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 المدينة المنورة في رحلة العبدري
 ٖـ688عاّ  (( ايسح١ً املػسب١ٝ ))املشُا٠ : 

 ي٢ًٝ سعٝد سًِٜٛ اجلٗين
 حماضس٠ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات باملد١ٜٓ املٓٛز٠

مل تٓكطع َٛانب ايطساي١ املػاضب١ عٔ اسبطَني ايؿطٜؿني يف 

 َٔ قًٌٝ غري عسزًا يٓا خَّؿٛا ٚقس . املٓٛض٠ ٚاملس١ٜٓ املهط١َ َه١

املسْٚات اييت تػذٌ تؿاقٌٝ ضسالتِٗ . ٚتتبأٜ تًو املسْٚات تبعًا يتباأٜ ٚدٗاات   

ٚتبااأٜ ادٖااساف اياايت زؾعااتِٗ ين ايتااسٜٚٔ . ؾُاآِٗ َاأ قكااس      ، ْعااط حقااشابٗا  

تػذٌٝ تؿاقٌٝ ضسًت٘ َٚا َطَّ ب٘ َٓص غازض زٜاضٙ ٚست٢ عاز ييٝٗا ; َِٚٓٗ َٔ زٕٚ 

 ًت٘ ; َِٚٓٗ َٔ ٚقـ حسٛاٍ ايٓاؽ ٚاملسٕ اييت َط بٗا .َا تًكاٙ َٔ عًِ حثٓا٤ ضس

ؾُٝا ًٜٞ غٓػتذًٞ قٛض٠ دسٜس٠ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠ نُا ضقسٖا حسس ايطساي١ 

 املػاضب١ خالٍ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ . حَا ايطساي١ ؾٗٛ :

ضبُااس باأ ضبُااس باأ عًااٞ باأ ح ااس ، حباٛا عبااس ا  اسبٝشااٞ ايعبااسضٟ ،            

٘ . حقاً٘ َاأ بًٓػا١ٝ . ْٚػابت٘ ين بال عباس ايااساض .       قااسب ايطسًا١ املعطٚؾا١ با ا    

ٖاا ، ؾاسخٌ   688نإ َٔ غهإ بًس٠ ساس١ يف املػاط  ; تٛد٘ا َٓٗاا ساداًا عااّ      

ْؼ ٚايكاريٚإ    َٚاط باسغاهٓسض١ٜ يف شٖاب٘ا ٚيٜاب٘ا . ٚياٝؼ يف املكاازض        ،باد١ ٚتٛا

     ٛ ١ٜ شنط يػ١ٓ ٚؾات٘ . ْؿط ؾاضبْٛٛ َكتطؿات َأ نتاا  ضسًت٘ا يف ا ًا١ ادغاٝ

َٔ اسبًك١ اشباَػ١ . ٚنإ ايعبسضٟ قس باسح بتكٝٝاسٖا يف تًُػاإ ايايت ضساٌ       4ز

ٖا ، ثِا عااز ييٝٗاا يف قطٜك٘ا بعاس اسبار ، ٚاغاتكط        689َٓٗا يف ضبٝع ادٍٚ َٔ عاّ 

 . (1)يف بًسٙ ; سٝح حظبع ايطس١ً . ٚي٘ ْعِ سػٔ اؾتًُت ايطس١ً ع٢ً نجري َٓ٘

                                                                 

 . 7/32اْظس : األعالّ  (1)
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ايكط  َٔ َس١ٜٓ ايكٜٛط٠ غازض ايعبسضٟ بًست٘ ساس١ ; ايٛاقع١ ب

 شٟ َٔ ٚايعؿطٜٔ اشباَؼ ايّٝٛ يف ; ادقًػٞ احملٝط ؾاق٧ ع٢ً

، ٖا ، قاقسًا َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ ; دزا٤ ؾطٜض١ اسبر 886ايكعس٠ عاّ 

ي٘          ثِ ظٜاض٠ اسبطّ ايٓبٟٛ ايؿاطٜـ . ٚقاس باسح يف نتابا١ تؿاقاٌٝ ضسًت٘ا عٓاس ٚقٛا

ع اباأ دابري يف حٕ نًُٝٗااا قااس زْٚااا ضسًتُٝٗااا    ين تًُػاإ . ٜٚؿاااى ايعبااسضٟ َاا  

 ٖٛ اسباٍ َع ايػبيت . اتسًٜٚٓا َباؾطًا يف ٚقتٗا ٚيٝؼ بعس اْتٗا٥ٗا نُ

َط ايعبسضٟ خالهلُا ٚحقاّ يف عاسز َأ املاسٕ    ، اغتُطت ايطس١ً قطاب١ عاَني 

ض٠ : تًُػاإ ، ازبعا٥اط ،      ٚاسبٛاضط َٓٗا يضاؾ١ ين َه١ املهط١َ ٚاملسٜٓا١ املٓٛا

ٌ  ، ايكااٖط٠  ، اسغاهٓسض١ٜ  ، بطقا١  ، قاطابًؼ  ، تْٛؼ ، ١ٓٝقػٓط ايكاسؽ ،   ، اشبًٝا

 ؾاؽ اييت اْطًل َٓٗا عا٥سًا ين بًست٘ ساس١ .

َٔ يف ضسًت٘ بتشسٜس َاس٠ بكا٥٘ا يف ناٌ َسٜٓا١ حٚ      ٚيألغـ ؾإٕ ايعبسضٟ مل ُٜع

ٔ املسٕ ٚاسبٛاضط ايػابك١ ذبسٜسًا زقٝكاً َٓتعُاً . ٚحبػب َا تهؿـ  ساضط٠ َ

ٖٚااصا َااا ٜؿااري ييٝا٘ا يؾاااض٠    ، ايطسًاا١ ؾإْا٘ا قااس حقاااّ ؾااا٠ قًٜٛاا١ يف تًُػااإ      عٓا٘ا

(1)َػازضتٗا عٓس ٚاضش١
يف شٖاب٘ا ٚيٜاب٘ا    بُٗاا  َاط  ٕاايًت ٚايكاٖط٠ تْٛؼ ٚنصيو ، 

ٚشياو َاا اضاططٙ يًبكاا٤     ، ، ٚنإ عٓس َطٚضٙ بايكاٖط٠ يف قطٜل عٛزت٘ا َطٜضاًا   

١ٜ اياايت ٜٓتٗااٞ ٖااصا ازبااع٤ َاأ    ، ٚحخااريًا اسغااهٓسض  (2)ؾٝٗااا ستاا٢  اثااٌ يًؿااؿا٤  

 . (3)ايطس١ً بٛقٛي٘ هلا

اختط ايعبسضٟ يٓؿػ٘ يف نتاب١ ضسًت٘ َٓٗذًا قاضًَا ٜاطّٚ ْكاٌ َاا ٜكاازؾ٘     

َأ غاري    ))شياو املآٗر عًا٢ املالسعا١      بال قاف ايبًسإ ٚحسٛاٍ حًٖٗا . ٚقس َٔ حٚ

ٜض ، ٚت تكبااٝض سػاأ ٚت ذبػااني قبااٝض    َِٜشااس  (4)(( تٛضٜاا١ ٚت تًاٛا ايعبااسضٟ عاأ  . ٚمل 

َٓٗذ٘ ٖصا قٛاٍ ضسًت٘ ، ٚمل خيرب ؾٝٗاا يت عُاا ض ٙ ؾعااًل ، ْٚان٣ بٓؿػ٘ا عأ حٕ       

، َٔ مل ٜؿاٖس ايؿ٤ٞ ٜكعب عًٝ٘ ٚقؿ٘  ))عُا مل ٜطٙ عٝاًْا ; دٕ  خيرب حٚ ٜكـ

 نُا ٜصنط يف ايطس١ً ْؿػٗا . (5)(( ٚقٌ َا ٜػًِ ؾٝ٘ َٔ ايػًط
                                                                 

 . 24اْظس : ايسح١ً  (1)

 . 234،  128ظس : ايسح١ً اْ (2)

 . 235اْظس : ايسح١ً  (3)

 . 1ايسح١ً  (4)

 . 158ايسح١ً  (5)
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بعاقؿا١ زٜٓٝاا١   -ٚايػابيت   َجً٘ا يف شياو َجاٌ ابأ دابري      -ٜؿاٝ  ايعباسضٟ   

يش ت ٜكباٌ يت َاا    ;تتبس٣ َٔ خالٍ تؿاقٌٝ ضسًت٘ا   ، َٓبعٗا ؾُٗ٘ ايكشٝض يًسٜٔ

نإ ي٘ غٓس َٔ ايكط ٕ حٚ ايػا١ٓ ، ٚمُاٌ عًا٢ اتعتكاازات ايؿاغاس٠ ٚحتباعٗاا .       

