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  (1) (القسم الثاني)

 د / حممد بن عبد اهلادي الشيباني 

 يتاضٜذقػِ ا –اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬                                                                                                  

 

ىل ث٬ث١ أدعا٤: املس١ٜٓ شاتٗا، ايكًع١، ناس١ٝ ُٜكّػِ برلتٕٛ املس١ٜٓ إ

 .املس١ٜٓ

 وٝط باملس١ٜٓ غٛض بٝهاٟٚ غرل َٓتعِ، ب٘ أضبع بٛابات: 

ٜفهٞ إىل دبٌ أسس ٚقبـٛض  ٚ ،يف اؾاْب ايؿُايٞ ايغطبٜٞكع : ايباب ايؿاَٞــ  1

 .ؾٗسا٤ َعطن١ أسس 

ـــ  2 ٞ بــاب اؾُعــ١ـ ذــسٟ َٚكــدل٠ ٜفهــٞ إىل ايــسضب ايٓٚ ،: ٜكــع يف ايػــٛض ايؿــطق

 ايبكٝع.

 : ٜكع يف ايؿُاٍ بني ايباب ايؿاَٞ ٚباب اؾُع١.باب ايهٝاف١ــ  3

 ُٜٚفهٞ إىل غٌٗ )بط املٓاخ١(. ،َٔ ايػٛض : ٜكع إىل ايغطبايباب املكطٟــ  4

ّٝس َبٓٝإ ندُإ، يهٌ َُٓٗا بطدـإ َتكاضبـإ عًـ٢ بـابٞ ايهـٝاف١      يكس ُؾ

ٚزاخٌ ٖصٙ ا٭بـطاز   ،ٜتٛفط ايعٌ ٚاملا٤ ٚاؾُع١، ٜٚكِٝ اؾٓس زاخٌ ا٭بطاز سٝح

ُّاي١  عٌُ شلِ. )قاز٠ اؾُاٍ( ٚايصٜٔ ٫ ٜتػاَط اؾ

ٚخًــب بٛابــ١ اؾُعــ١ زاخــٌ ايػــٛض تٛدــس غــٛم نــبرل٠ يف ايؿــاض  املــ٪زٟ          

ٚغـٛم   ،ٚخاضز ٖصا ايؿـاض  تٛدـس غـٛم اـِهـط١ٜ )باعـ١ اـِهـطٚات(       ،يًُػذس

 ١ًُٝ.اؿّباب١ )باع١ اؿبٛب( ٚتتٓاثط املكاٖٞ اؾ
                                                 

 ْؿط ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايبشح يف عسز غابل.( 1)
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ٖٚصٙ ا٭غٛام عباض٠ عٔ قفٛف ط١ًٜٛ َٔ أنٛار قس اغّٛزت يطٍٛ تعطنٗا 

ٖٚـٞ   ،ٚبني ٖصٙ ا٭نٛار ٜٛدس غبٌ َا٤ ،َٚٓعطٖا سكرل ٚقصض ،يًؿُؼ ٚايطٜح

١ّٝ بايًٕٛ ا٭بٝض َُكّبب١ )شلا قباب( َطً  .(1) َبإ 

ــح    ــاظ٠ سٝ ــ١ ةت ــإٚايػــٛض عاي ــٌ ايكــدط١ٜ    ّْ ٘ َــبم َــٔ اؾطاْٝــك، ٚايهت

ّٚز ايػـٛض بعـسز َـٔ املتـاضٜؼ      ،١ْٝ املجّبتـ٘ بـاؾبؼ  ايدلنا ٚفتشـات ث٬ثٝـ١    ،ٚقـس ظ

ّٚزت نـصيو      ،ا٭بعاز ست٢ ٜتِ إط٬م ايٓاض َٔ خ٬شلـا   ٚأبـطاز ْكـب زا٥طٜـ١ قـس ظ

 .(2) بفتشات إلط٬م ايٓاض

                                                 

 . 2/96( ايطس١ً: 1)

ّٕ أٍٚ َٔ ب٢ٓ غٛضّا سٍٛ املس١ٜٓ; إغشل بٔ 1094ٖـ/487( شنط ايبهطٟ )املتٛف٢ غ١ٓ 2) قُس اؾعسٟ، ّ( أ

، ٚباب يف ٖـ; ٚشنط إٔ ي٘ أضبع١ أبٛاب: باب يف ايؿطم ٚضا٤ زاض عجُإ بٔ عفإ 263ب٢ٓ ٖصا ايػٛض عاّ 

املغطب ىطز َٓ٘ إىل بكٝع ايغطقس ٚىطز َٓ٘ إىل ايعكٝل، ٚباب َٔ ايؿُاٍ ٚاملغطب ُٜفهٞ إىل َػذس 

. ٚععاٙ يهتاب٘ املػايو 640زضض ايفٛا٥س ايفتح، ٚباب آخط ىطز َٓ٘ إىل قبٛض ؾٗسا٤ أسس. )اؾعٜطٟ، 

مل أدس ٖصا  –اؾع٤ اـام ظعٜط٠ ايعطب  –ٚاملُايو، ٚبعس َطادعيت يًذع٤ احملكل َٔ نتاب املػايو 

، 402 – 401ايٓل، ٜٚعٗط إٔ اؿُرلٟ ْكٌ ٖصا ايٓل عٔ ايبهطٟ زٕٚ إٔ ٜكّطح بصيو )ايطٚض املعطاض 

ّ(; ٜٚبسٚ إٔ ٖصا ايٓل ْكً٘ ايبهطٟ َٔ نتاب 2/1984ط ؼكٝل إسػإ عباؽ، َطبع١ يبٓإ، برلٚت

فكتًٛا  أغاضت بٓٛ ن٬ب ع٢ً َس١ٜٓ ضغٍٛ اهلل  263ا٭ٚضام ٭بٞ بهط ايكٛيٞ فكس قاٍ: إْ٘ يف غ١ٓ 

ضدا٫، ٚغبٛا ْػا٤ّ ٚقبٝاّْا، فذا٤ قطىِٗ إىل بغساز فتٛىل ايبعاظ ٚنإ قاؿّا عس٫ّ ػُٝع ا٭َٛاٍ 

عح املاٍ إىل املس١ٜٓ، ٚبم ايػٛض. )اْعط: تعًٝل محس اؾاغط ع٢ً نتاب املغامن املطاب١ يتشكني املس١ٜٓ، فب

ٖـ(; ٜٚٓفطز إبطاِٖٝ ضفعك باؾا بايكٍٛ: إٕ أٍٚ َٔ قاّ 1/1389، زاض ايُٝا١َ، ايطٜاض، ط190يًفرلٚظبازٟ 

طباع١ )َطآ٠ ، ٚيعٌ ٖصا ؼطٜب يف اي236بعٌُ ايػٛض سٍٛ املس١ٜٓ ٖٛ قُس بٔ إغشام اؾعسٟ عاّ 

، املهتب١ ايع١ًُٝ، املس١ٜٓ 169، زاض املعطف١، برلٚت(; )عبسايكسٚؽ ا٭ْكاضٟ، آثاض املس1/410١ٜٓاؿطَني 

، ؾطن١ املس١ٜٓ يًطباع١، دس٠، 38 – 37ٖـ(; عًٞ سافغ، فكٍٛ َٔ تاضٜذ املس4/1406١ٜٓاملٓٛض٠، ط

 ٖـ(. 2/1405ط

ٖـ(; ٚاملطاغٞ 1402املهتب١ ايع١ًُٝ، املس١ٜٓ،  ،73املططٟ )ايتعطٜب نٜٚصنط بعض َ٪ضخٞ املس١ٜٓ 

(، 190ٖـ(، ٚايفرلٚظبازٟ)املغامن املطاب١ 1/1422، ؼكٝل: عبسايطسِٝ عػ٬ٕٝ، ط239)ؼكٝل ايٓكط٠

(، ٜٚطٕٚ إٔ أٍٚ 4، ؼكٝل محس اؾاغط، املهتب١ ايع١ًُٝ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ط145ٚايعباغٞ، )عُس٠ا٭خباض
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ٖـ; ٚيهٔ ايطساي١ املػًُني شنطٚا غٛضا وٝط 360ٖٛ عهس ايسٚي١ ايبٜٛٗٞ بعس  َٔ ب٢ٓ غٛضّا سٍٛ املس١ٜٓ

ّ فكس قاٍ: "ٚأَا املس١ٜٓ 951ٖـ/346باملس١ٜٓ قبٌ عٗس عهس ايسٚي١ ايبٜٛٗٞ، فٗصاا٫قطدطٟ املتٛف٢ عاّ 

َٚك٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  000ٚعًٝٗا غٛض ٚاملػذس يف مٛ َٔ ٚغطٗا 000أقٌ َٔ ْكب َه١ 

غًِ ايصٟ نإ ٜكًٞ فٝ٘ ا٭عٝاز يف غطبٞ املس١ٜٓ زاخٌ ايباب، ٚبكٝع ايغطقس خاضز باب ايبكٝع يف ؾطقٞ ٚ

ّ(، ٚنصيو تًُٝصٙ ابٔ 1/1927، ؼكٝل: زٟ خٜٛ٘، طبع١ يٝسٕ، ٖٛيٓسا، ط18املس١ٜٓ")املػايو ٚاملُايو 

 ّ(; ٠1/1979، برلٚت، ط، زاض َهتب١ اؿٝا37ّ)يف نتاب٘: قٛض٠ ا٭ضض 977ٖـ/367سٛقٌ املتٛف٢ عاّ 

ٖـ: ٚاملس١ٜٓ ٖا١ً٥ ا٭بٛاب ٚشلا أضبع١ أبٛاب، باب ايبكٝع، ٚباب ايج١ٝٓ، ٚباب 380قاٍ املكسغٞ املتٛف٢ غ١ٓ 

، ؼكٝل: زٟ 82د١ٓٝٗ، ٚباب اـٓسم ٚاـٓسم َٔ مٛ َه١، عاَط٠ اؿكٔ َؿّطف١. )أسػٔ ايتكاغِٝ

 ّ(1/1906خٜٛ٘، َطبع١ بطٌٜ، ٖٛيٓسا، ط

يػٛض ايصٟ بٓاٙ عهس ايسٚي١ ايبٜٛٗٞ ٚخطب ـطاب املس١ٜٓ، ٚمل ٜبل ا٫ آثاضٙ قب٢ً دبٌ غًع، ثِ تٗسّ ا

(، ٚايفرلٚظبازٟ )املغامن املطاب١ 239(; ٚاملطاغ٢ )ؼكٝل ايٓكط٠ 73نُا شنط شيو: املططٟ )ايتعطٜب

 (. 2/766(، ٚايػُٗٛزٟ )ٚفا٤ ايٛفا٤ 190

ٖـ، ٚبعس 540ٓكٛض اؾٛاز ا٭قفٗاْٞ غٛضا قهُا ع٢ً ضأؽ ثِ دّسز ايٛظٜط مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ امل

ٖـ، 557إٔ نجط ايٓاؽ خاضز ايػٛض، ٚيف أثٓا٤ ظٜاض٠ ايػًطإ املًو ايعازٍ ْٛض ايسٜٔ قُٛز ظْهٞ يف غ١ٓ 

طًب أٌٖ املس١ٜٓ َٔ ايػًطإ بٓا٤ ايػٛض ؿفغ َاؾٝتِٗ ٚأبٓا٥ِٗ، فأَط ببٓا٤ ايػٛض احملٝط باملس١ٜٓ، 

، تكٝل: اسػإ عباؽ، زاض قازض، 5/144ع٢ً باب ايبكٝع. )ابٔ خًهإ، ٚفٝات ا٭عٝإ ٚنتب ازل٘ 

ٖـ; املططٟ، 1422، َهتب١ ايجكاف١ ايس١ٜٝٓ، تْٛؼ، 1/143ّ; اإلزضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام1/1977برلٚت، ط

 (. 241، املطاغٞ، ؼكٝل ايٓكط74٠ايتعطٜب

"ٚيًُس١ٜٓ أضبع١ أبٛاب، ٖٚٞ ؼك غٛضٜٔ، يف نٌ غٛض ٖـ: 579قاٍ ايطساي١ ابٔ دبرل سُٝٓا ظاض املس١ٜٓ عاّ

باب ٜكابً٘ آخط، ايٛاسس َٓٗا نً٘ سسٜس، ٜٚعطف بازل٘ باب اؿسٜس، ًٜٚٝ٘ باب ايؿطٜع١ ثِ باب ايكب١ً، 

 ، زاض قازض(. 175ٖٚٛ َغًل، ثِ باب ايبكٝع". )ضس١ً ابٔ دبرل 

ملًو ايكاحل قاحل أسس أ٫ٚز ايؿٗٝس املًو ٖـ، يف أٜاّ ا755ٚشنط املطاغٞ: إٔ ايػٛض قس ُدّسز يف غ١ٓ 

; 2/770(; ٚقس ْكٌ عٓ٘ ايػُٗٛزٟ يف ٚفا٤ ايٛفا٤ 242ايٓاقط قُس بٔ ق٬ٕٚ قاسب َكط. )َكسض غابل 

 . 146ٚايعباغٞ، عُس٠ ا٭خباض 

١ ٖـ ببٓا٤ غٛض املس939ٜٓٚبعس اغت٤٬ٝ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ع٢ً اؿذاظ، قاّ ايػًطإ غًُٝإ ايكاْْٛٞ عاّ 

ايصٟ اغتُّط قا٥ُا ست٢ إظايت٘ يف ايعٗس ايػعٛزٟ اؿسٜح، ٚقس ُبم ٖصا ايػٛض ع٢ً أغاؽ ايػٛض ايكسِٜ، 

(. ٚي٘ 147ٖـ )ايعباغٞ، َكسض غابل 946ٚاغتُط ايعٌُ فٝ٘ غبع غٓٛات سٝح اْت٢ٗ ايعٌُ َٓ٘ يف عاّ 

ُع١، ٚنإ َهتٛبا ع٢ً ٖصا مخػ١ أبٛاب: ايباب ايصٟ ىطز َٓ٘ إىل ايبكٝع ٜٚعطف بباب ايبكٝع ٚباب اؾ

ٖـ، ٖٚصا 1078ٖـ. ٚايػًطإ قُس خإ بٔ إبطاِٖٝ خإ غ١ٓ 945ايباب "دّسزٙ ايػًطإ غًُٝإ غ١ٓ 
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تٛدس ايتَّه١ّٝ املكـط١ٜ   -د١ٗ ايعٓدل١ٜ  -ٚخاضز ايػٛض َٔ ايٓاس١ٝ ايغطب١ٝ 

  ٞ ــ ــاب      ،ايــيت أقاَٗــا قُــس عً ــ٘ قب ـــطنٞ ي ــ٢ ايطــطاظ ايتـــــ ٖٚــٛ َبٓــ٢ مجٝــٌ عً

 . (2)ٚخاق١ ايسضاٜٚـ  (1)َٚــــــآشٕ، ٚتكـــــــسّ ايتَّه١ٝ خسَــــــاتٗا يًُػــافطٜٔ 
                                                 

ُّطٙ ايػًطإ قُٛز غ١ٓ  ٖـ". ًٜٚٞ ٖصا ايباب َٔ ايؿُاٍ باب قسخ ٜػ٢ُ 1162َهتٛب بايٓشاؽ، ٚع

ب املكابٌ ؾبٌ غًع بني َٓت٢ٗ ايػٛض َٔ ٖصٙ ايباب اجملٝسٟ عٓس زاض ايهٝاف١، ٚيف ايؿُاٍ ايغطبٞ ايبا

اؾ١ٗ ٚبني ايكًع١ ٜٚعطف بايباب ايؿاَٞ، ًٜٚٝ٘ َٔ ايغطب ايباب ايكغرل ٖٚٛ يف دٓٛب ايكًع١ ايغطبٞ، ثِ 

ايباب املكطٟ يف َٓتكب اؾ١ٗ ايغطب١ٝ، ٚقس فتح ٖصا ايباب قُس عًٞ باؾا بعس سطٚب٘ َع ايسٚي١ 

ُّط ٖصا ايػٛض أٜهّا ايػًطإ عبس ايععٜايػعٛز١ٜ ا٭ٚىل، ٚتعُرلٙ يًػ ٖـ، 1285غ١ٓ  عٛض ايساخًٞ، ٚقس ع

بطدّا تؿطف ع٢ً نٛاسٞ املس١ٜٓ يًسفا  عٓٗا، ٚيف ٖصا ايػٛض  40َذلّا ٚب٢ٓ فٝ٘  25ٚدعٌ اضتفاع٘ مٛ 

 ، ٚأبطاد٘ َؿش١ْٛ باملسافع ٚايصخا٥ط اؿطب١ٝ. ٌنجرل َٔ املع اغ

ٓ٘ وٝط بايبٝٛت اييت خاضز ايػٛض ا٭ٍٚ يف غطب٘ ٚدٓٛب٘ ٜٚبتس٨ َٔ ٚيف غطبٞ ٖصا ايػٛض غٛض آخط أٚغع َ

ٖـ، 939ايبكٝع يف اؾٓٛب ايغطبٞ ٜٚٓتٗٞ بايكًع١ اييت أْؿأٖا ايػًطإ غًُٝإ بٔ ايػًطإ غًِٝ يف غ١ٓ 

ٚشيو يف اؾ١ٗ ايؿُاي١ٝ، ٚي٘ مخػ١ أبٛاب: بابإ عٓس ايبكٝع ٜعطف أسسُٖا بباب ايعٛايٞ ٭ْ٘ ىطز َٓ٘ 

يٝٗا، ًٜٚٞ ٖصٜٔ ايبابني َٔ اؾٓٛب باب ايػس أٚ باب قبا٤ ٭ْ٘ ىطز إيٝٗا َٓ٘، ٚيف ايغطب باب ايعٓدل١ٜ إ

دّسزٙ ٚظاز  سىطز َٓ٘ إىل اؿط٠ ٚاىل ٚازٟ ايعكٝل، ٜٚػ٢ُ أٜها بايباب اؿُٝسٟ ٭ٕ ايػًطإ عبس اؿُٝ

ايباب املكطٟ َٔ ايػٛض ايساخًٞ ٖـ، ٖٚصا ايباب َٔ ايػٛض اـاضدٞ 1305ٚيف ايػٛض َٔ شيو يف غ١ٓ 

عًُٝٗا ايعٌُ يف زخٍٛ ايكٛافٌ ٚخطٚدٗا، ٚيف ْٗا١ٜ ايػٛض اـاضدٞ عٓس ايكًع١ ٜٛدس باب ايه١َٛ ٖٚٛ 

ٜكابٌ غًعّا، ٖٚصا ايػٛض َبم َٔ ايًي ٚايطني ٚفكل، ٜٚعٗط أْ٘ يف َٛنع ايػٛض ايصٟ بٓاٙ إغشام بٔ 

بٔ قُس بٔ  عأِْٗ ايصٜٔ بٓٛٙ ظَٔ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜقُس اؿعسٟ، ٚاملؿٗٛض بني أٌٖ املس١ٜٓ 

غعٛز، ٚقس تّٗسّ نجرل َٔ ٖصا ايػٛض، ٚبني ايػٛض ايساخٌ َٔ ايغطب ٚايبٝٛت اييت يف غطبٝ٘ بطاح َتػع 

َذلّا اؾذلاٙ بعض ًَٛى آٍ عجُإ ٚٚقف٘ َٚٓع ايبٓا٤ فٝ٘ ٚدعً٘ قطّا يًشذاز  400ٜبًغ َتٛغط عطن٘ 

اخّا ملطِٝٗ فػُٞ بصيو باملٓاخ١، ثِ أطًكك املٓاخ١ ع٢ً َابني ايػٛضٜٔ َٔ فها٤ ٚبٓا٤، ٚايكٛافٌ، َٚٓ

(; )قُس يبٝب ايبتْٓٛٞ، 414 – 1/413ٚأقبشك نبًس٠ َػتك١ً تكاّ فٝٗا اؾُع١ ٫ٚ تعاز. )َطآ٠ اؿطَني

 ، َهتب١ املعاضف، ايطا٥ب(264 – 263ايطس١ً اؿذاظ١ٜ

ذلّا، ٚيف ايته١ٝ كاظٕ ٚأفطإ َٚطبذ، ٜٚأتٞ شلا ايكُح ٚا٭ضظ َٚاًٜعّ شلا َٔ َ 50َذلّا ٚعطنٗا  89( طٛشلا 1)

زٜٛإ ا٭ٚقاف مبكط، ٚنصيو َا يٓاظطٖا َٚٛظفٝٗا َٔ املطتبات، ِٖٚ َعّٕٝٓٛ َٔ قبٌ اؿه١َٛ املكط١ٜ، 

َّٜٛٝا، ٚتكّسّ ايته١ٝ فكرل  800ٜٚطز ايٝٗا ايفكطا٤ َّٜٛٝا يٝأخصٚا اـبع ٚايؿطب١، ٜٚكٌ سس ا٫ْفام أسٝاّْا اىل 

  (.264; ايطس١ً اؿذاظ١ٜ 1/424أسٝاّْا ايًشِ، إناف١ إىل ايػُٔ، ٚا٭ضظ، ٚايسقٝل. )َطآ٠ اؿطَني 

، تطمج١: 299 -296; قاضٕ مبا ٚضز عٓس بٛضنٗاضت، ضس٬ت يف ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ 98، 2/12ايطس١ً ( 2)

 ٖـ. 1/1413اي١، برلٚت، طعبسايطمحٔ ايؿٝذ، َ٪غػ١ ايطغ –عبسايععٜع اشل٬بٞ 
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ّٝـ  ١ىل ايُٝني َٓٗا قّب طٌٜٛ َٔ َبإ َٓدفهـ إٚ ٚشلـا   ،بـايًٕٛ ا٭بـٝض   ١َطً

 .(1)ْٛافص َطبع١ أؾهاشلا ٜٚعٛظٖا اؾُاٍ 

ايتهٝــ١ املكــط١ٜ ٜكــع َبٓــ٢ اؿــانِ ايذلنــٞ، ٖٚــٛ ضا٥ــع  ىل ايؿــُاٍ َــٔ إٚ

َُكاّ ع٢ً ْػل ْعاّ ا٭دٓش١ ايذلنٞ.  ايتكُِٝ، 

ٚيف ايعاٜٚــ١ ايؿــُاي١ٝ ايغطبٝــ١ َــٔ ايػــٛض ٜكــع سكــٔ َطتفــع َطًــٞ بــايًٕٛ         

 ا٭بٝض، ٚقس ؾّٝس داْب َٓ٘ فٛم نتٌ قدط١ٜ 

ايـصٟ ُُّٜجـٌ   ٚدـساضٖا   ،ٚتكٌ ايكًع١ نًعٞ ايعا١ٜٚ ايؿـُاي١ٝ ايغطبٝـ١ يًُسٜٓـ١   

ؼكـٝٓاتٗا ايؿـطق١ٝ قـس ثكـب، يـُٝهٔ ايٛقـٍٛ إىل غـاس١ تٓـاثطت فٝٗـا املـسافع           

ٞ   ،ٚا٭زٚات اؿطب١ٝ بني نـاس١ٝ املٓاخـ١   ْٗـِ قـس ضفهـٛا    إٚسٝـح   ،ٚايبـاب ايؿـاَ

 .إزخايٞ يًشكٔ، فًٝؼ بإَهاْٞ إٔ أقفٗا إ٫ َٔ اـاضز

ٔ     يكس ُأقِٝ ا ٘  يدلز احملكـٔ عًـ٢ قـدط٠ زاخـٌ اؿكـ غـ٤٬ٝ   ، ٜٚطفـطف عًٝـ

 .(2)عًِ عًٝ٘ ٬ٍٖ ٚل١ُ 

ّٛبك َـسافع اؿكــٔ إىل نــٌ اػـاٙ خاقــ١ ْاسٝـ١ املسٜٓــ١     ٚتتهــٕٛ  ،يكـس ُقــ

بكٝـاز٠ باؾـا دتـس غـًطت٘ إىل      ،سا١َٝ اؿكٔ َٔ أضبعُا٥ـ١ دٓـسٟ َٚكاتـٌ َؿـا٠    

ّٕٛ َــٔ ســٛايٞ مخػــُا١٥ َــٔ ا٭نــطاز ٚا٭يبــإ، ايــصٜٔ          ســٛايٞ ايػــٓذل املهــ

 .(3) ٛافٌ ٚتٛقٌٝ ا٭َٛاٍ ٚا٭ضظام إىل أٌٖ املس١ٜٓتذلّنع َٗاَِٗ يف محا١ٜ ايك

                                                 

 2/12ايطس١ً ( 1)

 . 301; قاضٕ مبا عٓس بٛضنٗاضت: 2/98ايطس١ً ( 2)

( سُٝٓا ؼّسخ: قُس بٔ خهط ايطَٚٞ اؿٓفٞ عٔ بٓا٤ غٛض املس١ٜٓ بأَط َٔ ايػًطإ ايعجُاْٞ غًُٝإ 3)

َا٠ بايبٓازم، ٚدعٌ ٖـ: ٚٚقٌ يف ٖصا ايعاّ َٔ ايبشط عػهط مٛ غتٕٛ ْفطّا ض944ايكاْْٛٞ قاٍ يف غ١ٓ 

ٖـ، ٚاغتُّطٚا َكُٝني يف املس١ٜٓ، 449عًِٝٗ )باف( ٜٚػ٢ُ )زظزاض( فٛقًٛا إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف أٚغط غ١ٓ 

ٚناْك ايكًع١ س٦ٓٝص مل ٜؿط  يف بٓا٥ٗا، ثِ إٔ ا٭َني َكطف٢ دًيب أمت باقٞ ايػٛض ٚباب ايبكٝع، ٖٚسّ 
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أٌٖ املس١ٜٓ ٜفاخطٕٚ بكًعتِٗ اييت ٫ميهٔ إٔ تكُس  ّٕإٚنعاز٠ ايؿطقٝني ف

 .أَاّ قًٌٝ َٔ ايكصا٥ب، ٚبطاض١ٜ َسفع١ٝ ٚاسس٠

ىل ايؿُاٍ َٔ ايكًع١ ٜٛدس َب٢ٓ َػتطٌٝ َتعسز ايٓٛافص نإ فُٝا َهـ٢  إٚ

ٚتكع ايهٛاسٞ إىل ، َٞ اؾذلاٙ عباؽ باؾا املكطٟٚع٢ً أٜا ،يساٚٚز باؾا قكطّا

فــإىل اؾٓــٛب ٜفكــٌ ايهــٛاسٞ عــٔ ايػــٛض ططٜــل    ،اؾٓــٛب ٚايغــطب َــٔ املسٜٓــ١ 

ٚقس ُغـُٞ بٗـصا ا٫غـِ ٭ٕ دجـح املٓؿـكني أٚ       ،عطٜض ٜطًكٕٛ عًٝ٘ زضب اؾٓاظ٠

اـاضدني ع٢ً ايكإْٛ، ايصٟ ٜتشّتِ عسّ َطٚض َٛنبٗا زاخٌ املس١ٜٓ، غًِو ٖصا 

 .طٜل يتسفٔ يف املكابط املدكك١ شلا بايكطب َٔ باب اؾُع١ )ايباب ايؿطقٞ(ايط

ــ١ ٚنــاسٝتٗا غــٌٗ املٓاخــ١ )َٚعٓاٖــا        ــ١ ايغــطب فٝكــع بــني املسٜٓ أَــا َــٔ ْاسٝ

ّٛض٠   ،َهـإ إْاخـ١ اإلبـٌ(، ٖٚـصٙ ايهـٛاسٞ ؼـٝط بايػـٛض         ٚنًـٗا ػُعـات َػــ

 َٛا أبطادـاّ ٚأقـا  ،أٚ ازلٓـك  ل/دـبؼ بطني أٚ َتاضٜؼ َٔ طني غرل َجبك َـٔ د 

ٚايبٛابـ١ ايٛسٝـس٠ ايهـبرل٠ ْػـد١     ; (1) قغرل٠ َٚػـتسٜط٠ ٚنًـٗا اعذلاٖـا اــطاب    

                                                 

ع١ َٔ غرل أبطاز، ثِ إ ا٭َني املصنٛض غّٝطٖا ٚأسهِ ايكًع١ ايكسمي١، ٚناْك َب١ٝٓ ع٢ً ١٦ٖٝ ايكا

بٓاٖا، ٚؾٝس أبطادٗا، ٚأسسخ شلا دساضّا ٚبابّا َٔ زاخٌ املس١ٜٓ املٓٛض٠، ٚدعٌ ايبٓا٤ قٝطّا بٗا، ٚدعٌ بٝٛتّا 

يًعػهط يف زاخًٗا، ٚدعٌ بٝتّا يٓا٥ب ايكًع١ ع٢ً اؾبٌ ايصٟ ٖٓاى يف قٌ ايكًع١، ٚشض  زا٥ط ايكًع١ َٔ 

باب ايؿاَٞ ايهبرل اىل ايباب ايكغرل مخػُا١٥ ٚمثا١ْٝ عؿط شضاعّا، ٚشض  اؾساض ايؿطقٞ شلا َٔ زاخٌ اي

، َٓؿٛض نُٔ نتاب: 89املس١ٜٓ َا١٥ ٚغتٕٛ شضاعّا. )ايتشف١ ايًطٝف١ يف عُاض٠ املػذس ايٓبٟٛ ٚغٛض املس١ٜٓ

ٛضات زاض ايُٝا١َ، ايطٜاض، ضغا٥ٌ يف تاضٜذ املس١ٜٓ، قّسّ شلا ٚأؾطف ع٢ً طبعٗا محس اؾاغط، َٓؿ

ٖـ(. ٚاْعط ٚقفّا يًكًع١ عٓس)أٚيٝا دًيب، ايطس١ً اؿذاظ١ٜ، تطمج١ ٚؼكٝل، ايكفكايف أمحس 1/1392ط

 ٖـ(. 1420املطغٞ، زاض اٯفام ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 

ٛ َّٗسّ ( ٖصا ٖٛ ايػٛض اـاضدٞ، ٚقس قاٍ عٓ٘ ايبتْٓٛٞ: "ٚأَا غٛضٖا اـاضدٞ فًٝؼ بصٟ أ١ُٖٝ تصنط، 1ٖٚ)

 (. 264يف نجرل َٔ دٗات٘" )ايطس١ً اؿذاظ١ٜ 
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 .(1)با٥ػ١ َٔ باب ايٓكط يف ايكاٖط٠، ُٜٚػ٢ُ َسخٌ ايعٓدل١ٜ أٚ املسخٌ ايغطبٞ 

