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َوَما َكاَن اِلُمِؤِمُنوَن ِلَينِفُسوا َكافَّّة ]

ُهِم َطاِئَفْة َنَفَس ِمِن ُكلِّ ِفِسَقٍة ِمن َفَلِواَل

ِإَذا  َمُهِم ِفي الدِّيِن َوِلُينِرُزوا َقِوِلَيَتَفقَُّهوا 

 . 211التوبة :   [َزَجُعوا ِإَلِيِهِم َلَعلَُّهِم َيِحَرُزوَن
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 (7... )............................................... يبـرٕث التعازض ٔالتصاذ

 تعارض األدلة الشرعٔة ّتساحه األحكاو
 

 

ِــن أعمــٜ خفٜ ـصــٕلٗٛ اىــا ٥ٖــىبرث وــَ وّىــاب البرــٕث ا٧ـِــرا الــ
ــ ــي ٔالــ ـــالعمــ ــٕا ت التــ ــٛ ىعسفٛ ، لٕعــ ــاً ٔيف  إْ يف عىمٗــ ــتٍباح ا٥ذوــ  ضــ

ىبرث ـالـ  تــىٗٗص طموني يف ـى ـت٦  الـ  إرريٚ عـَ بـا َ الفهٗـْ عمـٜ     ـشالٛ الـ إ
ــصاُ إصــٕل٘ : ا٧ ـــىػّٕزذ عمــٜ وٗ ـــىٗٗصيف  ال ــ ت ىبرث ا٥صــٕل٘ : ٔعــٕ  ـال

ٝ عٗـــاع ٔعٕعّــا يف اــ    أٔالػــسع٘ ،   الــــرويٌتٗحتــْ يف  سٖــت اضــتٍباح    
الػسع٘  الـرويعمٜ  الـرحٛفاُ ٌتٗحٛ وباذث التعازض وعسفٛ  -ضتٍباح اإل

 ِٔ٘ تهع يف ا ٝ عٗاع ا٥ضتٍباح .  -خٗريّاـت أٔتعٍّٗٗا  -بعد تػخٗضّا 
رريٚ عـَ  ـشالـٛ الـ  إىبرث ا٥صٕل٘ : ـال تـىٗٗصيف  الـىختازىٗصاُ لـٔعمٜ ا

تلــٛ ٛ وباذــث تعــازض ا٧فــاُ ٌتٗحــ - الـــرويذتىــاه إبــا َ الفهٗــْ يف وهــاً 
ٔالـدتت عـَ بـا َ الفهٗـْ وـَ ذٗـث        رريٚـ باز تٍفع يف شٔاه ال ت٦  ا٧إٔ
ٛ   -، ذٗـث ٖتبـده الـدتت     الـرويذتىاه إ الـٗهني التعبـدٙ    إىل - بفعـن الٍتٗحـ
 ىعازعْ .ـىعاته لـال أٔىطتٍتخ وَ الدلٗن الساجس ـالػسع٘ ال الـرويب

ٕٓ ـىعسيف ٔالعىــت الفوــسٙ أعضــآ يف ع الــز العمىــ٘ ٔالتٕٓضــٔعــد بمــت الت ــ
ٌفتاا باب اإلجتّات فّٗا ٔتٕازت ا٧فواز ب اٛ إ( ِن بٗت الٍيب  )ودزضٛ أ

ــن   اٌ٘ ٔالعغــد الٕلــٕٙ وــَ  وضــرٕبٛ بالتطــدٖد السٓبــ  ،عمّٗــا جــ٦ّٗ بعــد جٗ
 ( .عحن اهلل فسجْ الػسٖفصاذب ا٧وس )
ــرا الـــ  ــْ ـِٔـ ـــىػّٕزىبرث عٍٕاٌـ ــٕه   الـ ــب ا٥صـ ــٕيف اتـ ــاته  ِـ )التعـ

ىصاٖا ـيف الـ  الــىتعازعني ٔالداجٗس( ، ٔوساتِي وَ التعاته تطأٙ الـدلٗمني  
ــ   أٔىسجرٛ ـالـــ ــَ تـتوـــاف٤ ا٥تلـــٛ الـ   ُٔ وـــسجس ، ٔالداجـــٗس ىتعازعٛ وـ
 ىاهـٖسات وٍْ اغت -ىضدزـمجع تسجٗس عمٜ  ٦  الهٗاع يف مجع ال ِٕٔ -

 ىتعازعٛ عمٜ وصٖٛ وسجرٛ تُٔ غريٓ .ـا٥تلٛ ال أٔاذد الدلٗمني 
 فالساجس َـالـىتعازعٗٔذٗث اُ التعاته ٔالدجٗس ذالٛ ٥ذهٛ لمدلٗمني 
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ضـاع  أُ التعـازض  تلـٛ ، ٧ رث بتعازض ا٧ىبـىتٕاعع عٌٍٕٛ الـيف الٍظس ال 
خازد ، اىــا ٖــسجس عٍــدٌا  ـهّا يف الــرٓهـالتعــاته ٔالدجــٗس ، ِٔــٕ وٍ مــت تــ 

خضٕصّا ـوـ  بـاز(  تُٔ )تعازض ا٧،ازض ا٥تلٛ(عىٕوّا العٍٕاُ )تع إ ٦ق
ّٜ أاً علا ذإ ٔ تعـازض ا٧ الــخاظ :  وـَ   ٔضع وعٍـ  ت٦فّـا ، ٔاُ اـاُ   إ بـاز 

 .  الـىختازيف البرث العاً ٔالعٍٕاُ  خاظ اِي ٔاٌفع واـِرا العٍٕاُ ال
زجرٗتْ وَ العٍٕاُ الهدٖي ٌاغ٠ٛ أٔ الـىختازُ افغمٗٛ العٍٕاُ أ َٔعد تبٗٓ

ٕه التعـاته ٔالدجـٗس   رضـىٍ مت لـ ـوَ جّٛ إُ التعازض ِٕ ا٥ضاع ٔالـ 
 ضاع ٖتهدً عمٜ البٍاٞ ٖٔسجس عمْٗ . رثّىا ، ٔا٧ـِٕٔ وٕعٕ  ب

ىٛ البرـٕث ا٥صـٕلٗٛ ،   ـرث التعـازض يف  اتـ  ـعتـات ا٥صـٕلُٕٗ بـ   إٔعد 
ّٛـرثْ  اتـــلوــَ الضــرٗس بــ ٔا٥وــازاب الػــسعٗٛ ذٗــث رحخ ـىباذث الـــلــ ى

ٔ تلٛ ٔذواً تعازض ا٧أٖبرث ٍِا  الػـسٖفٛ وـَ    بـاز   ـت٦  ا٧ إا٧وـازاب 
الػـسع٘ وــَ   الـــرويعمـٜ   الـــرحٛىغىُٕ ، ٖٔطـتٍتخ وٍّــا تعـٗني   ـذٗـث الــ 
ــدلٗمني  ـــىتعازعنيال ــرا ٌبرثّــا عهٗــب اإل  ال ـــٌتّــاٞ وــَ بــ ، فم رحخ ـرٕث ال

وباذث اىا تعاز  حبث )تعازض ا٧صٕه( يف أٔا س  ،الػسعٗٛ  وازابٔا٧
 . ٔعهٗب وباذث اإلضتضراب  (صٕه العىمٗٛا٧)

اُ عٍـٕاُ )التعـازض( ي ٖـست يف ا٥ بـاز الع٦جٗـٛ       إىلفاب ٍٖٔبغ٘ ا٥لت
ــ ــا :   إ٥رِٕا ـٌٔـ ــاٞ فّٗـ ــٛ شزازٚ الـــف جـ ــأٖـــشيف وسفٕعـ ــٍوي الـ خ اُ ـت٘ عـ
 ـت٦  يف ذـدٖثّي( يف وهبٕلـٛ    ٔزت )اإل اٌـىا، ٔ(1)زالـىتعازعاُردٖثاُ ـٔال

زض(  دٌا عٍٕاُ )التعاإ ٌـىاإ، ٔ (2)ٔغريِا اثري وَ ا٥ باز ،عىس بَ ذٍظمٛ
خالفّا( ـ بــاز ٔتــرتْ )تعــازض ا٧ـىتهدوٛ ، ٍٖٔــدزد تـــٗصتْ العىٕوٗــٛ الـــىـــل

  .ِٕ وٕعٕ  السٔاٖاب  الرٙ
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التعــازض يف المغــٛ وضــدز الفعــن )تعــازض( ِٔــٕ وػــتت يف اصــمْ وــَ    
بـىعٍٜ صن بـىعٍٜ )عابن( فهد تطتعىن المفظٛ ا٧ أٔظّس( أ) بـىعٍٜ)عسض( 

 أٔىتا  لمبٗع ـبساش الإظّاز الػ١ٗ ٔإظّاز ٌظري )وعسض( الرٙ ِٕ وٕعٕ  اإل
ــ أٔفتخــاز أٔ لإللمٍظــس  ىوَ اُ توــُٕ ـغــساض العه٦ٟٗــٛ ، ٖٔــ رِٕا وــَ ا٧ـٌ

تطىٗٛ تٍايف الدلٗمني بالتعازض بمراظ اُ ان تلٗن وٍّىا ٖظّس ٌفطْ لمعىن بْ 
 .  - اعين وعازعْ -ٔلموػف عَ الٕاعع ٔلتورٖب غريٓ 

ٜ د تطتعىن لفظٛ التعـازض  ٔع التهابـن تهـٕه )تعـازض غخضـاُ(      بــىعٍ
تهــاب٦ جاٌبــّا ٔعابــن اذــدِىا ا٥ ــس ٔعأوــْ ٔعــده عٍــْ جاٌبــّا ٔضــاز  بـــىعٍٜ

ضــاز اذــدِىا يف  بـــىعٍٜ، اىــا ٖهــاه )تعــازض الطــاٟساُ يف ال سٖــت(  الــْذٗ
راذّٖا لْ ٔيف جاٌب عٍْ ، عـاه يف )تـاد العـسٔع( : )ٔذهٗهـٛ     ـعسض ا٥ س و

ــا ــن :  اُ ٖوــُٕ اــن وٍّىــا يف عــسض صــ    ٛىعازعـل ــاذا عٗ تعازعــت اذبْ( ف
حاٌبّا ـوـ وٍّىـا  ااُ وعٍـآ : تهـاب٦ ٔصـاز اـ٦ ٔاذـد       -  أٔ الدل٦ُٗرحتاُ ـال

 آ . ى٤ٓتـبّا للضاذبْ وهأوّا لْ ٔووٓر
َ العـسض ِـٕ جعـن غـ١ٗ عبـاه غـ١ٗ       وـ   ٕذأالــى ٔالظاِس اُ التعـازض  

 المفظٛ .  لـىعٍٜ ىحاٌبٛ وهٕوّاـابمٛ ٔالىهـ، فٗوُٕ عٍضس التهابن ٔالآ س
ــازض يف     ــٜ التع ــٕ وعٍ ــرا ِ ــأ ا٥صــ ٦ا    أِ ــْ وٍػ ــٕٙ ، ٔلعم صــمْ المغ

 ىتواذبني . ـعَ الدلٗمني ال الـىتعازعنيا٥صٕل٘ ب
 ْـضن تعسٖفـذ أَٔ ـٗـوعٍٗ نـٖـرتى - يف ا٥ص ٦ا ا٥صٕل٘ -ٔالتعازض

 ختمفتني :ـبعبازتني و
ٕ ٔ ،وـَ اُ التعـازض   الــىػّٕز  إىلٍطٕب ـىـ ـالِٕ وـا  التعسٖف ا٥ٔه:  ِـ

 دافعـتـُ ٖأ ٍٜـبـىع(  التغات أٍٔاعض ـَ عمٜ ٔجْ التـٗمٗـودلٕل٘ الدل ٘ـتٍاف) 
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ُ ٖـ٤تٙ اذـدِىا   أِرا الدلٗن وع ودلٕه ذاك الدلٗن بٍرٕ التٍاعض اـ  ودلٕه
ــ٤تٙ ا٩  ــْ ،  ٔجــٕب غــ١ٗ ٖٔ ــ٤تٙ أبٍرــٕ التغــات اــ  أٔ ــس عــدً ٔجٕب ٖ ُ

 .  ٖـحابْإٙ ا٥ س ىا ذسوٛ غ١ٗ ٤ٖٔتدِذا
)عدٓ( ٔتٕعٗرْ :  (1)الـخساضاٌ٘ الـىرهتختاز ـِٕ و التعسٖف الثاٌ٘ : وا

د٥لـٛ ٔبمرـاظ وهـاً    رطب الـتٍايف ا٥تلٛ ب أٔاُ التعازض ِٕ )تٍايف الدلٗمني 
اجتىاعّىـا   ٖــىتٍع بٍرٕ التغات، تٍافّٗا ذهٗهّٗا  أٔثباب تٍافّٗا بٍرٕ التٍاعض اإل

ذـد  أبوـرب   -وـَ  ـازد    -ُ عمـي  أتٍافّٗىا بالعسض بـ  ٖوُٕ أٔ ،يف ذاتّىا 
 جتىاعّىا يف ذاتّىا( . إوتٍا  إوَ تُٔ تٍافّٗىا ٔ مجا٥ّإالدلٗمني 
لمتعـازض بتٍـايف وـدلٕل٘     الــىػّٕز التعسٖفاُ وَ جّٛ تعسٖـف   ٖـختمفٔ

ُ ألمتعــازض بتٍــايف الــدلٗمني ، ٔاــ الـــخساضاٌ٘ الـــىرهتالــدلٗمني ، ٔتعسٖــف 
تاٟـسٚ  عـَ  العـسيف   الــحىع  ساد وـٕازت  إ وـرألتْرا التغٗري عرزٓ )عدٓ( يف ِ
تـد ن   الــىدلٕلني بتٍـايف   الــىػّٕز ٌْ اعتهد اٌْ عمٜ التعسٖـف  أالتعسٖف ، ٔا

بـني   أٔ الــىهٗد ٔ الــى مت بـني   أٔخاظ ـالعـسيف بـني العـاً ٔالـ     الــحىع وٕازت 
لعـاً  ضتهساز ظّٕز اإرت تاٟسٚ تعسٖف التعازض بمراظ ـت -الظاِس ٔا٥ظّس 

ٍفضن ـىـ ـخاظ الـفٍٗايف ٖٔعازض وـدلٕه الـ   ،ٔالظاِس يف ودلٕلْ أ الـى متٔأ
 ىٍفضن عَ الظاِس . ـٔا٥ظّس الأ الـىهٗدٔأ

ـــىختازبٍٗىــا عمــٜ التعسٖــف   ــٔ لمىرهت)عــدٓ( ال ٕٓـال ــدلٗمني ىته ً بتٍــايف ال
ىرإزٚ لعــدً التٍــايف ـىٕازت الـــ٥ تـد ن الــ  -ثبــاب ٔالد٥لــٛ بمرـاظ وهــاً اإل 

 وــاٌع العــسيف  الـــحىعيف ، بمرــاظ اُ العــس الـــحىعد٥لــٛ وــع تــٕفس الرطب ـبــ
 ف٦ ٖترهت التٍايف ٥ٔ ٖطتروي ،رِٕىا ـٌٔأ الـى متٔأعَ ذحٗٛ ظّٕز العاً 

 التعازض بني الدلٗمني يف وهاً ا٥ثباب ٔالد٥لٛ .  
 باب ٘ـ٘ فـسفـالع الـحىعٕه وٕازت ـعاظي )عدِي( ت ٌوس بعض ا٧أٔعد 

                                                           

 . 376:  2( افاٖٛ ا٧صٕه وع ذاغٗٛ الـىػوٗين : د1) 
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ــازض   ــدزاجّا تــــ إ أٔالتعــ ــف  ـٌــ ــسٚ تعسٖــ ـــىػّٕزرت تاٟــ ــازض الــ  :لمتعــ
ــايف  ـــىدلٕلني)تٍ ــايف   ال ــن اٌوــازِي تٍ ـــىدلٕلني( بفع ــٕازت ٖتــٕفس فّٗــا   ال  يف و

ـــحىع  ــن تــ   ال ــسيف ، ب ــف   ـالع ــٕازتٓ عــَ التعسٖ ـــىػّٕزخسد و ــسٚ   ال عــَ تاٟ
 التعازض ، ِٔرا ِٕ الضرٗس اىا ضٗتبني ٥ذهّا . 

ىتعدتٚ ـا٥تلٛ ال أٔتعازض الدلٗمني ىّي بدّٔا وعسفٛ ذهٗهٛ ـٔاٗف ااُ ال
العـسيف عـَ    الــحىع  ٌعتهـدٓ ٔاعـرّا لٍـا وـَ  ـسٔد وـٕازت       عٍدٌا ، لٗعس  وا

 ٍهٕه : ف -(  ىطتهس بني ا٥تلٛـالتعازض ال تاٟسٚ )

ىهدع ذحتـاُ ٔتلـ٦ُٗ   ـت٘ وـَ الػـاز  الـ   أٖـ  ُأازض : وـَ التعـ   الـىسات
ــٕ ٥      ــدلٕه ذاك بٍرـ ــع وـ ــرا وـ ــدلٕه ِـ ــافٜ وـ ــاُ ٖتٍـ ــلفظٗـ ــا ـٖـ ىوَ مجعّىـ

رطب ـىٍاضب ، ٔذلـ  ا٥وتٍـا  بـ   ـٔعاّٟىـا ٔظسفّىـا الـ   يف جتىاعّىا وعّا إٔ
ٔا٥ٌػاٞ ٔالٕعع عمـٜ ااِـن   ّ٘ ـحعن ا٥لـثبات٘ الواغف عَ الوفاتِىا اإل

ٌـ   أٔتٍافّٗىا عمٜ ٔجْ التٍاعض ٖوُٕ ، وَ تُٔ فسق بني اُ  العبات رٕ ـعمـٜ 
 . ٖتعني وَ تضدٖت ِرا تورٖب ذاك بـرٗثالتغات 

ــاب ٔالطــٍٛ تسجــع يف    إٔتٕعــٗرْ :  ــٕازتٚ يف الوت ُ الهغــاٖا الػــسعٗٛ ال
ــا  ــب  ـالهغــٗٛ الــ  إىلذهٗهتّ ــف ٖدت ـــرويرهٗهٗٛ ال ــ ال ــٜ  ـال ــا عم ىرىٕه فّٗ

ىترهت ، وَ تُٔ ـغري ال أٔىترهت  ازجّا ـىهدز ٔجٕتٓ ضٕاٞ الـوٕعٕعْ ال
تتضـدٝ   رههْ  ازجّا ، بنـٔت الـىٕعٕ تتضدٝ لثبٕب  أُٔ تتوفن الهغٗٛ أ

 ىرىٕه عمٗـــْ ـالـــ الــــرويب  ازجـــّا تسٓتـــ الــــىٕعٕ  تــــرهتلبٗــاُ اٌـــْ لـــٕ  
ىٍضٕظ يف ـىٕعٕعْ يف التػسٖع الـٔعمهتْ ب الـرويرالٛ ، فتوُٕ ٌطبٛ ـ٥ و

عمتـْ التاوـٛ يف التوـَٕٖ     إىلىعمٕه ٌٔطـبتْ  ـغـبْ بعمهـٛ الـ   أيف الطٍٛ  أٔالوتاب 
ٖـ تْ التاوٛ ىعمٕه عَ عمـٌفواك الإخازج٘ ، ٔاىا ٖطترٗن ـال  اـرل   -ٍّا ـتوٕ

 . غسعّاعَ وٕعٕعْ  الـرويٌفواك إٖطترٗن 
 تاُـٗـغـٔزتب ع اذا ىاـٗـهّا فـهـترـَ وـٗمٗـالدل عازضـٖوُٕ ت ْـٕٟـ٘ عـٔف
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 الــروي عـَ وـدلٕه ا٥ ـسٝ يف بٗـاُ     ا ذـداِى إ تمف ودلٕه إٔعد  غسعٗتاُ
ت٦فــّا بٍرــٕ  إوــا إز ٔجــٕتٓ : ىهٓدـالٕاذــد الــ الـــىٕعٕ ب عمــٜ ذاك ىسٓتـالــ

 ـسٝ عمـٜ عـدً    ت ا٧ذداِىا عمٜ ٔجٕب فعن ٔتلٓـ إت التٍاعض اىا لٕ تٓل
ذـداِىا عمـٜ   إ ت٦فّا بٍرٕ التغـات اىـا لـٕ تلـت     إوا إٔجٕب ذاك الفعن ، ٔ
  سٝ عمٜ ذسوٛ ذاك الفعن . ٔجٕب فعن ٔتلت ا٧

 ،د٥لـٛ عمـٜ ٔجـْ التٍـاعض غـري وتضـٕز      ُ التٍـايف يف ال إ: (1)عد ٖهـاه لوَ 
عمـٜ   إ٥لٛ وـَ ا٥وـٕز الٕجٕتٖـٛ ، فالتٍـايف بـني الـد٥لتني ٥ ٖوـُٕ        ُ الد٧٥

 ٔجْ التغات . 
فاُ التعازض لٗظ تٍـايف الـدلٗمني وـَ ذٗـث الد٥لـٛ       ،لوٍْ وهاه غري تاً 

٥  بـــرٗثىا ِــ٘ ، بــن ِــٕ تٍــايف الــدلٗمني وــَ ذٗــث و٤تاِىــا ٔوــدلٕ ىا ـبــ
عـد ٖوـُٕ    ّىا ، ِٔـرا ـىٍاضب لـ ـاجتىاعّىـا يف الٕعـاٞ الـ    أٔىوَ مجعّىا ـٖ

ٔجٕتّٖا ٔعد ٖوُٕ عدوّٗا اعدً ٔجٕب جمطـٛ ا٥ضـداذٛ يف الضـ٦ٚ، ِٔـرا     
 اعٕٝ وَ ان بسِاُ .٤ٖادٓ الٕجداُ ِٕٔ 

ُ وسجع إرالٗٛ التٍاعض ، ٔتٕعٗرْ : ـرالٗٛ التغات تسجع إىل وـو ُإبن 
ٖـده   تعازض ا٥تلٛ بٍرٕ التغات ٖسجع إىل تعازعـّا بٍرـٕ التٍـاعض فـاُ وـا     

ــاعض الد٥لــٛ         عمــٜ ــدً ذسوتــْ ، فتتٍ ــا٥لتصاً عمــٜ ع ــ١ٗ ٖــده ب ٔجــٕب غ
 ىعازعْ . ـلتصاوٗٛ لوع الد٥لٛ اإل ى ابهٗٛ لدلٕٗنـال

  وٍػـأ ٘ـت فـىٍ ـىاٞ الـٕه ٔعمـعهـىـاب الـزبأسٓ ـذا ٕ واـا  ِـا٥زج ٓسـضٔ
َ ـغٗـىتٍاعـال تىا ــٛ اجـضترالإع إىل ـٌْ ٖسجأَ وَ ـٖتىا  الغدـجإٛ ـترالــضإ
 سـغ٘ عدً ا٥ ـ ـتـهـس ٖٔـٕت ا٥ ـ ست ٔجـَ ٖـغدٖـد الـذإٔت ـراظ اُ ٔجـبم
 بْ وتٍا  اجتىا  الٍهٗغني ٖطتدهإٖده عمٜ  ٔذ٠ٍٗر واتىاعّىا،ـترٗن اجـٗطـف

 عمٜ اوتٍا  اجتىا  الغدَٖ . 
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ــُٕ الـــدل٦ُٗ   ــدٖس ٖوـ ــن تهـ ـــىتعازعأُعمـــٜ اـ ــاذبني  الـ ــصً ،وتوـ  اذ ٖمـ
ِىا ا٥لتــصاً بوــرب ا٥ ــس ، ٔذلــ  لتٍــايف   وــَ تضــدٖت اذــد  - رالٛـوــ ٥ -

حعن التػـسٖع٘ ٔالـرٙ ٍٖبثـت عٍـْ تٍـايف الـدلٗمني       ـرطب وهـاً الـ  ـودلٕلّٗىا بـ 
 ٔتعازعّىا . 

ىٕجب لتعــازض الــدلٗمني بــني اُ ٖوــُٕ ـالــ الـــىدلٕلنيفــسق يف تٍــايف  ٥ٔ
اىـا لـٕ ته اذـدِىا     ـت٦  التـاً   بٍرٕ التباَٖ ٔاإلتٍافّٗا يف تـىاً الـىدلٕه ٔ

التٍـايف يف بعـض   ٔبـني اُ ٖوـُٕ    ،عمٜ ٔجٕب فعن ٔتٓه ا٩ س عمـٜ ذسوتـْ   
خضٕظ وَ ٔجْ لضـدق التٍـايف ٔالتوـاذب بـني     ـبٍرٕ العىًٕ ٔالالـىدلٕه ٔ

ىحىع ـىعازعٛ ٔا٥ ـت٦  يف الـ  ـترهت الـ ذٗث تالدلٗمني يف وٕزت ا٥جتىا  
ااـساً  اىا لٕ تٓه اذدِىا عمٜ ٔجٕب ااساً العمىاٞ ٔتٓه ا٩ س عمٜ ذسوـٛ  

 . فٗتعازعاُ يف الـىحىع : العاي الفاضت  ،الفطاق 

دلٕل٘ الدلٗمني بالراب وباغسٚ ٔبني وُ ٖوُٕ التٍايف بني أبني فسق  اىا ٥
 .بالعسض ٔالٕاض ٛ تٍافّٗىا اُ ٖوُٕ 

ـــىساتٔ  ــايف  :وــَ ا٥ٔه ال ـــىدلٕلنيتٍ  ِــٕ وــا ٌػــأ تواذبّىــا   -بالــراب  ال
ً  أٔى ابهٛ ـبالـ  -ٖفّـي عسفـّا    وـا وَ ذاب ودلٕل٘ الـدلٗمني ٔبمرـاظ      -بـا٥لتصا

ٖــىوَ ثبـٕب وـدلٕلّٗىا    ٥  وــىا ٖعمي اٌـْ   بـرٗثىتٍافٗني ـوَ ذاب الدلٗمني ال
وا اذا جاٞ    ٖده عمٜ ٔجٕب جمطٛ ا٥ضـداذٛ يف  : ، ٔوثالْ ّّٗا ـلتػسٖعّا إ

جـاٞ  ـ  ٖـده عمـٜ ذسوـٛ       أٔ ،الض٦ٚ ٔجـاٞ  ـ  ٖـده عمـٜ عـدً ٔجٕبّـا       
جـاٞ  ـ  ٖـده عمـٜ  ّـازٚ       أٔ ،ٔ   آ س ٖده عمـٜ عـدً ذسوتـْ     ا٥ذتواز

 َـٗمٗـوُٕ وفات الدلـٖ وـىأِورا   ،ْ ــتـحاضـده عمٜ ٌـ  ٖـذزق الدجاد ٔ 
 . وتٍاعغّا  أٔوتغاتّا 
 ػأ تواذبـٌ ِٕ وا -بالعسض  َـالـىدلٕلِٕٗٔ تٍايف  -وَ الثاٌ٘  الـىساتٔ
 اّٗىـودلٕل ٘ـٍافـعٍد عدً ت ِٔرا إٓب ،٘ـّىا العسفٗـَ وَ  ازد ودلٕلـالدلٗمٗ
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بأُ ٖوُٕ ثبٕب الـىدلٕلني يف ٌفطّىا وــىوٍّا وعهـ٥ّٕ لوـَ ٖعمـي وـَ      براتّىا 
  ّّٗا وهضٕتّا .ـلخازد إمجا٥ّ بعدً ثبٕب أذدِىا تػسٖعّا إـال

ٔجـٕب الضـ٦ٚ عضـسّا عمـٜ وـَ ضـافس        عمٜ وا اذا جاٞ    ٖدٓه: ٔوثالْ 
عمـٜ   جٕ  يف ٖٕوْ إىل بمدٓ ، ٔجاٞ    آ ـس ٖـدهٓ  زبعٛ فساضخ ِٕٔ ٖسٖد السأ

السجـٕ  يف ٖٕوـْ    زاتأُ ٔإىاوّا عمٜ وَ ضافس ازبعٛ فساضـخ  ـٔجٕب الض٦ٚ ت
 حىعٛ ٔتٓهـخ َٖ عمــٜ ٔجــٕب صــ٦ٚ الـــاذــد الــ لــٕ تٓه وــرأِ إىل بمــدٓ ،

فاٌْ ٥ ٖسٝ التٍايف بني ودلٕل٘  ،حىعٛ ـا٩ س عمٜ ٔجٕب ص٦ٚ الظّس ًٖٕ ال
جعــن  عــَالـــخ َٖ اػــف صــ٦ّ بمرــاظ أبــراتّىا ٥ٔ تــدافع بٍّٗىــا  لٗمنيالــد

 الـىومف ٕتّىا ٔاجتىاعّىا وعّا عمٜ ااِنوواُ ثبٔاٌػاٞ التػسٖع إل الـروي
 ررٔز فْٗ ل٥ٕ العمي ا٥مجال٘ بعدً و ابهٛ ثبٕتّىا وعّا لمٕاعع . ـوَ تُٔ و

مخظ  َاثس وإِٔ ٔعٕا ٔزضٕخ عدً ٔجٕب يف الـىثالني ٔوٍػأ العمي 
بـن   ،تهٗاٞ ذِاُ العمىاٞ ٔالضمراٞ ا٧وستوصاب أصمٕاب يف الًٕٗ الٕاذد يف 

ضبعٛ يف الٗـًٕ الٕاذـد ،    أٔىٍع عَ ٔجٕب ضتٛ صمٕاب ـِ٘ عسٔزٚ فهّٗٛ ت
ــ   ــ  ـخ َٖ الـــوــع اُ العىــن بال  تـــرهتىىٍٕ  ذــاه ـىصبٕزَٖ ٖطــتمصً ِــرا ال

 .  -ٔزٔت   َٖ ذٙ ودلٕلني وتٍافٗني  - الـىٕعٕ 
ّٛ  الـــرويخ َٖ عمـٜ  ـذـد الــ أفد٥لــٛ  ٔذ٠ٍٗـر  بـا٥لتصاً عمــٜ   تــدٓه و ابهـ

الغـسٔزٚ   أٔخازج٘ ـالـ اإلمجـال٘  خ  ا٥ س بٕاضـ ٛ العمـي   ـارب ودلٕه ال
 ىخالفٛ اذدِىا لمٕاعع التػسٖع٘ . ِرا .ـالفهّٗٛ فٍه ع ب

تٍايف  - ا٥غواه يف الثاٌ٘)عدٓ((1)الٍاٟٗين الـىرهترث ـٖٔبدٔ وَ تهسٖس ب
 . بال٦ذحٛ الـرحٛغتبآ إُ وثمْ ٖوُٕ وَ وٕازت أٔ - بالعسض نيالـىدلٕل
 ثنـىـ ـ، بن الظاِس اٌْ غري وـسات ل  )عدٓ( لْضٕتّا ـهـُٕ وـىوَ اُ ٥ ٖوـٖٔ
 الـىرإزغتبآ َ اإلـبغ٘ التفسٖت بني التعازض ٔبٗحمٗن ، ٍٖٔـال الـىرهتِرا 
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 لٗتغس عدً إٌْ وهضٕتّا :  
ٛ ا الٕاجداُ لػساٟط ِى الـىتعازعاُذ الدل٦ُٗ إ ٔالد٥لـٛ ، ٔعـد    الــرحٗ
ــي  ــ٤تٓ  إٖعم ــٛ و ــدً وٕافه ــع التػــسٖع٘ فٗتعازعــاُ   أٝ مجــا٥ّ بع ذــدِىا لمٕاع

)تعـازض   تــرهت بالعسض ٖٔتٍافٗاُ بفعن العمي ا٥مجـال٘ ، لوـَ ٥ ٖمـصً يف    
الدلٗمني( ٔجٕت عمي امجال٘ بعدً ذحٗٛ اذدِىا ، بن ٖمصً لترهت تعـازض  

ٖـ   ذساش ذحإخ َٖ : ـال رضن ٥ذهـّا : ا٥ ى٠ٍـاُ   ـٗتّىا ٔتلٗمٗتّىا ، ٌعـي عـد 
رضن ا٥ ى٠ٍـاُ بعـدً   ـٖ أٔ ،رحٗتّىا اىا لٕ صاز ا٥وس إىل التخٗري بٍّٗىا ـب

 ذحٗتّىا اىا لٕ صاز ا٥وس إىل تطاع ّىا . 

ٖوـُٕ اذـدِىا تُٔ ا٩ ـس ٔاجــدّا     الــرحٛ بغـري   الــرحٛ غـتبآ  إبٍٗىـا يف  
أٙ ٖترهــت ا٥غــتبآ فٗىــا اذا اــاُ  عٍٗٗــْٓ ٔتوتٗــاشإوــَ تُٔ  الـــرحٗٛلػــساٟط 

غتبّا  ازجّا فمي إذدِىا ٔبعدً ذحٗٛ ا٩ س ٔأرحٗٛ ـعٍدٌا تل٦ُٗ ٔعمىٍا ب
اـن ٔاذـد وٍّىـا    : لٕ جاٌٞـا  ـ اُ    اىا الـرحٛوٍّىا وَ غري  الـرحٛىتاش ـت

وٕافــت لفتــأٝ بعــض عمىــاٞ العاوــٛ ، ٔعمــي امجــا٥ّ بضــدٔز اذــدِىا لبٗــاُ 
 ِرا وَ ذاك .  تـىٗٗصع٘ ٔصدٔز الثاٌ٘ لمتهٗٛ وَ تُٔ الٕاع الـروي
 ٛ : بعبازٚ ثإٌٌٗعس إوتٗاش )التعازض( عَ إغتبآ الـرحٛ بال٦ذحٛ ٔ

 ، لوَ ٌعميظاِسّا ٗٛـحـالـرط ـػساٟــداُ لــ اُ ٔاجـت٘  أٖ ُأتعازض ـال
ذـدِىا  أتٝ أٍـْ اىـا لـٕ    ِٗىا لمٕاعـع وـَ تُٔ تعٗ  بعدً و ابهـٛ اذـد   امجا٥ّ 

 الــىٕعٕ  ا٥ ـس ٔجـٕب التىـاً يف    الــخ   تٝ أب الهضس يف وٕعٕ  ٔٔجٕ
 الــىدلٕلني بٍآ وثا٥ّ لتٍـايف  ذدٝ الض٦تني اىا عٓسإعدً ٔجٕب ٌفطْ ٔعمىٍا ب
ذوـاً التعـازض   أحسٙ عمْٗ ـخ ٙ( ِٔرا تـس عٍْ )الورب البالعسض ، ٖٔعٓب

 ٘ وفض٦ّ . ـأتالتطاعط اىا ضٗ أٔالتخٗري  أٔٗس وَ الدج
 ت٘   اُ وتٍافٗاُ ٌعمي بوربأُ ٖأ ِٕ : الـرحٛبغري  الـرحٛغتبآ ىا إبٍٗ

  ّاـهمْ  ـبٍ أٔ  ـىخـطت الـلمعمي بف ٗٛـالـرحػساٟط ـداٌْ لـاذدِىا ٔعدً ٔج
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وَ غري  الـرحٛ تـىٗٗصىخ ٙ( وَ تُٔ ـس عٍْ : )الورب الصاتزّا لمتهٗٛ ٖٔعٓب 
 ذواوْ ٔآثازٓ . أ٥مجال٘ ٔروًٕ بهٕاعد العمي اـوٍّىا ، ِٔرا و الـرحٛ
تهــدً جمٗــّا : ذضــٕه التخــالف ٔالتــدافع ٔالتٍــايف بــني  وـــىا اتغــس عــد ٔ

ـــىتعازعني ــ ال ــد    ـب ــاظ تعاٌ ــٛ بمر ــاب ٔالد٥ل ــاً ا٥ثب ـــىدلٕلنيرطب وه يف  ال
 ىٍوػف بالدلٗن : ـٌػاٞٓ الإٔ الـرويالوػف عَ جعن 

ٖوػـفْ الـدلٗن    لـىابّا ودل٥ٕ وٍافّٗا ٔووٓر الـىتعازعنيذٗث ٖوػف اذد 
ٕٕـا٥ س وَ ال  الــىدلٕلني   اـ٦  ىػٓسـبعدً جعن الـ الفهْٗ ٖ ى٠َ  ىدلٕه ٔبٍر

 ني عمٜ ااِن العبات : الـروىٔ
جـن التغـات   ٧ أٔ الــىتعازعني جن التٍاعض بـني وـدلٕل٘ الـدلٗمني    وا ٧إ

 .ِٔراُ ِىا الغالب 
غ١ٗ وـَ  الٍا الـىتعازعنيجن العمي ا٥مجال٘ وَ  ازد الدلٗمني وا ٧إٔ 

وـع الٕاعـع ٔعـدً     الــىدلٕلني الفهّٗـٛ عمـٜ عـدً و ابهـٛ      أٔالغسٔزٚ الدٍٖٗـٛ  
 حعن ٔا٥ٌػاٞ . ـني يف وسذمٛ الالـروىثبٕب 
 

ىطتهسٚ ـىروىٛ الـ ـىعازعٛ الـ ـٌتفاٞ الـ إٔوَ ِرا التهسٖب ٖتحمٜ لمخبري : 
لٗن بني الدلٗن الٕازت ٔبني الد أٔ ، الـىرؤًٕبني الدلٗن  الـراايبني الدلٗن 

ٔيف  ، الــىهٗد ٔبـني   الــى مت بـني   أٔ ،خاظ ـبني العاً ٔبني الـ  أٔ ،ىٕزٔت ـال
ٍـٛ ٔذّٖـا عىٕوـّا ،    بـن بـني اـن عسٖ    ،٘ المفظـ٘  الــىٕعٕع ط وٕازت التخضٓـ 
 مْ يف بٗاُ ٥ذت . ون ٔتدعٗت الٍظس ٌٔفٓضأٖظّس ذل  بالت

 -العــسيف الـــحىعٔبتعــبري تعٗــت : التعــازض البــدٔٙ وترهــت بــني وــٕازت   
ٛ ، ٌعـي ِـٕ   رٕث تعـازض ا٥تلـ  ـيف ب رثّاـفمرا ٖضس ب  -لهسٍٖٛ ٔذٙ الهسٍٖٛا

ٔ   ٌـْ ٖـصٔه ال  ٧تعازض غري وطـتهس    الــحىع عٍـد  ٍٖٔـدفع   ّاتعـازض الظـاِس بـد
ٙ  الــىسات العسيف بٍّٗىا ب اٛ ٔجـٕت الهسٍٖـٛ الواغـفٛ عـَ      ىهضٕت ـٔالـ  الــحد

       الٕاعع٘ وَ ا٩ س .
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بني تلٗمني لفظٗني ٔ  ابني غـسعٗني  ازض ُ التعأٔوَ ِرا البٗاُ ٖتحمٜ 
 عمٜ عطىني :ٖوُٕ 
ىروي ِٕٔ الـرٙ ٖوـُٕ التعـازض فٗـْ ٔالتٍـايف      ـىطتهس الـالتعازض ال -أ      

 خٗريّا ـتـ  أٔلٗـْ : تسجٗرـّا   إرتاد إىل عـ٦د فٗضـاز   ـروىّا ٔلرا ٖـبني الدلٗمني و
 شٔالْ . ر٦لْ ٔـٌإضتهسازٓ ٔعدً إذساش التعازض ٔٔإوٕعٕعْ  تـرهتبعد 

ىمرٕظ بــني الــدلٗمني بٍظــس ـىطتهس ِٔــٕ التٍــايف الـــالتعــازض غــري الــ -ب
ٙ عابن لمع٦د ٔالـحىع العـسيف  ، ٔ ضٕصٗتْ اٌْ بدٔٙ  ،الــىهبٕه   الــىرأز

بتهـدٖي الهسٍٖـٛ    أٔالعـسيف   الـحىعٖطتروي التعازض ٥ٔ ٖطتهس بن ٖصٔه ب ٦ف
ٍٖطحي الدل٦ُٗ ٖٔمتهٗاُ  بـرٗث الـحدٙ الـىساتعمٜ ذٙ الهسٍٖٛ يف وهاً فّي 

 ٌبرث ٍِا :ثي ىعازعٛ بٍّٗىا . ـ٥ٔ تدًٔ ال
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 موارد الـجنع العريف : الـنقصد الثاىي
 

 

ذّٖا العسيف ٔوٕازت الهسٍٖٛ ٔ الـحىعٌٕا  ٍِٔا ٍٖبغ٘ التعسض التفضٗم٘ ٧
ــدافع   ــدلٗمني بــ ٔالــف ٖوــُٕ فّٗــا الت ــني ال ري غــري وطــتهس ٔغــ  ّاتعازعــدّٖٔا ٔب

ــا ب  وطــتروي ، ٧ ــازض عٍّى ــصٔه التع ــْ ٖ ـــحىعٌ ــت    ال ــا ٔالتٕفٗ ــسيف بٍّٗى الع
ّٛأٔ تسجٗس ا٧ الـىرأزٙ تهدٖي ذٙ الهسٍٖٛ عمـٜ   أٔععف عمٜ ا٧ عٕٝ ت٥ل

 فاعدِا ، ٔتٕعٗرْ يف وساذن ٌبدأ ببرث :
 ص :  التخّصحقٔقة 

ـــىساتٔ ــن آ ــس    وــَ التخٓضــ ال ط ِــٕ  ــسٔد وٕعــٕ  عــَ وٕعــٕ  تلٗ
 ٔيف عاي التوَٕٖ .   سٔجّا ٔجداٌّٗا

 افـسات عـَ وٕعـٕ  عـاً  سٔجـّا ذهٗهٗـّا        أٔٔبتعبري ثاُ : ِٕ  سٔد فـست  
عــٕ  العــاي الــٕازت يف حاِن عــَ وٕـٌظــري  ــسٔد الــ -بالــراب  أٔتوٍٕٖــّا  -

ىاٞ عـَ  ـخن ٔالـ ـاسً العـاي(، ٌٔظـري  ـسٔد الـ    أاساً العاي )إتلٗن ٔجٕب 
ــ   ــ   ـوٕعــٕ  ال بّا ، ٌٔظــري  ــسٔد العمــي    رسٖي غــس ـخىسٚ الــٕازت يف تلٗــن ت
 صٕه العىمٗٛ .وازاب الػسعٗٛ ٔا٧تلٛ ا٧أالػسع٘ عَ  الـرويالٕجداٌ٘ ب

ِ٘ بعـض   -فسات أ أٔ ساد فست إط ٖهابن التخضٗط الرٙ ِٕ ٔالتخٓض
ِٕ زفع ذوي العاً عَ وٕعٕ   اظ وَ  أٔعَ ذوي العاً ،  -فسات العاً أ

اد ٔالسفع بدلٗن  ـاظ   سيف وٕعٕ  ذوي العاً ، ٖٔترهت اإل تُٔ تضس 
 .  اسً ان عاي(أتوسً شٖدّا العاي( بعد عٕل  ) خسد ٌظري عٕل  )٥ـو

ٜ ٔبّرا التهسٖـب   التخضـط ٖتحمـٜ  سٔجـْ عـَ تاٟـسٚ التعـازض        لــىعٍ
 :ىٍافاٚ بني عٕلٍاـٔعدً تدافع الدلٗمني لٕعٕا عدً ال الـىدلٕلني٘ ـافـلعدً تٍ
ٞ )غسب   عـٕ  خسٔد وٕـلـ  ذـساً( خىس ـ)غـسب الـ   :ٔبـني عٕلٍـا   ذـ٦ه(  الــىا

              ثي ٌبرث: .الهٕلني َـّسّا بٗـتف٘ التعازض عـفٍٗ،سـ ٕعٕ  ا٩ـدِىا عَ وـاذ
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 الْرّد :    حقٔقة            
افسات عَ وٕعٕ  تلٗن عاً  سٔجّا  أٔوَ الٕزٔت :  سٔد فست  الـىساتٔ

وٕعٕعّٗا بالراب  بالتعبد الػسع٘ ، أٙ ٥ ٖوُٕ  سٔجّالوَ ٔجداٌّٗا ذهٗهّٗا 
د الػـــسع٘ الثابـــت ب اـــٛ التعٓبـــ ٘بـــن ِـــٕ  ـــسٔد وٕعـــٕع ،ط االتخٓضـــ

 د الػسع٘ . بالتعٓبٔٔجداٌّٗا  الـىٕعٕ ٌتفاٞ إبالٕجداُ فٗوُٕ 

ٔ ىتعٓبـوساُ : اوـس تعبـدٙ ِـٕ ثبـٕب الـ     أٔبالٕزٔت ٖترهت  وـس آ ـس   أد بـْ ، 
  .د ٔجداٌ٘ ِٕ ٌفظ التعٓب

لتعبـد ٔجـداٌ٘ ، ٔذحٗـٛ  ـ  الثهـٛ ثابتـٛ       خ  الثهـٛ : فـاُ ا  ـٌظري التعبد ب 
ىٕعٕ  تلٗن ـتلٗن ل ٔالٕزٔت ِٕ زفع تعبدٙ وَ الٕجداٌ٘،الػسع٘ بالتعبد 
 الدلٗن الٕازت .:جداٌ٘ ٌٔف٘ لْ بالتعبد الػسع٘ الٕ ،ىٕزٔت ـِٕ الآ س 

ىعت ٚ ارحٗـٛ  ـوازاب الـ ا٧ -تلٛ ا٥جتّاتٖٛ ِٔرا ٌظري  سٔد وٕازت ا٧
صــٕه العىمٗــٛ العهمٗــٛ : الــ اٞٚ )عــدً البٗــاُ(     ا٧عــَ وٕعــٕ -ثهــٛ  ــ  ال

 -حاه العىــن( ـرريٚ ٔالــدتت يف وـــَ( ٔالتخــٗري )الــى٤ٓوـٔا٥ذتٗــاح )عــدً الــ
ىعت ٚ لسفـع وٕعـٕ  ا٥صـن العىمـ٘ العهمـ٘ زفعـّا       ـتضدٝ ا٥وازٚ الـ ـذٗث ت

ٗـ   لوَ ب اٛ التعبد الػسع٘ با٧ ،ذهٗهّٗا ٔبالٕجداُ  ٛ وازٚ ، فـاُ الـ اٞٚ العهم
ــا    - ــٕه بّ ــٜ اله ــدً     -عم ــٕ )ع ــا ِ ــا ٔوٕعــٕ  جسٖاٌّ ــٕاً  عٕاوّ ــاُ( ٔع البٗ

رسوٛ ٔعـدً  ـرتىن الـ ـذتىاه الغـسز ٔالعهـاب يف فعـن وـ    إا٥ذتٗاح العهم٘ )
حاه العىــن عٍــد ـس يف وــٗٓـصــن التخــٗري العهمــ٘ ِــٕ )الترــ أَ( ٔعــٕاً ى٤ٓوـالــ

 ررٔزَٖ( .ـوس بني وتٔزاُ ا٧

 عــمىاّ  تّا ٔإٌّاـٗـرحـدٌا الػاز  بٓبـتع دـ١ ٔعـاً ا٥وازٚ عمٜ غٗـٗـٔوع ع
، ٖٔوـُٕ   -ذهٗهـٛ ٔبالٕجـداُ    -ّا ى٤تاِا ٖوُٕ البٗـاُ وترههـّا تعبـد   ـتعبدّٖا ب

رريٚ وستفعــٛ ـدّا ٔبالٕجـداُ ، ٔتوـُٕ الـ   ذتىـاه الغـسز ٔالعهـاب وٍتفٗـّا تعبـٓـ    إ
 ىررٔزَٖ . ـذد الٔبالٕجداُ بفعن تسجٗس ا٥وازٚ ٧ تعبدّا
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ٌتفاٞ الغسز ٔالعهاب بالـراب ٔلـٗظ شٔاه   إالراب ٔلٗظ لوٍْ لٗظ بٗاٌّا ب
 رريٚ بالــراب ، بــن ِــٕ اــرل  ب اــٛ التعبــد الػــسع٘ : جعــن ا٥وــازٚ         ـالــ

ّٛ د الػسع٘ ٔجداٌ٘ ، ٔل٥ٕ ٔالتعٓب ،عتبازِا العه٦ٟ٘إوغاٞ إ أٔ الوراٟٗٛ ذح
ٗـٛ  وـازٚ الوراٟ ااٌـت ا٧  لــىا تّا عمٍٗـا  رحٗٓـدٓ الٕجداٌ٘ بـ عتباز الػاز  ٔتعٓبإ

ذتٗاح ٥ٔ وصٖمٛ لمرريٚ خالفٛ اإلـذتىاه العهاب عٍد وٛ إل٥ٔ ااٌت ٌافٗ  بٗاٌّا
 ررٔزَٖ .ـٔالدتت عٍد تستت ا٥وس بني و

ىٕزٔت ـٍٖف٘ وٕعـٕ  الـدلٗن الـ    -ىعت ٚ ـوازٚ الاا٧ -ذُ الدلٗن الٕازت إ
 صٕه العهمٗٛ : الـ اٞٚ ٔا٥ذتٗـاح ٔالتخـٗري ، ٖٔسفعـْ زفعـّا وٕعـٕعٗاّ      وثن ا٧
 ٔجداٌّٗا لوَ بالتعبد الػسع٘ ، ٔلٗظ زفعّا بالراب . ذهٗهّٗا 

ٌْ ٖسفع وٕعٕ  ىٕزٔت ٧ـ تضاز : ٖتهدً الدلٗن الٕازت عمٜ الدلٗن الإٔب
ّا ٔااُ فذا ااُ ظّٕزٓ ععٗإهدً الدلٗن الٕازت ذتٜ ـىٕزٔت ، ٔلرا ٌدلٗن الـال

مـدلٗن الـٕازت   الظّـٕز ل  تــرهت ىّي ـىٕزٔت عٕٖـّا جـدّا ، ٔالـ   ـظّٕز الـدلٗن الـ  
ٍـ  الـدلٗن  فٗتهدً  ،ىٕزٔت ـٔلمدلٗن ال ىٕزٔت ـالـ الـدلٗن  ف٘ وٕعـٕ   ـالـٕازت ٖٔ

 بالتعبد الػسع٘ بالدلٗن الٕازت . 
ــَ التخٓضــ    ــدق الــٕزٔت ع ــدااّىا يف إٌّإوــع  -ط ٖٔف ىــا  سٔجــّا  غ

ــّا   ــأ:يف -وٕعــٕعّٗا ذهٗهٗ ــ٘ ٔجــداٌ٘   ط  ــسُ التخٓض ٔد وٕعــٕع٘ ذهٗه
٘ ـٕعـ ـسٔد وٕعـٕزٔت  ـُ الأٔ ،٘ـػسعـبد الـتعٛ الـالـدُٔ ت ب أٙبالراب ،

 ى٤ٌٛ التعبد الػسع٘ ٔت التْ . ـبن ب  -٥ بالراب -٘ ـداٌـٗه٘ ٔجـذه

ضترواً التٍـايف  إضتهساز التعازض ٔعدً إٔوَ ِرا التهسٖب ٖتحمٜ عدً 
ِٕ  اٌـىا، ٔوٕازت الٕزٔت اىٕازت التخضط يف الـىدلٕلنيبني  أٔبني الدلٗمني 

لـدلٗمني :  بـني ا العـسيف  ـحىع عـ٦د ٔالـ  ٔالوـن  أٔٙ ٖـصٔه بالت تعازض بٍظـس بـد  
ىحعٕه يف الـدلٗن الـٕازت فعمٗـّا تاوـّا تُٔ     ـذٗـث ٖضـري الـ   ىٕزٔت ،ـالٕازت ٔال

  . الٕازت الدلٗن وفات:خسد وَ وٕعٕعْـذٗث ٖىٕزٔتـىحعٕه يف الدلٗن الـال
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  حكْمة :  ـلاحقٔقة     
ٗـ   روٕوٛ : تهـدٓ ـوـَ الـ   الـىسات ٕٛـن لـ ً تلٗـن عمـٜ تل ٘ الـدلٗن  ـفـ  خضٕصٗ

تهدً غمبٛ ٔضٗ سٚ  -بٗاٌْ  الـىسات لـىعٍٜتاٞ ٔالمطاُ ٔاالـرااي وَ ذٗث ا٧
ــدلٗن    ــُٕ الــ ــٛ ، فٗوــ ــس ٔذوٕوــ ـــراائعّــ ــ الــ ــٛ خضٕصٗٛ ا٧ـذٔ الــ  تاٟٗــ

ّٛ ّٛ عسٍٖ وـَ  الـٕاعع٘   ىهضٕت الػـسع٘  ـٔال الـحدٙ الـىساتعمٜ تعٗني  غخضٗ
 اٟ٘ الهّسٙ عمٜ عطىني : تً ا٧الـىروًٕ ، ِٔرا التهٓدالدلٗن 

تاٟـْ  أذـد الـدلٗمني ب  أُ ٖوـُٕ  الــروٕوٛ الػـازذٛ ِٔـ٘ أ   ٔه : ٧الهطي ا
 س ٔغازذّا لـْ  ٝ بالدلٗن ا٩ى٤ٓتـال الـىسات إىل ٔوعٍآ ٔودلٕلْ المفظ٘ ٌاظسُا

عهـد الٕعـع يف    إىل ُ ٖوـُٕ ٌـاظساّ  أوـا  إالــحدٙ وٍـْ ، ِٔـٕ    سّا لمىسات ٔوفٓط
ّٛ لـٕ ي ٖوـَ    بــرٗث رىن ، ـعهـد الـ   إىلٌـاظسّا   أٔ عٗهّا أٔ الدلٗن ا٥ س ضع

 الــرااي لعهد محمْ لوـاُ الـدلٗن    أٔىٍظٕز لعهد ٔععْ ـال الـىروًٕالدلٗن 
 آ التفطريٙ الػسذ٘ لغّٕا ب٦ فاٟدٚ تاوٛ .ٔو٤ٓت
ٕٓ    أروٕوٛ الػـازذٛ( يف  ـرضن )الـ ـٔت ً بٍظـس  تلـٛ ا٥ذوـاً الٕاععٗـٛ ٔتتهـ
ٙ ٖدٓ لمىـسات  ردـتلٗن آ س ٔغسذْ لـْ ٔتـ   إىلتلٗن  وٍـْ ، ٔلـرا ٖوـُٕ     الــحد
ٗٛ ـضٕصـــ ــس ، ٔتوــُٕ  ً غمبــٛ ٔعّــس لمــدلٗن ا٩روٕوٛ تهــٓدـً ِــرٓ الــتهــٓد
 .  الـىروًٕالدلٗن وَ  الـىساتعسٍٖٛ غخضٗٛ عمٜ  الـراايالػازا يف سـالٍظ

زّا ُ اـاُ وضـدٓ  أعد ٖوُٕ جمٗـّا ٔيف غاٖـٛ الٕعـٕا بـ    ثي الػسا ٔالتفطري 
ٙ ٤ٓتأٔ بمفظ ٖتاٚ التفطري أب   الضـرٗس  خـعـين اـرا( االـ   أأٔ )( ٙ الػـسا )أ

 زٖعٗــدش:  (ً ث٦ثــّا ق عــاه )أزاعــتني صــمٜ أالطــاٟن عــَ زجــن ي ٖــدز 
ْ    ألـٗظ ٖهـاه : ٥   - عبٗـد بـَ شزازٚ   -ه الـسأٙ  أفط ق عـاه   ٖعٗـد الضـ٦ٚ فهٗـ
()  :ـري ٌـاظس   حٕاب ا٧ـفـاُ ِـرا الـ    (1)زذل  يف الث٦ث ٔا٥زبع اٌـىاش 

ْ   شردٖث ـىرإزٚ يف اتب الفهْ ٔالـ ـال السٔاٖٛ إىل ٌظـس   ز٥ٖعٗـد الضـ٦ٚ فهٗـ
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 ري ٔعدً ضـعتّا  ىعٍٕٖٛ لمردٖث ا٧ـعٗت الداٟسٚ ال إىلٙ غسا ٔتفطري ٤ٖٓت
ٗهٛ يف عبــاه ىٓغـ، ِٔــرا وثــاه لمروٕوــٛ الــ   ٦عّــا الظــاِس وٍّــا بــدٔاّ إعمــٜ 

  . الـىروًٕوَ الدلٗن  الـىساتعٛ لداٟسٚ ىٕٓضـىٛ ٔالىعٓىـروٕوٛ الـال
وـَ الـدلٗن    ٔعد ٥ ٖوُٕ الػـسا ٔالتفطـري ٔالٍظـس جمٗـّا بـن اـاُ ظـاِساّ       

لٗظ بـني السجـن ٔٔلـدٓ    شخ  العمٕٙ ـاال -ى٦ذظٛ ـون ٔالأبعد الت الـرااي
ََّحرََّو شػسٖع تذ لٕ ي ٖٕجد إرسٖي السبا ـتلٗن ت إىلفاٌْ ٔاعس الٍظس  (1)ززبا
خ  ـلغّٕا ، ِٔرا الـ  راايالـخ  العمٕٙ ـ، ااُ ال 275البهسٚ : زََّحرََّو الرَِّباش

 .  زََّحرََّو الرَِّباش الـىرؤًٕاعس التضس  الهّسٙ يف الدلٗن 
  : -روٕوٛ يف ِرا الهطي ـِٕٔ عٕاً ال -ُ الػسا ٔالتفطري ٔالٍظس إثي 

 ٌظـري وثـاه      فْٗ تضس  عّس ٔغمبٛ ،عهد الٕعع ٖٔتضٓس إىلتازٚ ٖتٕجْ 
 ٌــْ أ)السبــا( ب الـــىٕعٕ ٖٔفطــس رسٖي السبــا ـالسبــا ذٗــث ٖتطــمط عمــٜ تلٗــن تــ

ــا   ــري السبـ ـــراصنغـ ــ  الـ ــني ا٥ب ٔبٗـ ــَـبـ ــ٘ ذ ، َ ا٥بـ ــسٖي  فٍٗتفـ ــي الترـ  وـ
 . باٌتفاٞ وٕعٕعْ غسعّا

 تلٗم٘ رىن ٖٔتضس  فْٗ تضس  عّس ٔغمبٛ ٌظريـعهد ال إىلٔتازٚ ٖتٕجْ 
تلـٛ ا٥ذوـاً الٕاععٗـٛ    أٌّىـا ذااىـاُ عمـٜ    إرسد يف الـدَٖ ف ـٌف٘ الغسز ٔال

رسد ، ٔالػــسا فّٗــا ٔالٍظــس ـىٕازت الغــسز ٔالـــ ٦عّــا لــإومٛ بٔلٗــٛ الػــاا٥
ت لداٟستـْ  ٕ وغـٓٗ ِـ  ذإ -ىرىٕهـالـ  الــروي  -رىنـعهد الـ  إىلٖوُٕ وتٕجّّا 

ف٘ ـف٘ الغسز ٌٔـوٕوٛ ٌـرسد ، ٌٔتٗحٛ ذـال أٔوتثالْ الغسز إٖمصً وَ  بغري وا
ىا ي ٖمصً ـا ب ٦عّإتغٗٗت  ٕـٛ ِـٗـٔلواً ا٧ـذٛ ا٧ـتلأ ٦قــإ سد عمٜ ـرـال

 الترسد . أٔوتثا ا التغسز إوَ 
 ٌٕعاُ :  الـىروًٕىٕعٕ  الدلٗن ـروٕوٛ الػازذٛ لـثي اُ ال

 ُأب الـىٕعٕ ت تاٟسٚ غٗٓـهٗٛ ِٔ٘ الف تـٗـروٕوٛ التغٗـالٍٕ  ا٥ٔه : ال
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ّٛ خسد عٍْ واـت ٖـ  ِٕ تا ن فْٗ ذهٗه ختط ـاىثاه السبا الرٙ تتغٗت تاٟستْ ٔ
روٕوٛ تػـــبْ ـٌتٗحـــٛ ِـــرٓ الـــٔبـــني الٕالـــد ٔالٕلــد ،   اصنالــــربغــري السبـــا  

 ط . غبْ بالتخٓضأ ُ٘ ٌتٗحٛ الٕزٔت ِأالتخضٗط اىا 

ــاٌ٘ : الــ  ــٕ  الث ـــالٍ ــروٕوٛ التٕٓض ــف تٕٓضــ ىعٓىـعٗٛ ال ــسٚ ىٛ ِٔــ٘ ال ع تاٟ
ـــىٕعٕ  ــ الــ ــد ن يف أبــ ـــىٕعٕ ُ تــ ــا الــ ّٛ  وــ ــ ــْ ذهٗهــ ــٗظ وٍــ ــاه  لــ  اىثــ

بتــرسٖي   الٍٓط الٍـا ت  تاٟسٚ عذٗث ٖٕٓض (1)زالفها  مخس اضتضغسٓ الٍاعش
ى٘ ِٕٔ  ـازد  ـخىس ٔذوىْ الترسٖـت اه الفها  يف تاٟسٚ الإب ٔذل خىس ـال

ىرإز يف ـوثبتــّا لمروــي الــ الـــراايهٗٛ ، فٗوــُٕ الــدلٗن ـهٗـــرـعــَ تاٟستــْ ال
 ثباب وٕعٕعْ . إبمطاُ  الـىروًٕالدلٗن 

 إىلٛ الٍظـس  ٌٕاعـْ ٔاجـدٚ لضـف   أىاً ـروٕوٛ ، ٔتـِرا الهطي ا٥ٔه وَ ال
ّٗا ً الهّـــسٙ عمٗـــْ ، ٌٔطـــٓى ـــس ٔالػـــسا لـــْ ٔالطـــٗ سٚ ٔالتهـــدٓ الـــدلٗن ا٩

 روٕوٛ الػازذٛ( .ـ)ال
 ٔوعٍآ تاْٟأذد الدلٗمني بأُ ٖوُٕ أالـروٕوٛ السافعٛ ِٔ٘ الهطي الثاٌ٘:

ــ   ــّا لـ ـــرويىٕعٕ  ـزافعـ ــدلٗن ا٩ الـ ــري ،    يف الـ ــسا ٔتفطـ ــَ تُٔ غـ ــس وـ   ـ
 س زفعّا ذهٗهٗـّا ٔجـداٌّٗا   وي الدلٗن ا٩ىٕعٕ  ذـُ ٖوُٕ زفعْ لأٔوَ تُٔ 

ً ىٕعٕ  الـدلٗن  ـزافعّا ل الـرااياىا يف الٕزٔت ، بن ٖوُٕ الدلٗن   الــىروٕ
 د ٔيف عاي ا٥عتباز الػسع٘ . بالتعٓب

 ٛـظاِسٖـذواً الل٨ مٛٓفـىتوـ٘ ا٥تلٛ الـضن فـرـفعٛ تروٕوٛ الساـال ِٓٔر
ٛ  صـٕه عمـٜ ا٧ -هٛـثـ الٗٛ   ـرحا -ٗٛـوازاب الػسعٌظري ذوٕوٛ ا٧  العىمٗـ

ٜ  صــنٔذوٕوــٛ ا٧ ضتضــرابٔاإل الػــسعٗٛ اــال اٞٚ  صــن ا٧ الطــبيب عمــ
 ىرسش . ـصن غري الىرسش عمٜ ا٧ـصن الٔذوٕوٛ ا٧ يبىطٓبـال

ٕٓـتـ٥ٔ ت  اىا يف الهطي ا٥ٔه -روٕوٛ بالٍظس ٔالػسا ٔالتفطري ـً ِرٓ اله
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غازذٛ  أٔازاب الػسعٗٛ ٌاظسٚ وعتباز ا٧إتلٛ أٔلرا ٥ توُٕ  -روٕوٛـوَ ال 
ـــتلــٛ ا٥صــٕه العىمٗــٛ الػــسعٗٛ ، بــن ِــ٘ تــ ٧ د الػــسع٘ تضدٝ ب اــٛ التعٓب
ٖٔسفــع  الـــراايً الــدلٗن فٗتهــٓد ، الـــىروًٕوــازٚ لسفــع وٕعــٕ  الــدلٗن با٧

 . الـىروًٕوٕعٕ  الدلٗن 

ن بٗـاُ ذوىّـا عمـٜ    توٓفـُ ان عغـٗٛ غـسعٗٛ ذهٗهٗـٛ تـ    : إٔٔجْ التهدٖي 
 أٔ الــىٕعٕ   تتــرهٓ توفن بٗـاُ  ـ٥ٔ تـ  ،خازد ـوٕعٕعّا يف الـ  تهدٖس ٔجٕت

  ،ىمٗٛ الػسعٗٛ ِـٕ الػـ   صٕه العُ وٕعٕ  ا٧أٔوَ الٕاعس رههْ،ـعدً ت
 . الـىومفرههْ عٍد ـعدً ت أٔالػ   تـرهتصن ٥ ٖتوفن بٗاُ ٔتلٗن ا٧

 

 عـ٦ً  الثهٛ تتضدٝ لموػـف عـَ الٕاعـع ٔاإل   وازٚ الػسعٗٛ اخ  بٍٗىا ا٧
ٔ   ـُ ا٥وـازاب الـ  أعٍـدٌا   تـرهتٔعد  بْ ، عتبازِـا  إىعت ٚ غـسعّا تلٗـن جعمـّا 

عتبـاز الػـسع٘ ،   رطب اإلـتىٗي اػفّا الٍاعط ٖٔعت  وفاتِـا عمىـّا بـ   ـٖفٗد ت
 دٙ بـْ ٔشاه الػـ    ١ ذضن العمي التعبٓـ ـىعت ٚ عمٜ غٗـوازٚ الفاذا عاوت ا٧

ٗـ ـوازٚ ٖٔٗٛ ا٧ـحرـسع٘ بـد الػٓبـتعـب اٛ ال  - صن العىم٘وٕعٕ  ا٧ -  سـض
 ٌْ غاك ٔجداٌّا . أدّا زغي ىّا تعٓبـعال الـىومف
ٌـ   أٔذا عاوت البٍٗٛ إ:  وث٦ّ ٞ حاضٛ ِـرا الوـٕب وـَ    ـ   الثهٛ عمـٜ   الــىا

حاضتْ ِــٕ  ــاِس( ٔاٌتفــٜ ـ٥ تعمــي ٌــ اٌتفــٜ وٕعــٕ  اصــن ال ّــازٚ )اــن وــا
ٌـ   ى٤ا رٚ عمـٜ غـسب وـا   ـصن ال اٞٚ عَ الـ وٕعٕ  ٓا ْ ، فاٌـْ  حاضتـ٥ تعمـي 

)عــاي  إىلوــَ جاِــن  الـــىومفصــٕه ٖٔتبــده ذـاه  ٍٖتفـ٘ وٕعــٕ  ِــرٓ ا٧ 
: ضازـتـٔبا ثهٛ .ـ   ال أٔرحٗٛ البٍٗٛ ـ( ب اٛ التعبد الػسع٘ بالـىاٞبٍحاضٛ 

وٕعـٕ   اازتفـا    ًٕـروـالـىٗن ـدلـٕ  الـٕعـسفع وـوٕوٛ بـرـرٓ الــهًٕ ِـتـت
 ذٗـث ٖفٗـد   ،وازٚ عمٜ  ٦فّـا ػ  عٍد عٗاً ا٥صٕه الػسعٗٛ الرٙ ِٕ الا٧

٥ٔ  -ٔجـداٌاّ  ٥ -تعبدّاالعمي التعبدٙ بالٕاعع ٖٔـصٔه بـْ الػـو    اايالدلٗن احل
 غسا ٔتفطري .  ٌظس الـىروًٕ إىلٍظس ٖلمػسا ٥ٔ  الـراايٖتضدٝ 
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ٞ ضتضـربٍا  ّـازٚ   إِٔورا اذا  صـن  أِٔـرا   -ىغطٕه بـْ الثـٕب   ـالـ  الــىا
ىغطٕه ـحاضٛ الثــٕب الـــضــراب ٌــضتإحسٖاٌْ ٍٖتفــ٘ وٕعــٕ  ـفاٌــْ بــ -ضــبيب
ذٗــث اٌــْ بالتعبــد اإلضتضــراب٘ ب ّــازٚ   ،الـــىػوٕك  ّازتــْ  الـــىاٞ بــراك 
رطب ـىغطٕه بـ ـبْ الثٕب ٍٖتف٘ الػـ  يف  ّـازٚ الثـٕب الـ    الـىغطٕه  الـىاٞ

 . الهإٌٌ٘ ا٥عتباز الػسع٘ 
ىٕعٕ  الدلٗن ـالٍايف ل الـراايِرا تٕجْٗ ٔاعس تفضٗم٘ لتهدٖي الدلٗن 

 :ٖهاه  دواٍعوس ٔعٕذّا ٔتٕجّّٗا لمروٕوٛ ، ٖٔصٖد ا٧ روًٕالـى

ــدلٗن  إ ــٛ ال ـــراايُ ت٥ل ــ٘ ٌ - ال ـــرااي ف ـــرويوٕعــٕ  ال ــدلٗن  ال يف ال
 الـحدٙ الـىساتعسٍٖٛ غخضٗٛ وٍفضمٛ ااغفٛ عَ ِ٘  -ٌفّٗا تعبدّٖا  الـىروًٕ

 ُٕٗوـ، ف ًٕـالـىروٗن ـالدليف  ٕعٕ ـالـىت تاٟسٚ ــٗـٔعَ ع ًٕـروـالـىوَ 
 .  الـىروًٕوَ باب الهسٍٖٛ العسفٗٛ عمٜ الدلٗن  الـراايتهدٖي الدلٗن 

فــاُ الــدلٗن  ،الػــازا لمىروــًٕ  الـــراايً الــدلٗن هٓدـٔبّــرا التٕجٗــْ ٌــ
ً لمدلٗن  الـحدٙ الـىساتعسٍٖٛ غخضٗٛ وٍفضمٛ ااغفٛ عَ  الـرااي  الــىروٕ

اِس وـــَ زاتٚ الظـــإالــــرااي عسٍٖـــٛ عمـــٜ عـــدً الظـــاِس يف وعٍـــآ ، ٖٔوـــُٕ 
ٙ  الـىساتٔاُ  الـىروًٕ ىردت ـالػـازا الـ   الــرااي  الـدلٗن ِـٕ وفـات    الــحد
 .  الـىروًٕوَ الدلٗن  الـحدٙلمىسات 

 بإٌـتـفاٞ ًٕٓـهـتـوٕوٛ ٖـرـطي وَ الـُ ِرا الهإ : سـتضس ٔاعـخـس وـتعبٗـٔب
ّٞـٌإوًٕ ـىرـاليف الدلٗن  الـرويوٕعٕ   ّٞ ٥ -تعبدّٖا اعتبازّٖا  تفا  هٗهّٗاذ إٌتفا
ــ  -ٔجــداٌّٗا ــ ـالدل ٕ ـَ وٕعــ ـٌــْ  ــسٔد وٕعــٕ  وــ   إخ٦  الــٕزٔت ف ـب  نـٗ
 سٔجـْ  د الػسع٘ ٔلـٗظ  ى٤ٌٛ التعٓبـذهٗهّٗا ٔجداٌّٗا لوَ ب سٔجّاـ  الـىٕزٔت

 ط . بالراب اىا يف التخٓض
ٕٓـروٕوٛ عَ ضابهْ يف تـٖٔفدق ِرا الهطي وَ ال الٍظس بـ ً الهطي ا٥ٔه ه

 الـىروًٕ لٕ ي ٖوَ الدلٗن الـراايٕٖٛ الدلٗن ٥ٔشوْ لغ ٔالػسا ٔالتفطري،
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 .  الـراايعاٟىّا يف ٌفطْ وٍظٕزّا الْٗ وَ عبن الدلٗن 

   ٕٓ ىٕعٕ  ـلـ  الــرااي روٕوٛ بسفـع الـدلٗن   ـً الـ بٍٗىا يف الهطـي الثـاٌ٘ تتهـ
عتباز ا٥وازٚ ٔازتّا إحد تلٗن ـوَ تُٔ ٌظس ٔغسا ، ٔلرا ت الـىروًٕالدلٗن 
 ،صـٕه بالتعبـد الػـسع٘    ٌف٘ الػ  ٔزفـع وٕعـٕ  ا٧   ِٕٔ -آ ىعٍـٔوفٗدّا ل

ً  ،صن عف عمٜ جعن ا٧وَ تُٔ تٕ لغٕٖـٛ جعـن ا٥وـازٚ لـٕ      ٔوَ تُٔ لـصٔ
 حعٕلٛ غسعّا . ـصٕه وي توَ ا٧

صــٕه ىعت ٚ غــسعّا لسفــع وٕعــٕ  ا٧ ـتضــدٙ ا٥وــازاب الــ  الـــراصنٔ
: تلٗن  اايالـرجمْ ٥ ٖٕجد تدافع ٔتٍإ  بني الػسعٗٛ بالتعبد الػسع٘ ، ٧ٔ

 صٕه العىمٗٛ الػسعٗٛ . : تلٗن ا٧ الـىروًٕعتباز ا٥وازٚ ٔبني إ

ٕٓـختضٛ بالـدلٗن المفظـ٘ فاٌّـا تـ    ـروٕوٛ يف الهطىني وـ ـٔالظاِس اُ ال ً ته
 أ سٝ.ذحٛ عمٜ َ ذحٛو الـرويبالهّس ٔالغمبٛ وَ تلٗن لدلٗن ٔالطٗ سٚ ٔ

ــ    ٔ  روٕوٛ وترٓهـِٔــرٓ الغمبــٛ ٔال ٕٓـه الــهــٛ بٕعــٕا يف الهطــي ا٥  ً ىته
ٖغّا يف الهطـي  أ، اىا ِ٘ وترههٛ  الـىروًٕالدلٗن  إىل الـراايبٍظس الدلٗن 

دّا ٗــْ تعٓبــفٍٖٔ الـــىروًٕٖتضــس  يف وٕعــٕ   الـــٓى الـــراايالــدلٗن  إذالثــاٌ٘ 
 وـــٛ ٕرٕ غمبـــٛ ٔعّـــس ٔذوـاُ ِـــرا التضـــس  التعبـــدٙ ٌـــفـــعتبـــازّا إ ٖٔسفعـــْ

 .  ٔضم ٍٛ وَ تلٗن لدلٗن
ح٠ّٗا ـتلٛ المفظٗٛ ٔعدً وـ روٕوٛ بهطىّٗا با٧ـظ ال تضاإٔوٍْ ٖتغس  

 ٖـرويلفظ ٤ٖتٙ وعٍٜ  إىلرتاد ـروٕوٛ تـذ الإٗٛ غري المفظٗٛ ، يف ا٥تلٛ المٓب
 ٥ ميبـٔالدلٗن ال ،س ا٩   بٍف٘ وٕعٕ  أٔ ٔالػسا آ س بالٍظس   تل٦ّٗ ٌْبمطا

 غريٓ ٖٔتغمب عمْٗ .  ٖـرويلفظ فْٗ ٥ٔ لطاُ لْ ذتٜ 

ــع  ـــرهٔو ــ تت ــدٓ   أٔروٕوٛ بــالٍرٕ ا٥ٔه ـال ــاٌ٘ ٖته ــالٍرٕ الث ً الــدلٗن ب
ً عمـٜ الـدلٗن    الـرااي ً راظ الٍطـبٛ بٍّٗىـا ، فاٌـْ ٖتهـدٓ    ـوـَ تُٔ لـ   الــىروٕ

 طبٛـٌ الـىروًٍْٕٗ ٔبني ـطبٛ بـٍـت الـُ ااٌإآ ٤ٔٓتـْ ٔوـبمطاٌ الـراايٗن ـالدل
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 مبْ ٖٔهّسٓ . ىمتهٜ ٖٔغـىحىع ٔالـعمْٗ يف ال ٖـرويالعىًٕ وَ ٔجْ فاٌْ 

ّٛ  أٔعـعف ضـٍدّا   أذتٜ اذا اـاُ   الـراايهدً ـتِٖٔورا  وـَ الـدلٗن    ت٥لـ
ـــىروًٕ ــن وــا  ال ــا ، ب ـــرحٗٛٔاجــدَٖ لٕصــف   تاو ــٛ   ال يف الطــٍد ٔيف الد٥ل
 ت٘ عإٌُأٖ ُأ س وَ تُٔ ٖـروي عمٜ ا٩ٔ الـراايً الدلٗن ٖتهٓد -ٔالظّٕز 
 الــرااي عٕاٟٗـٛ  أسق بـني  عـٕٝ الظّـٕزَٖ ، بـن ٥ فـ    أ أٔعٕٝ الطٍدَٖ أتهدٖي 

ٗث الظّٕز ٔالد٥لٛ ، ٔذل  وَ ذ أٔوَ ذٗث الطٍد  الـىرؤًٕبني اعٕاٟٗٛ 
ــدلٗمني وـــع  امـــْ إل ــا  التٍـــايف بـــني الـ ـــرهتزتفـ ــ تـ ــاُ الـــدلٗن ـالـ  روٕوٛ ، فـ
 ٍٛ : ـوَ ذٙ الهسٖ الـحدٍٙٛ لمىسات ـٗـىبـفضمٛ الـٍـىـهسٍٖٛ الـٍصلٛ الـىـب الـرااي
 .  الـىروًٕالدلٗن 

فـ٦ تعـازض بٍّٗىـا ذتـٜ      الــىدلٕلني بـني   أٔٔذٗث ٥ تٍايف بني الـدلٗمني  
 عٕٝ الظّٕزَٖ . أ أٔعٕٝ الطٍدَٖ أٖهدً 

ىٕعٕ  ـلــ الـــراايروٕوٛ يف عطــىّا الثــاٌ٘ الــرٙ ِــٕ زفــع الــدلٗن ـٔالــ
ىٕعٕ  ـُ الٕزٔت زفع تلٗن لـ أتفدق عَ الٕزٔت وَ جّٛ  الـىروًٕالدلٗن 

ِـٕ  ط ، بـن  لوـَ ٥ بالـراب اىـا ِـٕ ذـاه التخضٓـ      تلٗن آ س زفعّا ذهٗهّٗا ، 
  .زفع ذهٗه٘ ٔجداٌ٘ بتعبد غسع٘ 

 عّاـس زفـٗن آ ـٕ  تلـىٕعـٍرٕ الثاٌ٘ ِ٘ زفع تلٗن لـوٕوٛ بالـرـٍىا الـٗـب
وَ تُٔ  -ٔيف عاي ا٥عتباز الػسع٘  اصٛ أٙ ٖوُٕ السفع بالتعبد  -تعبدّٖا 

 الٕزٔت .  اُ ٖوُٕ السفع ذهٗهّٗا ٔجداٌّٗا اىا ِٕ ذاه

 َـٍايف ثابت وطتروي بٗـهس ٥ٔ تــعازض وطتــُ ٥ تأتحمٜ ـهدً ٖـت وـىأ
 :  الـىرؤًٕبني الدلٗن  الـراايالدلٗن 
ــ  إ -أ ــَ ال ــي ا٥ٔه و ــٕ تهــدٓ ـذ الهط ــن بــالٍظس    روٕوٛ ِ ــٜ تلٗ ــن عم ً تلٗ
ٕٓأٔالتفطري ِٕٔ ذاصن يف  ساـٔالػ ً بٍظس الـدلٗن  تلٛ ا٥ذواً الٕاععٗٛ ٔوته
 ىغمٕب ، ٌظري تهـدً تلٗـن  ـال الـىروًٕٝ بالدلٗن ى٤ٓتـىفات الـال إىل يالـراا
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ــدَٖ ٔ ذــسد( )٥ ٔ زعــسز ٥ش ـــروييف ال ــٜ   ال ــٕاعع٘ عم ــٛ أالػــسع٘ ال تل
الترـسد وـَ    أٔالتغـسز   تــرهت ا٥ذواً الٕاععٗـٛ الثابتـٛ با ٦عّـا يف وـٕازت     

 الـــىساتا ٌتفاّٟىــا ، فـاُ تهــدوّىا وتهــًٕ بـالٍظس ٔغــس  إوتثا ىـا ٔيف وــٕازت  إ
 تلٛ ا٥ذواً الٕاععٗٛ ، فٗوٌٕاُ ذااىني عمّٗا . أ وَ الـحدٙ

 أٔوتثالـْ الغـسز   إالـٕاعع٘ الٍاغـ١ وـَ     الـرويُ أٔوَ ذوٕوتّىا ٖتبني 
العبـات جـدّا ، ِٔـٕ ذوـي  ـازد       حعٕه عمٜـرسد غري وسإت ٔاععّا ٔغري وـال

ٛ عىٕوّا ، ٔذ٠ٍٗـر  ىثبتٛ با ٦عّا ل٦ذواً الٕاععٗـٔلٗٛ التلٛ ا٧ا٧ إ ٦قعَ 
  أٔ زعـــسز ٥شايف ٥ٔ ٖطـــتهس التعـــازض بـــني تلٗـــن ٥ ٖبهـــٜ التـــدافع ٔالتٍـــ

تلٗــن ذسوــٛ الوــرب وــث٦ّ بّــرا    أٔ)٥ذــسد( ٔبــني تلٗــن ٔجــٕب الٕعــٕٞ   
ذ اـن وٍّىـا   إلٍظس ا٥ٔل٘ وٕجـٕت بـني الـدلٗمني    التهسٖب ، فاُ التعازض يف ا

ُ الٕعٕٞ الغـسزٙ  أًٔ ذٗث  ٥ٔ ٖد اٌْ ٥ ٖطتهٓس إ٥عاٟي يف عسض ا٩ س ، 
 رسدـال ٌفٖ٘ٔفّي وَ تلٗن ٌف٘ الغسز رسج٘ ٔالورب الغسزٙ ذطبىاـٔال

 ٥ٔ ٖبهـــٜ - الترـــسٖي أٔالٕجـــٕب  -الـــٕاعع٘ ا٥ٔلـــ٘  الــــرويٍٖتفـــ٘ عٍـــْ 
رسٖي الورب ٥ٔ ٖطتهس التعازض بـني  ـا٥ ٦ق يف تلٗم٘ ٔجٕب الٕعٕٞ ٔت

 .  الـىرؤًٕ الـراايالدلٗمني : 

ــ -ب ــَ الـــ ٘ ـٔفـ ــاٌ٘ وـ ــي الثـ ــٛ ا٧ -روٕوٛـالهطـ ــذوٕوـ ــٛ الـ  ىتوفمٛ ـتلـ
الػـسعٗٛ ارحٗـٛ  ـ  الثهـٛ عمـٜ       وـازاب ذواً الظاِسٖٛ ٌظري ذوٕوـٛ ا٧ ل٨
اذا تعبــدٌا الػــاز  يف  -ب الــ اٞٚ ٔا٥ضتضــرا -صــٕه العىمٗــٛ الػــسعٗٛ  ا٧

ٔ ـعالـ  الــىومف وازٚ وٕجبٛ ٥ٌتفاٞ الػ  ٔصرئزٚ أب وٕزٕت ُ اـاُ  إىّا تعبـدّا 
ٌـ     أّٔا ٔجداٌّا اىا لٕ عاوـت البٍٗـٛ   غاا غـ   حاضٛ ثـٕب فـ٦   ـ ـ  الثهـٛ عمـٜ 

وـازٚ  رابّا ، بـن ا٧ ضتضـ إ أٔصن ال ّـازٚ  أدّا ذتٜ ٖترهت وٕعٕ  عٍدٓ تعٓب
ٖـ  حس ا٧ـصن الػسع٘ ، ٔاذا ي ٖتٍف٘ وٕعٕ  ا٧ رضن التعـازض  ـصـن ي 
 صن ذ٠ٍٗر . وازٚ ٔبني ا٧ٔالتدافع بني ا٧
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يب فاٌـْ  ىطٓبـصـن الـ  ٔبـني ا٧  ن الػـسع٘ الطـبيب  صراه بني ا٧ـرا الِٔو
ــٓد ّٛ  ٖته ــ ــاٌ٘ ذوٕو ــٜ الث ــازٚ   إ ، ً ا٥ٔه عم ــد الػــسع٘ ب ّ ــع التعب ـــىاٞذ و  ال
ــ ــْـالـ ــع الػـــ  يف ٌـــ ا ىغطٕه بـ ــٕ   -حاضٛ الثـــٕب ـلثـــٕب ٖستفـ ــٕ وٕعـ ِٔـ

حسٝ ـىّا ب ّـازٚ الثـٕب تعبـدّا ٥ٔ وـ    ـذٗث ٖضـري عالـ   -اضتضراب الٍحاضٛ 
عـازض بـني   ٖطـتهس الت  أٔرضن التعازض ـٖ حاضٛ الثٕب ذتٜـ٥ضتضراب ٌ

 ىطبيب . ـصن الصن الطبيب ٔبني ا٧ا٧
تضراب عمــٜ ا٥صــن ــــسش اا٥ضـىرـــهدً ا٥صــن الـتـــراه ٖـِٔوــرا الــ     
ضتضراب فاُ وفات تلٗن ا٥، ىرسش ـروٕوٛ ا٥صن الـىرسش اال اٞٚ لـالغري

 ٔ ىساب ـا التعبـد الـ  فٗوـُٕ ِـر  ، لغـاٞ الػـ  ال٦ذـت    إِٕ التعبد ببهاٞ الـٗهني 
 . -الػ   -ىٕعٕ  أصن ال اٞٚ ـزافعّا ل

ْ  زأبدّاشب عمٜ امىٛ ٤ٖٔادٓ : تٕفس تلٗن ا٥ضتضرا : يف بعض ٌضٕصـ
لٛ عمٜ تهدً ا٥ضتضراب فاٌْ عٕٙ الد٥ (1)ش٥ٔ تٍهض الٗهني أبدّا بالػ ز

 حازٖٛ ذاه الػ  ٔعدً الٗهني . ـجتىاعْ وع غريٓ وَ ا٥صٕه الإعٍد 

ٔبني  الـراايىمرٕظ بدّٔا بني الدلٗن ـاٌْ ٥ ٖطتهس التعازض ال الـراصنٔ
٥ٔ ٖبهٜ ثابتّا ، بن ٍٖتف٘ التدافع ٔالتعازض بتهـدً الـدلٗن    الـىروًٕالدلٗن 

 الـىرأزٙٔعدً فاعمٗتْ ، ٥ٔ ٖسٝ العس   الـىروًٕ س الدلٗن أالـرااي ٔت
أٙ  -وـن ٔالتفوـس   أيف الٍظس ا٥ٔل٘ عبن التٔبدّٔا  إ٥ذضٕه التعازض بٍّٗىا 

 ىتهدًـهسٖب الـيف عٕٞ الت الـىرؤًٕ الـراايتهسّا بني ـ٘ وطـتٍافـسُٔ الــ٥ ٖ
 روٕوٛ . ـلٍرٕٙ ال

ــ٘        ــت ٔا٥ضــتد٥ه الفهّ ـــحاه الت بٗ ــع يف و ــٛ الٍف ــرٓ البرــٕث عظٗى ِٔ
ٖعـس  ِـرا وـَ     ،ٖاتّـا السصني ٔعٍـد إضـتظّاز الٍضـٕظ ٔالــحىع بـني و٤تٓ     

 يف -ِٔ٘ ، ٗرٛـٗا الضرـظّاز ٔتـردٖد الفتـٔاإلضتتٍباح ـٖـىازع عىمٗٛ اإلض
                                                           

 . 1: وَ ابٕاب ٌٕاعض الٕعٕٞ : ا 1: ب 1( الٕضاٟن : د1)
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لوـــَ  ،ىتأ سَٖ ـىتهدوني ٔالــــعـــاظي الـــوٕجـــٕتٚ عٍـــد ا٧ - ٔٔاععّـــالٓبّـــا 
ْٞ أٔإص ٦ذّا  ٔعد  ،سّا أٖغّأعد ٖوُٕ بـرثّا وتأٓ س وبتوس وتأٓ  عٍٕاٌّا غ٘

ٖظّس  ،ٍّاهني  ا غري غافمني عأضا ني الفهْ عازفني بّا ومتفتني الّٗا و ٓبااُ 
ٕاُ ا٥صـ ٦ذ٘ وـَ إبـداعاب    ٌعي العٍ .ِرا وَ إضتد٥٥تّي ٔإضتٍبا اتّي 

ٙ   -ىتأ سَٖ ـضا ني البعض ا٧ ٔالـرٙ ٍٖطـب    ،يف وهدوتّي الػـٗخ ا٥ٌضـاز
ٔوٍـْ ٖـ٤ثس التضـسٖس بـأُ أضـا ني       ،روٕوٛ ٔالـٕزٔت  ـالْٗ إبدا  وض مر٘ ال
ــابهني وـــ  ــْ الطـ ــا ٔي  ـالفهـ ــا ٔإُ ي ٖعٌٍِٕٕىـ ــِٕٖبرثرٗ ُٕ بٕاععّىـ يف  اىـ

تضسٖس الفهْٗ حد يف وٕازت وتعدتٚ ـِٔرا ِٕ الضرٗس بدلٗن أٌ  تّي،ـأصٕل
ٕلْ يف وهاً تسجٗس عاعدٚ عمـٜ  روٕوٛ ٔالٕزٔت يف جٕاِسٓ ٌظري عـبال الـىعظي
يف وـدازك الطـٗد العـاوم٘ )عـدٓ(      بن زأُٖت (1): )وـىا ِٕ االٕازت عمْٗ( أصن

ىطس عمـٜ  ـرث الـ ـلْ يف بـدٔ بـ  راتٙ عػس ٔٔجدب ـِٕٔ وَ عمىاٞ الهسُ ال
ـــالــسجمني يف الٕعــٕٞ تضسٖــ  ـــروٕوٛ عــاه :رّا بال ــاُ ال ــىهٗٓـ)ف ــٜ ـد ٖ روي عم

 ثي ٌبرث :  روٕوٛ . ـرٕاُ وَ الـى مت( ٔالتهٗٗد ٔالتخضٗط ٌـال
 

 التخصٔص ّالتقٔٔد :  
 

التخضٗط ِٕ زفـع الٗـد عـَ العىـًٕ الثابـت بالٕعـع عٍـد ٔجـٕت تلٗـن          
ــ  خسد الفــست ـأٙ ٖــ ،جْ عــَ عىــًٕ العــاً   سـخـــآ ٖٔط وــ٤ٓتخٓضـ ــاظ ٖ

اـسً  أىٕىل : )ـفسات العـاً ، اىـا لـٕ عـاه الـ     أخاصٛ وَ ـفسات الا٧  أٔخاظ ـال
عاه :  أٔتوسً فطاق العمىاٞ( ِٔرا  اظ  وٍفضن ،  ان عاي( ثي عاه : )٥

تضن ٥ ٖٕجد فٗـْ تعـازض   اسً ان عاي ٥ٔ توسً فطاعّي( ِٔرا  اظ وأ)
 ساد إخاظ بـ ـرتاد لمحىع العسيف بـني العـاً ٔبـني الـ    ـص٦ّ ذتٜ ٌأوع العاً 

ٙ  الـــىساتخاظ وــَ عىــًٕ العـاً  ــا ، بــن  ـفـسات الــ أ وــَ  -وــَ العــاً  الــحد
                                                           

 . 431:  22جٕاِس الو٦ً غسا غساٖع ا٥ض٦ً : د (1)
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ٔجـــٕت  -٧ٔه ِٔمـــٛ  -ٖبـــدٔ  اٌــــىاخاظ ، ٔـِـــٕ وـــا ضـــٕٝ الـــ -بتـــداٞ اإل
 ىٍفضن . ـخاظ الـالتعازض بني العاً ٔبني ال

ٛ عٍد ٔجـٕت  الـروىىهدواب ـ ٦ق الثابت بٗٗد ِٕ زفع الٗد عَ اإلٔالته
ــ خاظ ـا٥فــسات الٕاجــدٚ لمهٗــد الــ  أٔخسد وٍــْ الفــست ـٗــفد لمى مــت تلٗــن وهٗٓ

توــسً فطــاق  اــسً العمىــاٞ( ثــي عــاه : )٥)أىٕىل: ـخازد ، اىــا لــٕ عــاه الـــالــ
اــسً العمىــاٞ ٥ٔ توــسً فطــاعّي( أعــاه : ) أٔالعمىــاٞ( ِٔــرا وهٗــد وٍفضــن ، 
رتاد ـص٦ّ ذتٜ ٌأ الـى متازض ٔتدافع وع ِٔرا وهٗد وتضن ٥ ٖٕجد فْٗ تع

 الــىسات بسفع الٗد عـَ ا٥ ـ٦ق ، بـن     الـىهٗدبني ٔ الـى متلمحىع العسيف بني 
 اٌــىا ىتضن ، ٔـالـ  الــىهٗد ضـٕٝ   ِٕ وـا  - وَ ا٥بتداٞ - الـى متوَ  الـحدٙ

 ىٍفضن .    ـال الـىهٗدٔبني  الـى متٖبدٔ التعازض بني 

افسات  أٔخاظ ـ ساد الفست الإط ٔالتهٗٗد : ِٕ وَ التخضٗ الـىساتذُ إ  
 ذـد الـدلٗمني   أٖوـُٕ   بــرٗث  الــى مت  أٔخاظ عَ ذوي العـاً  ـال الـىٕعٕ 

العاً  - سااغفّا عَ إُ بعض ودلٕه ا٩ -ضن ىٍفـال الـىهٗد أٔخاظ ـال -
  ابت ا٥زاتٚت، ف٦ تمػاز  جدّا ٔغري وهضٕت لْ ٔاععّاغري وسات ل -الـى مت أٔ

 ُ ٖهاه : أٔتٕجّْٗ  ٛ . الـحدٖوع ا٥زاتٚ  الـى مت أٔعىالٗٛ لمعاً ا٥ضت
ىعضًٕ ـذـساش صـدٔزٓ عـَ الـ    إتتٕعـف عمـٜ    الــى مت  أُٔ ذحٗٛ العـاً  إ

(ٔعمٜ ظّٕزٓ وساتّا لمىتومي ٥ٔ عسٍٖٛ ب ،)ٖـسات بٗاٌـْ   أخ٦فْ ، ٔعمـٜ  ـ ُ
 ٔاععّا . لمػاز   ٌْ عىًٕ وهضٕت أجدّا ٔ
ٛ  إخ  ٔعـد تهـدً   ـرث ذحٗـٛ الـ  ـبـ الضدٔز ٖتوفن بْ  ذساشإٔ  ثبـاب ذحٗـ
 مْٗـتباٌ٘ العه٦ٟ٘ عـٗتْ بالـرسش ذحـّٕز تـ، ٔالظهٛ بالدلٗن ٔال ِاُـثـال   
   ٔوهضٕتّا ٔاععّٗا لْ . رسش بْ إٌْ وساتّا جدّٖا لمىػٓسـٖ ااى

ُ ذحٗٛ العىًٕ ٔا٥ ٦ق وَ صغسٖاب ذحٗٛ الظّٕز المفظ٘ إٔعد تهدً 
ٔ  ـٚ العه٦ٞ يف والف جسب عمّٗا ضري ٓ ٣لٗـا أٔرأزاتّي ٔجسٝ عمّٗـا الػـاز  
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ظاِس وَ المفظ ٖوُٕ ذحٛ عإٌٌٗٛ يف  إ ٦قيف   اباتّي ، فون عىًٕ ٔان 
ٔا٥ذتحاد  أا٥عتىات عمّٗ اىرأزٚ فٗضس التىط  بّـىخا بٛ ٔالـحاه الـو
ٖهبــن وــَ  ىتومي عمــٜ الطــاوع ، ٥ٔـىتومي ٔوــَ الـــوــَ الطــاوع عمــٜ الــ ابّــ

عٍـد   أٔعٍـْ ٔازاتٚ  ـ٦  الظـاِس     الــخ اب ىا ا٥عتـراز عٍـد صـدٔز    اذدِ
ِسٓ الطاوع بالظاِس ، بن ان وَ ٖـتومي بوـ٦ً ٖوـُٕ و٤ا ـرّا بظـا      أ رعدً 

 ىخا ب الطاوع بْ . ـعضد ظاِسٓ اىا ٤ٖا ر الأ٥ٔ ٍٖفعْ ا٥عتراز بأٌ٘ ي 

ــي  ــٜ    إ٥ٌع ــٛ عم ــٗي عسٍٖ ــًٕ  إاُ ٖه ــاِس  أٔزاتٚ  ــ٦  العى  ا٥ ــ٦ق الظ
ٙ ٔتوُٕ عسٍٖٛ جمٗٛ وٕعـرٛ لمىـسات    ا٥ ـ٦ق ف٤ٗ ـر    أٔوـَ العىـًٕ    الــحد

ٜ ا٥ضـتعىال٘ ٔالتفّٗىـ٘ وـَ المفـظ ِـٕ ا      الـىساتبالهسٍٖٛ ذ٠ٍٗر ٖٔوُٕ   لــىعٍ
ٙ  الــىسات ٖٔوُٕ  ،الظاِس وَ المفظ  ىهضٕت الـٕاعع٘ وـَ الوـ٦ً    ـٔالـ  الــحد

ــٛ ، ٖٔوــُٕ العىــن عمّٗــ   عمــٜ ــت الهسٍٖ ــا أا٥ذتحــاد بّــ  ا ب ـــحسُٙ ، ف  ال
ـــىرأزٙ ــا وفٓطــ      ال ــٛ ٔإٌّ ــٜ ذٙ الهسٍٖ ــٛ عم ــدً الهسٍٖ ــٜ ته ــ٘ عم سٚ العه٦ٟ

 س عَـظــمْٗ بغض الٍـهدً عـتـٛ ، فتٍـوَ ذٙ الهسٖ دٙـالـحٛ لمىسات ـرـٕعـٔو
 ت٥لٛ ٔظّٕزّا .  أٔعٕٝ وٍّىا ضٍدّا ٔصدٔزّا ا٧ 

ىٍفضن ِٔىــا ـالــ الـــىهٗد أٔخاظ ـٔذ٠ٍٗــر ٖوفــ٘ ا٥ ى٠ٍــاُ بضــدٔز الــ 
ذـسش يف  أذا إق ، فـ ا٥ ـ٦  أٔوَ العىًٕ  الـحدٙ الـىساتسٍٖتاُ ااغفتاُ عَ ع

٘ ـٔتوُٕ جمٗٛ ظاِسٚ ف الـخ ابوَ  الـحدٙ الـىساتِٕ عسٍٖٛ عمٜ  الو٦ً وا
ععف وٍْ ضٍدّا أ تُ ااٌإهدً عمْٗ ٔـتـت -ىدلٕه ذٙ الهسٍٖٛ ـخالف لـوعٍٜ و

ّٛ أٔ ُ لٛ عمٜ وعٍآ ، ٔذلـ  ٧ ٔعس ت٥أ أٔعٕٝ ضٍدّا أٔااُ ذٔ الهسٍٖٛ  ت٥ل
 الـحدٙ الـىساتتّىا عمٜ ىٍفضن ِٕ عسٍٖٗٓـال دالـىهٗٓ أٔخاظ ـضاع تهدٖي الأ

 .  الـى مت أٔالعاً  الـخ ابوَ 
اـسً اـن عـاي( فـاُ ظـاِس المفـظ       أىٕىل : )ـٔبتعبري آ س : اذا ٔزت وَ الـ 

ــاً  ـــى مت أٔالع ــٕ  ال ـــىساتِ ــتعىال٘ لمىــتومي   ال ــ -ا٥ض  -  ىػسـىٕىل الـــال
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ٙ  الــىسات ا٥زتواشٙ : ت ـابت   الـىرأزٙصن العه٦ٟ٘ ىهتغٜ ا٧ـٔب  الــحد
 دّا ،ـج الـىساتعىال٘ ٖوُٕ الظاِس ِٕ ـتـا٥ض الـىساتع٘ وع ـضٕت الٕاعـىهـٔال
 خ٦  ، ٔذ٠ٍٗر ٖهاه : ـي تهي عسٍٖٛ عمٜ ال وا

 أٔالعـاً   -ىػس  ٖطترضن وَ ظاِس ا٦وْ ـلمىٕىل ال الـحدٙ الـىساتاُ 
ٙ  الــىسات ٖٔوُٕ ذحٛ عإٌٌٗٛ ااغفٛ عـَ   -الـى مت ي  وـَ الوـ٦ً وـا    الــحد

ٕٕ أٔتهــي عسٍٖــٛ وتضــمٛ  تتضــدٝ لتفطــري ذٙ الهسٍٖــٛ  وٍفضــمٛ عمــٜ  ٦فــْ بٍرــ
ضتوػـا   إحاه ـفتتهدً الهسٍٖٛ عمٜ ذّٖا يف و ،وٍْ  الـحدٙ الـىساتتٕعٗس لٔ

 ىػس  . ـلمىٕىل ال الـحدٙ الـىسات
ا٥ ٦ق ِٕ  إِٔٔ ظاِس يف العىًٕ  وا أٔ الـى مت أٔٔعمْٗ فالدلٗن العاً 

حد فسعــّا جِٕسٖــّا ـ٥ٔ ٌــ ،خالفٛ  ىــا ـ١ عسٍٖــٛ وـــحٗـــي ت رأزٖٛ وــاـذحــٛ وــ
 ت٥لـٛ العىـًٕ عمـٜ الػـىٕه     ٗٛ ٌظريتاٟٗٛ ٔالفٍٓحّاب ا٧ـيف بعض ال إ٥بٍّٗىا 
جٛ ىٍدزـى٤تٙ لػـىٕه وـد ٕ ا لتىـاً ا٥فـسات الـ     ـتاٚ العىًٕ لْ ٔالـ أبٕعع 

 إزاتٚ اّٟاتأٛ ٔالـروىعمٜ الػىٕه باجتىا  وهدواب  الـى متٔت٥لٛ ،تّارـت
 ا٥ضتعىال٘ ٔالتفّٗى٘ .  الـىساترطب ـا٥ ٦ق يف وهاً التفّٗي ٔب

ىضاتٖت ـال إىلِٕ الػىٕه ٔالطسٖاُ  الـى مت أٔىّي يف الدلٗن العاً ـٔال
ــسات  ــظ    ،ٔا٥فـ ــَ المفـ ــاِس وـ ــٜ ظـ ــٕ وعٍـ ــٕ  ِٔـ ــُٕ ِـ ـــىساتٖوـ ــ٘ ال الـ تفّٗىـ

رطب ـا٥ ٦ق ب أٔٔا٥ضتعىال٘ وَ المفظ ٖٔوُٕ ذحٛ عإٌٌٗٛ عمٜ العىًٕ 
أز ٔالتفاِي رحاه التـالعه٦ٟ٘ ٖٔوُٕ عاعدٚ وعت ٚ يف و الـىرأزٙالهإٌُ 

ٔضـريِي   - ِٞٔي ضاتٚ العه٦ -وَ عدٖي الصواُ  بدلٗن جسٙ الفهّاٞ )زض(
 ٔ   الــىهٗد خاظ ٔـضـٕٝ الـ  اب الػـسعٗٛ فٗىـا   الــى مه عمٜ العىن بالعىٕوـاب 

ِٔــٕ جــسٙ وــأ ٕذ وــَ  - الـــى مت أٔخسٔد عــَ العــاً ـأٙ يف وػــوٕك الــ -
خ٦  ٔعمـٜ التىطـ    ـي ٖترهت الـ  جسٙ العه٦ٞ عمٜ العىن بالظّٕزاب وا

 تهٗٗدّا .  أٔخضٗضّا ـخسٔد تـاب يف وػوٕك الالـى مهبالعىٕواب ٔ
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ـــى مت أٔزٖــب يف اُ العــاً  ٥ٔ ــْ الــ  ال ـــىهٗد أٔخاظ ـاذا ي ٖتضــن ب  ال
ت٥لـٛ اتاٚ العىـًٕ ،    أٔٛ الــروى ا٥ ٦ق لتىاً وهـدواب   أٍٖٔعهد لْ العىًٕ 

ٙ العه٦ٟـ٘   الـحسٙوهٗد وٍفضن ف أٔخضط وٍفضن ـذا جاٞ وإثي   الــىرأز
ٔ   ىْ عمٜ العىًٕ ٔا٥ ٦ق ـعمٜ تهدٖ  ساد إبـ  الــى مت ٔتغـٗٗت تاٟـسٚ العـاً 

ٙ  الــىسات عىٕوٗٛ ااغفٛ عَ  وٍّا فاٌّىا عسٍٖٛ ٌٕعٗٛ الـىهٗدخاظ ٔـال  الــحد
 .  الـى متوَ العاً ٔ
ُٕ  ٔبتعبرٕي  أٔعـد ٖوـُٕ وتضـ٦ّ بـالو٦ً العـاً       الــىهٗد  أٔىخضط ـ: الـ  ثـا
اإل ـ٦ق فٍٗعهـداُ    أٔ، ِٔرا ا٥تضـاه ٖٕجـب ِـدً ظّـٕز العىـًٕ       الـى مت

  .خاظ ـفٗىا ضٕٝ ال
 فٕٗجب ِدً الـى مت أٔوٍفض٦ّ عَ الو٦ً العاً الـىـخضط ٔعد ٖوُٕ 

 ُ : ، ٔذل  ٧ الـى مت أٔىاً البٗاُ العاً ـٌعهاتٓ بفعن تإالظّٕز بعد  ذحٗٛ

ىتضن عسٍٖٛ عىٕوٗٛ عسفٗٛ عمٜ ِدً الظّـٕز يف  ـال الـىهٗد أٔىخضط ـال
ىٍفضن عـَ  ـال الـىهٗد أٔىخضط ـٔال - ا٥ ٦ق أٔالعىًٕ  -ىدلٕه ـضعٛ ال
عىٕوٗٛ عمٜ ِدً ذحٗـٛ الظّـٕز   ىٍعهد ِٕ عسٍٖٛ ٌٕعٗٛ ـا٥ ٦ق ال أٔالعىًٕ 

 أٔ ـر بـالعىًٕ   العه٦ٟ٘ ٔالفهّاٟ٘ عمٜ ا٧ الـحسٙتٕافت ٔعد ٌعهاتٓ ، إبعد 
 عع٘ وـا  ىهضٕت الٕاـٔال الـحدٙ الـىساتضتعىالّٗا ااغفّا عَ إا٥ ٦ق وساتّا ب

 ىخالفٛ،ـعمٜ  بت الهسٍٖـٛ الـ   الـحدٙ الـىساتي تهي عسٍٖٛ عمٜ  ٦فْ فٗوُٕ 
ــد ٔزٔت ف ــْ عٍ ــ اٌ ـــال ـــىهٗد أٔىٍفضن ـخاظ ال ــ ال ـــال ــدافع ـىٍفضن ٖ رضن الت

رضن ـٖـ  أٔخاظ ٔبني الدلٗن العـاً  ـالبدٔٙ ٔالتعازض ا٥ٔل٘ بني الدلٗن ال
 تعازضدافع ٔـِٕٔ ت ، الـى متدلٗن ـَ الـٔبٗ ٗدــالـىهدلٗن ـَ الـبٗتعازض ـال
 .  بالتهٗٗد أٔون ٔالع٦د بالتخضٗط أرطب الٍظس البدٔٙ عبن التـب

 الــــىرأزٙالعه٦ٟـــ٘  الــــحسٙي ٍٖـــدفع التعـــازض بـــالع٦د ذطـــب ثـــ
ٙ  الـىساتعَ  الـىهٗدخاظ ٔـىىغٜ غسعّا ، ٔذل  بمراظ اػف الـال  الــحد
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ٔ    ٍٖٔرـنٓ  -الـى مت أٔوَ العاً  العـسيف :   الــحىع التعـازض البـدٔٙ بـالتٕفٗت 
 الٕاجـدٚ  أٔخاصٛ ـفـسات الـ  ا٧ أٔ ساد الفست إِٕ الرٙ التهٗٗد  أٔالتخضٗط 

ٙ  الــىسات ، فٗـتعني   الــى مت  أٔلمهٗد عَ عىًٕ ذوي العـاً   وـَ العـاً    الــحد
 الــىهٗد عمٜ  بـت   الـى متىهضٕت الٕاعع٘ وَ ـخاظ ٖٔوُٕ الـعمٜ  بت ال

 .ق العىًٕ ٔا٥ ٦با ساجّىا وَ تاٟسٚ 

ِىـا   ذإ، الــى مت  إ ـ٦ق : عىًٕ العـاً ٥ٔ  الـىرإز ساد ٥ٔ ٍٖثمي باإل 
ٙ العـسيف   ـحسٙالـ ذحٛ عإٌٌٗٛ ذطب  ٤ٖ ـر بّـا ذتـٜ تهـًٕ ذحـٛ       الــىرأز

خاظ ـضٕٝ ال بهاٞ واإف٤ٗ ر بّا وع  ، الـحدٙ الـىساتعٕٝ يف الوػف عَ أ
لهٗا   ابـّا عإٌٌٗـّا ٔعاعـدٚ    أ َالرٖ الـى مترت ذوي العاً ٔذوي ـت دالـىهٗٓٔ

 لمعىن ٔا٥ اعٛ . 
 عـاي الفاضـت(   لتوـسً ا  خاظ )٥ـوـن يف الـدلٗن الـ   أ: عٍـد الت  ُٕثـا  ٔبتعبرٕي

اسً ان عاي( ٦ٖذظ التهابن ٔالتعازض يف بعض ودلٕه أٔيف الدلٗن العاً )
 خاظ عمـــٜ ـالـــدلٗن العـــاً ِٔـــٕ )العـــاي الفاضـــت( ذٗـــث ٖـــده الـــدلٗن الـــ

ِـ ـساوْ ظـٕب ااـ ـاً عمـٜ ٔجـ  ـذسوٛ ااساوْ ٖٔده الـدلٗن العـ   ضن ـرـ ـسّا ، فٗـا
 عازض بٍّٗىا ٔالتهابن ٔالتدافع . ـالت

تعـازض الـدلٗن    أٔخاظ وع الـدلٗن العـاً   ـت تعازض الدلٗن الٔيف وٕاز
 الـــىرأزٙالعــسيف  الـــحسٙفــاُ  -رِٕىا ـٌــ أٔ الـــى متوــع الــدلٗن  الـــىهٗد

ــدلٗن الــ     ــدٖي ال ــٜ ته ــإض ٔوطــتهس عم ــ٘ و ــاِي العه٦ٟ ـــىهٗدخاظ ٔـٔالتف   ال
رأزٖٛ ـعسٍٖـٛ وـ   الــىهٗد خاظ ٔـٔالعـاً ٔعمـٜ اـُٕ الـ     الــى مت عمٜ الـدلٗن  

 ٛ ٔاٌّىــا  الـــى متوــَ الــدلٗن العــاً ٔوــَ الــدلٗن  الـــحدٙ الـــىساتعمــٜ  عسفٗـ
ىرإز ، ِٔــٕ ـرأزٙ لمتعــازض الـــااغـفاُ ٌٕعٗــاُ ، ِٔــرا عــ٦د عـسيف وــ  

ىرأزاب العه٦ٟٗـٛ ٔالتفاِىـاب العسفٗـٛ ،    ـع٦د غاٟع ٌـاجع جـسب عمٗـْ الـ    
  العاً ٔبنيبني أٔ ٗدـهـالـىٔبني  متـ ـالـىدافع بني ـتـعازض ٔالـتـصٔه الـْ ٖـٔب
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 .  الـىرأزٙالتعازض بفعن الع٦د العسيف  خاظ ٥ٔ ٖطتهٓسـال

 ىٕا الٍاعػس ، ٔعد آمـىًٕ الٍاع ٔاافٛ البـع إىلهٜ ـ( ومّي )ـٔا٦و
 الــى مت خضٗط العاً ٔتهٗٗـد  ـعمٜ عدز عهٕ ي ٔ بت تفاِىاتّي ، فٗوُٕ ت

ىتػسعٛ يف ـ٦ٞ ٔالـ عمٗـْ العهـ   ّٝٗا وهب٥ّٕ لتعازض غري وطتهس جـس ع٦جّا غسع
تفاِىاتّي ا٥جتىاعٗٛ ٔجسٝ عمّٗـا الفهّـاٞ  ٗمـٛ عضـٕز ا٥ضـ٦ً وـَ شوـَ        

راعس ، ٔبـْ ٖـصٔه التعـازض البـدٔٙ ٔالتهابـن بـني       ـٖٕوٍا ال إىل ()ا٥ٟىٛ
وَ الدلٗن  الـحدٙ الـىساتخاظ ٔبني الدلٗن العاً ٖٔصٔه الػ  يف ـالدلٗن ال

العـسيف بـني الـدلٗمني     الــحىع   وـَ  ٖٔعـس  ،خاظ ـالعاً بعـد ز٣ٖـٛ الـدلٗن الـ    
 الــىهٗد ٔ الــى مت وَ الـدلٗمني   الـحدٙ الـىساتبالتهٗٗد ٖٔتبني  أٔبالتخضٗط 
 .خاظ ـىهضٕت الػسع٘ الٕاعع٘ وَ الدلٗمني العاً ٔالـٖٔعس  بْ ال

ٙ دّا : فّي العـس   ٔوَ الهسٖب ج إٌـْ عسٍٖـٛ عمـٜ    : لمخـاظ   الــىرأز
لمىهٗد :  الـىرأزٙتهدً عمْٗ ، ٔفّي العس  وَ العاً فٗ الـحدٙ الـىساتفّي 

فٗتهدً عمْٗ ، وـَ تُٔ فـسق    الـى متوَ  الـحدٙ الـىساتإٌْ عسٍٖٛ عمٜ فّي 
الفاضـت وـٍّي( ٔبـني     إ٥ىتضمٛ بالو٦ً )ااسً ان عـاي  ـخاظ الـبني عسٍٖٛ ال
اـسً اـن عـاي(    أاىا لٕ عاه : ) الـى مت أٔىٍفضمٛ عَ الو٦ً العاً ـعسٍٖتْ ال

 .  توسً العاي الفاضت( عاه : )٥ أٔعاه : )٥ توسً شٖدّا العاي(  ثي

فاُ الهسٍٖٛ  ،ت٥لٛ وَ ذّٖا  أٔعٕٝ ضٍدّا أً الهسٍٖٛ إٌّا ٥ ٖعت  يف تهٓدٔ
ٙ رطب ـوـٛ عمـٜ ذٙ الهسٍٖـٛ بـ    ٓدوه الــرحٛ اذا ااٌت ٔاجـدٚ لٕصـف     الــحس

٥لـٛ وـَ   ت أٍٔدّا ععف ضأِي العسيف ذتٜ اذا ااٌت الهسٍٖٛ ٔالتفا الـىرأزٙ
ــتعني   ــٛ ، لوــَ ٖ ــدلٗن الــ  إذٙ الهسٍٖ ــٛ يف ال ـــىهٗد أٔخاظ ـذــساش الهسٍٖٗ  أٔ ال

ــ ــتعني اىــ ،رِٕىا ـٌ ــٛ  إا ٖ ــٛ ذٙ الهسٍٖ ـــى مت أٔالعــاً : ذــساش ذحٗ اــ٘  - ال
رسش ـ٥ اذا ي تإذٙ الهسٍٖٛ ، ٔ : سٝ ا٧ الـرحٛالهسٍٖٛ عمٜ  الـرحٛهدً ـتـت

  اصٛ .  الـرحٛاجد غساٟط ٥عتىات عمٜ ٔاذحٗٛ اذدِىا ااُ 



 (37... )................................................التخضٗط ٔالتهٗٗد   

ٔتـهـدً  اًـدلٗن العـٜ الـاظ عمـخـن الـهدً الدلٗـٔوَ ِرا البٗاُ ٖتحمٜ ت
 خاظـٔعمٜ ا٥ ٦ق ذتٜ اذا ي ٖوَ ال متـالـى عمٜ الدلٗن  الـىهٗدالدلٗن 

ّٛأظّس ٔأ الـىهٗد أٔ  ٙ فـاُ   ، الــى مت  أٔوَ العـاً   عٕٝ ت٥ل العه٦ٟـ٘   الــحس
 الـىهٗدخضٗط العاً بْ ٔعمٜ تهدٖي ـخاظ ٔتـتهدٖي العمٜ غسعّا ىىغٜ ـال

 بْ .  الـى متٔتهٗٗد 

)عدٓ( وـَ تٕعـف التهـدٖي عمـٜ اـُٕ       (1)عظيا٧ٖبدٔ وَ غٗخٍا  ٔعمْٗ وا
ظّس وـَ الـدلٗن العـاً ذتـٜ     أ أٔخضٕظ ـرّا يف الـّا صسٖخاظ ٌٓضـالدلٗن ال

تٕعف عمـٜ  بالتخضٗط فٗ الـرويوا أدً عمٜ ظاِس العىًٕ ذٗث عاه : )ٖٔته
خاظ ظاِسّا  سد عَ الٍط ـٔعاه )ٌعي لٕ فسض ال خاظ(ـتسجٗس ظّٕز ال

٥ وضرس لـْ   وـىاىا ٖهدً العاً( ِٔرا ـٔصاز وَ باب تعازض الظاِسَٖ فسب
ٙ  ٦   ٥ٕٔ تلٗن ٖدعىْ ، ِٔ العىمـ٘ العىـٕو٘ لمتفاِىـاب العسفٗـٛ      الــحس

 وَ الـحدٙ الـىساتفٛ عَ ـٍٛ ااغـسٖــخاظ عـٗن الــعتباز الدلإٗٛ عمٜ ـه٦ٟـالع
 .  - عمٜ ان تهدٖس -الدلٗن العاً فٗهدً عمْٗ  

، ٔعمٗـْ ٥   الــى مت  أٔعمـٜ العـاً    دالــىهٓٗ  أٔخاظ ـً الـ تهـدٓ  الـراصنٔ
 ، ٔتٕعٗرْ :  الـىهٗدخاظ ٔـفسق بني ٌٕع٘ ال

 ٌٕعاُ :  الـى متٔبني  الـىهٗدبني  أَٔ العاً ـخاظ ٔبٗـُ الٍطبٛ بني الإ

خضٕظ وَ ٔجْ ، ِٔىا تل٦ُٗ ـُ توُٕ ٌطبٛ العىًٕ ٔالأٔه : الٍٕ  ا٥
 ٗدـهٗـالت أٔخضٗط ـووَ التأذا إىحىع بالٍظس البدٔٙ ، ذتٜ ـوتعازعاُ يف ال

 زتفع التعازض ٔالتدافع بٍّٗىا . إراٞ ٔجسٝ ت بٗهْ عمّٗىا ـٌبٍرٕ وَ ا٧

  ــس ذــدِىا عمــٜ ا٩أاُ ٖٕجــد وــسجس ٔوصٖــٛ تهتغــ٘ زجرــاُ   إ٥ٌعــي 
 ٛـصٖـىـريجس ذٔ الـس فـ ٗن ا٩ـدلـٛ الـبّا لمغٕٖـدِىا وٕجـذأدٖي ـهـٖوُٕ تاأُ 

          
 

                                                           

 . 433+  432 بع ووتبٛ وض فٕٙ :  -( فساٟد ا٧صٕه 1)
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 : ، ِٕوٍضٕظ يف ا٥ بازوػّٕز بٍّٗي ثاه ـؤلـّرا  .  سط بْ ا٩خٓضـٖٔ

 (1)زٔ سٟــْ ْع ببٕلــأن غــ١ٗ ٖ ــري فــ٦ بــاــشالضــرٗس الـــخ  ٔزت يف وــا 
 (2)زرىْـ٥ ٤ٖاـن لـ   وـا  طن ثٕبـ  وـَ ابـٕاه   اغشالضرٗس : الـخ  ٔٔزت يف 

ٖـ  خفاش ٔالغـساب وـَ   ـرىْ االـ ـرسً ااـن لـ  ـٖٔتعازعاُ يف بٕه ال اٟس الرٙ 
ٌـ   ـذٗث ال ّازٚ ٔالٍحاضـٛ ، ٔلٕ ضضـٍا الـ    حاضٛ ـردٖث ا٥ٔه بالثـاٌ٘ ٌـتخ 

ٌـاتزّا ، فٗمـصً لغٕٖـٛ     إ٥رىْ ٥ٔ ٖبهـٜ وـٕزت لـْ    ـ٤ٖاـن لـ   بٕه ال اٟس الرٙ ٥
ٌـ  ثـاٌ٘ بـا٧  عاً ، بٍٗىا لٕ  ضضٍا الالدلٗن ال ٥ ٤ٖاـن   حاضٛ بـٕه وـا  ـٔه ٌـتخ 

ردٖث ا٥ٔه عمـٜ  ـال اٟس ف٦ تمصً المغٕٖٛ ، ٔوَ ٍِا ٖسجس بهاٞ الـ  إ٥رىْ ـل
 خضٗط . ـعىٕوْ وَ تُٔ ت

 ، ِٔـٕ اـثري   الـى متخضٕظ ـُ توُٕ ٌطبٛ العىًٕ ٔالأالٍٕ  الثاٌ٘ : 
 ّا ذتٜتعازعاُ بدٔـِٔىا تل٦ُٗ و (َ )ـىعضٕوٗـ باز الأىضاتٖت يف ـال
ــت عىمٗــ أاذا   ـــجسٖ ـــالتهٗ أٔط ـٛ التخضٗ ــ -د ـٗ ـــلو ــ أٔخاظ ـُٕ ال  ىهٗدـالـ

شاه التعــازض  - الـــى مت أٔوــَ العــاً  الـــحدٙ الـــىساتااغــفٛ عــَ  ٛـٍـــعسٖ
 الـــحدٙ الـــىساتٗد ، ذٗــث ٍٖوػــف  ـالتهٗــ أٔبفعــن التخضــٗط  ٔالتــدافع 

ــ ــدلٗمني  ـٔالـ ــَ الـ ــٕاعع٘ وـ ـــىتعازعنيىهضٕت الـ ــالٍظس البـــدٔٙ الـ ــاً  بـ : العـ
 .   - الـىهٗدٔ الـى مت أٔخاظ ـٔال

 العسيف ِٕ : الـحىعٌٕا  أثي ٌبرث ٌٕعّا ٔاضعّا وَ 
 

 القرٓية ّذّ القرٓية :  

آ ــس غــازذّا  س لمفــٕظىفٓطـٔالــ الـــىساتالهسٍٖــٛ ِــ٘ المفــظ الواغــف عــَ  
 .   - ذٙ الهسٍٖٛ - س وَ المفظ ا٩ الـحدٙلمىهضٕت 

                                                           

 . 1: وَ ابٕاب الٍحاضاب : ا 11: ب 2(  الٕضاٟن : د1)
 . 2: وَ ابٕاب الٍحاضاب : ا 8: ب 2الٕضاٟن : د( 2)
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 ُ وثاه جٗد : ـرغسٌ٘ ا٩ٖ ،الػسٖفٛ   بازيف ا٧ ٚوتعدت أوثمٛ را ٔ

ثبت ٌف٘ الصاٌـ٘ ٔتغسٖبـْ عـَ بمدتـْ     ـالف ت (1) بازوا ٔزت يف بعض ا٧ ِٕ
ٍٖفٜ وَ الـف  ش أٔبمدٚز  إىلالصاٌ٘ ٍٖفٜ وَ بمدٚ غريِا ش إىلالف جمد فّٗا 

 بـاز وٕعـٕعّا   ٔبعـض ا٧  ،ٔوٕعٕعّا و مت الصاٌ٘ غريِاز  إىلجمد فّٗا 
ٓ : شجمد وـأٚ ٌٔفـ٘   ذٓدذوي  (ب عمْٗ ا٥واً )عد زٓتٔ شالبوس ٔالبوسٚز

وـَ البوـسٚ الـف ي     الــىسات ٔ ،وَ البوس : الـرٙ ي ٖتـصٔد    الـىساتٔ ،ضٍٛز 
  ٔي ترِب بوازتّا ٔعرزتّا .تتصٔد 

 ٛ ــ ــاعس ) صــرٗرٛ عــَ ا٥  (2)لوــَ ٔزتب زٔاٖ ــاً الب ــ (و  سٚ لمبوــسوفٓط
شالبوـس ٔالبوـسٚ اذا شٌٗـا    ( يف وري الــى٤وٍني ) ٚ ِٔ٘ تـرو٘ عغاٞ أٔالبوس
ِٔىا المراُ عد أوموا ٔي ٖد ن بّـاز   ،ٛ ٌٔف٘ ضٍٛ يف غري وضسِىا جمد و٠

ــاعس)    ــاً الب ــَ ا٥و ــرا التفطــري و ِٔ)  ٓـــى٤وٍني ) ٓ ألهغــاٞ جــد ــري ال   (و
البوـس ٔالبوـسٚ ٔزافـع     لتفطري أٔىطترت لمٍف٘ عَ البمد ـلتفطري الصاٌ٘ ال وعٓد

ــلطــعٛ وعٍاِ ــيٓ ى ــث ٖع ــ ا ذٗ ــد المفظ ــ اُ غــري العاع ــا ـٔال ــا فإ ،ىعهٕت عمّٗ  ٌّى
فساتٓ ِٕ الصاٌ٘ الرٙ عهد عمٜ شٔجتـْ  ٔأعن أ ،ص٦ّ : وَ ي ٖتصٔد أ بـىعٍٜ

 (ـهضس اإلوـاً البـاعس )  فـ  ،الْٗ ٔي ٖد ن بّـا   عهدِا   ٗبّا ٔي تصٓ  أٔ
ٛ خضٕظ ا٥فـسات  ـبـ  ٔالتغسٖب ٘ذوي الٍف تفطـريّا لمهغـاٞ   الــىرإزٚ   الهمٗمـ
 سٚ عمٜ ذّٖا . ىفٓطـهدً الهسٍٖٛ الـتـتـف ،العمٕٙ 

  سٝ ٔغسذّا ٔبٗاُٚ عسفّا لتفطري ت٥لٛ أُ الهسٍٖٛ ت٥لٛ وعٓدا الـراصنٔ
عداتّا غخضـّٗا ٌظـري الـدلٗن    أعي وَ إعداتِا لمتفطري إ :وٍّا  الـحدٙ الـىسات
ٙ  الــىسات ىتومي لتفطري ـوَ عبن ال ىعٓدـال الـرااي الـدلٗن  ا٦وـْ :  وـَ   الــحد

 . ىتهدً ـىثاه الـٌٔظري ال ، روًٕالـى
                                                           

 وٍّا .   24+ ب 12+ ا 9: وَ ابٕاب ذد الصٌا : ا 1: ب 18( الٕضاٟن : د1)
 . 2: وَ ابٕاب ذد الصٌا : ا 1: ب 18الٕضاٟن : د( 2)
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 الـروٕوٛ عداتِا ٌٕعّٗا ٔحبطب التفاِىاب العسفٗٛ العاوٛ ٌظريعٓي وَ إٔأ
بـن   ،لمػـسا ٔالتفطـري   فٗـْ   الــرااي ٖتضدٝ الـدلٗن   يف عطىّا الثاٌ٘ الرٙ ٥

ً لسفـع وٕعـٕ  الـدلٗن     ٖٝتضد وـازاب  اىـا ِـٕ ذـاه ا٧    ،بالتعبـد   الــىروٕ
ــ ــث ت ـال ــّا ذٗ ــع وٕعــٕ    ىعت ٚ عىٕو ــد   ا٧تضــدٝ لسف ــسعٗٛ بالتعب صــٕه الػ

)ان صن : ـىخضٕظ فإٌْ ٍٖتف٘ وعْ أ باز الثهٛ بٍحاضٛ الثٕب الالػسع٘ اإ
  صن ال اٞٚ وَ ٔجٕب ت ّريٓ .  اِس( ٔأحاضتْ ِٕ ـتعمي ٌ ١ ٥ـغٗ

ٔا٥وس يف ان عسٍٖٛ وع ذٙ الهسٍٖٛ ِٕ تهدٖي وفات الهسٍٖٛ عمـٜ ظـاِس ذٙ   
ٔع٦جّىــا  الـــىهٗدٔ الـــى متخاظ ٔذــاه ـعــاً ٔالــالهسٍٖــٛ اىــا ِــٕ ذــاه ال

عمـٜ   الــىهٗد خاظ ٔالدلٗن ـُ تهدٖي الدلٗن الإٗد ، بن ـبالتهٗ أٔبالتخضٗط 
ٍٛ عمـٜ ظّـٕز ذّٖـا    وَ فسٔ  تهدٖي ظّٕز الهسٖ الـى متالدلٗن العاً ٔالدلٗن 

ٙ  الــىسات عسٍٖٛ عسفٗٛ ٔااغف ٌٕع٘ عَ  الـىهٗد أٔخاظ ـُ الأذٗث   الــحد
 ٦ يف  ا٦ً ٔاذد ي ٖبت العس ـعا ٔٔصـلٕ مج ٗثـبـر متــالـى  أًٔ وَ العا

 ٥ٔ ٖسٝ بٍّٗىا تّافتّا ٥ٔ تعازعّا . الـحدٙ الـىساتيف فّي  وترريّا 

 ُ ــٛ ٌٕعــا ــد توــ  : ٔالهسٍٖ ٛ  ع ــٛ غخضــٗٛ  اصــٛ ٌظــري عسٍٖٗ ــدلٗنُٕ جصٟٗ  ال
  عمٜ الـىسات الـحدٙ وَ الـىروًٕ . الـرااي

يف  الــحدٙ وـَ ذّٖـا    الــىسات ٚ لموػـف عـَ   ٛ وعٓدٔعد توُٕ الهسٍٖٛ ٌٕعٗٓ
 .  ٖغاذْإاىا ضبت  الـىهٗدخاظ ٔـىتػابّٛ االـىضاتٖت الـمجٗع ال

 الــىتعازعني خ َٖ ـبـني الـ   الـحىعٔوَ وضاتٖت الهسٍٖٛ الٍٕعٗٛ : غاِد 
ٔ  ٗرهـى٤تآ ٔعٗدٓ ٔ ضٕصٗٛ بٗاٌْ تـىوَ بـالرٙ ٖ  الــحىع ت التٕفٗـت العـسيف 
 رٕث الفهْـالتعازض ، ٔغٕاِدٓ يف ب ٖصٔهبْ َ ، ٔـٗٗـىتٍافـال َـالـىدلٕلٗبني 
 ِن العمي ٔالفغن . أفٜ عمٜ ـخـت اثريٚ ٥ 

وـس  أالٍٕعٗٛ عمٜ ذٙ الهسٍٖٛ : صدٔز  هدٖي الهسٍٖٛـٔوَ فسٔ  ٔوضاتٖت ت
ُ إالـدك ، فـ   أٔعٍْ : تلٗن ز ضٛ الفعـن   ٌّ٘ عٍْ ثي ٖمرهْ وٍفض٦ّ أٔبفعن 



 (41... )................................................لهسٍٖٛ الهسٍٖٛ ٔذٔ ا  

وَ  أٔوس زاتٚ الظاِس وَ تلٗن ا٧إٗٛ ااغفٛ عَ عدً لس ضٛ عسٍٖٛ ٌٕعتلٗن ا
ذساش إىّا لمهسٍٖٛ بعد ـالوساِٛ تهدٖ أٔتلٗن الٍّ٘ ، فٗرى٦ُ عمٜ ا٥ضترباب 

وَ ذٙ الهسٍٖٛ ، ِٕٔ محن عسيف وهبٕه  الـحدٙ الـىساتتّا ٔاػفّا عَ عسٍٖٗٓ
 بني الهسٍٖٛ ٔذٙ الهسٍٖٛ .  الـحىعرأزّٖا لٍػٕٞٓ وَ ـو

ْ أٌعهات الظّـٕز التضـدٖه٘ وـَ    إىٍع ـٛ برّٖا تـسٍٖٛ وتضمُ ان عإثي  ، صـم
ٛ عـَ ذّٖـا تٍفـ٘ ذحٗـٛ الظّـٕز      ص٦ّ ، ٔان عسٍٖٛ وٍفضـم أ٥ٔ تعازض بٍّٗىا 

هدً الهسٍٖـٛ عمـٜ ظّـٕز ذّٖـا وـَ      ـتـ ـٌعهاتٓ لتىاً المفظ ٔالو٦ً ، لوَ تإبعد 
 ىمرٕظ بـــني ـٖـــصٔه بـــْ التعـــازض البـــدٔٙ الـــ الـــرٙ العـــسيف  الــــحىعبـــاب 

 هسٍٖٛ ٔذٙ الهسٍٖٛ . ال

ىضررٛ لتهـدٖي  ـرسش الهسٍٖٗـٛ الـ  ـٔت الـحىعرىن ٔـتعس  صرٛ ال اٌـىأ
وفات الهسٍٖٛ ٔذٙ  -اذا مجع بني وغىٌٕ٘ الدلٗمني  -الهسٍٖٛ عمٜ ذٙ الهسٍٖٛ 

ٔ   -الهسٍٖٛ  ٙ العـس    إىللهـ٘  أيف اـ٦ً ٔاذـد  ّ  الــىرأز ٖـ إ يفـاٌ حدٔا ـذا ي 
ٙ  الــىسات ا يف ذريٚ ٔتستت يف فّي ىغىٌٕني ٔي ٖهعٕـتدافعّا بني ال وـَ   الــحد

ٙ العه٦ٟـ٘  ُ ٖسٝ العـس   أحىٕ  البٗاُ بـو بعغـْ عسٍٖـٛ عمـٜ فّـي      الــىرأز
فّراُ وضـداق الهسٍٖـٛ ٔذٙ    ،وٍّىا  الـحدٙ الـىسات س ٔاضتٍتاد البعض ا٩

 الهسٍٖٛ . وفات رىن ذٙ الهسٍٖٛ عمٜ  بت ـالهسٍٖٛ ٖٔضس مجعّىا ب

يف ا٦ً ىحىٕعني ـىغىٌٕني الـتدافع ال الـىرأزٙذا ٔجد العس  إبٍٗىا 
الطــاوعُٕ اــاُ العهــ٦ٞ  بـــرٗثوفاتِىــا بعــد مجعّىــا  ٘ـتٍافــٔجــد ٔٔاذــد 

ىعازعٛ وطــتهسٚ ٔغــري عابمــٛ ـااٌــت الــ -وــترريَٖ ودتتٖــَ لموــ٦ً الٕاذــد 
 لمحىع العسيف بني ِرَٖ الدلٗمني . 

 ٍٛـهسٖـٛ الـٗـٍـساش عسٖـذإعد ٛ بـٍـسٖهـٍٛ عمٜ ذٙ الـهسٖــً الدـهـت نـاصـالـرٔ
ّٛإٔ   س ِٕ ذٔ الهسٍٖٛ . آلو٦ً   زتبا ّا عسٍٖ
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ــٛ : إٌّــا   ٥ٔ ــٛ   أٖعتــ  يف تهــدً الهسٍٖ عــٕٝ ت٥لــٛ وــَ ذّٖــا ، فــاُ الهسٍٖ
ـــالٕاعــرٛ عسٍٖٗتّــا ت  ــ  ـت ــٛ ب ـــحسٙرطب ـهدً عمــٜ ذٙ الهسٍٖ  الـــىرأزٙ ال

ت٥لٛ وَ ذٙ الهسٍٖٛ ،  أٔععف ضٍدّا أٔالتفاِي العسيف ذتٜ اذا ااٌت الهسٍٖٛ 
 -رِٕىا ـٌـ  أٔ الــىهٗد  أٔخاظ ـذحٗٛ الـدلٗن الـ   -ذساش الهسٍٖٗٛ إلوَ ٖتعني 
ــ أٔ الـــى مت أٔالعــاً  :ذــساش ذٙ الهسٍٖــٛ إاىــا ٖــتعني  اــ٘ تتهــدً  -رِٕىا ـٌ

 ا٥ سٝ : ذٙ الهسٍٖٛ .  الـرحٛعمٜ  الـرحٛالهسٍٖٛ 
ىردث الفهٗـْ  ـوـَ الـ   (1))عدٓ( ٖٔظّس الـخساضاٌ٘ الـىرهتذتىمْ إذُ وا إ

 ،خاظـالعـاً ٔالـ   -العـسيف   الــحىع البرساٌ٘ )عدٓ( وَ اٌْ ٖتعاون وع وٕازت 
ىسجراب ـال إىل: بالسجٕ   الـىتعازعنيوعاومٛ  -رِٕىا ـٌٔ الـىهٗدٔ الـى مت

  . -ِا ٔاىل التخٗري وع فهدِا وع ٔجٕت
 .  ٔزٙالـىراذتىاه غري وهبٕه ٖتٍافٜ وع عٕاعد الفّي العسيف إِرا فإُ 

 الـى متبتهٗٗد  أٔتخضٗط العاً ـ٘ بـالعسف ىعـالـحس ـٕفـٌْ وع تإٔٔجّْ : 
ت٘ أتـــذتـــٜ ٥ ٖبهـــٜ التعـــازض وطـــتهسّا  الــــىرأزٙٔفاعـــّا لمحـــسٙ العـــسيف 

 ٍّٗىاـس بـٗـٗـالتخ إٔٔتِا ــوع ٔج الـىتعازعنيىختمفني ـخ َٖ الـوسجراب ال
 ىسجراب . ـوع فهد ال 

عمــٜ  الـــىهٗدخاظ عمــٜ العــاً ٔتهــدٖي الــدلٗن ـُ تهــدٖي الــدلٗن الــإبــن 
ٙ  الــىسات ضتوػـا   إالـى مت ٔتهدٖي الهسٍٖٛ عمٜ ذّٖا ٔ لمىـتومي وـَ    الــحد

ــٛ  ــاً   أٔذٙ الهسٍٖ ــَ الع ــَ  أٔو ـــى متو ــٕ  ال ـــىاِ ــ٦ٞ يف    و ــْ العه جــسٝ عمٗ
ــ  أرأزاتّي ٔتفاِىــاتّي ٔـتــ ــْ  ـوغــآ الػــاز  ال ٔلٗــا٣ٓ أىهدع ٔجــسٝ عمٗ

ــد  أٔ(، فالتخضــٗط ٔضــفسا٣ٓ ) ــ أٔالتهٗٗ رِٕىا عىــن وٕافــت لهٕاعــد  ـٌ
ىمرٕظ بـدّٔا بـني الـدلٗن    ـٖٔصٔه وعْ التعـازض الـ   الـىرأزٙالتفاِي العسيف 

ٖٔصٔه التدافع ٔالتعازض  ، الـىهٗد أٔخاظ ـٔبني الدلٗن ال الـى مت أٔالعاً 
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بـني الٍّـ٘ عـَ فعـن      أٔوس بفعن ٔبني الس ضٛ يف تساْ ىمرٕظ بدّٔا بني ا٧ـال
ــْ ، ٌٔــ ٔالس ضــ ــر وٕعــٕ  )الــ    ـٛ يف فعم ــ٘ عٍدٟ ــث ٍٖتف ــ  ذٗ خ َٖ ـرٕ ذل

 أٔحاه لمهـــٕه بـــالدجٗس ـ، ٥ٔ وـــ الــــىتعازعني الــــردٖثني أٔىختمفني( ـالـــ
 أٔىختمفني( ـخ َٖ الـ ـرهٗت وٕعٕعّىا : )الـ ـبالتخٗري ٥ٌّىا وتٕعفاُ عمٜ ت

ــ ــالـ ـــحىع، ٔب ـىتعازعنيـردٖثني الـ ــت٦     الـ ــازض ٔا ـ ــصٔه التعـ ــسيف ٖـ العـ
 .  لـىعٍٜىدلٕه ٔاـوَ ذٗث ال الـرحتنيبني  ردٖثني ٥ٔ ٖبهٜ تٍإ ـال

 ْرههـتـ وـَ   -ضـتٍبا ْ  إرههّا وتٕزعـّا يف  ـلٗوـُٕ الفهٗـْ وـ    -جمْ ٥بـد  ٧ٔ
ْٗ تأتْٗ الدلٗن الػسع٘ عاوّا ، ٔعد ٖأ: فهد ٖ الـحدٙالػسع٘  الـىسات ٓذساشإٔ

ٌّ٘ ظـاِس يف   أٔب ، وس ظاِس يف الٕجٕأتْٗ أٔعد ٖ ،و مهّا يف ظّٕزٓ البدٔٙ 
لوـَ عٍـد و٦ذظـٛ     .ل  وَ الظّـٕزاب المفظٗـٛ البدٖٔـٛ    رٕ ذـٌ أٔ ،رسوٛ ـال

ــٓبـتـــىٍفضمٛ ٔتـالهــساَٟ الــ ىعضٕو٘ ٖسفــع الفهٗــْ ـردٖث الـــع  ضٕصــٗاب ال
٥ ـ٦ق وـساتّا جـدّٖا ٔعـَ     ا أٖٔدٓ ٔتٍتف٘ عٍاعتـْ عـَ اـُٕ العىـًٕ      الـىرهت
ذلــ  ، ٔذلــ  بفعــن  رٕـسٖي ٌٔــالٍّــ٘ يف الترــ أٔوــس يف الٕجــٕب ظّــٕز ا٧

ىهضٕت الػسع٘ الٕاعع٘ ٔإٌْ عمـٜ  ـٔال الـحدٙ الـىساتالهسٍٖٛ الواغفٛ عَ 
 ثي ٌبرث :    ٦  الظاِس البدٔٙ لرٙ الهسٍٖٛ .

 

 ظَر ّالظاٍر :  اليص ّاأل
 

ٜ ا : الـىسات وَ الـٍطٓ  ردٖث ـوـَ الـ  ىدلٕه الٕاعـس  ـالضـسٖس ٔالـ   لــىعٍ
 ىفًّٕ وَ المفظ . ـال لـىعٍٜزاتٚ غري اإخ٦ :ـلزاتٚ اإوعْ  ٖـرتىن ٥ ٔالرٙ

ٜ وَ الظاِس ِـٕ ا  الـىساتٔ  ٖــرتىن ردٖث ٔالـرٙ  ـالٕاعـس وـَ الـ    لــىعٍ
 ذدِىاأَ ٔـردٖث وعٍٗٗـال ٖـرتىنظّس اُ الـىسات وَ ا٧. ٔ زاتٚ  ٦فْإوعْ 

 ا٥ س .  لـىعٍٜلمىتومي وَ ا الـحدٙ الـىساتعٕٝ ت٥لٛ ٔظّٕزّا يف إٌْ أ 
 تاُـٗـتٍافـتاُ وـظاِس ت٥لـّس وع الـظأٔ ا٧ضسٖس ـال ٍٓطـُ الأَ ـٗـتبـٖ ٔوٍْ



 8د/......... بػسٝ ا٧صٕه........................................ (44)

  سذدِىا عَ ا٩أىتاش ـذٗث ٖ،رطب الٍظس البدٔٙـىدلٕ ىا التضٕزٙ ٔبـب
ظّــٕزّا:  عــٕٝفريجــس ا٧ ىهضٕت لمىــتومي،ـالــ لـــىعٍٜعٕاٟٗــٛ الد٥لــٛ عمــٜ اأب

لٛ التضدٖهٗٛ ٖٔضري ا٥ظّس ٖٔتهدً عمٜ الظاِس ، ٔوٍْ تٍعهد الد٥ أٔالضسٖس 
 الػسع٘ الظاِس .  ىدلٕه التضدٖه٘ لمٍٓطـا٥ظّس ِٕ ال أٔالضسٖس 

 ّٛ ظــاِس ٍّٖــدً ظّــٕز الظــاِس ٖٔوــُٕ  وتضــ٦ّ بال ٔعٍــد اــُٕ ا٥ظّــس ت٥لــ
ّٛ ـظّس الا٧ ٙ  الــىسات عمـٜ   ىتضن عسٍٖـ  وـَ الظـاِس ، فـاذا عـاه )زأٖـت      الــحد

ّٛ  أاضدّا ٖسو٘ الٍبن( فاُ الفعن )ٖسوـ٘(   الــحدٙ وـَ    الــىسات عمـٜ   ظّـس ت٥لـ
ىفدع، ـرٕٗاُ الـضد الرٙ ِٕ الِٕٔ السجن الػحا  ، عباه ظاِس ا٧ضد ا٧

ــٛ ا٧ ــدٔٙ لمفظــ       ٔالد٥ل ــٕز الب ــا الظّ ــدً بّ ــاِس ٍّٖٔ ــٜ الظ ــدً عم ــس تته   ٛظّ
ــ   ا٧ٔزٔت  عٍـــد  خفٜ ، فٍٗعهـــد الظّـــٕز التضـــدٖه٘   ـظّـــس ٥ذهـــّا اىـــا ٥ٖـ
ُٕ -ظّس الظاِس ٔا٧ - الـىتعازعنيني لمٍٓض  ٔاذد وتضن عمـٜ  بـت وـا     يف بٗا

  ـــس التضـــٕزٙ ،عـــٕٝ وـــَ ظّـــٕز ا٩أالبـــدٔٙ ٖوـــُٕ ظّـــٕزٓ التضـــٕزٙ 
 ثبـــاب لمظّـــٕز التضـــدٖه٘ الواغـــف عـــَ عتبـــاز يف وهـــاً اإلٔاإل الــــرحٗٛٔ 

 .  الـحدٙالتػسٖع٘  الـىسات

ّٛٔعٍد إُ ا٧ وٍفض٦ّ عَ الظاِس تٍّـدً ذحٗـٛ ظّـٕز الظـاِس      ظّس ت٥ل
ــد  ّٛ إبعـ ــ ــاتٓ ذحـ ــٛ     ٌعهـ ــَ تزجـ ــاِس عـ ــسد الظـ ــآ ، فٗخـ ــٜ وعٍـ ـــرحٗٛعمـ   الـ

 . عمْٗ ظّس ا٧ أٖٔٔسجس الدلٗن الضسٖس 
 أٔيف تعٍْٗٗ  أٔ٘ عٍٗٗٛ الٕاجب فـوس ظّٕز ا٧: ع عّٗا ِٕ ٥ّاوث غسب لٌْٔ

 ْ  وــساُأعــٕٝ وٍـْ ، ِٔـرا اىــا لـٕ جاٌٞـا     أ، لوـَ عــد ٖعازعـْ ظّـٕز    يف ٌفطـٗت
 ريٙـٗـالتخ ٕبـٕجـىمّىا عمٜ الـرٍـف ، ّىا وعّاـٕبـٔعمىٍا بعدً ٔج َـعمٗـبف
َ ـٗـيف الٕجٕب ظاِس يف التعٗصسٖس  وسَٖ ٌٓطُ ان ٔاذد وَ ا٧إ: بتهسٖب 

وٕز أىـخضاه الـىفٗدٚ لمتخٗري بني الـال (أٔ) ـوس ٔعدً تهٗٗدٓ با٧ إ ٦قبفعن 
 عـاً  إٔب يف غّس زوغاُ بعتت زعبـٛ يف ذـدٖثٕ   ىف س عىدّاـُ ٤ٖوس الأبّا ، ا
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ٖٔعمـي بعـدً    ،يف ذـدٖث ثالـث    ٔبالضٗاً ضتني ٖٕوـاّ  ّا يف ذدٖٕثضتني وطوٍٗ
خضاه ، ٔعٍدٟر ٖسفع الٗد عَ ظّٕز ِرا ـاثس وَ ٔاذدٚ وَ ِرٓ الأٔجٕب 

ــ   ـالــ  ــس يف ٔجــٕب  ردٖث ا٩ـردٖث ٔذاك يف تعــٗني الٕاجــب بٍضٕصــٗٛ ال
سٙ بـني ِـرا ٔبـني ذاك    ـٗـخٗـرىن ان وٍّىا عمٜ بٗاُ الٕجٕب التـ، ٖٔ سا٩

وـس يف اـن   ا٧ إ ٦قوَ  ٚالظاِس َـوتثاه ، ٔتمغٜ  ضٕصٗٛ التعًٗٗ اإليف وها
 صٕه المفظٗٛ .رٕث ا٧ـرمْ يف بـىهاه وغٜ يف وـذدٖث ، ٔتفضٗن ال

بعـض ا٧عـ٦ً   ِـا  ـىٍ ٕعٗٛ الـف إعت  لد٥لٛ الن لتهدٖي ا٧ظّس باىٓثـٖٔعد 
لد٥لــٛ تـسجس ا ٔعٍـد تعـازض الـد٥لتني     ،ـىفّٕوٗٛ عـٕٝ وـَ الد٥لـٛ الـ    أأٌّـا  
فـٗض  ىردث الـت الـ ٔعـد  بٓـ   ،ىفّٕوٗٛ ـظّـس وـَ الد٥لـٛ الـ    ـىٍ ٕعٗٛ ٧ٌّا أال

ـىاٞ ذتــٜ الهمٗــن عتضــاً الــٝ لـــىرِبْ الفهّــ٘ : إِــرٓ الوــ  الواغــاٌ٘)عدٓ(
 ىاٞ الهمٗــن ـٌفعــاه الــبتهسٖــب : إُ أ بــاز إ ،ـى٦عاٚ الٍحاضــٛ ٌفعالــْ بــٔعــدً إ

٘  عـدز اـس ي ٍٖحٓ  ـىاٞ شاذا ااُ ال ٛ  ت(1)زٞطـْ غـ بٍٗىـا أ بـاز    ، ٥لتّـا وفّٕوٗـ
ٛ ـٌفعــاه الــعــدً إ ــ ىفّٕوٗٛ ٥ تضــمس ـٔالد٥لــٛ الــ ،ىاٞ الهمٗــن ت٥لتّــا وٍ ٕعٗ

 ـىفًّٕ الظاِسعمٜ الـىٍ ٕق ا٧ظّسبن ٖتهدً ال ،ـىٍ ٕعٗٛىعازعٛ الد٥لٛ الـل
 .  الضسٖس عمٜ الظاِس ىا ٖتهدً الٍٓطا

ٗٛ وــَ عــدً ثبــٕب ىاعصــٕلٗٛ الـــٖٔــست عمٗــْ : وــا ذههٍــآ يف البرــٕث ا٧
بـن   ،ىٕازتـّا ٔيف مجٗع الىفّٕوٗٛ  ٓسـىٍ ٕعٗٛ وَ الد٥لٛ الـظّسٖٛ الد٥لٛ الأ

ىٍ ٕعٗٛ ـظّس وـَ الد٥لـٛ الـ   فّٕوٗٛ أىـوُٕ الد٥لٛ التٕجد وٕازت ٔوضاتٖت ت
عٗت وـَ  ٔأ  ٓطـىفّٕوٗٛ أوا اذا ااٌت الد٥لٛ الٌظري  ،فدجس ٔتتهدً عمّٗا

 ،ى مت ـالــ أٔعــٕٝ ظّــٕزّا وــَ العــاً  اظ تٔوــّا أٔالـــخ ،ـىٍ ٕعٗٛالد٥لــٛ الــ
ىاٞ ـٌفعـاه الـ  فـإُ أ بـاز إ   ،ـىثاه الفهّ٘ الرٙ إضتده لْ الفٗض )عدٓ( ٌظري ال
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ى٦عاٚ ـاـن وـاٞ بـ   ٌفعـاه  و مهّا وَ أ باز عـدً إ   ٓطـى٦عاٚ الٍحظ أالهمٗن ب
ٖـ   ،الٍحظ  : ٍـتخ  ٖٔ ،ـرضن مجـع عـسيف بـني  ـاٟفف ا٧ بـاز     ٔبالتخضـٗط 

 عـد ٗمْـفضـٔت( وٓسـهمٗن تُٔ الـىاٞ الـ٥ الظ إـحـٍـاٚ الــى٦عٍفعن بـٖ ىاٞ ٥ـ)ال
 . ال ّازٚ ٔال ّٕز(ـرٕث )فهْ ذههٍآ يف ب

 ظّـس  ا٧ أٔالضسٖس يف وعٍآ  يف تهدً الٍٓطعٍدٌا غواه إ٥ أ ريّا ٌهٕه :ٔ
ٔزجراٌّىـا   -ىٍفضن عٍـْ  ـالـ  أٔىتضن بـْ  ـعٕٝ ظّٕزّا وـَ وعازعـْ الـ   ا٧ -

 ِ عــٕٝ ظّــٕزّا ٔت٥لــٛ وــع يف اــن وــٕزت ٔوضــداق ٖتـدافع فٗــْ ا٧ س عمـٜ الظــا
وـَ ا٥عـعف    الـحدٙ الـىساتعٕٝ ظّٕزّا عسٍٖٛ عسفّا عمٜ ععف ، فاُ ا٧ا٧

وٕعـٕ    ُأٖٔترضـن وٍـْ    ،امْ عمٜ ٔفت التفاِىاب العسفٗـٛ   ظّٕزّا ، ِٔرا
 .  عٕٝ ظّٕزّا وٍْ(إِٔ  عدً ٔجٕت وا)ذحٗٛ الظّٕز المفظ٘ ِٕ : 

بـْ يف وهـاً     ٕذأالــى ظّس ِٕ الساجس ا٧ أٖٔضري الٍط الضسٖس ٔذ٠ٍٗر 
ــن ٖوــُٕ  العىــن ٔاإل ــ - ظّــسا٧ أٔالضــسٖس  -ذــدِىا أضــتٍباح ، ب  خسجّاـو

ــٛ الظّــٕز ،    ــْ ب   أٔلمظــاِس عــَ وٕعــٕ  ذحٗ ــٛ عٍ ــّا لمرحٗ ــاٞ إٖوــُٕ ٌافٗ ٌتف
 ٔجداٌّا ب اٛ التعبد ، ِٔرا ِٕ تهدً بالٕزٔت .  الـىٕعٕ 

ــ الـــحىع: زجــٕ  وــٕازت  ٔوــَ الهسٖــب جــداّ   إىلىتهدوٛ امــّا ـالعــسيف ال
ضـاٟس   ٧ظّـس عمـٜ الظـاِس اىـا ٖسجـع     ا أًٔ الـٍط  تهـدٓ إلّٗـا :  الهسٍٖٗٛ فريجع 

 رَ فْٗ لوـُٕ اذـدِىا   ـِٔورا وا ٌ ،التهدً بالهسٍٖٗٛ  إىلالعسيف  الـحىعٌٕا  أ
ٙ  الــىسات عسٍٖـٛ عمـٜ    - ا٧ظّس أٔالضسٖس  - الظـاِس ذٙ  : وـَ ا٩ ـس    الــحد

 . خبري ـىتأون الـخفٜ عمٜ الـاىا ٥ ٖ -الهسٍٖٛ 

ٔالعاز  ( )ب بإٌٔاز أذاتٖثّي ىتػٓسـع الىتتٓبـ٥ٔ زٖب يف أُ الفهْٗ ال
 اٟٕٗٛـأع :ّازٙ ـظـضتْ الفهّ٘ ٔذٔعْ اإلرٓطـبرضن لْ اثريّا ـلسوٕش أ بازِي ٖ

ْ  رٕثـهت عٍـدٓ يف بـ  ـٔوضـاتٖهْ تترـ  ظّٕز   وَ ظّـٕز  ـ  آ س،    يف الفهـ
 زت اثريٚ وَ التعازض بني ظّٕزٙ   َٖ . وٕا
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ىتعازعٛ ـت وَ ظّـٕزاب ا٧ بـاز الـ     : الترٓهىتٕٓزـٔوَ ٔاجب الفهْٗ ال
ىروي ـ  ٌٔـا بٕجـٕت الــ  أضـٗىا ٔعـد   ا٧ظّـس ٔتعٍٗٗـْ ، ٥   تــىٗٗص ىتدافعٛ لـٔالـ 
َ ـرىن الـ بـــ( ىتػابْ يف أ بـازِي ٔأوسٌٔـا )  ـٔالـ  أ بـازِي عمــٜ   ىتػابْ وـ
 إىلوــَ زٓت وتػــابْ الهــسآُ   ش(: السعــا ) (1)ا٧وــاًىروي ٌظــري عــٕه  ـالــ
ــ ــدٙ  ـو ــد ِ ــاه )  زصــساح وطــتهٗي  إىلروىْ فه ــي ع ــا ش(: ث إُ يف أ بازٌ
 إىلٔا وتػــابّّا روىّا اىروــي الهــسآُ ، ٔوتػــابّّا اىتػــابْ الهــسآُ ، فــسٓتـوــ
ــ ــابّّا تُٔ وــ  ـو ــٕا وتػ زٔآ الضــدٔق  يف  زتغــمٕافروىّا ـروىّا ٥ٔ تتبع

بـ٘ ذٗـُٕ   أبٗـْ عـَ   أبـساِٗي عـَ   إبْٗ عَ عمـ٘ بـَ   أا( عَ السع)عُٕٗ ا باز 
 صٕه السجاه . أت يف راه ي ٖٕٓثـحّٕه الـ ري و( ِٔرا ا٧وٕىل السعا )

ٛ  ظّـس ا٧ ىروي : ا٧ـخ  الـ ـوَ الـ  الـىساتُ ٖوُٕ أ٥ٖٔبعد  ، ٔعـس ت٥لـ
ــ   ٛ  أىتػابْ الظـــاِس الـــرٙ لـــْ وعـــازض    ـٖٔـــسات وـــَ الـ  ، ٔعـــس وٍـــْ ت٥لـــ

ظّس ىروي ٔمحن الظاِس عمٜ ٔفت ا٧ـال إىلىتػابْ ـزٓت الٔالٕظٗفٛ الػسعٗٛ 
صـساح   إىلفهد ِدٙ  روىْـو إىلُ ٔالطٍٛ آوَ زٓت وتػابْ الهسشٔتفطريٓ بْ ٔ

روي الهساُ ٔالطـٍٛ  ـً وىروي ٔي ٖهٓدـال إىلىتػابْ ـال ٔاذا ي ٖسٓتز وطتهٗي
ــس ا٧ أٔالضــــسٖس  - ــاِس الــــ  -ظّــ ــْ بالــــىتػابْ إلـعمــــٜ الظــ  ىعازض ـبت٦ٟــ
بعٕا وتػــابّّا ٓتـ٥ٔ تــشىروي ـبعــّا لمىتػــابْ تُٔ الــعــٕٝ ظّــٕزّا ٖوــُٕ وٓتا٧

 . زٕاروىّا فتغٓمـتُٔ و

ىحتّد ـالعــسيف الــد٥ل٘ ، ٍِٔــا تتحمــٜ فهاِــٛ الــ الـــحىعرٕ وــَ ـِٔــرا ٌــ
رضــالْ ذٔق الفهاِــٛ ضتإٔتتبعّــا بعــد ( )ىعضٕوني ـٔو٦ذظتــْ أ بــاز الــ

 بــازِي ، أا٦وّــي ٔاٍاٖــاب ض ذــاتٖثّي ٔوعــازٖأراُ ـلــألفّــي زوــٕشِي ٔ
ت٘ ٍِا تُٔ الٍٕز السباٌ٘ الـرٙ ٖهرفـْ اهلل ضـبراٌْ يف عمـب وـَ ٖػـاٞ وـَ        أٖٔ

                                                           

 . 22: وَ ابٕاب صفاب الهاع٘ : ا 9: ب 18( الٕضاٟن : د1)
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ــ ـــٌفطــــّي الــــ٧ىحاِدَٖ ـعبــــاتٓ الــ ( )رضٗن عمــــٕوّي ـىحتّدَٖ يف تــ
ــ ــّي ىخمضني ـال ــا اهلل ضــبراٌْ لــ  عىم ــت ٔ تىــْ  ـهلل ضــبراٌْ ، ٔفهٍ ّرا ال سٖ

 اهلل ٔض٦وْ عمّٗي امجعني . بسعٕاٌْ ٔوسافهٛ أاابس أٔلٗاٞٓ صمٕاب 

 ّىاـاظ اٌـمرـظاِس بـّس عمٜ الـظا٧ أٔضسٖس ـال هدً الٍٓطـ تضاز : ٖتإٔب
ٜ زاتٚ اإعسٍٖٛ عسفٗٛ عمـٜ عـدً    الظـاِس بـدّٔا ، فـاُ التفاِىـاب العسفٗـٛ       لــىعٍ

ّٛظّس ا٧ا٧ لـىعٍٜٛ عمٜ التهدٖي ٔتسجٗس االـىرأزٖ  عمٜ الظاِس .  عٕٝ ت٥ل

عسٍٖـٛ   -بـدّٔا   الــىتعازعني  -ذـد الـدلٗمني   أاـُٕ   تـرهتبن يف ان وٕزت 
ٙ  الــىسات عسفٗٛ ااغـفٛ عـَ    عـٕٝ ظّـٕزّا    ـس ٖتهـدً ا٧  وـَ الـدلٗن ا٩   الــحد

 ـر بظّـٕز   ٛ عمـٜ ا٧ الــىرأزٖ  ّيتفاِىـات العه٦ٞ يف ٔعس ت٥لٛ لتباٌ٘ ٔا٧
 أٔ الـــراايٌظــري تهــدً الــدلٗن  ، ــس ٔعــس ظّــٕزّا وــَ الــدلٗن ا٩الهسٍٖــٛ ا٧

 ىٕزٔت ٔالرٙ ٍٖتف٘ بْ التعـازض البـدٔٙ   ـال أٔ الـىروًٕٕازت عمٜ الدلٗن ال
 الــىسات ٥ٔ ٖطتروي بفعن الهسٍٖٛ الواغـفٛ عـَ    ٥ٔ ٖطتهٓس - ىٍظٕز بدّٔاـال -

 ىهضٕت الٕاعع٘ وَ الدلٗن ا٥ س : ذٙ الهسٍٖٛ ، الظاِس . ـٔال الـحدٙ

 أٔحّٛ ـيف الـ  أٔطـٍد  رٛ يف الىسٓجـىصٖٛ الـ ـىٕازت ٥ ت٦ذـظ الـ  ـٔيف ِرٓ ال
ظّس بني الظاِس ٔا٧ -ٔل٘ بالٍظس ا٧ -رِٕىا ، بن ٖصٔه التعازض البدٔٙ ـٌ
بني الهسٍٖٛ ٔذّٖا ، ٥ٔ ٖثبت التعازض ٥ٔ ٖطتهس بفعن ٔزٔت تلٗـن ذحٗـٛ    أٔ

 ثي ٌبرث الضغسٝ :   .  ظّس عمٜ تلٗن ذحٗٛ الظاِس ا٧ أٔالٍط 

 تشخٔص االظَرٓة : 
ىهدً عمـٜ  ـالضـسٖس الـ   أٔظّـس  مٗـٛ ل٨ جرٛ ٔوضـاتٖت  ٍِاك ذا٥ب ٔاع     

تعـ٘  إىحىع ، ٍِٔـاك ذـا٥ب وػـتبّٛ    ـيف الـ  أٔالظاِس عٍد تعازعّىا و مهّا 
  .ىهدً عمٜ الظاِس ـظّس الوضاتٖت ل٨ أٔإٌّا ت بٗهاب لمحىع العسيف 

 ػخٗطـٔت عٕٝ ت٥لّٛىاب ٔظٗفٛ الفهْٗ ٔغ٤ُٔ الفهاِٛ:تـىٗٗص ا٧ٔوَ و      
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ـــىتعازعني ، ٥ٔبــد لمفهٗــْ وــَ جّــات الــٍفظ   ثباتــّا وــَ الــدلٗمني  إظّــس ا٧  ال
ضــتٍباح ٔعٍــد و٦ذظــٛ ط ا٧ظّــس وــَ الــدلٗمني يف وهــاً اإل تعابّــا لتػــخٗإٔ

 وٍّا .  الـحدٙ الـىسات باز ٔفّي ٌضٕظ ا٧

الطـاٟد بـني    )الفّـي الــىرأزٙ العـسيف(    ٔتػخٗط ا٥ظّـس ٖعتىـد اـثريّا :       
 . الـىرأزٖٛ العسفٗٛ التفاِىاب يف ىهبٕه ـال العسيف محىعلالعه٦ٞ ٤ٖٔتٙ 

ــ      ــٛ ااغــفٛ عــَ  ـذــد الــ أُ ٖوــُٕ أعطــاوْ : أحىع وــٕازتٓ ٔـٖٔ خ َٖ عسٍٖ
 س وـَ تُٔ  خ  ا٩ـٍٛ لمىهضٕت التػسٖع٘ الٕاعع٘ وَ الٔوبٗٓ الـحدٙ الـىسات

خضٕصٗٛ البٗاٌٗـٛ عاٟىـٛ   ـ س ، بـن توـُٕ الـ   ذدِىا عمٜ ا٩ىسجس ٧ـراظ الـل
خاظ عمــٜ العــاً ـىضاتٖت ٌظــري محــن الـــخ  ، ِٔــ٘ وتعــدتٚ الـــ ذاب الــيف
ىحىن ـٔتهٗٗـدٓ بـْ ، ٔمحـن الـ     الــى مت عمٜ  الـىهٗدخضٗضْ بْ ، ٔمحن ـٔت

ً عمٜ  الـراايظّس ، ٔتهدٖي ا٧ أَٔ الضسٖس ىبٗٓـٔالظاِس عمٜ ال ،  الــىروٕ
  ىٕزٔت ، ٔتهدٖي و مت الهسٍٖٛ عمٜ ذٙ الهسٍٖٛ .ـٔالٕازت عمٜ ال

ــٛ لتػــخٗط ا٧   ــٛ   ٥ٔ تٕجــد عــاب ٛ امٗ ــٛ عاو ــٗني عسٍٖ ــس ٔتع ـــرٗثظّ   ب
 وـٕزت  إىلراه وـَ وـٕزت   ـالـ  ٖــختمف ىٕازت ، بـن  ـتوُٕ و ـستٚ يف مجٗـع الـ   

 بـاز  ىهاواب ٔ ضٕصٗاب ا٧ـ ت٦  الإ رطبـوضداق ب إىلٔوَ وضداق 
ــٛ وٍاضــبٛ    ـــروئعساٍّٟــا العاوــٛ ٌظــري عسٍٖ ـــىٕعٕ ٔ ال ــٛ   ال ــٛ ٌٕعٗ ِٔــ٘ عسٍٖ

وهالٗٛ ،  أٔ ازجٗٛ ، ذالٗٛ  أٔحصٟٗٛ : تا مٗٛ ـخاصٛ الـٔالهساَٟ ال ،ٗٛ عىٕو
ــا تـــ  ــٜ ـٍِٔـ ــاب اإل  ىتاش ٔتتحمـ ــس يف وهاوـ ــْ ٔتظّـ ــٛ الفهٗـ َ فهاِـ ــ ــتظّاز وـ  ضـ

 ىتخالفٛ . ـالٍضٕظ ال

ضٕا ظّسٖٛ ٔغٓخٔا س عسعٕا بعض وضاتٖت ا٧ع٦ً ا٧ُ بعض ا٧أ إ٥
 َ ي ٖترهت عٍدٌا تلٗن، لوستٚ يف وضاتٖهّا ـعمِٕا وٓ ـج أٔبعض عٕاب ّا 

  ساتِا ٔعىٕوٗتّا ، ٌعسض بعغّا ٌٔتعهبّا : إٔاعس عمٜ 
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ــدلٗن      ــٜ ال ــاً الٕعــع٘ عم ــدلٗن الع ــدٖي ال ـــى متالغــاب ٛ ا٥ٔىل : ته  ال
ــد تعازعــّىا   ــٕ ٔزت ) الػــىٕل٘ عٍ ــا ل ــن عــاي( ٔٔزت )٥ توــسً   أاى ــسً ا ا

وـس عٍـدوا   ٧خضٕظ وـَ ٔجـْ ، فٗـدٔز ا   ـالفطاق( ٔالٍطبٛ بٍّٗىا العىًٕ ٔال
ــ  ــدتت بــني   :ىحىع ـٖتعازعــاُ يف ال ــت( ٖٔ ــاي الفاض ــ )الع  :خضٗط العــاً ـت

العمىـاٞ   إ٥توسً الفطـاق   )٥ الـى متالفاضت( ٔبني تهٗٗد  إ٥اسً ان عاي أ)
 اسوّي( . أف

 الـــى متصــٕلٗني تهــدٖي العــاً الٕعــع٘ عمــٜ  مجــع وــَ ا٧  تــازإٔعــد 
اً مجعـّا عسفٗـّا بٍّٗىـا ٔتوـُٕ     عمٜ غري وـٕازت العـ   الـى مت٘ فٗرىن الـروى

 : بأُ ٖهاه ْ ذل  ٕٗجٖـىوَ ت، ٔ الـى متالٍتٗحٛ تهٗٗد 

تاٚ العىًٕ ألٛ ٔععٗٛ فعمٗٛ ذاتٗٛ ٌاغ٠ٛ وَ ُ ت٥لٛ العاً عمٜ العىًٕ ت٥إ
لــٛ عمــٜ ا٥ ــ٦ق الػــىٕل٘ ت٥ الـــى متصّا ، بٍٗىــا ت٥لــٛ فٗوــُٕ ظّــٕزٓ وٍٓحــ

الـف وٍّـا عـدً    ٛ الـروىىاً وهدواب ـعمٜ ت تعسعٗٛ غري ذاتٗٛ ٔظّٕزٓ وعٓم
 ٌعهاتإاسً ان عاي( بٗاٌّا واٌعّا عَ أٖٔضمس العىًٕ الٕعع٘ ) ، الـىهٗدبٗاُ 

 زاتٚ التهٗٗد . إٖوُٕ عسٍٖٛ عمٜ  أٔذحٗتْ  ّا عَعواٌ أٔ ٦ق اإل 

 تضالْ : إٔبني عدً  الـى متب - الهسٍٖٛ -٥ٔ فسق بني اتضاه العاً 
   ٦ق وَ بدٔ ا٥وس .د اإلتضالْ ف٦ ٍٖعهإوا وع أ
 ، ـ٦ق موـ٦ً ظّـٕز يف اإل  لفٍٗعهـد   الــى مت ٌفضـاه العـاً عـَ    إوا وع أٔ

ا رٛ ، ٖٔوــُٕ ِــالـــروىىاً وهــدواب ـا٦وــْ ٔتــ وــَىتومي ـٔذلــ  لفــسا  الــ
ــٛ لوــَ ت  ـــا٥ ــ٦ق ذحــٛ عإٌٌٗ ــد   ـت ــْ التاوــٛ عمــٜ عــدً ٔزٔت وهٗ ٕعف ذحٗت

تٍه ع ذحٗـٛ   -بْ  الـى متهٗٗد س لتـوٍفضن ، ٔبعد ا٥ ٦  عمٜ العاً الضال
فٗوـُٕ   ،عٕٖٛ الد٥لٛ ٚ العىًٕ فاتٛ إلالـىٕعٕعتاتْ أُ العىًٕ ب٧ ، الـى مت

ٗـ  ،ٌعهـاتٓ  إزغي  الـى مت إ ٦قعٕٝ ظّٕزّا وَ أعىًٕ العاً  : َ عٍدٟـر  ـٖٔتب
ٌـ فٍهٗٓ ، جدّا  ٦ق وساتّاعدً إُ اإل وـٕازت العـاً    الــى مت خسد وـَ  ـدٓ أٙ 
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ٜ  ،الٕعــع٘  بّــا  ذحــٛ عإٌٌٗــٛ ٤ٖ ــر    دالـــىهٓٗ فٗىــا ضــٕٝ   الـــى مت ٖٔبهــ
 َ . ـمجاه يف البٗإالتػسٖع٘ ، ٥ٔ  الـىساتٖٔطتوػف وٍْ 

٥بـد وـَ الترهـت الفهّـ٘ يف اـن عغـٗٛ       ٔحىمٛ ـِٔرا وهبٕه ٔاعس يف الـ 
ُ ٖوُٕ أذتىاه إل الـىتعازعنيخ َٖ ـفٛ بالـىوتٍـال ابخضٕصٗـٔو٦ذظٛ ال

ّٛأتٖهْ يف بعض وضا الـى متخ  ـال عسٍٖـٛ  خ  العـاً لٕجـٕت   ـوـَ الـ   ظّس ت٥ل
عٕاٟٗـٛ ظّـٕزٓ عمـٜ ظّـٕز العـاً فٗوـُٕ       أغخضٗٛ وضـاذبٛ لمى مـت تٕجـب    

ٖـ  ٔذلـ  عٍـدوا تتــد ن بعـض الهـساَٟ يف بعـض وضــاتٖت       ،ظّسٖتـْ  ىْ ٧ـتهد
 ٔ ٌعهـات ا٥ ـ٦ق عٕٖـّا    إ إىلالػـىٕل٘( ٔتـ٤تٙ    الــى مت )تٍايف العاً الٕعـع٘ 

ٕٕ  ،عٕٝ ظّٕزّا وَ ظّٕز العـاً الٕعـع٘   أٔ الـحدٙىسات جمٜ اػفّا لمأ ٔبٍر
 وــىا زاتٚ العىًٕ عباه ا٥ ـ٦ق الػـىٕل٘ ، ِٔـرا    إعدً  إىلت٤تٙ الهسٍٖٛ  أٔ

ىعضٕوٗٛ ، ـبع يف بعض الت بٗهاب الفهّٗٛ ٔالٍضٕظ الـتـىتـخبري الـ٦ٖذظْ ال
 ضتظّازٓ . إىحتّد ٔعٕٚ ـٍِٔا تظّس فهاِٛ ال

 الـروي٘ الد٥لٛ عمٜ ـّس فـظٗاُ ا٧ـٔالبٕٝ ـعٛ ا٧ٍـٗس الهسٖـهـٍـٔالعىدٚ ت
ٔ  أُ ااُ إفٗتهدً ظّٕز الهسٍٖٛ ٔ ،الٕاعع٘   ُ إععف عمٜ ظّـٕز ذٙ الهسٍٖـٛ 

 حّٛ . ـال أٔالد٥لٛ العاوٛ  أٔرطب الطٍد ـعٕٝ بأااُ 

 ٕٗىا لـ ٦ق البدل٘ ف ٦ق الػىٕل٘ عمٜ اإلهدٖي اإلــ: ت ٗٛــالغاب ٛ الثاٌ
الــىٕىل :   هـٕه ٖ اأُوتعازعاُ و مهاُ اىا لٕ جاٌٞا   اُ  ، تٍافٗا ٔتعازعا

ــرٙ ٥بــد يف   ٥) ــْ وــَ عــدً  إتوــسً الطــازق( ال ــع وضــاتٖت  إوتثال اــساً مجٗ
  الــىٕىل :  هٕهثي ٖمشٕل٘ ،  إ ٦قِٔرا لـى٥ٕٓ ذا ااُ جازّا إالطازق ذتٜ 

 أٙ  جـازٕ  ٔاذـد  اساً جإزإوتثالْ بإاتفاٞ يف اسً جازّا لٍا( ِٕٔ ظاِس يف اإلأ)
 بدل٘ .  إ ٦قعمٜ البده ِٔرا 

ــد  ــَ ا٧ع ـتاز مجـــ ــإٔع ـــٗصٕلو ـــ٦ق الػـ ــّسٖٛ اإلـظــأَ ـٗ ــَـى  ٕل٘ و
  ٦قظّٕز ا٥ ٦ق الػىٕل٘ وَ ظّٕز اإلٗٛ ـعٕاٟ ٦ق البدل٘ ، ٧ّٕزاإلـظ



 8د/......... بػسٝ ا٧صٕه........................................ (52)

حاز الطازق( ٖٔسجس فْٗ ـىحىع : )الـٔه عمٜ الثاٌ٘ يف الالبدل٘ ، فٗتهدً ا٧
  ٦عْ . إ ٛ( لػىٕلٗتوسً الطازق )٥

ــازض اإل    ــالٕا بتع ــاع ّىا يف وــ  ٔ ــالف مجــع آ ــس ٔع ــني ٔتط رن ـ ٦ع
 إىل، ٥ٔبــد وــَ السجــٕ   -ىثاه ـالفاضــت يف الــالـــحاز  -لتهــاٞ جتىــا  ٔاإلاإل

 ا٥صن العىم٘ .  ٔإ٥ فاىلُ ااُ ، إعىًٕ فٕعاٌ٘ 

 ىابالتفاِوا تـحسٙ عمْٗ ٕثٕق : ٥بد وَ و٦ذظٛ ـُ ٖهاه ٍِا بأىوَ ـٖٔ
 الـىرأزُٙ الفّي العسيف أٛ ، ٔالظاِس الـىرأزٖالعسفٗٛ ٔالهٕاعد العه٦ٟٗٛ 

ـــحسٙٔ ــدٖي اإل  ال ــٜ ته ــ٘ عم ــٜ اإل العه٦ٟ ــدل٘   ــ٦ق الػــىٕل٘ عم   ــ٦ق الب
 :ِرٓ ا٥ص ٦ذاب  إىلُ ي ٖتٕجّٕا إٔ رأزٙ عه٦ٟ٘ عٍدِيـاهإٌُ و -

     ٙ  لـْ : ه ٕهـ ٖ( ثـي  فاُ الرٙ ٖطىع و٥ٕٓ ٖهـٕه لـْ : )٥ تتعاوـن وـع ّٖـٕت
ٕ      ري( ٔااُ يف الطٕق ٖـل لٍا اٗمٕ غدإ)  ّـٕت ٔوطـمىُٕ فاٌـْ ٖفّـي غـساٞ اٗمـ

المري وَ أٙ عضاب غري ّٖٕتٙ ، ٔلٕ مسعْ ٖهٕه : )٥ توـسً الطـازق( ثـي    
ى مٕب ـأزٙ و٥ٕٓ ضازق ٌٔصْٖ ٔااُ الـحعاه لْ )ااسً جازّا لٍا( ٔااُ يف و

ْٕ  اـساً جـازٕ  إٌْ ٖفّي لـصًٔ  إْ فحأزٖـحرياُ وَ وـل ٔاذدّا اساوّاإ ٍْو غـري   ٌصٖـ
 العس  ( ٖفّي)صنِّٖغّا:أب( ٔعاه ضىٕىل : )٥ تغـضازق ، ِٔورا لٕ عاه ال

وـسٚ   مٕبٛـ٦ٚ و ـ ـفـاُ الضـ   -باضّا ـلـ  أٔوواٌـّا   -ٕب ـضغو٘ ـُ ٥ ٖضم٘ فأ وٍْ
 وتعدتٚ .ٔو مٕباب رساً ٔجٕتاب ـٔاذدٚ يف الٕعت بٍٗىا الغضب ال

ىعتىد غــاليب غــري تاٟىــ٘ فمــرا ٥بــد وــَ و٦ذظــٛ   ـٔلعــن ِــرا الفّــي الــ 
ــ ـــال ــَ التآاــ ـىٕزت ال ــد و ــسيف    خاظ ٥ٔب ــاِي الع ــت التف ــٜ  ب ــْ عم د وــَ فّى

 ـ٦ق الػـىٕل٘( لـبعض    ً ، ٔعد ٖتخمف عـإٌُ )زجرـاُ اإل  العا الـىرأزٙ
ــٛ   ــ أٔالهــساَٟ الدا مٗ ـــال ــٛ عمــٜ زجرــاُ    أٔخاصٛ ـخازجٗٛ ، ال العاوــٛ الدال

  ٦ق البدل٘ . اإل
 ُ ٖهاه : أب الـىرأزٙالعه٦ٟ٘  الـحسٙىوَ تٕجْٗ ـٖٔ
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ــع  ب( ضــتغ )٥ ُ ا٥ ــ٦ق الػــىٕل٘ )٥توــسً الطــازق(  إ ــن و )٥ تتعاو
ــْ ّٖــٕتٙ(  ـــرويٖثبــت فٗ ـــرويفــسات وٕعــٕعْ ٔوتعمهــْ لوــُٕ  ألتىــاً  ال   ال

ٕٛ وسٓت ٕٛ بــّا عمــٜ وٕعــٕ  ٔوتعمهــّا ب بٗعــ  الـــخ اب فساتِــا ، فٍٗرــٓنإ إىل ضــازٖ
 باب وتعدتٚ بعدت افساتِا .   ا إىلالٕاذد 

٘ بٍٗىا اإل  ـ٦   ِـٕ   رىّا(ـ)إغـد لـ   ()صـنِّ  ٌـا( اـسً جاز أ) : ٦ق البـدل
وَ ال بٗعٛ  فازت لفسٕتٔ مب  ٔاذد ذويإ٥ ٖثبت فْٗ ٥  ذإ ق الػىٕل٘ ٦اإل

ىاً ـتٗاُ فست وَ ال بٗعٛ تُٔ تإوتثالْ بإلٕجٕت( ٔالرٙ ٖترهت بٍرٕ )صس  ا
ٔ  ـاساً فـست وـَ الـ   إني : ٔجٕب ىثالـفسات فٗمصً يف الا٧ تٗـاُ  إحاز عمـٜ البـده 

 .  الـىومفىوَ ت بٗهْ عمٜ أٙ فست غاٞٓ ـفست وَ الض٦ٚ عمٜ البده ، ٖٔ

)٥ تتعاوـن   (بضتغ ٥) توسً الطازق( ُ تهدٖي ا٥ ٦ق الػىٕل٘ )٥إٔ
البـدل٘ وـع    الــى مت  الــخ اب ٖعين زفـع الٗـد عـَ جـصٞ وـدلٕه       وع ّٖٕتٙ(

)إغد لـرىّا( ( )صٓن (ً جازّااسأالبدل٘ : ) الـى مت لـخ ابارفاظ ودلٕه ـٌإ
 رفٕظ ـذ ِــــٕ ذوــــي ٔاذــــد وتعمــــت بضــــس  )ٔجــــٕت ال بٗعــــٛ( ِٔــــٕ وــــإ

ى مٕب صــس  الٕجــٕت ـُ الــأبمرــاظ  ،فساتِــا أُ  ــسد عٍــْ بعــض  إٔ بــإق
 ريـعمٜ غٗت الفست ـ بـىوَ تـفسات ، ٖٔىاً ا٧ـٗاُ فست وٍّا تُٔ تـتإهت بـٖٔتر

 ىغضٕب وث٦ّ . ـال٘ غري ـالػىٕل٘ فٗضم٘ ف  متالـىت فساأ 

 الــخ اب  ٦ق البدل٘ ٖعـين زفـع الٗـد عـَ جـصٞ وـدلٕه       هدٖي اإلـبٍٗىا ت
 الـرٙ ِـٕ   ـاب وٍرـنٓ     -توسً الطازق ، ٥ تغضب  ٥ -الػىٕل٘  الـى مت
ٛ ٖٔوــُٕ تهــدٖي الـــى مهفــسات ال بٗعــٛ أت٥٥ب عدٖــدٚ بعــدت  إىلرهٗهٛ ـيف الــ

مْٗ وطتمصوّا لسفع الٗد عَ بعض ِرٓ الد٥٥ب عٍدوا ٖوـُٕ  البدل٘ ع الـى مت
 ىغضٕب . ـٖضم٘ يف ال أٔحاز الطازق ـال

 هدٖيـ س بتا٩ الـخ ابىدلٕه ـظ لـرافـوس بني التضس  الا٧ٔوع تٔزاُ 
  س وعا٩ الـخ ابٍايف لبعض ودل٥ٕب ـتضس  الـػىٕل٘ ٔبني الـ ٦ق الاإل
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٘ إلايف  - س ٖتعني رفاظ البعض ا٩ـٌإ : التضـس  ا٥ٔه   -تزاك العهم٘ اله عـ
  س . ا٩ الـخ ابىدلٕه ـرافظ لـال

 الـــى متضترطــاُ لتهــدٖي إرض ـُ لــٗظ ِــرا التٕجٗــْ وــ أٔوٍــْ ٖتحمــٜ 
بــن ِــٕ تهــدٖي  -غــوا٥ّ عمٗــْ إتعــ٘ إاىــا  -البــدل٘  الـــى متالػــىٕل٘ عمــٜ 

ٕل٘ الػـى  الــى مت ظّسٖـٛ  أتسجٗس بهسٍٖـٛ بٗاٌٗـٛ عسفٗـٛ تٕجـب     تزاك عهم٘ ٔإ
ــٛ ظّــٕزٓ اإلأٔ ـــى مت ٦عــ٘ وــَ ظّــٕز  عٕاٟٗ ــدل٘  ال ُ أٔذلــ  بمرــاظ   ،الب
توـــسً  )٥ أٔ تغضـــب( )٥ أٔ ــ٦ق الػـــىٕل٘ )٥ تتعاوــن وـــع ّٖــٕتٙ(    اإل

ــاُ    ٓنالطــازق( ٍٖرــ  ــدتٚ ٖٔتغــىَ بٗ ــدتٚ  أإىل عغــاٖا وتع ــا  ،ذوــاً وتع بٍٗى
ذوــي  ٥ ٖظّــس وٍــْ إ٥)إغــد لــرىّا(  اـسً جــازّا(  أ) ( ـ٦ق البــدل٘ )صــنٓ اإل

فـسات ال بٗعـٛ   أىوَ ت بٗهـْ عمـٜ اـن فـست وـَ      ـوتثاه فازت ٖإرتاد إىل ـٔاذد ٖ
 الػىٕل٘ .  الـى متفسات أري( وَ غري ـٔغساٞ اٗمٕ ل ،حازـاساً الإٔ،)الض٦ٚ

ــ  إىل الفّـــي  تزاك العهمــ٘ العىـــٕو٘ ٍٖغـــيٓ إلُ ِـــرا اأىوَ الهـــٕه بــــٖٔ
 ٦ق الػىٕل٘ إلزتواشٙ ٖٔتعاعداُ عمٜ زجراُ االعه٦ٟ٘ اإل الـىرأزٙ
ــٜ اإل ــدل٘ ٔالــ عم ــف ٥ توــُٕ وــ  ىترهت بدجــٗس ا٧ـ ــ٦ق الب ــسات ال حىعّا ـف

 حاز الرٙ لٗظ بطازق(ـاساً الإضٕب( )ـىغـَ : )الض٦ٚ يف غري الـٗــ ٦علإل
 ّٖٕتٙ( . )غساٞ المري وَ عضاب غري  

ىـا  ِٔتٕجـد غري  ،ظّس وٕزتاُ وَ وٕازت تػخٗط ا٧عاب اُ أٔ ِراُ 
 ،خازجٗٛ ـىضاتٖت البٗاٌٗــٛ الـــاب ٛ امٗــٛ ضــازٖٛ إىل مجٗــع الــ ىٛ عـــٔلــٗظ ثــ

ٍــٛ لمىــسات ىضاتٖت تتــٕفس فّٗــا عـساَٟ  ازجٗــٛ وٍفضــمٛ وبٓٗ ـ٥ضـٗىا ٔبعــض الــ 
 ٔعد توُٕ عمٜ  ٦فّا .  ،ىصعٕوٛ ـعد توُٕ عمٜ ٔفت الغاب ٛ ال :الـحدٙ

 ،ىضداق ٔذاكـخازج٘  ـرا الـ  ـحصٟ٘ الـ ـىّي ٍِـا ِـٕ التػـخٗط الـ    ـٔال
ضـتٍباح وـَ ٌضـٕظ    لفهّٗٛ الف ٍٖبغ٘ لمفهٗـْ ذـاه اإل  ظٗفٛ البرٕث أِرٓ ٔ

 تٍايف ـتعازض ٔالـٕٝ عٍد الـعظّٕز ا٧ـتػخٗط الـٌفطْ فّٗا ل تعابإ باز : ا٧
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ٔ ضٕصــٗاب  - بعــد الفرـط عٍّــا  -بـني ظّــٕزٙ  ـ َٖ ٔبمرــاظ الهـساَٟ    
ـــىٕعٕ  ٌٔــ   الومىــاب ٔا٧ ـــروي ٔال ــاز ٔوٍاضــباب ال َ ـ ب ــساٟ ــَ اله  رِٕا و

ىعضٕوني ـٛ يف عٕٞ  عٕاٌني التفاِي ٔالتخا ب الطاٟدٚ يف عضٕز الٓفـتـىرـال
(ٔب )ذاتٖثّي أ ٦  الٕضٗع عمٜ صٕلٗٛ المفظٗٛ وع اإلىعٌٕٛ الهٕاعد ا٧ـ

 ذـاتٖثّي أخ ٖٔٛ يف فّـي زوـٕش   ـس بعغّا بعغّا ٔالف تع ٘ الفهْٗ الالف ٖفٓط
  ٛالضاحل ٔتوُٕ الطبٗن ّيـعٕالأ بازِي ٔوعازٖض ا٦وّي ٔاٍاٖاب أرَ ـٔل

ٕٓـع الـ ىتتٓبـلتـىٗٗص وـساتاتّي الــحدٖٛ الـف ٖطترضـمّا الفهٗـْ الـ       ٌٕازِي أز بـ ىتٍ
العاصـي  ضبراٌْ ٔاهلل  ،ذدأِرا  عاً ان  ظٔلٗ،وهاصدِي  عمٜ ىتعٓسـٔال
 ىٕفت لعباتٓ .ـال

ىصٖن لمتعــازض ـٌــٕا  الـــحىع العــسيف الــ أزتٌــا بٗاٌــْ وــَ  أىاً وــا ـِــرا تــ
ــدٔٙ غــري  ــ الب ــٕزٔت    ـال ــدًٔ فّٗــا التعــازض ٥ٔ ٖطــتروي ل ىطتهس ٔالــف ٥ ٖ

ٔ  ـٌتهاه إىل بـ ثي عبن اإل الـحىع العسيف فّٗا . وتٗـاشٓ عـَ   إرث اـ ٝ التـصاذي 
 ا ٝ التعازض ٔعسض وسجراب باب التصاذي ٌبرث عاعدٚ :

 

 ّىل مً الطرح : أ الـحنع
ٕٚإعــد  ــٛ بــني الفهّــاٞ )زض( وذٍّٗــا وــَ الٕعــت ٔغــا    غــتّس يف فــد هٕل

ووـَ  أُ العىن بّا وّىا أٔىل وَ  سذّا( ٔأىتخالفٛ ـ باز البني ا٧ الـحىع)
بــ٘ أبــَ إحمٗن الػــٗخ ـىردث الـــتعــٜ الــإبــن  ،ٔىل وــَ زفغــّا ِٔحسِــا أ

ووـَ  أ وّىـا  العىـن بالـدلٗمني  )ُ أمجا  العمىاٞ عمٜ إ:  (1)ذطاٟ٘مجّٕز ا٧
ٜ  (ذـدِىا أ ري وـَ تـسك     الــىتعازعني ني ووـَ العىـن بالـدلٗم   أذا إٌـْ  أ بــىعٍ

ــٕ   ــدلٕ ىا فّ ــَ  ــسا  أيف و ــْ   أٔىل و ــسك العىــن ب ـــحىعُ ٧ ،ذــدِىا ٔت  ال
 تواذب عٍّىاـتعازض ٔالـفا  الـزتإ َٖ ٖٕجب ـخـٔال تنيـالـرحد٥ل٘ بني ـال

                                                           

 . 136:  2(  عٕال٘ الم٠ال٘ : د1)



 8د/......... بػسٝ ا٧صٕه........................................ (56)

 ٖٔضرس العىن بّىا وعّا . 

ٔلرا  ،وس عطري جدّاأ - و مت ٓٔوعهد -مجا  ُ التضدٖت بدعٕٝ اإلأإ٥ 
ُ أىهبٕه بـ ـالعـسيف الـ   الــحىع ِـٕ  وـساتٓ   ُأعتراز بإلإىل اع٦ً حأ بعض ا٧ـل

 ـس  ظّسٖـٛ وـَ ت٥لـٛ ا٩   أ أٔىا صـساذٛ ٌٔضٕصـٗٛ يف الد٥لـٛ    ٖوُٕ يف اذدِ
 باز بٍرـٕ ٖضـمس   وَ ا٧ الـىتعازعنيىٛ غاِد مجع بني ـٖوُٕ ث أٔٔظّٕزٓ 

 الـىساتتٕجد عسٍٖٛ ٔاعرٛ عمٜ  أٔ ، الـىدلٕلنيزافعّا لمتعازض ٔالتدافع بني 
رٕ وهبـٕه  بٍ الـىتعازعنيبني  الـحىعووَ أ بـرٗث س وَ الدلٗن ا٩ الـحدٙ
ٔلٕٖـٛ  ٌظري ا٧ ، ٔىل وَ ال سا( تعٍٗٗٗٛأ الـحىعٔلٕٖٛ )أٔذ٠ٍٗر توُٕ  ،عسفّا 

ُف  ش: ىرياث ـٖــٛ الــآالــٕازتٚ يف  ــ ــا ف الم  ــٕ هفَت ِف َا  ــَ ْع ــض بف ّْْل َْْه ْأ ــْا اأْلْرَحــاوع َبْعْمــ ُّْل  زَُّأ
 . 75ا٥ٌفاه: 

الت ع٘ الرٙ ٥ غـاِد عمٗـْ وـَ     الـحىعتّا ـرـٔلٕٖٛ ٥ ٍٖدزد تِٔرٓ ا٧
الت ع٘ ٥  الـحىعُ إف ،عٍْ وٍفض٦ّ  أٔبْ وَ  ازجْ وتض٦ّ  أٔ تا ن الٍٓط

لٕجّني : لعدً الدلٗن عمٜ  ،عنيىتدافـٖضمس ذ٦ّ لمتعازض بني الظّٕزَٖ ال
 . ت٘ تٕعٗرّىا أبن لمدلٗن عمٜ عدوّا اىا ضٗ ،ٔلٕٖتْأ

٦ٖٔب الهسٖبـٛ ٔالبعٗـدٚ الـف    أحىٕ  الوثريٚ ٔالتـ ـالت ع٘ ٌظري ال الـحىعٔ     
 ،ىتتبع ـضتبضازٓ ذطبىا ٖظّس لمخـبري الـ  إرفن بّا تّرٖب الػٗخ ال ٕض٘ ٔـٖ

ٖٔـن  أىوٍت وـَ ت ـ: )ٔوّىـا تـ  ذـني عـاه   فاتٓ )عـدٓ( يف وهدوـٛ تّرٖبـْ    أبن عد 
تعـدآ( ِٔـرا ٔاعـس    أ٥  ٌ٘إضٍاتِا فـ أ عَ يف أُ أذاتٖث وَ غري بعض ا٧

ـــحىعيف  ــن الت عــ٘ ٔأٔالت ال ٔ أُ إٖٔ ــر ) ــدٓ( بعدٟ ــات )ع زٔٙ يف أُ أجتّــد أف
وــا وــَ إ:  لـــىعٍٜ ــس ٖتغــىَ ذلــ  اأردٖث عمٗــْ ذــدٖثّا ـٔه الــأتــأوعٍــٜ وــا 

 ثس( ِٔـرا ٖٔـن بـا٧  أاـُٕ عـاو٦ّ عمـٜ الفتٗـا ٔالت    أوَ فرٕآ ذتـٜ   أٔ ْرـصسٖ
ـــحغــٕاِد  ْلتىاضــإظــاِس يف التعــبري  ــاز ا٧وــَ ا٧ ىعال ــْ ي  ب   ــسٝ ، لوٍ

 ِٕ بن خ ٙـعَ الػاِد ال طتٕعب مجٕعْ ِرا الٍرٕ ، بن اثري وٍّا  إهـٖ
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  س . آذدٖث عمْٗ وَ ٖٔن وَ غري غاِد أرىن ٔالتـ  بالظاِس يف التٓ 

ــّا غـــسعّٗا بـــني ظّـــٕزٙ   ـٔبـــ  خ٦فْ الــــحىع العـــسيف الـــرٙ ٖضـــمس تٕفٗهـ
خ َٖ الـــىتعازعني ـيف الد٥لــٛ بــني الــ ــ َٖ وتعازعــني فاٌــْ ٖعــين الـــحىع 

سٚ ىعازض أٔ عسٍٖٛ وٍفضمٛ عٍْ وفٓطـخ  الـٖضاذب ال ٔالتٕفٗت بٍّٗىا بػإِد
خ َٖ الــىتعازعني ٖٔـصٔه وٍّىـا    ـلمىسات الـحدٙ وٍـْ بــرٗث ٖستفـع عـَ الـ     

 َ . ـالتعازض ٔالتدافع الـراصن يف البٗ

وـصاب الــىتػسعٛ عـ     ٖٔوف٘ يف غاِد الـحىع : الٕثـٕق بـْ ٔلـٕ وـَ وست    
ـــىعضٕوني )  ـــىأثٕزَٖ  ،( عــــسُٔ وتضــــمٛ بــــصوَ الــ ٌظــــري الـــــخ َٖ الــ

ــَ الطــرتز        (1)الـــىتعازعني : ش٥ بــأع ببٗــع العــرزٚز شثـــىَ العــرزٚ و
فإُ فتأٝ الفهّاٞ ٔوستوصاب الــىتػسعٛ عمٜ ذمٗـٛ بٗـع عـرزٚ الـدٔاب ِـ٘      
 زٚ غــاِد  ــازج٘ عمــٜ الـــحىع  ٖٕٔجــب الٕثــٕق بتخضــٗط ا٧ٔه بعــر       

ــ     ،البّــاٟي الـــىرمن أامــّا     رٕٓ وــَـٔتـــخضٗط الثــاٌ٘ بعــرزٚ اإلٌطــاُ ٌٔ
فـإُ ِـرا ٔذاك ِـٕ الهـدز الــىتٗهَ وـَ        ،رىْ ـل الرٙ ٥ ٖـرن أانرٕٗاُ ـال

َ  ـوٕعٕ  )العرزٚ( ٔذوىّا الـ  ٔالضـاتز بٍرـٕ الهغـٗٛ     ىختمف بـني الــخ ٖ
 .الـىّىمٛ الـىعازعٛ ل٨ سٝ 

 - ٔىل وَ ال ساأالعسيف  الـحىعوهٕلٛ :  عَ الـىصبٕزعتراز اإل ذا صٓسإٔ
العـسيف   الــحىع ُ اعـدٚ ، ٔذلـ  ٧  مجـا  عمـٜ اله  ووَ التضدٖت بدعٕٝ اإلأ

 أٔتا مٗٛ  -ىعتىد عمٜ الهسٍٖٛ العسفٗٛ ـٔال الـىتعازعنيخ َٖ ـالد٥ل٘ بني ال
ذـــدِىا ٔالسافعـــٛ أىٕجبٛ لمتضـــس  يف ـالـــ -وٍفضـــمٛ  أٔوتضـــمٛ  ، ازجٗـــٛ 

 أٔالـٕزٔت   أٔروٕوٛ ـالـ  أٔد ـٗـالتهٗ أَٖٔ بٍرٕ التخضٗط خ ـلمتدافع عَ ال
ٔىل تعٍّٗٗا وـَ ال ـسا ع عـّا ٍٖٔتفـ٘ بـْ      إِٔ  - العسيف الـحىعٌٕا  أرِٕا وَ ـٌ
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ــّا   ــازض جصو ــر ٥ تــ  ،التع ــده عمّٗــا    رتاد ِــرٓ ا٧ـٔذ٠ٍٗ ــن ٖ ــٛ إىل تلٗ  ٔلٕٖ
 ٕٖٛـٔلٔا٧ هٛـهس عمٜ ِرٓ ال سٖـه٦ٟ٘ وطتـالع الـحسٙبن  ،طٍدِا ـبسِاُ ٖ أٔ
 .  ىعتىدـىدزك الـالِٕٔ ز  اوغاِا الػأرأزاتّي ٔتفاِىاتّي ٔعد ـيف و 

ِٔـٕ الـرٙ ٥ غـاِد عمٗـْ وـَ       -ٖٔـن الوٗفـ٘   أالت عـ٘ ٔالت  الـحىعبٍٗىا 
ٕٓلوَ  ازجْ  أٔتا ن الٍط  ٥ ٖٕجـد تلٗـن ٔاعـس     -تٓ ٖٔطـدٓ ْٖ ٗدعىْ ٖٔه

 ٔلٕٖتْ وَ ال سا . أعمٜ 

ٗٛ ـ باز الع٦جُ ا٧إف ،ٛ وٕجٕت ـٕٖـٔلدً ا٧ـعالٕاعس عمٜ ٗن ـدلـبن ال
ــ     ــبعض الــ ــٛ عمــــٜ الدجــــٗس بــ ــدٖٔٛ ـالدالــ   أٔحّتٗٛ ـالــــ أٔىسجراب الضــ

الت ع٘  الـحىعٔلٕٖٛ أِ٘ تلٗن عدً  -ت٘ تفضٗمّا أٖٔ -ىغىٌٕٗٛ ـالد٥لٗٛ ال
ـــىتعازعني  ذــدأوــَ  ــسا   ـــخ َٖ ال ــ  بمرــاظ   ، ال ُ اــن وــٕزت وــَ  أٔذل

ٕٕ الـحىعىوَ ـٖ َـالـىتعازعٗخ َٖ ـال  الـحىعراٞ وَ ـٌأبن ب ،وا  بٍّٗىا بٍر
 . لتّرٖب(ػاِدٓ يف مجٕ  )اٌالت ع٘ اىا 

 بـاز  ٥ٔ ٖبهـٜ وـٕزت ل٨   ،ردٖثني ـ ت٦  الـ إٔعٍدٟر ٖستفع التعازض ٔ 
ىٕافت ـبـ ا٧ ـر   أٔ ـت٦  ا٥ بـاز   إعٍـد   الــىػّٕز  ر بوسٚ با٧الع٦جٗٛ ا٩
ــاب  ــبـ أٔالوتـ ــٛ ـىـ ــ ،خالف العاوـ ــإٌُ )  فٗمـ ــت عـ ــَ ت بٗـ ـــحىعصً وـ  ٔىل أ الـ

ــٛ ا٧   ــسا( لغٕٖـ ــَ ال ـ ــاب  وـ ــ٘ زٔاٖـ ــٛ ِٔـ ــاز الع٦جٗـ ــ  (1) بـ ــثريٚ تـ  حدِا ـاـ
ــتدزاْ تــــ  ــاٟن( ٔوطــ ــٕٓ  ـيف )الٕضــ ــاب ٔجــ ــٕاُ )بــ ـــحىعرت عٍــ ــني  الــ  بــ

ــا٧ ــٛ العىــن بّــا ـذاتٖــث ال ( ٔبعــض ِــرٓ السٔاٖــاب صــرٗرٛ  ىختمفٛ ٔاٗفٗ
 ررٔز فاضد . ـِٔرا ال٦شً و ،الطٍد

 ٦عّـا  إٔىل وـَ ال ـسا( عمـٜ    أ الــحىع عاعـدٚ ) وهبٕلٗٛ عدً  الـراصنٔ
 َـبٗـت٘ اىا ـالعسف ىعـالـحتّا بـبٕلٗـتضاظ وهـ إٔ ،ت ع٘ ـىع الـالػاون لمح
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  ريّا ٌهٕه : أٔ  عىَ البرث عَ ِرٓ الهاعدٚ .

