أٗٚ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ٌٍٓٝ 

ل ضُجٍ ق٤س ك٢ ػٍٛٗح  –٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ  –ح٤ْس إلٗٗحء جُٔى٣٘س ػ٠ِ ٌأ٣ٚ ضِي جُوٍٕٝ كإ ج٠ٍُٝٗ جألْ

جُكح٢ُ ٝأٜٛٔح ٓٞهغ جُٔى٣٘س كحُٔٞجهغ قٓد جُ٘ظ٣ٍحش جُكى٣ػس ك٢ ئٗٗحء جُٔىٕ ضظٍٜ ك٢ جُطر٤ؼس ٗط٤ؿس 

إلنطالف ْطف جلٌٜ ٝيُي ٗط٤ؿس ُِطرح٣ٖ ك٢ ْطف جلٌٜ ج١ًُ ٣هِن ه٤ٔح ٌٓح٤ٗس ٓطلحٝضس كك٤ع ٣ٗطى 

٣ٖ جأل٢ٌٞ ٗط٤ؿس لُطوحء جألهح٤ُْ جُٔط٘حكٍز ضطكون ػالهحش جلْطوٍجٌجُطرح
58

، ًٝٛج ٓح قووٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ 

ك٢ جنط٤حٌ ٓٞهغ جُرٍٛز ٝجُط٢ يًٍ ٓٞهؼٜح ُؼطرس ذٖ ؿُٕٝ كحؾحذٚ ذإٔ ٓٞهؼٜح )ك٢ ٠ٍف جُرٍ ئ٢ُ ج٣ٍُق( 

 أ١ ؾٔؼص ذ٤ٖ جُٛكٍجء ٝجُٓٞجو أٝ ج٣ٍُق.

ٍ ػ٠ِ ضرح٣ٖ ضٍذطٜح ٝجٕ جلْْ جنً ٖٓ جُطر٤ؼس جُؿـٍجك٤س ذٔح ٣طلن ئٕ ضؼ٣ٍق ًِٔس جُرٍٛز ٗلٓٚ ٣ى

ٝجُ٘ظ٣ٍحش جُكى٣ػس ك٢ جُر٘حء كل٢ أقى جُطل٤ٍٓجش جُرٍٛز ضؼ٢٘ جُكؿٍ جلذ٤ٝ جٍُنٞ ٝٛٞ ٓح ٣ؼٍف أ٣ٟح 

ذحًٌُجٕ، ٝك٢ ضل٤ٍٓ آنٍ جُرٍٛز ٢ٛ جألٌٜ جُط٤رس جُكٍٔجء ٝك٢ ضل٤ٍٓ غحُع ٢ٛ جُط٤ٖ جُؼِي، ٝٛ٘حى 

، ًٝٛج ٓح ٣لٍٓ هٍٞ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ػ٘ىٓح ٝٚلٞج ُٚ 21ٍكٜح ذحألٌٜ جُط٢ قؿحٌضٜح ؾٙضل٤ٍٓ ٣ؼ

ٓٞٞغ جُرٍٛز )ًٛٙ أٌٜ ذٍٛز(ٝٛٞ ٣وٛى ذًُي ٚلس جُٔٞهغ ٤ُّٝ جْٔٚ ٝذحُطح٢ُ كوى جْطكٓ٘ٚ ُطرح٣ٖ 

 ؾـٍجك٤طٚ.

ك٢ ض٤ًٍد  جُٔطٔػَ land scapeًٔح ضكون ك٢ ٓٞهغ جُرٍٛز ٓح ػٍف ج٤ُّٞ ذحُالٗى ٤ٌْد جُطر٤ؼ٢      

ْطف جألٌٜ ٝػالهطٚ ذطٍم جُٔٞجٚالش ُٝٚ ػىز ػ٘حٍٚ ٢ٛ جألٜٗحٌ ٝٓٞجهغ ٌؤِٝ جُٔالقس ٝٓٞجهغ 

جُٔٛرحش
60

ٝه٣ٍرس ك٢ ٗلّ جُٞهص ٖٓ ١ٖ ًٝٛج ٓح ضٔػَ ضٔحٓح ك٢ ٓٞهغ جُرٍٛز ك٢ٜ ه٣ٍرس ٖٓ ٍٜٗ وؾِس  

جُؼٍخ )جُه٤ِؽ جُؼٍذ٢( ٝج١ًُ ًحٕ ٠ٔٓ٣ وؾِس ذٍٟٛ ٝذحُطح٢ُ كإ ًٛج جُٔٞهغ أٚرف ٛحٓح ُِـح٣س ٖٓ 

 ق٤ع ٠ٍم جُطؿحٌز.

ًٝحٗص جٌُٞكس ضٔػَ ُٛٔز جَُٞٚ ٝٗوطس جضٛحٍ ذ٤ٖ ػح٤ُٖٔ ك٢ٜ ض٘لطف ػ٠ِ جلٓىجوجش جُؼٍذ٤س جُوحوٓس ٖٓ 

٠ جُٓٞجو ٓغ ًٞٗٚ ٓطحنٍج ػ٘ٚ ًٝٛٙ ٢ٛ ٝٞؼ٤س جٌُٞكس جُط٢ ٓػِص جُٛكٍجء ٝضٍٗف ك٢ ٗلّ ػ٠ِ ػِ

ٓٞهغ جضٛحٍ، ، ٝٝٚق ًٛج جُٔٞهغ ك٢ جٍُٝج٣حش جُطح٣ٌه٤س ذإٔ جٌُٞكس ضوغ ك٢ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣ىُغ جُرٍ ُٓحٗٚ 

ٖٝٓ ٖإٔ ًٛٙ جُِٛس ذ٤ٖ ج٣ٍُق جُٔطٔػَ ك٢ جلٌٜ جٌُُجػ٤س جُٔٓطوٍز جُٔحت٤س ٝجُٛكٍجء جٕ ٣٘ٗأ ٗٞع 

، ٝهى ٠روص ًٛٙ جُوحػىز ك٢ جُلٓطح٠ كِٔح ٌكٝ ػٍٔ ذٖ 16حَٓ ٣ىػٞ ئ٢ُ جُطؼٔن ٝجُطٔؼٖ ك٤ٚ ٖٓ جُطٌ

جُهطحخ جضهحي جلٌْ٘ى٣ٌس ػحٚٔس ٍُٔٛ ػحو ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ئ٠ُ ٓ٘طوس قٖٛ ذحذ٤ِٕٞ جُط٢ ضٍى ن٤ٔطٚ 

، 13جءك٤ٜح ْحٍ ػٍٔٝ جٚكحذٚ ج٣ٖ ض٣ٍىٕٝ جٕ ضُُ٘ٞج؟ هحُٞج ٍُٗ٘ ئ٠ُ كٓطح٠ي ٌُٕ٘ٞ ػ٠ِ ٓحء ٝٚكٍ

ًٌٛج ٝٞغ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جألّْ جُط٢ ض٘ٗأ ػ٤ِٜح جُٔىٕ كطروٜح جُوحوز جُِٕٔٓٔٞ ك٢ ضأ٤ّْ ٓىْٜٗ ٝج٢ُ٘ 

 ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ضرح٣ٖ جُطٍذس ٝٝكٍز ج٤ُٔحٙ.

 -عوز تي الخطاب وذخطيط الوذى: 3/1/3

ًحٕ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ ٌأ٣ٚ ك٢ ضهط١٤ جُٔىٕ؛ ئي ُْ ٣وطٍٛ ٌأ٣ٚ ػ٠ِ جُط٤ٍٛٔ ٝٓ٘حْرس جُٔٞٞغ 

ٍٛح جُؼٍخ ٝجُط٢ ٝ ٍٛ ٓٞجٚلحضٚ ذَ جٓطى ئ٠ُ جُطهط١٤ ٝضلح٤ِٚٚ، ًٝحٗص جُرٍٛز ذحُطرغ ٢ٛ أٍٝ ٓى٣٘س ٣ٔ
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ًٝحٕ ًُُي أغٍٙ  -ًٔح ْرن ٝذ٤ٖ جُرحقع -ًحٗص ك٢ جُرىج٣س ٓؼٌٍٓج قٍذ٤ح ٌٝػ٢ ك٤ٚ ٠ٍٖٝ ضأ٤ّْ جُٔىٕ 

٘س ٛحٓس، ٝٛ٘ح أوٌى ك٢ جلٗطٛحٌجش جُط٢ ضكووص ٓٔح أوٟ ئ٠ُ ٠ٌْ٘ جُرٍٛز ذأػىجو ًر٤ٍز كٛحٌش ٓى٣

جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ أ٤ٔٛس ضهط٤طٜح، ٝهى ٗٛف جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٝج٤ُٚ ػ٠ِ جُرٍٛز أذٞ 

٠ْٞٓ جألٖؼ١ٍ إٔ ٣هط١ جُٔى٣٘س ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُور٢ِ أ١ إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ هر٤ِس ٓكِس ػٍٔج٤ٗس، ٝإٔ ٣ؼط٢ 

، كر٠٘ جُ٘حِ جُٔ٘حٍَ ٝجنططٞج 13َهسجألٍٓ ُِ٘حِ ذحُر٘حء ٝقىو ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ه٤حْحش جُٗٞجٌع ٝجأل

 .16ٝذ٠٘ أذٞ ٠ْٞٓ جألٖؼ١ٍ  جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝوجٌ جإلٓحٌز ذحُطٞخ جُِرٖ ٝجُط٤ٖ ْٝولٚ ذحُؼٗد

ٝٗط٤ؿس ُِطهط١٤ جُور٢ِ ضْ ضو٤ْٓ جُرٍٛز ئ٠ُ أنٔحِ ٝهى أوٟ ًٛج جُطو٤ْٓ ئ٠ُ ٗظحّ ض٤ُٔ ذحُىهس ٤ٛٝثس 

 -كٞ جُطح٢ُ:ٓ٘ظٔس ًٝٛٙ جألنٔحِ َٝػص ػ٠ِ جُورحتَ ٠ِٛ جُ٘

 نّٔ ذ٢٘ ض٤ْٔ ٝٓٞهؼٚ ك٢ جُؿحٗد جُؿ٘ٞذ٢ جُـٍذ٢ ٖٓ جُٔى٣٘س ٝٓح ٣طرؼٜح ٖٓ ذطٕٞ. -

 نّٔ أَٛ جُؼح٤ُس ٣َٝٗٔ هرحتَ ٣ًَٛ ٝن٣ُٔس ٝه٤ّ ٝػ٤الٕ ٝؿ٤ٍْٛ. -

 نّٔ ذٌٍ ذٖ ٝجتَ ؾ٘ٞخ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٖٝٓ ٓكالضٚ ذ٢٘ ْىِٝ ٝذ٢٘ ػى١ ٝؿ٤ٍْٛ. -

 نّٔ ػرى جُو٤ّ ٣ٝوغ ٖٔحٍ جُرٍٛز. -

 (3. )ٌَٖ ٌهْ 12ذحُٔ٘طوس جُؿ٘ٞذ٤س جٍُٗه٤س ٖٓ جُرٍٛزنّٔ  -

ٝنططص جٌُٞكس ج٣ٟح ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُور٢ِ ٌُٜ٘ح نططص ئ٠ُ أْرحع ًٝٛٙ جألْرحع َٝػص ػ٠ِ جُورحتَ أ٣ٟح 

 -ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:

 ؾى٣ِس. –جألقحذ٤ٕ  –جُٓرغ جألٍٝ: ً٘حٗس  -

 جألَو. –ش قٍٟٓٞ –ً٘ىز  –نػؼْ  –ذؿ٤ِس  -ؿٓحٕ  –جُٓرغ جُػح٢ٗ: هلحػس  -

 ٛٔىجٕ. –ق٤ٍٔ  –جُٓرغ جُػحُع: ًٓقؽ  -

 ذ٘ٞ جُؼٍٛ. –جٍُذحخ  –جُٓرغ جٍُجذغ: ض٤ْٔ  -

 ضـِد. –ٞر٤ؼس  –ذٌٍ ذٖ ٝجتَ  –٤ٍٔٗ  –ٓكحٌخ  –ؿطلحٕ  –جُٓرغ جُهحّٓ: جْى  -

 جُكٍٔجء. –أَٛ جُرؿٍ  –ػرى جُو٤ّ  –ػي  –جُٓرغ جُٓحوِ: ج٣حو  -

 (3.)ٌَٖ ٌهْ 11جُٓرغ جُٓحذغ: هر٤ِس ٢٠ -

 

 
                   

 
  ( ٌَٖ3                          )                                       ( ٌَٖ3) 

 ٝٛحخ كٜى ج٤ُح١ٍْ، ٠ٜٗ ٗؼٔس                  ضهط١٤ ضو٣ٍر٢ ُِرٍٛز. ػٖ: ٓٛطل٢ ػرحِ ج١ُْٞٞٔ    ضهط١٤ جٌُٞكس: 

       دمحم جُرٞػٍذ٢ جُ٘ٔٞ جٌُٔٞكُٞٞؾ٢ ُٔى٣٘س جٌُٞكس.ْال٤ٓس.    جُؼٞجَٓ جُطح٣ٌه٤س ُ٘ٗحز ٝضطٌٞ جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإل

 -هقاييس شىارع الوذى العوزيح: 3/1/4

ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ئ٠ُ أذ٢ ج٤ُٜحؼ إٔ ٣وّٞ ذطهط١٤ جُٗٞجٌع ك٢ جُرٍٛز ٝجٌُٞكس كل٢ ٌْحُطٚ جُط٢ 

ٝجُٗٞجٌع ؾحء ك٢ ضِي ِْٜٔح ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ألذ٢ ج٤ُٜحؼ ك٢ ٍٓقِس ضأ٤ّْ جٌُٞكس ذٗإٔ جُطٍم 
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جٍُْحُس جٕ ضٌٕٞ جُٔ٘حٛؽ )جُطٍم جٍُت٤ٓ٤س( أٌذؼ٤ٖ يٌجػح ٝجألهَ ٜٓ٘ح غالغٕٞ يٌجػح ٝٓح ذ٤ٖ يُي ػٍٗذٖ 

يٌجػح ٝجلَهس ْرؼس أيٌع ٝٝٞف ػٍٔ ذٖ جُهطحخ أل ض٤ٟن جألَهس ػٖ ْرؼس أيٌع ٝجُطُّ أذٞ ج٤ُٜحؼ 

 .        11ػحذًُي ٝؾؼَ جُٗحٌع جٍُت٢ٓ٤ ك٢ ٓى٣٘س جُرٍٛز ْط٤ٖ يٌج

ًحٗص ٖٞجٌع جُٔىٕ ك٢ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُٜح ه٤حْحضٜح جُط٢ ضط٘حْد ٓغ ٝظ٤لس جُٗحٌع كٌحٕ ه٤حِ 

جُٗحٌع جألػظْ ك٢ ٓى٣٘س جُرٍٛز ػٍٞٚ ْط٤ٖ يٌجػح، ٝػٍٜ جُٗٞجٌع جألن١ٍ ػ٣ٍٖٗ يٌجػح، ٝؾؼِٞج 

، أٓح ػٖ 16جُه٤َ ( ٝؾؼِٞج ١ْٝ ًَ نطس ٌقرس ك٤ٓكس ٍُٔذ6١ػٍٜ جألَهس ْرؼس أيٌع )ٌَٖ ٌهْ 

ٖٞجٌع جٌُٞكس كوى ذِؾ جضٓحع ٖحٌػٜح جألػظْ أٌذؼٞ يٌجػح، ٝجُٗٞجٌع جُلٍػ٤س غالغٕٞ يٌجػح ٝجُط٢ ض٤ِٜح 

(، جٓح نط١ جُٔى٣٘س كوى 2ػٍٕٗٝ يٌجػحٕ، أٓح جألَهس ٝجٌُٓي كٌحٕ جضٓحػٜح ْرؼس أيٌع )ٌَٞ ٌهْ 

حٕ ٌَُ هر٤ِس ٓٓؿى ك٢ نططٜح ًٔح ضًٍص ُِورحتَ كٌحٗص ًَ هر٤ِس ضهط١ ٓح نٛٙ ُٜح ٖٓ أٌج٢ٞ، ًٝ

ًحٕ ُٜح ٓورٍضٜح، ًٝحٗص ْٞم جُٔى٣٘س ضطْٞطٜح ًٝحٗص ػرحٌز ػٖ ْحقس كٟحء ضح٤ْح ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز؛ كوى 

ًحٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ق٣ٍٛح ػ٢ِ جٕ ضظَ جُٓٞم ػ٢ِ ج٤ُٜثس جُط٢ أهٍٛح جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، 

 .11ٔظالش جُط٢ ضظَِ جُرحتؼ٤ًٖٝحٗص ْٞم جٌُٞكس كٟحء ٤ُّ ُٜح ْوق ١ْٞ جُ

ٝهى أوٟ جُطو٤ْٓ جُٓحذن ُٗٞجٌع جٌُٞكس ٝجُرٍٛز ئ٠ُ ٓح ٠ٔٓ٣ ذحُلٍجؽ جإل٤ٓٗحذ٢ ك٢ جُط٤ٌَٗ جُلٟحت٢ 

