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ثيَشةكي وةزطيَس
نيَىةى ئاففةت يةنيَهة يةو نيَىة طفْط و ٖةلتياـاْةى نة ئيَمتا يةْاو
نؤَةيَطة َمويَُاْةناْؽا قؤـتفئ بابةت و تويَؿيٓةوةو طفتوطؤى يةلةـ
ؼةنفيَت و قؤـتفئ ثاْتايى ية َيؽياى ـؤؾٖةآلتى ْاوةـِالتؽا ؼاطرينفؼووة.
لةـةتاى لةـٖةيَؽاْى نيَىةنةً بةّ ويَوةية ،ية ؼواى ٖاتٓى ئيُفياييكَى
ـؤؾئاوايى ؼيَت بؤ ئةّ وآلتاْة ،ضوْهة ـؤؾئاواييةنإ ٖةيَطفى نويتوـو
واـلتاْيةتى تايبةتٔ و يةطةأل ؼاطريناـية لةـباقيةناْياْؽا ٖاوتةـيب
ويمتووياْة غةقوى نويتوـيي بهةٕ ،يةبةـئةوة ٖةـ ية ثيَي ؼةلتجيَهفؼْى
ئةّ واآلوةً ،ـؤؾٖةآلتٓالةنإ ثالْيَهى تؤنُةيإ ؼاـِوتووةو ية ـيَطةى
ؼةقطاناْى ييَهؤيَيٓةوةى لرتاتيحى و ئةناؼميياى ـؤؾئاواييةوة ،تويَؿيٓةوةى
وـؼيإ يةلةـ ئائ و نويتوـ و واـلتاْيةتى ـؤؾٖةآلت نفؼووة ،نة ية
ْيَوياْؽا قؤـيٓةيةنى َمويَُإ ٖةيةٖ ،ةتا يةّ ـيَطةيةوة ظايَى الواقو
بةٖيَكى ئةّ نويتوـة خبةْةـِوو ثاواْيي ْةظىة ـيَطةيةى ؼاب ِفيَؿٕ نة
بٓهؤأل بهفيَت و ٖةـلى ثآ بٗيَٓفيَت و ية جيَطةيؽا نويتوـى ـؤؾئاوايى
بمةثيَٓفيَت .يةبةـئةوةً نة ئةو نويتوـة ثايَجىت بووة بة ؼاَةقـاوةى
لةـباقى طةوـةو ـيَهعفاوةناْى ْيَوؼةويَةتى ،يةبةـئةوة بة نويتوـى
لةـنةوتوو ثيَىهةوتوو َؤؼيَفٕ ْاوقةؼ نفاوةو ية بةـاَبةـيىؽا نويتوـى
طةية َمويَُاْةنإ بة ؼوانةوتوو توْؽوتيؿ يةقةيَةّ ؼـاوة.
يةبواـى نيَىةى ؾْاْيىؽا ناتيَو ئةّ نويتوـة ـؤؾئاوايية ؼيَتة ْاو نايةى
نؤَةآليةتى طةية َمويَُاْةنإ ،بةـةو ـوبووْةوةو ثيَهؽاؼإ ـوؼةؼات،
يةبةـئةوة ـؤؾئاواييةنإ بؤ لةـظمتٓى بؤضووْةناْيإ و لةثاْؽْى
نويتوـة ـؤؾئاواييةنإ جؤـةٖا ـيَطةيإ طفتةبةـ ،لةـةتا ليمتُى لياليإ
بةو جؤـة ييَهفؼ نة ظؤيإ ؼةياْةويَت و ؼاَةقـاوةناْى ؼةويَةتيإ ؼاية
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ؼةلت اليةْطفاْى ظؤيإ و ؼةلتوـةنإ و يالاناْيإ بةو جؤـة ؼاـِوت نة
ظؤيإ ؼةياْةويَت ،نة ظكَةت بة بريؤنةى ـؤؾئاوايى بوٕ بهات،
ـؤؾئاواييةنإ ويمتيإ ئاففةتى َمويَُاْيي ية ـؤؾٖةآلتؽا ٖةَإ نويتوـى
ئاففةتيَهى ـؤؾئاوايى وةـبطفيَت يةـووى جٌ و بةـط و ظواـؼٕ و
برينفؼْةوةو ؼاـِوتٓةوةى لايهؤيؤؾيايةنى ْوآ ،نة يةطةأل ؼيؽ و تيَفِواْيٓى
ييرباييكَؽا بطوجنيَت بؤ ئاففةت ،بؤ ئةّ َةبةلتةً جؤـةٖا ؼةقطا و ْاوةْؽ
و نةلايةتى جؤـاوجؤـيإ ؼـولت نفؼ ،بؤ ظكَةتهفؼٕ بةّ بؤضووْةيإ،
يةواْةً ؼةقطانإ و ثفؤطفاَى ثةـوةـؼةو فيَفنفؼٕ و َيؽياو ْاوةْؽةناْى
ئةناؼمييا ية قاْهؤو لةْتةـة جؤـبةجؤـةنإ ،ـؤؾْاَةْووه و ْوولةـ و
نةلاْى وابةلتة بةظؤيإ نة وةى تابوـى ثيَٓحةّ ناـيإ نفؼ ،بؤ
ظكَةتهفؼٕ بة نويتوـو واـلتاْيةتى ـؤؾئاواو بةّ ٖؤيةوةوة نةوتٓة
ؼؾايةتى نفؼْى ئيمالّ و بةٖؤناـى لةـةنى ؼوانةوتوويى ؾْإ و ٖةَوو
ضني و تويَؿةنإ نؤَةيَطةيإ ية قةيَةَؽاو ية بابةتى َافةناْى ئاففةتؽا،
ٖةَوو ئاففةتاْيإ ٖاْؽا نة ظؤيإ ية باوةـِى ئايٓى ـقطاـ بهةٕ و طوآ بة
ـيَُٓاييةناْى ْةؼةٕ و بؤ ئةّ َةبةلتةً تانة ـيَطةى ثيَىهةوتٔ و
بةؼةلتٗيَٓاْى َافةناْيإ بةلتةوة بةوةى نة ئاففةتى َمويَُإ تةْٗا بة
ـوايَةت بهةٕ بة ـؤؾئاوايى و بةآلّ عةقأل و ثيَىهةوتٔ و ٖؤوياـى بة
ؼوانةوتوويى بٗيًََٓةوة .يةبواـى َافة لياليةناْيىؽا نيَىةو طففتيَهى قؤـ
ـوويؽا ،ـالتة ية جيٗاْى ئيمالَيؽا لتةَيَهى قؤـ ية ئاففةت نفاوةو
بةْاوى ئايٓةوة يةقؤـ بواـى ليالى و ئابوـى و ـؤوٓبريى ـيَطةى ىلَ طرياوةو
وةى ضيٓيَهى ؼوانةوتوي نؤَةيَطة ٖيًََفاوةتةوة ،بةآلّ ية ـالتيؽا ئةوةى
ئةواْيي ٖيَٓايإ بةلةـ ئاففةت ية ـؤؾٖةآلتؽا لتةَيَهى تفبوو ،ئاَاْخ
تيايؽا َافةناْى ؾْإ ْةبوو ،بةيَهو ية ؼوايةوة ئاَاجنيَهى ؼاطرينةـاْةو
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وهمت ثيَؽاْى نويتوـو واـلتاْيةتى طةية َمويَُاْةنإ بوو ،يةّ ـواْطةيةوة
بةويَو ية طاقْؽةو طًةييةنإ ؼةنةويَتة لةـ واْى قاْايإ و ـابةـاْى ئايٓى ية
ْيَو طةية َمويَُاْةناْؽا ،ضوْهة فةتواو ٖةيَويَمتةناْيإ ٖاووإ ْةبوو يةطةأل
ئالتى طةوةنفؼْى تةنٓةيؤؾياو وؤـِوى قاْياـى و -ـيَٓيماْن-و طةوةى فيهف ية
جيَٗاْى ْويَؽا ،بةيَهو ئةوإ ٖةـ يةْاو َيَؿوةوة ؼةجوآلٕ و ٖةـ يةويَىؽا برييإ
ؼةنفؼةوة ،يةبةـئةوة ناتيَو فةتوايةنيإ ؼةـؼةنفؼ يةطةأل ئالتى ثيَىهةوتٓى
لةـؼةَةنةؼا توووى ـوبةـِوبووْةوة ؼةبووٕ ،بةآلّ ية ئيَمتاؼا قؤـ يةو وتاْة
طؤـِاْيإ بةلةـؼا ٖاتووةو ـوْانبريإ و قاْاياْى ْوآ ٖةيَويَمتى ئيحابى و باويإ
ٖةية ،يةبةـئةوة ية ئيَمتاؼا ؼةبيٓني نة ئاففةتإ يةقؤـ وآلتى ئيمالَى و يةْاو
ثاـتة ئيمالَيةناْؽا ثيَطةى وايمتةيإ ٖةيةو ية ثؤلتة باآلناْى ذهوَةت و
وةقاـةت و ثةـيةَإ و بةـِيَوةبةـة طىتيةنإ و قؤـ وويَٓى تفؼا ؼةبيٓفئَ ،يةّ
لةـؼةَةوؽا قاْايإ وةى ؼنتؤـ عةىل قةـةؼاغى و يولف قةـقاوى و ضةْؽإ
قاْاى تف ٖةيَويَمتى ئيحابى و باويإ ٖةية ،يةبةـئةوة ية قؤـ وويَٓؽا ئيَمتا
طةالْى َمويَُإ ئةوةيإ تيَجةـِاْؽووة نة ثفلياـ ية وةـعى بووْى بةوؽاـى
ليالى ئاففةت بهةٕ ،بةيَهو ئيَمتا ية ئالتيَهؽاية نة ئايا ض جؤـة ئاففةتيَو
بةوؽاـى بهات نة ثيَويمتة نةلى وياوبيَت يةـِووى ٖؤوياـى و ـؤوٓبريى و
ثمجؤـِى و ييَٗاتٓةوة ،يةطةأل ثابةْؽبووٕ بة ئيٓتيُا و ووْالى َمويَُاْيَتى
يةٖةَاْهاتؽا ـةطةقيَهى ظيَف بيَت و بؤ ضانة و طةوةثيَؽإ.
عُفعًى حمُؽ
2015
لًيَُاْى
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ثيَشةكى
طفْطى و بايةظى ييَهؤيَيٓةوةو تويَؿيٓةوةى قاْمتى بؤ بفةوؼإ بة بواـى
ٖكـو ـِؤوٓبريى ،ـِالتيةنى بةيَطةْةويمتة .بةتايبةت ئةطةـ تويَؿيٓةوة ية
بواـى ثفلى ئاففةتؽا بيَت نة يةنيَهة ية ٖةلتياـتفئ َةلةيةنإ و
يةلةؼةى ـِابفؼوو و ئةّ لةؼةيةوؽا ،قؤـتفئ َىتوَفِى بةؼواى ظؤيؽا
ٖيَٓاوة.
يةَاْةً طفْطرت ،تويَؿيٓةوةية لةباـةت بة ئاففةت ية ٖكـى ئيمالَيؽا،
ضوْهة ئةَفِؤ ية ٖةَوونات قياتف نؤَةيَطة َولًَُاْةنإ ،ثيَويمتيإ بة
تويَؿيٓةوةو ظويَٓؽْةوةى ْوىَ ٖةية لةباـةت بة بابةتةناْى ثةيوةلت بة
ؾْإ ،وةى تويَؿيَهى قيٓؽوو و ٖةلتياـى ْاو نؤَةيَطة ،تا ؾْإ بتوأْ
ثيَطةى وايمتةو ـِؤيَى ـِالتةقيٓةو تةواوناـى ظؤيإ يةلةـجةّ بواـةناْى
ؾياْؽا ،بطيَفِٕ.
يةطةٍَ طفْطى طوتاـى فيهفو ـِؤوٓبريى ،بةؼاظةوة ،ئةَفِؤ تيَبيٓى ؼةنفيَت
يةاليةى طوتاـى جةلتة (ية ـِاطةياْؽٕ و ـِؤؾْاَةْووليؽا) ،بةلةـ ـِةووى
ئاففةتاْؽا قايَة ،يةاليةنى تفيىةوة ،طوتاـى وهمت و ْائوَيَؽيى بواـى
ئاففةتاْى يةنؤَةيَطةؼا ،ؼاثؤويوة.
ية لؤْطةى ٖةلتهفؼٕ بة بةـثفلياـيَتى لةباـةت بة بفةوؼإ بة بواـى
ييَهؤيَيٓةوةى قاْمتى تايبةت بة ئاففةت ،لهفتاـيةتى يةنطفتووى ظووهاْى
ئيمالَى نوـؼلتإٖ ،ةلتا بة لاقؼاْى (يةنةَني نؤْطفةى قاْمتى) ظؤى،
بة بةوؽاـى ؾَاـةيةى ية ثمجؤـِو تويَؿةـو َاَؤلتاياْى قاْهؤو ضاالنواْى
بواـى ؾْإ ،نؤى تويَؿيٓةوة بةوؽاـبووةناْيىى ية ؼوو تويَى نتيَبيَهؽا ضاث
نفؼ ،بةالَّ ية بةـ طفْطى و بة ثيَكى و قؤـى بابةتةنةى ؼنتؤـ عةىل
قةـةؼاغى ،بفِياـَاْؽا نة ية نتيَبيَهى لةـبةظؤؼا ضاثي بهةئٖ ،يواؼاـيىة
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نة ئةّ نؤْطفةية ؼةلتجيَهيَهى لةـنةوتوو بيَت بؤ بفةوؼإ بة تويَؿيٓةوةى
قاْمتى تايبةت بة ئاففةتإ و ٖةْطاويَهى بويَفاْة بيَت بؤ ٖيَٓاْة نايةى
ؼيؽو بؤضووْى ْوىَ يةباـةى َةلةيةناْى ئاففةتاْةوة ،تا يةو ـِواْطةيةوة
ؾْاْى نوـؼٖ ،ةْطاوى باورت بةـةو ثيَي ٖةيَبطفٕ و بةوؽاـييةنى ناـاو
ناـيطةـتف ية لةـجةّ بواـةناْى ـِؤوٓبريى ،ليالى ،نؤَةآليةتى ،ئابوـى
وٖ....تؽ ؼا بهةٕ.
يةنؤتاييؽا ـيَكو لوثالى وايمتة ئاـالتةى لةـجةّ ئةو بة ِـيَكاْة ؼةنةئ
نة ثىتيواْى لةـظمتٓى ئةّ نؤْطفةية بووٕ ،بةتايبةت قاْاى نوـؼ
جةْابى ثفِؤفيمؤـ (ؼ .عةىل حميَؽئ قةـةؼاغى) ئةَيٓؽاـى طىتى يةنيَتى
جيٗاْي قاْاياْى َمويَُإ ،نة ٖاوناـى َاؼى و َةعٓةوى نؤْطفةى نفؼو
ٖةـئةوةً ية ٖةيَويَمتى بة ِـيَكيإ ضاوةـِوإ ؼةنفيَتٖ ،يواى ٖةَيىة
لةـنةوتٔ و ظكَةتى قياتفى بؤ ؼةظواقئ.
بيَعاٍَ أبوبهف ذمئَ
لهفتيَفى يةنطفتووى ظووهاْى
ئيمالَى نوـؼلتإ
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دةستجيَك
بمِ اهلل ايفمحٔ ايفذيِ
نيَىةى ئاففةت يةنيَهة يةو نيَىة طفْطاْةى نة َاوةى لةؼةيةى ؼةبيَت
جيٗاْى بةظؤيةوة لةـقاأل نفؼووةو بةتايبةتيي جيٗاْى ئيمالَى ،نيَىةى
ئاففةت نيَىةيةنة نة وايةْى ئةّ طفْطى ثيَؽاْةية ،ضوْهة ثةيوةْؽى بة
ْيوةى نؤَةيَطةوة ٖةية ،ئةطةـ ئةّ ْيَوةية ؼوانةوتوو بيَت ،ئةوا
لةـضاوةيةنة بؤ ؼوانةوتٓى ٖةَوو نؤَةيَطة ،ئةطةـ ثيَي بهةويَت ئةوا
لةـضاوةيةنة بؤ ثيَىهةوتٓى ٖةَوو نؤَةيَطة .يةطةأل ٖةَوو ئةَاْةؼا
نيَىةى بةوؽاـى لياليى ئاففةت طفْطى قؤـى ثيَؽـاوةو قؤـتف وـوؾيَٓفاوة،
بؤ ئةّ َةبةلتةً بفِواى جؤـاوجؤـ ؼةبيٓفيَت ية وًطريةوة تا توْؽـِةو،
ٖةياْة ئةّ َافة ْاؼيؽة ؼةطفيَت و ٖةياْة بة ثيَى بٓةَا ضةلجاوةنإ
ٖةْطاو ْاْيَت ،ؼةـباـةى فةتواناْيي ية بةـتةلهةوة ؼةبيٓفيَت ٖةتا نفاوةو
ففاوإٖ ،ةْؽيَو فةتوا ؼةبيٓفيَت نة ـيَطفة ية بةوؽاـى لياليى و ٖةوياْة
ـيَطة ؼةؼات بةو بةوؽاـية .يةبةـئةوة ثيَويمتة ئةّ بابةتة يةلةـ
بٓةَايةنى َياْفِةوى نة َةْٗةجى ئيمالَة تويَؿيٓةوةى يةلةـ بهفيَت و
ضاـةلةـ بؤ طففتةناْى بؽؤقـيَتةوة.
ئةّ تويَؿيٓةوةيةً نة يةبةـؼةلتؽاية يةؾيَف ـؤوٓايى َةْٗةجى
َياْفِةويؽا نفاوة ،ؼاواً ية ظواى طةوـة ؼةنةّ نة لةـنةوتوَإ بهات بؤ
ٖاتٓةؼى ئةو ئاَاجناْةى نة َةبةلتُاْة.
ؼاوا ية ظواى طةوـة ؼةنةّ نة ئةّ ناـاْةَإ بهاتة وتيَهى ؼيَمؤقاْة و يةبةـ
ظاتفى ـوى ثانى ئةويي و ئةّ ئوممةتة ئيمالَيةً يةلةـ ظيَفوضانةو
ٖاوناـى و بٓياتٓإ بؤ ؼوْياو ؼواـؤؾ نؤ بهاتةوة و بةـةنةت خباتة ٖةوأل و
نؤوىى ٖةَوو ؼيَمؤقإ .تةْٗا ظوا ثىتيواْةو ٖةـ ئةوة لةـنةوتووَإ ؼةنات.
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ئاَاجنى ئةّ تويَؿيٓةوةية:

قؤـبةى لةـؼيَفِةنإ ـوٕ و ئاوهفإ ،بةآلّ يةٖةَإ ناتؽا تيىو ؼةظةيٓة
لةـ ٖةْؽيَو يةو ؼةلتةواؾاْةى نة ية ْاوْيىاْةناْؽا ٖاتووٕ يإ ئةواْةى
ثةيوةْؽيإ بةّ بابةتةوة ٖةية .نة بفيتني ية:
 -1ؼميونفالى :ووةيةنى يؤْاْية بة َاْاى (فةـَاْفِةوايى طةٍ) واتة ؼةبيَت
فةـَاْفِةوايى بؤ طةٍ بيَت ْةى تانة نةه ،ية ـواْطةى ؼميونفاليةوة
ؼةبيَت طةٍ لةـضاوةى ؼةلةآلتةنإ بيَت).(1
بةبآ ضووْة ْاو بٓةَاناْى ؼميونفالى (ئايؽيؤيؤجيا) َةبةلت يةوةى نة
ئيَمتا ية جيٗاْى ئيمالَى و عةـةبيؽا ٖةية ،ئةو ئاييةتاْةية نة ثيَى
جيَبةجآ ؼةنفيَت نة ظؤى ؼةبيٓيَتةوة ية جيانفؼْةوةى ؼةلةآلتةناْى
يالاؼاْإ و جيَبةجيَ نفؼٕ و ؼاؼوةـىٖ ،ةـوةٖا وةـعيةتى ففةيى لياليى
و طةيىنت بة ؼةلةآلت ،ية ـيَطةى ٖةيَبؿاـؼْةوةو ؼةـباـةى يةنماْى
ٖاوآلتيإ ية َاف و ئاقاؼية طىتيةناْؽا.
َاْاى فةـَاْفِةوايى طةييي ،ئةطةـ طةيةنة َمويَُإ بٔ ْابيَت
فةـَاْفِةوايى بهفيَت بة وتيَو نة ؼؾ بيَت بة بٓةَا ضةلجاوةناْى ئيمالّ،
يةٖةَاْهاتؽا َافى ئةوةى ٖةية ية ـيَطةى قاْاياْى ئايٓةوة ئيحتيٗاؼ بهات
يةّ بواـةؼا .ئةوةً نة قؤـتف ثةيوةْؽى ٖةبيَت بة بابةتةنةى ئيَُةوة،
بفيتية ية نيَىةى يةنماْى ْيَوإ ؾٕ و ثياو ية َاف و ئاقاؼيةناْؽا ،ئةَة ية
ناتيَهؽاية نة يةنماْى ؾٕ و ثياو يإ يةنماْى ية ْيَوإ ٖاوآلتياْؽا ية
)(1

بطة ِـيَفةوة بؤ  :د .أْٛز أمحد زضالٕ  :ايدميكساط ١ٝبني ايفهس املادٚ ٟايفهس االغرتان ، ٞط .داز ايٓٗط ١ايعسب 1971 ١ٝص ٚ ، 32د.

ستُد ناٌَ ي : ١ًٝايٓعِ ايطٝاض ١ٝط .داز ايفهس ايعسب 1971 ٞص ٚ ، 470د .عبداذتُٝد األْصاز : ٟايػٛزٚ ٣أثسٖا عً ٢ايدميكساط ١ٝط.
املطبع ١ايطًف ١ٝبايكاٖس 1981 ٠ص 335
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ليمتُة نؤْةناْى (ـؤَإ و يؤْإ)يىؽا بووْى ْيية ،نة ظؤيإ لةـضاوةى
ؼاٖيَٓاْى ؼميونفالني ،بةيَهو ئةّ بابةتة ية لةـؼةَة ْويَيةناْؽا لةـى
ٖةيَؽاوة بةتايبةتى ية ـيَطةى جاـِْاَةى طةـؼووْى َافةناْى َفؤظ نة ية
لايَى  1948ـاطةيةْفاوة ،يةنماْيةناْيي ية ْيَوإ ؾٕ و ثياوؼا ئةَاْة
ؼةطفيَتةوة.
 -1يةنماْى ؾٕ و ثياو ية َاف و ئةـنةناْؽا.
 -2يةنماْى ؾٕ و ثياو ية َافة لياليةناْؽا بةّ ويَوةية.
أ -بةؼةلتةوةطفتٓى بةـثفلياـيَتى لياليى طىتى لةـؤنى ؼةويَةت يإ
ثةـيةَإ ،يإ لةـؤنى ئةجنووَةْى وةقيفإ و وةقاـةتةنإ و ؼاؼطانإ و
وتى تف.
بَ -افى ئاففةت ية ٖةيَبؿاـؼٕ و ظؤ ثاآلوتٔ بؤ ثةـيةَإ.
بابةتى تويَؿيٓةوةنةَإ ٖةْؽيَو تيىو ؼةظاتة لةـ ئةّ بواـاْةو ئةويي
ية ضواـضيَوةى بواـى بابةتةنةى ئيَُةؼا.
ئةَةً ية ؼواى ئةوةى نة لةـبوـؼيَهى َيَؿوويى باه ؼةنةئ يةلةـ َافة
لياليةناْى ئاففةت و فةتوا ؼؾةناْى ،ثاوإ بة َةْٗةجيَهى وـؼو ـؤؤ
بالى بابةتةنة ؼةنةئ.
 -2ليالةت :ية قَاْى عةـةبيؽا ية ووةى (لاه ،يموه ،ضاض)١وة ٖاتوٕ،
نة ئةَةً َاْاى قؤـ يةظؤ ؼةطفيَت ،ية نؤْؽا وتفاوة (لاه ايٓاه) واتة
ـابةـايةتى ية ئةلتؤ طفتووة .يإ ؼةيَيَت (لاه ايففه) ئةلجةنةى ـاٖيَٓا و
ئاَاؼةى نفؼ .بة َاْايةنى تف واتة بة ِـيَوةبفؼْى ناـوباـى ظةيَو و (ضاع
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ايسع )١ٝواتة فةـَاْفِةوايى ضانةو ـيَطفتٔ ية ظفاثة و (ضاع ايطعاّ) واتة
نفَى ولوه نة ظواـؼٕ ؼةظواتٖ ...تؽ).(2
ئةطةـ لةيفى َاْاى قَاْةواْى ليالةت ء ؼاتاوفاوةناْى بهةئ ئةوا
ؼةبيٓني نة ٖةَوو جؤـةناْى ليالةتى بة ِـيَوةبفؼْى فةـَاْفِةواييةنى
لةـنةوتوو لتةَهاـو توْؽوتيؿ يةظؤ ؼةطفيَت نة ٖةيَؽةلتيَت بة
فةـَاْفِةوايةتى ظةيَوٖ .ةـوةٖا ٖاوويَوةى نفَى ؼاـ واية نة وةى ؼةبيَتة
ٖؤى ؼاـِقاْؽٕ و بٓهؤأل نفؼْى ،بةٖةَإ ويَوة ؼيهتاتؤـيةت طةٍ بةـةو
ويَفاْى و ناويهاـى ؼةبات و ٖيَك و تواْاى ىلَ ؼةبفِيَت و ية ٖةَوو
ؼاٖيَٓاْهاـيةنى ؼةظات.

)(2

بطة ِـيَفةوة بؤ  :ايكاَٛع احملٝط ٚ ،يطإ ايعسب ٚ ،املعجِ ايٛضٝط ٚ ،املصابح املٓري َاد ( ٠ضاع )
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جيَهشيهى و جيَطستهةوة:
ووةى (ارتًٝف )١جيَٓىني ضةْؽإ جاـ ية قوـئاْؽا ؼووباـة بؤتةوة وةى
ئةوةى ظواى طةوـة ية ـوْهفؼْةوةى ثةياَى ئاؼةّ ئةـى و بةـثفلياـيَتى
يةلةـ قةويؽا ؼةفةـَويَت شإِِّْ ٞجَاعٌْٔ فٔ ٞايِأَزِضِ خًَٔٝفَّ١ز) (3واتة يةلةـ
قةويؽا ْيىتةجيَ ؼةبيَت بؤ بةؼيٗيَٓاْى نؤَةيَة ئاَاجنيَهى ؼياـيهفاو و
قوـئاْيي ئاَاجنةنإ بةّ ويَوةية ؼياـى ؼةنات.
أ -بؤ ثةـلتٓى ظواى طةوـة ،نة ؼةفةـَويَت شَََٚا خًََكِتُ ا ِيجٖٔٔ َٚايِأِْٔظَ إِيَّا
ئَٝعِبُدُِٕٚز

)(4

ئاوةؼاْهفؼْةوةى طةـؼووٕ يةؾيَف ـؤوٓايى ئةو ثةياَةى نة

ظواى طةوـة ْاـؼوويةتى نة يةلةـ بٓةَاى ضانةناـى و ضانماقى و بةبآ
بووْى طةْؽةيَى و ظفاثةناـى ؼاَةقـاوة .ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَُٖٛ
أَِْػَأَنُِِ ََٔٔ ايِأَزِضِ َٚاضِتَعَُِسَنُِِ فَٔٗٝاز).(5
فهفةى ظةالفةت ية فيكٗى ليالى ئيمالَيؽا ثةيوةلت نفاوةتةوة بةو
قةَةْةى نة ضواـ ظةييفةنةى ـاوؽئ ذونُيإ نفؼووة ،ئةَةً يةلةـ
بٓةَاى ئةو فةـَووؼةيةى نة ؼةفةـَويَت (عًٝهِ بطٓيت  ٚضٓ ١ارتًفا٤
ايساغد َٔ ٜٔبعد ،)٣واتة (ؼةلت بطفٕ بة لوْٓةتى َٔ و لوْٓةتى
ظةييفةناْى ـاويؽئ نة ؼوايى ؼئَ).
ؼةلتةواؾةى (ظةييفة) بةّ َاْاية نة باه ية فةـَاْفِةوايى بهات ية
قوـئاْؽا يةّ ئايةتةؼا ٖاتووة .نة ؼةفةـَويَت شَٜا دَاُٚٚدُ إِْٖا جَعَ ًَِٓاىَ خًَٔٝفَّ١

)(3
)(4
)(5

ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل30١ٜ
ضٛز ٠ايرزٜات  /اآل56 ١ٜ
ضٛزٖٛ ٠د  /اآل61١ٜ
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فٔ ٞايِأَزِضِ فَاحِهُِ بَ َِٔٝايٖٓاعِ....ز

)(6

ٖاوةآلْى ثيَػةَبةـ بة ظةييفة

ئةبوبةنفيإ وتووة ظةييفة واتة جيَٓىيٓى ثيَػةَبةـ ،بةآلّ نة عوَةـ ٖات
طفإ بوو بوتفيَت ظةييفةى ظةييفة يةبةـئةوة ثيَيإ وتووة (أَري
املؤَٓني).

