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أؾددطا ارت دد  اذتنددس ر ضا ااملددوال ّااكدد٣ٗ ّااػدد٣و   ددٙ 
 ّبملس،.ّااطغ ل 

فإٌ مسٓي٘ ارتوىك٘ مً قطٚ مكط ااقسمي٘ ااتٙ  طا اا ْك أق َو 
شت ّبز أضنَو ،فأقوٍَوز ّااع٫ملَّبدٍْو ّغكً ا٤ ٔوٌ ّاا افملؿقْ

قكسٍو ااتذوض فّبو ْا بَو ّكجطت بَدو ا٤غدْا      طّؽ  كطٍو
ٌ فسّىْا أسساثَو فكج٫ ط فٙ كتب ااتوضٓذ شكطٍو ،ّسهطٍو اا١ضخْ

 : فقواْاّّقف ااؿملطاٛ سوهلو 

َٕ ِضرررس   بفٍرررا ٔاٌرررص ِه ضرررسٖاقَٕع حنررر
 

  ٔالسغررررررررررِد ىالٍّرررررررررر ذا ٖررررررررررا أزجاءِررررررررررا
  اهلٍرررررررررأ لمطرررررررررسٔز  حمرررررررررًا تمرررررررررَل 

 
 ٔالصِرررررررررررررِد ىلمتكررررررررررررر وكررررررررررررراً فٗرررررررررررررْ

 ُْ   وطررررررررررررر  ٓ يف ٖكرررررررررررررُٕه ٌطرررررررررررررُٗى

 

  السٌرررررررررررررررِد عررررررررررررررررباُ  ٖرررررررررررررررا تٍبّررررررررررررررر٘

 ُْ َُ ٔزٔضرررررررر ِِْ وررررررررَ السٖررررررررا  خمِٗحرررررررر

 

  جنرررررررررررِد أزاضررررررررررر٘ ذكرررررررررررس دع ٖكرررررررررررُٕه

 
ٌ ّتْاات ا٤سساخ فَسمت ااقكْض  ثه مطت ا٤ٓوو ّقطت ااػيْ

ً ا٦ثوضّخطبت ااسٓوض  ً مل تيقطع  يَوّمل ّٓب  بَو إ٢ بملض م  ، ّاك
٘ تؿوٍس ا٤سساخ ّٓقكسٍو أٍل كل ظموٌ  ا٤خّبوض ّ مو ظاات بوقٔ

ٛ دٍْو ّسػً أخ٣  أٍ َو ضآٚ بملض  بإؾوضٗ مً ا٤مطاٛ ّاكفو
ٓملوجل بُ مً أقدوبُ مدطف فدٙ      مكوٌأٌ ٓقوو بَو  اامل نوٛ بملض

ّ اكتٝوا فنجل ٍصا عتتوز إىل دٍْو دْ اايقوٛ فأىؿٝت زاض  ااملقل أ
ػٙ يل فْٝٓػرتٓح فَٔو ارتسْٓٚ ااػغطآو  ّااملقْل ٙ امل٣ز مطن

 ٘ ِ ااسٓي ٙ قَس ، ّّقفٍَْو بغري مو ٍْ ٍيواكاايوؽ أقل ٍص   ست

 



 4 

ً آثوضٍو ، شاك ؾّبوا أٍ َو  ٙ م ٙ إىل مو بق فعاز شاك  ّمل ٓ تفتْا ست
ً غِن ٌ بودتَل م ٙ ااكسض  عمت   ٙ  ،ٙااع ه ااقطّ ّبملس نٔ  ف

تٙ ّغْٛ قديو تٙ  ٍصا ا٤مط ّأىو أ  ه بكػوز بهو تٙ ّق ٘ خرب
ًَ  إىلفملندست   ٓدساّٚ ، ار إٌ كوٌ خ ف ااقكس فكل شاك  ّاك

أمَوت كتب ااتوضٓذ بملدس تفكدري  نٔد  ّددح زقٔد  فْددست        
ً ااتوضٓذ كواّبسّض، فذنملت  ٛ قفشوت م أخّبوضٍو بل ااػطْض ٓهٕ
مو ٓػط ار ىل  مً بملض ا٨ؾوضات  مً ٍصِ ااكفشوت فٙ ٍدصا  

و ا شوندطًٓ ْٓمدو بملدس ٓدْو إىل     ى٭ ْ ٓكٌْ ااّبػٔط ستٙ ااكتوا
مدً   مً ط ّب٘ ك ٔ٘ ا٦ثوض ّك ٔد٘ اهليسغد٘،   ااػذس ااصٚ أ نل بُ

ّٓبشجٌْ  ً توضٓذ  ااصًٓ أقطوض مكط ّغريٍه مً ااسّل ا٤خطٚ
ُ مػذس ااػ طوٌ ا٤ؾطا ّفً ااملندوضٗ   ّ دً تدوضٓذ مسٓيد٘     فٔد

ا٤ّل  ً تدوضٓذ ااسٓيد٘    ،ّقس قػنتُ إىل مخػ٘ مّبوسح ،ارتوىقوٗ
ٌ ا٤ؾطا بطغّبوٚ ّااجواح  ً مػذس ّ، ً مػذس ااػ طو   ٙ ااجوى

ّااطابع  ً مػذس ا٤مري ااقومسٙ ّ  ٙ ااؿومٕ  ،ا٤مري غْزٌّ
٘ بواسٓي٘ ٘ اايفػٔ ً زاض ااكش ٌ ٓكٌْ ، ّارتومؼ   ّأغأل ار تملوىل أ

  ن٭و ىوفمل٭و آخص   ُٔ ا٤دط، فٙ سٔوتٙ ٢ّ ٓيقطع  يٙ بملس مموتٙ 
 ر مً ّضاٛ ااقكس.اّ

الػٗخ /صاح مس  حمىد وفتاح 

 1424ًوازع  25 ِر2094زبٗع اآلخس  2اخلاٌكة 
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اٌمممد٠ُ   تىرممة اٌرمماز٠خ  اٌممٛازدج أظممّاء ِد٠ٕممح اٌةأىممح   

 :ٚاٌحد٠س

٘ ّتوضغتَو أّز أ٢ّ أٌ أؾري إىل  ٘ ارتوىك ً مسٓي بملض قّبل اذتسٓح  
 .اايقوط اهلوم٘ ٍّٙ

أٌ ا٤مسوٛ ااتٙ ّدستَو اسٓي٘ ارتوىك٘ فٙ كتب ااتدوضٓذ   -أٚاًل:
 .ااقسمي٘  ّاذتسٓج٘ ٍٙ

 )فٙ كتوا ااّبسآ٘ ّاايَوٓ٘ ا٩موو بً كدجري  خوىقوِ غطٓوقْؽ(1)
ّفٙ كتوا  ٢1بً إٓوؽ اسٍْضّقوٜع ا بساٜع ااعٍْض فٙ كتوا ّفٙ

 (ا نقطٓعٚ ارتطط ّا٦ثوض بصكطااْا غ ّا٢ تّبوض 

٘ زّل اا ْك ا نقطٓعٚارتوىكوِ(2) ٙ كتوا ااػ ْك املطف ّكتوا  )ف
 ( اذتن ٘ اافطىػٔ٘   ٙ مكط املعت سػً ااساضاىسىل

إىّبدوٛ  ْغٔ٘ ) فٙ ارتوىقوٗ اايوقطٓ٘ ، ارتوىقوٗ اايوقطٓ٘ ااػطٓوق(3)
 ا٩موو بً سذط ااملػق٣ىٙ(ااغنط بأبيوٛ ااملنط يف ااتوضٓذ 

، فٙ شتطْط إىّبوٛ ااغنط ا٩موو بً سذط ااملػق٣ىٙ ارتوىك٘ )(4)  
ٙ كتوا   ( ااغعٖ  يذها -ااملوؾطٗ ااٝ٘ بأ ٔوٌ ااػوٜطٗااكْاكب)ّف

                                                
٩بً إؾٞي٦ أث٤ إجوّبد ، ٙؤرهؿ ،ثبؽؤش ٙىؤو٥ ٙؤٜ إٚٚبٕ٪ؤِ ،ّؤبٛ       ٤١ ٙؾٚل ثٜ أؽٚل ثٜ إ - 1

أث٤ٟ أؽٚل ٙزىال ثبألٙواء ٣هعبٓ إل٣ٕخ ٣عُلٟ األٙ٪و إ٩بً إيقو إؾؤب١و٥ ٙؤٜ ٙٚبٕ٪ؤِ إؾؤب١و     

١ؤ  ٣اتؤزنٔ   252ثو٤ًٍ ٣ّبٛ اثٜ إ٩بً ٜٙ رالٙ٪ن إَ٪٤ع٦ .٣ٍل ٣ٕل اثؤٜ إ٩ؤبً ىؤ٦ إَؤب١وح ٍؤٞخ      

و األؽلاس األف٪وح ٜٙ ؽْؤ٘ إَؤالع٪ٜ إٚٚبٕ٪ؤِ إشواَّؤخ ثٚىؤو      ثبٕزبه٩ـ ، ٣ٝؾ٘ إشقو ٣فبص

ـ فىو اضٚؾالٓ ك٣ٕخ  ،٣ت٢ل إيزؼ إقضٚب٦ٝ .٣ٜٙ أ١٘ ّزج٠ )ثلائـ إي٤١ه (٩٣قزجو ٜٙ أ١٘ ٙواع

 إٚٚبٕ٪ِ أ١ . / ٙقزىو ثلائـ إي٤١ه / ك ٙلؽذ إغ٪به
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 - ا ن١ضر ّا٤خّبوض اارتاده يف ا٦ثوض  ذوٜب توضٓذ)ّفٙ كتوا
ّفٙ كتوا)توضٓذ اذتطك٘ ااقْمٔد٘   (ادتربتٕ سػً بً طمحًاا  ّبس

 ا مل٣م٘  ّبس ااطمحً ااطافملٕ(-ّتطْض ىعوو اذتكه
ٙ كتوا   ٚ ّااّف ٌ بو ٌ ا٤ؾطا طْمو ّ ق) ااػ طو ٘ ا غع ٘ ااكطٓ وّم

ااملجنوىٙ(، ا سكتْض ااػٔس ستنس اادسقً أغدتوش ااتدوضٓذ اذتدسٓح     
)  ا٤ظٍط ّكتواّااملوقط ّضٜٔؼ قػه ااتوضٓذ ّاذتهوضٗ دوممل٘ 

٘  ااملوٜ ٘ م١غؼ توضٓذ يف ااتْفٔقٔ٘ ااّبَذ٘ :  ن١ادف ا ( ،ارتسْٓٓد
 .٢ّ ٓعال ا٢غه ٓكتب ٍكصا ستٙ ا٦ٌ،  بك فطٓس ستنس

اٍطٗ ٢بدً تغدطٚ بدطزٚ    عارتوىقوٗ بواتوٛ )فٙ كتوا اايذْو اا(5)
 ا٤توبكٙ(

ّإمنو أضزت أٌ أؾري إىل ٍصِ ا٤مسوٛ ٤ىيٙ غأشكط كل  ّبوضٗ كنو 
 .ااطدع ااصٚ آخص ميُ فٙ  كتّبت


غه مسوغه غطٓوقْؽ فَْ اغه كوٌ ٓط     ٙ ا٤ضف اأمو  

، ٍّصا مو ٓفَه مً كد٣و  اافهوٛ ااتٙ بئت فُٔ ارتوىك٘ بملس شاك
فٙ )كتوا ااْا غ ّا٢ تّبوض فٙ شكط ارتطط ّا٦ثدوض(   2ااقطٓعٚ

 . يسمو حتسخ  ً بيوٛ ارتوىك٘

                                                
 ٣ٍز٪ٜ رَـ ٍٞخ ٣ٕل. إٚىو٩خ إل٩به ٙرهؿ ٙؾٚل ثٜ إَبكه فجل ثٜ ف٨ٖ ثٜ أؽٚل إل٩ٜ ر٨َ 2٤١-

ٜ ) إَٚؤبهىح  ؽبهح إ٦ٕ ٣َٝجز٠ ثقٖجِ، ٜٙ إَب١وح أص٠ٖ ٣ٍجقٚبئخ ى٨ ِ  ؽؤبهاد  ٙؤ ( أ٩بٙؤ٠  ىؤ٨  ثقٖجؤ

 ٍضؤبه١ب  فٖ٪ؤ٠  ٣فؤو   ١ؤ   210 ٍٞخ إٞبصو ٣ٕلٟ ٙـ كٙشٌ ىلفٔ ثو٤ًٍ، إؾب١و ثبِٕٖٚ ارىٔ

 إَؤب١وح م٪ؤو   ؽَجخ ٨ٕ٣٣ األّبثو، ٣فبٕظ إي٤ٞٛ ى٨ ٣اتزنٔ ؽيؼ إَوآٛ ،.ٙىو إ٦ٕ ٣فبك. ىأث٦

 ٣ٝضؤو،  ٣ٝؾ٘ إَوآٛ ، ثبٕٚر٩لح إؾل٩ش ٣ٍواءح إؾبّ٘ ثغبٙـ ٣االٙبٙخ فٚو٣ ثغبٙـ ٙوح ٣إقغبثخ
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ُ أّأمو اغه ارتوِى ٚ قٔل أى ٘ ااص ط     َٔو بػّبب مؿوى  ا٨صت ٔع ق
 .بَو ف٣ أقل اُ


ٛ أٓه٭  ٘ ااّبٔهو ُ أقّكصاك اغه ااسٓي ٙ كتب ااتوضٓذ  لو أؼ ا ف

 .ااقسٓه أّ اذتسٓح 

  ِعٕٝ وٍّح )اٌةأماج ( -شا١ٔا:

ٍٙ ك ن٘ فوضغٔ٘ مً مقطملل مبمليٙ مكوٌ ااملّبوزٗ ٍّٙ ىدْ  مدً   
ْل إقومد٘ ااقدوٜنل   ااّبوىٙ ااسٓئ٘ فٙ ااملنوضٗ ا٨غ٣مٔ٘ تتنٔع بطد 

ٙ ا٨غ٣و ّقس تملسز اغتدساو ّظٔف٘  ٘ ف ً ااتكْف ٘ م بساخ َو خوق
ااسٓئ٘ ّااػكً فَٔو ّتدسضٓؼ اامل دْو    ارتوىقوٗ فٙ إقوم٘ ااؿملوٜط

  .3ا٤ضبملنوٜ٘ سسّز يف ا٨غ٣و، يف سسٓج٘ ٍّٕ ّااصاٍب ااسٓئ٘

 : ظس٠ا لٛض -شاٌصا:

فٙ  اايذْو ااعاٍطٗ) كتوا ستق  ( 4)ستنس ضمعٚ بكقول اامل٣م٘ 
ٚ مكط قطٍٓ٘ٙ  (م ْك مكط ّااقوٍطٗ ً قط ٘ م ، َنط بَو اا ك  قسمي

 سز٭ا مً ااقكْض ااملعٔن٘  725اايوقط ستنس بً ق٣ٌّّ غي٘ ٍد 

                                                                                                  
ٛ  رواع٘ ى٨ إيو٩لح إق٤َك كهه ٢ٞٙب ّض٪وح، ّزًجب ٣إٔو  ثؤنّو  ٣االفزجؤبه  ٣إٚؤ٤افؼ  إٚي٪ؤلح،  األف٪ؤب

ٜ  ثأفجؤبه  إقيبء ٣ارقبػ غبط،إيَ ٙل٩ٞخ أفجبه ٜٙ األٍيبط ع٤ا١و ٣فَل ٣ا٫صبه، إقغظ  إيؤبعٚ٪٪

 ٙجبتؤوار٠  ىؤ٦  ٍؤ٪ور٠  ٣ؽٚؤلد مِٕ ٣م٪و إْج٪و، ٣إزبه٩ـ ا٤ُٖٕٚ، ك٣ٓ ثٚقوىخ ٣ا٤َُٖٕ إقٖيبء،

 ثٜ ٚؾٚلٕ إَبثـ إَوٛ ثقل ٜٙ ثٚؾبٍٜ إغبٕـ إجله .٣صٚبٝٚبئخ أهثق٪ٜ ٍٞخ إَب١وح ٙبد ى٨، ٢ّٖب

 ثزىو٩و إش٤ّب٨ٝ ف٨ٖ
ٙؾٌَ   إثوا١٪٘ إيضٔ أث٤ ٙؾٚلٗ فلك ٜٙ إٚؾََ٪ٜ ْٕزت إزبه٩ـ األٍزبم ١نا إزقو٩و ٜٙ ّال - 3

٣أ٩ضب إقالٙخ ٙؾٌَ ّزبة إٞغ٤ٗ إيا١وح الثٜ  ٣إَب١وح ٙىو ربه٩ـ ى٨ إٚؾبضوح ؽَّٜزبة 

 رنو٥ ثوك٧
إقالٙخ إٚؾٌَ إٚوؽؤ٤ٗ ٙؾٚؤل هٙؤي٥ ثؤِ ،ّؤبٛ ٙيزشؤب ثؤ٤ىاهح إٚبٕ٪ؤخ ٣فضؤ٤ا ىؤ٦ إٚغٖؤٌ             - 4

 1445ٗىجوا٩و  ١26  1364هث٪ـ األ٣ٓ  13ح ؽيؼ ا٫صبه إقوث٪خ ر٤ى٦ ٤٩ٗ اإلصٞ٪ٜ األف٦ٖ إلكاه
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، ّاو خدطا مٔدساٌ غدطٓوقْؽ بٔملدت ٍدصِ      ّ َسٗ ميوظل ا٥مطاٛ
ٍد ّستو آثوضٍو  825ااقكْض فٙ زّا٘ اا ك ا٤ؾطا بطغّبوٚ غي٘

 .6كنو غرتٚ سل ااك٣و  ً مػذس غْزٌّ 5غْزٌّا٤مري 

 :لصٛز ظس٠الٛض

تك ه كجري مً اا١ضخل  ً قكْض غطٓوقْؽ ّىعّل اا ك فد٣ٌ  
ّف٣ٌ بَو  أثيوٛ اذتسٓح  ً بملض اا ْك ّااك٣و عتتوز إىل ضبط 

 ؾَوزٗ أسسٍه  ً ت ك ااقكْض .ّاصا أكتفٙ بصكط 


ٚ بطزٚ ً تغط و ااعاٍطٗ فٙ مملطف٘ فٙ كتوبُ)اايذْ 7قول اا١ضر ب

ٍّْ ٓتك ه  ً بيوٛ ارتوىقوٗ ّقس أزضكت أىو  م ْك مكط ّااقوٍطٗ(
ّكوىت مً ستوغدً  بْاقٙ ٍصِ ااقكْض ااتٙ كوىت فٙ غطٓوقْؽ 

 .ااسىٔو

 

                                                
َٖٝز٠ ثزىو٩و ، ٣ٍل مّو أ٠ٝ ٝيٓ  ٍو٩ب٤ًٍ ٣إقبْٝخ ٣ثؾؤش فؤٜ َٙؤغل ٍؤ٤ك٣ٛ ٣األتؤوه       - 5

 ثوٍجب٥ ٣كف٢ٖٚب
 إغٖٚخ األف٪وح ٕ٪َذ ٜٙ ّالٗ إٚؾَؤٌ ّٚؤب أٛ إْؤالٗ إَؤبثٌ ٢ٕؤب َٖٝؤ٠ إٚؾَؤٌ فؤٜ ثؤٜ رنؤو٥           - 6

  ثوك٥ ٣إَٚو٩ي٥
٤١ ٤٩ٍو ثٜ رنو٥ ثوك٥ ثٜ فجل اهلل األٙ٪و عٚبٓ إل٩ٜ أث٤ إٚؾبٍٜ ثؤٜ األٙ٪ؤو إْج٪ؤو ٍؤ٪و      -7

إل٩ٜ إؾب١و٥ أربثِ إقَبّو ثبٕل٩به إٚىو٩خ ،ص٘ ّبىٔ إْٖٚٚؤخ إشؤبٙ٪خ ٣ٕؤل ثٚل٩ٞؤخ إَؤب١وح ىؤ٦       

ٞؾؤ٤ ٣إزىؤو٩و ىجؤوؿ ىؤ٦     ٗ ّبٛ ٙؾجب ٕٖقٖ٘ ٣إقٖٚؤبء ،كهً إيَؤ٠ ٣إ  ١1404  /212ؽ٤ا٦ٕ ٍٞخ 
فلح ف٤ٖٗ ٣ّزت فٜ تقواء فىوٟ ٣اعز٢ل ىٞؾ٘ إشقو ٣ّزت إٞضو ّٚب الىٗ ٙرهف٦ فىوٟ ٙضٔ 

١ . ثزىو٩و أ.١  ثبفزىبه ٜٙ 274ٍبض٦ إَضبح ٙؾ٤ٚك إق٪٦ٞ ٣ر٦َ إل٩ٜ إَٚو٩ي٥ ر٤ى٦ ٍٞخ 

بة )إلٕ٪ٔ إٚؤ٤عي  ٣ّز إش٤ّب٨ٝ ف٨ٖ ثٜ ٚؾٚلٕ إَبثـ إَوٛ ثقل ٜٙ ثٚؾبٍٜ إغبٕـ إجله ّزبة

أل١٘ ا٫صبه اإلٍالٙ٪خ ٣إَجغ٪خ ى٦ إَب١وح ٕٖلّز٤ه أث٤ إؾٚل ٙؾ٤ٚك ىوم٦ٖ ٙلهً ا٫صبه ٣إي٤ٞٛ 

 اإلٍالٙ٪خ ّٖ٪خ ا٫صبه عبٙقخ إَب١وح.  
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 ِٛلع لصٛز ظس٠الٛض:


ٚ بكق  احملقول  ِ ااقكْض تّبل  ستنس ضمع ً مْقع ٍص ّبواّبشح  

ً اايط ٘ م ٘ ااغطبٔ ٙ ادتَ ق٘ ااقوٜن٘   ٙ أضنَو ا٦ٌ ىل أىَو كو ىت ف
 أٍدمػوكً ب سٗ ارتوىك٘.

ارتوىكدد٘  ااتوبملدد٘ اسٓيدد٘قددطٚ ااإسددسٚ  : ظممس٠ا لممٛض ا٢ْ*
ارت دد٘  ٕمبشوفعدد٘ ااق ْٔبٔدد٘ ٍّددٙ ّاقملدد٘   ددٙ ااؿددوطٞ ااؿددطق

ٙ بملس  ٙ مشول ااقوٍطٗ،   ٘ ف ٢ّ غتفٙ 8كٔ ْمرتا ميَو18ا٨مسو  ٔ
 .  ٙ أسس مً أٍل ارتوىك٘ مكوىَو 

ااتدٙ أىؿدأٍو اا دْك     رتْاىدك ٍيوك كجري مً ا -: هعدد اٌةٛأ
ّضز أمسَدو فدٙ كتدب ااتدوضٓذ غدري خوىقدوٗ       ّّااػ٣طل قدسميو  

  ّبس ااسًٓ ظًّٓ خوىقوٗ  بودتٔعٗ ااػتذسٗ ارتوىقوِ مجل  غطٓوقْؽ
ب غت  ّغريٍو ااكجري  ااّبٔربغٔ٘ ارتوىقوِ،ااك٣سٔ٘ارتوىقوِّ ااّبوغط

ُ   ،شكطٍدو ااقط  أكجط مً  ؿطًٓ خوىقدوٗ  ) اادْا غ  ٓدعٚ فدٙ كتوبد
ّاكً مل ّٓبد  ميَدو إ٢ شكدطٚ      حتت  يْاٌ)ارتْاىك(ّا٨ تّبوض( 

ّا٤موكً ااتٙ تسل   َٔو ّمل ٓطتّبط ا٢غه إ٢ بَو ّادٔؼ   ااتوضٓذ
ٙ أىؿٝت بُ فقس إاتك   (ارتوىك٘خوىقوٗ غطٓوقْؽ) ّاكً بواّب س اات

 .ّاضتّبط بَو ٍصا ا٢غه ّاذتنس ر

 

                                                
 َٝال ٜٙ ّالٗ ٙؾٌَ  ّزبة إٞغ٤ٗ إيا١وح ى٦ ٙقوىخ ٤ُٖٙ ٙىو ٣إَب١وح  )ٙؾٚل هٙي٥ ثِ( - 2
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 : حز اٌّصس٠أٚي خأماج عٍّد تاٌد٠ا

 )ت 9ااػْٔطٕ ااسًٓ د٣ل بكط، أبٕ بً ااطمحً  ّبسشكط ا٨موو 
حتدت   ّااقدوٍطٗ  مكط توضٓذ يف احملونطٗ سػً ( فٙ كتوبٍُد911

 ٌ ٌ أّل خوىقوٗ  ن تااػملساٛ غملٔس خوىقوِ يْا بواسٓوض ااكطٓ٘ أ
 أْٓا، بً ااسًٓ ق٣ح ااػ طوٌ ّقفَو ااػملساٛ غملٔس خوىقوِ ٍٙ

٘   تٔد   - يدرب : ّٓقول- قيرب ااػملساٛ ملٔساػ زاضاّكوىت  ارت ٔفد
 10.ااػتيكط

 ِىاْ اٌةأماج اٌّروٛزج فٝ ٘را اٌثحس:

ٙ م ٗ ف ً تغطٚ قول ستق  كتوا اايذْو ااعاٍط ٗ ٢ب  ْك مكط ّااقوٍط
ّبواّبشدح ّااملوٓيد٘ تدّبل ىل أٌ ارتوىقدوِ      )ستنس ضمعٚ بك(بطزٚ

٘ فٙ اافهوٛ اىسثطت ،ّكوىت ّاقمل ااصكْضٗ )أٚ زاض ااكْفٔ٘( قس
اجملوّض ا٦ٌ دتومع اا ك ا٤ؾطا بطغّبوٚ مً ادتَد٘ ااغطبٔد٘ أٚ   

غكً ىوسٔ٘ ارتوىك٘ ااتٙ كوىت تملطا قسميو بوغه خوىقدوِ  ديْبٙ 
غطٓوقْؽ ٍّٙ ا٦ٌ)إسسٚ قطٚ مطكع ؾدّبل ااقيدوطط (مبسٓطٓد٘    

                                                
ٜٚ عالٓ إل٩ٜ ثٜ اإلٙبٗ ّٚبٓ إل٩ٜ إقضو٧ إَ٪٤ع٨ إقٖ٘ إٚؾلس ٤١ اإلٙبٗ فجل إوؽ- 4

إٚيَو إٚزَٜ إغبٙـ إٚقزىو صبؽت إزىبٝ٪و إٚش٤٢هح ٣ٕل ٕ٪ٖخ األؽل َٙز٢ٔ هعت ٍٞخ رَـ 
٣أهثق٪ٜ ٣صٚبٝٚبئخ ٜٙ ا٢ٕغوح ٣ٝشب ٩ز٪ٚب ٣ؽيؼ إَوآٛ ٣فٚوٟ ك٣ٛ إضٚب٨ٝ ص٘ ؽيؼ ٙز٤ٛ إي٠َ 

ٍٞخ  ٣ر٦ٕ٤ إزو٩ٌ ٣اإلىزبء ٣ٕ٘ ٩ْٜ 17ٙشب٩ـ ٣ٍز٠ ٣اثزلأ إزىبٝ٪و ٠ٍٞ٣ ٣إٞؾ٤ ٣أفن إقٖ٘ فٜ 

١  ٣كىٜ ثبَٕٚجوح 411أت٢و ٠ٞٙ ى٦ ىٙب٠ٝ ٠ٕ٣ رىبٝ٪و ى٦ تز٦ إق٤ٖٗ ر٤ى٦ هؽ٠ٚ اهلل ى٦ ٍٞخ 

 ا٤َٕٞٚثخ إٕ٪٠ ى٦ تو٨ٍ إَب١وح إغ٤ٞث٨ . 
 َرٓ فٜ فبَٝبح ٍو٩ب٤ًٍ٤ٍه أرؾلس ف٢ٞب ريى٪ال ى٦ إىيؾبد األر٪خ ثقل أٛ أمّو أ٣ٓ ٙ - 10
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فٙ ااؿنول ااؿطقٙ  امبكط ّ  ٙ بملس  ؿطًٓ كٔ ْ مرت 11ااق ْٔبٔ٘
 أٍد. مً مسٓي٘ ااقوٍطٗ

  *ذع١ٍك*

ّبملس أٌ غدأات ااكدجري مدً أٍدل      ٓتهح ممو غّب  مً ك٣و احملق 
 كوىت  َس ميصأٌ ارتوىك٘ ااػتل أّ بملسٍو  فوض ارتوىك٘ ِمً م٪ً 

ٚ ااتوبمل٘ اطكع ؾّبل ااقيوطط ٚ ااقط ٍّصا مسٌّ فٙ كجري مً  12إسس
ااتوبملد٘ هلٔٝد٘   بملض ااكتب طًٓ مً أٍل ااّب سٗ ّفٙ بطوقوت ااملِن

ٙ  جطت   َٔو ّاكيَو ا٦ٌ مسٓي٘ مػتق ٘ تهه  سز٭ ا٦ثوض ا مً اات
ا مػتق٣ّ ّبملس دح ٓعَط ىل أىَو أقّبشت مطكع٭ غأشكطٍو بملس ااقطٚ

 .فٙ آّاخط ارتنػٔيوت

ٍيددوك  -: حممداز تمم١ٓ صممفحاخ اٌرمماز٠خ   لطممٛم ِممٓ ا  
أسساخ كجريٗ ّاكيَو  وبطٗ مطت فٙ ارتوىكد٘ قدسميو تملدطف هلدو     

ٛ غطز ا ٙ أثيو ٌ ف املسو ا٨طوا٘ ٤ّىَو ٤سساخ مل أتملطف هلو اا١ضخْ

                                                
ٗ ثٚوٍؤ٤ٗ  ١1315  =٦١715 ٜٙ أٍبٕ٪٘ ا٤ٕع٠ إجؾو٥ ثٚىو اٍزؾلصذ ى٦ ٍٞخ  -إَٖ٪٤ث٪خ: - 11

ِ إٞبصو ٙؾٚل ثٜ ٍال٣٣ٛ ٕٚب أٙو ثقٚٔ إو٣اُ إٞبصو٥ ،٣ّبٝذ ٤ٝاؽ٪٢ب ٍجٔ مِٕ ربثقخ  ٜٙ إٖٚ

٪٤ة إز٦ ّبٝذ ٍبفلح ٢ٕب . ٣ى٦ إلٍٖ٪٘ إشوٍ٪خ ،ص٘ ىىٖذ ثبٍ٘ األفٚبٓ إَٖ٪٤ث٪خ َٝجخ إ٦ٕ ٙل٩ٞخ ٍٖ

ٗ ٣.133ى٦ ٍٞخ 1226ٗ أعٌٖ فٖ٪٢ب اٍ٘ ٣ال٩خ إَٖ٪٤ث٪خ ،ص٘ ٙأ٤ٙه٩خ إَٖ٪٤ث٪خ ى٦ ٍٞخ 1527ٍٞخ 

صله أٙو فبٓ ثزَٚ٪خ إٚأ٤ٙه٩بد ثبٍ٘ ٙله٩بد ىَٚ٪ذ ٙله٩خ إَٖ٪٤ث٪خ ٣ٍبفلر٢ب ا٫ٛ ٙل٩ٞخ ث٢ٞب 
 .ٙؾٚل هٙي٥ ثِ

ثبٍؤ٘ تؤج٪ٜ إَىؤو ٣فوىؤذ ثشؤج٪ٜ إَٞؤبعو َٝؤجخ إٕؤ٦         إؽل٥ ٍو٥ ٙىو إَل٩ٚخ ّبٝذ رقوه  - 12

١ؤ  ١٣ؤ٦ ا٫ٛ ٍبفؤلح ٙوّؤي تؤج٪ٜ      735إَٞبعو إز٦ أٝشأ١ب ث٢ب إِٖٚ إٞبصو ٙؾٚل ثٜ ٍٖؤ٤ٛ ٍؤٞخ   

ثٚله٩خ إَٖ٪٤ث٪خ ثٚىو . ٜٙ ّالٗ إٚؾٌَ ٙؾٚل هٙي٥ ثِ َٝال فٜ ّزبة ربه٩ـ ٙىو الثٜ إ٩بً 

 .ثزىو٩و ٣افزىبه 
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قْل ااقطٓعٚ فٙ  يَو، م حتتوز إىل ضبط ا٤سساخ مبو بملسٍو ّمو قّب َو
 ّمثومنوٜ٘ إسسٚ غي٘كتوا ااػ ْك أسساخ 

ّخ دع  غدطاا،  ابد    ً أفطز:  ؿطٓيُ ثومً ااػّبت ْٓو ّيف 
 ّىقل ااسمومٔ  ّابً ااطْخٕ، ابً إأَنو ّغ ه. كوىو كنو   َٔنو،

ٌ  خوىقدوٗ  مؿٔد٘ مً اارتكنوىٕ أبيوٛ  خوىقدوِ  مؿدٔد٘  إىل قْقدْ
 ؾدٔذ  ابً إغ٣و ااسًٓ بَوٛ ااؿْٔر ؾٔذ  ً  ْنّو غطٓوقْؽ،

 . ا٤قّبَوىٕ إغشو  ااسًٓ ىعوو ااؿْٔر

 ّااقطٓعٚ  (ااغنط ّبوٛفٙ كتوا إى 13قْل ا٨موو بً سذط)ّميَو
حتدت  يدْاٌ سدْازخ     (املطفد٘ زّل اا دْك   فٙ) كتوا ااػد ْك 

 بٔت ّقسو ،  ؿطٗ ضابع يف زمؿ  مً 14ااػ طوٌ ّبطظ ٍد820٘غي
 ّد دؼ  ، مدو٢  اافقطاٛ   ٙ ّفط  ، ميُ  ؿط خومؼ يف ااقسؽ

                                                
 إقََال٦ٝ إْٞب٦ٝ إيضٔ اث٤ إش٢بة أؽٚل ثٜ ف٦ٖ ثٜ ٙؾٚل ثٜ ٙؾٚل ٜث ف٦ٖ ثٜ أؽٚل اإلٙبٗ - 13

ٗ  إش٢٪و إْج٪و إؾبىؼ آثبئ٠ ٕجقض َٕت ٤١٣ ؽغو ثبثٜ إٚقو٣ه إشبىق٦ إَب١و٥  إٚٞيؤوك  االٙؤب

ٛ  فشؤو  صؤب٦ٝ  ىؤ٦  ٣ٕؤل  إٚزؤأفوح  األىٙٞخ ى٦ ٣ف٠ٖٖ إؾل٩ش ثٚقوىخ ٜ  صؤالس  773 ٍؤٞخ  تؤقجب  ٣ٍؤجق٪

٘  رَـ اثٜ ٤١٣ إَوآٛ ىؾيؼ أ٣ص٪بئ٠ أؽل ّٞو ى٦ ٩ز٪ٚب بث٢ ٣ٝشأ ثٚىو ٣ٍجقٚبئخ  إقٚؤلح  ؽيؤؼ  صؤ
 ىؤ٦  ٣ثؾؤش  ٣إٖٚؾؤخ  األص٤ٓ ى٨ إؾبعت اثٜ ٣ٙقزىو إىن٪و ٣إؾب٥٣ ٕٖقوا٦ٍ إؾل٩ش ٣إي٪خ

ٟ  ٣ري٠َ إش٪٤ؿ ف٦ٖ مِٕ  ٜٙ ٣عٖج٠ ثْٖ٪ز٠ فٖ٪٠ ىأٍجٔ إؾل٩ش ىٜ إ٪٠ اهلل ؽجت ص٘ف٦ٖ فٖٚبء فىو

 علا ٣أّضو ا٤ٕٞاؽ٦ ١نٟ ث٪ٜ ٣ٙب ٣ْٙخ ٣إ٪ٜٚ ٣إؾغبى إشبٗ ثالك إ٦ٕ هرؾ٣ٔا ثقل١ب ٣ٙب 743 ٍٞخ