تٍــايف )تلــٛ ِــٕ ُ ذهٗهــٛ التعــازض بــني ا٧أحىٕ  وــا تهــدً ٌفّــي ـوــَ وــ           
 ،(ا ٔتٕافهّىـا عمـٜ وـدلٕه ٔاذـد     جتىا  ودلٕلّٗىإوتٍا  إودلٕل٘ الدلٗمني ٔ

س ـِٔـٕ غـري التعـازض البـدٔٙ الضالـ      ،ىطتهس ـىروي الـِٕ التعازض ال اِر
 ى٠ٍاٌٗـٛ توػـف   إعـسيف وهبـٕه ٔبهسٍٖـٛ عسفٗـٛ      حىٕعـلمحىع بـني وـدلٕلّٗىا بـ   

 .  الـىتعازعنيوَ الدلٗمني  الـحدٙ الـىسات

ـــوــــىا تهـــدً ٌطتوػـــف الـــ ٔ َ لـــصًٔ اـــُٕ اـــن ٔاذـــد وـــَ  ىفسٔغٗٛ وـ
 الـىتعازعني تل٦ّٗ ٔذحٛ ٔاجدّا لػساٟط الـرحٗٛ وَ ذٗث الطٍد ٔوَ ذٗث

  ، ــسٝأرحٛ ـىٛ ذحــٛ وعازعــٛ لــ ـ توــَ ثــا يىــٌــْ لــ٥ٕ ذحٗتّإف ،الد٥لــٛ 
ــازض  أذ إ ــٛ ٥ ٖع ـــرحُٛ ال٦ذح ــساٟط   ال ـــرحٗٛالٕاجــدٚ لػ ب ٥ٔ ٖوــٓر ال
  تُٔ وـا ،ىعتىد ـا ِـٕ الـدلٗن الـ   وٍّىـ  الــرحٛ بـن   ، س ٥ٔ ٍٖافٗـْ  ذدِىا ا٩أ

  . الـرحٛوَ غري  الـرحٛذا اوتاشب إِرا  ، الـرحٗٛفهد غساٟط 

 ذدِىا وَ تُٔأرحٗٛ ـمجا٥ّ بإعمي ُ أبال٦ذحٛ ب الـرحٛ تّغتبإ إذأ
 . مجال٘ ٔتدتب آثازٓ عمٜ وغىٌّٕىاعمي اإلُ حبوي الاروٕوـو ُافّرتـىٗٗص

ُٕ  ٔبتعـبريٕ  ( تتٕعـف عمـٜ   ىعضًٕ )ـثٕز عـَ الـ  أىـخ  الـ ـ: ذحٗـٛ الـ   ثـا
 : وٕز ث٦ثٛأىاً ـت

  ( .   ًٕ )ىعضـهٛ عَ الـثالهٛ عَ ـثالرسش صدٔزٓ اأُ ٖسْٖٔ ـُ ٖأ -ا

ىهضٕت الـٕاعع٘  ـٔال الـحدٙ الـىساترسش ظّٕزٓ ٔت٥لتْ عمٜ ـُ ٖأٔ -ب
 .جٓن ٔع٦   لمىػٓس

  الٕاعع٘ . الـرويٌْ صدز لبٗاُ أرسش جّٛ الضدٔز ٔـُ تأٔ -جـ 

ثــي خ  ذحــٛ ـ٥ُٔ ٔاــاُ الــا٥ثٍــاُ ا٧ أٔوــٕز الث٦ثــٛ جتىعــت ا٧إذا إفــ
ــا أٔٔلــني  ــسٝ ٔاجــدٚ لمػــس ني ا٧ أعازعــتْ ذحــٛ  وتعازعــني  لمث٦ثــٛ ااٌ

ٔلني يف  ـ َٖ وتٍـافٗني   ذد الػس ني ا٧أخمف ـذا تإ٥ إٔ ،وتٍافٗني وتواذبني 
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٥ تعـازض بـني   ٔ ، الــرحٛ تعـازض   الــرحٛ ذ إ ، ودل٥ّٕ فـ٦ تعـازض بٍّٗىـا   
 ٔال٦ذحٛ .  الـرحٛ

العسيف  الـحىعٌٕا  أرٕث ـزتٌا بٗاٌْ وَ ذهٗهٛ التعازض ٔبأىاً وا ـِرا ت
 ىروي . ـىطتهس الـٔ سٔجّا عَ تاٟسٚ التعازض ال

تلـٛ  ـىروي بـني ا٧ تعـازض الـ  الُ ـهدً : أحىٕ  وـا تـ  ـرضن وـَ وـ  ـتٔعد 
بّـا ٖترهـت    ، طتهٓسىـىروي الـ ـٖت مب غسٔ ّا ث٦ثٛ ِ٘ وهٕواب التعازض الـ 

 ِٔ٘ :  ،ٖطتهس  ٥ أٍٖٔتف٘ التعازض ٔوَ تٌّٔا  ،التعازض 

 الـــرحٗٛوــَ الــدلٗمني وتــٕفسّا عمــٜ غــساٟط ٔاذــد ُ ٖوــُٕ اــن ٔه : أا٧
ٕٕٔ ـىعازض ٧ ــرٌا بــْ ذــدِىا وــَ الــدلٗن الـــٕ  ــ٦ ألــ ٔٔاجــدّا لٕصــفّا بٍرــ

ذـد  ٕ اـاُ أ فمـ  ،الػـسع٘ وـَ تُٔ تـستت     الــروي ضـتٍباح  ٔإعتىدٌا عمٗـْ يف إ 
 ي ٖضـــمس وعازعـــّا  الــــرحٗٛغـــري ٔاجـــد لٕصـــف  أٔعـــعٗفّا  الــــىتعازعني

ى٤تٝ ـىدلٕه ٔالـــٔاُ اــاُ وٍافٗــّا لــْ يف الــ الـــرحٗٛلمــدلٗن الٕاجــد لٕصــف 
ــ ــ  ٧ ،ىغىُٕ ـٔالـ ــرب  ٔذلـ ــٛ ٥ ٖوـ ـــرحُٛ ال٦ذحـ ــّا ٥ٔ  الـ ٥ٔ ٖعازعـ

 .  ـرحٗٛالتُٔ فاعد ٔصف  الـرحٛعتىات عمٜ بن اإلعتباز ٔاإل  ،ٖدافعّا

ـرحتني بٍرــٕ ىٕجٕتاُ يف الـــىدل٥ُٕ الـــُ ٖتٍــافٜ ٖٔتــدافع الــالثــاٌ٘ : أ
العــسيف تُٔ  الـــحىعراٞ ـٌــٖتعــرز إجتىاعّىــا ٖٔضــعب مجعّىــا بٍرــٕ وــَ أ 

 رىن الوٗف٘ الرٙ ٥ غاِد عمْٗ . ـالت ع٘ ٔال الـحىع
ٔي ٖوَ بٍّٗىا مجع عسيف وهبـٕه  ىدل٥ُٕ ـفاذا تٍافٜ الدل٦ُٗ ٔتدافع ال

  .ً ااُ تٍافّٗا عسعّٗا تٍافّٗا ذاتّٗا أ ااُ تٍافّٗىا ضٕاٞ -ااٌا وتعازعني 

بمرــاظ وــدلٕ ىا  الـــرحتنئِوــرا ٥ فــسق بــني تٍــايف الــدلٗمني ٔتــدافع   
 .  -  طا٧ لـىعٍَٜ باال٦شً البٗٓ -ا٥لتصاو٘  أٔالتغىين  أٔى ابه٘ ـال

ا٧تلـٛ وـَ إوتٍـا     بـني   أٔ تضاز: ٥بد لترهت التعازض بـني الـدلٗمني   ٔبإ
عـي وـَ   أ ، ـس  ـى٤تٝ ا٩ذدِىا لـرحتني ٔتورٖب و٤تٝ أجتىا  ودلٕه الإ

 -يف بعــض وــدلٕ ىا  -ٔوــَ إ ت٦فّىــا ٔتواذبّىــا جصٟٗــّا  الـــىدلٕلنيتبــاَٖ 
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 ـت٦  الـدلٗمني ٔتعازعـّىا وـَ تلٗـن  ـازد عـازض وـَ تُٔ         ٔوَ ٌػٕٞ إ
  ٔعد ضبت التٕعٗس . ،تعازعّىا ٔتٍافّٗىا يف ذاتّىا 

ــ  ــدزد تـ ــ ـٍٖٔـ ــرا الـ ٕٓرت ِـ ـــًٌ : إـىه ــٕا  ـفاٞ أتـ ـــحىعٌـ ــني   الـ ــسيف بـ  العـ
ــدلٗمني  ـــرٗثال ــّا    ب ــٛ  أ أٔٔازتّا  أ٥ٔ ٖوــُٕ اذــدِىا ذااى ــس يف الد٥ل  أٔظّ

 الــحىع ووـَ  فـاذا أ  ،العـسيف   الــحىع رٕث ـتهـدً تٕعـٗرْ يف بـ    وــىا ا ـرٌِٕ
ي ٖوـــَ  بـــني الــــرحتني الــــىتٍافٗتني أٔ ازعنيىتعـخ َٖ الــــالعـــسيف ٖـــَ الـــ

 روىّا . ـو التعازض وطتهسّا

ـحعن ُ ٖتــدافع الــدل٦ُٗ يف و٤تاِىــا ٔوغــىٌّٕىا يف وهــاً الــ الثالــث : أ
ــسٖع  ٔإ ــاٞ التػـ ــاه    ،ٌػـ ــٛ ٔا٥وتثـ ــاً ا٥ اعـ ــصامحني يف وهـ ــاُ وتـ  ،٥ٔ ٖوٌٕـ
حعن الػــسع٘ بمرــاظ ـ٘ الــدلٗمني الواغــفني عــَ الـــافـــتٍِــٕ فــاُ التعــازض  

يف وهـاً  ني الــروى تٍـايف تلٗمـ٘   ِٕ ٍٗىا التصاذي ب ،تواذب ٔتدافع ودلٕلّٗىا 
بعد الفـسا  عـَ جعـن     أٙ ،ّىا ٌػاٟحعمّىا ٔإبـي اإلوتثاه ٔاإل اعٛ بعد العم

 هت التصاذيـٖتر ىومفنيـال َ عمٜ ااِن عباتٓـَ ثابتٗـىني غسعٗٗاِىا ذوو٤ٓت
  اعٛ . يف وهاً اإلوتثاه ٔاإل

يف و٤تاِىا حعن ـال تلٗم٘ حعن ٔت٦ع٘ـذساش البعد إٖترهت التصاذي إذُ 
ــ ــٛ  ٔ ىهدعـىحعٕه لمػــاز  الــ ـال ــد فعمٗ ـــروىبع ـــني الال ـــىحعٕلٗ رهت ـَ ٔت

 . وتثا ىا فٗتعرز عمْٗ إ الـىومف إىلوٕعٕعّىا ٔتٕجْ   ابّىا 
 . تصامحني ي ٖوٌٕا وتعازعني عّسّاذا ااٌا ؤإ
ــ    ٍِـــا  ٔ ٔ ـٍٖبغـــ٘ التعـــسض التفضـــٗم٘ لـ  وتٗاشِـــا عــــَ  إرهٗهٛ التـــصاذي 

 ،التعـــازض ثـــي ٌعـــسض لت بٗهـــاب وػـــتبّٛ لمتـــصاذي ٔ ،التعـــازض ذهٗهـــٛ 
رٕث الفهـْ ٔعٍـد   ـٔبتفضٗن ٌـافع يف بـ   ،ذواً ٌٔعسض وسجراب تصاذي ا٧ 
ٔٓذواً ٔالفتأٝ الف ٧ضتٍباح ا٧إ ضٗطـْ  أفاُ ت ،صٕه الفهْ أُ عمي جمّا ت

  ضتٍباح .حاه اإلـيف وٖاتْ ا ٔضتعاٌٛ بٍظسٖاتْ جن اإل٧عد ذضن ٔتدٍْٖٔ 
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 تزاحه األحكاو:     الـنقصد الثالث           
 

 :حقيقة التزاحه 

وضـدزاُ وــَ   -ىعٍٕٙ ـيف البٍــاٞ الضـسيف ٔالــ  -التـصاذي وثــن التعـازض    
 وَ غخضني و٤ثسَٖ . ذدثْ ىت مب ٔجٕت فاعمني ٖٔترهت ـباب التفاعن ال

ـــثإٙ تــدافع أالتــصاذي وضــدز الفعــن )تــصاذي(   ت اُ ، ٖهــاه : )تصامحـــٍ
ــاه : )تــــصاذي   ا٧ وــــٕاد( اٙ ت٦ ىــــت ٔتــــدافعت يف وٕعــــع وعــــني ، ٖٔهــ
 ىٕعع ٔتغــــاٖهٕا ، ـ( ٖعــــين تــــدافعٕا يف ذاك الــــيف الـــــىمعب ىتفسجُٕـالــــ

ـــىعٍٜ تــدافعّي   ـٔوٍــْ )تــصاذي الٍــاع يف الــ  ــْ ب ىرػس ٖــًٕ تهــًٕ الهٗاوــٛ( فاٌ
 زت اً بعغّي ببعض . إىرػس ٔتغاٖهّي بالدفع ٔـٔت٦ ىّي يف ال

صٕلّٗا تدافع الـروىني عٍد الــىومف  أاذي الـروىني( فاٌْ ٖعين ٔوٍْ )تص
ــّا       وتثا ىــا وعــّا يف ٔعــت تٕجّّىــا  إىوٍٛ عــَ ـلغــٗت الهــدزٚ ٔعضــٕز الــ  فعمٗ

ٌهاذ ِرا الغسٖت ٔذاك الغسٖت يف آُ ٔاذـد  إ، ٌظري تٕجْ ٔجٕب٘  إىل الـىومف
جصٟـ٘   صـٕل٘ وضـداق  ىض مس ا٧ـٌهاذِىـا ، ِٔـرا الـ   إوع عضٕز عدزتْ عَ 

 لمـىعٍٜ المغٕٙ الوم٘ . 
ت٘ وَ أٖ أُ:  - صٕلّٗاأص ٦ذّا إ -اُ وفضن : الـىسات  وَ التصاذي ـبٗـٔب

ّٛالػس  ا٧ تفاعّا ٖٔتٍافٗاُ إحتىعاُ عمٜ وومف ـٖٔ عدع ذوىاُ ٖمتهٗاُ صدف
 اعــٛ ، ٔذلــ  لهضــٕز عــدزٚ الـــىومف عــَ الـــحىع  وتثــاه ٔاإلحاه اإلـيف وــ

 .  وتثاهبٍّٗىا يف وهاً اإل
رطب وهـاً  ـتفاعٗـّا بـ  إٌـْ وـا اـاُ التٍـايف بـني الــروىني       أىوَ تعسٖفـْ ب ـٖٔ      
 رساّاـّٗا ٔوـعمـَ تاعّٗا فـُ ٥ ٖوُٕ ان ٔاذد وَ الـروىٗإٖٔٛ بـري ٔالداعـثأالت
وتثا ىـا  إعـَ  الـىومف ضٕز عدزٚ ــٍايف وَ جّٛ عـتـٕٞ الـػـتعمهْ وع ٌـو ٕـرٌـ

ّٚزتباح لمتإُ ٥ أٖتبني ٔوٍْ   حعن الـروي عمٜ الـىومف ٔاععّا . ـب صاذي وباغس
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فاعّٗا  ازّٟا وَ ـتإني( الـروىذُ ٥بد وَ إُ )عضٕز الهدزٚ عَ اوتثاه إ
 ني اىاالـروىوتثاه إعمٜ  الـىومفعدزٚ  تـرهتىاٌعٛ عَ ـبعض العٕازض ال

عَ إوتثاه ذا ااُ عضٕز الهدزٚ إ٥ إىطحد ٔعت الض٦ٚ ، ٔـتفت تٍحظ الإلٕ 
اـا٧وس بالغـدَٖ   ذاتّٗا تاٟىّٗا ٌاغ٠ّا وـَ عضـٕز عـدزٚ البػـس عىٕوـّا      ـروىني ال

، فٍٗتفـ٘ عٍـدٓ   رسك ٔإضـوَ يف آُ شٔاه الػـىظ(   ـ)تـ  :الرَٖ  ٥ ثالث  ىا 
غداح الهدزٚ يف صرٛ التومٗـف ، ٔاذا ٔزت ا٥وـس بّىـا    صمْ إلأالتومٗف وَ 
اد لتػخٗط الساجس رتـٖٔ - ٥ التصاذي -رضن التعازض بٍّٗىا ـيف تلٗمني ٖ

ــالساجس ذٙ الــ   ــدلٗن  ـوٍّىــا عىــ٦ّ ٔضــمٕاّا ل٤ٗ ــر ب ىصٖٛ ٖٔطتوػــف وــَ ال
 ذا٥ّ .  الـىومفى مٕب وَ ـوٕز بْ ٔاععاّ  ٔالأىـالساجس : وإِ ال

صٕل٘ وطتردث لٗظ ٔازتّا يف آٖـٛ عسآٌٗـٛ   أُ التصاذي وض مس أٔالظاِس 
بن ِٕ وضـ مس   ،  ذتٜ ٌسجع يف فّىْ إىل العس()رىدٖٛ ـ٥ٔ يف زٔاٖٛ و

ٛ عٍــد  الـــراصم ني الـــروى زأٔا ذالــٛ التٍــايف بــني     لـــىا صــٕلُٕٗ  ذدثــْ ا٧أ
 ّا غسعّا . إىل ع٦جّا ٔذٓمفاذتاجٕا  ،ازع س٥ب اإليف بعض ذا الـىومف
 َ : ـتٍٕٖع التصاذي إىل ٌٕعٗ - بدّٔا -ىوَ ـٖٔ

عٗــٛ ى٦ااب الٕاعـى٦ا٘ ِٔــٕ التــدافع الٕاعــع بــني الـــا٥ٔه : التــصاذي الــ
٘  الــىرهت  ـرّا وـَ عبـازاب    أىوَ تعسٖفْ ـٖٔ ،ذواً الػسعٗٛ ل٨  الــخساضاٌ

ُ أبـ  ،جتىا  ا٥وس ٔالٍّ٘إىبرث ـ)عدٓ( يف افاٖتْ : التىّٗد الثاوَ ٔالعاغس ل
ثري أذوـاً ٔو٦ااتّـا يف وهـاً تـ    تصاذي ِـٕ التٍـايف بـني وهتغـٗاب ا٧    ال ٖهاه : 
 وهــاً الثبــٕب ٔالٕاعــع ُ ٖوــُٕ وــ٦ك ذوــي يفأٔذلــ  بــ ،الــٕاعع٘  الـــروي

ــّا لـــ  حعن ـيف فعـــن ٔاذـــد ٔعىـــن فـــازت بمرـــاظ وهـــاً الـــ   ُٕاى٦ك ثــــوصامحـ
ُ أٔذل  اـ  ،وتثاه ٔاإل ٗٛىهاً الفعم٥ٔ إزتباح لْ بـ ،الٕاعع٘  الـرويٌػاٞ إٔ
ْ إحتىع يف فعن ٔاذد وضمرٛ ومصوٛ تهتغـ٘  ـٖ ٔوفطـدٚ ومصوـٛ تهتغـ٘     ٖــحاب
 ىصامحٛ ـٔعد تهع ال ،الـىفطدٚبني ٔ ضمرٛالـىىصامحٛ بني ـفتهع ال  ، ىْـرسٖـت



 8د/......... بػسٝ ا٧صٕه........................................ (64)

   . رٛ تهًٕ يف فعنوضمرتني عاٟىتني يف فعمني وتغاتَٖ ان وضم بني

ىصامحٛ بني وفطدتني عاٟىتني يف فعمـني وتغـاتَٖ اـن وفطـدٚ     ـٔعد تهع ال
ٔجعمــْ عمــٜ   الـــرويٌػــاٞ إفٗهــع التــصاذي بٍّٗــا يف وهــاً     ،تهــًٕ يف فعــن  

 ىومفني . ـال
ى٦ااب ٖستبط بعـاي جعـن ا٥ذوـاً ٔتـسجٗس بعـض      ـ الِٔرا التصاذي يف

 ،ٌوطــاز بٍّٗىــا عٗــٛ عمــٜ بعــض آ ــس ٔذضــٕه الوطــس ٔاإل  ى٦ااب الٕاعـالــ
ذوـاً  حاعن ل٨ـىٕىل الـ ـى٦ااب وستب ـّا بالـ  ـوس الدجٗس يف الـ أجمْ ٖوُٕ ٧ٔ

ٖـ    الــىومف  تٓ ٔلـٗظ ٖــردٓ   ،ى٦ااب ـت الغالـب وـَ الـ   رٓدـ اصٛ فاٌْ الـرٙ 
 وتثــــاه إى٥ٕٓ ٔـظّــــاز عبٕتٖتــــْ لــــإُ ٔظٗفتــــْ إفــــ -ّ٘ ٍىـالــــ وٕزأىـالــــ - 
  ،ى٦ااب الٕاععٗـــٛـٌػـــاٞ عمـــٜ  بـــت الـــ حعن ٔاإلـٔاوـــسٓ ٌٕٔاِٗـــْ بعـــد الـــ أ

 الـــى٦كردٖد ـعــَ تــفغــ٦ّ  ،ى٦ااب الٕاععٗــٛ ـتزاك الــإبــن ِــٕ عاصــس عــَ 
 ى٦ااب . ـتصاذي ال عٕٝ عٍدا٧

الواوٍــٛ يف ا٥فعــاه  ٛى٦ااب الٕاععٗـــ  ِــٕ الــرٙ ٦ٖذــظ الــ ىػٓسـاذُ الــ
عمـٜ  بـت    الــروي حعن ـٌوطاز ٖٔعٕٝ و٦اّا بعد الوطس ٔاإلإِٔ  س وأٖسٓج

ٔعٍاعتـْ ذتـٜ لـٕ     الــىومف زجس و٦اّا ، ٥ٔ ٖستبط ِـرا بعمـي   أِي ٔأٖسآ  وا
عـسٔزٚ جعـن   ٔبسجرـاُ وـ٦ك عمـٜ وـ٦ك      عتٍاعْ بٍرٕ اله ع البـابٓ إفسض 
 عتٍاعْ . ٕٝ فاٌْ ٥ عٗىٛ إلعأعتهدٓ إالرٙ  الـى٦كعمٜ  بت  الـروي

ذٗـث ٥   الــى٦ك عٕاٟٗـٛ  أ  ٔعٍاعتـْ ب ىػٓسـىٕىل الـ ـخ٦  جعـن الـ  ـِٔرا ب
٘ ا٥ز أٔالطـىأٙ   -ىػس  ـخالفٛ جعـن الـ  ـوعرٔزّا يف و الـىومفٖوُٕ   -عـ
ذداً إتبـا  بـ  ٖمصوُٕ السعاٖـا ٔا٧ زعٗٛ تساِي يف التػسٖعاب الهإٌٌٗٛ ا٧ٔلرا 

حعن ـخ٦  الـ ـذدِي بأعتٍع إذا إذتٜ  ، بٗت فهساتْ لتصاً بٍٕتٓ ٔتإالهإٌُ ٔ
 ىحعٕه ـخالفٛ الهــإٌُ الـــعــٕٝ ي ٖوــَ لــْ وــا٧ الـــى٦كالهــإٌٌ٘ وــَ ذٗــث 

 عهابـهّا لمـطترـهإٌُ وـتّا عمٜ الىٓسـتـسٔٓ وـتبـعإالف ـلٕ  بن با  ، ـت٧عمٜ ا
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 ىخالفٛ . ـىخضٕظ بّرٓ الـال
ُ ِٔورا تساِي ٖعاعبُٕ و ُ أعتـرازٓ بـ  إ٥ٔ ٖطـتىعُٕ إىل   َ  الف الهـإٌ

 ٙ غـري وـا  أ -ا٩ ـس  الــى٦ك راب تهغ٘ بدجٗس ىسٓجـى٦ااب ٔالـو٦ذظٛ ال
ٌهٗـات   اعٛ ٔاإلابع ِ٘ اإلُ ٔظٗفٛ التأبن ٖعتهدُٔ  -  ىػٓسـَ الىهٍٓـرْ الزٓج

 ىخالفٛ . ـى٦ااب ٔالدجٗس ٔالـٔلٗظ لْ الٍظس يف ال

ى٦ااب الٕاععٗـٛ  ـمٜ  بت الذواً عىٕىل جعن ا٧ـٔذٗث ااٌت ٔظٗفٛ ال
َ التـصاذي  اـاُ ِـرا الٍـٕ  وـ     -عـٕٝ وٍّـا   ردٖد الغالب ا٧ـبعد الٍظس فّٗا ٔت

ذوـاً ِٔـٕ   ذ البرـث ٍِـا عـَ التـصاذي بـني ا٧     إ ، ازجّا عَ ذـسٖي البرـث   
ــ ــني  ـالـ ــازض بـ ــٛ ا٧أتىهابن لمتعـ ــاً لـ ــدٔٝ يف بـــ  ،ذوـ ــصاذي ـ٥ٔ جـ رث تـ
 .  الـىومفٔ سٔجْ عَ ٔظٗفٛ ىػس  ـىٕىل الـى٦ااب وع زجٕعْ إىل الـال

ٌػـاٟٗٛ ٔيف وهـاً جعمـّا عـد ٖهـع      ذواً الػسعٗٛ اإلُ ا٧إٔعس : أٔبتعبري 
ىػس  جّاتّـــا ٔبعـــد الوطـــس ـىٕىل الــــالتـــصاذي بـــني و٦ااتّـــا ٦ٖٔذـــظ الـــ 

ِـٕ ا٥عـٕٝ و٦اـّا     عمـٜ  بـت وـا    الــروي حعن ٖـٌوطاز يف ٌظسٓ الػسٖف ٔاإل
ــ    ٥ٔ عـــدزٚ لٍـــا عمّٗــا . ٌعـــي عـــد   ٥ٔ غـــأُ لٍـــا بّــا  ،ىػس  ـِٔــ٘ ٔظٗفـــٛ ال

 -ا٥ذواً  أٔ الـرويثبات٘  ازد عَ تلٗن جعن إبدلٗن  -ذٗاٌّا أىٕىل ـْ الٍٖٓب
حاه ا٥ اعــٛ ـبــني ذوىــني ذٙ و٦اــني يف وــ الـــحىعزاتتــْ جــدّا عــدً إعمــٜ 

 عتضس عمٜ اذدِىا . إ الـىومففاذا تصامحا عٍد  ،ٔا٥ٌهٗات 
ٖبتين عمـٜ ٔجّـٛ ٌظـس     -ى٦ااب ـالتصاذي  -ُ ِرا الٍٕ  أٔوَ الٕاعس 

 س ٔوفاضــد يف وتعمهاتّــا ـىضالـــّٗٛ لـىعتهدَٖ تبعٗــٛ التوــالٗف ا٥لـــالعدلٗــٛ الــ
س ٔوفاضد يف جعـن  ـىضالـذواً لوبٍٜ تبعٗٛ ا٧ أٔ - الـىػّٕزاىا ِٕ وبٍٜ -

٥ٔ ٖست ِرا الٍٕ  وَ التـصاذي عمـٜ ٔجّـٛ     ،يف وتعمهاتّا  أٌٔفطّا أا٥ذواً 
 اقـثـبـتهد عدً لصًٔ اٌـعـٖ أٔالـىرإزٚ بعٗٛ ـتهد التـىَ ٥ ٖعـلٗٛ وٌظس غري العد

 وفطدٚ .  أٔالتومٗف عَ وضمرٛ  أٔ الـروي
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ذواً الػسعٗٛ تثال٘ ِٕٔ التدافع الٕاعع بني ا٧ولثاٌ٘ : التصاذي اإلالٍٕ  ا
ثري اـن  أوتثـاه بمرـاظ تـ   ىهاً اإلـٖٔستبط بـ  -اٙ بعغّا وع بعض  -ىحعٕلٛ ـال

 اعـٛ وـ٥ٕٓ ، ٔذلـ     ٔتاعٕٖتْ الفعمٗـٛ إل  الـىومفني عمٜ ضمٕك الـروىوَ 
ُ ٖضدز وـَ الػـاز  ذوىـاُ ٔ  ابـاُ غـسعٗاُ يف عـسض ٔاذـد ٖمتهٗـاُ         أب

ّٛ  اعـٛ  وتثاه ٔاإلتفاعّا ٖٔتصامحاُ يف وسذمٛ اإلإحتىعاُ عمٜ وومف ـٖٔ صدف
حاتِىا يف ـٖـ إٛ يف عغ٦تْ عـَ  ىٍبٓثـوتثا ىا ٌٔهط عٕتْ الإلهضٕز عدزتْ عَ 

: ٔوثالْ. ٔتدافع ٙ تٍإ أني ذاتّىا الـروىٔعت ٔاذد وَ تُٔ اُ ٖوُٕ بني 
يف ٔعت ٔاذد ٖتعـسض  ثي  ،ٌهر ان غسٖت( أ  اب ) الـىومفُ ٖتٕجْ إىل أ

لـٕ صـس     بــرٗث ٌهاذِىـا وعـّا   إْ غخضاُ لمغـسق ٔا ـ٦ك ٖٔعحـص عـَ     اواو
ٌهاذِىــا إٓ عــَ فٗوــُٕ عحــص ، ــس ٌهــاذ ِــرا الغسٖــت لــصً غــسق ا٩إعدزتــْ يف 

اذ ٌهــإوــس الثــاٌ٘ بٌتفــاٞ وٕعــٕ  ا٧ذــدِىا ضــببّا إلأهاذ ـٌــإٔصــس  عدزتــْ يف 
 .ٔه ٌهاذ ا٧إٌهاذٓ لمغسٖت الثاٌ٘ ذاه إز تعٓر أٌٔتفاٞ عدزتْ  س إلالغسٖت ا٩

  اب )أٌهر الغسٖت( ٔ  ـاب )أ فـ١ الــرسٖت(     الـىومف إىلٖتٕجْ  أٔ
رسٖت ثـي  ـفٗـْ بٗـت وطـمي لـ     وطمي لمغسق ٖٔتعسض ثي يف ٔعت ٔاذد ٖتعسض

حىع بني اإلٌهاذ ٔبني اإل فاٞ لتصاوٍّىا ٔعضـٕز عدزتـْ   ـعَ ال الـىومفٖعحص 
اه ا٧وـسَٖ ضـببّا إلٌتفـاٞ    فٗوـُٕ عحـصٓ عـَ إوتثـ     ،ٔإوتثاه أوسِىـا عَ فعمّىا 
 ا٩ س . الـخ ابذدِىا عٍد إوتثاه وٕعٕ  أ
 ثري عمٜأـه ٔفعمٗٛ التاـثـوتاً اإلـاُ يف وهـٗـوساُ الٕجٕبٖتصاذي ا٧ ٟٕرٔعٍد
  الـرويػاٞ ــٌإعن ٔـحــال تـهـتـرَ بعد ـٗالـروىىخا ب بــال الـىومفضمٕك 

 رهٗهٗٛ . ــرى٥ّٕ عمٜ وٕعٕعْ بٍرٕ الهغٗٛ الـو

 الــىومف بٗد  - صاذي ا٥ذواًـهاً تـيف و -َ الٕظٗفٛ ـٔوَ ٍِا ٖوُٕ تعٗٗ
 الـرويسٔد ـخـ، ٔذل  ل ىنيـتصاذـالـىني الـروىثاه ـوتإْ عَ ـدزتـالهاصسٚ ع

 ٗداُـٕلْ يف وـ  ٔت ىػٓسـىٕىل الـفٛ الـٗـحعن الف ِ٘ ٔظـحأشٓ وسذمٛ الـٔت
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 ْ .  ـٗـّـٌ أٔوس و٥ٕٓ وتثالْ ٧إى٥ٕٓ ٔوهاً ـتومٗف العبد التابع ل
ىصٖٛ ـا ٔذا الـ ىـ ِىّني ٔأالــروى زجـس  وـا ِـٕ أ   الــىومف ختاز ـٖـ  ٕرعٍدٟٔ
 ت٘ التفضٗن . ٖٔأ ،غاٞ وٍّىا وتثاه وا ٔإ٥ إ تاز إ ،ا ىوٍّ

 الــىومف ِٔـٕ وـستبط بفعـن     ،ِٔرا الٍٕ  وَ التصاذي ِٕ وـرن البرث 
ـــَ      ــني اإلوتثالٗ ـــحىع ب ــْ عــَ ال ــرٙ تهضــس عدزت ــْ   ،ال ـــطع عدزت ــَ تـت تُٔ و

٥ٔ ٖــختط   ،ِٔرا الـىعٍٜ وـَ التـصاذي ٖهابـن تعـازض ا٧تلـٛ       ،إلوتثا ىا 
را الٍٕ  وَ تصاذي الـروىني الـىستبط البرث فْٗ بالعدلٗٛ بن ٖـحسٙ بـرث ِ

بـىهاً اإلوتثاه عٍد وَ ٖعتهد إٌبثاق ا٧ذواً الٕاععٗٛ عَ و٦ااب ٔاععٗٛ فـ٘ 
 .  فـ٘ أٌفطّا ٔعٍد وَ ٥ ٖعتهد اإلٌبثاق أص٦ّ أٔوتعمهاتّا 

راصن ٔعٕ  التٍايف بني الـروىني عٍد تصامحّىـا ٔذضـٕلْ يف وستبـٛ    ـٔال
ٔعٍــدوا تهضــس عدزتــْ عــَ   الـــىومفعمــٜ ضــمٕك فعمٗتّىــا ٔٔعــت تأثريِىــا  

لتـصاذي بــرطب   ٥ تٍايف بني الـروىني يف وـٕازت ا لوَ  إوتثا ىا ٔإ اعتّىا .
لٕعٕا أُ ٥ تٍايف بـني جعـن ٔجـٕب ت ّـري الــىطحد       ، وهاً الـحعن أص٦ّ 

ٔأُ التٍـايف ٔالتـصاذي     ،وَ الـخبث ٔبني جعـن ٔجـٕب أتاٞ صـ٦ٚ الظّـسَٖ     
ذــاه إوتثالـْ ٔإ اعتــْ ٧وــس وـ٥ٕٓ ذــني تهضــس    الـــىومفٍـد  ٖــرضن إتفاعــّا ع 

  عدزتْ ٔتغعف ووٍتْ عَ إوتثاه ا٧وسَٖ ٔإ اعٛ الـحعمني يف آُ ٔاذد .  

٧ُ فعمٗـٛ   ، الــىومف ٔعٍدٟٕر ٥بد أُ ٥ ٖوُٕ الـروىاُ فعمـٗني يف ذـت   
 ْ ـهدزٚ عمٗـس ْ ِٕ الـٔوٕعٕ  الـروي ٔغ ،ْ ـٕعٕعـو ٛـعمٗـبع  فـتـوي تـالـر

 تفٗٛ ٔعدزتْ عمٜـَ وٍـتْ عمٜ إٖـحات الفعمٗـٔذٗث أُ ووٍ ،ٔالـىوٍٛ وَ فعمْ 
٘ ذـت  ـٍٗٓت فعمٗٛ اذدِىا فـ ـعمٗٛ امّٗىا ٔتعـتٍعت فـإو -إٖـحات أذدِىا ثابتٛ 

ـــىومف بالـــخضٕظ الــرٙ تــصا   ، ذي عٍــدٓ الـــروىاُ صــدفٛ ٔإتفاعــاّ ِــرا ال
 تعَٗٓ عمْٗـٖٔ ،هْ ـتْ بـرـعمٗـفاٞ فـتـتصامحني إلٌـفع عٍْ اذد الـروىني الـىـريتـف
 : ٖتخري بٍّٗىا ٖٔـختاز إوتثاه وا ٖػاٞ . ثي ٌبرث أٔإ تٗاز ذٙ الـىصٖٛ وٍّىا  
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 نكرٍّات :  ـنستح ات ّالـالتساحه بني ال
 

ــٛ تُٔ     ــاً اإللصاوٗــ ــصاذي يف ا٧ذوــ ـــحسٝ التــ ــاظ وــ ــاِس إ تضــ ٔالظــ
ٔٝ ٌا هــٛ بتٕٓجــْ ٔلــرا تـــحد السٔاٖــاب ٔالفتــا ،الـــىطترباب ٔالـــىوسِٔاب 

توالٗف إضتربابٗٛ ٔووسِٔاب اثريٚ جدّا ٍٖ بت الوـثري وٍّـا ٖٔتٕٓجـْ   ابّـا     
ُٕ ٔاذــد ٔشوــاُ فــازت  إىل  ٌظــري -فــدٝ وــث٦ّ يف ٔعــت ٔاذــد  ،الـــىومف يف آ

( لٗمٛ الـحىعٛ ٖطترب لمىومف شٖـازٚ الــرطني ٔشٖـازٚ أوـري الــى٤وٍني )     
 ،لوـراٟ٘ ٔالضـ٦ٚ بـإٌٔا  وتعـدتٚ     ٔعساٞٚ الهـسآُ ٔالـدعاٞ ٔالـراس ٔالغطـن ا    

ٔوع  ،ٔتهضس عدزٚ الـىومف عَ الـحىع بٍّٗا يف وهاً ا٥وتثاه  ،ٔغريِا اثري 
ٕٓٓ بـرضٕه التصاذي ٔالتغـات ٔالتٍـايف ٔالتـدافع     ذل  ٥تـحد فهّّٗا وعتىدّا ٖتف
يف وهاً اإلوتثاه بني ِرٓ ا٧ذواً غري ا٥لصاوٗٛ لـىحست عضٕز عدزٚ الـىومف 

فغ٦ّ عَ الٍ ـت بمـصًٔ العـ٦د     ،ىع بٍّٗا يف وهاً اإل اعٛ ٔاإلوتثاه عَ الـح
وـىا ٖوػف عـَ إزتوـاش عـدً التـصاذي يف ا٧ذِـاُ الػـسٖفٛ        ،ٔالـرٓن فتٕاّٟٗا 
بــن صــسا أضــتاذٌا  ،اجــساٞ عٕاعــد التــصاذي ٔوسجراتــْ   إىلٔعــدً الـــراجٛ 

٥ضـتربابٗٛ  الـىرهت )عدٓ(  ازد بـرثْ بعدً جسٖاُ التصاذي يف الــخ اباب ا 
 .  أج٦ٞ ت٦ورتْ )عدٓ( (1)عمٜ وا ذوآ عٍْ بعض

وغـافّا   -ٖٔـىوَ تٕجْٗ عدً تأٓت٘ التصاذي يف الــخ اباب غـري ا٥لصاوٗـٛ    
ٗٛ ِٔوـرا الٍـٕاِ٘   ـتربابـ ـبـأُ ا٧ٔاوـس اإلض   : -لـىا تهدً وَ الٕجْ الٕجداٌ٘

ني وتعمهاتّـا  راه التـصاذي بـ  ـتلتّا ٔمشٕ ا لـ أ إ ٦ق٥ ٖمصً وَ  -ّٗٛ ـٍصٖـالت
ــري ـوــ: ــ ـلــ،عمٗــْ  الـــىهدٔز ررٔز التومٗــف بغ ىطترب ٔفعــن ـحٕاش تــسك ال
تلتّـا ذـاه تٕازتِـا عمـٜ     أ إ ـ٦ق فـ٦ تـدافع بـني     ،ىوسٔٓ عمـٜ اـن ذـاه   ـال

ـــىومف ُٕ ال ــصً العــ٦د ٔالــ   يف آ ــ ، رٓنـٔاذــد لٗم ــٛ  ـخ٦  ا٧ب ــس الٕجٕبٗ ٔاو

                                                           

 تعازض ا٧تلٛ . - 159:  7عمي ا٧صٕه : د ( بـرٕث يف1)



 (69. )................................التصاذي بني الـىطترباب ٔالـىوسِٔاب   

ٖـ  ـٔالٍٕاِ٘ الترسٖ ٗـ  إ ـ٦ق ـرضن التـدافع بـني   ىٗٛ ذٗـث  ن ِـرا الٕاجـب   تل
 أٔتلٗـن الٕاجـب    إ ـ٦ق ٔاجـب آ ـس ٔبـني     أٔذا شامحْ ذساً إ لـىاالػاون 

 الع٦د ٔزفع التٍايف بٍّٗىا .  إىلرتاد عٍدٟر ـ س ٖٔالـرساً ا٩

وــس لمغــدَٖ يف ضــتٍات يف وٍــع مشــٕه ا٧ِٔــرا التٕجٗــْ تــاً ذتــٜ وــع اإل
ا ِــٕ اىــ -بــني الغــدَٖ  الـــحىعررٔز  مــب ـضــتمصاوْ وــإ إىلعــسض ٔاذــد 

 :ٔذل   -ب بني الهاٟمني بإضترالٛ الدٓت الـىػّٕز
تعمهْ ععٗفٛ لٗطت رٕ وـرسٖوْ ٌـضترباب٘ ٔبعثْ ٔت٧ُ تاعٕٖٛ ا٧وس اإل 

ضترباب٘ فإذا شاذي ا٧وس اإل ، -ضمبّا  أٔحابّا ـٖإ -بهٕٚ باعثٗٛ ا٧وس اإللصاو٘ 
ضــترباب٘ اإلوــسّا اضــتربابّٗا آ ــس ٥ ٖهــني ٥ٔ ٔثــٕق بــإ ٦ق ا٧وــس الغــعٗف ا

ٖـ ـىصامحٛ ٔالـ ـلٗػىن وـٕزت الـ   : وـس بالغـدَٖ   ـرضن وـَ مشـٕه ا٧  ىدافعٛ ٔ
ىطترباب ـبـــن الظـــاِس تٕجـــْ الـــ  ،بـــني الغـــدَٖ  الــــحىعررٔز  مـــب ـوـــ
خٗاز وَ ا٥بتداٞ يف فعن ـّي الـىومفني ٔلـال إىلىوسِٔاب بوثستّا الواثسٚ ـٔال
عـدً   أٔىوسٔٓ ـالـ  ذاك أٔىطترب ـلتـصاً ِـرا الـ   غاٞٔا ٔتسك وـا زغبـٕا ٔإ   وا
 لتصاً ذاشً فّٗىا . إذ ٥ إلصاً ٥ٔ إ،ـ١ وٍّىا لتصاً غٗإ

     : ثي ٌبرثىتٕاعع . ـرطب الفّي الـِرا بٗاُ ٔاعس لتىاً التٕجْٗ ب
 

 ميشأ التساحه بني األحكاو اإللسامٔة : 
 

ٔعد تبني أُ وٍػأ التصاذي بني ا٧ذوـاً ِـٕ )عضـٕز عـدزٚ الــىومف عـَ       
 ٔعد ذاس الـىرهت الٍاٟٗين )عدٓ( لــّرا  ،وىٗـَ الـىتصامحٗـَ (إوتثاه ا٦ الـر

 الـىٍػأ أعطاوّا مخطٛ : 
 

 
 

ٛ    ٧ٔه : وا إذا ااُ عدً الهدزٚلهطي اا              ،عمٜ الــروىني إتفاعٗـّا ٔبالضـدف
اىا إذا عحص الـىومف عَ الـحىع بني الهٗـاً لضـ٦تْ يف الساعـٛ ا٧ٔىل ٔبـني     

 اٌٗٛ . عٗاوْ يف الساعٛ الث
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الثاٌ٘ : وا اذا ٔعع التغات بني ٔاجبني إتفاعّا ٔصدفٛ اىا اذا إتفت تـٍحظ  
 الـىطحد ٔعت الض٦ٚ الـىفسٔعٛ . 

الثالث: وٕازت إجتىا  ا٧وس ٔالٍّ٘ إذا بٍٍٗا عمٜ جٕاش اإلجتىا  ٔتعـدت  
 .  -٥ إتـراتّٖا  -الـىحىع ٔإُ الداٗب بني وتعمه٘ ا٧وس ٔالٍّ٘ إٌغىاوّٗا 

ّٛ لٕاجب إتفاعـّا ٔصـدفٛ اىـا إذا تٕعـف     الس ابع : وا إذا ااُ الـرساً وهدو
 إٌهاذ الغسٖت عمٜ التضس  يف أزض الغري وَ تُٔ تـرضٗن إذٌْ . 

ــدِىا         ــاُ اذ ــٕ ا ــا ل ّٛ فٗى ــّا ٔصــدف ـــىت٦شوني إتفاع ــٕازت ال ـــخاوظ : و ال
وـــروٕوّا بــالٕجٕب ٔا٩ ــس وـــروٕوّا بالـــرسوٛ ٌظــري الــت٦شً اإلتفــاع٘ بــني   

تهباه الهبمٛ ٔبـني إضـتدباز الــحدٙ ِٔـٕ تـ٦شً إتفـاع٘ ذاصـن يف العـساق         إض
فمـٕ ٔزت تلـ٦ُٗ بإٖــحاب اإلضـتهباه ٔتــرسٖي إضـتدباز        ،ٌٔـرٕٓ وَ البمداُ 

 .  (1)الـحدٙ ٔااُ الت٦شً تاٟىّٗا يف عىًٕ ا٧ع از ااُ الدل٦ُٗ وتعازعني

ن بعغــّا يف ٔوــَ الٕاعــس لمىتأوــن الـــخبري أُ ِــرٓ ا٧عطــاً عــد ٖتــدا   
أوـــس ٔاذـــد ِــٕ )عضـــٕز الهـــدزٚ عـــَ إوتثـــاه   إىلٔتــــىاوّا ٖسجـــع  ،بعــض  

الـروىٗـــَ إتفاعــّا ( ٔبالضــدفٛ وــَ تُٔ تٔاً عــدً الهــدزٚ ٔإضــتٗعابّا لتىــاً  
٥ٔ وٕجب لمتهطٗي ٥ٔ أثس ضٕٝ التٕعـٗس ٔالتىثٗـن لــىضاتٖت     ،الـىومفني 

عـدزٚ الــىومف عمـٜ    تصاذي الـروىني ِٕٔ عدً  إىلالـىٍػأ الٕاذد الـى٤تٙ 
 الـحىع بني الـروىني يف وهاً اإلوتثاه ٔاإل اعٛ . 

ٗـ   ٍٖرضس وٍػأ التصاذي بـىٕازت عضـٕز ِٔن         َـالهدزٚ عـَ إوتثـاه الـروى
 الـىـتـصاذـىٗـَ ٔعَ الـحـىع بـٍّٗىا يف وهاً ا٥ اعـٛ ق أً ٥ ٖـٍرـضس ٖٔـوُٕ

ٗني ا٧ٔا ـــس ِـــٕ عمـــٜ ألطـــَ ا٧صـــٕل الــــىػّٕز . ـــس ق لمتـــصاذي وٍػـــأ آ 
 . (عضٕز الهدزٚ)ىٕازت ـ تضاظ باب التصاذي بإ
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التصاذي  تـرهتوواُ )عدٓ( إ (1)الٍاٟٗين الـىرهترث ـىٍهٕه عَ بـلوَ ال
ُٕ ٕٛ وَ وٍػأ ثا خازج٘ ـ: ِـٕ عٗـاً الـدلٗن الـ     (عضٕز الهـدزٚ ) سٝ غري أ ٔجّ

فٗهــع  ، اعــٛ بــني ذوىــني يف وهــاً اإلوتثــاه ٔاإل الـــحىععمــٜ عــدً ٔجــٕب 
الصااٚ( ٌعسعـْ وفضـ٦ّ يف   ن لْ بفس  وَ )فهْ ٔعد وٓث ،ني الـروىالتصاذي بني 

ٌػٕٞ التصاذي غاِد عمٜ صدق تعٕآ :  أٌْٔ تلٗن ٔاأ ،ُ غاٞ اهلل الهسٖب إ
ّٛ  )عدٓ( بٍـدزٚ  وع إعدافْ  ، عضٕز الهدزٚغري وَ  ٔبغمبـٛ ٌػـٕٞ    الترهـت صـدف

  ازجّا .  (عضٕز الهدزٚ)التصاذي وَ 
 ،لطَ وَ ٔذدٚ وٍػأ التصاذيالضرٗس وا إغتّس عمٜ ا٧ ٔاٗف ااُ ِن

 الٍاٟٗين )عدٓ( ق.  الـىرهترث ـروٜ عَ بـً وا ٖأ
لو ٝ تعـازض   الـىصبٕزىثاه ـٔصغسٖٔٛ ال الـىػّٕزِٕ  الظاِس صرٛ وا

اىا ضٍٕعرْ يف جّٛ ٔلٗظ لو ٝ تصاذي ا٥ذواً يف وهاً ا٥وتثاه  ،تلٛ ا٧
غاِدّا عمـٜ   -الفس  الصإٙ  -اه ىثـٖضمس ال ف٦ ،رث التصاذي ـب٥ذهٛ وَ 

 أٔحد تٕجّٗــّا  ـٔي ٌــ ،(عضــٕز الهــدزٚ  التــصاذي وــَ غــري)   تـــرهتووــاُ إ
 متصاذي .  س لوٍػأ آ إىلرّا لمخسٔد عَ وٍػأ عضٕز الهدزٚ ـاضتػّاتّا صال

ُٕـتٕجّّٗا ل -ٌعي عد ٖهاه   :  - لمتصاذي غري عضٕز الهدزٚ ىٍػأ ثا
ِـٕ   ٌـىاإٔ ،يف الطٍٛ  أٔغسعّٗا وٍضٕصّا يف الوتاب  وسّاإُ التصاذي لٗظ أ

ٔ   وس عه٦ٟ٘ جـازٕ أ ٖـ  ،ضـ ّي  يف ٔعٍـد العـس   ُ ٖترهـت التـصاذي يف   وَ أىـٔ
ـرههْ ىوَ تـ ـذد ٔاجبني ٖٔتسك أ أٔرسوني ـذد وفعن أ إىلع ساز وٕازت اإل

ٖـ وسَٖ عمٜ أذد ذٍٖ  ا٧ اسآيف وٕازت اإل د ـرههْ يف وـٕازت الترـسٓ  ىوَ تـ ـٔ
ٖٔتعـرز عمٗـْ    الــىومف  إىلىٛ ذوىاُ وتٕجّاُ ـٖوُٕ فْٗ ث وـىآ ذل  غبأأ

يف جــرب وٕعــٕعْ  ااُ ٖٔتــصاذي اـن ٔاذــد وٍّىــ الـــروىٗتــدافع إوتثا ىـا ف 
 .  الـىومفٌفطْ لو٘ ٖوُٕ فعمّٗا يف ذت  إىل)الهدزٚ( 
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غريِـا ِٔـ٘    بـن ٖعـيٓ   ،)عضـٕز الهـدزٚ(  ىٕازت ـختط التصاذي بـ ـذُ ٥ ٖإ
 رِٕا . ـاسآ ٔالترسد ٌٔإلوٕازت اإلع ساز ٔا
 . الـىعاصسَٖ ع٦ً بعض ا٧ٔجدٌآ تٕجّّٗا يف تهسٖس وا ِرا تٕعٗس 

فــإُ وــٕازت اإلعــ ساز ٔاإلاــسآ  :ـىهاه غــري تــاً لوــَ ِــرا التٕجٗــْ ٔالــ
ـرطب فّىٍــا ٔبعــد مجعّــا ِــ٘ وـَ وضــاتٖت )عضــٕز الهـدزٚ( بــ  د بأٔالترـسٓ 

ىوسٓ ـٔالـ  ،تمـ    أٔىٗتٛ ـٓ الـ اـن ِـر  أ إىلىغ س ـفاُ الـ  ،ى مب ـن يف الٓوالتأ
 ىوسٓ عمٜ تسك ِرا الٕاجـب ـىغ س ٔالـٔال ،ذاك  أٔرساً ـعمٜ تٍأه ِرا ال

ــ٥٤ٞ وــ  ،ذاك  أٔ ــَ إ  ِ  -ىتٍافٗني ـني الــالـــروىوتثــاه ـىَ تهضــس عــدزتّي ع
ٖـ  تاوــٛ ذ لــٕ ااٌـت عدزتــْ  إ -الترـسٖي ٔالٕجــٕب   أٔالٕجــٕبٗني  أٔىٗني ـالترس
رساً ٔفعـن  ـتـسك الـ   أٔتٗـاُ الـٕاجبني   إ أٔسوني ىرـاب الـ ـٍـ ـجتـْ تطع إتـٔووٍ

 ،تٗـاُ الٕاجـب   ـرساً ٔإجتٍـاب الـ  ـىتدَٖ يف إى٤وَ الـ ـتـستت الـ   لـىاالٕاجب 
 ،ني امّٗىـا  الــروى وتثـاه  اإلاسآ تهضس عدزتـْ عـَ إ   أٔع ساز لوٍْ ذاه اإل

 ذدِىا . فٗهتضس عمٜ إوتثاه أ
عضٕز الهدزٚ  ٖٕجب - ٔجٕب٘ أٔى٘ ـرسٖـت -لصاو٘ د وَ ذوي إٔالترٓس
ى مٕبٛ يف ـع لـــداٟسٚ الهـــدزٚ الـــىٕٓضـٌـــ٘ الــــرطب التػـــسٖع الهسآالعاتٖـــٛ بـــ

رسد الػخضـ٘  ـفْٗ ال ٥ ذسد فْٗ ذٗث ٖوُٕ وا ىاـختط بـالتوالٗف بٍرٕ ٖ
 فغ٦ّ وَـاٌّا ٔتـٍـوتإ الـىومفتفّٗا عَ ـىٗٛ وٍـالترسٖ أٔوَ التوالٗف الٕجٕبٗٛ 

 .أٖغّا  عضٕز الهدزٚ  إىلد فريجع الترٓس ،اهلل عمٜ عباتٓ 

 (.عضٕز الهدزٚ) ٕازتـري وـي لغـصاذـالتس لتٕضعٛ وٍػأ ـُٓ ٥ ٔجْ وضرإذ
 زٓ فْٗـرضأٌإ ( عضٕز الهدزٚ )ـىٕازت  تضاظ التصاذي بٔلٕ عٗن : إُ إ

 ي ٖهي عمْٗ بسِاُ  .  وـىا
ٌـ  ،ي ٖهي عمّٗا بسِاُ  وـىاُ التٕضعٛ أجبٍا : إ رضاز ـٔا٥ تضاظ ٔا٥

ذِاُ ٔيف أ ،ذِاُ الفهّاٞ يف تفوساتّي ٔامىاتّي زتوص يف ا٥ذِاُ : يف أإ وـىا
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زتوـاش وـع فهـداُ    ٖٔوفٍٗا بسِاٌّا : اإل ،العه٦ٞ يف ٔض ّي ٔعٕاٌني اجتىاعّي 
 ىهبٕه لمتٕضعٛ . ـالتٕجْٗ ال

ٛ ىٍبٓثـٌٔهط عٕتـْ الـ   الـىومفُ عٕاً التصاذي : عضٕز عدزٚ أ تتـرٓهٔعد 
ـــحىعيف عغــ٦تْ عــَ  ــ ال ــاه ِــرا ني إب ـــرويوتث ـــىتصامحني -ٔذاك  ال  ، - ال

ٛ )عي وَ ـىهضٕت وٍّا ا٧ٔال الـف ٖهغـ٘ العهـن     -العغـمٗٛ   (الهدزٚ التوٍٕٖٗـ
الهــدزٚ )ٔوــَ  -الػــسع٘  الـــرويوتثــاه بػــس ٗتّا ٖٔظّــس أثسِــا يف وسذمــٛ إ

 ــس ٖصامحــْ يف ذــساً آ أٔغــتغاه الروــٛ بٕاجــب الــف ِــ٘ عــدً إ (الػــسعٗٛ
يف وٕعــٕ  ذوىــْ   ــرِأالــف ٖهغــ٘ بّــا الػــس  ٖٔأ  ،الٕجــٕت ٔالترهــت 

ذد ٔاجبني تسك أ إىلع ساز اإل أٔاسآ ـ٘ غالب وٕازت اإلٔف ْ . ـمـٔلطاُ تلٗ
ٛ  )ىٍتف٘ ـرسوني ٖوُٕ الـ ـفعن اذد و أٔ ذٗاٌـّا  فإٌـْ تٕجـد أ   ، (الهـدزٚ الػـسعٗ

 ثي ٌبرث : توٍٕٖٗٛ وع فهد الهدزٚ الػسعٗٛ .الهدزٚ العهمٗٛ ال
 

 ني الْاج ات المنئة :   التساحه ب
يف عٕٞ وا تـهدً ٖهـسب وطـم  الــىػّٕز الـرَٖ أجـسٔا عٕاعـد التـصاذي        
 أٔٔوسجراتْ يف التوالٗف اإلضته٦لٗٛ الـىتصامحٛ : اـتصاذي ٔاجـبني ٌفطـٗني   

 تصاذي ٔاجب ٌفط٘ ٔوـرسً اضته٦ل٘ .  أٔتصاذي وـرسوني إضته٦لٗني 

 عٗٛ اىا يف الـىطاٟن الدٔزاٌٗٛ يفِٔورا أجسِٔا يف التوالٗف الغىٍٗٛ التب
ٔالف تبرث فسٔعّـا يف )فهـْ الضـ٦ٚ(     ،باب الـىساباب اإلزتبا ٗٛ االض٦ٚ  

 ،ِٔ٘ الف ٖدٔز ا٧وس فّٗا إع سازّا بني تسك زاَ ٔبني تسك جصٞ غري زاين 
 أٔبـني تـسك غـسح ٔبـني تـسك جـصٞ        أٔ ،بني تسك جصٞ ٔبني تسك جصٞ آ ـس   أٔ

 واشـإزت ّا :ـهاتـٗـعمـٔت اثري وَ غسٔا )العسٔٚ الٕثهٜ( ٖٔبدٔ وَ ،غسح آ س 
 ٔعٕ  التصاذي يف التوالٗف الغىٍٗٛ ٔاجساِٞي عٕاعد التصاذي فّٗا .
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إ تضـاظ التـصاذي يف    (1)لوَ  الف ٍِا أضتاذٌا الـىرهت )عدٓ( ٔإعتهـد 
( ٛ ــته٦لٗ ــالٗف اإلضـ ــٛ(     ، (التوـ ـــىطاٟن الدٔزاٌٗـ ــتمصً لـخسٔد)الـ ــرا وطـ ِٔـ

 .ٔٔعٕ  التعازض بني أتلتّاتاٟسٚ التصاذي اإلزتبا ٗٛ عَ  لغىٍٗٛٔالتوالٗف ا

ِــٕ  -إلزتبا ٗتــْ  -ٔعــد تــرٓز  لـــىا إعتهــدٓ ٔإضــتدٓه بــأُ التومٗــف فّٗــا   
 ،تومٗــف ٔاذــد وتعمــت بالـــىساب اإلزتبــا ٘ الـــى٤لف وــَ أجــصاٞ ٔغــساٟط  

بٍّٗــا  أٔتوــالٗف ذتــٜ ٖهــع التــصاذي بٍّٗىــا   أٔٔلــٗظ التومٗــف فٗــْ تومــٗفني  
بن التومٗف ٔاذد وتعمت بالون ٖٔطهط  ،تـحسٙ عٕاعد التصاذي ٔوسجراتْ ٔ

ٔلـٕ لمعحـص عـَ     -التومٗف عٍد عدً الهدزٚ عمٜ وــحىٕ  أجصاٟـْ ٔغـساٟ ْ    
 غساٟط وتعمت التومٗف الٕاذد .  أٔبعض أجصاٞ 

 ٔٔافهْ بعض ،ّْ ٔأصٕلْـهـٔعد توسز ِرا وَ أضتاذٌا الـىرهت)عدٓ( يف ف
 ٖـىوَ وساجعتْ .     ،(2)ـرٕثْ ا٧صٕلٗٛأج٦ٞ ت٦ورتْ يف ب

 ٖٔست عمْٗ : 
ٜ  -إٌـْ عــد تـــرهت  ًٕٓ التــصاذي بتـدافع الـــروىني وــَ ذٗــث   -فٗىـا وغــ تهــ

ِٔــرا وــ٦ك التــصاذي ا٥ضــاع ِٔــٕ  ،عضــٕز عــدزٚ الـــىومف عــَ إوتثا ىــا 
اىا ِٕ وترهـت   -االـىطاٟن الدٔزاٌٗٛ  -وترهت يف تصاذي التوالٗف الغىٍٗٛ 

ٔأٙ فسق بني تصاذي ذوى٘ إشالـٛ الٍحاضـٛ    ،والٗف اإلضته٦لٗٛ يف تصاذي الت
الهــساٞٚ عــَ الـــىطحد ٔالضــ٦ٚ الـــىفسٔعٛ ٔبــني تــصاذي غــسح الٕعــت وــع    

عدزتــْ يف  الـــىومففاٌــْ وــع صــس   ق تٗــازٖني وــث٦ّ ٔالساــٕ  ٔالطــحٕت اإل
 الــروي وتثـاه  ـتف٘ عٍـدٓ الهـدزٚ عمـٜ إ   ٍـ ـت الـىتصامحنيني الـروىذد إوتثاه أ

 ،ني الغــىٍٗني الـــروىضــته٦لٗني ٔبــني ني اإلالـــروىبــ٦ فــسق بــني   ، ــس ا٩
تٕجـْ  :  -الرٙ أٔعـرٍآ يف وــرمْ    -عتهاتٌا إ إىللتفاب اإلْ ِرا عٍد ٖٔتٕٓج
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ٔصــدٔز بّــا الػــسع٘ وــس ىٕلٕٙ ل٨جــصاٞ ٔالػــساٟط ٔصــدٔز ا٧ـحعن الـــالــ
 ىٕاٌع ٔالهٕا ع يف الض٦ٚ . ـعَ الالػسع٘ الٍّ٘ 
ــ ــُٕ اـٔو ّٞ حست ا ــ لٕجــٕب الغــىين جــص رمٗمّٗا لمٕجــٕب ا٥ضــته٦ل٘  ـت

 نئعـٕ  التـصاذي بـني الٕجـٕبني الغـىٍٗ     ىٍع عَ ـ٥ ٖ -زتبا ٘ ـىساب اإلٔال
بٍّٗىـا يف وهـاً    الــحىع عٍـد عضـٕز الهـدزٚ عـَ      ٔذل  ،ىأوٕز بّىا غسعّا ـال
 ٔٔجْ ذل  :  ، وتثاهاإل

ٔإُ ااٌــت  -الٍّــ٘ أٔوــس ِٔــ٘ بمطــاُ ا٧ -تلــٛ ا٧جــصاٞ ٔالػــساٟط إُ أ
ــ إىلزغــات ظــاِسٚ يف اإل ــ -ِــرٓ ُ إ٥ أ ،حصٟٗٛ ٔالػــس ٗٛ ـال ــا ـىأال  أٔوٕز بّ

ِٔـرا عٍـٕاُ جـاوع     ، وـس وـَ بـدٔ ا٧  وػسٔ ٛ بالهدزٚ عمّٗـا   - ىٍّ٘ عٍّاـال
ٔعمـٜ   ،وهـدٔزٚ  ّا تــىاو ذا ااٌـت  ـحىٕ  ا٧جـصاٞ ٔالػـساٟط إ  ٍٖ بت عمـٜ وـ  
ٕٛ وــَ ا٧ ت تعٓمــ ٖعــين -ىهدٔزٚ ـالــىهدٔزٚ تُٔ غــري ـجــصاٞ ٔالػــساٟط الــذضــ

ــس ا٧ ــَ أٔه ا٧    أٔو ــساٟط و ــا٧جصاٞ ٔبالػ ــ٘ ب ــا  الٍّ ــس فٗى ــدٔزٚ   و ــت وه ااٌ
 ، الــىومف ذا ااُ وهدٔزّا ااُ و مٕبّا وـَ  فون جصٞ ٔان غسح إ ،لمىومف 

 ٍْ ي ٖوَ و مٕبّا وٍْ . ع الـىومفٌتفت عدزٚ ٔان جصٞ ٔان غسح إذا إ

جـصٞ  تـصاذي   أٔصاذي غـس ني  تـ  أٔزتبا ٘ ب إـىسٓأعٍد تصاذي جصٟني ل
حصٟني ـذــد الــأ الـــىومفىهدٔز يف ذــت ـزتبــا ٘ ٔاــاُ الـــىساب إٔغــسح لــ

ـــىتصامحني ـــىومفى مٕب وــَ ـي ٖوــَ الــ -ذــد الػــس ني أ أٔ ال ٥ ذاك إ ال
 عمّٗا ىهدٔزـي ا٥جصاٞ ٔالػساٟط الومإ٥ ت أٔ ،ىهدٔزـالـحصٞ ٔذاك الػسح ال

 . الٕاجب اإلضته٦ل٘ ـىساب اإلزتبا ٘ ٔجصاٞ الـحىٕ  أوَ و

 جعٕه إىلزتبا ٘ ـىساب اإلضته٦ل٘ ٔاللٕاجب اإلر٦ه اـِٔرا ٖعين اٌ
ــد عــدزٚ ،دٚ بالهدزٚوتعــدتٚ وهٗٓــ  ـــىومف ٔعٍ ــٜ إ ال ــاه تــ عم  ىاً التوــالٗفـوتث

 ىحعٕلٛ عمْٗ ف٦ تصاذي ٥ٔ تدافع يف البني .ـال

 حصٓـٔع طـجصاٞ ٔالػساٟـىاً ا٧ثاه تـوتعَ إ الـىومفدزٚ ـضٕز عـٔعٍد ع
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 جعـن  بني -وث٦ّ  -وسٓ ثي تاز أ ، اعٛ بٍّٗا يف وهاً اإلوتثاه ٔاإل الـحىععَ 
ىاٞ لمساـٕ  ٔالطـحٕت ٔبـني جعـن الضـ٦ٚ عمٗـْ       ـٖالض٦ٚ عمْٗ وَ عٗاً وع اإل

ــٛ الــ ـّٗأٚ اإلوــَ جمــٕع وــع الساــٕ  ٔالطــحٕت بالــ     ىعّٕتٚ يف صــ٦ٚ ـ تٗازٖ
زتبـا ٘ :  جعمـني لمىساـب اإل   ـرالٛ بـني عٍدٟر ٖهـع التـصاذي ٥ وـ    -حالظ ـال

 ، تٗـــازٙ سك الساـــٕ  ٔالطـــحٕت اإلىاٞ ٔتــــا٥ٖـــجعـــن لمضـــ٦ٚ بهٗـــاً وـــع 
  تٗازٙ وَ تُٔ عٗاً . جعن لمض٦ٚ بسإ  ٔضحٕت إ أٔ 

ٖـ   ووـاُ الدتٓـ  ٔوع البٍـاٞ عمـٜ إ   لتـصاً  ـىوَ اإلب ٔٔعٕعـْ يف الػـسعٗاب : 
ٖوـُٕ اـن وـَ     أٙ ، ـس  حعن ا٩ـوتثاه الـ ـحعن ٧ذدِىا عٍد تسك إبثبٕب ال

وعمهـّا   ٔجٕبـاّ  -جـصاٞ ٔالػـساٟط   الػس ني ٔاجبّا وستب ّا بطاٟس ا٧ أٔحصٟني ـال
 :  الـىومفٔه . ٔعٍد تصامحّىا عمٜ ـىصاذي ل٨ال - س عمٜ تهدٖس تسك ا٩

 ٌظري الـىتصامحنيحعمني ـذد ال أتصامح٘ يفـىسجس الـال الـىومفحد ـعد ٖ
  . س رْ عمٜ ا٩السإ  ٔالطحٕت اإل تٗازٙ فريٓجأِىٗٛ 

ٖـ   ِـي وـَ الهٗــاً   ـحد ا٥ِىٗــٛ بمرـاظ أُ ذاب الساـٕ  ٔالطــحٕت أ  ٔعـد ٥ 
ــا الــ   ــٛ أٔلٗطــت ِٗأتّى ــٓيـىعّٕتٚ اإل تٗازٖ ــ    ِ ــاً يف الضــ٦ٚ فٗ ــَ الهٗ تخري و

 اُ . وسـىتصاذي عٍدٓ ا٧ال الـىومف
ضـتد٥ه عمـٜ   ـىهدضٛ باإلتعب الطٗد الػّٗد الضدز )عدٓ( ٌفطـْ الـ  ٔعد أ
ٌـاظس ٔتافـع   ا٦وٍـا  تــىاً  ٔ ،وَ تاٟسٚ التـصاذي   (الغىٍٗٛ الٕاجباب) سٔد 

 ،ساٗصـتضاز ٔتـ ـ ( بإ)عدٕٟٓ٘ ـخـال هتـالـىرتاذ ـضٔأفاتٓ ا٧ )عدٓ( فاتٓأ لـىا
  ذهّا عسٖبّا .  ٖٔأت٘ وعْ تفضٗن بٗاُ ٥

ــ لدج -راتْ ــتصاذي ٔوسجــٕاعد الــجساٞ عـىوٍٍا أُ ٌطتٍد إلٖغّا ٖٔأ  ٗسـ
ِـ   ىٍٗٛ عمٜ بعض عٍد تصامحب الغبعض الٕاجبا - ذـدِىا ىٗٛ أـّىـا ٔعٍـد أ
ا٥ ٔعـد اذمـْ   ذـسً اهلل   وــىا لـٗظ غـ١ٗ   ش (1)(:عٕلْ ) إ ٦قٌٔعتىد عمٜ 
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ً اهلل يف ىا ذـسٓ ـوَ الٕاعـس اُ الــىسات وـ   اٌْ  بتهسٖب : اهلل لـىَ اع س الْٗز
رساً اإلضــته٦ل٘ ٔتــسك الٕاجــب الٍفطــ٘ ٔتــسك ـالــ خ  الضــرٗس وــا ٖعــٓيـالــ

ٞ خ  عمـٜ بعـض أ  ـِـرا الـ   (الغىين بدلٗن ت بٗـت اإلوـاً )   الٕاجب  جـصا
ذٗـث ٔزتب   -إعـ سازّا   الـىومفٔاجب عىين تساْ  ٔغساٟط الض٦ٚ ِٕٔ

ىسأٚ فٗطـحد عمٗـْ اعـ سازّا    ـىط  لـْ الـ  ـىسٖض الـرٙ تـ  ـال  باز صرٗرٛ يفأ
ّٞ لسإعــْ    ـٔالــ ـــىا ــْ الضــ٦ٚ إ٥ إٖ ىسٖض الــرٙ ٖغــ س لإلضــتمهاٞ فٗىتٍــع عمٗ

ً اهلل إ٥ ٔعـد  ىا ذٓسـ( ٔعاه : شلٗظ غ١ٗ وط اإلواً )ٔعد زٓ ٔضحٕتٓ 
ـ عاىل : شـٕلْ تـ ـعـ  )اإلوـاً )  عـ س الٗـْز ٔيف بعغـّا عـسأ    ـىَ إذمْ لـ أ ًْ ـِْ َن

َّاْل َعاٍد  َْٔر َباغا  ُف اْضُطرَّ ْغ ْٔ  . 173 ز البهسٚ :ِْاْل إعْثَه َعْم

 لمٕاجب ازسـ ـدٚ اإلعـىٕه عاعـٗرٛ صسٖـرٛ يف غـالضر بازـِٔرٓ ا٧ 
ٔإذ٦لـْ   ، -ني تسك الهٗاً ٔالسإ  ٔالطحٕت التآو -الغىين ذاه اإلع ساز

لمىغــ س ٖعــين زفــع الـــحصٟٗٛ ٔالػــس ٗٛ ٔتــس ٗط تساّىــا ذــاه اإلعــ ساز  
 ىساب اإلزتبا ٘ ذاه اإلع ساز .ـٔصرٛ العىن ال

غسح عمٜ  أِٔىٗٛ جصٞ تصاذي ٔاجبني عىٍٗني ٔفسض أض اذا فسٔعمْٗ 
زتبـا ٘ وساـب   ـىفسٔعٛ وـث٦ّ ِٔـ٘ ٔاجـب إ    س يف الض٦ٚ الـ غسح آ أٔجصٞ 

زاٍــّا  الػــسح وــَ إٌــْ أٔحصٞ ـِىٗــٛ الــٛ ٔفــسض ٌػــٕٞ أوــَ الفسٖغــٛ ٔالطــٍ
  )الطــٍٛ( يف إذا اـاُ وفسٔعـاّ    ـس ـحصٞ ا٩الــ أٔزجـس وـَ الػـسح    وفسٔعـّا ٔأ 

 ،٥ٔ ٖـــس ط لـــْ تـــسك الـــساجس وٍّىـــا ىسجٕا ـتـــسك الـــ إىلاـــاُ وغـــ سّا 
ىسجٕا ـتهغ٘ الغسٔزٚ بدك الذٗث ع سٔا الْٗ وا إ ذٓنإٌُ ع إىلضتٍاتّا إ 

ــَ الــ   ــساجس و ــدٖي ال ــدٓ  ،ىصاذيـالػــسح الــ  أٔحصٞ ـٔته ــاُ الغــسٔزاب ته  زف
ٌدفا  تسك الساجس بعد إ إىلع ساز ٔعٍدٟر ٥ إ ،ِا ٥ٔ تصٖد عَ ذٓد بهدزِا 

 ىسجٕا . ـالغسٔزٚ بدك ال
 ٛـطألـىـىا يف الـدِـذٛ أـٓٗـٍـدً زاـػس ني ٔعـال أٔصَٖٞ ـحـطأٙ الـٔوع ت
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 ،وَ تُٔ تعـٗني ٔتـسجٗس    الـىتصامحنيذد يف تسك أ الـىومفالدٔزاٌٗٛ ٖتخري 
 . ع س الْٗوا إ ىهتغٜ عإٌُ ذٓنـٖٔوُٕ تساْ وغ سّا الْٗ وس ٕصّا لْ ب

١ يف زتباح عإٌُ التصاذي بني ا٧ذواً بهضٕز الهدزٚ الٍاغـ َ إٔذٗث تبٗٓ
ىا ـردٖث عَ ِرَٖ ا٥وسَٖ بـا٥اسآ ٍٖبغ٘ ال أٔوٕاعع اثريٚ وَ ا٥ع ساز 

ضــاع ي ٥ضــٗىا ا٥عــ ساز الـرٙ ِــٕ وٍػــأ أ ىٕعٕ  التـصاذ ـِىـا وستب ــاُ بــ 
ذواً ٔتمه٘ حبٕثْ ظ٦ّ تٕعٗرّٗا عمـٜ  ز الهدزٚ ٔتـرهت التصاذي بني ا٧لهضٕ

 فٍهٕه :  ،اٟن الدٔزاٌٗٛ ٔالٕاجباب الغىٍٗٛىطـٔعٕ  التصاذي يف الـختازٌا:و

ٌتفــاٞ الهــدزٚ ٔذضــٕه التــصاذي يف بعــض  اــسآ الــرٙ ِــٕ وٍػــأ إ أوــا اإل
  تٗـاز يف اٌػـاٞ العهـٕت(   )إغـداح اإل ٔعرٍآ يف وبرـث  ىٕازت بطببْ فهد أـال
ــٕعتٍا :يف  ٛ  وٕض ــ ــسٝ الفهاِ ــث( أ  )بػ ـــحصٞ الثال ــٛ عسفٗــٛ   ال ــسآ ذهٗه ُ ا٥ا
ــ ــا يف أ و ــص وعٍاِ ــاٞ  ـرغٛ وستو ــاُ الفهّ ــسٓ    ذِ ــَ الو ــتهٛ و ــ٘ وػ )زض( ِٔ

 أٔىربٕبٗٛ ٖهـاه : )إوـسأٚ ووسِـٛ    ـىبغٕعٗٛ يف وهابـن الـ  ـال ِ٘ الفٛ ٔالوساِ
  .ىبغٕض ـرساً وهّٕزٚ عمٜ العىن الـوغضٕبٛ عمٜ الفعن ال أٙوطتوسِٛ( 

 عمـٜ فعـن ٖوسِـْ ٥ٔ ٖسغـب     محن الغـري  -فهّّٗا  -ٔذهٗهٛ ا٥اسآ تعين 
عمٗـْ ٔعمـٜ   ىوسٓ ٖٔضدز عٍـْ عّـسّا   ـٔعٗد الوَ ضّا خٓمـت٘ بْ ا٥ٌطاُ تفْٗ ٖٔأ

 ٖٔـىوَ السجٕ   ، -وَ تُٔ  ٗب ٌفظ ٔزعا البا َ بالفعن - ٦  زغبتْ 
 تفضٗمْ يف )بػسٝ الفهاِٛ الـحصٞ الثالث( . إىل

 ٌبدأ ببرث : ،وا ا٥ع ساز فٍتومي ذٕلْ يف ٌهاح ٔأ
 
 

 :  ثريِمدرك قاىٌْ االضطرار ّتأ
 

 الـىومف ْٗزتواب وا اع س الإ تفٗد ذٓن زٖب يف اُ الٍضٕظ الػسع٥ٛٗ
ُ  وـىا -ـىرسواب وَ ال ز تـاثريّا ضـمبّٗا عمـٜ التومٗـف     ل٦عـ سا  ٖوػف عـَ أ
  ٕاٟف : ِٔرٓ الٍضٕظ ،ىساتب ـٔالٕعع يف بعض ال بنٔل٘ ا٧
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ــٕازتٚ يف  -أ ــٛ الــ ــسٔزٚ   الٍضــــٕظ الهسآٌٗــ ــد الغــ ــٗط عٍــ ــاُ الد ــ  بٗــ
عـاه ضـبراٌْ    ،امـْ ذـاه ا٥ تٗـاز    ً اهلل أذـسٓ  بازتواب بعـض وـا  ع ساز ٔاإل
َُ ْغُفٌْر َرحفٌٔهش َّ الم  ُف إع ْٔ ِْاْل إعْثَه َعْم َّاْل َعاٍد  َْٔر َباغا  ًْ اْضُطرَّ ْغ ًْ  ش 173البهسٚ : زَِْن َِْنـ

َّ َربَّْك ْغُفٌْر َرحفٌٔه ِْإع َّاْل َعاٍد  َْٔر َباغا  َّاْل     ش 3ىاٟدٚ:ـالـ ز اْضُطرَّ ْغ ْٔـَر َبـاغا  ًْ اْضـُطرَّ ْغ َِْنـ
َّ َربَّْك ْغُفٌْر ِْإع  . 145ا٥ٌعاً:  زَرحفٌٔه َعاٍد 

 ت الٛ ي بٕصف الغفٕز السذٗي ااغف عَـخاتـالزىتوسـِٔرا التعهٗب ال
ٌػـاٞ ٔيف وسذمـٛ   ـحعن ٔاإلٗط يف وسذمٛ الـ يف الد  زْغُفٌْر َرحفٌٔهشالٕصفني 

ٌـ  ٧ ،ص التٍٓح خاوتْ يف الـداب(  ـُ الغفساُ ٖعين الطد اىا يف المغٛ ٖهاه )غفـس 
ِـٕ   أٔىغ س الٗـْ وطـتٕزّا   ـع ٖعت  الفعـن الـ  ز  ا٧عدفوأُ الػا ،ضدِا  أٙ

ُف   ش الــىومف ٖطد عمْٗ ٔاأٌْ ي ٖضدز عـَ   ْٔـ ز ِٔـٕ ٖوػـف عـَ    ِْـاْل إعْثـَه َعْم
 . الـرويٌتفاٞ ـىدتب عمٜ اإلثي وَ تُٔ ت٥لٛ عمٜ إٌتفاٞ العهاب الإ

ٔو٦اْ يف وٕزت اإلع ساز  الـرويذواً ثبٕب أتلٛ ا٧ إ ٦قٔوهتغٜ  
 .ٌّا ٔضدّا بد٥لٛ آٖاب ا٥ع ساز ٔالعهاب غفسا ف٘ اإلثيلوَ ٍٖت

َ ـاهلل إ٥ ٔعد أذً ذٓس وـىا١ٗ ـلٗظ غهٛ : شـالٍا  (1)السٔاٖاب -ب  مْ لــى
 .  ع س الْٗزإ

 ىسذٕوٛ . ـع سٔا الْٗ عَ ا٥وٛ الالٍا هٛ بسفع وا إ (2)السٔاٖٛ -جـ

العحص ٔعدً  ٜبـىعٍوَ زفع ا٥ع ساز : ا٥ع ساز العهم٘  الـىساتٔلٗظ 
 ٘ـوتٍاُ فإ٥ٔ  ،وٛ ف عمٜ ا٧ـ ـمـاُ ٔتــردٖث الػسٖف إوتٍفاُ ال ،التىوَ 

 حاتٓ  ازجّا . ـٖإ٥ٔ ٖتىوَ وَ  الـىومفزفع وا ٖعحص عٍْ 

 رفاظ عٍضسـٌـىػهٛ وع إىطأق لمعطس ٔالـا٥ع ساز العسيف ال الـىساتبن 
                                                           

 . 18وَ ابٕاب ا٧ٖـىاُ :ا  12: ب 16+ د 7+ ا 6وَ ابٕاب الهٗاً : ا  1: ب 4( الٕضاٟن : د1)
 . 3وَ ابٕاب ا٧ٖـىاُ : ا  16: ب 16+ د 1لٍفظ : اوَ ابٕاب جّات ا 56: ب 11الٕضاٟن : د (2)
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ــ     ٖوــُٕ زفــع   عٍٜلـــىٔبّــرا ا ،ىغ س الٗــْ ـالهــدزٚ ٔالــتىوَ وــَ الفعــن ال
ٖـ    الــروي ووـاُ جعـن   ٔذلـ  إل  ،وتٍاٌّا عمٜ ا٥وـٛ  ا٥ع ساز إ ـىوَ عمـٜ وـا 

 الــىومف فٗوـُٕ زفعـْ عـَ     ،ىػهٛ ـيف العطـس ٔالـ   الــىومف حاتٓ ٔاُ ٔعع ـٖإ
 ىسذٕوٛ . ثي ٌبرث يف ٌه ٛ ثاٌٗٛ : ـوٛ الل فّا ٔاوتٍاٌّا ٔتفغ٦ّ عمٜ ا٧

 

 حقٔقة االضطرار :  
 

عــ ساز ٖطــتعىن يف اتــب المغــٛ ٔالتفطــري أُ اإلت وــَ و٦ذظــٛ ىطتفاـالــ
 وعٍٗني غاٟعني ِىا : 

ـــىعٍٜ    ــ ا٥ٔه:الـ ــاٞ حاٞ ٔاإلـاإللـ ــ١ٗ إىللتحـ ــٕ ا ،الػـ ــرا ِـ ـــىعٍِٜٔـ  لـ
 عمـٜ الغـسٓ   تعـين الــرىن   -إضي وضدز اإلع ساز  -فإُ الغسٔزٚ  الـرهٗه٘

  لتحاٞ الْٗ ٔا٥اسآ عمْٗ .ن الغسز ٔا٧ي الرٙ ٥ ٌفع وعْ ٔاإلـرٓىٔت

ـــىأعــ س( عــ ساز وضــدز الفعــن )إ ٔاإل ــع ٖٔعــين  (عــٓسوــَ )  ٕذال تف
ــا ٖغــسٓ  إىلٌطــاُ اإل ــْ  أٔٓ و ــٍهط ٔالغــٗت   الغــٓس إىلٖمح٠ اىــَ ٔالطــٕٞ ٔال
ْ بعـض وـا ذـسٓ    أٔىٗتٛ ـان الـ أ إىلٓ ـحألـحٕ  ٔأع سٓ عٗت الإ  ،ً اهلل ضـبراٌ
حأتْ ـألـ  بـىعٍٜ ،امّا أ إىلع س إ أٔىٗتٛ ـان الٗهاه : محمتْ الغسٔزٚ عمٜ أف
ٖـ   عاه الع٦وٛ ال  ض٘ : )ٔاإل ،اسِتْ ٔأ ىفعٕه ـىوَ الـ ـع ساز اـن فعـن ٥ 

ٖـ  ـٔذل  االـ  ،بْ ا٥وتٍا  وٍْ  ٖـ   ـحٕ  الـرٙ  ىوٍْ ا٥وتٍـا   ـردث ل٦ٌطـاُ فـ٦ 
٘ ٔعاه الع٦وـٛ ا٩  ، (1) وٍْ( عـد ا٥ تٗـاز ِٔـٕ ذهٗهـٛ يف     عـ ساز  : )اإل لٕضـ

اتتْ بْ اىَ أله٘ وَ الط س وَ الػخط وَ غري تعمت إز عن صاتزّاإُ الف
 ٍُا  عٍـْ بـأ  ـتـ ــىم  اإلو٥ ٖ ٗثـبـر تٗازٓ لوَ ـحاش يف إُ الفعن بإو ،وث٦ّ

 . (2)ىخىضٛ(ـىٗتٛ ذاه الـان الإ تٗازٓ اىَ أعسض لْ عازض ٖهطسٓ عمٜ 
                                                           

 . 257:  1تفطري  دلىع البٗاُ : د( 1)

 .  382:  1( تفطري زٔا الـىعاٌ٘ : د2)
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ــد أ ــ أٔذاصــ٦ّ فعــ٦ّ  الغــٓسُ ٖوــُٕ ٥ٔب ــوتٕٓع ــّا فع ال ٗمحــ١ ـرضٕه عسٖب
 ٔالٍهط ٔالطٕٞوَ الغٓس ىا ِٕ  إهـ٘ عٍْ بالتخمط وٍْ ٔالتفٓض إىلصاذبْ 

ِّٕٞ أ ف عسزّا ٔأ أٔ  .  عن ضٕ

ٙ اإل الثاٌ٘ : اإلع ساز ٖعين اإلذتٗاد ٔإُ ي ٖبمت ذٓدالـىعٍٜ   لتحاٞ الـر
ِٕ الـىعٍٜ الـرهٗه٘ لإلع ساز الـرٙ ِـٕ إفتعـاه وـَ الغـسز بــىعٍٜ الطـٕٞ        

 ،اُ فع٦ّ يف ا٥ذتٗاد٥ٔ ٖترهه،ِٔىا وتٕفساُ يف اإللتحاٞ بٕعٕا ،ٔالغٗت 
 يف ا٥عن : ٥ ٖوٌٕاُ وترههني فْٗ بٕعٕا ٔيف مجٗع الـىٕازت .  أٔ

ِـٕ أعـي وـَ اإلذتٗـاد اإللتحـاٟ٘       ،الـىعٍٜ الثاٌ٘ إضـتعىاه عـسيف   ِٔرا 
ٜ  ،ٔوَ اإلذـتـٗـاد العاتٙ الرٙ ٥ ٖـبـمت ذـٓد اإللـحاٞ ٔاإللـتـحاٞ  ِٔــٕ وـعــٍ

ْ الع٦وٛ ابٕ بوس وـرىد بَ عبد اهلل )ابـَ  وـحاشٙ لإلع ساز عمٜ وا صٓسا ب
 ّٛ  . (1)ٔالـىرتاد وغ س وـحاشّا( ،العسب٘( عاه : )الـىمحأ وغ ٓس ذهٗه

اإللـحاٞ اُ الغسٔزٚ اضي وضدز ا٥ع ساز الرٙ ِٕ بـىعٍٜ ٔالـخ٦صٛ:
 ،ٕ الـىهضٕت ظاِسّا يف ِـرٓ الٍضـٕظ  ِٕٔ الـىعٍٜ الـرهٗه٘ ِٔ ،ٔاإللتحاٞ 

تسك ومتح٠ّا الْٗ وع اساِتْ لـْ يف   أٔصاً الػخط ٌفطْ بفعن ٔاإللـحاٞ ٖعين إل
 ِٕٔ عمٜ ٌـرَٕٖ :   ،با ٍْ 

 

الٍرٕ ا٥ٔه : وا اـاُ الػـخط وعـْ وــخٗٓسّا ٔوتىوٍـّا وـَ إ تٗـاز الفعـن         
تفـع ا٧فطـد    أٔالـىغ س الٗـْ ٖٔوـُٕ إزتوابـْ وـَ بـاب تفـع ا٧عـٓس بالغـاز         

بٗعّــا ذفاظــّا عمــٜ  إىلٔوغــ سّا اــأُ ٖبٗــع ا٥ٌطــاُ تازٓ ومتح٠ــّا    ،بالفاضــد 
ْ  أٔوالـْ   أٔالـحآ ٔتـخٓمضّا وَ التغٓسز ا٧عظي عمـٜ ٌفطـْ    أٔالٍفظ   ،عسعـ

العـسيف بــرفظ ٌفطـْ     أٔٔا٥لـحاٞ ٔزت عمْٗ ٔٔعع فْٗ وَ جّٛ ا٧وـس الػـسع٘   
 ّت  وث٦ّ . ـال ٔأٔعسعْ وَ الصِٕق 
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تٗاز وـَ ذٗـث الــىمح١    الٍرٕ الثاٌ٘ : واااُ الػخط وعْ وطمٕب اإل             
 تساْ . ٔيف وثمْ ٥بد أٔلمفعن ٔوَ ذٗث الفعن الـىمح١ الْٗ ٔالـىغ س لفعمْ 

ىهدٔز عمٗـْ عـاتٚ لـ٥ٕ    ـوـس الـ  فعمْ وـَ ضـٍخ ا٧   إىل ىغ ٓسـوَ إُ العىن ال
عن يف الغري ـع ساز ِٕ الف ض٘ : )ٔاإلـعاه الػٗخ ال  ،لتحاٞ اإلع ساز ٔاإل

ٔ را ٥ ٖهاه :  ،اك وٍْ إذا ااُ وَ جٍظ وهدٔزٓ عمٜ ٔجْ ٥ ٖـىوٍْ اإلٌفو
لـىا ي ٖوَ المُٕ وـَ   ْلٌْٕ ٔاُ ااُ ٥ ٖـىوٍْ تفعْ عَ ٌفط إىلف٦ُ وغ س 

ٔعسٖــب وٍــْ وٕجــٕت يف تبٗــاُ الػــٗخ ال ٕضــ٘ الــرٙ ِــٕ   (1)جــٍظ وهــدٔزٓ(
 بن إُ )وـحىع البٗاُ(تـرسٖس لتفطري )التبٗاُ( . ،ا٧صن الـىطتىد وٍْ الفوسٚ 

 ٌبرث يف ٌه ٛ ثالثٛ :ثي 
 

 عيد االضطرار: معيض إحالل احلراو
ٔلٗظ غ٘ٞ وـىا ذـٓسً اهلل إ٥ ٔعـد أذمـْ    يف احلدٖث الػسٖف:ش ٔزت

 .ٔضٍدٓ صرٗس يف بعض  سعْ،ٔبّا الوفاٖٛ ٔاحلحٛ(2)زلـىَ إع س الْٗ

ــاب ٔظــاِسٓ ــ إثب ــا  الــ أٔ إٛ الػــسعٗٛ ٗٓرٓمـال ــد  زتف ـرسوٛ الػــسعٗٛ عٍ
ـىرتىن ىعٍٜ الـ ـ٧جن تـستت الـ  ِٔرا الدتٖد ، اًذسع ساز اىل فعنٕ اإل

 ِٔىا : ،رطب وهاً الثبٕب ٔالٕاععـني بٗرتىن وعٍـَٖ، فاٌْ  ْإزاتتْ وٍ

رساً ـا٧ٔه : أُ ٖسات وٍْ بٗاُ إعتغاٞ الغـسٔزٚ ٔتأثريِـا لتردٖـد الـ    
ٔ ـىفطدٚ الػــدٖدٚ أالــ ـرساً غــسعّا ٔالــرٙ ٖطــتب َُ الفعــن الــ:إىعٍٜـبــ
 الفعـن الفاضـد الغـازٓ    لترـسٖي الفعـن، ِٔـرا   ىهتغٗٛ ـىغسٚ ا٧اٗدٚ الـال

ىومف ـعـ س الـ  ً اهللز اذا إبـالترسٖي شذـسٓ   اذا ذوي الػـاز  الــىهدع  
 ى٤ا رٚ عمْٗ لوَ يف ـتف٘ الـرن ٔالس ضٛ ٔتٍـبده ذسوتْ اىل الـتـلفعمْ ت

                                                           

 . 215:  1( تفطري دلىع البٗاُ : د1)
 . 7+ا 6وَ ابٕاب الهٗاً يف الض٦ٚ :ا 1:ب 4الٕضاٟن :د (2)



 (83. )....................................ودزك عإٌُ اإلع ساز ٔتأثريٓ 

ــّا     ضـــٕظ وـــٕازت اإلعـــ ساز ٔاإللتحـــاٞ اىل إٖــــحات الفعـــن  ازجـ
ٔوـَ تُٔ إ تــٗازٓ،أٔ  عـن : إُ الــرسوٛ     ٔصدٔزٓ عَ الـىومف عّـسّا  

يف ذـٓن وٍّـا بعـد     ع ساز ٖٔوُٕ الـىومفتستفع عٍد اإلالثابـتـٛ لمفعن 
ٓٗـ   ِٔـرا الــىعٍٜ ٖفٗـد جعـن الــرمٗٛ يف      عٍّا، دّا بّـا وــىٍٕعاّ  أُ اـاُ وه
بده الـرسوٛ ٔالـرظس الـىحعٕه عمٜ  -بالعٍٕاُ الثإٌٙ -وسذمٛ ثإٌٖٛ

  ُ وهتغـ٘ الـــرسوٛ يف   َ عــدً تـأثري فالــخ  ٖبـٓٗ  الثــإٌٙ،  الفعـن بـالعٍٕا
ــ ساز   ــٕازت اإلعـ ــن الـــ ٔ، وـ ــع الـــ ـردٖث إ٥ ٖتوفـ ــاه ـ٥ زفـ رسوٛ ذـ

ــن اإل ،ا٥عــ ساز ــٕ وهتغــٜ   رمٗٛ ٔالس ضــٛ ـباذــٛ ٔالــ ٥ جع ــا ِ اى
       ِرا امْ حبطب وهاً الثبٕب . ،ىعٍٜ ا٥ٔهـال

ىبرٕث ظـاِس  ـالـ ثبـاب ٔالد٥لـٛ فّـن الـٍط     ـرطب وهاً اإلٔأوا ب     
ً ِٕ ظاِس يف زفع ـرن ٔالس ضٛ ذاه ا٥ع ساز، أالد٥لٛ يف جعن ال

      . قىحعٕلٛ عمٜ الفعن ٔإٌتفاِٞا عٍد ا٥ع سازـرسوٛ الـال

ُ واٌعٗٛ ا٥عـ ساز عـَ تـأثري    : ظاِس الٍط الضرٗس بٗا(1)عد ٖهاه     
 رسوٛ الواَٟ يف الفعن ٔاٌْ ٥ ذسوٛ عٍد ا٥ع ساز وَ تُٔـال وهتغ٘

 وٕازت ا٥ع ساز .ـرن ٔاإلباذٛ ٔالس ضٛ يف حعن الـمْ لتوٓف

رسوٛ ـالـرٙ ِـٕ شٔاه الـ    ىهاه ٥ ٖطـاعدٓ ظـاِس الـٍطٓ   ـلوَ ِرا ال   
ذاه  ا ٚ فاٟهٛ ٔتبٓدوغٓس ٔأ ٛىفطدٚ ومصوـالػسعٗٛ عَ الفعن الٕاجد ل

 ٔظاِسىَ إع س الْٗزـْ اهلل لشٔعد أذٓماىل احلٓن ٔالس ضٛ ا٥ع ساز
 رٓنـضبراٌْ ال اهلل جعن ِٕ -ىَ إع س الْٗـل ٔاععّا رساًـ الإذ٦ه اهلل
وَ ظــاِسل، فاه ا٥ تٗــازرساً ذــاـعمــٜ الفعــن الــ الٕاععٗــٛ ٔالس ضــٛ 
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ــ احلــدٖث ِــٕ   ثابــت يف الٕاعــع ذــاه    إذــ٦ْهأٌــْ ٕاعع٘ ٔاإلذــ٦ه ال
لــرمٕه وفطـدتْ    ٔوٍْع٦ع ساز ل ْكازتد، ٔلعمْ خضٕصّاـا٥ع ساز و

ع ـَ بـاب )تفـ  ـْ وـ ـستـغـٔ وساً أـرـىومف زغي ٔعٕعْ يف وفطدٚ الـلبا
 عٍد التصاذي .جإز عه٦ٟ٘  ُٕـــاٌـٕ عـد( الرٙ ِـطد بالفاضـا٧ف

رن ٔالس ضـٛ  ـلبٗاُ جعـن الـ  ْٖ ردٖث ٔتضٓدـن الإذُ الظاِس توٓف    
بن ِٕ وفات صسٖس وَ  ،رساً ذاه ا٥ع ساز  اصٛ ـالٕاععٗٛ بفعن ال

ــ هللز يف جعــن اهلل ْ أوٍػــأ الضــساذٛ ظّــٕز لفظــٛ شأذٓمــ   ،ردٖثـال
وغــافّا لظّــٕز أتاٚ  ،رساً عٍــد ا٥عــ ساز الٗــْـعمــٜ الفعــن الــ رٓنـالــ

ِٔـ٘ تفٗـد التأاٗـد    زعـد أذمـْ اهلل  شـىاع٘)عد( الدا مٛ عمٜ الفعن ال
ٓٗـ    ٖوـات أُ ٖوـُٕ   ـخ  الػـسٖف  الٔالترهٗت، ف س صـسٖس الد٥لـٛ عمـٜ تغ

ّا ـلذاه ا٥ تٗاز ٔتبٓد ٔ الغآزأ ىحعٕلٛ عمٜ الفعن الفاضدـرسوٛ الـال
 .ىَ إع س الْٗزـشعد أذمْ اهلل لذاه ا٥ع ساز رن ٔالس ضٛ ـاىل ال

رطب الٍظـس العـسيف ٔالفّـي    ـىفات الظـاِس وـَ الضـرٗرٛ بـ    ـِرا ِـٕ الـ  
 ىرأزٙ وَ ا٥ذ٦ه . ـال

رظس وـَ تُٔ  ـٌتفـاٞ الـ  از ٔإرسوٛ ذاه ا٥ع سـبٍٗىا فّي إزتفا  ال    
ٛ ٌسفـع بّـا الٗـد    رتاد اىل عسٍٖٛ ٔاعرـٖ -رساًـإذ٦ه ال -رنـجعن ال

 . ـىتػسع٘، ٥ٔ عسٍٖٛ ىتباتز اىل الرَِ العسب٘ الـعَ الفّي الظاِس ال
     

ذــ٦ه الــٕاعع٘ اإل يفـردٖث الضــرٗس الــٕز ّــظلٍــا ٔعــد تـــرضن     
،  ٦فـّا  رساً ذـاه ا٥ تٗـاز  ـبفعن الٔاععّا ذاه ا٥ع ساز ٔالد ٗط 

ــُٕ اإل   (1))عدٓ( ىرهتـضــتاذٌا الــ ٧ ــد ا ــرٙ إعته د ــٗط ذــ٦ه ٔالال
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 ــسا  العمــي ت ا٥عــ ساز اىل  ــس  غــري وعــني وــَ أظاِسٖــّا يف وــٕاز
 .ع سازٓ ـىومف  سفّا ٖسفع بْ إختاز الـرساً ٔعٍدوا ٖـا٥مجال٘ بال

رٕث عاعــدٚ ا٥غــتغاه : ا٥عــ ساز اىل بعــض  ـٔعــد ٌاعػــٍآ يف بــ     
 :  ىٛـٔعمٍا ث ،اإلمجال٘أ سا  العمي 

سوٛ الٕاععٗـٛ عـَ الفعـن    رـٌتفـاٞ الـ  الضـرٗس ِـٕ إ   ُ ظاِس الـٍطٓ إ     
 ىل  سٕ إع ساز اععٗٛ ٔيف وٕازت اإلرمٗٛ الٕـّا بالـلىغ س الْٗ ٔتبٓدـال

ٖـ  ىهسٌٔٛ ـ ـسا  الػـبّٛ الـ   ـىومف  سفـّا وـَ أ  ختاز الـ ـغري وعني عٍدوا 
ٖضري ا٥عـ ساز   -زتوابْ زفعّا لغسٔزتًْ عمٜ إٔدِهُٖٔ بالعمي ا٥مجال٘

الــرٙ ىعني ـىل الفــست الــعــ سازّا اٛ إىػتبّـحاوع بــني ا٥ ــسا  الــ ـمــل
ْ إ رـد  ىغ س الٗـْ ٖٔتٓ ـفٗضـدق عمٗـْ الـ    ، تازٓ املومف زافعّا بْ عـسٔزت
، ٔعٍدٟـر ٖطـسٙ   ىختاز  ازجـّا لسفـع ا٥عـ ساز   ـحاوع وـع الفـست الـ   ـال
ــإ ــٛ وـــَ ـعتبـــاز الـ ـــالـــ)رمٗٛ الٕاععٗـ ــست )اىل  (ىغ س الٗـــْـحاوع الـ الفـ
حاوع ـالـ ٌ باق ـىومف إلال  تازٓخازج٘ الرٙ إـٔال س  ال (ىختازـال
ــ   ـالـــ رطب الضـــدق العـــسيف  ـىختاز بــــىغ س الٗـــْ عمـــٜ ال ـــس  الـ
ْ :) ىتػسع٘ ذٗث ٖهٕلُٕ عٍْـٔال عمٗـْ  فٗوـُٕ ذـ٥ّ٦    (ِرا وغ س الٗـ

      الْٗ عسفّا .  ٓع سازإت ٔاععّا بعد تـره

الٕاعع٘ يف  رٓنـثبٕب ال ْٔإفاتُتردٖث ـالت٥لٛ راصن ٔعٕا ـٔال    
ــٕازت ا٥عــ ساز   ــ  اىل و ــن احلــساً ال ــس  ًٕ تفضــ٦ّٗ أـىعمفع ٔ اىل ال 

      رساً .ـالب سا  العمي ا٥مجال٘ ـىرسً وَ أال

رمٗٛ الٕاععٗٛ تُٔ ـردٖث عمٜ جعن الـبد٥لٛ الـىوَ الٕثٕق بن ٖ    
ْ أذٓمــشفــاُ محــن  ،حّن ٔالػــ ـىحعٕلٛ يف ذــا٥ب الـــالظاِسٖــٛ الــ
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ىل رتاد اـٖٔــ ،ردٖثـذــ٦ه الظــاِسٙ  ــ٦  ظــاِس الــعمــٜ اإل زاهلل
       . رن البرث ذتٜ ٌضري الْٗ ٌٔهبمْ ـعسٍٖٛ يف و٥ٔ  ،عسٍٖٛ ٔاعرٛ

ــٛ يف وــٕازت عدٖــدٚ وــَ أذوــاً الػــس  الــ         ـىبني ٌعــي عاوــت الهسٍٖ
ــأ ــ التصوٍ ــٕفٓ  ـبال ــٕازت ت ــاِسٙ يف و ــٛحعن الظ ــث  ، س الهسٍٖ ــري أذاتٖ ٌظ
ن ٔعدً العمـي  ـحّرن ذاه الـ تضاظ جعن الىتغىٍٛ إلـال (1)رنـال
 (2)زٌـْ عـرز  عمـي أ ىاٞ امـْ  ـاِس ذتـٜ ُٖ   ـالـ شٌٔظري أذاتٖـث   ،رسوٛـبال

 حاضتْـٔ غ  يف ٌ ّازٚ الػ٘ٞ اذا ي تعمي عرازتْ أ (3)ٌٔظري أذاتٖث
 فسعٛ يف أبــٕاب ا٧ذوــاً الــف تتــٕفس عمــٜىتـوــَ الٍضــٕظ الــٔحنِٕــا 
ٔ ذـاه  ـحّن أٔ الػـ  أ حعن الظـاِسٙ ذـاه الـ   ـرىن عمـٜ الـ  ـعسٍٖٛ ال

                ثي ٌبرث يف ٌه ٛ زابعٛ :   باٌٛ ٔاعع الػ٘ٞ .ضتدً إالغىٕض ٔع

 عنْو تاثري االضطرار شرعًا :         
 

 ٥ زٖــــب ٥ٔ إغــــواه يف تــــأثري اإلعــــ ساز غــــسعّا ٧ثــــٕس ضــــميب ِــــٕ 
  .اإللصاوٗٛالتوالٗف ا٥ عىٛ الـىرسوٛ بن ٔبعض ٌف٘ التومٗف اإللصاو٘ يف 

 ا٩ٖــــاب الهسآٌـٗــــٛ يفلـىـٍـضــــٕظ ِٔـــن ٖـخـتــــط التأثــــري الطمـبــــ٘ ا
ق وٕزت الٍضٕظ الهسآٌٗٛ الـىتهدوٛ وـرسواب ا٧ عىٛ الرٙ ِٕ بـخضٕظ

 ـسوابٔالـ  أً ٖـعـي وـ ــمت الٕاجبـاب   ق تط با٧ثـس التوـمٗف٘ عـىـٕوّاً خيأ
 إع س الـىومف الّٗا ٖٔعٓي ا٥ثس الٕعع٘ ٔالتومٗف٘ ق .  ا٥لـّـٗٛ إذا

 وَ ذدٖث  ٛـفٗـفاتٚ اإلباذٛ التومٗـباضت ٞ )زض(صٓسا مجع وَ الفهّا
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ِٕ العىًٕ ٔمشـٕه ا٧ثـس   لوَ ظاِس الٍضٕظ  ،آتً ذٓن وا إع س الْٗ ابَ
   الٕعع٘ ٔالتومٗف٘ .

 

ٔلٗظ ذل  بمراظ الٍضٕظ الهسآٌٗٛ ٧ٌّا ٔازتٚ يف وـرسواب ا٧ عىٛ 
ـــرسش  ــا إ ــ٦ق لفظــ٘     ،وـــخضٕصّا  ــدٔٙ ٥ ٖ ـــرطب ظّٕزِــا الب   أٔٔب

ُٖـــ اىـــا لـــٗظ فّٗـــا عسٍٖـــٛ ااغـــفٛ عـــَ   ،ّا لغـــري وٕزتِـــا ـإ ٦عـــ ـرسشي 
    . اإل تضاظ بالـىرسواب التومٗفٗٛ  أٔ ،بـىٕزتِا : ا٧ عىٛ ضاظـاإل ت

 بــن اإلضــتظّاز إضــتىداْت وــَ الٍضــٕظ: وــَ أذاتٖــث أٟىــٛ أِــن بٗــت      
شٔلـٗظ غـ١ٗ وــىا    ذاب وغـىٌٕني :  أِٔٔـ٘ عمـٜ  ـاٟفتني    (العضـىٛ ) 

  شزفع عَ اوف وا إع سٔا الْٗز(1)أذمْ لـىَ إع س إلْٗزذٓسً اهلل إ٥ ٔعد 

ـــفٗد العىــًٕ ٔالػــىٕه ب اــٛ عىــًٕ أٔ إ ــ٦ق لفظّــا وــَ تُٔ     (2) ِٔــ٘ ت
 وعازض صالـس لمىٍع عَ ا٧ ر بعىٕوّا أٔ إ ٦عّا .

ٔلٗظ يف الٍضٕظ الهسآٌٗٛ ت٥لٛ عمٜ اإل تضاظ با٧ عىٛ الـىرسوٛ 
وعازعـّا إل ـ٦ق    أٔا٘ تضمس واٌعّا  بعىًٕ الـىرسواب التومٗفٗٛ  اصٛ أٔ

فعن الـىرسً و مهّا اذا إع س الْٗ  أٔالسٔاٖاب الػاون لدك الٕاجب و مهّا 
 الـىومف ٔتفٗد زفعْ عٍْ . 

فاٌْ  ،ٌعي إ٥ وا ااُ تػـسٖـعّا عظـٗي الـخ س غدٖد ا٥ِىـٗٛ يف التـػـسٖع 
ٍـــد إزتوـــاب غـــسب الــــخىس ع ٥ ٖـــرن ذـــاه ا٥عـــ ساز ٔلـــرا ٥ ٖــــحٕش 

ٌــرِٕا وـَ الــىرسواب العظٗىـٛ      أٔالمٕاح  أٔا٥ع ساز ٥ٔ إزتواب الصٌا 
 بـخ٦  وا لٕ أاسٓ عمْٗ ،الػأُ عٍد الػاز  ف٦ ٖـرن فعمّا ٔإُ إع س الْٗ 

 إٖـحازّا لمخىس يف فىْ فاٌْ  ازد عَ إ تٗازٓ ٥ٔ إثي عمْٗ عٍدٟر .  أٔج ّا 
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ٔزٚ وــا ذٓسوــْ ذــاه  ٔبتعــبري وفضــن : زٔاٖــاب إذــ٦ه اهلل ذــاه الغــس  
ا٥ تٗـــاز ٔإُ ااٌـــت يف بـــدٔ ا٧وـــس ظـــاِسٚ اإل تضـــاظ بفعـــن الــــرساً  

 ٔلوٍّـــا تعـــٓي تـــسك الٕاجـــب ا٥ضـــته٦ل٘  ،الــــىٕلٕٙ التومٗفـــ٘ إعـــ سازّا
ِــٕ  -بعــد فرــط الهــساَٟ ٔالػــٕاِد    -٧ُ الظــاِس  ،التبعــ٘ الغــىين  أٔ

العبات عَ العىًٕ ٔمشٕه شوا ذٓسً اهللز لون وا جعن التػسٖع وـرسٔوٗٛ 
ٍـ  ،ّي ـٗـ ـمـتساْ ٔوــرظٕزٖتْ ع  أٔفعمْ   أٔه٦ل٘ ـتـ ـب ا٥ضـسك الٕاجـ ـْ تـ ـٔو

لـْ  زشأذٓمـْ اهلل وـغ ــس الٗـْ ٔعد  ٖضدق أٌْ  ْـداْ فاٌـس لـإع  غىين اذاـال
بن  ،ىرسواب التومٗفٗٛ ـبال ً اهللزشذٓسإ ـتـضاظ الغسٔزٚ وَ تُٔ عٍد

ــّا ٖٔعــي غــري التومٗفٗــاب    ــ وـــىاٖعــي تــسك الٕاجــب تومٗفٗ  ع الػــاز  عٍــْ وٍ
عٍـْ عهـدٚ    ذـنٓ بن وعٍـآ أ  ،باذْ اهلل ْ اهللز أشأذٓمذ لٗظ وعٍٜ إ ،وْ ٔذٓس
ــ ــرظس ـال ٘ :  ىٍع ٔالترــسٖيـٔال ــ٘ ٔالٕعــع٘، الٍفطــ ــَ  ٔالغــريٙ التومٗف و

 . ٔالـىاٌعٗٛ الـحصٟٗٛ ٔالػس ٗٛ

 ـى٤وٍُٕ عٍد غسٔ ّي الش (1)ثـدٖـري ذـظـٕث ٌـرــىبردٖث الـِٔرا ال
٦ه ذـ رساً ٖعـين إ ـذـ٦ه الـ  ً ذـ٥ّ٦ز فـاُ إ  ذـسٓ  أٔذساوـّا   غس ّا أذـنٓ  ٥إ
فطات بٗـع الغـسز عٍـد    ـرسوٛ الٕعـعٗٛ اـ  ـوـَ الـ   عٓيـىٍع( أرظس ٔالـعهدٚ ال)

اــن عٍــد الضــًٕ الٕاجــب  ـرسوٛ الغــىٍٗٛ ارسوــٛ ا٧ٔوــَ الــ ، الـــىػّٕز
ضـته٦ل٘  ـرساً اإلىطتهن اىا يف فعن الـرظس التومٗف٘ الـٔوَ ال ،َ ىتعٗٓـال

ٕٞ     ـٔوـَ الـ   ،لٕاجب ا٥ضـته٦ل٘  ٔتسك ا  رظس التـابع عـىٍّا اىـا يف تـسك جـص
رىْ يف ـ٥ ٤ٖان ل ضتضراب واذسوٛ إ أٔعساٟتّا  أٔٔاجب اسإ  الض٦ٚ 

ال ّـٕز عبـن الضـ٦ٚ اذا     أٔضـتهباه الهبمـٛ   اإ تـسك غـسح ٔاجـبٕ    أٔالض٦ٚ 
 غدح عمْٗ تسك ٔاذدٚ وٍّا ِٕٔ ذساً غسعّا . إ
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ٗـ  ش : ىٍضٕصٛـعٗٛ الاُ الو ٝ الػس الـراصنٔ سً ـذـ  وــىا ١ ـلٗظ غ
وـْ اهلل ٔعـعّا ٔوـا    با ٦عّـا وـا ذسٓ   تعـيٓ  ـىَ إع س إلْٗزْ لذٓماهلل إ٥ ٔعد أ

رساً التومٗف٘ ٔوَ تسك الٕاجب ا٥ضته٦ل٘ ٔتسك ـوَ ال عٓيوْ تومٗفّا أذٓس
 يفالٕجــٕتٙ أٔ العــدو٘ الـــىأ ٕذ الػــسح  أٔحصٞ ـالــ -الٕاجــب الغــىين 

ٖٔبهٜ ا٧وس بمراظ باع٘ ا٧جـصاٞ ٔالػـساٟط    - س اىل تسأْالـىغ ىسابـال
ٔعـد   بـىهتغٜ عاعدٚ )العاً الــىخضط ٖوـُٕ ذحـٛ يف البـاع٘(     عمٜ ذالْ

 غٕاِد وَ ا٥ باز، عىدتّا غاِداُ : :إزاتٚ العىًٕ جدّاٜ ت عمتٓل

الٕعـع٘   الــروي ٔه : ت بٗـت الوـ ٝ الومٗـٛ يف وـٕازت وـَ      الػاِد ا٧
ــ ــسك إ إىلىغ س ـال ــاب الضــ٦تٗٛ الضــرٗرٛ ضــٍدّا    ت ــْ يف بعــض السٔاٖ وتثال

ّٛ  إىلٌظري وا زٔآ الػٗخ ال ٕض٘ يف تّرٖبـْ بطـٍد صـرٗس     (1) الٕاعرٛ ت٥ل
ىط  لـْ  ـىسٖض ِـن تـ  ـ( عـَ الـ  اإلوـاً الضـاتق )  ب٘ بضري ٔعـد ضـأه   أ
ُ ٖوُٕ وغ سّا لٗظ عٍدٓ غريِـا  إ٥ أ، ٥ـىسأٚ غ٠ّٗا فٗطحد عمْٗ فهاه: شال

 . ـىَ إع س إلْٗزذمْ ل٥ ٔعد أً اهلل إذٓس وـىألٗظ غ١ٗ 

َ  إىلٔزٔٝ الػــٗخ ال ٕضــ٘ باضــٍاتٓ الضــرٗس    مساعــٛ ٔعــد ضــأه عــ
 ِٕٔ وغ حع ٔلٗغع عمٜ فمٗضٓنٕع عاه : شــحمٗع الـ ـتـطـىسٖض ٥ ٖـال
 . ْ ٔي ٖومف اهلل وا ٥  اعٛ لْ بْزحصٙ عٍـجبّتْ غ٠ّٗا اذا ضحد فاٌْ ٖ 

وـا ٖعطـس    :٥  اعٛ لـْ بـْز   واوَ عٕلْ ش ساتالـىُ ٔوَ الهسٖب جدّا : أ
فاٌـْ ٥ ل ــف ٥ٔ   ،ُ ٖـسات : وـا ٖعحـص عٍـْ     أ  ٥ ،رىمْ ـتـ  عمٗـْ فعمـْ ٖٔػـتٓ   

 إىلردٖث ـعٍـْ . ٔعٍدٟـر ٖـ٤ٔه الـ     الـىومفاوتٍاُ يف ٌف٘ تومٗف وا ٖعحص 
 ٖٔغ س لداْ .  الـىومفثس ٔالتومٗف عىا ٖعطس عمٜ ٌف٘ ا٧

 نـْ عَ السجـ٤الــٛ ضـىا عَ مساعٍاتِـباض ٗخـػـدٔق ٔالـضـٔزٔٝ ال
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ٗطـتمه٘ عمـٜ ظّـسٓ ا٥ٖـاً الوـثريٚ      وٍّـا ف  الـىاٞفٍٗتص   الـىاٞيف عٍْٗٗ  ُٕـٖو
ّٞـٖـ ٖـاً إ٥ إ وـَ الضـ٦ٚ ا٧   ٗــىتٍع اثس فأ أٔعن أ أٔزبعني ٖٕوّا أ ِٔـٕ عمـٜ    ىا

ــْ فهــاه ) ــْ   (: ذال ــاتٚ عٕل ــٛ )التّــرٖب( شٖ ــرل ز ٔيف زٔاٖ ش٥ بــأع ب
 . ْ لـىَ اع س الْٗزذٓم٥ ٔعد أ إاهللً ذٓس وـىألٗظ غ١ٗ ش

 ٛ مرظـس  ل ٔاعـرٛ الد٥لـٛ عمـٜ عىـًٕ الوـ ٝ ٔمشٕ ـا       ِٔرٓ السٔاٖـ
جصاٞ الض٦ٚ ٔٔاجباتّا الغىٍٗٛ ٌظري الهٗاً التبع٘ اا٥ع ساز لدك بعض أ

ـــ  ،ٔالساـــٕ  ٔالطـــحٕت  ت ىعت ٚ لت ٓبــــٔعـــد ٔزتب فٗـــْ ِـــرٓ السٔاٖـــاب ال
ْ لــىَ اعـ س   اهلل ا٥ ٔعد اذٓمسً ذ وـىألٗظ غ١ٗ ـدٖث الػسٖف : شرـال

ٔعمــٜ وــَ ٥  ىطتهٓسـعمــٜ وـَ ٥ ٖــتىوَ وــَ الطـحٕت ا٥ تٗــازٙ الـ    الٗـْز 
ٍت ٔتغـىٓ  ، تٗـازٙ  يف الض٦ٚ ٔوَ السإ  ٔالطـحٕت اإل ٖتىوَ وَ الهٗاً 
ـحصٞ الـدا م٘ الضـ٦ت٘   ع بـدك الٕاجـب الغـىين ٔالـ    التضسٖس بعدً البأ

ع وطــتد٥ّ لمروــي الٍــايف لمبــأ ، حصٞ الٕاجــبـتــسك الــ إىلعــ ساز عٍــد اإل
 إىلعـ ساز  ىـًٕ الوـ ٝ لإل  ٖوػف بٕعٕا عَ ع وـىا -بالو ٝ الػسٖفٛ 

ــٜ      ــأثري ا٥عــ ساز الطــميب عم ــسك الٕاجــب الغــىين ٔعــدً إ تضــاظ ت ت
 ىطتهن . ـرساً الـال إىلخضٕظ ا٥ع ساز ـٔلٗٛ با٧ذواً ا٧

 

ــ آ (اإلوــاً الضــاتق )  الثــاٌ٘ : ت بٗــت الػــاِد  ثــي عــَ  ـف٘ اإلٖــٛ ٌ
ــ  ىغ س عمــٜ تضـــرٗس الضــ٦ٚ وــع فـــٕاب الهٗــاً ٔالساــٕ  ٔالطـــحٕت      ـال

يف )الوـايف(  بـَ وطـمي الـرٙ زٔآ     رىدـا٥ تٗازٙ ذٗث ٔزت يف صرٗس وـ 
ً ٔتغٓى ـىسأٚ ٖـرِب بضـسٓ   ( عـَ السجـن ٔالـ   )  الضـاتق  َ ض٤اه اإلوـا

 ،ازبعنّي لٗمٛ وطتمهّٗا ارل  ٖضم٘ أٔ باٞ فٗهٕلُٕ : ٌدأٖ  غّسّا فٗأتْٗ ا٧
ًْ ش:   ٔعاهـ٘ ذلـط فـسٓ ـف َْٔر اْضُطرَّ  َِْن ُف إعْثَه   ِْاْل َعاٍد  َّاْل  َباغا   ْغ ْٔ  فاُ   (1) زَعْم
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ثـي لمروـي   ًٕ الس ضـٛ ٔعـدً اإل  ٖٛ الػسٖفٛ ٖوػف عَ عىـ ضتد٥ه با٩اإل
 ٕ ت اإل تٗـــازٙ الٕعـــع٘ : جصٟٗـــٛ الهٗـــاً ٔغـــس ٗٛ ِٗـــأٚ الساـــٕ  ٔالطـــح

ٗـ    ٔاإل  ىاٞ ـٖـ اُ زإعّـا ٔضـحٕتِا باإل  اتفاٞ بالبده : الضـ٦ٚ وطـتمهّٗا وـع إت
 وع تضرٗرْ ٔا٥جتصاٞ بْ . 

ــبري آ ــس         ــس  :ٔبتع ـــىا٥و ــيٓ   بساب ــْس ٖع ــساٟط  ا٧ الضــ٦ٚ أو جــصاٞ ٔالػ
ْ  -ِٕٔ ٔالـىٕاٌع وـَ عبٗـن العىـًٕ الــىحىٕع٘، ٔتلٗـن      ٖوـُٕ   -٥زتبا ٗتـ

ا٧جـصاٞ ٔالػـساٟط    الـرمٗٛ ٖطتمصً التفوٗـ  ٔإٌتفـاٞ ا٥وـس الغـىين بـبعض     
ــبعض ا٩ ــس   ــاً يف الضــ٦ٚ ٔالساــٕ  ٔالطــحٕت   ٔبهــاٞ ال ــْ، فالهٗ عمــٜ ذال

ٔعـد إزتفـع    ،اإل تٗازٙ ٔاجباب عىٍٗٛ ٔ ـا أثـس يف صـرٛ الضـ٦ٚ ٔعـعّا      
الضــرٗس : ا٧ثــس الٕعــع٘ لمٕاجــب الغــىين يف ذالــٛ       الـــردٖث   بــٍطٓ 

( عمٜ الٕاجب الغىين : شواذٓسً اهللز شلـىَ )ا٥ع ساز ذٗث  ٓبت
 معىًٕ الرٙ اضتظّسٌآ . اع س الْٗز ِٔرا غاِد و٤اد ل

 ثي ٌبرث يف ٌه ٛ  اوطٛ :   

 تط ٔق قاىٌْ االضطرار ّارت اطُ بالتساحه :
 

: تباح عإٌُ اإلع ساز بـىرن البرـث ٖتحٓمٜ إز -وا وغٜوَ وـحىٕ        
ذٗث ٖـىوٍٍا ت بٗت الهإٌُ عمٜ )تصاذي ا٧ِـي ٔالــىّي(    -ا ٝ التصاذي 

تــسك إوتثــاه أذــد  إىلـىومف ٔ)تــصاذي ا٧فطــد ٔالفاضــد( عٍــد إعــ ساز الــ
 وَ دتب عمٜ ا٥ع سازـوا ٖ:  ٍٗ بت عمْٗـٔعضٕز عدزتْ عٍّىا ، فذوىني 
الورب لٍحـاٚ ٌفطـْ ٔذفظّـا وـَ الهتـن       إىلفاذا إع س الـىومف  ،الـروي 

عٍدٓ  العسض تاز ا٧وس أٔٔعضسب عدزتْ عَ تسك الورب وع ذفظ الٍفظ 
 ،ٔعدً الوـرب الضدق ي :ٔبني الـىّ -العسض أٔ: ذفظ الٍفظ  بني ا٧ِي

عــَ الـــحىع بــني الـــرطٍٗني ٔالعىمــني   -إلعــ سازٓ  -ٔعــد عضــسب عدزتــْ 
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٥ٔ زٖـب يف تهـٓدً ا٧ِـي عمـٜ الــىّي      ،الضالـرني : الضدق ٔذفظ الـٍفظ 
 ذاه تصامحّىا . 

أان وا ٖطٓد زوهْ ٔااُ الـىتٕفس  إىلِٔورا اذا إع س الـىومف الـحاٟع 
ــني     ــس بـ ــَ تاز ا٥وـ ــٕاُ لوـ ــٛ ذٗـ ــْ    وٗتـ ــسب عدزتـ ــد ٔعضـ ــد ٔا٧فطـ  الفاضـ

اأُ تاز ا٥وس بني أان وٗتٛ مس  ذٙ فمظ  -جتٍابّىا عَ إ -ع سازٓإل -
  حطٛـٌــ ِٔــ٘ -ٔبــني أاــن وٗتــٛ غــٍي   -زّا  تٗــاذساً ا٧اــن إِٔــٕ  ــاِس -
ااُ الثاٌ٘ فاضـدّا وـَ جّـتني : وـَ جّـٛ إٌـْ وٗتـٛ          - تٗازّا رسً أامّا إـٖ

ــَ جّــٛ الٍحاضــٛ    ٛ      ٔا٥ٔه فاضــد ،ٔو   ،وــَ جّــٛ ٔاذــدٚ ِــ٘ إٌــْ وٗتــ
 ٥ٔ زٖــب يف تهـــدً الفاضــد با تٗـــاز إزتوابــْ ٔتسجٗرـــْ ذــاه اإلعـــ ساز    

ٔوهتغــٜ  ،عمــٜ ا٧فطــد ٖٔوــُٕ ا٥عــ ساز زافعــّا ٧ثــس الـــرسوٛ ٔالفطــات  
عإٌُ ا٥ع ساز )الغسٔزاب تهٓدز بهدزِا( عٍد التصاذي ِٕ إ تٗاز الفاضد 

ُ تفع ا٧فطـد بالفاضـد عٍـد تصامحّىـا     ٔعإٌ تُٔ ا٧فطد : ا٧اثس فطاتّا . 
الػاز  ا٥عدع ٔأٓادٓ ذٗـث تـسٝ العهـ٦ٞ عٍـد      عإٌُ عه٦ٟ٘ ضاٟد أوغآ

ـــخفٗف   ـــختازُٔ ا٧ي ال ـــىسض ٔا٧ي ٖ ٘ٓ   أٔال العــ٦د الػــدٖد ٌظــري الوــ
لوــٍّي  ،ٔالعىمٗـٛ الـــحساذٗٛ ٔاله ـع ٌٔـــرِٕا ِٔـ٘ فطــات ٔعـسز ٌٔهــط     

ــدفعُٕ    ــُٕ الػــدٖد الغــآز ٖٔ ــْ ا٧غــد ٔا٧فطــد  ٖترٓىم ــساِي   ،ب ِٔوــرا ت
ٖعىمــُٕ بّــرا الهــإٌُ يف التحــازٚ ٔا٧عىــاه ٔالغــساٟب ٔاافــٛ وـــحا٥ب    

ٔعدأوغاِي الـىػس   عمٜ  سٖهتّي عٍدوا ضوت عٍّي ٔي ٖـست    ،الـرٗاٚ
 ٔافهّي عمْٗ يف تػسٖعاتْ .  عَ  سٖهتّي بن
 تَٖ٘ وٕزـصاذي تسك الٕاجب فـسٙ عإٌُ اإلع ساز عٍد تـِٔورا ٖـح

ِىا يف وـرن ٔاذد ٔٔاجـب فـازت اىـا لـٕ تاز      -وتعاتلني  أٔوداجرني  -
فـداز   ،ا٧وس بني الض٦ٚ يف وواُ ٌاشه ضـهفْ ٔبـني الضـ٦ٚ يف ووـاُ عـٗت      

  أٔا٧وس بني تسك الهٗاً يف الض٦ٚ بـىواُ ٔا ٘ٞ الطهف ٔبٗـَ تسك السإ  
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تسك إوتثاه أذد  إىلفاع س الـىومف  ،الطحٕت ا٥ تٗازٙ بالـىواُ الغٗت 
 تصامحــا عٍــدٓ يف وهــاً    أٙ -وتعــاتلني  أٔوداجرــني  -ٔاجــبني عــىٍٗني  

اإلوتثاه : فاُ ااُ الثاٌ٘ فاضدّا اـفطات ا٥ٔه لتخمف جـصٞ ٔاجـب يف اـن    
ٖوُٕ تسك أذدِىا أفطد وَ ا٥ ـس   أٔ ،ٔاذد وٍّىا تـخري الـىومف بٍّٗىا 

 إزتواب ا٧فطد . تسك الفاضد تـرفظّا وَ  أٔفٗدجس إتٗاُ ا٧ِي 

تـسك أذـد    إىلِٔرا امْ وهتغٜ عإٌُ التصاذي الٍاغـ١ وـَ اإلعـ ساز    
ٔعـد جـسب    ،ٔاجبني ذاه زجرـاُ أذـدِىا عمـٜ ا٩ ـس ٔذـاه تعات ىـا       

 عمـٜ الدجـٗس    -تبعّا لمفهّـاٞ ا٧شاٗـاٞ    -لعه٦ٞ ٔالـىتػٓسعٛ ا٧تهٗاٞ ضـٗـسٚ ا
ٔعمـٜ   -الفاضد ٔا٧فطد  ٔأبني الـىتصامحني الـىداجرني : ا٧ِي ٔالـىّي 

التخٗري بني الـىتصامحني الــىتعاتلني عٍـد عضـٕز الهـدزٚ عـَ إوتثا ىـا وعـّا         
 َـٗوَ تُٔ فسق ب ، بْ س ـالػفٛ ـىا ٔوـخالـدِـواب أذـإزت إىلسازٓ ـ ـٔإع

 الٕاجباب اإلضته٦لٗٛ ٔبني الٕاجباب الغىٍٗٛ التبعٗٛ . 

 -بــىهتغٜ تلٗـن ا٥عـ ساز    -ثي إُ اإلع ساز عٍٕاُ ثإٌٙ ٍٖتخ عٍـْ  
 ذوي ٔاعع٘ ثإٌٙ وـختط بـىٕازت اإلع ساز . 
العٍأَٖ الثإٌٖٛ الف  إىلٔبّرٓ الـىٍاضبٛ ٖـرطَ بٍا اإلغازٚ اإلمجالٗٛ 

ــٛ    ــٛ الثإٌٖ فٍبرثّــا يف ٌه ــٛ  ،تضــري وٕعــٕعاب ل٨ذوــاً الػــسعٗٛ الٕاععٗ
 إٌٖٛ .  اوطٛ ومرهٛ بـىباذث ا٥ع ساز الرٙ ِٕ أذد العٍأَٖ الث

 

 : الجاىْٓة العيآًّ
العٍٕاُ الثإٌٙ ِٕ أُ ٖترهت ظس  إضتثٍاٟ٘ ٔذالٛ  اصـٛ غـري عاتٖـٛ                                          

ا٧صــن  -فتطــتدع٘ ذوىــّا غــسعّٗا ثإٌٖــّا وغــاٖسّا لمروــي الػــسع٘ ا٧ٔلــ٘  
 إٌٙ عـَ  ٔيف الغالب ٖوـُٕ تغٗٓـس الــروي الثـ     -الثابت يف الـرا٥ب العاتٖٛ 

الـروي ا٧ٔل٘ بفعن تغٗٓس الـىٕعٕ  بعٍٕاُ ثإٌٙ وغاٖس لـىٕعٕ  الــروي  
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 فٗوـُٕ تغٗٓـس الــروي يف الــرالٛ ال ازٟـٛ ٔبـالعٍٕاُ الثـإٌٙ بفعـن          ،ا٧ٔل٘ 
ال ّازٚ ٔالـرمٗٛ عـَ   إىلتغٗٓس الـىٕعٕ  ٌظري تغٗٓس ذوي الٍحاضٛ ٔالـرسوٛ 

ٍدوا ٖضري لـرىْ ٔجطـىْ ذهٗهـٛ   وٗتٛ الومب الدفٗـَ يف أزض الـىىمرٛ ٔع
 وغاٖسٚ لـرهٗهتْ ا٧ٔىل ا٧صمٗٛ .

ٖٔثبت الـروي الثإٌٙ عمٜ وٕعٕعْ بـرطب وـا ٖهتغـْٗ ذاك العٍـٕاُ    
 اإلضتثٍاٟ٘ ال از٢ ٔالرٙ ٖعٓبس عٍْ بالعٍٕاُ الثإٌٙ .

 ٔالعٍأَٖ الثإٌٖٛ إٌٔا  وتعدتٚ ٌعسض  ا أٔ ٧ِٓىّا تباعّا : 

وــَ  ،عــ ساز ِــٕ اإل :ٔأٔضــعّا وضــاتَٖتإٌٖــٛ عظــي العٍــأَٖ الثوـَ أ 
 عمٜ عطىني :  -ىا ِٕ عٍٕاُ ثإٌٙـب -ع سازٔاإل ،فْٗ ُ تٍرضستُٔ أ

فسات ـىتعمهٛ بـأ الـ  أٙىمح٠ٛ الفستٖـٛ  ـٔه : عطـي الغـسٔزاب الـ   ٧الهطي ا
ِا ٔعـدز عـسٔزتّا بمرـاظ    تصٖـد عـَ ذـدٓ    ز بهدزِا ٥ٔىومفني  ِٔ٘ تهٓدـال

ـــىواُ ٔاإلالصوــاُ ٔالــ عــ ساز اإ ،خضٕصٗاب ـغ س ٔضــاٟس الــىـٌطــاُ ال
ــ ــْ حاٟع ٔإـال ـــذــاه الــ  أٔىٗتٛ ـاــن الــ أ إىللتحاٟ ــٛ ـىخىضٛ ٔال ىحاعٛ العاو

 وواُ وعني . أٔٛ يف شواُ وعني الـراصم

 أ٥ٔٔ تتردت بصواُ  فدّٚىمح٠ٛ تدًٔ ـالثاٌ٘: ٌٕ  و٤عت وَ الغسٔزٚ ال
زٖٛ يف عـ سا ـرضن يف ذـا٥ب إ بـن تـ   ،  ضٕصٗٛ تهتغـّٗا تاٟىـاّ   أٔوواُ 
ــٕت ُٕ  ٔع ــا ــا ٔوو ــا  و ــٕل٘   ،و ــتس بعــض الػــٕاز    الػــسع٘ ااعــ ساز ال لف

ىضمرٛ عىٕوٗـٛ تهتغــّٗا ذالـٛ الت ــٕز العىساٌـ٘ ٔتٗطــري وـسٔز العسبــاب     ـلـ 
ــ   يف بـــده عهـــازاتّي صـــرابّا ـىم  العهـــازاب ٔتعـــٕٖض أرِٕا بعـــد تــــٌٔ

ــٛ   ــي البهع ــض      ٔاإ ،تمو ــٜ بع ــاب عم ــض الغساو ــسض بع ــٕل٘ لف عــ ساز ال
 ،صــ٦ا الٍــاع افّٗــ وـــَ الهـٕاٌني الــف رِٕا ـىسٔز ٌٔـــ الــخالف٘ عــٕاٌنيـوـ 

 . البػسٙ تٖبّا ٔوٍعّا لفطات ا٥جتىا  تأٖفسعّا 
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ٔلــٗظ ِــرا وــَ  ، الـــىٕعٕ ٔيف الهطــي ا٥ٔه ٥بــد وــَ تعــٗني ذــدٔت 
ذوـاً ٔوـا ٖتعمـت    ععّا عمٜ عّدتْ اطاٟس وٕعـٕعاب ا٧ ٔظٗفٛ الفهْٗ ٥ٔ ٔا

  .ىومف ٌفطْ ـفاٌّا وٍٕ ٛ بال ،بّا 
الفهْٗ بٗاُ ذوي الغسٔزٚ بٍرٕ ام٘ ٍٖ بت عمـٜ وٕعـٕ    ٔظٗفٛ  اٌـىأ

 الـىٕعٕ صاز  عٍد وومٕف ازجّا ٔجٕتٓ  هتـتـرفاذا  ،وفسٔض الٕجٕت 
 فعمّٗا ٖدتب عمْٗ ذوىْ عّسّٖا . 

 الـىسجع تضدٙ الفهْٗ-ذٗاٌّاأ -الٍٕعٗٛ العىٕوٗٛ الـىضمرٛٔعد تهتغ٘ 
لت بٗت ذوي  - الـىػّٕزخ٦  ـطبٗٛ عمٜ الرـال أٔالعاوٛ  - رطب ٥ٖٔتْـب

 ،َ وهـٍٓ غـسع٘  ٌـْ ٔلـ٘   ىا أـبـ  ٔجـٕبٕ  أٔوـا   ٕ عسٔزٙ ثإٌٙ فٗفف بترسٖي
بترـسٖي إضـتعىاه   )عـدٓ(  الػـرياشٙ  ذطـَ  وــرىد  ىريشا ـٌظري فتٗا الطـٗد الـ  

ذـرزّا وـَ عـعف     ،ىطمىني  ـا  ـضـ٦ً ٔالـ  تعـت وضـمرٛ اإل   التٍباك ذـني 
ٕ ال ٕ  ـىطمىني ٔإعتضاتِي ٔوـَ ته ىوٍّٗي وـَ ثـسٔاب   ـاٛ الوـافسَٖ ٔتـ  ٖـٛ غـ
ــ   ٌــْ جعــن إ ذتــٜ أ ،ىطمىني ٔبمــداٌّي ـالــ  ـرازبٛضــتعىاه التٍبــاك ٌظــري و
ّٛ جعمـّا   ،حـن(  واً العضـس ٔالصوـاُ )ع  إ  وـس وـَ الــىومفني   لتٍفٗـر ا٧  ٔضـٗم
وــس بال٥ٕٖــٛ ٔت بٗــت لوــ ٝ فهّٗــٛ عمــٜ عغــٗٛ صــغسٖٔٛ   ِٔــٕ أ ،ىٕالني ـالــ

ضـ٦وٗٛ ٌٕعٗـٛ يف   ىضمرٛ إـٔاجـدٚ لـ  ِٔـ٘   ،ٔجدِا الفهْٗ وضداعّا لمو ٝ 
 فدٚ وعٍٗٛ ٔلظسٔ   اصٛ . 

٥ٔ تبهٜ  ٦ّٖٕ  ،تٛ عازعٛ تٍتف٘ بعد ذني ذواوّا و٤ٓعٔالغسٔزاب ٔأ
 ػسٖعاب ا٥ٔلٗٛـعين التأ -صمٗٛ اىا ِٕ ذاه ا٥ذواً الػسعٗٛ ا٧ تاٟىّا أٔ
 ُ . شواس الظسٔ  ٔا٧ىتغريٚ ع  تغٗٓـىطتهسٚ غري الـخالدٚ الـال 

 ٌظري :  -ىختمفٛ ـىضاتٖهْ الـغري ا٥ع ساز ب -ىٛ عٍأَٖ ثإٌٖٛ ـٔث
ــ -1 ٚ ـىسأرسد ٔالعطــس الػــدٖد اــأُ ٥ ٖتغــسز الػــٗخ العحــٕش ٔالــ   ـال

ػهٛ ـعمّٗىـا وـ   جـاُ ٖٔػـتٓ  لوٍّىـا ٖترسٓ  ،زوغـاُ  غـّس  راون وَ صًٕ ـال
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ــ العه٦ٞ عاتٚ فٍٗتف٘ ٔجـٕب الضـًٕ ٥ٔ ٖ   مّاعظٗىٛ ٥ ٖترٓى از اإلف ـ رسً ـ
 عمّٗىا ذ٠ٍٗر .

ْ   أٔب٠ـسّا   الــىومف فس ـذـ ٌظـري   ،ساز بـالغري  اإلع -2  أٔ بالٕعـٛ يف بطـتاٌ
فاُ الـرفس يف ذاتْ وباا لوٍْ  ز جازٓ وَ ذفسٓتغٓس إىلتاٞٓ تازٓ وع عمىْ بأ

فٗمصوــْ تغــٗري ووــاُ  ،بــالعٍٕاُ الثــإٌٙ الـــىرإز اىل الـــرسوٛ ٔاععــّا ٖتبــده
زض ٌٔظــري ت ــٕه الػــسٖ  يف ا٧بــْ،  الـــرفس اىل وٕعــع ٥ ٖتغــسز جــازٓ

ـــالــ ــل أٔىساعاٚ وضــمرتْ ـىػداٛ ل ٝ ٓتـخمتْ الهاٟىــٛ يف ا٧زض إذا أطــه٘ ٌ
ْ التفٓس إىلت ٕلْ  فٗىٍـع الفهٗـْ الـٕل٘ ت ٕلـْ      ، د عمٜ عٗاه غسٖوْ ٔعسعـ

 رضٍّٗا لمىطمي وَ ِت  عسعْ . ـت
زٓ وــَ تٍــأه ْ بتغــٓسظٍٓــ أٔىسٖض ـتغــسز الــٍفظ البػــسٖٛ اعمــي الــ -3
 -ز العظــٗي التغــٓس أٔا ــ٦ك  إىلتاٞٓ فــاذا  ــا  أ ،غــساب وبــاا أٔ عــاً 

ــٕاُ التغــسٓ  ــأه بعٍ ــا ذــسً التٍ ــإٌٙ وغــاٖس  ز ِٔــٕ عٍــٕاُ ث ٌٕٙ ذٔ ذوــي ث
 .  : إباذٛ أان ال عاً الـىعني أٔ غسب العضري الـىعنئل٘لمروي ا٧

 ،اٟٗنسـسٖي الطمع الٕازتٚ وَ إضـاك ٔتـرـٍبـالتسٖي ـرـتاٗٛ ـدوـهـىـال -4
ـىطمىني ٌّٔـب  الـ عتضـات  إىعتدَٖ ٔعـعف  ـذرزّا وَ وصٖد عٕٚ الوافسَٖ ال

فـاُ   ،ىطمىني ـىعتدَٖ عمٜ الـ ـٖٔخ وٍتٕجاب الضّاٍٖٛ التسوَ  ٔأ رياتّي 
ــرا الترــسٖي   ــٛ الــ  ٔذاك ِ ــٛ لتهٕٖ ــع   ـىطمىني ٔإوهدو ــافسَٖ ٔوٍ عــعا  الو

ذفـس الب٠ـس    حابـٖـ ٌٔظري إ ،ىطمىني ـضم ٍتّي الطٗاضٗٛ ٔا٥عتضاتٖٛ عمٜ ال
روًٕ ـترضٗن واٞ ال ّٕز ٔالػسب ٔال بخ، فاُ ذفس الب٠س براتْ ووهدوٛ ل

وــروٕوّا بـالٕجٕب    صـاز وهدوـٛ لٕاجـب غـسع٘ صـاز     با٥باذٛ لوٍْ لــىا  
    . ثإٌٙالعازض العٍٕاُ الب

ٔالفاضد  فطدا٧ٔتصاذي ،ِيـىّي ٔتسجٗس فعن ا٧ِي ٔالتصاذي ا٧ -5
 . ٔأوثمتْ اثريٚ يف الفهْ ،فطدوَ ازتواب ا٧زتواب الفاضد ذرزّا ٔتسجٗس إ



 (97) ................................................... ذٕه العٍأَٖ الثإٌٖٛث حب  

 

ىباا ٔاجبّا ٔتهمب ـىطترب ٔالـالٍرز ٔالعّد ٔالٗىني فاٌّا تهمب ال -6
 ىباا ذساوّا . ـىوسٔٓ ٔالـال

خالٗٛ وـَ اإللـصاً الػـسع٘    ـىباذاب الـ ـالفسا  التػسٖع٘ يف تاٟسٚ الـ  -7
ٌاٟبـــْ  أٔ( ىعضًٕ )ـالـــ -ىطمىني ـوـــس الـــٖـــتىوَ ٔلـــ٘ أفإٌـــْ  ،الثابـــت

 ن ٔالتػــــسٖع لـــــىم٘ٞ وــــَ التــــدٓ  -ىبطٕ ٛ ٖــــدٓ ـىحتّد العــــده الـــــالــــ
الظــسٔ  الـىضالـــس  ال ازٟــٛ ٔالػــسع٘ عٍــدوا تطــتدع٘   (وٍ هــٛ الفــسا )

 أٔرسٖي ـت اٟسٚ الثٕابت الفهّٗٛ اإللصاوٗٛ :ت  ازد تاإلضتثٍاٟٗٛ لتػسٖع و٤ٓع
 . - غري فازغٛ ذتٜ تـى٨فإٌّا وٍ هٛ وم٠ٗٛ بالتػسٖع  -ٔجٕب 

 يف ا٧ِمٗٛىسـرـ ـًٕ الــرـان لأ (ٕه اهلل )ــسٖي زضـرـري تـظـك ٌٔذا
ً   ،فإٌْ لٗظ ذوىّا يف وٍ هٛ الثٕابت  (1) ـٗـغصٔٚ    لثبٕب ذٓن أامـّا ٔعـد

ــ ِٔــرا ، (ِــن بٗــت الٍبــٕٚ ) ذسوتــْ يف أذاتٖــث أ روي ا٧صــن ـِــٕ ال
 لعٍٕاُى٤عت ٔبـا ـروي ال ـاز٢ الـ  ـٔذاك ِـٕ الـ   ، رطب العٍٕاُ ا٧ٔل٘ـٔب

( ( ٔا٧ٟىٛ )ٔضٗأت٘ تفضـٗن أوثمتْ وَ أذاتٖث السضٕه ) ،الثإٌٙ 
 يف بـرـثٍا عَ أضباب ٔوٍاغ١ إ ت٦  ا٧ باز ٔتعازعّا .

 إـُٗعـ ـَأٔ  ٖٔـىوٍٍا اإلضتد٥ه عمٜ وا ذاسٌــا بعىــًٕ ٔإ ــ٦ق  آٖـــٛ : ش 
َْ ٍُِو  ََٔأٔ ُٗعٕا  الٖم ِٔٔل٘ ا٧َِؤس ٔو َُٔأ  وم١فإُ ص٦ذٗٛ  ، 59ز الٍطاٞ : ِيالٖسُضَٕه 

)وٍ هــٛ الفــسا ( التػــسٖع٘ ِــ٘ وــَ صــ٦ذٗٛ أٔلــ٘ ا٧وــس الــرَٖ جعــن اهلل 
ـــس       ـــرا٥ب اإلضــتثٍاٟٗٛ ٔالـىضال ـــى٤ٓعت يف ال ـــّي ذــت التػــسٖع ال ــاىل ل تع

 ال ازٟٛ فتحب  اعتّي بأوس ا٩ٖٛ الـىبازاٛ .
 

ــْ إزتوــاشّا : أ     ـــىتطاي عمٗ ــن ال ــّا ب ــاب ٔوــَ الٕاعــراب فهّٗ ُ الٕاجب
 ٔالٗىني ٔالعّدعاتّا بالعٍأَٖ الثإٌٖٛاالٍرزالػسعٗٛ الـىحعٕلٛ عمٜ وٕعٕ
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٥ تـصاذي   -عىَ العهـد ٔالغـسز ٔالــرسد ٔاإلعـ ساز ٌٔــرِٕا      ٔالػسح 
الٕاجباب الػسعٗٛ الـىحعٕلٛ عمٜ وٕعـٕعاتّا بالعٍـأَٖ ا٧ٔلٗـٛ االضـ٦ٚ     

ضــ٦وٗٛ وـَ ذــساً  ٔالضـًٕ ٔالــرخ ٌٔـــرِٕا وــىا ِــ٘ ثٕابـت الػـسٖعٛ اإل     
ــدّا   ــده    إىلٔٔاجــب ثابــت أب ــتغري ٥ٔ ٖتب ــًٕ الهٗاوــٛ ٥ ٖ ــأَٖ   ،ٖ بٍٗىــا العٍ

الثإٌٖٛ ٔازتٚ  ازد إ از الثٕابت الفهّٗٛ ٔا٧ذواً الػسعٗٛ اإللصاوٗٛ غري 
 ٔالتفضٗن يف بـرٕث الفهْ الػسٖف .  ،الهابمٛ لمتغري 

الثإٌٖـٛ اـدلٗن ٌــف٘     اىا أُ ا٧تلٛ الػسعٗٛ الـىتوٓفمٛ ٧ذواً العٍأَٖ
٥ تعـازض   -الـرسد ٔتلٗن ٌف٘ الغسز ٔتلٗن ذٓن وا إع س الْٗ الــىومف  

ٔذلـ    ،ا٥تلٛ الػسعٗٛ الـىتوفمٛ ٥ذوـاً الــىٕعٕعاب بعٍأٍّٖـا ا٧ٔلٗـٛ     
لــ٘ عــَ الـــىٕعٕ  ٔالعٍــٕاُ الثــإٌٙ، إل ــت٦  الـــىٕعٕ  ٔالعٍــٕاُ ا٧ٔ

ــن الــ  ــإٌٙ الــ ـفٗتهــدً تلٗ ــٕاعع٘ الث ــْ  ىـروي ال دتب عمــٜ وٕعــٕعْ بعٍٕاٌ
 جصوــّا ، لوــَ ٔجــْ تهدوــْ روي الــٕاعع٘ ا٧ٔلــ٘ ـعمــٜ تلٗــن الــ -ٙ ٕالثــاٌ
 رتى٦ب ث٦ثٛ : ـِٕ تاٟس بني و -رطب تتبع امىاب ا٧عاظي )عدِي(ـب -

ــاه ا ــٛ تلٗـــن الـــ ٧ٔه :ا٥ذتىـ روي الـــٕاعع٘ الثابـــت ـإذتىـــاه ذوٕوـ
ىٕعٕعْ ـت لـ روي الٕاعع٘ الثابـ ـعمٜ تلٗن ال -الثإٌٙ  ىٕعٕعْ بعٍٕاٌْـل

بعٍٕاٌْ ا٧ٔل٘ ذٗث ٖتبده احلوي بفعن احلالٛ ال ازٟٛ ٔالعٍٕاُ الثإٌٙ وَ 
ا٥باذٛ اىل الٕجٕب أ اىل احلسوـٛ أ ٖتبـده الٕاجـب أ احلـساً اىل جـاٟص      

معٍــأَٖ ل٧جــن ٌظــس أتلــٛ ا٧ذوــاً الثابتــٛ  ٔذلــ  الــدك أ جــاٟص الفعــن، 
ـىٕعٕعاتّا ٛ ا٧ذواً الثابتٛ لـ ٥ ذسد( اىل أتل)ٔ أ (ثإٌٖٛ وثن )٥ عسزال
 عمّٗا .ٔضٗ ستّا عٍأٍّٖا ا٥ٔلٗٛ ٔغمبتّا ب

خضٗط أتلـٛ ا٧ذوـاً الثابتـٛ    ـد : تـ ٗ: إذتىاه التخضٗط ٔالتهٗ الثاٌ٘
ــ ــٛ    ـلــ ــاً الثابتــ ــٛ ا٧ذوــ ــدِا ٧تلــ ــٛ أ تهٗٗــ ــا الثإٌٖــ ىٕعٕعاتّا بعٍأٍّٖــ
 ٗنـدلضط بـخـتـٕب الضًٕ ٖـٗن ٔجـٗٛ ، فدلـٍّا ا٧ٔلـّا بعٍأٖـىٕعٕعاتـل
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 . ا ي ٖوَ الضًٕ عسزّٖا أ ذسجّٗاىا اذـش٥ عسززأ)٥ ذسد( أ ٖتهٗد ب

ــث : إذ ــٛ ل  الثال ــأَٖ اتىــاه إعتغــاٟٗٛ ا٧ذوــاً الثابت ــٛ  معٍ ــٛ ٔفعمٗ ٧ٔلٗ
معٍــأَٖ الثإٌٖــٛ ، فــٗروي الػــاز  عمــٜ الضــٗاً ٔاحلــخ   ا٧ذوــاً الثابتــٛ ل
 -ع٘ ا٧ٔلـ٘  روي الـٕاع ـالـ  -ىٍع عَ الٕجـٕب  ـىوَ أُ ٖـبالٕجٕب لوَ ٖ

فٍٗتف٘ احلوي  ،واٌع فعم٘ االغسز أ احلسد أ حنِٕىا وَ العٍأَٖ الثإٌٖٛ
ذوي ثـإٌٙ بـدٖن عـَ احلوـي ا٧ٔلـ٘، ِٔـرا وـا         -فع٦ّ  - ا٧ٔل٘ أ ٖثبت

   .   (1)رٕث عاعدٚ )ٌف٘ الغسز(ـىرهت اخلساضاٌ٘ )عدٓ( يف بـٖظّس وَ ال

ــا٥ب : اذتىـــ     ــرٓ ا٥ذتىـ ــَ ِـ ــرَِ وـ ــسب اىل الـ ــٖٔهـ روٕوٛ ، ـاه الـ
ْٕـروٕوٛ ٌـٔال ٔعد ٖـأت٘ يف   ،فٗتهازب ا٥ذتىا٥ُ ،راٞ التخضٗطـوَ أٌ ر

  بعض البرٕث ال٦ذهٛ تفضٗن بٗاُ اُ غاٞ اهلل تعاىل . 

ٔثـــىٛ بـــرٕث ذٕ ــا   ،ِــرا بٗــاُ وـــختضس لمعٍــأَٖ الثإٌٖــٛ الغالبٗــٛ  
ٕٛ . لـى ،ٔإٌـىا الغسض ٍِا اإلٖـىاٞ ٔإلفاب الٍظس ،تعسض يف وـرا ا  ٍاضب

ّٛ التعـــازض ت الٍـــافع ٔبعـــد بٗـــاُ ذهٗهـــٛضـــت ساثـــي بعـــد ِـــرا اإل  لغـــ
 ٌٔبرث :  ٌعٕت -ذهٗهٛ التصاذي ٔوٍػأ ذضٕلْ بٗاُ ٔ ٔاص ٦ذّا
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 (دلة تعارض األ)عً  (حكاوتساحه األ)إمتٔاز 

 

 زبعٛ : أىتاش باب التصاذي عَ باب التعازض وَ ٌٕاإ ـٖ

ٌـْ  ِٔـ٘ أ  -اإلوتٗاش َ ٌٕاذ٘ ضاع ٔالعىدٚ والٍاذٗٛ ا٧ٔىل : ِٔ٘ ا٧
ىحعٕلني يف وهـاً فعمٗتّىـا   ـني الالـروىرضن التٍايف بني ـيف باب التصاذي ٖ

بـني   الــحىع عَ  الـىومففتهضس عدزٚ  ،وٕعٕ  ان وٍّىا  تـرهتٔعهٗب 
 اعتّىـا وعـّا وـَ    ّني الٗـْ فعـ٦ّ ٖٔعحـص عـَ إوتثا ىـا ٔإ     ىتٕٓجـني الالـروى
ز ـىهٓدني عمٜ وٕعـٕعّىا الـ  الـروىا٦  ىٛ واٌع عَ جعنـُ ٖوُٕ ثتُٔ أ

ــاذ ٔجــٕتٓ إجــٕب إ  ــت ٔٔجــٕب إ ٌه ــت ِــرا الغسٖ ــاذ ذاك الغسٖ ٌٔظــري  ،ٌه
ىطحد وـَ  ـٗت ٔعتّا وع ٔجـٕب ت ّـري الـ   ىتٓغـٖاب التاٞ ص٦ٚ ا٩ٔجٕب أ

ا عمٗــْ وتثا ىــٍحاضــٛ عٍــدوا زآِــا فٗــْ ٔعــد ت مــْ ٧تاٞ الضــ٦ٚ فــاوتٍع إ  ال
لتـــصاذي ٖتغـــس ا تضـــاظ بـــاب أوٍـــْ  ،لهضـــٕز عدزتـــْ عـــَ اوتثا ىـــا

ىَ اــاُ عــاجصّا عــَ ـبــ الـــىتصامحني نيروىالـــالهدزٚ عــَ اوتثــاه ٔعضــٕز
 ىومفني .ـاوتثا ىا تُٔ مجٗع ال

ٖـ  بٍٗىا ني وستب ـّا  الــروى رضن التعاٌـد ٔالتٍـايف بـني    ـيف باب التعازض 
جعـن امّٗىـا عمـٜ عىـًٕ      ٖــىتٍع ٌػـاّٟىا ٔاععـّا ذٗـث    ىسذمٛ جعمـّىا ٔإ ـب

ــ   ىومفني :ـالــ ٔاوــا بــالعسض ٔوــَ ٌاذٗــٛ العمــي      ،رهٗهٛ ـاوــا بالــراب ٔال
 ني ٔاععّا . الـروىا٥مجال٘ بعدً جعن اذد 

 .ىحعٕلني ـني الالـروىختضسٚ : ٖتهًٕ التصاذي بتٍايف ـٔبعبازٚ و
عـي وـَ   ني وَ ذٗث وـدلٕلّٗىا أ الـروىٖٔتهًٕ التعازض بتٍايف تلٗم٘  
تٍايف بعض ودلٕلّٗىا بٍرـٕ العىـًٕ   ٔوَ بٍرٕ التباَٖ التاً  الـىدلٕلنيتٍايف 

 ِرا ا٥وتٗاش ِٕ :  ٔضٓس ،حىعّىا ـوَ ٔجْ ذٗث ٖتٍافٗاُ يف و
 تاٟسٚ ٗتـٗـٖطتمصً تغ صاذي ٥تـَ يف باب الىتٍافٗٗـني الالـروىاُ ثبٕب 
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 َـالـىتصامحٗني الـروىلعدً تٍايف  ،ص٦ّ ّا أـىٓط٥ٔ ٖبّا ٥ٔ ٖستبط  الـحعن
ت ٔعتّــا ٖــاب الغــٗٓا٩ٔجــٕب صــ٦ٚ  -وٍّىــا  بــن اــن ،حعن ـيف وهــاً الــ 

حعٕه عمٜ وٕعٕعْ بٍرـٕ  ـذوي و -ىطحد ـشالٛ الٍحاضٛ عَ الٔٔجٕب إ
 . بٍّٗىا وٍافاٚ  أٙرهٗهٗٛ وَ تُٔ و٦ذظٛ ـالهغٗٛ ال

عـَ   الــىومف وتثـاه ذـني تهضـس عـدزٚ     وسذمـٛ اإل  ـىٓظىٍافاٚ تـال اٌـىأ
ٌتفـاٞ  ني إلالـروىتف٘ عٍْ اذد فٍٗ ،وتثا ىا ني يف وهاً إالـروىبني  الـحىع

زتفـا   ذـدِىا ٖهتغـ٘ إ  وتثـاه أ ُ إبمراظ أ -وتثالْ : الهدزٚ عمٜ إوٕعٕعْ 
 . ىهدٔز عمْٗ ـالفعن ال ا٩ س فٍٗتف٘ وٕعٕعْ : الـرويوتثاه عدزتْ عمٜ إ

 ا٥وتثاهني يف وسذمٛ الـروى: ٖتهًٕ باب التصاذي بني ختضسٚـٔبعبازٚ و
 س وـَ تُٔ ثبـٕب   زفع وٕعٕ  ا٩ ىتصامحنيالـني الـروىباعتغاٞ ان وَ 

وتٍــا  بــن التٍــايف بمرــاظ إ ،ٌفطــّىا ني يف أالـــروىٔتعاٌــد بــني جعــن  تٍــإ 
ٔوٍــْ  ،العــاجص  الـــىومفٔاذــد وــَ ذاك وتثا ىــا يف عــسضٕ بــني إ الـــحىع
عمٜ ِرا  الـىتصامحنيني الـروىجعن  ٖـىتٍعحعن ذٗث ـعاي ال إىلٖطسٙ 

 خاظ . ـ  الىخضٕظ يف الظسـال الـىومف
 الـــرويتاٟــسٚ جعــن  ىٓظـني يف بــاب التعــازض ٖــالـــروىبٍٗىــا ثبــٕب 
ــسّا  وباغــسٚ ٖٔغــٓٗ  ــْ عّ ــاذا ٔزت )أ ،ت تاٟست ــاي( ٔٔزت ف ــسً الع توــسً  )٥ ا
وتٍــع ثبــٕب إ -ِــٕ عــاي فاضــت  -الٕصــفاُ يف غــخط جتىــع الفاضــت( ٔإ

فـع  ـحعن بسفتغـٗت تاٟـسٚ الـ    ، ذدِىاني لْ ٥ٔبد وَ زفع الٗد عَ أالـروى
 .  الـرويذد الدلٗمني الواغف عَ الٗد عَ أ

وتٍـا   ني ٔإالــروى اُ الفسق ا٥ضاض٘ ِٕ اـُٕ التٍـايف بـني     الـراصنٔ
ــاه ٔاإل  جتىاعّىــإ ــصاذي يف وهــاً اإلوتث ــد الت ــاً ا ذاصــ٦ّ عٍ  اعــٛ تُٔ وه
ٖـ     ،ٌػاٞ ـحعن ٔاإلال رضن التوـاذب ٔالتٍـايف بـني    ـبٍٗىـا يف بـاب التعـازض 

 ٌػاٞ ٔالتػسٖع . حعن ٔاإلـاجتىاعّىا يف وهاً ال ٖـىتٍعني ذٗث الـروى
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 وطـسا  أُ ٥ َ ٗي بني التصاذي ٔالتعازض ٖتبٗٓـظــتٗاش العـؤوَ ِرا اإل
ــازض  ـصــن ٖهتغــ٘ الــ  ُ ا٧لمبرــث يف أ ــٜ التع ــ أٔرىن عم ــٜ ال ـرىن عم

ذـساش التٍــايف بـني ذوىـني وـع الػــ  يف إٌـْ وـَ وضــاتٖت       التـصاذي عٍـد إ  
ــازض  ــصاذي  أٔالتع ــن ،الت ـــىصبٕزٖوــُٕ البرــث   ب غــبْٗ البرــث يف أُ   ال

ــٕ ال   ا٧ ــن ِـ ــٗاٞ ِـ ــن يف ا٥غـ ــازٚ أصـ ُ ّـ ــ٦ ــٕ ب ـ ــٕل٘ ق  ً ِـ ــع الفغـ  بٗـ
بـاب٘ التـصاذي ٔالتعـازض أٔجـب شٖـاتٚ       ـس بـني   بن لٕ عثسٌا عمٜ إوتٗـاش آ  

ضـخافٛ البرـث عـَ    : ا  البعد ٔالفسعٛ ٔاإلوتٗاش بني البابني ٖٔتحمٜ بٍرٕ أ
  التعازض . أٔصالٛ التصاذي أ

ٗـ تعازض يف أـَ الـصاذي ٔبٗـتـص بني الـٗىـٗٛ : الـٗٛ الثاٌـالٍاذ َ ـُ التٍايف ب
ـــروى ـــىتصامحنيني ال ــع إ ال ــّا ٔبالضــدفٛ  ٖه ــٗظ  ،تفاع ــٔل ــع وٓ  ستّا يف مجٗ

وتثا ىا بن وَ إتفت لْ عضٕز الهدزٚ عَ إ ،ـىومفني ىٕازت ٔعمٜ اافٛ الـال
ٖـ   ، ىحعٕلنيـني الالـروىٖثبت يف ذهْ التصاذي بني  خا ب فعـ٦ّ ٔيف  ـاىـَ 

ــصاوَ  ٌهــاذ غــسٖهني ٥ ٖهــٕٝ عمــٜ إ بٕجــٕب إ ٔعــت ٔاذــد ٌهاذِىــا وعــّا لت
ــا يف ضــاعٛ ٔاذــدٚ      ــن تعاصــس وٕعــٕعّىا : غسعّى ــدٚ  أٔالٕجــٕبني بفع ف

ٌهـاذ ذاك  ز عمٗـْ إ لٕ صس  عدزتْ يف إٌهـاذ ِـرا الغسٖـت تعـرٓ     بـرٗثوتهازبٛ 
: فٗوـُٕ   الــىومف خط غ ٖـختمف أٔشواُ غسعّىا  ٖـختمفٔعد  ،الغسٖت 
ٔعبٗــد ،رن فــازت ـٌهاذِىــا وعــّا يف شوــاُ ٔاذــد ٔوــوــث٦ّ عــاتزّا عمــٜ إ شٖــد

 . عاجص عَ إٌهاذِىا وعّا يف شواُ ٔاذد ٔوواُ فازت 

 ستّا با٥عافٛني يف باب التعازض ٖهع تاٟىّا ٔوٓ الـروىبٍٗىا التٍايف بني 
لتٍايف ارل  ٖٕجب فاُ إ سات ا ،ىومفني ٔيف مجٗع ا٥ذٕاه ـمجٗع ال إىل 
ــن  إ ــا  جع ـــروىوتٍ ــٜ ااِــن الــ   ال ــا غــسعّا عم ــّا ـني ٔثبٕتّى ىومفني ٔوٕجب

بالـــدلٗن ا٥ٔه  ٝى٤ٓتـني الـــالــــروىذـــد ٖوـــُٕ أ أٙ -لتعـــازض تلٗمـــّىا 
 ٝ بالدلٗن الثاٌ٘ .ى٤ٓتـ س الوعازعّا لمروي ا٩
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 ٔباإلعافٛ تعاٌد ٔتٔاوْ يف مجٗع ا٥ذٕاهـتٍايف ٔالـإ سات الٔبا تضاز:
ىختمفني يف ـىاٟص لباب التعـازض بـني الـدلٗمني الـ    ـىومفني ِٕ الـمجٗع ال إىل
ــاعض ى٤ٓتـالـــ ــٕ التٍـ ــا وـــ  أٔٝ بٍرـ ــات ِٔىـ ــع ا٧التغـ ــٕاه ـراه يف مجٗـ ذـ

ذالــٛ  أٔىومف وعــني ـ تضــاظ بــاب التعــازض بــٔا٥غــخاظ وــَ تُٔ إ
 خضٕصٛ . ـو

ٖـ ني إالـروىىتاش التصاذي بوُٕ التٍايف بني ـبٍٗىا ٖ ّٛرضن صـ ـتفاعّٗا ٔ  دف
ىومفني ٔيف ـمجٗع الـ  ٥ٔ ٖعٓي ،وتثا ىا ٖهٕٝ عمٜ إ ٥ يف  ضٕظ وومٕف

وومف عَ آ س ٔشواُ عـَ شوـاُ فهـد ٖهـٕٝ      ٖـختمفبن  ،ذٕاه مجٗع ا٧
ُٕـد فـالٕاذ فـالـىوم  ْ عَـدزتـضٕز عـَ وع عـٗالـروىتثاه ـوعمٜ إ ٘ شوا

ُٕإ   ٥ذت .  أٔآ س ضابت  وتثا ىا يف شوا

ْ  ني الـروىذد : إُ إٌتفاٞ ألثالثٛ الٍاذٗٛ ا  يف باب التصاذي ٔعـدً فاعمٗتـ
غـسح   : الــىٕعٕ  ٌتفـاٞ  إ إىل اعٛ وطـتٍد  إلك لٖتْ لمترٓسلمتأثري ٔعدً تاعٕ

 .ـرههْ لهضٕز عدزتْ عٍْ ٔاىل عدً فعمٗٛ ت -بْ  الـىومفالهدزٚ عمٜ 
ِىٗــٛ ٖٔوــُٕ   بمرــاظ جّــاب ا٧  الـــىتصامحني ٖٔوــُٕ الدجــٗس بــني   

س بٍّٗىــا ِــٕ ا٥تزاك العهمــ٘ اله عــ٘ ذٗــث ـٗـــبالتخٗ أٔس بــالدجٗ الـــرااي
ني وـع تـٕفس   الــروى عبس تسك  أٔتٗاُ الساجس العىم٘( ذطَ إٖدزك )العهن 

ــاه أ  ــ ،ىسجس ـذــدِىا يف وــٕازت عــدً الــ الهــدزٚ عمــٜ إوتث ــْ : ٖٔدٓت  ب عمٗ
ـخالفتّىا لتــٕفس الهــدزٚ عمــٜ أذــدِىا : تزااــْ اضــترهاق العهــاب عمــٜ وــإ

 .  خريّاـذدِىا وأ أٔ ِيالساجس ا٧

ٔلٗظ الدجٗس يف باب التصاذي بمراظ عـٕٚ ضـٍد الـدلٗن الواغـف عـَ      
ٔلـرا تـسٝ التـصاذي ٔاععـّا بـني ذوىـني        ،عـٕٚ الد٥لـٛ    أٔىصاذي ـالـ  الـروي

ٕٛـظٍّٗا يف    ثـ  أٔيف الطٍٛ  أٔوٍضٕصني ع عّٗا يف الوتاب  ــ ٌٔ ه ٔعـد   ،رٕٓ ـ
ع عّٗا ٔبني ذوـي وٍضـٕظ يف   ٖهع التصاذي بني ذوي وٍضٕظ يف الوتاب 
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ٔذلـ    ،بالد٥لـٛ   أٔتستبط بالطٍد  الطٍٛ ظٍّٗا ٦ٖٔذظ يف الدجٗس جّاب ٥
ّٛ  ٓ امْ لفسض تأ  ،رههّا عـَ ضـ٦وٛ الطـٍدَٖ ٔالـد٥لتني     ـٔتـ  س التـصاذي زتبـ

 أٔعٕاٟٗـٛ و٦اـْ وـع عـعف ضـٍدٓ      ٧ الــىتصامحني ٍِا عـد ٖـسجس اذـد    َ ٔو
ــْ بالٍطــبٛ   إىلعــدً ع عٗتّىــا بالٍطــبٛ   أٔعٕتّىــا  عــدً أٔصــاذبْ  إىلت٥لت

  س . ـىصاذي ا٩ال
رحخ ـبـني عىـًٕ الـ    أٔىتعازعٛ ـ باز الـ باب التعازض بني ا٧ بٍٗىا يف

  ،رفٕظّا ذتـــٜ بعـــد الدجـــٗس ـوـــ الــــىٕعٕ ىتعازعٛ ٖبهـــٜ ـٍـــاب الـــاالبٗٓ
اـسً العمىـاٞ( ٖبهـٜ العـاي الفاضـت      توـسً الفاضـت( عمـٜ )أ    رٍا )٥فاذا زٓج

 اساوْ . ـرسً إوَ ٖىّا لـعال
اىـا ت٦ذـظ    - ىتعازعابـيف تـسجٗس الـ   -ٔت٦ذظ عٕٚ الطٍد ٔال سٖت 

ٖٔوـُٕ   ،عـعفّا   أٔىغىُٕ ٔت٦ذظ جّٛ الضدٔز ٔعٕتّا ـعٕٚ الد٥لٛ ٔال
زتبــاح ذــدِا وــَ تُٔ إبمرــاظ أ أٔ ــس بمراظّــا ا٩ذــدِىا عمــٜ تــسجٗس أ

ـــرويىسجس بــراب ـالــ ــ ال ــ الدجــٗس بٗــد ٖٔوــُٕ ،ى٤تٝ فّٗىــا ـال ىٕىل ـال
 تزااْ يف البني . لعهن ٔإ  وَ تُٔ ت الٛ اىػٓسـال

ــٛ الساب ــسجٗس أ  الٍاذٗـ ــصاذي ٔتـ ــٛ عـــ٦د التـ ــٛ : ٌتٗحـ ــد عـ ـــروىذـ ني الـ
 الــروي زتفـا   )إ أٌٔتفاٞ غس ْ ا٩ س بفعن إ الـرويٌتفاٞ ِٕ إ الـىتصامحني

الـرٙ عضـسب    الــىومف عٍـد ِـرا    (: الهدزٚ عمـٜ الفعـن  بإزتفا  وٕعٕعْ 
 ذٗـث اٌـْ عٍـدوا ٖضـس      ني يف وهاً ا٥وتثـاه  الـروىبني  ـحىعالعدزتْ عَ 

  س . ا٩ الـرويوتثاه الساجس تٍتف٘ عدزتْ عمٜ إ الـرويعدزتْ يف اوتثاه 

ــسجٗس أ   ب ــازض ٔت ــا ٌتٗحــٛ عــ٦د التع ـــروىذــد ٍٗى ــافٜ  ال ــرَٖ تٍ ني ال
عــَ   الـــرويتلٗمــّىا بعــد تعــازض وغــىٌّٕىا ٔو٤تاِىــا ِــ٘ : )زفــع       

حعن عمـٜ  ـىسجٕا عـَ وٕعـٕعْ يف وهـاً الـ    ـوي الازتفا  ذ أٔوٕعٕعْ( 
 .  الـىومفااِن 



 (115) ..................................... ازض ا٧تلٛ .اوتٗاش تصاذي ا٧ذواً عَ تع

 

 ٔتـحعن عـىـُ تـحٖٔـىوَ أصاذي،ـاش التعازض عَ التـتٗـجّاب إوِرٓ 
 : ٌٔهٕهٌٔـختي  ـىّي إتزااّا ٔتعٍّٗٗا،ٔال إوتٗاشّا ٔاذدّا وداب ّا،

ــْ   ،عضــٕز الهــدزٚ  إىلوسجــع بــاب التــصاذي   إُ     أٔٔوــسجس وسجرات
ِىٗـٛ ٔعـدوّا   ـىٍوػف وَ ذٗث ا٧ىحعٕه الـال الـرويذمٛ ىسـزتبا ّا بإ

 .ىدزك  ا ِٕ )العهن العىم٘( ـٔال

 ،ـحعنوهـاً الواغـف عـَ الـ     إىلوسجع وسجراب باب التعـازض  إُ ٔ 
 .  ـىهدعىدزك  ا ِٕ الػاز  الـبّا ٔال الـراائ

 وستىا  ا٧ـث إجـبرـ)عدٓ( يف و (1)الـخساضاٌ٘ هتـالـىرّس وَ ـظـٖلوَ 
ٕٓ ازض ٖـتمخٓ  س بـني بـاب٘ التـصاذي ٔالتعـ    آ تـىٗٗص : لٍّ٘ٔا  ً بـاب  ط يف تهـ

ٖعـين وٍا ـْ ٔو٦اـْ الـداع٘      -ني الــروى ُ ٖوـُٕ وهتغـ٘ اـ٦    التصاذي بأ
ىٕزت ـ ــ٦ق الػــاون لــوٕجــٕتّا عاٟىــّا ٔعمــٜ اإل -ّــ٘ عٍــْ لمٍ أٔ بــْ سوــل٨

ٕٓ   ،جتىاعّىا يف ٔاذد ني ٔإالـروىتضاتق  ُ ً بـاب التعـازض بـأ   بٍٗىـا ٖتهـ
  س . ني ثابتّا تُٔ وهتغ٘ ا٩الـروىذد ٖوُٕ وهتغ٘ أ

ٔعــد  ، (وــس ٔالٍّــ٘إجتىــا  ا٧)ٔفٗـْ اــ٦ً ٌٔهــاش عسعــٍآ يف وبرـث   
 . ضبت وٍا يف وـرمْ ٖـىوَ وساجعتْ 

 وَ جّاب بـرٕث التصاذي ٔالتعازض : ثي ٌبرث يف  وهضد زابع
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 رابعالـنقصد ال
 بيقات متشابهة للتزاحه والتعارضتط

 

ـــ  ىٕازت ـيف بعــــض الــــ ٔا ــــسخ٦  بــــني ا٧صــــٕلٗني ا٧ـع الــــعـــد ٔعـ
 ،ً ِ٘ وضداق لمتعازضِن ِ٘ وضداق لمتصاذي أـىػتبّٛ:ىضاتٖت الـٔال
 عىمٗٛ ٌافعٛ .  ت بٗهإبـىتػابّٛ اـىٕازت الـلبعض الض رطَ بٍا التعٓسـٖٔ

ــث أ ــ ـُ بٗــٔذٗ ــاب٘ الت ــصاذي ـَ ب ـــعازض فـــٔالت ٗاشّا ـتـــعّا ٔإوـسعّا غاض
ِىٗٛ بن يف باب التصاذي ِٕ الدجٗس با٧ الـرويُ : ذٗث أّأاعر ّٗاـذوى

س ٖــتخري ىسٓجـٌتفــاٞ الــٔوــع إ ،ىٍوػف غــسعّا ـالــ الـــرويِىٗــٛ ذتىــاه أبإٔ
 ٘ . عتزااْ اله روي العهن ٔإـب الـىومف
يف باب التعازض ِٕ الدجٗس لمواغف وَ ذٗـث الد٥لـٛ    الـرويُ ٔأ

 إىلوـس  ـىعت  غـسعّا ٍٖتّـ٘ ا٧  س الـ ىسٓجـالـ ٌتفـاٞ  ٔوـع إ  ،حّٛ ـال أٔالطٍد  أٔ
 .  ىباذث ال٦ذهٛـو سٔا يف ال التخٗري عمٜ  ٦ٕ  أٔظّس التطاعط عمٜ ا٧

جن ِرا الفسق الوبري ٌعسض وٕازت صغسٖٔٛ ٔت بٗهـاب عىمٗـٛ ِـ٘    ٧ٔ
 ِٔ٘ : ،التعازض  أٔالتصاذي  صٕلٗني يف إٌّا وضاتٖترن  ٦  ا٧ـو

با٥وتٍـا  ذٗـث ٔعـع    ٍّ٘ عمٜ الهـٕه  وس ٔالجتىا  ا٧إ : ا٧ٔهالـىٕزت 
رت ـت أٔرت ا ٝ التصاذي ـٌدزاجْ ت سَٖ يف إـىتأصٕلٗني الالٍصا  بني ا٧
 جتىا  . وفض٦ّ يف وبرث اإلعٍْ ٔضبت الو٦ً  ،ض ا ٝ التعاز

وــَ جعــن وٍػــأ  )عــدٓ( (1)الٍــاٟٗين الـــىرهتذاــسٓ  وــاالثــاٌ٘ : الـــىٕزت 
عـَ   (هـدزٚ يف وهـاً ا٥وتثـاه   عضـٕز ال  ) الــىػّٕز ىٍػأ ـلمتصاذي ِٕ غري الـ 
 أٔوـسَٖ  اأُ ٖهًٕ تلٗن  ـازد عـَ ا٧  ، الـىتصامحنيوسَٖ إتٗاُ وتعمه٘ ا٧

ٔعـد   ،ني الـروىبني  الـحىعٖده عمٜ عدً ٔجٕب  الـىتصامحنيني الـروى
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ٙ  وثٓـ  الٍضــاب  رسً ـىم  وومـف يف أٔه وـ  ـُ ٖــأ وــرضٓٓمْ:  ن لـْ بفــس  شاـٕ
ٖـ  -عػسُٔ ٌاعٛ وـَ ا٥بـن   ِٕٔ مخطٛ ٔ -بن ـخاوظ وَ اإلال حب عمٗـْ  ـٔ

ٖـ    الٍضـاب   - ٔه زجـب أ -غـّس ـىم  بعـد وغـ٘ ضـتٛ أ   فْٗ مخظ غـٗآ ثـي 
ــ الطاتع بأُ  ىم  ٌاعـٛ وـَ ا٥بـن فضـاز عٍـدٓ ضـت ٔعػـسُٔ ٌاعـٛ ِٔـٕ          ٖ

 .  خاضـحب فْٗ زأع وَ ا٥بن : بٍت وـالٍضاب الطاتع وَ ا٥بن ٖٔ
ُ جـاٞ أه  بـأ  -خاوظ ـذا وغٜ عـاً عمـٜ ومـ  الٍضـاب الـ     ٔذ٠ٍٗر إ

ىا ته عمـٜ لـصًٔ   ـااُ عاتزّا عمٜ تفع مخظ غٗآ عى٦ّ ب -ىهبن ـرسً الـو
وغــٜ عــاً عمــٜ ومــ  الٍضــاب  ذا ثــي إ ،ٔعػــسَٖ ٌاعــٛ  تفعّــا يف مخــظ

خاض ـىهبن اـاُ عـاتزّا عمـٜ تفـع بٍـت وـ      ـُ جاٞ أه زجـب الـ  الطاتع بأ
 لنيرٕـلوـَ بـني الـ    ،ىا ته عمٜ لصًٔ تفعّا يف ضت ٔعػـسَٖ ٌاعـٛ   ـعى٦ّ ب

 ،تـدا ن   -خىظ ٔالعػسَٖ ٌاعـٛ ٔذـٕه الطـت ٔالعػـسَٖ ٌاعـٛ      ـذٕه ال -
 ٜ يف العـاً الٕاذـد   ٖصآـ  ىاه الٕاذـد ٥ ـُ الـ ٜ أعمـ  ىٛ تلٗن  ـازج٘ تهٓ ـٔث
لتـصاً بفتٗـا ٔجـٕب تفـع شاـاٚ      ِٔـٕ وـاٌع عـَ اإل    ،وستني  -ٔلٕ وتدا ٦ّ  -

ـخازج٘ ني وـَ جّـٛ ِـرا الـدلٗن الـ     الــروى فٗهـع التـصاذي بـني     ،الٍضابني 
 (1) ـىاه وـَ ٔجّـني يف عـاً ٔاذـدز    ٜ الـ ٖصآـ  ٥الضرٗس الٍـا ت ش  ٔالٍٓط

ٔه ـىاه ا٧وع ٥شً الفتٗا بٕجٕب تفع شااٚ الٍضابني اذ ٖوُٕ ال فاٌْ وتٍإ 
 غّس . وستني  ٦ه ضتٛ أ أٜٔ وَ ٔجّني ٌاعٛ( وصٓا 25)

 ىــاوتثا عــَ إ الـــىومفعــدزٚ ٗظ التــصاذي بٍّٗىــا وــَ جّــٛ عضــٕز ٔلــ
ــٜ إ  لفــسض ــْ عم ــت وــ    عدزت ــع بٍ ــا باع ــاٞ مخــظ غــٗآ و   ،خاض ـوتثا ى

ــدلٗن الــ    ــٛ ال ــصاذي وــَ جّ ــن الت ـــب ــرٙ أ خازج٘ ال ٔجــب ـىرإز ِٔــٕ ال
 .  بني الٕجٕبني ىصامحٛـال

 تصاذيـٕث الـرـزااُ بد أـِٕٓٔ وػٗ -ين ـٗـالٍاٟ هتـالـىراُ  الـراصنٔ
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ــ ــْ يف البرــٕث ا٥صــٕلٗٛ بعــد   ٔو٤ٓض ــت غــرزاب وتف أظ بٍٗاٌ ــٛ يف ُ ااٌ سع
عـد   -ع وباذثّـا غـحّا ٔت ٕزِـا ٔتٕضٓـ   صٕه ذتـٜ بعـد ٌ  الفهْ ٔا٧رٕث ـب
 (عضـٕز الهـدزٚ  )ىٕازت ـرضاز بـاب التـصاذي بـ   ـٌـ )عدٓ( ا ّٖٔا عدً إتعٜ إ

 اىا إٌْ إتعٜ صغسّٖٔا إوواُ ٌػٕٞ التصاذي ،ٔضبت وٍاعػتْ ٔتهسٖب  ٦فْ 
عـد   ُ إالــىرإز ٔإ ٌظـري الفـس  الصاـٕٙ     (عضـٕز الهـدزٚ  )غـري  وٍػـأ  وَ 

 .  (عضٕز الهدزٚ)بٍدزٚ وضاتٖت التصاذي وَ غري وٍػأ 

وــٍّي أضــتاذٌا   -عــاظي ت٦ورتــْ  ري ٔاذــد وــَ أ غــون عمٗــْ غــ  ٔعــد أ
غسٖاب باب التصاذي وع ٔعـٕا  ىثاه وَ صـٓ العٓد بٕأاضتغس -(1)الـىرهت
  . ـىٗصاتْ عمْٗ ٌ باق  ضٕصٗاتْ ٔوْ لباب التعازض إلوضداعٗت
 وــَ وضــاتٖت  الـــىصبٕزاــُٕ الفــس  الصاــٕٙ  : )عــدِي( وعّــيرت ـٔالــ

 ،ٔلــــٗظ وــــَ صـــغسٖاب تــــصاذي ا٧ذوــــاً   ذوـــاً( )تعـــازض أتلــــٛ ا٧ 
 : صاب التعازض عمْٗ تُٔ  ضٕصٗاب التصاذي ىٗٓـٌ باق وإل

 :ني البابني ِٕ وتٗاش بُ أضاع اإلٔذل  ٧

بفعــن عضــٕز عــدزٚ ذاصــن ني يف بــاب التــصاذي الـــروىالتٍــايف بــني  أُ
ـــىومف ــَ  ال ــاه بــني  يف وهــاً اإل حىعالـــع  إىلىتٕجّني ـني الــالـــروىوتث
الفـس  الصاـٕٙ لٕعـٕا    ىاٟص يف ِـرا  ـٌتفاٞ ِرا الٔوَ الٕاعس إ ، الـىومف

ـخىظ ع اٞ شااٚ الني ٔاوتثا ىا بإالـروىبني  الـحىعوَ  الـىومفَ ىٓوـت
 -ٔإع اٞ شااٚ الطت ٔالعػـسَٖ ٌاعـٛ    -أعين مخظ غٗآ  -ٔالعػسَٖ ٌاعٛ 

 .  -خاضـو عين بٍتأ

ــا أ ــني       بٍٗى ــد ب ــايف ٔالتعاٌ ــٕ ذضــٕه التٍ ــازض ِ ــاب التع ــص ب  ضــاع وٗ
 عـٍـٖـىت أّٔىا بالراب ـن امٗـعـٍع جـٗث ٖـىتـعمّىا ذـالـروىني يف وسذمٛ ج
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 ِٔـرا الــىاٟص وٍ بـت    ،جعمّىا بالعسض لدلٗن  ازج٘ اىا تهدً تٕعـٗرْ  
بٕعٕا عمٜ ِرا الفـس  الصاـٕٙ ذٗـث تلـت بعـض الٍضـٕظ عمـٜ عـدً         

ــٛ الــٔجــٕب تص فٗضــري واٌعــّا عــَ   ،ىاه الٕاذــد يف العــاً الفــازت وــستني  ـاٗ
بن ٖوُٕ وٕجبـّا لمعمـي ا٥مجـال٘ بوـرب      ،ني الـروىحعن ا٦ ـالتضدٖت ب

بن أذدِىا و ابت لمٕاعـع تُٔ   ،اذد الدلٗمني ٔعدً و ابهتّىا وعّا لمٕاعع 
 ى٤تٝ . ـىدلٕه الـ س بمراظ الٗورب أذدِىا ا٩ف ، س ا٩

اىـا   ،تفاعٗـّا  إ ٥ -باب التعازض ِٕ ذضٕه التٍـايف تاٟىٗـّا   ىٛ واٟص لـٔث
ٖـ    -يف باب التصاذي  ني الــروى رضن فٗـْ التٍـايف بـني    ـِٔرا الفـس  الصاـٕٙ 

فٗـْ وٕعـٕعْ  ازجـّا ٔعٍـد      تــرهت و ستّا ٔتاٟىّا ٔيف ان وٕزت ٔوضـداق  
 خضٕصٗاتْ . ـىٍ بت عمّٗي ِرا الفس  الصإٙ بـىومفني الـىاً الـت

غسٖٔٛ الفـــس  الصاـــٕٙ لوـــ ٝ تعـــازض أتلـــٛ ٔعـــٕا صـــ الـــراصن ٔ
 . بني ا٧ذواً ذواً تُٔ ا ٝ التصاذي ا٧

 فٗٛ لمتٍـايف بـني ذوىـني    خ٦ـىٕازت الت بٗهٗـٛ الـ  ـوـَ الـ   الثالث :الـىٕزت 
ــاُ ــا الٕاجبـــ ـــىغـــــىٍٗاُ ال ِىـــ ـــىتصامحاُ الـــ ــاس عٍّعٓبالـــ ــٕاُ :  ىـــ  بعٍـــ

ــ ــٛ( ـ)الـ ــب   ،ىطاٟن الدٔزاٌٗـ ــ٘ ٔازتٚ يف الٕاجـ ــِٔـ ــا ٘سٓاـىالـ  ب اإلزتبـ
جــصاٞ ـىاً أتٗــاُ تــإ الـــىومفز عمــٜ جــصاٞ ٔغــساٟط اذا تعــٓروــَ أ ـىتألفالــ

بـني إوتثـاه أوـسَٖ عـىٍٗني يف      الــحىع  تعـرز عمٗـْ    أٙ -ىساب ـالٔغساٟط 
باب التـصاذي   تمفٕا فّٗا : ِن ٖد ن يف ٔعد إ ،التاً ىساب ـوتثاه الوهاً إ
 تعـازض الٖد ن يف بـاب   أٔق  التخٗري أٔ جساٞ عٕاعدٓ وَ الدجٗس ٖٔمصً إ

 التطاعط ق .  أٔوَ الدجٗس  ٖٔمصً إجساٞ عٕاعدٓ
ذعــاُ باووــاُ ٔعــٕ  عمــٜ التضــدٖت ٔاإل - بــدّٔا -ِٔــرا البرــث ٖبــتين     

 التصاذي بني الٕاجباب الغىٍٗٛ اأُ ٖهع التٍايف يف وهاً ا٥وتثاه بني جـصٟني 
 بني جصٞ ٔبني غسح .  أٔبني غس ني  أٔىساب ازتبا ٘ ـل
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 ٘ـّا فـهاعـَٖ إـبٗ -سٖد لمض٦ٚ ــىال الـىومفٍد ـع -س ـوىا إذا تاز ا٧ا
 تٗـازٖني عمٗـْ   ز الساـٕ  ٔالطـحٕت اإل  لهٗـاً وـع تعـرٓ   وواُ ٖتىوَ فْٗ وـَ ا 

ٖطحد وٕوّٗا ٔبني الض٦ٚ يف وواُ ٖتىوَ فْٗ وَ السإ  ٔالطـحٕت  رياع ٔف
ً ٖهـدً ا٧ٔه أ  ٔعٍدٟر ِـن ،فٗضـم٘ جالطـاّ    تٗازٖني ٖٔتعرز عمْٗ الهٗاًاإل

ٗد ال با بـاٟ٘ يف  ٖهدً الثاٌ٘ ق فْٗ  ٦  بـني الفهّـاٞ ٔعـد تعـسض لـْ الطـ      
 . ٔا س( ٔغسذْ ا17٧فضن الهٗاً : وطألٛ : اتاب الض٦ٚ : )العسٔٚ الٕثهٜ

ـــرِٕا  ٔ ــسٔ  الضــ٦ٚ ٌٔ ــْ ٌظــاٟس يف ف ــأٝ مجــع وــَ    ، ل ــدٔ وــَ فت  ٖٔب
ــّا وـــَ صـــغسٖاب اـــ ٝ التـــصاذي بـــني    ـــروىالفهّـــاٞ )زض(: جعمـ ني الـ

ّٞ وٍّي ـال   (ىطاٟن الدٔزاٌٗٛـال)وواُ ٔعٕ  التصاذي يف ِرٓ عمٜ إىتٍافٗني بٍا
التخـٗري عٍـد    أٔرِٕا ـٌـ  أِٔىٗـٛ  ف٦بد وَ إجـساٞ عٕاعـدٓ وـَ الدجـٗس با٧    

 ىسجس . ـعدً ال
رضٕه ـ: عــدً التضــدٖت بــ ٖٔبــدٔ وــَ مجــع آ ــس وــَ الفهّــاٞ )زض(

ــصاذي يف  ٛ )الت ــاب الغــىٍٗ ــتع ، (الٕاجب ــني   فٗ  ني الهــٕه بترهــت التعــازض ب
 أٖٔٔمصً اجساٞ عٕاعدٓ وَ الدجٗس  -وسَٖ الغىٍٗني ني : ا٧الـروىتلٗم٘ 

 ىسجس . ـالتطاعط وع عدً ال

ــّا وــَ الــ  ٔإ ــا فسع ــا ٍِ ــت صــغسٔٙ لوــ ٝ   ـ دٌ ــٛ ات بٗ ىطاٟن الدٔزاٌٗ
الٛ يف الفهــْ غــاومٛ  ِٔــ٘ اــ ٝ ضــٓٗ   ،التــصاذي بــني الــٕاجبني الغــىٍٗني    

٥ٔ تاعـ٘   ،رٕث الفهـْ الػـسٖف   ـرثّا بتىاوّا ِٕ بـ ـرن بـٔو ،ىٕازتِا ـل
اثريّا وٍّا ٔتزاضتّا يف ا٧صـٕه اىـا صـٍع     أٔىاً فسٔعّا ـع تصٕل٘ لتتٓبل٨
ـــرثْ : )عــدٓ(يف تهسٖــس بــ  الـــىرهتضــتاذٌا أ ــأ ، ىراعسابـال رٕث ـٔا ــس ب

ـرٕث الفهْ الػـسٖف تُٔ  ىرن ال بٗع٘ لبرثّا ِ٘ بـُ الٔذل  ٧ -الغد 
ِٕ ٔظٗفـٛ البرـث ا٥صـٕل٘     صٕه  مط بني واّا يف ا٧رثـفاُ ب ،ٕه صا٧

فـس  وٍّـا    أ ـر ٥ٔ وٕجب لمخمط ٖٔوفٍٗـا   ،ٔوا ِٕ ٔظٗفٛ البرث الفهّ٘ 
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بّا وـع البرـث الت بٗهـ٘    ٖغـاذّا لمضـٕزٚ ٔتٍاضـ   أعسبّا إ أٔاثسِا ٌفعّا ٖوُٕ أ
ــلموــ ٝ ا٧ ١ ـٌٔسجــ ،تزاجّــا يف البرــٕث ا٥صــٕلٗٛ  س إلـىضٓرصــٕلٗٛ ال

 عٕه ٍِا : فأ ،فهْالرٕث ـب إىلتفضٗن الفسٔ  

 ْٗ ـىوَ فـ ـت ٖتـ ٗٓـاُ عـ٦ٚ يف ووـبني الض الـىومفس ـويف وطألٛ تٔزاُ أ
ٖـ ـتـالهٗاً تُٔ السإ  ٔالطحٕت ا٥  وَ ني ٔبـني الضـ٦ٚ يف ووـاُ غـري     ـٗاز
 ٔا س : عد إ تمفت امىاب ا٧ -ٖتىوَ فْٗ وٍّىا تُٔ الهٗاً  عإه

ٌـ عٓدفحىع وَ الفهّاٞ  رٕٓ وـَ صـغسٖاب التـصاذي بـن لعمـْ      ـٔا الفس  ٔ
)ٔظــاِس امىــاب  )عــدٓ( : (1)روٗيـالطــٗد الــعــاه  ،ٔا ــس بــني ا٧ الـــىػّٕز

 اٌــىا ضـبت  ا٧ أِٔي ً وَ باب التصاذي فاُ ا٧ ـر بـا٧  ىهاـُ الحىاعٛ : أـال
ٖٔظّـس   ،ٖستغْ ٔعاه : )لوٍـْ لـٗظ اـرل (    ي ي ـىتصامحاب( ثٖوُٕ يف ال

اىـا   ، الــىػّٕز يف وبرـث عٗـاً الضـ٦ٚ وٕافهـٛ      (2)ّىداٌ٘ـلـ ا الـىرهتوَ 
إٌـْ وـَ   الـٕثهٜ  الٍـاٟٗين يف ذاغـٗتْ عمـٜ صـ٦ٚ العـسٔٚ       الـىرهتٖبدٔ وَ 

ْ   صغسٖاب باب التـصاذي بـ   عـدً الفـسق يف    ٔاعـرّا: (3)ن ٖبـدٔ وٍـْ يف أصـٕل
وسجراتْ بني الٕاجباب ا٥ضته٦لٗٛ ٔبـني  ٌ باق التصاذي ٔجسٖاُ عٕاعدٓ ٔإ

 . زتبا ٘ االض٦ٚغس ني وَ وساب إ أٔباب الغىٍٗٛ اتصاذي جصٟني الٕاج

ــَ أ  ــس وـ ــَ ٖظّـ ــتاذٌا لوـ ـــىرهتضـ ــدٓ(  الـ ــ٦ٚ  )عـ ــاً الضـ ــث عٗـ يف وبرـ
ضـته٦لٗٛ تُٔ  اذي بالٕاجباب التومٗفٗـٛ اإل  تضاظ باب التص(: إ17)وطألٛ

اٟسٓ وـَ صـغسٖاب بـاب التعـازض     ىبرٕث ٌٔظـ ـالفس  ال ٔعد عٓد ،الغىٍٗٛ 
 .ذواوْ فّٗا ساٞ أٔعد إلتصً بإج

                                                           

 . 134:  6( وطتىط  العسٔٚ الٕثهٜ : د1)
  بعٛ ذحسٖٛ . 259وضباا الفهْٗ : اتاب الض٦ٚ : زاجع (2)
 . 51 - 49:  2زاجع اجٕت التهسٖساب : د (3)
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 ً إٌـْ وـَ صـغسٖاب اـ ٝ التـصاذي     )عدٓ( عد روٗيـطٗد الال تاز ٔإ 
 . يف فهْ ص٦تْ ىعطٕز(ـىٗطٕز ٥ٖطهط بالـجسٝ عاعدٚ )الٔأ

ــ  لبرــث أٔاٗــف اــاُ ٖهــع ا   ىٕزت الفهّــ٘ ٔالفــس   ـصــٕلّٗا يف اــُٕ ال
 ذتٜ تـأت٘ فٗـْ وسجراتـْ ق     (عإٌُ التصاذي)ٕ وَ صغسٖاب الض٦ت٘ ِن ِ

 أٔت٥لٗـّا   ت٘ فٗـْ وسجراتـْ :  ذتٜ تـأ  (عإٌُ التعازض)ٕ وَ صغسٖاب ًِ أ
 .  (ىطاٟن الدٔزاٌٗٛـال)يف عىًٕ  إٓبالدتت ق ِٔرا جّتّٗا  أٔضٍدّٖا 

٘ وبرــث عٗــاً ـمٗن )عــدٓ( فـــحـــضــتاذٌا الامىــاب أ إىلّا ـٌٍٓٔظــس ٍِــا ومٗــ
تـصاذي  ٌتفاٞ صغسٖٔٛ ا ٝ الإ إىلىضم٘ لٕضعتّا ٌٔظسِا ـٔوواُ ال الض٦ٚ

 ٔثبٕب صغسٖٔٛ ا ٝ التعازض . 
ــد ٔٓجــ  ـــىرهتٌا ضــتاذأْ ٔع ىٕزت وٕعــٕعّا عــَ اــ ٝ  ـ ــسٔد الــ  (1)ال

وـــرضمْ  ـىابــ صــ٥ّٕرث٘ الغــد ٔالتعــازض أـالتــصاذي يف فهــْ صــ٦تْ ٔيف بــ
 : ٔاعرّا ببٗاٌٍا 

ِىــا ٔ ،اُ التــصاذي ٖهــع بــني التومــٗفني الٍفطــٗني ا٥ضــته٦لٗني  اصــٛ  
تهضـس   اعـٛ وطـتهمٛ ٔعضـٗاُ وطـتهن ثـي      د وٍّىـا إ المراُ ٖوُٕ لون ٔاذ

 وتثا ىا وعّا . عَ إ الـىومفعدزٚ 
سّا عىٍّٗا تبعّٗا ووٕز بّىا أـىأ٥ٔ ٖهع التصاذي بني التومٗفني الغىٍٗني ال

وس ٔجـٕت  ىساب ٖٔوُٕ ل٨ـىتعمت بالـوس الٍفط٘ ا٥ضته٦ل٘ الوٍبثهّا وَ ا٧
جـصاٞ ٔغـسٔح   : أوداب ٛ ىساب وَ ٔجٕتاب ـٔذداٌ٘ غخض٘ وتعمت بال

الٕجٕت  تٗاُ ِراعَ إ الـىومفثي تهضس عدزٚ  ،ـىساب ٔو٤لفٛ لْ العىَ 
 . س الٕاجب وع ذاك الٕجٕت ا٩

 فـ٘ صاذيـتـعهن الـصاذي بن ٥ ٖـتـال ٘ وثمْـت٘ فأٌْ ٥ ٖأ فات )عدٓ(ٔعد أ 
                                                           

+  وضباا   415:  4+  وباٌ٘ اإلضتٍباح : د  257:  3( وطتٍد العسٔٚ : اتاب الض٦ٚ : د1)
 ٔوا بعدِا . 294:  3+ وـراعساب يف اصٕه الفهْ : د  363:  3ا٧صٕه : د
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 فـاُ التـصاذي   ، اعـٛ وطـتهمٛ ٥ٔ وعضـٗٛ وطـتهمٛ     ـّا إعـىٍٗٛ لـٗظ لـ    أٔاوس
 ىعهٕه ِٕ الٕاعع بني التوالٗف ا٥ضته٦لٗٛ .ـال

الػـساٟط ِـٕ ضـهٕح     أٔجـصاٞ  ن وهتغٜ الهاعدٚ عٍـد تعـرز بعـض ا٧   ب
ــس بالــ ا٧ ــع       ٌتىساب ٔإـو ــاُ مجٗ ــٜ إتٗ ــدزٚ عم ــدً اله ــد ع ــف عٍ ــاٞ التومٗ  ف
ــْ ٔغــأ ــْ ٍٖتفــ٘ الــ جصاٟ ــْ ـىساب بإٌتفــاٞ بعــض أساٟ ْ فاٌ ٥ٔ وعٍــٜ  ،جصاٟ

ــٕه لٕجــٕت أ  ــع ا وعه ــس عــىٍٗٛ ٖه ــصاذي بٍٗٔاو ــأُ   لت ــاه ا ــاً ا٥وتث ــا يف وه ّ 
ْ  وـس  ٖدٔز ا٧وس بـني إوتثـاه ا٧وـس بالهٗـاً ٔبـني إوتثـاه ا٧         :بـالسإ  . ٔعمٗـ

ــ  وــس عــىين ٔبهــاٞ أوــس عــىين آ    أٖعهــن ضــهٕح   ٥ ـىساب  ــس وتعمــت بال
 ى٤لف وٍّىا . ـزتبا ٘ الٕاذد الاإل

ذا ذضـن بـني   ـحسٙ وسجراتـْ إ ٖعهـن التـصاذي ٔتـ    ٌــىا إ ـس :  ٔبتعبري آ       
بــني ٔاجــب  أٔ ،ىطحد ـشالــٛ الٍحاضــٛ عــَ الــالضــ٦ٚ ٔإاجــبني ٌفطــٗني أ

٥ٔ ٖعهـن التـصاذي بـني أجـصاٞ      ،ٌهاذ الغسٖـت ٔالتضـس  الغضـيب    ٔذساً اإ
جصاْٟ ٔغساٟ ْ ٔاجبـٛ بٕجـٕب   ٔغساٟط لٕاجب وساب ٔاذد ٧ُ مجٗع أ

ٓٗـ  غاٖتْ ٖتعمـت الٕجـٕب بـا٧    ،بط ثبٕتّا ٔضهٕ ّا أاذد ود دّا جصاٞ عٗـدّا ٔته
ــ ـىٍبطط عمــٜ أجصاٟــْ ٔذاك الٕجــٕب الٕاذــد الــ ،دّا ٖٔتعمــت بالػــسٔح تهٗٓ

٥ٔ ٖعهـن   ،بتعـرز بعـض غـساٟ ْ     أٔجصاٟـْ  ٔغساٟ ْ ٖطهط بتعـرز بعـض أ  
وس ـىاوٕز بــْ بــا٧زتبــا ٘ الـــىساب اإلجــصاٞ ٔغــساٟط الــ بهــاٞ ذضــٛ وــَ أ 

جــصاٞ ٘ ٔضــهٕح ذضــٛ عٍــد عضــٕز الهــدزٚ عــَ إتٗــاُ مجٗــع ا٧       الٍفطــ
متصً فهْٗ يف فسض الضًٕ ٔلرا ي ٖ ،وس الغىين وٕز بّا با٧ـىأٔالػساٟط ال

ذا تعـرز عمـٜ   اك يف بعض ضاعاب ٌّـاز غـّس زوغـاُ إ   وطوث٦ّ بٕجٕب اإل
اإلف از فّٗا  إىلع س إ أٔٔىل وٍْ الضٗاً بعض الٍّاز االطاعٛ ا٧ الـىومف

 ـحصٞ ذتـٜ ٖهــع التـصاذي بــني  وـس ذهٗهـ٘ ٖتعمــت بالـ   فـ٦ ٔاجـب ذهٗهــٛ ٥ٔ أ  
 وٕز بّا عٍد عضٕز الهدزٚ عَ بعغّا . ـىأٞ الجصاا٧
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 ىبرٕث يف اـ ٝ التعـازض   ـىٕزت الـ ـفات )عدٓ( تٕجّٗـّا لـد ٕه الـ   ثي أ
 ٔتٕعٗرْ ببٗاٌٍا :  - تضاظ بباب الض٦ٚ ِٕٔ تٕجْٗ ظاِساإل -

ىساب ا٥زتبـا ٘ الـرٙ   ـىتعمت بالـ ـوـس الٕذـداٌ٘ الـ   اٌْ بعـد ضـهٕح ا٧  
 (1)ٌهـٕه : اٌـْ عـد ثبـت بـالٍط      ومفالــى جصاْٟ ٔغساٟ ْ عمـٜ  تعرز بعض أ

إُ الض٦ٚ و مٕبٛ عمٜ ان ذـاه   -مجا  اله ع٘ ٔالتطاي الفتٕاٟ٘ ٔباإل
الفاعـد لـبعض وـا    ىساب الٍـاعط  ـٌْ ٖبهـٜ ا٥وـس بالـ   ٔأراه ـ٥ تطهط باٌّا ٔ

 .العدوٗٛ  أٔجصاٞ ٔالػساٟط الٕجٕتٖٛ ٖعت  فّٗا وَ ا٧

ْ ـٖٔتٕجٓـ  الــىصبٕز مـدلٗن  ىساب الضـ٦ت٘ ل ـٖطـهط ا٥وـس بالـ    ٥ :ٔعمْٗ 
ــ  ــ ـتومٗ ــ ـد بالضــ ـف جدٖ ــ ـتب وـــىا ىسابٛ ـ٦ٚ ال ـــ وــَ ا٧ ٜ ـٓه ىٗطٕزٚ ـجــصاٞ ال

  .ىىوٍٛ ـٔالػساٟط ال

وـس  بني جـصٟني اـدٔزاُ ا٧   (ن الدٔزاٌٗٛىطاٟـال)وس يف ٔذٗث ٖدتت ا٧
ــاً ٔبــني تــسك الساــٕ  ٔالطــحٕت اإل بــني تــسك ال ٖــدتت بــني  أٔ ، تٗــازٙ هٗ

ٖدٔز ا٧وـس   أٔ ،ضتهساز بني تسك التطد ٔبني تسك اإل غس ني ادٔزاُ ا٧وس
  .ضتهساز ٔتسك الهساٞٚ س بني تسك اإلوبني جصٞ ٔغسح ادٔزاُ ا٧

ىحعٕه عمٗـْ  ـد ِٔن الـ الـحدٖوتعمت التومٗف  : ٥ ٌعمي تفض٦ّٗذٗث ٔ
ــاً  أٔ تٗــازٙ ـراه : الضــ٦ٚ الٕاجــدٚ لمساــٕ  اإل يف ِــرٓ الــ  الٕاجــدٚ لمهٗ

ُ ـحعن تُٔ وهـاً اإلوتثـاه ذٗـث أ   وهاً ال إىللدتٖد عاٟد ٔالػ  ٔا ،وث٦ّ
ىحعٕه عمٗـْ يف  ـِٕ ال ىحعٕه عمْٗ ٥ٔ ٖدزٙ واـٖػ  يف اصن ال الـىومف
اٌــْ ٥ ٖعهــن التــصاذي بــني  تصامحــّا لٕعــٕا٥ ٖوــُٕ ِــرا  ٔ ،راهـِــرٓ الــ

وتثا ىـا  ن جعمّىا ٔذضـٕه التـدافع يف وهـاً إ   صذوىني إ٥ بعد وعمٕوٗٛ أ
 وتثا ىا . بني إ الـحىععدزتْ عَ ٔعد عضسب 
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ِٔــرا ِــٕ  ، الـــىومفىحعٕه عمــٜ ـصــن الــىهاً ٥ ٖعمــي  أـبٍٗىـا يف الــ 
 أٔالدلٗن الداه عمٜ جصٟٗٛ ِـرا   إ ٦قٔاععّا بني  (لتعازضا)عإٌُ عابط 

 أٔحصٞ ـتٗاٌــْ ذتــٜ وــع العحــص عــَ الـــىهتغ٘ لٕجــٕب إٔالــ - غــس ٗٛ ذاك
٥ٔبد وـَ   ، س غس ٗٛ ا٩ أٜٔ جصٟٗٛ عم واتٓه إ ٦قٔبني  ،الػسح ا٩ س 

 ،وسجرــاب بــاب التعــازض : فــاُ ٔجــد وــسجس وٍّــا    إىلذ٠ٍٗــر السجــٕ  
ـــ٥ فالتخٗٔإ ــدلٗن الــ  ـٗ ــاً ال ــٜ  ـس تُٔ التطــاعط لهٗ عــدً خاظ بالضــ٦ٚ عم

 راه . ـضهٕ ّا ب
٦ذظـٛ  ٌـْ ٥بـد وـَ و   أ: رث٘ الغـد ٔالتعـازض   ـثي اٌْ )عـدٓ( ذاـس يف بـ   

وـس  الـداٟس أ  -سَٖ الغـىٍٗني التبعـٗني   وـ عـين ا٧ أ - جصاٞ ٔالػساٟطتلٗم٘ ا٧
ىا ِٕ ٔاجـد  ـل٤ٗ ر ب ،ت٘ براك ٖأ أٔبّرا  ت٘أٖ ُأبني وتعمهّىا :  الـىومف
عطاً ن ا٧ثي فٓض ،راه ـالسجراُ لتعازعّىا يف ِرا ال أٔ الـرحٗٛلػساٟط 

ــ ــساٟط ٔأ  الــ ــصاٞ ٔالػــ ــدلٗم٘ ا٧جــ ــا   ـىتضٕزٚ لــ ــازض فّٗــ ــاً التعــ  ،ذوــ
 .  (1)َ وساجعتْ يف تهسٖساتْىوـسعْ وفض٦ّ ٖلوَ ٥ ذاجٛ لع 

حىٕ  امىاتْ ـ رّا وَ و)عدٓ( أ الـىرهتضتاذٌا أ فوسٚ ِرا غاٖٛ تٕجْٗ 
ــ ــ٦ت ـالـ ــْ صـ ــازض يف ا٧  ىتفسعٛ يف فهـ ــد ٔالتعـ ــ٘ الغـ ــٕه ْ ٔيف وبرثـ  ،صـ
رٕثْ عـدً  ـالٍـاٟٗين )عـدٓ( الظـاِس وـَ بـ      الــىرهت ضـتاذٓ  ا أٔعد  الف فّٗ 

ــصا تـــرهتالتفسٖــت بــني    يف تـــرههْ  ذي يف الٕاجبــاب اإلضــته٦لٗٛ ٔبــني  الت
 الٕاجباب الغىٍٗٛ . 