سةزبوزديَكى ميَروويى كوزت دةزبازةى مافة سياسييةكانى ئافسةت:
ية واـلتاْيةتةناْى ثيَي ئيمالَؽا ئاففةت ْةى ظاوةْى َافة ليالييةنإ
ْةبوو ،بةيَهو ظاوةْى َافة َةؼةْى و نؤَةآليةتيةناْيىى ْةبووة .تةْاْةت
يةؾيَف لايةى يالاى ـؤَاْيؽا ظاوةْى ئةًٖيةتيي ْةبووةٖ ،ةْؽيَو ية
واـلتاْيةتةنإ وةى وة ِـيَو لةيفى ئاففةت ؼةنةٕ و ؼةيَيَت ثيَولتة
ظؤَاْى ىلَ ـقطاـ بهةئ ،ية لةـؼةَى ْةفاَى عةـةبيىؽا قيٓؽةبةضاأل
نفؼٕ ضاـةْوولى قؤـبةيإ بووة ،ية قؤـبةى واـلتاْيةتة نؤْةناْيىؽا
وةى ناآليةى نفاوٕ بة َرياتى) .(7ية ناتيَهؽا نة ئيمالّ ٖات بة ضاويَهى
تفةوة لةيفى ئاففةتى نفؼ نة جياواقبوو يةواْى تف .نةـاَةت و َفؤظايةتى
طيَفِايةوة بؤى ،ئةَةوى تةئٍيٌ نفؼ و ئةَةى يةو ـيَطةيةوة ضةلجاْؽى نة
يةطةأل ثياوؼا ٖةَإ بٓةضةيإ ٖةية (أْتِ بٓ ٛآدّ ٚآدّ َٔ تساب)) (8ثاوإ
شَِٔٔ ُْطِفَ ٕ١أََِػَاجٍٍز) (9واتة ية تيَهةيَةيةى ية نفوَولوّ ؼـولت بووة نة
23يإ ية ؾٕ و  23نةى تفى ية ثياوةية .ية قوـئاْؽا ٖةَوو ئةو ئايةتاْةى
)(6
)(7
)(8
)(9

ضٛز ٠ص  /اآل26 ١ٜ
بطة ِـيَوة بؤ د .ضعاد عبداهلل ايٓاصس  :قط ١ٝاملسأ ، ٠نتاب األَ ١ايعدد  97ص  ، 53دَ .جٓ ٢ايهسدضتاْ :ٞحسنات حتسٜس املسأ ٠ص 42
زٚا ٙأب ٛداٚد يف ضٓٓ٘ اذتدٜح  5116ط .محص (ٚ )340/5ايرتَر ٟاذتدٜح ٚ 3950حطٓ٘ ْٚكٌ املٓرز ٟتصخٝخ٘
ضٛز ٠االْطإ  /اآل2١ٜ
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نة تايبةتٔ بة ثاـالتٓى نةـاَةتى َفؤظ و لكاو ثاؼاوت و َاف و
ئةـنةناْى ٖةـؼوو ـةطةقةنة ؼةطفيَتةوة .ظواى طةوـة ية ـيَطةى ئةّ
ئايةتةوة جةظت يةلةـ ئةَة ؼةناتةوة شَٚيَُٖٗٔ َٔجٌُِ ايَّرٔ ٟعًََ ِِٖٔٗٝبٔايَُِعِسُٚفٔ
َٚئًسِّجَاٍِ عًََ ِِٖٔٗٝدَزَجََٚ ْ١ايًَُّ٘ عَصِٜصْ حَهِْٔٝز) (10ئةّ ثًةيةً ثًةى بة ِـيَوةبفؼْى
َاأل و ؾياْى ظيَكاْية ية ـيَطةى ثفه و ـاو ظؤوةويمتى و ئاـاَى ؼةـوْية،
بؤئةوةى ظيَكإ بباتة نةْاـى ئالوؼةيى و ئاـاَى .ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت
شئًسِّجَاٍِ َْصٔٝبْ َُٖٔا انِتَطَبُٛا َٚئًِّٓطَاَْ ٔ٤صٔٝبْ َُٖٔا انِتَطَبَِٔز).(11
قوـئاْى ثريؤق ئةوة بةـثةـض ؼةؼاتةوة نة ئاففةتى يةنةّ (ذةوا) ٖؤناـى
ؼةـنفؼْى ئاؼةّ بووبيَت و ئةو ْةطبةتياْةى نة ية ؼوايؽا توووى ْةوةنإ
بوةتةوةو ئةّ بةـثفلياـيةتة خباتة ئةلتؤى ذةواٖ ،ةـوةى ئةوة وتيَهى
باوة ية قؤـبةى ئايٓةناْى ثيَىووؼا .ضوْهة ئايةتةناْى قوـئإ ئةوةيإ
ـوْهفؼؤتةوة نة فةـَاْى ؼوـنةوتٓةوة ية ؼاـةنة بؤ ٖةـؼوو اليإ بووةو
تايبةت ْةبووة بة يةنيَهيإ ،وةى ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚال تَ ِكسَبَا َٖرٔٔٙ
ايػٖجَسَ َ٠فَتَهَُْٛا ََٔٔ ايظَّائُٔنيَز
ظةيَةتيَٓفاوٕ.

شفَدَيَّاَُُٖا

)(12

ٖةـؼوونيإ يةاليةٕ وةيتاْةوة

بٔغُسُٚزٍز

)(13

ٖةـؼوونيإ

لةـثيَطييةنةيإ ئةجناَؽاوة .شفًََُٖا ذَاقَا ايػٖجَسََ٠ز

)(10
)(11
)(12

ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل228١ٜ
ضٛز ٠ايٓطا / ٤اآل32١ٜ
ضٛز ٠األعساف  /اآل19١ٜ

)(13
ضٛز ٠ألعساف /اآل22١ٜ
)(14
ضٛز ٠ألعساف  /اآل22١ٜ
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)(14

بةيةنةوة

و ٖةـؼوونيإ

بةيةنةوة شبَدَتِ يََُُٗا ضَِٛآتَُُُٗا َٚطَفٔكَا َٜدِصٔفَإِ عًَََُِِٗٝا َِٔٔ َٚزَمِ ايِجَٖٓٔ١ز

)(15

ٖةـؼونيإ يةنمإ بووٕ ية توـِةنفؼْى ظوؼا .ظواى طةوـة ثيَى وتٔ
شََْٚادَاَُُٖا زَبَُُٗٗا أَيَِِ أََِْٗهَُُا عَِٔ تٔ ًِهَُُا ايػٖجَسَٔ٠ز)ٖ (16ةـؼوونيإ بةيةنةوة
ٖةلتيإ بة تاواْةنةيإ نفؼو ثةيىُاْيإ ؼةـبفِى شقَاال زَبَٖٓا ظًَََُِٓا أَِْفُطََٓا
َٚإِِٕ يَِِ تَغِفٔسِ يََٓا َٚتَسِحََُِٓا يََٓهُ ََٔٔ َْٖٔٛايِدَاضٔسَِٜٔز

)(17

بةيَهو ٖةْؽيَو ئايةت

لةـثيَطى و بةـثفلياـيَتيةنة ؼةظةْة ئةلتؤى ئاؼةّ شَٚعَصَ ٢آدَُّ زَبُٖ٘
فَغَ٣َٛز

)(18

ٖةَوو ئايةتة قوـئاْيةنإ جةظت يةوة ؼةنةْةوة نة ثياو و

ئاففةت يةنمأْ ية وةـطفتٓى لكاو ثاؼاوتؽا وةى ؼةفةـَويَت شإِٕٖ ايُُِطًُِٔٔنيَ
َٚا ِيُُطًَُِٔاتٔ َٚايُُِؤَِٔٓٔنيَ َٚايُُِؤََِٔٓاتٔ َٚايِكَأْتٔنيَ َٚايِكَأْتَاتٔ َٚايصٖادٔقٔنيَ َٚايصٖادٔقَاتٔ
َٚايصٖابٔسَِٚ َٜٔايصٖابٔسَاتٔ َٚايِدَاغٔعٔنيَ َٚايِدَاغٔعَاتٔ َٚا ِيُُتَصَدِّقٔنيَ َٚايُُِتَصَدِّقَاتٔ
َٚايصٖأُٔ٥نيَ َٚايصٖأَُ٥اتٔ َٚايِخَافٔظٔنيَ فُسُٚجَُِِٗ َٚا ِيخَافٔظَاتٔ َٚايرٖانٔسِ َٜٔايًََّ٘ نَجٔرياّ
َٚايرٖانٔسَاتٔ أَعَدٖ ايًَُّ٘ يَُِِٗ ََغِفٔسََٚ ّ٠أَجِساّ عَظُٔٝاّز).(19
نة ئيمالّ ٖات ٖةَوو ئةو عاؼات و تةقاييؽاْةى ْةٖيَىت نة يةطةأل ـيَك و
نةـاَةت و َفؤظايةتى ئاففةتاْؽا يةى ْاطفْةوةو ؼةبٓة ٖؤى ؼابةقاْؽْى
وهؤى َفؤيياْةى ئاففةت ،نة ييَفةؼا بواـى بالهفؼْى ْيية.
بؤ ئةّ َةبةلتةً ٖةَوو ظاوةٕ ويؿؼاْةنإ ية ؾٕ و ثياو ية َمويَُإ و ْا
َمويَُإ وايةتى بؤ ئةّ ـالتية ؼةؼةٕ قؤـبةى ؾْإ تةْاْةت ئةواْةً نة

)(15
)(16
)(17
)(18
)(19

ضٛز ٠األعساف  /اآل22١ٜ

ضٛز ٠األعساف  /اآل22١ٜ
ضٛز ٠األعساف  /اآل23 ١ٜ
ضٛز ٠طـ٘  /اآل121١ٜ
ضٛز ٠األحصاب  /اآل35 ١ٜ

15

ظؤيإ باْطعواقإ ئاقاؼى ئاففةت ؼةقأْ ؼةيَئَ ئيمالّ ئايٓى ضانماقية،
ٖاتووة بؤئةوةى لتةَى لةـ لتةًَيَهفاو البباتٖ .ةـ يةبةـئةوةً بوو
ظةؼجية يةنةّ نةه بوو نة باوةـِى ثيَ ٖيَٓا ثاواْيي مسية و
ٖاوويَوةناْى َمويَُإ بووٕ نة ٖةَوويإ جاـية بووٕ.
(توجإ فةيمةأل) ؼةـباـةى ـؤيَى َمويَُاْبووْى ئةمسائى نطى ئةبوبةنف نة
ٖاوةيَيَهى بة ِـيَكى ثيَػةَبةـى ظوابوو ،وؤـِوطيَ ِفيَهى لياليى بةْاوباْطيي
بوو ؼةيَيَت "َافةناْى ئاففةت ية ئيمالَؽا ٖةـوةى ئةذهاَةناْى تف
طوؾَيَهى لياليى نؤَةآليةتى ؼـولتهفؼ ،نة جياواقى قؤـى ٖةبوو يةوةى
نة يةثيَي ئيمالَؽا ٖةبووٖ ..ةـ ية ْةٖيَىتٓى جياناـى و ـةطةقثةـلتى،
ٖةتا ئةو ئالتةى نة نةوتة لةـثآ و بةـؼةواَى بؤ ؼـولت بوو ..ئةّ
ثفؤطفاَة ضانماقيةى واى ية ئيمالّ نفؼ نة ئايٓيَو بيَت باً و طوجناو
)(20
بيَت بؤ ٖةَوو نات و وويَٓيَو"
يةّ لةـؼةَةوؽا تةْاْةت وآلتة ثيَىهةوتووةناْيي ؼوانةوتٔ ية ؼآْإ بة
َافة لياليةناْى ئاففةتاْؽا بةويَوةيةنى طىتى ،ية ئةَفيهاؼا ؼإ بةّ
َافاْةؼا ْةْفاوة ٖةتا لايَى  ،1920ية بةـيتاْياً ية لايَى  1928ية فةـِةْماً
ية ؼواى جةْطى جيٗاْى ؼووةّ ،ئةَة ية ناتيَهؽاية نة ئاففةت ْيوةى
نؤَةيَةو تةواونةـى ؼووةَى نؤَةيَطةى َفؤظايةتية و ْيوةى ٖيَكى َفؤيية
ية ٖةـ نؤَةيَطةيةنؽاٖ ،ةـ ئةوأْ نة بةـثفلياـيَتى بٓياتٓاْى ثياوإ و
ثةـوةـؼةى ثايَةواْةناْى َيَؿويإ ية ئةلتؤؼاية ،قؤـتفئ ْةٖاَةتيةناْى
ؾيإ يةلةـ واْى ئةواْة ،ية طففت و ٖةؾاـى و ؼةـبةؼةـى و ْةبووْى و
ثةْابةـى .يةبةـاَبةـ ئةّ ٖةَوو ئةـناْةؼا ـؤيَى لياليى ٖةتا ئيَمتاً
)(20

وتاـةنةى بةْاوْيىاْى  ٌٖ :تصبح املسأ ٠حصإ طساٚد ، ٠املٓػٛز يف ادتصٜسْ ٠ت  ،األحد ٖ1425/8/18ـ املٛافل ّ2004/10/3
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يةلةـ ئالتى جيٗإ يةضاو ـؤيَةناْى تفؼا قؤـ نةَة ،لةـؾَيَفيةنإ باه
يةوة ؼةنةٕ نة ـيَؿةى بةوؽاـى ئاففةت ية ثةـيةَاْى وآلتاْى عةـةبيؽا .ية
ْيَوإ  %4 - %1ؼاية يةئةجنووَةْى طةىل َيمفى ثيَىووؼا ـيَؿةى بةوؽاـى
ئاففةت  %2.2بووة .تةْاْةت ية جيٗاْى ـؤؾئاواوؽا نة قؤـ ثيَىهةوتووٕ ية
ـيَؿةى ْويَٓةـايةتى بةو ويَوةية ْية .بؤ منووْة ـيَؿةى ْويَٓةـايةتى ئاففةت
ية ثةـيةَاْى بةـيتاْياؼا ـيَؿةنةى 2ص %18و ية ثةـيةَاْى فةـةْما (وآلتى
ـوْانى ئاقاؼى وةى ؼةيَئَ  )%6و ية وآلتاْى ئالياؼا ؼةطاتة  %19و ية
ئةَفيهاى التيٓيي %10ية).(21
يةاليةْى لياليى و جيَبةجيَهفؼْى لةـؤنايةتيةوة بة ؼـيَؿايى ئةو َيَؿووة
ؼـيَؿةى نة ٖةياْبووة قؤـبةى واـلتاْيةتةناْى ثيَىوو وةى واـلتاْيةتى
ـؤَاْى و يؤْإ و ضيٓى ْةياْتواْيوة تةْاْةت يةى ئاففةت بطةيةْٓة
ٖةـةَى لةـنفؼايةتى ئيُجفاتؤـيةتيةنةيإ ،تةْاْةت ئةَفيهاً ٖةتا
ئيَمتا ية َيَؿووى لياليى ظؤيؽا ْةيتواْيوة ؾْيَو بهةْة لةـؤى نؤَاـ.
َافة ليالييةناْى ئاففةت ية لةؼةى بيمتةوة ية ـيَطةى جاـِْاَةى
طةـؼووْى بؤ َافةناْى َفؤظ بالهفاوة .ثاوإ ؼةلتهفا بة ناـنفؼٕ ية ثيَٓاو
تويَؿيٓةوة يةلةـ ففاواْهفؼْى َاف و ئاقاؼيةنإ نة تايبةتٔ بة ئاففةت و
ثاوإ ية ويَوةى يالايةنى َويكةَؽا ؼا ِـيَؿـا .ئةّ ناـةً بوةٖؤى
لةـٖةيَؽإ و ؼةـنةوتٓى نؤَةيَيَو ثةميآْاَةى طفْط نة ثةيوةْؽى
ـالتةوظؤيإ ٖةبوو بة ئالتى َافةناْى ئاففةت بةتايبةتيي ية بواـى
لياليى ؼا ،وةى ـيَهةوتٓٓاَةى تايبةت بة َافةلياليةناْى ئاففةت ية لايَى
)(21

أنسّ عطا اهلل  :وتاـيَهى تايبةت بة بةوؽاـى ليالى ئاففةتإ ية فةيَةلتني ص  ، 1بطة ِـيَوة بؤ  :املسأٚ ٠اذتٝا ٠ايطٝاض ، ١ٝإصداز
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 ،1952ـيَهةوتٓٓاَةى تايبةت بة بٓةبفِنفؼْى ٖةَوو جؤـةناْى جياناـى ؼؾ
بة ئاففةت نة لايَى  1979ؼاْى ثيَؽاْفاوةو ية لايَى  1981ؼةلت بة
جيَبةجيَهفؼْى نفاوة .ئةوةى نة طفْط بوو يةّ ـيَهةوتٓةؼا ،ئةوةبوو نة
بةويَوةيةنى وـؼى بواـة جيٗاْيةنإ ئةو َافةى ؼياـيهفؼ ئةويي ية
ـيَطةى ئةو ؼوو َاؼؼةيةى نة ية ـيَهةوتٓٓاَةنةؼا ٖاتووةو باه ية يةنماْى
ئاففةت ؼةنات يةطةأل ثياوؼا يةّ اليةْاْةوة-:
 -1ؼةْطؽإ ية ٖةَوو ٖةيَبؿاـؼْةناْؽا.
 -2تواْاى ظؤثاآلوتٔ
 -3بةوؽاـى ية ؼاـِوتٓى ليالةتةنإ و جيَبةجيَهفؼْى.
 -4بةؼةلتةوةطفتٓى ثؤلتة طىتييةنإ يةلةـ ٖةَوو ئالتةناْى ذهوَةت.
 -5بةوؽاـى ية ـيَهعفاوةنإ و نؤَةيَة ْاذهوَيةناْؽا.
ْ -6ويَٓةـايةتى نفؼْى ذهوَةت يةلةـ ئالتى ْيَوؼةويَةتى.
 -7بةوؽاـيهفؼٕ ية ـيَهعفاوة ْيَوؼةويَةتيةناْؽا.
بةآلّ طفْطرتئ ليُاناْى ئةّ ـيَهةوتٓٓاَةية جةظت نفؼْةوةية يةلةـ
ضةلجاْؽْى يةنماْى ـالتةقيٓة ،لةـةـِاى يةنماْى يةـِووى يالاييةوة ،نة
ئةَةً ؼةْطى ؼاوةتةوة يةلةـ نؤَةيَيَو بةيآْاَةو جاـِْاَةى ْيَوؼةويَةتى
تف .ؼوايةَيٓيىيإ ئةو بفِياـاْةبووٕ نة ية ضواـةَني نؤْطفةى جيٗاْى
ئاففةتإ ية ثةنني بةلرتا ية لايَى .(22)1995

)(22

بطة ِـيَوة بؤ  :عٛاطف عبداملاجد  :زؤ ١ٜتأص ١ًٝٝالتفاق ١ٝايكطا ٤عً ٢مجٝع اغهاٍ ايتُٝٝص ضد املسأْ ، ٠ػس َسنص دزاضات املسأ٠

بايطٛدإ
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كيَشةيةكى طةوزةو كازدانةوةيةكى نا هاوسةنط لة فيكسى ئيسالمى هاوضةزخدا
ية َةلةيةى ئاففةتؽا نيَىةيةنى طةوـة ؼـولت بوو نة ناـيطةـى طةوـةى
ٖةبوو يةلةـ فيهفى ئيمالَى نؤٕ و ْويَؽا ،يةواْةً-:
يةنةّ /تيَهةأل بووْى عوـف و تةقًيؽ بة ئائ ،بةتيبةتى ية بواـى ئاففةتؽا
و ٖةؾَووْى ثياويي بةلةـ بواـة جؤـبةجؤـةناْؽا ـؤيَيَهى طةوـةى
بيٓيوة.
ؼووةَّ /ةلةيةى (ضد ايرزا٥ع) نة ية %90ى َافةناْى ئاففةتى ثيَىيٌَ
نفؼووة.
ليَٗةّ /ثاـيَكطاـى ية َافةناْى ئاففةت يةلةـةتاؼا يةلةـ ؼةلتى
عةملاْيةنإ ،ئةواْةى ثيَياْؽةيَئَ ـوْانبريةنإ نة نةوتبووْة ؾيَف ناـيطةـى
واـلتاْيةتى ـؤؾئاوا و تةْاْةت ؼاواى وويَٓهةوتٔ و اللايى نفؼْةوةى
ئةواْيإ ؼةنفؼ.
ضواـةّ /ؼاطرينةـإ ٖةويَيإ ؼاوةو ئيَمتاً ؼةيؽةٕ نة نيَىةى ئاففةت
ئيمتيػالٍ بهةٕ بؤ ٖيَٓاْةؼى ئاَاجنةناْيإ ية ظفاثةناـى و ئايَؤقنفؼْى
ليمتُى لياليى و نؤَةآليةتى ،بؤئةوةى ئاَاؼةى بهةٕ بؤ ٖةؾَووْى
ؼاطرينةـإ.
ثيَٓحةّ /باْطةوةى ـؤؾئاواييةنإ و عةملاْيةنإ تةواو ثيَطةواْةى بؤضووْة
ئيمالَيةنإ بووٕ ،ئةوإ ٖةويَيإ ؼةؼا نة بةؼـِةووتى و نويتوـى ليَهن
بآلوة ثآ بهةٕ و بةتةواوى نؤتايى بة ظيَكإ بٗيَٓٔ و ٖاوـةطةقباقى طةوة
ثآ بؽةٕٖ ،ةـوةى ئيَمتا بة ئاوهفا ية نؤْطفة ؾْاْية ْيَوؼةويَةتيةناْؽا
ؼةبيٓفيَت ،بةتايبةت ئةوةى ية قاٖريةو ثةنني بةلرتاٖ ،ةـوةٖا ية قؤـ
ْوولني و ٖؤناْى ـاطةياْؽٕ بفةو بةّ نيَىةية ؼةؼـيَت و تةْاْة واى
19

ييَٗاتووة نيَىةى ئاففةت نفاوةتة يةنةّ نيَىةى طفْط و ٖةلتياـ ية
نؤَةيَطةؼا.
وةوةّ /قياؼةـِؤيى بكوتٓةوةناْى ؾْإ ية بالهفؼْى َافى ئاففةت و
تةْاْةت طةيىتؤتة ئالتيَو نة ية ئيَمتا فةقيَى ئاففةت ؼةؼةٕ بةلةـ ثياوؼا،
ؼـومشى ؼؾ بة ثياوإ بةـق ؼةنةْةوةو وة ِـيَهيإ ؼؾ بة ثياوإ
ؼـولتهفؼووة و باْطةوةى ؼـولتهفؼْى جيٗاْيَو ؼةنةٕ بةبآ ثياو).(23
ذةوتةّ /ثةيوةلت بووْى ـيَهعفاوةناْى ؾْإ ية لةؼةناْى ( 19و  )20و
ئةواْةى نة ثاـيَكطاـى ية َافى ؾْإ ؼةنةٕ بة باقْةى وآلتة
ؼاطرينةـةناْةوة.
ٖةوتةّ /بةويَوةيةنى طىتى ٖيَفً ؼةنةْة لةـ ئيمالّ ،بةتايبةتيي ئةو
فةـَووؼاْةى تايبةتٔ بة ئاففةت ،وةى ئةو فةـَووؼةيةى نة باه ية
ْاتةواوى عةقًَى ئاففةت ؼةنات و ئةَةً نة باه ية ؼـولت بووْى ئاففةت
ؼةنات ية ثةـالوى ظواـ.
ناـؼاْةوةى ٖةْؽيَو ية ئيمالَيةنإ
ية بةـاَبةـ ئةو ظاآلْةى نة ثيَىرت بامساْهفؼ ٖةْؽيَو ية ئيمالَيةنإ
ناـؼاْةوةيةنى توْؽيإ ىلَ ؼـولت بوو بةويَوةيةى نة ناـ طةيىتة ئةوةى
نة بووةٖؤى ئةوةى نة بة لوى لةيفى َافةناْى ئاففةت بهةٕ و بهةوْة
بةـطفى نفؼٕ يةوةى نة ية نويتوـؼا ٖةية ،بةَةً ويمتيإ بةـطفى ية
وتيَهى باتأل بهةٕ و بؤ ئةّ َةبةلتةً ٖةَوو ـيَطةيةنيإ طفتةبةـ.
ئةوةوى نة بوةٖؤى ياـيؽةؼاْى ئةو باـوؼؤظة بووْى ثفؤطفاَيَهى ظويَٓؽٕ
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بوو نة ظكَةتى بةو بؤضووْاْة ؼةنفؼ ٖةـوةٖا ئةو قوتاخباْاْةى نة
ظكَةتيإ بةو بؤضووْة ؼةنفؼ و ئةَةً باْطةوةيةى بوو بؤ بةٖيَكنفؼْى
نويتوـة تةقًيؽيةنةى نؤَةيَطا.
بةآلّ ئةوةى نة ثيَويمت بوو بةـطفى نفؼٕ بو ية ـالتى ،تيَفِواْيٓيىُإ بؤ
نويتوـة بة ِـيَكةنةمشإ ؼةبواية يةلةـ بٓةَاى ية بيَؿْطؽإ و تةتةيَةنفؼٕ
بيَت .يةثيَٓاو نةيَو وةـطفتٔ و لوؼ وةـطفتٓؽا ،ئةويي بة ؼيؽيَهى
تاقيهفؼْةوةو ٖةيَبؿاـؼٕ و ثايَفتةنفؼٕ ،بةبآ ثريؤقنفؼٕ و ؼابفِإ ،واتة
طةـِاْةوة بؤ ناْياوة ـةلةْةناْى ئةّ ئايٓة ،نة ظؤى ؼةبيٓيَتةوة ية قوـئإ
و فةـَوؼةى ـالت و ثاى ،ثاوإ نةيَو وةـطفتٔ ية ٖةَوو نؤْيَهى ضاى و
ية ٖةَوو تاقةيةنى بةنةيَو ،ؼاْايي طوّ بووى َمويَُاْةو ئةو ية
ٖةَوونةه وايةٕ تفة ثيَى ية ٖةـوويَٓيَو بيؽؤقيَتةوة ،ئةويي ية ـيَطةى
َةْٗةجيةتيَهى نؤوة ية ْيَوإ ٖةَوو ؼةقة وةـعيةناْؽا .تيَفِواْني بؤى بة
ويَوةيةنى ٖةَة اليةْةبيَت و يةلةـ بٓةَاى بٓةَاو ئاَاجنةناْى وةـيعةت
بيَتص نة ئةَةً بووةتةٖؤى ئةوةى يةنماْى بهاتة ـةطةقيَهى ٖاوبةوى
ْيَوإ ٖةَوو َفؤظايةتى يةلةـ بٓةَاى فةـَووؼةى (ٖةَووتإ ية ئاؼةَٔ
ئاؼةَيي ية ظانة) .ظواى طةوـة ٖةَوو َفؤظايةتى ية ْيَفو َيَيةى
ؼـولتهفؼووة ،نة ئاؼةّ و ذةوإٖ ،ةَوويإ بة ئاَاجنى ئةجناَؽاْى
بةْؽايةتى و جيَٓىيٓى يةلةـ قةوى ؼـولتهفاوٕ و ئةَةً ية ؼاٖاتووؼا
ـووٕ ؼةنةيٓةوة.
ـالترتئ ويَواق بؤ َاَةيَة يةطةأل ئةّ َةْٗةجةؼا ئةوةية نة ْابيَت
بهةويٓة ؾيَف ناـيطةـى ئةوةى نة ية ؼةـةوةؼا ؼيَت و ئةوةً نة ية
نويتوـؼا ٖةيةَ ،اؼاّ ؼةقيَهى ضةلجاو ْةبيَتٖ .ةـوةٖا ْابيَت بهةويٓة ؾيَف
ناـيطةـى ـاظةو بؤضووْةنإ نة يةلةـ ؼةقةنإ نفاوٕ َاؼاّ ئةو
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بؤضووْاْة ؼةقيإ يةلةـ ْةبيَتٖ ،ةـوةٖا ؼةبيَت بطة ِـيَني بؤ تةئويًى تف،
َاؼاّ ؼةويَت ئةو ؼةقة تةئويًى تف ٖةيَبطفيَت.

َافةناْى ئاففةت ية ؼةلتوـى وآلتاْى عةـةبيؽا

وآلتة عةـةبيةنإ يةلةـ ْةٖحيَهى ؼياـيهفاو ْني ،بةيَهو جؤـاوجؤـٕ بةّ
ويَوةيةى ظواـةوة-:
ٖ -1ةْؽيَو يةو وآلتاْة ظاوةٕ ؼةلتوـو يالايةى ْني نة ـاظةى ئةو َافة
ليالياْة بهات بؤ ٖاوآلتيإ و ئةَةً ٖةـؼوو ـةطةقى ثياو و ئاففةت
ؼةطفيَتةوة.
ٖ -2ةْؽيَو وآلت ظاوةٕ ؼةلتوـٕ ،بةآلّ بةٖيض َاؼؼةيةنى ؼةلتوـى و
يالايةى ـيَطةيإ بة بةوؽاـى لياليى ئاففةت ْةؼاوة ،وةى وآلتاْى (نوةيت
و ئيُاـات) ،يةّ ؼوايياْةؼا ية ؼةلتوـى نوةيتيؽا ٖةَواـ نفؼْةوةيةى نفاو
بةّ ٖؤيةوة ـيَطة ؼـاوة نة ئاففةت بةوؽاـى لياليى ٖةبيَت ،بةآلّ يةؾيَف
ـؤوٓايى بٓةَاناْى وةـيعةتؽا.
ٖ -3ةْؽيَو وآلت بة ؼةلتوـو يالا ـيَطةى بةوؽاـى لياليى ئاففةتاْيإ ؼاوة
وةى (توْنَ ،يمف ،لوـيا ،عيَفام ،ئةـؼةَٕ ،ةغفيب ،يوبٓإ ،يةَةٕ،
بةذفةئ  ،قةتةـ ٖ ...تؽ)
ئةوةى تيَبيٓى ؼةنفيَت نة ٖةيَن و نةوت نفؼٕ يةطةأل َافة لياليةناْى
ئاففةت ية نؤَةيَطة عةـةبيةناْؽا ،ثةيوةلتة بة نؤَةيَيَو بابةتى ئايَؤقةوة،
ٖةْؽيَهى ثةيوةلتة بة تةقاييؽ و نويتوـيَهى َيَؿوويى بةجيَُاو يةطةأل
تةئويًى ؼةقة ئايٓيةنإ ،ييَفةؼا باه ية نؤَةيَيَو ـيَطف ؼةنةئ نة بوةتة
ٖؤى طففت ية بةـؼةّ ضاالى بووْى ـؤيَى ئاففةتاْؽا ية بواـى طىتى ؼا-:
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 -1نويتوـيَهى َيَؿوويى بؤَاوة نة ية تةقًيؽ و عوـف وةـطرياوة ْةى ئائ،
ٖةـ بةّ ٖؤيةوة ـؤيَى ئاففةت قةتين ؼةؼةٕ ية ضةْؽ بوايَهى لٓوـؼاـؼا.
 -2طففتى ْةظويَٓؽةواـى ،نة ـؤيَيَهى َةتفلياـ ؼةبيٓيَت يةبةـؼةّ جويَةو
ضاالنى يةـِوى ضاالنى ْيىتُاْى و ؼميونفالىْ .ةظويَٓؽةواـى ثيَطةواْةى
ئةوةية نة ئيمالّ ٖةويَى بؤ ؼةؼاتٖ ،ةـ ية يةنةّ لوـةتؽا قوـئإ باه ية
طفْطى ظويَٓؽةواـى ؼةنات وةى ؼةفةـَويَت شاقِسَأِ بٔاضِِِ زَبِّوَ ايَّرٟٔ
خًََلَ..ز

)(24

ْةظويَٓؽةواـى تةْٗا باه ية ظويَٓؽْةوةو ْوولني ْية ،بةيَهو

َةبةلت ييَى ْةقاْى نؤَةيَطةية بة بٓةَاناْى وةـيعةت و َافة يالايى و
وةـعى و لياليةناْة ،يةبةـئةوة ٖةـَوو ٖةويَةنإ ؼةبٓة نةفى لةـئاو،
ئةطةـ ْةظويَٓؽةواـى ببيَتة بٓطيٓةى فةـَاْفِةوايى بةلةـ ضاالنيةناْى
ئاففةتإ ية نؤَةيَطةؼا.
 -3بووْى بؤواييةنى طةوـة ية ْيَوإ ؼةقةناْى ؼةلتوـو يالا ؼاْفاوةنإ ،ية
ثيَٓاوى بة يةنماْييةنى طوجناو يةْيَوإ ؾٕ و ثياوؼا و ية ْيَوإ ئةطةـى
جيَبةجيَ بووٕ يةلةـ قةَيٓى واقيع ؼا ،واقيعى ئاففةت يةّ نؤَةيَطاياْةؼا
بوةتة ٖؤى ؼوـنةوتٓةوةى ية بواـةناْى بةوؽاـى ية بفِياـى ليالى و
الواقبووْى بةوؽاـى يةناـى لياليى ؼا).(25