ٚاغـــع ٚيهـــٔ ايبٝـــٛت املتٗسَـــ١   ٚايططٜـــل املـــ٪زٟ َـــٔ ايعٓدلٜـــ١ إىل املٓاخـــ١  

ّٛؽ َكاّ ع٢ً ب ،نجرل٠  .طٔ غٌٝ ايػٝحٖٚٓاى دػط َك

ٖٚـٛ   –ٚيٝػك َطقـٛف١ إ٫ّ يف َٛانـع قًًٝـ١     ،ٚؾٛاض  املس١ٜٓ َع١ًُ ٚنّٝك١

 .(2)ٚ أفهٌ ايططقات تًو اييت ت٪زٟ يًُػذس  –أَط ٜبعح ع٢ً ا٫غتٓهاض 

٫ٚ تٛدس باملسٜٓـ١ خاْـات )فٓـازم( ٚيـصا ٜعُـس املػـافطٕٚ إىل اغـت٦ذاض َٓـاظٍ         

ًُّ أٚ ٜٓكبٛا خٝاَّا ،مببايغ باٖع١   .ٛا أعبا٤ اإلضٖام، ٚاإلظعاز ايبايغٜٚتش

ّٕٛ َــــٔ طــــابكني ٚاملــــٛاز  ،املٓــــاظٍ يف اؿــــط٠ ايؿــــطق١ٝ سػــــ١ٓ ايبٓــــا٤ تتهــــ

املػتدس١َ يف ايبٓا٤ ٖـٞ ايباظيـك، ٚايطـٛب ا٭محـط، ٚدـصٚ  ايٓدٝـٌ ٚاملؿـطبٝات        

 .(3)ٚايٓٛافص عباض٠ عٔ فتشات يف اؾسضإ ٚبٗا قطع خؿب١ٝ إلغ٬قٗا ،ؾا٥ع١ ٖٓا

َٔ ايعسز ْفػ٘ َـٔ   ٚفٝٗا قطٜبّا ،بني مخػني إىل غتني ؾاضعّا َاٚيف املس١ٜٓ 

ـَطب١  ،ا٭سٝا٤  .(4)ٜٚٛدس زاخٌ املس١ٜٓ قًٌٝ َٔ املٓاظٍ املتّٗس١َ ا

ّٛض٠، تتدًًّـٗا املـعاض    ُّعات َٔ ايكط٣ املػ  ٚا٭سٝا٤ دٓٛب املس١ٜٓ عباض٠ عٔ ػ

ِ اؿـٛف عـس٠   ٜٚهـ  ،(5) ٚايبػاتني، ٚقس ُخّططك ٖصٙ ايكط٣ ع٢ً ؾهٌ أسٛاف

                                                 

 . 302 -301; قاضٕ مبا عٓس بٛضنٗاضت: 2/99ايطس١ً ( 1)

، "ٚساضات املس١ٜٓ نٝك١، ٫ ٜعٜس عطض ايٛاسس٠ عٔ املذلٜٔ، ٚؾٛاضعٗا ٫ تعٜس ع٢ً أضبع١، 2/97ايطس١ً ( 2)

طٍٛ ايؿٛاض ، ٚفٝ٘ أمجٌ املباْٞ ٚب٘ زاض ٚأسػٓٗا ؾاض  غطب املػذس ايٓبٟٛ ٜػُْٛ٘ ساض٠ ايػاس١، ٖٚٛ أ

احملافع١، ٚايؿاض  املٛقٌ يًُػذس َٔ د١ٗ باب ايػ٬ّ َبًط با٭سذاض، ٚيهٔ أضن٘ غرل َػت١ٜٛ... " 

 (. 1/410)َطآ٠ اؿطَني 

 . 2/97ايطس١ً ( 3)

 . 2/98ايطس١ً ( 4)

ام ايبكط، ٚظقام اـٝاطني، ٚظقام ( ٚأغًب ساضات املس١ٜٓ ٜػُْٛٗا يهٝكٗا أظق١: َٓٗا يف سلاٍ اؿطّ: ظق5)

اؿبؼ، ٚظقام عٓكٝيت، ٚظقام ايػُاٖٝسٟ، ٚظقام ايبسٚض، ٚظقام ا٭غٛات، ٚيف دٓٛب٘ ظقام ٜاٖٛ، ٚظقام 
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 المسجد فــوص
 الشريف النبوي

ٚيهـٌ سـٛف بـاب     ،ؾكل )َػانٔ( َٔ طابل ٚاسس تفتح ع٢ً غاس١ َهؿـٛف١ 

ملٓـع ايػـطق١، ٚدهـني ايػـهإ َـٔ ايـسفا  ببػـاي١ عـٔ          خؿيب َـتني ُٜغًـل يـ٬ّٝ   

 .َٓاظشلِ

َٚععِ ٖصٙ ا٭سٛاف َٔ ايبسٚ املػتكطٜٔ َٚٔ املٓؿّكني )ايؿٝع١( ٚخًب ٖصٙ 

 .(1)، تٛدس بػاتني َٚعاض  نٌٝ ٚاغع١ ىل ايؿُاٍ ايؿطقٞإا٭سٝا٤ إىل اؾٓٛب ٚ

٫ٚ بــس َــٔ ايتٜٓٛــ٘ ٖٓــا إىل إٔ ايعــطب يــٝؼ يــسِٜٗ إ٫ّ فهــط٠ بػــٝط١ عــٔ           

 .(2)ايعُاض٠ غٛا٤ بايٓػب١ يًُباْٞ ايعا١َ أٚ اـاق١ ايفدا١َ ٚاُ٭ب١ٗ يف فاٍ 

ٔ ٜؿاٖس املط٤  إْٗـا ا٭بـطاز    ،بعـس دـٖٛط٠ املسٜٓـ١ ٚزضتٗـا     عـ

 ،ت( املطتفعـ١، شٚات ايبٓـا٤ املهــني  )املـآشٕ ٚاملٓــاضا ا٭ضبعـ١  

 . (3)ؼتٗا  ٚايكّب١ اـهطا٤ املتأّيك١ اييت ُزفٔ ايطغٍٛ 

ــسَا ٜكــذلب َــٔ املػــذس ُٜكــسّ    إٚنُــا ٖــٛ اؿــاٍ يف َهــ١ فــ    ــط عٓ ٕ ايعا٥

ّٕ بعض ٖصٙ املباْٞ ت٬َـؼ بايفعـٌ غـٛض املػـذس     ،باملباْٞ ايكبٝش١ ٚايـبعض   ،بٌ إ

 ،ل، ٚيٝؼ يًُػذس ايٓبٟٛ ٚاد١ٗ خاضد١ٜٝفكٌ بٝٓٗا ٚبني غٛض املػذس ةط نٝ

ــ٘ ْعــط٠ ؾــا١ًَ    ــصا فــ  ،٫ٚ ميهــٔ يًُــط٤ إٔ ًُٜكــٞ عًٝ ــٛسٞ  إي ٕ َبٓــ٢ املػــذس ٫ٜ

 . (4) باؾُاٍ أٚ اؾ٬ٍ

                                                 

ايهدلٜك، ٚظقام ايكُاؾني، ٚظقام سٝسض، ٚظقام اؿذاَني، ٚظقام َايو بٔ أْؼ اخل. )َطآ٠ اؿطَني 

 (. 254، ايطس١ً اؿذاظ١ٜ 1/410

 . 2/101 ايطس١ً( 1)

 . 301 – 33; ايعباض٠ َكتبػ١ َٔ بٛضنٗاضت: 2/100ايطس١ً ( 2)

ٖـ، يف أٜاّ املًو املٓكٛض ق٬ٕٚٚ ايكاؿٞ، ثِ دّسزت يف أٜاّ املًو 678، ُعًُك ٖصٙ ايكب١ غ١ٓ 2/12ايطس١ً ( 3)

قُس ايٓاقط سػٔ بٔ قُس بٔ ق٬ٕٚٚ، ثِ دّسزت ُٚأسهُك يف أٜاّ املًو ا٭ؾطف ؾعبإ بٔ سػني بٔ 

 (. 126ٖـع)املطاغٞ، َكسض غابل 765يف غ١ٓ 

 . 2/30ايطس١ً ( 4)



 89 بيرتون وصورة المدينة في رحلته

 

ٚاعذلتــم   ،ٚعٓــس زخــٛيٞ َــٔ بــاب ايطمحــ١ قــعست بهــع زضدــات قــغرل٠        

ايسٖؿ١، بػبب املعٗـط املتٛانـع اــايٞ َـٔ ايـصٚم شلـصا املهـإ، ايـصٟ وعـ٢          

 . (1)بذٌٝ ٚايتٛقرل يف كتًب أما٤ ايعامل ا٫غ٬َٞ بايت

ــصٙ املـــ      ــهاٍ ٖـ ــل يف أؾـ ــاى أٟ تٓاغـ ــٝؼ ٖٓـ ــ٘ يـ ــا أْـ ــع ٫ٚ يف آنُـ شٕ ا٭ضبـ

ٚأْٗـــا يٝػــــك يف   ،فُـــٔ ايٓعــــط٠ ا٭ٚىل ٜبـــسٚ عـــسّ ايتٓاغــــل بٝٓٗـــا     ،أسذاَٗـــا 

 . (2)َٛانعٗا

 ،َكــٓٛع١ َــٔ َــٛاز كتًفــ١ ،ٚتــسعِ ايبٓــا٤ ،ٚا٭عُــس٠ ايــيت ؼُــٌ ايػــكب

ٌ فبعه ٚاملعّٜٓـ١   ،ٚبعهـٗا َـٔ ا٭سذـاض اـؿـ١ٓ اجملّككـ١      ،ٗا َٔ ايطخاّ اؾُٝـ

ٚبكــع ٚأؾــطط١ َــٔ ايًــْٛني ايكطَــعٟ   ،بعخــاضف عطبٝــ١ تــِٓ عــٔ شٚم غــًِٝ يًغاٜــ١ 

 .(3)ٚا٭غٛز نٛد٘ املٗطز ايًٓسْٞ يف ٚاد١ٗ املػطح!!! 

ا٭ضٚقــ١ ا٭ضبعــ١ يًُػــذس ايٓبــٟٛ تطــٌ عًــ٢ قــشٔ َتــٛاظٟ ا٭نــ٬  فٝــ٘   

ّٛض٠ بػٛض خؿيب ٚقس ضؾك باملا٤ دٝسّاَػاس١ َطب ٚتػ٢ُ ٖصٙ ايػاس١  ،ع١ َػ

ّٜاّ ابٔ دـبرل  ،تهِ اثٓيت عؿط٠ ن١ً ،بػتإ فاط١ُ ايعٖطا٤ نـإ   (4) ٚع٢ً أ

نًـــ١ ٜطغـــٌ ا٭غـــٛات مثاضٖـــا ٖسٜـــ١ يًػـــًطإ ٚنبـــاض  ٠ٖٓـــاى مخـــؼ عؿـــط

  ٚبني ايٓدٌٝ تُٓٛ ؾذط٠ غسض تبـا  ،ٜٚٓعط ايعا١َ شلا بتكسٜط ؾسٜس ،املػًُني

                                                 

 . 2/30ايطس١ً ( 1)

ٖـ، سُٝٓا أَط اـًٝف١ ا٭َٟٛ 91يف عاّ  عايععٜ ، أٍٚ َٔ أسسخ ٖصٙ املٓاضات عُط بٔ عبس2/54ايطس١ً ( 2)

بٓا٤ ٖصٙ املٓاضات. )ٚفا٤  بإعاز٠ بٓا٤ املػذس ايٓبٟٛ، ثِ تٛاىل فُٝا بعس ػسٜس ٚإعاز٠ وايٛيٝس بٔ عبس املً

 (. 2/526ايٛفا٤، 

 . 2/55ايطس١ً ( 3)

 (. 173 – 168( مل أعجط عًٝٗا يف ضس١ً ابٔ دبرل، ٚاْعط ٚقب املػذس ايٓبٟٛ عٓس )ابٔ دبرل 4)
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ٚأنــٛا٤ املػــذس يف ايًٝــٌ َبٗــط٠ َــٔ دــطا٤ أنــٛا٤    ، (1)مثاضٖــا مببــايغ باٖعــ١ 

  .(2)املكابٝح ايعٜت١ٝ 

ٖٚٓــاى بعــض أَــانٔ املػــذس َغطــا٠ عكــط خؿــ١ٓ ٚفٛقٗــا غــذادٝس غــرل   

  .(3)ْعٝف١، بًٝك داَا بفعٌ املؿٞ عًٝٗا 

                                                 

(، قاٍ ايػُٗٛزٟ: "ٚبكشٔ املػذس نٌٝ َغطٚغ١، ٚمل أزض ابتسا٤ سسٚخ شيو، إ٫ إٔ 57 – 2/56)ايطس١ً ( 1)

ٍ يف ضسًت٘ عٓس شنط ايكب١ اييت بكشٔ املػذس َا يفع٘: ٚبإظا٥ٗا يف ايكشٔ مخؼ عؿط٠ ن١ً ابٔ دبرل قا

ا.ٖـ. قاٍ ايبسض ابٔ فطسٕٛ: إٕ أٍٚ َٔ أزضى َٔ َؿاٜذ اـّساّ ايؿٝذ ععٜع ايسٚي١، قاٍ: ٚيف أٜاَ٘ غطؽ 

ات أنجطٙ. ا. ٖـ. ٖـ(، 700َٚنجرل َٔ ٖصا ايٓدٌ ايصٟ باملػذس ايّٝٛ، ٚنإ َٓ٘ ؾ٤ٞ قبٌ ايععٜعٟ )ت 

( قاٍ ايػُٗٛزٟ: ٚشنط اجملس ععٜع ايسٚي١ 256/900، َهتب١ عاضف سهُك ضقِ: 31)ْكٝش١ املؿاٚض م 

ٚقاٍ: إٕ غطؽ أنجط ٖصا ايٓدٌ نإ يف ظَاْ٘، ثِ قاٍ: ٚنأْ٘ مل ٜتعطض أسس إلْهاض ٖصٙ ايبسع١ 

غطغ٘ قبً٘ ٚخٓل يف عٓك٘ َٔ ٖصا إد٫ّ٬ يؿأْ٘، أٚ خٛفّا َٔ يػاْ٘، أٚ دهّٝٓا ي٘ َٔ ا٫قتسا٤ مبٔ 

املٓهط سبً٘، ٚقس العفك تًو ايٓدٌٝ شلبٛب عاقف١ ّٖبك يف أٚاخط َؿٝد١ ٜاقٛت ايطغٛيٞ، ثِ أعٝس 

ايغطاؽ، ٚٚقع اإلْهاض َٔ بعض ايٓاؽ، يهٔ مل ٜكازف ن٬َ٘ ق٬ّ َٔ اإلؾاض٠ ٚاإلفاز٠، ٚيعً٘ غٛغ 

ٔ ا٫غتشكام، يهٔ ٫ ىف٢ َا يف اعتُاز ا٫ستُاٍ ايبعٝس مح٬ّ ع٢ً استُاٍ أْ٘ مل ٜغطؽ أ٫ّٚ إ٫ بٓٛ  َ

َٔ ق١ً ايتك٢. قًك: ٚقس أضاز طٛغإ ؾٝذ إٔ ٜعٜس فٝ٘ غ١ٓ ث٬خ ٚغبعني ٚمثامنا١٥، فأْهطت شيو، ٚقاّ 

(. قاٍ عًٞ َٛغ٢ 683 - 2/682بعض أٌٖ اـرل يف املٓع َٓ٘، فبطٌ شيو ٚهلل اؿُس ". )ٚفا٤ ايٛفا٤ 

ّ: ٚيف قشٔ اؿطّ ايؿطٜب سسٜك١ قغرل٠ فٝٗا 1885ٖـ/1303س١ٜٓ املٓٛض٠ عاّ ا٭فٓسٟ يف ٚقب امل

ن٬ٝت ٚغسض٠... ٚاؿسٜك١ املصنٛض٠ سسثك يف اؿطّ ايؿطٜب َٔ مٛ ايػتني عاّ ٫ غرل، ٚدط نًٗا 

 62ٜكتػُٛٙ ا٭غٛات، ٜٚبعجٛا َٓ٘ يف عًب١ نٌ غ١ٓ طع١ُ يًػًطإ نا٥ّٓا َٔ نإ". )ٚقب املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

، املٓؿٛض نُٔ نتاب ضغا٥ٌ يف تاضٜذ املس١ٜٓ، قسّ شلا ٚأؾطف ع٢ً طبعٗا محس اؾاغط، زاض 63 -

 ٖـ(. 1/1392ايُٝا١َ، ايطٜاض، ط

 . 2/37ايطس١ً ( 2)

، قاٍ عًٞ بٔ َٛغ٢: ٚأَا فطف اؿطّ ايؿطٜب ففطؾ٘ يف 316; قاضٕ مبا شنطٙ بٛضنٗاضت: 2/33ايطس١ً ( 3)

َٔ َكط ٚقسضٙ أضبعُا١٥ سكرل٠ يف نٌ عاّ، ٜعطٞ َٓٗا بعس نفا١ٜ اؿطّ  َٔ اؿكرل ايصٟ ٜطزايكٝب 

 ،١ُّٓ ايؿطٜب يًُػادس ايػا٥ط٠، ٚيًعٚاٜا ٚيبعض ايصٚات، ٚفطف يًؿتا٤ َٔ املفاضف ايعٍ ايكطٝف١ ايهباض املج

  (.65بل ٚقس عٌُ عبس ايٛاسس املُٝم يًكٝب ٚفطؾا أظضقا َٔ ايكطٔ ؾغٌ اشلٓس ٜفطف فٛم اؿكرل". )َكسض غا
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 غهإ املس١ٜٓ: -أ 

 :ِٖٖٚٓاى يف املس١ٜٓ أضبع أغط َؿٗٛض٠ َٚعطٚف ْػبٗا 

1-   ٟ ّ     :بٝـك ا٭ْكـاض  ،ٜٓػــبٕٛ إىل أبـٞ أٜـٛب ا٭ْكــاضٟ َٚـِٓٗ أ٥ُـ١ اؿــط

 .يهٔ ا٭غط٠ مل تعس ق١ٜٛ أٚ شات ْفٛش

، ٚمل ٜبــل يف اؿــطّ املــسْٞ أغــط٠ )أبــٛ اؾــٛز( َٚــِٓٗ ا٭٥ُــ١ ٚامل٪شْــٕٛ -2

 َِٓٗ غ٣ٛ ٚيس ٚبٓك.

ٍ  ،ٚعــسزِٖ نــبرل  :ابعَّبٝــك ايؿ ــ  -3 ٚآخــطٕٚ  ،ٚبعهــِٗ اســذلف ايذلســا

َُعّٕٝٓٛ يف اؿطّ ،يف فاٍ ايتذاض٠َِٓٗ ٜعًُٕٛ   .ٚايبعض َِٓٗ 

 . (1)ٜٚعًُٕٛ بؿهٌ أغاغٞ يف ايتذاض٠  :بٝك ايكطايف -4

 :ٚمث١ مجاع١ أخط٣ ٜكاٍ شلِ، (2)ٚعا١ً٥ ايػُإ نجرل٠ ايعسز شات ْفٛش ٚافط 

   ِ ٚتـعاٚدِٗ فُٝـا    ،ايٓداٚي١ )مجع نٛيٞ( ِٖٚ ؾٝع١ ٚشلِ عًُـا٩ِٖ اـاقـني بٗـ

 ،ٚايٓعافــ١ ،ٚمياضغــٕٛ أعُــاٍ ايعضاعــ١ ،يًكانــٞ ايػــمٖٚــِ ىهــعٕٛ  ،بٝــِٓٗ

ّ ، (3)ٚاؾــعاض٠  ٖٚــِ  ،ٚشلــِ َكــدل٠ ظــٛاض ايبكٝــع  ،(4) ٫ٜٚػــُح شلــِ بــسخٍٛ اؿــط

 .(5)ٜتعاٚدٕٛ َع ايفطؽ ايؿٝع١ مبا ٜػ٢ُ ْهاح املتع١ 

                                                 

; ٚملعطف١ أْػاب ٖصٙ ا٭غط ٚغرلٖا َٔ غهإ املس١ٜٓ ٜطادع نتاب: ا٭ْكاضٟ، ؼف١ احملبني، 2/39ايطس١ً ( 1)

 . 1/439ٖـ; َٚطآ٠ اؿطَني1/1390ؼكٝل: قُس ايعطٚغٞ، املهتب١ ايعتٝك١،، تْٛؼ، ط

يجكفٞ قسّ إىل املس١ٜٓ يف سسٚز ، ْػب١ يبٝع ايػُٔ، ٚنإ أبِٖٛ أمحس بٔ عبساهلل اؿذاظٟ ا2/18ايطس١ً ( 2)

 (. 278ٖـ. )ؼف١ احملبني 1050غ١ٓ 

 . 2/140ايطس١ً ( 3)

 ( ضمبا نإ ٖصا املٓع يف عٗس امل٪يب، أَا ايّٝٛ فاؿطّ َفتٛح يهٌ َػًِ َٔ َؿاضم ا٭ضض َٚغاضبٗا. 4)

 . 2/121ايطس١ً ( 5)

 المجتمع المدني
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ٚيبم سػني َٔ أٌٖ املسٜٓـ١   ،ٜٚهجط ايػاز٠ ٚا٭ؾطاف ِٖٚ غ٬ي١ ايٓيب 

ٚيف ايػــٜٛطق١ٝ  ،ففـٞ املسٜٓـ١ غــك أغـط أٚ غـبع     ،(1) ػــٜٛطق١ٝأسٝـا٤ ض٥ٝػـ١ٝ يف اي  

   ٕ  ،ٚأؾـس ْفـٛشاّ   ٚفُٝـا َهـ٢ نـاْٛا أنجـط عـسزاّ      .ث٬خ ٚتػـعٕٛ أٚ أضبـع ٚتػـعٛ

ٖٚـِ ٜتعٝؿـٕٛ َـٔ     ،اإلؾطاف ع٢ً قدل ايـٓيب   ١فكس ظًٛا يكطٕٚ ٜتٛيٕٛ َػ٪ٚيٝ

ٛ  ،أ٬َنِٗ اييت ٚضثٖٛا َٔ أٚقافِٗ ايهجرل٠ ٔ ٜٚعٝؿٕٛ يف املس١ٜٓ يف سـ غـعس   ف ابـ

ــاظ٠   ــٛب َــٔ زضب اؾٓ ّ ، (2)إىل اؾٓ ــاِٖ إىل اؿــط ــسخٌ َٛت ُٜٚ،  ِ ــٝٗ  ،ُٜٚكــ٢ًّ عً

ٚستـ٢ ايؿـٝع١ َــِٓٗ فـإِْٗ وتفعــٕٛ     ،ُٜٚـسفٕٓٛ يف ايبكٝـع عًــ٢ اعتبـاض أْٗـِ غــ١ٓ    

 .(3) ٜٚعتكس َععِ املتعًُني أِْٗ ؾٝع١ نايفطؽ ،زفّٝٓا بطفهِٗ )تؿٝعِٗ( غّطّا

 ّاٚاغـع١ ا٭نُـاّ ًٜبػـٕٛ فٛقـ٘ قُٝكـ      ٜٚطتسٕٚ نٛف١ٝ عًـ٢ ايـطأؽ ٚعبـا٠٤   

 .(4) َٚتكًسٟ غٝٛفِٗ زا٥ُّا ،أبٝض َٔ قطٔ

                                                 

ٚاملس١ٜٓ، ٖٚٞ لس١ٜ، ٚناْك يبم غًِٝ،  ( ايػٜٛطق١ٝ: أزلٗا قسميا )ايػٛاضق١ٝ( قط١ٜ أبٞ بهط بني َه1١)

ٖـ(. ٖٚٞ 1399، زاض اسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت، 3/276ناْك َؿٗٛض٠ ايعضاع١)ٜاقٛت، َعذِ ايبًسإ 

 إىل ٜػاض ايططٜل َٔ املس١ٜٓ إىل َه١، قبٌ املٗس. 

 . 2/141ايطس١ً ( 2)

نإ يكب١ًٝ بم سػني فُٝا َه٢ ق٠ٛ ْٚفٛش  000: )342 - 341قاٍ عِٓٗ بٛضنٗاضت  2/142ايطس١ً ( 3)

 –، ففٞ ايكطٕ ايجايح عؿط فا٥كإ يف املس١ٜٓ، إش ناْٛا وكًٕٛ ع٢ً دٌ ايسخٌ املايٞ ملػذس ايطغٍٛ 

ًّل ٖ٪٤٫ نإ يكدل ايطغٍٛ أٚقٝا٤ ةٝعٕٚ. أَا يف ايٛقك اؿانط فكس تك –ٚفكّا ملا شنطٙ ايػُٗٛزٟ 

ا٭ٚقٝا٤ إىل سٛايٞ اثٓيت عؿط٠ أغط٠ ٫ظايك تعس َٔ بني ا٭غط ايٓب١ًٝ يف املس١ٜٓ َٚٔ بني أنجط غهاْٗا 

ثطا٤، ٚتؿغٌ ٖصٙ ا٭غط سّّٝا خاقّا بٗا، ٚؼكل َهاغب ٖا١ً٥ خاق١ َٔ اؿذاز ايفطؽ ايصٜٔ ٜفسٕٚ إىل 

مبع٢ٓ اعتكازٖا ْفؼ عكا٥س ايفطؽ يف عًٞ  املس١ٜٓ، ُٚتٛقب ٖصٙ ا٭غط بؿهٌ عاّ بأْٗا َٔ أٌٖ ايبس ،

بٔ أبٞ طايب، نُا ُٜتِٗ أفطاز ٖصٙ ا٭غط بأِْٗ مياضغٕٛ ؾعا٥ط ع٢ً مٛ غطٟ، ٚإٕ ناْٛا ٜتعاٖطٕٚ 

بأِْٗ َٔ أْكاض عكا٥س ايػ١ٓ. غرل إٔ يف ٖصا ايكٍٛ )ايتكطٜط( تعُُّٝا ؾسٜسّا، إش ٜؿهو فٝ٘ عسز نبرل 

ٟ ايٓفٛش ايفا٥ل يف املس١ٜٓ ٜتبعٕٛ ظاٖطّٜا عكا٥س ايػ١ٓ بؿهٌ قاضّ َٔ خٝاض ايٓاؽ، ٚيهٔ بم سػني شٚ

 ٚيصا فإٕ أسسّا ٫ ٜتعّطض شلِ بأش٣(. 

 . 142/2ايطس١ً ( 4)
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ٜٚٛدس سٛايٞ َا٥يت أغط٠ َٔ ايػاز٠ ايع١ًٜٛ َٔ غ٬ي١ عًٞ بٔ أبٞ طايب َٔ 

ٚيٝؼ شل٪٤٫ َا ميٝعِٖ عـٔ غـا٥ط ايٓـاؽ يف ايًبـاؽ      ،ظٚدات٘ غرل فاط١ُ ايعٖطا٤

 .س ايٓبٟٛ أٚ ٜؿتغًٕٛ بايتذاض٠ِٖٚ إَا ٜعًُٕٛ يف ٚظا٥ب باملػذ ،أٚ املعٗط

ٜٚعُـٌ   ،ٚأَا أغط٠ ايعباؽ فًِ ٜعس َِٓٗ غ٣ٛ أغط٠ ٚاسس٠ ِٖٚ بٝك اـًٝف١

 .ٜٚتٛيٕٛ أَٛض قدل محع٠ ،أفطازٙ نأ١ُ٥ يف اؿطّ ايٓبٟٛ

ٚايعٓاقـــط ، (1)أَـــا بكٝـــ١ أٖـــٌ املـــسٕ فـــأخ٬ط َـــٔ غـــا٥ط ا٭َـــِ اإلغـــ١َٝ٬  

  ٛ ــ ــ١ اٯٕ ٖـــِ ايكـــٛفات مجـــع قـ ٖٚـــِ أْكـــاف أتـــطاى   ،فت٘اؿانُـــ١ يف املسٜٓـ

 .با٩ِٖ تطى ٚأَٗاتِٗ عطبٝاتآف

ــ١  ّاٚباإلنــاف١ إىل ا٭غــط ايذلنٝــ١ لــس أغــط    ّاٚأغــط ،َــٔ املغــطب ٚايتهاضْ

 ،ّاٚغٛضٜني ٚأنطاز ،ٚباقٞ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ،َكط١ٜ بأعساز نبرل٠، َٚٔ ايُٝٔ

 .(2)اؾاٜٚني ػتإ ٚزاغػتإ ٚايكٛقاظ، ٚلس عسزّا ق٬ًّٝ َٔ أفغأَْ ٚ

ٚوتــٌ ا٭سٓــاف املطتبــ١ ا٭ٚىل يف املسٜٓــ١، ضغــِ إٔ َععــِ أٖــٌ املسٜٓــ١ ٚنــٌ 

  .(3)َٔ أتبا  املصٖب ايؿافعٞ  ايبسٚ غايبّا

 عسز غهإ املس١ٜٓ: -ب 

( ْػـ١ُ زاخـٌ   1500) ا ٜكـاضب تكسض أفهـٌ املكـازض تعـساز غـهإ املسٜٓـ١ مبـ      

 . (4) ٚأظٔ إٔ ن٬ ايتكسٜطٜٔ َبايغ فٝ٘ ،خاضز ايػٛض ّاٚأيف ،ايػٛض

                                                 

 . 343 – 342; بٛضنٗاضت: 2/142ايطس١ً ( 1)

 ( اْعط شيو َفك٬ّ يف نتاب ؼف١ احملبني. 2)

(3 ) ١ً ١ْٝ ع٢ً املصٖب اؿ2/143ايطس ٚي١ ايعجُا ك ايس ٛا ؾافع١ٝ.، نْا نْا ٌ اؿذاظ فكس تأثطٚا مبكط،ٚ  ا ٖأ َٚأ   ٓفٞ، 

، قاٍ برلتٕٛ: تًكٝك بعس شيو َٔ ؾاضيع نٍٛ َػاعس ايكٓكٌ يف دس٠ ٖصٙ املعًَٛات: عسز 2/98ايطس١ً ( 4)

، عسز غهإ َه١ 400، عسز أفطاز ايهتا٥ب ايٓعا١َٝ: 18000ٚ  16000غهإ املس١ٜٓ ٜذلاٚح بني 

)ٚأظٔ  2500، عسز غهإ دس٠ سٛايٞ 7000اىل  6000ٜٓبع سٛايٞ: َٔ  عسز غهإ 45000سٛايٞ: 

يف َه١ ٚدس٠. ٚيف اؿذاظ نً٘ مخؼ  ، َٚععِ اؿاَٝات ايعػهط8000١ٜايتكسٜط َٓدفغ دسّا( ٚايطا٥ب 
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 ٚظا٥ب أٌٖ املس١ٜٓ ٚايٛنع ا٫قتكازٟ فٝٗا: –ز 

ٜٚتػــا٤يٕٛ  ،فٗـِ ٫ ٜــسفعٕٛ ايهــطا٥ب  ،ٜـط٣ أٖــٌ املسٜٓــ١ أْٗـِ عٓكــط ةٝــع  

 َٓسٖؿني " أيػٓا أ٫ٚز ايٓيب؟! أْسفع أّ تسفعٛا يٓا؟!"

