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تخٕيش انتشاث انفقٓي انيًُي
يضيم انؼُا في أحكاو يا أحذث في األساضي انًضدسػح
يٍ انؼُا نهشيخ ٔجيّ انذيٍ ػثذ انشحًٍ تٍ ػثذ انكشيى
تٍ صياد(خْ975ـ1567/و) "
دراسة منوذجاً ً
ً

نًياء إَٔس كايم أحًذ يؼقٕب
ؾحَعس ْ 21رطُرٍ-ؾحَعس جيكٟحٌز يًعً ٌٙجْٓ٦حْٟس ٘جيططرٟكٟسٓٚ-عحء

يهخض
جيكُى هلل ٌخ جيعحيُ٘ ،ّٟجي٧ٛز ٘جيٓ ٌ٧عً ٛأٍٖؼ جيهًف ٘أعُ جيٍْى ْٟىْح دمحم ٘عً ٛآيٕ جيطٟر ّٟج٢نٍَ،ّٟ
٘عًٚ ٛكرٕ ،عً ٍٟٗأؾٟى ًٙٚجش جيُ ًّٟٛئي ٛقٟحٌ  ٌٙٞجيى...ّٞ
٘ذعى
ضطؿىو عً ٛجيى٘جٌ وٌجْحش جيُهط٠ٙحشٞ٘ ،كىٌ جيرحقػ ِٙنى ٍَز ذحقس َّ ْطحؼ جيطٍجظ جي ،ُٟٝٓضُٓؿُ ذعى َعحْحز
َع َٛحوٌ جيعً ٌٙجْٓ٤حْٟس ٘جيطٍٗٞعٟسٞ ،ط ٜٙؾٟٗح جيرحقع ٍَجقى َنّ جيركنع ٘جيطٓكٟند ٘جيٓكنىى قطنٛٞ ٛنى ئينٛ
ئظٗحٌ َحٖٟس جيُهط٘ ٠ٙأُٖٟطٕ ،ؾٟنطُهّ َنّ ن٧ينٕ ضكنىْ ٍٞطنحؼ عًُنٌَ٘ٙ٘ ٝغنح ي ٞرٛنٍ جيٓن ٌٙذعنى أِ ننحِ قرنّٟ
جيهُجتّ ٘جيٍؾٙؼ.
ئِ ٌ٘قننس جيعُننى ٖننًٔ ئُْننح ٖنن ٝؾنن ٝجيككٟكننس ؾننُء َننّ جيركننع ؾنن ٝجيطننٍجظ جْ٤نن َٝ٧عَُٙنح ي ٘جيُٟٓنن ٝعًنن٘ ٛؾننٕ
جيه ،٘ٙٛؾطًم جيهُجتّ جيط ٝضُػى ضٍجغٓح ،ضعهنّ جْطُحءْنح جيُٟٓن ٝجْ٤ن َٝ٧ذُٗنحٌذٕ جيًُٖرٟنس جيُهطًؿنس٘ ،ضػرنص
يجنٍضٓح جيطحٌٞهٟس ٘جيؿكٟٗس٘ ،ضٍجظ ٘ؾ ٕٟجيى ّٞعرىجيٍقُّ ذنّ عرنى جيهنٍ ٍٞذنّ َٞنحو ش ٖ975ن ،)ٌ1567 //ينّٟ
ذرعٟى عّ ًٖج جٌ٤ظ جيكٟحٌ ،ٜؾَُٞ"/ى جيعٓح ؾ ٝأقهحٌ َح أقىظ ؾ ٝجٌ٢ج ٝٞجيُُوٌعنس َنّ جيعٓنح " ؾنُء َنّ
ًٖٔ جيًجنٍز جيطحٌٞهٟس جيط ٝضعى ٌَ٘ٙغح ي عًُٟح ي ؾكٟٗح ي يًكٟنحٌز جيُٟٟٓنس ٞطٟند يٗنح جيهنح ٍ٠أِ ضؿنٙو ذنٕ٘ ،أِ ضك نٛ
ذحٖطُحٌ ٘جٞف َّ جيرحقػ.ّٟ
َّ٘ ٖٓح قح٘يٓح جيٙقٙؼ عً ٛوٌجْس ٘ضػَ ٍٞٙهط ٠ٙيًٟٗم ٘ؾ ٕٟجيى ّٞعرى جيٍقُّ ذّ عرى جيهٍ ٍٞذّ َٞنحو ؾنٝ
جيؿكٕ جيٌُجعَ٘ ٝعحَ٧ضٕ َ٘ح ٞطعًف ذُٗح٘ ،نٚٙٛح ٘أِ ًٖج جيعحيٍ ُٞعى َّ ؾًُس عًُحء جي ُّٟجيً ّٞأغٍ٘ج جيركنع
جيؿكٗ ٝجي ًَٓ ُٟٝٓأ٘جنٍ عٗى جيطحٍٖٞس ٌٍَ٘ج ي ذحيعػُحْٟس ،يهٕٓ يٍ ٓٞى ق ح ي ٘جؾٍجي َّ جيىٌجْس ٘جيركع٘ ،يٍ ضهٍؼ
َإيؿحضٕ يًٌٓٙى ؾهحْص ئنٍجؼ ًٖج جيُهط ٠ٙئْٗحَح ي ؾ ٝئذٍجَ َح غؿى عٕٓ جيػحؾً.ِٙ
َ٘ننّ ْحقٟننس غحْٟننس ،ضعننى جيُٓٓننهس جيطنن ٝذنن ّٟأٞننىٓٞح َػننحٍٞز عُننح ٖننَٙ ٙؾننٙو ؾننَ ٝىْ٘ننس zabid_ar_manuscritsى
٘قٍٞرس جيٗرٕ ذُهط ٠ٙوجٌ جٖ٢حعٍز ؾنَ ٝذٟنى٘ .ذٗنًج ضٛنرف ٖنًٔ جيىٌجْنس ئٞنحؾس ْٙعٟنس ؾن ٝضعٍٞنؽ عنّ ْٓنهس
أُنٍَ َّ ٚهطَُٞ" ٠ٙى جيعٓح ؾ ٝأقهحٌ َح أقىظ ؾ ٝجٌ٢ج ٝٞجيُُوٌعس َنّ جيعٓنح " ،أَنح ضككٟكٗنح ،ؾكنى قككنص
ٍْ٘ٗش ؾَٛٓ ٝس جيُعٗى جٍَٞ٢ه ٝيًىٌجْحش جيُٟٟٓس .)1
٘ذٓحء عً ٛييم ،ؾاِ وٌجْس جيُهط ،٠ٙؾحءش عً ٛجيٓك ٙجيطحي:ٝ
 جعطُىش ْٓهس جيُطٙجؾىز ذحيُهطرس جيهحٚس ذحْ٢طحي ؾُٟى جٖٙ٢وٖ٘ ،نْٓ ٝنهس َٛنٌٙز َنّ وجٌ جيُهط٠ٙنحش
جيُٟٟٓس –ٓٚعحء-أ َّح يًُهط٠ٙس وجٌ جٖ٦حعٍز ؾَ ٝذٟى ْ ٍج ي يكىَٗحٞ٘ ،نرطٗح٘ ،يهْٗٙنح ضحَنس جيًٗنٍ ذهًٖٙنح َنّٓ
جيُُٗجش ٘ج٢نطحء جيًػٞٙس جيٙجٞكسى جيط٦ ٝذى َّ ضٛككٟٗح وجنى جيُطّ.
 يٍ أ٠ى ؾ ٝضٍؾُس ٚحقد جيُهط٠ٙى ٘ييم يٙؾٙو ذكع نح٘ ذنٕ ؾن ٝئقنى ٚجينىٌ٘ٞحش جيعًُٟنس جيطن ٝضكنىغص
عٓننٕ ذاْننٗحخٌ٘ ،غرننس َٓنن ٝؾنن ٝجيكننحء جيٟننٙء ذٗننهى َْٙننع عًننَ ٛهطننَُٞ ٠ٙننى جيعٓننحى ُٟٖ٢طٗننح ج٦قطٛننحوٞس
٘ج٦ؾطُحعٟس ٘جيىٟٓٞس.
 أَغرص ْٓد جيُهط٘ ٠ٙعٍٞص جيرطحقس ضعٍٞؿٟس ضكٟٓس عّ جيٓٓهس جيُعطُىز ٘جيُكحٌِ يٕ.
 جيكُٟس جيعًُٟس يًُهط.٠ٙ
ٍٖ قص جيُٛطًكحش جيُطعًكس ذحيعٓح ٘ضعٍٞؿٕ ٘أْٙجعٕ.
 ضٍ ضٍؾُس أُْحء ج٦ع ٌ٧جيؿكٟٗس.
 ذٟٓص جيٍؤٞس جيطحٌٞهٟس ٘جيًُٖرٟس يًُهط.٠ٙ
ٔأخيشا أِ نحِ قى ٚىٌ َٓ ٝؾٗى قًٟى أ٘ ٖؿٙز ،ؾ ٝضككٟنف جيُهطنٚ٘ ٠ٙنٟحغطٕ عًن ٛجيٗنهى جينًٞ ٜنٍجٔ جيكنحٌبى
ؾًٟػؿٍٖح ي.ٝ
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ً
انًطهة األٔل :
"انشيخ ٔجيهّ انهذيٍ ػثهذ انهشحًٍ تهٍ ػثهذ انكهشيى
تهههٍ صيهههاد ٔيضيهههم انؼُههها فهههي أحكهههاو يههها أحهههذث فهههي
األساضي انًضدسػح يٍ انؼُا"
حياج انًإنف
يٕنذِ- :
٘يننى جيعَ٧ننس جيٗننٟم أذنن ٙدمحم ٘ؾٟننٕ جيننى ّٞذننّ َٞننحو
جيُكٛننٍ ٜجيُذٟننى ٜجيٗننحؾع ،ٝؾننٖ ٝننٍٗ ٌؾنند َننّ
ْننٓس ٖ900نن ،ٌ1449//ؾننَ ٝىٓٞننس "َذٟننى " َ ،)1ننّ
َشأتّ:
ْٗأ ٖٟهٓح ٘ضٍعٍع ؾ ٝنٓؽ ٌ٘عحٞس ٘جيىٔ٘ ،قؿنع
وٌِ جيعً ٌٙجيٍٗٞعس َّ ؾكٕ ٘قنىٞع
جيكٍآِ ،ذعىٖح
َ
٘ضؿٓننن٘ ٍٟأٚنننٙو ٘ؾنننٍجتْ٘ ٝننن٘ ٍٟعًننن ٌٙجيًػنننس
جيعٍذٟننس٘ ،أضكٓٗنننح ٘ .)1ؾننن ٝعنننحٌ ٖ942ننن،ٌ1535 //
نحْص يٕ ٌُقًس ئيَ ٛهس ي٥وجء ؾٍٟٞس جيكنؽ ،ضٙجينص
ذعىٖح ٌق٧ضنٕ ئيٟٗنح ،قطن ٛأْنٕ أقنحٌ ؾٟٗنح َنىز ًٞٙ٠نس
٘ؾحٌٖ٘ننح ،ضهًًٗننح ؾٍٚننس يطرننحوو جيػكننحؾ ٝذٟٓننٕ ٘ذننّٟ
عًُحء جيكٌٍ ٘جيٙجؾنى ّٞئيٟٗنح ،ؾأننًش َؿنحيّ جيعًنٍ
َّ َٓنحظٍجش َ٘ٓحقٗنحش ٘ئؾطنحء ضٓكنَٓ ٙكٓحٖنح ْكنٙ
ج٢غننٍ جيػكننحؾ ٝجيننً ٜنننٖ ِٙهٛننٟطٕ ؾنن ٝضؿننحٔ ضننىعٍٟ
جيُننًٖد جيٗننحؾع٘ ،ٝجيعُننى عًننْٗ ٛننٍٔ ٘ضىٌٓٞننٕ،
ؾهننحِ يننٕ َننّ جيُُٓيننس ٘جيُهحْننس جيعًُٟننس ؾنن ٝجيننُّٟ
٘جيىٞحٌ جَٟ٧ْ٤س  ،)2قط ٛذعنى أِ ٘جؾطنٕ جيُٟٓنس ؾنٝ
يجش ٍٖٗ َٙيىٔ َّ ْٓس .)3 ٌ1567//ٖ975
 حياتّ انؼًهيحيٍ ُٞج٘و جيٟٗم ٘ؾ ٕٟجيى٘ ّٞظٟؿنس جيكٟنحء ،ذنحيٍغٍ
َّ أُٖٟطٕ نعًٍ َٗحٌ ئي ٕٟذحيرٓحِ عًُح ي ٘ضىٌٓٞحي ،ذنى
إْٔ نحِ  ٍٛٞٞ ٦يطًَ٧ضٕ جيطٍٖف يٙظنحتؽ جيكهنحٌ
٘ج٘٢قننحؼٞ٘ ،ننأٍٍَٖ ذننحيطهً ٝعٓٗننحٞ٘ ،كننػٍٗ عًننٛ
جٖ٦طػحو ذحيعًٍ َ٘طحيعس جيهطد٘ ،يٗنًج ضنٙؾٌ ٝقُنٕ
هللا ؾكٍٟجي٘ ،ضكىظ عّ ْؿٓنٕ قنٙو يينم ،قنحت٧ي" :أْنٕ
ٛٞرف ٘ي ّٟعٓىٔ قٙش َ ٖٙ٘ َٕٙٞع يينم ٞ ٦طنٍل
جيطىٌٓٞ٘ ّٞع ٛذعى ضُحٌ جيىٌِ ؾن ٝضكٛنٟى قنٙش
.)4
"َٕٙٞ
حياتّ انؼهًيح -
ئيج ضٛننؿكٓح جيُٛننحوٌ جيطحٌٞهٟننسى ؾآْننح ْؿننى ئٖننحٌز
٘جٞننكس ضننًنٍ ٖننٟهٓح ٘ؾٟننٕ جيننىّٞى ذأْننٕ نننحِ َننّ
جيُطٛىٌ ّٞيكًكحش جيعًٍ جيًٞ ّٞطًكن ٛعنٍٓٗ جيطَ٧نًز
جيؿكٕ جيٗنحؾع ،ٝقٟنع أْنٕ ضٛنىٌ يًطنىٌ٘ ّٞج٤ؾطنحء،
٘ييننم ذُننىجٌِ َذٟننى ٘ؾٙجَعٗننحَٗٓ٘ ،ننح :جيُىٌْننس
"جيٖٙحذٟنننس" ٘"جٖ٢نننٍؾٟس" ٘" جيٙجغكٟنننس" ٘ ،جيؿنننحَع
" )5
"جيهرٟننننٍ"٘ ،ؾننننحَع "جيرحٖننننح َٛننننطؿ ٛجيٓٗننننحٌ
٘جيؿحَع "جيُ ؿٍ.)6 "ٜ
٘ئيج أٌوْح ٌٚى جيؿٗٙو جيعًُٟس يٗنٟهٓح ،يٙؾنىْح أِ
ؾٗننٙؤ جيطأيٟؿٟننس َننّ َإيؿننحش ٌْ٘ننحتى نحْننص عرننحٌز
عننننّ أؾٙذننننس يؿطننننحْ٘٘ ٚننننٙجَو َ٘ٓننننحتى ضٍُْننننى أ٘
ضعٍ ٜعً٘ ،ٕٟؾُٟعٗح َطرًٌٙز ؾن ٝجيؿكنٕ جْ٤نَٝ٧
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أٍْز ضٓطُ ٝئي ٛئقى ٚذط ِٙعم ذّ عىْحِ جَ٢وٜ
.)2
 يزْثّ:ُْنننص عكًٟنننس ٖنننٟهٓح ٘ؾٟنننٕ جينننى ّٞؾننن ٝظنننى َٓنننحل
جؾطٗحوجش جيًُٖد جيٗحؾع٘ ٝعًُحتنٕ ،ؾهنحِ أِ ؾُنع
نٛنننحَ ٦نننّ ٖٓنننح ٖ٘ٓنننحلى ضهحًَنننص ذٗنننح ٖهٛنننٟطٕ
جيعًُٟننس ٘جيًُٖرٟننس ،ؾهننحِ ٖننٟهٓح ٖننحؾع ٝجيُننًٖد،
أٖننعٍ ٜجيُعطكننىٚ ،ننٙؾٟح ي قهُ ٟنح ي جيطٙؾننٕ٘ ،ؾنن ٝييننم
ٞكٙو :أِ ٖحؾع ٝؾ ٝجيؿٍ٘ع ٘ٞحؾع ٝ//ٟؾ ٝجيطٛنٙؼ
)3
أٖعٍ ٜجيُعطكى
جيٗحؾعٞ٘ ،)7 ٝإنى ييم ٚحقد نطنحخ جيٓنٓح جيرنحٍٖ
 ،)8ذكٙيٕٓٚ٘ " :ؽ عىز َٛنٓؿحش٘ ،أينؽ َإيؿنحش
َؿٟىز ،يهّ أنػٍٖح َهطٍٛجشَ ،ع جضٓحعٕ ؾ ٝجيعًنٍ
يٍ ٙٞؾى يٕ نطحخ أً٠ف ؾ ٕٟعٓحِ جيكًٍ َّ٘ ،"...ضًم
جيُإيؿنننننحش٘ ،جيطنننننٌٚ ٝنننننىضٗح جيُٛنننننحوٌ جيكىُٞنننننس
٘جيكىٞػس َٓٗح:
 ج٢ؾٙذس جيُطكٌٍز عّ جيُٓنحتى جينٙجٌوز َنّ ذن٧و
جيٍُٗز .)9
 ج٢ؾٙذس جيٍُٟٞس عّ جْ٢ثًس جيُهٟس .)10
 ج٢ويس جيٙجٞكس ؾن ٝجيؿٗنٍ ذحيرٓنًُس ٘ئْٗنحء َنّ
جيؿحضكس .)11
 جْٙ٢جٌ جيٍُٗقس ؾ ٝجيؿطح٘ ٚجيُكككس .)12
 ئغرننحش ْننٓس ٌؾننع جيٟننى ّٞعننّ ج٢قننٍجٌ ٘جيٍنننٙع
٘ج٦عطىجو ٘جيكٟحٌ َّ جغٓط.)13 ّٟ
 ئْننعحؼ جيُٓننطؿط ٝعننّ قننى جيٍؾننى ٍَ٦أضننٕ أْننص
أنط.)14 ٝ
 ئقحَنس جيرٍٖنحِ عًن ٛنُٟنس جيطنٍج٘ٞف ؾنٌَٟ ٝنحِ
.)15
 ئٍٞجو جيٓكٙو جيًُٖرٟس عنّ ي٘ ٜجيطككٟنف ؾن ٝأْنص
٠حيف عًنٚ ٛنكس جيرنٍجءز َنّ ٚنٟع جيُعحٌٞنس ٦
جيطعًٟف .)16
 ئٟٞننحـ جيى٦يننس ؾنن ٝأِ جيعننىج٘ز جيُحْعننس َننّ قرننٙو
جيٗٗحوز ضؿحَع جيعىجيس .)17
 ئٟٞنننحـ جيٓٛننن ٘ٙجيُؿٛنننكس ذنننرط ِ٧ضنننُ٘ٞؽ
جيٙي ٝجيٙجقع عً ٛغ ٍٟجيكع ٘جيًُٛكس .)18
 ذػٟننس جيُٓطٍٖننى ّٞؾنن ٝأِ ضرننٍع ٞرطًننٕ جيٛنن٧ز
.)19
 ذػٟننس جيُٗننطحـ ؾنن ٝضكٍٞننٍ جيُننىٌل ؾنن ٝضٛننىٞف
َىع ٝجْ٢ؿحـ .)20
 ضكً ٍٞأتُس ج ٌ٧ْ٤عّ ضػ ٍٟٟذٓحء جيرٟص جيكنٍجٌ
.)21
 ضكٍٞننٍ جيُكننحو ؾنن ٝقهننٍ َننّ أنرننٍ ذٍؤٞننس ٖنن٧و
.)22
ٖٙجو
 جيٍْنننحيس جيُٓنننُحز ذح٢ؾٗنننحٌ ؾننن ٝأِ وٌ جيٍَننن٦ ٛ
.)23
ٓٞك ١ذحيعًٌ جيهح٘ ٘جيعحٌ
 جيؿنننٙجخ جيُطننن ّٟعنننّ جيٓنننإجو جينننٙجٌو َنننّ جيرًنننى
.)24
جَّٟ٢
)25
 جيؿٙجخ جيُكٌٍ ٢قهحٌ جيُٓٗ٘ ١جيُهىٌ .
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ْ ننُ ١جينن١و ؾنن ٝجيهنن ٌ٧عًننَ ٛننح ٌ٘و ؾنن ٝنطنند
ج٢عُحو .)26
ٖ ننى جيٟننى ّٞعًنن ٛوؾننع َننح ْٓنند ئينن ٛجيُٖننٍَ ٜننّ
جي ٍٖٙؾ ٝقىٞع جيٟى.)27 ّٞ
 ؾطف جيهٍ ٍٞجيٙجقى ؾن ٝئْهنحٌ ضنأن ٍٟجيٛن٧ز عًنٛ
أتُس جيُٓحؾى .)28
)29
 جيؿطف جيُر ّٟؾ ٝأقهحٌ ضرٍع جيُى. ّٞ
 ؾٛى جيهطحخ ؾن ٝقهنٍ جينىعحء ذاٛٞنحو جيػنٙجخ
.)30
)31
 نٗؽ جيؿًرحخ عّ أقهحٌ ضطعًف ذحيُكٍجخ .