ـ  ٣إش٪٤ؿ ا٤َٕٚٚؿ ٜٙ ٓ  إقؤب٦ٕ  ٣ٍؤٚ ـ  ٣إٞؤبى ٜ  ٕؤ٠  ٣اعزٚؤ ِ  ٙؤ ٘  مٕؤ ـ  ٙؤبٕ ٜ  ٣أكهُ ٕن٪ؤوٟ  ٩غزٚؤ  ٙؤ

ٛ ، اتؤز٢و  إؤن٧  ىٞؤ٠  ى٨ هأً ٣اؽل ّٔ عٚبفخ إش٪٤ؿ ٓ  ّؤب  ال فٖٚؤب  فشؤو  فَٚؤخ  ىؤ٦  أٍؤوا  اٝؤب  ٩َؤ٤

 ٣رىؤٞ٪يب  ٣اٍواء ٙغبٕقخ فٖ٪٠ ٝي٠َ ٣ٍىو إؾل٩ش ٕٞشو رىل٥ ص٘ بأٍٚبئ٢ فىو٥ فٖٚبء ٩قوه

ٌ  ٣إقؤل٣  ٣إجق٪ؤل  إَو٩ؤت  ٣االرَبٛ ثبٕؾيؼ ٠ٕ ٣ت٢ل ثنِٕ ٣ريوك ٣اىزبء ً  صؤبه  ؽزؤ٦  ٣إىؤل٩  اعؤال

 ٣اٝزشؤود  ؽ٪برؤ٠  ىؤ٨  ٙرٕيبرؤ٠  ٣عبهد األٍغبه ٜٙ إ٪٠ إغٖجخ ٣هؽٔ اعٚبؿ ّٖٚخ فٖ٪٠ إؾبىؼ ٕيؼ

ٜ  هاضؤ٪ب  َٕؤذ  ٍبٓ أ٠ٝ ف٠ٞ ٣َٝٔ، تأ٢ٝب ى٦ ٍغو إ٦ٕ ٍغو ٜٙ ا٤ُٖٕٚ ٣رْبرجذ إجالك ى٦  تؤ٦ء  فؤ

ٜ  ٦ٕ ٩ز٢٪أ ٕ٘ ص٘ األٙو إثزلاء ى٦ فٖٚز٢ب أل٦ٝ رىبٝ٪ي٦ ٜٙ  إجقؤبه٥  تؤوػ  ٍؤ٥٤  ٙقؤ٦  ٩ؾوه١ؤب  ٙؤ

 إجقبه٥ توػ ف٦ٖ أص٦ٞ أ٠ٝ آفو ٤ٙضـ ى٦ ف٠ٞ ٣ه٥٣ إٚ٪ياٛ ٣َٕبٛ ٣إز٢ن٩ت ٣إٚشزج٠ ٣ٍلٙز٠

 اصٞز٪ٜ 252 ٍٞخ إؾغخ م٥ أ٣افو ى٦ ٙبد إجبه٥ ىزؼ ٙىٞيبر٠ عٔأ أٛ ٣اله٩ت ٣إٞقجخ ٣إزقٖ٪ٌ
ٜ  ىضؤال  إش٪٤ؿ ٜٙ ؽضوٟ ٜٙ ٙض٠ٖ ٩و ٕ٘ ٙش٢ل ٠ٕ ٣ّبٛ ٙبئخ ٣صٚبٛ ٣فَٚ٪ٜ ٘  فٚؤ  ٣تؤ٢لٟ  ك٢ٝ٣ؤ

 ؽٚٔ ف٦ٖ ٣إْجواء األٙواء ٣رياؽ٘ فٖ٪٠ ٕٖىالح إقٖ٪يخ ٣ٍلٗ ك٢ٝ٣ٚب ىٜٚ ٣إَٖغبٛ إٚرٙٞ٪ٜ أٙ٪و

 إَبثـ إَوٛ ثقل ٜٙ ثٚؾبٍٜ إغبٕـ إجلهّزبة .أ.١  ثإ٩غبى تل٩ل ٜٙ ٝقش٠
ٜ  ٍؤ٪و  إٞىو أث٤ إٚر٩ل إِٖٚ إَٖغبٛ ٣إؾغبى ٣إشبٗ ٙىو ِٖٙ ٤١ -14 ـ  إؤل٩  إٚؾٚؤ٤ك٧  تؤ٪

 إؾب١و٧
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 ضبمل٘ مً دهطتُ ااّبدوضٖ ّقطٖٛ ، ااك٣ٗ بملس ا٤قكٙ بواػذس
 فعاض ارت ٔل إىل تْدُ ثه ، سػيو ّقتو ّكوٌ ، ااْ وظ ّمسح ، ّخته

 ااملٔدس  ّق ٙ ، ميُ  ؿط ومًث يف غعٗ إىل ّّقل ، أٓهو ّتكس 
 فقسو ااملٔس ْٓو آخط مً ّضس ْا ، غعٗ ظوٍط ااػتذسٗ ااكطّب٘   ٙ

 ّبوت ، ؾْال  ؿط ضابع إىل بَو فأقوو ااؿَط توغع غطٓوقْؽ خوىقوِ
 ...ااع فطاٌ خب ٔر اايكف أ ٘

   ِّميَو موشكط  ً أثيوٛ غطز ا٤سساخ  ااسكتْض ااػٔس ستنس ااسق
وّم٘ ااكدطٓ٘ ا غدعّ   قؾطا طْموٌ بوٚ ّااااػ طوٌ ا٤ فٙ كتوبُ

٘ ٢غتقّبول بملض اان ااملجنوىٙ( ٚ إىل ارتوىك ٌ بو أك وّخطّز طْمو
 ......ادتطاكػ٘ ااْافسًٓ مً ب٣ز دطكؼ

 ْٚمل ظتس طْموٌ بوٚ أمومُ غّبٔل إظاٛ ضفض اانوأك غ ُ ّقْا
ا٤مط دط  ااؿٌْ ااتٙ فٙ ب ّبٔؼ ّمو سْهلو إىل ارتوىك٘ ذتطمدوٌ  

 جنوىل مً غ٣ل .....اامل

      ّقْاُ ّ يسمو ّقل ااػ طوٌ غد ٔه ئؿدُ إىل ارتوىكد٘ بدسأ
 طْموٌ بوٚ فٙ تيعٔه قفْا دٔؿُ.....

   ّميَو مو شكطِ قدوسب كتدوا ( ٘ ٘  ااّبَذد  تدوضٓذ  يف ااتْفٔقٔد
ٌ  ّادو بقْاُ  بك فطٓس ستنس (ارتسْٓٓ٘ ااملوٜ ٘ م١غؼ ـ  كدو  ادتدٔ
٘  ب غ قس ّضفقوُٜ وأغ غ ٔنوٌ مبملطف٘ بأغْاٌ تيعٔنُ ادتوضٖ  زضدد
 ّا٨غتيوز   ُٔ ا٨ تنوز ميكً دٔح ّقوض اايعوو سػً يف  عٔن٘

ُ  أٌ(.و1849ت) بوؾدو    ٕ ستنس أضاز ، إأُ ُ  ضكيدوّ  ظتمل د  اسّاتد
 (٘ىكوارت)  ارتوىقوِ إىل دٔؿُ مع عتهط أٌ أغو غ ٔنوٌ إىل فأضغل
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ٖ  بل مو أافّو ّ ؿطًٓ مخؼ مً م١افّو دٔؿُ ّكوٌ فشهط  مكدط
 مً نّبوطَه ّقف نّبوطَه أ٢ٓوت غت٘ إىل ميقػه ٍّْ زاىّٕغْ

 تسضا مً أّل كوىْا ااصًٓ بوؾو   ٕ ستنس مموأك ّمً ا٤ّضبوّٓل
  ميقػه ٍّْ ّغْزاىٕ مكطٖ بل مو أافّو. ااملػكطٓ٘ ااتمل ٔنوت   ٙ

ً  ا٤ّضبدوّٓل  مً نّبوطَه ّقف نّبوطَه أ٢ٓوت غت٘ إىل  ّمد
 ااتمل ٔنوت   ٙ تسضا مً أّل كوىْا ااصًٓ بوؾو   ٕ ستنس مموأك

 ّؾوٍسٍو ارتوىقوِ مٔساٌ يف ميوّضاتَه ااْاإ سهط ّاو . ااملػكطٓ٘
 اقدب  مع أمريا٢ٖ بطتّب٘ أغو غ ٔنوٌ   ٙ ّأىمله غطّضّا بَو اظزاز
 ااػوزؽ ا٢٥ٚ(  أمريا٢ّٓو)  ّدمل ُ بٔك

     اارتادده  يف ا٦ثدوض   ذوٜدب ّميَو مو شكطِ قدوسب كتدوا 
( فٙ مْاندع كدجريٗ  دً    ادتربتٕ سػً بً محًااط  ّبس)ّا٤خّبوض

بملض ا٤سساخ فٙ ااتٙ زاضت  رب ااتوضٓذ بورتوىك٘ ّأبدْ ظ ّبدل   
 .أ.ٍد 15وٓسّٗٔ طا اامل

  ّميَو مو شكطِ  ّبس ااطمحً ااطافملٙ فٙ اجمل س ااجوىٙ مً كتوا
)توضٓذ اذتطك٘ ااقْمٔد٘ ّتطدْض ىعدوو اذتكده فدٙ مكدط ( حتدت        

 مشؼ(  يْاٌ)ىقض ااملوٍسٗ ّمملطك٘  ل
 * ذع١ٍك*

إىل  شكط ٍصِ ااقتطفوت ااكغريٗ مً ا٤سساخ إىلااّبملض  يعطٓقس  
ٌ شكطٍو أؼ اُ فوٜسٗ أٌ بٔوٌ ٍصِ ا٤غطط  شكطّاكيٙ أقْل فٙ  أ

ٌ هلو أٍنٔ٘ كّبريٗ  ٘ قسميو كو أّ غوّٜبو  مَن٣ اّمل تكً ْٓمو ب س٭ارتوىك

                                                
 ٦١ إؽل٥ إَو٥ إزبثقخ ٕٚوّي إقبْٝخ - 15
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ً ا٤سساخ  ً اا ْك اابَو ىعل قس ّ   ٙ مط ّمً ادتْٔف   كجري م
ااملكْض كنو أٌ سذوز بٔت ار ااصًٓ ٓأتٌْ مً ّغدط ااقدوٍطٗ   
غْاٛ كوىْا مً ااملومد٘ أّ اا دْك ٍّده فدٙ طدطٓقَه إىل ب ّبدٔؼ       
قوقسًٓ ااططٓ  إىل ااّبٔت اذتطاو ميطٌّ   ٙ ارتوىك٘ ّٓيعاٌْ بَو 

  .  كجري مً كتب ااتوضٓذ ااقسٓهٍّصا ظوٍط فٙ 

 .بملٌْ ضا ااملّبوز ااطاز ّ أمْلاا ىؿط  فٙ ضٗ ّا٨ضؾوزّبملس ٍصِ ا٨ؾو
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 ِؤظط ِد٠ٕح اٌةأىح

 ٚاٌحجاش اٌشاَتالد ٚ صسِ لالْٚٚ، ظٍطاْ تٓ ِحّد إٌاصس اٌٍّه

ٛ٘   ً  ااكوذتٕ ا٤افٕق٣ٌّّ ااسًٓ غٔف اايكْض اا كستنس ب
 اايكْض اا ك أبُٔ فطاف   ٙ استنس اايوقط ّاس، اامل٣ٜٕ اايذنٕ
 غي٘ احملطو  ؿط غوزؽ ااػّبت ْٓو مً اػوبمل٘ا ااػو ٘ يف ق٣ٌّّ

 اا دك  أخُٔ بملس ااػ طي٘ يف اايوقط ّأقٔه. ّغتنوٜ٘ ّمثوىل أضبع
 ثه غيل تػع ّ نطِ ّغتنوٜ٘، ّتػملل ث٣خ غي٘ خ ٔل ا٤ؾطا

 غي٘ أٓومُ ّكوىت.ّتػملل أضبع غي٘ احملطو  ؿط غوزؽ يف خ ع
 .ىَٕ ٢ّ أمط فَٔو ُا ٓكً مل أٓوو، ث٣ث٘ تيقل ّاسسٗ

 ّغدّبملنوٜ٘،  مثوٌ غي٘ إىل اا ك يف فأقوو. ثوىٔو اا ك إىل أ ٔس ثه ،
 ّبٔربؽ غ٣ض سذط مً غٔعّو ااكطك إىل ُدفتْ اذتر، ٓطٓس ّخطز

 مً اايوقط ّقسو أمْضِ، انططبت ثه ااػ ط٘ يف بٔربؽ فقوو.   ُٔ
٘  ؾدْال  يف ثواج٘ مطٗ فن ك مكط، إىل ااؿوو ٘  تػدع  غدي  ّغدّبملنوٜ

 ّث٣ىل اثيتل مسٗ مملوضف غري مً بو٤مط سٔيٝص مً طاايوق ّاغتّبس
. ......ّأىّبوٛ غري فَٔو اُ كوىت ْٓمّو، ّ ؿطًٓ ّمخػ٘ ّؾَطًٓ غي٘

 مو أّل فإىُ: مَوب٘ ّأ عنَه  نطّا ظموىُ م ْك أطْل اايوقط ّكوٌ
 ّغريٍه ااربدٔ٘ ا٤مطاٛ   ٙ ااقّبض ااكطك مً قسّمُ بملس بُ بسأ
ٙ  ٗظٓوز ّ ستَه ّاسس، ْٓو يف أٍدد بوختكدوض    .أمدرياّ  ث٣ثدل    د

 .ّتكطٓف مً كتوا ااػ ْك املطف٘ زّل اا ْك ا نقطٓعٚ
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 :تعض ِٓ صفاذٗ

 ّغٔوغ٘ اايفؼ ّضٓوغ٘ اذتؿن٘ مً غوٓ٘   ٙ اايوقط ااػ طوٌ كوٌ
 ؾسٗ يف فوسـ بك٣و اػوىُ أط   أىُ أسس   ُٔ ٓهّبط ف ه ا٤مْض،
ٌ  اىّبػدوطُ  يف ٢ّ غهّبُ ْ  ّكدو ٛ  ٓدس   اا٢ْٓدوت  بدوا ّأض ا٤مدطا

 غهب ّإشا أاقوبَه، ّأدل أمسوَٜه بأسػً ا٤ؾغول ّأقشوا
 كدجرياّ  فٔ دّبؼ  اّبوغُ، يف ٓقتكس ّكوٌ. شاك اُ ٓصكط ٢ أسس   ٙ

 زضٍه موٜ٘ ضتْ فه٘ سٔوقتُ ّٓملنل ااتْغط، ّاايكويف ااّبمل ّبكٕ
 ظىتَدو  اايت بوافه٘ ااػقط بواػطز ّٓطكب دٍْط، ٢ّ شٍب بغري
 .سطٓط فَٔو أؼ ؾومٕ أّ تسمطٖ إمو فطغُ  ّبوّٛٗ زضٍه، ااوٜ٘ زٌّ

 بأمسوَٜه، ّأ٢ّزٍه أبُٔ مموأك مجٔع ٓملطا ااصكوٛ، مفطط ّكوٌ
 ميَه أسس اغه  يُ ٓغٔب ٢ مموأكُ ّكصاك ا٤مطاٛ، بَه ّٓملطا

 .دومكٔتُ مّب غ ٢ّ  يسِ ؾغ ُ ٢ّ
ُ  ٢ّ  سزٍه، كجطٗ   ٙ ّسوؾٔتُ غ نوىُ أٓهّو ٓملطا ّكوٌ  ٓفْتد
 يف ٓطتّبُ أّ مكوىّو أسسّا ْٓإ أٌ أضز فإشا ااكتوا، مً أسس مملطف٘
 أّ ّاسس ميَه ّاختوض ٓسُٓ، بل إىل ااكتوا مجٔع اغتس ٙ ّظٔف٘

ُ  ثده  أسس، إىل فَٔه ٓطدع أٌ غري مً أكجط ً  ٓطٓدس  فٔندو  ٓقٔند  مد
 .ااْظوٜف

 شاك أغط كتوبُ أّ أمطاُٜ مً أسس   ٙ غهب فإشا ت١زٗ، فُٔ ّكوٌ
 كنو بُ، ٓأخصِ شىّبّو اُ ٓيتعط ٍّْ طْٓ ٘، مسٗ ُٔف ّتطّٚ ىفػُ، يف

 ّا٤مدري  اايوٜدب  أضغٌْ ّا٤مري ااكّبري ااسًٓ كطٓه أمط يف اُ ّقع
 ٓتأىٙ ٍّْ   َٔه ااقّبض ٓطٓس غيل  سٗ أقوو فإىُ ّغريٍه، طغُٔ
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 ستٙ بَو، أخصٍه اُ تْدب شىْا   ٙ هله  جط أٌ إىل ٓملذل، ٢ّ
 أىُ  يُ ٓصكط أٌ   ُٔ ٓملعه ٌكو فإىُ سٔف، ٢ّ ظ ه إىل ٓيػب ٢

 ّعتطم خ ل، أّ خطاا أٓومُ يف ّقع أّ سٔف فُٔ أّ دوٜط أّ ظومل
 .بودتنٔل ّشكطِ فُٔ ااقوا٘ سػً   ٙ

٘  أبطل أىُ ستٙ بو٤سكوو، ّٓتفطز مم كتُ، بأمْض ٓػتّبس ّكوٌ  ىٔوبد
ً  ٓقتسٖ أٌ ٓكطِ ّكوٌ. ّسسِ ااسّا٘ بأ ّبوٛ أؿتغل ااػ طي٘  مبد

 ؾطا ٓكطِ ّكوٌ. م ك  يسِ ٓصكط أٌ عتتنل ٢ّ اا ْك، مً تقسمُ
 . يُ ا٤مطاٛ مً ٓؿطبُ مً ّّٓبملس   ُٔ، ّٓملوقب ارتنط
ٛ  ّغمل٘ ّا٤فهول ّادتْز ااكطو مً اايوقط ااػ طوٌ ّب غ  ااملطدو
 أادف  موٜ٘   ٙ ٓعٓس مو ّاسس ْٓو يف فٍْب اذتس،  ً ختطز غوٓ٘
 أ٢ا  ؿدطٗ  بل مو رتوقكٔتُ ااملطوٛ مػتنط ٓعل ّمل شٍّبّو، زٓيوض
 .ّضتٍْو زٓيوض

 ىمله: قول زضٍه؟ أاف أاف ْٓمّو ااػ طوٌ أط   ٍل: اايؿْ ّغٝل
ً  يف زضٍه أاف بأاف بؿتوك   ٙ ْٓو يف ّأىمله. كجريّا  قطٓد٘،  مثد

ً  يف زضٍده  أاف بأاف مَيو بً مْغٙ   ٙ ّأىمله . ااقدطٓتل  مثد
 غي٘ إىل ّث٣ثل اثيل غي٘ ؾملّبوٌ أّهلو مسٗ يف ااطقٔ  مً ّاؾرتٚ

أٍد بوختكوض  .زٓيوض أاف ّغّبملل زٓيوض أاف بأضبملنوٜ٘ ّث٣ثل غّبع
 .مً كتوا ااػ ْك املطف٘ زّل اا ْك ا نقطٓعٚ
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 )اٌةأىح(ذاز٠خ تٕاء خأماج ظس٠الٛض

ٌ   كوٌ  اايوقدط ستندس بدً     ااّبسأ فٙ بيوٛ ارتوىك٘ بأمط مدً ااػد طو
 كوىت ف نو. ّغّبملنوٜ٘ ّ ؿطًٓ ث٣خ غي٘ اذتذ٘ شٖ يف ق٣ٌّّ

بيدوٛ ارتوىقدوٗ ااػدطٓوقْؽ     َكن٪دل  ّغّبملنوٜ٘، ّ ؿطًٓ مخؼ غي٘
 16)ارتوىك٘(

ظثة تٕاء اٌعٍطاْ إٌاصس ِحّد تٓ لالْٚٚ اٌةأىح فٝ ٘را 

  :ِٚٛلعٙا وّا ٘ٛ ِدْٚ فٝ ورة اٌراز٠خاٌّىاْ 

( ارتطدط ّا٦ثدوض   بصكطقول ااقطٓعٚ فٙ كتوبُ )ااْا غ ّا٢ تّبوض 
 (غطٓوقْؽ خوىقوِ)حتت  يْاٌ 

ّّل ميَو، بطٓس ضتْ   ٙ مشوأَو مً ااقوٍطٗ خوضز ارتوىقوِ ٍصِ  بأ
 اايوقط اا ك ااػ طوٌ أىؿأٍو غطٓوقْؽ، بػنوغه إغطأٜل ب  تُٔ

 ادتّب، بطك٘ يف ّا٤سْاف اأساٌ بيٙ او أىُ ّشاك ق٣ٌّ، بً ستنس
 أىُ اتف  ادتب، بطك٘ شكط  يس ااكتوا ٍصا مً مْنملُ يف شكط كنو

 ٓأتٕ كوز دْفُ يف  عٔه أمل فأخصِ ٍيوك،  كٔسا  وزتُ   ٙ ضكب
 ّا٤مل اافطؽ  ً فيعل  ذع، ستٙ بُ مو ّٓكته ٓتذ س ٍّْ   ُٔ

 ٓملّبس مْنملّو ااْنع ٍصا يف أّبيل ار  وفوِ إٌ ر فيصض بُ، ٓتعآس
 ااكٔس مً ىَنتُ فقهٙ ّضكب ظتسِ، مو  يُ فدف فُٔ، تملوىل ار

 ........  ْيف ثه أٓوو مّسٗ فاافطا ف عو ادتّبل، ق مل٘ إىل ّ وز
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 : ظس٠الٛض ٚتٕاء خأماج ٚفاء اٌٍّه تٕرزٖ

ٚ ْٓاقل   (غطٓوقْؽ خوىقوِ) ااػوب  مليْاٌاا حتت اذتسٓحااقطٓع
 .بقْاُ

 قسض   ٙ ّاختط ااَيسغل، مً  ّسٗ ّمملُ بيفػُ فطكب  ْيف، ثه
 اوٜ٘ خ ْٗ موٜ٘ فَٔو ّدملل ارتوىقوِ، ٍصِ غطٓوقْؽ ىوسٔ٘ مً مٔل
ُ  تقدوو  مػذسّا يوىّبَو ّبيٙ ْيّف،ق ٙ  ادتنملد٘،  بد  مّحومدوّ  بَدو  ّبيد

. ّغّبملنوٜ٘ ّ ؿطًٓ ث٣خ غي٘ اذتذ٘ شٖ يف شاك ّكوٌ ّمطّبدّو،
ً  مخدؼ  غي٘ كوىت ف نو ً  أضاز مدو  َكن٪دل  ّغدّبملنوٜ٘،  ّ ؿدطٓ  مد

 ..........بيوَٜو
 :حضٛز اٌعٍطاْ ٚافرراح خأماج ظس٠الٛض

 بقْاُ ٌمليْاااىفؼ  حتت سسٓجُ ااقطٓعٚ ْٓاقل
 ارتْاىدك،  ّمؿدوٓذ  ّااقهدوٗ  ا٤مطاٛ ّممل17ُبيفػُ إأَو ّخطز 

 غدوبع  ادتنمل٘ ْٓو يف ارتوىقوِ بساخل  عٔن٘ أمسط٘ ٍيوك ّمّست
٘  بً ستنس ااسًٓ بسض ااقهوٗ قونٕ ّتكّسض ا٦خطٗ، مجوزٚ  مجو د

ّٕ ً   ع ابيُ   ُٔ ّقطأ اايّبْٖ، اذتسٓح ٨مسو  ااؿوفمل   ّبدس  اادسٓ
ٌ  شاك، ااػ طوٌ ّمسع تػو ّٔو، سسٓجّو  ؿطًٓ ااملعٓع  مجملدوّ  ّكدو

. شاك بطّآ٘ سهط ّمً اايوقط اا ك ااقهوٗ قونٕ ّأدوظ مْفْضّا،
 ........ضّآتُ اُ ظتْظ مو ّمجٔع

 :لٛي آخس عٓ ظثة اٌثٕاء

ُ بساٜع ا ٙ كتوب ً إٓوؽ ف ٌ أسساخ غي٘ ث٣خ  عٍْضاقول ب حتت  يْا
 وىقددوٗ، فَٔددو ؾددط  ااػدد طوٌ فددٙ  نددوضٗ خّ ؿددطًٓ ّغددّبملنوٜ٘

                                                
 ٩ق٦ٞ إَٖغبٛ  - 17
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فٙ اايوو  ×ييب قٔل إىُ ضآٚ اا،  ٍّٙ مً نٔو  مكط غطٓوقْؽ،
ٌ خوىقوٗ ،ف نو اىتّبُ مً اايوو ؾط   ٙ ٍصا ااكو ٌ ّٓب  ف ُ أ ّأؾوض   ٔ

  فٙ  نوضٗ ٍصِ ارتوىقوٗ. 
 :حىٌةأي عٓ اؤِعأٚي 

ً تْىلإٌ ؾٝت فقل أّل   ل كوٌ ١ٌْ ارتوىقوٗ فَصا، ااػٝإزاضٗ ؾ م
ً قّبل ااػ ط وٌ مّبوؾطّٗ ّاُ أ ْاٌ ٓقْمٌْ حتت ٓسُٓ ّكوٌ ٫ٓمل٪ل٫ م

ٙ سول ّفوتُ أّ سسّخ ؾكوّٚ ميُ عتهط  ٓ قب بؿٔذ ااؿْٔر ّف
ااػ طوٌ بيفػُ ّٓملل غريِ ّشاك بملس أٌ ٓتّبل مً ا٤مط ،ٍّدصا  

ّمل ٓغفل  ً شكطِ اا١ضخٌْ مجل ا٨موو بدً سذدط   سسخ كجريا ،
، ٙ ٚ بطزٚ  ااملػق٣ى ً تغط ً إٓوؽ ،ّب ٚ ،ّب ّغريٍه حتت ّااقطٓع

  يوًّٓ ؾتٙ .
ااػوب اامليْاٌ ّحتت ىفؼ  ىفؼ ااطدعقول ااقطٓعٚ فٙ 

 ارتوىكوِ ٍصِ مؿٔد٘ يف ااػ طوٌ قّطض ااػنو  زت ؼ اىقهٙ ّ يسمو
 بؿٔذ ّاّقّب18ُا٤قكطاٖ ستنْز بً أمحس بً مْغٙ ااسًٓ زتس ااؿٔذ

 شاك قّبل ّكوٌ بملسِ، ّإ مً ّاكل شاك اُ ٓقول فكوض ااؿْٔر،
 ّأسهطت ااػملساٛ، غملٔس خوىقوِ ؾٔذ إ٢ّ ااؿْٔر بؿٔذ قب٫ٓ  ٢

 ّ  ٙ ااسًٓ، بسض ااقهوٗ قونٕ   ٙ فد٫ ع ااػ طوىٔ٘ ااتؿوضٓف
 زتدس  ااؿدٔذ  ّ  ٙ ااواكٔ٘، ااقهوٗ قونٕ ّ  ٙ ااسًٓ،  ع ّاسِ
 ااؿْٔر، ؾٔذ ا٤قكطاٖ ستنْز بً أمحس بً مْغٙ سومس أبٕ ااسًٓ
ّٖ ااسًٓ  ٣ٛ ااؿٔذ ّ  ٙ  ااػدملساٛ،  غدملٔس  خوقيوِ ٔذؾ ااقْىْ

                                                
ٍىؤؤوائ٦ :َٝؤؤجخ إٕؤؤ٦ أٍىؤؤوا ثٖؤؤلح ثؤؤجالك إؤؤو٣ٗ )أٍؤؤ٪ب إىؤؤنو٥ ( ثؤؤ٪ٜ ٤ٍٝ٪ؤؤخ         األٍىؤؤو٥و ٣األ- 12

 ٣ٍ٪َبه٩خ.) إٚؾٌَ ْٕزبة إٞغ٤ٗ إيا١وح ٙؾٚل هٙي٥ ثِ
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ً  أغملس بً اجملٔس  ّبس ستنس أبٕ ااسًٓ قْاو ااؿٔذ ّ  ٙ  ستندس  بد
،ّٖ ّٖ، ادتسٓس بودتومع ااكْفٔ٘ ؾٔذ ااؿرياظ ٘  خوضز اايوقط  مسٓيد

ٙ  ّخ دع . كدجريٗ  مجو ٘ ّ  ٙ مكط، ٛ  غدوٜط    د  ّأضبدوا  ا٤مدطا
 .ادتّبل ق مل٘ إىل ّ وز فه٘ زضٍه أاف غتل بَو ّفّط  ااْظوٜف،

 * دٛائ*ف

ً   ّبس قول ا٨موو -ا٤ّىل :  ً  اادطمح ٕ  بد ً  دد٣ل  بكدط،  أبد  اادسٓ
حتدت   ّااقوٍطٗ مكط توضٓذ يف احملونطٗ سػًفٙ كتوبُ  ااػْٔطٕ
ً  ق٣ح ااػ طوٌ ّقفَو (ااػملساٛ غملٔس خوىقوِ يْاٌ ) ً  اادسٓ  بد
  تٔد   - يدرب : ّٓقدول - قيدرب  ااػملساٛ اػملٔس زاضا ّكوىت أْٓا،
 ّقفَو بو٤مط، ااسًٓ ق٣ح اايوقط اغتّبس ف نو ، ااػتيكط ارت ٔف٘

 ٓدْو  كل هله ّضتب ّمخػنوٜ٘، ّغتل تػع غي٘ يف ااكْفٔ٘   ٙ
 ّىملت مكط، بسٓوض  ن ت خوىقوِ أّل ٍّٕ ّخّبعا، ّذتنو طملومو

 ستنس اايوقط بيٙ أٌ إىل بصاك ٓيملت ظال ّمو ااؿْٔر، بؿٔذ ؾٔدَو
 تنطفوغ ااؿْٔر، بؿٔذ ؾٔدَو فس ٕ غطٓوقْؽ، خوىقوِ ق٣ٌّّ بً

 ّمثومنوٜ٘، غت غي٘ ميص ّاحملً اذتْازخ، كوىت أٌ إىل بملسٍه شاك
 بؿٔذ خوىقوِ ؾٔذ كل ت قب ااطتب، ّت٣ؾت ا٤سْال، ّنو ت
 ّااكد٣ح،  بدوامل ه  ٓملطفٌْ ااكْفٔ٘، مً غكوىَو ّكوٌ ااؿْٔر،
 .19بطكتَه ّتطدٙ

                                                
رْؤؤوه مّؤؤو اإلٙؤؤبٗ ثؤؤٜ ؽغوىؤؤ٦ إٝجؤؤبء إنٚؤؤو إلٍؤؤٚبء ٙشؤؤب٩ـ إقبَٝؤؤبح إٞبصؤؤو٩خ إَو٩ب٤ٍٍؤؤ٪خ     - 14

 ٤ٕهؿ .)إقبْٝخ( ٣أص٦ٞ ف٦ٖ إغٚ٪ـ ثأ٠ٝ ٜٙ أ١ٔ إقٖ٘ ٣إز٥٤َ ٣ا
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٘  يف ااطّبقوت كتب يف أط   ّسٔح ا٤كوبط، مؿٔدتَو ّّإ  تطمجد
 ؾدٔذ  ّاؿدٔدَو  مؿدٔدتَو،  فواطاز ،"ااؿْٔر مؿٔد٘" ّإ أىُ أسس

 .ا٨ط٣   يس ااطاز ٍْ ٍصا ااؿْٔر;
 ّاسِ ثه ادتْٓ ، محُْٓ بً ستنس ااسًٓ قسض ااْاقف  ً ّأَو ّقس

 ثه ااسًٓ، كنول أخْ سػً ااسًٓ مملل ّاسِ ثه أمحس، ااسًٓ كنول
 نٕقو ّأَو ثه ا٦م ٕ، اذتػل بً ااكطٓه  ّبس ااسًٓ كطٓه ّأَو

 سػً ااسًٓ قوبط ااؿٔذ ّأَو ثه ا٤ ع، بيت بً ااسًٓ توز ااقهوٗ
 ّأَو ثه ا٤ٓ ٕ، بكط أبٕ بً ستنس ااسًٓ مشؼ ّأَو ثه ااّبدوضٖ،

 ّأَدو  ثده  ا٦م دٕ،  ّأَو ثه مجو ٘، بً ااسًٓ بسض ااقهوٗ قونٕ
 بً أمحس بً مْغٙ ااسًٓ زتس ّأَو ثه ااقْىْٖ، ااسًٓ  ٣ٛ اامل٣م٘
 .إبطأٍه بً ستنس ااسًٓ مشؼ ّأَو ثه كطاٜٕ،ا٤ق ستنْز

ستنس ضمدعٚ  )قول احملق  اكتوا اايذْو ااعاٍطٗ  -اافوٜسٗ ااجوىٔ٘: 
ُٚ( بك ٙ  ا٤قكط ٘ إىل أقكطا ب سٗ بّب٣ز ااطّو )أغٔو  ّا٤قكطاٜ ىػّب

 .ااكغطٚ ( بل قْىٔ٘ ّقٔػوضٓ٘
ٗ ااجواج٘: ي٘ تْفٙ ااؿٔذ ا٤قكطاٜٙ فٙ ؾَط ضبٔع ا٦خط غ -اافوٜس

ً تغطٚ بطزٚ فٙ اايذْو ااعاٍطٗ بملس شكط ّفوتُ ّكوٌ   740 قول ب
 ، ّكصاك قول ا٨موو بً سذط إمومو فقَٔو بوض و مفتٔو

 َ اٌّؤزخ١ٓ:ألالٚصف ِد٠ٕح اٌةأىح ت

ٚاا حتدت  فٙ كتوبُ )اادْا غ ّا٢ تّبدوض (  20قول ااقطٓع ٌ  مليدْا
 (غطٓوقْؽ خوىقوِ) ااػوب 
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 ّاذتْاىٔت ااسّض ّبيْ ارتوىقوِ ٍصِ سْل ااػكيٙ يف اايوؽ فطغب
 ّتعآس غطٓوقْؽ، خبوىقوِ تملطا كّبريٗ ب سٗ قوضت ستٙ ّارتوىوت،

 ٍّٕ مّحوموت،  ّسٗ ارتوىقوِ مّحوو غْٚ فَٔو أىؿٕٛ ستٙ بَو اايوؽ
 غدوٜط  مً ّٓبو  ممو ااّبت٘ مكؼ بَو ١ٓخص ٢ّ  ومطٗ، ب سٗ اأْو إىل

 غْ  ادتنمل٘ ْٓو يف كٍيو ٫ّٓملنل ارتوىقوِ، اكوٌ اسرتامّو ا٤قيوا
 ّادتنول ارتٔل فُٔ ّٓبو  ااّبملٔسٗ، ا٤موكً مً إأُ اايوؽ تطز 21 عٔه

 ّأىْا  ااغ٣ت ّأقيوا ّا٤ّظ ّااسدوز ّااغيه ّااّبقط ّاذتنري
 ممل دْو  أغيٙ مً ارتوىكوِ ٍصِ مملوأه ّكوىت شاك، ّغري ااجٔوا
 ااػد ٔر  ااهأٌ ذته مً اأْو يف قْيّف اكل ٫ٓكطا مكط، بسٓوض

ّٕ، طمله يف طّبذ قس طلض ّٕ ارتّبع ّمً ؾَ   ّٓكطا أضطول أضبمل٘ اايق
 س ْٚ ّضطل زٓيوضاٌ  يَو فه٘ زضٍنّو أضبملل مّب غ ؾَط كل يف اُ

