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J
اٌٍّخض J
ٔعد مظطلف جلطىحص مه جلمظططلكحش جلىددٔطس جلمعحططاز جلططٓ ضرطُاش معحوطس فيٕمطس دطٓ جلىدطد جيثذطٓ جلكطدٔع
ٌَططٓ ضدىٕططس ئؾاجتٕططس ضمططىف جلططىض و ططٕؿح ممٕططلج مططه جيطططُجش جللحترططسة دحلطىططحص ٔكمط مؿمُفططس مططه جلطظططُ جش
َجلاؤِ جلؿمحلٕس جلدحث ز دٓ مىف جيفمحل جيثذٕس ملٔدج مه جالسطماج ٔس َجلدٔىحمٕس جلكٕس الضظحلٍح ذحيذعحث جلداللٕس
جلطٓ لٍح َزوٍح جلمعادٓ دٓ جلذجكاز جلؿمعٕطس ٔكطحَل ٌطذج جلركطع جسططؿمت جلمطىحططحش جلدٔىٕطس ن جلدا وطٓ -جلكطدٔع
جلشأف) َئذاجز ثَ ٌح دٓ ئوطحؼ جلداللس َقد جخطاوح فٕىس ضطرٕدٕس لاطد جلطىحطحش جلدٔىٕس دطٓ وططحؼ جلعحضرطس ٌطدِ
جلكُسىٓ مه اؾ ئٔؼحـ جلطؿلٕحش جإلذدجفٕس جلطٓ اسٍمص دٓ ضشعٕ جلىض ضشعٕم ؾمحلٕحة َجالذطعحث فه جلداجتجش
جل طكٕس ئلّ جلداجتجش جلمىطدٕس جلدحذلس للطىحَل َجلفٍم َجلطأَٔ ذٕه جلداجت

اٌىٍّبدJاٌّفزبؽ١خJoجلطىحصة جلطىحص جلطاكٕرٓ للدا ن جلعأمة جلطىحص مع جلكدٔع جلشأف
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Clarification of Religious Intertextuality
in the Book , "Embraces of Mountains,''
written by Huda Al Hosani
J Teacher: Omar Ghabish Al Nofli
K'ab Bin Soor Basic Education School for Grades 5-10
Oman
J E-mail: omar841340@gmail.com

J ABSTRACT
Intertextuality is a modern critical term which has a great status in the modern literary
criticism. It is an action technique which gives a text a mixture of old texts.
Intertextuality includes a group of aesthetic images which give a literary work
continuity and live productivity as they are related to meaningful dimensions which
have a knowledgeable status in the cultural encyclopedia. This research tries to clarify
religious intertextuality (Qur'an-Hadith) and how it produces meanings. We have
chosen a practical sample to clarify religious intertextuality in Hoda Al Hosania's
works to clarify creative factors which have contributed to an aesthetic formation of a
literary text.
Keywords: Intertextuality, Compound intertextuality with the Holy Qur'an,
Intertextuality with Hadeeth.
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اٌّمذِخJ o
ٔكف جلىدد جلمعحطا ذمؿمُفطس مطه جالضؿحٌطحش جلططٓ ضطاَح جلركطع فطه جلمعىطّ دٍطٓ ضطؿطً ئلطّ جلطىض َضكطحَل
ّ
ضشطف فطه جضؿحٌطحش جلكحػطا
كشف كٕىُوطًة َٔراز جلطىحص كطدىٕس ئؾاجتٕس قحث ز فلّ جسططؿمت فطُجلم جلمحػطٓ َ
مه خمل جلفؼحت جلىظٓة َٔكُْ ٌذج جلفؼحت فلّ اطدجت جإلذدجع َجإلوطحؾٕس؛ ين جلطىطحص ٔفططاع ثٔىحمٕطس قٕطس
ذفع ط ضعططدث جلطططأَٔمش َجخطفططحت جلكدٕدططس جلمطلدططس ٌَٕمىططس جلكدططحتق جلى ططرٕس جلطططٓ ضطططاـ ض ططحؤالضٍح قططُل جلمىؿططل
جلكؼططح ْ َمكحَلططس دٍمططً َضططأضٓ ك ط ٌططذي جيطططدجت َجلططاؤِ ذ ططرد جلطعططحلق جلكادططٓن جلطاكٕرططٓ) اَ جلخفططٓ مططع
جلمطىططحص َٔعططاّ ا جلطىططحص فلططّ اوططً قؼططُ وظططُص سططحذدس – قدٔمططس اَ قحػططاز -دططٓ وططض خططا ذكٕططع ضططأضٓ
جلىظُص جللحترس مى ؿمس مع جلىض جلكحػا لطعمق جلداللطس لفيطح َمعىطّ مطه خطمل جلطُج طؽ مطع جيو طح جلػدحدٕطس
َجيدعح جلمخطلفس
اسٍم ص وطحؾحش جلعحضرس جلعمحوٕس ٌدِ سحلم جلكُسىٓ دٓ ضشطعٕ جلمعىطّ جلؿمطحلٓ ئت جض طعص مؼطحمٕه افمحلٍطح
جيثذٕس ذفؼ ضُظٕف جلىظُص جٖوٕس جلطٓ لٍح ضظُ جش دىٕس َقمُالش مددسس فىد جإلو حن جلم طلم َال ٔطد دطٓ
تلك؛ دحلمدظد ٌىح ٌُ جلىض جلدٔىٓ جلذْ ٔلخا ذدظض جلمحػٕه َاقدجظ جللحذأه وحٌٕك ان جلطىض جلطدٔىٓ ٔمطىف
جلخطحخ جٖوٓ قؼُ ج مطه جلطدالالش جلكٕطس َتلطك ذح ططلحل جلرىطّ جلطاكٕرطس َجل طٕحقٕس اَ جلمدطُالش جلل طحوٕس ق طد
غىحتٕحش ثْ سُسٕا ئن جٖٔحش جلعيٕمطس َجيقحثٔطع جلمددسطس ضعطد مطه خظُططٕحش جلػدحدطس جإلو طحوٕس جلدطحث ز فلطّ
جلطدلٕ جل ٕمُلُؾٓة َضعمه اٌمٕس جلطعحلق جلطاكٕرٓ اَ جالسطشٍحثْ مع جلدا ن جلعأم اَ جلكدٔع جلشأف دٓ دطد
جلطؿاذس جإلذدجفٕس ذمعٕه ال ٔىؼد مه جلاؤِ َجلطؿلٕحش جلطٓ ض طعّ وكطُ خلخلطس جيدعطح جلدطح ز دطٓ اتٌطحن جلدطاجت
َضكأك جلرىّ جلداللٕس لطكدٕق مداَتٕس قحذلس للفٍم َجلطف ٕا ذفع ج ططلحل لٕطحش جلطأَٔط جل طٕمٕحتٓ ئت ضعمطد جلعدطُل
جلمطلدفس للىظُص جإلذدجفٕس دٓ ضاؾمس جلعممحش جلداللٕس َمح ضعطىلي ٌطذي جلعممطحش مطه ضميٍطاش غدحدٕطس َئو طحوٕس
َذىططحت فلططّ تلططك ض طمف ٌططذي جلططاؤِ للدططح ب ان ٔطفحف ط معٍططح سططلرح اَ ئٔؿحذططح؛ يوٍططح ذحخطظططح وحذعططس فططه معطططّ
قؼح ْ َضاجغٓ ػح خ دٓ جيفمح
َٔيٍا ان جلطشعٕ جلداللٓ دٓ ضؿاذس جلعحضرس ٌدِ جلكُسىٓ ٔطؿلّ دٓ جلمطىحططحش جلدٔىٕطس جلططٓ قددطص فممطس
دح قس دٓ ئذاجز جلعم جإلذدجفٓ لدد جسططحفص جلعحضرس جلعمحوٕس دٓ مدز َؾٕطلز دطد جلمعطرطس جلعاذٕطس ذمؿمُفطس مطه
جإلطدج جش جلىػأس ٌَٓ :جقص لٓ للطكة َ َجٔس ثُٔ َجيفمدز جي ذعسة َكطحخ اقؼحن جلؿرحلة ممح كطحن لٍطذي
جيفمططحل جيثذٕططس اغططا دططٓ سططحقس جلمعادططس ددططد َؾطدش ئطططدج جش جلعحضرططس ضاقٕرططح َجقطفططحت مططه قرط جلدططح ب جلعمططحوٓ