       ٍ ض اياصٟ اختبان ؾٝ٘ا ايطغٛا ٚضؾٝك٘ا   َٚٔ حَج١ً شيو َا حٚضزٙ عٓس ٚقؿ٘ يػااض ثٛا

 عٓ٘ عٓس اهلذط٠ ; يش نإ ي٘ َسخالٕ حسسُٖا ضٝل حقٌ َٔ حبٛ بهط ضضٞ ا 

ؾربٜٔ . ٚقس شاع بني املهٝني حٕ َٔ مل ٜػتطع ايسخٍٛ َٔ ٖصا املسخٌ نإ ابٔ 

 . (1)ظ٢ْ ، ٖٚصا َا ضؾض٘ ايعبسضٟ بؿس٠ ٚٚقؿ٘ باملعتكس ايؿاغس

ٚتؿاٞ ايطسًاا١ يف َٛاضاع نااجري٠ َٓٗاا زااا ٜتُٝااع ب٘ا ايعبااسضٟ َأ ضقاا١ قبااع         

يف اختٝاضٙ يًهًُات املبٗذ١ يف ٚقؿ٘ ملا ميط ب٘ َٔ َسٕ ; ؾتًُػاإ َاجاًل   تتذ٢ً 

ٚحًٖاااٗا شٚٚ يٝاْااا١ ٚت بااانؽ    …َسٜٓااا١ نااابري٠ غااا١ًٝٗ دبًٝااا١ ،  ًٝااا١ املٓعاااط     ))

. نُا تتبس٣ ضقا١ قبع٘ا يف اؾاتٝاق٘ دٚتزٙ ٚسٓٝٓ٘ا هلِا ٚتاصنطِٖ        (2)(( بنخالقِٗ

كريٚإ َااجاًل ، ٜاآعِ قكااٝس٠   يف نااجري َاأ املٛاضااع ٚاملٛاقااـ ، ؾعٓااس سًٛيا٘ا باااي     

 تؿٝ  بنب٠ٛ سا١ْٝ َؿؿك١ ٜكٍٛ يف بع  حبٝاتٗا :

 س حــــــــؿـــــٞــــــــــأصخ مسعــًا أٚصٝو ٜا بين      ٚصــ١ٝ ٚايـــــــد ب

ٞــجس٣ ايكدز املـتٝح يٓا ببٝ ـو عًـ  ٔ      قـــضـــــــا٤ جـا٤ َٔ ًَـ

 ٞــٚأشـجـت باألس٢ قًيب اخلـًـِ ؾــــــؤادٟ      ـــــٚقـد ؾـتت ْٛان

انتػبت ايطس١ً َٔ ْاس١ٝ حخط٣ قبػ١ ع١ًُٝ ْاقس٠ ، يش نإ حٍٚ َا اٖتِ 

ب٘ ايعباسضٟ بعاس ٚقاؿ٘ دٟ َسٜٓا١ حٚ ساضاط٠ مياط بٗاا تتباع اسبٝاا٠ ايعًُٝا١ ؾٝٗاا .            

ٚاسبكٝك١ حْ٘ مل ٜطَض عٔ اسبٝا٠ ايع١ًُٝ يف نجري َٔ املسٕ ايايت َاط بٗاا ، سٝاح     

ضاٝاع ايعًاِا ٚتااسٖٛضٙ ؾٝٗاا ; ٚيٕ نااإ ميٝااع باني ؾٝٓاا١ ٚحخااط٣        ظاٌ ٜتنغااـ عًاا٢  

حؾطازًا يف بع  املسٕ بعًُِٗا ، ٜٚاصنط َاا تًكااٙ عًا٢ حٜاسِٜٗ . ٚمل ٜآُر َأ ْكاسٙ          

 . (3)اسباز يًشٝا٠ ايع١ًُٝ عسا تْٛؼ اييت حقاٍ َسسٗا َٚسح ساٍ ايعًِ ؾٝٗا

عبااسضٟ ٖٚاٛا  ٚت ْػاتطٝع حٕ ْااطؾ  ٖااصا املٓشا٢ ايٓكااسٟ اسباااز اياصٟ عباااٙ اي     

حٚهلا : حْ٘ اْطًل ؾٝ٘ َٔ ; ٜتتبع حسٛاٍ ايعًِ ٚايعًُا٤ ؾُٝا َط ب٘ َٔ َسٕ دغبا  
                                                                 

 . 186اْظس : ايسح١ً  (1)

 . 11ايسح١ً  (2)

 . 132،  100،  32،  27،  13اْظس : ايسح١ً  (3)
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١ْٝ قازق١ غع٢ قاسبٗا ين ايتٓبٝ٘ ٚيؿت ايٓعط بعٝسًا عٔ حٟ َآض  ؾدك١ٝ حٚ 

 -يف ٚد٘ا َأ ٚدٖٛ٘ا     -غطٚض حٚ تعكب حع٢ُ . ثاْٝٗا : حٕ شيو املٓش٢ ٜؿاري  

ض        ين ْؿااؼ تٗذااؼ بايهُاااٍ ، ٚت ت   طضاا٢ بنقااٌ َٓا٘ا ; ؾكااس نااإ ٜكااٝؼ ادَاٛا

ضٙ ت نُااا نااإ يف         ٕ نُااا ٜتكٛا زكاٜٝػ٘ا ٖاٛا ، ٚناإ ٜطٜااس يًعااامل حٕ ٜهٛا

، ٖٚصٙ َجاي١ٝ قس ت ْكبًٗا بػاٗٛي١ يهٓٓاا ت كًاو هلاا      (1)ايٛاقع ; ٚيصا نجط ْكسٙ

يت اتسااّ . ٚ خطٖا : َا  تع ب٘ ايطساي١ َٔ َعطؾ١ ٚاغع١ دبًات عارب قاؿشات    

ؾُٝا حٚضزٙ َأ َٓاقؿاات عًُٝا١ يف ايؿك٘ا ٚاسباسٜح ٚايتؿػاري ٚازبػطاؾٝاا         ايطس١ً

ٚايتاااضٜذ ٚايًػاا١ ٚايَعااطٚض . ٚ ااا ٜااسٍ عًاا٢ غااع١ عًاِا ايعبااسضٟ ٚاقالعا٘ا نجااط٠       

ايهتاب ايايت ٜؿاري ييٝٗاا ٜٚٓكاٌ عٓٗاا ٜٚطداع ييٝٗاا يف َعاطض ضزٙ حٚ تعًٝك٘ا عًاا٢           

ا٤ن ناإ َتعًكاًا بايؿكا٘ا حٚ اسباسٜح حٚ ا       ع َاا ، غاٛا يتؿػاري حٚ ازبػطاؾٝااا حٚ  َٛضٛا

ايتاضٜذ حٚ ايًػ١ . َٚٔ تًو ايهتب : َٓاٌٖ اسبر يٓاقط ايسٜٔ بٔ املٓري ، ادَجااٍ  

ايهآَاا١ يف ايكااط ٕ يًشػاأ باأ ايؿضاااٌ ، ايػااري٠ تباأ يغااشام . ٚمل ٜهتاااـ         

ايطساي١ بايٓكٌ عٔ تًو ايهتب ، بٌ نإ ميشل ٜٚكشض َا قاس ٜاطز ؾٝٗاا َأ     

 حخطا٤ ٚحخباض .