 اُ ٫ّٓكطا ااكوبٌْ، مً شاك ّمجل ااعٓتٌْ، ظٓت ظٓتّومً ّضط٣ٌ
 ااملٔسًٓ، ّيف ضمهوٌ، ؾَط كل يف ّتْغمل٘ غي٘، كّل يف كػْٗ مثً
 ٫ٓكطا فوكَ٘ قسمت ّك نو  وؾْضاٛ،ّ ّؾملّبوٌ ضدب مْاغه ّيف
 ّا٤زّٓ٘، ّا٤ؾطب٘ ااػّكط بَو خعاى٘ ّبورتوىقوِ اؿطاَٜو، مّب غ اُ

ّٕ ّبَو ّٕ  ااطّبوٜمل  كدلّ  ّيف ااؿدملط،  ّمكد ح  ّااكشدول  ّادتطاٜشد
 قسّضٍه هله ّت٫ّبَٔض٫ ااوٛ، اؿطا كٔعاٌ ااكْفٔ٘   ٙ ٫ٓفط  ضمهوٌ

 اا شده،  ّنط مً ا٤ٓسٖ اغػل ا٤غيوٌ ستٙ ّٓملطٌْ اايشوؽ،
 اتدسأك  اذتد٣   ّبوذتّندوو  مديَه،  اكل ااْقف مً شاك ٫ٓكطا
 غريٍو ؾٕٛ إىل عتتوز ٢ بَو اايقطع فكوٌ ض٠ّغَه، ّس   أبساىَه

                                                
 ٣هك ى٦ ثقض إٚقغ٤عبط إز٦ فضود فٖ٪٢ب ٜٙ إٞبتو أٛ ا٤ًَٕ ّبٛ ٩َبٗ ٤٩ٗ األؽل  - 21
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٘  تػملل غي٘ بملس اغتذّس ثه ا ملّبوزٗ، ّٓتفّطغ  مّحدوو  بَدو  ّغدّبملنوٜ
 مً احملً كوىت أٌ إىل شكطىو مو   ٙ بطست ّمو اايػوٛ، بطغه أخطٚ

 مّب غ مثيُ يف هله ٓكطا ّقوض ااطملوو فّبطل ومنوٜ٘،ّمث غت غي٘
 ؾدكّو قْفٔتَو مً ّأزض٪كت٫ شاك،   ٙ ا٦ٌ ٍّٕ مكط، ىقس مً

 فَٔو ٓػتٔقغ ٢ ب ٔوأَو ْٓمّو أضبملل ٓيوو طوٍط، بأبٕ ٫ٓملطا ؾٔدّو
   ٙ أقوو ىَوضٍو، ٢ّ أ َو يف ٓيوو ٢ ْٓمّو أضبملل ٓػتٔقغ ثه ااّبت٘،
 مل أىُ ّأخربىٕ ارتوىقوِ، أٍل  يس مؿَْض ِّخرب أ ْاو،  ّسٗ شاك
 تقدسو  مو ب غ ستٙ ىْمُ كجط ثه اايوؽ، مً إ٢كغريِ اايْو يف ٓكً

 ارتوىقوِ يف قٔل ّممو مثومنوٜ٘، غي٘ ضتْ يف ارتوىقوِ بَصِ ّموت شكطِ،
 .ااػ طوٌ أىؿأِ ّمو

ْ٪ ِغددط   بفيددو ّاىددع ل٬ غددطٓوقْؽ٪ ضتدد
 

  ّااطؾددددِس ٙاايَدددد شا ٓددددو أضدوٍٛددددو
  ّاهليددددو ا ػددددطّض  ستدددد٣ّ ت دددد ٪ 

 
 ّااعٍدددددِس ٙا تقددددد مقدددددوو فٔدددددُ

 ٫ُ   مػدددددري ِ يف ٓقدددددْل٫ ىػدددددٔن٫
 

  ااطىدددددِس  دددددصبوت٫ ٓدددددو تيّبَدددددٕ
 ٫ُ ٌ٪ ّضّنددد ٬ُِ مدددً ااطٓدددو  خ ِٔذددد

 
ٕ  شكددددط  ز  ٓقددددْل٫    صتدددددِس أضاندددد

 شازج*إ* 

ً ا مو كتب حتت ا  ه أٌ   :ااػوبق٘ ااتٙ شكطتَو ٍّٙ رتنػ٘اامليوّٓ
بً ق٣ٌّّ ارتوىك٘ فٙ ٍصا   ط ستنسغّبب بيوٛ ااػ طوٌ اايوق (1)

 ااكوٌ ّمْقملَو كنو ٍْ مسٌّ فٙ كتب ااتوضٓذ
 ّفوٛ اا ك بيصضِ ّبيوٛ خوىقوٗ غطٓوقْؽ (2)
 سهْض ااػ طوٌ ّافتتوح خوىقوٗ غطٓوقْؽ (3)
 أّل مػ١ّل  ً ارتوىك٘ (4)
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 اا١ضخل أق٣وّقف مسٓي٘ ارتوىك٘ قسميو ب (5)

ُ ك٣و ّاسس  ( شكطِ غطٓوقْؽ وىقوِخ)حتت  يْاٌ متكل بّبملهُك 
إ٢ بملدض ا٨ؾدوضات أّ    (ااْا غ ّا٢ تّبدوض ) ُكتوبااقطٓعٚ فٙ 

كد٣و   قّبل ااّبسأ فٙ ااتْنٔح ااّبػٔط أّ تقسٓه ا ك٣و قس ّنملتُ
ّإمندو ّندملت٫ ٍدصِ     ٍّصا ّانح اكل مً كوٌ اُ اب، ، اا١اف

  .اامليوًّٓ ظٓوزٗ فٙ ا٨ٓهوح

س٠الٛض)اٌةأىح(اٌععٓ اٌةأماج  اإلِاَ تٓ وص١س ٖذوس ِا 

٘   )فٙ كتوبُ 22قول ا٨موو بً كجري ( حتدت  يدْاٌ   23ااّبسآد٘ ّاايَوٓد
 ٍد725أسساخ غي٘ 

ِ غطٓوقْؽ اايت أىؿأٍو  ٌ خوىقو ٗ فتح ااػ طو ٖ ا٤خط ّيف أّاٜل مجوز
ّبيٙ  يسٍو ست ٘ ّسهط بَو ّمملُ ااقهوٗ  24ّغو  إأَو خ ٔذو 

ُٕ ّ ندل  ّا٤ ٔوٌ ّا٤مطاٛ ّغريٍه، ّّأَو زتس ااسًٓ ا٤َ ِقك٫ط٪اٜ
ّمسدع   دٙ   25ااػ طوٌ بَو ّأن٘  عٔن٘ ٍّٙ فٙ اذتقٔق٘ ّكريٗ

قونٕ ااقهوٗ ابً مجو ٘  ؿطًٓ سسٓجو بقدطاٛٗ ّادسِ  دع اادسًٓ     
ُٖ ّغريٍه   ْ ٌ اايوٜب ّؾٔذ ااؿْٔر ااُقْى٪ ٘ ميَه أضغْ ٗ ااسّا دهط
ٛ٭ ظاٜس٭ا ُّأد ؼ مكطم٭و ٟ  ع ااسًٓ ّأث٬ي٪ْا   ُٔ ثيو ٙ ااقوض  ّخ٫ِ ع   

                                                
 أفٚبٓ ٜٙ ثَو٩خ ٣ٕل إشبىق٦ إلٙش٦َ االصٔ إجىو٥٣ ّض٪و ثٜ فٚو ثٜ اٍٚق٪ٔ إل٩ٜ فٚبك - 22

ٌ  ا٦ٕ اٝزَٔ ص٘ 701 ٍٞخ ثىو٥ ٙل٩ٞخ فؤٜ فٖٚؤبء فىؤوٟ     ،أفؤن إقٖؤ٤ٗ   ٣ٍؤجقٚبئخ  ٍؤذ  ٍؤٞخ  كٙشؤ

ـ  ٙشب٩ق٠ عٖٚخ ٣ٜٙ ٣إقٖٔ إوعبٓ ى٦ إٞؾو ٣أٙقٜ ٣إٞؾ٤ ٣إزيَ٪و إي٠َ ى٦ ٣ثوؿ  االٍؤالٗ  تؤ٪

 ٣كهً ٣اىز٦ إلهه ى٦ ؽغو اثٜ ١نا ٙق٦ٞ مّو ّٚب فؾ٪ٚب ؽجب ٣أؽج٠ ٣الى٠ٙ ر٪ٚ٪خ اثٜ إل٩ٜ ر٦َ

 ىؤ٦  ٣ا٢ٕٞب٩ؤخ  إجلا٩ؤخ  ةّزؤب ٜٙ ٙرٕيبرؤ٠   ٙغٖلاد ى٨ ٤١٣ إٚش٤٢ه إزيَ٪و ٢ٞٙب ٙي٪لح رىبٝ٪و ٠ٕ٣

ـ  ٣ٍؤل  إٚش٤٢ه إزبه٩ـ ٠ٕ٣ عيأ ٣فَٚ٪ٜ أهثقخ ً  اٝزيؤ  ىؤ٦  ٙؤبد  إزيَؤ٪و  ٍؤ٪ٚب  ٣ال ثٚىؤٞيبر٠  إٞؤب
 774 ٍٞخ تقجبٛ
 رؾَ٪ٌ إلّز٤ه فجلاهلل ثٜ فجل إٚؾَٜ إزو٦ّ 12إٚغٖل - 23
 ٤ٍه ٩أر٦ مّوٟ ثقل - 24
 ٌ إٚوعـ(ا٤ّٕ٪وح ٣ا٤ّٕوح :عقبٗ ٩قٚٔ فٞل إيواك ٜٙ إجٞ٪بٛ )ٝي - 25
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ِٕ ّؾدٔذ ااؿدْٔر    ّخ٫ِ ع أٓه٭و   ٙ ّااسِ ابً مجو ٘ ّ  ٙ ااواك
ُٕ ؾٔذ ارتوىقوِ ااصكْضٗ ّغريٍه  أٍد .ّ  ٙ زتس ااسًٓ ا٤َِقك٫ط٪اٜ

 ٌّعسفح دٚي اٌٍّٛن ِا ذوسٖ اٌّمس٠صٜ فٝ وراتٗ اٌعٍٛن: 
 ارتوىكوِ إىل ااػ طوٌ تْدُ: ا٦خطٗ مجوزٚ غوزؽ ا٨ثيل ْٓو ّيف

 ّااكْفٔ٘ ّااؿوٓذ ااقهوٗ خطدت ّقس قْؽ،غطٓو ىوسٔ٘ خوضز
ُ  ارتندٔؼ  ٓدْو  يف  عدٔه  مسدوط  هله ّ نل ا٤ضبملوٛ، ْٓو  توغدمل

 ستندْز  بً أمحس بً مْغٙ سومس أبْ ااسًٓ زتس ّاغتقط. بورتوىكوِ
 مؿٔد٘ يف بواقطاف٘ ااكّبري ااسًٓ كطٓه خوىكوِ ؾٔح ٍّْ ا٤قكطاٜٕ

 ّ  ٙ   ُٔ، وٌااػ ط ّخ ع قْيف موٜ٘  يسِ ّضتب ارتوىكوِ، ٍصِ
ً   ع ّّاسِ مجو ٘، بً ستنس ااسًٓ بسض ااقهوٗ قونٕ   ّبدس  اادسٓ

ٙ  ااواكٕ، ا٤خيوٜٕ ااسًٓ تقٕ ااقهوٗ قونٕ ّ  ٙ ااملعٓع،  ّ  د
 ّضغده  ااػملساٛ، غملٔس خوىكوِ ؾٔذ ااقْىْٖ ااسًٓ  ٣ٛ ااؿٔذ
ٙ  ّخ دع  ااؿدْٔر،  بؿٔذ ٓ قب ّأٌ بّبغ ٘، ااسًٓ زتس ا ؿٔذ    د
 ّأٍل ا٤مطاٛ   ٙ ّخ ع زضٍه، أاف غتل ّفط  ااْظواف، أضبوا
.ااسّا٘

      ِّكصا أٓهو قول بً تغطٚ بدطزٚ فدٙ اايذدْو ااعاٍدطٗ ّغدري
 بأغ ْا بوخت٣ا بػٔط:

 إٌجممَٛ اٌصا٘ممسج فممٝ  ذوممسٖ تممٓ ذبممسٜ تممسدٜ فممٝ وراتممٗ ِمما

 عٓ اٌةأىح: ٍِٛن ِصس ٚاٌما٘سج
 ّ دل  ااَيسغل، مً  سٗ ّمملُ غطٓوقْؽ إىل ااػ طوٌ خطز ثه
 فَٔو خوىقوِ، فُٔ أّبيٙ غطٓوقْؽ ىوسٔ٘ مً فطغذ ضتْ   ٙ نملّومْ
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 بطغه ّمكوٌ ارتطّب٘، فُٔ تقوو دومع ّيوىّبَو قْيف، اوٜ٘ خ ْٗ موٜ٘
 دتنع ااملنوٜط ؾوز غيقط آ  ّىسا ّمطّبذ، ّمحوو ااْاضزًٓ نٔوف٘

 ّارتوقكٔ٘، ا٤مطاٛ بطغه غطٓوقْؽ قكْض أٓهّو ّضتب. ااكيو 
 .ْٓمّو أضبملل يف كن ت ستٙ ااملنل يف ا٢ٍتنوو فْقع ّ وز

ٕ  ااقدوٍطٗ  خدوضز  خ دٔر  سفدط  ااػ طوٌ ضأٖ اقتهٙ ثه  إىل ٓيتَد
 يف ااطاكب فُٔ ّتػري ّااعضا وت ااػْاقٕ   ُٔ ّٓطتب غطٓوقْؽ،

 .بػطٓوقْؽ ااقكْض إىل ّغريٍو بواغ٣ل اائل أٓوو
 بػطٓوقْؽ، كوىت اايت ااقكْض ٍصِ بْاقٕ أىو أزضكت ّقس: ق ت

ٖ  ا٤ؾطا اا ك زّا٘ يف ّخطبت ٘  سدسّز  يف بطغدّبو  ث٣ثدل  غدي
 بَو ّبيٙ أىقونَو ااطمحً  ّبس بً غْزٌّ ا٤مري ّأخص ّمثومنوٜ٘،

 ّكوىت آثوضٍو، حملْ غّبّبّو شاك فكوٌ غطٓوقْؽ، خبوىقوِ ااصٖ دومملُ
 .اىتَٙ. ااسىٔو ستوغً مً

 حفس اٌة١ٍج إٌٝ اٌةأىح:
 اا دك  إٌ ثده  ، (ٗاايذْو ااعاٍط )تغطضٚ بطزٚ فٙ كتوابً قول 

 أضغٌْ فيعل. اايوٜب أضغٌْ ا٤مري إىل ارت ٔر  نل فْف اايوقط
 ااّب٣ط مبْضزٗ مْنع   ٙ ا٢ختٔوض ّقع أٌ إىل اائل إىل بواَيسغل

 ااصٖ ااعوٍطٖ اأساٌ يف اذتفط ّٓقع ارتؿوا، بػتوٌ أضانٕ مً
 ثه ٘،مج أمْا٢ّ   ُٔ ّغطو غئوت مً بػتوىّو ٍصا اايوقط اا ك دمل ُ

 أضف إىل ثده  ااّبشط بوا إىل قطمْط بطك٘   ٙ ااصكْض ارت ٔر ميط
 بإسهوض ا٤ نول ٢ّٗ إىل ّكتب. ااكّبري ارت ٔر يف ّٓطمٕ ااطّبوا٘
 ّابتسٟ دفطٍو، أقكوبّو ا٤مطاٛ مً ّاسس اكل ّ ل ا شفط، ااطدول
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ً  مخؼ غي٘ مً ا٤ّىل مجوزٚ أّل مً بوذتفط  يف مت أٌ إىل ّ ؿدطٓ
 ّأخصت كجريٗ، أم٣ك فُٔ ّأخطا. ااػي٘ مً ا٦خطٗ مجوزٚ غ ذ
ً  ااػ طوٌ ّأ طٙ اايوٜب، أضغٌْ ا٤مري بػتوٌ مً قطمل٘  مدو  مثد
 بملنوضٗ ادتٔـ ىوظط ااسًٓ فدط ّااتعو ٤ضبوبَو، ا٤م٣ك مً خطا
 .فنُ  يس ارت ٔر بطأؽ قيططٗ
ٕ  قسٓدساض  ّااتعو. اافدط بقيططٗ ااملطّف٘ ااقيططٗ ٍّٕ: ق ت  ّااد

 بٔربؽ ا عوٍط مٔساىّو كوٌ ااصٖ ااّبػتوٌ جتوِ قيططٗ بملنوضٗ ااقوٍطٗ
٘  ّقيدوطط  ا٨ّظ قيوطط ٓته أٓهّو قسٓساض ّأٌ ااّبيسقساضٖ،  ا٤مريٓد

 ّ ندطت  فُٔ، ااػفً دطت اائل أٓوو كوٌ ف نو. ك ُ شاك فملنل
 .ّا٤م٣ك ااّبػوتل يوىّبُ ّأىؿٝت ااػْاقٕ،   ُٔ

 *إشازج*

ااقطٓعٚ شكطِ  (اايذْو ااعاٍطٗ )تغطضٚ بطزٚ فٙ كتواموشكطِ بً 
 بتفكٔل أز .فٙ كتوا ااػ ْك ّفٙ ارتطط ّا٦ثوض 

 : اٌرٜ ذوسٖ اٌّؤزخْٛ ِٛلع اٌة١ٍج

٘ احمل قول  ٚ بك( ق اامل٣م ٌ ّبّبوا26 ااطسْو )ستنس ضمع شح تّبل ىل أ
فٙ خطٓطد٘  و بسأل ّضّزِ 1800ارت ٔر كوٌ مْدْزا اغوٓ٘ غي٘ 

٘ ااف ٗ ضغه ااّبملج ٘ فااقوٍط ٌ غتطز مً اائل طىػٔ ُ كو ٘ ّأى ٙ ت ك ااػي
٘ ااتٙ  اقكط ااملوىل بؿوض  ّااسٗ بوؾو ثها تقوبل فَٔو ؾوض   يس اايقط

إىل أٌ ٓتقوبددل بؿددوض   ٓػددري إىل ااؿددط  بددسّضاٌ ضتددْ ااؿددنول 
، ثه ٓػري يْاض ااؿوض  اادصكْض ، ّ يدس ّقدْاُ إىل    قكطااملٔيٙ

ْ ااؿدط   ااػ طوٌ سػل )ؾوض  ااؿٔذ ضعتوٌ غوبقو( ٓيملطف ضت
                                                

 ى٦ رؾَ٪ٌ ّزبة إٞغ٤ٗ إيا١وح  الثٜ رنو٥ ثوك٥ - 26
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ٙ ، ثه ٓػري مشو٢ إىل مٔساٌ تْفٔ  ،ثه  ّٓػري مقوطملو ؾوض  اذتْٓوت
إىل ااػتؿفٙ ااقّبطدٙ   ؾوض  جتطاٌ بوؾو ثه ستط٘ مكط ثه ٓيملطف

بؿوض  اا ك٘ ىوظىٙ ، ّمً ٍيو ٓيملطف إىل ااؿط  ستٙ ٓكدل إىل  
ؾوض  ااطْاا ،فٔػري فُٔ ستٙ ٓيتَٙ بؿوض  ارت ٔر ااكطٚ سٔح 

ٌ ٓكب فٙ ارت ّبػّبب ا٨ق٣سوت ّأ نول ااتيعٔه   ٔر ااصكْضكو
ٙ بوؾو ضزو ادتعٛ ا٤كرب مً ٍصا ارت ٔر  ٙ متت فٙ  َس ستنس    اات
فٙ ااػوف٘ مً فنُ إىل ااػتؿفٙ ااقّبطٙ ثه ضزو ااّبوقٙ إىل ىَوٓتدُ  
بؿوض  ارت ٔر فٙ  َس ارتسْٓٚ إمسو ٔل بوؾو ّبدصاك ظال أثدط   

  ارت ٔر أٍد. 
ًّلاٌٛا عٓ ِد٠ٕح اٌةأ  ا:ىح لد٠

٘ قسميو ّأّاقل قْل  شكطت٫ ٙ ّقف ارتوىك ٚ ف ُ ااقطٓع بملض مو قوا
 غريِ مً اا١ضخل:

ً قول  ٚ فٙ كتواب ٚ بطز ( ٍّْ ٓتشسخ  ً اايذْو ااعاٍطٗ )تغطض
 ارتوىقوِ ط٪َنّ ٪ٍد 725غي٘  بملض أ نول اا ك اايوقط بً ق٣ٌّّ

 اا شهّ ارتّبع ميَه اكل قْيف موٜ٘ فَٔو ّضتب غطٓوقْؽ بيوسٔ٘
 ارتوىقوِ قوضت ّقس: 27ق ت .إأُ عتتوز مو ّغوٜط ّاذت ْٚ ّااطملوو

 .اىتَٙ.  عٔن٘ مسٓي٘ ا٦ٌ
 ً ااػ طوٌ اايوقط بً ق٣ٌّّ بملس ا٢ىتَوٛ مً ااكد٣و   قولثه  

 ااػوب .

                                                
 ١ْنا ّزجذ ى٦ إْزبة إن٥ ث٪ٜ ٩ل٥ )٣إَبئٔ ٤١ ثٜ رنو٥ ثوك٥ إٚرهؿ(  - 27
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 مً ا٤ؾذوض إأُ محل بػتوىّو هلو ّ نل بػطٓوقْؽ، ااقكْض طّ َن
 اايوقطٖ ارت ٔر ّسفط. ووااؿ فْاكُ  وم٘ بَو فكوض ّغريٍو، زمؿ 
 ارت دٔر  ٍدصا    ٙ ّ نط بػطٓوقْؽ، أّق ُ ستٙ ااقوٍطٗ خوضز
. ّأمد٣ك  بػوتل  سٗ ارت ٔر ٍصا يوىيب ّقوض ، قيوطط  سٗ أٓهّو

  ّ نطت. كتّبغو ااملوزل أٓوو مً خطابَو بملس ااطّبوا٘ أضف بُ ّ نطت
 ٔكاانوا بَو ٓطمٕ ضمو٢ّ موكوىت بملس ب٢ْ ، ّىوسٔ٘ اافٔل دعٓطٗ

 ّقكدْضاّ  زّضّا ك َو فكوضت ااكطٗ، بَو ا٤مطاٛ ّت ملب اايؿوا،
 أٓومُ يف اافٔل يعٓطٗ ااّبػوتل ّب غت ّبػوتل، ّأغْاقّو ّدْامع

 ّاتكد ت . بػدتوىوّ  ااملؿطًٓ ضتْ كوىت مو بملس بػتوىّو ّمخػل موٜ٘
ٖ  دومع إىل اائل   ٙ ااؿريز مئ٘ ىوسٔ٘ مً ااملنوٜط  إىل ارتطدري

 اذتّبـ، بطك٘ إىل ااَطاىٕ ميؿأٗ ّإىل قْقٌْ ّظضّٓب٘ ا٤ثري بً سكط
 ٓػدريٗ  مبسٗ شاك قّبل كوٌ فإىُ اصاك، ٓتملذب ا٨ىػوٌ كوٌ ستٙ
 كدل . بيوٛ ّفُٔ إ٢ شضا  قسض ٓطٚ ٢ فكوض ّس فوٛ، ّضمو٢ّ ت٢ّ٣
 شاك ٓفملل أٓومُ يف أسس كل فكوض. ا تملنري ااػ طوٌ ستّب٘ مً شاك

 كنو شاك، يف غٔ٘ أٓهّو هله ّقوض ااؿأٌ، بَصا خوططِ إىل ّٓتقطا
 قس بأسس مسع إشا كوٌ إىُ قٔل بل م ٔكَه، زًٓ   ٙ اايوؽ: قٔل
 ّا٢٦ت، بواول ااّبوطً يف ّأمسِ اا٥ يف ؾكطِ مبكوٌ  نوضٗ أىؿأ

أٍدد   كوىدت  مدو  أنملوا ّقوضت أٓومُ يف مكط فملنطت ّغريٍو،
 بعٓوزٗ مً ك٣مُ   ٙ مو أضزت.
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ًِّا ذوسٖ تٓ إ٠اض عٓ اٌة  : اأىح لد٠
٘ ّقوٜع ا ٙ مملطف ُ )بساٜع ااعٍْض ف ٙ كتوب ً إٓوؽ ف (حتت اسٍْضقول ب

  يْاٌ )ثه زخ ت غي٘ ث٣خ ّ ؿطًٓ ّغّبملنوٜ٘(
 ٌ ٗ غطٓوقْؽ ٍّٙ مً نٔو  قول:فَٔو ؾط  ااػ طو ٗ خوىقو فٙ  نوض

فٙ اايوو ّأؾوض   ُٔ أٌ ّٓبيٙ فٙ  ، ×مكط، ّقٔل إىُ ضأٚ اايّبٙ 
اىتّبدُ مدً اايدوو ؾدط  فدٙ  ندوضٗ ٍدصِ         ٍصا ااكوٌ خوىقوٗ ،ف نو

ف نو كن ت قطض بَو ااكْفٔ٘ ٓقٔنٌْ بَو زاٜندو ، ّدملدل   ارتوىقوٗ.
ٙ ؾٔذ اذتهْض بَو، ّكوٌ  واو قوذتو ،  ً ا٤قكطاٜ ااؿٔذ زتس ااسٓ
فكوضت ااكْفٔ٘ قوطيل بَو ،ّضتب ااطّاتب ّأّقدف ا٤ّقدوا   

٘ ،ثه إٌ بملض ا٤ وده كتب ا ػ طوٌ ضبمل٘ بواصٍ فكوٌ  ب ،ادت ٔ 
 .مكطّفَو أاف زٓيوض فذمل َو فٙ ٍصِ ارتوىقوٗ

قٔل: او كن ت  نوضٗ ٍصِ ارتوىقوٗ ىعل بَو ااػ طوٌ ّبدوت فَٔدو   
ٍصِ ّمو ظاات  ّقطأبَو ختن٘ ّمجع ااقهوٗ ا٤ضبمل٘ ،ّغوٜط ا٤مطاٛ

ٗ إىل أٓوو اا ك ا٤ؾطا بطغّبوٚ فّبيٙ ٍيوك  ٙ ااملنوض ٘ تتعآس ف ااّبقمل
َدو اادسّض ادت ٔ د٘    باايوؽ تّبيدٙ   تعل ّمل28دومملو ّدملل بُ خطّب٘

،ّا٤موكً اافوخطٗ ستٙ قوضت مسٓي٘   ٙ اىفطازٍو ،ّغكً بَو 
 .أ ٔوٌ اايوؽ ّقوضت مً كْض مكطأٍد

 
 

                                                
 ٤ٍه ٝزْٖ٘ فٜ ١نا إَٚغل ثقل ى٦ إٚجؾش إضب٦ٝ  - 22
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اٌحٍّمح  ِمع  ٚأتمٝ شعثمً   أً٘ اٌةأىح  لطٛم ِٓ أخثاز

 :اٌفسٔع١ح عٍٝ ِصس
قول اامل٣م٘  ّبس ااطمحً ااطافملٕ  ٍّْ ٓتشسخ  ً اذتن ٘ اافطىػٔ٘ 

حتت  ،كط فٙ كتوبُ توضٓذ اذتطك٘ ااقْمٔ٘ ّتطْض ىعوو اذتكه  ٙ م
 : يْاٌ

 )ااملوضك بل ارتوىك٘ ّأبٙ ظ ّبل(
ـ اافطىػٙ تعسف ْٓو  أغػطؼ غي٘  2مو ىكُ: بسأت ط٣ٜع ادتٔ

مً ااقوٍطٗ بقٔوزٗ ادتيطال اك طك ،فنطت بواقّبد٘ ّميَدو   و 1798
،فإٌ ا٤ٍوىل ااطز زٌّ أٌ جتس مقوّم٘ مو  إىل غوضت إىل ااططٓ٘ ثه

كوىْا ٓيعسٌْ  ً ب٣زٍه قّبل قسّو اافطىػل ،ّمً ااطز غوضت 
ٗ إىل ارتوىقوٗ )ارتوىك٘( ّبَو اغتقطت ّاختصٍو اافطىػٌْٔ قو سٗ  ااقْ

 ػكطٓ٘ ا عسف ّمطكعا اتنًْٓ ادتدٔـ ،ّأىؿدأّا بَدو ا٤فدطاٌ     
 .قػنوط ّااعاز ّاامل ف ّبّشتوظٌ اا

ظ ّبل ّاكً قدسٍه   مً أغػطؼ قطٓ٘ أب4ٙقكست ااكتّٔب٘ ْٓو 
    ٙ  29 يَو مجع مً ااملطا ّااف٣سدل مػد شل بواّبيدوز  ّااملكد

أزضادَو إىل ارتوىك٘ ّأخص ا٤ٍوىل مً فملوزت ااكتّٔب٘ ()ااؿنوضٓذ 
مدً   5ااملدطا ّااف٣سدل ٓتملقّبْىَدو إىل مػدتقطٍو ّفدٙ قدّبوح       

أغػطؼ ٍوده ا٤ٍوىل اادوفط ا٤مومٔ٘ املػكط ارتوىك٘ بقْٗ أكرب 
ً قْتَه ا٤ ٌ مً اانوأك ،ّبسأ اهلذْو ،ىلّم   إش اىهه إأَه موٜتو

فربظت مً غوب٘ أبٙ ظ ّبل قْٗ مً فطغوٌ ااملدطا ٓتدّبملَه  دسز    

                                                
 ٩نّو إواىق٦ أٛ ١نا رَو٩و إْبثزٜ ٙب٤ًٕ إ٦ٕ إغٞوآ ّبىبه٦ٖٖ٩  - 24
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ٌ فٙ ااغواب إ٢ أغ ش٘  ٛ عتن ْ ٢١ٍ ً ً ااف٣سل ،ّمل ٓك سوؾس م
نملٔف٘ ف ه ٓتذوّظ  سز مح ٘ ااّبيدوز  مديَه ااػدسؽ ،فأسدوطْا     

طوٌ، ّاىهه إأَه ٔااعضّ  ّااغ بوافطىػل مً كل دوىب ،ختفَٔه
 ٗ ٚ اجملوّض ٌ ااقط  قْا   ٙ اافطىػل مً كل اايوض فأط قْا 30غكو

فأ وزّا ،ّاكً ىرياٌ ااسفملٔ٘ ّااّبيوز  أّقفتَه بملٔسا  ً ااملػكط
 ّانطط ديْز ااقسم٘ إىل اارتادع. ،اهلذْو كطٗ بملس كطٗ

 ح حتت اامليْاٌ ااتوىل:ٓثه ّاقل ااطافملٙ اذتس
 و(هلوىك٘ ثه است٣)اىػشوا اافطىػل مً ارت

ّأزضك ادتيطال اك ط ارتطط مً ا٨قطاض   ٙ ااسفو  قول ااطافملٙ:
و ،ّفٙ أثيدوٛ  ،فأمجع أٌ ٓيػشب ميَو ّٓطتَس غطب٭ ً قطٓ٘ ارتوىك٘ 

ااملطك٘ ثوضت قطٓ٘ ارتوىك٘ ىفػدَو فْثدب أٍ دَو بطددول اذتدطؽ      
ً ااػ٣ح ّقت ٍْه  ً فذطزٍّه م اغتْىل اافع  ،اافطىػل ااْدْزٓ

ٙ ادتيْز اافطىػٔ٘ ّمل ٓطٔقْا ااّبقوٛ مملطنل ا َذنوت فذنع   
ااقوٜس نّبوطُ ّتؿوّضّا فٙ ا٤مط فوغتقطّا   ٙ إخد٣ٛ ارتوىكد٘   

 ٘ ً ااقطٓ ْ ّاارتادع   ٌ  سزٍه ضت فتقَقطّا بملس غطّا ااؿنؼ ّكو
غتنوٜ٘ مقوتل ّاضتسّا قوقسًٓ ااططٓ٘ ّفٙ ططٓقَه إأَو قوب َه 

ضاٌ ىوب ٌْٔ فأىّبأٍه بقطا ّقدْل  أسس ٓوّااكْاْىل غ كْغكٙ 
تنطّا فدٙ  غد ّاكديَه ا  ،ايذدستَه   rcyuier ٘ٔد فطق٘ ادتيطال ضٓئ

خطٗ اا ٔدل ،ّادو ٢ح   آإزبوضٍه ستٙ ّق ْا إىل ااطز ّقهْا بَو 
اافذط ّق ت قْٗ ادتيطال ضٓئٔ٘ فطدملْا ٓطٓسٌّ اغرتزاز ارتوىك٘ 
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ٍ  6ا ْٓو ّّق ْا إأَو ظَط٭ و أغػطؼ ّقس ظاز  دسزٍه ،فْددسّ
ثه ّق ت بقٔ٘ ادتٔـ اافطىػٙ بملدس    31خوأ٘ مً أٍ َو فوست ٍْو

اغرتزاز ارتوىك٘ ،فذوٛ ىوب ٌْٔ ّمملُ ادتيطال زّدو ّادتيدطال ٢ٌ  
٘ ادتيطال ضىُٔٔ فػوض ىوب ٌْٔ   ٙ ضأؽ اافط   ّاىهنت إأَنو فطق

 . وقن٘ ااؿطقٔ٘ فٙ شاك اذتل ااج٣خ قوقسا ب ّبٔؼ
 أ١ّ٘ح اٌةأىح ِٓ جٙح ِٛلعٙا:

ُ تمل ّٔقْٓاقل  ٙ ك٣م ٙ است٣ل اافطىػل ا دوىك٘ فٔقْل ااطافمل و   
شات ؾأٌ  عٔه ٤ىَو تكوز تكٌْ ،كوىت ارتوىك٘ مً دَ٘ مْقملَو 

فٙ ميتكف ااططٓ  بل ااقوٍطٗ ّب ّبٔؼ ،اصاك ّدُ إأَو ىوب ٌْٔ 
 يوٓ٘ كربٚ فٙ اختوشٍو ىقط٘ اضتكوظ ا عسف، ّكدوٌ فدٙ أّامدطِ    

 .أ.ٍد  ٙ متوو ا٤ٍّب٘ ٨قوم٘ ادتيْز بَوااملػكطٓ٘ َٓته يمل َو  
  ّبس)ّا٤خّبوض اارتاده يف ا٦ثوض  ذوٜب توضٓذ تواشكط قوسب كّ

 غي٘ فٙ غٔو  اذتسٓح  ً أسساخ . ( 32ادتربتٕ سػً بً ااطمحً
 .مً اهلذطٗ ّأاف ّموٜتل  ؿطٗ ث٣خ

 ااملػدكط  مً طوٜف٘ خطدت  ؿطٓيُ ثواح ّيفضّآ٘ أخطٚ فقول  
 بملدس  طوٜف٘ تصٍب ْٓو كل يف ّقوض ااملوزأ٘ ٘دَ اىل اافطىػوّٖ

ٌ  ف ندو  ااؿط  دَ٘ اىل ّٓصٍّبٌْ خطٚأ ٛ  أدل  كدو  خدطز  ا٢ضبملدو
                                                

 ٍبٓ إواىق٦ )رَو٩و إْبثزٜ ٙب٤ًٕ(- 31
 ٤١ إش٪ـ  فجل إوؽٜٚ إغجور٦ ثٜ إش٪ـ ؽَٜ إغجور٦ ٣ّال١ٚب ٜٙ ٤ٝاثل  فٖٚبء األى١و- 32

ّبٛ أث٤ٟ فبٕٚب ثبٕق٤ٖٗ ٣إو٩بض٪خ ٣إيِٖ ٣ٙب إٕ٪٢ب ،ى٤ً رجؾوٟ ى٦ ف٤ٖٗ األى١و ٣ٍل ّبٛ ٢ٕنٟ 

ى٦ رضَ٪و فَٔ إغجور٦ ٣ٍل أفن إقٖ٘ فٜ أث٪٠ ٣م٪وٟ ٜٙ فٖٚبء فىوٟ ٣ّبٛ ف٦ٖ  إق٤ٖٗ أصو ّج٪و
ىغٞخ ٣مّبء ٣٣اف٪خ ٤َ٩٣ٓ ٤١ أ٠ٝ ٣ف٦ إؾ٤اكس ى٦ ٍٜ إزٚ٪ي ٣أفن ٩ل٣ٛ ّزبث٠ ى٦ ٍٜ األهثق٪ٜ 