نٗننؽ جيػطننحء عُننح ٘قننع ؾنن ٝضرننٍع جيننىَ ّٞننّ جيًننرّ
٘جيهطأ .)32
 نٗننؽ جيػُننس عننّ قهننٍ جيُكرنن ٜٙعُننح ؾنن ٝجيًَننس
.)33
 نٗؽ جيٓكحخ عّ أقٙجو جيُكٍجخ .)34
َُٞ ى جيعٓح ؾ ٝأقهحٌ جيعٓح .)35
 جيُكحينننس جيٓحٚنننس عًنننٚ ٛنننكس َنننح ؾنننطف ٘جينننًٞى
٘جيهٚ٧س .)36
 جيُٙجٖد جيٟٓٓس ؾ ٝج٢ؾٙذس عّ جيُٓنحتى جيعىْٟنس
.)37
)38
 جيٓهرس ؾ ٝج٢نٙز ٘جيٛكرس .
 جيٓكٙو جيٛكٟكس عّ أٖى جيٍْٙل ؾ ٝذٟحِ ٖٝء
َّ أقهحٌ جيُٓٓٙل .)39
 جيٓكنٙو جيعًذنس جيُعٟٓنس جيُٓننطؿحو َٓٗنح ٚنكس جيرٟننع
جيعٟٓس .)40
.)41
 جيكٙو جيٓحؾع جيك ٍٞٙيُّ نحِ يج قًد ًٍْٟ
 جيطكٍ ٍٞجيٙجٞف ج٢نُنى ؾن ٝقهنٍ جيُنحء جيُطًنف
٘جيُٓطعُى .)42
َُٞ ننى جيعٓننح ؾنن ٝأقهننحٌ َننح أقننىظ ؾنن ٝجٌ٢جٞننٝ
جيُُوٌعس َّ جيعٓح .)43
انًطهة انخاَي
يضيهههم انؼُههها فهههي أحكهههاو يههها أحهههذث فهههي األساضهههي
انًضدسػح يٍ انؼُا ٔيا يتؼهق تٓا
جٖطٍٗ جيٟٗم ٘ؾ ٕٟجيى ّٞذؿطح٘ ٕٞؾن ٝجيُٓنحتى جيطنٝ
ٖهًص ئٖهحيٟس ؾ ٝجيُؿطُع ج َٝ٧ْ٤عحَنس ٘جيُٟٓنٝ
نٚٙٛحي ،ؾٛحٌ نعرس عًٍ ُٞكؽ ئيٟنٕ َنّ ننى قنىخ
٘ٚننٙخ٘ ،يننًيم أقطننى َهحْننس ٍََٙقننس ؾنن ٝضننحٌٞم
أعنن ٌ٧جيُننًٖد جيٗننحؾع٘ ،ٝيعننى جْؿننٍجؤ ذننرعٖ ٝننًٔ
جيؿطح٘ ،ٚؾعى جيًٗ )44 ٝؾَٓٛ ٝؿٕٛٞ ،ؿٕ ،ذإْٔ":
جَ٤نننحٌ جيُٗنننحٌ ٖنننٟم جيعًُنننحء ج٢عننن ،ٌ٧عُنننىز أٖنننى
عٛننٍٔ ََ٘حْننَٕ٘ ،ؿٟننى أٖننى ٘قطننٕ ٘أعؿٙذننس أ٘جْننٕ،
جيُكنننىٌ ؾننن ٝجيعًننن ٌٙعًننن ٛأقٍجْنننَٕ ،كطننن ٝجْ٢نننحٌ،"...
٘ينننًيم ْنننططٓح٘و ٖنننًٔ جيىٌجْنننس جيكنننحء جيٟنننٙء عًنننٛ
ئقى ٚضٛنحْٟؿٕ٘ ،جيُطُػًنس ذُهط٠ٙنس" َُٞنى جيعٓنح
ؾنن ٝأقهننحٌ َننح أقننىظ ؾنن ٝجٌ٢جٞنن ٝجيُُوٌعننس َننّ
جيعٓنننح"٘ ،يينننم ٘ؾنننف جيُٓٗؿٟنننس جيُطرعنننس ؾننن ٝوٌجْنننس
جيُهط. ٠ٙ
 ئحثاخ َسة انًخطٕط ئنى انًإنفwww.baydaauniv.net

ئِ أَ ٜهطنننننٞ ٠ٙعرنننننٍ عنننننّ ضنننننٍجظ ضنننننحٌٞه،ٝ
ٓٞنننطٙؾد ضػننن ،ٍٔٞٙقطنننٓٞ ٛنننٗى عًٟٓنننح ضطرنننع أُٖٟنننس
جيُهطَ٘ ٠ٙحٖٟس َٓحٌٔ جيؿكٗ ٝأ٘ جيطنحٌٞهَ٘ ،ٝنّ
ٖٓح ْٓعٍ ٜذىجٞس أغرحش ْٓد َهطَُٞ" ٠ٙى جيعٓح
ؾنن ٝأقهننحٌ َننح أقننىظ ؾنن ٝجٌ٢جٞنن ٝجيُُوٌعننس َننّ
جيعٓح" يُإيؿٕ.
ؾأ٘و َّ جغرص ؾ ٝؾُعٗح ٘أؾٍجوٖح ذحيطأيٟؽ ،جيٗنٟم
٘ؾٟننٕ جيننىٚ-ّٞننحقد جيُهطنن ،-٠ٙذعننى ضٞٙننٟكٕ،
ؾٟكننٙو ذننًيم" :جُْننح ٌأٞننص أؾٙذننس َطؿٍقننس  ٦ضٟٓننر١
 )45ذَُننننحٌ ؾحْننننطهٍش هللا ضعننننحي ٛؾنننن ٝأؾٍجوٖننننح
ذحيطننأيٟؽ ٘ئٞننٍجو َننح ٘قؿ نص عًٟننٕ ؾنن ٝييننم َننّ ْكننٙو
٘أذكحظ نحيٟس عنّ جيطعٓنؽ٘ ،"...ذٗنًج أغرنص ٖنٟهٓح
ئِ جيُهطٞ ٠ٙعٙو ئي ،ٕٟنُح أغرص ْٓرطٕ ئيٟنٕ جيكنىَحء
٘جيُكىغ َّ ِٙجيُإٌن٘ ّٟجيُكككًْ ،ّٟنٍ ٍَٓٗ:
 دمحم جيًٗ ٝؾَٓٛ ٝؿٕ جيٓٓح جيرحٍٖ )46
 ئُْحعٟى ذحٖح ؾ ٝنطحذٕ ٖىٞس جيعحٌؾ.)47 ّٟ
 جيٍقٟكنننن ،ٝينننننٍٔ عٓننننى ؾٍْٗننننطٕ يًُهط٠ٙننننحش
جيؿحَع جيهر.)48 ٍٟ
 عُننٍ ذننّ عًنن ٜٙؾننَ ٝإيؿننٕ جيهننحؼ ؾنن ٝنٚ٧ننس
جيهرٍ .)49
 عرنننننى هللا دمحم جيكرٗننننن ٝؾنننننَٛ ٝنننننحوٌ جيؿهنننننٍ
ج)50 َٝ٧ْ٤
َ ىْ٘س )51 zabid_ar_manuscrits
َ هطرس جٖ٢حعٍز ؾَ ٝذٟى.
 حاَيا :تطاقح تؼشيف تقُيح ػٍ انُسهخ انًؼتًهذجنهثاحج ٔطف انًخطٕطح)
َهحْٗننحٖ :نن ٝعرننحٌز ٚننٌٙز َٛننٌٙز عننّ

ٌ٘ٞكننحش َُو٘ؾننس٘ ،ؾننىضٗح ؾنن ٝجيُهطرننس جيهحٚننس
يْ٣ننننننطحي ؾُٟننننننى جٖ٢ننننننٙو َٛننننننٌٙز َننننننّ وجٌ
جيُهط٠ٙحش ٓٚعحء.
عٓنننٙجِ جيُهطننن :٠ٙعٓنننٙجِ جينننَٓٓ ٙؿٛنننى عنننّ
جيٛننؿكس ج٘٢يننٖ٘ ،ٛنن ٝعرننحٌز عننّ أ٠ننحٌ ذٗننهى
َػًع ذحيً ِٙجْ٢نٙو َٗنهًس ذٓكنح ٠ذنحيً ِٙج٢قُنٍ،
٘ذع ٝجيطٗهٟى ٘ضكص جْنٍ عٓنٙجِ جيُهطن ٠ٙجْنٍ
جيُإيؽ ٘وٞرحؾس قٙو َٓحتى ؾكًَ ،ٕٟن ٌٙؾ ٕٟجْنٍ
جيٟٗم ضحؼ جينى ّٞجيٓنره٘ )52 ٝجيعَ٧نس جينٍوجو ، )53
٘غٍُٖٟح .)54
٘نننًيم ؾننٖ ٝننٙجَٕ ٚننؿكس جيعٓننٙجِ ضٙؾننى ؾٙجتننى
ٚػٍٟز عًٖ ٛهى َػًع ٍَٖ٘ ٝذٗهى َحتىَ ،ػى:
َعٓنن ٛنًُننس َعننى نننٍخَ٘ ،عٓحٖننح٘ :ؾننٕ جيؿننن٧ـ،
ؾُعىٖ ٜن ٙجيٙؾنٕ ٘ننٍخ ٖن ٙجيؿن٧ـ ،نُنح ٘ؾنىش
َٓننأيس يًعَ٧ننس جيٟننؿحع )55 ٝقننٙو ْننًٌ ذحيُٓؿعننس
ؾ ٝج ٌٜ٢جيُٙقٙؾس٘ ،غٍٖٟنح .ذُٟٓنح ؾن ٝجيٛنؿكس
ج٘٢ي َّ ٛجيُهطَ ٠ٙهطٙخ وجننى أ٠نحٌ َٓنططٟى
ذحيً ِٙج٢قٍُ ٘ذهَٗ ١هى .)56
ذننننىجٞطٗح" :جيكُننننى هلل ْكُننننىٔ ْ٘ٓننننطعْٓ٘ ٕٟٓننننطػؿٍٔ
ْ٘عننٙي ذننحهلل َننّ ٖننٌٍ٘ أْؿٓننٓح ْ٘ننٟحش أعُحيٓننح َننّ
ٗٞننى ٜهللا ؾننَٟ ٧ننى يننٕ َ٘ننّ ٟٞننًى ؾننٖ ٧ننحو ٜيننٕ
٘أٖٗى أِ  ٦آيٕ ئ ٦هللا ٘قىٔ ٍٖٞ ٦م يٕ ٘جٖٗى أِ
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دمحم عرىٔ ٌْ٘ٙيٕ ملسو هيلع هللا ىلص ٍٖ٘ؼ ٘نٌٍ ٘ع نٍ أَنح ذعنى
ؾٗنًٔ َٓنثًس عُنص جيرًن ٚٙذٗنح نػٟنٍج ي ٘نػنٍ جيٓننإجو
عًٟٗح قىُٞح ي ٘أنٍٟجي ٘ضٓٙعص جيٙقحتع  )57ؾٟٗح نػٍٟج ي
٘جٞنننطٍذص عًننن ٛجيٓنننحتً ّٟؾطح٘ٗٞنننح٘ .ينننٍ أٌ َنننّ
أؾٍوٖنننح ذنننحيه٘ .ٌ٧جُْنننح ٌأٞنننص أؾٙذنننس َطؿٍقنننس ٦
ضٟٓننر ١ذَُننحٌ ؾحْننطهٍش هللا ضعننحي ٛؾ ن ٝأؾٍجوٖننح
ذحيطأيٟؽ ٘ئٞنٍجو َنح ٘قؿنص عًٟنٕ ؾن ٝيينم َنّ ْكنٙو
٘أذكحظ نحيٟس عّ جيطعٓؽ ٘ج٦عطٓنحؼ٘ .جْنطعٓص
ذنننحهلل ضعنننحي ٛؾننن ٝجيطٗنننىٞى ٘جيطٙؾٟنننف عًننن ٛضككٟنننف
)58
ييم"...
ْٗحٞطٗنح ":ؾحيٙجؾند عًن ٛجيكهنحٌ أِ ٞ ٦رنحوٌ٘ج ئيننٛ
جغرننحش وٞننّ عًنن ٛجيٙقننؽ يُؿننٍو ٖننًٔ جيٗننٗحوز ؾننأِ
جٚ٢ى ذٍجٔ جيٙقؽ َّ ضعًف ًٖج جي ّٟجينًٞ ٜػرطْٙنٕ
يُؿننٍو ٖننًٔ جيٗننٗحوز جيؿحْننىز جيطنن ٝضكننع ذعننىٌ جْننطٓحو
جيٗنننحٖى ئيننن ٛجيٟكنننَ ّٟنننّ ٖنننٗحوضٕ ٘هللا عنننُ ٘ؾنننى
أعًٍ" .)59
عننىو جٌ٘٢جـ :عٗننٍ ٌ٘ٞكننحش ضحَننس ؾنن ٝقحيننس ؾٟننىز
ؾىجي.
َكحْنننننننٗحْ16 x22 ِ39 :نننننننٍ ،ذُٟٓنننننننح َكنننننننحِ
جيُهط٠ٙطننننننننننننننننننننننحِ ؾننننننننننننننننننننننَ ٝىْ٘ننننننننننننننننننننننس
َ ،zabid_ar_manuscritsهطًؿننننننس ،ؾننننننح٘٢ي:ٛ
َكحْننننننننننٗح ْ23x4 ،16ننننننننننٍ٘ ،ج٢نننننننننننٍx25 ٚ
.)60 ٍْ17،5
نطٗحْٓ :م َؿٗ.ٌٙ
َننىجوٖح :أْننٙو ٘جيًنن ِٙج٢قُننٍ يًعٓننح٘٘ ّٞجيؿكننٍجش
جيُُٗننس َننّ ضٓرٟٗننحش جيُٓننحتى َننّ أقننٙجو ٘ئؾحذننحش
٘جيٓ ٘ٙٛجيُُٗس َّ ضعٍٞؿنحش .نُنح ضٙؾنى ذعنٝ
جيطٗه٧ٟش ٘ضهأو أِ ضهًٙج َٓٗح ،ؾٟن٧ي عنّ أو٘جش
جيطٍق ٍٟذحيً ِٙج٢قٍُ َنّ ْكنح ٠وجتٍٞنس ضؿٛنى ذنّٟ
ؾكٍز ٘أُنٍ .ٚؾ ٧ٟعّ جيطُ٘ ّٟٞجيً ٜجضهنً ٖنهى
جينننى٘جتٍ جيكُنننٍجء ذنننىجنًٗح ْكطنننس قُنننٍجء ٘وجتنننٍز
ْننٙوجء ذننىجنًٗح ْكطننس قُننٍجءْ ،حٖٟننم عننّ ذعننٝ
جيهط ٠ٙجيكٍُجء جيً ِٙؾٙـ ذع ٝجيهًُحش .)61
ْحْهٗحٙٞ ٦ :ؾى.
َحيم جيُهط٘ ٠ٙجيُعًف عًٖٙ ٛجَٗنْٕٙٞ :نؽ ذنّ
دمحم ذّ ٞك ٟٛذّ أذن ٝذهنٍ ذنّ عًن ٝجيرطنحـ جٖ٢نىو
)62ى ٌ٘ ِ٢و ؾٖ ٝحَٕ جيٛؿكس ج٢نٍٟز َّ ؾٗس
جيُٟنن ّٟعًننٖ ٛننهى نننَ ١حتننى جْننٍ ْٙٞننؽ ذننّ أذننٝ
ٞك ٟٛجيرطحـ جٖ٢ىو  ،)63ذُٟٓنح ٧ٞقنع ؾنٖ ٝنحَٕ
جيُهطنننْ ٠ٙؿٓنننٕ ٖنننٍٗ ؾُنننحو ٜج٘٢وَ ،نننّ ْنننٓس
ٖ1197نن٘ ،ٌ1782 //ييننم ذكٙيننٕ" :ذًننع قننٍجٔ عًننٛ
ْٟى ٜجيعَ٧نس ْنًُحِ أذنٞ ٝكٟن ٛأذن ٝعُنٍ َكرنٙو
جٖ٢ىو  )64ؾ ٝأ٘جننٍ ؾُنحو ج٘٢و ْنٓس ٖ1197ن//
ٖ٘ ،)65 ٌ 1782نننًج ٞٙٞنننف يٓنننحى أْنننٕ ضنننٍ عنننٍٜ
جيُهط ٠ٙعً ٛجيعَ٧س ًُْحِ أذٞ ٝك ٟٛأذن ٝعُنٍ
َكرٙو جٖ٢ىو قرى ٘ؾحضٕ ذأٍٖٗى  ْٕ٢ضنٙؾٌ ٝقُنس
هللا ؾٖٙ ٍٖٗ ٝجو .)66
ضنننحٌٞم جيٓٓنننم :جيػ٧غنننحءَ ،نننّ ٖنننٍٗ َكنننٌٍْ ،نننٓس
.)67 ٌ1784 //ٖ1199
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َهنننحِ جيٓٓنننمٙٞ ٦ :ؾنننى ،يهنننّ ذحعطرنننحٌ أْٗنننح ًَنننم
جيعَ٧س ْٙٞؽ ذّ أذنٞ ٝكٟن ٛجيرطنحـ جٖ٢نىو )68ى
ؾٟرى٘ أْٗح ْٓهص ؾَ ٝذٟى.
عننىو جْ٢ننطٍٞ :هطًننؽ عننىو جْ٦ننطٍ ذننٚ ّٟننؿكس
٘أنننٍ ،ٚؾحيٛننؿكس ج٘٢يننَ ٛننّ عٓننٙجِ جيُهطنن٠ٙ
ضكطنن ٜٙعًنن ٛضٓننعس عٗننٍ ْننطٍجيْٗ٘ ،حٞطٗننح غُحْٟننس
عٍٗ ،ذُٟٓنح ٞهن ِٙعنىوٖح ؾن ٝجيٛنؿكحش جيٍتٟٓنٟس
 30- 28ضكٍٞرحي.
جيػ٧ؼَ ُّٞ :ؿُٙعس
قحيننس جيُهطنن :٠ٙؾٟننىز ذٗننح آغننحٌ ذكننع نؿٟؿننس أْننؿى
جيٌٙقس َع ذع ٝجيهٌٍ٘ جيٓحضؿنس عنّ جٌٞ٢نس ؾنٝ
جيطٍؼ .)69
جيكُٟس جيعًُٟس يًُهط :٠ٙأْٗح ضحَس٘ ،نطٗح ٘جٞنف
ؾىجي٘ ،ضحٌٞم ْٓهٗح ٘جيٓحْم َعنٍ٘ؾ .ّٟنُنح ضطُٟنُ
ذٙؾٙو قٙجٖ ٝعً ٛؾٙجْد جيُهطَُ ٠ٙح أٞنحؼ
يٗننح قُٟننس عًُٟننسى يننًيم جعطُننىْحٖح أَ نح ي يًٓٓننهس وجٌ
جٖ٢حعٍز٘ ،أً٠كٓح عًٟٗح َهط ٠ٙأ).
 يخطٕط داس األشاػشج صتيذَهحْٗح :وجٌ جٖ٢حعٍز َذٟى َ،ؽ/ٌ ،24ؼ.7/
عٓنننٙجِ جيُهطننن :٠ٙعٓنننٙجِ جينننَٓٓ ٙؿٛنننى عنننّ
جيٛننؿكس ج٘٢يننٖ٘ ،ٛنن ٝعرننحٌز عننّ أ٠ننحٌ ذٗننهى
َػًننع ذننحيً ِٙجْ٢ننٙو ٘ج٢قُننٍ ،نننى ْننطٍ ينن،ِٙ
ؾُػ :٧جيٓطٍ ج٘٢و َنّ عٓنٙجِ جيُهطنَ ٠ٙهطنٙخ
ذحيً ِٙجْٙ٢و ٘غحْْ ٝطٍ ذحيً ِٙج٢قُنٍٖ٘ ،هنًج.
نُح  ٦ضٙؾى ؾَ ٝكىَس ٚنؿكس جيُٓنأيس أ ٜقٙجٖنٝ
ذعهّ َهط ٠ٙوجٌ جيُهط٠ٙحش.
ذننىجٞطٗح " :جيكُننى هلل ْكُننىٔ ْ٘ٓننطعْٓ٘ ٕٟٓننطػؿٍٔ
ْ٘عننٙي ذننحهلل َننّ ٖننٌٍ٘ أْؿٓننٓح ْ٘ننٟحش أعُحيٓننح َننّ
ٗٞننى ٜهللا ؾننَٟ ٧ننى يننٕ َ٘ننّ ٟٞننًى ؾننٖ ٧ننحو ٜيننٕ
٘أٖٗى أِ  ٦آيٕ ئ ٦هللا ٘قىٔ ٍٖٞ ٦م يٕ ٘جٖٗى أِ
دمحم عرىٔ ٌْ٘ٙيٕ ملسو هيلع هللا ىلص ٍٖ٘ؼ ٘نٌٍ ٘ع نٍ أَنح ذعنى
ؾٗنًٔ َٓنثًس عُنص جيرًن ٚٙذٗنح نػٟنٍجي ٘نػنٍ جيٓننإجو
عًٟٗح قىُٞح ي ٘أنٍٟج ي ٘ضٓٙعص جيٙقحتع  )70ؾٟٗح نػٍٟجي
٘جٞنننطٍذص عًننن ٛجيٓنننحتً ّٟؾطح٘ٗٞنننح٘ .ينننٍ أٌ َنننّ
أؾٍوٖنننح ذنننحيه٘ .ٌ٧جُْنننح ٌأٞنننص أؾٙذنننس َطؿٍقنننس ٦
ضٟٓننر ١ذَُننحٌ ؾحْننطهٍش هللا ضعننحي ٛؾنن ٝأؾٍجوٖننح
ذحيطأيٟؽ ٘ئٞنٍجو َنح ٘قؿنص عًٟنٕ ؾن ٝيينم َنّ ْكنٙو
٘أذكحظ نحيٟس عّ جيطعٓؽ ٘ج٦عطٓنحؼ٘ .جْنطعٓص
ذنننحهلل ضعنننحي ٛؾننن ٝجيطٗنننىٞى ٘جيطٙؾٟنننف عًننن ٛضككٟنننف
)71
ييم"...