َٚط٠ َٔ ا٭ٚقاف  ،َط٠ َٔ ايػًطإ ،ٚنٌ ٬َظَٞ املػذس ايٓبٟٛ ٜكبهٕٛ

 .غ٬َٞاملٓتؿط٠ يف ايعامل اإل

ّٛي٘ تًكٞ إٚإشا أضاز املسٜم ايػفط ف ْ٘ وكٌ ع٢ً أٚضام َٔ َسٜط اؿطّ ؽ

 :ٚىتًب َبًغ اإلنطاّ نايتايٞ ،غتاْبٍٛإَبًغ ٫ بأؽ ب٘ َٔ املاٍ يف 

 أٚ ســٛايٞ غــتني دٓٝٗــاّ  نٝػــّا 12ســٛايٞ  :إنــطاّ ايػــاز٠ ٚا٭٥ُــ١  -1

 .أغط٠ 300نطاّ سٛايٞ ٚوكٌ ع٢ً ٖصا اإل ،إغذليّٝٓٝا

ٜٚبًـغ   ،١ زإ أٚ أقشاب اـاْات ايـصٜٔ ٜػـتكبًٕٛ ايغطبـا٤ فاْـاّ    اـاْ -2

 .إنطاَِٗ غت١ أنٝاؽ ٚعسزِٖ َابني َا١٥ َٚا١٥ ٚمخػني أغط٠

ٚشلـِ غـت١    ،ا٭ٖايٞ ٜٚككس بِٗ َٔ شلِ بٝٛت ٚأغط أٚ ٚيـسٚا يف املسٜٓـ١   -3

 .أنٝاؽ

 . (1)نطاَِٗ أضبع١ أنٝاؽ إف ،اجملاٚضٕٚ ٚايغطبا٤ املػتكطٜٔ باملس١ٜٓ -4

                                                 

َعٚزٜٔ غُػُا١٥  3500، ٜٚبًغ عسز ايطداٍ املكاتًني سٛايٞ سٛايٞ 800نتا٥ب تهِ نٌ نتٝب١ سٛايٞ 

(. يكس قّسض أٚيٞ دًيب غهإ املس١ٜٓ 98غرل ْعاَٞ... اخل )اؿاؾ١ٝ َٔ ضس١ً برلتٕٛ  دٓسٟ 4500َسفع ٚ

، تطمج١ ٚؼكٝل: ايكفكايف أمحس املطغٞ، زاض 140)ايطس١ً اؿذاظ١ٜ  14000ّ، بـ 1671ٖـ/1082عاّ 

 ّ(. 1999اٯفام ايعطب١ٝ

غطات نجرل٠ تعتُس اعتُازّا نا٬َّ ; ٫ لس ٖصا ايتفكٌٝ عٓس بٛضنٗاضت ٚيهٓ٘ قاٍ: إٕ أ2/144ايطس١ً  (1)

(، 349دٓٝ٘ إغذليٝم يف ايػ١ٓ. )ضس١ً يف ب٬ز ايعطب 200دٓٝ٘ ٚ  100ع٢ً ايكط٠، ٚتتًك٢ َبًغّا ٜذلاٚح بني 

اؿكٝك١ ايٓاقع١ إٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ أغسقك ايعطاٜا ٚاشلبات ع٢ً أٌٖ اؿطَني )َه١ ٚاملس١ٜٓ فكط(. اْعط 

إبطاِٖٝ، ٚثا٥ل ايٛقب ع٢ً ا٭َانٔ املكسغ١، َٓؿٛض نُٔ نتاب َكازض بايتفكٌٝ عح عبس ايًطٝب 

ّ، ٚ عح َكطف٢ ضَهإ، ٚثا٥ل 1979، داَع١ املًو غعٛز، ايطٜاض، 2/251تاضٜذ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ 
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ــس ــسٜم إىل  عٓ ــ٬زٙ ٖٚــٛ      إَا ٜكــٌ امل ــس٣ قٓكــٌ ب غــتاْبٍٛ ٜػــذٌ ٚقــٛي٘ ي

فتشًٝ٘ إىل ْاظط ا٭ٚقاف ايصٟ وٝـٌ ايطًـب يعـسز َـٔ َـٛظفٞ       ،ٚنٌٝ اؿطَني

 .فٝتِ إضغاٍ املبًغ يٛنٌٝ اؿطَني ايصٟ ٜػًُّ٘ بسٚضٙ يًطايب ،اـعا١ْ

ا ٜكّسَٕٛ سُٝٓ ،غتاْبٍٛإٜٚكّٛ بعض املسْٝني باغتغ٬ٍ ا٭ثطٜا٤ يف ايكاٖط٠ ٚ

ٟ      ،أْفػِٗ ع٢ً اعتباضِٖ غس١ْ يكدل ايٓيب   ،ٚشلـِ ع٬قـ١ ٚثٝكـ١ باملػـذس ايٓبـٛ

ُّ فٝٛضز َجا٫ّ غـتاْبٍٛ  إنجرل٠ َـٔ   إ ايصٟ أخص أَٛا٫ّع٢ً شيو ايؿٝذ ساَس ايػ

 .يًؿـعا٥ط سـٍٛ قـدل ايـٓيب      ٚايكاٖط٠ َٔ غٝسات ايطبك١ ايطاق١ٝ، باعتباضٙ ض٥ٝػّا

يًشفــاظ عًـــ٢ املعـــاٖط   ،إ٫ عٓــس ايهـــطٚض٠  أبـــسّا َٚــع شيـــو "فــ٬ ٜـــ٪زٟ ايكــ٠٬   

 .(1).." .ٚايؿهًٝات

ثِ  ،َا ٜٓفل املتًكٞ ٖصٙ ا٭َٛاٍ يف ؾطا٤ سًٞ ايٓػا٤ ٚا٭غًش١ املع١ٜٓ ٚغايبّا

إناف١ يإلنطاّ ايصٟ ٜتًكاٙ َٔ ع١ًٝ ايكّٛ خ٬ٍ ضس٬ت  ،ٜعٛز إىل املس١ٜٓ فاّْا

 .(2)ايتػٍٛ ٖصٙ 

ػــافطٚا فٝٓتعــطٕٚ أٚقــاف ايكــسقات ايــيت تأتٝــ٘  أَــا أٖــٌ املسٜٓــ١ ايــصٜٔ مل ٜ

نٌ عاّ َع قاف١ً اؿر ايؿاَٞ، ٚبسٕٚ ٖصٙ املعاٜا اييت وع٢ بٗا أٌٖ املسٜٓـ١،  

 .(3)فإِْٗ ٫ ٜعٜسٕٚ عٔ نِْٛٗ ف٬سني ٚبسٚ 

ّ ٜفّهــًٕٛ ايهػـٌـ ٚايعُـٌـ خــسَاّ  ّٕ عاًِٝــ١ ايكـٛـ يف  فاؿطنــ١ ايتذاضٜــ١ خاَــس٠ ٭

عٔ أضبع أغـط قذلَـ١ تعٌُـ يف ٖـصا اجملـاٍ ٖٚٞـ أغـط        املػذس ايٓبٟٛ، فًِ أزلع إ٫ 

                                                 

كككات اؿطَني ايؿطٜفني يف َكط إبإ ايعكط ايعجُاْٞ، َٓؿٛض نُٔ نتاب َكازض تاضٜذ 

 (. 2/259اؾعٜط٠

 . 2/39ايطس١ً  (1)

 . 145 – 2/144ايطس١ً  (2)

 . 2/145ايطس١ً  (3)
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ٚنٌ ٖصٙ ا٭غط تتـادط  ; ٚأغط أخط٣ َٔ ايؿطم ،ابٚايؿعَّ ،ٚعبس اؾٛاز ،ايعٝػٟٛ

 .ٚضمبا نإ ضأزلاٍ أغٓاٖا عؿطٜٔ أيب ز٫ٚض ،يف ايغ٬ٍ ٚا٭قُؿ١ ٚامل٪ٕ

 يهٓٗا غايبـاّ  ;ٚيف فكٌ ايؿتا٤ تػتُط ايكٛافٌ ب٬ تٛقب بني املس١ٜٓ َٚكط

غتاْبٍٛ أنجـط ةـا تهـِ ايتذـاض ايبـاسجني      إتهِ املػافطٜٔ ايصٜٔ ٜككسٕٚ ظٜاض٠ 

أٚ عٔ ططٜـل   ، نُا ٜطز إىل ٜٓبعٜٚكٌ ايكُح إىل املس١ٜٓ َٔ دس٠ بطّا ،عٔ ايطبح

ٚمث١ ػـاض٠   .ْٚكب ٜٚبعس عٔ ايكفطا٤ َّٜٛا ،ع٢ً ايبشط ا٭محط (1) َٝٓا٤ ايطاٜؼ

 .١ْؿط١ يًُ٪ٕ َع ايبسٚ اجملاٚضٜٔ يًُسٜٓ

، ٚدــس قافًــ١ اؿــر ايؿــاَٞ أٖــٌ املسٜٓــ١ بــأزٚات ايعٜٓــ١، َٚــٛاز ايطفاٖٝــ١   

، نايتُباى، ٚايفٛان٘ اجملفف١، ٚاملطبٝـات ٚاؿًٜٛـات، ٚايػـهانني ٚغرلٖـا    

ّٕ     ،ٚايبها٥ع يف ايغايـب تـطز َـٔ َكـط، ٚاغـتاْبٍٛ، ٚغـٛضٜا       ٚنكاعـس٠ عاَـ١ فـإ

  .(2) أدٛض ايعُاٍ َطتفع١ دسّا

نـــٞ ٚازلــ٘ عجُـــإ باؾـــا،  ؾــٝذ اؿـــطّ )طٛاؾــٝا( تط  

 30.000غتاْبٍٛ بطاتـب ؾـٗطٟ ٜكـٌ إىل سـٛايٞ     إعٝٓت٘ 

ٖٚـٛ ض٥ـٝؼ    ،ْٚا٥ب اؿطّ طٛاؾـٞ أغـٛز   ،قطف ؾٗطٜا

ــ١   ،قــطف 5000ٜتكانــ٢ ضاتبــا قــسضٙ   ،(3) ا٭غــٛات ٚاملٛظفــٕٛ ا٭غاغــٕٝٛ يف ٦ٖٝ

غـا عبـس أزلـا٤ غـًطا١ْ أخـك ايػـًطإ ايػـابل        آَػذس اؿطّ ايٓبٟٛ ٖـِ تـاٜفٛض   

 .قُٛز

                                                 

، َٓؿٛضات زاض 207( ايطاٜؼ أقِٝ ع٢ً أْكاض اؾاض، َٝٓا٤ املس١ٜٓ ايكسِٜ )اؾاغط، يف سلاٍ غطب اؾعٜط1٠)

 ٖـ(. 2/1401ايُٝا١َ، ايطٜاض، ط

  (.147 – 146، أٚضز برلتٕٛ تفك٬ّٝ با٭غعاض )اْعطٙ يف اؿاؾ١ٝ 2/145ايطس١ً  (2)

( مجع أغا، َٚعٓاٖا بايذلن١ٝ ايطدٌ ايععِٝ، ٚأغٛات اؿطّ ِٖ اـكٞ َٔ ايعبٝس ايكا٥ُني ع٢ً خس١َ 3)

املػذس ايٓبٟٛ، ٚإشا أطًل ا٭غا باملس١ٜٓ املٓٛض٠ فاملطاز ب٘ ؾٝذ اؿطّ ايٓبٟٛ، ٚأٍٚ َٔ اغتدسَِٗ يف 

 

 تنظييييييو الميييييوظ ين

 فيييييييييييييي الحيييييييييييييرو
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ــ٘ إٔ ٜطاقــب          ــصٟ ٜــتعني عًٝ ــسٜط اؿــطّ اي ــٛاٍ ٖــٛ َ ٚاملػــ٦ٍٛ ا٭ٍٚ عــٔ ا٭َ

ٚاملػــتًِ ٖــٛ ض٥ــٝؼ ايهتبــ١   ،قــطف 2000قــسضٙ  اـاظْــساض ايــصٟ ٜتكانــ٢ ضاتبــاّ 

قـطف، ٚىهـع يط٥اغـت٘ ايٓكٝـب ٖٚـٛ       1500ٜٚكّٛ بتسٜٚٔ أَـٛاٍ املػـذس ٚضاتبـ٘    

 .قطف 1000َػاعس ي٘ ٚضاتب٘ 

 700كــ٢ ايٛاســس َــِٓٗ َبًغــا ٜــذلاٚح بــني   ٜتً (ٖٚٓــاى ثــ٬خ أغــٛات )طٛاؾــ١ٝ 

أغا ٖٚـِ ف٦ـات    120ٜٚبًغ عسز ا٭غٛات )ايطٛاؾ١ٝ( سٛايٞ  ،قطف ؾٗطّٜا 1000ٚ

 :ث٬خ

ٖٚــِ ٜهٓػــٕٛ  ،ٚاـبعٜــ١ ،فــتح أبــٛاب املػــذس ايٓبــٟٛ َُِٚٗــتٗ :ايبٛابــٕٛ

ٕ  ،أنجط املٛانع يف املػذس قساغـ١   ،ٜٓعفـٕٛ املهـإ َـٔ ايكـاشٚضات     :ٚايبطـايٛ

 ،ِٖٚ ٜػتدسَٕٛ ايعكٞ يف تٓفٝص ٚادبـاتِٗ ٖـصٙ   ،ا٥ُني يف املػذسٜٚهطبٕٛ ايٓ

أٚ  ،ٜٚتًكـٕٛ ٖـساٜا َفطٚنـ١ َـٔ نـٌ ظا٥ـط مبذـطز إٔ ٜكـسَٛا يـ٘ ايتشٝـ١ املعتــاز٠          

 ،َكابٌ اَتٝاظات بػٝط١ نايػُاح يًغطبـا٤ بإنـا٠٤ املكـابٝح أٚ نـٓؼ ا٭ضنـ١ٝ     

                                                 

ايعجُا١ْٝ أقبشك شلِ َها١ْ املػذس ايٓبٟٛ ٚاملػذس املهٞ ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ، ٚيف عٗس ايسٚي١ 

َطَٛق١، فرلز َٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ث٬خ أغٛات: ؾٝذ اؿطّ، ٚٚاسس ْا٥ب اؿطّ، ٚٚاسس خعٜٔ زاض اؿطّ، 

فأَا ؾٝذ اؿطّ فً٘ مجٝع أسهاّ ايػٝاغ١ باملس١ٜٓ، ٚأَا ْا٥ب اؿطّ فٝكّٛ َكاّ ؾٝذ اؿطّ إشا َطض أٚ 

ٚي٘ ايٓعط ع٢ً نجرل َٔ ا٭ٚقاف باملس١ٜٓ املٓٛض٠، ٚأَا خعٜٔ زاض َات ست٢ ٜأتٞ اؾٛاب َٔ ايسٚي١ ايع١ًٝ، 

اؿطّ فعًٝ٘ سفغ خعا٥ٔ اؿطّ َٚا ٜتعًل ب٘ ٚايٓعط ع٢ً ايعني ايعضقا٤، َٚػتػًِ اؿطّ ي٘ مجٝع أسهاّ 

; املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً 1/61; ايتشف١ ايًطٝف١ 31ا٭غٛات ٚأتباعِٗ ٚعسٙ ْكٝب اؿطّ. )ْكٝش١ املؿاٚضم

ٖـ( ٚعًٞ بٔ َٛغ٢ عسزِٖ َابني غتني 1192(، ٜٚكسض ايٛضث٬ْٞ )تـ 65 – 53; ؼف١ احملبني 230يعٝاؾٞ ا

إىل مثاْٝني ٜػهٕٓٛ يف اؿاض٠ املدكٛق١ بِٗ، ٚشلِ مٛ ا٭ضبعني بٝك َٔ أْعِ ايبٝٛت ملػهِٓٗ، ٖٚٞ 

نِٓٗ يف تًو اؿاض٠، ٚشلِ َٔ َػّكفات اؿطّ، ٚعُاضتٗا ع٢ً اـع١ٜٓ، ٚشلِ َعاتٝل َٚٛايٝس نجرل، َٚػا

ٖـ; ٚقب املس١ٜٓ 1326، اؾعا٥ط 518ؾٝذ ككٛم، ْٚكبا٤، َٚا أؾب٘ شيو. )ايٛضث٬ْٞ، ْع١ٖ ا٭ْعاض 

 (. 71املٓٛض٠ 
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ٜٚٓعــط  ،ؿــٗطقــطف يف اي 500ٚ  250ٚضاتــب ايٛاســس َــِٓٗ )ايبطــاٍ( ٜــذلاٚح بــني   

ْٗـِ َتعٚدـٕٛ ٚوـتفغ    إٜٚكاٍ بؿهٌ عاّ  ،ايٓاؽ إيِٝٗ باعتباضِٖ أَٓا٤ ؾطفا٤

 .(1) ٚؾدك١ٝ ا٭غا غطٜب١ ٚغرل عاز١ٜ، ض َِٓٗ بج٬خ ظٚدات أٚ أضبععب

ِ     إٚ ٕ  :ىل داْب ا٭غٛات ٖٓاى عـسز َـٔ اــسّ ٜكـاٍ شلـ َطبٛطـٕٛ   ()ايفطاؾـٛ

 ،ط٢ ٚايـسْٝا َـٔ أٖـٌ املسٜٓـ١    ِٖٚ َٔ ايطبكات ايٛغ ،باـس١َ يف املػذس ايٓبٟٛ

ٜٚتِ تغٝرلِٖ نٌ أغبٛ ، ٜٚتًك٢ ايٛاسس َِٓٗ  ،ِٖٚ َكّػُٕٛ إىل ث٬ثني مجاع١

٘  قطؾّا 22 ٚعُـٌ ٖـ٪٤٫ ايفطاؾـني ٖـٛ ْفـض ايغبـاض َـٔ ايػـذادٝس          ،يكا٤ خسَاتـ

 ،ْٚؿــطٖا، ٚٚنــع ايعٜــك ٚايفتا٥ــٌ يف املكــابٝح، ايــيت ٜجبتــ٘ ا٭غــٛات يف ايػــكب 

 .(2) ٕٚ ٜٚتٗطبٕٛ َٔ ايعٌُِٖٚ بؿهٌ عاّ ٜتػاَط

ٖٓاى ؾـٝذ ايػـّكا٥ني ٜٚعُـٌ ؼـك ض٥اغـت٘ َـابني مخػـ١ ٚأضبعـني إىل          ٚأخرلّا

٦ًَٝـــ١  ٜٚكـــّسَٕٛ أنٛابــاّ  ،ٜكَٛـــٕٛ بــطف ا٭ضض ٚضٟ اؿسٜكــ١   ،مخػــني ضدــ٬ّ  

أَـا ايٛظـا٥ب ا٭زبٝـ١ فٗـٞ أنجـط َـٔ ٚظـا٥ب ايػـًطات          .بػا٥ٌ ب٘ ًَٛسـ١ يًـعٚاض  

 .ايتٓفٝص١ٜ ْٚعِ اـسّ

غتاْبٍٛ ٜكهٞ غ١ٓ نا١ًَ يف املسٜٓـ١، ثـِ ٜٛاقـٌ    إٞ ايصٟ ُٜعّٝٔ َٔ فايكان

ٍ إغرلٙ إىل َه١ سٝح ٜكهـٞ ٖٓـاى غـ١ٓ أخـط٣، ثـِ ٜطدـع إىل        ٜٚعُـٌ   ،غـتاْبٛ

ٞ   :ؼك ض٥اغت٘ ث٬ث١ َفـتني  ٞ   ،املفـيت اؿٓفـ ٞ   ،ٚاملفـيت ايؿـافع  ،ٚاملفـيت املـايه
                                                 

 . 2/84ايطس١ً (1)

( قاٍ عًٞ بٔ َٛغ٢: "ٚأَا ايفطاؾٕٛ فؿٝدِٗ ايهبرل ايصٟ ٜسخٌ نٌ ي١ًٝ ٚقك ايتػطٜر َع ؾٝذ اؿطّ 2)

اض( ٖٚٛ ض٥ٝؼ أٌٖ ايفطاؾات ايٛن٤٬ عٔ أٌٖ اٯفام، ٚيف زفذلٙ مٛ ا٭يب فطاف ٚايٓا٥ب ٚ)اـعْس

ٚن٤٬ ايفطاؾات، ٚأَا ايفطاؾٕٛ َٔ اشلٓٛز فٓشٛ ايعؿطٜٔ يًتعُرل، ٚٚنع ايؿُع با٭ؾذاض، ٚأَا 

ايهّٓاغٕٛ فػتٕٛ ْفطّا، ٚاملّسٜٔ ايصٜٔ ٜكفٕٛ ع٢ً باب اؿذط٠ ٚقك اـس١َ أضبع١ عؿط، ٚاملهّبطٕٚ 

ع١، ٚؾٝذ احملفٌ َٚخَس١َ املدعٕ ايصٟ فٝ٘ املُٗات عؿط٠، ٚايبٛابٕٛ يف ا٭بٛاب اـُػ١ مب٬ظَِٝٗ مٛ غب

 (. 72ايعؿطٜٔ، ٚؾٝذ ايطٚن١ ٚاسس ٚي٘ َعإٚ. )ٚقب املس١ٜٓ املٓٛض٠ 
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فك َٔ ٖ٪٤٫ املفتني ٖٓا أٚ يف ايكاٖط٠، ٚنٌ َ أَا املفيت اؿٓبًٞ فًٝؼ َٛدٛزّا

 .ؾٗطّٜا ٜبًغ َا٥تني ٚمخػني قطؾّا ٜتكان٢ ضاتبّا

 ِ فعـسزِٖ مثاْٝـ١    ،أَا ايط٩غا٤ ٖٚٛ املػ٢ُ ايصٟ ٜطًك٘ امل٪شْٕٛ ع٢ً أْفػـٗ

 ،ٜطأغـِٗ غـت١ َـٔ ايهبـاض أٚ ض٩غـا٤ املـ٪شْني       ،ٕٛأٚ تػـع١ ٚأضبعـ   ٕ َ٪شْـاّ ٛٚأضبعـ 

   ٘ شإ َـٔ فـٛم   ٚسـسٙ سـل ا٭   ٜٚطأؽ ٖ٪٤٫ ايػت١ ؾٝذ ايط٩غا٤ )ؾـٝذ املـ٪شْني( ٚيـ

ــ١ ايط٥ٝػــ١ٝ  ــ١ ٚمخػــٕٛ قطؾــاّ     ،(1) امل٦صْ ــب ؾــٝذ ايط٩غــا٤ َا٥ أَــا  ،ؾــٗطّٜا ٚضات

املــ٪شٕ  أَــا ،ايهبــاض )ض٩غــا٤ املــ٪شْني( فطاتــب ايٛاســس َــِٓٗ ســٛايٞ َا٥ــ١ قــطف    

ٜتكانـ٢ ايٛاسـس َـِٓٗ     ٖٚٓاى مخػ١ ٚأضبعٕٛ خطٝبّا ،ايعازٟ فطاتب٘ غتٕٛ قطؾّا

 ،ىهـعٕٛ يط٥اغـ١ ؾـٝذ اـطبـا٤     ِٖٚ مجٝعّا ،ٗطّٜاؾ َا١٥ قطف ٚعؿطٜٔ قطؾّا

َّٕٛ ايٓاؽ يف ايكًٛات اـُؼ نٌ ّٜٛ ٜتكان٢ ايٛاسس  ،ٖٚٓاى ا٭١ُ٥ ايصٜٔ ٜ٪

ٜٚطأغـِٗ   ،ٜٚبًـغ عـسزِٖ مخػـ١ ٚغـبعني إَاَـاّ      ،َِٓٗ َجٌ ضاتب اـطٝب تكطٜبـاّ 

 . (2)ؾٝذ ا٭١ُ٥ 

املػذس ٜؿتغًٕٛ َٚععِ أٌٖ املس١ٜٓ ايصٜٔ ٫ ٜؿتغًٕٛ يف ٚظٝف١ َٔ ٚظا٥ب 

ّٚضٜٔ َٚٓاقؿـــ١ ايعا٥ـــطٜٔ  ،ٖٚـــِ ٜتعًُـــٕٛ قـــٝغ ايـــسعٛات َٓـــص غـــٔ ايكـــبا  ،َـــع

ٜهْٛـٕٛ   ٚغايبـاّ  ،ٚبعض اإلؿـاح ٚايكـفاق١   ،ٚؾ٤ٞ َٔ ا٫غتذسا٤ ،َٚػاَٚتِٗ

 ٌ تهايٝب َعٝؿتِٗ يف غٔ َبهط٠.ٝقازضٜٔ ع٢ً ؼك

٘  ٚغايبــّا ـٜـ  ،َــا ٜػــتكبٌ املــعٚض ايعا٥ــط يف بٝتــ طّززٕٚ ٜٚتًــٛ ايــسعٛات شلــِ ٖٚــِ 

ّٚضٙ غـٛا٤ يف َهـ١ أٚ املسٜٓـ١ َبًغـاّ     ،خًف٘ ّٚاض ٜطغٌ ملع َـع سـاز    غـٜٓٛاّ  ٚبعض ايع

أٚ َــع املػــ٦ٍٛ املــايٞ يًكافًــ١، ُتًَــّب ا٭َــٛاٍ احملُٛيــ١ يف ٚضقــ١، ٚتٛنــع يف    ،ثكــ١

                                                 

 (. 72( ٜكٍٛ عًٞ بٔ َٛغ٢: إٕ عسزِٖ َا١٥ ْفط. )ٚقب املس١ٜٓ املٓٛض٠ 1)

 (. 72َٛغ٢ عسز اـطبا٤ ٚا٭١ُ٥ بـُا١٥ ٚغبعني. )ٚقب املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، وسز عًٞ بٔ 2/85ايطس١ً (2)
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سكٝب١ دًس١ٜ كت١َٛ، ٜٚهتب عًٝٗا اغِ املطغٌ إيٝ٘، يٝهُٔ يٓفػ٘ ايسعا٤ ي٘ 

 . ايٓيب عٓس ايهعب١ املؿطف١، أٚ قدل

ٚسُٝٓــا تكــٌ ا٭َــٛاٍ َــٔ ايكــسقات ٚا٭ٚقــاف إىل املسٜٓــ١ َــع ساَــٌ ايكــط٠ 

، (1)ٚؾــٝذ اـطبــا٤، ٚناتــب ايكانــٞ  ،ُتػــًِّ يًُفــتني ()املػــ٦ٍٛ املــايٞ يًكافًــ١

ّٕٛ ؾ١ٓ، ٚبعس سكط ا٭غط املػت ّػِ ـــ كــب( تــطٚاتــات )ايــاؾــعــُــًـ١ يــكــشــفتته

 .(2) عسز أفطاز نٌ بٝك )أغط٠( ٛاٍ بِٝٓٗ، بٓػب١ـا٭َ

 :أَا ُضَتب املػتشكني يًطٚاتب فٝٓكػُٕٛ يًف٦ات ايتاي١ٝ

 .ايعًُا٤ ٚاملسضغٕٛ يف اؿطّ -

 .(غ٬ي١ ايٓيب )ا٭ؾطاف  -

- َُ  .ٛ ايكطإُٓعفَِّشايفكطا٤ ٚ

ايعــٛاّ )َــٔ أٖــٌ املسٜٓــ١( ٚاجملــاٚضٕٚ )ايٛافــسٕٚ ايــصٜٔ اغــتكّطٚا قــطب          -

 .اؿطّ(

ٚقـس أخدلْـٞ بـإٔ ْكـٝب٘      ،ٝب برلتـٕٛ( يًف٦ـ١ ايجاْٝـ١   ٜٚٓتُٞ عُط أفٓسٟ )َه

                                                 

( ٚانح إٔ ٖصٙ ا٭عساز نبرل٠ دسّا، ٖٚٞ بطاي١ َكّٓع١، قاٍ ايعٝاؾٞ: "ٚأَا اـطب١ فٗٞ ناإلَا١َ َٛظع١ 1)

ب( بني فكطا٤ املس١ٜٓ، يهٌ ٚاسس َكساض َعًّٛ َٔ ا٭ٜاّ ع٢ً قسض سكت٘ اييت ٜأخصٖا َٔ داَه١ٝ )ضٚات

اـطبا٤، فُِٓٗ َكٌ َٚهجط، ٚشيو إَا بايٛضاث١ َٔ أغ٬فِٗ أٚ بايؿطا٤ َٔ اي٠٫ٛ ٖٚٛ ايغايب. فُِٓٗ َٔ 

تسٚض ْٛبت٘ يف نٌ ؾٗط َط٠، َِٚٓٗ َٔ ٫ تكٌ إيٝ٘ ايٓٛب١ إ٫ َط٠ يف ايػ١ٓ، َِٚٓٗ بني شيو ع٢ً سػب 

نًٗا يف ايب٬ز املؿطق١ٝ سذاظّا َٚكطّا أْكبا٥ِٗ يف املاٍ املأخٛش ع٢ً شيو. ٚاؿاقٌ إٔ املٓاقب ايؿطع١ٝ 

ٚؾاَّا َٔ إَا١َ ٚخطاب١ ٚإقا١َ ٚقها٤ ٚفت٣ٛ ٚؾٗاز٠ بٌ ٚٚقٝس املػادس إمنا تٓاٍ بايؿطا٤ َٔ اي٠٫ٛ. فإشا 

َات قاسب خّط١ أٚ ععٍ زفع ايطاغب فٝٗا َا٫ّ ي٠٫ًٛ، فٝٛيْٛ٘ َهاْ٘ ع٢ً أٟ ساٍ نإ َٔ ق٬سٝت٘ 

املػًُني ٚاإلغ٬ّ يف شيو خكٛقّا َٓكب ايكها٤، فُا ضأٜٓا ٫ٚ زلعٓا يف يصيو أّ ٫، فععِ اـطب ع٢ً 

ّٕ َساض أَطِٖ ع٢ً ايطؾا  ايب٬ز املؿطق١ٝ نًٗا بكاض ٜكاضب اؿهِ مبا ٜؿب٘ إٔ ٜهٕٛ ؾطعّا، ٚإ