ٗ ٣افزٖو إو٣اٟ ى٦ ربه٩ـ ٣ىبر٠ ىي٦ ثقض٢ب أ٠ٝ ر٤ى٦ ٍٞخ ١1756  ٣1162ٕل هؽ٠ٚ اهلل ى٦ ٍٞخ 

ٗ أ.١  ٤٩1222ٝ٪٠ ٍٞخ ١12  ا٤ٕٚاىٌ 1237هٙضبٛ   27ثقض٢ب أ٠ٝ ر٤ى٦ ١  ٣ى1224٦

 ثإفزىبه ٜٙ ّزبة ربه٩ـ إؾوّخ ا٤َٕٙ٪خ ٣رغ٤ه ٝؾبٗ إؾْ٘ ٕٖٚرٕو فجل إوؽٜٚ إواىق٦ 
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 ظ ّبدل  ّأبٙ ارتوىك٘ ىلإ ّق ت أّاٜ َه ّكوىت بْىوبوضتُ كّبريٍه
 ّكػطٍّه ّنطبٍْه فقوت ٍْه فومتيملْا ظ ّبل أبٕ مً ك ف٘ ّط ّبْا
 .33ب ّبٔؼ ىلإ ّاضحت ْا ّأسطقٍْو ااّب سٗ ّىَّبْا

 :١ٍكذع

ٙ  دن تَه بْىوبطت ىوب ٌْٔ بقٔوزٗ اافطىػٌْٔ قوو   دوو  مكدط    د
 ٓسضغٌْ ااصًٓ ادتْاغٔؼ بإضغول اصاك مَسّا أٌ بملس ، و1798
ٛ  يف ٓف شْا مل ّاكيَه .ا٣ست٣ل قوب ٔتُ ّمسٚ ااّب٣ز ّنع  ااّبقدو

٘  ؿط ْٓمو غيْات 3 غْٚ فَٔو ً ّمثوىٔ ّشٍّبت اذتن ٘ فٙ  ّؾَطٓ
ً  حتوز٢ ىعط٭ا و 1801غّبتنرب   ّّقْفَهنسٍه، ااّب٣ز أٍلكجري م

 ٢ بأىُ هله ااكجريٗ ىوب ٌْٔ تطنٔيوت ضغه مح تَه جتوِ ّاسس٭ا قّفو
مدً ٍدصا    ّكوٌ ٤ٍل ارتوىك٘ قسميو ىكٔب، 34بػْٛا٨غ٣و ٓطٓس

ٓعَط فٔنو ٓأتٙ ااطفض ّادتَوز نس اافطىػل
٘ اافطىػٔ٘ ٍّٙ فٙ ططٓقَو إىل ب ّبٔؼ بقطٚ أ٢ّ:  كجريٗمطت اذتن 

ٍصا  ً٪ّبَٔمل ٓصكطّا تملطف اذتن ٘ هله  ّاكً ا١ضخل قّبل ارتوىك٘
ٌ أٍدل اادسٌ ا٤خدطٚ كدوىْا غت ْىَدو خؿدٔ٘       إااطافملٙ فٙ قْاُ 

ّأمو موشكطِ  ٢ّ فٙ أبٙ ظ ّبل ٍّصا مل عتسخ فٙ ارتوىك٘ اافطىػل
ادتربتٙ مً سط  ااسٓي٘ ّأٍ َو امل ُ بملدس  دْزٗ اافطىػدل بملدس     

                                                
ٍؤبٓ صؤؤبؽت ّزؤؤبة إؾٖٚؤؤخ إيوَٝؤؤ٪خ فٖؤؤ٦ ٙىؤو أصٞؤؤبء ٍؤؤوك األؽؤؤلاس  رؾؤؤذ فٞؤؤ٤اٛ )ىؽؤؤو      - 33

ٝبثود ،ىٚو٣ا ثَو٥ إقبْٝبح ٣أث٦ ىفجٔ ٣عٖج٤ا ٜٙ األ١ب٦ٕ إيوَٝ٪ٜ ف٦ٖ ثٖج٪ٌ( ص٘ ٕؾٌ ث٢٘ ث٤

إٚئ٤ٝخ ىبٙزٞق٤ا ىَبر١٤ٖ٘ ٢ٝ٣ج٤ ا أ٤ٙا٢ٕ٘ ٣ؽو٤ٍا ك٣ه١٘ ٣ى٦ إ٪٤ٗ إزب٦ٕ ٍىل٣ا ثٖج٪ٌ ٣اٍز٤ٕ٤ا 

 أ.١ . فٖ٪٢ب ثال ٍزبٓ
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وىكد٘ فٔكدٌْ فدٙ اادطٗ ا٤ّىل مقوّمد٘ ّضز       ا٨ىػشوا مدً ارت 
 . ا فطىػل ّفٙ ااطٗ ااجوىٔ٘ اىتقوو اافطىػل ٤ىفػَه ّار أ  ه

أٌ اافطىػل زخ ْا ب ّبدٔؼ زٌّ قتدول ٍّدٙ     ٌْثوىٔو :شكط اا١ضخ
مً ّقدع   دَٔه    ااقكْزٗ ّاكً أٍ َو مل ٓقوّمْا ضغه أىَه ٍه 

ٙ ظ ّبل دو  قكساا ٘ ّأب ً أٍل ارتوىك ٙ ٍّٛاك    ُ ه ا٤مط ضتػب أى
ّقدوت ْا ّقت دْا    ؾّبُ غف ٘ ٤ىَه غري مقكْزًٓ ّاكديَه قدوّمْا  

ً أمْاهله ّأ طنَه  ٙ أٌ أٍل ٍصِ ااسٓي٘ . ّزافملْا   فَصا ٓسل   
 مكط   ٙ  ٔ٘اافطىػ اذتن ٘قسميو كوٌ هله ىكٔب مً اايهول نس 

٘  ّأٌ ٙ اؾتَطااكْفٔ  مل تكً زضّؾ٘ أّ غكوٌ ارتوىك٘ قسميو بَو اات
 تطك مو أمط ار بُ فٙ بملض ا٤مْض ّا٤خص مبو ٓطٓح ادتػس ّااّبول

ّإمنو ٢١ٍٛ كوىْا   ندوٛ كندو    مع ااتْاكل ّتطك اامل ه ّكيع ااول
ٍّدصا  ندط  غفٙ كتوبُ إىّبدوٛ اا  ا٨موو بً سذط ااملػق٣ىّٕقفَه 

 .ؾطا هله
 اٌةأىح فٝ عٙد ِحّد عٍٝ تاشا:

 ارتوىقدوِ  مٔساٌ يف وغّب  ّأٌ شكطت سهْض ااْاىل ستنس   ٙ بوؾ
.ّمل ٓيتُ ا٤مط إىل شاك  غطّضّا بَو اظزازّ ادتٔـ ميوّضات ّؾوٍس

و ا نذوىل كنو ٓع ه ااّبملض اذتس فقط ّمل تكً ارتوىك٘ ْٓمو زتنمل٭
ً نملوا ااملقْل مً ؾّبوبَو ّخبوق٘ ط ّب٘ بملض ادتومملوت ّإمنو  م
مً أّل ادتومملوت ااتٙ أىؿأت فٙ مكط كوىت فٙ مسٓي٘ ارتوىكد٘  

ااتٙ أىؿدأٍو بورتوىكد٘ كندو أغدؼ      ذتطا(ا)مسضغ٘ أضكوٌ  ٍّٙ
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 بٔك ك ْت ااسكتْض ط ب   ٙ بيوٛ 35(ظ ّبل بأبٕ) ااطبمسضغ٘ 
 بو٤غوتصٗ اُ ّأتٙ 36( و 1826) ٍذطٓ٘(1242) غي٘ اافطىػوّٖ

 بأبٙ ظ ّبدل  ااّبٔططٖ ا طب مسضغ٘ ّدملل ،ا٤ّضبوّٓ٘ ااّب٣ز مً
.إشا فمل ٔيو أٌ ىقْل وٍّٖومٌْ اافطىػ ا نْغْٔ ضٓوغتَو ّّىل أٓهّو

إٌ ارتوىك٘ كنو كوىت مكوىو ا ملّبوزٗ فَٙ ميوضٗ ا مل ه ىػأل ار أٌ 
ٗ فٙ ااطب  ً أغوتص ٛ م ً اامل نو ٌ أٍ َو أ٣ٍ اصاك فّبَو ااكجري م ٓكْ
ّاهليسغد٘ ّااطوقد٘ اايّْٓد٘ ّ  ده ا٨دتندو  ّاامل دْو ااؿددط ٔ٘       

ً شكطٍه أسس مً ط٣ا ٍصِ ادتومملوت ّإ منو بودتومملوت ٢ٓغفل  
ً شكط مسٓيتَه ّاكييو اْ أزضزىو سكطٍه اهوقت بيو مجل    ٌ ٓغف ْ

 أ ساز ٍصِ ااكفشوت. 
 : إٌٝ اٌةأىح اآخس اٌٍّٛن اٌر٠ٓ حضسٚ

ب دسٗ ٓملؿدقَو اا دْك     مل تعل ارتوىك٘ ميص أٌ أغػَو اا ك اايوقط
٘ ستنس   ٙ إأَو ّٓأتٌْ ٙ بملس مصد ااتٙ قيملَو ا ننوأك  بوؾو ست

و قس أتٙ إأَدو  كوٌ ٓ قب مب ك فٙ مكط قسمي٭ مبكط ّاكً كل مً
ٌ كل ّاسس عتً إىل أق ُ كنو ٓقْاٌْ ستٙ ّاْ كوٌ فٙ ا٢غه  كأ

إىل أٌ اىتَٙ  َدس اا دْك    فقط فقس أغػَو م ك ّ ؿقَو اا ْك 
ً َْضٓدد٘ بملدس خ ددع اا دك فددوضّ   ّأقدّبشت مج  م ددك  فدد١از ابد

ْ آخط اا ْك ااصًٓ ىعاْا مسٓي٘ ارت (و1952-1936)مكط وىك٘ ٍّ
ٙ بَدو قد٣ٗ ادتنملد٘ مبػدذس ااػد طوٌ ا٤ؾدطا بطغدّبوٚ        ّقَ 

                                                
 إزبثقخ ٕٚوّي إقبْٝخ ٣رجقل ف٢ٞب ثؾ٤ا٦ٕ ٝىو ّ٪٤ٖٙزوا ى٦ فظ َٙزَ٪٘ ٦١٣ إؽل٥ إَو٥ 35
  ثِ ىو٩ل ٙؾٚل (إقل٩٤٩خ إقبئٖخ ٙرٌٍ ربه٩ـ ى٨ إج٢غخ إز٤ى٪َ٪خ- 36
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٘ إموو  37و1948غي٘ ٘ ادتنمل ٚ خطّب ااػذس ااؿٔذ  ّبس ّخطٔب ّأَز
ٗ بواػذس ااؿٔذ ستنس اا ٟ ااػْض ٗ قوض ٙ ّقطأ ااػْض  .ّب طااقوزض اافق

كنو ضَسب أٍل ارتوىك٘ بقسّو اا ك ّقومت بملض اافتٔوت بتقسٓه 
ً ااْضز ا ن ك  ُ م ٘ ادتنول ٢ّتعال ستٙ بْكٔ ٗ بوض  ِ اافتو كوىت ٍص

ٗ ستطو  ٗ ىوٓط ٌ ااػٔس ٙ ا٤ ٗ تطظ  بل خ   ار ٍّ ٙ قٔس اذتٔو    ٌ ا٦
 .ٕضاؾس ضمحٕ ،ّتقٔه بواسق

  ًِّٓ  ا:عٍّاء اٌةأىح لد٠
ميَه مً تدطده ادُ    اامل نوٛمً  و كجريؾو  فٙ مسٓي٘ ارتوىك٘ قسمي٭

ً مل ٓؿط إأُ أسس ّمً ٍ ٌ ّميَه م  .اامل نوٛ ااقسامٙ ٢١ٛاا١ضخْ
 ااكطوكٕ بً ار  ّبس (1)
ُ قوسب كتوا   -ٍْ  ااملوؾطٗ ااٝ٘ بأ ٔوٌ ااػوٜطٗ ااكْاكب قول  ي

  ااكطٖ، ااسًٓ مجول ستنس أبْ ااػيس اامل٣م٘ ااؿٔذ أمحس بً ار  ّبس
 غّبع غي٘ بورتوىك٘ مْاسِ. ااكطوكٕ بوبً  طا ااؿوفملٕ، ارتوىكٕ،

 ااػيّبوطٕ، اذت   ّبس بً أمحس ااؿَوا  ً أخص. ّتػملنوٜ٘ مثوٌ أّ
 فػتو ، بً اايْض ّ ً ارتوىكٕ، عتٔٙ بً ااملعٔه  ّبس اامل٣م٘ ّ ً

ً  أمحس بً ستنس بً   ٕ ّاايْض قطٓـ، ّااعًٓ ٖ  مشدؼ  بد  ااغدع
 غت غي٘ ضمهوٌ مً ّ ؿطًٓ غّبع أ ٘ بورتوىك٘ ّموت اذتيفٕ،
 .تملوىل ار ضمحُ ّتػملنوٜ٘ ااػل بتقسٓه ّغّبملل

 
  

                                                
ِٚو٩ٜ إن٩ٜ ؽضو٣ا ؽض٤ه إِٖٚ ٣٣صي٤ا ٦ٕ إؾبٓ - 37 ؽ٦ْ ٦ٕ ١نا ّض٪و ٜٙ أ١ٔ إجٖلح إٚق

 ٣ٍز٢ب
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 :اافْٔمٕ بً ااقوزض  ّبس(2)
 -ٍْ  ااملوؾطٗ ااٝ٘ بأ ٔوٌ ااػوٜطٗ ااكْاكب قوسب كتوا  يُ قول
ٕ  اايفدطز  ااكوتب اافونل ااؿٔذ اافْٔمٕ، بً ااقوزض  ّبس  اافٔدْم

 ااجوىٕ ضبٔع توغع يف تْيف ا٤خ٣ ، زمح كوٌ. ارتوىكٕ ثه ا٤قل،
 .تملوىل ار ضمحُ ّتػملنوٜ٘  ؿطٗ غّبع غي٘

 :ارتوىكٕ ااملعٔه  ّبس (3)
 ٍْ -  ااملوؾطٗ ااٝ٘ بأ ٔوٌ ااػوٜطٗ ااكْاكب قوسب كتوا  يُ قول
ً  أخص ااؿوفملٕ، اامل٣م٘ ارتوىكٕ عتٔٙ بً ااملعٔه  ّبس  ااػديس   د

 .تملوىل ار ضمحُ ّغريِ ااربقْقٕ أمحس ااسًٓ ؾَوا
 اىكْٕارت ااػفطٕ سذوظٖ بً  نط بً قوحل بً ضمهوٌ ااؿٔذ(4)

  ذوٜب ا٦ثوض يف اارتاده ّا٤خّبوض توضٓذ قوسب كتوا يُ قول 
  نط بً قوحل بً ضمهوٌ ااؿٔذ ااتفيً، ااتقً ااملنسٗ موو٨ا -ٍْ
 ضنْاٌ  ً خصأ اذتٔػْىٕ ااف كٕ اىكْٕارت ااػفطٕ سذوظٖ بً

 ْٓغف ادتنول ّؾوضك ااربمشػٕ ستنس ااؿٔذ اامل٣م٘ ّ ً فيسٖأ
ٖ  ّسػً ااْااس ّااؿٔذ ااك٣ضدٕ ٘  افيدس  ّغريٍده  مػدكل  قطد

 احملكنوت ّسػب ادس٭ كجريا خبطّ٘كتب ّسطض ّسػب ّادتَس
ّغَلادتسٓس ااػنطقيسٖااطقس قْلأ   ٙ ااقْموت ّقْا س
  دسٗ  ميَدو  ضقه حتطٓطاتُ مً ؾٔٝو ىػذ شاإّ ٓكٌْ مو ز أب ططقَو
 ٓكندل  دٔدح  قفش٘ ىػد٘ كل مً فٔكتب ّاسسٗ زفمل٘ يف ىػذ

٘ يف نٔدع ادتفٔدته  اايػد   شاك   ٙ ارتنػ٘ ّأ ىػذ ضبع٤ا  زفملد
 احمل ٢ْت ّسل ضقوو٤ا تكشٔح   ٙ اذتطم ؾسٓس ّكوٌ، ّاسسٗ
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 ،ىػذ  سٗ ميَو ّكتب ّااػْازؽ ارتْامؼ ىلإ ّزقوٜقَو ارتنػ٘
 .ّحتطٓطِ سػوبُ  ً فه٣ ىق ُ ٓملػط ٞؾ ٍّْ خبطُ

 ،فقط ّااْغط بواطكع ااؿنؼ بتقْٓه اايفؼ ىعٍ٘تكوىٔفُ ّمً 
ُ  سػًأّ خصأ مو غَلأّططٓ  قطاأبّاامل٣م٘ ٘  مدع  ّدد  ااسقد

 اأتدٔه  اادسض ططٓد     ٙ خطٚأ ططٓق٘ ّسطض ،أارتط مً م٤ًّا
 ااقدْو  ميَو ّغتطز ارتوق٘ زقوٜ  حتت ٓوو٤ا بفونل أَوإ ٓسخل
٘  كدّبريٗ  قفشوت يف ااجْااح اطتّب٘ ااتسقٔ  بغوٓ٘  قوادب  يف متػدمل

 يف أَوإ ّعتتوز اايكفقواب يف ااْااس ااؿٔذ ّاختكطٍو ااكومل
  ْٓمو ْٓمو ااسقٔق٘  نول٤ّا ّارتػْفوت ااكػْفوت  نل

٘  يف ااطاغدب  ّبغٔ٘ ااْقت امل ه ااطواب كفوٓ٘ تآأفُ ّمً   مملطفد
 ااكػدْا   ندول أ يف ااملدطّا  ّااكد٣و ّااػنت ّفه ُ ااساٜط

 ّ كط ّل٤ا ااملكط قػٕ حتطٓط يف ااْضٓف٘ ّااسضدوت ّارتػْا
 سطكوت يف  عٔن٘ واّ٘ضغ بواقنط ااّبوؾطٗ يف ااْطط ّبغٔ٘ سئف٘ بٕأ
 ااتدوضٓذ    ٙ دساّهلو ّتطكٔبّسطكوتَو ٍّٔآتَو ااػٔوضٗ ف٣كأ

 مؿك٣ت  ً ااغٔوٍب ّكؿف ادتسٓسااطقس قْلأ   ٙ ااملطبٕ
٘  ااهدطا  يف ااّبسّض ّمطواع ااكْاكب  نولأ  ّادتدصّض  ّااقػدن

 ااطقْزٗ ااجوبت٘ ااكْاكب مً كْكّبو ّث٣ثل ّغت٘ ث جنوٜ٘ ّسطك
 غي٘ ّل٤ ّزضدوتُ اانط ّمطواع بملوز٤ّا طْال٤بو ادتسٓس بواطقس
 ااع٢ل ّضؾف  عه٤ا اايري كػْا مملطف٘ يف احملكه ّااقْل 1139

  ّادتسّل اذتػوا بططٓقٕ اهل٣ل مكح قْؽ اغتدطاز مملطف٘ يف
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 ااػدنْت  ّاغدتدطاز  ااعد٣ل  قْلأ يف ّسػوبٔوتُ كتوبوتُ موأّ 
 بواْااس اُ ّكوٌ جطتُاك نّبطُ ميكً ٢ّ ٓيشكط ٢ فؿٕٛ ّااسغوتري

٘ أ ّفوتُ سوىت ّاو كٔسٗأ ّقشّب٘ ؾسٓسٗ ّق ٘ ٙ  ّقدٔو  قومد    د
 ثه اكّبري٭ وقعاى٭ غي٘ كل يف ميُ ّٓطّبذ ااربؾملجو ٓػتملنل ّكوٌ شت فوتُ

 شاك بملس ٓػتملن ُ ثه ؾَطأ غت٘ ااؿملري يف ٓسفيَو ، ّاقسّض٭ ميُ مي٥
٘  ب سِ مً ٓأتُٔ ّكوٌ ،ّىل٤ا ااطّبد٘ فطاغ سوٌ قس ّٓكٌْ  ارتوىكد

 شاك ّغري ّدػت ّ ػل ّمسً زقٔ  مًزاضِ ّشخريٗ اْاظمُ مجٔع
   يسِ سهط شاإّ فقط ّ  فَه اافطار ا١ى٘ ٢إ قنح اساضِ ٓسخل ٢ّ

٘  اذتونطًٓ مً فطز اكل قسو ااطملوو ّقت ّسوٌ نْٔا  زدودد
 1158 غي٘ ّىل٤ا مجوزٖ  ؿط ثوىٕ تْيف ستٙ ٓعل ّمل  سستُ   ٙ
ً  ادتنمل٘ ْٓو ٘  يدْاض  ّزفد ٖ  ااؿدٔذ  تطبد ٘  كوتدب  اادّبشري  ااقػدن

 . ااؿطبٔ  ارتطٔب اامل٣م٘ سْف يْاض ااملػكطٓ٘
 :أبٙ ااجيوٛ غطاز ااسًٓ ستنْز بً  نط ااػتكوّٚ ارتوىكٙ(5) 
ٌ ااملوؾط اهلذطٚ  ّكوٌ   ٛ ااقط ً   نو أغتوشا فٙ   ْو كجريٗ فقس م

ّاكيُ  ّاذتػوا ّكجري مً اامل ْو زضؽ ااتفػري ّاذتسٓح ّااطب
ار كوٌ مً  ؿو    ه ااتذْٓس ّااقطاٛات سٔح  رب بيفػُ  ضمحُ

فٙ سسٓجُ  ً تمل قُ بواقطآٌ مبقسم٘ ؾطح ااقسمد٘    ً ٍصا اذتب
 ٍد(  977بملس ) ضمحُ ار تْفٙ ادتعضٓ٘،

ْ دجيو دج٭ّ و فٙ ؾتٙ اامل ْو اْدسىو أٌ ٍيوك مً أٍل ٍصِ و زقّٔقا
 قسميو نوٛ ب ستٙ ااسٓي٘   نوٛ ٓؿوض إأَه فٙ ؾتٙ اامل ْو مً   
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 اٌش١خ عٛاد اٌحفٕاٚٞ

 :عٍّاء ِد٠ٕح اٌةأىح فٝ اٌعصس اٌحد٠س
٘ فٙ ٍصا ااملكط  ٛ ارتوىك ٢ٓػتطٔع أسس مً أغوتصٗ ادتومملوت   نو

أٌ ٓصكطٍه   ٙ غّبٔل اذتكط ّإٌ أضزىو ااصكط اهو  بيو ااْقت، 
ٚ أ سازا ميَه ٓه١ٌٔ ميَك فقس دواْا فٙ كجرٍي ً اجملو٢ت ّىط وت م
ٍّدصا فدٙ زتدول ااطدب       ْٗٙ زتول ااسفَصا ف كجري مً ادتومملوت

أخٙ مً ٍدْ   ّٚتط ّاهليسغ٘ ّآخط فٙ زتول اامل ْو ّااطٓونٔوت
ضٜٔػو أّ أغتوشا فٙ ااقهوٛ ّآخط ٓطأؽ إسسٚ ادتومملوت  ّغريِ 
ٓطأؽ أقػومو فٙ كربٚ ااػتؿفٔوت ٍّصا أغتوش فٙ ااقهوٛ ّغريِ 

ٙ ٢ أضٓس اذتسٓح افٙ طب ااملقوقري ّ ٛ ّاكي ٙ ا٨سكو  يَه ٦خط ف
ّأكتفٙ بَصِ ا٨ط٣ا٘ ّااصكٙ تكفُٔ ا٨ؾوضٗ أمو  مع شكط ا٤مسوٛ

 .ف٣ تفٔسِ كجطٗ ا٨طوا٘  غريِ
 : حلَساء اٌمسآْ اٌىس٠ُ تّد٠ٕح اٌةأى

ٙ فرتٗ  ٘ ف ٘ ارتوىك تيّبع  ااتٙ اامللمً ااعموٌ مبجوب٘ قطّٓب٘ كوىت مسٓي
بو٤فصاش مدً سعد٘ ااقدطآٌ ّاكدً إشا أضزىدو      

 ً ٛ ٍأاذتسٓح   ٛ ف٣بس مً شكط ىّبو ؾٔدل ٢١
ّكدل ادُ    أد٣ٛ ا٦خدط ميَندو ت نٔدص ا٤ّل   

 .ت٣مٔص 
 اٌحفٕاٚٞعٛاد اٌش١خ ا ٚي: 

ٍْ   ٙ ً   ااؿٔذ ادت ٔل  ْاز بدً   د  بدً سػد
تطكْا  مً أبيوٛ مسٓي٘ ارتوىك٘ ااصًٓاذتفيوّٚ 

ً ا٤مْض ٢ّ طّٓ بوقٔ٘ افَٔو آثوض ُ كجري م ٚ  ي ّ
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بسآ٘ سٔوتَه فدٙ   فٙ ت قْا ااصًٓغتفٙ   ٙ أسس مً أٍل ااسٓي٘ 
ااؿدٔذ  دْاز    اغه توِاَكااتمل ٔه مع احملربٗ ّااطٓؿ٘ ّاا ْح فٙ اُا

 ٚ ٙ ااص ٌ ااكطٓه ّااقطاٛات ااملؿط ك َوت ق  ااؿٔذ  بططقَو مً  ااقطآ
ً ستنس بسٓط ااملطّا بودتطٓػٙ ااكغري بودتومع ا٤ظٍط  ً سػ سػ

ا٤قساو أّ  فٙ ّقت مل ٓكً ٍيوك ااْافط مً ّغوٜل ااْق٣ت إ٢
فنو قَ ل ٍصا مً ٍنتُ ّىمل ده أٌ   اىتعوض ااقطوض ّأضكْا اذتنوض 

  ْو ااقطآٌ ّخبوق٘ ااقطاٛات تأخص أ ْام٭و ّغيْات فكٔف قرب 
ٙ ٍصا ااتملب ّاايكب إىَو سكن٘ ار ستٙ  ّٓبقٙ أثط ٍصا ااطدل   

 ٗ ِ ااّب س ُ فٙ ٍص ٌ ّأٍ  ظال ااؿٔذ ٓصٍب إىل ادتومع ا٤ظٍط  موااقطآ
ُ ااقطاٛات ّأدوظِ ّٓملْز ٙ أمت   ٔ ُ ست ٙ ؾٔد بواقطاٛات ااملؿط    

٘ ااتوغع ّااملؿطًٓ ٘ يف ْٓو ادتنمل مً ؾَط شٖ ااقملسٗ  ّكوىت ارتتن
ٍد ّغْا أ طف قدْضٗ ا٨ددوظٗ بملدس ّسقدس قدطأ      1353 وو 

بواقطاٛات ااػّبع مبػذس ااػ طوٌ ا٤ؾطا    دٙ ااؿدٔذ / ّبدس    
٘ يف ؾَط ض ٙ اايذوض ّكوىت ارتتن ٘ اافتوح مكطف ٌ غي  ٍد1348مهو

ّ  ه ادتٔع أىُ أقّبح ثق٘ قّبل قطاٛتُ   ٙ ااؿٔذ ادتطٓػٕ  ّشاك
فّبسأ بيؿط ّتمل ٔه أٍل ااقطٓد٘ ااقدطاٛٗ ّااكتوبد٘     تمل ه مً ااجقوت

ّشا  قٔتُ فٔنو سْاُ مً ااقطٚ ّااسٌ ستٙ  ّااقطآٌ ّااقطاٛات
ُ أىوؽ ٙ إأ ً شٍب  يو خربِ  ،أت ِ ّميَه م ِ ّخرب ً ىمل ه أثط ميَه م

غدّبوتو  ّمو ظال ااؿٔذ  ْاز ٍّْ ميوضؽ  ن ُ اأْو بكيع أ تّفو
ّٓبع فٙ ااػْ  ّمدع  ٓصٍب ّثه  خْم اايدٔلمً ّأؾٔو أخطٚ 

٘ فٙ آٌ ّاسس ّٓكشح  ٓمل ه ٍصا ّشاك ّٓػنع أ ساز٭ ٍصا ً ااط ّب م
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ّكوٌ ٓيػذ كتب ااقطاٛات  ٢ ٓيؿغل بَصا  ً شاك ا ذنٔع خطُٝ
سضٗ ّادتعضٓد٘ ّغدْا   بٔسُٓ مجل كتوا ااػّبمل٘ ا ساىٕ ّؾطّح اا

ّ يسمو  أ طف بملض ااكْض اينوشز مً ااكتب اايت كتّبَو بٔسُٓ.
ط ب ميُ أسس مؿوٓذ مملَس ااقطاٛات فٙ ّقتُ أٌ ٓملنل مسضغدو  

 38مملَدسا ا قدطاٛات    ُأ دسُ  مبملَس ااقطاٛات ضفض ّقول أىو ّسسٚ
مدً اغدتطو  أٌ      ٙ ااط ّب٘ ّقَل ا بؿسٗ نطبُ ّقْٗ بأغُمؿَْض٭

فنً ٓطٔ  ااكرب   ٙ ّاسس إشا  اؿستُُ ااقطاٛات ااػّبع ٓأخص   ٔ
أخطأ ااطواب فٙ آخط ارتتن٘ أ وز ّكوٌ ٢ ٓملطٙ أسسا إدوظٗ إ٢ 
بملس أٌ ٓكٌْ قس ب غ ااطاز مً ااسق٘ فٙ اذتفغ ّفً ا٤زاٛ ّأدوز 
٢ّ أ  ه أسسا اغتطو  أٌ ٓأخص   ُٔ ااقطاٛات ااملؿط إ٢ ااؿدٔذ  

ّمو ظال ااؿٔذ  غْا ٓأتٙ شكطِ بملس ّبس ااٍْوا اا ّبوٌ ّ بً غٔس
ِ ّٓكتب ا٨دوظات ستٙ مطف ثه تْفوِ   ْاز ٓيػذ ااكوسف بٔس

 .و 1979ااْاف  ٍد1398 ووار فٙ 
صمفحاخ إجماشج اٌشم١خ عمٛاد ِمٓ اٌشم١خ       ِمٓ  صمٛز  إحدٜ اٌ)

 إٌجاز عثد اٌفراح

 ٘ـ(8431ظٕح  

 ا ٌٚٝ  اٌصفحح
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 اٌصفحح ا خ١سج ِٓ إجاشج اٌش١خ إٌجاز

 
 

 ٓ  )صممٛز ِممم

إحمممممممممممممممممدٜ 

 صممممممممممفحاخ

إجممممممممممممممممماشج 

اٌش١خ عٛاد 

اٌحاصمممممممممممً 

ع١ٍٙممممممممممممممممما 

تمممممماٌمساءاخ 

اٌعشمممس ِمممٓ  

اٌشممممممممممممممم١خ  

اٌجس٠عمممممممٟ 

ظممممممممممممممممممممٕح  

 :اٌصفحح ا ٌٚٝ (٘ـ8434
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 ٌٍش١خ عٛاد: اٌصفحح اٌصا١ٔح ِٓ إجاشج اٌش١خ اٌجس٠عٟ

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

ٜ صمٛز   صمفحاخ تعمض اٌىرمة اٌرمٟ ورثٙما اٌشم١خ عمٛاد         إحمد

 ت١د٠ح:
  ٘ـ8438 ورثٗ واِال ِاَ اٌدأٟ ٌإل ساٌصفحح ا خ١سج ِٓ وراب اٌر١ع١
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ِمٓ ورمماب شممسح اٌممدزج ٌٍشم١خ اٌعالِممح أحّممد عثممد   آخممس صممفحح صمٛزج  

   ٘مممممممـ8434ظمممممممٕح وممممممماِال اٌجمممممممٛاد ورثمممممممح 
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 ٘ـ8431اٌش١خ ظٕح واِال صٛزج ِٓ شسح اٌجصز٠ح ٌٍّمدظٟ ورثٗ 
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 اٌش١خ ظ١د عثداٌٛ٘اب اٌٍثاْ 

 ١ِر اٌش١خ عٛاد اٌحفٕاٚٞ:التعض ذ
 :ااؿٔذ   ٙ ااّبطوّٖ (1) 
و أخدص  دً   1986و ّتدْفٙ  1911 دوو  ّاس  

ٌ ٓملس  طٓفو ا ؿٔذ  ْاز ٘ سفل ّكو  ااؿٔذ ضّآ
  و.عال سػً غريتُ بوق٢ّٓٔ 

ٌ  ااػٔس  ّبس ااٍْوابً  ( ااؿٔذ غٔس2)  :اا ّبدو
سفدغ   و15/5/1923ىك٘ فدٙ  وّاس مبسٓي٘ ارت

  ُ  ااقطآٌ ّأتقيُ   ٙ ااؿٔذ  ْاز ثه ددْزِ   ٔد
  أٌ ّقس شكطت غوبقو أىٙ ٢ أ  ه أسس اغدتطو 

ِ ّقس سك ت   ٙ قْض  ٙ ااؿٔذ  ْاز غري ٓته ااقطاٛات ااملؿط   
ٙ ااقطاٛات ااملؿط  ُ ف ً إدوظات بػيسِ  ً ااؿٔذ  ْاز  ً مؿوغتُ م

ً ااييب   ×. ٌ ً ااكْت ّكو بقْٗ سفعُ ّؾسزتُ فٙ   مؿَْضسػ
ّأخربىٙ غري ّاسس أىُ كوٌ ٢  ااتمل ٔه ااتٙ ّضثَو  ً ؾٔدُ  ْاز

ّكوٌ ؾٔد٭و اقطأتٙ مػذس ا٤مدري  طآٌ ٓفوض  ااكشف ّقطاٛٗ ااق
ٟ ااأبْ بكط ااكسٓ  بأبٙ ظ ّبل ّ ااقومسٕ بورتوىك٘ ّمػذس  قدوض

ٌ ا٤ؾطا بطغّبوٚ ٗ مبػذس ااػ طو و ّ نل مسضغ٭ ْٓو ادتنمل٘ ا ػْض
٘ ا٤ظٍطٚ ا٨بتساٜٙ فٙ بسآ٘ إىؿوُٜ ٌ مبملَس ارتوىك ٍّْ أّل  ا قطآ

اذتذوض أىُ كوٌ ّأخربىٙ ااؿٔذ أمحس مملَس أظٍطٖ أىؿٞ بورتوىك٘ 
٘ ااقطآٌ مبػذس ااػ طوٌ ا٤ؾطا أٓه٭و ّتْفٙ ضمحُ ار  ؾٔذ س ق

   .و1/4/1997
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ٙ ادتنل( ااؿٔذ 3) ٙ اذتسٓح  يُ بملس  :ستنس غٔس مكطف غْا ٓأت
 ّاكً كوٌ ٢بس مً شكطِ ٍيو.