ْٗحٞطٗح ":ذًو قُٟس جيعٓح َّ َحو جيٙقؽ قٟحْح ي عًنٛ
ْكى ج ٌٜ٢ذؿنحَع جيُٛنًكس ؾن ٝيينم ٘ؾنٖ ٝنٍـ
جينننٍَ٘ ٜنننّ جيؿحٌٞنننس ْكننن٧ي عنننّ جذنننّ ٚننن٧ـ َنننح
ٞكطٟنن ٝييننم ً٘ٞكننف ذننًيم أٌجٞنن ٝذٟننص جيُننحو أِ
ٌأ ٚجَ٤نننحٌ يينننم ذنننى أ٘يننن ٛؾنننأِ ٌأ ٚجَ٤نننحٌ ذٟنننع
ج٘ ٌٜ٢ؾَْٙح ؾَ ٕٟحضكىٌ. )72 "...
عننىو جٌ٘٢جـ :ئقننى ٚعٗننٍ ٌ٘قننس ضحَننس ؾنن ٝقحيننس
ؾٟىز ؾىجي.
َكحْٗحَ :كحْٗح .ٍْ23x4 ،16
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نطٗحْٓ :م َؿٗ.ٌٙ
َ نننىجوٖح :جيًننن ِٙجْ٢نننٙو ٘ٞطهًًنننٕ جيًننن ِٙج٢قُنننٍ
يًعٓح٘٘ ّٞجيؿكٍجش جيُُٗس َّ ضٓرٟٗحش جيُٓنحتى َنّ
أقننٙجو ٘ئؾحذننحش ٘جيٓٛنن ٘ٙجيُُٗننس َننّ ضعٍٞؿننحش.
نُح ضٙؾى ذعن ٝجيطٗنه٧ٟش ٘ضهنأو أِ ضهًنٙج َٓٗنح،
ؾ٧ٟي عنّ أو٘جش جيطنٍق ٍٟذنحيً ِٙج٢قُنٍ َنّ ْكنح٠
وجتٍٞس ضؿٛى ذ ّٟؾكٍز ٘أُنٍ.ٚ
ْحْهٗحٙٞ ٦ :ؾى.
َحيم جيُهط٘ ٠ٙجيُعًف عًٖٙ ٛجَٕٗٙٞ٦ :ؾى.
ضحٌٞم جيٓٓمٙٞ٦ :ؾى.
َهحِ جيٓٓمٙٞ ٦ :ؾى.
عننىو جْ٢ننطٍٞ :هطًننؽ عننىو جْ٦ننطٍ ذننٚ ّٟننؿكس
٘أنننٍ ،ٚؾحيٛننؿكس ج٘٢يننَ ٛننّ عٓننٙجِ جيُهطنن٠ٙ
ضكط ٜٙعً ٛأٌذعس ٘عٍْٗ ّٞطٍجيْٗ٘ ،حٞطٗح ضٓعس
أْطٍ ،ذُٟٓح ٞه ِٙعنىوٖح ؾن ٝجيٛنؿكحش جيٍتٟٓنٟس
 26- 25ضكٍٞرحي.
جيػ٧ؼَ ُّٞ :ؿُٙعس
ي
قحينننس جيُهطننن :٠ٙؾٟنننىز ؾنننىج ،ذنننى ضهنننحو أِ ضهنننِٙ
َُطحَز .)73
 جيكُٟنننس جيعًُٟنننس يًُهطننن :٠ٙأْٗنننح ضحَنننس٘ ،نطٗنننح
٘جٞنف٘ ،أٖننٍ َننح ضُطنحَ ذننٕ جيىقننس ؾن ٝجيٟننر٘ ١قًننس
ج٢نطنننننحءٖ٘ ،نننننًج ٞنننننىو أْٗنننننح ْٓنننننهص َنننننّ وجٌ
جيُهط٠ٙحش٘ ،يًيم أً٠كٓح عًٟٗح َهط ٠ٙخ).
 يالحظح ػايح ػٍ انُسختيٍ:ْ٧قع أِ جيٓٓهط ّٟضطؿكحِ ؾَ ٝحٖٟس جيُهطن٠ٙ
َ٘ٞٙنننٙعَُٕ ،نننح ٞؿعًٓنننح ْنننٍؾف أُْٗنننح َنننّ أٚنننى
٘جقننننى ،أ٘ أِ أقننننىُٖح أَننننح ي ي٣نننننٍْ٘ ،ٚننننٍؾف أِ
ج٘٢ي ٖٝ ٛأَحي.
 ئحثاخ ػُٕاٌ انًخطٕطٌ٘و عٓٙجِ جيُهط ٠ٙؾ ٝجيٓٓم جيُعطُىز عً ٛيؿع
٘جقىَُٞ :ى جيعٓح ؾ ٝأقهحٌ َح أقنىظ ؾن ٝجٌ٢جٞنٝ
جيُُوٌعس َّ جيعٓحَ ٖٙ٘ ،ح أغرطٕ ٚحقد جيُهط٠ٙ
٘ذع ٝجيُكككَ ،ّٟػى :دمحم جيًٗ ٝؾنَٛ ٝنٓؿٕ جيٓنٓح
جيرحٍٖ ٘ ،)74ئُْحعٟى ذحٖح ؾ ٝنطحذٕ ٖىٞس جيعنحٌؾّٟ
٘ ،)75جيٍقٟكنن ،ٝينننٍٔ عٓننى ؾٍْٗننطٕ يًُهط٠ٙننحش
جيؿنننحَع جيهرٟنننٍ ٘ .)76عُنننٍ ذنننّ عًننن ٜٙؾنننَ ٝإيؿنننٕ
جيهحؼ ؾ ٝنٚ٧س جيهرٍ ٘ ،)77عرى هللا دمحم جيكرٗٝ
)78
ؾَٛ ٝحوٌ جيؿهٍ جَٝ٧ْ٤
ػشع انًخطٕط
ضٓكٍٓ جيُهطن ٠ٙئين ٛغ٧غنس َكنح٦ش ٘ضٓرٟنٕ ٘نحضُنس،
٘نننى قٓننٍ ض ٗنننٍ يٓٓننح أٌجءٔ ٘أؾحذطنننٕ َٓننطٓىج ي عًنننٛ
أقننٙجو نػٟننٍ َننّ جيعًُننحء ٘ؾكٗننحء جيُننًٖد جيٗننحؾع،ٝ
ٖ٘:ٝ
َ حٖٟس جيعٓنح َنّ قٟنع جٚ٦نط٧ـ ٘ضعٍٞؿنٕ ٖ٘نى
ٖ ٙع ّٟأ٘ أغٍ أ٘ ٍَند َُٓٗح.
 جيكىٌ جيً ٍٟٛٞ ٜذٕ ٍٖٞهح ي يًعٓح
 ؾننن ٝقهنننٍ ضٛنننٍؾُٗح َؿطُعنننَٓ٘ ّٟؿنننٍو٘ ّٞؾنننٝ
ئؾرننحٌ أقننىُٖح ئيننَ ٛننح وعننحٔ ج٢نننٍ ئيٟننٕ َننّ جيرٟننع
٘عىَٕ.
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 جيهحضُس
٘ؾ ٝنى قٍٓ َّ أقٓنحٌ جيُهطن٠ٙى ض ٗنٍ يٓنح ؾٟٗنح
آٌجء جيعًُحء ٘أقٙجيٍٗ ؾ ٝجيُٓحتى جيُطعًكس ذحيعٓح َ٘نح
ٞطٍضند عًٟٗنح َعنحَ٧ش َحيٟنس ٘غٍجَنحشى ٘ذحيطكىٞننى
أْٗننح ضٛنند ؾنن ٝجيؿكننٕ جيُعننحَ٧ش جيٌُجعٟننسٖ٘ ،ننٙ
َٓكٓ ٛن٧ؼ عٓى جيعحَسًٖ٘ ،ج ٞطٟنف يٓنح ؾًٟنح ي ؾنٝ
عننٍ ٜجيُٓننحتًس جيػحْٟننس ٘جيػحيػننس جيُطُكننٌٙز قننٙو
"جيكننىٌ جيننًٛٞ ٜنن ٍٟذننٕ ٖننٍٞهح ي يًعٓننح" ٘ " ؾنن ٝقهننٍ
ضٛننٍؾُٗح َؿطُعننَٓ٘ ّٟؿننٍو٘ ّٞؾنن ٝجؾرننحٌ أقننىُٖح
ئيَ ٛح وعحٔ ج٢نٍ ئي َّ ٕٟجيرٟع ٘عىَٕ".
 انقيًح انؼهًيح نهًخطٕطُٞهٓٓح أِ ْك ٍٛجيكُٟس جيعًُٟس يًُهط ٠ٙؾن ٝغ٧غنس
ْكح:ٖٝ٘ ،٠
 ضٓننٍٗ وٌجْننس َهطننَُٞ ٠ٙننى جيعٓننح ؾنن ٝنٗننؽ
أُٖٟس جيطأيٟؽ عٓنى عًُنحء جيٗنٙجؾع ؾن ٝعٗنى جيى٘ينس
جيعػُحْٟس يجش جيرعى جٞ٢نىٙٞيٙؾ ٝجيكٓؿنٖ٘ ،ٝنًج أِ
ووى ؾٟىو عً ٛجيطٓٙع جيؿهٍ٘ ٜجيعكحتنى ٜؾن ٝجينُّٟ
٘جْؿطحـ عًُحتٗح عً ٛجيًُجٖد جَٟ٧ْ٤س جُ٢نٍ.ٚ
 أْٗننح ضٞٙننف يٓننح ؾحْنند َٗننٍ عننّ عًننٍ َننّ أعننٌ٧
جي ُّٟؾ ٝجيطحٌٞم جيكىٞع.
 يٗنننح ؾٟنننًٗح ؾننن ٝجيكنننحء جيٟنننٙء عًننن ٛجيُٓٗؿٟنننس
جٞ٢ىٙٞيٙؾٟننننس جيٗننننحؾعٟس ،ؾنننن ٝجْننننطعٍج ٜجٌ٠جء
جيؿكٟٗننس جيُعطُننىز عًنن ٛجيننىيٟى جيكٟحْنن٘ ٝجيعكًنن ٝؾننٝ
ئقهحَٗننحَٓ ،ننطهىَس أَػًننس ؾنن ٝئغرننحش ج٦ؾطٗننحوجش
قطٗٓٞ ٛى عً ٛجيعحَس ؾُٗٗح.
 انًُٓج انًؼتًذ في خظ انًخطٕطجعطُنننى ٖنننٟهٓح ٘ؾٟنننٕ جينننى ّٞؾننن ٝأْنننًٙخ ٍ٠قنننٕ
يًُٓنحتى جيؿكٟٗننس يٌ٣جٞنن" ٝجيعٓننح" أْننًٙخ جيٓننٗٙيس
٘جيْٓ٧ننننس ٘جيٞٙننننٙـ٘ ،ج٦قطٟننننحخ قٟننننع نننننحِ
َكطٛىج ي ؾن ٝئؾحذحضنٕ ،نُنح ضُٟنُ ذاْنٗحخ ج٢وينس جيطنٝ
ٓٞننٙقٗح يْ٧ننطى٦وى ٖ٘نن٠ ٙننٍـ َٓٗؿنن ٝؾكٗنن ٝقننحتٍ
عًنن ٛجيٍؾننٙع ئينن ٛجٍ٘٠٦قننحش جيؿكٟٗننس ؾنن ٝأَٗننحش
جيهطننننند جيٗنننننحؾعٟس ،ؾحعطُنننننى عًننننن ٛنطنننننحخ ٖنننننٍـ
جيٍٖنننحو ٌٞ٘ ٘ ، )79نننس جيطنننحير٘ ّٟعُنننىز جيُؿطنننّٟ
يَ٥ننحٌ جيكننحؾع أذننَ ٙنٍٞننح َكٟنن ٝجيننى ّٞذننّ ٖننٍؼ
جيٓنن ٜ٘ٙشٖ676نن٘،)80 )ٌ1277//نطننحخ جيرٟننحِ ؾننٝ
َننًٖد جَ٤ننحٌ جيٗننحؾع٢ )81 ٝذنن ٝجيكٓنن ّٟذننّ أذننٝ
جيهٟنننٍ ذنننّ ْنننحيٍ جيعٍُجْننن ٝش ٖ558ننن، )ٌ1162//
ٖننٍـ يًُٓٗننحؼ  ،جيننًٞ ٜعننٍؼ ذننْٗ" /حٞننس جيٓننٙو ؾننٝ
ٍٖـ جيُٓٗحؼ جٙٚ٢و"  )82ي ٘ ، )83 ْٜٙٓ٣نطنحخ
جيطْٙنننن٘ ١جيؿننننطف ذنننن ّٟجيٍ٘ٞننننس ٘جيٗننننٍـ يَ٣ننننحٌ
ج٢يٌع ٝأذ ٙجيعرحِ أقُنى ذنّ قُنىجِ ذنّ أقُنى ذنّ
ؾحٌ جيٗحؾع٘ ، )84 ٝنطحخ جيطؿٍٞىز جيًٞ ٜعنٍؼ ذن/
"ضكؿس جيطًند ؾنَٓ ٝنحتى جٌٖ٤نحو"  )85يًؿكٟنٕ أقُنى
ذننّ عُننٍ ٘ ، )86نطننحخ جيركننٍ جيُننًٖد ؾنن ٝؾننٍ٘ع
)89
جيًُٖد جيٗحؾع )87 )ٝيًٍ٘ٞحْ٘ ، )88 ٝجيكحٜ٘
)92
٘جيهٙند  ٘ ،)90جيهؿحٞس ٘،)91جيطركحش جيهرٍٚ
٘جيٗننٝء جي٧ؾننص ؾننَ ٝهطنن ٠ٙجيعٓننح َ٘ننٓٗؽ ٖننٟهٓح
٘ؾٟننٕ جيننى ّٞجٖطُحَنننٕ ذنناٍٞجو ج٦نط٧ؾننحش ٘جيٙؾنننٔٙ
جيؿكٟٗس وجنى جيًُٖد جيٗنحؾعٖ٘ ،ٝنًج ين ّٟذػٍٞند،
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ؾُٓس ج٦ؾطٗنحوجش ضؿًنص ذحيؿكنٕ جيٗنحؾع ٝجْ٤ن،َٝ٧
جيً ٜضُٟنُ ذحيُكحننحز ٘جيٙجقعٟنس جيكحتُنس عًن ٛجيكٟنحِ
٘ج٦ؾطٗنننحو  .)93ينننًيم ْؿنننى ضعنننىو ج٢ؾٙذنننس جيؿكٟٗنننس،
ذطعىو جْ٦طٗٗحوجش.
َ٘ننّ جَ٢ػًننس جيطننن ٝقحنحٖننح جيُهطننن ٠ٙؾنن ٝضعنننىو
جٍ٘٠٦قنننحشَ ،نننػ٧ي َ :نننح ؾنننحء ؾننن ٝؾطنننٙز جْنننطعحٌز
جٌ٢ج٘ ٝٞج٢ؾٍز جيُطٍضرنس عًٟٗنح ،ؾكنى أٌ٘و ٖنٟهٓح
٘ؾ ٕٟجيىٌ ّٞج ٜجيؿك ٕٟجيرػ)94 ٜٙذكٙيٕ ":ؾٞ ٧ؿد
عً ٛجيُع ٍٟأؾنٍٔ َػنى ج ٌٜ٢نُنح ينٌ ٙؾنع ذعنىَح
نننٍخ يننٕ ييننم قننحو ٘ٞكطُننى أِ ٙٞؾنند عًٟننٕ أؾننٍز
جيُػى  ْٕ٢يٙنحِ غٍِ ذأيِ جيُعٟنٍ ينٍ ٞهنّ يًُعٟنٍ
قًع عٍْنٕ َؿحْنح ٖهنًج ٌجٞطنٕ ؾن ٝؾطح٘ٞنٕ ْ٘كًنٕ عٓنى
جيكُٙي )95 ٝؾ ٝؾٙجٍٖٔ ٘ؾ ٝجْ٢نٙجٌ قنحو ٚنحقد
جيطًٗٞد ٞ ٦ )96ؿد عً ٛجيُع ٍٟأؾٍز َػى جيطهٍٞد
قحو ٘ٞكطُى أِ ٞؿد ٖ٘ ٙجٚ٢ف  ْٕ٢عُى َكطنٌٍ
٘أغٍ ٠حٍٖ ؾحٌ َؿٍ ٚج٢عٟحِ ؾن ٝجيكهنٍ عًنَ ٛنح
ْرف ؾ ٝأننٍ جيؿًنّ ٘ .)97عًن ٛجقطُنحو ج٘٢و قنحو
جْ٤نٓ )98 ٜٙجيكٟنحِ جيطٓننٞٙس ذن ّٟييننم ٘ذنَ ّٟننح أيج
ٌؾننع َننّ أعننحٌ أٌ ٞنح ي يًننىؾّ ذعننى جيكؿننٍ ؾننٞ ٧ػننٌٍ
َإْننس جيكؿننٍ ٘)99ؾننٍـ ذعٟننٍٗ ذُننح ٗٞ ٦ننؿ ٝؾكننحو
٘ٞؿنننحخ ذنننأِ جينننىؾّ ُٞ ٦هنننّ ئ ٦ذنننحيكؿٍ ذهننن٧ؼ
جيٌُجعنننس ؾأْٗنننح َُهٓنننس ذنننىِ٘ ضهٍٞننند٘ .جؾطننن ٛجذنننّ
جي٧ٛـ ٌ )100قُٕ هللا ضعنحي ٛؾن ُّٟجْنطأؾٍ جٌٞنح ي
٘قٍغٗح ٘جْكٟص جيُىز ؾأؾٍٖح جيُحيم َّ غ ٍٟٔؾإْٔ
أِ يٍ ٞهّ ٌَع عًٖ ٛنًٔ جيؿ٧قنس ٘ ٦جْطؿنع ذٗنح ؾًنٕ
قُٟس ؾ٧قطٕ عً ٛجيُحيم ين ٦ ٌٜ٣عًن ٛجيُٓنطأؾٍ
جيػحَْ ٖٙ٘ ٝنح َجو ؾن ٝقُٟنس ج ٌٜ٢ذٓنرد جيؿ٧قنس
يّ جيؿ٧قس َكطٍَس ؾأْٗح ٘قعنص ٖ٘نًُٞ ٙنم يينم ذٓنح
عًنن ٛجٚ٢ننف ؾنن ٝأِ عكنننى جيٗننٍجء أيج ْننحو ذحيؿٓنننم
ذحيؿًّ ٘يًُٗطٍ ٚؾ ٝجيُرٟع َػى ًٖج ج٢غٍ ؾإْٔ ٞركٛ
يًُٗطٍ ٜؾأِ ذًو ينٕ جيرنحتع قُٟطنٕ ٘ئ ٦ذٟنع ٘جننطٙ
جيُٗطٍ ٚذُح ٞكحذى ييم َّ جيػُّ" .)101
٘ؾنننن ٝجيٓننننٟحـ يجضننننَٕ ،ننننح ؾننننحء ؾنننن ٝؾطننننح٘ ٚجيٓننننٟى
جيٓننُٗٙو )102 ٜقننٙو َٓننأيس َننح قًُننٕ جيٓننٟى ئيننٛ
أٌ ٜجيػ َّ ٍٟأضٍذس ٘قؿحٌزٖ٘ ،نى ٞكنع عًٟٗنح َنح
ٞكننع عًنن ٛجيكرننٙخ جيكٓطننس) ٖ٘ ،)103ننًٔ جيؿطننٚٙ
جؾطننن ٛؾٟٗنننح ننننى َنننّ جْ٤نننٓ ٜٙؾنننٖ ٝنننٍـ يًُٓٗنننحؼ
)104
٘جيرػنن ٘ ٜٙج٢يٌعنن ٝؾنن ٝجيطْٙنن٘ ١جْٛ٦ننحٌٜ
٘جيٛننرح َ٘ .)105ننّ جَ٢ػًننس أ ٟٞنح ي "َننح عًٟننٕ جيكننىٌ
جيً ٍٟٛٞ ٜذٕ ٖنٍٞهح ي يًعٓنح"  ،)106جْنطٓى ٖٓنح ٖنٟهٓح
٘ؾ ٕٟجيى ّٞعً ٛؾطح٘ٔ جيٌُنٗن٘ ،)107 ٝج٢يٌعن،ٝ
٘ قُننُز ذننّ دمحم جيٓحٖننٍَْٙ٘ ، )108 ٜنن ٛجذننّ َٞننّ
جيننى ّٞجيننٍوجو ٘ )109جيطٓرننىج٘٘ ٘ ،)110 ٜؾٟننٕ جيننىّٞ
جيٓحًٍٖٖ٘،)111 ٜج َنح ْنحقٕ ٖنٟهٓح ٘ؾٟنٕ جينى ّٞؾنٝ
ؾطننٙز "قهننٍ جٖ٦ننطٍجل ذنن ّٟجيرننحتع ٘جيُؿًننّ" ، )112
٘جيننًْ ٜننحـ جٍ٘٠قحضننٕ جيؿكٟٗننس عًننْ ٛكننى جيعَ٧ننس
نُننننحو جيننننى ّٞجيننننٍوجو ؾننننٖ ٝننننٍـ جٌٖ٦ننننحو عننننّ
جيؿنننٙؾٍ ٘ . )113 ٜجيكٓنننح٘ ، )114 ٝ٠ؾٟنننٕ جينننىّٞ
عرنننىجيٍقُّ ذنننّ جيطٟننند جيٓحٖنننٍ٘ ٜجذنننّ جيٛننن٧ـ
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٘جيٓنننننره ٝؾننننن" ٝقهنننننٍ جيٓنننننحظٍ ؾننننن ٝجٌ٢جٞنننننٝ
جيٙقؿٟس" .)115
َّ٘ ٖٓح ،نحِ ٖٟهٓح ٘ؾ ٕٟجيى ،ّٞعحيُح ي َؿطٗىجي،
٘ؾى يٕ َّ ْطحؼ جيعًُ ٝج٦ؾطٗحو ٜؾ ٝؾُٟنع جيعًنٌٙ
جيؿك ،ٕٟنُح نحِ يٕ َّ جيعُف جيؿكٗ ٝؾ ٝؾٗنٍ جيُٓنأيس
ْؿٓننٗح َننّ ْحقٟننسٞ٘ ،ننٌٍ٘ز ضٍ٘ٞننٕ ؾننَ ٝعحيؿطٗننح
٘عننىٌ جيطعٓننؽ ؾٟٗننح َننّ ْحقٟننس غحْٟننس ،يننًيم قننحو ؾننٝ
ذىجٞس ؾطٙضٕ َُٞى جيعٓنح " :ؾٗنًٔ َٓنثًس عُنص جيرًنٚٙ
ذٗح نػٍٟج ي ٘نػٍ جيٓإجو عًٟٗح قىُٞح ي ٘أنٍٟجي ٘ضٓٙعنص
جيٙقحتع ؾٟٗح نػٍٟج ي ٘جٞطٍذص عً ٛجيٓحتً ّٟؾطح٘ٗٞح.