ِٓكض اؿهِ ايٛاسس يف ايّٝٛ ايٛاسس َطاضّا َتعّسز٠ عػب نجط٠ ايطؾا ٚقًّتٗا، ٚاهلل املػتعإ" . دٗاضّا، فَٝ

 (. 202)املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ 

 . 2/85ايطس١ً (2)
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 . (1)نٌ غ١ٓ  َٔ ايّكط٠ ٜذلاٚح بني ث٬ث١ ٚمخػ١ عؿط ضٜا٫ّ

٭ْٗا مبجاب١ ايٓٗط ايصٟ  ،ؼٌُ قاف١ً اؿر ايؿاَٞ أ١ُٖٝ خاق١ ٭ٌٖ املس١ٜٓ

ففـٞ ٖـصٙ ايػـ١ٓ     ،تكب فٝ٘ عس٠ ضٚافس َٔ أغٝا ايٛغط٢ ٚغرلٖـا قاقـس٠ َهـ١   

ٚشلا أُٖٝـ١   .ايكازَني ٭زا٤ فطٜه١ اؿر ظٖا٤ غبع١ آ٫ف ْػ١ُ ّ( بًغ عسز1853)

ٚايػـبب ايجـاْٞ إٔ    ،خاق١ ٭ٌٖ املس١ٜٓ بػبب ايهػ٠ٛ اؾسٜـس٠ يًشذـط٠ ايٓبٜٛـ١   

ــك ؼُــٌ اإل   ــ١ ناْ ــ١    ايكافً ــ١ ٭ٖــٌ املسٜٓ ــٓح املايٝ ٚايػــبب  ،عاؾــات ايػــ١ٜٛٓ ٚامل

يكافًـــ١ يف َـــٔ ا ايجايـــح إٔ أغـــطات نـــجرل٠ ناْـــك تتٛقـــع إٔ تػتهـــٝب أفـــطازاّ 

 .(2)َٓاظشلا

٭ْٗــِ  ;تعتــدل ا٭عُــاٍ اؿطفٝــ١ بايٓػــب١ يًُــسٜم أَــط َعٝــب 

٫بـــس إٔ  ،ٜتعًُـــٕٛ َٓـــص ايطفٛيـــ١ إٔ املـــسٜم نـــا٥ٔ ةٝـــع 

ٚإٔ غهــب اهلل  ،()ؾــٝعّٝا وذلَــ٘ اٯخــطٕٚ َُٗــا نــإ تافٗــا أٚ ستــ٢ ضافهــٝاّ    

 .طبٜ٘ٚعٜس غدط اهلل ٚغهب٘ إشا ن ،ٚغدط٘ غٝٓع٫ٕ ع٢ً َٔ ٜػ٤ٞ َعاًَت٘

 ٕ ــٛيٛ ــا٥ِٗ ٖـــصا نػـ ــع ٜٚعتـــدلٕٚ ايعُـــٌ نـــ  ،ٖٚـــِ عًـــ٢ ندلٜـ ع١ ٫ ٜتٓاغـــب َـ

ــ١  ، (3)َكــاَِٗ ــاؽ احملذلَــٕٛ يف املسٜٓ ــبؼ ايٓ ــ١   ًٜ ــٓـ أٚ اؾب ــا ايب ــا   ،إَ ٚعــاز٠ َ

                                                 

َٚا بعسٖا; ٚ  2/309، ٚاْعط تفك٬ّٝ يف زفع ٖصٙ املطتبات عٓس )إبطاِٖٝ باؾا، َطآ٠ اؿطَني2/86ايطس١ً (1)

قُس بَٝٛٞ، كككات اؿطَني ايؿطٜفني يف َكط إبإ ايعكط ايعجُاْٞ، زاض ايكاٖط٠، ايكاٖط٠، 

قاٍ ايبتْٓٛٞ: ٚيهباض أٌٖ املس١ٜٓ َطتبات َٔ ايسٚي١، ٚيهجرل َِٓٗ َطتبات َٔ اؿهط٠  ٖـ(،1/1421ط

اـس١ٜٜٛ، ٚأغًبِٗ ٜعٝـ َٔ ٚضا٤ خس١َ اؿطّ ٚخكٛقا يف املٛغِ، َِٚٓٗ نجرل َٔ املطؾسٜٔ إىل قاٍ 

ّٛفني يف َه١، َِٚٓٗ َٔ ٜ ّٚضٜٔ، ٖٚ٪٤٫ ٜ٪ّزٕٚ يف املس١ٜٓ زٚض املط عٝـ َٔ ايتذاض٠ ايعٜاض٠ ٜٚػُِْٛٗ َع

 (. 259ايبػٝط١" )ايطس١ً اؿذاظ١ٜ 

ٖـ: ٚباؾ١ًُ ف٬ ٜٓتفع أٌٖ املس١ٜٓ بطنب اْتفاعِٗ بأٌٖ ايؿاّ، 1072( قاٍ ايعٝاؾٞ ايصٟ ظاض املس١ٜٓ غ١ٓ 2)

فإِْٗ ٜكسَٕٛ بتذاضات نجرل٠، ٚطعاّ ٚظٜتْٛا ٚأؾطب١، ٜبٝعْٛٗا يف املس١ٜٓ عٓس قسَِٚٗ، ّٜٚسخطٕٚ َا بكٞ 

، زاض 103اب، فٝبٝعٕٛ نٌ شيو باملس١ٜٓ. )قُس أقعٕٚ، املس١ٜٓ املٓٛض٠ َٔ خ٬ٍ ضس١ً ايعٝاؾٞ إىل اإلٜ

 ٖـ(. 1/1408ا٭ضقِ، ايهٜٛك، ط

  .2/146ايطس١ً (3)
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ٜـ   ،ّاأخهط فاؼـ  ،ّاٜهٕٛ يٕٛ اؾب١ أقفط غاَك ٚايعبـا٠٤   ،)قطْفًـٞ(  ّاأمحـط ٚضز

 . (1)ات ايسْٝا ايط١ًٜٛ اييت يٝػك شلا أنُاّ ًٜبػٗا أفطاز ايطبك

ٜٚطًكـــٕٛ عًٝـــ٘ اغـــِ  ،ُٜٚػـــتدسّ بهجـــط٠ غطـــا٤ ايـــطأؽ ايتْٛػـــٞ ا٭محـــط 

، (2)ٚقس سٌ ايططبٛف قٌ ايهٛف١ٝ ٚايعكاٍ، بػبب تكًٝـس ا٭تـطاى    ،ايططبٛف

   ٍ فٗــٞ تطتــسٟ قــسٜط١ٜ ٚفٛقٗــا    ،ٚيبــاؽ ايٓػــ٠ٛ يف املسٜٓــ١ أْٝــل نًبــاؽ ايطدــا

املــطأ٠ ططســك عًــ٢   ٚإشا خطدــك ،ٚغــطٚاٍ قُــٝل أبــٝض بأنُــاّ ٚاغــع١ دــساّ  

 ،ضأغٗا ٠٤٬َ سطٜط١ٜ أٚ قطٓٝـ١ َكـبٛغ١ بـا٭بٝض ٚا٭ظضم عًـ٢ ؾـهٌ َطبعـات      

ٚايٓػـا٤ ٜكـبغٔ أمخـل أقـساَِٗ      ،أَا ايدلقع فٗٛ أبٝض يف غا٥ط أمـا٤ اؿذـاظ  

 . (3)بايًٕٛ ا٭غٛز )اؿٓا٤( ٚنصيو ٜٓكؿٔ اؿٓا٤ ع٢ً أٜسٜٗٔ 

ٛايٞ عؿـطٜٔ نـفرل٠   ٚتهـفطٙ سـ   ،ٚتفطم املطأ٠ ؾـعطٖا عٓـس َٓتكـب ايـطأؽ    

ٌ     ،قـــغرل٠  ٖٚـــٔ ؾـــغٛفات بـــايعطٛض ايكٜٛــــ١،     ،ٜٚػـــُني ٖـــصٙ ايهـــفا٥ط دـــساٜ

ًٜٚبؼ ايطدـاٍ   ،ناملػو، ٚطٝب ايعباز، ٚايعٓدل، ٚعطط ايٛضز، ٚظٜك ايٝازلني

 .(4)ٚايٓػا٤ ًٜبػٔ ايجٝاب ايبٝض عٓس اؿساز  ،غتاْبٛي١ٝإ ٚايٓػا٤ أخفافّا

َــا  ازثتٗٔ ٭ٟ ضدــٌ غايبــاّ ستــ٢ يف قــ  ،ٚايٓػــ٠ٛ ٜتكــطفٔ باستؿــاّ نــبرل  

ّٔ زٕٚ إٔ تهؿب املطأ٠ عٔ بٛق١ ٚاسس٠ َٔ ٚدٓتٝٗا  ا٤ات ٚإدـط ، (5)ٜٓٗنّي سسٜجٗ

                                                 

 . 2/150ايطس١ً (1)

 . 2/151ايطس١ً (2)

 . 2/151ايطس١ً (3)

 . 2/152ايطس١ً (4)

غٔ يف ايػذل ايعاٖط عٝح ٫ ٜبسٚ َٔ املطأ٠ ٫ٚ َغطظ إبط٠ ، قاٍ ايعٝاؾٞ: "بٝس إٔ ْػا٥ِٗ ٜباي2/22ايطس١ً (5)

ست٢ َٔ أططافٗا، ًٜبػٔ اـفاف ايػٛز، ٜٚتدلقعٔ ٜٚػسئ َٔ أظضٖٔ َا ٜهٕٛ غا١ٜ يف ايػذل، إ٫ أْٗٔ 

ٜهجطٕ َٔ ايطٝب عٓس اـطٚز فٝٛدس عطف ايطٝب َٓٗٔ َٔ َػاف١، فٝهٕٛ َا غذلْ٘ ظاٖطّا أبسٜٓ٘ 

 (. 103ٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ باطّٓا". )املس١ٜٓ امل
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َُِهًف١  .(2)ا٤ نُا أْ٘ ٫ تٛدس باملس١ٜٓ أَانٔ يًباغ; (1) ايعٚاز ط١ًٜٛ ة١ً ٚ

ٚيف املس١ٜٓ بسأ ؾباب ايعطب ٜكًّس ا٭تطاى عًـل ايًشٝـ١ "فايتفاٖـ١ ايؿدكـ١ٝ     

ــ١ زا ــّاٚايبطاي ــس٣ ايؿــطقٝني    ٥ُ ــٛاظ  اؿــانِ ي فًُــا فؿــٌ ايعــطب يف    ،تهــٕٛ اي

قانا٠ ؿ٢ ايغطب ٚايذلى ايهج١ املتسي١ٝ بغعاض٠، عُسٚا إىل تكًٝـسِٖ يف سًـل   

 ".(3) ؿاِٖ، َع أِْٗ ا٭١َ ايٛسٝس٠ اييت يسٜٗا تٛدٝ٘ زٜم بعسّ سًل ايًش٢

ِ ٚايتـّٛسـ يف غـًٛنِٗ    ،ٜكب برلتٕٛ أطفاٍ املس١ٜٓ بكًـ١ ا٭زب   ،َٚعٗـطٖ

"أســس ٖــ٪٤٫ ا٭طفــاٍ ٚنــإ نايكٓفــص ٫ ٜعٜــس عُــطٙ عــٔ ث٬ثــ١ أعــٛاّ بايهــاز    

ٕ  أخدلْــٞ إٔ يــس٣ أبٝــ٘ غــٝفّا  ،يف ايبٝــك، ٚأْــ٘ غــٝكطع ضقــبيت بــ٘ َــٔ ا٭شٕ يــٮش

َُؿفعّا م َٓعت٘ َـٔ إٔ ٜطـأ   قٛي٘ باإلٜهاح، ٚنإ شيو ٭ْ ٚأؾاض بٝسٙ إىل ضقبت٘ 

ِْٗ ٜتعــاضنٕٛ إا خطدــٛا إىل ايؿــاض  فــ ٚنــإ ا٭طفــاٍ إش  ،"(4) قــسَٞ اؾطوــ١ 

ٚأفـطاز  ، (5)ٚطفٌ ايتاغع١ نأْ٘ يف ايجا١َٓ عؿـط٠ َـٔ عُـطٙ     ،بايعكٞ ٚا٭سذاض

ايطبكات ايسْٝاُ وٝ ٕٛ أفطاز ايطبكات ا٭عًـ٢ مبشاٚيـ١ تكبٝـٌ أٜـسِٜٗ، ةـا ٜـسفع       

 . (6) اٯخطٜٔ يٓع  أٜسِٜٗ بعٝسّا

٫ٚ ٜـعاٍ   ،ّط٠( خـاضز ايػـٛض  ٖٚٓـاى قـطاعات َـابني )ُدـ٠ٛ( زاخـٌ ايػـٛض ٚ )بَـ       

"إٕ ، (7)ايكب١ٝ ٜ٪دذٕٛ تًو ايكطاعات اييت عاز٠ َا تهـٕٛ باؿذـاض٠ ٚايعكـٞ    

ايفدط، ٚسب املؿانػ١، ٚايتُػو بايؿطف، ٚسب ا٫ْتكاّ ايصٟ ٜتػِ باؿكـس  

                                                 

 . 2/157ايطس١ً (1)

 . 2/154ايطس١ً (2)

 (. 227، نإ شيو بػب نجط٠ غه٢ٓ ا٭عادِ بٗا. )املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ 2/149ايطس١ً (3)

 . 2/18ايطس١ً (4)

 . 2/18ايطس١ً (5)

 . 2/14ايطس١ً (6)

 . 2/153ايطس١ً (7)
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.. ٖـٞ ايكـفات ايٛسٝـس٠ ايـيت أخـصٖا أٖـٌ املسٜٓـ١ َـٔ خـٛام ايؿدكـ١ٝ           .ايؿسٜس

" ٚأٖـٌ املسٜٓـ١   (1)َٔ بكاٜا فطٚغ١ٝ ايكشطا٤ ٚؾٗاَتٗا"  ايعطب١ٝ... ٚتكابٌ ٖٓا ق٬ًّٝ

 "(2) نأٌٖ َه١ يف طباعِٗ َعاز َٔ ايهطّ ٚايبدٌ ٚاإلغطاف ٚايتكترل

ٚأِٖ قف١ َٔ قـفات أٖـٌ املسٜٓـ١ ٚايـيت تعٗـط بٛنـٛح أنجـط َـٔ ايكـفات          

ــايٓفؼ     ،ا٭خــط٣ ــس ب ــساز ايعا٥ ــطٚض ايؿدكــٞ أٚ ا٫عت ــو يف   ،ٖــٞ ايغ ــ٢ شي ٜٚتذًّ

 َا ٜ٪زٟ ايتٓـافؼ  يهٔ غايبّا ...ْعطتِٗ ٚيف نٌ ن١ًُ ٜٓطكٕٛ بٗا يفاختٝاشلِ ٚ

 . (3)بِٝٓٗ، إىل عكس املآزب ٚا٫غتهاف١، ٚغرل شيو َٔ أَٛض ايتباٖٞ ٚاـ٤٬ٝ 

"ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ فطغِ ٚدٛز بعض ايٓكا٥ل يف ؾدك١ٝ املسٜم، فإْم أعتكس 

ط ضدٛيـ١ ٚؾـٗا١َ   إٔ يف ٖ٪٤٫ ايٓاؽ أنجط َٔ داْب ٜػتشل اإلؾاز٠، فٗـِ أنجـ  

 ".(4) َٔ َععِ ايبؿط١ٜ يف ا٭َِ ايؿطق١ٝ اييت تعاًَك َعٗا

ــع ٚبعــض اـهــطٚات      ّٕٛ َــٔ ايًشــِ ٚاـب ــ١ ٜتهــ ٚا٭ضظ  ،ٚغــصا٤ أٖــٌ املسٜٓ

َا ٜػٗطٕٚ ايًٌٝ  ٚنجرلّا ،تٛدس بعض املكاٖٞ يف املس١ٜٓ، (5) ٚايفان١ٗ ،املػًٛم

 .(6) ايًٌٝ ع٢ً بعض اؿكط املفطٚؾ١ أَاّ املٓعٍ

ميــاضؽ ايــبعض  ، (7) اـُــط َعسَٚــ١ باملسٜٓــ١ إ٫ بٛاغــط١ ا٭تــطاى     ٚقــٓاع١

ٚتكـّسّ ايٓطدًٝـ١ يًهـٝب نٓـٛ  َـٔ       ،ايتـسخني باعتبـاضٙ ز٫يـ١ عًـ٢ ايغٓـ٢ ٚايجـطا٤      

                                                 

 . 2/154ايطس١ً (1)

 . 2/155ايطس١ً (2)

 . 2/155ايطس١ً (3)

 . 2/155ايطس١ً (4)

 . 2/23ايطس١ً (5)

 . 2/23ايطس١ً (6)

 . 2/155ايطس١ً (7)
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ٕ املسْٝني ايكازَني َـٔ  إٚست٢  ،(1) ٚاؾُٝع َٔ ايعٚاض ٜتٓاٚيٕٛ ايتسخني ،ايهطّ

 . (2) ١ نأفهٌ ٖس١ٜغتاْبٍٛ ٚايكاٖط٠ ىّكٕٛ أقاضبِٗ ٚأقسقا٥ِٗ بايؿٝؿإ

   ٞ فا٭سازٜـح   ،اؾٌٗ بأسٛاٍ ايعامل اـاضدٞ ؾ٤ٞ طبٝعـٞ يف اجملتُـع املـسْ

ّ     ،ٚسطب٘ يًـطٚؽ  (3) تسٚض سٍٛ ايػًطإ عبس اجملٝس  ،سٝـح طًـب ايكٝكـط ايػـ٬

٫ ٚاهلل ٫بس َٔ اإلغـ٬ّ !، ٚإٔ   :يهٔ ايػًطإ ضز بكٛي٘ ،ٚقسّ اؾع١ٜ ٚايطاع١

 ،ٚؽ غٛف ٜػـتسٜط ظٝؿـ٘ املٓتكـط عًـ٢ أٚضٚبـا     ايػًطإ بعس إٔ ٜكهٞ ع٢ً ايط

  .(4) لًٝع ٚايفطْػٝني ٚايْٝٛاْٝني!!!.فٝكهٞ ع٢ً اإل

                                                 

 .17-2/16ايطس١ً (1)

 .2/39ايطس١ً (2)

ط٠ غ١ٓ، يف عاّ ؿ( ايػًطإ عبس اجملٝس خإ بٔ ايػًطإ قُٛز ايجاْٞ، تٛىل اـ٬ف١ ٚعُطٙ غبع ع3)

دط بفذل٠ عكٝب١، َٓٗا اعتسا٤ بعض ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ع٢ً ايسٚي١،  ّ، ٚناْك ايسٚي١ ايعجُا1839١ْٖٝـ/1254

ٚايك٬قٌ ايساخ١ًٝ ٚدطز قُس عًٞ باؾا سانِ َكط، ٚتٗسٜسٙ ؿانط٠ ايسٚي١، ٚظٗط يف سهُ٘ َس٣ 

نعب ٖٚٚٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، ٚاغتعساز ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ٫قتػاّ تطن١ ايطدٌ املطٜض. ٚقس تٛيف ايػًطإ 

غ١ٓ ْٚكب 22ّ، ٚناْك َس٠ سهُ٘ 1861ٖـ/1277ٔ عُط ٜٓاٖع ا٭ضبعني غ١ٓ يف عاّ عبس اجملٝس ع

، ؼكٝل: إسػإ سكٞ، زاض ايٓفا٥ؼ، برلٚت، 529-455ايػ١ٓ. )قُس فطٜس بو، تاضٜذ ايسٚي١ ايع١ًٝ

 ٖـ(. 2/1403ط

ب َع ضٚغٝا ٚناْك ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ يف سط 1854-1853، ظاض برلتٕٛ اؿذاظ َابني عاَٞ 2/17ايطس١ً (4)

(. ٚغبب ٖصٙ اؿطب ٖٛ إٔ ايكٝكط ْك٫ٛ ا٭ٍٚ ايصٟ تػًِ عطف ضٚغٝا 1856-1853ٖٚٞ سطب ايكطّ )

ّ ع٢ً بطٜطاْٝا تكػِٝ 1853ّ نإ ُٖ٘ ايتٛغع ع٢ً سػاب ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، فعطض يف غ١ٓ 1825غ١ٓ 

٠ َ٪قت١، أَا اي٫ٜٛات ايعجُا١ْٝ اإلَدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ، فتأخص ضٚغٝا َهٝل ايبٛغفٛض ٚؼتٌ ا٭غتا١ْ بكٛض

يف أٚضبا فتتشس يف زٚي١ َػتك١ً، َٚكابٌ َٛافك١ اْهًذلا ع٢ً ٖصٙ ايذلتٝبات تأخص َكط ٚضٚزؽ ٚقدلم. 

ٚنإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تطفض اْهًذلا ٖصا ايعطض ٭ْ٘ ٫ ٜتفل َع غٝاغتٗا ايتكًٝس١ٜ ايكان١ٝ باحملافع١ 

٪ٍٚ زٕٚ ٚقٍٛ ايطٚؽ إىل ايبشط ا٭بٝض املتٛغط سٝح يإلْهًٝع ع٢ً غ١َ٬ اإلَدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ، ٚاؿ

مل تهٔ تفهط بإٔ ؼسخ يف أٚضبا تغٝرلات عُٝك١ ت٪زٟ إىل اخت٬ٍ  اَكاحل نجرل٠، ثِ إٕ اْهًذل

ّ ٚاغتٛيك ع٢ً بعض املسٕ 1853َٛاظٜٔ ايك٣ٛ يف ايكاض٠، أعًٓك ضٚغٝا اؿطب ع٢ً تطنٝا يف أٍٚ غ١ٓ 
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ٚظٗـط   ،أبس٣ اؾُٝع محاغ١ يف تهٜٛٔ فطٜل يًشكـٍٛ عًـ٢ أغـ٬ب أٚضٚبـا    

ٚنًل َـٔ   ،اـ٬ف فُٝٔ غٝؿاضى "ٚست٢ ايصٜٔ بًغٛا غٔ ايعاؾط٠ ئ ٜتدًفٛا

 ".(1) ا واضبٕٛ يف نٌ اػاٖٙصا بإٔ ٖ٪٤٫ ايطداٍ ايعطفا٤ ناْٛ

ٚخاقـ١ أٚي٦ـو ايـصٜٔ يـٝؼ شلـِ       ،ٖٓاى أعساز نـبرل٠ َـٔ ايفكـطا٤ يف املسٜٓـ١    

ْٗــِ إسٝــح  ،َجـٌ ايبــسٚ ايــصٜٔ ٜعٝؿـٕٛ قــطب َػــذس قبـا٤    ،ع٬قـات َــع اؿذــاز 

ٜٚعـــإْٛ ِٖ ٚأطفــاشلِ َٔ غــ٤ٛ ايتغص١ٜ بػبب  ،با٥ػّا َأغــاّٜٚا عّاـٕٛ ٚنــؿــٜعٝ

 . (2) ق١ايفكــط ٚايفا

                                                 

ف ا٫ْهًٝع ٚايفطْػٝني َٔ ادتٝاح اؾٝٛف ايطٚغ١ٝ يٮضانٞ ايعجُا١ْٝ فكس تكّسّ اؿسٚز١ٜ، ْٚتٝذ١ ـٛ

ّ أعًٓك ايسٚيتإ اؿطب ع٢ً ضٚغٝا، بعس إٔ زَطت ٖصٙ 1854أغط٫ُٖٛا مٛ ايبشط ا٭غٛز، ٚيف غ١ٓ 

١، ٚيف ا٭خرل٠ أغط٫ّٛ تطنّٝا يف ايبشط ا٭غٛز، ٚنإ ع٢ً اؿًفا٤ إْعاٍ دٝٛؾُٗا ع٢ً ا٭ضانٞ ايعجُاْٝ

ّ تٛيف ايكٝكط ايطٚغٞ ْك٫ٛ ا٭ٍٚ، ٚخاف٘ إغهٓسض ايجاْٞ ٚنإ َػاملّا، ٚأنجط اٖتُاَّا 1855غ١ٓ 

بؿ٪ٕٚ ضٚغٝا ايساخ١ًٝ َٓ٘ بايتٛغع أٚ ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ا٭ٚضب١ٝ، ٚملا ؾعط بإٔ َتابع١ اؿطب قس باتك 

ٍٛ ايطٚغٞ، ٚشلعا٥ِ اؾٝـ يف اؿطب، قعب١ ْتٝذ١ يٮظ١َ املاي١ٝ اييت تعاْٝٗا ايب٬ز، ٚـػاضت٘ يٮغط

فكس أخص هٓح إىل ايػًِ، فٛدٗك ايسع٠ٛ إىل َ٪دط غ٬ّ عكس يف َس١ٜٓ باضٜؼ، ٚاْت٢ٗ مبعاٖس٠ ايكًح 

ّ َٚٔ أِٖ بٓٛز ايكًح: اعذلاف ايسٍٚ 1856آشاض غ١ٓ  30املعطٚف١ باغِ"َعاٖس٠ باضٜؼ"اييت ّٚقعك يف 

اٜل، ٚوعط ع٢ً ضٚغٝا بٓا٤ أغطٍٛ سطبٞ، ٚإْؿا٤ َعاٌَ سطب١ٝ ا٭ٚضب١ٝ بايػٝاز٠ ايعجُا١ْٝ ع٢ً امله

ٚأغًش١ ٚسكٕٛ، ٚبصا ٜكبح ايبشط ا٭غٛز قاٜسا. )عبس ايععٜع ْٛاض، عبس اجملٝس ْعٓعٞ، ايتاضٜذ املعاقط 

 ّ(. 1973، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، برلٚت، 242 -231أٚضٚبا َٔ ايجٛض٠ ايفطْػ١ٝ إىل اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ

، ٫ ُٜدفٞ برلتٕٛ ايتّٗهِ ٚايػدط١ٜ َٔ ٖصٙ اجملتُعات اؾا١ًٖ، اييت ناْك ت٦ٔ ؼك اؾٌٗ 2/18يطس١ً ا(1)

ٚايفكط ٚايفاق١ ٚايتدًّب، بُٝٓا ناْك أٚضٚبا تػرل غُُط٢ ٚانش١ ٚغطٜع١ مٛ ايتكسّ ايعًُٞ ٚايػٝاغٞ 

ّ، َٚا تبع٘ 1916ٛض٠ ايعطب١ٝ عاّ ٚا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ، ا٭َط ايصٟ غٝهتؿف٘ أبٓا٤ ٖ٪٤٫ َع بسا١ٜ ايج

 َٔ اتفاق١ٝ غاٜهؼ بٝهٛ بني فطْػا ٚبطٜطاْٝا ٫قتػاّ ب٬ز ايعطب. 