ُِٔى٣٘س كحألَهس جُطو٤ِى٣س ُٜح جُىٌٝ جألْح٢ْ ك٢ جإل٤ٓٗحخ جُٜٞجت٢ ٌَُ ج٤ُٓ٘ؽ جُؼٍٔج٢ٗ ألٕ جُُهحم ػرحٌز 

ٟ ذحإلٞحكس ئ٠ُ ضٔٞؾٚ ٝجٗك٘حءجضٚ ك٤٘طؽ ٖٓ يُي ٓؿحل ُٟـ١ ػٖ ٣ٍ٠ن ٤ٟ٣ن ك٢ ٓ٘ح٠ن ٣ٝطٓغ ك٢ أنٍ

جُٜٞجء جُؼح٢ُ جُٔظَِ جُرحٌو ج١ًُ ٣٘ىكغ ئ٠ُ جُىٌٝ ج٤ٌُ٘ٓس جُٔطِس ػ٤ِٚ ٖٓ نالٍ كطكحضٜح جُط٢ ضرىأ ذحذٞجخ 

 .11ضِي جُىٌٝ

                                     
     ( ٌَٖ6                                   )                          ( ٌَٖ2                                   ) 

 ٓوح٤٣ّ ٖٞجٌع جُرٍٛز                                                ٓوح٤٣ّ ٖٞجٌع جٌُٞكس

 ػَٔ جُرحقع

 -األسىاق في الوذى العوزيح: 3/1/5
م ػ٘ىٓح هحٍ: جألْٞجم ػ٢ِ ْ٘س جُٔٓحؾى ٖٓ أًى يُي جُه٤ِلس ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ هحػىز ُِطؼحَٓ ك٢ جلْٞج

ْرن ئ٢ُ ٓوؼىٙ كٜٞ ُٚ قط٢ ٣وّٞ ئ٢ُ ذ٤طٚ أٝ ٣لٍؽ ٖٓ ذ٤ؼٚ ٝك٢ ذىج٣س جألٍٓ ًحٗص جلْٞجم ػرحٌز ػٖ 

ٓٓحقس كٟحء ل ذ٘حء ك٤ٜح ٝل ْوٞف ١ْٞ ٓظالش ٖٓ جُك٤ٍٛ ًحٕ ٣ٟؼٜح جُرحػس ُطظِٚ ك٢ جألٓحًٖ جُط٢ 

ٝ إٔ أْٞجم جُرٍٛز ك٢ ذىج٣س جلٍٓ أ١ ك٢ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ، ٣ٝرى٣16هطحٌٜٝٗح ُِر٤غ ٝجٍُٗجء 

جهطٍٛش ػ٠ِ ْٞم جٍُٔذى ٝج١ًُ ًحٕ ٣ٔػَ ٗوطس جُطوحء ذ٤ٖ جُرحو٣س ٝجُكٍٟ ًٝحٗص ضطْ ك٢ ًٛج جُٓٞم 

ػ٤ِٔحش جُطرحوٍ جُِٓؼ٢ ٣ٝرىٝ إٔ جألٍٓ ك٢ جُرٍٛز ًحٕ ٣طْ ػ٠ِ ًٛج جُ٘كٞ ًٝٛج جألٍٓ جْطٍٔ ك٢ كطٍز قٌْ 

 .13لٖؼ١ٍ أ١ ك٢ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخجذٞ ٠ْٞٓ ج

ُوى ًحٕ جُ٘ٗح٠ جُطؿح١ٌ ٓأُٞكح ك٢ ًٛٙ جُٔ٘طوس ٝيُي ُوٍخ جُرٍٛز ٖٓ ٤ٓ٘حء جألذِس ج١ًُ ًحٕ ٣ؿًخ 

جُوٞجكَ جُطؿح٣ٌس جُؼٍذ٤س ئ٠ُ ًٛٙ جُٔ٘طوس جُط٢ ػٍكص هرَ جإلْالّ ذأٌٜ جُٜ٘ى ًُُي كٖٔ جٍُٔؾف إٔ ٝهٞع 

 .13ذ٢ جُرٍٛز ٣وّٞ ٖحٛىج ػ٠ِ ٗٔٞ ًٛٙ جُٓٞمْٞم جٍُٔذى ػ٠ِ ػ٠ِ ٠ٍف جُٛكٍجء ؿٍ

ًٝحٕ جُٓٞم ك٢ جُـحُد ٣ٗـَ هِد جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس ج١ًُ جٌضر١ ذحُٔ٘طوس ج٣ًٍُُٔس ُِٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، 

ٝجًَٔ جُٓٞم غالغ٤س جُٞظحتق ُِٔ٘طوس ج٣ًٍُُٔس جُط٢ ٞٔص جُكٞج٤ٗص ٝجُىًح٤ًٖ ٝجُٔطحؾٍ جُط٢ ًحٗص 

، ك٢ ٍٓقِس لقوس ػ٠ِ ػٍٛ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ، ٣ٝرىٝ 16ٝ وجٌ جإلٓحٌزضك١٤ ذحُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝجُوٍٛ أ

ٓٞهغ جُٓٞم ك٢ هِد جٌُٞكس ٝجٞكح ٝجٜٗح ًحٗص ضوغ ئ٠ُ ٖٔحٍ جُٔٓؿى ٝئ٠ُ ٍٖه٤ٚ أ١ جٜٗح ًحٗص ضك١٤ 

ذحُؿٜس جُٗٔح٤ُس ٝضحنً ؾُءج ٖٓ جُٞجؾٜس جٍُٗه٤س ٝك٢ ٗلّ جُٞهص ه٣ٍد ٖٓ جُوٍٛ ٖٓ َج٣ٝطٚ جُٗٔح٤ُس 

 .12جٍُٗه٤س
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ى أًَٔ جُٓٞم ك٢ جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس غالغ٤س ًٍُٓ جُٔى٣٘س ٓغ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝوجٌ جإلٓحٌز جٝ جُوٍٛ ٝه

؛ ٣ٝٔػَ ًٍُٓ 11كٌحٗص جلْٞجم ٝل ضُجٍ ك٢ ذؼٝ جُٔىٕ جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ضك١٤ ذحُٔٓؿى جُؿحٓغ

ٝٚحٌ يُي ضو٤ِىج ك٢ جُٔىٕ  11جُٔى٣٘س ًًُٝي ج٤ُٔحو٣ٖ جُٔ٘طٍٗز ذحُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس جُلٟحء جُؼحّ ك٢ جُٔى٣٘س

جإلْال٤ٓس، كوى ًحٗص جُٔٓحؾى ٝٓح قُٜٞح ٖٓ كٟحء ػحٓال جهطٛحو٣ح ٛحٓح ق٤ٖ ٣هٍؼ جُِٕٔٛٞ ٖٓ ٚالز 

جُؿٔؼس ك٤ؿىٕٝ أٚكحخ جُِٓغ قٍٞ جُٔٓؿى كط١ٗ٘ قًٍس جُر٤غ ٝجٍُٗجء ك٢ جألْٞجم ًٔح ض١ٗ٘ قًٍس 

 .16أذٞجذٜح ُطالخ جُؼِْ ٖٓ جُٗرحخجُطؿحٌز ك٢ جُكٞج٤ٗص جُِٔكوس ذحُهحٗحش، ٝضلطف جُٔىجٌِ 

 -الوذى العوزيح وقلة الوذيٌح اإلسالهيح: 3/1/6
ٌَٖ هِد جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس جُوْٓ جألْٛ ك٤ٜح ُٔح ِٖٔٚ ٖٓ ٖٓ ػٔحتٍ ضٔػَ ج٣ُٜٞس جُى٤٘٣س ٝجُِٓطس ج٤ُٓح٤ْس 

ى ذ٠٘ جُ٘ر٢ ج٣ٌٍُْ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝجلهطٛحو٣س ذٜح، ٝهى جهطىٟ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذٔح كؼِٚ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص؛ كو

ٌٓٓ٘ٚ ئ٢ُ ؾٞجٌ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ْٝحٌ جُهِلحء ٖٓ ذؼىٙ ػ٢ِ يُي كؿؼِص وجٌ جإلٓحٌز جُط٢ ٣كٌْ ٜٓ٘ح 