٘يٍ أٌ َّ أؾٍوٖح ذحيه٘ .ٌ٧جُْح ٌأٞص أؾٙذس َطؿٍقس
 ٦ضٟٓننر ١ذَُننحٌ ؾحْننطهٍش هللا ضعننحي ٛؾنن ٝأؾٍجوٖننح
ذحيطننأيٟؽ ٘ئٞننٍجو َننح ٘قؿننص عًٟننٕ ؾنن ٝييننم َننّ ْكننٙو
٘أذكحظ نحيٟنس عنّ جيطعٓنؽ ٘ج٦عطٓنحؼ٘ .جْنطعٓص
ذنحهلل ضعننحي ٛؾنن ٝجيطٗننىٞى ٘جيطٙؾٟنف عًنن ٛضككٟننف ييننم،
)116
٘ضٍٟعص ئي ٕٟؾ ٝضٟٓٗى جيُٓحيم"...
ياْيح انًخطٕط
ٓٞىٌؼ َٙٞٙع أٌج" ٝٞجيعٓح " َ ُّٞح ٓٞنُٛ
ذ /ذؿكٕ جيُعحَ٧ش جيٌُجعٟنس) ٖ٘ن ٝجقهنحٌ ؾكٟٗنس ينٍ
ضطعحٌ ٜنعٍؼ ٘جؾنف جينى ّٞجيٓنٖ٘ َٝ٧نٗىٔ جيؿكنٕ
ج٦ؾطٗحو ٜجيٗحؾع ،ٝؾطعىوش ضعحٌٞؿنٕ ٘أٌجء جيعًُنحء
ؾ ،ٕٟؾأعط ٛذنًيم يًؿكنٕ جيٗنحؾع ٝجْ٤ن َٝ٧وَُٙٞنس
يُكحنحز َططًرحش جيعَ٘ ٍٛطػٍٟجضٕ.
٘قى أٌ٘و ٖٟهٓح ؾَ ٝإيؿٕ "َُٞى جيعٓح ؾ ٝأقهحٌ َح
أقىظ ؾ ٝجٌ٢ج ٝٞجيُُوٌعس َنّ جيعٓنح" ،جيُٓنحتى
جيُطعًكننس ذحٌ٢جٞنن ٝجيعٓننح ذأْٙجعٗننح٘ ،ضعٍٞؿٗننح َ٘ننح
ٞطعًف ذٗح ،ؾٟكٙو ؾ ٝييم٘...":قٛنٍش جيهن ٌ٧ؾٟٗنح
ؾ ٝغ٧غنس َكنح٦ش ٘ضٓرٟنٕ ٘نحضُنس جيُكحينس ج٘٢ين ٛؾنٝ
َحٖٟس جيعٓح َّ قٟنع جٚ٦نط٧ـ ٘ضعٍٞؿنٕ ٖ٘نى ٖنٙ
عنن ّٟأ٘ أغننٍ أ٘ ٍَننند َُٓٗننح أَننح َحٖٟننس عٍؾ نح ي ؾٗننٙ
جٍْ يُح ضهن ِٙؾن ٝجَ ٌٜ٢نّ قنٍظ َ٘ذنٍ َ٘ٞنحوز
جيطنننٍجخ ؾٟٗنننح َٓٗنننح أ٘ َنننّ عٍٖنننح جيٓنننٟى أ٘ ٠نننٍـ
)117
ٞكٛى َٕٓ َٞحوز ؾ ٝقُٟس ج"... ٌٜ٢
 تؼشيف انؼُا ٔانًظطهحاخ انًتؼهقح تّ:
جيعٓح نُح عٍؾٗح جيُهط )118 ٠ٙذُعٓ ":ٛجيٗنٍٞم
ؾنننن ٝجَ ٌٜ٢ننننّ جيُؿًننننّ ٘جيُٓننننطع ،" ٍٟأَ ٜننننّ
جْننطعحٌ أٌ ٞنح ي يٟٓننص أٌٞننٕ ؾكٍغٗننح ؾؿننحء جيُحيننم
ٍٞٞى أٌٖ ٕٞى يًُٓطع ٍٟأ٘ جيٍٗٞم َنّ َٓؿعنس ذعنى
جيعٓح ؾٌَ ٝجعطٗح ٘قٍغٗح؟
أَح ؾ ٝجيٟٓحـ جيًػٞ ،ٜٙنٍو َؿٗن ٌٙجيعٓنح ذُنىي٦ٙضٗح
جيُطعننىوز٘ ،ضؿٟننى ؾُٟعٗننح ؾننْ ٝننٟحـ جيُهطنن ،٠ٙأٜ
ذُعٓننن :ٛجيٗنننٍٞم ؾننن ٝجَ٘ ٌٜ٢نننح ٓٞنننطؽ عنننّ ضًنننم
جيٍٗجنس ،نُح ضُعٍؼ ذأْٗح :جيُٗكس .)119
 انًظههههطهحاخ راخ انظهههههح تانؼُهههها كًهههها ٔسدخ
تانًخطٕط:
َّ جيُٛنطًكحش يجش جيٛنًس ذحيعٓنح َ٘عٍ٘ؾنس ؾنٝ
جيُؿطُعننننننحش ٘جيُٛننننننحوٌ جيؿكٟٗننننننسٌ٘٘ ،وش ؾننننننٝ
جيُهط:٠ٙ
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 جيعٍُؼ :ذٟنٍ جيعن٘ ّٟجيؿنحء٘ ،ضٓنه ّٟجينٍجءٖ ،نٙجيُعننٍ٘ؼٖ٘ ،نن ٙننن٧ؼ جيٓهننٍَ٘ ،ننح ضعننحٌؼ عًٟننٕ
جيٓحِ ؾ ٝعحوجضٍٗ َ٘عحَ٧ضٍٗ .)120
 َذٍ ٝ٠ :جيرثنٍ ذحيكؿنحٌزٞ٘ ،كنحو :ذثنٍ َُذنٌٙز.)121
 ٠ننٍـَ :ننّ َٛننىٌ" ٠ننٍـ ،جيٗننٝء ٘ذننٕ ٍ٠قننحأيكحٔ ٘ٞكحو ٍ٠قص ذٕ جيٓ ٚٙنى َطٍـ ذحعنىش ذنٕ
َّ٘ ٞىٔ أيكحٔ ٘عىوج َّ عىو ْك٘ َٕٓ ٕٛعًٟٖ ٕٟثح
أيكحٔ ٘ذٓطٕ ٘ٞكحو ٍ٠ـ عً ٕٟجيُٓنأيس ٘٠نٍـ ذنّٟ
ٞى ٕٞج٘ ٍَ٢جيٗٝء عٕٓ أيكحٔ ٘أذعىٔ ٞكحو ٍ٠ـ عّ
ذحيننٕ جيٗننٍ ٠ننٍـ) جيٗننٝء ٍ٠قننٕ ٘جيرٓننحء ٍ٠قننٕ
ٙ٠يٕ ؾىج أ٘ ْ٘عٕ" .)122
ع ٟٓنحي" :جيٍؾننى أنننً أ٘ أعطنن ٛذحيعٟٓننس أ ٜجيٓننًؽ٘جيطحؾٍ ذحع ًْعطٕ ذنػُّ ئين ٛأؾنى غنٍ جٖنطٍجٖح َنّ
جيُٗطٍ ٜؾ ٝجيُؿًّ ْؿٕٓ ذأقى َّ ييم جيػُّ ْكنىج
ي َّ ًٍٟٓجيٍذح" .)123
 أغٍجي :أغٍ ٚؾٟى ْؿٕٓ عً ٕٟؾ ٝجيٟٓٛد ؾٗ ٙأغنٍ.)124
 جيطعننى :ٜيػننسَ ،ؿننحَ٘ز جيكننى ،أ٘ َؿننحَ٘ز جيٗننٝءئيننن ٛغٟنننٍٔٞ ٦٘ ،هنننٍؼ جْنننطعُحو ٖنننًج جيًؿنننع عنننّ
جيؿكٗحء جيٗحؾعٟس ٘غ.)125 ٍٍٖٟ
 جيُؿًّ :قحيس ضطٍضد عً ٛضٙقؽ جيطحؾٍ عّ جيٙؾحءذى.)126 ْٕٙٞ
 جيُٓننننطع :ٍٟؾحعننننى َننننّ جْننننطعحٌ ،أ ٜجيُننننى ِٙٞأ٘جيُى.)127 ّٞ
 ضهٍٞنننند :ضكًٟنننند ج ٌٜ٢يًٌُجعننننس٘ .ؾنننن ٝعٓننننحجيطهٍٞدٞ ،كحو :ي ٙذحوٌ جيُع ٍٟئيٌَ ٛجعس جٌٜ٢
ذعننننى ضهٍٞنننند جيُٓننننطع ٍٟيٗننننح يننننٍ ًَُٞننننٕ أؾننننٍز
جيطهٍٞد .)128
جيعحٌٞننس " :ضًُٟننم جيُٓؿعننس ذػٟننٍ عننْ٘ ،ٜٙننُٟصعحٌٞننس يطعٍٗٞننح عننّ جيعنن٘ ، ٜٙقٟننى َٗننطكس َننّ
جيطعننحٌٖ٘٘ ،نن ٙجيطٓننح٘خ  ،ؾهأْننٕ ٞؿعننى يػٟننٍٔ ْٙذننس
جْ٦طؿحع ذًُهٕ عً ٛأِ ضعٙو جيٓٙذنس ئيٟنٕ ذحْ٦نطٍوجو
َطٖ ٛحء ٘ ،قٟى أِ جيعحٌٞس ضٓعكى ذًؿع جيطًُٟنم ذنأِ
ٞكٙوًَ :هطم َٓؿعس وجٌٍٖٗ ٜجيَ ٍٟ ْ ٖٙ٘ ...ح يٙ
جْطأؾٍ وجذس أ٘ غٙذح ين ّٟينٕ أِ ٞنإؾٍ َنّ غٟنٍٔ ،
٘ئِ ًَم َٓؿعس جيًرّ ٘جيٍنٙخ" .)129
يٛننرع :جيٛننرع ذحيهٓننٍَ :ننح ٛٞننرع ذننٕ َ٘ .ننح أنننًٔ
ذٛرع غُٕٓ أ ٜيٍ ٞأنًٔ ذػُٕٓ ذى ذػ٧ء .)130
)131
يعًـ :ججيٓهًس ذركًُٗح .
ٌ٘٢جظٌ :ؾٟننع ي ٜجيكننحؾٍ أ٘ َننح ٞركننَ ٛننّ قٛنند
جيرٍ ؾ ٝجيػٍذحو أيج ْهًطٕ .)132
ْٟٓننس  :جيٓحقننس أْننٓحْٗح عٓننى ئيكننحء جيػٟٓننس ؾنن ٝجيٓننٓس
جيٓحوْس .)133
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يٓننحظٍ :جيُطننٙي ٝئوجٌز أَننٍ ،أ٘ جيٍُْننى ئينن ٛؾٗننس
يٟٓطرٍب أٍَٖح .)134
يػٍَننننننحءَ :ؿننننننٍو غننننننٍ ،ٍٞذُعٓنننننن ٛجيهٛننننننٍ أ٘
جيىجتّ ..)135
َ٘ٞف" :ؾُع جينُج٘٘ـ َ٘ـ قنحو جذنّ ذنٍ٘ ٜأْٗنى
جيكُجَ قى قٛى جيؿى َٓح ننى َإضِٗند نُنح ٞكٛنى
َح ؾ ٝجيطرٍز جيُ٘ـ ٘جيطرٍز ضٍجخ ٞهٍؼ َٕٓ جيطرٍ"
.)136
ج" :ٌٔ٢جيىٞننس ٘جيهننىٔ ً٘٠نند ج٘ ٌٔ٢جيٍٖننٙز
َ٘ننح ْكنن ٙجيعٟنند َننّ جيػننٙخ ْ٢ننٕ ْننرد يننٌٔ٣
٘جيهٛننَٙسَ٘ .ننح ٞننىؾع ذنن ّٟجيٓننَ٧س ٘جيعٟنند ؾننٝ
جيًٓعس ٘ج ٦غٍجء ٘ج ٦عطنحء ٘جيهًنف َنح أوٌ ٜأٜ
ج.)137 "ٖٙ ٌٔ٢
يُُجٌعننس :ؾنن ٝجيًػننسَ" :عحقننىز عًنن ٛجيننٌُع ذننّٟ
ٚنننحقد ج٘ ٌٜ٢ذننن ّٟجيُنننُجٌع ،عًننن ٛأِ ٞكٓنننٍ
جيكحٚى ذُٟٗٓح ذحيك ٙٛجيطٞ ٝطؿكحِ عًٟٗحٖ٘ ،نٝ
ٍٞ٠كس جْطػ٧و جٌ٢ج ٝٞجيٌُجعٟس ذاٍٖجل جيُحيم
٘جيُجٌع ؾ ٝجْ٦طػ٧وٞ٘ ،كٍٓ جيٓحضؽ ذُٟٗٓنح ذٓٓنرس
ٞعٟٗٓح جيعكى ٘جيعٍؼ" ..)138
جيٚٙننننٟس" :ؾُننننع ٘ٚننننحٞح ،أ ٜجيعٗننننى ئينننن ٛؾننننِ٧" )139
ذطٍٛؼ ؾ ٝجٍَٔ َ٘حيٕ ٘عٟحيٕ ذعى َٙضٕ
 جيًٌَٓ" :ح ٞكىَٗح يٍُء يٍذٕ ،أ٘ ٙٞؾرٕ عًنْ ٛؿٓنٕ)140
َّ ٚىقس أ٘ عرحوز أ٘ ْكُٖٙح"
 ّْكًننس :ذطٗننىٞى جيٓنن ِٙؾنن ٝجيًػننس" :جيطٟننعٟؽ جيننًٜٓٞكنى غٟنٍ جيُطعننى ٜئين ٛجيُطعننى ٜأ٘ جيُطعنى ٜيٙجقننى
ئي ٛأنػٍُُٖ٘ .ز جيٓكى جيط ٝضٓطكى غ ٍٟجيُطعنى ٜئينٛ
جيُطعننى ، ٜأ٘ جيُطعننى ٜيٙجقننى ئيننَ ٛطعننى ٦غٓنن ،ّٟأ٘
جيُطعى٦ ٜغٓ ّٟئيَ ٛطعى يػ٧غس" .)141
 جيُٗحٞننننأز" :أِ ٞطٙجٞننننع جيٗننننٍٞهحِ عًنننن ٛأَننننٍ،٘ٞطٍجٞننننٟح ذننننٕ٘ .ؾكٟٗننننح ي ٖنننن ٝعرننننحٌز عننننّ قٓننننُس
جيُٓحؾع" .)142
 َُٗحع :ذُعٓنَ" ،ٛطٗنحٞعحِ ٘ َٗنطحعحِ ؾن ٝوجٌ أ٘ج أٌِ ٜئيج نحْح ٖنٍٞه ّٟؾٟٗنح ٖ٘نٍ ٖنٟعحء ؾٟٗنح ٘ننى
٘جقى ٍَٓٗ ٖٟع يٛحقرٕ ًٖ٘ٔ جيىجٌ ٖٟعس ذٟنٍٓٗ أَٜ
َٗحعس .)143
ج ًَٟ -ننننحٞ :كننننحو ؾنننن ٝجيًػننننس ٌؾننننى ًَننننة ،أ ٜغٓننننٝ
َكطىٌ .)144
ج ٓٞ -ىٌِ" :جْىٌِ ٓٞىٌِ ،جْىٌجْحَ ،ؾٗنَٓ ٙنىٌِ،
جْنننىٌِ جيٍْنننٍ أ٘ ج٢غنننٍ :جُْكنننص ذكحٞنننحٔ ،عؿنننص،
جْطُٓص" .)145
ن  -جيُٟحٞى" :ؾُع ُٞى ٘جيُٟى غٌٙجِ ٞٙٞع عًٛ
ٌقرطُٗح ُٞى٘ ،جيُٟى ٖ ٙنى َح ٍٞذ ١ذنٕ جيؿنٍـ
أ٘ جيهٍٓ َّ عٛحذس ٘يؿحؼ ضٗى عً.)146 "ٕٟ
ٖ -رٙخ :جيٍٞف جيُػٍٟز يًػرحٌ ..)147
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 غًس" :جيىنى َّ نٍجء وجٌ أ٘ ٌٞع أٌ٘ ٜؾُعٗنحغ٧ش ٘غ٧و" .)148
 عٍٓ :جيٟٟف ٘جيٗىز ٘جيٛعٙذس .)149َٕاع انؼُا
َننّ جيُٓننحتى جيطنن ٝأٌ٘وٖننح ٖننٟهٓح ٘ؾٟننٕ جيننى ّٞؾننٝ
َإيؿٕ ٘ضىٌ٘ قٙو جيعٓنح َ٘نح ٞطعًنف ذنَٕ ،نح ؾنحء ؾنٝ
ؾط ٚٙجيعَ٧س ٖٗحخ جيى ّٞجيرهٍ ٜجيطٓرنىج٘ ":ٜأْنٕ
ينن ٙجْننطأؾٍ ٖننهَ ٙننّ أنننٍ أٌ ٞنح ي يًٌُجعننس َننىز
َعًَٙننس ؾكٍغٗننح َ٘ذٍٖننح ٘يننٍ ٌُٞعٗننح يعننىٌ جيٓننكٝ
ؾًُح ضُص جيُىز جيُعًَٙس َٓعٕ جيُحيم َّ أٌ ٕٞؾٗى
يٕ ييم٘ ،)150 "...غٍٖٟنح َنّ جيُٓنحتى جيطنْ ٝحقٗنٗح
ٖٟهٓح ٘أْطىو ذٗح َّ أقٙو عًُنحء جيعٛنٍ جيٗنحؾعٟس
َننٍٓٗ ٘ .)151يننٍ ضكطٛننٍ جْ٦ننطعحٌز عًنن ٛجٌ٢جٞننٝ
جيٌُجعٟس يكٍجغطٗح ؾك ١ؾ ٝؾطٙز ٖٟهٓح ٘ؾٟنٕ جينى،ّٞ
ؾكى أٌ٘و َٓأيس جْطعحٌز ج ٌٜ٢يٟكؿٍ ؾٟٗنح ذثنٍج ي أ٘
َىؾٓح ي .)152
أَح ؾُٟح ٞهط ٙذنأْٙجع جٌ٢جٞن ٝجيُٓنطأؾٍز جيطنٝ
ٌ٘وش ؾَ ٝهط ٠ٙجيعٓح ،ؾكى ضٓٙعص ذطٓٙع جيؿطنح٘ٚ
جيُطٍ٘قس ،جيُٓطٓرطس َّ أقٙجو جيعًُحء ٘جؾطٗحوجش
ٖنننننٟهٓحَٗٓ ،نننننح :جٌٞ٢ننننن ٝجيهحٚنننننس ٘جٌ٢جٞنننننٝ
جيًٓطحْٟس جيى٘يس)٘ ،جٌ٢ج ٝٞجيٙقؿٟس .)153
٘ؾنننْ ٝنننٟحـ يجضنننٕ ،يننننٍ يٓنننح ٖنننٟهٓح ٘ؾٟنننٕ جينننىّٞ
جيؿٍ٘قحش ذن ّٟجْ٦نطثؿحٌ ٘جيُُجٌعنس ٘جيٗنٍنس َ٘نح
ٞطٍضد عًٟٗح َّ جيعٓح َّ٘ .جَ٢ػًنس جيُٓنحقس ؾُٟنح ضنٍ
جٖ٤ننحٌز ئيٟننٕ أعنننَٓ ،ٔ٧ننثًسٌ " :ؾننى ينننٕ ٞننى عًنننٛ
ج ٌٜ٢جيٌُُوعننس ذٙؾننٕ ٖننٍع٘ ٝيننٕ ؾنن ٝجٌٜ٢
جيُننًنٌٙز "عٓننح" َكننٌٍ ؾٗننى يًٓننحظٍ أِ ٞؿننٍٔ عًننٛ
أنننً قُٟننس جيعٓننح جيُننًنٞ٘ ٌٙإؾٍٖننح عًنن ٛغٟننٍٔ ئيج
ٌغد ؾٚ ٕٟحقد جيٟنى ذنأؾٍز َػًٗنح أٌ ين ّٟينٕ يينم
أؾطْٙح جيؿٙجخ .ي ّٟيٓنحظٍ أِ ٞؿنٍٔ عًن ٛأننً قُٟنس
جيعٓح ٘ٞإؾٍٖح عًن ٛغٟنٍٔ ٘جيكنحو أِ ٚنحقد جيعٓنح
ذحيو أؾنٍٔ جيُػنى ٘أِ ٌغند ؾٟٗنح ٌجغند ذنأنػٍ َنّ
أؾٍٔ جيُػى يُنح ؾن ٝيينم َنّ ضؿٞٙنص َنحو َككنف ؾنٝ
َكحذًنننس َٛنننًكس َطُٖٙنننس ْرنننٕ عًننن ٛيينننم جيٓنننٍجؼ
جيرًكٟٓننن )154 ٝؾنننٟ ْ ٝنننٍ يينننم َنننّ ضًُنننم جيرٓنننح ؾنننٝ
ج ٌٜ٢جيُٙقٙؾس" .)155
٘ؾننن ٝجيٓنننٟحـ ْؿٓنننٕ٘ ،ؾٟٗنننح ":أٟٞنننح ٌؾنننى ًُٞنننم