خظُطح َجلعاذٓ فمُمح َإلٔمحوىح جلعمٕق ذأٌمٕس جيفمحل جيثذٕس ذمخطلف اؾىحسٍح ج ضأِ جلدج س ان ضعطُن ٌطذي
جلد جسس جلمطُجػعس دٓ كطحخ اقؼحن جلؿرحل جلذْ ٔكُْ فلّ سل لس مه جلمدحالش جيثذٕطس َجلفعأطس خحؽرطص دٍٕطح
جلعحضرطس جلدلططُخ جل طىٕس َجي َجـ جلىدٕططس ذللطحش جلكططد َجلعشطق جلاَقططٓة ٌطٓ مدططحالش ضكطؼطه ذحلؿرططحل دطٓ َثجفططس
حفأس ضطردِ مه خملٍطح كط جيقطلجن دطٓ ؾمطحل جلطرٕعطس َسطكاٌح َفلٕطً سٕطؼطمه ٌطذج جلركطع مؿمُفطس مطه
جلفاػٕحش جلطٓ سٕىطلق مىٍح ٌَٓ جلطىحص َجلُقُا فىد ضعأفً َاذاز مه ضىحَل ٌذج جالضؿحي جلىددْ ذشع مُؾل
غم جلكدٔع فه جلطىحص جلطاكٕرٓ دٓ جلدا ن ٔطلُي جلكدٔع جلشأف ٚرىّٓJأّ٘١ةخJاٌجؾةش دطٓ مكحَلطس جإلؾحذطس فطه
مؿمُفططس مططه جيسططثلس ٌَططٓ جلطىططحص َجلخلفٕططحش جالذ طططمُلُؾٕس َجالمطططدجثجش جلمعادٕططس لٍططذي جالضؿططحية َدٍططم ؤٔططس
جلعحضرس مه خمل ضُظٕف جلطىحص جلدٔىٓ َمكحَلس معادس جلطا جلؿمحلٕس جلطٓ اسٍمص دٓ ضعطُٔه جلطىض جلؿمطحلٓة
َقد ضأؽاش ٌذج جلد جسس دٓ جضؿحٌٕه ٌَمح :جلطىحص جلطاكٕرٓ مع جلدا ن جلعأم َجلكدٔع جلشأف ٔ طردٍمح مطلطد
ضىيٕططاْ فططه مفٍططُح جلطىططحصة ِزخةةزِJٓ٠ةةٓJاٌّةةٕٙظ جلُطططفٓ جلطكلٕلططٓ م ططلعح السطططداجت جلعممططحش َضكلٕلٍططح ذلٕططس
جلُقُا فىد جلمكدثجش َجلػٕمحش جلطٓ كحوص لٍح اٌمٕس ذح زز دٓ ئغطاجت جلمىؿطل جلكؼطح ْ َئ سطحت ثفطحتم جلطؿاذطس
جإلذدجفٕس للعحضرطس ٌطدِ جلكُسطىٓ فلطّ امط ان ضعطُن ٌطذي جلد جسطس جدطدج قُٕٔطح للمعادطس مطه اؾط ضُسطٕع جٖدطح
َجلمدج كة َاخٕاج واؾُ مه هللا جلطُدٕق َجل دجث
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J -3اٌزٕبصJ o
جورػق مظطلف جلطىحصن ) intertextualiteدٓ ماقلس جل ططٕىحش مطه جلدطان جلمحػطٓ ٌَطُ مظططلف جؾطاقططً
جلىحقدز جلرللح ٔس جيط جلمطفاو طس جلؿى طٕس ؾُلٕطح كأ ططٕفح دطٓ فطحمٓ 6611 َ6611ح ذحلطعطحَن مطع مؿلططٓ ضٕط
كٕ نَ (Telquelكأطكن)Critiqueة َكطحن تلطك مطه خطمل جيذكطحظ جلططٓ قطدمطٍح ؾُلٕطح ذحالسططفحثز مطه قُج ٔطس
مٕخحتٕ ذحخطٕه اسطحتٌح جيَل َمه ضظكٕفحش ثْ سُسٕا جلذْ ضىرً ئلّ جلخحططٕس جلطفحفلٕطس لللطس َأدطه ان جلطىض
سطف معُكد ضرىًٕ وظُص اخاِ ضكاكً قطّ َلُ كحوص مؿاث كلمسنَ )1قد ف ّادص كأ طٕفح جلطىحص فلّ اوطً:
ؾملططس جلمعططح ا جلطططٓ ضؿعط مططه جلممعططه للىظططُص ان ضعططُن تجش معىططّ دمططح ان وفعططا دططٓ معىططّ جلططىض ذحفطرططح ي
معطمدج فلّ جلىظُص جلطٓ جسططُفرٍح َضمػلٍطحة داوىطح و ططردل ذمفٍطُح ضفحفط جلطذَجش مفٍطُح جلطىطحص نَ )2جوظطد
جٌطمحح ؾُلٕح دٓ جلمدحح جيَل ف لّ جلطىض ذحفطرطح ي ئوطحؾطح َدحفلٕطس وظطٕس قٕطع ٔطكطاك ٌطذج جلطىض ػطمه ثٔىحمٕطس
قُج ٔططس معٕىططس َٔيٍططا جلططىض لططدْ كأ طططٕفح دططٓ كُوططً خطحذططح ٔخطططا ك ط جإلٔططدُٔلُؾٕحش َجل ٕحسططس َجالؾطمططحع
َجيو ح جلػدحدٕس جلمخطلفس ذط ٔعمطد ٌطذج جلخططحخ فلطّ ضفعٕطك جلللطس َئفطحثز ئوطحؾٍطح مطه ؾدٔطد مطه خطمل ططٍاٌح
َئتجذطٍح لطيٍا دٓ قُجلد ؾدٔطدزة دطحلىض كمطح ضطاِ ؾُلٕطح ٌطُ فرطح ز فطه ؾٍطحز فرطا ل طحوٓ ٔعٕطد ضُزٔطع ويطحح
جلل حن ذُجسطس جلاذؾ ذٕه جلعمح جلطُجططلٓ جلطذْ ٍٔطدا ئلطّ جإلخرطح جلمرح طا َذطٕه اومطحؽ فدٔطدز مطه جلملفُظطحش
جل حذدس فلًٕ اَ جلمطلجمىس معً َضدطؼٓ جإلوطحؾٕس فىدٌح دٓ وُفٕهن:)3
جيَلٔ :طػم دٓ فمقس جلىض ذحلللس ٌَٓ فمقس مه قرٕ ئفطحثز ضُزٔطع جلللطس ن ٌطدح -ذىطحت) اْ ان جلطىض ٔعمطد
فلّ ضخأطد معمح ٔطس جلللطس مطه خطمل ضفعٕعٍطح لٕعٕطد ضشطعٕلٍح َذىحتٌطح مطه ؾدٔطد َدطق لٕطس معٕىطس لطذلك دٍطُ قحذط
للطىحَل فرا جلمدُالش جلمىطدٕس ال فرا جلمدُالش جلل حوٕس جلخحلظس
جلػطحوٓ :فمقططس ضاقططحل َضططدجخ وظططٓ دفططٓ دؼططحت وظططٓ معططٕه ضطدططحؽع َضطىططحدٓ ملفُظططحش فدٔططدز مدططعططس مططه
وظُص اخاِ َقد اؽلدص ؾُلٕح جسم جإلٔطدُٔلُؾٕم فلطّ َظٕفطس جلططدجخ جلىظطٓ ذطٕه جلملفُظطحش جلمخطلفطس ضدطُل
فه جإلٔدُٔلُؾٕم ضلك جلُظٕفس للطدجخ جلىظٓ جلططٓ ٔمعىىطح قاجتضٍطح محثٔطح فلطّ مخطلطف م ططُٔحش ذىطحت كط وطض
ضمطد فلّ ؽُل م ح ية محوكس ئٔحي معطٕحضً جلطح ٔخٕس َجالؾطمحفٕس نَ )4ضىطلق كأ طٕفح مه دغ دعطاز جلطىض
ن)5
جلمللق جلططٓ َؼ لٍطح جلشطعموُٕن جلطاَس َضإكطد فلطّ جوفططحـ جلطىض َضدجخلطً مطع وظطُص َخطحذطحش اخطاِ
ٔطؼف دٕمح ذعد ان جيذكحظ جلططٓ قطدمطٍح كأ ططٕفح جوطشطاش َتجع ططٕطٍح ذطٕه جيَسطحؽ جلفعأطس جللاذٕطس ددطد ضلدفٍطح
فدث غٕا قلٕ مه جلىدحث جللاذٕٕه كاَالن ذح ش َؾٕاج ؾىٕص َلُ جن ؾٕىٓ َ ٔفحضٕا َغٕاٌم ذحلد س َجلطىيٕا
َجإلغاجتة َاخذش ٌذي جيذكحظ م مٕحش مخطلفس كحلطعحلٓ جلىظٓ اَ جلطخح ؼ جلىظٓ اَ جلطفحف جلىظطٓة اَ جلطىض
جللحتد ممح كحن لٍح جيغطا جلعرٕطا دطٓ جلد جسطحش جلىددٔطس جلمعحططازة ََططلص ئلٕىطح ضلطك جلد جسطحش فرطا جلمػدحدطس
َجلطاؾمططس َئسططٍحمحش جلىدططحث جلعططاخ جلططذٔه قملططُج لططُجت جلطىيٕططا َجلططرٕططق َجلطىططُٔا :كمكمططد مفطططحـ َمكمططد ذىططٕ
َسعٕد ٔدطٕه َفرد جلعلٔل قمُثز َجللذجمٓ َغٕاٌمة َضؿد جإل ح ز ئلّ ان جلعاخ جلددجمّ كحوُج فلّ َفٓ ضطحح
ذيحٌاز جلطدجخ جلىظٓ كحالقطرحس َجلطؼمٕه َق طه جيخطذ َجالقططذجتن)6؛ لعطىٍم مطه خطمل جلططرٕطق جإلؾاجتطٓ لطم