خالفتْ ـضــاع وــفــاُ أ ،)عــدٓ(  الـــىرهتأضــتاذٌا س تفٓوــٔلٍــا تٕعــف وــع 
 صاذي ٥ـُ التـ ِٕ إعتهاتٓ )عدٓ( أ -زتواش التصاذي عٍدِي الظاِس إ -لمهًٕ 
عــٛ  اهمني الــرَٖ ٖوــُٕ لوــن ٔاذــد وٍّىــا إ ىطتـ٥ بــني التومــٗفني الــٖهــع إ
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 وتثا ىـا بـني إ  الــحىع وـَ   الــىومف وطتهن ثـي ٥ ٖـتىوَ    وطتهمٛ ٔعضٗاُ
تضٕز ـٖـ  ٥ أٔالتصاذي ٖعهن ٥  را عاه :ِ ٧ٔجن ،ب التصاذي فٗد ن يف با

 تهمٛ ٥ٔ وعضٗٛ وطتهمٛ .  اعٛ وطلتوالٗف الغىٍٗٛ ٥ٌّا لٗطت  ا إيف ا

 : ىختازالـىطم  ـظ اللٕجٕٓ تّدً ٔت٤ٓض ضاع وسفٕض عٍدٌأِرا ا٧

ــصاذي بــني الــٕاجبني الغــىٍٗني   ا٧ٔه : إالٕجــْ  ــٛ الت  أُٔ عــدً وعهٕلٗ
ــالتومٗفني الــ  إ ــصاذي ب ــسزاُ يف    -ىطتهمني ـ تضــاظ الت ــبرياُ وتو ــا تع ِٔى

ثبـاب ٔي  اإل إىلرتاجٛ ـرض تعـٕٝ  وـ  ـِىا و -ضتاذ ـرٕث ا٧تهسٖساب ب
 ،ٍاعػـٛ  ىدزك عٕٙ وٕثت غري عابـن لمى ـضٍاتِا بإ :ـرٕثْحد يف تهسٖساب بـٌ

 -رٕثْ ـالــف تبــدٔ وــَ بعــض تهسٖــساب بــ  -ٔتعــٕٝ الٕعــٕا ٔالغــسٔزٚ 
 باب . ــثإ إىلرتاجٛ ـو

وـس ٔذـداٌ٘   ـّا إ٥ أحعمٗٛ االضـ٦ٚ لـٗظ لـ   ـىساباب الـ ـُ الـ ٔتٕجّْٗ بأ
٥ وـ٦ك  ـّا إلـٗظ لـ   أٔ ،جصاٟـْ ٔغـساٟ ْ   ـىساب وـَ ا ىحىٕ  الـ ـوتعمت بال

  ه ٔاذد ٔعضٗاُ فازت .وتثاإ ـّا إ٥لٗظ ل أٔ ،ىحىٕ  ـٔاذد عاٟي يف ال

ىطاٟن الدٔزاٌٗـٛ  ـ:  سٔد الـ  الـىساتى مٕب ـجٍيب عَ الِرا تٕجْٗ أٔ
ــصاذي   ــاب الت ــرٙ إعــَ ب ــني الف -غــتّس ال ــاٞ ا٧ب إزتوــاشّا ٔعىــ٦ّ  ،ٔا سهّ

عىـاه عٕاعـدٓ   ني : إالــىرهه ٔغا  عٍـد مجـع وـَ    ٌدزاجّا فْٗ إ -إضتٍبا ّٗا
ــْ يف بـــ  ــالدجٗس ٔوسجراتـ ــٛ اـ ــٛ الـــ با٧ ـرٕثّي الفهّٗـ ــا ـِىٗـ  أٔىه ٕ  بّـ

 .  ٌـرِٕا أٔضبهٗٛ ا٧ أٔمٛ ىىرتـال

ىتٍافٗٛ يف ـُ وعهٕلٗٛ التصاذي بني الٕاجبـاب الغـىٍٗٛ الـ   الٕجْ الثاٌ٘ : إ
ــ  ــ    ـِــرٓ ال ــ  ،ىتٕاعع ـىطاٟن الدٔزاٌٗــٛ ِــ٘ الساجرــٛ يف الٍظــس ال ىوَ ـٖٔ
 ُ ٖهاه : ه عمّٗا ٔتٕجّّٗا ببطا ٛ ٔٔعٕا بأا٥ضتد٥

 وتػسعٗٛ ٥ٔ ِ٘ ذهٗهٛ  هٗهٛـرـذواً لٗظ بَ ا٧ـصاذي بٗتـٍٕاُ الـإُ ع
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ٙ وـساتٓ  الػاز  ٔعس غسعٗٛ عد أ ٕٛ وٍّـا يف آ  الــحد ٕٛ  أٔ ٖـ ذتـٜ ٖسجـع    زٔاٖـ
 ٖٔطتظّس وعٍآ وٍّا . االّٗ

ـىٕلٕٙ اليف ٔض ّي  ذهٗهٛ التصاذي أوس عه٦ٟ٘ جإز بني العه٦ٞ ٌـىاإٔ
 دىا ِـٕ ضـٗ  ـىهدع بـ ـس  الـ ذوـاً الػـ  يف أ ذواوّي الهإٌٌٗٛ اىا ِٕ جإزٔأ

تـدافع   -ظـاِسّا ٔعـد ضـبت تفضـٗمّا      -العه٦ٞ ٔوعمىّي . ٔذهٗهـٛ التـصاذي   
 أٔوتثا ىـا : الـٕاجبني   عـَ إ  الــىومف حعٕلني وـع عضـٕز عـدزٚ    ـذوىني وـ 

ــ ّٛ -وني ـىرسال ــازضٕ  صــدف ــّا لع ــاُ زاجرــّا    ، ــازٙٞ  ٔاتفاع ــا ا  فريجــس و
 ذدِىا . يف أ ـفاٞ السجراُتـٌٖٔتخري بٍّٗىا وع إ ،وٍّىا 

ــ ــص  ـ٥ٔ ٌ ــّا اــبريّا وــ٤ثسّا يف ت ــني إٌّىــا ٔاجــبني   حد فسع ــٕاجبني ب اذي ال
ـرا٥ب  اعٛ وطتهمٛ ٔعضٗاُ وطتهن يف الـ لون ٔاذد وٍّىا إ -إضته٦لٗني 

ــا    اإل ــدزٚ عمّٗى ــٕفس اله ــد ت ــٛ ٔعٍ ٔ  -عتٗاتٖ ــا  ــني إٌّى اجــبني عــىٍٗني  ٔب
ثـي تهضـس    ،ح جـصٞ ٔغـس   أٔغس ني لْ  أٔزتبا ٘ احصٟني لٕاجب وساب إ

 ،وتثا ىـا ٖٔـدٔز ا٥وـس بـني تـسك ِـرا ٔبـني تـسك ذاك         عـَ إ  الـىومفعدزٚ 
ِٔىا وأوٕز بّىـا بـا٧وس الغـىين اـاُ تـسك       -فاٌْ إذا ٔعع التصاذي بٍّٗىا  
 وــس بــْ عــىٍّا لمهــدزٚ عمــٜ ا٩ ــس ِٔــٕ غــسح ٔجٕبــْ ٔا٧رههّا ـذــدِىا وــأ

ا٥وــس بوــن وٍّىــا  ُٕ( ٔاــالـــىتصامحنيب بــني ِٔــرا وعٍــٜ )الدٓتــ ،ٔتبعــّا 
 الغــــىٍٗني  يف الــــٕاجبنيوترهــــت ِٔــــٕ ذاصــــن  ، ــــس وٍٕ ــــّا بــــدك ا٩

 ـرههّا ذـــدِىا وـــاترههـــْ يف الـــٕاجبني اإلضـــته٦لٗني ذٗـــث ٖوـــُٕ تـــسك أ
 ب عىٕوـاّ ووـاُ الدتٓـ  ـرمْ إهٍـا يف وـ  ٔعـد ذهٓ  ، ـس لمهدزٚ عمٜ الٕاجـب ا٩ 

 د .رٕث الغـٔالتفضٗن وغٜ يف ب ،ٔٔعٕعْ يف التػسٖعاب  ازجّا

ــث : إ  ــْ الثالـ ــاعّي    الٕجـ ــٕاٌني اجتىـ ــ٦ٞ يف عـ ــسٙ العهـ ــٛ جـ ُ و٦ذظـ
 تطاعد عمٜ جسٖاُ التصاذي يف -رٕثّي ـٔب زتواشاب الفهّاٞ يف أذِاٌّي ٔا

 ٔتٕعٗرْ :  ،الٕاجباب الغىٍٗٛ احسٖاٌْ يف الٕاجباب ا٥ضته٦لٗٛ 
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الهــإٌٌ٘ ٖطــرئُ عمــٜ الدجــٗس ُ العهــ٦ٞ يف جــسّٖي ا٥جتىــاع٘ إ -أ
اطريِي عمْٗ يف  ،ىٕلٕٖٛ العسفٗٛ الغىٍٗٛ ـىٗٛ عٍد تصاذي الٕاجباب الِبا٧

عىــا ي  ـس أٗـــ٦ٖذــظ ِــرا عٍــد السجــاه يف تطٗ    ،ته٦لٗٛ الٕاجبــاب اإلضــ 
 فداِي ٖهٕلُٕ ٧تباعّي،َّ ٔبٕٗتَّيف ذساٛ و اخبٔوضاٌعّي ٔعٍد الٍطاٞ

 ىسجراب .ـرٕ ذل  وَ الـٌٔ ،ضبت ِٔرا أ ،ِي وَ ذاك ِرا أ

لتفـاتّي  جّي ذل  يف باب التصاذي زغي عدً إتزاالدجٗس ِٕ إٔظاِس 
ّٓ أٔ ــْ  تف ــصاذي ٔذهٗهت ــي لمت ــإ ،ىّ ــت إ ٌّف ــٜ  ب زتوــاشاب ي ي ٖطــرئُ عم

جـساٞ  ا٧ثـس : إ  ٌــىا إٔ ،صـٕلُٕٗ  ـرٕثّا ٔعٕاعـد اىـا صـٍع ا٧   طٕا  ا بـ ٤ٖٓض
 ،ى٤ثس : ذضــٕه التــصاذي ـٖــده عمــٜ ٔجــٕت الــ -عٕاعــد التــصاذي عٍــدِي 

 العه٦ٟـــــ٘ غـــــاِدّا عمـــــٜ صـــــرٛ الـــــسأٙ   الــــــحسٙٛ فتوـــــُٕ و٦ذظـــــ
 ىٍضٕز . ـال الـىػّٕز

يف إزتوـــاشاب الفهّـــاٞ  لٗـــْ : و٦ذظـــٛ ٔعــٕا التـــصاذي ٖغــا  إ  -ب
عتهــاتِي تــٕفس عــاب ٛ التــصاذي ٔو٦اــْ يف ٔلعمــْ إل ،ىهدضٛ ـذِــاٌّي الــٔأ
ُ ا٦ الـٕاجبني الغـىٍٗني   تٗاأعين عضٕز الهدزٚ عَ إ ـىطاٟن الدٔزاٌٗٛ(ال)

تضـن   ٔوع تٕفس عـاب ٛ التـصاذي ٥   ،وسٓ بني تسك ِرا ٔفعن ذاك أ ٔتٔزاُ
 اجساٞ عٕاعدٓ ٔوسجراتْ .  إىل أٔالتعازض  إىلالٍٕبٛ 

ىىغٜ غـسعّا(  ـُ ٤ٌاـد )التـصاذي العه٦ٟـ٘ الـ    ىوٍٍا أـٖـ الٕجْ السابع : 
ىطاٟن الدٔزاٌٗــٛ ـُ الـــى ّسٚ بــأُ ٖهـاه : إ بٍضـٕظ صــرٗرٛ وــَ الطـٍٛ الــ  

ع ساز اإل إىلبٕاب ال ّازٚ ٔالض٦ٚ تسجع بتىاوّا  أـىتعدتٚ يفٔفسٔعّا ال
 ،تـسك الٕاجـب الغـىين     إىلع ساز ـىغ س الْٗ ذتٜ يف صٕزٚ اإلال ٔذٓن

ـىغ س الٗـْ  الـ   باز الضرٗرٛ بٗاُ جسٖاُ عإٌُ ذـنٓ ٔعد ٔزت يف بعض ا٧
بـ٘  ِٔـ٘ وعت تـا مساعـٛ ٔأ    ،عـ س يف صـ٦تْ لـدك ٔاجـب عـىين      فـٗىَ إ 
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ــالـــــٕازتتني  الــــــىتهدوتني (1)بضـــــري ــْ  ٖــــــىتٍعالـــــرٙ  ىسٖضـيف الـــ  عمٗـــ
ــحٕت اإل ــحٕت  الطــ ــ س لمطــ ــازٙ فٗغــ ــإ تٗــ ّٞـٖــ ــسٓ  ىا ــْ ط فــ ــاً فٗــ  ا٥وــ

ٗـ  ( يف السٔاٖتني ٧جـن الغـسٔزٚ ٔعـاه بعدٟـر : ش    )الضاتق  ١ ـٔلـٗظ غ
رىد بـَ وطـمي يف   ـٔوعتـ ٚ وـ   زلْٗإ ع ٓسـىَ إْ لذٓمً اهلل ا٥ ٔعد أذٓس وـىا
فسٓ ضْ يف ذل  ثي عسأ عٕلْ تعاىل : ص٦تْ  ضتمهاٞ يفىغ س لإلـىسٖض الـال
ُفش ْٔ ِْاْل إعْثَه َعْم َّاْل َعاٍد  َْٔر َباغا  ًْ اْضُطرَّ ْغ  .  173ز البهسٚ : َِْن

ـىطاٟن الدٔزاٌٗـٛ   باز توػف عَ صرٛ جسٖاُ التصاذي يف الِٔرٓ ا٧
ـىتصامحاُ وـأوٕزّا بّىـا   ُ اـاُ الـ  التصاذي ٔوسجراتْ فْٗ ٔإ عىاه عٕاعدٔإ
الساـٕ    أٌٔظـري الهٗـاً    ،وتثا ىـا  عَ إ الـىومفىين ٔعضسب عدزٚ وس عبأ

 أٔالضــ٦ٚ جالطــّا  إىل الـــىومفعــ س ـىعّٕت إذا إ تٗــازٙ الــٔالطــحٕت اإل
ٌٔظـري   ، ـس  ـىصاذي ا٩ظ عمٜ الٕاجب الالترٓفوٕوّٗا لسإعْ ٔضحٕتٓ وع 

ٕٞـرهٗهٛ غسح لـ ـحبّٛ ذاه الطحٕت ِٕٔ يف الـضتهساز الإ ٔاجـب وـأوٕز    حص
 ذا شامحْ ٔاجب عىين آ س .بْ با٧وس الغىين إ

ـىَ ذسً اهلل ا٥ ٔعـد اذمـْ لـ    وـىالٗظ غ١ٗ ِٔرا التهسٖب لٍضٕظ ش
ــ    إعــ س إلٗــْز  ـىأوٕز بــْ الغــىين وــَ تُٔ   ٤ٖاــد جسٖــاُ التــصاذي يف ال

 ٔعد ضبت تهسٖبْ ٥ٔ ٌعٗد .  ،ضته٦لٗٛ إ تضاظ جسٖاٌْ بالٕاجباب اإل

ٛ أ ُإخاوظ : ـالٕجْ ال ىٕاٌع ٔاُ ااٌـت  ـالـ  أٔالػـساٟط   أٔاٞ ا٥جـص  تلـ
ٌّا يف الغالـب  إ٥ أ ،ىاٌعٗٛ ـال أٔالػس ٗٛ  أٔحصٟٗٛ ـال إىلزغات ظاِسٚ يف اإل

ــاِس يف ا٧   ــ٘ الظـ ــس ٔالٍّـ ــاُ ا٧وـ ــىين  بمطـ ــ٘ الغـ ــس ٔالٍّـ ــ٘ ت،وـ ــد ِٔـ  فٗـ
ــّا عــىٍّٗا ودغــرّا وــَ ا٧   ــس بالــ ٔجٕب ــَ الٍّــ٘ عــَ   أٔالػــسح  أٔحصٞ ـو  و

 الٍاِٗٛ أٔبالػسح  أٔحصٞ ـ٘ وَ الٍضٕظ ا٩وسٚ بالـفّي عسفِٕٔ  ،ىاٌع ـال
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 ٍا ا٥صٕلٗٛ . ـثـٔعرٍآ يف بعض وباذٔعد أ ،ـىاٌع عَ ال 

زتواشٙ ٖمته٘ وع جسٖـاُ التـصاذي بـني الـٕاجبني     ِٔرا تٕجْٗ عه٦ٟ٘ إ
ٔاوـس ٔالٍـٕاِ٘   بـن تضـمس ِـرٓ ا٧    ،ىٍع عٍْ ـالغىٍٗني ٥ٖٔض دً بْ ٥ٔ ٖ

 ٔاوــس التّي ٤ٖٔاــدِا بعــد و٦ذظــٛ إٌّــا أ وهــعمــٜ  الـــىػّٕزتلــ٦ّٗ ٖعــني 
ٕٓ  ىتهدً يف وبرـث  ـوػـسٔ ٛ بالهـدزٚ عمّٗـا ٔبعـد و٦ذظـٛ التهسٖـب الـ        ٌٕٔا

 )التصاذي بني الٕاجباب الغىٍٗٛ( فساجع . 

لو ٝ التعازض  (الـىطاٟن الدٔزاٌٗٛ)ِرٓ ٔجٕٓ مخطٛ تّدً صغسٖٔٛ 
ٖٔتّا لمتـصاذي  ٔعد ضبت تٕاٗد صـغس  ،ٔت٤ضظ لضغسٖٔتّا لو ٝ التصاذي 

 يف وبرث )التصاذي بني الٕاجباب الغىٍٗٛ( . بتهسٖب ٔتٕجْٗ وفضن ضبت

ـــراصنٔ ـــىػّٕز إىلصــرٛ واٌطــب   ال ــب   إ ال زتوــاشّا ظــاِسّا وــَ غال
ٖـ  أٔالفهّاٞ  عـين ذضـٕه التـصاذي بـني     أ -ـرّا وـَ بعـض ا٧ٔا ـس    ع٥ّٕ صس
ــ ــْ ٥ -َ الغــىٍٗني ـالٕاجبٗ ــع لإل ٔوع ــاه وٕع ــْ الــ  إىلٌته  إىلٙ ى٤ٓتـالتٕجٗ

ن الدٔزاٌٗٛ( يف باب )التعـازض( فإٌـْ تٕجٗـْ وٕعـٕ  عمـٜ      ىطاٟـتزاد )الإ
ــا  إ ــدزاجّا يف اــ ٝ  إوتٍ ــصاذي ٌ ــع إووــاُ اإل ،الت ــدزاد ٥ٔو  إىلٖضــاز  ٌ

 ذواوْ . إجساٞ وسجراتْ ٔأ أٔتزاجّا يف ا ٝ التعازض إ

ٝ   ٔبتعبري آ س : وع إوواُ إ )التـصاذي(   ٌدزاد الفـسٔ  الدٔزاٌٗـٛ يف اـ 
ـىساب ٖطـهط التومٗـف ا٥ضـته٦ل٘ بالـ     ذواوـْ فّٗـا ٥  تْ ٔأجساٞ وسجرأإ

بٕجٕب بن تهغ٘ عٕاعد التصاذي  ،جصاْٟ ٔغساٟ ْ عٍد العحص عَ بعض أ
جـــساٞ عٕاعـــد ٥ٔ إغـــواه ٥ٔ تاعـــ٘ إل ،ىهدٔزٚ ـجـــصاٞ ٔالػـــساٟط الـــا٧

خضٕظ تلٗـن : الغـسٔزٚ   ـٖضاز يف  ضٕظ باب الض٦ٚ لـ  بأُالتعازض 
تعمت  إىل -ُ تعرز بعض ا٥جصاٞ ٔالػساٟط ٔإ رإهـً ضهٕ ّا بالفهّٗٛ بعد

ٖـ    ـىٗطٕز وَ أ٘ الىتبٓهـتومٗف جدٖد بال رضن ـجصاٞ الضـ٦ٚ ٔغـساٟ ّا ثـي 
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 إىلٔالدتٖـد عاٟـد    ،جصاٞ ٔالػـساٟط  ذاك وَ ا٧ أٔالدتت بني و مٕبٗٛ ِرا 
 وتثاه ِٔ٘ عاب ٛ التعازض . ـحعن تُٔ وهاً اإلوهاً ال

ٝ  ـٌدزاد الدٌآ وَ إٔيف عٕٞ وا إ   ىطاٟن الدٔزاٌٗٛ يف الضـ٦ٚ يف اـ 
ــصاذي( تــ  ــْ  )الت ـــىومفوــس إذا تاز أ -ـحسٙ عٕاعــدٓ ٔوسجرات ــني   ال وــث٦ّ ب

ــّا لسإعــْ ٔضــحٕتٓ ٔبــني الضــ٦ٚ جالطــّا وــع الساــٕ       الضــ٦ٚ عاٟىــّا وٕوٗ
 ٙلصً تسجٗس السإ  ٔالطحٕت ا٥ تٗاز َٖىعّٕتـَ الـٔالطحٕت ا٥ تٗازٖٗ

ــ ْ ٧ اً تُٔ الهٗ ــ ــا عمٗ ــدٌا الضــ   ،ِىٗتّى ــتعني عٍ ــٕ    فٗ ــع السا ــّا و ٦ٚ جالط
ـحىع  ٦فـّا لـ   ، (1) ني فساجعالـىرههحىع وَ ـ تٗازٙ ٔفاعّا لٔالطحٕت اإل

ّٛتْ شواٌّا ٔتهٓدضبهٗٓوٕا الهٗاً ٧عٓد   . وْ فعمٗ

 )عـدٓ( يف ذاغـٗتْ عمـٜ العـسٔٚ      الٍـاٟٗين  الــىرهت  ـخالفت تعمٗهتـا ٔعد ت
ٔا٦ِىـا وـبين    ،عٍّا يف فـسٔ  الهٗـاً يف الضـ٦ٚ     ،ىضم٘ ـفسٔ  وواُ اليف 

 .رت ا ٝ التصاذي ـىطألٛ تـٌدزاد العمٜ إ

 رت اـــ ٝـٌـــدزاجّا تـــعتهـــد إ)عـــدٓ( ٔإ الــــىرهتضـــتاذٌا ٔ الفـــْ أ 
 الــىومف حصٟني المرَٖ ٖتعـرز عمـٜ   ـٌْ ٖتعازض تلٗن البأفأفات  ،التعازض 
 إىلعّىـا فٗطـه اُ ٖٔسجـع     ٦ٔذٗـث أٌّىـا ٖتعازعـاُ بإ    ،بٍّٗىـا   الـحىع

 ، الـىومفخضٕصٗتني ٔجعمّىا عمٜ ااِن ـامتا ال عتبازأصن ال اٞٚ وَ إ
 .  (2) بٍّٗىا فساجع خٗريٓـٌٔتٗحتْ ت

ٗـ  الــروي ىطموني يف ٌتٗحـٛ  ـٔبّـرا البٗـاُ ٖتحمـٜ ا ـت٦  الـ      ِٔـٕ   ّافهّ
ٕ لوَ عد ٖترد وطمو٘ التصاذي ٔالتعازض اذٗاٌّا يف الٍتٗحٛ اىا ل .الغالب 

صاذي ٖسجس ال ّٕز ا٥وس بني ال ّٕز ٔبني الهٗاً يف الض٦ٚ فالهاٟن بالت تاز
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ً       ،ِىٗـٛ ال ّـٕز   ٖٔدك الهٗاً ٧  ٔالهاٟـن بالتعـازض بـني تلٗـن جصٟٗـٛ الهٗـا
وـَ   (1)ٖطـتفات وـَ السٔاٖـاب    لــىا ٔبني تلٗن غس ٗٛ ال ّٕز ٖـسجس ال ّـٕز   

ٕٓ  ذهٗهـــٛ الضـــ٦ٚ ذفـــظ رهٗهتّا ف٦بـــد وـــَ ـوـــّا لـــإٌـــْ زاٍـــّا لمضـــ٦ٚ وه
ــحٕت   ــٕ  ٔالطـ ــال ّٕز ٔالساـ ــسٔ ّا   ،بـ ــا ٔغـ ــظ أجصا٣ِـ ــر ت٦ذـ  ،ٔبعدٟـ

 الفهْ . بـرٕث ٔالتفضٗن يف 

 ٍٗا فٗــْـيف وبرــث إجــصاٞ ا٧وــس الظــاِسٙ ٔإزتغــ يف عــٕٞ وــا ا دٌــآٔ
 فاتِاـىـم٘ لـٗـفضـٗاُ تـهدً بـٔعد ت - غٛزـهض الطٍٛ الفسٖـٍـت ٥ا ٝ : ش

اٌٗـٛ يف )فهـْ الضـ٦ٚ(    تهطـٗىّا لمىطـاٟن الدٔز   ُ ٌ ساـىوٍٍا أٖ -ٔغٕاِدٓ  
ِٕٔ تهطٗي ث٦ث٘ ٖغاٖس تهطٗي الهًٕ الث٦ث٘  ،مجا٥ّ ٌٔعتىدٓ فهّّا ٍْ ٍِا إٌبٗٓ
ــني جــصٟني   تٔزاُ ا٧ إىل ــس ب ــني غــس ني   أٔو ــسح    أٔب ــني غ ــني جــصٞ ٔب  ،ب

 ِٕٔ :  ،ٖغّا ٔتهطٗىٍا ث٦ث٘ أ

 ـ٦ه بطـٍٛ   َ ٔبـني اإل ٔه : وا اذا تاز ا٥وس بني اإل ٦ه بساالهطي ا٧
 تُٔ تٍـا ٕ وَ  بٍّٗىا يف وهاً اإلوتثاه الـحىعوَ  الـىومفٖتىوَ  ذٗث ٥

ــ الـــروىبــني جعــن   بــني الساــٕ   وــس تٔزاُ ا٧ ـىتوٓسز :س  الــني ٌظــري الف
هدٖي الفسٖغٛ )الساَ( عمٜ الطـٍٛ  غواه يف ت٥ٔ إ -اإل تٗازٙ ٔبني الهٗاً 

ٔضــبت لــْ  ،ٔعــدً ٌهغــّا  ــا   ــرّا بهــإٌُ زجرــاُ الفسٖغــٛ عمــٜ الطــٍٛأ
 تهسٖب ل ٗف عمٜ  بت عإٌُ ا٥ع ساز . 

 ـ٦ه بـساَ   إذا تاز ا٥وس بني اإل ٦ه بساَ ٔبني اإل الثاٌ٘ : واالهطي 
٥ٔ  ،وتثـاه  بٍّٗىـا يف وهـاً اإل   الــحىع وـَ   الــىومف ٖتىوَ  ٥ بـرٗثآ س 
 وَ و٦ذظٛ ٥ٔبد  -وس بني فسٖغتني لدٔزاُ ا٧ -لتهدٖي الفسٖغٛ ٍِا  وٕعع

 ـخاظ لمفسٖغتني : ىٕازت ٔالدلٗن الـال

  رٓدـاً الػاز  بْ ٔلٕ بـىـتـِسش إـذس ٔأــٓسجـا وـىـداِـ٘ إذـد فــفاُ ٔج
                                                           

 .  1: وَ ابٕاب السإ  : ا 9: ب 4( الٕضاٟن : د3)



 (123) ........................................ ت بٗهاب وتػابّٛ لمتصاذي ٔالتعازض .

 

ّٞ يف بـاب  رـّا  ذتىـاه ا٥ِىٗـٛ وسجٓ  ـختازٓ وـَ اـُٕ إ  ٌـ  عمـٜ وـا   ا٥ذتىاه بٍا
٥ جسٝ التخٗري بني تـسك ِـرا الـساَ ٔبـني     ٔإ ،االه ع بّا تصاذي ا٧ذواً 

 ك ذاك الساَ . تس

 ــ٦ه الثالــث : وــا إذا تاز ا٧وــس بــني اإل ــ٦ه بالطــٍٛ ٔبــني اإل الهطــي 
ـــىومفىوَ ـبالطــٍٛ وــع عــدً تــ    ،وتثــاه بٍّٗىــا يف وهــاً اإل الـــحىعوــَ  ال
 ـىػ٘ وَ تَُٔ الض٦ٚ عاٟىّا وع الـَ الض٦ٚ عاعدّا ٔبٗـاىا لٕ تاز ا٥وس بٗ

 إضتهساز ا٧عغاٞ عمٜ ا٥زض :

ْ فــاُ أووــَ ال  عثــٕز عمــٜ ٌـــرٕ إِتىــاً وــَ الػــاز  بأذــدِىا أ ــرٌا بــ
ٔإ٥ تـخـٗٓس بني تـسك ِـرا ٔذفـظ ا٩ ـس ٔبـني       ،ٔزٓجرٍآ عمٜ ا٧وس ا٩ س 

 وـرمْ الـىٍاضب . إىلٔالتفضٗن ٌٕامْ ،تسك ذاك ٔذفظ ِرا
 ثي ٌبرث فـ٘:
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 ه

 ماو الـىقصد اخل
 حمات بماب التزاحيورّج

 

ُ٘٘عٛ بببا اهـبقاذٍ ٗبببا اهـوببيؿا ٗبمببٛ اهـبببٌٚٚق  اهبببٌكبق  اهـبببٌٚٚق  
ٗ   ،لٌٛ بٌِٚٔببي اهبببر حخ هببٕ ببببرأ  اهبببرٗذٚببأ  ْ اهـوببيؿا بببا ا٪ػهببٞ 

ُٗقّّٚ فٚبٕ   ،ِيكب اهبًٌبروٕ  إىلذلٌٛ تفٌٚوٛ ًلـمى ُيكب إؿجي١ ببرثٕ 
ـويؿُا عًًٌ٘ي ثٍ ُقبّّٚ ًـجربي    اهبٌهؼهٚوا ًي تمِٕٚ اهميعؼٝ ا٪ٗهٚٞ يف ا

ٗٓٛ ًغيٙـٝ هبٌـجري  اهـقاذٍ ًّ ا٪كين  ،ربّٙ طًًٌ٘ي اهبظتويؿا 
  ،وى هببح ٠ هـوبٚا اهليهبع عبّ ا   ذٚأ  ْ ًـجري  بيب اهـويؿا تـٌبؼّ 

 ِلوع اهبببببٌلٍ اهبببببر٠ هـوببببٚا بٌِٚببببي ًـجرببببي  بببببيب اهـببببقاذٍ تـٌببببّؼ
 كٌي كٚـِس بإؽْ اهلل كقريُٕ . 

لٍ اهببر تويػ٨ ًبّ يٚبج جٔبي  اهحجبٚس كبيْ       إؽاـقامحا اهبٌ ثٍ إْ
 إًـثبيي    ٗبإػؿان اهومبى اهفربـٜ اهلبوٍٚ ٓب٘ اهـظبٚه بٌِٚٔبي يف إًـثبيي ٓبؾا         

ًٞ    يهبٌبوؼ ت٘جٕ اهـلوٚع ب إؽ ،ؽان  ـقامحا ٗذٌ٘ي اهـبقاذٍ إتفيابًي ًٗبؼف
ٌ ٗاٌ٘ؿ اهمؼؿٝ عّ إًـثيهلٌي ًوًي ًبج إُـفبي١     اروٚبًي   ٙبؼؿن اهومبى   -س ـّجاهبب

إًـثببيي ؽان ص   ٗلٍ اهبببرلوع يف إعٌببيي اؼؿتببٕ يف إًـثببيي ٓببؾا   اهبببٌتبببظٚه 
٩كا بوؼ توبؾؿ  اهبٌ٘ىل ًّ توـٙوٕ ٗتبر٩ًٌٚ ٪ذؼ اهبٌذفيظًي عوٟ غـا 

مؼن هببببرلٌٕ بببببٌمـِٟ  اهببببٌُٗلـلوبببع إًِبببي١ اهوبببيؿ    ،إكبببـٚفي٢ٌٔي 
بببٌمـِٟ    ٗ ٩فًٞ اهمروٚٞ با ذلٍ اهومى ٗإػؿاكٕ ٗبا ذلٍ اهوبـ  ص اهبٌ

٩فًٞ بببا ذلببٍ اهومببى ٗبببا ذلببٍ يهبببٌهبب٘  ُلـُببي اهمرببج ب -ب ًبب٩ن اهحّتبب
يف كى ًقاذٍ بحن  ا٪ًـب بـمٚبٚبؼ ٗٙـرٌى اهحّت ،ظـيؿ اهبٌاهوـ  كٌي ٓ٘ 

 ؿجرببببيْ  ذببببؼعببببؼَ ًقامحببببٕ . هلببببّ اهـظببببٚه ً٘ابببب٘  عوببببٟ إذببببـاف 
قٙٞ ببإػؿان  اهبٌ س ٗٙـمؼَ عوٟ فياؼقٙٞ ًٌِٔي ٙحّجاهبٌفيْ ؽا  ،ـقامحا اهبٌ

 اهومى اهلوٍٚ اروًٚي .



 (125. )....................ًـجري  بيب تقاذٍ ا٪ذليَ   ................

 ٗٓٛ ،ٌبٚب٩ً عوٟ ًـجري  بيب اهـقاذبٍٗذٚبِب٣ؾ ٙبـبوبٚبّ اإلطب٩  تبفب
لٌا اهببر اهحجٚس بأٌٓٚبٞ  ذبؼ    إىل -ببرلب اهعيٓـ هِي  -بأيؤي ت٧ٗي  

ٚبٞ ٗجٔيتٔبي   ا٪ٌٓيف ُعـ اهويؿ  ا٪اؼن عوٟ إطـ٩  ًِيهب٤ٚ   ا٬طـعوٟ 
 ٌوٞ . رـاهبٌ  ٗاهمروٚٞ 

م ٧ّكاهببببٌريتبببٕ ٗؼ ا٪ععبببٍ هقِبببي١ اهـبببقاذٍ ًٗـّجوّٚاهببببٌٗذٚبببأ  ْ 
ٌّاهبٌهقر٘ثٔي  ٌ وٞ يف ا٪ً٘ي ٓ٘ ف  إىلفيهِعـ عٌؼتبٕ  )ابؼٖ( رم  اهِبي٢ٚ   اهبب

 -ــقج هلوٌببي   كببـيؽٖ )اببؼٌٓي(   اهبببٌرم  اهبببٌكوٌيتببٕ ٗكوٌببي   كببـيؽُي   
ٌ فِلـوـا ًـجربي  ببيب اهـبقاذٍ يف ُب١٘ كوٌبي         ،م ٗتوٌٚبؾٖ  ٧ّكاهبب

 ـجري  ٓٛ :اهبٌٗٓؾٖ 
 

 صروط بمالقدرة الصرعية . الـىصروط بمالقدرة العقمية عمى الـى: ترجيح  األوهرجح الـى
 

أط٘ؽٝ يف هلببيْ ػهٚببى  اهبببٌـاػ ًببّ اهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ : ٓببٛ اهمببؼؿٝ   اهبببٌ
لٍ ٗاهيت تلْ٘ ػطٚوٞ يف ٩ًن اه٘ج٘ب ص ٗٓٛ ًلِبٞ عوبٟ اهفوبى غبه     اهبر

ِج اهوـعٛ ببرٚأ ِٙيفٚٔي كْ٘ يهبٌب  ٗـد اهبربيهولـ ٗ  ًٌٗر٘بٞ بيهِـؿ 
لوع ًوغ٨ً٘ ب٘اجب آطـ ٨ ٙوـمٛ ًوٕ يف اه٘ج٘ػ ص كيهُ٘ب١٘ ٗاهغلبى   اهبٌ

ي١ اهبببٌمؼؿٝ عوببٟ اهبببٌٗ يإلكببـريعٞ وـٗط ٗج٘بٌٔببي يف آٙببٞ اهرٔبب٘ؿ ب  اهبببٌ
ِدـداوا وجـماَف َفتجيجىوىاـ ا    ٗٗجؼإُ : ش ز ذٚبأ إعـربٓبي اهوبيؿ  ٗ طبؾٓي يف     َفَمـي  تج

عوبٟ   اهلقٚى إكـريعٞوـٗط ٗج٘بٕ باهبٌخ يهبرٗطريبٕ ص ٗك ًُ٘٘  ذلٌٕ
َ  اس تجَطماعج ِإَلي هد سجبدياّلشإكـعٔيؿًا ًّ ا٘هٕ تويىل : ًؤ٘ؿ اٍ٘ي  ز .وج

ًٝ ًّ اهمؼؿٝ اهوموٚٞ  ٍّ ٗ ُٚ  ػا٢ـ ٌ اهيت ٓٛ  -ٗٓؾٖ اهمؼؿٝ  ط لِٞ اهبب
اٚبؼًا  ٗاهبيت ٙوـربٓبي اهومبى  ٗ ٙبؼؿكٔي      -عوٟ اهوٚبب٤ اقبيي اهوحبق اهـلب٘ٙ      

٘هٜ٘ ذٚأ ٙلـوع اهومى ػطيهـٔي يف ًرٞ اهبٌلٍ اهوـعٛ اهبرهبٌُ٘٘  
 مؼؿٝ يف ٩ًنبوـٜ ٨ ٙؼؿن ػطيهٞ اهبفإْ اهومى اهق ،٩ن اهبٌريب ػْٗ اهبظ
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 ع إط٩قبوبٙل -لٍ باهبرٚى بؼؿٝ يف هليْ ػهب٧طؾ اهمبٌي مل تٚبٗف ،لٍ اهبر
 لوع . هبٌاريب عّ ٗج٘ػ ٩ًكٕ ذـٟ ًج إُـفي١ اهمؼؿٝ عِؼ اهبظ

 :اهمؼؿٝ اهوـعٚٞ ٓ٘ با ٗاهفـق با اهمؼؿٝ اهوموٚٞ ٗ
وـربٝ عمبب٩ً ٙلببْ٘ ًـووبب  اهـلوٚببع ٗاجببؼًا هوٌبب٩ن فوبب٩ً  اهبببٌ ْ اهمببؼؿٝ 

ـٖ عوٚٔي لوع عوٟ اهمؼؿٝ ٗعؼَ تّ٘فاهبٌـ ٗعوٟ ٗجٕ اإلط٩ق يف ذيهيت تّ٘ف
٩ًن  عرى ا٪ب ٗ ًـ ٗهؼٖ بإؿٗا٢ٕ ٗكمٕٚ كيْ إؽاكٌي  ،هوحقٖ عّ اهفوى 

ؿٗا١  َ عحبق  ّ اه٘هبؼ ًبّ اهلبمٛ ٗاإل   اهلمٛ ٗاإلؿٗا١ تيًًي فووًٚي ك٘ا١ تبٌّل
 غيٙـٕ ًوؾٗؿٙـٕ عّ اهلمٛ عِؼ عحقٖ عِٕ ٗتـكٕ . ،عِٕ 

لٍ اهببر وـربٝ هـعًي هببٌي كيُبم ًبأط٘ؽٝ يف هلبيْ ػهٚبى      اهبٌبٌِٚي اهمؼؿٝ 
ٌ فئُي تلوع عّ ًبؼطوٚـٔي يف تببرم     ٚبع  ٨ٗ ٙلبْ٘ ًـووب  اهـلو   ،٩ن اهبب

ٌ ـ ٌورٞ فوب٩ً إ٨ يف ًب٘اؿػ تب٘فّ   اهبٌٗاجؼًا هو٩ٌن ٗ لوع عوبٟ اهمبؼؿٝ ص      اهبب
ريب اهببببظ٨ٗ ٙـ٘جبببٕ  ،٩ن ً٘جببب٘ػًا يف فبببـا عحبببقٖ  اهبببب٨ٌ ٙلبببْ٘  إؽ

 .٨ عِؼ تبرم  اهمؼؿٝ ٗاهـلوٚع اهٕٚ فو٩ً إ
ـّاهبٌـٙض اهبٌتُ٘أ  إؽاًّٗ ِٓي   ٌ ؿ ًّ ـِ ي١ مل ٙمبج اهُ٘ب١٘ عوبٟ    اهبب
ٌ ًفٞ  ٗ    رو٘بٚٞاهبب ٌ ٨ٗ ٙلبْ٘ ٗاجبؼًا هوغبـا  ٌ ٩ن ٗاهبب فٚلبْ٘   ،ٌورٞ اهبب

لٍ ٗإُوببؼاَ اهبببرُـفببي١ ًبب٩ن  مببؼؿٝ اهوببـعٚٞ يف ًبب٘ؿػق ًلببيٗاًي إل   ُـفببي١ اهإ
 ًُ٘٘عٕ . 

ز ٗٙلببْ٘ ًوببـٗطًي َفِميجصاــى هاجببي١ طرببيب ش -فببيؽا ٓببىر هببٔـ ؿًِببيْ  
ٗٙلبْ٘ ًب٩ن اهٌبَ٘     ،بيهمؼؿٝ اهـلِ٘ٙٚٞ هوؼَ  طؾ اهمبؼؿٝ عوٚبٕ يف طريببٕ    

ٗ    ،ًًي ً٘ج٘ػًا ذيي اهمؼؿٝ ٗذبيي اهوحبق   تي ٌ غيٙـبٕ  ْ غبه اهمبيػؿ  ـّاهبب د ـر
 .ّ تـكًٕوؾٗؿ ً

ريب ٙبببظـوع عببّ طرببيب اهُ٘بب١٘ ٗاهغلببى اهعببيٓـ يف      اهبببظٗٓببؾا  
ي١ ًج اهمؼؿٝ عوٟ إكـوٌيهٕ فبيْ ٩ًكبٕ   اهبٌإهحاطٕ هـعًي بيهمؼؿٝ ٗٗجؼاْ 

 لوع .بٌاه٨ ٙلْ٘ اهـلوٚع ٗاجؼًا هٕ إ٨ ذيي ت٘فـ اهمؼؿٝ عِؼ 



 

 (127. )تـجٚس اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ عوٟ اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ .....

ـقامحا اهبببٌتببقاذٍ ٗاجقببيْ ٗكببيْ  ذببؼ اهبب٘اجقا  إؽاٗذ٣ِٚببؾ ُمبب٘ي : 
 ا٬طـخ عوٟ اٍ٘ي ٗاه١ُ٘٘ ٗكيْ اه٘اجب يهبرًوـٗطًي بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ ك

ًوـٗطًي بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ ك٘فبي١ اهبؼّٙ ٗذفبغ اهبِفم ُٗببحيتٔي ًبّ اهبب٩ٔن        
هوموٚبٞ : ٗجب٘ب   َ عِؼ اهـبقاذٍ ًبي كبيْ ًوبـٗطًي بيهمبؼؿٝ ا     فٚمّؼ ،بيهورى 

عوببٟ ًببي كببيْ    -يي ٗٗجبب٘ب ذفببغ اهببِفم ًببّ اهببب٩ٔن    اهبببر ػا١ اهببؼّٙ 
 ٗج٘ب اه١ُ٘٘ .   ٗخ اهبرًوـٗطًي بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ : ٗج٘ب 

ـّ اهـمبؼٍٙ     (1)رم  اهِي٢ٚ اهبٌٗاؼ ّٗجٕ  )اؼٖ( ٓؾا اهحجٚس ٗ ُٗبس كب
َّ  اهبببٌببببأْ اه٘اجببب   يف وبب٩ً ٨ اٌبب٘ؿ  ٩ن فاهبببٌوـٗط بيهمببؼؿٝ اهوموٚببٞ تببي

ٗتلبْ٘ فووٚبٞ    ،فٚلْ٘ ٗج٘بٕ فووٚبًي عِبؼ اهـبقاذٍ     ،٩ًً ٗاجؼٙـٕ هو٩ٌن  
ًٞ ٗج٘بٕ ًٞ هوحق  ا٬طـعّ تبٌيًٚٞ ٩ًن اه٘ج٘ب  ًيُو لوع عّ اهبًٌٗبرمم

 إًـثيهٕ هـعًي ٗإتٚيُٕ طيؿجًي . 
وـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ فيْ ٗج٘ببٕ اهفووبٛ   اهبٌٗٓؾا ببظ٩  اه٘اجب 

ـ ٗٓٛ تـ٘اع عوٟ عؼَ فووٚٞ اه٘ج٘ب  ،ع عوٟ تبٌيًٚٞ ٩ًكٕ ًـّ٘ا  ،ا٬طب
فووٚبٞ   إىل -وـٗط بيهمؼؿٝ عم٩ً اهبٌ - ا٬طـفو٘ إكـِؼ عؼَ فووٚٞ اه٘ج٘ب 

 ريي . اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ هقَ اهؼٗؿ اهبٌاه٘ج٘ب 
ٌ ٗذؾؿًا ًّ  ٌ ريي ٙمبيي بوبؼَ اإلكبـِيػ    اهبب تبـجٚس   إىلقب٘ؿ ٗٙب٧ٗي  اهبب

ٌ اه٘اجب  ٞ  اهبب ـ ٗإْ كبيْ اه٘جب٘ب    وـٗط بيهمبؼؿٝ اهوموٚب ٍّ هبـعًي    ا٬طب   ٓب
عببؼَ إذببـاف تبببرم  ًُ٘بب٘عٕ   ٗٗؽهببم هوببؼَ إذببـاف تبببٌيًٚٞ ٩ًكببٕ  ،ًِببٕ 

 .  -وـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ اهبٌ ع  اه٘ج٘ب  -ٗهـطٕ 
ٌ ٗيف ٢ُٕ٘ ٨ ٙفـق با  ْ ٙلْ٘ اه٘ج٘ب  وـٗط بيهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ   اهبب

ٍّ ص كٌبي ٨ فبـق    ٍّ ًّ ًقامحٕ ٗبا  ْ ٨ ٙلْ٘  ٓ ببا  ْ ٙلبْ٘ ًـبأطـًا     ٓ
َ ٗاهحجٚس ًًي عوٕٚ ص فيْ ٩ًن اهـمّؼًـمّؼ  ًٗميؿًُي ًوٕ   ٗعّ ًقامحٕ فًيًُي 
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بـرممببٕ  -وـٗط بيهمببؼؿٝ عمبب٩ً ٙـفببج  اهبببٌٗاذببؼ ذٚببأ  ْ ٗجبب٘ب اهفوببى  
ٌ ٗٙقٙبى ًُ٘ب٘  اه٘جب٘ب     -ٗتبٌيًٚٞ ٩ًكٕ ًُٗ٘ب٘عٕ   وـٗط بيهمبؼؿٝ  اهبب

ٌ ّ ِٓبي  ُلبـ   ًٗب  ،ًٗوٕ ٨ ٙلْ٘ هبٕ ًب٩ن  ًب٩ً     هـعًي، ٌ رم  اهبب لـؼي اهبب
 ٘اؿػ . اهبٌب يف  ًثيي ٓؾٖ جـٙيْ اهحّت

 )اؼٖ( ًِياوـا :  (1)رم اهبٌٗاؼ  ٗؿػ عوٕٚ  كـيؽُي 
ا٪ٗىل : اُببٕ ٨ طـٙبب  هِببي إلذببـاف ٩ًكببي  ا٪ذلببيَ ًببّ ػْٗ إذببـاف    

ٍّ هـعٛ ًوـرب  ٗعوٕٚ ف٩ طـٙ  هِبي يف ًب٘اؿػ إعـقبيؿ اهمبؼؿٝ      ،ثق٘تٔي ًّ ُ
 ٩ن ٗعوبببٟ اإلطببب٩ق اهوبببيًى هببببريي   اهببببٌكـلوبببي  تببببٌيًٚٞ  اهوموٚبببٞ إل

اٌ٘ؿٖ يف ً٘اؿػ   ٩ٗن اهبٌكٌي ٨ طـٙ  عِؼُي إلذـاف فمؼاْ  ،قامحٞ اهبٌ
فوؾا ٨ ٙـٍ ا٨كـؼ٨ي بؾان اهـمـٙب عوٟ ٗجب٘ب   ،إعـقيؿ اهمؼؿٝ اهوـعٚٞ 

 وـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ . اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ فو٩ً ػْٗ اهبٌ
 فٚٔي :  إؽ ،رم  اهِي٢ٚ  اهبٌِياوٞ ٗاإلهليي عوٟ ت٘جٕٚ اهبٌ تـٍ هلّ ٨

اإلكببـؼ٨ي عوببٟ  -يف  ٗاطببـ ببببرأ اهِببؼ  -ُببٕ اببؼ كببق  ًِببي تفٌبب٩ًٚ إ
يػٝ( اهبببٌعٌِٔببي برـٙبب  )إطبب٩ق ـ ٩ن برـٙمٚبببّ ٙوّقبباهبببٌإًلببيْ إكـلوببي  

رم  اهبببٌٗٓببؾا ًبببظـيؿُي ٗٓبب٘ ً٘افبب  هبببٌظـيؿ   ،ٗطـٙبب  )إطبب٩ق اهبببٔٚأٝ( 
فٔبؾا ا٨هبليي ًقِبي٢ٛ     ،ولى عوٟ  كـيؽٖ اهبٌلـؼي ٗإْ  ُلـٖ اهبٌِي٢ٚ  اه

 لـؼي ًّٗ ٗافمٕ . اهبٌظـيؿ ٨ٗ ٌٙس إهلي٨ً عوٟ اهبٌقِٟ اهب٨ٌ ٙبظيهع 
وـٗط بيهمؼؿٝ عم٩ً ٙبٌلّ اهبٌْ تبٌيًٚٞ ٩ًن اه٘اجب ُِٗٚع اهٕٚ : إ

لِٞ بٌاهببريب ٗعببؼَ اهببحاطٕ ببببٌي ٙقٙببؼ عوببٟ  اهبببظإكـلوببيفٕ ًببّ إطبب٩ق 
ـ ًـوو   -ٗاهمؼؿٝ اهويػٙٞ عوٟ اهفوى اه٘اجب  ٨ٗ ٙببرـف   -اه٘جب٘بٛ   ا٪ًب

ٌ عبّ اه٘اجبب    ا٪ًـكم٘ط  ٌ قب٘ؿ بببٌحـػ  اهبب قامحٞ ذـبٟ ٙـوبؾؿ عوبٟ    اهبب
 ريب . اهبظٗ ا٪ًـ٩ن بوؼ كم٘ط اهبٌإكـلوي   -ولى اهبًٌقِٟ 
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 (129. )تـجٚس اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ عوٟ اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ .....

لٍ ٗعببؼَ اهبببرِياوٞ اهثيُٚببٞ : إْ ا٨كببـؼ٨ي ٩ٙذببغ تبببٌيَ ًبب٩ن   اهبببٌ
ًج  ْ ًلبيهٞ تبقاذٍ ا٪ذلبيَ يف ًـذوبٞ اإلًـثبيي ٗتبـجٚس بوِبٔي         ٌيًببٕتب

وـمؼّٙ هببقَٗ تبب٘فـ اهبببٌعوببٟ بوببض ٨ ٙـرببؼػ ب٘جٔببٞ ُعببـ ًببؾٓب اهوؼهٚببٞ 
٨ٗ  -فلؼٝاهبببٌ  ٌٗورٞ اهبببٌ -٩ن ٗاهغببـا اهبببٌلٍ اهوببـعٛ عوببٟ اهبببر

ٞق  ٍّ يٚج  ،ٙبظـٍ ببرثٔي بري٢ف ٌ بى ٙو ؾآب ٗعوبٟ إطبـ٩  ٗجٔبي     اهبب
 يهببس ِلـ هـقوٚٞ ا٪ذليَ هوٌٌاهبٌؾٓب ا٪هوـٜ اهبٌاإلعـميػ ذـٟ اهِعـ ٗ

س ًبببظًًٌ٘ي ب٘جٔببٞ ُعببـ ـّجاهبببٌوى هبببحٗيف ُبب٢ٕ٘ ٨ ٗجببٕ  ،فيكؼ اهبببٌٗ
 اهوؼهٚٞ طيًٞ . 

 ٗؽهم  : ،  ِياوٞ غه تيًٞاهبٌٗ ٓؾٖ 

 ٨ًٗ : إُببٕ هببٚم عٚقببًي ٨ٗ ُمٌببًي  ْ ٙقرببأ اهفبمبببٕٚ ٗٙفبببلـ ٗٙلببـؼي فبببٛ 
كٚبع     ،هومي٢ؼٜ اهؾٜ ٙوـقًٕ ٓ٘ ٗعوٌي١ طي٢فـبٕ ايطقبٞ   ؾٓب ااهبٌذؼٗػ 

عوببٟ ًببي ُبببمى بوببض    -لوٌا ذٚببأ  ْ غببيهقٍٔ  اهبببٌٗٓبب٘ ًببؾٓب عٌببَ٘  
اؼ بى   ،فيكؼ اهبٌٗ يهبسذليَ هوٌٌٙوـمؼْٗ تقوٚٞ ا٪ -ووا ا٪ج١٩ راهبٌ

ولى )اؼٖ( يف فمٕٔ ٗ ً٘هٕ ببر٘ثًي ًببظـٌٞ ب٘جٔبٞ ُعبـ ًؾٓقبٕ     اهبٌبيذأ 
 فيكؼ اه٘ااوٚٞ . اهبٌٗ يهبسؽعيْ بإعـميػ تقوٚٞ ا٪ذليَ هوًٌٌِٗرومٞ ًّ اإل

  ٗ  مٌ٘ػ اهببببٌ -ـلوٌا اهمبببؼاًٟ اهببببٌٗثيُٚبببًي : إْ ثوببببٞ ًبببّ ا٨هبببيعـٝ 
    ٌ  يهببس عوٌي١  ً٘ي اهفمٕ ًٍِٔ طيًٞ ٍٗٓ ًببٌّ  ُلبـ تقوٚبٞ ا٪ذلبيَ هوٌ

هٚم عِؼٍٓ ببر٘ث اهـقاذٍ ٗ ذليًٕ ًٗـجريتٕ ًج  ْ ٓبؾٖ   -فيكؼ اهبٌٗ
ولوٞ  ً٘هًٚي ًّ طبـٙما  اهبٌ٘ا هبحٗاؼ عي ،ٌي ٙلثـ اإلبـ١٩ بٔي اهقر٘ث ًب

ٌ  يهببس ٌاهبٌٌٓي اإلكـرليْ ٗاإلكـٌب٩ض )  ـكوٞ( ٗبٌٔبي إكبـغِ٘ا عبّ    اهبب
 س اهـقامحٛ هغِيٍٓ عِٕ . ـّجاهبٌ إىلف٩ ذيجٞ عِؼٍٓ  ،ًقيذأ اهـقاذٍ 

ٍ٘ ًبببظٌَ٘  ـّجاهبببٌٗعِؼ٢ببؾ ٨ ِٙببـ جوببى  س ٗاإلكببـؼ٨ي عوٚببٕ بِربب
ـ ـ اهوؼهٚٞ ػْٗ اهِعـ ب٘جٔٞ ُع ٌ  ا٬طب ٗٙـرٌبى ًِبٕ  ْ ٨    ،لـغ  عِبٕ  اهبب
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وـٗط اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ ًبرًِي عوٟ اهبٌإهليي ظيٓـًا يف ؿجريْ 
 .  ـمؼَاهبٌبيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ بيهـمـٙب 

 ت٘كٚؼًا :  اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ ؿجريْٗٙبٌلّ  ْ ُلـؼي عوٟ 

ٌ ٛ اهمبؼؿٝ  ـاػ ًّ اهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ ٓب   اهبٌبأْ  ليٗاٞ هومبؼؿٝ اهوـفٚبٞ   اهبب
ؼ مّٚاهبببٌخ اهبببرلٍ ٗيف هلببيْ ػهٚوببٕ ُعببه آٙببٞ   اهبببرأط٘ؽٝ يف ًُ٘بب٘  اهبببٌ

ٗاهوبـ    ،ي١ ٗاهمؼؿٝ عوٚبٕ  اهبٌوـٗط ب٘جؼاْ اهبٌبيإلكـريعٞ ٗآٙٞ اهرٔ٘ؿ 
ـّٙلوب اهمؼؿٝ ِٗٙفٚٔي يف ً٘اؿػ اهـوّل ٞق ٗهب٘ ًبّ    ـ ٗاهـر د ٗاه٘ا٘  يف ًوبم

ّ يف ًبظيهفٞ اهوبـ   ـؼّٙاهبٌ٘جب ه٘ا٘  اهبٌّ اهفوى ِج اهوـعٛ عاهبٌجٔٞ 
ّ٘فٌٔي هبب٘ كببيفـ هورببخ  إؽآـببم اهوببـا   ٗذـًببٞ إٓبب٩ن اهببِفم  -   ٗتبظببب

فٌٚبؼق عـفبًي يف ًب٘ؿػ     ،ُبـؿٜ عوٚبٕ     ٗٗٓ٘  ًبـ ذـجبٛ    -ي١ اهبٌهـب 
 ِج اهوـعٛ  ُٕ غه ايػؿ ٨ٗ ًلـرٚج . اهبٌ

ٗٙلفٛ  رِٞ صاهبٌٝ اهوموٚٞ قاذٍ بيهمؼؿاهبٌلٍ اهبرثقم تمّٚؼ  إؽاٗعوٕٚ 
 -قامحٞ اهبٌلوع تلًِ٘ٙي ًّ اهفوى ذـٟ يف ً٘ؿٝ اهبٌيف ذٌ٘هلي : تبٌلّ 

ٌ  لٍ اهثبيُٛ : اهببر لٍ ب٘ج٘ػٖ ٗفووٚـٕ ؿافوًي هببٌُ٘٘   اهبركيْ ٓؾا  ؼ مّٚاهبب
لٍ اهوـعٛ ا٪ٗي هفووٚـٕ يهبرإلؿتفي  اهمؼؿٝ عـفًي عِٕ ب -بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ 

 عّ اهوٌى اهثيُٛ .  -بيإلهـقاَٗه٘  -ص فٚلْ٘ ًيُوًي 
ٙلْ٘ ؿافوًي هبٌُ٘٘   ؼ بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ ٨مّٚاهبٌلٍ اهبرميبى : اهبٌٗيف 

ٌ  إؽمٚؼ بيهمبؼؿٝ اهوموٚبٞ ص  اهبٌلٍ اهبر ٙـفبج اهمبؼؿٝ اهوموٚبٞ     ِج اهوبـعٛ ٨ اهبب
ٌ بولبم اهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ فئُبي تـتفبج ب      ،عوٟ اهوٌى  ٗهب٘   -ِج اهوبـعٛ  يهبب

 . -ببرّؼ ا٨ذـٌيي 
ٕ  بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ ٪ وـٗطاهبٌفوؾا ٙـمؼَ اه٘ج٘ب   جى تببٌيًٚٞ ًُ٘ب٘ع

 . بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ هوٌِج عّ تبرممٕوـٗط اهبٌلٍ اهبرًّ ػْٗ ٩ًذٚٞ 

 بى ،وـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ هوؼَ إذـاف تبٌيَ ًُ٘٘عٕ باهبٌـ بـأّطبٗٙ



 

 (131. )تـجٚس اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ عوٟ اهبٌوـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ .....

رـٌى ٨ُبٕ ٙبب   ،وـٗط بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ اهبٌُـفي١ ًُ٘٘عٕ ببٌقامحٞ ٙبرـٌى إ
وـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ بوؼَ إهـغيي اهؾًٞ ب٘اجب اهبٌتمّٚؼ ٩ًن اه٘اجب 

ٌ هـغيي بيهب٘اجب ج اإلًٗ ،ٙبحـٌويْ  آطـ ٨ وـٗط بيهببمؼؿٝ اهوموٚبٞ ٨   اهبب
 وـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ . اهبٌهو٘اجب ُ٘٘  ًب

ٌ ثٍ إُ ذٚأ تبرم  ؿجريْ اه٘اجبب   وـٗط بيهمبؼؿٝ اهوموٚبٞ عوبٟ    اهبب
ٌ ًقامحٕ اه٘اجبب   ػاؿ  إؽاٙحتبب عوٚبٕ :  ُبٕ     -وـٗط بيهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ   اهبب

ٌ ٘ج٘ػ عِؼ اهبٌي١ اهبٌبا ًـ   ا٪ًـ لوع يف اهُ٘ب١٘ ٗببا ًبـفٕ يف    اهبب
اهقبؼْ ػْٗ    ٗفٚوقَ ًـفٕ يف ترٔه اهث٘ب  ،بؼُٕ اقى اه٩ٌٝ   ٗترٔه ث٘بٕ 

ٌّ  : ٗؽهم  ٍ ه٩ٌتٕ بؼ٨ً عّ اه١ُ٘٘ .اه١ُ٘٘ فٚـٚ

  ،عمبب٩ًؼ بيهمببؼؿٝ قأ ٗاجببب ًروبب  ًمّٚبباهبببظ٪ْ ٗجبب٘ب اهببـرٔه ًببّ 
ٟ اهبببٌبٌِٚببي ٗجبب٘ب اهُ٘بب١٘ هوٌبب٩ٝ ًوببـٗط ب٘جببؼاْ        ي١ ٗاهمببؼؿٝ عوبب

ِيبٞ هببح بيه١ُ٘٘ ٗاهغلبى ًبّ ا   ا٪ًـميبوٞ با اهبٌكـوٌيهٕ كٌي ٙلـفيػ ًّ إ
ِدداوا وجماَف َفتجيجىوىا اي١ شاهبٌوـٗط بفمؼاْ اهبٌبيهـٌٍٚ  ا٪ًـٗبا  ز فيُبٕ  َفَمي  تج

ٌ عّ تمّٚؼ ٗج٘ب اه١ُ٘٘ ب٘جبؼاْ  ٙلوع  ي١ ٗبِبٌٌٚٞ بوبض اهمبـا٢ّ    اهبب
 ِٙلوع تمّٚؼ ٗج٘ب اه١ُ٘٘ بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ . 

طحُبيٖ  اهـقاذٍ عِبؼُي ٗٓب٘ ًبق  عوبٟ ًبي إ      ٘ؿػ ًّ ًغـٙي اهبٌٗٓؾا 
ُي كببـيؽ إطـببيؿٖ ط٩فًي هبببٌي اه٘اجقببي  اهِببٌِٚٞص  ًببّ ثقبب٘  اهـببقاذٍ بببا   

ا٢ـٝ اهـقاذٍ إلُبرٌيؿٖ يف اه٘اجقا ثيي عّ ػاهبٌ)اؼٖ(ًّ طـٗد  اهبٌرم 
 .  ٕ ٗتمؼَ تفٌٚى بٚيُص لوع ًّ اًـثيهلٌياهبٌا٨كـم٩هٚا عِؼًي ٨ ٙـٌلّ 

 قغٛ اهـوـا هلٚفٚٞ إكـعٔيؿ كْ٘ اهمؼؿٝبـجس ِٙاهبٌٗبوؼ اهـرم  ًّ 
ًٞ اهبرأط٘ؽٝ يف ًُ٘٘  اهبٌ ًٞ   ٗلٍ : هـعٚ ٗٓبؾا بببرأ إثقبيتٛ هببٌي      ،عموٚ

 فِم٘ي :  ،أط٘ؽٝ اهبٌّ ُ٘  اهمؼؿٝ بؼ اإلهـقيٖ ٗعؼَ توٚتمـِٕٚ اهميعؼٝ عِ
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 عقمية أو شرعية : -كيفية إستظهمار ٌ ع القدرة 
 

ُ٘   إىلٗتـهؼ  لٍ اهوـعٛ تؼّياهبرٗجؼ  اـِٙٞ بٚيُٚٞ يف ػهٚى  إؽا - 
ٌ لٍ فٔبٛ اهبؼهٚى   اهبرأط٘ؽٝ يف ًُ٘٘  اهبٌاهمؼؿٝ  ٗٓبؾٖ ُعبه  ْ    ،قج ـّاهبب

هبـعٛ فبإْ ًوِبٟ جوبى هٚبب٤ ببؼ٨ً ط٘هٚبًي عبّ         ٙلْ٘ هو٘اجب بؼي ط٘هٛ 
ًوِبٟ   إؽهٚب٤ ٓ٘  طؾ اهمؼؿٝ اهوـعٚٞ يف اهوٚبب٤ اه٘اجبب اهبؾٜ هبٕ ببؼي ص      

بؼٙوبٕ   إىلقؼي ا٪ًى عِؼ عؼَ اهمؼؿٝ عوٕٚ اهبٌٓ٘ اإلُـميي ًّ فوى  اهقؼهٚٞ
 اهؾٜ ٓ٘ فبٛ ط٘هٕ . 

ٗهلببّ جببي١ هببـط اهمببؼؿٝ يف هلببيْ    ،ٗإؽا مل ت٘جببؼ اـِٙببٞ بٚيُٚببٞ   -ب
ريب كُ٘ٔبي ابؼؿٝ   اهببظ فإْ ظيٓـ  طؾ اهمبؼؿٝ يف   ،لٍ اهبرهؼهٚى ٗطريب ا

لٍٚ ٪طببؾ اهمببؼؿٝ يف ًُ٘بب٘   اهبببروـ  اهبببٌ٘ىل اهبببٌٜ ٪ْ تٌببّؼ هببـعٚٞ
  ٗطريبٕ ٗ هفيظ بٚيُٕ ٙلوع عّ ػطيهٞ اهمؼؿٝ يف ٩ًن ذلٌبٕ : ًٌبورـٕ   

 ٗٓؾٖ ٓٛ اهمؼؿٝ اهوـعٚٞ .  ،ًفلؼتٕ 

اـِٙبٞ ًوـبربٝ عوبٟ طب٩  ظبيٓـ        عّ عؼَ ٗج٘ػ هلّ ٨بؼ ًّ اهـرّم
خ اهببيت  طببؾ  اإلكببـريعٞ اٚببؼًا يف اهببر كٌببي إكببـعٔـُيٖ يف آٙببٞ  ،ريب اهببظ 

يؿجٚٞ عوٟ كُ٘ٔبي إؿهبيػًا ٗت٘كٚبؼًا    اهبظخ ٗايًم اهمـِٙٞ اهبرػهٚى ٗج٘ب 
 ٗكٚأتٛ اـٙقًي بٚيْ اهمـِٙٞ .  ،تلِ٘ٙٚٞ ٗإكـريعٞ عيػٙٞ عموٚٞ هلُ٘ٔي اؼؿٝ 

لٍ اهبربٚيُٚٞ ٗمل ت٧طؾ اهمؼؿٝ اٚؼًا يف طريب ٗإؽا مل ت٘جؼ اـِٙٞ  -جب
ًٞ هبٌوـفٞ ػطيهٞ   ٗفٔى ثبٌٞ ًـجج هـوٚا ُ٘  اهمؼؿٝ : عموٚٞ  هـعٚٞ   ًمؼً

ٞ    ٗلٍ ًٗرٞ طريبٕ اهبراهمؼؿٝ يف ٩ًن   ،ػطيهـٔي يف ًرٞ طريببٕ طيًب
ًٞ  . بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ وـٗطاهبٌبيهمؼؿٝ اهوموٚٞ عوٟ  وـٗطاهبٌ هحجٚس ًٗمؼً

 ٚبٚببؼٖ بؼَ تمبيب ٗعب بربظباه٩ق بًّ إط يٓـبيهٞ ُم٘ي : اهعرباهؾٖ ٛ ٓبٗف
 ٗإكبـبريعٞ ِٚٞبؼؿٝ عموٚٞ تل٘ٙبوـٗطٞ ااهبٌٚيُٕ ٓ٘ كْ٘ اهمؼؿٝ بيف ب بيهمؼؿٝ



 

 (133. )..................... -عموٚٞ  ٗ هـعٚٞ  -كٚفٚٞ إكـعٔيؿ ُ٘  اهمؼؿٝ 

 لٍ هليْ عوٟ اهبٌوـ اهبره٘ كيُم اؼؿٝ هـعٚٞ ػطٚوٞ يف ٩ًن  إؽ ،عيػٙٞ 
ٕ هٚلـلوع ًّ لٍ ٗطريباهبربٚئُي يف هليْ  -ًّ بيب اهورع اهـوـٙوٛ -

ٌ لٍ ٗاهببر لٍ : ػطيهـٔبي يف  اهبر طؾٓي يف هليْ ػهٚى إثقي    ٗااوبًي،  ٩ناهبب
لٍ ًُٗ٘بب٘عٕ ٗاٚبب٘ػٖ اهؼطٚوببٞ يف   اهبببرٗكٌببي ػعببيٖ هرفببٕ بوقببيػٖ ببٚبببيْ     

لٍ اهببر تبربٌٚى ًب٩كبٕ ٙؼعٖ٘ هرفبٕ بوقبيػٖ  هقٚبيْ هبـط اهمبؼؿٝ يف ػهٚبى       
وـ   ُلـلوببع اهبببٌرببع لٍ ًببج هاهبببرإثقيتببي . . ًٗببّ عببؼَ بٚئُببي يف ػهٚببى  

 لٍ بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ .اهبراإلط٩ق اهؼاي عوٟ عؼَ تمّٚؼ 

عِببؼ   ثببٍ تقامحببيجي١ُببي طريبببيْ ٙـِببٌِيْ ذلٌببا هببـعٚا إؽاٗعوٚببٕ 
ريبا ًمّٚبؼًا بيهمبؼؿٝ يف هلبيْ    اهببظ ٗكبيْ  ذبؼ    ،لوع يف ًميَ اإلًـثيي اهبٌ

كْ٘ اهمٚؼ  إىللٍ ٗمل تمٍ اـِٙٞ طيؿجٚٞ عوٟ إؿهيػٖ اهبرريب ٗػهٚى اهبظ
ـ ريب اهببظ ٗكيْ  ،اؼؿٝ عيػٙٞ تل٘ٙبِبٚبٞ عموٚٞ  ؼ هلبيُٕ  ًرومبًي مل ٙـمّٚب   ا٬طب

فٚلوببع اإلطبب٩ق يف ًمببيَ اإلثقببي  عببّ عببؼَ اهـمٚٚببؼ بيهمببؼؿٝ      ،بيهمببؼؿٝ 
لٍ ٗٙببرٌى عوبٟ كبْ٘    اهببر اهوـعٚٞ يف ًمبيَ اهثقب٘  ٗاه٘اابج بوربيظ ؽان     

 ٓببؾا اه٘اجببب عوببٟ   َٙـمببّؼعِؼ٢ببؾ ٗ ،أط٘ؽٝ فٚببٕ اببؼؿٝ عموٚببٞ  اهبببٌاهمببؼؿٝ 
اٚببؼ اهمببؼؿٝ هببـعًي   يف ًُ٘بب٘عٕ ٗهلببيْ ػهٚوببٕ :    أط٘ؽاهبببٌاه٘اجببب ؽان 

 قر٘ث .اهبٌـجس اهبٌرلب بب

ٌّبب ،ظـٌـ ُببيفجٓببؾا بٚببيْ ًببب )اببؼٖ(  (1)ى اهلببٚؼ اهوببٔٚؼ اهٌببؼؿٗاببؼ ف
 بببببرثٕ  ٕ اهوبببـٙفٞ ٗإعبببح  ُبببٌّ اهفبببـٗا ٗا٨ذـٌبببي٨  ٗ توبببب ُفلببب

ي فـُٗبًي بوٚبؼٝ عبّ ٗاابج ا٪ػهبٞ      ٗهووبٔي هلُ٘ٔب   ،بأُٔي )إفحاُي  ًبرِٞ( 
عِؼُي إلت٩  اه٘ابم فٚٔبي.   ٘ه٘ٙٞ ص فوؾا ٨ ً٘جب اهبٌريبي  اهبظاهوـعٚٞ ٗ

 هقرأ : ُِٗـمى
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 رجح الجماٌي : ترجيح وما ال بده له عمى وما له البده . الـى
 

ذببؼٌٓي هببٚم هببٕ بببؼي  ـجس ٙـروببب اهـببقاذٍ بببا ٗاجببقا   اهبببٌٗٓببؾا 
َ ا٪ٗي ٗٙـجس عوٟ اهثيُٛ ص ٗاؼ جووٕ فٚمّؼي ٗاجب هٕ بؼي ٌٗثيُٚٔ ،هـعًي

ـجري  يف بيب اهـقاذٍ( ٗاؼ  ّطـُيٖ اهبٌ)اؼٖ( : ) ٗي  (1)رم  اهِي٢ٚ اهبٌ
ٞق كــقا ٨ذمًي . ٗٙمـب  ْ ٙلْ٘ ٓؾا اهحجٚس ًّ  جى  ٗجووِيٖ ثيُٚٔي هِلـ

 ٗهٕ ُبرب٘اْ : ، ْ ًي ٨ بؼي هٕ ٓ٘ ًٌؼاق ه٫ٍٓ هـعًي 

 : ـقامحا بؼي يف عـُٕاهبٌْ ٪ذؼ اه٘اجقا اهِر٘ ا٨ٗي :  ْ ٙل٘
 كببأْ ٙـبببقاذٍ ًببي ٓببب٘ ٗاجببب توِٚٚببببٛ ًببج ٗاجبببب هببـعٛ تببببظٚهٜ      

بوببض طٌببيي كفببيؿٝ اإلفرببيؿ  ُعببه   ، -هببٕ بببؼٙى ٗعببؼي يف عـُببٕ   ٜ  -
يإلطوببيَ اهببؾٜ هببٕ بببؼي : ٓبب٘ ًببٚيَ هببٔـّٙ  ك -اهوٌببؼٜ يف هببٔـ ؿًِببيْ 

ًج ٗج٘ب اإلُفبيق    ًِٗٚي تقامحم ًج ٗج٘ب  ػا١ اهؼّٙ توٚ إؽا -ًــيبوا 
عوٟ ا٪َ  ٗ اهقٗجٞ توًِٚٚي ببرٚأ ه٘ إطـيؿ إطوبيَ كبـا ًلبلًِٚي عحبق عبّ      

مبؼَ اه٘اجبب    ًبٕ .  ٨ٗ ؿٙبب يف ت    ٗعّ اإلُفيق عوٟ فٗجـٕ   ٗٗفي١ ػِٕٙ 
 عوٟ اه٘اجب اهـظٚٚبـٜ اهؾٜ هٕ بؼي يف عـُٕ . هٕ بؼي اهـوِٚٚبٛ اهؾٜ ٨

 ًّ٘كج ًج ٗاجب توٚٚ  ًِّٚ  كٌي ْ ٙـقاذٍ ًي ٓ٘ ٗاجب توٚٚ    ٗ
  ٗتقاذٍ ٗج٘ب اه٩ٌٝ اهًٚ٘ٚٞ يف  ٗي اه٘ام ًج ٗج٘ب إُميؽ اهغـٙ   إؽا

٨ٗ ؿٙببب يف تمببؼَ اه٘جبب٘ب       ،لحؼ اهبببًٌببج ٗجبب٘ب إفاهببٞ اهِحيكببٞ عببّ   
ٌ افاهبٞ اهِحيكبٞ عبّ      ٗاهف٘ؿٜ : إُميؽ اهغـٙ   ٕ   اهبب  لحؼ ص هوبؼَ اهقبؼٙى عِب

 يف ٗكبرٕ ه٘جب٘ػ    ًٗٚ٘ٚبٞ يف  ٗي اه٘ابم   ٗؿجريُٕ عوٟ ٗج٘ب اهٌب٩ٝ اه 
ٌ اهقؼٙى عِٕ ذٚأ ٨ تف٘  اه٩ٌٝ ببـبأطبٚبـٓي ص فٚوقًٕ   إًبـببثيي  إىلقيػؿٝ اهبب

 إلػؿان اهومى اهـظٚه با إفـاػ اه٘ام . ،بإُميؽ اهغـٙ   ا٪ًـ
                                                           

 . 34:  2( اج٘ػ اهـمـٙـا  د2)



 (135. )................................ًي هٕ اهقؼي   عوٟهٕ تـجٚس ًي ٨ بؼي 

لوع بيه٘اجقي  اهبيت هببٔي ببؼي ًببظّٚـ يف ًمبيَ      اهبٌْ ٗٗجٕ اهـمؼٍٙ : إ
ٙلْ٘ اه٘اجب اهـظٚهٜ يف  -اهوموٛ   ٗاهـظٚه اهوـعٛ  اإلًـثيي با  فـاػ

 ٓ٘ ًبٌي ٨ إاـِي١ هٕ .  -ّ بقاذٍ ب٘اجب ًـوٚاهبٌاهفـػ  إىلٕ بيهِلقٞ ذّم

هٕ ٓ٘ ًبٌي هبٕ     ُٗبرٌ٘ٓي ًبٌي ٨ بؼيِّٚاهبٌ  ٗبٌِٚي اه٘اجب اهـوٚٚ  
ِي١ فٚبٕ  ٗذ٣ِٚؾ ٙميي : إْ ًي ٨ إاـ ،اهبٌلوع ُبرٖ٘ بيعثٚٞ إاـِي١ اهؼع٘ٝ ٗ

 ،ٌَ٘ يهببظ ـِي١ اهقيعثٚٞ ُبر٘ هب٤ٚ ب بهوؼع٘ٝ ٗاهقيعثٚٞ ٨ ٙقاذٍ ًي فٕٚ إا
 َ اهثيُٛ ٗٙـجس عوٟ ا٪ٗي ٨ ًبريهٞ . فٚمّؼ

ٞ        بٗٙ  ٌلّ  ْ ٙميي : اُبٕ ٨ تبقاذٍ يف ٓبؾا اهِرب٘ ًبّ جٔبٞ إُـفبي١ ُبيبر

لوع ايػؿ اهبٌفيْ  ،ٌج با اإلًـثيها هبحهوؼَ اٌ٘ؿ اهمؼؿٝ عّ ا اهـقاذٍ
ٌج با إًـثبيي اه٘اجبب اهـوٚبٚ  ٗببا إًـثبيي اه٘اجبب اهـظبٚهٜ        هبحا عوٟ

ٌ بإًـثيي فـػ ًبّ طٌبيي اهـظبٚه غبه اهفبـػ       قاذٍ كبأْ ٌٙبـ  ًيهبٕ يف    اهبب
 اهقٗجٞ ًث٩ً ٌَٗٙ٘ هولفيؿٝ .   ٗاإلُفيق اه٘اجب عوٟ ا٪َ 

  كإُميؽ ِّٚاهبٌٌج با إًـثيي اه٘اجب هبحلوع ايػؿ عوٟ ااهبٌٗٓلؾا 
لحؼ ًببّ اهِحيكببٞ يف  ٗي ٗاـببٕ ًقببيػؿًا ٗبببا إًـثببيي  اهبببٌترٔببه  ٗ اهغـٙبب  

   .ِّٚاهبٌقاذٍ هو٘اجب اهبٌج يف غه ا٬ْ ّ٘كاهبٌاه٘اجب 
  ِّٚاهبٌ  ٌٗج با اإلًـثيها : إًـثيي اه٘اجب اهـوٚٚ  هبحًٗج إًليْ ا

اهوبب٩د  إىل٨ تببقاذٍ ذـببٟ ُبببرـيد  -ج ّ٘كاهبببٌ  ًٗببج اه٘اجببب اهـظببٚهٜ 
 . ٗاهحجٚس 

ٌ ُٗـٚحٞ ٓؾا اهـ٘جٕٚ إُـفي١ اهـقاذٍ با اهب٘اجقا   ْ قب٘ؿّٙ فِٚقغبٛ   اهبب
ًّ ً٘اؿػ تمؼٍٙ )ًي هٚم بؼي هبٕ عوبٟ     ٗٓؾا ًّ ًٌيػٙ  اهـقاذٍ ٨ ٙوؼّ 

 ًي هٕ اهقؼي( ٗٙوقَ ًـ  اهمؼؿٝ يف إًـثيي ًي هٚم هٕ بؼي . 
طـٌبيَ اهـبقاذٍ ٗاهحجبٚس بببٌ٘اؿػ     فًبٕ إ ٨ٗ، ٗٓؾا كوٕ تبيَ ٗجٚبٕ   

 . ا٬تٛ قؼي اهر٘هٛ اه
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ـقامحا بببؼي طبب٘هٛ  اهبببٌاهِربب٘ اهثببيُٛ :  ْ ٙلببْ٘ ٪ذببؼ اهبب٘اجقا     
ٗكأْ ٓؾا ًبرط ا٪ُعيؿ ًٗ٘ؿػ ،هٚم هٕ بؼي يف ط٘هٕ ًبٌي ا٬طـٗاه٘اجب 

ٌ اإلتفيق عوٟ إُ ًّ ًٌبيػٙ  اهـبقاذٍ ًٗب٘ؿػ اهحجبٚس ببا       . ـقامحااهبب
 :  ٌثيها هٕ بب اهـٌثٚى (1)رم  اهِي٢ٚ اهبٌرأ بٗٙقؼٗ ًّ تمـٙـ ب

ي٢ٚٞ اهببيت هلببي بببؼي  اهبببٌؼثٚٞ اهبببرا٪ٗي :  ْ ٙـببقاذٍ ٗجبب٘ب اهرٔببيؿٝ  
 إؽاقثٚٞ اهبيت هبٚم هببٔي ببؼي     اهببظ ًج ٗجب٘ب اهرٔبيؿٝ    -ٓ٘ اهـٌٍٚ  -ط٘هٛ 

إلفاهبٞ اهِحيكبٞ عبّ      ٗكيْ عِؼٖ ًي١ ٨ ٙلفٛ هورٔيؿتا بى ٙلفٛ هورٔب٘ؿ  
ـ ا٪فٚبؼٗؿ   ،ِرٌـ هو٩ٌٝ اهبٌعّ اهث٘ب   ٗاهقؼْ  يف  ببا ًبـ  اهببٌي١    ًب

قثٚٞ اهبببظفٚمببؼَ ًببي ٨ بببؼي هببٕ ٗٓبب٘ اهرٔببيؿٝ  ،ؽان   ٗإًـثببيي ٓببؾا اه٘اجببب 
ٙبـّجس    ٜؼثٚٞ اهببر هٕ اهقبؼي ٗٓب٘ اهرٔبيؿٝ     ـ٘فـ ٗٙـّجس عوٟ ًياهبٌي١ يهبٌب

 ي١ ٗٙلـفٛ بيهـٌٍٚ . يهبٌقأ باهبظلوع اهـرٔه ًّ اهبٌ

با إتٚيْ  -  ٗاـٔي تِّٚ ٗاؼ -لوع بيه٩ٌٝ اهبٌػاؿ اًـ  إؽااهثيُٛ : ًي 
اهـكوي  بـٌئًي يف اه٘ام ًج اهرٔيؿٝ اهحابٚٞ ٗبا إػؿان ؿكوٞ ٗاذبؼٝ يف  

ٗذٚبأ  ْ هببٔي    ،غلى ذلب ذيهـٕ   ٗي٢ٚٞ : ١ُ٘ٗ اهبٌاه٘ام ًج اهرٔيؿٝ 
فٚـوٚببّ تبـجٚس    ،بؼ٨ً : ٓٛ اهرٔيؿٝ اهحابٚٞ ًبج  ُبٕ ٨ ببؼي هو٘ابم بـٌيًبٕ      

 ،ي٢ٚٞ اهيت هببٔي ببؼي يف ط٘هلبي    اهبٌعوٟ اهرٔيؿٝ  -اهؾٜ ٨ بؼي هٕ  -اه٘ام 
 فٌٚوٛ اهـكوي  بـٌئًي يف اه٘ام ًج اهرٔيؿٝ اهحابٚٞ . 

فٌٚي هٕ ببؼي طب٘هٛ ٗتبـجٚس ًبي هبٚم هبٕ        - ًي  ًى اهحجٚس ٗاهـمؼٍٙ 
ٍ عِببؼُي ٗعِببؼ بوببض ا٪ٗاطببـ ٗاببؼ عببـا فٔبب٘ ًلببّو -بببؼي يف ط٘هببٕ عوٚببٕ 

ُٗوبـا   ،فٕٚ تر٘ٙى ًّ غه طي٢ى اإلكـؼ٨ي عوٕٚ يف بوض اهلوٌي  ببٌي 
 ٗتُ٘ٚرٕ :  ، (2)رم  اهِي٢ٚ اهبًٌمق٨ً٘  طؾًا ًّ تمـٙـ ببرأ  هٕ ت٘جًٚٔي
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إْ كى ًب٘ؿػ ثقبم فٚبٕ اهقبؼي اهرب٘هٛ اهوبـعٛ ه٘اجببق إُلوبع كبْ٘          
وى هب٤ٚ ببؼ٨ً ط٘هٚبًي هوب٤ٚ     هببح ٨ ًوِٟ  إؽ ،ٗج٘بٕ ًمّٚؼًا بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ 

ٌ ٛ ًمّٚبؼًا ببيهوحق هبـعًي عبّ     آطـ إ٨ كْ٘ ؽهم اهقبؼي اهرب٘ه   قؼي ٗعبؼَ  اهبب
قؼي اه٘اجببب بمٚببؼ اهمببؼؿٝ  اهببب٨ٌٗفَ ؽهببم تمٚٚببؼ   ،بحيػٖ ٙبباهببـٌلّ ًببّ إ 

  ٗؾك٘ؿ يف هلببيْ ػهٚببى اهقببؼي اهبببٌٗاهببـٌلّ كبب٘ا١ ٗاببج اهـٌببـٙس بببيه٩فَ 
 َ مل ٙمج اهـٌـٙس بٕ . ٌٓي ًوًي    ٗقؼي اهبٌ

فببيْ ا٘هببٕ  ،هث٩ثببًٞٗثببيي ًببي ٗاببج اهـٌببـٙس بببٕ : آٙببٞ اهرٔبب٘ؿ بأالببيًٕ ا  
ِدداوا وجماَف َفتجيجىوىا ا:ش كقريُٕ بِبٌٌٚٞ اـِٙبٞ )اهـفٌبٚى     ،6ي٢ؼٝ : اهبٌز َفَمي  تج

ٙفٚبؼ بُ٘ب٘ض : تمٚٚبؼ ٗجب٘ب اهُ٘ب١٘ ٗاهغلبى ب٘جبؼاْ         -ايطج هووـكٞ( 
 ي١ ٗاهـٌلّ ًّ إكـوٌيهٕ . اهبٌ

ٌ ٗاؽا كيْ هورلٍ بؼي ط٘هٛ ٗكوبع اهقبؼي عبّ كبْ٘ ٗجب٘ب       قؼي اهبب
  ٗؼؿٝ اهوـعٚٞ ثبٍ تبقاذٍ ًبج اه٘اجبب اهبؾٜ ٙلبْ٘ ػهٚوبٕ عيًبًي        ًمّٚؼًا بيهم

ٗٓ٘ ًـقاذٍ  -ًرومًي مل ٙـمٚؼ بيهمؼؿٝ فليْ ٗج٘بًي ًوـٗطًي بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ 
 فٚحجس عوٕٚ جقًًي .  -وـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ اهبًٌج 

ٌ ٗبٔببؾا اهـمـٙببب ٌٙببه    ٌ س ـّجاهببب  قر٘ث ًببّ ًٌببيػٙ  اهحجببٚس   اهببب
ٌ لٍ اهببر ؼ بيهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ ًبج    مّٚاهبٌلٍ اهبراهليب  : ٗٓ٘ تقاذٍ  ؼ مّٚاهبب

ٌ س اهثبيُٛ : غبه   بيهمؼؿٝ اهوموٚبٞ ٗٙحّجب   عوبٟ   -وـٗط بيهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ   اهبب
ًّٗ جق٢ٚيتٕ ًٌٗبيػٙمٕ : تبـجٚس ًبي     ،وـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ اهبٌٗي : ا٪

اهليهببع عببّ عببؼَ كُ٘ببٕ ًوببـٗطًي بيهمببؼؿٝ     ،هوٌببَ٘ ػهٚوببٕ   -٨ بببؼي هببٕ  
 ،عوٟ ًيهٕ اهقؼي اهر٘هٛ ذٚأ ٙلْ٘ ًوـٗطًي بيهمؼؿٝ اهوبـعٚٞ   -اهوـعٚٞ 

ٗٙـرٌببى  ْ عببؼَ اهقببؼٙى اهربب٘هٛ هببٚم ًـجرببًي ًلببـم٩ً يف بببيب تببقاذٍ    
 ٓؾا كوٕ ًّ ذٚأ اهلرب٠ .  ،جق٢ٛ هغهٖ   ٗبى ٓ٘ ًـجس تيبج  ،ا٨ذليَ 

 ٗاُرًي ي٨ًثّ ًؾك٘ؿٙاهبٌ ـعابريظ اهفبو  ٜ ،غـ٠بأ اهٌبّ ذٚبي ًبٗ ً    
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 فٚمج اهل٩َ عِٔي يف ُمرـا :  ، ٚرًٚي هلرب٠ اهحجٚستُ٘ٗ

)اؼٖ( فبٛ  (1)رم اهبٌٗاؼ ُياى  كـيؽُي  ،ثيهٚبّ اهبٌاهِمرٞ ا٨ٗىل : فبٛ 
ٌ قر٘ث ببببا اهببببًٌببغـٗٙـٌٔي هلبببرب٠ اهحجببٚس    ـقامحا ًبببّ ٗجٔبببا اهببب

 ُُ٘رٌٔي ببقبٚبيُبِي : 
كـبم٩هٚبٚببّ ّ اإلإْ اهـقاذٍ ٙبحـٜ با اه٘اجقا اهِفلبٚبٚباه٘جٕ ا٨ٗي:

٨ٗ ٙبحـٜ ببا اهب٘اجقا    ،لحؼ اهبٌفاهٞ اهِحيكٞ عّ كـقاذٍ اه٩ٌٝ ًج إ
قأ ًبج هببـطٚٞ  اهببظ اهِبٌِٚا ٨ٗ ٙومبى تبقاذٍ هبـطٚٞ طٔببيؿٝ اهقبؼْ ًبّ       

ص لوع كيفًٚي هـرٌٚى  ذؼٌٓي اهبٌ٘ج٘ػ عِؼ اهبٌي١ اهبٌاهرٔ٘ؿ فٌٚي ه٘ كيْ 
ٗؽهم  ،ي٢ٚٞ اهبٌهـطٚٞ اهرٔيؿٝ كٌي ٨ ٙومى اهـقاذٍ با هـطٚٞ اه٘ام ًج 

ثق٘تًي ٗكم٘طًي  -٪ْ ا٪جقا١ ٗاهوـا٢ط كؤي ٗاجقٞ ب٘ج٘ب إؿتقيطٛ ٗاذؼ 
 ا٪ًببـبببى ٙلببمط  ،٨ٗ ٙومببى اهـببقاذٍ فٚٔببي ٗكببم٘ط بوِببٔي هوٌقامحببٞ    -
 جقا٢ٕ ٗهـا٢رٕ . ـكب اإلؿتقيطٛ بـٌيًٕ عِؼ توؾؿ بوض  يهبٌب

 عوببٟ اهـٌببؼٙ  بلببرب٠  ٗٓببؾا اإلهببليي ًِببٕ )اببؼٖ( ًقِببي٢ٛ فيُببٕ ٙقببـ   
ٌ إُبرٌيؿ اهـبقاذٍ بيه٘اجقبي     ٗابؼ كبق  ػذِبٕ بقٚبيْ ًفٌبى       ،لـموٞ اهبب

عؼَ اهفـق يف تبرم  اهـبقاذٍ ٗجـٙبيْ تـجٚريتبٕ ببا اهب٘اجقا       إىل٧ٙػٜ 
  ٗق٢ا هبحـقامحا كياهبٌـقامحا ٗبا اه٘اجقا اهٌِِٚا اهبٌلـموا اهبٌ

تقامحبي   إؽايطٛ ٧ًهبع ًٌِٔبي   ق١ ًج اهوـط هببٌـكب إؿتقب  هبحا  ٗاهوـطا 
لوع ببا ًبـ  اهمبؼؿٝ يف إًـثبيي     اهبٌٗتؼافوي يف ًـذوٞ اإلًـثيي ٗػاؿ  ًـ 

 إًـثيي ؽان بوؼ اٌ٘ؿٓي عّ إًـثيهلٌي ًوًي .   ٗٓؾا 
 ٚٞ ٗإُؼؿاجٔي تببرم بِبٌِبقي  اهب٘اجببظـيؿ ًغـٗٙٞ اهاهبٌٗبإطـٌيؿ : 

 ًي هبٌـتلقبيابٗف ،ّ ًِٔي بقامحٚبـاهبٌٕ با بيتبربـٙيْ ًـجبقاذٍ ٗجبـبكرب٠ اه
                                                           

+ حميُـا  يف اً٘ي اهفمٕ :  360:  3+ ًٌقيض ا٪ً٘ي : د 421:  4( ًقيُٛ اإلكـِقيط : د1)
 . 229+  228:  2د



 (139. )................................ًي هٕ اهقؼي   عوٟهٕ تـجٚس ًي ٨ بؼي 

ـ رّماهبًٌؤ٘ؿ اهفمٔي١ ظيٓـًا ٗتٌـٙس بوض  ٗابؼ كبق  بٚيُبٕ     ،ما ا٪ٗاطب
ٌ تبرم عِ٘اْ )اهـقاذٍ با اه٘اجقبي  اهِبٌِٚٞ( ٗيف )   لي٢ى اهؼٗؿاُٚبٞ(  اهبب

 هوـويؿا . ٗهقٙيػٝ اهـُ٘ٚس ُم٘ي :   ٗوـقٔٞ ًغـ٠ هوـقاذٍ اهبٌ
ٌ ٗاًبـ   ْ ا٪: هو٘اجبب( مؼًٞ اهؼاطوٚٞ اهبٌ)يف ًقرأ كق  ًِي  قث٘ثٞ اهبب

ـكقٞ اهبٌرو٘بٞ يف اهوقيػٝ اهبٌـوومٞ بي٪جقا١ ٗاهوـا٢ط اهبٌيف اهلـيب ٗاهلِٞ 
بيهـك٘  ٗاهلح٘ػ ٗاهرٔ٘ؿ ٗفيتبرٞ اهلـبيب ُٗبر٘ٓي  ا٪ًـاإلؿتقيطٚٞ ُعه 

 . ُقليطٚٞٓؾٖ  ٗاًـ ٌُِٚٞ إ - يب ٗاهلًِٞبٌي ٗؿػ فبٛ اهلـب
ريػًا عِٚٚبًي  أً٘ؿ بٕ ُفلًٚي إتّباهبٌرؼٝ ًج اهلى ـّٗؽكـُي ثبٌٞ  ْ ا٪جقا١ ً

٥ ِٗٙقلط عوٟ ا٪جقا١ ٗٙلْ٘ كى اهِفلٛ ٗٙـحّق ا٪ًـض فٚـقّو ،طيؿجًٚي 
ـ اهِفلٛ اهٌِ  اإلُقليطٛ ًِقثمبًي عبّ    ي٪ًـجق١ق ًأً٘ؿًا بٕ ب اهِفلبٛ   ا٪ًب

ٗٓببؾٖ  ،ب اهوقببيػٜ اإلؿتقببيطٛ ًِٗرومببًي عِببٕ ـّكيهبببٌـوو  باهبببٌاإلكببـم٩هٛ 
ٗ  اهبٌا٪ٗاًـ  ٌ قث٘ثٞ يف اهلـبيب ٗاهلبِٞ  ـوومٞ ببي٪جقا١ ٗاهوبـا٢ط كيهبفٞ        اهبب

ـكب بٔي اهؾٜ ٓب٘  اهبٌاهوؼًٚٞ بوريظ تمّٚؼ   ٗفيْ اهوـا٢ط اه٘ج٘ػٙٞ  ،عِٕ 
 اهٌِ  اإلُقليطٛ اإلُبر٩هٛ .  ي٪ًـتلْ٘ ًأً٘ؿًا بٔي ب -جق١ ػاطى 

فأٜ ًيُج  -اهٌِ   ًـي٪ٗه٘ ب -ق١ ٗاهوـط ًأً٘ؿًا بٌٔي هبحٗإؽا كيْ ا
 ًيُج عّ إجـا١ ا٘اعؼٖ فٚٔي   .  ٗ ٜ  عّ ذٌ٘ي اهـقاذٍ بٌِٚٔي 

يًى اُبٕ بوبؼ ًوم٘هٚبٞ ٗجبب٘ػ  ٗاًبـ ُبٌِٚٞ ببي٪جقا١ ٗاهوببـا٢ط       اهببر ٗ
ٕ اهروببب ق١ ٗاهوببـط بـقببج تّ٘جببهبببحلوع بياهبببٌ إىلٕ اهروببب اهفووببٛ ٗتّ٘جبب

 -ّ إًـثيهلٌي ًوًي ٗبوؼ اٌ٘ؿ اهمؼؿٝ ع ،ـكب اإلؿتقيطٛ اهبٌاهفووٛ بيهلى 
 ٙـرم  اهـقاذٍ بٌِٚٔي ٗتبحـٜ ا٘اعؼٖ ًٗـجريتٕ ٨ ًبريهٞ . 

 ى ذٌب٘ي بمبوبرم  )اؼٖ( : إُٕ ٨ ٙاهبٌاه٘جٕ اهثيُٛ ًّ إهليي  كـيؽُي 
 ي١ يف اهرٔب٘ؿ بببٌي ٓب٘ ٗببا ٗجب٘ب ًبـفٕ       اهبٌاهـقاذٍ با ٗج٘ب ًـ  

 ٞ بي٪جبقا١بمباهبٌـبوو ٪ْ ا٪ٗاًـ ،اهبث٘ب ًّ اهبظبقأ   ٗـ اهقؼْ بتبرٔبٚ فبٛ
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٨ٗ ٙومببى  ،ق٢ٚٞ هبببحا  ٗاهوببـطٚٞ  إىلٗاهوببـا٢ط  ٗاًببـ إؿهببيػٙٞ : تـهببؼ    
  ٗ اهومببيب ً٘افمـٔببي ٨ ت٘جببب  ٗظيهفـٔي بقامحٞ بِٚٔببي ٪ْ ًبباهبببٌذٌبب٘ي 

٨ٗ ٗجب٘ب ه٫جبقا١ ٗاهوبـا٢ط ُفلبًٚي ًبج اربج اهِعبـ عبّ ٗجب٘ب           اهث٘اب
 اهر٘ا  ُفلًٚي .   ٗاه٩ٌٝ 

ؼثٚٞ ٗببا  اهببر قامحٞ فٔٛ غه ٗااوٞ با اهرٔيؿٝ بٌاهه٘ كوٌم  :ٗعوٕٚ
مٚمٞ بببا اهٌبب٩ٝ ًببج اهرٔببيؿٝ   اهبببرقبثبببٚٞ ص بببى ٓببٛ ٗااوببٞ يف   اهبظاهرٔببيؿٝ 

٨ٗ ٗجبٕ هـمبؼٍٙ اهثيُٚبٞ عوبٟ      ،قثٚٞ اهببظ ؼثٚٞ ٗبا اهٌب٩ٝ ًبج اهرٔبيؿٝ    اهبر
َ عوٟ ًي هٕ اهقؼي( ٗؽهبم هفبـا ثقب٘     ا٪ٗىل هبٌـجس )ًي ٨ بؼي هٕ ٙـمّؼ

ٌ ي هلبى ٗاذبؼٝ ًٌِٔبي فلٌبي ٙ٘جبؼ اهقبؼي هوٌب٩ٝ ًبج اهرٔبيؿٝ          اهقؼ  ي٢ٚٞ اهبب
 قثٚٞ اهبببظكببؾهم ٙ٘جببؼ اهقببؼي هوٌبب٩ٝ ًببج اهرٔببيؿٝ  -ٗٓبب٘ اهٌبب٩ٝ بـببٌٍٚ  -
  ،ظـيؿاهبببًٌببج اهثبب٘ب اهببِحم عوببٟ   ٗٗٓبب٘ اهٌبب٩ٝ ًببج اهقببؼْ اهببِحم   -

ٌ قب٘ؿ ًّ ًبغـٙي   اهبٌف٩ ٙلْ٘ اهفـ   -ؤ٘ؿ اهبٌعيؿًٙي عوٟ   ٗ  ـجساهبب
 بى ٨ٗ ًّ ًغـٙي  اهـقاذٍ .  ،قب٘ؿ اهبٌ

ٗٙـػ عوٕٚ : ًي تمؼَ ًّ  ْ اهٌبرٚس كبْ٘ ا٪جبقا١ ٗاهوبـا٢ط ًبأً٘ؿًا      
ٌ اهٌِ  اهـقوبٛ اإلُقلبيطٛ    ي٪ًـبٔي ب ـ ِقث  عبّ  اهبب ٌ اهِفلبٛ   ا٪ًب ـوو  اهبب

ـكب اإلؿتقبببيطٛ ص ٗ ْ اهٌبببرٚس ًوم٘هٚبببٞ اهـبببقاذٍ ببببا اهببب٘اجقا   يهببببٌب
ؼثٚٞ ٗبببا تبببرٌٚى  اهبببرتبببرٌٚى اهرٔببيؿٝ   اهِببٌِٚا ُعببه اهـببقاذٍ بببا  

لوع عبّ إًـثيهلٌبي ٗتببرٌٚؤٌي فيُبٕ     اهبٌاٌـ  اؼؿٝ  إؽاقثٚٞ اهبظاهرٔيؿٝ 
 تبحـٜ عِؼ٢ؾ ا٘اعؼ اهـقاذٍ ٨ ًبريهٞ . 

ثيي اهثبيُٛ طيًبٞ ٗٓب٘ تبقاذٍ هبـط اه٘ابم ًبج        اهبٌاهِمرٞ اهثيُٚٞ : يف 
اه٩ٌٝ بـٌيَ ؿكويتٔبي يف  با إػؿان  ا٪ًـي٢ٚٞ فٌٚي ه٘ ػاؿ اهبٌهـط اهرٔيؿٝ 

 ٗاؼ ،ٚٞ بي٢اهبٌٔيؿٝ ب٘ام ًج اهربوٞ يف اهبّ إػؿان ؿكبٌٍٚ ٗبٚبـباه٘ام ًج اه
 رم  اهِي٢ٚ  )اؼٖ( ٗ جيب عِٕ : اهبٌ هلى عوٕٚ 
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: إْ إػؿان تبببٌيَ  -رم  اهبببٌاهـببٍ٘ٓ بـوببقه    ٗ -ٗتُ٘ببٚس ا٨هببليي  
ٞق ًِببٕ هؼ٨هببٞ ا٪طقببيؿ ًببّ  ػؿن   ْ عوببٟ(1)اه٘اببم هببٕ بببؼي ٗٓبب٘ إػؿان ؿكوبب
ٌ ؿكوبٞ .ًببّ اه٘ابم فمببؼ  ػؿن اه٘ابم كوببٕ فٚلبْ٘ هلبب٩        ،ـقامحا بببؼي اهبب

ٌ ٨ٗ ٗجٕ هحجبٚس اه٘ابم عوبٟ اهرٔبيؿٝ      ٌ ي٢ٚٞ ٨ُبٕ ٙببظـد عبّ    اهبب ـجس اهبب
 ٓؾا تـجٚس ًي هٕ ببؼي   إؽ -قر٘ث : تـجٚس ًي ٨ بؼي هٕ عوٟ ًي هٕ بؼي اهبٌ

 عوٟ ًي هٕ بؼي . 
ْ  )اؼٖ(رم اهبببٌٗ جببيب  بؼهٚببٞ إػؿان ؿكوببٞ يف اه٘اببم بؼهٚببٞ    عِببٕ بببأ

ٗهبٚم   ،إُرـاؿٙٞ ًفـُٗٞ عِؼ اهوحق عبّ إػؿان تببٌيَ اهٌب٩ٝ يف ٗاـٔبي     
قر٘ث بوببيجٍق عببّ إتٚببيْ اهٌبب٩ٝ بـٌببيَ ؿكويتٔببي يف اهبببٌلوع يف اهفببـ  اهبببٌ

ـ ٨ٗ ً٘جبب هلبم٘ط    ،اه٘ام ببى ٓب٘ ابيػؿ    بإتٚبيْ تببٌيَ اهـكوبي  يف     ا٪ًب
ي٢ٚٞ هووحبق  اهبٌبيهرٔيؿٝ  ا٪ًـٙلمط  ا٪ًـمل ٙلمط ٓؾا  إؽااه٘ام . ٗعوٕٚ 

 .  (2)ي٢ٚٞ : اهـٌٍٚاهبٌبؼي اهرٔيؿٝ  إىلٗٓؾا كي ق يف اإلُـميي  ،عِٕ هـعًي 

 ٗٙـػ عوٕٚ : 
ي٢ٚٞ  ًِٙي بؼهٚٞ إُرـاؿٙٞ ًفـُٗٞ عِؼ اهبٌإْ بؼهٚٞ اهـٌٍٚ عّ اهرٔيؿٝ 

عّ هعيجقلوع ايػؿغاهبٌٗ،ي٢ٚٞاهبٌاهوحق عّ اإلتٚيْ بيه٩ٌٝ ًج اهرٔيؿٝ 
قر٘ث ذٚبأ ٙببٌلِٕ ًبـ     اهبٌثيي اهبٌي٢ٚٞ يف اهبٌإتٚيْ اه٩ٌٝ ًج اهرٔيؿٝ 

اهغلى ببرلب ٗظٚفـبٕ ثبٍ ٙبأتٛ ًب٩تٕ ٗٙبؼؿن ؿكوبٞ         ٗي١ يف اه١ُ٘٘ اهبٌ
 ؿ عوٕٚ ٗٙوحق عّ إػؿان تبٌيَ ٩ًتٕ يف ٗاـٔي . ًِٔي يف اه٘ام ذٚأ ٙـوّؾ

ٞ إػؿان ؿكوٞ ًّ اه٘ام ي٢ٚٞ كقؼهٚاهبٌقؼهٚٞ اهـٌٍٚ عّ اهرٔيؿٝ ف ٗذ٣ِٚؾ
فٚمج اهـقاذٍ بٌِٚٔي  ،كى ٗاذؼٝ ًٌِٔي بؼهٚٞ إُرـاؿٙٞ ثيبـٞ ذيي اهوحق  -

هبٌُ٘٘  قؼي ًِٕ ؿافوًي اهبٌ ٗٙلْ٘ ًـ  اهمؼؿٝ يف إًـثيي اه٘اجب ا٪ًى
                                                           

 : ًّ اب٘اب ً٘ااٚم اه٩ٌٝ .  30: ب 3( اه٘كي٢ى : د1)
 . 328:  1+ ف٘ا٢ؼ ا٪ً٘ي : د 35:  2( اج٘ػ اهـمـٙـا  : د2)
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 ،اهقببؼي إىلًٗ٘جقببًي هتُـمببيي  ا٬طببـاهمببؼؿٝ عوببٟ إًـثببيي اه٘اجببب ا٪ًببى 
 س . ـّجاهبٌـ عِؼ إُـفي١ ٙـظّٚ  ٗس ًـّج إىلؽان   ٗفٚرـيد تمؼٍٙ ٓؾا 

ـبٕ  تٚبيْ اهٌب٩ٝ يف ٗاـٔبي ًبج اهرٔبيؿٝ اهحابٚبٞ هوؾؿّٙ      ٙقوبؼ ؿجربيْ إ   ٨ٗ
فيظ عوبٟ اه٘ابم يف   اهببر ٗهفٌِٔي ًبّ ا٪طقبيؿ :  ٌٓٚبٞ     ،بفوى ُٚ  اه٘ام 

 ر٘ث اهفمٕ اهوـٙع . بص ٗاهـفٌٚى يف ب ٚٞا٪ٌٓٗٙلفِٚي إذـٌيي ص اه٩ٌٝ 
 ـجس اهليب  . اهبٌيف  - س : اهِر٘ اهثيُٛـجاهبٌيًى إُؼؿاد اهبرٗ

  (1) هٚببٕ  كببـيؽُيقر٘ث  هببيؿ إاهبببٌٓبب٘ ترقٚبب  هوٌببـجس  ٌٞ فببـ  آطببـبٗثبب
 هبـط   ٗببا ٗاجبب ُبٌ  ٓب٘ جبق١       ا٪ًـػاؿ  إؽارم  )اؼٖ( ٓ٘  ُٕ اهبٌ

كـم٩هٛ كٌبي هب٘ كبيْ عِبؼٖ ابؼؿ ًبّ       هبٌـكب إؿتقيطٛ ٗبا ٗاجب ُفلٛ إ
 ،ْ ٙوـبٕ ِٗٙح٘ ًّ اهلب٩ن ببيهورى     ًيإٗ صٕبْ ٙـُ٘أ : إًي   ٙلفٕٚ ي١اهبٌ

اهغلبى    ٗـ٘فـ عِؼٖ يف اهُ٘ب١٘  اهبٌي١ اهبٌفٚمج اهـقاذٍ با ٗج٘ب ًـ  
 ٔولٞ . بؿت٘ا١ ًّ اهورى هوِحيٝ ًّ اهٗبا ٗج٘ب ًـفٕ يف اإل

  اهِببٌِٚٞ ك٘ا٘عببٕ يف ظـيؿُي ًببّ ٗابب٘  اهـببقاذٍ يف اه٘اجقببيبٗعوببٟ ًبب
ٌ ٍ ببا اهب٘اجقا يف ٓبؾا    اهـبقاذ ٙمبج  كـم٩هٚٞ اه٘اجقي  اإل ٘ؿػ همٌب٘ؿ  اهبب

 ،ّٙ : اهِفلببٛ ا٨كببـم٩هٛ ٗاهِببٌ  ا٨ُقلببيطٛ ا٪ًببـاهمببؼؿٝ عببّ إًـثببيي 
ٓبب٘ غببه ًوببـٗط بيهمببؼؿٝ   ٗي : )تببـجٚس ًببيبٌـجس ا٪وببِٗٙببؼؿد ًببغـ٠ ه

 ي١ ههٜٗ عروٕ ٗٙـٌٍٚ . اهبٌوـٗط بٔي( فٚوـب اهبٌاهوـعٚٞ عوٟ 
٘ ًببّ ًببغـٙي  اهحجببٚس   رم  اهِببي٢ٚ  )اببؼٖ( ٓبب  اهبببٌظـيؿ بٗعوببٟ ًبب 

 )ًي هٚم هٕ بؼي عوٟ ًي هٕ بؼي( ذٚبأ  ْ اهُ٘ب١٘ ًببٌي هبٕ ببؼي       لـمىاهبٌ
فٚحّجس ٗٙـمّؼَ عوٟ ًي٨ بؼي هٕ ٗٓ٘اإلؿت٘ا١ بيهوـب هوِحيٝ ًبّ   -اهـٌٍٚ-

 اهب٩ٔن .
ٍ يفبقاذبيْ اهببـبج ًّ جبـٙبيُ  )اؼٖ( اهبٌبمبي اهبٌريؽُـبٗعوٟ ًبظـيؿ  ك    

                                                           

 . 238:  3( حميُـا  يف اً٘ي اهفمٕ : د1)
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 ٨ بؼي هبٕ عوبٟ ًبي    تٛ اهحجٚس )ًيٙمج اهـقاذٍ ٨ٗ ٙأ اه٘اجقي  اهٌِِٚٞ ٨
ٌ كبـ٘جٕ كبْ٘ ٗجب٘ب اهُ٘ب١٘     هٕ اهقبؼي( فوبؾا إ   ٌ ط ب٘جبؼاْ  وـٗاهبب ي١ اهبب

فٌٚبه   صًي ٙفٔبٍ ًبّ آٙبٞ اهرٔبيؿا       ٌمـِٟبكـوٌيهٕ ًِـفًٚي بٗاهمؼؿٝ عوٟ إ
 ٩ٔن . بي١ هِحيٝ ُفلٕ ًّ اهورى ٗاهاهبٌٌٍ ٗٙوـب اهـٚ إىللوع اهبًٌـ  

ٌٓٚـبٕ يف     ْ ؿجريْ اهوبـب ًبّ جٔبٞ إذبـاف      اهبرِي اهم٘ي : ٌلِبٗٙ
بٔولٞ ٓب٘  ًبـ ًوـِبٟ ببٕ هبـعًي      حيٝ اهبِفم ًبّ اهب   بْ ُبوريظ   ،ُعـ اهويؿ  

٤ ذـببٟ اه٘اجقببي  اهؼِٙٚببٞ ًثببى اهُ٘بب١٘ بععببٍ عِببؼ اهلل ًببّ كببى هٚببٗٓبب٘  
ـ ٘ػ اهقؼٙى اهوـعٛ هو١ُ٘٘ ٙلمط بى ه٘ فـا عؼَ ٗج ،هو٩ٌٝ  ببٕ   ا٪ًب

ـ ٍ ِٗٙرٌبـ  عِؼ اهـبقاذ   ًيٗجٔب ُوـمبؼٖ  ٗٓبؾا   ،حيٝ اهبِفم  ب: ُب  ي٪ٍٓبب  ا٪ًب
 هليي ظيٓـًا . ٙـػ عوٕٚ إ حؼ فٕٚ ًغٌقًا ٨ٗبُ هوحجٚس ٨ ًيًرٚر

     قر٘ث اهبببٌـجس اهبببٌٌيًٚٞ بيف تبب - كربٗٙببًي -ؿٙببب  رٌى اُببٕ ٨بٗاببؼ تبب
 يُٛ . اهبٌٗي ـجس ا٪اهبٌُؼؿاجٕ يف ًج عؼَ اكـم٩هٚـٕ إل- اهِر٘ اهثيُٛ -
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 ْ ًوببـٗطيْ بيهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ ٗكببيْ  ذببؼٌٓي  كببق  تببقاذٍ ٗاجقببي إؽا
ٕ   -م  ًُ٘٘عٕ بربفًيًُي يف فووٚـٕ ٗت ا٬طـًّ  طيؿجبًي   - هـط اهمبؼؿٝ عوٚب

  اإؽفًيُبببًي  ـأطـاهببببٌكبببق  فووٚبببٞ عوبببٟ  َ ا٪فًيُبببًي ٗتمبببؼّ  ـمؼَاهببببٌؿجبببس 
ٚٞ ٗا٪فِوٚٞ هـعًي ف٩ًِ عٌي ه٘ كيْ ا٪كق  ا٪ٌٓكيُي ًـليٗٙا ًّ ذٚأ 

 ؿجس .  ٍٓ ٩ًكًي ٗ 
ًًي يف كبق  فًبيْ فووٚـبٕ هببٌي كبيْ ًـمبؼّ      ٗٗجٕ تـجٚس ا٪كق  ٓ٘  ْ ا٪

ٕ طريبٕ فو٩ً فٚـّ٘ج ،لوع عوٕٚ اهبٌم  ًُ٘٘عٕ ًٗمؼؿٝ بربفًيْ فووٚـٕ ٗت
ـّلبْ٘ ًلب  ٗٙ ،لوع ٗيف فًبيْ ًـمبؼَ   اهبٌاىل  اهثقب٘  يف ظـفبٕ ًبّ ػْٗ     ـم

ًُ٘ب٘عٕ بفوبى عبؼَ ًبهٗؿتٕ     رم  بٝ فووٚـٕ ٗتـأطـاهبٌاه٘اجب  إؽًيُج ص 
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ْ  ٌٙبوس   ٨ -كبق   م ًـبأطـ عبّ فًبيْ فووٚبٞ اه٘اجبب ا٪     ٨ يف ٗاب فووًٚي إ
َ  ـب ه ٙلْ٘ ًيُوًي عّ إكـمـاؿ ثق٘  اه٘اجبب ا٪كبق  فًيُبيً     بٌيَ فووٚـبٕ ٗعبؼ

 جوٕ . لوع اؼؿتٕ ٪اهبٌبرفغ ٙ فًيًُي ذـٟ ـأطـاهبٌفووٚٞ 
عؼَ ج٘اف تـكبٕ ذفعبًي   كق  ٗ إؽْ ًّ اه٘اُس هقَٗ فووٚٞ اه٘اجب ا٪

كق  بى ٙلْ٘ طريب ا٪ ،فًيْ فووٚـٕ  ـأطـاهبٌتٚيْ اه٘اجب هومؼؿٝ عوٟ إ
ـ ريب اهبظطريبًي ؿافوًي هفووٚٞ  -اق٩ً  لـمـاهبٌاهفووٛ  ٘   ا٬طب عٕ بـفبج ًُ٘ب

 ــأّطاهبٌفٛ اهـلوٚع بُٕ ِٙـببٌوِٟ   ،عِٕ ق ُٗفٛ اهمؼؿٝ عوٕٚ ٗذٌ٘ي اهوح
 ْ ٌٙه فووًٚي يف ظـفٕ اه٩ذ  . ٪بحيي ُـفي١ ًُ٘٘عٕ ٨ٗ ٙقمٟ ًبإ

َ هٌب٩ٝ  ٗاج اهـقاذٍ با اهمٚيَ ه٩ٌٝ اهعٔـ ٗببا اهمٚبي   إؽاًٗثيهٕ : ًي 
ٗاهمٚيَ  ،ٌج بٌِٚٔي يف ًميَ ا٨ًـثيي هبحاعّ ْ فـا اٌ٘ؿ اؼؿتٕ اهوٌـ بأ

َ جق١ ٗاجب يف  (1) اه٩ٌٝ ًوـٗط بيهمؼؿٝ هـعًي هـمٚٚؼ ٗج٘بٕ يف اهٌِب٘
 ًلِٕ ٗاٜ٘ عوٕٚ .    ٗٙلـرٚج اهمٚيَ   ٗكيْ ًرٚس اهقؼْ  إؽاٌي باهوـٙفٞ ب

وـٗطا اهبببٌتوٌببٍٚ اهقرببأ ٗت٘كببوـٕ بِربب٘ ٙوببٌى اهبب٘اجقا  ِيٌلِبٗٙبب
 ٌـا ًِـوببـ بًـُببٟ ببب  ُٗمببيؽ غـاببٟ تببقاذٍ إ إؽاكٌببي  ،بيهمببؼؿٝ اهوموٚببٞ 

  كبببيْ ٩ٓكٔبببٍ إؽا٩ٔن بّ ًبببّ اهببببٌيبٚببباهبٌظوٍٚ بفٚحبببب تببب ،يف اهقوبببؼ 
ٌ ميؽ ٓبؾا اهغـٙب    بُب ًحتقًي ط٨ً٘ بأْ ٙـبقاذٍ ٗجب٘ب إ   تبٕ يف ٓبؾٖ   ـ٘اج ً٘اهبب

ـ٘اج ً٘تٕ يف اهبٌُميؽ ؽان اهغـٙ  بحي٢ٕ ًج ٗج٘ب إُٜ إلاهؼاٚمٞ ه٨٘ اهـٌّؼ
 ٘اج ً٘تببٕـاهبببٌـٙض اهبببٌُمببيؽ ٓببؾا  بقاذٍ ٗجبب٘ب إٙـبب  ٗ ،ػاٚمببٞ ٨ذمببٞ  

 ـٙض اهببببٌميؽ ؽان بُببببحي٢ٕ ًبببج ٗجببب٘ب إُبببٜ إلبوبببؼ كبببيعٞ هببب٨٘ اهـٌبببؼّ  
 ّ . ببوؼ كيعـٚـ٘اج ً٘تٕ اهبٌ

يف ًب٘اؿػ إًـِبي     -إهليي يف ٗجب٘ب تمبؼٍٙ ا٪كبق  فًيُبًي      ٗيف ًثوٕ ٨
 فهجببس ا٪كببق   ،ٚببٞ ا٪ٌٓبّ ًببّ ذٚببأ ـليٗٙٚبباهبًٌـثببيها ٌج بببا اإلهبببحا
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ٗ فًيْ فووٚـٕ ٗٙـمؼَ إ ٌ ُميؽ اهغـٙب   كبق  كـمبؼٍٙ اهمٚبيَ هٌب٩ٝ     ٙض ا٪ـاهبب
ٌ   ٗميؽ اهغـٙب   ُبح٘ف تـن إف٩ ٙ ،اهعٔـ عوٟ اهمٚيَ ه٩ٌٝ اهوٌـ  ـٙض اهبب

  ـأطـاهبببٌـٙض اهبببٌُمببيؽ اهغـٙبب  ٗعًي عوببٟ اهمببؼؿٝ إلبرّفتبب -كببق  فووٚببٞ ا٪
عًي عوٟ اهمؼؿٝ هومٚبيَ يف  رّفبح٘ف تـن اهمٚيَ ه٩ٌٝ اهعٔـ تبٙ كٌي ٨ ص  فًيُٕ

ـٙض اهبببٌميؽ اهغـٙبب  ٗبُببهفووٚببٞ ٗجبب٘ب تببـن إكوببٕ ؽهببم ٗ ،ًبب٩ٝ اهوٌببـ 
ٌ اهمؼؿٝ عوٟ اهفوى  : كق  يف فًيْ تبرم  ًُ٘٘عٕا٪ فٌٚبه   ،ً٘ؿ ببٕ  أاهبب
ـُّميؽ ًثى اهمٚيَ هاإل اهثق٘  يف ظـفٕ ًّ ػْٗ ًيُج ٗٙلْ٘  ٩ٌٝ اهعٔـ ًلـم

ـّاهبببٌطريبببٕ  ُـفببي١ بفٛ بإاهببؾٜ ِٙـبب ـأطـاهبببٌظريب اه٘جبب٘ب بؿافوببًي هبب لـم
يف اهقًيْ ُميؽ اه٘اجب فو٩ً ٨ٗ ٗجٕ هحن اإل،ٕ ٗفٗاي اهمؼؿٝ عوًُٕٚ٘٘ع

ًٞا٪  فووٚٞ ٗج٘بٕ .  ــأّطاهبٌُميؽ برفغ اهمؼؿٝ عوٟ إتٚيْ اإله كق  ًمؼً

اهـبقاذٍ ببا ٗاجبقا طب٘هٚا     ُبٕ كوٌبي ٗابج    ٛ ٗاهم٘ي بأاهحّا ِيٌلِببى ٙ
تبـجٚس  ذؼٌٓي ًـمؼًًي يف فووٚٞ ًُ٘٘عٕ عوٟ ًقامحبٕ كبيْ اهب٩فَ    ٙلْ٘  

ٌ اهليب  فًيْ فووٚٞ ًُ٘٘عٕ عوٟ   إؽاـ فًبيْ فووٚبٞ ًُ٘ب٘عٕ ذـبٟ     ـأّطاهبب
ٍّ  ـّبـأطبباهبٌكببيْ  ٗؽهببم هفووٚببٞ ًُ٘بب٘   ، ـمؼَاهبببٌيف ُعببـ اهوببيؿ  ًببّ  ٓبب

 ٩ًٗذٕ ًيُوًي عّ فووٚٞ ٗج٘ب اه٩ذ  . ٓؾا .  ـمؼَاهبٌ

ذلبيَ  فٕٚ عّ ًٌؼااٚٞ )اهـقاذٍ( ببا ا٪ رّ بٗاه٘اُس هِي طـٗد ًي ُ
ٞ توب  تِبييف ذلٌبا بوربيظ     فيُٕ ذمٚمٞ عـفٚٞ عم٢٩ٚب  ،ًر٩ض ب اإلبرلب

ـّاهبٌٞ ّٗٙثهٌٓي هوؼاعً٘ميَ تأ  طيعٞ . بر٘ اإلًـثيي ٗاإلاهفووٚٞ ُ كٚٞر
بر٘ رـكا ُببببًـوومٌٔبببي ًٗببب إىللٌيْ ػاعبببٚا اهببببركبببيْ  إؽاٗعوٚبببٕ : 

 .ًـثيهلٌي يف فًيْ ًـرؼ كيُي ًـقامحا إ
ًـوومٌٔبي مل ٙلُ٘بي    إىلّ بيْ ٗاذؼ ػاعٚٚب لٌيْ يف فًاهبرؽا مل ٙلّ ٗإ 

ٌ لٌا يف ٓؾا اهبرٛ بمل ٙلّ تِيف  ًٜـقامحا  ظًٌ٘ٚٞ ب٘ؿػ ٗاجبؼًا هب  اهبب
٘عٕ تلْ٘ ؿافوبٞ  كق  فًيًُي بفووٚٞ ًُ٘لٍ ا٪اهبرْ فووٚٞ هـقاذٍ بوريظ  ا
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ببقٗاي اهمبؼؿٝ عوٚبٕ بوبؼ ًبـفٔي يف      ٌُ٘٘عٕ بًٗقٙوٞ ه ا٬طـلٍ اهبرهفووٚٞ 
 كق  . ٛ ا٪فوولٍ اهاهبرًـثيي إ

لٍ اهبببرفٚببٕ ُيهبب٣ًي ًببّ ؿافوٚببٞ   رّبلٌا فٌٚببي ُبباهبببرؽْ ٙلببْ٘ تِببييف إ
ٌيُؤٌي بٗهببٚم تِيفٌٚٔببي ُيهبب٣ًي ًببّ تبب  ،لٍ اه٩ذبب  اهبببرٌُ٘٘  بكببق  هببا٪

ثببيي ذـببٟ ٙلببْ٘   ًـهتثه ٗاهؼاع٘ٙببٞ ٗتقامحٌٔببي ٗتببؼافؤٌي يف ًمببيَ اهـببأ   
 .  بي٪كقمٚٞاهحجٚس ٙـوا   ٗتٛ ػٗؿ اهو٩د ًٌؼااًي هوـقاذٍ ٗٙأ

كببيب  عِببؼ تببقاذٍ ٗاجببقا طبب٘هٚا ٙلببْ٘  ذببؼٌٓي    - يًى اُببٕاهبببرٗ
ًٞ    -ـأطـاهبببٌفووٚببٞ اقببى فًببيْ فووٚببٞ اه٘اجببب     اه   ٙببـوا فوببى اهلببيب  فووٚبب

 ًببّ ػْٗ فببـق بببا  ٌٓٚببٞ اهلببيب     ـأطـاهبببٌعوببٟ اه٩ذبب   ٕ ٌبٗٙوببقَ تمؼٙبب 
ق  فووٚـبٕ  ْ ٩ًن تمؼٍٙ اهليب  : كب ٪ ،تليٌٗٙٔي ٩ذ  ٗبا ٌٓٚٞ اهٗبا  

 .  بِٚٔييها ف٩ فـق اهبريف ك٩  آ قٓ٘   -بفووٚٞ ًُ٘٘عٕ 

ًٝبُوببٍ ُلـبب هبب٘ ٗٓببٛ ًببي ص كببق  فووٚببٞ ٙـمببؼَ فٚٔببي ا٪ ٗاذببؼٝ ٨ ث  ًبب٘ؿ
ٍّ  ٍ ٗاجقيْ ط٘هٚيْ ٗ تقاذ كيُبم  ٌٓٚـبٕ    إؽاطـ فًيُبًي  ٗٓب٘ ًـبأ   ذبؼٌٓي  ٓب

ٌ يي با ذفغ ً ا٪ًـكٌي ه٘ ػاؿ صبيهوـا   ٗؿتقيطٕ بيهِفم إل ٛ بًّ فب ٧اهبب
ٌ فًيْ كبيب  ٗببا ذفبغ ؿٗذبٕ ًبّ       ذفبغ عـُبٕ ًبّ      ٩ٔٗن ب٘  ٗاهب اهبب

ٌ ٗجب ذفغ اؼؿتٕ هوليعٞ  -طـ ٔـم يف فًيْ ًـأباه ٝ ٗ ًلِبٕ تبـن   ـأطـاهبب
 عـُٕ .   ٗرفغ ؿٗذٕ بعوٟ اؼؿتٕ ه عًيرّفب٧ًّ تاهبٌيي ذفغ ً

  ٗوـٗطا بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ اهبٌ -لٌا اهبرٓؾا كوٕ فٌٚي ه٘ كيْ اذؼ         
ـ لٍ اهببر يف فووٚٞ ًُ٘٘عٕ عوبٟ   كق  فًيًُي  -ؼؿٝ اهوموٚٞ بيهم ٘  ، ا٬طب  ٗهب

بر٘ق يف فووٚببٞ كببق  ٨ٗ هبب ٨ -كيُببي ًـلببيٗٙا ًـرببؼّٙ يف فًببيْ فووٚـٌٔببي  
 ْ هي١ اهلل . فٚأتٛ اهل٩َ عِٕ إ -برم  ًُ٘٘عٕ ذؼٌٓي ٗت 

ٌ ِٗٓي ِٙقغٛ اْ ُوـا فـعًي فمًٔٚي ترقٚمًٚي ؽكبـٖ    )ابؼٖ(  رم  اهِبي٢ٚ   اهبب
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ٗجووبببٕ طيؿجبببًي عبببّ اهحجبببٚس بأكبببقمٚٞ فًبببيْ فووٚبببٞ  ذبببؼ اهببب٘اجقا     
لٍ اهبببره٘جبب٘ػ جٔببٞ هببـعٚٞ تمـِببٛ تمببؼَ ٗؿجرببيْ       ،ـقامحااهبببٌ
 : ٝ فووٚـٕ ـأطـاهبٌ

ٌ خ ًبج ٗجب٘ب اه٘فبي١ بِبؾؿ     اهببر ٓ٘ فـ  تبقاذٍ فـِٙبٞ    لوع يف اهبب
 .  (1)كـريعَٞٙ٘ عـفٞ اقى تبرم  اإل (لا )اهبرهٔـ ؿًِيْ فٙيؿٝ 

 ْ اهفبـ  ًبّ ًبغـٙي     ٩  ببا اهفمٔبي١ ا٪ٗاطبـ يف     اهببظ  ٗاؼ ٗابج 
 ٌٙٔي عِؼ اهـقاذٍ . ٗيف تمؼٍٙ   ،عؼَ ًغـٗٙـٕ   ٗكرب٠ اهـقاذٍ 

 ِٗٙقغٛ تُ٘ٚس اهفـ  بؼًٗا : 
خ ٗببا ٗجب٘ب اه٘فبي١ بيهِبؾؿ     اهبرقامحٞ با ٗج٘ب اهبٌُٕ اؼ تمج إ

ا٨كـريعٞ  ٕ اقى تبرم عيٓؼ ؿب  ٗذوع   ٗاهٌٚا كٌّ ُؾؿ   ٗاهؤؼ   ٗ
ٙقٚببم هٚوـٔببي عِببؼٖ     ٗٙببَ٘ عـفببٞ   (لا )اهبببرْ ٙببقٗؿ عِببؼٖ عوببٟ   

برم  ٗجب٘ب  ثٍ ذٌى اهوـط ٗت (بٔي ُٗٔيؿٓي بيهوقيػٝ عِؼٖ )رٚٚبٗٙ
كبب٩َ اه٘اجقببٞ يف برحٞ اإلكببـريعٞ هببثببٍ ذٌببوم عِببؼٖ اإل ،اه٘فببي١ فووٚببًي

٘    ٗ ،ٌٓٚـٕ ٩ًكًي خ ٪اهبرفٔى ٙـمؼَ ٗج٘ب  ،اهوٌـ ًـٝ    هـفوبٕ ًُ٘ب
ٌ طـبيؿ  ب٩ٌكٕ كٌبي إ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ ٗكُ٘بٕ ًبق٩ًٙ هب    رم  اهِبي٢ٚ   اهبب

 .  ٗييعٞ )اؼٍٓ(
كبقمٚٞ فووٚـبٕ   ببيهٌٚا ٪   ٗبيهؤبؼ    َٗ ٙـجس ٗج٘ب اه٘فبي١ بيهِبؾؿ    

 رم  بخ بفووٚببٞ ًُ٘بب٘عٕ ٗتبباهبببر  ًُ٘بب٘عٕ اقببى فووٚببٞ ٗجبب٘ب رّمبٗتبب
  ١ٗ بيهِببؾؿ   فٚلببْ٘ ٗجبب٘ب اه٘فببي -كببـريعٞ هببـطٕ : اهمببؼؿٝ عوٚببٕ ٗاإل

 خ . اهبرٌُ٘٘  ٗج٘ب برٖ٘ ؿافوًي هبُ
عب  ٗجب٘ب     (347: 17٘آـ :دهبحطه ًّ ًيذب )ااؼ ٙعٔـ ا٪

 رم بخ ذببيي اهمببؼؿٝ عوٚببٕ ٗتبب  اهبببرتمببؼٍٙ اه٘فببي١ بيهِببؾؿ عوببٟ ٗجبب٘ب   
                                                           

 . 330:  1+ ف٘ا٢ؼ ا٪ً٘ي : د 37:  2( اج٘ػ اهـمـٙـا  : د1)



 8بوـ٠ ا٪ً٘ي / د  ..................................................... ( 148) 

ُبٕ كبيْ ِٙبؾؿ اقبى     عِٕ كْ٘ عٌوٕ عوبٟ طقمبٕ ٗ    (1)برلٟٙص بى ا٨كـريعٞ 
يف َٙ٘ عـفٞ ه٩٣ ٙـ٘جٕ  (لا )هبراخ اهث٩ثٞ : فٙيؿٝ اهبرهٔـ ذو٘ي  

ٌ ػعبٟ كبٚؼ )  بى إ ،هٔـٖ خ يف  اهبراهٕٚ طريب  ( 117: 10لـٌلم :داهبب
 تفيق عوٕٚ . إُ ٙعٔـ ًّ ا٪ًريب : اإل

ـّبْ ٓببببؾا اهفببببـ  غببببه ًببببإ٨   ا ـمؼًاهبببببٌؿ يف كوٌببببي  اهفمٔببببي١ ر
خ ذـبٟ يف ً٘كب٘عٞ   اهببر ٙبيٖ فـعبًي يف فمبٕ    برـٙـٍٓ إّٙ هوؼَ تب ـأطـاهبٌٗ
ـّٗإ ،٘آـ(بحهبب)ا هبب٘ ُببؾؿ ذحببٞ غببه ذحببٞ    ؿٗا ُعببهٖ : ٗٓبب٘ ًببي ُبببٌي ذبب

ّ٘  ،كببـري  اإلكبب٩َ ثببٍ إ ـّؿ اهفببـ  ٗتّ٘كببٗاببؼ تربب ٛ بؿٖ فببج اهـفـٙببج فربب
 ( فـعببًي ًلببـم٩ً اببيي : 32َ يهٚٞ :اهبببٌ)اهوببـٗٝ اهبب٘ثمٟ : فببـٗ  ا٨كببـريعٞ 

يف كبى عـفبٞ ثبٍ     لا اهببر ْ ٙقٗؿ ُؾؿ اقى ذٌ٘ي اإلكـريعٞ   إؽا )
ووما عوٟ )اهوبـٗٝ(  اهبٌُعيؿ خ( ٗإطـوفم  اهبرحب عوٕٚ بذٌوم مل ٙ

 : عوٟ ا٘ها قج بـبٗهيؿذٚٔي ذلقٌي ٙقؼٗ جوًٚي هوٌـ

رٖ٘ عوٟ بُ  ٗطـيؿ يج ًّ اهفمٔي١ تمؼٍٙ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ إ - 
  ٗاهؤبؼ    ٗبٌلّ ت٘جٕٚٔ ببأْ ٗجب٘ب اه٘فبي١ بيهِبؾؿ     ٗٙ ،خ اهبرٗج٘ب 

ٗهببٚم ًمٚببؼًا   ،عٞ اهوموٚببٞ كغببهٖ ًببّ اه٘اجقببي    كببـرياهببٌٚا ًمّٚببؼ بيإل 
ٍّخ ًمّٚبباهبببربٌِٚببي ٗجبب٘ب  ،بيهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ   ؼ بيهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ هوببِ

ْ ٗجب٘ب  ٪ ،خ اهبرَ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ عوٟ ٗج٘ب فٚـمّؼ ،اهمـآُٛ 
خ ٗٙـفؤببي ٗٙوّحببق  اهبببراه٘فببي١ بيهِببؾؿ ٙقٙببى ا٨كببـريعٞ اهوببـعٚٞ عوببٟ    

ذبؼٌٓي  ٌبي يف كبى ٗاجبقا تقامحبي ٗكبيْ       ك ،خ اهببر ػا١ لوع عبّ   اهبٌ
 ؼًا بيهمؼؿٝ هـعًي ٗيف هليْ ػهٚوٕ . ًمّٚ ا٬طـ ؼًا بيهمؼؿٝ عم٩ً ٗكيًْمّٚ

 خاهبرطـيؿ تـجٚس ٗج٘ب ٗإ ،ٚ  )اؼٖ(بم  اهِي٢براهبٌُلـٖ ٗ  - ب
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ـ ـ ٓبؾا  ٗٙـأّط ،ب٘في١ اهِؾؿ  ا٪ًـًٕ يف اهفووٚٞ طريب ٗإْ تمّؼ ؿغبٍ   ا٪ًب
خ بفووٚبٞ  اهببر يْ كيب  عوٟ فًبيْ فووٚبٞ ٗجب٘ب    يف فً -فووٚٞ ًُ٘٘عٕ 
مببؼؿٝ ؼ كبب٩ اه٘جبب٘با بيهعـمببيػٖ تمّٚببٗؽهببم إل ،كببـريعٞ ًُ٘بب٘عٕ : اإل

ؼَ كببْ٘ بوبببؾؿ ببِببب٘في١ بيهب٘ب اهبببؼ ٗجببّٚبمبببت ٞ ًببج فٙببيػٝ : ٗٓببٛبٚببباهوـع
 ٗؽهم :  ،هورـاَ  رو٩ًبً مٕبووبـبً

وبـعٚٞ يف  هحاط ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ ٗاهؤؼ ٗاهٌٚا بيهمؼؿٝ اه ًي إ
هـبببقاَ اهِبببؾؿٜ ٗاهؤبببؼٜ  رم  )ابببؼٖ( فٔببب٘ ًمـِبببٟ ؽا  اإل اهببببٌـ ُعببب

ْ ٓببؾا ا٨هـببقاَ هلل كببقريُٕ ٙمـِببٛ   ْوفٛ بفوببى اهلل كببقريُٕ ص فببإاهبببرٗ
ب٤ ًّ اهوٌى عوٟ ٙوـقَ بوٚ وـفم ٨اهبٌاهوياى  إؽص ٙلْ٘ ًـوومٕ ًمؼٗؿًا 

لبْ٘ ًـووب    فٚ ،يؿٖ ًٗمؼؿتبٕ  طـٚبرم إكيْ ًمؼٗؿًا ػاط٩ً ت إؽا ٨ُفلٕ إ
ٌ اهِؾؿ ٗاهؤؼ ٗاهٌٚا : اهفوى  ٗٙبأتٛ اإلًِبي١ اهوبـعٛ عوبٟ      ،مؼٗؿ اهبب

ٌِٟ ًمٚبؼًا  اهبٌمؼٗؿ فٚلْ٘ اه٘ج٘ب اهبٌهـقاَ بيهفوى ٓؾا اهِر٘ ًّ اإل
 بيهمؼؿٝ هـعًي . 

خ اهببر ًلـوقَ هـف٘ٙبم   -يف ًفـٗا اهقرأ  -ْ اه٘في١ بيهِؾؿ كٌي  
اجبب  خ اه٘اهبرٙو  تـن  -اَ ـاهبرفٚلْ٘ ٩ًفًًي هو٘ا٘  يف  ،اه٘اجب 

ٌّب   -ٗٓ٘ ؿكّ ا٨ك٩َ  ٌ ػهبٞ ٗجب٘ب اه٘فبي١ بيهِبؾؿ     ٕ  فب٩ تو ؼ بوبؼَ  مّٚاهبب
أبـًا  مٚؼ اهبٌٚؼ فِٚـفٛ فيُٕ يف ًفـٗا اهقرأ ِٙـفٛ اهم ،ـاَ اهبرروٚى بت

ٗهؾا  ،خ ٗف٘اتٕ ًِٕ اهبرتٚيْ ًـوومٕ : تـن وقاَ ٗفي٢ٕ بإكـِٗٙرى اهِؾؿ إل
يف ذمببٕ بوببؼ تبببرم  فووٚـبٕ  جببى ٪ص ّ عوٚببٕ ّٚخ ٗٙـوب اهبببرس ٗجبب٘ب ٙحّجب 

تـفج  -خ بوؼ تبرم  ا٨كـريعٞ اهبرفووٚٞ ٗج٘ب  - ٗٓؾٖ ،كـريعـٕ هٕ إ
 .  (1)اهٌٚا بٔؾا اهـمـٙب  ٗاهؤؼ   ًُٗ٘٘  ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ 
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خ اهببر ٘ب بس ٗجب بٚب ب٘ تـجبٓب )اؼٖ(ٚ  برم  اهِي٢ب اهبٌـ ٗذيًى تفّل
ؿكبيهٞ  ٗٙقبؼٗ ًبّ بوبض ذ٘اهبٛ      ،ؾؿٗجب٘ب اه٘فبي١ بيهِب   عوٟ ٗتمؼٙبٌٕ 

 عببيظٍ يف اهِـٚحببٞٗهببـٗذٔي : اُببٕ ٗافمببٕ يببج ًببّ ا٪  (اهبب٘ثمٟ )اهوببـٗٝ
 ٜ اهٚٔي . ٧ّػاهبٌلوم اهبٌطـ٩  اهرـٙ  ٗٗهووٕ ًج إ ،اهفمٔٚٞ 

َٙ٘  (لا )اهبرُؾؿ فٙيؿٝ  إؽابٌي طـٌيَ اهفـ  بٗاهعيٓـ عؼَ إ
ٍّص عـفٞ  ٌ ابرق٘ب هبـعًي ِٙبؾؿ   كبى عٌبى طبه ًب     بى ٙو ٙبيَ  لوع فووبٕ   هبب

هـقاًًي ًوـٗطًي ثٍ ٙـرم  إ  ٗهـقاًًي ًرومًي َٙ٘ عـفٞ ٗٙوـقًٕ هلل إ  ٗخ اهبر
خ يف ً٘مسٕ كٌي اهبرػا١ فـِٙٞ بٌِج ا٨كـريعٞ عوٟ  ٙ  ٗهـطٕ فٚقاذٍ 

رق٘بٞ اهبببٌعٌببيي هببيكى ًببّ ا٪ ًببي  ٗتوقٙببٞ   ٗٝ فٙببيؿ  ٗهبب٘ ُببؾؿ ًببؼاٞ 
ٌ بحووٕ ٙ  ٗخ راهبيَ ي يف  ٙهٙٞ اهيت ٙلْ٘ ٗاـٔاهبظٗ لوع عوبٟ ُفلبٕ   اهبب

 ٙيًٕ . يف  

قِٟ اهفمٔبٛ اهبؾٜ هبٕ    اهبٌٌٓي ًمؼًـا  بٌٔٚؼتبرمٚ   ًـّٙ ِٗٗٙقغٛ ت
 ٌٗٓي :  ،رّ فٕٚ بطـٚيؿ اهِـٚحٞ اهفمٔٚٞ فٌٚي ُػٗؿ يف إ

 فإُٕ اؼ ٙميي :  ،خ اهبرط٘ؽٝ يف ٗج٘ب أاهبٌا٪ٗي : يف ُ٘  اهمؼؿٝ 

ٍوش:تويىل  ايي َ  اس تجَطماعج ِإَلي ـهد سجـبديالّ  وجلدمَّهد عجَمى ال ز آي عٌبـاْ  ماِس حدجُّ اِلبجي تد وج
كبـريعٞ ٗاهمبؼؿٝ   ؼ بيإلخ ًمّٚب اهببر ْ ٗجب٘ب   ٗٓؾا ظيٓـ بؼًٗا يف  -97:

كبـريعٞ يف هلبيْ   بؼهٚى  طؾ اإل ،اهوـعٚٞ ببٌوِٟ ػطيهـٔي ٩ًكًي ٗطريبًي 
ُبٕ ٙلوبع عبّ ػطيهبٞ اهمبؼؿٝ ٗااوبًي يف       ذٚبأ    ،خ اهببر حيب بٙإطريب 

قب٘  ٗاه٘اابج مل   هب٘ مل تلبّ ػطٚوبٞ يف ًمبيَ اهث     إؽص خ اهبرن ٗج٘ب ٩ً
 ثقيتًي ٗػه٩ًٚ . إ ا٪ًـٙـحٕ  طؾٓي يف ًـوو  

ْ ٙـفبج كبى ٗاجبب    خ  اهببر ٨ٗفَ  طؾ اهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ يف ٗجب٘ب    
ًُ٘٘   - ٗاجب  ٜ -فهفج اه٘اجب  ،ٙـقامحيْ  ٌيخ ذِٚاهبرٗج٘ب 
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هـقاًبٕ  ٌلّ إبٙب  ٗٓبؾا ٨فَ ٨  ،خ اهببر كـريعٞ ٗاهمؼؿٝ اهوـعٚٞ عوبٟ  اإل
 تٛ . ٗاهـٌؼٙ  بٕ هبٌي كٚأ

أط٘ؽٝ يف اهبببٌفببيْ اإلكببـريعٞ  ،ٗكٚببع كببيْ ٓببؾا ًمببيي غببه ٗاُببس 
ـاػ ًِٔي اهمؼؿٝ اهب٧ٌػٜ كْ٘ بٌي ٙباهوؼٙؼٝ ب (1)ـتٔي اهـٗاٙي اؼ فّلٞ ببٙا٬

ٌ ٗ ٞبٚببباهوـف ـ  ذٚببأ فّلبب   ،خ اهبببر ػا١ ًِيكببم  لِٞ اهويػٙببٞ عوببٟ    اهببب
 ؿٗاٙبي  ًبرٚرٞ ب٘جبؼاْ اهبقاػ ٗاهـاذوبٞ ٗبوِبٔي ببأًّ        كـريعٞ يفاإل

ْ اهلبب٧اي يف ٓببؾٖ فببإ ،ظوٚٞ اهلببـب ٗبوِببٔي بٌببرٞ اهقببؼْ  باهرـٙبب  ٗتبب
ٌ اهلثهٝ ك٧اي عّ ذمٚمٞ اإلكـريعٞ  اهـٗاٙي    ،خاهببر ط٘ؽٝ يف آٙبٞ  أاهبب

ْ ذمٚمـٔببي ٓببٛ ٗجببؼاْ اهببقاػ ٌفًٔ٘ٔي ٗٙورببٛ  ب٘اب فٚٔببي بٚببيْ هببهبببحٗا
ًب٘ؿ ٓبٛ اهمبؼؿٝ اهوموٚبٞ     ٗٓؾٖ ا٪ ،ًٗرٞ اهقؼْ  ٗاهـاذوٞ ٗ ًّ اهرـٙ 

 ، - فٙبيػٝ عوٚٔبي   ٨ -غبه   ٨ خ طيؿجبيً اهببر تٚبيْ  إلِٞ اهويػٙٞ عوبٟ  اهبٌٗ
كبـريعٞ  ـٝ عّ ظٔ٘ؿ طريب ا٬ٙٞ يف اإلفّلاهبٌفج اهٚؼ بٔؾٖ اهـٗاٙي  فه

 ٗاهمؼؿٝ اهوـعٚٞ . 
ـٝ هتكبببـريعٞ : اهعبببيٓـ  ْ ٓبببؾٖ اهـٗاٙبببي  ًفّلببب بظـٌـٗبـوبببقه ًببب

ٞ ِبٞ هوٌٌبيػٙ  اهبيت تـرمب  بٔبي اإل     قّٚخ ًٗاهببر ط٘ؽٝ يف آٙٞ أهبٌا   ،كبـريع
 بٌِج تٚببيْ ذببخ اهقٚببم طيؿجببًي ٗتبب اهمببؼؿٝ اهويػٙببٞ( عوببٟ إٗٓببٛ تلببيٜٗ )

 .  ؿاػٝ )اهمؼؿٝ اهوـعٚٞ(إ
ـًا هوٌلِبٞ ٗا٨كبـريعٞ مل   ْ ًبي ؽكبـ ًفّلب   ُٗٙ٘رٕ  فٙؼ : ٩ًذعبٞ   

ؿٗاٙبي  ًـوبؼػٝ ٗبوِبٔي    ـق يف ببى تفب   ،ٌيًٕ يف ؿٗاٙبٞ ٗاذبؼٝ   بحـٌج تبٙ
ًببٌي ٙلوبع عبّ كُ٘بٕ تفلبهًا ه٩كبـريعٞ ًبّ بوبض          - يج إثِـا ًِٔي

ٗتوبببـض بوبببض ج٘اُبببب ا٨كبببـريعٞ   ّفٔبببؾٖ اهـٗاٙبببي  تقبببّٚ  ،ج٘اُقٔبببي 
 - ٌحٌ٘عٔيببب  -ٗٓٛ  ،يف هليْ اهؼهٚى اهليهع عّ اه٘ج٘بط٘ؽٝ أاهبٌ
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 ٗ عوبٟ ًٌبيػٙ  )اهمبؼؿٝ    طبيؿجٛ  جبـٜ عٌوبٛ ٗترقٚب     تفله ًٌبؼااٛ 
ٗهٚم ًّ بيب اهـرؼٙؼ  ،كـريعٞ اهويػٙٞ عوٟ ذخ بٚم اهلل وـفٚٞ( ٗاإلاه

يٓؼ عوببٟ ببببكٌببي ٨ ه ،ٞ ببببٚبـعبفًٔ٘ٛ ٗاهـمٚٚببؼ اهوببـعٛ بيهمببؼؿٝ اهواهبببٌ
ٌ ًب٘ؿ  ا٪ رو٘بٞ بـوبم اهبٌريعٞ بـبٌـ ا٨كبذ اهبيت ٓبٛ بوبض    ًٌِ٘ٞ اهبب

 خ . اهبرج٘اُب اهمؼؿٝ اهويػٙٞ عوٟ 

وبببض ٗؿػ يف ب ٌـ : ًبببيبراهبببفًٔ٘ٛ ٗاهبببب٧ٌٙٗكبببؼ عبببؼَ اهـرؼٙبببؼ  
ٕ بٙب  ًبي كبـريعٞ ب٘جبؼاْ ش  ـ اإلٗٓبٛ تفّلب   (1)اهـٗاٙي  اهٌرٚرٞ ز رخ بب

إىل خ ٗٙمؼؿ عوٟ اهلبفـ  اهبرػا١ فـِٙٞ ٙو  ٗجؼإُ هبٌي ٙـٌلّ بٕ ًّ  
 ،مؼكٞ اهبببٌويعـ اهبببٌػا١ ًِيكببلٕ يف مؼكٞ ٗٙببـٌلّ بببٕ ًببّ  اهبببٌاهببؼٙيؿ 

٨ٗ ػ٨هٞ  ،كـريعٞ ٗاإل فَٔ٘ اهوـيف ًّ اهمؼؿٝاهبٌ إىلٗٓؾا عِ٘اْ ًوه 
ٞ  )٨ ػ٨هٞ فٚٔي عوٟ  طبؾ    ٜفٙؼ ًِٔي : فٚٔي عوٟ   عوبٟ   (اهمبؼؿٝ اهوبـعٚ

 خ . اهبر

ٌ خ كبْ٘ اهمبؼؿٝ   اهببر ٗعِؼ٢ؾ ُم٘ي : ظبيٓـ آٙبٞ    أط٘ؽٝ يف ٗجب٘ب  اهبب
هلّ ُـفج  ،طؾٓي يف هليْ ػهٚؤي ٗطريب ٗج٘بٔي خ اؼؿٝ هـعٚٞ ٪اهبر

ٌي ٙب٧ػٜ  بكـريعٞ بب َ بـفله اإلإلكـفيُٞ اهٌِ٘ص اهٚؼ عّ ٓؾا اهعيٓـ 
ٌ كـريعٞ ٓ٘ ًريب  هومؼؿٝ اهويػٙٞ إؿاػٝ ًوِٟ ًّ اإل إىل ميبوٞ هووحبق  اهبب

ٌ بٌلّ ٌي ٙب٧ػٜ )تب  بكـريعٞ بب ـ  ا٪طقيؿ اإلـل٘ٙ  ذٚأ فّلاه لوع اهبب
 . ـاَ(اهبرػا١ ذخ اهقٚم ًّ  

ٌ ْ ا٨كـريعٞ اهوـفٚٞ ٗيًى ااهبرٗ ػا١ فـِٙبٞ  لِٞ اهويػٙبٞ عوبٟ    اهبب
ٗهٚلببم  ،خ ٗٓببٛ اقببيي اهوحببق اهـلبب٘ٙ   اهبببراٚببؼ ٗجبب٘ب  خ ٓببٛاهبببر

 )اهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ( اهقا٢بؼٝ     طبؾ  ـًا عبّ  خ اٚبؼًا ًوّقب  اهبرٙٞ اإلكـريعٞ يف آ
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 خ اهببر عوٟ اهمؼؿٝ اهوموٚبٞ بببرٚأ ٙبقاذٍ كبى ٗجب٘ب هبـعٛ ٗجب٘ب        
 لٌيْ . اهبرـقاذٍ عِؼٖ اهبٌلوع اهبٌكـريعٞ عّ ٗٙـفج ًُ٘٘  اإل

ٕ بٌي جووٕ اهوقبؼ هـّبب  ط٘ؽٝ يف ٗج٘ب اه٘في١ بأٌاهباهثيُٛ : ٓى اهمؼؿٝ 
 .   َ اؼؿٝ عموٚٞعٔؼ ٓٛ اؼؿٝ هـعٚٞ    ٗ ٌابٙ  ٗ ؽاتٕ بِؾٍؿ عوٟ هـقًٕٗإ

ٛ ب: ٓب  - (1)ٛبِب بٚب  اهِي٢برمب اهبٌلـ بّ تفب بفيػ ًب با ًلـب ٗٓبؾ  -مبيي  اؼ ٙ
 بـمـٙب :  ،هـعٚٞ ػطٚوٞ يف ٩ًن ٗج٘ب اه٘في١ ؼؿٝ با

ٌ   ٗيهع اهبر  ٗهـقًٕ اهِيؽؿ إ ْ ٗج٘ب اه٘في١ تيبج هبٌيإ ويٓؼ ؿببٕ  اهبب
ًٞ  -ًٌِٚي بٙب   ٗعٔؼًا   ُٗؾؿًا  -هـقإً ـفم ٙـوو  إواهبٌٗاهوياى  ،ُٗٚمًي  كو

فٌببي  ،يؿٖ بٚبببـبطؼؿتٕ ٗإبيؿد اببببٌي ٓبب٘ طببوو  ببببـبببمؼٗؿ ٨ٗ ٙبيهبٌببيػٝ ببعبب
ِي١ بإًب ٘ بٓب ريب اهوبيؿ   بٗطب ، مؼٗؿ باهبٌوى بفبع ٓ٘ اهبوبلاهبٌ ٕبقًبـبهإ

ـّٗ . عوٟ ُفلٕ لوع اهبٌ ٕبقًبـبهي إهبٌ ٍْبٕ ُم  :  بـوقه ثي
عـقيؿ اهمبؼؿٝ عوبٟ   ْ ؽا  اإلهـقاَ اهِؾؿٜ بإتٚيْ عٌى ٓ٘ ًمـٍض إلإ

ًٝ ،وـقَ اهبٌاهوٌى   يهِؾؿيف ًُ٘٘  ٗج٘ب اه٘في١ ب ٗتلْ٘ اهمؼؿٝ ًأط٘ؽ
ؼ تمّٚبب -هـقاًببًي ٗهبب٘ إ -ٗٓببؾا ٙوبب   ،هـببقاَ بيهفوببى كببيبمًي عوببٟ تووبب  اإل 

ظٌَ٘ ب٩ن ببباهبببٌطـٌببيَ قَ إيهمببؼؿٝ هببـعًي ٗٙلببـوب اه٘فببي١ بٗجبب٘
 .   ٌابٙ  ٗ عٔؼق  ٗوـقًٞ بِؾؿ قاهبٌعٌيي مؼٗؿٝ ًّ ا٪اهبٌٌٞ اهبر

 :  غه تيَ ميياهبٌٗٓؾا 
عمب٩ً اهبيت ٓبٛ اقبيي اهوحبق       عـقيؿ اهمؼؿٝ ٛ إفيْ ٓؾا اهـمـٙب ٙمـِ

ٗؽهبم   ،اهبٌٚا    ٗاهؤبؼ    ٗاهـل٘ٙ  يف ًُ٘٘  ٗجب٘ب اه٘فبي١ بيهِبؾؿ    
ٌ ْ اهوياى ٪ غـُبٕ   إىلهٜ بمٌبؼ اهً٘ب٘ي   اهببظ وـفم ٙوـبقَ بيهفوبى   اهبب

ٙوـببقَ اهفوببى   ٗ ،ٌِٕٚ بٙبب  ٗعٔببؼٖ   ٗحووٕ هببـطًي هِببؾؿٖ بًٗببـاػٖ اهببؾٜ ٙبب
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ـّ   ًبّ  هـبقاَ  ٓبؾا كوبٕ إ   - اهلل كبقريُٕ بوٌبى طبهٍ    إىلب ًرومًي بمٌبؼ اهـمب
ريظٕ هـط اهمؼؿٝ عوٟ اهفوى ذـبٟ  بهٜ ًّ ػْٗ هاهبظبيهفوى لوع اهبٌ

 .ٙلْ٘ ٗج٘ب اه٘في١ بِؾؿٖ ًوـٗطًي بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ 

 وـقَ بيهمؼؿٝ ٗٓٛ اؼؿٝ عموٚبٞ  اهبٌهحاط اهفوى ٗإُبٌي اهومى ٙؼؿن إ 
ؼ ًـووب  ٗجب٘ب   بٚب بْ اهومى ٓب٘ اهبؾٜ ٙوقًِبي بِبـٗؿٝ تمٚ    إ  ٜ ،فٙؼ ٨  

 . مؼٗؿٝ طيًٞ اهبٌٌٞ اهبرمؼٗؿ ٗيهبٌاه٘في١ ب

عًٌ٘بًي  ؼ ًـوومي  اهـلبيهٚع  بٚبٗبوا ٓؾا اهـمـٙب ُم٘ي بِـٗؿٝ تمٚ 
عـقيؿ اهمؼؿٝ مؼٗؿٝ عم٩ً ٨ٗ ً٘جب إلاهبٌٌٞ يهبرطـٌئًي ببيهمؼؿٝ ٗإ

ٌ اهوـعٚٞ هُ٘٘ض كفيٙبٞ ا٨هـبقاَ بيهفوبى هلل بببٌوِٟ جبيًج ببا        مؼٗؿ اهبب
 مؼٗؿ .اهبٌٗغه 

عـقيؿٓببي اٚببؼًا يف هلببيْ ػهٚببى  إؽْ ٨ ًوببقَ ٪طببؾ اهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ ٗإ 
مـٙب بـب بِٛ ٓبؾا اه بـب ببم٨ٗ ٙ ،ٌيْ بٙب ٔ٘ػ ٗا٪بٗاهوب  ؾٗؿبِب بيه٘في١ بيهٗج٘ب

ُبببٌي ٙمـِببٛ  طببؾ ٗااببج اهمببؼؿٝ اهـلِ٘ٙٚببٞ يف اقببيي ٗإ ،ًبب٩ً   ٕٚب طببؾٓي فبب
 -برـيد  طبؾ اهقا٢بؼ عوٚبٕ    ٗٙ ،اهوحق ٗٓ٘ ًوِٟ ٙؼؿكٕ اهومى ٗٙمِٛ بٕ 

ٌ ػهٚى طيَ ٙلوع عبّ ػطيهـٔبي يف    إىل -اهوـعٚٞ ع  اهمؼؿٝ   ٩ن اهبب
 ط٘ؽًا يف ًـوومٕ . بيه٘في١ ًٗأ ـا٪ًكيبمًي عوٟ 

ؼؿٝ اهوموٚبببٞ( يف ٗجببب٘ب اه٘فبببي١   يًى ُٗببب٘ض  طبببؾ )اهمببب  اهببببرٗ
ٗعبؼَ ٗجب٘ػ ػهٚبى ٗاُبس      ،وفٚٞ اهبر  ٗاهؤؼٙٞ   ٗهـقاًي  اهِؾؿٙٞ بيإل

اهـلِ٘ٙٚٞ اهويػٙٞ اهيت ٙبؼؿكٔي اهومبى   اهوموٚٞ( اهمؼؿٝ ) طؾ كثـ ًّ عوٟ  
 اهفرـٜ اهلوٍٚ . 

 ًـاْ :   -فٚٔي ػْٗ اهوـعٚٞ  (ٚٞاهمؼؿٝ اهومو) طؾ ٧ٙٗكؼ 

ِبؾؿ ٗاهؤبؼ يف اهلـبيب    عوبٟ ذلبّ اه٘فبي١ بيه    ٗي : إط٩ق ًبي ػيّ ا٪
 ليْبيف ه مؼؿٝببؼٖ بيهٚبٚبمبٗعؼَ ت ٕبً٘بٌب٩ق ُبغ إطبٞ ذٚأ ٩ٙذبلِبٗاه
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 . ؼ ٗج٘ب اه٘في١ بيهمؼؿٝ اهوـعًٚٞبٌي ٧ٙكؼ عؼَ تمّٚ ،ٙي  ٗاهـٗاٙي ا٬

ًّ جوبى  لٞ عوٟ ا٨ظٔـ : شٝ عِقاهثيُٛ : بوض اهـٗاٙي  ُعه ًوـرب
عِقلبٞ   إىلفبيْ كبِؼٖ ًبرٚس     (1)ب٤زهلل ه٣ًٚي فقوغ جٔبؼٖ فوبٚم عوٚبٕ هٚب    

 ،عِببؼُي فـلببْ٘ اهـٗاٙببٞ ًوـببربٝ   (ابببّ ابببٛ عٌببه )ٌّ ؿ٠ٗ عِببٕ بٗٓبب٘ ًبب
 -ًٌِٚي بٙبب  ٗعٔببؼًا   ُٗببؾؿًا  -حو٘ي هلل اهبببٌػ رّؼبٗهلببئُي كيهببع عببّ تبب 

اقيي اهوحق اهـل٘ٙ  ٗبو٘غ  زٔؼٖفقوغ جبرؼٗػ اهمؼؿٝ اهوموٚٞ اهويػٙٞ شب
 . (اهمؼؿٝ اهوـعٚٞب )ٗج٘ب اه٘في١ ب هحاطٗٓؾا ٧ًكؼ هوؼَ إ ،ٔؼ هبحا

  ٗاهؤببؼ   ٗؼ ٗجبب٘ب اه٘فببي١ بيهِببؾؿ لـرٌوٞ ٓببٛ تمّٚبباهبببٌٗاهِـٚحببٞ 
ٗٓلؾا ذيي  ، (اهمؼؿٝ اهوـعٚٞ)ػْٗ  ، (اهمؼؿٝ اهويػٙٞ اهوموٚٞ) بب اهٌٚا

ّ عوبٟ  بفٚلْ٘ تقاذٍ ٓؾّٙ اه٘ج٘بٚب  ،خ اهبرؼ بٔي ٗج٘ب مّٚاهبٌاهمؼؿٝ 
 (ٚٞباهمببؼؿٝ اهوموببب )مٚؼّٙ ببباهبببٌّ بٚى تببقاذٍ اه٘اجقٚبببقبببع ًببّ ابلوبباهبٌ

 .  (ٞباهمؼؿٝ اهوـعٚ)ػْٗ  ،اهويػٙٞلِٞاهبٌٗ

ٗبٔؾا اهـمـٙب ٗاهـُ٘بٚس ٗاإلكبـؼ٨ي ٙـحوبٟ اإلهبليي فٌٚبي  فبيػٖ       
حببٞ )اببؼٖ( ًببّ ًببغـٗٙٞ اهـببقاذٍ بببا ٗجبب٘ب ذ     (2)رم اهبببٌكببـيؽُي  

 اهـبببببقاذٍ ببببببا ٗاجبببببقا  )يهِبببببؾؿ هلبببببرب٠ ٗببببببا ٗجببببب٘ب اه٘فبببببي١ ب 
 ُٕفإ ، (ًوـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ ا٬طـ ذؼٌٓي ًوـٗط بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ ٗ

 ب هبببحاط ٗجببب٘ب اه٘فبببي١ بيهِبببؾؿ ببببعبببؼَ إ - ببببؼهٚى ٗاُبببس -ّ ابببؼ تقبببّٚ
 .  (اهمؼؿٝ اهوـعٚٞ)

 رأقبيف بببُببؼطى  - فمٔببًي ٗاًبب٨ً٘ -ٗبوبؼ ٓببؾّٙ اهـٌٔٚببؼّٙ اهِببيفوا  
 ُٗم٘ي :  (خاهبركـيب )تفٌٚوٛ عّ اهفـ  اهفمٔٛ اهـرقٚمٛ يف 
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ٌ )اؼٖ( كْ٘ اهفـ   (1)رم  اهِي٢ٚ اهبٌرأ باؼ ذلٛ عّ ب  قر٘ثاهبب
كببقمٚٞ ؼّٙ بيهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ ًببج   اهبببٌمّٚـقامحااهبببًٌٌببؼااًي هوبب٘اجقا 

ًٗمـِبٟ كبرب٠    ،خ اهببر فًيْ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ عوٟ فًبيْ ٗجب٘ب   
ٌ كق  فًيًُي عوبٟ  س بي٪اهحجٚ ٓب٘ تبـجٚس ٗجب٘ب اه٘فبي١ بيهِبؾؿ       ـأطـاهبب

اهببرخ بـرمب  ًُ٘ب٘     كقمٚٞ ٗج٘بٕ اهفووٛ فًيًُي عوبٟ فووٚبٞ ٗجب٘ب    ٪
ٌ اف  هبٌي ٙعٔـ ًبّ  ٗٓؾا ً٘ ،كـريعٞ اإل بٌيثوٞ اهبٌب هٞ اهببٌلأ ؤ٘ؿ يف اهبب

 ك٩َ ثٍ عـُم هٕ ا٨كـريعٞ . ٞ : ُؾؿ ذحٞ ٓٛ غه ذحٞ اإلـمؼًاهبٌ

ٞقهبببحٕ ُببإ٨   ُرقببيق كببرب٠  بٌِج طًٌ٘ببٚـٕ عببّ إ طيًببٞ بببيهفـ  تبب  ٔ
ٗتمـِببٛ  ،تمببؼٍٙ اهِببؾؿ اهلببيبمٞ فووٚببٞ ٗج٘بببٕ     إىلٜ ٧ّػاهبببٌـجس اهبببٌ

 .طـٝ فًيًُي اهبرخ ٗإْ كيُم فووٚٞ ٗج٘بٕ ًـأتـجٚس ٗج٘ب 
ٕ ؼ ٗجب٘ب اه٘فبي١ بيهِبؾؿ بوبؼَ إ    ٛ تمّٚب ًٌ٘ٚٞ ٓب اهببظ ٗٓؾٖ    كبـوقاً

اهبببرلا ْ اه٘فببي١ بِببؾؿ فٙببيؿٝ ٗذٚببأ   ،تببـن ٗاجببب   ٗروٚى ذببـاَ بتبب
(ٗ )ٌخ اهبببرـن بلـوقَ تبببـريعٞ ٙبببٚم عِببؼٖ هٚوببٞ عـفببٞ عببيَ ا٨كبببقبباهب

فِٚربى اهِبؾؿ    ،كـريعٞ فٕٚ اهبٌويًـ هـرم  اإلٓؾا اهويَ   اه٘اجب عوٕٚ
 قب٘ؿ . اهبٌ

ٌ ٨ٗ ٙومى كْ٘ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِبؾؿ   ٩ٌن ٗجب٘ب  بقب٘ؿ ؿافوبًي هب  اهبب
ْ فووٚٞ ٗج٘ب هُ٘٘ض   ،ٕ بفووٚٞ ًُ٘٘عٕ ًق٩ًٙ هفووٚٞ ٗج٘ب  ٗخ اهبر

روٚى ب٩ ٙوبقَ تب  بخ ه٣ب اهببر اه٘في١ بيهِؾؿ ً٘ا٘فٞ عوبٟ عبؼَ فووٚبٞ ٗجب٘ب     
فووٚبٞ ٗجب٘ب    إىلؼًا بِبخ ًلـيهبركيْ عؼَ اهـلوٚع ب إؽإُ ٗ٪ ،ـاَ اهبر

 ٗكوٌببي ٙوببقَ   ، ريياهبببٌاه٘فببي١ بيهِببؾؿ ٗٓببٛ ً٘ا٘فببٞ عوٚببٕ ٙوببقَ اهببؼٗؿ     
ٌلّ ثق٘  اهفووٚٞ ه٘جب٘ب اه٘فبي١ بيهِبؾؿ ببى     بٙف٩  ،ريي بريي ًاهبًٌِٕ 

 ،بربكٞ فووٚٞ ًُ٘٘عٕ ًّ ػْٗ ًبؼافج خ اهبرتلْ٘ اهفووٚٞ ثيبـٞ ه٘ج٘ب 
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عبؼَ   -اه٘في١ بيهِؾؿ هـظوع هـطٕ ٩ٌن ٗج٘ب بتلْ٘ فووٚـٕ ؿافوٞ هثٍ 
 .  -ـاَ اهبرروٚى بكـوقاَ تإ

ليي هخ إاهبرؿجريْ ٗج٘ب  إىلرم  )اؼٖ( طـٙمًي اهبٌفيػٖ ٗفٌٚي  
ٌ يف اهـٌٔٚبؼّٙ   -ّ ذٚأ اؼ تقبّٚ  ،ًى عِؼُي ٗتأ هبحاط  عبؼَ إ  -ا يُٚاهبب

خ غببه اهبببرٗٓلببؾا ٗجبب٘ب  ،ٗجبب٘ب اه٘فببي١ بيهِببؾؿ بيهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ   
هبحاط ٗجب٘ب   ٗ ْ اهثيبم ًّ ا٪ػهبٞ : ٓب٘ إ   ،ًوـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ 

ٗٓلبؾا ٗجب٘ب    - باقبيي اهوحبق اهـل٘ٙب    -اه٘في١ بيهِؾؿ بيهمؼؿٝ اهويػٙبٞ  
ُٗلـفٚؼٖ  وـمؼٖ ذمًيبٓؾا ًي ُ. ؼ بيهمؼؿٝ اهويػٙٞ ػْٗ اهوـعٚٞ خ ًـمّٚبراه

ٌّٗكٚأ ،ػهٞ اهوـعٚٞ ظيٓـًا ًّ ا٪ ّ فٕٚ ًبي ٙوبحط يف   بى ُقٚتٛ هٕ بٚيْ ًل
 رـاَ . برو٩ً هبٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ ًّ عؼَ كُٕ٘ ً

تبببقاذٍ ٗاجبببقا )قر٘ث ًبببّ ًبببغـٙي  اهببببٌهبببٚم اهفبببـ   :ٗعوٚبببٕ
كقمٚٞ يف فًيْ اهفووٚبٞ  كٛ ٩ٙذغ ًـجس ا٪ (وـعٚٞيهمؼؿٝ اهًوـٗطا ب

٘ج٘ػٝ يف اهِببؾؿ ٗاهببيت تببؼع٘ فووٚببٞ   اهبببٌيًٞ اهبببظٔٞ هبببحت٩ذببغ ا  ٗ ،
ؿفببج فووٚببٞ  إىل -كببـريعٞ بربكببٞ تبببرم  ًُ٘بب٘عٕ : اإل -خ اهبببرٗجبب٘ب 

 .ـاَ : تـن اه٘اجب اهبرروٚى بٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ ذؾؿًا ًّ ت

ّ بوـٗطٚبببّ ًبقاذٍ ٗاجقٚبببتبب)ي  بـٙبببًغ٘ؿ ًببّ بقببباهبٌبببى اهفببـ   
ٌ ٗ (اهوموٚٞ مؼؿٝببيه ٗ اهببر َ ٗجب٘ب  لِٞ اهويػٙبٞ ٗٙـمبؼّ  اهبب جب٘ب  خ عوبٟ 

٩ًكًي ٗهـٌيَ ٩ًكٕ ذا تببرم    خاهبرٌٓٚٞ اه٘في١ بيهِؾؿ عِؼ اهـقاذٍ ٪
٨ٗ  ،ف٘ٙـٕ ٨ٗ ٙـجس عوٕٚ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِبؾؿ  بح٘ف تبف٩ ٙ ،كـريعـٕ إ
فبيْ   ،خ اهبرج٘ب اهِؾؿ عوٟ فًيْ فووٚٞ ٗج٘ب ثـ هلق  فًيْ فووٚٞ ٗ 

ٌ ؼ اهب٘اجقا  كقمٚٞ ًـجس عِبؼ تمّٚب  ا٪ ـقامحا بيهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ ٗٓب٘    اهبب
 .  ط٩  اهفـا ِٓي

 خباهبر٘ب بـاط ٗجبـبٔـ ًّ اهبـبهِي١ عوٟ ًي إبٕ ببُإميي : بهلّ اؼ ٙ
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ٌ بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ : تمج  قامحٞ ببا اه٘جب٘با ٗٙلبْ٘ ٗجب٘ب اه٘فبي١      اهبب
ـرممٞ فوبب٩ً : ٗج٘بببًي ًرومببًي ٗٙلببْ٘ ًوحببقًا اهبببٌمببؼؿٝ اهوموٚببٞ ؼ بيهمّٚاهبببٌ

ٌ خ اهبرً٘هً٘ٙي عّ ٗج٘ب   إؽ ،كبـريعٞ ٗاهمبؼؿٝ اهوبـعٚٞ    وـٗط بيإلاهبب
فبب٩ ٙلببْ٘   ،ٌُ٘٘  ٓببؾا اه٘جبب٘ب ُٗيفٚببًي هوببـطٕ   بٙلببْ٘ ؽان ؿافوببًي هبب 

خ بببى ِٙـفببٛ ٗج٘بببٕ بإُـفببي١  اهبببرثيي ٗجبب٘ب بًـببلوع اببيػؿًا عوببٟ إاهبببٌ
 كـريعٞ ٗاهمؼؿٝ اهوـعٚٞ . اإل ًُ٘٘عٕ ٗهـطٕ :

قر٘ث ًّ ًغـٙي  كرب٠ اهبٌظـٌـ اهم٘ي : ٙلْ٘ اهفـ  اهفمٔٛ بًٗ
ٗٓب٘   -ذبؼٌٓي ًوبـٗطًي بيهمبؼؿٝ اهوموٚبٞ     ه٘اجقا اهبؾّٙ ٙلبْ٘    تقاذٍ ا

ٗٙلبْ٘ ثيٌُٚٔبي    -جب٘ب ًروب  يف ُفلبٕ    ٗ ٘ٓٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ اهؾٜ 
كبيْ ٗج٘ببًي ًرومبًي     : ًي ٗيفهجس ا٪ ،ٗج٘بًي ًوـٗطًي بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ 

 ؾك٘ؿ . اهبٌؼ بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ ٗٓ٘ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ غه ًمّٚ

  ميي :اهب٨ٌٗ ٙـٍ ٓؾا 
ـٔـ ًببّ بيُٚٞ هبببٌي إهبب اهبببٌوـِي بِيابببـ  عببّ ًبض اهربببٕ ًببج غبب بُببفإ

ٕ ب٘بب بٞ ٗجببب كبـعٔيؿًا ًبّ آٙ  إ (اهمؼؿٝ اهوـعٚٞب )خ باهبرٗج٘ب  ـاطبـبهإ
 ليهِيبج إهبً

ـٙي  تبقاذٍ اهب٘اجقا اهبؾّٙ ٙلبْ٘     قر٘ث ًّ ًغاهبٌفـ  جوى اهعوٟ 
ًوـٗطًي بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ  ا٬طـوـٗطًي بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ ٗٙلْ٘ ذؼٌٓي ً 

تببقاذٍ ٗاجببقا ًوببـٗطا )ُٕ٘ ًببّ ًببغـٙي  بتبببرم  عِببؼُي كبب ذٚببأ -
 ٞ ٌِوِي عببّ تٌببؼٙ  اهمبب٘ي   بفيُببٕ ٙبب  ،لِٞ اهويػٙببٞ اهبببٌٗ (بيهمببؼؿٝ اهوموٚبب

خ بوبؼ تببرم    اهببر ًبٕ عوبٟ ٗجب٘ب    يهِبؾؿ ٗتمؼّ بـجريْ ٗج٘ب اه٘في١ ب
 ًـاْ ًٌٔيْ :   -كـريعٞ فو٩ً اإل

 )اؼٖ( ُُٗ٘رٕ بقٚيُِي : (1)م راهبٌكـيؽُي ا٪ٗي : ًي  ًٗأ إهٕٚ  
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اهٌٚا ه٘ كيْ ًيُوًي عّ ٗج٘ب   ٗاهؤؼ   ْٗ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ إ 
هوقَ هغ٘ٙبٞ   -ًًي عوٕٚ كـريعٞ ًٗـمّؼبٌُ٘٘عٕ : اإلذحٞ ا٨ك٩َ ٗؿافوًي ه

هقَ إًليْ إبريهٕ بأٙلـ طـٙ  :   ٗص خ ٗعؼَ جؼ٠ٗ توـٙوٕ اهبرٗج٘ب 
خ يف اهببر تٚبيْ  ب٘اكبرٞ اهِبؾؿ اهبؾٜ ِٙبيػ ًـوومبٕ إ      ٙـٌلّ كى ًلوع إؽ

ـ ٕ فٚؼفج تّ٘جب ص يًٕ ًٙ٘مسٕ ٗ  ٌِج برحٞ ا٨كب٩َ اهٚبٕ بب   باه٘جب٘بٛ بب   ا٪ًب
ٞ اإل -تبرم  ًُ٘٘عٕ ٗهبـطٕ   ًب٩ٝ   كبأْ ِٙبؾؿ   ،طٚوبٞ عٌبـٖ    - كبـريع

ِٙؾؿ اـا١ٝ ػعبي١    ٗ ،ُٔيؿٓي   ٗاـٙـٕ هٚوٞ عـفٞ   ٗؿكوـا يف ًلحؼ بوؼٖ 
حٞ يف ًلبحؼ اهل٘فبٞ   اهبرٗا٢ى ًّ ؽٜ ٩ًٝ اهووـ ا٪  ٗ ()لااهبر

 .  - كـريعًِٞٗٔي كِٞ اإل -ج يف كى كِٞ يًهبحًلحؼ بوؼٖ ا  ٗ
خ اهببر ابؼن فـِٙبٞ   يفٟ بُ٘٘ض بيهغ ًبج جوبى اهوبيؿ  ا٪   ٗٓؾا ٙـِ

 (1)ذيػٙببأٌٗٙببرؼَ بيهـأكٚببؼا  اهقوٚغببٞ يف ا٪  ،كبب٩َ ٗؿكِببٕ  اإلعٌببيػ 
خ ٗكبب١٘ عياقببٞ اهبببراهٌببرٚرٞ ٗاهـٔبب٩ٙ٘  اهليهببفٞ عببّ ؿكِٚببٞ فـِٙببٞ 

 ٌُـاًُٚي .   ٗكيفـًا : ٙٔ٘ػًٙي تيؿكٕ ٌ٘  بُٕ ٙتيؿكٔي ٗ 
ّ برٖ٘ ًبببُبب  ٗؾؿ بي١ بيهِببباه٘فبب٘ب بٗجببج بعبب  ًِبب   -ٗٓببؾا اهبب٩فَ  

ٗاُببس اهببقر٩ْ ٗٙلببيػ  - ووببٕ ٗتوببـٙوٕخ ٗهببقَٗ هغ٘ٙببٞ جاهبببر ٘ببٗجبب
كٌٚي ًبج   ٨ ،بـٓيْ   ٗايًٞ ػهٚى إ إىلرـيد ب٨ٗ ٙ ،اهفليػ  ٙلْ٘ بؼٙٔٛ

خ هبـٌلّ  اهببر كـوقاَ ؿجريْ اه٘في١ بيهِبؾؿ عوبٟ ٗجب٘ب    إ إىلهـفي  اإل
ٗٓبؾا ٌٙبرؼَ    ،ًـ ٙله بلٚط خ بأاهبرهغي١ فـِٙٞ إ لوفا ايطقٞ ًّاهبٌ

خ كقِي٢بٕ عوبٟ   اهببر ؿكبّ  كب٩َ عوبٟ   ي١ اإلهِـٗؿٝ اهؼِٙٚٞ اهوعٌبٟ : بِب  بي
 اه٩ٌٝ ٗاهٌٚيَ . 

٘اب هبحا ٌٔٚؼ ًمؼًٞ تـٌِّب: ٗٓ٘ اهوٌؼٝ يف اهِعـ : ِٗٙقغٛ تاهثيُٛ
 ْ ٨ؼ بأبيهٌٚا ًمّٚ  ٗبيهؤؼ   ْٗ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ عّ ك٧اي : ٓى إ
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 .  رو٩ً هورـاَبً  ٗظيهفًي هولـيب ٗاهلِٞ بهـقاَ يف ُفلٕ ًٙلْ٘ ًـوو  اإل

ُبببؾؿ يف  ٨وـربٝ كبببِؼًا :  ُبببٕ شاهببببٌ (1)ابببؼ ٗؿػ يف بوبببض اهـٗاٙبببي  
ُوي١ إوٌٚٞ ذيي اهبٌِؾٗؿ اهبٌٗظيٓـٓي كْ٘ اهِفٛ ًـلورًي عوٟ  ًوٌٚٞز

ٕ ُوي١ اهِؾؿ ٓ٘ ًوٌٚٞ ذيي إ ٙوـ  ُؾؿ فوٍى ٨: ٙو  اهِؾؿ   ،ٗاقى إُوبي٢
  ٨ًٞ ٨  ،ًوـٗطًي  ٗ ُوي١ اهِؾؿ ًرومًي تـن ٗاجبق بوؼ إ  ٗ ْ ٌٙه ًوٌٚ

هببٌي ٙلبْ٘ تبـن      ٗط٩أي هبٌي ٌٙه ًوٌبٚٞ بوؼ٢بؾ    اى ًّ عؼَ إذـاف إ
 قر٘ث . اهبٌٗاجب بوؼ٢ؾ ُعه اهفـ  

ٌا يف بح٘ف ٙب ب٨ تب وـربٝ كِؼًا :  ُٕ شاهبٌكٌي ٗؿػ يف بوض اهـٗاٙي  
ٗظبببيٓـ ٓبببؾا اهـوبببقه ٓببب٘   (2)برـٍٙ ذببب٩ي ....زوٚى ذبببـاَ ٨ٗ تببببرببببت

 ْٗ اهِؾؿ . طـٌيَ بيهٌٚا ػاإل

 ْ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ ًوـٗط  )اؼٖ( (3)رم  اهِي٢ٚ اهبٌهلّ ؽكـ 
ْ ٨ بببٌوِٟ    -هـقاَ ٗه٘ ببيإل  -و٩ً هورـاَ  ربْ ٨ ٙلْ٘ ًـوو  اهِؾؿ ًبأ

فيؽا ُؾؿ فٙبيؿٝ   ،تـن اه٘اجب   ٗـاَ اهبرٙلْ٘ ًـوومٕ ٩ًفًًي هو٘ا٘  يف 
خ عبيَ إكبـريعـٕ   اهبرن هح لـوقًًيًٗكيْ ُؾؿٖ ( َٙ٘ عـفٞ لا )اهبر

ـاَ باهبرببِعـ بٜ٘ ٗٓببٛ ٩ًفًببٞ هوبب  بّ اهووبببؾؿ اهٌبب٩ٝ يف اهٌربب بؽا ُببٗإ
 مل ِٙومؼ ُؾؿٖ .  -ًيًٕ إًـاٝ  جِقٚٞ   ّوعبٗتل

بيهؤبؼ توبـٙج     ْٗ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ ْ ُم٘ي ب٘ث٘ق : إٌلِِي  بٗٙ
ٓبب٘  بببى ،بـببؼا٢ًٚي ك٘جبب٘ب اهٌبب٩ٝ ٗاهٌببٚيَ  ٗهببٚم توببـٙوًي إ ،ًِببي٢ٛ إ

بٌي فٚوقًببٕ اهوببيؿ  ببب ،لوع عوببٟ ُفلببٕ اهبببٌهـببقاَ ِببي١ توببـٙج تببيبج إلإً
 ه . اهبظًٕ عوٟ ُفلٕ ًّ عٌى إهـق
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ٍّثٍ ُم٘ي : إُٕ ٗإْ إ ـاَ يف اهبرروٚى ببوـط عؼَ ت طـٍ ٗؿٗػ اهِ
ـّ   ٗذـاًبًي   ذبىّ لوٌا عِؼ هـٗطٍٔ إ٨ هبـطًي   اهبٌْ شإاهوـٗط :  َ ذب

ػْٗ  (2)بروٚى ذببـاَزٌا يف تبببح٘ف ٙببب٨ تبب: شٌيْ بٙببٗيف ا٪ (1)ذبب٨ً٩ز
  ِٙببًي ًببّ  يف اهِببؾؿ ٗاهؤببؼهببـطًي هـببقاَ بببٕ ٌلّ اإلبُببٕ ٙببإ٨  ص غهٌٓببي 

 ْ فببإ ،ٙوٌوببٕ هلل كببقريُٕ كببيهٌٚا  هـببقاَ عوببٟ اهببِفم بوٌببٍىجٔببٞ  ٌُٔببي إ
ٌ اهِيؽؿ هلل ٗ ًٗمـِبٟ   ،ويٓؼ ؿببٕ ٙوـبقَ عوبٟ ُفلبٕ عٌب٩ً هلل كبقريُٕ       اهبب

وـقَ بٕ ًـًُٚي هلل ؿاجرًي يف اهبٌاهوٌى  ػؿان اهوموٛ اهلوٍٚ هقَٗ كْ٘اإل
ٕ كبأْ ِٙبؾؿ   ًويٓبؼًا ببٕ ؿّبب     ٗهـقاًبٕ ًِبؾٗؿًا   مؼن ذـٟ ٙومى إاهبٌهـعٕ 
ًٝ    .ر٘ ؽهم بُ  ٗ (لا )اهبرفٙيؿٝ   ٗت٩ٗٝ اـآْ   ٗط٘ٙوٞ  كحؼ

رـاَ برو٩ً هب بًي كبيْ عٌب٩ً ًب    ْ ٗاهومى اهفرـٜ اهلوٍٚ ٙؼؿن اروًٚي 
  -ً٘جقببًي هببحن ٗاجببب ًروبب٘ب هلل كببقريُٕ   ٗ هوٌبب٘ىل كببقريُٕ  ًيًقغُ٘بب

ٌّب   ًي إليهبرٙلْ٘ ؿاجرًي هـعًي ٨ٗ ً ٨  ٕ ػهٚبى إًِبي١   هـقاًبٕ هلل ذـبٟ ٙو
٘   ،حب اه٘في١ بٌٔبي  ُفيؽ اهؤ٘ػ ذـٟ ٙباهِؾٗؿ ٗإ ُبؾؿ اهلبح٘ػ هلل    كٌبي هب
طوبب٘   إىلًببّ طوبب٘  فحببـ اهغببؼ يف ٗاببم ًلببـٌـ تبب٩ٗٝ اـآُببٕ   ٗكببقريُٕ 

ٗٓلؾا  ،ٗتـكًي هفـِٙٞ اهٌقس يف ٗاـٔي هورـاَ  رو٩ًباهوٌم كيْ ُؾؿٖ ً
إذٚببي١ هٚوـٔببي عِببؼٖ   ٗهٚوببٞ عـفببٞ ُٗٔيؿٓببي ( )لا اهبببرهبب٘ ُببؾؿ فٙببيؿٝ 

() فبيْ ٓبؾا    ،وٌـ ًبـٝ ٗاذبؼٝ   بٚج هوربخ اه٘اجبب يف اهب   برب بـبٗٓ٘ ًل
ٌّببٙلبب هورببـاَ ٨ روىبِؾؿ ًببباهبب ػهٚببى ٗجبب٘ب اه٘فببي١  ْٕ٘ ؿاجرببًي ٨ٗ ٙو

 بيهِؾؿ . 
اهِبؾؿ ٗفًيُبٕ   برـاَ ذبيي إُوبي١   وب رو٩ً هبٙفـق ٓؾا با ًي كبيْ ًب   ٨ٗ

ُٕ ِٙلوع فإ ،ثيهٕ بـ٢ًي ذيي اه٘في١ بيهِؾؿ ٗيف ظـ  إًكيْ كؾهم طيؿ ًٗي
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عِؼ٢ؾ عؼَ ؿجريُٕ ٗعؼَ ٩ًذٕ ع٩ًٌ ًوـقًًي هلل ًـًُٚي هؾاتٕ ٗجِبيب  
ٌّ ،اؼكٕ كقريُٕ   اهؤؼٜ .   ًِٗي١ ا٨هـقاَ اهِؾؿٜ  ػهٞ إٕ ٨ٗ تو

ٗجب٘ب  هبحاط  ِس ٗجب٘ػ اهبؼهٚى اإلثقبيتٛ عوبٟ إ    ٔؾا اهـمـٙب ٙـّٗب
  ٗتبـن اه٘اجبب     ٗـاَ اهببر روٚى بكـوقإً تب اه٘في١ بيهِؾؿ ٗاهؤؼ بوؼَ إ

ٌي ٓب٘  بً٘ثب٘ق بوبٌ٘هٕ هوبٌٚا بب    اإلثقبيتٛ  ؼهٚى ٗٓؾا اه ،٩ي اهبررـٍٙ بت
 ٨ رب اهبببٌـمؼَ شاهبببظٌلّ اهمبب٘ي ٙلببْ٘  بٗٙبب ،هـببقاَ بوٌببى هلل كببقريُٕ  إ
ؿهيػ هوٌبؼؿن اهوموبٛ   رـٍٙ ذ٩يز إبروٚى ذـاَ ٨ٗ تبٌا يف تبح٘ف ٙبت

 اهمروٛ . 

ٌ هبحاط  بٌلّ تأٙٚؼ ٓؾا اإلٗٙ ؼؿن هوومبى اهفربـٜ اهلبوٍٚ اروٚبًي     اهبب
ّ اهٌٚا ايي : وِٟ اهويَ ًاهبٌؿاػٝ ًّ إ (٘آـ )اؼٖهبحاًيذب  ٌي ؽكـبب

يف اهٌَِ٘  عوٟ اهِؾؿ -ٙو  إط٩ق اهٌٚا  -ط٩أي )بِي١. عوٟ هٚ٘  إ
  .  (1)ـفِٚٞ(لاهبٌ

ٌ ٗكأْ اهقِي١  ،طقيؿثٍ كـػ )اؼٖ( ه٘آؼ ًّ ا٪  إىلهبيؿٝ  ؾك٘ؿ إاهبب
وؼ٢ببؾ عببّ )اهـٙببيا( ًببّ ػعبب٘اٖ : )اإلكببـمـا١ ٗاهــقببج اهـببيَ     ُموببٕ ب ًببي

ْ كبيْ  فإُبٕ ٗإ   ذلبيَ( ان اهِؾؿ ٗاهٌٚا يف كثه ًّ ا٪هحاهليهع عّ إ
 إىلعببـ عقببيؿٝ )اهـٙببيا(  ُ٘٘عٛ ُٗاهبببٌريػ با٨تبب إىل٘آـ( هبببحُعببـ )ا

ـّ هلّ ٨ ،لٌٛ اهبرهحان بريػ ٗاإلا٨ت  ٙٚؼ . بٌمٌ٘ػُي : اهـأٓؾا ب ِٙ

فِٚبـخ   -كثبـ  ٨   -ؼًا هوعبّ  بٚب بفب٘ؿ ًبؾكب باهبٌمـا١ بكـب يْ اإلبأ كبٗذٚ
فٚـرم  ًِٕ  ،ذليَ اهٌٚا هوِؾؿ تٌؼٙمٕ هؼع٘اٖ )اؼٖ( اهعّ بثق٘    ًّ

  بغب بٙ  ٨ّ ببب ظؾا بٗٓب  ،بـاَ برب باهى ٚبروب بوؼَ تبؾؿ بب باهِب  ـاطبـبهاهعّ بإ
 طحُيٖ . ؼًا هبٌي إًوس ٧ًّٙ ٙلْ٘ ػه٩ًٚ ٗإْ ٨ٗ ،ًي ب٣بهٚ  باهبرّ ببً
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 ُمب٘ي بٚيُبًي هوٌربؾٗؿ    -٨ًً٘ ِٓي ٗفمٔبيً   -مؼًٞ اهِيفوٞاهبٌٗبوؼ ٓؾا       
 يُٛ : اهبٌميي اهبٌيُج ًّ تٌؼٙ  اهبٌٍٔ اهبٌاهثيُٛ 

وٞ عـفبٞ يف  قٚم عِؼٖ هٚاهبٌ  ٗٞ ( َٙ٘ عـفلا )اهبرْ ُؾؿ فٙيؿٝ إ
برم  فٕٚ ـبيف طٌَ٘ اهويَ اهؾٜ ت  ٗ -كـريعٞ ًِٕٗ عيَ اإل -كى عيَ 

برـف ٗجب٘ب  ٨ ٙب  -رم  هبـطٕ  بكـريعٞ هورخ بوؼ ذٌ٘ي اهِبؾؿ ٗتب  اإل
كب٩َ ٨ٗ ٙ٘ثب    حٞ اإلهببر كبـريعٞ عِبؼ اهِبيؽؿ    اه٘في١ ببٕ ًبج ذٌب٘ي اإل   

ّ كببين ٗؿكبب ه٘اجببب ا٪ً٘جقببًي هببحن ا   ٗرو٩ً هورببـاَ ببوببؼَ كُ٘ببٕ ًبب 
: إهبحاط ٗجب٘ب    ًي اروٚب ٗاؼ تبرم  عِبؼُي   ، -اهبرخ فـِٙٞ  -ك٩َ اإل

ّ  ،تـن اه٘اجبب    ٗـاَ اهبرروٚى بكـوقإً تاه٘في١ بيهِؾؿ بوؼَ إ ِٓبي   ًٗب
ه٘ثب٘ق بٌب٩ذٚٞ اهِبؾؿ ٗايبوٚـبٕ     ا -كبـريعٞ  بوؼ تببرم  اإل  -ِٙـفٛ عِؼُي 

 ُوميػ . هت

ٌ بى ًّ  هب٘ ُبؾؿ    هِبؾؿ ؽان اهوبيَ ٗٓب٘ ُعبه ًبي     ر٩ي ابُب ر٣ٌّ ببٕ إ اهبب
ؿ٦ٙٞ ٗهؼٖ آٙقًي ًّ كفـٖ   ٗـومب هوفي٢ٕ اهبٌْ ٌَٙ٘ ُٔيؿ اهَٚ٘ ا٨ُليْ  

ْ ـ ٝ  اهبببٌُببؾؿ    ٗص ُببرٟ ا٪  ٗفٌببيػ  ؽان اهٚببَ٘ ٙببَ٘ عٚببؼ اهفرببـ  
ٌ تٌَ٘ اهَٚ٘  ب همبؼَٗ فٗجٔبي ًبّ اهلبفـ فمبؼَ ٗٓبٛ ذبي٢ض يف        ـوّماهبب

ر٩هٕ ٗبر٩ُبٕ  بُب رـف إبٙب   ٗ صُومبيػ اهِبؾؿ  إبرـف ٙ فيُٕ ٨ ،ب ـوّماهبٌاهَٚ٘ 
 ً٘جقًي هحن اه٘اجب .   ٗرو٩ً هورـاَ بهلُٕ٘ ً  ٗهوؼَ ؿجريُٕ 

هـبقاَ  ٨ٗفَ اإل ،هـبقاَ بو٘افًبٕ   بٌلّ  ْ ٙميي : اإلهـبقاَ بوب٤ٚ إ  بى ٙ
ٗٓؾا  ،خ ٗتف٘ٙـٕ ٗٓ٘ ؿكّ ا٨ك٩َ ٗعٌيػٖ اهبربيهِؾؿ ٓؾا اهويَ : تـن 
 ر٩ي . بُٓؾا اهويَ ًمر٘  اهفليػ ٗاإلِؾؿ ًبٌي ٙ٘جب ًهٗؿٝ اه

 َ ٗج٘باهبٌيُوا عّ تٌؼٙ  اهم٘ي بـمّؼٓؾا غيٙٞ تُ٘ٚس اه٘جٔا 
اه٘في١ بيهِؾؿ عوبٟ ٗجب٘ب ذحبٞ اإلكب٩َ بوبؼ تببرم  اإلكبـريعٞ ٗعبّ         

 قاذٍ بٚى تبقبخ ًّ ابرب٘ب اهبؿ ًج ٗجب٘في١ بيهبِبؾ٘ب اهبقاذٍ ٗجبكْ٘ ت
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 ي ٓ٘ ًوـٗط بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ .ًج ًًوـٗط بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ  ٘بًي ٓ
 ٌّ  ه٘اجقبٞ يف اهوٌبـ   ٌٓٚبٞ ًب٩ن ذحبٞ ا٨كب٩َ ا     ى ًٌِٔي ًّٗ ٗٙـر

 ٗهبب٘ يف  -كبب٩َ عوببٟ ذحببٞ اإل كببـريعًٞببـٝ ٗاذببؼٝ : ٓبب٘  ْ ذٌبب٘ي اإل
 ً٘جببب هفووٚببٞ   -ـ عببّ فًببيْ فووٚببٞ ٗجبب٘ب اه٘فببي١ بيهِببؾؿ    ّطًـببأفًببّ 

قرى اهِؾؿ بوؼ بى ٙ ،خ ٗهـجريُٕ عوٟ ٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ اهبرٗج٘ب 
  ٗروى هوربببـاَ( اهببببٌكبببـريعٞ فوببب٩ً هٌبببهٗؿتٕ ًٌبببؼاق )  تببببرم  اإل

 ٍٔ . اهبٌهحن اه٘اجب  
  . ثيهأ ٗؿابج :ا ؼٖ ب٘ج٧ُّٗٔٙ ،ٌظـيؿُي بٓؾاْ ت٘جٚٔيْ ًٌٔيْ ه

بحوى يف ٗٓببٛ اهببيت مل تبب   -ًِببي٢ٚٞ ٓبب٘  ْ اه٘اجقببي  اإل :  أهببثياه
٘  ُبٌي جووبم  اهوـٙوٞ ابـؼا١. ٗإ ًِبي١. كيهِبؾؿ ٗاهؤبؼ    ٙبٞ إ عوبٟ عِبيّٗٙ ثيُ
ًِبي٢ٔي  ٙمٌـ ػهٚى إعـقيؿٓبي ٗإ  -أط٘ؽ ٌُّ اهومؼ اهبٌٗاهٌٚا ٗاهوـط 

ٓ٘ فـِٙٞ ؿكِٚٞ تلْ٘ ًّ اه٘اجقبي    ًي  ٗٔي بٓ٘ ًقاذٍ ه عّ مش٘ي ًي
ٗابؼ ٗؿػ   ،خ اهبرعوٟ كيٓى اهوقيػ كيه٩ٌٝ ٗاهٌَ٘ ٗ بـؼا١.حو٘هٞ إاهبٌ

ٗٓب٘   (1)هبـطلٍز  اقبى  هبـط اهلل : ش وـربٝ كبِؼاً اهبٌيف بوض اهٌَِ٘ 
ٍّ َ ْ هـط اهلل ٗذلٌٕ اهؾٜ جووٕ عوبٟ اهوقبيػ ًـمبؼّ   ًرو  ظيٓـ يف   ُ

ٗٓ٘  -ف٘ج٘ب اه٘في١  ،رٖ٘ بُ  ٗهـقإً ُؾؿًا يف اهـتقٞ عوٟ هـط اهوقؼ ٗإ
ٓ٘ هـط اهلل ٗجووٕ عوٟ اهؾٜ خ اهبرٙقاذٍ ٗج٘ب  ٨ -ًوـٗط اهوقؼ 
 كيٓى عقيػٖ . 

هـبقاَ هبـطٛ يف عمبؼ    ؿػ طبيَ ٓب٘ إ  ٘  عوٟ ًب وِٟ اؼ طّقاهبٌٗٓؾا 
ٌ اهِليض ٙورٛ  ٌ وِٟ اهبب ٌ ؾك٘ؿ : تمبؼَ هبـٗط اهلل ٗتليهٚفبٕ    اهبب حو٘هٞ اهبب

 ، ٌير٘ٓبُب   ٗهـطًي   ٗهـقاًيتٍٔ ُؾؿًا ـ هـٗط اهوقيػ ٗإعوٟ اهوقيػ ٗتأّط
برٌؼ ببّ ابٚم عبّ  ببٛ     ٗٓؾا ًِرق  عوٟ ً٘ؿػ اهـٗاٙٞ اهٌرٚرٞ عّ ًب 
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ًببـاٝ ( يف ؿجببى تببقٗد إٛ )يكٚٞ همِببي١ عوبباهبببر( جوفببـ اهقببياـ )
  ٗٙٞ ـّظؾ عوٚٔببي كبببتببإ  ٗتببقٗد عوٚٔببي إًببـ ٝ  إؽاًـ تببٕ ط٩أببي إلٗهببـط 

ْ هي١ ٗفبٟ  : شإْ هـط اهلل اقى هـطلٍ : فإ (ٓحـٓي فمِٟ عوٛ )
٧ُٗٙبؼ   .(1)بظؾ عوٚٔبي ُٗلبس عوٚٔبيز   ّتب ٗإْ هبي١  ًلبلٔي ٗإ   ،ٔي بيهوـط به

  :ي٪ًـ ًبظـيؿُي ب

ٗاهِببيط   ُببٕ شإؽا رب اهبب٘اؿػ يف اهببٌٚا اهبببٌوـ (2)اهببٍِٓبب٘ اهـابببج: ٗ
ٗاهؾٜ ذوع عوٕٚ إتٚيُبٕ طبه ًبّ تـكبٕ فوٚبأ         ،ذوع اهـجى عوٟ ه٤ٚ 

اهؾٜ ٓ٘ طه ص ٨ٗ كفيؿٝ عوٚبٕز شإؽا ؿ ٙبم طبهًا ًبّ ٙببٌِٚم فبؼعٔيز       
ـ  ٗ ًببّ اهـٌلببم  غهٌٓببي ص بِببٌٌٚٞ ًببي كببق  ُموببٕ ًببّ ًببيذب اهبببح٘آ

فببيْ   ،عوببٟ اهِببؾؿ  بٌِببَ٘ كببثهٝ هببيٓؼٝ عوببٟ هببٚ٘  إطبب٩ق اهببٌٚا   
ٓب٘   ؿ ٠ ًي إؽاٌلِٕ تـكٕ ًّ غه كفيؿٝ بؾك٘ؿ ٙاهبٌٗج٘ب اه٘في١ بيهِؾؿ 

ٌ تٚيْ خ بوؼ اإلكـريعٞ طه ًّ إاهبرٗٗج٘ب  ،طه ًِٕ  ِؾٗؿ فٚحب٘ف  اهبب
  .تـكٕ ًّ ػْٗ كفيؿٝ 

)اؼٖ( ًبّ  ُبٕ    (3)رم  اهِي٢ٚ اهبٌعّ ٗهوى ٓؾا ٓ٘ ًلـِؼ ًي ذلٛ 
ِؾٗؿ ؿاجربًي ذبؼٗثًي   اهبٌْ ٙلْ٘ اهوٌى ؾؿ  ٙوحط يف ٗج٘ب اه٘في١ بيهِ

ْ فبإ  ،  اهِبؾؿ ببٕ   ِؾٗؿ ًج ارج اهِعـ عّ توّوب اهبًٌّ ذٚأ ُفم  ، ٗبمي١.
ُوميػٖ بوؼ إ رّىبُإ  ٗمل ِٙومؼ اهِؾؿ  بمي١.  ٗكيْ اهوٌى غه ؿاجس ذؼٗثًي 

ُومبيػ اهِبؾؿ   يٝ( هولٚؼ ا٨ًبفٔيُٛ تٌبـٙس بوبؼَ إ   ٗيف كـيب )ٗكٚوٞ اهِح
ًـج٘ذًي ٗه٘ ػًُٚ٘ٙي ٗؽهبم بلبقب    -تـكًي   ٗفو٩ً  -و  اهِؾؿ ًيؿ ًـو إؽا

 يف بوض تويهٚ  )اه٘كٚوٞ( . ٓؾا ًِٛ ٗاؼ   ،احإُ بقوض اهو٘اؿا إ
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هببٚ٘    ٗريػ اهببٌٚا ًببج اهِببؾؿ ّبتببوٕٚ بوببؼَ ثقبب٘  إبى عبببلببب٘  هبٗهبب
ٌي ٗؿػ يف بوبببض اهـٗاٙبببي  بػعٌِبببيٖ بببب -ؿاػٝ اهِبببؾؿ اهبببٌٚا ٗإ إطببب٩ق

 كبى ًبي كبيْ هبم فٚبٕ ًِفوبٞ       ش (1)ـٌٞ بيهِؾؿ ٗاهِيطمٞ بأُبٕ  ظاهبٌوـربٝ اهبٌ
ٓب٘   إؽ ،ٌٙبوس ِٓبي ػهب٩ًٚ     رباهببظ ٗ ػُٚي ف٩ ذِبأ عوٚبم فٚبٕز     ٗيف ػّٙ 

 فؿاؿٝ ٙلبببأي  إىلظٌَ٘ بيهِببؾؿ ًٗبببـٜٗ برببـق ًـوبببؼػٝ ًببرٚرٞ    بًبب 
ٗكبأْ فؿاؿٝ مسبج    ُبؾؿ يف ًوٌبٚٞز   ٨هب١ٛ : ش   ٜ(: فٕٚ اهٌبيػق) 

ًبيَ  ه٤ٚ ٙو    ٗاؼ  جيبٕ اإل  ٜٖ : رٌؼٜ فلأي عّ ًوِياهبٌؼٙأ اهبر
تٚببيْ ِؾٗؿ ٗاإلاهبببٌكببيْ تببـن  إؽاُببٕ ًٗفيػٓببي   ،اهٌببيػق بـوببم اهوقببيؿٝ  

ٌ ػُٚي ف٩ ذِأ فٕٚ عوبٟ    ُٗفج ػًِٙي بظ٩فٕ  ؿجس ٗ ب ٌ لوع اهبب ظيهع اهبب
ٙبَ٘  ( )لا اهببر ُبؾؿ فٙبيؿٝ    إؽارّ فٕٚ : بمٕ عوٟ ًيُثٍ ُرّق   هِؾؿٖ . 