أٌجٍٖ ٝٞنٗح عً ٛآننٍ ٖنٟثح َٓٗنح يُٓؿعنس ْنُّٟٗ
عً ٛج٧ٚـ َٓؿعس غًػٕ أٍْٗ ْٗثح َٓٗنح ذُٓؿعنس ْنٍٗ
عًنننن ٛجٚنننن٧ـ َٓؿعننننس غ٧غننننس أْننننٍٗ ؾرننننحع جيُحيننننم
جٌ٢ج ٝٞجيًُنٌٙز عً ٛآنٍ ؾأٌجو جيُٗطٍ ٜجذطحو
جيٍٗٞم ؾٗى يٕ ييم ٖ٘ى ٞرك ٛجيٍٗٞم عً ٛجيٍٗنس
جيُننًنٌٙز ٘جيكننحو َننح ينننٍ أؾننحخ أِ جيُحيننم أيج ذننحع
)156
ج٘ ٌٜ٢قى قٍغٗح جيٍٗٞم عٓحٖح ؾحيرٟع ذح٠ى"
ْ٘ٓنننطٓطؽ َُنننح ْنننرف ،جٖنننطٍجل جيُُجٌعنننس ٘جيٗنننٍنس
٘جٞ٦ؿننننحٌ ؾنننن ٝجيطُٟٓننننس ج٦قطٛننننحوٞس َننننّ ْحقٟننننس،
٘جيُٗحٌنس ؾ ٝجْطػ٧و جٌ٢ج ٝٞجيٌُجعٟس ٘جيٓنحضؽ
عٓٗح ذكٛس َعٟٓس َّ ْحقٟنس أُننٍ ،ٚيهنّ ذنحنط٧ؼ
َننّ ْحقٟننس جيُكننىجٌ جيُطٍضنند عًٟننٕ َننّ جيػًننسى قٟننع
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ٞهْٟٛ ِٙد جيُحيم َّ جيُكٙٛو ْؿٕٓ٘ ،يَ ّٟنّ
ْحضؽ جٌ٢ذحـ .نُح ضطُ ُٟجيُُجٌعس عنّ ج٤ؾنحٌز ذنأِ
ضهننن ِٙج٢ؾنننٍز َكنننىجٌ َعنننَ ّٟنننّ ذنننح ّ٠ج– ٌٜ٢
أ جيُكحٚننٟى – ٖ٘ٓننح ٞهنن ِٙعكننى ئٞؿننحٌ٘ ،ينن ّٟعكننى
)157
َُجٌعس
انشؤيح انتاسيخيح انًزْثيح نهًخطٕط
ُٞ ٦هنننننّ وٌجْنننننس جيٍؤٞنننننس جيطحٌٞهٟنننننس جيًُٖرٟنننننس
يُهط" ٠ٙجيعٓح" نعٍؼ ؾكٗ ٝضحٌٞهٟنس ذُعنُ ٚعنّ
جْطٗحٌ جيًُٖد جيٗنحؾع ٝؾن ٝجينُّٟى  ِ٢ضكىٞنى أغنٍٔ
جيطحٌٞهٓٞ ٝط ٜٙؾ ٝجيهٟحِ جيؿػٍجؾ ٖٙ٘ ،ٝجيُؿنحو
جيطنننننٌْ ٝننننننُطُٕ ضَٞٙنننننع جيهحٌ٠ننننننس جٞ٢ىٙٞيٙؾٟننننننس
جيًُٖرٟننس) جيؿػٍجؾٟننس يًنن ُّٟؾنن ٝعٗننى ٖننٟهٓح ٘ؾٟننٕ
جيى.ّٞ
٘ؾٍٞح ي ئيج جعطُىْح ؾ ٝجيٍؤٞس جيطحٌٞهٟنس يًُهطن٠ٙ
"جيعٓنننننح " عًننننن ٛجيطنننننٍـ جيطَٞٙنننننع جٞ٢نننننىٙٞيٙؾٝ
جيؿػٍجؾننٝى ؾنناِ جيُننًٖد جيٗننحؾع ٝجْطؿعننص قننى٘ؤ
َٓ )158نننً ظٗننن ٌٔٙؾننن ٝجينننَ ُّٟنننع جيكنننٍِ جيػحينننع
جيٗؿنننٍ /ٜجيطحْنننع جيُننن٧ٟو٘ ،ٜيينننم ذكنننىٌ٘ جَ٤نننحٌ
جيٗحؾع ٝئيٟٗح ،ؾن ٝجيُٓنح٠ف أْنؿى جينُّٟى َ٘ٓنً يينم
جيٙقننص قًُننٕ عننىو َننّ عًُننحء ،ؾحْطٗننٍ ؾنن ٝعَُٗٙننح
.)159
٘ضُعى ًٖٔ جيُىز قٙز جيًُٖد جيٗحؾع ،ٝأَح ؾ ٝجيكنٍِ
جيٍجذنننع جيٗؿنننٍ /ٜجيعحٖنننٍ جيُننن٧ٟو ،ٜؾكنننى ضٍُننننُ
"أْؿى جي٘ ُّٟضٗحَس َ٘ح ٘ج٦يٗح َّ جير٧و جيؿرًٟنس"ى
ٖ٘ننًج جْ٦كٛننحٌ نننحِ َطُجَٓ نح ي َننع جْطٗننحٌ جيُننًٖد
جيُٞننى ٜؾنن ٝأعحيٟٗننح  ٘ ،)160ذٗننًج جْ٦طٗننحٌ ضكًننٙ
جيطٙجؾننى جيٟٓحْنن ٝجيُطرٓنن ٝيًُننًٖد جيٗننحؾع ٝؾٟٗننح -
ٞكٛنننى ٖٓنننح و٘و ُٟٓٞنننس يجش جيرعنننى جيٓنننٓ.)161 - ٝ
٘جيٓنإجو جينًُٞ ٜهنّ أِ ٞطٍقننٕ جيهػٟنٍٖ :ّٞنى َننّ
جيُُهننّ أِ ْعطُننى عًنن ٛجيُعٟننحٌ جيٟٓحْنن ٝنحَإٖننٍ
ْكننىو ذننٕ جٞ٢ىٙٞيٙؾٟننس جيؿػٍجؾٟننس يًُننًٖد جيٗننحؾعٝ
٘جيطأغ ٍٟجيً َّ ٜجيُُهّ أِ ٞطُه ٝعًٕٟ؟ ي٥ؾحذنس
عً ٛجيٓإجوْ ،كٙوْ :عٍ ،ؾنحيطٍـ جيٟٓحْنَ٘ ٝعٟنحٌ
جيطنننننأغُٞ ٍٟهنننننّ أِ َ ٞكنننننىظ ؾننننن ٝضػٟٟنننننٍ جيهحٌ٠نننننس
جٞ٢ىٙٞيٙؾٟس جيًُٖرٟس ٘ؾف جيك ٚٙجيٟٓحْنٟس٘ ،جينًٜ
ذىٌ٘ٔ ٞإغٍ ذٗهى ًَكٙظ عً ٛجيرٟٓنس جٞ٢ىٙٞيٙؾٟنس،
ؾحيى٘ينننس جيعػُحْٟنننسَ ،نننػ٧ي :نكنننٙز ْٟحْنننٟس يجش ذعنننى
أٞىٙٞيٙؾ ٝقٓؿن ٝينٍ ضطنرَّ ْٗنٍ جيُنًٖد جيكٓؿن ٝؾنٝ
َٓح٠ف ْٟطٍضٗح ْٙج يء ؾ ٝجي ُّٟأٌ ؾن ٝغٍٖٟنحى ِ٢
جْطٍجضٟؿٟطٗح قحتُس عً ٛجيطٙجؾى جيٟٓحْن ٝجيعٓنهٍٜ
أنػٍ َٕٓ أٞىٙٞيٙؾٝى يًٗج نحْص ضؿ ٜٙأٍَ جيكٟنحء
يًكٟننحز جيٗننٙجؾع  ،)162يٗننًج ضننأغ ٍٟج٢قٓننحؼ عًننٛ
جيطٙؾننٕ جٞ٢ننىٙٞيٙؾ ٝجيُننًٖر ٝؾنن ٝأْننؿى جينن ُّٟنننحِ
ٞث٧ٟي ،ذى َعىَ٘ح ي أِ ٚف جيطعر ،ٍٟذعهّ أعحيٟٗنح-
ْطٟؿس جيطكحٌخ ٘جيطأغ ٍٟجيُطرحوو ذ ّٟجيُٞىٞس ٘جيكٓؿٟس
ؾ ٝجيؿنًٌ٘ جٞ٢ىٙٞيٙؾٟنس٘ -ذعهنّ جيى٘ينس جٙٞ٢ذٟنس،
جيطننْ ٝننعص ذطٍٞكننس أ٘ ذننأ ُنٍ ٚئينن ٛؾننٍ ٜجيطٙجؾننى
جٖ٢عٍ ٜؾَٓ ٝح٠ف ْنٟطٍضٗح ٘ ،)163جيطن٘ ٝؾنىش
يٗح َٞٙع قنىٌ ؾن ٝأْنؿى جينَٓ ُّٟنً جيكنٍِ جيهنحَّ
٘جيٓنننننحوِ جيٗؿنننننٍ /ّٟٞجيكنننننحو٘ ٜجيػنننننحْ ٝعٗنننننٍ
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جيُ٧ٟوٞننن،)164 ّٟؾكٛنننى ْنننٙع َنننّ جيطنننأغ٘ ٍٟجيطنننأغٍ
جٖ٢ننعٍ ٜجيٗننحؾعٝى ؾٓؿننى َعطكننىجش أتُننس جيُننًٖد
جيٗحؾع ٝضٍضهُ عً ٛجيًُٖد جٖ٢نعٍَ٘ ،ٜنّ ذٟنٍٓٗ
َعطكننى ٖننٟهٓح ٘ؾٟننٕ جيننىّٞى قٟننع ْؿننى أٚننى جيٙعننى
٘جيٙعٟنننننى ٖ٘ ،ننننن ٝئقنننننى ٚأٚنننننٙو جٞ٢ىٙٞيٙؾٟنننننس
جٖ٢نننحعٍٞس َنننًنٌٙز ؾننن ٝجيُهطننن٘ ،٠ٙيينننم ،ذكنننٙو
ٖٟهٓح ٖ٦٘ ":م أِ َّ قهٍ ذنًيم ٘جغرطنٕ وٓٞنح ي عًنٛ
جيٙقؽ قحنٍ ذػَ ٍٟح أُْو هللا عنُ ٘ؾنى ٘وجننى ؾنٝ
٘عٟى" .)165
انخاتًح
أؾننٍَش يٓننح أٌجٞنن ٝجيعٓننح َ٘ننح ضٍضنند عًٟٗننح َننّ
َٓحتى ؾ ٝؾكٕ جيُعحَ٧ش جيٌُجعٟس٘ ،جقعنح ي جقطٛنحوٞح ي
ضُهٓننننص ن٧يٗننننح جيى٘يننننس ٘جيُننننٙجَ ّ٠ننننّ جْننننطػ٧و
جٌ٢جٞنن ٝجيٌُجعٟننس٘ ،ؾننف جيٗننٍع جْ٤ننَٝ٧ى َُننح
ؾعًٗننح َننّ أ٘يٞٙننحش ؾكننٕ جيُعننحَ٧ش ،ؾننأؾٍوش يٗننح
جيُٛحوٌ جيؿكٟٗس أذٙجذح ي ٘أقٓحَح ي.
نُنننح ؾٓنننىش يٓنننح أٌٞننن ٝجيعٓنننح َ نننحٍٖ جقطٛنننحوٞس
٘ضٍنٟرننس جؾطُحعٟننس ٘أٞىٙٞيٙؾٟننس وٟٓٞننس٘ ،ضننأض ٝؾننٝ
َكىَننس ييننم :جْننٗحَٗح ؾنن ٝعًُٟننس جيطُٟٓننس جيٌُجعٟننس،
٘ييم َّ ن٧و قحعىز جيُٗحٌنس ذن ّٟأؾنٍجو جيُؿطُنع
ؾُٟح ذٟنٍٓٗ َنّ ؾٗنس٘ ،ذن ّٟجيى٘ينس َنّ ؾٗنس أ ُننٍ،ٚ
ٌ٘ٞ ٦د ؾ ٝأِ ٖنًج جْ٦نٗحٌ ٘جيُٗنحٌنس نًَكنص ؾنٝ
جيُؿطُنننننع جيُٟٓننننن٘ ٝجْ٤ننننن َٝ٧ضُٟٓنننننس جقطٛنننننحوٞس
َؿطُعٟسًٖ٘ ،ج َح أٖحٌ ئيٟنٕ ٖنٟهٓح ٘ؾٟنٕ جينى ّٞؾنٝ
َهط٠ٙننٕ أٌجٞنن ٝجيعٓننح ،قٟننع يننٍ ٞػؿننى عننّ ينننٍ
جيُٓنحتى جيُطعًكنس ذٗنح ن/ن "/جيٓؿنع ٘جْ٦طؿنحع ٘جٞ٤ؿننحٌ
٘جْ٦طثؿحٌ ٘جيُؿًّ ٘جيُٓطع٘ ٍٟجيُذٍ ٘جيطهٍٞد "
َّ٘ جي٧ؾص يْ٧طرحٔ أِ ٖٟهٓح ٘ؾ ٕٟجينى ّٞأظٗنٍ يٓنح
ئِ ضكًٟنننى ؾكنننٕ جيُعنننحَ٧ش يٌ٣جٞننن ٝجيعٓنننحى نحْنننص
قحٞننٍز ؾنن ٝؾكننٕ ج٦ؾطٗننحو ٘جيكٟننحِٖ٘ ،نن ٙقٟننٌٙ
أؾحخ ؾٟٗح ؾكٗحء جيًُٖد جيٗحؾع٘ ٝأؾٍو٘ج يٕ أذٙجذحيى
٘يينننننننم ؾنننننننٞ ٝنننننننٙء جيططنننننننٌٙجش ٘جيُطػٟنننننننٍجش
جيىُٙٞغٍجؾٟننس جٞ٦ىٙٞيٙؾٟننس جيطحٌٞهٟننسَ٘ ،ننح أؾننٍَٔ
جيٙجقع َّ َٗنه٧ش آْنًجل ٖ٘نًٔ ْكطنس ضكٓند يًؿكنٕ
جيٗنحؾعْٗ٢ ،ٝنح ض ٗننٍ يٓنح َنىٍَْ٘ ٚطننٕ ؾن ٝئَهحْٟننس
ضٙظٟؽ جيعكى يًهٍ٘ؼ َّ جيؿُٙو٘ ،ضٙظٟؽ جينٓٙ
ؾننَ ٝؿننحو أْ٘ننع٘ .نطحَنحي ،ؾناِ ٖننًٔ جيىٌجْننس ضننىؾعٓح
يطكى ٍٞضٟٚٙسَ ،ؿحوٖح:
 ؾننطف وجٌ جيُهط٠ٙننحش جيُٟٟٓننس ٘وٌ٘ جيهحٚننسى
أذٙجذٗح يًرحقػ٘ ّٟجيُٗطُ ّٟذطػن ٍٞٙجيطنٍجظ ذُهطًنؽ
أْٙجعٕ ْٙج يء جيؿكٟٗس َٓٗح أٌ جيطحٌٞهٟس ...ئيم.
 عكنننى َنننإضٍُجش عًُٟنننس ْ٘نننى٘جش ٘وٌ٘جش ؾنننٝ
َؿننحو جيطككٟننفى َننّ قرننى جيُإْٓننحش جيُعٟٓننسى نننٝ
ٞطٓننٓ ٛئنننٍجؼ أنرننٍ قننىٌ َُهننّ َننّ ضٍجغٓننحى ِ٢
َكحننننحز جيركنننع -وٌجْنننس جيُهط٠ٙنننحش ٘ضككٟكٗنننح-
يُكطٟنننٟحش جيُؿطُنننع َنننّ ٖنننإْٔ أِ ٞكنننىٌ َعطٟنننحش
ؾىٞنننىز ،قنننٙو أَٓ ٜنننحتى نحْنننص٘ ،جيطننن ٝضٓنننطًٌُ
َعحيؿطٗح ٘ضؿىٞىٖح ٘ضكىٞػٗحى يطنط٧تٍ َنع َُطػٟنٍجش
جيعٛنننٍ َ٘ٙجنرطنننٕ ؾننن ٝجيٙقنننص يجضنننٕ٘ .يٗنننًج َنننّ
جيٟننننٌٍ٘ٞحش جيكٟٞٙننننس ٘جيكطُٟننننس ضػنننن ٍٞٙجيطننننٍجظ
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٘جنٍجؾنٕ يًٓنن٘ ٌٙئعننحوز ٚنٟحغطٕ أِ ٘ؾنندى ٘ييننم
َّ أؾى ضأنٟى جيًجش ٘جيٗٞٙس جيُٟٟٓس.
قائًح انًظادس ٔانًشاجغ
أٔال :انًخطٕطاخ
 جيننٍوجو ،نُننحو جيننىَْٙ ّٞنن ٛذننّ جيننٍوجو جيُٟٓننٝجيٗحؾع ٝش :)ٌ1517 //ٖ923
 شههشا انششههادم انًكتثههح األصْشيههحم انقههاْشج –
يظشم تشقى (.39954 )2403
 ذننّ َٞننحو٘ ،ؾٟننٕ جيننى ّٞعرننى جيننٍقُّ ذننّ عرننىجيهٍ ٍٞذّ َٞحو ش:)ٌ1567//ٖ975
َُٞ ى جيعٓنح ؾن ٝأقهنحٌ َنح أقنىظ ؾن ٝجٌ٢جٞنٝ
جيُُوٌعننس َننّ جيعٓننح جيٓٓننم أ) وجٌ جيُهط٠ٙننحش،
ٓٚعحء.
َُٞ ى جيعٓنح ؾن ٝأقهنحٌ َنح أقنىظ ؾن ٝجٌ٢جٞنٝ
جيُُوٌعنننس َنننّ جيعٓنننح جيٓٓنننم خ)وجٌ جٖ٢نننحعٍز،
َذٟىَ ،ؽ/ٌ ،24ؼ7/
حاَيا :انًظادس
 جيرٍ ،ٝٗٞعرى جيٖٙحخ جذّ عرنى جينٍقُّ جيٓهٓنهٝجي ُٟٝٓش :)ٌ1498//ٖ904
٠ ركحش ًٚكحء جي ُّٟجيُعٍ٘ؼ ذطحٌٞم جيرٍٗٞن،ٝ
ضككٟف/عرنى هللا دمحم جيكرٗنٚ ،ٝنٓعحء-جينَ ،ُّٟهطرننس
جٌٖ٤حو.ٌ1994 //ٖ1414 ،2٠ ،
 جيًٖر ُّٖ ،ٝجيى ّٞأذ ٙعرى هللا دمحم ذّ أقُنى ذنّعػُحِ جيىَٗك ٝش:)ٌ1347//ٖ748
 ٍْٟ أعن ٌ٧جيٓنر٧ءَ ،إْٓنس جيٍْنحيس ،ذٟنٍ٘ش –
يرٓحٌِ2001 //ٖ1422 ،
 جيٍ٘ٞحْ ،ٝأذ ٙجيُكحّْ عرى جيٙجقنى ئْنُحعٟى ذنّأقُى جيٍ٘ٞحْ ٝش:)ٌ1107//ٖ501
 نطننننحخ جيركننننٍ جيُننننًٖد ؾنننن ٝؾننننٍ٘ع جيُننننًٖد
جيٗحؾع ، )ٝضككٟف٠ /حٌـ ؾطك ٝجيٓنٟى ،وجٌ جيهطند
جيعًُٟس ،ذٍٟ٘ش –يرٓحٌِ2009 ،1٠ ،
 جيٓننره ،ٝضننحؼ جيننى ّٞأذننْٛ ٙننٍ عرننى جيٖٙننحخ ذننّعً ٝذّ عرى جيهحؾ ٝش:)ٌ1369//ٖ771
٠ ركنننحش جيٗنننحؾعٟس جيهرنننٍ ،ٚضككٟنننفَ /كُنننٙو دمحم
جيطٓننحؾ٘ ،ٝعرننى جيؿطننحـ دمحم قًننٖ ،ٙؿننٍ يًطرحعننس
٘جيٍٓٗ ،جيؿُٟز.ٌ1992//ٖ1413 ،2٠ ،ٍَٛ-
 جيٍٓنٓننن ،ٝدمحم ذنننّ أقُنننى ذنننّ أذنننْ ٝنننٗى ش:)ٌ1046//ٖ438
 جيُرٓنننننن ،٠ٙوجٌ جيُعٍؾننننننس ،ذٟننننننٍ٘ش يرٓننننننحِ،
 ،ٌ1993 //ٖ1414و.)٠.