  :( ااؿٔذ كومل ْٓغف ااّبَتٔن4ٕ)
بإشا دد٘  ااملددطّا بتػددذ٣ٔتُااقددوضٟ 

و 1922وو ااقطآٌ ااكطٓه ّاس فدٙ  د  
تقطّٓب٭ددو ثدده سفددغ ااقددطآٌ   ددٙ أسددس 

ّسهط إىل ااؿٔذ  ْاز اتمل ه  ااؿوٓذ
ااتذْٓس ّااقطاٛات ّاكً مل ٓػتطع أٌ 

ٙ ااؿ بملس أٌ بقٙ مملُ ذ اؿستُ ٔٓته   
و ّادُ تػدذ٣ٔت   1969تْفٙ ااؿٔذ كومل  وو .فرتٗ مً ااعمً 

 .بإشا ٘ ااقطآٌ ااكطٓه ٓسٗ س
 َنط ط٣ْٓ ّملطا ااملٔوٓسٗ ب اسّ :( ااؿٔذ أمحس إموو مجمل٘ زبْض5)

ٙ فٙ  وو  ّقطأ سفغ ااقطآٌ   ٙ ااؿٔذ  ْاز ّدْزِ  2005ّتْف
ااقطاٛات ااػّبع ّأدوظِ بَو ااؿٔذ ّكوٌ سػً ااكْت ستٙ    ُٔ

ُ غوفط إىل كجري مً زّل ااملومل ٨سٔوٛ أوىل ؾَط ضمهوٌ  ٘ سٔوت ىَوٓ
فدٙ قدطاٛٗ   قطاٛٗ   ُٔ ّأددوظىٙ  بوابت٣ّٗ ااقطآٌ ّقس أكطميٙ ار 

  .× ااقطآٌ بطّآ٘ سفل بػيسِ  ً ؾٔدُ إىل ااييب
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ستنس ْٓغدف  بً  ( ااؿٔذ أمحس6)
 :كري بق ّبُ(ّب)اا اذتذوض

ٙ  وو   و سفغ ااقطآٌ 1925ّاس ف
ٙ ااؿٔذ  ْاز اذتفيوّٚ ّدْزِ    

يُ ضّآد٘ قدواٌْ ّّضف     ّأخصّ
 ددً ىددوفع ّأدددوظِ ااؿددٔذ بَددصِ  

 ٗ ٙ ططٓ  ااقطاٛ ِ ف ِ إ٢ ّؾفتوّمل أض
ٍّْ سػً ااكْت  تطزز ك٣و ار
عال قْتُ ٓسّٚ فٙ ااػطاز  ّااػودس ّضغه ٢ّٓ سػً ااػريٗ 

أىُ كفٔف ااّبكط كوٌ كجريا مو ٓػري بسٌّ قوٜس ّٓملدطا ااػدودس   
 .ّاايوظل سفعُ ار تملوىل

سػً بً غٔس / ااؿٔذ (7)
 :ضبو 

سفغ  و1938ّاس فٙ  وو  
  ّ  ااقطآٌ   ٙ ااؿدٔذ  دْاز 

ّمو اٛات ااػّبع ااقطُ أخص  ي
ِ ضغه  ٙ اامل ه ّٓيؿط ظال ٓملط

ٓملس ٍصا ااطدل مً  ّمطنُ 
أؾَط ت٣مٔدص ااؿدٔذ  دْاز    

٤ّددُ   ُسٗ اتقوىُ ّمملطفتد ؾُ ّعّكوٌ ٓتنٔع بػط ٘ سف ضمحُ ار
ارت٣ا بل ااطط  ّااطّآوت ّكوٌ سػً ااكْت ّشا  قٔتُ فٙ 
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ً ىواْا ىكٔ٭قملٔس  أضتوٛ ً ااصٓ ٟ م ٖ قوض ً ااؿَطٗمكط كأ ٌ  ّبو م إىل أ
مطف ّشٍب قْتُ اسٗ غيْات ثه  وز إأُ ّٓعَط فُٔ دعٛ مدً  

ااؿدٔذ سػدً فدٙ     سكلااطّ ٘ ىػأل ار أٌ ٓطفع  يُ ااطف ّ
ا٤ّل   ٙ ط ّب٘ مطس ٘ ااتذْٓس بك ٔد٘ اا غد٘     ٙ ااطكعزضاغتُ 

  ٘ ٍدد  1375ااملطبٔ٘ قػه ااقطاٛات بو٤ظٍط ااؿطٓف بواقدوٍطٗ غدي
٘  ّمطس ٘ ااؿَوزٗ ااملوأد٘ فدٙ اا   ٍدد ّمطس د٘   1379قدطاٛات غدي

ّ نل مسضغدو مبملَدس ارتوىكد٘ ااجدوىْٖ     ٍد 1382ااتدكل غي٘
 ٖ ُ كجري مً ا٤ظٍط ٔ   ٙ ٘ ّأثي ٟ ااكطٓ ً ااقوض ّ نل ؾٔدو املسز م

ؾدٔذ مقدطأٗ مػدذس ا٤مدري ااقدومسٙ      ا٦ٌ ٍّْ  نوٛ ااقطاٛات 
َٙ بودت ْؽ بل ٓسُٓ ّااقطاٛٗ   ُٔ  ًَّقس م٪ ّمػذس ااملطا ار   

ٗ غيْات ضّآ٘ سفل ّااقطاٛات ااػّبع بػيسِ  دً ااؿدٔذ   املسز
 .× ْاز إىل ااييب 

 ّاس :)ااّبكري بق ّبُ(( ا٤غتوش ااسكتْض أمحس ف١از   ٙ ااؿتْىل 8)
سفدغ ااقدطآٌ بطّآد٘      و ّبسأ2/6/1925مبسٓي٘ ارتوىك٘ فٙ ْٓو 

ّدْزِ ٍّْ قدغري ثده   ثه ختنُ   ُٔ ّااؿٔذ  ْاز    ٙ سفل
ك ٔ٘ اا غ٘ ااملطبٔ٘ ّزضؽ بُ ثه زضؽ فدٙ   بقػه ااقطاٛاتااتش  

٢ّ ظال ٓسضؽ ستٙ سكل   ٙ زضد٘ اادسكتْضاِ   دوممل٘ ا٤ظٍط
ّسكل   ٙ كجري مً ااؿَوزات ّ نل بكجري مً ادتومملوت ميَو 
ك ٔ٘ ااّبيوت بواقكٔه بوان ك٘ ااملطبٔ٘ ااػملْزٓ٘ ٍّْ ا٦ٌ فٙ ٍصا 

ِ فٙ ططٓ  إ٢ ٢ّ تطا و يوممل٘ ا٤ظٍطااتوضٓذ ٓملنل أغتوشا متفطّغ

 



 51 

توِ تطزز ك٣و ار تّبوضك ّتملوىل ّٓملطا بؿسٗ سفعدُ ّإتقوىدُ   فّؾ
 ا قطآٌ ااكطٓه سفعُ ار ّىفع بُ.

  :( ااؿٔذ غملٔس  ّبس اذتنٔس  ٔػ9ٙ) 
ٙ ااؿٔذ 1928ّاس فٙ  وو  ٘ سفل    ِ بطّآ ٌ ّدْز و سفغ ااقطآ

 .ااكْتااعَط ّ ْاز ّكوٌ سػً 
 :ار سػً  نطاٌ ( ااؿٔذ  ّبس10)
ٌ ااكطٓه بإشا ٘ ااقطآٌ   ٟ ااقطآ قوض

ّ هددْ دتيدد٘ مطادملدد٘   ااكددطٓه 
أخص  ً ااكشف بو٤ظٍط ااؿطٓف 

ااؿٔذ ضّآ٘ سفل ثه تْددُ إىل  
مملَددس ك ٔدد٘ اا غدد٘ ااملطبٔدد٘ قػدده 
ااقطاٛات ّقطأ ااقطآت ااملؿط   ٙ 
مؿددوغتُ ٢ّ ٓددعال ٓددطزز ااددت٣ّٗ  
بواقطآٌ خوضز مكط ّزاخ َو فدٙ  

 .فٙ كجري مً ا٨شا وتّاايوغّبوت ّأموو ااؿوؾوت 
ااؿددددٔذ ستنددددس ستنددددس زضّٓددددـ  (11)

  :)ااّبكري بق ّبُ(ا٤ؾطو
و سفغ ااقطآٌ ّددْزِ فدٙ   1939ّاس غي٘ 

 ً ٌ سػ ُ ار ّكو ٙ ااؿٔذ  ْاز ضمح ػريٗ اا  
 ُ ّكدوٌ ضمحدُ ار ٓقدطأ فدٙ      مً خواطُ أسّبد

ااقطآٌ  ااػطاز  ّبملس شاك أقوو   ٙ حتفٔغ 
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ٓتنٔع دػً ااتمل ٔه ستٙ مطف ّكوٌ  فٙ ااػذس ادتوّض اُ ااكطٓه
 و27/11/2007ّتْفوِ ار فٙ ْٓو 

 ا٤غتوش ااسكتْض ستنس غ٣م٘ ْٓغف ضبٔع( 12)
ا٤غتوش  بك ٔ٘ ااقطآٌ ااكطٓه يوممل٘ ا٤ظٍط ّ سز مً ادتومملدوت   
ٗ ّأقْل ااسًٓ مبك٘ ااكطم٘ ّاس غي٘  ٘ ااس ْ ّأغتوش ااقطاٛات بك ٔ

از يف غً ااملوؾدطٗ ثده   و ّسفغ ااقطآٌ   ٙ ٓس ااؿٔذ  1953ْ
دْزِ ّسفغ ااؿوطّبٔ٘ ّقطأ مبهنْىَو   ٙ ااؿٔذ غدْضٗ ااّبقدطٗ   

كوم ٘ مجملو ثه ااتش  بقػه ااقطاٛات بك ٔ٘ اا غ٘ ااملطبٔ٘ بدو٤ظٍط   
ٙ أػوىؼ  ٗ ااتدكل يف ااقطاٛات ثه سكل    ٙ ؾَوز ّسكل   
ااسضغوت ا٨غ٣مٔ٘ ّااملطبٔ٘ دومملد٘ ا٤ظٍدط ثده ااودػدتري ثده      

 . و1990غي٘ يف اا غ٘ ااملطبٔ٘ ّآزابَوااسكتْضاِ 
(13 ٗ ِ أمحس  ٔوز   :()ااّبكري بق ّبُ( ااؿٔذ  ّبس

سفدغ  و ثده  1953ّاس بملطا ااملٔوٓسٗ غي٘ 
 ٙ طّآد٘  بااؿدٔذ   ااقطآٌ ااكطٓه ّدْزِ   د

ثه ااتش  بقػه ااقطاٛات ك ٔ٘ اا غ٘  سفل
٘ ّزضؽ بُ ثه زضؽ فٙ دوممل٘ ا٤ظٍط  ااملطبٔ

 نْاز ااؿط ٔ٘ و اّبملس أٌ ختطز  ل ّمسضغ٭
ّااقطاٛات بو٤ظٍط ثده اختدرب فدٙ مؿدٔد٘     

و اقدطأٗ مػدذس   فيذح ّ دل ؾدٔد٭   وضٟااق
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 اٌش١خ ِحّد ظ١د اٌجًّ 

 ٖ ٌ ا٤ؾطا بطغّبو َٙ بواقطاٛٗ   ُٔااػ طو ّاات قٙ  ّقس أىمله ار   
٘ سفل ٌ ّضّآ ُ جتْٓس ااقطآ ٘ كتوا ار  مي ُ ٓيّبع دفع ٢ّ ٓعال ُكَتوب

 .تّبوضك ّتملوىل
ااؿٔذ ٍّيوك أ سز ٢ حتكدٙ فدٙ    ٍصِ إؾوضٗ إىل بملض ت٣مٔص*

ااقطٚ ّااسٌ شٍب أكجطٍه إىل اقوٛ ضبُ ّمل أغتطع ااْقْا   دٙ  
ّميَه مً ٍْ و دػً ااػريٗ ّاكيَه ٓعكطّا زاٜن٭كجري مً غريتُ 

ً مْاأس  وو  ٙ ااسض م ٘  كن و 1922بو  إىل اأْو مجل ااؿٔذ  طٔ
٘ سفل ّااؿٔذ إبطأٍه ااسغْقٙ  ْاز  ً ااؿٔذ ضّاب ستنس أخص  

٘ سفل (1994)ت ااطشْضٚ ً ااؿٔذ ضّآ ااؿٔذ سػل ّ أخص  
ً ااؿٔذ ااقطاٛات ااػّبع تقطّٓبو(1995)ت ستنس ستنس  نطاٌ أخص  

أخص  يدُ   (1984)تضبلزّااؿٔذ ستنس  ّبس ااٍْوا ادتيسٚ  ،
ٔذ ستنس غٔس سػوٌ قْاٌ أخص  يُ ضّآ٘ ؿّاا ،ااقطاٛات ااػّبع

 ار سػً  نطاٌ ٟ  ّبسسفل ّأخص قطاٛٗ محعٗ  ً ااؿٔذ ااقوض
(ّكوٌ مسضغو 2008)تّأخص  يُ ااؿٔذ س نٙ ستنس  ْزٗ ديس

أٓهدو ااؿدٔذ    ا قطآٌ بو٤ظٍط ااؿطٓف ، ّمً ت٣مٔص ااؿٔذ  ْاز
 أخص  يُ ااقطاٛات ااػّبع  ( 2002)تأمحس  ْا أبْدّبل

 اٌش١خ اٌصأٟ: اٌش١خ ِحّد ظ١د ِصطفٝ اٌجًّ
٘ ارتوىك٘ فٙ  وو  ااقطآٌ فٙ  فغسو ثه 1920ّاس مبسٓي

قغطِ   ٙ ااؿٔذ اامل٣م٘  ْاز   ٙ اذتفيوّٖ ّكدوٌ  
ِ فٙ ااػً  ً بملض ضفقوُٜ ٫ٓملس ٍْ ااملطٓف  ضغه قغط
ا٤ّل ا ؿٔذ  ْاز فقس أخص  يُ ااقطاٛات ااػّبع بػيس 
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ّأخص  يُ ااكجري مً ا٤ ٣و غْا ٓأتٙ شكطٍه   × واييببمتكل 
ُ ّكوٌ عتفغ ا ُ ّمتكي ٗ سفع ٌ ميتوظ ااؿٔذ بقْ ٤ٓ٘ ّٓمل ه ضقنَو ّكو

ّضقه ااػْضٗ ّااػطط ّضقه ااكفش٘ ّكوٌ ستٙ قّبٔدل ّفوتدُ إشا   
إشا تدطك  ّا فٙ شكط آٓ٘ مً ااقدطآٌ  مل غتطٞ أبس٭ ٞأخطأ فٙ شكط ؾ

ِ ااؿٔذ مً غري تْاٌ  ٗ فريز ٙ اات٣ّ ٞ ف ٌ غتط ااك٣و تملنس أسسٍه أ
ّغأاُ أسس أغوتصٗ ادتومملوت ٍّْ فٙ مدطف مْتدُ ٍدل تدأثط     ، 

 ٌ ٌ اٜت بواكشف ثه قول اُ غل مو تؿوٛ سفعك ا قطآ ُ أ فأؾوض إأ
ّكدوٌ ااؿدٔذ   فػٝل ّأدوا ااؿٔذ بطقه ا٦ٓ٘ ّااػْضٗ ّااػدطط  

تْفٙ ااؿٔذ  مسضغو مبملَس ارتوىك٘ ا٨بتساٜٕ ا٤ظٍطٖ بملس إىؿوُٜ
 .و1997فٙ  وو ضمحُ ار ادتنل 
 :ِحّد ظ١د ِصطفٝ اٌجًّاٌش١خ ١ِر التعض ذ

كدً ىكتفدٙ   اّ ّٛاامل ندو اٛ ااقدط  أخص  ً ااؿٔذ كجري مً أ د٣و 
ّمدً ٍد٢١    ٨ؾوضٗ إىل بملهدَه ٤ٌ ااْقدت ٓهدٔ  دكدطٍه    وب

 ا٤فونل.
  :ادتملٔسٚأمحس فهٔ ٘ ااؿٔذ ستنس ( 1)

أخص ااقطاٛات ااػّبع  ً ااؿٔذ ّزضؽ بقػه ااقطاٛات ك ٔ٘ اا غ٘ 
٘ ثه ااتش  يوممل٘ ا٤ظٍط ّختطز  ااملطبٔ

و و ّخطّٔب٭ددثدده  ددل إموم٭ددميَددو أٓه٭ددو 
٤ّقوا ّبط  فٙ زتواُ ّفو  وغو بّمسض

ّغوفط إىل  سز مدً زّل ااملدومل   أقطاىُ 
ا تشكٔه فٙ ااػوبقوت ااسّأ٘ ّإاقوٛ 
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املسز مً ااػدودس   ّمسضغ٭و وو ّخطّٔب٭ااسضّؽ ااسٓئ٘ ّ نل إموم٭
ااكربٚ بواقوٍطٗ مً أؾَطٍو مػذس ا٨موو اذتػل ضنٙ ار  يُ 

بواقوٍطٗ ّمقطأٗ مػدذس  ّ ل ؾٔد٭و اقطأٗ مػذس ا٨موو اذتػل 
و مبػذس قد٣ح اادسًٓ مبكدط    و ّمسضغ٭و ّخطّٔب٭قوٍط ااتتوض ّإموم٭

٘ ااكشف بو٤ظٍط ااؿطٓف ٢ّ ٓعال  ٘ مطادمل ٗ  ّ هْا ب ذي ادتسٓس
ُ بطّآ٘  ٔ   ٌ ٗ ااقطآ ُ ّقطاٛ َٙ بودت ْؽ بل ٓسٓ ًَ ار    كصاك ّقس م٪

ااػّبع  ا اغتطو  أٌ ٓته ااقطاٛات٢ّ أ  ه أسس٭سفل  ً  وقه 
 .ٍّصا ٢ مييع أٌ ٍيوك مً أخصٍو  يُ   ٙ ااؿٔذ ادتنل غريِ

ّادس مبسٓيد٘    :ااسكتْض ستنس بً  ّبس اايمله ستنس اادربٚ ددرب   (2)
سفغ ااقطآٌ ٍّْ قغري ّددْزِ  .و13/4/1935ارتوىك٘ فٙ ْٓ 

ً  وقه ثه بسأ زضاغتُ بو٤ظٍط  ٘ سفل   ٙ ااؿٔذ ادتنل بطّآ   
ا مدً  كتْضاِ ّؾدغل كدجري٭  ااؿطٓف ستٙ سكل   دٙ زضدد٘ اادس   

 نٔس ك ٔد٘ ااؿدطٓمل٘ بّبديذ٣زٓـ ّ نٔدس مطكدع       اايوقب ميَو ،
ااطٜٔؼ اايتدب دتّبَ٘   نوٛ ّااسضغوت ا٨غ٣مٔ٘ يوممل٘ ا٤ظٍط 

ا بواػدذس اذتدطاو مبكد٘ ااكطمد٘ مدً غدي٘       ا٤ظٍط ّ نل ستوندط٭ 
 و ىفع ار بمل نُ ّسفعُ.1977إىل 1971

أخص ااقطآٌ بطّآ٘ سفل ثه  :اا ّبوٌ إموو(ا٤غتوش ااسكتْض ستنس 3)
بسأ زضاغتُ بو٤ظٍط ااؿطٓف ستٙ سكل   دٙ زضدد٘ اادسكتْضاِ    
ّ نل أغتوشا ا شسٓح يوممل٘ ا٤ظٍدط ستدٙ تْفدوِ ار فدٙ  دوو      

 و ضمحُ ار تملوىل.2004
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أخص ااقطآٌ بطّآ٘ سفل  :( ا٤غتوش ااسكتْض غٔس ْٓغف اا ّبو4ٌ)
ات ك ٔ٘ اا غد٘ ااملطبٔد٘ ثده    بقػه ااقطاٛ ً ااؿٔذ ادتنل ثه بسأ 

ستدٙ سكدل   دٙ زضدد٘     ااتش  يوممل٘ ا٤ظٍط ّّاقل زضاغتُ 
ِ ّتْىل كجري٭ ٙ مكط ّغريٍو ميَو ااسكتْضا ً اايوقب بودتومملوت ف ا م

دومملد٘   كْىُ أغتوش ااتفػري ّ  ْو ااقطآٌ بك ٔد٘ ااقدطآٌ ااكدطٓه   
ا٤ظٍط ّأؾطا   دٙ كدجري مدً ااطغدو٢ت ّ يدسٚ قدْض مدً        

 .و2009ُ ار فٙ  وو تْفٙ ضمح.بملهَو
 :( ااؿٔذ إبطأٍه ؾشوت٘ خطّا4)
٘ سفل   ٙ ااؿٔذ بطّآ    ٌ سفغ ااقطآ

ثه بسأ زضاغتُ بو٤ظٍط ااؿطٓف ستدٙ  
اىتَٙ مً زضاغ٘ ادتوممل٘ ّ دل إموم٭دو   

ثه  هْا  ّخطّٔب٭و ّمسضغ٭و بو٤ّقوا 
 ٚ ٌ ا٤ؾطا بطغّبو ٗ مػذس ااػ طو مبقطأ

كغريِ أىُ بسأ سٔوتدُ مدع    ّٙقس أخربى
ّاكيَدو     ٙ ٓس ااؿٔذ  دْاز   ااقطآٌ

  ٌ ّااط وٓد٘   فرتٗ  وبطٗ كيػدوٜه ااطعتدو
٢ّ ٓعال ُكَتوا ااؿٔذ    ٙ ٓس ااؿٔذ ادتنلااكوم ٘ ّاذتفغ كوٌ 

 سفعُ ار تملوىل ّىفع بُ.إبطأٍه ٓيّبع دفع٘ ااقطآٌ ااكطٓه 
 لثٛز ا ١ٌٚاء:

تطابَو ارتوىك٘ ٍٙ ااسٓي٘ ااْسٔسٗ فٙ مكط ااتٙ ٓطٔب  تملس مسٓي٘
 ٛ ً قّبْض ا٤ّأو ً ٢١ٍبأكرب  سز م أّ ٤كجطٍه أىّبوٛ ٛ ّاكل ّاسس م
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ً ااْقْا   َٔو  ٤ٌ ميَه مً ٢ ٓيػب إىل ااكطاموت بواّبشح ميك
٢ّ تعال قّبْضٍه تػنٙ بأمسوٛ ّميَه مً كطاموتُ قس ؾٍْست  

كجري ميَه ّميَه مً كوٌ مً اامل نوٛ ّمديَه مدً كدوٌ ْٓقدف     
أّ  اكتب ااتوضٓذ قربِ ّاكً مل ىط اُ أثط٭ بواْظٓط ّميَه مً شكطت

 ٌ ٙ ّااؿٔذ زتس ااسًٓ ا٤قكطاٜٙبئو ٙ اذتٔػْب  كو٨موو ااملومل ااف ك
ٙ ااػطاز أبو سفل ااسمؿقٙ     ً ً غئه ب ٙ ب    ً ّااؿٔذ  نط ب

،ّاكدً ا٤مدط فدٙ    ّغريٍه كدجري  ا٤قل ارتوىكٙ ااْاس ااؿتْىل 
ٛ ّغريٍه عت ٛ ا٤ّأو ً توضٓذ ٢١ٍ ٘ فٙ ااّبٔوٌ ااّبشح   توز إىل قش

ً ضتوّل أٌ طتته ٍصا ااكتوا فٙ  ذل خّْف ٌ ّضت و ّطْل فٙ ااعمو
ٌ  مً ٛ ا٤دل ّامل  أ فٙ ْٓو طتطز كتوبو فُٔ ااّبٔوٌ  يوعتل مْ س اىتَو

ٛ ضمحَه ار ٛ ا٤ّأو ٢١ٍ ً ّأؼ ممليٙ ااّبشح  ً غريتَه أىيو   
و مً ىقسؽ ااقّبْض أّ ىط ب مً ا٤مْات بل ااقكس ٍْ  سو ااص

 دوٍل أّ متمليت فٙ غريٗ ٢١ٍٛ فإىَه قس أفهدْا إىل مدو قدسمْا   
   ْ اهلن٘ ّمًغريٗ ااكوذتل  مً ىأخصّأٓهو ٍْ توضٓذ مفقْز ّ

 ٗ ٗ ّاافهوٜل ّ  ْ اهلن٘  ا٤غْٗ غٔس ااطغ لغري كنو فملل ّااقسّ
  .ااكوذتٌْ قّبل ٍصِ ا٤ٓوو ااتٙ ىطدْا مً ار فَٔو سػً ارتتوو 

 ح اٌةأىح :عائالخ ِد٠ِٕٓ 
ٛ٭   ٙ طت ،ىعطك فٙ شقو  ّؾْاض  مسٓي٘ ارتوىك٘ إشا طوا ٚ أمسو

ً احملول ّغريٍو ٓقْل مج٣  طوضٗ أ٢ّز كصا  أّ بقوا٘ أ٢ّز ،كجري م
فكجري مً أٍل ااسٓي٘ ٓطدع إىل أقْل ّادُ  وٜ د٘ ٍدْ فَٔدو     ،كصا 

ميَو مً ،ّتطدع أقْل كجري مً ااملو٣ٜت إىل ب٣ز أخطٚ ،مػ١ل
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ّميَه مدً أقد ُ ااؿدوو     39عٓطٗ ااملطبٔ٘ كملوٜ ٘ أبْ ؾيبأق ُ ادت
٘ ااؿتْىل ّميَه مً أق ُ اارتك ّمً دوٛ مً قملٔس مكط   40كملوٜ 

َْ ٖ ّك ّمديَه مدً ددوٛ مدع اافدتح      ، 41ٌ  وٜ ٘ ٍيو كملوٜ ٘ خهدط
ّمً أؾَط ٍصِ ااملو٣ٜت غري مو غدّب  شكدطِ  وٜ د٘    ، 42ا٨غ٣مٕ

٘ اا ّبوٌ ،مفتوح  ،ّااقكّبٙ ّااقونٙ ّااملطوض فْزٗ ّااؿٔنّّٙ وٜ 
ّاذتذوض ، ّااملْيف ، ّأبْ قّب ْ، ّاايقٔـ ،  ّادتنل ّارتٔوط، ّدرب

ٖ ، ّخطّا ، ٍّيسٖ ، ّأبْ ؾيب ، ّفْزٗ ، ّااقططٖ ،  ّاهليساّ
ّغريٍو كجري عتتوز إىل دح ّا٤ؾطو ، ّااطيوىٕ، ّبوط٘،  ّقطب ،

ٚ أىيو ، لطْٓ ٙ أقْل ااملو٣ٜت ىط ضتتوز إىل  ّإشا أضزاىو ااْقْا   
ٍّصا اُ دح آخط إٌ ؾدوٛ ار ّاكدً أؾدري إىل أٌ     ٘مطادع مْثق

ٗ ااملو٣ٜت بَو فقس ننت كجريا مً ااغطبوٛ مً أٍل  ٘ ضغه كجط ااسٓي
ّإقوم٘  سز ، و 1992أكتْبط  مسٌ مكط مجٔملو ّخبوق٘ بملس ظاعال

 ،مً اادٔنوت ثه  سز مً مػوكً إْٓاٛ ااتهطضًٓ مدً ااعادعال  
ٚ ٍوٜ ٘ ااملسز ّأكجط  فوغتقط ادتنٔع ً أخط ٘ مػوك ثه أىؿأت اذتكْم

مً غكً فَٔو مً غري أٍل ااسٓي٘ ّأتٙ إأَو كجري مدً ستوفعدوت   
ّمً أدل ٍصا ، ػكً ّكل اُ   ٘ مً خ ف قئملُ ٍصاأخطٚ ا 

مً أٍل ااسٓي٘ ّخوق٘ مً ااؿدّبوا ا٤مدط    فٝ٘ ق ٔ ٘اخت ط   ٙ 
ط اغده ااسٓيد٘   ّأخصّا ٓطززٌّ أقْا٢  ً ااملٔب ّارتْا مً شك

٘ ٍصِ ً أٍل ااسٓي٘ ً أؼ ِمّأقل ٍصا ااك٣و ٓطدع إىل م٪ ،ااملطٓق
                                                

 أفجو٦ٝ ث٢نا أؽل إْجبه ى٦ إقبئٖخ ٣ٙق٠ تب١ل ٜٙ كاه إٚؾي٤ؽبد إٚىو٩خ - 34
 ؽىٖذ ف٦ٖ ١نا ى٦ ٙقغ٤ط ٜٙ كاه إٞشو ٩لٓ أٛ إقبئٖخ أص٢ٖب إشبٗ ص٘ ٙشز٤ٓ ص٘ إقبْٝخ - 40
 ١ٞبُ ّزبة ٩نّو أصٔ إقبئٖخ ٩٣وعـ َٝج٢ب إ٦ٕ إقجبً ف٘ إٞج٦ ص٦ٖ اهلل فٖ٪٠ ٣ٍٖ٘ - 41
 ٦ٞ فٜ ١نا ّض٪و ٜٙ أىواك ثقض إقبئالد ٣ٙق٢٘ إٚىبكه ٦ْٕٞ٣ ٕ٘ أٍو فٖ٪٢ب ٢ٞٙ٘ؽلص - 42
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٫ّ  ُ ُ ّٓكأى ُ أمط ٍوو ٓؿغ  ْ قوقط اايعط أؼ اسٓ ٍ ً اس فٙ مكوٌ ّم
ت ااسٓي٘ ّّنملتُ فٙ سذطٍو بل ااسٓي٘ ٍٙ ااسٓي٘ ّمدً  ٛثه دو

ٌ ٓطسل  يَو فقس ؾطا ار مكط بإموكً كجريٗ  ف ٔصٍب ّار أضاز أ
      ااػتملوٌ   ٙ مو ٓكفٌْ.

 دج تّد٠ٕح اٌةأىح لد٠ّا:ّْشةص١ح اٌُع
و ؾدكٔ٘ مو ٓػنٙ بملنسٗ ااقطٓد٘ اادصٚ   قسمي٭ ميص أٌ  طفت مكط

و ٓكدٌْ مدً   ل إأُ كجري مً ا٤مْض ارتوق٘ بأٍل قطٓتُ ّزاٜن٭١ّٓ
ٌ ّأقشوا ا٤م٣ك فقس ُق ل ّمَجو ٍصا مبسٓي٘ ارتوىك٘ قسمي٭ ض٪طِِا٤ ٔو

 .ٍّهمً  وٜ ٘ ّاسسٗ  مً ااؿدكٔوتشاك  سز 
فقدس   :تقطّٓب٭وو 1932ااػٔس/سفيٙ بك أبْ ؾيب ااتْفٙ غي٘ (1)

ثه أقّبح  (و1936)ت إمسو ٔلبً ّٓ٘ مً اا ك ف١ازوأخص ااّبك
ّتعّز مً  وٜ ٘ مفتوح  أّل  نسٗ اقطٓ٘ ارتوىك٘ فٙ شاك ااْقت

 ،ْٓغدف سفيدٙ  أبدْ ؾديب      ااْسٔدس  بورتوىك٘ ّأصتب ميَو ّاسِ
 ىٙ بَصا أكجط مً ّاسس مً ااملوٜ ٘ أخرب

ااتدْفٙ غدي٘    (ّاسِ ااػٔس/ْٓغف سفيٙ ْٓغدف أبدْ ؾديب   2)
  .ٍّْ ااملنسٗ ااجوىٙ ا دوىك٘ و1947

ْ ؾيب3) ٙ ْٓغف أب و ،كوٌ 1937ااتْفٙ غي٘  (ااػٔس/ستنس سفي
ٍصا ااطدل ٍْ آخط مً  ل  نسٗ بَصِ ااسٓي٘ ّبملدسٍو ت٣ؾدت   

ؾدكٔ٘ ااملنسٗ ّمل ّٓب  ميَو إ٢  ا٤مْض ّاتػملت ااساٜطٗ ّاىسثطت
ٗ بوقٔ٭ ٚ ٢ّٓعال زّاض ااملنس و ّٓقوو فُٔ كجري مً ميوغّبوت  وٜ ٘ شكط

   بورتوىك٘. أبْ ؾيب
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 1112َ٘ـ8341ِد٠ٕح اٌةأىح 
ٌ ااقوٍطٗ ااكربٚ ٚ مس ً إسس ٗ م ٘ كّبري ٌ مسٓي ٘ ا٦ ٘ ارتوىك تّب غ  مسٓي

ّٓب غ ّ كٔ ْمرت مطبع  (186، 3)ٍٙ ّااقطٚ ااتوبمل٘ هلو مػوستَو 
مدً ا٨ىدوخ    ّ( 34249) سز غدكوىَو )اذتهدط( مدً اادصكْض     

٢ّٓعال  (65844و ) 2009 وو  إشا إمجوىل  سز غكوىُ (31595)
ّٓتّبع هلو  سزا مً ااقطٚ )ااطٓف( ٍّٙ  ااملسز ٓعزاز ْٓمو بملس ْٓو،

 :كواتوىل
 (70845قطٓ٘ أبْ ظ ّبل  سز غكوىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ) (1)
 (26418ىُ مً ااصكْض ّا٨ىوخ)كفط ّبٔوٌ  سز غكو(2)
 ( 95576ااق ر  سز غكوىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ) (3)
ً ااصكْض ْٓأْ)ااط23 (4)  (9594) ّا٨ىوخز ادتسٓسٗ(  سز غكوىَو م
 (50193 طا ااملٔوٓسٗ  سز غكوىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ) (5)
 (4542اايؿٔ٘  سز غكوىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ)(6)
 (25880ىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ)غطٓوقْؽ  سز غكو (7)
 (19981 طا اامل ٔقوت  سز غكوىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ) (8)
 (56722ادتّبل ا٤قفط سز غكوىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ) (9)
معض دد٘ ادتّبددل ا٤قددفط  ددسز غددكوىَو مددً ااددصكْض         (10)

 (2914ّا٨ىوخ)
 (9864اايوٓل  سز غكوىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ)(11)
 (18232غكوىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ) كفط محعٗ  سز(12)
 (17153غيسّٗ  سز غكوىَو مً ااصكْض ّا٨ىوخ) (13)
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    ٘  ٍّيوك مسٌ أخطٚ كوىت تملس مً ااقدطٚ ااتوبملد٘ اسٓيد٘ ارتوىكد
  مجل مسٓي٘ ارتكْم ّاكيَو حتْات إىل مطاكع مػتق ٘ 
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 و2009 ااْدْزٗ مبسٓي٘ ارتوىك٘ ااقسمي٘بو٤سٔوٛ قْض اّبملض اايوظل 
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 قْضٗ ايقط٘ ؾطط٘ ارتوىك٘ ااقسمي٘ 

 أ٢ّز ااطْخٕ ااقكيب  ٘ملوٜ اٍّْ ا٦ٌ ميعل 
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 بو٤سٔوٛ ااؿملّبٔ٘  و2009نْاسٙ مسٓي٘ ارتوىك٘ اّبملض  قْضٗ

 
 
 
 
 
 

  
ط٘ ارتوىك٘ ٍّْ عتتفغ بؿك ُ إسسٚ أكؿوك مطاقّب٘ ااقطوضات مبش

 صت ٔعٌ اغػُ ا٨ميص أ
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 اخصت يف ااكّبوح ااّبوكطاّبملض اايوط  ٗ قْض
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 ياملبحث الثان

 حول

 السلطان األشرف برسباىجد مس

 م8441هـ  148
 

 وٕقع وطحد الطمطاُ األغسف كىا ِٕ ودُٔ فى كتب      -1

      اآلثاز

الطمطاُ اآلوس ببٍاء ِرا املطحد-1

ضبب بٍاء الطمطاُ املطحد فى ِرا املكاُ-9

ٍاء ِرا املطحد ٔومحكاتْتازٖخ ب-0

أٔه وَ ألكى خطبة فى املطحد-6

العاومُٕ بّرا املطحد فى عّد الطمطاُ-5

العاومُٕ ببعض األواكَ باملطحد-9

بعض العمىاء الرَٖ عىمٕا بّرا املطحد كىا ٔزد باملصادز -8

احلدٖثة

ٔصف كاون لعىازة املطحد:-7

ٔصف وفصن لعىازة املطحد-24

بب إِىاه عىاه ٔوٍّدضى الرتوٗيبعض وا حن بْ بط-22
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 مً ارتوضز قّبل أٌ عتوط بواّبوىٙااػ طوٌ ا٤ؾطا بطغّبوٚ اػذس قْضٗ 
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 اا١شىل ّ٘زَك ااػذس مً ااساخل بملض دْاىب قْضٗ ٓعَط فَٔو
 و2010سسٓجو  َوأخصت
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 صٛزج ذرواز٠ح خٍف١ح ٌٍّعجد ٠ظٙس تٙا أٚالدٞ)٠ّٕٝ ٚآ٠ح(
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 :اْ ا شسم تسظثاِٜعجد اٌعٍط