ٍٔطدَج ئلّ طٕلس ؾحمعس ضططألف دٍٕطح كط ا طعحل جلطىطحص ذط ظلطص ظطحٌاز جل طاقحش جيثذٕطس ضططاـ مؿمُفطس مطه
جلط حؤالش قُل افٕس جلفع جلطىحطٓنَ )7دٕمح ٔلٓ سأ اع دٓ ضىحَل جلطىحص جلطدٔىٓ دطٓ كططحخ اقؼطحن جلؿرطحل
ػمه مكُ ٔه:



جلطىحص جلطاكٕرٓ مع جلدا ن جلعأم
جلطىحص مع جلكدٔع جلشأف

J-3 -6اٌزٕبصJاٌزشو١جِJٟعJاٌمشآْJاٌىشJ oُ٠
ٔعد جلدا ن جلعأم جلمظد جيَل مه مظطحث جلطشطأع جإلسطممٓ لطدِ جلم طلمٕه دٍطُ معطٕه قطٕم ٔطلَث جيثذطحت
ذحيلفططحظ َجلطاجكٕططد جلدُٔططس َمىٍط قدسططٓ ٔطعلططق ذحلٍُٔططس جلعاذٕططس َجلػدحدططس جإلسططممٕسة دمططه اؾط ٌططذج جلططدٔه قحمططص
قؼح ز ئسممٕس مطاجمٕطس جيؽطاجا َجلدطا ن جلعطأم كطحن َال ٔطلجل مظطد ئلٍطحح للشطعاجت َجيثذطحت ٔلؿثطُن ئلٕطً
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خمل ضؿح ذٍم جإلذدجفٕس ٔمطكُن معحوًٕ َٔىٍلُن ادعح ي َ ؤجي قٕع ٔمىف جلىض جلدا وٓ قدجسس َقٕس تجش ؤٔطس
ضأغٕأس ٔدٕىٕس ضعؼد جلطؿاذس جلشعُ ٔس عم َمؼمُوح َجلطىحص جلطاكٕرٓ ٌُ تلك جلطىحص جلذْ ٔطىحَل جلطاجكٕطد
َجلمفاثجش جلدا وٕس َٔعُن لٍذي جلطاجكٕد ثَ دٓ ئوطحؼ جلداللس َضكفٕل جلمطلدٓ مه خمل ئػفحت جلدٕمطس جلمؼطحففس
دٓ جلىض جلكحػان)8ة تلك ان جلعحضد ٔ طكؼا ذعغ جٖٔحش جلدا وٕس جلعأمس َٔدمؿٍح دٓ وظً جإلذطدجفٓ لٕعمطق
جلداللس َٔعػف قؼُ جلىض جللحتد َذذلك ٔىفطف جلىض فلّ مؼحمٕه َ ؤِ مخطلفسة ٔ طشعا مه خملٍح جلدح ب
فلّ اٌمٕس جلمىؿل جإلذدجفٓ جلذْ قد ٔطُجدق مطع ادطق جوطيطح ي اَ ٔخٕطد لرعطد جلم طحدس جلؿمحلٕطس جلططٓ ٔطُقعٍطح َدطٓ
جلؿحود جٖخا ٌىحك مه اِ ان جلطىحص جلمرح ا جلظأف اق دىٕس مه جلطىحص غٕا جلمرح ا لمح للػطحوٓ مطه سطمحش
ضمٕلي مػ جللم ُع جلذْ ٔػطاْ جلطىض جإلذطدجفٓ َٔكفطل جسططماج ٔطً لُؾطُث جقطمطحالش ضؿعط مطه جلللطس تجش دطق
ن)9
مطعدثز جلداللس َٔعُن جلىض مىفطكح غٕا قحذ لمولم َذحلطحلٓ ٔمعه للىض ان ٔكدق دىٕس فحلٕس للىض جلكحػا
َٔعمه تلك دٓ جسطمحلس جلدح ب َؾطاي ئلطّ ضفؿٕطا جلطحقطحش جلعحمىطس دطٓ جلطىض َجلطفحفط مطع جلمىؿطل جلفىطٓ سطلرح اَ
ئٔؿحذح ة جتطمدح اَ جخطمدح ٌَعذج
َضؿد جإل ح ز ان ٌذج جلىطُع مطه جلطىطحص جلطدٔىٓ ٔىطد ؼ ضكطص م طمّ جلطىطحص جلخطح ؾٓ جلطذْ ٔعىطٓ ضطدجخ
جلىض مع جلعم جلٍحت مه جلىظُص جلذْ ٔمطلة ذً جلعحلمة دٕشع جلطىض جلمقطقا جل طحذق َدطق ؤٔططًة قططّ ضلطدَ
ئقططدِ معُوحضططً َؾططلت ال ٔطؿططلا مىٍططح ضاكٕرٕططح َثاللٕططحن )10تلططك ان جلعحضططد ٔ طططدفٓ ذعططغ جٖٔططحش جلعأمططس َٔدططُح
ذاثمحؾٍح دٓ جلىض جلكحلٓ ٌحثدح مه َ جت ٌذج جلطعحلق جلىظٓ ضعػٕف جلداللس َضعمٕق جلاؤِ جلمخطلفس
جسطلٍمص جلعحضرس ٌدِ ضؿاذطٍح جإلذدجفٕس مه جلدا ن جلعأم دحسططحفص ذذلك ان ضمىف جلىض ثالالش ا قد وكطُ
فططُجلم مخطلفططس مططه جلىظططُص جللحترططس؛ لطشططع وطحؾططح ئذططدجفٕح جتعططح ٔطُج ططؽ مططع مؿمُفططس مططه جلططاؤِ َجلمؼططحمٕه
ؤٔطس
جلُؾدجوٕس جلطٓ ضطُجدق مع جلطؿاذس جلشعُ ٔس َدل فس جلمردفس جلخحطس؛ دحلطىحص جلدٔىٓ قحث فلطّ ان ٔإسط
ؾمحلٕس مه خمل مىف جلطىض ثالالش معػفطس ضكٕط ئلطّ معطحن قدسطٕس َ َقٕطس قٕطع ضخططا جلطىحططحش جلدٔىٕطس ذىٕطس
جلخطحخ جلعحثْ فه ؽأق خلخلطً َضفعٕعً ئلّ م ح جش اخاِ مه جالمطدجثجش جلمعادٕطس َمطه جلطُظٕفطحش جلدٔىٕطس
جلطٓ ضطحلعىح دٓ كطحخ اقؼحن جلؿرحل مح ودااي دٓ جلمدحل جلمُسُح ذــ  :جلرأق جلذْ اػحت جإلو حن :
"ٚJاٌعبلً٠JِٓJؾفعٌٙJزاJاٌجش٠كٛٔJسٖ٠Jٛ٘ٚJغشJٞفJٟأٔٙبسJاٌؾ١بح٠J،ؾفظٗJعظّ١ةبJل٠ٛةب٠ٚJؾفةعJلّ١زةٗٚJعة٘ٛشٖJ
ِّٙبJعبءدJأِبِٗJاٌّظبئتٚJاٌّظبعتJعش٠عب٠JالشJٟاٌغّبَJِٓJعزّخJاٌطش٠ك٠J،مطفJص٘شحJاٌظجشِJةِٓJةشاسحJ
اٌجالء٠JشزُJأعش٘ب٠ٚJغزجششJثفشعٙبJ333عش٠عب٠JمةJَٛذراJرٛلةذدJاألؽةالَٚJارغةعذِJ333ضةبءحJفةJٟاٌمٍةتٚJذْJرىجةذJ
األٌُٚJاٌمٙشِJضبءحJفJٟطفؾخJاٌمذسJثخ١شٖٚJششٖJفالِJبٔعٚJالJؽبعتٌٍJجش٠كJاٌز٠JٞخشطJاإلٔغةبِْJةٓJاٌظٍّةبدJ
ن)11
ذٌJٝإٌٛس"
ئن هللا قد خلق جلعُن دٓ افيم ٌٕثسة َاخاؼ جإلو حن جلؿٍُل مطه ظلمطحش جللُجٔطس ئلطّ وطُ جلٍدجٔطس َقطٕغ لطً
ك جلممعىحش جلمطحقس لٕرظا جلكق ذيمل جإلسمحة َٔيٍا دٓ ٌذج جلملفطُظ ان جلمردفطس جسططػماش جٖٔطحش جلدا وٕطس
َبةJأَ ْٔ َض ٌَْٕةبٖJذٌَِْ١ةهَ J
مه خمل ملؾٍح دٓ ذىٕس جلىض جلدجخلٕس قٕع ٔردَ جلطُج ؽ ؾلٕح َمرح اج مع قُلً ضعحلّJ﴿ :اٌشِ Jوز ٌ
بطJ َِِٓ Jاٌ ُّ
دJذٌَِJٝإٌُِّ ٛسJثِإ ِ ْر َِْ Jسثِّ ِJُْ ٙذٌَِ
ةJٝطة َشا ِ Jا ٌْ َع ِض٠ة ِضJا ٌْ َؾ ِّ١ة ِJذJ[J﴾Jذثةشا٘ ]3oُ١دحٖٔطس جلعأمطس ضشطٕا
ٌِز ْخ ِش َطJإٌَّ َ
ِ
ظٍ َّب ِ
ئلّ وُ جلٍدجٔس ٌَُ جلدا ن جلعأم جلذْ اوللً هللا فلّ جلرشأس ذدٕحثز جلىرٓ مكمطد -ططلّ هللا فلٕطً َسطلم -لٕخطاؼ
جلىحس مه ظلمحش جلؿٍ َؾُ جلعرحثجش ئلّ وُ جلعلم َجلٍدجٔس؛ َذحلمدحذط وؿطد جلعحضرطس ض طدؾ ٌطذي جلطدالالش فلطّ
جلعدُل جلمطُقدز ذحلعلم َجلمشاقس ذحلدُز َجلعلٔمس كحلعُجكد جلد ٔس دٓ وؼح ضٍح؛ دحلعدط ؽطُ وؿطحز للرشطأس ٌَطُ
ئ اجقس جلكٕحز َجلرأق جلذْ ٔىد جإلو حن مه غٕحٌد جليلمحش ئلّ ذأق جلؿمحل َجلىُ ؛ دم َؾُث للؿٍ َجليلمس
دٓ قؼُ جلعدُل جلُجفٕس جلمؼحتز ذرأق جيم ة َٔطؼف للدح ب ج طلحل جلىض جٖوٓ مطه خطمل جلططدجخ جلطط لفٓ
ذٕه جلىظٕهن جللحتدا جلكحػا) ذشع ضاكٕرٓ ٔى ؿم مع جلمُقف جلشعُ ْ ٌَعطذج ٔطأضٓ جلطىض مطُجددطح مطع جلطىض