، ٝجهطٟص جٌٍُٟٝز جُٞظ٤ل٤س جٕ ضٌٕٞ 11جُٞج٢ُ أٝ جُكحًْ جُِْٔٓ ٓالٚوس ُِٔٓؿى جُؿحٓغ ًًُٝي وٝج٣ْٜٝ٘

ًٝحٕ ُؼٍٔ ذٖ جُهطحخ ٌأ٣ٚ ك٢ ئقىٟ قحوغط٤ٖ أغٍضح ك٢ ٓٞهغ وجٌ وجٌ جإلٓحٌز ٓالٚوس ُِٔٓؿى جُؿحٓغ 

 ٛـ/ ......61ّجإلٓحٌز ئي جٌضر١ ضالٚن وجٌ جإلٓحٌز ذحُٔٓؿى ذٜحض٤ٖ جُكحوغط٤ٖ: جأل٢ُٝ ٝهؼص ك٢ جٌُٞكس ػحّ 

أ١ ك٢ ػٜى ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ًٝحٕ جُٞج٢ُ ػ٤ِٜح ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ٖٓ هرَ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا 

حٕ ْؼى ٣ٌٖٓ وجٌج ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُٔٓؿى ٣ٍ٠ن كطَِٓ أقى جُِٛٞ٘ ئ٢ُ ًٛٙ جُىجٌ ذؼى إٔ غود ػٜ٘ٔح ًٝ

ؾىجٌٛح ٝجْططحع إٔ ٣ٍٓم جُٔحٍ جُٔكلٞظ ك٢ ذ٤ص ٓحٍ ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝجٖط٢ٌ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ئ٢ُ جُه٤ِلس 

٘س جإلْال٤ٓس ، َٖٝٔ هِد جُٔى61٣ػٍٔ ذٖ جُهطحخ كأٍٓٙ إٔ ٣ؿؼَ ؾىجٌ جُورِس ٓالٚوح ُِىجٌ جُط٢ ٣ٌٜٓ٘ح

ػٍ٘ٛج ٛحٓح ٖٓ ػ٘حٍٚ ػٔحٌضٜح ٌٝٓٞٗحضٜح جُٔؼٔح٣ٌس ًٛج جُؼٍ٘ٛ ٛٞ جُٓٞم ج١ًُ جٌضر١ ذحُٔ٘طوس 

ج٣ًٍُُٔس ُِٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، ٝأًَٔ جُٓٞم غالغ٤س جُٞظحتق ُِٔ٘طوس ج٣ًٍُُٔس جُط٢ ٞٔص جُكٞج٤ٗص 

، ٝقٍٞ ًٍُٓ جُٔى٣٘س ًحٕ 66ٓحٌزٝجُىًح٤ًٖ ٝجُٔطحؾٍ جُط٢ ًحٗص ضك١٤ ذحُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝجُوٍٛ أٝ وجٌ جإل

جلقطٗحو أٝ جلُطلحف قٍٞ ًٛج جًٍُُٔ جُو٤حو١ ئي ضٌَٗ جًٍُُٔ ٖٓ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ٝوجٌ جلٓحٌز ٝجُٓٞم 

 (1. )ٌَٖ ٌهْ 63غْ ضَٞػص جلٌج٢ٞ قُٜٞح ئ٠ُ جل٠ٍجف

 
( ٌَٖ1) 

 ُهطحخ.٣ر٤ٖ ضهط١٤ ًٍُٓ جٌُٞكس ذؼى ضالٚن جُٔٓؿى ٓغ وجٌ جإلٓحٌز ًٔح ٗٛف ػٍٔ ذٖ ج

 (6، ٌَٖ )66ػٖ: ٝٛحخ كٚ ٝ ٠ٜٗ ٗؼٔس دمحم، جُطهط١٤ جٌُٔٞكُٞٞؾ٢ ٌُِٞكس، ٘                

ُوى ٝٞغ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ضأ٤ْح ذحُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص جُػوَ ج٤ُٓح٢ْ ٝجُى٢٘٣ ك٢ هِد جُٔى٣٘س      

َٖٔ ٓإْٓحش ٓػَ وجٌ جإلٓحٌز ٝجُٔٓؿى  كٌحٗص جُٔى٣٘س جُؼ٣ٍٔس ضَٗٔ ك٢ هِرٜح جًٍُُٔ جُٔى٢ٗ ج١ًُ

 .63جُؿحٓغ ٝذ٤ص ٓحٍ ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝٓػَ يُي ذ٤٘س ضكط٤س ٓى٤ٗس ؾ٤ىز

ًٕ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ جنط٤حٌ ٓٞجٞغ جُٔىٕ ٝٗٛحتكٚ ك٢ جُطهط١٤ ٝجُر٘حء        ئ

٤ٗس جلْطلحوز ٜٓ٘ح؛ كطؼ٣ٍق ُططٞجكن ٓغ ٗظ٣ٍحش جُر٘حء جُكى٣ع جألٍٓ ج١ًُ ٣ؼط٤ٜح ٠حذغ جلْطىجٓس ٝئٌٓح

جُط٤ْٔٛ جُك١ٍٟ ك٢ ػٍٛٗح جُكح٢ُ ٛٞ ػ٤ِٔس جوٌجى ٝكْٜ ٝجُٞػ٢ ذحُؼالهس جُٔطرحوُس ذ٤ٖ جإلٗٓحٕ ٝجُك٤ُ 

ج١ًُ ٣ؼ٤ٕ ك٤ٚ ٖٓ أؾَ ئٗٗحء ٓىٕ قٟح٣ٌس ضِر٢ أٛىجف جألٓحٕ ٝجلْطوٍجٌٕ، ٝٛٞ أ٣ٟح جُط٣ٍوس جُط٢ 

ْ جلٗطٔحء جُؼح٠ل٢ ٝجُ٘ل٢ٓ، ٝٛٞ كٖ ػ٢ِٔ ٣ٜطْ ذطكو٤ن ٓٞٞغ ٣ر٢٘ ذٜح جُ٘حِ جُر٤ثس جُهحٚس ذْٜ ُطكو٤ن ه٤
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قو٤و٢ ٌٓطَٔ جُطلح٤َٚ ذك٤ع ٣٘طؽ ذ٤ثس ٚ٘ؼص ٖٓ ٓؿٔٞػس ذ٤٘حش ٣كَٔ ًَ ٜٓ٘ح ؾًٌٝ ُـس ٓٗطًٍس، 

٣ٝأض٢ ًَ ًٛج ذؼى إٔ ض٘ٔٞ جُٔ٘طوس جُك٣ٍٟس ذٌٛٞز ٠ر٤ؼ٤س ك٢ ٞٞء جُؼالهس ذ٤ٖ جُ٘ٗح٠حش جُط٢ ٣ٔحٌْٜح 

 .66جُؼحو٣س ٝجٗؼٌحْحضٜح ػ٠ِ جُر٘حءجإلٗٓحٕ ك٢ ق٤حضٚ 

ُٝٞ ٗظٍٗح ئ٠ُ ٓح أٍٓ ذٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ أٝ ٗٛف ذٚ ُٞؾىٗحٙ ل ٣هٍؼ ػٖ جٍُؤ٣س جُٓحذوس ُِط٤ْٔٛ       

جُك١ٍٟ جُكى٣ع كوى ٌكٝ إٔ ٣ٌٔع جُؿ٘ٞو جُؼٍخ ك٢ جُٔىٕ جُط٢ ضْ كطكٜح ٝأٍٚ ػ٠ِ ئٗٗحء ٓىٕ ؾى٣ىز 

ًٝٔح –ٍذ٤س يجش جُِـس ٝجُؼٛر٤س جُٔٗطًٍس ذَ ئٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٤ٔح ػٍف ذحُط٤ٍٛٔ ضٌٜٓ٘ح جُورحتَ جُؼ

جػطٔى ػ٠ِ جُطهط١٤ جُور٢ِ ك٢ ضهط١٤ جُٔىٕ ْٞجء جٌُٞكس أٝ جُرٍٛز أٝ جُلٓطح٠، ٣ٝأض٢ هرَ  -ذ٤ٖ جُرحقع

ًٕ جُؼٍخ ل ٣ِٛكٜح ئل ٓح ٣ِٛف ئذِٜح(. ، ًٔح  ًٛج جنط٤حٌ جُٔٞٞغ ج١ًُ جٗٗثص ك٤ٚ جُٔىٕ ذوُٞٚ ُٓؼى )ئ

 ٝذ٤ٖ جُرحقع.ْرن 

 عوز تي الخطاب وهىاد وذقٌياخ الثٌاء -4

ًحٕ ُؼٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٌأ٣ٚ ك٢ ٓٞجو جُر٘حء جُط٢ ٗلً ذٜح ٓٗح٣ٌؼٚ جُٔؼٔح٣ٌس أٝ ْٝغ ذٜح ٓٓؿى١ جُكٍّ 

ج٢ٌُٔ ٝجُكٍّ جُ٘ر١ٞ ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز، ٝأ٣ٟح أذىٟ ٌأ٣ٚ ك٢ جُٔٞجو جُهحّ ُرؼٝ جُٔىٕ ٓػَ جُرٍٛز، ًٔح 

جألُٞجٕ نحٚس ك٢ ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ذحإلٞحكس ئ٠ُ ٌأ٣ٚ ك٢ ٤ًل٤س جُر٘حء ذحُطٞخ جُِرٖ ًحٕ ُٚ ٌأ٣ٚ ك٢ 

 ٝجُٔٓحكحش ذ٤ٖ أنٗحخ جُٓوق ٝؿ٤ٍٛح.