ّاذتد  أىدُ مػدذس    ، بطغّبوٚ بورتوىك٘ ا٤ؾطاااػ طوٌ   مػذس
أسس ااػودس ااملعٔن٘ فٙ فً ااملندوضٗ ااتدٙ    ّغّبٔل ّكَتوا، ٍّْ

٢ٓملطا قسضٍو إ٢ مً كوٌ اُ بو  طْٓل فٙ فً اهليسغ٘ ااملنوضٓ٘ 
ٍّصا ٓعَط ىل مً كجطٗ ّضّز ااكجري مً أغوتصٗ ااملنوض ا٤دوىدب  

٘ ا٦ثوضااصًٓ ٓفسٌّ إىل ااػذس ّااملطا ّ ٘ ّك ٔ ٘ اهليسغ ط٣ا ك ٔ
ٙ مساض أٓوو ااؿَط ، كنو أٌ ااػذس اُ ضٓح طٔب عتؼ بَو كل    

 ......مً زخل ّاْ مل ٓكل فٙ ٍصا ااػذس 

دتي٘ سفغ ا٦ثوض فٙ ٍصِ ا٤ٓوو ميص  بوغه ٌّْا٥غف قوو ااملوم 
ً ااملومل هلصا ااو 1998 وو  ّقس أؾوض بملض  ػذستقطّٓب٭و بتغري كجري م

ٗ ا٦ثوض إىل بملض ااتفطٓط فٙ اارتمٔه قّبل ٍصا اارتمٔه ا٤خري  أغوتص
ُ )ااسأل ااْدع ٤ٍه  ٙ كتوب ٙ ف ْ اذتنس ستنْز فطغ  مجل ااسكتْض أب

ٍصا بػّبب  دسو  ّأضٚ أٌ  ٨غ٣مٔ٘ ّااقّبطٔ٘ فٙ ااقوٍطٗ،ا٦ثوض ا
ً بملهَه فٙ مو ُك  ٗا و ف بُ ّ سو مطتملل متدككل أّ تفطٓط م

ً ار مل ٓغفل  ً ٍصا ّأٓهو  ً ااّبؿط ّاك ار ّ سو ّدْز ضقٔب م
ٍتنومَه مبو عتسخ فٙ  نوضٗ ابػّبب دَل كجري مً اايوؽ ّ سو 

ّضغه ٍصا ااتفطٓط فإٌ ااػذس آٓ٘ فدٙ فدً ااملندوضٗ    ٍصا ااػذس 
 ّادتنول.
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     فٝ ورة ا٢شاز:ِدْٚ  ٘ٛ ِٛلع ِعجد اٌعٍطاْ ا شسم وّا

ومع مبسٓي٘ ارتوىك٘ ااتوبمل٘ حملوفع٘ ااق ْٔبٔد٘،ديْا  ادت ٓقع ااػذس
ااسٓي٘ ٓطل   ٙ ؾوض  ادتنَْضٓ٘ مً ادتَد٘ ااغطبٔ٘،ّعتدسِ مدً    

  43)مسضغ٘ غْزٌّ( ٔ٘ ااؿنوأ٘ ااؿطقٔ٘ مسضغ٘ سسٓج٘اايوس

 :اٌعٍطاْ ا٢ِس تثٕاء ٘را اٌّعجد 

ْ  ااسًٓ غٔف ا٤ؾطا اا ك ااػ طوٌ ٖ  اايكدط  أبد  أسدس : بطغدّبو
 ثومً ا٤ضبملوٛ ْٓو يف اا ك ختت   ٙ د ؼ بطقْ ، عوٍطاا مموأك

ً  مخدؼ  غي٘ ، زضدتل بقسض ااعَط قّبل ضبٔع ا٦خط  ؿط  ّ ؿدطٓ
٘  اذتذ٘، شٖ  ؿط ثواح ّتْيف،  44ّمثومنوٜ٘ ٚ  غدي  ضبملدل أّ إسدس

كوٌ اُ فَٔو  ؾَْض ّتػمل٘ غي٘  ؿطٗ غت مستُ فكوىت ّمثومنوٜ٘،
 ضتْ ّغيُ ْٓغف، املعٓعا اا ك ّاسِ بملسِ مً قوو ثه ،غري ّأىّبوٛ

٘  ا٤ّل ضبٔع  ؿط توغعيف خ ع ثه غي٘،  ؿطٗ مخؼ  اثيدتل  غدي
.أؾَط ث٣ث٘ ضتْ مستُ فكوىت ّمثومنوٜ٘، ّأضبملل

ٕ ّااج٣ثٌْ مً م ْك اارتك  ٙ بساٜع ااعٍْض ٍْ ااجوى ً إٓوؽ ف قول ب
ّأ٢ّزٍه بوادسٓوض ااكدطٓ٘ ،ٍّدْ ااجدومً مدً م دْك ادتطاكػد٘        

،بْٓع بواػ طي٘ بملس خ ع اا ك ااكوحل ستنس ّأ٢ّزٍه فٙ ااملسز 
ً ططط ،فٙ ْٓو ا٤ضبملوٛ ثومً ضبٔع ا٦خط مً ت ك ااػي٘، ف  ؼ ّبب

ت   دٙ ضأغدُ    د ؾملوض اا ك مً ااقملس ااصٚ بّبوا ااػ ػ ٘ ،ّمح
                                                

ٜٙ أؽل ّزت ا٫صبه إز٦ ؽىٖذ فٖ٪٢ب ٜٙ ثقض إجبؽضبد ٣ْٕٜ ٜٙ تلح إش٤ً ٕٚقوىخ تئ  - 43

فٜ إَٚغل ص٤هد إىيؾبد ٣ٙب ؽٞٞذ أ٦ٝ ٍأؽزبط اٍ٘ إْزبة ٣ٕ٘ أٍزغـ إؾى٤ٓ ف٦ٖ ١نٟ 

 ىؾخ أفو٥إجبؽضخ أل٢ٝب ٜٙ ٙؾب
 ا٤َُٖٕ  ٕٚقوىخ ك٣ٓ ا٤ُٖٕٚ َٕٖٚو٩ي٥ ٣إمٚبه إقٚو الثٜ ؽغو إقََال٦ٝ- 44
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ااقّب٘ ّااطري ،ّضكب فطؽ اايْب٘ مً غ ه ااقملس ثه غوض ا٤مدطاٛ  
  دٙ   ؼري ،ّد قَسامُ مؿوٗ ،ستٙ ط ع مً بوا غط ااقكط ااكّب

غطٓط اا ك ،ّبوؽ اُ ا٤مطاٛ ا٤ضف ّىْزٚ بومسُ فٙ ااقدوٍطٗ  
ّنر اُ اايوؽ بواس وٛ ،ّزقت اُ ااّبؿوٜط بواق مل٘ ،ّاقب بوا ك 

 :  ّقس قول فُٔ ااقوٜل ا٤ؾطا ،
  ددددول م ٔددددك فددددٙ  أدددددل ضتددددب  غ طوىيو ا٤ؾطا ااطاقٙ إىل ؾطا

ُ اايوؽ قسضف ْا    فٙ ادتْز ّااّبوؽ مي
 

 ٙ ض ددب مػددتملعه ّضٍددب  فددٙ س تدد 
   ٙ   فوذتندددس ر ضا ااملدددوال   ددد

 
  ٢ّٓددد٘ بؿدددطٍو  دددهّّ ا٤ىدددوو طدددطا  

 ّقس ضغٙ مً خٔوو ااملع فٙ كيدف  
 

 مل ٓ ملددد  ااهدددس مدددً   ٔوٜدددُ بطيدددب
 ظثة تٕاء اٌعٍطاْ اٌّعجد فٝ ٘را اٌّىاْ: 

أّضز اا١ضخٌْ ضّآوت  سٓسٗ  ً غّبب إىؿوٛ ااػ طوٌ بطغّبوٚ 
 ، ٌ ِ فٙ ٍصا ااكو مً شاك أٌ ااػ طوٌ بطغّبوٚ  يس إ سازِ اػذس

ً ااّبيوٛ ٌ خول م ٗ قربم ىعل إىل مكو ٗ  افتح دعٓط ً ارتوىقو بواقطا م
 ٘ ِ أٌ ٓملنط  ، ((ارتوىك٘ ))ااػطٓوقْغٔ ِ ار ّظفط بملسّ ّىصض إٌ أسٔو

بَصا ااكوٌ غّب٣ّٔ ّمسضغ٘ ، ّىكطِ ار َّّفٙ بيصضِ ّأىؿدأ ٍدصا   
يْاضِ مسضغ٘ ّمقملس٭ا ّسْندو   ااػذس ّأذت  بُ غّب٣ّٔ كنو أىؿأ

 اؿطا ااسّاا.
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ٚ خطز فٙ ضس ٘ قٔس  ٌ بطغّبو ٚ تقْل أٌ ااػ طو ٘ أخط ٍّيوك ضّآ
ً ٍصا ااطف أٌ ّٓبيٙ فٙ  ُ ،ّىصض إٌ صتو م مطف خ٣هلو مطن٭و أٍ ك

 .45ر ّمت اُ شاك بوافملل ٍصا ااكوٌ مػذس٭ا
 فٙ توضٓذ ا٨غشوقٙ أٌ اا ك ا٤ؾطا بطغّبوٚ او غوفط إىلّّضز 

آمس غي٘ اثيل ّث٣ثل ّمثومنوٜ٘ ىعل بورتوىقوٗ ااػطٓوقْغٔ٘ مبكدوٌ  
خول مً ااّبيوٛ فيصض ىصضا إٌ أسٔوِ ار ّظفط بملسِّ ّضددع غدواو   
ٌ فٙ ٍصا ااكوٌ غّب٣ٔ ّمسضغ٘ ف نو ظفط بملسِّ ّقتل م ك  أملنط

و آمس ّاغتأقل أمْااُ ّضدع أّفٙ بيصضِ ّأىؿأ بَصا ااْنع دوممل٭
ّقٔل مبشدطاا   اا ٌْ يْاضِ غّب٣ٔ و أضنُ بواطخووو مفطّؾ٭ عٔن٭

ً ؾملط ااييب  ٙ ممليٙ شاك ×ادتومع ااصكْض تػع ؾملطات م قول  ّف
  . ااؿو ط

 ا٤ؾددطا ااػدد طوٌ  نددط دومملددو   
 

 بورتوىقدددددددوٗ اريحتددددددده بيْابدددددددُ   
  ّأتددددٙ بآثددددوض ااددددييب ستنددددس     

 
 ؾدددددملطاتُ قٔدددددل فدددددٙ ستطابدددددُ    

  ً   ّأمومددددُ بددددل ااربٓدددد٘ عتػدددد
 

  ع ااؿدددَْز بّبوبدددُّكدددصا ااقهدددوٗ مددد 
 ذاز٠خ تٕاء ٘را اٌّعجد ٍِٚحماذٗ: 

ٌ ااّبسأ فٙ إىؿوٛ ٍصا ااػذس ادتومع ّم شقوتُ غي٘  ٍذطٓ٘ 831كو
ُ  ؿط غيْات كوم ٘ ،شكط اا١ضر ااقطٓعٚ فٙ كتوبُ  ّظل ااملنل فٔ

( أٌ  نددوضٗ ٍدصا ااػدذس  كن ددت   ااػد ْك املطفد٘ زّل اا دْك   )

                                                
ٜٙ أؽل ّزت ا٫صبه إز٦ ؽىٖذ فٖ٪٢ب ٜٙ ثقض إجبؽضبد ٣ْٕٜ ٜٙ تلح إش٤ً ٕٚقوىؤخ تؤئ    45-

فٜ إَٚغل ص٤هد إىيؾبد ٣ٙب ؽٞٞذ أ٦ٝ ٍأؽزبط اٍ٘ إْزبة ٣ٕ٘ أٍزغـ إؾى٤ٓ ف٦ٖ ١نٟ 

 ٙؾبىؾخ أفو٥إجبؽضخ أل٢ٝب ٜٙ 
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 ك ْات ارتنؼ ّخطّٔب٭دو  ٍذطٓ٘ ّضتب فُٔ ااػ طوٌ إموم٭و ا841
 ّقَطاٛ ٓتيوّبٌْ فٙ مكوسف.

ً سذط ااملػق٣ىٙ  توضغتو  ،(فٙ كتوا إىّبوٛ ااغنط) ّأّضز اا١ضر اب
 تٍذطٓ٘ فدٙ مجدوزٚ ا٤ّىل كن د   828مغوٓط٭ا هلصا فصكط أىُ غي٘ 

مسضغ٘ااػ طوٌ ااتٙ أىؿأٍو يْاض ارتوىقوٗ ااػطٓ قْغٔ٘ اايوقطٓ٘ 
٘ ،ّٓمل   ا ٙ ستق  ٍصا اادطْط ّقطض فَٔو ؾٔذ ّقْفٔ اسكتْض سّبؿ

(( خبط ااّبقو ٙ أٚ ارتوىك٘أٌ ابً سذط كتب أموو ٍصِ ااملّبوضٗ ))
ٌ ٍصا ااكوٌ  ّقس ىكت سذ٘ ّقف  أٍد. ّأؼ مسضغ٘ امػذسّأ

ااػ طوٌ بطغّبوٚ   ٙ أٌ ٍصا ااكوٌ مػذس٭ا دوممل٭و ّأط     ٔدُ  
ً بػطٓوقْؽ)) ْا ، )فأموادتومع ااْقّتصكط اذتذ٘ ((ادتومع ااكوٜ

ّقفُ دومملدو مػدذسا ر تقدوو فٔدُ      فإٌ م٢ْىو ااػ طوٌ ااْاقف،
ٙ ااملّبوزات ّأشٌ ا نػ نل فٙ ااسخْل     ُ ااك ْات ّٓملتكف فٔ

 .فُٔ ّااك٣ٗ 
 أٚي ِٓ أٌمٝ خطثح فٝ اٌّعجد:

بساٜع ااعٍْض ّزخ ت غي٘ اسسٚ ّث٣ثل  كتوبُ قول بً إٓوؽ فٙ
بملنوضٗ مسضغدتُ فدٙ    ّمثومنوٜ٘ فَٔو ابتسأ ااػ طوٌ اا ك ا٤ؾطا

خوىقوٗ غطٓوقْؽ ّقس تيوٍٙ فٙ ضخومَو ّظخوضفَو ثه  نل فَٔو 
خطّب٘ ّمل ٓملنل مج َو فٙ شاك ااكوٌ ّكوٌ أّل مً خطدب فَٔدو   
ااؿٔذ  ّبس ااطسٔه اذتنْٚ ااْا غ ّقس قطضِ ااػ طوٌ فٙ ارتطوب٘ 

  ؾطفٔ٘ ااتٙ  يس غْ  ااْضقل أن٭و.بل كوٌ خطّٔب٭و فٙ ا٤
 اٌّعجد فٝ عٙد اٌعٍطاْ:اٌعاٍِْٛ تٙرا 

ٌ بَصا ااػذس ادتومع  سز٭ا مً أضبوا ااْظوٜف   .ميَه  ل ااػ طو
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  .ؾَطٓو غّبملنوٜ٘ زضٍهاايقْز مً ارتطٔب ّٓكطا اُ (1)
 .أاف زضٍه ؾَطٓومً اايقْز ا٨موو ّٓكطا اُ  (2)
موٜتدو  مً اايقْز اُ ّٓكطا ااقوضٟ فٙ ااكشف ْٓو ادتنمل٘ (3)

 .ؾَطٓ٭و زضٍه
 ؾَطٓو. ث جنوٜ٘ زضٍه ّٓكطا اُ مً اايقْز طقٙاِا(4) 
٘ فطاؾل(5)  و.أاف ّموٜتو زضٍه ؾَطٓ٭ ٓكطا هله مً اايقْز أضبمل
 ؾَطٓ٭و.غتنوٜ٘ زضٍه ٓكطا هلنو مً اايقْز  قٔنل اثيوٌ(6)
 ؿطٗ مً ااقَطاٛ ٓتيوّبٌْ ااقطاٛٗ بواػذس ّف  بطىومر ْٓمٙ  (7)

ٌ ااػ ٘ مػتنطٗذس  ومط٭ا بصكط ار بكدٔح ٓكْ ّغتته ااقطآٌ فُٔ  ف
 . مطتوٌ ّٓكطا هله أضبمل٘ آ٢ا زضٍه ؾَطٓو ْٓمٔ٭و

  ؾَطٓ٭و هموٜتو زضٍّٓكطا اُ مً اايقْز خوزو ااكوسف  (8)
 همخػنوٜ٘ زضٍمً اايقْز  ٓكطا هلنو كوتب ااغّٔب٘ ّااعم٣تٙ(9)

 ؾَطٓ٭و
  ؾَطٓ٭و. موٜتوٌ ّمخػٌْ زضٍهٓكطا اُ ااّبْاا (10)
 ؾَطٓ٭و. ه٭أضبملنوٜ٘ زضٍ ٓكطا اُ ٔ٘غْا  ااػوق(11)

ٌ ا ن١شىل ضٜٔػ٭و مً أٍل ارتري ّااسٓوى٘ اُ مملطف٘  ً ااػ طو كنو  َٔ
بأّقوت ااك ْات ٓكطا اُ كل ؾَط مً ؾَْض ا٤ٍ د٘ ث جنوٜد٘   
زضٍه   ٙ أٌ ٓقْو بفملل مدو ددطت ااملدوزٗ بفمل دُ   دٙ ااْددُ       

 ااؿط ٙ.
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 اٌعاٍِْٛ تثعض ا ِاوٓ تاٌّعجد :

 
  : ثسإٌّ (1)

ّقف ااػ طوٌ ) ، ىكُفٙ اذتذ٘ ااؿط ٔ٘ ا ػ طوٌ ا٤ؾطاّضز 
ً ّفملل مو دطت   ُٔ ااملوزٗ فٙ مجل  ٘ ّااملٔسٓ ا نيرب خطّٔبو ا ذنمل

س ندٙ ااجدوىٙ    46سز فٙ  َس ارتسْٓٚ اذتدوز  ّبدوؽ  ّقس د٫ شاك
 .ٍد1330غي٘

 :اٌدوح اٌرٝ أِاَ إٌّثساٌّحٌّٛح عٍٝ ظرح أعّدج ِٓ اٌسخاَ( 2)
قف هلو ااػ طوٌ  سزا مً اا١شىل ا٧شاٌ فٙ ّّ،)ّضز فٙ اذتذ٘ 

 ْٓو ادتنملُ ّااتكّبري ّااتَ ٔل ّفملل مو دطت ااملوزٗ بفمل ُ.
 :ذٔحأاٌّ(3)

ٌ ااؿطّ  ٗ ا٧شا ٘ ااصكْض ٘ )ّّقف ااٝصى ااك٣ٗ   ٙ  ّضز فٙ اذتذ
ّااتػّبٔح ّااتَ ٔل ّااتكّبري فٙ كل أ ٘ ّفدٙ ااج دح     × اايّبٙ 

فٙ أٓوو ا٤ ٔدوز ّز دوٛ ا ْاقدف ّفملدل     ا٤خري مً اا ٔل ّتكّبري 
ّقس تملل هلدصِ ااٝصىد٘ غدت٘ مدً     مودطت  وزتَه بفمل ُ فٙ شاك.

تصكط اذتذ٘ ااؿدط ٔ٘ ا ػد طوٌ ا٤ؾدطا     اا١شىل ا ملنل   َٔو،
ػت٘ ىفط مً أٍل ارتري ّااسٓوىد٘ سػدوٌ ا٤قدْات مدً     ٓكطا ا

٘ زضٍه اكل ىفط  ٌ موٜ ً ااؿَْض أاف زضٍه ّمثو ااف ْؽ كل ؾَط م
ٌ ااؿطّ  فٙ أّقوت ااك ْات ث٣ ٌ ٓمل يْا بو٤شا ٙ أ ٘ زضٍه    مثوٜ

ٙ ٓقطضٍو اايوظط اُ ّفملل مودطت ااملوزٗ بُ  ُ اات ٙ ىْبت ارتنؼ كل ف

                                                
ْٙز٤ة فٖؤ٦ ٣اعؤخ إٚٞجؤو ٙؤٜ أفٖؤ٦ عؤلكد ٕغٞؤخ ؽيؤؼ ا٫صؤبه ١ؤنا إٚٞجؤو إٚجؤبهُ ىؤ٦ ف٢ؤل                - 46

 ١ 1331فل٥٤٩ ٙىو إٚقؾ٘ إؾبط فجبً ؽ٦ٖٚ إضب٦ٝ أكاٗ اهلل أ٩ب٠ٙ ٍٞخ 
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كّبري فدٙ أٓدوو   ٓ ّ  تػّبٔح ّتَ ٔل ّق٣ٗ ّغ٣و   ٙ اايّبٙمً 
 .بُ ااملوزٗا٤ ٔوز ّز وٛ ا ْاقف ّفملل مودطت 
ٛ اا١شىل ضٜٔ ٘ أٌ هل٢١ ؼ ،ٓكطا اطدل مً أٍل كنو شكطت اذتذ

٘ بأّقوت ااك ْات فٙ كل ؾَط مً ااؿَْض  ُ مملطف ٘ ا ارتري ّااسٓوى
ا٤ٍ ٘ ث جنوٓ٘ زضٍه ىكفَو موٓ٘ ف ْغو ّمخػٌْ زضٍنو   دٙ أٌ  
ٙ أٓوو ادتنمل٘ ّااملٔسًٓ  ٌ ضٜٔؼ اا١شىل مطقّبو بودتومع ااصكْض ف ٓكْ

 ،ّفملل مو دطت ااملوزٗ بفمل ُ   ٙ ااْدُ ااؿط ٙ. 
 : اٌعث١ً(4)

ٙ ا نػذس مكتْا   َٔو  ٙ ميل ااّبوا ااطٜٔػ    ٘ ٘ ااْاقمل ْ ااغطف ٍّ
ا٦ٌ ااكتّب٘ ّْٓدس بَو فٍْ٘ قَطٓر كوٌ مي٥ بواوٛ ا تػّبٔل ٍّْ 

ً أىْا  ااػّبٔل شات ااؿّبوكل، ٙ اؾرتط ّقف  م ّقس تملل اُ معم٣ت
 ااػ طوٌ أٌ ٓكٌْ مً أٍل ارتربٗ ّااسٓوى٘ ّااملف٘ .

ً ااؿَ  ُ كل ؾَط م ٙ أٌ ٓتْىل ىقل ٓكطا ا ٘ زضٍه    ْض مخؼ موٜ
ً أٓوو اافطط  ٙ كل ْٓو م ُ ف ُ ّتػّبٔ  ً ااكَطٓر ا ػّبٔل ّتيقٔت ٛ م ااو
٘ مً ؾَط ضمهوٌ مً كل غي٘   ٙ ااملوزٗ ّمػح ااػّبٔل  ّكل أ 

 ّغػل أّاىُٔ.
وّما ٚزد تاٌّصمادز   تعض اٌعٍّاء اٌر٠ٓ عٍّٛا تٙمرا اٌّعمجد   

 اٌحد٠صح:
كيسضٚ ااػطٓوقْغٙ ارتوىكٙ ااؿٔذ عتٙ بً   ٙ ااتوز ااػ* 

  )إموو(
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 :ٚصف واًِ ٌعّازج اٌّعجد
ٖ ّقف كومل املنوضٗ ااساخل  ٌ بطغّبو ٘ ا ػ طو ٘ ااؿط ٔ ّضز بوذتذ
٘ ااسٍ ٔع ااّبسأ بصكطِ إىل بوا ٓسخل ميُ  ً بقٔ مبو ىكُ: )) ٓتْقل م
ِ ااؿتنل   ٙ أضبمل٘ أّآًّ متقوب ٘ مػقف٘  إىل ادتومع ااْ ْز بصكط

 ٘ بواّب٣ط بقيوطط مملقْزٗ بوذتذط اايل اايشٔت ستنْا٘ ىقٔو مفطّؾ
  ٙ  نس ضخومو ّقْاىو ّأكتوا مّبئ٘ بدوذتذط اافدل اايشٔدت    
ٓؿتنل ا٨ْٓاٌ ااقّب ٕ   ٙ ث٣خ بْاٜك ّستطاا ٓكتيفُ  نْزاٌ 
ضخومٔوٌ يوىب  ً ميل ااك ٕ بوحملطاا ميرب خؿّبو ٓقوب دُ تكد٘   

 بو٤ّآًّ ا٤ضبمل٘ )زك٘( ستنْا٘   ٙ غت٘  نس ضخومو ا ن١شىٔل
ٌ ؾّبوكو سسٓسا بطْاب  خؿّبو بو٨ْٓاٌ ااقّب ٕ  ٘ ّ ؿطّ ٗ أضبمل ااصكْض
تطبٔملد٘ مفطّؾد٘ بواطخدوو هلدو مدسّضات مسدوقٕ أضبدع ّّاسدسٗ         

ّبدوقٕ أضف ادتدومع اادصكْض خد٣ ا٤ّآّدً       (SiC))مطغٔ ٔ٘( 
ٌ ااقّب ٕ أٓهو ّظضٗ ضخومو  ٌ ّبو٨ْٓا ٗ مفطّف بواطخوو اا ْ ااصكْض

 ّبوحملطاا قسض مطخه بواطخوو اا ٌْ.زاٜطٗ 
 ٚصف ِفصً ٌعّازج اٌّعجد:

ُ مً  مً  وتبملض ااكتب ارتوق٘ بّبملض ااّبوسجٍصا ااْقف أخصت
  ُٔ بتْدُٔ مدً   تط ّب٘ ك ٔ٘ ا٦ثوض دوممل٘ ااقوٍطٗ ّااصٚ سك 

كط امسُ ّاكيٙ سك ت فقط   ٙ قْض تصااسكتْض اادتل  ّمل أ
ْاٌ )ددومع ااػد طوٌ   ااْض  ااسٌّ بَو ٍدصا ااْقدف حتدت  يد    

 ا٤ؾطا بورتوىك٘(
 بسٌّ :ضقه ا٤ثط
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 و1431:1437 -ٍد835:841  :ذددااتوضٓ
 ،ٓطدع إىل مكوزض ااسضغ٘ ا٤ؾطفٔ٘

 ،35:14اذتذ٘ ااؿط ٔ٘ ا ػ طوٌ بطغّبوٚ م 
و حتدت  1895و،1894ّكطغوت دتي٘ سفغ ا٦ثوض ااملطبٔ٘ اػدي٘  

  يْاٌ 

Rapport Sur La Mosquee Du Sultan Barsbai 
Du Village De Khanka, pp.151:155  

Ibid, pp.22:24, pls. 1:4  

 :عّازج اٌجاِع (8)
٘ مطبمل٘ ً مػوس ٌ ادتومع م و ّٓتْغطَو 38.40، طْل ن ملَو ٓتكْ

عتٔط بُ اضبع ظ٣ت ّا ذومع أضبع ّادَوت  –سوأو  –مكؿْا 
و ، أٍه ّادَوتدُ ااؿدنوأ٘   10.25مّبئ٘ بوذتذط ااؿَط اضتفو َو 

٘ اا  ، كنو ْٓدس مسخل آخط بواْادَ٘يت بَو ااسخل ااطٜٔػٕااؿطقٔ

ااؿنوأ٘ ااغطبٔ٘ ّمً احملتنل أىُ كوٌ ْٓددس بدوا ثوادح بودتَد٘     
 ادتيْبٔ٘ ااغطبٔ٘.

 :ذٔحأ( ا1ٌّ)

تقع   ٙ ٓػوض ااسخل ااطٜٔػٕ، هلو بسٌ مطبع بُ أضبع مؿدرتفوت  
٘ مطبمل٘ هلو دْاىب مفطغ٘ مً اذتذط ّق ٌ ااطبع بؿطف ٕ ااّبس س ّٓيتَ

٘ بتذسٓس ٍصِ ااٝصى٘   ٙ غطاض مٝصى٘  ٘ سفغ ا٦ثوض ااملطبٔ قومت دتي
ااسضغ٘ ا٨ؾطافٔ٘ ٍّٕ تتكدٌْ سوأدو مدً ثد٣خ طْابد ، ّٓب دغ       

 3مرت ااطوب  ا٤ّل مط  ااػوس٘ ) 23إضتفو َو مً غطح ادتومع 
إىل ؾدكل  ( ّٓتشدْل ااطدوب  ااجدوىٕ    و 7.80( ّاضتفو دُ ) مرت3،
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اجواح ستنْل   دٙ أ ندسٗ مدً    ّا، إغطْاىٕ ست ٙ يفت مهفْض
 .تَٕ ااٝصى٘ بقن٘   ٙ ططاظ ااق ٘، ّتيااطخوو

اٝصى٘ مل ّاذت  أٌ ااتغٔري ااصٖ قومت بُ دتي٘ سفغ ا٦ثوض يف ٍصِ ا
، فواكْض ا٤ضؾٔفٔ٘ اايت ّقد ت إأيدو   ٓكً غ ٔنو   ٙ ا٨ط٣ 

كوىدت هلدو ؾدطفوت    ّىؿطتَو دتي٘ سفغ ا٦ثوض تْندح أٌ ااٝصىد٘   
، قومت بإغتّبساهلو يْاىب سذطٓ٘ ّمفطغد٘ ،  ارتؿب دْاىّبَو مً

بواطدْ  إىل اذتذ٘ ااؿط ٔ٘ ا ػ طوٌ بطغّبوٖ صتس أٌ ٍصِ ااٝصى٘ 
كوىت بؿطفوت هلو زضابعًٓ مً ارتؿب ٍْ اادصٖ ّقدل إأيدو يف    

... ثه ٓتْقل مً بقٔ٘  ))ااملكط اذتسٓح ، تصكط اذتذ٘  ً شاك 
 ((ؿّبّو خططّو مأمْىّٔوااػ ه إىل مٝصى٘ تؿتنل   ٙ ث٣ث٘ أزّاض خ

 : ( اٌٛاجٙاخ اٌةازج١ح4)

٘ ، مّبئ٘ مً اذتذط ااؿَطهلصا ادتومع أضب ، قػنَو ااملنوض إىل ع خوأ
 جتوّٓف ضأغٔ٘ عتْٖ كل جتْٓف ىوفصٗ غف ٔ٘   َٔو مكّبملوت مً

ٌ  سزٍو اذتسٓس ٙ أ    ٘ ٘ ااؿط ٔ ٌ ؾّبوكو  ، ىكت اذتذ ٘ ّ ؿطّ أضبمل
ٗ مغ سسٓسا بطْاب  خؿب ٓمل ٍْو ؾّبوبٔك ٗ بودتل ااملؿ  مملقْز ؿو

ً بواعدوز اا ٌْ ٘ ّكتوبوت خبط ااج ح م ٘ ٍّيسغٔ ، بَو ظخوضا ىّبوتٔ
 بٔيَو  ّبوضٗ ااؿَوزٗ ّااطغوا٘ احملنسٓ٘.

 اٌّدخً اٌسئ١عٟ:(3)

سطم ااملنوض   ٙ أ٢ ٓقطع ؾٔٝو مً ااػدوس٘ ااطبملد٘ ااساخ ٔد٘    
ا ذومع ّشاك ستٙ تّبقٕ ااعد٣ت بدسٌّ  ْاٜد  أّ إىكػدوضات     
ّاتشقٔ  ٍصا ااغطف ، بطظ ااملنوض بكت ٘ ااسخل ااطٜٔػدٕ   دٙ   
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٘ ، ّؾكل ميَو كٔوىو م ٘ ااؿطقٔ ً بملض ااْسسات ااْادَ ػتق٣ّ تهن
 ، مجل ااػّبٔل ّااكتوا ّقو وت خسمٔ٘.ارتريٓ٘

ّٓتكٌْ ااسخل مً سذط غوٜط مً ااطخوو ا٤ب   متْز مً أ ٣ِ 
ّاا٣ظّضز   ٙ بكسض مقطىل بس٢ٓوت كوىت مغطق٘ مبوٛ ااصٍب 

دوىيب اذتذط ااغوٜط مكػ توٌ ، ٓمل ٍْنو ططاظ كتوبد٘ خبدط ااج دح    
ٍد ّٓغ د    دٙ    841اان طكٕ بُ توضٓذ ا٢ىتَوٛ مً ادتومع غي٘ 

ً ارتؿب ااكفح بواربّىع ، غري أق ٔل ،  ٌ م ٘ ااسخل مكطا و فتش
ٖ ، ّقس ىقل  ً غيقط ااطْٓل اايكْض   َٔنو إغه ا٤مري مشؼ ااسٓ

 وا سوأو إىل متشف اافً ا٨غ٣مٕ بواقوٍطٗ.ٍصا ااّب
ىكت اذتذ٘ ااؿدط ٔ٘   دٙ أٌ ادتدومع مؿدتنل   دٙ ّادَدتل       
إسساٍنو قّب ٔ٘ مّبئ٘ بوذتذط اافل اايشٔت ّسذط ااوٛ بَو مػطّب٘ 
أمومَو ّغ ه ؾوض  يف ااططٓد  ٓتْقدل ميدُ ا نػدطّب٘ اادصكْضٗ      

، ٓكتيفدُ  ااتْقل ميَو إىل بوا مطبع بملتّبتل غف ٕ ّ  ُٔ ضخدوو  
 مػطّبتوٌ ميي٘ ّٓػطٗ ، ٓمل ْ شاك ّادَ٘ مطمخ٘ ّؾّبوك ضتوغو.

 (دزواج اٌّدخً:3)

ٗ مطبمل٘ ااػوس٘  ٕ إىل زضكو ٖ ااسخل ااطٜٔػ و ،  ١ٓ3.503.50ز
٘ ، هلو ّظضٗ مً ااطخوو ، ّٓػقفَو غقف خؿيب مً  بكسضٍو مػطّب

 ٖ ٗ بوا ١ٓز ٙ ميل ااسضكو    ، ٘ ٘ سفغ ا٦ثوض ااملطبٔ إىل جتسٓسات دتي
ٗ ااػّبٔل ، ّإإ ٓػوض ااسضكوٗ زٍ ٔع ميكػط طْٓل ، بُ   ٙ  سذط
ميل زاخ ُ معم ٘   ٙ ّادَتَو سذوا مً ارتؿب ارتطط كوىت 
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ٗ اتػّبٔل ااوٛ ٤ضبوا ااْظوٜف ّااك ٔل ، ّمً بقٔ٘ ااسٍ ٔع  مملس
 ىك ٙ إىل قو ٘ مب شقوٗ ّغ ه ْٓقل إىل ااطوب  اامل ْٖ ّااٝصى٘.