 جْ٤ننننٓ :ٜٙعرننننىجيٍق ٍٟذننننّ جيكٓننننّ ذننننّ عًننننٝج ْٜٙٓ٤جيٗحؾع ٝش )ٌ1370 //ٖ772
ْٗ حٞننس جيٓننٙو ؾننٖ ٝننٍـ جيُٓٗننحؼ جٚ٢ننٙو  ،وجٌ
جيهطننننند جيعًُٟنننننس  ،ذٟنننننٍ٘ش –يرٓنننننحِ ،1٠ ،عنننننحٌ
.ٌ1999 //ٖ1420
 جيٗنننٍؾ ،ٝأذننن ٙجيعرنننحِ أقُنننى ذنننّ عرنننى جيًطٟنننؽجيُذٟى ٜش :)ٌ1487//ٖ893
٠ ركحش جيهٙج٘ أٖى جيٛىـ ٘ج٤نن ،٘٧جينىجٌ
جيُٟٟٓس يًٍٓٗٓٚ ،عحء – جي.ٌ1986//ٖ1406 ،ُّٟ
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 جيٗٙنحْ ،ٝدمحم ذّ عً ٝش:)ٌ1834//ٖ1250 جيرننىٌ جيطننحيع ذُكحْننّ َننّ ذعننى جيكننٍِ جيٓننحذع،
٘ٞننننننع قٙجٖننننننن/ٕٟنًٟى َٓٛنننننن ،ٌٙوجٌ جيهطننننننند
ج ،َٝ٧ْ٤جيكحٍٖز –َ ،ٍٛو ،)٠.و.ش).
 جذننننّ جيٛنننن٧ـ ،عػُننننحِ ذننننّ عرننننى جيننننٍقُّ ش:)ٌ1245/ٔ643
 ؾطح٘ ٚجذنّ جيٛن٧ـ ،ضككٟنفَٙ /ؾنف عرنى هللا عرنى
جيكحوٌَ ،هطرس جيعً٘ ٌٙجيكهٍ ،عحيٍ جيهطد ،ذٟنٍ٘ش-
يرٓحِ. ٌ1986//ٖ1407 ،1٠ ،
 جذّ جيعُحو جيكٓرً ،ٝأذ ٙجيؿ٧ـ عرى جيك ٝجيكٓرًنٝش:)1678//ٖ1089
ًٌٖ جش جيًٖد ؾن ٝأنرنحٌ َنّ يٖند ،وجٌ جيؿهنٍ،
ذٍٟ٘ش يرٓحِ ،1988//ٖ1409 ،و.)٠.
 جيعٓهٍ ،ٜأذ٧ٖ ٙو جيكّٓ ذنّ عرنىهللا ذنّ ْنٗىذّ ْعٟى ش : )ٌ1004//ٖ395
 نطنننحخ جيٙؾننن٘ ٔٙجيٓ نننحتٍ ،ضككٟنننف /دمحم عػُنننحِ،
َهطرننننس جيػكحؾننننس جيىٟٓٞننننس ،جيكننننحٍٖز –َٛننننٍ،1٠ ،
.ٌ2007
 جيعٍُجْنن ،ٝأذنن ٙجيكٓنن ّٟذننّ أذنن ٝجيهٟننٍ ذننّ ْننحيٍجيعٍُجْ ٝش :)ٌ1162//ٖ558
 جيرٟحِ ؾًَٖ ٝد جَ٤حٌ جيٗحؾع ٝضككٟف /قحٍْ ذّ
دمحم جيٓنن ٌٜٙوجٌ جيُٓٗننحؼ ،ؾننىز – جيًُُهننس جيعٍذٟننس
جيٓعٙوٞس.ٌ2000 //ٖ1421 ،1٠ ،
 جيؿٟنننننٍَ٘ آذننننننحو ،ٜدمحم ذنننننّ ٞعكننننننٙخ جيؿٟننننننٍَ٘آذحو:)ٌ1414//ٖ817 ٜ
 جيكننننحَ ِٙجيُكنننن ،١ٟضككٟننننفَ /هطنننند جيطنننننٍجظ،
ئٖننٍجؼ/دمحم ْعنن ٍٟجيعٍقْٓٙننَ ،ٝإْٓننس جيٍْننحيس،
ذٍٟ٘ش  -يرٓحِ.ٌ2005 //ٖ1426 ،8٠ ،
 جيؿٟننن ،َٝٙأذننن ٙجيعرنننحِ أقُنننى ذنننّ دمحم ذنننّ عًنننٝجيؿ َٟٝٙجيكُ ٜٙش:)ٌ1300//ٖ700
 جيُٛرحـ جيُٓ ٍٟؾ ٝغٍٞد ٍٖـ جيهرٟنٍ ،جيُهطرنس
جيعًُٟس ،ذٍٟ٘ش – يرٓحِ ،و ،)٠.و.ش).
 جيهحْننحْ ،ٝعنن٧ء جيننى ّٞأذنن ٙذهننٍ ذننّ َٓننعٙو يننّأقُى جيهحْحْ ٝش :)ٌ1191//ٖ587
 ذننىجتع جيٛننٓحتع ؾنن ٝضٍضٟنند جيٛننٓحتع ،وجٌ جيهطنند
جيعًُٟس ،ذٍٟ٘ش – يرٓحِ.ٌ1986//ٖ1406 ،2٠ ،
 جذننننّ نػٟننننٍ ،عُننننحو جيننننى ّٞئْننننُحعٟى ذننننّ عُننننٍش:)ٌ1372//ٖ774
 جيرىجٞننس ٘جيٓٗحٞننس ،جعطٓنن ٛذٗنن/ح/قٓحِ عرننى جيُٓننحِ،
ذٟنننننننٍ٘ش – يرٓنننننننحِ ،ذٟنننننننص ج٢ؾهنننننننحٌ جيى٘يٟنننننننس،
 ،ٌ2004//ٖ1424و)٠.
 جيُننحٌ٘و ،ٜأذنن ٙجيكٓننّ عًنن ٝذننّ دمحم ذننّ دمحم ذننّقرٟد جير ٍٜٛجيرػىجو:)ٌ1058//ٖ450 ٜ
 جيكح٘ ٜجيهرٟنٍ ضككٟنف /عًن ٝدمحم َعن ،ٜٙعنحوو
أقُى عرنى جيُٙؾنٙو ،وجٌ جيهطند جيعًُٟنس ،ذٟنٍ٘ش -
يرٓحِ.ٌ1999//ٖ1419 ،1٠ ،
 جيُكٍ ،ُٜٞأقُى ذّ عً ٝش :)ٌ1441//ٖ845 جيًٖد جيُٓرٙل ؾ ُّٟقنؽ َنّ جيهًؿنحء ٘جيًُنٙل،
ضككٟف /ؾُحو جيىٖ ّٞنٟحو ،جيُهطرنس جيػكحؾٟنس جيىٟٓٞنس،
www.baydaauniv.net

جيكننحٍٖز – ََٛننٍٖ1420 ،نن ،.ٌ2000//و٘ ،)٠.
45 ،44
 جذّ َٓ  ،ٌٙدمحم ذّ َهٌٍ ش :)ٌ1311//ٖ711 يٓنحِ جيعننٍخ ،وجٌ ٚنحوٌ ،ذٟننٍ٘ش -يرٓننحِ،6٠ ،
.ٌ1997//ٖ1416
 جْٛ٢حٌَ ،ٜنٍٞح ذّ دمحم ش:)ٌ1520//ٖ926ٖ نٍـ جينٍٖ٘ ٜن ٙأْنٓ ٛجيُطحيند ٖنٍـ ٌٜ٘
جيطحينند ،وجٌ جيهطنند جْ٤نن ،َٝ٧ذٟننٍ٘ش – يرٓننحِ،
و ،)٠.و.ش)
 جيٍٓٗ٘جي ،ٝدمحم قطد جيى:ّٞ جيرنننٍـ جيُٟنننحْ ٝؾننن ٝجيؿنننطف جيعػُنننحْٖ917 ،ٝننن//
ٖ990نننن ،1٠ ،/جيًُُهننننس جيعٍذٟننننس جيٓننننعٙوٞس ،وجٌ
جيُٟحَس يًٍٓٗ.ٌ1967 / /ٖ1387 ،
 جيٓنن ، ٜ٘ٙجيكنننحؾع أذننَ ٙنٍٞنننح َكٟنن ٝجينننى ّٞذنننٍّٖؼ ش )ٌ1277//ٖ676
ٌٞ٘ ننس جيطننحير٘ ّٟعُننىز جيُؿطنن ّٟضككٟننفَٟٖ /ننٍ
جيٗننح٘ ، ٕٞجيُهطنند جْ٤نن ،َٝ٧ذٟننٍ٘ش – يرٓننحِ،
وَٗف – ٌْٞٙح ،ٌ1991 //ٖ1412 ،و.)٠.
حانخا :انًشاجغ
 أ ُّٞؾإجو جيٟٓى: ضننحٌٞم جيُننًجٖد جيىٟٓٞننس ؾنن ٝجينن ُّٟقطننْٗ ٛحٞننس
جيكٍِ جيٓحوِ جيٗؿنٍ ،ٜجينىجٌ جيُٛنٍٞس جيًرٓحْٟنس،
ذٟننٍ٘ش-يرٓننحِ ،جيكننحٍٖز – َٛننٍٖ1408 ،1٠ ،نن//
ٌ1988
 ذحٖح ،ئُْحعٟى جيرػىجو:ٜٖ ىٞننننننس جيعننننننحٌؾ ّٟأْننننننُحء جيُننننننإيؿ٘ ّٟآغننننننحٌ
جيُٛننٓؿ٘ ،ّٟنحيننس جيُعننحٌؼ جيكًًٟننس ،ئْننطٓرٙو –
ضٍنٟح ،ٌ1955//ٖ1375 ،و.)٠.
 جيكرٗ ،ٝعرىهللا دمحم:َٛ نننحوٌ جيؿهنننٍ جْ٤ننن َٝ٧ؾننن ٝجينننَ ،ُّٟهطرنننس
جٌٖ٤حوٚ ،نٓعحء-جين ،ُّٟوجٌ جذنّ قنٌُ ،ذٟنٍ٘ش –
يرٓحٌِ2014 //ٖ1435 ،1٠ ،
 جيٍقٟك ،ٝأقُى عرى جيٍَجـ ٘آنٍِ٘: ؾٍْٗص َهط٠ٙحش جيؿحَع جيهرٍٟ
zabid_ar_manuscrits جيُقٖ٘ ،ًٟٝرس جيؿكنننٕ جْ٤ننن٘ َٝ٧أويطنننٕ ،وجٌ جيؿهنننٍ ،وَٗنننف-
ٌْٞٙح ،4٠ ،و.ش) .
 جيًٗ ،ٝدمحم: جيٓننٓح جيرننحٍٖ ذطهُٟننى جيٓنن ٌٙجيٓننحؾٍ ؾنن ٝأنرننحٌ
جيكٍِ جيعحٍٖ ،ضككٟف /ئذنٍجٖ ٍٟذنّ أقُنى جيُككؿن،ٝ
َهطرننننننننس جٌٖ٤ننننننننحوٚ ،ننننننننٓعحء – جينننننننن،1٠ ،ُّٟ
.ٌ2004//ٖ1425
 جيعٟىٌِ٘ ،عرى جيكحوٌ: جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ عّ أنرحٌ جيكٍِ جيعحٖنٍ ،ضككٟنف/
أقُى قحي٘ ٙآنٍِ٘ ،ذٟنٍ٘ش –يرٓنحِ ،وجٌ ٚنحوٌ،
.ٌ2001 //ٖ1420 ،1٠
 جيُعؿٍ جي ،١ْٟٙأعىٔ /ئذنٍجَٖٛ ٍٟنطؿ ٘ ،ٛأقُنىجيُٞننحش ٘ قحَننى عرننى جيكننحوٌ٘ ،دمحم جيٓؿننحٌ ،ضككٟننف /
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َؿُنننع جيًػننننس جيعٍذٟننننس وجٌ جيننننىعٙز ،و ،)٠.و،)ٌ.
و.ش).
 َعؿنننٍ جيْٙنننَ ،١ٟؿُنننع جيًػنننس جيعٍذٟنننسَ ،هطرنننسجيٗنننٍ٘ـ جيى٘يٟنننس ،جيكنننحٍٖزَٛ -نننٍ/ٔ1425 ،4٠ ،
ٌ2004
 جيهحؼ ،عٍُ ذّ عً ٜٙذّ أذ ٝذهٍ: نٚ٧س جيهرٍ عّ ذع ٝأعٟحِ جيكٍْ ّٟجيعحٍٖ
٘جيكننحو ٜعٗننٍ "َٓطهنند َننّ جيٓننٓحء جيرننحٍٖ ٘عكننى
جيؿٙجٍٖ ٘جيىٌٌ" ًَكف ذٕ "يؿص جيٓ ٍ ئي َّ ٛينٍ
ٍٞو يننٍٍٖ ؾن ٝنٚ٧نس جيهرنٍ "يُإيؿنٕ :عُنٍ ذنّ
عرى جيٗحو ٜجيؿ ،ْٝ٧ٟوجٌ جيُٓٗنحؼَ ،هنس –جيًُُهنس
جيعٍذٟس جيٓعٙوٞس ٌ2002//ٖ1423 ،
 نكحيس ،عٍُ ٌٞح:َ عؿننٍ جيُننإيؿَ ،ّٟإْٓننس جيٍْننحيس ،ذٟننٍ٘ش –
يرٓحٌِ1993//ٖ1414 ،1٠ ،
 جٖ٢ىو ،عرى جيٍقُّ ذّ ًُْٟحِ: ضكؿنس جينَُّ ؾن ٝضنحٌٞم ْنحوجش جين ،ُّٟضككٟننف/
عرننى هللا دمحم جيكرٗنن ،ٝجيُؿُننع جيػكننحؾ ،ٝأذنن ٙظرنن- ٝ
جَ٤حٌجش جيعٍذٟس جيُطكىزٌ2004 //ٖ1424 ،
 -جي ،ٝٓٞٙقٓ ّٟذّ عً:ٝ

www.baydaauniv.net

 جينننن ُّٟجيهرننننٍ "ٚنطننننحخ ؾػٍجؾنننن ٝؾٟٙيننننٙؾٝ
ضنننحٌٞهَ ،"ٝهطرنننس جٌٖ٤نننحوٚ ،نننٓعحء-جيننن،2٠ ،ُّٟ
.ٌ1991 //ٖ1412
 ٞعكٙخ ،يُٟحء أْ ٌٙنحَنى أقُنى :ضػن ٍٞٙجيطنٍجظجيؿكٗ ٝجيَُٞ ُٟٝٓنى جيعٓنح ؾن ٝأقهنحٌ َنح أقنىظ ؾنٝ
جٌ٢جٞنن ٝجيُُوٌعننس َننّ جيعٓننح يًٗننٟم ٘ؾٟننٕ جيننىّٞ
عرننننننننى جيننننننننٍقُّ ذننننننننّ عرننننننننى جيهننننننننٍ ٍٞذننننننننّ
َٞنننننحو شٖ975ننننن ، )ٌ1567//جيُعٗنننننى جٍَٞ٢هنننننٝ
يًىٌجْنننننننننحش جيُٟٟٓنننننننننس ٚ ،نننننننننٓعحء – جيننننننننن،ُّٟ
، ٌ2020/2019
.fellowships.yemen@aiys.org
ساتؼا :انذٔسياخ
 جيعٙجْٙٞ ،ٝٞؽ دمحم عرىٔ دمحم ،قحضٍ ،ؾحٌع أقُىعً:ٝ
• جيعَ٧س عرى جيٍقُّ ذّ َٞحو جيُك "ٍٜٛؾٗٙؤ
جيعًُٟس ٘أغٍٔ عًً٠ ٛرس جيعًٍ ٘جيُؿطُع"َ ،ؿًس
ؾحَعس جيُىٓٞس جيعحيُٟس ،جيعىو" جيٓحذع عٍٗ"،
ٙٞي.ٌ2016 ،ٟٙ
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ٞ )1عكٙخ ،يُٟحء أْ ٌٙنحَى أقُى :ضػ ٍٞٙجيطٍجظ جيؿكٗ ٝجيَُٞ ُٟٝٓى جيعٓح ؾ ٝأقهحٌ َح أقىظ ؾ ٝجٌ٢ج ٝٞجيُُوٌعس َّ
جيعٓح يًٟٗم ٘ؾٟنٕ جينى ّٞعرنى جينٍقُّ ذنّ عرنى جيهنٍ ٍٞذنّ َٞنحو شٖ975ن ، )ٌ1567//جيُعٗنى جٍَٞ٢هن ٝيًىٌجْنحش جيُٟٟٓنس ،
ٓٚعحء – جيfellowships.yemen@aiys.org ،ٌ2020 /2019، ُّٟ
َ ) 1ذٟىَ :ىٓٞس ُٟٓٞس ٘جقعس ؾ ٝجيُٗحو جيػٍذ َّ ٝضعُ ،قٟنع ضرعنى عٓٗنح َحتنس ٘أٌذعن ّٟنًٟنَ ٙطنٍ٘ ،ئين ٛجيؿٓنٙخ َنّ
جيكىٞىز عً ٛذعى َحتس نًٟنَ ٙطنٍ٘ ،ضطرنع ئوجٌٞنح َىٓٞنس قن .ّٟجيٓٞٙن ،ٝقٓن ّٟذنّ عًن ،ٝجين ُّٟجيهرنٍ "ٚنطنحخ ؾػٍجؾنٝ
ؾٟٙيٙؾ ٝضحٌٞهٓٚ ،"ٝعحء-جيَ ،ُّٟهطرس جٌٖ٤حو.)106 ،105 /1 ،ٌ1991 //ٖ1412 ،2٠ ،
 )2جيعٟننىٌِ٘ ،عرننى جيكننحوٌ :جيٓنن ٌٙجيٓننحؾٍ عننّ أنرننحٌ جيكننٍِ جيعحٖننٍ ،ضككٟننف /أقُننى قننحي٘ ٙآنننٍِ٘ ،ذٟننٍ٘ش –يرٓننحِ ،وجٌ
ٚحوٌ.410 ٘ ،ٌ2001 //ٖ1420 ،1٠ ،
 )3جيُٛىٌ ْؿٕٓ.410٘ ،
 )1جيُٛىٌ ْؿٕٓ.411 ٘ ،
 ) 2جيٗننً ،ٝدمحم :جيٓننٓح جيرننحٍٖ ذطهُٟننى جيٓنن ٌٙجيٓننحؾٍ ؾنن ٝأنرننحٌ جيكننٍِ جيعحٖننٍ ،ضككٟننف /ئذننٍجٖ ٍٟذننّ أقُننى جيُككؿننَ ،ٝهطرننس
جٌٖ٤حوٓٚ ،عحء – جي.505٘ ،ٌ2004//ٖ1425 ،1٠ ،ُّٟ
 )3جيعٟىٌِ٘ :جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.410٘ ،
 )4جيُٛىٌ ْؿٕٓ.412٘ ،
َٛ )5طؿ ٛذحٖح جيٓٗنحٌٞ :عنى أ٘و ٘آو عػُنحْٞ ٝعن ّٟعًن ٛجين ُّٟذنأٍَ ْنًطحَْ ٝنّ جيٓنًطحِ ْنًُٟحِ جيكنحْ ْٝٙجينًّٞ
قهُٖٙح ؾ٘ ،ٌ1541 / /ٖ947 ٝقى جٖطٍٗ َٛطؿ ٛذحٖح ذحٍْ جيٓٗحٌى ْ٢نٕ ننحِ ٗٓٞنٍ جيًٛن٘ ٘ٙقطنحع جيطنٍـ-
ئيْٛ ٛؿ- ّٟجيًٞ ّٞكر ٝعً ٍٟٗأغٓحء ئَحٌضٕ يكحؾًس جيكؽ جيُ .ٍٜٛجيٍٓٗ٘جين ،ٝدمحم قطند جينى :ّٞجيرنٍـ جيُٟنحْ ٝؾنٝ
جيؿطف جيعػُحْ ،1٠ ،/ٖ990 //ٖ917 ،ٝجيًُُهس جيعٍذٟس جيٓعٙوٞس ،وجٌ جيُٟحَس يًٍٓٗ.94 ٘ ،ٌ1967 / /ٖ1387 ،
 )6جيعٟىٌِ٘ :جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.413، 412٘ ،
 )7قٙو َإيؿحش جيعَ٧س ٘ؾ ٕٟجيى٘ ،ّٞضٟٓٛؿٗح َ٘كطٙجٖح ،جْ ٍ :جيعٙجْٙٞ ،ٝٞؽ دمحم عرىٔ دمحم ،قحضٍ ،ؾحٌع أقُى عً:ٝ
جيعَ٧ننس عرننى جيننٍقُّ ذننّ َٞننحو جيُكٛننٍ "ٜؾٗننٙؤ جيعًُٟننس ٘أغننٍٔ عًننً٠ ٛرننس جيعًننٍ ٘جيُؿطُننع"َ ،ؿًننس ؾحَعننس جيُىٓٞننس
جيعحيُٟس ،جيعىو" جيٓحذع عٍٗ"ٙٞ ،ي.166- 155 ٘ ،ٌ2016 ،ٟٙ
 )8جيًٗ.505٘ ،ٝ
 )9ذحٖح ،ئُْحعٟى جيرػىجوٖ ،ٜىٞس جيعحٌؾ ّٟأُْحء جيُإيؿ٘ ّٟآغحٌ جيُٛنٓؿ٘ ،ّٟنحينس جيُعنحٌؼ جيكًًٟنس ،ئْنطٓرٙو – ضٍنٟنح،
 ،ٌ1955//ٖ1375و .442/5 ،)٠.جيٍقٟك ،ٝأقُى عرى جيٍَجـ ٘آنٍِ٘ :ؾٍْٗص َهط٠ٙحش جيؿحَع جيهر.880/2 ،ٍٟ
 )10جيعٟىٌِ٘ جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.415٘ ،
 )11جيُٛىٌ ْؿٕٓ.415٘ ،
 )12جيًٗ ،ٝجيٓٓح جيرحٍٖ.505 ٘ ،
 )13جيعٟىٌِ٘ ،جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ .415٘ ،ذحٖحٖ :ىٞس جيعحٌؾ.442 /5 ،ّٟ
 )14جيعٟىٌِ٘ ،جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.415٘ ،
 )15جيًٗ ،ٝجيٓٓح جيرحٍٖ.505 ٘ ،
 )16جيعٟىٌِ٘ ،جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.415٘ ،
 )17جيًٗ ،ٝجيٓٓح جيرحٍٖ.505 ٘ ،
 )18جيُٛىٌ ْؿٕٓ.505 ٘ ،
 )19جيعٟىٌِ٘ :جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.415٘ ،
 )20جيُٛىٌ ْؿٕٓ.415٘ ،
 )21جيُٛىٌ ْؿٕٓ.415٘ ،
 )22ذحٖحٖ :ىٞس جيعحٌؾ.442 /5 ،ّٟ
.22٘ ، zabid_ar_manuscrits)23
 )24جيعٟىٌِ٘ جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.415٘ ،
 )25جيُٛىٌ ْؿٕٓ.415٘ ،
 )26جيُٛىٌ ْؿٕٓ.415٘ ،
 )27جيهحؼ ،عٍُ ذّ عً ٜٙذّ أذن ٝذهنٍ :نٚ٧نس جيهرنٍ عنّ ذعن ٝأعٟنحِ جيكنٍْ ّٟجيعحٖنٍ ٘جيكنحو ٜعٗنٍ "َٓطهند َنّ
جيٓٓحء جيرحٍٖ ٘عكى جيؿٙجٍٖ ٘جيىٌٌ" ًَكف ذٕ "يؿص جيٓ ٍ ئي َّ ٛيٍ ٍٞو ينٍٍٖ ؾ ٝنٚ٧س جيهرٍ "يُإيؿنٕ :عُنٍ ذنّ
عرى جيٗحو ٜجيؿَ ،ْٝ٧ٟهس –جيًُُهس جيعٍذٟس جيٓعٙوٞس ،وجٌ جيُٓٗحؼ.534٘ ،ٌ2002//ٖ1423 ،
 )28جيُٛىٌ ْؿٕٓ.534٘ ،
 )29جيعٟىٌِ٘ جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.415٘ ،
 )30ذحٖحٖ :ىٞس جيعحٌؾ.442 /5 ،ّٟ
 )31جيُٛىٌ ْؿٕٓ.442 /5 ،
 )32ذحٖحٖ :ىٞس جيعحٌؾ.442 /5 ،ّٟ
 )33جيعٟىٌِ٘ جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.415٘ ،
 )34جيًٗ ،ٝجيٓٓح جيرحٍٖ.505 ٘ ،
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 )35جيعٟىٌِ٘ ،جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.415٘ ،
 )36جيهحؼ ،نٚ٧س جيهرٍ.534٘ ،
 )37جيُٛىٌ ْؿٕٓ.534٘ ،
 )38جيعٟىٌِ٘ ،جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.415٘ ،
 )39جيًٗ ،ٝجيٓٓح جيرحٍٖ.505 ٘ ،
 )40جيُٛىٌ ْؿٕٓ.505 ٘ ،
 )41جيعٙج :ٝٞجيعَ٧س عرى جيٍقُّ.166 ٘ ،
 )42جيىٌ٘ٞس ْؿٓٗح.167٘ ،
 )43جيًٗ ،ٝجيٓٓح جيرحٍٖ.505٘ ،
 )44جيُٛىٌ ْؿٕٓ.505٘ ،
 َّ )45أٚى جيهًُس ؾ ٝجيُهط ٠ٙجُْح ٌجٞص ٘-جٚ٢ف أُْح ٌأٞص ).