 -الوىاد الخام الوكىًح للعوائز: 4/1
ظٍٜ ٌأ١ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ جُٔٞجو جُهحّ ك٢ ضْٞؼس جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٝٓى٣٘س جُرٍٛز ٝجٌُٞكس؛ كل٢ 

١ جْطهىّ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ذ٘حء جُٔٓؿى ٓٞجو نحّ ٓط٘ٞػس ٖٓ جُر٤ثس جُٔك٤طس كحْطهىّ جُٔٓؿى جُ٘رٞ

جُكؿٍ ك٢ جُطأ٤ّْ كٌحٗص أْحْحش جُٔٓؿى ذحُكؿٍ ذحٌضلحع هحٓس، غْ أًَٔ جُؿىٌجٕ ذحُطٞخ جُِرٖ ج١ًُ 

ٍٞخ ك٢ جُرو٤غ
85

ٍٞٞج ًٝحٕ ُؼٍٔ ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ ٌأ١ ك٢ أِْٞخ جُر٘حء كٌحٕ ٣وٍٞ ُِر٘حت٤ٖ ػ 

جُٔىج٤ٓي ٝهحٌذٞج ٓح ذ٤ٖ جُهٗد
86

، ًٔح ذ٤٘ص جألػٔىز ٖٓ جُطٞخ جُِرٖ ٝضْ ُٗع جألػٔىز جُهٗر٤س ٝٓىش 

ك٢ ظِس جُورِس
87

٣ًًٍٝ جذٖ جُ٘ؿحٌ ٝجُٜٓٔٞو١ إٔ جألػٔىز ًحٗص ٖٓ جُهٗد 
88

، جٓح جُٓوق كٌحٕ ٖٓ ؾ٣ٍى 

ٖٓ ٝجو١ جُؼو٤ن ٝؾحء كٍٔ جُ٘هَ ٌْٔٚ يٌجػحٕ، ًٔح ضْ كٍٔ أ٤ٌٞس جُٔٓؿى ذحُكٛح ج١ًُ أٝض٢ ذٚ ٖٓ 

جُٔٓؿى ذحُك٢ٛ ألٕ جُ٘حِ ق٤ٖ ًحٗٞج ٣ٍكؼٕٞ ٌؤْْٜٝ ٖٓ جُٓؿٞو ًحٗٞج ٣٘لٟٕٞ أ٣ى٣ْٜ ٖٓ جُطٍجخ 

كؿحءٝج ذحُكٛرحء ٖٓ ٝجو١ جُؼو٤ن ٝكٍٔ ذٜح جُٔٓؿى
89

، ئيٕ ًحٗص جُٔٞجو جُهحّ جٌُٔٞٗس ُِٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ك٢ 

 -ضْٞؼس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٛ:

 جُكؿٍ -

 جُطٞخ جُِرٖ -

 حخجألنٗ -

 ؾ٣ٍى جُ٘ه٤َ -

 جُك٠ٛ -

٣ٝالقع إٔ ًٛٙ جُٔٞجو ؾ٤ٔؼٜح ًحٗص ٖٓ جُر٤ثس ٌٝؿْ جُلطٞقحش جإلْال٤ٓس ك٢ ػٜى ػٍٔ ُِؼٍجم ٝجُٗحّ ُْ 

٣لٌٍ ػٍٔ ك٢ ؾِد ٓٞجو نحّ ٖٓ جُؼٔحتٍ ج٤ٍُٓٝس أٝ جُلح٤ٌْس ٌؿْ نٟٞػٜح ُِكٌْ جإلْال٢ٓ ك٢ ػٜىٙ 

جٌُٔ٘ٞز ٌٝٓس جٌٍُٔٓس ٝهى يًٍ جُٜٓٔٞو١ إٔ جُطٞخ ٌُ٘ٚ جْطهىّ ٓٞجو نحّ ٖٓ جُر٤ثس جُٔك٤طس ك٢ جُٔى٣٘س 

جُِرٖ ج١ًُ جْطهىّ ك٢ ذ٘حء جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ك٢ ضْٞؼس ػٍٔ ًحٕ ٍٟٓٝذح ك٢ جُرو٤غ، أٓح جُهٗد كأنً ٖٓ 

ؾًٝع جُ٘ه٤َ ًًُٝي جُؿ٣ٍى جُٔٓطهىّ ك٢ جُٓوق ٝذحُطرغ كإ جُ٘ه٤َ ٓٞؾٞو ذٌػٍز ذٌٔس ٝجُٔى٣٘س، ٝأنًش 

ؿحٌٝز،                 ًٝحٗص ٓرح٢ٗ جُرٍٛز جأل٢ُٝ هى ذ٤٘ص ٖٓ جُوٛد، ُٝٔح ض٢ُٞ جألقؿحٌ ٖٓ جُكٍجش جُٔ

، ٝيُي ألٗٚ ٖد ق٣ٍن ئُطْٜ جُٔٓحًٖ ٝجُٔرح٢ٗ جُط٢ 11أذٞ ٢ْٞٓ جألٖؼ١ٍ جْطرىٍ جُوٛد ذحُطٞخ جُِرٖ

ػ٠ِ  ذ٤٘ص ذحُوٛد كحْطأيٕ جَٛ جُرٍٛز جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جٕ ٣ؼ٤ىٝج جُر٘حء ذحُطٞخ جُِرٖ كٞجكن

ُْٝ ضٌٖ جُرٍٛز كو١ ٢ٛ جُط٢ ذ٤٘ص ٖٓ جُوٛد؛ كحٌُٞكس أ٣ٟح ًحٗص كى ذ٤٘ص ذ٘لّ جُٔحوز قٓد ٓح  ،16يُي

يًٍ جُطر١ٍ ك٢ ضح٣ٌهٚ ج١ًُ ٣ل٤ى ذإٔ جُك٣ٍن ٝهغ ذحٌُٞكس ٝجُرٍٛز، ًٝحٕ أٖىٛٔح ق٣ٍوح جٌُٞكس جُط٢ 

ئ٠ُ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ  جقطٍف ك٤ٜح غٔحٕٗٞ ػ٣ٍٗح؛ كأٌَْ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ػىوج ٖٓ أَٛ جٌُٞكس

٣ٓطأيٗٞٗٚ ك٢ جُر٘حء ذحُطٞخ جُِرٖ، ٝيًٍٝج ُٚ جُك٣ٍن كأيٕ ُْٜ ػٍٔ ٝٝٞغ ًُُي ٠ٍٖٝح أل ٣ُ٣ى جُلٍو 
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ػٖ غالغس ذ٤ٞش، ٝأل ٣ٍضلؼٞج ذحُر٤٘حٕ كٞم جُوىٌ كِٔح ْأُٞج ٝٓح جُوىٌ؟ هحٍ: )ّ ل ٣وٍذٌْ ٖٓ جٍُٓف ٝل 

 .٣13هٍؾٌْ ػٖ جُوٛى(

خ جَٛ جُرٍٛز ُٔح أيٕ ُْٜ ذحُر٘حء ذحُطٞخ جُِرٖ ٗلّ ج٤ُٛ٘كس جُط٢ ٗٛف ذٜح ٝهى ٗٛف ػٍٔ ذٖ جُهطح   

 13ذ٘حت٢ جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ )ئيج كؼِطْ كؼٍٞٞج جُك٤طحٕ ٝجٌكؼٞج جُٓٔي ٝهحٌذٞج ذ٤ٖ جُهٗد(

٣ٝىٍ ٓح ْرن ػ٠ِ إٔ ٌؤ٣س ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُْ ضٌٖ ؿحترس ك٢ ٓحوز جُر٘حء ذحٌُٞكس ٝجُرٍٛز ذَ ئٕ جلٍٓ 

ُر٘حء كحٓطىش ٗٛحتكس جُٔؼٔح٣ٌس ئ٠ُ جُطْٞغ جألكو٢ ل جٍُأ٢ْ ٝأل ٣ُ٣ى ًَ كٍو ػٖ غالغس ضؼىٟ ٓٞجو ج

 ذ٤ٞش.