  ٙ أىُ : )) ٓسخل مدً ااّبدوا إىل زضكدوٗ    ىكت اذتذ٘ ااؿط ٔ٘ 
مفطّؾ٘ بواطخوو اا ٌْ بَو مػطّب٘ ّخعاى٘ ّبوبوٌ متقوب٣ٌ ٓغ د   
  ٙ كل ميَنو فطزٗ بوا ٓسخل مً أسسٍنو إىل قَطٓر )غّبٔل( 
تؿتنل   ٙ  قس   ِْ مفطّف بواطخوو بُ خطظٗ ضخومدو ّؾدّبوك   

  دٙ  سسٓس يف اذتس ااقّب ٕ ّؾّبوك ثوىٕ يف اذتس ااّبشدطٖ ّٓغ د    
ِ ظّدو بوا مكفح مجٔملُ بوايشوؽ ّااّبوا ااجوىٕ  ااّبوا ااّبسأ بصكط
ٓسخل ميُ إىل زٍ ٔع مفطّف بواطخوو اا ٌْ بُ  ً ٓػطٗ ااساخل 
ؾّبوك مطل   ٙ ااطّا  ااقّب ٕ مً ادتومع ا٦تٕ شكطِ ّ ً ميدل  
ااساخل معم ٘ بْادَ٘ خؿّبّو خططّو مأمْىٔو بَو خطظٗ ضخوو مطكّب٘ 

ااصكْض ظتوّض ااعم ٘ غد ه مملقدْز بدواّب٣ط       ٙ فٍْ٘ ااكَطٓر
ٓكملس ميُ إىل غطف٘ بطغه ضٜٔؼ اا١شىل مط د٘   دٙ ادتدومع ثده     
ٓتْقل مً بقٔ٘ ااػ ه إىل مٔسى٘ تؿتنل   ٙ ث٣ثد٘ أزّاض خؿدّبو   
خططو مأمْىٔو ّٓتْقل مً ااػ ه إىل غطح ادتومع ّظتوّض ااعم ٘ 

ؿتنل   ٙ إْٓاٌ بوا ٓسخل ميُ إىل زٍ ٔع ٓتْقل ميُ إىل قو ٘ ت
٘ ىقٔو مفطّؾو بواّب٣ط ّٓتْقل  ٘ ّمطسوف ّسقْ  مػقف ّزّض قو 
مً ااػ ه ااصٖ بواسٍ ٔع إىل ضّا    دْ ااقو د٘ اادصكْضٗ مبيدوفع     
ّسقْ  مػقف غكيسضٓو مفطّف بواّب٣ط ثه ٓتْقدل مدً بقٔد٘    
ااسٍ ٔع ااّبدسأ بدصكطِ إىل بدوا ٓدسخل ميدُ إىل ادتدومع  ااْ دْز        

 .36:37م((بصكطِ
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 اٌّدخً اٌشّاٌٟ اٌبستٟ :(6)

ٓقع بْغط ااْادَ٘ ااؿنوأ٘ ااغطبٔ٘ ، مّب  بوذتذط ،   ٙ دوىّبٔ٘ 
ٖ ٍصا ااّبوا إىل زتوظ  ِ  قس مساٜ  ، ١ٓز ً أ ٣ ُ م ٌ ، ّٓتْد مكػ تو
 نْزٖ   ٙ دساض ااقّب ٘ ، ٍّْ مدسخل مّبوؾدط بدسٌّ زضكدوٗ ،     

 ١ّٓزٖ إىل زتوظ ميدفض  ً أضنٔ٘ ااع ٘ ااؿنوأ٘ ااغطبٔ٘.
 ( اٌعث١ً :7)

ٓقع بواعآّ٘ ااؿطقٔ٘ مً ااتدطٔط ، ٍّْ مً أىدْا  ااػدّبل شات   
٘ ، بؿّبوكل   َٔنو مكّبملوت مً  ٗ مطبمل ً سذط ٌ م ااؿّبوكل ، ٓتكْ
اذتسٓس ، كوٌ ٓتقسو كل ؾّبوك اْح ضخومٕ عتندل   ٔدُ ااكٔدعاٌ    
اادكك٘ ا ؿطا ، ّبأضف اذتذطٗ فٍْ٘ قَطٓر كوٌ مي٥ بواوٛ 

ٙ اافْ ٘   ٙ ا تػّبٔل ، ّ   ً ااطخوو أٓهوّ ، ّتيل اذتذ ٗ م ٘ خطظ ٍ
أٌ ٍصا ااػّبٔل كوٌ اُ غقف   ٙ ٍٔٝ٘ قّبْ مً احملتنل أٌ ٓكدٌْ  

 مطّسٔو ) قسا(.
ّقس تملل هلصا ااػّبٔل معم٣تٕ إؾرتطت سذ٘ ّقف ااػ طوٌ أٌ 
ٓكٌْ مً أٍل ارتري ّااسٓوى٘ ّااملف٘ ّٓمل ْ سذدطٗ ااػدّبٔل قو د٘    

٘ ااػّبٔل ، ّهلو ىْافص مػتطٔ ٘ اطٜٔؼ اا١شىٔل ، تأخص ىفؼ مػوس
 :  َٔو مكّبملوت مً اذتسٓس 

 ( اٌداخً:1)

ٓتكٌْ ادتومع مً ااساخل مً قشً ّأضبع ظ٣ت ، أكربٍو ظ د٘  
٘ غّبع ىْافص ، مغؿوٗ مبكّبملوت  ٌ ااساخ ٔ ٙ ادتسضا ٘ ، ّٓفتح    ااقّب 
اذتسٓس ، ّٓغ     َٔو مكوضٓع خؿّبٔ٘ ، ٓمل دْ كدل ىوفدصٗ غدف ٔ٘     

 .دتل ااملؿ  بواعدوز اا ٌْمشػٔ٘ مملقْزٗ مً ا
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 ظٍح اٌمثٍح: (2)

( ٘ ٘ كل  15.60 ، 36.40مػوستَو مػتطٔ  ٘ أضّق ً ث٣ث ٌ م و( تتكْ
ضّا  مً غت٘ أ نسٗ حتنل  قْزا مً اذتذط ، فدتح يف كْؾدوتَو   
ٙ ااملقْز ااػف ٔ٘ ، ّٓتكسض احملطاا  ٘ اتدفٔف ااجقل    ىْافص مفطغ

، ٓكتيفَدو ظّز مدً   دساض ااقّب ٘ ،   ٙ ٍٔٝ٘ سئ٘ ىكف زاٜطٓد٘  
ا٤ نسٗ ااطخومٔ٘ مجني٘ ااػقط ، غؿٙ دْا احملدطاا بواطخدوو   
ارتطزٗ ااسقٔ  ، فقػه مً أغف ُ بأؾطط٘ ضأغٔ٘ مً ااطخوو تيتَٕ 
بملقْز شات س ٔوت ّظخطفت اايطق٘ ااْغط٘ بطخوو ٓؿكل أطّبوقو 
٘ ، ّظخطفت طوقٔ٘ احملطاا بصات ااعخطف٘ ، ّا طوقٔ٘ طوضتوٌ  صتنٔ

مً ااكير ااملؿق٘ ، ّٓتقسو سئ٘ احملطاا أضندٔ٘ مدً    خوضدٔتوٌ
٘ مساّض ستوط٘ بكطىساظات نٔق٘ مً  ٍٝٔ ٙ    ٌ ااطخوو متملسز ا٤اْا
ااطخوو متملسز ا٤اْاٌ أٓهو ، ّا نشطاا بدطّظ خدوضدٕ بودتَد٘    
ادتيْبٔ٘ ااؿطقٔ٘ ٓهوٍٕ بطّظ ااسخل ااْددْز بودتَد٘ ااؿدنوأ٘    

٘ ّظتوّض احملطاا ميرب خؿيب  أقٔل ٓتكٌْ مً قسض ّضٓؿتل ااغطبٔ
 ٘ ٘ قن ٕ ااطّن ٘ ، ّاكطغ ٘ أطّبو  صتنٔ ٍٝٔ ٙ    ٘ ً اذتؿْات اجملنمل م

  .  ٙ ططاظ ااق ٘
 ( دوح اٌّؤذ١١ٔٓ:81)

٘ يف ااطّا  ااجواح مً ظ ٘ ااقّب ٘ مط ٘   ٙ ااكشً  ِ ااسك تقع ٍص
، ٍّٕ  ّبوضِ  ً ؾطف٘ خؿّبٔ٘ ، هلو دْاىب مً ارتؿب ارتدطط ،  

سٗ مً ااطخوو اا دٌْ ، ٓكدملس إأَدو بػد ه     ستنْا٘   ٙ غت٘ أ ن
 متيقل.
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 ( ظمف ظٍح اٌمثٍح :88)

٘ ، فقست ميص ظمً  ٌ أغقف ٍصا ادتومع أػت أق ٔ ُ أ ممو ١ٓغف  ا
ٌ غقف ّقس قومت  ٌ بسّ ٘ كو ٘ ا٦ثوض ااملطبٔ ُ دتي بملٔس ، سٔينو تػ نت
٘ بملنل أغقف مؿوبَ٘ ا نْدْزٗ بواسضغ٘ ا٤ؾطفٔ٘ بواقوٍطٗ  اا ذي

ٍ٘ٝٔ ٙ بطاطٔه حتكط بٔيَو مطبْ وت ّمتوغٔح ، زت سٗ بواتصٍٔب    
                                       ّا٤اْاٌ.

 ( اٌظٍراْ اٌجأث١راْ:81)
( ٘ ٌ كل ّاسسٗ مً ضّاقل  9.00 ، 12مػوستَنو مػتطٔ  و ( تتكْ

، ّتط٣ٌ   ٙ ااكدشً   قْزٍنو  نْزٓ٘   ٙ دساض ااقّب ٘ تػري
 ستنْا٘   ٙ أ نسٗ مً ااطخوو. بج٣ث٘  قْز مً اذتذط

 :( اٌظٍح اٌشّا١ٌح اٌبست١ح 84)

 ٘ ٌ كل ّاسس تػري  قْزِ 5.70 ، 36.40مػوستَو مػتطٔ  و ، تتكْ
مْاظى٘ دتساض ااقّب ٘ ّٓقطع  ٍصا اادطّا  زتدوظ اادسخل ااؿدنوإ     

 ااغطبٕ ا ذومع .

 صحٓ:اٌ( 83)

ُ  و11,16ّٓبسأ ااكشً مبػتطٔل طْاُ  ٓد١زٚ إىل   3 ،74ّ طند
ْ مطبع طْاُ ّغط و ثه ٓيتَٙ  يس 13,80و ّ طن13,80ُُ ٍّ

 ُ ٙ ا نػذس مبػتطٔل طْا ّقس   3 ،47ّ طنُ و2,20ااّبوا ارت ف
 ل اُ ااػ طوٌ  سز مدً ااملدومل ٓكدطا هلده ضاتدب ؾدَطٚ،       

ٗ ضغْموت ّٓيدفض  ً غطح خوو اا ٌْ ّفُٔ  َسطمّب ط بواٍّْ
٘ ااػذس بد ُ ٓتف غه 31أضنٔ ٘ فٙ ّغط ٘ زاٜطٓ ُ فتش ط  ميَو أضبع ّب

و ّ طف اايف  2,20أىفو  فٙ أضبع اجتوٍوت شتت ف٘ بملن  سْاىل 
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 خوضز ااػذس ىلغه ت١زٚ إ75غه ّآخطِ قتش٘ أخطٚ بملطف75
ً أغفل بملن  سْاىل  قوو  نول ا٦ثوض   حتت غطح ا٤ضف مرت 2م

كده غ قدُ   ّتطك مطبع بػدٔط ست  و2009فٙ تطمٔه  مبشْ ٍصا ك ُ
ً دح ّغبواطخوو  ٙ ّدْز ىف  ّقس تملسزت ااطّآوت ل  ٝٓسل ا  

ّقس قنت بواسخْل فُٔ حتت ا٤ضف ّمملٙ ا٨ىوضٗ  ً اغتملنواُ 
٘ أىو ّضٜٔؼ  نول اهلسو دهْض ااَيسؽ ّغطىو مػوف٘ تقطا  اا٣ظم

ً مرتا ط٢ْ ثه نو  اايف   ً  ؿطٓ ُ كنو قول ااّبملض كوٌ م ٚ أى ّأض
د دب  ٓيتَٙ  يس ااػوقٔ٘ ااتٙ تْدس خوضز ااػذس ّااغطف ميُ 

٘ إىل ااكَطٓر ، ً ااػوقٔ ِ م ٙ ٍصا مو أخربىٙ بُ بملض  اأو ّٓسل   
أٍل ااسٓي٘ مً أىَه كوىْا ٓسخ ٌْ ٍصِ ا٤ىفو  قسميو مدً ىوسٔد٘   

ٗ خوضز مّبيٙ ااػذس  ٘ ااْدْز اايف  كوىت اامل٣موت  ٍصا.ّااػوقٔ
٘ تسل   ُٔ ُ بملس اارت مٔه  فقس 2009قّبل تطمٔه  ااكوفٔ و أمو موسل ب

 47ِ،غّب  شكط
 اٌعساد٠ة:

غّب  اذتسٓح  ً ا٤ىفو  حتت ااػذس أمو ااػطازٓب فْٔدس  سز 
ً ااغطا حتت غطح أضنٔ٘ غّبٔ  4,50َّااسخل بملن  ااػذسل م

ااملند   فدٙ    مع اافوض  ااػ شساضُّكَتوا ٍّٙ   ٙ غطاض غّبٔل 
كوٌ اايعّل فَٔو بػ ػ ٘ مدً سسٓدس ٢ّ ٓدعال    ااػوس٘ بٔيَنو ّّ

  48ستٙ ا٦ٌ. بو٨مكوٌ اايعّل فَٔو

                                                
١نا ٠ّٖ ٕ٪ٌ ٜٙ ٝيٌ إٚوعـ ألٛ صيؾبد إوفبٗ ٍل رٚيٍذ ٣ٕ٘ أفضو فٖ٪٢ب ٣ْٕٜ ١نا ثقل  - 47

 ثؾش كٍجٌ 
 ١نا أ٩ضب ٕ٪ٌ ٜٙ إٚوعـ إٚن٤ّه ٠ْٕٞ٣ ثقل ثؾش ٣ٙقب٩ٞخ- 42
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تعمممض ِممما حمممً تمممٗ تعمممثة إّ٘ممماي عّممماي ِٕٚٙدظمممٝ       

 اٌرس١ُِ:

 :ظمف اٌّعجد (8)

سل قومت اا ذي٘ بتغري غقف ااػذس  سا أّل بكٔ٘ ميُ .أ٢ّّ مل  
ٓكً ااػقف ااْنْ  ا٦ٌ مجل ااػقف ااػوب  سٔح أٌ ااػقف 
ُ ىقْف ّظخوضا ّأغفل دْاىّبُ آٓوت قطآىٔ٘ كنو  ُ ب ٌ ك  ااقسٓه كو

فٙ ااّبكٔ٘ ا٤ّىل ا٦ٌ ّ كنو غٔتهح اك بملس ، كنو أٌ ٍْ ظوٍط 
 سو اارتكٔب ااكشٔح  أزٚ إىل ظَْض إ  ْددوز فدٙ كدجري مدً     
ٛ٭ ٍّصا ٓد١ثط   دْاىب ااػقف ّىعّل مٔوِ ااطط مً كل دوىب ؾتو
ٙ مساض اأْو بكجطٗ  ٙ ّاارتاا    ٗ ااػذس ، ىعّل اذتك ٙ سذوض   

٘ اايعط ُ غٔٝ ٗ ب ٘ كجري ّغري مسٍْى٘ ّ ٫َس فْ   كنو تْدس قطع خؿّبٔ
 شاك ااكجري.

 :دزواخ اٌّدخً اٌسئ١عٝ (1) 

ٌ بواػذس قّبل تطمٔه  ً ااسضكوت تّب غ )1998كو (زضكوت 5و  سز م
ٗ ااػذس ااتٙ مطت فٙ  ٙ غْض ٚ ف ٙ كنو تط ٘ ااسخل ااطٜٔػ ً بسآ م
بسآ٘ ااّبشح ،ضزمت مجٔملو ّستٙ أثطٍو ٦ٌّ ٓتشسثٌْ  ً إظَوض 

ٌ ااػ ِ ااسضكوت ٤ ٘ ا٦ثوض كنو أٌ أضنٔ٘ ٍص ذس مػذل بَو فٙ ٍٔٝ
٘ ااسخل دْاىل  ً غطح أضنٔ   ٘ و 1,5ؾّبوك ااػّبٔل كوىت ميدفه

 غه.15ّاكيَو ضزمت كصاك ّأقّبشت ميدفه٘ دْاىل 
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   :صحٓ اٌّعجد (4)

مً ا٤ؾٔوٛ ااتٙ ىوهلو ا٨ٍنول سول اارتمٔه أٓهو قشً ااػدذس   
قّبدل ٍدصا    اطتفوف ااكدشً  دً غدطح أضف ااػدذس     س كوٌقف

غه فٙ دعٛ ، ّددعٛ آخدط   11غه ّأقّبح بملسِ بملن  31اارتمٔه
 غه ٍّكصا ٓمليٙ غري مهّبْط   ٙ ا٤قل. 20غه ّ آخط 15

 ( ا ٔفاق:3)

 ٌ ً ااػذسكو ُ تؿري إىل  سز مً ا٤ىفو  حتت  بكش ٙ ّغط ٘ ف فتش
و ّقس قنت بوايعّل زاخدل  2009ا٤ضف ضزمت مجٔملو فٙ تطمٔه

ِ ا٤ىفو  أىو ّض ً خ ع ضخوو ااكشً  ٔؼٜأسس ٍص ااملنول ااػ١ل  
ّغدطىو حتدت   بْدْز ااَيسؽ ااصٚ مسح ايدو بدصاك   ّاذتفط فُٔ 

غه 75و ّ طف سْاىل 20و ّطْل سْاىل 2ا٤ضف بملن  سْاىل 
ٙ نو  اايف  أموميو  ٙ ّغط  ست ٘ ااططٓ  ف ّبػ١ال بملض أٍل ااسٓي

٘ ّكوىْا  ٗ إىل ااػوقٔ ِ ا٤ىفو  كوىت ممتس ٌ ٍص ٍّه أدوا كجري ميَه أ
ٙ زاض   َٔو زاٜط اايػٔوٌ ّا٨ٍنول فطزو  ٌ بساخ َو ست قغوض ٓيعاْ

 .مملعنَو

 :اٌىحٍح اٌرٝ ت١ٓ ا حجاز (3)

ً ّبسأت تػقط مبطّض  ٙ شّ  ٢ّ ف ٘ ٢ تسل    ٗ ضزٓٝ ّنملت بكْض
ً ٓيعط فٙ ااػذس بأزىٙ تأمل ٓعَط ّااتفطٓط أكجط  ااملوو ا٤ّل ّم

 ) :ار تملدوىل مً ٍصا ّاكيٙ ٢ أم ك إ٢ أٌ أقدْل قدْل     
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          )[ ٜ ، ٍصِ إؾوضٗ أضٚ أىُ ٢بس مً [4: إٚغييؤ٪

 .شكطٍو ستٙ ٢ىع ه مً اٍته بَصا ااػذس قّبل ٍصا ااملكط 

 َ(4,50) تعممض اٌصممٛز ٌعممساد٠ة ِعممجد اٌعممٍطاْ ا شممسم تعّممك  *

 أزضٗذحد 

 
 ف٘ اسٚ أٍل ااّب سٗ بواػطازٓب()ااملطّ ذسػإسسٚ غطا ااػّبٔل حتت أضف اا

 
فتش٘ مسخل ااػّبٔل ااْق ٘ إىل ااغطا حتت أضف ااػذس ّٓعَط فَٔو ااػ ه 

 بملس نٔو  ااػ٣غل اذتسٓسٓ٘ ااتٙ كوٌ ٓته اايعّل بَوىؿٞ أااصٚ 
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 ااػذسقْضٗ اّبملض ا٦بوض خوضز 
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 و2009بملس تطمٔه  أخصتَو اكشً ااػذس قْضٗ سسٓج٘
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

قْضٗ ٓعَط فَٔو بوا فتش٘ ااكَطٓر ااْق ٘ اإ ااػطازٓب، ّبوا 
 ااكتوا بواسّض ااجواح
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قْض اّبملض اافتشوت ااملنٔق٘ يف أضف 
 ااػذس ّاايت مت زفً بملهَو يف أ نول اارتمٔه 

 
 

 4,50غطا ااػّبٔل حتت ا٤ضف بملن  ا ااْاقلقْضٗ فتش٘ ااكَطٓر 
 ل ااػذسّتْدس ٍصِ اافتش٘ يف غطف٘ ااػّبٔل أّ
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 فتش٘ ااكَطٓر ااػوب  مً ااساخل
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 فتش٘ قَطٓر اأوِ ارت فٔ٘
 
 
 

 



 47 

 
ٍصِ فتش٘ كوىت ّغط قشً ااػذس ٓتفط  حتتَو  سزا مً ا٤ىفو  يف 
أضبع اجتوٍوت ظَطت ك َو  يس جتسٓس ااكشً ّضزمت ٍصِ اافتش٘  يس 

ب ٓتد ل ااملوم ٌْ جتسٓس ضخوو ااكشً  ّمل ّٓب  هلو أثط ّكوٌ يف ااغوا
مً مٔوِ ا٤مطوض ّغػٔل قشً ااػذس بْنملَو زاخل ٍصِ اافتش٘ 

 ّتتػطا  رب ا٤ىفو  اانتسٗ حتت ااػذس
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 ىفؼ فتش٘ ااكشً ااػوب  شكطٍو
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اافتش٘ ااػوبق٘ مً ااساخل ّٓعَط بَو أكٔوؽ ااػوسٔ  اايت كوٌ ٓغػل 
 بَو قشً ااػذس
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ٔ٘ اايت كوىْا ٓملطفٌْ  ً ططٓقَو أّقوت ااك٣ٗ ّاايت ااعّا٘ ااؿنػ
ّتْدس فْ  اذتوٜط ااطل   ٙ  ٓػنَٔو كّبوض ااػً ٍيوك بواػو ٘ اذتذطٓ٘

 قشً ااػذس مً ااساخل
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 املبحث الثالث
 حول

 هـ128 مسجد  األمري سودون
 وفيه

 وؤضظ املطحد-2

 بٍاء املطحد:-1

 تازٖخ إٌػاء املطحد-9

 وطحد ضٕدُٔ اآلُ-0
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  :١ِس ظٛدْٚ ِعجد ا 

  49ّاذت  أىُ كوٌ مسضغ٘  تػنٙ مسضغ٘ )ااملّبس ااطمحوىٔ٘(

 :ِؤظط اٌّعجد

 تطقٕ بطقْ  ٓ٘ااعوٍط مموأك مج ٘مً ااطمحً  ّبس بً غْزٌٍّْ 
ىٔوب٘  تْىل ثه -أغطٍو ار فك -غعٗ و   ٙ وّٜب٭ى قوض ستٙ ارتسو يف

 موت ، ااكطٓ٘ بواسٓوضوكطااملػ أتوبكثه  ااؿوو ىٔوب٘ ططاب ؼ ثه
٘  احملطو مً ااملؿطًٓ ااػّبت ْٓو يف زمٔوط بجغط ٢وبط ٚ  غدي  إسدس

  .50مج ُ غت ف ّمل ّمثومنوٜ٘ ّأضبملل

ُ قول  ٙ اايذْو ااعاٍطٗ ي ٚ ف ٚ بطز ً تغط  غْزٌّ ااكّبري ا٤مريب
 مل.ااكطٓ٘، بواسٓوض ااملػوكط أتوبك ثه ااؿوو ىوٜب ااطمحً،  ّبس بً

 بملس اغتقط.ا٘وكّؾ ّتسبريّا ّ ق٣ّ ّضٜوغ٘ سؿن٘ مج ُ بملسِ غت ف
 مسٗ زمؿ  فساو ىٔوب٘ إىل ىقل ثه كّبريّا زّازاضّا ا٤ؾطا اا ك غ طي٘

٘  بوادسٓوض  ااملػدوكط  أتوبكٔ٘ إىل ىقل ٓػريٗ ثه ً   ْندوّ  ااكدطٓ   د
 مطف ثه.  ْنُ زمؿ  ىٔوب٘ إىل دوضقط ْ اىتقول دكه دوضقط ْ

ُ  ّطول ُ  أخدطز  أٌ إىل مطند ُ  طوٌااػد    يد ُ  إقطو د ً  ّ عاد   د
 إىل بُ فساو بطو٢ّ، زمٔوط ثغط إىل أؾَط مسٗ بملس غريِ ثه. ا٤توبكٝ٘

 اانوأك أدل ّكوٌ. اذتذ٘ شٖ مً ااملؿطًٓ ااػّبت ْٓو يف موت أٌ

                                                
 ١نا ٙب ٩َزيبك ٜٙ ّالٗ ٙؾٌَ ّزبة إٞغ٤ٗ إيا١وح ٙؾٚل هٙي٥ ثِ - 44
ٗ ثٜ ؽغو إقََال٦ٝ ى٦ ّزبة إٝجبء إنٚو رؾذ ف٤ٞاٛ  - 50 ١ 241 ٍٞخ ٣ى٪بد٤ٍٓ اإلٙب

ن٪و ى٦ ربه٩ـ ا٤ٕىبح.١٣ٞبُ ه٣ا٩خ أفو٥ َٕٖٚو٩ي٥ فٜ ؽ٪بر٠ ٣٣ىبر٠ ٜٙ م٪و ر
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ْ  بطقْ ، ااعوٍطٓ٘ ً  أسدس  ٍّد ً  أزضكيدوِ  مد ٛ  مد  اا دْك  نددنو
٘  سػً مع ّ عنوَٜه، ٖ  ااؿدكوا ُ  ااّبَدٔر،  ّاادع  تملدوىل  ار ضمحد

إظتوظب.أٍد

 :تٕاء اٌّعجد

ٚ فٙ اايذْو ااعاٍطٗ ّقس أزضكت أىو بْاقٙ ٍصِ  ٚ بطز ً تغط قول ب
ّخطبدت فدٙ زّاد٘     (51ااقكْض )ٓمليٙ ااتٙ كوىت فٙ غدطٓوقْؽ 

ا٤ؾطا بطغّبوٚ فٙ سسّز غي٘ ث٣ثدل ّمثومنوٜد٘ ّأخدص ا٤مدري     
     ُ خبوىقدوِ   52غْزٌّ ابً  ّبس اادطمحً أىقوندَو  ّبيدٙ بَدو دومملد

 ّبو حملْ آثوضٍو ّكوىت مً ستوغً ااسىٔو.غطٓوقْؽ فكوٌ شاك غّب

  :ذاز٠خ إٔشاء اٌّعجد

قدول بدً    ٍد826كوٌ ا٨ىتَوٛ مً  نوضٗ ٍصِ ااسضغ٘ سْاىل غي٘
ٚ بطزٚ فٙ )اايذْو ااعاٍطٗ(  َنط ا٤مري غْزٌّ بً  -ممليوِ: تغط

 بوغه  ّبس ااطمحً مسضغتُ فٙ سسّز غي٘ غت ّ ؿطًٓ ّمثومنوٜ٘
  .مسضغ٘ ااملّبس ااطمحوىٔ٘

 ااملطّا اسٚ أٍل مسٓي٘ ارتوىك٘ أٌ أقسو مػذس بَو  -:فائدج
مػذس ااػ طوٌ ا٤ؾطا بطغّبوٚ ّاكً ٓتّبل هله ا٦ٌ بملس شكط 

 توضٓذ بيوٛ ااػذسًٓ أٌ مػذس غْزٌّ أقسو ميُ فٙ ا٨ىؿوٛ.

                                                
 ٙب ث٪ٜ إٚق٤ْىز٪ٜ ٕ٪ٌ ٜٙ ّالٗ إٚرهؿ  51
 إَٚى٤ك ١ٞب إٚلهٍخ إز٨ اٝشأ١ب ٙلهٍخ إقجل إوؽٚبٝ٪خ إٚقو٣ٍخ ا٫ٛ ثَٚغل ٤ٍك٣ٛ 52
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   .ّار أ  ه 

ط مسضغ٘ فٙ غوس٘ (ا٤مري غْزٌّ  َنستنس ضمعٚ بك)قول احملق  
ٗ غطٓوقْؽ فٙ  ٘ خوىقو ٙ ااصكْضٗ ٍيو826سسّز غي بوغه  53ٍد ٍّ

دومع ، ّٓػتفوز مً كتوا ّقف ااػ طوٌ ا٤ؾطا بطغّبوٚ احملطض 
٘  24فٙ  ٌ اذتس ااقّب ٙ )ااؿطقٙ( ا ذومع ااصٚ 841ضدب غي ٍد أ

ِ اا ك ااصكْض بيوسٔ٘ىأ ٗ غطٓوقْؽ ٍْ ااططٓ  ااْد ؿأ ْز بُ خوىقو
ّبل ىل أٌ ٍدصا  شح تد ّبغْزٌّ بً  ّبس ااطمحً . ّبوامسضغ٘ ااقط 

ادتومع أّ ااسضغ٘ ااملّبس ااطمحوىٔ٘ ٢ٓعال مْدْزا ّتقوو بُ ااؿملوٜط 
ٗ ارتوىك٘ مبسٓطٓ٘  ااق ْٔبٔ٘  ً بّب س ً  ّبس ااطمح ٌ ب ٘ بوغه غْزّ ااسٓئ

 .مبكط

 ِعجد ظٛدْٚ ا٢ْ :

ٓتّبل مً ااك٣و ااػوب  أٌ ٍصا ااػذس أّ ٍصِ ااسضغ٘ كوىت هلو 
ّاكيُ ا٦ٌ مػذس ستوط  اُ أّقوا  ول ّكوٌ نوضٗ شات قٔن٘ ّمج

ط ااػ١اٌْ فٙ أّقوفُ ٍّسو ميدص  بواّبوىٙ مً دَوت  سٗ ّقس فَط
ٓأخص ؾكل ااػودس اذتسٓج٘ ااتدٙ   ظمً ّمت إ وزٗ بيوِٛ ّمع شاك

 مػوستُ ّكجطٗ ااطاف  ااتوبمل٘ اُ ْغعّٓتنٔع  ب حتنل ااعَط ااقسٓه،
  .ّاُ ضّح طّٔب٘ عتؼ بَو مً د ؼ فُٔ

 
                                                

٩َىل ّزبة ثٜ رنو٥ ثوك٥ )إٞغ٤ٗ إنا١وح( ٙـ إقٖ٘ ثأٛ ثٜ رنو٥ ثوك٥ مّؤو ىؤ٦ ٤ٙضؤـ     - 53

 آفو أ٢ٝب ٙلهٍخ ّٚب ٍجٌ
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 الرابع املبحث
 حول

 مسجد األمري القامسى

 و

 مسجد على الشامى
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 ِعجد ا ١ِس اٌماظّٝ:

ٓقع ٍصا ااػذس   ٙ بملس أمتوض مً مػذس ا٤مري غْزٌّ بً  ّبس 
ٕ  ااطمحً ّٓتنٔدع ٍدصا ااػدذس      54 دٙ ٓػنٙ سٕ ا٤مري ااقدومس

و 1979بْغع مػوستُ ّكجطٗ ااطاف  ااتوبملُ اُ ّاكيُ ٍدسو ميدص   
ّإىؿأ بَو مملَدس إبتدساٜٙ    ّنو ت مملواُ ّأخص مً أّقوفُ تقطّٓبو

ْ أمط سػً ٍّ ٚ ّقس أخربىٙ غري ّاسس مً ااصًٓ  ا تمل ٔه ا٤ظٍط
قومْا   ٙ ٍسمُ ّإ وزٗ بيوُٜ  ً ّدْز  سز مً ااػطازٓب حتت 
أضف ااػذس   ٙ غطاض غطازٓب ا٤ؾطا أسسٍو أخص  سز ث٣ث٘ 

ً ااطمل ّاذتكٙ ستٙ زفً كنو أخربّىٙ  ً ّدْز   ؿط ق٣َا م
ً آبوض اأوِ ااملصب٘ مت زفيَو مجٔملو . ّأمو توضٓذ إىؿوٛ ااػذس   سز م

ّار أ  ه أىُ أىؿٞ فٙ كتب ااتوضٓذ  بملس دح زقٔ   فقس تّبل ىل
ّضتً ىرتك ا٤مط ستٙ ٓفدتح ار   فٙ زّا٘ اا ك ا٤ؾطا بطغّبوٚ

 .  ٙ مً ٓؿوٛ

 :ِعجد عٍٝ اٌشاِٝ

ٚ مب ً ااػودس ااكرب ْ م ٘  قٔل ٍّ ٘ ااق ْٔبٔ قوسّبُ ّغّبب   ًشوفع
حتسخ  يُ  زقٔ  ااّبيوٛ أقْال كجريٗ ّمل أقف ستٙ ا٦ٌ  يس مكسض

ٍّٙ آٓ٘ فٙ ادتنول تُ صىمٝ ّمل ّٓب  ممو ٓسل   ٙ قسو ىؿأتُ غْٚ
ٙ ميص مٝوت ااػيل ُ بي ٙ أى ٗ ّفَٔو زأل    ً ااملنوض  ّٙقس أخربى ّف

ٗ  يُ ٙ ىّبص ُ سكل    ٗ ادتومملوت أى ً اامل نوٛ أسس أغوتص ٌ م ُ كو  ّأى

                                                
 ٠ ثقض أ١ٔ إجٖلح ا٫ٛ ثشبهؿ إَبٍٚ٪خ أ٣ األٍٚ٪خ أ٣ إغ٤٢ٚه٩خ٩قوى - 54
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ّاُ م١افوت  سٗ ّاكً مل أمتكً مً اذتكْل   ٙ مطددع أقدف    
ُ ميُ ً توضٓذ إىؿوٛ ٍصا ااػذس أّ ،  ٔ ٘ ؾٞ   ٙ ؾْ  املطف ً ف ّضت

ٙ سول شاك غْا ىقْو بيؿطِ ّار  ُ ّف ً قوسّب   ٘ ٘ قشٔش مملطف
 ااػتملوٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 تعد ٘دَ اٌّعجد إحدٜ اٌصٛز ٌّأذٔح ِعجد عٍٟ اٌشاِٟ
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 ِماي جس٠دج ا ٘ساَ عٓ اٌةأىح:  

 ٘ ٗ ا٤ٍطاو  سز ادتنمل ٘ كوم ٘  2010ٓيوٓط  8قومت دطٓس بيؿط قفش
حتت  يْاٌ )ارتوىك٘ مسٓي٘ ااملق٣ٛ (ّّنملت فُٔ قدْضٗ اٝصىد٘)   
ٌ )مٝصى٘ ا٤ؾطا بطغّبوٚ( ٍّصا  ٙ ااؿومٙ( ّحتتَو  يْا مػذس   

ٌ ا٤ؾطا بمليْا ٚ اػذس ااػ طو ٗ أخط ٌ مػذس خطأ ّانح ّقْض
ااػطوٌ اايوقط ستنس بً ق٣ٌّّ ٍّدصا أٓهدو خطدأ ٤ٌ مػدذس     
اايوقط بً ق٣ٌّّ إىسثطت مملواُ ّ  ٙ كل سول فيشً ٢ ىيػٙ 

 ااؿكط اكوسب ٍصا ااقول.
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 :ِعرشفٝ اٌةأىح ٌٍصحح إٌفع١ح

 

 

 

 

 

 

ااػتؿفٙ ااملعٔن٘ فٙ ااملنوضٗ ّااّبيوٛ  ل اذتسٓح  ً توضٓذ ٍصِقّب
 ضٓس أٌ أؾري إىل ث٣خ ىقوط أ ّااملنوا٘ ّااػوس٘ ّااقسض ّااقٔن٘

مطاف اايفػٔ٘ ٍصا ؾٞ ٤ىػّب٘ ارتوىك٘ إىل مػتؿفٙ اأٌ  ا ٌٚمٝ: 
 ذٔب ّغطٓب أؼ اُ  ٣ق٘ بَصِ ااسّٓبي٘ مً قطٓب أّ بملٔس بل 

 ٤ٌ   يَل دوٍل أّ غف د٘ غوفدل  أ٢ّّ  ٍْ أمط ىأغف اُ ٤ىُ شا
ٓتملدسٚ   بٔيُ ّبل إىؿوٛ ٍصِ ااسٓي٘ أمس بملٔسبيوٛ ااػتؿفٙ  توضٓذ

 .موٜوت ااػيل

٘ ا٥مطاف اايفػٔ٘ تػتهٔف مً نو    ٙ ارتوىك ٌ مػتؿف ّثوىٔ٭و ٤
بُ أٍ ُ ّمً غسض بُ ااقطٓب أّ ااّبملٔس ّت١ٚ مً نو  بدُ  ق دُ   

ٙ ّكل ميو مملطف اجل ٍصا ّبوايعط فٙ زفرت ااعٓوضات  فأقّبح مّبت 
ً ٓ ْو   َٔه أٍل ااسٌ ا٤خطٚ  ٌ اجملوىل ااصٓ ٚ بأ ٙ تط فٙ ااػتؿف
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ٍه مً أبيوَٜه دو٠ا إىل ااؿفوٛ فٙ ٍصِ ااسٓيد٘  فدرتٚ ٍدصا مدً     
ً ااكملٔس  ّآخط مً ااؿطقٔ٘ ّغريِ  ٗ ٍّصا م ً ادتٔع ٗ ٍّصا م ااقوٍط