جلدا وٓ َذذلك ضإكد جلعحضرس ان للعد جلُجفٓ اٌمٕس خحلظس ال ضد أوح فه جلاسحلس جلمكمدٔس جلططٓ ؾطحتش للرشطأس
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اؾمعٕه قٕع ٔمػ ٌذج جلكؼُ جلدٔىٓ ئغاجت ؾمحلٕح ٔعم فلّ جو ؿحح جلىض َضعمٕدً َوُ ث فلطّ تلطك مخطططح
ضفظٕم للطدجخ جلىظٓ:

اٌعمًJاٌٛاعJ________ٟإٌٛسJاٌّجJ(Jٓ١اٌمشآْJاٌىشJ )ُ٠
اٌغJ___________ًٙاٌظٍّبدJ(Jاٌغٛا٠خٚJاالٔؾشا Jعٓ Jش٠كJاٌؾك) J
َضطططحذع ٌططدِ ٌططذج جلى ططٕؽ جإلذططدجفٓ مططه خططمل جسطططػمح ٌح للخطططحخ جلططدٔىٓ َضعػٕططف جيلفططحظ جلمحوكططس للططىض
ضظُ جش ؾدٔدز مه أوٍح ان ضُػف جلداللس َضع ّمق جلفعاز لفيطح َمعىطّة َٔرطدَ ان جلىططحؼ جإلذطدجفٓ لطدِ جلمردفطس
ٔطشع ذفؼ جل ٕحقحش جلدٔىٕس جلطٓ ضمىف جلىض ؽحقس ماؾعٕس َمحثز معادٕس خظرس ضدُل دطٓ جلملفطُظ جلطذْ قمط
فىُجن ئودحت جلكٕحز :ؽJٓ١اعزمجٍذJلشاساJلضJٝهللاJفJٗ١أِشاJوبِْJفعٛالJ،ثذأدِٛJاعٙزٗJثزفغ١شِJش ّJٖٛالٕ٠JزّةJٟ
ذالٌٍJغٙبدJاٌّعزّخِJ،ؾزغضاJاٌؾ١بحJفٚJٟعبدحٔJفضذJسلبد٘ةبJ،شةعشدJثهٔٙةبِJشؽٍةخJاٌزٙةبٌَJؾ١ةبرٌٍّّJٟةذJعٕةذ٘بJ
بلزٚJٟلذسرJٟاٌعمٍ١خٚJاٌشٚؽ١ةخٚJاٌغغةذ٠خِJةٓ JبٌٚةخJاٌؾ١ةبحJ"333ن )12دطحلىض ٔكطُْ ئقحلطس مرح طاز ئلطّ قُلطً
َّ
ض ََّ ٟ
ٚJذٌَِ
ضعحلّJ﴿ :ذِ ْرِ ٠Jش٠ىّJُْ ٘ٛذِ ِرJا ٌْزَمَ ْ١ز ُْJفِJٟأَعِْٕ١ى ُْJلٍَِ ا
ةJٝهللاِJر ْش َعةعJ
JهللاJأَ ِْ اشاَ Jوبَْ ْ َِ Jفع ا J
٠ٚJمٍٍَِّى ُْJفِJٟأَعْْ َ١ٌِJُْ ِٙ ِٕ١م ِ
ٛالَ J
١ال َ
ْاألِٛسJ[ ﴾Jاألٔفبئ ]77oىفطف جلخطحخ قُل قحثغس ذد َمح ضكدق للم لمٕه مه وظا ميفا فلّ جلمشاكٕه؛ لطعُن
كلمس هللا ٌٓ جلكطق جل طحؽع َكلمطس جلطذٔه كفطاَج ٌطٓ جل طفلّة َجلخططحخ جلاذطحوٓ دطٓ ٌطذج جلملفطُظ ٔطؼطمه سطحلس
جؽمثىحن للعرحث دحهلل فل َؾ قد ؾمع ذٕه جلفأدٕه فلّ غٕطا مٕعطحث لٕدؼطٓ مطح ا جث ذدد ضطً مطه ئفطلجز جإلسطمح
َاٌلً َئتالل جلشاك َاٌلً دعحن اماي مطكددح ال مكحلطس ن)13ة َدطٓ تلطك ٔدطُل جلطاجزْ :جلمعىطّ لطُ ضُجفطدضم اوططم
َاٌ معس فلّ جلدطحل لخحلف ذعؼعم ذعؼح لدلطعم َكػاضٍم نَ )14لعطه امطا هللا كطحن مفعطُال ذىظطاز جلم طلمٕه ٔطُح
ذد َجليفا ذع جلخٕا َفىد جلمدحذلس ذٕه جلىظٕه وؿد ان جلعحضرس ٌدِ فلّ جلاغم مه ىحفس جلمُقف جلذْ الم ذٍطح
َؾ ح ز جيما جلعظٕد ض طدر جلمشٕثس جإللٍٕس ذحلاػّ َجلط لٕمة ٌَذج مه أوً ان ٔلٔد جلم لم ئٔمحوطح َٔدٕىطح ذطأن
ك جيمُ جلطٓ ضعطأً فلّ َؾً جلر ٕطس ال ضؿاْ ئال ذا جثز جلخحلق ضعحلّ أوًة طُ ز مشطاقس سطمطٍح جلعحضرطس
مه خمل جلطىحص جلدٔىٓ قٕطع ٔلططكم جلىظطحن جلكحػطاا جللحتطد دطٓ ذُضدطس َجقطدز لٕىفططف جلطىض فلطّ اذعطحث ثاللٕطس
َجمططدجثجش ططعُ ٔس َمكمططُالش معادٕططس ممططح ٔإكططد قؼططُ جلطىض جلدا وططٓ دططٓ جلخطططحخ جلكحػططا َلعط جلطىططحص
جلطاكٕرٓ اَ جلكادٓ ٔعطمد دطٓ ضشطعٕلً جلفىطٓ َجلطداللٓ فلطّ جلطاجكٕطد َجيلفطحظ جلمعاَدطس جلٍُٔطس جلُجػطكس جلططٓ
ٔمعه و رطٍح اَ ذطٍطح ذاؤٔطس معٕىطس َوطض مكطدث كحلاؤٔطس جلدٔىٕطس اَ جلىيأطحش جل ٕحسطٕس َجالؾطمحفٕطس َجلفل طفٕس
جلطٓ ضمٕل تلك َٔمعه و رطٍح ئلّ قحت ذعٕىً َٔمعه معادس مظحث ضأغا جلعحضد ذٍح ذدقس َٔ ا نَ )15ال ٔد دٓ
ان ضُظٕف جلطىحص جلدٔىٓ ٔرطلٓ كشف قحالش جلعمقحش ذٕه جلىض جلمحغ َجلىظُص جيخاِ َمح ٔططمخغ فىٍطح
مه فمقحش َ ؤِ ؾدٔدز ض ٍم دٓ ئغىحت جلداللس َئػطفحت ملٔطد مطه جلكُٕٔطس َجلفحفلٕطس جلىظطٕس َذلطُ ز جلخطحذطحش
ذشع ٔطىحسد مع ضؿاذس جلمردع
َضطحذع ٌدِ جالسطلٍحح مه جلدا ن جلعأم مه خمل ضُظٕف ٔطحش جلطذكا جلكعطٕم دطٓ جلخططحخ جإلذطدجفٓ َضفؿٕطا
جلطحقططحش جلعحمىططس دٕططً مططه خططمل جلطفحف ط جلىظططٓ مططع جٖٔططحش جلعأمططس مططه اؾ ط ضمأططا جلمكططدثجش َجلمؼططحمٕه
جلشعُ ٔسة دحلكٕحز ذع مح ضكملً مه ضؿلٕحش جلمعحذدز َجلعىحت كفٕلس ان ضفطك ذحلكحتأه لعىك أٍح جإلو طحن ان ضدلطدش
سططٕف جلظططرا لطٍططلح جيقططلجن لططه ضٍططُْ دططٓ قؼططٕغ جلخٕرططس َؾٕشططحن جللؼططد جلططذْ ٔمططُؼ ثمططح ج فلططّ جلططىف
جإلو حوٕس سطلدَ ذا اجقس جلكٕحز دٓ غد مه جلعطٕ مطؿطحَزج ططاجع جلعُجؽطف َؾفطحت جلكٕطحز ئن جلطم طك ذحلٍطدِ
َجلطلَث ذمعٕه جلعرحثز َجلدا ن سحفس جلمظٕرس اؾم غحٔس َاسمّ ماضرس ذٕه جلعرحث ضدُل ٌدِٚJ" :صكJأْٚJلٛفةهJ
٠ٚهعهJفِJٟشؽٍخJِٓJاٌّشاؽًJٛ٘JرغغJً١ربس٠خ١ِJذٌJهJ،عزفمذJعٕذٖJؽش٠زهٚJذْ٘JةزٖJاٌّشؽٍةخJسثّةبِJةبJوبٔةذJ
ٌزّشJعٍ١هJذالٌJزؤوذٚJعٛدنJاٌؾٚJٟذٔهJثؾبعخJذٌJٝإٌٛٙعJثهلJِٓJٜٛرJٞلجًٚJ333سثّبِJةبJوٕةذJرظٕةٗJشةشاٌJةهJ
٘Jٛخ١شٌJهJفالJرفمذJؽ١برهJفِJٟشؽٍخٚJأمز٘بٚJأزضعٙبJأزضاعب٠JِٓJهعةهٚJثهعةهJفةالJرةذسٌJٞعةًJهللا٠JؾةذسJثعةذJ
رٌهJأِشا"Jنَ J3)16قٕه وعحَث جلرظا كاضٕه فلّ جلملفطُظ جل طحذق ذلٕطس دٍطم جلىظطُص جلمطفحفلطس ولكطع ذعط ؾطمت

SS1oJ3/3..33.01 :IDD.23.2021.269

J 55

جلططٕده ان جلمردفططس ضطعططحلق مططع جلدططا ن جلعططأم ذشططع مرح ططان )17ئلططّ جلكططد جلططذْ ٔشططرً قططحالش جلطؿلططٓ جلظططُدٕس مططه
جالوعشحا َجاللطكححة ٌَذج جلملفُظ ٌُ ئقحلس ططأكس ئلطّ ٔططٕه مطه ٔطحش جلطذكا جلكعطٕم؛ دأمطح جيَلطّ ضكٕلىطح ئلطّ
سُ ز جلرداز قحل ضعحلّ:
ش ْ١ئابَ َٛ َ٘ٚ J
اب٘ٚJة َJٛشَة لشٌَّJىة ُْJJ
غ ٰJٝأَْJرَ ْى َش٘ٛاَ J