 -ًصائح عوز في الثٌياى ووحذاخ وعٌاصز هعواريح جذيذج: 4/2

ػٍٔ جُهطحخ هى ضطٍم أ٣ٟح ئ٠ُ ضلح٤َٚ وه٤وس ك٢ جُر٘حء؛ كل٢ جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٗٛف ػٍٔ جُر٘حت٤ٖ  ًحٕ     

٤ي جُر٘حء ٝإٔ ٣وٍذٞج ذ٤ٖ جُهٗد، ٝيُي ُطكو٤ن جُـٍٜ ٖٓ جُر٘حء ٝجُطْٞؼس كطؼ٣ٍٝ ذإٔ ٣ؼٍٞٞج ٓىجٓ

جُٔىج٤ٓي ٓؼ٘حٙ ٣َحوز ْٔي جُؿىٌجٕ ٝضو٣ٍد جُهٗد ٖٓ جُٔإًى ٣وٛى ذٚ نٗد جُٓوق ٝيُي ُكٔح٣س 

، ٣ٝرىٝ 16ج٤ُِٖٛٔ ٖٓ جُٔطٍ ٝيُي ُوُٞٚ: )أًٖ جُ٘حِ ٖٓ جُٔطٍ ٝئ٣حى إٔ ضكٍٔ جٝ ضٛلٍ كطلطٖ جُ٘حِ(

ػٍٔ ذٖ جُهطحخ كطٖ ئ٠ُ إٔ جُؿىٌجٕ ضكطحؼ ئ٠ُ قٔح٣طٜح ٖٓ جُٔطٍ جُٗى٣ى؛ كوى ذ٠٘ جألْحْحش ٖٓ  إٔ

جُكؿٍ ٤ُّ كو١ جُؿُء ج١ًُ ك٢ أْلَ جألٌٜ ٌُٝ٘ٚ ٗٛف ذإٔ ضٔطى ؾىٌجٕ جألْحْحش ذحٌضلحع هحٓس 

٣ؼحوٍ ٓطٍ ، ًٔح ؾؼَ ػٍٔ ْوق جُٔٓؿى ٖٓ جُؿ٣ٍى ذحٌضلحع يٌجػ٤ٖ أ١ ٓح 12جإلٗٓحٕ ًٔح يًٍ جُٜٓٔٞو١

ضو٣ٍرح ٝجْطكىظ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ػٍ٘ٛج ٓؼٔح٣ٌح ؾى٣ىج ٝٛٞ جُٓطٍز جُط٢ ضؼِٞ ؾىٌجٕ جُٔٓؿى ٝؾؼَ 

ٝيُي جضوحءج ُِٔطٍ، ًٔح ضىنَ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ جألُٞجٕ كِْ ٣ٍو  11جٌضلحػٜح يٌجػ٤ٖ أٝ غالغس أيٌع

ج ل ٣ُجُٕٞ ه٣ٍر٤ٖ ٖٓ جُرٓح٠س ٝإٔ أُٞجٗح ػ٠ِ جُؿىٌجٕ قط٠ ل ٣٘ٗـَ جُِٕٔٛٞ ذٜح ٝيُي ألٕ جُؼٍخ ًحٗٞ

 أ١ َنٍف أٝ ُٕٞ وجنَ جُٔٓؿى ًحٕ ْطٗـِْٜ ػٖ جُٛالز.

ٝغٔس أٍٓ ٛحّ أونِٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ػ٠ِ ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٝٛٞ جُرطكحء ٝجُط٢ ضطٔػَ ك٢ ٓٓحقس      

ؿى ٣وحٍ ُٚ كٟحء نحٌؼ جُٔٓؿى؛ ٝهى جٌٝو جُٜٓٔٞو١ جٕ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جضهً ٌٓحٗح ئ٠ُ ؾحٗد جُٔٓ

جُرط٤كحء ًٝحٕ ٛىف ػٍٔ ٖٓ يُي إٔ ٖٓ أٌجو جٕ ٣ِـ١ أٝ ٣ٍكغ ٚٞضح أٝ ٣وٍٞ ٖؼٍج ك٤ِهٍؼ ئ٠ُ ًٛج 

جٌُٔحٕ ج١ًُ ٠ٔٓ٣ جُرطكحء جٝ جٍُقرس، ًٝحٕ ػٍٔ هى ْٔغ ػىوج ٖٓ جُطؿحٌ ٣طكىغٕٞ ك٢ ضؿحٌضْٜ ٝأٌٓٞ 

ْ ضؿحٌجضٌْ ٝو٤ٗحًْ كحنٍؾٞج ئ٠ُ جُرو٤غ، جُى٤ٗح ك٢ جُٔٓؿى كوحٍ: ئٗٔح ذ٤٘ص ًٛٙ جُٔٓحؾى ًًٍُ هللا كايج يًٍض

ٝك٢ ٓٞٞغ آنٍ يًٍ جُٜٓٔٞو١ هحٍ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ: ٖٓ أٌجو إٔ ٣٘ٗى ٖؼٍج ك٤ِهٍؼ ئ٠ُ ًٛٙ 

، ٝهى كٍٖص ًٛٙ جُرطكحء ذحُك٠ٛ ٓػَ جُٔٓؿى 11جُرط٤كحء، ًٝحٕ ٓٞٞغ ضِي جٍُقرس ك٢ ٍٖم جُٔٓؿى

 (.6)ٌَٖ  16جُ٘ر١ٞ

رحء ك٢ ػٜى ػٍٔ ٖٓ ػٜى جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص ق٤ٖ ٍُٗ جُٔطٍ؛ كِٔح ْثَ ػٍٔ ٝهى ؾحءش كٌٍز كٍٔ جُٔٓؿى ذحُكٛ

ػٖ جُكٛرحء هحٍ: ؿ٘ح ٓطٍٗح يجش ٤ُِس هأٚركص جألٌٜ ٓرطِس كٌحٕ جٍُؾَ ٣ؿة ذحُكٛرحء ك٢ غٞذٚ 

 .11ك٤رٓطٚ ضكطٚ كِٔح ه٠ٟ ٌٍْٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٚالضٚ هحٍ: ٓح أؾَٔ ًٛج
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ذؼى ًٛٙ جإل٠الُس ػ٠ِ وٌٝ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ جُؼٔحٌز جإلْال٤ٓس ٝجُط٢ ِٖٔص ػٔحٌز 

جُٔىٕ ٝض٤ٍٛٔٛح ٝٗٛحتكٚ ك٢ ضلح٤َٚ جُٔٞهغ ٝجُطهط١٤، ًًُٝي ٗٛحتكٚ ك٢ ضْٞؼس جُٔٓحؾى جل٠ُٝ 

 -طحتؽ جُطح٤ُس:ٝجزُٜح جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٝجُكٍّ ج٢ٌُٔ ٝٓٓحؾى جألٓٛحٌ ٣كٓد جُرحقع جٗٚ ضَٞٚ ُِ٘

أُو٠ جُركع جُٟٞء ػ٠ِ جُٞقىجش ٝجُؼ٘حٍٚ جُٔؼٔح٣ٌس جُط٢ أٞحكٜح ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ضْٞؼس  -

جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ٝضٍؾْ جُ٘ٛٞ٘ ئ٠ُ ٌْٞٓحش ضؿٓى ضِي جلٞحكحش جُؿى٣ىز ٓػَ جُٓطٍز جُط٢ ضؼِٞ 

 ؾىٌجٕ جُٔٓؿى ٝجُرطكحء جُط٢ ج٤ٞلص ئ٠ُ جٍُٗم ٖٓ جُٔٓؿى.

ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ ػٔحٌز ٝضهط١٤ جُٔىٕ جل٠ُٝ جُط٢ ٚحٌش أغرص جُركع وٌٝ ػٍٔ  -

ٗٔٞيؾح ُِٔىٕ جإلْال٤ٓس ك٢ جألٓٛحٌ جُؿى٣ىز كٌحٗص جُٔىٕ جُؼ٣ٍٔس جُٔػحٍ جُٔكطًٟ ك٢ ئٗٗحء 

 جُٔىٕ جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس.