كـري  فٕٚ ثٍ بوؼ فووٚٞ ٗج٘ب اهِبؾؿ  َ اهؾٜ إيف اهوي  ٗعـفٞ يف كى عيَ 
ًببيؿ ًلببـرٚوًي عوببٟ ذحببٞ ا٨كبب٩َ ٗٗجببؼ يف     إؽاعوٚببٕ هـرمبب  هببـطٕ  

ٝ مل ا٬طـ  ٗاهؼُٚي   ٗخ ًِفوٞ يف اهؼّٙ اهبرتٚيْ ًِيكم بظيهفٞ اهِؾؿ ٗإً
ْ ٌٙبوٛ  هب٘ ُبؾؿ     ٗٙلبْ٘ ٓبؾا ُعبه ًبي     ،ظيهفٞ ُبؾؿ  بٙلّ عوٕٚ ذِأ ًٗ

لببيجؼ ًلببٞ ثببٍ طيهفببٕ ًٗببوٟ يف اهقٚببم اهعٔببـّٙ يف ًلببحؼ ًوببا ًببّ ً
:  عب    بٌي ٓب٘ طبه ًِبٕ ٗ ُفبج  جبـاً     كـقؼاهٕ بُؾؿٖ ٗإ ْ تـنفإ ،ـاَ اهبر

رب اهٌبرٚس  اهببظ ـاَ ٓ٘  ًبـ ًبرٚس عوبٟ ٗفب      اهبرلحؼ اهبٌاه٩ٌٝ يف 
لحؼ اهبببٌتببـن اهٌبب٩ٝ يف  إؽآببؾا اهببِعه غببه ًببي ُوببٍ  ،٨ٗ ذِببأ عوٚببٕ 

 ًلحؼ ثيهبأ ًبّ ًلبيجؼ ًلبٞ فيُبٕ      ًٗوٟ يفًوًي ِؾٗؿ ٗيف بٚم اهلل اهبٌ
ٌ هبٚم طبهًا ًبّ اهٌب٩ٝ يف      فب٩ ِٙرقبب    ،لحؼ اهبؾٜ ُبؾؿ اهٌب٩ٝ فٚبٕ     اهبب

 اهٌرٚرٞ عوٕٚ . (1)طقيؿا٪  ٗرب اهبظ
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خ يف اهفببـ  اهبببرمؼَ : ؿجرببيْ بحٌ٘  ًببي تبب برٌى ًببّ ًبب بٗاببؼ تبب 
٘اف  يف اهِـٚحببٞ بى ًبببيًببباهبرؾا بٗٓبب ،ٕ ب٩فبببهببـٔـ طٗإْ إ قر٘ثاهبببٌ

ظيهع ًؤبٍ يف اهرـٙب    بٗاطـ )اؼٍٓ( ًٗب ا٪عيظٍ ا٪ ًّبٌظـيؿ يج ه
ـجس ٌباهببٛ كببرب٠ ب٘هٕ فبببّ عببؼَ ػطبب ٗاببؼ تقببّٚ  ،اهِـٚحببٞ  إىل٧ػٜ اهبببٌ
ٌٓٚٞ ـجس اه٩ذ  :  اهبٌيف كرب٠  ػاطى ٕ بُٗ  ، - كقمٚٞا٪ -قر٘ث اهبٌ

 خ . اهبر
ٓبٍ  ( َٙ٘ عـفٞ ٗهٚوـٔبي   لا )اهبرْ ُؾؿ فٙيؿٝ هلّ اؼ ٙميي : إ  

بٌي ٗه ،ظيهفٞ اهِؾؿ ًرومًي بًـّٙ : هثق٘  اهلفيؿٝ يف ًخ ٪اهبرِٙٞ فـ ًّ
( ٙبَ٘ عـفبٞ   ) لااهببر اهِيطمٞ بفِى فٙبيؿٝ   (1)طقيؿٗؿػ يف بوض ا٪

ّْٗ اهلل ِٙعـ  ٗ ٌ ٓبى    إىلوج عوٍٚٔ اقبى ُعبـٖ   اؿٖ ّٗٙرهق  ،٘اع بوـفبٞ  اهبب
 .ٚٞا٪ًٌٌٓ٘ٚٞ ٗاهبظٔؾٖ بخ هاهبرػا١ ظٌَ٘ عوٟ  اهبٌفهجس اهِؾؿ 

 ٗٓؾا ًميي ًـف٘ا :

ثقببم فٚببٕ اهلفببيؿٝ يف  ًٗببي ،ْ اهلفببيؿٝ توبب  اهلببح ٗاهـغرٚببٞ  ٨ًٗ : إ 
٩ن ًٔبٍ  ٙمرج ػا٢ًٌي بلُٕ٘ ؽا ً ٨ -ظيهفٞ اهِؾؿ بكلفيؿٝ ً -اهؼُٚي  يهبٍع

  : ٕٚهإ ِٙي   ،٩ن اهبٌٌٓٚٞ جؼًا بى اؼ ٙلوع عّ عؼَ  

 (ؼي طبب٘هٛهببٕ ببب ًببي)ْ ٙلببْ٘ ًببّ اقٚببى فٚببٕ اهلفببيؿٝ ٙبببرـٌى   ْ ًببيإ
 ًبي )ْ  ٗابؼ تمبؼَ    ، (هٚم هٕ ببؼي  ًي)قاذٍ هٕ ًّ اقٚى اهبٌٗٙلْ٘ غهٖ 

ٕ   ًي)ٓ٘ ًمؼَ ًٗـجس عوٟ  (هٚم هٕ بؼي ط٘هٛ ٨ٗ  ، (هٕ اهقبؼي يف ط٘هب
ـجرٚٞ هبٌي اهبٌبى  ،ظيهفٞ اهِؾؿ ًـجرًي بٌلّ جوى ثق٘  اهلفيؿٝ يف ًبٙ

خ ٗهلُ٘بٕ  اهببر ٌٓٚبٞ  ًبّ جٔبـا : ٪   -خ اهبرٗٓ٘ ٗج٘ب  هٚم هٕ بؼي :
 ًبٌي هٚم هٕ بؼي . 
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لا ٗااوبًي  اهببر رممٔي يف فٙبيؿٝ  بْ كثـٝ اهث٘اب عوٟ فبـا تب  ٗثيًُٚي: إ
تلوبع       ٨ ،خ اه٘اجقٞ يف اهوٌبـ ًبـٝ   اهبرػا١ فـِٙٞ ٙف٘ق ث٘اب   ٗبمؼٍؿ

ٌ ٞ ٌّٓٚبب عببّ    -ـاػ ػًٗببًي ٗبببإطّ   - ٩ن اهببيت ٓببٛ اهوٌببؼٝ يف تبببـجٚس    اهببب
 اهؼُٚي :  يهبٍـقامحي  يف عاهبٌ

ـّ  اهببب  إؽ   طًٌ٘بببٚٞ برلٍٚ يف ثببب٘اب اهببببٌلـرقي  ٩ٙذبببغ اهببببٌو
ؿ ًِفوبٞ اهببٌلـرب ٗٙـلبـَ    )اهحغٚب( فٚٔي فٚفبٚض يف اهثب٘اب عوبٟ ابؼ    

ـّ  اهببببرلٍٚ يف اه٘اجقبببي  ٗاهفبببـا٢ض      ،بقٙيػتبببٕ بٌِٚبببي ٩ٙذبببغ اهببببٌو
 ٨ٗ ،طًٌ٘ٚٞ  )اهحٓٚب( ٗاهـظ٘ٙع ٗتوؼٙؼ اهوميب عوبٟ اهببٌظيهفٞ   

يب بم  جِب بببى ؽهب   ، قامحي بٛ اهبٌـب بٚس فب بجحبع٩اٞ هؾهم كوٕ ببحٔٞ اه
اهحجٚس  إىلًـجري  بيب اهـقاذٍ اهيت ت٧ٗي بأيؤي  ـ يفبعٌي هٕ ا٪ث

 ٩كٚٞ ػْٗ اهث٘اب ٗاهوميب . اهبٌٚٞ ي٪ٌٓب

 إؽاكقمٚٞ فًيْ اهفووٚبٞ فٌٚبي   أـجس اهثيهأ : اهحجٚس باهبٌٓؾا كوٕ يف 
ظـوفا فًيًُي بأْ كيُم بي ًًوـٗطا بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ ٗكيُكيْ اه٘اجقيْ 
كبق   ٗاؼ تقا ؿجربيْ ا٪  ، ا٬طـ كق  فًيًُي ًّ ذؼٌٓي  فووٚٞ ٗج٘ب 

 .  خ عوٟ اهِؾؿ ًغـًٗٙياهبرفًيًُي كربًٗٙي ٗؿجريْ 

ٌ ٌٓٚبٞ  برأ اهحجبٚس بأ ب إىلثٍ ُِـمى  ٌٓٚبٞ  فبيْ اهحجبٚس بأ   ،٩ن اهبب
ٌ ذلبيَ  ٩ن ٙأتٛ يف ُ٘عا ًّ ا٪اهبٌ ًوبـٗطا  ـقامحٞ : ابؼ ٙلُ٘بيْ   اهبب

رم بفِقرثٔي تص ٗاؼ ٙلُ٘يْ ًوـٗطا بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ  ،بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ 
 :  ؼ  بقرأقفِ ،حوؤٌي ًـجرا بعِ٘اُا ُٗ

 

 :صروطني بمالقدرة الصرعيةىـالالك يف ال اجبني ىالـهىية أ رجح الرابع:ىالـ
اذـٌي٨ً يف   ٩ٗن ٙمًِٚي اهبٌٌٓٚٞ  حٚب عّ ك٧اي : ٓى تلْ٘ بِٗٓي ُ

 َ ٨   .  وـٗطا بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ ًـجرًي اهبٌـقامحا اهبٌ ذؼ 
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ط٘ؽٝ يف هلببيْ اهببؼهٚى أاهبببٌـاػ ًببّ اهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ : اهمببؼؿٝ  اهبببٌٗ
  خ يهبرلٍ ٗيف تبرم  ٩ًكٕ كاهبراهوـعٛ اهليهع عّ ػطيهـٔي يف جوى 

كبـريعٞ يف هلبيْ ػهٚوبٕ    وـٗط بيهمبؼؿٝ ٗاإل اهبٌ -عِؼ يج ًّ اهفمٔي١ -
ٌ وـٗطا باهبٌٗكيه١ُ٘٘ ٗاهغلى ص ٕ ٗآٙٞ ٗج٘ب ٌ مؼؿٝ ٗٗجبؼاْ  يهبب ي١ اهبب

 .  - آٙٞ اهرٔيؿا  -يف هليْ ػهٚوٕ 

ْ ق حيػ فوى ًبّ  بٙإ: اهمؼؿٝ اهوـعٚٞ ٓٛ اهمؼؿٝ اهوـفٚٞ عوٟ  ٗبـوقه ثي
ًب٩ً  عوٚبٕ   عٍ ًّ عبؼَ اهمبؼؿٝ    ٓ٘  فٚظـد عِٔي ًي ،ػْٗ علـ ًٗومٞ 

ًبج اهـوبؾؿ   عوٚبٕ  ًٗبّ اهمبؼؿٝ    ،ي١ اهبٌاهلٌي١ ٗتُ٘ٛ فياؼ  إىلكيهرهاْ 
ـّ   إؽا ي١ ه٘اجؼٖيهبٌعم٢٩ًٚي كيهرٔ٘ؿ ب  ٗهـعًي  ـّ   ٗؿ كبيْ ٙـِب د ًبّ  ٙـرب

ّٔاهبٌ  ٗام اه٩ٌٝ هـِّٚ  ًّٗ هـا٢ٕ هورٔ٘ؿ   ٗي١ اهبٌكـوٌيي إ ٔي بـ هـر
جبى  ًي هلِٕ غه ايػؿ عوٕٚ هـعًي ًبّ   فيُٕ ايػؿ عوٟ اهـُ٘ٛ عم٩ً ٗتلِ٘ٙ

ـّ ـّ  ٗؿ اهـِ  ٘ ؽهم . بربُ  ُٗٚ  اه٘ام   ٗد اهـر

تببقاذٍ ٗاجقببيْ ًوببـٗطيْ بيهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ ٌٗٓببي يف      ؾ إؽاٗعِؼ٢بب
ًببّ ػْٗ  كببقمٚٞ  ذببؼٌٓي عوببٟ   فببيؿػقٗفووٚـٌٔببي يف فًببيْ ق عببـا ٗاذببؼق

 -٢ٕ ٗهـٗطٕ بٌيَ  جقاُ٘٘  ٗتاهبٌووٚٞ : فًّ تبرم  يف فًيْ اهف ا٬طـ
اهقا ٓى اهـظٚه با س يف ؽا مل ٙ٘جؼ ًـّج  ٗإ س يف اهقآى ٙ٘جؼ ًـّج

 رلٍ اهوـ    . بَ بقامحا بيػؿان اهومى    ـاهبٌ

وـٗطا بيهمؼؿٝ اهب٩ًٌكًي ًّ اه٘اجقا  ا٪ٍٓاؼ ٙميي بوقَٗ تـجٚس 
ػؿان اهومى اهفرـٜ اهلوٍٚ اروٚبًي :  ٍٔ هـعًي ًٌِٔي ص إلاهبٌاهوـعٚٞ عوٟ 

 ْ ٘بٙل ا٪ٍٓس بٚبـجبؼَ تبًٗج ع ،س ب٘ض عوٟ اهـاجبـجاهبٌٚس بقس تـجبا
 س عم٩ً . بٍٔ تـجٚرًي هوٌـج٘ض عوٟ اهـاجس ٗٓ٘ اقٚيهبٌطؾ با٪
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 بـمـٙب :  ،)اؼٖ( اه٘جٕ ٗاهـ٘جٕٚ  (1)رم  اهِي٢ٚ اهبٌُلـ ٗاؼ  

كببيْ كببى ٗاذببؼ ًببّ   إؽاٚببٞ اُبببٌي تلببْ٘ كببققًي هوـمببؼٍٙ فٌٚببي  ا٪ٌٓإْ 
 ،٩ٌكٕ ٗج٘ػًا تيًًي فووًٚي ٗثيبـًي ذـٟ يف ً٘ؿٝ اهـقاذٍ باه٘اجقا ٗاجؼًا ه

ـ لٍ اهببر ٩ٌن بف٩ ٙلبْ٘ كبى ٗاذبؼ ًٌِٔبي ؿافوبًي هب       بببرٚأ ٙلبْ٘    ا٬طب
ٗغـُببٕ  ا٪ٓببٍب٩ٌن ـج٘ض تف٘ٙـببًي هبب اهببب٩ٌن اهبببٌلٍ عوببٟ طقبب   اهبببر

 ـج٘ض عوٟ اهـاجس . اهبٌُٕ ًّ تـجٚس ٗٓؾا اقٚس ٪ ،ًٌٗورـٕ 

رّ فٕٚ ذٚأ ٙلْ٘ كى ٗاذؼ ًّ اه٘اجقا ًوـٗطًي بيهمبؼؿٝ  بٗفٌٚي ُ
ْ ٙلبْ٘ كبى ٗاذبؼ    ٙلبـرٚى    -ػطى يف ٩ًن ٗج٘ببٕ   بٔياهوـعٚٞ اهيت ه

ـا ػطيهبٞ اهمبؼؿٝ   ب٩ٌكٕ بيهفوبى هفب  ـقامحا ٗاجؼًا هاهبٌلٌا اهبرًّ 
ٌ هـعًي يف ثقب٘    ٌ ٗ ،٩ن اهبب ٌ ابؼؿٝ عِبؼ    ُبٕ ٨ فـٗا  اهبب لوع عوبٟ  اهبب

  ا٬طـبوِٕٚ ػْٗ  ذؼٌٓي ٩٨ن اي٢ًٌي يف  اهبٌّ كْ٘ بفٚـوٚ ،ًـثيي كوٌٚٔي إ
 ُـفي١ اهمؼؿٝ عوٌٚٔي ذيي اهـقاذٍ . ٩كا ًج إاهبٌ كـريهٞ ثق٘ إل

٩ن اهبٌتلوع عّ ٗج٘ػ  لٌا ٨اهبرذؼ ْ  ٌٓٚٞ  ًّٗ اه٘اُس  
ٌ رـٌى ثقب٘   بُي ُهقؼآٞ   ،فٕٚ ػْٗ ًقامحٕ  ٌ ٩ن يف اهبب ٌ قاذٍ اهبب ٍٔ اهبب

ٍٔ ًببّ اهبببٌٗعِؼ٢ببؾ فـمببؼٍٙ  .  ا٪ٓببٍقاذٍ اهبببٌـٌى ثق٘تببٕ يف بربببكٌببي ُ
 ا٪ٍٓٙمـِٛ تف٘ٙم اهغـا  ٨ -ٙبحيبٕ ػُٕٗ ٗإ ا٪ٍٓعوٟ  ـقامحااهبٌ

ٍ برلٍ اهومى : تف٘ٙم ا٪ُوع غـًُي ٩ًٗكًي ٗتـجٚس كٛ ٙـوا ب  ا٪ٓب
ًِٗببج تبببرم   ا٪ٓببٍٍٔ ٙلببـوقَ ُفببٛ اهغببـا اهبببٌْ تمببؼٍٙ بببى إ .٩ًكببًي 
 ا٪ٓببٍٗٙلبْ٘ ُعببه تمبؼٍٙ    ،رؾٗؿ بابقس فٚببٕ ٨ٗ ًب   ٗٓب٘ ًبببٌي ٨ ص ٩ًكبٕ  

 ٍٔ ًِٗج تبرم  غـُٕ . اهبٌُٕ ٙلـوقَ ُفٛ ٩ًن ٗإٙبحيبٕ يف  
 طيًٞ قاَ ٗج٘ب  ذؼٌٓيٗإهـ ا٪ٍٍٓٔ ٗبا اهبٌفٚـوا اهـظٚه با 
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 صوقَاهب٩ٌن اهبٌ٘ٙم ٘ىل يف تفاهبٌاقس تـطٍٚ  ػؿانإإلكـم٩ي اهومى ب 
ُبٕ ذٚبأ ٙووبٍ ب٘جب٘ػ     ببى إ  ،لٍ ببٕ توِٚٚبًي   اهببر ٗ ي٪٨ٍٗٓ ًوقَ ه٫طؾ ب

 وِٚبببٕ بوِٚبببٕ همؼؿتبببٕ عوبببٟ  ذبببؼٌٓي ٨ب  ٌي ٨ذبببؼٓوقَ يف  اهبببب٩ٌن اهببببٌ
ٍٔ ٗبببا إًـثببيي اهبببًٌـثببيي هببـعًي بببا إلوع اهبببٌـ بظٚٚبببفبب٩ ًِببيَ ًببّ ت

 ٗتوِٕٚٚ . ا٪ًٍّٓ ػْٗ  ؿجرٚٞ  ا٪ٍٓ

ـّ ،عموٚـٕ)اؼٖ( هـعٚٞ اهـظٚه ٨ اهبٌرم  (1)عـمؼٗاؼ إ  بٕ بقٚيُِي : ُٗم

 ٍٔ ًوًياهبٌٗ ا٪ٍٓيي بثبلوع با إًـاهبٌٌج عوٟ بهبحوؼ توؾؿ ابٕ بببُا
 ًٌِٔببي هقاًببٛ يف ٗاذببؼ ق٩ن اإلاهبببٌذببـاف ثقبب٘  ٗبوببؼ إ ،همٌبب٘ؿ اؼؿتببٕ 

ٌ ٩ ًِبيَ هوٌب٘ىل   فب وِٚبٕ  ب ٨ ـّاهبب  ًٌِٔبي  ٙببحيبٕ ه٘اذبؼق  لٍٚ ًبّ إ اهببر   و
 ٗؽهم :  ،وِٕٚ ٨ ب

ـقامحا اهببببٌاهببب٘اجقا  -برّ فٚبببٕ ب فٌٚبببي ُبب هـقًِبببي بيهحّتبببإ إؽاًببي   
 ٌ ب جـا١ اهحّتببٗؿفوِببي اهـبقاذٍ بٌِٚٔبي ببإ    -ٚٞ وبـع وـٗطا بيهمبؼؿٝ اه اهبب

ـ ط٩ق ػهٚى كى ًٌِٔي بٌ٘ؿٝ تبـن  كيْ ُـٚحـٕ تمٚٚؼ إ فٚلبْ٘ كبى   ص  ا٬طب
ػؿاكٕ بـوي  اهومى ٗإكُٗـٚحـٕ إ ، ا٬طـاذؼ ًٌِٔي ثيبـًي يف ً٘ؿٝ تـن ٗ

ٍٔ ٗبببا ؽان اه٘اجببب اهبببٌاهمروببٛ هوـظببٚه اهوببـعٛ بببا ٓببؾا اه٘اجببب 
 عموًٚي .  ذلًٌي هـعًٚي ٨فٚلْ٘ اهـظٚه  ، ا٪ٍٓ

ثق٘تبٕ يف ًب٘اؿػ تبقاذٍ اهب٘اجقا      ُيُلـ   ٗب مل ُوـقَ بيهحّت إؽاًي ٗ 
لٌا اهببببرهـبببقاَ بلبببم٘ط فٚبببـوا اإل -بيهمبببؼؿٝ اهوبببـعٚٞ  وـٗطااهببببٌ
بـٜ ًـووبب  ظٚٚبببهـببقاَ بثقبب٘  ٗجبب٘ب هببـعٛ ت  ـقامحا ٗٙببـوا اإلاهبببٌ

 بوِٚبٕ ص إؽ ٨ ًِبيَ ًبّ    ٩ن يف  ذبؼٌٓي ٨ اهبٌهثق٘   ،وِٕٚ ب ذؼٌٓي ٨بأ
ٙومبى ؿفبج    هُ٘٘ض إُ ٨وِٕٚص لٍٚ ٪ذؼ اهفووا ٨ باهبر٘ىل اهبٌحيب بٙإ

                                                           

 . 43:  2( اج٘ػ اهـمـٙـا  : د1)
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لوع عّ إتٚبيْ  اهبٌعِؼ عحق  ٨ بوِٕٚذؼٌٓي لٍٚ ٙؼٖ عّ اهـلوٚع بأاهبر
 .٩ن اإلهقاًٛ وبٌهذؼٌٓي اهفووا ًوًي ص هفـا ٗجؼاْ  

ابقس تبـطٍٚ   إػؿان كبـم٩ي اهومبى بب   ٙومى ؽهم هُ٘٘ض إ ُبٌي ٨ٗإ 
ًِيَ ًّ ذلٌبٕ كبقريُٕ    ٗعِؼ٢ؾ ٨ ،هقاًٛ ٩ن اإلاهبٌ٘ىل بـف٘ٙم اهبٌ

 ٌج بٌِٚٔي . هبحلوع هـعًي با اهفووا بوؼ اٌ٘ؿ اؼؿتٕ عّ ااهبٌبـظٚه 

ب ٗذببيي عببؼَ    يها : ذببيي اإلهـببقاَ بيهحّتبب اهبببرٗاهـظببٚه هببـعٛ يف 
فًببٕ ثقبب٘   ٨ٗ ، ٨ بوِٚببٕذببؼٌٓي ٩ن يف  اهبببٌبورببيظ ثقبب٘    ،هـقاًببٕ إ

بحيػ ٙببإ إىلاهببؼاعٛ اهوببـعٛ  ا٪ًببـريب اهوببـعٛ بأذببؼٌٓي ٗت٘جببٕ اهبببظ
 .  رم  اهِي٢ٚ  )اؼٖ(اهبٌفيػٖ . ٓؾا كوٕ تُ٘ٚس هبٌي  ٨ بوِٕٚذؼٌٓي  

ًج تٌؼٙ  ًمبؼًي    -ُمرٞ ًٌٔٞ  إىلٌلِِي ًِياوـٕ بوؼ ا٨هـفي  بٗٙ
ٕ     -٢ٚ  رم  اهِياهبٌ ٌ ٗٓبؾا   ،ٙـحوٟ بٔبي عبؼَ تببٌيَ ًميهب ؼًي  ٓبٛ  ماهبب

وـٗطا بيهمؼؿٝ اهوبـعٚٞ  اهبٌلٌا اهبرْ ٙلْ٘ كى ٗاذؼ ًّ إكـريهٞ  
ٌ ٌج بٌِٚٔبي يف ًمبيَ ا٨ًـثبيي عوبٟ     هبح٩ٌكٕ بوؼ توؾؿ ابٗاجؼًا ه لوع اهبب

  ٟ  ذبببؼٌٓي فوبببى   همٌببب٘ؿ اؼؿتبببٕ عبببّ اًـثيهلٌبببي ًبببج تببب٘فـ اؼؿتبببٕ عوببب
ٌ ٨ بوِٚبببٕ فٚثقبببم   ٕ ذبببؼٌٓي ٩٨ن يف  اهبببب   ٗ ْ آٌٚبببٞ  ذبببؼٌٓي   ، بوِٚببب

ٌ تلوع عّ ثق٘   ٨ ٍ ٩ن يف اهبب ٌ ػْٗ  ا٪ٓب ٌ ْ تمبؼٍٙ  ٗ  ،ٍٔ اهبب ٍٔ اهبب
ٍ ْ تمبؼٍٙ  كٌي   ا٪ٍٓٙلـوقَ ُفٛ ٩ًن  ٌ ٙلبـوقَ ُفبٛ ًب٩ن     ا٪ٓب ٍٔ اهبب

 لوع عوٕٚ . اهبٌٗعؼَ ذٌ٘ي 

  :تِبببـخ هلِٔبببي ٨ص ٓبببؾٖ ًمبببؼًي  ًبببرٚرٞ ٓبببٛ ًببب٘ؿػ اهـٌبببؼٙ     
   ًمرببب٘ٓ٘ يًببب ْ رـٌى بيه٘جبببؼاْ بهلُِ٘بببي ُببب ، ا٪ٓبببٍعبببؼَ  ؿجرٚبببٞ 

 عببا اه٘اببم ؿجببس بِعـاهوببيؿ  يف  رـٌؤي ٓبب٘ ا٪بًبب  ٗٚببٞ هببـعًي  ا٪ٌٓ
وقَ يهبببٌف ، ا٪ٓببٍٍٔ ٗاهبببٌلوع بببا اهبببٌظٚه اهوببيؿ  برـٌى تببباهببؾٜ ُبب

 اؼؿٝ ـب٘فبٕ ٗتبيَ ٩ًكٕ ٗطريببٌٓ٘ ت -ـٌي٨ً باذ  ٗاروًي  - ي٪ٍٓطؾ به٫
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 لوع عوٕٚ ًج اذـٌيي ؿجريُٕ يف ُعـ اهويؿ  . اهبٌ

ٌ ذيي  ا٪ٍّٓ يي : إُ عِؼ اذـٌيي توّْٚ ٙمبٌلّ  بى ٙ قامحٞ ًبج  اهبب
ٗاجقببيْ ًوببـٗطيْ بيهمببؼؿٝ   - ٍٔاهبببٌٗ ا٪ٓببٍ -ٌٗٓببي ص ٍٔ يهبببٌب ا٪ًببـ

ٌٓٚبٞ عبّ   ٙمبّى    ٨ بٔي اهـغيي اهؾًبٞ ب٘اجبب ًِبيػّ    ظّىباهوـعٚٞ اهيت ٙ
ـ ْ ٙلْ٘ إط٩ق ٌلّ  بفيُٕ ٙ -ًقامحٕ  ً٘ه٘ٙبًي عبّ    قًاًوّحب  ي٪ٍٓبب  ا٪ًب
ػؿان اهومى إ إىلهـفي  بوؼ اإلص ٌُ٘٘عٕ ٩ًٗكٕ بافوًي هٍٔ ٗؿاهبٌٗج٘ب 

 اروٚبببًي هبببقَٗ طبببـٗد اهوقبببؼ عبببّ عٔبببؼٝ تلوٚبببع ًببب٨ٖ٘ ٗٓببب٘ ٙببببرـٌى    
 ٍٔ ًٌِٔي . اهبٌعوٕٚ ػْٗ  ا٪ٍّٓ توّٚ - عِؼ تقاذٍ اه٘اجقا عوٕٚ -

ٌ عِؼ تقامحٕ ًج  ا٪ٍٓى توٚا آطـ : ٙبرـٌ ٗبـمـٙبق َ اهبب  ٍٔ يف ًمبي
 -ٍٔ اه٘اجقااهبٌٗ ا٪ٍٓ -ؼؿٝ اهوـعٚٞ يف ٩ًكٌٔي  طؾ اهم ِؼعا٨ًـثيي 

ٌ ٗت٘فـ اؼؿٝ  ٍ لوع عمب٩ً ٗهبـعًي عوبٟ    اهبب ٗاٌب٘ؿ اؼؿتبٕ عٌِٔبي ص     ا٪ٓب
ٌ  -لٌا اهببر ذؼ عوٟ إًـثيي    ْ ٙمـٌـ ّ عوٟ اهبٌلوع فٚـوّٚ   ٍٗٔ اهبب

ٍ ٗجبؼاًُي توبّّٚ    عِؼ٢ؾ ٙببرـٌى  ٗ - ا٪ٍٓ ٌ ٗؿجريُبٕ عوبٟ    ا٪ٓب  ،ٍٔ اهبب
ٍ وقَ إلطـٚبيؿ  اهبٌٓ٘ ذـٌيي ٗٓؾا اإل ػاَ  ٙببحيبٕ عوبٟ اهبِفم ًبي    ٗإ ا٪ٓب

فٌِٚج اذـٌيي توٚا  ،رٌٚى ؿُ٘اْ اهلل ٗبو٘غ ًـاػٖ بلوع بٌؼػ تاهبٌ
َّ ا٪ٍٓ  ٍٔ . اهبًٌـثيي ًّ ًـ  اهمؼؿٝ يف إ -٩ًكٕ  اهـي

ٌ ذـٌيي بٌِٚي إ ًبّ ًبـ  اهمبؼؿٝ اهميًبـٝ يف إًـثبيي           ٌِج بٙب  ٍٔ ٨اهبب
ٗؽهبم هوببؼَ   ،ٍٔ هبـعًي هٚلبْ٘ ًيُوببًي   اهبببٌّ توبّٚ  ٙبببرـٌى ببى ٨  ،ا٪ٓبٍ  

 .  همؼؿٝ يف إًـثيهٕ ػْٗ ا٪ٍِٕٓ ًٗـ  ااهؼهٚى عوٟ توّٚ

ٌ آطـ : إُ هبٌي كيْ اه٘اجقيْ ٗبـوقه ق ا بيهمبؼؿٝ  ـقامحيْ ًوبـٗط اهبب
ؾ اهمببؼؿٝ اهوببـعٚٞ فٌٚٔببي  ًٗمـِببٟ  طبب  -ٓببٍ ٌٗٓببي ًٔببٍ ٗ   -اهوببـعٚٞ 

ٌ ريب باهبظب ؼ ًٌِٔي بوريظ تمّٚ ؿجريْ ا٪ٍٓ ٍٔ بيهمبؼؿٝ اهبيت ِٙيفٚٔبي    اهبب
 ،ٍٔاهبٌ٘ب بقًا عّ ٗجبْ ٙلْ٘ ًوّحٌلّ  بٍٓ ٙب  بغيي اهؾًٞ ب٘اجبإهـ
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  ِييف هٕ .اهبٌٗاْ كيْ ًوـٗطًي بيهمؼؿٝ هـعًي هوؼَ  فٚـوا ؿجريْ ا٪ٍٓ

ٍ  ا٪ًـٗعِؼ٢ؾ ٙؼٗؿ  حٚٞ اهببر ـ يف ًمبيَ  بٗببا اهـظٚٚب   با توٚا ا٪ٓب
ٍ    ، ًـثييعِؼ اهـقاذٍ يف ًميَ اإل تيًبٞ   عمب٩ً ٗهبـعيً   ٗاهمبؼؿٝ عوبٟ ا٪ٓب

ـٜ يف ًثوبٕ ايعبؼٝ )ا٨هبـغيي اهٚمبٚ      بحبب ُبٕ ت فٚـٍ ٩ًكٕ ٗٙـوا طريبٕ ٪
ٍ ٙلبـؼعٛ اهفبـاغ اهٚمبٚ ( ٗتمِبٛ بوببقَٗ اطـٚبيؿ        ْ ذحٚبٞ ًببي ٪ ، ا٪ٓب

ً تبب  ٌٗٓٚـببٕ ٙمرببج بأ بٌِٚببي  ،ـثيهببٕ ًـٚمِببٞ برـٌى  ٌٓٚـببٕ ًووً٘ببٞ ٗكفيٙببٞ إ
 رـٌوٞ غه ًووً٘ٞ . بِٕ ًٗتوّٚ - ٍٔهبٌااه٘اجب  -ذحٚٞ غهٖ 

فبـاغ اهؾًبٞ   ٌٓٚـبٕ ٙمربج ب  رـٌى  بت  ٌٗٓٚـٕ ٙمرج بأ ًـثيي ًيكٌي  ْ إ
ـٌى ًوبٕ  بٙبرب  -ٌٓٚـٕ برـٌى  ٨ ٙمرج ٨ٗ ت ًبٌي -ًـثيي غهٖ بٌِٚي إ ،ًوٕ

إذـٌبي٨ً    ٗٙمًِٚي  ا٪ٍٓطـٚيؿ ًّٗ اه٘اُس  ْ إ ،فـاغ اهؾًٞ ٨ٗ ٙمرج بٕ 
ْ هفبـاغ اهؾًبٞ ٙمِٚبًي ٗإ    -ى اروًٚي لـماهبٌاهومى اهلوٍٚ  ػؿانبإ -ً٘جب 

ٌ ًِٙي عِبؼ اطـٚبيؿ   إذـٌى فـاغ اهؾًٞ   ٙمبا   ًـثبيي هلبّ ٨  ٍٔ ذبيي اإل اهبب
لٍ اهببر لٍ ببيهحجٚس ٗٓب٘   اهببر وـٌؼ يف اهبٌػؿان اهومى ٓ٘ ٗإ ،بيهفـاغ 

 ٘ه٘ٙٞ . اهبٌذليَ اهوؼي يف ًـذوٞ إًـثيي ا٪

ٚٞ ا٪ٌٓرـٌى بً  ٗٚٞ ا٪ٌٓـجٚس ًمر٘  ّ هقَٗ تٗبٔؾا اهـمـٙب ٙـقّٚ
ُلوبع ٗجب٘ػ   ٍٔ ذٚبأ إ اهبًٌـج٘ذٚٞ ّ ٙـقّٚٗص يف ًميَ اهلو٘ن ٗاهوٌى 

ّ   اهبٌ ٌ تبـجٚس   رؾٗؿ اهوموٛ اهمروبٛ اهببٌيُج عب ٗهبٚم ٓبؾا ًبّ     ،ٍٔ اهبب
ذبـاف  بى ٓ٘ ًبّ ببيب عبؼَ إ    ،ـج٘ض عوٟ اهـاجس اهبٌبيب اقس تـجٚس 

ـ ًـثبيي  لوع فبـاغ اهؾًبٞ عِبؼ إ   اهبٌ ٌ ب ا٪ًب : فٚبؼؿن اهومبى اروٚبًي    ٍٔ ص يهبب
ٗٓببؾا  ،ًي ٚببهببـغيهلي ٙمِٚؽًـببٕ  ًببيَ بيؿ٢ببٕ تفـٙغببًي ٙمِٚٚببًي بوببؼ إ ٙببغ هببقَٗ تفـ

رـٌى هـفـٙببغ ؽًـببٕ ذببيي  اهبببٌ  ٗـٚمّ اهبببٌ ا٪ٓببٍطـٚببيؿ ّ إٙلببـؼعٛ توببّٚ
 ًوًي . ا٪ٍٍٓٔ ٗاهبًٌـثيي قامحٞ ٗاٌ٘ؿ اهمؼؿٝ عّ إاهبٌ

 تـن إتٚيُٕ طيؿجًي  ٗ ٍٓي٪ب ا٪ًـلوع عٌٚيْ اهبٌم  ًّ بْ تبرثٍ إ
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ب ٍٔ ٗاهثيبم بِر٘ اهحّتب يهبٌاهوـعٛ ب ه٫ًـًـثيهٕ ٩ ًيُج ًّ تٌرٚس إف
رـٌى فٕٚ ثقب٘   بٍٔ يف عا اه٘ام اهؾٜ ُاهب٩ٌن يف اهبٌذـٌيي ٗج٘ػ إل

 ٍٔ . اهبٌتٚيْ عوٟ إ - تلًِ٘ٙي ٗعم٩ً -ٗت٘فـ اهمؼؿٝ  ا٪٩ٍٓن يف اهبٌ
ٍْ : إ ٌ بثقب٘   ُبٕ بوبؼ اهمربج    ٗبـوقه ثي ٌ ٩ن يف اذبؼٌٓي :  اهبب   ٍٗٔ اهبب

ٌ عٌبٟ   إؽا -ًـثيهلٌبي  ٨ يف كوٌٚٔي همٌ٘ؿ اهمؼؿٝ عّ إ ، ا٪ٍٓ لوع اهبب
ب ًبّ  حـٜ اهحّتب بٙ -رـٌؤي بً  ٗٚٞ ا٪ًٌٓـثيي اهـاجس : ًمر٘  ٗتـن إ

ًببوٕ عِببؼ ٍٔ ًببّ  يهبببٌب ا٪ًببـ٨ ً٘جببب هلببم٘ط  إؽ ،ػْٗ ًببيُج ًمقبب٘ي 
ؿ ـٗؿا  تمبؼّ ٗاهِب  ،ؼؿٝ عّ اًـثيهلٌي ٗاٌ٘ؿ اهم ا٪ٍٍٓٔ ٗاهبٌتقاذٍ 

 ، ا٪ٍٍٓٔ ًج تمٚٚؼٖ بحن يهبٌب ا٪ًـًى ٙـظوٍ عِٔي بإبمي١   بمؼؿٓي ٗ
ـ ب ببا  جبـا١ اهحّتب  ُج ًبّ إ ْ ٨ ًبي ب  بر٘ث اهحّتب ٗاؼ كق  يف ب ّٙ ا٪ًب

 وـٗطا بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ . اهبٌ
 :ٌٕٗٙرس جـٙيُب  ،ببحتبجـا١ اهٛ إبؾٗؿ فببر٨ ً  ْ ٌِٕى ًبرـبٗٙ

  ا٪ٓببٍتٚببيْ مٚؼ إط٩اببٕ ذببيي اهـببقاذٍ بوببؼَ إ اهبببٌٍٔ يهبببٌب ا٪ًببـًـثببيي إ
ٌ ب ٙلـوقَ ًرٞ اهوٌى جـا١ اهحّتٗإْ إ ،بوٌٚيُٕ   ٗ ٌ ٍٔ اهبب ٕ اهبب  ،أتٛ بب

ٌ ٗ ا٪ٍٓكـرميق تيؿن ٨ٗفًٕ إ هـقاًبٕ  رؾٗؿ يف إب٨ٗ ًب  ،ٍٔ هوومبيب  اهبب
بـمـٙبب   -تبـكا هب٘اجقا     ٌٗج ببا ذبـاًا   هبحًّ بيب اهوميب عوٟ ا

ًـ اهويؿ  بٌٔبي  ب ًلـوقًًي ٪ببٌوِٟ : كْ٘ اهحّت برأ اهحّتبًـمؼَ يف ب
فببيْ تـكببٕ كببيْ ًببأً٘ؿًا   ، ي٪ٍٓببب ًالوع ًببأً٘ؿاهبببٌبببأْ ٙلببْ٘ ط٘هٚببًي : 

ٗاببؼ كببق  يف   ،رؾٗؿ فٚببٕ بًبب ٗٓببؾا ًوِببٟ ًببرٚس ًمقبب٘ي ٨   ،ٍٔ يهبببٌب
 ثٍ ُقرأ : ب  تفٌٚى بٚيُٕ . اهحّت ر٘ثبب

 
 

  .شروطني بالقدرة العقميةالـمالك يف الواجبني الـمهمية س : أامالـخرجح الـم
 

 

 ٘ياهبرلِٞ عوٟ اهو١ٛ اهِيه٣ٞ ًّ اهبٌـاػ ًّ اهمؼؿٝ اهوموٚٞ ٓٛ اهبٌ
 ىبفوبليْ عوٟ اهبٌلّ ا٨ُبـبٔي ٙبيت بب٩ِ  ٗاهـوبٞ يف اهب٘ثبثبقباهبٌم٘ٝ بٗاه
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 يؿجٛ . اهبظٗٓٛ اقيي اهوحق اهـل٘ٙ   ،ً٘ؿ بٕ أاهبٌ

ذـٌي٨ً يف إ  ٩ٗن ٙمًِٚي اهبٌٌٓٚٞ اي : ٓى تلْ٘  بحٚب عّ ك٧ِٗٓي ُ
  . ـٗطا بيهمؼؿٝ اهوموٚٞ ًـّجرًي  واهبٌـقامحا اهبٌ ذؼ اه٘اجقا 

  ٗٓبٍ ٙمِٚبًي   بٌي ٓب٘   ؤ٘ؿ بٍِٚٔ ٓ٘ اهحجبٚس يف ًمبيَ اهـبقاذٍ بب    اهبٌ
 ٚٞ . ا٪ٌٓرـٌى بً

ًٗب٘ؿػٖ   ،كثـٓبي ًٌبؼااًي طيؿجبًي    ـجري  ترقٚمبًي ٗ  اهبٌهٔـ ٗٓؾا  
ٔي ػطبى يف ًبرٞ   باهيت هب  (وـٗطا بيهمؼؿٝ اهوموٚٞاهبٌه٘اجقا تقاذٍ ا)

ٌ ٔي يف تببرم   بريب ٨ٗ ػطى هاهبظ لٍ اهببر ٩ن ذٚبأ ٙلبْ٘ طربيب    اهبب
ٞ  )ظ٩  ببب  ،ؼ بيهمؼؿٝ ًرومًي مل ٙـمّٚ ٔي ػطبى يف  باهبيت هب   (اهمبؼؿٝ اهوبـعٚ

لٍ ٗػهٚبى  اهببر ٩ن ٗت٧طبؾ اٚبؼًا يف طربيب    اهبٌرم  بريب ٗتاهبظًرٞ 
 ٩ن ٗااوًي . اهبٌريب ٗاهبظي  هـلوع عّ ػطيهـٔي يف ثقاإل

ٍ تيؿٝ يف تبـجٚس   يف ًـذوـا: ٗٙمج اهل٩َ ٌ ٙمِٚبًي عوبٟ    ا٪ٓب  ،ٍٔ اهبب
 رأ : بقبب ُٗقؼ  ،ٚٞ عوٟ ًقامحٕ ا٪ٌٓرـٌى بطـ٠ يف تـجٚس ًٗ 

 
 هم : الـمية شرعًا عمى مزامحه األهمترجيح متيقن 

 

ًِـحببًي ٨ثقببي  اهحجببٚس    ٗاهببؾٜ ُلـُ٘ببرٕ ًمببي٨ً ًببرٚرًي ٗػهبب٩ًٚ   
 تمـٙقيْ :   ٗووً٘ٞ ًمي٨ْ اهبٌٚٞ ي٪ٌٓب

ْ ٙمببيي : اُببٕ هبببٌي كببيْ اهومببى اهفرببـٜ اهلببوٍٚ ٓبب٘     ٗيـمـٙببب ا٪اه
ـ ـقامحا عوٟ اهبٌذؼ اهـلوٚفا وـٌؼ يف تـجٚس  اهبٌؼؿن اهبٌ فٔب٘   ا٬طب

ٗؽهم  ،اروًي عِؼ تقامحٕ ًج تلوٚع ًٍٔ  ا٪ٍٓػؿان ؿجريْ ًلـمى بإ
ٌ ْ تمؼٍٙ اهـلوٚع اكٕ  إلػؿ ٍ ًـثبيي  ٍٔ ٗتبـن إ اهبب ً٘جبب هـف٘ٙبم    ا٪ٓب

ق ٨ٗ عبؾؿ هبٕ يف   ٗٓ٘ ٩ًن ً٘هٜ٘ ًِّحص  ا٪ٍٓمؼاؿ اهقا٢ؼ ًّ ٩ًن اهبٌ
اـٌببيؿ عوببٟ  ٩ن اهقا٢ببؼ ٗاإلاهبببٌٗٙمببقس ًببّ اهوياببى تف٘ٙببم     ،تف٘ٙـببٕ 
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رٌٚى ًب٩ن  ب٨ٗ ٌٙوس تب  ،ٍٔ اهب٩ٌن اهِياٍ يف اه٘اجب اهبٌرٌٚى بت
 .  ا٪ٍٓ٘ج٘ػ يف اهب٩ٌن اهقا٢ؼ اهبٌؿًا هـف٘ٙم ٍٔ عؾاهبٌ

با إُميؽ  ا٪ًـػاؿ   ٗ ص ُميؽ ًيهٕٗبا إ يهبٍُميؽ اهوبا إ ا٪ًـفيؽا ػاؿ 
ٌ ُليْ ًبّ  اإل ٌ ٘  اهبب كبيْ   -ُمبيؽ ذٚ٘اُبٕ   ذبـق ٗببا إ    ٍٗ بغبـق  رـّاهبب

ٌ ػؿان ابقس تف٘ٙبم   اهومى اهلوٍٚ ًلـم٩ً بإ ٍ ٩ن اهبب ُمبيؽ اهبِفم   : إ ا٪ٓب
ٌ ٩ن اهبٌرٌٚى بٗت ًٞ رحاهبٌ ُمبيؽ  ا٪ُمبٍ ًٌبورٞ ٩ًٗكبًي : إ    -ٍٔ اهبب
 . -٘  اهبٌٚ٘اْ ًّ اهبرإُميؽ   ٗيي ًّ اهـوع اهبٌ

٩ٝ ٗببا تبـن اهٌبٚيَ فبيْ اهٌب٩ٝ      با تـن اهٌب  ا٪ًـٗٓلؾا ه٘ ػاؿ 
ٍّ  ،ٓببٍ ًببّ اهٌببٚيَ يف اهغيهببب     اهٌببٚيَ فوببى ذببـاَ   إىل هلببّ اببؼ ِِٙبب

ابيَ اهببٌلوع يف ٙبَ٘ ًبّ  ٙبيَ       إؽاكٌبي  ٗؽهبم  ص ٍٓ ًّ اه٩ٌٝ فٚلُ٘يْ  
اهعٔببـّٙ ٗٓبب٘ يف آطببـ اه٘اببم    ٗاهٌببقس فببـا هٌٚببوٛ  هببٔـ ؿًِببيْ 

ٍ ٕ ؽببببيب ٗت٘اببع إطـاجبببٕ عوببٟ إ  فببؼطى يف ذومبب    بربببيي اهٌبب٩ٝ ببببـلو
ذٚببأ تمببج   -ي١ اهبببظظـد ذببـ  بٙلببـظـد بببٕ ًببي ػطببى يف ذومببٕ : ًبب    

َ بببا ذفببغ اهٌبب٩ٝ ب٘اـٔببي ٗبببا ذفببغ اهٌببٚي   ا٪ًببـقامحٞ ٗٙببؼٗؿ اهبببٌ
ٗاهثبيُٛ  ٓبٍ    ،ـاَ يف ُفلبٕ  اهبرـاَ :  كى اهؾبيب اهبرمحْ بيجـِيب اهبٌ

 إ٨  ُبببٕ  ،ٓبببٍ ًبببّ اهٌبببَ٘ ب٘ذبببؼٖ  ْ كيُبببم اهٌببب٩ٝ ببببؾاتٔي  جقًبببًي ٗإ
ٓببٍ ًببّ فبب٘ا  ٗاببم اهٌبب٩ٝ     اهٌببَ٘ ٌٙببهاْ    إىلـاَ اهبببرُِببٌيَ بإ

 ٗتؼاؿكٔي طيؿد اه٘ام اِي١ . 
بٌلّ ببى ٙب   ،ٍٔ بٌاهب ٌٕ عوٟ بٗتمؼٙ ا٪ٍٓطـٚيؿ يًى ؿجريْ إاهبرٗ

ر٩ًٌٚ بتبب ا٪ٓببٍطـٚببيؿ وـ  ا٪اببؼن ٙبببرلٍ بوببقَٗ إ  اهبببٌْ اهمبب٘ي بببأ 
ٌ لٍ بـرٌبٚى  اهببر ٌٌورـٕ ٩ًٗكبٕ ٗٙلبْ٘   به ٍٔ تـجٚربًي هوٌـجب٘ض   اهبب

ٌ فٚلـلوع ًِٕ جوبى   ،ٗٓ٘ اقٚس بيتفيق اهوم١٩  ،عوٟ اهـاجس  وـ  اهبب
 ؿجرٚـٕ . ٪ ا٪ٍٓعوٟ طق  ذي٩ًً عِؼ اهـقاذٍ  ٕلٌذ
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هلّ ٙـ٘ابع   ،ٙمقى اهِميي ٨ٗ اهليي فٕٚ  جٕٚ ٗجؼاُٛ ٨ٗٓؾا اهـ٘
  ٗـقامحا بببيهٚما اه٘جببؼاُٛ  اهبببٌذببؼ اهبب٘اجقا  إذببـاف  ٌٓٚببٞ   عوببٟ 

  . ثقي  ا٬تٚٞاهـوقؼٜ بأذؼ طـق اإل

ْ ذٚببأ   ،ِرـ اهٚببٕ اهبببٌ م بمببيُْ٘ ذببّىاه٘جببٕ اهثببيُٛ : ٓبب٘ اهـٌّلبب
ٌـ  اؼؿتٕ عّ هؾٜ تقاذٍ عِؼٖ ذلٌيْ يف ًميَ اإلًـثيي ٗالوع ااهبٌ

تببـن  إىلًـثيهلٌببي كببيْ ًوببؼٗػًا عِببؼ اهومبب١٩ ٗاهوببـ  اهوببيَ ًِببرـًا       إ
مؼن ٙلْ٘ اهبٌذؼٌٓي عِؼ اهويؿ  ؿٙب يف  ُٕ ًج آٌٚٞ   ٨ٗ ،اذؼٌٓي 

ٗٙلْ٘ ًوؼٗػًا عِؼ  ص ا٪ٍِٓرـ اهٕٚ ػْٗ تـن اهبٌٍٔ ًٌِٔي ٓ٘ اهبٌتـن 
ـّاهبببٌ ؿ ِببـٗؿا  تمببؼّ اه إؽص  ا٪ٓببٍٍٔ ػْٗ اهبببٌتببـن  إىلعٞ ًِببرـًا ـو

ًّ  طّعٍٔ ا٪اهبٌاـٌيؿ عوٟ ف٩بؼ ًّ اإل ،ٓي بمؼؿٓي ٨ٗ تقٙؼ عّ ذّؼ
تمٚببي١ ذـببٟ اهومبب١٩ ٗا٪يف ُعببـ  ا٪ٓببٍتببـن  إىلًِببرـًا  ٙوببّؼ ٨ إؽ ا٪ٓببٍ

تبـن   إىل لوع : إُٛ ًِرـاهب٨ٌِٗٙفج اعـؾاؿ  ،ُرـاؿًا إ برى هٕ تـكٕ ٙ
 ٍ  ا٪ٓببٍتببـن  إىلـًا ٗهببٚم ًِببر ،ذبؼٌٓي  تببـن   إىلفيُببٕ ًِببرـ  ، ا٪ٓب

  ،عـفببًي عم٢٩ٚببًي  ا٪ٓببٍتببـن  إىلُببرـاؿٖ فبب٩ ٌٙببؼق : إ ،ٌَ٘ يهبببظب
ٌّ ـّ: شٗوـربٝ  اهبٌ (1)ٕ اهـٗا٨ٗٞٙ تو اهلل إ٨ ٗابؼ  ذوبٕ   َ هٚم ه١ٛ ًبٌي ذ

 . هبٌّ إُرـ إهٕٚز

يف ًمبيَ اإلًـثبيي القبى     ي٪ٍٓطؾ بٍٔ ٗ اهبٌلوع تـن اهبٌْ  بٌِٚي ه٘ 
اهومب١٩ ٗا٪تمٚبي١    إؽ ،تـكبٕ   إىلُبٕ ًِبرـ   ٍٔ بأبٌاهب عـؾاؿٖ عّ تـن ًِٕ إ
 ٍٔ ًّٗ ػْٗ تـػػ . اهبٌتـن  إىلُرـاؿٖ إُ٘ يف ػع٠٘ إٌّٙؼ

ٌ فًيُبًي عوبٟ    ا٪ٍَٓ ٚٞ ٗتمّؼا٪ٌٓذـاف ٗاؼ ٙميي : إُٕ ًج إ   ٍٗٔ اهبب
ٍ طـ هلبّ ًبج تبأ    ،ٚبٞ ٗاُبس   ي٪ٌٓيهحجٚس بفتميؿٌُٔي  ٌ عبّ   ا٪ٓب ٍٔ اهبب

                                                           

 .  7+ ض6: ًّ اب٘اب اهمٚيَ يف اه٩ٌٝ : ض 1: ب 4اه٘كي٢ى : د( 1)
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ًيًٕ عمقبـا  ٪ْ   ،ٍٔ غيًًِياهبٌعّ  ـأطـهبٌا ا٪ٍٓفًيًُي ٙلْ٘ تـجٚس 
  : ًٗولوـا

عٌبببيهلٍ ٗتويؿفبببيتٍٔ عِبببؼ تبببقاذٍ اهومقبببٞ ا٨ٗي : بِبببي١ اهومببب١٩ يف  
ٍ  ـأطـاهبٌ إىلُيفٞ تمؼٍٙ ا٪كق  ٗإْ كيْ ًًٌٔي بيإل اهـلوٚفا عوٟ  ا٪ٓب

ٗإلعـقيؿٍٓ ًّ ٙحن ا٪كق  فًيُبًي   ،ٍٔ بـرم  ًُ٘٘عٕ اهبٌهلق  فووٚٞ 
ٙيٖ طيؿجًي عّ كهٝ اهوم١٩ ٗتقبيٍُٚٔ  فًيًُي ٗعّؼٍٓ إ ـأطـاهبٌـثيي ًبأًى إ

فٌبّ كبيْ عِبؼٖ طوبيَ ٙلفبٛ هِبٚيفٞ هبظٍ ٗاذبؼ          ،ٗتويؿفٍٔ كوم١٩ 
ٗك٩ٌٓي ٗاجب  ،٤ عٌـٗ اهٕٚ غؼًا بٌحٚبٗجي١ٖ فٙؼ يف ٓؾا اهَٚ٘ ٗعوٍ ب

عِبؼٖ يف ُبٚيفٞ اهلبيب      وٌ٘ي بٕ عم٢٩ًٚي ًبـ  ًبي  اهبٌاهِٚيفٞ عوٕٚ كيْ 
ٌ عـؾاؿٖ بحن ُبٚيفٞ   ٙمقى إ٨ٗ ٌ جبى ًبـفٕ يف ُبٚيفٞ    ٪ ـمؼَاهبب  ـأطـاهبب

ـقامحا فًيُبًي  اهبٌكق  ًّ فٚلْ٘ ا٪ ،ٚٞ ا٪ٌٓرـٌى بً  ٗٙمًِٚي  ٍٓ  ُٕ٪
ٌ عوبٟ   اهـجريّْ ًـوّٚ ْ  بِعبـ اهومبى   ـأطـاهبب ٌ كبيْ   ٗاهومب١٩ ٗإ  ـمؼَاهبب

ٟ ًبيي فٙبؼ   ببا اهبـرفغ عوب    ا٪ًـػاؿ  إؽاٌي ك ،ٍٓ ًِٕ   ـأطـاهبًًٌٌٔي ٗ
 ٘  بوؼ كيعٞ . اهبٌفو٩ً ٗبا اهـرفغ عوٟ جلؼٖ ًّ اهغـق ٗ

 ًـليٗٙا ـقامحيٌْاهبكيْ اه٘اجقيْ  إؽاٌي بظـٍ بباه٘جٕ ًهلّ ٓؾا      
٨ٗ ٌٙبوس ٗجٔبًي هـمبؼٍٙ     ،ذؼٌٓي اقيي ًقامحٕ ٌٚٞ  ًّٓ ػْٗ إًـٚيف ٗ 

هوم١٩ عوبٟ  هُ٘٘ض تقيُٛ ا ،فًيُٕ  ـأطـاهبًٌِٕ  ا٪ٍٓكق  فًيًُي عوٟ ا٪
قب٘ؿ ٗإْ كببيْ اؼًٗببٕ ًـببأطـًا  اهبببٌثيي اهبببٌيف  ا٪ٓببٍٓـٌببيَ بيهِببٚع اإل

 ُليؿٖ ًليبـٝ . ٗإ ، ي٪ٍٍٓٔ عِؼ اهـقاذٍ باهبٌؿْٗ عّ ُٚيفٞ ٗٙوـؾ

٩  ٗكيُببم ؽا  اهبببظٍ اٚببيَ اهلببهٝ اهوم٢٩ٚببٞ عوببٟ  ُببٕ هبب٘ كببوّ ثببٍ إ
رـف ب٘اب عِٔي بلوفٔي عّ توبيؿ  عم٢٩بٛ مل ٙب   هبحًلّ امش٘هٚٞ تيًٞ  

ُقثيأي ُٗو١٘ٓي ًّ تويؿفي  اجـٌيعٚبٞ  إًِي٦ٖ هـعًي ٗٙغوب عوٟ اهعّ إ
 ،كق  فًيًُي ؿاجرًيًـمؼًًيُيبوٞ عّ فٌٍٔٔ ٗإػؿاكٍٔ هلْ٘ ا٪  ٗرِٞ بً
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 ذـافٖ . ػْٗ ػعٍ اإلًِي١ اهوـعٛ ٗإ ًّاهـويؿ  ٨ٗ ٙلفٛ ٓؾا 

ٍ ْ تبـجٚس  اهومقٞ اهثيُٚٞ : إ ٌ عوبٟ   ا٪ٓب ٍ طـ ٍٔ ًبج تبأ  اهبب  فًيُبيً  ا٪ٓب
ذبـاف  اإلؽعبيْ بإًلبيْ إ    ٗوو  اهبًٌليْ اه٘اجب اإلؽعيْ بإ إىلرـيد بٙ

 ٩ًن اه٘اجب يف ظـفٕ ًّ ػهٚى طيؿجٛ : 

ٌ ًلبيْ اه٘اجبب   ُٕ عوٟ ا٪ٗي : إذٚأ   -  ٙلبْ٘ ٗجب٘ب    -وو  اهبب
 ٍ فـلوبع فووٚببٞ اه٘جبب٘ب   ،لـمقى اهبببٌطـًا يف فووٚببًي ٗاه٘اجبب ًـببأ  ا٪ٓب

 ،وقَ اهبببٌٗاجببؼًا هوٌبب٩ن  ـأطـاهبببًٌلببقمًي عببّ كببْ٘ اه٘اجببب يف ظـفببٕ  
ذبـاف ٗاجؼٙبٞ   ًبج إ  ـمؼَاهبٌٍٔ اهبٌٗ ـأطـاهبٌ ا٪ٍٓ: فٚـقاذٍ اه٘اجقيْ 

وقَ ٗايبوٚـبٕ هوبؼع٘ٝ ٗاهـرـٙبم    اهب٩ٌٌكٕ باه٘اجب ا٨كـمقيهٛ يف ظـفٕ ه
ويًـ هقًببيْ اهبببٌلوع يف اهقًببيْ اهلببيب  عوببٟ ظـفببٕ  اهبببٌثه عوببٟ اهـببأٗ

ٌ اه٘اجب  ٍ ا٪فٚلبْ٘ اه٘جب٘ب    ،ٍٔ اهبب ـّباهلبيب  ًب   ٓب ر٘ ًمؼًبٞ  بكًي ُب ر
ذـفبيظ بيهمبؼؿٝ عوٚبٕ    ف٩بؼ ًبّ اإل  ،ًـوومٕ ٗٓٛ ذفغ اهمؼؿٝ عوٕٚ ه٘اـٕ 

ٍٔ ً٘ا٘فببًي عوببٟ ٌاهبببتـجٚرببٕ عوببٟ ًببّ ًـثيهببٕ ٗبٌح٤ٚ ظـفببٕ ٗفًببيْ إهبب
 مٛ ًٗوم٘هٚـٕ .ًليْ اه٘اجب اهـووٚاإلؽعيْ بإ

-  بووب باهبٌب بليْ اه٘اجب بًيْ بإبًج عؼَ اإلؽع -ثيُٛ بوٟ اهبٗع -ب
ٌ يف ظـفٕ  ا٪ٍٓذـاف ٗاجؼٙٞ اه٘اجب ٨بؼ ًّ إ ٌ ٩ٌكٕ بمقى هب اهبب وقَ اهبب
 -برـٙ  ًوـرب  -طيؿد : فإْ عوٍ إهـٌيهٕ عوٟ اهب٩ٌن ٗ لذـف ًّ ػهٚى 

ٌ ٗجب٘ب  ف٩  ثـ هفووٚٞ  ٍ ٗٙبـوا تمبؼٍٙ اه٘اجبب    ص ٍٔ ذبي٨ً  اهبب ْ ٗإ ا٪ٓب
 ، ـأطـاهبببٌٕ وقَ يف ظـفبباهبببٌٗؽهببم هـٌيًٚببٞ ٩ًكببٕ  ص طـًا كببيْ ظـفببٕ ًـببأ 

يف  ا٪ٓببًٍـثببيي غ عوببٟ اهمببؼؿٝ هٌببـفٔي يف إَٗ اهببـرّففٚلببـمى اهومببى بوببق
ٌ ًـثبيي اه٘اجبب   بحن ًـ  اهمؼؿٝ يف إٙلـمى ٗ ـأطـاهبٌظـفٕ  ٍٔ يف اهبب
 .  ا٪ٍٓذؾؿًا ًّ تف٘ٙم ٩ًن اه٘اجب  ـمؼَاهبٌظـفٕ 

 غبفبا ذبَ٘ ٗببٚبّ اهب٧ًباهبٌغ ًيي بفبا ذبب ا٪ًـٗؽهم كٌي ه٘ ػاؿ 
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ًببج اٌبب٘ؿ اؼؿتببٕ عببّ    ،٧ًّ غببؼًا اهبببٌذفببغ ُفببم    ٗكبب٩َ بِٚببٞ ا٨
ذفغ اهِفم   ٗك٩َ ٨ٗؿٙب يف  ٌٓٚٞ اهثيُٛ : ذفغ بِٚٞ اإل ،ذفعٌٔي 

 حيػ بٙببذـببٟ هبب٘ كببيْ ظـفببٕ ًـببأطـًا عببّ ظببـ  إ  ٗؿجريُببٕ  -رحًٞ اهبببٌ
 ،وقَ يف ظـفٕاهبٌهـٌيي اهثيُٛ عوٟ ٩ًكٕ ٗؽهم هوووٍ بإ ،ٍٔاهبٌ: ا٨ٗي

 ٘ب ذفغ اهمؼؿٝ هٕ . اهومى ب٘ج فٚلـمّى

 ،٩ن ًّ اـِٙٞ طيؿجٚٞ تؼي عوٚبٕ  اهبٌذـاف إ٨  ْ ٓؾا ٙـ٘اع عوٟ إ
ذفببغ   ٗقامحٞ ذفببغ بِٚببٞ ا٨كبب٩َ اهبببٌكببيْ طببـ   إؽاٗٓببٛ ٗاُببرٞ 

ٗفٌٚبي كب٘آي ابؼ     .ذلبيَ اهوبـ    برٌ٘ٓي ًّ ًٌٔبي    ُ  ٧ًّٗ اهبٌُفم 
ٌ كبـيؽُي  كٌبي  فبيػ     -ٙميي  ليهبفٞ عبّ   ْ اهمـِٙبٞ اه ببأ  -)ابؼٖ(   (1)رم اهبب

٩ن ًّ اهبٌكـلوي  ٌلّ إبرـفٝ هٕ غه ًـ٘فـٝ ػا٢ًٌي ٨ٗ ٙاهب٩ٌن ٗاهبٌ
ٌ ذبـاف  طـٙ  هِبي إل  ٨ إؽ ،اـِٙٞ ػاطوٚٞ  ٌ ٩ن اهبب وقَ يف فوبى ًبّ ػْٗ   اهبب

ظـفببٕ ٗاإلذـفببيظ  ـأطـاهبببٌ ا٪ٓببٍفبب٩ ٗجببٕ هـمببؼٍٙ  ،لٍ هببٕ اهبببرثقبب٘  
رـف بمل ٙب  إؽا ـمؼَبٌاهب ٍٔ يف ظـفٕ اهبًٌـثيهٕ ًج فووٚٞ اه٘اجب بيهمؼؿٝ إل

 ًّ طيؿد ػهٚى ٗج٘بٕ .  ا٪٩ًٍٓن 

 ذ٩ً هوغٌ٘ا :   ٗهليي م٘ي ػفوًي هتبٗعِؼ٢ؾ ُ

 ثقـِبببي ذٚبببأ   ،هبببليي ا٪ٗي ٨ٗ إ بظـيؿ اهوبببّ ْ ُبببٌلِِي  ب٨ًٗ : ٙببب 
  ،ثقيتبببًيوو  ثق٘تبببًي ٗايبوٚبببٞ إذبببـافٖ إ  اهببببًٌلبببيْ اه٘اجبببب  : إ بروٕيف ًببب

 .خ اهبرّ ًّ آٙيت اهٌَ٘ ٗثقيتّّٚٚ إبُٗـبِي يف ًقيذثٕ ًثيهٚ

ُلوع فووٚٞ ٗج٘ب إثقيتًي إ ذـف ٗاجب ًوو  يف ً٘ؿػقإؽا    : ٗعوٕٚ 
ٗإْ تأطـ فًبيْ   ا٪ٍٓفٚـمؼَ عوٕٚ  ،ٍٔ اهبٌاقى ظـفٕ ٗذيي فووٚٞ  ا٪ٍٓ

 ٍٔ . اهبٌحيػٖ عّ فًيْ اهفوى بٙإ
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ٗابؼ  ثقـِبي يف )ًقيذبأ اهِبؼ(      ،طـٚيؿ اهوب  اهثبيُٛ   بٌلِِي إٗثيًُٚي : ٙ
٘ اهبببٌكـلوببي  إ إًلببيْ   يػٝ(اهبببٌ: )إطبب٩ق  ٩ن ًببّ ػاطببى اهببؼهٚى ٗٓبب

ط٩ق فببٌٚلّ اهـٌلببم بببإ   ،ُٗببرِيٌٓي ًفٌبب٩ً  ٝ( ٗ بٔٚأ)إطبب٩ق اهبب   ٗ
  ،وقَ يف ظـفببٕ اهبببٌذببـاف ثقبب٘  ٩ًكببٕ فًيُببٕ إل ـأطـاهبببٌ ا٪ٓببٍطرببيب 
 غ عوببٟ اهمببؼؿٝ إلًـثيهببٕ يف ظـفببٕ ٗعببؼَ ًببـفٔي  اهببـرّف - عمبب٩ً -فٚحببب 

 ٗهوـرببؾؿ ًببّ تف٘ٙببم ٩ًكببٕ اهـببيَ      ا٪ٓببٍهـجرببيْ  ٍٔاهبببًٌـثببيي يف إ
 رـف يف ظـفٕ . اهبٌ

  ـمؼَاهبٌٍٔ اهبٌعوٟ  ـأطـاهبٌ ا٪ٍْٓ تـجٚس ّ :  بٚبقبـبًٗبٌي تمؼَ ٙ
ذبـاف  عِبؼ إ   ًٗلبيْ اه٘اجبب اهـووٚمبٛ    ًولوـٕ عِؼ إطـٚيؿ إ فًيًُي تِرّى

ٍ ٩ًن اه٘اجب  يْ فٚـقامحب  ،يف اهقًبيْ اهلبيب  عوبٟ فًبيْ فووٚـبٕ       ا٪ٓب
ٌ رـف ٩ًكٕ ًلقمًي ًبج  اهبٌ ا٪ٍٓ ٌ ٍٔ اهبب ٗٙبـجس   ،رـف ٗج٘ببٕ فوب٩ً   اهبب
 ّ . بهليي عِؼ٢ؾ يف اهقٚعوٟ اهبٌٍٔ بأذؼ تمـٙقا ًـمؼًا ٨ٗ إ ا٪ٍٓ

يف ًمبببيَ  -ًببب٘هٚٞ يف ُببب١٘ ًقيُِٚبببي ا٪ -يًى اُبببٕ ٨ إهبببليي اهببببرٗ
يف ٨ ؿٙببب ٗص طـ فًيُببٕ ٗإْ تببأ ا٪ٓببٍؿٙببب يف ؿجرببيْ   قامحٞ ٨ٗاهبببٌ

غ عوبٟ  ؿٙبب يف ٗجب٘ب اهبـرف    ٨ٗ ،ْ تمؼَ فًيُبٕ  ٍٔ ٗإاهبٌمؼًٕ عوٟ ت
 طيًٞ .  ـأطـاهبٌ ا٪ًٍٓـثيي اه٘اجب اهمؼؿٝ اه٘اذؼٝ هٌـفٔي يف إ

ٌ ٓؾا كوٕ يف اه٘اجقا  عوٌبم  ٌٓٚبٞ    إؽاوـٗطا بيهمبؼؿٝ اهوموٚبٞ   اهبب
 وـٗطا بيهمؼؿٝ اهوـعٚٞ . اهبٌٗتمؼَ اهل٩َ يف اه٘اجقا  ،ذؼٌٓي  

 ِي ب٩ن ٓببباهبٌببٞ بببببٚبٌٓ ؿاػٝ إٞ : بٚببببيُاهبٌّ ُببٌّ اهقربب٘ث ٗاببؼ تقببّٚ
ٌ ٚبٞ  ا٪ٌٓببٌوِٟ اْ  -ـقامحي  اهبٌتـجٚس  ٛبف - مٌ٘ػٝ يف اهحجبٚس  اهبب
ـ ـقامحا عوٟ اهبٌذؼ ٪ ـ لٌا ًبّ  اهببر ذبؼ  ٓبٛ  ٌٓٚبٞ     ا٬طب يف  ا٬طب

 ٌ ٌ ٗيف  -هببؼٝ ُٗببوفًي    - ٩ناهببب ٌ ٌورٞ ٗاهببب وى هببببحفلؼٝ اهؼاعٚببٞ  اهببب
ٍٔ اهبٌٗ ا٪ٍٓبٕ اهـفيٗ  با  ٕ عوٟ اهوقيػ ببرٚأ ٙلْ٘ ًي٘ىل تلوٚفاهبٌ
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حـٔؼ اهبببٌرـفٖ بوـ  ٗٙبباهبببٌ٘ىل اهبببٌـقامحا اببؼؿًا ًوقًببًي ٩ٙذعببٕ اهبببٌ
يف  (1)كيُٛاـاهبببظرم  اهبببٌٗاببؼ ًببـض   ،كـوببي  برـٙبب  ًببّ طببـق اإل 

ْ ببأ  -ؾٗؿّٙ : با ٗج٘ب ه٤ٚ ٗذـًـبٕ  راهبٌّ ببٚ ا٪ًـًقرأ ػٗؿاْ 
بٕ اهـفيٗ  با  ذليَ كْ٘ ًيٚٞ عِؼ تقاذٍ ا٪ي٪ٌٓٚس بوٚيؿ يف اهحجاهبٌ
ابيي : )ٗهلبّ اهحجبٚس اُببٌي      ،ط٩ي ببٕ  إل٘ف ابحبٙ هقاًًٚي ٨ـقامحا إاهبٌ

ـ ذؼٌٓي ٗفٙيػتٕ عوٟ اهروبب يف    ب يفبوبربؼٝ اهبوبلْ٘ هبٙ  ٌي ٨ببب  ا٬طب
 .  قامحٞ(اهبٌط٩ي بٔي يف ً٘ؿٝ بح٘ف اإلٙ

ـقامحي  ٓببب٘ هبببؼٝ اهببببٌ تبببـجٚس ٚبببٞ يفا٪ٌٓيًى اْ ًوٚبببيؿ اهببببرٗ
رلٍ برٞ ِٓي بي٪ٌٓٚٞ بوريظ اهاهب٩ٌن ُٗوفٕ ص ٨ٗ ؿبط ه٫ٌٓٚٞ اهبٌـّج

ٗٓبب٘  -عـقببيؿ اهوببـعٛ ٗاهـلوٚببع ا٨هلببٛ   ب عوببٟ اإلحّتاهبببٌقا٢ٛ هبببحا
 .  -هؼٝ ُٗوفًي  ،ث٘بٞ ٗاهوم٘بٞ اهبٌ

لٍ ٩ًكببًي اهبببرعببّ آٌٚببٞ  - ذٚيُببًي -قا١ كيهببفًي هبببحُوببٍ اببؼ ٙلببْ٘ ا
ٙلبْ٘ كيهبفًي    ٗاؼ ٨ ،ذـٌي٨ً إ  ٗقامحٞ ٙمًِٚي اهبٌجقًي هـجريُٕ ذيي ًٗ٘

 عِٔي . ثٍ ُقرأ : 
 
 
 

 ية : األهىثبمات وسمائن إ
هرببـق ًوـفببٞ ا٪ٓببٍ ًببّ اهبببٌـقامحا ٗٗكببي٢ى ِٙقغببٛ اهـوببـا ِٓببي 

ْ ٙلبْ٘ ُبيبرٞ كوٚبٞ ه٘كبي٢ى ٗطبـق      بٌلّ  ًبي ٙب   ع   -إثقي  ا٪ٌٓٚٞ 
ٌ ا ريباهببظ ذبؼ  إثقي   ٌٓٚٞ ًب٩ن    ـ ـقامحا عوبٟ  اهبب ٌ ٗ ، ا٬طب ٩ن اهبب

ًببّ ٩ًكببًي  ا٪ٓببٍذببـاف اهفمٚببٕ هوليهببع عببّ    يًج ٓبب٘ إهبببحوـرب ااهبببٌ
لٌا يهبببببرب اهوببببـيف ًببببّ طرببببيب اهوببببيؿ ـقامحا بي٨كببببـعٔيؿ اهبببببٌ

 ػهٞ ا٨ذليَ ًّ ُلي  ٗاـا٢ّبحؼٖ اهفمٕٚ يف هليْ  ـقامحا ذلقٌي ٙاهبٌ
 ً٘ؿػ .   إىل ظـوفٞ ًّ ً٘ؿػقبٗٓٛ ً
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ثه ببٌوِٟ اق٘هلي بأذؼ طـق إاـِي٢ٚٞ اهـأ ا٪ٍٓاهـوـ  عوٟ  ٌلّبٗٙ
 ّٗ ذببؼ ٍٔ ذٌب٘ي اهووببٍ بأٌٓٚببٞ   اهبببٌٗ ،اـِببي٢ٔي ّ تبأثه إ يُج عبباهبببٌ هربـ

ذبؼٌٓي  ـجس ٪ٌٓٚبٞ   اهبٌذـٌيي ذٌ٘ي اإل  ٗ ،ـقامحا اهبٌلٌا اهبر
 ٗٓؾٖ اهرـق ٓٛ : ،ـقامحااهبٌٚٞ ًّ ا٪ٌٓرـٌى بعوٟ اهم٘ي بحجٚس ً

ٍّاهرـٙبب  ا يَ اه٘اُببس يف كوببع ؿجرببيْ  اهبببظ ٨ٗي : ٗؿٗػ اهببِ
ٗؿػ يف اجـٌببي   عببه ًببيُ ،عِببؼ تقامحٌٔببي  ا٬طببـلٌا عوببٟ اهبببرذببؼ  
ي١ ٗعببؼَ كفيٙـببٕ إ٨ ٪ذببؼٍٓ اهبببٌٚم ًببج اوببٞ اهبببٌرؼث ٗاهبببٌِب ٗهبببحا

ٌ ِب ًبج تبٌٍٚ   هببح غـلبيي ا بحجبٚس إ  (1)طقبيؿ ذٚأ ًـذم ا٪ رؼث اهبب
غلببى تووٚببى اهـجرببيْ بلببْ٘ ش  ٗيف بوِببٔي ،ٚم ٗٙببؼفّ اهبببٌٍ ٌّبٚبببٗٙ

 زَوِإِن ُكِنُتِم ُجُنّبا َفاطَّهَُّرواًًٌِ٘ٞ يف اهمـاْ : ش  ٜ ِيبٞ فـِٙٞزهبحا
 رٔـٝ . اهبٌرٌؼٙٞ اهبٌثقم ٗج٘بٕ بيهلِٞ   ٜٗغهٖ كِٞ  ،6ي٢ؼٝ : اهبٌ

كى اهٌٚؼ   إىل  ٗٚـٞ اهبٌكى   إىلاُرـ  إؽارـَ اهبٌُٗعه ًيٗؿػ يف 
عوبٟ هبقَٗ    -اهلبِؼ   ٞٗبؤِي ًبرٚر  -هوؼٙؼٝ ا (2)م اهـٗاٙي ذٚأ ػّه

ٌلّ بٚـٞ هلّ ٙاهبٌطـٚيؿ ػهـي عوٟ إ (3)ٔي ؿٗاٙـيْبٗيف اقيه ،اطـٚيؿ اهٌٚؼ 
ٌ س اهـٗاٙبي   فحجب  ،ذـٌيهلي فٌٚٔي ا٘ٙبًي  ٌي عوٟ اهـمٚٞ إلمحؤ ؤ٘ؿٝ اهبب

فـلْ٘ ا٘ٙٞ اهٌؼٗؿ ِؼ اهـويؿا بؤـٝ اهـٗاٙٞ ٗبِوع جٔٞ اهٌؼٗؿ ع
ٌ ٗك٩  ، ٛاو٘ابرلٍ اههقٚيْ اه ذبؼ ذلٌبا   ٌُِ٘ا ٗاؿػ يف تبـجٚس   اهبب

 ًـقامحا عوٟ ذلٍ آطـ . 

ٌ  إىلُبرـاؿ  ًبّ بوبض ٓبؾٖ اهـٗاٙبي  عبؼَ ًبؼق اإل       ٗٙعٔـ ٚـٞ اهبب
 رـَاهبٌكى  ٚلْ٘ بف ،فؼٜ بكى اهٌٚؼ ثٍ ٙٚيؿ : هٕ  ْ ٙأبيهبظٕ ببُهـعًي ٪
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 ٓ٘ اهفؼا١ .  (هٕ بؼي ط٘هٛ)ًبٌي اهٌٚؼ 

  ٌٗٓٚبٞ بوبض ا٨ذلبيَ    هٚبى عبيَ بٚبيْ     ْ ٙـلفبى ػ اهرـٙ  اهثيُٛ :  
ٍ٘ ٘ىل بلِع تلوٚعقاهبٌٓـٌيَ إ  ًٕ ٗؿجريُٕ عوٟ غبهٖ  ٙلـفيػ ًِٕ تمّؼ بِر

ذبؼ اهبؼعي٢ٍ اهبيت بب  عوٚٔبي ا٨كب٩َ       لٍ  اهببر كبأْ ٙلبْ٘    ،ه٘ فامحٕ 
فـِٙبٞ    ٗٙلْ٘ ؿكِبًي يف عقبيػٝ     ٗخ اهبرٗٓٛ اه٩ٌٝ ٗاهٌٚيَ ٗاهقكيٝ ٗ

ثقببم بيهلببِٞ   فٚـمببؼَ عوببٟ ًببي  ، اهمببـاْ ًٌِ٘ٞ يفاهبببًٌببّ فببـا٢ض اهلل 
كبِٞ ٗفـِٙبٞ   إجـٌوبم   إؽاعؼٙبؼٝ  ُبٕ ش   (1)طقيؿاؼ ٗؿػ يف  ٗ ،رٔـٝ اهبٌ

ٓب٘  : ط٩اٛ ٗاْ كبيْ ٗاؿػًا يف ًب٘ؿػ طبيَ    عيَ إ بؼ١ٜ بيهفـازٗٓ٘
 ذؼٍٓ . ِب ٗعِؼٍٓ ًي١ ٙلفٛ ٪هبحرؼث ٗااهبٌٚم ٗاهبٌاجـٌي  

لـرب عِؼ اهبٌجس عوٟ لٍ ًبٌي فـُٕ اهلل كقريُٕ فهاهبرٙلْ٘   ٗ
بوـب  ٗذبخ   اهٚبٕ  ًٗبٛ  عؼٙؼٝ فٌٚبي هب٘     (2)طقيؿٗؿػ يف   اهـقاذٍ ُعه ًي

ببؼ   (: شإذٚأ  ًـ اإلًبيَ )  ،ٔي بحٌٚوًٗؼاٞ ًج عؼَ كفيٙٞ اهثوأ ه
طي٢فبٞ يف اهوـب    بمبٛ :   جوبى ًبي  ٗإ ،خ فيُٕ فـِٙبٞ ًبّ فبـا٢ض اهلل    يهبرب

 . ٗطي٢فٞ يف اهٌؼاٞز 

ـ  ذبؼ  ٗاهِلبي  اهقٚيُٚبٞ اهبيت تلوبع  ٌٓٚبٞ       ا٢ّ اهرـٙ  اهثيهأ : اهمب
 .ـقامحا اهبٌلٌا اهبر

   ٍّ لٍ اهبببر ًِيكببقٞ  )هببٔـٓي اـِٙببٞ   ٗ  اهمببـا٢ّ اهبببٌؾك٘ؿٝ   ًٗببّ  ٓبب
ؽٓبيْ اهومب١٩ ٗاهفمٔبي١ يف عٌبَ٘     ُٔبي اـِٙبٞ ًـتلبقٝ يف     فإ ، (ُ٘٘ اهبٌٗ

لٍ يف  ٌٓٚبٞ  اهببر ٗٓبٛ ت٘جبب ظٔب٘ؿ ػهٚبى     ص ريبي  اهببظ ريٗؿا  ٗاهبٌ
ُعببه تببقاذٍ ذـًببٞ اهغٌببب ٗٗجبب٘ب ذفببغ   ، ا٬طببـ٩ًكببٕ ًببّ ًبب٩ن 

عوبٟ اهـٌبـ  يف ًبيي اهغبه ًبّ       ت٘ابع  إؽا٩ٔن ب٧ًّ ًّ اهغـق ٗاهب اهبٌ
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ٌ لٍ ٗاهببر ًِيكبقٞ  )فيْ اـِٙٞ  ،ؽُٕ ػْٗ إ ٌٓٚبٞ  تلبيعؼ عوبٟ     (ُ٘٘ اهبب
٩ٔن ٗاهغبـق ٗؿجريُبٕ عوبٟ ٗجب٘ب تبـن      باهبِفم ًبّ اهب   ذفغ ٗج٘ب 

ت٘اع اإلُمبيؽ عوٚبٕ ص ٪ْ ذفبغ     إؽات٩  ًيي اهغه إ  ٗ اهـٌـ  اهغٌيب
هـكب٘غ   ،ـاعيٝ ًبّ ذفبغ ًبيي اهغبه     يهبٌٗجب باهِفم ٗاهوـا  ٍٓ ٗ 

ًٔبٍ جبؼًا    ذحاًًيلوٍ إاهبٌْ ٩ًن ذفغ ًيي ـوـعٞ عوٟ  اهبًٌـتلقا  
فامحٕ ذفبغ   إؽاًى ٗج٘ػٖ ٧ًّ ٗ اهبٌٍٓ ًِٕ ٩ًن ذفغ ؿٗض ٗهلّ  

ّ ًبؾاق اهوبـٙوٞ   ؿتليف ًـوـعٛ ًفٔبَ٘ ًب  ٗٓ٘ إ ،ًيهٕ اقيي ذفغ ؿٗذٕ 
 .  يًٌُٗ٘ٔ

تٔ٘ٙبى   ٚيْبـقامحا : اهبٌلٌا اهبرْ ٙـلفى ػهٚى اهرـٙ  اهـابج :  
ُعببه  ،ًببـٖ ٗععببٍٚ عم٘بـببٕ  ـقامحا ٗهببؼٝ  اهبببٌلٌا اهبببرذببؼ تببـن  

ٌ عوببٟ   ّياؼاهبب   (1)اهبببظرب  بريي ًببّ ا٪ذبب٘اي   ِج ًببّ تببـن اهٌبب٩ٝ ببب    اهببب
عوبٟ كفبـ ًبّ     (2)قبيؿ طًبّ ا٪  ػّي ُٗعبه ًبي   ،ُبرـاؿٙٞ  اإل  ٗطـٚيؿٙٞ اإل

عوببٍ ًببّ ًببؾاق  ُٗعببه ًببي ،ٌُببـاًُٚي   ٌٗ٘  ٙٔ٘ػٙببًي بخ ٗاُببٕ ٙبباهبببرتببـن 
ٌٔي  اهبببٌبوببض  ذـٚببيط ٗاهببـرفغ عوببٟاإل مؼن ًببّ هببقَٗاهبببٌاهوببيؿ  

عوٍ ًّ ؿجريْ ذفغ اهِفم ٗاهوـا  ًٗي ،ً٘اي كيهؼًي١ ٗاهفـٗد ٗا٪
ريي بًِببـًا ببب  ٗيي طرببهًا اهبببٌيي ٨كببٌٚي هبب٘ مل ٙلببّ  اهبببٌعوببٟ ذفببغ 

ظيهفٞ بوبض ا٨ذلبيَ   بعوبٟ هبؼٝ اهومبيب عوبٟ ًب      ػّي ُٗعه ًي ،ًيذقٕ 
ٗهب٘   -ًببٌي ٙلوبع    ًثيي ؽهمٗ  ْٗ ٗؿٗػٖ يف بوض آطـ ٗاؼ تقامحي صػ
ٙلوع عّ إٓـٌيَ   ٗـقامحٞ اهبٌذليَ ٌٓٚٞ ذلٍ ًّ ا٪عّ   - اـِي١.إ

ؿجرٚـبٕ عِبؼ تقامحبٕ ًبج     فٚوبقَ    ،ـقامحا اهبٌلٌا اهبرذؼ اهويؿ  بأ
 ٓـٌيَ اهويؿ  بٕ . ٙعٔـ إ ٨ ق ذلٍ
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يُج بؼ ًب بٙ٘جب   ٗي١ بِب بـباُوبٍ ابؼ ٙبؼي ػهٚبى طبيَ عوبٟ طبب٩  اإل       
ٌ اهبـ  ًب٧ًّ عوبٟ     إؽاكٌبي   ،ٚبٞ  ا٪ٌٓاـِبي١  عّ تبأثه إ  يَبط  ٘ اهبب
 ؽٖ عوببٟ افرببيؿ ٙببَ٘ ًببّ هببٔـ ؿًِببيْ   ُمببيٗت٘اببع إ -ذببـق   ٗبغببـق  -
ّ٘ بوـبق  ٗكى بأ لوٚفبيْ : ٗجب٘ب   فٚـقاذٍ عِؼٖ ت ،ُميؽ ٠ بٕ عوٟ اإلٙـم

ْ ؿٙبب يف  ٌٓٚبٞ ا٪ٗي ًبج تلبوٌِٚي ببأ      ٨ٗ -ُميؽ ًبج ٗجب٘ب اهٌبَ٘    اإل
  ،كبب٩َ يْ ًببّ اهببؼعي٢ٍ اهببيت ببب  عوٚٔببي اإل  ٗجبب٘ب ًببَ٘ هببٔـ ؿًِبب  

 لـفيػ ًببّ اهلـببيب ٗاهلببِٞ :  ْ فٓببيق اهببِفم ععببٍٚ عِببؼ اهلل  اهبببٌهلببّ 
َِننِر َسِاننَس َدِو َفَبنناض  ِفنن  اَ ِ  ِ  ش ََ َسِاّبننا ِرَ  َِ َجِمَّ ننا  َمننِ  َتَتنن ََ اسنَّننا  زَفَكَأسََّمننا َتَتنن

رحًٞ عِببؼ اهبببًٌبببٌي ٙلوببع عببّ آٌٚببٞ ذفببغ اهببِفم      ،32ي٢ؼٝ :اهبببٌ
ـّاهبٌ    ا٨اؼن ًّ كى ه٤ٚ . و

لٌا اهببببرذبببؼ بٌٞ طبببـق  طبببـ٠ ٗٗكبببي٢ى إلكبببـعٔيؿ  ٌٓٚبببٞ   ٗثببب
ٗيف اهفبـٗ  اهفمٔٚبٞ    ،ًثوٞ تُ٘ٚرٚٞ بٌيؽد ٗ ًٗيعـُِيٖ ُ ،ـقامحا اهبٌ

لٍ اهببر ػهٞ ًٗبّ ًِيكبقي    مي  ٗإكـعٔيؿا  ًّ هليْ ا٪بر٘ثٔي ترقٚٗب
ذلبيَ عوبٟ   إكـِـيد ٗإكـلوبي   ٌٓٚبٞ بوبض ا٪    إىلُ٘٘  ت٧ػٜ اهبٌٗ

ٗهوى ًي ؽكـُيٖ ًِٔي ًـف  عوٕٚ ًّ ػْٗ ط٩  فٚبٕ   ،بوض عِؼ اهـقاذٍ 
 . مل ُروج عوٟ ٗج٘ػ اهبظ٩  فٕٚ   ٗ

٘ بٗاؼ ٙ ( ق اهللحوى ًّ ٓؾٖ اهرـق : )تمؼٍٙ ذم٘ق اهِين عوٟ ذمب
ٌ كبـيؽُي  ًبٍِٔ    ،عب٩َ  عِؼ اهـقاذٍ ٗاؼ اقوٕ بوض ا٪ رم  )ابؼٖ( يف  اهبب

ًوبٔ٘ؿ اهفمٔبي١    إىلببٕ  بى ُلبب اهحجبٚس    (1)ر٘ثٕ اهفمٔٚٞ فـاججببوض ب
لٍٚ اهببببرٗاطبببـ كيهلبببٚؼّٙ هلبببّ ؿفِبببٕ بوبببض ا٪عببب٩َ ا٪ ، )ابببؼٍٓ(

 . (2)ٗاهويٓـٗػٜ فـاجج
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  اهلل هببر ذبؼٌٓي    ضبٌّرتقاذٍ تلوٚفبيْ ٗابؼ تب    إؽارٌوٕ : إُ بًٗ
ٌ لـمـ اهثيبم يف اهؤؼٝ ًبّ اهوبيَ   اهبٌخ يهبرك ـ ض بٌّريُٛ ٗتب اهبب  ا٬طب
لوع بٌِٚٔببي اهبببًٌببـ ٗػاؿ   ،ريهب بببٕ اهبببٌيي اهبببرر  اهِببين كيهببؼّٙ بهبب

عوبٟ إًـثبيي  ذبؼٌٓي ببأْ     هٕ اؼؿٝ ٗاٌـ  اؼؿتٕ عّ إًـثيهلٌي ٗت٘فـ  
ّ    ،خ اهببر   ٗذبؼٌٓي : اهبؼّٙ   ٗفٟ ًيهٕ بأ َ اهفمٔبي١ تمبؼّ   فيطـبيؿ يبج ًب

ٙببرـٌى    ُٕٗ ًّ ذم٘ق اهِين اهيت ٙمرج خ ٪اهبراهؼّٙ ٗؿجريُٕ عوٟ 
اهلبٚؼ اهببرلٍٚ    (1)ٌٓٚـٔي ًبّ ذمب٘ق اهلل كبقريُٕ ٗابؼ اعبح      يف ا٨اى  

ٌ ؿتلبيفا   ـذخ با اهفمٔبي١ ٗ ْ إ اهبٌهـٔيؿ ٓؾا بإ)اؼٖ( ـوـعٞ عوٚبٕ  اهبب
توبيىل ػهٚوبٕ غبه     ذب  اهلل  ٌٓٚٞ ذ  اهِين ًّاهـٔـ ًّ   هلِٕ ايي : )ًي

ْ كببيْ تلببيعؼٖ ؤ٘ؿ غببه ظببيٓـ ٗإاهبببٌلٍ اهبببراببيي : )فٔببؾا ظببيٓـ(ثٍ 
 .  ًى(حٚٞ تأاهبر هلّ يف بو٘غ ؽهم ذّؼ ،ـوـعٞ اهبًٌـتلقا  

ٌ كبـٌؼاػ  ٌلِِي إبْ ٙمبيي : ٙب  بٌلّ اإلكبـؼ٨ي هبٕ ببأ   ٗٙ ـجرٚٞ ًبّ  اهبب
ظيهفٞ اهبببٌاببؼن ذٚببأ فببـس بببيب اهـ٘بببٞ ٗاهوفبب٘ عببّ   ًببؾاق اهوببيؿ  ا٪

بٌِٚببي ٩ٙذببغ عوببٟ توببـٙويتٕ  ،ذليًببٕ ذم٘اببٕ ٗ  إىلوٌٚٞ بيهِلببقٞ اهبببٌٗ
ٌ بب٘اب عوبٟ   برم٘ق اهِين ٗاؼ غو  ا٪ٓـٌيًٕ كقريُٕ بإ  لوفا ٗكبؼّ اهبب

ِيفؾ عوببٍٚٔ إ٨ بببيب ؿُببيٍٓ ٗإؿُببي٢ٍٔ ٗإعرببي١ ذمبب٘أٍ ٗتببؼاؿن  اهبببٌ
ٌ ٓـٌيَ اهويؿ  ٗٓؾا ٙلوع عّ ًقٙؼ إ ،ُـاؿٍٓ ٗطلي٢ـٍٓ   مؼن اهبب
 ٚرٔي عوٟ ذم٘إ كقريُٕ . رم٘ق اهِين ٗتـجبب

إذبـاف   إىلرـيد بٗٙب  ،اإلاـِبي١   رّؼببب تأثهٖ ـجس كغهٖ اهبٌُوٍ ٓؾا 
 ،ذـٌبيي  جريْ عِؼ اهـقاذٍ ٗه٘ بمبؼؿ اإل ٌٓٚٞ ٗاهـاإلط٣ٌِيْ بـأثهٖ ه٫

ـقامحٞ اهبببٌذلببيَ رم   ْ ٩ٙذببغ طًٌ٘ببٚي  ا٪اهبببٌٗٗظٚفببٞ اهفمٚببٕ 
ٌ ػهـٔي ًٗي تمـِٕٚ ًّ اهـجريْ ٗا٘ٝ ٗ  ٓـٌبيَ اهوبيؿ  ٗبوبض    ٗإ ٩ناهبب
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تبـجٚس ذمب٘ق اهِبين    ٩ًذعٞ  إىلًِيفًي  ،ظـٌٞ اهب٠ٌ طـا٪ٔي  هبحا
 ٗؽهم كوٕ ًمؼًٞ هوظـٗد بِـٚحٞ اهحجٚس .  ، اـِي١.عوٟ ذم٘ق اهلل إ

ّ بوـٗطٚبباهبٌّ بلٌٚبباهبرذببؼ ٓببؾا كوببٕ يف اهحجٚبببس بأٌٓٚببٞ ًبب٩ن    
ثبٍ   ،ذبؼٌٓي  ٚٞ عِؼ تقامحٌٔبي ًبج ذٌب٘ي اهووبٍ بأٌٓٚبٞ       اهومو ؼؿٝببيهم

 ُِـمى يف ًـذوٞ ثيُٚٞ هقرأ : 
 

 ية عمى وزامحه : األهىترجيح حمتىن 
لٌا اهببببرذبببؼ اط٣ٌِبببيْ بأٌٓٚبببٞ ًببب٩ن     ٗرٌى ٙمبببا بمل ٙببب إؽا

ٌ فاهبٞ اهِحيكبٞ عبّ    ـقامحا ُعه إاهبٌ لحؼ ًٗب٩ٝ اهعٔبـّٙ يف آطبـ             اهبب
ذببؼٌٓي ْ  ا كٌُ٘ٔببي ًـلببيٗٙا ٩ًكببًي ٗبببا  ْ ٙلبب٘فحػػُببي ببب ،ي ٌببٗاـٔ
ٌ يف ُعـ اهويؿ   ا٬طـٍٓ ٩ًكًي ًّ ّ  وّٚاهبٌ طـٚبيؿ  ّ إمؼن ٓبى ٙـوبّٚ  اهبب

ٌَ٘   ٗهبب٘ كببيْ  يهبببظًـثيهببٕ بٚببٞ ًٗببـ  اهمببؼؿٝ يف إ  ا٪ٌٓرـٌى بًبب
ـقامحا ٗكبببيْ اإلذـٌبببيي يف اهببببٌلٌا اهببببريف كببب٩ إذـٌبببيي ا٪ٌٓٚبببٞ 

 يؿ ًبي طـّٚ إٓى ٙـوّٚ ا٬طـٚٞ يف ا٪ٌٓذـٌيي ا٠٘ ًّ إّ  وّٚاهبٌذؼٌٓي  
  . ًـثيهٕ طيًٞ  ٓ٘  ا٠٘ إذـٌي٨ً ه٫ٌٓٚٞ ٗٙوقَ ًـ  اهمؼؿٝ يف إ

موٞ بـب برٞ ًلبمب بٛ ُبٌٔي فب بِب ب٘اب عّ كى ًبهبحقرأ اب٧ا٨ْ ُبٓؾاْ ك
 ٘اب عّ اهل٧اي ا٨ٗي ُٗم٘ي : هبحبي يبِبقؼ  ٓبُٗ

 ّ : بٌلّ ت٘جٕٚٔ ب٘جٔٚبٗٙ ،ٚٞ ا٪ٌٓرـٌى باهعيٓـ ؿجريْ ً

مـِٛ هوببقَٗ اهبببٌهببـغيي اهوموببٛ ًببى اإلم بأاه٘جببٕ ا٨ٗي : اهـٌّلبب
 ٗتمـٙقٕ :  ،٩ن عِؼ تقاذٍ ذلٌا اهبٌرٌٚى اهووٍ بيهوؾؿ يف تف٘ٙم بت

ٌ هقاًٚا لٌا اإلاهبرْ كى ٗاذؼ ًّ ؿٙب يف   ُٕ ٨إ ـقامحا يف اهبب
ٌ هبـغوم ؽًبٞ   ٗابؼ إ  ،ـٌٔي ؽا ًب٩ن ًوبقَ   ًـذوٞ فووّٚ  لوع بٌٔبي عِبؼ   اهبب

ًٞ عببّ إ هلببّ ا ،فووٚببٞ ًُ٘بب٘عٌٔي يف ذمببٕ    ًـثيهلٌببيٌببـ  اؼؿتببٕ ًببؼف
٘ه٘ٙٞ اهبٌغـاا برٌٚى ا٪لوع تاهبٌْ ٗاجب ٗذٚأ   ،عوٕٚ فـقامحي 
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ْ تف٘ٙم فٚل٘هقاًٚٞ ريبي  اهوـعٚٞ اإلاهبظوقًٞ يف ١ُ٘ اهب٩ٌكي  اهبٌٗ
 ًل٘غ .  عؾٍؿ إىلرـيجًي بذؼٌٓي ًقَ ٪واهب٩ٌن اهبٌ

ب٩ٌن   هببّ٘ببببّ ًفبلٌٚبباهبرٗاذببؼ ًببّ    ٜيي ببببًـثٗذ٣ِٚببؾ ُمبب٘ي : إ 
ـ ٗغـا ً٘هبٜ٘ ً٘جب٘ػ يف    ٛببهقاًإ ٌ هبـغى  فبيؽا إ  ، ا٬طب بٌي لوع بب اهبب

ّ٘ٙبرـٌى  ٌٓٚـٕ فمؼ إ ٌقامحٕ بوقَ هب اهب٩ٌن اهبٌ  كـ٘فٟ ٩ًكٕ اروًي ٗف
ّ٘٪ ،٘ىل جقًًي اهبٌٗٙلْ٘ تف٘ٙـٕ ًوؾٗؿًا فٕٚ ًّ اقى  ،أـًا  ًبي  تٕ إْ ًي ف

ٍٗ  ًٗـج٘ض   . كـ٘فيٖ قاذٍ اهؾٜ إاهبٌهو٩ٌن  ًلي
 ٕ يفببب ـٕ ًٗبـ  اؼؿت ّبٚبٙبرـٌى  ٌٓ ٍٔ اهؾٜ ٨يهبٌغى ببـبهلّ ه٘ إبه

ّ٘إ ٌٓٚـٕ ًبج اهوبم   بٌرـٌى  هاوقَ يف ًقامحٕ اهبٌتًي هو٩ٌن ًـثيهٕ كيْ ًف
ٌ يف ًوؾٗؿٙـٕ ًّ اقبى   ٌ كبيْ   إؽاُبٕ  ٪ ،٘ىل اهبب ٍ ًببٌي  ٓب حٗن إًـثيهبٕ   اهبب

ّ٘   ًببـ  اؼؿتببٕ يف إ  ٗاْ كببيْ  ،غ ًـثيهببٕ كببيْ تف٘ٙـببٕ ًببّ ػْٗ عببؾؿ ًلبب
٩ن اهبًٌليًٗٙي كيْ تف٘ٙـٕ ًوؾٗؿًا فٕٚ فٚلْ٘ ًول٘ن اهوؾؿٙٞ يف تف٘ٙم 

ًمرب٘  اهوؾؿٙبٞ يف تف٘ٙبم ًب٩ن      ٚٞ ٙلْ٘ا٪ٌٌٓرـٌى ببٌِٚي ا٨هـغيي ب
 ذـٌيهٛ .   ٙلـؼعٛ اهفـاغ اهٚمٚ  ػْٗ اإلهـغيي اهٚمٚٗاإل ،ا٬طـ

 ًـّٙ : ًلّ إذـاف  ٗٓؾا اه٘جٕ ًـا جؼًا ه٘  
ذلبيَ ًبّ غبه    كـلوبي  ٩ًكبي  ا٪   ْ ٙلْ٘ هِبي طـٙب  إل   ا٪ٗي :

بببا  رى طبب٩ قبٗٓببؾا ًبب ،لٍ اهوببـعٛ اهثيبببم يف ًُ٘بب٘عٕ اهبببرُيذٚببٞ 
عـبربٖ   ثقـٕ يج كبقه ببى إ  اؼ رم  )اؼٖ( ص ٗاهبٌكـيؽُي ا٪ع٩َ : فأُلـٖ  

ٗابؼ  ثقـِبيٖ بربـٙما :     ،روب ا٨كبـؼ٨ي  بـببوض ًّ اهقؼٙٔٚي  اهيت ٨ ت
ٌ طب٩ق  إب )اهـٌلم بب  فٚربـف   ،ريب اهببظ يف  (ٝإطب٩ق اهببٔٚأ  ب )ٗبب  (يػٝاهبب

ٚبٞ ؽا ًب٩ن ًروب  ثيببم ذـبٟ      ا٪ٌٓرـٌى بكْ٘ ً ٌي  ٗ  ذؼٌٓي :بربكـٔ
 ٗكق  اهـفٌٚى يف ًقيذأ اهِؼ . ،قامحٞ اهبٌذيي 

  وقًٞاهبٌ ٘ىل ٩ًٗكيتٕاهبٌغـاا برٌٚى  رـف ٗج٘ب تبْ ٙ:  اهثيُٛ
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 .لوع اهبٌٗذـًٞ تف٘ٙـٔي ًّ 

ٕ    ط٩ابببٕ ععوبببٟ إٗٓبببؾا     : ِبببؼُي ًوبببلى بوبببؼ ُبببقٗي ا٘هبببٕ كبببقريُ
ٍجُكي   ش ِدنـ ًج َأِكىجِمتا َلُكـي   برٌٚى اهبؼهٚى اهعبيٓـ يف ٗجب٘ب تب     إؽ ، .....ز اِليج  

كٌبيي اهبؼّٙ   إبوبؼ ُبقٗي آٙبٞ     ،أبـًا   -ظـٍ ب٘ىل ٩ًٗكيتٕ ٙاهبٌغـاا  
٘ىل يف ذببؼٗػ اهـوببـٙج اهبببٌغببـاا بـرٌببٚى   -بٌيَ ُوٌببٞ ا٨كبب٩َ تببٗإ

ٌ  إىلاه٘اًبى   ٗاهؼّٙ فِٚـفبٛ إطب٩ق    ،(لوع ًبّ طـٙب  اٗهٚي٢بٕ )   اهبب
ٌ غـإُ ٩ًٗكيتٕ برٌٚى  اهؼهٚى اهليهع عّ ٗج٘ب ت رـٌوٞ ذـبٟ  اهبب

 . اه٘اًوٞ اهؼِٙٚٞ ريبي  اهبظًّ طيؿد اهم٘اُا اهـوـٙوٚٞ ٗ

برٌٚى ُِفبٛ فووٚبٞ ٗجب٘ب تب    ٙببٌلِِي  ْ  كـرليَ اهوبم  ٗه٘ فـا إ
رٌٚؤي بيهٞ اهببربا١ٝ عببّ ٗجبب٘ب تبب ًببرـٌوٞ ًِّٗحقٙـببٕ بأاهبببٌغببـاا ا٪

ًّ  ًِي هٕ ًّ اهوميب . ٗاهيت تٌه عؾؿًا هووقؼ ٧ًٗ

 -)ابؼٖ(  (1)رم  اهِي٢ٚ اهبٌرأ برلٛ عّ ببًوٕ ًٗ  -اه٘جٕ اهثيُٛ
ٌ ُبٕ عِبؼ تلبيٜٗ    إ برٌوٕ ًج إُيفٞ ٗتُ٘ٚس بِر٘ ًمقب٘ي :  ًٗ ٩كا اهبب

 ،ٍ ٓ٘ اهـظٚه لاهبرْ ـقامحا ٨ إهليي يف  اهبٌلٌا اهبر إىلاهؼاعٚا 
 عموٛ :   ْٗ ٓؾا اهـظٚه هـعٛ ْ ا٪ٗاطـ يف  ً٘هٚ٘ٗاؼ إطـوع ا٪

ٌ ُبؼؿد  فيؽا إهـقًِبي بلبْ٘ اهـظبٚه هبـعًٚي إ     ػٗؿاْ )٘ؿػ يف كبرب٠  اهبب
ٕ اهببر ٗٙقـ   (ّببا اهـوٚا ٗاهـظٚه اهوـعٚٚ ا٪ًـ ٩  اهببظ عوبٟ   لٍ فٚب

ٗا٪كثبببـ  ببببا ا٪ابببى  ا٪ًبببـػٗؿاْ )عببب٩َ يف ًقربببأ  اهمبببي٢ٍ ببببا ا٪ 
ٌ ًبى اهبربا١ٝ   بحـٙيْ  ٍٗٓ ببا اي٢بى بب    ، (ؿتقيطٚااإل ٧ػٜ هـجربيْ  اهبب

ٌ هبـغيي  بحـٙيْ  ًبى اإل ٗبا اي٢بى بب   ،اهـظٚه ِٓي  ؿجربيْ   إىل٧ػٜ اهبب
 اهـوٚا ِٓي . 

                                                           

 . 335+  334:  1+ ف٘ا٢ؼ ا٪ً٘ي : د 47+  46:  2( اج٘ػ اهـمـٙـا  : د1)



 8بوـ٠ ا٪ً٘ي / د  ..................................................... ( 192) 

بظٚه عموببٛ توببّّٚ ٩كا تبباهبببٌْ اهـظببٚه عِببؼ تلببيٜٗ ٗهبب٘ إهـقًِببي بببأ
ذـٌبيي  فٚبٕ اب٘ٝ إ   ًبي   ٗ ٚٞا٪ٌٓرـٌى بٓ٘ ً ٨ٗبؼ ًّ تمؼٍٙ ًي ،اهحجٚس

٩كا ٙلمط إط٩ق كبى ًبّ ػهٚوبٛ    اهبٌُٕ عِؼ تليٜٗ ٗؽهم ٪ ،ٚٞ ا٪ٌٓ
 ،لٌا اهببر فٚبرلٍ اهومى عِؼ٢ؾ ببيهـظٚه ببا    ،ـقامحا اهبٌلٌا اهبر
يُقا ٙلبْ٘ كبى ٗاذبؼ ًبّ ػهٚوبٛ      هببح ًِي بٌرٞ اهحتبب ًبّ ا  اهـقًج إثٍ 

ٌ لٌا اهبر ـ ٌـوو  بتٚبيْ بب  ؼًا بوبؼَ اإل ـقامحا ًمّٚب اهبب هلبّ عِبؼ    .  ا٬طب
لحؼ اهبٌفاهٞ اهِحيكٞ عّ إ -ـقامحا اهبٌلٌا اهبراذـٌيي آٌٚٞ اذؼ 

 إىلٕ ٚبٞ يف اذبؼٌٓي ٗابؼ تّ٘جب    ا٪ٌٓاا٘ا٢ٚبٞ اذـٌبيي     ٗ -٩ًٗٝ اهعٔـّٙ
ٌ ي اهِحيكبٞ عبّ   لوع طريببيْ :) ف اهبٌ اهعٔبـّٙ( ٗابؼ    ًبىّ  + لحؼاهبب

بلببم٘ط اهبببٌلوع ٙمرببج  ٌج بببا اًـثيهلٌببي مل هبببحاؼؿتببٕ عببّ ا   اٌببـ
لٌا اهببر با تمٚٚؼ إط٩ق ػهٚى ك٩ عِؼٖ  ا٪ًـبى ٙؼٗؿ  ،ط٩أٌي ًوًي إ

 .  اهعٔـّٙ( ٌٓٚـٕ )ًّى٨ ٙبرـٌى   ٗبا تمٚٚؼ طٌَ٘ إط٩ق ػهٚى ًي

 ط٩ابببٕ ٨ ٙببببرـٌى  ٌٓٚـبببٕ ٗكبببم٘ط إ   ْ تمٚٚبببؼ ػهٚبببى ًبببي  ٗذٚبببأ  
تمبؼٙـ   ٗعوٟ لٍ ا٬طـاهبرعوٟ تمؼٙـ آٌٚٞ   ٜ -ًووَ٘ عوٟ كى تمؼٙـ 

 في اهِحيكبببٞ ) :ٙببببرـٌى  ٌٓٚـبببٕ  بٌِٚبببي تمٚٚبببؼ إطببب٩ق ًبببي  .  -عبببؼًٔي 
  ٗط٩ق ػهٚوببٕ فِٚفببٟ إذـٌيهببٕ بببإ ،رـٌى غببه ًووببَ٘ بلحؼ( ًبباهبببٌعببّ 

ًـثيهٕ عوٟ كى تمؼٙـ ً٘جقبًي  هومربج ببربا١ٝ    فٚلْ٘ إ ،ًيهٞ عؼَ اهـمٚٚؼ بأ
 ٌيًًي هلُٕ٘ ًٌؼااًي هو٘اجب اهفووٛ . باهؾًٞ ٗكم٘ط اهـلوٚع ت

ٗٓبب٘   لحؼاهبببٌفاهببٞ اهِحيكببٞ عببّ  إ تببٟ بببٕ :ٗؽهببم بورببيظ  ْ ًببي   
ٌ ٓبٍ  إْ كيْ   -ٚٞ ا٪ٌٓرـٌى بً ـ ـقامحا ٗااوبًي ٗيف ُفبم   اهبب كبيْ   ا٪ًب

رـٌى بْ كيُبي ًـلبيٗٙا ٩ًكبًي كبيْ ًب     ٗإ ،ثوٕ بًـًِي ٗاؼ إٓ٘ اه٘اجب ًـوّٚ
فٚمربج ببربا١ٝ ؽًـبٕ عوبٟ      ،تبٟ ببٕ   ٚٞ ًٌؼااًي هو٘اجب اهفووٛ ٗابؼ   ا٪ٌٓ

 كى تمؼٙـ . 
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ٚببٞ ًببّ  ا٪ٌٓرـٌى بتٚببيْ ًبب ّ إاروٚببًي بـوببّٚ  ٗٙـرٌببى إػؿان اهومببى 
 هومرج بربا١ٝ اهؾًٞ ًوٕ ٗبلم٘ط اهـلوٚع عِٕ .  ،ـقامحا اهبٌلٌا اهبر

يي فٚبٕ ًبّ ذٚبأ إُـبيد     هلرٚٞ ٨ٗ إاهـمـٙب ًـا ًثٌـ هوٌـّجٗٓؾا 
 ذـٌيهلي . ا٘ٝ إ  ٗٚٞ ا٪ٌٓذـٌيي اهحجٚس بإ

رو  ٌيهبهليي اهـٌلم بعٌـُي )اؼٖ( عوٕٚ إ (1)ُٞوٍ  ٗؿػ بوض  جو
ٌّبٌؼااٚٞ هٌاهبيف اهوقٔٞ   ٗتمـٙقٕ بقٚيُِي : ،ـٌىاهبٌؼٖ اهويب ًمّٚ  ٌٕٗ ٌظ

رلٍ اهومببى اهمروببٛ  بًي ٗبببؼ هّقبباْ إطبب٩ق كببى طرببيب هببـعٛ ًمّٚبب   
ٌ عبؼَ ا٨هبـغيي ب    ٗؿتليفًا جقًبًي بوبؼَ ًبـ  اهمبؼؿٝ     إ قاذٍ اهِبؼ  يهبب

 ا٬طـميَ ذٚأ ٙبرـٌى ًليٗاٝ اه٘اجب اهبٌيف ٗ ، - ا٪ٍٓ  ٗليٜٗ اهبٌ
ٚبٞ مل  ا٪ٌٓ( يف اهِحيكبٞ عبّ اهببٌلحؼ    فيبٌقامحٕ ) اهعٔبـّٙ( هب   )ًّى

ُٕ إذـٌي٨ً ) في( ٗؽهم ٪ ا٪ٍٓط٩ق طريب اه٘اجب ٌٙس اهـٌلم بإ
ٌ ٌلم ببت ٌّب   يهبب هبـغيي  هوبيب : عبؼَ اإل  ٍ ارو  يف هبقٔٞ ًٌبؼااٚٞ هوٌظ

رـٌى برـف بمبي١ إطب٩ق ًب   بٙب  ٨ إؽص  ٍا٪ٓب   ٗليٜٗ اهبٌقاذٍ اهبٌبيهِؼ 
ببيٍق عوبٟ إط٩ابٕ    : ٓى ٓب٘  ٚٞ ا٪ٌٓرـٌى بْ طريب ًٚٞ ٨ٗ ٙووٍ  ا٪ٌٓ
ٌّبب عببؼَ  -رم ؽان اهـمٚٚببؼ ٗاهـظٌببٍٚ اهوببيب  بَ ٓبب٘ ًِببؼؿد تبب    ٕٗٙو

ذـٌبيي ًلبيٗاٝ   بلبقب إ  - ا٪ٍٓ  ٗليٜٗ اهبٌقاذٍ اهبٌ ا٨هـغيي بيهِؼ
 .  ٌٓٚـٕ بٌقامحٕ ٗعؼَ  ٚٞ ها٪ٌٓرـٌى بً

ٍْ ٌ ط٩ابٕ ب ؼ إ: كى طربيب هبـعٛ ٙـمّٚب    ٗبـوقه ثي ظٌٍ اهوبيب :  يهبب
ٗعِؼ إهـغيي اهبٌلوع  بٌب٩ٝ   ،ليٜٗ اهبٌ  ًِٕٗ  ي٪ٍٓعؼَ ا٨هـغيي ب

 ٙووببٍ  ذـٌيهببٕ تلببيٌٗٙٔي ٩ًكببًي ٨اهعٔببـّٙ ًببج إذـٌيهببٕ  ٌٓٚببٞ اإلفاهببٞ ٗإ
ٕ ٚٞ ) في( عوٟ إا٪ٌٓرـٌى ببمي١ إط٩ق طريب ً  صط٩إ ذـٟ ٙـٌلم بب

 ظٌٍ اهوببببيب : اهبببببٌرم بفي( تببببٙووببببٍ إُببببؼؿاد طرببببيب )   كٌببببي ٨
                                                           

 . 91:  7اهوـعٚٞ : د ( ببر٘ث يف عوٍ ا٪ً٘ي : تويؿا ا٪ػه1ٞ)
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بح٘ف اهـٌلببم ٙبب ٗعِؼ٢ببؾ ٨ ليٜٗصاهبببٌ  ٗ ا٪ٓببٍهببـغيي بيهِببؼ عببؼَ اإل
 رو  اهبببٌُؼؿاجببٕ يف ووببٍ إٙ وـقٕ ًٌببؼاإ اهببؾٜ ٨اهبببٌفي( يف بببإط٩ق ) 

 .  ظٌٍ اهويباهبٌيف   ٗ

 بٌلّ ػفوٕ بأْ ٙميي : ٗٙ
رلب اهربٓببيْ اهوموببٛ اهمروببٛ ببببؿتلببيفٜ إْ اهمٚببؼ اهوببيَ اهوببيب اإل

اهووبٍ    ٗٚٞ ي٪ٌٓكثـ ًّ اهـمٚٚؼ بٌ٘ؿتٛ اهووٍ ب٨ ٙمـِٛ   -ثقم هٕ اهبٌ
ٍٔ ٗمش٘هببٕ يهبببٌريب باهبببظْ بمببي١ إطبب٩ق  ٗؽهببم بورببيظ  ،ليٗاٝ يهبببٌب

ذبؼ  ُبٕ ٙلبـوقَ    ليٜٗ غه ًوم٘ي ٪يهبٌب  ًِٕٗ  ي٪ٍٓهـغيي بهٌ٘ؿٝ اإل
 برؾٗؿّٙ: ً

 ،رييبيف ُفلٕ ً ٗٓؾا ّْٙ ٙلـوقَ طوب اهِؼإًي  
ٍ قاذٍ اهبٌلوع اؼؿتٕ ًّ اهبٌٙلـوقَ ًـ    ٗ  ٌ   ٗ ا٪ٓب ليٜٗ اهبب

 ٘ىل . اهبٌٗٓ٘ ط٩  غـا  غهٖ إىل

كثببـ ًببّ اهـمٚٚببؼ بٌبب٘ؿٝ اهووببٍ  ٙمـِببٛ   ٗٓببؾا اهـ٘جٚببٕ ٗاهربٓببيْ ٨
 - اهعٔـّٙ ًّى -هـغيي ب٘اجب ٗ ًي ً٘ؿٝ اإل ،ليٗاٝ يهبٌب  ٗٚٞ ي٪ٌٓب

ٌٓٚٞ ًِٕ هـعًي ف٩ ً٘جب  اى    ٌٗقامحٕ بُٕ٘ ًليًٗٙي هًـٖ با كٙحػػ  
بريي اإلهـغيي في( ػه٩ًٚ هي٩ًً ه)  ا٬طـريب اهبظهـفج اهٚؼ عّ إط٩ق 

ًٞ  ٗ ليٜٗيهبٌب ؿػٝ بِرب٘  ريبي  اهوبـعٚٞ ٗا اهببظ ْ ٨كبٌٚي ٗ   ا٪اى  ٌٓٚ
بظـٗجٕ( ًٗبّ  ٙمربج بب   ظـد عّ اط٩أي )ًيبُبٌي ُٗإ ،مٚمٚٞ اهبراهمِيٙي 

ٌثيبٞ اهمـِٙببٞ بظٌٍ اهوببيب ٙؼؿكببٕ اهومببى اروٚببًي ٗٓبب٘ ببباهبببٌْ ـٙببب  اهم
ٌ ريب يهبظـٌوٞ باهب٨ٌ  -ِفٌوٞ اهبٌ اهـٌلبم   ٗعِؼ٢بؾ ٌٙبسّ   ، -رو  اهبب
ٙوببم يف  فٚقمببٟ )ًببي ص٨ يف ًووببَ٘ اهمٚببؼتـكببٕ إ عـفببًي ط٩ق ٨ٗ ٌٙببّسبببيإل

٨ ػاعبٛ هـفبج اهٚبؼ عبّ      إؽ ،ريب ف٧ٚطؾ بٕ اهبظرم إط٩ق بطـٗجٕ( ت
 .ٌمؼاؿ ٙووٍ طـٗجٕ ًِٕ ب٨ بق إاإلط٩
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ٚببٞ هوببؼَ اهووببٍ   ا٪ٌٓرـٌى بط٩ق يف ًبب ٨بببؼ ًببّ اهوٌببى بببيإل   إؽْ 
ريب اهببظ ٌُ٘٘  بٚبٞ ؿافوبًي هب   ا٪ٌٌٓرـٌى بهـغيي ببظـٗجٕ ٗٙلْ٘ اإلب

 ٌقامحٕ ٗٗاؿػًا عوٕٚ . بهـغيي بؼ جقًًي بوؼَ اإلمّٚاهبٌ ا٬طـ

رـٌى بٌاهببط٩ق طرببيب اه٘اجببب  ٗبٔببؾا ٙـببقا إًلببيْ اهـٌلببم بببإ  
 .  (رو  يف هقٔٞ ًٌؼااٚٞيهبٌاهـٌلم ب)رؾٗؿ بآٌٚـٕ ًّ ػْٗ هقَٗ ً

ٌ ٚبٞ  ي٪ٌٓتمؼَ : ٗج٘ب اهحجٚس ب حٌ٘  ًيبٗٙـرٌى ًّ ً ٩كٚٞ اهبب
 -عِبؼ اهـبقاذٍ ببا ذلٌبا      -طبؾ  ف٩بؼ ًبّ ا٪  ،رـٌوٞ اهبٌ  ٗـٚمِٞ اهبٌ

 ،ٚـٌٕٓرـٌى  اهبٌلٍ يهبرٌٓٚٞ ٩ًكٕ عوٟ ًقامحٕ ٗبـٚمّ  اهبٌلٍ يهبرب
ًّ اهومببيب ٗكببم٘ط ؽان ٙ٘جببب اهببٚما بببأ   ٗلٍ اهبببرًـثببيي ٓببؾا ٪ْ إ

 ٌٓٚـببٕ ٨رـٌى  اهبببٌلٍ غببه اهبببرًـثببيي بٌِٚببي إ ،اهـلوٚببع ٗبببـا١ٝ اهؾًببٞ 
هبببـغوم ؽًـببٕ ٙمِٚبببًي  ٗذٚببأ إ  .ًببّ اهومبببيب  ٙ٘جببب اهببٚما ببببيهربا١ٝ ٗ   

ًـثيهلٌبي في٨هبـغيي اهٚمبٚ  ٙلبـؼعٛ     ٗاٌـ  اؼؿتٕ عبّ إ ـقامحا يهبٌب
تٚيْ ًي ٙبرـٌى فـاغ اهٚمٚ  إ٨ بإرٌى هوٌلوع اهب٨ٗ ٙ ،ـاغ اهٚمٚ  اهف

 ـقامحا . اهبٌلٌا اهبرآٌٚـٕ ًّ 

ٍْبٗبـمـٙببب ًبب بببا اهـوببٚا ٗاهـظببٚه يف ًمببيَ  ا٪ًببـٙببؼٗؿ  : ظـٌـ ثببي
ٌ هـغوم ؽًٞ اإلًـثيي ٗاؼ إ ٌ لوع ٙمِٚبًي بأذبؼ اهب٘اجقا    اهبب ص ـقامحا اهبب

 ٨ٗ ، اهمروببٛرلٍ اهومببى اهلببوٍٚ ٗاػؿاكببٕ  بف٩بببؼ ًببّ تفـٙغٔببي ٙمِٚببًي ببب  
وـغوٞ ٙمِٚبًي ٗعوبٟ كبى تمبؼٙـ إ٨     اهبٌرٌى اهفـاغ اهٚمٚ  ٨ٗ ترب  ؽًـٕ بٙ

 ـقامحا عوٕٚ ًؼفٞ . اهبٌلٌا اهبرٌٓٚـٕ ًّ بإتٚيُٕ هبٌي ٙبرـٌى  

رـٌى  ٌٓٚـببٕ اهبببٌقاذٍ اهبببٌلٍ اهبببر٨بببؼ ًببّ توببٚا  ُببٕ ًِٗببٕ ٙـببقا 
حـٙيْ اهببربا١ٝ يف كببرب٠ ػٗؿاْ باوِببي ببب إؽاـببٟ ًـثيهببٕ ذٗتـجٚرببٕ ٗهببقَٗ إ

 ؿتقيطٚا . بر٘ث ا٪اى ٗا٪كثـ اإلبا اهـوٚا ٗبا اهـظٚه يف ب ا٪ًـ



 8بوـ٠ ا٪ً٘ي / د  ..................................................... ( 196) 

ٌ لٌا اهببر ٚبٞ( ًبّ   ا٪ٌٓرـٌى بٓؾا كوبٕ يف )تبـجٚس ًب    ـقامحا اهبب
ٌ ٌٕ عوبٟ  بٗتمؼٙ ـ قاذٍ اهبب ٗابؼ   ،ٚبٞ  ا٪ٌٓذـٌبيي  اهبؾٜ هبٚم فٚبٕ إ    ا٬طب

ٞق  ٌا٪ٓرـٌى بهـقًِببي ؿجرببيْ ًبب إ ـّ ٚببٞ عوببٟ غببهٖ هِلـبب بِيٓببي بـمببـٙقا .  ا
 حٚب عّ اهل٧اي اهثيُٛ يف ُمرٞ ثيُٚٞ ُٗوـمؼ اـب : بٗٓلؾا ُ

 

 ية : األهى  احتىماه  بق ة الرتجيح 
ْ ٙـببقاذٍ ذلٌببيْ هببـعٚيْ ٙبببرـٌى يف كببى ٗاذببؼ ًٌِٔببي    ببببٌوِٟ  

 ٌٓٚببٞ ٚببٞ هلببّ ٙلببْ٘ إذـٌببيي  ٌٓٚببٞ  ذببؼٌٓي  ابب٠٘ ًببّ إذـٌببيي    ا٪ٌٓ
 ٞ يف اهحجٚسـمؼًاهبٌحٞ اهبرٗاهؼهٚى عوٕٚ : ُفم  ص عوٕٚفهجس  ، ا٬طـ

 بـمـٙب :  ،ـقامحا اهبٌلٌا اهبرذؼ ـٌيي  ٌٓٚٞ  ذبإ
ـقامحا ٗاٌببـ  اؼؿتببٕ عببّ يهبببٌهببـغوم ٙمِٚببًي بلوع إاهبببٌْ ؽًببٞ إ

رٌى ب٨ٗ ٙب  ،هـغيي اهٚمٚ  ٙلـؼعٛ اهفـاغ اهٚمبٚ   ٗاإل ،ًـثيهلٌي ًوًي إ
لوع  ٌٓٚـببٕ بؼؿجببٞ اهبببٌتٚببيْ ًببي ٙبببرـٌى بإ هوٌلوببع اهفببـاغ اهٚمببٚ  إ٨

 ٚبٞ  اب٠٘   ا٪ٌٓذـٌبيي  بٌي ٙلبْ٘ إ اهبـغى بب   إؽافيُبٕ   ،ا٠٘ ًبّ ًقامحبٕ    
ّ ببربا١ٝ ؽًـبٕ   برٌى عِبؼٖ ٙمٚب  ٙب ا٬طـقاذٍ اهبٌلٍ اهبرذـٌيهلي يف ًّ إ

ٌ ًج كم٘ط إط٩ق طربيب   ـ قاذٍ اهبب اهبؾٜ ٙلبْ٘ إذـٌبيي  ٌٓٚـبٕ      ا٬طب
 ُوع .  

 رٕ عوٟ ًيُوع ٗؿّجٕ  بٚـبٙلْ٘ إذـٌيي  ٌٓ بٌيغى ببـبهإ إؽابٌِٚي 
 هببـغيهلي ٙمِٚببًي مّ بفببـاغ ؽًـببٕ بوببؼ إ ابب٠٘ مل ٙـببٚٙلببْ٘ إذـٌببيي  ٌٓٚـببٕ   

 ٌٓٚـٕ . برـف كم٘ط طريب ا٪ا٠٘ إذـٌيي  ٗمل ٙ
ٍْ بٌي يف ًميَ ا٨ًـثيي با توبٚا ا٨هبـغيي بب    ا٪ًـ: ٙؼٗؿ  ٗبـمـٙب ثي

ِٙبوع إذـٌبيي    بِٕٚ ٗببا ًبي  لوع اهبٌظٚه بٌٓٚـٕ ٗبا تٙم٠٘ إذـٌيي  
ٌ هـغوم ؽًٞ ٗاؼ إ ،ٌٓٚـٕ   ٌ لٌا اهببر بأذبؼ   لوع ٙمِٚبيً اهبب ـقامحا اهبب

رلٍ اهومبى  بف٩بؼ ًّ تفـٙغ ؽًـٕ ٙمًِٚي ب ،ًـثيهلٌي بوؼ اٌ٘ؿ اؼؿتٕ عّ إ
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ٚ  ٨ٗ ترب  ؽًـٕ عوٟ كى لوع : اهفـاغ اهٚماهبٌرٌى هؼ٠ ب٨ٗ ٙ ،اروًي 
ٚببٞ فٚببٕ  ابب٠٘ ًببّ   ا٪ٌٓذـٌببيي ٌي ٙلببْ٘ إبهببـغيهٕ ببب تمببؼٙـ إ٨ بإتٚيُببٕ ٗإ 

 .  ا٬طـلٍ اهبرذـٌيهلي يف إ

ٌي ٙـٚمّ بلٌا باهبريًى ًبٌي تمؼَ : ا٘ٝ اهحجٚس ذيي تقاذٍ اهبرٗ
بٌي ٙمب٠٘ عِبؼٖ إذـٌبيي  ٌٓٚـبٕ     ٌٓٚـبٕ ٗبب  بٌي ٙبرـٌى  ٌٓٚـٕ ٗبلوع  اهبٌ

 ٌٓٚٞ ًقامحٕ . عوٟ إذـٌيي  

ٍ لوع ًـ  اؼؿتبٕ يف  اهبٌُٕ ًج تـن   إىلهـفي  هلّ ِٙقغٛ اإل  ا٪ٓب
ذـٌي٨ً إ  ٗٙمًِٚي  ا٪ٍٓظيهفٞ بب يف ً٘اؿػ ًهحّتبحـٜ اٙ -ذـٌي٨ً إ  ٗٙمًِٚي 
ٌ قامحٞ هوؼَ يهبٌٍٔ ٗعؼَ كم٘طٕ بيهبٌب ا٪ًـهقمي١   ،٘جب هلبم٘طٕ  اهبب

ب تمٚٚبؼ  ٗإُبٌي ٙلبمط إط٩ابٕ ذبيي اهـبقاذٍ ٗٙمـِبٛ ػهٚبى إًلبيْ اهحّتب        
 )ًّىفلإُٔ ايي يف اهبٌثيي : ذـٌي٨ً إ  ًِٗٚي ٙم ا٪ٍٓقاذٍ اهبٌط٩إ بحن إ

رؾٗؿ يف جـٙيْ ب٨ٗ ً ،لحؼ( اهبٌفاهٞ اهِحيكٞ عّ تـكم إ إؽااهعٔـّٙ 
 ًليُٕ . ٗاؼ كق  تفٌٚى اهقٚيْ ذ٘ي إثقي  إ ،ب كربًٗٙي اهحّت

  ثٍ ُقرأ  :  .  ا٪ذليَ تقاذٌٍيَ ك٩ًِي يف  : ًـجري  بٓؾا ت
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 تشامحنيالـنتعادل 
 

  إااسٌٓىاهاااٌاعانىْ ًااّ إٚااا  إاٌااىي  ٌٓٚااٞ   ىْ اهاااملٌ ا تػااى٠ٗاش
هاااعاَ ّ  تعااٚٵ -  إااسٌٓىسٵ اٮإاٌااىي   بااامٗهاا٘  -مطظ ًااط   اٗمل ٙاا ؾااط ّى

بى ٨بس ًاّ   ،تطكٌٔى ًعّى   ٗغقىطٌٔى اج٘ظ  ٙ ه٘ض٘ح إُ ٨ ،ٚري بٌِٚٔى ااداه
 .ًاثىهٕ ٗصطف اهقسضٝ      إسٌٓىاخاٚىض 

ٌ تفىق اهعقا١٩ ٗاهفقٔاى١   ؾا٧ٍُٗٔ    ٚري ً٘ضع  اادٗكأْ ٓصا اه  ٙٞ ٘ه٘اهاا
 .ٗاهؿط ٚٞ ٗتصطفىتٍٔ اهقىُُ٘ٚٞ 

 . َ ؾط ٛ ؟ ٚري  قوٛ  اادٗٓى ٓصا اه 
 باسا١ ٨بس ًّ ًعطفٞ اهفطق بٌِٚٔى : ٗ  اٮ

كاى ٗاإاس   :ِٚاٚر  ٚري اهعقواٛ بوا٘خ خباىبر ؾاط ٚر تعٚ    اااد ًّ اه طازاهاٌ
ًاثىي بٌِٚٔى   ًطإوٞ اٮ لوفاهاٌري اادفٚ ، ا٬خطًاثىي ًٌِٔى ًؿطٗط برتن  

 ِااس  صااٚىُٕ  لوفاهااا٨ٌٗظًاإ بواا٘خ  قااىبر  وااٟ  ،لٍ اهعقااى عبعٚااّى بااامٗ
 ًاثىهلٌى ًعّى . تطكٕ ٮبىبر ٗاهاد

 ٚري اهؿاااط ٛ بوااا٘خ خباااىح ؾاااط ٛ ٗاإاااس ًاعوااا  ااااادًاااّ اه طازاهااااٌٗ
٨ٗظًإ   ،ؿطٗطر اهاٌبىبر اهادٚريّٙى بس٨ّ  ّ تادبأإس اهفعور ٙلْ٘ خبىبّى 
ٌ ًاثاىي   ِس تطكإ    لوفاهاٌبو٘خ  قىح ٗاإس  وٟ  ٌ ر اهاامل  ، اعانراهاا

بىبر اهااادهٚاإ ًااّ ٕ  اٌا٘ ٵاهاااهؿااط ٛ  اهااادبىحفىُاإ  قااىح  وااٟ  صااٚىْ  
 ط بٌِٚٔى . ٚٵٌاداها

ض بواات تعااصٵ بعااس ًااى  ش ٚري  قوااٛ  عًااّى،اااادْ ٙقااىي : اهلّ  ٙاااٌٗ ِس٢ااص 
ٌ بر  اهاجٌع ٌ ر اهاامل ًاثاىي هطفاع كاى ٗاإاس ًٌِٔاى        ًقاىَ اٮ  اعانراهاا
ٗعاس بوات  اسَ     -تٚاىْ ًاعوقإ   : اهقسضٝ  وٟ  ًاثىهٕ ٗ  ا٬خط اهاملًٍ٘ض٘ع 
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ًلاىْ  ٗبوات  اسَ     ،ًا٘فطٝ   إسٌٓىزاًت اهقسضٝ  وٟ  ى ًعّى ًى ٘اظ تطكٌٔ
اهرت ااٚ  ًااّ زْٗ  وااا إااسٌٓى بعِٚاإ هفااطي تػااىٌٗٙٔى ٩ًكااّى ٗٙق بأ اهاااملٍ
ًلااّ ضفااع اهاااعاإٍ باار     ٜ -ب ًااّ  ااىُور ًلااىْ اهرتتٵااٗبواات   ،ًااط   
زهٚى كى ٗاإس ًّ   ط٩قباقٚٚس : ب   زهٚؤٌى  طا١  ٌوٚٞ اهرتتٵر بإاهاملٌ

ُقااص ٓااصا اهػطٙاا  بعصااٚىُٕ : )   ٗ ا٬خااطباارتن  اعانراهاااٌر اهاااملٌهٚوااٛ ز
فٚلْ٘ كى إلٍ ًٌِٔى بىباّى   ص٘ضٝ  ،٧ًّ(اهاٌشان  ىشُقاها٧ًٌّ  ْ تطكت  

ٌ ٚري اااد ِٙاج إلٍ اهعقى اهعٌوٛ عبعٚاّى : ب  ِس٢ص ٷٗ ، ا٬خطتطن  بار   لوفاهاا
 هاٌىسضن اهاٌ (عقى اهعٌوٛاه)فىْ  ،  اعانراهاٌر اهاملًٌاعوقٛ اهفعور : 

إىطااإ ٚري بعااس  ااااداهاااٌسضن عبعٚااّى هو ٨ ِٙوػااٛ  ٌواإ ٓاا٘   ِٙوػااٛ فعواإ ًٗااى 
 .ٞ اقسًاهاٌص٘صٚىخ ىهادب

ٌ    ٌاَ٘ اهالاىهٚف    اهعقوٛ آخٷ اهاملٍٗٓصا   اعانٞ ًاّ زْٗ فاطق   اهاا
اهالوااٚفر ؿطٗطر بىهقااسضٝ اهؿااط ٚٞ ٗباار  اهاااٌ اعانراهاااٌباار اهالوااٚفر  

 ؿطٗطر بىهقسضٝ اهعقوٚٞ . اهاٌر اهاٌاعان

)عااسٖ( تفصاا٩ّٚ باار ُاا٘ ٛ اهالوااٚفر      (1)اهِااى٢ٚي ق اهاٌااام  خاااىضٗعااس 
ٚري بااار اهااا٘ا ور  ااااادبىه اهاااامىكٍْ ضتطاااٟ  ٗ  عاااطٵإٚاااا   اعانراهااااٌ
ٚري اادٗضفض ُظريٖ   اه ،ؿطٗطر بىهقسضٝ اهعقوٚٞ ٓ٘ اهعقى اهاٌ اعانراهاٌ

ٍ ؿطٗطر بىهقسضٝ اهؿط ٚٞ ٗظ ٍ كاْ٘  اهاٌ اعانراهاٌبر اه٘ا ور   اهاامىك
 ٗتقطٙب ٗ ٔٞ ُظطٖ ٗاضمّى : قسؽ . اهآٌ٘ اهؿىضع 

اعانىْ ًؿااطٗطر بىهقااسضٝ اهعقوٚااٞ ٗكىُااى    اهاااٌكااىْ اه٘ا وااىْ   ااشاُاإ  
ٌ ري تاد - ا٬خط وٟ   إسٌٓىض مىْ    ًاػىٗٙر ٨  ،بٌِٚٔاى  قا٩ّ    لوفاهاا
ؿطٗطر اهاااٌر اهاااملٌى خبااىبٛ صااٗ اإ ًعقاا٘ي هػااق٘ط    ُاإ ٨بومااىأ  

                                                           

 .  46 - 42:  2( ضا ع ا ٘ز اهاقطٙطاخ : ج1)
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ْ غااق٘طٌٔى ًعااّى  ِااس تعانٌٔااى  وااٟ  فااإ ،بىهقااسضٝ اهعقوٚااٞ بعااس تعانٌٔااى  
لٍ باام  -ّ فٚاعاٚٵ  ،  إاسٌٓى عسضتإ  واٟ   فطي ًط غري ًعق٘ي هٓ٘   لوفاهاٌ

 كااى ٗاإااس ًٌِٔااى   طاا٩قغااق٘ط  باااٌعِٟط٩عٌٔااى خىصااٞ غااق٘ط   -اهعقااى 
ًاثىي كى ٗاإس بإ لوفاهاٌاػىي ْ اؾإٚا   ا٬خطعاإٍ ىهاٌإىي ا٨ؾاػىي ب

خباىح كاى    سفٚاقٚٵا  ،غري ًقسٗض  وٕٚ بىهِػوٞ هٕ  ا٬خطجعى اهالوٚف أًٌِى ٙ
 تٚىُااإ خىض اااّى ٗ اااسَ   ا٬خاااطًاثاااىي اه٘ا اااب ٗاإاااس ًاااّ اهااا٘ا ور بعاااسَ  

ٌ ط ٚٵتااد ىُور ٗٙوعَ هاجب ًّ اٗبِم٘ اهرتتٵ ًاثاىي  بٌِٚٔاى   ًطإواٞ اٮ   لوفاهاا
 ّى .لٍ اهعقى عبعبام عًّى ٗ

قااسضٝ اهؿااط ٚٞ ٗكىُااى اعانىْ ًؿااطٗطر بىهاهاااٌكااىْ اه٘ا وااىْ  ااشهلااّ 
ٚري بٌِٚٔاى ؾاط ّٚى   اااد كاىْ اه  -إاٌاى٨ّ  ٗها٘    -  إاسٌٓى ًاػىٗٙر ٨  ٌٓٚاٞ    

 .ٙلؿف  ِٕ اهعقى عبعّٚى 

ب بااار اهااا٘ا ور ٗهعاااى شهااام هوِى٢ااإ )عاااسٖ(  واااٟ  اااسَ  طٙاااىْ اهرتتٵااا 
ط ٚٞ اه٘ا ااسّٙ إااىي اهقااسضٝ  وٌٚٔااى ؿطٗطر بىهقااسضٝ اهؿاااهاااٌ اعانراهاااٌ
   إاااااسٌٓىفاااااطي اهااااااعاإٍ بٌِٚٔاااااى كاااااىْ    اىشهاااااعاًٚر : فااااا ا٩ٌكر  هااااا
 اجىبٕ ٙا هعاًٛ ٗعت اهقسضٝ  وٕٚ ٨ٗبس هوٌا٘  اهؿاط ٛ ًاّ    بعِٕٚ شا ٩ًن   ٨
ٌ ً٘ اب هطفاع    ُإ ٨ ٘ضا٘ح   ه ،وبفّى ت  ؿطع ٙاس اهاؿاطٙع  اّ  عوأٌى ًعاّى      اهاا

باى هااٌى تا٘فطخ عسضتإ  واٟ       ،ًاثىهلٌاى   بار   اهاجٌع ّ  لوفاهاٌ ِس  جع 
ٌ جىح اهؿىضع اٙ ف٩بس ًّ  بعِٕٚ  ٨  إسٌٓى ًاثىي    ش ،ًٌِٔاى   قسٗض  وٚإ  اهاا

 ، إاسٌٓى تقاطاٛ  كثاط ًاّ ضفاع اهٚاس  اّ        ض بقاسضٓى ٗٓاٛ ٨  اهططٗضاخ تقسٵ
٨ ٗ  ،بعِٚإ   ٨ ّ ااهفعوٚا   إاس وبفّى : تعسؽ اجىح اهؿىضع ا٪ًِٕٙ  فٚػالؿف 
ٚري ؾط ّٚى اادُٗاٚجإ كْ٘ اه ، ٚاٍلاهامٙصسض  ّ  ػطضٕ ٗٓصا ٨هعَ تف٘ٙإ ه

 .  . ٓصا كؿفٕ هِى اهعقى 



 

 (201. ).....بام٘ث تعىزي اهاٌاعانر  ..................................

ٚري  قواااٛ  واااٟ كاااى إاااىي  ِاااس تاااعاإٍ اهااا٘ا ور ااااادْ اهٗاهصااامٚ   
 ق تامُٕ عس ٪ ،ؿطٗطر بىهقسضٝ اهؿط ٚٞ اهاٌإاٟ  لوفاهاٌاػىٗٙر  ِس اهاٌ

إااااٟ بااار اهااا٘ا ور  ب  اااطا١ اهرتتٵااا ب :  ًلاااىْ   ِاااسُى   ًوىإاااا اهرتتٵااا 
هعاًٛ إىي اهقسضٝ ا٩ٌكٕ اٮؿطٗطر بىهقسضٝ اهؿط ٚٞ اه٘ا س كى ًٌِٔى هاهاٌ

ٌ  بىهطاسٵ  اهاادبىح ْ كاىْ  إٚا  ُٕ ٗ  ، وٕٚ خىصٞ  بىضتفاىع  عاإٍ ًطتفعاّى  اهاا
 ، ا٬خطؾاػىي بطسٖ اه٘ا ب ً٘ض٘ ٕ : اهقسضٝ  وٕٚ إىي اٮ

 

ٓا٘   - اعانراهاٌر املٌاهزهٚى كى ٗاإس ًّ  - اهادبىحْ أىٓط    ٨     
 اهقاااسضٝ   خاااصس بىهقاااسضٝ  وٚااإ ؾاااط ّى هفاااطي   ٗٙاقٚٵااا ،اه٘ ااا٘ح اهاعٚاااٚي  
   زهٚؤٌى ؾط ّى .

 صاااى زهٚواااٛ ٙقاطاااٛ ضفاااع اهٚاااس  اااّ    ىْ فىُااإ ٨اهااااملٌتاااعاإٍ  ااشٗ
   طاا٩قتقٚٚااس  -ًلااىْ اهرتتااب ًااّ  ااىُور  بربكااٞ   -بااى ٙقاطااٛ  ر اهاااملٌ

اهططٗضاخ   ش، ا٬خطًاثىي بعسَ   اعانراهاٌر اهاملٌزهٚى كى ٗاإس ًّ 
صاى زهٚواٛ   ً٘ ب هطفع اهٚس  ّ   فوصا ٨ ،ٓى تعٙس  ّ إسٵ ض بقسضٓى ٨ٗتقسٵ

   طااا٩قْ اهطاااطٗضٝ تِاااسفع بطفاااع اهٚاااس  اااّ    ٪ ، اعانراهااااٌر اهااااملٌ
  صاا٘ضٝ  ااسَ  -كااى ٗاإااس ًٌِٔااى  فٚلااْ٘ ، اعانراهاااٌر اهاااملٌزهٚوااٛ 

ٌ طا٩ق زهٚوإ   ًقسٗضّا  وٚإ ًؿا٨ٌّ٘ ٮ   - ا٬خطعاإٍ ىهاٌؾاػىي باٮ ٘ ب اهاا
 لًّ٘ى بىه٘ ٘ح اهاعٚٚي ٩ًكّى ٗخبىبّى . ًامهلُٕ٘ 

 ًااّ   ااطا١  ٌوٚااٞ    اهااامىصىفىز اهااا٨ٌٗ ً٘ ااب هطفااع اهٚااس  ااّ ٓااصا    
ىًع بار  هااج ٚريٜ ؾاط ٛ ًاعوا  بى  تادفرتاي ٗ ٘ح ٨ٗ ً٘ ب ٮ ،ب اهرتتٵ

ي اه٘ ٘ح اهاعٚاٚي هلاى ًٌِٔاى    وسٵ٨ٗ ًصم  ها ،بعِٕٚ  ٨  إسٌٓىاهفعور : 
ٍ ٙسضكإ اهعقاى اهفباطٜ اهػو   ٚري  قواٛ  اااد بى اه ،ٚريٜ تادب٘ ٘ح ؾط ٛ   ٚاا

 .  اهادبىحشان   ٗ اهادبىحًاثىي ٓصا بر   لوفاهاٌدٚىض اب ٙاملٍٗ
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ٌ ُٕ ها٘ تاطن   ٨ٗظَ شهم   ٘ٵ بىبر داهاا ًاثاىي    لوفاهاا ٩كر اٌتاّى ها  كاىْ ًف
 ااطا١ ادبىبر فعوااٚر   إقاإ بعااس  هفاىْ هااىًااادق  ًِاإ اااامٗت ،بااىبار  وٚاإ 

 ،ا٬خاااطًاثاااىي ُور ٗتقٚٚاااس كاااى خباااىح ًٌِٔاااى بااارتن    ىهااااجب ًاااّ ااهرتتٵااا
ق  ؾطط كى خبىح ٗصاىض فعوٚاّى     اامُٕ تطن ٓصا ٗتطن شان ففطٗي  اهاٌٗ

ىهفار ٌٗٓاى  قاىح  واٟ    ًاد   ٪ ؤٌى  ق٘باىْ ًرتتواىْ  وٟاامفٚػ ،إقٕ 
 ا اهرتتب . بام    ٗضمِىٖكٌى  ت اٮخاٚىضتامٓ٘ زاخى  ًى

ٞ اهاااٌاػىٗٙر اهااآٌااصا   تااعاإٍ اهاا٘ا ور     ،ؿطٗطر بىهقااسضٝ اهؿااط ٚ
ؿطٗطر بىهقااسضٝ اهعقوٚااٞ فىُاإ  اهاااٌ اعانراهاااٌٗٓلااصا ُقاا٘ي   اهالوااٚفر  

ٌ ٚري بر ااداهعقى فٌٚٔى بىه ٙاملٍ ٌ ر اهاامل    اػىٗٙر ٩ًكاّى ًاّ زْٗ فاطق   اهاا
 :بر  -ٚري اادبىه اهامىكٍ  ُظط اهعقى  -

ك٩ٌٓاى   -اػىٗٙىْ ٩ًكاّى  طضاٚر   اهاٌاعانىْ اهاٌىْ اهاملٌكىْ  ااشًى 
ْ     ااطي ٗاإااسٷ كااىْ غطٙقااىْ  ااشًٗثىهاإ ًااى  ،  - ًااّ إٚااا  ٌاا٘ز اهعًااى

 .ٌٓى ًعّى ىشُقٚٞ ٗعس عصطخ عسضتٕ  ّ  ا٪ًٌٓاعىصطاْ ًاػىٗٙىْ ًّ إٚا 

 ،طاا٘هٚر    ٌاا٘ز اهعًااىْ اهاااٌاػىٗٙىْ  هاااٌاعانىْا كااىْ ااشٗباار ًااى  
 ٚاٞ هلاّ بار غاطق ٓاصا      ا٪ٌٓكىْ غطٙقاىْ ًاػاىٗٙىْ ًاّ إٚاا      ااشًٗثىهٕ ًى 

 ،وّى ٌٓى ًعّى ًرتتٵىشُقٙاٌلّ اهقىزض اهقٜ٘ ًّ   ٚابامزعى٢   -ٗبر غطق شان 
ٌ لّ هقص٘ض عاسضٝ ٓاصا   ه  -ٗها٘   ظًىٌُٚٔاى    -ٌٓاى  ىشُق اّ ًوىؾاطٝ     لوفاهاا

  ىشُقااااٚاااإ إفاااا  اهقااااسضٝ ٗصااااطفٔى    ٗٗ ااااب  وٗعااااع اهاااااعاإٍ بٌِٚٔااااى 
 ريّا بٌِٚٔى . ًاد  إسٌٓى

ٌ لّ اه٘اعاع   اهؿاطٙعٞ   ٌاٌاها -ب ٚري ٙعاٌس ًوِٟ اهرتتٵتادٗٓصا  قسغٞ اهاا
ٞ باار اهالوااٚفر اهااامىصوعانٞ اهاااٌْ إٚااا   -وٕ ًااام ِااسُى    ق تااامكٌااى 
هعاسَ   اعانراهاٌر اهاملٌصى زهٚوٛ تقاطٛ ضفع اهٚس  ّ   اػىٗٙر ٨اهاٌ
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زهٚواٛ    طا٩ق عانٞ بطفاع اهٚاس  اّ    اهاًٌلىْ ضفع اهططٗضٝ اهسا ٚٞ  هٕٚ ًع  
ٍ ًاثاىي  ر بعاسَ   اهاملًٌّ زهٚوٛ ٗاإس ر باقٚٚس كى اهاملٌ  ،ا٬خاط  اهاامل

عانٞ اهاااٌضتفعاات   اىشفاا ،ٓى تعٙااس  ااّ إااسٵ ض بقااسضٓى ٨ٗٗاهطااطٗضاخ تقااسٵ
ٓصا اهاقٚٚاس ضاطٗضٝ   ٗ ، هٚوٛ اهاملٌراهسهٚور كفٟ تصطفّى   ز  ط٩قباقٚٚس 

 ؾرتاط  ٌَ٘ اهالىهٚف بىهقسضٝ .ٙقاطٚٔى  

ٌ ب   هااعاَ بىهرتتٵا  ٗاهامىصى صمٞ اٮ اعانر اهبا٘هٚر ٗاهعطضاٚر   اهاا
 -اعانر اهاااٌاهاااملٌر   إااسًااّ زْٗ  ٌٓٚااٞ   -كىُااى ًاػااىٗٙر ٩ًكااّى   ااش

 طّا بٌِٚٔى . ٓصا ٓ٘ اه٘اض  هِى . ٚٵًادلوف اهاٌفٚلْ٘ 

ٚري   اهااا٘ا ور ااااادُلاااط اهق  اهِاااى٢ٚي )عاااسٖ( ٗ  اهاٌاااامهلاااّ خاااىهف  
 هاااعَ باقااسَ اه٘ا ااب اهػااىب   ٗ  ،اػىٗٙر ٩ًكااّى اهاااٌاعانر اهباا٘هٚر اهاااٌ

ٌ فعوٚٞ ٗ ٌ اقسَ ظًىُاّى  واٟ اه٘ا اب    اهاا اهػطٙا   إُقاىش  ك: اأخط ظًاىْ فعوٚاإ   اهاا
ٗ  ٪ٗكىهقٚااىَ   اهطكعااٞ ا ،ػىٜٗ هاإ اهاااٌغااو  ظًىُااّى ًااّ اهػطٙاا  ا٬خااط  ا٪

فالااْ٘  ،زاض ا٪ًااط بِٚاإ ٗباار اهقٚااىَ   اهطكعااٞ اهثىُٚااٞ هصاا٩تٕ      ااشهصاا٩تٕ 
 مٞ  ِسٖ . غوقٚٞ اهعًىُٚٞ ًط ٵا٪

 ٗ اا٘ح فعوااٛ ٓاا٘ اقسَ اهاااٌْ اهالوٚااف اه٘ا ااب ٔاإ )عااسٖ( بااأ ٗعااس ٗ ٵ
ٌ ًااّ اهالوااٚفر  ٗاإااس ْ غااق٘ط كااى  ٪ ،ً٘ ااب هػااق٘طٕ   ٨  اعانر اهااا
ط ًاااأخط اهفعوٚااٞ  ٗاهالوٚااف بىه٘ا ااب ا٬خاا   ،ًاثااىي ا٬خااط  بإ  ٨ق  اااامٙ ٨

ٌ ط ًاعوقإ ًٗ٘ضا٘ ٕ  اّ ًاعوا  اه٘ا اب      خٵخىض ّى هفطي تاأ  فا٩   ،اقسَ اهاا
ًاثاىي اهالوٚاف   فٚااعر    ،اقسَ ًػقط    طضٕ ٗ  أطفٕ اهاٌٙلْ٘ هوالوٚف 

 .. ٓصا  (1)ٚري بٌِٚٔىااداه   اهِ٘بٞ  لٍ اهعقى ٨ٗ تصىٵباماقسَ اهاٌ
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 : ا واام ب   ًفطٗي اهًاِىع اهرتتٵ  اقس   ى٢ٚي )عسٖ(ق  اهِاهاٌامٗهعى 
هاعَ فإ -اػىٗٙر ٩ًكّى اهاٌؿطٗطر بىهقسضٝ اهعقوٚٞ اهاٌاعانر اهاٌاه٘ا ور 

ٌ تط ٚ  اهالوٚف اهػىب  ظًىْ فعوٚإ  ِس تعانٕ ًع اهالوٚف  اأخط ظًاىْ  اهاا
اهالواااٚفر  ٚري بااارااااادّ اهاب ِٓاااى ٙاعٚاااهااااعَ اهرتتٵاااٗ ٨ فىُااإ ًاااع   ،فعوٚاااإ 

 اػىٗٙر . اهاٌاعانر اهاٌ

ٌ هوق٘ي باقسَ اه٘ا اب اهػاىب   واٟ     ٳ جس ًِؿأاُ آخط : ٨ ٗباعورٕي اأخط اهاا
ٌ إىهااااإ  ِاااس تاااسافع اهاااااملٌر   ب ٗ ًِاااع اهرتتٵااا    ٨  ؿطٗطر بىهقااااسضٝ اهاااا

ب  ًاِااع ىي اهرتتٵاااااام غ ااشٗ ،كىُااى ًاػااىٗٙر ٩ًكااّى  ااشاهعقوٚااٞ ٗتعانٌٔااى 
 ب ٗتقٚٚاااس  طااا٩ق زهٚواااٛ اااطا١ اهرتتٵاااى ٪ُااإ ً٘عااا٘ف  واااٟ  ٚري بٌِٚٔااااااااداه
 فٚواااعَ عٔاااطّا :  ،برتكااإ   ٗاعانر بعصاااٚىْ ًاعوااا  ا٬خاااط اهااااٌاهااااملٌر  

ٙصاري فعوٚاّى   اهعًاىْ اهػاىب   واٟ ظًاىْ        اهصٜاقسَ اهاٌ فاٚاواالاض مىْ اه
 فعوٚٞ ًعانٕ . 

 ْ )غااق٘ط   ٗٓاا٘ ،ب  ااطا١ اهرتتٵااٚري ٗ اااادٍ شكااط )عااسٖ( ًىُعااّى  ااّ اه ُعاا
  ،ًاثاااىي اهالوٚاااف ا٬خاااط بإ  ٨ٙلاااْ٘  اعانر ٨اهااااٌكاااى ًاااّ اهالواااٚفر  

 ط ق    اهااادىضج   ظًاااىْ ًااااأخٵ ااااامط ٙأخٵاىهااااًٌاثاااىي اهالوٚااف ب ٗباااٌى  ْ   
 ٗٓااصا ٙواااي  وااٟ   اقسَ(ىهاااٌفاا٩ ٙلااْ٘ ًػااقبّى هوالوٚااف ب   ،ط ًاعوقاإ خٵهاااأ
:  ًلىُاإ ٗٗع٘ اإ    زهااٞ قِااى فٚاااٌى ًطااٟ إٓقٗعااس  (اأخطاهاااٌاهؿااطط )ًاِااىع  

 بوىتٛ  وٟ ٗع٘ ٕ فٚٔى .اهؿطٙعٞ   ً٘اضز عىَ اهسهٚى اٮ

اأخط ًػقبّى اهاٌاأخط   ظًىُٕ ىهاًٌاثىي اهالوٚف بًىُع ًّ كْ٘   ٗ وٕٚ ٨
 اقسَ . ىهاٌخطّا هػق٘ط اهالوٚف باقسَ باٌعِٟ كُٕ٘ ؾططّى ًاأىهاٌهوالوٚف ب

ٍ ًٗع اهاِاعي ٗفاطي اهاػو   ٌ اهؿاطط  ٞ ىهٚٵٌاام اب ٚاا ٌ اأخط اهاا لّ ا٨هااعاَ  ٙاا
فىُإ بعاس    -ٗٓاصا ؾاطط ًقاىضْ ًعقا٘ي     -بىهرتن   ٗب بىهعصٚىْ بؿططٚٞ اهاعٓق



 

 (205. ).....بام٘ث تعىزي اهاٌاعانر  ..................................

صٗض اهاٌامضتفىع  صوٕ ٗبعس   بقى١ق٘ط  ط٩ق زهٚى اهالوٚف ًع اهوِى١  وٟ غ
بعااعَ   ٗ ِااس تقٚٚااس  طاا٩ق زهٚااى اهاااملٌر باعقواإ بعصااٚىْ اهاااملٍ ا٬خااط    

 هاعاَ بٕ . ّ اٮٙاعٚٵ -ًاٌاِعًقىضْ غري  ٗٓ٘ ؾطط - صٚىُٕ ًػاٌطّا 
ٌ ٚري بار  اااد ق  اهِاى٢ٚي )عاسٖ( هو  اهاٌاام ُلاىض  ٗاهامىصى اْ   نر اعااهاا

  ، غااوقٚٞ اهعًىُٚااٞ اهرت ااٚ  بى٪   تٕ ضٗصااريٗ ،اػىٗٙر ٩ًكااّى اهاااٌاهباا٘هٚر 
ًاِىع اهؿاطط  ب ِٓى ٗ اٌِع اهرتتٵهاعاَ باٮ  ٨ ٗعو٘هٕ ٨ ُعطف ٗ ّٔى هاصمٚمٕ

 ًلىٌُٔى .   : ؤٌىًام    ٗضمِىوِٚر عس اهاٌٗك٩  ،اأخط اهاٌ

عاإٍ اٞ  ِااس تاا  ا٩باااطق باباا اب بػااري ًااىُع ب تاا  ااطا١ اهرتٙاااٌلِِى   ٗ وٚاإ 
 ّ ٩ًكاّى ٗكٌُ٘ٔاى طا٘هٚر    ااػىٗٙٚا اهاٌؿطٗطر بىهقاسضٝ اهعقوٚاٞ   اهاٌ ّاوٚااه٘ا 
 ٗٓٛ :  ، ٌ٘ز اهعًىْ    

ٌ اقسَ بعصاٚىْ اه٘ا اب   اهاٌ ًلىْ تقٚٚس ا٪ًط بىه٘ا با٪ٗي :   اأخط اهاا
  . ًط ًعق٘ي كٌى إققِىٖٗٓ٘   ،اأخط اهاٌتٚىُٕ   أطفٕ بِم٘ اهؿطط بعسَ    ٗ

ٙاٌلّ صى اهالوٚف ًى زاَ ِع ًّ ضفع اهٚس  ّ  اهاٌٗزهٚوٕ ً٘ ٘ز ٗٓ٘  
 ب ٙطتفااع اهاااعاإٍ   طا١  ٌوٚااٞ اهرتتٵاا بااٍ بااإ  ،ط٩عاإ    وٚاإ باقٚٚااس   ٓفااااماه

 .  لوٚفر ٗاهاِى  بر اها

ٌ ًلاااىْ تقٚٚاااس ا٪ًاااط بىه٘ا اااب    ٗاهثاااىُٛ :    وااإ بعصاااٚىْ  اقسَ باعٓقاهاااا
 . قىضْ اهاٌتٚىُٕ   أطفٕ بِم٘ اهؿطط باعقوٕ بعسَ    ٗاأخط اهاٌاه٘ا ب 

  ،اقسَاهاااٌٗاهااسهٚى  وااٟ صاامإ ً٘ اا٘ز ٗٓاا٘  طاا٩ق ا٪ًااط بىه٘ا ااب    
 ،بَ اهاعٓقا باىهرتن ٗإىهاٞ  اس     ٗب بىهعصاٚىْ  مىهٞ اهاعٓقا اٗٓ٘  ط٩ق ؾىًى ه

  سإضاٌقط٩عاإ باا س  بااى ٙقٚٵاا  ،ا ااٛ هطفااع اهٚااس  ااّ  صااى ٓااصا اهااسهٚى      ٨ٗ ز
يب فٚثوت ا٪ًط اهرتتٵ ،ظٙس ًّ شان اهاقٚٚس تقاطٛ   ٗٓٛ ٨ ،تقاطٕٚ اهططٗضٝ 

 تطكٕ .  ٗاأخط اهاٌب  صٚىْ اه٘ا ب س باعٓققٚٵاهاٌ
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بطٙ    ا٨غافىزٝ ًّ ٓصا اه -ق  اهِى٢ٚياهاٌامًٍِٔ  -ٗعس إىٗي مجع  
 خط . ٕ  ُىطإ بؿطط ًاأتصمٚ  ًى بوت   اهفق

اقسَ بااىهععَ ٗاهوِااى١  وااٟ  اهاااًٌلااىْ تقٚٚااس ا٪ًااط بىه٘ا ااب   ٗاهثىهااا :  
  :صٗض فٕٚ ًامٗٓ٘ ؾطط ًقىضْ ٨ٗ  ،اأخط   أطفٕ اهاٌ صٚىْ اه٘ا ب 

ٌ ًلاىْ تقٚٚاس ا٪ًاط بىه٘ا اب     ًاّ اه٘اضا       ش   ٕ وا اقسَ ًٗعق٘هٚاٞ تطتٵ اهاا
ٗٓ٘  اعَ بىبات   ٗعات ًقاىضْ هو٘ا اب       ،اهوِى١  وٟ اهعصٚىْ  وٟ اهععَ ٗ

باإ اإاٌااىي اهوااسا١  ٨ٗ ٙطااطٵ ،اأخط اهاااٌأااطف اه٘ا ااب    اهػااىب  ًٗػاااٌط 
 لوف فىُٕ غري ًوم٘أ  ق٢٩ّٚى . اهاٌ ًلىُٕ   إ ٵٗ 

 ٘بٛا٘ اط اهاٚس ا٪ًاٚاقاب ٗتاطتٵاااطٙىْ اهاٛ  اصٗض فاًامٕ ٨ اٗاهامىصى اُ
ٌ اقسَ ًٌِٔى بارتن  هاٌىاعو  باهاٌ    ٗوإ بارتن    واٟ تعقٓ  واىّ ٙلاْ٘ ًرتتٵ   ٗاأخط اهاا
ف   واٟ اهقاسضٝ  واٟ    اام وٟ  عَ تطن اه  ٗاأخط اهاٌعصٚىْ ا٪ًط اه٘ا ب ب

 اأخط . اهاٌاه٘ا ب 

 ٛاط فااأخاهاٌاقسَ برتن اه٘ا ب اهاٌس اه٘ا ب ٚٵاقاااب ٙٗ ِس  طٙىْ اهرتتٵ
ٌ ب س اه٘ا ٚٵًطٖ كٌى ٙاق صٚىْ    ٗأطفٕ  عصاٚىْ اه٘ا اب   ب  ٗاأخط بارتن  اهاا
ٗشهاام  ، وٚاإ   إااسٌٓىلوف بٌِٚٔااى ًااّ زْٗ تعااٚٵّ  اهاااٌري اااادفٚ ،اقسَ اهاااٌ

 ًط مٚإ .   ٗ  إسٌٓىٌٓٚٞ اعانر ٗ سَ  اهاٌهفطي تػىٜٗ 

 .ط مىتٕ ضزُى بٚىُٕ ًّ ًوىإا اهاعاإٍ ًٗٗبٔصا ُادااٍ ًى  
 ،لٍاهاٌااام (قطػااهاااٌاهاعااىضي )إلااىَ بااٍ ٙقااع اهلاا٩َ ًفصاا٩ّ        

قِى ااٌىَ ًوىإاا اهااعاإٍ ٗٓفا   تا ُعٌٕ ٗآ٢٨ٕ اهيت ًِٔاى    ٚاٍٗاهامٌس هلل  وٟ  ظ
ٌ خ٩ص اهاجٔس ٗتِعٕٙ اهقوب  ّ اهؿ٘ا٢ب اهلل ٮ وبٞ اهاٌاام فػسٝ هوعٌاى  اهاا
 :   ا وامِف  .  اهبىٓطٌّٙس ٗاهٕ ًامٗصوٟ اهلل  وٟ  ، ط ه٫
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 بااار ا٪زهاااٞ اهؿاااط ٚٞ ٓااا٘ اهاِاااى    (ػاقطاهااااٌاهاعاااىضي )طاز ًاااّ اهااااٌ
ٗٓاا٘ اهاااسافع باار  ،٧ز٠ اهاااٌلٍ باار زهٚوااٛ إلٌاار ًاػااىٙطّٙ    اااامػاهاٌ

٘ض٘ع اهااااٌجع٘ي اهؿاااط ٛ   اهااااٌىهفار   كؿاااف ااااادإجااايت إلٌااار ً
 عِٚٞ . اهاٌاهادىص ٗاه٘اععٞ 

زهاٞ اهؿاط ٚٞ ٨ ٙلاْ٘    ى غو   ْ اهاِى  ٗاهاعىضي بر ا٪ٚاٌتط  ف ٗعس 
ضز اهايت ٨ ِٙبوا   وٚٔاى ٗاإاس ًاّ  ُا٘اع       ٘ااهاٌ    ٨لٌّى اامًػاقطّا ٨ٗ ًػ

كىْ اهاعىضي ظا٩ّ٢  إسٓى   ً٘ضزٷُبو   ه٘    ش ،اقسًٞ هاٌا (اهاجٌع اهعط )
ػاقط اهاااٌ اهاعااىضي ثِى ِٓااى  بااامٗ ،بربكااٞ اهاااجٌع اهعااط  باار اهااسهٚور     

ٗٙقاع اهلا٩َ      ،اهعا٩ج     اى ّى ًاملْ٘ ٙلٍ غري اهعا٢ى ٗاهصٜ اامػاهاٌ
 ا : وامٗي بقىَ ا٪اهاٌُوس     ،إلىًٕ   ًطاإى ًٗقىًىخ  

 

 ضتكز :  الـنقضنٕ التعارض 

إلاااىَ اهؿاااط ٚٞ  ٩إ  ٪زهاااٞ ا٪اهااااٌااوع اهااااٌضٙاااب  ِاااس اهاااادوري   ٨
 عػٌر :    ًِقػٍ ْ تعىضضٔى اعىضضٞ    اهاٌ

ػاقط باار اهااسهٚور اهؿااط ٚر ًػااا٘ وّى  اهاااٌْ ٙلااْ٘ اهاعااىضي ا٪ٗي :  
جىي اًاا - ٗتط ٚماإ  إاسٌٓى  ٙاااٍبعاس تقس  -ٙوقااٟ  ٚا ٨باام هاٌاىَ ًااسه٘هلٌى  
خاا٩ف  ِما٘ اهاواىّٙ ٗاٮ  ٗٓصا إىصى   ًا٘اضز اهاعاىضي ب   ،هوسهٚى ا٬خط 

 سه٘هر . اهاٌاهاىَ بر 
  ٗٙاااأتٛ : ًاااى -اعىضضر بِمااا٘ اهاواااىّٙ اهااااىَ اهااااٌجطٜ   اهاااسهٚور اٗٙااا

  ٗ ، اهثىُ٘ٙااٞ اهااادىصٞ ًااّ  اا٩ج ٗإااىٵ    ٗٗهٚااٞ اهعىًااٞ تقاطاإٚ اهقى ااسٝ ا٪
 تٛ ًفص٩ّ . تػىعط  وٟ ًى ٙأ  ٗٚري تاد 



 

 8ؿط٠ ا٪ص٘ي / جب  ..................................................... ( 208)
 

ٌ ْ ٙلْ٘ اهاعىضي اهثىُٛ :   ػاقط بار اهاسهٚور غاري ًػاا٘ ب هاٌاىَ      اهاا
بِما٘ اهعٌاَ٘ ًاّ      زهاٚور ٗٓصا إىصى   ًا٘اضز اهاعاىضي بار    ،ًسه٘هلٌى 

ٌ )خصا٘ص  عىضضٞ ٗاهااسافع بار اهاسهٚور      اهاٌصى تامٗ ،ٗ ٕ  جٌع( اهاا
باىْ   كؿفٌٔى  ّ ىشالاهاٌاعىضضىْ ٗاهامجاىْ اهاٌاهصٜ ٙواقٛ فٕٚ اهسه٩ْٚ 

جطٜ فٚإ ًاى   اجٌع( ٗٙا اهاٌتعىضي اهسهٚور   ) فٚػاقطٵ ،جع٘ي اهؿط ٛ اهاٌ
  ٗٚري ااااد: اه هااٞ اهااادىصٞ ًااّ  اا٩ج ٗإااىٵ  زا٪  ٗتقاطاإٚ اهقى ااسٝ اهعىًااٞ  

 . تٛ ًفص٩ّام٘ٓى كٌى غٚأُ  ٗاهرت ٚ    ٗاهاػىعط 

 ّ ا٬خط   إسٌٓىاعىضضر   ً٘اضز  فرتاق اهاٌٗاهظىٓط إجٚٞ اهسهٚور 
 اهااامجٚٞ ٗإصاا٘ي اهاعااىضي   ًاا٘ضز   هؿااطا٢ط  سٙااٞ كااى زهٚااىٕ هػااطي ٗا

 إاجااىج بٌٔااى   ًاا٘اضز  ٨ٗ ًااىُع ًااّ اٮ  ،هاقااى١ ًااسه٘هٛ اهااسهٚور خىصااٞ    
٨ زا ااٛ هاااٍ٘ٓ اهااادوى ٗغااطٙىْ اهفػااىز ًااّ      ٗفاارتاق ًااسه٘هٛ اهااسهٚور   

اعٌٔى ًى زاَ اهسه٩ْٚ إجار فرت ً٘ضزٜ    جٌع( اهاٌتعىضي اهسهٚور   )
 هوٌااىُع ٗٙوقااٟ  -ضز ا٨ اٌااىع ًاا٘ -فريفااع اهٚااس  ااّ بعطاأٌى    ،ُفػاأٌى    
ًااّ زْٗ باإ إىهاإ ٗإجٚااإ ٧ٙخااص  وااٟ  -ًاا٘ضزٜ اٮفاارتاق  -جٌعاهاااٌغااري 

 ًعىضي ًىُع  ّ اهعٌى بٕ . 

كٌاااى   ًااا٘اضز  -لىَ اهاعاااىضي بىهااااجٌوٞ ااااامغٗبعاااس  إاااطاظ اهفقٚااإ  
كٌاى   ًا٘اضز    - جٌوٞ  اهاا  غااملىًٕ    ٗ -اوىِٙر بىهاٌاىَ  اهاٌاعىضضر اهاٌ
  اا٩ج    ماىج اهاعااىضي باار زهااٚور اٙاا -اعىضضر بااىهعٌَ٘ ًااّ ٗ اإ اهاااٌ
 . ؟ فٌى ٓٛ اه٘أٚفٞ ، ٗإىٵ

اطٕٚ زهٚاى اهاامجٚٞ اهعاىَ    ًٗى ٙق - ٗهٛا٪صى ا٪ -ا اه٘أٚفٞ وامتىضٝ ُ
ا واام ٗتاىضٝ ُ  ،فرتاي  واٍ خاىض ٛ بثوا٘خ اهاامجٚٞ   اهااجٌوٞ      ًّ زْٗ  
مفىأ اهاامجٚٞ  اُا بعس  فرتاي اهعوٍ اهادىض ٛ بإ - صى اهثىُٜ٘ا٪ -اه٘أٚفٞ 

ٌ بِما٘   سٌٓى إإجٚٞ  -اعىضضر   اهاجٌوٞ اهاٌ  إس    -٘ وٞ اهااجع٢ٚٞ  اهاا
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ّ  ًااادص٘ص بىهاعااىضي باار ا٪  ٗٓااصا      ا٢٨ٌااٞ خوااىض اهؿااط ٚٞ اهصااىزضٝ ًاا
ادربّٙ اها   إاس مجاى٨ّ ٗ  اهػىهاب : إجٚاٞ    ( إٚاا ُعواٍ    عصً٘ر )اهاٌ
 اعىضضر ٗٓ٘ اهصىزض هوٚىْ اهاملٍ اه٘اععٛ . اٌاه

ى ىبوٚااٞ كااٗع ،اعىضضر اهاااٌإااطاظ اهااسهٚور ٗ  كااى ا٪إاا٘اي ٨بااس ًااّ  
ىُع  ّ ا٨إاجىج اهاٌعىضي اهاٌهٕٚ ه٨٘ هوعٌى ٗاٮإاجىج ٗاهطكْ٘   ٗاإسٷ
ا  اّ كٚفٚاٞ  ا٩ج اهاعاىضي بِما٘ ا٪صاى       وام٨ٗبس ًّ اه ،٘صّى ًادصبٕ 
 .هٕٚ ا٪صى اهثىُٜ٘ إػب ز٨هٞ اهسهٚى    ٗٗهٛ ا٪

ٔٵاٗهٛ ُٗا ا٪صى ا٪وامُٗوس  ب   ُٗق٘ي :  ،س هٕ ًقسًٞ ت٘ضٚمٌٚٞ
  ٗسٜ ٚااااهعق -ىضي زهااا٩ْٚ   ًاااسه٘هلٌى ٗٙااااسافع ٧ًزآٌاااى  عاااس ٙاعااا

 . -ّ   كى ٗاإس ًٌِٔى وٚٵاهاٌاهاملٌٛ اهؿط ٛ 
: خااربّٙ   ُٗظااري تعااىضي آٙااار    ،ضٙااب   ٗع٘ اإ   ق  ٨اااامٗٓااصا ً 

ًاّ أاىٓط     ِٗاٞ  ُٗظري تسافع فطزّٙ ًّ اهوٚٵ -ً٘ب٘ق بصسٗضٌٓى   ًٗا٘اتطّٙ 
اعىضضٞ   ٧ًزآاااى اهااااٌجج اهؿاااط ٚٞ ًاااّ اهاااام م٘ٓىاُااا  ٗاهٚاااس ٗاهػاااوبِٞ 

 اهعقٚاااسٝ  ٗ  ٗاهس٨هاااٞ  واااٟ بواااىخ ػب ًقاااىَ اٮبااااماِىفٚٞ   ًاااسه٘هلى اهااااٌ
 ،ٗٓاااصا إىصاااى   اهاااادىضج  ،جع٘ي  واااٟ اهعواااىز اهااااٌاهااااملٍ اهؿاااط ٛ 

 ُٗططح هٕ ًثىهر ٗاععٚر : 

    ىزٙاااٞ ًِص٘صاااٞ اقثاااىي هاعاااىضي أاااىٓط آٙاااار   ًػاااأهٞ   ٗي : ًا٪
ٗٓٛ ًى ٗضز   آٙىخ  سٙسٝ ُىطقٞ بػ٧اي اهِىؽ ٗإػىبٍٔ  ، ٚاٍلاهقطآْ اهام

َ َهىُٕ ]وااامري ع٘هاإ غٙااَ٘ اهقٚىًااٞ ُظاا ََْربِّــَ  َلَيَضــَنَلي  ٌَ َأَجَنِعــنَي َف ََٓعَن  ــْ  [َعن ــا َاــاى ْا 
ٌَ] ،93+92اهامجط : َ َه َمَضئ ْل ْ ٍ َه ِإى  َ َه   ] ،24اهصاىفىخ :   [َِّقف ْ َٓـاَب ََٔيـا ِإ ٌ  ِإَل ِإ

َ َهث  ََٔيا ِحَضاَب ٌ  َعَ  ٌ ٗغريٓاى   ، 25+  24اهػىؾٚٞ : [ه  ِإ ى ٙفٚاس غا٧اي اهااجٌٚع    ًاا
 اهاااااسُٚى بعاااااس عٚاااااىَ اهقٚىًاااااٞ     ىهااااااٍ ٌاااااىهلٍ    ىغوأٍ  واااااٟ  ًاااااامٗ

 و٘عىخ . ٌاداهاٗإؿط 



 

 8ؿط٠ ا٪ص٘ي / جب  ..................................................... ( 210)
 

ٗ اقىبى آٙااىخ صطٙاا اهاااٌٗ   ىغوأٍ  وااٟ ًاااممٞ    ااسَ غاا٧اي اهِااىؽ 
ٓ َضــَنل ]ىُٕ وااامشُاا٘بٍٔ ُظااري ع٘هاإ غ ٌَ َّاَل  ََِه اْلن َمِزم ــْ ًَ ن ى ــِْب  ،78اهقصاا : [َعــ

[ٌّ َّاَل َجا ُِ ِإىٌط  ًَ َنَىِب ٓ َضَنل  َع ََْمِئٍذ اَل  َٔ  . 39 :[ اهطنّ َف

ٗهلِٔاى   ،ٗٓصاْ ًطٌُ٘ىْ ًِص٘صاىْ بِصا٘ص عطآُٚاٞ عبعٚاٞ اهصاسٗض      
 ػب ز٨هأى اهوفظٚٞ . بامػب اهظىٓط ًّ ًفىزٓى ًاعىضضٞ بامىهفٞ اادً

عىز اهاٌاهؿىضإٞ هومػىح َٙ٘  بٔطٝاهاٌُص٘ص اهػِٞ  هلّ بعس ٩ًإظٞ
ٌ اوفٞ ًٗطاإى ًاوىِٙٞ ًادٌ٘اعف اثواٞ هاهاٌٗ ػاىْ  واٟ  طصاىخ    باأى اٮُ  طٵٙاا

اوفٞ ًااادٙػااافىز ًِٔااى ٗ اا٘ز ً٘اعااف  -اهقٚىًااٞ بعااس إؿااط اهااادو  ُٗؿااطٍٓ  
     ٗاهااجِٞ     ٔى اهِاىؽ عواى بوا٘غٍٔ    ابا  طٵٙاًٌٗطاإى ًاعسزٝ بعس اهامؿط 

 اهسُٚى :  ىهاٍإػب  ٌوٕ ٗغو٘كٕ     كىٵ ، ٚاٍماهاج

 ٌىهلٍ ٗغو٘كٚىتٍٔ ٘اعف : اهِىؽ ٙػأهْ٘  ّ  اهاٌ٘اطّ ٗاهاٌ  بعض 
بوىخ ٗشهم ٮ -وىض اادغ٨ غ٧اي  غاع٩َ ٗ  -اهسُٚى غ٧اي إػىح  ىهاٍ   
 هِفػٕ .  ىها٤ٍ اهظاػٚاهاٌبوىخ  قىح ٮ  ٗػّ اهاٌام عا١ 

بى ٙعبٟ كاى  ُػاىْ كاىبإ :     ،٨ٗ إػىح  غ٧اي ٘اعف ٨اهاٌٗ  بعض 
اداٍ  طإً : ٙ   ٗبؿٌىهٕ ٗتظٔط  وٟ كى ٗاإس ًظىٓط ص٩إٕ   ِٕٗٚ ٚاًٌى ب 

اهظااىٓطٝ  وااٟ ىٖ ٚاااٌػااىْ بػعااطف إااىي اٮُتِباا  ا٪ طااى١ ٗٙٱفاا٘اٖ ٗ وااٟ ا٪
َّاأَلْقٗ ٕٔ ٗ  طى٢ٕ ] َْاِصٕ  ٔ َؤَخذ  ِبالي  ٍ َه َف ٌَ ِبِضَٔنا  اهاطنّ :  [َداِوٓ َعَزف  اْلن َمِزم ْ

ٌ  ٔاٍِ ٗبا٣ؼ       خصّا ؾسٙسّا ًّ زْٗ ؾفقٞ ٗضنٞ  ،41 ٧ٙٗخاص   ،صرياهاا
 و  ًّ اهصُ٘ح ٗٙعفٵٌاداها  إٚىتٕ اهادىه  هلل  ٚاٍػاقاهاٌاهعوس اهصىها  

ِِ س َمـز ا   ]ظٗ ٔى    اهعطٗؽ  اهاجِٞ كٌى تعفٵ    َ َه ِإَلى اْلَمي ـ َْا َرب  ًَ ات َك َِّصَٔل الَِّذٓ
ــ َٔا َه ِلَبــت َه َفاَدخ   ــ        انى َحت  ٌَْو َعَ ــ ََــا َصــ َ ــَه َخَشَىت  ََّقــاَل َل ََــا  َْاب  ََ َأَب َّف ِتَتــ ٍَــا  ٍَا ـا َجاء ّ ْ

ًَ ُ ] ،73اهعًط :[َخاِلِدٓ ٓ َيمِّٕ ال َّ ًَ ات ك َّ ـ ـِبَنَف ْاـَالَِّذٓ  َ ََٓنضُّ ََِه اَل  ـ ـَه الضُّـ ـاَسِت  ٍ َّاَل  َه ـْء  
ٌَـََٓتَشى   .61اهعًط : [ْ
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 ًثاااااىي هاعاااااىضي أاااااىٓطّٙ ًقبااااا٘ ٛ اهصاااااسٗض   ًػاااااأهٞ ثاااااىُٛ: اه
(: 222ٗٓااٛ ًااى ٗضز   غاا٘ضٝ اهوقااطٝ ا٨ٙااٞ )     ،فقٔٚااٞ ًِص٘صااٞ   اهقااطآْ   

[     َْ ٍ ـ ًَ اْلَنِتـِٔ  ق ـَه  ََٓضَنل َْىَ  َعـ ً  َحت ـى       انَّ  ٍ َّاَل َتْكَزب ـْ ى َفـاَعَتِشل ْا اليَِّضـاَء ِفـٕ اْلَنِتـِٔ  
ٌَ َ َز اوفر ًاّ إٚاا   ًادخريٝ  وٟ ٗ ٔر اهلوٌٞ ا٪ ٗعس اخاوفت عطا١ٝ[ َْٓط
عاىي   ،فٚف اااد إٚاا عط٢ات بىهاؿاسٙس كٌاى عط٢ات بىه      ،٧ز٠ بٔاى  اهاٌعِٟ اهاٌ
ٍ    باّ كاثري  : )عط  ُىفع ٗ ب٘  ٌط ٗ (1)ًٞ اهقططيب اهع٩    -ٗاباّ  اىًط ٗ ىصا

نعٝ ٗاهلػاى٢ٛ  ٗعط   ،ٔى١ ا( بػلْ٘ اهبى١ ٗضٍ اه ٙبٔطْ : )ضٗاٙٞ إف  
ٌ ٗ -بٛ بلاط  اٙٞ    ضٗ -ٗ ىصٍ  ٔى١ افطى : )ٙبٔاطْ( باؿاسٙس اهباى١ ٗاها    اهاا

 ٌٔى( .اامٗف
اجىي غاا٩َ   إجٚااٞ اهقااطا١اخ   ًاا  ٗعااس ٗعااع اهاااد٩ف باار فقٔااى١ اٮ  

هلاّ   ،و٘ ًّ اهسهٚى اهقبعاٛ  تادُٔى ٗٓٛ ًؿل٘ن فٚٔى فإ ،إلىَ اغاِوىط ا٪
ٙاٞ  هقطا١تاىْ ه٭ ٗٓىتىْ ا ،ُّٚى ًػاق٩ّ كى عطا١ٝ زه٩ّٚ عطآ وا  وٟ اهق٘ي بٔى تص

 اوفٛ اهظىٓط :ًادىْ زهٚور عبعٚر واموىضكٞ تصاهاٌ
ٗٓا٘ ًاّ    ،ٔى١ اٙبٔطْ بػالْ٘ اهباى١ ٗضاٍ اها     -فىْ اهقطا١ٝ اهادفٚفٞ  - 

ٗطاٛ   أىٓطٓى ًٗفىزٓى ٓ٘  ا٘اظ  -اهبٔىضٝ ٗاهِظىفٞ ٗاهِقى١ ًّ زَ اهامٚض 
 ْ تػاػى . اهعٗ ٞ اهامى٢ض بعس طٔطٓى ٗ ُقبىع زًٔى عوى  

 -ٌٔى ااام ٔى١ ٗفاٙبٔطْ باؿسٙس اهبى١ ٗاها  -ط اهقطا١ٝ بىهاؿسٙس ٗأىٓ -ح
ْ تػاػاى  ٢ض بعاس ُقى١ٓاى ٗاُقباىع زًٔاى عواى       ٓ٘ إطًٞ ٗطٛ اهعٗ ٞ اهاامى 

 بٔط ًّ إسث إٚطٔى . اٗت
 جٚٞ بااااما٨هااااعاَ   ٗٗ واااٟ فاااطي ا٨هااااعاَ باااا٘اتط اهقاااطا١اخ كوااأى     

 - واٟ ًاى عٚاى    ٔاى١  اهفقكٌى ٓ٘ ض ٜ ًؿٔ٘ض  -جىي ا٨غاِوىط ااهقطا١اخ   ً
ٌى اهظاىٓط  باام ٌِعهٞ آٙار تعىضضاى ٨بس ًّ اهاجٌع بِٚٔى افٔىتىْ اهقطا١تىْ )ب

                                                           

 . 88: 3اجلىًع ٨إلىَ اهقطآْ : ج (1)
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إجٚااٞ ا ماباا   (1) ظااٍفااىز ؾااٚدِى ا٪ وااٟ ا٪أٔااط( كٌااى    ٗ  وااٟ اهااِ ٵ
 اهظ٘آط . 