َۖ ٚJع َ
Jَٛ ٘ٚJو ْشٌٌَّٖJى َُْ َٚ JۖJع َ
غ ٰةJٝأَْJر ِؾ ُّجةٛاJشَة ْ١ئ َ
Jخ ٌْ ١شٌَّJىة َُْ J
﴿Jوزِ َتَ Jعٍَ ْ١ىُJا ٌْمِزَبي َ
﴿َِ ٚJةَٓ٠Jزَ َعةذَّJؽةذٚدَJهللاَِّJ
ََّ ٚ
َ
هللاْ َ٠Jعٍََُٚ Jأَٔز ُْ َJالJرَ ْعٍّ [ ﴾JJَْٛجلرداز َ ]661 :جٖٔس جلػحوٕس مه سُ ز جلططم لدُلطً ضعطحلَّ J:
ٰ
غٗJَۚ JالJرَ ْذ ِسَ ٌَJٞع ًَّ َّ
Jهللاَْ ٠Jؾ ِذسJثَ ْعذََ JرٌِهَJأَ ِْ اشا﴾J[JاٌطالقَٔJ]3Joيٍا ان جلكُسىٕس جسططدص مطه معطٕه جلدطا ن
فَمَذْJظٍََ َُْ َٔJف َ
َضفٕططأش ذيططمل جلططذكا جلكعططٕم؛ لطىد ط دل ططفطٍح جلشططعُ ٔس جلخحطططس وكططُ فطرططحش وظططٕس ؾدٔططدز َجضؿحٌططحش مل طحٔاز
ض طُؾد جلطفحف معٍح مه قرط جلدطاجت َذطذلك ٔىفططف جلمؿطحل للطأَٔط َجلطف طٕا جوطمقطح مطه جلطىض جلم طكؼطا دطٓ
جل ٕح جلمقق َئتج كحن جلخطحخ دٓ جٖٔس جلعأمس جيَلّ ٔطؼطمه ثالالش ضكطع فلطّ جلؿٍطحث دطٓ سطرٕ هللا؛ دطأن
جلمردفططس ضطُج ططؽ ذططٕه جلعلمططحش جلعططحذاز مططع جل ططٕح جلدا وططٓ لطإكططد ان مؿحٌططدز جلططىف امططحح جلمظططحتد َجلمكططه
َجالذطمتجش ال ضد اٌمٕس فه جلؿٍحث دٓ سرٕ هللا؛ دحلىف جإلو حوٕس قد ضعطاي امطاج َدٕطً كط جلخٕطا َجلظطمـ لٍطحة
َقد ضكد طٕثح ٔعطُن فلٍٕطح ذُجذطس للمظطحتد َجلمكــطـهة َهللا فطل َؾط َقطدي مظطاا جيقطُجل َجلعطحلم ذعُجقطد
جيمُ ة َكٓ ضىٍغ جلطىف جإلو طحوٕس فلٍٕطح ان ضدطف َقُدطح امطحح كط ماقلطس ضعطأٍطح ذحلظطرا َجالقط طحخ ؽطح ثز
ٌططُجؾ جلؿططلع َجلٍلططع دططم ضعلططم ضلططك جلططىف جلرشططأس ططٕثح لع ط هللا ٔكططدظ ذعططد تلططك امططاج َمططه ٔططد ْ مططه َ جت
جلمظٕرس لعلٍح ضعُن مىكس ذحوٕس ٌَرس فيٕمس مه خ جلعرحث J
َوُ ث ملفُظح خا فه جلطعحلق جلدٔىٓ ئت ضدُل ٌدِ جلكُسىٓ دٓ جلمدطحل جلطذْ ٔكمط فىطُجن قمطس خحؽثطس J" :
ٌذJٜوًJذٔغبْJلّخٛ٠JدJاٌٛطٛيJذٌٙ١ب٠JظٙشJفٙ١بٚJعٛدٖJاألعّٕ٠ٚJ،ٝششJعجش٘بJشزJٜآِبٌةٗ٠ٚJ،ةشِJٜةٓJخالٌٙةبJ
اٌعمجةبدJاٌزةJٟغ١ةشدِJغةبسِٖJةٓJاٌغةطؾ١خJذٌةJٝاٌظةعٛدJ333ذالJأْJثعةغJاٌمّةُِJةبJأْ٠JظةًJذٌٙ١ةبJأطةؾبثٙبJؽزةJٝ
٠عٍّٛاJأٔٙبJخب ئخJخبئجخٚJعش٠عبِJب٠Jغةم ِٕٙJةبJخبعةشاJ333ؽٕٙ١ةب٠JىةJْٛرانJاٌٛطةٛيِJغةشدJطةٛسحJالJرخةذَJذالJ
ٔفغٙبJفبسغخJِٓJاٌذاخًJعشعبِْJبJرزالشJ،ٝخب٠ٚخJعٍJٝعشٚشٙب٠ٚJىةJْٛؽبٌٙةبJوؾةبيJاٌزةJٟرةٕفغJغضٌٙةبِJةٓJ
ثعذJلٛح"33ن3)18
حَٔس فل ّٰ ُفاَُ ِ ٍح قحل اوَّ ّٰ ُٔكْ ِٕٓ ٌٰط ِذ ِي َّ
هللاُ
ض طكؼا جلعحضرس جٖٔس جلدا وٕس ﴿ :اَْ كحلَّ ِذْ م َّا فل ّٰ قاْ ٔ ٍس َ ٌِٓ خ ِ
ْ
َّ
ذعْد مُْ ضٍِح ۖ دأمحضًُ َّ
هللاُ ِمحتس ف ٍحح غُ َّم ذعػًُ ۖ قحل ك ْم لرِ ْػص ۖ قحل لرِ ْػ ُ
ص ُْٔ ًمح اَْ ذعْغ ُْٔ ٍح ۖ قحل ذ لرِػص ِمحتس ف ٍحح ﴾ [جلردطاز:
ٌَ ]656ذي جلدظس ٌٓ مػ لمه ا جث هللا ٌدجٔطً َجلمعىّ الم ٔىطً ئلّ فلمك مػ ُ جلطذْ مط ّا فلطّ قأطس َقطد سطدطص
ؾد جوٍح فلّ سدُدٍح ٌَٓ قأس ذٕص جلمددس لمح خاّ ذٍطح ذخطىظطانَٔ )19رطدَ ان جلعحضرطس ضطعطحلق مطع جٖٔطس جلعأمطس
لطرٕه جلمدظدٔس جلداللٕس جلطٓ ضدُل ئن جلدمس جلطٓ ٔ عٓ ئلٍٕح اطكحخ جيٌُجت جللجتفطس َجلمظطحلف جلدرٕكطس لطه ٔعططد
جسطخس مطٕىطس ٌَطٓ دطٓ وٍحٔطس جلمططحا لٕ طص سطُِ قمطس خحؽثطس ضىٍطد
لٍح جلردحت َجلػرحش مطح لطم ضاضعطل فلطّ اسط
َضط حقؾ معلىس فه خٕرطٍح َئدمسٍح كحلدأس جلخحَٔطس فلطّ فاَ طٍح َٔرطدَ ان جلعحضرطس ضدطدح ٌطذي جلطىحططحش جلدٔىٕطس
يخذ جلعيحش َجلعرا مه جيقطدجظ جل طحذدس َضفؿٕطا جلطحقطحش جلعحمىطس دطٓ جلطىض َلطعؼطٕد جلداللطس َلطدُٔطس جلمعىطّ
ضعمد جلعحضرس ئلّ جلطفحف ذشع ضاكٕرطٓ مطع جٖٔطس جلعأمطس جلػحوٕطس مطه اؾط ضكدٕطق ؤٔطس ٔدٕىٕطس قُلطً ضعطحلَّ ﴿ :ال
ض ُعُوُُج كحلَّطِٓ ودؼ ْ
طّ ِم ْطه اُ َّمط ٍس َّ ئِوَّمطح
ص غ ْللٍح ِمه ذ ْع ِد قُ َُّ ٍز اوعحغًطح ضطَّ ِخط ُذَن أْمطحو ُع ْم ثخ ًطم ذْٕطى ُع ْم ان ض ُعطُن اُ َّمطس ٌِطٓ ا ْ ذ ٰ
ْ
ٔ ْرلُُ ُك ُم َّ
ُ
ْ
ُ
ُ
هللاُ ذِ ًِ َّ َلُٕرِّٕى َّه لع ْم ُْٔ ح جلدِٕحم ِس مح كىطُ ْم دِٕ ًِ ضخطلِفُن ﴾ [ جلىك ٌَ ]66 :ذج جلطفحف ٔمىف جلىض جيثذطٓ ملطلِ
ئٔكحتٕح ضٍعمٕح ٔطمػ دٓ جلدظس جلمؼمىس دٓ جٖٔس جلعأمسة ٌَذج مػ ػاذً هللا لمه وعع فٍدي قٕع طرٍص جٖٔطس
جلعأمطس جلطذْ ٔكلطف َٔرطاح فٍطدي غطم ٔىدؼطً ذطحلمااز ضلطلل غللٍطح َضفطلطً مكعمطح غطم ضكلطً ئوعحغطح اْ جودحػطح قططحل
جلمف اَن :كحن ذمعس جمااز قمدحت ضللل غللٍح غم ضىدؼً َكحن جلىطحس ٔدُلطُن مطح اقمطق ٌطذي نَ )20ذطذلك ضطىعع
ذشع طأف طُ ز جلظحفدٔه فلّ اكطحا جٖخأه ذحلخدٔعس َجللٔف كحلدأس جلخحَٔس فلّ فاَ ٍح اَ كحل طٕدز
جلكمدحت جلطٓ ال ضىطف ع مه غللٍح ذعد ؾٍد ثؤَخ ٌَذج جلملفُظ ٔإكد جلطكحح جلىظحن نجللحتدا جلكحػا) دطٓ جلداللطس
وف ٍح تلك ان جلدأىس جلؿحمعس ذٕه جلىظٕه ٌٓ جلخ اجن َجلكمق جلذْ ٔظ ذظحقرً دٓ اغلد جيقٕحن ئلّ جللرحت
جلم طكعم ذحلذجش جإلو حوٕس ئن جلدمس جلكدٕدس دٓ ويا جلعحضرس ٌدِ ضطؿلّ دٓ جلكؼطُ جلملثٌطا ذمشطحف جيخطم
َجلىلجٌس جلمددسس جلطٓ ال أك لٍح َلٕ ذحلطللف َجلىفح جلذْ ٔلـدٓ ذظحقرً دٓ خأف جليلمحش
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ئن جلدططح ب لعطططحخ اقؼططحن جلؿرططحل ٔلكططع ذؿططمت ثَن مُج ذططس قؼططُ جلطىحطططحش جلدا وٕططس ذعمٕططحش ٌحتلططس؛