ىجٓس ك٢ أغرص جُركع إٔ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٣ٌٖٔ جلْطلحوز ٜٓ٘ح ك٢ جُط٤٘ٔس جُٔٓط -

ئٗٗحء جُٔىٕ جُؿى٣ىز ٓػَ جنط٤حٌ جُٔٞهغ ٝٓٞٞغ جُٔى٣٘س ٝٗوحء ٛٞجتٜح ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ٠ٍٖٝ جإلٗٗحء 

جُط٢ ٚحؿٜح جُؿـٍجك٤ٕٞ ٝجُرِىج٤ٕٗٞ جُِٕٔٓٔٞ ٝجُط٢ جٗرػوص ٖٓ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ج١ًُ ضأ٠ْ 

 ذحُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص.

ٕ ػ٠ِ جُكىٝو ٣ٌٖٔ جلْطلحوز ٜٓ٘ح ك٢ جألٖٓ أًى جُركع إٔ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ئٗٗحء جُٔى -

جُو٢ٓٞ ُِىٍٝ نحٚس ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢ ج١ًُ ضطٌٕٞ ٓؼظْ أٌج٤ٞٚ ٖٓ جُٛكحٌٟ ٝٓػحٍ يُي ٓ٘طوس 

٤ْ٘حء ذٍٔٛ ٝهى أٌٝو جٍُٔقّٞ ؾٔحٍ قٔىجٕ ٓٛطِف جُط٤ٍٛٔ ًكٔح٣س ألٌٜ ٤ْ٘حء ًٝٛج ٓح 

 كؼِٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ك٢ ئٗٗحء جُرٍٛز ٝجٌُٞكس ٝجُلٓطح٠.

ػحٓح كال ضُجٍ آٌجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٣ٌٖٔ جلْطلحوز ٜٓ٘ح ك٢ ضأ٤ّْ  6611ؿْ ٌٍٓٝ جًػٍ ٖٓ ٌ -

جُٔىٕ ٝجنط٤حٌ ٓٞجٞؼٜح ٖٓ جُ٘حق٤س جُؿـٍجك٤س نحٚس جُٔ٘حل ٝهى ٝٞف يُي ؾ٤ِح ك٢ جنط٤حٌ 

 جٌُٞكس ٝجُرٍٛز ٝجُلٓطح٠.
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 حىاشي الثحث

                                                 
1

، 362٘ 3، ؼ3116جُهحٗؿ٢، جُوحٍٛز  ج١ٍُُٛ )دمحم ذٖ ْؼىذٖ ٤٘ٓغ(، ًطحخ جُطروحش جٌُر١ٍ، ضكو٤ن، ػ٢ِ دمحم ػٍٔ، ٌٓطرس 

326. 
2

، جُٔؿِى 6112جذٖ ٛٗحّ )أذ٢ دمحم ػرى جُِٔي(، ٤ٍْز جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، وجٌ جُٛكحذس ُِطٍجظ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ٠٘طح  

 .631جلٍٝ، ٘
3

 .611جُطرؼس جُػح٤ٗس، ٘ ،3166دمحم ٤َْٜ ٠وٞٔ، ضح٣ٌم جُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ جُلطٞقحش ٝجلٗؿحَجش ج٤ُٓح٤ْس، وجٌ جُ٘لحتّ  
4

 .3٘326ج١ٍُُٛ، جُطروحش، ؼ 
5

ػ٢ِ دمحم دمحم جُٛالذ٢، كَٛ جُهطحخ ك٢ ٤ٍْز جذٖ جُهطحخ أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٖه٤ٛطٚ ٝػٍٛٙ،  

 .611، جُطرؼس جل٢ُٝ، 3113ٌ٘ٓطرس جُٛكحذس، جُٗحٌهس جلٓحٌجش، ٌٝٓطرس جُطحذؼ٤ٖ، جُوحٍٛز، 
6

 .66-63كَٛ جُهطحخ، ٘ جُٛالذ٢، 
7

 .311-322جُٛالذ٢، كَٛ جُهطحخ، ٘ 
8

جُٜٓٔٞو١ )ٌٗٞ جُى٣ٖ ػ٢ِ ذٖ ػرىهللا(، ٝكحء جُٞكح ذحنرحٌ وجٌ جُٔٛطل٢، جُطرؼس جأل٢ُٝ،  ضكو٤ن، هحْْ جُٓحٍٓجت٢، ٓإْٓس  

 .332٘ 3، ؼ3116جُلٍهحٕ ُِطٍجظ جإلْال٢ٓ، كٍع ْٓٞٞػس ٌٓس جٌٍُٔٓس ٝجُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز، 
9

جُ٘ؿحٌ )أذ٢ ػرى هللا دمحم ذٖ ٓكٔٞو ذٖ جُ٘ؿحٌ جُرـىجو١(، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س ك٢ أنرحٌ جُٔى٣٘س، وجٌ جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ جذٖ  

 .626، جُطرؼس جأل٢ُٝ، 6111٘
10

، جُطرؼس 3116دمحم ُٛجع ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ًٓ٘ ئٗٗحتٚ قط٢ ٜٗح٣س جُؼٍٛ ج٢ًُِٞٔٔ، وجٌ جُوحٍٛز ٌُِطحخ، جُوحٍٛز  

 .63-63جأل٢ُٝ، ٘

جُٔو١ ٝجُٔوح٠ ذٌٍٓ ج٤ُْٔ جُكرَ جُٛـ٤ٍ جُٗى٣ى جُلطَ ٣ٌحو ٣وّٞ ٖٓ ٖىز كطِٚ ػ٢ِ َٕٝ ًطحخ، جٗظٍ: جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح،  66

 .6ٛحٕٓ 331٘ 3ؼ
12

 .331٘ 3، جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، ؼ626جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س، ٘ 
13

س ٍٖجء ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ُِىٌٝ قٍٞ جُٔٓؿى ُطْٞؼطٚ ٝضٞهق جلٍٓ ػ٢ِ وجٌ جُؼرحِ ػْ جُ٘ر٢ أٌٝو جذٖ جُ٘ؿحٌ ٝجُٜٓٔٞو١ هٛ 

٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝػٍٜ ػ٤ِٚ ػٍٔ جذٖ جُهطحخ جٕ ٣ٗط٣ٍٜح ٖٓ ذ٤ص جُٔحٍ جٝ إٔ ٣ؼط٤ٚ أٌٞح ذحُٔى٣٘س ذى٣ال ػٜ٘ح ٤٘٣ٜٝح ُٚ ٖٓ 

٣س كوحٍ ُٚ ػٍٔ جؾؼَ ذ٢٘٤ ٝذ٤٘ي ٖٓ ٖثص ٢ٌُ ٣كٌْ ذ٤ٜ٘ٔح كحنطحٌ ذ٤ص جُٔحٍ أٝ إٔ ٣طٛىم جُؼرحِ ذٜح ٌُٖ جُؼرحِ ٌكٝ ك٢ جُرىج

جُؼرحِ أذ٢ ذٖ ًؼد ٤ٌُٕٞ قٌٔح ذ٤ٜ٘ٔح كحنطحٌ جُؼرحِ أذ٢ ذٖ ًؼد ٢ٌٞ هللا ضؼح٢ُ ػ٘ٚ كوحٍ أذ٢ ذٖ ًؼد ل جوغٌٔح ئل ذكى٣ع 

جُٔوىِ ُٝطٖ جُهطس ًحٕ ك٢ ضٍذ٤ؼٜح ٍُٓ٘ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ جٕ هللا أٍٓ وجٝٝو إٔ ذ٢٘٤ ُٚ ذ٤طح ٣ًًٍ ك٤ٚ كه١ ك٢ ذ٤ص 

لقى جكٍجو ذ٢٘ جٍْجت٤َ كٓحُٚ وجٝو إٔ ٣ر٤ؼٚ ج٣حٛح ٌُٖ جٍُؾَ ٌكٝ ككىظ وجٝو ٗلٓٚ إٔ ٣حنًٛح ٓ٘ٚ كحٝق٢ هللا ج٤ُٚ أل ٣ىنَ ك٢ 

ذ٢ ذٖ ًؼد ٝهحٍ: ذ٤طٚ جُـٛد جٝ جُظِْ ٝؿٖ ػوٞذطي أل ضر٤٘ٚ هحٍ وجٝو ٣ح ٌخ كٖٔ ُٝى١ هحٍ: كٖٔ ُٝىى. كحٓٓي ػٍٔ ذٔؿحٓغ أ