)(24
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كيَشةى ئافسةت و سياسةتى داطريكةزان و هةزيَمايةتى
وآلتاْى ؼاطرينةـو ئةواْةى ضاويإ بفِيوةتة ظيَفو بيَفى وآلتاْى ئيمالَى،
قؤـ بة ويَوةيةنى تفلٓاى ئيمتيػالىل نيَىةى ئاففةتيإ نفؼووة بؤ ئةّ
َةبةلتةً نؤَةيَيَو ـيَهعفاو َوْتةؼاى تايبةت بة ئاففةتاْيإ ؼـولت
نفؼو ٖةويَياْؽا ؼةلت خبةْة ْاو ٖةْؽيَهيإ ،ييَفةؼا با باه ية ٖوؼا
وةعفاوى بهةئ) ،(26يةناتيَهؽا نة طةىل َيمف ؼةلتيإ ؼاية ـاثةـِئ ؼؾى
ؼاطرينةـى ئيٓطًيك .يةّ ناتةؼاو ية لايَى ٖ 1923ةلتا بة ؼـولتهفؼْى
ـيَهعفاويَهى ئاففةتإ .يةّ ناتةؼا طةوـةتفئ ؼـومشيإ ئةوةبوو ،ؼاواى
ؼةنفؼ نة ثيَي ئاقاؼ بووٕ ية ؼاطرينةـ ،ؼةبيَت ثيَي ئةوة ئاففةت ئاقاؼ
بهةئ ،لةفية قةغًوٍ نة يةنيَهى تفة يةو ئاففةتاْةى نة باْطةوةى ئاقاؼى
ئاففةتاْى ؼةنفؼ ،ية لايَى  1919لةـنفؼايةتى ظؤثيىاْؽاْيَهى نفؼء ية
نؤبووْةوةيةنؽا يةبةـؼةّ َؤيَطةيةنى لوثاى ئيٓطًيك ية لايَى  1919ية
َةيؽاْى تةذفيفى قاٖرية يةو ناتةؼا نة ؼـومشى ؼؾ بة ؼاطرينةـاْيإ
ؼةوتةوة ،يةّ ناتةؼا ذيحابةنةى يةبةـى ؼانةْؽ و ظمتية ؾيَف ثيَيةناْى،
يةؼواى ئةويي ضةْؽ نةليَهى تفيإ ٖةَإ وتيإ نفؼ و بةّ ٖؤيةوة
نيَىة لةـةنيةنةيإ يةبري ضوةوة) ،(27يةثيَٓاو ـيَطفتٔ يةو ٖةوآلْةؼا نة
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ؼةياْويمت طةىل عةـةبى يةلةـ ـيَفِةوى ظةباتى ـالتةقيٓة البؽةٕ،
ضانماقإ و ثاـتة لياليية ْيىتُاْى و ْةتةوةييةنإ ؼؾيإ وةلتاْةوة.
ية منووْةى ئةو ثاـتاْةً ثاـتى ْيىتُاْى َيمفى بة لةـؤنايةتى َمتةفا
ناٌَ ،ضوْهة ئةّ ٖةوآلْةيإ بةؼةلتيَهى ؼاطرينةـإ ؼةقاْى بؤ يةباـبفؼْى
وؤـِوة عةـةبيةنإ.
ية ْاوظؤوةوة ية لايَةناْى ثةجناؼا نوؼةتا لةـباقية عةـةبيةنإ ئيمتػالىل
ئةَةيإ نفؼ ،ئةويي بة بٓياتٓإ و طةوةؼإ بة فيهفى ويوعى و
لؤلياييمتى نة ٖةـ ية بٓةـِةتؽا ؼإ بة ٖيض بٓةَايةنى ئايٓيؽا ْاْيَت و
ؼاواى بةـةيَآليى بآ لٓوـ ؼةنات ،ئةويي يةثيَٓاو ؼوـظمتٓةوةى ئائ ية
ؾيإ و ؼإ ْةْإ بة َاـةنفؼٕ و َاـةيى و ثةمياْة نؤَةآليةتيةنإ و
لٓوـبةْؽيةناْى).(28
ثاً لةـنةوتٓى وؤـِوى طةالْى عةـةبى ية قؤـ وآلتؽاو ؼةلتبةناـبووْى
ؼةلةآلتة ْويَيةنإ ،يةّ باـوؼؤظة تاقةيةؼا يةاليةٕ ئيؽاـةى ئةَفيهيةوة
بةلةـنفؼايةتى بؤً طفْطيةنى قؤـ ؼـا بة نيَىةى ئاففةت .ية طفْطرتئ
ناـةناْيىى ضانماقى لياليى و ؼميونفاتى و فيَفنفؼٕ بوو ،ئةَةً ية
وتاـةناْى لةـؤى بؤوؽا بة تةواوى ٖةلتى ثيَؽةنفا ،بؤ ئةّ َةبةلتةً
فىاـة لياليةناْى ؼةلت ثيَهفؼ.
نتيَبةنةى قالِ ئةَني نة ية لايَى  1908بةْاوى ئاقاؼنفؼْى ئاففةتإ
بآلونفايةوة نة تايبةت بوو بة نيَىةى ئاففةتإ ؼةـطاى واآل نفؼ بؤ قؤـ وت
و لةـةتايةى بوو بؤ طفتوطؤيةنى نفاوة يةلةـ ئةّ بابةتةَٓ( ،رية لابت)
ية لايَى  1919ؼاواى بةوؽاـى لياليى ئاففةتإ نفؼ و بؤ ئةّ َةبةلتةً
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بؤظؤَإ طويَُإ ىلَ بووة نة بة يةٖحةى عاَى ؼةيوت  :بعدٖا يػٗس َان ٛعكد ٚال َٗس
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(ٖوؼا وةعفاوى) و (ؼـية وةفيل) ثىتطرييإ نفؼ و ؼاوايإ نفؼ ئاففةت
َافى ظؤثاآلوتٔ و ٖةيَبؿاـؼٕ و بةوؽاـى ٖةبيَت ية ثةـيةَاْؽا ،ية ؼواى
ئةَةً يةنيَتى ئاففةتاْى َيمفى ثىتيواْى ية ؼاواناْيإ نفؼ .ية ثةيفِةو و
ثفِؤطفاَى ـيَهعفاوةنةوؽا ٖاتووة نة ؼةيَيَت (ٖةَواـنفؼْةوةى يالاى
ٖةيَبؿاـؼٕ نة ؼةبيَت ؾْاْيي وةى ثياوإ َافيإ ٖةبيَت ية
ٖةيَبؿاـؼْؽا)) .(29ئاففةتاْي َيمف يةؼواى ئةَة ٖةويَياْؽا نة ثاـتى لياليى
ؼـولت بهةٕ( .فامتة ْيعُةت و ؼـية وةفيل) ؼاواى بٓياتٓاْى ثاـتيَهى
لياليإ نفؼ و يةّ ٖةويَةوياْؽا لةـنةوتوو بووٕ و تواْيإ ثاـتيَو بةْاوى
(بٓت ايٓيٌ) ؼـولت بهةئ.
ٖة ويَةناْى ئةّ ئاففةتاْة تواْيإ قةْاعةت بة ٖةْؽيَو ية ْوولةـو
ثةـيةَاْيةنإ بهةٕ ،نة ئةواْيي ثىتطرييإ بهةٕ و ؼاواى ئةّ َافاْةيإ بؤ
بهةٕ .بؤ ئةّ َةبةلتة ية لايَى  1946ياؼاوتيَهيإ ؼابة ئةجنووَةْى ثرياْى
َيمفى نة تيايؽا ؼاوايإ نفؼبوو ؼةبيَت ئاففةتإ َافى ٖةيَبؿاـؼْيإ ٖةبيَت،
ئةَةويإ نفؼة ثفؤؾةيةى و ية لايَةناْى  1947و  1948ثيَىهةً نفإ و ئةَةويإ
بة َافيَهى لفووتى و َةوفوع يةقةيَةّ ؼا.
يةّ لةـوبةْؽةؼابوو ية  1948/12/10جاـِْاَةى طةـؼووْى َافةناْى َفؤظ يةاليةٕ
نؤَةيَطاى طىتى ْةتةوة يةنطفتووةناْةوة ؼةـضووٖ ،ةـ يةؼواى ئةوة ية لايَى
 1951/4/19ية نؤْطفةيةنى ئاففةتاْؽا نة ية قاٖرية بةـِيَوةضوو ،ؾْإ ٖةيَويَمتيَهى
ؼوؾَٓهاـاْةيإ بةـاَبةـ ثياوإ طفتةبةـ و ؼةْطى ؾْة واعريى َيمفى
بةـقبوةوة ئاطاؼاـى ثياواْى نفؼةوةو وتى-:
ٚيهٔ ايكًٛب تهّٔ ْازًا
فٓاز قًٛبٓا اشدادت أٚازاً
)(29

أَاَهِ تسٖ ٕٚدٚ ٤ٚج٘
فُا ٜجين عصآُ٥ا ٚعٝدٌ

ياؼاوتةناْى ٖد ٣غعسٚا ٟص 332

26

يةؼواى ئةوة ظؤثيىاْؽإ و ْاـِةقايى ئاففةتإ ؼةلتى ثيَهفؼ ،نة ؼاواى
ئاقاؼى و يةنماْيإ ؼةنفؼ ية ٖةَوو َاف و نفيَيةنؽا .ئةّ ٖةوآلْة ية
ظؤثيىاْؽاْةنةى  (30)1954/3/12جاـيَهى تف ؼووباـة بووْةوة ،ية ئةجناَى
ئةَةوؽا ؼةلتوـى لايَى  1956بةـٖةّ ٖات ،نة تيايؽا َافى ٖةيَبؿاـؼْى
نفؼة َافيَو بؤ ٖةَوو َيمفيةنإ بة ؾٕ و ثياوةوة.
يةبةـاَبةـ ئةّ ؼاواياْةؼا (نة ـالت و ْاـِالت تيَهةآلو نفابووٕ و تةْٗا
جةظت نفابوةوة يةلةـ بة ـؤؾئاوايى بووٕ و لفوـى) ضةْؽ ؼاوايةنى تف
لةـيإ ٖةيَؽا نة ئةَاْة يةاليةٕ ئاففةتاْى ثابةْؽ بة ئائ و ؾَاـةيةى ية
ْوولةـو ضانماقى وةى (حمُؽ عةبؽةو ـفاعة تةٖتاوى و عةىل َوباـةى)
بوو .ثاوإ حمُؽ عةىل ٖةلتى بة طفْطى قوتاخباْةى نطإ نفؼبوو ،بؤ ئةّ
َةبةلتة ية لايَى ٖ 1832ةلتا بة بٓياتٓاْى قوتاخباْةى نطإ ،بةآلّ بة
ئةوثةـِى ٖةلت نفؼٕ بة بةـثفلياـيَتى و جيَبةجيَهفؼْى ئاؼابةناْى
ئيمالّ ،بؤ منووْة يةناتيَهؽا نة يةنةّ قوتاخباْةى ؼواْاوةْؽى نطاْى ية
قاٖرية نفؼةوة ؼةلتةى بة ِـيَوةبفؼْى قوتاخباْةنة ٖةَوويإ ئاففةت بووٕ،
تةْيا َاَؤلتاى عةـةبى ْةبيَت ،نة ئةويي يةبةـ ْةبووْى َاَؤلتاى
ئاففةت بوو ،ية ْيَو َاَؤلتا ثياوةناْيىؽا َاَؤلتاى ظيَكاْؽاـو ضانى
ٖةيَؽةبؿاـؼ ،قوتابية نطةنإ نة ؼةضووٕ بؤ قوتاخباْة ئؤتؤَبيًةناْيإ بة
ثةـؼة ؼاثؤوفابووٕ و بةٖةَإ ويَوة ؼةطةـِاْةوة بؤ قوتاخباْة ،يإ ؼايو و
باونيإ ؼةياْطةياْؽٕ بة قوتاخباْة.

)(30
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فةتوا ناكؤكةكان و زؤلَى شةمةنى تيايدا
قاْايامنإ ية لةؼة ـوْاى و باوةناْؽا (لآ لةؼةى يةنةّ) تةْٗا بةوةوة
ْةؼةوةلتإ نة ئةفهاـة وةـعيةنإ بؤ نيَىةناْى لةـؼةَى ظؤيإ باه
بهةٕ ،بةيَهو ضاويإ بفِيبووة ئايٓؽةو ية ـيَطةى ضاـةلةـة
وةـعيةناْياْةوة جؤـةٖا ئةطةـيإ ؼاْاوة بؤ ئايٓؽة ،يةواْةً نة بةّ
جؤـة برينفؼْةوة بةْاو باْط بووٕ (ذةْةفيةنإ بووٕ ٖةتا بةجؤـيَو بوو
ثيَيإ ؼةوتٔ) (أـأيتة) واتة ئةطةـ واْةبواية ئةوا واؼةبوو .بةويَوةيةى
ؼةتواْني بًَيَني ئاَاؼةنفؼْى ئةطةـةناْى بؤ ئايٓؽة ئةويي ية ـيَطةى
طوويٓى عةقًَةوة بوو ،بؤ ٖةـ ئةطةـيَهيي ذونُيَهى وةـعييإ ؼاؼةْا .بؤ
منووْة ؼةياْوت ئةطةـ ؾْيَو ية ـؤؾئاوا ووى بة ثياويَو نفؼ ية ـؤؾٖةآلت
يةناتى ظؤـئاوابووْؽا ،ثاوإ ثياوةنة ية ـؤؾٖةآلتؽا َفؼ ،ثاوإ ؼةـنةوت
نة لهى ثفِة يةؼواى وةوة َاْط ية ئةّ عةقؽة َٓايَى بوو ئةَة ضؤْة؟ ئةّ
لو ثفِية بةيَطةية يةلةـ ئةوةى نة ئةو ثياوة ضؤتة الى ،ئةويي بة
ئةطةـى ئةوةى نة وةوى بةلةـؼا ٖاتووة ،ثاوإ طةـِاوةتةوةو َفؼووة،
بةَىيَوةية.
يةاليةنى تفيىةوة قةَةٕ ناـيطةـى ٖةبووة يةلةـ فةتواو ئيحتيٗاؼةناْيإ،
(ئيُاّ ئينب و قةيِ) بةويَهى طفْطى ية نتيَبى (اعالّ املٛقعني عٔ زبّ
ايعاملني) تةـظإ نفؼووة بؤ طؤـِيٓى فةتوا بةثيَى نات و ووئَ و باـوؼؤػ و
ْيةت و ثاوعاْةنإ ،يةويَؽا ؼةيَيَت (ئةَة بةويَهى قؤـ طفْط و بةلوؼة،
بةٖؤى ْةفاَى و ْةقاْى بةّ بابةتة ٖةيَةيةنى طةوـة يةوةـيعةتؽا ؼـولت
بووة ،نة بوةتة ٖؤى ْاـِةذةتى و باـطفاْى ،ثاوإ ؼـولتهفؼْى تةنًيف نة
ؼووـة ية وةـيعةت ،ضوْهة وةـيعةتى ثانى ئيمالّ بةـؾةوةْؽى ية ثًةى
28

يةنةوة ؼاؼةْيَت ،بٓةَاو بٓطيٓةى وةـيعةت يةلةـ ؼاؼوةـى و بةـةوةْؽى
بةْؽةنإ ية ؼْياو ؼواـؤؾ ؼـولت بووة .نة ٖةَووى ؼاؼثةـوةـى و لؤقو
بةـةوةْؽيية ٖةـ ذونُيَو ية ؼاؼثةـوةـيةوة بةـةو لتةَهاـى و ية لؤقةوة
بةـةو ؼؾةنةى و ية بةـؾةوةْؽيةوة بةـةو ظفاثةو طةْؽةيَى و ية جؽيةتةوة
بةـةو بآ ئاَاجنى بفِوات ئةوة ثةيوةْؽى بة وةـيعةتةوة ْييةٖ ،ةـضةْؽ
بة تةئويًيي قمةى يةلةـ بهفيَت .وةـيعةت ؼاؼثةـوةـى ظواية ية ْيَوإ
بةْؽةناْيؽا ،لؤق و بةقةيية ية ْيَو ؼـولتهفاوةناْيؽا .ليَبةـى ظواية
يةلةـ قةويؽا ،ئةَةً يةنيَهة ية ؼاْاييةنإ و بةيَطةية يةلةـ ـالتطؤيى
ثيَػةَبةـةنةى و ـالتطؤيى ثةياَةنة ْيىاْؽةؼا ،ئةَة ئةو ـوْانيةية نة
ظاوةٕ ضاوةنإ ؼةيبيٓٔ .ئةو ـيَُٓاييةية نة ـيَُٓايي نفاوإ ـيَُٓاييإ ثآ
وةـطفتووة .ئةو ضاـةلةـة تةواوةية نة ضاـةى ٖةَوو ْةظؤويةى ؼةنات،
ئةَة ئةو ـيَطة ـالتةية نة ـالتةنإ يةلةـى وةلتاوٕ ،ئةَة ْوـى ضاوة،
ؾياْى ؼيَة ،يةقةتى طياْة ،يةَةؼا ؾيإ و ظؤـاى و ضاـةلةـ و ـوْانى و
ثانى ٖةيةٖ ،ةَوو ضانةيةنى تياية ية بووْؽاو لةـضاوةى ٖةَوو لوؼيَهة،
ٖةَوو ْاتةواويةى ية ؾياْؽا بةٖؤى ْةبووْى ئةَةوةية ،وة ئةطةـ يةبةـ
َاْةوةى ئةو ويَٓاْة ْةبواية ،ئةوا ؼْيا نؤتايى ؼةٖات و جيٗإ
ؼةثيَطفايةوة ،ئةَة ثانية بؤ ظةيَو و ثىتيواْيَهة بؤ جيٗإ .بةَىيَوةية
ظواى طةوـة ؼةلتى طفتووة بة ئامساْةنإ و قةويةوةو ْاٖيًََيَت يةْاو بطٔ،
ئةطةـ ظواى طةوـة بيةويَت ؼْيا ناوٍ بهات و جيٗإ بجيَطيَتةوة ،وويَٓهاـو
جآ ؼةلتى ظؤى بةـق ؼةناتةوة بؤ ئامسإ ،ئةو وةـيعةتةى نة ظواى
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طةوـة ْاـؼوويةتى بؤ ثيَػةَبةـةنةى ـاطفى جيٗاْة ،جةَمةـى ـقطاـى و
ظؤوبةظتية ية ؼْياو ؼواـؤؾؼا)).(31
يةّ ـواْطةيةوة ئةطةـ لةيف بهةئ فةتوايةنى قؤـ ؼةبيٓني نة ية قاْاى
بةْاوباْطةوة ؼةـضووة ،نة جياواقى قؤـ بةؼى ؼةنفيَت ية ْيَواْياْؽا و بة
طيَفِاْةوةى جؤـاوجؤـ و وتةى ؼؾ بةيةنيي ؼةـؼةنةوٕ .بؤ منووْة ئيُاَى
وافيعى نة ضووة َيمف ضاوى ظىاْؽةوة بة ٖةَوو ئةوةى نة ْوليبووى،
يةنيَو ية قوتابيةنإ ؼةيَيَت جاـيَهى تف ٖةَوو ئةواْةى ْوليةوة نة
ْوليبووى ية ثيَي ئةوةى بيَتة ْاو َيمفةوة تةْٗا نتيَبى (ايٍؽام) ْةبيَت.
يةبةـئةوة ية بةـاَبةـ ٖةَوو وتةيةنى نؤْؽا وتةيةنى تاقةى ؼاْا).(32
بةآلّ ؼةبيٓني قؤـبةى قاْايإ يةّ لةؼاْةى ؼوايؽا لوؼيإ ية ئةّ ثيَىةْطة
بة ِـيَكة ْةبيٓى .بؤ منووْة ٖةْؽيَو يةو قاْاياْة ٖةلتإ بة ؼةـنفؼْى
فةتوايةى نة ْابيَت نطإ بطٓة قوتاخباْةى لةـةتايى و ْاوةْؽى و قاْهؤ،
بةآلّ ثاً ئةوةى وتةنة بوة ئةَفى واقيع بة ثيَطةواْةوة فةتواياْؽا بة
جائيكبووْى يةناتيَهؽا ؼةبواية ٖةـ ية لةـةتاوة ئةّ فةتواية ْةبواية بةوةى
نة ثيَويمتة ٖةَوو وتيَهى ذةآلأل بة ذةآليَى بٗيًََفيَتةوة بة ـةضاونفؼْى
بٓةَا وةـعيةنإ ،بةٖةَإ ويَوة ئةَة ؼةبيٓني ية َةلةيةى بةوؽاـى
لياليى ئاففةتاْؽا ،ية لةـةتاؼا قؤـبةى قاْاو فةقيٗة بةْاوباْطةنإ ؼؾى
ئةَة وةلتاْةوة ،بةآلّ ية ؼواييؽا ثةويُإ بووْةوةو فةتواى جائيكبووْيإ
ؼا.

)(31
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ييؿْةى فةتواى ئةقٖةـ بة لةـؤنايةتى ويَغ حمُؽ عبؽايفتاط ايعٓاْى
(ـةمحةتى ظواى ىلَ بيَت) ية ـةَةقاْى  1371بةـاَبةـ 1952ى قايٓى يةّ
باـةيةوة فةتوايةنى ؼـيَؿيإ ؼةـنفؼ يةؾيَف ْاوى (ذونُى وةـيعةتى
ئيمالّ ية بةوؽاـى نفؼْى ئاففةت ية ٖةيَبؿاـؼْى ثةـيةَاْؽا) بة
لةـةتايةنى باً ؼةلت ثيَؽةنات و ؼةيَيَت( -:لفووتى نؤبووْةوة ية لةـ
وتيَو ثيَويمتى بة بريوـِاى جياواق و بة يةنفِابووْى بريؤنةنإ ٖةية)..
ثاً نؤتايى ٖيَٓإ بة طفتوطؤنإ و ٖيَٓاْةوةى بةيَطةيةنى قؤـ ؼةيَيَت نة
بةوؽاـى لياليى ئاففةتإ بؤ ئةوةى ببآ بة ئةْؽاَى ثةـيةَإ و بيةويَت
بةوؽاـى ٖةيَبؿاـؼٕ بهات جائيك ْية ،ضوْهة ئةَة بةويَهة ية
بةـثفلياـيَتى طىتى ،وة يةبةـئةوةً نة ثةـيةَإ تايبةتة بة ؼاْاْى يالا،
يةبةـ ئةو ؼوو ٖؤناـةى ـابفؼوو نة ٖةـؼوونى ثىت ؼةبةلتيَت بةو
فةـَووؼة ـالتةى نة ئيُاَى بوظاـى ؼةيطيَ ِفيَتةوةو ئةمحةؼ و ْةلائى و
تفَكيي ثىتيواْى ىلَ ؼةنةٕ بة طيَفِاْةوةيةى ية ئةبى بةنفةوة نة
ؼةفةـَويَت ية ناتيَهؽا نة ٖةوايَى ئةوة بة ثيَػةَبةـ طةيىت نة فاـلةنإ
نطةنةى نيمفايإ نفؼووة بة ثاواى ظؤيإ فةـَووى (ْةتةوةيةى
ظؤوبةظت ْابٔ ئاففةتيَو ثيَىةوايةتيإ بهات)) (33فةتوانة ؼةيَيَت (ئةو
ـيَطفتٓةى نة ية فةـَوؼةنةؼا ٖاتووة بةّ ٖؤيةوة ـآ ية ٖةَوو ئاففةتيَو
ؼةطرييَت ية ٖةَوو لةـؼةَيَهؽا ،نة بيةويَت ثؤلتيَهى بةـثفلياـيَتى طىتى
وةـبطفيَت)).(34
)(33
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بةآلّ ية ئيَمتاؼا ية ئةقٖةـو ية ٖةَوو جيٗاْى ئيمالَى ئاـالتةى فةتوانة
طؤـِاوةو قؤـبةيإ ـيَطةيإ ؼاوة ،قؤـبةى قاْاياْى َمويَُإ و بكاظة
ئيمالَيةنإ فةتوايإ ؼاوة نة جائيكة ئاففةت بةوؽاـى لياليى ٖةبيَت و
ببيَتة ئةْؽاَى ثةـيةَإ ،يإ ظؤى بجايَيَوآ بؤ ئةْؽاَى ثةـيةَإ ،يةلةـ
بٓةَاى قةوابيتة وةـعيةنإ .ؼوايةَني وةـِى لياليى و فيكٗى ؼةـباـةى
بةوؽاـى لياليى ئاففةت ئةوةبوو نة ية نوةيت ـوويؽا.
َاؼؼةى يةنةّ ية يالاى ؾَاـة 35ى لايَى  1962تةْٗا ـيَطة بةو نوـِاْة ؼةؼات نة
تةَةْيإ يةلةـو  21لايَةوةيةو ـيَطة بة ئاففةت ْاؼات ،ئةّ بفِياـةً ية ييؿْةى
فةتواى لةـ بة وةقاـةتى ئةوقافى نوةيتى وةـطرياوةو قؤـبةى ئيمالَيةناْيي
يةطةأل ئةَةؼابووٕ يةطةأل طفوثى ظيًََةنإ ية ثةـيةَإ ،ية لايَى  1999ؼا
بفِياـيَهى ئةَريى ؼةـضوو ،نة تيايؽا ـيَطة بة ئاففةتى نوةيتى ؼةؼات نة َافى
ظؤثاآلوتٔ و ٖةيَبؿاـؼْى ٖةبيَت ،بةآلّ ثةـيةَإ بة قؤـيٓةى ؼةْط ـةفكى نفؼ.
ئةّ جةْطة ؼـيَؿةى نيَىا ٖةتا قؤـبةى بواـةناْى ؾياْى نؤَةيَطةى طفتةوة .ئةَة
بةـؼةواّ بوو ٖةتا لايَى  2005نة ثةـيةَإ ـيَطةيؽا ئاففةت بةوؽاـى لياليى
بهات و َافى ٖةيَبؿاـؼٕ و ظؤثاآلوتٓى ٖةبيَت ،يةطةأل ثابةْؽ بووٕ بة ئاؼابةناْى
ئيمالّ ،بؤ ئةّ َةبةلتةً قاْايإ بة فةتواى وةـعى ثىتيواْيإ ية بفِياـةنة
نفؼ و ية ؼةـةوةً بةٖةَإ ويَوة َاَةيَةى يةطةيَؽا نفا.
ئةّ جياواقى و بةـتةواقةيية ية فةتواناْؽا (ٖةـضةْؽ مباْةويَت بةيَطةى بؤ
بٗيَٓيٓةوة) بةيَطةية يةلةـ ئةوةى نة ئةّ بابةتة باً تويَؿيٓةوةى قويَى يةلةـ
ْةنفاوة ،بةيَهو ئةّ فةتواياْة قؤـتف يةؾيَف ناـيطةـى تفاؼليؤٕ و عوـفؽا بووٕ.
يةناتيَهؽا نة باـوؼؤظةنة طؤـِا فةتوانةً طؤـِاٖ ،ةـوةٖا ئةَة بةيَطةية يةلةـ
ئةوةى نة ئةو فةتواياْة ثيَىةْط ْةبووٕ بةيَهو وويَٓهةوتةو ثةـاويَك بووٕ،
يةناتيَهؽا نة ؼةبواية يةنةّ بووْاية ْةى ؼووةّ.

32

بةزةو مةنوةجيةتيَكى وزد لة تويَريهةوةى ئةم بابةتةدا
ئةطةـ لةيفى َيَؿووى َفؤظايةتى و ئةقَووْةناْى بهةئ ،ؼةبيٓني نة
طةوـةتفئ طففت و بةآل ية وًطريى و ثةـِطرييةوة لةـضاوة ؼةطفيَت ،يإ
ؼةـطا ؼةظةْة لةـثىت بةبآ ٖيض نؤت و لٓوـؼاْاْيَو نة ئةَةً ؼةبيَتة
ٖؤى ثىيَويةنى ٖةَةاليةْة ،يإ ؼةـطانة بة تةواوى ؼاؼةظات و بة بكَاـ
توْؽى ؼةنات ٖةتا ٖةواوى ييَوة ؼةـْةضيَت ،بةَةً ٖةـضى يةْاويؽاية
ؼةظٓهيَت.
يةاليةنى تفيىةوة توْؽـِةوى ،يإ وًطريى يةؼواى ييَهؤيَيٓةوةوة
ؼةـؼةنةويَت ،قؤـبةى جاـيي ئةّ وتاْة بةٖؤى بيٓيٓى وتةناْة بة
يةنطاو يةيةى باقْة يإ طؤوةيةنةوة يإ ضةْؽ طؤوةيةنى تايبةتيةوة
لةيف ؼةنفئَ ،بةبآ ئةوةى تيَفِواْيٓيَهى نفاوةو ففاوإ ٖةبيَت نةٖةَوو
وتةنإ و واقيع و ئاَاجنةنإ و ٖؤناـةنإ ببيٓيَت ،بةَةً ؼةطاتة
ئةجناَيَهى باً نة ثيَى ؼةوتفيَت فيكٗى واقيع يإ فيكٗى َآالت  ٚضد
ايرزا٥ع.
ئيَُة يةّ تويَؿيٓةوةيةؼا ؼةَاْةويَت ئةّ َةْٗةجيةتة ـةضاو بهةئ نة بة
ضاويَهى ٖةَةاليةْةو طىتطريةوة لةيفى وتةنإ بهةئ ئةويي يةؾيَف
ـؤوٓايى ئةّ ظاآلْةى ظواـةوة.
يةنةّ /ئاففةت ية ـواْطةى َفؤظ بووٕ و َافةناْى َفؤظةوة بة تةواوى
يةطةأل ثياواْؽا يةنماْة .ئاففةت ٖةَإ ـيَكى ثياوى ٖةية شَٚيَكَدِ نَسََِٖٓا
بَٓٔ ٞآدََّز

)(35

)(35

ٖةَوو ْيَفو َيَيةى ؼةطفيَتةوةْ .ابيَت ية ـيَكى نةليإ نةّ

ضٛز ٠االضسا / ٤اآل70١ٜ
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بهفيَتةوةو ٖيض جياواقيةنيإ ية ْيَواْؽا بهفيَت ،ؼةبيَت َافةناْيإ
ثاـيَكـاوبيَت يةبةـؼةّ ؼاؼطاو ية ئاقاؼى فيهفى و ئايٓى و ثةـلتىةوة).(36
ٖةـوةٖا يةـِووى ئةًٖيةتى َايَيةوة بة تةواو ؼاؼةْفيَت ،نة ئةَةً ٖيض
يالاو تةوفيعاتيَو ثيَى ْةطةيىتووة ٖةتا لةؼةى بيمتةّ)ٖ ،(37ةتا يةـِووى
ئةًٖيةتى تانة نةليةوة ،ؼةتواْيَت ظؤى ظؤى بةوو بؽات و وتى تفيي،
نة ئةَةً ـاى نؤَةيَيَو ية قاْاياْى نؤٕ و ْوآ ضةلجاوة.
ئاففةت ية ئيمالَؽا ثاوهؤو ثةـاويَكى نةه ْييةْ ،ة يةـِووى ئائ و
ْةوةضةوةٖ ،ةـوةٖا ية ئةًٖيةت و لاَاْيؽا تةْاْةت بؤ ثياوةنةً،
ٖةـوةى ية ـؤؾئاواؼا ٖةية ،بةيَهو بةويَهة ية تةواونةـى ؾياْى َفؤظايةتى،
يةبةـئةوةية ظواى طةوـة يةطةأل ثياوؼا ثيَى ؼةيَيَت- ،قود -نة ئةَةً ية
ؼوو ؾَاـةى يةنمإ ثيَو ؼيَت ،نة ٖةـيةنةيإ ئاقاؼى تةواوى ٖةية وةى
ثياو يةـوى فيهفى و ئرياؼةو ٖةيَبؿاـؼْةناْيةوة .بةآلّ ئاقاؼيي ية ئيمالَؽا
بآ لٓوـ ْية بؤ نةهْ ،ة ؾٕ و ْةثياو ،بةيَهو بةضةْؽ َةـجيَو لٓوـؼاـ
نفاوة نة ثةيوةلتة بة بةٖا باآلنإ و ئةظالقى بةـق.
ئةّ يةنماْية ئيمالّ بة ئاففةتى ؼاوة بةبآ ئةوةى ٖيض ـيَهعفاويَهى ؾْإ
يإ ظؤثيىاْؽاْيَو ئةجناّ ؼـابيَت ،ئيمالّ يةناتيَهؽا ؼاْى بةواْةؼا ْاوة
نةوا لةيفى ئاففةت ؼةنفا وة ِـيَهةو ثيَويمتة ظؤَاْى ىلَ ـقطاـ بهةئ ،يإ
ناآليةى بوو بة ثىتاوثىت ؼةَايةوة ،ظواى طةوـةً ؼةفةـَويَت شَٚيَُٖٗٔ
َٔجٌُِ ايَّرٔ ٟعًََ ِِٖٔٗٝبٔايَُِعِسُٚفٔز) ،(38ثيَػةَبةـى ظواً ية ؼوايةَني وةليةتيؽا
)(36
)(37
)(38