ايعبااسضٟ اُاهلااا ٚغاٗٛي١ حيؿاظٗااا ٚيٕ نااإ ٜػااتدسّ يف بعاا      تتُٝاع يػاا١  

اَٝؼ ٚاملعاادِ َجاٌ : املَٛاا٠ ، اياسٚ ،         ع ين ايكٛا ادسٝإ حيؿاظًا ذبتااز ين ايطدٛا

. ٚقس غع٢ ايطساي١ ين ايتعبري عٔ حؾهاضٙ بنٜػط قٛض٠  ه١ٓ ، ٚبسا (2)ايؿسؾس

  ٘ ـ  َٝااااًت ين ايػاااذع ; ٚيٕ ناااإ غاااذع ًت غاااري َته َّااا . َٚااااٍ   طٚت َؿاااط َكبااٛا

ايعباسضٟ نااصيو ين تضاُني ضسًتا٘ا نااجريًا َأ ادَجاااٍ ازباضٜا١ عًاا٢ اديػاا١ٓ ،        

 . (3)ناْت َٔ ْعُ٘ حٚ َٔ ْعِ غريٙحغٛا٤ن ; ٚحبٝات ايؿعط 

ض٠ ايايت تكااسَٗا عأ اسبٝااا٠          ٚحخاريًا ، تهُأ حُٖٝاا١ ضسًا١ ايعبااسضٟ يف ايكٛا

ٍ ايطباع ادخاري َأ ايكااطٕ    ايعًُٝا١ يف املاسٕ ٚاسبٛاضاط اسغاال١َٝ ايايت ظاضٖاا خاال       

ّ يف شياو ايٛقات            ايػابع اهلذاطٟ . نُاا حْٗاا تهؿاـ عُاا بًػت٘ا املعااضف ٚايعًٛا

َع نٌ َا ٜتُتع ب٘ َٔ َعطؾ١ عُٝك١ ٚاقالع ،  ج١ً يف ؾدك١ٝ ايعبسضٟ ْؿػ٘ 

                                                                 

 اْظس : ايسح١ً ؽ ، ف . (1)

 ; ٚتعين ايهًُات نًٗا : ايؿال٠ ايٛاسع١ . 64،  10اْظس : ايسح١ً  (2)

 . 39،  32،  3اْظس : ايسح١ً  (3)
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ٚاغع . ٚايطس١ً يف ايٛقت ْؿػ٘ا ٚثٝكا١ ساؾًا١ زعًَٛاات قُٝا١ عأ بعا  ادٚضااع         

 ٕ ٚايٓٛاسٞ اييت َط بٗا ايعبسضٟ خالٍ تطساي٘ .اتدتُاع١ٝ يف بع  املس

ّ اتثااآني املكاااازف     ض٠ يف ٜااٛا ٚقاااٌ ايعباااسضٟ ين املسٜٓااا١ املٓااٛا

    ّ َأ َهاا١   ٖااا ; قازَااً  689 يًجاأَ ٚايعؿاطٜٔ َاأ شٟ اسبذا١ عاا

 ، اثٓني َٜٛني املس١ٜٓ يف َهح ٚقس . اسبر ؾطٜض١ حزا٥٘ بعس املهط١َ

ايؿٗط ٚايعاّ ْؿػُٝٗا . ظاض خالٍ ٖصٜٔ  َٔ يًجالثني املكازف ادضبعا٤ ّٜٛ ٚغازضٖا

 ايَٝٛني اسبطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ، َٚؿاٖس ايبكٝع ؾكط .

ض٠ نُاااا ٜكاااؿٗا ايعباااسضٟ :     3-1)  َسٜٓااا١   ))( املسٜٓااا١ املٓااٛا

 (1)(( ًَٝش١ ظاٖط٠ ايؿطاق١ ٚايطْٚل َٛضٛع١ يف َػت٣ٛ َٔ ادضض

. 

َٔ تٓعُٝٗاا ٚعُطا    ْٗاا ، ٚيٕ نٓاا ت   ْٚػتؿـ َٔ ٚقؿ٘ يٜاٖا باملالس١ سػا

ْكع يف ايطس١ً ع٢ً ٚقـ ؾاٌَ يصيو ايعُطإ ; ؾُٝا عسا يؾاضات عابط٠ َتؿطقا١  

ضٖا اياصٟ حثَّا   : َٓٗاا  ، ٖٓاا ٖٚٓااى    ض   ،ّ َسط ؾٝا٘ا ايِكا يؾاااضت٘ ين غٛا  -ٚتطبا١ ايػاٛا

 اطا٤ ، ٜٚباسٚ حْ٘ا بال َأ ايًَّاِبٔ ، ٚيعً٘ا ُدكال َأ اشبااضز            -نُا ٜاصنط  

َاع َاطٚض ايٛقات ; ؾهؿاؿت عأ َهْٛاتا٘ا      يهأ قبكاات َأ ازبال تػااقطت      

ا  مل ٜااصنط           ض  ًا١ حبٛا ايساخًٝا١ نُاا ْؿااٖس حسٝاْاًا يف بعاا  املبااْٞ . ٚيًػٛا

ايعبااسضٟ عااسزٖا ، حٚ ح ا٤ٖااا ، حٚ َٛاقعٗااا بايٓػااب١ يًذٗااات ازبػطاؾٝاا١ ستاا٢       

      ٤ ميهٔ َكاض١ْ َا يسٜ٘ زا حٚضزٙ ابٔ دابري . ٖٚٓااى يؾااض٠ حخاط٣ ين زاض ايٛضٛا

ض قاط  باا  ايػاالّ      ايايت بٓاٖاا    ا  اسباطّ     -املًاو املٓكٛا َأ دٗاا١   -حساس حبٛا

داطٟ ييٝ٘ا املاا٤ ، ٚقااس    َبٓا٢ ٚاغاع َاتكٔ ايبٓاا٤ ، ح     : ٖٚاٞ نُاا ٜكاؿٗا     ،ايػاط   

نٌ ٚاسس٠ َٓٗاا عًا٢ ساس٠ . ٜٚكاُت     ين ٜكٌ املا٤ ، ق ػِ ين سذطات َتذاٚض٠ 

حسٛاٍ ايعًِ  ايعبسضٟ عُا غ٣ٛ َا غبل ; دٕ عٓاٜت٘ اْكبت يف َععُٗا ع٢ً تتبع

 ٚحًٖ٘ ، ت حسٛاٍ املسٕ ٚحًٖٗا .

( يعٌ َٔ املػاتػط  حت ٜتتباع ايعباسضٟ َكاازض املٝااٙ زاخاٌ املسٜٓا١ ،         3-2) 

ٖٚٛا اياصٟ ٚقاـ يٓاا عٓاس يقباي٘ا عًٝٗاا ب٦اط عًاٞ ايايت شنطٖاا ايػابيت َأ قباٌ .               

                                                                 

 . 203ايسح١ً  (1)

تفاصييييييل  يييييييارة 
للمدينيييية العبييييدري 

 المنورة

المدينة المنورة كما 

 تبدو في الرحلة



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

191  
ٍ ايطسايا١ :            ٚيٝؼ بني حٜاسٜٓا َاا ٜؿػاط شياو غاري َاا ٚضز يف ايطسًا١ ْؿػاٗا يش ٜكٛا

ِِ ايطنب باملس١ٜٓ يت ًَٜٛا ٚبع  ّٜٛ  )) ٚقاس اغاتؿطغت ٚغاعٞ يف تنًَاٗا     ، ٚمل ُٜك

ٚتطازف ، ٚنجط٠ ايؿٛاغٌ ، ٚذبؿغ قؿتٗا حٚ َا عػ٢ حٕ ُٜسَضى َع ق١ً اسقا١َ 

ط ؾا٠ بكا٥٘ا يف املسٜٓا١ ، َاع اْؿاػاي٘ بعٜااض٠      َك. ؾِك (1)(( ايٛظا٥ـ ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ

ع َاأ حداٌ َػااازض٠ املسٜٓاا١ نًاٗا مل تااتض يا٘ا     ٗ ااَذ، ٚايتَّاسباطّ ٚحزا٤ ايكااًٛات ؾٝ٘ا   

حَا ؾُٝا ٜتعًل بب٦ط  ،َٓٗا َكازض َٝاٖٗا ، ؾطق١ يًتعطف ع٢ً ْٛاٍح نجري٠ ؾٝٗا 

ّ زاثااط٠     ))عًااٞ ؾكااس نااإ سٛهلااا نُااا ٜااصنط       . ٜٚبااسٚ حٕ   (2)((  ثاااض بٓٝااإ ٚضغاٛا

َٔ زا سٛهلا .ٚمل، اسُٖاٍ قس سبكٗا ، ؾًِ دبسز    ُٜع

حٟ  -س  خاط ذباـ باملسٜٓا١ غابا١ غباٌ ععُٝا١ ، ٚحضضاٗا غاابد١        عًا٢ قاعٝ  

ـ بسق١ ايطساي١  -َاسب١  ذبٝط بٗا سط٠ غٛاز٤ ٚقدٛض ٚعط٠ . ٜٚؿٞ ٖصا ايٛق

ض ذباٝط با٘ا ازببااٍ ٚاملٓااقل ايكادط١ٜ ٚاسباطات َاأ            ; يش تكاع املسٜٓا١ زاخاٌ سٛا

ِ      ، ٝاع دٗاتا٘ا تكطٜباًا    ض عًا٢ تطبااات دٝاس٠ َٓاغااب١ ، ٚضغاا ٟ ٖاصا اسباٛا  ٚمتاٛا