دحلملفُظحش دٓ جل ٕح جلىظٓ ضيٍطا كحلشطم جل طحؽعس دطٓ َػطف جلىٍطح ؛ َذطذلك ٔطؼطف ان جلعحضرطس ٌطدِ كحوطص
قأظططس فلططّ جلطُج ططؽ مططع جلدططا ن جلعططأم ذشططع ٔطُجدططق َٔطط ز مططع اٌططدجدٍح َمدحطططدٌح جلشططعُ ٔس قٕططع ؾططحتش
جلطىحطحش مع جلىض جلدا وٓ ذٕه جالقطرحس جلكادٓ جلظأف مع جلطكُٔا ضح ز َجالمطظحص ضح ز اخاِة َٔيٍا ان
جلعحضرس ضعحملص مع جلىض جلمددس ذكذ دٔد إلقاج ٌح ذأٌمٕطً دٓ ضعؼٕد جلداللس َضُػٕف جلمُقف جلشعُ ْ َقد
لؿأش جلعحضرس ئلّ ٌذج جلىُع مه جلطىحص جلدٔىٓ لطؼمه ضُسطٕع جلمعىطّ وكطُ ملٔطد مطه جٖدطح جلداللٕطس َجالمططدجثجش
جلمعادٕس َذحلطحلٓ ضطأس للس ؾمحلٕس ؾدٔدز مه خمل جوفطحـ جلىض جلمقق امحح جلمطلدٓ جلطذْ سطٕؿد طافٕس جلفعط
جلطىحطٓ مطحقس لممح سس جلطأَٔ َجلطف ٕا َمطح ثز جلدالالش ذلٕس ذىحت جلمعىّ ن جلمدلُل) ذفع جلطدجخمش جلىظطٕس
َجالولٔحقحش جيسلُذٕس جلمُظفس دٓ سٕحقحش مخطلفس
َٔيٍططا ان جلطىططحص اثجز ئؾاجتٕططس ضطفٕططأ جكطشططحا جلمعىططّ جلرططحؽه َجالوطططم مططه جلمعىططٓ جل طططكٓ جليططحٌا ئلططّ
ﹲ لٍطح ظطمل مطؿطذ ز َفمٕدطس
جلؿٌُا جلعمٕق جلخفٓ َذذلك ضطأس للس ئذدجفٕس قطحث ز فلطّ جلردطحت َجالوفططحـة ضؿاذطس
ضاددٌح ؤٔس ئذدجفٕس معادٕس ضطعحلق مع جيو ح جلػدحدٕس جلعراِ لدْ جلمؿطمعحش جلكؼح ٔس ٔدطُل َالن ذطح ش:
ذعؼٍم ٔأد وظح ن دىحة لُقس) مه غٕا ظ َمدطُفطح فطه جإلٔطدُٔلُؾٕح َلعطه ٌطذج ٔطدل فلطّ اوٍطم ٔأطدَن وظطح
فمٕدططح ئال ئن جلططىض لمكطططحؼ ئلططّ ظلططًٌ :ططذج جلي ط ٌططُ قلٕ ط مططه جإلٔططدُٔلُؾٕحة َقلٕ ط مططه جلعططاعة َقلٕ ط مططه
ن)21
جلذجش

J-5-3اٌزٕبصJاٌذِJٟٕ٠عJاٌؾذ٠شJاٌشش٠فJ o
امح فلّ طعٕد جلكدٔع جلىرُْ جلشأف َجلذْ ٔأضٓ كمظد غحن مه مظحث جلطشطأع جإلسطممٓ دىطاِ جلعحضرطس
اوٍح جسطفحثش مه جيقحثٔع جلشأفس ََظفص ؾلتج غٕا قلٕ دٓ كطحخ اقؼحن جلؿرحل؛ ذٕد ئوً لم ٔعه ذطلطك جلعػحدطس
مدح وس مع جلكؼُ جلدا وٓة َمٍمح ٔعه مه اما دأن جلطىحص جلدٔىٓ سُجت جلدا وٓ اح جلكدٔع جلىرُْ جلشأف كحن
لٍمح فيٕم جيغا دٓ كطحخ اقؼحن جلؿرحل دحلدٔه ٔمػ قٕمح اخمقٕس َ َقٕس َتجضٕطس ضطأطط دطٓ جلطذجش جإلو طحوٕس
َضيٍا ضؿلٕحضٍح ذشع َجػف دٓ سلُكٕحش جيدطاجث َاومطحؽ ضفعٕطاٌم نَ )22جلمظطد جن فمُمطح -جلدا وطٓ َجلكطدٔع
ﹰ الوفطحـ جلىض فلّ ؤِ ؾدٔدز
ﹰ مه فطرحش جلطأَٔ جلىظٓ َ افٕس
جلشأفٔ -مػمن فطرس
ئن جلطفحف مطع جلكطدٔع جلشطأف ٔؿ طد ملمكطح طعُ ٔح ئذطدجفٕح دطٓ ضؿاذطس جلكُسطىٕس َٔشطخض مطدِ جقطُجتٍطح
لرعغ جلىظُص جلدٔىٕس َجلىٍ مه ٔىحذٕعٍطح جلػأطسة كط تلطك لطمطىف جلطىض جلكحػطا معطٕطحش ئوطحؾٕطس ض طعّ ئلطّ
خلق معحن غحذطس ض طىد فلّ قٕم قدسٕس دٓ قٕحز جلم لم قٕع ٔأضٓ جلطىحص مع جلكدٔع جلشأف دٓ اغلد جلملفُظحش
ذشع مرح ا؛ ئت ضطحلعىح ٌدِ دٓ جلمدحل جلذْ ٔكم فىُجن :اَ جلىؿطحـ J" :فشثّةبJأٚيJشةشٚسJإٌغةبػ٘JةJٛ
اإلٔغةةبْ JرارةةٗاJاإلٔغةةبْJاٌةةزJٞال٠Jزؾةةذ٘JٜةةٛاٖٚJال٠JغٍةةتJوغةةٍٗJفةةال٠JخةةشطِJةةٓJفغةةشٖ٠JظةةٍJٟاٌظةةالحJاٌزةة٠JٟجشةةشJ
اٌّشةبئJٓ١ذٌٙ١ةبJثةبٌٕٛسJاٌزةبَٚJاٌؾفةعJاٌّجةِJٓ١ةٓJهللاJف١خٍةكJأٚيِJضةبدٌٕJغبؽةٗJثةًJأٚيJعزّةخ٠Jغة١شِJةٓJخالٌٙةةبJ
ِزخجطبJفالJلٛحJفٔJٟفغٗٚJالJلٛحJفJٟاٌىJْٛرغعفٗٚJخغشِJع٘JزٖJاٌجشوخJعّاللخJاٌغذادٚJع١ذحJاٌزٛف١ةكJ،فزةشنJ
اٌظالحٚJرشوٙبJأٚيJششٚسJإٌغبػJلبٌٙبJع١ذJاٌجششJطٍٛاJرٕغؾٛا"نJ3)23دؿملطس ن ططلُج ضىؿكطُج) دطٓ ٌطذج جل طٕح
ئقحلس مرح از ئلّ جلكدٔع جلشأف مح ٔاَِ فه جلىرٓ -طلّ هللا فلًٕ َسلم :قحل :طلُج ضىؿكُج َزكطُج ضفلكطُج
َطُمُج ضظكُج َسحداَج ضلىمُج نَ )24ذحلمدح وس ذٕه جلىظطٕه ومقطع ان جلعحضرطس ضُج طؿص مطع جلكطدٔع جلشطأف
ذشع َجع؛ لطإكد اٌمٕس جلظمز جلمددسس دٍٓ مفطحـ جلم لم لطأق جلىؿطحـ َؾطُجز جلم طلم وكطُ جلؿىطس جلططٓ افطدٌح
هللا للمطدٕه فلّ ان اَ جلىؿحـ ٔطؿلّ كمح ضاِ ٌدِ دٓ ضاك جلظمز جلمفاَػس ٌَذي ويطاز ثٔىٕطس مددسطس فىطد
جلم لمٕه دم دحتدز مه طلُجش ضإثِ ذع َوفح َقد جخطح ش جلعحضرس طمز جلفؿا لطرٕه جلمللِ جلمشطح ئلٕطً دطٓ
دؼ جلظمز ؛ دحلظمز ؾ ا للىؿحـ َخح ؽس للكٕحزة َجلفؿا فممس دح قس ذٕه جلمىحددٕه َجلمإمىٕه
غٕحخ جلذجش لكؼطُ غٕاٌطح J" :الJرهخةزٚJلزةبJرؾٍةًJف١ةٗJشخظة١بدJغ١ةشنJ
َجلكدٔع جلػحوٓ ٔأضٓ دٓ سٕح
عٍJٝاإل القِJ،ؾبٚالJرفغ١ش٘بJثـٌJ(JةُٚJ،و١ةف)JفةإْJاٌغةّعٚJاٌفةؤادJاٌزة٘ٚJٟجةهJهللاJوٍٙةبِJغةؤٚيJعٕٙةبJ،فؾةJٓ١
ٕ٠ش ٌJذ٠هJاٌعمًJاعٍُJأْٔJفغهJأJٌٝٚثهٚJأْJداخٍه JبلخٚJلةذسحٌٍJم١ةبَJثّةب٠JعةٛدJعٍ١ةهJثةبٌٕفعٚJذالJفإٔةٕٗ٠JزٙةJٟ
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ثهJاٌٛلذٚJأٔذJرزّبِ٘JٝعJرٍهJاٌشخظ١خJدJْٚشةعٛسِٕJةهJ333ؽزةJٝالJرفمةذJسٚؽةهٚJأٔةذِJشةغٛيJثهشةخبصٌJةٓJ
٠ضشٚنٕ٠JٌٓٚJفعٛنJفزٍهJاٌٍزحJاٌ١ّ٘ٛخ"JنَJ3)25جلىض ٔطكدظ فطه وف طً ذشطع مرح طا قٕطع ضطىطحص جلعحضرطس مطع
جلكدٔع جلشأف دٕمح َْ فه جلىرٓ طلّ هللا فلًٕ َسلمٔ :ح غمح ئوٓ افلمك كلمحشة جقفع هللا ٔكفيطكة جقفطع
هللا ضؿدي جضؿحٌطكة ئتج سطألص دأسطأل هللاة َئتج جسططعىص دحسططعه ذطحهللة َجفلطم ان جيمطس لطُ جؾطمعطص فلطّ ان ٔىفعطُك
ذشٓت لم ٔىفعُك ئال ذشٓت قد كطرً هللا لكة َلُ جؾطمعُج فلّ ان ٔؼاَك ذشٓت لم ٔؼاَك ئال ذشٓت قطد كطرطً هللا