 .112-2/111ايطس١ً (2)
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الزراعة  
 في

 المدينة

ٜؿاٖس املط٤ ايهـجرل َـٔ املتػـٛيني يف املسٜٓـ١ ٚخاقـ١ زاخـٌ ٚخـاضز املػـذس         

ٕ ا٭غـٛات مياضغـٕٛ أٜهـا    إستـ٢   .ٚيف َكـدل٠ ايبكٝـع   ،ٚسٍٛ َػذس قبا٤ ،ايٓبٟٛ

 .(1) ْٛعا َٔ ايؿشص٠ املٓع١ُ يع١ًٝ ايكّٛ

ــ١   ــ١ ايطا٥عـ ــا٤ املـــعاض  اؾًُٝـ ٚأقـــٛات  ،ٜؿـــاٖس ايـــصاٖب إىل قبـ

ــافرل ــٛ ،ايعكـ ــ١  ٚاشلـ ــطٚا٥ح ايعنٝـ ــٓعـ ٚايـ ــا٤   ،ا٤ املـ ــط املـ ٚخطٜـ

ٜفكٌ بعهٗا عـٔ   ،تكػِ اؿكٍٛ ٚايبػاتني إىل َػتط٬ٝت قغرل٠، (2)...ٚايعٕٝٛ

 .(3)بعض عٛاؾٞ ط١ٝٓٝ قغرل٠ 

 :ٚأِٖ مثاض املس١ٜٓ

ٜٚطغٌ املػـًُٕٛ َٓـ٘ ٖـساٜا إىل أمـا٤ ايعـامل       ،ٚأفهٌ أْٛاع٘ ايؿًيب :ايبًح

تبا  إمنا ت٪نٌ ـكا٥كٗا املُٝـع٠ يف  ٫ ٖٚٞ  ،ايعذ٠ٛٚ ،ٖٚٞ ْازض٠ ،اإلغ٬َٞ

 .(4)ايٛقا١ٜ َٔ ايػشط ٚايػِ 

   ٞ ــ ــٌ ايدلْ ــٛا  أخــط٣ عسٜــس٠ َج ــٞ ،ايكــٝشاْٞ ،ايٛسؿــٞ ،ٚتٛدــس أْ  ،اؾبً

 .(5) ٚايًٛإ ،اؿ١ًٝ ،اؿ٠ًٛ ،اـهرلٟ

ٜطيٓـسٟ  هـس اإل  ع٢ً مٛ َـا  ،"ٚهس أٌٖ ايب٬ز بٗذ١ يف اؿسٜح عٔ ايتُٛض

فاؿـــسٜح يف اؿـــايتني َفعـــِ     ،ؿـــسٜح عـــٔ ايبطـــاطؼ  ايبٗذـــ١ شاتٗـــا عٓـــس ا  

                                                 

 .52، 33، 116، 2/49ايطس١ً (1)

 .2/105ايطس١ً (2)

 .2/109ايطس١ً (3)

٠َٛ، مل ٜهّطٙ يف شيو ايّٝٛ ( إؾاض٠ يكٛي٘ 4) ٌّ ّٜٛ غبع دطات، عِذ ِّ ٫ٚ غشط". أخطد٘ : َٔ تكّبح ن غ

ضقِ:  3/1618، نتاب ا٭طع١ُ، باب: ايعذ٠ٛ; َٚػًِ يف قشٝش٘ 5445ضقِ:  9/481ايبداضٟ َع ايفتح 

(، نتاب ا٭ؾطب١، باب: فهٌ دط املس١ٜٓ. ٚاْعط بتٛغع يف فهٌ عذ٠ٛ املس١ٜٓ )ايػُٗٛزٟ، ٚفا٤ 2047)

 /ب(. 42ج١ُٓٝ ، ٚاْعط عٔ أْٛا  دٛض املس١ٜٓ اؾٛاٖط اي73 – 1/70ايٛفا٤ 

 .107-2/106ايطس١ً (5)
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ــغب" ــطٚات ، (1)بايؿـ ــِ اـهـ ــإ :ٚأٖـ ــ١ ،ايباشلـ ــ١ ،ايباَٝـ ــاطؼ ،املًٛخٝـ  ،ايبطـ

ــٌ ــطاخ ،ايبكـ ــعض ،ايهـ ــطا٤ ،اؾـ ــٛيٝا اـهـ ــٌ ،ايفاقـ ــط  ،ايًفـــك ،ايفذـ  ،ايكـ

 .(2)اـٝاض

 :ٚأِٖ ايفٛان٘

 ،ٚاؿذـــاظٟ ،ٚايدلْـــٞ ،ايؿـــطٜفٞ) :ٖٚـــٛ مخػـــ١ أْـــٛا  ٚأُٖٗـــا    ،ايعٓـــب

 ايًُٝـٕٛ، ٚ املـٛظ، ٚ اــٛر )ايـسضام(،  ٚ، ايعٓـاب ٚٚايٓبـل،   (،ايػٛازٟ، ٚايطظٜكٞٚ

ٕ ٚايتفاح،ٚايتني،ٚايبطٝذ،ٚ أفهــًٗا ايؿـــاَٞ ٚقؿـــطت٘   :ٚيـــ٘ ث٬ثــ١ أْـــٛا   ،ايطَــا

 املكطٟ. ٚايذلنٞ،ٚمحطا٤،

ٚؼع٢ املس١ٜٓ َجًٗا َجٌ ايطا٥ب بؿٗط٠ بػبب ؾطاب ايطَـإ املطنـع ايـصٟ    

 .(3) يًكش١ َٚفٝسّا َدلزّا ،ٜٚعس ؾطابّاٜؿطب َع املا٤ خ٬ٍ ايكٝب

ــ١    ــات قًًٝ نُــا ٜعضعــٕٛ   .ٜٚعضعــٕٛ ايــصض٠، ٚايكُــح، ٚايؿــعرل، ٖٚــٞ بهُٝ

 .(5) ٚضغِ إٔ املٝاٙ َتٛفط٠ إ٫ أْ٘ َٔ ايٓازض إٔ تهٕٛ طٝب١، (4)ايدلغِٝ 

ٚػـطٟ تًـو ايكٓـا٠ ايـيت ؾـّكٗا       ،أَا املس١ٜٓ فٝأتٝٗا َا٩ٖـا َـٔ ايعـني ايعضقـا٤    

شلـــا ،ٕ ايكـــاْْٛٞ ؼـــك ا٭ضض َـــٔ اؾٓـــٛب إىل ايؿـــُاٍ ايغطبٞايػـــًطإ غـــًُٝا

ّٞٚنٓك أؾط ،فتشات خاضز ا٭ضض  .(6) ب َٔ َا٥ٗا ٖٚٛ سًٛ املصام قش

                                                 

 .2/107ايطس١ً (1)

 .2/111ايطس١ً (2)

 . 258; ٚايبتْٓٛٞ 224، قاضٕ مبا شنطٙ ايعٝاؾٞ 2/111ايطس١ً (3)

 2/109ايطس١ً (4)

 2/90ايطس١ً (5)

 ، ايعني ايعضقا٤: ْػب١ إىل َطٚإ بٔ اؿهِ، ٚنإ أظضم ايعٝٓني، ٚقس أدط٣ ٖصٙ ايعني91-2/90ايطس١ً (6)

يف عٗس َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غفٝإ ضنٞ اهلل عٓ٘، سُٝٓا نإ ع٢ً املس١ٜٓ يف سٛايٞ غ١ٓ اـُػني َٔ اشلذط٠، 

بإٜكاٍ ايعني إىل املك٢ً )غطبٞ املػذس  فكاّ َطٚإ بٔ اؿهِناْك ايعني يف غطبٞ قبا٤ يف سسٜك١ نٌ، 
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 َسضدني، ٚد٘ قبًٞ ٚٚد٘ ايٓبٟٛ( ٚدعٌ عًٝٗا قب١ نبرل٠ َكػ١َٛ ْكفني ىطز املا٤ َٓٗا يف ٚدٗني

سلايٞ، ٚؽطز ايعني َٔ ايكب١ َٔ د١ٗ املؿطم ثِ تأخص َٔ د١ٗ ايؿُاٍ، ٚأخص ا٭َرل غٝب ايسٜٔ اؿػني 

بٔ أبٞ اشلٝذا٤ يف سسٚز ايػتني ٚمخػُا١٥ َٓٗا ؾعب١ َٔ عٓس كطدٗا َٔ ايكب١ فػاقٗا إىل باب املس١ٜٓ 

س املػذس ايٓبٟٛ َٔ د١ٗ باب ايػ٬ّ املعطٚف قسميا بباب باب املك٢ً ثِ أٚقًٗا إىل باب ايطسب١ اييت عٓ

َطٚإ، ٚب٢ٓ شلا ٬َٗٓ بسضز َٔ ؼك ا٭ضض ٜؿل ٚغط املس١ٜٓ ع٢ً ايب٬ط، ثِ ىطز إىل ظاٖط املس١ٜٓ َٔ 

د١ٗ ايؿُاٍ ؾطقٞ اؿكٔ )قًع١ املس١ٜٓ( ايصٟ ٜػهٓ٘ أَرل املس١ٜٓ، ٚنإ قس دعٌ َٓٗا ؾعب١ قغرل٠ 

ّٛض٠ ٜتٛنأ َٓٗا َٔ وتاز إىل تسخٌ إىل قشٔ املػ ذس، ٚدعٌ شلا زضدا ع٢ً عكس ىطز املا٤ إيٝ٘ َٔ ف

: ٚأَا اٯٕ 108 -107ٖـ، يف نتاب٘ أخباض َس١ٜٓ ايطغٍٛ 640ايٛن٤ٛ. )قاٍ عٓٗا ابٔ ايٓذاض املتٛف٢ غ١ٓ 

اؽ إيٝٗا ٚاؾل ٚاـؿب، ٜٓعٍ ايٓ طفًٝؼ يف املػذس غكا١ٜ إ٫ يف ٚغط٘، ٚفٝ٘ بطن١ نبرل٠ َب١ٝٓ باٯد

ّٛاض٠ يف ٚغطٗا ٜأتٞ َٔ ايعني ٫ٚ ٜهٕٛ املا٤ فٝٗا إ٫ يف أٜاّ املٛغِ  بسضز أضبع يف دٛاْبٗا ٚاملا٤ ٜٓبع َٔ ف

إشا دا٤ اؿاز، ٚبك١ٝ ايػ١ٓ تهٕٛ فاضغ١ عًُٗا بعض أَطا٤ ايؿاّ، ٚازل٘ ؾا١َ(. ْٚعطّا ملا غبب٘ ٖصا 

تٓذا٤ يف املػذس فُػّست يصيو، ٚإشا خطدك ايعني ايعٌُ َٔ اْتٗاى سط١َ املػذس َٔ نؿب ايعٛضات ٚا٫غ

َٔ ايكب١ اييت باملك٢ًّ غاضت إىل د١ٗ ايؿُاٍ ست٢ تكٌ إىل غٛض املس١ٜٓ، فتسخٌ َٔ ؼت٘ فتكٌ إىل ٌَٓٗ 

آخط بٛدٗني َسضدني عٓس قدل ايٓفؼ ايعن١ٝ، ٚإشا داٚظت ث١ٝٓ ايٛزا  َّطت َٔ ؾاَٞ َغًِع ع٢ً املػذس 

ٚشلا ٖٓاى ٌَٓٗ آخط، ثِ تػرل يف د١ٗ ايغطب فتُط يف غطبٞ اؾبًني ايًصٜٔ يف املعطٚف مبػذس ايطا١ٜ، 

غطبٞ َػادس ايفتح، ٖٚهصا ست٢ تكٌ إىل َغٝهٗا، ٖٚٛ املٛنع املػ٢ُ بايدلن١، ٚقس ُظض  عًٝٗا ٖٓاى 

١ٓ ; ندلٜك، اؾٛاٖط ايج3/987ُٝ; ايػُٗٛزٟ 298; املطاغٞ 58نٌٝ نجرل٠ نًٗا ٭َطا٤ املس١ٜٓ. )املططٟ 

(، قاٍ ايعٝاؾٞ: فُأظٗطت زاخٌ املس١ٜٓ يف 79/900/ب، َهتب١ عاضف سهُك 39يف تاضٜذ املس١ٜٓ م 

َٓاٌٖ َتعّسز٠، ٚبم شلا بٓا٤ َتكٔ ٜٗبط إيٝ٘ يف مٛ ث٬ثني زضد١ قه١ُ ايبٓا٤، َتك١ٓ ايّطقب، ٚاغع١ 

نع: أسسٖا ؾطقٞ املػذس بٝٓ٘ املُؿ٢، َٓٗا ٜػتكٞ أٌٖ املس١ٜٓ نًِٗ يؿطبِٗ. ٚايصٟ ضأٜك َٓٗا ث٬ث١ َٛا

ٚبني باب ايبكٝع، ٚاٯخط خاضز باب ايػ٬ّ يف ايٓاس١ٝ ايغطب١ٝ عٓس غٛم املس١ٜٓ بايب٬ط، ٚاٯخط ؾاَٞ 

 ٌّ املػذس بعٝسا َٓ٘ إىل ْاس١ٝ باب ايؿاَٞ، ٖٚصٙ ايعني املباضن١ َٔ أغعض ايعٕٝٛ ٚأس٬ٖا َا٤ ٚأيصٙ، بٗا د

ب٬ٝت املٛقٛف١ باملس١ٜٓ، َٚٓٗا دٮ ايسٚاضم اييت تٛنع يف اؿطّ اْتفا  أٌٖ املس١ٜٓ، َٚٓٗا نٌ ايػ

ايؿطٜب يًؿطب، ٖٚٞ ٫ تهاز ُتشك٢ نجط٠، فُا أععِ بطنتٗا ٚأٚغع ْفعٗا. )املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً 

(، ٜٚعٗط أْ٘ قس أدطٜك عس٠ َٓاٌٖ بعس ايعٝاؾٞ، فٝصنط عًٞ بٔ َٛغ٢ أضبع١ 151 -150ايعٝاؾٞ 

: ا٭ٍٚ ٌَٓٗ يف ساض٠ ا٭غٛات، ٚايجاْٞ ٌَٓٗ باب ايػ٬ّ، ٚايجايح: يف آخط ايػاس١ َٓاٌٖ زاخٌ ايػٛض

بكطب اؿاض٠ اؾسٜس٠ املعطٚف١ بايػًطا١ْٝ يعس١ًٜ غًطإ بٓك ايػًطإ قُٛز خإ، ٚايطابع: زاخٌ ايكًع١ 

ملس١ٜٓ املٓٛض٠ اـاقا١ْٝ، ٚاملٌٓٗ اـاَؼ عٓس َطقس ايٓفؼ ايعن١ٝ عٓس اؿسٜك١ املعطٚف١ بايعنٞ)ٚقب ا

ُُّات ايعا١َ يف املس١ٜٓ ناْك َٛق١ً بٗصٙ ايعني، نُا ناْك ايعني تػكٞ عس٠ 18 (، إناف١ إىل اؿ
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)َػذس قبا٤( ٚعًٝٗا غـاق١ٝ   ٚب٦ط أضٜؼ تكع إىل ايغطب َٔ َػذس ايتك٣ٛ

ٜٓػاب املـا٤ ايبـاضز يف سـٛض بـايغ ايكـغرل،َٚٔ ٖـصا اؿـٛض ٜٓػـاب َٓـسفعا          

ٍ       ٚقسثا خطٜـطا  ٚمل ٜتبـل َـٔ   ، (1) يف فـط٣ قـغرل، نأْـ٘ َـٔ قـٓع ا٭طفـا

                                                 

بػاتني َٓٗا: بػتإ ايع١ٝٓٝ ٖٚٛ يف ؾاض  باب ايػ٬ّ، ٚبػتإ آٍ بطٟ ظازٙ باملٓاخ١ ػاٙ َك٢ً ا٭عٝاز أٚ 

، ٚبػتإ ايػاز٠ ا٭غعس١ٜ زاخٌ ايباب ايؿاَٞ، َػذس ايغُا١َ، ٚبػتإ عبس ايعاٍ يف ايتادٛض١ٜ باملٓاخ١

 257(، ٚاْعط ٚقفا شلا أٜها عٓس: )ايبتْٓٛٞ 1/431ٚبػتإ زاٚز باؾا خاضز ايباب ايؿاَٞ. )َطآ٠ اؿطَني 

(، يكس اٖتُك اؿهَٛات املتعاقب١ بٗصٙ ايعني فبعس إٔ تٛقفك يبعض ايٛقك غاقٗا َٔ دسٜس املًو 258 –

، ؼكٝل: ددلا٥ٌٝ دّبٛض، َٓؿٛضات زاض اٯفام 1/299ايهٛانب ايػا٥ط٠ ا٭ؾطف قاٜتباٟ )أيغعٟ،

ُّطٖا ايػًطإ غًُٝإ 2/1979اؾسٜس٠، برلٚت، ط ّ(; نُا تٛقفك يف أٚا٥ٌ اؿهِ ايعجُاْٞ، فع

َُطاز غ١ٓ 932ايكاْْٛٞ غ١ٓ  ُّطٖا ايػًطإ  ِّ ع ٖـ ثِ ب٢ٓ 1212ٖـ بعس إٔ دطفٗا ايػٌٝ، ٚيف غ١ٓ 990ٖـ، ث

ًطإ غًِٝ، ثِ دّسزٖا ايػًطإ عبس اؿُٝس ايجاْٞ يف ايكطٕ ايطبع عؿط اشلذطٟ، ٚاٖتُك فطاٖا ايػ

ّْٛك شلا ١٦ٖٝ ضزل١ٝ ُتػ٢ُ "ؾ١ٓ ايعني ايعضقا٤" غ١ٓ  ٖـ، ٚأخرلا 1349ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ بايعني ايعضقا٤، ٚن

ايكسٚؽ ا٭ْكاضٟ، آثاض  ، عبس258َُّست أْابٝب زاخٌ فاضٟ ايعني ٚأزخًك إىل املٓاظٍ. )ايطس١ً اؿذاظ١ٜ 

 (. 261 – 260املس١ٜٓ املٓٛض٠

، ب٦ط أضٜؼ: ْػب١ إىل ضدٌ َٔ ايٝٗٛز ٜكاٍ ي٘: أضٜؼ، َٚعٓاٖا بًغ١ أٌٖ ايؿاّ ايف٬ّح، 2/117ايطس١ً  (1)

اؾذلاٖا عجُإ بٔ عفإ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚدعًٗا قسق١ ع٢ً املػًُني، ٚشلا ؾٗط٠ يصنطٖا يف اؿسٜح 

ًٛؽ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً ب٦ط أضٜؼ ٚتبؿرلٙ ٭بٞ بهط ٚعُط ٚعجُإ ايكشٝح: ايصٟ شنط د

، نتاب فها٥ٌ ايكشاب١، باب: فها٥ٌ 2403ضقِ:  4/1868باؾ١ٓ)قشٝح َػًِ  –ضنٞ اهلل عِٓٗ  -

َٔ ٜس عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚنإ شيو بعس  عجُإ بٔ عفإ ضنٞ اهلل عٓ٘(، ٚفٝٗا غكط خامت ايٓيب 

، 5879ضقِ:  10/341خ٬فت٘ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚعف٢ أثطٙ ٚمل هسٚٙ. )قشٝح ايبداضٟ  غك غٓني َٔ

نتاب ايًباؽ، باب: ٌٖ ُٜذعٌ ْكـ اـامت ث٬ث١ أغطط؟(، تكع إىل ايغطب َٔ قبا٤، ٚناْك عصب١ املا٤ 

ش١ املؿاٚض (، ثِ تٛاىل اق٬ح ايب٦ط، ٚدًب املا٤ َٓٗا إىل بطن١ َا٤ َكاب١ً ملػذس قبا٤)ْك43ٝ)ابٔ ايٓذاض 

(. قاٍ ايعٝاؾٞ: "ٖٚصٙ ايب٦ط يف سسٜك١ غطبٞ َػذس ُقبا٤ قطٜبّا َٓ٘، 949 – 3/948; ايػُٗٛزٟ 200م 

َٚا٩ٖا غعٜط ٜػ٢ٓ َٓ٘ إىل بطن١ يف اؿسٜك١، ٚيف ٖصٙ اؿسٜك١ أْٛا  ايفٛان٘ ٚا٭ؾذاض، ٚبٗا عٓب 

ٗا ست٢ ظٔ ايعٛاّ إٔ شيو َٔ ايكطبات، ٚأٌٖ ٜسخٌ أسس يًعٜاض٠ يف ٚقك ايعٓب إ٫ ٜٚؿذلٜ٘ ٜٚأنً٘ فٝنجرل قًُّا 

ٖصٙ اؿسٜك١ يًكا١ً٥ ٚايتفّطز، ٚقس ُدعٌ ملا٥ٗا ْفكّا َٔ أغفًٗا ع٢ً ٚد٘ املا٤ ست٢ ٜتكٌ َا٩ٖا  املس١ٜٓ ٜككسٕٚ

ّٞ (، قاٍ عبس ايكسٚؽ:150بايب٦ط اييت ٜكاٍ شلا ايعني ايعضقا٤")املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ   "تكع ٖصٙ ايب٦ط غطب
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 المرضو الصحة
 فيييييييييي المدينييييييييية

 

اٯباض ايعؿطٜٔ اييت ناْك ع٢ً عٗس ايٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ غـ٣ٛ غـبع١      

 .(1)باضآ

ِ  :ٚأَــا املاؾــ١ٝ  ــازض٠  ،فأنجطٖــا اْتؿــاضا ايغــٓ ٚأغــعاض اـٝــٍٛ  ، (2) ٚايبكــط ْ

 .(3)ز٫ٚض  400 – 10 :ز٫ٚض، ٚاؾُاٍ َابني 300 -200َابني 

 . (4) ملسْٞ ٜغطّ بايػُٔ ايدلٟ ايصٟ هًب٘ ايبسٚ طاظداٚا

ٚايــيت ناْــك  ،غــ١ٜٛٝقــبك يف املسٜٓــ١ بــايهٛيرلا اٯيكــس ُأ

 ،تكهٞ ع٢ً أغط بهاًَٗا، ٜٚػـُْٛٗا "ايطمحـ١ ايهـدل٣"   

٫ٚظاٍ أٖـٌ   ،ٚدطعـات نـبرل٠ َـٔ ايكٗـ٠ٛ     ٚع٬دِٗ يًهٛيرلا بايًُٕٝٛ ٚايٓعٓا ،

 ٕ مل ٜكـب املسٜٓـ١ يف    –نُـا ٜػـُْٛ٘    -ايتْٛـ١   أٚ ،املس١ٜٓ ٜتباٖٕٛ بإٔ ايطـاعٛ

 .(5) أٟ ٚقك َٔ ا٭ٚقات

.. ٚيف املسٜٓــ١ ٜبــسٚ .أَــا اؾــسضٟ فٝبــسٚ َتٛطٓــا عًــ٢ غــٛاسٌ ايبشــط ا٭محــط  

ٍ  قتَٛـاّ  اؾسضٟ قسضّا نـسٙ   َـِٓٗ بـس٤ٚا ٜتًكـٕٛ تطعُٝـاّ     إ٫ إٔ نـجرلاّ  ،يٮطفـا

  ّ َـ  ،اض ايػــٔ َـٔ ايبـسٚ بٗـصا املــطض   قـغ ٚميـٛت   ;ٖـصٙ ا٭ٜـا ا ايبـايغٕٛ َـٔ ايبــسٚ   أ

 فكًُا ٜكابٕٛ ب٘ يف ايكشطا٤ أٚ املس١ٜٓ ع٢ً ايػٛا٤.

ٜٚتشاؾـٕٛ بعٓاٜـ١    ،ٚتكّٛ املُطن١ بإغ٬م غطف١ املطٜض أثٓـا٤ طًـٛ  ايؿـُؼ   

ٕ تٓفؼ ٖصا اشلٛا٤ غٝ٪زٟ إف فا٥ك١ ٖٛا٤ ايًٌٝ، ٫عتكازِٖ أْ٘ َازاّ املطٜض ساضّا
                                                 

َذلا، ٚيف أغفًٗا فتشتإ هطٟ َٓا املا٤ اىل قا  ايب٦ط، ٚفتش١ ثايج١ 12َذلا، ٚعُكٗا 38َػذس قبا٤ بٓشٛ 

 (. 237تٛقًٗا اىل فط٣ عني ا٭ظضم)ايعني ايعضقا٤(... َٚا٤ ايب٦ط غعٜط". )آثاض املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 (. 149(، )املسٜٝت١ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعًٝؿٞ 118( )1)

 .2/153ايطس١ً  (2)

 .2/152ايطس١ً  (3)

ٞ 2/147ايطس١ً  (4) ٔ ٚايغِٓ. )املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾ ايػُ   (.226، 223، هًب ا٭عطاب إىل املس١ٜٓ ايًي ٚاؾيٚ 

 .2/93ايطس١ً  (5)
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سلعـ١ َٛقـس٠ أٚ َكـباح     تٛنع زا٥ُـاّ ٚيف ايًٌٝ  ،إىل إٜطاز املطٜض َٛاضز ايتًٗه١

إىل داْــب غــطٜط املــطٜض، ٚإ٫ َــات املـــطٜض بــاؾٕٓٛ ايــصٟ تػــبب٘ يـــ٘ ا٭ضٚاح        

ٚوطقٕٛ قٛف ا٭غٓاّ يف غطف١ املـطٜض ٭ٕ املـٛت قـس ٜتبـع      ،ايؿطٜط٠ أٚ اـٛف

 ٕ ٚايعـ٬ز ايٛسٝـس يًذـسضٟ ايـصٟ زلعـك بـ٘ ٖـٛ ايهشـٌ املػـشٛم           ،ضا٥ش١ ايـسخا

ٚتهشٝـٌ دفـٕٛ ايعـني اتكـا٤ ايعُـ٢، ٚتٓـاٍٚ ٚدبـات         ،ملـا٤ ُٜؿطب بعس ٚنـع٘ يف ا 

ايعــسؽ ٚدــٛض ايدلْــٞ، ٚيف ايٝــّٛ ايٛاســس ٚايعؿــطٜٔ ٜػــتشِ املــطٜض بــاملًح ٚاملــا٤  

 .(1) ايفاتط

 ،ٚيف ايكـٝب تٓتؿـط اؿُـ٢ املعـاٚز٠ أٚ محـ٢ ايـٛضز       أَا َطض ايطَس فٓازض،

 ٛدـ٘ ٚايــبطٔ، فًـٗا نــشاٜاٖا،ٚبعس اؿُـ٢ ٜتــّٛضّ اي   ٤بتكــٕٞ ناْـك َكـشٛب١   إٚ

 .(2) ٚتعٗط ع٢ً ايػٝكإ ٚايبطٔ ُْت٤ٛات قاغ١ٝ

ٚع٬دٗــا املعتــاز إســطام   ،ٖٚٓــاى ْــٛ  آخــط َــٔ اؿُــ٢ ٜٚطًــل عًٝٗــا محــ٢   

ايبدٛض ٚقطا٠٤ ايتعٜٛصات يف غطف١ املطٜض.ٚايؿه٣ٛ َٔ ايرلقإ ٚاخت٬ٍ ٚظا٥ب 

ملـطٜض  إش هعًٕٛ ا ٜٚعاؾٕٛ ايرلقإ بططٜك١ خاق١، ايهبس َٔ ا٭َٛض ايؿا٥ع١،

ٜٓعــط يف آْٝــ١ ٦ًَٝــ١ باملــا٤ بُٝٓــا ٜكــّٛ طــاضز ا٭ضٚاح ايؿــطٜط٠ )ايؿــٝذ أٚ املؿــعٛش(   

ٜٚػــشب ضأؽ إبــطتني َــٔ أشْــٞ املــطٜض عًــ٢ طــٍٛ عٝٓٝــ٘ ٚأغــفٌ   بــت٠ٚ٬ ايطقــ٢،

ــٕٛ   .ثــِ ٜغُــؼ ايــسبٛؽ يف املــا٤ فٝغــسٚا ضأؽ املــا٤ َكــفطاّ    ٚدٗــ٘، ٚآخــطٕٚ هعً

 .(3) املطٜض ٜٓعط يف َطآ٠ غشط١ٜ فٝؿف٢ املطٜض

                                                 

 .2/93ايطس١ً  (1)

 .94-2/93ايطس١ً  (2)

 .2/94ايطس١ً  (3)
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   ٘ عٓـسَا ٜكـّٛ ايعـطب     ،ٚايسٚغٓتاضٜا َٔ ا٭َطاض املأيٛفـ١ يف َٛغـِ ايفٛانـ

نــاـٛر ٚايعٓــب   ايُٓٗــٕٛ بايتٗــاّ نــٌ أْــٛا  ايفانٗــ١ ايــيت مل تٓهــر بعــس،       

 .ٚايع٬ز ايؿا٥ع شلصا املطض ٖٛ ايهٞ ،ٚايطَإ

ٜٚػـتدسَٕٛ   ،ٜٚعاْٞ ايٓاؽ ٖٓا نُا يف َكط َٔ ايٓعٜب بسضدات َتفاٚتـ١ 

ٕ إايصٟ ٜكٛيٕٛ  ،ٚإشا أقاب إْػإ َِٓٗ زا٤ ايهًب ;٬دات ايؿعب١ٝي٘ بعض ايع

ٚإشا عض اإلْػإ اْتكٌ  ،ؿ١ُ َٔ ايػُا٤ تػكط فإشا أنًٗا نًب غسا فّْٓٛا

  ّ ٚإشا اغــتُط ٜٓــبح  ،إيٝــ٘ ٖــصا ايــسا٤، فٝشبػــْٛ٘ مبفــطزٙ يف غطفــ١ ملــس٠ أضبعــ١ أٜــا

ــٍٛ أٚ)ايؿــٝطإ(      ــإِْٗ ٜطــطزٕٚ ايغ ــس٠ ف ــس ٖــصٙ امل ــب بع ــإٔ    نايهً ــ٘ ب ــٔ زاخً َ

 .(1)بطَاز اـطا٥ب  كًٛطّا ٜػهبٛا عًٝ٘ َا٤ َغًّٝا

ٜٚعــاؾٕٛ اؾــطٚح بايبًػــِ املهــٞ، ًٜٚفــٕٛ ســٍٛ اؾــطح خطقــ١ ٫ ٜٓععْٛٗــا  

ــ١     ،ستــ٢ ٜؿــف٢ اؾــطح  َٚــٔ ا٭َــطاض اـطــرل٠ ايكطســ١ ايــيت تــ٪زٟ إىل غٓغطٜٓٝ

ؿـسٜس أٚ  ٜٚعاؾْٛٗـا بـايهٞ اي  ،ٜٚهٕٛ َكـرلٙ يف ايغايـب املٛت   ،اؾع٤ املكاب

 .(2) قطع اؾع٤ املكاب

ٚع٬دِٗ يًذطح بعس ايكطـع ٖـٛ ايتٛتٝـا ٚايعلاض)قـسأ ايٓشـاؽ(، ٚايطاسـ١،       

بإهـاظ ٜكـبح    "َٚٔ خـ٬ٍ َـا شنطْـاٙ آْفـاّ    ، (3) ٚايٛادبات اؾٝس٠، ٚتغٝرل اشلٛا٤

ٚعًــ٢ أٜــ١ ســاٍ، فــإٕ  ،َــٔ ايٛانــح إٔ ايعــطب مل ٜعــٛزٚا أبــط  ا٭طبــا٤ يف ايعــامل 

 .نافٝني ٚٚعّٝا س٠ عع١ُٝ يف ةاضغتِٗ، نُا إٔ يسِٜٗ سّػّايسِٜٗ َٝع٠ ٚاس

ًٕٛ إىل ايكشطا٤ يٝكُٝٛا يف خٝاّ فأطفاٍ غايب أٌٖ املس١ٜٓ احملذلَني، ُٜطَغ 

ــ١، ٚيف ســا٫ت اؾــطٚح ايكاغــ١ٝ أٚ ا٭َــطاض       تكــبح بايٓػــب١ شلــِ قــطٜتِٗ ايٛطٓٝ
                                                 

 .2/95ايطس١ً  (1)

 .2/95ايطس١ً  (2)

 .2/95ايطس١ً  (3)
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ٜٚؿــطبٕٛ  املعَٓــ١ ٜــ٪َط املطنــ٢ بــا٫ْععاٍ يف خٝــاّ غــٛز سٝــح ٜعٝؿــٕٛ نبــسٚ، 

 .سًٝب ايٓٛم، ٫ٚ ٜ٪زٟ أٟ عٌُ

ٚقــس ٚدــست ٖــصٙ املُاضغــات يف ؾــب٘ اؾعٜــط٠ ايعطبٝــ١ َٓــص أظَٓــ١ غــشٝك١،   

ــاّ    ــا إ٫ قطٜبـ ــسأ أٚضٚبـ ــا مل تبـ ــسضٜبات     بُٝٓـ ــٛا٤، ٚايتـ ــٝرل اشلـ ــ٬ت تغـ ــِٝ ضسـ يف تٓعـ

 .ايطٜان١ٝ، ٚةاضغ١ اؿٝا٠ ايبػٝط١

شيو ؼك غتاض َـٔ   ٚست٢ اٯٕ فإْٓا يف أٚضٚبا َهطّطٕٚ ؿذب أ١ُٖٝ نٌ 

ايــسدٌ ٚايؿــعٛش٠، نتبّٓــٞ فهــط٠ ايعــ٬ز بــايًي يف غٜٛػــطا، ٚايعــ٬ز باملــا٤ يف   

غًٝٝعٜا، ٚايعـ٬ز بايعٓـب يف فطْػـا، ٚايعـ٬ز بـاؾٛ  )ايـطدِٝ( يف أملاْٝـا، ٚغـرل         

 ".(1) شيو َٔ املػُٝات اييت شلا فعٌ شض ايطَاز يف ايعٕٝٛ

ّ   ٚتٛدس َسضغـتإ إىل  املس١ٜٓ تعر بايهتب،  ،دـٛاض اؿـط

َٚسضغـ١   ،ُٖٚا املسضغ١ احملُٛز١ٜ ْػب١ يًػًطإ قُـٛز 

 .(2) ٚيف نًتا املسضغتني كعٕ نبرل عاَط بهتب ايتٛسٝس ٚغرلٙ غا،آبؿرل 

                                                 

، ٜتهح َس٣ ايتدًب ايصٟ أقاب املػًُني يف ْٛاسٞ عسٜس٠ َٔ سٝاتِٗ، ٚخاق١ فُٝا 96-2/95ايطس١ً  (1)

ٜتعًل مبفّٗٛ ايٓعاف١ ايعا١َ ٚايعٓا١ٜ ايكش١ٝ، يكس نإ املػًُٕٛ غاز٠ ايعامل يف فٕٓٛ ايعًِ ٚاملعطف١، 

َٛا بععٍ أقشاب ا٭َطاض املعس١ٜ، ٚبٓٛا ٚبًغٛا ؾأٚا ععُّٝا يف بٓا٤ املػتؿفٝات ايجابت١ ٚاملتٓك١ً، ٚقا

َتؿفٝات خاق١ باجملاْني، ٚافتتشٛا ايكٝسيٝات، ٚٚنعٛا ْعاَّا قاضَّا فُٝٔ ٜعاٍٚ ١َٓٗ ايطب 

ٚايكٝسي١، ٚأدطٚا ا٫ختباضات اي٬ظ١َ يتدطٜر ا٭طبا٤ ٚايكٝازي١، يكس بط  ايػًُٕٛ يف عًِ اؾطاس١، 

ايس١َٜٛ، ٚاغتدسَٛا ايتدسٜط يف عًُٝاتِٗ، ٚقّٓفٛا يف مجٝع  ٚتؿطٜح ايعٕٝٛ ٚع٬دٗا، ٚانتؿفٛا ايسٚض٠

فطٚ  ايطب ٚايكٝسي١، ٚاملهتب١ اإلغ١َٝ٬ ظاخط٠ مب٪يفاتِٗ املدطٛط١. )قُس نطز عًٞ، اإلغ٬ّ 

ّ; خًٌٝ ايػاَطا٥ٞ، 3/1968، َطبع١ ؾ١ٓ ايتأيٝب ٚايذلمج١ ٚايٓؿط، ايكاٖط٠، ط1/218ٚاؿهاض٠ ايعطب١ٝ

 (. 331-301يفهط ايعطبٞزضاغات يف تاضٜذ ا

َهتبّا يتعًِٝ  17، قاٍ ايبتْٓٛٞ: "ٚيٝؼ يف املس١ٜٓ َٔ املساضؽ َا ٜػتشل ايصنط، إ٫ إٔ فٝٗا 2/157ايطس١ً  (2)

; 255َباز٨ ايعًّٛ ايبػٝط١، ٚايصٟ ٜسضؽ يف اؿطّ ؾ٤ٞ بػٝط َٔ ايفك٘ ٚايتفػرل")ايطس١ً اؿذاظ١ٜ 

ايبتْٓٛٞ  (، نُا شنط52 - 51 ٚقب املس١ٜٓ املٓٛض٠ ،عًٞ بٔ َٛغ٢ايكغرل٠ عٓس  ٚاْعط تفك٬ٝ شلصٙ املساضؽ

 

فييي  العلييو والييدين
 المدينيييييييييييييييييييييييييية
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ٌ    ٚقس زلعك إٔ نتبّا ايـصٟ   (1) نجرل٠ عٓس ْكٝب ا٭ؾطاف قُـس مجـٌ ايًٝـ

ــٗٛضاّ  ــٛٙ َؿــ ــإ أبــ ــسا   نــ ــ١ َٗــ ــجرل٠ َٛقٛفــ ــب نــ ــاف١ إىل نتــ ٠ يف اشلٓس،باإلنــ

،أٚ َٛقٛفــ١ ٭غــطات َع١ٓٝ،ٚقــس ْكــٌ قُــس بــٔ عبــس اهلل ايػٓٛغــٞ     (2)يًُػــذس

٫ف فًـس َـٔ املسٜٓـ١ املٓـٛض٠ إىل     آايؿٗرل فُٛعت٘ ايـيت بًغـك فُٝـا ٜكـاٍ مثاْٝـ١      

 بٝت٘ يف دبٌ أبٞ قبٝؼ مبه١ املهط١َ.