ؾكس ظبض حٌٖ املس١ٜٓ ع٢ً َط اياعَٔ يف اغتكاالسٗا ، ٚذبًٜٛاٗا    ; ًَٛس١ بعضٗا 

ين ٚاس١ َٔ حِٖ ايٛاسات ايعضاع١ٝ يف َٓطك١ اسبذاظ ; غاعسِٖ عًا٢ شياو ٚؾاط٠    

 . (3)َٝاٖٗا ، َٚٛا١َ٤ َٓاخٗا يًعضاع١

( حَااا حٖااٌ املسٜٓاا١ ؾٝكااطض ايعبااسضٟ حٕ حنجااطِٖ َاأ ايطاؾضاا١ . ٚياأ      3-3) 

ز اسؾااض٠ ين حَااطٜٔ        ْػاغاٌ ٖٓاا    يف تتباع بساٜاا١ ايتؿاٝع يف املسٜٓا١ ، غاري حْٓااا ْٛا

ٌُ حبسًا َٔ حٌٖ ايػ١ٓ ، ٚنإ هلِ  َُٗني يف ٖصا ايػٝام حٚهلُا : حٕ املس١ٜٓ مل رب

ٌُ َأ زضٚؽ تعكاس يف املاصاٖب     قاضِٝٗ ٚيَاَِٗ ٚخطٝبِٗ . نُا حٕ اسبطّ مل خي

١ًٜٛ تطبٛ ع٢ً مخػ١ قطٕٚ سبهِ ادضبع١ . ٚ خطُٖا : حٕ املس١ٜٓ خضعت يؿا٠ ق

 ٍ املٗٓااا ، ٖٚاِا ؾاااطع َاأ ادغااط٠ اسبػااا١ٝٓٝ . ٚقااس تؿااٝعت ٖاااصٙ ادغااط٠ بتااانثري          

ايؿاقُٝني ايصٜٔ عاؾت املس١ٜٓ ذبت غٝططتِٗ يؿا٠ َأ تاضخيٗاا . ٚناإ تؿاٝع     

 ٍ املٗٓا تؿاٝعًا يَاَٝاًا غاري حْ٘ا مل ٜهأ تؿاٝعًا َتططؾاًا يف حغًاب ادسٝاإ . ٜاسٍ           

ٍ نااجري َااأ ايتكايٝاااس ٚاتستؿاااتت ايااايت ابتاااسعٗا      عًاا٢ شياااو حْٗاا   ا قبااٛا ِ ضؾضااٛا
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نٕ تؿاٝع  ؾا َجٌ استؿاهلِ بَٝٛٞ عاؾٛضا٤ ، ٚاملٛيس ايٓبٟٛ . ٚاسبكٝك١ ، ايؿاقُٕٝٛ 

ٌ بااني عااسز َاأ حَااطا٥ِٗ ٚبااني حٕ مػاآٛا َعاًَاا١ حٖااٌ ايػاا١ٓ يف     ُشاا ٍ املٗٓااا مل َٜ

 ناْات تٓؿاب باني ساني     املس١ٜٓ ، ٜٚػعٛا غعًٝا َتٛاقاًل ملعازبا١ اشبالؾاات ايايت   

ٚ خاط باني ايػاا١ٓ ٚايؿاٝع١ ; ْاصنط َاآِٗ :  ااظ بأ ؾااٝش١ ، ٚغاعس بأ ثاباات ،           

 . (1)َٚٓكٛض ابٔ عط١ٝ ، ٚغ َطٜطًا بٔ ٖٝاظع

يضاؾ١ ين َا غابل ؾكاس اٖاتِ ايعباسضٟ بتتباع ْؿااط حٖاٌ املسٜٓا١ اتقتكاازٟ          

بٝعْٛ٘ا  شضطٕٚ َاا ٜ ؾصنط حِْٗ ٜتشٕٝٓٛ قسّٚ حضنب اسبر َٔ دٗات ؾت٢ ; ؾُٝ

يًشذاز ٚايعٚاض َٔ  ط ٚعًـ ِٚدُاٍ ٚغريٙ ، ٜٚصنطْا ٖصا بإؾاض٠ ابٔ دابري يف  

ض٠ َأ ضآُِٗ ; ٜعتُاسٕٚ عًاا٢           ضسًت٘ا ين حٕ حٖاٌ اسبذااظ ; ٚغاهإ املسٜٓاا١ املٓٛا

 .ٚاسبطب  ٚايتُط ٚاملا٤ ايًنب ٜٚبٝعَِْٛٗ ، ازبُاٍ هلِ ؾٝؤدطٕٚ ، َعاؾِٗ يف اسبذاز

ٌ ابٔ دبري  -ح ( ٜكسّ ايعبسضٟ -3-4)  اً  -َجً٘ يف شيو َج ٚقؿًا ضاٝؾ

يًشطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ نُا ؾاٖسٙ . ٚتهُأ َٝاع٠ َاا ٜكسَ٘ا عأ اسباطّ يف حْ٘ا        

ٜػاعسْا يف ايتعطف ع٢ً ايتػريات اييت قطحت ع٢ً اسبطّ عكب اسااق٘ دٍٚ َط٠ 

 ، ٚشيو َا مل تٛؾطٙ يٓا ضس١ً ايػبيت .

طاّ يف َها١ املهطَا١ ;   ع٢ً قٛض٠ املػذس اسب -نُا ٜكؿ٘  -ٚاسبطّ 

ٖٚٛا َػاتطٌٝ ٜتٛغاط٘ ؾضااا٤ َؿاطٚف بطَاٌ ح ااط ،        ،يهٓ٘ا حقاٌ َٓ٘ا َػاااس١    

ٗا : مخػ١ َٔ ْاس١ٝ ازبٓٛا  ، ٚحضبعا١ َأ    ٚذبٝط ب٘ حضٚق١ َٔ دٗات٘ ادضبع نِّ

ٍ ، ٚثالث١ َٔ ْاس١ٝ ايؿطم ، ٚحضبع١ َٔ ْاس١ٝ ايػط  . ٜٚتطابل عسز  ْاس١ٝ ايؿُا

اضز يف ضسًا١ ابأ دابري      ادضٚق١ ايصٟ شنطٙ َع عاسز   ؾُٝاا عاسا حضٚقا١    ، ادضٚقا١ ايٛا

ازب١ٗ ايؿُاي١ٝ ، ؾؿٞ سني حؾاض ايعبسضٟ حْٗا حضبع١ حضٚق١ ، شنط ابٔ دبري حْٗا 

ٌَ ضٚام َاأ حضٚقاا١          مخػا١ ، ٜٚطدااع شيااو ين حْ٘ا ملاااا باال اسباطّ بعااس اسبطٜاال ح زِخا

 . (2)ازب١ٗ ايؿُاي١ٝ يف قشٔ املػذس ؾكاضت حضبع١ بعس حٕ ناْت مخػ١

   ّ ٍ ايعبااسضٟ يف َعااطض ٚقااؿ٘ يًشااط ٚٚغااط٘ ؾضااا٤ َؿااطٚف بطَااٌ     )) : ٜٚكاٛا

حٕ َا ماٝط ب٘ا خيتًاـ    ; ، ُٜٚؿِٗ َٔ ربكٝل ايؿضا٤ بٛقـ َا ؾٝ٘  (3)(( ح ط
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ٕ اسبااطّ نًاا٘ا       ،عٓا٘ا ٚيااٝؼ َؿطٚؾااًا بايطَاااٌ     ٚيٕ نااإ َاأ املُهااأ حٕ ٜهاٛا

ٕ ايطسايا   -نُا شنط ايػبيت يف ضسًت٘  -َؿطٚؾًا بايطٌَ  ١ قاس  ٚبصيو ٜهٛا

 قكس بايؿضا٤ املٓطك١ املهؿٛؾ١ اييت تتٛغط اسبطّ .