فلٕك دعص جيقمح َؾفص جلظطكف نَٔ )26يٍطا ان جلمردفطس جسطكؼطاش جلخططحخ جلطدٔىٓ إلٔمحوٍطح جلشطدٔد ذعمطق
جلطفحف جلىظٓ َذذلك ٔ ططٕع جلدح ب ان ٔعُن ؤٔس فمٕدس َمعادس ٔدٕىٕس قُل جلىض؛ دحإلو طحن فلٕطً اال ٔشططل
ذحٖخأه تلك اوٍم ال ٔملعطُن لطً وفعطح َال ػطاج ذط فلٕطً جلمرطحث ز ذطحلعُثز ئلطّ تجضطً لٕعشطف فطه ثٔدوطً َؾطٌُاي
جلممع اَ قطّ ضلك جلطحقس جلىُ جوٕس جلطٓ ضدُثي وكُ جلطمٕل َجلىؿحـ َجلطُج ؽ فمُمطح ذطٕه جلىظطٕه ٔرطدَ ؾلٕطح ثَن
مُج ذس ٌَذج ٔىم فلّ قد ز ئذدجفٕس دطٓ ضُظٕطف كط جلممعىطحش جلىظطٕس جلمطحقطس َذطذلك ٔظطرف جلعمط جيثذطٓ ذطإ ز
للطأَٔ جلدٔىٓ جلمطىحغم مع جل ٕح جلكحػا
َضطحلعىح ٌدِ دٓ ملفطُظ خطا مطع جلكطدٔع جلشطأف؛ ئت ضدطُلِٚJ" :ةبِJةٓJشةٟءJوةبٌعٍُ٠Jةشد ِJعٕةJٝاٌؾ١ةبحJ،
ّ٠ٚغؼJعزّزٙبِّJ،ب٠JىغجٗJطبؽتJاٌعٍةُِJةٓJذٔغةبٔ١خِJضٍةٚJٝلةذسحJعٍةِٛJٝاعٙةخJرمٍجةبدJاٌعة١شJثعمةًِJغةزٕ١شJ
ٚفىةةشJسشةة١ذٔٚJفةةظJطةةجٛسJفبٌةةذسةJذٌ١ةةٗJوّةةبJلةةبيJعٕةةٗJاٌشعةةٛيJطةةٍJٝهللاJعٍ١ةةٗٚJعةةٍُٚٚJطةةفٗJثهٔةةٗ Jش٠ةةكJذٌةةJٝ
اٌغٕخ )27("333ضردَ طُ ز جلطأطق َجػطكس للمطلدطٓ قٕطع وؿطد جلى طق مرح طاج ذطح زج َجلطعطحلق جلطدٔىٓ ٔطؿلطّ دطٓ
جلخطحخ ذشع معػف َئن ضلٕاش جلعلمحش دحيسلُخ ئقحلس طأكس ئلّ جلكدٔع جلشأف جلطذْ ٔطاَِ فطه جلىرطٓ-
طلّ هللا فلًٕ َسلمٔ -دُل :مه سلك ؽأدح ٔطلد دًٕ فلمح سلك هللا فل َؾ ذً ؽأدح مطه جلؿىطس َئن جلممتعطس
لطؼع اؾىكطٍح ػطح لطحلطد جلعلطم نَٔ )28طؼطف ان جلطىطحص ٔعٕطد ضشطعٕ مظطحث جلطؿاذطس جإلذدجفٕطس دطٓ وططحؼ
جلكُسىٕس ؛ دحلؿىس ال ضأضٓ ذحلىفح َجلطللف َجلظعُث فلّ اكطحا جٖخأه ذطدَن قطق ئومطح ٌطٓ ذحيفمطحل جلظطحلكس
جلطٓ ضدُث اطكحذٍح ئلّ جلؿىس َجلعلم مه ؾملس جلمرا جش جلمإثٔس ئلٍٕحة َجلعلم مؿدثج ٌُ ؽأق جلكٕحز َجإلو حوٕس

اٌخبرّخo

J

خحضمس جلدُل :ئن جلعم جإلذدجفٓ دٓ كطحخ اقؼحن جلؿرحل ٔكُْ مؼحمٕه ئٔؿحذٕس َظفطٍح جلعحضرس جلكُسىٕس
مه خمل جلطفحف جلىظٓ مع جلدا ن جلعأم َجلكدٔع جلشأف دٍٓ ضرطلٓ جلُسٕلس وكطُ جيمط جلؿمٕط جلطذْ ٔكطا
ضلك جلدُٕث جل لرٕس مه جلطٕح جش جلملفؿس َُٔقد ؾذَز جلطمُـ لدِ ك مردع سحفٕح للخٕا َجلظمـ
َٔطؼف ان جلعحضرس ٌدِ جلكُسطىٓ جسططفحثش مطه كط جلمعطٕطحش جإلٔؿحذٕطس جلمطحقطسة َٔطأضٓ جلطىطحص دطٓ فملٍطح
جيثذٓ كطدىٕس ئؾاجتٕس ٔظرف دٍٕح ك مطه جلرطحظ َجلم ططدر دطٓ لعرطس جلمكمطُالش جلداللٕطس – فلطّ قطد قطُل مٕشطٕ
دُكطططُ -درٕىمطططح جلرطططحظ ٔ طكؼطططا وظُططططح مطططه تجكطططاز جلمحػطططٓ ٔطططأضٓ قطططح ب مطططح وكطططُ وطططض معطططٕه ذمكمطططُالش
َأدُٔلُؾٕحش دعأس َمعادٕس َذذلك ضظرف جلعملٕس ئوطحؾٕس ذحمطٕحز ٔ عّ جلدح ب ئلّ جلطأَٔ َجلطف ٕا جوطمقح مطه
جلمدططُالش جلى ططدٕس َجلمىطدٕططس جلدحذلططس ئلططّ ئ ؾحفٍططح وكططُ طططٕلس ئٔدُٔلُؾٕططس معٕىططس لٍططح غدلٍططح جلططداللٓ دططٓ جلططذجكاز
جلؿمعٕس
َجلمكاك جلاتٕ دٓ ٌذي جلعملٕس لٕ ماؾعطح ذحالفطرطح جلطدلٕطدْ َئومطح ٌطٓ جلعممطحش جلططٓ ضكٕط جلطىض ئلطّ
مدلُالش دعأس ذفع ج طلحل جلدَجل ئن ممقدس جلىظُص فرا ضدىٕس جلطىحص ضفؼٓ دٓ وٍحٔس جلمطحا ئلّ جلمعىّ
جلداللٓ جلذْ الت ذأطدحفً َضمحٌّ ذٕه جلىظُص جلمخطلفسة َٔيٍا ان ٌدِ جلكُسىٓ جسطفحثش مطه قدسطٕس جلدطا ن
جلعططأم َجلكططدٔع جلشططأف دؿططحتش جلىظططُص حخظططس فمٕدططس ضكططُْ فلططّ ثددططحش قُٔططس َمرح ططاز مططه جلعلمططحش
جلمطكددس جلطٓ لٍطح َزوٍطح جلمعادطٓ دطٓ َفطٓ جلؿمحفطس لطذلك ٔعطد جلطىطحص لٕطس وحؾكطس دطٓ ضكدٕطق مدح ذطحش ممعىطس
َمطحقس فلّ طعٕد جلعطحذس َجلداجتز معح دأمح مه زجَٔس جلعطحذس ضعمه دٓ مدد ز جلعحضد فلطّ جلططلَث ذمعطٕه جلددجسطس
َئثمحؼ جلملفُظحش جلدٔىٕس دٓ وطحؾً جإلذدجفٓ َمكحَلس جلطمحٌٓ َجلذَذحن جلذْ ٔظ ئلّ قد جالمطظحصة َامح مه
زجَٔس جلداجتز دٍٓ مدد ز جلدح ب فلّ جلطفحف مع جلىض جلم طدر َجلكعم جلطذَقٓ فلطّ وؿحفطس جلطىض جوطمقطح مطه
مكدثجش َضدىٕس ضمػلٍح َظحتف ذح زز وحضؿس مه مه ضدىٕس جلمكحكطحز َجلطعطحلق جلىظطٓ ذطٕه جيؾىطحس جيثذٕطس جلمخطلفطس
دٓ ضدجَلٕس قاكٕس مىطؿس َفلّ ٌذج دأن اكػا جلمطىحطحش دٓ كطحخ اقؼحن جلؿرحل ؾحتش ذشع مرح طا دطٓ ملمطف
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دىٓ ٔدل فلّ قٕمس ضُظٕف جلىظُص جلدٔىٕس دٓ جيفمحل جيثذٕس دٍٓ ض طمٕ جلدلُخ قر جلعدُل مكددس ذذلك مطعس
َلذز وظٕس ٚرٛطٌ ٟذي جلد جسس فلّ ػاَ ز معادس جلعطّحخ للطدىٕحش جلطىحطٕس جلطٓ ضعٕه فلّ جالوطحؾٕس جلىظطٕس
َضططدَٔا جلمعادططس جإلو ططحوٕس ذشططع ٔطىحسططد مططع وططُجزع جلدططاجت جلمخطلفططسة َوشططدث فلططّ اٌمٕططس ضُظٕططف جلطىططحص غٕططا
جلمرح ا دٓ جيفمحل جيثذٕس َتلك لدد ز ٌذي جلطدىٕس دٓ مىف جلطىض ثالالش َمؼطحمٕه ئذدجفٕطس ضعمط فلطّ جسططمحلس
جلدح ب دٓ ذذل جلملٔد مه جلؿٍد َجلمػحذاز السطىعىحي ثاللطس جلىظطُص جلمطعحلدطس َتلطك ذلٕطس جلطفحفط مطع جلىظطُص
جلُجددز ئلّ جلىض جلمقطق لطذلك ٔؿطد فلطّ جلدطح با جلعحضطد جلطذْ ٔطمطف دطٓ خطُع غمطح جلعطحذطس ان ٔعػّطف مطه
مؿٍُثجش جلداجتز قطّ ضعُن ذؼحفطً ؾٕدز َقحذلس للطدجَل َجلطىحَل ذٕه جلداجت

اٌٛٙاِشٚJاإلؽبالدJ o
ن )6لعططُ ة مُسططّة جلطىططحص دططٓ َجٔططس جلؿحزٔططس َجلططد جَٔ ة ص16ة سططحلس محؾ طططٕاة ؾحمعططس مكمططد خٕؼططاة ذ ططعازة
جلؿلجتا