بعـــض  -ٚستــ٢ ايـــطٚام ايؿــطقٞ    يف اؾٗــ١ ايؿـــُاي١ٝ  –ٚتكــاّ يف املػـــذس  

سٝـح تػـُع دعذعـ١ ٫ٚ     ،ط َٔ ايكبح ايبـانط ٚستـ٢ املػـا٤   سًكات ايعًِ ٚتػتُ

ٜٚتبــا٢ٖ أٖــٌ املسٜٓــ١ مبشبــ١ ٚاســذلاّ عًُــا٥ِٗ أنجــط َــٔ أٖــٌ    ، (3) تــط٣ طشٝٓــّا

ٜٚكتكط ايتعًـِٝ ٖٓـاى )يف   ،ٜٚغازض ايطًب١ إىل زَؿل ٚايكاٖط٠ يتًكٞ ايعًِ ،َه١

 . (4) غ١ ايعطب١َٝا ٜتشسخ املسْٞ بغرل ايً ْٚازضّا املس١ٜٓ( ع٢ً ايعًِ ايؿطعٞ فكط،

                                                 

إٔ يف املس١ٜٓ َهتبات نجرل٠ أسػٓٗا َهتب١ ؾٝذ اإلغ٬ّ عاضف سهُك، ٖٚٞ قطٜب١ َٔ باب ددلٌٜ إىل 

د١ٗ ايكب١ً، ٖٚصٙ املهتب١ آ١ٜ يف ايٓعاف١، ٚسػٔ ايتٓػٝل، ٚتطتٝب ايهتب، ٚأضنٗا َفطٚؾ١ بايػذاز 

ٚيف ٚغط سٛؾٗا ْافٛض٠ َٔ ايطخاّ، فٝٗا سٓفٝات يًٛن٤ٛ، ٚفٝٗا نتب مث١ٓٝ دسا ٫ ٜكٌ ايعذُٞ ايفاخط، 

 4569نتاب، ٚيف باب ايػ٬ّ َهتب١ ايػًطإ قُٛز َٚكساض ايهتب اييت فٝٗا  5404عسزٖا عٔ 

نتاب، ٖٚٞ ٚإٕ ناْك أقغط َٔ َهتب١ عاضف، ٚأقٌ ْعاَا إ٫ أْٗا مج١ًٝ َٚطتب١، ٖٚٓاى َهتب١ 

نتاب،  2063نتاب، َٚهتب١ بؿرل أغا، يف ظقام اـٝاطني بٗا  1659بس اؿُٝس ا٭ٍٚ ٚبٗا ايػًطإ ع

ٖٚٓاى َهتب١ يف ضباط عجُإ ساف١ً بٓفا٥ؼ نتب َصٖب َايو، ٜٚكسض فُٛ  ٖصٙ ايهتب بج٬ثني أيب 

 نتاب َٔ ايهتب ايٓازض٠ املجاٍ، ٚيٛ ُدُعك نٌ ٖصٙ ايهتب يف زاض ٚاسس٠، ُٚعٌُ شلا ْعاّ ككٛم

; ٚاْعط تفك٬ٝ أنجط يعسز ايهتب ٚاملهتبات 255يهإ شيو أْفع، ٚايفا٥س٠ َٓ٘ أندل. )املكسض ايػابل

(، قًك: يكس ُدُعك ٖصٙ املهتبات يف َهتب١ املًو عبس ايععٜع، ٚتكع إىل 423 - 422عٓس إبطاِٖٝ باؾا 

 ايغطب َٔ اؿطّ ايٓبٟٛ. 

 (. 122 – 121اٖتُاَِٗ بايعًِ ٚايتذاض٠. )ؼف١ احملبني  ( عٓس ا٭ْكاضٟ: مجٌ ايًٌٝ َٔ آٍ باعًٟٛ، ٚشنط1)

 . 195( املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ 2)

 .2/58ايطس١ً  (3)

 .2/158ايطس١ً  (4)
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ي في الوضع الدين
 المدينييييييييييييييييييييييييييية

 

ٜكــّٛ عًٝــ٘ اٯٕ بعــض غــ٬ي١ أبــٞ أٜـــٛب       (1) َػــذس قبــا٤  

ٜٚؿذلى ٖ٪٤٫ َع بٛابٞ املػـذس يف ايكـسقات    ،ا٭ْكاضٟ

 .(2) اييت ٜكسَٗا املػًُٕٛ

بعس أزا٤ ايطنعتني شٖبٓا إىل اؾع٤ اؾٓـٛبٞ َـٔ املػـذس سٝـح تٛدس"زنـ١      

ٍ    ; (3) ايهؿب" فٝـ٘ ٚدـا٤ٙ    دايػـاّ نـإ    ٚايـيت ٜعتكـس املػـًُٕٛ إٔ ايطغـٛ

ــاّ عٝٓٝــــ٘ نــــٌ اؿــــٛادع ٚاؿذــــب   ــأظاٍ َــــٔ أَــ ــأزا٤  ،ددلٜــــٌ فــ ــا بــ ٚقُٓــ

ثِ شٖبٓا إىل َٓطك١ خاضز ايطٚام يف َٓطك١ ، (4)ضنعتني،ٚاملهإ َعزسِ دسا

َُغّطـ٢ بكبـ١ قـغرل٠ َـٔ اؿذـط، َكاَـ١ عًـ٢         (5)َهؿٛف١ ٖـٞ "َـدلى ايٓاقـ١"   

                                                 

( َػذس قبا٤: ٖٛ أٍٚ َػذس ُأغؼ يف املس١ٜٓ، ٚنإ شيو بعس ٖذط٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إيٝٗا، 1)

س١ٜٓ ع٢ً بم عُطٚ بٔ عٛف بكبا٤ يف زاض نًجّٛ بٔ اشلسّ، ٚنإ ي٘ بعس ٚقٛي٘ يًُ فهإ ْعٍٚ ايٓيب 

ٚبٓاٙ َػذسا، ٚنإ ٜعٌُ فٝ٘ بٓفػ٘، ٚنإ إَاَ٘ فُٝا بعس َعاش بٔ  َطبسا فأخصٙ َٓ٘ ضغٍٛ اهلل 

دبٌ، ٚغامل َٛىل أبٞ سصٜف١، ّٚغع٘ عبس املًو بٔ َطٚإ، ثِ عُط بٔ عبس ايععٜع يف خ٬ف١ ايٛيٝس بٔ عبس 

ثِ تّٗسّ ع٢ً طٍٛ ايعَإ ست٢ دّسز عُاضت٘ مجاٍ ايسٜٔ ا٭قفٗاْٞ ٚظٜط بم ظْهٞ ٚنإ شيو يف املًو، 

ُّط بعه٘ ايٓاقط بٔ ق٬ٕٚٚ غ١ٓ 671ٖـ، نُا ُدّسز يف غ١ٓ 555غ١ٓ  ٖـ، ٚدّسز غايب غكف٘ 733ٖـ، ٚع

ُّط ع881ٖـ، فذّسزت يف غ١ٓ 877ٖـ، ٚغكطك َٓاضت٘ غ١ٓ 840ا٭ؾطف بطغباٟ غ١ٓ  ّس٠ عُاضات ، نُا ُع

; 812 – 3/797; ٚفا٤ ايٛفا٤ 55 – 49)ؼكٝل ايٓكط٠  ٖـ1245يف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ نإ آخطٖا غ١ٓ

 (. 397 – 1/395أ; َطآ٠ اؿطَني 31اؾٛاٖط ايج١ُٓٝ م 

، قاٍ بٛضنٗاضت: ٜٛدس َساضؽ ق١ًًٝ يف املس١ٜٓ، ٚيف املس١ٜٓ نُا اؿاٍ يف َه١، يٝؼ مث١ 2/114ايطس١ً  (2)

يًهتاب، فايهتب ايٛسٝس٠ اييت ضأٜتٗا َعطٚن١ يًبٝع ناْك َٛدٛز٠ يف بعض قاٍ بٝع ا٭قُؿ١  غٛم عاّ

 (. 358 - 357بايتذع١٥ بايكطب َٔ باب ايػ٬ّ. )ضس٬ت يف ؾب٘ دعٜط٠ ايعطب 

ِّ إٕ برلتٕٛ نإ َع٘ د١ًٗ يٝػٛا َٔ أٌٖ ايعًِ، ٚاملككٛز بٗص( 3) ا املهإ ٖصا بػبب اؾٌٗ املتعاقب ع٢ً املػًُني، ث

  (.3/807; ٚفا٤ ايٛفا٤ 175إشا دا٤ َػذس قبا٤. )ضس١ً ابٔ دبرل  ٖٛ ْفػ٘ ايصٟ نإ ٜكًٞ فٝ٘ ايٓيب 

 .2/115ايطس١ً  (4)

، ٚعًٝ٘ سًل قكرل ؾب٘ ضٚن١ قغرل٠ َدلى ْاق١ ايٓيب  –أٟ َػذس قبا٤  –( قاٍ ابٔ دبرل" ٚيف ٚغط٘ 5)

(، قاٍ ايػُٗٛزٟ: ٚأَا اؿعرل٠ اييت بكشٔ املػذس فًِ أَض 175ٜتدلى ايٓاؽ بايك٠٬ فٝ٘")ضس١ً ابٔ دبرل 

، ٚب٘ دعّ يف ن٬ّ املتكسَني تعّطنّا يصنطٖا، ٚايؿا٥ع ع٢ً أيػ١ٓ أٌٖ املس١ٜٓ أْٗا َِبطى ْاق١ ايٓيب 

َاِطبسّا يهًجّٛ بٔ اشلِسّ، ٚعًٝ٘ ْعٍ ايٓيب  اجملس تبعّا ٫بٔ دبرل، ٖٚٛ قتٌُ، ٭ٕ أقٌ َػذس قبا٤ نإ 

عطاٙ ايٓيب ، فأ  (. 809 – 808فأّغػ٘ َػذسّا. )ٚفا٤ ايٛفا٤ 
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َ   ٚإىل، (1) أضبعــ١ أعُــس٠ سذطٜــ١   هــإ ٜػــ٢ُ َهــإ   قًٝــٌ َٓــ٘، قــعسْا يف 

"ٖٚـٛ أَـط مل أؿعـ٘     .(2) ْعيك عًٝ٘ آ١ٜ طٗاض٠ قبـا٤  بإٔ ايطغٍٛ  :ٜكاٍ ،اٯٜات

ثــِ تٛقفٓــا إىل ايٝػــاض َــٔ املػــذس عٓــس َكــ٢ًّ قــغرل وــاشٟ    ، (3) أْــا ؾدكــٝا"

ــ١ يف       ــا قهــبإ َتٛاظٜ ــ١ يًُػــذس،ٚٚقفٓا إظا٤ ْافــص٠ عًٝٗ ــ١ ايغطبٝ ــ١ اؾٓٛبٝ ايعاٜٚ

ؼ١ ٚتًْٛا ايتهّطعات ْـاظطٜٔ بتـٛقرل إىل فـاظ قـغرل     اؾٛاض ايغطبٞ، ٚقطأْا ايفا

ناْك فاط١ُ ايعٖطا٤ قـس اعتـازت اؾًـٛؽ فٝـ٘ يطشـٔ ايغـ٬ٍ بايطس٢،يـصا فـإ         

ٚقس ٚقب عًـ٢ ايبـاب خـازّ شٚ     (4) ٖصا املك٢ً )املػذس( وٌُ اغِ "غّتٓا فاط١ُ"

ــاض١َ، ــطب سػـــُاّ  ٜطًـــب ز٫ٚضّا ْعـــط٠ قـ ــايٝب ايعـ ــا مل ; بـــأنجط أغـ ــصيو فإّْٓـ يـ

 .(5)سخٌْ

ىل اؾٓــٛب َــٔ َػــذس قبــا٤ ٜكــع َػــذس عطفــات "٭ْــ٘ ســسخ شات َــط٠ إٔ  إٚ

فٛقـب يف   ،نإ غرل قازض ع٢ً ظٜاض٠ دبـٌ عطفـات يف َٛغـِ اؿـر     ضغٍٛ اهلل 

 َٛنع ٖصا املػذس ٚضأ٣ دبٌ عطفات َٔ خ٬ٍ ايفهـا٤ ايهـا٥ٔ بـني املٛنـعني،    

  .(6) فطٜه١ اؿر بايطٚح يف ٖصا ايعاّ" ٚبصيو أز٣ ايطغٍٛ 

                                                 

 .2/116ايطس١ً  (1)

( إؾاض٠ يكٛي٘ تعاىل: "٫ تكِ فٝ٘ أبسا ملػذس ُأّغؼ ع٢ً ايتك٣ٛ َٔ أٍٚ ّٜٛ أسل إٔ تكّٛ فٝ٘ فٝ٘ ضداٍ وبٕٛ 2)

ّٗطٚا ٚاهلل وب املّطٗطٜٔ". )غٛض٠ ايتٛب١، آ١ٜ ضقِ   (. 108إٔ ٜتط

 .2/116ايطس١ً  (3)

ٍّٛ يًُس١ٜٓ". )املٓاٌٖ 31( اؾٛاٖط ايج١ُٓٝ م 4) /ب; قاٍ إبطاِٖٝ ايكسٜكٞ: "ٚيعًّ٘ ٜطٜس أَانٔ ْعٚشلِ قبٌ ايتش

; ٚقاٍ إبطاِٖٝ 221/900، َهتب١ عاضف سهُك 4ايكاف١ٝ ايعصب١ يف بٝإ َا خفٞ َٔ َػادس طٝب١ م 

ٗا َهإ ظعُٛا أْ٘ املٛنع ايصٟ ضفعك: ٚيف غطبٞ املػذس َػذس ايػٝس٠ فاط١ُ ايعٖطا٤، عًٝ٘ قب١ ؼت

 (. 1/397ناْك تطشٔ فٝ٘ ايؿعرل )َطآ٠ اؿطَني 

 .2/116ايطس١ً  (5)

ُّٞ شيو ايتٌ عطفات ٭ْ٘ نإ َٛقب 2/117ايطس١ً  (6) ، قاٍ ابٔ دبرل: ٖٓاى تٌ َؿطف ٜعطف بعطفات، ُٚغ

١ املهط١َ َٚؿاٖسٖا نجرل٠ ّٜٛ عطف١، َٚٓ٘ ُظٜٚك ا٭ضض فأبكط ايٓاؽ بعطفات. ٚآثاض ٖصٙ ايكطٜ ايٓيب 

 (. ٫175 ُتشك٢. )ضس١ً ابٔ دبرل 
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 ،(1) ٚنإ ٜؿب٘ اؾشـط ؾـسٜس اؿـطاض٠    ،آخط ظٜاض٠ ٖٞ إىل َػذس عًٞ 

ٖٚـٛ عبـاض٠ عـٔ َبٓـ٢ َطبـع شٟ       ،(2) ٚيف ايططٜل إىل ؾٗسا٤ أسـس َطضْـا باملػـذلاح   

ٚيف داْب املب٢ٓ اـاضدٞ املٛاد٘ يًُسٜٓـ١   ،َط١ًٝ بايًٕٛ ا٭بٝض ،دسضإ قغرل٠

ٚهًؼ ايٓاؽ عًٝـ٘   ،ٛي١ٜٛدس َكعس ع٢ً ؾهٌ نطغٞ َٔ اؿذاض٠ غرل املكك

 .(3) ٜٚطّتًٕٛ بعض ايتّٛغ٬ت ٚايّسعٛات

ٟ  ،ٜٚٛدس إىل دٛاض ايؿٗسا٤ َػذس محع٠  ٖٚـٛ   ،ٖٚٛ ٜؿب٘ املػذس ايٓبـٛ

ــا٤   ،َُؿــٝس َــٔ اؿذــاض٠ املٓشٛتــ١  ،َبٓــ٢ َطبــع قــغرل َٚــتني  ٚيــ٘ قبــ١ تغطــٞ ايبٓ

دـس يف اؾٓـاح   ٜٚٛ ،(4) باإلنـاف١ ي٦ًُصْـ١ املعتـاز٠    املٓععٍ يف اؾٓٛب َٔ املػـذس، 

   ٕ ايـصٟ   (5) ايغطبٞ ظا١ٜٚ )َك٢ً قغرل( تابع١ يًكٛيف ايؿٗرل ايؿـٝذ قُـس ايػـُا
                                                 

، قاٍ ايػُٗٛزٟ: ٚايباب املػسٚز يف غطبٞ َػذس قبا٤ ٖٛ بفٓا٤ زاض غعس بٔ خٝج١ُ، ٖٚٞ يف 2/117ايطس١ً  (1)

. قب١ً َػذس قبا٤، ٚاؾاْب ايصٟ ًٜٞ ٖصا ايباب املػسٚز َٓٗا ٜسخً٘ ايٓاؽ يًعٜاض٠ ٜٚػُْٛ٘ َػذس عًٞ 

 /أ(. 31; اؾٛاٖط ايج١ُٓٝ م 108; املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ ٤3/812 ايٛفا٤ )ٚفا

، ٚقس ٚدست ايعٝاؾٞ قس أؾاض إيٝٗا بكٛي٘: ٚيف ايططٜل إىل أسس عٓس آخط ايٓدٌ ١( ٖصٙ َٔ ايتػُٝات اي٬سك2)

ّٛط عًٝ٘ بأسذاض، ٜكاٍ إٔ ايٓيب  أسس. )املس١ٜٓ دًؼ فٝ٘ ي٬غذلاس١ بعس ايطدٛ  َٔ  َػذس قغرل ق

 (. 145املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ 

 .2/128ايطس١ً (3)

ُّط أبٛ ا٭َرل سػني بٔ أبٞ اشلٝذا٤ غ١ٓ 4) ٖٚٛ  ٖـ َػذسّا يف ْفؼ املٛنع ايصٟ اغتؿٗس فٝ٘ محع٠ 580( ع

 ٖـ، َؿٗسّا نبرلّا ع٢ً قدل محع590٠املػذس املعطٚف باملكط ، ثِ بٓك أّ اـًٝف١ ايٓاقط يسٜٔ اهلل غ١ٓ 

 ّٜٛ ٌٚدعًك عًٝ٘ بابّا َٔ غاز َٓكٛف، ٚسٛي٘ سكّٓا، ٚع٢ً املؿٗس باب َٔ سسٜس ٜفتح يف ن ،

; 58مخٝؼ، ٚقطٜب َٓ٘ َػذس ٜصنط أٌٖ املس١ٜٓ أْ٘ َٛنع َكتً٘. )ابٔ ايٓذاض، أخباض َس١ٜٓ ايطغٍٛ 

ٖـ )ٚفا٤ ايٛفا٤ 890(، ثِ ّٚغع املػذس ايػًطإ ا٭ؾطف قاٜتباٟ غ١ٓ 646 - 645; زضض ايفٛا٥س 45املططٟ

(، قاٍ ايعٝاؾٞ: "ٚاملؿٗس عًٝ٘ قب١ عاي١ٝ َتك١ٓ، ٚباب٘ َكّفح باؿسٜس، ٚسٛي٘ بٓا٤ َّتػع فٝ٘ ب٦ط، 3/923

ٚفٝ٘ أخ١ًٝ يًٛن٤ٛ َتك١ً بايػطح... ٚيف خاضز املؿٗس ب٦ط أخط٣ نبرل٠، ٚبإظا٥ٗا قف١ َػذس، ٚؼت٘ 

اّ َكفٌ ٫ ٜفتح إ٫ ّٜٛ اـُٝؼ ٜأتٞ ايكِّٝ َٔ املس١ٜٓ َادٌ َا٤ ُٜٗبط إيٝ٘ بسضز، ٚباب املؿٗس يف غا٥ط ا٭ٜ

 (. 127بايككس يصيو")املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ 

( نإ قاسب ططٜك١ قٛف١ٝ، ٚي٘ ؾٗط٠ بني أٌٖ املس١ٜٓ، ٚقدلٙ يف ايبكٝع ٖٛ ٚأ٫ٚزٙ، ٚتككس بايعٜاض٠. 5)

 (. 11)ٚقب املس١ٜٓ املٓٛض٠ 
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 .(1) َٚٔ غ٬يت٘ َطافكٞ ايؿٝذ ساَس ،يًػُٔ نإ با٥عّا

٠ ٚايعذـا٥ع َٔـ       نإ ايعساّ ؾسٜسّا َٔ اؿذاز، ٚايكـب١ٝ، ٚايكـبٝات، ٚايٓػٛـ

ــاٙ أٚ يب     ٍ أٚ يكــب املٝ ا إَــا يًتػـٛـ ـٛـ ، ػُع ض ايبــسٚ ٚغرلٖـِـ ــع ايتُـٛـ يكــس نــإ  ، (2) ٝ

ٚأخـصْا يف ايـسعٛات ٚبعـس شيـو "طًبٓـا َٔـ محـع٠ ٚقـشب٘          اؾُٝع باْتعاض اؿـاضؽ، 

 ٚإٔ ْػعس يف ايسْٝا ٚاٯخط٠". يف اؿكٍٛ ع٢ً ايغفطإ، )املػاعس٠( املسز

ٚايـصٟ وـتفغ    ٚقس ظٗـط َبعـٛخ قُـس خًٝفـ١ املٓشـسض َـٔ غـ٬ي١ ايعبـاؽ،        

ٜٚٛدس َػذس فـٛم  ، (3) يطغّٛ املاي١ٝ َٔ ايعا٥طٜٜٔٚتًّك٢ املٓح ٚا مبفتاح املػذس،

 .(4) ٚقس ُعًّكك عًٝ٘ املكابٝح ايكدل أقغط َٔ َػذس قبا٤،

٘    ،ٚيف ضٚام املػذس ٜطقس محع٠  َُشـّسب يف قُتـ ٚقـاط عـادع    ،ٚايكـدل 

ٚبعس إٔ غازضْا املػذس نإ ٫بس َٔ زفـع ز٫ٚض يًشـاضؽ، ٚشيـو َكابـٌ      ،خؿيب

املػــذس،ٚقس ٚعــسْٞ اؿــاضؽ بكــطا٠٤ غــٛض٠ ٜاغــني  ايؿــطف ايــصٟ سعتــ٘ بــسخٍٛ  

 !!!!(5) ٚاإلخ٬م

 ،(6) ٖٚٓــاى ظــٛاض اؾبــٌ قبــ١ تػــ٢ُ )قبــ١ ايجٓاٜــا( أٟ قبــ١ ا٭غــٓإ ا٭َاَٝــ١ 

ىل ايٝػاض َٔ احملطاب ٜٛدس سذط َطبع َسضز أغفٌ اؾساض،سٝح أضاْٞ ايؿٝذ إٚ

ثـِ  ، (7) ًـك أْـا  ٚنصيو فع، ٚقاّ ايؿٝذ ساَس بتكبٌٝ شيو ا٭ثط ساَس أثط ايػٔ،
                                                 

 . 2/130ايطس١ً  (1)

 . ١ً2/131 ايطس (2)

 . 2/131ايطس١ً  (3)

 . 2/132ايطس١ً  (4)

 .2/133ايطس١ً  (5)

 .2/133ايطس١ً (6)

، قاٍ املططٟ: "ٚؼك دبٌ أسس َٔ د١ٗ ايكب١ً ٫قكا باؾبٌ َػذس قغرل قس تٗسّ بٓا٩ٙ ٜكاٍ 2/134ايطس١ً  (7)

١ً َٔ ٖصا املػذس ق٢ً فٝ٘ ايعٗط ٚايعكط ّٜٛ أسس بعس اْكها٤ ايكتاٍ، ٚيف دب١ٗ ايكب ٜكاٍ إٕ ايٓيب 

دًؼ ع٢ً ايكدط٠ اييت ؼتٗا، ٚنصيو  َٛنع َٓكٛض يف اؾبٌ ع٢ً قسض ضأؽ اإلْػإ ٜكاٍ إٕ ايٓيب 
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   ٚ ــ١ املكــط  )َكــط  محــع٠(  ــا إىل قب ــاض٠ با٫بتٗــاٍ    أشٖبٓ ــا إدــطا٤ات ٖــصٙ ايعٜ ْٓٝٗ

نُـا ٜٛدـس عًـ٢ دبـٌ أسـس قبـ١ ٖـاضٕٚ عًٝـ٘         ، ٚايتهط  ٚقطا٠٤ ايتؿٗس ٚايفاؼ١

 .(1) ايػ٬ّ

َٚٔ عازات بعض أٌٖ املس١ٜٓ ايكٝاّ بعٜاض٠ ايؿٗسا٤ نٌ ّٜٛ ث٬ثا٤،ٚيف ؾٗط 

از نبرل٠ َٔ املس١ٜٓ فٝٓكبٕٛ خٝاَِٗ يف ايػٌٗ ملس٠ ث٬ثـ١  ضدب ٜأتٞ ايعٚاض بأعس

 . (2) أٜاّ ٜكهْٛٗا يف ا٫ستفاٍ ٚايكدب َٔ ايك٠٬ ٚايسعا٤

                                                 

زخً٘، ٫ٚ ٜكح شيو، ٚنٌ ٖصا مل ٜطز ب٘ ْكٌ  سلايٞ املػذس غاض يف اؾبٌ تكٍٛ عٛاّ ايٓاؽ إٕ ايٓيب 

َعكبا: "نٌ شيو َكا٫ت ٜصنطٖا أٌٖ املس١ٜٓ (، ٚقاٍ اجملس 58; ٚابٔ ايٓذاض 45ف٬ ٜعتُس عًٝ٘")ايتعطٜب 

بأسس ٚايصٟ ٜكاٍ ي٘ َػذس  ل(، قاٍ ايعٝاؾٞ: " ٚبني املػذس اي٬ق3/848مل ٜطِز بٗا ْكٌ")ٚفا٤ ايٛفا٤ 

ايفػح ٚبني َؿٗس محع٠ يف ايبٝسا٤ اييت ٖٓاى َػذس قغرل َبم باؿذاض٠ املٓشٛت٘ َطتفع عٔ ا٭ضض أقٌ 

رل َػّكب ٫ٚ َطتفع اؿٝطإ ٜكاٍ ي٘ َػذس ايج١ٝٓ. )املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً َٔ قا١َ، ُٜكعس إيٝ٘ بسضز غ

 (. 143ايعٝاؾٞ 

: خطز َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ عًُٝٗا ايػ٬ّ سادني أٚ َعتُطٜٔ ، عٔ دابط بٔ عتٝو قاٍ ضغٍٛ اهلل 2/127ايطس١ً  (1)

ات فسفٓ٘ فٝ٘. )ابٔ ؾب١، فًُا ناْا باملس١ٜٓ َطض ٖاضٕٚ فجكٌ فداف عًٝ٘ َٛغ٢ ايٝٗٛز فسخٌ ب٘ أسس فُ

، تعًٝل: 3/159ٖـ; ايػًٗٝٞ، ايطٚض ا٭ْب 2/1402، ؼكٝل: فِٗٝ ؾًتٛت، ط86 – 1/85أخباض املس١ٜٓ 

(، اؿسٜح نعٝب دسا نُا قاٍ 45; املططٟ 50ٖـ; ابٔ ايٓذاض 1398ط٘ عبس ايط٤ٚف، زاض املعطف١، برلٚت

عب ٜعطف بؿعب ٖاضٕٚ، ٜععُٕٛ إٔ قدل ٖاضٕٚ (; ٚقاٍ ايػُٗٛزٟ: "بأسس ؾ7/401ابٔ سذط )فتح ايباضٟ 

عًٝ٘ ايػ٬ّ يف أع٬ٙ، ٖٚٛ بعٝس سّػا َٚع٢ٓ، ٚيٝؼ ثِ َا ٜكًح يًشفط ٚإخطاز ايذلاب، ٚيف أع٢ً أسس بٓا٤ 

َٔ أسس")ٚفا٤  اؽصٙ بعض ايفكطا٤ قطٜبا ٚايٓاؽ ٜكعسٕٚ إيٝ٘، ٚمل ٜطز تعٝني احملٌ ايصٟ قعسٙ ايٓيب 

بتدطٜر ططم اؿسٜح ٚاؿهِ عًٝٗا بايهعب، ايطفاعٞ، أسازٜح فها٥ٌ (، ٚقس قاّ 3/930ايٛفا٤ 

 ٖـ. 1/1413، َٓؿٛضات َطنع خس١َ ايػ١ٓ يف اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ط578املس١ٜٓ 

، ٖصٙ ايعٜاض٠ تػ٢ُ ايطدب١ٝ، ٜكٍٛ ايعٝاؾٞ ٖٚٛ ؾاٖس عٝإ: "ٚ٭ٌٖ املس١ٜٓ َٛغِ نبرل يف 2/128ايطس١ً  (2)

، ٜأتٞ ايٓاؽ إيٝ٘ َٔ أقطاض اؿذاظ، َٔ َه١ ٚايُٝٔ وتفًٕٛ فٝ٘ بعٜاض٠ محع٠ ٚايؿٗسا٤  ؾٗط ضدب

ٚايطا٥ب ٜٚٓبع، فُٝشؿط ٖٓاى خ٥٬ل ٫ وكٕٛ ٜكاضبٕٛ َا هتُع يف َٛغِ اؿر. ٚىطز أٌٖ املس١ٜٓ إ٫ 

ٚىطز أَطا٤ املس١ٜٓ ايكًٌٝ بأ٫ٚزِٖ ْٚػا٥ِٗ ُٜٚدطدٕٛ َعِٗ املهاضب )ايفطف( اؿػإ ٚاـٝاّ ايهباض. 