ٚنُاا ٜااصنط ايعبااسضٟ ٜٛدااس يف ايٓاسٝاا١ ايؿااُاي١ٝ َاأ ٖااصا ايؿضااا٤ ايااصٟ      

 ّ ظٗط عًٝٗا حثط ايطعا١ٜ ٚاتٖتُاّ . ٜٚبسٚ  (1)(( غبالت قػاض ْاضط٠ ))ٜتٛغط اسبط

ٚ     (( قاػاض  )) :َأ ٚقاؿ٘ يٜاٖاا بهًُاا١     ٖاصا َااا  حْ٘ا مل مياِ  عًٝٗااا ٚقات قٜٛاٌ ، 

 َِ مل ٜصنط ايػبيت ؾ٦ًٝا عٓٗا يف ضسًت٘ .ٜؿػط يِِ

ٚاسبطّ نصيو عايٞ ايػكـ ، ٚقس بٝضت دسضاْ٘ا . ٚياٝؼ ثِا تؿاقاٌٝ عأ      

ٍ ايعبااسضٟ        ّ ، غااري حْٓااا قااس ْػتؿااـ َاأ قاٛا ف ٚضغاٛا ظٜٓتٗااا َٚااا عًٝٗااا َاأ ْكاٛا

 َا بًػت٘ تًو ايع١ٜٓ ٚايٓكٛف َٔ  اٍ . (2)(( عذٝب املٓعط ))

اسبااطّ بايؿضاا١ ، ٚناْاات املػاااؾ١ بٝٓٗااا ٚاغااع١ . ٚمل     ٚقااس ن ػااٝت حعُااس٠ 

ُٜشِل ايطساي١ عسزٖا ، يهٔ ٖٓاى َأ قااٍ ي٘ا يْٗاا تبًاؼ َاا٥تني ٚغات١ ٚغابعني         

عُٛزًا . ٜٚكٌ ٖصا اياطقِ عأ شاى اياصٟ حٚضزٙ ابأ دابري يف ضسًت٘ا . ٚيٓاا حت ْعتُاس         

 عًٝ٘ ; دٕ ايعبسضٟ ْؿػ٘ ٜبسٚ غري َتننس َٓ٘ .

ؾاطاؾات   )) -نُاا ٜاصنط ايعباسضٟ     -ٜهٔ ؾٝ٘ا  ْاصاى   حَا احملطا  ؾًِ 

 ،، ٜٚسٍ نالَ٘ ع٢ً حٕ احملطا  نإ ؾُٝا َض٢ َعًٜٓا بايٓكٛف  (3)(( ٚت تعٜٚل

ؽ        ز حًَااؼ ننْا٘ا ضحؽ خؿااب١ َاأ حبٓاٛا ٜٚٛدااس يف دااساضٙ دػاِا ْااات٧ بااطام حغاٛا

        ٍ زًا يف دااساض ايكبًاا١ حثٓاااا٤ سٝااا٠ ايطغاٛا  ، ٚناااإ  طبااطٚط ، نااإ َٛدااٛا

ا حقُٝت ايكال٠ ، ثِ ًٜتؿت يٝٓازٟ بتػ١ٜٛ ايكؿٛف . ٚنُا ٜكاـ  ٜتُػو ب٘ يش

ٖٚصا َا مل ٜطم ي٘ ; ، ايٓاؽ ٜتشاًٜٕٛ يًُؼ ٖصا ازبػِ تربنًا ب٘  ؾإٕ ; ايعبسضٟ

     ٕ دٕ اسبذاز ٜطَٕٛ ثٝابِٗ ييٝ٘ ، ٚضزا  ٌ بعضِٗ بعضاًا يًُػ٘ا ِٖٚا ت ٜعطؾٛا

 . (4)(( نُا دطت عازتِٗ يف غريٙ ))َا ٖٛ يف اسبكٝك١ 
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حثٓااا٤ سطٜاال   -نُااا خيربْااا ايعبااسضٟ    -ٚبايٓػااب١ يًُٓاارب ، ؾكااس اسااام   

خاط ، باإظا٤ ثكاب ُٜاسخٌ ايٓااؽ       اسبطّ ٚمل ٜبل َٓ٘ عسا قطع١ ٚضعت زاخٌ َٓارب  

. ٚقس حضغاٌ ٖاصا املٓارب ايعااٖط بٝاربؽ عااّ        (1)حٜسِٜٗ َٓ٘ ; ؾٝتُػشٕٛ بٗا تربنًا

ملٓاارب نُاا ٜكاؿ٘ ايعبااسضٟ :    ٖاا ، ٖٚٛا اياصٟ حؾااطْا ييٝ٘ا يف ضسًا١ ايػابيت . ٚا      666

 ايؿاضغ١ٝ ٚتعل َا ت ْكـ ؾٝ٘ . غاشز ، ٚايه١ًُ َعطب١ عٔ

حَا اسبذط٠ ايؿطٜؿ١ ؾإٕ حِٖ َا قطح عًٝٗا حْٗا ن ػٝت بايطخاّ َٔ حغؿًٗا 

 ّ ـ ، ؾُٝا نإ ايطخا ٜهػٛ ثًجٗا ايػؿًٞ  -يف ضس١ً ابٔ دبري  -ست٢ ايػك

، حساسُٖا يف ايػاط    ، بابني  ٚشؾكط . ٚقس حساط بٗا سادع َٔ ايؿبو اشبؿيب 

ٚاآلخط يف ايؿُاٍ . حَا اسبذط٠ ْؿػٗا ؾهاْت َكُت١ بال حبٛا  ، ٚقس ح غسيت 

 عًٝٗا نػ٠ٛ  ١ًٝ ; يهٓٗا غري غابػ١ ، دبسز َط٠ يف نٌ عاّ .

بٞ قآسٚم        ٚيف ضنٔ اسبذط٠ ايؿطٜؿ١ ايٛاقاٌ باني داساضٜٗا ايػطباٞ ٚازبٓٛا

ٌل يف حقااٌ ازبااساض    ٍ  بااإ ،  َاأ اشبؿااب زاخاا ٖٚاٛا ايكاآسٚم   ، ظا٤ ضحؽ ايطغاٛا

اياصٟ حؾاااض ييٝ٘ا اباأ دابري َاأ قباٌ يف املٛضااع ْؿػ٘ا . ٚنااإ ٖاصا ايكاآسٚم قااس          

اسام يف سطٜل اسبطّ ، ٚمل ٜبَل َٓ٘ غري سًٝت٘ املكٓٛع١ َٔ ايؿض١ . ؾُاا ناإ   

َاأ ايكااا٥ُني عًاا٢ عُاااض٠ اسبااطّ بعااس اسبطٜاال يت حٕ قاآعٛا قاآسٚقًا  خااط َجًا٘ا        

غٗا ٚ ٜٛٗٗاا باياصٖب . ٚقاس دعًات         ٚضعت عًٝ٘ سًٝا١   احملاام بعاس يسهااّ قٛا

 . (2)بكاٜا ايكٓسٚم احملام زاخٌ ازبسٜس ايصٟ ُثبت يف املهإ ْؿػ٘

َّ بٝات َطباع دٝاس ايبٓاا٤       ٜػاتعٌُ  ، ٚين مشاٍ ايؿضا٤ ايصٟ ٜتٛغط اسبطّ َثا

طبعْاًا . ٚنااإ اباأ داابري قااس  اااٙ يف ضسًت٘ا : قباا١ ايعٜاات ، ٚشنااط حْا٘ا ٜكااع يف        

ٍ ييٝا٘ا َاأ حٟ دٗاا١ ،    -يف ايٛاقاع   -ٜٚػااٌٗ تٛغااط٘   ،ٓطكا١ ْؿػااٗا  امل ايٛقاٛا

ٍٍ َٔ اسبطّ ٜٛؾط قسضًا َٔ ايت١ٜٛٗ يًُدعْٚاات ، ٚميجاٌ    نُا حٕ استالي٘ سبٝع خا

 عاٌَ ٚقا١ٜ حٚيٞ يف ساٍ سسٚخ سطٜل حٚ اْٗٝاض ايبٓا٤ .

ا  اسباطّ ؾااملؿتٛح َٓٗاا حضبعاا١ ، اثٓاإ َٓٗاا دٗا١ ايػاط  ُٖاا : باا            ا  حَاا حبٛا

ايػالّ ، ٚبا  ايط ١ . ٚ خطإ د١ٗ ايؿطم ُٖاا : باا  دربٜاٌ ، ٚباا  ايٓػاا٤ .      