ٌ ٓصا ًثى٨ْ ًّ اهقاطاْ   اهػاِٞ   ْ ٗ ،غا٩َ  جٚس اهاصٜ ٓا٘ زغاا٘ض اٮ   اهاا
ٌٵتااأتٛ  إلااىَ ؾااطح اهسغااا٘ض ٗاهلؿااف  ااّ تقااِر ا٪أااى   ًطإوااٞ بىُٚااٞ ًٔ
 اهفا٘ا٢ٚٞ . سٙٞ ٗٚع اهعقٗٓصاْ ًثى٨ْ ًّ اهفطٗ ،جع٘هٞ ٗاهفطٗع اهفقٔٚٞاهاٌ

  ٙأتٛ غ٧اي :  -ُٗظريٌٓى كثري  سّا  -ثىهر اهاٌٗبعس ٗض٘ح 

ٗهاٛ    ى ا٪صا ا٪  ٗٗهٚٞ ٓ٘ ًقاطٟ اهقى سٝ ا٪ ق  اهاعىضي ًىتام ااش
 قىَ اهثىُٛ : اهاٌجٚب  ِٕ   اا ًى ُاعىضضر ؟ ٓصاهاٌاهسهٚور 

 

 تعارضني : الـنولي يف الدليلني تأسيص األصل األ
 

  ٗكظىٓط آٙار  ،عس ٙاعىضي زه٩ْٚ   ٧ًزآٌى ٗٙاسافعىْ   ًسه٘هلٌى 
ِاٞ  ٗعس ٙاسافع فطزاْ ًاّ اهوٚٵ  ،خربّٙ ً٘ب٘ق بصسٗضٌٓى   ًٗا٘اتطّٙ خربّٙ 

اِىفٚٞ   اهاٌى اعىضضٞ   ٧ًزآاهاٌٞ م٘ شهم ًّ اهامجج اهؿط ٚاُ  ٗاهٚس   ٗ
 ػب ًقىَ اهامجٚٞ . بامًسه٘هلى ٗ
ضٙاب     إلاىَ خىض اّى ٨  ق     زهاٞ ا٪ اامْ ٓصا اهاعىضي ًّ  ٗعس توٚٵ
 ق  اهسا١ . تاما اهع٩ج بعس ًعطفٞ وامص٩ّ فِماىج هٗع٘ ٕ  

ّ   بااامٗهااٚؼ  خوااىض إاااٟ تااأتٛ    ثِى ِٓااى   خصاا٘ص تعااىضي اهااادربٙ
 اوفر . ٌاداهاٚري اه٘اضزٝ   اهادربّٙ اادخوىض اهتأتٛ   ٗ مىخ ط ٵاهاٌ

  ٗاعىضضر غ٘ا١ كىُاى آٙاار   اهقاطاْ    اهاٌا    ٌَ٘ اهسهٚور وامبى اه
٘   ًٗاا٘اتطّٙ   -خاربّٙ ًاّ اهػااِٞ    خااربّا   ٗمجاى ر  كىُااى    ٗ -اتطّٙ غااري ًاا

٪ٗهٚٞ تأغٚؼ ا٪صى اهعىَ ٗاهقى سٝ ا ٗاهػطي ِٓى ،م٘ شهم اُ  ٗمجى ّى ٗ 
.اهعااا٩ج اهعاااط    ٗ  اهؿاااط ٛ ط ٵاهااااٌس فقاااساْ  ِااا هٚٔاااىاهااايت ٙط اااع   
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ِٗٙفااع    إلااىَ ٫ا ِٙفااع   تعااىضي اهااسهٚور اهاااٌثوار ه   وااام ٗٓااصا اه
 باإطشٜ   ًاإطؿاؤٞ كاعااىضي بِٚااار  وااٟ   اهاااٌ٘ض٘ ىخ اهاااٌزهااٞ تعااىضي  
 م٘ شهم . اُٗ ،ًىضٝ اهٚس  وٟ ًوم ٗاإس ٗتعىضي فطزّٙ ًّ   ،ؾط ٛ 
ى قىَ  وااٟ طواا  ًااى تقاطاإٚ اهقى ااسٝ اهعىًااٞ ٗبومااىأ زهٚاااهاااٌالوٍ   ُٗاا
 بِم٘ اهبطٙقٚٞ ٗاهلؿف  ّ اه٘اعع .ًىضاخ إجٞ  وٟ  عى ا٪ بِى١ٳ جٚٞاهام

ٚري اااد اهٓا٘    ٗصى ٓ٘ اهاػىعط خاوفت  ُظىضٍٓ بر اهق٘ي بأْ ا٪ٗعس  
بر ًاأخطٜ  ؿٔ٘ضاهاٌٜ اهط  - وٟ اهبطٙقٚٞ  بِى١ٳ ،اعىضضر اهاٌبر اهسهٚور 

 عااى    ااي  -٘ح  ااّ غااريٖ طغاهاااٌقو٘ي اهاااٌِص٘ض اهاااٌٗٓاا٘  ،صاا٘هٚر ا٪
ا  ّ ًقاطٟ وام٨ٗ ً٘ ب هو -٘ض٘ ٚٞ اهاٌم٘ اهػووٚٞ ٗاًىضاخ  وٟ ُا٪

طىهٞ ٗتطٚٚع هو٘عت ٗاهاجٔس ًّ فىُٕ   ،طغ٘ح  ِٔى اهاٌاهقى سٝ  وٟ اهػووٚٞ 
 ثٕ . وامًصم  ه  ٗزْٗ  س٠ٗ 

  ٟ ٞ  ٗبِاااى١  وااا ٗهااااٛ   ٗاهلىؾااافٚٞ ٓاااى ًقاطاااٟ ا٪صاااى ا٪     اهبطٙقٚااا
 ٚري ٗٗ ااا٘ح ااااادَ ٓااا٘ اهعىضضر ٓااا٘ غاااق٘ط كاااى ٗاإاااس ًٌِٔاااى ؟   ااهااااٌ

 .ا٪خص بأإسٌٓى ؟ 
ؿٔ٘ض باار اهاااٌٗهٚااٞ ٓاا٘ اهاػااىعط ٗٓاا٘   اهظااىٓط  ْ ًقاطااٟ اهقى ااسٝ ا٪ 

ٌعِٟ  ْ ا٪صااى  اا٩َ باااٚري اهااصٜ  هاعًاإ مجااع ًااّ ا٪اااادزْٗ اه ،ٗاخااطا٪
ٗ   ا٪ اسافعر ٗاهاااامجار اهااااٌاإاااس ًاااّ اهاااسهٚور   ٗهاااٛ ٓااا٘ غاااق٘ط كاااى 
ًعٙااٞ   إااسٌٓىمل تلااّ    ااشاعىضضار  ااّ زض ااٞ اهااامجٚٞ ٗا٨ اوااىض  اهاااٌ

مل تقااٍ إجااٞ   ٗ  إااسٌٓىًٗااى زاًااى ًاعااىزهر مل ٙااط    ،ت٘ ااب ض مىُاإ 
 اوىض بااٌعِٟ غاق٘ط كاى    فٚػقبىْ  ّ اٮإسٌٓى ؾط ٚٞ  وٟ هعَٗ ا٪خص بأ

صا٘ي اهعٌوٚاٞ اهااجىضٙٞ      ا٪   فري اع   ،ٞ  ّ اهاامجٚٞ اهفعوٚا   ٌٔىٗاإس ًِ
 .   إسٌٓىَ مل ت٘اف  اعىضضر  اهاٌاهسهٚور   إسغ٘ا١ ٗافقت  ،٘ضز اهاٌ

 اعىضضر ططٙقىْ : اهاٌٗهٛ   ٗه٩غاس٨ي  وٟ صمٞ ٓصا ا٪صى ا٪
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زهاٞ  اواىض ا٪ًاىضاخ ٗا٪   اىض ٮٌاداهاسضن اهاٌْ ٩ُإ  اهبطٙ  ا٪ٗي :  
ٗاضااا   واااٟ ًوِىُاااى : كاااْ٘ ا٪زهاااٞ اٮبوىتٚاااٞ هوباااطق هاػاااىعط ٗا ،اهؿاااط ٚٞ 

ٛ ٗٓاا٘ اهػااري  هااسهٚى اهووٵاا اؿطٗ ٞ ٓااٛ بأمجعٔااى ًصااساق   اهاااًٌااىضاخ ٗا٪
ٓ٘  -ٕ  وٟ فطي ز٨ها -ًٗى ٗضز ًّ اهِص٘ص  ،طٟ ؾط ّى ٌاٌاهااهعق٢٩ٛ 

 .  ٍٔ ضتلىظاتٗ   ًطى١ٴ  هػريٝ اهعق١٩
   اهاااٌعاربٝ ؾااط ّىضاخ ْ بِااى١ٳ  وااٟ  ْ اهاااٌسضن اهاااٌداىض هااامجٚٞ ا٪ًااىش 
ٗاهاسهٚى   ،ٗٓٛ زهٚى هايب   - اهػريٝ ٗاٮضتلىظاخ اهعق٢٩ٚٞ اهاٌٌطىٝ  ي  -

اٚقّ اهاٌٗاهقسض  ،اٚقّ اهاٌهػىْ هٕ ٨ٗ  ط٩ق فٕٚ ٧ٙٗخص ًِٕ بىهقسض  ٨ اهووٵٛ
 بوىتٚٞ ٓ٘ ص٘ض  سَ تعىضضٔى .ٓصٖ ا٪زهٞ اٮًّ 

   ٌى ٓاا٘ ططٙاا  اٚااإ بااٗإج -اهااادربٜ   ٗاهظااىٓط اهقطآُااٛ إْ فاا: ٗ وٚإ  
 ِٚٞ اهيت ٓٛ اهوٵ ْ   ٗ ، خط ُٗىفىٖ ىضضٕ أىٓط آ ااش  -كؿف اه٘اعع اهاؿطٙعٛ

زهٚاى   ٨ -٧ٌزآى اِاٞ  خاط٠ ًِىفٚاٞ ها    عىبوأاى بٚٵ  ااشاكاؿىف اه٘اعاع     ططٙ  
   ٗ  إااسٌٓىطٟ  وااٟ طواا   ًاااٌمطظ فٚاإ غااري  ق٢٩ااٛ  ا وااٟ إجٚااإ ٨ٗ ٙاا 

 . هػى١ ططٙقٚٞ ا٬خط ٓ٘ اهسهٚى  بى  ْ ٨ظَ ططٙقٚٞ ٓصا ،كوٌٚٔى 

 ااش١  وااٟ اهعٌااى بظااىٓط كاا٩َ ٷ ٗبعوااىضٝ  خااط٠ : ٨ ُااامطظ توااىُٛ اهعقاا٩ 
ْٕ   ُفاؼ اهااٌ٘ض٘ع      ٨ٗ ُاامطظ  بِاى١ اهعقا١٩  واٟ      ، ىضضٕ أىٓط كا٩َ باى

ٗٓااصا ٙعااي  ،دىهفٞ   ُفااؼ اهاااٌ٘ض٘ع اِااٞ ًاا ىضضااأى بٚٵ ااشا٪خااص بىهوِٚااٞ 
 .تادٚريّا اعىضضر اهاٌ  إسزهٚى  وٟ إجٚٞ  ٨ٗ ، ىٌغق٘طٌٔى ٗ سَ إجٚأ

زهٚى هفظٛ ًبو  ٗٓ٘ ًفق٘ز  ي ُٗوي  وٟ ٗ ٘زْ ُاِعٵاهبطٙ  اهثىُٛ :  
 وٟ  ُفرتضٕ ً٘ ٘زّا   اه٘اعع بِم٘ بسيٵ  ًٗىضاخ اهساهٞ  وٟ اهاملٍ   ا٪
اِىفٚار اهاا٘اضزتر  وااٟ اهاااٌِااار اعىضضر كٌااى ٓاا٘ اهااامىي   اهوٚٵاهاااٌإجٚااٞ 

ًبوا  ٙفٚاس     ٗ وٟ فطي ٗ ٘ز زهٚى  ىَ  -ؿٔ٘ز بٕ اهاٌ٘ض٘ع اه٘اإس ٌاها
 ًطااى١ ٘ض٘ ىخ اهؿااط ٚٞ ٗمل ٙلااّ  ضؾااىزّا ٮ  اهاااٌإجٚااٞ اهوِٚااٞ    ٌااَ٘   
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ضِى هٕ   )اهااجع١ اهثاىُٛ( ًاّ    ٗعس تعطٵ  -عطح كٌى ٓ٘ ا٪ -اهاوىُٛ اهعق٢٩ٛ 
  وااٟ  ٗ اا٘ز زهٚااى -ٗاععااّى  -طي فىُاإ هاا٘ فاا ،ً٘غاا٘ اِى )بؿااط٠ اهفقىٓااٞ( 

 ٗ ا٘ز زهٚاى    ٗ ،٩ّ بوعض ا٬ٙىخ ٗاهطٗاٙىخ ًاٌثٵًىضاخ اهاملٌٚٞ إجٚٞ ا٪
 ٌ٘ض٘ ٚٞ كاااىْ  طاا٩ق زهٚاااى اهااامجٚٞ   شاتااإ   ا وااٟ إجٚااٞ ا٪ًاااىضاخ اهاا   

اِع  ًٌ٘اإ هلٌااى  ٙاااٌاُاإ   ٨ ،اعىضضر اهاااٌلااى ٗاإااس ًااّ  ه ّىًٵااى  ٩ًّٗىؾاا
دو٘ اهعٌى اٙ ٨ ُٕٗشهم ٪ ،إسٌٓى ٪  ٗلّ مش٘هٕ هلوٌٚٔى ٙاٌبىهعطي ٨ٗ 

عق٘هٛ ا٪ٗهٛ ًّ اهاٌػب اهاص٘ض باماعىضضر ٗاهاٌبسهٚى اهامجٚٞ اهعىَ   
 ضبعٞ :    ٗب٩بٞ  إس٠ إى٨خٷ 

ْ ٙفااطي مشاا٘ي زهٚااى  ا٪ٗ  :  ْ ٙوااعَ اهعٌااى بلااى ٗاإااس ًٌِٔااى بااأ   
اهاعوااس    ُاإ ٙاا٧ٗي  هلااّ ٓااصا غااري ًعقاا٘ي ٪   .اهااامجٚٞ هوٌاعىضضاار ًعااّى  

 ىي . ًامٗٓصا  ،اطىزّٙ اهاٌ  ٗىعطر اِاهاٌاعىضضر ىهاٌب

ّى بااأْ ٙفااطي مشاا٘ي زهٚااى  ِاأًٌِااى ًعٚٵ ْ ٙوااعَ اهعٌااى ب٘اإااسٷ اهثىُٚااٞ :  
ٙطااّى ٨غاااوعإً  ٗٓااصا غااري ًعقاا٘ي     .اعىضضر ًعِٚااّى اهاااٌإااس اهااامجٚٞ ٪

 .  ٚاٍٙصسض ًّ ًؿطع إل ٗٓ٘ بىطى ٨ ،اهرت ٚ  ب٩ ًط   

 بِمّ٘ٙ :  ٕبقطٵُٗ ،طّا ٚٵدًاْ ٙوعَ اهعٌى ب٘اإس ًٌِٔى اهثىهثٞ :  
هلى ٗاإس ًٌِٔى ط٩عٕ اهِم٘ ا٪ٗي :  ْ ٙفرتي مش٘ي زهٚى اهامجٚٞ بإ

ادرب ْ مل تأخااص باا ادرب ظضاضٝ  خااص بااى٬خط : )خااص باا    وااٟ تقااسٙط  ااسَ ا٪  
ٌ ْ كى ٗاإس ًاّ  اهػلُ٘ٛ( بومىأ    .صاىبٞ هو٘اعاع   اٌى اٮًاام اعىضضر اهاا

ٌ  اي هاعَٗ اهاعواس ب     -س بلوٌٚٔاى  ىُع ًّ اهاعوٵا اهاٌصٗض اهاٌامٗ اعىضضر : ىهاا
 ٕ باقٚٚاااااس  طااااا٩ق زهٚاااااى  لّ زفعاااااٙااااااٌ -اطىزّٙاهااااااٌ  ٗاِىعطر اهااااااٌ

ٌ  اوااااىض   كااااى ًااااّ اهاااامجٚٞ ٗاٮ     .خااااص بااااى٬خط اعىضضر بعااااسَ ا٪اهاااا
ٌ خاصُى بأإاس     ااشُإ  إٚاا    ،ٗ ِس٢ص ٨ ً٘ اب هبطإٌٔاى ًعاّى      اعىضضر اهاا

 سااوٵٵٵٵاعاااصٗض اهااااًاموعَ ا٬خط ٨ٗ ٙعىضي ااهاٌٞ اٚاجا٘ع زهٚى إا٘ضافٛ ًاااِٙ
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 اطىزّٙ . اهاٌ  ٗاِىعطر ىهاٌب 
 ِ٘ع : ًآٌصا اهِم٘   ٗٗٓصا اهفطي 

بسهٚى اهامجٚٞ اهوفظٛ اه٘ا س هٯطا٩ق إااٟ    خاصىصٕ ٨ّٗ : ًّ  ٔٞ  
ٗهاٛ    ا ا٪صاى ا٪ باام خاصاىص  ٗٓصا ٙػااوعَ    ،ط٩عٕ ٙص  اهاٌػم بإ

ٌ بىهسهٚى اهوفظاٛ  ٌى اهثىباٞ إجٚأاعىضضر اهاٌ ًاع  ْ غىهاب  زهاٞ     -بو  اهاا
ٚٞ غري هفظٚٞ ٨ ٙ٘ س فٚٔى  ط٩ق إاٟ زهٞ هوٵاٌىًٔى ٓٛ  ًىضاخ بى تإجٚٞ ا٪

 خص بى٬خط . اعىضضار بعسَ ا٪اهاٌس زهٚوٛ اهامجار ٙقٚٵ

اعىضضر بصفٞ اهامجٚٞ  ِس اهاٌتصىف كى ٗاإس ًّ ٗبىُّٚى : ٮغاوعإً  
صٗض ًاام ق  ً٘ضا٘ع إجٚاٞ كوٌٚٔاى ٗٙعا٘ز     تاام فٚواعَ   ، خص بٌٔى ًعّىتطن ا٪
 اطىزّٙ . اهاٌ  ٗاِىعطر ىهاٌس باهاعوٵ

ْ ٙفااارتي تقٚٚاااس إجٚاااٞ كاااى ٗاإاااس ًاااّ اهاااسهٚور      ىُٛ :  اهِمااا٘ اهثااا 
 ،خاصُى بإ     ااشفٚلْ٘ خارب اهػالُ٘ٛ إجاٞ     ،خص بٕ اعىضضر بص٘ضٝ ا٪اهاٌ

 كاااى خااارب   ْ تلاااْ٘ إجٚاااٞ ٨  ،خاااصُى بااإ   ااشٗٙلاااْ٘ خااارب ظضاضٝ إجاااٞ 
بااى ٙلااْ٘ اهااامجٞ ًٌِٔااى  ،ٗي سٝ باارتن ا٪خااص بااى٬خط كٌااى   اهِماا٘ ا٪ًقٚٵاا

ٌ ط ٚٵاااد ْ ٨ٗٙظًإ    ،عٌ٘ي  وٚإ  اهاٌخ٘ش بٕ ٗأاهاٌاهسهٚى  خص٘ص لوف اهاا
 ٌٙٔى ؾى١ .   ا٪خص بأ

ًااّ اهااسهٚور  ؾاا١ٛٙلااْ٘ ٨ ْ ِ٘ع  ٙطااّى ٨غاااوعإً  ًاااٌٗٓااصا اهفااطي 
ٌ ْ ٙلاْ٘  كٌى ٙوعَ   ،خص بٌٔى اعىضضر إجٞ   فطي  سَ ا٪اهاٌ لوف اهاا

 ،صاى اهاربا١ٝ      اهصًٞ ًِإ ٗها٘ باىهط ٘ع     ًبو  اهعِىْ بومىأ اه٘اعع بط١ٜ
 إسٌٓى . بى ٙواعَ ب٘ ٘ح ا٪خص بأ ،ٚري ااد٨ ٙواعَ بٕ اهقى٢ى بىه ٗٓصا ًى

 ٛا٘اضز فا ادىص اهاٚى اهاات بىهسهاط اهثىباٚاٚاادوٟ اهاقىَ  ٌااهاىؽ اقا٨ٗ ٙ
 ٚري  وااٟ اه٘أٚفااٞااااداه خوااىضاٌت ز٨هااٞ  هاا٘ تاافىُاإ  ،اعىضضراهاااٌّ اهااادربٙ
 ٗه٘ -سي افٔٛ ت ،ٌٔى ا٩فاااخربّٙ ٗ اعىضي اهاداٚري  ِس تاااداهٗٓٛ  اهعٌوٚٞ
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ٗ ِاس تطكإ ٧ٙاخاص     ،ٚريّاتااد إسٌٓى  وٟ ٗ ٘ح ا٪خص بأ -اهعط   بى٨هاعاَ
 ىهفٞ اه٘اعع ٗتف٘ٙإ . ًاد وٟ 

ٌ د٩ف اٗٓصا با  ْ اهاا ٙفٚاس  تقٚٚاس زهٚاى اهاامجٚٞ بى٪خاص بأإاسٌٓى       قىَ فاى
٨ ز٨هٞ فٕٚ  واٟ )ٗ ا٘ح ا٪خاص    ٗ ،خ٘ش بٕ(أاهاٌعىضي اهاٌ)إجٚٞ اهسهٚى 

 : ؾلى٨ّ ًِٗعّى ٗٙعٙسٖ    .  ع َ٘اهاٌٚري اادِٙاج اهإسٌٓى( كٛ بأ

ٗ ا٪ ٩ًْإظٞ   ٌ ًىضاخ اهااملٌٚٞ  س  عوأى اهعقا١٩ إجاٞ    ٘ض٘ ٚٞ عا اهاا
ٗهلصا  ًطىٓى  ،فىغس اهاٌصىها  ٗاهاٌى تلؿفٕ ًّ ًاٌخصٗا بٔى ٗٙػافٚسٗا هٚأ

 ،ِلؿفٞ بٔاى  اهاٌاهؿط ٚٞ ٘ض٘ ىخ اهاٌإلىَ ٗاهؿىضع ططٙقّى ٗإجٞ  وٟ ا٪
تلاْ٘   ٚا ٨باام خاص بٔاى ٨إقاّى    ِٟ هفطي  عؤى إجٞ ًعوقّى  واٟ ا٪ ف٩ ًع
 ق  ً٘ض٘ ٔى ٗعٚسٓى . اامٙخص بٔى كٛ بعس ا٪  ٨إجٞ 

ف اٮضتلاىظاخ اهعق٢٩ٚاٞ   ًقاىَ إجٚاٞ     بى ٓصا اهِم٘ ًّ اهامجٚٞ خ٩
ٗاٮًطاى١   ،ىضاخ اهاٌعٌ٘ي بٔاى ططٙقاّى كىؾافّى  اّ ًاطاز اهااٌ٘  اهعاط        ا٪ً

ٞ اهؿط ٛ ٗاضز  وٟ طو  اهاوىُٚى ٗٙامصاى   ،خ اهعطفٚٞ ٗاٮضتلىظاخ اهعق٢٩ٚا
 ٌاعىضضر .إًِ  سَ  ًلىْ  بوىخ اهادٚري بر اهسهٚور اه

ثٕ  غااس٨ّ٨  واٟ   باام )عاسٖ(     (1)ق هاٌاام اُى ىشغآصا ت٘ضٚ  ًى  فىزٖ  
  ِْٗٙاج ًِٕ ًٗاّ غاىبقٕ     ،ىضضر ًع ظٙىزٝ ٗت٘كٚس اعاهاٌٗهٛ   ا٪صى ا٪

ْ مل ٙصاا  فااطي ًااّ   فىُاإ بعااس    ،ٚري ااااداهصاامٚ  ٓاا٘ اهاػااىعط زْٗ اه  
اقسًٞ ٙااااعر اهااااعاَ غاااق٘ط كاااى ًاااّ اهاااسهٚور  اهااااٌاص٘ضٝ اهااااٌاهفاااطٗي 

: عٚىَ اهسهٚى اهادىص  وٟ خ٩فٕ  ق    ً٘ضزٷاامْ ٙ   ٨ ُعٍ  .اعىضضر اهاٌ
ّ ااعىضضٚاهاٌربّٙ اكٌى عىَ   اهاد ،إسٌٓى  وٟ ٗ ٘ح ا٪خص بأ ٙسيٵبأْ  -

 . - إسٌٓى٘صٞ   ٌادصاهاٞ عٙٵاهاٌ ًع ٗ ٘ز
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اهسهٚور   إسع٘ٝ  -ضتلىظٜ ٗه٘ ًّ  وٍ ٷخىض ٛ   -  ً٘ضزٷ ق  اامٙ  ٗ
ٌ ٙعٛ ٗكؿفٕ  ّ ٗ ا٘ز  اعىضضر ٗعطبٕ ًّ اه٘اعع اهاؿطاهاٌ ٛ اهاا  ٩ن اها٘اعع
 خص بٕ زْٗ ا٬خط . ّ ا٪فري    وٟ ًعىضضٕ ٗٙاعٚٵ ،فٕٚ 

 فٚواااعَ  ،ٓاااصاْ ًااا٘ضزاْ ًػااااثِٚىْ ًاااّ  صاااىهٞ تػاااىعط اهااااٌاعىضضر    
ٗ  غا٘آٌى   ،تط ٚ  شٜ اهاٌعٙٞ ٗشٜ اهق٘ٝ ٗاهقاطح ًاّ اه٘اعاع اهاؿاطٙعٛ     

ٗهااٛ   ا٪صااى ا٪ اٌقاطٟقٚ  هااتااامٓااصا كواإ  ٗ .  ٙاػااىعط اهاااٌاعىضضىْ  
 قىَ اهثىها  ّ : اهاٌبٍ ٙقع اهل٩َ    ،اِىفٚر   ًسه٘هلٌى اهاٌاعىضضر اهاٌ

 

 مااٌ ىفٕ الثالث : إ
 

ًلىْ ا    واماه   ماىج ااعىضضر ُاهاٌبعس ُصطٝ اهق٘ي بأصى تػىعط 
 اوف ًاااع ًفاااىز  ٌااااداهاٗٓااا٘ اهااااملٍ   -هاعاًاااّى   -ُفاااٛ اهااااملٍ اهثىهاااا   

 .اعىضضر اهاٌبىبقٞ ًّ اهسهٚور ىهاٌػافىزّٙ باٌاهك٩ اهاملٌر 

 وااٟ ٗ اا٘ح صاا٩ٝ   -خاارب صاامٚ  ًااث٩ّ   -ًااىضٝ زهاات   ااشكٌااى  ٗٓااصا
 ٗ غااااوعًى  ،خااط٠  وااٟ إطًأااى     ًااىضٝ    ٗزٓهاات اهاااجٌعٞ    صااط اهػٚوااٞ    
كطآأاى      ٗبىإأاى     ٗوىح صا٩ٝ اهااجٌعٞ   ااام غُفٛ إلاٍ بىهاا : ُفاٛ     

 وٟ كاْ٘ ٓاصا اهوٚات كوإ      - ًث٩ِّٞ بٚٵ -ًت  ًىضٝٗٓلصا ه٘ عى  . صط اهػٚوٞ 
 غاوعًى  سَ كاْ٘  ٗ  ،خط٠  وٟ كْ٘ اهوٚت كوٕ هعوٛ ٪نس ٗعىًت  ًىضٝ  

 : ي ٗإ٣ِٚص ُػأ .  امػّاهوٚت ه

ّٝ   -اعىضضر اهاااٌق  تػااىعط تااامْ بعااس   ّٞعى ااس ٓااى ٙقاطااٛ ٓااصا  - ٗهٚاا
  ٜ ؟ّىٙطثىها  ٌى   ُفٛ اهاعىضضر ٗ سَ إجٚأاهاٌٗهٛ غق٘ط ا٪صى ا٪

ُفاٛ   كٌى ٙػقط ًسه٘ي اهاٌاعىضضر اهااٌبىبقٛ ٙػاقط ًاسه٘هلٌى اٮهاعاًاٛ :    
غاق٘ط   اهاملٍ اهثىها ؟  َ ٨ ٙقاطٛ )تػىعبٌٔى   ًاسه٘هلٌى اهااٌبىبقٛ( :  

  بااى توقااٟ إجٚأٌااى   -  ااي ُفااٛ اهاااملٍ اهثىهااا     -ًااسه٘هلٌى اٮهاعاًااٛ  
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 ىها . هاعاًٛ : ُفٛ اهث وٟ إىهلٌى   ًسه٘هلٌى اٮ

هاعاًٚااّى كاىْ ُفااٛ اهثىهاا ًااسه٨ّ٘     ااشٌى اا  بااًااادا ِٓاى  وااامى اهًاام ٗ
ٍٵ ،اعىضضر اهاٌهوسهٚور  ًسه٨ّ٘ ًبىبقٚاّى : كٌاى   ُفٛ اهثىها كىْ  ااشًى  ف٩ ٙع

ْٕ   ٗزيٵ (اهامطًٞ ُٗفاٛ اه٘ ا٘ح  ) بوىخ إلٍخرب  وٟ   زيٵ ااش  واٟ   خارب باى
فٛ اه٘ ٘ح فٌٚٔى ضٌّ اُ ٚا كىْبام ُفٛ اه٘ ٘ح(اهلطآٞ ٗ)بوىخ إلٍ  

ى ٙا٘افاا   وٚاإ  ًاااٌفلااىْ ُفااٛ اه٘ اا٘ح   -ًِاإ  بىبقٛ ٗ ااع١ٳاهاااٌسه٘ي اهاااٌ
فوااصا  ،هاعاًٚااّى   ٗمل ٙلااّ ًااسه٨ّ٘ ،بىبقٛ هلااى ًااّ اهااادربّٙ اهاااٌسه٘ي اهاااٌ
 ا . وامى اهًامدطج ًثوٕ  ّ اٙ

 -هاعاًٚااّى هوٌاعىضضاار   ُفااٛ اهثىهااا ًااسه٨ّ٘   -ا واااماهاٌْ ٓااصا كٌااى  
  ااشٌى اباااهاااٌوما دا  اٙاا  ٜ ،  إااسٌٓىإاٌااىي صااسق اٌ٘اضز  بااا  ًاااد

 ٨ ٗ  ،اعىضضر ًٗ٘افقااٞ ًاا٧زاٖ هو٘اعااع  اهاااٌ  إااسصااسق بمجااى٨ّ مل ٙعوااٍ  
 ُافااى١ اهثىهااا :  هو٘اعااع ٙقبااع بإ   إااسٌٓىٌبىبقٞ امجااى٨ّ باا فىُاإ ًااع اهعوااٍ    

ط ٙااَ٘ اهاااجٌعٞ  صااط اهػٚوااٞ ًااىضٝ  وااٟ ٗ اا٘ح صاا٩ٝ اهظٔااعىًاات   ااشكٌااى 
فىُٕ   ًثوإ ٙقباع بصاسق     ،خط٠  وٟ ٗ ٘ح ص٩ٝ اهاجٌعٞ  ًىضٝ   ٗعىًت

ٌ ف ،ٗٙوعًٕ اهقبع بِفاٛ اهثىهاا    ٌٓىاإس  اِع ؾاط ّى اهااملٍ بعاسَ ٗ ا٘ح     ٚاا
 .  ٗ كطآأٌى بىإأٌى اهاملٍ بإ  ٗكواى اهص٩تر أٔط َٙ٘ اهاجٌعٞ 

س هاعإً بعا لّ  ٙآٌى  -هاعاًّى ا : ُفٛ اهاملٍ اهثىها  وامى اهًامٗ  
 .بىبقٛ ؟ اهاٌاعىضضر   ًسه٘هلٌى اهاٌاهوِى١  وٟ تػىعط اهسهٚور 

ًلىْ ُفاٛ اهثىهاا با٩ظَ اهاسهٚور     ققر ا٪ٗاخط ٓ٘  اهاٌام٘ض بر ؿٔاهاٌ
ٙقاطااٛ  بىبقٛ ٨اهاااٌاعىضضر   ًااسه٘هلٌى اهاااٌْ تػااىعط اعىضضر ٗ اهاااٌ

ٔ   ،هاعاًٛ ٗ سَ إجٚاإ  تػىعبٌٔى   ًسه٘هلٌى اٮ ى   ُفاٛ  ٌا باى توقاٟ إجٚا
ٌ سه٘ي اهاٌسه٘ي ا٨هاعاًٛ  ّ اهاٌ فِٚفٓم ،اهثىها ًّ زْٗ ًىُع  بىبقٛ   اهاا

 ٗٓصا ٓ٘ اهصمٚ  .  ،ٳ بقى١ًقىَ اهامجٚٞ 
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٘بٕ بااام   صااطٵق  )عااسٖ( اهااصٜ  اهاٌااامُى ىشغاااًاأٍِ   -ٗخااىهف مجااع 
هاعاًٚااٞ هوس٨هااٞ  وااٟ توعٚااٞ اهس٨هااٞ اٮ - ِٓااى ٗ  ًوىإااا اهطااسٵ ،صاا٘هٚٞ ا٪
ّٞٗبقٚٞ ٗ ٘زّا بىاهاٌ ُٕ تػقط اهس٨هٞ ا٨هاعاًٚٞ   ًطإوٞ ٗ  إسٗبّى ٗبقى١ٳ إجٚ

  بىبقٚٞ .اهاٌاهوقى١ ٨ٗ تلْ٘ إجٞ   ُفٛ اهثىها بعس غق٘ط اهس٨هٞ 

 واٟ اهاامجٚٞ     هاعاًٚاٞ  اهس٨هاٞ اٮ  بقاى١ اس٨ي هوٌؿأ٘ض :  غلِِى اٮٙاٌٗ
ُى ىشغااااٖ  إلاااى ق  اهِاااى٢ٚي  واااٟ ًاااىاهاٌاااامصاااوٕ ًاااّ ٗ  -ًطإواااٞ اهوقاااى١ 

 : بأْ ٙقىي )عسٌٓى(  (1)ق اهاٌام
بىبقٛ ٙ٘ ااب غااق٘ط ز٨هأٌااى  اهااأٌٌى اْ تعااىضي اهااسهٚور   ًسه٘هاا  
ٌ هلّ ٓصا  ،إجٚأٌى  بقى١ىُع ًّ اهاٌهواعىضي  ،بىبقٚٞ اهاٌ ٌ  ىُع ٨اهاا  ؼٵٙاا

 فااا٩ ًاااىُع ًاااّ مشااا٘ي  طااا٩ق زهٚاااى   ،إجٚأٌاااى   ًاااسه٘هلٌى ا٨هاعاًاااٛ 
 ،أٌىهاابىبقٛ اهاااٌسه٘ي اهاااٌبعااس غااق٘ط  بقااى١ٳعاًااٛ إجٚأٌااى هوٌااسه٘ي ا٨ها

ُافى١ٓاى ضغاٍ توعٚأاى إاسٗبّى هوس٨هاٞ      ً٘ ب هػق٘ط اهس٨هٞ ا٨هاعاًٚاٞ ٗ  ٨ٗ 
إىصااوٞ إااسٗبّى   ًقااىَ اهثواا٘خ ٔى افااىْ توعٚأااى هاا ، بقااى١ٳبىبقٚٞ اهػااىعبٞ اهاااٌ
ٌ ْ إاسٗث     شبوىخ : ٗاٮ  واٟ   ٙاسيٵ  ًٗاى  ،وعَٗ ٙػاااوع إاسٗث اها٩ظَ    اهاا
 بىهاوع  وٟ بو٘خ اه٩ظَ .  ٙسيٵوعَٗ اهاٌ٘خ بو

باٌعِٟ  اسَ اهاسهٚى    ،ٛ اهامجٚٞ   ًطإوٞ اهوقى١ اف ٨ٗ زهٚى  وٟ اهاوعٚٞ
ٌ  -وعَٗ اهاٌْ غق٘ط  وٟ   ٌ ٠ ٧زٵاهاا  اّ اهاامجٚٞ    -بىبقٛ هوٌاعىضضار  اهاا

باى   ، اّ إجٚاإ ٙلاْ٘ ًػاااوعّى هػاق٘ط اها٩ظَ  اّ اهاامجٚٞ         ًىُع ٷ هعىضٕي
ٌ اهاسه٩ْٚ    ش ، واٟ إىهلاى    -ُفاٛ اهثىهاا    -ظَ توقٟ إجٚٞ اها٩  اعىضضىْ اهاا
 ىُع اهااااٌ اااى اهاعاااىضي ٗاهااااسافع   بىبقٛ ٪اهااااٌٛ ٧ًزآٌاااى اٙػاااقبىْ فااا 

   ىُع غااري ً٘ اا٘زاهاااٌٗٓااصا  ،بىبقٛ اهاااٌإجٚأٌااى   ًااسه٘هلٌى  بقااى١ ااّ 
 رًاداااواف غاري -ُافٛ اهاثىها -اهاٌسه٘ي ا٨هااعاًٛ هلٌى، فىٌُٔى ًاافقىْ  وٕٚ
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 ف٩ ًىُع  ّ إجٚإ بقى١ٳ .  ،فٕٚ 
٨ْٕلّ تقطٙب ا٨غاسٙاٌٗ        ٛ  آخط :  ْ إجٚٞ اهظٔا٘ض  ي بوٚى ُىؾا٣ٞ   اهوفظا

إاجاىج  ىٗضاتٍٔ  وٟ ا٪خص بإ ٗاٮ اٌاىز  وٚإ ٗاٮ   ًامًّ توىُٛ اهعق١٩   
ىٗضاتٕ ًاع  وٚاسٖ ٗ    ًاام  اٌاسٖ    ى  ًطىٖ اهؿىضع ا٪عاسؽ ٗ  ًاٌٗٓ٘  ،بٕ 
ٗه٘ كىْ هول٩َ أٔ٘ضاْ ٗز٨هااىْ : كاىْ كاى أٔا٘ض ًٌِٔاى       ،ٍ وىتٕ هلىطدًا

آٌى إااسغااقبت   ااشبااٍ  ،ٗاإااس اهااامجٚٞ اهعااىَ    ااطي ٷهااسهٚى ًؿاا٨ٌّ٘ 
مل ٙػاااوعَ ٓااصا غااق٘ط   -كىهاعااىضي -٨إقااّى  ااّ زض ااٞ اهااامجٚٞ هػااوب ٷ  

 غري ً٘ ٘ز فٕٚ .  ِٔى ىُع اهاٌزاَ اهػوب  ًى هظٔ٘ض ا٬خط  ّ اهامجٚٞا

اعىضضر أٔاا٘ضاْ هفظٚااىْ ٗز٨هاااىْ :  اهاااٌفٚاإ : هوااسهٚور   مّاى ُااٚاااٌٗف
ز٨هٞ  هاعاًٚٞ  ٗٓٛ خط٠ ٗا٪ ،وعَٗ اهاٌخوىض  ّ ًبىبقٚٞ ٗٓٛ اٮ ٌٓىاإس 

 ،ًعااّى ٗزهٚااى اهااامجٚٞ ؾااىًى هلٌااى     ،خوااىض  ااّ اهاا٩ظَ : ُفااٛ اهثىهااا     اٮ
ٌ إجٚاٞ اهظٔا٘ض      بقاى١ ٗغوب ًىُع  ّ  ٷ ٗعس ٗ س زاع  ٌ سه٘ي اهاا   بىبقٛ اهاا
ىُع غري ً٘ ٘ز اهاٌٗٓصا  -بٌٔى ىشبىبقٚر ٗتلاهاٌسه٘هر اهاٌٗٓ٘ تعىضي  -
ٟ اهاٌفىْ اهسهٚور  ،هاعاًٛسه٘ي اٮاهاٌ   ٛ اها٩ظَ   اعىضضر ًافقىْ  وا  : ُفا

امجٚٞ بعااس هاعاًااٛ  ااّ اهااسه٘ي اٮاهااا٨ٌٗ ٗ اإ هػااق٘ط  ،اهثىهااا  اهاااملٍ 
ٗٵ   إسٗبّى .  اهامجٚٞ اهثىباٞ هٕ بقى١ًىُع  ّ  ُعقىزٖ ٗ سَ طط

إااسٗبّى  -بىبقٚٞ شاتااّى اهاااٌٗبىخاصااىض : اهس٨هااٞ ا٨هاعاًٚااٞ تىبعااٞ هوس٨هااٞ   
 ّٞ ّٞ     ٨ٗ - ٗإجٚا  فاىْ كاى ٗاإاس     ،ٗ  ًطإواٞ اهوقاى١    زهٚاى  واٟ توعٚأاى إجٚا

 بقاى١ ٗ اس ًاىُع  اّ     ااشٗ ،ٚٞ اهعاىَ  اقى هاسهٚى اهامجا  اااًّ اهس٨هار فطز ًػ
٘  -بىبقر اهاٌسه٘هر اهاٌ ٞاٚاإج  اسهاا٘ي اهاٌٞ اٚإجا  بقاى١    ً٘ ا٘ز  غاري  ٗٓا

٘ٵ ٩ف -اٮهاعاًٛ  سه٘ي ا٨هاعاًٛ . ٓصا . اهاٌغ هِفٛ إجٚٞ زهٚى ٨ٗ ًػ

 :  ًلاااىْ اهاٌػااام  ا ًفصاااى   )ًوىإاااا اهطاااسباااامٗعاااس غاااو  هِاااى 
٩ن بعااس غااق٘ط ا٪ًااط ٗاهااادبىح(  اهاااٌغالؿااىف بواا٘خ ٝ ٮبااإط٩ق اهااأٚأ
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ٌ سه٘ي اهاٌغق٘ط سه٘ي ا٨هاعاًٛ بعس اهاٌ بقى١بواِى فٕٚ ٗ   ًاى   بىبقٛ هػاوبٷ اهاا
 اهاجع١ اهاادىًؼ  لّ ًطا عإ  ٙاٌ -بىبقٚر اهاٌسه٘هر اهاٌتعىضي ُظري  -

 . -ٓصٖ  -ص٘هٚٞ   ً٘غ٘ اِى ا٪

هاعاًٚٞ  ّ اهس٨هٞ ق  )عسٖ( ًّ  ُفلىن اهس٨هٞ اٮاهاٌامُى ىشغاٗعس ًِع  
ثىُٚااٞ   اهااامجٚٞ إااسٗبّى ٗ  هوبىبقٚٞ   ًقااىَ اهااامجٚٞ ٗ هاااعَ باوعٚااٞ ا٪ اهاااٌ
ٚٞ   بىبقٚٞ  ّ اهامجٚٞ توعأى اهس٨هٞ ا٨هاعاًاهاٌفىْ غقبت اهس٨هٞ  ، ٗبقى١ٳ

ِٙافاٛ اهثىهاا باى ٨ ًاىُع      ٗإ٣ِٚص ٨ ، اوىض ٗاهامجٚٞ اهػق٘ط  ّ زض ٞ اٮ
ٗكااىْ فٚاإ .   ااىٕض ٷ صااى   ٗ اٌااىزّا  وااٟ زهٚااى  لٍ بىهاااٷ  بااامهاااعاَ ًااّ اٮ

 ،ٛغااس٨ي إٓوا  قطٚٞ ًّٗ  ا)عسٖ( ٧ًهفّى ًّ  ؾلى٨خ ٨ُهٕ  وٟ ًطإً غاس 
 ا : وامٗ  بطإوٞ ا٪اهاٌُوس     ُعطضٌٔى   ًطإوار

 

  : طابقيالـندلول الـنلتزامي بعد سقوط دلول اإلالـن بقاءالدليل اليقضي على 

 ؾااالى٨خ بإ ؿٔ٘ضٌا)عاااسٖ(  واااٟ اهااا  (1)ُى اهااااٌمق ىشغااااؾااالى  عاااس  
اهؿاطٙف ًاّ اهاصاسٙ  بوقاى١ اهس٨هاٞ ا٨هاعاًٚاٞ        ٌِع   ُظاطٖ اُقطٚٞ  سٙاسٝ تا  

 ٗٓٛ :ُ٘ضمٔى بوٚىُِى  ،بىبقٚٞ اهاٌ وٟ اهامجٚٞ بعس غق٘ط اهس٨هٞ 

 واٟ ٩ًعاىٝ اهثا٘ح هووا٘ي،      -ًاث٩ّ   -عىًت اهوااِٚٞ   ااشاهِقض ا٪ٗي : ًى 
َ فسهت  وٟ تِجٵ ، باٍ  وٌِاى ًاّ خاىضج : كاصح اهوِٚاٞ  ٗ         ؼ اهث٘ح باىٮهاعا

ؼ اهثا٘ح  ، ًاع  إاٌىهِاى تاِجٵ    ٩ًعىٝ اهث٘ح هووا٘ي ٓٔى ٗ سَ  ؾاوى خبأٓى  ٗ
ٞٷ  ٌ  خاط٠ ك٩ٌعاىٝ اهاسَ، فىُإ بعاس غاق٘ط اهس٨هاٞ         ًّ  ٔا   اي   -بىبقٚٞ اهاا

لّ اٮهاااعاَ بوقااى١ اهس٨هااٞ  ٙااا٨ٌ  -ز٨هااٞ اهواااِٚٞ  وااٟ ٩ًعااىٝ اهثاا٘ح هوواا٘ي    
ّٞإااس   ٟهاا٘  ز ااؼ اهثاا٘ح، هلااّ اٮهاعاًٚااٞ :   ااي تااِجٵ    ْ اٮخوااىض ًبىبقاا

ٌ بِما٘ اها٩ظَ اهواٚٵّ ب     - ّ ٩ًعاىٝ اهثا٘ح هووا٘ي ٙػااوعَ      -عِٟ ا٪خا   ىهاا
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 (223. ).................................   ًلىْ ُفٛ اهاملٍ  اهثىها  هاعاًّى 

ٌ ؼ اهثااا٘ح، باااٍ غاااقط    تاااِجٵ ٌ سه٘ي اهاااا  بىبقٛ  اااّ اهاااامجٚٞ هوعواااٍ    اهاااا
ؿٔ٘ض  ًلااىْ اهافلٚاام باار اهاااٌفطٗي  ِااس اهاااٌبلااصح اهوِٚااٞ  ٗ خبأٓااى، ٗ

ٞ اهاااااٌسه٘هر اهاااااٌ  ّ اهقاااا٘يفٚاعااااٚٵ ، بىبقٛ ٗاٮهاعاًااااٛ   ًقااااىَ اهااااامجٚ
ّٞ   ٓاصا اهفاطي   اهاٌوقى١ ب   هلاّ ٓاصا ٗاضا  اهفػاىز      ، سه٘ي اٮهاعاًٛ إجا
 .  -٨ ُظّ  إسّا ًّ اهفقٔى١ ٙواعَ بٕ  ش  ،ٗبىٮمجىع  -

 ا ٗاعااع واااما، فااىْ اهوااامى اهًااامٗضاا٘ح خطٗ اإ  ااّ  ٗٙااطز  وٚاإ :
بىبقٚٞ ٗٙاوعٔى إسٗث اهس٨هٞ اٮهاعاًٚٞ، اهاٌ  ً٘اضز  إطاظ إسٗث اهس٨هٞ 

ٌ ع ٷ ىضٕي تػاقط اهس٨هاٞ   بٍ هاٌىُ  بىبقٚٞ  اّ اهاامجٚٞ ٗاٮ اواىض، ُٗؿام     اهاا
 ؼٵ   اوىضٓااى ٙاااٌإجٚااٞ اهس٨هااٞ اٮهاعاًٚااٞ ًااّ زْٗ ًااىُع  ٗ  ااى٢       بقااى١  

اهامجٚٞ هأى، بى عس عاىًاات اهػاريٝ اهعق٢٩ٚاٞ     بقى١صٗض   ًام ٗ إجٚأى ٨ٗ 
 ااشوااٞ  ِٔااى فااطي اهػف ساهٚى اٮهاعاًٚااٞ هولاا٩َ إاااٟ ًااع ىهاااٌ وااٟ ا٪خااص ب

ّٞ ٗ هاعاًّى .  تام  ققت اهس٨هٞ اهاىًٞ إسٗبّى : ًبىبق

سبٞ هواس٨هار  اهاٌاام ِٗٓى   ً٘ضز اهِقض : عس  وٌِى ٨إقّى كاصح اهوِٚاٞ   
بىبقٚٞ ٗاٮهاعاًٚااٞ  ٗ خبأٓااى ٗ ااسَ ًبىبقأااى ًااع اه٘اعااع ، ٗٓااصا ِٙفااٛ   اهاااٌ

ٗ      -إسٗث اهس٨هٞ ًاّ  صاؤى    ث اهس٨هاٞ  بااٌعِٟ  إطاظُاى عبعٚاّى :  اسَ إاس
ُااٌى ٓاٛ ز٨هاٞ ٌٗٓٚاٞ إصاوت        قٚٞ ٗاععّى ٗبىه٘ اساْ اه٘اضا  ، ٗ   بىباهاٌ

اهِفؼ  ِس مسىع ؾٔىزٝ اهوِٚٞ ٗ ُلؿف  ُافى٦ٓى بىهقبع ٨إقّى فاِافٛ اهس٨هٞ 
 خربخ اهوِٚاٞ اهعىزهاٞ بط٦ٙاٞ اهاا٩ٔي ٗبعاس       ااشاٮهاعاًٚٞ عٔطّا ، ٗٓصا ُظري ًى 

بأٌُٔاى ض ٙاى خٚباّى     -ض اهاٌاام ٨ اهظّ  - قٚ  إصى اهعوٍ  ٗ اٮط٣ٌِىْمااه
  ا٪فا  ٗاععاّى ،    ١   اقساٖ ٨ّ٩ٓ ًع  إاٌىي ٗ ا٘ز اهاا٩ٔي   ًط٣ّٚى   اهػٌى

 ، خوىضٌٓى ٗبٚٵِأٌى   ّ إجٚٞ  ّىًىُعٙلْ٘ دبأ ًػاِس ؾٔىزتٌٔى افىْ  وٌِى ب
ٌ بىبقٛ : ض٦ٙٞ اهلا٩ي ، ٨ٗ    اهاٌسه٘ي اها٨ٌ    -إجٞ  ص٩ّ ف٩  ٘ي سهاهاا

 . -ا٨هاعاًٛ : بسٗ اهؿٔط اهاجسٙس 
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ى ُامّ فٕٚ : إٚاا  ُإ  ِاس اهعواٍ ٨إقاّى      ٚاٌِق٘ي بٔى فاهاٌٗٓلصا اهوِٚٞ 
ٗتِافااٛ  ،بىبقٚٞ هووِٚااٞ اهاااٌبعااسَ ًبىبقأااى ًااع اه٘اعااع إااسٗبّى تِافااٛ اهس٨هااٞ  

 اش ثِى : باام ٔى    صاى اهاامسٗث ، فا٩ ٙاأتٛ     اهاىبعٚأاى ها   ، اهس٨هٞ اٮهاعاًٚٞ
ًااع ز٨هااٞ     كىهااااعىضي - ااىضي  بىبقٚٞ هاااٌىُٕعاهاااٌغااق٘ط اهس٨هااٞ  فااطي 
ٞ   - خااط٠  ٞ   ٓااى توقااٟ اهس٨هااٞ اٮهاعاًٚاا    وااٟ اهااامجٚٞ ٗا٨ اوااىض   ًطإواا
 بىبقٚٞ ؟ .اهاٌ؟  َ تػقط  ٙطّى كىهس٨هٞ  اهوقى١

  ٙس ظٙس ٗ ز ىٓى بلط ٗخىهاس  كىُت زاض  ٗ  طبٞ   اش اهِقض اهثىُٛ : ًى 
ّٞ عىَ كى ٗاإسبٍ   خاط٠  وم هولاط ٗا٪ ىهاٌ ىزهٞ :  إسآٌى تؿٔس ب ًٌِٔى بِٚ

ًااّ إٚااا اهعااسز  ٗ  ْ ض مااىْ بِٚااٞ ًٌِٔااىدىهس ، ًااّ زٗاوم هااٌاىهاااتؿاأس ب
لّ ا٪خاص بٌٔاى     ٙاٌ عط اهوِٚاىْ هاعىضضٌٔى ٗتسافعٌٔى، فوٍاهعساهٞ ، فااػى

ٌ سه٘هلٌى ً ٌ ، ٓاى   بىبقٛاهاا ٛ : لّ ا٪خاص باىهوِٚار   ًاسه٘هلٌى اٮهاعاًا    ٙاا
ٌ غقبت اهوِٚااىْ   ًاسه٘هلٌى    ااشبع ٍ  ُٕ  - سَ كْ٘ اهساض هعٙس  بىبقٛ اهاا

هوٌعىضضٞ بٌِٚٔى ٨ ً٘ ب هػق٘طٌٔى  ّ اهامجٚٞ   ًسه٘هلٌى ا٨هاعاًاٛ :  
ٕ    ٗٓصا ًاى  ،هعسَ ًىُع اهاعىضي  -اهساض هٚػت هعٙس  ٗٓاى   ، ٨ ٙوااعَ بإ فقٚا

 .  ؟ ىهماهاٌجٔ٘ي فقٕٚ ًع اهساض  ٗ اهعطبٞ ًعىًوٞ ًاٙاعقى تعىًى 

ىهفٞ فٚإ  ًاد ّ ٓصا اهِقض بإُٔ ٨ ًىُع ًّ اٮهاعاَ بٕ ٨ٗ  (1)ٗعس   ٚب
 تطزز . ب٩ق  اهعطاعٛ )عسٖ(  هاعإً بٕ اهاٌامهططٗضٝ اهفقٕ، ُٗػب ا  

 بىبقٛاهاٌبإُٔ ًع تػىعط اهوِٚار   ًسه٘هلٌى : قض اِاُٗاجٚب  ّ ٓصا اه
ٌ ْ تقاطاٛ كاْ٘    اٮهاعاًٚاٞ ًاّ زْٗ   توقٟ اهامجٚٞ ٗاٮ اوىض هوس٨هاٞ    ىي اهاا
 ٷ ًى : ىهم بِم٘اهاٌىهم ، بى تػاوعَ ًعوً٘ٚٞ اهاٌجٔ٘ي اً

 بىٮهاعاَ  وٟ  سَ بىبقٞ  وٟ ًولٚٞ بلط هوساض ٗتسيٵىهاٌب بِٚٞ بلط تسيٵ  ش  
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  ظٙس . هأى إاٟ شٜ اهٚس :  إسًولٚٞ 

باىٮهاعاَ   واساض ٗتاسيٵ  بىبقٞ  وٟ ًولٚٞ خىهس هىهاٌب ٗٓلصا بِٚٞ خىهس تسيٵ      
 . هأى إاٟ شٜ اهٚس : ظٙس  إس وٟ  سَ ًولٚٞ 

ً  فاجاٌع اهوٚٵ  بعاض   عا٢إ : ٓا٘  اسَ      سٷ  ما اٵِاىْ  وٟ ًاسهٕ٘ي  هاعاًاٛ 
 ٗ اهعطبٞ اهساض  ٚٞهلى   سَ ً  ُظري بىعٛ اهوؿط ًولٚٞ ظٙس شٜ اهٚس  وٟ اهساض

ٌ غاقط   اىشغ٠٘ بلط ٗخىهس ، ف ٌ سه٘ي اهاا ّ  اهاا اهوِٚاار ٪ اى    بىبقٛ هلاى ًا
اٌى غاا٠٘ بلااط ٗخىهااس ، فاا٩ ًااامباا٩ ًىهاام ٗاهعطبااٞ اهاعااىضي توقااٟ اهااساض 

  .  ٕ٘ببام)عسٖ(     ٟ ا٪غاىشىهم كٌى  زاهاًٌاجٔ٘هٞ  ىْتلُ٘

ٌ ُٕ إٚا ٨ ٙس ٛ ظٙس ًولٚاٞ  بى   ،  ٗ ُاامٌ٘ٓى اهاساض  ٗ اهعطباٞ    -ىي اهاا
بلاط  ٗ   -  إاسٌٓى ق   ِاسُى  واٍ  مجاىهٛ بااٌولٚٞ     اامٙ -ٗٓ٘ شٗ اهٚس  وٚٔى 

 ٗإ٣ِٚص :  - خىهس

 ْ  هاعًِى بقى سٝ اهعسي ٗاٮُصىف إلٌِى باِصٚف اهاساض  ٗ اهعطباٞ بار    
 بلط ٗخىهس عطى١ٳ هوقى سٝ .

ّٞ ٗاْ مل  -اهقبع    ًوىإا   ٗضمِىٌٖى إػو - تثوت اهقى سٝ كرب٠ٳ كوٚ
اهادىصٞ ٗٓٛ تقطٛ بىهاِصاٚف إٚاا زٓهات اهطٗاٙاٞ      (1)ض عِى ا  اهِص٘ص

كىُت اهسابٞ  ٗ اهاساض  ٗ ًاى ؾاىبٔٔى ًاّ ا٪ًا٘اي   ٙاس        ااشعاربٝ  وٟ  ُٕ اٌاه
( : ِاااٞ  واااٟ ًولٔاااى عاااىي ) س ٚٚااااّ هااااٌولٚأٌى ٗ عىًاااى بٚٵاهاٌبىهااااٷ غاااري 

 إوفٌٔى فأٌٙٔاى إواف ُٗلاى ا٬خاط  عوأاى هوماىهف ، فاىْ إوفاى مجٚعاّى          ]
خاط٠  ا٪ٞ ٙا ٗٓلصا ه٘ ُلا٩ ًعاّى  اّ اهااموف هوطٗا     .[  عوأى بٌِٚٔى ُصفر

  ى تِىظ ااى فٚاإًاااٌم٘ٓى ا ُاإ ]هاا٘ مل تلااّ اهسابااٞ[ ُٗاا   عاربٝ اهساهااٞ  وااٟاهاااٌ
 اهوِٚااٞ  عوأااى بٌِٚٔااى ُصاافر[ فااىْ  ط٩عٔااى ٙؿااٌى   ىعىًاا]  ٙااسٖ ٗك٩ٌٓااى  
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  إوفااى  ٗ ُلاا٩ ، ٗتفصااٚى اهقاا٘ي   )فقاإ اهقطااى١ : تعااىضي اهوِٚااىخ    اش ًااى 
 . (  ز ٠٘ ا٪٩ًن

ٞ      ًّٗ ٨ ٙعاي باىهطٗاٙار  :  (1)اهػاىبقار ٙط اع     ط٩عاىخ  زهاٞ اهقط ا
ٌ ّ اجٔ٘ي ففٚإ اهقط اٞ[ ٗٙفايت باإ طا١ اهقط اٞ بٌِٚٔاى هاعٚٚا       ا]كى ًا  ىهم  اهاا

 عاربٝ اهاااااأًٌٌِااااى بعاااااس  ٔىهااااإ ٗاععاااااّى ٗأااااىٓطّا ، هقصااااا٘ض ا٪ًااااىضاخ     
٘ث بااامصاا٘ي اهعٌوٚااٞ  ااّ بٚىُاإ ٗتعِٚٚاإ ٗاعاااعّى  ٗ أااىٓطّا ، ٗهااافصاااٚى  ٗا٪

 ْ ؾى١ اهلل تعى  .ًػااقاى آخٷ  اهقاط ٞ ً٘ضع 

 اعىضضار اهااااٌسه٘ي اٮهاعاًاااٛ هووِٚاااار ىهااااٌم٘  ٌااإى باٗٓاااصا كوااإ ُااا 
ٗٓ٘ ٧ٙكس   اوىضٖ ٗإجٚإ  -هلى غري بلط ٗغري خىهس   إسٷ سَ ًوم   اِاٛ  -

بىبقٛ  ااّ اهااامجٚٞ هاعااىضي اهوِٚااار ًااّ زْٗ  اهاااٌسه٘ي اهاااٌضغااٍ غااق٘ط 
 . -   سز اهؿٔ٘ز  ٗ   سهٚأٍري كثطٝ ُظ -     إسآٌى ًط ٵ

ٗاهامىصى اْ اهِقض بأْ اهساض هٚػت هعٙس شٜ اهٚس ٨ ٙصو  ُقطّى  وٟ 
بىبقٛ اهاٌسه٘ي اهاٌسه٘ي اٮهاعاًٛ بعس غق٘ط ىهاٌ ًلىْ ا٪خص ب ؿٔ٘ض :اهاٌ

ولٚٞ أااىٓطّا باار اهاااٌت ٙااسٖ ٗتااطزز تااامولٚٞ هاااٌى اهاااٌهفااطي  ااسَ ز اا٘اٖ  
 س ٚر : بلط ٗخىهس . اهاٌ

ىي ًاااجٔ٘ي اهاااٌسه٘ي اٮهاعاًااٛ صااريٗضٝ  اهاااٌ ُاإ هااٚؼ ًقاطااٟ   كٌااى 
ٌ اسه٘ي اهاٌىهم بعس غق٘ط اهاٌ بىبقٛ هاعاىضي اهوِٚاار ، باى  ْ ًقاطاٟ     اهاا

ٕ٘ ًااى  اهاٌا٪زهااٞ اهااادىصٞ ٗاهعىًااٞ ًطا ااىٝ    سهااا٘ي اٮهاعاًااٛ ٗاهعٌااى باإ بِماا
ٌ  اٌوٞاهاٌامػىهم اهاٌ وٟ  خا٩ف  -  ى ٗاهافصاٚ  ، اصطّا ِٓاى ًااد بطٗإٞ اهاا
 . - (فقٕ اهقطى١)  

 ٚس ظٙسا٘اي باٌ٘ٓى ًّ ا٪ًاماكىُت زاض  ٗ زابٞ  ٗ ُ اش قض اهثىها : اِااه
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ٗعس  ز ىٓى بلط ٗخىهس بٍ  عىَ كى ًٌِٔى ؾىٓسّا  س٨ّ  واٟ ز ا٘اٖ ًاّ زْٗ    
ٍٵ   س ٟ اهاااٌوم اهاااٌ، فإُاإ ٨ تلفااٛ ؾاأىزٝ اهعااسي اه٘اإااس ٮبوااىخ  رٙاااٌضاا

ّٞ  وااٟ    -ٌٔى بىبقٛ هؿاأىزتاهاااٌسه٘ي اهاااٌ - سه٘ي اهاااٌهلٌِٔااى ٙؿاآل٩ْ بِٚاا
 ِعع اهساضإٚ باقافٔى ٙواعَ ف -ٗٓ٘  سَ كْ٘ اهساض هعٙس شٜ اهٚس  -اٮهاعاًٛ 

 ىهم  وٚٔى  ًطى١ٳ هوٌسه٘ي اٮهاعاًٛ ؟ .اهاًٌّ ظٙس ٗ  طا١ إلٍ ًاجٔ٘ي 

 ٕ : وٚ طز ٙٗ
 -ىظع فٕٚ اِاهاٌىي اهاٌط  وٟ اػٓواهاٌٗٓ٘ ظٙس  - ُٕ تىضٝ ٙفرتي شٗ اهٚس  

ٌ ِٚإ  ٙس ٛ ًوم اهعر ، ٗتىضٝ ٙفرتي  سَ ز ٘اٖ ًولٔى ًّ زْٗ تعٚٵ ىهم اهاا
 خىهس  ٗ غريٌٓى : ٓى ٓ٘ بلط  ٗ

فاطي  ٗهعوإ خاىضج  اّ  - ًى ًع فطي ز اا٠٘ ظٙااس ًوام اهعاٚاّ   -1
 ّٚى ٗهإ ٙاس زا ٌاٞ    ًاسٵ ظٙاس  كاىْ   - ٗ ٓ٘ ًػل٘خ  ِإ  ا٪غاىش اهِىعض ك٩َ 

،  اه٘اإااس ٛ بلااط ٗخىهااس اهاايت مل تثواات بؿاأىزٝ اهعااسي اٙااهااس ٘اٖ عوااىي ز ٘
 ىظ ّى ًعٌٔى :فٚلْ٘ ًِ

هعٙس ًولٚٞ خىهس بوات ًولٚٞ ُلىضٖ ًولٚٞ بلط ٗإوف  وٟ ز ٘اٖ ٗ  اىشف 
 ُظااري ضٗاٙااٞ ، بإط٩عٔااى  (1)ت  وٚاإ بعااض اهطٗاٙااىخإػااوٌى زٓهاااهعاار اهاااٌىهٚٞ 

     ٛ ( : عاااىي ) ، وٚاااس :   اهط اااى ٙاااسٵ ٟ  وٚااإ اهاااام  ٨ٗ بِٚاااٞ هوٌاااس 
فىْ مل ٙفعى ف٩ إا  هإ[    ،م  ا ٗ ٙطزٵ اهٌٚر  وٟ صىإب اه ،]ٙػاموف 

( : عاىي )  ،مٌس بّ ًػوٍ :   اهط ى ٙس ٛ ٨ٗ بِٚٞ هإ  اُٗظري صمٚمٞ ً
ٍٵ   - ٟ  وٚإ  اٌسٵاها ٙػاموف ]ٙػاموفٕ[  ٜ  ًاّ كُ٘إ شا ٙاس ًٗاّ  اسَ        ا
ْٕ س ٚىْ بؿااىٓسٷ اهاااٌْ ٙااأتٛ    ٨ُعااٍ  كُ٘اإ شا ٙااس .  هااس ٠٘ كااى ٗاإااس   بااى

 ،اِٚٔىاعىضي باعىضضٞ بر ز ىٗآٍ ٗتاجطٜ  إلىَ اهاهاٌ مصىاااف ٌى،أاِاً
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  ٗاهافصٚى   )فقٕ اهقطى١(. 
سه٘ي اٮهاعاًٛ هؿٔىزٝ كاى  اسٕي   اهاٌٗعس تور   ٓصٖ اهص٘ضٝ  ُٕ ٙلْ٘ 

ّٞ  ًع٨ٌّ٘ بٔى، هاجعؤى ًعىضضٞ هس ٠٘ شٜ اهٚس .  إج

ٜ  ٗ ًااى ًااع -2  ٗكأُاإ ًصاابٵ -اهٚااس ًواام اهعاار  فااطي  ااسَ ز اا٠٘ ش
بأُٔااى هااادىهس هٚػاات اه٘اإااس فؿاأىزٝ اهعااسي  -)عااسٖ(اهِااىعض ا٪غاااىش ُظااط  

ٌ جٞ   ًسه٘هاأى  بام ٌ بىبقٛ بػاوب  اسَ  ُطاٌىَ اهؿاىٓس ا٬خاط  ٗ      اهاا ر ٙاا
جٞ   ًسه٘هاأى  باام بأُٔى هولٕط هٚػات  اه٘اإس س ٛ، كٌى  ْ ؾٔىزٝ اهعسي اهاٌ
 . بىبقٛ هِقصىُٔىاهاٌ
 -اهٚس : ظٙس ىي هصٜ اهآٌ٘  سَ كْ٘  -وؿٔىزتر ًسه٘ي  هاعاًٛ هلّ ه 
ٌ شان ٗؾأىزٝ  سه٘ي إجٞ ًاأهفٞ ًّ ؾٔىزٝ ٓصا ٗاهاٌٗٓصا  لّ ا٪خاص بٔاى   ٙاا

صٗض ًى زاَ ٨ ٙس ٛ ظٙاس شٗ اهٚاس ًولٚأاى   أاطف تِاىظع بلاط       ًامًّ زْٗ 
 ،  ٙلاْ٘ غال٘تٕ إ٣ِٚاص ُبقاّى بعاسَ ًولإ هوٌاىي         ش،  ٗخىهس إػاب اهفاطي  

 ، ُعاااٍ توقاااٟ ًولٚاااٞ اهعااار   ًاااع تصطٙاااامٕ بعاااسَ ًولٔاااى فاااى٪ًط  ٗضااا   ٗ
 س ٚر : اهاًٌاأض مٞ ًرتززٝ بر 

 

ٍٵ   إاسٌٓى إوف  اىشف -  ٌ إوفإ    ؾأىزٝ اهعاسي بااٌوم       ُطا ىي هإ  اهاا
لّى ٗعطااٟ اهااامىكٍ اهؿااط ٛ باااٌولٕ هوعاار ًااّ زْٗ إجااٞ ًعىضضااٞ، تاااٌػٵ   

 ( كااىْ ٙقطااٛ بؿاأىزٝ   S)ػافٚض اهِااىط  بااأْ ضغاا٘ي اهلل   اهاااٌ (1)بىهااادرب
ٌ ر ٙاٌاهعسي ًع  س ٛ   ز اى٠ٗ ا٪ًا٘اي ٗاهاامق٘ق، ٗٓاصا ُاام٘  ٌإى       اهاا

 بىبقٛ .اهاٌسه٘ي اهاٌسه٘ي اٮهاعاًٛ ًع غق٘ط ىهاٌب
 

 قطى١ ٙقَ٘ ًقىَ اهؿىٓس ا٬خطا  هواوف ططٙاٗاهام -فى ًعّى اواٗ ْ إ -ح
 -اهاواٚاِٞ  لٍاإاإسٝ ؿٔىزٝ اه٘اوف    اهاٌىَ اهاماطاُ  ، ٗإلٍ ىهٚىخاهاٌ  
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كىُاات اهعاار بٌِٚٔااى ُصاافر باااٌقاطٟ  ُااامصىض اهااام  بٌِٚٔااى ٗز٨هااٞ بعااض  
ٙقطااٛ بٌٔااى  ر  وااٟ ُػاإ  ٗاإااسٷ ٚاااٌاهقطااى١  وااٟ  ْ اهوِٚااٞ ٗاه (1)ُصاا٘ص

ِٚاىخ    بواىخ اهاام  أاىٓطّا بٌٔاى،      ىْ باٌِعهٞ اهوٵٙاٌ( ٗ ْ ا٪Sضغ٘ي اهلل )
فٚلْ٘ إوفٌٔى ًع ؾٔىزٝ  اهقطى١ ٗفقٕٔ، ٧ًٙسّا بىٮضتلىظ اهفقٔى٢ٛ    ب٘اح

هلى ًٌِٔى باٌِعهٞ  عىًأٌى اهوِٚٞ ًع  سَ كْ٘ اهعر بٚس ٗاإسٷ اه٘اإس اهعسي 
 عاربٝ  ااّ غٚااىث : ]هاا٘ مل تلااّ اهاااٌ(2) ًٌِٔااى إػااوٌى ًااى زٓهاات  وٚاإ اهطٗاٙااٞ

 عوأااى  -ّ  عىًااى اهوِٚااٞ ًاااٌ  إااسٌٓىٙااس  : ٙقصااس -  ٙااسٖ  -ٙعااي اهسابااٞ  -
 ُصفر[ . بٌِٚٔى 

ٌ ٗ ْ ُل٩ ًعّى  ّ اه - ا ٌ ، ٗ رٚاا ػب اهعواٍ  باام وم ًِمصاط فٌٚٔاى   اهاا
ٌ وم باٌىًٕ ًاع  اسَ   اهاٌاٮمجىهٛ اهِىؾ١ٛ ًّ ز ٘آٌى  ٨  -ِىظع هاأٌى  اهاا

ط ع عى ااسٝ اهعااسي اهاااٌكااىْ  -ًااّ شٜ اهٚااس ٨ٗ ًااّ غااريٖ إػااب اهفااطي   
طٗاٙاااٞ ،  ٗ ٙط اااع    اه ىي بٌِٚٔاااىاهااااٌٗاٮُصاااىف ٗٓاااٛ تقاطاااٛ تِصاااٚف 

ّٞ مل تثواات اهقى ااسٝ كاارب٠ٳ   ا شاقسًٞ اهاااٌاهااادىصٞ  ٍٵ غااري ً٘اضزٓااى    كوٚاا تعاا
 . - اىضٌاداهاكٌى ٓ٘  -ِص٘صٞ اهاٌ

ًّٗ ٨ ٙعاٌس اهطٗاٙاٞ اهاادىصٞ هاعاٚر اه٘أٚفاٞ ٙط اع ا  اهاااقط ٞ فاىْ         
ٓا٘  ْ ٙقاطع بٌِٚٔاى     (3)جٔ٘ي ففٚإ اهقط اٞ[  اًقاطٟ  ط٩ق زهٚؤى : ]كاى ًا  

 س  ٔىهإ ٗغٌ٘ضٕ ٗتطززٖ بر بلط ٗبر خىهس . ىهم بعاهاٌهاعٚر 

ٌ ٗٓصا كوٕ ُام٘  ٌٕى ب ٌ  اسَ كاْ٘    -سه٘ي اٮهاعاًاٛ  ىهاا ىي هعٙاس شٜ  اهاا
 بىبقٛ  ّ اهامجٚٞ ٗاٮ اوىض .اهاٌسه٘ي اهاٌبعس غق٘ط  -اهٚس ٗغريٖ 
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مٌ٘ٓى   ٙس ظٙس بٍ عىًت اكىُت زاض  ٗ  طبٞ  ٗ ُ ااشاهِقض اهطابع : ًى 
ٔى اِاٞ   ًسه٘ها  ولط ، ٗا رتف بلط بأُٔى هٚػت هإ ، فاػاقط اهوٚٵ  ِٞ  وٟ  ُٔى هبٚٵ

ط مىْ هوم ٗىهاٌاؿٔ٘ز هٕ باهاًٌّ  ٔٞ  عطاض بلط  -اهساض هولط  -بىبقٛ اهاٌ
لّ اٮهاعاَ بوقى١ ًاسه٘ي  ٙاٌِٞ  ِس تعىضضٌٔى ، فٔى ًٕ  وٟ اهوٚٵاٮعطاض ٗتقسٵ

 ش  ،ٖ ؟ ٙاس  ى تاامت ٗٓ٘  سَ كاْ٘ اهاساض هااعٙس ضغاٍ كُ٘ٔا      -ِٞ اٮهاعاًٛ اهوٚٵ
 ي  عاااطاض بلاااط بعاااسَ كاااْ٘ اهاااساض    ِاااٞ ٨ ٙعاااىض ٓاااصا ًاااسه٘ي  هاعاًاااٛ هووٚٵ 

ظٙااس   ٝ ًااّ ُااعع اهااساض  ٗ اهسابااٞ ًااّ ٙااس   ٨بااس   ا٬خااطهاإ ، فااإشا  خااصُى باإ  
 ىهم ، ٨ٗ ٙواعَ بٕ فقٕٚ .اهاًٌٗعىًوأى ًعىًوٞ ًاجٔ٘ي 

ٔ٘ي ااااٌىي ًاجصاريٗضٝ اهاا   -اىضُى ا واٟ ًادا   -وعَ ا٨ ٙا  ُإ    ٕ :طز  وٚا ٙا ٗ
ٌ بعس غق٘ط ٗشهم ٪ُٕ  ،اهاٌىهم  ٌ سه٘ي اهاا ٞ اهقى٢ٌاٞ  واٟ  ْ   ِا بىبقٛ هووٚٵاهاا

ٞ سه٘ي اٮهاعاًٛ هووٚٵاهاٌ اهساض هولط ُواعَ بوقى١   اسَ كاْ٘ اهاساض هػاري     ٗٓا٘   ِا
ٌ اٌى  ًولٚاإ هعار   اهاٌاام غ٘ا١ شٗ اهٚس ظٙس ٗغاريٖ ًاّ اهوؿاط     ،بلط  ىي ، اهاا

لاْ٘ ) اسَ كاْ٘ اهاساض هااعٙس شٜ اهٚاس(  اع١        سه٘ي اٮهاعاًاٛ ٗٙ ىهاٌُٗأخص ب
ٌ ، ٗ ًّ ًصىزٙقٕ اه٘غٚعٞ ّىاٮهاعاًٛ  ٗ ًصساعسه٘ي اهاٌ لِِى ا٪خاص بٔاصا   ٙاا
ٌ سه٘ي اٮهاعاًاٛ ٗ هااعاَ إجٚاإ ضغاٍ غاق٘ط      اهاٌ ٌ سه٘ي اهاا بىبقٛ هووِٚاٞ  اهاا

  عطاض  وٚٔى ًّ زْٗ ًىُع .هط مىْ اٮ

ٕ    ببلاط   ٗٓلصا ُواعَ بوقى١ اهاٌسه٘ي اٮهاعاًٛ ٮعطاض  ،عاسَ كاْ٘ اهاساض ها
٘ كُ٘ٔاى هػاري بلإط ، فٚصواا  )كاْ٘ اهاساض       ٓا  ٖسه٘ي اٮهاعاًٛ ٮعاطاض اهاٌفإْ 

 ًاااّ  ّىًولااّى هعٙاااس شٜ اهٚااس(  اااع١ اهاااٌسه٘ي اٮهاعاًاااٛ هٯعااطاض  ٗ ًصاااساع    
 ااسَ كااْ٘  -ًصااىزٙقٕ ، ٗٙاعااىضي ًااع ًصااساق اهاااٌسه٘ي اٮهاعاًااٛ هووِٚااٞ 

بٍ بعس غاق٘طٌٔى ٙلاْ٘ ا٪باط اهؿاط ٛ     ٗٙػقبىْ هوٌعىضضٞ ،  -اهساض هاعٙس 
 ٞأى ًّ زْٗ إجاسٖ  ًىضٝ ًولاهوٚس ، ٗٓٛ تقطٛ باٌولٚٞ اهساض هاعٙس ، فىْ ٙ

 جٔ٘هٞ اهاٌىهم .ا٨ٗ ٙوعَ صريٗضٝ اهساض ً ًعىضضٞ ،
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خص بىهاٌسه٘ي ٞ اهِق٘ي ا٪ضبعٞ  ٙطازّا  وٟ ا٪ى  سَ ص٩إٚٗعس تامصٵ
ّٞ ّٝ ا٨هاعاًٛ إج بااى  ،اهاعىضي  ٌىُعاه٘ي اهاٌبىبقٛ هبعس غق٘ط اهاٌس ًعارب

ىغوىتٍٔ ًٗااامٞ ضتلااىظاتٍٔ اهاٌااامىٗضٙطٜ اهعقاا١٩    ا ٟ  ااسٵاْ ٙاالّ  اٙاٌاا
ٌ اهقىُُ٘ٚاٞ  وااٟ ا٪  عاطاضّا كااىْ  ٗ خااربّا  ٗ  سه٘ي اٮهاعاًاٛ هولاا٩َ :   خاص بىهااا

ٞٷ    -ز ٠٘  ٞٷ  إاٟ بعس غق٘ط اهاٌسه٘ي اهاٌبىبقٛ  اّ اهاامجٚٞ هااجٔ اشا  ًىُعا
كٌاى فٚاااٌى   -ٖ اهاااجٔٞ اهااٌىُعٞ ٗمل تااطتوط بىهااٌسه٘ي ا٨هاعاًااٛ   ٓاص  ٌؼٵامل تا 
بىبقٚٞ ٓااا٘ مجٚٞ اهس٨هاااٞ اهااااٌاْ اهااااٌىُع اهااااٌػقط هااا إٚاااا   -امّ فٚااإ ُااا

هاعاًٚٞ إٚا ٙاف  اهسه٩ْٚ اهاٌاعىضضىْ   اهس٨هٞ اٮ ًِافٷ اهاعىضي، ٗٓصا
 ٌطإوٞ اهثىُٚٞ :اها ُواما  بٍ . اهثىهاافٛ :ُبوىتٕاوفىْ  وٟ  ٗاهادرباْ اهاٌاد

 

  :طابقية الـنالدليل الـخلي على تبعية الداللة االلتزامية للداللة 
 

غااس٨ّ٨ ٙا٧زٜ   ُظاطٖ    )عسٖ( إ٩ّ هوٌؿلوٞ ٗ  (1)ق اهاٌامُى ىشغا ٗضز  
بىبقٚٞ ٗ سَ اهاٌبوقٞ : توعٚٞ اهس٨هٞ ا٨هاعاًٚٞ هوس٨هٞ اهاٌاهؿطٙف    اهاوعٚٞ 

 ، باقطٙب ٗت٘ضٚ  : ُفلىكٌٔى   ًقىَ اهامجٚٞ  

خوااىضّا  ااّ اهاا٩ظَ ٗٙلااْ٘ أااىٓطّا فٚاإ  وعَٗ ٙلااْ٘  اهاااٌخوااىض  ااّ  ْ اٮ
ّٞ ٌقاطٟ توىُٛ اهعق١٩  واٟ إجٚاٞ اهظا٘آط إااٟ بى٨ضاىفٞ         ا وٕٚ ب ٗإج
 ْ أٔ٘ض اٮخوىض   ًسه٘هٕ اٮهاعاًٛ هاٚؼ أٔا٘ضّا     ٨هاعاًٚٞ ، ساهٚى اٮاهاٌ

خوىض  اّ إصاٞ خىصاٞ    ٗاهػعٞ ، بى ٓ٘  ّا بِم٘ ا٨ط٩ق خوىضًبوقّى ٗهٚؼ  
ّٞ ٗضٚقّى ، فىْ  اها٩ًٌظًٞ هوٌسه٘ي  اهعاسهر  ؾأىزٝ  خوىض اهثقاٞ  ٗ  بىبقٛ غع

باأٜ غاوب    -اهثا٘ح   ؼاجٵِا تخوىضّا  ّ ًبوا   وو٘ي هٚؼ  ٩ًعىٝ اهث٘ح ه  ّ
 .  -اهامصٞ اهادىصٞ  - ىض  ّ بو٘خ اهاِجٵؼ اهو٘هٛخو، بى ٓ٘   -كىْ 

 قٛابىباهاٌسه٘ي ااهاٌفى١ اااُٞ ٗ اقاثاوىض اهاٞ  ٗ  خاِاٚاواِس اهعوٍ بلصح اهاٗ 
                                                           

 .  428+  427:  4+ ًوىُٛ اٮغااِوىط : ج 370+  369:  3( ًصوىح ا٪ص٘ي : ج1)
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 سه٘ي ا٨هاعاًااٛ اهاااٌُافااى١ امصى اهعوااٍ عٔااطّا بإ ٙاا -٩ًعااىٝ اهثاا٘ح هوواا٘ي   -
 ًااى اهااِجؼ بػااوب آخااط  ٗ  ،ٗ ااسَ إجٚاإ   -ؼ اهثاا٘ح ىض  ااّ تاِجٵ خوا اٮ -
 ُٔاى خىض اٞ  اّ ًفاىز       ٨اٌوٞ ًاام فٔٛ ٗاْ كىُات   - ك٩ٌعىٝ اهث٘ح هوسَ -
 خوىض اهثقٞ . ِٞ  ٗ  هوٚٵا

 تااسيٵ ؾاا١ًٛااىضٝ اهلىؾاافٞ  ااّ ٗ اا٘ح  فااىْ ا٪: امّ فٚاإ ٗٓلااصا ًااى ُاا 
 ُٔااى هٚػاات  خوااىضّا  ااّ  ااسَ  بىإااإ  وااٟ    ٨بىإااإ ، بااىٮهاعاَ  وااٟ  ااسَ  

ٌ بىإاٞ ٗٓاٛ   ا٨ط٩ق ، بى ٓٛ  خوىض  ّ إصٞ خىصٞ ًّ  اسَ اٮ  ٩ظًٞ اهاا
بى٨هاعاَ  وٟ  ٤ تسيٵاهؿًٚىضٝ اهلىؾفٞ  ّ إطًٞ شان اٗٓلصا ا٪ هو٘ ٘ح .

هومطًٞ ، ًٗاع  بىإإ بِم٘ خىص ٩ًظَ  خوىض  ّ  سَ  ُٔى    ٨بىإإ  سَ  
 -اه٘ ٘ح ٗاهامطًٞ  -بىبقٛ اهاًٌىضتر  ّ اهامجٚٞ   ًسه٘هلٌى غق٘ط ا٪

 هاعاًٛ اهاىبع اٙطّى . ػقبىْ  ّ اهامجٚٞ   ًسه٘هلٌى اٮهاعىضي ٙاٌىُع اه

 ػب باااامبىبقٚٞ اهااااٌاعاًٚاااٞ تىبعاااٞ هوس٨هاااٞ  ٗاهاااامىصى اْ اهس٨هاااٞ ا٨ه 
 بااٌعِٟ  اسَ    -ػب اهوقى١ ٗاهامجٚٞ توعٚٞ اهظى هصٕٙ باماهثو٘خ ٗاهامسٗث ٗ

 غااااعٚٞ زا٢ااااطٝ إجٚااااإ ًااااّ زا٢ااااطٝ سه٘ي ا٨هاعاًااااٛ ٗ ااااسَ   ٗاهاااااٌغااااعٞ 
 بىبقٛ . اهاٌسه٘ي اهاٌإجٚٞ 
ٌ ٌىًّى ، ٗهاصا  اْ تعىضي اهاسهٚور ٙ٘ اب كٌُ٘ٔاى ًعاسًٗر تا     بى   لّ ٙاا

غاافىزٝ اهااملٍ   اٌفىز كا٩ اهاسهٚور ،   اٍ ًاّ      ىهف ها ًااد و٘خ إلٍ بىها ب
 صى  ٌوٛ . زهٚى   أىزٜ ًّٗ  غافىزتٕ ًّ   اهثىها ًّ

 ٙطاز  وٕٚ بأْ ٙقىي : لّ اهادسؾٞ فٕٚ ٗاٮٙاٌغاس٨ي ٗٓصا اٮ
 ٨بس ًّ اهااٌٚٚع بر إىهار ً٘ض٘ ّى ٗإلٌّى ، ٌٗٓى : 

ٔى هول٩َ أٔا٘ض ٗاإاس ًٗاسه٘ي تصاسٙقٛ     اهامىهٞ ا٨ٗ  : إىهٞ ٙلْ٘ فٚ
ِااّى ًااّ اهوفاا  بىبقٛ ، ٗهاإ ٨ظَ  قوااٛ هااٚؼ بٚٵاهاااٌعِٟ اهاااٌفااىضز  وااٟ طواا  

ٌ خ  ، بى ٙػالؿفٕ اهعقى ًّ  ٔٞ بوا٘خ  عِٟ ا٪ىهاٌب ٩ظًٞ اهاادىض ٚٞ  اهاا
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سه٘ي ٗبر ٨ظًٕ ، ٨ٗ ٙسضكٕ اهعطف اهعىَ ًّ أاىٓط اهلا٩َ   اهاٌعِٟ اهاٌبر 
 ٚٞ اهاعاًٚٞ ًػاقوٞ . ٨ٗ ٙلْ٘ ز٨هٞ  طف

ٌى كىْ اهظٔ٘ض اهثىبت هصاخ اهادبىح إػاوٌى ٙفٌٔإ اهعاطف إجاٞ ،     اٗه
٩ظًٞ اهعقوٚااٞ اهاااٌػالؿف ًااّ اهاااٌفٚاوعاإ بواا٘خ اهااامجٚٞ هاا٩ظَ اهااادبىح  

اهقبعٚااٞ ، ٗتلااْ٘ ز٨هااٞ اهلاا٩َ  وااٟ اهاا٩ظَ ز٨هااٞ  قوٚااٞ توعٚااٞ ُىؾاا٣ٞ ًااّ    
ٌ ٩ظًٞ اهادىض ٚٞ اهقبعٚٞ بار  اهاٌ ٌ هظاىٓط ٗبار شان اها٩ظَ    عِٟ ااهاا سضن اهاا

ىٗضٜ اهعىَ ، بى اهاٌام٨ٗ تلْ٘ ز٨هٞ هفظٚٞ ًػاقوٞ ٙسضكٔى اهعطف  ،هوعقى 
ٌ ٌسه٘ي اهلا٩َ فٚلاْ٘ تىبعاّى هظٔا٘ضٖ       ااهعقى ٙسضكٕ ٨ظًّى ه وعَٗ ِٗٙؿاأ  اهاا

 وعَٗ اهظىٓط ًّ اهل٩َ .اهاٌاهعوٍ بىه٩ظَ ًّ اهعوٍ بثو٘خ 

ٌ غاري   -عقوٚاٞ  ٓصٖ اهس٨هٞ ا٨هاعاًٚٞ اهٗ  - ىٗضّٙى  ىًاىّ ًاام فًٔ٘ٞ  طفاّى  اهاا
ٌ باى ٓاٛ ًاّ ز٨هاٞ      ،هٚػت ز٨هٞ هفظٚاٞ   ٌ عِٟ  واٟ  اهاا عِٟ اها٩ظَ هاصان   اهاا

ىٗضٜ ، ٨ٗباس فٚٔاى ًاّ    اهاٌاام بىبقٛ هوف  ٗاهصٜ ٙفٌٔإ اهعاطف   اهاٌعِٟ اهاٌ
 ْ وعَٗ هفظاااّى توعٚاااٞ ًبوقاااٞ ٪اهااااٌسه٘ي اهااا٩ظَ  قااا٩ّ هوٌاااسه٘ي اهااااٌتوعٚاااٞ 
 . َ بٕ ٗٙ٘ س ب٘ ٘زٖ ٗٙوقٟ بوقى٢ٕ٘ٵوعَٗ ٙاقاهاٌه٩ظَ كىهظى هوٌاو٘ع اهاىبع ا

هفظاٛ  إٚاا ٙلاْ٘ هودباىح أٔا٘ض      -اهامىهٞ  ٗباعوري آخط :   ًثى ٓصٖ
ٌ غقط اهاسهٚى اهلىؾاف  اّ     اش  -ٗاإس  ُافات  ِإ اهاامجٚٞ توعإ     وعَٗ ٗ اهاا
ظى تىبع اه٩ظَ اهعقوٛ كىه ش ػالؿف  ق٩ّ ، اهاٌغق٘ط إجٚٞ اه٩ظَ : عٔطّا 
ّٞ ، فٚاوعااإ   اهػاااق٘ط ٗاٮ  ٌوعًٕٗ ٗ ااا٘ز اهااا ٌ  ُافاااى١ ، ٨ٗ ّا ٗإجٚااا لّ ٙاااا
وعَٗ اهاااٌُافااى١ سضن هوعقااى ٗٗصاافٕ بىهااامجٚٞ بعااس   اهاااٌغالؿااىف اهاا٩ظَ  

 اهظىٓط ًّ اهل٩َ  طفّى ٗبعس غق٘طٕ  ّ زض ٞ  اهامجٚٞ ٗا٨ اوىض . 

 اهااااامىهٞ اهثىُٚااااٞ : إىهااااٞ ٙلااااْ٘ فٚٔااااى هولاااا٩َ أٔاااا٘ضاْ ًٗااااسه٨ْ٘     
ْٕ اهااااٌسه٘ي اهااااٌتصاااسٙقٚىْ : أٔااا٘ض     سه٘ي اهااااٌ   بىبقٛ ، ٗأٔااا٘ض باااى

ٌ ّ بهاعاًٛ ٙلْ٘ ٨ظًّى هول٩َ بِم٘ اهوعَٗ اهواٚٵ اٮ خا  ، فِٚعقاس   عِٟ ا٪ىهاا
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اْ ًػاق٩ْ ًاّ  مصى فطزاالوٍ بٌٔى ٗٙاهاًٌصساعىْ هوظٔ٘ض اهوفظٛ ٧ٙخص 
 اهاصسٙقٛ : اهاجسٜ   ًسه٘هٕ إجٚٞ أٔ٘ض اهل٩َ 

 ًاااّ اهظٔااا٘ض اهعاااط  ٗفاااطز ًاااّ إجٚاااٞ اهظٔااا٘ض ِٙبوااا        ًصاااساق  - 
  بىبقٛ .اهاٌسه٘ي اهاٌ وٟ 

 ٗٓاا٘  ،ًٗصااساق آخااط ًااّ اهظٔاا٘ض اهعااط  ٓاا٘ ًػاااقى  ااّ غااىبقٕ  -ح 
سه٘ي ا٨هاعاًٛ اهصٜ ٓا٘ ٨ظَ اهلا٩َ   اهاٌفطز ًّ إجٚٞ اهظٔ٘ض ِٙبو   وٟ 

 خ  . عِٟ ا٪ىهاٌبّ بوعَٗ بٚٵ

 ودباااىح أٔااا٘ضاْ هفظٚاااىْ   إٚاااا ٙلاااْ٘ ه  -ٗ  ًثاااى ٓاااصٖ اهاااامىهٞ   
  إاس فى١ ااااا ُعاىَ زهٚاى  واٟ      اش  -ًػاق٩ْ ًؿ٨ٌْ٘ هاسهٚى إجٚاٞ اهظٔا٘ض    

ٌ تصاىف  اهاامجٚٞ ٗ   بقى١اهظٔ٘ضّٙ  ٗ ٗ س ًىُع  ّ  ٌ سه٘ي اهاا  بىبقٛ بٔاى  اهاا
ٗكاىْ   -مٞ هٕ  وٟ ًعىضضإ  ٞ ًط ٵخط٠ ًّ زْٗ ًعٙٵااعىضضٕ ًع إجٞ  ك -

: ًااّ زْٗ ًػىغاإ بااىهظٔ٘ض ا٬خااط بقٛبىاهاااٌسه٘ي ىهاااٌ٘صّى بًااادصىُع اهاااٌ
ٕٷفااأ -سه٘ي اٮهاعاًااٛ اهاااٌ  ٙ٘ ااب ضفااع اهٚااس  ااّ ٗصااف اهااامجٚٞ      ٜ ٗ اا

ُعقس هٕ ًىزاَ عس   -هاعاًٛ : ُفٛ اهثىها سه٘ي ا٨اهاٌ -بومىأ اهظٔ٘ض ا٬خط 
ٌ اهظٔا٘ض اهوفظاٛ إاسٗبّى ٗمل     ٌ ٕ ػٵٙاا سه٘ي اهاااٌمجٚٞ أٔا٘ض  أىزَ ها اىُع اها اهاا

  بىبقٛ هوف  ٗاهادبىح .اهاٌ

 بى١ صٞ اهق٘ي : ٨بس ًّ  سَ خوط إلٍ  إس٠ اهامىهار ٗ سَ  ٗخ٩
  )عاسٖ(  قاهاٌاام ُى ىشغاا ٙوعس  ْ ٙلاْ٘ بٚاىْ     خط٠ ، ٨ٗىهٞ  ماإلٍ إىهٞ ه

 ٙاااأتٛ   إىهاااٞ ٗ ااا٘ز اهس٨هاااٞ    ٕؾااالىهفاااىْ   ،ٗ  ُٗظاااطٖ    اهاااامىهٞ ا٪ 
غاقط   اش بإ   ربٌااد اهاغالؿاىف ٨ظَ  لّ فٚٔاى   ٙاٌ ا٨هاعاًٚٞ اهعقوٚٞ ٗاهيت ٨

 ٩ظَ هٕ .اهاٌبىبقٛ اهاٌسه٘ي اهاٌ

 يت ٨اٚٞ اهااعاًاٚٞ ا٨هاس٨هٞ اهعطفااه -ٚٞ ا وٟ اهامىهٞ اهثىُ ٕؾلىه ٨ٗ ٙطز  
 ٘طاػقااوّى هااٞ ً٘ اٚا٩ظَ هٕ  ّ اهامجاهاٌقٛ ابىباهاٌسه٘ي اهاٌق٘ط اٙلْ٘ غ
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 . سه٘ي ا٨هاعاًٛ  ّ اهامجٚٞ ،  ٗ ٙلْ٘ ًىُعّى  ّ بقى١ٓى اهاٌ 

ٓ  ق اهاٌاام ُى ىشغا عس ٗاف   (1)ْ بعض   وٞ  صطُىبٍ   (   توعٚاٞ  ٌى)عاس
ٍ اهاااٌهاعاًٚااٞ هوس٨هااٞ  اهس٨هااٞ اٮ بااطّٓ  وااٟ اهاوعٚااٞ   بىبقٚٞ   اهااامجٚٞ ، باا

ٕ ُٗػاعر بىهاج٘اح اه٘اضا   ٗ اٮؾالىي اهااجوٛ    ِعطي بطٓىُف ،عب٘ضٝ اهاٌ
ؾالىي  ًِإ   ًقاىَ اٮ   ٢٘ٛ )عسٖ( ُِٗافعق  اهاداهاٌامُى ىشغا وٟ  غاس٨ي  
 :   ْ ٙقىيٗتقطٙب بطٓىُٕ  عىصط )عسٖ( . اهاٌق  اهاٌام وٟ بطٓىْ 

توقاٟ   ٗاإس ، ٗهصا ٨ -هاعاًٚٞ بىبقٚٞ ٗاٮاهاٌ -ْ ٩ًن إجٚٞ اهس٨هار  
 بىبقٚٞ  اااّ اهاااامجٚٞ  اهااااٌغاااقبت اهس٨هاااٞ   اش إجٚاااٞ اهس٨هاااٞ ا٨هاعاًٚاااٞ   

خواىض ٗاهااملىٙٞ   ٩ًٗكٔاى   اٮ ٪ْ ُلاٞ اهاامجٚٞ   ، ٗشهم - هعىضي ًىُع -
ُؿااى١ ٗاهقطااىٙى  ىٖ ٗاهااادبأ ، ٗ  اٮؾاااو ُاااٌى ٓاا٘  صااى  ااسَ اهلااصح ٗاٮ   

 ِب٘ق بٕ . اهاٌعِٟ اهظىٓط ًّ اهوف  اهاٌضازٝ جع٘هٞ ٓ٘  صى اهظٔ٘ض ٗ اهاٌ
بىبقٚٞ بظٔ٘ض كاصبٔى   باىح اٮخواىض  ٗ بظٔا٘ض     اهاٌغقبت اهس٨هٞ  اش ٗ

ٌ فرتاي  سَ بوا٘خ  فإ  سَ  ضازتٔى   بىح اٮُؿى١ ، أى هاعاًاٛ ها  سه٘ي اٮاهاا
ىهفٞ ظا٢سٝ   أىٓط ًادفرتاي ٨ ٙػاس ٛ  فرتاي كصح ظا٢س   اٮخوىض  ٗ  
مل تلّ  -ُؿى١ اٮخوىض  ٗ اٮ -اٮُؿى١ ، ٗشهم ٪ْ اهس٨هٞ اٮهاعاًٚٞ هول٩َ 

، بااى كااىْ بفعااى اهااا٩ظَ باار    - ُؿااى١ٳ خوااىضّا  ٗ   -ًػاااقى  ققٞ بااسايٵاااامً
سه٘ي ، ٗهٚػات ز٨هاٞ ٗا اسٝ    اهاٌسه٘ي  وٟ اهاٌسه٘هر فالْ٘ ًّ ز٨هٞ اٌاه
 ٩ٌن ًػاقى هولىؾفٚٞ ٗاهامجٚٞ . اه

اهس٨هاٞ   بقاى١ ْ ًِؿاأ  ٕ ٙفارتي   ُا ٪ ٗٓصا اٮغااس٨ي غاري تاىَ ، ٗشهام :    
ٌ هاعاًٚٞ بعس غاق٘ط اهس٨هاٞ   اٮ بىبقٚٞ ٓا٘ اهاامصض ًاّ كاصح  ٗ  ؾااوىٖ  ٗ      اهاا

، ف٩بس ًاّ   ُؿى١ ٗٓ٘ ًِافٷىهفٞ ظا٢سٝ هظٔ٘ض اٮًادخوىض  ٗ خبأ ظا٢س   اٮ
سه٘ي اااااػقط هوٌاهاااٌُؿااى١ بااِفؼ  اهس٨هااٞ اٮهاعاًٚااٞ هٯخوااىض  ٗ اٮ  غااق٘ط 
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ُفلااىن اهااس٨هار   اهػااق٘ط بعااس  ٗٓااصا ًعِااٟ اهاوعٚااٞ ٗ ااسَ    بىبقٛ ،ااهاٌاا
 اهامسٗث . 

  خصا٘ص   باى ٓا٘ آخٷ   -طا٩ق ٗ وٟ اٮ -فرتايأصا اٮ٨ٗ ً٘ ب ه
ٕ   ض اهصٜ مل ٙفٌٕٔ اهعطف اهعىَاهاٌامه٘ي اه٩ظَ اهعقوٛ ساهاٌ ، ٗمل ٙسضكا
 سه٘ياهاااااٌ ااااّ  ًػاااااق٩ّ هاعاًٚااااّى زضكاااإ اهعااااطف اهعااااىَ ًااااسه٨ّ٘   اش ٨ ٗ 

بىبقٛ فاا٩ ٙاااٍ ٓااصا اهاااٌسه٘ي اهاااٌقّى ًااّ ابىبقٛ ٙلااْ٘ ًااسه٨ّ٘ بىُٚااّى ًِوثاااهاااٌ
ٗٓاا٘  -لاا٩َ بىبقٚٞ هواهاااٌُاإ  ِااس إااسٗث اهس٨هااٞ  ٪ :ٗشهاام  ،اٮغاااس٨ي 

ىٗضٜ ًاسه٨ّ٘ بىُٚاّى ٨ظًاّى هاصان     اهاٌاام ػب اهفٔاٍ اهعاط    باام ًسه٘ي ٙػااوعَ  
ٚا ٙسضن اهعقاى ٗاهعاطف اهعاىَ ٩ًظًاإ     بامًػاق٩ّ  ِٕ  بىبقٛاهاٌسه٘ي اهاٌ

اهاصٜ   ِوث  ًاّ اهلا٩َ :   اي ُفاٛ اهثىهاا     اهاٌٗز٨هإ اهثىُٚٞ ٗأٔ٘ضٖ اهثىُٛ 
ٌ سه٨ْ٘ اهاااٌ وااٟ ٩ًظًااإ ٙا٘افا     -فقىْ  وااٟ اهس٨هااٞ  وٚاإ ٗٙاااا بىبقٚىْاهاا

ٌ ٗكىْ  ،ّ إسبى ًػاقور افلىُى أٔ٘ضّٙ ًٗسه٘هٚ سه٘ي اهثاىُٛ ًٌِٔاى ٨ظَ   اهاا
بٍ ٗ س  -اعىضضىْ اهاٌبىبقٚىْ اهاٌسه٨ْ٘ اهاٌى ٙا٘اف   وٕٚ ًاٌ ٜ  -اهل٩َ 

ٌسه٘ي ًباىبقٛ  اٗٓ٘ ًعىضضإ ها : بىبقٛ اهاٌسه٘ي اهاٌ ىضي ًىُع ًّ عو٘ي 
ْٕ سه٘ي اهاااٌ بقااى١ٌىُع ، ٗمل ٙ٘ ااس ًااىُع ًااّ ٪ ااى اهعااىضي اهااا فػااقط ، بااى
هػااق٘ط  ٗ ِس٢ااص  ٜ ً٘ اابٷ -اهثىباااٞ هاإ إااسٗبّى  -هاعاًااٛ  وااٟ اهااامجٚٞ اٮ
ٙعىضضإ ًاسه٘ي    ُٕ ٨ىُع اهعىضي ؟ ًع  اهاٌهاعاًٛ اهادىهٛ ًّ سه٘ي اٮاهاٌ

 عىضضٞ ، ٨ٗ ًىُع آخط . ىهاٌآخط إاٟ ٙػقط ب

ٌ إجٚاٞ اهاسهٚى    ْ ع٘ا٧َٙٗكس ًى شكطُى :   ٓا٘ عٚاىَ   هاعاًاٛ  بىبقٛ ٗاٮاهاا
ٌ صاىبٞ  اهاسهٚى ٗاهاامجٞ  وٚإ ًاع  إاٌااىي       ُؿااى١ٜ سه٘ي اٮخواىضٜ  ٗ اٮ اهاا

 ىُع ىهااااٌبىبقٛ باهااااٌسه٘ي اهااااٌ باواااٟ  ف٘أ   اهوااا٘ح ، ٗ شااهاٌاااامهو٘اعاااع 
مجاىهٛ  هو٘ب٘ق  ٗ هوعواٍ اٮ  ،غقط  ّ اهامجٚٞ ٗاٮ اوىض  -عىضي هٕ اهاٌ -

ٌ ضازٝ ٖ  ٗ بعاسَ   خواىض اعىضضر    ٌاها  إسبلصح  عِٟ اهظاىٓط ًاّ هفا     اهاا
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٨ زا ااٛ ٨ٗ ً٘ ااب إ٣ِٚااص  اعىضضر ، هلااّ اهاااٌاهااسهٚور   إااسُؿااى١   اٮ
عىضي هٕ اهاٌبفعى  سَ  -ىُع ًّ بقى١ٖ اهاٌهاعاًٛ هعسَ سه٘ي اٮاهاٌهػق٘ط 

لصح فٚأتٛ  صى  سَ اه ،سه٘ي اٮهاعاًٛ هو٘اعع اهاٌصىبٞ ٗهوقى١  إاٌىي   -
 ٗ ٙأتٛ  صى اهظٔ٘ض  ،سه٘ي اٮهاعاًٛ اٮخوىضٜاهاٌؾاوىٖ    سَ اٮ صى ٗ
 ُؿى١ . ّ اهظىٓط ًّ هف  اٮظَ اهوٚٵ٩عِٟ اهاهاٌضازٝ ٗ 

ٌ ُٕ بعس غق٘ط اهس٨هاٞ  بٍ   ٕ    بىبقاهاا   ،ٚٞ هظٔا٘ض كاصح اٮخواىض  ٗ  ؾااوىٓ
 إاااٟ   ٜ ً٘ ااب هػااق٘ط اهس٨هااٞ اٮهاعاًٚااٞ ؟    - ٗ هظٔاا٘ض  ااسَ  ضازتٔااى   

 ٔى اهاعاًااٛ هااسه٘ي اٮاهاااٌفاارتاي  ااسَ بواا٘خ  ق  )عااسٖ( بااأْ  اهاٌااامٙعاااصض 
ىهفٞ ظا٢اسٝ  ًادفرتاي خربّا  ٗ   فرتاي كصح ظا٢س ه٘ كىْ اهسايٵٙػاس ٛ   ٨

سه٘ي اهاااٌفاارتاي زهاا٩ّٚ  وااٟ غااق٘ط      أااىٓط اٮُؿااى١ ، ٗٓااى ٙصااو  اٮ   
ٗ اا٘ز ع ًااإجٚااإ ٗ بقااى١ىُع  ااّ اهاااٌُافااى١ عوَ٘ إسٗباإ ًااع  اهاااٌهاعاًااٛ اٮ

  وٟ إسٗبٕ ٗبقى٢ٕ ؟ . بىبقٚراهاٌسه٘هر اهاٌّ ااها٘اف  بٚ
ق  زهاا٩ّٚ  وااٟ غااق٘ط   اهاٌااامٓااصا  ٚاااٍْ ٙقاصطٝ : ٨بااس  ًااادٗبعوااىضٝ 

ًاع   ،ٓصا ٗشان  -بٍ ٙعاصض بصكط  فرتاضٕ  ،اعاًٛ  ّ اهامجٚٞ هسه٘ي اٮاهاٌ
  سه٘ي اٮهاعاًٛ .اهاٌمل ٙقٍ اهسهٚى  وٟ غق٘ط  ُٕ 

 ٗ  اهااايت شكطُىٓاااى مىهٞ ا٪ُظاااطٖ    اهاااا: ثٕ باااامقطٙاااط ت ٗاهظاااىٓط ًاااّ
ًػاااقى ... ٗهٚػاات ز٨هااٞ ٗا ااسٝ  ققٞ بااسايٵاااام)مل تلااّ ًإٚااا عااىي فٚاإ : 

ىهٞ اهثىُٚاٞ  غااس٨هِى هوٌؿأ٘ض بِما٘ اهاام    ا٩ٌن ًػاقى هولىؾفٚٞ( ٗعس غو   ه
 .هاعاًٚٞ ًّ إىهيت اهس٨هٞ اٮ

ٌ ٗاهااامىصى  ٌ ُاإ بعااس تػااىعط   ى إققِااىٖ :  ًااا ٌٔى ا٘هاا هاعىضر   ًساهااا
ٌ  ى اهاعىضي ٙوقٟ بىبقٛ ٪اهاٌ هاعاًاٛ  واٟ اهاامجٚٞ اهاامىزبٞ     سه٘ي اٮاهاا

ٌُٔااى ًافقااىْ  وٚاإ غااري اعىضضر ٪اهاااٌفٛ اهثىهااا بىهااسهٚور الّ ُااٙاااٌٙقِٚااّى ٗ
 اهاٌسه٘هر بعس غق٘ط غقىطٔى   ٗ إجٚإ  سَ ٙ٘ ب ٨ٗ زهٚى ،اوفر فًٕٚاد
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 .بر ىشالاهاٌاعىضضر اهاٌبىبقٚر اهاٌ

   اهعقا١٩ جطٜ ااهااٌسه٘ي اٮهاعاًاٛ با    لِِى اٮغااس٨ي  واٟ بقاى١   ٙاٌبى 
سه٘ي ىهااااٌخاااص بىغوىتٍٔ اهقىُُ٘ٚاااٞ  واااٟ ا٪ًاااامىٗضٙٞ ٗاهاٌاااامضتلاااىظاتٍٔ  

ٌ هاعاًٛ هولا٩َ بعاس غاق٘ط    اٮ ٌ سه٘ي اهاا ٌ  كاىْ ٨  اش  ٌىُٕعابىبقٛ ها اهاا  ؼٵٙاا
 اهاااصٜ ٙا٘افااا   وٚااإ  كٌاااى   ُفاااٛ اهااااملٍ اهثىهاااا  -هاعاًاااٛ سه٘ي اٮاهااااٌ

 .  -اهسه٩ْٚ 
ٗهٚاٞ    ا  ّ ًقاطاٟ ا٪صاى ا٪ٗهاٛ  ٗ اهقى اسٝ ا٪    وامٌىَ اهابعس تبٍ 
ٌ صاى اهثاىُٜ٘   ا ا٪واام ي هاعىضضر  ًٌّ٘ى ِٙوػٛ اهاعاطٵ اهاٌإلٍ  الفى اهاا

ىهفٞ ها٘ضٗز  ااداهاٌعصً٘ٚٞ اهاٌخوىض اعىضضر   خص٘ص ا٪اهاٌهوٚىْ إلٍ 
 اوف ٧ًزآى . ٌاداهأًِى اعىضي اهاٌلٍ بامخىصٞ  زهٞ 

 ًطّٙ : أٌٚس  هلّ عوى بٚىُٕ ٨بس ًّ ت
زهااٞ اهؿااط ٚٞ  ًٌ٘ااّى ًقسًااٞ امى١ اهاعااىضي باار ا٪ُااا  وااامْ ُا٪ٗي :  

اعىضضىخ ، ًااّ زْٗ فااطق باار كٌُ٘ٔااى آٙااار  ٗ ضٗاٙااار  ٗ آٙااٞ   اهاااٌهعاا٩ج 
 م٘ شهم . اٗضٗاٙٞ  ٗ ُ

عصً٘ٚٞ اهاااٌخوااىض ٪ا ًِىؾاا١ٛ ٗ غااوىح  خااا٩ف ا  وااامْ ُ  ٗاهثااىُٛ :
 اعىضضٞ .اهاٌخوىض ًٞ هع٩ج ا٪ًقس

 

  حناء التعارض بني الدليلني :أ
 فِق٘ي :  ،ٗي ًعق٘ز هأٌٚس ا٪ًط ا٪ اهاوماٗٓصا 

ادو٘ ًّ ٙ ػب ٗ ٘زٌٓى اه٘اععٛ خىض ّى ٨باماعىضضر اهاٌْ اهسهٚور  
هلّ خط٠ لّ تص٘ض إى٨خ  ٙاٌػب اهاص٘ض اهعقوٛ بام٨ إى٨خ ب٩بٞ ، ٗ 

 ٔى ، ٗٓصٖ اهامى٨خ : ا٨ ٗاعع ه
فاارتي عبعٚااٞ غااِس اهااسهٚور اهاااٌاعىضضر باااٌعِٟ   ُ ْاهااامىهٞ ا٪ٗ  :  

 كٌُ٘ٔااى ًعوااً٘ٛ اهصااسٗض  ااّ اهؿااىضع اهاااٌقسؽ ًااع تعااىضي أىٓطٌٓااى        
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ٗعع اهاعىضي بر أىٓط آٙار عطآُٚار  ٗ بار أاىٓط آٙاٞ     اش ًٗسه٘هلٌى ، كٌى 
 : ٗ ِس٢ص ،اهقبع بصسٗضٖ بت٘  بقطِٙٞ ف٘فًام  ٗ ًا٘اتط خرب ٗأىٓط عطآُٚٞ

ٛٵعس ٙ٘ س بٚىْ ؾىٓس  -  ٗاإاس   ٙ٘ سطاز اهاجسٜ ًٌِٔى  ٗ اهاٌ وٟ   و
ًّ ٗ ٖ٘ اهاجٌع اهعط  ، ف٧ٚخص بٕ ٗٙعٗي اهاعىضي ٗاهاسافع بر اهظىٓطّٙ 

 قب٘ع بصسٗضٓى . اهاٌ
 ٚا باااامٗعاااس ٨ ٙ٘ اااس ٗ ااإ ًاااّ ٗ اااٖ٘ اهااااجٌع اهعاااط  بٌِٚٔاااى    -ح
ٌ اهاعىضي ٗاهااسافع   ٙػاقط طٌُ٘ٛ بار اهاسهٚور ، ٗ  ًثاى ٓاصٖ اهاامىهٞ      اهاا

 ٨   غاااِسٌٓى هلُ٘ااإ عبعٚاااّى  -إٚاااا ٙرتكاااع اهاعاااىضي   أٔااا٘ض اهاااسهٚور 
 بااااوب٩ْ  -مجااااى٨ّ ٗهاااا٘   -مل ٙقبااااع  اشإفاااا -ًعوااااَ٘ اهصاااامٞ ٗاهصااااسٗض 

 ًقااىَ ًفىزٌٓااى ٨بااس ًااّ تػااىعبٌٔى ٗ ااسَ إجٚااٞ أٔ٘ضٌٓااى ًٗااسه٘هلٌى      
بوااىخ اعىضضر ٗ اهاااٌبوااىتٛ  ااّ مشاا٘ي ٗشهاام هقصاا٘ض اهااسهٚى اٮ ،اهعٌااى 

  ط  بٌِٚٔى . غاقطاض تعىضضٌٔى ٗ سَ ٗ ٘ز مجع  س  اهامجٚٞ هلى ًٌِٔى بع

 هلُ٘اإ تط ٚمااّى باا٩     إااسٌٓىصااىهٞ اهظٔاا٘ض    كٌااى ٨ ٙعقااى  طٙااىْ    
 تػاااىعبٌٔى بٌٔاااى   اهظٔااا٘ض ، فااا٩ باااس ًاااّ   ىشًاااط   ، ٨ٗ   كوٌٚٔاااى هال 

صى  ٌواٛ  سٖ    زهٚى   أىزٜ  ْ كىْ ، ًٗع فقسٖ ٙط ع     ٗاهط ٘ع بع
 ٘ضز .اهاٌجطٜ   اٙ

 اعىضضر اهااااٌاهاااسهٚور   إاااسفااارتي عبعٚاااٞ غاااِس ْ ُىهٞ اهثىُٚاااٞ :  اهاااام
اعىضضر ًقباا٘ع اهصااسٗض ٗكااْ٘ اهاااٌ  إااسٞ غااِس ا٬خااط باااٌعِٟ كااْ٘ ٚٵااٗأِٵ

ٓ     ااشاهسهٚى ا٬خط ًظِْ٘ اهصسٗض ، كٌى   ُٚاٞ  آٙاٞ عط ط آٗعاع اهاعاىضي بار أاى
 ف٘ف بقطِٙااٞ عبعٚااٞ  وااٟ صااسٗضٖ ٗباار أااىٓط  ًااام ٗ أااىٓط خاارب ًااا٘اتط  ٗ 
  اىش، فاا ٖف٘فّى بقطِٙااٞ تااسي  وااٟ عبعٚااٞ صااسٗضًااامخاارب اهثقااٞ اهااصٜ ٨ ٙلااْ٘ 

خاص بإ ٗٙاعٗي بإ اهاعاىضي       ٕ ًاّ ٗ اٖ٘ اهااجٌع اهعاط  ٗ اب ا٪     ٗ س ٗ
 ٗاهاسافع بر اهظىٓطّٙ . 
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ٍ بر اهظٔ٘ضّٙ ٨باس ًاّ تقس  فى١ اهاجٌع اهعط  اااًُٗع   ٓا٘   أٔا٘ض ًاى   ٙاا
، ف٧ٚخاص بظاىٓط    ًٌِٔاى ٓ٘ ًظِْ٘ اهصاسٗض   ًقب٘ع اهصسٗض ًٌِٔى ٗططح ًى

، ٟ اهااجٌع اهعاط  بٌِٚٔاى   ُافا   ااشاهلاىح  ٗ اهػِٞ اهقبعٚٞ ٗٙبطح خرب اهثقاٞ  
ٞ    (1)ًّ ا٨خوىض  ى ًى زيٵٗشهم ٪ ُوِٚاى   اهِىطقٞ بأْ ًى خىهف عا٘ي ضبِاى ٗغاِ

() ٕٗٓاٛ تفٚاس  اسَ إجٚاٞ خارب       - تطكٖ٘  -ُٕ ظخطف  ٗ ز ٖ٘ ٗ مل ُقو ،
ى ٓ٘ ًظِْ٘ اهصسٗض ، ٨ ًّ بىح ض مىْ أىٓط اهلااىح  ٗ  ًاٌمٖ٘ ااهثقٞ ُٗ

ىهفإ ًااد اهػِٞ  وٟ خرب اهثقٞ ،بى ًّ بىح  سَ إجٚٞ ًظِْ٘ اهصسٗض  ِاس  
 هظىٓط ًقب٘ع اهصسٗض . 

صى اهثىُٜ٘   ا٪ٜ هاِقٚ  اصسٵاهاٌثِى بامٗٓصاْ اهقػٌىْ خىض ىْ  ّ 
 ظِْ٘ صاااسٗضٌٓى ٌٗٓاااى  اهااااٌّ ا٨خاصىصااإ بىهسهٚوٚااا  ،تعاااىضي اهاااسهٚور  

 اسافعىْ أىٓطّا . اهاٌعارباْ غِسّا اهاٌاهادرباْ 

 اعىضضر اهااااٌاهاااسهٚور  س كااا٩فااارتي أِٚاااٞ غاااِ ْ ُاهاااامىهٞ اهثىهثاااٞ :   
 ع كااْ٘ ز٨هأٌاى أِٚااٞ غااري عبعٚااٞ  بااٌعِٟ  ااسَ اهقبااع بصااسٗض كاى ًٌِٔااى ًاا  

 ٗعاع اهاعاىضي    ااشمر ًاّ إٚاا اهس٨هاٞ ، كٌاى     اىُى أىٓطّٙ غري صطٙا ْ كبأ
باار خااربّٙ ؾااطٙفر صاامٚمٛ اهػااِس أااىٓطٜ اهس٨هااٞ باااٌعِٟ تااسافعٌٔى      

 عِٟ اهظىٓط ًٌِٔى . اهاٌ

صاى اهثاىُٜ٘   تعاىضي    ا ِٓى هاأغاٚؼ ا٪ وامى اهًامٗٓصا اهقػٍ ٓ٘ 
كثاط ا٪عػاىَ   ٗٓا٘   ري ًقبا٘ ٛ اهس٨هاٞ ،   اهسهٚور غري ًقب٘ ٛ اهصسٗض ٗغا 

 ٗ ِس٢ص :  . اعىضضٞاهاٌزهٞ   ًقىَ اٮغاِوىط ًّ ا٪ با١٩ٳٗاهامى٨خ  

ٜ     ٌٞ مجا اْ كىْ ب  -  اهاٌاامىٗضٜ   ع  اط  ًقوا٘ي بار أٔ٘ضٌٓاى فىهااجط
  جٌع اهعط  بر اهظٔ٘ضّٙ .اٌى ٙقاطٕٚ اهاخص بؾط ّى  وٟ ا٪ ٌطٟاهاٌ
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 ٗهٚااٞ ٓاا٘طااٟ اهقى ااسٝ ا٪ٛ   اهااور فٌقااا٘فط مجااع  طفااامل ٙاا اش ٗ -ح
 اهاػىعط كٌى تقسَ .

ُإ ٗضزخ اهِصا٘ص   اهادطٗج ًِٔاى ٗضفاع اهٚاس  ِٔاى ، ٪    ُٕ ٨بس ًّ    ٨ 
 ٓااٛ ٗ،اوفر ٗٓااٛ تااسي  وااٟ  ااسَ تػااىعبٌٔى    ٌاااداهااهعسٙااسٝ   اهااادربّٙ  

 ِاااّى ٚٵإاااسٌٓى ًعخاااص بأاعىضضر ٓااا٘ هاااعَٗ ا٪اهااااٌ   ّىبىُ٘ٙااا صااا٩ّق   تاااام
ٞٷاهااا غاااِعطي ا٪خواااىض  طّا بٌِٚٔاااى ، ٗٚٵًاااادإاااسٌٓى أ  ا٪خاااص بًٗاااط ٵ ٌعٙ

   : تفص٩ّّٚ ُوٚٵٗاهِص٘ص اهاًٌٟ٘  هٚٔى ٗ
 ص : ػافىز ًّ أىٓط اهِص٘اهاٌْ  

  كٌى ٓ٘ ط ٵاهاٌعٙٞ ٗاهاٌٌى فٕٚ اخص بٓى ٓ٘ هعَٗ اهرت ٚ  ٗٗ ٘ح ا٪
 ص٘ي ؟ ض ٜ ًؿٔ٘ض   ٩َ ا٪

ٌ ٕٚ وىح تط ٚ  ًى فاامغاعىضضر ًع  اهاٌٚري بر اادَ ٓ٘ اه  عٙٞ كٌاى  اهاا
 ٖ عوٚى ًّ ا ىأٍ اهفقٔى١ )عسٍٓ( .  خاىض

 ا    :وامبٍ ُ
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 نقصد الشابعـال                               
 سباب اختالفهاوأخبار مياشيء تعارض األ               

 

خواااىض عواااى اه٘هااا٘ج   تأغاااٚؼ ا٪صاااى اهثاااىُٜ٘ اهاعواااسٜ    ااا٩ج ا٪
ٚريّا ،  واٟ ًاى   تااد تعِٚٚاّى  ٗ   -إاسٌٓى   ٘ح اهعٌاى بأ اعىضضٞ اهصٜ ٓ٘ ٗاهاٌ
  -ٗهااٛ : اهاػااىعط ٗٓاا٘  وااٟ خاا٩ف ا٪صااى ا٪ -صااٚى اهقاا٘ي فٚاإ تٛ تفغااٚأ

 إىزٙااااا اهصااااىزضٝ  ااااّ   ٩إاااا  ٗعاااا٘ع ا٨خااااا٩ف اهلااااثري   ا٪  فىُاااإ ٙ
 خوىضٍٓ ، ٗاهؿ٘آس٠    ٧زٵاهاٌ( بومىأ اهاملٍ اه٘اععٛ عصً٘ر )اهاٌ

( بااى إاااٟ خوااىض اهعاارتٝ اهبااىٓطٝ ) هلااى ٩ًإاا  ًبوااع  وااٟ    ٗاضاامٞ 
 ( . ظٍ )ىب٘ضٝ  ّ اهطغ٘ي ا٪اهاٌخوىض ا٪

اهعًااىْ بااى  ٙاااٍ اا٩َ ًااّ عسٞ ٨إظٔااى اهعوٌااى١ ا٪ٚاااٌٗٓااصٖ ًؿاالوٞ  ظ
 ه٘ا( ًٗااى بعااسٖ ، فػااأ اهصااىزق ) اٮًااىَ صااط  ٨إظٔااى بعااض اهااطٗاٝ   

 ٍٔ كاىباااّى   ( اااّ ٗ ااإ اٮخاااا٩ف إااااٟ كااااب بعطااا    ًاااّ ا٢٨ٌاااٞ )  
ٌس بااّ ابااٛ  ٌااري ًااامُظااري ٙااُ٘ؼ بااّ  وااس اهااطنّ ٗ (خااا٩ف اهااامسٙا )
 وٟ ًاى إلاٟ ؾاٚذ اهبى٢فاٞ   فٔطغإ        -ٌس  اهربعٛ ٗغريٍٓ ًامنس بّ ٗ 

ا٩ٌإظإ ْ ؾااٚذ اهبى٢فااٞ اهب٘غااٛ هاا     فٔااطؽ ض ىهاإ ، بااى    ٗاهِجىؾااٛ 
 .  خوىض(ى  خاوف ًّ ا٪ٚاٌغاوصىض فف كاىبٕ )اٮٓه  ( خا٩ف إسٙثٍٔ )

اه٘اصااى  () خااا٩ف إااسٙثٍٔٗٓلااصا غااأي اهااطٗاٝ بعااس ٩ًإظااأٍ   
غافػطٗا  ّ اه٘أٚفٞ اهعٌوٚاٞ  ِاس ض٦ٙاٞ اهاامسٙثر     ٍِٔ فإػٌ٘ع ًاهاٌاهٍٚٔ ٗ

 : (1) ّ اهاملٍ اهؿط ٛ كٌى ٙوسٗ ًّ ضٗاٙىخ اوفر ًطٌُّ٘ى ٗكؿفّىٌاداها

ثٍٔ إاىزٙ   إٞ ب٘ ا٘ز اٮخاا٩ف    صطٵاهاًٌقو٘هٞ  ٌط بّ إِظوٞ  :ًِٔى 
 ٘أٚفٞ اهؿط ٚٞ .ي اهطاٜٗ  ّ اهاهلىؾفٞ  ّ اهاملٍ اهؿط ٛ فػأ

                                                           

 : ًّ اب٘اح صفىخ اهقىضٛ .  9: ح 18( ضا ع اه٘غى٢ى : ج1)



 

 (243. )....ًِىؾ١ٛ ٗ غوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى .....................

ٌ خواىض  ٗٙواسٗ ًاّ بعاض ا٪    ٌ خاا٩ف اهاامسٙا   افطعٞ  اطي   اهاا أب٘ض اهاا
( ٍِٔ   ُظري خرب )طٔاىضٝ    إاسٌٓى اهامىكٛ هطٗاٙار أاىٓط   (1)بّ ًٔعٙىض

طٖ ّ ٗأٚفااإ فااأً اا (فأ ااىح ) ،جىغٞ اهااادٌط ااهااادٌط ٗأااىٓط بىُٚأٌااى ُاا
( . ٞبىهعٌى بطٗاٙٞ اهِجىغ ) 

ٗهوسفىع  اّ  اقسًْ٘ فػع٘ا ها٩فٚٔى اهاٌ ٩ًِى ٗٓصٖ ًؿلوٞ  هافت  هٚٔى  
فااس ت ؾااٚذ اهبى٢فااٞ    ،ِواا٘ٝ ًىًااٞ ٗاهعصااٌٞ بااى ٗاه  اهعقٚااسٝ اهااامقٞ   اٮ 

ٌٞ )اهأااصٙب( ٗعااس شكااط   ًقسًااإ  ْ   هٚف ً٘غاا٘ إ اهطااد اهب٘غااٛ هاااأ 
وااٟ ًااصٓوِى ٗ ضازٗا بٔااى  ببااىي   خااا٩ف إااسٙثٍٔ  ٗ ااب   ظااٍ اهبعااْ٘    

ٌٞ هااٌى  هااوؼ   ًعاقسُى إاٟ ض ع بعض ا٪ ا٩َ  اّ   اقاىز اٮًىًاٞ ٗاهعصا     
ّٞ باام ، فلىُات   ٍٔإاىزٙث   وٕٚ  ًاط  خاا٩ف    ٌ  ظ   ًؿالو  ُٔاى تصابسَ   ٞ ٪ٚاا

ى اهٚقاٚي بعصاٌٞ اهطغا٘ي     اقىزُا ًع   -وصريٝ  ِس بعض عىصطٜ اهعوٍ ٗاه -
إلااىَ ُعآااٞ  وااًٍ٘ٔ ًٗعااطفأٍ بأ ( ٗ( ٗا٪٢ٌااٞ ا٨طٔااىض )ا٪ ظااٍ )

 .  خوىضٍٓوم٘أ    اهاٌىهف اادٗغ٩ًأى ًّ اهاسافع ٗاه ٚاٍاهؿطع اهامل
ٞ اٚا اِاٚا اقىزاتِاى اهٚق ْ ٓصٖ أاىٓطٝ عاس  غاا٘ وت اهاؿاالٚم   بعاض       ش 
ٓٵ ى  ٗ ااب ًاااٌب٘ض  اأٍِ أاهاااٌٍ بعااض عىصااطٜ اهِظااط ٗاهوصااريٝ تِااىعض فااا٘
٘ض٘ ٚٞ اهاٌص٘هِى اه٨٘ٙٞ ٗاهعصٌٞ ٗٓٛ  أٚٞ ٗهٍٔ    صى اهاد٩فٞ اٮؾٓل

بى  ٌَ٘ اهرتاث  ًىًٛ ،ٗا٪غىؽ اهصٜ تواي  وٕٚ  قى٢س اٮًىًٚٞ ٗاهفقٕ اٮ
( اهيت ٓٛ ٗ ٗصٚى٢ٕ ) (ػاقٟ ًّ  خوىض اهطغ٘ي )اهاًٌىًٛ اهفلطٜ اٮ

ّى هواؿااطٙع ٚاااٌٗٙصااومىْ ًط عااّى  ظ ،جٚس اهاااٌْ ض ا٪غااىؽ كااىهقطآصساهاااٌ
ْ ٗاهعرتٝ( هواٌػم بٌٔى ( فِٚى )اهقطآٌٔى ضغ٘ي اهلل )اٮغ٩ًٛ ، ٗعس تطك

اهقٚىًاٞ  دع٠ َٙ٘ ا٨ٗ ُ خط٠ ُٗٔاسٜ ٨ٗ ُطىٵا٪كٛ ُػعس   إٚىتِى اهسُٚى ٗ
 خا٩ف ًِٗؿأ إص٘هٕ . ف٩بس ًّ كؿف إقٚقٞ اٮ
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خاا٩ف  اٮ ٓصا   ّغطٙب   اصاض  ض  وٌى١ اٮغ٩َ :ٗعس صسض ًّ بع
أب٘ضٝ  اااّ اهااااٌٌسٙٞ اهؿاااطٙفٞ ٗاٌااااماهوم٘أ   اهِصااا٘ص اهااااٌٗاهاعاااىضي 

 () ٢ٌاااٞ ا٨طٔاااىض ( ٗا٪ا٪ٗصاااٚى١ ٗاهعااارتٝ اهباااىٓطٝ باااأْ اهطغااا٘ي )   
ٗٙاااملْ٘  - ٌ٘اضزاٗهاا٘   بعااض اهاا   ،   إااىزٙثٍٔ  -طْٗ جأسْٗ ٙعوٵاااًاا

ىهف تادٙػاػطح ًّ  ًّٗ ِٓى ٨ ،اهادىصٞ بٍٔ  ٗفاىٗآٍ  أىزٙٞآضا٢ٍٔ اٮ
 ٔٛ . اهى  وٟ اهاملٍ اهؿط ٛ اٮ  ز٨هأخوىضٍٓ ٗتعىضي   إىزٙثٍٔ 

 ظاٍ   اقىزُى  صاٌٞ اهطغا٘ي ا٪  ٮ ِسُى  خى٢ب ًطف٘ي اصاض ٗٓصا اٮ
(ٗ ) ٌٞصاا ( ا٪٢ٌااٞ ا٪طٔااىض)   ا٨ اااصاض ٗاهعصااٌٞ ًىُعااٞ  ااّ عواا٘ي 
ٓ ـَْحى       ] ٗ ٓا٠٘  بقْ٘  ّ ض ٜ ٷِٙ ٍُٔ ٨فى  ٌٕ ََّحـ َْ ِإالَّ  ٍ ـ  ٌَ َْى ِإ ََـ ًَ اْل ََٓيِطـل  َعـ [ ََّمـا 

: غومىُٕ إوٚوٕ اهااٌصبفٟ ٗ ُإ  ُاعي  وٚإ     اهلل  ٗعس خىطب ، 4+ 3اهِجٍ : 
[      ُ ــاِظ ِبَنـــــا َأَراَ  ال َّـــــ ًَ الي ـــ َٔ ــَتَتا َه َبـــــ ــاْلَتلِّ ِلـــ ــاَا ِبـــ  ،105[ اهِػاااااى١ : اْلِاَتـــ

 ىُٕ واام ٗإاىٖ اهلل غ ٓا٘ ٗإاٛ     ًاى ِٙبا    باى ( ٗ  أاس  قوإ )   ٨ باٌى ض ٠
فٍٚٔ ًا٘اضباّى  ٌى١ ًا٘اص٩ّ  وٌّى ًّ اهػ( )ٖىٖ ًِٕ  ٗصٚى٦توٓقبٍ ( اهٕٚ )
ٞ تؿطٙعٚٞ  ىهٚٞ ًػاقىٝ ٚاٌإىزٙثٍٔ بقاف   تام اقىز ، ٗبٔصا اٮّا  ّ كىبطكىبط

 قسؽ . اهاًٌّ اه٘إٛ 
 -بعواٍ تفصاٚوٛ    -مقٚ  ٓاصا ا٨ًاط هِاط٠    اِٗٓى ِٙوػٛ تفصاٚى اهقا٘ي ٗتا   

 فِجٚب ِٓى  ّ غ٧اي : ، سَ  ًلىْ عو٘ي ا٨ اصاض 

 ( ٗ إىزٙااا ا٢٨ٌااٞطغاا٘ي ا٨ ظااٍ )ٌلّ  ْ تلااْ٘ فاااى٠ٗ اهآااى ٙاا 
ًااّ بااىح ا٨ أااىز ٗاهااط ٜ اهؿدصااٛ      -كواأى  ٗ بعطاأى   -( )ا٪بااطاض

ٙعقواإ   بااى١ اهِاٚجااٞ    ،ٌػاِاج ًااّ  قاا٘هلٍ  ٗ ًااع ًؿاا٘ضٝ  صاامىبٍٔ     ااهاا
ٌػاِوط ًّ اهعقى ٗ زا٦ٓى بِم٘ اهفا٠٘ اٌػامصوٞ ًّ ا٨ أىز ٗاهط ٜ اهااه

جعفطٜ اٜ  ٗ اهعوٜ٘  ٗ اهوىعطٜ  ٗ اهٌمٌسامسٙا اهابٍ تصى  هِٚى بعِ٘اْ اه
  ٗ اهطضٜ٘ ... ؟ . 
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جىي  غاِوىط اجٔس  ٗ  غافطاغ اه٘غع   ًاٗا٨ أىز ٓ٘ )بصي اهبىعٞ ٗاه
 :جوٛاملٍ اهؿاط ٛ ٗ غاادطا ٕ ًاّ زهٚوإ اهافصاٚوٛ( ًٗاّ اه٘اضا  اها        ااه
 ،ٌبٔطٝ امى ٞ     غااؤىَ ا٪إلاىَ اهؿاط ٚٞ ٗ غاادطا ٔى ًاّ اهػاِٞ اها       ااه
 ٣ٌىخ هلّ  كثطٓى ٗاضز هوٚىْ  صى اهاؿطٙعاٙىخ ا٪إلىَ ٗ ْ كىُت بىهفىْ آ 

هوٚىْ بعاض اهفاطٗع ٗا٪إلاىَ اهؿاط ٚٞ ٗٓا٘ بٚاىْ       ٗعوٚى ًِٔى ٗاضز  ، مجى٨ّ
ٌبٔطٝ ٗتفػااريٓى ٗبٚااىْ خص٘صااٚىخ اهفااطع  اماىج هوٚااىْ اهػااِٞ اهاا اُااىع  ًاا

 .كٌى ٨ ٙادفٟ  وٟ  ٓى اهادربٝ ٗعٚ٘زٖ ٗغى٢ط  إلىًٕ 

ًاّ عا٘ي    ًى صسض  ِإ   -ٌمٌسٙٞ ا٘اض  إجٚٞ اهػِٞ اهٗٓلصا ًّ اه
ّٞ - ٗ فعى  ٗ تقطٙط  ّٞ ٗكْ٘ اهػِٞ ًعصً٘ دبأ ٗا٨ؾاوىٖ ٗاهػوط اًّ اه ًصُ٘

   إلىٙٞ تؿطٙع اهلل غومىُٕ ٗخص٘صٚىخ  إلىًٕ . 

 د٩ف بر  وٌى١ ا٨غ٩َ    ا٘اظ ا٨ أاىز  واٟ اهاِيب     اٗعس ٗعع اه
  ٗ  سَ  ٘اظٖ  ق٩ّ :  ،ٔٛ اٗإٛ مسىٜٗ  هفٌٚى مل ِٙعي بٕ ُ  عطآُٛ  ٗ 

 

(   تؿااطٙعٕ ٌِع ًااّ   أااىز اهااِيب )ا مجااع  وٌااى١ ا٨ًىًٚااٞ  وااٟ اهاا 
فٌٚى ٙطاٖ ص٩إّى اٞ ٧ٌٓعاْ هٕ اه٨٘ٙٞ اهاؿطٙعٚٞ اهًع  هاعأًٍ بأ،ث بٕ اٌامسٵاه

امٌط مَ٘ اها اٌطإً٘ٞ ُظاري تؿاطٙعٕ إطًاٞ  كاى ها     اًٞ اها ه٫مِٚف  ٗ اهوسّٙ اه
مٌى ات  غعٗٝ خٚرب خ٘فّى ًّ توفٔى  ٗ ُقصىُٔى ٗ سَ ٗ ساْ زٗاحٵٓوٚٞ  ا٪

 . كٌى غٚأتٛ بٚىْ  خوىضٓى ًاعٞ اهػٌِٚٞ 
  

( : مجاااع عوٚاااى ًاااّ ا٨ؾاااى طٝ   ٗٗافقٔاااٍ   ًِاااع   أاااىز اهاااِيب )  
   ج٘ظ ه٩ُوٚاى١  اعىي  بّ إعَ : ) ْ ًّ أاّ  ْ ا٨ أاىز ٙا    (1)ٌعاعهٞاٗاه

ٞٷ   ٗٙلفاٛ    بباىي شهام :     ،فٔا٘ كفاط  ظاٍٚ    مل ٙا٘ح  هاٍٚٔ فٚٔاى     ؾطع ؾاطٙع
ٕ :  ْ ٙق٘ي   ًطٖ تعى  هِوٕٚ  ٓ َْحى ِإَل ٌَ َأت ِبع  ِإالَّ َما       .       15ُٙ٘ؼ :  (ِإ
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( ٓا٘  ا٘اظ   أاىزٖ )    (1)ص٘هٚر ًّ  ٓى اهػِٞهلّ اهاٌؿٔ٘ض بر ا٪
ٗإلٌإ  عطآُٛ  ٗ ٗإٛ  هلٛ ٗ ًلىُٕ  ق٩ّ ٗكْ٘ إسٙثٕ  فٌٚى مل ِٙعي بٕ ُ ٵ

٘ٵ  ّى هٕ .ض ّٙى ؾدصٚ  ًّ  ٔىخ : ظْٗ ٮ أىزٖ بٍ  خاوف ١٨٧ٓ اهاٌج

دا  بقطى٢ٕ فصا٩ّ  اجى٢ع  ق٩ّ ٓى ٙامى   أىزٖ اها  ً ٗ :اهاجٔٞ ا٪
ٍٵادا  بااأً٘ض اهااسُٚى كىهاااهودصااً٘ٞ  ٗ ٙاا   أااىزٖ  مطٗح ٗاهقطااى١ ؟  َ ٙعاا

 ٪ً٘ض اهسّٙ ٗاهفاى٠ٗ اهؿط ٚٞ ؟ .

 أىز ًِإ ٗٓاى صاسض ًِإ بعاض ا٨إىزٙاا       ٗع٘ع اٮ :   اهاجٔٞ اهثىُٚٞ
هط ٕٙ ٗا أىزٖ بعس ًؿ٘ضٝ  قوٕ ٗ قى  صمىبٕ ؟ فقىي مجع كوري ب٘ع٘ع  بٚىُّى

مىزبٞ اٌجطز ٗعا٘ع اها  اا٨ أىز ًِٕ ًبوقّى بسهٚى غط ٞ  ٘ابٕ  ٌاى ٙػاأي ٗبا   
ٌداىض  ِسُى  ٘اظ شهم  ق٩ّ ٗٗع٘ إ  اعىي ا٬ًسٜ : )اه ،زْٗ  ُاظىض اه٘إٛ

  سّا بىُاظااىض اهاا٘إٛ بااٍ  ِااس تطااٚٵمِفٚٞ بااىه٘ع٘ع ًقٚٵاااٗعىهاات اهاا ،(2)ّى(مسى اا
 -ٗت٘عاف عوٚاى    ،ملٍ اهؿاط ٛ فٚإ   اّ اها اه٘عت ٙعٌى بط ٙإ ٗ  أاىزٖ ٗٙواٚٵ   

بى٨ أىز فٌٚى  : ) خاوف٘ا    ٘اظ إلٍ اهِيب اهصٜ عىي  (3)ًٍِٔ اهػعاهٛ
سٖ بصهم( ٗٓاصا  تعوٵ ٌداىض  ٘اظاٗاه ،ج٘اظ ٗاه٘ع٘ع افٕٚ ٗاهِظط   اه ٨ ُ ٵ

   اه٘اععااٞ اهاايت ٨ ُاا ٵ  ٌؿٔ٘ضٍٓ    ًلااىْ   أااىزٖ  اٙعااي ً٘افقااإ هاا 
) ًى اه٘ع٘ع فقس عىي بإ  داىضٖ بٍ عىي ابٍ زافع  ّ ً ،ؾط ٛ فٚٔى ًّ اهقطآْ 

ٗٓا٘ ا٪صا  فىُإ مل ٙثوات بإ       ٗت٘عف فٕٚ فطٙا  بىهاا   ،ٗ ُلطٖ آخطْٗ ،عَ٘
 ٘آسٖ  ِسٍٓ ُٗىعؿٔى .زهٚى اه٘ع٘ع ٗؾاهػعاهٛ عىطع( بٍ بٚٵّ 

 وىٖاااٗإص٘ي ا٨ؾ أىزٖ ادبأ     ا   ًلىْ ٗع٘ع اهاهاجٔٞ اهثىهثٞ : 
  خاوف٘ا فٕٚ : ٓى ج٘اظ ا٨ أىز هوِيب اعىي ا٬ًسٜ : ) ْ اهقى٢ور ب ، ِسٖ
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ًِع ٗع٘ع      أىزٖ : فصٓب بعض  صمىبِى    دبأ اهِيب اٌلّ  ْ ٙاٙ 
مِىبوٞ اٗاهاا -ٙعاي اهؿااىفعٚٞ   - كثااط  صاامىبِى ب ٗشٓا  ،دبأ     أىزاتاإ ااها 

              .  (1) ٌعاعهٞ     ٘اظ شهم(اٛ ٗمجى ٞ ًّ اه٢جوىامسٙا ٗاهاٗ صمىح اه
 م  ُق٘ي اباسا١ٳ : اٗهامقٚ  اه

(  خااصّا ًااّ ا٬ٙااىخ ٌى  مجااع  وٌااى١ ا٨ًىًٚااٞ  وااٟ ًِااع ا أااىزٖ )اُاا 
 أىزٖ بط ٕٙ فىُٔى إصطخ إلىٙٞ  ّ  ٌِع ااهقطآُٚٞ اه٘فريٝ اهظىٓطٝ  وّٚى   اه

 :ٌصسض اه٘إٛ ااهاؿطٙع ب
ٛٴ ٙٱٰ٘إُٟظري ع٘هٕ تعى  : ]  ٰٗإٲ  ٨ٖ ٔ ٰ٘ ٓٱ ْٲ   ٔ ٠ٰ٘ ٰٔ ّٲ اِه ِٲبٶ ٱ ٰ  ًٰى ٰٙ [ اهِجٍ ٰٗ
( ٨ ِٙب  ًّ آٙىخ اهلل ُٕ )ٗٓٛ ٗاضمٞ اهس٨هٞ بىط٩عٔى  وٟ   ، 4+  3: 

ٗٓاصا   ،٨ ًّ ٗإٛ اهلل تعى  بى ٨ ِٙب  ا ،ٗ إىزٙا اهػِٞ  ّ ٓ٘اٖ ٗض ٕٙ 
 [ .ٰبعٲٰس اِهٰم ِّ ٔ ٨ٖ اهطٸ٩َيٱإ  ٗاض  ٗٓى]

ّٲ اهطٹغٱأى  : ] 9ُٗظري ع٘هٕ تعى    غ٘ضٝ ا٨إقىف :  ًٶ ًٰى ُكِٲتٱ بٶسٲ ٳى  ُعىٲ 
ٛٸ  ًٰى ٙٱٰ٘إٟ ٔ َها ْٲ َ تٸوٶعٱ ٔ ٨ٖ  ٍٲ ٔ  ٨َٰٗ بٶُل ًٰى ٙٱِفٰعىٱ بٶٛ  ًٰى َ زٲٔضٜ    [ ُٗظاري ع٘هإ تعاى   ٰٗ

ّٲ ٰضبِّٛ: ] 203  غ٘ضٝ ا٨ طاف :  ًٶ ٛٸ  ًٰى ٙٱٰ٘إٟ ٔ َه ٌٰى َ تٸوٶعٱ  [ عىي اهفدط ُعىٲ ٔ ُٸ
٨ ٙعٌااى ا٨ بااىه٘إٛ(بٍ    تفػااريٓى : )أااىٓطٖ ٙااسي  وااٟ اُاإ  (2)اهااطاظٜ

ملٍ ًّ توقى١ ُفػٕ   ؾ١ٛ ًّ امل ٙلّ ٙ ُٕ عىي: )ٓصا اهِ  ٙسي  وٟ  
ٗٙاأكس  ،ى مجٚع  إلىًٕ صىزضٝ  ّ اه٘إٛب ،جأس إُ ًى كىْ ٙ إلىَ ٗا٪

ٛٴ ٙٱٰ٘إٟبق٘هٕ :  ٰٗإٲ  ٨ٖ ٔ ٰ٘ ٓٱ ْٲ   ٔ ٠ٰ٘ ٰٔ ّٲ اِه ِٲبٶ ٱ ٰ  ًٰى ٰٙ  .   ُأٟ ( ٰٗ

ّٱ : ] 50ُٗظري ع٘هٕ تعى    غ٘ضٝ ا٨ُعىَ :  ٍٲ  ٶِسٶٜ ٰخٰعا٢ٶ ُعىٲ ٨َ َ ُع٘يٱ َهُل
ٍٲ ٔ ِّ ٨َٰٗ َ ُع٘يٱ َهُل ٚٲٰب  ٍٱ اِهٰػ ٨َٰٗ َ  ٲَو ٕٶ  ٛٸاهٖو ًٰى ٙٱٰ٘إٟ ٔ َه ْٲ َ تٸوٶعٱ ٔ ٨ٖ  ًَٰوْم ٔ   ٛ] . 

 راؿطكاٌاض اهاعا٘اح با    - 15ؼ : اُ٘اعى    غ٘ضٝ ٙا٘هٕ تاظري عاُٗ
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ّٲ       ]اٌعجعٝ  خاط٠ :  بساي اهقطآْ با ٌبىهور بإااه ًٶا ٕٱ  ْٲ ُ ٰبسَِّها ْٱ هٶاٛ َ  ًٰاى ُٰٙلا٘ ُعاىٲ 
ًٰى ٙٱٰ٘إ ْٲ َ تٸوٶعٱ ٔ ٨ٖ  َٕ     تٶِوَقى١ٶ ُِٰفػٶٛ ٔ  ٘ٲ ٰٙا ٚٲتٱ ٰضبِّاٛ ٰ اٰصاٰح  ْٲ ٰ ٰصا ٛٸ ٔ ِّٛ َ ٰخىفٱ ٔ  ٟ ٔ َه

ٍٕ ٜ ٰ ظٶٚ ْٲ ْ ع٘هإ تعاى  :   تعقٚواّى  وٚٔاى : )    (1)[ عىي اهفدط اهاطاظ ًٰاى   ٔ  َ تٸوٶاعٱ ٔ ٨ٖ 
ٛٸ ٍ  سي  وٟ  ُٕ أصا ٙاف ،ًعِىٖ ٨  توع ا٨ ًى ٙ٘إٟ  هٛ - ٙٱٰ٘إٟ ٔ َه  ًى إلا

 بى٨ أىز( .  عط ملٍ ا ُٕٙ ملٙسي  وٟ   ٗٓصا ،٨ بىه٘إٛ  

٨ًىًٚٞ ٗمجع ًّ فقٔى١ اهػِٞ  ى ٓصٖ اهِص٘ص ٗغريٓى ًِع  وٌى١ اٗ٪
 إ فٌٚااى ٙاا٘إٟ مصىض غااِٵا( ٗاهعٌااى بط ٙاإ ٗ وااٟ  ُاا  أااىز اهااِيب ) ااّ  

 ٗبواا٘خ ًعِااىٖ إقااّى  مىصطٝ ابااى ٗهلااصٖ اهِصاا٘ص اهاا٘فريٝ اهاا  ، هٚاإ ًااّ ضباإ  
 آٙااىخ عطآُاإ ًلااطضّا ٗعااىي  ٙطااّى :  طى ااٞ اهطغاا٘ي    ًطُااى تعااى  بإ -ًااّ اهلل 

[ ْٞ ْٝ ٰإٰػاِٰ ٰ٘ ٕٶ ُ غٲ ٍٲ فٶٛ ٰضغٱ٘ٔي اهٖو ْٰ َهُل ٗعاىي غاومىُٕ    ، 21[ ا٨إاعاح :  َهَقسٲ َكى
ٔٱ٘ا] ٕٱ َفىُٲٰا ِٲ ٍٲ ٰ  ٰٔىُك ًٰى ُٰ ٰٗ ٖٱ  ٍٲ اهطٸغٱ٘يٱ َفدٱصٱٗ ًٰى آٰتىُك  . 6مؿط : ااه[ ٰٗ

 ّٚى عبعٚاّى  واٟ   مىصى ًّ اهِظاط   ا٬ٙاىخ اها٘فريٝ كُ٘ٔاى زها٩ّٚ ؾاط      اٗاه
 .ملٍ بط ٕٙ ًٗى ِٙأٛ  هٕٚ  وسٖ اجأسّا ٙا( ً سَ  ٘اظ كُٕ٘ )

           ( بأً٘ض ًاعسزٝ : ٧ُٗكس ًِع   أىزٖ )

( ٗ ٌوٕ بط ٕٙ اهِىؾا١ٛ ًاّ  قوإ ٓا٘ عىباى       أىز اهِيب ) ْ  ا٪ٗي : 
٘ٵي  واٟ اهلل غاومىُٕ ٗٓا٘ )    اٗا٨ أىز اها  ،هودبأ ٗا٨ؾاوىٖ  ( ٌدب١ٛ تقا

ٗٔٙأى َ٪ٰخاصٲُٰى      ًِعٵٖ  ّ شهم بى عىي اهلل تعى  : ] ِٰاى ٰبعٲاٰض اَ٪َعى ٚٲ ٘ٸٰي ٰ َو ٘ٲ ٰتَقا َٰٗه
ٰ٘تٶرٰ  ٕٱ اِهاا ِٲاا ًٶ ِٰااى  ٍٸ َهَقَبعٲ ٌٶٔر بٱاا ٰٚ ٕٱ بٶااىِه ِٲاا  ٗٓااصا ًااىُع عبعااٛ  ااّ  ، 64مىعٞ : ا[ اهااًٶ

٘ٵهٕ )  (  وٟ اهلل غومىُٕ هِعآإ ٗ صٌإ ٗتِعٵٕٓ  ّ شهم .تق
 م ادو  ٗضغ٘ي اهاطٝ اهصىزضٝ  ّ  صسق اهاٚاثا٘ص اهلاِصا: اهٗاهثىُٛ

)) (2)م [ام [ ]ًى خطج ًي  ٨ اهاٗاهِىطقٞ  ِٕ : ]٨  ع٘ي  ٨ اه  ٗ 
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ِث٘ض( اٌا اسض اهاري )اها افػا اطا ع تافا  ،٧ًكاس آخاط     إىزٙاا ُعٗي آٙٞ اهااباأري  
٠ٰ٘] ٞا٬ٙ ٰٔ ّٲ اِه ِٲبٶ ٱ ٰ  ًٰى ٰٙ  فطا ع .[ ٰٗ

ًٗصك٘ض   تفػري آٙيت اهظٔاىض   ٌػوٌراعطٗف بر اهٌا: ًى ٓ٘ اهٗاهثىها 
(   كثري ًّ ا٪إلىَ ًّٗ  ٘اح ا٨غ٣وٞ فٕ )ًّ ت٘ٓع -ٗاهوعىْ ٗغريٌٓى 

 ،ىضّا هِعٗي اه٘إٛ  وٕٚاظااافٚٔى ٗاهاج٘اح  وٚٔى  ُ اهٕٚ ٗ سَ اهوتٵ ٞاهاٌا٘ ٔ
 ( .ٌِعي  وٕٚ )ااهٗف  اه٘إٛ اهاٌاأخط ٙلْ٘  ٘ابٕ كٛ 

اٮعااطاض  ماٵٍ  وِٚااىاعااطاض بِو٘تاإ ٗضغااىهإ  ااّ اهػااٌى١ ٙاا  اٮ:  ْ ٗاهطابااع 
 ااّ اهااادبأ ٗاهػوااط ٗاهػاأ٘ ٗا٨ؾاااوىٖ   بٚااىْ اهاااملٍ    اقااىز بعصااٌإٗاٮ

       ٗ ٩ . ( ِٗٙاػب    اهاٌطغى  ىٵٗاهفاٚى ٗغريٌٓى ًاٌى ٙصسض  ِٕ )

اٌى ُاعاطي ها   -جوٛ ًاّ اهقاطآْ اهععٙاع    ااه٘اض  اه ٗبعس ٓصا اٮغاس٨ي
٘ٵآى اهػِٞ اهسي بٕ مجٔ٘ض ا٪ص٘هٚر ًّ   غا ٗٓٛ  (ظّٙ ٮ أىزٖ )ٌج

 ٗٓٛ ب٩بٞ : ،ٗضمٔى ٗ ٖ٘ ًاعسزٝ ُعطي ٪ٌٓٔى ٗ 

ٚٲ    ا٪ٗي : ع٘هٕ تعى  : ] ٍٰ ٰبا ٚٲَم اِهلٶٰااىٰح بٶاىِهٰم ِّ هٶاٰامٲُل ِٰى ٔ َه ّٰ اهِٸاىٔؽ  ٔ ُٸى َ ُٰعِه
ٌٰى َ ٰضاَن اهلُل [ ٓا٘ ًاى  عوإ    َ ٰضاَن اهلُلعِاٟ ] باقطٙب :  ْ ً ، 105[ اهِػى١ : بٶ
 ملٍ بر اهِىؽ بط ٕٙ ٗ  أىزٖ .افأًطٖ اهلل تعى  بأْ ٙ ،اهلل هم ض ّٙى 

ٞ    اٌصك٘ضٌعِٟ اها ا ضازٝ اها  سَ ٗض٘ح  :  وٕٚٗٙطز  ٨  ،ًاّ ا٬ٙاٞ اهؿاطٙف
فااىز اهفدااط كٌااى   -  ْ ٙااطاز ًِٔاى  اٌدىهف ٗٓاا٘اٮإاٌاىي اهاا   عاى ًااّ ٗ اا٘ز 

اٌى   وٌم اهلل م  هاملٍ بر اهِىؽ بااهلاىح بىهم اهٚ ُعهِى ُٕ   - (1)اهطاظٜ
  ًاّ  ٌربٵا[ ٪ْ اهعوٍ اهٚقٚي اهَ ٰضاَن اهلُلٗمسٛ اهعوٍ بىهط٦ٙٞ ] ،ٙقِّٚى ٗ ضان

بٍ عىي  ،مػٚٞ   اهق٘ٝ ٗاهظٔ٘ض اجط٠ اهط٦ٙٞ اها ٔىخ اهطٙب ٙلْ٘  ىضّٙى ً
 ملٍ اكىْ ٙ ًى ُٕ اٌمققْ٘ : ٓصٖ ا٬ٙٞ تسي  وٟ  عىي اه : ) اهطاظٜ اهفدط
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 ْ اٮ أىز ًى كىْ  ى٢عّا هٕ( .وت  .... ب  ٨ بىه٘إٛ ٗاهِ ٵ

ٕٶ    اهثىُٛ : ع٘هٕ تعى  : ] ٰٖ٘كاىٲ ٰ َواٟ اهٖوا ًٲٰت َفٰا ًٲٔط َفٔإٰشا ٰ ٰع ٍٲ فٶٛ اَ٪ ٓٱ ٗٔضٲ ٰٰٗؾى
ٰ٘كِّوٶٰر ٌٱٰا ٰٕ ٙٱمٶبٹ اِه ْٸ اهٖو  باقطٙب : ، 159[ آي  ٌطاْ : ٔ 

 (جع هطغاا٘ي اهلل )ا٘ ٗإااٛ ٗعااطآْ مل ٙاا ًااى ُااعي فٚاإ ًااّ اهلل ٓاا    ْ   
( ًااأً٘ضّا ًٗااى غاا٘اٖ ٙلااْ٘ )  ،ٌػوٌر اْ ٙؿااىٗض فٚاإ ا٪ًااٞ بإمجااىع اهاا   
ّٞ اٌؿىٗضٝ اهاااباا  بااٍ  شا  ،هامصااٚى اهااط ٜ ٗاٮ أااىز فٚاإ    ٌػوٌر فٚاإ ًقسًاا

  عًٕ ٗض ٕٙ .  ى  وٟ اهلل ٗ ٌى  وٟ طو ت٘ٓك( ) عَ 

 :  ؾلى٨ْ  وٕٚ ٗٙطز 
عااس ٙفٔااٍ  صااٌٞ اهصاامىبٞ اهااصّٙ ٙعبااْ٘ ا اهفٔااٍ مػب ٓااصاباا :  ُاا٨ّٕٗ 

 ٗ ُاإ ٙؿااطع  ،ٔٛ اعطآُااٛ  ٗ ٗإااٛ  هاا  اهااط ٜ   ا٪ًااط اهااصٜ مل ٙااطز باإ ُاا ٵ  
َ   م ٵاٗٙا ٗ  أاىزٍٓ بعاس ًؿا٘ضتٍٔ    بط ٍٙٔ ا٪خص (هطغ٘ي اهلل )  هإ اهعاع
 مل ٙثواات هاإ زهٚااى عبعااٛ ٗهااصا   اٌىًااٗٓااصا  ،٩ّ  وااٟ اهلل غااومىُٕ وٚاإ ًااا٘ٓك

 ٗٓى ض ٜ اهصامىبٞ   ،اٌى مل ٙثوت عبعّٚىاهفٍٔ ٪ُٕ ًػاوعَ هتصسٙ   اػعِى٨ ٙ
  ؟.( تقّ ًّ ض ٜ ضغ٘ي اهلل )ٗ ٗف  ٗ إلٍ   -ًٍِٔ إاٟ اهعوٌى١  -

 (بااااٌؿ٘ضٝ صااامىبإ  ْ ا٪ًاااط ا٨هلاااٛ هطغااا٘ي اهلل )ٗبىُٚاااّى: اهظاااىٓط 
 ٘  ٙااطاز  -ٙااٞ اهاااٌػاسي بٔااى غاااػفىض هلااٍ   ا٬ٗاٮ ِاإ  ٓاا٘ ُظااري ا٪ًااط بااىهعف

ّٞ  صمىبٕ ضنًّٞع   ( ّى : إػّ خوقٕ )ًِٕ ؾط ّٞ ًعٍٔ ٩ًٗطفا  بٍٔ ٩ًِٗٙ
ِٲاٰت   ٗهلى : ]بقطِٙٞ غٚىق ا٬ٙٞ ًّ   ،هلٍ  ٘ٲ ُك َٰٗها ٍٲ  ٔٱ ِٲٰت َه ٕٶ هٶ ّٲ اهٖو ًٶ ٞٷ  ٌٰ ٌٰى ٰضإٲ َفوٶ

ٍٲ        ٔٱااا ٰٗاغٲاااٰاػٲفٶطٲ َه ٍٲ  ٔٱ ِٲ ٘ٲهٶاااَم َفاااى ٲفٱ ٰ ااا ّٲ ٰإ ًٶااا  َفظًّاااى َغوٶاااَٚ  اِهَقِوااابٶ ٨َُٲَفطٹااا٘ا 
ٗٔضٲ ًٲٔطٰٰٗؾى ٍٲ فٶٛ اَ٪ بٔاٍ   ُٕ ًاى ٍ اهلل  ُٕ )عس  وض٠ٗ اهػٚ٘طٛ   تفػريٓى   [ٓٱ

 ُاإ  (1)باإ ًااّ بعااسٖ( ٗ ااّ ابااّ  وااىؽ     ْ ٙػاانٵٗهلااّ  ضاز   ،اهٚاإ إى ااٞ  
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 ااّ اهاااٌؿ٘ضٝ   ٜ غِٚٵااىْ (: ] ًااى  ْ اهلل ٗضغاا٘هٕ هػِٚٵااىْ  ِٔااى[    )عااىي
 ]ٗهلّ  عؤى اهلل ضنّٞ ٪ًيت[ . 

مسٙا اهودىضٜ   صمٚمٕ : كاىح ا٨شاْ : اهاهصٜ ضٗاٖ ا اهثىها: اهِ ٵ
ٌسِٙٞ اٌػوٌْ٘ إاار عااسً٘ا اهاااعااىي : )كااىْ اهاا ،اهثااىُٛ بػااِسٖ    ابااّ  ٌااط  

 ،  شهاام  فالوٌاا٘ا ًٙ٘ااىّ  ،ِااْ٘ اهصاا٩ٝ هااٚؼ ِٙااىز٠ هلااى     جاٌعْ٘ فٚامٚٵاٙاا
 ٗعااىي بعطاأٍ :  ،دصٗا ُىع٘غااّى ًثااى ُااىع٘ؽ اهِصااىض٠  افقااىي بعطاأٍ : اتاا  

 ،فقاىي  ٌاط :  ٗ ٨ توعثاْ٘ ض ا٩ّ ِٙاىزٜ بىهصا٩ٝ       ،ٔا٘ز بى ب٘عّى ًثى عاطْ اهٚ 
فااىز ابااّ إجااط   ٗعااس  ٙااى باا٩ي عااٍ فِااىز بىهصاا٩ٝ( .      :فقااىي ضغاا٘ي اهلل  

مسٙا ا  ؾاااطإٕ هصااامٚ  اهوداااىضٜ ضاااٌّ تعقٚوااإ  واااٟ اهااا (1)اهعػاااق٩ُٛ
إلااىَ(   ا٪ ج٘اظ   أااىزٖ اٌصك٘ض  ُاإ ٙااسي ٗ)ِٙواا٤  وااٟ اهقاا٘ي باا   ااهاا

ًاا٘ض اهاااسُٚى  ادا   اا٘اظ   أاااىزٖ     ٨ٗ ٙااا ،ٞ اهؿااط ٚٞ ٗاهفااااى٠ٗ اهسِٙٚاا  
   دصً٘ٞ . اهفصى اهمطح ٗاهقطى١ اكىه

 ٗٙطز  وٕٚ : 

 واٟ ٗضاع اهاامسٙا      ٨ّٗ:  ْ غِس اهادرب ضعٚف ٗت٘ س  ِسُى ؾ٘آس
 ٗتفصٚؤى ٙعطي   اهاٌمى اهاٌِىغب .  ، ٗكصبٕ  وٟ ضغ٘ي اهلل

 ،بط ٙإ ٗبإ أاىزٖ   ٗبىُّٚى :  ْ ز٨هإ عىصطٝ  ّ  فىزٝ إلٍ ضغ٘ي اهلل
شاْ اهصٜ  وٓٵٌٕ بعس تعوٍٚ ب٩ي ا٪ :]ٙى ب٩ي عٍ فِىز بىهص٩ٝ[ ٗهعوٕ عىي 
 كٌى ٗضز   اهطٗاٙىخ اهاًٌٟ٘ اهٚٔى ٨إقّى .      هطغ٘ي اهلل   رب٢ٚى

 ساعأىزٖ بااإ ٗ  اط ٙاب ٕ الٌارب  وٟ إاٞ اهاداطي ز٨هاوٟ فٗباىهاثّى:  
ىْ ٓصا ٙصبسَ ًع اهطٗاٙىخ اهصمٚمٞ اهااٌػافٚطٞ  ف -ًؿ٘ضٝ  صمىبٕ  وٕٚ 

 ّ اهعرتٝ اهِو٘ٙٞ ٗاهاٌطٗٙٞ   كاب  إىزٙثِاى ًٗاع بعاض اهطٗاٙاىخ اهااٌطٗٙٞ      
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 ٗٓٛ تِب  بأْ  رب٢ٚى  ،  كاب  إىزٙا  ٓى اهػِٞ   ّ ضغ٘ي اهلل 
 . (1)فطا ع ،   اهػٌى١ بٍ  ٓوٍ بٕ ب٨ّ٩ شٵْ   اهػٌى١ هٚوٞ  غط٠ باٌمٌس

 اسَ ز٨هاٞ إجاٞ ٗاضامٞ ًاّ عاطآْ  ٗ       جٌ٘ع ًى تقاسَ : اًّ ً ٗٙامصى
 ٌااىي  قواإ ٗ صااساض ض ٙاإ   بإ غااِٞ  وااٟ  ًلااىْ  ٗ ٗعاا٘ع ا٨ أااىز ًِاإ    

 اهؿدصٛ   تؿطٙع ٗ ًط زٙي .

ٛٵ ٙطاىف اهٚاإ : ٗ اا٘ز اهااسهٚى اهؿااط ٛ اهقبعااٛ ٗاهااِ ٵ    اهقطآُااٛ اهاااجو
قوإ ٗض ٙإ     ٗتااملٍٚ    اهاٌاعسز اهساي  واٟ  ًاِاىع   أاىز ضغا٘ي اهلل     

ٗ واٟ  ُاامصىض ًصاسض تعوٌٚىتإ ٗ إىزٙثإ باىه٘إٛ        ، ً٘ض اهؿاطع اهؿاطٙف   
اهقطآُااٛ . ًٗعاإ ٨ ٙاااٌلِِى اٮش ااىْ ٗعواا٘ي اٮ اااصاض  ااّ   اٮهااأٛ  ٗ اهااِ ٵ

بِؿااا١ٖ٘  ااّ  ٗ إىزٙااا ا٪٢ٌااٞ   خااا٩ف  إىزٙااا اهطغاا٘ي ا٪ ظااٍ  
ًِٗااع  أاىزٖ  ٗشهام هاااٌِع ا   ،كُ٘اأٍ ًاااجأسّٙ   بٚىُاىتٍٔ ٗ إااىزٙثٍٔ   

 خاا٩ف  إاىزٙثٍٔ     بإ   أاىزٍٓ ٗض ٙٔاٍ إااٟ ُصامٵ    ا٢٨ٌٞ ًاّ    تامسٙا
          إلىَ اهؿط ٚٞ . ٗتعىضي بٚىُىتٍٔ ه٫

غااووّى ًااّ  غااوىح   ٗا٪٢ٌااٞ  ٗبىخاصااىض : هااٚؼ   أااىز اهطغاا٘ي   
بى هلصا  غوىح  خط٠ ُاعاطي هلاى   ضا١٘     ، خا٩ف ا٪إىزٙا ٗتعىضضٔى

 () ا٪٢ٌااٞ ًااّ شضٙااإ صااٌٞ ( ٌٗٞ اهطغاا٘ي )بعصاا  اقااىز اهصاامٚ اٮ
إىزٙثٍٔ اهلىؾفٞ  ّ اهاؿطٙع ٓ٘ ٗ ٕ اٮخا٩ف     ًى : جٚب  ّ غ٧اي اُ

ٌ ى أااىٓطٝ اهاعااىضي   خااا٩ف ٙؿاالٓ ، فااىْ ٓااصا اٮ  أٛا٨هاا غااري   - اِىفٚٞاهااا
ّٞخوااىضٍٓ ىٙااٞ   اقااىز اهعصااٌٞ ٗإل ًااع    -اهاااٌِػجٌٞ   ااّ اهاؿااطٙع   ُىؾاا٣

ح ٨ٗباس ًاّ بٚاىْ ًِىؾا١ٛ     ٘اا(، ف٩بس ًّ اهاج) اهطغ٘ي٘إٟ بٕ    اهاٌ
ُا٘اض اه٨٘ٙاٞ ٗغافطا١    ٌسٙٞ اهصىزضٝ  ّ  اهاٌامإىزٙا ٗا٪خوىض تعىضي ا٪
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ٗاععٚااٞ إلىًاإ اهِعٙٔااٞ  ااّ ِىبعااٞ ًااّ  ٚااْ٘ اهاؿااطٙع اهصااىفٚٞ ٗ  اهطنااٞ ٗاه
ٍٵبإغاااعطاي     ش ،اٮخااا٩ف  ٩ف ٗاهاعااىضي اهااامىصى خااااٮ ِىؾاا١ًٟ ٓاا

ٌٵاااٗ كاااثريّا    خواااىضٍٓ  ( )عصً٘راهااااٌس ًاااّ إاااىزٙثٍٔ ، ٗبعطااأى ًاع
تِاسفع اهؿاؤىخ    -إىزٙثٍٔ كرب٠ ، ٗبعطٔى  ىضي طىض١ٜ  وٟ   ٞٷٌصوماه

 ()إاىزٙثٍٔ  كاس  قٚاسٝ اهعصاٌٞ ٗ ُاػاىح       ٗتِجوٛ بعاض اهاامقى٢  ٗتااأ   
 إىزٙثٍٔ اهؿطٙفٞ . ٚٞ اهعوٚى ٪ٞ اهاؿطٙعٚاٌاِمف  اهقاىُٕ فوام   تؿطٙع اهلل غ

ىهطاٜٗ اهااجوٚى )ٙاُ٘ؼ باّ    كا  اىأٍ  ا٪عس غو  هإ بعاض    اوامٗٓصا اه
ًٗػاى٢وٕ( إػاوٌى ُقاى     مسٙااخا٩ف اها ف كاىح )  وس اهطنّ( اهصٜ صِٵ

( اهاصٜ  ِاْ٘    68-62: 1ج : صا٘ي اهلاى   اهؿٚذ اهلوٚي   ) ٗ ،اهِجىؾٛ 
 وااٟ صااسٗض  إىزٙااا تااسيٵبىبااّى  مسااىٖ )بااىح  خااا٩ف اهااامسٙا( ٗ ااطي  

ٙفٚااس اه٘أٚفااٞ   ( ٗ ااطي ًااى ٗ اأٍِ ) (ٕ )اوفٞ  ِااٌاااداهاإىزٙااا ا٪
 : وفر ، بٍ  طي   اهوىح اه٩إقٞاٌاداهاعىًوٞ ًع اهامسٙثر اهاٌاهعٌوٚٞ   

خااص بىهػااِٞ ٗؾاا٘آس    إىزٙااا تِفااع   اه٘أٚفااٞ اهعٌوٚااٞ  مسااىٖ )بااىح ا٪     
  اهوااىح  (ىض ا٪ُاا٘اضمبااا) جوػٛ   ًقسًااٞ اهاااٌبااٍ توعاإ اهؿااٚذ  .اهلاااىح( 

بااٍ اهؿااٚذ اه٘إٚااس اهؤؤااىُٛ   ف٘ا٢ااسٖ   خوااىض(،ا٩ف ا٪(   ) وااى  خاا29)
طإإ  ص٘هٕ ضغٍ  سَ تعىضف ط    بٍ ططإٕ بعض   ٩َ اهعصط ،اهامى٢طٙٞ 
 .  - ص٨ّ٘ قٚسٝ ٗ  -ُفعٕ  ٚاٍص٘ي اهفقٕ ُٗاعطي هٕ هعظ  كاب  

ط أااىٓطٝ ُااى ٗاهاايت تفػٵاا  ٌٔٞ   ُظطاهاااٌغااوىح ِٗٓااى ُؿااطع باصااِٚف ا٪  
ًاع  قٚاسٝ   ٙواا٣ٍ  تفػريّا  (٘ ٘ز    إىزٙثٍٔ )اٌاهخا٩ف اهاعىضي ٗاٮ

 ٗي : ، ُٗوس  بصكط اهػوب ا٪ ِسُىاٚقِٞ اهاٌاهعصٌٞ 
 
 

 :حاديثهه ـنعاىي أحاطة والتدبر بقلة اإل
 

 ٔىاىضضا اتع: ف اسٜٗ اهطعٚا اط اهوا ااا خوىض ٙوسٗ هوِظت٘ س  خا٩فىخ   ا٪
ٗبار   ،ِظاط اهواسٜٗ   ْ ًػاافىزاْ ًٌِٔاى   اه  ىُٕ ٙواسٗ هوماسٙثر ًعِٚا   باٌعِٟ ا
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بط ػافىزّٙ تسافع ٗتطىز ٗتعىضي ، هلِإ كاثريّا ًاى ٙاعٗي بىهااس     اهاٌعِٚر اهاٌ
ًاى   ُصا٘ص اهاامسٙثر ٗخص٘صاٚىتٌٔى     ِٗٙافٛ  ِس اهِظاط اهفاىإ  ٗاهاأ  

ى ًااع ا٨غاااعىُٞ بق٘ا ااس اهوػااٞ اهعطبٚااٞ ًٗعااىُٛ ًفطزاتٔااى      ٚاااٌٗعطا٢ٌِٔااى ٨غ
 زٗضٓى   فٍٔ اهامسٙا . ٚاٍٗزعى٢قٔى ٗع٘ا س اهو٩غٞ ، ٗشهم هعظ

ا٩ٌإظٞ  ٔااىخ اهاؿااطٙع ٗ غطاضاإ ٗ ٓسافاإ اهعوٚااى ٗبٚىُىتاإ    ْ هااكٌااى   
ٌ خواىض  ا٪خط٠ ٗعطا٢ّ ا٪ ٌ اصوٞ ٗاهاا ِفصوٞ اهاادىصٞ ٗاهعىًاٞ اهاادىض ٚٞ    اهاا
اهصىزضٝ  أٍِ بوٚاىْ  طباٛ فصاٚ       إىزٙثٍٔ ّى   فٍٔ ٚاٌٗاهساخوٚٞ زٗضّا  ظ

 ظٙٞ ٗاهلِى٢ٚٞ .جىاهاٌعىُٛ ىهاٌٗهػىْ ًور ًؿمْ٘ ب
ّٞ  ط    إاىزٙثٍٔ ٗ  ٟ اهااسبٵ كٚاس  وا  ا٪ ًّٗ ِٓى ٗضز اهاماٵ    طابٔاى ًقسًا
]إاسٙا تسضٙإ خاري ًاّ  هاف      ًاّ  ُإ   ٗضز   ٌٔى ٗزضاٙٞ ًعِىٓى : ُظري ًىهفٔ

 اطف ًِاىظي اهؿاٚعٞ    باي    ٙاى (: ]ٗ  اهصامٚمٞ  اّ اهواىعط )    (1)تطٗٙإ[ 
هسضاٙٞ هوطٗاٙٞ ، ٗبىهسضاٙىخ عطفٞ ٓٛ ااهاٌ وٟ عسض ضٗاٙأٍ ًٗعطفأٍ ، فىْ 

ٟ ٧ًّ     اهاٌهوطٗاٙىخ ٙعو٘  ٌ زض اىخ اٮ  عصا  ُاٛ ُظاطخ   كااىحٷ   ىْ ،  ٙاا
ٕ  ٞ كااى اًااط١ٜٷ ٚاااٌْ ع( ف٘ ااسخ   اهلاااىح :   هعوااٛ )  ،ٗعااسضٖ : ًعطفااا

مىغب اهِىؽ  وٟ عسض ًاى آتاىٍٓ ًاّ اهعقا٘ي   زاض     اْ اهلل توىضن ٗتعى  ٙ  
 طباا٘ا (: ] اهصاامٚ  عاا٘ي اهصااىزق )  اهااادرب ٙطااّى  ٗٗضز   (2)[اهااسُٚى

 . (3)ى عَ٘ فصمى١[إسٙثِى فىُٵ

ٗ    -هام  ٗفى٢سٝ ش ٌ ٌعىُٛ إىطاٞ باا  ىٗهٞ اٮًاام  اطاح إاسٙثٍٔ   فطزاخ اهاا
ٌ اهوػ٘ٙٞ ٗٗ ٖ٘  ٌ عىُٛ اهاا ّٞ  اهاا هفٔاٍ  خواىضٍٓ ٗزضاٙاٞ     جىظٙٞ ٗاهلِى٢ٚاٞ ًقسًا

٨٘خ اٌعىُٛ كوٌاىتٍٔ ًٗاسه  مٚط اهِاىأط  ٚاسّا با   اْ ٙا ٓا٘    :ُٗفعٕ  -كوٌىتٍٔ 
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، ٗباصهم ٙوافات     اسَ ٗ ا٘ز      ضازٗا ٗعصسٗا بٚىُإ  اسٙىّ   إىزٙثٍٔ كٌى  
، ققٕ   اه٘اعاع تاام ٗ اسَ   سز ًّ ا٪خوىض سه٨٘خ ًاهاعىضي ٗاهاسافع بر 

 ىٗضٜ ٗاهوػاااااٜ٘ اهاٌااااااموعاااااىضف بق٘ا اااااس اهفٔاااااٍ  ه  ٨تٟ ٨ ٙااااااأٗٓاااااصا 
 ٙثٍٔ إااىزىضؽ اهِظااط    ٙاااٌعىُٛ اهو٩غٚااٞ  ِااسًى  اهاااٌٚط ب٘ ااٖ٘ اهاٌااامٗ
ّ كؿف اهلل هٕ ًاٌٗٙلْ٘  () زٙثٍٔىإ  زاتٍٔ اهاجسٙٞ ًّوع  وٟ ًطافٚٓب

 ك٩ًٍٔ . مّ ًقىهلٍ ًٗعىضٙض اسٙثٍٔ ٗضظعٕ اهلل اهقسضٝ  وٟ فٍٔ هفٍٔ إ

(: مّ ًقاىهلٍ كقا٘ي اهصاىزق )   اى ًعطفٞ ها ( ًِٵ٢ٌٞ )ٗعس ضغب ا٪
ٍ     ]إسٙا تسضٙإ خاري ًاّ      إااٟ   فقٚٔاىّ  هاف تطٗٙإ ، ٨ٗ ٙلاْ٘ اهط اى ًاِل
 (   صااامٚ  اباااٛ  وٚاااسٝ :  اهواااىعط )ٗعااا٘ي  ٙعاااطف ًعاااىضٙض ك٩ًِاااى[ 

ابر  وِٚاى فاىٍُٔ تطكا٘ا ًاى     صمىح اهاادصً٘ىخ ٗاهلاصٵ  ]ٙى  بى  وٚسٝ اٙىن ٗ 
  ٕ ٍٔ فاا٘ا  وااٍ اهػااٌى١ ، ٙااى  بااى  وٚااسٝ خااىهق٘ا اهِااىؽ بااأخ٩عٗتلٓو ًاطٗا بعوٌاا

ٌ   -اهط اى فقٚٔاّى    ُاى ٨ ُعاسٵ  بأ ٌىهلٍ ،   ٗظاٙوٍ٘ٓ امّ ااٟ ٙعاطف ها   إ -ّىىهاا
 .  30ٌس : ًاممّ اهق٘ي[ اعط  ع٘هٕ تعى  : ]ٗهاعطفٍِٔ   ه ، بٍ(1)اهق٘ي[

 ٗ ط ٘ا اااادٞ ٗاغٚاااٌ ظ ّاسبْ٘ )ضي(  ٔاا٘زاهاٌااامٗعااس بااصي اهفقٔااى١ 
ظاها٘ا ٙواصهْ٘    ( ٨ٍٗٓ )طتوبٞ ٗاهلىؾافٞ  اّ ًاطاز   اهاٌاهقطا٢ّ ٗاهوٚىُىخ 

ٕ٘ جٌىاهاٌّ اهفٍٔ اهصمٚ  ٗكؿف اوٚٵ ٔ٘زٍٓ هو٘ص٘ي ه ٗٓىَ وعس ا٪ٙٱ بِم
ٓٵ ، ِٗٙاسفع باصهم اهاعاىضي    ِىؾ٣ٞ ًاّ عصا٘ض اهِظاط ٗعواٞ اهااسبط     ٌىخ اهٗاها٘
 اهػوب اهثىُٛ :    باما  ُىجطٵا. ٗٓصا ٙ اهاٌأب٘ضٝا٨خوىض  َ٘ٓ٘   بعضاهاٌ

 

 ضٔاع الكزائً :  
 

 طاز اهاااجسٜ ًااّ خااربٍٓ اهاااٌ ااسَ ا٨طاا٩ع  وااٟ اهقطِٙااٞ اهلىؾاافٞ  ااّ  
ِٞ هااااوعض وٚٵاهاااااٌخوااااىض ٗضااااٚىع ا٪ -هاااااٌاعىضضر ًااااّ آااااصا  ٗ شان  -
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٠    تعااىضي زٵ٘ض٘ ٚٞ  ٗ اهاااملٌٚٞ ٓاا٘ غااوب ًٔااٍ   اهاااٌاهااادص٘صٚىخ 
إىزٙا ٗتقبٚعٔاى  ضٙذ تسّٗٙ ا٪ااوع اهادوري باأاهاٌكٌى ٙعطفٕ ()خوىضٍٓ  

، بى ٙظٔط ضٚىع بعض اهقطا٢ّ ًاّ   إىزٙثٍٔبر اهاجىًعر ٪سٵاهاٌامًّ عوى 
خواىض ُىؾا٣ّى ًاّ    ًاّ ا٪  فلىْ إصا٘ي اهاعاىضي   ًقاساضٕ    عٞ ،إىزٙا ًافطٵ 

اهااااملٌٚٞ اهسا ٚاااٞ هوٚىُااإ  ٘ض٘ ٚٞ  ٗاهااااٌهودص٘صاااٚٞ   اااسَ شكاااط إاااسٙاٷ
ٗكىْ  اسَ بٚىُٔاى   ٓاصا     ،ّ هلى وٚٵاهاٌػىٙطٝ بِٕٚ ٗبر اهامسٙا اهاٌفمصوت 

اهامسٙا  ٗ ُػٚىْ ضٗاٙأى غووّى هِؿ١٘ اهاعىضي ، ٗٙعٙاس ضاطضٖ  ِاس تقبٚاع     
ٞٷسٵاهاٌام اهب٘ٙى ٗ ِس تص٘ض اهادرب   اهااملٍ فواٍ    ث  سَ زخىهٞ خص٘صٚ

اهاادرب اهقصاري ،   ٙصكطٓى   ضٗاٙإ إىي تقبٚع اهاادرب اهب٘ٙاى  ٗ  ِاس ضٗاٙاٞ     
طاز اهاجسٜ ًِإ ، ٗ ِاسًى ٩ٙإا  اهِاىأط ٓاصا      اهاٌكثط  وٟ فاف٘خ عطِٙٞ  ٗ  

اٖ ًعإ ، بااٍ  ٧زٵآخااط ًااسافعّى   ًاا  جسٖ ًعىضضااّى   ًسه٘هإ ًااع خاربٕ  ااهاادرب ٙا  
ٌ خوىض عاس ٙااػري   اٌطٗض اه٘عت ٗتعىعب ا٪ ٚىي اهِىأطٝ   ا٪ب عِٟ اهظاىٓط  اهاا
 قص٘ز اهاجسٜ هف٘اخ اهقطِٙٞ ٗشٓىبٔى ٗاخافى٢ٔى . اهاٌٗ

ّٞامػّ بِى  ْ ُصكط  ٗٙ  ج ت٘ضٚمٚٞ توقٛ اهط١٘  واٟ غاوبٷ  ىشٌآٛ ُ ًثو
واع ًِٔاى زٗض   خوىض ، ٗهإ ًصاىزٙ  كاثريٝ ٙاجواٟ هوٌاا    ًّ  غوىح اخا٩ف ا٪

ُىؾ٣ّى ًّ ُػٚىْ اهاطاٜٗ هاصكطٓى  ٗ ًاّ غفواإ  ِٔاى  ٗ ٙاصكطٓى       ضٚىع اهقطِٙٞ 
  ٗٓٛ :ٗهلّ تف٘خ اهقطِٙٞ  ِس تقبٚع اهادرب ُٗام٘ٓى 

فاىْ   ،اهصاى٢ٍ ظٗ اإ    اهعسٙسٝ اها٘اضزٝ   تقوٚاى ًٗاؼٵ    (1)اهطٗاٙىخُظري 
ىز ى٢ٕ ٗأاىٓط   فػا  بعطٔى ًىُع  اّ اهاقوٚاى إاىي صاَ٘ ؾأط ضًطاىْ ٗعطا       

   أااىٓط   صاامٞ اهصااَ٘ ٗ ااسَ اٮخاا٩ي باإ ]٨ًااطخٵٗبعطاأى  ،اهصااَ٘ 
ٌ خاصاىص  اجس  كثاط ًاّ ضٗاٙاٞ تفٚاس      فطا ع ت ،تِقض اهقووٞ اهصَ٘[ ِع اهاا
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ٗ   اًّٗ ٙ بىهؿىحٵ ٌ دىف  وٟ ُفػإ ًاّ اهاقوٚاى  ٗ    ؼٵاهاا ظًإ  ٨هلُ٘إ ؾاوقّى ، 
 . ي  اهاٌٌّ ٙأًّ غو  اخاصىص اهطخصٞ ب 

 ٘ض٘ع ٙ٘ ااب اخااا٩ف اهاااملٍ فٚصااسضٌاهاااخااا٩ف ضاا   ْ  ٗٓااصا ٙ٘
( ٍِٔ )  ْفاى١ ٗاهػا٧اي  إىزٙاا ا٨غاا  ىهفىْ خص٘صّى    ااداهاٌاهادربا

ٌ اهادىصٞ بىهػى٢ى ٗاهايت ٙاصاس٠     ّ اهامىهٞ اٮبا٢٩ٚٞ ػ٧ٗي   اهػىهاب  اهاا
ِظ٘ض فٚٔااى    أااطٗف اهػااى٢ى ٗخص٘صااٚىخ   اهاااٌهوٚااىْ ٗأٚفااإ اهؿدصااٚٞ  

ِٕ هٕ ًاّ زْٗ شكاط اهقٚاس  ٗ اهقٚا٘ز     ٍ فٚوٚٵً٘ض٘ ٕ ًٗى ٙرتتب  وٕٚ ًّ اهامل
  بعاااض اهِصااا٘ص   صك٘ض ، ٗٓاااصا آخٷاهااااٌق  اهااااملٍ تااااماهسخٚواااٞ   

طاز اهاجسٜ ، ٗٓصٖ ؾ٘آس اهاٌاعىضضٞ اهطى٢ع ًِٔى اهقطِٙٞ اهلىؾفٞ  ّ اهاٌ
  ٞ ٗزخىهٞ فقسٓى   إص٘ي اهاعىضي : وٟ زٗض اهقطِٙ

ٌٵى طاآواإ عوااطَ  اهاٌااامتٚااىْ   (1) ضٗاٙااىخريُظاا  ِت ٘اف اهِػااى١ ٗعااس تطاا
وٕ ٗ وٕٚ ط٘اف ٓ(هوعطٍٔ ] وٕٚ بسُٞ[ ٗعس غأهٕ  ٌّ  تٟ  ) اٮًىَفاٚى 

اهطاٜٗ فىضبطح  اهِػى١ ، ٗفاٚىٖ ٬خط ] وٚم بقطٝ[ ٗهثىها ] وٚم ؾىٝ[
 ىهف اهفااى٠ٗ   ً٘ضا٘ع ٗاإاسٷ   تادؾلى  وٕٚ ( ٗ جوػٕ )ااهامىضط   ً

ٌ ط ٗتػاىٙط أاطٗفٍٔ   إسٍٓ  ّ ا٬خط خص٘صٚٞ  ( باػٚٵٗ  ىبٕ ) عىؾٚٞ اهاا
ٞٷ  اهاااٌٗعااسضتٍٔ  صاامٚمٞ  ىهٚٞ : )٧ًغااط ، ٗغااط اهااامىي ، فقااري( ، ٗ  ضٗاٙاا

َ ٘ض٘ع فأًطٖ اهاٌغ٧اي  ّ ٓصا  ٞ  اهصاىزق )  اٮًاى هٕ ٗغاأ  (  ْ ِٙماط بسُا
ٗ    آخااط فقااىي )  قىن ا:  تااعااىه٘ا( : ]هااٚؼ  وٚاام ؾاا١ٛ[ فااأخرب  صاامىبٕ 

ٝٷىن ًّ  ر ٷب ٗ  ، اقىنتا ) : ٌقىي  صامىبٕ  اٖ با خربٗ  اٮًىَفط ع    ، كسض
، مقٚاا(: ]ًاى  تا  ٗعس فعى ف٩ْ ًثاى فعوام فاأًطٖ  ْ ِٙماط بسُاٞ( فقاىي )      

 .  ٘ ٙعوٍ ، ٗ ُت فعوإ ٗ ُت ٨ تعوٍ[ٗهلّ ف٩ْ فعوٕ ًاعٌسّا ٗٓ
 فاٚىٖ (اهصىزق ) اٮًىَلٛ  ّ تامُٗظري بعض ضٗاٙىخ اهب٩ق اهيت 
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ّ طوا   ٚاٌاوفٞ ، ٗٓٛ فًاد٘بٞ ٷ بث٩ث  جوؼ ٗاإس ٷاٗاإسٝ ٗ  ً  ًػأهٞ ٷ
ْٕ  بّى إٚا ٗضز   اهاج٘اح ا٨ٗي : ]هٚؼ بؿا١ٛ[ اًط تٕ ب٩ :  ٗ   ا٘اح باى

ٝٷ  تااطزٵ ] ٝٷ، ٗ   ااا٘اح بىهااا عاااىي :     اهااث٩ث    ٗاإاااس  فقااس ٗععااات ٗاإااس
 هاإ إاااٟ تااِل  ظٗ ااّى  ىٵتااامتاإ ب٩بااّى بىُاات ًِاإ فوااٍ   ااى  ًط طواا  اهط ااش]

ٍٵ( ٗ ٚاٍؾٜٗ ) بّ  فىضبطح اهطاغريٖ [  ،  وٕٚ اهوٚات ًاّ ؾاسٝ اهاامريٝ     أو
تإ  واٟ      ًط اٌّ طٓوْ اهاج٘اح ا٨ٗي هٗ  : (ا٪ًط) اٮًىَٗض  هٕ بٍ  

ٝٷ  غري طٕٔط ٗ    ٗهػري  اس   اٌّ طٓوا اهااج٘اح اهثاىُٛ ها    ْ فواٚؼ ط٩عإ ببا٩ق ، 
 ْ ْ ، ٗتٕ  وٟ طٔط ٗبؿىٓسّٙ  ىزهر ٗععت طوقٞ ٗاإسٝ ٗببوت اهثِاىاًط 

فقاس   ٗ ىٵ ًط اهلل  عٵ  اًط تٕ ب٩بّى  وٟ اهعسٝ كٌى  ٌّ طٓواهاج٘اح اهثىها ها
 .  (1)فطا ع ، بىُت ًِٕ 

ٗ س  وٚٞ  وٟ ُؿ١٘ ا٨خاا٩ف بار ا٪  ٓصٖ ؾ٘آ ق  اهاعاىضي  تاام خواىض 
ٌ ا٘فطٝ  وٟ اهاادص٘صٚٞ  اهاٌ (ضٚىع اهقطا٢ّ)بفعى  ٘ض٘ ٚٞ  ٗ اهااملٌٚٞ  اهاا

صاا٘ي ًااّ بعااض    هااطاٜٗ  ٗ ِٙػااىٓى  ٗ تطااٚع اهاايت تطااٚع  ٗ ٙػفااى  ِٔااى ا  
ٌ طاز اهاجسٜ ٗاهاٌفٍٔ  فٚداىٵ ،اهامسٙا  ٌ عِٟ اهاامقٚقٛ  اهاا قص٘ز ٗاععاّى  اهاا

ب اهااملٍ  واادص٘صٚٞ اهسخٚواٞ   تطتٵا   س ٗص٘ي اهامسٙا فىعسّا هوقٚس  ٗ ه ِ
فاٟ بااإ ، فٚااااٍ٘ٓ اهِاااىأط    اهاااامسٙثر كٌُ٘ٔاااى ًاعىضضااار  اهااااٌاهااا٘اععٛ 

ب كى إلٍ ًٌِٔى صى عس تطتٵاوفر ًع  ٌُٔى   ا٪ًادهلؿفٌٔى  ّ إلٌر 
 : افًٚٞادس بقٚس ظا٢ى  ّ اهامسٙا  ٗ خص٘صٚٞ قٚٵاهاٌ وٟ ً٘ض٘ ٕ 

ُات   كاب اهفقٕ ٗاهامسٙا ٗا٨خ٩ق ] ؿٔ٘ض  اهاٌُظري اهادرب اهِوٜ٘  
خاط٠ : كُ٘إ   خواىض ا٪ عس ٙاٍ٘ٓ اهِىأط فٕٚ ٗ  بعض ا٪ فىُٕ بٚم[ًٗىهم ٪
 إاااااٟ  ْ   بِاااإ ٗ ػااااسٖ  وااااٟ ٨ٗٙااااٞ ا٨ح  وااااٟ تصااااطفٕ باااااٌىي  زهاااا٩ّٚ

 ج٘اظ ا فااا٘ا باا )عسٍٓ(ٌفٚس ٗاهقىضااٛ ٗاهب٘غااٛامجعااّى ًااّ اهفقٔااى١ ُظااري اهاا 
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 ٗ غااااسي  وٚااإ اهؿاااٚذ   ، ٗ ٗ ااا٘ح  خاااص اه٘اهاااس ًاااّ ًاااىي ٗهاااسٖ هوماااج   
: ] ُت ًٗىهم ٪بٚم[ بٍ عاىي تبوٚقاّى : )فملاٍ  ْ     (بق٘هٕ ) (1)اهب٘غٛ

ى ٞ ف٘ ااب  وٚاإ ٗاشا كااىْ هاإ فقااس ٗ ااس اٮغاااب   ،ًواام اٮبااّ ًااىي ا٪ح  
 مسٙا اهؿااطٙف ٨ٗٙااٞ ا٪ح ٗغااوبِإ   امج( ٗكااأٍُٔ  غاااظٔطٗا ًااّ اهاا   ااهاا

ٚٞ هو٨٘ٙاٞ  اعىضي بعض اهطٗاٙىخ اهِىفٙسٙا اماهلّ ٓصا اه ، وٟ ًىي اٮبّ 
 . (2)ا٨ح   ًىي ابِٕ ، فطا ع عٞ  ّ تصطفاىُاهاٌٗ

ٛٵاهاٌهلّ اهِظط  ا وب صسٗض اهامسٙعارب اهلىؾف  ّ غاهاٌ   اهادرب  و
ٙلؿف هوفقٚإ  ٗ ٙؿاطفٕ  واٟ اهقباع      اهِوٜ٘ اهؿطٙف ] ُت ًٗىهم ٨بٚم[

٨ خ٩عاٛ تطباٜ٘ . ًٗاّ ِٓاى     ٌسٜ اهؿاطٙف إاسٙا  زباٛ     اهاٌامبىْ اهاعوري 
 ٗ بظىٓطٖ اهوسٜٗ  وٟ ٨ٗٙٞ  لّ ا٨غاس٨ي بىط٩ق اهامسٙا اهاٌمٌسٜٙاٌ

 بّ ًٗىهٕ :ا٨ح  وٟ  ػس ا٨

عىُٛ ا٨خواىض(  ضبعٞ ٗ  )ًسٙثٚٞ ا٪ًطٜٗ   ا٪ص٘ي اهام (3)ٗشهم خرب 
ّ ًااىي ٗهااسٖ ، مى هوط ااى ًااا( إٚااا غاا٣ى  ٌااى ٙاا ااّ ٨ًُ٘ااى اهصااىزق)

لى  وٕٚ اهطاٜٗ بقا٘ي  ؾاضبط اهٕٚ[ فأ ااشع٘تٕ بػري غطف (: ]فأ ىح )
(هإ : ] ُات ًٗىهام    َ  باىٖ فقاىي )  (هوط ى اهاصٜ  تاىٖ فقاسٵ   ضغ٘ي اهلل )

فقاىي : ٙىضغا٘ي    بٕٚ    اهِيب (: ]اُاٌى  ى١ بأ٪بٚم[ فقىي اهصىزق )
ُفقٕ  وٕٚ ا٪ح  ُٕ عس   خربًٖٛ ، فأٓصا  بٛ ٗعس أوٌي ًريابٛ  ّ   اهلل 

اهط اى ؾا١ٛ ،  ٗ   ٗ وٟ ُفػٕ ، ٗعىي : اُت ًٗىهم ٨بٚام ، ٗمل ٙلاّ  ِاس    
اموؼ ا٨ح ه٩باّ؟ [ فاىْ ٓاصا اهاامسٙا كىؾاف  اّ       ٙ كىْ ضغ٘ي اهلل 

ز  ِإ اهاامسٙا   جطٵاٗعاس تا   م ٪بٚم[(:] ُت ًٗىهغوب اٮخوىض بق٘هٕ )
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ٓ    ٗ ] ُت ًٗىهام ٪بٚام[   : اعيٌاداها طٖ ٗاؾااوٕ  ٗ  اهاصٜ  خاص اهاوعض بظاى
هافىخ    غاوب صاسٗضٖ ٗعطِٙاٞ غاٚىعٕ اهلىؾافٞ  اّ       ط٩عٕ ًّ زْٗ   غرتٵ بإ
طاز ًِٕ  اسّٙى ، بٌِٚاى اهِظاط    اهاامسٙا ٗعطِٙاٞ غاٚىعٕ ٗغاوب صاسٗضٖ         اهاٌ

ٟٳ  بٕٚ . اجىٖ  ت خ٩عّٚى ه٩بّ ٙا تأزٙوّى  ٓ٘ كْ٘ اهامس آخط ٙعبٛ ًعِ

 :ِاا٘اْ غااوىح صااسٗض ا٬ٙااىخ اهقطآُٚااٞ بع  ٗعااس إفواات كاااب اهافػااري بأ  
غاوىح  ّ  ابٚا سٵاهاٌامخواىض اه٘اصاوٞ    ٘اًاع    ّ ا٪ٌى تواٚٵ )غوب اهِعٗي( ٗعٓو
اص٩ّ اهِٚى هلىْ ٌٔٞ ، ٗه٘ كىْ بٚىْ اهػوب ؾى٢عّى ٗاهاٌخوىض صسٗض بعض ا٪

 خوىض . وىح  خا٩ف ا٪ِٙجِٚى ًّ بعض  غ

 صِٵفٞ ًااااّ اهاااااٌصاااا٘ي اهااااامسٙا ٗكاواااإ  ٨ٗ ُِػااااٟ  ْ مجوااااٞ ًااااّ   
ٗ ضٗاتٔااٍ ) زضاج اهطٙااىح   ضااىع ًعٔااى عطا٢ِٔااى ٗشٓواات    ( عااس ضااى ت 

ظوً٘ٞ ٗمل ٙصاوِى  اهاٌظوٌٞ اهيت ًطخ بٔى اهبى٢فٞ اهامقٞ اهاٌاهفرتاخ اهعصٚوٞ 
ٚىع عاطا٢ّ بعاض   غ٠٘ امسى٢ٔى ، ٗكىْ هطٚى ٔى ٗ اسَ ٗصا٘هلى زٗضّا   ضا   

 ا٨خوىض اه٘اصوٞ اهِٚى . 

 لّ اهق٘ي إُ ًاّ اه٘اضا  زخىهاٞ ضاٚىع عاطا٢ّ ا٨خواىض       ٙاٌٗبىخاصىض : 
ااوع اهاااٌ  ُؿاا١٘ ا٨خااا٩ف باار ا٨خوااىض ، بااى اْ اهااادوري     -كااثريّا ًِٔااى   -
ّا كثاطٝ اهطاى٢ع ًاّ    ( ٗت٩ًاصتٍٔ ٙعاطف  ٚاس   ا٧ٌهفىخ  صمىح ا٢٨ٌاٞ ) ه

واىض ٗٓاٛ تاا٘فط  واٟ اهقاطا٢ّ ٗاهاادص٘صٚىخ       خكاب اهاامسٙا ٗ صا٘ي ا٪  
خ بٔاى اهبى٢فاٞ     عٔطّا ، ٗكاىْ اهطاٚىع ُىؾا٣ّى ًاّ اهظاطٗف اهقاىٓطٝ اهايت ًاطٵ        

 ُعلاااؼ  واااٟ كاؤاااى ط٘ض ٗاهػٚواااٞ اهصاااػط٠ ٗاهلااارب٠ ٗعاااس    صااا٘ض اهاااام
ًِٔى ضٗاٙىخ ًؿاٌوٞ  واٟ عاطا٢ّ ً٘ضامٞ     إىزٙثٔى ، ٗهعى   كثرٕيٗ ٘اًع  

إىزٙاا ٗ ًٌ٘ىتٔاى  ٗ ًؿااٌوٞ  واٟ     ٩ٌخ ا٪اجهوٌطاز اهاجسٜ ًّ بعض ًا 
خافت  وِٚى ، ٗه٘ صم٘بٞ بقٚ٘زٓى ٗخص٘صٚىتٔى اهيت  اهاٌا٨إلىَ اه٘اععٚٞ 

 ٞافٞ  ٗ صىهاماىهااداهاٌهواجٌع اهعط  بر ا٨خوىض  ّٞالىُت صىهامهأٔطخ هِى 



 

 (261. )....ًِىؾ١ٛ ٗ غوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى .....................

 جٌ٘ ٞ ًّ ا٨خوىض . اىهف ٗاهاعىضي   ًاادهع٩ج اه -ٛ ا٪عى اف -

تعاىضي بار    -  اه٘اعاع   -ٙ٘ س  ٨ْٗ   اهامقٚقٞ ٨ْ ا٪ٗٓصاْ اهػووى
ٓٵ  إىطاٞ  بفعى  اسَ اٮ ٍ اهاعىضي بفعى ضٚىع اهقطِٙٞ  ٗ خوىضٓى ، ٗاُاٌى ٙا٘
ٌ إىطاٞ ب اٮ سٟ ، ٗبىهعث٘ض  وٟ اهقطِٙاٞ  ٗ  ِا  عِىهاٌب مصى اهااجٌع  اعِٟ ٙا ىهاا

س عطفٞ  ٗ فىعاااهاااٌ  شٓااّ ضااعٚف    ٨ اهعااط  ٗٙااعٗي اهاعااىضي ٨ٗ ٙػاااقطٵ  
 ا اهػوب اهثىها :واماهقطِٙٞ . بٍ ُِاقى ه

  
 :دراج فيه عيى واإلالـنىقل الـخديث ب

 

 ج٘ٙع ا  تاااا -خاااا٩ف باااار  وٌى٢ِااااى )عااااسٍٓ(   ٗهعواااإ ٨ -ؾاااالىي ٨  
ٌ إاىزٙثٍٔ ٗضٗاٙأاى ب  هطٗاتٍٔ ٗت٩ًٚصٍٓ ُقى   ()٢ٌٞ ا٪ عِٟ ًاّ زْٗ  ىهاا
اظ إلىٙااٞ إااسٙثٍٔ  اا٘:  سٙااسٝ  خوااىٕضػٌ٘ ٞ ، ٗضز    اهاااٌهفااىأ س بى٪تقٚٵاا
 اهاااطاٜٗ ٨ ٙعٙاااس كاااىْ  ااشخىصاااٞ ()هفاااىأٍٔ اَ  هااااعاٌعِىٖ ًاااّ زْٗ  بااا

قص٘ز بىهاامسٙا ، ًِٗٔاى اهاادرب اهصامٚ      اهاٌعِٟ اهاٌصى  ٨ٗ ِٙق  ًّ  
(:  مسع اهاامسٙا ًِام فأظٙاس    ٍ غى٩ّ٢ ًّ اهصىزق )ٌس بّ ًػوًام ّ 

 . (1)] ْ كِت تطٙس ًعىُٕٚ ف٩ بأؽ[(: ٗ ُق  عىي )

ًٵاهاٌهظىٓط هودوري ٗا إىزٙا اه٘اصوٞ :  طٙىْ ططٙقاٞ  ى   ُص٘ص ا٪اأ
 عِٟ ًااّ غااري  اهاااٌ وااٟ اهطٗاٙااٞ بِماا٘ إلىٙااٞ     -ُااىزضّا  ٨ -اهااطٗاٝ  ًٌ٘ااّى  

ٌ هفىأ    وٟ شاخ ا٪ٓفتام َ ػٌ٘ ٞ ًاّ  اهاا  -  اهػىهاب  -(، ٗٓا٘  ) اٮًاى
ري ضٙب إ٣ِٚاص   إصا٘ي بعاض اهاػاٚ     فىُٕ ٨ ، ٌ٘ز اهع٘اعبًامف غري تصطٵ

ٗ  فاا٘اخ بعااض اهِلااىخ اهو٩غٚااٞ ٗاهوٚىُٚااٞ ٗبعااض اهقااطا٢ّ ٗخص٘صااٚىخ   
فااىْ اهااطاٜٗ ِٙقااى   (عصَ٘ )اهاااٌ إااسٙا هفااىأ٘ ٘زٝ    اهاااٌعىُٛ اهاااٌ

هافىتاإ    خص٘صااٚىخ  ػب فٌٔاإ ٗزض ااٞ ضااوبٕ ٗ  بااامٌعِىٖ ااهااامسٙا باا 
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طٜٗ  ااّ اهاااٌى ٙ٘ ااب ُقاا  اهوٚااىْ ًاااًٌٗعِااىٖ ،  (عصَ٘ )اهاااٌإااسٙا 
ٌٵاا خقىأىًِى هوااطٗاٝ اهثاااٵتااّا ضغااٍ  ااسَ  عصَ٘ عٔااطاهاااٌ س اهاػااٚري ٗتف٘ٙاات باع

  ٗ سٗزٙٞ  زضاكٔاٍ ًاع   ًاام اهادص٘صٚىخ ، هلِٔى تف٘خ عٔطّا هقصا٘ض فٌٔٔاٍ 
بعااض اهااطٗاٝ   بٚااىْ بعااض خص٘صااٚىخ اهااامسٙا ُٗقواإ   ًااا إاٌااىي تػى 
٘اهٛ( عوٚوااٛ اهاااٌ)إلىٙااٞ ًعِااٟ اهااامسٙا ًااّ عوااى   ى  ِااس ٚااا٨ٌغ ،ٌعِىٖ اباا

ٌ ٘ا س اهوػٞ اهعطبٚٞ ٗاهو٩غاٞ ٗاهاادص٘صٚىخ   عطفٞ بقاهاٌ جىظٙٞ ٗاهلِى٢ٚاٞ  اهاا
ُٕ ٧ٙزٜ ا٩فٔى ، بى  اػىٙط ا٪إىزٙا ٗ خاأصٖ اهاجٔٞ زخىهٞ   تٗاهوٚىُٚٞ ، ٗه
خواىض  ىخ ٧ٙٗزٜ    اهاسافع بر بعض ا٪وف بعض اهادص٘صٚاتادعٔطّا    

 ٗاهوعض ا٬خط . 
ٍ ًّ اٮضبطاح ٗاهأىفت ًى ٩ٙإ   وٟ ضٗاٙىخ بعطٔٔصا : اٗٙؿٔس ه

ىبىطٛ مجىي ، ًاث٩ّ : ٨إا  اهفقٔاى١  واٟ ضٗاٙاىخ  ٌاىض اهػا       ٗاٮضتوىن ٗاٮ
خوىضٖ ، ٗهعاى ًِؿاأٖ عواٞ ًعطفاإ اهوػ٘ٙاٞ      غووٞ ٗع٘ع اهاؿ٘ٙـ ٗاٮضتوىن    

ٌ ٗبقىفإ اهوٚىُٚاٞ هلُ٘إ ًاّ     ٌ  -كٌاى شكاط اهِجىؾاٛ   تطمجاإ      -٘اهٛ اهاا ى ًاا
 إىزٙثٍٔ . عص٘ض ُقوٕ ٪ ٗ ب ضعف إلىٙإ ٪خوىضٍٓ ٗ

ٌٔٔاٍ  ػب فباام تصطف اهاطٗاٝ   ُقاى اهاادرب     ْ ٗاهامىصى بىخاصىض : 
ٓا٘  ىًاى    () اٮًىَٗ   (ظٍٔ  وٟ  هفىأ إسٙا اهطغ٘ي )ٓفتامٗ سَ 
 عىُٛ ٗ   خا٩ف ا٪خوىض . اهاٌخا٩ي ًٍٔ    

ج ٗٓااٛ ًااى تعااىضف باار اهااطٗاٝ ا٪ٗا٢ااى ًااّ زضاٙطااىف اهٚاإ : أااىٓطٝ اٮ
 ٗ ت٘ضٚ    ٗغط اهامسٙا  ٗ   آخطٖ ًاصا٩ّ   ٷ بعض اهل٩َ كؿطح زضاج 

ُٕ  ع١ ًّ كا٩َ   ٚى اهِىأط ااد، ٗعس ٙعصً٘ٛ ًّ زْٗ فصى اهاٌبىهامسٙا 
ٞ ٌ٘ز ًاام ًّ بعاض اهاطٗاٝ غاري     ًا (، ٗٓصا تػى) اٮًىَ ٗهإ زٗض   اهعىعوا
 خوىض .  خا٩ف ا٪خا٩ي ٗ  إص٘ي اٮ ٚاٍ ظ

 ىض(وامٗ )اه طْٗ  )اه٘غى٢ى(ااأخاهاٌْ٘ ابسٵهاٌاماساضن ٓصا ا٪ًط اٗعس ت
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ىْ( اٚا ا٘ي(  ٗ )باعا باالوٌٞ )  ٚب اّ اهاعقا اّ اهامسٙا ٗبٚا)اه٘ا ( ففصو٘ا بٚٗ
 زضاج . ٗهعوٕ ٮهافىتٍٔ    خب٘ضٝ  ىعوٞ اٮ ،مٌ٘ٓى اُ  ٗ

ؾاااوىٖ ٕ    ضٙااب   زخىهااا ٗا٢ااى ٨ّ ا٪ابٚااسٵاهاٌاماعىضف باار اهاااٌٗشان 
عاإ إااسٙثّى ًعصااًّ٘ٚى إاٌااىي كااْ٘ مجٚسضج  ٗ  ىهاااٌصً٘ٛ بعاهاااٌاهااامسٙا 

بِٚإ ٗبار اهاامسٙا ا٬خاط اهاصٜ مل ٙ٘ اس فٚإ اهاعقٚاب          فٚمصى اهاعاىضي 
 صى . سضج   اهامسٙا ا٪اهاٌاهطٗا٢ٛ 

خوىض  ى٩ًْ زخ٩ْٚ   تعىضي ا٪ -عِٟىهاٌزضاج ٗشان اهِقى بٗٓصا اٮ
 خوىض :ا٪ وب اهطابع ٮخا٩فا اهػوامبٍ ُ. ًٍِٔ هِٚى اه٘اصوٞ  ٘ضٝبأاهاٌ
  

 ّالتشّٓز :   الْضع ّالدّظ
 

 ٗاهاعٗٙاااط    إىزٙاااا اهطغااا٘ي   ٨ ضٙاااب   إصااا٘ي اه٘ضاااع ٗاهاااسؽٵ 
( هػااطي اهِٚااى ًااّ اٮغاا٩َ ٗاهااسّٙ ٓااى بٚااإ ا٨طٔااىض ) ( ٗا٪كاطَ ) 

ٗعس ًىضغٕ   سا١ اهسّٙ  () ُٕ ٗغِٞ ُوٕٚاهامِٚف ٗ  اقىزاتٕ ٗ إلىًٕ ٗعطآ
تواىع اهؿاٚبىْ اهوعار    ِىفقر ٗ اهاٌاهػ٩ٝ ٗاهامؿ٘ٙٞ ٗاهعُىزعٞ ٗبىإٚٞ ًّٗ اٮ

 إػوٌى ِٙقوٕ اهاىضٙذ ٗاهرتا ٍ ٗاهػريٝ . 

خوااىض   بعااض ًاا٘اضزٖ ًااّ ٓااصا اهػااوب ضٙااب   ُؿاا١٘  خااا٩ف ا٪ ٨ٗ
ٗٓااصا  ، (( ٗ  ظًااىْ ا٢٨ٌااٞ )اهقبعااٛ اهااامص٘ي   ظًااىْ اهطغاا٘ي )

إىزٙاا  لّ  ْ ت٘ضع بعض ا٪ٙاٌ فإُٕ ، ٗ ًػاِلط اهقو٘ي صعب  هٚؼ بأًط
ٕٗاٗتسًج ضٌّ ك   وٚى . اىح ضا

ُٗقوإ اهصاسٗق      ،ًث٩ّ : ُػب ا  اهفطى باّ ؾاىشاْ : كااىح اهعواى      
خواىض اهطضاى(   ٙعاقاسٖ صامٚمّى   كاىبإ ) ٚاْ٘        وى ؾطاٙعٕ ٗ خاىض ًِإ ًاى  

ااىح ٘ض بعاض  واىضاخ كا   ٗٙػاى سٖ أٔا   ،ٗكأْ صمٞ اهِػوٞ ًّ اهااٌػوٌىخ  
َ ضٗاٖ  ّ  ٗ ( اهطضى ) اٮًىٌَٕ ًّ ى تعٓوُٕ ًاٌ  )اهعوى(    ،() اٮًاى
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فاإْ   ،ٔى   اهلااىح   ماٌى  ٗ ُبٌاأْ بسغٵا  ا  ٓصٖ اهِػاوٞ ُٗا   سّا  ى ُؿٓمهلِٵ
ٌ   اهاٌبٌأْ بٕ ؾدصاّٚى كُ٘إ ًاّ تاأ     َ ىٖ  اّ  ى توٓقا هٚف اهفطاى ٗهاٚؼ ًاا  اٮًاى

ّا إِٚٔاى   ٗ كىْ صاػري  () اهفطى ً٘ه٘ز بعس ؾٔىزٝ اٮًىَ  ش (اهطضى )
 ،( )ٔىزٜ ٗاهعػالطٜ  اصامىح اها  ىي ًّ  ًعسٗز   اهط  فإُٕ ،  ا٪عى 

اجس ضٗاٙاٞ ٗاإاسٝ   اهلااب    تا  ٨ٗ( )صمىح اهاج٘از ٗ بٖ٘ ًعسٗز ًّ  
 . (اهطضى ) اٮًىَا٪ضبعٞ ٙطٗٙٔى اهفطى  ّ 

 اٮًااىَِٙىغااب صااسٗضٓى ًااّ  ٙطااىف اهٚاإ : ٗ اا٘ز ًطااىًر    وواإ ٨ 
 ٗ  ،عٚاى   -ْ عاىي عى٢اى   ام٘ ) ب  واٟ ُا  هلااىح ًطتٵا  ٗغىهاب ا  ،(اهطضى )

هٚف ى ٧ٙكس  ُإ تاأ  ًاٌ (صا غري ًاعىضف   تعورياتٍٔ ٗ إىزٙثٍٔ )ٗٓ ( عوِى
ٌ    ٌى تقسَ ٨اٗه ،اهفطى   اّ   ٘ ٘ز   كااىح اهعواى  ٙػعِى تصاسٙ  اهقا٘ي اهاا

 (ٗاٙىتاإ : )مسعأااى ًااّ ًاا٨ٜ٘  بااٛ اهااامػّ  وااٛ بااّ ً٘غااٟ اهطضااى )ض
ث بٔى  ِام  إسٵفقوت هٕ : فأ ،بعس اهؿ٤ٚ فجٌعأى ٤ اطٝ ٗاهؿٚاهاٌطٝ بعس اهاٌ
ّ عاااى ،  اااّ اهطضاااى   اهفطاااى :  ي : ُعاااٍ( ٗٓاااصا غااا٧اي ًاااّ اهاااطاٜٗ  ااا

 .  (1)فطا ع -اهِٚػىب٘ضٜ  ٌس بّ  وسٗؽ وس اه٘اإس بّ ًام

 ( ض ًااّ اهلااىشبر  وااٍٚٔ )  صٵاااامٗضز ا٪ًااط بىه -٪ ااى شهاام كواإ   ٗ
ٌ ًاري  هلواٚي  اّ    ضٗاٖ ا   ضٗاٙىخ  سٙسٝ  ُظري ًاى  ( ٗٗضز   ٧ًِر )اهاا

 واٟ  ٔاسٖ إااٟ عاىَ خبٚواّى        عس كصح  وٟ ضغ٘ي اهلل: ] )ُٔج اهو٩غٞ(
ٌٵا    ابٞ ، فٗعىي : اٙٔى اهِىؽ عس كثطخ  وٛ اهلصٵ سّا فوٚاوا٘   ٌاّ كاصح  واٛ ًاع

ٛ    (2)[ًّٖ اهِىض ، بٍ كصح  وٕٚ ًاّ بعاس   ًقعسٖ ًعوقاّى   (3)ٗشكاط اهؿأٚس اهثاىُ
 ااى١ زٵلّ  ٙاااٌ(:)ٓااصا اهااامسٙا  وااٟ ضغاا٘ي اهلل ) وااٟ إااسٙا اهلااصح 

                                                           

 . 121: 2 ْٚ٘  خوىض اهطضى :ج (1)
 . 1ًّ اب٘اح صفىخ اهقىضٛ : ح 14: ح 18( اه٘غى٢ى : ج2)
 . 68( ؾطح اهسضاٙٞ : 3)
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 ٗعااس ض٠ٗ  (ًااّ اهصاامىبٞ :اهاااجٍ اهػفااري( تاا٘اتطٖ فقااس ُقواإ  وااٟ اهااِيب )  
ببطعإ    (1)  ًقسًٞ كاىبٕ( إسٙا اهلصح  وٟ ضغ٘ي اهلل )ابّ اهاج٘ظٜ 

ٔس٠ اُظريٖ    خوىض ا٢ٌٞ اها ٗعس إصى  ،( ِٕ )  ّ ٗاإس ٗغار صمىبّٚى
() ٚىُٕ كٌى غٚأتٛ ب.  

ٌ ْ ش   فقااس باى إصاى فعا٩ّ     ،ح  وااٍٚٔ خواىضٍٓ ٗاهلاص      لّ اهاسؽٵ ٙاا
إىزٙاا  ٙظٔاط ٓاصا ًاّ      ،ٗبعاس ؾأىزتٍٔ   ( )كصب٘ا  واٍٚٔ    ٔا٘زٍٓ   

 : ٓٛ ؾىٓسٝ  وٟ إص٘ي اهلصح  وٍٚٔ ، ٍ ٗضزخ  ِٔ سٙسٝ 

بػااِس صاامٚ       (2)ٛ   تطمجااٞ  بااٛ اهااادبىح  ًااى ضٗاٖ اهلؿٵاا :  ًِٔااى
اح ٙلاصح  وِٚاى   دو٘ ًاّ كاصٵ  آاى بٚات صاىزعْ٘ ٨ ُا    ] ُى  ( :اهصىزق )

بى ّى ٗاهػطٜ ٗ بٍ شكط  ًثوٞ هولصابر  وٍٚٔ : ]اهاٌػريٝ بّ غعٚس ٗبعٙع ...[
ٌٵااااها  ٗصااى٢سّا  -اهربباطٜ   -ىضّا ا٪ؾااعطٜ ٗناعٝ اهٚعٙااسٜ  طّا ٗبؿٵا دبىح ًٗع

 اهِٔسٜ[ . 
 () ٍٔإاااىزٙث  كااااب   عاااس زهااات  واااٟ ٗعااا٘ع اهاااسؽٵ ٍضٗاٙاااىتٔ  ْ

ٌ هاعٗٙاط   اهطٗاٙاىخ   ٗإص٘ي ا  ب٘ضٝ  أٍِ ًاّ عواى مجاع ًاّ اهلاصابر      أاهاا
( اهوااىعط ) اٮًااىَػريٝ بااّ غااعٚس( ٗ توى اإ اهااصّٙ كااصب٘ا  وااٟ   اهاااٌُظااري )
ُٗظري ) بٛ اهادبىح( ٗ توى ٕ اهاصّٙ كاصب٘ا    ،(ٕ )صمىب٘ا   كاب  ٗزغٵ
مٌ٘ٓى اُٗا  ،صامىبٕ  ٘ا   كااب ٗضٗاٙاىخ    ( ٗزغٵا اهصىزق ) اٮًىَ وٟ 
اٌظٔط ٗتظاىٓط با    (٢ٌاٞ ) اصى بى٪تا اػب اهٚإ ٗ  اع ٗ ُا ى اهاؿاٚٵ ااام ُ ّ ًاٌ
ٌ غارت بٔصا وىع ٗ ىْ ٗاٮتٵٙاٌاٮ ٌ إىزٙاا  ا٪ ح ٗزؽٵىشظٔط اهلا اهاا لصٗبٞ اهاا
ٗٵ ٘ض٘ ٞ  وااٍٚٔ ضااٌّ ا٪اهاااٌ ُٔااى صاا٘ي اهااامسٙثٚٞ  ٗ كاااب اهطٗاٙااٞ اهاايت ز

 .( اهطٗاٝ ا٪ ١٩ ًّ  صمىبٍٔ )
                                                           

 . 94 - 53:  1( امل٘ض٘ ىخ : ج1)
 . 292:  3( إلىٖ  غاىشُى   ًعجٍ ض ىي احلسٙا : ج2)
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   بىض اه٘ضع ٗاهسؽٵصٙط ًّ آااماه ()ٗعس صسض ًّ ا٪٢ٌٞ ا٪طٔىض 
ٌ فطا ع ض ىي اهلؿاٛ   ،خوىضٍٓ   خاٚاىض ؾاٚذ اهبى٢فاٞ    اساٗي اهاصٜ ٓا٘    اهاا

 خوىضٍٓ : ٗاهاعٗٙط      وٟ إطكٞ اهسؽٵجس اهؿ٘آس ات)عسٌٓى(اهب٘غٛ 

ٌٵااًااامضٗاٖ  ًااى: ًِٔااى  ى  ااط٠ هٚااُ٘ؼ بااّ  وااس ٌس بااّ  ٚػااٟ بااّ  وٚااس  
  ،عااض  صاامىبِى غااأهٕ ٗ ُااى إىضااط ٌس بااّ  ٚػااٟ :  ْ بًااامعااىي  ،اهااطنّ 

  ُلاااىضن هااااٌى  اثطكااان   اهاااامسٙا ٗ ًاااى  ؾاااسٵ ٌسًاااامباااى فقاااىي هااإ : ٙاااى   
؟ فقااىي : إااسبي  إىزٙاااا٪ مٌوم  وااٟ ضزٵافٌااى اهااصٜ ٙاا ،صاامىبِى ٙطٗٙاإ  

تقووا٘ا  وِٚاى إاسٙثّى     ٨( ٙق٘ي : ]ٓؿىَ بّ اهاملٍ  ُٕ مسع  بى  وس اهلل )
ٌ إىزٙثِاى  اجسْٗ ًعإ ؾاىٓسّا ًاّ     تا ًى ٗاف  اهقطاْ ٗاهػاِٞ  ٗ    ٨  ،اقسًٞ اهاا
إىزٙااا مل   كاااب  صاامىح  بااٛ    ػريٝ بااّ غااعٚس هعِاإ اهلل زؽٵ اهاااٌْ فااإ
ق٘ا اهلل ٨ٗ تق٘ه٘ا  وِٚى ًى خىهف ع٘ي ضبِى تعاى  ٗغاِٞ   اتفإ ،ث بٔى  بٛ مسٵاٙ

ٗعاىي ضغا٘ي اهلل    ،ٗ اى   اهلل  عٵ بِى عوِى : عىيإسٵ اش فىُى  ،(ٌس )ًامُوِٚى 
]  : ٗافٚت اهعطاق ف٘ سخ بٔى عبعٞ ًاّ  صامىح  باٛ  عفاط     عىي ُٙ٘ؼ
 ، ٗ سخ  صمىح  بٛ  وس اهلل ٗ      ًاا٘افطّٙ فػاٌعت ًأٍِ ٗ خاصخ

فاأُلط ًِٔاى  إىزٙاا     ،كاؤٍ فعطضأى ًّ بعس  وٟ  باٛ اهاامػّ اهطضاى    
ٗعىي هٛ : ] ْ  باى اهاادبىح    ، كثريٝ  ْ ٙلْ٘ ًّ  إىزٙا  بٛ  وس اهلل 

باٛ  ٗكصهم  صمىح   ،هعّ اهلل  بى اهادبىح  ،   وس اهلل ٛابكصح  وٟ  
  ا٪إىزٙا ا  ًِٙ٘ى ٓصا   كاب  بٛ  وس اهلل  ٛ ٓصٖاْ٘ فاهادبىح ٙسغٵ

اٌ٘افقٞ اهقاطآْ ًٗ٘افقاٞ   بِى با بِى إسٵسٵتامْ ى  ُٵف٩ تقوو٘ا  وِٚى خ٩ف اهقطآْ فإ
ػريٝ باّ  اٌاها خاٚاىض ض ىهإ   تطمجاٞ )   اهػِٞ[ ضٗاٖ اهلؿٛ ٗٓا٘ ً٘ ا٘ز      

كٌااى  ،م٘ٓى ًافطعااٞ   ًطااىًِٕٚ اجس ٓااصٖ ا٨إىزٙااا ُٗاا اتاا ٕغااعٚس( فطا عاا
 جسٓى   غريٖ ًّ كاب اهامسٙا ٗتأضٙذ ض ىهٕ . ات

 سؽٵاٞ اهاٚاواٌاس ا   ااطؾايت تاسٝ اهاسٙاعاىخ اهاطٗاٙاّ اها٘شج ًااٌاصا ُاٗٓ
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بر سٵماهاٌاا ٗعس ز ات   ،٢ٌٞ وث٘بٞ   كاب  صمىح ا٪اهاٌٗاه٘ضع ٗاهاعٗٙط 
٘ض٘ع اهااااٌكٚاااس ًاااّ اهاااادرب   ٛ ا٪  اهؿاااسٙس ٗاهاااا٘عٓ ٓفااااام ااا١٩ ا  اها٪
فع٩ّ ًاّ )ٙاُ٘ؼ   ٛ تلؿف ٓصٖ اهطٗاٙىخ  ّ إص٘ي اها٘ٓعبى  ،سغ٘ؽ اهاٌ

 بّ  وس اهطنّ( ٗ ًثىهٕ ًّ اهطٗاٝ ا٪ ١٩ . 

٢ٌٞ ٗ   ٔ٘ز اهػٚوٞ  وٟ ٗعس ز ح اهطٗاٝ ٗاهفقٔى١ ا٪ ١٩    ص٘ض ا٪
ض ًااّ اهااادرب   صٵاااام   ٗاهٓوااااد وٗهٞ اهأااصٙب ٗاهاؿااصٙب ه  ًااامى ا ٗوااام اه

صر تاام ًاّ  ٔا٘زٍٓ      ٚاٍبط اهعظٗعس إصى ا٪ ،سغ٘ؽ اهاٌ٘ض٘ع اهاٌ
 .اهِٚى خوىض اه٘اصوٞ ا٪

   إاٌاىي إصا٘ي اهاسؽٵ   ٮ آباىض اهاسؽٵ   بقى١ِع ًّ ٙاٌ هلّ شهم كوٕ ٨ 
ٌ فظر ًاّ عواى   ااام اهاٌكاب ٙاُ٘ؼ ٗغاريٖ ًاّ     ّ  اهاا بعاض   اأخطّٙ  ِإ  ٗ ًا

 ،غاِػاىر اأخطّٙ  ِاس   باى١ كااؤٍ هٯ   اهاٌ اهفىغسّٙ   كاب اهطٗاٝ اهثقىخ
ٌ بىض اهاسؽ ف   بقى١ضٙب    ف٩ ٍ ٗهلاى زٗض  ظ  ،خواىض  ى ٗصاوِى ًاّ ا٪  ٚاا    ٚاا
اهااادفٛ  خوااىض بفعااى شان اهااسؽٵ اٮخااا٩ف ٗاهاعااىضي باار بعااض ا٪   بقااى١

فااىْ  ٔاا٘ز  ، صٓب اهااام اهاااٌفػااىز اهااسّٙ ٗط باإ هػااطي  اػاٵاهاااٌٗاهاعٗٙااط 
ٌ اهفقٔاى١   ٔا٘ز  ٗ ()٢ٌاٞ ا٨طٔاىض  عىصطّٙ ه٫اهاٌاهطٗاٝ  اأخطّٙ  أٍِ  اهاا

 ُافااى١ آبااىض اهااسؽٵ ت٘ ااب اهااٚقر بإ  هلِٔااى ٨ ،ٓااٛ  ٔاا٘ز  وااىضٝ ًؿاال٘ضٝ   
 ىضغٞ اهااسؽٵًاااٌى ٗكىُاات ٚااا٨ٌغ ،خوااىضٍٓ  ٢ٌٗااٞ ٗاهاعٗٙااط   اإىزٙااا ا٪

ٌ إاسٙثٍٔ   بِما٘ زًاج   ط   اهسؽٵزعٚقٞ ًسضٗغٞ ًع اهادفى١ ٗاهاػاٵ ٘ض٘ع اهاا
كٌاى ٙلؿاف هِاى اهاامسٙا      (٘ب٘عر ًّ  صمىح ا٪٢ٌٞ )اهاٌضٌّ كاب 

ٔ ُطاٖ ًّ  خاا٩ف    ٗهعى بعض ًى ،اقسَ اهاٌ ٓا٘ ًاّ   هِٚاى  ٍ اه٘اصاوٞ   إاىزٙث
 خوىضٍٓ . ضٗاغب ٗبقىٙى  ٔ٘ز اهفىغسّٙ بسؽٵ اهلصح    

١ ٗبقىص٘ي اهاٌمسبر   كاب ا٪خوىض ٗ ٗ٪ ى تامق  اهسؽٵ ٗاه٘ضع 
خوىض اهلاب ا٪ضبعٞ ًِٗىفىٝ ًطىًر بعطٔى ٗبعاض  ٗهطعف بعض   ، بطٓى 
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٨ ُواعَ باٌق٘هٞ عبعٚٞ صسٗض ضٗاٙىخ اهلاب ا٪ضبعٞ  ٗ  -ا٪غوىح ا٪خط٠ 
ىهاقٚاٞ  بٗكٚف ُواعَ بٕ ًع اهعوٍ اه٘ ساُٛ بىهسؽٵ ٗ ،صمٞ اغىُٚسٓى باٌىًٔى 
    بعض ا٪خوىض ؟ .

 بقى١ف  اهطٗاٝ ا٨ ١٩ ًِع ًّ تامْ     (1)طاُٛوامُعٍ عس ا اقس اهفقٕٚ اه
 ٗ ا اقاس  اسَ    ،( باٞ ضاٌّ  خواىضٍٓ )   ىشٗٗضع ا٨خواىض اهل  آبىض اهسؽٵ

خوىضٍٓ ٗتِقٚأى طِٚٞ هأصٙب  اهاٌخوىض بعس اهاجٔ٘ز زخىهأى    خا٩ف ا٪
 فطا ع ك٩ًٕ .  ،ًّ آبىض اهسؽ 

اف  هومقٚقٞ ٗاه٘اعع ٗغري ً٘ ٚاٍز ى١ غري غوّ  ُٕ  تقسَ ٙاوٚٵ ٗ  ض١٘ ًى
ٌ لِِى تصسٙقٕ ضغاٍ تػو ٙا٨ٌٗ ، ٌ ِى بىهااجٔ٘ز اهعظ ٚاا ٌ ٞ ٚاا طِٚٞ اهايت باصهلى   اهاا

بط اهاجٌٚى   تِقٚٞ ا٨خواىض  ٗكىْ هلى ا٪ ،ٗاهفقٔى١ اه٩إقْ٘ ٗا٢ى اهطٗاٝ ا٪
ٗٵاهاااااٌخوااااىض هلااااّ ًااااّ زْٗ  غاااااٚعىح ا٪ ،ٗتٔااااصٙؤى  ِػ٘بٞ ا  اهاااااٌُٞ س

خواىض اه٘اصاوٞ ٗتٔاصٙب     اىزٝ ٳتِعٙإ ا٪   ٚىااام ٗهعوإ ٙػ  ،()عصً٘ر اهاٌ
 بااى ،ٍٔ  وٌِااى خوااا ططٙقااٞ زغٵاا ااشٗاه٘ضااع ٗاهاعٗٙااط  ٌىًٔى ًااّ اهااسؽٵاتاا

 ؤٍ . اهاٌعصَ٘ اهاٌأىٓطّا ًّ اهأصٙب اهلىًى غ٠٘   إس٨ ٙاٌلّ 
 : ٗٓ٘  ،ًّ  غوىح تعىضي ا٪خوىض ا اهػوب اهادىًؼ وامبٍ ُ

 
 

 :ؤقت الـنحكاو الوالية والتشريع أ
 

ًّ كاْ٘ بعطأى صاىزضّا  واٟ      خا٩فٔىاجٌ٘ ٞ ًّ ا٪خوىض ِٙؿأ  ٌٞ ًاٗب
ف٘أٞ   اهوااا٘ح ٗكاااْ٘ اهاااامسٙا ا٬خاااط   اهاٌاااامإلاااىَ اه٘اععٚاااٞ  ٗفااا  ا٪

عصً٘ر اهاٌػِسٝ ا  اهاٌٌ٘ ب اه٨٘ٙٞ اهاؿطٙعٚٞ اىهف هصان صىزضّا بٌاداها
(  ٛٓٗ )١ ًّ ٙصىقسؽ بىٮهلىَ  ٗ اٮاهاٌىٝ ًّ اهؿىضع اٞ ًاوٓقإلىَ ٧ًٓع

ٌصىهااا  ُ٘ ٚااٞ زِٙٚااٞ ٧ًعاااٞ  اٗه () ( ا  ا٢٨ٌااٞ ا٨طٔااىضضغاا٘ي اهلل )
                                                           

 .   10  - 8:  1( اهامسا٢  اهِىضطٝ : ج1)



 

 (269. )....ًِىؾ١ٛ ٗ غوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى .....................