ٚعػهطٖا، ُٚتٓكب ا٭غٛام ايعع١ُٝ ٖٓاى. ىطدٕٛ َٔ أٚا٥ٌ ضدب، ٜٚت٬سل ايٓاؽ نٌ ع٢ً قسض ساي٘ 

فٝتهاٌَ خطٚدِٗ يف ايّٝٛ ايجاْٞ عؿط، ٖٚٛ ايّٝٛ املؿٗٛز عٓسِٖ ّٜٚٛ ايع١ٜٓ. ف٬ ٜبك٢ باملس١ٜٓ إ٫ أٌٖ 
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ٔ أْٛا  ايًٗٛ ٚايططب، ٚايطَٞ باملسافع ٚاحملاضم، ا٭عصاض أٚ َٔ ؾانًِٗ، ٚوكٌ ٖٓاى يف تًو اي١ًًٝ َ

ٜٚبٝك ايٓاؽ طٍٛ يًِٝٗ َِٜٚٛٗ يف ايكطا٠٤ ٚايعٜاض٠ سٍٛ ايكدل، ٜٚٛقس ٖٓاى َٔ ايؿُع ؾ٤ٞ نجرل. 

ٚأقشاب ؾٝدٓا ايكؿاؾٞ ِٖ املتٛيٕٛ يٛظٝف١ ايكطا٠٤ سٍٛ ايكدل، ٫ تٓكطع ايكطا٠٤ ايًٌٝ بأمجع٘ ٚايٓٗاض 

ايفكٗا٤ باملس١ٜٓ نإ ٜٓهط ع٢ً أٌٖ املس١ٜٓ خطٚدِٗ اىل أسس يف ضدب ٜٚكٍٛ  بتُاَ٘، سه٢ يٞ إٔ بعض

شلِ: إٕ شيو َٔ ايبس  املص١ََٛ ملا وكٌ يف شيو َٔ أْٛا  ايًٗٛ ٚايػطف يف املطاعِ ٚغرلٖا، ٚايتهًّب يف 

يو َٔ ايتؿّب٘ ايٓفكات، ٚاـطٚز َٔ املس١ٜٓ با٭ٌٖ ٚا٭٫ٚز ٚاـِٝ ايؿبٝ٘ بؿس ايطساٍ، بٌ ٖٛ َع َا يف ش

مبٛاغِ اؿر يف اشل١٦ٝ ٚاعتكاز ايكطب١ ٚاعتباض ّٜٛ يف ايػ١ٓ، إىل غرل شيو َٔ ا٭َٛض اييت ٫ تٛافل ظاٖط 

ايؿط ، ٚنإ شيو ايفكٝ٘ ٫ ىطز َعِٗ إشا خطدٛا ٜٚؿّسز ايٓهرل عًِٝٗ يف شيو. فبُٝٓا ٖٛ شات ّٜٛ َٔ 

ٖٚٛ  ايطٚن١ أٚ قطٜبا َٓٗا إش غًبت٘ عٝٓاٙ فطأ٣ ايٓيب دايؼ يف  –اييت تٗٝأ ايٓاؽ فٝٗا يًدطٚز  –ا٭ٜاّ 

ٜسخٌ ٚىطز َٔ اؿذط٠، ٜٚكّٛ ٜٚكعس نفعٌ املت٧ٝٗ يػفط ٚأثاخ ايػفط َعّس٠ بني ٜسٜ٘، فكاٍ ي٘: ٜا 

ُّٓا محع٠ َع أٌٖ املس١ٜٓ، أٚ ن٬َّا ٖصا  ضغٍٛ اهلل َا ٖصا ايصٟ أض٣؟ فكاٍ: ٫، إمنا ْطٜس اـطٚز يعٜاض٠ ع

ْتب٘ ايفكٝ٘ َٔ َْٛ٘، ٚتٗٝأ يًدطٚز َع ايٓاؽ، فعذبٛا َٔ شيو ٚغأيٛٙ، فأخدلِٖ بصيو". )املس١ٜٓ َعٓاٙ. فا

(، "ٚملا نإ أٍٚ ضدب دعٌ ايٓاؽ ٜكسَٕٛ َٔ أقطاض اؿذاظ نُه١ 129 – 125املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ 

فُا  ٝس ؾٗسا٤ محع٠ ٚايُٝٔ ٚايطا٥ب ٚلس ٚدّس٠ َٚا ٚا٫ٖا َٔ أططاف ايُٝٔ يؿٗٛز ايطدب١ٝ ٚظٜاض٠ غ

َٔ ّٜٛ إ٫ ٚتسخٌ فٝ٘ قاف١ً َٔ َه١ ْٚٛاسٝٗا، ٚقسّ ؾٝدٓا ايؿٝذ عٝػ٢ ايجعاييب بأ٫ٚزٙ، ٚقسّ َع٘ 

مجاع١ َٔ املغاضب١ اجملاٚضٜٔ مبه١، ٚمجاع١ َٔ طًب١ َه١ نأ٫ٚز ؾٝدٓا قانٞ املايه١ٝ مبه١ تاز 

١َ سػٔ ايعذُٝٞ، ٚفكٝ٘ َٔ فكٗا٤ ايسٜٔ، ٚقسّ مجاع١ َٔ أقشاب ؾٝدٓا ايكؿاؾٞ نكاسبٓا ايع٬

ّٖإ، ٖٚٛ َٔ أقشاب ؾٝدٓا ايكؿاؾٞ. ٚمل ٜعٍ ايٓاؽ  ٢ُّ ايعلبٌٝ ٚايؿبذ سػٔ ايس اؿٓف١ٝ ُٜػ

ٜت٬سكٕٛ، فدطز أٌٖ املس١ٜٓ إىل أسس َٔ ايّٝٛ اـاَؼ ٚايػازؽ َٔ ايؿٗط، ٚضدعٛا يف ايّٝٛ ايجاْٞ 

َٔ أسس ْعٍ ايٛافسٕٚ باملس١ٜٓ ٜٓتعطٕٚ ايطدب١ٝ ٖٚٞ ي١ًٝ  عؿط، ٚمل ٜبل باملس١ٜٓ إ٫ ايكًٌٝ... ٚبعس ايطدٛ 

غبع ٚعؿطٜٔ َٓ٘ ي١ًٝ املعطاز. ٚقسّ خًل نجرل َٔ ا٭عطاب ٚناْك باملس١ٜٓ غٛم عع١ُٝ، ٚاَتٮ املػذس 

ٚدٛاْب٘، فُا َٔ ّٜٛ إ٫ ٜٚعزاز اـًل فٝ٘ نجط٠، ٚأنجطِٖ عطب دفا٠ يٝؼ شلِ زٜٔ ٫ٚ َصٖب، دًِّٗ َٔ 

ٚقَّٛا. فتسخٌ مجاع١ َِٓٗ املػذس غاغًني أططافِٗ ٜطٜسٕٚ ايك٠٬ ع٢ً ظعُِٗ، فٝكب  ٫ ٜعطف ق٠٬

أسسِٖ ًَّٝا، ثِ ٜػذس ع٢ً قسض َا ٜط٣ إَا مثإ غذسات أٚ عؿط غذسات أٚ أنجط ع٢ً سػب ْؿاط٘، 

 : سّٝا اهللثِ ٜٓكطف. ٚغايبِٗ ع٢ً ٖصا ايٛقب، َِٚٓٗ أفطاز ٜسٜٕٓٛ زٜٔ اؿل، ٚغ٬َِٗ ع٢ً ايٓيب 

قُس، ضافعني بٗا أقٛاتِٗ، فإشا ناْك اي١ًًٝ ايػابع١ ٚايعؿطٕٚ تهاٌَ سؿس ايٓاؽ، فُٔ مل ٜسخٌ 

املػذس َٔ قطٜب ايعكط قًُّا هس َٛنعا يك٠٬ املغطب ٚايعؿا٤، فٝغّل املػذس مبٔ فٝ٘، ُٜٚفتح اؿطّ 

ٌّ سػب َا ٜػٓح ي٘ إىل ايك باح، فإشا أقبح ايٓاؽ طٛاٍ ايًٌٝ، ٜٚبٝك ايٓاؽ يف شنط ٚقطا٠٤ ٚق٠٬، ن

أخص ا٭عطاب يف ايتٛزٜع، فُٝػُع شلِ سٓني نشٓني اإلبٌ يف املػذس ٚقٝاح ٚقطار ضافعني أقٛاتِٗ 

 



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة        
998 

ٚعٓسَا ظٗط ايهٛنـب املتـأيل شٟ ايـصْب يف أفـل ايػـُا٤ ايغطبـٞ تٓبـأ أٖـٌ         

 . (1)املس١ٜٓ بايطاعٕٛ ٚايفٛادع 

٣ّٛ غعٛز ايػًفٞ ٚأتباع٘ اٯثاض ايكسمي١ يف ا  يبكٝع با٭ضض ٚؾـٔ سطبـاّ  يكس غ

ــط٠ نــس ا٭نــطس١ ايفدُــ١،   ــس      َطٜ ــأَط ايػــًطإ عب ــس ب ٚيهــٔ أقُٝــك َــٔ دسٜ

 .(2) اؿُٝس ٚايػًطإ عبس اجملٝس

                                                 

ّٔ ٜٚؿفل شلِ ع٢ً دفا٥ِٗ ٚدًِٗٗ، ف٬ ٜأتٞ  بايك٠٬ ع٢ً ايٓيب  ٚا٫غتغاث١ ب٘، فرلّم قًب غاَعِٗ ٚو

ّٝاتِٗ")املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف َػا٤ شيو ايّٝٛ ست٢ ٫ ٜبك٢ باملس١ٜٓ َِٓٗ إ٫ ايكًٝ ٌ، ٚعػ٢ اهلل إٔ ٜٓفعِٗ عػٔ ْ

 (. 239 – 238ضس١ً ايعٝاؾٞ 

 .2/162ايطس١ً  (1)

ايٛنع ايصٟ ٚقًك إيٝ٘ ا٭١َ يف عبازتٗا َٚعتكساتٗا، ٚنإٔ  -َٔ خ٬ٍ َا شنطٙ برلتٕٛ  –( ٜتهح ظ٤٬ 2)

اٖس، ٚايتٛغٌ بغرل اهلل، ٚةاضغ١ ايٓاؽ يف املس١ٜٓ يٝؼ شلِ غ٣ٛ ايعهٛف ع٢ً ايكبٛض، ٚإقا١َ املؿ

عبازات ٫ ٜكبًٗا عكٌ ٫ٚ َٓطل فه٬ عٔ ايسٜٔ نُا ايؿإٔ يف ايعٜاض٠ ايطدب١ٝ، ٚغرلٖا يف املس١ٜٓ، ٖٓاى 

ٚخًفا٩ٙ ايطاؾسٕٚ، ٚفكٗا٤ ايكشاب١ َٚٔ بعسِٖ َٔ  غ٪اٍ يف غا١ٜ ايبػاط١ ٚايٛنٛح: ٌٖ نإ ايٓيب 

بٛض أٚ عهفٛا عًٝ٘ طايبني َٓٗا ايٛاغط١ َع اهلل، يهٞ ُٜطظقٛا ايتابعني أقاَٛا ٖصٙ املؿاٖس ع٢ً ايك

 ُُٜٚططٚا ُٜٚؿفٛا َٔ املطض ٚغرل شيو؟

: خرل إٕ اإلداب١ ايبػٝط١ ٚايٛانش١ أٜها: أْ٘ مل ٜهٔ ؾ٤ٞ َٔ شيو ع٢ً اإلط٬م، َٚٔ ٖٓا قاٍ 

فهطٟ ٚايتعكب املصٖيب، ايكطٕٚ قطْٞ ٖصا ثِ ايصٟ ًٜٝ٘ ثِ ايصٟ ًٜٝ٘ )ايبداضٟ َع ايفتح( إٕ اؾُٛز اي

ايبسع١، ثِ ػعًٗا َٔ قُِٝ ايسٜٔ، ست٢ ٚقًٛا  غٚإغفاٍ ايتفهرل ٚايتشكٝل دعٌ ا٭دٝاٍ املتعاقب١ تػتػٝ

 . "إْا ٚدسْا آبا٥ٓا ع٢ً أ١َ ٚإْا ع٢ً آثاضِٖ َكتسٕٚ+ ىلاإىل ؼكٝل قٛي٘ تع

 ٚد٘ ا٭عطاف ٚايتكايٝس اييت يف عكٛض اؾٌٗ ٚا٫مطاط ظٗط بعض ايعًُا٤ ايكاؿني ايكازعني باؿل يف

ٌّ َا طايب ب٘ ٖ٪٤٫ املكًشٕٛ ٖٛ ايطدٛ  إىل َعني ايٓب٠ٛ ايكايف،  أقبشك زٜٓا ُٜتكّطب ب٘ إىل اهلل، ٚد

ٚاغتبعاز َا نّسض ٖصا املعني، َٚٔ ٖ٪٤٫ ايؿٝذ: قُس بٔ عبس ايٖٛاب ضمح٘ اهلل تعاىل، ايصٟ آمل٘ ٖصٙ 

ب ايطظم ٚايٛيس ٚايؿفا٤ َٔ قاسب ايكدل، ٚقطفٛا دٓاب ايتٛسٝس املٓاظط ٚعهٛف ايٓاؽ ع٢ً ايكبٛض ٚطً

ّٛيٛا إىل تطاب يف قبٛضِٖ، ٚإ اإلْػإ يٝعذب: إٔ عاق٬ّ ٜطًب َٔ  ايععِٝ َٔ اهلل غبشاْ٘ إىل عبٝس ؼ

 َٝك اؿٝا٠!

بعس ضس٬ت٘ يف طًب ايعًِ يهٌ َٔ َه١ ٚاملس١ٜٓ ٚايعطام  –يكس أزضى ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب 

َا ٚقًك إيٝ٘ أ١َ املػًُني َٔ تطز يف اؾٌٗ ٚايؿطى، ٚعطف إٔ ايسا٤ ٜهُٔ يف أَطٜٔ:  -٭سػا٤ ٚا

 ا٭ٍٚ: نٝا  تٛسٝس اهلل ٚإفطازٙ بايعباز٠، ٚايجاْٞ: اؾُٛز ٚايتكًٝس، ٚإقفاٍ باب ا٫دتٗاز. 
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خ٬ٍ سطب٘ ع٢ً بسأ ايؿٝذ يف َؿطٚع٘ اإلق٬سٞ ايععِٝ ٚمل ٜباٍ بك٣ٛ ايؿط ٚايع٬ّ، ٚاْتؿط قٝت٘ َٔ 

بكاٜا ايٛث١ٝٓ ٚايؿطى، فأٚشٟ ٚأخطز َٔ بًسٙ ست٢ ٚدس ايُّكط٠ َٔ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز يف ايسضع١ٝ عاّ 

ٖـ، ٚبس٩ٚا يف تبًٝغ ايٓاؽ ايسع٠ٛ، ٚإظاي١ ايكبٛض َٚعاٖط ايؿطى، ٚاغتطاعك ٖصٙ ايسع٠ٛ إٔ تكٌ 1157

ٖـ، قاٍ ابٔ بؿط: ثِ إٕ اإلَاّ غعٛز ١1117 إىل اؿذاظ، سٝح زخٌ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع َه١ غٓ

بٔ عبس ايععٜع َٚٔ َع٘ زخٌ َه١ قطَّا ٚاغتٛىل عًٝٗا، ٚأعط٢ أًٖٗا ا٭َإ ٚبصٍ فٝٗا َٔ ايكسقات 

ٚايعطا٤ ٭ًٖٗا ؾ٦ٝا نجرلّا، فًُا فطغ غعٛز َٚٔ َع٘ َٔ ايطٛاف ٚايػعٞ تفّطقٛا ٜٗسَٕٛ ايكباب اييت بٓٝك 

ن١ٝ، ٚنإ يف َه١ َٔ ٖصا ايٓٛ  ؾ٤ٞ نجرل يف أغفًٗا ٚأع٬ٖا ٚٚغطٗا ع٢ً ايكبٛض ٚاملؿاٖس ايؿط

ٚبٝٛتٗا، ٚيبجٛا بهع١ عؿط َّٜٛا ِٖٚ ٜٗسَٕٛ ايكباب، ست٢ مل ٜبل يف َه١ ؾ٦ّٝا َٔ تًو املؿاٖس ٚايكباب 

 ، َهتب١ ايطٜاض اؿسٜج١، ايطٜاض(. 124 – 1/123إ٫ أعسَٖٛا ٚدعًٖٛا تطابا. )عٓٛإ اجملس 

ُٖسَك ١ٓ1220 فكس زخًك قًشّا بعس سكاض اغتُط أنجط َٔ غٓتني ٚنإ شيو يف عاّ ٚأَا املسٜ ٖـ، ٚ

مجٝع ايكباب اييت ٚنعك ع٢ً ايكبٛض ٚاملؿاٖس، َاعسا قب١ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ. )املكسض ايػابل 

تهٔ فٝٗا، ، زاض ايفاضؽ، برلٚت( يكس ض٢َ أعسا٤ ايسع٠ٛ بأَٛض مل 3/91; اؾدلتٞ، عذا٥ب اٯثاض1/137

ٚيعٌ يف ضز ايؿٝذ ع٢ً أٚي٦و املعاْسٜٔ َا ٜٛنح َعتكس ايؿٝذ ٚضّزٙ ع٢ً تًو ا٫فذلا٤ات، فكس قاٍ يف إسس٣ 

ضغا٥ً٘: "أؾٗس اهلل َٚٔ سهطْٞ َٔ امل٥٬ه١ ٚأؾٗسنِ أْٞ أعتكس َا اعتكست٘ ايفطق١ ايٓاد١ٝ أٌٖ ايػ١ٓ 

... ح بعس املٛت... ٚأَٚٔ عٛض ْبٝٓا قُس ٚاؾُاع١ َٔ اإلميإ باهلل ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ ٚضغً٘ ٚايبع

إ٫ أٌٖ ايبس  ٚايه٬ٍ...  ٚأْ٘ أٍٚ ؾافع ٚأٍٚ َؿّفع، ٫ٚ ٜٓهط ؾفاع١ ايٓيب  ٚأَٚٔ بؿفاعت٘ ايٓيب 

خامت ايٓبٝني ٚاملطغًني، ٚإٔ أفهٌ أَت٘ أبٛ بهط ايكسٜل، ثِ عُط ايفاضٚم، ثِ  ٚأَٚٔ بإٔ ْبٝٓا قُسا 

عًٞ املطتهٞ، ثِ بك١ٝ ايعؿط٠، ثِ أٌٖ بسض... ٚأتطّن٢ عٔ أَٗات امل٪َٓني املطٗطات عجُإ شٚ ايٓٛضٜٔ، ثِ 

َٔ نٌ غ٤ٛ، ٚأقّط بهطاَات ا٭ٚيٝا٤ َٚا شلِ َٔ املهاؾفات إ٫ أِْٗ ٫ ٜػتشكٕٛ َٔ سل اهلل تعاىل 

إ٫ َٔ ؾٗس ي٘ ؾ٦ّٝا، ٫ٚ ٜطًب َِٓٗ َا ٫ ٜكسض عًٝ٘ إ٫ اهلل، ٫ٚ أؾٗس ٭سس َٔ املػًُني ظ١ٓ ٫ٚ ْاض 

، ٫ٚ أنّفط أسسّا َٔ املػًُني بصْب، ٫ٚ أخطد٘ َٔ زا٥ط٠ اإلغ٬ّ... ٚأض٣ ٖذط أٌٖ ايبس  ضغٍٛ اهلل 

َٚبآٜتِٗ ست٢ ٜتٛبٛا، ٚأسهِ عًِٝٗ بايعاٖط ٚأنٌ غطا٥طِٖ إىل اهلل، ٚأعتكس إٔ نٌ قسث١ يف ايسٜٔ 

ٍٛ إٕ ايٓاؽ َٔ غتُا١٥ غ١ٓ يٝػٛا ع٢ً ؾ٤ٞ، بسع١... ٚقايٛا: إْٞ َبطٌ نتب املصاٖب ا٭ضبع١، ٚإْٞ أق

ٚإْٞ أزعٞ ا٫دتٗاز... ٚإْٞ أنّفط َٔ تّٛغٌ بايكاؿني، ٚإْٞ أنّفط ايبٛقرلٟ يكٛي٘ ٜا أنطّ اـًل، 

شلسَتٗا، ٚيٛ أقسض ع٢ً ايهعب١ ٭خصت َٝعابٗا ٚدعًك شلا  ٚإْٞ أقٍٛ يٛ أقسض ع٢ً ٖسّ قب١ ضغٍٛ اهلل 

، ٚإْٞ أْهط ظٜاض٠ قدل ايٛايسٜٔ ٚغرلُٖا، ٚإْٞ أنّفط َٔ ٜاض٠ قدل ايٓيب َٝعابا َٔ خؿب، ٚإْٞ أسطّ ظ

سًب بغرل اهلل، ٚإْٞ أنّفط ابٔ ايفاضض ٚابٔ عطبٞ، ٚإْٞ أسطم ز٥٫ٌ اـرلات ٚضٚض ايطٜاسني ٚأزّلٝ٘ 

أْ٘  ضٚض ايؿٝاطني. دٛابٞ عٔ ٖصٙ املػا٥ٌ إٔ أقٍٛ غبشاْو ٖصا بٗتإ ععِٝ، ٚقبً٘ َٔ بٗك قُسّا 

ٜػب عٝػ٢ ابٔ َطِٜ ٜٚػب ايكاؿني فتؿابٗك قًٛبِٗ بافذلا٤ ايهصب ٚقٍٛ ايعٚض.. ". )َ٪يفات ايؿٝذ 
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، َطابع 13 – 8قُس بٔ عبس ايٖٛاب، مجع ٚتكشٝح عبس ايععٜع ايطَٚٞ ٚآخطٕٚ، ايكػِ اـاَؼ/

 داَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز(.

٠، ٜٓكٌ يف نتاب٘ ضغاي١ عًُا٤ ايسع٠ٛ بعس ٖٚصا اؾدلتٞ ايعامل ا٭ظٖطٟ املٓكب، نإ َعاقطّا يًسعٛ

ُّك ب٘ ايب٣ًٛ َٔ  ّٝٓٛا فٝٗا أمت إٜهاح َعتكسِٖ َٚٓٗذِٗ ٚفٝٗا: "... فُعًّٛ َا ع زخٛشلِ إىل َه١، ٚب

سٛازخ ا٭َٛض اييت أععُٗا اإلؾطاى باهلل ٚايتّٛد٘ إىل املٛت٢ ٚغ٪اشلِ ايٓكط ع٢ً ا٭عسا٤ ٚقها٤ 

 ٜكسض عًٝٗا إ٫ ضب ا٭ضض ٚايػُاٚات ٚنصيو ايككس إيٝٗا بايٓصٚض، اؿادات، ٚتفطٜر ايهطبات اييت ٫

ٚشبح ايكطبإ، ٚا٫غتغاث١ بِٗ يف نؿب ايؿسا٥س ٚدًب ايفٛا٥س، إىل غرل شيو َٔ أْٛا  ايعباز٠ اييت ٫ 

تكًح إ٫ هلل، ٚقطف ؾ٤ٞ َٔ أْٛا  ايعباز٠ يغرل اهلل نكطف مجٝعٗا، ٭ْ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل أغ٢ٓ ا٭غٓٝا٤ 

ايؿطى، ٫ٚ ٜكبٌ َٔ ايعٌُ إ٫ َا نإ خايكا... ٚأَا َا سسخ َٔ غ٪اٍ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ َٔ ايؿفاع١  عٔ

بعس َٛتِٗ، ٚتععِٝ قبٛضِٖ ببٓا٤ ايكباب عًٝٗا، ٚإغطادٗا ٚايك٠٬ عٓسٖا، ٚاؽاشٖا أعٝازا، ٚدعٌ 

مح٢  ٚسّصض َٓٗا... ٖٚٛ  أَت٘ ايػس١ْ ٚايٓصٚض شلا فهٌ شيو َٔ سٛازخ ا٭َٛض اييت أخدل بٗا ايٓيب 

دٓاب ايتٛسٝس أععِ محا١ٜ، ٚغس نٌ ططٜل ٜ٪ّزٟ إىل ايؿطى، ف٢ٗٓ إٔ هّكل ايكدل ٚإٔ ٜب٢ٓ عًٝ٘، 

ٚأَطٙ إٔ ٫  ، ٚثبك فٝ٘ أٜها أْ٘ بعح عًٞ بٔ أبٞ طايب نُا ثبك يف قشٝح َػًِ َٔ سسٜح دابط 

ّٛاٙ، ٫ٚ دجا٫ إ٫ طُػ٘، ٚشلصا  قاٍ غرل ٚاسس َٔ ايعًُا٤ هب ٖسّ ايكباب املب١ٝٓ ٜس  قدلا َؿطفا إ٫ غ

، فٗصا ايصٟ أٚدب ا٫خت٬ف بٝٓٓا ٚبني ايٓاؽ ست٢ آٍ بِٗ ع٢ً ايكبٛض ٭ْٗا ُأّغػك ع٢ً َعك١ٝ ايطغٍٛ 

ا٭َط إىل إٔ نّفطْٚا ٚقاتًْٛا ٚاغتشًّٛا زَا٤ْا ٚأَٛايٓا، ست٢ ْكطْا اهلل عًِٝٗ ٚظفطْا بِٗ، ٖٚٛ ايصٟ 

ٚإمجا  ايػًب ايكاحل  ٘ ْٚكاتًِٗ عًٝ٘، بعسَا ْكِٝ اؿذ١ َٔ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ ْسعٛ ايٓاؽ إيٝ

َٔ ا٭١َ، ةتجًني يكٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل: "ٚقاتًِٖٛ ست٢ ٫ تهٕٛ فت١ٓ ٜٚهٕٛ ايسٜٔ نً٘ هلل"، فُٔ مل 

ٓا بايبٝٓات ٚأْعيٓا هب ايسع٠ٛ باؿذ١ ٚايبٝإ قاتًٓاٙ بايػٝب ٚايػٓإ، نُا قاٍ تعاىل: " يكس أضغًٓا ضغً

َعِٗ ايهتاب ٚاملٝعإ يٝكّٛ ايٓاؽ بايكػط ٚأْعيٓا اؿسٜس فٝ٘ بأؽ ؾسٜس َٚٓافع يًٓاؽ" ْٚسعٛ ايٓاؽ إىل 

إقا١َ ايكًٛات يف اؾُاعات ع٢ً ايٛد٘ املؿطٚ ، ٚإٜتا٤ ايعنا٠، ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ، ٚسر بٝك اهلل 

" ايصٜٔ إٕ َهٓاِٖ يف ا٭ضض أقاَٛا ايك٠٬ ٚآتٛا  اؿطاّ، ْٚأَط باملعطٚف ٢ْٗٓٚ عٔ املٓهط، نُا قاٍ:

ايعنا٠ ٚأَطٚا باملعطٚف ْٚٗٛا عٔ املٓهط ٚهلل عاقب١ ا٭َٛض" فٗصا ٖٛ ايصٟ ْعتكسٙ ْٚسٜٔ اهلل ب٘، فُٔ 

املتبعني يًػ١ٓ ٫ ػتُع  عٌُ بصيو فٗٛ أخْٛا املػًِ ي٘ َا يٓا ٚعًٝ٘ َا عًٝٓا، ْٚعتكس أٜها إٔ أ١َ قُس 

ٚأْ٘ ٫ تعاٍ طا٥ف١ َٔ أَت٘ ع٢ً اؿل َٓكٛض٠ ٫ ٜهطِٖ َٔ خصشلِ ٫ٚ َٔ خايفِٗ ست٢ ٜأتٞ  ع٢ً ن٬ي١

 أَط اهلل ِٖٚ ع٢ً شيو" 

قاٍ اؾدلتٞ َعّكبا: " إٕ نإ نصيو فٗصا َا ْسٜٔ اهلل ب٘ ٚمٔ أٜهّا، ٖٚٛ خ٬ق١ يباب ايتٛسٝس، َٚا 

بٔ ايكِٝ يف نتاب٘ إغاث١ ايًٗفإ، ٚاؿافغ عًٝٓا َٔ املاضقني ٚاملتعكبني، ٚقس بػط ايه٬ّ يف شيو ا
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املكطٜعٟ يف ػطٜس ايتٛسٝس، ٚاإلَاّ ايٝٛغٞ يف ؾطح ايهدل٣، ٚؾطح اؿهِ ٫بٔ عباز، ٚنتاب مجع 

 (. 2/591ايفها٥ٌ ٚقُع ايطشا٥ٌ، ٚنتاب َكاٜس ايؿٝطإ، ٚغرل شيو ". )عذا٥ب اٯثاض

سْٟٝٛ، ٚبني َٔ ٜعٝـ َٔ أدٌ َبسأ ٜػع٢ إىل فاضم نبرل بني َٔ ؼطن٘ ا٭غطاض ايؿدك١ٝ ٚايطُٛح اي

 ؼكٝك٘، نُا نإ اؿاٍ َع ا٭١ُ٥ آٍ غعٛز ٚت٬َٝص ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ضمحِٗ اهلل. 