ؾثطي ذٗة كؿثص ذحٖى ٓ٘ٚ ٝجٚطكد جذ٢ ئ٢ُ ؾٔغ ٖٓ ٚكحذس جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٤ُطحًى ٖٓ جُكى٣ع كحًىٝج أْٜٗ ْٔؼٞج 

يُي ٖٓ جُ٘ر٢ ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ كوحٍ جذ٢ ُؼٍٔ: ٣ح ػٍٔ جضط٢ٜ٘ٔ ك٢ قى٣ع ٌٍْٞ هللا ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ هحٍ ػٍٔ: ٝهللا ٣ح جذح 

ح جضٜٔطي ػ٤ِٚ ٌُٖٝ أٌوش جٕ ٣ٌٕٞ جُكى٣ع ٖٓ ٌَْ هللا ٢ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ظحٍٛج ٝهحٍ ػٍٔ ُِؼرحِ: جيٛد كال جػٍٜ جًٌُٔ٘ ٓ

ُي ك٢ وجٌى كوحٍ جُؼرحِ: جٓح ئيج هِص يُي كـ٢٘ هى ضٛىهص ذٜح ػ٢ِ ج٤ُِٖٔٓٔ جْٝغ ػ٤ِْٜ ك٢ ٓٓؿىْٛ كحٓح ٝجٗص ضهح٢٘ٔٚ كال 

، جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، 623-٤ُِٔٓٔ623ٖ.جٗظٍ: جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س، ٘ كه١ ُٚ ػٍٔ وجٌج ٝذ٘حٛح ٖٓ ذ٤ص ٓحٍ ج

 .3٘336ؼ
14

جذٖ َذحُس )دمحم ذٖ جُكٖٓ(، أنرحٌ جُٔى٣٘س، ؾٔغ ٝضٞغ٤ن ٝوٌجْس، ٚالـ ػرى جُؼ٣ُُ، ًٍُٓ ذكٞظ ٝوٌجْحش جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز،  

 .666، جُطرؼس جأل٢ُٝ، 3113٘جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س 
15

 .1666-663ذحُس، أنرحٌ جُٔى٣٘س، ٘جذٖ َ 
16

 .626جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س،  
17

 .3٘336جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، ؼ 
18

 .62ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ٘ 
19

 .626جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س، ٘ 
20

 .61جُ٘ر١ٞ، ٘، ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى 361٘ 3، جُٜٓٔٞو١، ٝكحء جُٞكح، ؼ626جذٖ جُ٘ؿحٌ، جُىٌز جُػ٤ٔ٘س، ٘ 
21

جُؼٓوال٢ٗ )أقٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ قؿٍ(، كطف جُرح١ٌ ذٍٗـ ٚك٤ف جُرهح١ٌ، ضكو٤ن، ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ػرىهللا ذٖ ذحَ، جٌُٔطرس جُِٓل٤س  

 .231٘ 6وش، ؼ
33

 .11ج١ٍُٜٗ، ػٔحٌز جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ، ٘ 
23

 .631ُطرؼس جُػح٤ٗس، ٘، ج6163ػ٢ِ جُط٘طح١ٝ، ٗحؾ٢ جُط٘طح١ٝ، أنرحٌ ػٍٔ ٝجنرحٌ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ، ذ٤ٍٝش  
24

 .663جُو٢٘٣ُٝ )٣ًٍَح ذٖ دمحم ذٖ ٓكٔٞو(، آغحٌ جُرالو ٝأنرحٌ جُؼرحو، وجٌ ٚحوٌ، ذ٤ٍٝش وش، ٘ 
25

، 3111جُٔحٌٝو١ )أذ٢ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ دمحم ذٖ قر٤د جُر١ٍٛ(، جلقٌحّ جُِٓطح٤ٗس، ضكو٤ن، جقٔى ؾحو، وجٌ جُكى٣ع، جُوحٍٛز  

٘361. 
26

 .23، جُطرؼس جأل٢ُٝ، 6116٘ؾحذٍ جُرـىجو١(، كطٞـ جُرِىجٕ، جُوحٍٛز جُٔؼ٣ُس  جُرالي١ٌ )جقٔى ذٖ ٣ك٢ ذٖ 
27

 .36، جُطرؼس جُػح٤ٗس، 3116٘ق٢٘ٓ دمحم ٣ٍٞٗٛ، ج٥غحٌ جإلْال٤ٓس، ٌٓطرس ٍَٛجء جٍُٗم، جُوحٍٛز  
2828

 .13٘ 6، ؼ6116ك٣ٍى ٖحكؼ٢، جُؼٔحٌز جُؼٍذ٤س ك٢ ٍٓٛ ك٢ ػٍٛ جُٞلز، ج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ٌُِطحخ، جُوحٍٛز  
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29

، جُطرؼس جل٢ُٝ، 3113جلٌَه٢ )أذ٢ ج٤ُُٞى دمحم ذٖ ػرى هللا ذٖ أقٔى(، ضكو٤ن، ػرى جُِٔي ذٖ ػرى هللا ذٖ و٤ٕٛ، ٌٓطرس جألْى١  

 .213٘ 3ؼ
30

 .626، جُطرؼس جل٢ُٝ، 3111٘ػحْٚ دمحم ٌَم، ٓؼؿْ ٓٛطِكحش جُؼٔحٌز ٝجُلٕ٘ٞ جإلْال٤ٓس، ٌٓطرس ٓىذ٢ُٞ  
31

 .322ُهطحخ، ٘جُٛالذ٢، كَٛ ج 
32

أقٔى ػ٢ِ ئْٔحػ٤َ، جُٔى٣٘س جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ضٞجَ جُٔٞهق ٝجُط٤ًٍد جُىجن٢ِ، ٓؿِس ٤ًِس جُؼِّٞ، ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص، جُؼىو  

613 ٞ٤ٗٞ٣ ،6111٘ ،36. 
33

ي ضْ جلْط٘حو ٓغ جٓطىجو جُؼٍٔجٕ ذحُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس ًٝػحكس جٌُٓحٕ أٚركص جُكحؾس ِٓكس ئ٢ُ ػىو أًرٍ ٖٓ جُٔٓحؾى جُؿحٓؼس ًُُ 

ئ٢ُ كط١ٞ جُلوٜحء ذؿٞجَ ضؼىو جُهطرس ٝٚكس ٚالز جُؿٔؼس ذؼىو ٖٓ ج٤ُِٖٛٔ ٖٝٓ ٛ٘ح ذىأش ظحٍٛز ضؼىو جُٔٓحؾى جُؿحٓؼس ذحُٔى٣٘س 

جإلْال٤ٓس ك٢ جلٗطٗحٌ ًٓ٘ جُوٍٕ جُٓحذغ جُٜؿ١ٍ/ جُػحُع ػٍٗ ج٤ُٔالو١ ٝقىظ يُي ك٢ ٍٓٛ ٝجُٗحّ غْ جٗطٍٗش جُظحٍٛز ضِي ك٢ 

 .366٘ ،6166 ج٣ٌُٞصجإلْال٤ٓس، جٗظٍ: دمحم ػرى جُٓطحٌ ػػٔحٕ، جُٔى٣٘س جإلْال٤ٓس، ػحُْ جُٔؼٍكس،  ؾ٤ٔغ جُٔىٕ
34

 .661ػ٢ِ جُط٘طح١ٝ، ٗحؾ٢ جُط٘طح١ٝ، أنرحٌ ػٍٔ ٝجنرحٌ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ، ٘ 
35

، ٤3116ٍٝش ُر٘حٕ ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ًٍٖس جُٔطرٞػحش ُِط٣َٞغ ٝجٍُ٘ٗ، ذ 

 .636، ٘جُطرؼس جأل٢ُٝ
36

 .631ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، وٌجْحش ك٢ ضح٣ٌم جُٔىٕ جُؼٍذ٤س جإلْال٤ٓس، ٘ 
37

 .62ؾٔحٍ قٔىجٕ، ٤ْ٘حء ك٢ جلْطٍجض٤ؿ٤س ٝج٤ُٓحْس ٝجُؿـٍجك٤ح، ٌٓطرس ٓىذ٢ُٞ، جُوحٍٛز وش،  
38

 .26ؾٔحٍ قٔىجٕ، ٤ْ٘حء، ٘ 
31

ش جُكٍخ ك٢ جإلْالّ، ٌْحُس وًطٌٞجز ٓوىٓس ئ٠ُ ٤ًِس ج٣ٍُٗؼس ٝجُىٌجْحش جإلْال٤ٓس ؿح١َ ذٖ ْحُْ ذٖ له٢ جُكٍذ٢، جهطٛحو٣ح 

 .311-611، 6161٘ؾحٓؼس جّ جُوٍٟ، 
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