بطة ِـيَوة بؤ :حتف ١ايفكٗا ٤يًطُسقٓد ٟتٖ529ـ  ،ط .قطس ( )530/3
َبدأ ايسضا يف ايعكٛد  ،دزاضَ ١كازْ ١بني ايػسٜعٚ ١ايكاْ ٕٛط .داز ايبػا٥س اإلضالَ 1985 ١ٝبريٚت ( ) 294/1
ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل228 ١ٜ
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ؼةفةـَويَت (أال ٚاضتٛصٛا بايٓطا ٤خرياً ).........
يةطةأل ئاففةتاْؽا بهةٕ.
ؼووةّ /ئايا ئاففةت ية ٖةَوو وتيَهؽا وةى ثياو واية؟ يإ ئايا ثياو ية
ٖةَوو وتيَهؽا وةى ئاففةت واية؟ وةآلَى لفووتى و ـالت و ؼـولت
ئةوةية نة ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚيَِٝظَ ايرٖنَسُ نَايِأُِْجَ٢ز ئاففةتيي
)(39

بةباوى َاَةيَة

وةى ثياو ْية.
ئةَة ـالتيةنةو نةلى ظاوةٕ عةقأل و ـةووت و لفووتى ثاى ييَى الْاؼات،
تةْاْةت يةـووى فةـَاْى ئةْؽاَةناْيىةوة (فميؤيؤجى) :يةّ ـواْةوة
جياواقيةنإ ؼةبيٓفئَ-:
 -1ثيَهٗاتةى نفوَولوَى ثياو ()x - yية بةآلّ ئاففةت (.)x - x
 -2جياواقى ية ؾَاـةى ظاْةناْؽا ،لجيَفّ لةـيَهى ٖةيَئاولاوى ٖةية نة بة
بةـطيَو ؼةوـة ؼـاوةو نًهيَهى ؼـيَؿى ٖةية ،نة تواْاى جويَةى قؤـة نة
ياـَةتى جوآلْى لجيَفَةنة ؼةؼات بؤ وويَٓى َةبةلت ،بةآلّ ٖيًَهة) (40ئاـاّ
و يةلةـظؤو ْةبكؤنة ،ية وويَٓى ظؤى ؼةَيَٓيَتةوةو ضاوةـِواْى طةيىتٓى
ئةو لجيَفَة ؼةنات نة ية ْيَوإ ٖةقاـا لجيَفَؽا ـقطاـى ؼةبيَت ،يةبةـئةوة

)(39

ئةّ فةـَووؼةية بةّ يةفكة :زٚاٖا ايرتَر ٟاذتدٜح ٚ 1163قاٍ  :حدٜح حطٔ صخٝح ٚ ،ابٔ َاج٘ اذتدٜح ٚ 1851أمحد

(ٚ ) 73،72/5أَا بًفغ ( اضتٛصٛا خرياً  )...فُتفل عً ، ٘ٝاْعس  :صخٝح ايبداز ٟـ َع ايفتح ـ (َٚ )219 ، 218/9 ، 262 ، 261/6طٌُ
اذتدٜح زقِ
)(40
بةويَوةى طىتى بة ( ايبٜٛط ) ١بةناـؼيَت ،بةآلّ ـالتيةنةى يةـِووى قَاْةواْييةوة ( ايبٝٝط) ١يت

35

ئةو ليفةتاْةى نة ٖةـيةنة ية لجيَفّ و ٖيًَهة ٖةيَى ؼةطفيَت ،ليفةتةناْى
نؤـثةية ية ئايٓؽةؼا ثيَو ؼةٖيَٓٔ).(41
 -3جياواقى يةـوى ثيَهٗاتٓى واْةو ئةْؽاَةنإ ،ؼنتؤـ باـ ؼةيَيَت "ئةو
جياواقيةى ية ْيَوإ لجيَفّ و ٖيًَهةؼا ؼةبيٓفيَت بةٖةَإ ويَوة ية ْيَوإ
ؾٕ و ثياويىؽا ؼةبيٓفيَت ،ئةَة ْةى تةْٗا يةّ ـوةوة بةيَهو ئةو جياواقية
ية ْيَوإ ٖةَوو ظاْةيةنى ؾٕ و ثياوؼا ؼةبيٓفيَت  ،ئيَُة ئةطةـ مباْةويَت
ئةّ ٖاولةْطية تيَو بؽةئ وةى ية قؤـ ووئَ تيَهُإ ؼاوة ،بةَة بةـةوـِوى
ئةو لفووتة ؼةوةلتيٓةوة نة ظوا ئيَُةى يةلةـ ؼـولت نفؼووة،
بةـةوـِوى ثيَهٗاتةى بايويؤؾى و ئةو لايهؤيؤؾيةتة ؼةبيٓةوة نة ظوا ئيَُةى
يةلةـ ؼـولت نفؼووة").(42
تةْاْةت يةـِووى ؾَاـةى ظاْةناْى ظويَٓةوة ؾَاـةى ظفؤنة لجيةناْى ثياو
ية ْيَوإ ( )8000 - 4000ظفؤنة  3ًَِ /ية بةآلّ ية ئاففةتاْؽا ()7000 - 4000
)(43
ظفؤنة 3ًَِ /ية.
 -4جياواقى ٖؤـَؤْىء ناـى نويَفة ـؾيَٓةنإ ،بؤمنووْة ثياو طوْى ٖةية نة
ٖؤـَِؤْى ثياواْة (تيَمتيَمرتؤٕ) ؼةـؼةنات ،بةآلّ ية ئاففةتاْؽا ٖيًَهةؼإ
ٖةية ،نة فةـَاْى لةـةنى ؼـولتهفؼْى ٖيًَهةية يإ ؼةـؼاْى
ٖؤـَِؤْةناْى َيَيٓةية (ئيمرتؤجني  ،بفؤجمرتؤٕ  ،ـيالنمني).

)(41

بطة ِـيَوة بؤ  :ايطبٝب املػٗٛز ايدنتٛز ستُد عً ٞايباز  :عٌُ املسأ ٠يف املٝصإ ط .ايداز ايطعٛد ١ٜيًٓػس ٚايتٛشٜع ٖ1407ـ ص ، 55

ٚايػٝذ عبداجملد ٟايصْداْ : ٞاملسأٚ ٠حكٛقٗا ايطٝاض ١ٝيف اإلضالّ طَ .هتب ١املٓاز اإلضالَ ، ١ٝايهٜٛت ص 8ٚ7
)(42
د .ايباز  :لةـضاوةى ثيَىوو ص 74 – 73
)(43
دْ .صاز فؤاد ٚ ،عكاب ايعصاّ ٚشَالؤُٖا  :ايدَٜٛات عًُ ٞط .داز املطتكبٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع  1994ص 114-113
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ٖؤـَؤْى ئيمرتؤجني بةـثفلياـة ية قؤـبووْى واْةنإ و بةـثفلة ية
نؤبووْةوةى ضةوـى ية جةلتةى ئاففةت و قؤـبووْى قؿ ية لةـى ئاففةت
و نةَبووْى ية وويَٓةناْى تف ،ية ناتيَهؽا نة ٖؤـَِؤْى ئيمرتؤجني ية
ثياواؼا بةـثفلياـة ية نؤبووْةوةى ثفوتني ية َالويهةنإ ،ئةَة
يةناتيَهؽاية نة ٖؤـَِؤْةناْى ثياو قياتف ٖاْؽةـٕ بؤ ؼةلتؽـيَؿى و
توْؽوتيؿى ،بةآلّ بة ثيَطةواْةى ٖؤـَِؤْةناْى ؾْإ نة ٖاْؽةـٕ بؤ لؤقو
بةقةيى و ْةـّ و ْياْى.
 -5لوـِى نةوتٓة لةـ ظوئَ ،نة َاوةنةى ية وةو و ـؤؾيَهةوةية بؤ ذةوت
ـؤؾ ،نة ثةيوةْؽيةنى ـالتةوظؤى بة ثيَهٗاتةى جةلتةيى و ؼةـوْى
ئاففةتةوة ٖةية ،نة تيايؽا ؾَاـةى ظفِؤنة لوـةنإ نةّ ؼةبيَتةوةو ظةلت
بووْةوةيةنى ْويَى قةـؼاوى ظوئَ ؼـولت ؼةبيَت ،بةآلّ يةناتى ئةّ لوـِةؼا
يةَاوةى ( )7 - 2ـؤؾؼا نة قؤـبةى ثيَٓخ ـؤؾة بةـطفى يةً ؼاؼةبةقيَت
بةويَوةى طىتى يةطةأل ؼابةقيٓى ؾَاـةى ظفؤنة لجيةنإ و ئالتى
طوالتٓةوةى ظوئَ قياؼ ؼةنات و بةّ ٖؤيةوةوة توـِةبووٕ و وًَةؾاْى
ؼةـووْى ؼـولت ؼةبيَت و ؼةبيَتة ٖؤى ؼيَةـِاونآ و لةـئيَىةو يةً ؼاٖيَكإ
و الى ٖةْؽيَو ئاففةت ؼةبيَتة ٖؤى وةقةلةـ و نةّ ظويَٓى ،نة ئةويي
بةٖؤى ئةو ظويَٓة قؤـةى ييَى ؼةـِوات نة ـيَؿةنةى ية ْيَوإ  ًٌَ 60بؤ 240
ًٌَ ؼةبيَت .نويَفة ـؾيَٓةنإ يةو َاوةيةؼا طؤـِاْهاـيإ تياؼا ـو ؼةؼات ،نة
ٖةـيةى يةَاْةً ناـو ففَاْى تايبةتى ظؤى ٖةية) ،(44ظواى طةوـةً
ؼةفةـَويَت شََٜٚطِأَيَْٛوَ عَِٔ ايَُِخٔٝضِ قٌُِ ُٖ َٛأَذ ّ٣فَاعِتَصِيُٛا ايِّٓطَا َ٤فٔٞ
)(44
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37

ايَُِخٔٝضِز

)(45

يةبةـئةوة ظواى طةوـة بؤ بةؼةَةوةضووْى ئةو باـةو

ئالاْهفؼْى ناـةنإ ْويَؿ و ـؤؾى يةلةـ ٖةيَطفتووةو ْويَؿةنإ ْاناتةوة،
بةآلّ ؼةبيَت ـؤؾوةنإ بطفيَتةوة.
 -6ناـيطةـى لو ثفِى و َٓؽايَبووٕ و وريؼإ-:
ئاففةتى لو ثفِ باـوؼؤظيَهى تايبةتى ٖةيةٖ ،ةْؽيَهحاـ تووى نةّ ظويَٓى
ؼةبيَت ،ؼيَى ئاففةتى لو ثفِ ؼوو ٖيَٓؽة ئةـنةنةى قياؼ ؼةبيَت ،ضوْهة
ؼةبيَت ثاأل بة ؼوو ؼةوـةى ظويَٓةوة بٓيَت يةنيَهيإ بؤ ؼايهةنة ئةوى تف
بؤ َٓؽايَةنة ،ئاففةت يةثيَي لهجفِى ؼا ْكيهةى  650ييرت ظوئَ ية ـؤؾيَهؽا
ثاأل ؼةْيَت ،بةآلّ يةناتى لهجفِى ؼا بةتايبةتى ية ـؤؾاْى ؼوايؽا  1500ييرت
ثاأل ؼةْيَتٖ ،ةَوو ئةوةى نة بامسإ نفؼ يةو جياواقياْةى نة ؼةبيٓفيَت،
ئةو ئايةتةَإ بري ؼةظاتةوة نة ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شحًَََُتُِ٘ أَُُٗ٘ َِٖٓٚاّ
عًٍَََِٖٔٚ ٢ز

)(46

بةـِالتى ٖةَوو ئةـنةنإ و ْاـِةذةتيةنإ ؼوو ٖيَٓؽة

ؼةبٓةوةو طفإ و قوـلٔ ،بةآلّ ية ذايَةتى وريؼاْؽا ،ؼايو ثيَويمتى بة
ذةلاْةوةو ئاـاَى ٖةية بؤئةوةى ظؤى يةنال بهاتةوة بؤ وريؼإ و
ثةـوةـؼةى نؤـثةنةى ،بةالى نةَةوة بؤ َاوةى ؼوو لاأل ،يةبةـئةوة
ـاثؤـتيَهى ـيَهعفاوى تةْؽـولتى جيٗاْى نة لايَى  1981بآلوبوةتةوة ؼاوا ية
ذهوَةتةناْى جيٗإ ؼةنات نة ئاففةت ثيَويمتة يةناتى َٓؽاٍَ بووْؽا
َؤيَةتى ثآ بؽـيَت و يةَايَةوة مبيَٓيَتةوة بؤ ثةـوةـؼةو وري ثيَؽاْى

)(45
)(46

ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل222١ٜ
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َٓؽايَةنةو ثيَويمتة َووضةيةنيىى ثآ بؽـيَت ئةطةـ نةليَو ْةبوو
بةظيَوى بهات و ياـَةتى بؽات).(47
 -7جياواقيةنى تفيي ٖةية نة تايبةتة بة َؤػ و برينفؼْةوة ،طؤظاـى
( )Seientifc Americanئةَفيهى ية ؾَاـةى َاْطى 3ى لايَى 1994
ؼا تويَؿيٓةوةيةنى بة ْاوْيىاْى (جياواقى ؼةَاغى ْيَوإ ؾٕ و ثياو) نة ية
ْووليٓى ؼنتؤـ (ؼوـئ نيُوـا) نة َاَؤلتاى بةوى ؼةـوْٓالى ية و
ٖاو ِـيَى نؤَةيَةى ثاوايةتى نةْةؼية ية لايَى  ،1992يةّ تويَؿيٓةوةيةؼا ثىتى
بة قؤـ ئةجناّ و تاقيهفؼْةوة بةلتووة نة يةاليةٕ ضةْؽ ثمجؤ ِـيَهةوة
ئةجناّ ؼـاوة وةى ( V.Nواتمؤٕ) ية قاْهؤى ظؤـئاواى ئةبتاـؤو (M.
ئيو) ية قاْهؤى يوـى و تويَؿيٓةوةى ( A.Rنوـلهى) و ٖاو ِـيَهاْى ية
قاْهؤى ناييفؤـِْيا ية يؤه ئةجنًوه ،ية نؤتايؽا طةيىتؤتة ئةجناَيَهى
لةـلوـِٖيَٓةـ نة ئةَةية (نؤنفؼْةوةى قاْياـى و تواْاناْى ؼةَاغ ية ؾٕ و
ثياوؼا جياواقٕ ،ية ثياوؼا تواْاناْى قمةنفؼٕ ية وويَٓيَهى جياواقؼاية وةى
تواْاناْى ئةْؽاقياـى و ففاغى نة ية ٖةـؼوو ثًةناْى َؤغؽا ٖةٕ.(48))...
طؤظاـى تاميى ئةَفيهى ية  1995 /3 /31ئةجناَى تويَؿيٓةوةيةنى قاْمتى
بآلوؼةناتةوة ،نة تيايؽا ويَٓةى ؼةَاغى ئاففةتيَهة ية ناتى قمة و
وتويَؿنفؼْؽا ،يةّ ناتةؼا ٖةـؼووالى َؤػ لةـقائَ .بةناـؼئَ ية ضاـةلةـى
قَاْؽا .بةآلّ يةناتيَهؽا نة ثياويَو قمة ؼةنات تةْٗا اليةنى َؤػ ضاالنة،
بةَةً قؤـتف وـؼتفو ثمجؤـِى تفة .ضوْهة يةناتى قمةنفؼْؽا ثىت
بةالنةى تف ؼةبةليتَ بؤ بريٖيَٓاْةوة ،بةآلّ ية ئاففةتؽا ٖةـؼوو اليةنة
)(47
)(48

ٖةَإ لةـضاوةى ثيَىوو
طؤظاـى ايعً ّٛاألَسٜه ، ١ٝزتًد  10يف َا 1994 ٜٛص َٚ 76ا بعدٖا  ،بطة ِـيَوة بؤ  :ايػٝذ ايصْداْ : ٞلةـضاوةى ثيَىوو ص 15
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لةـقاٍَ و ضاالنٔ) .(49ئةَةً تةعبرية يةو ْٗيَٓيةى نة ظواى طةوـة بالى
ؼةنات و ؼةفةـَويَت شفَإِِٕ يَِِ َٜهَُْٛا زَجًَُ ِِٔٝفَسَجٌُْ َٚاَِسَأَتَإِ َُِٖٔٔ تَسِضَََٔٔ َِٕٛ
ايػَٗٗدَا ٔ٤إَِٔ تَضٌٖٔ إِحِدَاَُُٖا فَتُرَنِّسَ إِحِدَاَُُٖا ايِأُخِسَ٣ز).(50
ئامانج لةوةى كة خستمانةزِوو
َةبةلت يةوةى نة ؼةخيةيٓةـِوو ،ئةوة ْية نة ـيَكى ثياو بؽةئ بةلةـ
ئاففةتؽاو ثيَطةواْةنةوى ـالتة .بةيَهو ؼةَاْةويَت بة ـؤوٓى جياواقية
لفووتيةنإ ية ـِووى ثيَهٗاتٔ و جةلتة و ٖؤـَؤٕ و ـةطةقة
بٓطيٓةييةناْةوة خبةيٓةـِوو ،نة ئةَةً ناـيطةـى ؼةبيَت يةلةـ ناـو
جيَٓىيٓى و ئاوةؼاْهفؼْةوة ،نة ظواى طةوـة ئيَُةى بؤ بةؼيٗيَٓاوة ،ئةويي
يةؼواى بةْؽايةتى و ظواثةـلتى ،نة تيايؽا جياواقيةى ْية ية ْيَوإ ثياو و
ئاففةتؽا ،بةيَهو جياواقيةنة ية ْيَوإ ؼابةوهفؼْى ناـؼاية ،ئةويي بؤ
ئةجناَؽاْى ئاوةؼاْهفؼْةوة يةلةـ قةويؽا.
ْة يةـِووى عةقأل و ْة يةـِووى وةـعةوة ْانفيَت ئةّ جياواقياْة ثىتطوآ
خبةئ ية بواـى طةوةثيَؽإ و ئاوةؼاْهفؼْةوةى قةويؽا ،نة ٖةَوو وتةناْى
ْاوى ية ْيَف و َآ ثيَهؽئَ ،ئةو ْيَف و َيَيةً بؤ ـاطفتٓى ٖاولةْطية ية
بووْةوةـؼا ْةى وتيَهى تف وةى ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚأَيِكََِٓٝا فَٔٗٝا
زََٚاضَٔٚ َٞأَِْبَتَِٓا فَٔٗٝا َِٔٔ نٌُِّ غَََِٛ ٕ٤ِٞشٍُٕٚز) .(51ييَفةوة وةآلَى ـالتُإ ؼةلت
)(49
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ؼةنةويَت ،نة ضاـةلةـ تةْٗا ية ثةيفِةونفؼْى ثفِؤطفاَى َياْفِةويؽاية ،نة
يةلةـ بٓةَاى ٖاولةْطى ؼاَةقـاوة (ؼابةوهفؼْى ـؤيَةنإ) نة ثاـيَكطاـى
ية بٓةَاى يةنماْى ؼةنات و ـةضاوى ئةو جياواقياْة ؼةناتٖ ،ةـوةٖا
ـةضاوى جوت ثيَطفتٔ و تةواوناـى ؼةنات بؤ طةيىنت بة ؼاَةقـاْؽْى
ظيَكاْيَهى ٖاولةْط و نؤَةيَطةو ئوممةتيَهى ٖاولةْط ،يةناتيَهؽا نة ئةّ
ٖاولةْطية ؼـولت ؼةبيَت يةطةأل ئةو طةـؼووْةؼا ٖاولةْط ؼةبيَت نة
ٖةَوو وتيَو تيايؽا بة ـيَؿةييةو ـةضاوى طةوـةو بطوى و لوى و قوـه
نفاوةٖ ،ةَوو وتيَو ية وويَٓى ظؤيؽا ؼاْفاوةو ٖةـيةنةيإ ية وويَٓى
ظؤيؽا بةلوؼ و بةنةيَهة.

41

نيَس و مآ ،هاوسةزطريى و تةواوكازية نةك دذايةتى و جياخواشى و
دوزكةوتهةوة
ثياو و ؾٕ قوـئإ بة (ٖاولةـ) ْاويإ ؼةبات ،واتة ٖةـؼوونيإ يةى
ثفؤؾةٕ نة ية ؼوو ـةطةق ثيَهٗاتووٕٖ ،ةـؼوونيإ ٖاولةط و يةنمأْ نة
ثيَياْؽةوتفيَت َفؤظ ،طةـؼووٕ ٖةَووى ية جووت ثيَهٗاتووٕ ،لايب و
َوجةب ْيَف و َآ ،ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شضُبِخَإَ ايَّرٔ ٟخًََلَ ايِأَشَِٚاجَ نًََُّٗا
َُٖٔا تُِٓبٔتُ ايِأَزِضُ  ََِٔٔٚأَِْفُطِِِٔٗ ََُٖٔٚا ال َٜعًََُُِٕٛز).(52
ٖةَوو ئةوةى ية طةـؼووْؽا ٖةية جووتٔ ،تةْٗا وتيَو نة بة تةْٗا ٖةبيَت
ظواية ،ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚايػٖ ِفعِ َٚا ِيَٛتِسِز).(53
ٖةَوو ئةو جووتاْة تةواونةـى يةنرتَٕ ،وجةب لايب تةواو ؼةنات و
ثيَطةواْةنةوى ـالتةٖ ،ةـيةى ية ؾٕ و ثياو تةواونةـى يةنرتٕٖ ،ةـوةى
ضؤٕ ناـةبا ية باـطةى لايب و َوجةب ثيَهؽيَت ،ئةو ـوْانى و طةـَيةى نة
ؼـولتى ؼةنات بةٖؤى ٖيَكى ٖةـؼوو باـطةنةوةيةٖ ،ةـبةو ويَوةيةً
َفؤظ و ظيَكإ و نؤَةيَطة و واـلتاْيةت و ئوممةت ثيَو ؼيَت .يةبةـئةوة
ثيَطةى لةـةنى ثيَهٗاتٓى ئةَاْة َفؤظَٔ ،فؤظيي ية ئةو ؼوو ـةطةقة
ثيَهؽيَت ،نةواتة ئاوةؼاْهفؼْةوةو جيَٓىيٓى و واـلتاْيةتى َفؤظايةتى
يةلةـ ؼةلتى ؾٕ و ثياو ؼـولت ؼةبيَت .يةؼواى ؼـولتبووْى ئاؼةّ و ذةوا،
ئةو ثفؤلةيةى نة َفؤظى ثآ ؼـولت ؼةبيَت ،بفيتيية ية ـيَطةى تومخة
قؤـ بووٕ ،نة ئةويي بةٖؤى طةيىتٓى ْيَفة و َيَيةوة ؼةبيَت و يةئةجناَى
جوت بووٕ و ؼـولت بووْى طةَيتى ثيرتاو نؤـثةية ؼـولت ؼةبيَت .نة
)(52
)(53
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ئةويي يةئةجناَى يةنطفتٓى  23نفؤَؤلؤَى ْيَفةو  23نفؤَؤلؤَى
َيَيةوة ؼةبيَت .ئةطةـ لةيفى ئةّ ثفؤلةية بهةئ ٖةـؼووال تيايؽا
يةنمأْ نةواتة نةليإ بؤى ْيية بًَآ َٔ ية تؤ باورتّ ،ظواى طةوـةً
ـيَك و ضانة ؼةطة ِـيَٓيَتةوة بؤ ٖةيَن و نةوت و نفؼةوةناْى َفؤظ ْةى وتى
تف وةى ؼةفةـَويَت شَٜا أََٜٗٗا ايٖٓاعُ إِْٖا خًََ ِكَٓانُِِ َِٔٔ ذَنَسٍ َٚأُِْجََٚ ٢جَعَ ًَِٓانُِِ
غُعُٛباّ َٚقَبَا ٌَٔ٥ئتَعَازَفُٛا إِٕٖ أَنِسَََهُِِ عِٔٓدَ ايًَّ٘ٔ أَتِكَانُِِ إِٕٖ ايًََّ٘ عًَٔ ِْٝخَبٔريْز).(54
ٖةـوةٖا ؼةفةـَويَت شَٜا أََٜٗٗا ايَّرٔ َٜٔآََُٓٛا ال َٜطِدَسِ قَ َِٔٔ ِّْٛقَ ٍِّٛعَطَ ٢إَِٔ
َٜهُُْٛٛا خَِٝساّ َُِِِٔٓٗ َٚال ْٔطَأْ َِٔٔ ْ٤طَا ٕ٤عَطَ ٢إَِٔ َٜهُٖٔ خَِٝساّ َُِٖٔٓٗٔز).(55

ـةقاَةْؽى وةـيعةت يةطةأل لفووت و ثيَهٗاتةى نؤـثةية

ثياو و ؾٕ وةى ٖةَوو ؼـولت نفاوةناْى تف ية طةـؼووْؽا ية ئاؾةأل و ـوةى
و بآ طياْةنإ ،ية ؼيؽ و تيَفِواْيٓى ظواى طةوـةوة بة ؼـولتهفاوى
بةؼيٗيَٓةـيَهى قاْا و ؼاْإ شأَال َٜعًَُِِ ََِٔ خًََلَ  ََُٖٛٚايًَّطٔٝفُ ايِدَبٔريُز) (56ئةطةـ
ؼوو جةَمةـى و ثيَهؽاؼإ و ْانؤنى ْةبواية يةّ طةـؼووْةؼا ،ئايا ضؤٕ
ئةَة ية طةوـةتفي و بة ِـيَكتفئ ؼـولتهفاوى ظؤيؽا ؼةبوو ،نة بة ؼةلتى
ظؤى ؼـولتى نفؼووةو بةويَو ية طياْى ظؤى نفؼؤتة ْاو و جواْرتئ
ويَٓةو جةلتةى ثيَؽاوة و قؤـ ية ليفةتة جواْةناْى ظؤى ثآ بةظىيوة،
يةبةـئةوة نيَىةى ْيَف و َآ يإ نيَىةى لايب و َوجةب نيَىةيةنى

)(54
)(55
)(56

ضٛز ٠اذتجسات  /اآل13 ١ٜ
ضٛز ٠اذتجسات  /اآل11١ٜ
ضٛز ٠املًو  /اآل14 ١ٜ

43

طةـؼووْية و ثيَويمتى بة ييَتيَطةيىتٓى قاْمتى و وـؼ ٖةية و يةؼواى
ئةوةً ية ؼاْايى ئةّ ناـة تيَؽةطةيت.
ئةطةـ لةيفى طةـؼووٕ بهةئ بة ٖةَوو ؼـولتهفاوة ئاؾةيَى و ـوةنى و بآ
طياْةنإ (بيَحطة ية َفؤظ وجٓؤنة) بة باورتئ ليمتِ ؼةـِوات بة ِـيَوة،
ٖةـيةنةيإ ـؤيَى تايبةتى ية ؾياْؽا ٖةيةٖ ،ةـبةويَو ية طةـؼيًةيةنةوة
ٖةتا طةية ئةلتيَفةيةى ـؤيَى ؼياـيهفاوى ٖةية ،ظواى طةوـة يالايةنى بؤ
ؼاْاوةوييَى الْاؼات شاِ٥تَٔٝا طَِٛعاّ أَ ِٚنَسِٖاّ قَايَتَا أَتََِٓٝا طَأ٥عٔنيَز) (57بةٖةَإ
ويَوة ظواى طةوـة ثةياَيَهى ْاـؼوةو ؼوايةَني ثةياَيي وةـيعةتى
ئيمالَة نة تةواو بآ نةّ و نوـِى و بؤ ـابفؼوو ئايٓؽةية ،يةلةـ
بٓةَايةنى وـؼ و ؼاٖيَٓاْهاـيةٖ ،ةَوو وتيَو تيايؽا يةلةـ بٓةَاى
ٖاولةْطية ،يةّ ـواْطةيةوة نؤَةيَطةى َمويَُإ نؤَةيَطةيةنى ٖاولةْطةو
تواْاى بةؼيٗيَٓاْى ئالوؼةيى ٖةية ية ؼْياو ؼواـؤؾؼاو باورتئ ٖؤناـٕ بؤ
ئاوةؼاْهفؼْةوةى قةوى يةؾيَف ـؤوٓايى َةْٗةد و ثةياَى ظواى طةوـةؼا.
يةؾيَف ـؤوٓايى ئةوةى نة بامسإ نفؼ ؼةطةيٓة ئةّ ـالتياْة-:
 -1وةـيعةت طوجناوة يةطةأل طةـؼووْؽا ،ضةلجاوء طؤـِاوى تيَؽاية ٖةـوةٖا
وةـيعةتيي طؤـِاوء ضةلجاوى تيَؽايةَ ،فؤظيي بةويَهى ضةلجاوة وةى
)(58
ثيَهٗاتةو لايهؤيؤؾياو فيهفى طؤـِاويىة يةـِووى تواْاى ْوآ بووْةوة
ٖةـوةٖا ية بابةتى ئةذهاَةناْى وةـيعةتيي نة تايبةتة بة ؾٕ و ثياو ئايا
ضؤٕ بةّ جؤـة ْابيَت؟ وةـيعةت يةاليةٕ ظواى طةوـةوةية ،طةـؼووْيي