ٜٔ ٚضزا يف َصَّا ٚنُا ٖٛ َالسغ ؾإٕ اثٓني َٔ ادبٛا  ظال ضبتؿعني با ُٝٗاا اي 
                                                                 

ٕ ؾريو َٔ ايبدع ٚاألَٛز املٓهس٠ اييت حرز َٓٗا ايصسع . (1)  ايربن١ ال حتصٌ بايتُشح بايكبٛز أٚ اجلدزا

 . 576-2/574اْظس : ٚؾا٤ ايٛؾا  (2)
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ضس١ً ابٔ دبري ُٖا : با  ايط ١ ٚبا  دربٌٜ . ؾُٝاا تػاري ا اا ايباابني اآلخاطٜٔ      

 ٞ : ايػالّ ٚايٓػا٤ .َٔ بابٞ : اشبؿ١ٝ ٚايطدا٤ ين باب

ز ين ْؿال يف ادضض شٟ زضز ٜاؤزٟ      ََِّثَٚ با  يف ازب١ٗ ايؿطق١ٝ َٔ اسباطّ ٜكٛا

غاري حٕ ايعباسضٟ    ، ين سذطات يف ازب١ٗ ازبٓٛب١ٝ ، ُٜكاٍ يْٗا سذطات حظٚاد٘ 

دٕ سذط٠ عا٥ؿ١ ضضٞ ا  عٓٗا ٖٞ اسبذط٠ ايؿطٜؿ١ سٝح ; ٜطؾ  ٖصٙ املكٛي١ 

هااط ٚعُاط ضضااٞ ا  عُٓٗاا ، ؾُٝااا حزخًات اسبذااطات      ٚقاااسبٝ٘ حباٞ ب  قاربٙ  

ايباقٝا١ يف ايتٛغااع١ ايايت سبكاات اسبااطّ يف عٗاس ايٛيٝااس باأ عباس املًااو . ٚايعبااسضٟ        

حزخًات   ط حظٚاد٘ َذيش ح عت حخباض املؤضخني ع٢ً حٕ ُس ;ضبل ؾُٝا شٖب ييٝ٘ 

ؽ عأ ٖاصا   . ٜٚؿري تعًٝال ايعباسضٟ ٚضؾض٘ا ملاا تٓاقً٘ا ايٓاا       (1)يف اسبطّ بنَط ايٛيٝس

، ايبا  ين َا حؾطْا ييٝ٘ َٔ غع١ يقالع٘ ، ٚغعٝ٘ ايسؤٚ  ين ايتجبت  ا ٜٓكٌ 

ٚضبانُت٘ا ضبانُا١ عكًٝا١ زقٝكاا١ . نُاا حْ٘ا ٜاسعِ َااا شٖبٓاا ييٝ٘ا َأ حٕ ٖااصا           

ايبااا  يااٝؼ خٛخاا١ حبااٞ بهااط ضضااٞ ا  عٓا٘ا املااصنٛض٠ يف اسبااسٜح . ٚيعااٌ َاأ       

 ضسًاا١ اباأ داابري ين زاض حبااٞ   ايططٜاـ حٕ ْالسااغ حٕ ايبااا  ايااصٟ نااإ ٜااؤزٟ يف   

حٟ بعاس َاا ٜطبٛا عًا٢      -بهط ايكسٜل ضضٞ ا  عٓ٘ ، قااض يف ضسًا١ ايعباسضٟ    

. ٜٚهؿاـ يٓاا ٖاصا ايتباأٜ حٕ      ٜاؤزٟ ين سذاطات حظٚاد٘ا     -قطٕ َٔ ايعَإ 

بااٌ ين تٓاقً٘ا بااني ايعاَاا١   ; بعا  ادخباااض ت ٜطداع ايؿضااٌ يف ؾااٝٛع٘ ين قاسق٘     

 ٚتهطاضٙ زٕٚ  شٝل .

شطّ ثالخ َآشٕ ، ٚعسز املآشٕ ٖٛ ْؿػ٘ا اياصٟ ٚضز يف ضسًا١ ابأ دابري َأ       ٚيً

ؾؿاٞ ساني شناط ابأ دابري حٕ اثٓاتني تكعااإ        ;قباٌ ، غاري حٕ َٛاقعٗاا قاس اختًؿات      

ٚادخري٠  -ع٢ً ضنل ازبساض املٛاد٘ يًؿُاٍ : حٟ  -ع٢ً ايطنٓني ايؿُايٞ 

 حٕ اثٓاتني تكعاإ عًا٢    يف ايطنٔ ايؿطقٞ املتكٌ بايكب١ً ; ؾإٕ ايعباسضٟ ٜؿاري ين  

حَاا ادخاري٠    -يًذٓٛا    ٘حٟ عًا٢ ضنال ازباساض املٛادا     -ايطنٓني ازبٓٛبٝني 

املػذس . ٚاسبكٝك١ حْٓا ت ْعتكاس حٕ َٛقاع املاآشٕ قاس تػاري ، يش ٚضز يف       ٠ؾؿٞ َؤخط

املكازض ايتاضخي١ٝ حْٗا بكٝت يف َٛاقعٗا اييت شنطٖا ابٔ دبري ست٢ عكاب يعااز٠   

. ٜٚباسٚ حٕ تكاشٝؿًا سبال عبااض٠      (2)ٖاا 886سااق٘ َط٠ حخاط٣ عااّ   بٓا٤ اسبطّ بعس ا
                                                                 

 . 2/516اْظس : ايشابل  (1)
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اَع ط َاآشٕ ص     ))ايعبسضٟ اييت عطض ؾٝٗا يًُآشٕ ٚقاٍ ؾٝٗا :  ٚيف املػذس ثاالخ قٛا

بٝني ٚٚاساس٠ يف َاؤخط املػاذس        . ٚٚقاع ايتكااشٝـ   (1)(( اثٓتاإ عًا٢ اياطنٓني ازبٓٛا

; حٟ ايؿُايٝني ،  يف قٛي٘ : ازبٓٛبٝني ؾطزا ناْت ازبٛؾٝني -ْعٔ  نُا -

ف ٜٚككااسٕٚ بٗااا ايؿااُاٍ . ٖٚهااصا ٜتاابني يٓااا حٕ         يش ُٜطًاال املػاضباا١ نًُاا١ ازباٛا

َٛاقع املآشٕ ظًات نُاا ٖاٞ ، اثٓتاإ عًا٢ ضنال ازباساض املٛاد٘ا يًؿاُاٍ ، حَاا           

بٞ ، ٖٚاٞ ايايت قكاسٖا اي     عباسضٟ بكٛي٘ا : يف   ادخري٠ ؾع٢ً ايطنٔ ايؿطقٞ ازبٓٛا

 َؤخط املػذس .

م        ٜؿري ايعباسضٟ ناص   يو ين قبا١ َكاُت١ بٝضاا٤  ٝاٌ ين ايسنٓا١ بٓٝات ؾٛا

ٚشياو دْٗاا مل تهأ قاس     ; اسبذط٠ ايؿطٜؿ١ . ٚضسًت٘ حٍٚ ضس١ً تصنط ٖاصٙ ايكبا١   

ٕ     678بٓٝات قباٌ عاااّ    ض قااالٚٚ ببٓا٥ٗاا . ٚايكباا١   (2)ٖاا ، عٓاسَا حَااط ايػاًطإ املٓكٛا

تعًٛا  ٖٚاٞ   -نُا ٜكؿٗا عاي١ٝ ايػُت ، تط٣ َٔ َػاؾ١ بعٝس٠ ، ؾتباسٚ يًعاني   

ننكا تٓتعط يقبااٍ سبٝاب ، حٚ تٓاس  ضسًٝ٘ا ، ْاقكا١ بػاري        - بٓا٤ َٔ َا سٛهلا

ض٠     يػإ ، ٚٚاعع١ بػري نالّ . ٜٚسٖؿٓا ايعبسضٟ ٖٚٛ ٜػتٓطل ايكبا١ بٗاصٙ ايكٛا

، َؤنسًا يٓا يف ايٛقت شات٘ َا حٚضزْاٙ َٔ قبٌ عٔ ضق١ قبع٘ ايايت تآعهؼ عًا٢    

ض ، َٚاا ٜاتدريٙ َا        ٔ عباااضات ٚ اٌ . ٚيعاٌ َاا سااطى     َاا ٜكسَ٘ا َأ حٚقااف ٚقاٛا

 . بكع١ حؾطف َٔ قربٙ  َِّ، ٚيٝؼ َث َؿاعطٙ حٕ ايكب١ تعًٛ قربٙ 

ـ ،  ّ سطَٗا ايؿطٜ ٚنإ ايعبسضٟ قس ايتك٢ حثٓا٤ تٛادسٙ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ بإَا

َأ دًٗا٘ا ٚقًا١ َااا     -يضااؾ١ ين شيااو   -يهٓ٘ا مل ٜاصنط ا ا٘ا ، ٚقاس تااصَط     

ْػاتطٝع حٕ ْكباٌ بااال تاطزز َاا ٜكااؿ٘ ب٘ا َأ دٗااٌ ;        يسٜ٘ا َأ ايعًِا ٚاملعطؾاا١ . ٚت    

اّ        -خاق١ يشا عسْا ين ثٓاا٤ ايػابيت    اياصٟ ظاض املسٜٓا١ قباٌ ايعباسضٟ بنضبعا١ حعٛا

ع٢ً يَاّ سطَٗا  ْصاى : ح س بٔ عجُإ بٔ عُط املكاطٟ ، ٚاغاتذاظت٘ يٜااٙ     -

ٕ اسَااّ قاس تػاري خا         الٍ يف ضٚا١ٜ نٌ َا قطحٙ عًٝ٘ . ٚياٝؼ َأ املػاتبعس حٕ ٜهٛا