.505٘ )46
442 / 5)47
.1173 /3)48
.534٘ )49
 )50جيكرٗ ،ٝعرىهللا دمحمَٛ :حوٌ جيؿهٍ ج َٝ٧ْ٤ؾ ٝجيَ ،ُّٟهطرس جٌٖ٤حوٓٚ ،عحء-جي ،ُّٟوجٌ جذّ قٌُ ،ذٍٟ٘ش –يرٓحِ،
.272 /1 ،ٌ2014 //ٖ1435 ،1٠
َ )51ىْ٘س.75 ،19٘ ، zabid_ar_manuscrits
 )52ضك ٝجيى ّٞأذ ٙجيكّٓ عً ٝذّ عرى جيهحؾ ٝجيٓره ٝجيٗحؾعْٓ ،ٝرس ئي ٛقٍٞس جيٓرم ؾنٚ ٝنعٟى َٛنٍٖ ،نٟم جْ٤ن ٌ٧ؾنٝ
ع َّ٘ ،ٍٔٛنرحٌ أتُس جيٗحؾعٟس ٘أذٍٍَٖ ،نحِ أَحَح ي قحؾ ح ي َؿٍٓج ي ؾكٟٗنح ي أٚنٙيَ ٝنطهًٍ ْكنَ ،ٜٙنّ أٖنٍٗ َإيؿحضنٕ :ؾطنح٘ٚ
جيٓننره٘ ،ٝضٓننىٌؼ ضكطٗننح عننىو َننّ جيؿطننحَ٘ٗٓ ،ٚننح :ئذننٍجَ جيكهننٍ َننّ قننىٞع ٌؾننع جيكًننٍ ،ج٦ذطٗننحؼ ؼ ٖننٍـ جيُٓٗننحؼ يًٓنن،ٜ٘ٙ
٘غٍُٖٟح٘ ،قى ضٙؾ ٝأَحَح ي ْٓس  .ٌ1355 //ٖ756جذّ نػ :ٍٟجيرىجٞس ٘جيٓٗحٞس.)2222٘ ،
ُٞ)53عى جيعَ٧س نُحو جيى َْٛٙ ّٞذّ جيٍوجو جي ُٟٝٓجيٗحؾع َّ ،ٝنٙجنند جيُنًٖد جيٗنحؾع٘ ٝأْٙجٌٖنحَ ،نّ أٖنٍٗ َإيؿحضنٕ:
جيهٙند جيٙقحو ؾ ٝقّٓ ج٦عطكحو٘ ،قى ضٙؾٟٖ ٝهٓح ْٓس  .ٌ1517 //ٖ923جيعٟنىٌِ٘ ،جيٓن ٌٙجيٓنحؾٍ.167، 166 ٘ ،
ٖىٞس جيعحٌؾ.)481 /2 ،ّٟ
 )54جْ ٍ :ذّ َٞحو٘ ،ؾ ٕٟجينى ّٞعرنى جينٍقُّ ذنّ عرنى جيهنٍ ٍٞشٖ975نَُٞ )ٌ1567//نى جيعٓنح ؾن ٝأقهنحٌ َنح أقنىظ ؾنٝ
جٌ٢جٞنن ٝجيُُوٌعننس َننّ جيعٓننح ،جيُٓٓننهس أ) َهطرننس جْ٢ننطحي ؾُٟننى جٖ٢ننٙو "نحٚننس" َٛ ،ننٌٙز َننّ وجٌ جيُهط٠ٙننحش ،
ٓٚعحء -جيؿٌُٗٞٙس جيُٟٟٓس ٌ٘ ،قسٌ 1قٍَ" ،هط."٠ٙ
 )55جيعَ٧س ؾُحو جيى ّٞدمحم ذّ َ ْٛٙذّ عرى جيُٓعٍ جيٟؿحع ٝجيُذٟى ٜجيٗنحؾع ،ٝأقنى ؾكٗنحء َذٟنى ٘عًُحتٗنح ،ضنٙؾْ ٝنٓس
 .ٌ1516 //ٖ922جيعٟىٌِ٘ :جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.)157 ٘ ،
 )56جْ ٍَُٞ :ى جيعٓحَ"،هط "٠ٙأ)ٌ٘ ،قسٌ ،قٍ.1
 َّ )57أٚى جيهًُس ؾ ٝجيُهط ،٠ٙجيطٛكٟف جيٙقحتع) ٌ٘قس.2
 )58جْ ٍَُٞ :ى جيعٓحَ"،هط "٠ٙأ)ٌ٘ ،قس ٌ ،قٍ . 2
 )59جْ ٍَ :هطْ ٠ٙؿٌٕٓ٘ ،قس ٌقٍ .8،
 )60جْ ٍَ :ىْ٘س .75 ،19٘ ،zabid_ar_manuscrits
 )61جْ ٍَُٞ :ى جيعٓحَ"،هط "٠ٙأ)ٌ٘ ،قس ٌقٍ . 1،
 )62عحيٍ ٘ؾك ،ٕٟقٛى جيعً٘ ،ٌٙذٍع ؾ ٝعًْ ٌٙكًٟس ٘عكًٟنسٖ٘ ،نَُ ٙنّ ضطًُنً عًن ٝجيٓنٟى جيعَ٧نس ؾكٟنٕ ََحْنٕ ْنًُٟحِ ذنّ
ٞك ٟٛجذّ عٍُ َكرٙو جٖ٢ىو .جٖ٢ىو ،عرى جيٍقُّ ذّ ًُْٟحِ :ضكؿس جيَُّ ؾ ٝضنحٌٞم ْنحوجش جين ،ُّٟضككٟنف /عرنى هللا
دمحم جيكرٗ ،ٝأذ ٙظر- ٝجَ٤حٌجش جيعٍذٟس جيُطكىز ،جيُؿُع جيػكحؾ.)602/2 ٘ ،ٌ2004 //ٖ1424 ،ٝ
َُٞ )63ى جيعٓحَ" ،هط "٠ٙأ)ٌ٘ ،قس ٌقٍ .7
ًُْٟ )64حِ ذّ ٞك ٟٛجذّ عٍُ َكرٙو جٖ٢ىو جيُذٟى ٜجيٗحؾع ،ٝأنً عّ ؾُحعنس َنّ عًُنحء َذٟنى ،ذنٍع ؾن ٝجيعًن ٌٙجيعكًٟنس
٘جيٓكًٟننس ،ؾأٚننرف َننّ عًُننحء عٛننٍٔ َ٘ؿطنن ٝجيننىٞحٌ جيُٟٟٓننس ،ضننٙؾْ ٝنٓس ٖ1197نن .ٌ1782//جٖ٢ننىو ،ضكؿننس جيننَُّ٘ ،
.)565/2
 )65جيٍُؾع ْؿٕٓ.602/2 ٘ ،
 )66جْ ٍَُٞ :ى جيعٓحَ"،هط "٠ٙأ)ٌ٘ ،قس. 8
 )67جيُهطْ ٠ٙؿٌٕٓ٘ ،قس ٌقٍ.8 ،
 )68جيُهطْ ٠ٙؿٌٕٓ٘ ،قس ٌقٍ.8 ،
 )69جْ ٍَ :هطْ ٠ٙؿٕٓ ٌ٘ ،قس ٌقٍ . 8-1
 َّ )70أٚى جيهًُس ؾ ٝجيُهط ،٠ٙجيطٛكٟف جيٙقحتع)
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 )71ذّ َٞحو٘ ،ؾ ٕٟجيى ّٞعرى جيٍقُّ ذّ عرى جيهٍ ٍٞشَُٞ )ٌ1567//ٖ975ى جيعٓنح ؾن ٝأقهنحٌ َنح أقنىظ ؾن ٝجٌ٢جٞنٝ
جيُُوٌعس َّ جيعٓح ُْٓ ،هس خ) ،وجٌ جٖ٦حعٍزَ ،ذٟى َ،ؽ/ٌ ،24ؼٌ٘ ،7/قس ٌقٍ.2،
َ )72هطْ ٠ٙؿٌٕٓ٘،قس ٌقٍ .6،
 )73جْ ٍَ :هطْ ٠ٙؿٌٕٓ٘ ،قس ٌقٍ .11-1
.505٘ )74
442 / 5)75
.1173 /3)76
.534٘ )77
 )78جيكرَٗٛ :ٝحوٌ جيؿهٍ ج.272 /1 ،َٝ٧ْ٤
 )79عرحٌز عّ َهط ،٠ٙضٙؾى ُْٓهس َٕٓ ؾ ٝجيُهطرس جٍَٖٞ٢س ،جيكحٍٖز –َ ،ٍٛذٍقٍ .39954 )2403
ُٞ )80عى نطحخ ٌ٘ٞس جيطحير َّ ّٟعُىز جيهطد ؾ ٝجيؿكٕ جيٗحؾع٘ ،ٝقى ضٍ ضككٟكٕ غ٧غس ٍَجش٘ ،ج٢نٍٟز َنّ قرنى جيُككنف:
َٖ ٍٟجيٗحْ٘ٓ ٕٞس  َّ ،ٌ1991 //ٖ1412قرى جيُهطد ج ،َٝ٧ْ٤ذٍٟ٘ش – يرٓحِ ،وَٗف – ٌْٞٙح.
)81ضٍ ضككٟكٕ َّ قرى جيُككف قحٍْ ذّ دمحم جيٍْٓٗ٘ ،ٌٜٙضٕ وجٌ جيُٓٗحؼ ،ؾىز – جيًُُهس جيعٍذٟس جيٓعٙوٞس//ٖ1421 ،1٠ ،
.ٌ2000
 )82ضٍ ٠رعٕ ؾ ٝوجٌ جيهطد جيعًُٟس ،ذٍٟ٘ش –يرٓحِ ،عحٌ  ،ٌ1999 //ٖ1420ذطرعطٕ ج٘٢ي.ٛ
ُٞ )83عى عرى جيٍق ٍٟذّ جيكّٓ ذّ عً ٝج ْٜٙٓ٤جيٗحؾع َّ ،ٝعًُحء جيٗحؾعٟس َ٘كىغٟٗح ،ضٙؾ ٝعحٌ ٘ ،ٌ1370 //ٖ772ينٕ
َّ جيطٛحْٟؽ جيعىٞىز ٘جيٍٗ٘قحش .جيٗٙنحْ ،ٝدمحم ذّ عً ٝش ،)ٌ1834//ٖ1250جيرىٌ جيطحيع ذُكحّْ َّ ذعنى جيكنٍِ
جيٓحذعٞ٘ ،ع قٙجٖ/ٕٟنًٟى َٓ ،ٌٙٛوجٌ جيهطد ج ،َٝ٧ْ٤جيكحٍٖز –َ ،ٍٛو ،)٠.و.ش).)353، 352/1،
 )84ضٍ ضككٟف ؾُء َٕٓ نٍْحيس َحؾٓط َّ ٍٟقرى جيرحقع ًْطحِ ذنّ ؾنَٙجِ ذنّ ْنعٙو جيُكٟطن ،ٝعنحٌ ، ٌ2019 /ٔ1439
ؾحَعس أٌ جيكٍَ ، ٚهس جيُهٍَس -جيًُُهس جيٍذٟس جيٓعٙوٞس.
 ٍْٗ )85عحٌ َّ ،ٌ1957 //ٖ1377قرى ؾحَعس جيًُم ْعٙو.
 ٖٙ)86جيٟٗم ٘جيعَ٧س قح ٝٞقٟحز ٚؿ ٝجيى ّٞأقُى ذّ عٍُ جيُُؾى جيُذٟى ٜجيٗحؾع ،ٝعنحيٍ ٘ؾكٟنَٕ ،نّ أٖنٍٗ َإيؿحضنٕ:
ضكؿس جيطًد ؾَٓ ٝحتى جٌٖ٤حو٘ .قى ضٙؾٟٖ ٝهٓح ْٓس  .ٌ1523//ٖ930جيعٟىٌِ٘ :جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ201-195 ٘ ،ل).
َٓٛ َّ )87ؿحش جيؿك ٕٟجيٗحؾع ٝجيٍ٘ٞحْ .ٝضككٟف٠ /حٌـ ؾطك ٝجيٟٓى ،وجٌ جيهطد جيعًُٟنس ،ذٟنٍ٘ش –يرٓنحِ/ٔ1431 ،1٠ ،
.ٌ2009
 )88أذ ٙجيُكحّْ عرى جيٙجقى ئُْحعٟى ذّ أقُنى جيٍ٘ٞنحْ ،ٝجيطرنٍ ،ٜجيٗنحؾعَ ،ٝنّ ذًنىز ٌ٘٘ٞنحِ َنّ ٠رٍْنطحِ ْنُع عنّ
جيهػ ،ٍٟؾأٚرف َّ جيُكىغ٘ ّٟجيؿكٗحء جيُٗحٌ ّٞيٍٗ ذحيرٓحِ ،يٕ َّ جيطٛحْٟؽ جيعىٞىز ،ضٙؾ ٝعحيُٓح ْٓس .ٌ1107//ٖ501
جيًٖر ٍْٟ ،ٝأع ٌ٧جيٓر٧ء.)14/21 ،
)89جيكح٘ ٜجيهر ٍٟؾ ٝؾكٕ ًَٖد جَ٤حٌ جيٗحؾعٍٖ ٖٙ٘ ٝـ َهط ٍٛجيُُْ ٖٙ٘ .ٝيًعَ٧س جيُحٌ٘و ،ٜأذن ٙجيكٓنّ عن ٝذنّ
دمحم ذّ دمحم ذّ قرٟند جيرٛنٍ ٜجيرػنىجوٖ450 ٜن ،)ٌ1058//ضككٟنف /عًن ٝدمحم َعن ،ٜٙعنحوو أقُنى عرنى جيُٙؾنٙو ،وجٌ
جيهطد جيعًُٟس ،ذٍٟ٘ش  -يرٓحِ.ٌ1999//ٖ1419 ،1٠ ،
 )90)90جيهٙند جيٙقحو ؾ ٝقّٓ ج٦عطكحو يًعَ٧س نُحو جيى َْٛٙ ّٞذّ جيٍوجو جي ُٟٝٓجيٗحؾع .ٝجيعٟىٌِ٘ ،جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ،
٘ ٖ .167، 166ىٞس جيعحٌؾ.)481 /2 ،ّٟ
 ) 90نؿحٞننس جيٓرٟننٕ ٖننٍـ جيطٓرٟننٕ يْ٣ننٓ ،ٜٙضككٟننفَ /ؿننى ٜدمحم ْننٌٍ٘ ذحْننً ،ٌٙوجٌ جيهطنند جيعًُٟننس ،ذٟننٍ٘ش –يرٓننحِ1٠ ،
.ٌ2009 //ٖ1431،
 )90جيكح٘ ٜجيهر ٍٟؾ ٝؾكٕ ًَٖد جَ٤حٌ جيٗحؾعٍٖ ٖٙ٘ ٝـ َهط ٍٛجيُُْ ٖٙ٘ .ٝيًعَ٧س جيُحٌ٘و ،ٜأذ ٙجيكّٓ عن ٝذنّ
دمحم ذننّ دمحم ذننّ قرٟنند جيرٛننٍ ٜجيرػننىجو ،)ٌ1058/ٔ450 ٜضككٟننف /عًنن ٝدمحم َعنن ،ٜٙعننحوو أقُننى عرننى جيُٙؾننٙو ،وجٌ
جيهطد جيعًُٟس ،ذٍٟ٘ش  -يرٓحِ.ٌ1999//ٖ1419 ،1٠ ،
)90جيهٙند جيٙقحو ؾ ٝقّٓ ج٦عطكحو يًعَ٧س نُحو جيى َْٛٙ ّٞذّ جيٍوجو جي ُٟٝٓجيٗحؾع .ٝجيعٟىٌِ٘ ،جيٓ ٌٙجيٓنحؾٍ٘ ،
ٖ .167، 166ىٞس جيعحٌؾ.)481 /2 ،ّٟ
 ) 91نؿحٞننس جيٓرٟننٕ ٖننٍـ جيطٓرٟننٕ يْ٣ننٓ ،ٜٙضككٟننفَ /ؿننى ٜدمحم ْننٌٍ٘ ذحْننً ،ٌٙوجٌ جيهطنند جيعًُٟننس ،ذٟننٍ٘ش –يرٓننحِ1٠ ،
.ٌ2009 //ٖ1431،
ٞ) 92كٛنننى ٖٓنننح ذطركنننحش جيٗنننحؾعٟس جيهرنننٍ ٚيًٓنننره ٝضنننحؼ جينننى ّٞأذنننْٛ ٙنننٍ عرنننى جيٖٙنننحخ ذنننّ عًننن ٝذنننّ عرنننى جيهنننحؾٝ
شٖ771ن٘ ،)ٌ 1369//جينً ٜقكنف َنّ قرننى َكُنٙو دمحم جيطٓنحؾ٘ ،ٝعرنى جيؿطنحـ دمحم قًنن٘ ،ٙجيطن ٝضٙينص ٠رحعطنٕ ذطرعطننٕ
جيػحْٟس  ،عحٌ  ،ٌ1992//ٖ1413وجٌ ٖؿٍ يًطرحعس ٘جيٍٓٗ ،جيؿُٟز. ٍَٛ-
 )93جْ ٍَُٞ :ى جيعٓحٌ٘ ،قس ٌقٍ َ" 3 ،2هط "٠ٙأ) .جيعٙج :ٝٞجيعَ٧س عرى جيٍقُّ.169 ،168٘ ،
)94جَ٤حٌ جيكحؾع ٌنّ جيىَ٘ ّٞك ٝجيٓٓس أذ ٙدمحم جيكٓ ّٟذّ َٓعٙو ذّ دمحم جيؿٍجء جيرػ ٜٙجيٗنحؾع ،ٝأقنى عًُنحء جيُكنىغّٟ
٘جيُؿٍٓ ،ّٞيٕ َّ جيطٛحْٟؽ جيعىٞىز ،ضٙؾٟٖ ٝهٓح ْٓس ٘ ،ٌ1116//ٖ510قٟى  .ٌ1122 //ٖ515جذّ نػ ،ٍٟعُحو جينىّٞ
ئُْحعٟى ذّ عٍُ ش :)ٌ1372//ٖ774جيرىجٞس ٘جيٓٗحٞنس ،جعطٓن ٛذٗن/ح/قٓحِ عرنى جيُٓنحِ ،ذٟنٍ٘ش – يرٓنحِ ،ذٟنص ج٢ؾهنحٌ
جيى٘يٟس ،ٌ2004//ٖ1424 ،و.)1878، 1873٘ ،)٠.