)(57
)(58
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ؼـولتهفاوى ظوايةو ثةـتونى ظويَٓؽـاوةى ظواية ؼووةَيي ثةـتوونى
نفاوةية شأَال َٜعًَُِِ ََِٔ خًََلَ  ََُٖٛٚايًَّطٔٝفُ ايِدَبٔريُز).(59
 -2ؾٕ و ثياو ؼوو جةلتةٕ ية ثفؤؾةيةنى ظواى طةوـة نة َفؤظة ،ئةّ
ؼواْةيية (ْيَف و َآ ،لايب و َوجةب) ية ٖةَوو ثيَهٗاتةيةنى ئةّ
طةـؼووْةؼا ٖةية.
 -3ؼابةوهفؼْى ـؤيَةنإ بةلةـ ٖةـيةنةياْؽا ،بؤ تةواوناـية ،بؤ ئةوةية نة
ٖةـ وتيَو ية وويَٓى ظؤيؽا ؼابٓفيَت نة بة ؼاْايى و وـؼى بيَت.
 -4ؼووـنةوتٓةوة ية ثيَىيًَهفؼْى َافةناْى َفؤظ (وٌ طريى).
 -5قياؼةـِةوى ْةنفؼٕ ،بة قياؼنفؼْى ـؤيَيَو بؤى ،يإ ـؤيَيَو بؽةيت بة
ئاففةت نة بة ئةو ْةظوات ،يإ ـؤيَيَو بؽةيت بةثياو نة ية ثمجؤـِى ئةو
ْةبيَت ،ضوْهة ئةَةً ؼةبيَتة ٖؤى ؼاْاْى وتيَو نة ية وويَٓى ظؤيؽا
ْةبيَت و ؼةبيَتة َايةى تيَهؽاْى ليمتُى ٖاولةْطى ية بووْؽا.
 -6ؼـولتهفؼْى ٖاولةْطى يةلةـ لفووتى ثيَهٗاتةى َفؤظْ .ةى
ـوبةـِوبووْةوةو ثيَهؽاؼاْى يةطةيَيؽا ،طوجنإ و ٖاوؾياْى و ٖاولةـى ية
ْيَوإ ٖةـؼوو اليةْةنةى ثفؤؾة َفؤييةنةؼا ،نة ٖةـؼوونيإ يةيةى
ـةطةقى َفؤئ ،ية ئاؼةّ و ذةوا ،ئةَاْيي ية ظؤأل ؼـولت نفاوٕ ،ئةَةً
بؤ بةئةجناّ طةياْؽْى ئاـاَى و ظؤوى و طؤـِيٓةوةى لؤق و ظؤوةويمتى و
ظؤوطوقةـاْية ،ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت ش ََِٔٔٚآَٜاتٔ٘ٔ إَِٔ خًََلَ يَهُِِ َِٔٔ أَِْفُطٔهُِِ
أَشَِٚاجاّ ئتَطِهُُٓٛا إِيََِٗٝا َٚجَعٌََ بََِٓٝهُِِ َََٛدَٖٚ ّ٠زَحَُِ ّ١إِٕٖ فٔ ٞذَئوَ يَآٜاتٕ ئكٍَِّٛ
َٜتَفَهَّسَُٕٚز).(60
)(59
)(60
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ئيمالّ تانيَهى ٖاولةْط و ئاـاّ و ثفِ ية ـيَك و ظؤوةويمتى ؼةويَت،
ظيَكاْيَهى ظؤوبةظت و ئاـاّ و ظؤوةويمتى ؼةويَت ،بةآلّ نويَفاْة
ٖةْؽيَو ية باْطعواقاْى َافةناْى ئاففةت ؼاواى جاـِؼاْى وةـِ ؼؾى ثياو
ؼةنةٕ ،بةتايبةتيي يةالى فيُٓمتةنإ ؼةطاتة ضًَةثؤثةو ؼاواى
ؼـولتهفؼْى نؤَةيَطةيةنى ؾْاْى بآ ثياو ؼةنةٕ .تةْاْةت ٖةْؽيَهيإ
ؼاواى ثاـضة ثاـضةنفؼٕ و يةْاوبفؼْى ؼةنةٕ) .(61يةّ ؼوايياْةؼا
ْوولةـيَهى ئةَفيهى بةْاوى (ؼوـلى ـو) نتيَبيَهى ْووليوة بةْاوى
(ؼوؾَٔ) واتة ثياو ،بؤ وةـعيةت ؼإ بةّ ؼوؾَٓايةتية ؼةيَيَت
(يةلةـةتاناْى ؾياْى َفؤظايةتيؽا ،ناتيَو نة بيٓى ثياو ئةو نةلايةتية
تفلٓانةية ،جةلتةيةنى طةوـةى ٖةيةو ٖةَوو جةلتةى بة َوو
ؼاثؤوفاوةو َالويهةى بةٖيَكى ٖةية و ية ضاويؽا ويَٓةى ؼـِْؽةيةى بةؼى
ؼةنفيَت ،ييَى تفلا ،ييَفةوة نةوتة ٖةيَةيةنى قؤـ طةوـة ،يةؼواى ئةوة بوة
لكايةنى طةوـة بؤ ٖةَوو ؾْإ ،ضوْهة تفلى ئاففةت ية ثياو واي ييَهفؼ نة
ظؤى بؽات بة ؼةلتةوةٖ ،يَواً ٖيَواً ؼةلتى نفؼ بة ثياٖةيَؽاْى بؤئةوةى
يةوةـِى ثاـيَكـاوبيَت بةّ ٖؤيةوةوة ثياو ٖةلتى بة يةظؤبايى بووٕ و
بةٖيَكى نفؼ ،ؼةلتى نفؼ بة لةثاْؽْى ٖةؾَووٕ و ؼةلةآلتى ظؤى،
بةَةً ئاففةت بووة ثةـاويَكى ثياوء وويَٓى نةوت)).(62
ـابةـى بكاظى ؾْاْى بةـيتاْى (ئةييكابين لتاْتوٕ) جةظتى يةلةـ ئةوة
نفؼةوة نة ثياو بة لفووتى ظؤى نةليَهى ؼيَفِةقى ظؤثةـلتى توْؽوتيؿى
)(61

بطة ِـيَوة بؤ  :طؤظاـى ايعسب / ٞايعدد ٜٓ 494اٜس  2000ص َ 65كاي ١د .أمحد أب ٛشٜدٚ ،دَ .جٓ ٢أَني ايهسدضتاْ : ٞحسنات حتسٜس
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يةظؤبايية ،ذةقى ية وةـِ و توْؽوتيؿى و ناويهاـية) ،(63قؤـبةى بكاظةناْى
َيَيٓة يةلةؼةى بيمتؽا ية ـؤؾئاوا ٖؤناـى طففتةناْى ظؤيإ ظمتٓة
ئةلتؤى ثياو ،يةبةـاَبةـيىؽا ٖةْؽيَو ية ـوْانبرية ثياوةنإ وايإ ية
قةيَةَؽا نة ثياو ية ؾٕ بة ِـيَكتفة و يةَةوؽا قياؼةـِةويإ نفؼ ،ئةَةً بوة
بابةتى ؼةَةقايَآ ية ْيَواْياْؽا .بةويَو يةّ طففتاْة ضووة ْاو ظيَكاْةنإ و
ناـيطةـبووٕ ثيَى و ناـيطةـى ؼـولت نفؼ يةلةـ ؼايهايةتى و َٓؽاأل بووٕ،
ٖةْؽيَو يةَاْة تةْاْةت بووْى ظيَكاْيىيإ ـةتهفؼةوة و ٖةويَى
ٖةيَوةواْةوةيإ ؼاو يةباـبفؼٕ و ليَهمى ْاباويإ ذةآلأل نفؼ و ـؤيَى
باونيإ ية ظيَكاْؽا ْةٖيَىت ،نةوتٓة ثياٖةيَؽاْى تاناليةْةى يةى ـةطةقو
لةثاْؽْى ٖةؾَووْى ئاففةت ية نؤَةيَطاؼاو تيَهؽاْى بواـى ثيَهةوةؾيإ و
لؤقو ـيَك يةطةأل يةنرتؼا ،نة ئيمالّ باْطةوةى بؤ ؼةنفؼ.
يةـالتيؽا ئةوةى نة بكاظةناْى ؾْإ ية ـؤؾئاوا ية ؼوو لةؼةى ـابفؼووؼا
ثيَى ٖةلتإ و باْطةوةيإ بؤنفؼ ية ناـؼاْةوةى ئةو لونايةتية بوو نة بة
ئاففةتيإ ؼةنفؼ ية ـؤؾئاوا بةتايبةتى ية لةؼةناْى ْاوةـِالت و ؼوايؽا،
ٖةـوةى (قيػفؼ ٖوْهة) ؼةيَيَت "ٖةيَويَمتى ثياوى ئةوـوثى بؤ ئاففةت و
تيَفِواْيٓةناْى بؤى ية قايَبى ؼوـِوويى و ؼواييكَةيى ئاـةقوباقى و
ظؤلةثاْؽْةوةيةو ْانؤنيي ٖةية ية ْيَوإ ضةَهةنإ و نفؼةوةناْؽا").(64
ئةَة تةْٗا ية باقْةى ؼيؽ و تيَفِواْيٓؽا ْةَايةوة بةيَهو ضووة ضواـضيَوةى
بةناـٖيَٓاْى ٖةَوو جؤـيَو ية توْؽوتيؿى ؼةـوْى و جةلتةيى و ليَهمى،
ية ئةَفيها لةـؾَيَفيةنإ ؼةيَئَ ية لايَى  )2928( ،1948ذايَةتى نوونت يةْاو
)(63
)(64

لةـضاوةى ثيَىوو
د .ستُد زغد ٟعبٝد عكسا : ٟٚاملػاع ، ١ٝص  7املػاز إي ٘ٝيف دَ .جٓ ٢ايهسدضتاْ : ٞلةـضاوةى ثيَىوو ص 150

47

يةى ظيَكاْؽا ـووياْؽاوة .ليَيةنى ئةَاْة يةلةـ ؼةلتى َيَفؼ يإ ؼؤلت
ـوويؽاوة( .ئؤـؼئ و قْبيت) ؼةيَئَ لاآلْة قياتف ية ؼوو ًَيؤٕ ئاففةت ية
ئةَفيها يةالى ثؤيين لهاآل تؤَاـ ؼةنةٕ يةلةـ ؼةلتؽـيَؿى َيَفؼةناْيإ
يإ ؼؤلتةناْيإ ،ـؤؾاْة ية ئةَفيهاؼا ضواـ ئاففةت بةٖؤى ييَؽاْى
ـالتةوظؤوة ؼةنوؾـيَت ،لاآلْة 5صًَ 1يؤٕ ئاففةت لةـؼاْى ثكيىو ؼةنةٕ
بةٖؤى ييَؽاْى ثياو يإ ؼؤلتةناْيإ ،ئةوةً نة ْاطةيةْفيَت بة ثؤيين
ٖةلت ؼةنفيَت ـيَؿةيةنى نةّ ْةبيَت ،ية بةـيتاْياوؽا ـيَؿةى قوـباْياْى
ؾٕ و ؼؤلت ية ئاففةت ؼةطاتة ـيَؿةى %50ى قوـباْيةنإ ية نةلاْى نوؾـاو،
ية ٖةـ ظويةنيَهؽا ية ئةَفيها ؾْيَو ؼةلتؽـيَؿى ؼةنفيَتة لةـ).(65
يةاليةنى تفةوة فةيمةفةى باوى ـؤؾئاوا (بةتايبةتى ئةوـوثا) فةيمةفةى
ييربايَى ظؤثةـلتى و تانة نةلية ،نة يةلةـ بٓةَاى َانياظيًى و
بةـؾةوةْؽى ظواقية ،نة بةويَهى قؤـى طةـِاْة بةووئَ ظؤوى و ضيَؿ
وةـطفتٔ ية ؾيإ ،بؤئةّ َةبةلتةً ئاففةت نفاوةتة ناآليةى بؤ ضيَؿ
وةـطفتٔ و يةّ ثيَٓاوةوؽا نفاوةتة ـيَهالَيَو بؤ باقاـِ ثةيؽانفؼٕ.
ئةوناتةً قوـِةنة ظةلترت بوةوة نة نؤَةيَطةى ـؤؾئاوايى ثىتى بةلت بة
ًَُالْآ و قويَهفؼْةوةى طياْى ْانؤنى و ؼؾايةتى يةْيَو نؤَةيَطةؼاٖ ،ةتا
ناـ طةيىتة ئةوةى نة جةظت بهةْةوة يةلةـ قويَهفؼْةوةى ًَُالْآ
يةْيَوإ ظواو َفؤظؽا ،ئةفماْةيةنى يؤْاْى ٖةية ؼةيَيَت "بفَيمؤه ئةو
نةلةبوو نة ئاطفى ثريؤقى يةظوا ؼقى) "(66ئةّ فةيمةفةيةً ناـيطةـى
)(65
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ظفاثى يةلةـ ثةيوةْؽيةناْى ظيَكإ و نؤَةيَطة نفؼ ،تةْاْةت ية ْيَوإ
طةالْييَ ،اَؤلتا لةعيؽ ْوـلى ؼةيَيَت "ئةّ فةيمةفةية بايَى ظؤى نيَىا
بةلةـ ٖةَوو وتةناْؽا ٖةتا واى ييَٗات ؼةلتوـى ًَُالْآ بوة ؼةلةآلتؽاـ
بةلةـ ٖةَوو ؼـولتهفاوةنإ و ئةوةى ـاطةياْؽ نة ؾيإ ٖةَو ؼةَة قايَآ و
ًَُالْيَية").(67

ئةوةى لةم مةنوةجيةتةوة بةزهةم ديَت
ئةو َةْٗةجةتةى نة ئيمالّ ؼةخياتة ـوو نة بريؤنةنةى يةلةـ بٓةَايةنى
َياْفِةوى واقيعى و ؼوـبني ؼاَةقـاوة ؼةبيَتة ٖؤى طةيىنت بةلآ ـالتى-:
يةنةّ /يةنماْى بٓةَاى ثةيوةْؽيةناْةٖ ،ةـوةى ئةو ئايةتاْةى نة
بامساْهفؼ بةيَطةبووٕ ،ثيَػةَبةـيي (ؼ.ػ) جةظت يةلةـ ئةوة ؼةناتةوة
نة ؼةفةـَويَت شؾْإ ٖاوـِيَى ثياوأْز).(68
ؼووةّ /ؼاؼثةـوةـى ضاوؼيَفى ٖةَوو جياواقييةنإ ؼةنات ية ثيَهٗاتٓؽا بؤ
ٖةـؼوو ـةطةقةنة وةى بامساْهفؼ ،جياواقيةنةً بؤ جؤـايةتى و
تةواوناـيةْ ،ةى ؼؾايةتى و ْانؤنى.
ليَيةّ /جيَبةجيَهفؼْى ثفؤطفاَى ـالت نة يةلةـ بٓةَاى ٖاولةْطى
بٓيات ْفابيَت ،واتة نؤبووٕ و ثيَهٗاتٔ و نفاْةوةو ؼوـبووٕ ية نوـت بيٓى
و بةيةنطاو لةيفنفؼْى ؼةقةنإ ،ئةويي ية ـيَطةى ؼابةوهفؼْى ـؤيَة
جياواقةناْةوة ؼةبيَت.

)(67
)(68

نًٝات ز٥اضٌ ايٓٛز  :ايهًُات  ،تسمج ١إحطإ قاضِ ايصاذتْ ، ٞػس داز ضٛشيس اضتٓاب 1992 ٍٛص 644
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يةنةّ /يةنماْى-:
يةبةـئةوةى ؾٕ و ثياو يةيةى ـةطةقٕٖ ،ةَإ ليفةتى ٖاوبةويإ ٖةية ،نة
ليفةتةناْيي يةطةأل يةنرت طوجناوٕ ،بةّ ثيَيةيي ئاففةت و ثياو وةى يةى
وإ يةّ ـواْةوة:
 -1يةنماْى ية َافؽاٖ ،ةـيةى ية ئاففةت و ثياو ظاوةْى نؤَةيَيَو َافى
يةنمأْ ية قؤـ بواـى ؾياْؽا.
 -2يةنماْى ية ٖةَوو ئةوةى نة ثةيوةْؽى ٖةية بة ثاؼاوتى ؼواـِؤؾةوة ية
بةٖةوت و ئاطف و عةقيؽةو ؼـومشةنإ تةْٗا ئةوة ْةبيَت نة يةلةـ
ئاففةت لوى نفاوة ية بآ ْويَؿى و لو ثفِى و وريؼإ و ٖ ...تؽ.
 -3يةنماْى ية جيَٓىيٓى يةلةـ قةويؽا ،ئةو ئايةتاْةى قوـئإ نة بالى
جيَٓىيٓى و ئاوةؼاْهفؼْةوةى قةوى ؼةنةٕ جياواقيإ ْةنفؼووة ية ْيَوإ
ثياو و ئاففةتؽا ،ظواى طةوـة يةّ بةـثفلياـيَتية طةوـةيةؼا ئاففةتى جيا
ْةنفؼؤتةوة ،بةيَهو جةظت ؼةناتةوة يةلةـ ئةوةى نة ئةّ ئةـنة طفاْة نة
ئاوةؼاْهفؼْةوةى قةوية بةبآ بةوؽاـى ٖةـؼووال ْةبآ ْانفيَت .ظواى
طةوـة ؼةفةـَويَت شَٜا أََٜٗٗا ايٖٓاعُ إِْٖا خًََ ِكَٓانُِِ َِٔٔ ذَنَسٍ َٚأُِْجََٚ ٢جَعَ ًَِٓانُِِ غُعُٛباّ
َٚقَبَا ٌَٔ٥ئتَعَازَفُٛا إِٕٖ أَنِسَََهُِِ عِٔٓدَ ايًَّ٘ٔ أَتِكَانُِِ إِٕٖ ايًََّ٘ عًَٔ ِْٝخَبٔريْز

)(69

بؤ ئةّ

َةبةلتة قاْايإ يةلةـ ئةوة نؤنٔ نة ئاـِالتةى طوتاـى طىتى قوـئإ ،نة
ؼاواناـية بؤ وتيَو طىتطرية بؤ ٖةـؼوو ـةطةقى ْيَف و َآ ،تةْاْةت ئةطةـ
ووةناْيي بةويَوةى نؤى ْيَف ئاـِالتة نفابٔ ،تةْٗا يةناتيَهؽا ْةبيَت نة
ؼةقيَهى تايبةتى يةباـةيةوة ٖاتبيَت.

)(69
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ئينب و ذةقّ ؼةيَيَت" :يةبةـئةوةى نة ثيَػةَبةـ ْيَفؼـاوة بؤ ٖةَوو
َفؤظايةتى بةثياو و ؾْةوة بةويَوةى يةنمإ ،ثةياَى ظواى طةوـةو
ثيَػةَبةـةنةوى يةى ثةياَة بؤ ؾٕ و ثياو ،نةواتة ئةوة جائيك ْيية نة
بًَيَى ئةَة ٖةْؽيَهى تايبةتة بةثياو و ئاففةت ْاطفيَتةوة ئةطةـ ؼةقيَهى
تايبةتى يةباـةوة ْةٖاتبآ ،يإ ـاى نؤى قاْايإ يةلةـ بيَت ،ضوْهة ئةطةـ
تةْٗا بة ـونةً لةيفى ذونُةنإ بهةئ ،ئةوة جائيك ْية").(70
يةناتيَهؽا نة ؾْإ ية لةـؼةَى ؼابةقيٓى لفووؽا ؼاوايإ نفؼ نة بةتايبةتى
ْاويإ ية قوـئاْؽا بٗيَٓفيَ ،بؤ وةآلَؽاْةوةى ئةّ ؼاوايةيإ يةؼواى ئةوة
ضةْؽ ئايةتيَو ٖاتة ظواـةوة نة بةتايبةت بالى ئاففةت ؼةنات وةى
ؼةفةـَويَت شَٚعَدَ ايًَُّ٘ ايُُِؤَِٔٓٔنيَ َٚايُُِؤََِٔٓاتٔ جَٖٓاتٕ تَجِسِ َِٔٔ ٟتَخِتَٔٗا ايِأََِْٗازُ
خَائدٔ َٜٔفَٔٗٝا َََٚطَانَٔٔ طَِّٝبَ ّ١فٔ ٞجَٖٓاتٔ عَدٍِٕ َٚزِضَِٛإْ ََٔٔ ايًَّ٘ٔ أَنِبَسُ ذَئوَ ُٖ َٛايِفَِٛشُ
ايِعَظُِٔٝز)ٖ ،(71ةـوةٖا ية ئايةتيَهى تفؼا ؼةفةـَويَت شََِٔ عٌََُٔ صَائخاّ َِٔٔ
ذَنَسٍ أَ ِٚأُِْجََُ ََُٖٛٚ ٢ؤَِْٔٔ فًََُٓخِ َُٖ٘ٓٝٔٝحََٝا ّ٠طَِّٝبََٚ ّ١يََٓجِصِ َُِِٖٜٗٓأَجِسَُِِٖ بٔأَحِطَِٔ ََا نَاُْٛا
َٜعًََُُِٕٛز) ،(72يةؼواى ئةوة ضريؤنى ثاواى (لبأ) ٖات نة باه ية ؼاْايى و
ليالةتى ئاففةتيَو ؼةنات ،جةظت يةلةـ وتةناْى ؼةناتةوةو بة ْةَفى
ؼةياْٗيًََيَتةوة شقَايَتِ إِٕٖ ايًُُُِٛىَ إِذَا دَخًَُٛا قَسِ ّ١َٜأَ ِفطَدَُٖٚا َٚجَعًَُٛا أَعٔصٖ َ٠أًََِٖٔٗا

)(71

االحهاّ يف االص ٍٛط .ايكاٖس ٠داز اذتدٜح  )337/3/1( 1984بطة ِـيَوة بؤ ٖ :ب ١زؤٚف عصت  :املسأٚ ٠ايعٌُ ايطٝاض ٞط .املعٗد
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ضٛز ٠ايتٛب / ١اآل72 ١ٜ
)(72
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أَذٔيَّّ١ز ظواى طةوـة جةظت يةلةـ ئةّ ذيهُةتة ؼةناتةوةو ؼةفةـَويَت
شَٚنَرَئوَ َٜفِعًََُٕٛز).(73
يةو بفِوايةؼاّ نة ضةلجاْؽْى ئةّ فةـَاْة (يةنماْى جيَٓىيٓى ية
بٓةـِةتؽا) ياـَةتى قؤـَإ ؼةؼات نة ية بٓةـِةتؽا ـيَطة بؽةئ بةوةى نة
ئاففةت ئةـنى جيَٓىيٓى بطفيَتة ئةلتؤ ،ئةطةـ بة ؼةقيَهى تايبةت ـيَطةى
ىلَ ْةطريابيَت.
 -4يةنماْى ية ؼةلةآلتى باآلؼا :ئةوةى طوَاْى تيَؽا ْية نة طةوـةتفئ
ؼةلةآلت بؤ ظوايةو ثاوإ بؤ ثيَػةَبةـو ثاوإ بؤ باوةـِؼاـإ ،ظواى طةوـة
فةـقى نفؼووة نة ؼةبيَت تةْٗا ظوا بة ـابةـو ثيَىةوا بكاْنيٖ ،ةـوةٖا
ئيٓتيُا و ثىتيواْى تةْٗا ؼةبيَت بؤ باوةـِؼاـإ بيَت ،ظواى طةوـة
ؼةفةـَويَت شَٚايُُِؤََُِٔٓٚ َٕٛايُُِؤََِٔٓاتُ بَعِضُُِِٗ أَِٚئَٝا ُ٤بَعِضٍ َٜأَُِسُ َٕٚبٔايَُِعِسُٚفٔ
 ََََِِٕٜٛٗٓٚعَِٔ ايُُِِٓهَسِ َُٜٚكٔ َُُٕٛٝايصٖالَُٜٚ َ٠ؤِتُ َٕٛايصٖنَاَُٜٚ َ٠طٔٝعُ َٕٛايًََّ٘ َٚزَضُٛيَُ٘ أُٚئَ٦وَ
ضََٝسِحَُُُُِٗ ايًَُّ٘ إِٕٖ ايًََّ٘ عَصِٜصْ حَهِْٔٝز) .(74ئةوةى قاْفاوة نة ثيَىةوايةتى و
ـابةـايةتى ٖةَوو اليةْةناْى ؾيإ ؼةطفيَتةوة بةتايبةتيي ـابةـايةتى
لياليى.
 -5يةنماْى يةبةـؼةّ يالاو ؼاؼطاؼا.
 -6يةنماْى ية ئاقاؼى بريوـِاو باْطةواق بؤ ظواو فةـَإ بةضانةو ـيَطفتٔ ية
ظفاثة ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شََِٔ عٌََُٔ صَائخاّ َِٔٔ ذَنَسٍ أَ ِٚأُِْجََُ ََُٖٛٚ ٢ؤَِْٔٔ
فًََُٓخِ َُٖ٘ٓٝٔٝحََٝا ّ٠طَِّٝبََٚ ّ١يََٓجِصِ َُِِٖٜٗٓأَجِسَُِِٖ بٔأَحِطَِٔ ََا نَاُْٛا َٜعًََُُِٕٛز) ،(75ظواى
)(73
)(74
)(75
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طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚا ِيُُؤََُِٔٓٚ َٕٛايُُِؤََِٔٓاتُ بَعِضُُِِٗ أَِٚئَٝا ُ ٤بَعِضٍ َٜأَُِسَُٕٚ
بٔايَُِعِسُٚفٔ  ََََِِٕٜٛٗٓٚعَِٔ ايُُِِٓهَسِ َُٜٚكٔ َُُٕٛٝايصٖالَُٜٚ َ٠ؤِتُ َٕٛايصٖنَاَُٜٚ َ٠طٔٝعُ َٕٛايًََّ٘
َٚزَضُٛيَُ٘ أُٚئَ٦وَ ضََٝسِحَُُُُِٗ ايًَُّ٘ إِٕٖ ايًََّ٘ عَصِٜصْ حَهِْٔٝز) ،(76ظواى طةوـة
ؼةفةـَويَت شإِٕٖ ا ِيُُطًُِٔٔنيَ َٚا ِيُُطًَُِٔاتٔ َٚايُُِؤَِٔٓٔنيَ َٚايُُِؤََِٔٓاتٔ َٚايِكَأْتٔنيَ
َٚايِكَأْتَاتٔ َٚايصٖادٔقٔنيَ َٚايصٖادٔقَاتٔ َٚايصٖابٔسَِٚ َٜٔايصٖابٔسَاتٔ َٚايِدَاغٔعٔنيَ
َٚايِدَاغٔعَاتٔ َٚايُُِتَصَدِّقٔنيَ َٚايُُِتَصَدِّقَاتٔ َٚايصٖأُٔ٥نيَ َٚايصٖأَُ٥اتٔ َٚايِخَافٔظٔنيَ
فُسُٚجَُِِٗ َٚايِخَافٔظَاتٔ َٚايرٖانٔسِ َٜٔايًََّ٘ نَجٔرياّ َٚايرٖانٔسَاتٔ أَعَدٖ ايًَُّ٘ يَُِِٗ ََغِفٔسََٚ ّ٠أَجِساّ
عَظُٔٝاّز).(77
 -7يةنماْى ية َافة نؤَةآليةتى و َةؼةْيةنإ.
 -8يةنماْى ئةًٖيةتى تةواو بؤ ئةجناَؽاْى ناـو وةـطفتٓى بةـثفلياـيَتى،
ئاففةت ؼةتواْيَت ظاوةْى لةـبةظؤى ؼاـايى بيَت و َاَةيَةى ثيَوة بهات و
بةيَيَٓٓاَةى ؼاـايى ببةلتآ و ٖ ...تؽ) (78يةناتيَهؽا نة ئةّ ئةًٖيةت و
تواْاية يةاليةٕ يالاناْى ـؤَإ و ـؤؾئاواييةوة ؼاْى ثيَؽاْةْفاوة ،تةْٗا يةّ
ؼوايياْةؼا ْةبيَت ،بؤ منووْة يالاى فةـِةْمى ية لايَى  1938ؼا ؼاْى ثيَؽاْاوة.
-9يةنماْى ية َافةناْى ؼاـايى ؼا :ئةطةـ لةيفى ئةو ئةـناْة بهةئ نة
يةلةـ ثياوة يةّ ـواْطةيةوة نة جياواقى ٖةية ية ؼابةوهفؼْى َرياتؽا نة
ئةَةً ية جياتى ئةوةية نة ثياو بةـثفلى يةنةَى ظةـجيةناْة ية
ظيَكاْؽا ،ئةَة يةناتيَهؽاية نة ية ٖةْؽيَو وويَٓى َرياتؽا ثياو و ؾٕ
يةنمأْ ية ٖةْؽيَو وويَٓى تفؼا ،بةوى ئاففةت قؤـتفة ية ثياو.
)(76
)(77
)(78
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 -10يةنماْى ية ـاؼةـبفِئ و طوآ طفتٔ ية ـاوبؤضووْةنإ ،بةيَطةً بؤ
ئةَة ئةو َىت و َفِة بوو نةـويؽا ية ْيَوإ ظةْماى نطى ظوقاى ئةْماـى
يةطةأل ثيَػةَبةـؼا ،ظةْما بة ثيَػةَبةـى وت "باونِ َاـةى نفؼووّ ية
نوـِى َاَةنةّ بةبآ ـةقاَةْؽى ظؤّ" ثيَػةَبةـى ظوا ئةو ناـةى
طةـِاْؽةوة بؤظؤى ،وتى ئةوة ئاقاؼى ظؤتة بفِياـى ىلَ بؽةيت .يةناتيَهؽا نة
قاْى ئةوة َافى ظؤيةتى ،وتى ـاقيِ بةوةى باونِ نفؼيةتى ،بةآلّ ويمتِ
بكامن ئايا ئاففةتإ ٖيض ـايةنيإ يةَةؼا ٖةية؟ ية ـيوايةتيَهى تفؼا نة
ئينب َاجة نة ذافكى ٖةيمةَى بةـِالتى وتوويةتى" -:بةآلّ ويمتِ نة
)(79
ؾْإ ئةوة بكأْ نة باونإ ْاتوأْ نطةناْيإ بةقؤـ بةووو بؽةٕ"
يةبواـى ظيَكإ و ؾٕ و َيَفؼايةتيىؽا ظواى طةوـة فةـَاْيإ ثآ ؼةنات نة
ناـوباـةناْى ظيَكإ بة ـاويَؿنفؼٕ و ـاقى بووْى ٖةـؼووال بة ِـيَوةبةـٕ،
ظواى طةوـة ؼةفةـَويَتشفإٕ أَزَادَا فٔصَاالّ عَِٔ تَسَاضٍ ََُُِٔٓٗا َٚتَػَاُٚزٍ فَال جَُٓاحَ
عًَََُِِٗٝاز) ،(80بؤ قاْياـيي نة ووةى (تساض) ( ٚتػاٚز) يةـِووى ـيَكَاْيةوة
َاْاى بةوؽاـى يةنماْى ؼوواليةْةية ،ئةَةً بةـِاى قاْايإ ية بواـى
قَاْؽا بةوجؤـةية ،ئةّ ئايةتة بةيَطةية يةلةـ ئةوةى نة ـاى يةنيَهيإ
يةنماْة بةـِاى ئةويرت ،واتة يةنيَهيإ بةٖيَكتف ْيية ية ئةويرت يإ قياؼةى
ْية بةلةـ ئةويرتؼا ،ـاى ئاففةتيَو ية َةلةيةى ظيَكاْؽا يةنماْة بةـِاى
ثياو يةو وويَٓةؼا ،واتة نةليإ ية نةليإ قياتف ْية تةْٗا بة ـيَهةوتٔ
ْةبيَتٖ ،ةـوةٖا ضريؤنى ئةو ؾْةى نة يةبةـؼةّ عوَةـؼا وةلتايةوةو
)(79

بطة ِـيَوة بؤ  :ضطٔ ابٔ َاج٘  ،نتاب ايٓهاح ( ٚ )602 /1ضٓٔ ايٓطا ، ٞ٥نتاب ايٓهاح (ٚ )71/6ضٓٔ أب ٞداٚد ـ َع ع ٕٛاملعبٛد ـ (

َٚ )120/6طٓد أمحد ()136/6
)(80
ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل233١ٜ
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ْاـِةقايى ؼةـبفِى ية ؼياـيهفؼْى َاـةيى ؼا .ئاففةتةنة ثيَى وت "ئةوة تؤ
ضى ؼةنةيت" عوَةـ وتى "بؤضى؟" ئاففةتةنة وتى "ظواى طةوـة
ؼةفةـَويَت"شَٚآتَِٝتُِِ إِحِدَأُٖٖ قِٔٓطَازاّ فَال تَ ِأخُرُٚا َُِٔٓ٘ غَ٦ِٝاّز) (81عوَةـ ية
بؤضووْةنةى ثةويُإ بوةوةو وتى "لوثاه بؤ ظوا ٖةَوو نةه ية عوَةـ
)(82
واـةقاتفٕ"
ؼووةّْ /ايةنماْى ية ٖةْؽيَو ناـؼا (جياواقى بؤ جؤـاوجؤـى ْةى
جياواقى ؼؾايةتى)
يةبةـئةوةى ئاففةت ية ثياو جياواقة يةـِووى ثيَهٗاتٔ و ؼـولت بووٕ و
ٖؤـَِؤْات وةى بامساْهفؼ ثيَويمتة ئةّ جياواقية ببيَتة ٖؤناـى جؤـاوجؤـ
ْةى ؼؾايةتى و ْانؤنى و ٖؤناـبيَت بؤ ؼابةوهفؼْى ـؤأل .ئةّ جياواقيةً
ناـيطةـى ؼةبيَت بؤ ؼابةوهفؼْى ٖةْؽيَو ناـ بةلةـ ٖةـؼوو ـةطةقةنةؼا،
ضوْهة ٖةْؽيَو ناـ يةطةأل لفووتى يةنيَهياْؽا ْاطوجنيَت بةتايبةتى ية
بابةتى َافة لياليةنإ نة بابةتى ئةّ تويَؿيٓةوةيةى ئيَُةية.