                                                                 

 . 205ايسح١ً  (1)

ز ســٝـ ايــدٜٔ قــالٕٚٚ األيؿـٞ ايصــاملٞ ، أبـٛـ املعــايٞ )          (2) ى ايدٚيــ١ ايكالْٚٚٝــ١      689-620املٓصٛـ ٖــ ( : أٍٚ ًَـٛـ

  ّ ٕ  . مبصـس ٚايصـا ٔ  نـا ٝـو  َـ ًـو ايصـام اـِ ايـدٜٔ عـاّ        ، املُاي َـ١ يًظـاٖس      647أعتك٘ـ امل ٖــ ، ؾـلصًا اخلد

ٝـو قـدزًا ، ٚأنجـسِٖ     678 بٝربس . صًع ايعادٍ ٚتٛىل ايشًط١ٓ َٓؿسدًا يف عاّ ٖـ . ٚنإ َٔ أجٌ ًَٛى املُاي

 . 5/203 األعالّ  .آثازًا 
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ايؿا٠ ايؿاق١ً بني ايطسًتني . ٚضزا تػطع ايعبسضٟ يف يقساض سهُ٘ ع٢ً ايطدٌ 

ٔ عًِ َٚعطؾ١  املس٠ اييت قضاٖا  ِطَكخاق١ َع ِق; ، ٚمل ٜطًع ع٢ً نٌ َا يسٜ٘ َ

 يف املس١ٜٓ .

ٔ َعًَٛات عٔ اسبطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ  حخرياً ، ؾإٕ َا ٚضز يف ضس١ً ايعبسضٟ َ

معا٢ بادُٖٝا١ ْؿػاٗا     -زق١ َاا ٚضز ياس٣ ابأ دابري      ضغِ حٕ زقت٘ ت تٛاظٟ -

يش ٜتبني َٔ خالي٘ َا  ٍ ييٝ٘ اسبطّ بعس يعاز٠ بٓا٥٘ ،  ;اييت ناْت يطس١ً ادخري 

نُا حْ٘ ٜٛثل َا نإ عًٝ٘ اسبطّ قبٌ اسااق٘ا َاط٠ حخاط٣ يف ايجًاح ادخاري َأ       

 تًات مل  ٖا . خاقا١ حٕ اياطسالت ايايت   886ي١ًٝ ايجايح عؿط َٔ ؾٗط ضَضإ عاّ 

ٍِ ٖصا ازباْب ايعٓا١ٜ اييت ٜػتشكٗا نُا غٓط٣ تسكًا .  تٛ

ض٠ ، ؾااإٕ ايطسًاا١ تهاااز     -3-4)    ( بايٓػااب١ يبكٝاا١ َػااادس املسٜٓاا١ املٓاٛا

ربًاٛا َاأ حٟ شنااط هلااا عااسا اسؾاااض٠ ايٛسٝااس٠ اياايت ٜٛضزٖااا عاأ َػااذس قبااا٤ .             

بعٝس سٝح ْٚػتؿـ َٔ يؾاضت٘ تًو حْ٘ مل خيطز يعٜاضت٘ ; بٌ انتؿ٢ بطؤٜت٘ َٔ 

ٚقبا٤ َٓٗا ط َٔ املس١ٜٓ ص يف د١ٗ ايؿطم تًٛح َباْٝ٘ ٚقَٛعت٘ ط ٦َصْت٘ ص َٔ  ))ٜكٍٛ 

. ٚايػطٜااب يف قٛيا٘ا ٖااصا حْا٘ا ماسز َٛقااع قبااا٤ يف ايؿااطم ضغاِا حٕ قبااا٤       (1)(( املسٜٓا١ 

دٓٛ  املس١ٜٓ ، ٜٚبسٚ حٕ ايطساي١ ٜضطط  يف ذبسٜس ازبٗات ; ٖٚصا َا قس ٜؿػط 

 ازؾٓاٙ يف ذبسٜس َٛقع ٦َصْيت اسبطّ .حٜضًا اشبًط ايصٟ ق

( اٖااتِ ايعبااسضٟ باااشبطٚز يعٜاااض٠ َؿاااٖس ايكااشاب١ ٚايكاااسبني يف     3-5) 

ٍٕ ٚقباا  َتكٓا١ ;     -نُا ٜكـ  -ايبكٝع مل خيطز يػريٙ . َٚؿاٖسٙ  َعً تٗا َباا

حؾٗطٖا ٚحتكٓٗا قٓاع١ : قب١ عجُإ بٔ عؿإ ضضٞ ا  عٓ٘ ، اييت ناْت عاي١ٝ 

 ٌٝ . تًٝٗا قب١ ايعباؽ ضضٞ ا  عٓ٘ا . حَاا قبا١ اسَااّ َاياو       ٚاغع١ شات َٓعط

بأ حْاؼ ؾكااس بًاؼ اضتؿااع ايكاارب ؾٝٗاا َػات٣ٛ ايكااسض ، ٚؾ اطف حعاالٙ باسبكاا٢ ،           

يف اسَااّ َاياو بأ حْاؼ       ))ٚحقُٝت يظا٤ ضحغ٘ ؾااٖس٠ َأ سذاط ن تاب عًٝٗاا :       تٛا

 ضبٝع اآلخط غا١ٓ  ضضٞ ا  عٓ٘ يف ضبٝع ادٍٚ غ١ٓ تػع ٚغبعني َٚا١٥ ، َٚٛيسٙ يف

. ٚمل ٜطز يف اياطسًتني ايػاابكتني شناط هلاصٙ ايؿااٖس٠ ، ٜٚباسٚ        (2)(( ثالخ ٚتػعني
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ُٗا ايعبسضٟ ٜٛدس ب حْٗا حقُٝت يف ٚقت َتنخط عُٓٗا . ٚذبت نٌ قب١ حٚ بٓا٤ َطَّ

 يش ت ٜطقس ذبتٗا غريٙ . ;حنجط َٔ قرب ٚاسس عسا قب١ اسَاّ َايو بٔ حْؼ 

ًاا١ ايعبااسضٟ ناْاات ين داْااب حزا٤ ايؿطٜضاا١ ضسًاا١     ( ت ؾااو حٕ ضس 3-6) 

تباأٜ ٚاضااض   َِّحباح عأ ايعًِا ، َجًااٗا يف شياو َجاٌ ضسًا١ ايػاابيت ، ٚيٕ ناإ َثا         

بُٝٓٗا يف قطٜك١ ايتٓاٍٚ . ؾؿٞ سني اٖتِ ايػبيت زالقا٠ حٌٖ ايعًِا يف املاسٕ ايايت    

اٍ ايع          ًااِا َااط بٗااا يًتًكااٞ عاآِٗ ٚاغااتذاظتِٗ ، ؾاااإٕ ايعبااسضٟ اٖااتِ بتككااٞ حساٛا

ٚايعًُا٤ يف املسٕ اييت َط بٗا ; ٚمل ٜعٔ باتغتعاز٠ َٔ عًِ َٔ يكٝ٘ بكاسض َاا عال    

 باسبهِ ع٢ً َا يسِٜٗ َٔ عًِ َٚعطؾ١ َكاض١ْ زا يسٜ٘ َٚا ٜعطؾ٘ .

ايع١ًُٝ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ عٔ ٖصٙ ايكاعس٠ ،  يًشٝا٠ ٚقؿ٘ يف ايعبسضٟ ٜؿص ٚمل

َااع ؾااس٠ ايبشااح ٚيسباااح ايطًااب       ))ٜٓاا١  ٚاْطالقااًا َٓٗااا ٜااصنط حْا٘ا مل ٜااَط يف املس    

;  (1)(( ٚتهطاض ايػؤاٍ َٔ ٖٛ بايعًِ َٛقٛف ، ٚت َٔ ٖٛ بؿأ َأ ؾْٓٛ٘ا َعاطٚف    

ٟ ايؿاطٜـ ، اياصٟ ٜؿااض حٕ ٜتُتاع باسباس ادزْا٢ َأ          يست٢  ٕ يَاّ اسباطّ ايٓبٛا

مل ٜػًِ َٔ شّ ايعبسضٟ ْٚعت٘ يٜاٙ بازبٌٗ .  ;ايعًِ ايصٟ ميهٓ٘ َٔ حزا٤ ٚادبات٘ 

ُْااَصنِّط ٖٓااا حٕ ايطساياا١ مل ٜكااسض حسهاَا٘ا اسباااز٠ ين سااس َااا عًاا٢        ٚت  بااس حٕ 

٣   ، اسبٝا٠ ايع١ًُٝ يف املس١ٜٓ ٚغريٖا َٔ املسٕ اييت َط بٗاا اعتباقاًا    حٚ يؾاباعًا هلٛا

يف ْؿػ٘ ، بٌ اغتٓازًا ين عسز َٔ ادغبا  اييت عطضآا هلاا َأ قباٌ يف تٛق٦تٓاا      

ايايت ناإ ٜكاٝؼ َعااضف اآلخاطٜٔ بٗاا ،       غع١ َعطؾت٘ا  : يطسًت٘ ، يعٌ َٔ حُٖٗا 

 ٜٚبشح عُٔ ٜؿٛق٘ ؾٝٗا .