ىزضٝ هوٚاىْ اهااملٍ   خوىض اهصفٚمصى اٮخا٩ف بر ا٪ ،اٌقاطٟ ٨ٗٙأٍ ٗب
ػب ٨ٗٙااإ بااامعصَ٘ اهاااٌخوااىض صااىزضٝ بِماا٘ ًقصاا٘ز ًااّ اهاا٘اععٛ ٗباار  

 ٚىاااد فٚسّٗا  وٟ اهِىأط با دفٟ ٓصا اهقصس اٗٙ ،٧عاٞ اهاٌطا ٚٞ هوٌصومٞ اهاٌ
 :  ًفص٩ّخوىض . ٗت٘ضٚمٕ ىهف بر ٓصٖ ا٪ااداهاعىضي ٗاه

ٍٓ  ٗهٚى١  (( ٗاهادىصٞ ًّ  ٓى بٚإ )عاقس بأْ ضغ٘ي اهلل )مّ ُاُ
 ت   ٧عاهااااًٌااا٘ض ٗغىغاااٞ اهعواااىز ٗهلاااٍ اه٨٘ٙاااٞ اهعىًاااٞ  واااٟ اهاؿاااطٙع  ا٪
ى امٗٓٛ اهااٌ٘اضع اهايت هٚػات ًا     -غ٩ًٛ ًّ اهاؿطٙع اٮ (ًِبقٞ اهفطاغ)

هعاًاٛ  ٙ٘ س فٚٔى إلٍ ؾط ٛ ًعر ٓا٘ إلاٍ     ٗ ٨  ،هعاًٛ ًػاٌطتؿطٙع  
طٝ اػٚٵاهاااٌصىهااا  اه٘عاٚااٞ اهاايت تفطضاأى اهظااطٗف   اها٩ٌٙإاا  فٚٔااى  -ًػاااقط 
 ٗ  ىًاّى  ٙطاٖ صا٩إّى   ع اه٘هٛ ًىفٚؿطٵ ،الْ٘ ً٘ك٘هٞ ا  ٗهٛ ا٪ًط فاهبىض٢ٞ 
 (1) صمٚ  فطٚى بّ ٙػىضٗضز   ،ًٞ ُى عّى هومى٨خ اهبىض٢ٞ  وٟ ا٪  ٩ ّى
فوٌاى   ،ح ُوٕٚ فأإػّ  زبٕ زٵ  ٗ ىٵ ْ اهلل  عٵ: ]  (اهصىزق ) اٮًىَع٘ي 

٘ٵ ، ٚاااٍُاام هعوااٟ خواا   ظ كٌاى هاإ ا٪زح عااىي :    ي اهٚاإ  ًااط اهااسّٙ بااٍ فاا
فداصٖٗ ًٗاى ُٔاىكٍ    ى آتىكٍ اهطغ٘ي ً:  ٗ ىٵ عٵفقىي   ، وىزٖ  ٗا٪ًٞ هٚػ٘ؽ
 ،سّا باطٗح اهقاسؽ   قاّى ٧ًٙٵا  زّا ً٘ٓفكاىْ ًػاسٵ   ٗ ْ ضغا٘ي اهلل   ، ِٕ فىُأ٘ا 

  .فاأزح بآزاح اهلل[  ،٘ؽ بٕ اهادو  ى ٙػًاٌدب٤   ؾ١ٛ ا٨ٗ ٙ ٙعيٵ ٨ 
ٌ ٓصٖ اهطٗاٙٞ ٗغريٓاى تلؿاف  اّ اه٨٘ٙاٞ اهاؿاطٙعٚٞ       ٧عاٞ ُظاري ٨ٗٙاٞ   اهاا

ّٵ اهقاا٘اُر اهاااٌسُٚٞ   ٗاهاٌقِٚٵملىَ هاااا ٚاااّ ٮصااساض اهاؿااطٙعىخ ا٪ضضااٚٞ ٗغاا
ًاّ  افع اهصىهاا  اهعاىَ ٗ غااقىًٞ ا٪   ط٘اض٥ ٙاطاز ًِٔاى ُا   إلىَ ٗاهعػلطٙٞ ٗ 

اهعااىَ ٗصاا٩ح   ٚاااٍاؿىض اهرتبٚااٞ اهصىهااامٞ ٗاهاعو اُاا ٗ ٙااطاز ًِٔااى    ،ٗاهِظااىَ 
 . ًّ اهاٌصىها  اهعىًٞ م٘ٓى اُٗ جاٌعاهاٌ

 ٫ٌٖاط هاٜ ٗهٛ ا٪ًسٵاصاع ٗتاطٙاؿاطاغ   اهااقٞ اهفاِباً -قىز ااا ٗٓصا اٮ
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ٌٓىهإ  اق  اهاؿاطٙع  ٗ   ٙػاوعَ ُ ٨ -ِىغب اهاٌت اهصىها  ٧عاهاٌبىهاؿطٙع  
٘ٵ ٌى ُعاقاسٖ  أٛ اه٘اععٛ ٨ٗ ٙاِىفٟ ٨ٗ ٙصابسَ با  اٖ ًّ اهاملٍ ا٨ه ىُوّى ٗخو
ٌ فاىْ اهؿاىضع    ،ْ هلل   كى ٗاععٞ إلٌّى إقّى ًّ   قسؽ عاس  عاى إلٌاّى    اهاا

  ُظااط ًااط اهااامى٨خ اهبىض٢ااٞ ا  ٗكااى  ٗ  (ًِبقااٞ اهفااطاغ )ط ّٚى ٗاععٚااّى   ؾاا
ٗ  اٌؿ٘ضٝ  ٙطاٖ ًّ اهص٩ح اهعىَ ٗه٘ ب ًٗى (ٗهٛ ا٪ًط) ٌ ٓاى اهاادربٝ  عطفٞ اهاا

جىي اهاااٌغاا٘ا١  -)ًِبقااٞ اهفااطاغ( جى٨خ اجىي ًااّ ًاا ااهااادىصٞ   كااى ًاا  
ًاع  ٩ًإظاإ    - ٗ غريٓى اهرتبٜ٘  ٗ عاصىزٜ اهػٚىغٛ  ٗ اٮ اٌى ٛ  ٗ اٮ
 ىح اهععٙااااع ػافىزٝ ًااااّ اهلااااااهاااااٌغاااا٩ًٛ ه٫ٓااااساف اهعوٚااااى هواؿااااطٙع اٮ

صومٞ اهااااٌكاااأْ تقاطاااٛ  : عاااسؽ بٔطٝ ًٗاااصاق اهاؿاااطٙع ا٪ اهااااٌٗاهػاااِٞ 
عاصىزٙٞ   ب٩ز ا٨غ٩َ فطي ضطٙوٞ اهسخى  واٟ اهاجاىض   اٮ اٌى ٚٞ  ٗ اٮ
 ٗ  خط٠ ِٞ اهِىؽ ٗنىٙأى  ٗ فطي ضطٙوٞ ًعٚٵاولىخ ًاٌ ٗ ضطٙوٞ تػجٚى 

 م٘ شهم . ا٘صٞ  وٟ إطكٞ اهبى٢طاخ ٗاهقىططاخ ٗاهعطبىخ ًُٗادصعٚ٘ز 
   ( عًااّى بواا٘خ اه٨٘ٙااٞ اهعىًااٞ هوٌعصااَ٘ ) قس اُعااا٘اضع اهااآٌااصٖ 

ٕ٘ اتؿطٙع ًى ٓ٘ صىه ي ي إػاب تواسٵ  عىباى هواػاٚري ٗاهاواسٵ     هعٌَ٘ اهعوىز ٗبِم
بو    اهاقااِر ًٗاا٫ اهفااطاغ ًااّ   اهاااٌاهظااطٗف ٗاهباا٘اض٥ ٗهلااٍ اهافاا٘ٙض   
ٌ اهاؿطٙع بومىأ اهط٢ىغٞ اهعىًاٞ ٗاه٨٘ٙاٞ     عوأى اهلل هلاٍ  واٟ     بوقٞ اهايت اهاا

َِّلـٕ اأَلَمـِز ِمـَيا هَ      ]ىُٕ : وامًٞ   ع٘هٕ غا٪ َّأ  ََّأِلٔع ـْا الز ص ـَْل   َُ اهِػاى١   [َأِلٔع ْا ال َّـ
٘ٵ وامْ اهلل غ وٟ    سٙسٝ صمٚمٞ تسيٵ (1)ضٗاٙىخ  ٗ ِسُى ،59: ي ا  ىُٕ فا

ُّٕ اىُٕ : ]وامٗعىي غ ، (  ًط اهسّٙ ٗا٪ًٞ هٚػ٘ؽ  وىزٖ ٌس )ًامإوٚوٕ  لي ِب
ََِه ًَ َأَىف ِض ََّلى ِباْلن َؤِمِينَي ِم ََّمـا     ]ٗعىي :  ، 6 : ا٨إعاح [َأ   ِ َما آَتـاا َه الز ص ـْل  َفد ـذ ّ

َ ْا ُ  َفاَىَت ََاا َه َعَي ى ٙفٚس إ  تؿطٙع اه٘هٛ هق٘اُر ًاٌم٘ٓى اُٗ ، 7 اهامؿط : [َى
ٍ ٗ ػوٌر ٗ  اٌى ٍٔ اهاٌٌصىها  ًٗفىغس   ب٩ز اط٘اض٥ طوقّى ه  ،عاصاىزٓ
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٘ٵ ٘ٵ  ًى( )ٓى بٚإ ا  اهادىصٞ ًّ   (ي )ٗعس ف ىُٕ  هٚإ  واام ي اهلل غفا
() غىغاٚٞ  ىفّى ا  اهاؿاطٙعىخ ا٪ ًطا   ٘ا ًى فٕٚ ص٩ح اهعواىز ْ ٙؿطٵؤٍ  ف

م٘ اهصاا٩ح اُاا غٚىغااٞ اهعوااىز تػااري اهااسّٙ ٗ ٚالىًىاػاقطٝ هاااهاااٌإلااىَ ٗا٪
 ٗاهالىًى . 
 ػوٌر   اهػاااعٗاخ اهااااٌ جٚٚـاغاااىًٞ ٗتااا  اااٚـ   (تِفٚاااصٖ ) ًٗاااى

ٌ غىغااٚٞ ٗاهاؿااطٙعىخ  هوااس ٘ٝ ا  اٮغاا٩َ ٗتبوٚاا  ا٪إلااىَ ا٪    ػاقطٝ اهااا
ًثواٞ  ام٘ٓى كثري  سّا غا٘ف ُطاطح    ُٗ ،ًّ ٓصا اهوىح   ٨غ٩َ ٗ ضكىْ اٮ

طااىض اهاؿااطٙعٛ ٮٗتلٌااى ا اٌٍٵاا٧عاٞ تااهاااٌٗٓااصٖ اهاؿااطٙعىخ  ،ًِٔااى   خااط٠
 ،ػاقطٝ اهسا٢ٌٚااٞ اهاااٌإلااىَ ٗا٪ا٪غىغااٚٞ هف ًِٔااى ًٗااّ اهاؿااطٙعىخ اأاهاااٌ

بو    اهاؿااطٙع اهاا٨٘ٙيت  اهاااٌاهافاا٘ٙض  (أٍ )ْ هاا  اقىزُااى بااأ  إػااب
هاٍٚٔ  ػِسٝ  اهاٌٗعس صسضخ  ٍِٔ تؿطٙعىخ ٧ًعاٞ إػب اه٨٘ٙٞ  ،٧عت اهاٌ

 صومٞ اهِ٘ ٚٞ اهعًٌ٘ٚٞ اهبىض٢ٞ . اهاٌٗباوع 

اه٘اععٚااٞ  إلااىَا٪ اٌؼٵتاا ٧عاٞ ٨اهاااٌإلااىَ اهؿااط ٚٞ اه٨٘ٙاٚااٞ ٗٓااصٖ ا٪
( ًااّ ططٙاا  اهااطٗح ) كااطَ٘إىٝ ا  اهااِيب ا٪اهاااٌف٘أٞ   اهواا٘ح ٗاهاٌااام

٩َ   غااإلاىَ ا٪غىغاٚٞ اهاايت ٙوااي  وٚٔاى تؿاطٙع اٮ     ٗٓاٛ ا٪  (ًار) ا٪
اهااامى٨خ اهبىض٢ااٞ   ٌؼٵا٧عاٞ تاااهاااٌإلااىًٍٔ بااى  ْ   ٓٚأتاإ ٗكٚىُاإ اهعااىَ .  

 ،ًّ اهاؿاطٙع  (قٞ اهفطاغًِب)ًٞ ٗتقع   بٔى ا٪ اٌطٵٗاهظطٗف اهادىصٞ اهيت ت
ّٞ  - (عصَ٘ )اهاااٌجس اٗ ِااسًى ٙاا  صومٞ اهِ٘ ٚااٞ اهاااٌ - ٗهااٛ ا٪ًااط إقٚقاا
ٗ ً٘صاٟ بإ ًاّ عواى اهاِيب      (  ت ًؤٍ ا  اهِيب )  تؿطٙع ٧ًٓع اهعًٌ٘ٚٞ
 ػِس  هٕٚاهاٌػب اهاف٘ٙض اه٨٘ٙيت بام( )اٮًىَ ٙاصس٠  - (ا٨كطَ )

ٌ اهقطاىٙى   مىٵاٗٙصسض اهاؿطٙع اه٨٘ٙيت ه ظًاىخ اهبىض٢اٞ   ٝ ٗزفاع ا٪ ػاجسٵاهاا
ي اًا طبٜ٘ ٗا٪ااا اااٌى ٛ ٗاهاصىزٜ ٗاٮ ا ااا ااٮعاه٘ضع  ٚاٍاظاِاابٚط ٗتتادٗ
 صىها  اهعىًٞ . اهآٌساف اهعوٚى ٗٗا٪ ػاقطٵاهاٌاهاؿطٙع  سٗزااٛ إاف
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( ٗهاٛ ا٪ًاط )  أٛ ٪ها ٖ اه٨٘ٙٞ اهاؿاطٙعٚٞ ٗاهافا٘ٙض اٮ  ٗ  ض١٘ ٓص
خااط٠ ىهفٞ ٪إىزٙااا  ًااادإىزٙااا عاٞ    ٧اهاااٌصااسضخ بعااض اهاؿااطٙعىخ 

ُّٞططح   ّٞ ًثو  ساٛ عا ات ٗاهاا ا٧عاهاٌيت ااج هواؿطٙع اه٨٘ٙىشٌأًِى ٓٛ ُ تبوٚقٚ
 خط٠ : تاِىفٟ ًطىًر  خوىضٓى ًع بعض ا٪خوىض ا٪

    (ضغاا٘ي اهلل ) ٙاااٍطتاماهلااثريٝ ًااّ   (1)خوااىضًِٔااى : ًااى ٗضز   ا٪ 
 ٗعاااااس ضٜٗ  اااااّ  ٢ٌاااااٞ   امَ٘ اهاااااامٌط ا٪ٓوٚاااااٞكاااااى هاااااغاااااعٗٝ خٚااااارب  
  ااااى ]ٗ ُااااٌى ُٔااااٟ  ِٔااااى ًااااّ   صاااامٚمٞ ٷ(    خوااااىض ٷ ٓاااى اهوٚاااات ) 

 طاَ( بااٍ عااط  ٓااصٖ ا٬ٙااٞ : بااامٗهٚػاات اهااامٌري  ،ْ ٙفِ٘ٓااى ىفٞ  ًااادأٔ٘ضٓااى 
[      ُ َْٓطَعن ـ ٕ  م َتز م ـا َعَ ـى َلـاِعهط  َٕ ِإَلـ .... ٗ ُااٌى ُٔاٟ  اّ  كوأى      ق َه اَل َأِجد  ِفٕ َما أ ِّح

َ اهلل   اهقااطآْ[ ٗٓلااصا إااطٵُاااٌى اهااامطاَ ًااى ٘هااٞ اهِااىؽ ٗ ٪ُٔااى كىُاات ن
ىفٞ ًااد ٓوٚاٞ  اهاامٌط ا٪  َ ضغا٘ي اهلل  : ) ُااٌى إاطٵ   (2)إلٛ  ّ  بّ  وىؽ
 .جىٓسّٙ ٗغِى٢ٍ اهامطح اهاًٌاعٞ عوٞ اهظٔط( اهامىًى ٪

وٚى اهاامٌط ا٪ٓوٚاٞ   كااب اهفاطٙقر     ااام ب (3)ٗ  عوىهلى ٗضزخ ضٗاٙاىخ 
ٙظٔط ًّ غىهب فقٔى١ اهػِٞ فٔاٍ  هلّ  ،ّ اهفقٔى١ بىهلطآٞ فاٟ مجع ًٗهصا  
ٌ طااماهِٔٛ اه ِإ  ِاسُى غاري ًقوا٘ي هااٌى ٗضز    إىزٙاا  ٢ٌاٞ  ٓاى         هل ،ٛ ٙاا
امَ٘ اهااامٌط  وااٟ هاا (ٕ )ٙاااٌطتامعااسَ اهصااطٙ  بًااّ بٚااىٍُٔ  (اهوٚاات )

 ،امَ٘ اهامٌط ا٪ٓوٚاٞ ٙاَ٘ خٚارب    كى هّ    اهسٗاَ ٗ ُٕ ]ُٟٔ ضغ٘ي اهلل 
 ٗ ٓااى اهوٚاات  زض٠ بىهااصٜ   ٘هااٞ اهِااىؽ[ ُٔااى كىُاات ن ٌى ُٔااٟ  ِٔااى ٪ ٗ ُااا

 ( ٧ًٙاسّا باصاطٙ    ) اهطغا٘ي  ُعي فٚإ ًاّ تؿاطٙع اهلل غاومىُٕ   واٟ صاسض      
                                                           

: ًّ اب٘اح ا٪طعٌٞ ٗا٪ؾطبٞ + صمٚ  اهودىضٜ  4: ح 16( ضٗاٖ اهفطٙقىْ : اُظط اه٘غى٢ى : ج1)
 هامَ٘ اهامٌط اٮُػٚٞ .  - 28كاىح اهصبى٢  ٗاهصٚس : ح

 . 655 : 9( إلىٖ غري ٗاإس ًٍِٔ اهعػق٩ُٛ   ؾطإٕ هصمٚ  اهودىضٜ : ج2)
:  13: ًّ اب٘اح ا٪طعٌٞ ٗا٪ؾطبٞ + صمٚ  ًػوٍ بؿطح اهِٜ٘ٗ ج 4: ح 16( اه٘غى٢ى : ج3)
 ٗغريٓى . 656+  655:  9+ ؾطح اهعػق٩ُٛ هصمٚ  اهودىضٜ : ج 91
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ٞٷفٔصا ُٔاٛ بىه٨٘ٙاٞ ٗتؿاطٙع ٧ًعات ها      ،إرب ا٪ًٞ  وس اهلل بّ  وىؽ   اٌصوم
ه٘اععٛ وٚى اهصىزضٝ هوٚىْ اهاملٍ ااامتِى  بر ضٗاٙىخ اه ْ ٨فطا ع تعطف  
 . خىصٞ َٙ٘ خٚرب بىه٨٘ٙٞ  ٙاٍطاامٗبر ضٗاٙىخ اه

فىُاإ عااس ٙاِااىفٟ ًااع     ، وااٟ ٗ اا٘ح اهعكااىٝ   اهااادٚى     زيٵ ًِٗٔااى : ًااى 
ٍ  اهساهاٞ  واٟ ٗضاع اهعكاىٝ  واٟ تػاعٞ        اهعسٙسٝ  (1)اهطٗاٙىخ  فاٟ  ] ًا٘اي با
اهصمٚمٞ  (2)ى   بعض اهطٗاٙىخًٵهلّ اهاأ ٌى غ٠٘ شهم[   ضغ٘ي اهلل
ٗضااع اهعكااىٝ  واٟ اهااادٚى اهعاااىق   كاى  ااىَ زِٙااىضّٙ ٗ وااٟ    ْٙطؾاس ا    

ِ٘ط اهااا٧ٌعت اهاااٌّٙ زِٙااىضّا ًااّ بااىح اهاؿااطٙع اهاا٨٘ٙيت ٗاهاااجعى      اشاهاارب
ٌ غاىؽ اهاسا٢ٌٛ   بٌِٚى اهاؿطٙع ا٪ ،٩ًٚٞ اهعىًٞ غصومٞ اٮىهاٌب ػاقط ٓا٘  اهاا

 .  -غري  ٨ -ً٘اي ٝ   تػعٞ  ٗ ٘ح اهعكى

ّ إقإ   اهاادٌؼ   ؾاٚعإ ٗآباى٢ٍٔ ًا    ()٧ًِر اهاًٌري وٚى  تامًِٗٔى 
باى١ ؾاٚعأٍ هابٚاب    وؤٍ ُصٚؤى ًاّ اهفا١ٛ ٬  تامْ (  ٗطووٕ ًّ فىطٌٞ )

إػاوٌى ٗضز     () وٚى اهواىعط ٗاهصاىزق ٗاهااج٘از   تاام ٗٓلاصا   ،٨ٗزتٍٔ 
 . (3)ضٗاٙىخ  سٙسٝ

ى بعااض ٚااأٌٍ ٨غٓقبااامبىهوٞ اهاااٌاهوعااّ ٗ: خااط٠   (4)هلااّ   ضٗاٙااىخ 
ٌ ىزضٝ  اّ اهِىإٚاٞ   اها٘اعٚع اهصا    ،ٗهاٛ  ٗٓا٘ إلاٍ ٗاععاٛ      ) جى(قسغٞاهاا

ٜ اهاام  اهؿاط ٛ   ٙا٧زٵ  ىهف بر ًاى تادٓ٘  ىهف بر ٓىتر اهبى٢فاراادفىْ اه
ٌ ٗبار اهااملٍ اها٢٨٘ٛ     -ٗهاٛ  ٗٓ٘ إلاٍ ٗاععاٛ     -ٍٔ اه ٌ ٧عت اهاا ٜ ٧زٵاهاا

 ً٘اهلٍاعك٘  أٍ هااٚعابى١ ؾوٚوٕ ٬تامصمىح اهام  ٙسٍٓ  ّ إقٍٔ ٗهطفع  
                                                           

 : ًّ اب٘اح ًى جتب فٕٚ اهعكىٝ .  8: ح 6( اه٘غى٢ى : ج1)
 . 1ًّ اب٘اح ًى جتب فٕٚ اهعكىٝ : ح 16: ح  6( اه٘غى٢ى : ج2)
 . ٗغريٓى 5: ًّ اب٘اح ًى جيب فٕٚ اخلٌؼ: ح8ح : ًّ اب٘اح ا٪ُفىي + 4: ح6(اه٘غى٢ى: ج3)

 ًّ اب٘اح ا٪ُفىي .   3: ح 6( اه٘غى٢ى : ج4)
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 تبٚب ٨ٗزاتٍٔ فطا ع . ٗ
خا٩ف ٘ث ٮخا٩ف ا٪خوىض   ي اٮواماهاٌِٗٓى تلٌوٞ   بٚىْ اهػوب 

ٌٵاهاٌ  فِق٘ي :  ،لٍ ٨ٗٙأٍ بامس اع
ىهفٞ ًاع تصاطٙ    اااد اهاٌخواىض  : بعاض ا٪ ْ ٙلْ٘ ًّ ٓصا اهوىح لّ  ٙاٌ

ٌٵااااا (٢ٌاااااٞ )ا٪  خاااااا٩ف بااااار ؾاااااٚعأٍ  سٍٓ  هقاااااى١ اهااااااد٩ف ٗاٮباع
 طاضاأٍ ًااّ  ضٗاإٔااٍ ٗ ًاا٘اهلٍ ٗإقااّ زًااى٢ٍٔ ٗ    مفاٌصومأٍ ٗهاااهاا

   ٍ ػب ٨ٗٙاأٍ  باام خاا٩ف بار ؾاٚعأٍ     ٜ  هقا٘ا اٮ  ، اهػا١٘ ٗاٮضاطاض بٔا
تااإ ًِمصاااطٝ   اهاؿاااطٙعىخ اهقىبواااٞ  هػاااطي غااا٩ًٞ ؾاااٚعأٍ ٗكىُااات زا٢ط 

 ،خاط آ ٩ن فٚٔى  ٗ  ض مٚٞ ٩ًن فٚٔاى  واٟ ًا٩ن    اهاٌخا٩ف ٗه٘ هطعف هٯ
  زًى٢ٍٔ : مقّاى١ اهاد٩ف اهعٌوٛ بر ؾٚعأٍ ههقبإ (ح ا٢٨ٌٞ )طٵٗعس ص

َ اطٌِٞ هػ٧اي بعض اهؿٚعٞ ًّ اهاٌعاربٝ أىٓطّا اهاٌ (1)ًِٔى اهطٗاٙٞ  اٮًاى
خا٩ف ا٨صمىح    ٌؤٍ اهادىض ٛ ًّ إٚاا ٗعات   (  ّ  اهصىزق)

هاا٘  - ٜ بااىخا٩ف ٗعاات صاا٩تٍٔ  -ًااطتٍٔ بٔااصا (: ] ُااى  اهصاا٩ٝ عااىي )
 .  خصٗا بطعىبٍٔ[ف٘ا فأاإس  طٗ ٘ا  وٟ ٗعتٷصٓو

َ اطٌِٞ هاج٘اح اهاٌ (2) ًِٗٔى ًى ٗضز   ًعاربٝ ظضاضٝ  (اهواىعط )  اٮًاى
 ( :  ىبااااإ )ىهفٞ فأؾااااالى ظضاضٝ ٗ اااااااد ٘باااااٞ ً  ًػاااااأهٞ ٗاإاااااسٝ بأ

ٗاإاس  ًاط ٷ ٗها٘   اٌعااٍ  واٟ      ،ظضاضٝ  ْ ٓصا خري هِى ٗ بقاٟ هِاى ٗهلاٍ     ٙى]
 . قى٢ِى ٗبقى٢لٍ[هو عىاهِىؽ  وِٚى ٗهلىْ   - هقصسكٍ -علٍ هصسٵ

ٌٵاهاااٌخا٩فااىخ  ْ ٓااصٖ اٮٗاضاامّى  اقااسٖ ٗاهااصٜ   إااىزٙثٍٔ  سٝ   اع
ٌ ى ًاٌم٘ٓى اوىخ ُٗاامػاهاٌٚريٙىخ ٗاادعىخ ٗاه٘غٵىهاٌاصٞ بًاد لّ  هقاى١  ٙاا

ٌٵاا لٍ ٨ٗٙااأٍ اهاؿااطٙعٚٞ بااامتوااى ٍٔ ٗاهاااد٩ف فٚٔااى باار ؾااٚعأٍ ٗ   سٗا فاع
                                                           

 . 3: ًّ اب٘اح اهاٌ٘اعٚت : ح 7: ح 3( اه٘غى٢ى : ج1)
 . 5: ح 65:   1اهلى  : ج  ص٘ي( 2)
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ٌ  بامػب ًِصاؤٍ : اه٨٘ٙاٞ اهعىًاٞ ٗاها    - بو    اهاؿاطٙع ٗا٪ًاط   فا٘ٙض اهاا
ًطٍٓ ز  ٙثٍٔ ٗتعسٵخا٩ف إس ٙقىع ؾٚعأٍ   اهاد٩ف ًّ ططٙ     -ٗاهِٔٛ

 خوىضٍٓ : ٙػافىز ًّ   ٓصا ًى . ٘ض٘ع اه٘اإساهاٌ  ٗ خا٩فٕ 

 ٚى١ااااٚى١ :  ؾااااؾًااّ ا٪]ْ   ًااااّ (1)ٚتا٘اعاااهاٌخوااىض ٗضز     ًااى: ًِٔااى 
 ط َ ًااطٝ ٗتاا٧خٵ ع فٚاإ : تقااسٵ ى ٗغٵااًاااٌفىهصااو٘اخ  ،ؾااٚى١ ًطااٚقٞ  ً٘غااعٞ ٗ 

  ،فاىْ ٗعأاى ٙاَ٘ اهااجٌعٞ غاى ٞ تاعٗي[         فٚٔاى  ى ضاٚٵ ًاٌٗاهاجٌعٞ  ،خط٠  
َ ض ىهٕ   تطمجٞ ظضاضٝ : خبىح  ٗ  ضٗاٙٞ اهلؿٛ    () اهصاىزق  اٮًاى

ّٵا  ظضاضٝ ب٘اغبٞ  بِٕ  وس اهلل: صسضن ًّ اهاصٜ  ًاطن  باٛ     ]...ف٩ ٙطٚق
ُاىن  ًطفا٩ ٗاهلل ًاى     ،اد٩ف اهصٜ  ًطُىن بإ  بصري بب٘ ٗ تىن   ،ٗ ًطتم بٕ 

ٗهلاى شهام  ِاسُى تصاىضٙف      ،خص بإ  ٗغعِى ٗٗغعلٍ ا٪ ًٕطبأ  ٨ًطُىٖ ٨ٗ  
ْٕ ٗا ًطُاىكٍ فاطزٵ  ْ هِى هعوٌاٍ  ْ اهاام    اهاصٜ    ش ٗه٘  ،ت٘اف  اهام   ًٗعى

 .  [ضض٘ا بٔى ...ٌ٘ا هِى ٗ صربٗا ٪إلىًِى ٗ  هِٚى ا٪ًط ٗغٓو

  ٓصا ا٨خا٩ف ًّ  ع٢ٚىخ  ىًى اهاقٚٞ   (2)طاُٛوامرب اهفقٕٚ اهٗعس ا ا
ُااسضا ٔى   ٨ٗ ًااىُع  ااّ   ،ح ٨ٗ ًؿااىإٞ   ا٨صااب٩ ، خااا٩ف ا٪خوااىض 
 :اهصٜ ٓ٘ اهػوب اهػىزؽ 

 

 فتاء :  التكِٔ يف اإل
 

ٞٷاٌى ٙاادىهف اه٘اعاع اهاؿاطٙعٛ ها    ااهػاوب : اهفاٚاى با    ُٗطٙس ًّ ٓصا  ٌصوم
ا٨ سا١ ٗاه٘ؾاىٝ ًاّ زْٗ    توىع ًّ ؾطٵ   وٟ اٮًىًٞ ٗا٪ٓفاامٓٛ اهٞ ٷٚاٌ ظ
 اٮًىَفقس عىي  -قسغٞ اهاٌغؼ اهؿطٙعٞ   ي   -جىٗظ اهادب٘ط اهامٌطا١ ات

 ًط ٗاهِٔااٛ خااا٩ف اهااامسٙثر بااى٪  وٞ    ضااٌّ ضٗاٙااٞ ًفصٵاا   (اهطضااى )

                                                           

 . 1ح : ًّ اب٘اح اهاٌ٘اعٚت : 7: ح 3(اه٘غى٢ى : ج1)

 .  8 - 5:  1( اهامسا٢  اهِىضطٝ : ج2)



 

 8ؿط٠ ا٪ص٘ي / جب  .................................................... ( 276)
 

٨ٗ    فٚإ ضغا٘ي اهلل   ى مل ٙاطخٵ ٚاٌ  فُطخٵ ٨ٗٓ٘ ٙصف إىهلٍ فٕٚ : ]
 . (1)هعوٞ خ٘ف ضطٗضٝ[  ٨ د٩ف ًى  ًط ضغ٘ي اهلل ُأًط با

ٗعس صسضخ  أٍِ ضٗاٙاىخ كاثريٝ بػاوب اهاقٚاٞ ٗضاطٗضتٔى اهِىؾا٣ٞ ًاّ         
 ،ٗا٪تواىع ا٪خٚاىض    (ٞ اهيت ًاطٵخ  واٟ ا٪٢ٌاٞ ا٨طٔاىض )    اهظطٗف اهعصٚو

قٚٞ ٗبر اهطٗاٙىخ اخا٩ف بر اهطٗاٙىخ اهصىزضٝ تٗهصا إصى اهاعىضي ٗاٮ
ٌ كىْ هواقٚٞ زخىهاٞ  ظ عس ٗ ،لٍ اهؿط ٛ اه٘اععٛ ِٞ هوموٚٵاهاٌ ٞ ٗزٗض ًٔاٍ  ٚاا

ٌ خواىض    إص٘ي اهاعىضي بر   اهاصّٙ  ىؾا٘ا ٗ تواى ٍٔ     (عصً٘ر )اهاا
غاس ٟ ٓصا اهاامىي  فإ ، اقىهلٍ ٗ ضبٔىزٍٓ ٗ  ر ًٗاىبعأٍاهظىهاٌ   ؾسٝ

ٗضز   صاامٚمٞ اهوعُبااٛ  ااّ   ،ًاأٍِ اهاقٚااٞ   اهفاٚااى ٗ  اهػااو٘ن اهعٌوااٛ   
ٗٗضز     (2)ٗ ُاى  تقواس ٓاصا[    ،كىُات اهاقٚاٞ فا٩ تقِات      اش ٗ](:ضاى ) اهط

زق ًىَ اهصىبّ ًػوٍ اهِمٜ٘ إلىٙإ هٯ ىشضٗاٙٞ ًعاربٝ اهػِس أىٓطّا  ّ ًع
(  )   ػاب ًاصآؤٍ : ًاّ ٙعطفإ     ػجس ٗٙفايت اهِاىؽ إ  اهإٌُ كىْ ٙقعس

ٌ ًٗااّ ٙعطفاإ ب ،ٌى ٙفعواْ٘  اخااربٖ باابىهااد٩ف     ٌى ٗضز  ااّ ادربٖ بااا٘ا٨ٝ ٙااىهاا
ّ   ٙق٘ي ىهفّى  ٗ ً٘اهّٚى ًادٙعطفٕ  ًّٗ ٨ ،(  ٓى اهوٚت ) فا٩ْ   هإ :  اى١  ا

ٌ ف (ٗٙاسخى عا٘ي  ٓاى اهوٚات )     ،كصا ٗ ّ ف٩ْ  ٕ فقاىي ها   ، ى بار شهام  ٚاا
 . (3)(: ] صِع كصا فإُٛ كصا  صِع[اهصىزق )

ٛ ًااّ اصٞ بااىها٘ٓعًااادعٌ٘هٞ غااري اهاااٌاهاقٚااٞ  ّْ  اٙاوٚاا صا ٗغااريٖٓاا ًٗااّ 
ٍٵ ، ًٚٞ ٗبي اهعوىؽبي   إلىَ ٌ ؾدىص بعض ا٪ بى كىُت تع ِاٌر ا  اهاا
 ،طتوبر بىهػوبٞ اهامىكٌٞ بقطِٙاٞ ٓاصا اهاادرب    اهاٌفار اهاٌصآب ٗاهاٌبعض 

 اعٞ اهاصاااطٙ  بىٮإاٚاااىط غطضاااّى  اهااااٌُلاااىح  قاااس ٗضز   بعاااض ضٗاٙاااىخ ف
                                                           

 . 21: ًّ اب٘اح صفىخ اهقىضٛ : ح 9: ح 18( اه٘غى٢ى : ج1)

 .  1: ًّ اب٘اح اهقِ٘خ : ح 4: ح 4( اه٘غى٢ى : ج2)
 .  36: ًّ اب٘اح صفىخ اهقىضٛ : ح 11: ح 18( اه٘غى٢ى : ج3)
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ِقبعىخ  وااٟ  ضبعااٞ :  اهاااٌ  ضٗاٙااىخ  ااسَ اهعٙااىزٝ      ()ًااطٍٓ ًااّ  
   وٟ ٓفاامإاٚىط ٓ٘ اهٗأىٓطاٮ ،(1)   عو٘ٓى ًّ ا٨ضبع  وٟ اٮإاٚىط[]
ِقبع ٗ اسَ  اهاٌعاقسّٙ  سَ ؾط ٚٞ اهاٌبر اػٓواهاٌُفؼ ًّ توعٞ ٧ًاخصٝ ا٪

 بع ظٗ ىخ . ؾط ٚٞ اهعٙىزٝ  وٟ ا٪ض

 ٍٔاااااٛ  إىزٙثااااا٩ف فااااص٘ي اٮخاااا  إ ٚاااٍاااقٚٞ اهعظااااى زٗض اها ا ٗ٪
إس اهادربّٙ  وٟ ا٬خاط  مّى ٪ىهفٞ اهعىًٞ ًط ٵًاد -  -خوىضٍٓ  عو٘ا ٗ 

هفٔااٍ  -ٗغاا٘ف ُػاااعر   ،خا٩فٌٔااى ٗتعىضضاأٌى كٌااى غااٚأتٛ بٚىُاإ      ِااس  
ٗٓاٛ   ،خواىضٍٓ  اٌى ُاصكطٖ   غاووٚٞ اهاقٚاٞ ٮخاا٩ف      با  -عب٘ض اهاٌط   اهاٌ

ٛ  ُ٘اف   هلِى ٨ ،فخا٩غووٚٞ زخٚوٞ  سّا   إص٘ي اٮ    (2)اهؿاٚذ اهومطاُا
 .  خوىضُى بى كوٕ ُىؾ١ٛ ًّ اهاقٚٞ(اٮخا٩ف اه٘اعع     :  ْ ) ىٵ   اقىزٖ

ّٞ بى اهصمٚ     سؽٵها ْ ى  ًٌٔاٞ   إصا٘ي اهاعاىضي كٌا     ْ هواقٚٞ زخىها
بااٞ ٗتعٗٙااط ًطااىًر بعااض ا٪إىزٙااا   ا٪صاا٘ي اهااامسٙثٚٞ    ىشخوااىض اهلا٪

 . زخىهٞ   إص٘ي اهاعىضي  اهيت  طضِىٓى غوىحا٪ٗ  ٗغريٌٓى ًّ ا٪
 ط ه٩خا٩ف :٧بٵاهاٌمى١ ًّ اهعٌى اُ هٕ  اهاٌوم٘ث اهػوب ٓصاٗ

 ٘افقٞ   اهفاٚااى ًااع اهفاٚااى اهػااى٢سٝ   اهااو٩ط   اهاااٌأٔااىض اهِماا٘ ا٨ٗي :  
ّ  ِااسٍٓ ًاااٌتوااى ٍٔ ا٪ًااٜ٘  ٗ اهعوىغااٛ  ٗ زٗا٢ااط ٨ٗتٔااٍ ٗعطااىتٍٔ ٗ     

 ٗ ـ ىضغْ٘ ٙااااٌاهػااوبِٞ  ٗ بااا  اهظوااٍ ٗاهاااوب ٙفطااا   ٌّ ٙاااادىهف طااطٙقأٍ  
٘   ّ ًِىفاىٝ   ىغاسٝ ٗٙواٚٵ  غو٘كٚأٍ اهف ٍ  ٌاىهلٍ ًاع اهاسّٙ اهق َ ظط ا ُا  ، ٙاا   اٮًاى

ٜ٘ ٗعااس  ىصااط ضااعفٍٔ  ًاا( ٗٓاا٘ ٙعااٚـ    ٗاخااط اهعٔااس ا٪ ) اهصااىزق
 ٖ هواقٚاٞ    باى ٩ٙإ   وٕٚ ًطا ىتٕ ٗغٚر فإُٕ اهعوىُاقىهٕ ا  ٗظٗاي ًولٍٔ ٗ 

٘ٵت  إٚا -ٜ ٗٓ٘ اهصٚس اهؤ٘ -و٘ن ٗا٪ًطا١ اهاٌؾى٢ع بر  ًٕط ٍٔ   اظًىْ ع
                                                           

 . 13+ ح 9: ًّ اب٘اح اهاٌاعٞ : ح 4: ح 14( اه٘غى٢ى : ج1)
 .  8:  1( اهامسا٢  اهِىضطٝ : ج2)
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ٗ)اهأااصٙور(  ااّ اهصااىزق    اهلااى (طٜٗ   )اهاااٌٗضز   اهااادرب اهصاامٚ   
()   ْبااٛ: ]كااى  صااٚس اهوااعاٝ  -دىف امّ ُاااقااٛ ُٗااٗكااىْ ٙاٵ -ٙفاايت  

ّٞ (1) ٗاهصق٘ضٝ[  كى ًى صىزٖ  ىٵبامبر اػٓواهاٌٗخ٘فّى ًّ   ٜ كىُى ٙفاٚىْ تقٚ
كأُإ   ظًاىْ ضاعف    ( ٗبٍ ٙقا٘ي )  ،اهوىظٜ ٗاهصقط ٗ ْ مل تسضن شكىتٕ 

  ٨صاٚسٓى  ٵ مىٵادىف ٨ٗ ٙا اُ ى ٨ُٵٔٚىضٓى : ]ٗ ًى ا٬ْ فإااهػوبٞ ا٪ً٘ٙٞ  ٗ  ُ
َه ـََّمـا َع ََّنت ـ   عاىي :  ٗ اىٵ  :  ْ اهلل  عٵ فىُٕ   كاىح  وٛ  ،ْ تسضن شكىتٕ  

َْاِرِح م َا ِِّبنَي ًَ اْلَم  .  اهل٩ح[  ، ِم

ٗٓاٛ ًطٗٙاٞ   اهااج٘اًع     -ى ططعٔا   واٟ بعاض   - (2)ُٗظريٓى ًعاربٝ  بىْ
ْ ًاى عااى   (: ]كىْ  باٛ ٙفايت   ظًاّ باي  ًٚاٞ :       ا٪ضبعٞ  ّ اهصىزق )

عاى  ًى: ٗٓ٘ إطاَ  ،قٍٚٔ تٵٗ ُى ٨   ،قٍٚٔ كىْ ٙاٵاهوىظٜ ٗاهصقط فٔ٘ إ٩ي ٗ
وٚٔى كثري ًّ فقٔى١ اهاجٌٔ٘ض ًع  ٢ٌٞ ٗٓصٖ اهفاى٠ٗ ٙواقٛ   ،اهوىظ ٗاهصقط[ 

 ٠ اهػااوبٞش ٙلؿااف  وٚااّى  ااّ كااْ٘ اهاقٚااٞ ًااّ      ى ًاااٌ( ٓااى اهوٚاات )  
 ىهفر هلٍ   ٓصٖ اهفاٚى .ٌاداها٨ ًّ فاى٠ٗ اهفقٔى١  ،اهػىمشٞ 

مل  - (اهاقٚٞ اهػٚىغٚٞا)صب٩ح  وٕٚ بلّ اٮٗٙاٌ - ٗٓصا اهِم٘ ًّ اهاقٚٞ
بى غاريٝ اهعقا١٩ ٗاهفقٔاى١ عىطواٞ عاس       ،() مٌسآى بٚت ًّى بأاصٵًادٙلّ 

مى١ ًاعاسزٝ ًاّ   اُا اوفٞ ٗ ًااد  سا١ ب٘غى٢ى ٠ ا٪ش    ًّٓوااد طخ  وٟ اه
 ام٘ٓى  ٗ بٚىْ خ٩ف اهام   ٗ ت٘ضٙإ  ٗ تػاٚري ٗ ٔاٞ اهاامسٙا  ٗ ُا     غل٘خٷ

ُإ    (3)٩َ  ِٕ بعض ا٪ صٓب اهامِفٛ إػوٌى إلٟاهاًٌىَ اُظط  بى إِٚفٞ  
ٌ ٗاهطبٚع إى اب   -ِص٘ض اهاٌعىي هٕ اهطبٚع   زٓوٚع  ٙقاىع  ِص٘ض ٗ ضاز اٮاهاا

بىهؿ٤ٚ بعاس اهؿا١ٛ ًاّ  ًا٘ض ًولإ      ٧ًِر ٙأًطُٛ اهاٌْ  ًري :   -ٛ إِٚفٞ بأب
                                                           

 . 3: ًّ اب٘اح اهصٚس : ح 9: ح 16( اه٘غى٢ى : ج1)
 .  12: ًّ اب٘اح اهصٚس : ح 9: ح 16(اه٘غى٢ى : ج2)
 . 158:  16( ؾطح ُٔج اهو٩غٞ ٪بّ ابٛ اهامسٙس : ج3)
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ٗمل ٙقى هٛ إِٚفٞ :  ب٘ زٙي فٌى تق٘ي   شهم ؟ عىي  صٖ ٗاُى خى٢ف  وُٟٓففأ
ٌ  ًاري   فٚأًطفقوت هٕ:    ،  ٫ً اهِىؽ  ٨شهم   عاىي :   ٧ًِر بػاري اهاام  ؟  اهاا
ْ ي اباا٘ إِٚفااٞ : فااأضاز  عااى ،بىهااام  ْ تفعااى عواات : فاا٩ بااأؽ  وٚاام    ،٨ 

اهػا٧اي   و  باطزٵ اااد م٘ ٗاضا  ًاّ اهاقٚاٞ ٗاه   اٙصبىزُٛ فىصبستٕ . ٗٓصا ُ
باا٘ إِٚفااٞ إٚااا كااىْ   ،   وااٟ اهااِفؼ ًااّ اهعااسٗ ٓفمٗإااطف اهااامقٚقٞ هوااا

 ٙقىع بٕ بؿلى  ٗ بآخط . ًوػ٘ضّى هوعوىغٚر ٗعس غع٘ا هٯ

ٌ ىًاٞ  ٘افقٞ   اهفاٚى ًع  وٌى١ اهعاهأٌىض اأاهِم٘ اهثىُٛ :   ؿٔ٘ضّٙ   اهاا
اهػٚىغٚٞ  ٗ ٙلاْ٘   ضتوىط بىهسٗا٢طأٍ اٮّ هًاٌصّٙ آِفاهاٌٗ ( ص٘ضٍٓ )

قاْ٘ ًأٍِ إفىأاّى  واٟ  ضٗاإٔاٍ      فلاىُ٘ا ٙاٵ  ، اٌاى ٛ اهقاىٓط   هلٍ اهِف٘ش اٮ
ٔام  ٗ اهاامطح  اتواى ٍٔ ًاّ اه٘ؾاىٙٞ  ٗ اها    ٗكٚىٍُٔ ٗ وٟ  ضٗاح ؾاٚعأٍ ٗ  

 ا٘عع .اها٠ٌ شمى١ ا٪اُ٘ٓى ًّ  امٔىزًٞ  ٗ ُاٝ اهطىزٵاهاٌٗاهس ىٙٞ  
ٞ  ا )صب٩ح  وٟ ٓاصا اهِما٘ با   لّ اٮٙاٌٗ  ٌ  ٗ  (اهاقٚاٞ اهفا٘ا٢ٚا ساضاتٚٞ اهاا

تواى ٍٔ ًاّ كٚاس اهاامىغسّٙ     ٠  اّ  ُفػأٍ ٗ   شٗاهيت كاىُ٘ا ٙاسفعْ٘ بٔاى ا٪   
اطٌّ اهاٌ (1)ٗضز   خرب خىهس بّ بلط اهب٘ٙى ُظري ًى : ٗاهامىعسّٙ ٗاه٘ؾىٝ 

َ  وٚبٛ هٚوٟ  هقطى١  بّ    اهصاىزق  ٕ ٗ طي خىهس عطٚإ ٗعطى١ٖ  واٟ اٮًاى
()  : ًٕاى ف ٗ  ،ٖ غاابٚع ضزٵ  ًى ع٘ي  بّ  بٛ هٚواٟ فا٩    ]فقىي ه ٌ ى بِٚام  ٚاا

ٗٓاا٘ بٚااىْ ٗاضاا  اهس٨هااٞ  وااٟ   [فوااٚؼ  وٚاام ضااٌىْ ٗ ااىٵ ٗباار اهلل  ااعٵ
 بٛ هٚوٟ . اهقطىٝ  بّ   ٛاااىضاٞ عافهاىاضٖ ًّ ًادصٵتام

ٗضز  صامىبٍٔ ُظاري ًاى   ٠  ّ  تواى ٍٔ ٗ  ش٪ٗٓلصا كىْ ٙسفعْ٘ بىهاقٚٞ ا
( فقىي هاٛ : ] ضٗ  اي  ْ   ًعاربٝ اهوقوىق : زخوت  وٟ  بٛ  وس اهلل )  

ٗ  ضٗاٙٞ ًعاربٝ :  ، (2)جوؼ ٗاإس فقس بىُت ًِٕ[اًّ طو   ًط تٕ ب٩بّى   ً
                                                           

 : بىح اهِ٘ازض   اه٘صىٙى .  16: ح 62:  7( اهلى  : ج1)

 . 8: ًّ اب٘اح ًقسًىخ اهب٩ق : ح 30: ح 15( اه٘غى٢ى : ج2)



 

 8ؿط٠ ا٪ص٘ي / جب  ..................................................... ( 280)
 

ٕٗ  فااىٖ اٮًاىَ بفاٚاى :  تا        فجاى١ اهااطاٜٗ   ،قىن  ُااٌى اهااٌىي هاأى    اعاىي ظضاضٝ هاطا
ُام  اصامىبِى ظ ٌا٘ا   ( ٗعاىي هإ :  صاومم اهلل  ْ       اٮًىَ اهصاىزق )  
 (1)قٚت  وٚام ....[ اٵٗهلي  ت ،قٚام اٵ: ]٨ ٗاهلل ًى  ت( فقىي ) ،قٚاي اٵ ت
 وااس  -ظضاضٝ  ٮبااّ (اهصااىزق ) اٮًااىَعاا٘ي  (2)اهااادرب اهصاامٚ ٗضز   ٗ
 ،زفى ّى ًاي  ِام    ٚومٗعى :  ُاٌى   ،  ًي  وٟ ٗاهسن اهػ٩َ  عط: ] -اهلل

زخااىي ًلىُاإ بإ ىاِىٖ ٗنسُااابااا  كااى ًااّ عطٵْ٘ افااىْ اهِااىؽ ٗاهعااسٗ ٙػىض اا
 .  موٵٕ ُٗقطٵبٕ[اّ ُٚا٠ٌ فشا٪

ّٞ  اجىهؼ  ٢ٌاٞ  ٗ ًا  اجىهؼ ا٪ٗعس كىُت ًا  اوفٞ ًااد ها٘اْ  ٪ كثاطٍٓ  ىًعا
قاٟ ًِإ   دىف ٗؾإٚ ٗٙاٵ ادؿٟ ضطضٖ  ٗ ٙا اًؿاؤٞ ًّ اهامىضطّٙ ٗفٍٚٔ ًّ ٙ

 اىأٍ اهاطٗاٝ ًوافاار ا  ٓاصٖ     ٗهصا كىْ بعاض    ،لوٌٚٔى ب  ٗ ّبأإس اهِم٘ٙ
ٌس باّ  ًامُظري ظضاضٝ ٗ( ًع اٮًىَ )جىهؼ خىصٞ أٍ ًااهاجٔٞ فلىُت ه

ٌ دفٟ  واٟ اهاادوري   اًػوٍ ٗغريٌٓى كٌاى ٨ ٙا   ًعااربٝ  ًاث٩ّ :   (3) ُظاط  ،ااوع اهاا
 ()ًاىَ اهواىعط   ادو٘ فٚٔاى بىٮ ُإ كىُات هإ غاى ٞ ٙا     ضاضٝ اهيت تلؿف  ّ  ظ

خىهّٚى ًعٕ هٚؼ ًعٌٔى بىهاا خؿاٚٞ     ٨بر اهظٔط ٗاهعصط ٗكىْ ٙلطٖ اهػ٧اي 
صٙطاخ   تاام ٔصا ٗضزخ اٗهعوٕ ه ،جوػٕ امطط ًا ى ًّ ٙ ْ ٙفإٚ بىهاقٚٞ ٪

 ا  ٍٓ  ااٞ غااطٵ اش ٟٔ  ااّ ا اا١٩ ت٩ًااصتٍٔ ٗٓااٛ تِاا  ٔااٞ ا   ًا٘ ٵ (4)خوااىض 
  عب ٨ااصاب ًػثٍٔ صعاإسٙ] ّٞاقاُىط  (5)ٍٓوىضأٍ ٗٗضزخ  خاغري  صمىب

 .ىْ[ٙاٌّ اهلل عووٕ هٯاامً وس ٧ًًّ    ٨
 ٍأاثاإىزٙض  اعاٛ باقْ٘ فااٵا( ٙ)٘ا اّ كىُااطٙا١٨٧ اهامىضااى ٓا ٗ٪

                                                           

 . 3: ًّ اب٘اح ًرياث ا٪بّ٘ٙ ٗا٪٨ٗز : ح 4: ح 17( اه٘غى٢ى : ج1)

 . 11: ًّ اب٘اح اعػىَ اهامج : ح 5: ح 8( اه٘غى٢ى : ج2)
 . 94:  7(ضا ع فطٗع اهلى  : ج3)
 : ًّ اب٘اح ا٪ًط بىهاٌعطٗف . 34: ح 11( اه٘غى٢ى : ج4)
 . 401:  1: ج اهلى   ص٘ي( ضا ع 5)
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ٞٷاِْ٘ خ٩ف اه٘اعع هٗٙوٚٵ ٞ ا ظٌٟ ٗب ٌصوم ٗاهافا٘ٙض   ٌقاطٟ اه٨٘ٙٞ اهعىًا
ّٞ  ا ٜ ٙفااْ٘ با   -بو  اهاٌ ضٗاح فظّى  واٟ  ضٗاإٔاٍ ٗ   تاام ٗ د٩ف اه٘اعاع تقٚا

ٌ باعاىزّا  اّ    توى ٍٔ ٗإفظّى هلٚىٍُٔ ٗ ًىًأٍ ًٗعاىضفٍٔ اهاامقٞ ٗ    طىٙقٞ اهاا
  .  ٗاٮغى١ٝ  هٍٚٔ  ٗ ٪توى ٍٔ

 :   اهِم٘ اهثىُٛ صومٞ اهاٌغاعٌىي ٩إظٞ ٗ اهاٌُٗظري ٓصٖ 

هلٍ ٗآضا٢ٔاٍ ٗاهفااى٠ٗ    ٌاى :  هقى١ اهاد٩ف بر اهؿٚعٞ     اهِم٘ اهثىها
 ٚعطفااْ٘ ف٘ص ٗاإااس ًااادص افقاا٘ا  وااٟ غااو٘نٷٙ هااٍٚٔ هلااٛ ٨اهاايت تصااسض  

 بٔاااى  ٌطٵاٞ اهاايت كىُااات تااا ضااأٍ هودباااط   بعااض اهظاااطٗف اهعصاااٚو باإ ٗٙعطٵ 
ٞ ا٪ضبٔىز ًّ اهػوبٞ ؾٚعأٍ ٨ٗع٘ا اهعصاح ٗاٮ ٌجطز اها  - ً٘ٙٞ ٗاهعوىغاٚ

ٌ ًااري   ٗ ً٘ا٨تاإ ٪ ًاأٍِ    إااسٷ ع ًعااطفأٍ باؿااٚٵ   ٗعع٘ا فااأ  ، (٧ًِر )اهااا
عٍٔ تؿاٚٵ اهظوٌاٞ   ٙعاطف  إاٟ ٢٨ٍٔ ٗزًى١ ؾٚعأٍ هسًىاهاد٩ف بٍِٚٔ إفظّى 

 ٠ . ش اقىي  ٗ ا٪ وٍٚٔ اهاطٚٚ   ٗ اٮ و٘كٍٔ فريزىز ض ٍٙٔ  ٗ غتامًّ  

 ببطٙاا  ً٘باا  ا  ظضاضٝ  ااّ اهوااىعط غاا٧اهٕ ًِاإ  (1)ض٠ٗ اهؿااٚذ اهلوااٚي 
()  ّ  ًاى   اىح    د٩فا ىبٕ با بٍ  ى١ٖ ض ى فػأهٕ  ِٔى فأ ،أ ىبٕ ف ًط

بٍ  ى١ ض اى آخاط    ،  ىح  ٨ّٗ  د٩ف ًىا ىبٕ بأض ى آخط ف بٍ  ى١ ، ٨ّٗ 
وٌى خطج اهط ٩ْ عىي ظضاضٝ : ٙى ف، ىح صىإوٕ د٩ف ًى   ىبٕ ٗ افأ ىبٕ ب

ًى ٙػأ٨ْ فأ اوت كى  ٩ْ ًّ آى اهعطاق ًّ ؾٚعالٍ عسبّ ضغ٘ي اهلل ض 
 ظضاضٝ  ْ ٓصا خري هِاى  ٙى] :( )فقىي  وت بٕ صىإوٕٗاإس ًٌِٔى بػري ًى   

علٍ اهِىؽ  وِٚاى ٗهلاىْ   هصسٵ ًط ٗاإسٷاٌعاٍ  وٟ   ٗه٘   ،ٗ بقٟ هِى ٗهلٍ 
 .  عى هوقى٢ِى ٗبقى٢لٍ[ 

 ااإىز٩ٙف ا٪اااخ٘اًى  آٍ   ٚٔى اِى فاعٞ  طضاااا ًاٌابامٓصا ضإوٞ 
                                                           

 .  5: ح 65:  1اهلى  : ج  ص٘ي( ضا ع 1)
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ٌ ٗٙبوع  ،خوىض ٗتعىضضٔى ٗاضمٞ  ّ  غوىح تػىٙط ا٪ ٗتعبٛ ص٘ضٝ ااوع اهاا
خوااىض ٗاهااا٘اضٙذ ىضغٞ اهِظااط   ا٪ًاااٌِااس  وااٟ ًصااىزٙ  كااثريٝ هاااٌى شكطُااى  

 . ()ٔس٠ ا٢ٌٞ اهىضُٞ بر ا٪خوىض اهصىزضٝ  ّ  قاهاٌٗ
 ا فى٢ستىْ : وامٔصا اهاٗه 

ظّى  واٟ  قٚاسٝ   ٓفتامخوىضٍٓ : زفع اهؿؤٞ اهعقى٢سٙٞ  ّ  خا٩ف  ٗ  ا٪
إٚااا تااور ُؿاا١٘   ،ٞ اهاؿااطٙعٚٞ ٪خوااىضٍٓ  ٚاااًٌىًااٞ ٗاهعصااٌٞ ٗ وااٟ اهق اٮ

ٌٵااا: غاااوىح بااار  خواااىضٍٓ ًاااّ  ٘اًاااى عاااىٓطٝ ٗ اٮخاااا٩ف  سٝ بعطااأى ًاع
ٌٵاا  ٞٚاااٌٌصىهااا   ظاه فاا٩ ٙصاابسَ  خااا٩ف  خوااىضٍٓ   ،سٝ ٗبعطاأى غااري ًاع

 ًىًٞ  ٗ اهعصٌٞ . بعقٚسٝ اٮ

ٟ ٛ اثا اواماقىي اهااا ُأٌٚاااسٙٞ   اٮ ٔى زخىهاٞ ت ا٘ث ها واام اهثىُٚٞ : ٓاصٖ اه    هاا
فٔاى ٗتعىضضأى ٗاهاصٜ    خا٩ ِاس    (سٜ اها٘اضز    خواىضٍٓ )  اهع٩ج اهاعوٵ

ٗٓا٘   ،اعىضضىخ ًّ  زهاٞ ا٪إلاىَ   صى اهثىُٜ٘    ٩ج اهاٌى ًِٕ ا٪ٙاؿٓل
صاى  قٚ  ٗ ُااىج ا٪ تاام : جٌ٘ ٔى اى ًاّ ًا  هف ًّ بام٘ث ًاعسزٝ ٙاامصٵٙاأ

 اجى٨خ اٮغاِوىط . اهثىُٜ٘ ٗٓ٘ اهاٌواما اهأٌٍ اهِىفع كثريّا   ً

عطي فٕٚ اًّ بام٘ث اهاعىضي ُٗ قصس اهثىًّاهاٌ ما ا وُِاقى بىهابٍ 
 :قٚقّى  ّ تامُٗعطي   اٮباسا١  ،هع٩ج اهاعىضي بر ا٪خوىض
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 األخبار  إختالف عالج    : الثامن الـنقصد
          

ثٛز٠ أخباز ايـُاألَـذُٛع١ ٜعين  أصٛيًٝاتعبري َػٗٛز  -خباز ايعالد١ٝاأل      
 ،ســاثٜجِٗـُعايـــذ١ تخــتالف أخبــازِٖ ٚتعــاز  أ ( يعصَٛني )عــٔ ايـــُ

 ٖٚٞ طٛا٥ـ : ،ٜطًا ٣ أؤٍثٖٚٞ َـدتًؿ١ ايـُطُٕٛ َتبا١ٜٓ ايـُ

 ؿٝد ايتـدٝري بني ايـدربٜٔ ايـُتعازضني .خباز تأ -أ 

 .() اإلَاّزدا٤ٙ ست٢ ًٜك٢ ـ عٔ ايعٌُ ٚتايتّٛق أخبازتؿٝد -ب

 خباز تؿٝد زدشإ ايـدرب ذٟ ايـُص١ٜ ع٢ً َعازض٘ .أ -دـ

ٍٗـْٚ صٌ ايجاْٟٛ يتأضٝظ األ ٚيٝتني َكد١ًَح ٖٓا عٔ ايطا٥ؿتني األد ايبـشُ
 ازضني : يف ايـدربٜٔ ايـُتع

 

 لتـخيري وأخبار التوقف : أخبار ا
 

يف ٚد١ٗ ْعس األعـالّ  ٔ ْٚبٍٝ ،ٚأخباز ايتٛقـ أخباز ايتدٝري طتعس  ٖٓاْ
 ْٚكٍٛ :  ،ٙخبازقبٌ تضتعسا  أاألخر بايتدٝري 

يف عصــٛز ايتطــٛز ٚاخــس ا األالضٝـــُ -صــٛيٝني ػٗٛز بــني األٟ ايـــُايــسأ
ـــِ ذٟ ايـــُص١ٜ ايساد  -صــٛيٞ ايؿهــسٟ األ شــ١ َــٔ ٖــٛ يــصّٚ اي دــٝض ٚتكدٜ

بِٝٓٗ يف االقتصاز  ع٢ً خالُف ،ضتٓباط ـذاالت اإلايـدربٜٔ ايـُتعازضني يف َ
ـــُٓص  ـــُصاٜا اي ــ٢ اي ــٍدعً ــٌ َصٍٜــ ٛص١ أٚ ايتع ــ١ أســد  ١ تٛدــأ أٟ اىل ن زدشٝ

ٚعٓـد   ،ايــدربٜٔ أٚ تـؤثٟ اىل شٚاٍ ايػـو ٚايسٜـأ عـٔ ايــدرب ذٟ ايــُص١ٜ        
ٜتـــدري بــني ُتعازضني ْتؿــا٤ ايـــُص١ٜ يف أســد ايـــدربٜٔ ايـــ سدض ٚتؾكــدإ ايـــُ

 .  األٚاخس ٖرا ٖٛ ايـُٓطٛب اىل َػٗٛز االصٛيٝني ،ايـدربٜٔ ايـُتعازضني
 ٚأْهسٚا - (1)ساضاْٞـَِٓٗ ايـُـشكل ايـد -ٔ ـصٛيُٝٝع َٔ األــ دـٚخاي

                                                           

 .  395:   2( نؿا١ٜ األصٍٛ َع ساغ١ٝ ايـُػهٝين : ز1)
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ضاع يف يهٔ ايٛظٝؿ١ األ،باب اي دٝض ضتـشٚتيتصّ بعطِٗ ت ،يصّٚ اي دٝض 
ٖـــٛ  -ٚايــــُتؿاٚتني بايــــُص١ٜ  تعاثينيـُايـــ -ايــــدربٜٔ ايــــُتعازضني عَُٛـــًا 

ٍٟايتـد  ايـدربٜٔ غا٤ . ٝري يف ايعٌُ بأ

صــٌ األثيٝــٌ  ٗاـذعًِْْٛٗ ٜــٚنــأ ،ٝري خبــاز ايتـــدٚقــد تضــتدٍ بعطــِٗ بأ 
ٚدــد  -ٖــٛ ايتـــدٝري ايعًُــٞ بُٝٓٗــا ايــرٟ ايجــاْٟٛ يف ايـــدربٜٔ ايـــُتعازضني 

 .  -ّ مل ٜٛدد أ ض يف أسدُٖاَسٍد

خبـاز  : ايعُـٌ بأ ايــُتأخسٜٔ  ػـٗٛز  َاىل مجـعُ أٚ تىل  كابٌ ْطـأ  ٚيف ايـُ
خبـاز  ٚنـأِْٗ ٜكٍٝـدٕٚ تطـالم أ    ،ايــدربٜٔ   ايتـدٝري عٓد ؾكد ايـُسدض يف أسد
ٚدعًٖٛا ثيٝاًل  ،ض يف أسد ايـدربٜٔ ايـُتعازضني ايتـدٝري بعدّ ٚدٛث ايـُسٍد

  ٖٚٓا ْبشح : ش١ .١ ايـُسٍدْتؿا٤ ايـُصٍٜكٍٝد بإع٢ً ايتـدٝري ايـُ

 : خبار التخيريأ

يـٛ   -بعطـٗا َطًكـ١ قابًـ١ يًتكٝٝـد      : إٔخباز ايتــدٝري أَالسع١ ٔ ايعاٖس َ
ؾالبد َـٔ   ،سدض ذا ؾكد ايـُت بـُاد٠ ٚبعطٗا َتكٍٝ -ديٌٝ ع٢ً ايتكٝٝد يضاعد ا

ضٓاثٖا ٚتـشكٝل َؿاثٖا كٝل صدٚزٖا ٚصش١ تخباز ايتـدٝري ٚتـشتضتعسا  أ
١ ع٢ً ايتـدٝري ايــُطًل بـني ايــدربٜٔ    نٞ ٜس٣ ٌٖ ؾٝٗا ثالي ،ٚسدٚث ثاليتٗا 
صـٌ ايجـاْٟٛ ٖـٛ ايتــدٝري بـني ايــدربٜٔ ايــُتعازضني        ؾٝهٕٛ األ ايـُتعازضني

  . ش١ يف أسدُٖا ؟ست٢ َع تٛؾس ايـُص١ٜ ايـُسٍد

 .ْتؿا٤ ايـُص١ٜ ؟ سدض ٚتد بؿكد ايـُّ ؾٝٗا ثالي١ ع٢ً ايتـدٝري ايـُكٍٝأ

يكصـٛز   ،د ال عًـ٢ ايتــدٝري ايــُكٍٝ   ّ يٝطت ثيٝاًل ع٢ً ايتـدٝري ايـُطًل ٚأ
 ٜسدع ايٝٗا ؟ .  خباز ايتـدٝري ثيٝاًل ٚسذ١طٓد أٚ ايدالي١ ايـُاْع عٔ صالح أاي

 ٖٞ : ٚ ،ٚتكُٝٝٗا خباز ايتـدٝري ضتعسا  أٝٓبػٞ يٓا تؾ 

 ؿطا٤ـٓـطٚايطا٤ : ـؿـٓـٟٛ ايٛازث٠ يف ايـ٘ ايسضـكـؿـ١ ايـٍٚ : زٚاٜس األـبـايـد
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ّ ٚتطتعٗس بجالث١  ٙ َجٌ أٜاّ سٝطٗا ٖٚٞ عػس٠ أٜاّأنجس ،تدع ايصال٠  ثـِ   أٜـا
ُا١ْٝ ـٚقـد زٟٚ ثـ   ،ؾاذا زأت ايدّ عًُـت نُـا تعُـٌ ايـُطتــشاض١      ،تػتطٌ 
الساثٜح أخـر َـٔ دٗـ١    ٟ ٖرٙ اٚبأ ،ٚزٟٚ ثالث١ ٚعػسٜٔ ًَٜٛا  ، عػس ًَٜٛا

ــاشص ـــِ دـ ــٍٓ  ، (1) ايتطًٝـ ــاز    ٚايـ ـــُطًل بـــني األخبـ ـــدٝري ايـ ــ٢ ايتـ ٍٍ عًـ ــد ٜـ
 سدٖا َٔ باب ايتطًٝـِ ٚايتؿٜٛض هلل ضبـشاْ٘ . تعازض١ اذا أخر بأايـُ

اًل يف بـدٚ َٛضـٛعتٓا ايؿكٗٝـ١ : )بػـس٣ ايؿكاٖـ١(      كٓا َؿٍصْ٘ قد سّكٚؾٝ٘ : ت
( ؾطــاًل عــٔ ) ايسضــا اإلَــاّعــٔ  عــدّ ثبــٛت نتــاب )ؾكــ٘ ايسضــا( زٚاٜــ١ً 

ـُطًل بـني  از٠ عًـ٢ ايتــدٝري ايـ   ٚال تٓؿـع ثاليـ١ ايعبـ    ،عتباز ضـٓدٖا  ٝتٗا ٚتسٍذ
 يتصاّ بهْٛٗا زٚا١ٜ َعترب٠ . ز اإلاألخباز ايـُتعازض١ بعد تعٍر

 

ٟ  (2)ـدرب ايجاْٞ : َسض١ً ايهًـٝين اي قـاٍ )قـدٙ(: )ٚيف زٚاٜـ١ أخـس٣ :      ايـر
يـو األخـر بأُٜٗـا غـ٦ت      خرت َـٔ بـاب ايتطًٝــِ ٚضـعو( أٟ دـاش     بأُٜٗا أ

ٗـ ايهًٝين ت غازٚأ ،( )َاّ كٝاث يإلـبكصد ايتطًٝـِ ٚاإلْ  ا يف َكدَـ١ نتابـ٘   يٝ
 ٚضعهِ( . خرمت ...ُا أٗذُع )بأٜـيهٔ بصٝاغ١ ايـ

 عتُاثٖا . ٚؾٝ٘ : تٕ ضعـ ايسٚا١ٜ ٚتزضاهلا ٜـُٓع عٔ ت
 

 يف )االستذـاز( عـٔ ايسضـا    (3)ايـدرب ايجايح : َسض١ً ايـشطٔ بٔ ايـذِٗ
()    ًــا ــؤااًل ٚدٛابـ ــدزٖا ضـ ــُٔ صـ ــد تطـ ــٗا   ، ٚقـ ــا٤ يف ذًٜـ ـــشٌ  -ٚدـ َـ

ـك١ بـشدٜجني َــدتًؿني ٚال ْعًـِ أُٜٗـا    ا ايسدالٕ ٚنالُٖا ثذ٦ٝٓـ: ٜاالضتػٗاث
 . مل تعًِ ؾٍُٛضع عًٝو بأُٜٗا أخرتص ؾاذاايـشل ؟ قاٍ : ط

 ٞـٖٛ ظاٖس ؾ -َٓ٘ ذا يٛسغ ٖرا ايـُكداز : تٕ ٖرا ايـشدٜح ت أٚاًلٚؾٝ٘ : 
                                                           

 . 1: َٔ ابٛاب ايٓؿاع : ح 1( َطتدزى ايٛضا٥ٌ : ب1)
  . 9+ ص  66: ص  1زادع أصٍٛ ايهايف : ز (2)
 . 40َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ : ح 9: ب 18( ايٛضا٥ٌ : ز3)
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ّ زدـض  تعـاثٍ ايــدربإ أ   -طالم بني ايـدربٜٔ ايـُتعازضني ع٢ً اإلايتـدٝري 
ــ٢ ارخــس  أســدُٖ ــا عــٔ       -ا عً ــاْع يٓ ـــدرب َ يهــٔ ضــعـ ايطــٓد ٚتزضــاٍ اي
 . ٚاإلضتٓاث ايٝ٘ ستذاز ب٘ اإل

ساثٜـح عـٓهِ   ـذ٦ٝٓا األايـشدٜح دٛابًا ع٢ً ضؤاٍ : )تـ  ٕ صدزٚثاًْٝا : ت
ًـ ـا ؾَا دا٤ى عٍٓ: ط (ايسضا ) اإلَاَّـدتًؿ١( ٖٛ قٍٛ  ٢ نتـاب اهلل  كظ ع

ٌٍ ٚأساثٜجٓا ...ص ٖٚرا أَس بكٝاع خباز ايـُتعازض١ عًـ٢  َطُٕٛ األ عٍص ٚد
ٖد َـٔ  غٛاٖد َـٔ ايهتـاب ايـشهٝــِ ٚايطـ١ٓ ايــُطٗس٠ : ؾُـا نـإ عًٝـ٘ غـٛا         

ٖٚـرا ايـٓ  ٚاضـض ايداليـ١      ،عًـ٢ َعازضـ٘    ايهتاب ٚايط١ٓ أخر ب٘ ٚزدـض 
 ٕ ال ايرٌٜ َكٍٝد بإٔ ٜؿكد ايـُسدض ٚإٔ ايتـدٝري ٚايتٛضع١ ايـُرنٛز٠ يفع٢ً أ
ٍٍؾال  ،يط١ٓ ذدٟ ايعس  ع٢ً ايهتاب ٚاـٜ  ع٢ً ايتدٝري ايـُطًل . ايـدرب ٜد

 

ٔ يف )اإل (1)ايـشازخ بٔ ايـُػري٠ َسضٌايـدرب ايسابع :  االَـاّ   ستذاز( عـ
ع ك١ ؾُٛضٍـ ـصـشابو ايــشدٜح ٚنًـِٗ ثـ    : طاذا مسعـت َـٔ أ   (ايصاثم )

تــدٝري عٓـد تعـاز     ٚظـاٖسٙ ايتٛضـع١ ٚاي   عًٝو ست٢ تس٣ ايكا٥ِ ؾـ ٍث ايٝـ٘ص  
َـٔ قٛيـ٘ : طٚنًـِٗ     ضـتؿاث٠ً ت ، تساثٜـح ايـي ٜسٜٚٗـا ايجكـا    ايـشدٜجني أٚ األ
خباز ايجك١ َع قطع ايٓعس عٔ ٜصض تستُاٍ ظٗٛزٙ يف سذ١ٝ ت دً٘ الثك١ص ٚأل

: )سذٝـ١   ضتاذ )قـدٙ( نُا أؾاث األ -شسش نٕٛ َؿاث ايسٚا١ٜ ـٜ ايـُعازض١ أٚ ال
 عذٌ اهلل ؾسد٘ .  خباز ايجك١ اىل ظٗٛز ايـشذ١(ت

 :ْعِ ْػهٌ عًٝ٘ 
 عتُاث عًٝ٘ . ٖٚرا َاْع يٓا عٔ اإل ،بطعـ ايطٓد إلزضاٍ ايـدرب  : ٚاًلأ

ٍٍ ٍ ؾإ ايــدرب  َع ايتٍٓصٚثاًْٝا :  ــ عًـ٢ ايتــدٝري ٚايتٛضع   ٜـد ــ ٞ ايعُـ١ ؾـ ـ  ٌـ
 ،سؤ١ٜ ايكـا٥ِ ٚبًٛغـ٘ اىل ايــشذ١    ٢ بدًا أٚ َػٍٝسد ايـدربٜٔ ايـُـدتًؿني َكٍٝأب
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بـٌ ايداليـ١    ،ُتعازضني ايـدربٜٔ ايـ ع٢ً ايتـدٝري ايـُطًل بنيايـدرب ٜدٍ  ٚال
ٔ د الختصاص ايـُسض١ً ظـاٖسًا بــشاٍ ايـتُهّ   ثبات ايتـدٝري ايـُكٍٝقاصس٠ عٔ ت
يكا٥٘ ٚايتعسف َٓ٘ ع٢ً ايـشهِ تَهإ ٚ ()َاّ ايـُعصّٛ ف باإلَٔ ايتػٍس
 اإلَـــاّ( ٜعـــين اإلَـــاّ ايصـــاثم )ؾـــإ )ايكـــا٥ِ( يف ســـدٜح  ،ايـــٛاقعٞ 

ٜٚٓطبـل يف   -َـاّ يف عصـسٙ ٚشَاْـ٘    نٌ ت -ألَس غسعًا ايـُعصّٛ ايرٟ ٜكّٛ با
ٌ )َـاّ شَآْـا   عصسْا عًـ٢ ت  ايــدرب ٚاضـش١ عًـ٢ ايتٛضـع١ يف      ٚثاليـ١  ،( عذـ

طــالم ستــ٢ َــع تعازضــ٘ اإلعتُــاث عًــ٢ خــرب ايجكــ١ ٚاإلستذــاز بــ٘ عًــ٢ اإل 
ٕ ٜتُهٔ اٙ يًٛاقع اىل أـُٛاؾك١ َؤٍثساي١ ايـذٌٗ بؾتعٍِ  ،ـُديٍٛ خرب ثك١ آخسب

 ،ايـدرب ايٝ٘ ٜٚتـشكل عٔ ٚاقع١ٝ َطُْٛ٘ ٚصـشت٘   ؾريٍث ،ف بايكا٥ِ ػٍسَٔ ايت
 ٢ يف عصٛز ايػٝب١ ايهرب٣ . ٖٚرا َـُا ال ٜتأٍت

 

اىل ايـــشذ١ )عذــٌ( ايـــُس١ٜٚ يف  (1)ايـــدرب ايـــداَظ : َهاتبــ١ ايـــشُريٟ
َٔ ثٕٚ ٚثٛم بطٓدٖا  ٚيف غٝب١ ايػٝذ ايطٛضٞ َطٓد٠ً ، )االستذاز( َسض١ًً
ٖٚٛ جمٍٗٛ غري  ـدط امحد بٔ ابساٖٝـِ ايٓٛبـديؾاْٗا َهاتب١ ب ٚال بصدٚزٖا
  ٚاضط١ًيـشطني بٔ زٚح)ز ( ؾإ نإ ايٓٛبـديَال٤ اْعِ ٖٞ بإ ،َعسٚف 

 .يف ْكٌ ايـشدٜح ؾايسٚا١ٜ ضعٝؿ١ 

ٚايطـٓد َتكـّٛ    ،يسٚاٜـ١  ٚقد ٜكاٍ : ٖٛ ْاضذ يًُهاتبـ١ ٚغـري َتٛضـط يف ا   
عـ ؾٝ ثث ايطٓد بني ايصـش١ ٚبـني ايطـ    ،ٚابٔ ْٛح ُٖٚا دًٝالٕ بايـشُريٟ 

 ؾًرا ال ٚثٛم ب٘ . 

ب يف خـتالف االصـشا  ٚايـُِٗ عدّ ٚؾا٤ ايدالي١ ؾإٕ ايــُهاتب١ تطـُٓت ت  
ٚقد  ؟األٍٚ اّ يًسنع١ ايجايج١ بعد ايتػٗداضتـشباب ايتهبري عٓد ايكٝ ٚدٛب أٚ

ت َٔ باب ثِ قاٍ : طٚبأُٜٗا أخر ،سدٜجني َـدتًؿنيداب )عذٌ( بٛدٛث أ
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ٛاب ايتـدٝري خري٠ ظاٖس٠ ايدالي١ ع٢ً صٖٚرٙ ايؿكس٠ األطًٝـِ نإ صٛابًاصايت
 ًُٝا هلل ضبشاْ٘ بـُع٢ٓـعٍبد بأسدُٖا تطًـتـٞ األخر ٚايـايـُطًل بني ايـدربٜٔ ؾ

 .  -ٚدد َسدض يف أسدُٖا اّ مل ٜٛدد  -تَهإ ايعٌُ بهٌ ٚاسد َُٓٗا 

داليـ١ ال ٜصـًض   ٖٛ قاصـس اي  -ع٢ً ؾس  صشت٘ ٚصدٚزٙ  -ٖٚرا ايـدرب 
( : سذ١ ع٢ً ايتدٝري ايـُطًل بني ايـدربٜٔ ايـُتعازضني بًشاظ إٔ قٛيـ٘ ) 

طبأُٜٗا أخرت َٔ باب ايتطًِٝ نإ صٛابًاص ال ٜـدًٛ ساي٘ : تَا إٔ ٜسٜد َٓ٘ 
ٕ نٌ ٚاسد َُٓٗـا صـٛاب َٚطـابل    ( تصٜٛأ ايتدٝري ايٛاقعٞ ٚأاإلَاّ )
 عاٖسٟ :أٚ ٜسٜد َٓ٘ تصٜٛأ ايتـدٝري اي ،يًٛاقع 

ٜـ   (عٞـ  ايٛاقـ ـٝـسخـايت)ٓ٘ ـزٜد َأَا اذا أ -أ نُـا   -ُٗا غـا٤  ـيف األخـر بأ
ّ يؿس  ظٗٛز ساٍ  ،َساثًا ددًٜا ظاٖسًا األقسب األٚضض  ٛـٖ يف () اإلَـا

ُعسؾ١ ـال يـ  ،بٝإ ايٛاقع ٚظٗٛز ساٍ ايطا٥ٌ يف ايطؤاٍ عٔ ايـشهِ ايـٛاقعٞ  
ـــشهِ ــا بعــض األ    اي ــٔ ؾتٝ ـــدتًؿٕٛ يف  صــشاايعــاٖسٟ ايٓاغــ٤ٞ َ  ب ٖٚــِ َ
ٖٚرا َع٢ٓ َػاٜس يًتـدٝري ايعاٖسٟ بني ايــدربٜٔ ايــُتعازضني ايـرٟ     -ايؿتٝا 
ٜتٓاضـأ ؾٗـِ ايتــدٝري     ٚال   -ضتؿاثت٘ َـٔ ايــُهاتب١ ايـُبــشٛث١    ـشٔ بصدث تْ

 ١ٓ يًتــدٝري ايـٛاقعٞ بـني    ايعاٖسٟ بني ايـدربٜٔ ايـُـدتًؿني َٔ ايـُهاتب١ ايـُبٍٝ
  تًؿني . ايـُـدايـشدٜجني 

ــٛ أ -ب ــد تصــٜٛأ  ٚي ٟ )زٜ ـــشذتني   (اي خــٝ  ايعــاٖس ــني اي ٖٚــرا  -ب
يف خصٛص ايتـدٝري بني ٚازث٠ ؾايـُهاتب١  -اًل ُٓاٙ تٍٓصٚيٛ ضًّ ،خالف ايعاٖس 

ــتني  ـــشذتني ايكطعٝ ـــُعصّٛ بٓؿطــ٘ يًشــدٜجني     اي ــ١ ْكــٌ اي ـــُتعازضتني بكسٜٓ اي
تؿاثت٘ َٔ ايــُهاتب١ :  ٔ بصدث تضشـٖٚرا غري َا ْ ،( سٜٚني عٔ آبا٥٘ )ايـُ

 ايتـدٝري ايعاٖسٟ بني ايـدربٜٔ ايـُتعازضني غري ايكطعٝني َٔ سٝح ايطٓد . 

 س ـع٢ً ؾ -ٗاـْٛ أـٖ ١ :ـبـاتـ٢ً ايـُهـس عـدّ : تغهاٍ آخـكـطاف يـُا تـٜ
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ّ ٟ َـٔ َٛزثٖـا اىل تــُا   ال تطالم ؾٝٗا أٚ يـٝظ ؾٝٗـا َـا ٜؿٝـد ايتعـدٍ      -صشتٗا
 شٔ ؾٝ٘ . ـضتني يتٓؿع ؾٝـُا َْٛازث ايـشذتني ايـُتعاز

 ٛزث ايـداصـس بايـُـٝـٝـصاص ايتـدـتـخ١ تـبـ: تٕ ظاٖس ايـُهاتٚبتعبري ثإُ 
عُّٛ أٚ تطالم ٜؿٝد ايتعدٟ عٔ () اإلَاّٚيٝظ يف نالّ  ،ايـُطؤٍٚ عٓ٘ 

نٞ تدٍ ايـُهاتب١ ع٢ً  ،ايـُٛزث ايـداص اىل نٌ َٛزث ٜتعاز  ؾٝ٘ سدٜجإ 
َهــٔ تطبٝــل يـــدربٜٔ ايعٓــٝني ايـــُتعازضني يــٛ أ ني ابــ (اي خــٝ  ايعــاٖسٟ)

 ايـُهاتب١ ع٢ً ٖرا ايـُع٢ٓ َٔ اي خٝ  .
 

بٔ َٗصٜـاز   اٙ يف )ايتٗرٜأ(بطٓد صشٝض اىل عًٞزٚ ايـدرب ايطاثع : َا
بـٞ  يف نتاب يعبد اهلل بٔ َــشُد اىل أ ْٚكً٘ يف )ايٛضا٥ٌ( يف َٛزثٜٔ : قسأت 

ـــشطٔ ــات  ) اي ـــ أصــشابٓا يف زٚاٜ ــد اهلل )  (: تختً ــٞ عب ــٔ أب ( يف ِٗ ع
ًّي ايؿذــس يف ايطــؿس ؾــس٣ٚ بعطــِٗ : أ  زنعــ ٚز٣ٚ  ،ُٗا يف ايـُـــشٌُ ٕ صــ

ع اْت ألقتدٟ بو عًُين نٝـ تصٓؾأ ،تصًُٗا تال ع٢ً االز   بعطِٗ : ال
 .  (1)ع عًٝو بأ١ٜ عًُتصٍَٛض(: طيف ذيو ؟ ؾٛقع )

ايـدربٜٔ  ل بنيٚاضش١ ايدالي١ ع٢ً ايتـدٝري ايـُطًَهاتب١ ٚقد ٜكاٍ : ٖٞ 
ٚدــد َــسدض يف  -َهــإ ايعُــٌ بهــٌ ٚاســد َُٓٗــا  بـــُع٢ٓ ت ،ايـــُتعازضني 
 . -ّ مل ٜٛدد أسدُٖا أ

١ ايعًُٝــ١ ٚايتـــدٝري ٕ ٖــرٙ ايسٚاٜــ١ ايصــشٝش١ تــدٍ عًــ٢ ايتٛضــع ٚؾٝــ٘ : ت
يعٗٛز ضؤاٍ ايساٟٚ يف  ،دربٜٔ تٝإ ْاؾ١ً ايؿذس بني َطُْٛٞ ايـايٛاقعٞ يف ت

يــدربٜٔ ايـُــدتًؿني سٝـح    ـشهِ ايٛاقعٞ ي٘ َٔ َؿاث اضتؿٗاّ عٔ تعٝني اياإل
ٚيعٗٛز دٛاب ايـُعصّٛ يف بٝإ  ،قتدٟ بو( ضأٍ : )أعًُين نٝـ تصٓع أل

ــع  ــ٘( )ٔ ٚقــد بــٍٝ  ،ايٛاق ــٛاقعٞ بــني تٜكاعُٗــا يف      ي ــع١ ٚايتـــدٝري اي ايتٛض
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ٚنالَٓـا   ،خرًا بٗرا ايــدرب أٚ بـارخس   ايـُـشٌُ ٚبني تٜكاعُٗا ع٢ً االز  أ
ــا  ٟ )يف اضــتؿاث٠ ٖٓ ــت  ،بــني ايـــدربٜٔ ايـُـــدتًؿني    (ايتـــدٝري ايعــاٖس ٚيٝط

 .  (ايتـدٝري ايعاٖسٟ)ايـُهاتب١ ْاظس٠ اىل 
 تختصاص٘ ١ اىل ايتـدٝري ايعاٖسٟ ؾايعاٖسِ ْعس ايـُهاتبٍ ٚتطًَٝٚع ايتٍٓص     
عُـّٛ أٚ تطـالم ٜػـٌُ غـري َـٛزث ايطـؤاٍ :       (٘)ُٛزثٖا ٚيٝظ يف دٛابـب

اىل نـٌ   ستـ٢ ٜتعـد٣   ،ٔ يف سهِ ْاؾ١ً ايؿذـس يف ايطـؿس   ـؿٝـتًـدايـدربٜٔ ايـُـ
 ٣ بُٗا .ختالف ايـدربٜٔ يف ايـشهِ ايـُؤٍثَٔ َٛازث ت َٛزُث
 

ض ٚقـد دـا٤ يف آخسٖـا بعـد ؾكـد ايــُسدٍ       (1)طابع : َسؾٛعـ١ شزاز٠ ايـدرب اي
ـــُتعازض  أل ـــدربٜٔ اي ـــدٍٝ   ســد اي ــ٘ : طتذٕ ؾت ــاط قٛي ــ٢ االستٝ ــًا ست س ني عَُٛ

ٚايعُـٌ عٓـد    خر٘ ٚتدع ارخسصٚثاليتٗا ع٢ً ايتـدٝري يف األخر بأأسدُٖا ؾت
 ض ٚاضش١ . ْتؿا٤ ايـُسٍدتعاثٍ ايـُتعازضني ٚت

تصـًض   يهْٛٗـا َسؾٛعـ١ ال   ،ٕ ضـعؿٗا ضـٓدًا ٜــُٓع َـٔ اعتُاثٖـا      ٚؾٝ٘ : ت
ـــُتعازضني َكٍٝــ   ـزغــِ تــ  سذــ١ً ـــدربٜٔ اي ــني اي ـــدٝري ب ــ٢ ايت دًا ُاّ ثاليتٗــا عً

 َطًكًا .  ال ،بايـُتعاثيني َُٓٗا 
 ،ِٖ االخباز ايـُطتدٍ بٗا ع٢ً ايتـدٝري بني ايـدربٜٔ ايــُتعازضني  ٖرٙ أ
ذد ؾٝٗـا سذـ١ تاَـ١ عًـ٢ ايتــدٝري      ـٚمل ْ ،ذد ايـشسٜ  ايـُتتبع غريٖا ـٚقد ٜ

نــسٙ ايـُـــشكل  ُــا ذؾ ،بتعــاثٍ ايـــدربٜٔ ايـــُتعازضني    ايـــُطًل أٚ ايـــُكٝد 
ــ    غـهاٍ  ًٝــ١ُ عـٔ اإل  طـالم ض شه١ُ اإلايـدساضاْٞ َٔ نٕٛ أخباز ايتــدٝري َ

 ثِ ْبشح :ٜطاعدٙ ايتـشكٝل ايعًُٞ ايسصني .  ال
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 : أخبار التوقف واإلرجاء
 تعاز  ـ يف َٛازثايي ٜـشتٌُ نْٛٗا َدزنًا يٛدٛب ايتّٛق ٖٞ األخبازٚ    

 ٖٚٞ :  ،سدُٖا ثي١ : ٚدٛب األخر بأ ٜؿِٗ َٔ األايـدربٜٔ اذا مل

( ايـــُس١ٜٚ يف )ايهــايف(عٔ ايصــاثم) (1)مساعــ١ايـــدرب االٍٚ : َعتــرب٠ 
ٜسٜٚـ٘ :   نالُٖـا  ٍَسأي٘ عٔ زدٌ تختًـ عًٝ٘ زدالٕ َٔ أٌٖ ثٜٓ٘ يف أٚقد ض

ٜسد٦ـ٘ ستـ٢   اٍ: طنٝــ ٜصـٓع ؟ قـ    ،ٚارخس ٜٓٗاٙ عٓ٘  ،خرٙ أسدُٖا ٜأَس بأ
ؾٗٛ يف ضع١ُ ست٢ ًٜكاٙ صأٟ ٜؤخس األَس ايػسعٞ ٚال ٜعٌُ  ،ـدربٙ ًٜك٢ َٔ ٜ

ستـ٢   ٖٚـٛ يف ضـع١ُ   ،دربٙ بايٛاقع ـايرٟ ٜ اإلَاّاٜتني ست٢ ًٜك٢ سد٣ ايسٚبإ
 ؾ٘ ايٛاقع . ًٜكاٙ ٜٚعٍس

َـٔ   ٟ ٚاسـدُ : ايتـدٝري ايـُطًل ٚدٛاش ايعٌُ بـأ ٚقد ٜطتعٗس َٔ ايسٚا١ٜ 
ّ ايــدربٜٔ ايــُتعازضني غـا٤ ايــُهًـ ستـ٢ يف عصـٛز غٝبـ١          -عذــٌ- اإلَـا

 . ست٢ ًٜكاٙ صؾٗٛ يف ضع١ ط 

ْتعاز ست٢ زدا٤ ايـُأَٛز ب٘ ٜعين ايتأخري ٚاإلبكا٤ ٚاإليهٓ٘ َػهٌ ؾإ اإل
ختالف ايسٚاٜتني ٚدعٌ ٚظاٖس ايـدرب ٖٛ اإلزدا٤ عٓد ت ، (اإلَاّ )ًٜك٢ 

يتـصاّ بـ ى   َٚـٔ اإل  َٛز ب٘ يف زٚا١َُٜٔ اإليتصاّ بايؿعٌ ايـُأ ايـُهًـ يف ضع١ُ
اإلَـاّ  بًكـا٤   ٍٝـ٢ تيتصاًَا باإلزدا٤ َــشدٚثًا َٚػ  ،أخس٣  ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف زٚا١ُٜ

() . ٍست٢ ٜطأي٘ ؾٝدربٙ بٛاقع ايـشا 

ـــُعٔ أـَٚٓــ٘ ٜتبٝــ َهــإ يكــا٤ ترب٠ َـــدتص١ بعصــس ايـــشطٛز ٚشَــإ ت ٕ اي
ّ ٚتـشصٌٝ ايعًِ بايــشهِ ايـٛاقعٞ َـٔ     (اإلَاّ ) ٍِ   ، () اإلَـا  ؾـال تعـ

ـــُعترب٠ أ ــ١ اي ــ١ ايــي ال ايسٚاٜ ــ١ ايػٝب ـــشهِ ٜـــُهٔ ؾٝٗــا سصــٍٛ ايعًــِ ب  شَٓ اي
 عٞـٛاقـِ ايـهـٔ ايـشـ٘ عــؤايـٚض اّـاإلَا٤ ـكـاث٠ : يـٗا عـٝـز ؾٍرـعـتـٜٚ ٞعـٛاقـاي
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 ايـُذٍٗٛ ايٛازث ؾٝ٘ خربإ َتـدايؿإ . 

 ٚايتـدٝري ٕ ٜؿِٗ َٓٗا ايتٛضع١ ايع١ًُٝأ ٖٛ ايسٚا١ٜ يف ؾِٗ ـ١ُ تستُاٍ آخسٚث    
ــني ايٓٗــٞ      ــس ايٛدــٛبٞ ٚب ــني األَ ـــشرٚزٜٔ : ب ــني َ ــس ب يف َــٛازث ثٚزإ األَ

ْـ٘ يف  ( أقـد سهـِ )  ٚ ،أٜطـًا  ٜكطٞ ايعكٌ ؾٝٗا بايتـدٝري  ايتـشسٜـُٞ ٚايي
بعــد  -ذاٍ ايطــًٛى ٚايعُــٌ يتؿسٜــؼ ذَتــ٘ َــٔ ايٛاقــع ايـــُذٍٗٛ   ـضــع١ يف َــ

ّ تـدٝريًا َطتُسًا ست٢ ًٜكـ٢   -تعاز  ايـدربٜٔ  ٜـ   اإلَـا  ،ـدربٙ بـايٛاقع ايـرٟ 
 اإلَــأّ َــٔ يكــا٤ ختصــاص ايسٚاٜــ١ بــصَٔ ايــتُهّ ٖٚــرا اإلستُــاٍ ٜطــتًصّ ت

ربٜٔ  اخـــٛضع١ ٚتــــدٝريًا بـــنيـٚيـــٝظ ٖـــرا تـــ ،عٞ ـازف بايــــشهِ ايٛاقـــايعـــ
 طالم . ٔ ع٢ً اإلـٝايـُتعازض

سٚاٜـ١  ٕ ٜهـٕٛ ايــًُشٛظ يف اي  ٜطاف ايٝ٘ تستُاٍ ثايح : ٖٛ أْـ٘ ٜــُهٔ أ  
ُـدتًـ ؾٝٗا عتكاثات ايـساالت ايتعاز  ايٛاقع١ يف أخباز أصٍٛ ايدٜٔ ٚاإل

خبــاز ( ٚأ) االَــاّعًــِ ٚ( )ٍٛ خبــاز عًــِ ايسضــبــني ايـــُطًُني ْعــري أ
ْـ          ،شٖٛا ـايــذرب ٚايتؿـٜٛض ٚايبـدا٤ ٚايكطـا٤ ٚايكـدز ٚايــُعاث ايــذطُاْٞ ٚ

ٍٍ ع٢ً ٚزٚث ٖرا اإلستُاٍ : قٍٛ ايساٟٚ ايطا٥ٌ : )تختًــ ايـسدالٕ يف    ٜٚد
ٚارخـس ٜٓٗـاٙ عٓـ٘( ؾاْـ٘ يـٛ نـإ        ،خرٙ نالُٖا ٜسٜٚـ٘ : أسـدُٖا ٜـأَس بــأ     ٍَسأ
ب ن٘ ٚال  َسٙ بؿعً٘ أٚأَٔ ؾسٚع ايدٜٔ  نإ املٓاضأ إٔ ٜ س ايـُـدتًـ ؾٝ٘األَ
صـٍٛ ايـدٜٔ   يـٛ نـإ األَـس ايـُــدتًـ ؾٝـ٘ َـٔ أ       بُٝٓـا  ،خر ٘ األَس باألٜٓاضب
ٜـ   ،خرٙ َٚع ايٓٗٞ عٓـ٘  كدات٘ ؾٝتٓاضأ َع األَس بأَٚعت دسز ايــدرب  ـٚعٓد٥ـر 

بٝــإ  شح : ايتـــدٝري بــني ايـــدربٜٔ ايـــُتعازضني ايــٛازثٜٔ يفبعــٔ َـــشٌ ايـــ
 ايـشهِ ايػسعٞ ايؿسعٞ . 
ــاظ تكٍبـــ ــ١ ٚباختصـــاز : بًشـ ـــُعترب٠ٌ ايسٚاٜـ ستُـــاالت عـــدثًا َـــٔ اإل ايـ

عًـ٢ ايتــدٝري بـني     ٗـا ال ثالي١ ؾٝ ذ١ًًُـَ تصبـض زٚا١ًٜ - اٖايـُطسٚس١ يف َؿاث
  ـٗا .مجايٚذيو إل ،يـُـدتًؿني يف بٝإ ؾسٚع ايدٜٔ ٚأسهاَ٘ ايـدربٜٔ ا
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ٛ يٓا ٚضًّٚيٛ تٍٓص ني ايعُـٌ  يف ايتــدٝري ايــُطًل بـ   ايــدرب ايــُعترب    زُٓا ظٗـ
ٔ ُٛازث ايـتُهّ ـؾٗـرا ايــدرب َــدت  بـ     ،ى ايـدرب بٗرا ايـدرب ٚبني ايعٌُ برا

خبـازٙ عٓـد   ف ع٢ً ايـشهِ ايٛاقعٞ َـٔ ت ٔ ايتعٍسَٚ (٤ ايـُعصّٛ )َٔ يكا
ٍِ ،يكا٥٘ ٚزؤٜت٘   .عاث٠  ايي ٜتعرز ؾٝٗا يكاؤٙٝب١ ش١َٓ ايػايـدرب أ ؾال ٜع

يف )اإلستذــاز( عــٔ أبــٞ عبــد اهلل   (1)ذنسْــا : َسضــ١ً مساعــ١ ٜٚؤنــد َــا
(( ٍضأي٘ : ٜسث عًٝٓا سدٜجإ : ٚاسد ٜأَسْا ٚارخس ٜٓٗاْا عٓ٘ ؟ قا ) :)
 . َُٓٗا ست٢ تًك٢ صاسبو ؾتطأي٘ص  تعٌُ بٛاسُد الط

تؿا٤ ـْــبعــد ؾــس  ت (2)َكبٛيــ١ عُــس بــٔ سٓعًــ١ ايـــدرب ايجــاْٞ : َــا دــا٤ يف
ٌ ات بايتُـاّ ٚسصــٍٛ ايــشري٠ ايتاَـ١    شايــُسدٍ  طاذا :(قــاٍ ) ،عٓــد ايطـا٥

ٗات خـري َـٔ   ؾـإ ايٛقـٛف عٓـد ايػـب     ،َاَـو  نإ ذيـو ؾأزدـ٘ ستـ٢ تًكـ٢ ت    
َاَــو ؾٝدــربى عُــٌ ستــ٢ تًكــ٢ تـ عــٔ ايأٟ تّٛقــ اإلقتـــشاّ يف ايـــًٗهاتص

غـتباٙ  َعًـاًل بـإٔ ايٛقـٛف عٓـد ت     ،بايٛاقع ايــُذٍٗٛ يـدٜو ٚايــُػتب٘ عٓـدى     
ٜـ   ٗايت٘ خري َٔ ايٛيٛز يف ايػب١ٗ ٚتقتـشاَٗا ألٚدايـشهِ  ـدػ٢ ْـ٘ ٜــشتٌُ ٚ

 .ٚايعكٛب١ ًٗه١ ـثاؤٖا اىل ايأ

ٚ ٖٚرا ايـدرب صشٝض ايطـٓد   د ٚاضـض ايداليـ١ عًـ٢ ايتــدٝري ايــُكٍٝ     عٓـدْا 
ــ  يـــُسٍدْتؿــا٤ اٚعٓــد ت ،بعــدّ ٚدــٛث ايـــُسدض    ـ ض ٜصــٌ األَــس اىل ايتّٛق

  ض .ٚعدّ ٚدٛث ايـُسٍدـشهِ بايتُاّ غتباٙ ايٚاإلزدا٤ ألدٌ ت

ـــدرب ظــاٖس اإل   ــٔ اي ـــش  يه ــتُهٔ ؾٝٗــا   ختصــاص بعصــٛز اي طٛز ايــي ٜ
( ٜٚطـأي٘  اإلَـاّ ) ـ يف ايعٌُ ست٢ ًٜك٢ زدا٤ األَس ٚايتّٛقايـُهًـ َٔ ت

ٍِ ،عــٔ ايـــشهِ ايــٛاقعٞ ايـــُذٍٗٛ يدٜــ٘  شَــإ ايػٝبــ١ عٓــدَا ايـــدرب  ؾــال ٜعــ
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ز عًٝـ٘  ـشهِ ايعاٖسٟ ٜٚتعـرٍ ذٌٗ ايـُهًـ ايـشهِ ايٛاقعٞ ٜٚػتب٘ عًٝ٘ ايـٜ
 ف َٓ٘ ع٢ً ايـشهِ ايٛاقعٞ . ٚايتعٍس اإلَاّيكا٤ 

بطُٓد َتصـٌ  ( خباز ايسضا)عٕٝٛ أيف ٚاٙ ايصدٚم ز ايـدرب ايجايح: َا
ؾُا ٚزث عًٝهِ َٔ (: طقاٍ ) ،يـشطٔ ايـُٝجُٞ عٔ ايسضا محد بٔ ااىل أ

 َٚا ،ا ٚاؾل ايهتاببعٛا َخربٜٔ َـدتًؿني ؾاعسضُٖٛا ع٢ً نتاب اهلل ... ؾاٍت
بعٛا َــا ٚاؾــل ْٗــٞ ... ؾــاٍتايهتــاب ؾاعسضــٛٙ عًــ٢ ضـٓٔ ايــٓ  يــِ ٜهــٔ يف  
ٚ  ٚأَسٙ ... ؾريو ايرٟ ٜطع األ زضٍٛ اهلل بأُٜٗـا غـ٦ت   خر بُٗـا مجٝعـًا  
يــِ   َٚـا  ،اىل زضٍٛ اهلل  تباع ٚايسٍثعو االختٝاز َٔ باب ايتطًٝـِ ٚاإلٚض
ٚايطـٓد ضًٝــِ ضـ٣ٛ     (1)صايٝٓـا عًُـ٘   ٚا ذدٚٙ يف غ٤ٞ َٔ ٖرٙ ايٛدٛٙ ؾسٍثـت

)نـإ   تعكٝبـًا عًـ٢ ايــدرب :    (2))َـشُد بٔ عبد اهلل ايــُطُعٞ( قـاٍ ايصـدٚم   
٧ ايـسأٟ يف  محد بٔ ايٛيٝـد زضـٞ اهلل عٓـ٘ ضـٍٝ    غٝدٓا َـشُد بٔ ايـشطٔ بٔ أ
ٚاْـــُا أخسدــت ٖــرا  ،زاٟٚ ٖــرا ايـــشدٜح  طُعَٞـــشُد بــٔ عبــد اهلل ايـــُ
٘ نإ يف نتاب ايسمح١( ٖٚرا نتـاب يطـعد بـٔ عبـد     ْايـدرب يف ٖرا ايهتاب أل

ًِ ٜٓهسٙ ٚزٚاٙ يٞ( ٖٚرا ثِ قاٍ َتـشدثًا عٔ ايـدرب : )ٚقد قسأت٘ عًٝ٘ ؾ ،اهلل 
ٚصـدٚزٙ   بصشت٘رب يٛثٛق٘ أقسأٙ اخ -ابٔ ايٛيٝد  - ضتاذٜـشتٌُ إٔ ٜهٕٛ  األ
هٓ٘ ضتاذ بصش١ ايـدرب يٜٚـشتٌُ عدّ ٚثٛم األ ،٤ٛ ظٓ٘ ب٘ زغِ زٚا١ٜ َٔ ٜط

عتُاثًا َٓ٘ ع٢ً زأٜ٘ ايـُعسٚف ي٘ ٚقد قسأٙ عًٝ٘ تًُٝرٙ َٔ ثٕٚ تْهازٙ تزٚاٙ 
 ٌ عٓدْا ٚثٛم بصدٚز ايـدرب . ؾًرا مل ٜتـشٍص ،يتًُٝرٙ ايصدٚم 

 زدا٤ ايـُطًل َٔ دٗتني : ثاليت٘ ع٢ً ايتٛقـ ٚاإل قصٛز : ٜطاف ايٝ٘
الدٝـ١ ايصـشٝش١   از ايعخبـ ـ٦ِ َـع َـا تؿٝـدٙ األ   ٕ ٖرٙ ايسٚا١ٜ تًتاألٚىل : ت
ثـِ   ،( ٚاؾـل نتـاب اهلل أٚ ٚاؾـل ضـ١ٓ زضـٍٛ اهلل )      بـُابتدا٤ً َٔ اي دٝض ت

                                                           

 . 21: َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ : ح 9: ب 18(ايٛضا٥ٌ : ز1)
 . 20: ص 45: ح 2( عٕٝٛ أخباز ايسضا : ز2)



 (295) ...................................... حبح سٍٛ أخباز ايتدٝري ٚأخباز ايتٛقـ

ٔ  ،يٝٓـا عًُـ٘   ٚا تذدٚٙ يف غ٤ٞ َٔ ٖرٙ ايٛدٛٙ ؾسٍثـيـِ ت َٚاطقاٍ ي٘ :   ؾـٓش
ـٍ ٚايتجٍب ،زا٤نِ أٚىل بريو ٚال تكٛيٛا ؾٝ٘ بآ  تِـت ٚايٛقٛف ٚأْٚعًٝهِ بايه
 .ص ٝإ َٔ عٓدْاتٝهِ ايبطايبٕٛ باسجٕٛ ست٢ ٜأ

ٚاسد٠ َٔ زٚاٜات عدٜـد٠ تـأَس بـسٍث أخبـازِٖ تيـِٝٗ      ايجا١ْٝ : ٖرٙ ايسٚا١ٜ 
ٚيـٝظ َعٓـ٢    ،غتباٙ ٚايػُـٛ  ٚعـدّ َعسؾـ١ َـساثِٖ ايـٛاقعٞ َٓٗـا       عٓد اإل
طالم نـٞ تهـٕٛ ثيـٝاًل ٚسذـ١     ـ ٚاإلزدا٤ َـشطًا ٚع٢ً اإلايِٝٗ ايتّٛق ايسٍث

( ٚعـس   اإلَـاّ ) َتٓاع يكـا٤  ٚتـ ايـُطًل ست٢ يف شَإ ايػٝب١ ّقع٢ً ايتٛ
بٌ ايـُساث َٔ زٍث أخبـازِٖ تيـِٝٗ : عسضـٗا عًـِٝٗ      ،تختالف أخبازِٖ عًٝ٘ 

بايـــُساث  (ؾــِٖٛ )خبــازِٖ نــٞ ٜعٍسٚاإلضتؿطــاز َــِٓٗ عُــا تختًـــ َــٔ أ
  .ٓٛش عٓدِٖ خبازِٖ ٚايـشهِ ايٛاقعٞ ايـُهايـذدٟ َٔ أ

 يِٝٗ : َٚٔ ٖرٙ ايسٚاٜات ارَس٠ بايسٍث ت
ٚقد  ،سٟٚ يف آخس )ايطسا٥س( َٔ نتاب َطا٥ٌ ايسداٍ  ايسابع : ايـُايـدرب
ٍُ ًـ ختقد تٚ( ـُٓكٍٛ ايِٝٗ َٔ آبا٥٘ ٚادداثٙ )ٔ ايطؤاٍ عٔ ايعًِ ايتط

ختًــ ؾٝـ٘ ؟   ؾٝــُا ت  ايٝـو    ؟ أٚ ايسٍث ختالؾ٘عًِٝٗ ؾٝ٘ ؾهٝـ ايعٌُ ب٘ ع٢ً ت
ُـ  ،َٛٙ يصعًُتِ أْ٘ قٛيٓا ؾا َا: ط (ؾهتأ )  (1)ٛا ؾـسٍثٚٙ ايٝٓـاص  َٚا يـِ تعً

 ٖٚــٞ ٚاضــش١ ايداليــ١ عًــ٢ زثٍ  ، (2)ٚقسٜــأ َٓٗــا َطــًُْٛا : زٚاٜــ١ ايصــؿاز  
َعسؾ١ َـساثِٖ ايــذدٟ سـاٍ تخـتالف     :سدٜجِٗ ايِٝٗ اذا تغتب٘ ع٢ً أتباعِٗ 

يـِٝٗ أٚ الشَـ٘   ت ٚيعٌ َعٓـ٢ ايـسثٍ   ،٣ ؾٝٗا ساثٜجِٗ َٔ سٝح ايـشهِ ايـُؤٍثأ
 ِٗ . ؾٛا َٓـ عُاًل زٜجُا ٜتعٍسٖٛ ايتّٛق

يـذٗاي١ بعض ٖٚرا ايـدرب ايـُسٟٚ يف )ايطسا٥س( َٔ سٝح ايطٓد ضعٝـ 
 ثزٜظ يف َطتطسؾات٘ تال ْاثزًا . صاٍ زٚاٜات تبٔ تـٍزداي٘ ٚعدّ ايٛثٛم بإت
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)بصــا٥س  ايصــؿاز يف نتابــ٘ ايـــذًٌٝ  َعتــرب عًــ٢ زٚاٜــ١ ســدٜحْعــِ ٖــرا 
اٙ ايصـؿاز  زٚ ،ايدزدات( ٚسهـاٙ عٓـ٘ يف )ايبــشاز( ٚ )َطـتدزى ايٛضـا٥ٌ(      

عٔ )َـشُد بـٔ عٝطـ٢ بـٔ عبٝـد( ٚيعًـ٘ َـٔ نتابـ٘ )ايتٛقٝعـات( ٖٚـٛ نتـاب           
( ٚؾتـاٚاِٖ ايـي ٚصـًت٘ ٚنـإ     ٥ُـ١ ) ؾٝ٘ تٛقٝعات َٔ عاصس َـٔ األ مجع 
ٍ : أقسأْٞ ثاٚث بـٔ ؾسقـد نتابـ٘ اىل أبـٞ ايــشطٔ      قا ،(ـدطٛطِٗ )خبريًا ب
 .. ايـذ . ايعًِ . ٚقد تطُٔ ايطؤاٍ عٔ ،ـدط٘ ب٘ باٚدٛ (ايجايح )
ؾاْـ٘ ٜـأَس بـايسٍث     ،ايتٛقــ   ثبـات ايـدرب َٔ سٝح ايدالي١ قاصس عـٔ ت يهٔ 
ايـِٝٗ : َالقـاتِٗ ٚضـؤاهلِ عـٔ َعٓـ٢ ايــدرب        ( ٜٚعين األَس بايسٍثايِٝٗ )

ٍٍ ايــدرب   ٚال  ،ُعسؾ١ ايـشل ٚايـشهِ ايٛاقعٞ َٔ دٛابِٗ ـَٚساثِٖ َٓ٘ ي  ٜـد
٣ ايكاعـد٠  ـُؤٍثخـر بـ  ؾٝــُهٔ األ  - يتصاّٚيـٛ بـاإل   -٢ ايتٛقـ ظاٖسًا دًًٝا عً
صــٌ ىل األٚتال ؾــإ ،دربٜٔ ٚايسدــٛع اىل عُــّٛ ؾٛقــاْٞ صــ١ًٝ : تطــاقط ايـــاأل

ــٞ  ــسدٍ ٕ ٜتال أ -ايعًُ ــِ بٛدــٛث َ ــاز اي دــٝض  ض يف أســدُٖا ؾتكطــٞ أ عً خب
 َ٘ ع٢ً َعازض٘ . زدشاْ٘ ٚتكٍد
ٍٕ ُأـٚبتكسٜ  ،١ٝ ـدـ ٝض ايعالـخبـاز اي دـ  دّ َـع أ ـطــصـٜ : ٖرا ايـدرب ال ثا
ِ ٗـْـ٘ قٛيـ  ض يف أسدُٖا ٜعًِ أعًِ بٛدٛث َسٍد ذاايـدربٜٔ ايـُتـدايؿني ت ؾإ
 . عًُتِ أْ٘ قٛيٓا ؾايصَٛٙص َأ يًشهِ ايػسعٞ ايٛاقعٞ ؾٝأتٞ :طايـُبٍٝ

َــٔ  خبــازِٖ ٖــٛ َــٔ تٛدٝٗــاتِٗ ٚدــص٤ ٚايعــاٖس إٔ زٍث َــا تغــتب٘ َــٔ أ 
ايــُػتب٘ عًـِٝٗ    ٚعـس  ايــدرب   (تسبٝتِٗ ألتباعِٗ ؾاْـ٘ بـايسدٛع ايـِٝٗ )   

  يٛاقعٞ َٔ ايـدربٜٔ ايـُتعازضني .ؾٕٛ ع٢ً ايـشهِ اٜتعٍس
ــ٘   ــ١ األ٥ُــ١  -ٖٚــرا ايتٛدٝ ــدأٙ أ -صــشابِٗ أل ()تسبٝ ـــُؤَٓني ب  َــري اي

(َــع َايــو األ )  )ـــُجبت يف )ْٗــر ايبالغــ١ :  (1) غــ  يف نتابــ٘ ايـــُػٗٛز اي
 صَـٛز ألعو َٔ ايـدطٛب ٜٚػتب٘ عًٝو َٔ ازثث اىل اهلل ٚزضٛي٘ َا ٜعًطٚت
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دًا طؾكد قاٍ اهلل ضبــشاْ٘ يكـّٛ   ؿُٗ٘ دٝت ؾٝٗا سدٜجًا مل تايػسع١ٝ ايي مسع
ََـِنِ     َيازغاثِٖ : أسٍأ ت ُُِه  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنىا َأِطًُعىا اللََّه َوَأِطًُعىا الزَُّسىَل َوُأِوِلٌ اأَلِمِز ِمـِن

ََُزدُّوُه ِإَلى اللَِّه َو ٌٍِء  ٌَِ َش  ،هِ نتاب٘ ُـشـخر بىل اهلل : ارؾايساث ا ،  الزَُّسىِلَتَناَسِعُتِه 
صـٌ تٛدٝـ٘   ت٘ ايـذاَع١ غري ايــُتؿسق١ص ٖـرا أ  خر بطٓٚايساث اىل ايسضٍٛ : ار

ٚشٜـٔ ايــُٛسدٜٔ ٚتَـاّ    ٖٚـٛ صـاثز َـٔ أَـري ايــُؤَٓني      ٚتعًًٝـ٘  تيـِٝٗ   ايسٍث
 .( )ايـُتكني

خبـاز  ًا َـٔ األ بعـض ايـسٚا٠ عـدث    خبـاز ايــشان١ٝ يـسثٍ   ٚعٓدْا عـدث َـٔ األ  
تَتجـااًل   ،١ ايــشل ٚايــشهِ ايـٛاقعٞ َٓٗـا    ُعسؾـ( ٚعسضٗا عًـِٝٗ يـ  ايِٝٗ )
  :عٓد غُٛ  َعٓاٖا ٚبازِٖ تيِٝٗ عٓد تعازضٗا أخبسٍث أ()ألَسِٖ 

يعًٞ بٔ َٗصٜاز يف عس  خربٜٔ َتـدايؿني يف  ٚزث يف عد٠ أخباٍز ْعري َا
ري ايـشانٞ إلختالف زٚاٜـات  َٔ أخباز ايتـدٝ (1)اثعَٛازث : َٓٗا ايـدرب ايط

ـــشٌُص    ًُّٗا يف ايـُـ ــ ــؿس : طصـ ــس يف ايطـ ــي ايؿذـ ــشاب يف زنعـ  الط ٚاألصـ
 . ز صألُٗا تال ع٢ً اتصًّ

 ٞـِٗ ؾـتالف زٚاٜاتـخأي٘ عٔ تـ(ٜطٛاث )ــاإلَاّ ايـذَٚٓٗا َا نتب٘ اىل 
 .  (2)داب٘ بايـشليصال٠ يف سسّ َه١ ٚايـُد١ٜٓ ٚقد أُاّ ٚايتكصري يف اـتاإل

 صــاب٘ أ أســدُٖا ٜؿٝــد دـٛاش ايصــال٠ يف ثــٛبُ : ٔ ٓٗـا ضــؤاي٘ عــٔ خـربٜ  َٚ
ٍٍ   ؾأ ،ٜٚؿٝد ارخس عدّ دٛاش ايصال٠ ؾٝ٘  ،مخس   َسٙ بايـشل َُٓٗـا ٖٚـٛ َـا ث

 .  (3)ع٢ً عدّ دٛاش ايصال٠ ؾٝ٘
ٔ   (1)خــربَٙٚٓٗــا َــا ٚزث يف  يف شنــا٠ ايـــشبٛب  ارخــس َــٔ عــس  خــربٜ

 ايٛاقعٞ. هِؾ٘ باحلؾعٍس ،ؾٝ٘ ايصنا٠ ٚضٝكًا يكدز ايـُاٍ ايٛادأَـدتًؿني ضع١ً 
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 زٚاٜاتٗـــِ يف شنـــا٠   خـتالف رب ابساٖٝــِ اهلُـداْٞ ايطـا٥ٌ عـٔ ت    ْٚعري خ      
 . (2)( عٔ ايـشل ٚايـشهِ ايٛاقعٞاإلَاّ اهلاثٟ )داب٘ ٚقد أ ،ايؿطس٠ 

ــد٠    ــات عدٜ ــٔ زٚاٜ ــدٚ َ ــرٙ ْــ  -ٜٚب ــا ـٖ ــسٚا٠   -ُاذز َٓٗ ــا عــس  اي ؾٝٗ
س ٚايعذـص عـٔ عالدٗـا    ( عٓد ايتـشٍٝدايؿ١ َطًُْٛا عًِٝٗ )ٜات ايـُتـيًسٚا
خبـاز ايـِٝٗ   األ َتجـاٍ َـِٓٗ يـسثٍ   ٖٚـرا ت  ،ـُعسؾ١ ايــشل َـِٓٗ   ْٚٗا ايِٝٗ يؾريٍث

تًا زٜجُــا ـٍـ عــٔ ايعُــٌ بايـــدربٜٔ َؤقــ ٚالشَــ٘ ايتّٛقــ ،َٚعسؾــ١ ايـــشل َــِٓٗ 
    ِ ٚزدـٛع   تتـشكل َالقاتِٗ ٚعس  ايــدربٜٔ ايـُتــدايؿني عًـِٝٗ أٚ َهـاتبتٗ

 ز ؾٝٗــا ت٢ يف عصــٛز ايػٝبــ١ ايــي ٜتعــرٍ ٜتــأ ٖٚــرا ال ،دــٛابِٗ ؾٝعسؾــٛا ايـــشل 
 )عذٌ( َٚعسؾ١ ايـشل َٓ٘ .  اإلَاّيكا٤ 

ـــشصٍ  ــد تـ ـــ ٚاإل  ٚقـ ــاز ايتٛقـ ــ١ أخبـ ــٔ َالسعـ ــا٤ٌ َـ ــ٘ خت: ت زدـ  صاصـ
خبــازِٖ ايـــُتعازض١ عًــِٝٗ بعصــٛز سطــٛزِٖ ٚتَهــإ َالقــاتِٗ ٚعــس  أ

َـاَِٗ  ست٢ ًٜكٛا ت ؾٝهٕٛ غٝعتِٗ يف ضع١ُ ،ِٓٗ ُعسؾ١ ايـشل َـٖا ايِٝٗ يٚزٍث
ٍِ   ،ؾٝدربِٖ بـايٛاقع ايــشل ايـُــشؿٛظ يف ايًـٛح      شَٓـ١  ٖـرٙ األخبـاز أ   ؾـال تعـ

  )عذٌ( َٚعسؾ١ ايـشل َٓ٘ . اإلَاّز ؾٝٗا يكا٤ ايػٝب١ ايي ٜتعٍر

زٚا١ٜ ابٔ سٓع١ً ايـُكبٛي١ : طاذا نـإ ذيـو ؾأزد٦ـ٘ ستـ٢      ٍْ  ٙ :ٜٚؤند
 ،خبـاز ايتــدٝري  سذ١ تا١َ عًٝٓا َـٔ أ  تْ٘ ال. ٚعٓد٥ر ْكٍٛ :  (3)تًك٢ تَاَوص
ْـ    ٚال َٔ أ  ؾٗـٞ   ،يًــذُع بُٝٓٗـا يـدؾع تعازضـُٗا      شتازـخبـاز ايتٛقــ ستـ٢ 
 ضايب١ باْتؿا٤ ايـُٛضٛع .  - قط١ٝ ايـذُع عٓدْا  -
از ايدايـ١ عًـ٢ ايتــدٝري    خبـ عتكـدٚا سذٝـ١ األ  الصـٛيٝني ت يهٔ مجعًا َـٔ ا       

ؾشــاٚيٛا  ،ٚٚقــٛع ايتعــاز  بُٝٓٗــا  ،ايدايــ١ عًــ٢ ايتٛقـــ خبــاز ٚسذٝــ١ األ
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ٝين )قدٙ( ايرٟ ٥َِٓٗ ايـُـشكل ايٓا ،ايـُتعازض١ ايـذُع بني طا٥ؿي االخباز 
٧ َــٔ ـُتعازضني ايـــُتهاؾ٦ني ْاغــيف ايــ خــتالف ايؿكٗــا٤ )ز (تٕ ت : (1)ؾــاثأ
ٍٍ ختالف ايسٚاٜات ايي ٖٞ ع٢ً طٛا٥ـ َتعدث٠ : بعطٗا ت  عًـ٢ ايتــدٝري   ٜـد

ٍٍٚبعطٗا  ،َطًكًا  ٍٍ ٚبعطـٗا   ،عًـ٢ ايتــدٝري يف شَـإ ايــشطٛز      ٜد عًـ٢   ٜـد
ٍٍ  -سطـبُا سهـٞ    -ٚبعطـٗا   ،ايتٛقـ يف شَـإ ايــشطٛز    عًـ٢ ايتٛقــ    ٜـد
 ايتـــشكٝل يف ايـــذُع بــني ثــِ ذنــس َــا ٜكتطــٝ٘   ،َطًكــًا ستــ٢ يف شَــإ ايػٝبــ١  

ٍٍ طٛا٥ـ األخباز، ٝري قـ ٚايتــد ع٢ً ايتٛ ٚذنس يصّٚ زؾع ايتعاز  بني َا ث
ُـ َطًكًا ، ثـِ عـس  ايٓطـب١ بـني أ     ٚناْـت ايٓتٝذـ١    ،كالب ايٓطـب١  ـْـ ا ٚتخبازٖ

 عٓدٙ )قدٙ( ايتـدٝري يف شَإ ايػٝب١ نُا عًٝ٘ ايـُػٗٛز .

تديٓا ع٢ً ايتـدٝري  َٓٗا ٜهٕٛ سذ١ً ُاّ خرٍبـعدّ ت: ٔ ؾٝـُا َط٢ ٚقد تبٍٝ
َٔ قبٌٝ ايطـايب١   -كاثْا ـتعؾٗرا ايبـشح بايٓطب١ يتؿهساتٓا ٚت ،أٚ ع٢ً ايتٛقـ 

 ـُاّ ْعس١ٜ تْكالب ايٓطب١ . َطاؾًا اىل تػهٝهٓا ارتٞ يف ت ،ْتؿا٤ ايـُٛضٛع بإ

 -ـٛقـخباز ايتدٝـري ٚأخباز ايتـثِ تْــ٘ بـعد ٖرا ايبـشـح ايتـؿـصـًٝٞ عٔ أ
ٌ صـــشطٔ بٓــا ايبـــشح ايتؿصــًٝٞ عــٔ أخبــاز اي دــٝض َكدَــ١ً يتأضــٝظ األ ٜــ

 :ًٚا عٔ ايجاْٟٛ ، ؾٓبشح بد
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  :خبار الرتجيح العالجية صدور أ

ٝري خبــاز ايتـــدا نــإ ايٛاضــض يف ايٓعــس سذٝــ١ أخبــاز اي دــٝض ثٕٚ أ يـــُ
ٍٗـؾًرا ْ ،خباز ايتٛقـ ٚأ ُ ِ أخبـاز اي دـٝض َـٔ سٝـح      د ايبـشح ٖٓا يف تكٝٝــ
 عتباز . ـتطابٗا صؿ١ ايـشذ١ٝ ٚاإلنت

ــبري َؿٍصـــ  ــتالف  ٚبتعـ ــ١ إلخـ ــاز ايعالدٝـ ــ١ً  ٌ : تٕ األخبـ ــاز ايٛاصـ  األخبـ
ــِٓٗ )  ــا َ ـــ َٚطاَٝــ   تيٝٓ ــ٢ طٛا٥ ــٞ عً ــ١ : ـ( ٖ ـــٝض  ٔ ثالث ــاز اي د  ،أخب

ٚقد ضبل ٍَٓا بٝإ تؿصًٝٞ عـٔ   ،ٚأخباز ايتٛقـ ٚاإلزدا٤  ،ٝري ايتـد بازـخٚأ
 .اي دٝض ٚأخباز ايتٛقـ ضٓدًا ٚثالي١ً  سذ١ٝ طا٥ؿي أخباز

صــٌ ايجــاْٟٛ يف األ اي دــٝض ْبشجٗــا ٖٓــا َكدَــ١ً يتأضــٝظ ٚبكٝــت أخبــاز 
ٚ طابٗا أتـنكل بدًٚا عٔ تالبد َٔ ايتـشٚ ، ثي١ ايػسع١ٝايتعاز  بني األعالز 

 بعطٗا ثزد١ ايـشذ١ٝ ٚاإلعتباز .
خباز اي دٝض ايعالد١ٝ ع٢ً صـؿ١ ايــشذ١ٝ   ٚايرٟ أعتكدٙ : تٛؾس بعض أ 

بعـد إٔ   ايـعالد١ٝ ايٓاؾعـ١ باز خألؾًرا البد َٔ ايتعس  ايتؿصًٝٞ ي ،ٚاإلعتباز
 يتٛقـ .اأخباز خباز ايتـدٝري ٚضٓا يـُا ٜعازضٗا َٔ أعٍست

ٍُـا   ُأ َٗؿصًٝٞ عثباتٞ تح تببـش -يف ٖرا ايـُكاّ  -ْٚبدأ   تـٛؾس  تٗـا ٚع
ٔ ايعــالز ايػــسعٞ يًدــربٜٔ   خبــاز اي دــٝض ايــي تبــٍٝ   عًــ٢ ايـــشذ١ٝ َــٔ أ  

ُ  ـدسز عٔ َكتط٢ ايكاعـد٠ األ ٚايي بٗا ْ ،ايـُتعازضني  تعازضني ٚيٝـ١ يف ايــ
 ٜٚٓتر عٓدْا :  ، -عين ايتطاقط أ -

ــًٝني  ــٌ ثيـ ــسعٝني  نـ ـــشذ١ٝ ٚاإل  غـ ــٔ ايـ ــكطإ عـ ــني ٜطـ ــازَتعازضـ   ،عتبـ
ؾٝؤخر ب٘ تعٝٝٓـًا   ض غسعٞ يف أسدُٖاذا ٚدد َسٍدتدربٜٔ ايـُتعازضني ـياتال 

سًـ١  ثـِ يف َس  ،خباز ايتــدٝري بـني ايــدربٜٔ ايــُتعازضني     تٕ مل تجبت سذ١ٝ أ
 ربـصٌ زدشإ ايـدط١ ألؤٍضخباز ايـشذ١ ايـُاألٌ ايكٍٛ يف َؿاث ؿٍصـالسك١ ْ
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 ؾٓكٍٛ :  ،ايـُعاز  ذٟ ايـُص١ٜ ايـُسدش١ 
ُ عُــد٠ األ ـــ ــ١ اي ــاز ايعالدٝ ـــُتعازضني ٖــٞ   سدش١ ألخب ـــدربٜٔ اي ســد اي

بـٞ عبـد اهلل   ع١ شزاز٠ َٚعترب٠ عبد ايسمحٔ بـٔ أ َكبٛي١ عُس بٔ سٓع١ً َٚسؾٛ
 اسح ثالث١ : ٗٓا َبؾـ ،جبت١ يف زضاي١ ايكطأ ايساْٚدٟ ايـُ

 

 : ٍٚ : َكبٛي١ عُس بٔ سٓع١ً ٚقد زٚاٖا ايـُػاٜذ ايجالث١ ح األايبـش
ٚعُد٠ ْعسْـا اىل ايــدرب يف    ، ٍٚ نتاب٘ نا١ًَ يف أ (1)زٚاٖا ايػٝذ ايهًٝين

صــدزٖا ايـــُستبط  نُــا ز٣ٚ ،ناًَــ١ ازٚاٜتٗــايهًــٝين  يطــبطٖــرا ايـــُٛضع 
ناًَــ١ً يف  (2)طٛضــٞيػــٝذ ايٚزٚاٖــا ا  .بكطــا٠ٚ ايؿكٗــا٤ يف زٚاٜــات ايكطــا٤  

 .أخباز ايكطا٤ 
ٓعًـ١(  ايجالث١ تاّ صشٝض تال َٔ د١ٗ )عُس بـٔ س  عـٚضٓدُٖا يف ايـُٛاض
   ٘ ٚقـد ضـٍعؿ٘ بعـض األعـالّ  يعـدّ ٚزٚث تٛثٝـل يـ٘ يف         ،ايرٟ ٚقـع ايهـالّ ؾٝـ
ؾتصبض  ، ٚأخبازٙ  يهٔ األظٗس عٓدْا قبٍٛ زٚاٜت٘ ،اصٍٛ ايؿٗازع ايسداي١ٝ 

 طا٤ٙـيف قـ صدزٖا يأ( ـٗرٜـ)ايت ا١ٜزٚٚال ٜطسٍ بٗا  ،كبٛي١ ـايسٚا١ٜ صشٝش١ َ
ـُـٜ ال بطُٓد ٍِٚ دًٛ َٔ ضع    ي٘ . ايتعٍس ال ٜٗ
ــ١    (3)ايػــٝذ ايصــدٚم  ز٣ٚ ٚ ــ١ ايتاَ ــٔ ايسٚاٜ ــاْٞ َ ــا  ، ايٓصـــ ايج ٚؾٝٗ

ُــس بــٔ ضــٓاثٙ عــٔ ثاٚث بــٔ ايـــشصني عــٔ عَٛضــع ايـــشاد١ ٚاإلضتػــٗاث بإ
ٚيـٝظ يف ضـٓد ايصـدٚم اىل     ،ٝـ٘ عٓـدْا   غهاٍ ؾٖٚٛ ضٓد َكبٍٛ ال ت ،سٓع١ً 

ثاٚث َٔ ٜـُهٔ ايـددغ١ يف قبٍٛ زٚاٜتـ٘ تال )ايــشهِ بـٔ َطـهني( ٖٚـٛ ثكـ١       
ٔ  عُـري ٚايبصْطــٞ ال أبــٞ ٕ ابـٔ  تاز َــٔ أعًـ٢ ايـــُطًو ايـُــد    ٜسٜٚـإ تال عــ

 ( .) ايصاثم اإلَاّعٔ َباغس٠ ال )عُس بٔ سٓع١ً( ايساٟٚ تٚ ،ثك١  
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 ٚاٜــ١ ٚؾاقـًا يـــذُع َـٔ ايؿكٗــا٤  ( َكبـٍٛ ايس ٕ )عُــس بـٔ سٓعًــ١ ٚايعـاٖس أ 
ِ  ختالُفكبٛي١( ع٢ً تضِ )ايـُٚيرا تغتٗست ايسٚا١ٜ بإ األعاظِ )ز (  ععـٝ

 َسإ : ٖٚٛ عٓدْا أ ،َطتٓد قبٍٛ زٚاٜت٘  يف

ـٜـ األٍٚ : ت ش٢ٝ عٓــ٘ بــال ٚاضــط١ سٝــح ز٣ٚ ـْــ٘ ثبــت زٚاٜــ١ صــؿٛإ بــٔ 
عٔ عُـس بـٔ سٓعًـ١    ش٢ٝ ـبطٓدٙ ايصشٝض اىل صؿٛإ بٔ ٜ (1)ايػٝذ ايصدٚم
ٜـسٟٚ ٚال ٜسضـٌ    ٕ الٔ عسف بطسٜك١ زٚا٥ٝـ١ خاصـ١ )أ  ٖٚٛ َـُ ، (يف )ايؿكٝ٘

 (2)دًا . ٖٚهـرا ز٣ٚ ايصـدٚم  تال عٔ ثك١(ٖٚرا طسٜل يًتٛثٝل َكبٍٛ عٓدْا د
 بٞ عُري عٔ عُس بٔ سٓع١ً .بطٓد َتصٌ تىل تبٔ أ ٔ(نُاٍ ايدٜ)تنتاب٘يف 

: تٕ  (ْـ٘ قـاٍ يإلَـاّ )   : ا (3)١ا ٚزث يف زٚا١ٜ ٜصٜـد بـٔ خًــٝؿ   ايجاْٞ : َ
ثـِ   ٜهرب عًٝٓاص ذٕ ال: طت (ؾأداب ) ،عُس بٔ سٓع١ً أتاْا عٓو بٛقت 

يف آخسٖــا عــٔ عُــس :  اإلَــاَّــاّ َــا دــا٤ِٖ بــ٘ َــٔ ايٛقــت ٚقــاٍ  سهــ٢ يإل
ٍٍ يـٛ   (اإلَاّ ) دبٛضٛح ع٢ً صدق٘ ٚٚثاقت٘ ٚداليت٘ عٓ )صدم( ٖٚٞ تد
ــت صــش١ ايطــٓد .  ــإ  ٚ ثب ــ١ )ايعــاٖس صــشت٘ ؾ ــٔ خًٝؿ ــد ب ــل ٚت (ٜصٜ ٕ مل ٜٛث

َٛثل عٓـدْا يسٚاٜـ١ صـؿٛإ عٓـ٘ يف     ْ٘ ت تال ،ٚىل ـشًا يف أصٍٛ ايسداٍ األصسٜ
 )ايتٗرٜأ( ٚغريٖا ؾسادع .  ٚ نجس َٔ َٛزث يف )ايهايف( ٚ)ايؿكٝ٘(أ

بـٔ سٓعًـ١ : عُـٌ ايــُػٗٛز بسٚاٜاتـ٘      ٜٚؤٜد ايػاٖدٜٔ عًـ٢ ٚثاقـ١ عُـس    
ؾاْـ٘ ٜؤٜـد ٚثاقتـ٘     ،عسؾـت بايــُكبٛي١   عًَُٛا ٖٚـرٙ ايسٚاٜـ١ َــدصٛصًا ستـ٢     

ٍُٓٗا نُا ْؤٍٜدٖا بـُالسع١ َطُْٛٗا َٚؤٍث ،ٚصش١ زٚاٜت٘ ايـُبشٛث١  اٖا ٚتط
َــع اإلضتػــٗاث بــبعض ارٜــات ايكسآْٝــ١ ٚتعًٝــٌ   ،ُٖٝــ١ ألسهــاّ نــجري٠ ذات أ
ٍَـؾإٕ  ايـُ ،١ ـٛم ايـُطأيـٌٝ غكـؿصـبعض األسهاّ ٚت  ٛعـُـس يـُذـٓاظـٌ ايـتأ
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 ٚصش١ َطُْٛٗا .  (عِٓٗ ) يـُبشٛث١ ٜهاث ٜكطع بصدٚزٖاايسٚا١ٜ ا

خـرب  )ـذٛاَع ايجالثـ١ َصـدام   ٕ زٚا١ٜ عُـس بـٔ سٓعًـ١ يف ايـ    ٚايـشاصٌ ا
ؾــإ  ،غدصــًٝا عٓــدْا  (ايـــدرب ايـــُٛثٛم بصــدٚزٙ)بــٌ ٖــٞ َصــدام   (ايجكــ١

ُ  -قد تطُٓت ٖرٙ ايسٚا١ٜ ٚبك١ٝ زٚاٜاتـ٘   ايـُتتبع ايـدبري ٜـذد اْ٘ طًعٓـا  ا تؾٝــ
ايــشاؾعني  دـال٤ ٚايـسٚا٠   ١ عٔ نْٛـ٘ َـٔ ايعًُـا٤ األ   ع٢ً بٝاْات ناغؿ -٘ عًٝ

ُ يتؿاصٌٝ األ ٖٚـرا غـري َتـأتَُ     ،سهـاّ ايػـسع١ٝ   عص١َٝٛ ٚثقـا٥ل األ خباز ايــ
 ٍٚ  .  ٜٛثل ب٘ بٌ مل ْػٗدٙ يف زٚاٜات بعض َٔ ٜكطع أٚ ،يهٌ زا

 طًٜٛـ١ ْكتطـع َٓٗـا َــشٌ ايــشاد١      - صـٍٛ ايهـايف(  نُا يف )أ -ٚايسٚا١ٜ 
 ،عـ١ يف ثٜـٔ أٚ َـرياخ   ٚقد بدأ ايساٟٚ ضـؤاي٘ عـٔ زدًـني بُٝٓٗـا َٓاش     ،ٖٓا  

ؾطــأٍ عُــا يــٛ  ،انِ اىل ايــسٚا٠ ايعــازؾني بأسهــاَِٗ ( بايتـــشٚقــد أَــسٙ )
ٞ ذيـو  ـا ؾـ ٜٓعس اىل َا نإ َٔ زٚاٜتِٗ عٍٓط:  (تختًؿٛا يف ايسٚا١ٜ ؾكاٍ )
ٓـ ذُع عًٝـ٘ َـٔ أصـشابو ؾٝؤخـر بـ٘ َـٔ سه      ايرٟ سهُا ب٘ ايـُ ٜٚـ ى   ،ا ُ
٘   صـشابو ؾـإ ايــُذُع عًٝـ٘ ال    ـُػٗٛز عٓـد أ ايػاذ ايرٟ يـٝظ بـ    ،زٜـأ ؾٝـ
ٍٝـ َـس بـٍٝ  ٚأ ،ٔ زغـدٙ ؾٍٝتبـع   َـس بـٍٝ  ٚتْـُا األَـٛز ثالثـ١ : أ   َـس  ٚأ ،٘ ؾٝذتٓـأ  ٔ غ

 ، ٔبـٍٝ   : سالٍ () قاٍ زضٍٛ اهلل ، عًُ٘ اىل اهلل ٚاىل زضٛي٘ سٍثـٌ ٜـػهـَ
ْـ ـسى ايػـ ـؾُٔ تـ  ،ٔ ذيو ـٔ ٚغبٗات بٝبٍٝ ٚسساّ ٔ ـبٗات   ،سَاتايـُــش  ذا َـ
 .  ص ٜعًِ زتهأ ايـُـشسَات ًٖٚو َٔ سٝح البايػبٗات ت  أخر َٚٔ

  .عٓهِ ؟ تقًت : ؾإ نإ ايـدربإ عٓهُا َػٗٛزٜٔ قد زٚاُٖا ايجكا

ـ  ٚاؾـل سهُـ٘ سهـِ ايهتـاب ٚايطـ١ٓ      ؾُا ٜٓعس(:ط) قاٍ  ايعاَـ١  ٚخـاي
 . صيط١ٓ ٚٚاؾل ايعا١َؾٝؤخر ب٘ ٜٚ ى َا خايـ سهُ٘ سهِ ايهتاب ٚا

ٕ نــإ ايؿكٝٗــإ عسؾـا سهُــ٘ َــٔ ايهتــاب  ت قًـت : دعًــت ؾــداى أزأٜـت  
ٚايط١ٓ ٚٚددْا أسد ايـدربٜٔ َٛاؾكًا يًعا١َ ٚارخس َـدايؿًا هلِ بأٟ ايـدربٜٔ 

    ؟ . ٜؤخر
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 . صخايـ ايعا١َ ؾؿٝ٘ ايسغاث َاط(: قاٍ)
 ؾكًت : دعًت ؾداى ؾإ ٚاؾكُٗا ايـدربإ مجٝعا ؟

ــاٍ ) ــا  ط(: قـ ــس اىل َـ ــ٘ أ  ٜٓعـ ــِ ايٝـ ــاتِٗ   ٖـ ــاَِٗ ٚقطـ ــٌ : سهـ   ،َٝـ
 .  صبارخس ؾٝ ى ٜٚؤخر

 

)عٛايٞ بٞ مجٗٛز يف نتاب٘ : بٔ أتزٚاٖا  (1)َسؾٛع١ شزاز٠ ح ايجاْٞ:ايبـش
٣ ايعالَــ١  : )زٚ بكٛيــ٘ ايـُـــشهٞ يف قطــا٤ )َطــتدزى ايٛضــا٥ٌ(     اي٦ًــايٞ(

: دعًـت ؾـداى ٜـأتٞ     ؾكًـت  (َسؾٛعًا اىل شزاز٠ بٔ أعني : ضأيت ايبـاقس ) 
  .ُٜٗا آخر ؟ؾبأ عٓهِ ايـدربإ أٚ ايـشدٜجإ ايـُتعازضإ

  .ايٓاثزص صشابو ٚثع ايػاذتغتٗس بني أ بـُاشزاز٠ خر  ٜاط(:قاٍ )
  ًا َػٗٛزإ َسٜٚإ َأثٛزإ عٓهِ .ٝدٟ اُْٗا َعض ؾكًت : ٜا

 .: طخر بكٍٛ أعدهلُا عٓدى ٚأٚثكُٗا يف ْؿطوص (ؾكاٍ ) 
 ًا عدالٕ َسضٝإ َٛثكإ .ُٗا َعْؾكًت : ت 

  .خايؿِٗص بـُاتسن٘ ٚخر أ ايعا١َ ؾإْعس َا ٚاؾل َُٓٗا َرٖطتؾكاٍ :
 .ايؿني ؾهٝـ أصٓع ؟ِٗ أٚ َـدـُا ناْا َعًا َٛاؾكني يـقًت: زب

  .خايـ اإلستٝاطص تسى َاؾٝ٘ ايـشا٥ط١ يدٜٓو ٚت بـُاذٕ ؾدر طتؾكاٍ : 
ــإ يإل    ــًا َٛاؾكــ ــا َعــ ــت : تُْٗــ ــاط أؾكًــ ـــدستٝــ ـ ٚ َــ ــ ــ٘ ؾهٝــ  ايؿإ يــ

 .أصٓع ؟ 
ٚيف زٚاٜـ١ُ :   ،خـسص  خر ب٘ ٚتدع ارؾتأ س أسدُٖاذٕ ؾتـدٍٝ: طت (قاٍ )
 . ٕ ؾأزد٘ ست٢ تًك٢ تَاَو ؾتطأي٘صذ( قاٍ طتتْ٘ )

بني  ٗاـاث بؿكساتـػٗـضتطاَٝـٔ نجٝـس٠ اإل١ً ايـُٕ ٖرٙ ايسٚا١ٜ َؿٍصٚسٝح أ
ُ  يف َكاّ تـسدٝض ايــدربٜٔ ايـ    األصٛيٝني األٚاخس ٗا ـُتعازضني ْتعـس  يتكٝٝــ
 .  َٔ سٝح ايـشذ١ٝ

                                                           

 . 2َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ : ح : 9( َطتدزى ايٛضا٥ٌ : ب1)
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ْــ٘ مل بأ - (1)ضــتاذْا ايـُـــشكل)قدٙ(ِٓٗ أَــ -عــالّ ٚقــد أغــهٌ بعــض األ
  سؾٛع١ .زاٟٚ ايـُ )ايعٛايٞ(تجبت ٚثاق١ َؤيـ 
ــ ــٝظ يـ ــاٍ بأ  ٗرا َـٚيـ ــأ ايسدـ ــسٜض نتـ ــدّ تصـ ــ٣ٛ عـ ــتٓد ضـ ــ١طـ ــ٘ ثكـ   ،ْـ

يهـٔ   ،ايعًُـا٤ السـغ يف تـسادِ مجـع َـٔ     َ - عدّ ايتصسٜض بايٛثاق١ -ٖٚرا 
َِٓٗ تبٔ أبٞ مجٗـٛز ؾاْـ٘ ال    ،ثاقتِٗ ٚداليتِٗ ايعًِ ايـدازدٞ قا٥ِ ع٢ً ٚ

ٜبـدٚ دًٝـًا َـٔ َؤيؿاتـ٘ : أْـ٘ َـٔ        سٝـح  ،ً٘ ْكيف داليت٘ ٚٚثاق١  غهاٍ عٓدْات
 . دثني )زضٛإ اهلل عًٝ٘ ٚعًِٝٗ(دال٤ ايـُـشايؿكٗا٤ ٚأ

داَعـًا سـدٜجًٝا    ت١٘ ايهتاب بعد َعسؾنُا ال تغهاٍ عٓدْا يف صش١ ٚضالَ 
ًّٜسضٌ األ  تأ ؾكِٗٗ . ـٚن َٔ دٛاَع أساثٜح عًُا٤ ايؿسٜكني ١خباز ايـُطت

 

ّ    ْـعـِ أغـهـٌ ٕ  (2)مجــع َـٔ األعــال َـ ـع نـ ـَسادـ  بـأ ٍــ ١ َٚـتأ ايعال  بع تتـ
 ع٢ً ايـُسؾٛع١ . ؾٝٗا ٜعجس  زٚاٜات٘ يف نتب٘ ايـُتداٚي١ ال

ٓكٍٛ عٓــ٘ ع ايهتــاب ايـــَُهــإ ضــٝاإل ،ْعبــأ بــ٘  غــهاٍ الإٔ ٖــرا اإل تال
بٌ ٖٛ تغهاٍ ضعٝـ ددًا ألٕ يًعال١َ نتبًا يف ايـشدٜح  ،ٚعدّ ٚصٛي٘ تيٝٓا 

سٜس عتباز يف تــش تاب٘ )ايـدالص١( ٚمل تصًٓا َجٌ )تضتكصا٤ اإليٝٗا يف نأغاز ت
٘    خَعاْٞ األ  ، نتـاب مل ٜعُـٌ َجًـ٘(    ...باز( ذنس ؾٝ٘ )نـٌ سـدٜح ٚصـٌ تيٝـ

 َٚجـٌ )ايـدزٍ   ، ساثٜح عًُا٥ٓـا( أ ذنس ؾٝ٘ )نٌ ْٛاز( ايرَٟٚجٌ )َصابٝض األ
بٞ مجٗٛز ٚيعٌ تبٔ أ ،ؾسادع ساثٜح ايصشاح ٚايـشطإ(سدإ يف األٚايـُ

 ٚدــد ايـــُسؾٛع١ يف بعــض نتــأ ايعالَــ١ يف عًــّٛ ايـــشدٜح ايــي مل تصــًٓا    
 .  -َجٌ ٖرٙ أٚ غريٖا  -

 ايـدرببٞ مجٗٛز ع٢ً ٖرا جٛز تبٔ أـهٔ ددًا عكٍٛ : َٔ ايـُـُـٚعٓد٥ر ْ
                                                           

 . 441:  4+ َباْٞ اإلضتٓباط : ز 405:  3( َصباح األصٍٛ : ز1)
 . 405:   3+ َصباح األصٍٛ : ز 774:  4( ؾٛا٥د األصٍٛ : ز2)
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بايعال١َ ٖٚٛ  قسب عٗدٙصدق٘ ٚداليت٘ ٚيف بعض نتأ ايعال١َ يف ايـشدٜح ي
 ٍ عٓدْا يف ٚثاقت٘ ٚصش١ ْكً٘ .ال اغهاددًا ك١ يف ايٓكٌ ـث

 ٗا ضٓد صشٝض عٔ ايـُعصّٛـٜعًِ ي غهاٍ يف نْٛٗا َسؾٛع١ الٚتْـُا اإل 
(يٝؤخر بٗا ) ،  عٓدْا يعدّ تسساش سذٝت٘ ؾايـدرب ضاقط . 

 سد طسٜكني أٚ بهًُٝٗا : سؾٛع١ بأع٢ سذ١ٝ ايـُد ٍٜدقْعِ 
ٗٛز ع٢ تطٜٛؼ ايعٌُ بايـُسؾٛع١ بًشاظ عٌُ ايـُػٕ ٍٜدايطسٜل األٍٚ : أ

 ضتٓاث١ٜ .بٗا ؾٝٓذرب ضعؿٗا بايػٗس٠ اإل
 :  -صػس٣ ٚنرب٣  -َٓعتغهاٍ بٌ ٚؾٝ٘  
ني ذباز بايعُــٌ بٗــا بــني ايـــُتكدَني ايـــُكازب ـْــكل اإلْــ٘ مل ٜتـــش: أل أٚاًل

 ،ايــُؿٝد٠ يًكطـع بايصـدٚز   كسا٥ٔ اييعصس ايـشطٛز ٚايـُطًعني ع٢ً نجري َٔ 
طـض  ٚاخس ٚمل ٍٜتٚتْـُا ذنسٖا بعض األ ،تأخسٜٔ بٗا بٌ مل ٜتـشكل عٌُ ايـُ

 . ٚيعًٗا يًتأٜٝد،نْٛٗا َطتٓدًا هلِ يعسضٗا َع ايـُكبٛي١ ٚغريٖا 
 . قد سككٓاٙ ضابكًاٚ ،يٝٗاـٔ ايٓؿظ تٚثاًْٝا : يعدّ ثبٛت ايهرب٣ بٓشٛ تط٦ُ

إٔ  سؾٛع بًشـاظ ٕ ٜكاٍ : ٜـُهٔ تصشٝض ضٓد ايـدرب ايـُأايطسٜل ايجاْٞ : 
ثِ يًعالَـ١   ،خبازٙ ضٓدًا صشٝشًا اىل نتأ ايعال١َ ٚأ بٞ مجٗٛزيًػٝذ تبٔ أ
ٍٍـطٛضٞ ضـػٝذ ايـًثِ ي ،ٛضٞ ـػٝذ ايطـٝض اىل ايـشـضٓد ص  ٌـتىل أص ٓد عا
 صشٝش١ ايطٓد بٗرا ايًشاظ .  ؾتصبـض ايسٚا١ٜ ،از٠ ٚزٚاٜات٘ شز

 ِ يف شعـــ - بـــٞ مجٗـــٛزتبـــٔ أ -ٕ ايــــُؤيـ كاٍ بـــأٜٝـــد ايــــُأٜٚــــُهٔ ت
٘     َكدَـــ١ نتابـــ٘    قـــاٍ :  ،: ٚثاقـــ١ ايـــسٚا٠ ايـــٛاقعني يف أضـــاْٝد أخبـــاز نتابـــ
ــٔ األ َ(  ُ ـــ ـــُتص١ً اي ــاْٝد اي ـــُػٗٛز٠ ايسدــاٍ   عٓع١ٓ ايصــشٝش١ األضــٓاث ض اي

ــ٣ٛ ٚصــدم ايًٗذــ١    ــ١ يف ايؿت ــ٘ َــٔ   أزٟٚ  -بايعداي ــ٘ ٚأسهٝ ــا أزٜٚ ــع َ مجٝ
 . )(1)ٚاال١ُ٥   ساثٜح ايسضٍٛأ

                                                           

 . 13:  1( عٛايٞ ايآلي٧ : ز1)
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 :يهٔ ٜسث عًٝ٘ 
٠ ًػٝذ ايطٛضٞ اىل مجٝع زٚاٜـات شزاز ٜبدٚ ضٓد عَُٛٞ ي ال تْ٘ : أٚاًل 
ؾإْ٘ قـاٍ ايػـٝذ ايطٛضـٞ يف     ،صعّٛ ذ٘ ايتصشٝض ايـُُاّ َصٓؿات٘ ست٢ ٍٜتـٚت
 -الضـتطاع١ ٚايــذرب   ـتاب ا)ٚيصزاز٠ تصٓٝؿات َٓٗا ن٘ : تسمج١ شزاز٠ :ؾٗسض

ٔ ضـعد بـٔ عبـد اهلل ٚايــشُريٟ عـٔ      بٔ ايٛيٝد عـ أخربْا ب٘ تبٔ أبٞ دٝد عٔ ت
صـشاب٘  أمحد بٔ أبٞ عبد اهلل ايربقٞ عٔ أبٝ٘ عٔ تبٔ أبـٞ عُـري عـٔ بعـض أ    

 ،عٓ٘ تبٔ أبٞ عُرئَ تٛثٝل َٔ ٜسضٌ  ٓاعٓ٘(ٖٚرا ايطٓد صشٝض ع٢ً َطًه
َـ   ذرب(يـدصٛص نتاب٘ )االضتطاع١ ٚايـيهٓ٘ ضٓد   ْاربـ٘ : )أخـ ـتصاًل بـ ـيكٛيـ٘ 
 .  تصٓٝؿات٘ نًٗا ٓد تىلـايطٛث ـٚمل ٜكٌ )بٗا( يٝع ب٘(

ُ : ت ٚثاًْٝا  رنٛز يف َكدَـ١ نتـاب )عـٛايٞ ايآليـ٧(     ٕ ايتٛثٝل االمجايٞ ايــ
 ،خبـاز ايــُس١ٜٚ يف نتابـ٘    ٚذيو يًعًِ االمجايٞ بطعـ بعـض األ  ،ثس ي٘ ال أ

 ،ٚال ألخبـاز ايهتـاب    - َسؾٛعـ١ شزاز٠  -خ شًا يًدرب ايـُبـشٛؾال ٜٓؿع َصٍش
 ،ٙ ْعًـِ صـدٚز   ال َسؾٛعـاً  خربًا َسضاًلبايٓطب١ يٓا  را ايـدربٖ ال أقٌ َٔ نٕٛ
 عتكاثٙ . ٚت بٞ مجٗٛزصشت٘ يف ْعس تبٔ أ ست٢ يٛ ؾس 

 بــٞ مجٗــٛز : )ز٣ٚ ايعالَــ١ َسؾٛعــًا اىل شزاز٠(ٚثايجــًا : تٕ عبــاز٠ تبــٔ أ
ٕ عٗا اىل شزاز٠ ْٚطبٗا تيٝ٘ َـٔ ثٕٚ أ ـزؾ ات٘ذ ايعال١َٕ ًا أًٍٝـظاٖسٖا د  ٕ ٜهـٛ

 َٔ ت ايسٚا١ٜـيرنسٙ ٚخسد ال ٚت ،سٟٚ ب٘ ايـدرب ـصٌ اىل شزاز٠ ٜـتـضٓد َ ٘ي
  ايسؾع ٚاإلزضاٍ اىل ايصش١ ٚاإلضٓاث . 

ز٠ ستـ٢  ًعالَـ١ ضـٓدًا يًُسؾٛعـ١ َتصـاًل بـصزا     ٜبدٚ َٔ ايعبـاز٠ إٔ ي  ذٕ الت
ايٛثـــٛم بطـــعـ  ٜٚتشصـــٌ يٓـــا : .تكـــدّ َٜــــشتٌُ صـــش١ ايــــدرب بتكسٜـــأ 

ٍٜـ  ؾ ،سؾٛع١ ٚعدّ تتصاؾٗا بايـشذ١ٝ ايـُ ايــُاض١ٝ  دًا يًُكبٛيـ١  ال تصـًض تال َؤ
  خس٣ .ايطعٝؿ١ األايعالد١ٝ ٚتهٕٛ نطا٥س ايسٚاٜات  ،ٚايصشٝش١ ايـُكب١ً 
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ٟ ايكطـأ  عٔ زضـاي١   (1)يف )ايٛضا٥ٌ( ضـعٝد بـٔ ٖبـ١ اهلل يف )أسـٛاٍ      ايساْٚـد
ُد ٚعًٞ تبـين عًـٞ   ٚايي ٜسٜٚٗا عٔ َـش ثبات صشتٗا(أساثٜح أصشابٓا ٚت

 عـــٔ أبـــٞ ايربنـــات عًـــٞ بـــٔ ايــــشطني عـــٔ  بُٝٗـــابـــٔ عبـــد ايصـــُد عـــٔ أ
ٜـٛب بـٔ ْـٛح عـٔ     عٔ ابٝـ٘ عـٔ ضـعد بـٔ عبـد اهلل عـٔ أ       بٜٛ٘أبٞ دعؿس بٔ بأ

 قاٍ :  ،ٞ عبد اهلل ب عٔ عبد ايسمحٔ بٔ أُد بٔ أبٞ عُريَـش

اذا ٚزث عًــٝهِ ســدٜجإ َـــدتًؿإ ؾاعسضــُٖٛا  : ط (قــاٍ ايصــاثم )
 ٚٙصخـايـ نتـاب اهلل ؾـسثٍ    َٚا ،ؾُا ٚاؾل نتاب اهلل ؾدرٚٙ  ،ع٢ً نتاب اهلل

ـــش  ، نــرا يف )ايٛضــا٥ٌ(  ــرزٚٙص ٖٚــٛ األصــض زغــِ عــدّ    يهــٔ يف ايب از طؾ
تصس زضـاي١  ٖـا طبـل زٚاٜـ١ ايبــشاز يف )َــد     ٚذيـو يٛدٛث  ، ختالؾُٗا َعٓـ٢ً ت

ـــُايكطـــأ يف أســـٛاٍ أ ـــشكك١ً يف َــــذ١ً )عًـــّٛ  طبٛع١ ســـدٜجًا خبازْـــا( ايـ َـ
 :  (ثِ قاٍ ) ،ايـشدٜح( ايعدث األٍٚ يف )قِ(

ؾُـا   ،خبـاز ايعاَـ١   نتـاب اهلل ؾاعسضـُٖٛا عًـ٢ أ   ذدُٖٚا يف ـؾإ مل تط
 . َٚا خايـ أخبازِٖ ؾدرٚٙص ،ٚاؾل أخبازِٖ ؾرزٚٙ 

ايؿ١ ُٛاؾك١ ايهتـاب َٚــد  ـش١ ايداليـ١ عًـ٢ اي دـٝض بـ    ـٖٚرٙ ايسٚا١ٜ صسٜ
 خباز ايـُتـدايؿ١ َطًُْٛا .ايعا١َ عٓد ٚصٍٛ األ

 كلعاظِ )قدِٖ( َِٓٗ ايـُـشؿٗا أٚ غو يف صشتٗا مجع َٔ األٚقد ضٍع
٘ عًـ٢ َـا   بــشح ايتعـاثٍ ٚاي دـٝض(     -صـٍٛ  ايٓساقٞ يف )َٓـاٖر األ  ٘  ْكًـ  عٓـ

ْٗا غري ثابت١ ت - قدٙ -: )قاٍ ايؿاضٌ ايٓساقٞايرٟ قاٍ  (2)ٞصؿٗاْكل األايـُـش
 .  كٌ عٓٗا(ـَُٔ ايكطأ ثبٛتًا غا٥عًا ؾال سذ١ٝ ؾٝـُا ْ

 ضتاذْاٚأ األْصازٟ األععِ غٝدٓا َِٓٗ َٔ األعالّ تعتُدٖٚا: مجعًا يهٔ     
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ــدُٖا(   ـــد٥ٛٞ )ق ـــشكل اي ـــد   (1)ايـُ ــح ٚصــؿاٖا باي  ،رب ايصــشٝض تمجــاالً سٝ
تـسدٝض   ١ عًـ٢ ضتٓباطات٘ ايـُبٍْٓٝا بايـدصٛص يف أصٛي٘ ٚيف تضتاذٚتعتُدٖا أ

٥ـ٘ عًـ٢ ضـعـ َكبٛيـ١     عد بٓاب ،ايـ يًعا١َ ايـُـد ايـدرب ايـُٛاؾل يًهتاب ثِ
 عُس بٔ سٓع١ً .

ً٘ ٚالبد َٔ تؿصٌٝ ايـُكاٍ سطأ ايكٓاعـ١ ايػدصـ١ٝ َطـتؿٝدًا َــُا ؾصٍـ      
 : قٍٛ َٚٔ اهلل ايتٛؾٝلأؾ ،(2)ج٘ ذًظ بـشـبعض ايـُـشككني ايـُعاصسٜٔ يف َ

 

بــٞ دعؿــس بــٔ بابٜٛــ٘ اىل أ يف صــش١ ايطــٓد َــٔ ايػــٝذ ايصــدٚم أزٜــ ال
يـ١  يف ثزدـ١ عايٝـ١ َـٔ ٚثاقـ١ ايسٚاٜـ١ ٚدال     زٚا٠ ِْٗ ( ؾـإ اإلَاّ ايصـاثم ) 

ٚايعاٖس  ،ؾٝـُا ضٛاِٖ ساصٌ غهاٍ ايطٓدٟ ٚاإل ،ايكدز ٚايؿكا١ٖ ٚايطبط 
 سٜٔ َُٗني : َأ أسدضٓد ايسٚا١ٜ  إٔ َٓػأ ايػو يف صش١

األَس االٍٚ : ايػو يف صش١ اْتطاب ايسضاي١ اىل ايكطأ ايساْٚدٟ سٝح 
عالّ : َِٓٗ ايـُـشكل ايٓساقٞ )قدٙ( ايرٟ ْكًٓا عبازتـ٘  ؾٝٗا مجع َٔ األ غّو

خبـاز  يف )غـسح ايهؿاٜـ١( ؾـال سذٝـ١ يف األ    صـؿٗاْٞ  كل اإلايي سهاٖا ايـُــش 
اْٚــدٟ ضــعٝد بــٔ ٖبــ١ اهلل يعــدّ ايـــُٓكٛي١ عــٔ ايسضــاي١ ايـــُٓطٛب١ يًكطــأ ايس

 ْتطابٗا ايٝ٘ . كل تتـش
 إٔ تًُٝرٜ٘ ٚيٝظ ايتػهٝو يف صش١ ايٓطب١ اىل ايساْٚدٟ َٓػأ َعكٍٛ تال

ُـ   اغــٛب(ٚ)َٓتذأ عسٚف )ابـٔ غٗس ايـــُُد بــٔ عًـٞ  ني ايـــذًًٝني َــش ايعً
ضـت  ايدٜٔ ايساشٟ(مل ٜرنسا ٖرٙ ايسضاي١ يف نتابُٝٗا )َعايـِ ايعًُا٤(ٚ )ؾٗس

ُٖٚـا َـٔ أعٝـإ     ،ُٖا عٓـد تسمجتـ٘   ضـتاذ ايدٜٔ( يف عداث َؤيؿـات أ َٓتذأ 
ـُاّ َؤيؿات٘ بدزدـ١ أقـ٣ٛ ٚأٚضـض    طالعُٗا ع٢ً تتالَر٠ ايساْٚدٟ ٜٚتٛقع ت

 َع دُٖاـٖا أٚ ذنسٖا أسانست ي٘ ٖرٙ ايسضاي١ يرـؾًٛ ناْ ،ُا الع غرئَٖ تط
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 صاًل . اْ٘ مل ٜرنسٖا ايعًُإ أ

ــ٘ : ت  ــسث عًٝ ــني  ٜٚ ــ٘    -ٕ ضــهٛت ايعًُ ـــُ مجني ي ــدٟ اي ــرٟ ايساْٚ تًُٝ
 ُٖا الضـتاذ ثٕٚ ذنس ايسضـاي١ يف عـداث َؤيؿـات أ   َٔ  -ُؤيؿات٘ ـثٜٔ يٚايـُعٍد

طـأ ٚال عـٔ عـدّ    عـدّ اْتطـاب ايسضـاي١ اىل ايك   ٜصًض ثيٝاًل ٚال ٜهػـ عٔ 
ٜبــدٚ َُٓٗــا نُْٛٗــا بصــدث     ٚال ،ضــتاذُٖا ايساْٚــدٟ  صــش١ اْتطــابٗا اىل أ 
ٚيٓـا غـٛاٖد عًـ٢ عـدّ      ،ضتٝعابٗا صا٤ٖا ٚتُٖا ٚتسضتاذتضتكصا٤ َؤيؿات أ

 ٖٚٞ :  ،نتب٘ ٚزضا٥ً٘  تـُاّ -ضتاذُٖانُْٛٗا بصدث تضتكصا٤ َؤيؿات أ

ُ  ٕ ايعًُــني مل  ٜــرنساأ: بػــٗاث٠ أ ـــ  ُٖا :ضــتاذؿص١ً ألبعــض ايهتــأ اي
ٚقــد ذنسٖــا غريُٖــا نــابٔ طــاٚٚع يف )َٗــر ايــدعٛات( ايــرٟ   ،ايساْٚــدٟ 

 ٚ قـد ٚصـٌ اىل صـاسأ )ايٛضـا٥ٌ( ْٚكـٌ      ْطأ ايٝ٘ نتاب )قص  االْبٝـا٤( 
 .  (1)ْٚكٌ عٓ٘ ؾسادعطأ ايٝ٘ نتاب )ايـدسا٥ر ٚايـذسا٥ض( عٓ٘ يف نتاب٘ نُا ْ

س ضـتاذٙ مل ٜـرن  ٕ )َٓتذأ ايدٜٔ( ايرٟ أطٓأ يف عس  َؤيؿـات أ ب: ت
ــسٙ )ت      ــد ذنـ ــهسٜني( ٚقـ ــس أٚالث ايعطـ ـــذٓتني يف ذنـ ــ٢ ايـ ــاب )دٓـ ــ٘ نتـ ــٔ يـ بـ

ٙ ضـتاذ أل ذنـس )غـسح ايـٓٗر(    (دَٜٔٓتذـأ ايـ  )ٕ ايػـٝذ  نُا أ ،غٗساغٛب( 
ا ٜكـٟٛ تستُـاٍ عـدّ قصـدُٖا اإلسصـا٤      َـُ ، (اغٛبتبٔ غٗس)ٚمل ٜرنسٙ 

 ضتاذُٖا . ٚتضتٝعاب َؤيؿات أ
 ٚذنسٖا ،ْٗا زضاي١ َـدتصس٠ أل ايسضاي١  ارٜٔ مل ٜرنسـٝـٚيعٌ ايتًُ  -دـ

ضِ ٖا ٚايٓكٌ َٓٗا ٚمل ٜرنسٖا باالشصٍٛ ايـشاد١ اىل ذنسـي (2)ايـشس ايعاًَٞ
 ،ثبـات صـشتٗا(   بٌ ذنسٖا بايٛصــ ٚأْٗـا )يف أسـٛاٍ أساثٜـح أصـشابٓا ٚت     

كٌ عٓـ٘ بعـض   ـضِ )زضاي١ ايؿكٗا٤( َعتُدًا ع٢ً )َا ْبإ (3)ذًطٞٚذنسٖا ايـُ
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ٚقد ٜطتعٗس َٔ تطابل زٚاٜتُٗـا إلخبـاز عـالز تخـتالف أسـاثٜجِٗ       ،كا٠( ـايج
(ت( يف )ايٛضا٥ٌ( ٚيف )ايبـشا : )تـشاث ايسضاي١ . ز 

 ،اصضـِ خـ  ٛص ٚتٚيٝطت نتابًا ي٘ عٓـٛإ َــدص   ،هٓٗا زضاي١ صػري٠ ي
ٚيعًٗا ضاعت عًُٝٗـا ٚٚصـًت اىل    ،ٚيعًٗا يصػسٖا مل ٜطًع تًُٝراٙ عًٝٗا 

٘   غريُٖا َٔ تالَرتـ٘ أٚ ٚزثـ   ٟ  ـت٘ أٚ عازؾٝـ٘ ثـِ تٓاقًتـ اىل شَـإ   األَٝٓـ١  األٜـد
ػس ٖٚٛ شَٔ ٗذسٟ ٚايـشاثٟ عـٚاخس يف ايكسٕ ايعاغس ايثني األٍدشايـُْٗط١ 
ٜعــسف ٖــرٙ األَــٛز    ،ٚيــٝظ ٖــرا بعصٜــص   ٚ)ايبشــاز(  )ايٛضــا٥ٌ( صــاس 

 يٝٓا . االطالع ع٢ً ايهتأ ٚنٝؿ١ٝ ٚصٛهلا ت ٌٖٚاإلستُاالت : أ

ًساْٚدٟ ( تًُٝرٜٔ يَٓتذأ ايدٜٔ)ٚ (اغٛبتبٔ غٗس): نٕٛ  ختصازٚبإ
ُـ   نُـا أ  ،تصس٠ طالعُٗا ع٢ً ايسضاي١ ايـُـدٜطتٛدأ ت ال ا ُْٗـا مل ٜعٗـس َٓٗ
ؾـال   ،ٖا يف تسمجتـ٘  سصـا٤ ُٖا ٚزضا٥ً٘ ٚتضتاذُٜٗا إلضتٝعاب َؤيؿات أتصٍد

نٝــ ؟ ٚقـد    ،يٝؿات٘ سضاي١ ثيٝاًل ع٢ً عدّ نْٛٗا َٔ تأٜصًض عدّ ذنسُٖا يً
 ،ُ مجِٗ ـتـشكل ْعريٙ نـجريًا يف سـل غـري ايساْٚـدٟ َـٔ ايعًُـا٤ ايكـسٜبني يـ        

بطـسم َٛثـٛم بٗـا مل     ٙ ُؤيؿٝٗا َٔ قسٜ  ايعٗـد أٚ بعٝـد  ـتأ يـٚنِ ٚصًتٓا ن
 . ـِٗ َ مجِٖٜٛرنسٖا ي

قٞ )قدٙ( عدّ غـٝٛع ايسضـاي١ ٚعـدّ    غهاٍ ايـُـشكل ايٓسات ٜطٍس ٚعًٝ٘ ال
غـتٗاز ثيـٝاًل عًـ٢    ٜصًض عدّ ايػٝٛع ٚاإل ال ٘ؾاْ ،غتٗاز ْطبتٗا اىل ايكطأ ت

ْتطـاب ايسضـاي١ اىل   بٌ ٜهؿـٞ ايٛثـٛم بإ   ،كطأ ايساْٚدٟ بطالٕ ايٓطب١ اىل اي
ؾًرا ٜكـسب دـدًا صـش١     ،ا ايػٛاٖد ٚتٛدد ٖٓ ،ط٦ُٓا١ْٝ ٔ غٛاٖد تايكطأ َ

 ايسٚا١ٜ اىل ايكطأ ايساْٚدٟ .تْتطاب ايسضاي١ ٚ

ـٍدصٗا ٚقـد يـ   ،ٖٚرٙ ايسضاي١ ايٛادد٠ يًسٚا١ٜ َؿكٛث٠ يف ايٛقت ايـشاضس
عًـ٢ ايـُــدتصس    ٚعجـس بعـض ايؿطـال٤    - ٜعسف َـٔ ٖـٛ   ٚال -عالّ بعض األ
 ايعدث االٍٚ .  ًّٛ ايـشدٜح(ـذ١ً )عك٘ ٚطبع٘ يف َؾشّك
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 ٚالبــد َـــٔ بٝـــإ ايطسٜـــل ايــــُٛصٌ اىل ايٛثـــٛم بصـــش١ ْطـــب١ ايسضـــاي١  
ــ   ؾٓكٍٛ : ايطسٜل اىل تصش ،اىل ايكطأ  ٘ ـٝـض ْطب١ نتـاب أٚ زضـاي١ اىل َــؤيؿ

 : ٚذيو بإٔ ٜكاٍ  ،يسدٛع اىل ايـدبري ايعازف ٚيًٛثٛم بصش١ ايٓطب١ ٖٛ ا

ـشٍس ايعــاًَٞ ٖــٛ َــٔ أٖــٌ ايـــدرب٠     يــدخ إ ايـُـــشٍ يف أغــهاتْــ٘ ال ت
ـ١ُ ع٢ً َا ٜعٗس َٔ خاتـ  -ؿاتِٗ صشاب َٚصٍٓعسؾ١ بهتأ األطالع ٚايـُٚاإل

 ٌ( ٚغريُٖا َٔ َؤيؿات٘ ايـذ١ًًٝ . َٚضا٥ً٘ َٚٔ تتبع نتاب٘ )أٌَ ار

: )ايؿا٥ــد٠ ايسابعــ١ يف ذنــس ايهتــأ ايـــُعتُد٠  ١ُ )ايٛضــا٥ٌ(ـقــاٍ يف خاتــ 
 ،تٗا َؤيؿٖٛـا ٚغريٖـِ   ايهتـاب ٚغـٗد بصـش   ساثٜـح ٖـرا   َٓٗـا أ ايي ْكًـت  
صـش١ ْطـبتٗا   أٚ عًُـت   ،ٚتٛاتست عٔ َؤيؿٝٗا  ،٥ٔ ع٢ً ثبٛتٗا ٚقاَت ايكسآ

نـابس ايعًُـا٤   ـدطٛط أنٛدٛثٖـا بـ   ، زٜـأ  يِٝٗ بـشٝح مل ٜبل ؾٝٗا غو ٚالت
َٚٛاؾكــ١ َطــاَٝٓٗا  ،تيــِٝٗ ؿاتِٗ ٚغــٗاثتِٗ بٓطــبتٗا ز ذنسٖــا يف َصــٍٓٚتهــٍس

ٚغـري   ،درب ٚاسـد َــشؿٛف بايكسٜٓـ١    ـأٚ ْكًـٗا بـ   ،ٛاتس٠ يسٚاٜات ايهتأ ايـُت
ـــشٍسرا ٜهػـــ طسٜكتــ٘ يف قبــٍٛ ايهتــاب ٚأ ذيــو( ٖٚــ ــ٘ ٜت ٣ ايعًــِ بصــدم ْ

ْطـب١ ايسضـاي١ اىل   ايـشٍس ايعاًَٞ ٚقد صشض  ٘ .ـٚصش١ ْطب١ ايهتاب اىل َؤيؿ
يٝـ٘ يف قطـا٤ ايٛضـا٥ٌ    ب١ اهلل( َٔ ثٕٚ تسثث يف ْطبتٗا تايساْٚدٟ )ضعٝد بٔ ٖ

 ٗا ؾسادع .ـخٛاتٗا ايالسك١ يٛث١ ٚأْكٌ ايسٚا١ٜ ايـُبـش عٓد

 اغـٛب تبٔ غٗسيف تسمج١ ايساْٚدٟ بعد سها١ٜ عباز٠  )قدٙ( ٕ ايـشسبٌ ت
 ـتب٘ قاٍ : )أقٍٛ : ٚقد زأٜت يـ٘ نتـاب قصـ    يف )َعايـِ ايعًُا٤( يف تعداث ن

 ،ٗاثبـات صـشت  ٚزضاي١ يف أسٛاٍ أساثٜجٓا ٚت ،نتاب ؾك٘ ايكسإٓ ،ْبٝا٤ أٜطًااأل
يٝـ٘ غـسح َػـهالت ايٓٗاٜـ١     ٜٚٓطـأ ت  ،ٚغسح آٜات االسهاّ ٖٚٛ ؾك٘ ايكسإٓ 

ندٙ َٔ صش١ ْطـب١  ٗس َٓ٘ تجٍبت٘ ٚتأٖٚرا ايـُكاٍ ٜع.  (1)ٚنتاب ٜط٢ُ ايبـشس(
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بُٝٓــا قــاٍ يف ســل بعــض ايهتــأ األخــس٣    ، ايسضــاي١ ٚعــدّ ايتػــهٝو ؾٝٗــا 
تـ٘  تجٍبعـٔ  ٓطب١ ٚت٘ َٔ صش١ تًهِ اييٝ٘ ...( َـُا ٜهػـ عٔ عدّ تجٍب)ٜٓطأ ت

٘ عـٔ ايٓطـب١ ثيٝـٌ َـٔ     تـ تجٍبؾـإٕ   ،ايساْٚدٟ  تّٝكٓ٘ َٔ صش١ ْطب١ ايسضاي١ اىلٚ
 صشابٗا . خبري عازف بإْتطاب ايهتأ تىل أ

تطـاعد    التصٝأ نبد ايـشكٝك١ أسٝاْـًا سـني   ْعِ خربٜٚت٘ َـشدٚث٠ ٚقد ال
 قٛتٗـا يف بعـض ايــُٛازث نُـا سصـٌ َٓـ٘ يف       ٚأايػٛاٖد ع٢ً صش١ خربٜٚت٘ 
 راٚتعسضـٓا هلـ   (محد بٔ َـشُد بـٔ عٝطـ٢  أ)نتاب )ايٓٛاثز( ايرٟ ْطب١ اىل 

 صٌ ايربا٠٤ . ٛخ أضٓد )سدٜح ايسؾع( يف بـش تـشكٝل يف َبـشح

 (1104ٚقد ٜكاٍ : ايؿاصٌ ايصَين بني صاسأ )ايٛضـا٥ٌ( ايــُتٛيف عـاّ )   
 ،ٜعـاثٍ مخطـُأ٠ ٚثالثـني عاَـًا      (573ٚبني ايكطأ ايساْٚدٟ ايـُتٛيف عـاّ ) 

ط٦ُٓـإ  ـشٍٛ َاْعًا عٔ اإلعتكاث ايــذاشّ بصـش١ اإلْتطـاب أٚ بهؿاٜـ١ ت    ٖٛ ٜٚ
 ايعاًَٞ بصش١ ايٓطب١ .  ايـشٍس

دــال٤ قــد زٚٚا عــٔ األ ثنيٕ مجعــًا َــٔ ايـُـــشٍدهٔ إٔ ٜكــاٍ : تٜـــُيهــٔ 
يكطـأ ايساْٚـدٟ َـٔ ثٕٚ تػـهٝو َـِٓٗ أٚ      ٖا اىل اٛايسضاي١ ايـُصبٛز٠ ْٚطـب 

 ذد ايـُتتبع ايـدبريـعاظُِٗ ٚقد ٢ًٜ عدُث َٔ أٚقد تطًعٓا ع ،تختالف بِٝٓٗ 
ـشتٌُ ْـ  ٚال ،عاظِ ايـُـشدثني ايكاثز ع٢ً ايؿش  ّٜٚطًع ع٢ً غريِٖ َٔ أ
  ِٖٚ : ،تغتباِٖٗ بأمجعِٗ أٚ غًطِٗ يف ايٓطب١ 

 ايـرٟ ز٣ٚ  ،ٖــ(   1033ٞ )ـاثٟ ايـُتٛؾـ ـ آبـٔ االضـٝـٛىل االَـس ايـُـٝـعـْ
 نُا-َٚٓٗا ايـدرب ايـُبـشٛخ  -كطأ ايساْٚدٟايطبع١ َٔ زضاي١ اي ساثٜحاأل

 ٜطًا . أ (ايٛضا٥ٌ)زٚاٖا ايـشٍس ايعاًَٞ يف 
 ٞ ذنــس  (ٖـــ 1070ايـــُتٛيف عــاّ ) األب ْٚعــري ايـُـــشدخ ايتكــٞ ايـــُذًط

  ٛث١ .شطسٙ ايؿكٝ٘( ٚقد ْكٌ ؾٝ٘ ايسٚا١ٜ ايـُبـشـايسضاي١ يف غسح )َٔ ال ٜ
 ذنس ايسٚا١ٜ (ٖـ 1071ايـُتٛيف عاّ )تْٛٞ ـٝ٘ ايـذًٌٝ ايؿاضٌ ايـؿكـْٚعري اي
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 . صٍٛ ايؿك٘( ١ٝ يف أيف )ايٛاؾايـُبشٛث١ 
 (ٖــ  1076ٚايـُـشدخ ايػٝذ سطني بٔ غٗاب ايـدٜٔ ايهسنـٞ ايــُتٛيف )   

 ذنس ايسٚا١ٜ ايـُبشٛث١ يف )ٖدا١ٜ األبساز( . 
ـــشٛخ عــٔ ٖــرٙ ايسضــاي١ َٓطــٛب١ً  ٚقــد سهــ٢ األ اىل  خــريإ ايـــدرب ايـُب
ّ    ذًطٞ اإلٕ ايـُنُا أ .ايكطأ ايساْٚدٟ   بٔ صـاسأ )ايبــشاز( ايــُتٛيف عـا

 قاٍ : )ز٣ٚ ايػٝذ قطأ ايدٜٔ ايساْٚدٟ يف زضاي١ ايؿكٗا٤ ع٢ً َـا ٖـ(  1111)
 -ٛث١ كٌ ايسٚا١ٜ ايـُبــش ـْٚ (1)ضٓاثٙ عٔ ايصدٚم ...(ـكٌ عٓ٘ بعض ايجكا٠ بإْ

ٟ    عـٔ تصـدٜك٘ ب  تعـبريٙ  َـُا ٜهػـ  يعـٌ  ٚ ، صـش١ ْطـب١ ايسضـاي١ اىل ايساْٚـد
 ايتْٛٞ .  ايعاًَٞ أٚ ايؿاضٌ دخ ايـشٍس: ايـُـش تَساثٙ َٔ بعض ايجكا

بـشاز( بسضاي١ ايؿكٗا٤ ٖٚـٛ  يف )ايتط١ُٝ زضاي١ ايكطأ ايساْٚدٟ  ٚال ٜطٍس
 ٟ مل  ايعــاًَٞ يف )ايٛضــا٥ٌ( ٚذيــو ألٕ ايـــشسٍ  ذنــسٙ ايـــشٍس غــري تمسٗــا ايــر

ٍُ ٜعسؾـ٘   ايــشس ا ٚال نـإ  مسٗٚيعً٘ ألْ٘ مل ُٜهتأ عًٝٗا ت ،ٗا ٚتْـُا ٚصؿٗاٜط
 يًدرب عٔ زضاي١ ايكطأ ايساْٚدٟ . ٚايـُِٗ زٚاٜت٘ ،بطسٜل َا 

ستُـاٍ  از( يكـ٠ٛ ت )ايبــش  عدّ ذنس ايسضاي١ يف َصـاثز نتـاب   نُا ال ٜطٍس 
ذعًٗا َصدزًا يهتاب٘ أٚ يػؿًت٘ عٔ ذنسٖا ـعدّ ٚصٛهلا اىل ٜدٙ يٝٓكٌ عٓٗا ٜٚ

ٓـا٤ نتابـ١ بعـض ؾصـٍٛ )ايبــشاز(      ثصاثز أٚ يٛقٛعٗا يف ٜـدٙ أ سني تعداث ايـُ
 مسٗا يف َصاثز نتاب٘ . ٚيعًٗا ٚقعت َؤقتًا يف ٜدٙ ؾٓطٞ تثزاز ت

 ٌ ٖٚٛـًٝـطٞ ايـذـًـايـُذدخ ـايـُشر ـٝـًُـٕ ت: ت دًاـٝـٛنـريو تـطاف يـٜ
ـــُريشا  ـــدبري ايسدــايٞ اي ــدٟ اإل  اي ــد اهلل أؾٓ أ يف تسمجــ١ ايكطــ  (2)صــؿٗاْٞعب

ثبـات صـشتٗا(    أسـٛاٍ أساثٜـح أصـشابٓا ٚت   ايساْٚدٟ قد ْطأ ي٘ )زضاي١ يف
ٚتستُـٌ   ،)زضاي١ ايؿكٗا٤( ؾهأُْٗـا زضـايتإ    -ٙ ضتاذٚؾاقًا أل -نُا ْطأ ي٘ 

                                                           

 . 235: َٔ ابٛاب نتاب ايعًِ : ص 29: ب 2( حباز األْٛاز : ز1)
 . 423:  2( زٜا  ايعًُا٤ : ز2)



 (315) ............................................  حتكٝل يف صدٚز األخباز ايعالد١ٝ 

أدًـ١ عصـسْا )قـدٙ(     (1)يهٔ ذنس بعـض  ،ٖٚٛ تستُاٍ قسٜأ ددًا ،اثُٖاتـشت
ٜػين عٔ ايـشل  ٚايعٔ ال ،ٕ ايـُعٕٓٛ نٕٛ ٖرٙ ايسضاي١ عني تًهِ ايسضاي١ أ
ٜــشتٌُ نُْٛٗـا   ُا نُا تـشاثٖٜـشتٌُ ت تذ ،غاٖد َٛدأ يًعٔ ال بٌ  ،غ٦ًٝا

 ختالف ايـشدٜجني ؾُٝٗا َعًا . زضايتني ٚقد ز٣ٚ أخباز ت

ـــش   ــٔ ايـُـ ـــ َـ ــإ ٜطتهػـ ـــ نـ ــال٤:ٚنٝـ ــاي١  أ ٍدثني األدـ ــب١ ايسضـ  ٕ ْطـ
ايـُـــشت١ٜٛ عًــ٢ ايسٚاٜــ١ ايـُبـــشٛث١ اىل ايكطــأ ايساْٚــدٟ ناْــت َػــٗٛز٠ يف 

ؾٝـ٘ ضـٛم    ثني ايـرٟ زادـت  سٟ ٖٚٛ عصس ايـُـشٍدٗذـايكسٕ ايـشاثٟ عػس اي
 :  هٔ إٔ ٜكاٍٜـُعٓد٥ُر ٚ ايـشدٜح ْٚػسٙ ٚنتابت٘ .

غتٗاز ْطب١ ايسضاي١ بِٝٓٗ اىل ايكطأ ايساْٚـدٟ )ضـعٝد بـٔ ٖبـ١ اهلل(     تٕ ت
ٜٛدأ اإلط٦ُٓإ  َٔ ثٕٚ َـدايـ أٚ َػهو َع غد٠ تٛزعِٗ ٚصدقِٗ قد

ىل ايكطـأ  ١ ٚبطـسم صـشٝش١ تٓطـبٗا ا   َٝٓـ١ َتالسكـ  ِٝٗ يًسضاي١ َٔ أٜـاُث أ بتًّك
َني ع١ ثٚز ايـشاؾغ األتٍٛزقالّ ايـُٚقد ناْت يألٜاثٟ األ١َٓٝ ٚاأل ،ايساْٚدٟ 
 د٠ ايهتأ ايـشدٜج١ٝ ٚايؿك١ٝٗ . يعُ

ٗا ثٚز ععٝـــِ يف ـْعتكـدٙ َـٔ ثخايــ١ ايٝـد ايػٝبٝـ١ ايـي يـ       ش ٖـرا : َـا  عـصٍ ٜٚ
 سصٍٛ اإلط٦ُـٓإ :ٚايـُِٗ  ،ايـشؿغ ٚايـشساض١ 

ـــدٜ٘ اإل   ــؾُــٔ ســـصٌ يـ ــ٘   ـط٦ُ ـــدرب سذــ١ عًٝ ــإ اي ــ ،ٓإ ن ــٔ ـْٚ شٔ َ
 ايـدرب .  صش١ ايسضاي١ ايـشاؾع١ يًدرب ٚبصدٚزايـُط٦ُٓني ب

 صٍٛـؾاْ٘ َع س ،ُٔ ـرب عبد ايسسـٓد خـٞ صش١ ضـاألَس ايجاْٞ : ايػو ؾ
شتاز يتصشٝض ضـٓد  ـْ -ايساْٚدٟ ط٦ُٓإ بصش١ ْطب١ ايسضاي١ اىل ايكطأ اإل 

ْـ٘  يٝتشكل اإلط٦ُٓإ بصش١ ايـدرب ٚصـدٚزٙ ٚأ  ،ىل ايػٝذ ايصدٚم ايكطأ ا
 بٌ ٖٛ خرب َٛثٛم بصدٚزٙ غدصًٝا .ٖٚرا ٖٛ َعتكدْا  ،خرب ثك١ 
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ْٚـتهًِ عـٔ تصـشٝض ايطـٓد يف      ،َٔ تؿصٌٝ ايـُكاٍ يٛقٛع ايػـو ٚالبد  
 ٚىل ببـشح : سس١ً األْبدأ يف ايـُ ،َسسًتني 

 

 :العاملي اىل الرسالة  طريق الـحّر
ْـ٘ مل ٜـرنس   ؾإ ،طسٜل صـاسأ ايٛضـا٥ٌ اىل ايسضـاي١    ٜـُهٔ ايتػهٝو يف 
 ،)قدٙ( طسٜكًا َـدصٛصًا ٚضـٓدًا َعٝٓـًا اىل ايسضـاي١    ايعاًَٞ ايـُـشدخ ايـشس 

ٍٝـبــٌ مل ٜــرنسٖا يف ؾٛا٥ــد ايـداتــ يف يدٜــ٘ ٔ ؾٝٗــا ايهتــأ ايـــُعتُد٠ ١ُ ايــي ٜبــ
١ُ ٚال ـؾٛا٥ــد ايـداتــختصــاز : مل ٜــرنس ايسضــاي١ يف . ٚبإ زٚاٜــات )ايٛضــا٥ٌ(

 ذنس طسٜك٘ ايـُـدصٛص ٚضٓدٙ اىل ايسضاي١ . 

تــ٘ ايعايٝــ١ يف ايٓكــٌ ٚٚثاقتــ٘ ايـــُتٓا١ٖٝ يف ثّق ْــاسساشبعــد ت -يهــٔ ٜـــُهٓٓا 
اىل ايسضـاي١ َٚعسؾـ١ ضـٓدٙ ايصـشٝض     صٌٝ طسٜـل ايــشٍس   تــش ٜٚطعٓا  -ايسٚا١ٜ 
شصٌ َُٓٗـا طسٜكـ٘   ١ُ ْٚطتــذُع بني عبازتني ي٘ يف ؾٛا٥د ايـداتـبإٔ ْ ،ايٝٗا 

 : ُٖٚا  ،ٚضٓدٙ اىل ايسضاي١ 

ـــُؿصٍ       ــأ اي ــ٘ اىل ايهت ــ٘ يطسق ـــداَط١ ضــُٔ بٝاْ ــد٠ اي ــ٘ يف ايؿا٥ ــا قاي َ ١ً
يطـعٝد بـٔ    : )ْٚسٟٚ ايـدسا٥ر ٚايـذسا٥ض ٚنتاب قص  االْبٝـا٤  ٚايـُػٗٛز٠

ضٓاث ايطابل عٔ ايعال١َ ايـشطٔ بٔ ايـُطٗس عٔ ٚايـدٙ  ٖب١ اهلل ايساْٚدٟ باإل
 محد بٔ عًٞ بٔ عبدايدٜٔ ايـشطني بٔ زٍثٙ عٔ ايكاضٞ أٗرب ـَعٔ ايػٝذ 

 .ايـذباز ايطربضٞ عٔ ضعٝد بٔ ٖب١ اهلل ايساْٚدٟ( 
 : ٗٛز٠ قاٍـٌ ايـُػــس٠ ٚايسضا٥ـٝـأ ايهبـتـ٘ اىل ايهـُاّ طسقـعد تـثِ ب
 ٔـٛز٠ عـ ـسم ايـُرنـ ـطـ ـسم ايـُػاز ايٝٗا ٚايـطــتأ بايـهــاقٞ ايـسٟٚ بـ)ْٚ
 ضالّٝعًا ٚدصاِٖ عٍٓا ٚعٔ اإلـِٓٗ مجـعٓا زضٞ اهلل تعاىل ـٚعًُا٥دٓا ـػاٜـَ

ٕ َــساثٙ َــٔ )بــاقٞ ايهتــأ( ايــي ٜسٜٚٗــا بــايطسم   َٚــٔ ايٛاضــض أ ، خــريًا(
)ايٛضـا٥ٌ( ٚمل ٜـرنسٖا   : ايطابك١ ٖٞ ايهتـأ ايـي ْكـٌ عٓٗـا زٚاٜـات نتابـ٘       
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قــع َتَٛٓــ٘ )قــدٙ( ٖٚــرا تطاَـــض َتعــازف  ،بايـــدصٛص يف ايؿا٥ــد٠ ايسابعــ١ 
  .ايسضاي١ ايـُبـشٛث١  يسضا٥ٌ ٚايهتأ ايصػاز ْعريبايٓطب١ اىل ا

طسٜكـ٘ بايــدصٛص اىل   مل ٜرنس يف ايؿا٥ـد٠ ايــداَط١   ٚتٕ ايـشٍس ايعاًَٞ 
ــأ األ  ــض ايهتـ ــ   بعـ ــي ْـ ــػري٠ ايـ ــا٥ٌ ايصـ ــس٣ ٚايسضـ ــات  ـخـ ــا زٚاٜـ  كٌ عٓٗـ

تصًا ايعـاًَٞ طسٜكـ٘ ايـُــدصٛص َــد     ؾًـٝظ عـدّ ذنـس ايــشسٍ     ،)ايٛضا٥ٌ( 
بٓا( ايـي ْكـٌ عٓٗـا زٚاٜـات عـالز      صشا١ ايكطأ يف )أسٛاٍ أساثٜح أبسضاي
 بٛاب صؿات ايكاضٞ . ف أساثٜجِٗ يف ايباب ايتاضع َٔ أختالت

داشتـ٘  ٙ ثاعًُا : طسٜل ايعال١َ تىل  ايكطأ ايساْٚـدٟ يف ت ٜٚؤٜدٙ أٚ ٜؤند
َـٔ عًُـا٤ ايطا٥ؿـ١ ؾكـد قـاٍ      سصت عـدثًا نـبريًا   ػٗٛز٠ رٍ شٖس٠ ٚايي أايـُ
 ْـ٘ ٜـسٟٚ مجٝـع نتـأ ضـعٝد بـٔ ٖبـ١ اهلل ايساْٚـدٟ عـٔ ... ٖٚـٛ عـني           بأ ؾٝٗا

ـــ   ١ُ ايٛضـــا٥ٌ ٚعــني ضـــٓدٙ يهتـــابٞ )قصـــ  االْبٝـــا٤( ـيف خاتـــ شٍسطسٜــل ايـ
 .  ايطسٜل ايسضاي١ بٗرا ايـشٍسؾٝتأند ب٘ تًكٞ  ـدسا٥ر ٚايـذسا٥ض(ٚ)اي
 

مل  ٕ ايعالَـ١ يـٛ نـإ عٓـدٙ ايسضـاي١ ايـُبــشٛث١ ؾًُـاذا       يهٔ قد ٜػـهٌ بـأ  
ُٛاؾل ـُاذا مل ٜطــتدٍ بسٚاٜاتــ٘ عًــ٢ اي دــٝض بـــيف نًُاتــ٘ ٚيــ أثــسًا هلــاذد ْـــ

 ايهتاب َٚـدايـ ايعا١َ .