)(81
)(82

ضٛز ٠ايٓطا / ٤اآل20١ٜ
األثس زٚا ٙايبٗٝك ٞيف ايطٓٔ ايهرب ، ٣نتاب ايصدام ( ) 233/4
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مافى ئافسةت لة وةزطستهى بةزثسسيازيَتى طشتى (ثؤستة باآلكان)
واليةت ية قَاْى عةـةبيؽا بةَاْاى اإلَاز :٠ـابةـايةتى بة (فتس) َاْاى
)(83
لةـظمنت و ـةضةيَةى و بٓةضةو ظكَايةتى و ٖتؽ
واليةت ية ؼيؽطاى قاْاياْةوة ؼوو َاْاى ٖةية:
جؤـى يةنةّ /ـابةـايةتى طىتى ،ؼاؼوةـ (ابو يةعًى) ؼةيهات بة ضواـ
بةوةوة-:
 -1ـابةـايةتى طىتى ية ناـة طىتيةناْؽا وةى ظةالفةت (يإ لةـؤنايةتى
ؼةويَةت يةؾيَف ٖةـ ْاويَهؽا بيَت) يإ وةقاـةت.
 -2ـابةـايةتى ية ناـة تايبةتيةناْؽا وةى لةـؤنايةتى ٖةـيَِ.
 -3ـابةـايةتى تايبةت ية ناـوباـة طىتييةناْى وةى (ؼاؼطاى باآل،
لةـؤنايةتى لوثا ،ثاـالتٓى لٓوـ ،باد طف  ،وةـطفى ظيَف).
 -4ـابةـايةتى تايبةتى ية ناـوباـى تايبةت وةى ؼاؼوةـى وآلت ،يإ ٖةـيَِ
ٖ ...تؽ).(84
ٖةْؽيَو ية قاْاياْى ٖاوضةـػ بةوة ـاظةى ؼةنةٕ نةٖةَوو ئةوناـوباـاْةو
بةـثفلياـيةتياْة ؼةطفيَتةوة نة ية ضواـضيَوةى ٖةـلآ ؼةلةآلتى (يالا
)(85
ؼاْإ و جيَبةجآ نفؼٕ و ؼاؼوةـى)ؼا ٖةٕ

)(83

بؤ قياتف واـةقابووٕ يةـِووى قَاْةواْيةوة بطة ِـيَوة بؤ  :يطإ ايعسب ٚ ،ايكاَٛع احملٝط ٚ ،املعجِ ايٛضٝط َادٚ ( ٠يٚ ) ٞمل

ٜفسم بعض ايًػٜٛني بني نطسٖا ٚفتخٗا
)(84
االحهاّ ايطًطاْ ١ٝألبٜ ٞعً ٢طَ .صطف ٢اذتًيب  1966بايكاٖس ٠ص  28دٚاتس بطة ِـيَوة بؤ  :االحهاّ ايططاْ ١ٝيًُاٚزد ٟط.
ايتٛفٝك ١ٝبايكاٖس ٠ص31
)(85
ايػٝذ عبداجملٝد ايصْداْ : ٞلةـضاوةى ثيَىوو ص  56و لةـضاوة ْويَيةنإ
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جؤـى ؼووةّ /ـابةـايةتى تايبةت ية بواـى جيَبةجيَهفؼْى بةيَيَٓٓاَةنإ نة
بةوة ثيَٓالةيإ نفؼووة نة (جيَبةجيَهفؼْى وتةيةنة بةلةـ ئةواْى
تفؼا)) (86ييَفةؼا ئةَة َةبةلتى ئيَُة ْيةو ية ؼةـةوةى بابةتةنةَاْؽاية.
قاْايإ ـاى جياواقيإ ٖةية يةلةـ طوجناْى ئاففةت بؤ وةـطفتٓى
ـابةـايةتى طىتى و ؼةبٔ بةلآ نؤَةيَة-:
 -1بؤضووْى يةنةّ /ـيَطفتٔ بة تةواوى
 -2بؤضووْى ؼووةّ /ـيَطةؼإ بة تةواوى
 -3بؤضووْى ليَٗةّ /ـوْهفؼْةوة
ئيَُة ييَفةؼا ئةّ لآ بؤضووْة ؼةٖيَٓني يةطةأل بةيَطةو ـوْهفؼْةوةى
باورتيٓيإ بة نوـتى.
بؤضووْى يةنةّ /ـيَطفتٔ بة تةواوى ،ئةَة بؤضووْى قؤـيٓةى قاْاياْة
يةٖةـ ضواـ َةقٖةبةنة تةْٗا نةَيَو ْةبيَت نة ـايإ جياواقةو ئةَةً
يةطةأل ليَٗةّ طفوثؽا باه ؼةنةئ ئةّ بؤضووْة بؤضووْى نؤَةيَيَهيىة ية
قاْا ٖاوضةـظةنإ.
ئةَاْة بة قوـئإ و فةـَووؼةو ـاى قؤـيٓةو ثيَواْةو ضد ايرزا٥ع...
يةنةّ /قوـئإ بة نؤَةيَيَو ئايةت بةيَطة ؼةٖيَٓيَتةوة:
أ -ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚئًسِّجَاٍِ عًََ ِِٖٔٗٝدَزَجَْ١ز) (87تةبةـى ؼةيَيَت ية
قةيؽى نوـِى ئةلًةّ نة ؼةيَيَت ( َٚيًِسِّجَاٍِ عًََ َْ َِّٔٗٝدزَجَ ٌ :)١إَاـة) ،(88واتة
لةـؤنايةتىٖ ،ةـ بةَىيَوةية نؤَةيَيَو ية ـاظةناـإ ـاظةيإ بؤ نفؼووة).(89
)(86
)(87
)(88

حاغ ١ٝابٔ عابد)25/3 ( ٜٔ
ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل228١ٜ
تفطري ايطرب)275/2 ( ٟ
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ب -ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شايسِّجَاٍُ قَٖٛاَُ َٕٛعًََ ٢ايِّٓطَا ٔ٤بَُٔا فَضٌَٖ ايًَُّ٘
بَعِضَُِِٗ عًََ ٢بَعِضٍ َٚبَُٔا أَِْفَكُٛا َِٔٔ أَََِٛائِِِٗز) ،(90ئةو ـاظةناـاْة يةو بفِوايةؼإ
نة ئةّ ئايةتة ٖيَك ؼةظاتة ثاأل ثياو و ية ئاففةتى ؼةلتيَٓيَتةوة ،ئةَةً
ـيَمايةنى طىتية ،ئةّ ـيَبةـايةتيية ظيَكإ و ؼةـةوةى ظيَكاْيي
ؼةطفيَتةوة)َ ،(91اَؤلتا َةوؼوؼى ؼةيَيَت "ئةّ ؼةقة يةنال نةـةوةيةو ـيَطة
ؼةطفيَت يةوةى نة ثؤلتة باآلنإ ية ؼةويَةتؽا لةـؤنايةتى بيَت يإ
)(92
ئةْؽاَى ئةجنووَةْى ووـا بيَتْ ،اؼـيَت بة ئاففةت"
د -ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚال تَتََُِٖٓٛا ََا فَضٌَٖ ايًَُّ٘ بٔ٘ٔ بَعِضَهُِِ عًََ٢
بَعِضٍز

)(93

ئةّ ئايةتة بةيَطةية يةلةـ ئةوةى نة ظواى طةوـة ـيَكى

ٖةْؽيَهى وةى ثياوى ؼاوة بةلةـ ٖةْؽيَهى تفى وةى ؾٕ ية ٖةْؽيَو
ناـوباـؼا وةى َريات و وتى تف).(94
ؼ -ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚقَسَِٕ فٔ ٞبُُٛٝتٔهُٖٔز) (95ئةّ ئايةتة فةـَإ
ؼةنات بة ؾْإ نة ية َايَةوة مبيَٓٓةوة ،ئةَةً ثيََطةواْةى ـيَطةؼاْة بةوةى
نة ئاففةت ثؤلتة طىتيةنإ وةـبطفيَت.

)(89
)(90
)(91
)(92
)(93
)(94
)(95

بطة ِـيَوة بؤ  :ايتفطري ايهبري يًساشٚ )81/3 ( ٟتفطري ابٔ نجري ( )278/1
ضٛز ٠ايٓطا / ٤اآل34١ٜ
بطة ِـيَوة بؤ  :تفطري ايهػاف يًصشتػسٚ)217/1( ٟتفطري ايكسطيب ( ٚ )169/5تفطري ابٔ نجري () 432/1
تسمجإ ايكسإٓ  ،يف تفطري ٖر ٙاآل١ٜ
ضٛز ٠ايٓطا / ٤اآل32١ٜ
تفطري ايطربٚ) 30/5 ( ٟتفطري املاٚزد) 477/1 ( ٟ
ضٛز ٠األحصاب  /اآل33١ٜ
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ؼووةّ /بةيَطة ية فةـَووؼةى ثريؤق:
ئةو فةـَووؼةيةى نة بة بةٖيَكتفئ و ـؤوٓرتئ بةيَطةى ية قةيَةّ ؼةؼةٕ،
ئةوةية نة ية بوظاـى و نةلاْى تف نة ية ئةبو بةنفةوة ؼةطيَفِْةوة ؼةيَيَت:
يةناتيَهؽا نة ٖةوايَى ئةوة بة ثيَػةَبةـى ظوا طةيىت نة ظةيَهى وآلتى
فاـه ئاففةتيَهيإ نفؼووة بة ثاواى ظؤيإ فةـَووى (طةييَو بةظتةوةـ
ْابٔ ئاففةتيَو لةـنفؼايةتيإ بهات)) .(96ظةتابى ؼةـباـةى ئةّ فةـَووؼةية
ؼةيَيَتْ" :ابيَت ئاففةت لةـنفؼايةتى و ؼاؼوةـى بةؼةلتةوة بطفيَت")،(97
ٌةْعاْى ؼةيَيَت "ئةَة بةيَطةية يةلةـ ئةوةى نة ئاففةت وايةْى
ـابةـايةتى ْيية") ،(98فةـَووؼةنة بة ضةَهى جياواق ٖاتووة (نةليَو
بةظتةوةـ ْابيَت لةـنفؼايةتيإ بؽةْة ؼةلت ئاففةتيَو)) (99ية ـيوايةتيَهى
تفؼا ؼةيَيَتْ" :ة ية ـابفؼوو و ْة ية ئيَمتا و ْة ية ؼاٖاتوو طةييَو
بةظتةوةـ ْابٔ ئاففةتيَو لةـؤنايةتيإ بهات").(100
ئةوةى جةظت يةلةـ ئةّ َاْاية ؼةناتةوة ئةوةية نة طيَفِةـةوةى ئةّ
فةـَووؼةية نة (أبا بهفة)ية ئةوناتة ئةوةى وتووة نة ية وةـِى جوَةيؽا
ؼاوايإ ييَهفؼووة ثةيوةْؽى بهات بة لوثانةى عائيىةوة ،ؼةيَيَت" :يةناتيَهؽا
نة ية وةـِى جوَةٍ ؼاوايإ ييَهفؼّ بطُة ثاأل لوثانةيإ و ية ثايَياْؽا وةـِ

)(96
)(97
)(98
)(99
)(100

صخٝح ايبداز ٟـ َع ايفتح ـ نتاب املػاش)129-126/8 ( ٟ
فتح ايبازٚ )128/8( ٟقد عكب ابٔ حجس عًٖ ٢ر ايتعُِٝ
ضبٌ ايطالّ طَ .هتب ١عاطف ()1496/4
زٚا ٙأمحد يف َطٓد)47/5 ( ٙ
َطٓد أمحد ( ) 51 ، 50 ، 43 ، 38/5
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بهةّ ،بةآلّ يةظواى طةوـة لوؼَةْؽبووّ بةو ووةيةى نة ية ثيَػةَبةـةوة
بيمتبووّ").(101
ئةواْةى نة ـيَطفبووٕ قؤـ ؼـيَؿةيإ بة ـاظةنفؼْى فةـَووؼةنإ ؼةؼاو قؤـ
بةيَطةيإ ٖيَٓاوةتةوة نة بة ٖيض ويَوةيةى ـيَطةيإ ْةؼاوة ئاففةت
ـيَبةـايةتى و لةـنفؼايةتى وةـبطفيَت ض ية بواـى طىتى ؼا يَت يإ ية
بواـى تايبةت) .(102تةْاْةت بةيَطةيإ بةقؤـ فةـَووؼة ٖيَٓاوةتةوة نة
يةـِووى ؼةقةوة ثةيوةْؽى بة بابةتةنةوة ْيية).(103
ليَيةّ /ـاى طىتى قاْايإ (االمجاع)
بةـِاى قؤـيٓةى قاْايإ واى ية قةيَةّ ؼةؼةٕ نة ئاففةت ْاويَت بؤ
ـابةـايةتى طىتى ،يةّ باـةوة ئينب قوؼاَة ؼةيَيَت "ْاويَت بؤ ـيَبةـايةتى
ثؤلتى باآل يإ بؤ لةـؤنايةتى وآلت ،ضوْهة ثيَػةَبةـى ظوا نةلى
ئاففةتى ؼاْةْاوة بؤ ئةّ ثؤلتاْةو ٖيض يةى ية ظةييفةنإ ئةّ ناـةيإ
ْةنفؼووة ،ئةواْةً ية ؼواى ئةوإ ٖاتووٕ بةٖةَإ ويَوةْ ،ةَاْبيمتووة
ؼاؼوةـى يإ لةـؤنايةتى بؽةٕ بة ئاففةت ،ئةطةـ ئةوة جائيك بواية ئةو
قةَةْة قؤـة بةتاأل ْةؼةبو يةو ذايَةتة").(104
بؤ ئةو َةبةلتةً ويَغ عبؽاجمليؽ قةْةؼاْى جةظت ؼةناتةوةو بةيَطة بةوة
ؼةٖيَٓيَتةوة نة ثيَػةَبةـى ظوا فةـَوويةتى "ٖةـنةليَو وتيَو ؼابٗيَٓيَت
)(101
)(102
)(103
)(104

صخٝح ايبداز ٟـ َع ايفتح ـ ( )126/8
بطة ِـيَوة بؤ :ايػٝذ ايصْداْ : ٞلةـضاوةى ثيَىوو ص ٚ 79-70غريٙ
ٖةَإ لةـضاوةى ثيَىوو
املػين ـ َع ايػسح ايهبري ـ ط .داز ايهتب ايعًُ / ١ٝبريٚت ( )380/11
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نة ئيَُة ْةَاْهفؼبيَت ئةوة ـةتهفاوةتةوة") ،(105بةآلّ ئةّ فةـَووؼةية
تايبةتة بة عيباؼةتةناْةوة نة َاَةيَة ية طياْؽا ثابةْؽبووْة بةو ويَواقةى
نة ؼياـيهفاوة بةآلّ َاَةيَةو ٖةيَن و نةوت ية بٓطيٓةؼا ذةآلٍ بووْة).(106
ضواـةّ /ثيَواْة (قياه) /واتة قيالى واليةت بةنفاوةيى
ثيَٓحةّ /بةـؾةوةْؽى
َةـجى يةنةّ ية ـيَبةـايةتى طىتى ييَٗاتوويى و ثمجؤـِى و تواْاو ٖيَكةو
ئةَاْةً ية ئاففةتؽا الواقٕ.
وةوةّ( /ضد ايرزا٥ع)
وةـطفتٓى ثؤلتى باآل يةاليةٕ ئاففةتةوة ؼةبيَتة ٖؤى بةؼـِةووتى و
ئةجناَؽاْى تاوإ و ثيَىيًَهفؼْى ؼةقة وةـعيةنإ و ؼـولت بووْى َاْةوة
بة تةْياو ظفاثةناـىٖ ،ةـوةٖا ؼةبيَتة ٖؤى ثىتطوآ ظمتٓى ـؤيَة
)(107
لةـةنيةنةى نة بفيتيية ية ثةـوةـؼةنفؼْى َٓؽاأل

)(105
)(106
)(107

اذتدٜح زٚا ٙايبداز ٟيف صخٝخ٘  ،نتاب ايصًح ـ َع فتح ايباز ٟـ ( َٚ )317/13 ، 355/4 ، 301/5طًِ يف صخٝخ٘ ()1343/3
بطة ِـيَوة بؤ َ :بدأ ايسضا يف ايعكٛد ( َٚ 1159/1ا بعدٖا )
بطة ِـيَوة بؤ  :ايػٝذ ايصْداْ : ٞلةـضاوةى ثيَىوو 96-94
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بؤضووْى ؼووةّ/

ئةواْةى نة بةويَوةيةنى تةواو ـيَطة ؼةؼةٕ بة ـيَبةـايةتى ئاففةت و

واليةتى طىتى ،ئةَةً بؤضووْى طفوثى (ايػبٝب )١بوو ية ظةواـيخٖ ،ةتا
ذونُى (غكاية)يإ طفتة ؼةلت و نفؼيإ بة ـابةـى ظؤيإ يةؼواى َفؼْى
(وبيب) ،يةناتيَهؽا نة ضووْة ْاو نوفة ضوْة َكطةوتى طةوـةى واـةنةو
يةلةـ َيٓبةـ وتاـى ٖةيٓى ظويَٓؽةوة) ،(108ئةَةً ـاى ٖةْؽيَو ية
ْويَعواقةناْى وةى ؼ .عبداجملٝد املتٛىل  ٚظافس ايكامس ٢و قيٓب غةقاىل بوو
نة ـيَطةيإ ؼابوو بة بةؼةلتةوةطفتٓى لةـؤى وةقيفإ يةاليةٕ ئاففةتةوة
بةآلّ بةبآ لةـؤنى ؼةويَةت) ،(109بةيَطةويإ بةَىيَوةية ؼةٖيَٓايةوة.
يةنةّ /قوـئإ :ضةْؽ ئايةتيَو ٖاتووٕ ـيَبةـايةتى ؼةضةلجيَٓيَت
بةويَوةيةنى طىتى..
أ -ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚايُُِؤََُِٔٓٚ َٕٛايُُِؤََِٔٓاتُ بَعِضُُِِٗ أَِٚئَٝا ُ٤بَعِضٍ
َٜأَُِسُ َٕٚبٔايَُِعِسُٚفٔ  ََََِِٕٜٛٗٓٚعَِٔ ايُُِِٓهَسِ .....ز

)(110

ب -ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شَٚأََِسُُِِٖ غُٛزَ ٣بََُِِِٗٓٝز

)(111

َاَؤلتا حمُؽ

عبؽاهلل ايعفبى ؼةيَيَت" :طفوثيَو ية طةٍ ؼياـي ْةنفاوة بؤئةوةى
ثيَؽاويمتيةناْى ووـا جيَبةجآ بهةٕ").(112
)(108

وةبيبى نوـِى يةقيؽ ية لةـؼةَى ظةالفةتى عةبؽوملةييو ؼا ؾياوة ،فيتٓةنةى ضواـ لاأل َايةوةو ؼوايى بضة ؼةلضتى ذضةجاد

يةْاوبفا  ،يةنيَو بوو ية لواـضانإ و قَضإ قاْضةنإ  ،يةطضةأل  100نضةه يضة ظةواـجيضةنإ ـؤ َييَهضى طفْطضى ٖضةبوو يضة ؼةلتبةلضةـؼا
طفتٓى نوفةؼا و ضةْؽإ جاـ ذةجاد ية بةـؼةَى ؼا وهمتى ظواـؼووة.
اْعس  :ايفسم بني ايفسم ص ٚٚ 111 – 110فٝات األعٝإ ()454/2
)(109
د .عبداذتُٝد َتٛيَ : ٞبادئ ْعاّ اذتهِ يف االضالّ ص ٚ ، 444 -443ظافس ايكامسْ : ٞعاّ اذتهِ يف ايػسٜعٚ ١ايتأزٜذ ص ، 242
ٚشٜٓب ايػصاي ُّٖٛ : ٞاملسأ ٠املطًُٚ ١ايداع ١ٝط .داز االعتصاّ ايكاٖس ٠ص 242
)(110
ضٛز ٠ايتٛب / ١اآل71١ٜ
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د -ضريؤنى ؾْة ثاواى (لبأ) ،ظواى طةوـة ية قوـئاْؽا بالى ؼةنات و ـؤيَى
ئةّ ئاففةتة بةـق ؼةْفظيَٓيَت نة ظاوةٕ عةقأل و ؼاْايى بوةو ؼيَوةقَةى
تفلى ية طةيةنةى ؼوـظمتؤتةوة بةوثةـِى ئاقايةتى و بفِوا بةظؤبووْةوة
)(113
باوةـِؼاـ بووْى ظؤى ـاطةياْؽووة شَٚأَضًَُِِتُ ََعَ ضًََُُِٝإَ ئًَّ٘ٔ زَبِّ ايِعَائَُنيَز
يةبةـ ظاتفى لويةميإ باوةـِى ْةٖيَٓاوة ،بةيَهو ظؤى وةى يةنيَو ية ئةو
قاْيوة.
ؼ -ئةو ئايةتاْةى باه ية بةيعةت ؼإ بة ثيَػةَبةـ ؼةنةٕ ،وةى ظواى
طةوـة ؼةفةـَويَت شَٜا أََٜٗٗا ايٖٓبٔ ٗٞإِذَا جَاَ٤ىَ ايُُِؤََِٔٓاتُ ُٜبَأٜعَِٓوَ...ز).(114
ؼووةّ /ؾيآْاَةى ثيَػةَبةـ-:
ضةْؽ فةـَووؼةيةى ٖةٕ نة باه ية جائيكبووْى ـيَبةـايةتى و واليةتى
ئاففةت ؼةنةٕ يةواْةً.
 -1فةـَووؼةى ظةْماى ئةْماـى نة ية ـابفؼووؼا بامسإ نفؼ بةيَطةى تةواوة
يةلةـ جائيكبووْى ـيَبةـايةتى ئاففةت.
 -2ؾيآْاَةى ثيَػةَبةـ ،بةيَطةية يةلةـ ئةوةى نة ئاففةتإ بةوؽاـيإ
نفؼووة ية بةيعةت ؼإ بة ثيَػةَبةـ يةلةـةتاى باْطةواقى ئيمالَى و
برينفؼْةوة ية ؼـولتهفؼْى ؼةويَةتى ئيمالَى ،ثاوإ بةيعةؼإ بة
ثيَػةَبةـ ،ؾْإ بةوؽاـيإ نفؼووة ية بةيعةى عةقةبة ،ئيُاَى ئةمحةؼ بة
)(111
)(112
)(113
)(114

ضٛز ٠ايػٛز / ٣اآل38١ٜ
ْعاّ اذتهِ يف االضالّ ص 84
ضٛز ٠ايٌُٓ  /اآل44١ٜ
ضٛز ٠املُتخٓ / ١اآل12١ٜ
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ثىت بةلنت بة فةـَووؼةيةى ية جابفةوة ؼةطيَ ِفيَتةوةو ؼةيَيَت:
"ثيَػةَبةـى ظوا بؤ َاوةى  10لاأل ية َةنهةؼا َايةوة ،لةـؼاْى َايَةناْى
ؼةنفؼ و عوناقو َوْاو َةجبة ثيَى ؼةوتٔ ،نآ ثةْاّ ؼةؼاو نآ ٖاوناـيِ
ؼةنات بؤئةوةى ئةّ ثةياَةى ظواى طةوـة بطةيةمن ثاؼاوتةنةى بةٖةوتة،
يةؼواى ئةوة ذةفتا ثياو و ؼوو ئاففةت لةـؼامنإ نفؼ و بةيَيَُٓإ ثيَؽا نة
ية ؼؤيَى عةقةبة يةطةيَيؽا نؤبيٓةوة ،ئةوةبوو ثةمياْى عةقةبةَإ بةلت.
يةوناتةؼا ثيَُإ وت ئةى ثيَػةَبةـى ظوا ية لةـ ضى ثةمياْت ثآ
ببةظىني ،ئةويي فةـَووى "يةلةـ طوآ ـايةيَى و فةـَاْبةـؼاـى يةناتى
ضاالنى و لمتى و ًَهةضى ية ظؤوى و ْاظؤويؽا ،يةلةـ فةـَإ بة ضانة
و ـيَطفتٔ ية ظفاثة ،قمةى ـالت بًَئَ يةبةـ ظواو يةلةـ قمةو قمةيَؤى
نةه ْةنوؾٕ ،ئةطةـ ؼاواّ ييَهفؼٕ ثىتيواْيِ بهةٕ وة ـيَطةّ ىلَ بطفٕ ية
ناـى ظفاثة وةى ضؤٕ ـيَطة ؼةطفٕ ية ظؤتإ و ؾٕ و َٓايَةناْتإ ،بةَةً
ثاؼاوتى بةٖةوتإ ؼةلت ؼةنةويَت"ئيَُةً ٖةلتايٓة لةـ ثآ و ثةميامنإ
ثآ ؼا") .(115ذافكى نوـِى ذةجةـ ية ئينب ٖيىاَةوة ؼةطيَ ِفيَتةوة نة "ؼوو
ؾمنإ يةطةأل بوو يةو ثةمياْةؼا ئةواْيي بةيعةتيإ ؼا بةآلّ بةبآ ئةوةى
تةوقة بهةٕ") .(116بةيعةت ؼاْى ؾٕ بة ثيَػةَبةـى ظوا وتيَهى ـووْةو ية
فةـَووؼةناْى بوظاـى و َولًيِ ؼا وتيَهى ضةلجاوة) .(117نتيَبةناْى
ؾيآْاَةى ثيَػةَبةـيي باه يةوة ؼةنةٕ نة ْولةيبةى نطى نةعب
بةيعةتى بة ثيَػةَبةـ ؼاوة يةلةـ تيَهؤوإ ية ـيَطةى ظواؼا ية بةيعةى
)(115
)(116
)(117

زٚا ٙأمحد يف َطٓد )322/3 ( ٙقاٍ يف ايفتح (  )223-219/7إضٓاد ٙحطٔ ٚ ،صخخ٘ اذتانِ
االصاب)479/4 ( ١
صخٝح ايبداز ٟـ َع ايفتح ) ()265/10
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عةقةبةى ؼووةَؽا ،ية وةـِى ئوذوؼ و ـؤؾى يةَاَة و وةـِى ظةيبةـ
بةوؽاـى نفؼووةٖ ،ةـوةٖا ية بةيعةى (زضٛإ)ؼا بةوؽاـيهفؼووة نة
ٖاوةآلٕ ثةمياْيإ بة ثيَػةَبةـ ؼا يةلةـ َفؼٕ).(118
ئةّ بةيعةتة بةيعةتيَهى ليالى بوو ،بة تةواوى َاْا ؾْإ تيايؽا بةوؽاـيإ
نفؼ ،ئةَةً بةيَطةية يةلةـ ئةوةى نة ؾْإ ئةو َافةيإ ٖةية ،بةآلّ
بةيعةتى ؾْإ بة تةوقةنفؼٕ ْةبووةو بة قمة بووة ،ؼةلتيإ بةـ ؼةلتى
نةه ْةنةوتووةَ .اَؤلتا (ئةبو ووقة) ؼةيَيَت) :(119بةيعةت ؼاْى ئاففةتإ
بة ثيَػةَبةـ (ؼ.ػ) ضةْؽ ؼةاليةتيَهى ٖةية:
يةنةّ /لةـبةظؤبووْى نةلايةتى ئاففةت.
ؼووةّ /بةيعةت ؼاْى ئاففةتإ بة ثيَػةَبةـ يةلةـ ؼوو بٓةَا بووة:
يةنةَيإ بة ليفةتى ئةوةى نة ثيَػةَبةـ باْطعواقو ـاطةيةْةـى
ثةياَةنةية ،ؼووةَيإ بة ليفةتى ئةوةى ثيَىةواى َمويَُاْاْة .ئةوةً نة
َاْاى ؼووةّ ثىرتِالت ؼةناتةوة ،فةـَووؼةى ظواية نة ؼةفةـَويَت شٚال
ٜعصٓٝو يف َعسٚفز و فةـَووؼةى ثيَػةَبةـ (ؼ.ػ) يةلةـ طويَفِايةيَى ئةَري
نة ؼةفةـَويَت (إمنا ايطاع ١يف املعسٚف)) (120واتة طويَفِايةيَى ية ناـى ضانةؼا.
 -3ـاويَؿنفؼْى ثيَػةَبةـ بة (أّ لًُة) ٖةـوةى ثيَىرت بامسإ نفؼ.
 -4ـاقى بووْى ثيَػةَبةـ (ؼ.ػ) بة ئةمسائى نطى يةقيؽ نة ْويَٓةـايةتى
ئاففةتإ بهات ،ئةمساْ وتى "َٔ ْيَفؼـاوى نؤَةيَيَو ئاففةتى َمويَُامن و
)(118

ايبداٚ ١ٜايٓٗا ١ٜالبٔ نجري طَ .هتب ١املعازف ( ٚ )34/4 ، 168 /3اَتاع االمساع يًُكسٜص ٟط .داز االْصاز )246 ، 223 ، 131/1 ( 1981

ٚأضد ايػاب ١قَ ٞعسف ١ايصخاب ١ط .داز ايػعب (ٖٚ )317/7ب ١زؤٚف عصت  :سترضاوةى ث َيشوو ص 125
)(119
حتسٜس املسأ ٠يف عصس ايسضاي 425/2( ١ـ )426
)(120
زٚا ٙايبداز ٟـ َع ايتفح ـ ( َٚ ) 233/13طًِ ـ َع ايٓ ٟٚٛـ ( )15/6
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َٔ ضى بًَيَِ ئةواْيي وا ؼةيَئََ (121)"...ةبةلت يةَة ئةوةية نة ئاففةتيَو
ْويَٓةـايةتى نؤَةيَيَهى نفؼووة ،ئةَةً َاْاى وةـعيةتى ئةو
لةْؽيهاياْةية نة بةـطفى ية َافةناْيإ ؼةنةٕ يةبةـاَبةـ ثياواْى
َمويَُاْؽا.
 -5ـاويَؿنفؼْى ثيَػةَبةـ بة ؾٕ بةويَوةيةنى طىتى ،ية (ع ٕٛٝاألخباز)٣
ئيبٓو قوتةيبية ية قياؼةوة ؼةطيَ ِفيَتةوة ؼةيَيَت" :ذةَاؼى نوـِى قةيؽ ية
ٖيىاَةوةو ئةويي ية ذةلةْةوة ؼةطيَ ِفيَتةوة ؼةيَيَت :ثيَػةَبةـ تةْاْةت
ـاويَؿى بة ؾْاْيي نفؼووةو ـايةناْى ىلَ وةـؼةطفتٔ").(122
 -6بةٖةَإ ويَوة ية ؾيآْاَةى ظويةفاى ـاويؽئ ،عةبؽويفِةمحاْى نوـِى
عةوف ية نيَىةى عومسإ و عةييؽا ثفلى بة ٖةَوونةه نفؼووة تةْاْةت
ئاففةتاْى قةيفةً).(123