ض٠ ايايت ٚقاؿٗا     ٚايٛاقع حْٓا ت ْعتكس حٕ اسبٝا٠ ايع١ًُٝ ايٓؿط١ يف املس١ٜٓ املٓٛا

يٓا ايػبيت يف ضسًت٘ قس ُٖاست بػتا١ ، ٚذبٛيات ين قؿاط ٜعُ٘ا ازبٗاٌ ٚايؿٛضا٢ .        

ايعًُٝا١ ؾٝٗاا ؾٝاصنط    ٚ ا ٜطدض شيو حٕ ايعبسضٟ ْؿػ٘ ٜعٛز بعاس ٚقاؿ٘ يًشٝاا٠    

حْ٘ ايتك٢ يف اسبطّ حسس ا اٚضٜٔ ٖٚٛ : عؿٝـ ايسٜٔ حبٛ ضبُاس عباس ايػاالّ بأ     

ضبُس بٔ َعضٚع ايبكطٟ ايتُااض ، ٖٚٛا نُاا ٜكاؿ٘ ؾاٝذ سػأ اهل٦ٝا١ ، يطٝاـ         

ٚاغااتكط ب٘ا ايكااطاض  ِخااطًا باملسٜٓاا١    ، ٚ اع َاأ ايؿااٝٛر   ، ضسااٌ يف اياابالز   ))املعؿاط  

ذاظٙ ايعبااسضٟ ؾنداااظٙ يف نااٌ َااا ٜطٜٚا٘ا . ٚايبكااطٟ ٖااصا      . ٚقااس اغاات  (2)(( صباااٚضًا
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ٚتاطدِ هلِا يف ضسًت٘ا ايايت     ، نإ  ٔ يكاِٝٗ ايػابيت َأ قباٌ َأ عًُاا٤ املسٜٓا١        

ـ ايطساي١ يًشٝا٠  ٜؿكًٗا عٔ ضس١ً ايعبسضٟ حضبع١ حعٛاّ . ٚت ظبس َا غبتِ ب٘ ٚق

َني      نُاا شناط يف    ايع١ًُٝ يف املس١ٜٓ يت اسؾاض٠ ين حْ٘ا مل ميهاح ؾٝٗاا عاسا ٜٛا

 ضسًت٘ ، ٖٚٞ ؾا٠ قكري٠ دسًا قس ت ٜتػِ اسبهِ ايكازض حثٓا٤ٖا باملٛضٛع١ٝ .

 (3-7       ٍ . ٚنُااا  ( ْعِا ايعبااسضٟ ٖٚٛا باسبذاااظ قكاٝس٠ يف َااسح ايطغٛا

ٜصنط ؾكس  عٗا َٓ٘ ايؿاٝذ عؿٝاـ اياسٜٔ املاصنٛض غاًؿًا ، ٚ عٗاا َع٘ا قًبا١         

. تتنيـ ايككٝس٠ َٔ َا١٥ ٚاثآني  ايػُاع ؾكٝسٖٚا ، ٚحداظ هلِ ايؿٝذ شيو خبط٘ 

ٚحضبعني بٝتًا تؿاٝ  عصٚبا١ ٚغاٗٛي١ ، ت تهًاـ ؾٝٗاا ٚت َتك كراس يػطٜاب اديؿااظ .         

تٛدٝٗاااات  -ٖٚااٛا حقكااطٖا   -ٚميهاأ حٕ ْكػاااُٗا ين ثالثاا١ حداااعا٤ ; حٚهلااا     

، ٚاغتٓااّ ايؿطقا١   ، ساضاًا يٜااٙ عًا٢ املباازض٠     ، ْٚكا٥ض ٜٛدٗٗا ايطسايا١ يكاض٥٘ا   

 ٘ ض٠ . ثاْٝٗااا :      ٚتؿااُري ثٝاباا ا  اتضذباااٍ ين َهاا١ املهطَاا١ ٚاملسٜٓاا١ املٓاٛا يٓٝااٌ ثاٛا

طبتكاطًا َٓاغاو اسباار   ; خيكك٘ا ملها١ املهطَا١ َٚاا عًا٢ قاقاسٖا حٕ ٜؿعً٘ا        

ٍ ادداعا٤ ، ؾٝككااطٙ عًا٢ اسبااسٜح عاأ          اختكااضًا غااري طباٌ .  خطٖااا : ٖٚٛا حقاٛا

; َٚأ ثِا ٜٓتكاٌ    َٚٓعي٘ا   املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، قٝب١ ، َعٗس ادسبا  ، ضبع املكطؿ٢ 

 اييت بؿط بٗا عٝػ٢   ٗسًا يصيو باسبسٜح عٔ ْبٛت٘  ين َسح ايطغٍٛ 

ٕ ٚايهٗٓاا١ ٚايطٖبااإ .          ، ٖٚتؿاات بٗااا اهلٛاتااـ يف ازباًٖٝاا١ ، ٚحْباان بٗااا ايعطاؾاٛا

 ؾكس : َُٚٗا قٌٝ ؾٝ٘ 

 دــ٘ ٚجتٗــٌ عٓـــت ذاى تهـــإٕ زَ   ٘  ــــقصـس ايًشـــإ عٔ ايٛؾــا٤ حبـك

 ٚازؾـــــع صخٝؿ١ غازّ مل جيخد   ظــِ بكـدزى ال بكـــدز نــُـاي٘   ؾاْ

٘  سسخ ايعبسضٟ حٕ ايككٝس٠ خالٍ َٔ ٜٚعٗط  ٚؾهاط  ، املسٜٓا١  يف با ااٚض٠  ْؿػا

 : ملٛادٗتُٗا ٚاغتعس ، ٚاغاا  ٚسس٠ َٔ ب٘ ٜؿعط قس َا ربٌٝ ْ٘ي ست٢ ; ؾٝٗا

 سدٟـت ؾٝو تٛحدٟ ٚتؿصــابس   ـدا   ـــاعـــت َشـدَـٞ إٕ عـت أْـْٜٚٛ

 دـــتبًا ملـصـــــٍؼ ؾٝـــو حنــــٛ َؿٓ    ٚحًؿـت ال طـاٚعت ؾٝـــو َؿٓدا  

ضًا ساياات بٝٓا٘ا ٚبااني ا اااٚض٠ َاأ حُٖٗااا          نُااا ٜتضااض َااأ    -غااري حٕ حَاٛا

حبٓاؤٙ ايكػاض ايصٜٔ اضتبط بِٗ اضتباقًا قًٜٛا ، ِٖٚ ٜتؿٛقٕٛ  -ايككٝس٠ ْؿػٗا 

ؽ شيااو يف حبٝاات تؿاٞ بنبٛتا٘ا اسباْٝا١ ، ٚيْػاااْٝت٘      يعٛزت٘ا يياِٝٗ . ٚايعبااسضٟ ٜ   كٛا

 اييت ت خيذً٘ َعٗا حٕ ٜطًع اآلخطٕٚ ع٢ً ضعؿ٘ ; ؾٝكٍٛ :
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 سدـــع َٚػجـــٌ َشـــتبـهٞ يه    ـ١  ٛال َٛاْع َا قــضـــاٙ ٚصــبٝــي

 ٌ غصٔ أًَدٚزم املُاّ به   ِ   ـــٞ هلــــصًـــؿتِٗ يف غسب١ تبـه

 إال تالطــــِ َــــٛج حبس َزبد    َا دْٚ٘  يف َٓت٢ٗ ايػسب ايرٟ 

غاٝؿل   -ٚيٕ اضطط يًعٛز٠ ين قؿً٘ ايكػاض  -ٜٚععٟ ايطساي١ ْؿػ٘ حْ٘ 

 َا بكٞ َٔ عُطٙ :

 شٛقــًا إيٝو َـــــهسزًا ذنساى يف     ضـــ٤ٛ ايٓٗــــاز ٚجــٓح يٝـــٌ أزبد
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