ْـ    را تٖٚ  ٘ ٜــشتٌُ ذنـسٙ هلـا يف بعـض نتبـ٘ ايــشدٜج١ٝ      غـهاٍ غـري تـاّ : ؾا
ٍٛ      ع٢ً إٔ  ،ٚايي مل تصًٓا  ز٠ ايبــشٛخ االصـٛي١ٝ شَـٔ ايعالَـ١ مل تهـٔ َتطـ

ؾـإ َطـت٣ٛ    ،ٛي١ٝ يف عصـٛزْا َٚـا قازبٗـا    بايٓشٛ ايرٟ عًٝ٘ ايبــشٛخ االصـ  
ُٔ ٜسادـع  ـايبـشٛخ االصٛي١ٝ شَٔ ايعالَـ١ َــشدٚث َــدتصس نُـا ٜتذًـ٢ يـ      

 ١ـايسضاي تدالٍ ايعال١َ بسٚاٜاتـضؾال ٜهػـ عدّ ت ،يـ١ٝ نتأ ايعال١َ االصٛ
 طالع٘ عًٝٗا .ٔ عدّ ٚدٛث ايسضاي١ بٝدٙ أٚ عدّ تع

 حس ٚايبـشـعـع ايٍٓٛضـال١َ ايـشًٞ ٚتصٛيٞ بعد ايعس األؿّهـتـُا تطٛز ايـٚي
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ٍْٚت األثالث١ ؾ ٠ قسْني أٚ يف زضـايت٘ :  خبـاز ايـي ٜسٜٚٗـا ايكطـأ ايساْٚـدٟ      ث
ٍْٚٗــا األَــني االضــ آؾكــد  يف  (2)ايؿاضــٌ ايتــْٛٞٚيف ؾٛا٥ــدٙ ايـــُد١ْٝ  (1)باثٟث
 صٍٛ اىل َٜٛٓا . ٚضس٣ تدٜٚٓٗا يف نتأ ايـشدٜح ٚاأل ،ٚاؾٝت٘

شاظ ـ١ُ َــع يـــيف ؾٛا٥ــد ايـداتــ بــني عبــازتٞ ايــشسٍ  ٚايــشاصٌ إ ايـــذُع 
بٛز٠ ٖٚٛ اىل ايسضاي١ ايـُص ايـُؤٜد أٚ ايداعِ ايـُؤند ٜتـشكل يٓا طسٜل ايـشٍس

 غهاٍ . ثِ ْبـشح ايـُسس١ً ايجا١ْٝ يف : ٚال ت ،طسٜل صشٝض دصًَا 
 

 (:)طريق القطب الراوندي اىل اإلمام الصادق 
 َٔ قطُني :  -٘ نُا تكدّ بٝاْ -يـ ايطٓد ٜٚتأ

ّ ايكطِ ايجاْٞ ايرٟ ٜبدأ َـٔ ايػـٝذ ايصـدٚم)ز ( اىل     ايصـاثم   اإلَـا
() - يًتػـهٝو ؾـِٝٗ قٝـد    ععاّ ٚؾكٗا٤ نساّ غري قاب ٖٛ َؤيـ َٔ زٚا٠ُ ٌ
 ٚأايهًُات عٔ ٚصؿِٗ دال٤ ايرٜٔ تكصس ألِْٗ َٔ أععِ ايسٚا٠ األ ،ـ١ًُ ْأ

ٜٛب بٔ عد بٔ عبد اهلل عٔ أتٛثٝكِٗ ِٖٚ )أبٛ دعؿس بٔ بابٜٛ٘ عٔ أبٝ٘ عٔ ض
 بٞ عبد اهلل(.ُد بٔ أبٞ عُري عٔ عبد ايسمحٔ بٔ أْٛح عٔ َـش
ُد ٚعًــٞ تبــين عًــٞ بــٔ عبــد ٍٚ زٚاٜــ١ ايساْٚــدٟ عــٔ )َـــشٚايكطــِ األ
بٞ ايربنات عًٞ بٔ ايـشطني(ٚقد ٚقع ايهالّ يف ٖرا ُا عٔ أبٝٗايصُد عٔ أ
 أ َٓٗا ببـشح : ْبد ،شتاز تـشكٝك٘ تؿصٝاًل عرب ْكطتني ـايكطِ ٜٚ

 
 

  :بي الربكات توثيق أ
 ت٘ غري ٚاسدـعـٛشٟ ٚقد ْــذطني ايعًٟٛ ايــايربنات عًٞ بٔ ايـشٖٛ أبٛ 

 ختًؿٛا يف يكب٘ ٌٖ ٖٛ )ايـذٛشٟ( بايـذٝـِٚت ،بايطٝد أبٞ ايربنات ايـشطٝين 
  صاسأ ٚال ٜٛدد تصسٜض بٛثاقت٘ عد٣ غٗاث٠ ايـشٍس ،بايـدا٤ )ايـدٛشٟ( أٚ 
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بـٞ دعؿـس   خ ٜـسٟٚ عـٔ أ  )عايـِ صايـض َــشدٍ  : (1))قدٙ( بٛثاقت٘ قاٍايٛضا٥ٌ 
١ ٍٝبٞ ايربنات سٍطتٌُ إٔ ال ٜهٕٛ غٗاثت٘ بتٛثٝل أَٔ ايـُـش. ْعِ بٔ بابٜٛ٘( 
 ؾٝػهٌ االضتٓاث ايٝٗا . ،ايٛاقع بُٝٓٗا ٚايـُكازب يطبع١ قسٕٚ يبعد ايؿاصٌ 

ٕ نـإ  َين ٚتٚؾٝ٘ : تٕ تستُاٍ سدض١ٝ ايػٗاث٠ ضعٝـ ألٕ ايؿاصـٌ ايـص  
١ ايػٗاث٠ َداز ايكسب ايصَـاْٞ ٚال تـدٚز   ـٍٝتدٚز سٍط ْ٘ الأ تال ،بعٝدًا ٚطٜٛاًل 

 ؾــإ : ٍ بــٌ ٜــدٚز ذيــو َــداز ٚاقعٝــ١ ايـــشا  ،سدضــٝتٗا َــداز ايبعــد ايــصَين  
اشات ٚبعــض  دــ أبــا ايربنــات َــٔ ايعًُــا٤ األدــال٤ ايــٛاقعني يف أضــٓاث اإل      

ٜبعـد تٓاقًـ٘ دـٝاًل     ٚال ،ًّٛ َٓٗـا  َٚعداشات ؿٛظ يف اإلَـشٖٚرا  ،ايسٚاٜات 
ٚإٔ ٖرٙ ايكسٕٚ ايطبع١ بني  الضٝـُا ،اىل شَٔ ايـشس ايعاًَٞ )قدٙ(  دٌٝ عٔ
ؾٝ٘ اإلٖتُاّ ايهبري بطـبط   ايعاًَٞ قد سصٌ بٞ ايربنات ٚعصس ايـشٍسعصس أ

ــٌ بعــض أســٛاهلِ يف اإل   ـــُا َػــاٜذ اإلدــاش٠ ٚتٓاق  دــاشاتاإل دــاشات الضٝ
ُ يف اإل َطاؾًا يـُا ،ؿص١ً ايـُ ٚنـإ عصـسٙ شَـٔ     ،تٓاق١ً زتهاشات اير١ٖٝٓ ايــ

ُ داشات ايي ٖٞ ١٦ًَٝ بأخباز ايـُــشدٍ تْتػاز اإل  ،ٝصٜٔ ٚايــُذاشٜٔ  ذثني ايــ
دــاشات ٚايــسٚا٠ أزبــاب اإلســٛاٍ عًُــا٤ ايؿكــ٘ ٚـُعسؾ١ أٖٚــٞ َــدزى َٗــِ يــ
 آْراى .( )يسٚاٜات اال١ُ٥  نيٚايؿكٗا٤ ايـشاؾع

بـٛ ايربنـات   د ٚاإلدـاشات : ايؿكٝـ٘ ايــذًٌٝ أ   ٔ ٚقع يف ٖرٙ األضـاْٝ َٚـُ 
ٖٚٛ َٔ  -ٚالبد َٔ تطالع ايػٝذ ايـشٍس  ،شطني ايعًٟٛ ايـذٛشٟ عًٞ بٔ ايـ

١ ذاليـٚالبـد َـٔ َعسؾتـ٘ بـ     -داشات أٌٖ ايـدرب٠ ٚاإلطالع ع٢ً ايسداٍ ٚاإل
 ؾصدزت َٓ٘ ايػٗاث٠ بصالس٘ .  ،داشات أبٞ ايربنات يف األضاْٝد ٚاإل

 ات : )عايـِـسنـبٞ ايبًٞ عٔ أــسْاٙ َٔ تعبري ايـشس ايعاَٗـعـتـضْٚؤند َا ت
 : ٔ دٌٝ زتهاشًا دٝاًل عٚأْ٘ تًكاٙ ت صايـض(
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 ٢ـٛيـ ــايٞ ايـُـخ ايسدـ ٍدـس ايـُـشـ ـٝـ ـبـيًد (ايبــشاز )١ ـدَـكـٞ َـدا٤ ؾ بـُا      
ٍدخ ايؿكٝـ٘ إلضـٓاث نتـاب ايصـدٚم     ذًطٞ )قدٙ( َٔ ٚدـدإ ٖـرا ايـُــش   ايـُ

١ ٚقــد نتــأ عًٝٗــا تضــٓاث ايكدٜـــُ يف بعــض ْطــد٘ (اايسضــ خبــاز)عٝــٕٛ أ
ضــٓاث تعــبري ٚقــد ٚزث يف اإل -ٚيف ايطــٓد أبــٛ ايربنـات   -َتصـٌ اىل ايصــدٚم  

ٖٚـرا   ، (1)ايصاٖد ابٛ ايربنـات ايــدٛشٟ عـٔ ايصـدٚم(     اإلَاّ)قاٍ : سدثٓا 
ٜكٝٓـًا   -ٕ مل ٜعـسف  ايتٛثٝـل ايعـايٞ ٚت  ايصاٖد( ٜؤند  اإلَاّايٛصـ ايـذًٌٝ )

 ،عـالّ ايــشدٜح   يهٔ ٜعًِ تمجااًل نْٛ٘ صاثزًا َٔ بعض أ ،ناتب٘  -تؿصًًٝٝا 
ــ٘   ٚال ــ٘ ؾاْ ــتعــبري َٜبعــد داليت ـــضٛهت ــٕٛ أ ب يف َؿتت ــاز ايسضــا )عٝ :  (خب
بٛ ايـشطني عًٞ بٔ ابـٞ طايـأ بـٔ َــشُد     ـُٔ ايٛايد أثين ايػٝذ ايـُؤت)سٍد

ثين ايطـٝد  اٍ : سـدٍ قـ  ،ثين ... قـاٍ : سـدٍ   ،بٔ ابٞ طايأ ايتُٝـُٞ ايــُذاٚز  
ثين ايػـٝذ  قـاٍ : سـدٍ   ،ايصاٖـد ابـٛ ايربنـات ايــدٛشٟ زضـٞ اهلل عٓـ٘        اإلَاّ
بٛ دعؿس َـشُد بٔ عًٞ بٔ ايـشطني بٔ بابٜٛ٘ ايكُـٞ  األٚسد أ ايعايـِ اإلَاّ
ايعاًَٞ  ضتٓاث ايـشٍسد َا ذنسْاٙ َٔ ت( ٖٚرا ايٛصـ ٜؤّنـ ٖرا ايهتابَصٍٓ
 َتٓاقٌ دٝاًل عٔ دٌٝ .  ٌٍٞٝ اىل َطتٓد سٍطيف ايتٛثٝل ٚايٓعت ايـذً )قدٙ(

ــٛم غدصــٞ بإ    ــٛث ٚث ضــتٓاث تٛثٝــل ايـــشس اىل ايػــٗاث٠    ٚايـــشاصٌ ٚد
 ١ ايـُتٓاق١ً ْبـشح يف ْكط١ ثا١ْٝ : ٍٝايـشٍط
 

 :توثيق علي بو عبد الصمد وإبهيه 

ُد ٚعًــٞ تبــين عًــٞ بــٔ عبــد قــد ٜػــو يف ٖــرا ايـــذص٤ َــٔ ايطــٓد )َـــش
ُـ ايصُد عٔ أ غـتباٙ صـاسأ ايٛضـا٥ٌ )قـدٙ( يف ْكـٌ ايطـٓد       ٍ تإلستُـا  ا(بٝٗ
تبٓـا   ُد ٚعًـٞ( ٕ ايصشٝض يف ايطٓد ٖـٛ )َــش  ٚأ ،ـشهٝ٘ عٔ ايساْٚدٟايرٟ ٜ

ٚقـد   (غـٛب تبـٔ غٗسا )ؾاُْٗا غدصإ َعسٚؾـإ َٚـٔ َػـاٜذ     ،عبد ايصُد
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بٓا عًٞ بـٔ  ت َا )َـشُد ٚعًٞٚأ ،م صاسأ ايٛضا٥ٌ )قدٙ( نجريًاٚقعا يف طس
 داشت٘ ايـُعسٚؾ١ .  طسم صاسأ ايٛضا٥ٌ ٚتؾًِ ٜكعا يف (عبد ايصُد
يــُإ دًـٝالٕ ٚثكتـإ    ؾُٗـا عا  (بٓا عبـد ايصـُد  ت ذا نإ )َـشُد ٚعًٞتٚ
 )عبد ايصُد( َـُٔ مل ٜجبت تٛثٝك٘ . باُٖا ايرٟ ٜسٜٚإ عٓ٘:أ ٕأ تال ،ثبتإ
 

 َٛز : ٓؿٝ٘ ٜٚتبدٍ بايٛثٛم عٓد َالسع١ أٜٚ ايػّو ٜٚسٍث

بٓـا  ٕ ٚقٛع )َـشُد ٚعًٞ تصبٛز ٚتستُاٍ ايـُثيٌٝ ع٢ً اإل ْ٘ الاألٍٚ : ت
 صـاسأ )ايٛضـا٥ٌ( )قـدٙ( يف غـري ٖـرٙ ايسٚاٜـ١        عبد ايصُد( يف طسم ايــشسٍ 

ٖٓا يف ْكٌ ايطٓد  غتباٙ ايـشٍسض تستُاٍ تط ي٘ بطٓد ٖرٙ ايسٚا١ٜ ٚال ٜصٍشزب ال
٘ ايرٟ ٜسٟٚ ب٘ ايكطـأ ايساْٚـدٟ ايــشدٜح ايـُبــش      ذدـْـ  ٚال ،ٛخ يف زضـايت

غـري  اىل  ستُـاٍ االغـتباٙ ضـ٣ٛ ايكٝـاع عًـ٢ طسٜـل ايــشسٍ       شًا إلصـشٍ ٚدًٗا َ
 .خرب ايساْٚدٟ ايساٟٚ يًشدٜح 

ُد ٚعًٞ( ُٖا َٔ َػاٜذ ب يٛيدٜٔ )َـشـ١ُ )عبدايصُد( ٖٛ أٚثاًْٝا : ث
ٜٚبعـد إٔ ٜهْٛـا    ،ايرٟ ٖـٛ َـٔ تالَٝـر ايكطـأ ايساْٚـدٟ       (اغٛبتبٔ غٗس)

 .  (اغٛبتبٔ غٗس) ضتاذغٝذ زٚا١ٜ يًكطأ أ

ٕ ٖرا ايطٓد ايـُصعّٛ أٚ ايـُـشتٌُ َـدايـ يًطٓد ايـُرنٛز يف ٚثايجًا : ت
 ،ايعاًَٞ ٚسهـاٙ يف قطـا٤ ٚضـا٥ً٘     ٚايرٟ زآٙ ايـشٍسايساْٚدٟ زضاي١ ايكطأ 

ص١ يسضاي١ ايكطأ ايساْٚـدٟ ايـي ٚصـًتٓا ٚطبعـت     ٚزأٜٓاٙ يف ايسضاي١ ايـًٍُد
 . اإلضالّبٛع يف تٜسإ ايعدث األٍٚ ايـُط ـذ١ً )عًّٛ ايـشدٜح(أخريًا يف َ

٘ طــٓد ايـــُشتٌُ ال َصــشٍ   ٖٚــرا اي   ٛ  ض إلستُايــ ٣ ايكٝــاع ٚتػـــاب٘  ضــ
ٜطاعد اي تٝأ ايـصَين ٚايطبكـٞ عًـ٢     ٜـُهٔ قبٍٛ ايكٝاع ٚال ٚال ،مسا٤ األ

 يهٓ٘ َسؾٛ  ددًا . ،ْعِ ٖٛ َـشتٌُ ضعٝؿًا  ،ايـدًط ايـُصبٛز 

 .  زضاي١ ايكطأ  قطا٤ )ايٛضا٥ٌ(عٔايصشٝض ٖٛ ايطٓد ايـُرنٛز يفتذٕ 
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 كاًل عٔـٛضا٥ٌ( ْــطٓد ايـُرنٛز يف )ايــطًطٌ ايـصش١ تـػٗد يـٚزابعًا : ٜ
يف ٚدـٛثٙ  : بٓا )عًٞ بٔ عبد ايصُد( ُد ٚعًٞ( تزضاي١ ايساْٚدٟ ٖٚٛ )َـش

 ٜسإطبٛعني أخريًا يف تضاْٝد ايكطأ ايي ذنسٖا يف نتابٝ٘ ايهبرئٜ ايـُبعض أ
: َكاّ بٝإ ضٓدٙ ٚطسٜل زٚاٜت٘يف  (2)سهٞ عٓ٘ عًٞ َا - بٌ قاٍ ،(1) اإلضالّ
بٛزٟ عـٔ أبٝـ٘   خربْٞ ايػٝذ ايصدٚم عًٞ بٔ عًٞ بٔ عبـد ايصـُد ايٓٝطـا   )أ

ــٝد أ ٟ  عـــٔ ايطـ ـــذٛش ـــشطني ايـ ــٔ ايـ ــٞ بـ ــات عًـ ــٞ ايربنـ ــٔ ايصـــدٚم(  بـ  عـ
ايساْٚـدٟ ايـساٟٚ يًشـدٜح ايـُبــشٛخ يف زضـايت٘       ٖٚرٙ غـٗاث٠ َـٔ ايكطـأ   

 طٓدٟ . ايـُصبٛز٠ بصش١ ٖرٙ ايتطًطٌ اي

 بٓا عًـٞ بـٔ عبـد ايصـُد(    ُد ٚعًٞ تمسني )َـشٚخاَطًا : ألٕ ٖرٜٔ األ
ٌ  )ايـُٛدٛثٜٔ يف ضٓد ايسٚا١ٜ ايـُٛثع١ يف   ٚيف ايسضـاي١ ايـي   (قطـا٤ ايٛضـا٥

إ يف عداث َػاٜذ ُٖا تمسإ َرنٛز -ايكطأ ايساْٚدٟ ًدٝ  يسضاي١ ٖٞ ت
د ايصـُد( يف عـداث   بٓا عبٞ تَع اْ٘ مل ٜرنس )َـشُد ٚعً ،ايكطأ ايساْٚدٟ 
 يريٟٚ عُٓٗا ايـشدٜح ايـُبـشٛخ . ايساْٚدٟ َػاٜذ ايكطأ 

 

 غـتباٙ يف ْكـٌ ايـــشسٍ  ايػدصـٞ بعــدّ اإل ايٛثـٛم  َــُا تكــدّ :  ٚايــشاصٌ  
ـــشكل   ،يًطــٓد يف )ايٛضــا٥ٌ(   ــدٜٔ  اإل ٚال َٛدــأ يًتػــهٝو يف ت ضــِ : ايٛي

 :  ٚعٓد٥ر ْكٍٛ ،ايساْٚدٟ ٔ يًشدٜح يف ضٓد ايكطأ ٚايٛايد ايساٜٚ

خ ٖٚٛ ايعايـِ ايـذًٌٝ ٚايؿكٝ٘ ايـُـشٍد،ايٛايد ٖٛ عًٞ بٔ عبد ايصُد -أ
َٚٔ طبكـ١ ايطـٝد ايــُستط٢ ٚايػـٝذ ايطٛضـٞ )قـدُٖا( ٜٚـسٟٚ عـٔ ايػـٝذ          

بـٞ  أبٞ ايربنـات عـٔ ايصـدٚم أ   نُا ٖٓا سٝح ٜسٟٚ عٔ  - ايصدٚم بٛاضط١ُ
 ٔـ٘ ثٍٜـٝـكـ)ؾ : ٘ـٗسضـدٜٔ يف ؾـأ ايـذـتـ٘ ايػٝذ َٓـقاٍ عٓ ، -ٜٛ٘ ـدعؿس بٔ باب
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 بٓا٤ )َـشُد ٚعًٞ ٚسطني( .ـ ثالث١ أٖٚرا ايسدٌ قد خًّ (1) ثك١(

 ُٗاـٓـًرإ ز٣ٚ عـُد ٚعًٞ( ُٖٚا ايـإ ُٖا )َـشـدإ ايساٜٚـٛيـٚاي  -ب
ضـاْٝدٙ  ح ايكطـأ يف بعـض أ  ٚقد صٍس ،ايسٚا١ٜ ايساْٚدٟ ٚناْا َٔ َػا٥د٘ يف 

دٚم عًٞ بـٔ عًـٞ بـٔ عبـد     ايصعٔ )ايػٝذ  (2)ْ٘ ٜسٟٚأ ْبٝا٤(يف )قص  األ
٘     بٝ٘(ايصُد عٔ أ : )ايػـٝذ زنـٔ ايـدٜٔ     قاٍ ايػـٝذ َٓتذـأ ايـدٜٔ يف ؾٗسضـ

ٞ عًٞ بٔ عًٞ بٔ عبد ايصُد : ؾكٝ عًـٞ   ٘ ثك١ قسأ ع٢ً ٚايدٙ ٚع٢ً ايػٝذ أبـ
 .  (3)بٞ دعؿس زمحِٗ اهلل(بٔ ايػٝذ أ

ُٗــا خــٜٛٔ ٚداليتُٗــا ٚٚثاقتُٗــا يف ايسٚاٜــ١ نأبٝغــهاٍ يف ؾكاٖــ١ األٚال ت
ع ٗـس َـٔ نتـأ اي ادـِ بـٌ َـٔ تتبٍـ       ٜع عًـ٢ َـا   -ععِ غأًْا َُٓٗـا  أ ٖٛايرٟ 

يتؿصـٌٝ ايبٝـإ   ٚال َٛدـأ   -األضاْٝد يف اإلداشات َٚالسع١ طبكات ايسٚا٠ 
 بٓني . ٔ َٔ ٚثاق١ األب ٚاإلا ؾإ ايـُِٗ ايتّٝكٖٓ

 

ٚ ـشاصٌ ٚثٛقٓا بصش١ ايـٚاي صـش١  بدرب ٚتْتطاب ايهتاب تىل ايساْٚـدٟ  
ــًا بايصــش١ : َالسعــ١ تعــبري ايػــٝذ ايهًــٝين )قــدٙ( يف     ،طسٜكــ٘  ٜٚصٜــدْا ٚثٛق

ؾأغـاز تىل   (  إلختالف ايسٚا١ٜ  عٔ ايعًُا٤ )َكد١َ )ايهايف( سُٝٓا تعٍس
( يعالز تختالف أخبازِٖ : طتعسضُٖٛا ع٢ً نتـاب اهلل  سدٜح اإلَاّ )

ٌٍ ؾدــرٚٙ    (4)َٚــا خــايـ نتــاب اهلل ؾــسثٚٙص ،ؾُــا ٚاؾــل  نتــاب اهلل عــٍص ٚدــ
ٗ  ،عني سدٜح عبد ايسمحٔ يف زضـاي١ ايكطـأ    ٓ ـٖٚرا اي  ،غـريٙ   ٘ٚال ٜػـب
يهػـؿ٘ عـٔ تطـالع ايهًـٝين      ، درب قـ٠ًٛ ـبصش١ ايـ  ًاتط٦ُٓاْ اٜصٜدْ ُا ٜؤند أٚـَ

 ٌ عٔـؿـ٘  غـٚنأْ ،٘ ـتابـكد١َ نـصسٖا يف َـتـُٔ ؾإخـ١ عبد ايسسـٝشـع٢ً صش
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 ( .ختالف أخبازِٖ )تخباز عالز عسض٘ ألذنسٖا يف ثٓاٜا نتاب٘ ضُٔ 

 ٚخـرب  س بٔ سٓع١ًـعُسـخب ضٓد صش١تكدّ : ذُٛع َاـٚايـُتـشصٌ َٔ َ
 : أخسٜتني ٜٚـُهٔ ايٛثٛم بصدٚزُٖا َٔ قسٜٓتني  ،ايساْٚدٟ 

 تيـ٢سٜٔ ـبـ١ زٚا٠ ايـدـاقـٓاٙ َٔ ٚثـكـّكـس ُاّ َاـطـْتـشصٌ َٔ تـت: األٚىل 
زضـاي٘  اٜٚ٘ أٚ تيطٓد يـذٗاي١ زُاَٗا ضعٝـ اـٚت -ايعدث ايٛؾري َٔ ايسٚاٜات  
ــات َٛاؾكــ١ يف َطــُْٛٗا يً دــٝض بــ   - ُٛاؾل ايهتــاب َٚـــدايـ ـٖٚــٞ زٚاٜ

 . (1)ٗاؾسادع ،ايعا١َ ٚايػٗس٠ 

خصٛصـًا   -ِٝٗ َطـُٕٛ ايسٚاٜـات   قدَني ٚتًكّـ ايجا١ْٝ : تطايـِ ايؿكٗا٤ األ
 ، ع عبــازاتِٗ ايـــُتؿسق١َــٔ تتٍبــ عتُــاث سطــبُا ٜعٗــسبــايكبٍٛ ٚاإل -ايـــُكبٛي١ 

ايسضاي١ )ٚضشٗا عباز٠ ايهًٝين يف َكد١َ )ايهايف( ٚعباز٠ ايػٝذ ايـُؿٝد يف ٚأ
)داَع نتابــ٘:يربٚدــسثٟ )قــدٙ( يف َكدَــ١ سهاٖــا ايطــٝد ا عًــ٢ َــا (ايعدثٜــ١

 ذدٖا ايـُتتبع يف ايـُعإ . ـساثٜح ايػٝع١( ٚغريُٖا َٔ ايعبازات ايي ٜأ

ًـ  غــِ ضـعـ أ ٚعٓد٥ـر ْكـٍٛ : تـٛاؾس ايٓصـٛص ز     ٢ طبـل َؿــاث  ضـٓاثٖا ع
ُٛاؾك١ ـقبـٍٛ اي دـٝض بـ   ٞ األصشاب األقدَني َع تًّك ،ايـُكبٛي١ ٚايصشٝش١ 
 نجـس َعسؾـ١ً  ِٖٚ األٚؾس تطالعًا ع٢ً ايٓصـٛص ٚاأل  ،ايهتاب َٚـدايؿ١ ايعا١َ 

ِٝٗ ٚتًكّـ  (يكسب عٗدِٖ َٔ عصٛز األ١ُ٥ األطٗاز ) ،ا َٚؿاثٖابصدٚزٖ
 ( . ِٓٗ )قسا٥ٔ ايصدٚز َٚعاْٞ األخباز دٝاًل عٔ دٌٝ ع

ُطابك١ َطُُْٛٗا بـٚ ٓإ بصدٚز ٖرٜٔ ايـدربٜٔط٦ُنٌ ذيو ٜٛدأ اإل
ــٛح      ؾٝهْٛــإ ايـــشذ١ ايـــُعتُد٠ يف تأضــٝظ     ،َــع ايٛاقــع ايـُـــشؿٛظ يف ايً

 (أخبـاز ايتــدٝري  )يـدربٜٔ ايـُتعازضني بعـد قصـٛز   صٌ ايجاْٟٛ يف عالز ااأل
 صٌ ايجاْٟٛ . األ عٔ ايدي١ًٝٝ ٚايـشذ١ٝ ع٢ً (دا٤زأخباز ايتٛقـ ٚاإل)ٚ
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 (325) ................................... تٓكٝض االصٌ ايجاْٟٛ يف اخربٜٔ املتعازضني

ــد أ  ـــُهٔ تأنٝ ـــُسٍدصــاي١ اي دــٝض يًدــرب ايٛادــد يًُصٍٜــ  ٜٚ ــ٢ ١ اي ش١ عً
ــٔ ايـــدربٜٔ     بايتبــاْٞ ايعكال٥ــٞ عًــ٢ األ   -َعازضــ٘  خــر بايـــدرب ايــسادض َ
 ٕٛـٜٚـُهٔ إٔ ته ،١ٜٛ ـ١ٝ ايـُٛيـُداطبات ايعكال٥ـيف َـذاٍ ائ ـؿٝـًـتـايـُـد

 ٖٚٛ قسٜأ ،َطا٤ ٖرا ايتباْٞ ايعكال٥ٞ تأخباز اي دٝض ايعالد١ٝ تزغاثًا اىل 
  ْبـشح : ثِ  ـدتازٙ َٔ أصاي١ اي دٝض .ددًا َٚؤند يـُا ْ

 
 

  :  صل الجانوي يف الـخربيو الـمتعارضنيتهقيح األ
 

يػــس  تأضــٝظ األصــٌ ايجــاْٟٛ ٚتعٝٝٓــ٘ : ٖــٌ ٖــٛ أصــٌ   -ْبـــشح ٖــرا
ؿكٗـا٤ )ز (  اي كد عسؾـت تخـتالف أْعـاز   ؾ دٝري ،أّ ٖٛ أصٌ ايتـ اي دٝض ؟

 ؟ .ايتـدٝري أصٌ أّ ٖٛ  ؟ اي دٝض أصٌ ٌٖ ٖٛيف األصٌ ايجاْٟٛ : 

ـــُهٔ اإل  يهــٔ  ــاز ايــي ٜ ـــُطًل بــني   األخب ضــتدالٍ بٗــا عًــ٢ ايتـــدٝري اي
ايـدربٜٔ ايـُتعازضني قد عسؾـت قصـٛزٖا عـٔ ايــشذ١ٝ َـٔ سٝـح ايطـٓد أٚ        

 ايدالي١ أٚ نًُٝٗا . ْٚطٝـ يـُا تكدّ تٛنٝدًا : 

ٓـ  ت ٍٜـ  ٟ عـٔ ايــُسدشات ايــُٓصٛص١ اىل   ا بايتعـدٍ ْ٘ يـٛ قً ١ يف أسـد   نـٌ َص
ٜبكـ٢   ْـ٘ ال ؾإ -ايـدربٜٔ ايـُتعازضني تٛدـأ أزدشٝتـ٘ أٚ أقسبٝتـ٘ اىل ايٛاقـع     

ؾٝهٕٛ محـٌ   ،تال ايٓاثز ايكًٌٝ س بُٝٓٗا يني ايـُتـدٍَٝصدام يًدربٜٔ ايـُتعاث
د ٢ ايتـدٝري ايــُكٍٝ عً -جس ـنايـُتكد١َ ٖٚٞ ضت١ أٚ أ -ز ايتـدٝري ايـُطًك١ خباأ

ٖٚــرا َـــشرٚز شا٥ــد ٜـــُٓعٓا عــٔ ايعُــٌ بأخبــاز   ،يٓــاثز محــاًل عًــ٢ ايؿــسث ا
ــازٙ سٝؾــال تصــًض أ ،ايتـــدٝري  ــ١ ٦ٓــر َـــدسدًا عــٔ َكتطــ٢ ايكاعــد٠ األ خب   ٚيٝ

ــ  ، -تطاقط ايــُتعازضني   -   خسدـٛا عـٔ َكتطـ٢ ايكاعـد٠ األٚيٝـ١      ُػٗٛز ٚاي
ٚضــبل  ايــي تكــدّ عـس  ْصٛصــٗا   خبــاز اي دــٝض ايعالدٝـ١ بأ - ايتطـاقط  -

 ايبـشح يف صدٚزٖا ٚسذٝتٗا .
 ربٜٔـري بني ايـدـٝـصٌ ايتـدٝني ٚذٖبٛا اىل أـَٔ األصٛي ٌُعـِٗ دـؿـٚخاي       
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ٟ اىل ايطٝد صدز ايدٜٔ ْطأ ٖرا ايسأ ،ٚعدّ ٚدٛب اي دٝض ايـُتعازضني 
 ،با٥ٝني ْصــازٟ اىل ايبــاقالْٞ ٚايـــذ   نُــا ْطــب٘ غــٝدٓا األ   ،ازح ايٛاؾٝــ١  غــ

ــازٙ ا ـــدساضاْٞٚتخت ــاز اي دــٝض عــٔ ت عًٝا قصــٛز أَــٍد (1)يـُـــشكل اي ــاث٠خب  ؾ
ُٙٚدٛبــ٘ ٚتعٍٝ  يـــُتعازضني أٚ تكطــُٞٓع مشــٍٛ ايـــدربٜٔ اـثالثــ١ تــ ٓــ٘ يٛدــٛ

 :  أٚضض تكسٜأبايجالث١ ب ايٛدٛٙ ْٚكٍسبـشًُٗا ع٢ً تضتـشباب اي دٝض، 
 

ــ٘ األٍٚ : تٕ أ ــربُ ايٛدـ ــع خـ ـــُسٍدمجـ ــا ٚايـ ـــُٓصٛص١ يف شايًُصاٜـ ت ايـ
 األخباز ٖٞ ايـُكبٛي١ ٚايـُسؾٛع١ .

ُٓٗــا َــٔ َٚــع غــض ايطــسف عــٔ ضــعـ ضــٓد ايـــُسؾٛع١ دــدًا ٚعُــا بٝ  
٠ عًـ٢  ؾاثت ايـُسؾٛع١ تكدٜـِ اي دـٝض بايػـٗس  اإلختالف ايـُطُْٛٞ سٝح أ
ٕ ايــُسؾٛع١ مل تـرنس   نُـا أ  -األٚثكٝـ١ ٚاألعديٝـ١    -اي دٝض بصؿات ايساٟٚ 

 ْكٍٛ :  -دالف ايـُكبٛي١ ـٖٚرا نً٘ ب يٛسدٙ ، ايهتابُٛاؾك١ ـاي دٝض ب

ـُتعازضني يف ايـ ايــدربٜٔ  ستذاز بُٗا عًـ٢ ٚدـٛب اي دـٝض بـني     تٕ اإل
ُٛزث ـختصاص تسدٝشاتُٗـا بـ  َكاّ ايؿت٣ٛ َػهٌ، ألْ٘ َٔ ايـُـشتٌُ قًٜٛا ت

ختصاص ايـدص١َٛ بني ايـُتٓاشعني ، َٚع تايـشه١َٛ يسؾع ايـُٓاشع١ ٚؾصٌ 
ٟ َٔ ايـُٛزث ايـداص اىل غريٙ : اي دٝض بني ايـدربٜٔ ٚد٘ يًتعٍد ايـُٛزث ال
تذ  ٟ اىل َكـاّ ايؿتٝـا،  نُا ال ٚد٘ يدع٣ٛ تٓكٝض ايـُٓاط يًتعـدٍ  ،ايـُتعازضني 

ٜٛدـأ ظٗـٛز ايــدربٜٔ يف ٚدـٛب      ُكاّ ايؿتٝا الـٕ ٚدٛث َٓاضب١ اي دٝض يأ
 .  عين َكاّ ايؿتٝاٜ -دٝض َطًكًا ست٢ يف غري َٛزثُٖا اي 

ٍٕ ٚبتكسُٜأ      ْـُا ت -ايـُكبٛي١ ٚايصشٝش١  -ٕ اي دٝض يف ايـدربٜٔ : ت ثا
خـتالف  ع ايـدص١َٛ بني ايـُتٓاشعني عٓد تخـتالف ايــشانُني بطـبأ ت   ٖٛ يدؾ

ٚال ٜـُهٔ االستذاز بُٗا يٛدٛب اي دٝض يف َكاّ  ،َطتٓدُٖا َٔ ايـدربٜٔ 
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 (327) ................. ٚدٛٙ اضتشباب اي دٝض ٚعدّ اضتعٗاز ٚدٛب٘ َٔ األخباز  

 ػٌُ ايـدربٜٔ ايـُتعازضني،بٓشٛ ٜ عُّٛ ايـدرب٣ٜٔ، تذ ال غاٖد ع٢ً ايؿتٛ
ــدٍ   ــ٢ ايتع ــٌ عً ـــداص   ُسٍدـٟ يف اي دــٝض بــ ٚال ثيٝ ــا اي ــٔ َٛزثُٖ شاتُٗا َ

ع٢ تٓكـٝض  ٕ ٜـدٍ  َكاّ ايؿتٝا ٚاالضـتٓباط ، تال أ بايـدص١َٛ َٚكاّ ايـشه١َٛ اىل
َ  أٚ ٚسد٠ ايـُالى بني ايــُكاَني،  ايـُٓاط قطعًٝا  كطـٛعني بًشـاظ   ٖٚـرإ غـري 

 خـــتالف ايــــشهُني ٚتعـــاز  َطـــتٓدُٖا َـــٔإٔ تزتؿـــاع ايــــدص١َٛ عٓـــد ت
ٓـ ـٝاز نـٌ خـ  ـتـ ـخال ٜـتـشــكل بايتـدـٝــري ، إلَهـإ ت    ايـدربٜٔ ٖـٛ   ُٗا َـا ـصِ َ

تذ  ،ٌ تال ب دٝض أسـدُٖا  ايـشهُني ٚتبك٢ ايـدص١َٛ ٚال تـٓش صايـش٘ َٔـب
ٌٍـٜ ايتـدٝري بُٝٓٗا ال  بُٝٓا تستؿع سري٠ ايــذٌٗ   ،ايٓصاع ٚال ٜسؾع ايـدص١َٛ  ش

ٚاذا ٚدـد ايؿـسم بـني     ،شهِ ايػسعٞ بايتـدٝري بني ايـدربٜٔ ايـُتعازضني بايـ
 ايـُالى بني األَسٜٔ .  ٍٜتشدايـُكاَني مل 

 ٜسث عًٝ٘ :  تذ  ،ٖٚرا ايتٛدٝ٘ غري تاّ 
 ،تصــًض سذــ١ غــسع١ٝ  ٕ ناْــت ضــعٝؿ١ ايطــٓد ال: تٕ ايـــُسؾٛع١ ٚت أٚاًل
ـــد  تال أ ـــُتعازضني بًشــاظ ْٗــا تاَــ١ ايداليــ١ عًــ٢ يــصّٚ اي دــٝض يف اي  ربٜٔ اي

صاًل ؾٝ٘ أ بٌ ٖٞ غري ٚازث٠  ،ّ ايكطا٤ُكاـٚيٝطت ٖٞ َـدتص١ ب ،َكاّ ايؿتٝا 
نُا  -ٜصض ايكٍٛ  ٚال ،ؾإ ايـُسؾٛع١ َٛزثٖا ايـدربإ ايـُتعازضإ خاص١ 

 ،ٖٛ ؾصـٌ ايــدص١َٛ    -َٛزثُٖا : ايـُكبٛي١ ٚايـُسؾٛع١ ٕ بأ - (ايهؿا١ٜ)يف 
 ايكًِ . ٚيعً٘ اغتباٙ ٚضٗٛ َٔ 

 عـدهلُا ٕ نـإ صـدزٖا : طايــشهِ َـا سهـِ بـ٘ أ      تٕ ايـُكبٛي١ ٚتٚثاًْٝا : 
ـــشدٜح ٚأ  ــ٘  ٚزعُٗــا ٚأؾكُٗٗــا ٚأصــدقُٗا يف اي ـــشهِ ب ٚال ًٜتؿــت اىل َــا ٜ

ـــدتص ارخــسص ــا     َ ــٛ سهــِ أعــدهلُا ٚأؾكُٗٗ ـــشهُني ٖٚ ًا ب دــٝض أســد اي
ــ  صدقُٗا ٚتكدٜـُ٘ ع٢ً ايـشهِ ارخس يف َكاّ ايكطاٚأ  ،دص١َٛ ٤ ٚؾصـٌ اي
ْٗا يف ايٓصـ ايجاْٞ َٓٗا بعد ؾس  ايساٟٚ تعـاثٍ ايــشانُني يف ايعدايـ١    تال أ

ي٘ َسدشات ايسٚا١ٜ ايـي تضـتٓد ايٝٗـا ايــشانُإ     ٔ ٜٚبٍٝ( ) اإلَاّٜؿ   
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ٗ  ٜٓعس اىل َا ٜٚكٍٛ: ط ٘      نإ َـٔ زٚاٜت  ،ُـا عٍٓـا يف ذيـوص ايـرٟ تختصـُا ؾٝـ
ــسٚاٜتني با  ٜٚػــسع ) ُٛاؾك١ ايهتــاب ـيػــٗس٠ ٚبــ ( يف اي دــٝض ٚتؿاضــٌ اي

ٞ   -ؾتهـٕٛ ايسٚاٜـ١ ايــُعترب٠     ،ُـدايؿ١ ايعاَـ١ ٚقطـاتِٗ   ـٚب  - يف ْصـؿٗا ايجـاْ
ــاظس٠ ت ــٔ     ْ ـــُص١ٜ َ ـــِ ذات اي ـــُتعازضتني ٚتكدٜ ــسٚاٜتني اي ــني اي ىل اي دــٝض ب

 أعـين  - ٚال ٚد٘ يًٓؿٞ ايـُطًل ايعاٖس َٔ )ايهؿاٜـ١(  ،ايسٚاٜتني ع٢ً غريٖا 
 يف اي دٝض بني ايسٚاٜتني يف َكاّ ايؿت٣ٛ .  ١ـٛيـؿٞ ٚزٚث ايـُكبــْ

تٓشصس يف ايـُكبٛي١  ايؿ١ الٚثايجًا : تٕ أخباز اي دٝض بني ايسٚاٜات ايـُتد
٘   ١ُ زٚاٜات نجري٠ َتُـٍشـبٌ ث ،ٚايـُسؾٛع١   ،ط١ يف تسدٝض خـرب عًـ٢ َعازضـ

ّ تؿصـٌٝ  زٚا١ٜ ايكطأ ايساْٚدٟ سطـبُا تكـدٍ  ٚؾٝٗا زٚا١ٜ صشٝش١ ايطٓد ٖٞ 
خباز ايعالز ٚاي دٝض دع١َٛ بٛثٛم غدصٞ بصدٚز أٖٚٞ َ ،ٕ سٛهلا ايبٝا
يف ٖٚـٞ ظـاٖس٠    ،نُـا ضـبل تؿصـٌٝ ايبٝـإ يف ايــُكاّ ايطـابل        -يف ايـذ١ًُ -

ٕ ٜتـــشكل يــدٜٓا َــا ٜٛدــأ زؾــع ايٝــد عــٔ تعــٝني اي دــٝض ٚيصَٚــ٘ َــٔ ثٕٚ أ
 ضتـشباب اي دٝض . ٔ اي دٝض ٚصسؾ٘ اىل تـيًصّٚ ٚتعٝٝا

ٞ : َـع ايتٓـصٍ ٚتطًٝــِ ظٗـٛز ايــُكبٛي١ ٚايــُسؾٛع١ يف يـصّٚ        ايٛد٘ ايجـاْ 
ــا   ــا ز -اي دــٝض يف َكــاَٞ ايكطــا٤ ٚايؿتٝ ــتعني عًٝٓ ؾــع ايٝــد عــٔ ظٗٛزُٖــا  ٜ

خباز ايتـدٝري ز تكٝٝد تطالم أٚذيو يتعٍر ، دٝض ضتـشباب ايٚمحًُٗا ع٢ً ت
يــدربٜٔ  محًٗا ع٢ً ايتـدٝري يف صـٛز٠ تعـاثٍ ا  ز  تعٍربايـُكبٛي١ ٚايـُسؾٛع١ ٚ

  َٚٓػأ ايتعرز : ،ـُسدض يف أسدُٖا ايـُتعازضني ٚعدّ ٚدٛث اي

ٚايـُكبٛي١ قاصس٠  ،يطٓد ٕ ايـُسؾٛع١ ضعٝؿ١ اؾإ ،: قصٛز ايـُكتطٞ  أٚاًل
ؾٝ٘  ٜـُهٔ ختصاصٗا بصَإ ايـشطٛز ٚعدّ مشٛهلا يصَآْا ايرٟ الايدالي١ إل
ؾٝهـٕٛ   ،تَاَوصست٢ تًك٢  زد٘ؾأ طسٝح قاٍ يف آخسٖا : () اإلَاّيكا٤ 
 ٜـُهٔ تكٝٝدٙ .  خباز ايتـدٝري ضًٝـًُا َـشهًُا التطالم أ

 خباز ايتـدٝريدٛث ايـُاْع عٔ ايتكٝٝد ، ٚذيو ألٕ تكٝٝد تطالم أٚثاًْٝا : يٛ
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 -ايػــاٌَ يًُتعــاثيني ٚايـــُتؿاٚتني بايـــُص١ٜ     -بــني ايـــدربٜٔ ايـــُتعازضني   
ـشرٚز محٌ ايـُطًل ع٢ً دًٛ عٔ َـٜ ٚمحًٗا ع٢ً صٛز٠ تعاثٍ ايـدربٜٔ ال

ذا ايــُتعازضني ايــُتعاثيني خصٛصـًا ت   يك١ً َصاثٜل ايــدربٜٔ   ،ايؿسث ايٓاثز 
ـُٓصٛص١ اىل نٌ َسدض َٚص١ٜ تٛدأ أقسب١ٝ قًٓا بايتعدٟ َٔ ايـُسدشات اي

 ؿا٤ ايسٜأ عٓ٘ . ـتـْأسدُٖا اىل ايٛاقع ٚت

باز ايــُطًك١  خيف األ -ضتؿصاٍ عٔ ايتعاثٍ ٚايتؿاضٌ ٚثايجًا : تٕ تسى اإل
قسٜٓـ١ تزاث٠   -ايداي١ ع٢ً ايتـدٝري بني ايـدربٜٔ ايـُتعازضني ايـُطؤٍٚ عُٓٗا 

 ،ض بايـُسدشاتخباز اي دٝأ :ؾتـشٌُ ع٢ً اإلضتـشباب ،اإلطالم ددًا َٓٗا
زاث٠ ٚتال  ؾٛدٛب اي دـٝض ٚاقعـًا ٚت   ،ٖٚٞ ثيٌٝ َٓؿصٌ عٔ أخباز ايتـدٝري 
خري ايبٝـإ  ازضني ايــُتعاثيني ٜطـتًصّ تـأ   يــُتع ايتـدٝري يف خصٛص ايـدربٜٔ ا

ْتؿــا٤ ايـــُص١ٜ تذ ايـــشهِ بإختصــاص ايتـــدٝري بصــٛز٠ ت ،عــٔ ٚقــت ايـــشاد١ 
ري ايبٝإ عٔ ٚقت ايــشاد١  ٚتأخ ،يـُسدش١ َطتؿاث َٔ ثيٌٝ َٓؿصٌ َتأخس ا

ؾالبد َٔ زؾع ايٝـد عـٔ    ،سع قبٝض أٚ ٖٛ َـُا ٜبعد صدٚزٙ َٔ ايـشهٝـِ ايـُػ
ٝـ  -ايــُكبٛي١ ٚايــُسؾٛع١    -ٝض خباز اي دظٗٛز أ ايًـصّٚ ٚمحًـٗا   ٔ ٚـيف ايتعٝ
 ضتـشباب . ع٢ً اإل

ــاز اي دــٝض عًــ٢ اإلضتـــشباب : اإلخــتالف   ٚزابعــًا : ٜػــٗد يــ  ـشٌُ أخب
ؾـإ ايــُكبٛي١ ٚايــُسؾٛع١     ،مجعٗـا  ايهجري بني َؿاث أخبازٙ عٓـد َالسعتٗـا بأ  

َكتصـس عًـ٢ بعـض    ضـٛاُٖا   َٚـا  ،ٜطـًا  ًتإ ُٖٚـا َــدتًؿتإ أ  زٚاٜتإ َؿٍص
ــاب ٚبعطــٗا َكتصــس    ــ١ ايهت ـــُسدشات : بعطــٗا َكتصــس عًــ٢ َٛاؾك ــ٢  اي عً

 ال ٚت ،ٖٚـــرا غـــاٖد تضتــــشباب اي دـــٝض ٚعـــدّ ٚدٛبـــ٘   ،َــــدايؿ١ ايكـــّٛ 
ـــُا بٝٓٗــا    ــازٙ ؾٝ ـــدتًـ أخب ــصح ا ؾٗــٞ ْعــري تخــتالف أ  ،مل ت ــاز ْ ــس َــٔ  خب يب٦

 .  ايٓذاضات ؾاْ٘ غاٖد ع٢ً تضتـشباب ايٓصح
 

 غري تاّ ؾاْ٘ ٜسث عًٝ٘ : ٖٚرا ايتٛدٝ٘ 
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ــ٘ قــد تبــٍٝ  ت: أٚاًل ــ ْ ــٔ   ٓاـشكٝكٔ َــٔ ت عــدّ  :خبــاز ايتـــدٝري  أايـــُاضٞ ع
ٟ  )ثبــات  صــالسٝتٗا إل ربٜٔ ايـــُتعازضني عًــ٢   بــني ايـــد  (ايتـــدٝري ايعــاٖس

ٍٍبٌ مل ٜتِ خرب  ،طالم اإل طـالم ؾٝـ٘   عًـ٢ ايتــدٝري ؾطـاًل عـٔ ٚدـٛث اإل      ٜد
َــشرٚز َطـتٗذٔ يف ايبٝـإ ايعسبـٞ     ست٢ ًٜصّ َـٔ تكٝٝـدٙ بسٚاٜـات اي دـٝض     

 بايـُطًل )ايتعبريٖٚٛ()ايبًٝؼ  زباب ايعص١ُ ٚايبٝإأ ايؿصٝض ايصاثز َٔ
 زاث٠ ايؿسث ايٓاثز( .ٚت 

 ثي١ اي دٝض . ز تكٝٝدٙ بأ٠ : ال تطالم ست٢ ٜتعٍرٚبعباز٠ َـدتصس

ــصٍ  ــًا : َــع ايتٓ ـــِ ٚدــٛث أٚثاْٝ  بــني ايـــدربٜٔ خبــاز تجبــت ايتـــدٝري ٍ ٚتطًٝ
ٍِ ـطـالم يـ  ت خباز الُتعازضني ؾٗٞ أايـ بـٌ ٖـٞ    ، ايــدربٜٔ ايــُتؿاضًني   ٗا ٜعـ

 ل ؾِ ايسن١ٝ( .ٍٚ األَس ْعري قٛهلِ )ضٍٝايـُتعاثيني َٔ أبَـدتص١ 

 ،ٚذيو بًشاظ إٔ أخباز ايتـدٝري عدثٖا ضبع١ ٚأخباز اي دٝض أضعاؾٗا  
خبـاز  د بأيــُؤنّ قًًٝـ١ ٖٚذـس اي دـٝض ا    خباٍزؾٝـُتٓع تيتصاّ ايتـدٝري ايـُطًل أل

ـُسدش١ عًـ٢  َاز٠ ذات ايـُص١ٜ اي١َٛ بتباْٞ ايعكال٤ ع٢ً تسدٝض األنجري٠ َدعُ
بتـدا٤ بعـدّ ٚدـٛث ايــُص١ٜ     د٠ َـٔ اإل خباز ايتـدٝري َكٍٝؾٝكسب نٕٛ أ ،ؾاقدتٗا 

 ايـُسدش١ يف أسد ايـدربٜٔ ايـُتعازضني . 

ري مل خباز ايتـدٝطٓا ايطسف عٔ صش١ ايطٓد ٚعٔ نٕٛ أذا غطٖرا نً٘ ت
خبـاز  َـع إٔ أ  ،ٜتـشكل َٓٗا خرب صشٝض ايطٓد ٚاضـض ايداليـ١ عًـ٢ ايتــدٝري     

 دالي١ ع٢ً يصّٚ اي دٝض . ايٚاضض ايطٓد صشٝض َا ٖٛ اي دٝض ؾٝٗا 

ست٢ ًٜـصّ   ،خباز ايتـدٝري َٔ بدٚ األَس ٚبإختصاز : ال ْـشسش تطالقًا يف أ
 .  ايـُـشرٚز ايـُطتٗذٔ : محٌ ايـُطًل ع٢ً ايؿسث ايٓاثز

 

َـشرٚز يف تكٝٝدٙ  خباز ايتـدٝري الٍ ٚتطًٝـِ اإلطالم يف أٚثايجًا : َع ايتٍٓص
د ٕ ايــُكٍٝ ضـتٗذإ يف بٝـا  ٚال قبــض ٚال ت  ،ٝـد يـصّٚ اي دـٝض    بديٌٝ َٓؿصـٌ ٜؿ 
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نُـا ٖـٛ سـاٍ     ،خري بٝاْـ٘  تدعٛ يتأ ُصًش١ُـسًا عٓ٘ يٍخَٓؿصاًل عٔ ايـُطًل َتأ
ُطًكات ايػـسع١ٝ نُـا ٜعـسف ٖـرا : أقـٌ      ـُٓؿص١ً عٔ ايايـتكٝٝدات اينجري َٔ 
 سهاّ ايػسع١ٝ . بٝإ األ ( يف طسٜك١ًعني ع٢ً أخباز ايـُعصَٛني )ايـُّط

 ٓا عًـ٢ ـٝـٓـصّ َـشرٚز )محٌ ايـُطًل ع٢ً أؾساث ْاثز٠( تذا بـًٜ ٖٚهرا ال
ــ١      َطــًو اإل ــٞ غــٗس٠ ايسٚاٜ ــي ٖ ـــُٓصٛص١ اي ـــُسدشات اي ــ٢ اي قتصــاز عً

 - نُـا ٖـٛ ايـُــدتاز    -ٟ عٓٗـا  يعا١َ ٚعـدّ ايتعـدٍ  َٚٛاؾك١ ايهتاب َٚـدايؿ١ ا
ٌ ـبــ ،ايـــُٛازث  ٠ايـــُصاثٜل ْــاثز ١ٕ قًًٝــٜهــٕٛ ايـــدربإ ايـــُتعاثال ؾاْــ٘ ال
 تكسا٤ . ـضـبع ٚاإلتـٕٛ َصاثٜك٘ نجري٠ بـشطأ ايعاٖس يًعٝإ بعد ايتـهـت

  ،: محـٌ ايــُطًل عًـ٢ ايٓـاثز    َهإ ثؾـع ايـُــشرٚزٜٔ َعـًا    ٚايـشاصٌ ت
 طالقات ايتـدٝري . ع٢ً تكدٜس ايتطًٝـِ بإ -يبٝإ عٔ ٚقت ايـشاد١ خري اٚتأ

ْـ  ـُٓع غـٗاث٠ تخـتالف أخبـاز اي دـٝض عًـ٢ تضتــشباب٘ بــشطأ        ٚزابعًا : 
ٚ تؿهساتٓا األ ؾـإ عُـد٠ األخبـاز ٚصـشٝشٗا ٖـٞ       ،َطـايهٓا ايــُعترب٠   صـٛي١ٝ 
 ٜٚـُهٔ ايـذُع بُٝٓٗا بايتكٝٝد :  ،صشٝش١ ايٚايـُكبٛي١ 

ؾـإ مل   ،ٜٛاؾـل نتـاب اهلل    بــُا تؿٝد اي دـٝض  عبد ايسمحٔ  صشٝش١ؾإ 
 ا١َ . خباز ايعخايـ أ بـُاض ذد ؾريٍدـٜ

مجـاع عًـ٢   بايػـٗس٠ ايسٚا٥ٝـ١ أٚ باإل   أٚاًلبُٝٓا ايــُكبٛي١ أؾـاثت اي دـٝض    
ـُٛاؾك١ ض بـ ٕ مل تٓؿـع ايػـٗس٠ ؾريدٍـ   ثـِ ت  ،١ٜ أسد ايــدربٜٔ ايــُتعازضني   زٚا

ٞ ـَٚٔ ايـُـُهٔ ايــُكبٍٛ ؾـ   ،خايـ ايكّٛ  بـُاض ذد ؾريٍدـٕ مل ٜايهتاب ٚت
 ع١ًُٝ ايتكٝٝد .  ٖٞ خبازايـُـشاٚزات ايعسؾ١ٝ ٚايطا٥د ؾـٞ تختالؾات األ

عًٝــ٘ ايـــُكبٛي١ َــٔ اي دــٝض بــدًٚا   ثيــٍت بـــُاد ايصــشٝش١ ْكٍٝــَٚــٔ ٖٓــا 
ُٛاؾك١ ايهتـاب ثـِ   ـدتُعـت عًٝـ٘ ايــُكبٛي١ ٚايصـشٝش١ : بـ     ت بــُا بايػٗس٠ ثِ 

 خبازِٖ . ايكّٛ أٚ أ ـُـدايؿ١ب
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ٜٛاؾل ايهتـاب ٚطـسح    بـُاخر ايٛد٘ ايجايح : تٕ األخباز ايداي١ ع٢ً األ                
ٜـٛاؾكِٗ يٝطـت يف َكـاّ     ٜـدايـ ايكـّٛ ٚطـسح َـا    بـُاخر أٚ األ ،ـدايؿ٘ ٜ َا

ـــُسٍد ـــُتعازضني عًــ٢   بٝــإ اي ـــِ ايـــشذ١ ايسادشــ١ َــٔ ايـــدربٜٔ اي ض ٚتكدٜ
َٔ ايـدرب  ْٗا يف َكاّ تـُٝٝص ايـشذ١بٌ ايـُـشتٌُ قًٜٛا أ ،ايـُسدٛس١ ايـشذ١ 

ٕ ايــدرب ايـُــدايـ يًهتـاب يف ْؿطـ٘ يـٝظ      عٔ ايالسذـ١ َٓـ٘ يكـ٠ٛ تستُـاٍ أ    
طسس٘ ع٢ً ايــذداز  ٚزث يف غأْ٘ َٔ أْ٘ شخسف ٚباطٌ أٚ ت بـشذ١ بػٗاث٠ َا
 شٖٛا َٔ ايتعبريات ايٓاؾ١ٝ يًصدٚز . ـكً٘ أٚ ٤ْْ أٚ مل أٚ يٝظ بػٞ
ٕ رب ايـــُٛاؾل يًكـّٛ ٜـــشتٌُ قٜٛــًا أْـ٘ يــٝظ بـــشذ١ بًشــاظ أ  را ايـــدٖٚهـ 

ٜتٛيــد َُٓٗــا  -صــٌ عــدّ صــدٚزٙ تكٝــ١  ايـــدرب ايـُـــدايـ يًكــّٛ بطُٝـــ١ُ أ 
عـــٔ ِٗ غـــري صـــاثز ـٕ ايــــدرب ايــــُٛاؾل يـــشَـــ٘ أالٚ ،ٕ بصـــدٚزٙ ط٦ُٓـــااإل

 .  ٕ سذ١ عًٝٓاخالف ايٛاقع ؾال ٜهٛع٢ً  صدز تك١ًٝ مل ٜكً٘ أٚ ايـُعصّٛ:

ض أسـد ايــدربٜٔ   خباز اي دٝض يف بٝإ َسٍدـا ظٗٛز أُٓا ٚضًّـيٍٓٓصـثِ يٛ ت
ٔ زؾع ايٝد عٔ ظاٖسٖا ٚمحًٗا ع٢ً صدٚزٖا ٜتعٍٝ -ايـُتعازضني ع٢ً ارخس 

 ٚ ع٢ً تضتـشباب اي دٝض :يتـُٝٝص ايـشذ١ عٔ ايالسذ١ أ

دــٌ ظٗــٛز ايـــُكبٛي١ يف تكدٜـــِ َــسدض ايػــٗس٠ عًــ٢ اي دــٝض ٚذيــو أل 
ــ  ذا نـــإ أســـد ايــــدربٜٔ ٚعًــ٢ ٖـــرا ت  ،تـــاب َٚــــدايؿ١ ايعاَـــ١ ؾك١ ايهُٛاـب

ٕ نإ ايـدرب ايـُػٗٛز ًا بني ايسٚا٠ تكٍدّ ع٢ً َعازض٘ ٚتايـُتعازضني َػٗٛز
خـر  ٚالشَ٘ تكٝٝـد تطـالم أخبـاز ايعـس  عًـ٢ ايهتـاب ٚاأل       ،ايهتاب خالف 
َ   ذا ٜٛاؾك٘ َٔ ايـدربٜٔ ايـُتعازضني ت بـُا  ،ػـٗٛزًا  مل ٜهـٔ غـاذًا َٚعازضـ٘ 

َـع إٔ ٖــرٙ األخبــاز آبٝـ١ عــٔ ايتكٝٝــد ؾإْٗــا بًطـإ أنٝــد َٚؿــاث غــدٜد : طمل    
 ٓع عًٝٗا ايتكٝٝد . ٝـُتؾ قً٘ص طشخسفصأ

ًٜـصّ عًٝـ٘    ع٢ً تـُٝٝص ايـشذ١ عٔ ايالسذـ١ ال  اي دٝض خبازأبُٝٓا محٌ 
 طسحـٝـذ١ ؾــشرب ايـُػٗٛز ايـُـدايـ يًهتاب يٝظ بـايـد تذ ،ٖرا ايـُـشرٚز 



 (333) ........................  األخر مبا ٚاؾل ايهتاب ايعصٜص ٚحتكٝل َؿاثُٖاخباز أ 

 خباز يتـُٝٝص ايـشذ١ عٔ ايالسذ١ . ٔ تيتصاّ صدٚز األٜتعٍٝٚ ،َـشرٚز  ٚال
 

 يتٛدٝ٘ غري تاّ ؾاْ٘ ٜسث عًٝ٘ : ٖٚرا ا

ـ  بـــُاخــر ١ٜ يألتٕ األخبــاز ايػــسٜؿ١ ايـــُتصٍد  ٜـــدايـ ايعاَــ١ أٚ ٜـــداي
ــاز ارَــس٠ بعــس    ،قًــ٘ص أخبــازِٖ مل ٜــسث ؾٝٗــا تعــبري طمل أ  بـــدالف األخب

 . قً٘ص أـُٗا :طمل ايـدرب ايـُـدايـ ي ٕايط١ٓ ٚأِ ع٢ً ايهتاب ٚخبازٖأ

ٚاؾل ايهتاب ٚايط١ٓ ع٢ً  بـُاخر ٕ األخباز ايداع١ٝ يألٌ : تٚبتعبري َؿٍص
 ،١ـ١ َٔ غـري ايـشذـ  ـص ايـشذـٝـٝـُٗا : بعطٗا يتـُـٓـٝـٜـُهٔ ايـدًط ب شٜٛٔ الـْ

 ،اب ـًهتـ يـل يًهتاب ٚتسى ايـدرب ايـُـدايـٝض ايـدرب ايـُٛاؾـسدـٚبعطٗا يت
 ٔـٚقد تضطسبت نًُات األعالّ يف ايتٛؾٝل بٝ ،ٔ ـتٝـؿـشٜٛٔ ٚطا٥ـؾٗٞ ع٢ً ْ
ؾٝٓبػٞ ٍَٓا عس  طا٥ؿي األخبـاز ٚبٝـإ َؿـاث نـٌ َُٓٗـا ٚتــُٝٝص        ،ايطا٥ؿتني 

ٍٛ ٜصٍٚ اإلضطساب ٚايػُـٛ    ٚيف ارخـس٠ ْـدؾع    ،ايـُساث ايـذدٟ َُٓٗا بٓش
 :  ُٖٚا .   - ايٛد٘ ايجايح -تغهاٍ ايـُشكل ايـدساضاْٞ 

ٕ ايــدرب ايـُــدايـ    : ٖٚٞ األخبـاز ايهـجري٠ ايدايـ١ عًـ٢ أ    ٚىلايطا٥ؿ١ األ
طٖــٛ (طمل أقًــ٘ص أٚ)ٚأســاثٜجِٗ ( )ٚضــ١ٓ زضــٛي٘ تعــاىل يهتــاب اهلل 

ٚنــجري َٓٗــا  -٦ٔ بصــدٚزٖا  خبــاز ايـــُطُٖٚــرٙ األ ،شخــسفص أٚ طباطــٌص 
ٕ  - (خرب ايجك١)َصدام  شاظ َعازضـت٘  ـيـ  ٖٞ َـدتص١ ايـُؿاث بايـدرب َـٔ ثٚ

َـ  ٍُٝـٖٚٞ ت ،بػريٙ أٚ عدّ َعازضت٘   ،ٔ غـري ايــشذ١   ص ايـشذ١ َٔ أخبـازِٖ 
  ،َٚطــاَني ٚاضــش١  ضــاْٝد َعتــرب٠ٚزٚاٜاتٗــا نــجري٠ ْٓكــٌ َٓٗــا ضــت١ أخبــاز بأ 
ٚيف  خــر بايطــ١ٓ ٚغــٛاٖد ايهتــاب(ٖٚــٞ َسٜٚــ١ يف )أصــٍٛ ايهــايف : بــاب األ

 : (1)اضٞ( ٖٚٞبٛاب صؿات ايك)ايٛضا٥ٌ : ايباب ايتاضع َٔ أ
 ٢ـٓــُب (  )ـٓـطأ ايـ: خ (صاثم )ـاإلَاّ ايس٠ ٖػاّ عٔ ـتبـَع -1
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ِ نَٚـا دـا٤   ،ْـا قًتـ٘   نِ عين ٜٛاؾـل نتـاب اهلل ؾأ  َا دا٤ ٜٗا ايٓاعؾكاٍ : طأ
 . ٜـدايـ نتاب اهلل ؾًِ أقً٘ص 

نـٌ غـ٤ٞ َـسثٚث اىل    : ط (عـٔ ايصـاثم )   َعترب٠ أٜٛب بٔ ايــشسٍ  -2
 . سدٜح ال ٜٛاؾل نتاب اهلل ؾٗٛ شخسفص نٌ ٚ ،ايهتاب ٚايط١ٓ 

 َـا : ط (بٔ زاغد ع٢ً ايعاٖس عٔ  اإلَاّ ايصاثم ) ٜٛبَعترب٠ أ -3
ٜهػـ  - شخسف -ٖٚرا ايتعبري يـِ ٜٛاؾل َٔ ايـشدٜح ايكسإٓ ؾٗٛ شخسفص 

ٖٚٛ ْعـري قـٍٛ    ،ل ايهتاب ايعصٜص ال ٜٛاؾ بـُاخ عٔ ايتـشٍد( )ِٜٗ عٔ ترٍب
ْهــاز ايصــدٚز عــِٓٗ . يف تطمل أقًــ٘ص  شدٜح األٍٚـيــيف ا (زضــٍٛ اهلل  )

ٕ : طت (: قــاٍ زضــٍٛ اهلل ) () َعتــرب٠ ايطــهْٛٞ عــٔ ايصــاثم  -4
 ،درٚٙ نتاب اهلل ؾ لــؾُا ٚاؾ ٚع٢ً نٌ صٛاب ْٛزًا :  ،ع٢ً نٌ سل سكٝك١

 . َٚا خايـ نتاب اهلل ؾدعٛٙص
ايٛقٛف عٓـد  ط:  ايـُس١ٜٚ يف زضاي١ ايساْٚدٟ (1)ْٚعريٖا َعترب٠ مجٌٝ -5

ٚعًـ٢ نـٌ    ،ٕ عًـ٢ نـٌ سـل سكٝكـ١     ت ،ًٗه١ ـقتـشاّ يف ايـ ايػب١ٗ خري َٔ اإل
 . صٙخايـ نتاب اهلل ؾدعٛ َٚا ،ؾُا ٚاؾل نتاب اهلل ؾدرٚٙ  ،صٛاب ْٛزًا 

ساثٜجــ٘  ٚقــد ٚزث ْعــريٙ يف أ   ،الَــ١ ٚايداليــ١ بـــُع٢ٓ ايع  ٚايـــشكٝك١ ٖٓــا 
()(2) ؾكاٍ   (َؤَٔ سكًا) ٘ : أْايـُا قاٍ عٔ ْؿطاألْصازٟ سازث١ خرب  ْعري

َـا ايـرٟ   أٟ  صقٛيـو  ؾُا سكٝكـ١   ،سكٝك١  غ٧ٝ طيهٌ :  (ي٘ زضٍٛ اهلل )
 . سكًا ؟ َٔ تٜـُاْو عٝ٘تٍد ٜٓ ٤ عٔ نٕٛ َا

ْٚعري خربٜٔ آخسٜٔ ٚزث ؾُٝٗا ثع٣ٛ بعض ايـُطًُني )ْـشٔ َؤَٕٓٛ ٜا 
سكٝكـ١   طتٕ يهـٌ ٜكـني  أٚ( هلِ :طؾُا سكٝك١ تٜـُاْهِصزضٍٛ اهلل( ؾكاٍ )

 .عٝ٘ ؟رٟ تٍدتٜـُاْو أٚ ٜكٝٓو اي كٝٓوص أٟ َا عال١َؾُا سكٝك١ ٜ
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 (335) .......................... األخر مبا ٚاؾل ايهتاب ايعصٜص ٚحتكٝل َؿاثُٖاخباز أ

ـــُرياخ عسضــت عًــ٢ شزا عــٔ تبــٔ َـــ  (1)ٚيف زٚاٜــ١ُ َعتــرب٠ُ  ز٠ شسش يف اي
 صابت٘ يًٛاقع . ٜعين ْٛز ت (ٛزًادا٤ ب٘ تبٔ َـشسش يٓ ٕ ع٢ً َات)يتكٝٝـُٗا ؾكاٍ:

 

ًـ    (تذٕ ايـُساث َٔ قٛي٘ ) ٢ نـٌ صـٛاب   طتٕ ع٢ً نٌ سـل سكٝكـ١ ٚع
ٜٚهـٕٛ   ،اْٝتـ٘  : تٕ ع٢ً نٌ سل عال١َ ٚثالي١ ع٢ً صـٛاب٘ ٚسكّ ْٛزًاص ٜعين 
كـ١  ٕ َٛاؾًا يف أعطا٤ ايهرب٣ ظـاٖس بعد ت صؾُا ٚاؾل نتاب اهللطايتؿسٜع بايؿا٤ 

ـدرب  ٖٚـرا ايـ   ،ٚثيٝـٌ صـشت٘ ٚصـٛاب٘    تـ٘  ايـدرب يهتاب اهلل ٖـٛ عالَـ١ ْٛزاٍْٝ  
 ٘ـتـ٘ ٚثيٌٝ صٍشّكـ١َ ستاب اهلل عالـ يهربـك١ ايـدـٕ َٛاؾ١ ع٢ً أـٚاضض ايدالي

 .ضعؿ٘ إٔٚ َـدايؿ١ ايـدرب يهتاب اهلل عال١َ بطالْ٘ ٚأ ،ْٚٛز تصابت٘ يًٛاقع 

 هِـٝـ ـًــاذا ٚزث ع(: ط)ٝٗا ايصـاثم  ــعؿٛز قاٍ ؾـبٞ َٜـعترب٠ تبٔ أ -6
ٚتال  ،تـاب اهلل أٚ َـٔ قـٍٛ زضـٍٛ اهلل     ِ يـ٘ غـاٖدًا َـٔ ن   ـسدٜح ؾٛددتـ 
 . ب٘ اٚىل ب٘ص ؾايرٟ دا٤نِ

ـُطُْٛٗا َٛاؾكــ١ خــس٣ عاضــد٠ يــٚيف )ايٛضــا٥ٌ( َٚطــتدزن٘ زٚاٜــات أ
ٜٛاؾـل نتـاب اهلل    ٖٚـٞ تـؤثٟ بطـالٕ ايــشدٜح ايـرٟ ال     ،يؿاظٗـا  يـُؿاثٖا ٚأ

ٙ ايـِٝٗ يٝعـسف ايــشل    ٚعدّ صدٚزٙ عـِٓٗ ٚعـدّ تصـدٜك٘ عًـِٝٗ ٚيـصّٚ زثٍ     
ٜح يــُؿاث بايــشد  َـدتص١ ا ٖرٙ األخباز ؾإ ،ٜٚطتبني ايـشاٍ َِٓٗ ؾسادعٗا 
 ٕ ٜهٕٛ ي٘ َعاز  . ايـُعصَٛٞ ذات٘ بػض ايٓعس عٔ أ

خـس٣ ايـي ٖـٞ َــدتص١ بايــشدٜجني      ايطا٥ؿـ١ األ  بٗرا تؿـ م عـٔ أخبـاز   ٚ
ؾٝ٘ ايـُص١ٜ َُٓٗـا :   ٜساث عالز ايتعاز  بُٝٓٗا ب دٝض َا ٔايـُتعازضني ايرٜ
  ُـدايؿ١ ايعا١َ . بـُٛاؾك١ ايهتاب أٚ بـ بـايػٗس٠ أٚ

ٖٛ ايـُٛاؾك١  ٗا َطاٌََٝٓ يف َٔ األخباز ٚبعد ايتأاألٚىل ايطا٥ؿ١  ٚظاٖس
 يتكا٤ : ٚعدّ اإلأيتكا٤ بـُع٢ٓ اإل -ايـُـدايؿ١ ايسٚس١ٝ ايـُع١ٜٛٓ  ٚأ
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ضاض١ٝ ٖٛ ايصشٝض َع زٚح نتاب اهلل َٚع َعاْٝ٘ األ ؾايـدرب ايرٟ ًٜتكٞ
ٚأٖداف  ٚنتاب اهلل قد أٚضض أضظ األسهاّ ،كبٍٛ َِٓٗ ايصاثز عِٓٗ ايـُ

ضطـ٘ َـٔ ثٕٚ   ايتػسٜع ٚأٚضض األخـالم ايؿاضـ١ً ٚأزنـإ ايـدٜٔ ٚثٛابتـ٘ ٚأ     
ايـــدرب  ؾٝهــٕٛ ،تػــدٝ  خصٛصــٝاتٗا ٚتؿصــٌٝ بٝــإ دص٥ٝاتٗــا ٚتؿسٜعاتٗــا  

ايعايٝــ١ ٖداؾــ٘ كبٍٛ ٖــٛ ايـــًُت٦ِ َــع َطــاَني ايكــسإٓ ايعاَــ١ ٚأايصــشٝض ايـــُ
ٖــٛ ٗــٞ ثقٝــل : ٚبتعــبري ؾك ،ضطــ٘ َٚستهصاتــ٘ ٚقٛاعــدٙ ٚأصــٛي٘ ايتػــسٜع١ٝ ٚأ

 ربـ٘( ٖـرا ٖـٛ ايـدـ   ـباث٥ـط٘ َٚـض٘ ٚأـٛي٘ ٚأزناْـٛاعد ايػسع ٚأصـكـ٘ بـ)األغب
 ٖٚٛ ايرٟ ٜكبٌ ٜٚؤخر ب٘ .  ،ثٛا ب٘ ايصاثز عِٓٗ ٖٚٛ ايرٟ قايٛٙ ٚتـشٍد

 ٓاؾ٢ َعـتـٚ ٜأ ،ٓ٘ ايعا١َ ـٝـطاَـدّ َع نتاب اهلل يف َـصطـٚايـدرب ايرٟ ٜ
ٛ األ  ٚ  ٖداف ايعًٝا يًتػـسٜع ٚايك ايــُستهصات ايدٜٓٝـ١ ٚايجٛابـت    اعـد ايػـسع١ٝ 

ثٛا ب٘ ؾٝذـأ  ٕ ٖٛ ايرٟ مل ٜكٛيٛٙ ٚمل ٜتـشٍدٓٗا ايكسآهل١ٝ ايي بٍٝٚاألضظ اإل
 ٖذسٙ ٚتسن٘ . 

 ،َـع ْصـٛص ايهتـاب   عبري َـدتصس : ايـُٛاؾك١ تعين اإليتكا٤ ٚاإليت٦اّ ٚبت
 تاب . صطداّ ٚعدّ ايتٛاؾل َع ْصٛص ايهٚايـُـدايؿ١ تعين اإلؾ ام ٚاإل

 ٜٓطبــل بــايٓعس ايبــدٟٚ ٕ عٓــٛإ ايـــُٛاؾك١ أٚ ايـُـــدايؿ١ َؿٗــّٛ عــاّ ثــِ ت
نـجري َـٔ    تكٝٝـد : يهٓـا ْعًـِ ٜكٝٓـًا ٚاضـشًا      ،شا٤ ٚايــُصاثٜل  ـْع٢ً مجٝع األ

ٖٚـرا ايعًـِ قسٜٓـ١     ،يعَُٛاتـ٘  طًكات ايهتاب ايعصٜص ٚتـدصٝصٗا ُـخباز ياأل
 َـا ـُطًل عـٔ تطـالم ط  عُّٛ ٚايـدصٛص ايخسٚز َـدايـ ايهتاب بٓشٛ اي

 شخسفص .   ،خايـ قٍٛ زبٓا مل أقً٘ 

ٍٝـ  ايـرٟ ٜهـٕٛ َــدصٍ   ٕ ايــدرب : تايكٍٛبٌ ٜـُهٔ  أٚ دًا إلطـالم  صًا أٚ َك
ـذُع ايعـسيف  َهإ ايـ ايـُـدايؿ١ َع ت تذ ،َٛاؾل يًهتاب ْٞ ٖٛ خرب قسآعُّٛ 

 يٝطت َـدايؿ١ َطتكس٠ بٌ تصٍٚ بايـذُع ايعسيف .  بتـدصٝ  أٚ تكٝٝد



 (337) .......................... األخر مبا ٚاؾل ايهتاب ايعصٜص ٚحتكٝل َؿاثُٖاخباز أ

ٜهــٕٛ َـــدايؿًا  ْــٞ القسآ سًا يــٍٓ ٓــًا َٚؿٍطــايــرٟ ٜهــٕٛ َبٍٝا ايـــدرب ٖٚهــر
َ  ،يهتــاب اهلل أٚ ضــ١ٓ زضــٛي٘   ــ٘ ٚ ــًا ي ــًا يٛاقعــ٘ أٚ َؿٍطــ بــٌ ٜهــٕٛ َٛاؾك سًا بٝٓ
ٔ يًُساث ايـذدٟ ٚايـُكصٛث ايـُبٍٝ صٛيٞ : ايـدربيػُٛض٘ ٚتغالق٘ . ٚبتعبري أ

يف ايط١ٓ ايكطعٝـ١ ٜهـٕٛ    ايهتاب أٚ ايصاثز عٓ٘ يف ع َٔ ايٍٓ ايٛاقعٞ يًُػٍس
 َٛاؾكًا يهتاب اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘ ٚيٝظ َـدايؿًا ي٘ . 

   ٔ ــ ـــذدٟ َ ـــُساث اي ــٕٛ اي ــتعني ن ــاب اهلل(    ؾٝ ـــدايـ يهت ـــشدٜح ايـُ )اي
ٓشٛ ايعُّٛ َٔ ٚد٘ بًشاظ أٚ ب ،خصٛص ايـُـدايـ ي٘ بٓشٛ ايتبأٜ ايهًٞ 

 ايــُٛدب١ يطـسح   شٛ َٔ ايـُـدايؿ١ ايٛاضش١ـتكا٤ ؾاْ٘ ْـيَٛضع اإلدتُاع ٚاإل
 شٛ مجع عسيف بُٝٓٗا . ـ٘ ْايـدرب ٚعدّ تصدٜك٘ يف ايـُذُع تٕ مل ٜهٔ ؾٝ

 َـدتص١ بايـدرب ايـُعصَٛٞاألٚىل َٔ األخباز ايطا٥ؿ١  : ٚخالص١ ايكٍٛ
دالف ـب ،ٖٚٞ َصدام )تـُٝٝص ايـشذ١ َٔ ايـدرب عٔ ايالسذ١ َٓ٘( ،يف ذات٘ 
ٗـ   أخباز  ــ   اايطا٥ؿـ١ ايالسكـ١ ؾاْ َصـدام  دربٜٔ ايــُتعازضني ٖٚـٞ   تــدت  باي

 ؾٝكع ايهالّ يف :  ، خس٣()تسدٝض سذ١ خرب١ٜ ع٢ً سذ١ أ
 

خباز ايـٛازث٠ يف )عـالز ايــدربٜٔ ايــُتعازضني(     ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ : ٖٚٞ األ
ٍٍ أٚ ايــدرب  تسدٝض ايـدرب ايــُػٗٛز أٚ ايــدرب ايــُٛاؾل يهتـاب اهلل     ع٢ً  ٚتد

 ٚ يكطاتِٗ ٚسهاَِٗ ع٢ً َعازض٘ . خباز ايعا١َ أايـُـدايـ يًعا١َ أٚ أل

ٌٍخبــٖٚــرٙ األ عــدثًا َــٔ ايطا٥ؿــ١  از نــجري٠ ايعــدث يهــٔ ايصــشٝض َٓٗــا أقــ
بٔ سٓع١ً ٚصشٝشي عبـد  ضٓدٙ ٖٚٞ َكبٛي١ عُس  ٚعُدتٗا َا صٍض ،ٚىل األ

 ٖٚٞ :  ،ايساْٚدٟ  َـشُد بٔ عبد اهلل يف زضاي١بٞ عبد اهلل ٚايسمحٔ بٔ أ

ــ١  ــٚىل : األايسٚاٜ ـــُ ازٚاٖ ِ ٜػااي ــ١ يف دــٛاَعٗ ــرب   (1)ذ ايجالث ــل َعت بطسٜ
صـٍٛ ايهـايف( قـاٍ بعـد     َـٔ )أ  ( ْٚٓكٌ ايٍٓ ايصاثم ) اإلَاَّكبٍٛ عٔ 
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ٍٔ   اإلَاّضؤاٍ  ٚبعـد تٛصـ١ٝ    ،أٚ َـرياخ   عٔ زدًني َٛايٝني َتٓـاشعني يف ثٜـ
رنس ايساٟٚ زدٛعُٗا اىل زدًني ؾ ،( بايتـشانِ اىل ايؿكٝ٘ ايعدٍ ) اإلَاّ
ايـــشانُإ ؾٝـــُا  ختًـؾــإ - ُٓٗــا نــٕٛ صــاسب٘ سهُــًانــٌ ٚاســد َزضــٞ  -

ضتٓاث نٌ ٚاسد يف سهُـ٘  سهُا )ٚنالُٖا تختًؿا يف سدٜجهِ( ٚايعاٖس َٓ٘ ت
نُـا   ،س َـسٟٚ عـِٓٗ ٖـٛ َػـاٜس يًشـدٜح ايـرٟ تضـتٓد تيٝـ٘ ارخـ          اىل سدُٜح

بـٌ ٖـرا    - ٖٚـٛ سـدٜح ٚاسـد    -ِٗ سدٜجِٗ َٚعٓـاٙ  ٞ ؾـٜـشتٌُ تختالؾُٗا ؾ
َـ    ٙ بعـض أ اإلستُـاٍ تضـتعٗس   ٘ ـعـاظِ عصـسْا )قـدٙ( يف  يهٓــ٘  ، (1)ذًظ بــشج

ٜـ ـعـ ـِٗ َـؿا يف ؾـتًـس )ٚنالُٖا تخـكدٜــشتاز اىل تٝد ٜـعـبتستُاٍ   جهِ(ـ٢ٓ سد
٘  ،ستُـاٍ ٚازث  ت ٗٛـكدٜس ؾـ ـتـ ـٚاألصٌ عدّ اي قسٜٓـ١   يٝـ٘ تال َـع  ٜصـاز ت  ال يهٓـ
 .: طايـشهِ َا سهِ ب٘ أعدهلُا ...ص (داب )ثِ أٚاضش١ . 

 ( : )٘دابٟ عٔ ؾس  تطاٟٚ صؿات ايـشانُني ٚأايساٚ ثِ ضأٍ 

و ايرٟ سهُا ب٘ ايـُذُع عًٝـ٘  ا يف ذينإ َٔ زٚاٜتِٗ عٍٓ ٜٓعس اىل َا ط
بـ٘ َـٔ سهُٓـا ٜٚـ ى ايػـاذ ايـرٟ يـٝظ بــُػٗٛز عٓـد           صشابو ؾٝؤخرَٔ أ

ٔ َـس بـٍٝ  َـٛز ثالثـ١ : أ  ٚتْــُا األ  ،ؾإٕ ايــُذُع عًٝـ٘ ال زٜـأ ؾٝـ٘      ،اصشابو 
ٍٝـ َس بـٍٝ ٚأ ،بع زغدٙ ؾٍٝت  ٚاىل عًُـ٘ اىل اهلل  َـس َػـهٌ ٜـسثٍ   ٚأ ،٘ ؾٝذتٓـأ  ٔ غ
ؾُٔ  ،ٔ ٚغبٗات بني ذيو ٔ ٚسساّ بٍٝ: سالٍ بٍٝ قاٍ زضٍٛ اهلل  ،زضٛي٘ 

زتهأ ايـُـشسَات َٚٔ أخر بايػبٗات ت ،ايـُـشسَات  ذا َٔـتسى ايػبٗات ْ
 . ٜعًِص  ًٖٚو َٔ سٝح ال
 .عٓهِ ؟ تٔ قد زٚاُٖا ايجكاٜٕ نإ ايـدربإ عٓهُا َػٗٛزقًت : ؾإ

ٜٓعس ؾُا ٚاؾل سهُ٘ سهِ ايهتاب ٚايط١ٓ ٚخايـ ايعا١َ : ط (قاٍ ) 
  هِ ايهتاب ٚايط١ٓ ٚٚاؾل ايعا١َص .س ؾٝؤخر ب٘ ٜٚ ى َا خايـ سهُ٘
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ٕ نــإ ايؿكٝٗـإ عسؾــا سهُــ٘ َــٔ ايهتــاب  قًـت : دعًــت ؾــداى أزاٜــت ت 
ــأ ،ـِٗ خــس َـــدايؿًا يــ ٚايطــ١ٓ ٚٚدــدْا أســد ايـــدربٜٔ َٛاؾكــًا يًعاَــ١ ٚار   ٟ ب

 . ايـدربٜٔ ٜؤخر ؟ 
 . : طَا خايـ ايعا١َ ؾؿٝ٘ ايسغاثص()اٍ ق

 .ؾكًت : دعًت ؾداى ؾإ ٚاؾكُٗا ايـدربإ مجٝعًا ؟
ــ  ــا : ط()اٍ ق ــ٘ أ  ٜٓعــس اىل َ ــٌ : سهــ ٖــِ ايٝ ــٝ ى  َٝ اَِٗ ٚقطــاتِٗ ؾ

 . ٜٚؤخر بارخسص
 

 ٟ يف أسٛاٍ أساثٜحعٔ زضاي١ ايكطأ ايساْٚد (1)ٟزَٚا ايسٚا١ٜ ايجا١ْٝ: 
ذا ٚزث : طت (قــاٍ ايصــاثم ) -ٚايطــٓد صــشٝض عًــ٢ ايعــاٖس   -صــشابٓا أ

عًٝهِ سدٜجإ َـدتًؿإ ؾاعسضُٖٛا عًـ٢ نتـاب اهلل : ؾُـا ٚاؾـل نتـاب اهلل      
يهٔ يف )ايبـشاز(  ،نرا يف )ايٛضا٥ٌ( َٚا خايـ نتاب اهلل ؾسٍثٚٙص  ،ؾدرٚٙ 
ي١ ايكطـأ ايساْٚـدٟ ايــُطبٛع١    سضـا ص١ يٖٚهرا يف ايسضاي١ ايـًٍُد طؾرزٚٙص

  ٍٚ .ـذ١ً )عًّٛ ايـشدٜح( ايعدث األخريًا يف َأ
ــ: ط (ثــِ قــاٍ ) ـذدُٖٚا يف نتــاب اهلل : ؾإعسضــُٖٛا عًــ٢  ؾــإ مل ت

 . َٚا خايـ أخبازِٖ ؾدرٚٙص  ،ؾُا ٚاؾل أخبازِٖ ؾرزٚٙ  ،خباز ايعا١َ أ
 .  (يٓبـٞ)ٖـٌ بـٝـت أ عٔ أ ايسٚاٜـتــٝـٚقد تكدّ تـشكٝل صدٚز ٖاتني

        
ضا٥اًل  -قسب ٚايطٓد صشٝض ع٢ً األ - (2)َا زٚاٙ ايكطأ:  ايج١ايجايسٚا١ٜ       

 اذا ٚزث: ط (: نٝـ ْصٓع بايـدربٜٔ ايـُـدتًؿني ؟ قاٍ ) (َٔ ايسضا )
ٚتْعـسٚا  ا ٜـدايـ َُٓٗا ايعاَـ١ ؾدـرٚٙ   عًٝهِ خربإ َـدتًؿإ ؾاْعسٚا اىل َ

٘    -ٖٚرا ايـدربٙصاىل َا ٜٛاؾل أخبازِٖ ؾدعٛ ٖٚـٞ قسٜبـ١    ،َـع تطًٝــِ صـشت
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 ،بٔ سٓعًـ١ س٠ ايسٚا١ٝ٥ بدًٚا بربن١ َكبٛي١ تدٙ بايػْٗكٍٝ -ع٢ً َطًهٓا ايسدايٞ 
  د ايسمحٔ ٚايـُكبٛي١ .ُٛاؾك١ ايهتاب بربن١ صشٝش١ عبـدٙ بثِ ْكٍٝ
 ْعـري َسؾٛعـ١ شزاز٠ ايــُؿص١ً    ،الثـ١  ايجاألخباز غري ١ُ زٚاٜات ٖٞ ـٚث
 . (1)أعالّ ايـُشدثني  ؾسادعات عالد١ٝ نجري٠ زٚاٖا شٖٛا زٚاٜـْٚ

يــُٛاؾك١ يف  ٚىل ٚايــُٛاؾك١ يف ايطا٥ؿـ١ األ  يتؿات اىل ايؿسم بني اٜٚٓبػٞ اإل
ــ١ :  ــ١ ايجاْٝ ــ١ األ   ايطا٥ؿ ـــُٛاؾك١ يف ايطا٥ؿ ــإٕ اي ــ١   ؾ ـــُٛاؾك١ ايسٚسٝ ــين اي ٚىل تع

يعًٝــا بـــُع٢ٓ تٛاؾــل ايـــدرب ايـــشذ١ َــع أضــظ ايتػــسٜع ٚأٖداؾــ٘ ا   ايـــُع١ٜٛٓ
ضطـ٘ ايعاَـ١ ٚقٛاعـدٙ ايــُطتكا٠ َـٔ نتـاب اهلل       ٚأصٛي٘ ايــُط١ًُ َٚباث٥ـ٘ ٚأ  
 .  ٢ طَا ٜهٕٛ ي٘ غاٖد َٔ نتاب اهللصٚض١ٓ زضٛي٘ ايكطع١ٝ ٖٚرا َعٓ

:  (بــٔ ايـــذِٗ يف )اإلستذــاز( عــٔ ايسضــا ) تٔ َسضــ١ً يهــٔ ٜبــدٚ َــ
نتاب اهلل ا ؾكظ ع٢ً دا٤ى عٍٓ َاـٓا األساثٜح عٓهِ َـدتًؿ١ ؟ قاٍ : طذ٦ٝـت
ٌٍ عٍص ٕ مل ٜهٔ ٜػبُٗٗا ؾًـٝظ  ٚت ،ا ؾإ نإ ٜػبُٗٗا ؾٗٛ ٍَٓ ،ساثٜجٓا ٚأ ٚد
 . ساثٜجِٗ ؾك١ ٖٞ ايػبا١ٖ َع آٜات ايهتاب ٚإٔ ايـُٛاٜٚعٗس َٓٗا أ (2)اصٍَٓ

 دـبع -دًا ـؤٜـٖا َاٜٚـُهٔ قبٍٛ َؤٍث ،١ٝ ؾٝٗا ــسذ ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ َسض١ً ال
 . صٍٛضاع ٚاألًُعاْٞ ايكسآ١ْٝ ٚايـشدٜج١ٝ األـُكازب١ ايـدرب يبايػبا١ٖ  تؿطري

ٜـ      بُٝٓا  ـش١ أٚ ايٛاضـش١  ايــُٛاؾك١ يف ايطا٥ؿـ١ ايجاْٝـ١ تعـين ايــُٛاؾك١ ايصس
تؿـام ايٛاضـض أٚ ايتٛاؾـل ايــُطُْٛٞ     ايـدربٜٔ ايـُتعازضني بـُع٢ٓ اإل سدأل

 بني أسد ايـدربٜٔ ايـُتعازضني ٚبني نتاب اهلل ضبـشاْ٘ . أٚ ايٛاضض ايصسٜض 

(: يف )تؿطـري ايعٝاغـٞ( عـٔ ايصـاثم )      (3)بٔ ايـذِٗت هٔ يف َسض١ًي
ؾـإ   ،اب اهلل ٚأساثٜجٓـا  اذا دا٤ى ايــشدٜجإ ايـُــدتًؿإ ؾكطـُٗا عًـ٢ نتـ     ط
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ٕ َكٝاع ايـدرب ايـشل ٚتٕ مل ٜػبٗٗا ؾٗٛ باطٌصٚظاٖسٖا أ ،ؾٗٛ سلغبٗٗا أ
 . (جِٗ )ٚأساثٜٜات اهلل تعاىل ر َٔ ايـشدٜجني ايـُـدتًؿني ٖٛ غباٖت٘

 ،عتُاث ع٢ً ايــدرب ايصـشٝض   ٚاإل ،ٚسٝح أْٗا َسض١ً ؾال تعتُاث عًٝٗا  
ٍٍ ايــُٛاؾك١ ايٛاضـش١ َـع    ٖـٛ  يف ايكبٍٛ أٚ ايسؾض ٕ ايـُكٝاع ع٢ً أ ٖٚٛ ثا

ٌٍنتاب اهلل ضبـشاْ٘   . أٚ ايـُدايؿ١ ايٛاضش١ َع نتاب اهلل عٍص ٚد
 

ايرٟ غسسٓاٙ ْكاًل تكدّ : ٜـُهٔ ايـذٛاب عٔ ايٛد٘ ايجايح  ٚيف ض٤ٛ َا
 ٕ ٜكاٍ : بأ ،ري بني ايـدربٜٔ ايـُتعازضنيصٌ ايتـدٝع٢ً أ ثيٝاًل )ايهؿا١ٜ(عٔ 

ٕ ايطا٥ؿـ١  خبـاز ٚأ عـدّ تضـتٛا٤ طـا٥ؿي األ   :  -َــُا َطـ٢    -ٔ قد تبـٍٝ تْ٘ 
يف َكاّ بٝإ ايـشذ١ َـٔ  برات٘ ٚٚىل َـدتص١ بايـدرب ايـُعصَٛٞ يف ْؿط٘ ٚاأل

 ٕك١ بـأ ـجـرب ايـبٍٛ خـ اط قـدٍ ع٢ً تغـٖٚٞ ت ، ٝصٙ عٔ ايالسذ١ـتـُٝايـدرب ٚ
 ٜٛاؾل نتاب اهلل ٚع٢ً طسح َاخايـ نتاب اهلل ضبـشاْ٘ . 

ّ ـتص١ بايـدربٜٔ ايـُتعازضٝـ١ ؾاْٗا َـدـٝـجاْـ١ ايـؿـدالف ايطا٥ـب  ٔ ٚيف َكـا
 َص١ٜ . أٚ نرا بٝإ ايسادض َٔ ايـدربٜٔ ايـُتعازضني ٚبٝإ اي دٝض بهرا 

 ُٛاؾلـخـر بـ  ـدساضاْٞ )قدٙ( َـٔ نـٕٛ زٚاٜـات األ   ُـشكل ايذنسٙ ايـ َٚا
ٍِ يف   ايهتــاب ايعصٜــص ٖــٞ يف َكــاّ بٝــإ تَتٝــاش ايـــشذ١ عــٔ ايالسذــ١ تْـــُا ٜــت

ٍِ يف أ ٚىل ٚالخصٛص أخباز ايطا٥ؿ١ األ  خباز ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ . ٜت

خبــاز ايطا٥ؿــ١ ايجاْٝــ١ َٔ أاي دــٝض()د٠ إلزاث٠ تيٝــ٘ غــٛاٖد َؤٍٜــْٚطــٝـ 
 :  (ٝٝص ايـشذ١ َٔ غري ايـشذ١تـُ)ثٕٚ 

 ٕ ايـدرب ايــُٛاؾل يًعاَـ١ أٚ يكطـاتِٗ ٚسهـاَِٗ ال    ضبل َٔ أ ٍٚ : َااأل
ِٗ ـٕ َٛاؾكـ١ ايــدرب يـ   غاٖد عًـ٢ أ  ْ٘ الع٢ً نْٛ٘ شخسؾًا باطاًل بـُع٢ٓ ت ثيٌٝ

بػٗاث٠  ،ايٛثٛم بصدٚزٙ تك١ٝتٛيد تٛيد ايٛثٛم ٚاالط٦ُٓإ بعدّ صدٚزٙ ٚال 
 .  اؾك١ ألخبازِٖ ٚيؿتاٚاِٖ نُا ٜعسؾ٘ أٌٖ ايـدرب٠ ٚايتتبعنجس٠ أخبازْا ايـُٛ
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ٕ ايـُكبٛي١ قد ذنست ايػٗس٠ بدًٚا قبٌ َـدايؿ١ ايعا١َ ٚقطـاتِٗ  ايجاْٞ : ت
ُػٗٛز ايـ دربخر بايـٚدٛب األ ٚالشَ٘ ،بٌ قبٌ َٛاؾك١ ايهتاب  ،ٚسهاَِٗ 
ُا َــدايؿًا  ذا نإ ايـدرب ايـُػٗٛز َٓٗ٘ َٔ ايـدربٜٔ ايـُتـدايؿني ست٢ تزٚاٜت

ؾًٛ نإ ايــُساث َـٔ ايــُكبٛي١ تــُٝٝص ايــشذ١       ،يًهتاب أٚ نإ َٛاؾكًا يًعا١َ 
ذــ٘ ذيــو ٚيهــإ ًٜــصّ تبطــاٍ ايـــدرب ايـُـــدايـ يًهتــاب  عــٔ ايالسذــ١ مل ٍٜت

 ذا نإ َػٗٛز ايسٚا١ٜ . ـِٗ ست٢ تبطاٍ ايـدرب ايـُٛاؾل يٚت

سهاٜت٘ يًشهِ ايـٛاقعٞ  ستُاٍ بٝإ ايـدرب ايـُٛاؾل يًعا١َ ٚايجايح : تٕ ت
ٍٍ  َعتـد بـ٘ ٚيـ٘ َصـاثٜل نـجري٠ ٚغـٛاٖد      ٚبكدزُ َٛدٛث  عًـ٢ نجـس٠ تٛاؾـل     تـد

  هاّ ايػسع١ٝ ٚايـُطاَني ايعاي١ٝ .ساز ايـُطًُني َٔ ايؿسٜكني ع٢ً األخبأ

ٚايـدرب  ،يًعا١َ َـُا تط٦ُٔ ايٓؿظ بصدٚزٙ ٕ ايـدرب ايـُـدايـؾايكٍٛ بأ
ٛ  ِٗ َـُا تط٦ُٔ ايٓؿظ بـايـُٛاؾل ي  ْـ٘ ال اقعٞ ٚأعدّ صدٚزٙ يبٝإ ايــشهِ ايـ

َـ    -ْ٘ صـدز يًتكٝـ١   ايـذ١ٗ ٚأ أصٌ ايطٓد أٚ صٌـذسٟ ؾٝ٘ أٜ ذاْأ ـٖـٛ قـٍٛ 
 عاظِ .ك١ ٚيًٛاقع ٚال ٜـُهٔ قبٛي٘ ست٢ تذا صدز َٔ بعض األيًشكٝ

خباز ايٓاطك١ ب دٝض َا ٚاؾـل  ايػٛاٖد : عدّ نٕٛ األٜٚتـشصٌ َٔ ٖرٙ 
بـٌ ٖـٞ    ،دام ) تـُٝٝص ايـشذ١ عٔ ايالسذـ١(  ايهتاب أٚ َا خايـ ايكّٛ َص

 َصدام تكدٜـِ ايسادض َٔ ايـدربٜٔ ايـُتعازضني ع٢ً ايـُسدٛح . 

ــ٘ ايـــُػٗٛز  ت ٔ َــٔ تعــٍٝ -ْعــسًا ٚعُــاًل اضــتٓباطًٝا   -ذٕ ايصــشٝض َــا عًٝ
خباز ايصـشٝش١ عًٝـ٘    يدالي١ األ ،عٓد تعاز  االخباز  اي دٝض بايـُسدشات

َــٔ ثعــ٣ٛ )االمجــاع ايـُـــشكل   (1)ععــِ )قــدٙ(األأؾــاثٙ غــٝدٓا  بـــُاَؤٜــد٠ 
 ٚايطري٠ ايكطع١ٝ ايـُـشه١ٝ عٔ ايـدًـ ٚايطًـ( ع٢ً اي دٝض . 

 ط٢ـتـٝض عٔ َكـباز اي دـز يف خصٛص ايسٚاٜات ايـُتعازض١ بأخدسـْٚ
                                                           

 . 441ؾسا٥د األصٍٛ طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ :  (1)
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ـــُتعاثالٕ   ،ٚيــٞ ٖٚــٛ ايتطــاقط  األصــٌ األ ـــُتعازضإ اي ـــدربإ اي ٜٚبكــ٢ اي
خالؾًا يــذُع   ،ٚيٞ : ايتطاقط ت األصٌ األتـش -ايؿاقدإ يًُص١ٜ ٚايـُسدض 

إطالقات ايتـدٝري بعد تكٝٝدٖا بأخباز اي دٝض ب قايٛا بايتـدٝري بُٝٓٗا عُاًلنبريُ 
 خباز ايتـدٝري ايـُـدتص١ بايـدربٜٔ ايـُـدتًؿني ايـُتعاثيني . أٚ ببعض أ
زضني عد تعاثٍ ايـدربٜٔ ايــُتعا ٚيٛ ب -باز ايتـدٝري ْصري اىل أخ ُا الٚتْـ
ٚ  أيـُا تكدّ َـٔ َٓاقػـ١    -ض ْتؿا٤ ايـُسٍدٚت بٝـإ قصـٛزٖا عـٔ    خبـاز ايتــدٝري 

ـــش  ــ١ ايـ ــٛؽ ثزدـ ــا  بًـ ـــُطًك١ َٓٗـ ــٛا٤ ايـ ــٞ األ -ذ١ٝ ضـ ــسٖٚـ ـــُتكٍٝ -نجـ  د٠ ٚايـ
ؾًـِ ٜجبـت عٓـدْا خـرب تـاّ ايــشذ١ٝ عًـ٢         ،ْعٝد  ٚال ،بؿكد ايـُص١ٜ ايـُسدش١ 

ؾسدعٓا  ،صَ٘ يـُسدض ست٢ ًْتبعدّ ا )ايتدٝري ايـُكٝد(ٚال  (ايتـدٝري ايـُطًل)
ٚي١ٝ : ايتطاقط ساٍ ؾكد ايـُسدض ايـُٓصٛص يف أسـد  اىل َكتط٢ ايكاعد٠ األ

 ايـدربٜٔ ايـُتعازضني يعدّ ايـشانِ عًٝ٘ . 
 ٚايؿسم بني ايتـدٝري ايـُػٗٛز قبٛي٘ يف ايـدربٜٔ ايـُتعاثيني ٚبني ايتطاقط

ربٜٔ ايــُتعاثيني ٚاألخـر   إٔ ايتــدٝري ٜعـين ايعُـٌ بأسـد ايــد      :ايـُـدتاز ٖـٛ  
   م عًُ٘ ٚؾتٝاٙ عٔ َؤث٣ أسدُٖا .ٜعدُٖٚا ٚال ٜؿ سد ايـُطُْٛني البأ

بُٝٓا ايتطاقط ٜعين ضكٛطُٗا عٔ ايـشذ١ٝ ٚعٔ يـصّٚ ايعُـٌ بٛاسـد َـٔ     
 ال ٜسدـع اىل َـا  ٚت ،إ ٕ نـ ايـدربٜٔ ؾريدـع اىل ايعُـّٛ أٚ اإلطـالم ايؿـٛم ت    

 ١ًُٝ ايـذاز١ٜ يف ايــُٛزث ضـٛا٤ ٚاؾكـت   صٍٛ ايعتكتطٝ٘ ايٛظٝؿ١ ايػسع١ٝ ٚاأل
 ّ خايؿت٘ . َؤث٣ أسد ايـدربٜٔ ايـُتعازضني أ

 ٚايـشاصٌ َـُا تكدّ : إٔ َكتط٢ األثي١ ايـداص١ ٚايـشذ١ ايـُعتـــرب٠ إٔ
ــٍٝ  األ ـــُتعازضني ٖــٛ تع ـــدربٜٔ اي ــاْٟٛ يف اي ــد ؾكــد   ،ٔ اي دــٝض صــٌ ايج ٚعٓ

 : ح يف. ٖٚٓا ٜٓبػٞ ايبـشايـُسدض ٜتطاقط ايـدربإ 
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ِٖٓٚذذ ا َذذٔ    ٔ صذذٌ اينذذثْٟٛ : قعذذٓٝ بعذذت قٓكذذٝ  ا   -ايذذذُحث ع مًُذذّث   ٖذذ
، ٚايعذذثٖر  ٕ شاذذذاراج ذجثٍ اإلشذذاؿث ٠ ٚاإلنرٖث ْؿعذذّث م َذذذنذذٚ  - ايرتجذذٝ 

بٔ  ٓع١ً يصذتاٗث   ُكحٛي١ مُرذط٦ُٓثٕ ايعاصٞ ايكٟٛ بثيصتٚر َاعًل باإل
ك١ ذٚم ايذذُكت١َ  ذ   -صذتث  ليٝٗذث   ٕ َذٔ قذتَث٤ ا    آث  مجذ  مٓتْث ٚإلش شٓتّا

ٚايعذذٝ  ايذذذُؿٝت م )ايرشذذثي١    ايهًذذٝيف م َكتَذذ١ )ايهذذثم(  ايعذذٝ  اإلشذذ ّ 
 اإلَذذذثّ ٣ ؾثْذذذ٘ م صذذذتر ٖذذذ ٙ ايرٚاٜذذذ١ ٜاصذذذٓت -ايعت ٜذذذ١( نُذذذث قكذذذتّ قرٜحذذذّث 

ِٗ تٜنر٣ٚ  ايعتٍٚ َذُٔ قت ( يذجعٌ َٓصب ايكضث٤ يًؿكٗث٤ ايصث م )
ْٚعر م   يذِٗ ٚ راَِٗ ٚمرف   هثَِٗ ، َٚذٔ نذثٕ نذ يو يذسّ اير ذث      

 . هُّث ؾثْٞ قت جعًا٘ مًٝهِ  ثنُّث[ ب٘ ؾًري ٛا (:]بذتهُ٘ ، ؾكثٍ )

َذذٔ لخذذا ف خذذا ف ايذذذتثنُح م  هُُٗذذث ْثظذذ٦ّث   ذذِ ؾذذرس ايصذذث٥ٌ ل 
ث ْٕ ٜهٛر ٝث صتثبٓث ؾ(:)ؾثٕ نثٕ نٌ رجٌ لخاثر رجّ  َٔ    ث ٜنِٗ )

 :  (اإلَثّ )جثب٘ ايٓثظرٜٔ م  كِٗ، ٚن ُٖث لخاًؿث م  تٜنهِ( ؾأ

]ايذذذذتهِ َذذذث  هذذذِ بذذذ٘  مذذذتصُث ٚ ؾكُٗٗذذذث ٚ صذذذتقُٗث م ايذذذذتتٜع   
ٜذذتهِ بذ٘ ارخذر[ ، ٖٚذ ا قذرجٝ  بثيصذؿث         ًٜاؿت اىل َذث  ٚال ،ٚرمُٗث ٚ 

ٜٔ ايصذث رٜٔ  ذاصٛص ايذتهُح ٚايكضث٤ٖٚٛ َذااص ب،ؾض١ًٝ ٚ ْذتث٤ ا 
ذتٔ بصت  ٖٚ ا خثرج مُث ْ ،ث ٝح ايذُذااًؿح م ايذتهِ ٚايكضث٤ َٔ ايك

ذااًؿح ايذذُاعثر ح ، يٛ ذٛأ  ٕ لماحذثر    ايذذائٜ ايذُذ  بذتن٘ : قرجٝ    ت 
ٍٚ َذٔ  نُذث جذث٤ م ايٓصذـ ا     -ٖذٛ  ذثنِ    بذُثؾض١ًٝ م ايراٟٚ صؿث  ا 

ٕٚ   بذُثماحثرٖث م ايراٟٚ ٖٛ لماحثر َػثٜر إل -ايرٚا١ٜ ايذُكحٛي١  ٖٛ َذذتت  را
 ُهٜٔذيًاي ، َٚ  لخاصثص ايٓصـ ا ٍٚ َٔ ايذُكحٛي١ بثإلمذاحثر ا ٍٚ ال 

 . ي٘ ماحثر اينثْٞ ايذُػثٜر اياعتٟ ٚقصر١ٜ ايذتهِ لىل اإل



 (345) ................................... قعٝح ايذُذرجتث  ايذُٓصٛص١ م ا خحثر  

بٝذذثٕ احذذٓتٍ اياعذذحري ٚقاػٝٓذذر ايذذذ١ُُٗ لىل   ٚم ايٓصذذـ اينذذثْٞ َذذٔ ايرٚاٜذذ١ ٜ  
ٛ  ، ايرتجذذذٝ  م ايذذذذائٜ ايذذذذُاعثر ح  ايعذذذثٖت َٚذذذذتٌ  قذذذ  ٖٚذذذ ا ٖذذذٛ َ
 اإلشاتالٍ ٖٓث  ٝع قثٍ ايصث٥ٌ : 

مذتالٕ َر ذٝثٕ مٓذت     -ٜعيف ايذتثنُح ايكث ٝح ايذُذذااًؿح   -ُْٗث ) ؾإ
ضٌ ٚا ت َُٓٗث م٢ً ارخر ؟( ٜعذيف لخاًذـ قضذثاُٖث بؿعذٌ     ٜؿ صتثبٓث ال 

يٝ٘ َ  قصثٟٚ ايكث ٝح م ايؿض١ًٝ ؾصأٍ مذٔ  لخا ف ايذتتٜنح ايذُصآتٜٔ ل
َ   اإلَثّٚبت   ،ج ايذتٌ ٚايع  رجتذث  ايرٚاٜذ١ ايذذُعثر ١    ٖٓث جٛابذ٘ بحٝذثٕ 

 :  (برٚا١ٜ  خر٣ ، ؾجث٤ قٛي٘ )
و اي ٟ  هُث ب٘ ايذُجُ  مًٝذ٘  ث م ذينثٕ َٔ رٚاٜاِٗ مٓٓ ٜٓعر اىل َث] 
ُعٗٛر مٓذت  ذصتثبو ؾٝؤخ  بذ٘ َذٔ  هُٓذث ٜٚذرتى ايعذثذ ايذ ٟ يذٝض بذ        َٔ  
   ١ :  َر بٝٓٔ رظتٙ  َٛرْذُث ا بو ، ؾثٕ ايذُجُ  مًٝ٘ ال رٜب ؾٝ٘ ٚلاصتث

 ٚاىل رشذٛي٘ ،  مًُذ٘ اىل ال  َر َعهٌ ٜرٓ ؾٝٓاح  ، ٚ َر بٝٓٔ غٝٓ٘ ؾٝجآب ، ٚ 
ؾُذٔ قذرى    ،ٔ ٚظذحٗث  بذح ذيذو    ٔ ٚ ذراّ بذٓٝ   ذ ٍ بذٓٝ  :  قثٍ رشٍٛ ال 

ٔ ذايعحٗث  ْذ  رقهذب ايذُذذترَث    ايذُذذترَث  ، َٚذٔ  خذ  بثيعذحٗث  ل     جث َذ
ِٕ ًٖٚو َٔ  ٝع ال  .[ ٜعً

 ؟  مٓهِ  قًت : ؾثٕ نثٕ ايذايإ مٓهُث َعٗٛرٜٔ قت رٚاُٖث اينكث

 ؾُث ٚاؾل  هُ٘  هِ ايهاث  ٚايص١ٓ ٚخثيـ ايعثَذ١ : ٜٓعر (:]قثٍ )
 . هِ ايهاث  ٚايص١ٓ ٚٚاؾل ايعث١َ[  خثيـ  هُ٘ ؾٝؤخ  ب٘ ٜٚرتى َث

ٕ نذذثٕ ايؿكٝٗذذثٕ مرؾذث  هُذذ٘ َذذٔ ايهاذذث   قًذت : جعًذذت ؾذذتاى  ر ٜذت ل  
ذِٗ ، بذذأٟ جذذتْث   ذذت ايذذذائٜ َٛاؾكذذّث يًعثَذذ١ ٚارخذذر َذذذاثيؿّث يذذ  ٚايصذذ١ٓ ٚٚ

 ايذائٜ ٜؤخ  ؟.
 . خثيـ ايعث١َ ؾؿٝ٘ ايرظث [ َث( : ]قثٍ ) 

 ؾكًت : جعًت ؾتاى ؾثٕ ٚاؾكُٗث ايذايإ مجٝعّث ؟ .
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َ ٖذذِ ليٝذذ٘    ٜٓعذذر اىل َذذث ( : ])قذذثٍ  ِٗ ٚقضذذثقِٗ ؾذذٝرتى  َٝذذٌ :  هذذث
 . ٜٚؤخ  بثرخر[
 ل  هثَِٗ ايذائٜ مجٝعّث ؟ . ٕ ٚاؾقًت : ؾإ
، ؾذثٕ ايٛقذٛف مٓذت    َثَذو  نثٕ ذيو ؾأرج٘  ا٢ قًك٢ ل ذا(: ]لقثٍ )

 . (1)ذًٗهث [قاذتثّ م ايايعحٗث  خري َٔ اإل

كذ٠ٛ شذٓت ايرٚاٜذ١    ي، ماُذث  ٖٓذث   ٖٚ ٙ ايؿكرا  ٖٞ َذتٌ اإلشاتالٍ ٚاإل
 صتث  َٔ قتٜذِ ايسَثٕ . ٚٚ ٛأ  الياٗث ٚلماضث ٖث بعٌُ ا 

١ َٔ ايكحٍٛ : رٚا١ٜ ايراْٚتٟ يذذاي محذت ايذر ٔ    قٞ م ايترج١ اينثْٜٝٚأ
مذٔ   -ًٓث ايحٝذثٕ مٓذ٘   ٖٚٛ خي صتٝ  م٢ً ايعثٖر نُث ؾٓص -بٞ محت ال بٔ  

 :  (اإلَثّ ايصث م )
مر ذذُٖٛث مًذذ٢ ناذذث  ال : ؾُذذث ]لذا ٚر  مًذذٝهِ  ذذتٜنثٕ َذذذااًؿثٕ ؾإ

 ؾرٓ ٚٙ[ نُث م )ايٛشذث٥ٌ(  ٚ  خثيـ ناث  ال َٚث ،ٚاؾل ناث  ال ؾا ٚٙ 
 :   ِ قثٍ ص رشثي١ ايكطب ايذُطحٛم١ اخريّا،نُث م ايحذتثر ٚقًاٝ ]ؾ رٚٙ[

ذجتُٖٚث م ناذث  ال ؾإمر ذُٖٛث مًذ٢  خحذثر ايعثَذ١ : ؾُذث       ؾثٕ مل قذ ]
 .  ؾ رٚٙ ، َٚث خثيـ  خحثرِٖ ؾا ٚٙ[ خحثرِٖٚاؾل  

ُٖث بثياعثرس ٚاياذاثيـ با ا٢ً ٖثقح ايرٚاٜاح ايذُعايقح لٜٚ  غ م
 إ ٜذذعثيذجثٕ قذعثرس ُٗث خيذْْذذعري ليذٝذذٗث ، َ    بح َضُُْٛٝٗث َٔ جٗثٕ 

 : ، ؾثٕ ايذُ  غ م٢ً ايصتٝت١ ا خري٠ ايرتجٝ  بأَرٜٔ خحثر مَُّٛثا 

ؾثْ٘ اي ٟ ٜؤخ  ، ُٛاؾك١ ناث  ال َصاكّ  ذٍٚ : قرجٝ  ايذاي با َر ا 
 ؾثٕ مل ٜٓؿ  ٜصثر اىل :  ،٘ ب٘ راجتّث م٢ً َعثر 

 ؾثْ٘ اي ٟ ٜؤخ  ب٘ذُذاثيؿا٘  خحثر ايعث١َ ، ا َر اينثْٞ : قرجٝ  ايذاي ب
                                                           

 . 67:  1ايهثم : ج  صٍٛ (1)
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 راجتّث م٢ً َعثر ٘ .
 ح١ : َٛر َرتٓقٜٚ  غ م٢ً ايذُكحٛي١ ايرتجٝ  بأ

ٖٚذٛ ايذذُعٗٛر    -ايذذُجُ  مًٝذ٘ بذح ايذرٚا٠      ٍٚ : قرجٝ  ايذايا َر ا 
ذُعٗٛر، ايذ ٟ يذٝض بذ    ٜٚذرتى ايعذثذٓ   ،ؾٝؤخ  بذ٘   -رٙ ٚمُّ  نُث شٓؿٓص رٚا١ّٜ

ذنر م ايصذتٝت١   ٗ ا ايرتجٝ ذٚيٝض ي ،رٜب ؾٝ٘  ٕ ايذُجُ  مًٝ٘ الَعًّ  بأ
  ت٣ جٗث  اياذاثيـ بح ايرٚاٜاح . ايصثبك١ ، ٖٚ ٙ ل

تهِ ايهاذث  ٚايصذ١ٓ ايذُذذاثيـ    ذا َر اينثْٞ : قرجٝ  ايذاي ايذُٛاؾل يذ 
 ْضذُثّ ا َذرٜٔ   ثٖرٙ نٕٛ ايذذُرج  َرنحذّث َاأيؿذّث َذٔ ل    ، ٚظ يًعث١َ ؾٝؤخ  ب٘

ايذذُكحٛي١   ثبٗذ قذذااص  خذر٣  ٙ جٗذ١   ٖٚ  -َٛاؾك١ ايهاث  َٚذاثيؿ١ ايعث١َ  -
 قؿرتم مٔ ايصتٝت١ . ٚ

بذذُث    ٕ مل ٜٓؿ  ٜذرجٓ جٝ  ايذاي ايذُذاثيـ يًعث١َ ، ؾإا َر اينثيع : قر
 م ايصتٝت١ .  ٖٚ ٙ ج١ٗ غري َٛجٛ ٠ ،ٌَٝ قضثقِٗ ٚ هثَِٗ ليٝ٘  

ٕ ايذذذُكحٛي١ جعًذذت ايرتجذذٝ  يًاذذي ايذُذذذاثيـ  ا َذذر ايرابذذ  : ٜ  ذذغ  
بُٝٓذذث  ،ٚظذذثٖرٙ َذذذاثيؿا٘ يًؿاٝذذث ايصذذث٥ت٠ ٚايعذذث٥ع١ بذذح ؾكٗذذث٥ِٗ        ،يًعثَذذ١ 

جعًذذت ايرتجذذٝ  يًاذذي ايذُذذذاثيـ  خحذذثر ايعثَذذ١ ، ٖٚذذ ٙ جٗذذ١    ايصذذتٝت١
َذذٛر ثيذذج١ ٖذذ ٙ ا  ٚايصذذتٝت١ ، ؾ بذت َذذٔ َع خذر٣ َذذٔ قذذاثيـ ايذذذُكحٛي١    

خحذثر ايع جٝذ١   ٗٓث َحث ذع ْاصذت٣ ياذذتكٝل َؿذث  ا     ؾ ،ٚقذتكٝل ايذتل ؾٝٗث 
 ٖٞ بذتٛ     ١ ْحت  َٓٗث بحذتع :ٚ ،ٚمرس ايذُرجتث  ميٖث 

 
 

 بالشهرة :   الرتجيح
ع اياذتذٓت  بثيذاذي بح ٗر٠ ايرٚا١ٜ ٚظٝٛذ١ٝ ٖٚٞ ظذايعٗر٠ قت قهٕٛ رٚا٥

ٌ بٗذث صذثر    مُٔ متّ ايعٌُ بٗث ؾاٛا٥ّٝث، ؾثذابٗث َٚمِ َٔ ايعٌُ ايرٚا٠ ، 
 ظٗر٠ م١ًُٝ لشآث ١ٜ .

 ث . خيٟ يذٗذ ٚقت قهٕٛ ايعٗر٠ ؾاٛا١ٝ٥ َٔ  ٕٚ َصآت 
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 ٝ  بثيعٗر٠    ١ : ذخحثر ايتاي١ م٢ً ايرتجٚا 
 ٚقت شحل مرس ّْصٗث . ٖٚٞ ايعُت٠، (1)  ١ذًذحٛي١ مُر بٔ  ٓعذَك
صذتثبو ٚ ع ايعذثذ   بذذُث لظذاٗر بذح     خذ   زرار٠  ٜذث َٚرؾٛم١ زرار٠ : ] 

 . (2)ايٓث ر[
(  ْٗذِ قذثيٛا : لذا   )ٞ م )اال اجثج( : )ٚر٣ٚ مِٓٗ َٚرش١ً ايطيش
  .(3)رٜب ؾٝ٘( جاُعت مًٝ٘ ظٝعآث ؾثْ٘ البذُث لمًٝهِ ؾا ٚا لخاًـ   ث ٜنٓث 

 -ٖٚذذٞ ايعُذذت٠ َذذٔ  ٝذذع ايصذذٓت ٚايذذذتج١ٝ       -ٚقذذت جعًذذت ايذذذُكحٛي١  
 : (ايذائٜ ايذُاعثر ح : ظٗر٠ ل ت٣ ايرٚاٜاح قثٍ )م ٍٚ ايذُرج  ا 

و اي ٟ  هُث ب٘ ايذُجُ  مًٝ٘ ث م ذينثٕ َٔ رٚاٜاِٗ مٓٓ ٜٓعر اىل َث]
ذُعٗٛر مٓذت  ٜٚرتى ايعذثذ ايذ ٟ يذٝض بذ     ،صتثبو ؾٝؤخ  ب٘ َٔ  هُٓث َٔ  

  ٖٚ ا ايٓص ٚاياعحري  يٌٝ ٚا ذ  تثبو ؾثٕ ايذُجُ  مًٝ٘ ال رٜب ؾٝ٘[،ص 
  جٝ  بثيعٗر٠ ايرٚا١ٝ٥ .م٢ً ايرت

ٝت اييٚجذذر ٟ صذذايذذذُر ّٛ اي -ته٢ مذذٔ بعذذه ؾكٗذذث٤ مصذذرْث ذيهذذٔ ٜذذ
ت١ ٖذذٞ ظذذٗر٠ ٕ ايذذذُرا  َذذٔ ايعذذٗر٠ ايذذذُرٓجّا مًذذ٢  ْذذ٘ نذذثٕ َصذذٓر  -)قذذتٙ( 
ٖتّا مًٝذ٘،  ظذث  يٓث ٚج٘ ٚا ذ  َذٔ ايرٚاٜذ١    بح ا صتث  ، ٚال ٜحتٚ  ايؿا٣ٛ

َٓذذذٌ م ْصٛصذذٗث ٚ     ت١  ٚ ذقهذذذث  قهذذذٕٛ صرٜذذذ يؿثظٗذذذثؾذذثٕ ايرٚاٜذذذ١ مٓذذذت اياأ
صتث  قحثٍ ظ ٚذ ظٗر٠ ايذاي ٚظٝٛع رٚاٜا٘ بح ا م  ظثٖر٠ -م ا قٌ  -

 ايذاي ٚمتّ ظٝٛع رٚاٜا٘ . 
 مًٝ٘ ٖٛ ايذاي ايذُعٗٛر بٝذٕٔ ايذُرا  َٔ ايذاي ايذُجُ  ٜٚعٗت م٢ً  

 :  ٥ٔاذُكحٍٛ مٓتِٖ ايذُعٍُٛ ب٘ بِٝٓٗ قرصتث  ايعث٥  ْكً٘ بح ايرٚا٠ ايا 
                                                           

 . 1: َٔ ابٛا  صؿث  ايكث ٞ : أ 9:   18ايٛشث٥ٌ : ج( 1)

 . 2: أ: َٔ ابٛا  صؿث  ايكث ٞ  9َصاترى ايٛشث٥ٌ :  ( 2)
 . 43: َٔ ابٛا  صؿث  ايكث ٞ : أ 9:   18ايٛشث٥ٌ : ج(3)
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( بثيذاي ثب١ً ايذاي ايذُجُ  مًٝ٘ بح ا صتث  م قٛي٘ )ٚىل : َكا 
 ذُعٗٛر[ . ايعثذ اي ٟ يٝض ب]

َضذث٤  )ؾذثٕ نذثٕ ايذذايإ مٓهُذث َعذٗٛرٜٔ( ٚل     ٚاينث١ْٝ : قذٍٛ ايصذث٥ٌ :   
   َٔ )ايذُجُ  مًٝ٘ بح  صتثبو( .( يؿِٗ ايصث٥ٌ ظٗر٠ ايذاياإلَثّ )

مًٝذ٘( ايذذاي ايذذُاؿل    ال ٜذرا  َذٔ )ايذذُجُ     ْذ٘  ٜٚاذتصٌ َٔ ايكذرٜٓاح   
 ٚا صتث  يًكرٜٓاح .     بٌ ٜرا  َٓ٘ ايذاي ايذُعٗٛر بح ايرٚا٠م٢ً رٚاٜا٘، 

صتث  ٚايذرٚا٠  ١ : ٖٛ  ٕ ايذاي ايذُجُ  مًٝ٘ بح ا  ثين ١ٜٓرٜٚؤنتٖث ق
ٕٛ قطعذٞ  ُعثر ا٘ بذٌ ٜهذ  ذيذ  ٜصً  ايذذاي ايعذثذٓ   ٚال، ٜهٕٛ قطعٞ ايصتٚر 

 ماحثر . ٚمتّ ايذتج١ٝ ٚاإل ايصكٛط
 مجذثع مًذ٢ رٚاٜذ١ خذيٕ    َٚث قكتّ نً٘ ٜحايف م٢ً ؾذرس لَهذثٕ قذذتكل اإل   

ّ صذتث   ٜاذتكل مث ٠  ؾثٕ   بٌ ال، ٖٚٛ ْث ر اياذتكل  ( ث م )ايصذ  اإلَذث
ٗذٌ ٜذذُهٔ رٚاٜذاِٗ يذذاي ٚا ذت      الف ؾٚرٚا٠  خحثرٙ  ربع١ آالف  ٚ مخصذ١ آ 

٘  ّثتَرٓجم٢ً رٚا١ٜ خي مجثمِٗ  ا٢  ٜهٕٛ ل ٖذ ا  ، ؾذثٕ  ؟  ي٘ م٢ً َعثر ذ
ٚقرٜٓذذ١ جتٜذذت٠ مًذذ٢ مذذتّ لرا ٠ )اإلمجذذثع( مًذذ٢ رٚاٜذذ١ ايٓذذتٚر ظذذثٖت رابذذ  

 .  يًاي ايذُحذتٛ  : ]ايذُجُ  مًٝ٘[ َع٢ّٓ -ايرٚا٠صتث  ايذاي بح ا 
( ُعصّٛ )ذٕ ايذاي ايذذُعٗٛر ايذذُصاؿٝه ْكًذ٘ بذح ايذرٚا٠ مذٔ ايذذ       ل

َذرّا  ٖٛ ايذُكصٛ  ٖٚٛ اي ٟ ٜهذٕٛ    -رٚا٠ صتث  ايٚايعث٥ع١ رٚاٜا٘ بح ا 
ٖٚٛ اي ٟ ٜرج  م٢ً ايذذاي ايذذُعثرس ايعذثذ    ٔ ايرظت ٚا   ايصٛا ، بٝٓ

بعذذت  -١ ٖٚذذٛ ايذذ ٟ ٜٓطحذذل مًٝذذ٘  ٜذذايرٚا ذُعٗٛر ٚيذذٝض بعذذث٥ ايذذ ٟ يذذٝض بذذ 
 َذر َعذهٌ ٜذر ٓ   مٓذٛإ ]   -َعثر ا٘ يًاي ايذُعٗٛر رٚاٜا٘ بذح االصذتث    

ذُعٗٛر بذح  ؾًٝسَٓث قرن٘ ٚقذرجٝ  َؿذث  ايذذاي ايذ     مًُ٘ اىل ال ٚلىل رشٛي٘[
يذُعذٗٛر ٜٓذاذؿٞ مٓ٘ ايرٜذب ي اذؾثٕ ايذاايرٚا٠ ايعث٥  بح ا صتث  َؿث ٙ ، 

 بُٝٓث ايذاي ايعثذ رٚاٜا٘ قذتّٛ  ٛي٘ ايعح١ٗ ٜٚرقث  َٓ٘ ايكًب .  ؾٝؤخ  ب٘،
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ٖ    ذٖ ا ٖٛ ايؿِٗ ايصتٝ  يذ  ت ُؿر ا  ايذذُكحٛي١ َٚؿث ٖذث َذتمَّٛث بثيعذٛا
م  صذٛي٘   (1)ؾُٗ٘  شاثذْث ايذُذتكل )قتٙ( ُثّ َثذٔ متّ قَٚٓ٘ ٜاحٝٓ ،ٚايكرا٥ٔ 

ذائٜ  ذت ايذ  َٔ ايذاي ايذُجُ  مًٝ٘، ؾإْ٘ بعت ْؿٞ نٕٛ ايعذٗر٠ َرٓجتذ١    
خذ  بثيذذُجُ  مًٝذ٘    ايذُاعثر ح َصآتّا لىل  ٕ ايذُ نٛر م ايذُكحٛي١ ٖذٛ ا  

صتث  م٢ً رٚاٜا٘ َٔ ايذُعصَٛح  )ٚايذُرا  ب٘ ايذاي اي ٟ  مج  ا: قثٍ 
  ِٗٓؾذثٕ ايذذُجُ  مًٝذ٘ ال   ]بكرٜٓذ١ قٛيذ٘ :   ،  ا٢ صثر َعًّٛ ايصتٚر م 

ؾٝٓاح  م٢ً ايذاي ٔ رظتٙ َر بٝٓ:   قٍٛ جتٙ  اإلَثّ ل  ِ طٓح رٜب ؾٝ٘[
٘ ٔ غٝٓذ َذر بذٓٝ  حذ  ، ٚ  ٔ ايرظذت ؾٝآ ماذيٙ َكطذٛع ايصذتٚر ٚبذٓٝ    ايذُجُ  مًٝذ٘ ٚل 

جعذذٌ )قذذتٙ( ايذذذاي ايعذذثذ ٜذذرٓ   هُذذ٘ اىل ال(  ذذِ ، ٚ َذذر َعذذهٌ  ؾٝجآذذب
ايذُعثرس يًُجُ  مًٝذ٘ شذثقطّث مذٔ ايذذتج١ٝ يهْٛذ٘ َذذاثيؿّث يًصذ١ٓ ايكطعٝذ١         

 ، (قذذُٝٝس ايذذتج١ مذٔ اي  جذ١    )ؾاهٕٛ ايرٚا١ٜ م َكثّ  ،ُث مًِ صتٚرٙ ذٚي
م بذ٘  أ  ٕٚ قرجٝ    ت ايذُاعثر ح بثيعذٗر٠ مًذ٢ ايذذاي ارخذر نُذث صذرٓ      

 ٜرٜ٘ )َحثْٞ االشآحثط( .  ت قكر
 

 ؾثْ٘ ٜر  مًٝ٘ : ، غري قثّ ايذُكثٍ ٖٚ ا 

صذٛي٘ قذت خثيؿذ٘ م ؾكٗذ٘ نذنريّا م ايحذذتٛ  ايذ          ٚاّل : لٕ َث لياسَذ٘ م   
  )َحذذثْٞ اح٘ بكًُذذ٘ ؾراجذذذتضرٙ بذذٌ ؾٝذذذُث نذذذرْثٖذذث ٚؾٝذذذُث مل ْذذ ضذذرْثٖث ٚقٓر

٘  ذجت ظٛاٖت صذت١ َذث ذنرْذث ، ْ   ققه١ًُ ايذُٓٗثج( بذجس٥ٝ٘  : )ؾٗذٞ  (2)عذري قٛيذ
 .صتث  ؾاطرأ( اٜث  ايذُعٗٛر٠ ايذُعرٚؾ١ بح ا رٚا١ٜ ظثذ٠ َذاثيؿ١ يًرٚ

  ايرٚاٜث  ايتاي١ م٢ً ٕ ايرٚاٜث  َاعثر ١ ٚاياكتٜذِ َ: )ل(3)ْعري قٛي٘ٚ
ُث ٖٜٛجت غريبٞ بهر ظثذ٠( ٚ، ٚرٚا١ٜ   ٚؾا٣ّٛ ْٗث َعٗٛر٠ رٚا١ّٜاياصثٟٚ ؾإ
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 (351) ............................................. قرجٝ  اخلي ايذُعٗٛر م٢ً ايعثذ

 الشٝذذذُث  ،صذٛي٘  ذنذرٙ م    ف جذتّا َذ  َذذث  ايذذذا  ثقذثٕ ايعحثرقذثٕ ٚا ذتاث   ٖٚ
قٛيذذ٘ : )ايرٚاٜذذث  َاعثر ذذ١ ٚاياكتٜذذذِ....(  ٟ ايرتجذذٝ  يًعذذٗر٠ ايرٚا٥ٝذذ١       

 . (قذُٝٝس ايذتج١ َٔ غري ايذتج١)ٚيٝض َٔ بث  ، ٚايؿاٛا١ٝ٥ 
 ،ٚايعص١ُ ل شحذتثْ٘  ،ُٛذجثٕ ذٖ إ ْ، جت ايذُااح  َٛار  متٜت٠ ذٜٚ 
ؾأجذذث   ،صذذٛيٞ ع بأْذذ٘ خذذ ف ْعذذرنِ ا  ظذذهًت مًٝذذ٘ خذذثرج ايحذذذتٚقذذت 

ٚايذذاي   ،ٕ ايذذاي ايذذُعٗٛر َكطذٛع ايصذتٚر     )قتط ال رٚ ٘( ٚلما ر بذأ 
 . ٢ً ايذُعاح٘ؾريج  َكطٛع ايصتٚر م ،ايعثذ َعاح٘ ؾٝ٘ ايرٜب 

صتث   اذ٢  مًٝ٘ بثيذاي اي ٟ رٚاٙ مجٝ  ا  ؿصري ايذُجُ ذٕ قٚ ثّْٝث: ل
ٝذ٘ ، ٖذ ا   رٜذب ؾ  ٚال (ذُعصّٛ )صذتٚرٙ مذٔ ايذ   ظذو م   صثر ٚا ذتّث ال 

بٌ  ،حثم٘ ٓذق( لاإلَثّ )ٜٛجب  تكل ي٘ خثرجّث  ا٢ بًتثظ ايٛاق  َذُث ال قذ
ْذ٘ متٜذذِ ايذذُصتام خثرجذّث     (  جذتّا يمَذثّ )  را ق٘ م ْؿصذ٘  ذتاٌُ لال ْ

 خحثر . ٚاق  ي٘  ا٢ م َاٛقرا  ا  ٖٚٛ َٔ ْصج ايذاٝثٍ ال
ؾث ٙ )قتٙ( َذُث  ٚ تٓثٙ ؾُٗذّث يًُكحٛيذ١     ثُثّ َذض  متّ قٓذقٚ ثينّث : قت ل

جعٍٛ م ايذُكحٛي١ قحثٍ ايذاي ذؾثٕ ايذاي ايذُجُ  مًٝ٘ َ ،َتمَّٛث بثيعٛاٖت 
 ذُعٗٛر .ايعثذ اي ٟ يٝض ب

ايذاي ايذُكطٛع بصذتٚرٙ ايذذُجُ  مًذ٢     ٚيٛ  رٜت َٔ]ايذُجُ  مًٝ٘[ 
خا ؾذ٘ َذ  ايذذاي    ٚلقعثر ذ٘   يذذُث صذ ٓ   -قحثٍ ايذذاي ايذذُعاح٘ ايعذثذ    رٚاٜا٘ 
ٞٓ ،ارخر  صذتٚرٙ ٚ جٝاذ٘ ،   ايصكٛط  ٚ َكطٛع بعذتّ   بٌ نثٕ َعثر ٘ قطع

ٚال َع٢ٓ يؿرس اإلخا ف بح ايذائٜ ايذُأ ٛرٜٔ مِٓٗ  ٚ اإلشذآث  ليُٝٗذث   
 ٕ   تُٖث َكطٛع ايصتٚر ٚارخر َكطٛع ايصكٛط . َ   

مذذِٓٗ ٚ ٝذذع ؾر ذذت ايذذذُكحٛي١ اإلخذذا ف بذذح ايذذذائٜ ايذذذُأ ٛرٜٔ       
 ٚال ٚاٜا٘ إلماضث ٙ بكرٜٓذ١ ايعذٗر٠،  ر٠ ٕ ٜرا  َٓ٘ ايذاي ايذُعٗٛرؾثيصتٝ   

 رٜذب ؾٝذ٘[   ؾثٕ ايذذُجُ  مًٝذ٘ ال  : ] (ٜٓؿ  يؿغ اإلمجثع ٚ تٙ م قٛي٘ )
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ٕ ايذذذُجُ  مًٝذذ٘ قطعذذٞ ايصذذتٚر    ٜهذذٕٛ قرٜٓذذ١ مًذذ٢ صذذت١ ؾُٗذذ٘ ، لذ     ٚال
(: نٌ ٚا ت َُٓٗث ) تٜنُٗث ٚال ٜهْٛثٕ َعّثقطعٞ ايصكٛط،  عثٓذايَٚعثر ٘ 

ٚ بٌ ٜهٕٛ   تُٖث ،  ٛر مِٓٗ َأ  ٜٚهذٕٛ ارخذر َرؾٛ ذّث     ،خذيِٖ   ذتٜنِٗ 
 ٖٚ ا ظثٖت م٢ً ايذُرا  ايذجتٟ ايذُسمّٛ يٓث .  ،( ذاصب ليِٝٗ )ٜٓ ال

ٝض بذذُع٢ٓ  ٕ ايرٜذب يذ  رٜب ؾٝ٘[ ؾإ ايذُجُ  مًٝ٘ الٜضثف ايٝ٘ : قٛي٘ ]
٘   الرٜذب ؾٝذ٘[:   الَطًل ايعو يٝهٕٛ َعٓذ٢ ]   اُذثٍ خذ ف   ل  ٚ ال ظذو ؾٝذ

 ايذُجُ  مًٝ٘ مٓت٥  بذُع٢ٓ قطعٞ ايصتٚر . ر ٜهٕٛ ايذاي ايذُعٗٛ ا٢ 

   ٛ ب١ بعذذثٖٕت بذذٌ ايذذذُرا  َذذٔ ايرٜذذب : ايعذذح١ٗ ايعذذتٜت٠ ٚاياُٗذذ١ ايذذذُصت
ٖٚ ا ايذُع٢ٓ ايذُرٜب ٜاذتكل م ايذذاي   ، طرابٗث ٚايذُٛجح١ يكًل ايٓؿض ٚل

 ا٘ ايعث٥ع١  هثٜا٘ . ايعثذ ٜٚٓاؿٞ مٔ ايذاي ايذُعٗٛر٠ رٚاٜ

يٝذ٘ ايذ ٖٔ   َٔ ناب ايًػ١ ٚاياؿصذري ٜٚاحذث ر ل   ٖٚ ا ايذُع٢ٓ يًرٜب َؿّٗٛ
ب ٚايرٜح١ : ايعو : )ايرٜ ايعربٞ ايكٜٛذِ : قثٍ م )يصثٕ ايعر  : َث ٠ رٜب(

: )ايرٜذب   ٖٚه ا م )قثج ايعذرٚط َذٔ جذٛاٖر ايكذثَٛط(    ٚايعٔ ٚايا١ُٗ(، 
جُ  ايحذترٜٔ : ذ)ََ  ايا١ُٗ(ٚقثٍ م ايا١ُٗ ... ٚايرٜب ظوايع١ٓ ٚايعو ٚ

بٗث(  ِ قذثٍ : )ايرٜحذ١ بثيهصذر     طرا: ) كٝك١ ايرٜح١ قًل ايٓؿض ٚل َث ٠ رٜب(
ٌِ ٖٚٞ ايا١ُٗ ٚايع١ٓ( قثٍ شحذتثْ٘ ]شِ َٔ ايرٜب اإل َََقاُلُا ِإنَّا َكَفِزَنا ِبَما ُأِرِصِلُتِم ِب

ٌِ ُم ِّ  -ايعذو بثيذذُرٜب   شحتثْ٘ ت ؾكٝٓ ،9[لبراٖٝذِ : ِزٍِبََِإنَّا َلِفْ َشكٍّ ِممَّا َتِدُعَُنَها ِإَل
ٍٓ م٢ً  َذُث  ٚقذثٍ ايسَذذاعرٟ م    ،ٕ ايرٜذب ظذو َعذ٘ قُٗذ١ ٚظذٔ شذ٤ٛ       ٜت
ٜحذ١ ، ٚ كٝكذ١ ايرٜحذ١ قًذل     : )ايرٜب َصذتر رابذيف :  صذٌ ؾٝذو اير     (1)قؿصريٙ

قثٍ : مسعت رشذٍٛ   ث ، َٚٓ٘ َث ر٣ٚ ايذتصٔ بٔ مًٞ  طرابٗايٓؿض ٚل
صتم ذٕ ايذ ال ٜرٜحذو ، ؾذثٕ ايعذو رٜحذ١ ٚل     ٜرٜحو اىل َث ثٜكٍٛ :  ع َ ال 
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 (353) .............................................قرجٝ  اخلي ايذُعٗٛر م٢ً ايعثذ

 قصذاذذكر،  ٚال ؿضذٓذ ذكًل ي٘ ايذٝ٘ َذُث قذٛنّث ؾذعهذ ٟ ؾثٕ نٕٛ ا َر َ ١ٓٝ ذذطُأْ
 . صتٝتّث صث قّث َذُث قط٦ُٔ ي٘ ٚقصهٔ( ٚنْٛ٘

ذا نذثٕ ايذذُرا  َذٔ ايذذاي ايذذُجُ  مًٝذ٘ :       ٚم  ٥ٛ٘ : َٔ ايٛا    ْ٘ ل
رٜب ؾٝ٘ بذذُع٢ٓ   صتث ( ؾٗٛ َذُث الر ايعث٥ع١ رٚاٜا٘ بح ا ايذُعٗٛ )ايذاي

ايذذٓؿض ٚل ذذطرابٗث ، بذذٌ ظذذٗر٠ ١ ايذذ  قٛجذب قًذذل  يذٝض ؾٝذذ٘ اياُٗذذ١ ٚايذذذُعٓٓ 
 ،ْاؿذث٤ ايرٜذب ٚايعذح١ٗ مٓذ٘     ايرٚا١ٜ بح ا صتث  ظثٖت ايصت١ ٚايصتم ٚل

 ر ُعٗٛر ايرٚا١ٜ َذُث قكًل َٓ٘ ايٓؿض ٚقضطذبُٝٓث ايذاي ايعثذ اي ٟ يٝض ب
َعثر ذذا٘ بثيذذذُعٗٛر رٚاٜذذ١ ؾٝهذذٕٛ َذذذُث ؾٝذذ٘ ايرٜذذب    ٚقذذٓذاُٗ٘ بثيهذذ   مٓذذت  

 بؿعٌ َذاثيؿا٘ يًُعٗٛر٠ رٚاٜا٘ .  يعثٖت م٢ً ايعٔ ايص٤َٛٚذُث ؾٝ٘ ا ٚايا١ُٗ

ؾذثٕ  ( ال كذّث ] يكذٍٛ جذتٙ )   (اإلَثّ ايصذث م ) ٚمًٝ٘ ٜص  قطحٝل 
ذاي ايذُعٗٛر َٔ ؾٝهٕٛ اي رٜب ؾٝ٘ ٚلْذُث ا َٛر    ١...[ ايذُجُ  مًٝ٘ ال

ذٔ ُعٗٛر بٝذ ذٚايذذاي ايعذثذ ايذ ٟ يذٝض بذ      ٔ رظتٙ[ ايٛا ذ  صذٛاب٘ ،  ايحٝٓ]
 ٕ ٜرٓ ٚايذُذاثيؿ١ َ  ايٛاق  ، ؾٝٓحػٞ  ِٗ بثيه   صتث  َعهٌ َعاح٘ َٓاا 

 مجعح( . رشٛي٘ ٚ ٌٖ بٝا٘ )صًٛا  ال مًِٝٗ  مًُ٘ اىل ال ٚاىل

ٛ   ْٚؤنت ل ٓعذر ... ايذذُجُ  مًٝذ٘ َذٔ     يذ٘ : ]ٜ را ٠ ايذذُعٗٛر رٚاٜاذ٘ َذٔ ق
 قرٜٓاثٕ م ٖ ٙ ايذُكحٛي١ :   صتثبو[

٘ ا  ٜٚذذذرتى ايعذذذثذ ايذذذ ٟ يذذذٝض  : ] () ٚىل : قرٜٓذذذ١ ايذذذذُكثب١ً م قٛيذذذ
 . يذُجُ  مًٝ٘ مٓت  صتثبو ؾٝؤخ  ب٘[اذُعٗٛر[ بعت قٛي٘ ]ب

يؿِٗ ايراٟٚ ايرتجٝ  بثيعٗر٠ ايرٚا٥ٝذ١ َذٔ   ( اإلَثّ )َضث٤ ٚاينث١ْٝ : ل
ذُثّ  ٝذع قذثٍ ايذراٟٚ بعذت قذ     ايذُجُ  مًٝذ٘ َذٔ  صذتثبو[    : ] () قٛي٘

خذذ  ايذذذاي ايذذذُجُ  مًٝذذ٘ ٚقذذرى ايعذذثذ ايذذ ٟ يذذٝض      ايصذذؤاٍ ٚايذذذجٛا  بأ 
رٚاُٖذث   )ؾثٕ نذثٕ ايذذايإ مٓهُذث َعذٗٛرٜٔ قذت     ؾصأٍ ايراٟٚ :  ذُعٗٛر ،ب
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 هذِ ايهاذث    برتجذٝ  َذث ٚاؾذل  هُذ٘     ( ) اإلَثّجث  مٓهِ( ٚ   اينكث
 ايراٟٚ َٔ )ايذاي ايذُجُ  مًٝذ٘( ؾِٗ  اإلَثَّضث٤ ل ٚايص١ٓ َذُث ٜهعـ مٔ

 ؾرتا ٘ ن  ايذائٜ َعٗٛرٜٔ .  ْ٘ )ايذاي ايذُعٗٛر( مٓت ل

م َٓثقعذذذ١ )مجًذذذ١ َذذذٔ َٚذذذٔ ٖذذذ ا اياكرٜذذذب ايٛا ذذذ  ٜاجًذذذ٢ ايذذذذاًٌ  
ٚم َنذٌ   ،شاؿث ذ١ م ايٓكذٌ   ٛاقر ٚاإلٕ ايذُرا  َٔ ايعٗر٠ : اياايذُذتككح بأ

ث َذ   يٝذٌ   ُعثر اٗذٚا١ٜ ايعثذ٠ مٔ ايذتج١ٝ م ْؿصٗث يٖ ٙ ايذتثي١ قصكط اير
بذٌ َذٔ بذث  قذذُٝٝس      ،خذ  بثيذذُعٗٛر َذٔ بذث  ايرتجذٝ       قطعٞ ؾذ  ٜهذٕٛ ا   

 جًض بذتن٘ذج١ً مصرْث )قتٙ( م َيذتج١ مٔ اي  ج١( ٚقت  هثٖث بعه  ا
ُذذذتكل )قذذتٙ( ٚشذذحك٘ شذذاثذْث ايذ، ْٚكًٓثٖذذث مذٔ    (1)مذٔ مجذذ  َذذٔ ايذذذُتككح 

 . (2)صؿٗثْٞ م  ثظٝا٘ م٢ً ايهؿث١ٜالايذُذتكل ا
 

ٜذرا  َٓذ٘    ٕ ايذذاي ايعذثذ ال  ٔ ايكرا٥ٔ ايذُصٛق١ م بذذتنٓث :   قض  َٚقت ل
بٌ ٜرا  َٓ٘  ،متّ صتٚرٙ يحٝثٕ ايذتهِ ايٛاقعٞ صكٛط٘  ٚ ايذاي ايذُكطٛع ب
 تتٜنِٗذؾٗٛ َعذٍُٛ يذ   ،ايص٤ٛ  اي ٟ ؾٝ٘ ايرٜب ٚايا١ُٗ ٚظٔايذاي ايذُعاح٘ 

ٙ   ايذُذذذتاٌُ  أ ايذذراٟٚ ايصذذث٥ٌ : نُذذث صذذٓر صذذتٚرٙ مذذِٓٗ ٚيرٚاٜذذ١ اينكذذ١ لٜذذث
 َضذذثٙ  ذذِ   مذذٓهِ(  )ؾذثٕ نذذثٕ ايذذذايإ مذذٓهِ َعذذٗٛرٜٔ قذت رٚاُٖذذث اينكذذث  

ايذذذاي ايذذذُعٗٛر٠  ٕ ايذذذاي ايذذذُجُ  مًٝذذ٘ ٖذذٛ، ؾٝذذٓذاض  َٓذذ٘   (اإلَذذثّ )
ا١ٜ رٚ٘ بؿعٌ ظح١ٗ ٚال ق١ُٗ قعرتٜ رٜب ؾٝ٘  ٟ ال ْ٘ الرٚاٜا٘ بح ا صتث  ٚ 

 شاؿث ١ ْكً٘ . ايهنري ي٘ ٚظٝٛع خيٙ بح ا صتث  ٚل
 رج ؿٝض١  هثٜا٘  ذعٗٛر٠ رٚاٜا٘ ايذُصإ ايذاي ايذُٔ  ٓذحٝذكتّ ٜاذَٚذُث ق

يرٚا١ٜ ، ؾٝاكذتّ ايذذاي ايذذُعٗٛر مًذ٢     ُعٗٛر اذَٔ ايذاي ايعثذ اي ٟ يٝض ب
٘   ٕ ايذُعٗٛر ايذُجُ  مًٝ٘ ٖٛ خي الايذاي ايعثذ ،   ظذح١ٗ  ٚ   ٚال رٜذب ؾٝذ
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ٌ م ايٓصذٛص  َٓذ ٢ٓ ٚا   َذٔ ايرٚاٜذ١ ٜاجًذ٢ َذٔ اياأ    ٖٚٛ َع ،٘ ق١ُٗ قعرتٜ
 ١ بثيه ّ . ١ ايذُذتآؿ٥ٔ ايذُٓحٓناايًؿع١ٝ ٚم ايكر

َٔ قحٌٝ )قرجٝ   ج١  -ايذُكحٛي١  - ٕ ٖ ا ايٓٓصٚايذُاذتصٌ بٛ ٛأ  
ٍٓ ٚ ٝذع  ، ٚيٝض َٔ بث  )قذُٝٝس ايذذتج١ مذٔ غذري ايذذتج١(      م٢ً  ج١(  ٜذت

ص آصذت بذذ٘ ْٚذذ ؾٓكٝٓذذ -شاؿث ذذ١ ايذذذاي  مًذذ٢ ايرتجذذٝ  بثيعذذٗر٠ ايرٚا٥ٝذذ١ ٚبإ  
١ُٓٓ يًرتجذٝ  بهاذث  ال  ذِ    صتٝت١ محت ايذر ٔ م رشذثي١ ايكطذب ايذ     ذُاض

 خحثر ايكّٛ . ٖ ا . ذُذاثيؿ١  ب

 ٗر٠ذذذ ٝ  بثيعذذذ ٚقت ٜصاتٍ بثيذُكحٛي١ م٢ً  ج١ٝ ايعٗر٠ ايؿاٛا١ٝ٥  ٚ ايرتج
ايذُذتكل  (1)نُث  هٞ مٔ بذتع  - ايعٗر٠ ايرٚا١ٝ٥ ايؿاٛا١ٝ٥ ٚمتّ ْعرٖث اىل

 باكرٜب :  - صح اييٚجر ٟ )قتٙ(ايذُذتكل ايصٝت 

َصذٛم يحٝذثٕ  جٝذ١     (2)(: ]ؾثٕ ايذُجُ  مًٝ٘ الرٜذب ؾٝذ٘[  لٕ قٛي٘ )
ذجر ٠ مذٔ  ٕ نثْذت َذ  َذٔ  صذتث  اال٥ُذ١ ٚل   ايعٗر٠ ايؿاٛا١ٝ٥ بح ايذُاكتَح 

٘ ايذذ ]ٕ ا يذـ ٚايذ ّ   ظٗر٠ ايرٚا١ٜ ، بًتذثظ    [ لشذِ َٛصذٍٛ ،   ُجُ  مًٝذ
 ،ٔ َتيٛيذ٘  ٖذٞ ايذ  قعذٓٝ    ذجُ  مًٝذ٘[ َذ ٚاإلشِ ايذُٛصٍٛ َحِٗ ، ٚصًا٘ ]

ٚايؿاٝث ظثٖرّا ، ٜٚتٍ ايٓٓصٓ مًذ٢  ٚصـ يًتهِ ]َذجُ  مًٝ٘[ٖٚ ٙ ايص١ً 
 ظح١ٗ قعرتٜٗث .  رٜب ؾٝٗث ٚال ٕ ايذتهِ ٚايؿاٝث ايذُجُ  مًٝٗث ال 

يذذذجُٝ  قؿذذثم ال ال، يؿاذذ٣ٛ ظذذاٗثر اٚايذذذُرا  َذذٔ ]ايذذذُجُ  مًٝذذ٘ [ : ل 
خذا ف ايؿكذٝٗح   ٚلمجثمِٗ م٢ً ايؿاٝث ،  ٕ ؾرس ايصؤاٍ م ايذُكحٛي١ ٖٛ ل

ؾ بت َٔ نٕٛ ايذُجُ  مًٝ٘ بذذُع٢ٓ ايذذتهِ ٚايؿاٝذث ايذذُعٗٛر٠      ،ايذتثنُح 
 قحثٍ ايؿاٝث ايعثذ٠ ايٓث ر٠ . 
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ؾذثٕ  ، ١ ٕ ايذُرا  بثيذُجُ  مًٝ٘ ٖذٛ ايذذاي ٚايرٚاٜذ   َٚ  ايآٓسٍ ٚقصًٝذِ  
ٍٓ مًذذ٢  ٕ نذذٌ َذذث ل    (اإلشاؿصذذثٍ َٓذذ٘ ) لطذذ م ايذذٓص ٚقذذرى     ٗر ظذذاٜذذت

 خٛذ٠َذُث ال رٜب ؾٝ٘ ، ٜٚٓاج َٓ٘  ج١ٝ ايعٗر٠ ايؿاٛا١ٝ٥ ايذذُأ  صتث بح ا 
 ٚ خصٛص ايعٗر٠ ايرٚا١ٝ٥ . ٚيٝض َطًل ايعٗر٠   ،َٔ ايرٚا١ٜ 

هذٔ  يذذُعٗٛر٠ مل ٜ اذا نذثٕ ٚصذؿّث يًرٚاٜذ١ ا    ٚذيو  ٕ ]ايذُجُ  مًٝ٘[
رٜب ؾٝ٘[ ؾثٕ لظاٗثر رٚا١ٜ بأيؿثظٗث َٔ  ٕٚ  ال]:  ال كّث َآثشحّث َ  ٚصؿ٘

 ظذذاٗثرٖث رٜحذذ١ اٝذذثِٖ مًذذ٢ طحكٗذذث قذذس ا  ايرٚاٜذذ١ بإ  ماُذذث  ايؿكٗذذث٤ مًٝٗذذث ٚؾ ل
 ،رٜب ؾٝ٘ ٜهٕٛ ايذاي َذُث ال ؾ  ، ٚذيو إل اُثٍ اياك١ٝ م صتٚرٖثٚظح١ٗ 

 نٛر . ايرٜب ي  اُثٍ ايذُ َذُث ؾٝ٘ بٌ ٜهٕٛ ؾٝ٘ 

ٚصذؿّث يًؿاٝذث ايذذُعٗٛر٠ ايذذُعاُت٠ ؾكٗٝذّث       بُٝٓث اذا نثٕ ]ايذُجُ  مًٝ٘[
  ،ًٝذذل بذذ٘رٜذذب ؾٝذذ٘[ ٚ ٜ النذذثٕ ال٥كذذّث َٚآثشذذحّث َذذ  ايٛصذذـ ]   مًذذ٢ ايذذذاي

ٞ مٓذ٘  ٜٓاذذؿ ط٦ُٓذثٕ  ذُضُْٛ٘ نثٕ َٛ ذ  ل ؾاٛا بذايٕ ٚ ذا مٌُ ايؿكٗث٤ بؾثْ٘ ل
 ٕ  صذتثبِٗ ال ٜعًُذٕٛ ٚال    ذرٚر٠   ،ايرٜب ٚايعح١ٗ ٚايا١ُٗ َٚع١ٓ ايصذ٤ٛ  

١  اُذثٍ اياكٝذ  ( َٔ ايذذتهِ ايذٛاقعٞ ، ٚل  )َثَِٗ ل ٛٙ َٔقًٓك بذُثؿإٛ لال ٜ
 م ؾعًِٗ بعٝت غث١ٜ ايحعت . 

مًذ٢ ايعذٗر٠    رٜب ؾٝ٘[ قر١ٜٓ  ٌ ]ايذذُجُ  مًٝذ٘[   الٚبإخاصثر : ]
ؾاصذً  ايذذذُكحٛي١  يذّٝ  مًذذ٢  جٝذ١ ايعذذٗر٠     ،ايؿاٛا٥ٝذ١ ايذذُصآت٠ اىل ايذذذاي   

 ايؿاٛا١ٝ٥  ٕٚ ايرٚا١ٝ٥ . 
 

 ؾثْ٘ ٜر  مًٝ٘ : ، شاتالٍ غري قثّ ٖٚ ا اياٛجٝ٘ ٚاإل

 ٝ٘[ذًذ  مذُذجذهٕٛ الّ ]ايذُذيف م٢ً  ٕ قذاذحذتالٍ ٜذاذ ٚاّل : لٕ ٖ ا االش
نذٕٛ ايذ ّ م   بذٌ ايعذثٖر    ،ظذثٖت مًذ٢ نْٛٗذث َٛصذٛي١      ْ٘ الَٛصٛي١ ، َ   

ايذذُصحٛم ذنذرٙ ٚايذذُعٗٛ      قٛي٘ ]ايذُجُ  مًٝ٘[ ٖٞ يًعٗذت ايذ نرٟ ٜعذيف   
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ث نثٕ َٔ رٚاٜاِٗ مٓٓذ  ٜٓعر اىل َث: ] (ْ٘ قحٌ ٖ ٙ ايذج١ًُ ، ٖٚٛ قٛي٘ )بٝث
 ،صذتثبو ؾٝؤخذ  بذ٘ َذٔ  هُٓذث      و اي ٟ  هُث ب٘ ايذُجُ  مًٝ٘ َٔ  م ذي

ؾذثٕ ٖذ ا ايذٓص ٚا ذ       يعذثذ ايذ ٟ يذٝض بذذُعٗٛر مٓذت  صذتثبو[      ٜٚرتى ا
ٚقصذً  ايذذج١ًُ    ،ٍ بٗث ٚايذُاص١ً بٗث رقحثط بثيذج١ًُ ايذُصاتايذُرجع١ٝ ٚاإل

يذذذُرٟٚ مذذِٓٗ ٕ ايذذذاي ايذذذُعٗٛر آذذ١ّ جًٝذذ١ ياٛ ذذٝ  ايذذذُرا  ايذذذجتٟ ٚ  قرٜ
 رٜب ؾٝ٘ .  صتث  ٖٛ خي الايذُجُ  مًٝ٘ بح ا 

ؾثْذذ٘  شذذاتالٍ بثيذذذج١ًُ مًذذ٢  جٝذذ١ )ايعذذٗر٠ ايؿاٛا٥ٝذذ١(ذجثٍ يمَذذ اذٕ ال
ٟ  بعٗٛر اي ّ ]ايذُجُ  مًٝ٘[ ايذذُاكت١َ  ٚبعٗذٛر ايذذج١ًُ    م ايعٗت ايذ نر

ج١ًُ ايذُصاتٍ بٗذث  م قؿصري ايذُرا  ايذجتٟ  َٔ ايذ ]ٜٓعر اىل رٚاٜاِٗ مٓٓث[
ُعٗٛر٠ تٍ ايرٚاٜذذ١ مًذذ٢ قذذرجٝ  ايرٚاٜذذ١ ايذذذ  ٚقذذٜٓٗذذتّ  شذذثط اإلشذذاعٗثر،  

 . ذُعٗٛراي ا٥  صٝا٘ ايٛا   صتٚرٙ م٢ً ايذاي ايعثذ اي ٟ يٝض ب ٚايذاي

ايعٗذذت را ٠ ل اُذذثٍ لقذذٌ َذذٔ   ايعٗذذت ؾذذ  ظٗذذٛر ايذذ ّ م ْهذذر   ذذْتٚيذذٛ  
ٍ ظٗذذٛر ايذذ ّ م نْٛ : ٜضذذّثايذذ نرٟ َذذٔ ايذذ ّ ، ؾٝٓٗذذتّ    ، ٗذذث لشذذِ َٛصذذٛ

 . اإلشاتالٍ م٢ً لرا ٠ ايعٗر٠ ايؿاٛا١ٝ٥ قكرٜب ٚمٓت٥ٕ  ال ٜاِ 

ٚر  ٚصؿّث  َ  قصًٝذِ نٕٛ اي ّ َٛصٛي١ ، ؾثٕ ]ايذُجُ  مًٝ٘[ٚ ثّْٝث : 
ٚظذثٖرٙ نْٛذ٘ ٚصذؿّث     - ذت ايذذائٜ ايذذُاعثر ح      -يًرٚا١ٜ ايذُر١ٜٚ مذِٓٗ  

٘ ٍ ْؿص٘ ، ؾٝهٕٛ ايذاي ايذُعٗٛر ]بذتث ٖٚذ ا   ،رٜذب ؾٝذ٘    ال [ايذُجُ  مًٝذ
ـ ايع٤ٞ بذذتثٍ  ظثٖر م ٚص -  ٟ ظ٤ٞ -ٕ ٚصـ ايع٧ٝ أ  ٚا   يٛ ٛ

ٕ ْؿصذ٘ ٚذاقذ٘ ،  ٟ اذا نذثٕ ]ايذذُجُ  مًٝذ٘[ ٚصذؿّث يًاذي ٚايرٚاٜذ١ البذذت          
، بُٝٓث لماحثر]ايذذُجُ    -بًتثظ َاعًك٘   ال - بًتثظ ذاقٜ٘هٕٛ ٚصؿّث يًاي 

ُٓ مًٝ٘[ ٍ  صذب ايآذسٓ   -ٓا٘ ايرٚا١ٜ ٚصؿّث يًؿاٝث ٚايذتهِ ايذُعٗٛر اي ٟ قض
ٖر ٖٚٛ خ ف ايعث، ٖ ا َٔ قحٌٝ ايٛصـ بذتثٍ ايذُاعًل  - ٚايحٝثٕ اي  ل

 ١ ٚا ت١ ٖٚٞ َؿكٛ ٠ .ال ٜصثر ليٝ٘ َٔ  ٕٚ قر١ٜٓ صثرؾ
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قصًٝذِ نٕٛ اي ّ َٛصٛي١ ؾ  مُّٛ م ايذُكحٛي١ يػري ايذائٜ  ٚ ثينّث: َ 
ذ ال ل ايعذٗر٠ ايؿاٛا٥ٝذ١،  ٚال لط م صث ٜعٌُ ، ايذُاعثر ح ايذُصؤٍٚ مُٓٗث 

ٜاُصذو بذ٘ ٜٚكذثٍ : قذرى      اذ٢   لط م يص١ً ايذذُٛصٍٛ : ]ايذذُجُ  مًٝذ٘[   
ٍٓ م٢ً  ٕ نٌ  َر لظاٗر بح ا  (ٓ٘ )اإلشاؿصثٍ َ ُ  ٜت  ث الصتث  ٖذٛ َذذ

٠ ايؿاٛا٥ٝذ١( ؾاهذٕٛ  جذ١ ، ٚذيذو     اعت٣ اىل )ايعذٗر ذ ا٢ ْ ،رٜب ؾٝ٘ َطًكّث 
ٔ ، ٚصذذـ يًاذذي ايذذذُرٟٚ مذذِٓٗ    ٕ ]ايذذذُجُ  مًٝذذ٘[  ؾٝهذذٕٛ ايذذذُرا  َذذ

ٚيذٝض َطًذل    ،قحذثٍ خذي ظذثذ َذذاثيـ يذ٘       ايذُٛصٍٛ : )خي َذذجُ  مًٝذ٘(  
ايذذُصجتٜٔ   :  ٟ، ٖٚ ا ٚا   بثياأٌَ، ؾثْ٘ ْعري َذث لذا قٝذٌ   ايذُجُ  مًٝ٘ 

نذثٕ   -اإلجاُذثع ؾٝذ٘  ننذر   جث  ايذذُصؤٍٚ : َذث نذثٕ    قذتٓب اي ٖث  ايٝ٘ ؟ ٚ 
َ  ،ننذر   : خصٛص ايذذُصجت ايذ ٟ ٜهذٕٛ ؾٝذ٘ االجاُذثع      ظثٖرٙ  هذثٕ  ال نذٌ 

 ننر َٔ غريٙ . ٜهٕٛ اإلجاُثع ؾٝ٘   

ٟٓٚل َٓ ذا قٝذذٌ :   ثٖرٙ نذذي( نذذثٕ ظذذذٔ قرٜذذت ؟ ٚ جذذث  : )َذذث نذذثٕ   ثْاٝذذاير
 ني . َطًل ا  ال ،خاٗث ٕٛ  ني َٔ  ايرَث١ْ اي  قه

ٜهذٕٛ َعذٗٛرّا   اي ٟ اي ايذ ٖٚه ا ٖٓث ٜرا  َٔ ايذاي ]ايذُجُ  مًٝ٘[
ذجُ  َر َعٗٛر  ٚ ٌَ  ٜرا  َٓ٘ : ن ٚال ،صتث  ذجُعّث م٢ً رٚاٜا٘ بح ا َ

ي ايذذذُجُ  مًٝذذ٘  بذذٌ ٜذذرا  خصذذٛص ايذذذا    ،ذا مل ٜهذذٔ خذذيّا  مًٝذذ٘  اذذ٢ ل 
 صتث  . ايذُعٗٛر بح ا 

را ٠ ايذذُٛصٍٛ  م٢ً ؾذرس ل  -خاصثر : ال لط م م ص١ً ايذُٛصٍٛ ٚبإ
ؾذثٕ   ،شاؿصذثٍ   ا٢ ٜصذٓ  اياُصذو بذثإلط م ٚقذرى اإل     -َٔ ا يـ ٚاي ّ 

ُٛر ٙ ذااص بذ ذٚايذجٛا  ٜ ،ايصؤاٍ مٔ ايذائٜ ايذُاذاثيؿح ايذُاعثر ح 
  بذذ٘ صذذتث  )ٜؤخذذ  مًٝذذ٘( ايذذذُعاٗر٠ رٚاٜاذذ٘ بذذح ا ٜٚؿٝذذت )ايذذذاي ايذذذُجُ

َٓذذ٘ بطذذ ٕ اياُصذذو بذذإط م صذذ١ً صذذٌ ٜٚات .ٜٚذذرتى ايذذذاي ايعذذثذ ايٓذذث ر( 
 ،  مًٝ٘ ٚيًؿاٝث ايذُجُ  مًٝٗثبتم٣ٛ مشٛي٘ يًاي ايذُجُ ]ايذُجُ  مًٝ٘[



 (359) ............................................ قرجٝ  اخلي ايذُعٗٛر م٢ً ايعثذ

 ال ٜذُهٔ اياعتٟ اىل )ايعٗر٠ ايؿاٛا١ٝ٥( ايذُجُ  مًٝٗث قحثٍ ايؿاٝث ايعثذ٠ . ٚ

يذذذُجُ  مًٝذذ٘[ م ٚبطرٜذذل  قذذ٣ٛ ٚ ٚنذذت : َٓذذ  ظٗذذٛر ايذذذج١ًُ ]ؾذذثٕ ا  
نْٛ٘ ٚصؿّث َذااصّث ٘ ب  قر١ٜٓ ظثٖت٠ م٢ً ٚصـ ايذتهِ ايذُجُ  مًٝ٘ ، ؾإْ

 ْثظ٤٢ ْض ذٖيفبثيؿاٝث ش٣ٛ  ْض اي ٖٔ بإٔ اإلمجثع ٚصـ ايؿا٣ٛ، ٖٚٛ  
 صٛيٝح ٚال ٜذُهٔ قؿصري ايرٚا١ٜ ب٘ . اإلصط أ ايذتث   بح ا َٔ 

ُكحٛي١ ٚقذتقٝل  قا١ُ ايرٚا١ٜ ايذت ٖ ا ايؿِٗ : َ  ع١ ٝنٚرابعّث : ٜذُهٔ قٛ
ٔ رظذتٙ  م ا َر ايحٝٓ ( ]ايذُجُ  مًٝ٘[اإلَثّ ) رج ايٓعر ؾٝٗث ،  ٝع  

ٔ َذر بذٓٝ  :  َذٛر    ذ١   رٜب ؾٝذ٘ ، ٚلْذذُث ا    ؾثٕ ايذُجُ  مًٝ٘ ال ح قثٍ : ] 
 مًُذذ٘ اىل ال  َذذر َعذذهٌ ٜذذر ٓ  ٘ ؾٝجآذذب ، ٚ ٔ غٝٓذذَذذر بذذٓٝ حذذ  ، ٚ رظذذتٙ ؾٝٓا

ا َر ]( ايذاي ايذُجُ  مًٝ٘ م اإلَثّ ) راج ايعثٖر لٚاىل رشٛي٘[ ؾثٕ 
 ايذذذاي ايعذذثذ   ٘جذذا ر[ يٛ ذذٛأ صذذتا٘ ٚمذذتّ ايعذذو ؾٝذذ٘ ٚل    ٔ رظذذتٙٝٓايحذذ
 مًُذذذ٘ اىل ال ٚاىل رشذذذٛي٘   ٘  ٚ ايذذذذُعهٌ ايذذذ ٟ ٜذذذر ٓ  ٔ غٝٓذذذا َذذذر ايحذذذٓٝ  م

 يٛجٛ  ايرٜب ٚايعو ؾٝ٘ . 
ٔ نْٛٗذث َذٔ ا َذر ايحذٓٝ    ترز ذٜذ  بُٝٓث ايؿاٝث ايذُعٗٛر٠  ٚ ايذُجُ  مًٝٗث ال

ترز ذٗث ٚال  يٌٝ ٜذتمُٗث ٚال ٜذ  ذصٌ ظرمٞ ي  لذ ر  ؾاٝث َعٗٛر٠ ال ،رظتٙ 
 ْذتراج  ٜذذتاٌُ قٜٛذّث : ل   ٜعٗذر َذٔ ايذذُكحٛي١ بذٌ ال     ٚيذ ا ال  ،َٛاؾكاٗث يًٛاقذ   

 ْذذذتراجٔ رظذذذتٙ ، ٚلايؿاٝذذذث ايذذذذُعٗٛر٠  ٚ ايذذذذُجُ  مًٝٗذذذث م ا َذذذر ايحذذذٓٝ    
 شاتالٍ بثيذُكحٛي١ ٖٓث . اإل  ا٢ ٜصٓ  -٘ ٔ غٝٓايؿاٝث ايعثذ٠ م ا َر ايحٝٓ

ٚقذت   -بذٔ  ٓعًذ١   َكحٛيذ١ ل  -شذاتالٍ بثيذذاي ايعُذت٠    ٖ ا نًذ٘ بًتذثظ اإل  
 ايذائٜ م٢ً َعثر ٘ .  تٗرْث قرجٝتٗث بثيعٗر٠ ايرٚا١ٝ٥  شاعل

 ٝع ٚر ذ  -ؿٗث َؤٜٓت٠ ذضعذي ٖٚٞ - (1)١ زرار٠اٛمذُرؾذٝتٖث بذٜٜٚذُهٔ قأ
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  ُث لظذذذاٗر بذذذح  صذذذتثبو ٚ ع ايعذذذثذ ايٓذذذث ر[  بذذذذزرار٠ خذذذ   ٜذذذثؾٝٗذذذث : ]
 نثٕ ايذُاعثر ثٕ ؾحأُٜٗث ْأخ  ؟جٛابّث يصؤاٍ : ٜأقٞ مٓهِ ايذايإ  ٚ ايذتتٜ
ايرٚاٜذ١ مًذ٢ ظذ ٚذٖث ، ؾذثٕ      ٖٚٛ قعحري ٚا   ايتالي١ مًذ٢ ايرتجذٝ  بعذٗر٠   

ر بذذح  صذذتثبو[ ٚلٕ نذذثٕ ٜذذذتاٌُ ظذذٗر٠ ايؿاٝذذث بذذح  ظذذاٗبذذذُث لخذذ  قٛيذذ٘ ]
 يهٔ قٍٛ ايصث٥ٌ بعت٥  )ؾكًت : ٜث ،ٍ ْتر٠ ايؿاٝث ٚظ ٚذٖث صتث  م قحثا 

ٚ ُْٗذذذشذذٝتٟ ل  ٚصذذـ )َذذذأ ٛرإ( ٚصذذذـ  ث َعذذّث َعذذذٗٛرإ َذذذأ ٛرإ مٓهِ(
يؿُٗ٘ ، ٖٚ ا اإلَضث٤  يٌٝ  (اإلَثّ )َضث٤ َذتثي١ ٚقت قعٓكح٘ ل يًائٜ ال

ْذذكحٌ ٚال ْذذعايف بإ اُذثٍ لرا ٠     َٚعذ٘ ال  ،را ٠ ايعٗر٠ ايرٚا١ٝ٥ ٚا   م٢ً ل
 بٌ ٜهٕٛ ظح١ٗ قحثٍ بت١ٜٗ ٚا ت١ .  ،ايذج١ًُ  )ايعٗر٠ ايؿاٛا١ٝ٥( َٔ ٖ ٙ

ٛي١ يٛال رؾعٗث، َٔ ايذُكح ٚ    الي١ّٜٚذُهٔ ايكٍٛ : لٕ ٖ ٙ ايذُرؾٛم١  
 اُذذثاّل م ايكطذ  بصذٓت ايذذذُعٗٛر٠( َذ  قأقذٓذٝ٘ ل    را ٠ )ٚال ٜذأقٞ ؾٝٗذث ل اُذذثٍ ل  

يٛال قرا٥ٔ ايصرف  ب٘[ذُجُ  مًٝ٘ َٔ  صتثبو ؾٝؤخ  ايصتر ايذُكحٛي١ :]
ٚجحت رؾ  ايٝت مٔ ٚقت قكتَت م ايحذتع ؾثٕ ايكرا٥ٔ ٖٞ اي   اىل ايعٗر٠ 

ٓثٖذث مًذ٢ ظذٗر٠    ؾتًُ ،نٕٛ ايذُكحٛي١ م َكثّ بٝثٕ قطع١ٝ شٓت   ت ايذائٜ 
 .رٚا٠ ايذتتٜع بح صتث  ٚايرٚا١ٜ ٚظٝٛمٗث ٚلظاٗثرٖث بح ا 

 ْطٌٝ ايه ّ  ٛصث .  ١ الٚ ٝع نثْت ايرٚا١ٜ َرؾٛم١ قثصر٠ ايذتجٝ 
بذذذُث  ث ٜنٓذذث مًذذٝهِ ؾاذذ ٚا ٖٚهذذ ا َرشذذ١ً اإل اجذذثج : ]لذا لخاًذذـ   

ْٗث م٢ً ؾرس صذتٚرٖث ٜذذتاٌُ   ؾث (1)رٜب ؾٝ٘[ جاُعت مًٝ٘ ظٝعآث ؾثْ٘ الل
ق١ُٗ ٚال  رٜب ؾٝ٘ ٚال ٝؤخ  ب٘ ٚالؾ جاُثع ايعٝع١ م٢ً رٚا١ٜ خٕيؾٝٗث لرا ٠ ل
 . ذُث ؾٝ٘ ايرٜب ٚايا١ُٗ ٚظٔ ايص٤َٛ ذ ؾثْ٘ا ف َعثر ٘ ايعثذب ،َع١ٓ ش٤ٛ 

 ٕٕ  ث ٜنٓذذث ر  ايذذذتتٜع ٖذذٛ ا َذذر ]ؾاذذ ٚا[ َذذٔ      : ظذذثٖ ٚباكرٜذذب  ذذث
 عت مًٝ٘ذاُذجٓث[ ؾثٕ ايذتتٜع اي ٟ لذاذمًٝ٘ ظٝع ُعتذاذج]بذُث ل ايذُذااًؿ١
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 . ثَٚ  ع١ َؿرا قٗ ثَٔ ظثٖرٖ ١ًذُرش١ً ] ال رٜب ؾٝ٘[، ٖٚ ا ؾِٗ يايعٝع

ٚمًُذذِٗ مًذذ٢  جاُذذثع ر ٟ ايعذذٝع١ مًذذ٢ رٚاٜذذ٠١ٕ لا رث لْعذذِ ٜذذذتاٌُ ؾٝٗذذ
 ٜؤنت ايكٍٛ برتجٝ  ايذُعٗٛر ؾا٣ّٛاإل اُثٍ ٖٚ ا  ،طحكٗث ٚؾاٝث ايؿكٗث٤ بٗث 

  ذت ايذذائٜ ايذذذُاعثر ح ايذُاذذاثيؿح مًذ٢ ايذذذاي     َذذؤ ٣ ايذذُعاُت مًذ٢   
 ايعثذ ايٓث ر . 

 ٟ اليهٔ اال اُثٍ اينثْٞ يٝض ٚا ذ  ايعٗذٛر َذٔ ايذذاي ايذذُرشٌ ايذ       
 اماُذذذث  مًٝذذذ٘ ، ٜٚهؿٝٓذذذث ل اُذذذثٍ صذذذتٚرٙ ٚل اُذذذثٍ لرا ٠    جٝذذذ١ ؾٝذذذ٘ ٚال
 ؾٝهٕٛ َؤٜتّا يًُكحٛي١ ايذُعاُت٠ .  ،ٍٚ ٖٚٛ قرٜب غري بعٝت اإل اُثٍ ا 

اياطحٝذل ٚاياٛ ذٝ  ْٚذ نر َصذتاقّث إلشذاعٗثر      َذٔ بذث    ٚم ايذااثّ ْحٝٓٔ 
ايصذذ ٠  ما ٥ُذذ١ ٚرٚا٠   ذذث ٜنِٗ : ٖٚذذٛ َصذذتاصذذتث  ظذذٗر٠ ايذذذاي بذذح  

ٝري م ؾاذث٣ٚ ايؿكٗذث٤ قذذا    ، ٚايذذُعٗٛر ربع١ ايذُكتش١ ايذُٛاق  ا ايربثم١ٝ م 
ر قذت لخاًؿذت ؾٝذ٘ ا خحذثر بذح خذي آَذ       ٚ ،ُثّ ذقذ ايذُصثؾر ؾٝٗث بح ايكصر ٚاإل

 ٚبح خي ،ط م ؾٝٗث بح خي آَر باُثّ ايص ٠ م٢ً اإلٚ ،بكصر ايص ٠ ؾٝٗث 
 . (1)ر ٚاياُثّر بح ايكصٚبح خي َذاٝٓ ،قث١َ َعًٓل يًاُثّ م٢ً قصت اإل

ذُثّ مًذذ٢ قذذٚايذذذُعٗٛر بذذذتصب ا خحذذثر ايٛاصذذ١ً ليٝٓذذث ٖذذٞ رٚاٜذذ١ اإل     
 ؿّث  صحُث ٚصًٓث . ننر مت ّا ٚٚصاإلط م ؾثْٗث ا 

    ٘  ٜذٛ  بذٔ ْذٛأ    بصذٓتٙ اىل    (2)يهٔ ٜعٗر َٔ رٚاٜذ١ صذتٝت١ إلبذٔ قٛيٜٛذ
-  ٌ ٞ  نذثٕ صذؿٛإ ٜكٓصذ   ر ٚقٓصذ قٛيذ٘ : ) ْذث     -ايراٟٚ ايؿكٝ٘ ايذذجًٝ  ر ٚابذٔ ابذ

ؾعذٌ اياكصذري اىل   شذآث ِٖ م  مُري ٚمجٝذ   صذتثبٓث ٜكٓصذرٕٚ( ٚالبذت َذٔ ل     
ظذذٗر٠ مًُٝذذ١ لشذذآث ١ٜ ، ٚقصذذاًسّ ؾٗذذٞ  (رٚاٜذذث  مسعٖٛذذث َذذٔ  ٥ُذذاِٗ )
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( قحٌ لظاٗثر ايعٌُ ايهثظِ ٚاير ث ) اإلَثّرٚا١ٜ اياكصري م زَثٕ  ظٗر٠
ُثّ م ذقذذ١ اياكصذذري مًذذ٢ رٚاٜذذ١ اإل  رٚاٜذذرٓجبٗذذث َذذٔ  صذذتثبُٗث ، ٚ جًذذ٘ ْذذ

ّث يًرجتثٕ َٔ ظٗر٠ ايرٚا١ٜ بذح  صذتث  ا ٥ُذ١    شاهعثؾُٛا   ا ربع١ لايذ
 تاثط ٚجٛبذّث بثياكصذري َذث   ذًذ ا ْذ  ؾ م٢ً طحكٗث ، ِٗمًُ ا٢ لشاٛجحت ظٗر٠ 

 ؾٝاِ .   ٜثّيذِ ٜعسّ ايذُصثؾر م٢ً َكثّ معر٠ 

  ر٠ ايرٚاٜث ذنذّ  َٔ نٓصذتاذذاعرف م٢ً ظٗر٠ ايرٚا١ٜ َذٕ ايَٚٓ٘ ٜذآذض   
َثر٠ م٢ً ايذذا ف نثظذؿ١ مذٔ    ا مل قاذتكل  ْذُث ْصري ايٝ٘ اذل -ايٛاص١ً ايٝٓث 

( ٚ م ايعٗذٛ   ؿ١ اينثباذ١ م مصذٛر ايذذُعصَٛح )   ايعٗر٠ ايرٚا١ٝ٥ ايذُذذاثي 
 ٚىل يًػٝح١ .  ِ ْحذتع ايذُرج  اينثْٞ : ا 

 

  :الرتجيح مبوافقة الكتاب والسنة 
 

م رٚاٜذذث  نذذنري٠ ، ٚقحذذٌ ايٛيذذٛج م قؿصذذٌٝ بذذذتن٘   ايذذذُرج  جذذث٤ ٖذذ ا
 ْذُٗت َكت١َ ْٚكٍٛ :

َذذذُث لقؿذذل مًٝذذ٘ ايذذذُصًُٕٛ  ٕ ايصذذ١ٓ ايذذذُطٗر٠ ٖذذٞ ايذذذُصتر اينذذثْٞ       
يًاعرٜ  االش َٞ بعت ايذُصتر االٍٚ ٚاالشثط ٖٚٛ ايكرإٓ ايذذُجٝت ٚقذأقٞ   

 ىل م اياعرٜ  االش َٞ .ايص١ٓ م َرقح١  ث١ْٝ بعت ايكرإٓ اي ٟ ي٘ ايذُرقح١ االٚ

 ٜٚذُهٔ قكصِٝ م ق١ ايص١ٓ ايذُطٗر٠ َ  ايكرإٓ ايذُجٝت اىل اقصثّ :

ايكصِ االٍٚ : قصتٟ بعه  ؾرا  ايص١ٓ ٚننري َٔ   ث ٜنٗث يعرأ َعثْٞ 
ايكرإٓ ٚقؿصري َضثَٝٓ٘: ؾاؿٓصٌ َث  مجً٘  ٚ قٛ   َث  غُه َٓ٘، ٚاالخحثر 

ٗثر٠ ٚايذتج ٚايربث ٚايسٚاج ٚايطذ م  ايعثر ١   هثّ ايص ٠ ٚايصٝثّ ٚايط
 ٚاالر  ْٚذتٖٛث  خحثْر ننري٠ ٜعرف ايذاحري ايذُااح  ٖ ا جٝتّا .

ايكصِ اينثْٞ : قصتٟ بعه  ؾرا  ايص١ٓ ٚننري َٔ   ث ٜنٗث يحٝثٕ   هثّ 
اياعرٜ  االيذٗٞ بٗث  ٚا ت١ ٜاحح ا٘نًُهت مٓٗث ايكرإٓ  ٚ مل قهٔ ظرم١ٝ ش



 (363) .............................................. ايرتجٝ  بذُٛاؾك١ ايهاث  ٚايص١ٓ

ظ٤ٞ يهٔ ال بثيًػ١ ٚقؿصري ارٜث ، ْعِ م ايكرإٓ قحٝثٕ نٌ ٜٚؿُٗٗث ايعثرؾٕٛ 
 . () ٚآي٘ (S)ايراشإٛ م ايعًِ ٚايذُاثطحٕٛ ب٘ ِٖٚ َذتُت ٜؿُٗ٘ لال

قصتٟ بعه  ؾرا  ايص١ٓ ٚبعه   ث ٜنٗذث يحٝذثٕ قعذرٜ      ايكصِ اينثيع :
َٛاؾذل يًهاذث  َٛاؾكذ١ قثَذ١  ٚ ظذذح٘ قثَذ١ ياأنٝذتٙ ٚقرشذٝا٘ م ايٓؿذٛط ْعذذري         

]ال حيٌ  ّ لَر٤٣ َصًِ ٚال َثيذ٘   (1)ذتتٜع ايصتٝ  اي ٟ رٚاٙ ايؿرٜكثٕ اي
ِِ  اال بطٝذذب ْؿذذض َٓذذ٘[ ؾثْذذ٘ ٜٛاؾذذل قٛيذذ٘ شذذحتثْ٘ ]    ِٝذذَُٓه ِِ َب َٛاَيُه َِذذ ًُٛا َ  َٚاَل َقذذِأُن

ٌٔ : ]لقكذذذذٛا ال م ايٓصذذذذث٤[  (2)([ ْٚعذذذذري  ذذذذتٜع رشذذذذٍٛ ال )ٔبثِيَحثٔطذذذذ
ؾثْذذ٘ ٜٛاؾذذل قٛيذذ٘ شذذحتثْ٘ :  ٚ]خرينذذِ خرينذذِ  ًٖذذ٘ ٚ ْذذث خرينذذِ  ًٖذذٞ[   

َُِعُرٚٔف] ٖٔ ٔبذذذثِي ُٖ [. ْٚعذذذري ٖذذذ ا نذذذنري م ْصذذذٛص االخحذذذثر الشذذذُٝث ََٚمثٔظذذذُرٚ
ايٓصٛص ايذذُؿٓصر٠ رٜذث  ايكذرإٓ ايذذُجٝت ٜذذُهٔ االطذ ع مًٝٗذث يذذُراجع١         

 :  ( .   ِ بعت ٖ اقؿثشري ايكرإٓ بث خحثر ايذُأ ٛر٠ مٔ ايذُعصَٛح )

 يعُذت٠ َٓٗذث  ذُحتٛ  ايٛار  م  خحثر ننري٠، ٚاْعرع م بٝثٕ ايذُرج  اي 
ث  ٚايصذ١ٓ، ؾكذت   تذثٕ ايذذاي ايذذُٛاؾل يًهاذ    ٕ قرٓجايذُكحٛي١ ٚايصتٝت١ ايًاذث 

اذا ٚر  مًذذٝهِ  ذذتٜنثٕ َذذذااًؿثٕ ؾثمر ذذُٖٛث مًذذ٢    ٚر  م ايصذذتٝت١ :]
  .(3)خثيـ ناث  ال ؾر ٚٙ( َٚث ،ناث  ال : ؾُث ٚاؾل ناث  ال ؾا ٚٙ 

 ٖٚٛ ٚا   ايتالي١ ،كٓث صت١ شٓتٙ م بذتع َؿصٌ ت  ٓكايذاي ق ٖٚ ا
 ٞذل ؾذاي   ذ٘ م٢ً ايذُرج َكتٓٓذٚق١ ناث  ال ذكذك ي١ٝ َرٓج  َٛاؾذاذ٢ لشمً

 . ُٖث م ناث  ال ؾثمر ُٖٛث م٢ً  خحثر ايعث١َ[جتٚذؾثٕ مل قايرقح١ ]

 ٕٛذن ٗثذٓذتٚ َذحذ ٝع ٜ ،٘ذ ؾذخ (4) ١ذًذعذٓذٛي١ مُر بٔ  ذكحذيهٔ ٚر  م َ      
                                                           

 . 97: 6ٗكٞ:ج+ ايصٓٔ ايهي٣ يًح1َٝٔ ابٛا  َهثٕ املصًٞ:أ 3: 3ايٛشث٥ٌ:ج (1)

 . . 8+ أ2: َٔ ابٛا  َكتَث  ايٓهثأ : أ  88:   14ايٛشث٥ٌ : ج (2)

 . 29: َٔ ابٛا  صؿث  ايكث ٞ : أ 9:   18ايٛشث٥ٌ : ج (3)

 . 1: َٔ ابٛا  صؿث  ايكث ٞ : أ 9:   18ايٛشث٥ٌ : ج (4)
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   ٚا ت ٚم َكثّ ؾثر  : ن ُٖث َعّث َرٓج (يهاث  َٚذاثيؿ١ ايعث١َا اؾك١َٛ)

( مُذذث اذا نذذثٕ ايذذذايإ   اإلَذذثّ ايصذذث م ) ؾثْذذ٘ شذذأٍ ايذذراٟٚ َذذٔ    
 -نػذريٙ َذٔ االشذ١ً٦     -ٖٚذ ا ايصذؤاٍ    ،مذٓهِ    َعٗٛرٜٔ قت رٚاُٖذث اينكذث  

ٍٓ مًذذ٢ ؾٗذذِ مُذذر بذذٔ  ٓعًذذ١ ٚؾكثٖاذذ٘ ،  ٜهعذذـ ٚ  ٝذذع ؾذذرس ايذذذائٜ ٜذذت
ٜذذرج    ذذتُٖث مًذذ٢ ارخذذر بثيعذذٗر٠ يهُْٛٗذذث   ٟ ال -ٜٔ م ايرٚاٜذذ١ َعذذٗٛر

. بذٌ ٖذ ا ايصذؤاٍ      ث اينكذث َعٗٛرٜٔ م ايرٚا١ٜ َعْٓٛٞ ايصتٚر قذت رٚاُٖذ  
 ٗٛرإذيإ َعذعثرس خذيٛ ق نك١ ؾصأٍ مُثذهثز  ج١ٝ خي ايٜهعذـ مٔ لرق

 ذجٝحّث : َ (اإلَثّ )ؾكثٍ ي٘  ، ّث َذااًؿّثظرمٝ ّث هُتإ ؿٜٝكاح ذ راٜٚح ي

ٜٓعر ؾُث ٚاؾل  هُ٘  هِ ايهاث  ٚايصذ١ٓ ٚخذثيـ ايعثَذ١ ؾٝؤخذ  بذ٘      ] 
( )  ؾذرجٓ  ٚايصذ١ٓ ٚٚاؾذل ايعثَذ١[   خثيـ  هُذ٘  هذِ ايهاذث      ٜٚرتى َث

ٖٚ ا ايذجس٤ َٔ ايذُكحٛي١ ٚار  يحٝثٕ ،  ذتهِ ايهاث  ٚايص١ٓايذاي ايذُٛاؾل ي
ٚار  بعذذت مذذتّ جذذت٣ٚ ٖذذٛ  ٟ ، ايذذذُرج  اينذذثْٞ م ايذذذائٜ ايذذذُاعثر ح 

ايذذذائٜ َعذذٗٛرٜٔ  يؿذذرس ايذذراٟٚ نذذٕٛ ،ٍٚ : ظذذٗر٠ ايذذذاي ايذذذُرج  ا 
 قطع١ٝ صتٚرُٖث نُث شحل قكرٜح٘ .  : َٔ ظٗرقُٗث ٜرا  ٚالَعْٓٛٞ ايصتٚر، 

 

 بأَرٜٔ :ٚقت ٜعهٌ م٢ً ايذُكحٛي١ 

بعذت مذتّ    -اٌُ  الياٗذث مًذ٢ نذٕٛ ايذذُرج      ذٜذتذ اإلظهثٍ ا ٍٚ : لْذذ٘  
َرنحّث َٔ َٛاؾك١ َؤ ٣  -ايرٚا١ٜ م   ت ايذائٜ ايذُاذاثيؿح جت٣ٚ ظٗر٠ 

ٜٓعر َث ٚاؾل  هُ٘  هِ ص١ٓ َٚٔ َذاثيؿا٘ ير ٟ ايعث١َ :]ايذاي يًهاث  ٚاي
  ٚا ذت  جُٛمُٗث َذرجٓ ذٕ َذ ث  ٚايص١ٓ ٚخثيـ ايعث١َ ؾٝؤخ  بذ٘[  ٟ ل ايها

ٕٛ خذ ف ْعذر ايذذُعٗٛر ايذذُعاكت نذ     بُٝٓٗث بٛاٚ ايعطـ ، ٖٚ ا  ٝع مج  
 تّث يًاي ايذُٛاؾل ي٘ م٢ً ايذاي ايذُذاثيـ ي٘ . َٛاؾك١ ايهاث  ب اقٗث َرٓج

 يهٔ ْكٍٛ قذتكٝكّث ٚجٛابّث مٔ ٖ ا اإلظهثٍ : 
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ذُٓ  َذذٔ  اليذذ١  قذذ ب ال  ايذذذُرٓنٕ  اليذذ١ ايذذذُكحٛي١ مًذذ٢ ايذذذُرجٓ   ٚاّل : ل
ْٓصذثٕ  ُْٗث ٢ َرٓجت١ٝ خصٛص َٛاؾك١ ايهاث  ، ؾإمًمحت اير ٔ صتٝت١ 
جث٤ خذيإ َعذٗٛرإ رٚاُٖذث      قٓثم بح ايذُنحاح ، ؾإذا َنحاثٕ ٚالٕ صتٝتث

 -  تُٖث َٛاؾكّث يعثٖر ايهاذث  ٚايصذ١ٓ َٚذذاثيؿّث يذر ٟ ايعثَذ١       ٚنثٕ  اينكث
جذذث٤ خذذيإ َعذذٗٛرإ رٚاُٖذذث  لذاٚ ،رجذذ  مًذذ٢ َعثر ذذ٘ بتاليذذ١ ايذذذُكحٛي١ 

٘        اينكث رجذ  ايذذُٛاؾل    - ٚنثٕ   ذتُٖث َٛاؾكذّث يًهاذث  ٚارخذر َذذاثيؿّث يذ
 ظهثٍ م ايحح . ، ٚال ليًهاث  بتالي١ ايصتٝت١ 

 مٓت ٚجٛ ٙ ي١ٝ َرج  )َذاثيؿ١ ايعث١َ( م ْؿص٘ك ذاذشرٜب م ل الٚ ثّْٝث :
َٛاؾكذ١  ْضذُثّ  إلم   ت ايذذائٜ ايذذُاعثر ح  ٕٚ ارخذر َذٔ  ٕٚ  ثجذ١      

 . اٙ يعثٖر ايهاث  ٚايص١َٓطثبك١ َؤٓ ايذاي ايذُذاثيـ يًعث١َ لىل 

( بٛ ذتٖث َذذٔ  َٛاؾكذ١ ايهاذذث  )تٝذ١  شذذاك ي١ٝ َرٓجٜحعذت لشذاؿث ٠ ل   ٚال 
ٕ ايذراٟٚ  ذجُٛع ؾكراقٗث ايذُاص١ً ،  ٝع  ٜضّث بًتثظ َايذُكحٛي١ ايذُعاُت٠  

ث  ٚاؾل  هُ٘  هِ ايها ٜٓعر َث( ايذُاكتّ ]) بعت شؤاي٘ اينثْٞ ٚجٛاب٘
 ٚايص١ٓ ٚخثيـ ايعث١َ ؾٝؤخ  ب٘[ شأٍ : 

)غذ((  ٚم ْصذا١ :   -مرؾث  هُ٘ َٔ ايهاث  ٚايص١ٓ  ٕ نثٕ ايؿكٝٗثٕل
، ٚمٓت٥ذذٕ  َذذٔ ايذُذذذتاٌُ : ؾٗذذِ   - هُذذ٘ َذذٔ ايهاذذث  ٚايصذذ١ٓ   ٜعذذيف جٗذذٌ
( ذِ  اإلَثّ )َضثٙ ( ٚقت  َٛاؾك١ ايهاث  ٚايص١ٓ)  شاك ي١ٝ َرٓجايراٟٚ ل
 ظث  [ .ؾٝ٘ ايربذُث خثيـ ايعث١َ  ٕ ] خ   َرٙ بث 
خذثيـ ايعثَذ١ ؾٝذ٘     َذث ٔ ايذجٛا  اي  ل ]بٌ ٜذُهٔ ايكٍٛ : لْ٘ ٜؿِٗ َ 

٘ اىل َٛاؾكذ١ ايهاذث    ١ُٝٓ َرٓج  َذاثيؿ١ ايعث١َ ، ؾٝهذٕٛ  ذ  شاك يايرظث [ ل
 اٝثجذذ٘ اىل يػذذّٛا غذذري َٓثشذذب يعذذتّ ل -َذذ  نْٛذذ٘ َرجتذذّث َصذذاكّ   -ٚايصذذ١ٓ 
ٚ  ايضُٝذُ ايعثطؿذ١ َطًذل ايذذجُ  ٚايعطذـ      ١ ، َذُث ٜؤنت  ٕ ايذُرا  َذٔ ايذٛا
ٕٛ ِٓ بٓت ِٓ ٜع    ايذُصاكٌ ارخر .   ايذُصاكٌ ٚمطؿ٘ م٢ً ايذُرٓجايذُرٓج  
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خحذثر ايذذُاعثر ١ ايذذُأ ٛر٠ مذِٓٗ ْٚذتر٠      ٜٚسٜت اال اُذثٍ قذ٠ٛ : ننذر٠ ا    
ٚارخر ؾثقت َعّث تح ائٜ َاذاثيؿح   تُٖث جثَ  يًُرٓجذٚجٛ  َصتام ي

ُ  -خحثر ايذُاعثر ١ ذاؿ٢ م٢ً ايذاحري  بث ٜ نُث الَعّث تح يًُرٓج ث ٜؤنذت  َذذ
 جاُثمُٗث . يذُرٓج   ٚ متّ قٛقـ ايذُرٓج  م٢ً لب ارا ٠ قرٓنمتّ ل

 ذت  ١ )َٛاؾك١ ايهاث  ٚايص١ٓ( َرٓجتّث  ظهثٍ م نؿثٜل ال ٘اْٚايذتثصٌ 
، َٚذٔ ايكرٜذب لقٝذثٕ ايعطذـ ]ٚخذثيـ      ايذائٜ ايذذُاعثر ح مًذ٢ ارخذر    

 عثرظذذيم َكتَذذ١ّ [ٚاؾذذل  هُذذ٘  هذذِ ايهاذذث  ٚايصذذ١ٓ   َذذثايعثَذذ١[ مًذذ٢ ]
ايذر ٟ(   ٚيمٜذُث٤ لىل  ٕ آرا٤ ايكّٛ ٚؾاذثٚاِٖ ايذذُعاُت٠ مًذ٢  ْذٛاع )لجاٗذث      

ٖذٞ   -( ) مذٛاز ايٓصذٛص مٓذتِٖ ٚمذتّ رجذٛمِٗ اىل ايعذرت٠ ايطذثٖر٠       إل
را٤ َذاثيؿ١ يهاث  ال اي ٟ ْذسٍ قحٝثْذّث يهذٌ ظذ٤ٞ ٚال ٜعرؾذ٘  ذل ايذذُعرؾ١        آ

 .  ( )رشٍٛ الش٣ٛ ايعرت٠ اي  مٓتٖث مًِ َهٓٛز َٛرٚ  َٔ 

يذذذذائٜ اعرس يعذذذ ج اذقذذذ ْٗذذذث الاإلظذذذهثٍ اينذذذثْٞ : مًذذذ٢ ايذذذذُكحٛي١ بأ
ُث َٛاؾكذذّث يًهاذذث  ٜٚهذذٕٛ ارخذذر َذذذاثيؿّث  ٖ ذذتايذذذُاعثر ح ايذذ ٜٔ ٜهذذٕٛ  

جاُذثع َٛاؾكذ١   ذُرج   ٚ ٜعٗذر َٓٗذث نذٕٛ ايذذُرج  ل    ؾثْٗث ذنر  ايذ  ،يًعث١َ 
١ ايهاذث  َٚٛاؾكذ١   جاُذثع َذذاثيؿ  َذاثيؿ١ ايعث١َ ؾٝؤخذ  بذ٘ ، قحذثٍ ل   ايهاث  ٚ

 ايعث١َ ؾٝرتى . 
تهِ ايذائٜ ايذُاذاثيؿح ايذ ٜٔ  ذٕ متّ قعرس ايذُكحٛي١ ييهٔ ٜكثٍ : ل

 ١ذذٜهٕٛ   تُٖث َٛاؾكّث يًهاث  ٚيًعث١َ ٜٚهٕٛ ارخر َذاثيؿّث يًهاث  ٚيًعثَ
رشثي١ )ٝت١ محت اير ٔ ايذُر١ٜٚ م ذٜهؿٝٓث يع ج ايذتثي١ : صت ، ري ؾٝ٘  ال
ٍٓ (تٟذراْٚذطب ايذايك ّ َٛاؾك١ تح ٚقكٓتب ايذُرٓجبٛ ٛأ م٢ً قرٓق  ٝع قت

ُٛاؾك١ ذبذ   ٚاّل  ؾريٓجذ  ،مًذ٢ َذذاثيؿ١ ايعثَذ١      -م ايذذُرقح١  -ايهاث  َرجتّث 
  ذت ايذذائٜ يًهاذث  َٚذذاثيؿ١     ذجت ايؿكٝ٘ َٛاؾك١ ؾثٕ مل ٜ ،ايهاث  ايعسٜس 

ٓتذٛ ايذذاصٛص   ٚيذٛ ب  -ارخر ي٘  ٚ ٚجتُٖث َٛاؾكح  ٚ َذذاثيؿح يًهاذث    



 (367) .............................................. ايرتجٝ  بذُٛاؾك١ ايهاث  ٚايص١ٓ

اىل َذذاثيؿ١ ايعثَذ١ َرجتذّث يًاذي ايذُذذاثيـ صذِ       ٜرج   -َٔ مُّٛ ايكرإ 
 م٢ً َعثر ٘ . 

  ٚايصذذذ١ٓ( ايذذذذُٛاؾل شذذذاك ٍ َذذذرج  )َٛاؾكذذذ١ ايهاذذذثٜٚكذذذ٣ٛ ؾُٗٓذذذث إل
ماُث ْذذث مًذذ٢ صذذتٝت١ محذذت ايذذر ٔ ايذذ  رٚاٖذذث ايكطذذب      يًُعذذٗٛر مٓذذت ل 

ّ ايراْٚتٟ )رس( ؾثْ٘ ؾذرس   ح ج٧ٝ  ذتٜنح َاعثر ذ  ذَذ ؾٝٗذث بذتّٚا :     اإلَذث
ًذذ٢ ناذذث  ال قعذذثىل ( بعر ذذُٗث مٚٚرٚ  خذذئٜ َذذذااًؿح ، ٚقذذت  َذذر )

 ذُذذذذذاثيؿ١ ( ٚقكتٜذذذذِ َذذذث ٚاؾكُٗذذذث َُٓٗذذذث  ذذذِ رجذذذ  ب      ٚشذذذ١ٓ رشذذذٛي٘ )  
 ذُذاثيذؿ١رتجٝ  بذرقب ايذق -ايرتقٝب ٖٚٞ ٚا ت١ ايتالي١ م٢ً  ،خحثر ايكّٛ  
 ظهثٍ مٓت٥  .،ٚال لذُٛاؾك١ ايهاث  خحثر ايعث١َ م٢ً ايرتجٝ  ب 

ذُٛاؾك١ ايهاث  : ٖٛ  ٕ ايهاث  ايعسٜس ٚيعٌ ايٓها١ ايذُصتت١ يًرتجٝ  ب
ِّااَك ٚ شذذاٛرّا خثيذذتّا يٓعذذثّ اإلشذذ ّ ] َذذ١ ايذذذُر ١َْٛذذسٍ ٖث ٜذذّث يأ َََنشَِّلَهااا َعَل

َََرِ َماا ّ  ََُيااّدَ  ٍِْد  َّاّنااا ِلُكااْي َشاا ِْ ََ ِت ْى ِمااِو َرْبُكااِم َقااِد َااااَدُكِم ُبِزَيااا] ،89ايٓتذذٌ :[اِلِكَتاا
ِّّْها ُِّكِم ُنُّرا ُم ٌَ       ] ، 174ايٓصث٤ : [َََأنَشِلَها ِإَل ُْاِد الل ا َْاِع  َْ ََ ِبااِلَ  ِّاَك اِلِكَتاا ِإنَّا َأنَشِلَهاا ِإَل

ٌُ الْدَِو ََ     ] ،2ايسَر: [ ُمِخِلّصا َل ًِِم  ِّ َِ ِإَلا َّْو ِللهَّااِ  َماا ُناْش َْا َِّك الْذِكَز ِلُت ًُاِم  َََأنَشِلَها ِإَل َلَعل 
كٌ ال ٚن َ٘ ٚ شاٛرٙ اىل محث ٙ ٖٚٛ ذٕ ٖ ا ايكرإ  ل. 44ايٓتٌ :[ََِتَفك ُزََى

 ،شثشذذ٘ يذُذذذُتٚ  بذذح ايصذذُث٤ ٚاالرس ٖٚذذٛ  صذذٌ اياعذذرٜ  ٚ      حذذٌ ال ا
 ُنثب١ ايتشذاٛر اياعذرٜعٞ ايذ ٟ قٓطًذل َٓذ٘ َذٛا  ايكذثْٕٛ        ذٕ بذ ايكذرآ ْٚصٛص 

 ٙ ٚبٝثٕ خصٛصٝث  ظرم٘ .رييعر ٘ ٚقؿص - ث ٜع ايص١ٓ ايذُطٗر٠   -
اصٛصٝث  اياعرٜ  م ذ١ٓ ي ث ٜع ايذُحٝٓا  -خاًؿت َٛا  ايكثْٕٛ ؾثذا ل 

بذتصب ايعٗذٛر   -َؿث ٖث َٚضُْٛٗث ٚنثٕ   ت ايذتتٜنح َٛاؾكّث يهاث  ال 
ْذٞ نذثٕ ٖذٛ ايذراج      ؿٗذِ ايعذرم ايذُذذتثٚرٟ يًذٓٓص ايكرآ    ُع١ْٛ ايذايًؿعٞ ٚب
ٖٛ َكاض٢ ايكثمت٠ ٚم٢ً ٚؾل ا صٌ ايذاذكٓذذٝيف  ٝ  بٌ نثٕ ايرتج ،الَذتثي١ 

م  خحثر  تّاُٛاؾك١ ايهاث  َؤٓنذَٚٔ ٖٓث جث٤ ايرتجٝ  ب ،شثط اياعرٜعٞ ٚا 
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ًِٝٗ  ٚ  صٍٛ اإلظاحثٙ ٟ بعه ايرٚا٠ يًه   مصٓتايذُعصَٛح ايعثرؾح با
  ث ٜنِٗ . َِٓٗ ٚايذُؤٓ ٟ اىل  صٍٛ اإلخا ف ٚاياعثرس بح  

 

يؿ١ ُرا  َذذٔ ايذذذُٛاؾك١ ٚايذُذذذاثيؿ١ : ايذذذُٛاؾك١ ٚايذُذذذاث   ٕ ايذذذٚايعذذثٖر  
، ؾذذثذا ٚر  ٜذذس ٚايصذذ١ٓ ايكطعٝذذ١ ايذذذُطٗر٠   ايٛا ذذت١ َذذ  ظذذثٖر ايهاذذث  ايعس  

اؾذذل َُٓٗذذث   ذذت ٚ مًذ٢ ايهاذذث  ايعسٜذذس رجذذ  َذث   ذتٜنثٕ َاعثر ذذثٕ مر ذذث  
ٜٚهؿذٞ مذتّ    -ط قثق٘  ٚ خصٛصثق٘  ٚ بعه ظذٛاٖر ْصٛصذ٘   مَُٛثق٘  ٚ ل

 ذاي ايذُٛاؾل يًهاث  ايعسٜذس ج  ايؾري -يعثٖر ايهاث  ايعسٜس  ١ ايذايَذاثيؿ
 ًص١ٓ ايكطع١ٝ ايذُطٗر٠ م٢ً َذاثيـ   تُٖث  ٚ نًُٝٗث .  ٚ ي

 ٚباعذذحري َؿصذذٌ : قذذٛؾر ايذذذائٜ ايذذذُاعثر ح مًذذ٢ ،جٌُ ذٖذذ ا بٝذذثٕ َذذ
 تث٤    ١ : َٛاؾك١ ايهاث  َٚذاثيؿا٘ ٜذُهٔ  ٕ ٜهٕٛ م٢ً  ْذ

قهذٕٛ  ٕ   ت ايذائٜ َٛاؾكّث يًهاث  َٛاؾك١ قث١َ ٕٚ ٜهٛايٓتٛ ا ٍٚ :  
ٔ ظذهثٍ م قعذٓٝ  ل ٚال ،َذاثيؿ١ ايذاي ارخر يًهاث  بٓتٛ اياحثٜٔ ايهًٞ اياذثّ  

ٚم يذذذسّٚ طذذذرأ َٛاؾكذذذ١ّ قثَذذذ١ ، يًهاذذذث  ايعسٜذذذس  ايعُذذذٌ بثيذذذذاي ايذذذذُٛاؾل
 صً٘ . بٓتٛ اياحثٜٔ  ْ٘ زخرف بثطٌ َٔ  ايذُذاثيـ ي٘ 

ٔ َٛاؾكذّث يعُذّٛ ايهاذث   ٚ َطًكذ٘     ٜهذٕٛ   ذت ايذذايٜ    ٕايٓتٛ اينثْٞ :  
: خذيإ َااثيؿذثٕ :   ذتُٖث ٜٓطذل ٕ    جذث٤  ،  ذِ   275[ ايحكذر٠ :  َََ زََّم الْزَبا]

 اثيؿ٘ ٖٚٛ َٛاؾل يعُّٛ ايهاذث  ، ٚارخذر ٜذذ   )ايربث بح ايٛايت ٚايٛيت  راّ( 
ُٓي -ايذذذاي ايذذذُعثرس يذذ اى    ٖٚذذٛ - َذذث ٖذذٛ خذذ ف ايهاذذث  بٓتذذٛ     ٓ٘ اضذذ
نإٔ ٜٓطل )ايربث بح ايٛايت  -نًّٝث   ٝع ٜهٕٛ قحثُٜٓٗث جس٥ّٝث ال -يذاصٛص ا

َهذذٔ ٍ( ؾٗٓذذث يذذٛ مل ٜهذذٔ يًاذذثص ايذذذُاثيـ يًكذذرإٓ َعذذثرس   ٚٚيذذتٙ  ذذ 
ٍٓٝص مُّٛ ايهاث  ايعسٜس  ٚ قكٝٝت لقذاص از ايربث م٢ً جٛ ط ق٘ بثيذاي ايتا

  ي١ م٢ً اياذاصٝص .يصٓت ٚا   ايتالذا نثٕ َعاي ابح ايٛايت ٚبح ايٛيت ل
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: ايذُٛاؾل   تُٖث يعُّٛ ايكرإٓ  ئٜيهٔ  ٝع  صٌ اياعثرس بح اخل
يذذذاي ايذذذُٛاؾل يعُذذّٛ ؾٝكذذتّ ا ،ْذذٞ ٚارخذذر ايذُذذذاثيـ يذذ٘  ٚ يمطذذ م ايكرآ

 ٜٚطرأ ايذاي ايذُذاثيـ ي٘ ٚيٛ نثٕ بٓتٛ ايذاصٛص .  ،ط ق٘ ايهاث   ٚ ل

ايذذذُاعثر ح َذذذاثيؿّث يًهاذذث   ٕ ٜهذذٕٛ   ذذت ايذذذائٜايٓتذذٛ اينثيذذع :  
ٞ   -بٓتٛ ايعُذّٛ ٚايذذاصٛص َذٔ ٚجذ٘       ٜٚهذٕٛ ايذذاي   - اياذذاثيـ ايذذجس٥

 . ايذُعرتى بُٝٓٗث ارخر َٛاؾكّث يًهاث  جس٥ّٝث ٚم ايذج١ًُ ٚبكتر )ايذُجُ (
م ايرٚاٜث  ايهنري٠ ٚايتامٝذ١ لىل  اض٢ لط ذٕ َكٜٚذُهٔ  ٕ ٜكثٍ بتّٚا : ل

 ؿُٗث : ٖٛ مُّٛ ايرتى يذُث نثٕذخثي ص١ٓ ٚقرى َثذ  ٚايل ايهاثذٚاؾ ٝ  َثذقرج
، ضّث م َذذذاثيؿ١ ايهاذذث  ٚايصذذ١ٓ يهذذٕٛ ايذُذذذاثيؿ١ قثَذذ١ ٚاياحذذثٜٔ نًٝذذّث َاُذذذٓت

نُذث م ايذذاي ايذُذذاثيـ     -جس١ٝ٥  ُث نثٕ َذاثيؿّث يًهاث  ٚايص١ٓ َذاثيؿ١ّذٚي
ٛص ُٗث بٓتذذٛ ايعُذذّٛ َذذٔ ٚجذذ٘ ٚايذذ ٟ ٜهذذٕٛ اياذذذاثيـ بُٝٓٗذذث م خصذذ   ذيذذ

ايذذ ٟ ٖذذٛ ًَاكذذ٢ ظذذثٖر ايعذذثّ ايهاذذثبٞ َذذ  ظذذثٖر ايعذذثّ ايذذذايٟ  -ايذذذُجُ  
 ٕٚ َث قٞ االؾذرتام لذ ال قذذاثيـ ؾُٝٗذث     -َٔ ايذائٜ ايذُاعثر ح  يٛا ٕت

َ  ظثٖر ايعُّٛ  ٚ االطذ م ايكرآْذٞ ، بُٝٓذث ٜصذتم مًذ٢       بح ايذتتٜنح ٚال
ٍٓ)ايذُجُ (   ايهاذث  ٚايصذ١ٓ ؾٝطذرأ      ت ايذتتٜنح ؾٝ٘ م٢ً خذ ف   ْ٘ قت  
 ُكاض٢ذيًهاذذذث  ٚايصذذذ١ٓ بذذذ  -م ايذذذذُجُ   -ُعثر ٘ ايذذذذُٛاؾل ذٜٚؤخذذذ  بذذذ

 ُٛاؾك١ ايهاث  ٚايص١ٓ . ذرٚاٜث  ايرتجٝ  ب

 ثٍ م٢ً لط ق٘ اظهثٍ ْثظٝذ٧ َذذٔ ننذذر٠  حذذٛ  ايعُذّٛ م ٖ ا ايذُكيهٔ 
  ا٠ ايعُّٛ . َٔ ايٛ   ٚ  َٔ َكتَث  ايذته١ُ ال ْثظ٦ّث -م ايكرإٓ ٚايص١ٓ -

 ظهثٍ مٓتْث م صٛرقح : ل ْعِ ال

 ا٠ ٚنثٕ   ت ايذائٜ عّٝث بث ذا نثٕ ايعُّٛ ايكرآْٞ ٚ ل م صٛر٠ َث - 
ط قذّث  هُٝذّث   رآْٞ ٚنثٕ مُّٛ ايذاي ايذُعثرس لم دلُع٘ َٛاؾكّث يًعُّٛ ايك

 ام .َذاثيؿّث يعُّٛ ايكرإٓ م  ا٥ر٠ ايذُجُ   ٕٚ َث ٠ االؾرت -بهصر ايذتث٤
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ٚم صذذذٛر٠ َذذذذاثيؿ١ ايعُذذذّٛ ايٛ ذذذعٞ م ايذذذذاي يًعُذذذّٛ ايكرآْذذذٞ  - 
 ايٛ عٞ ٚبٓتٛ ايعُّٛ َٔ ٚج٘ . 

كتّ ايذذذاي ايذذذُٛاؾل يًعُذذّٛ ايكرآْذذٞ ايٛ ذذعٞ مًذذ٢ ايذذذاي ايعذذثّ      ذؾٝاذذ
ٍٓ  ، ايذُذاثيـ يًعُّٛ ايكرآْٞ ايٛ عٞ م  ا٥ر٠ ايذُجُ   مًذ٢   قطحٝكذّث يذذُث  

 خثيـ ايكرإٓ .  ى َثُٛاؾك١ ايهاث  ٚقرذايرتجٝ  ب
 

ٕ مَُٛث  ايكرإٓ ٚايص١ٓ ً٘ م غري ٖثقح ايصٛرقح بًتثظ  ظهثٍ نٚاإل
ٗث ايعُذذّٛ ذٜٚٓعكذذت يذذ - بهصذذر ايذذذتث٤ -ط قذذث   هُٝذذ١ ٖذذٞ ل -ثيذذب م ايػ -

ٕ َٔ  راز نٕٛ ايذُاهًِ م َكثّ ايحٝث١ َكتَث  ايذته١ُ ايذُاٛقؿ١ م٢ً لبين
ط م ايكرآْذٞ  ث ٚاي  ٜذرا  اياُصذو بذثإل   ايذج١ٗ ايذُعهٛى مَُٛٗث  ٚ لط قٗ

 يرتجٝ   هِ خي م٢ً ايذاي ايذُعثرس ي٘ . 