)(121
)(122
)(123

نٓص ايعُاٍ (  )411/16اذتدٜح ٚ 45157قاٍ  ( :زٚاٙ
ع ٕٛٝاألخباز ( )82/1
بؤ قياتف ئاوٓابووٕ بة فيكٗى ـاويَؿنفؼٕ بة ؾْإ ية لةـؼةَى ثيَػةَبةـ و ظةييفةناْى ـاويؽئ ؼا بطة ِـيَوة بؤ  :د .تٛفٝل

ايػا : ٟٚفك٘ ايػٛزٚ ٣االضتػاز ٠ط .داز ايٛفاٚ ، 1415 ٤د .ستُٛد بًتاجَ : ٞهاْ ١املسأ ٠يف ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ط .داز االعتصاّ ط.
داز ايطالّ ص َٚ 279ا بعدٖا

66

بؤضووْى ليَيةّ /ئةواْةى بة ـووْهفؼْةوة بةيَطة ؼةٖيَٓٓةوة

ئةَاْة ية جؤـى ـووْهفؼْةوةو بةيَطةناْياْؽا جياواقٕ ئةّ ويَوةية:
يةنةّ /ئينب و جةـيفى تةبةـى و ئينب و ذةقَى قاٖفى ؼةيَئَ" :جائيكة
ئاففةت لةـؤنايةتى ؼاؼطا وةـبطفيَت" ئةوةى ية بؤضووْةناْياْةوة
ؼةـؼةنةويَت ئةوةية نة ئةوإ بفِوايإ بةوة ْيية نة لةـؤنايةتى باآلى
(وةى ظةييفةى َمويَُاْإ يإ لةـؤنى ؼةويَةت) وةـبطفٕ.
ؼووةّ /ذةْةفيةنإ بفِوايإ واية جائيكة لةـؤنايةتى ؼاؼطا وةـبطفيَت،
ئةطةـ بة فةـَاْيَو يةاليةٕ ؼةلةآلتى باآلوة بؤى ؼةـضيَت ،بةآلّ ْاتواْيَت
ية َةلةيةى تاواْةنإ و ذؽوؼ ؼةلةآلت وةـبطفيَت.
ليَيةّ /قةفةـ و َاييهى بفِوايات بةوة ٖةية نة ية ؼاؼطاؼا ؼةلةآلت
وةـبطرييَت نةى وايةتيؽإ تيايؽا جائيكة.
ضواـةّ /نؤَةيَيَو ية قاْاياْى ٖاوضةـد يةواْةً ويَغ حمُؽ غةقاىل و
ؼنتؤـ يولف قةـقاوى يةو بفِوايةؼإ نة ئاففةت ؼةتواْيَت ٖةَوو ثؤلتة
باآلنإ وةـبطفيَت تةْٗا ئيُاَةتى طةوـة ْةبيَت ،ئةَةً يةناتيَهؽاية نة
ٖةَوو َةـجةناْى تيَؽابيَت يةـِووى وةـعيةوةو ئةَةً ؼةبيَتة ٖؤى
ناـيطةـى ظفاث يةلةـ ظيَكإ و وتى تف ،ئةَاْة ثىتيإ بةلتووة بة
ٖةَوو بةيَطةناْى ؼوو بؤضووْةنةى ثيَىوو ،وةآلَى ٖةَوو ئةوةى
ثيَىوويإ ؼاوةتةوة يةبةـاَبةـ فةـَووؼةى (ئ ٜفًح ق ).....ّٛؼةييَت تةْٗا
َةبةلت ييَى ئيُاَةتى طةوـةية.
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طفتوطؤ يةلةـ بةيَطةنإ:

ؼةنفيَت طفتوطؤ يةلةـ بةيَطةى ئةواْة بهةئ نة ـيَطة ْاؼةٕ ئاففةت ٖيض
ثؤلتيَهى لياليى وةـبطفيَت بةّ ويَوةيةى ظواـةوة.
)(124
يةنةّ /ظواى طةوـة نة ؼةفةـَويَت شَٚئًسِّجَاٍِ عًََ ِِٖٔٗٝدَزَجَْ١ز َاْاى
واْية نة بةٖيض ويَوةيةى ـيَطة ْةؼـيَت ئاففةت ـيَبةـايةتى وةـبطفيَت،
ضوْهة ية ئايةتةنةؼا تةآلم و طةـِاْةوة بةؼةلتى ظؤيةتى ،ضوْهة ئايةتةنة
ية لةـةتاؼا باه ية تةآلم و ثةويُإ بووْةوة ؼةنات و ؼةفةـَويَت
شَٚايُُِطًََّكَاتُ َٜتَسَبٖصَِٔ بٔأَِْفُطِٖٔٗٔ ثَالثَ َ١قُسَُٚ ٕ٤ٚال َٜخٌٔٗ يَُٖٗٔ إَِٔ َٜهِتَُُِٔ ََا خًََلَ ايًَُّ٘
فٔ ٞأَزِحَأَِٖٗٔ إِِٕ نُٖٔ ُٜؤَِٖٔٔ بٔايًَّ٘ٔ َٚايِ َِِّٛٝايِآخٔسِ َٚبُعُٛيَتُُٖٗٔ أَحَلٗ بٔسَدِّٖٖٔٔ فٔ ٞذَئوَ إِِٕ
أَزَادُٚا إِصِالحاّ َٚيَُٖٗٔ َٔجٌُِ ايَّرٔ ٟعًََ ِِٖٔٗٝبٔايَُِعِسُٚفٔ َٚئًسِّجَاٍِ عًََ ِِٖٔٗٝدَزَجََٚ ْ١ايًَُّ٘
عَصِٜصْ حَهِْٔٝز

)(125

يإ باه ية بةٖيَكى ؼةنات يةْاو ظيَكاْؽاو ٖةـ ظؤيىى

تةفمريى ؼةنات نة ؼةفةـَويَت شايسِّجَاٍُ قَٖٛاَُ َٕٛعًََ ٢ايِّٓطَا ٔ٤بَُٔا فَضٌَٖ ايًَُّ٘
بَعِضَُِِٗ عًََ ٢بَعِضٍ َٚبَُٔا أَِْفَكُٛا َِٔٔ أَََِٛائِِِٗ فَايصٖائخَاتُ قَأْتَاتْ حَافٔظَاتْ ئًِغَِٝبٔ
بَُٔا حَفٔظَ ايًَُّ٘ َٚايًَّاتٔ ٞتَدَافُُْ َٕٛػُٛشَُٖٖٔ فَعٔظَُٚ ُٖٖٔٛاِٖجُسُ ُٖٖٔٚفٔ ٞايَُِضَاجٔعِ
َٚاضِسِبُ ُٖٖٔٛفَإِِٕ أَطَعَِٓهُِِ فَال تَبِغُٛا عًََ ِِٖٔٗٝضَبٔٝالّ إِٕٖ ايًََّ٘ نَإَ عًَٔٓٝاّ نَبٔرياّز

)(126

يةـِووى بة ِـيَوةبفؼْى َاأل و لةـثةـوتى نفؼٕ ،نة َاأل ثيَويمتى ثيَيةتى
نة ثيَويمتة بة ِـيَوةبةـء لةـنفؼةيةنى ٖةبيَتٖ ،ةَوو ئةو ئايةتاْة باه
نفؼْة ية ظيَكإ و بة ِـيَوةبفؼٕ و ظةـجى بؤيإ ،ئةّ ئايةتة َةبةلت ييَى
ـيَطةثيَؽاْى تةواو ْية ،ضوْهة ٖةَوو ثياويَو تواْاى بةـِيَوةبفؼْى ٖةَوو
)(124
)(125
)(126

ضٛز ٠ايبكس َٔ ٠اآل228 ١ٜ
ضٛز ٠ايبكس / ٠اال228 ١ٜ
ضٛز ٠ايٓطا /٤اآل34 ١ٜ
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ئاففةتيَهى ْية ،ئةَةبةلت ْية يةّ ئايةتةؼا ،ثياويَهى بيَطاْة ؼةلةآلتى
بةلةـ ؾْيَهى بيَطاْةؼا ْية .ئةّ ـيَبةـايةتية بةّ ئةلًَة ؼةلت ثيَؽةنات
ئةوةية نة بة ِـيَوةبفؼْى َاأل بةؼةلتى ثياوة ،ضوْهة تواْاى ئةوةى ٖةيةء
ظةـجى بةؼةلتةٖ ،ةَإ ئايةت باه ية ؾْى ضانيي ؼةناتٖ ،ةـوةٖا ؾْى
لةـثيَطيهاـيي ..ية ٖةَاْهاتؽا ئةّ لةـؤنايةتية لةـؤنايةتى ظؤلةثاْؽٕ
و ؼيهتاتؤـى ْية ،بةيَهو لةـنفؼايةتى ـاويَؿ و ـةقاَةْؽية ،واتة
ثيَهةوةؾياْى ضانةناـية ،يةبةـئةوة يةناتيَهؽا نة ثياوةنة وهمت خبوات ية
بة ِـيَوةبفؼْى ئةّ ثؤلتةؼا ييَى وةـؼةطرييَتةوة.
يةبةـئةوة ئةّ ئايةتة تةْٗا بالهفؼْة ية بة ِـيَوةبةـيَتى ثياو ية ناـوباـى
َايَؽا ،يةّ ناتةوؽا تةآلم و طةـِاْةوة ٖةـؼووى بةؼةلتى ظؤيةتىٖ ،يَك ية
ئايةتةنةؼا َاْاى بة ِـيَوةبفؼْى َاأل ؼةطةيةْيَتٖ ،ؤناـى ٖاتٓة ظواـةوةى
ئايةتى شايسِّجَاٍُ قَٖٛاَُ َٕٛعًََ ٢ايِّٓطَا ٔ٤بَُٔا فَضٌَٖ ايًَُّ٘ ...ز بةيَطةية يةلةـ ئةّ
تايبةمتةْؽية) ،(127يةبةـئةوة عيربةت بة طىتاْؽْى وتةنةية ْةى
بةتايبةمتةْهفؼْى ٖؤناـةنةٖ ،ؤناـةنة يةالى قؤـيٓةى قاْايإ) ،(128بةآلّ
ئةواْةى نة ييَهؤيَيٓةوةيإ يةّ ئايةتة نفؼووة ؼةيئَ وتة طىتييةنإ
تايبةت ؼةنفئَ بة ْكيهيةٕ يةواْةً لياقى ؼةقةنة ،ية نتيَبى (حبس
احملٝط)ى قةـنةويؽا ٖاتووة (ويَغ تكى ايؽئ) ية ـاظةى (االملاّ) ؼةيَيَت
"ٖةْؽيَو ية قاْاياْى طةوـةى ئوٌوٍ يةو بفِوايةؼإ نة طىت تايبةت
ؼةنفئَ بة ْكيهى و ؼةبيَت (وتويَؿى ظةيَهى يةطةأل يةنرت ئةوة ْيىإ
ؼةؼات نة طىتييةنة ناـيطةـى ْاَيَٓيَت ئةويي بة ثىت بةلنت بة
)(127
)(128

بؤ ٖؤناـى ؼابةقيٓى ئةّ ئايةتة بطة ِـيَوة بؤ :تفطري ايساش)88/2 ( ٟ
ايتخصٚ ) 344/1 ( ٌٝغسح مجهع ادتٛاَع ( ٚ )413/1ايهٛنب املٓري ( )136/3
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ْكيهيةى نة يةْاو ؼةقةنةؼا ٖةية)") (129ئةَة لةـةـِاى ئةوةى ضةَهة
طىتييةنةى ئةّ بةٖيَكية يةْاو ظيَكاْؽا َاوةو طؤـِاْى بةلةـؼا ْةٖاتووة،
بةآلّ يةطةأل ئةوةوؽا ئةطةـ ثياويَو ؼةلتبةـؼاـى ئةّ َافة ببيَت ية َايَؽاو
تةْاْةت َافى تةآلقيي بؽاتة ظيَكاْةنةى ئةَة جائيكة بةـِاى قؤـيٓةى
)(130
قاْايإ.
ؼووةّ/ئايةتى شَٚقَسَِٕ فٔ ٞبُُٛٝتٔهُٖٔ ....ز) (131بةّ ويَوةية وةآلّ ؼةؼـيَتةوة:
أ -ئةّ ئايةتة ـوو ية ظيَكاْى ثيَػةَبةـ ؼةنات ،ضوْهة ئايةتةنة بةَىيَوةية
ؼةلت ثيَؽةنات شَٜا ْٔطَا َ٤ايٖٓبٔ ِّٞيَطِتُٖٔ نَأَحَدٕ ََٔٔ ايِّٓطَا ٔ٤إِِٕ اتٖكَِٝتُٖٔ فَال تَدِضَعَِٔ
طَُعَ ايَّرٔ ٟفٔ ٞقًَِبٔ٘ٔ ََسَضْ َٚقُ ًَِٔ قَِٛالّ ََعِسُٚفاّز) (132ئةّ ئايةتة تايبةتة
بٔايِكَ ٍِِٛفَِ َٝ
بة ؾْاْى ثيَػةَبةـ ،ضوْهة ئةوإ وةى ؾْاْى تف ْني ،ئايا ضؤٕ ئةّ ذونُة
بةطىتى ؼةنفيَت بؤ ٖةَوو ؾْاْى َمويَُاْإ؟ ئةَاْة ثيَطةيةنى طفْطيإ
ٖةية ،بةتايبةتى يةبةـئةوةى نة ؾْى ثيَػةَبةـ بووٕ ،ئةّ ئايةتةً يةؼواى
ـووؼاوى (ئيفو) ٖاتووة ،نة بةٖؤيةوة نؤَةيَطةى ئيمالَى توووى ٖةؾإ
بوو ،بؤَاوةى ضٌ ـؤؾيي ية جويَة نةوت ،يةبةـئةوة َةـجى قوـلى
وةـعى يةلةـيإ ؼاْفا ،يةاليةٕ ظواى طةوـةوة ئايةت ٖات لةـثىهى نفؼٕ
ئايا بةّ َةـجاْة ـاقى ؼةبٔ يإ تةآلم وةـؼةطفٕ ،بةآلّ ئةوإ ظواو
)(129
)(130

ايبخس احملٝط  ،طٚ .شاز ٠األٚقاف ايهٜٛت ١ٝايطبع ١ايجاْٖ1413 ١ٝـ ( )380/3
بؤ جائيك بووْى ـيَطةثيَؽاْى بطة ِـيَوة بؤ  :حاغ ١ٝابٔ عابدٚ )475/2 ( ٜٔايدضٛقَ ٞع ايػسح ايهبري ( َٚ )405/2ػين احملتاج (

ٚ )285/3نػاف ايكٓاع ( ٚ )254/5أحهاّ ايكسإٓ البٔ ايعسب)1505/3( ٞ
)(131
ضٛز ٠األحصاب  /اآل33١ٜ
)(132
ضٛز ٠األحصاب  /اآل32 ١ٜ
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ثيَػةَبةـةنةيإ ٖةيَبؿاـؼ ،يةبةـئةوة يةّ ناتةؼا ضةْؽ ئايةتيَو ٖات
نؤَةيَيَو تةوفيعاتى تايبةتى ؼاْا نة ثيَويمت بوو ثابةْؽبٔ ثيَوةى،
يةواْةً َاْةوة ية َايَؽا و ثاـالتٓى وةـةفى ثيَػةَبةـ.
بَ -ةبةلت ية (َٚقَسَِٕ) َاْاى ؼةـْةضووٕ ْاطةيةْيَت ،بةيَطةً بؤ ئةَة
ـؤيىتٓى ٖةْؽيَو ية ظيَكاْةناْى ثيَػةَبةـة بؤ ذةد و عةَفةو جيٗاؼ و
لةـؼاْى ظكّ و نةلوناـ.
ليَيةّ /بةٖيَكتفئ بةيَطةيإ ئةو فةـَووؼة بةْاوباْطةية نة ؼةفةـَويَت
(ئ ٜفًح ق ).... ّٛؼةنفيَت ئةّ فةـَووؼةية بةَىيَوةية طفتوطؤى يةلةـ
بهةئ:
 -1ئةو فةـَووؼةيةى نة باه ؼةنفيَت ،ية ـوؼاويَهى تايبةتيؽا وتفاوة
ئةويي ئةوةية نة نطى نيمفا ئيُجفاتؤـِى فاـه ؼةلةآلت بةؼةلتةوة
ؼةطفيَت ،فةـَووؼةنةى ثيَػةَبةـ (ؼ.ػ) ـالت ؼةـضوو ضوْهة يةؾيَف
لايةى ئةّ ؼةلةآلتةؼا بةظتةوةـ ْةبووٕ ،بةيَهو ئيُجفاتؤـيةتةنةيإ
وهمتى ظواـؼ و ٖةـةلى ٖيَٓا.
 -2ئةّ فةـَووؼةية بالة ية ئيُاَةتى طةوـةو بةـقتفئ ٖةـةَى ؼةلةآلتة،
ئةويي بة بةيَطةى ئةوةى ويَواقى طيَفِاْةوةنإ ية ٖةْؽيَهياْؽا ْةطؤـِة،
وةى ٖاتٓى فةـَووؼةنة بة ووةى (متًهِٗ) ئةَة ية ؼوو ـيوايةتؽا،
يةنيَهيإ (ال ٜفًح ق ّٛمتًهِٗ أَسأ)٠
اَسأ)٠
)(133
)(134

)(134

)(133

ؼووةَيإ (ئ ٜفًح ق ّٛمتًهِٗ

ئةَة لةـةـِاى ئةوةى نةية ؼوو ـيوايةتى تفؼا (ال ٜفًح قّٛ

زٚا ٙأمحد ( َٚ ) 43 /5طٓد ايػٗاب ( ) 51/2
زٚا ٙأمحد ( ) 51 /5

71

أضٓدٚا أَسِٖ إىل اَسأ)٠

)(135

وة ؼةلتةواؾةى (ئ ٜفًح ق ّٛأضٓدٚا أَسِٖ إىل

اَسأ)٠
 -3لياقى فةـَووؼةنة (قاْاياْى تويَؿةـ يةّ باـةوة ؼةيَئَ ؼةنفيَت ئةّ
طىتية بةتايبةتى بهفيَت) وتيَهى ـوْة نة ئةّ فةـَووؼةية ية ئيُاَةتى
طةوـةؼا وتفاوة .ئةويي بةٖؤى بةؼةلتةوةطفتٓى ؼةلةآلتى فاـه يةاليةٕ
بةـواْى نطى وريةوةيٗى نوـِى نيمفابوو ،ئاوهفاوة نة ثيَػةَبةـ بةٖؤى
ٖةيَويَمتيَهى توـِة ية ئالتياْؽا ئةَةى وتووة و ثاوإ ْكاوى ييَهفؼٕ،
ضوْهة يةناتيَهؽا نة ثيَػةَبةـ ْاَةيةنى بؤ نيمفا ْاـؼبوو ،بةآلّ
ؼـِاْؽبووى ية فةـَووؼةيةنى لةذيرى بوظاـيؽا ٖاتووة نة ثيَػةَبةـ ْكاى
)(137
ئةوةى ييَهفؼووٕ وةى ظواى طةوـة ؼةفةـَويَت شميصٓقٛا نٌ ممصمز
)(136

ثاوإ فةـَووى (ئةطةـ ئةّ نيمفاية يةْاوبطيَت نيمفاى تف ؼـولت
ْابيَتةوة)) (138يةبةـئةوة ئةّ فةـَووؼةية تايبةتة بة نيمفاو ئيُاَةتى
طىتى.
 -4ؼةلتةواؾةى (أَفِٖ) بالة ية طىتى ،يإ تةواو ،وة ئةَةً جيَبةجآ
ْابيَت تةْٗا ية واليةتى طةوـةؼا ْةبيَت ،ئةَة نؤنفؼْةوةى بةيَطةية و ئةَة
بةٖيَكتفة يةوةى يةنيإ الببةيت.

)(135
)(136
)(137
)(138

زٚا ٙأمحد ( )47/5
زٚا ٙأمحد ( َٚ )38/5طٓد أب ٞداٚد ايطٝايط ٞاذتدٜح 118
صخٝح ايبداز ، ٟنتاب املػاش ٟـ َع ايفتح ـ ( َٚ )126/8ا بعدٖا
لةـضاوةى ثيَىوو
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ضواـةّ /باْطةوةى (ئيحُاع) تةْٗا ية بابةتى ئيُاَةتى طةوـةؼا ـالتة،
بةآلّ ئةواْى تف جيَطةى بريوـِاى جياواقٕ ية ْيَوإ قاْاياْى نؤٕ و ْويَؽا.
ثيَٓحةّ /قيالى واليةت و بةـثفلياـيَتى يةلةـ تةآلم و ٖاولةـطريى
ناـيَهى ْةوياوة بؤ ئةّ بابةتة ئةويي يةبةـ:
 -1ية بابةتى تةآلقؽا ئةطةـ ثياو واق ية ئةّ بةـثفلياـيَتية بٗيَٓيَت و بيؽات
بة ؾْةنةى ،بةـِاى نؤى قاْايإ ؼـولتة ،بةآلّ ئةواْةى ـيَطة ؼةطفٕ ية
بةؼةلتةوةطفتٓى ـيَبةـايةتى يةاليةٕ ئاففةتةوة ْة ية لةـةتاو ْة يةناتى
ـالجاـؼْى ؾْيَو يةاليةٕ ثياويَهةوة بؤ ئةو ثؤلتة ـيَطة ْاؼةٕ.
 -2ئةو ؼةلةآلتةى نة ئاففةت ٖةيةتى بؤ بةووؼاْى ظؤى ،يإ غةيفى ظؤى،
ئةَة جيَطةى جياواقى و َىت و َ ِفيَهى طةوـةية ،بؤ ئةّ َةبةلتة
ذةْةفيةنإ ـيَطةياْؽاوة) ،(139بةآلّ نة ؼةيَيَني با ئةَة بهةيٓة قياه،
ْاطةيٓة ئةجناَيَو ٖةتا ٖةَووال ثابةْؽبٔ ثيَوةى.
وةوةّ /بةآلّ َةلةيةى بةـؾةوةْؽى (ٍَاحل) و ظفاثةناـى (َفالؽ) و ضد
ايرزا٥ع ،ؼةتواْني ضاـةلةـى بهةئ ية ـيَطةى قةوابتى وةـعى و البفؼْى
ئةو نؤتاْةى نة ـيَطفٕ ،ئةطةـ ؼةيَئَ ئةواْة بةيَطةى ذاوا ٖةيَٓةطفٕ،
ئةوةً ـاى نؤى قاْاياْى يةلةـ ْيية.
بةو طفتوطؤيةى نة ئةجنامماْؽا يةلةـ ئةّ بابةتة ئةوةَإ بؤ ـووٕ بوةوة
نة بةيَطةى ئةواْةى نة بة تةواوى ـيَطفبووٕ يةبةـؼةّ بةوؽاـى ليالي
ئاففةتإ و ثيَؽاْى بة ِـيَوةبةـايةتى و بةـثفلياـيَتى ثيَيإْ ،ةياْتواْى
)(139

بؤ قياتف واـةقابووٕ بطة ِـيَوة بؤ َ :بدأ ايسضا يف ايعكٛد ( َٚ ) 303/1صادز ٙاملعتُد٠
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بةيَطةيةنى وا خبةْةـِوو نة ببيَتة ٖؤى قةْاعةتهفؼٕ بة بةـاَبةـةنإ بؤ
ـالتى بؤضووْةناْيإ .ئةطةـ لةيفى بةيَطةناْيإ بهةئ ئةوةَإ بؤ ـووٕ
ؼةبيَتةوة بةيَطةناْيإ ٖةَوى بؤ ئةوةية نة بًَيَت ْابيَت ـيَطة بؽـيَت نة
ئاففةت ثؤلتى واليةتى طةوـة بةؼةلتةوة بطفٕ.
ؼةنفيَت طفتوطؤ يةلةـ بةيَطةى ئةواْةً بهةئ نة بة تةواوى ـيَطة ؼةؼةٕ،
ؼةتواْني بؤ ئةَاْيي بًَيَني نة ْةياْتواْيوة بةيَطةى تةواو باه بهةٕ بؤ
ـيَطةؼاْى تةواو ،بةيَهو بةيَطةناْيإ ظكَةت بةوة ؼةنات نة ثيَويمتة ـيَطة
بؽـيَت نة ئاففةت بةوؽاـى لياليى ٖةبيَت ،ئةطةـ بةيَطةناْيىيإ تةواو
بيَت ئةوا بةتايبةمتةْؽنفؼْى ئةو فةـَووؼةية نة ؼةفةـَويَت (ئ ٜفًح
ق )...ّٛضوْهة ئةّ فةـَووؼةية بؤ ـيَطفتٓة ية بةوؽاـى ئاففةتإ.
ٖةْؽيَو ناـؼاْةوة يةلةـ ٖةْؽيَو بؤضووٕ:
يةلةـ ـيَطفتٔ ية بةوؽاـى ليالى ئاففةتإ ضةْؽ بؤضوْيَو وتفاوة
يةواْةً:
يةنةّ /ئةطةـ ـيَطة بؽـيَت ئاففةت بةوؽاـى ليالى بهات ،ئةَة ؼةبيَتة
ٖؤى تيَهةأل بووْى ذةـاّ و ئةجناَؽاْى تاوإ.
بؤ ئةّ بؤضووْةً بةَىيَوةية وةآلّ ؼةؼـيَتةوة:
 -1ئةو نةلةى نة ـيَطة ؼةؼات بةّ ناـة ثيَويمتة ثابةْؽبيَت بة قةوابتى
وةـعى ،ئةطةـ ئةَة ْةبيَت ئةوا ْابيَت بةوؽاـى بهات.
ٖ -2يض ثةيوةْؽيةى يةْيَوإ ئةّ ؼوو وتةؼا ْيية.
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 -3ئةّ ذةـاّ بووْة ْابيَت تةْٗا ئاففةتإ بطفيَتةوة ،بةيَهو ثياواْيي
ؼةطفيَتةوة ،نة ثيَويمتة ئةواْيي ثابةْؽى ئةذهاَة وةـعيةنإ بٔ
بةتايبةتى يةناتى َاَةيَةنفؼْيإ يةطةأل ئاففةتاْؽا.
ؼووةّ /بةوؽاـى ليالى ثيَويمتى بة ئاقايةتى و جةـبةقةيى ٖةيةو
ئةَةً ية ئاففةتؽا ْية.
وةآلّ بؤ ئةَة ئةوةية نة بًَيَني ئةّ بؤضووْة ـالت ْية ،ضوْهة ئةّ
ذايَةتة ية ثياواْيىؽا ٖةيةو تايبةت ْية بة ئاففةت ،ئةطةـ لةـجنى َيَؿوو
بؽةئ ؼةبيٓني ضةْؽإ ؾْى ئاقا ٖةبووٕ نة قؤـيَو ية ثياوإ ْةياْتواْيوة
ٖاوويَوةيإ بٔ ،ضةْؽإ ٖاوةأل و تابعني ٖةبووٕ ية ئاففةت نة ظاوةْى ـاى
ئاقاياْةى ظؤيإ بووٕ يةبةـؼةّ ثيَػةَبةـى ظوؼاو ظةييفةناْى
ـاوؽيٓيىؽا ،ئاففةتيَو يةبةـؼةّ عوَةـؼا ـاوةلتاو ـيَطةى طفت ية
قياؼنفؼْى َاـةيى  -وةى بامسإ نفؼ ٖ -ةـوةٖا (ٌفية) ـةقاى ظواى ىلَ
بيَت ئاقاتف بوو ية (ذمإ) يةو ـووؼاوةى نة بامساْهفؼٖ ،ةـوةٖا ٖةيَويَمتى
(امساْ ) ظاوةٕ ؼوو ثىتئَ ية بةـاَبةـ (ذحاد) قؤـ ئاقاياْةتف بوو ية
ٖةيَويَمتى ثياوةنإ.
ليَيةّ /ئاففةت بة لفووت وا ؼـولت بووة نة لؤقى قايَة بةلةـ عةقأل و
ؼاْايى ؼاٖ ،ةْؽيَو ية ئايةتةناْى لوـةتى ئةذكاب باه يةوة ؼةنةٕ نة
ؾْاْى ثيَػةَبةـ (ؼ.ػ) قؤـتف ذةقيإ ية جواْيةناْى ؼْياو ظؤويةنإ بووة
ٖةـوةى ية ئايةتى 29ى لوـةتى ئةذكاب باه ؼةنفيَت .ئايةتى  4ية
لوـةتى (حتفيِ)يي بالى ْاـِةقايى ٖةْؽيَو ية ظيَكاْةناْى ؼةنفيَت
بةـاَبةـ بة ثيَػةَبةـى ظوا.
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ؼنتؤـ يولف قةـقاوى وةآلَى ئةّ طوَاْة ؼةؼاتةوةو ؼةيَيَت "ئةو نةلةى
ئةو ثفلياـة ؼةنات يةبريى ضووة نة يةناتيَهؽا نة ئةو ؾْاْة لةـثىو
نفإٖ ،ةَوويإ ظواو ثيَػةَبةـ و ـؤؾى ؼواييإ ٖةيَبؿاـؼ ،ئةو ؼواْةً نة
ية لوـةت (حتفيِ)ؼا بالهفإ ،ثةويُإ بوْةوةو طةـِاْةوة بؤالى ظوؼا،
يةاليةنى تفيىةوة ؼةبيَت ئةوة بكاْني نة تيَفِواْيٓيإ بؤ جواْى و
ظؤويةناْى ؾيإ وةى ٖةَوو ؾْيَو بةتايبةتى ؾْى لةـنفؼةنإ ،بةيَطة ْية
يةلةـ الواقى عةقًَيإ ،يإ وا ييَو بؽـيَتةوة نة ْاطوجنئَ بؤ برينفؼْةوة ية
ناـوباـى طىتى ،بةيَهو ئةّ ؼيؽةيإ ؼةبيَت وةى لفووتيَهى َفؤظ و ئاففةت
ييَو بؽـيَتةوة ،ناتيَهيي نة ئايةتةنة ٖاتة ظواـةوةو لةـثىو نفإ ية
ٖةيَبؿاـؼْى ثيَػةَبةـ يإ واق ييَٗيَٓإٖ ،ةوـةنة ـةويةوةو يةوةً ثةويُإ
بووْةوة".
يةاليةنى تفةوة ئايا ثياو بآ بةـيية يةّ ذايَةتة ،ضوْهة ؼةبيٓني ثياواْيي
بةٖةَاْىيَوة ـوو ية ؼْيا ؼةنةٕ و ئايةتيَو ؼاؼةبةقيَت و بةظةبةـ ؼيَٓةوةو
يةظةوى غةفًَةت ظةبةـيإ ؼةبيَتةوةو ية تاوإ و لةـثيَطيةناْيإ
ؼةطة ِـيَٓةوة.
قوـئإ ـوو ؼةناتة ٖاوةآلْى ثيَػةَبةـ و ؼةفةـَويَت شَٚإِذَا زَأَِٚا تٔجَازَ ّ٠أَِٚ
يَِٗٛاّ اِْفَضٗٛا إِيََِٗٝا َٚتَسَنُٛىَ قَأُ٥اّ قٌُِ ََا عِٔٓدَ ايًَّ٘ٔ خَِٝسْ ََٔٔ ايًَِّٗ َََٔٔٚ ِٛايتِّجَازَٔ٠
َٚايًَُّ٘ خَِٝسُ ايسٖاشِقٔنيَز).(140
ئايا يةؼواى وةـِى ئوذوؼ ظواى طةوـة ضةْؽ ئايةتيَهى ْةْاـؼة ظواـةوة نة
لكاى ضةْؽ ٖاوةيَيَو ؼةؼات (باورتئ ْةوةناْى َفؤظ) ،ئةويي بةٖؤى ئةو
لةـثيَطياْةى نة نفؼيإ و وويَٓةناْى ظؤيإ بةجآ ٖيَىت ية ثيَٓاو
)(140