 )95جيٟٗم ٘جيعَ٧س ْؿٍ جيى ّٞأذ ٙجيعرحِ ،أقُى ذّ دمحم َهن ٝجيُهَُ٘ن ٝجيكُنٙيْٓ ،ٝنرس ئين ٛقُٙينس ذٛنعٟى َٛنٍ ،ننحِ
أَحَح ي ؾ ٝجيؿكٕ ،عحٌؾح ي ذحٙٚ٢و ٘جيعٍذٟسُٞ٘ ،عى جيكُٙي َّ ٝجيؿكٗحء جيَُٗٗ َّ٘ ،ٌّٞٙإيؿحضٕ :جيركنٍ جيُكن٘ ،١ٟؾنٙجٍٖ
جيركٍٍٖ٘ ،ـ َكىَس جذّ جيكحؾد ،ضٙؾْٓ ٝس  .ٌ885//ٖ272جيٓنره ،ٝضنحؼ جينى ّٞأذنْٛ ٙنٍ عرنى جيٖٙنحخ ذنّ عًن ٝذنّ
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عرى جيهنحؾ ٝشٖ771ن٠ :)ٌ1369//ركنحش جيٗنحؾعٟس جيهرنٍ ،ٚضككٟنفَ /كُنٙو دمحم جيطٓنحؾ٘ ،ٝعرنى جيؿطنحـ دمحم قًنٖ،ٙؿٍ
يًطرحعس ٘جيٍٓٗ ،جيؿُٟز.30/9 ،ٌ1992//ٖ1413 ،2٠ ،ٍَٛ-
ٞ)96كٛى ذٛحقد جيطًٗٞد :جَ٤حٌ جيرػ.ٜٙ
َُٞ )97ى جيعٓح َ ،هط ٠ٙأ)ٌ٘ ،قس ٌقٍ .2
)98عرى جيٍق ٍٟذّ جيكّٓ ذّ عً ٝج ْٜٙٓ٤جيٗحؾع َّ ،ٝعًُحء جيٗحؾعٟس َ٘كىغٟٗح ،ضٙؾ ٝعنحٌ ٖ772ن٘ ،ٌ1370 //ينٕ َنّ
جيطٛحْٟؽ جيعىٞىز ٘جيٍٗ٘قحش .جيٗٙنحْ :ٝجيرىٌ جيطحيع.)353، 352/1،
)99ؾننَ ٝهطنن ٠ٙخ)ٌ٘ ،قننٍ ٌقننٍ  : 3ضهًُننس :جٚ٢ننف عٓننى جيٓنن ٜ٘ٙأْننٕ ٞػننٌٍ أؾننٍز َػننى جيكؿننٍٖ٘ ،ننًج َننح َجو عًٟننٕ ْحْننم
جيُهط ٠ٙأ) ؾ ٝجيكحٖٟس  ،جْ ٍَ :هط ٠ٙأ)ٌ ،قٍ .2
)100جيعَ٧س ٘جيكحؾع ٖٟم ج ٌ٧ْ٤ضك ٝجيى ّٞأذ ٙعٍُ٘ عػُحِ ذنّ جيُؿطن ٝجيٛن٧ـ جينى ّٞعرنى جينٍقُّ ذنّ عػُنحِ َْٙنٛ
جيهٍو ٜجيٌٍَْٗٗ٘ٓ ،ٜرس ئي ٌٍَٖ٘ٗ ٛؾ ٝجيعٍجـ ،نحِ أَحَح ي ؾ ٝجيؿكنٕ ٘جيكنىٞعَ٘ ،نّ أٖنٍٗ عًُنحء عٛنٍٔ ،ضنٙؾٝ
 ٌ1245//ٖ 643جيًٖر ُّٖ ،ٝجيى ّٞأذ ٙعرى هللا دمحم ذنّ أقُنى ذنّ عػُنحِ جيىَٗنك ٝشٖ748نْ :)ٌ1347//ن ٍٟأعنٌ٧
جيٓر٧ءَ ،إْٓس جيٍْحيس ،ذٍٟ٘ش – يرٓحِ.)140/23 ،ٌ2001 //ٖ1422 ،
َُٞ )101ى جيعٓح ٌ٘ ،قس ٌقٍ  2أ) .
)102جَ٤حٌ ْ ٌٙجيى ّٞأذ ٙجيكّٓ عً ٝذّ عرى هللا ذنّ أقُنى ذنّ عًن ٝجيٓنُٗٙو ٜش ٖ912نَ ،)ٌ1506//نّ أٖنٍٗ جيؿكٗنحء
٘جيُإيؿ ،ّٟيٕ َّ جيُإيؿحش جيط ٝيجعص ٟٚطٗحَ ،ػى :جيؿطح٘ ٘ ،ٚنٚ٧س جيٙؾأ ٘ ،جيعكى جيؿٍٞى ؾ ٝجقهحٌ جيطكًٟى٘ ،جْٙ٢جٌ
جيٟٓٓس ؾ ٝج٢ؾٙذس جيُٟٟٓس٘ ،غٍٖٟح .جيٗٙنحْ :ٝجيرىٌجيطحيع.)471، 470 /1،
َُٞ)103ى جيعٓحٌ٘ ،قس ٌقٍ  ، 3أ).
)104جَ٤حٌ ؾ٧و جيى ّٞأذ ٙعرىهللا دمحم ذّ ٖٗحخ جيى ّٞأقُى ذّ نُحو جيى ّٞدمحم ذّ ئذنٍجٖ ٍٟذنّ أقُنى جْٛ٢نحٌ ٜجيُكًن،ٝ
َّ ؾكٗحء جيٗحؾعٟس ٘عًُحتٗح ج٢ؾ٧ء ٘ ،يى ْٓس ٘ ،ٌ1389 /ٔ791ضٙؾْٓ ٝس  .ٌ1459//ٖ864جيٗٙنحْ :ٝجيرنىٌ جيطنحيع،
.)116، 115 /2
ٞ)105كٛى ٖٓح ي ّٟذحذّ جيٛرح جيُحيه ،ٝذى جيٗحؾع ٖٙ٘ :ٝعرى جيٟٓى ذّ دمحم ذّ عرنى جيٙجقنى جيٛنرح جيرػنىجوَٛ ،ٜنٓؽ
نطحخ جيٗحَى٘ ،جيهحَى٘ ،ضًنٍز جيعحيٍ ٘جيطٍٞف جيٓحيٍ ،ضٙؾْٓ ٝس  .ٌ1084/ٔ477جيًٖر ٍْٟ :ٝأع ٌ٧جيٓر٧ء.)14/14،
َُٞ)106ى جيعٓحٌ٘ ،قس ٌقٍ  ،4 ، 3أ).
 )107دمحم ذّ ذٗحوٌ ذّ عرى هللا جيٌُنٗ ٝذىٌ جيى ّٞجيُٓٗنحؾ ٝجيُٛنٍ ٜجيٗنحؾع٘ ،ٝينى ْنٓس ٖ745ن٘ ،ٌ1344//ضنٙؾْ ٝنٓس
 .ٌ1391//ٖ794جيًٖر ٍْٟ :ٝأع ٌ٧جيٓر٧ء.167/21 ،
)108أذ ٙجيعرحِ قُُز ذّ دمحم جيٓحٍٖ ٜجيٗحؾع ٝجي ُٟٝٓجيُذٟى َّ ،ٜؾكٗنحء َذٟنى ٘عًُحتٗنح ،ضنٙؾْ ٝنٓس ٖ926ن.ٌ1519//
جيعٟىٌِ٘ جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.)186 ،185٘ ،
َْٙ )109ننن ٛجذنننّ َٞنننّ جينننى ّٞجينننٍوجو جيٗنننحؾعَ ،ٝؿطنننَ ٝذٟنننى ٘أقنننى أعَٗ٧نننح جيُٗنننحٌ ئيننن ٍٟٗذحيرٓنننحِ ،ضنننٙؾ ٝجيعَ٧نننس
ؾ . ٌ1517//ٖ923ٛجيعٟىٌِ٘ ،جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.)166٘ ،
) 110أذ ٙجيعرحِ جيٗٗحخ جيرهٍ ٜأقُى ذّ جيطٟند جيطٓرنىج٘ ٜجيُذٟنى ٜجيٗنحؾع ،ٝجْطٗنص ئيٟنٕ ٌٞحْنس جيؿطن٘ ٚٙجيطنىٌ ّٞؾنٝ
َىٓٞس َذٟى ،ضٙؾْٓ ٝس  .ٌ1541 //ٖ948جيًٗ :ٝجيٓٓح جيرحٍٖ.)505٘ ،
٘ )111ؾ ٕٟجيى ّٞجيٓحٍٖ٘ ٖٙ :ٜؾ ٕٟجيى ّٞعرى جيٍقُّ ذّ جيطٟد جيٓحٍٖ ٜجذّ جيعحيُس ٘جيؿك ٕٟأذ ٙجيطٟد جيٓحٖنٍ٘ ،ٜننحِ
جيؿك٘ ٕٟؾ ٕٟجيى َّ ّٞؾكٗحء َذٟى جيُٗحٌ ئي ٍٟٗذحيرٓحِ .جيرٍ٠ :ٝٗٞركحش ًٚكحء.)319، 284٘ ،
َُٞ)112ى جيعٓحٌ٘ ،قس ٌقٍ  ، 5أ).
)113جيعَ٧س دمحم ذّ دمحم عرى جيكَ ٝكُٙو عرى جيُٓعٍ جيؿٙؾٍ ،ٜأقى عًُحء َ ٍٛجيٗٙجؾعْ َّ٘ ،كحتٗنح ٘ؾكٗحتٗنح ،ينٕ َنّ
جيطٛحْٟؽ جيعىٞىز َّ أٍٖٖٗحٍٖ :ـ ًٌٖ٘ جيًٖد٘ ،قنى ضنٙؾ ٝجيؿكٟنٕ ْنٓس ٖ889ن .ٌ1484//جيٗنٙنحْ :ٝجيرنىٌ جيطنحيع ،
.)203 -200/2
)114أذنن ٙعرننىج هلل جيكٓنن ّٟذننّ دمحم ذننّ عرننى هللا جيكٓننح ٝ٠جيطرننٍ ،ٜجيُطننٙؾ ٝذعننى ْننٓس ٖ400ننَ ،ٌ1010//ننّ ؾكٗننحء جيُننًٖد
جيٗحؾع .ٝنكحيس ،عٍُ ٌٞحَ :عؿٍ جيُإيؿَ ،ّٟإْٓس جيٍْحيس ،ذٍٟ٘ش –يرٓحِ) 48 /4 ،ٌ1993//ٖ1414 ،1٠ ،
َُٞ)115ى جيعٓحٌ٘ ،قس ٌقٍ  ، 7أ).
)116جيُهطْ ٠ٙؿٌٕٓ٘ ،قس ٌقٍ . 2
 )117جيُهطْ ٠ٙؿٕٓ ٌ٘ ،قس ٌقٍ .2
 )118جيُهطْ ٠ٙؿٕٓ ٘جيٍقٍ ْؿٕٓ.
َ )119عؿننٍ جيْٙنن ،١ٟأعننىٔ /ئذننٍجَٖٛ ٍٟننطؿ ٘ ،ٛأقُننى جيُٞننحش ٘ قحَننى عرننى جيكننحوٌ٘ ،دمحم جيٓؿننحٌ ،ضككٟننف َ /ؿُننع جيًػننس
جيعٍذٟس وجٌ جيىعٙز ،و ،)٠.و ، )ٌ.و.ش)..)489/1 ،
َ )120عؿٍ جي ،١ْٟٙجيُؿُع جيًػس جيعٍذٟسَ ،هطرس جيٍٗ٘ـ جيى٘يٟس ،جيكحٍٖز.)595٘ ،ٌ2004 /ٔ1425 ،4٠ ،ٍَٛ-
 )121جيعٓهٍ ،ٜأذ٧ٖ ٙو جيكّٓ ذّ عرى هللا ذّ ْٗى ذّ ْعٟى ش  :)ٌ1004//ٖ395نطحخ جيٙؾ٘ ٔٙجيٓ حتٍ ،ضككٟف /دمحم
عػُحَِ ،هطرس جيػكحؾس جيىٟٓٞس ،جيكحٍٖز –َ.240/1،ٌ2007 //ٖ1428 ،1٠ ،ٍٛ
 )122جيُعؿٍ جي.553/2 ،١ْٟٙ
 )123جيُعؿٍ ْؿٕٓ.641 /2 ،
)124جيُعؿٍ ْؿٕٓ .5/1،
)125جيُعؿٍ ْؿٕٓ .588٘ ،4٠ ،
)126جيُعؿٍ ْؿٕٓ .700/2،
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 )127جذننننّ َٓ نننن ،ٌٙدمحم ذننننّ َهننننٌٍ ش ٖ711نننن :)ٌ1311//يٓننننحِ جيعننننٍخ ،وجٌ ٚننننحوٌ ،ذٟننننٍ٘ش – يرٓننننحِ ،6٠ ،
.612/4 ،ٌ1997//ٖ1416
 )128جيٍٓنٓ ،ٝدمحم ذّ أقُى ذّ أذْٗ ٝى ش ٖ438ن :)ٌ1046//جيُرٓن ،٠ٙوجٌ جيُعٍؾنس ،ذٟنٍ٘ش يرٓنحِٖ1414 ،ن//
 ،ٌ1993و .38 /23 ،)٠.جيهحْحْ ،ٝع٧ء جيى ّٞأذن ٙذهنٍ ذنّ َٓنعٙو ينّ أقُنى جيهحْنحْ ٝش ٖ587ن :)ٌ1191//ذنىجتع
جيٓٛحتع ؾ ٝضٍضٟد جيٛنٓحتع ،وجٌ جيهطند جيعًُٟنس ،ذٟنٍ٘ش – يرٓنحِٖ1406 ،2٠ ،نَ .)181 /6 ،ٌ1986//عؿنٍ جيْٙن،١ٟ
 .781ؾَ ٝهط ٠ٙخ)ٌ٘،قسٌقٍ ، 3نٍذٗح ،قٟع ٍٖـ جيٓحْم َعٓحٖح ؾ ٝقحٖٟس جيُهط ٠ٙذكٙيٕ :ؾ ٝجيٛكحـ نٍذص
ج َّ ٌٜ٢ذحخ قطى نٍجذح ذحيهٍٓ قًرطٗح ذحيكٍظًٖ٘ ،ج َح أٖحٌ يٕ َهطن ٠ٙأ) ؾن ٝقحٖنٟس ٌ٘قنس ٌقنٍ  ،2قٟنع يننٍ
جيٓحْم أْٗح ينٍش ذ"/نٍذٗح" عٓى جيعَ٧س جيهُحو جيٍوجو جيٛىٞك٘ ،ٝؾَ ٝطّ جيُهط٘ ٠ٙؾ ٝجيٌٙقس يجضٗح ينٍٖح جيعَ٧س
جيرػ ٜٙذ"/نٍذٗح".
)129جيٍٓنٓ :ٝجيُرٓ.133/11 ،٠ٙ
 )130قحَ ِٙجيُك.)1013/1 ،١ٟ
)131جيكحَْ ِٙؿٕٓ .1171/ 1 ،
َ)132عؿٍ جي.379 ٘ ،4٠ ،١ْٟٙ
)133جيُعؿٍ ْؿٕٓ .234 / 1 ،
)134جيُعؿٍ ْؿٕٓ .932٘ ،4٠ ،
)135جيُعؿٍ ْؿٕٓ 651/2 ،
)136جذّ َٓ  :ٌٙيٓحِ جيعٍخ .150/10،
 )137جيُعؿٍ جي .1002/2 ،١ْٟٙيًُُٞى جْ ٍ :جيؿ ٍَٟ٘آذحو ،ٜدمحم ذّ ٞعكٙخ جيؿ ٍَٟ٘آذحوٖ817 ٜن :)ٌ1414//جيكنحَِٙ
جيُك ،١ٟضككٟفَ /هطد جيطٍجظ ،ئٍٖجؼ/دمحم ْع ٍٟجيعٍقَٓ ،ْٝٙإْٓس جيٍْحيس ،ذٟنٍ٘ش  -يرٓنحِٖ1426 ،8٠ ،ن،ٌ2005 //
.)753/1
َ)138عؿٍ جي.392٘ ،4٠،١ْٟٙ
)139جيُعؿٍ ْؿٕٓ .1038 ٘ ،4٠،
)140جيُعؿٍ ْؿٕٓ .912 ٘ ،4٠،
)141جيُعؿٍ ْؿٕٓ . 949 ٘ ،4٠،
)142جيُق :ًٟٝجيؿكٕ ج.542/6 ،َٝ٧ْ٤
)143جذّ َٓ  :ٌٙيٓحِ جيعٍخ.188./8 ،
َ)144عؿٍ جي.882٘ ،4٠ ،١ْٟٙ
)145جيؿ ،َٟٝٙأذ ٙجيعرحِ أقُى ذّ دمحم ذّ عً ٝجيؿ َٟٝٙجيكُ ٜٙش ْكنٖ700 ٙن ،)ٌ1300//جيُٛنرحـ جيُٟٓنٍ ؾن ٝغٍٞند
ٍٖـ جيهر ،ٍٟجيُهطرس جيعًُٟس ،ذٍٟ٘ش – يرٓحِ ،و ،)٠.و.ش).192/1 ،
)146جيُعؿٍ جي.543 ٘ ،4٠ ،١ْٟٙ
)147جيُعؿٍ ْؿٕٓ .968 ٘ ،4٠ ،
)148جيُعؿٍ ْؿٕٓ.660/2 ،
)149جذّ َٓ  :ٌٙيٓحِ جيعٍخ.563 /4 ،
 )150جْ ٍَُٞ :ى جيعٓحٌ٘ ،قس ٌقٍ َ" 4هط ،"٠ٙأ) .
 )151جيُهطْ ٠ٙؿٌٕٓ٘ ،قس ٌقٍ َ"6 ،4هط."٠ٙ
 )152جْ ٍ :جيُهطْ ٠ٙؿٕٓ ٌ٘قس ٌقٍ َ"2هط."٠ٙ
 )153جْ ٍ :جيُهطْ ٠ٙؿٌٕٓ٘ ،قس ٌقٍ .6 ، 5،
 :)154جيعَ٧س عٍُ ذّ ٌْ ِ٧ذّ ْ ٍٟٛذّ ٚحيف ذّ عرى جيهحيف ذنّ عرنى جيكنف جيهٓنحَْ ،ٝنّ نرنحٌ جيٗنحؾعٟس ذُٛنٍ ٘ينى
ْٓس٘ ،ٌ1324/ٔ724ضٙؾْٓ ٛس  .ٌ1403 /ٔ806جيٗٙنحْ :ٝجيرىٌ جيطحيع.)506/1،
 )155جْ ٍَُٞ :ى جيعٓحٌ٘ ،قس ٌقٍ َ" 7هط."٠ٙ
 )156جْ ٍ :جيُهطْ ٠ٙؿٌٕٓ٘ ،قس ٌقٍ َ"5هط."٠ٙ
)157جيُقٖ٘ ،ًٟٝرس :جيؿكٕ ج٘ َٝ٧ْ٤أويطٕ ،وجٌ جيؿهٍ ،وَٗف ٌْٞٙ -ح ،4٠ ،و.ش).468/6 ،
 )158قٙو جيًُجٖد جَٟ٧ْ٤س جيط ٝظٍٗش ؾ ٝجي ،ُّٟجْ ٍ :أ ُّٞؾإجو جيٟٓى :ضحٌٞم جيًُجٖد جيىٟٓٞس ؾ ٝجي ُّٟقطنْٗ ٛحٞنس
جيكٍِ جيٓحوِ جيٗؿٍ ،ٜجيىجٌ جيٍُٞٛس جيًرٓحْٟس ،ذٍٟ٘ش-يرٓحِ ،جيكحٍٖز – َ.59-58٘ ،ٌ1988 //ٖ1408 ،1٠ ،ٍٛ
 )159جيٍُؾع ْؿٕٓ.59-58٘ ،
 )160جيٍُؾع ْؿٕٓ.79 ٘ ،
 )161جيٍُؾع ْؿٕٓ.63 ٘ ،
 )162جْ ٍ :جيعٟىٌِ٘ :جيٓ ٌٙجيٓحؾٍ.169٘ ،
 )163قٙو جيطٙجؾى جيًُٖد جٖ٢عٍ ٜؾ ٝجي ،ُّٟجْ ٍ :أ ُّٞؾإجو جيٟٓى :ضحٌٞم جيًُجٖد.75 ،74 ٘ ،
 )164جيٍُؾع ْؿٕٓ.74 ٘ ،
 )165جْ ٍَُٞ :ى جيعٓحَ ،هط "٠ٙأ)ٌ٘ ،قس ٌقٍ ."7
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