قاٍ اؾدلتٞ ٚاقفّا زخٛشلِ َه١ ٚأعُاشلِ ايعع١ُٝ: "ٚيف ٖصٙ ا٭ٜاّ أٜهّا ٚقًك ا٭خباض َٔ ايسٜاض 

ني، ٚشيو يؿس٠ َا سكٌ شلِ َٔ املهاٜك١ ايؿسٜس٠ ٚقطع اؾايب اؿذاظ١ٜ مبػامل١ ايؿطٜب غايب يًٖٛابٝ

عِٓٗ َٔ نٌ ْاس١ٝ... فًِ ٜػع ايؿطٜب إ٫ َػاملتِٗ ٚايسخٍٛ يف طاعتِٗ، ٚغًٛى ططٜكتِٗ ٚأخص ايعٗس 

ع٢ً زعاتِٗ ٚنبرلِٖ بساخٌ ايهعب١، ٚأَط مبٓع املٓهطات ٚايتذاٖط بٗا، ٚؾطب ا٭ضادٌٝ بايتٓباى يف 

ايكًٛات يف اؾُاع١، ٚزفع ايعنا٠ ٚتطى يبؼ اؿطٜط،  ٢فا ٚاملط٠ٚ، ٚبامل٬ظ١َ عًاملػع٢ ٚبني ايك

ٚامُلككّبات ٚإبطاٍ املهٛؽ ٚاملعامل، ٚناْٛا خطدٛا عٔ اؿسٚز يف شيو ست٢ إٕ املٝك ٜأخصٕٚ مخػ١ 

، ٫ٚ فطاْػ١ ٚعؿط٠ عػب ساي٘، ٚإٕ مل ٜسفع أًٖ٘ ايكسض ايصٟ ٜتكّطض عًٝ٘ ف٬ ٜكسضٕٚ ع٢ً ضفع٘ ٚزفٓ٘

ٜتكطب إيٝ٘ ايغاغٌ يغػً٘ ست٢ ٜأتٝ٘ اإلشٕ ٚغرل شيو َٔ ايبس  ٚاملهٛؽ ٚاملعامل اييت أسسثٖٛا ع٢ً 

املبٝعات ٚاملؿذلٚات ع٢ً ايبا٥ع ٚاملؿذلٟ، َٚكازضات ايٓاؽ يف أَٛاشلِ ٚزٚضِٖ، فٝهٕٛ ايؿدل َٔ 

ْ٘ بإخ٤٬ ايساض ٚخطٚد٘ َٓٗا، غا٥ط ايٓاؽ دايػّا بساضٙ فُا ٜؿعط ع٢ً سني غف١ً َٓ٘ إ٫ ٚا٭عٛإ ٜأَطٚ

َّا إٔ ىطز َٓٗا مج١ً ٚتكرل َٔ  ٜٚكٛيٕٛ إٕ غٝس اؾُٝع )يكب أَرل َه١ َٔ ا٭ؾطاف( قتاز إيٝٗا فإ

أ٬َى ايؿطٜب، ٚإَا إٔ ُٜكاحل عًٝٗا مبكساض مثٓٗا أٚ أقٌ أٚ أنجط، فعاٖسٙ ع٢ً تطى شيو ٚاتبا  َا أَط 

م ايتٛسٝس هلل ٚسسٙ ٚاتبا  غ١ٓ ايطغٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ َٚا اهلل تعاىل ب٘ يف نتاب٘ ايععٜع َٔ إخ٬

نإ عًٝ٘ اـًفا٤ ايطاؾسٕٚ ٚايكشاب١ ٚايتابعٕٛ ٚا٭١ُ٥ اجملتٗسٕٚ إىل آخط ايكطٕ ايجايح، ٚتطى َا سسخ 

ا٤ يف ايٓاؽ َٔ ا٫يتذا٤ يغرل اهلل َٔ املدًٛقني ا٭سٝا٤ ٚا٭َٛات يف ايؿسا٥س ٚاملُٗات، َٚا أسسثٛٙ َٔ بٓ

ايكباب ع٢ً ايكبٛض ٚايتكاٜٚط ٚايعخاضف ٚتكبٌٝ ا٭عتاب ٚاـهٛ  ٚايتصيٌ ٚاملٓازا٠ ٚايطٛاف ٚايٓصٚض ٚايصبح 

ٚايكطبإ، ٚعٌُ ا٭عٝاز ٚاملٛاغِ شلا، ٚادتُا  أقٓاف اـ٥٬ل ٚاخت٬ط ايٓػا٤ بايطداٍ ٚباقٞ ا٭ؾٝا٤ 

 بعجك ايطغٌ إىل َكات١ً َٔ خايفٗا يٝهٕٛ اييت فٝٗا ؾطن١ املدًٛقني َع اـايل يف تٛسٝس ا٭ي١ٖٝٛ اييت

ايسٜٔ نً٘ هلل، فعاٖسٙ ع٢ً َٓع شيو نً٘، ٚع٢ً ٖسّ ايكباب املب١ٝٓ ع٢ً ايكبٛض ٚا٭نطس١، ٭ْٗا َٔ 

ا٭َٛض احملسث١ اييت مل تهٔ يف عٗسٙ بعس املٓاظط٠ َع عًُا٤ تًو ايٓاس١ٝ ٚإقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ با٭زي١ 

َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚإشعاِْٗ يصيو، فعٓس شيو أَٓك ايػبٌ، ٚغًهك ايططم  ايكطع١ٝ اييت ٫ تكبٌ ايتًٕٛ

بني َه١ ٚاملس١ٜٓ، ٚبني َه١ ٚدس٠ ٚايطا٥ب، ٚامًك ا٭غعاض، ٚنجط ٚدٛز املطعَٛات، َٚا هًب٘ 

عطبإ ايؿطم إىل اؿطَني َٔ ايغ٬ٍ ٚا٭غٓاّ ٚا٭زلإ ٚا٭عػاٍ، ست٢ بٝع ا٭ضزب َٔ اؿٓط١ بأضبع 

ٚاغتُط ايؿطٜب غايب ٜأخص ايعؿٛض َٔ ايتذاض، ٚإشا ْٛقـ يف شيو ٜكٍٛ: ٖ٪٤٫ َؿطنٕٛ ٚأْا ضٜا٫ت، 

 (. 117 – 3/116آخص َٔ املؿطنني ٫ َٔ املٛسسٜٔ!!! )عذا٥ب اٯثاض 
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يكس زخًٓا نطٜح عجُإ بٔ عفإ يف ايبكٝع،ٚزفعٓا عؿط٠ قـطٚف ــازّ   

 .(1)ايهطٜح 

 .(2)ٚايبكٝع ٜعر باملتػٛيني ٚاملتػ٫ٛت 

١ ٚاؿػـٔ ٚبعـض بـم ايعبـاؽ بؿـهٌ      يكس ػُع ايفطؽ سٍٛ قدل فاطُ

  .(3) ٖا٥ٌ ٜبهٕٛ ٜٚٓتشبٕٛ
                                                 

، ايبكٝع: ٜكع إىل ايؿطم َٔ املػذس ايٓبٟٛ، نإ ٦ًَٝا بٓبات ايغطقس، ٖٚٞ ْبت١ قطٜب١ َٔ 2/165ايطس١ً  (1)

ابٓ٘ إبطاِٖٝ  عجُإ بٔ َهعٕٛ، ثِ َزفٔ ضغٍٛ اهلل  ٍ َُٔ َزفٔ فٝ٘ َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل ايعٛغر، أٚ

ظٛاض ابٔ َهعٕٛ، فبسأ ايٓاؽ ٜكطعٕٛ ايغطقس ٜٚسفٕٓٛ َٛتاِٖ فٝ٘، قاٍ ابٔ ايٓذاض: ٚاعًِ إٔ أنجط 

ٚبايبكٝع  غ٣ٛ خسه١، فإْٗا مبه١ َسف١ْٛ، َسفٕٛ بايبكٝع، ٚنصيو مجٝع أظٚاز ايٓيب  ايكشاب١ 

غاز٠ َٔ ايتابعني َٚٔ بعسِٖ َٔ ايعٖاز ٚايعًُا٤ ٚاملؿٗٛضٜٔ إ٫ إٔ قبٛضِٖ ٫ تعطف يف َٜٛٓا ٖصا، ٚيٝؼ يف 

َٜٛٓا ٖصا َعّٝٔ إ٫ تػع١ قبٛض: قدل ايعباؽ بٔ عبس املطًب ٚعًٝ٘ طني ٚ غاز; ٚقدل اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ 

خٝ٘ عًٞ بٔ اؿػني ظٜٔ ايعابسٜٔ; ٚأبٛ دعفط قُس طايب َسفٕٛ ظاْب أَ٘ فاط١ُ، َٚع٘ يف ايكدل ابٔ أ

بٔ عًٞ بٔ ايباقط ٚأبٛٙ دعفط ايكازم، ٚايكدلإ يف قب١ نبرل٠ عاي١ٝ قسمي١ ايبٓا٤ يف أٍٚ ايبكٝع، ٚعًٝٗا 

بابإ ٜفتح أسسُٖا يف نٌ ّٜٛ يًعٜاض٠; ٚقدل قف١ٝ بٓك عبس املطًب يف تطب١ يف أٍٚ ايبكٝع; ٚقدل عكٌٝ بٔ 

ٖٚٔ  قب١ يف أٍٚ ايبكٝع َٚع٘ يف ايكدل ابٔ أخٝ٘ عبس اهلل بٔ دعفط ايطٝاض; ٚقبٛض أظٚاز ايٓيب أبٞ طايب يف 

أضبع١ قبٛض ظاٖط٠ ٫ٚ ٜعًِ ؼكٝل َا فٝٗا َٓٗٔ; ٚقدل فاط١ُ بٓك أغس أّ عًٞ بٔ أبٞ طايب يف قب١ يف آخط 

بكًٌٝ ٚسٛي٘ نٌ; ٚقدل َايو بٔ  ايبكٝع; ٚقدل عجُإ بٔ عفإ ٚعًٝ٘ قب١ عاي١ٝ ٖٚٛ قبٌ قب١ فاط١ُ بٓك أغس

أْؼ إَاّ زاض اشلذط٠ يف أٍٚ ايبكٝع ع٢ً ايططٜل، فٗصٙ ايكبٛض املؿٗٛض٠ ٚايباقٞ غبد١ ٫ ٜعطف فٝٗا قدل أسس 

(، ٚيكس شنط ابٔ دبرل َكابط بعض ايكشاب١ فأعطنك عٔ 156 – 153بعٝٓ٘. )أخباض َس١ٜٓ ايطغٍٛ 

(، قاٍ املططٟ: ٚايكب١ اييت ع٢ً قدل عًٞ 174 - ١ً173 ابٔ دبرلشنطٖا ٭ْ٘ مل ٜطٌ املكاّ يف املس١ٜٓ، ضس

بٔ اؿػني ظٜٔ ايعابسٜٔ ٚابٓ٘ ايباقط ٚابٓ٘ دعفط ايكازم قب١ عاي١ٝ ايبٓا٤ بٓاٖا اـًٝف١ ايٓاقط أبٛ ايعباؽ 

بٓاٖا أغا١َ بٔ غٓإ ايك٬سٞ أسس أَطا٤  أمحس بٔ املػته٤ٞ; ٚقب١ عاي١ٝ ع٢ً قدل عجُإ بٔ عفإ 

ح ايسٜٔ ٜٛغب بٔ أٜٛب غ١ٓ إسس٣ ٚغتُا١٥; ٚقدل إزلاعٌٝ بٔ دعفط ايكازم يف َؿٗس نبرل َبٝض ق٬

 – 200; ٚاْعط ؼكٝل ايٓكط٠ 44 – 43بٓاٙ بعض ًَٛى َكط ايعبٝسٜني. )ايتعطٜب  غطبٞ قب١ ايعباؽ 

 (. 98- 87اؾٞ ; املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايع645ٝ – 642; زضض ايفٛا٥س 921 – 3/883; ٚفا٤ ايٛفا٤ 210

 .2/168ايطس١ً  (2)

، قاٍ ايعٝاؾٞ: ملا قسّ ضنب أٌٖ ايعطام ٚنإ أغًبِٗ ؾٝع١ بٌ نًِٗ، ٚناْٛا 170-2/169ايطس١ً  (3)

ُٜهجطٕٚ ظٜاض٠ َؿٗس إزلاعٌٝ بٔ دعفط ايكازم، ٚناْٛا ٜأتٕٛ إيٝ٘ أفٛادا قًُّا ٜٓكطع ظا٥طِٖ َٓ٘ أٜاّ 

، ٚعًِ َا ناْٛا عًٝ٘ َٔ  ١ُ٥ َٔ أٌٖ ايبٝك ٚأغ٬فِٗ ٚأ٫ٚزِٖإقاَتِٗ باملس١ٜٓ... َٚٔ َعًِ أسٛاٍ ا٭
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ــا      المدينة األمن في ــاض٠ ؾــٗسا٤ َعطنــ١ أســس ضنبٓ ــا عًــ٢ ظٜ سُٝٓــا ععَٓ

ــا ٚت ـــٓــشــًــػــمحرلْـ ــاتــ ــهانني  ا باملػسغـ ، (1) ٚايػـ

يف املٓـــاطل احملٝطـــ١   نـــإ ايكًـــل ايعـــاّ ٜـــعزاز بػـــبب عـــسّ اغـــتكطاض ا٭ٚنـــا  

ٜٚكــسض  ،(3) ٚا٭ساَــس٠ بــًٝيت اؿــٛاظّيكــس ؾــبك ســطب ٖا٥ًــ١ َــابني ق، (2)باملسٜٓــ١

َكاتــٌ ٖٚــِ اْتشــاضٜٕٛ  700ٚاؿــٛاظّ  ٫ف َكاتــٌ،آ 4-3عــسز ا٭ساَــس٠ َــابني 

 ٜكاتًٕٛ قتاٍ املتٗٛض ايٝا٥ؼ.

ّٛم عـــسزّا ِّٖٚ املتفـــ ،ؼك قٝـــاز٠ ؾـــٝدُٝٗا ٚيكـــس اْكهـــٛا عًـــ٢ دٓـــاسٞ عـــس

ُٖا ٚغـبب اؿـطب ٜعـٛز إىل خـ٬ف بـني ضدًـني أسـس        عًـٞ،  ٞايسَٜٛني عباؽ ٚأبـ 

 .ساظَٞ ٚاٯخط أمحسٟ

ُٜــ اغــتُطت اؿــطب يبهــع١ أٜــاّ، ٟ يف اؾبــاٍ ٚ َسٚنــإ قــٛت إطــ٬م ايٓــاض 

َُٗتادني ٖٝادّا نٌ  ،ؾسٜسّا ُٜٚػُع بٛنٛح يف املس١ٜٓ،يكس ضأٜك ايبسٚ يف املس١ٜٓ 

تّٛقب ايكتـاٍ بعـسَا فكـس     ٚاسس وٌُ غ٬س٘ ٜٚطٜس إٔ ٜؿذلى يف ٖصٙ املعطن١،

 .(4)اؾاْبإ عؿط٠ ضداٍ 

                                                 

تععِٝ ايػ١ٓ، ٚٚفٛض ايعًِ ٚتععِٝ أقشاب دّسِٖ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ َعًِ بطا٠٤ غاستِٗ َٔ نصب ٖ٪٤٫ 

يف  ٚافذلا٥ِٗ عًِٝٗ، أسازٜح َا أْعٍ اهلل بٗا َٔ غًطإ، ٫ٚ دا٤ بٗا يف غ١ٓ ْبٝ٘ َٔ بٝإ. )املس١ٜٓ املٓٛض٠

 (. 96 – 95ضس١ً ايعٝاؾٞ 

، قاٍ ايعٝاؾٞ ٖٚٛ ٜتشّسخ عٔ ايطدب١ٝ: " ٚخطز ايعػهط ؿطاغ١ ايططقات َٔ املس١ٜٓ اىل 2/125ايطس١ً  (1)

 (. 239أسس " )املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ 

 .2/121ايطس١ً  (2)

 كفطا٤ سٝح ايططٜل إىل َه١. ( ٖاتإ ايكبًٝتإ دع٤ َٔ ايكب١ًٝ ا٭ّ قب١ًٝ سطب. َٚػانِٓٗ ٚازٟ اي3)

، ٖصا ٖٛ ساٍ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ َٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجاْٞ اشلذطٟ، ٚمل ٜػتطع ا٭ؾطاف سهاّ 2/162ايطس١ً  (4)

اييت َه١ ٚاملس١ٜٓ إٔ ٜبػطٛا ا٭َٔ خاضز سسٚز َه١ ٚاملس١ٜٓ، ست٢ قّٝض اهلل شلصٙ ايب٬ز ا٭غط٠ ايػعٛز١ٜ 

ٖٛاب ٚأقبح ٖٓاى ٖسف ٜػعٕٛ إيٝ٘، ٖٚٛ إقا١َ ؾعا٥ط اهلل يف ا٭ضض، زع٠ٛ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايآظضت 

ِّ ٚميّس ْعُ٘. ِّ ايب٬ز ٚهلل اؿُس ا٭َٔ ٚاإلميإ ٚضغس ايعٝـ. أغأٍ اهلل إٔ ٜت   فشّكل اهلل شلِ َا ٜكبٕٛ إيٝ٘ فع
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يكس ٚنعك ٖصٙ املعطن١ ايـيت زاضت بـني اؿـٛاظّ ٚا٭ساَـس٠ ْٗاٜـ١ ٭ٟ تـٛإ       

    ٟ يكـس َأيكـ٢ ايٛنـع ا٭َـم      ،قتٌُ ملٛاق١ً ضسًيت إىل َػـكط نُـا نٓـك أْـٛ

ــ٘ ايكـــعاب   عًـــ٢ نـــٌ ؾـــ٤ٞ، ستـــ٢  ٬٘يـــعب أقـــبح ايٛقـــٍٛ إىل خٝـــدل تهتٓفـ

 .(1) ٚاملداطط٠

َُكطضّا املٛافـل يـٮٍٚ   )شٟ ايكعـس٠   27إٔ تٓطًل قافًـ١ اؿـر ايؿـاَٞ يف     نإ 

ٚإٔ أيتشـل   ،َٔ غبتُدل( ٚقس نٓك أْٟٛ إٔ أَهح يف املس١ٜٓ ستـ٢ آخـط ؿعـ١   

ايـيت تغـازض    -ٚغـطع١ غـرلٖا    زّلٝـك بـصيو ـّفـ١ محٛيتٗـا،     –بايكاف١ً ايطّٝـاض٠  

أٟ بعـس ٜـَٛني َـٔ ضسٝـٌ قافًـ١ اؿـر        املس١ٜٓ عاز٠ يف ايٝـّٛ ايجـاْٞ َـٔ شٟ اؿذـ١    

 .(2) ايؿاَٞ

إىل  ٚيٝؼ َٔ غبٌٝ يًػفط ض يغط َ٪ّزاٙ أْ٘ يٝؼ ٖٓاى قاف١ً طٝاض٠،ٚفذأ٠ ثا

َه١ إ٫ َع ايكاف١ً ايسَؿك١ٝ،أٚ ٜٓتعطٚا قاف١ً ايطنب ٖٚٞ قاف١ً مجاٍ ٜتشـّتِ  

ٚتػــًو ٖــصٙ ايكافًــ١ ططٜــل اـــبط  ; عًــ٢ املًتشــل بٗــا إٔ ٫ وُــٌ غــ٣ٛ خطدٝــ٘

 .ٚتكٌ إىل َه١ يف ايّٝٛ اـاَؼ

ظٜـس بايفؿـٌ َـع ايؿـٝذ غـعس عـٛز٠ ٭ْـ٘ ٜطايـب          يكس با٤ت قا٫ٚت ايؿطٜب

 .(3)ّٖٚسز بكتٌ نٌ َٔ ميط يف زٜاضٙ  بايّؿٝد١ َط٠ أخط٣،

                                                 

 .163-2/162ايطس١ً  (1)

 .2/175ايطس١ً (2)

ٜطفع إ٫ بتٛب١، يكس أًُٖك ايسٍٚ املتعاقب١ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ َٚٓٗا ، ٫ ٜٓعٍ ب٤٬ إ٫ بصْب ٫ٚ 2/175ايطس١ً  (3)

ب٬ز اؿذاظ، ٚاْؿغًك ايػًطات احمل١ًٝ بايتكاتٌ ع٢ً ايفتات املطغٌ َٔ تًو ايسٍٚ، ٚمل تتذاٚظ ُُِٖٗ 

سهِ َا ٖٛ خاضز ْطام َه١ ٚاملس١ٜٓ، ٚدعًٛا ايٓاؽ خاضز املسٜٓتني املكّسغتني ٜأنٌ بعهِٗ بعها، 

أٚي٦و احملطَٕٚٛ ع٢ً َكاحل ايسٍٚ اؿان١ُ، ٚمّلا نإ اؾٌٗ فاؾٝا ظٔ أٚي٦و إٔ ٖ٪٤٫  َفتػًّط

ُِّٗ غًب َا ميهٔاؿذاز دع٤ّ َٔ ايسٚي١،  نُا ، غًب٘ َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ ب٬ز ايطخا٤ ٚايجطا٤ فهإ ٖ

زٜاض ٖا َبًغا َعًَٛا َٔ  يفعفغ اؿذاز  يهٌ قب١ًٝ تكّٛ ايعجُا١ْٝ قس سّسزت املًُٛن١ٝ َٚٔ بعسٖا إٔ ايسٚي١
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ٚمل ٜعـس أَــاّ اؿذــاز إ٫ ايػــفط عــٔ ططٜــل ايــسضب ايؿــطقٞ ٚيــٝؼ فٝــ٘ َــا٤ ملــس٠  

 :ٖٞٚ ،ٖٓاى أضبع ططم ت٪زٟ َٔ املس١ٜٓ إىل َه١ ،ث٬ث١ أٜاّ

 .(1) ايسضب ايػًطاْٞ ايصٟ ٜتبع ايػاسٌ -1

 ،ايططٜل اؾبًٞ ٖٚٛ ططٜل ٜتذٓب٘ احملٌُ ٚايكٛافٌ بػبب ةطاتـ٘ ايـٛعط٠   -2

 .(2) ٚميط بكطب دبٌ قبح

ٚفٝــ٘ بعــض  ٥٬َــِ يكٛافــٌ اؾُــاٍ، ايططٜــل املػــ٢ُ ططٜــل ٚازٟ ايكــط٣،  -3

)يعًـٗا قبًٝـ١    (3) ٚميط عدل قب١ًٝ بـم عـاَط   ،٫ٚ تسفع ايكٛافٌ ؾ٦ّٝا ايكط٣،

                                                 

املاٍ، فٝهٕٛ يف بعض ايػٓني ت٬عب َٔ قبٌ أَرل اؿر َٚعاْٚٝ٘، فتٓتفض ايكب١ًٝ ٚتكّٛ بكطع ايططٜل 

; َطآ٠ 451 – 496، زضض ايفٛا٥س ٟنُا سسخ َع أَرل قب١ًٝ ا٭ساَس٠ ٖصا. )اْعط ملعٜس َٔ اإلٜهاح: اؾع ٜط

 (. 360 – 2/37اؿطَني 

، َعذِ 3/154ا٤ ع٢ً ٖصا ايططٜل يف ايكطٕٚ اإلغ١َٝ٬ ا٭ٚىل َٓٗا: ططٜل احملّذ١ )ابٔ غعس ( أطًل عس٠ أزل1)

(; ٚايططٜل ا٭ععِ)ايبهطٟ، َعذِ َا اغتعذِ 2/746ٚططٜل اؾاز٠ )َعذِ ايبًسإ  (1/833ايبًسإ 

ِ ايططٜل (، َٚٔ امل٬سغ إٔ ٖصٙ املكازض مل تصنط اغ2/746(; ٚايططٜل املعتسي١ )َعذِ ايبًسإ 1256

اْٞ ايصٟ دا٤ َتأخطا َع يكب غًطإ املُايٝو، َٚٔ بعسِٖ غ٬طني ايعجُاْٝني، َٚٓاظٍ ٖصا ايططٜل: ايػًط

 -بطٔ َّط  –عػفإ  –قسٜس  –اؾشف١  –ا٭بٛا٤  –ايػُِّكٝا٤  –ايطٜٚج١  –ايّطٚسا٤  –ايػّٝاي١  –املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

; ابٔ خطزاشب١، املػايو 178 – 177ا٭ع٬م ايٓفٝػ١  ; ابٔ ضغت٘،314 – 312َه١. )ايٝعكٛبٞ، ايبًسإ 

; ايبهطٟ، َعذِ 27; ا٫قطدطٟ، َػايو املُايو 80; قسا١َ بٔ دعفط، اـطاز 131 – 130ٚاملُايو 

  (.206 - 2/199; َطآ٠ اؿطَني 142 – 1/141; ايؿطٜب ا٫زضٜػٞ، ْع١ٖ املؿتام 956 – 954َااغتعذِ 

ٜل ايكاس١: ٜٚبسأ َٔ ضابغ أٚ َػتٛض٠، ٜٚكطع دبٌ ايغاٜط إىل ايؿُاٍ ٖٚٛ أقٌ ( ٖٚٛ ططٜل ايغاٜط ٜٚعطف بطط2)

ٖصٙ ايططم َػاف١، فإشا ٚقٌ املػافط اىل ايغاٜط قعس عكب١ عاي١ٝ تؿطف ع٢ً ٖا١ٜٚ عُٝك١، ططٜكٗا نٝل 

دسا عٝح ٫ ٜػع إ٫ زاّب١ زاّب١، ٖٚصا ايططٜل خطط يف قعٛزٙ ٖٚبٛط٘ ٚخكٛقا ع٢ً ايطناب، َٚػاف١ 

ايكعٛز اىل ظٗط ايعكب١ غك غاعات، ٜٚػهٔ ايغاٜط َٚٓشسضات٘ ايًٗب١ َٚػطٚح، ٜٚػ٢ُ بايططٜل املسْٞ، 

٫ٕ أٌٖ املس١ٜٓ يف سّذِٗ ٜػتػًْٗٛ٘ يكطب٘، ٚنصيو أٌٖ َه١ يف ظٜاض٠ املس١ٜٓ عٓس ايطدب١ٝ. )ايبتْٓٛٞ، 

 (. 8; عًٞ بٔ َٛغ٢، ٚقب املس١ٜٓ املٓٛض٠ 212 – 211ايطس١ً اؿذاظ١ٜ 

ٜٚػ٢ُ بايططٜل ايفطعٞ: ٜٚبسأ َٔ ضابغ َّتذٗا إىل ايؿُاٍ ايؿطقٞ، ٚميط عدل احملطات اٯت١ٝ: ٚازٟ سطؾإ، ( 3)

ْكط ايغاض: ٖٚٛ قذط نّٝل َٓشسض دط َع٘ اؾُاٍ مج٬ مج٬ ٜٚػهٓ٘ بٓٛ غامل، ب٦ط ضنٛإ، ب٦ط أبٛ 
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 طب(.بم عُطٚ ِٖٚ َٔ أندل أفط  قب١ًٝ س

4-   ٘ ٜٚعـٛز ؾٗـٛز ايػـٝس٠ ظبٝـس٠ اَـطأ٠       ،(1) ايسضب ايؿطقٞ ٖٚٛ ايـصٟ غـًهت

 .(2) اـًٝف١ ايعباغٞ ٖاضٕٚ ايطؾٝس

 

 

 

 

                                                 

يغسٜط، ٚازٟ املعّعِ، ب٦ط املاؾٞ نبا  أٚ أّ نبا  ٜػهٓٗا بٓٛ عٛف، ٚازٟ ايطّٜإ ٜٚػهٓ٘ بٓٛ عُطٚ، ا

  (.8; ٚقب املس١ٜٓ املٓٛض٠ 211 – 210)سٝح ًٜتكٞ َع ططٜل ايغاٜط(، آباض عًٞ، املس١ٜٓ. )املكسض ايػابل 

، ايططٜل ايؿطقٞ: ىطز َٔ َه١ باب املع٬ٙ ٜٚتذ٘ إىل ايبّٝان١ّٝ ثِ ٜػرل يف ططٜل سلاٍ 2/181ايطس١ً  (1)

ط عدل احملطات اٯت١ٝ: ب٦ط ايدلٚز، ٚازٟ ايًُٕٝٛ، اؿفاٜط، بطن١ زلط٠، ططٜل ٢َٓ ٜٚتذ٘ إىل ايؿطم ٚمي

بطن١ املػًح، اؿبٝط، قف١ٓٝ، ايػٜٛطق١ٝ، اؿذط١ٜ، ُغطاب١، ايغسٜط)اـٓل(، غٝس ايؿٗسا٤ محع٠، 

 (. 213 – 212; ايطس١ً اؿذاظ١ٜ 382 – 1/369املس١ٜٓ املٓٛض٠)َطآ٠ اؿطَني 

ُّطت ططٜل اؿاز  –ضمحٗا اهلل تعاىل  –س٠ ظبٝس٠ ( مل تعٌُ ٖصا ايططٜل ايػ2ٝ) ٚيهٔ ٖصٙ ايػٝس٠ اؾ١ًًٝ قس ع

; ؼكٝل: عبس 93 – 88ايعطاقٞ، ٚايصٟ ٜتكاطع َع ٖصا ايططٜل يف قف١ٓٝ ٚايػٜٛطق١ٝ. )ٚنٝع، املٓاغو 

 ٖـ(. 2/1401اهلل ايٖٛٝيب، َطبٛعات زاض ايُٝا١َ، ايطٜاض، ط