ضٛز ٠ادتُع / ١اآل11 ١ٜ
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نؤَةيَيَو ؼةلتهةوتى ؼْيايى ،،ئايا ئةَاْة ٖةَوويإ ثياو ْةبووٕ؟ ظواى
طةوـة يةّ باـةيةوة ؼةفةـَويَت شَٚيَكَدِ صَدَقَهُُِ ايًَُّ٘ َٚعِدَ ُٙإِذِ تَخُطٗ َُِِْٗٛبٔإِذِْٔ٘ٔ
حَتٖ ٢إِذَا فَػًِٔتُِِ َٚتََٓاشَعِتُِِ فٔ ٞايِأََِسِ َٚعَصَِٝتُِِ َِٔٔ بَعِدٔ ََا أَزَانُِِ ََا تُخٔبَِٗٓٔ َٕٛهُِِ ََِٔ
ُٜسِٜدُ ايدَِْٗٝا ََِٓٔٚهُِِ ََِٔ ُٜسِٜدُ ايِآخٔسََ٠ز).(141
(ابٔ َمعوؼ) ؼةيَيَتٖ" :ةتا ئةّ ئايةتة ؼابةقى َٔ ْةَؽةقاْى نة نةلاْيَو
ٖةٕ يةْاو ئيَُةؼا بةْياقى ؼةلتهةوتى ؼْيائ".
ئايا ؼةنفيَت بةٖؤى الواقى ٖةيَويَمتى باورتئ ثياواْيَو ية ٖاوةآلٕ و قاأل
بووْى ذةقى ؼْيايى بةلةـ عةقًَياْؽا بًَيَني ثياوإ ْابيَت بةـثفلياـيَتى
طةوـة وةـبطفٕ؟
ية جةْطى بةؼـيىؽا قوـئإ ضةْؽ ٖةيَويَمتيَو باه ؼةنات ية ضةْؽ
باوةـِؼاـيَو ،يةثيَي وةـِةنةو يةؼواى وةـةنةً وةى ؼةفةـَويَت شنََُا
أَخِسَجَوَ زَبٗوَ َِٔٔ بَِٝتٔوَ بٔا ِيخَلِّ َٚإِٕٖ فَسِٜكاّ ََٔٔ ايُُِؤَِٔٓٔنيَ يَهَازُُِٖٜ َٕٛجَادٔيَُْٛوَ فٔٞ
ا ِيخَلِّ بَعِدَ ََا تَبَ َٖٔٝنَأََُْٖا ُٜطَاقُ َٕٛإِيَ ٢ا ِيَُِٛتٔ َِٜٓ َُِِٖٚظُسَُٚ َٕٚإِذِ َٜعٔدُنُُِ ايًَُّ٘ إِحِدَ٣
ايطَّأ٥فَتَ ِِٔٝأََْٖٗا يَهُِِ َٚتََٛدٗ َٕٚإَٖٔ غَِٝسَ ذَاتٔ ايػِٖٛنَ...... ٔ١ز

)(142

يةؼواى وةـِةنةً ؼةـباـةى ٖةيَويَمتيإ يةلةـ ؼيًةناْى جةْط قوـئإ
ؼةفةـَويَت شتُسِٜدُ َٕٚعَسَضَ ايدَِْٗٝا َٚايًَُّ٘ ُٜسِٜدُ ايِآخٔسََٚ َ٠ايًَُّ٘ عَصِٜصْ حَهٔ ِْٝيَِٛال
نٔتَابْ ََٔٔ ايًَّ٘ٔ ضَبَلَ يََُطٖهُِِ فَُٔٝا أَخَرِتُِِ عَرَابْ عَظِْٔٝز

)(143

يةَةوة ؼةتواْني

بًَيَني الواقى وتيَهة ية لفووتى َفؤظؽا ٖةية جا ئةَة ثياو بيَت يإ ؾٕ
جياواقيةنيإ ْيةو ية ؼوايىؽا ؼةبيَت ؼةـئةجناَةنإ لةيف بهةئ.
)(141
)(142
)(143

ضٛز ٠آٍ عُسإ  /اآل152 ١ٜ
ضٛز ٠ألْفاٍ /اآل7 - 5 ١ٜ
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ئايا بؤضى باه ية ـاويَؿنفؼٕ بة (أّ ضًُْ )١انفيَت نة ثيَػةَبةـى ظوا ثيَى
نفؼ ،ية ـؤؾى ذوؼةيبية ،نة بةٖؤى ئةَةوةوة ظيَفو بةـؾةوةْؽيةنى قؤـ
ؼةلتهةوت؟ ،يإ بؤضى بالى ئةو ئاففةتة ْانةٕ نة قوـئإ بة ئاففةتيَو
ْاوى ؼةبات نة طةيةنةى بة ؼاْايى و ؾيفى بة ِـيَوةضووٕ و ليالةتيَهى
ذةنيُاْةى ٖةبووةو ية ناتيَهى ثفِ قةيفاْاويؽا ـابةـابةتى نفؼووٕ و بةـةو
نةْاـى ـقطاـى بفؼووٕ ية ؼْياو ؼواـؤؾؼا؟ نة ئةويي واؾْى (لبأ)
بووة).(144
يةبةـئةوة ٖةَوو ؾْيَو باً ْية بؤ بةؼةلتةوةطفتٓى بةـثفلياـيَتى،
ٖةـوةى ٖةَوو ثياويَهيي باً ْية ،بةيَهو بؤ لةـنفؼايةتى و ـيَبةـايةتى
َةـد و ليفاتى ظؤى ٖةية ،بةآلّ بؤ ئاففةت ئةطةـ بيةويَت ئةو ئةـنة
بطفيَتة ئةلتؤ ضةْؽ َةـجيَهى تفيىى بؤ قياؼ ؼةبيَت.
ؼنتؤـ يولف قةـقاوى ؼةيَيَت "ٖةَوو ئاففةتيَو وياو ْية بؤ ْويَٓةـايةتى،
ضوْهة ئاففةت لةـقايَة بة ؼايهايةتى و ناـوباـى َاأل ،يةبةـئةوة باورت واية
ظؤى ْةظاتة وةـِى ظؤ ثاآلوتٔ و بةؼةلتةوةطفتٓى ئةّ بةـثفلياـيَتية
ئةطةـ واوى نفؼ ،ثيَويمتة يةلةـ ؾْإ و ثياوإ ـيَطةى ْةؼةٕ و بًَئَْ :ا،
َٓايَةناْت يةنةّ ئةـنى لةـواْى تؤٕ ،بةآلّ ئةطةـ ؾْيَو ظوا َٓؽايَى ثآ
ْةؼابوو ٖيَكو تواْا و قيفةنى ٖةبوو يإ ؾْيَو طةيىتبووة  50لاأل يإ ْكيو
بوو ييَىٖ ،ض ـيَطفيَهى يةواْة ية ـيَطاؼا ْةبوو ،نض و نوـِةناْى وويإ
نفؼبوو و ؾْيإ ٖيَٓابوو .ظؤيىى طةيىتبووة تةَةْى ئةقَووٕ و
ثيَطةيىنت ،وة ئةوةْؽةى نات ٖةبوو نة ٖؤى تةـظإ بهات بؤ ئةو ناـة ،يةّ
ناتةؼا ٖيض ـيَطفيَو ْية نة ظؤى بجايَيَويَت بؤ ئةجنووَةْى ْويَٓةـإ،
)(144
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ئةطةـ َةـجةناْى تفى تيابوو ،نة ثيَويمتة ية ٖةـ ثايَيَوـاويَهى تفؼا
)(145
ٖةبيَت ،ؾٕ بيَت يإ ثياو؟"
يةاليةنى تفةوة ية ئيَمتاؼا ئةجناَؽاْى ناـى ليالى ـالت و لةـنةوتوو
ئةوةية نة ثىت بة ؼاَةقـاوة ببةلتآ و ـاى نؤَةٍَ وةـبطفآ و لةـؤى
(ثياو بيَت يإ ئاففةت) يإ وةقيف ْابيَت تاى اليةْة بفِياـ بؽات ،بةيَهو بة
بةوؽاـى ذيكبى و ثةـيةَإ و ـاويَؿناـةنإ ؼةبيَت.
ئةوةى نة َٔ ؼةَةويَت ثىتطريى بهةّ ئةوةية نة ية بٓطيٓةؼا ؼةبيَت ئةّ
ناـاْة بؤ تةواوناـى بيَت ،ئةويي ية ـيَطةى ؼابةوهفؼْى ـؤيَةنإ ية ْيَوإ
ثياو و ئاففةتؽا ،بةبآ ئةوةى باه يةوة بهةئ نة ـؤيَى يةنيَهيإ طفْطى
نةَرت بيَت ية ـؤيَى ئةوى تفيإَ .اْةوةى نؤَةيَطةى َفؤيى ثابةْؽة بةوةى
نة ئاففةت بةـثفلياـيَتى لو ثفِى و َٓؽاأل بووٕ و لةـثةـوتى ظيَكاْى
ية ئةلتؤؼاية ،ئةَةً طةوـةتفئ ـؤيَة بؤ ؼْياو ؼواـؤؾ ،ئةَة ـؤيَى
ثةـوةـؼةنفؼْى ثياو و ؼـولتهفؼْى ْةوةى ْويَية و ْابيَت ئةّ ـؤيَة يةناـ
خبفيَت و ـيَكى ٖيض وتيَهى تفى بةلةـؼا بؽـيَت و بة لوى لةيف بهفيَت،
يةّ ـيَطةيةوة ئيَُة ؼةتواْني ظؤوبةظتى ؼْياو ؼواـؤؾ بةؼةلت بٗيَٓني،
ئيَُةى َمويَُإ بةٖؤى ؼةلتطفتُٓإ بة ظيَكاْةوة ،بوةتة ٖؤى ئةوةى
عاقًَُةْؽاْى ـؤؾئاواو ـؤٖةآلت ظؤقطةَإ ثآ خبواقٕ .بؤ منووْة (طؤـبا
تىؤف) ثاً ئةوةى بة ؼـيَؿى باه يةوطؤـِاْهاـياْة ؼةنات نة بةلةـ
ئاففةتؽا ٖاتووة ية يةنيَتى لؤظيةتى نؤٕ ؼةيَيَت" :ثيَويمتة ئاففةت
بطة ِـيَتةوة بؤ ثةياَى ؾْاْةى ظؤى" ئةويي بؤ بةؼةلتٗيَٓاْى (نةويَهى
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ظيَكاْى باً) ية ثيَٓاو ْةٖيَىتٓى طففتى ـةووتى َٓؽاأل و الؼإ و
ـيَطةطفتٔ ية ٖةـةلٗيَٓاْى ثةيوةْؽية ظيَكاْيةنإ).(146
بةآلّ يةطةأل ثاـيَكطاـى نفؼٕ ية ئةو ـؤيَة طةوـةيةى ئاففةتَ ،افى ئةوةوى
ٖةية نة بةوؽاـى ليالى بهات و ثؤلتى لةـنفؼايةتى (بيَحطة ية
ئيُاَةتى طةوـة) وةـبطفيَت ئةطةـ ئةّ َةـجاْةى تيَؽا بيَت-:
 -1ؼـولتهفؼْى نةً و ٖةوايةنى يةباـ ية ـِووى وةـعيةوة ٖةتا ؼوـبيَت
ية ؼياـؼةى ظفاث و لةـثيَطى وةـعى ية َاْةوة بة تةْٗا يةطةأل ْاَةذفةّ
و لةيفنفؼْى وتى تف.
 -2ثابةْؽبووْى ئاففةت نة ؼةيةويَت ـيَبةـايةتى وةـبطفيَت بة قةوابيتى
وةـعى و ـةووت و بةٖا ئيمالَيةنإ ية جٌ و بةـط و وتى تف..
ْ -3ابيَت بةوؽاـى ليالى و بةؼةلتةوةطفتٓى بةـثفلياـيَتى يةلةـ ذمابى
ظيَكإ و َٓؽايَةناْى بيَت ،يإ بة ؼيؽيَهى تف ؼةتواْني بًَيَني طةوـةتفئ
بةـثفلياـيَتى ية ئةلتؤى ؾْؽاية ثيىةلاقى ْةوةنإ و ثةـوةـؼةى ثياوا و
ثايَةواْةناْة ،يةاليةنى تفةوة ـةظماْؽْى نةويَهى ئاـاّ و ٖيَُٓة بؤ
َيَفؼةنةى و ظؤىو ظيَكاْةنةى ،بةآلّ ئةطةـ بةوؽاـى نفؼْى
ثيَطةواْةبيَت يةطةأل ئةّ ـؤيَة طفْطةى ئةوا ئةوناتة ية ـواْطةى َٓةوة
ْابيَت بةوؽاـى بهات.
بةّ بةيَطة وةـعياْة ية ـواْطةى َٓةوة ئاففةت ؼةتواْيَت بةوؽاـى ليالى
بهات و ثؤلتى لةـنفؼايةتى طوجناو يةطةأل لفووت و ثيَهٗاتةى ظؤى
وةـبطفيَتٖ ،ةْؽيَو ثؤلتى بواـى ثةـوةـؼةو فيَفنفؼٕ ٖةية بؤ ئاففةتإ
طوجناو تفة ية ثياوإ يإ ثؤلتى ؼاؼطا نة تايبةتة بة ضاـةلةـى نيَىة و
)(146
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ْانؤنى ئةوةى نة ثةيوةْؽى بة ئاففةتو ظيَكاْةوة ٖةية بؤ ئاففةتإ طوجناو
تفة.
لةـةـِاى ئةواْةى ثيَىوو ،ئاففةت بؤى ٖةية بةوؽاـى ليالى ٖةبيَت،
ئةويي بةو َةـجاْةى نة ثيَىرت بامسإ نفؼ و بةّ ويَوةيةى ظواـةوة:
َ -1افى ؼةْطؽاْى ٖةية ية ٖةيَبؿاـؼْة لياليةنإ و ٖاوويَوةيإ ،ضوْهة
ئةَة ية بةْؽى وايةتيؽاْةو بةـِاى نؤَةيَى قاْاياْيي ئةَة َافيَهى
لفووتيية بؤ ئاففةت ،بةيَهو ئةَة ية بةْؽى ٖاوناـية يةلةـ ضانة ،بؤ
طةياْؽْى نةليَهى وياوة بة ؼةلةآلت ،يإ ثةـيةَإ ،يإ ٖةـ ئةجنوَةْيَهى
تف ،يإ ئةَة ية بةْؽى ـالجاـؼٕ (تونيٌ)ة نة جائيكة ئاففةتيَو ؼياـى
بهفيَت بؤ ئةوةى وةى نةليَو بٓيَفؼـيَت بؤ ثةـيةَإ نة بة ئةـنيَهى
ؼياـيهفاو ٖةيَبمتيَت وةى (ذمبة) بؤ فةـَإ بة ضانة و ـيَطفتٔ ية
ظفاثةو وتى تف.
َ -2افى ظؤثاآلوتٓى ٖةية بؤ ئةْؽاَى ثةـيةَإ بؤئةوةى ببآ بة ئةْؽاّ
تيايؽا ،ضوْهة قؤـيٓةى ناـى ثةـيةَإ بفيتيية ية يالاؼاْإ( ،ية
نؤَةيَطةى ئيمالَيؽا ْابيَت ؼؾ بيت بة ضةلجاوةناْى وةـيعةت) ،ئةَةً
ؼةضيَتة بةْؽى (اجتٗاؼ) نة ثياوإ و ؾْإ بةـِاى نؤى قاْايإ بؤيإ ٖةية
بةوؽاـى تيَؽا بهةٕ ،بؤ منووْة عائيىة طةيىتة ئالتيَو يةـِووى قاْياـى بة
لوْٓةت و فيك٘ نة ثيَي قؤـ ية طةوـة ٖاوةآلْى ؼابوةوة).(147
يإ ناـيَهى تفى ثةـيةَإ بفيتيية ية ضاوؼيَفىء ييَجيَطيٓةوة ية ـيَطةى
باْطهفؼْةوة ،ئةَةً ية بةْؽى (ذمبة) و فةـَإ بة ضانة و ـيَطفتٔ ية
ظفاثةية ،ئةّ ئةـنةً ٖةـيةى ية ؾٕ و ثياو بة يةنماْى بةوؽاـٕ تيَيؽا.
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 -3بةوؽاـى ية ظؤثيىاْؽاْة ليالييةناْؽا و َاْطفتٔ و ٖةـ ـيَطةيةنى
تفى َةؼةْى بة ٖةَوو ٖؤناـة ـيَطة ثيَؽـاوةنإ بؤ بةؼيٗيَٓاْى بةـؾةوةْؽى
ضني و تويَؿة جؤـبةجؤـةنإ ،يإ بؤئةوةى ؼةلةآلتؽاـيَهى لتةَهاـ
الببةيت و ْةٖيًََيَت ظفاثةى قياتف بهات.
 -4بةوؽاـى ية ؼةقطاناْى ثؤيين و ئالايىى طىتى نة تايبةتٔ بة ئاففةت،
يإ قيٓؽاْةنإ ،يإ ثىهٓني و وتى تف يإ ية ناـوباـى ناـطيَفِى نة
ؼةطوجنيَت يةطةأل لفووت و ثيَهٗاتةى ئاففةت بةو لآ َةـجةى ثيَىوو نة
بامسإ نفؼ.
 -5بةوؽاـيهفؼٕ ية جيٗاؼى بةـطفى بةـِاى نؤى قاْايإ ،واتة ية ناتى
ؼاطرينفإ و وآلتى َمويَُاْإ يةاليةٕ بآ باوةـِاْةوة وةى نوونت و ؼةـنفؼٕ
و ٖاوويَوةناْى ،يةّ ناتةؼا جائيكة بةوؽاـى جيٗاؼ بهات بةويَوةيةى نة
يةطةأل لفووتى ظؤيؽا بطوجنيَتٌ( ،فية) ؼايهى َمويَُاْإ بةوؽاـى ية
جيٗاؼؼا نفؼووةو ية وةـِى ظةْؽةم ؼا جويةنةيةنى نووتووة)ٖ .(148ةـوةى
ئاففةتإ بةوؽاـيإ ية جيٗاؼؼا نفؼووة بة تةؼاوى و ضاـةلةـى ْةظؤً و
ْاوٖيَٓإ و وتى تف ..تةْاْةت ئيُاَى بوظاـى بةْؽيَهى تايبةتهفؼووة بة
(بةْؽى جةْطى ئاففةتإ و وةـِةناْيإ) نة تيايؽا ضةْؽ فةـَووؼةيةنى
ؼةٖيَٓيَتةوة ،يةواْةً :ثيَػةَبةـى ظوا بةوؽاـى وةـِى بة (اّ لةييِ و
نؤَةيَيَو ية ؾْاْى ئةْماـ) ؼةنفؼ ،يةناتى وةـِيىؽا ضاـةلةـى
بفيٓؽاـةناْيإ ؼةنفؼو و ئاويإ ؼةٖيَٓا) (149ية لةذيرةنةيؽا ثيَٓخ بةْؽى
تف باه ؼةنات ية جيٗاؼى ؾْإ و وةـِى ئاففةتإ ية ؼةـيا ،ضاـةلةـى
)(148
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بفيٓؽاـةنإ ية وةـِؼا ،وة ؼوـظمتٓةوةى بفيٓؽاـةنإ يةاليةٕ ؾْاْةوة
يةناتى وةـِؼا).(150
ئيُاَى َولًيِ ؼةطيَ ِفيَتةوة (اّ لًيِ ية وةـِى ذوْةئ ؼا ظةجنةـيَهى
يةطةأل ظؤيؽا ٖةيَطفتبوو ،ثيَػةَبةـى ظوا ييَى ثفلى ئةّ ظةجنةـة ضية؟
ية وةآلَؽا وتى بؤية ٖةيَِ طفتووة ئةطةـ ٖةـ َووفيهيَو ييَِ ْكيو بيَتةوة
وـطى ٖةيَؽةؼـِّ ،ثيَػةَبةـى ظوا بة بيمتٓى ئةّ وةآلَة ثيَهةْى)) .(151واتة
َاْاى واية ـاقية ثيَى و ٖاْيؽا يةلةـ ناـةنةى.
بوظاـى ؼةطيَ ِفيَتةوة نة عائيىة و اّ لًيِ) (152يةيةنيَو ية جةْطةناْؽا نة
وهمت ـوى ية َمويَُاْإ نفؼبوو ،ظؤيإ ٖةيَهفؼبوو ،بة نؤيَةثىت
جةوةْةى ئاويإ ؼةطوالتةوةو ئاويإ ؼةٖيَٓا بؤ بفيٓؽاـةنإ و ؼةياْهفؼة
ؼةَإ و ثاوإ ؼةطةـِاْةوة.
َ -6افى بةوؽاـى ية ثيَهٗيَٓاْى يةنيَتى و لةْؽيها ئاففةتيةنإ و ٖةَوو
ؼاَةقـاوةناْى نؤَةيَطةى َةؼةْى ،بةيَهو ئاففةت ية ٖةْؽيَو يةّ
ـيَهعفاواْةؼا وايةٕ تفة.
ئاففةتى َمويَُإ لةـةـِاى ئةوةى نة ـؤيَى طةوـةى بيٓيوة ية بواـة
لفووتيةنةى ظؤيؽا ية ثةـوةـؼةو بةـٖةَٗيَٓاْى ْةوةى ْوآ و ثةـوةـؼةى
ثياواْؽا ـؤيَى ٖةبوة ية ؼابيٓهفؼْى ئاـاَى ظيَكإ و ظؤوبةظتى بؤى،
يةٖةَاْهاتؽا ـؤيَيَهى واـلتإ و قاْمتى طةوـةى ٖةبووة ية بٓياتٓاْى
قوتاخباْة و قاْهؤو ْةظؤوعاْةناْؽا بة ظكَةتى طةوـة تياياْؽاٖ .ةـوةٖا
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ـؤيَى ٖةبووة ية جيٗاؼ و ؾياْى نؤَةآليةتى و فةـَاْهفؼٕ بة ضانة و
ـيَطفتٔ ية ظفاثة و بةوؽاـى ية ٖةَوو ئةو ناـاْةى نة ظكَةت بة
نؤَةيَطة ؼةنةٕ).(153
َاَؤلتا (أبو وكة) ية ئةو تويَؿيٓةوة تايبةتيةى نة نفؼوويةتى يةلةـ
فةـَووؼة لةذيرةنإ نة تايبةتٔ بة ـقطاـنفؼْى ئاففةت ،بةْؽيَهى
تايبةتى ؼاْاوة بؤ بةوؽاـى ليالى ئاففةت ية ضاالنى ليالى ية لةـؼةَى
ؼابةقيٓى قوـئاْؽا ،بالى ية ـؤيَى ئاففةت نفؼووة يةلةـ ناـيطةـيإ ية
ضةلجاْؽٕ و بةٖيَكنفؼْى ؼيَى ثيَػةَبةـ (ؼ.ػ) يةلةـ ثةياَةنةى ،ضوْهة
ئةوإ يةنةّ نةه بووٕ نة بفِوايإ بةّ ثةياَة ْويَية ٖيَٓا ،ئاففةت ثيَي
َيَفؼو باوى و بفاو نةلةناْى تفى نةوت ،قؤـ بةٖيَك و ئاـاّ و ظؤـِاطف
بةـاَبةـ لتةّ و ضةولاْةوةى َووفيهةنإ وةلتاٖ ،ةـوةى ثياوإ
ْيىتُاْى بةجيَٗيَىت و نؤضى نفؼ بؤ ذةبةوة و ثاواْيي بؤ واـى
َةؼيٓة ،ئةـى و بةـثفلياـيَتى باْطةواقى وةـطفت و ظةيَو طويَى بؤ
ؼةطفت و بةٖؤى ئةوةوة ظةيَو ؼةٖاتٓة ْاو ئيمالّ و باوةـِيإ ؼةٖيَٓا،
ٖةـوةى ثياوإ بةيعةتيإ بة ظةييفةى َمويَُاْإ ؼةؼا يةلةـ طويَفِايةيَى و
فةـَاْبةـؼاـى ية ضانةؼا .وةى ثياوإ بةوؽاـى جيٗاؼو بةـطفيإ ية
ئيمالّ ؼةنفؼ).(154
بةآلّ ئةوةى قؤـ طفْطة ئاطاَإ ييَى بيَت :ئاففةتى َمويَُإ ية لةـؼةَى
ثيَػةَبةـى ظواؼا (ؼ.ػ) بةؼةّ ٖةـ باْطةواقيَهى ثيَػةَبةـةوة ؼةضوو ،بؤ
)(153

بؤ قياتف ئاوٓابووٕ بطةـِيَوة بؤ  :عبداذتً ِٝأ ٚغك٘  :حتسٜساملسأ ٠يف عصس ايسضاي ، ١دزاض ١جاَع ١يٓصٛص ايكسإٓ ايهسٚ ِٜصخٝح

ايبدازَٚ ٟطًِ  ،ط .داز ايكًِ ايهٜٛت ( 171/2ـ )338
)(154
لةـضاوةى ثيَىوو (  413/2ـ )429
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جيٗاؼ بواية يإ بؤ ٖةـ وتيَهى تف .ئةوة (اّ ضًُ )١بوو طويَى بؤ وتاـةناْى
ثيَػةَبةـ طفت ية ـؤؾى ٖيَفوهفؼٕ بؤلةـ بةْوقوـةيكةو بةؼةّ
باْطةواقةنةوة ضوو و بةوؽاـى نفؼ).(155
ية ـووؼاويَهى تفيىؽا ناتيَو طويَى ييَبوو ثيَػةَبةـى ظوا وتى (أيٗا ايٓاه)
ضوْهة ئةو قؿى واْةنفؼبوو وتى ييَِ ؼوـنةوةـةوة .ئةويي وتى :باْط ية
ٖةـؼوو ـةطةقى ؾٕ و ثياو ؼةنات و تةْٗا ثياوى باْط ْةنفؼووة ،ضوْهى
َٓيي بةويَهِ ية ظةيَو) ..(156واتة ئاففةت بةويَهة ية ظةيَو و ئةوةى
بةلةـ ظةيَهؽا جيَبةجآ بهفيَت بةلةـ ئةويىؽا جيَبةجآ ؼةنفيَت.
ٖةـوةٖا فاتيُةى نطى قةين ٖةَإ وتى نفؼ يةناتيَهؽا نة طويَى ية
باْطةواقى ثيَػةَبةـى ظوا بوو نة وتى (ايصال ٠جاَع )١ئةويي بةؼةّ
باْطةواقةنةوة ضوو تا بكاْيَت ؼاواى ضيإ ىلَ ؼةنات).(157
وةى ية ثيَىةوة بامساْهفؼ ثيَػةَبةـى ظوا ـاويَؿى بة (اّ ضًُ )١نفؼووةو
ـاويَؿةنةوى وةـطفتووة و بة باورتئ ـاويَؿيىى يةقةيَةّ ؼاوة).(158
ٖةـوةٖا ية جةْطى ذوْةيٓيىؽا ثيَػةَبةـ ـاويَؿى بة (اّ لًيِ)
نفؼووة) .(159وة (ذةفمة) ـاويَؿى بة بفانةى (عبؽاهلل) نفؼووة يةو ـؤؾةؼا نة

)(155
)(156
)(157
)(158
)(159

صخٝح ايبداز ٟـ َع ايفتح ـ ( ٚ )441/7صخٝح َطًِ ـ َع ايٓ ٟٚٛـ ()144/7
َطًِ  ،نتاب ايفطاَ )67/7 ( ٌ٥ع غسح ايٟٓٚٛ
صخٝح َطًِ ـ َع ايٓ ٟٚٛـ ( )203/8
صخٝح ايبداز ٟـ َع ايفتح ـ ( )257/6نتاب ايػسٚط
َطًِ ـ َع ايٓ ٟٚٛـ ( )196/5
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ٖيَفويإ نفؼة لةـ عوَةـ) .(160ـؤؾى ؼاوةـى ية ْيَوإ عةىل و َوعاويةؼا،
نة ؼاواى ييَهفؼ ثةيوةْؽى بهات).(161
ٖةـوةٖا ـؤيَى ئةمساى نطى ئةبوبةنف ية ؼاْاْى نوـِةنةى (عبؽاهلل)ى نوـِى
قوبيَف ،وة ٖةيَويَمتى ئاقاياْةى يةبةـؼةّ لتةَهاـيَهى وةى ذةجاد ،وتى:
ثيَػةَبةـى ظوا ثيَى وتني ية (لةقيف) ثياويَهى ؼـؤقٕ و ويَفاْهةـ ٖةية،
ؼـؤقْةنة ئةوة بيٓيُإ بةآلّ ويَفاْهةـةنة واى بؤ ؼةضِ تةْٗا ئةّ ثياوة
بيَت ،يةناتيَهؽا نة ذةجاد طويَى يةّ قماْةبوو بؤى ٖةلتا)ْ .(162ةيتواْى
بةـثةـضى بؽاتةوة لةـةـِاى ئةو لتةَهاـى و تفلٓانيةً نة ٖةيبوو).(163
ية نؤتاييؽا ضريؤنى واؾْى (لبأ) نة قوـئإ بالى ؼةنات ية بةْؽى
ثياٖةيَؽإ و ثىتيوإ و ؼاْايى و ففاواْى عةقأل و ـاويَؿء ٖيَكو جةـبةقةيى
باورتئ بةيَطةية نة ئاففةت ْابيَت ـيَطفى ىلَ بهفيَت ية بةوؽاـى ليالى
ئةطةـ ئةو لآ َةـجةى تيابوو نة بامساْهفؼ.
ظواى طةوـة ؼاْاتفة بةـِالتيةنإ
ٚآخس دعٛاْا إٔ اذتُد هلل زبّ ايعاملني ٚصً ٢اهلل عً ٢ضٝدْا ستُد ٚعً ٢آي٘
ٚصخب٘ أمجعني

)(160
)(161
)(162
)(163

َطًِ ـ َع ايٓ ٟٚٛـ
َطًِ ـ َع ايٓ ٟٚٛـ ( )5/6
ايبداز ٟـ َع ايفتح ـ ( ) 406/8
أب ٛغك٘  :لةـضاوةى ثيَىوو ( )436/2
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