ن )6جلكُقحوٓة فٕ ّة جلطىحص دٓ عا ولج قرحوٓة6166حة ص11ة معطرس جللرٕاجتة ؽ6ة سلطىس فمحن
ن )3كاسطٕفحة ؾُلٕحة فلم جلىضة6666حة ص66ة ش :فردجلؿلٕ وحظمة ثج ضُذدحل للىشاة ؽ6ة جلملاخ
ن )6جلماؾع جل حذق وف ًة ص66
نٌَ )5حذٓة مكمدة مه جلىض ئلّ جلطىحصة6161حة ص16ة ثج فحلم جلعطد جلكدٔعة ا ذدة ؽ6ة جي ثن
)ٔ (6ىيا :جلماؾع جل حذقة ص663-663
ن )1جلدٌُنة ئذاجٌٕمة جلطىحص دٓ عا اذٓ جلعمت جلمعاْة 6166حة ص661ة فحلم جلعطد جلكدٔعة ا ذدة ؽ6ة جي ثن
ن )8جللذجمٓة فردهللاة جلخطٕثس َجلطعفٕان مه جلرىُٕٔس ئلّ جلطشأكسة ويأس َضطرٕق)6166حة ؽ1ة جلماكل جلػدحدٓ جلعاذٓة
جلدج جلرٕؼحتة جلملاخ
) (9جلكُقحوٓة فٕ ّة جلطىحص دٓ عا ولج قرحوٓة جلماؾع جل حذقة ص651
)َ (10جط ة فظحح قفع هللاةجلطىحص جلطاجغٓ دٓ جلشعا جلعاذٓ جلمعحطان اقمطد جلعُجػطٓ اومُتؾطح)ة 6166حة ص ة11ة
ثج غٕدجت للىشا َجلطُزٔعة ؽ6ة جي ثن
) (11جلكُسىٓة ٌدِة اقؼحن جلؿرحلة6166حة ص66ة ذٕص جللشحح للظكحدس َجلىشاة ؽ6ة سلطىس فمحن
) (12جلماؾع جل حذقة ص66
) (13جلظحذُوٓة مكمد فلٓة طفُز جلطفحسٕاة 6686حة ص511ة ثج جلدا ن جلعأمة ذٕاَشة ؽ6ة ؼ6ة لرىحن
) (14جلماؾع جل حذقة وف ًة ص511
) (15ق ىٕهة ورٕ فلٓة جلطىحص ث جسس ضطرٕدٕس دٓ عا عاجت جلىدحتغن ؾأا َجلفازث َجيخطط )ة 6161حة ص 58
ثج كىُز جلمعادسة ؽ6ة جي ثن
) (16جلكُسىٓة ٌدِة اقؼحن جلؿرحلة جلماؾع جل حذقة ص66
) (17جلطىحص جلمرح ا ٌُ :جلذْ ٔعطاا ذحالفطمطحث فلطّ جلطاجكٕطد َجيلفطحظ جلمعاَدطس جلٍُٔطسة جلُجػطكس جلمعطحلم جلططٓ ٔمعطه
و رطٍح اَ ذطٍطح ذاؤٔطس معٕىطس َوطض مكطدثة َٔمعطه معادطس مظطحث ضطأغا جلعحضطد ذدقطس َٔ طا ٔىيطا :ق طىٕهة ورٕط فلطٓة
جلطىحص ث جسس ضطرٕدٕس دٓ عا عاجت جلىدحتغ جلماؾع جل حذقة ص58
) (18جلكُسىٓة ٌدِة اقؼحن جلؿرحلة جلماؾع جل حذقة ص33
) (19جلظحذُوٓة مكمد فلٓة طفُز جلطفحسٕاة جلماؾع جل حذقة ص615
) (20جلماؾع جل حذقة ص666
) (21ذح شة َالنة لذز جلىضة6666حة ص16ة ش :مىذ فٕح ٓة ثج لُسُْة ذح ٔ ة ؽ6ة داو ح
) (22فلٓ سلٕمٓ َ ػح كٕحوٓة جلطىحص جلدا وٓ دٓ عا مكمُث ث َٔ َامط ثودط ة 6166حة ص 618ة مؿلطس ث جسطحش
دٓ جلللس جلعاذٕس َ ثجذٍحة ؾحمعس سمىحن جإلٔاجوٕسة جلعدث جلطحسعة ئٔاجن
) (23جلكُسىٓة ٌدِة اقؼحن جلؿرحلة جلماؾع جل حذقة ص11
) (24جلفاجٌٕدْة جإلمحح جلاذٕع ذه قرٕدن ش)ٌ615ة جلؿطحمع جلظطكٕفة6166ة ص11ة َزج ز جيَقطحا َجلشطإَن جلدٔىٕطسة
ؽ6ة سلطىس فمحن
) (25جلكُسىٓة ٌدِة اقؼحن جلؿرحلة جلماؾع جل حذقة ص11
) (26جلطامططذْة مكمططد ذططه فٕ ططّنش )ٌ616ة جلؿططحمع جلعرٕططاة6611ة ص686ة ش :ذشططح فططُّجث معططاَاة ثج جللططاخ
جإلسممٓة ذٕاَشة ؽ6ة لرىحن قم جلكدٔع6561:
) (27جلكُسىٓة ٌدِة اقؼحن جلؿرحلة جلماؾع جل حذقة ص61
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) (28اذططُ ثجَثة سططلٕمحن ذططه جي ططعع جيزثْنش)615ة سططىه اذططٓ ثجَثة 6116حة ص 685ة ش :ططعٕد جي وططُؽ َ مكمططد
كحم قاَذللٓة ثج جلاسحلس جلعحلمٕسة ؽرعس خحطسة سُ ٔح ذحخ جلكع فلّ ؽلد جلعلم قم جلكدٔع3166:

اٌّظبدسٚJاٌّشاععJ o
 اٌمشآْJاٌىشُ٠
-6اذُ ثجَثة سلٕمحن ذه جي عع جيزثْنش)615ة سىه اذٓ ثجَثة ضكدٕق :عٕد جي وُؽ َ مكمد كحم قاَذللطٓة
ثج جلاسحلس جلعحلمٕسة ؽرعس خحطسة سُ ٔحة 6116ح ذحخ جلكع فلّ ؽلد جلعلم قم جلكدٔع3166:
-6ذح شة َالنة لذز جلىضة ضاؾمس :مىذ فٕح ٓة ثج لُسُْة ذح ٔ ة ؽ6ة 6666ح
-3جلطامططذْة مكمططد ذططه فٕ ططّنش )ٌ616ة جلؿططحمع جلعرٕططاة ضكدٕططق :ذشططح فط ُّجث معططاَاة ثج جللططاخ جإلسططممٓة
ذٕاَشة ؽ6ة  6611قم جلكدٔع6561:
-6ق ىٕهة ورٕ فلٓة جلطىحص ث جسس ضطرٕدٕس دٓ طعا طعاجت جلىدطحتغن ؾأطا َجلفطازث َجيخطط )ة ثج كىطُز
جلمعادسة جي ثنة ؽ6ة 6161ح
-5جلكُسىٓة ٌدِة اقؼحن جلؿرحلة ذٕص جللشحح للظكحدس َجلىشاة سلطىس فمحنة ؽ 6ة 6166ح
-1جلكُقحوٓة فٕ ّة جلطىحص دٓ عا ولج قرحوٓة معطرس جللرٕاجتة سلطىس فمحنة ؽ6ة 6166ح
-1جلدٌُنة ئذاجٌٕمة جلطىحص دٓ عا اذٓ جلعمت جلمعاْة فحلم جلعطد جلكدٔعة ا ذدة ؽ 6ة6166ح
-8جلظحذُوٓة مكمد فلٓة طفُز جلطفحسٕاة ثج جلدا ن جلعأمة ذٕاَشة ؼ6ة ؽ6ة 6686ح
-6فلطٓ سططلٕمٓ َ ػططح كٕططحوٓة جلطىططحص جلدا وططٓ دططٓ ططعا مكمططُث ث َٔط َامط ثودط ة مؿلططس ث جسططحش دططٓ جلللططس
جلعاذٕس َ ثجذٍحة ؾحمعس سمىحن جإلٔاجوٕسة جلعدث جلطحسعة ئٔاجنة 6166ح
-61جللذجمٓة فرطدهللاة جلخطٕثطس َجلطعفٕطان مطه جلرىُٕٔطس ئلطّ جلطشطأكسة ويأطس َضطرٕطق)ة جلماكطل جلػدطحدٓ جلعاذطٓة
جلدج جلرٕؼحتة ؽ 1ة6166ح
-66جلفاجٌٕدْة جإلمحح جلاذٕع ذطه قرٕطدن ش)ٌ615ة جلؿطحمع جلظطكٕف ة َزج ز جيَقطحا َجلشطإَن جلدٔىٕطسة سطلطىس
فمحنة ؽ6ة 6166ح
-66كاسطٕفحة ؾُلٕحة فلم جلىضة ضاؾمس :فردجلؿلٕ وحظمة ثج ضُذدحل للىشاة جلملاخة ؽ6ة 6666ح
-63لعططُ ة مُسططّة جلطىططحص دططٓ َجٔططس جلؿحزٔططس َجلططد جَٔ ة سططحلس محؾ طططٕاة ؾحمعططس مكمططد خٕؼططاة ذ ططعازة
جلؿلجتا
َ -66جط ة فظحح قفع هللاة جلطىحص جلطاجغٓ دٓ جلشعا جلعاذٓ جلمعحططان اقمطد جلعُجػطٓ اومُتؾطح)ة ثج غٕطدجت
للىشا َجلطُزٔعة جي ثنة ؽ 6ة6166ح
ٌَ-65حذٓة مكمدة مه جلىض ئلّ جلطىحصة ثج فحلم جلعطد جلكدٔعة ا ذدة جي ثنة ؽ 6ة6161ح
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