ٓب ضتنل أثقول مً ااغطبٔ٘ ٍّصا مً ٍيو ّشاك مً ٍيوك ا٤مط غط
ااقْو ّٓ ْمٌْ   ٔيو ، ّاكً بملس قهوٛ مسٗ ؾدفوٛ ٍدصا اادطٓض    
اايفػٕ فإىُ ٓملْز إىل أٍ ُ غواو ٓأىؼ ااقْو بودت ْؽ مملُ ّبملض 
ٌ ٓطدع  ً ااس ٙ ااملقْل فٙ كجري م ً أفملول مطن ً م أغّبوا ٍصا ا٤م

 ورتوىك٘ ّغريٍو.  ّااملق ٔ٘ بإىل فهل ااملوم ل بسّض ااكش٘ اايفػٔ٘ 

٘ ٍْ فدط٤ٍ َو ّؾطا ٍّصا ٍْ  إٌ* ٙ بورتوىك ِ ااػتؿف ّدْز ٍص
 ٙ ّمً ٓع ه بأٌ ٍصا  ٔب  ّإٌ خوافيٙ ااّبملضّأىو أفدط بَصا ظي

 .فإٌ ااملٔب   ٙ مً ٓ ْو أّ ٓع ه أىُ مً ااطف مملكْو

ٌ  ااجوىٔ٘: أضاز أسدس أٌ     ٙ نْٛ مو مط فٙ اايقطد٘ ا٤ّىل ىقدْل إ
٘ بملٔيَو ف ٙ إىل مسٓي ٓ٘ ااكطااسٌ مػتؿفٙ  ٔقل ٓيػب اغه ااػتؿف

 . ٤مطاف ااملق ٔ٘ا امل٣ز

إٌ اامل ْموت  ً ٍصِ ااػتؿفٙ قدس ٢تتدْفط ا٦ٌ كدجريا     :ااجواج٘
ّخبوق٘ أىٙ مل أ جط   ٙ كتوا حتسخ  دً مجدل ٍدصِ ااكدشوت     

ّاذتسٓح  ً ااػتؿفٙ عتتوز إىل دح زقٔد  مدع ّددْ     اايفػٔ٘ 
ٙ ااْاقع ٍّصا عتتوز ٌ ؾوٍسا    إىل كتوا مػتقل املل  ااكْض اتكْ

ٛ  ار أٌ ٓؿطح قسض أسس بكتوبتُ  أقدْال بملدض    إىل ّادصاك أدتدو
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ً أٍ َو فٙ شكط بملض ااْقف ّاامل ْموت ثه  ً ّااجقوت م ااملنطٓ
 .ا٤موى٘ ااملوم٘ ا كش٘ اايفػٔ٘  ٍٙأّث  ااكوزض ّ أدتأ إىل

ِّ  :س٠ٓٔثرج عٓ اٌّعرشفٝ تأفٛاٖ اٌّع

ارتسْٖٓ ْافق٘ مب و1905فٙ  وو  ٍصِ ااػتؿفٙ قوو ا٨صت ٔع بّبيوٛ
ٛ  ً أفهل ىقوط دّقس مت ا٨ختٔوض بملس   ّبوؽ س نٕ ً اامل نو ح م

تتنٔع بيقوٛ ادتْٚ ّغمل٘ ااػوس٘ ّأؼ بَو  ااتٙ فٙ ااسٌ ااكطٓ٘
ً اا ٘ بَو ا٤دػوز  ٠تَس ّ يوظ وتكجري م ٞ ا طاس فَٔو اايفْؽ ّتتَٔ

٢ختٔوض   دٙ ىقطد٘   ٙ اامل نوٛ ااطاز ّبملس دح ّقع ااقكس ّاف َّب
أضف مطتفمل٘ بَصِ ااّبقمل٘ فقوو ا٨صت ٔع بوغتغ٣ل ااملّبوز فٙ حتقٔ  

ى٘ ّاادعاز  دً ططٓد     أٍصا اهلسا ااطاز ّد ّبْا ااملسٗ ّااملتوز ّاا
ٗ تيعل فٙ تط ٘ ا٨مسو  ٔ٘ ّٓيقل ٍصا ااملَن ً ااكغري ول   ٙ ااػف

ٌ ّادتنول ّ كنو  ااطازادتيس ا٨صت ٔع إىل مكوٌ ااّبيٙ  ٓقْزٍهاافطغو
أىؿأ ا٨صت ٔع أٓهو خطو ا ػك٘ اذتسٓس ٓكل إىل زاخل ااػتؿدفٙ  

مع ااط وٓ٘  رتسم٘ ٍصا ااّبيٙ ٢ّ تعال أثطِ بوقٔ٘ ّزاو ااملنل ادتوز
ىعوو تعَط فٔدُ ا٤ٓدس   ستٙ مت ااّبيوٛ   ٙ ّاافً ّادتس ّا٢دتَوز 

٘ بو ٘ اؿكل ااّبوىٙاا٨صت ٔعٓ  ٍصِّااساخل فٙ بملض ااكوتب فٙ ،يػّب
ىٙ ٓعَط اُ ٍصا ّٓطٚ سقو زق٘ فٙ ا٨ىؿوٛ ّفي٭و فدٙ ااملندوضٗ   وااّب

ٗ أّ أّميتعٍو ا ن ْك ّأػت أضن٭و  ٘ دسٓس  امل٣ز مًّٓكأىَو مسٓي
 ّكوىت ااػوس٘  عٔن٘ تقطا مً مخػنوٜ٘ فساٌ  طغٙ   ُٔ  ق ُ

ٞ بَو اقطّبل ا دْٔل ّمطّبذ ّسساٜ  ّطتٔل ّؾّبك٘ ا كطا  ّأىؿ
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ً ىعدوو ّؾدّبك٘ ا كَطبدوٛ    ااكشٙ   دٙ أ  دٙ مػدتْٚ ّأسػد    
  ّمملوضف ا نطنٙ ّااطغْموت ّاايشت ّأقػوو اامل٣ز بواملنل 

مً ىقط٘ ٓملطفَو ادتنٔع ا٦ٌ  ااملطّا هلصِ ااساض ّٓبسأ واّبااّكوٌ 
٘ ا ٙ مو بملس زتنع احملوكه مبسٓي   رتوىك٘ قطّٓب٘ مً دَ٘ ستط٘ ااقطوضٍّ

ً  ن ْا . كنو شكط ىل بملض  اغهأٌ  بَو ااجقوت ّاحملّبل ا توضٓذ ااصٓ
ٌ اامليوبط ااتٙ فٙ ااػتؿفٙ مل تطتفع  ااكفطاٛ ػطآواا أط     َٔو ٤

 ً غطح ا٤ضف إ٢ بقسض زّض ّاسس ّااّبيٙ ااْسٔس ااطتفع بَدو  
طدْا ّضزٚ   مًكوٌ مّبيٙ مسٓط ااػتؿفٙ ا٨صت ٔعٚ ّكوٌ مّبئو 

ّمع نْٛ ااؿنؼ ّؾكل ااطمول ٫ٓطٚ ٍصا ااّبيٙ مً بملٔدس  اا ٌْ 
٤ٌ ااكوٌ مل ٓكدً   ااقوقٙ ّااساىٕ اا ٌْ ّكوٌ ٓطاِ  كأىُ أقفط

٢ّ ٓعال ااّبيٙ قوٜنو ستٙ ا٦ٌ ّٓملطا بوغه مّبيدٙ   ستوطو بواّبوىٙ
 ٘ ٙ  ّمو ظاات  ااؿٔدْخ ٙ ااػتؿق تطْض اذتول مً  نوض كصاك ست

ِ ا٤ٓوو   ٙ  ٙ ٍص ٙ اغتقطت ف ً اٍتنوو إىل إٍنول ست إىل خطاا ّم
ً سول  مجلأ ّقس جتْات فَٔو فساٌ 174وس٘   ٙ مػ معَط ّأسػ

ط ااقوٜنٌْ   َٔو أددعاٛ مدً قطدع مدً     َّأظ ػًّضأٓت ٍصا اذُت
،ّبملس أٌ اىتَٔت مً ك٣و  ا٤زّات ااػتملن ٘ قسميو تملس مً ا٦ثوض

غأل ار سػً ااعً ّقس  أ -ؾَْز ااملٔوٌ مً ا٤قسقوٛ ّا٦ل
  ااقول.
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ٔثممرج عممٓ اٌّعرشممفٝ حعممة ِصممادز ا١ٌٙلممح اٌعاِممح ٌٍصممحح     

 إٌفع١ح:

ااملجْض   ٙ ّثوٜ  ختل ٍصا ااّبيٙ ااملعٔه أقّبح أمط  ػري ّ  ٙ 
٘ مبكوزض ا٤موى٘  ٛ بو٢غتملوى ً ا٤طّبو ٙ كجري م ٙ غري ٓػري ّىكشي مج 

ّكدوٌ  ااملوم٘ ا كش٘ اايفػٔ٘ فَٙ أقس  مً غترب  ً ٍصا اذتول 
 :ااّبٔوٌ كواتوىل

 :ىّبصٗ  ومُ  ً مػتؿفٙ ااكشُ اايفػُٔ بورتوىك٘

مسٓي٘ ارتوىك٘ ،  –ستوفع٘ ااق ْٔبٔ٘  –: ااقوٍطٗ ااكربٚ  اامليدددْاٌ
 كٔ ْ مرت .20تّبملس  ً ااقوٍطٗ دْاإ 

 ضابملّو ىّبصٗ توضغتٔ٘  ً ااػتؿفٙ :
٘ ا٥مطاف ااملق ٔ٘ يف  َس ارتسْٖٓ  ّبوؽ  ٙ ارتوىك أغػت مػتؿف

فساٌ مبيطقد٘ قدشطآّ٘ مبسٓيد٘     570س نٕ ّ شاك   ٙ مػوس٘ 
٘ ّ ننت يف شاك اا ػوو ّ تْىل إزاضتَو أقْقت سْاإ غت٘ ارتوىك

طّبٔب إصت ٔعٖ ، ّ كوٌ اامل٣ز يف شاك ااْقت بسأّٜو ٢ ٓعٓس  ً 
 سقً "ااّبوضااسٍٔس" .

ختٔوض ااكوٌ اهلسّٛ ّ ااّبملس  ً اايوط  ااأٍْاد٘  اّ قس ضّ ٕ يف  
بواػكوٌ كنو ضّ ٕ يف تأغٔؼ ااكوٌ تْافط ستط٘ مػتق ٘ ّ ستطد٘  

ب دسٖ ّ معض د٘ م شقد٘ بوادساض اتدْفري       كَطبوٛ ّ مطدّبذ ّ شتّبدع  
 ارتهطّات اطّبذ ااساض ّ كوٌ ٓته ااتْغع بإىؿوٛ قػه كل  وو .
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ّ يف ااػتٔئوت سسخ تطْض يف ااطب اايفػٕ بكف٘  وم٘ ّ أزخل 
اامل٣ز اذتسٓح غْاٛ بواملقوقري أّ ااطب اايفػٕ ااّبسٓل ) اامل٣ز 

ملٔئوت مت تغٔري ....... ( ، ّ يف ااػّب-اامل٣ز بواْغٔقٙ  –بواملنل 
أغه ااػتؿفٙ مً مػتؿدفٙ ارتوىكد٘ ا٥مدطاف ااملق ٔد٘ إىل زاض     

 ااكش٘ اايفػٔ٘ بورتوىك٘ .
ّ تْىل إزاضتَو أطّبوٛ مكطٓل مً أمجول ااسكتْض / ستنس  ّبس اذتكه 

ّ ااسكتْض /  ّبس ااقوزض س نٕ ّ ااسكتْض / أمحس ّدسٖ ّ ااسكتْض 
 تْض س نٕ غوإ ./ ْٓغف غوإ ّ ااسكتْض قربٖ دطدؼ ّ ااسك

ّ يف ااجنوىٔئوت مت إىؿوٛ مسضغ٘ ثوىْٓ٘ ا تنطٓض )بيل( ٨مدساز  
ااػتؿفٙ بوانطنل اافئل ّ اا١ٍ ل اتقسٓه ارتسمد٘ اامل٣دٔد٘   
ٙ ااساض كنو مت إىؿوٛ أقوغه ا مل٣ز بواملنل مً خ٣ل ااْضف  اطن
اادت ف٘ كنو أقّبشت ٍٕ ااػتؿفٙ ااْسٔسٗ اايت تملوجل ااطندٙ  

ٙ ااطتكّبل دتطاٜه ّ ٍه حتت اا ْز ل بأّامط ااػ طوت ّ ٍه ااطن
تأثري ااطف ااملق ٕ ّ شاك بملس فشكدَه يف مػتؿدفٙ ااملّبوغدٔ٘    

 ا٥مطاف اايفػٔ٘ .
ّ يف أّخط ااتػملٔيوت إىهنت ااساض إىل ا٤موىد٘ ااملومد٘ ا كدش٘    

ّ مت  اايفػٔ٘ بملس أٌ كوىت توبملُ اسٓطٓ٘ ااؿٌْٝ ااكشٔ٘ بواق ْٔبٔ٘
ري كوف٘ ااْاضز غْاٛ ااّبؿدطٓ٘ أّااوزٓد٘ اتقدسٓه أفهدل خسمد٘      تْف

ا نطنٙ ، ّ كدصاك مت حتدسٓح أقػدوو ااػتؿدفٙ بواكومدل بملدس       
تعّٓسٍو مبطّبذ سسٓح ّ مغػ ٘ سسٓج٘ ّ مت تؿغٔل اادّبع ااّب سٖ 
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بملس تْقفُ فرتٗ ّ تْفري ا٤زّات ااطٓونٔ٘ اّ اارتفَٔٔ٘ ا نطنٙ ّ 
 إقوم٘ ضس٣ت ّ مملػكطات .

٘ بواساض )قسو ّ كص ٛ م٣ ب  وم تيؼ  –طوٜطٗ  –غ ٘  –اك مت إىؿو
طوّا٘ ( ّ يف بسآ٘ ا٤افٔ٘ ااجواج٘ خطت ااساض خطدْاتً كدجريٗ يف   
ا٤ىؿط٘ اامل٣دٔ٘ بتْدَٔوت ا٤موى٘ ااملوم٘ ا كش٘ اايفػٔ٘ سٔح 
ٕ ااتشسٓح ّ ااتطْٓط   ٙ كوف٘ أّد٘ ااملنل  ٍ ٘ ٘ ااغواّب كوىت ااػن

ٛ ق ػه ا٨غتقّبول ّ مت إىؿوٛ مّبيٙ دسٓس ا ملٔوزٗ بواساض سٔح مت إىؿو
٘ ّ ااصٖ ٓرتزز   ُٔ أكجط مً ) ( مطٓض يف ااملوو 20.000ارتوضدٔ

كصاك مت إىؿوٛ قػه ااتأٍٔل ّ ٍْ ااقػه ارتوم بتأٍٔل اادطٓض  
ٛ قػه ا مل٣ز اايَوضٖ ّ قػه  ُ إىل اجملتنع ّ كصاك إىؿو قّبل خطّد

 اتسضٓب ااملنوا٘ ااْدْزٗ بواساض .
بعٓوضٗ ااػتؿفٙ أغوتصٗ دومملٌْٔ يف ااطب اايفػٕ غْاٛ  ّ ٓقْو

ا تسضٓب أّ ااؿوضك٘ يف ا٤ىؿدط٘ اامل٣دٔد٘ ّ مت تدْفري ااكدْازض     
 ااّبؿطٓ٘ مً أطّبوٛ ّ أخكؤٜل إدتنو ٔل ّ فئل ا ملنل بواساض .

 ارتسموت اايت تقسمَو ااساض :
 أ٢ّّ ااملٔوزات ارتوضدٔ٘ :

 ّ تتهنً ااتدككوت ااتوأ٘ :
 وزٗ طب ىفػٕ  ْٓمّٔو . ٔ 
  ٔوزٗ  ٣ز قط  ْٓمّٔو . 

  ٔوزٗ  ٣ز إزموٌ ْٓمّٔو .
ً كل أغّبْ  . ٛ م ْ مطاٍقل ا٤سس ّ ا٤ضبملو ٕ أطفوا ٗ طب ىفػ   ٔوز
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ّ مْا ٔس ااملنل بَصِ ااملٔوزات مً ااػو ٘ ااجومي٘ قدّبوسّو ستدٙ   
 ااػو ٘ ااجوىٔ٘ ظَطّا مو س ادتنمل٘ ّ ااملط٣ت ااطمسٔ٘ .

 زات بتقسٓه ا٦تٕ :ّ تقْو ااملٔو
تقسٓه ارتسم٘ اامل٣دٔ٘ ااكوم ٘ ا نطٓض اارتزز   ٙ ااملٔوزٗ مدً  

 تْقٔع ااكؿف ااطيب ّ   ه ااتشوأل ّ تقسٓه زتوىّو .
 نددل ااّبشددْخ ا٨دتنو ٔدد٘ ّ تطّبٔدد  ا٨ختّبددوضات اايفػددٔ٘     

 اا٣ظم٘ا شو٢ت اارتززٗ .
ّ ؾطح تقسٓه اايكح ّ ااؿْضٗ ااتْ ٔ٘ اا٣ظم٘ ا نطٓض ّ أٍ ُ 

 ىْ ٔ٘ ااطف ّ ارتط٘ اامل٣دٔ٘ .
سل ااؿك٣ت ا٨دتنو ٔ٘ اايت تْادُ ااطنٙ أّ أغطٍه أّ أموكً 

  ن َه .
 ثوىّٔو ا٤قػوو ااساخ ٔ٘ 

 ّ تتهنً ا٤قػوو ا٦تٔ٘ :
 أقػوو ( . 9ّسسٗ ااطب اايفػٕ ااؿط ٕ ّ تؿنل )

 أقػوو ( . 3ّسسٗ  ٣ز ا٨زموٌ ّتؿنل )
 قػه (  . 14ااملوم٘ ّ تؿنل ) ّ سسٗ ا٤مطاف اايفػٔ٘

 قػه ا٤غتقّبول ّ ااطْاضٟ .
 ااّبيٙ اانٔع )ااػتؿفٙ ادتسٓسٗ ( .

 ّسسٗ ارتسموت ااْغطٔ٘ ّ تتهنً :
 ااػتؿفٙ اايَوضٖ . -أ

 قػه ااتأٍٔل . -ا
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 ّضؾ٘ أسصٓ٘ ( . –أقػوو اامل٣ز بواملنل ) ّضؾ٘ صتوضٗ  - دد
 ( ّسسات متدكك٘  3ّسسٗ ااملومل ّ تتكٌْ مً ) 

 ّسسٗ ا٤ىؿطّ٘ تؿتنل   ٙ :
 ّسستوٌ ثوبتتوٌ . -أ

 ّسسٗ متيق ٘ . -ا
 ّسسٗ أؾمل٘ بواْدوت فْ  ااكْتٔ٘ . -دد

  ٔوزٗ ادتطاس٘ ّ م ش  بَو غطف٘ خوق٘ ا ملن ٔوت ااكغطٚ .
 ّسسات . 3 ٔوزٗ ا٤غيوٌ ّ تؿنل 

  ٔوز أمطاف ااكسض . 
  ٔوزٗ أمطاف بوطي٘ .

  ٔوزٗ أمطاف د سٓ٘ . 
 وو . ٔوزٗ  ع

ٙ ااساض ااقٔنل بَو   ٘ خسموتَو اطن ِ ا٤قػوو بتقسٓه كوف ّ تقْو ٍص
 ّ تؿتنل ٍصِ ارتسموت   ٙ :

تقسٓه اامل٣ز اا٣ظو ا نطٓض ) ىفػّٔو ّ دػنوىّٔو ( طّبقّو ا نملوٓري 
 ااطّبٔ٘ ّ اامل نٔ٘ .

تْيف ااط وٓ٘ اا٣ظم٘ ا٩قوم٘ ااساخ ٔ٘ بواساض ادت ف ااطنٙ مدً  
 مأكل ّ م ّبؼ .

ل مجٔع ااؿك٣ت اافطزٓ٘ ارتوق٘ ا ندطٓض ّ مػدو ستُ   دٙ    س
 ااتكٔف يف ا٨قوم٘ بواػتؿفٙ .
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٘ ااطٓض دػنوىٔوّ ّ ىفػٔو ٭ ّ إدتنو ٔوّ ّ ا٨تكول  ٙ غ٣م ااملنل   
بوجملتنع ارتوضدٕ ا تْ ٔ٘ ّتغٕٔ اافؤٍه ّ تملدسٓل ااػد ْك  دً    

 ططٓ  ااربامر ااكشٔ٘ .
 مطٓض .مر اامل٣ز احملسز اكل اتطّبٔ  بط

 تيعٔه بطامر اامل٣ز ا٨دتنو ٕ  ً ططٓ  :
 تيعٔه ااطس٣ت اطبط ااطٓض بوجملتنع ارتوضدٕ . *
 تيعٔه اذتف٣ت اارتفَٔٔ٘ . *
 اارتفَٔٔ٘ . –ااجقوفٔ٘  –تيعٔه ا٤ىؿط٘ ااطٓونٔ٘  *

ؾرتاك ااطنٙ يف اامل٣ز بواملنل من خ٣ل ااْضف اذتطفٔ٘ ا تيعٔه
 .بواساض ّ ا٤ىؿط٘ ااعضا ٔ٘ 

٘ ااطٓض طّبٔوّ ّ غ ْكٔوّ ّ تسًّٓ سواتُ يف اا ف ارتوم بُ ّ  متوبمل
 ّقف سواتُ أّل بأّل .

تيؿٔط ادتوىب ااّبدسىٕ ا ندطٓض مديد٣ل مؿدوضكتُ يف ا٤ىؿدط٘      
 ااطٓونٔ٘ ااقوم٘   ٙ م٣ ب ااساض .

٘ ااجقوفٔ٘  ٘ ااطٓض يف ا٤ىؿط ً خ٣ل مؿوضك تيؿٔط ادتوىب ااصٍ  م
     قت فطاغُ فٔنو بملس . ّ اارتفَٔٔ٘ ّ ؾغل ّ

 :ِثٕٝ اٌّعرشفٝ ا١ٌّّص 

ُ ا ساض مً ّظاضٗ ااكش٘ ّ ااػكوٌ غي٘  ٖ مت تػ ٔن ٙ ااص ّ ٍْ ااّبي
م٣ٔزٓ٘ ّ عتتْٖ   ٙ أسسخ ا٤دَعٗ ّ ا٤زّات اا٣ظم٘  2000

ا ملٔوزات ارتسمٔ٘ ّ َٓسا إىل تقسٓه أفهل خسم٘ ا ندطٓض مدً   
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ٙ حت ٘ ممو ٓػو س    ٘ ّ ا٨قوم ٗ ااطٓض ّ ٓعٓس سٔح اافيسق ػل قْض
مً مملسل غط ٘ ااؿفوٛ ّ ْٓدس بدوايّبٙ زتنْ د٘ مدً ااملٔدوزات     

 ارتسمٔ٘ ميَو :
  ٔوزٗ ضغه ااذ ااملوزٖ ّ ااطّبْغطايف .

  ٔوزٗ ا٨ختّبوضات اايفػٔ٘ .
  ٔوزٗ اامل٣ز ااػ ْكٕ ّ ااملطيف .

  ٔوزٗ اامل٣ز ااو ٕ ّ اافطزٖ .
  ٔوزٗ اامل٣ز ااكَطبوٜٕ .

 ز بواْغٔقٙ . ٔوزٗ اامل٣
 مملنل سسٓح ا تشوأل ااطّبٔ٘ .

 مملنل اايْو .
 غطف٘ أؾمل٘ تؿدٔكٔ٘ .

 غطف٘ ا ط وٗ ااطكعٗ .
 قوا٘ مجوىٔعْٓو .

٘  ٣ز ا٤موف اايفػّٔ٘ ا٨زموٌ ، بُ  ٘ زاخ ٔ كنو ْٓدس أقػوو إقوم
 غطا ا٩قوم٘ ااعزّد٘ أّ ا٨قوم٘ اجملنمل٘ .

 هوٛ ٍٔٝ٘ ااتنطٓض .كنو ْٓدس بواّبيٙ غكً خوم ا٥طّبوٛ ّ أ 
 ا٤ىؿط٘ اامل٣دٔ٘ اايت تقسمَو ااػتؿفٙ :

تقْو ااػتؿفٙ بملنل بطامر  ٣دٔ٘ ا نطنٙ زاخل أقػوو اادساض  
ٛ ىفػٔ٘ أّ  ق ٔ٘ أّ إزموٌ بو٤زّٓ٘ اذتسٓج٘ أّ اامل٣ز اايفػٕ  غْا

ٙ  –ااّبسٓل ) غٔكْزضامو   – ٣ز بوا ملب  – ٣ز بواملنل  –مْغٔق
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اك إقوم٘ ااملػكطات ااساخ ٔ٘ ّ ارتوضدٔ٘ ّ  ٣ز بوارتفُٔ ( ّ كص
٘ مً شتت ف ا٤ نوض ّ  ٗ ارتوضدٔ ٙ ااملٔوز    ً ٙ اارتززٓ  ٣ز ااطن

 تقسٓه اامل٣ز اا٣ظو هله .
 ثوميّو بٔوٌ إسكوٜٕ  ً ااساض 

 غطٓط . 1637 سز ا٤غطٗ اجملوىٔ٘ 
 غطٓط . 248 سز ا٤غطٗ ا٨قتكوزٓ٘ 

 غطٓط . 224 سز ا٤غطٗ ) ممٔع ( 
 .55غطٓط  2109مجوإ  سز أغطٗ ااساض إ 
      

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                

 ثزىو٩و ثَ٪ظ علا ٜٙ ٤ٍٙـ األٙبٝخ إقبٙخ ٕٖىؾخ إٞيَ٪خ  - 55
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 خامتــــــة
 

اذتنس ر ااصٚ بيملنتُ تته ااكوذتوت ّااك٣ٗ ّااػ٣و   ٙ خري 
 .ااربٓوت 

 ّبملس ،،،

٘ ارتوىقوٗ اايوقطٓ٘  ٘ مع مسٓي ٘ اأنْى ِ ااطس  ٙ ااكطٓه بملس ٍص فٔو أخ
ْا أٌ أكٌْ قس أضد مسٓي٘ ارتوىك٘بوغه ااػطٓوقْغٔ٘ ااملطّف٘ ا٦ٌ 

أقّبت بملض مو أضزت ّأٌ تكٌْ قس سك ت   ٙ بملض مو تطٓس 
 ٙ ً ارتتوو ٢ّ أىػ ً سوّل أّأغأل ار تّبوضك ّتملوىل سػ ؾكط كل م

ٙ ٍصا  ٙ فٙ قئمل ً ٍنت ٌ ٓق ل م سوّل أٌ  كنو أؾطت بواؿكط اًأ
٢ّ أضٓس أٌ  فإىَنو ١ٓكساٌ ىل غي٘ ار فٙ خ قُ ٓؿذع ٍصا ااملنل
َه ّاكً أقْل ٢بس مً م١ٓس ّمملوضف  ّستدب  أطٔل اذتسٓح  ي

ستدب  ز ا٤ّل ّبوغض ّإىٙ أ  ه أٌ اايوؽ بل ث٣ث٘ شكطٍه ّاض
ىوقس ٓطٓس اك خّٔب٘ ا٤مل ّااجوادح ٢  ّااجوىٙ ال ع ً اا ٙٓتغون

ٌ مجل ٙ ٍصا ااعمو ٚ اُ ف ٙ ار   ٙ غٔسىو ستنسأض ّ  ٙ آاُ  . ّق 
  .ّااػ٣و خري ارتتوو ّقشّبُ

  ٙ  23ٍدد  1430ضددب  1ٍدصا ااّبشدح مدً ٓدْو      )كوٌ ااّبسأ فد
 .و(2009ْٓىٔ٘

 
 حالشيخ /صالح مسري حممد مفتا

 م0111مارس  11هـ 1341يوم ربيع اآلخر  1اخلانكة 
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 املراجــــعاملصادر وأهم 

حتقٔ  ااسكتْض  ّبسار بدً  ّبدس    ااّبسآ٘ ّاايَوٓ٘ ا٩موو بً كجري*
 .احملػً اارتكٙ

   ٕ بً أمحس ااسًٓ تقٕاّا٦ثوض  ارتطط بصكط ّا٢ تّبوض ااْا غ*
 . ٖااقطٓع ستنس بً ااقوزض  ّبس بً

 .  نقطٓعٖا ف٘ زّل اا ْكاػ ْك املطا *
 أمحس اافهل أبٕ ااسًٓ ؿَواا ااتوضٓذ يف ااملنط بأبيوٛ ااغنط إىّبوٛ *
 .خوٌ ااملٔس  ّبس ستنس. ز:  حتقٔ  ااملػق٣ىٕ سذط بً   ٕ بً

ٗ  مكط توضٓذ يف احملونطٗ سػً *  بكط، أبٕ بً ااطمحً ملّبساّااقوٍط
 . إبطأٍه اافهل أبْ ستنس:   ٔقحتااػْٔطٕ  ااسًٓ د٣ل

اايذْو ااعاٍطٗ فٙ م ْك مكط ّااقدوٍطٗ  دتندول اادسًٓ أبدٙ     * 
 ٙ ٚ ا٤توبك ٚ بطز ً تغط ً ْٓغف ب ٘ اقكْض  احملوغ ٘ ااملوم ٘ اهلٔٝ )طّبمل

 . حتقٔ  ستنس ضمعٚ بكااجقوف٘(
ٌ  بملدس  مً مبشوغً ااطواع ااّبسض* ً  ندس حمل ااػدوبع  ااقدط ٕ  بد    د

 .ااؿْكوىٕ

اض ااكتب ّااْثوٜ  بساٜع ااعٍْض فٙ ّقوٜع ا٤مْض ٢بً إٓوؽ ) ز*
 .ااكطٓ٘(

ً إٓوؽ( إخيكوض ّتقسٓه  سٍْضاشتتكط بساٜع ااعٍْض ّّقوٜع ا*  )اب
 .،زكتْض مسست  ادتَٔ٪وض  طّبمل٘ اهلٔٝ٘ ااملوم٘ ا كتوا

 . يذه ااغعٖاااكْاكب ااػوٜطٗ بأ ٔوٌ ااٝ٘ ااملوؾطٗ  *
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ً  ملّبدس ا ّا٤خّبدوض  اارتاده يف ا٦ثوض  ذوٜب * ً  اادطمح ً  بد  سػد
 .قٔ  أ.ز  ّبس ااطسٔه  ّبس ااطمحً  ّبس ااطسٔهحت  ادتربتٕ

* ٙ ّ ااملجنوى ٘ ا غع ٘ ااكطٓ ٚ ّااقوّم ٌ بو ٌ ا٤ؾطا طْمو ّ  ااػ طو
 .سكتْض ااػٔس ستنس ااسقً  توضٓذ مكط اذتسٓح ّااملوقطا 

 فطٓدس  نسحمل ارتسْٓٓ٘ ااملوٜ ٘ م١غؼ توضٓذ يف ااتْفٔقٔ٘ ااّبَذ٘ *
 .بك
 ّبس ااطمحً ) اذتكه فٙ مكطتوضٓذ اذتطك٘ ااقْمٔ٘ ّتطْض ىعوو * 

 . (ااطافملٙ
اذتن ٘ اافطىػٔٔ٘   ٙ مكط فٙ نْٛ شتطْط  جنوٌ)) شتطْط * 

نٔوىوم٘ ا ساضىسىل(( بق ه  عت سػً افيسٚ ااساضىدسىل  زضاغد٘   
 .ّتطمج٘ مجول غملٔس  ّبس ااغيٙ

٘ ّااقّبطٔ٘ فٙ ااقوٍطٗ ا سكتْض ااسأل ااْدع* ٤ٍه ا٦ثوض ا٨غ٣مٔ
 .)ااساض ااكطٓ٘ اا ّبيوىٔ٘( غ ٙأبْ اذتنس ستنْز فط
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة املوضوع
  إَٚلٙخ

 إ١لاء إ٦ٕ أ١ب٨ٕ ٙل٩ٞخ إقبْٝخ

 

 

  

  

  إٚجؾش األ٣ٓ 

  أٍٚبء إقبْٝخ ى٨ ّزت إزبه٩ـ

  ٍو٩ب٤ًٍ –ٍى٤ه ٍو٩ب٤ًٍ  –ٍو٩ب٤ًٍ  –ٙق٨ٞ ّٖٚخ إقبَٝبح 

  ٤هحْٙبٛ إقبَٝبح إٚنّ –فلك إق٤اِٝ 

  ٙرٌٍ ٙل٩ٞخ إقبْٝخ

 ربه٩ـ ثٞبء فبَٝبح ٍو٩ب٤ًٍ

 

 

  أ٣ٓ َٙئ٤ٓ فٜ إقبْٝخ

  ٣صو ٙل٩ٞخ إقبْٝخ ثأٍالٗ إٚرهف٪ٜ

  ؽيو إقٖ٪ظ إ٨ٕ إقبْٝخ

إيوَٝ٪خ ف٦ٖ  ٍغ٤ه ٜٙ أفجبه أ١ٔ إقبْٝخ ٣أث٦ ىفجٔ ٙـ إؾٖٚخ

 ٙىو

 

  إقبْٝخ ى٨ ف٢ل ٙؾٚل ف٨ٖ ثبتب

  ٣ا إ٨ٕ إقبْٝخآفو ا٤ُٖٕٚ إن٩ٜ ؽضو

ًٚب   ٜٙ فٖٚبء إقبْٝخ ٍل٩

 فٖٚبء ٙل٩ٞخ إقبْٝخ ى٦ إقىو إؾل٩ش

 

 

  ٍَواء إَوآٛ إْو٩٘ ثٚل٩ٞخ إقبْٝخ 

 ٍج٤ه األ٣ٕ٪بء

 

 

  ٜٙ فبئالد ٙل٩ٞخ إقبْٝخ
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 الصفحة املوضوع
ْٚلح ثٚل٩ٞخ إقبْٝخ ٍل٩ٚب   تقى٪خ إُق

  ١2004ٗ 1430ٙل٩ٞخ إقبْٝخ  

  ثبٕقبْٝخص٤ه ٕجقض األؽ٪بء إَل٩ٚخ 

  إٚجؾش إضب٨ٝ

  َٙغل إَٖغبٛ األتوه ثوٍجب٧

  ص٤هح َٕٚغل إَٖغبٛ األتوه ثوٍجب٧

  ٤ٍٙـ إَٚغل ّٚب ٤١ ٙل٣ٛ ثْزت ا٫صبه

  إَٖغبٛ ا٫ٙو ثجٞبء إَٚغل ٣ٍجت إجٞبء ٣ربه٩ـ إجٞبء

  ٣صو ّبٙٔ ٕقٚبهح إَٚغل

  إَواك٩ت

  إَٚغلص٤ه ٕجقض ا٫ثبه ٣ٙلفٔ إَواك٩ت ٣صؾٜ 

  ص٤ه ثبة ىزؾخ إى٢و٩ظ ٣إٚض٪أح إَل٩ٚخ

  إٚجؾش إضبٕش

  َٙغل األٙ٪و ٤ٍك٣ٛ

  إٚجؾش إواثـ

 َٙغل ف٨ٖ إشب٨ٙ –َٙغل األٙ٪و إَب٨ٍٚ 

 

 

 

 

 

 

 

  إٚجؾش إقبٌٙ

  كاه إىؾخ إٞيَ٪خ ثبٕقبْٝخ

  فبرٚخ

  أ١٘ إٚواعـ

  ى٢وً ا٤ٕٚض٤فبد

 

 