خحذذثر ايرتجذذٝ  مذذتّ ايعذذٍُٛ اإلط قذذٞ م  ْعذذٔ  ْكطذذ  بذذٌ ال تٔ الذْٚذذ
، بٌ م ايذٓؿض ظذ٤ٞ    ذُٛاؾك١ ايهاث  ٚايص١ٓ ]ؾُث ٚاؾل ناث  ال ؾا ٚٙ[ب

ٓعذر ايحذتٟٚ  جذٌ مذتّ     َٔ ايرنٕٛ لىل لْعكث  اإلط م ايكرآْٞ ايعذثٖر م اي 
  : را ق٘ جتّا م صٛرل راز ل

ٚنذثٕ مُذّٛ    - بهصذر ايذذتث٤   -ط قذّث  هُٝذّث   َث لذا نثٕ ايعُّٛ ايكرآْٞ ل
  ايذُجُ  لط قّث  هُّٝث  ٜضّث .ايذاي ايذُذاثيـ م

١ خًٌ م لرا ٠ ذا نثْث مَُّٛث ٚ عّٝث ٚنثٕ م ايعُّٛ ايكرآْٞ جٗٚؾٝذُث ل 
 ايعُّٛ َٓ٘ جتّا .

 

ٚنذذثٕ  - بهصذذر ايذذذتث٤ -ط قذذّث  هُٝذذّث ٚؾٝذذذُث لذا نذذثٕ ايعُذذّٛ ايكرآْذذٞ ل 
  ا٠ . ٚ عّٝث بث  مُّٛ ايذاي ايذُذاثيـ يًكرإٓ م ايذُجُ  مَُّٛث

ٝ٘ َٔ ايانٓحت ٚاياٛٓ ل ايعاصٞ َذٔ  َرٖذث ،   ؾثْ٘ م ٖ ٙ ايصٛر البت يًؿك
ضٞ َٔ طذرأ  قكا ٕ ٜ  غ ايكرا٥ٔ ايذاثص١ ٚايعث١َ َٚثٚالبت يًُذتكل َٔ  
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تٛ ذيذذو َذذٔ ذ اٝذذثط  ٚ ْذذيـ يًعُذذّٛ ايكرآْذذٞ  ٚ اياٛقذذـ ٚاإلايذذذاي ايذُذذذاث
 قر  لىل ايٛاق  ايذذُجٍٗٛ  ٚ   ٜعاكتٙ ايٛظٝؿ١ بذتصب َكاضٝث  ايكرآ٥ٔ َٚث

  ِ ْحذتع ايذُرج  اينثيع :   صب قٓثما٘ ٚٚجتاْ٘ .  - ٛط  
      

 :الرتجيح مبـخالفة العامة      
 

ُٛاؾك١ ايهاذذث  ايعسٜذذس قصذذٌ ايٓٛبذذ١ اىل    ذايرتجذذٝ  بذذ مٓذذت مذذتّ جذذت٣ٚ   
غًحٗذث  ذعٝؿ١   ٚ  -ُذذاثيؿ١ ايعثَذ١  صذب  اليذ١ ايرٚاٜذث  ايهذنري٠       ذايرتجٝ  ب

ن٘ م ايحذث  اياثشذ  َذٔ    م )ايٛشث٥ٌ( ٚم َصاترمر ت  -ايصٓت  ٚ َرش١ً 
 ُٔذاث محت اير ذذٝتذكحٛي١ ٚصتذٗث ايذُذٓذت٠ َذعُذٚايذؿث  ايكث ٞ ، ٛا  صذب 

  ، ٚليٝٗث ْٓعر م بذتنٓث: (1)حت ال م رشثي١ ايكطب ايراْٚتٟتُت بٔ مَٚذ

جث٤ م صتٝت١ محت ايذر ٔ ايذذُر١ٜٚ م رشذثي١ ايكطذب ايراْٚذتٟ بعذت       
 ُ ؾذذذثٕ مل اذذذذاثيؿح مًذذذ٢ ناذذذث  ال ايعسٜذذذس: ] ا َذذذر بعذذذرس ايذذذذائٜ ايذ

ثرِٖ ُٖث م ناث  ال ؾثمر ُٖٛث م٢ً  خحثر ايعثَذ١ : ؾُذث ٚاؾذل  خحذ    جتٚذق
 ؾ رٚٙ ، َٚثخثيـ  خحثرِٖ ؾا ٚٙ [.

ّ ٚجث٤ م َكحٛي١ مُر بٔ  ٓعًذ١ شذؤاي٘ َذٔ     ٕ ]ل:  (ايصذث م )  اإلَذث
ؾُٗذذث خذذا ف قعٓرٝٗذذثٕ مرؾذذث  هُذذ٘ َذذٔ ايهاذذث  ٚايصذذ١ٓ[ َٚعٓذذثٙ ل  نذذثٕ ايؿك

 ع١ذٛاقذعٗثر  هِ ايذاذشٗح م لذٝؿكذخا ف اييًتهِ َٔ ايهاث  ٚايص١ٓ ،  ٚ ل
 ُهٔ جتّا : اث  ٚايص١ٓ . ٖٚ ا َذَٔ ايه
 هذِ  ٜٚاعذرف ؾكٝذ٘ آخذر مًذ٢     ، َذٔ آٜذ١    ف ؾكٝ٘ م٢ً  هِ خذيٕ ٕ ٜاعٓر 

مذٔ اإلَذثّ    (2)ّ  : ٚر  م َعاي٠ ايذذتً( َن ايذاي ايذُعثرس َٔ آ١ٜ  خر٣،
ًُٛناح قهْٛذثٕ مٓذت   خاح َذذ م    ٞقثٍ َذتُت بٔ مً: ] (ايصث م )

                                                           

 . 34+ أ 29+ أ 1: َٔ ابٛا  صؿث  ايكث ٞ : أ 9:   18ايٛشث٥ٌ : ج( 1)
 .   3: َٔ ابٛا  َث ٜذترّ بثيذُصثٖر٠ : أ 29:   14ث٥ٌ : جايٛش( 2)
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 خر٣ ٚ ْث  ٢ْٗ مُٓٗث (:   ًاُٗث آ١ٜ ٚ ٓرَاُٗث مًٞ )قثٍ ايرجٌ مجٝعّث،
بذح   (1)قت لخاًؿت ايرٚا١ٜ : بعضٗث قؤ ٟ لشاكث١َ ايذجُ ٚ،  ْؿصٞ ٚٚيتٟ[

، ٜٚذُهٔ  ٕ ٜٓعر ؾكٝ٘ اىل لط م (2)ح َذًُٛناح ،ٚبعضٗث قؤ ٟ  رَا٘ خا 
َِِمااا      آٜذذذ١ ] َِ َماااا َمَلَكاااِ  َأ ًِاااِم أ ََاِا ْ  َعَلااا  َأِس ََُُى ِإ ِْ ًِِم َ اااا ًُِمََال اااِذَِو ُياااِم ِلُفاااُزَِا  [اُن

 ذُٛاؾكاٗث ٖ ٙ ار١ٜ .   ٍ ي، ؾرتج  مٓتٙ رٚا١ٜ اإل 6 + 5ايذُؤَٕٓٛ :

ُِّكِم]١ ذاىل لط م آٜ ذٝ٘كذٓعر ؾذٕ ٜٜٚذُهٔ   ًَاُتُكِم ُ ْزَمِ  َعَل َََأِى َتِجَمُعُا ... ُأمَّ
ِِّو َِّو اأُلِخَت  .١ٜ ذُٛاؾذكذاٗث ٖ ٙ اري رٜذِذرتج  مٓتٙ رٚا١ٜ اياذتذؾ، 23[ايٓصث٤:َب

:]لٕ  ذتٜنثّ  ايذذُطحٛع ) صذٍٛ ايهذثم(   صا١ْٖ ا قذٛ ذٝ  ايذُكذحٛي١ ؾذذٞ  
يهٔ م بعه ْصذا٘ : )غذ(    ايهاث  ٚايص١ٓ( نثٕ ايذؿذكذٝٗثٕ مرؾث  هُذ٘ َٔ

يعذسف  ؾذث  هُذ٘( ٚا  ٚم بعذه ايٓصذ  : )مس    هُ٘، ...( بذُع٢ٓ جٌٗ هُ٘
ٖٛث(  ٟ َٓعاٗذذث ٗذؾذذت ْؿصذذٞ مذذٔ ايذذتْٝث ٚيذذٖذذٛ ايذذذُٓ  ٚايصذذرف قكذذٍٛ : )مس

َٓذ  ايؿكذٝٗح ٚجذٛ   هذِ      -ايٓصذا١   مًذ٢ ٖذ ٙ   -ٚيعذٌ ايذذُرا     ،ٚصرؾاٗث 
 َذر   : ٚمٓت٥ذ   .مٔ َعرؾا٘ َُٓٗث  ذُهُٓٗثايٛاقع١ م ايهاث  ٚايص١ٓ  ٚ متّ ق

( بث )  ٖٚذ ا اياعذحري   ] ؾٝ٘ ايرظذث [،  ؾِٗ خبذُث ٜذاثيـ ايعث١َ ٚ ٕ خ
خر٣ َٚٓٗذث صذتٝت١ َذذتُت بذٔ       ا َٛجٛ  م ايذُكحٛي١ ٚم غثيب ايرٚاٜث

  ثي١ ايكطب ش٣ٛ صتٝت١ محت اير ٔ .محت ال م رش

١ ذٞ َذاثيؿذ ذثٖر ؾذ ذؿص٘ ظذ ذٞ ْذ ]َث خذثيذـ ايعثَذذ١[ ؾذذ  ري ذعحذااي  ِ لٕ ٖ ا
ٖذذٛ صذذرٜ  صذذتٝت١ محذذت    يذذ ٟاال َذذذاثيؿ١  خحذذثرِٖ   -ؾاذذثٚاِٖ ٚآرا٥ٗذذِ  

 . ؾا ٚٙ[ خثيـ  خحثرِٖ  َٚثاير ٔ م رشثي١ ايكطب ايراْٚتٟ ]

 صٓ  بثيذائٜذ: نٝـ ْ (ٚجث٤ م صتٝت١ َذتُت شؤاي٘ َٔ اير ث )
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 (373) ..................................................... ايرتجٝ  بذُاثيؿ١ ايعث١َ 

 ْعرٚا اىل َذث ]اذا ٚر  مًٝهِ خذيإ َذذااًؿثٕ ؾذإ   :  (ايذُذااًؿح ؟ قثٍ )
 (1)رٚا اىل َذذث ٜٛاؾذل  خحذذثرِٖ ؾذذتمٛٙ[ ٚاْعذذ ،ٜذذاثيـ َُٓٗذذث ايعثَذذ١ ؾاذ ٚٙ   

ؾ بت َٔ قكٝٝتٖث بتّٚا ٖٚٞ شثنا١ مٔ ايرتجٝ  بثيعٗر٠  ٚ بذُٛاؾك١ ايهاث  ، 
برتجذذٝ  ظذذٗر٠   ذذت ايذذذائٜ يتاليذذ١ ايذذذُكحٛي١ مًٝٗذذث ،  ذذِ بذذذُٛاؾك١ ايهاذذث  
يتاليذذ١ ايذذذُكحٛي١ ٚصذذتٝت١ محذذت ايذذر ٔ ٚظٗٛرُٖذذث م َرجتٝذذ١ َٛاؾذذل        
ايهاذذث  قذذحّ  شذذثبكّث مًذذ٢ ايرتجذذٝ  بذذذُاثيؿ١ ايعثَذذ١ ،ٚظٗٛرُٖذذث م قصذذثٟٚ   

 يرتجٝ  بذُاثيؿٗث ٚقرى َٛاؾكٗث .م ا -ؾاثٚاِٖ  - خحثر ايعث١َ ٚآرا٥ِٗ 

 اياعحري ايذُ نٛرظثٖر ؾثيراج  ٖٛ  -َٚ  غٓه ايٓعر مٔ ٖ ا اإلشاعٗثر
[اي ٟ ٖذذٛ َذذذاثيؿ١ آرا٥ٗذذِ  ث ذرظذذذؿٝ٘ ايذـ ايعثَذذ١ ؾذذذخثيذذ َذذث]م ايذذذُكحٛي١ 
 .  ب ايرٚاٜذث  ا خر٣ ايضعٝؿ١ُت ٚغثيذٝت١ َذتذتذصٖٛ ظثٖر ٚ ٚؾاثٚاِٖ

ٍ ٚايذذذجٛا  اي  ذذل م ايذذذُكحٛي١  ٝذذع شذذأٍ   جتثْذذ٘ : ايصذذؤاٜٚؤنذذت ر     
:  (جعًذذت ؾذذتاى ؾذذثٕ ٚاؾكُٗذذث ايذذذايإ مجٝعذذّث( قذذثٍ )   : ) (اإلَذذثّ )

ِ ٌَٝ :  ٓهِٖ ليٝ٘   ٜٓعر اىل َث] ا خذريإ  ٖٚذ إ ايًؿعذثٕ    [ثَِٗ ٚقضذثقٗ
[ٜعيف : ٜؤخ  بثيذاي ايذ ٟ ال  ؾٝرتى ٜٚؤخ  بثرخر[ ]ِٖ] بتٍ َٔ  ُري

 . ِ ٚقضثقِٗ  هثَٗ ٜذٌُٝ لىل َؿث ٙ:

ٜذذذاثيـ ايعثَذذ١ ٖذذٛ  ُذذثٜهذذٕٛ ايذذذُرا  َذذٔ ٚجذذٛ  ايرظذذث  ؾٝ ٕٜحعذذت   ٚال      
ال ذُع٢ٓ ايرظث  ايذتكٝكٞ ايذتٓقٞ ، ٚل ب ال ،صثب١ ايٛاق  ا قرب١ٝ لىل ايرظث  ٚل

ٌٖ بٝت َذُث مٓت ايعث١َ، بتيٌٝ قٛاؾكِٗ َ  ؾاث٣ٚ  ؾُٔ ايذُعًّٛ رظث  ننريٕ 
ط٦ُٓثّْث بإٔ ايذُرا  قر  َذُث ٜٛجب ٖ ا ل نرٕي َٔ ا  هثّ ،م ن( )ايٓح٠ٛ 

ٕ ٜهذٕٛ ايذذُرا  ٖذٛ    َٔ ايذتل ٚايٛاق  ٚايرظذث  ، ال    ِٗذايذاي ايذُذاثيـ ي
 ايرظث  ؾعّ  ٚايذتل ايذُطثبل يًٛاق  ايذُذتؿٛظ م ايًٛأ ٜكّٝٓث . 
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ُذذاثيؿ١  ذمًذ٢ ايرتجذٝ  ب   -م  خحثر ننري٠  -نٝت ٜحعت  ٕ ٜهٕٛ اياأ النُث 
ٔ جٗذ١  ٕ ؾاذثٚاِٖ مٓذت    ُٛاؾك١ ايهاذث  َذ  ذت متّ جت٣ٚ ايرتجٝ  بايعث١َ مٓ

ؾكتإ ايٓصٛص ايكرآْٝذ١  ٚ ايذذتتٜن١ٝ قعاُذت اإلجاٗذث  بذثير ٟ  ٚ ايكٝذثط  ٚ       
ْسٍ ال بٗث ذتٖٛث َٔ ايطرم اي  َث  شاذتصثٕ  ٚ ايذُصثيذ  ايذُرش١ً  ٚ ْاإل

١ٝ ٚقًذذ١ ِٗ ايعذرم ْصٛصذذ ٚ شذًطثٕ ٚقذذت ل ذطرٚا ليٝٗذذث ، إلمذٛاز     َذٔ  جذذ١ٕ 
َٓذ  ناثباٗذذث ؾذرت٠ طًٜٛذ١  ذذِ    يذِٝٗ بعذت   ايٛاصذذ١ً ل  ٛر٠ا  ث ٜذع ايٓحٜٛذ١ ايذذُأ   

( بعت مٗت طٌٜٛ بح ناثباٗث ٚبح لرقذذتثٍ ايرشذٍٛ )   (ناحت   ث ٜن٘ )
( )ٖذذٌ بٝذذت ايٓحذذ٠ٛ ٚايعصذذ١ُ لىل ايرؾٝذذل ا مًذذ٢ ، ٚيعذذتّ رجذذٛمِٗ لىل  

 ْذذت  ذذثجاِٗ اىل هذذثّ ايعذذرم١ٝ ، ؾهث ٜعذذٛزِٖ َذذٔ ْصذذٛص ا  يٝهًُذذٛا َذذث
نذنٝذذر٠ ؾإ ذطرٚا لىل ٖذذ ٙ ايذطذذرم ٚٚشذث٥ذذذٌ       ٛ ٠ َِٓٗذكذ هثّ ايذُؿ  ي١ ا 

 ٚيعً٘ َٔ ٖٓث جث٤ قرجٝ  ايذاي ايذُذاثيـ صِ .  اإلشاذاراج،

 خثيذـ ايعثَذ١ َثايع جذٝذ١ ] نر ايرٚاٜث ذنْعِ قت لخذاذًؿت ايذُكذحٛي١ ٚ 
  (1) ث خثيـ  خحثرِٖ ؾاذ ٚٙ [ اير ٔ:] َٚمٔ صتٝت١ محت [ايرظث ؾذؿٝ٘ 

ٖ  متٜت٠ :   ؾثٕ ظثٖر ايذُكحٛي١ ٚ خحثر ِ َذرٓج   ٕ َذاثيؿ١ آرا٤ ايعثَذ١ ٚؾاذثٚا
ِ   م٢ً ايذذاي ايذذُٛاؾل ررا   ت ايذائٜ ايذُاعثر ح  ، بُٝٓذث   ٥ٗذِ ٚؾاذثٚاٖ

 ثرِٖ ٚ  ث ٜنِٗ ٖٛ ايذُرٓج  .خحصرٜ  صتٝ  محت اير ٔ  ٕ َذاثيؿ١  
 حثرذخذ عتٜت بث ذٛم ايذ٣ٛ ٚايٛ ذُث  ا قذاذٕ اإلمر  ٖٛ ا ٍٚ ،  ذٚا ق      

ثيـ ايعثَذ١ ؾؿٝذ٘ ايرظذث [    خذ  َذث اي  َٓٗذث َكحٛيذ١ مُذر بذٔ  ٓعًذ١ ]      ايهنري٠
ْعرٚا ٚصتٝت١ َذتُت م رشثي١ ايكطب ]لذا ٚر  مًٝهِ خيإ َذااًؿثٕ ؾإ

رشذثي٘ م َكتَذ١   ٜذاثيـ َُٓٗث ايعث١َ ؾا ٚٙ[ َؤٜٓتّا بؿِٗ ايهًذٝيف ٚل  اىل َث
ظذت م   ف ايعث١َ : ) مٛا َث ٚاؾل ايكّٛ ؾذثٕ اير ذاذيهثم( ايرتجٝ  بناثب٘ )ا

 اجذذثج( ٚم )رشذذثي١ ايكطذذب(   )اإل  ذذعٝؿ١ م خ ؾٗذذِ( َٚؤٜٓذذتّا برٚاٜذذث   
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 (375) ..................................................... ايرتجٝ  بذُاثيؿ١ ايعث١َ 

 ر ذعذذذْ: ]ل ثيٞ(ذٞ اي٦ًذذذم )مٛايذذ (1)ايذذذُر١ٜٚ م )ايٛشذذث٥ٌ( ٚم َرؾٛمذذ١ زرار٠
 . ٝذُث خثيؿِٗ[ بذُث خثيـ ؾثٕ ايذتل ؾٚاؾل َُٓٗث ايعث١َ ؾثقرن٘ ٚخ   ثذَ

ٚ ٟ ٚايؿاٝذذث مثَذذ ٚالبذذت َذذٔ نذذٕٛ ايذذر     ٚ  ١ّ ظذذث٥ع١ّ بٝذذِٓٗ    مٓذذت غذذثيحِٗ  
 نح ايذذُاعثر ح  ايصث ر مٓ٘   ت ايذذتتٜ  (م مصر ايذُعصّٛ )لظاٗثرٖث 

 ،ايعذذٍٛ ٚاياعصذذذٝب م ايذذذذُريا  ْعذذري ؾاٝذذذث  َح م ايصذذذ ٠ ْٚعذذري ؾاٝذذذث اياذذأ  
ٜٔ ايذذُاعثر ح خذ ف   ٕ َضذُٕٛ   ذت ايذذاي   ذُٖٛث َذُث ٜصتم َعذ٘   تذْٚ

ايؿاٝذث يذحعه    اصذب ٓيؿاٛاِٖ ايعذث٥ع١ ايعثَذ١ ، ٜٚهؿذٞ  ٕ ق   ايعث١َ  ٚ َذاثيـ 
كث٤ ٓذقذ بأ ت ايذذائٜ ايذذُاعثر ح لذا ل اُذٌ اإل     ايذُاذتٓت اإلَثَّعثصرٟ 

ر٠ مذذٔ مصذذر  ا ف ؾاٝذذث ايعثَذذ١ ايذذذُاأخٓ  ذٜٚعذذهٌ مٓذذتْث ايرتجذذٝ  بذذ    ،َٓذذ٘ 
 .ثرس بذتتٜع آخر ايذُعصّٛ ايذُاذتت  بثيذتتٜع ايذُع

ّ ٔ ذَذ  ّاث رذٔ صذ ذٝذعثر ذٔ ايذُاذيٜذت ايذاذذا نثٕ   : ل َنذّ  حثقذذر  اي اإلَذث
 ملؾاٝذث َذٔ   مُٓٗذث نثيعذثؾعٞ  ٚ   ٕ َاذأخر ؿاٝث يذذ ( ٚنثٕ َٛاؾكّث ايصث م )  ٚ

ٜذذُهٔ  ذٌ    بذٞ  ٓٝؿذ١ ٚق َ قذ٘ مل   ٜعاٗر لال بعت َضٞ زَثُْٗث نُثيذو ٚ  
 ُث ٚظٗر٠ ؾاٛاُٖث ايذُٛجح١ يًاك١ٝ . ر ظٗرقٗٓخايذاي م٢ً اياك١ٝ ياأ

يذذذُعٗٛرِٖ يهٓٗذذث َصذذآت٠ اىل   ٚقذذت قهذذٕٛ ايؿاذذ٣ٛ َٓصذذٛب١ يحعضذذِٗ ال  
ْعذري ؾاٝذث نذنري    ، تتٜنِٗ ذ تٜع ظث٥  بِٝٓٗ ؾٝهٕٛ ايذاي َذاثيؿّث يًعثَذ١ ٚيذ  

قٝذُا٘ رب   ْٝثر ، َصآتٜٔ لىل خي ْحٟٛ  َِٓٗ بكط  ٜت ايصثرم مٓت شرق١ َث
بذذذُث ٜذذذاثيـ ٚال َذذثْ   ٦ٓٝذ  َذذٔ ايرتجذٝ    ،  (2)بذذ   ٜٓذثر[ ]ال قطذ  لال م ر 
ٚمل ٜصذتم َذذاثيؿ١   ذت    َعذٗٛر٠ بٝذِٓٗ   ايؿاٝذث  ٕ مل قهٔ خيِٖ ٚؾاٝثِٖ ٚل

ٗث نُث م َصأي١ ْصث  قط  ايٝذت  رٖث ٚلخا ؾرا٤ِٖ ٚؾاثٚاِٖ ياهٓنايذائٜ ر
ا ؾٗذذث ٚلخ ِ ؾٝٗذذثقذذٛاصذجت ننذذر٠  قذذمٓذذت ايصذذرق١ ؾراجذذ  ايكذذرط( م قؿصذذريٙ 
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قذذٛاٍ ربذذ   ٜٓذذثر َذذٔ بذذح شذذث٥ر ا  يهذذٔ يهنذذر٠ ايكث٥ذذٌ بٓصذذث  ، (1)ٚقعذذت ٖث
 .َذاثيؿ١ ايعث١َ ٚخيِٖ( )ايِٖ ٜصتم ايذُرج  : ذَعاضتّا ب

بذذُث نذثٕ َذذاثيؿّث      َٚ  متّ جت٣ٚ )َذاثيؿ١ ايعث١َ  ٚ َٛاؾكاٗذث( ْذرجٓ  
شاهعذؿت  ( يذٛ ل م مصذٛر ايذذُعصَٛح )  ايكضذث٠  ٍَٝٛ ٖٛا٤ ايذتهثّ ٚ 
 ،ايذذُكحٛي١ ٚا ذتثّ  اياأرٜ  ؾثْ٘ َذرج  َٓصذٛص م   بعه ناب ايؿك٘  ٚ  َٔ

ٕ   ْذذثؾذذثذا جث٤  يؿاذذث٣ٚ ايعثَذذ١ ، يهذذٔ ٚاؾذذل خذذي     خذذيإ َاعثر ذذثٕ َٛاؾكذذث
 ؾذذاث٣ٚ بعضذِٗ ٚٚاؾذل    ر رخذ ي اذاذ ايذٚٚاؾذل  ،  ٤ِٖثؾكٗذ  غثيب ؾاث٣َُٚٓٗث 

  . ِذٗقضثق٘ ذٝذيٜذٌُٝ ل ٍٚ اي ٟ الرج  ايذاي ا  -ٍٛ  هثَِٗ ٚقضثقذِٗ َٝ

ٌٓذقحثع ايصًط١ ايذتثن١ُ ايذذُٓصٛبٕٛ َذٔ قحًذِٗ يذ    ٚايذُرا  َٔ ايكضث٠    ت
ٗث٤  ذعثف ايٓؿذٛط نثْذت قذذاتمِٗ     ثقِٗ ِٖٚ ؾكَُعه   ايٓثط َٚذاثص

جثيض ايكضث٤ اي  ذَٚقؤ ر ؾِٝٗ ايضػٛط ، ؾٝٓإُٛ لىل َٛاٍ ٚايذُٓثصب ا 
تًٕٛ َعذه    ذر ٜٚذ نثْت َرقحطذ١ بثيذذتثنِ  ٚ بذثيٛايٞ  ٚ بثيصذًطثٕ ايذذجث٥     

صذذًط١ ايذذذتثن١ُ   ٜٛاؾذذل رغحذذث  اي  بذذذُث ايٓذذثط ٜٚؿاذذٕٛ م َذذٛار  ايذذذتثج١    
ثْٛا   ٚا  طٝٓعذذ١ بٓتذذٛ نذذايذذذُرقحط١ بٗذذِ  ٝذذع نذذثْٛا َٓصذذٛبح م ب طٗذذِ   

 ،مطث٤ٖث ٚج١ٗ ظرم١ٝ صذتٝت١  يًتهثّ ٚايٛال٠ ؾٝاصتٕٚ  يآؿٝ  رغحثقِٗ ٚل
ذتثن١ُ ٗر٠ َذذٔ ايصذذًط١ ايذذٚنذذثْٛا ٜصذذاُتٕٚ ايكذذ٠ٛ ٚايذذذُٓع١ ٚايذذذتصث١ْ ٚايعذذ

ٗذِ جذس٤ َذٔ ايصذًط١ ايذذتثن١ُ ايػثمشذ١ بذٌ        ٜٚذاثف ايٓثط َِٓٗ مذث ٠ ،  ْ 
رٚاٙ  ْعذر َذث  (ؾذثٓقكِٖٛ م   ذث ٜنِٗ ، ل  قًذٛ   ٥ُآذث )  بًذؼ  َذِٓٗ  ايذاٛف 

صذث م  كذٍٛ اي ٜٚايذذاي طٜٛذٌ ٚم آخذرٙ     ٝيف صتٝتّث مٔ خثيت بٔ بهر،ايهً
() ٌَذث ؾٝذذُث بٝٓذو      شذاطٝ  رٓ ٙ ، ٚ  :] َث قٍٛ لبٔ  بٞ ي٢ًٝ ؾذ   (2)يًصث٥

ٌٓ ال مٓس ٚبح  . ريْٚعريٙ نن،  [ؾًٝض مًٝو  ُثٕ ٚج
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 (377) ..................................................... ايرتجٝ  بذُاثيؿ١ ايعث١َ 

   ٘ ( لىل ايذذٓ( ا نذذرّ ) بذذٌ نذذثٕ بعذذه ٖذذؤال٤ ٜضذذ  ايذذذتتٜع ٜٚٓصذذح
ٚايذذذتهثّ ، ٜعٗذذر ذيذذو َذذٔ قذذٛارٜ    ذذتا    ياصذذتٝ  مُذذٌ ٖذذؤال٤ ايذذٛال٠ 

 .  ٤ ٚبأقٌ قاح  يًاٛارٜ  ذجذ١ٜٛ ٚايعحثش١ٝ بايتٚي١ ا َ
 

 اذذذذثٚاِٖ بعٝذذذذت٠ّ مذذذذٔ ايذذذذذتل  ٖذذذذؤال٤ ايكضذذذذث٠ ٚؾ  ٚ ٝذذذذع نثْذذذذت آرا٤ 
ٕ ذذذ نثٕ ايرظت م خ ؾ -ذٛال٠ ٚايذتهثًّؿث٤ ٚايذرغحث  ايذاقرٜح١ّ لىل    ِٗ ٚنذث

 يحٝثٕ ايذتهِ ايٛاقعٞ .  ال ، قك١ّٝ ّا رثص ذِٗايذُٛاؾل ي رذايذاح

ّ يٝ٘ ٘ َنثاّل  رظتْث لْٚضر  ي ث  ، ٚصذًٓث م رٚاٜذ   () ايصذث م  اإلَذث
 : ]نذذثٕ  بذذٞ ٜؿذذ  م زَذذٔ (1)(قذذذتهٞ قذذٍٛ ايصذذث م ) شذذٓث صذذتٝت١ اال
( ٗذذٛ  ذذ ٍ ٚنذذثٕ ٜٓاكذذِٝٗ[  ْذذ٘ )ٕ َذذث قاذذٌ ايحذذثزٟ ٚايصذذكر ؾبذذيف  َٝذذ١  

 قاذٌ[  ٖٚذٛ  ذراّ َذث   ، كذِٝٗ  ٓقمثصر ق٠ٛ شًطثٕ بيف  ١َٝ،  ِ قثٍ: ]ٚ ْث ال  
ذتٌ ٜذ  ٚال ،اثف ذْذ  ث الْٓذ نذ ا م بعذه ايٓصذ  ]ٚ َذث ارٕ ؾإ     -ايحثز ٚايصكر 

ؾثْ٘ ٜهعـ مٔ ٚصٍٛ  ذػٛط ايصذًط١ ٚخذٛف     صٝتٖث لال  ٕ قترى ذنثق٘[
(  اذذ٢ لذا َثَذذ١ ايصذذث م ) اإلَذذثّ ايحذذثقر  ٚ ٚا٥ذذٌ ل اىل بطعذذٗث ٚلرٖثبٗذذث  
 ٕ َذث اإلَثّ بثيذتر١َ  هُّث ٚاقعّٝث ٚنعـ يٓذث   أ صٓر ١َٜٛ عؿت ايصًط١ ا 

ٌٓ( صتر مُٓٗث )  ًط١ ايػثمش١ . َٔ ايص قت صتر مُٓٗث قك١ّٝ َٔ ايذت

ا١ٝ ٖذٞ  ذرٜذ ١ َٔ ايذُكحٛي١ قعري اىل  كٝكذ١ قأ خاصثر : ايؿكر٠ ايذُحذتٛ ٚبإ
 ٛبح يذذتار ايذذذا ؾ١ ٚايصذذًط١ٓ م   هذذثَِٗ ٚقضذذث٥ِٗ ، قحعٝذذ١ ايكضذذث٠ ايذذذُٓص

 اي ايذُذذذاثيـ يؿاذذث٣ٚ ايعثَذذ١  ٚ ( َٓٗذذث يرتجذذٝ  ايذذذاإلَذذثّ )ْطًذذل ٚقذذت ل
 .  ِٖ ليٝ٘  ٌَٝ  هثَِٗ ٚقضثقِٗ[ َث]

ِٓذ ِ ْ   ٚي٦و ايؿكٗث٤ ايذ ٜٔ قصذتٚا   كٍٛ : يعٌ ايذُرا  َٔ ايعث١َ َع٢ٓ ٜع
( َٚذاثيؿاِٗ م ايعٌُ ٚايؿاٝث ٚلر ث٤ ذتراف مٔ طرٜك١  ٌٖ ايحٝت )ْيم
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 8(....................................................... بعر٣ االصٍٛ /ج378)

َذٔ قضذث٠ ٚٚال٠    -ر ث٤ ٍَٝٛ ايصًط١ ايذذتثن١ُ ايػثمشذ١   َٝٛصِ ايٓؿص١ٝ  ٚ ل
بذذتٝع ٜعذٝ     (م قحذثٍ َذ ٖب  ٖذٌ ايحٝذت )     -تِٖٛ ذٚراشث٤ ظرط١ ْٚذ 

 يح١ٝ ايعث١َ َٔ ايحعر .ايٓعر ٚايؿاٝث بح ايػث

 يذذُحنٛ ١ م بعذه اياذٛارٜ  ، بذٌ     ٜٚؤٜت ٖ ا ايؿِٗ : مذت٠ َذٔ ايعذٛاٖت ا         
ٖ ا ايؿِٗ ، ٖٚٞ رٚا١ٜ مًٌ ايصذتٚم يذرٚاٜذذ١ َرؾذذٛم١ٕ    ؤنت بعه رٚاٜثقٓث ق
ٍ     لىل ايصث م )  ( َؤٜذت٠ بذحعه ظذذٛاٖت اياأرٜذذ  ، ٚقذت قذضُذٓذذت شذذؤا
قكذذٍٛ ايعثَذذ١ ؟ قذذثٍ  ا ف َذذثذخذذ  بذذذِ بث َرقذذ:  قذذترٟ مل   (ايصذذث م )

لال تٜٔ ال بذذذتٜٔ ٕ مًٝذذذّث مل ٜهذذذٔ ٜذذذ ( : ]ل  رٟ ، ؾكذذذثٍ ) ايذذذراٟٚ : ال
إلبطثٍ  َرٙ ، ٚنثْٛا ٜصأيٕٛ  َري ايذُؤَٓح  را ٠ّخثيؿت مًٝ٘ ا ١َ اىل غريٙ ل

 تّا َذذٔ مٓذذتِٖ ٘  ذذؾاذذثِٖ جعًذذٛا يذذٜعًُْٛذذ٘ ، ؾذذثذا   مذذٔ ايعذذ٧ٝ ايذذ ٟ ال
 .  (1)يًٝاحصٛا م٢ً ايٓثط[

بذا ف  ايعٛاٖت اياأرٜذا١ٝ قتٍ م٢ً نٕٛ ايذُؿاحٖ ا ايذتتٜع ٚبعه      
ُٓذ ؾاثٚاِٖ :مذت ّا نذحريّا م ا َذ١     ذا ف ؾاٝذث  َذري ايذذُؤَٓح  ٚ    بذ  ايؿاٝذث  تٚاقع

ا َذ١ مًُذث٤ َذٔ  ٖذٌ     ٕ م ذُثّ  ؾرا ٖذث ؾذإ  يهِٓٗ يٝصٛا ق(، )بٓث٥٘ بعه  
 .  (Œ)ذتحٝٓٔ يعًٞ ٚ بٓث٥٘ ٚايذجُثم١ نثْٛا صًتث٤ َايص١ٓ 

ٖ ا ايه ّ نً٘ م ْٛعٕ َعٗٛر َٔ اياك١ٝ ٖٛ ايؿاٝث بذا ف ايٛاق  َذجث١ًَّ      
يكضث٠ ايص٤ٛ ٚم٢ً طحل ؾا٣ٛ بعذه ايعًُذث٤ اياذثبعح يًصذًط١ ٚايذذُتصٛبح      

(  ٚ ُٜذاتٓ ر بٗث ّ ايذُعصّٛ )مًٝٗث ٚاي  ُٜاٛٓق٢ بٗث ايضرر مٔ ْؿض االَث
 مٔ لٜ ا٤ بعه  قحثمِٗ ٚظٝعاِٗ .

ٕٕ َذٔ اياكٝذ١ َثرشذ٘ اال٥ُذ١ االطٗذثر)         ( ٖذٛ لخؿذث٤ ايٛاقذ     ٚ ذ١ُ ْْٛع  ذث
ٚمذذتّ لظٗذذثرٙ م  ذذتٜنِٗ ٚلظٗذذثر غذذريٙ م   ذذث ٜنِٗ بذذإٔ ٜعٗذذرٚا ايذذذتهِ    
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 (379) ..................................................... ايرتجٝ  بذُاثيؿ١ ايعث١َ 

َذٔ  ايٛاقعٞ م بعه   ث ٜنِٗ ٜٚعٗرٚا غري ايذتهِ ايذٛاقعٞ م بعذه آخذر    
  ذذث ٜنِٗ ٜٚٓعذذرٚٙ بذذح ظذذٝعاِٗ ٚ قحذذثمِٗ يهذذٞ ال ٜعذذرف ايعًُذذ١ ظذذٝعاِٗ     
ٚ قحثمِٗ ؾٝذأَٓٛا مًذِٝٗ َذٔ ظذٓرِٖ ٚ ذاٖذِ ٚظًُٗذِ، ٖٚذٞ َصذًت١ ْٛمٝذ١          
 غثيح١ م٢ً ايذُصًت١ ايٛاقع١ٝ ايذاثص١ ايكث١ُ٥ م ايذتهِ ايعرمٞ ايٛاقعٞ .

 رٚاٖذث  ايذ   (1)ٖٚ ا َث ْطكت ب٘ بعه ايرٚاٜث  مُذتقٗث صذتٝت١ زرار٠    
( ايعٝ  ايهًٝيف بصذٓتٙ ايصذتٝ  ايذذُاصٌ اىل االَذثّ ابذٞ جعؿذر ايحذثقر )       

ٚقت شأي٘ مٔ َصأي١ٕ ؾأجثب٘،  ِ جث٤ رجٌ آخر ؾصأي٘ مٓٗث ٚ جثب٘ بذا ف َث 
َذث  جذث  زرار٠  ٚ جذث       جث  زرار٠،  ِ جث٤ رجٌ  ثيع ؾأجثب٘ بذذا ف 

: ٜذث ابذٔ رشذٍٛ ال    صث ح٘، ؾًُث خرج ايرج ٕ شأٍ زرار٠ َٔ االَذثّ قذث٥ ّ  
(        رج ٕ َٔ  ٌٖ ايعرام َذٔ ظذٝعاهِ قذتَث ٜصذأالٕ ؾأجحذت نذٌ ٚا ذت )

(: ]ٜث زرار٠ لٕ ٖ ا خرْي يٓث ٚ بك٢ َُٓٗث بػري َث  جحت ب٘ صث ح٘، ؾكثٍ )
يٓذث ٚيهذذِ ٚيذٛ لجاُعذذاِ مًذ٢  َذذر ٚا ذٕت يصذذٓتقهِ ايٓذثط مًٝٓذذث ٚيهذثٕ  قذذٌ       

 ( شذأيذ٘ مٔ لخذاذ فثّ ايذصث م )يذحذكث٥ذٓث ٚبذكث٥ذهِ[ .   ِ ؾذٞ زَٔ االَ
 ظٝعاِٗ مِٓٗ ؾأجثب٘ االَثّ ايصث م بذُنٌ جٛا   بٝ٘ ايذُاكتّ .

 : راٟٚذ( قثٍ ايصث م )ذمٔ االَثّ اي (2)١ ذ١ شثمل ابٞ ختٜذجذٝتذٚصت 
شأٍ اْصثٕ ٚاْث  ث ر ؾكثٍ : ربذُث  خًت ايذُصجت ٚبعه اصتثبٓث ٜصًٞ  

ث  َرقِٗ بٗ ا ، يٛ صًٓٛا مًذ٢  (:]  ْايعصر ٚبعضِٗ ٜصًٞ ايعٗر، ؾكثٍ)
 ٚقٕت ٚا ت يُعرؾٛا ؾأخ ٚا برقثبِٗ[ .

بصٓت  (3)ٚر٣ٚ ايهًٝيف م ) صٍٛ ايهثم( ٚايصؿثر م )بصث٥ر ايترجث (  
َاصٌ اىل َٛش٢ بٔ  ظِٝ، ٚايصٓت َاتت م ايهاثبح ٚ عٝـ يذجٗثي١ بعه 
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 8(....................................................... بعر٣ االصٍٛ /ج380)

ٟٚ : نٓذت مٓذت   رجثي٘، ٚبح ايٓصااح قٛاؾْل نحري ش٣ٛ ن١ًُ ْحٝٓٓٗث، قثٍ ايرا
ٌٓ ؾذأخيٙ بٗذث  ذِ        ابٞ محت ال  ؾصأي٘ رجٌ مٔ آ١ٜ َٔ ناذث  ال مذٓس ٚجذ

 خٌ مًٝ٘  اخذٌ ؾصذأي٘ مذٔ قًذو ارٜذ١ ؾذأخيٙ بذذا ف َذث  خذي بذ٘ االٍٚ،           
ؾتخًيف َذٔ ذيذو َذث ظذث٤ ال  اذ٢ نذإٔ قًذ( ٜعذرأ بثيصذهثنح، ؾكًذت م           

ٚظذحٗ٘ ٚج٦ذت اىل ٖذذ ا   ْؿصذٞ: قرنذت ابذث قاذث ٠ بثيعذذثّ ال ٜذذاط٤ٞ م ايذٛاٚ       
ٜذاط٤ٞ ٖ ا ايذاطأ نً٘، ؾحٝٓث اْث ن يو لذ  خٌ مًٝ٘ آخذر، ؾصذأي٘ مذٔ قًذو     
ار١ٜ ؾأخيٙ بذا ف َث  خيْذٞ ٚ خذي صذث (، ؾصذهٓت ْؿصذٞ ؾعًُذُت  ٕ       

ٞٓ ؾكذثٍ يذٞ : ٜذث ابذٔ        -بصث٥ر  -قعُت -نثم -ذيو َٓ٘ قك١ٝ  قثٍ:  ِ لياؿذت ايذ
ٛٓس اىل شذ   ٌٓ ؾذ َُُناا    ؾكذثٍ : ًُٝثٕ بذٔ  اٚ     ظِٝ: ]لٕ ال مٓس ٚج ََا َياَذا َع

ٍَ ِِّز ِ َضا َِ َأِمِضِك ِبَغ َََماا       ( ؾكذثٍ: ٚؾذٛس اىل ْحٝذ٘ )   َْاِمُهِو َأ  ٍُ َُْخاُذَ  ُِ َََماا تَتااُكِم الزَُّصاُ
ًُُا َْاِنَت  ٌُ ًَاُكِم َعِه ٛٓس اىل رشٍٛ ال ) َن  ( ؾكت ؾٛ ٘ ايٝٓث[ .، ؾُث ؾ

ُٓت اال١ُ٥ )  (بذذتصب اياؿذٜٛه ايذذُصٓت ايذِٝٗ م     ٖ ٙ االخحثر قؤنت قع
 َٛر ايتٜٔ ايذتٓٝـ ٚقصتِٖ  ٕ ٜٛقعٛا ايذا ف بح ظٝعاِٗ م بعه  َٛر 
 ٔ ُٓتٚا ذيو بكصت ْذجثقِٗ َذ  ايتٜٔ  ا٢ ال ٜذجاُعٛا م٢ً  َر ٚا ت، ٚقت قع
 ذ٣ ايع١ًُ ٚمتّ ا خ  برقثبِٗ، ٖٚ ٙ َصًت١ْ ْٛم١ٝ قذذؿٛم ٚقذذتهِ مًذ٢    

  ٓذذ١ م بٝذذثٕ ايٛاقذذ  ٚايذذذُٛجح١ القذذذتث  ايعذذٝع١ مًذذ٢ايذذذُصًت١ ايذذذاثص١ ايهث٥
    ا َر ايتٜيف ؾٝعرؾِٗ ايع١ًُ ٜٚؤذِْٚٗ .

َٓٗث َث ٚر  م  خحثر  ننذر ايٓؿذثط    ٚيذٗ ا ْعث٥ر م بذتٛ  ايؿك٘ ايعرٜؿ١،     
َٔ نْٛ٘ )شح  معر٠ ي١ًٝ( ) ذُث١ْٝ معر َّٜٛث(  ٚ )قصاعٗر بَٝٛح بعذت  ذذُث١ْٝ   

ؾثٕ ٖ ٙ اال اُثال   (1)ايعحٝط اىل    ح َّٜٛث(معر(  ٚ )َث  اَت قر٣ ايتّ 
 ١ يٝض بٗث قث٥ٌ َٔ  ٌٖ ايصذ١ٓ  ٚ َذٔ قضذث٠ ايعثَذ١    ذتذٝذايٛار ٠ م  خحثر صت
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ٚم بذذتٛ   ؾٝذاعح  ًذٗث مًذ٢ ٖذ ا ايٓذٛع َذٔ اياكٝذ١ .         ١،ذايذُرقحط١ بثيصًطذ 
 ايؿك٘ ْعث٥ر ٜعرؾٗث ايذُااح  ٜٚكـ مًٝٗث .  ِ ْحتع : 

 

 وترتبهما :طولية الرتجيحني 
 

ٕ ايذُصاؿث  َٔ صتٝت١ محت ايذر ٔ م رشذثي١ ايراْٚذتٟ جًٝذّث ٖذٛ       ِ ل
رٙ مٔ َٛاؾكذ١ ايهاذث    ٓخٚقأ ب َذاثيؿ١ ايعث١َٔ( بذُع٢ٓ قرٓقذ)طٛي١ٝ ايرتجٝتٝ

ٜعٗذر َذٔ ايذذُكحٛي١ جًٝذّث ،      نطٛيٝاُٗث َذ  ايعذٗر٠ ايرٚا٥ٝذ١ مًذ٢ َذث      ،ٚايص١ٓ 
 قٞ . ْٚأخ  بثيطٛيٝاٝذٔ نُث ٜأ

ٖٚٞ ايذُعاُت٠  -لبٔ  ٓع١ًَكحٛي١ : متّ ايطٛي١ٝ ٚايرتقب َٔ  يهٔ ٜعٗر
جعًذذت  ٝذع   -ننذر ٚ ٛقذذّث َذٔ صذتٝت١ ايراْٚذذتٟ    جذتّا ٚا قذ٣ٛ شذذٓتّا ٚا   

 ُْٗذذث َرتٓقحذذ١ مًذذ٢ ظذذٗر٠ ايرٚاٜذذ١ ٚ    -َعذذّث َٛاؾكذذ١ ايهاذذث  َٚذذذاثيؿ١ ايعثَذذ١   
ُٓ: بذتصب ظذثٖر ايعطذـ م ايذذُكحٛي١     - ٔ ٔ َذٝذ َٓض  ذت  َذرج     -ذجاُعٝذذ
ْ٘ قت ٜهعـ ؾإ -يذائٜ ايذُاعثر ح مٓت ظٗر٠ ايرٚاٜاح  ٚ متّ ظٗرقُٗث ا

بح ايذُرج  اينثيع ، بٌ قت شحل ٖ ا مٔ متّ ايطٛي١ٝ بح ايذُرج  اينثْٞ ٚ
ل اُثٍ ٚ ت٠ ايذُرٓجتح ٚلظذرتانُٗث م ايرتجذٝ  ، بذذُع٢ٓ مذتّ لشذاك ي١ٝ      

  ٔ جذذٝ  ٚم يذذسّٚ  ١ ايهاذذث  َٚذذذاثيؿ١ ايعثَذذ١ م ايرت  : َٛاؾكذذ نذذٌ ٚا ذذت َذذ
ٚذيذذو يًذذذجُ  بُٝٓٗذذث م  ثمُٗذذث  اذذ٢ ٜذذرج  ايذذذاي مًذذ٢ َعثر ذذ٘ ،    جاُل

ث  ٚايصذذ١ٓ ٚخذذثيـ ٜٓعذذر ؾُذث ٚاؾذذل  هُذذ٘  هذِ ايهاذذ  ايذذرٚا١ٜ ايذذذُكحٛي١ : ] 
 .  ايعث١َ ؾٝؤخ  ب٘[

، ْٚذسٜذت ٖٓذث  ِٖٛ ذه ايذٚ  مٓ٘ ايذجٛا    ا ِٖٚ َرؾٛس شحلٖ يهٔ
َذٔ ْصٛصذٗث ايعذرٜؿ١ قذت مجعذت بذح       ٕ ايذذُكحٛي١ م ٖذ ا ايكطعذ١    ْٚكٍٛ : ل

َٛاؾكذذ١ ايهاذذث  ٚبذذح َذذذاثيؿ١ ايعثَذذ١ ٚشذذهات مذذٔ ؾذذرس ٚجذذٛ  )َٛاؾكذذ١     
ٍٓ  آخذر ، م خي يٛ ؾرس ٚجٛ  )َذاثيؿ١ ايعثَذ١( م خذي    ايهاث ( ٖذ ٙ   ٚقذت
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مًذ٢ رجتذثٕ ايذذاي ايٛاجذت يًٛصذؿح       -جُعٗث بذح ايعٓذٛاْح   ذبذ  -ايذُكحٛي١ 
ٛٓاعت ٠ ٜذُهٔ قعٓكٖٚٞ شثنا١ مٔ صٛر َ، م٢ً َعثر ٘  رٖث ْعرس ًٗث ٚقص

 ايذُِٗ َٓٗث يًاعرف م٢ً م جٗث : 

 يٛصـ َٛاؾك١ ايهاث  ؾكط صٛر٠ ٚجتإ   ت ايذائٜ ايذُاعثر ح - 
ذتّث ، قذثٍ  ٕ قتيٓث صتٝت١ ايراْٚتٟ م٢ً َرجتٝا٘ ٚا ذتّث  ٚ صرٜذ  ٜٚهؿٞ  

ٛ :]لذا ٚر  مًٝهِ  ذتٜنثٕ َذذااًؿثٕ ؾإ   (ؾٝٗث اإلَثّ ايصث م ) ُٖث مر ذ
 . ل ؾُث ٚاؾل ناث  ال ؾا ٚٙ ...[م٢ً ناث  ا

 ٔ يٛصـ َذذاثيؿ١ ايعثَذ١  ذئٜ ايذُاعثر ٝذتإ   ت ايذاذٛر٠ ٚجذص - 
، اذذث  يعذذتّ ٚجذذتإ َضذذُُْٛٗث ؾٝذذْ٘ضذذُثّ َٛاؾكذذ١ ايهٔ  ٕٚ ل ٟ َذذ -ؾكذذط 
 ٍٚٓ  بذٔ محذت ال َٚكحٛيذ١ لبذٔ  ٓعًذ١     محت اير ٔ َٚذتُت صتٝتاث  ٜضّث قت

خذثيـ   َذث بذُث ٜذاثيـ ؾاذث٣ٚ ايعثَذ١  ٚ  خحذثرِٖ : ]   رتجٝ  بٛ ٛأ م٢ً اي
خحثر ذجتُٖٚث م ناث  ال ؾإمر ُٖٛث م٢ً  ؾثٕ مل قايعث١َ ؾؿٝ٘ ايرظث []

 . (1)خثيـ  خحثرِٖ ؾا ٚٙ[ َٚث ،خحثرِٖ ؾ رٚٙ ٚاؾل   ؾُث : ايعث١َ

ذا نثٕ   ت ايذائٜ ايذُاعثر ح َٛاؾكّث يًهاث  ٚيًعث١َ ل صٛر٠ َث -ذجذ
 ١ خيذتٜذٖٚٞ صٛر٠ ٚاج، س ذسٜذاث  ايعذ١ ٚايهذًعثَذؿّث يذثيذي ارخر َذاذيذاٚا
  . ُرج  )َذاثيؿ١ ايعث١َ(ذُرج  )َٛاؾك١ ايهاث ( ٚٚجتا١ٜ ايذاي ارخر يذي

جس٤ٖث ايذذجثَ  م ايرتجذذٝ  بذذح  ذٖٚذ ٙ ايصذذٛر٠ غذري َعذذُٛي١ يًُكحٛيذ١ بذذ   
 ٕ ْكٍٛ : مٓ٘ ، ٜٚذُهٓٓث   ث١َ  ٚ ٖٞ شثنذاذ١ؿ١ ايعذثيذَٛاؾك١ ايهاث  ٚبح َذا

 جٗاح: ايذُذاثيـ يًعث١َ َٔايذُٛاؾل يًهاث  م٢ً  ذايقرجٝ  اي كتّذاذٜ

ٟ تٝت١ محت اير ٔ م رشثي١ ايكطب ٚىل : يعٗٛر صايذج١ٗ ا   ايراْٚذت
 تُٖٚث مذذجؾثٕ مل ق١ ايهاث  ]ذكذاثيؿ١ ايعث١َ م٢ً َٛاؾب َذم ايطٛي١ٝ ٚقرٓق
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ٖ ر ايعث١َ : ؾُذث ٚاؾذل    ناث  ال ؾإمر ُٖٛث م٢ً  خحث ِ ؾذ رٚٙ ، َٚذث   خحذثر
 ٖٚ ا ّْص صرٜ  م ايرتقب ٚايطٛي١ٝ . خثيـ  خحثرِٖ ؾا ٚٙ[

ٖذذٛ مًذذ٢   ُثذُذذذاثيؿ١ ايعثَذذ١  ٚ بذذ ذٜذذرج  ايذذذاي ايذذذُعثرس ب  ٚمًٝذذ٘ ال 
)َٛاؾك١ ايهاث  َٚذذاثيؿا٘( م  َرج  :خحثرِٖ لال بعت متّ ٚجتإ خ ف  

 م ٖ ٙ ايصٛر٠ ٚجٛ  )َٛاؾك١ ايهاث ( ٚايذُؿرٚس ،ايذائٜ ايذُاعثر ح 
ـ )َذذاثيؿ١  ٕ نثٕ ٚاجتّا يٛصذائٜ ؾريج  م٢ً ايذاي ارخر ٚلم   ت اي

 خحثرِٖ( .ايعث١َ(  ٚ )َذاثيؿ١  

ّ س٤ٖث اي  ل ؾثْ٘ شذأٍ  ذٜضّث م جذج١ٗ اينث١ْٝ : يعٗٛر ايذُذكحٛي١  اي  اإلَذث
 ١ٓ( ٚم ْصذا١ : )غذ((  ذا نثٕ ايؿكٝٗثٕ مرؾث ايذتهِ َٔ ايهاث  ٚايصذ مُث )ل

ذُٛاؾك١ ايهاذث   ٚايذُؿّٗٛ َٓذ٘ مذتّ جذت٣ٚ ايرتجذٝ  بذ      ،ٚيعً٘ بذُع٢ٓ خؿٞ 
ذِٗ ارخر َذذاثيؿّث يذ  نٕٛ   ت ايذائٜ َٛاؾكّث يًعث١َ ٚنٕٛ  غ ٚايص١ٓ ، ٚيٛ

خثيـ ايعث١َ ٚقثٍ مٓ٘ : ]ؾٝ٘ ايرظث [ ٖٚ ا نثظـ مٔ  ( بأخ  َثؾأَر )
ْضذُثّ  َذ١ ٚمذتّ قٛٓقذـ ايرتجذٝ  بٗذث مًذ٢ ل      عثاثيؿ١ ايذُشاك ي١ٝ ايرتجٝ  بذ ل

  . حٗث م٢ً )َٛاؾك١ ايهاث (َٛاؾك١ ايهاث  نُث ٖٛ نثظـ مٔ قرٓق
 يهاذذث  َٓٗذذث  ذذذٝع  ك١ اذُٛاؾذذذشذذاك ي١ٝ ايرتجذذٝ  ببذذٌ ٜذذذُهٔ لشذذاعٗثر ل       
 يؿِٗ ايراٟٚ ذيو مٓت ؾرس (اإلَثّ )َضث٤ َٓٗث  ٚ ٜصاهعـ َٔ ل ٜذؿِٗ

ظرتاى ايذائٜ )َٛاؾك١ ايهاث  ٚايص١ٓ( إلّ جت٣ٚ ايصؤاٍ اي  ل مٔ مت 
٘   م َٛاؾ َُٓٗذث ٚؾر ذ٘ جذت٣ٚ )َذذاثيؿ١      ك١ ايهاث   ٚ م مذتّ َعرؾذ١ َٛاؾكذ
ٕ نثٕ ايؿكٝٗثٕ مرؾث  هُ٘ َٔ َٓؿر ّا،  ٝع شأٍ ايراٟٚ : ) راٜت ل ايعث١َ(

ايهاث  ٚايص١ٓ ٚٚجتْث   ت ايذائٜ َٛاؾكذّث يًعثَذ١ ٚارخذر َذذاثيؿّث يذ٘ بذأٟ       
ؾٗذِ َرجتٝذ١ َٛاؾكذ١ ايهاذث      ٕ ايذراٟٚ  ( ؾثْ٘ ٜؿٝت ٚا تّث:  ٜؤخ  ايذائٜ
 خذثيـ ايعثَذ١   َذث : ] (، ٚقت  جثبذ٘ )  شاك ي١ٝ َرجتٝا٘ م ْؿص٘ٚ تٙ ٚل

  -ي٘ٓهرذِٗ ايراٟٚ  ٚ غري َذٖٚٛ شثنت مٔ ؾ -ؾؿٝ٘ ايرظث [ٚظثٖر ايذجٛا 
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 شاك ي١ٝ َرجت١ٝ )َٛاؾك١ ايهاث ( َصاكّ  . ٖٛ لَضث٤ ؾُٗ٘ ل

ٖٚذٛ   -ٍٚ ْذثؾ  جذتّا   ريّا بثخاصذثر : لذا مل ٜٓؿذ  اياٛجٝذ٘ اينذثْٞ ؾذث      ٚ خ
َعاُت م٢ً صتٝت١ محذت ايذر ٔ َعاضذت٠ برٚاٜذث  متٜذت٠   ذعٝؿ١ ايصذٓت         

  ِ ْحذتع ايذُرج  ايراب  :   . ُٛاؾك١ ايهاث  َصاكّ  ذ اي١ م٢ً ايرتجٝ  ب
 

   : الرتجيح بصفات االفضلية 

ٚقهذرر  الي١ٝ يحعه ايؿكٗذث٤ ايذذُاأخرٜٔ   شاتلظاٗر م ايحذتٛ  ايؿك١ٝٗ اإل
ٔ ايذذذاي صذذط  ّث مًذذ٢  َذذِٓٗ قذذرجٝ  ايذذذاي ايصذذتٝ  ل   ، ايذذذُٛٓ ل ٚايذذذتص

 ُثذتٖذ ذٔ   ذعثرس خيٜذ ذصؿث  مٓت قذٝ  بثيذرتجذاييذسّٚ كث ِٖ ذاذمٚٚجٗ٘ ل
 : ماكث ِٖ تٝ  ٚارخر َٛ ل  ٚ  صٔ ، َٚٓعأ لص

أؾضذ١ًٝ صذؿث  ايذراٟٚ :    ذُكحٛي١ ٚايذذُرؾٛم١ َذٔ ايرتجذٝ  ب   ٚر  م ايذ  َث
ؾٗذذٌ  )ا مذتٍ ٚا ٚ ذذل م ايذٓؿض ٚا ؾكذذ٘ ٚا صذتم م ايذذذتتٜع ٚا ٚرع(   

 خر ؟ .ار ٜرج  ايذاي ايذُٛجٛ  م شٓتٙ  ؾض١ًٝ ايراٟٚ م٢ً ايذاي

ٍ م نْٛٗث َرجتّث ظهثقت ٚق  ايذا ف بح َاأخرٟ ايؿكٗث٤ )رس( ٚاإل
 ٝ  م٢ً ايذُٛ ل . ظاٗر بِٝٓٗ قرجٝ  ايذاي ايصتشٓتّٜث ، ٚقت ل

 ايذائٜ ايذُاذعثر ٝذٔ ْثظذ٦ذّثرجت١ٝ   ت ٍٛ : لٕ  صٌ االط٦ُٓثٕ بأذ ق
ثإلط٦ُٓذثٕ ايذذتثصٌ م ْؿصذ٘ َذرج  ،     ؾض١ًٝ رٚاٜاذ٘ ؾ َٔ   حط١ٝ ايراٟٚ ٚ  

   ٕٚ صؿث  ا ؾض١ًٝ م ايراٟٚ .
ٚايذذاصثّ قذث٥ِ م غذري َذٛار  اإلط٦ُٓذثٕ ، ؾٗذٌ ٜذرج  ايذذاي         ٚايه ّ 
  . ّ ال ؟ؿث   ؾض١ًٝ ايراٟٚ ،  ايٛاجت يص

 ايعثٖر متّ ايذُرجت١ٝ : 

ٞ  ١ ايصٓت الذعٝؿذٕ َرؾٛم١ زرار٠   ٚاّل : ل  قذصًذ   ذجذ١ّ م٢ً  َر ظذرم
 ذتهِٔ يضُذ٘ ايذُاذرمٞ م٢ً َعثر ذتهِ ظذاضُٔ يذي َذٝ  خذرجذق : َِٗ



 (385) .................................................... ايرتجٝ  بث  ت  قأرخيّث 

 . ظرمٞ َذاثيـ ي اى 
قهث  قهٕٛ ْعِ  الياٗث م٢ً َرجت١ٝ ايصؿث  يًاي ايذُحا٢ً بثيذُعثرس 

ر ايرتجذٝ  بثيصذؿث  مذٔ ايرتجذٝ      ٓخب ٚقأنُث ٖٞ ظثٖر٠ م ايرتٓق، ٚا ت١ 
 ٔ ايرنٕٛ ليٝٗث . . يهٔ  عـ شٓتٖث ٚمتّ  جٝاٗث َثْ  َبثيعٗر٠ 

بصذذتٚرٖث مذذٔ  ٕ نثْذذت صذذتٝت١ ايصذذٓت َٛ ٛقذذّثٚ ثْٝذذّث :  ٕ ايذذذُكحٛي١ ٚل
 َذذذٛر  ؾضذذذ١ًٝ ٚار  م( ، لال  ٕ ايرتجذذذٝ  ؾٝٗذذذث بصذذذؿث  ا ايذذذذُعصّٛ )
ٔ  ٕٚ ذاعذذثرس ايكضث٥ٝذذ غذذري َذذث ْذذذتٔ بصذذت ٙ ، إلخاصثصذذ٘ ب   خذذثص ٖذذٛ  

ٖذٛ ايصذث ر   ٚ - ٚايكضذث٥ح  ؿٝت قرجٝ    ت ايذذتهُح ، ٜٚقعثرس ايذائٜ 
، م٢ً  هِ ايكث ٞ ارخر ايذُؿضٍٛ  - ؾضٌ صؿ١َّٔ ايكث ٞ ٚايذتثنِ ا 

٘، ٍٛ ٚ هُؾضٌ قضثاٙ بح ايذُاذاثصُح  ٕٚ قضث٤ ايذُؿضؾٝكحٌ  هِ ا 
ُذث ٚ صذتقُٗث م ايذذتتٜع    ؾكٗٗذُٗث ٚ متيذ  هِ ب٘   ايذتهِ َث] (قثٍ )

ٔ    ٚ ٚرمُٗذذذث[  مًذذذ٢ ايذذذذاي ارخذذذر ،    ٚن َٓذذذث م قذذذرجٝ    ذذذت ايذذذذايٜ
 ذُث ٖذٛ قذثٕس ٚ ذثنِ    ماحذثر قؿث ذٌ ايصذؿث  م ايذراٟٚ بذ     َٚٔ ايٛا    ٕ ل

   ٖذذٛ َذذذتتٓ  ُثذماحذذثر قؿث ذذًٗث ؾٝذذ٘ بذذ  بذذح َاذذذاثصُح ٖذذٛ لماحذذثر َػذذثٜر إل  
 . (ٜع ايذُعصّٛ )ٚراٟٚ  ت

 ٕاإلَثّ  َر صؿث  ؾأذصثٟٚ ايذتثنُح م ايذاٟٚ ق ِ بعت ذيو ؾرس اير
  م ٜٓعذذر اىل َصذذآت ايذذذتهُح َٚذذترى ايكضذذث٤ٜٔ ؾهذذثٕ ٖذذ ا َحذذت  ايرتجذذٝ   

 قؿث ٌ ايرٚا٠ م ايصؿث  . : َٔ َرجتثق٘  ايذائٜ ايذُاعثر ح، ؾًِ ٜهٔ

ي ايذُٛ ل ٚايذتصٔ َٔ ّ م٢ً ايذاكٓتٕ ايذاي ايصتٝ  ٜاْعِ قت ٜكثٍ : ل
 ،اي ايعث ٍ ذاص ايذتج١ٝ ٚايٛ ٛم بذمتي١ٝ راٟٚ ايذاي ايصتٝ  ؾاذاج١ٗ  

ايذذذاي ايذذذُٛ ٛم  -ٚقرقؿذذ  ايذذذتج١ٝ  ٚ ٜٓاؿذذٞ َٛ ذذٛمٗث مذذٔ ايذذذاي ارخذذر   
 ٜحك٢ ٚ ٛم  ٟ ال، اي ايعث ٍ ايصتٝ  ذمٓت َعثر ا٘ ي -براٜٚ٘ غري ايعث ٍ 
 َ  ٚجٛ  ايذاي ايصتٝ  م٢ً خ ؾ٘ . ٚايذتصٔ ٛ ل بصتم ايذاي ايذُ
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 :  ٜر  مًٝ٘ لذ  ٖٚ ا ايذُكثٍ غري قثّ ،
خذ   ٤ ٚبٓث٤ِٖ ايذُذذُض٢ ظذرمّث مًذ٢ ا     ايعك ريشقكتّ َٔ  ٕ  : َث  ٚاّل

ٜٓاؿذٞ َٛ ذٛع ايذذتج١ٝ     ؾذ  ،  -مث اّل نثٕ  ٚ غري مذث ٍ   -اي اينك١ َطًكّث ذب
م )ايذذاي ايذذُٛ ٛم بصذتٚرٙ(    ٜٓاؿذٞ صذت  ْعِ قت  ،مٔ ايذاي ايذُٛ ل جسَّث 

 رازْذذث بذذأط ؾذذثٕ ل ٚال ،ذا مل قصذذتح٘ قرٜٓذذ١ قٛجذذب ايٛ ذذٛم بصذذتٚرٙ  مٓذذ٘ ل
ٖ ٜٔ  َاذتكل مٖٛ ل ٚايذتصٔ ٚتج١ٝ ايذاي ايذُٛٓ ذتج١ٝ خي اينك١ نثٕف يذي

 . ايٛا ت م َحث ع  ج١ٝ ايذاي بٝثْ٘ ٚقت قكتّ ،  ايذائٜ

صط أ مًُٞ ظذث٥  بذح   ايذُٛٓ ل ٚايذتصٔ لايذاي ايصتٝ  ٕٚ : لٚ ثّْٝث 
ٚ ذذٛم بذذثطيف باذذذتكل َصذذتاق١ٝ ايذذذاي ايصذذتٝ      ٚال ،مًُث٥ٓذذث ايذذذُاأخرٜٔ  
ٜاعذذثرف  هاذذب ايرجذذثٍ  ٝذذع ال ي ٜعٗذذر يًاذذحري ايذذذُراج   خثرجذذّث مًذذ٢ َذذث 

ذُ ى ايذذذاي ايصذذتٝ  ٚال  شذذثط ك١ يذذاياعذذتٌٜ  ٚ ايعذذٗث ٠ بثيعتايذذ١ ايذُذذذتٓك
 َٚ  ايػه مٓٗث ْكٍٛ :  ،ٟ  ا٢ قٓؿ  ٖٓث صثي١ ايعتاي١ م ايراٚ 

صذتم  ٕٛ ايذاي ايصذتٝ  َصذتام رٚاٜذ١ ا مذتٍ ٚا     ٜاذتكل غثيحّث ن ال
ٚقؿصٌٝ ٖ ٙ ايذُطثيب ي٘ َذذتٌ   ايذتصٔ ،  ٟٚ ايذاي ايذُٛ ل اٚراّٜٚث َٔ ر

ل ٚال  امٞ ياؿصٌٝ ايذُكثٍ ٖٓث بأننر َذٔ ٖذ ٙ اإلظذثر٠    خثص ؾراج  ٚقذتك
 ٚايذُعرؾ١ .  ٌٖ ايذاي٠ايٓثؾع١  

ٍٓٚبإ      م٢ً ايرتجٝ  بثيصؿث  مٓت قعثرس ايذائٜ  خاصثر : ايذُرؾٛم١ قت
 .يهٓٗث  عٝؿ١ مل قهاصب صؿ١ ايذتج١ٝ ، ٚا تّث 

ٍٓ ٍٓ   م٢ً ايرتجٝ  بثيصؿث  مٓت ل ٚايذُكحٛي١ قت  خذا ف ايكضذث٤ٜٔ ٚال قذت
ذُنحت متّ ايتيٌٝ ايذ : ؾٝٓاج  ،ٜٔ م٢ً ايرتجٝ  بثيصؿث  مٓت لخا ف ايذاي

ٗ ا ايكصذذٛر مل ٜعذذر اىل ايرتجذذٝ   ذٚيعًذذ٘ يذذ ،يًرتجذذٝ  بصذذؿث  ايذذراٟٚ ٖٓذذث  
 ؾإْ٘ ايذذاحري ك١ اإلش ّ ايهًٝيف م َكت١َ )ايهثم( ذ:  ايراٟٚ   ؾض١ًٝ بصؿث 
 ئٜذ  بح ايذاذٝذرتجذكثّ ايذم َ (ِٓٗ )م حثرِٖ ايٛار ٠ذؿِٗ  خذايعثرف ب
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َذذٔ  ٚايكذثٍ نُذذث صذتر   ٚايكٝذذٌماذ ار  ذجثٍ يًاأٜٚذذٌ ٚاإلٚال َذ  ايذذُاعثر ح، 
ايذذُرجتث  خثيٝذّث    قعذحريٙ ايعذرٜـ م ذنذر   : ٜهؿٝٓث  ،م ّ )قتِٖ( ا  بعه

 حذذثقٞ مًذذ٢ ٚ يعذذتّ ايذذتيٌٝ اإلتّا يكصذذٛر ايذذذتج١  َؤٜٓذذ -َذذٔ ذنذذر ايصذذؿث   
صذتٝ  مًذ٢   ٜصذ  قذرجٝ  ايذذاي اي    َٚذٔ ٖٓذث ال  ، ايرتجٝ  بصؿث  ايذراٟٚ  

ٛجب يمطثي١، ٚال ايعثيذذِ  ايذُٛٓ ل  ٚ ايذتصٔ ٚال  شثط صتٝ  ي٘ ، ٚال َ
 َٛر .  ِ ْحذتع ايذُرج  ايذاثَض : بذتكث٥ل ا 

 

  : الرتجيح باألحدث تأريـخًا 

ائٜ ايذذُاعثر ح  خحثر َاعت ٠ قت ٜصاعٗر َٓٗث قرجٝ    ت ايذٚر    
خر ايصذذذتٚر َذذذٔ ايذذذذائٜ  مًذذذ٢ ارخذذذر بث  ت ٝذذذ١ بذذذذُع٢ٓ رجتذذذثٕ َاذذذأ  

اىل ايصتٚم )قتٙ( ٚيعٌ ايٓصذح١ ْثظذ١٦    ٚقت ْصب ايرتجٝ  بٗث ،ايذُاعثر ح 
: بث  ايرجًح ٜٛص٢ ايُٝٗذث( قذثٍ بعذت    151:  4:ج ()ايؿكٝ٘ناثب٘ : َذُث قثي٘ م

اإلَذثّ ايصذث م   (ٚخذي مذٔ   اإلَذثّ ايذذتصٔ ايعصذهرٟ )   مرس خذي مذٔ   
( ايذايإ مجٝعّث يهثٕ ايٛاجب ا خ  بكٍٛ ا خري نُث  َر  (: )ٚيٛ ص

ٕٕ ٚذيذذو إ ،(بذذ٘ ايصذذث م ) ، ٚنذذٌ لَذذثّ  مًذذِ  االخحذذثر صذذث ٚجذذٛٙ َٚعذذث
 ْا٢ٗ . بسَثْ٘ ٚ  هثَ٘ َٔ غريٙ َٔ ايٓثط( ل

  ت ١ٝ ٖٞ :ٚايرٚاٜث  اي  ٜذُهٔ  ٕ ٜصاؿث  َٓٗث ايرتجٝ  بث 

بذذٔ  بصذذٓت َعاذذي اىل َذذذتُت صذذٍٛ ايهذذثم(رٚاٙ م )  االٚىل : َذذثايرٚاٜذذ١ 
ٚؾ ٕ  ٜرٕٚٚ مٔ ؾ ٕقٛاّ ذجٝحّث يصؤاي٘ : َث بثٍ  ( ََصًِ مٔ ايصث م )

:  (ذ٧ َذٓهِ خ ؾذ٘ ؟ قذثٍ )   ُٕٗٛ بثيه   ؾٝجٝذ ٜٓا ال (مٔ رشٍٛ ال )
 . (1)]لٕ ايذتتٜع ٜٓص  نُث ٜٓص  ايكرإٓ[

 ٚايذُرا  َٔ ايٓص  م ايذتتٜع ايعرٜـ   ت َعٓٝح َذتاًُح :  
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صذذٌ ايذُاذذذتكل ٓذذثٙ ايًػذذٟٛ ا ٕ ٜذذرا  َذذٔ ايٓصذذ  : َعايذذذُع٢ٓ ا ٍٚ :  
 ِٗ ايذُِٖٛذٝثٕ ايذُجٌُ  ٚ ايذُحذحذٝت ايذُطًل  ٚ بذكٝذبا ٚ  عُّٛذاي صٝصذباذا
 ٓ(٤ مٔ ايذُرا  ايذجتٟ ايٛاقعٞ .ا ف ايٛاق  ؾٝذي

ٗذذ ا ايذذذُع٢ٓ م صذذتر اإلشذذ ّ مًذذ٢  يصذذ١ٓ ايٓصذذ  ب شذذاعُثٍذنر لٚقذذت نذذ 
، يؿغ ايٓثش  ٛا ٜطًكٕٛ م٢ً ايذُذاصص ٚايذُكٝت: ؾهثْايصتثب١ ٚاياثبعح، 

بذٔ محذثط   اذاصٝص م اياؿصري ايذُٓصٛ  لىل لايٓص  ننريّا م٢ً اي طًلٚقت  
 .  (1)  مٓ٘  شاثذْث ايذُذتكل م قؿصريٙ م٢ً َث  ه٢

ذُث ٕ ٜذرا  َذٔ ْصذ   ذتٜنِٗ يذ     َٚٔ ايذُذتاٌُ لرا ٠ ٖ ا ايذذُع٢ٓ ٖٓذث بذأ   
 ٝت َطًك٘  ٚ بٝثٕذٝذص مَُٛ٘  ٚ قكذ: قذاصٝ (ٜرٜٚ٘ اينكث٠ مٔ رشٍٛ ال )

 ( بح ايذائٜ .ايذجُ  ايعرم)تٛ ذيو َٔ َصث ٜل ذْجًُ٘  ٚ ذَ 

ُذتٌ ايحذذتع : قعذثرس   ذٖٚ ا ايذُع٢ٓ َذُهٔ صتٝ  يهٓ٘ غري َرقحط ب 
 ذذت  ٜٛجذذت بُٝٓٗذذث مجذذ  مذذرم ، يريجذذ  ا    ايذذذائٜ قعثر ذذّث َصذذاكرّا ال 

ٞ     ،اّث َُٓٗث ذقأرٜ ٕ َذٛار  ايذذجُ  ايعذرم    ٜذؤ ٟ    ٚقذت شذحل قذذتكٝل قؿصذًٝ
ٜهذذٕٛ ْثشذذاّث يًعذذثّ بثيذذذُع٢ٓ  لذ ايذذذاثص ال ،اياعذذثرس  خثرجذذ١ مذذٔ نذذي٣

ت ْثشذذاّث ( ٚال ٜهذذٕٛ ايذذذُكٓٝط  ٞ ايذذذتث   بعذذت زَذذثٕ ايصذذث م )صذذاإل
 ٔ ْثشاّث يًُجٌُ ، ٖٚ ا لصط أ قتٜذِ ال َعث ١ ؾٝ٘ . يًُطًل ٚال ايذُحٝٓ

ارج ذخاصثر :  ٌ ايذتتٜع مًذ٢ َعٓذ٢ ايٓصذ  ايًػذٟٛ َذذُهٔ ٜٚذ      ٚبإ
  ت ١ٝ . ٜصً   يّٝ  م٢ً ايرتجٝ  بث  ٚال مٔ َذتٌ ايحذتع

ا  َذٔ ْصذ  ايذذتتٜع َعٓذ٢ ايٓصذ  اإلصذط  ٞ       ٕ ٜذر ايذُع٢ٓ اينذثْٞ :   
ٗذث٤ زَثْذ٘ ، ٖٚذ ا ايذذُع٢ٓ     رقؿذثع  َذتٙ ٚلْا  ٕ  ثبت م ايعذرٜع١ إل  َرٖٚٛ رؾ   

( ٚ ؿعذٛا  ا مًِ جتِٖ )ٛ( قت ٚر ) ث ٜنِٗ ؾثِْٗ ٜذُهٔ لرا ق٘ َٔ  
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ٚ  شرارٙ ٚ  ذ١ُُٗ قحًٝذؼ ايعذرع خذري قٝذثّ بعذت لْكطذثع ايذٛ ٞ        قذثَٛا بذ   ث ٜنذ٘ 
م٢ً ٖذ ا   -ؾٝهٕٛ ايذتتٜع ايعرٜـ  ،اىل ايعثيذِ ارخر  (ٚلْاكثٍ ايٓ( )

بٝذثِْٗ   ( بذذُع٢ٓ  تٜنِٗ ٜٓص   تٜع ايرشذٍٛ )  ٕٚايٓثطل بأ - اُثٍ اإل
َذتٙ  قعٞ ايذُذذاثيـ يًتهذِ ايذُذذتُتٟ إلْاٗذث٤ زَثْذ٘ ٚلرقؿذثع        يًتهِ ايذٛا 

ؾًُث  - ُصًت١ ظرم١ٝذي -ِٗ ذلال ي ()ٓ٘ رشٛي٘ الذتتٚ  ٚاقعّث ٚمل ٜحٝٓايذُ
ذتتٜع رشذٍٛ ال  ٓٛا ايذذتهِ ايذٛاقعٞ ايٓثشذ  يذ    َت بٝٓجث٤ ايٛقت ٚلْا٢ٗ ا 

ٖٚذ ا ٜاطًذب نذٕٛ  ذتٜنِٗ      ، (٘ )ْاٗث٤ زَثٕ ايذذتهِ ايذذُرٟٚ مٓذ   بؿعٌ ل
ث ذ١ٝ بعذتّ   ٕ ايضذرٚر٠ ق ذتتٜع جٓتِٖ َكطٛع ايصذتٚر مذِٓٗ ،    ايٓثش  ي

 بثيذاي ايعيف ايصتٚر . ٚايص١ٓ ايكطع١ٝ ْص  ايهاث  ايعسٜس 
تتٜع جذتِٖ  ذٓص   ذتٜنِٗ يذ  ٚايذتثصٌ إ ٖ ا ايذُع٢ٓ اإلصط  ٞ ي

 ايعٓٝح ايذُاعثر ح .  ئٜذ١ٝ بح ايذاذ ت ٖٛ غذري َرقذحط بثيرتجذٝ  بث 
 

صٍٛ ايهثم( : )  : ايذُر١ٜٚ م (1)ايرٚا١ٜ اينث١ْٝ : رٚا١ٜ  بٞ مُرٚ ايهٓثْٞ
ٚ   ٍ  بذٛ محذت ال )  قث يذٛ   -ٚم ايهذثم :  ر ٜاذو    -:  راٜذت   ( : ٜذث  بذث مُذر
ايف بعت ذيذو ؾصذأيايف مٓذ٘ ؾأخيقذو     ذؾاٝاو بؿاٝث  ِ ج٦ذاو بذتتٜع  ٚ    ٓت
: بأُٜٗث نٓت قأخ  ؟ قًت ا ف ذيو،ذؾاٝاو بذا ف َث نٓت  خيقو  ٚ  ب

،  بذ٢ ال لال  ٕ ٜعحذت   ٜث  بث مُذرٚ   صحت]قت  ؾكثٍ : ، ع ارخربأ ت ُٗث ٚ 
ٌٓ  بذ٢ ال مذسٓ  ذاري يذٞ ٚيهذِ ،    ْذ٘ يذ  شرّا ،  َث ٚال ي٦ٔ ؾعًذاِ ذيذو ل   يٓذث   ٚجذ

، (2)ل )قتٙ( بثيصتٝت١شاثذْث ايذُذتكر مٓٗث  ٚقت مٓح ٚيهِ م  ٜٓ٘ لال اياك١ٝ[
جٍٗٛ ايذتثٍ مل ٜنحت قٛ ٝك٘ ٚيٝض يذ٘  ذ) بث مُرٚ ايهٓثْٞ( َ ٖٚٛ غرٜب ؾثٕ

 شذذاثذْث  جذذثٍنُذذث ٜحذذتٚ َذذٔ َعجذذِ ر  -ٜذذ١ م ايهاذذب االربعذذ١ غذذري ٖذذ ٙ   رٚا
 .ؾثيرٚا١ٜ  عٝؿ١ ايصٓت   -ايذُذتكل م قرمجا٘ 
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ٔ )ايذُذتثشٔ( َٔ ايرٚا١ٜ م ايعثًَٞ م )ايٛشث٥ٌ( جس٤ّ ْعِ ر٣ٚ ايذتٓر  
شثيذذِ مذٔ  بذٞ     بٞ مُري مٔ ٖعثّ بٔبصٓت َعاي : )مٔ  بٝ٘ مٔ َذتُت بٔ  

 بذ٢ ال مذسٓ  : ]ٜث  بث مُر  ب٢ ال لال  ٕ ٜعحت شذرّا ،   (  محت ال ايصث م 
ٌٓ يٓث ٚيهِ م  ٜٓ٘ لال اياك١ٝ[ ايرٚا١ٜ م )ايٛشث٥ٌ( جت َذتكل ذٚمل ٜ ، (1)ٚج

ٚيعًذذٗث نثْذذت  َٓذذ٘، ٚيٝصذذت َٛجذذٛ ٠ م ايٓصذذا١ ايذذذُاتاٚي١ م )ايذُذذذتثشٔ(
 ٓ٘ .ر ايعثًَٞ يًُذتثشٔ ايٛاص١ً ليٝ٘ ؾٓكًٗث مَٛجٛ ٠ م ْصا١ ايذت

احثٙ اييقٞ  ٚ   ت ايرٚا٠ ، يهٔ َٔ ايذُطُإٔ ب٘ : لظٖٚ ا ايصٓت صتٝ   
بٞ مٔ  خري٠ )ٙ م ْكٌ ايصٓت ٚشكٛط ايٛاشط١ ا ٚشٗٛ - ٚ ْثشاٞ ايهاث  

 ب ا صٌ اي ٟ ْكٌ مٓذ٘   ٚ َٔ قًِ صث ؤال٤ٖ  ت  مُرٚ ايهٓثْٞ( َٔ قًِ
 ٚذيو :  ،ماحثر يصٓت )َذتثشٔ( اييقٞ ايرٚا١ٜ ، ؾ  ل

ايذذذُكر٤ٚ مًذذ٢    ذذحط١ٝ ايهًذذٝيف ٚناثبذذ٘ )ايهذذثم(  رٜذذب م   ْذذ٘ ال ٚاّل : ل
قٛا١ٝ٥ ْكً٘ ٛر ايكرٜح١ َٔ َؤيؿ٘ َٚث بعتٖث ٚ شثطح ايؿك٘ ٚايذتتٜع م ايعص 

 .  َٔ ْكٌ اييقٞ م )ايذُذتثشٔ(
بذذث مُذذرٚ َذذرقح بهٓٝاذذ٘ م ايذذذتتٜع ايهثَذذٌ   اإلَذذثّ  اثطح١ ذُٚ ثْٝذذّث : يذذ

َٛجذذٛ ٠ م رٚاٜذذ١  - ايذُذذذاثطح١ بثيهٓٝذذ١ -نُذذث ٖذذٞ ،  ايذذذُرٟٚ م )ايهذذثم(
بذث مُذرٚ( يٝذذتاٌُ َذذاثطح١     ٔ( ، ٚيٝصت ن١ٝٓ ٖعذثّ بذٔ شثيذذِ )    )ايذُذتثش
ظاحثٙ ايهثم( ٚلٖٚ ا ٜهعـ مٔ صت١ ْكٌ ) ، ٞنثْايتتٜع ايذٜثٙ م اإلَثّ ل

ٚيٛ م ْصا١ صث ب  -ْكٌ اييقٞ م٢ً ؾرس ٚجٛ  ايرٚا١ٜ م )ايذُذتثشٔ(
ثشٔ( ٚيذٛ م  ايذُذذت )ٚايذُعٕٓٛ متّ ٚجٛ ٖث م  ، -٥ٌ( اي  ٜرٜٚٗث )ايٛشث

 .  ثٍ ايهاثب١ٚيٝض مٓتٟ ايهاث   م٢ً َث  هٞ، -قٌ طحعا٘ ايذتتٜن١ م ا 

 )ايذُذتثشٔ(ٍ ٚؾرس صت١ ْصا١ ايذتر ايعثًَٞ َٔ ناث : َ  ايآٓسٚ ثينّث    
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 (391) ..................................................... ايرتجٝ  بث  ت  قأرخيّث 

ُ  -ٖٚٛ خي َاذتت غري َاعت  ظثٖرّا  -ٜرت   ايذاي   ذعٝؿّث ٚبذح    صٓتبح ايذذ
ايصذذتٝ  ، ؾٝصذذكط مذذٔ رشذذثٍ م ايذذذُصٓت ايذذذُصٓت صذذتٝتّث َذذ  ل اُذذثٍ اإل

  رازٖث ؾٝ٘ . ايذتج١ٝ يعتّ ل

 يهٓٗث ،اّث ذرٜٚ َث  الياٗث ؾثيذعثٖر َٓٗث ٚجٛ  ا خ  مُّ  بث  ذت  قأ
( َذااص١ بؿرس ايعًِ بصتٚر ايذاي ايصذثبل ٚاي  ذل مذٔ ايذذُعصّٛ )    

 .ٞ ايذتتٜع ايعرٜـ ََٓ٘عثؾّٗث يًُعصّٛ م قًٓك عثصرّابإٔ ٜهٕٛ ايذُهًـ َ

شذذٛا٤ صذذتر ايذذذُاأخر  -جب مًٝذذ٘ ايعُذذٌ بثيذذذُاأخرذٚم ٖذذ ا ايؿذذرس ٜذذ 
ٞ  ، بتامٞ اياك١ٝ ؾٛظٝؿا٘ ايعٌُ ب٘ قك١ّٝ بٝذثٕ ايذٛاقعٞ ؾٛظٝؿاذ٘      ٚ صذتر بذتام

ٓث م مصٛر ايػٝح١ ٚ ثٍ متّ ايعًِ بصتٚر م  ٓك ٖٚ ا غري إٓ .  -ايعٌُ ب٘ 
يٓذذذث ال مًذذذِ  ، يٝٓذذذث شذذذٛا٤اي ايذذذذُاكٓتّ ٚايذذذذُاأٓخر بثيٓصذذذح١ لؾثيذذذذ ،ذائٜ ايذذذ

ِٓ   ، اُذثٍ نذ بُٗث َعذّث    بصتٚرُٖث ٚال بصتٚر   ذتُٖث إل  ايذذتتٜع   ؾذ  ٜعذ
ذُاعثر ح ايذ  - غذري ايذذُكطٛع بصذتٚرُٖث    -ايذُحذتٛ  ايذائٜ ايذُعْٓٛح 

مذٔ  صذث ر  ارخذر  ّ ٚيٝٓث ٚايصث ر   تُٖث مٔ ايذُعصّٛ ايذذُاكتٓ ايٛاصًح ل
 ر زَثّْث . ايذُعصّٛ ايذُاأٓخ

ٔ  مذٔ بعذه      (1)١ً ايذتصح بٔ ايذُذااثرايرٚا١ٜ اينثين١ : َرش  صذتثبٓث مذ
او بذتتٜع ايعثّ  ِ ج٦ايف َذٔ قثبذٌ   ذ  ٓت  راٜاو يٛ]( قثٍ : ايصث م )

 بث خذري، ؾذذكثٍ يذٞ :   خ ؾذ٘ بأٜذُٗث نذٓت قأخ [ قثٍ: نذٓت آا ذو بذاذؾتت 
ر َٚرشذذ١ً ، ٖٚذذ ٙ ايرٚاٜذذ١  ذذعٝؿ١ بثيذذذتصح بذذٔ ايذُذذذااث    .[]ر ذذو ال

 رٚ ايهٓذثْٞ ٚاْذ٘ ٖذٛ ايذذُرشٌ مٓذ٘ . نُذث  ْٗذث       بذٞ مُذ  ٜٚذتاٌُ نْٛٗث رٚاٜذ١   
ظثٖرّا بؿذرس نذٕٛ ايذذُهًـ    خاصثصٗث  عٝؿ١ ايتالي١ قثصر٠ مٔ مشٛيٓث إل

 .  خري َُٓٗثؾٛظٝؿا٘ ا خ  مُّ  بث  ذُّث بصتٚرُٖث،يإ مثييٝ٘ اخلايٛاصٌ ل
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 8(....................................................... بعر٣ االصٍٛ /ج392)

: َعاي٠ ايذُع٢ً بٔ خٓٝض م٢ً ا ق٣ٛ ٚقت شأٍ ايصث م ايرٚا١ٜ ايرابع١ 
()(1)  ٔمٔ آخرنِ بأُٜٗث ْأخ  ؟ ؾكثٍ:  ٚيهِ ٚ تٜع:لذا جث٤  تٜع م
  ِ، ؾثٕ بًػهِ مٔ ايذتٞ ؾذا ٚا بكٛي٘[حًػهِ مٔ ايذتٞ ذخ ٚا ب٘  ا٢ ٜ]
 ٜصعهِ[. ْتخًهِ لال ؾٝذُث ث ٚال الْٓ: ]ل (ٍ  بٛ محت ال )قث

، يهذٔ ٚر  م  ٖٚ ٙ ايرٚا١ٜ َعاي٠ ايصٓت مٓتْث بذذتصب َحثْٝٓذث ايرجثيٝذ١    
ٕ ايرٚا١ٜ َٔ ج١ٗ  عـ شٓتٖث   ت قكرٜرٟ بذتع ا شاثذ )يهٔ اإلْصثف  

شاثذ ؾٗذٛ صذث ر   ٖٚ ا اياضعٝـ يٛ صتر َٔ ا  (2)ًٝٗث(ماُث  ماإلٜذُهٔ  ال
ُ ٙ ؾٝذ٘ ٚناثباذ٘   ، ٚبعت لجاٗث  رٙ م مًِ ايرجثٍ ظثٖرّاقحٌ قحذٓت ٘ البذت  يذذُعج

 ٕ ٜعاكت صت١ ايذاي ٚال ٜكحٌ  عـ شٓتٙ بذتصب َحثْٝ٘ .  
     ٔ ايعٓذٝح ايذذُاعثر ح نُذث     ٖٚ ا ايذذُعاي٠ ٜذذُهٔ قطحٝكٗذث مًذ٢ ايذذايٜ

 جذ١   شذآث  ليٝٗذث  ٜصعٓث اإل ْ٘ الطحثقٗث م٢ً َكطٛمٞ ايصتٚر ، لال  ْٜذُهٔ ل
 : يٛجٛٙ ّا مِٓٗ  ت  صتٚرم٢ً ايرتجٝ  بث 
 االَثّ ضٛر ٚلَهثٕ ايٛصٍٛ لىلعصر ايذتذصثصٗث بذاذخٗٛر لذا ٍٚ : يع

ـٕ   ،َرٙ ٚ هُذ٘ اىل ايذذُهًـ   ايذُعصّٛ ايذتٞ ايذتث ر  ٚ بًٛؽ    ٖٚذ ا َٓاذ
  ر ايػٝح١ ؾ  قعُٓث ٖ ٙ ايرٚا١ٜ .م مص

  ت ٖٛ  ٕ ا خ  بث ٜضّث ٚٚج٘ ٚار  م ا خحثر ايصثبك١  ٖٚ ا اينثْٞ: 
٘ اذحك٢ َٛر  ٜذٜ ٕ الصتٚرّا ٜصاًسّ   رى ايعٌُ بثيصثبلصتٚرّا ٚق  ذعثرس ؾذذٝ

يػذذذث٤ جذذذٝ  لال ْذذذث رّا قًذذذّٝ  ، ؾًٝذذذسّ ل  خحذذذثر ايرتايذذذذايإ ٜٚعُذذذٌ ؾُٝٗذذذث بأ 
ٚؾٝٗذذث ايصذذتٝ  شذذٓتّا   -خحذذثر ايهذذنري٠  ايذذذُرجتث  ايذذذ١ُُٗ ايذذذُعاضت٠ بث  

 ٚا٥ذذٌ مصذذٛر ايػٝحذذ١ا جذذ ٤ َذذٔ  ٚايذذذُعاُت٠ يذذت٣ ايؿكٗذذث٤  ايٛا ذذ   اليذذ١ّ
 الزّ بثطٌ ٜكاض٢ بط ٕ ايذًُسّٚ . ، ٖٚ ا  -َٜٛٓث  لىل ايصػر٣
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 (393) .................................................... ايرتجٝ  بث  ت  قأرخيّث 

 اُذثٍ نذٕٛ   ايٛج٘ ٚار  م ا خحذثر ايصذثبك١  ٜضذّث ٖٚذٛ ل    اينثيع : ٖٚ ا 
ْذذثظرّا اىل ايذذذتهِ ايذذٛالٜ  ٚايذذذتتٜع ايذذذُاضُٔ يذذ٘ ٚايذذ ٟ     (اإلَذذثّ )

ذؿٞ ايذذُصًت١  ٚ ٜٓاٗذٞ   اذ ذُصًت١ َؤقاذ١  ذِ قٓ  ذٜصتر َٔ ايذُعصّٛ ايصثبل ي
بل ايصذذث ر َذذٔ ؾريقؿذذ  ايذذذتهِ ايذذٛالٜ  ايصذذث ، ٜاحذذتٍ َٛ ذذٛمٗث َذذتٖث  ٚ  

ايذُاأخر  تٜنّث ٜاضذُٔ  هُذّث    ٜصتر مٔ ايذُعصّٛايذُعصّٛ ايذُاكتّ ،  ِ 
ايذُعصّٛ ايذتٞ  حًؼ ايذُهًؿح ايذتهِ ايٛالٜ  َٔ ٚ ٜ بذتصب ٚالٜا٘  تٜنّث

لىل ( )٥ُذ١ ايذذُعصَٛح   اي  ل ؾٝجب ا خ  ب٘ ، ْعذري َذث صذتر مذٔ ا     
( مًٞ بٔ ٜكطذح بٛ ذ٤ٛ   اإلَثّ ايهثظِ )صتثبِٗ ٚظٝعاِٗ نأَر بعه  

٘   ايكّٛ  ِ جث٤ٙ ا َر ٚ ٤ٛ خثص م٢ً ٚؾل  ، (1)اي  ذل بذثيعٛ ٠ اىل ٚ ذ٥ٛ
ذّٝث ، ٚقت  ظثر  رٚا١ٜ ايهٓثْٞ لىل اياكٝذ١  اذرَٜذُث ٖٛ َعرٚف قأ ْٚذتذٛ ذيو
 .  ١ٝ[ٚجٌ يٓث ٚيهِ م  ٜٓ٘ لال اياك ب٢ ال مٓسم  ِٜٓٗ ] 

  ٚاذر : خذتٜع آخذ)ٚم  م٢ً رٚا١ٜ َع٢ً بكٛي٘ :  (2)ب ايهًٝيفٓكذٚقت م
مًذ٢   م٢ً  َر ظذرمٞ َٗذِ ٚال  يذٝ ّ    قصً   ج١ّ َرش١ً ال  ت ( ٖٚٞبث 

ٚمًذذ٢ ؾر ذذ٘ ؾٗذذٞ ْذذثظر٠ اىل   ،ايٛظٝؿذذ١ ايعذذرم١ٝ م ايذذذائٜ ايذذذُاعثر ح  
عّث مٔ ل ذذحث  ت قذتذصٌ قذصذٛر  اليذاذٗث جذُذٝٚق ،ايرٚاٜث  ٚقذتهٞ بعضٗث 

  ت  م ايذائٜ ايعٓٝح ايذُاعثر ح .ايرتجٝ  بث 

 :  مٔ َرجتث  ايذائٜ ايذُاعثر ح لىل ايحذتع مٔايحذتع  ِ ْذاُِ  
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 الـمقصد العاشر                                                              
 ب مرجحات الـخربيو الـمتعارضنيترت

 

: ايـديٌٝ اٱببـضتٞ يينيـٝل ايح ـٝح ب  ـد      قد تـحكل يف ايبـحٛث ايــُضي١ٝ  
بنيـد إٔ   ،َٚــدضية١ اينيضَـ١    ،َٚٛافكـ١ ايهيـض     ،َٛز ب٬ب١ : ايػٗس٠ ايسٚا٥ٝـ١  أ

 ل ايـُينيضزيل .ببضتٞ ع٢ً اييـدٝري بقصٛز ايديٌٝ اٱ تـحكل

 ،ٚا ــد نيــسٍ ب ضــيٛا٥ٗضحضت ٚيف إـُس  ب ايــٕ يف تست ــٜٚكــا ايهــ٬ّ اٯ 
 قطضّ ب٬ب١ : ٜـُهٔ تكطٝـِ ايـُس حضت إىل أُٗٝدًا : ـفٓكٍٛ ت

قٛا٥ٝـــ١ صـــدٚز أ ـــد ايــــُس ح ايصـــدٚزٟ : ٖٚـــٛ ايــــُس ح ٭ٍٚ : ا٭
َ  ،يـدرب اٯخـس  ايـدربٜٔ عٔ ايـُنيصّٛ َٔ ا يــحكل يف ايػـٗس٠ ايسٚا٥ٝـ١    ٖٚـٛ 

 .  - دُٖض أٚ ب ع٢ً ايكٍٛ بُٗض  -فض١ًٝ ايساٟٚ ٚصةضت أ

ــ      ُٛ ب يكـ٠ٛ َضـُٕٛ   ايثضْٞ : ايــُس ح ايــُضُْٛٞ : ٖٚـٛ ايــُس ح اي
٘ اٙ ٚأقٛا١ٝ٥ َ٪د أ د ايـدربٜٔ ٚ٭  ،َطضبكـ١ ايٛاقـا َـٔ اٯخـس     إىل قسب١ٝ َديٛيـ

 ينيصٜص ٚايط١ٓ ايكطني١ٝ ايـُطٗس٠ .ٖٚٛ َٛافك١ ايـدرب يًهيض  ا

ايثضيث : ايـُس ح ايـجٗيت ٖٚٛ ايـُس ح ايـُٛ ب يكـ٠ٛ صـدٚز ايــدرب     
ٖٚــٛ َيـــحكل يف  ،خــسدرب اٯٚبٝــضٕ ايـــحهِ ايــٛاقنيٞ دٕٚ ايـــ  بــداعٞ ايـــجد 
ِ ينيضَصدٚزٙ يةيض٣ٚ ا ايـُـحسش َـدضية١ ايـدرب  ١ أٚ يةيض٣ٚ قضضتِٗ ٚ هـضَٗ

ايـُٛافل هلِ  د٬فـب ،بٝضٕ ايـحهِ ايٛاقنيٞ فضْ٘ ٜٛ ب نٕٛ صدٚزٙ يـج١ٗ 
ْـ    فضْ٘ ٜك٣ٛ صدٚزٙ ٱ ـحٖٛض َـٔ َصضيــح   ظٗضز خ٬ف ايٛاقـا يــج١ٗ اييكٝـ١ ٚ

 :ٚ ٦ٓٝر  ظٗضز خ٬ف ايٛاقا . إ

 ٔـب بٝـٝـتست دـٛ ـٌ ٜـٔ ٖـٝــٔ َينيضزيــسٜـبــضٕ يف خــحــِ َس ـصا ــاذا ت
 ت فٝ٘ ا٫ْعضز :يًةخٖرا َض إ . ؟ ٜٛ د ّ ٫ايـُس حضت ايـُٓصٛص١ أ

 س َٔـٗـعـضت نُض ٜـحـس ـب بل ايـُـٝـستـصّٚ َساعض٠ اييـدّ يـنيـكضٍ بـد ٜٴـق 



 

 (395) .......................................  تستب َس حضت ايـدربٜٔ ايـُينيضزيل

 

ـــدساضضْٞ )قــدٙ(  ــ٘ ٫  ايـُـــحكل اي ــ قــضٍ : )بــِ اْ ُساعض٠ ايحتٝــب بــل ـٚ ــ٘ ي
ايٛاقـا(   إىلقسبٝـ١  قٌٝ بضيينيدٟ ٚإْضط١ ايح ـٝح بـضيعٔ أٚ بض٭   ايـُس حضت يٛ

ايٛاقـا َـٔ    إىلقسبٝي٘  ايـُعٕٓٛ صدق٘ أٚ ايـُعٕٓٛ أـدربفضٕ َكيضضٙ تكدٜـِ اي
َض يٛ قٌٝ بض٫قيصضز ع٢ً ايـُصاٜض ايــُٓصٛص١ فًـ٘ ٚ ـ٘    بِ قضٍ )ٚأ ،َنيضزي٘ 

َا إَهضٕ إٔ ٜكـضٍ : إٕ   ،بًض يف ايـُكبٛي١ ٚايـُسفٛع١ يـُض ٜحا٢٥ َٔ ذنسٖض َست 
 . (1)خبضز ايح ٝح ....(ايعضٖس نُْٛٗض نطض٥س أ

ُض يـ ،ٜ٪دٟ نْٛٗض يف َستب١ ٚا د٠  ُضـحضت بب ايـُس  ست ٘ عدّ تٚقد ٚ  
 ــٝح ايــيت خبــضز ايحيـــُكبٛي١ ٚايـــُسفٛع١ ٚاريُٖــض َــٔ أ ٜعٗــس َــٔ إطــ٬م ا

تيصد٣ يبٝضٕ  ٫ٚ ،ٕ ٖرا َس ح ٚذاى َس ح ٣ يبٝضٕ أصٌ ايح ٝح ٚأتيصد 
يصّٚ ايحتٝب بل  ٖض يف أٚ ٜكصس َةضدٖض عٔ ظٗٛز ،ايحتٝب بل ايـُس حضت 

 .  ٜهٔ ي٘ ٚ ٘ ٚديٌٝ َنييربٕ مل َٛ ب ي٘ بنيد أ ٫بٌ ،يـُس حضت ا

ٍٕ صـٌ ايح ـٝح بٗـرٙ ايــُص١ٜ أٚ     : إط٬م أخبضز ايح ٝح ٜةٝـد أ  ٚبينيبري بض
ــو ٫ٚ ــس     ٜة تً ــٗض اٯخ ــ خس بنيض ــٗض ٚت ــدّ بنيض ــب ٚتك ــصّٚ ايحتٝ ــد ي ــرا  ،ٝ ٚي

رب  د يف خـ ذا ٚأنثس . ٚعًٝ٘ إ بضز نثري٠ ع٢ً ذنس َس ح ٚا د ٫إقيصست أخ
 ٬قضت اييـدٝري . إط ٚيف َنيضزي٘ َس ح آخس نضٕ ايـُس ا َس ح

اٜـــضت عـــ٬ج ايــــدربٜٔ ديـــ١ ايح ـــٝح ٚزٚا ايــــُكضٍ َـــسدٚد بـــ ٕ أٖٚـــر
ٚعُدتٗض صحٝح١ عبد ايسمحٔ  ،نثسٖض ينيٝة١ ايطٓد أٚ َسض١ً ايـُينيضزيل أ

ب بنيــا ايـــُس حضت عًــ٢ َٚكبٛيــ١ عُــس بــٔ  ٓعًــ١ ُٖٚــض ظضٖستــضٕ يف تست ــ
 ٕ ٜ٪خر ب٘ تنيبدًا . ب ٜ تٞ بٝضْ٘ ف٬بد أصٛص َٔ ايحت َـدبنيا ٚبٓحٛ 

ٝح ـٗس٠ ع٢ً ايح ـ ــٝح بضيػـٓع١ً تكدّ ايح ـَكبٛي١ إبٔ  ٞ ـ: ٚزد ف َث٬ً
 ٞـُٔ فـ١ عبد ايس ـٝحـصحنُض ٚزد يف  ،١ـ١ اينيضَـةـيض  َٚـدضيـ١ ايهـكـٛافـبـُ
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هِ  ـدٜثضٕ  ]اذا ٚزد عًـٝ (:زضضي١ ايكطب ايساْٚدٟ قٍٛ اٱَضّ ايصضدم)
ديًةضٕ فإعسيُٖٛض ع٢ً نيض  اهلل فُض ٚافل نيض  اهلل فدرٚٙ َٚـض خـضي    ـَ

جدُٖٚض يف نيـض  اهلل فضعسيـُٖٛض عًـ٢ أخبـضز     ـفـضٕ مل تـ   ،نيض  اهلل فـرزٚٙ 
 ْٗض ظضٖس٠ يف تكدّ ايح ٝح بـُٛافك١ ايهيض  ع٢ً َـدضية١ اينيضَـ١ إف (1)اينيض١َ[

 .أٚ َـدضية١ أخبضزِٖ 

ًصّٚ َساعض٠ ايحتٝـب بـل ايــُس حضت ٚتكدٜــِ بنيضـٗض      بِ بنيد ا٫ييصاّ ب 
ًـ ـُطضعد٠ ايديـ ـع٢ً بنيا ي ٔ ـيف ايــُيكدّ ٚايـُي خـ   ٛاٍـقـ ٖٓـض أ  -ٝ٘ ـٌٝ ع  س َـ

  يُض٫ٕ : عُدتٗض إ ،ٚتٛ د إ يُض٫ت ،يـُس حضت ا

ـــِ  (2)ييصَــ٘ ايـُـــحكل ايٓــض٥ٝين )قــدٙ( اٱ يُــضٍ ا٭ٍٚ : ٚقــد إ ٖٚــٛ تكدٜ
  ،ٗيت ٚايـُس ح ايـُضُْٛٞع٢ً ايـُس ح ايـجايـُس ح ايصدٚزٟ )ايػٗس٠( 

ـــج١ٗ     ــس ح اي ــدّ َ ــِ ٜيك ــ١  -ب ـــدضية١ اينيضَ ـــُضُْٛٞ    - َ ـــُس ح اي ــ٢ اي  عً
 بيكسٜب :  ،ْ٘ َكيض٢ ايكضعد٠ َنييكدًا أ -َٛافك١ ايهيض   -

إذ َا  ،ـدربٜٔ ايـُينيضزيل عيبضز صدٚز ايإٕ إعيبضز  ١ٗ ايصدٚز فسع إ
 صدز  ْ٘ صدز بداعٞ اييك١ٝ أٚايصدٚز ٚأت٬ غ  ١ٗ   ساش ايصدٚز ٫عدّ إ

فٝيكــدّ ايـــُس ح ايصــدٚزٟ عًــ٢ ايـــُس ح ايـــجٗيت   ،بــداعٞ بٝــضٕ ايٛاقــا 
 يريو . ٖرا َكيض٢ ايكضعد٠ ٚتطضعدٙ ايـُكبٛي١ . 

 ٭ٕ إعيبضز ايـُس ح ،ّ إعيبضز ايـج١ٗ ع٢ً اريٙ بِ إذا أ سش ايصدٚز تكد 
 ــساش ٚقبــٌ اٱ ،ضٕ ايٛاقــا ُينيضزيل يبٝــعيبــضز صــدٚز ايـــايـــُضُْٛٞ فــسع إ

 ،ض ـيـ١ ايهـكـٛافـُـْٛٞ بــُضـح ايـُـٝـح ـ٢ٓ يًـنيـَ ٞ ٫ـيـٗـدٚزٟ ٚايـجــايص
 ّ زتبي٘ عًٝ٘ . فٝيكدّ ايـُس ح ايـجٗيت ع٢ً ايـُس ح ايـُضُْٛٞ ييكد 
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ضٖس ايعـ   ً٘ ٜػهٌ اينيٌُ بصـحٝح ايساْٚـدٟ   ٚ٭ ،ٖرا َكيض٢ ايكضعد٠ 
 :عًـ٢ ايــُس ح ايــجٗيت     -َٛافكـ١ ايهيـض     ٞ:يف تكدٜـِ ايـُس ح ايـُضُْٛ

 . ايهيض  َٔ ايـُس حضت ايصدٚز١ٜ ٕ َٛافك١ إ٫ إٔ ٜكضٍ : إ. َـدضية١ اينيض١َ 

ٛ     إٕ ٖـرا ا٫ يُـضٍ ٚإ   :  ٜٝ٘ٚسد عً  ٕ نـضٕ تستٝبـًض طبٝنيٝـًض يًُس حـضت ٖٚـ
 ح ايصدٚزٟ َكبٍٛـًـُس ـ٘ يـُـدٜــكـإ٫ إٔ ت ،كضعد٠ ـل ايـطٔ ع٢ً ٚفـحـطيـَ

 .  ايصحٝح : َكبٛي١ ابٔ  ٓع١ً عًٝ٘ ْ٘ َكيض٢ ايكضعد٠ ٚيد٫ي١ ايٓص يهٛ

ــٔ ٫ ــضْٞ    يه ــل ايث ــٍٛ ايػ ــنيٓض قب ــ٘  ٜط ــٔ َكضي ـــُس ح  ٚإَ ـــِ اي ــصاّ تكدٜ يي
ٚذيــو ٭ْــ٘ إضيـــحطضٕ َـــحا ٜػــب٘  ،عًــ٢ ايـــُس ح ايـــُضُْٛٞ  ايـــجٗيت

عيُـضدٙ َـا تـٛافس ايٓصـٛص     ٫ٚ ٜــُهٔ إ  -اري ايربٖضْٞ -اييٛ ٝ٘ اٱعيبضزٟ 
ــ٘    ــض يف خ٬فـ ــحٝح١ ٚظٗٛزٖـ ــسع١ٝ ايصـ ــحٝح١   أ -ايػـ ـــُكبٛي١ ٚايصـ ــين ايـ عـ

 خس ايـُس ح ايـجٗيت . ٜـِ ايـُس ح ايـُضُْٛٞ ٚت ايعضٖستل يف تكد

ٚتبنيـ٘   (1)ييصَ٘ ايـُــحكل ايٛ ٝـد ايبٗبٗـضْٞ )قـدٙ(    اٱ يُضٍ ايثضْٞ : ٚقد إ
ضَـ١(  ٖٚـٛ تكدٜــِ ايــُس ح ايــجٗيت )َــدضية١ ايني      (2)ايـُـحكل ايسغيت )قدٙ(

يًنيض١َ ٜيكدّ ع٢ً ايـُٛافل هلِ فضيـدرب ايـُـدضي   ،ع٢ً ايـُس ح ايصدٚزٟ 
عــدٍ أ -فضـٌ  ًا َطـيةٝا ايسٚاٜـ١ أٚ نــضٕ زٚاتـ٘ أ   ٕ نـضٕ ايــُٛافل َػــٗٛز  ٚإ

٘ ٚذيـو بًحـضظ أ   - ٚأٚبل ٜكطـا بـ ٕ    -ِٗ ـَـا ٚزٚد ايــدرب ايـُــدضي  يـ     - ْـ
 ِٓٗ بـداعٞ اييكٝـ١   دز عـ َض ٖٛ اري صضدز عـِٓٗ أٚ صـ  ـِٗ إَنيضزي٘ ايـُٛافل ي

 يبٝضٕ ايـحهِ ايٛاقنيٞ .  ٫

ظضٖسًا َٔ نثس٠  ،ايـُس ح ايـجٗيت  ٜبنيد قٓضع١ نثري َٔ ايةكٗض٤ بيكدّ ٫ٚ
خبــضز عًــ٢ اييكٝــ١ َــٔ دٕٚ ايطٛضــٞ يف اييٗــرٜبل يهــثري َــٔ ا٭محـٌ ايػــٝذ  

                                                           

 . 21: ايةض٥د٠ :  215ايةٛا٥د احلض٥س١ٜ : ( 1)
 : حبث تستٝب ايـُس حضت . 457+  455ايبدا٥ا : ( 2)



 

 8بػس٣ ا٫صٍٛ /ج  .......................................................... (398)

 

  ٛ بـٌ إدعـ٢    ،افكيـ٘ يعـضٖس ايهيـض  اينيصٜـص     ٬َ ع١ غٗس٠ أ ـد ايــدربٜٔ أٚ َ
ضـيكساز طسٜكـ١ اينيًُـض٤ عًـ٢ تكدٜــِ َــدضي        يف )ايبدا٥ا( إ سغيتُحكل ايـاي

 ػٗٛزًاـرب َـ١  ي٢ يٛ نضٕ ايـدـدٜـٓـ١ ايـُس حضت ايطـعـ١ َٔ دٕٚ ٬َ ـاينيضَ
 . حًُْٛ٘ ع٢ً اييك١ٝ عٓد ايينيضز  ـٜ فضِْٗ

 ٝ٘ : ٜٚسد عً

٥٬َُٚي٘ َـا   - يف ْةط٘ أٚ  ضٍ ٚ ٛد َنيضز  ي٘ -ٕ َٛافك١ خرب : إأ٫ًٚ
 ٫ٚ ،ٜٛ ـب ايكطـا ببط٬ْـ٘ ٚعـدّ صـدٚزٙ       خبـضزِٖ ٫ اينيض١َ أٚ َا أ فيض٣ٚ

٭ٕ  ،اقــا ايـُـــحةٛظ يف ايًــٛح ٜٛ ــب ايكطــا بصــدٚزٙ يًيكٝــ١ دٕٚ بٝــضٕ ايٛ
 يُـضٍ قـض٥ِ  يـ٢ عٓـد ايينيـضز       ـِٗ يًٛاقـا إ  يُضٍ بٝضٕ ايـدرب ايـُٛافل يـ إ

( )ٝـت  ايبٖـٌ  فضٕ نثس٠ ا٭خبضز ايٛازد٠ عٔ أ ،ايـُـدضي  يًنيض١َ  ٚتس ٝح
ٕ نـٌ خـرب   ـُٓا َـٔ  صـٍٛ ايكطـا بـ     تـ  -خبـضزِٖ  ايـُٛافك١ يةيـضٚاِٖ أٚ ٭ ٚ

ِ ـِٗ إَٛافــل يــ ــ١ ٖــٛ ( أٚ ) َــض ٖــٛ اــري صــضدز عــٓٗ   ،صــضدز بــداعٞ اييكٝ
ًُض َنييدًا ب٘ َضْنيًض عـٔ  قض٥  يُض٫ًُضٍ صدٚزٙ يبٝضٕ ايـحهِ ايٛاقنيٞ إ يفٝبك٢ إ

فٝٓٗـدّ ٖـرا ايحتٝـب     ،ط٦ُٓضٕ فض٬ً عٔ  صٍٛ ايكطا ايـُرنٛز  صٍٛ اٱ
 ْيةض٤ ايكطا ايـُبيين عًٝ٘ ا٫ضيد٫ٍ ي٘ . ايـُصعّٛ ٱ

ْ٘ عٌُ َـدضي  يعـضٖس ايٓصـٛص ايػـسع١ٝ ايصـحٝح١ َـٔ دٕٚ      ٚبضًْٝض : إ
 عيبـضزٟ ايـرٟ ٫  فضٕ اييكسٜب ايـُصعّٛ أغـب٘ بضيٛ ـ٘ اٱ   ، يًُـدضية١ حَصح 

تٝـب : ايػـٗس٠   ٜ٪دٜ٘ ايٓص ايػسعٞ َٔ تس ٜٓضضب ا٭َس ايينيبدٟ ٜٚـدضي  َض
ييصَـ٘  إايــُرنٛز  ٚينيـٌ ايكض٥ـٌ    ٖـرا .  ،ينيضَـ١ بِ َٛافك١ ايهيض  بـِ َــدضية١ ا  

 . ايػسع١ٝ يًٓصٛص  ٙدٕٚ ْعسَٔ   ،تصٛزٙحطب ـبَكيض٢ ايكضعد٠  يهْٛ٘

٘ ٜٓـضيف َكيضـ٢ ايكضعـد٠ ايـرٟ ٖـٛ      ٖرا ايٛ ـ إٕ ٕ ٜكضٍ : ٚبضيثًض : ٜـُهٔ أ
أْــ٘ ٫بــد َــٔ إ ــساش إذ  ،خس ايـــُس ح ايـــجٗيت عــٔ ايـــُس ح ايصــدٚزٟ تــ 

ط٦ُٓضًْض بصدٚز ايـدربٜٔ ايـُينيضزيل قبـٌ ٬َ عـ١  ٗـ١    ايصدٚز : عًًُض أٚ إ
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 صـٌ صـدٚزٙ نُـض ٫   ُضٍ صدٚز ايـدرب تك١ًٝ َيةـسع عـٔ أ   يفضٕ إ ،ضُصدٚزٖ
ايه٬ّ ايصضدز ٚاقنيـًض  ْـُض ٖٛ ايـدرب ايـُـحيٌُ صدٚزٙ يًيك١ٝ إ ٕإذ أ ،ـدة٢ ٜ

يًنيض١َ ُٛافل ـدرب ايـيف اي - ايػٗس٠ ايسٚا١ٝ٥:ايـُس ح ايصدٚزٟ ٚ ،دٕٚ اريٙ
 ف٬ تصٌ ،ربٜٔ ـ٬ف ايـدـيـخينيضز  ٚإٚبيكدٜـُ٘ ٜٓـيـةٞ اي بيـحهٝـُ٘ َس حًض

 .   يف َنيضزي٘ : ايـدرب ايـُـدضي  ايـُس ح ايـجٗيت إىلايٓٛب١ 

 فٗٛ ايـُنييُد . -َكبٛي١ عُس بٔ  ٓع١ً  -ٖٚرا َٛافل يًٓص ايصحٝح 

ٔ ايصـــحٝح ٖـــٛ ايإذٕ  ــ ظـــٛاٖس  حتٝـــب ايينيبـــدٟ ايػـــسعٞ ايــــُطيك٢ َـ
ضٕ عُـدتٗض يف  فـ  ،ايٓصٛص ايصحٝح١ ايػسع١ٝ ايـُيصد١ٜ يبٝضٕ ايــُس حضت  

 ،اهلل بـٞ عبـد  ٔ بـٔ أ ايٓعس ايـُيٛايا ٖٞ ايــُكبٛي١ بـِ صـحٝح١ عبـد ايـسمح     
َـ٘ تنيبـدًا   اييصَـحٝص عٔ إ ب َـدصٛص يًُس حضت ٫ُٖض ظضٖسإ يف تست ٚ

 ب ايـُـدصٛص . يف ايحت  ضٓدًا ايعضٖسٜٔل ايصحٝحل بٗرٜٔ ايٓص

ٜـ ٚتكسٜب٘ : إ ّ ح١ يف تكـد  ـٕ صحٝح١ ايساْٚدٟ ٚايح١ ايد٫ي١ بٌ ٖٞ صس
ـُـدضية١ اينيضَـ١  ُٛافك١ ايهيض  ع٢ً ايح ٝح ايـجٗيت بـايح ٝح ايـُضُْٛٞ ب

ٕ مل ]إذا ٚزد عًٝهِ  دٜثضٕ َــديًةضٕ فإعسيـُٖٛض عًـ٢ نيـض  اهلل ... فـإ     
 .  (1)اهلل فإعسيُٖٛض ع٢ً أخبضز اينيض١َ[ ـجدُٖٚض يف نيض ت

  -ٖٚـٞ ايــُنييُد ا٫قـ٣ٛ ٚايــُطيٓد ا٫ٚبـل       -َكبٛي١ ابٔ  ٓعًـ١  نُض إٕ 
 -أٟ ايػـٗس٠ ايسٚا٥ٝـ١    -ٚايح١ ايد٫ي١ ع٢ً ايح ٝح ايصدٚزٟ يف ا٫بيـدا٤  

ُــدضية١  ـُٛافك١ ايهيض  ٚايط١ٓ ٚايح ٝح ايـجٗيت بـبِ ايح ٝح ايـُضُْٛٞ ب
ِ َـا عـدّ  ـ٤٬ ايــُس ح ايــُضُْٛٞ ٚعـدّ َنيسفـ١ ايــحهِ َـٔ          ب ،اينيض١َ 

تٞ ايح ـــٝح ايــــجٗيت : ايح ـــٝح ٜـــ  -ٚيف آخـــس َس ًـــ١  -ايهيـــض  ٚايطـــ١ٓ 
 ٚقد ضبل عس  ْصٛصٗض . ،ُـدضية١ اينيض١َ ٚ دٖض ـب
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خـس٣ أٚ  د عًٝٗض تصًح َـدص صًض يًصحٝح١ ا٭عيُضٚايـُكبٛي١ َا ق٠ٛ اٱ
ساد ايـجدٟ َٔ ايـُس حضت ٚتستٝبٗض يف صـحٝح١  سًا يًُٚازدًا أٚ  ضنًُض َٚةط 

ـــُكبٛي١ ٚايــح١   ،عبــد ايــسمحٔ يف زضــضي١ ايكطــب ايساْٚــدٟ     ٝــث تــس٣ اي
ٝـ  طـ١ٓ  َٗض عًـ٢ َٛافكـ١ ايهيـض  ٚاي   ١ ٚتكـد  ايد٫ي١ ع٢ً ايح ٝح بضيػٗس٠ ايسٚا٥

ّ ايــحضنِ عًـ٢ ايـُــحهّٛ    َٚكيض٢ ايـجُا اينيسيف ٖٛ تكـد  َٚـدضية١ اينيض١َ .
ــٛاأٚ تكــد  ـــُٛزٚد ّ اي ـــِ ايــٓص   ٖٚــرا ،زد عًــ٢ اي ايصــسٜح أٚ  ٜكيضــٞ تكدٜ

عًـ٢  يف تكدّ ايح ٝح بضيػـٗس٠   يكدّ صسٜح ايـُكبٛي١ٝف ،ظٗس ع٢ً ايعضٖس ا٭
ح يف ايــدربٜٔ ايــُينيضزيل   صحٝح١ عبد ايسمحٔ يف عدّ ٚ ٛد َس   ظٗٛز

 .  (َـدضية١ اينيض١َ)ٚ )َٛافك١ ايهيض (اري 

ٖــٛ تكدٜـــِ ايـــُس ح  -ِ أٚ ايــٛازد ايـــحضن -َٚكيضــ٢ تكدٜـــِ ايصــسٜح 
َــدضية١  )عًـ٢   (َٛافكـ١ ايهيـض   )بِ تيكدّ  ،ع٢ً اريٙ  -ايػٗس٠-ايصدٚزٟ 

ايــرٟ تًيــ٦ِ َنيــ٘ د٫يــ١  ّيصــسا ١ صــحٝح١ ايساْٚــدٟ يف ٖــرا اييكــد   (اينيضَــ١
ٚقد ضـبل تةصـٌٝ فكـسات ايصـحٝحيل ْٚكـٌ ْصٛصـُٗض ٚٚيـٛح         ،ايـُكبٛي١

 عضد٠ ٚا٫طضي١ .  َٛ ب يٲد٫ييُٗض ع٢ً ايحتٝب ٚايطٛي١ٝ ٫ٚ

ٕ ٖرٙ ايطسٚ ـضت ايني٬ ٝـ١ ايث٬بـ١ ٖـٞ طسٚ ـضت      ـحٔ ْنييكد بٛبٛم أْٚ
 خــر بٗــض تنيبــدًا فٓ  ،َــٔ ايٓصــٛص ايصــحٝح١ ايـــُرنٛز٠  ضــيعٗضزًاإ ،دٜــ١ تنيب 

تبضْٞ اينيك٤٬ ع٢ً ايح ٝح يف ا٭َضزات ايـُينيضزي١ بهـٌ  ْػو يف  ض ٫ْ زاِ أ
سٜبــ١ ٚاييُٗــ١ خــس٣ أٚ ٜٛ ــب صــسف ايأَــس ح ٜٛ ــب أقٛا٥ٝــ١ أَــضز٠ عًــ٢ 

عٓـدِٖ  َضزتل ايـُيـدضيةيل عٔ ايٛاقا فح ح ٚايػب١ٗ عٔ نضغة١ٝ إ د٣ ا٭
 -ح ـرا ايـُس ـٔ ٖـنيٝٝـخس٣ . يهٔ تزٜب فٝٗض ع٢ً ا٭َضز٠ ا٭ َضز٠ اييت ٫ا٭

ٔ ايػـسعٝل ايــُينيضزيل دٕٚ ذاى   ـــربٜــٔ ايـدـب١ عــسف ايسٜـب يصـٛ ـايـُ
ـــُس ح ا ـــحيٌُ اي ــٛ أ -يـُ ــٛق  ٖ ــدٟ ت ــسعٞ تنيب ــضٖس  َــس غ ــٔ ظ ــيك٢ َ ٝةٞ َط

 ٔـٝـٝـنيـع٢ً ت ١ًـايٛايح د٫يدًا ـٓـٝح ضـٗض ايصحـٝـٚف -ض١ـٝـةـايـُطي صٛصـايٓ



 

 (401) .......................................  تستب َس حضت ايـدربٜٔ ايـُينيضزيل

 

 ايـُس ح يف ايث٬ب١ دٕٚ اريٖض . 

 ـٝيٗض ٚنٕٛ ايحتٝب بل ٖرٙٝةـد١ٜ ايـُس حضت ٚتٛقٖرا ٖٛ َسادْض َٔ تنيب 
ــ ُ  اي ـــ ــدًٜض ب ــًض تنيب ــٛص ايػــسع١ٝ     ني٢ٓ إـُس حضت تستٝب ــضٖس ايٓص ــٔ ظ ــيكض٥٘ َ ض

 ،ٗض عًـ٢ بنيـا  ب بنيضـ ايصحٝح١ ايـُيصد١ٜ يينيًٝــِ ايــُس حضت ٚبٝـضٕ تست ـ    
 .  زاد٠ اييػسٜني١ٝ ايـنيًٝضفٓ خر ب٘ تنيبدًا ٚإييصاًَض بضٱ

 : إىل بِ ْٓيكٌ بضيبـحث       
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 شرا حلادي عالـمقصد 
  الـمهصوصة ي عو الـمرجحاتالتعّد

 

قيصـــضز عًـــ٢ ا٭صـــٛيٝل ايــــُي خسٜٔ يف ٚ ـــٛ  اٱٚقـــا ايهـــ٬ّ بـــل 
ـجنيٌ َصٜـ١ تـ  نٌ  إىل٘ ٚ ٛاش ايينيدٟ َٓٗض ايـُس حضت ايـُٓصٛص١ ؟ أٚ عدَ

 . ايثضْٞ ٖٛ ٚايـُػٗٛز ، ايسغضد َٚطضبك١ ايٛاقا إىلأ د ايـدربٜٔ أقس  

ــا قًٝــٌ     ــب   ــٛ  ا٭ٍٚ :  إىلٚذٖ ــ٢ ايـــُس حضت   اٱٚ  قيصــضز عً
 ،بنيا ايـُـحككل ا٭ٚاخس َِٓٗ  ،اريٖض  إىلض ٛص١ ٚعدّ ايينيدٟ عٓٗايـُٓص

نُض ٜبدٚ َٔ عبضز٠  -صٛيٝل  ي٢ أغهًٛا ع٢ً َػٗٛز ا٭خبضزٜٕٛ َِٚٓٗ ا٭
َـٛز  ٚأٚزدٚا عًِٝٗ ب ِْٗ ٜنييُدٕٚ يف ايح ٝحضت عًـ٢ أ  - (1)ععِغٝدٓض ا٭

ْـ   ،بـس  يٝظ يف ايٓصٛص َٓٗـض عـل ٫ٚ أ   ٚزد يف َـض  حٔ ْنييُـد عًـ٢   ـٚقـضيٛا : 
 اي١ ع٢ً ايـُس حضت ْٚكيصس عًٝٗض .( ايدايبٝت ) أخبضز أٌٖ

نُـض   -ايهًـٝين  قيصضز ع٢ً ايـُس حضت ايـُٓصٛص١ ٖٛ َـديضز اٱٚينيٌ  
 .  ٚايـُـديضز ٖٛ ٖرا ايسأٟ -َكد١َ )ايهضيف(  ٜبدٚ  ًًٝض َٔ عبضز٠

ـــُػٗٛز ٖــٛ   ـــُٓصٛص١   ٚيهــٔ اي ـــُس حضت اي ــ٘ ٚٱ ،ايينيــدٟ عــٔ اي ببضت
ــ طسٜكضٕ ٜينيد٣ بُٗـض عـٔ    يف نـٌ َـس ح َٚصٜـ١     إىلايــُٓصٛص١   ُس حضتاي

ٚزٚاٜــضت  ،صــٌ اينيًُــٞ َكيضــ٢ ا٭: ُٖٚــض  ،أ ــد ايـــدربٜٔ ايـــُينيضزيل 
 ايح ٝح ٚع٬ج ايـدربٜٔ ايـُـديًةل : 

اينيًُٞ ٖٛ ايينيدٟ يف ايح ٝح صٌ ٕ ٜكضٍ :إٕ َكيض٢ ا٭أايطسٜل ا٭ٍٚ 
ٜدٚز ا٭َس بل تنيٝل  صضي١ ايينيٝل يف ايـُكضّ  ٝثيـجسٜضٕ أ نٌ ذٟ َص١ٍٜ إىل

 ٓ٘ ٚبل َنيضزي٘ يف َكضّ ايـحج١ٝ .اييـدٝري بٝ ٔـذٟ ايـُص١ٜ ٚبٝ
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 (403) ......................................... ايينيدٟ عٔ ايـُس حضت ايـُٓصٛص١ 

 

ٜةسم فٝ٘ ايح ـٝح بـرٟ ايــُص١ٜ ايــُٓصٛص١ أٚ ب ريٖـض       ٖٚرا اييكسٜب ٫ 
ٚايػو يف ايـحج١ٝ َطضٚم ينيـدّ   ، ٝث ٜهٕٛ فضقد ايـُص١ٜ َػهٛى ايـحج١ٝ 

كطـٛع ايــحج١ٝ : إَـض يهْٛـ٘ ٖـٛ      ٜهٕٛ َ ْ٘ـد٬ف ٚا د ايـُص١ٜ فإب ،ايـحج١ٝ 
 َض يهْٛ٘ أ د فسدٟ ايـحج١ . ايـحج١ بضيـدصٛص ٚإ

 : عٔ قبٛي٘   ضْاَإغهضٍ  عًٝ٘  ٜٚسد

ٚيـٞ يف ايــُينيضزيل   ع٢ً ايـُطًو ايـُـديضز َٔ إٔ ا٭صـٌ ا٭  بٓض٤ٶ أَض  
 ،عًـ٢ ايــُس حضت ايث٬بـ١   ايدايـ١   ٚقـد خس ٓـض عٓـ٘ يًٓصـٛص     ،ٖٛ اييطضقط 

 ـض٤ ايـٓص ايػـسعٞ     بــُض صٌ ٜكيضٞ عدّ ايح ـٝح إ٫  ٕ ا٭فٝحتب عًٝ٘ : ا
 ـد ايــدربٜٔ بــحٝث ٜنيًـِ َـٔ ايـٓص ايػـسعٞ نْٛـ٘         ـُس حٝي٘ ٭ايصحٝح ب

ايــُس حضت  ْيةـض٤  ٚعٓـد إ  ،فٓدسج ب٘ عٔ َكيضـ٢ ا٭صـٌ ا٭ٚيـٞ     ،َس حًض 
 تكيضٝ٘ ايكضعد٠ َٔ تطضقط ايـُينيضزيل .  َض ايـُٓصٛص١ ٜهٕٛ ايـُس ا

  ُ ـــ ــ٢ اي ــض٤ عً ــس : إٚبٓ ــٌ ا٭ٕ ا٭طًو اٯخ ــٞ يف اص ــٛ  ٚي ـــُينيضزيل ٖ ي
َــحه١ُ   -يُـضدًا عًـ٢ أديـ١ اييــدٝري ٚزٚاٜضتـ٘ ٖٚـٞ َطًكـ١        اييـدٝري بُٝٓٗـض إع 

ط٬قٗـض  َٚكيضـ٢ إ  -ايـدساضضْٞ )قدٙ(  (1)صسح ب٘ ايـُـحكل ط٬م ع٢ً َضاٱ
نيًــِ بٛ ــٛد َــس ح َٓصــٛص عًٝــ٘   عــدّ ايـــدسٚج عــٔ اييـــدٝري إ٫ عٓــد اي  

ضـٛاٙ   ٜٚبكـ٢ َـض   ،ط٬قـضت اييــدٝري   ٘ عـٔ إ ايكدز ايـُنيًّٛ خسٚ  فضْ٘ ،غسعًض
  تـحت اٱط٬م .
ايػـو يف َس حٝـ١ غـ٤ٞ     ْيةض٤ ايـُس ح ايـُٓصٛص أٚ عٓدٚ ٦ٓٝر عٓد إ

 صضي١ ايينيٝل . دٕٚ أ ،إط٬م أدي١ اييـدٝري  ٜهٕٛ ايـُس ا

  ٌـٝـد ايديٛـٛ ـٔ يـٝـٝـينيـ١ ايـضيـٔ أصـٝد عـايٚايـحضصٌ اْ٘ ٫بـد َـٔ زفــا 
 ف٬ ٜكيضٞ ،َا ٚ ٛد ايـحضنِ ٫ أبس يًُـحهّٛٚ ، يٗضدٟ ايـحضنِ عًٝٗض اٱ
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ٜـــحيٌُ ز حضْــ٘ َٚٝصتــ٘ عًــ٢  صــٌ اينيًُــٞ يف ايـــُكضّ  ٦ٓٝــر تــس ٝح َــضا٭ 
 بِ ْٓيكٌ يبـحث :  َنيضزي٘ . 

دٟ ٚعُـّٛ ايح ـٝح بهـٌ َصٜـ١ تٛ ـب أقسبٝـ١ أ ـد        ايطسٜل ايثضْٞ : يًيني
ٚ ضيةضد٠ ٖٛ اٱ ايٛاقا إىلايـدربٜٔ   خبـضز  بض٭ ضـينيض١ْ اٱَٔ ْصٛص ايح ـٝح 

ــ١  ــدٖض  ،ايني٬ ٝ ــد إعيُ ــدٟ ٚق ــٛيٝل    يًيني ــٔ ا٭ص ــا َ ــٝدٓض  -  ــًض يػ   (1)تبني
 ٖٚٞ :  ،ضيديٛا ببنيا فكساتٗض  ٝث إ -ا٭ععِ 

ٍ  ٚىل : َضايةكس٠ ا٭ صـدم  عًـ٢ ايح ـٝح بصـةضت أفضـ١ًٝ ايـساٟٚ )ا٭      د
بـٌ   ،فٝٗـض   ـدصٛص١ٍٝايح ٝح بٗض يـٝظ يـ  ٕ إ بيكسٜب :  ،ـحُٖٛض ٚا٫ٚبل( ْٚ

ٖٚـرا   ،نػـ  ايٛاقـا َٚطضبكيـ٘     إىلهـٕٛ أقـس    ٚبل ٜ٭ٕ خرب ا٭صدم ٚا٭
 ٍ ْضغـ٦ًض  ايٛاقـا   إىل١ٝ أ د ايــدربٜٔ ايــُينيضزيل   قسبع٢ً أْ٘ نًُض تـحكل أ ٜد

 ييصاَـًض بـٓص   أٚ أقـ٣ٛ إ  ،نـ ٕ ٜهـٕٛ زاٟٚ أ ـد ايــدربٜٔ أيـبط       -َٔ َصٜـ١ٍ  
 .  ايـدرب  ايـُنيضز  ي٘ز ح َٔ نضٕ خربٙ أ -َٚنيضْٝ٘  يةضظ٘ايـحدٜث ٚأ

 

 غهضٍ : ٚيف د٫يي٘ ع٢ً  ٛاش ايينيدٟ إ

ايـديٌٝ  تــُضّ  : ينيدّ ببـٛت ايح ـٝح بصـةضت أفضـ١ًٝ ايـساٟٚ ينيـدّ        أ٫ًٚ
 ببضتٞ ٚقد ضبل تٛيٝح٘ قسٜبًض . اٱ

 فضــ١ًٝ ايــساٟٚ مل ٜيـــحكل : عًــ٢ فــس  ببــٛت ايح ـٝح بصــةضت أ  ٚبضْٝـضً 
ٕ ايح ٝح بٗض ٭ ٌ إٜـجضب٘ )أقسبٝـ١  نْٛ٘ َٓضط ايـُس ح١ٝ ٚا -طنيٞ بٓحٛ ق -

 بٝضٕ ايٛاقا(  ي٢ ٜهٕٛ عٓدْض َٓضط إىلايـدرب ايٛا د يصةضت أفض١ًٝ ايساٟٚ 
 آخس . ذا عضزي٘ خربإ يًُٓضط نٌ خرب ٚا د إىلح ٜينيد٣ َٓ٘ قطنيٞ َّٓك

 فٝ٘[ زٜب عًٝ٘ ٫فضٕ ايـُجُا ]يف ايـُكبٛي١ ()ٕ قٛي٘إ :ايةكس٠ ايثض١ْٝ      
 ةض٤ـيـَْٚٔ ايٛايح إٔ إ ، طبُض تكدّ تكسٜب٘ بضيػٗس٠ ايسٚا١ٝ٥  تنيًٌٝ يًح ٝح

                                                           

 .  450ا٥د ا٭صٍٛ : طبني١ َهيب١ َصطةٟٛ : ( فس1)
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ـــُػٗٛز٠ زٚا  ـــدرب ايـ ــٔ ايـ ــب عـ ــس إ  ايسٜـ ــٛ أَـ ــحض  ٖـ ــل ا٫صـ ــ٘ بـ ــضيف ٜيـ  يـ
ٖــٛ  -ايسٚاٜــ١ ٖــٛ خــرب غــضذ  َــض إىلبضٱيــضف١  زٚاٜيــ٘ تغــيٗسإٔ َــض إ: ٜةٝــد 

عًُ٘  ايـُػهٌ ايرٟ ٜسد ام ] زٜب فٝ٘[ ٚايـدرب ايػضذ َصد٫ َضَصدام ]
ٕ نـــٌ َصٜـــ١ يف أ ـــد فٝةٝـــد ٖـــرا ايينيًٝـــٌ اٱيـــضيف : أ ،ٚزضـــٛي٘[  اهلل إىل

 زٜــب فٝــ٘ ٫ ا ــد ايـــُص١ٜ َُٓٗــض َـــُضايـــدربٜٔ ايـــُينيضزيل تٛ ــب نــٕٛ ٚ
أٟ ًٜــصّ ايح ــٝح بٗــض عٓــد   -فيهــٕٛ َس حــ١  ،ايـــدرب اٯخــس  إىليــضف١ بضٱ

 . ايـدربٜٔ  تٛفسٖض يف أ د
 ْعس َٚٓا :  ييٗضد٫ ٚيف

نيًٌٝ يًح ٝح ٕ ٖرٙ ايةكس٠ تقس١ٜٓ ٚايح١ ع٢ً أ ْ٘ ٫: ٖٚٛ اينيُد٠ إ أ٫ًٚ
قٓضعٝـًض أٚ تنيًــ٬ًٝ تطضَــحًٝض ٜــساد بــ٘   نْٛــ٘ تٛ ٝٗــًض إ يُـضٍ  ٜٚهةٝٓــض إ ،بضيػـٗس٠  

يت ٜدٚز زاد٠ ايني١ًٝ اييض١َ ايف٬ إط٦ُٓضٕ بإ ،ٚ ٘ ايح ٝح  إىلـجسد اٱزغضد َ
 . زٜب فٝ٘[  فضٕ ايـُجُا عًٝ٘ ٫(: ]ٛي٘ )ايـحهِ َدازٖض َٔ ق

ٖٛ بٌ  ،غيبضٙ زٜب١ ٚبضًْٝض : إْ٘ قد تكدّ َني٢ٓ ايسٜب ٚأْ٘ يٝظ نٌ غو ٚإ
تٛ ـب  ٚايـيت  ـُصحٛب١ بكسٜٓـ١  خصٛص ايي١ُٗ ايـُكس١ْٚ بػـضٖد ٚايػـب١ٗ ايـ   

ٕ ٗـِ ايينيًٝـٌ َـٔ ٖـرٙ ايةكـس٠ ٜـينيل أ      فـضذا ضـًُٓض ف   ،يـطسابٗض  قًل ايٓةظ ٚإ
ُ ـيهٕٛ ايـدرب ايٛا د ي َٛ ب١ً ١تهٕٛ ايـُصٜ   ٚايػـب١ٗ   ض ٜٓيةـٞ عٓـ٘ ايسٜبـ١   ٗض َــ

يطسابٗض َٔ  ٝث ايــحج١ٝ ٚايصـدٚز ٚايهػـ  عـٔ ايــُساد      ٚقًل ايٓةظ ٚإ
 تـحصٌ إ٫ بضيـُس حضت ْيةض٤ ايسٜب ٫ٖٚرٙ ايـحضي١ َٔ إ  ،ٞ ايـجدٟ ايػسع

ٕ ايـــُس حضت اــري ايـــُٓصٛص١ قــد تٛ ــب يــني  يٛيــٛح أ ،ايــُٓصٛص١  
تٓةـٞ ايسٜبـ١ ٚايػـب١ٗ     ٚع٢ً نٌ تكدٜس ٖـٞ ٫   ،تٛ بٗض  ب١ ٚايػب١ٗ ٚقد ٫ايسٜ

 بِ ْٓيكٌ إىل :ص٬ً . أ ٚإغيبضٙ  زٜب ٜهٕٛ يف ايـدرب  ُضًَض بـحٝث ٫ـت

 ايـحل ]فضٕأٚخضي  اينيض١َ فةٝ٘ ايسغضد[  َض]:(: قٛي٘ )ايةكس٠ ايثضيث١
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تنيًٝــٌ بضيـــحل  ٘ٚفٝــ ،ٖٚــٛ َضــُٕٛ َيهــسز يف ايسٚاٜــضت   (1) فٝـــُض خــضيةِٗ[
َـضز٠ ايــحل   خربٜٔ َينيضزيل ٜهٕٛ َا أ دُٖض أ ٕ نٌٚايسغضد فٝدٍ ع٢ً أ

 خر ب٘ . ضيبًض ٜح ح ع٢ً َنيضزي٘ ًٜٚصّ ا٭َٚص١ٜ ايسغضد ا

ٍٕ : إ   ـِٗ أقس  إىل ايسغضد ٚايـحل ٚايٛاقإ ايـدرب ايـُـدضي  يٚبينيبري بض
ل ِٗ يبٝـضٕ ايٛاقـا ٚايــح   ـٚيٝظ َطضبكًض يًٛاقا فني٬ً ٱَهضٕ صدٚز ايـُٛافل يـ 

تةضق١ٝ بل اينيضَـ١  ٖٚرا بػٗضد٠ نثس٠ ا٭ هضّ اييٛافك١ٝ ٚايةيض٣ٚ اٱ ،ٚايسغضد 
 دة٢ ع٢ً ايـُطًا ايـُييبا . ـٜ ٚبل ايـدضص١ نُض ٫

ايسغضد ٚايـحل ٚايٛاقا تٛ ب ٚ ٦ٓٝر : نٌ أَضز٠ تٛ ب أقسب١ٝ ذٜٗض إىل 
 ز حضٕ ذٜٗض َٔ ايـدربٜٔ ايـُينيضزيل . 

 ٘ : عًٝ ٜٚسد

ايطٓد ٚايح ايد٫ي١ ع٢ً قس١ٜٓ ٚايح١ يف خرب َنييرب  دجـْ حٔ ٫ـ: ْ أ٫ًٚ
)ايسغـد   أٚ ٕ ايسغد يف خ٬فِٗ(ـُدضي  ايكّٛ ن ٕ ٜكٍٛ : )٭خر بتنيًٌٝ ا٭

ٜـ  يف ايـدرب ايـُـدضي  هلِ ( ٍ    قسٜٓـ١ٍ ـحيضج إ ـساش ايينيًٝـٌ إىل   إذ   ٚايـح١ تـد
ا دا٥س٠ د٫يـ١ ايــدرب   ٙ ايني١ً ٚتيٛض عًٝ٘  ي٢ ٜدٚز ايـحهِ بضيح ٝح َداز ٖر

َٚٔ دٕٚ   ٚايسغضد . ايـحلا٭قسب١ٝ إىل  ٜةٝد ايـُنييرب ع٢ً ايـُس ح١ٝ بهٌ َض
نـٌ  ايــُٓصٛص١ إىل   ٜطنيٓض ايينيـدٟ عـٔ ايــُس حضت     ساش ايني١ً ٚايـُٓضط ٫إ

 ص٬ً . يف ايـُكبٛي١ د٫ي١ ع٢ً ايينيًٌٝ أٚيٝظ  ،قسب١ٝ تٛ ب ا٭ َص١ٍٜ

ايينيًٝـٌ ]فـضٕ ايــحل فٝــُض     ٜـِٖٛ   ٛعـ١ شزاز٠ ٚاريٖـض َـض   ْنيِ ٚزد يف َسف
 ة١ـٝـْٗض ينيإ٫ أ (2)٘[ـٝـد٬ف٘ فضٕ ايـحل فـى بػ٧ٝ فدر بفيضخضيةِٗ[ ]فإذا أ

 ٘ـًـٚيني ،ِ ـس٠ ايـحهـدا٥ اــرٟ ٜٛض ــزاد٠ ايينيًٌٝ ايع٢ً إ ايد٫ي١ ايطٓد قضصس٠
 حصضز فٝ٘ .ـْإىل ٚ ٘ ايح ٝح ٚ ٗي٘ َٔ دٕٚ إزغضد تٛ ٝ٘ إقٓضعٞ أٚ إ 

                                                           

 .2َٔ ابٛا  صةضت ايكضيٞ:ح 9+ َطيدزى ايٛضض٥ٌ: 1َٔ ابٛا  صةضت ايكضيٞ:ح 9( ايٛضض٥ٌ: 1)
 .2َٔ ابٛا  صةضت ايكضيٞ:ح 9+ َطيدزى ايٛضض٥ٌ: 23َٔ ابٛا  صةضت ايكضيٞ:ح 9(ايٛضض٥ٌ: 2)
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ايسغــد يف خ٬فٗــِ( نُــض  ــض٤ يف  بصــٝضا١ )فــضٕ : اْــ٘ مل ٜــسد ْــص  ٚبضْٝــًض
خضي  اينيضَـ١ فةٝـ٘ ايسغـضد[     َضٚإْـُض ايٛازد يف ايـُكبٛي١ ] ،ت بنيا ايهًُض

ٜيــحكل   خبضز َــديص بضيــدربٜٔ ايــُينيضزيل ٫   بٌ ٖٛ إ ،ٚيٝظ ٖرا تني٬ًًٝ 
ّ ـُيةل عًٝٗـض بـل فكٗـض    هضّ ايـ دا٥ًُض ٚيف  ٝا ا٭ ٛاٍ يهثس٠ ا٭  ،٤ اٱضـ٬

ٚا تصـد   ٍ يـٛ غ فٝـ٘  ضيـ١  ـا    : َٚٔ ايـُــحيٌُ قٜٛـًض نْٛـ٘ تس ٝحـًض تنيبـدًٜض      
٘ ـُـدضية١ عًٞ أٚ أي غـضزت بنيـا   ( يف ايةيـض٣ٚ ٚا٭ هـضّ نُـض أ   ) ٌٖ بٝيـ

ٜـ ٜـضت ايي  ٚايسٚاايــُيكد١َ  ايسٚاٜضت ايــُنيص١َٝٛ   ١ أٚ يـٛ غ فٝـ٘  ضيـ    ،د١ٝ ـز
ْـ   قٝطـ١ ٚاٱ ٚا ٱعيُـضد ا٭  ا تصد  ض َـٔ طـسم   ُحٖٛـضيــحطضْضت اينيكًٝـ١ ٚ

ـجضْب١ يًحــل ٚبنيٝــد٠ عــٔ إنيػــضف ٖٚــٞ طــسم َبيدعــ١ َــ ،ٟ اٱ يٗــضد بــضيسأ
 ايسصل نُض ٖٛ َنيًّٛ َٔ طسٜكيِٗ ٗٞ َٔ َٓبني٘ ايصضيفـيايـحهِ ايٛاقنيٞ اٱ

فٝـــُض  ٫ -ًكــّٛيـــُدضي  يا ايـــدرب  ضصــ٬ً قٗــسًا َٚيـــحككًض يف فٝهــٕٛ ايسغــضد
  د٣ ٖضتل ايـجٗيل .ًحضظ إب -ٚافكِٗ

ــضز٠ َـــ   ـــُكبٛي١ ٖــٛ إ ٚبنيب ــٛازد يف اي ــ١ تٛ ــب   ديصس٠ : اي ــضز عــٔ  ضي خب
صــ٬ً ينيــدّ نػــة٘ عــٔ اينيًــ١ ٜكيضــٞ ايينيــدٟ عٓــ٘ أ ايح ــٝح ايـــُٓصٛص ٫ٚ

 ٚايـُٓضط ايـُطٛغ يًينيدٟ . 

 ٌ ايـــُس حضت ببـضتٞ عًـ٢ ايينيـدٟ عـٔ     عـدّ تـٛفس ايـديٌٝ اٱ    ٚايـُيــحص
اييــدٝري   إىلَٚا عدّ  دٚاٖض ٜس ـا   ،قيصضز عًٝٗض ٔ اٱايـُٓصٛص١ ف٬بد َ

ٍٍ أٚ ٜيطـضقطضٕ عًـ٢ ايـُــديضز     ،فٝ٪خر ب  د ايــدربٜٔ ايــُينيضزيل    ع٢ً قٛ
 .  ٚاهلل اينيضيـِ ،أصٌ عًُٞ إىل ٚأ ،ديٌٝ: إط٬م أٚ عُّٛ فٛم إىلٜٚس ا 

 . تستٝب ايـُس حضت ايـُٓصٛص١ بٝضْ٘ َٔ َبض ث زدْضَض أ ٖرا
 بِ ْبحث :
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 عشر الـمقصد الثاني
 بالعموم مو وجه تعارض الـخربيو

 

 

ايــــُبض ث ايــــُضي١ٝ ٚازد٠ يف ايينيـــضز  ايــــُطيكس ايــــُطيٛعب ييُـــضّ  
َديٛيٞ ايـدربٜٔ ايـُينيضزيل  ُٝٓض تهٕٛ ايٓطب١ بل ايــدربٜٔ ايــُينيضزيل   

  . ٚاٱخي٬ف ايهضٌَ ٖٞ اييبضٜٔ اييضّ 

ز  ايـُطيكس اـري ايــُطيٛعب ييُـضّ    يف ايينيضٖٓض ٚييه١ًُ ايبـحث ْيهًِ 
ايًـرإ تهـٕٛ ايٓطـب١ بُٝٓٗـض     ايــدربإ  ُٖٚـض   ،َديٛيٞ ايــدربٜٔ ايــُينيضزيل  

َٚـحٌ ا٫ييكض٤ دٕٚ  (ايـُجُا)عًَُٛض ٚخصٛصًض َٔ ٚ ٘  ٝث ٜيدافنيضٕ يف 
ديـ١ ايح ـٝح   فٗـٌ تػـًُُٗض ا٭خبـضز ايني٬ ٝـ١ : إطـ٬م أ      ،َٛينيٞ ا٫فحام 

ٚيٝـــ١ ايكضعـــد٠ ا٭ إىلفُٝٗـــض  تػـــًُُٗض ٜٚس ـــا ٫أّ  حضت ايث٬بـــ١ ؟ بضيــــُس
 ايكضي١ٝ بضييطضقط ع٢ً ايـُـديضز أٚ بضييـدٝري ع٢ً قٍٛ َػٗٛز ؟ .

  خـري٠ إ٫ يف اٯْٚـ١ ا٭ صٛهلِ صحض  يف أي٘ ا٭مل ٜينيس  ُبحث ـٖرا اي
ـِٗ قسٜبًض َٔ عصس صٛييف أ يٛا ي٘ٚاخس ايرٜٔ تنيس ع٬ّ ا٭بل ا٭ ٚفٝ٘ خ٬ف

صـٛيٞ  ا ايٓعس ا٭بِ تٛض  ، (1)  ي٘ َـديصسًاِ )قدٙ( ايرٟ تنيس ععغٝدٓض ا٭
ٖيُضّ ٚايبـحث يف  سٜـضٕ ايــُس حضت يف أ ـد ايــُينيضزيل     ايٝ٘ ٚ صٌ اٱ

  . َ٪خسًا قٛاٍددت ا٭ٚتني،اينيضَل َٔ ٚ ٘ 
 : فٓكٍٛ ،فٝٗض ايض٤ٛ ع٢ً َـحٌ ايبـحث ٖٓضًْكٞ  َكد١ٍَ ُٗٝدـت ضٜٚٓب ٞ َٓ       

ضيــحهضَ٘ يف  ٚإضـيكساز ايينيـضز    َةسٚ  يف َـٛازد إ  ٕ َـحٌ ايبـحثإ
ُ      اينيضَل َٔ ٚ ٘ بـحٝث ٫  ،ينيضزيلٜٛ د ٚ ٘  ـا عـسيف د٫يـٞ بـل ايــ

 يُــضع يف ـُـــحٌ اٱديــ١ ايح ــٝح بضيـــُس حضت يفٝبـــحث عٓد٥ــر يف أــٍٛ أ
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نضيــدربٜٔ   -فُٗـض   ،ايـدربٜٔ ايـُينيضزيل اينيضَل َٔ ٚ ـ٘ أٚ عـدّ أٛيـ٘    
ذا تطـضٜٚض يف قـ٠ٛ ايد٫يـ١    إ بــُض ديص ايبـحث فُٝٗـض  ـيـُيبضٜٓل ٜايـُينيضزيل ا

 دسج عٓ٘ : ـٜٚ ،َٔ اٯخس  ظٗس د٫ي١ًأق٣ٛ أٚ أفًِ ٜهٔ أ دُٖض 
ــ  ٚايـــُكبٍٛ   (ايـــجُا اينيـــسيف )َــٛازد   ض ايينيــضز  اـــري  ايــيت ٜهـــٕٛ فٝٗ

   ٝث ٜصٍٚ ايينيضز  ايـًُحٛظ بدًٚا بضيـجُا ٚاييٛفٝل اينيسيف .  ، َطيـحهِ

اينيـضَل َـٔ ٚ ـ٘  نيٓـض      ايـُكبٍٛ بل (ايـجُا اينيسيف)َهٔ اذا أ :ٚعًٝ٘
عُــــضٍ إ إىلتصــــٌ ايٓٛبــــ١  ٚيــــرا ٫ ، اٍ ايينيــــضز  ٚمل ٜطــــيكس بُٝٓٗــــض ٚش

ْٚضــس  َثــضيل يًـــجُا   ،ايـــُس حضت ايطــٓد١ٜ أٚ ايـــجٗي١ٝ أٚ ايـــُض١ُْٝٛ  
 :  (ايـُجُا)اينيسيف ايـُكبٍٛ بل اينيضَل َٔ ٚ ٘ ايـُينيضزيل يف 

ٍ ذا ٍٚ : َض إثضٍ ا٭ايـُ دا٠ نيضَل َٔ ٚ ٘ بضينيُّٛ ايٛينيٞ ٚا٭أ د اي د
٫(   ٍ ـــححّ نــٌ فضضــل( ٚد ـــحه١ُ )إ   ت ــضٱط٬م َٚكــدَضت اي  ــحّ اٯخــس ب

ٍ فضٕ َض  ، اينيضيـِ( يف  -ّ دا٠ اينيُـّٛ ٜيكـد   ع٢ً َةضدٙ ايػـُٛيٞ بضيٛيـا ٚأ   د
ٍ عًــ٢ َــض  - اي ضيــب فٝهــٕٛ  ،ط٬م َٚكــدَضت ايـــحه١ُ عًــ٢ َةــضدٙ بــضٱ  د

ححّ نٌ فضضل( َٔ بض  تـ ٫ ): َـحهًَٛض يًنيُّٛ  ايـُجُا )اينيضيـِ ايةضضل(
 ظٗس ع٢ً ايعضٖس( نُض ضبل تكسٜب٘ يف بنيا ايـُبض ث ايـُضي١ٝ . )تكدٜـِ ا٭

نسّ نـٌ  )أ : ـكٛي٘ذا تنيضز  خربإ عضَضٕ َٔ ٚ ٘ نايـُثضٍ ايثضْٞ : َض إ
ٝل أ د اينيضَل عًـ٢ ايــُجُا   تهسّ نٌ َيهرب( ٚنضٕ تطب )٫ٚقٛي٘ :  ٝب(بط

َـا عـدّ    ،ضـيٗجضٕ ايبٝـضْٞ اينيـسيف    ـُــحرٚز اٱ )ايطبٝب ايـُيهرب( َطيًصًَض ي
ٕ   أحةـ ٜ نـ ٕ   ،ٝـل اينيـضّ اٯخـس عًـ٢ ايــُجُا      يصّٚ ايـُــحرٚز عٓـد تطب  

ــرب(   ــب اي٬َيه ــٕٛ )ايطبٝ ــٛدًا   ٜه ــضدزًا أٚ َةك ـــدضزج ْ ــٕٛ إ ،يف اي ــضٍ فٝه دخ
خسا ـ٘  إتهسّ نـٌ َيهـرب( َـا     تـحت عُّٛ )٫ :ايطبٝب ايـُيهرب( ايـُجُا)

خـري  ًض ييـدصٝص َطـيٗجٔ يف ا٭ نسّ نٌ طبٝب( َطيًصَ)أ َٔ اينيُّٛ اٯخس
 يٓدز٠ ايـُصضدٜل ايـُيبك١ٝ أٚ َٛ بًض يطكٛط عٓٛإ اينيضّ عٔ ايـُٛيٛع١ٝ . 
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ــر ٫ ــ ٚ ٦ٓٝ ــضٕ اينيُــّٛ أٚ اٱطــ٬م عًــ٢ ضــنيي٘ أٚ    ٜ ــ٘ َــٔ بٝ ـحطٔ إزادت
بُٝٓــض إدخــضٍ  ،ُيهرب َصــدام يًطبٝــب اــري ايـــبكــض٤  ينيــدّ ،زادتــ٘ ٜطــيٗجٔ إ

خسا ـ٘  ٙ تـحت عَُٛ٘ ٚإبكض٩( ٚإنسّ نٌ طبٝبايـُجُا يف اينيُّٛ اٯخس )أ
نسَ٘( إ٫ ايطبٝب ايـُيهرب ف : )ص ٖراٝيـدص تهسّ نٌ َيهرب( ي عٔ عُّٛ )٫

ضيٗجضٕ عسيف يبكض٤ َصضدٜل نثري٠ َـٔ ايــُيهرب   ًٜصّ فٝ٘ َـحرٚز بٝضْٞ أٚ إ ٫
  ايطبٝب . اري

ٚزد يف  طـ١ٓ إبـٔ ضـٓضٕ : ]إاطـٌ بٛبـو َـٔ        ٖٚـٛ َـض  ١ُ َثضٍ فكٗٞ ـٚب
 اطٌ بٛبو َٔ بـٍٛ نـٌ َـض   يف خربٙ اٯخس : ]إ ٚأـحُ٘[ ٫ ٜ٪نٌ ي بٛاٍ َضأ

نٌ غ٤ٞ ٜطري ف٬ ب ع ببٛي٘ ]ٚٚزد يف َٛبك١ ابٞ بصري :  (1)ـحُ٘[٫ ٜ٪نٌ ي
بـٛاٍ  )أ :ايــُجُا  فٗـرإ خـربإ عضَـضٕ َـٔ ٚ ـ٘ ٜينيضزيـضٕ يف        (2)[ٚخس٥٘

 ،جضض١ ايــُجُا  ـٍٚ ُْٗض(  ٝث ٜكيضٞ اينيُّٛ ا٭حـٜ٪نٌ ي ايطٝٛز اييت ٫
ًٜٚصّ َٔ إدخضٍ ايـُجُا يف عُّٛ  ،ثضْٞ طٗضز٠ ايـُجُا ٜٚكيضٞ اينيُّٛ اي

٘  ض٤ َٛيٛع١ٝ ايطض٥س ]نٌ غـ٤ٞ ٜطـري[ يف ايــدرب ايثـضْٞ ٭    يايـدرب ا٭ٍٚ إ  ْـ
ـحهِ ايطٗـضز٠ يف ايــُٛبك١   ذ َٛيـٛعًض يـ  خًٜٛصّ ي ١ٜٛ عٓٛإ ]ايطض٥س[ ايــُ  

ٖض ي ض٩فٝهٕٛ إ ،يٛع١ٝ ]نٌ غ٤ٞ ٜطري[ ح١ يف ايـُٛـْٗض ظضٖس٠ أٚ صسَٜا أ
 عٝبًض َطيٗجًٓض يف ايبٝضٕ اينيسبٞ ايةصٝح . 

ُـ  بُٝٓض يٛ أ  ٫ ّٛ ايــدرب ايثـضْٞ : ]نـٌ غـ٤ٞ ٜطـري[     دخٌ ايــُجُا يف ع
ٜ٪نـٌ   ايــحٝٛإ ايـرٟ ٫  ًٜصّ ايـُـحرٚز ايـُطيٗجٔ يف اينيُّٛ اٯخس يهثـس٠  

اطٌ بٛبو َٔ بٍٛ ص٘ َٔ دٕٚ َـحرٚز : )إفٓدص  ،٥سًا ٜهٕٛ طض حُ٘ ٫ٚـي
اٍ ايطٝـٛز فـ٬ ت طـٌ بٛبـو َٓٗـض( ٭ٕ ايبـضقٞ       بٛ أإ٫ ،حُ٘ ـ٫ ٜ٪نٌ ي نٌ َض

ط٬م : نثري َٔ ايـحٝٛاْضت اـري ايطـض٥س٠ ٚاـري ايــُ نٍٛ     تـحت اينيُّٛ أٚ اٱ
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قــ٣ٛ ظٗــٛزًا َــٔ ظــضٖس ايـــدرب ٜطــري[ أفٝهــٕٛ عُــّٛ ]نــٌ غــ٤ٞ  ،ُٗض حـيــ
قٛا١ٝ٥ ايعٗٛز ْضغ١٦ ـحُ٘[ٚأ٫ ٜ٪نٌ ي بٛاٍ نٌ َض]إاطٌ بٛبو َٔ أ اٯخس

 ٫ َـحرٚز يف تـدصٝص٘ .  ٚ بت تكٝٝد َضاييت أٚيحٓضٖض ٚأ َٔ ٖرٙ ايٓهي١

ٚيٝطت ا٭قٛا١ٝ٥ ٚا٭ظٗس١ٜ ٖٓض َٔ  ١ٗ أقٛا١ٝ٥ ظٗٛز اينيـضّ ]نـٌ غـ٤ٞ    
حُ٘( فضٕ ـ٫ ٜ٪نٌ ي بٛاٍ َضايـُٛ ٛد يف زٚا١ٜ )أٗٛز ايـُطًل ع٢ً ظ ٜطري[

ٍ بنيا طسم ايسٚا١ٜ  ٫  اطٌ بٛبو َٔ بٍٛ نٌ َض]إ بضٱط٬م بضينيُّٛ ٫ ٜد
 ط٬م . فٝهٕٛ َٔ تنيضز  اينيَُٛل ٫ َٔ تنيضز  اينيُّٛ ٚاٱ ـحُ٘(ٜ٪نٌ ي

ُ  (ايــجُا اينيـسيف  )ْـ٘ َـا ٚ ـٛد    ـُض تكدّ ٜيــحصٌ أ َٚ كبٍٛ يف أ ـد  ايــ
 إىلٜصضز  َهضٕ ايـجُا ايد٫يٞ ايـُكبٍٛ عسفًض بُٝٓٗض ٫ ٘ َٚا إاينيضَل َٔ ٚ

ايـدربٜٔ  ٍ ضنُض ٖٛ  -جسٜضْٗض يف اينيضَل َٔ ٚ ٘ـايـُس حضت ع٢ً ايكٍٛ ب
يف تنيسٜــ  ايينيــضز   -ٚقــد ضــبل تةصــًٝ٘ يف َبض ــث ايـــُكد١َ   ،ايـــُيبضٜٓل 

 . (سايينيضز  ايـُطيك)عٔ دا٥س٠ أ هضّ  (ايـجُا اينيسيف)ج َٛازد ٚخسٚ
ديـ١ ايح ـٝح   ٜكا ايهـ٬ّ يف أـٍٛ أٚ عـدّ أـٍٛ أ    ٚبنيد ٖرٙ ايـُكد١َ 

( ٚايــًُيك٢ نُـض   ايـُجُا)ٚايـجٗيت يًنيضَل َٔ ٚ ٘ يف  ٞايطٓدٟ ٚايـُديٛي
 َ ٔ  نساّ نـٌ عضيــِ ٚخـرب ٜٓٗـ٢    س بـإ يٛ ٚزد خرب ٜـ  نـساّ نـٌ فضضـل  ٝـث     إ عـ

  ايةضضل( . )اينيضيـِ :ادي٫ٕٛ يف ايـُجُٜينيضز  ايـُضُْٛضٕ ٜٚيدافا ايـُ
 ؟جسٟ ايـُس حضت ايـُٓصٛص١ ـفٌٗ ت

دي١ ايـُس حضت عـٔ أـٍٛ تنيـضز  اينيـضَل َـٔ      ـجسٟ يكصٛز أت ّ ٫أ 
 قٛاٍ : ُا ؟ فٝ٘ أٚ ٘ يف ايـُج

ٜعٗـس ٖـرا    ، سا٤ ايـُس حضت َطًكًض يف اينيضَل َـٔ ٚ ـ٘   ا٭ٍٚ : عدّ إ
ُـ  ح بإ)ايـُطيُطو( بٌ صـس   ٚ َٔ بنيا َٛايا )ايـجٛاٖس( ـحكل خيٝـضزٙ ايـ

ــ    إىلقــ٣ٛ عــدّ ايس ـــٛع   قــضٍ : )ا٭  ،ا٭صــٛيٞ  جًظ بـــحث٘  ـاينيساقــٞ يف َ
ــ٢ يف َــ  ـــُس حضت  ي ــًض    ـاي ــضز  ٚفضق ــٛزد اييني ــٛ َ ــرٟ ٖ ــضدقُٗض اي جُا تص
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َػـه١ً ينيـدّ تنيسيـِٗ يًُبــحث ٖٚـٛ       ٖٚرٙ ايٓطب١ (1)يًُػٗٛز بٌ ايـُنيعِ(
ـــُضعــسف أ ــضٍ  ب ــ٢ ضــريِٖ اينيًُــٞ اٱضــيٓبضطٞ ٚعــدّ     ،ق ــ٘ ٫ عــ٘ عً ٚينيً
بـٌ نـضٕ دٜـدِْٗ     ،ا٤ِٖ ايـُس حضت يف َٛازد تنيضز  اينيضَل َٔ ٚ ـ٘   سإ

فــضد ايـُـــحكل نُــض أ -صــٌ ا٭ إىل)ز ( عًــ٢ ايـــحهِ بضييطــضقط ٚايس ــٛع 
 .  (2)صٍٛ(ٞ يف  ضغٝي٘ ع٢ً تكسٜس )فٛا٥د ا٭اينيساق

ساش اينيُـّٛ  ْصـساف ا٭خبـضز ايني٬ ٝـ١ ٚعـدّ إ ـ     ٜٚـُهٔ تٛ ٝٗ٘ بـصعِ إ 
ٍٛ  ـــ٘ ايـُيــــدضيةل يف خصـــٛص يًنيـــضَل َـــٔ ٚ ضحسش أٛهلــــٜـــ فٝٗـــض بٓحـــ

ـــُجُا ــٛع ا٭    ،ايـ ــدم َٛيـ ــساش صـ ــدّ إ ـ ــ٘ بنيـ ــ١  أٚ تٛ ٝٗـ ــضز ايني٬ ٝـ خبـ
)ايـحدٜثضٕ ايـُـديًةضٕ( يف َٛازد تنيضز  اينيضَل َٔ ٚ ٘  ٝـث ٜينيضزيـضٕ   

 ُضّ َةضد ايـدربٜٔ . ـيف ت ٫ ،يف بنيا ايـُةضد 

ًـ  كل اينيساقـٞ يف تكسٜـس   حفـضدٙ ايـُــ  ـي٦ِ َـا َـض أ  ٖرا تٛ ٝ٘ ايـُكضٍ بٓحٛ ٜ
ايــحدٜثل( بيبضُٜٓٗـض اييـضّ     خـي٬ف ْـ٘ إعيكـد إخيصـضص عٓـٛإ )إ    ٚن  ،بـحث٘ 

يـٝظ  يـدضيةُٗض بٓحٛ اينيُّٛ َٔ ٚ ـ٘ ايـرٟ ٖـٛ تبـضٜٔ  ص٥ـٞ      ٚعدّ عَُٛ٘ ي
قضٍ يف  ضغٝي٘ : )ٚايعضٖس َٔ  ،عيكدٙ يف تةطري َـدضية١ ايهيض  نُض إ - بهًٞ

إ دسج ايـــدربـٚعًٝــ٘ ٜــ ، (3)١ بضييبــضٜٔ(كــٍٛ َطًــل ٖــٛ ايـُـــدضيةايـــُدضية١ ب
ٔ َصب  ا٭خبضز ايني٬ ١ٝ اييت َٛيٛعٗض ع -ايـُينيضزيضٕ بضينيُّٛ َٔ ٚ ٘ 

 ُضًَض . ـخي٬ف ايـحدٜثل( ايعضٖس يف تبضُٜٓٗض ت)إ

 ـسا٤ ايــُس حضت ايصـدٚز١ٜ ٚايــُض١ُْٝٛ ٚايــجٗي١ٝ يف      ثضْٞ : إكٍٛ اياي
ٔ  ، َٔ ٚ ٘ ايـدربٜٔ اينيضَل ض ا٭ععـِ )قـدٙ(  ٝـث أفـضد     غـٝدٓ  ٜعٗس ٖرا َـ

ذا تنيبـدْض ايػـضزع بصـدٚز ايــدرب ايــجضَا يًػـسا٥ط فـ٬ َـضْا َـٔ          ْ٘ إ)قدٙ( ب 
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يٛ ٘ إ ـسا٤ ايـــُس حضت  ضـ بـِ إ  ،بـبنيا َضـُٕٛ ايــدرب دٕٚ بنيــا    دٙ تنيب ـ 
ــدّ إ ــًض ٚعـ ــَطًكـ ـــُٖضيـ ـــدربٜٔـٗض يف َـ ــّٛ   جُا ايـ ــٛ اينيُـ ـــُينيضزيل بٓحـ  ايـ

٘ ٚ َٔ(1)  . 
اييُطـو بـإط٬م   ٚٚ ٗـ٘:    يف ايٓعس ايـُيٛايا . قسٖٚرا ايكٍٛ ٖٛ ا٭

يـــُٓصٛص١ ايث٬بــ١ يصــدم َٛيــٛعٗض ٚإْطبــضم ديــ١ ايح ــٝح بضيـــُس حضت اأ
ْـ٘ ٜصـدم عًـ٢ اينيـضَل َـٔ ٚ ـ٘       زٜـب يف أ  ْ٘ ٫ٚتٛيٝح٘ : إ ، هُٗض قٗسًا 

) دٜثضٕ َـديًةضٕ( ٖٚٛ  ُْٗضًُْٛض ٚايـُيـدضيةل يف ايـُجُا أايـُـديًةل َض
عُـد٠   اييت ٖٞ (2)ي١ إبٔ  ٓع١ً ٚصحٝحيت عبد ايسمحٔ ٚحمُدكبََٛٛيٛع 

جسٟ ايـــُس حضت يف ـُٗض ٚتـــفٝهْٛــضٕ غــضًَل يــ -خبــضز اينيــ٬ج ٚايح ــٝح أ
َـ   ٕ ٜ٪خـر بـضيسا ح َـٔ ايــدربٜٔ     ـجُنيُٗض ٫ٚبـد أ ايـحدٜثل ايـُــديًةل يف 

 ًٖ٘ . أ إىلعًُ٘  ٜٚحى ايـدرب اٯخس يف خصٛص )ايـُجُا( ٜٚسد 

ُديٍٛ ايــدربٜٔ  ـفحام ايــدربٜٔ اينيـضَل َـٔ ٚ ـ٘ فٝ٪خـر بـ      إ ٚأَض َٛزد
بـــٌ إٕ طـــسح ايــــدربٜٔ يف َـــٛزد  ،َٛ ـــب ٱضـــكضط أ ـــدُٖض  فُٝٗـــض إذ ٫

 ،فحاقُٗـض طـسح يًحجـ١ َـٔ دٕٚ َنيـضز  َٚـٔ دٕٚ َـضْا عـٔ اينيُـٌ بٗــض          إ
ز  ايٛاقـا  يًينيـض  (ُجُاـيا)أ د ايـدربٜٔ يف خصٛص  ْـُض زفنيٓض ايٝد عٔٚإ

ضصــ١ ٚيٛ ــٛد ايـــُنيضز  ايــسا ح ٚقــد  يُضعُٗــض خيف َــضد٠ إبــل ايـــدربٜٔ 
 خر بضيسا ح ٚتسى ايـُس ٛح . أَسْض بض٭

جسٟ يف اينيضَل ـايكٍٛ ايثضيث : اييةصٌٝ بل ايـُس حضت ايصدٚز١ٜ ف٬ ت
ــ   جٗي١ٝ فٝجـسٟ ايــُس ح ايــجٗيت    َٔ ٚ ٘ ٚبل ايـُس حضت ايــُض١ُْٝٛ ٚاي

 (3)ًـُـحكليطٛ  ـٓـٖٚرا ايـُكضٍ َ ، جسٟ ايـُس ح ايـُضُْٛٞـكدٙ ٜـفَٚا 
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 ٜٚـُهٓٓض تكسٜب٘ ٚايحًض :  ،صدز َٓ٘ تٛ ٝٗ٘  ٚقد ، ايٓض٥ٝين )قدٙ(

ٚتنيضز  يف بنيـا   ٕ ايينيضز  ايـُيـحكل بل اينيضَل َٔ ٚ ٘ ٖٛ تٓضٍفإ
 .  -ٕٚ َضد٠ إفحاقُٗض د ،ايـُجُا : َضد٠ إ يُضعُٗض  -ايـُديٍٛ 

 -فضـ١ًٝ ايـساٟٚ   ٠ أٚ صـةضت أ ايػـٗس  - سا٤ ايــُس ح ايصـدٚزٟ   ٚإٕ إ 
 عُضي٘ يف أ د اينيضَل َٔ ٚ ٘ : ٚإ

ُضّ َةضدٙ ـيف ت -فضقد ايـُص١ٜ ايـُس ح١  -إَض إٔ ٜطيًصّ طسح اينيضّ اٯخس
ـٗض َٔ دٕٚ َنيضز  ضكضط يًحج١ ٚطسح ييهٔ ٖرا إ ، ي٢ يف َضد٠ ا٫فحام 

ٚ ـ٘  َـٔ   فـحام اينيـضَل  ضدتٞ إتنيضز  بل َ إذ ٫ ،ضكضط٘ َٛ ب يطس ٘ ٚإ
ُ أ ٕٚايـُةسٚ  أ ، ي٢ تطس ض   ُٗض ٚتػًُُٗض . دي١  ج١ٝ خرب ايثك١ تني

عُضٍ ايـُس ح بح ٝح أ د اينيضَل ٜٚكيضٞ طسح اينيضّ ٚإَض إٔ ٜطيًصّ إ
صاّ ييـ َـا اٱ  -خصٛص ايـُجُا َٚٛزد اييصـضدم   -اٯخس يف بنيا َديٛي٘ 

ٚ  ،فحام آخس : َضد٠ اٱ بصدٚزٙ يف بنيٍا يف ايطـٓد  ٖٚرا تبنيٝا يف ايصـدٚز 
 ٛ د بصـدٚز نـ٬ّ ٚا ـد بًحـضظ بنيـا      ٜنيكـٌ ايينيب ـ   ٫ٚ ،غ ايٛا د َٔ اري َط

 إىلٜصـح ايس ـٛع    ٚعًٝـ٘ ٫  ،د بنيـدّ صـدٚزٙ يف بنيضـ٘ اٯخـس     َديٛي٘ ٚايينيب 
 ايـُس حضت ايصدٚز١ٜ يف تنيضز  اينيضَل َٔ ٚ ٘ . 

ُٗض يف ـعُضيإَـحرٚز يف  بُٝٓض ايـُس ح ايـُضُْٛٞ ٚايـُس ح ايـجٗيت ٫
يُٝٗـض  ضدم اينيضَل َٔ ٚ ٘ فٝصـح ايس ـٛع إ  َٚٛزد تص (ايـُجُا)ٛص خص

 كضٍ : ٚذيو يينيدد ايد٫٫ت ب ٕ ٜ ،ينيدّ ايـُـحرٚز 
زاد٠ اييػسٜني١ٝ ايـجد١ٜ بًحضظ بنيا َديٛيـ٘  صدٚز ٖرا ايـدرب ٚتنيًك٘ يٲ

ٚصدٚزٙ بًحـضظ بنيضـ٘ اٯخـس     ،بـُني٢ٓ صدٚز ايبنيا يبٝضٕ ايـحهِ ايٛاقنيٞ 
ٜـ  ،ٖٛ صضدز تك١ٝ اري َساد  دًا أٚ  ٌ  ـٖٚهرا  بنيُـّٛ ايـبنيا    جب تـسى اينيُـ

ٜٚ٪خـر بـضيبنيا ايــُٛافل يًهيـض  يف      ،ُضّ َديٛيـ٘  ـتـ ايـُــدضي  يًهيـض  ٫   
 اينيضّ اٯخس . 
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 : غهضٍ ع٢ً ٖرا اييٛ ٝ٘اٱ ٓضٜٚـُهٓ
 ْٚكٍٛ :  ،ح ايصدٚزٟ سا٤ ايـُس  ـديضز ايػل ايثضْٞ يف إب ٕ ْ

ح ٝح دي١ ايدٟ إقيضضٙ إ سا٤ أَس تنيب َـحرٚز يف تبنيٝا ايصدٚز فضْ٘ أ ٫
ط٬قٗض ايـُٛ ب يطسح )ايـُجُا( خضصـ١ يف أ ـد اينيـضَل ٚاينيُـٌ بضينيـضّ      بإ

ديًٝل اينيضَل َـٔ ٚ ـ٘   ايسا ح يف )ايـُجُا( َٔ دٕٚ َٛ ب يطسح أ د اي
ٚعًٝـ٘ ٜهـٕٛ اييةهٝـو بـل َـضد٠ اٱ يُـضع ٚبـل َــضد٠         فحاقُٗـض .  يف َـضدتٞ إ 

تةهٝهـًض أٚ بيــ٘ ا٭خبـضز ايني٬ ٝــ١ ايــيت    ضّ ايـــُس ٛحفـحام يف صــدٚز اينيـ  اٱ
ضـيًصّ ز حضْـ٘ ضـكٛط ايــُجُا     فإ ،َُٓٗض ايـُجُا يف خرٍبيضت ز حضٕ ـقإ

 يف ايـدرب اٯخس خضص١ . 
ٍٕ : إ ينيــضَل َــٔ ٚ ــ٘ ايــرٜٔ هلُــض َضدتــض ٕ نــ٬ً َــٔ ايـــدربٜٔ اٚبينيــبري بــض

 جضبٞ )ٚ ـٛ   ـٜـ يهـٌ ٚا ـد َُٓٗـض  هضٜـ١ َـديٍٛ إ      ،ع  يُـض إفحام َٚـضد٠ إ 
ضضـل( ٚ هضٜـ١ َـديٍٛ ضـً  ٖـٛ عـدّ       نـساّ نـٌ ف   سَـ١ إ  ،نساّ نٌ عضيـِ إ

ــ ــٔ ذاى      إض ـــدرب َٚ ــرا اي ــٔ ٖ ــل( َ ـــِ ايةضض ـــُجُا )اينيضي ــٌ  ،يثٓض٤ اي فٝحص
ــبنيا    ــرا اي ــضز  يف ٖ ــً    -اييني ـــُديٍٛ ايط ــٛ    -اي ــدُٖض : ٖٚ ــس ح أ  ٜٚ

يًدـرب   ٜٚسفا ايٝد أٚ ٜطـسح ايــُديٍٛ ايطـً     -ايٛا د يًُس ح ايـُٓصٛص 
حضت َطـكطًض    بيػـسٜا ايــُس   ( فٝهٕٛ ايػضزعًٖ٘ )أ إىلعًُ٘  اٯخس ٜٚسد 

جضب١ٝ ييًهِ ايسٚا١ٜ ـٜٚتبك٢ ايـحهض١ٜ اٱ ،٣ ايساٜٚيل  ديًحهض١ٜ ايطًب١ٝ يف إ
 . ٜثبت  هِ اينيضّ يف َضد٠ اٱفحام ع٢ً ايـحج١ٝ ٚبٗض 

د بصــدٚز نيب ــييــٝظ تبنيٝضــًض يف ايصــدٚز بـــُني٢ٓ اي  -يف ايـــحكٝك١  -ٖٚــرا 
بٌ ٖـٛ تبنيـٝا يف  جٝـ١ ايصـضدز      ،ْ٘ اري َنيكٍٛ بنيا َديٛي٘ دٕٚ بنيا فإ

 خر اينيًُٞ يف بنيا ايـُديٍٛ دٕٚ بنيا . ا٭ إىلٜ٪ٍٚ 

ــ    ٫ٚ إ ٞ ايـُـــحضٚزٟ ٚاييبــضْٞ اينيــسيف    غــهضٍ ظــضٖسًا يف ايـــجسٟ اينيك٥٬
ــضشٟ عًــ٢ ا٭  ــبنيا ايـــُديٍٛ دٕٚ بنيــا إذا إ   خــاٱزته قيضــي٘ ر اينيًُــٞ ب
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١ٓ عًـ٢ إٔ ٖـرٜٔ ايهيـضبل يصٜـد بـِ      ـ ٝـ ـفـضذا قضَـت ب   ،ٝضْٝـ١ ا٭قـ٣ٛ   بايـحج١ اي
عضزٜـ١ عٓـدٙ فضْـ٘ ٜ٪خـر عسفـًض       ٕ أ ـدُٖض ايــُنيل ًَـو بهـس    إعحف شٜـد يف أ 

ٖٚرا تبنيٝا يف ايــُديٍٛ ٚيف   ،ٗض َٚةضدٖض دٕٚ بنيا ـبضيب١ٓٝ يف بنيا َديٛي
خر ببنيض٘ دٕٚ د اييبنيٝضٞ يف  ج١ٝ ايصضدز ٚا٭نيب د بضيصدٚز بـُني٢ٓ اييايينيب 

  ،قـ٣ٛ  عـٔ ايــحج١ٝ بةنيـٌ ايــُنيضزي١ َـا ا٭ز ـح ا٭      بنيض٘ اٯخـس ايطـضقط   
 .  سيف اينيك٥٬ٞ ٚايـُيػسع٫ٚٞ َـحرٚز يف ٖرا اييبنيٝا بٌ عًٝ٘ اييبضْٞ ايني

د٫يــ١ ايـــدربٜٔ ايـــُينيضزيل  تذا نضْــايكــٍٛ ايسابــا : اييةصــٌٝ بــل َــض إ
ٜصـدم  يجسٟ ايـُس حضت  ٝث دا٠ فبض٭ٚيني١ٝ  بٓحٛ اينيُّٛ َٔ ٚ ٘ د٫ي١ً

 ،ديـ١ ايح ـٝح   ايـُٛيٛع )تٓـضيف ايــدربٜٔ ٚإخـي٬ف ايــحدٜثل( فيػـًُُٗض أ     
ٜصـدم   جسٟ ايــُس حضت إذ ٫ ـط٬م فـ٬ تـ  ذا نضْـت د٫ييُٗـض بـضٱ   إٚبل َـض  
ٕ ايـُـديًةضٕ( ٖٚٛ اينيٓٛإ ايـُ خٛذ َٛيٛعًض يف ا٭خبضز ايني٬ ٝـ١  )ايـحدٜثض

 ، (1)ضذْض ايـُـحكل )قدٙ(ضي. ٖٚرا اييةصٌٝ إييصَ٘ أيح ٝح دي١ اف٬ تػًُُٗض أ
 كضٍ : ٕ ٜٚتٛيٝح٘ َ خٛذًا َٔ تكسٜسٟ بـحث٘ أ

 قطضّ ب٬ب١ : ٜٔ اينيضَل َٔ ٚ ٘ إىل أَٛازد ايينيضز  بل ايـدربتٓكطِ 

ٕ تهٕٛ د٫يـ١ أ ـدُٖض بـضينيُّٛ ايٛيـنيٞ ٚد٫يـ١ اٯخـس       ايكطِ ا٫ٍٚ : أ
ّ فٝـ٘  ا ٜكـد  ٖٚـر  ،تهـسّ ايةضضـل(    ٫ ،نـسّ نـٌ عضيــِ    ـُكدَضت ايــحه١ُ )أ ب

١ ايـُس حضت هُٞ  صًَض َٔ دٕٚ ٬َ عط٬م ايـِحاينيُّٛ ايٛينيٞ ع٢ً اٱ
زاد٠ ضسٜضٕ ايـُطًل عٔ إ َضْني١ً ضّ ٜصًح بٝضًْض ٚقس١ًٜٕٓ اينييـُض تكدّ َٔ أ ،فٝ٘ 

حٛ َٔ ايـجُا اينيسيف ايـدضزج عـٔ دا٥ـس٠   ـٖٚرا ْ ،ف٬ تٓنيكد َكد١َ ايـحه١ُ 
 جسٟ فٝ٘ ايـُس حضت . ـايـُطيكس ايـُطيـحهِ( ايرٟ ت)ايينيضز  

 نسّ نٌنيُّٛ )أـٛيا ٚب دا٠ ايـُٗض بضيـٝـكطِ ايثضْٞ : إٔ تهٕٛ د٫ي١ نًـاي
                                                           

 . 503 - 499:  4ضيٓبضط : ج+ َبضْٞ اٱ 430 - 428: 3َصبضح ا٭صٍٛ : ج( 1)



 

 (417) ................................................ إْك٬  ايٓطب١ بل املينيضزيضت 
 

جسٟ فٝ٘ ايـُس حضت َطًكًض فـضٕ  ـٖٚرا ايكطِ ت ،تهسّ نٌ فضضل(  ٫ ، عضيـِ
ٍ نٌ ٚا د َٔ ايـدربٜٔ اينيضَل َٔ ٚ ٘  ّ   -بضيٛيا  ٜد  عًـ٢  - بـ دا٠ اينيُـٛ

َٛزد تصـضدم   -فساد ٚايـحصص اييت َٓٗض ايـُجُا يـجُٝا ا٭ ببٛت ايـحهِ
 إىلفـحام ٜٚس ـا   ٝ٪خـر بهـٌ َـٔ ايــدربٜٔ يف َـضد٠ اٱ     ف -اينيضَل َـٔ ٚ ـ٘   

ح١ ٜٚحى فٝ٪خر بٛا د ايـُص١ٜ ايـُس  : حضت ايـُٓصٛص١ يف ايـُجُا ايـُس  
 ٚٚ ٗ٘ َٛيحًض :  ،ح١ ١ ايـُس  يٝظ فٝ٘ ايـُصٜ  َض

 حٛإ : ـخبضز ْب١ ايـُينيًك١ بضيه٬ّ ٚا٫ت  هضّ ايػسع١ٝ ايـُحإٕ ا٭

ٍ   هضّ : َضايٓحٛ ا٭ٍٚ َٔ ا٭ ش يًحهِ بضيهطس( )ايـُرب ٜحتب ع٢ً ايدا
   ٍ ــدا ــ٘ بينيــدد اي ـــُديٍٛ فــ٬ ٜينيــدد  َــٔ دٕٚ إ ، ٜٚينيــدد ايـــحهِ فٝ زتبــضط بضي

ٜينيـدد   ْعـري عٓـٛإ ايصـدم ٚايهـر   ٝـث ٫      ،ايـحهِ فٝ٘ بينيدد ايــُديٍٛ  
بٌ ٜهٕٛ ٚا دًا َضداّ  ،ٜيهثس ايـحهِ ايـُينيًل ب٘ بينيدد ايـُديٍٛ  ايه٬ّ ٫ٚ

ٜـــًُو دزُٖــًض  ايــداٍ ٚا ــدًا نُــض يــٛ قــضٍ : )عٓــدٟ عػــس٠ دزاٖــِ( ٖٚــٛ ٫ 
٫ٚ تٓثًِ ٚ د٠ ايه٬ّ ايهضذ  بينيدد  ُ٘ ٚا دـبإفضٕ ايهر  ٚا د ٚ ،ٚا دًا

 نضذٜب .َٓ٘ عػس٠ أ ٜكضٍ عسفًض : صدز ٫ٚ ايـُديٍٛ )عػس٠ دزاِٖ(

 هـضّ : َـض ٜحتـب عًـ٢ ايد٫يـ١ ٚايــُديٍٛ )ايــُربش        ايثضْٞ َـٔ ا٭  ايٓحٛ
ٍ  ايــــحهِ فٝــ٘ بينيـــدد ايـــُديٍٛ ٚإٕ إ   بضيةيـــح( ٜٚينيــدد    ش ايــــُرب تــــحد ايــدا

ٜينيــدد ايهــ٬ّ ٜٚيهثــس ايـــحهِ ٚا٭بــس  ْعــري عٓــٛإ اي ٝبــ١  ٝــث - بضيهطــس -
ا قـضٍ أ ـد )شٜـد فضضـل( صـدزت َٓـ٘       فـضذ  ،تــحضدٙ  بينيدد ايـُديٍٛ ٜٚيـحد بإ

ضدز َٓـ٘ اٝبـيل   ايصـ  قضٍ : )شٜد ٚعُسٚ فضضكضٕ( ٜهٕٛ بُٝٓض يٛ ،اٝب١ ٚا د٠ 
 ايـرٟ ٜحتـب   -فـضٕ عٓـٛإ اي ٝبـ١     ،بس فٝ٘ بينيدد ايــُديٍٛ  يينيدد ايـحهِ ٚا٭

د٬ف عٓٛإ ـب ،بينيدد ايـُديٍٛ  عًٝ٘بس اينيكٛب١ أٜينيدد  -عًٝ٘  هِ ايـحس١َ 
ٍ      ـحد زاـِ تنيـدد ايــُديٍٛ ٫ٚ   ايهر  فضْ٘ ٜيـ  ش ايــُرب  ٜينيـدد إ٫ بينيـدد ايـدا

 نيددـيـ١( فضْ٘ ٜـةض ـدٟ تـٓـٚع س٠ دزاِٖـػـدٟ عـٓـضٍ : )عـس( نُض يٛ قـطـ)بضيه
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 ٔ عٓدٙ ايدزاِٖ ٫ٚ اييةض ١ . ذا مل ٜهايهر  إ
ـــُربش٠         ــ١ اي ــ٢ ايد٫ي ــب عً ــِ َحت ـــدرب  ه ــ١ اي ــٍٛ :  جٝ ــ٥ٛ٘ ْك ٚيف ي

  ٛ  ٘فيينيـدد ايــحج١ٝ بينيـدد ايــُديٍٛ ٚبًحضظـ      ،إ )اي ٝبـ١(  )بضيةيـح( ْعـري عٓـ
فـضذا  ـض٤    ،ٍٛ فساد ايد٫يـ١ َٚصـضدٜل ايــُدي   أفساد َينيدد٠ بنيدد أ إىلٚتٓحٌ 

ٍ ايـدرب عٔ شزاز٠ )أ ينيـدد  يهٓـ٘ ٜ  ،ٚا د ٚن٬ّ فضزد  نسّ نٌ عضيـِ( ٖٚٛ دا
ايـدرب يف  فيهٕٛ د٫ي١ ،فساد اينيضيـِ يف ايـدضزج ايـحهِ بينيدد َديٛي٘ ٚبنيدد أ

فحام )اينيضيــِ اي٬فضضـل( اـري د٫ييـ٘ يف ايــُجُا )اينيضيــِ ايةضضـل(        َٛاد اٱ
سّ نـٌ فضضـل( ٚتهـٕٛ نـٌ َـٔ َـضد٠       تهـ   يُضع َا عُـّٛ )٫ أعين َٛزد اٱ

 حج١ٝ خرب١ٜ َطيك١ً : ـ يُضع َٛيٛعًض ياٱفحام َٚضد٠ اٱ

ٍ   - فـحام َٚضدتض اٱ ٌ   ، اينيضيــِ اينيـضد ًٝل بضيـدي  ٜ٪خـر  - ايةضضـل ايــجضٖ
 غهضٍ . ٚايـحجيل ايـُطيكًيل ٫ٚ إ

خبـضز ايني٬ ٝـ١ يصـدم )تــدضي      تـ تٞ ا٭  -ييكـض٤  َضد٠ اٱ -ٚيف ايـُجُا 
 َ  - نـضٕ فٝـ٘ َصٜـ١ َس حـ١     َـض  -ٜٚس ح أ دُٖض  ،ل َٔ ٚ ٘ ايـدربٜٔ( اينيض

 . يك٢ًخس يف خصٛص َـجُا ايـدربٜٔ َٚصضدٜل ايـُٜٚطكط اٯ

ع٢ً  -ٜٔ َص١ٜ َس ح١ فٝيطضقطضٕ يف ايـُجُا ٕ مل ٜهٔ يف أ د ايـدربٚإ
٫ٚ َـحرٚز يف ضـكٛط   -ع٢ً َـديضز ايـُػٗٛز  -أٚ ٜيـدري بُٝٓٗض  - َـديضزْض

ــ    يُـضع يس حـضٕ ايــدرب    حج١ٝ بًحـضظ بنيـا َديٛيـ٘ : َـضد٠ اٱ    ايـدرب عـٔ اي
 اٯخس ايـُنيضز  ايٛا د يًُص١ٜ ايـُس ح١ . 

صــٌ صــدٚز د ب ايينيب ــ إىلٖــرا اييةهٝــو ٚاييبنيــٝا يف ايـــحج١ٝ   َٚس ــا
زاد٠ ـُس ٛح ايــرٟ إْهػــ  عــدّ َطضبكيــ٘ يــٲد بنيَُٛــ٘ ايــايـــدرب دٕٚ ايينيب ــ

  . غهضٍ ف٫ٚ٘ٝ إ ،اييض١ُٝٓ يًدرب ايـُس ٛح ٖٚرا تةهٝو يف ايد٫ي١ ،ايـجد١ٜ

ٕ ٖـرٜٔ ايثـٛبل   يـٛ قضَـت بٝٓـ١ عًـ٢ أ     َثضٍ ايب١ٓٝ ايـُيكدّ : َضٖٚرا ْعري 
ٜـ   فضْــ٘  -ٖــٛ عضزٜــ١ عٓــدٙ  -ل ينيُــسٚ ُض ايــُني ٕ أ ــدٖد بــِ إعــحف شٜــد بــ يص



 

 (419) ................................................ إْك٬  ايٓطب١ بل املينيضزيضت 
 

ًُو ـض٣ٛ ايثٛ  ايـُنيل ايــُنيحف بـ   -ٗض ـٜ٪خر عسفًض بضيب١ٓٝ يف بنيا َديٛي
ٖٚرا تبنيٝا ٚتةهٝو يف ايــحج١ٝ ٚيف ايد٫يـ١ اييضـ١ُٝٓ ايــُربش٠      ، -اريٙ ي٘ 

 ٚايـُديٍٛ ايـُػٗٛد عًٝ٘ ٫ٚ َـحرٚز . 

نيضَل َـٔ ٚ ـ٘ : إٔ تهـٕٛ د٫يـ١     ّ ايـُينيضزيل ايقطضايكطِ ايثضيث َٔ أ
ــضٱ   ــض ب ــد َُٓٗ ــٌ ٚا  ــدَضت ايــ ن ـــِ + ـحه١ُ )أط٬م َٚك ــسّ اينيضي ــسّ  ٫ ن ته

بـٌ ٜطـكط    ، يُضع ـجسٟ ايـُس حضت يف َضد٠ اٱت ٖٚرا ايكطِ ٫ ،ايةضضل( 
ـحضظ  يُضع خضص١ َٔ دٕٚ يـ ُطًكضٕ عٔ ايـحج١ٝ بًحضظ َضد٠ اٱايـدربإ ايـ

س عٓـ٘  م بضيــُني٢ٓ ايــُكضبٌ يًيكٝٝـد ٚايــُنيب     طـ٬ ٚذيـو ٭ٕ اٱ  ،َس ح بُٝٓٗض 
بٌ ايًةغ ايـُطًل َٛيـٛع   ،َٔ َني٢ٓ ايًةغ  بػسط ايكطُٞ( يٝظ  ص٤ٶ )اي٬

ـــُنيب    ـــُب١ُٗ اي ـــ١ًُُٗ ٚايطبٝنيــ١ اي ــ١ اي ــ٬ يًُضٖٝ ٞ  س عٓٗــض )اي ـــُكطُ ( بػــسط اي
ببـضت  ٖـٛ إ ()ايرٟ ٜـس٣ٚ عـٔ ايــُنيصّٛ     فضيـدرب ايـُطًل ]ايـُض٤ طضٖس[

ــضز  ــِ بضيطٗ ــض  ٝــا       ٠ َست يًحه ـــًُ ض٠ عٓٗ ـــ١ًُُٗ اي ـــُض٤ اي ــ٢ طبٝنيــ١ اي ــًض عً ب
ـــجص١ٝ٥ ٚايينيٝ   ـــدصٛصٝضت اي ــضت اي ــ١ٝ    ٓ ــ٢ خصٛص ـــدضز ١ٝ  ي ــ١ٝ اي ايػدص

ـــُطًل ٚإ  ٫ٚ ٜ ،طــ٬م ٚايطــسٜضٕ اٱ ــضٕ اي ــ٘ بٝ ــٛد  يهةــٌ ايًةــغ برات ي ــض٤ ايكٝ
ــ ،ٚايــــدصٛصٝضت  ــساش إزاد٠ اٱبـــٌ ٜـ ــ١  إىلطـــ٬م ـحيضج إ ـ ــضٕ َكدَـ  سٜـ

 زى اينيكٌ عٓد٥ر إط٬م ايًةغ . فٝد ،ايـحه١ُ 

ٚع٢ً ٖرا ف٬ تنيضز  بل ايـدربٜٔ ايــُطًكل اينيـضَل َـٔ ٚ ـ٘ بًحـضظ      
نـساّ اينيضيــِ عًـ٢    بٛ ٛ  إ بل ايـحهِ ٜٛ د تٓضٍف ُٗض ايًةعٞ أٟ ٫ـَديٛي

 ُٖضٍ . ـحٛ اٱنساّ ايةضضل ع٢ً ُْٖضٍ ٚبل ايـحهِ بـحس١َ إحٛ اٱـْ

دزاى ـُضّ َكــدَضت ايـــحه١ُ ٚإ بنيــد تــْـــُض ٜيـــحكل ايينيــضز  ٚاييٓــضيف ٚإ
 ٝـث ٜيـدافا ايــحهِ     ،ا٭فـساد  اينيكٌ إط٬م يةغ ايديًٝل ٚعدّ ايةسم بـل  

ضـل َطًكـًض  يـ٢    نـساّ ايةض ينيضيـِ َطًكًض  ي٢ ايةضضل ٚ س١َ إنساّ ابٛ ٛ  إ
 - اينيضيــِ ايةضضـل   - هُضٕ َيضضدإ َيـدافنيضٕ يف ايــُجُا    ُْٗضفإ ،اينيضيـِ 
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 ،إط٬م أ دُٖض دٕٚ اٯخس ٭ْ٘ تـس ٝح َـٔ اـري َـس ح     تس ٝح  ٜـُهٔ ٫ٚ
إطـ٬م  عُـّٛ أٚ   إىلط٬قضٕ قٗـسًا يف ايــُجُا خضصـ١ ٜٚس ـا فٝـ٘      فٝطكط اٱ

 ى ايـُٛزد . ٖٛ ا٭صٌ اينيًُٞ ايـجضزٟ يف ذا ٕ مل ٜٛ د فضيـُس اٚإ ،فٛم 
خـرًا َـٔ تكسٜـسٟ بــحث٘     أ ضيضذْض ايـُـحكل )قـدٙ( ٖرا تٛيٝح ٚ ١ٗ ْعس أ

 د  رف ايصٚا٥د . ايػسٜ  بني
ٔ  ـحٔ ْٛافك٘ فٝـُض أفضدٙ يف ايكطِ ا٭ْٚ ّ اينيـضّ عًـ٢   تكـد   ٍٚ يف ايٓيٝجـ١ َـ

 .ايـُطًل دٕٚ ايطسٜل إيٝٗض 
 ٚطسٜكًض . ٝج١ًـيـ: ْايثضْٞ ْٚٛافك٘ يف ايكطِ 

ــ  ــ١ً ضية١ًدضية٘ َـــدـْٚ ــرٟ أ  تضَ ــث اي ــ٘يف ايكطــِ ايثضي ــضد فٝ ــضٕ عــ ف دّ  سٜ
 ،)قــدٙ( ايـــُحكل أضــيضذْض فــضد عًــ٢ َــض أ ْــض ٚتنيكٝبٓــضداٜسٖــرا إ .ايـــُس حضت 

 :ٕ  ٗيل اٱٜساد ببٝض ٚتةصٌٝ

ايـُطًل ذات٘ ضيةضد٠ إط٬م ايًةغ َٔ ايًةغ إْ٘ زاِ اٱذعضٕ بنيدّ إ أ٫ًٚ:
 ،ـُني٢ٓ ايـُٛيٛع ي٘ ايًةـغ ايــُطًل  ط٬م بضيدق١ اينيك١ًٝ  ص٤ اينٕٛ اٱ نيدّي

يًةغ عسفًض  ٝث ٜةِٗ  ٫ًٛط٬م َديضيٓعس اينيسيف ايـُطضَـحٞ ٜهٕٛ اٱْ٘ بإ٫ أ
ٖٚـٛ فٗـِ عـسيف     ،ري َكٝـد  َطًكًض ا ايةضضل( ،يكض٤ ايًةغ )اينيضيـِ اينيُّٛ َٔ إ

ةغ يًازتهضشٟ ْعري ايػٍُٛ ايـُطيةضد َٔ ايـدرب اينيضّ فضْ٘ َديٍٛ َـحضٚزٟ إ
فٗـضّ اينيسفٝـ١ ايـُــحضٚز١ٜ ٖٚـٞ َحتبـ١      ا٭ إىلخبضز ايني٬ ١ٝ ًَكض٠ ٚا٭ ،عسفًض 

ـحدٜثل ايـُـديًةل( ٖٚٛ صضدم عًـ٢ ايــحدٜثل ايــُطًكل    ع٢ً َٛيٛع )اي
 ايـُيـدضيةل بضينيُّٛ َٔ ٚ ٘ . 

 ٍٕ ضـيةضد٠ اينيُـّٛ ٚفٗـِ ايػـٍُٛ َـٔ ايًةـغ ايــُطًل        : ٜكـ٣ٛ إ  ٚبينيبري بـض
بٝضْ٘ ٚمل ٜيصٌ بـ٘ ايــُكٝد أٚ    ِ ـٕ ٖرا ايـُطًل قد تأ إىل ُٝٓض ًْيةت  ،عسفًض 

كــد إطــ٬م ايـــُطًل بيُــضّ ايهــ٬ّ ٜٓني ٚنــريو ايـــُطًل اٯخــس  ٝــث ،ايكٝــد 
ْيٗض٤ ايبٝضٕ ٜٚةِٗ اينيـسف عَُٛـ٘ ٚأٛيـ٘ َـٔ عـدّ تكٝٝـدٙ ٜٚيــحكل عٓـد         ٚإ
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ـــحدٜثل ايـــُطًكل ٚإ اينيــ ـــحصٌ  سف )تنيــضز  اي ـــُجُا ٚت خي٬فُٗــض( يف اي
فيـ تٞ ا٭خبـضز ايني٬ ٝــ١    ،يــحري٠ ٚاٱيـطسا  َـٔ ٖـرا اٱخـي٬ف      عٓـدِٖ ا 

ــٛعٗض : إ  ــدم َٛي ـــحدٜ يص ــي٬ف اي ــ٢    -ثل خ ــض عً ـــُص١ٜ َُٓٗ ــس ح ذٚ اي ٜٚ
 . فٝ٘ ايـدربإ  ايرٟ ٜينيضز  (َنيضزي٘ يف خصٛص )ايـُجُا

حصٌ ايينيضز  بـل ايــدرئٜ اينيـضَل    ـْ٘ نُض َٜٚٔ ٖٓض ٜـُهٓٓض ايكٍٛ : إ
 -ا٠ دبضيٛيـا ٚا٭  -يًةضٕ( ع٢ً اينيـضَل  َٔ ٚ ٘ ٜٚصدم )ايـحدٜثضٕ ايـُـد

ــ حصٌ ايينيضز  بل ايــدرب ـنريو ٜ ُطًكل اينيـضَل َـٔ ٚ ـ٘ ٜٚصـدم     ٜٔ اي
ٚت تٞ أٚ تٓطبل ا٭خبـضز ايني٬ ٝـ١    ،ٕ ايـُـديًةضٕ( بًحضظ ايـُجُا )ايـحدٜثض

حٔ فٝـ٘  ـِٗ ٜةُٕٗٛ تـحكل ايـُٛيٛع فٝـُض ْفإْ ،اينيسف اينيضّ  إىليكٝت اييت أ
ــد َــٔ ــ١ ايح ــٝح ينيَُٛٗــض أٚ ٱ  ف٬ب ط٬قٗــض بنيــد ايصــدم اينيــسيف  إ ــسا٤ أدي

ــ  يـ  عـين صـدم )ايــحدٜثل ايـُـــديًةل(    أ ُٓصٛص فٝٗـض: ـُٛيٛع ايح ـٝح اي
    ُ ـــ ـــُطًكل اينيــضَل َــٔ ٚ ــ٘ بًحــضظ اي ـــحدٜثل اي ــضد اي ــرٟ عًــ٢ َة جُا اي

 ٕ ٫ٌ أٜٚيـحص ،تهسّ ايةضضل( َث٬ً )٫ عٔنسّ اينيضيـِ( ٜـديً  فٝ٘ َةضد )أ
 .َضْا َـحرٚز دٕٚ ايني٬ ١ٝ َٔ ايسٚاٜضت ط٬مـُطهًض بإغهضٍ يف ايح ٝح تإ

ــًض ــ٢ إ    : ٚبضْٝ ــدٙ( عً ــل أضــيضذْض ايـُـــحكل )ق ضــيٓيضج يف ايكطــِ ا٭ٍٚ ْٛاف
 :ضيٓيضج اٱ إىلدضية٘ يف ايطسٜل ـيهٔ ْ ،ع٢ً ايـُطًلتكدٜـِ اينيضّ 

 قسٜٓـــ١ ٚ ٕ ٜهـــٕٛ بٝضْــضً اييكدٜـــِ َـــٔ بــض  صـــ٬ ١ٝ اينيــضّ ٭    فضْــ٘ يـــٝظ 
 ،ْ٘ صـحٝح تـضّ نـرب٣ٶ   فإ ،ـُضّ َكدَضت ايـحه١ُ ٚإْنيكضد اٱط٬م ٔ تعَضْني١ 

 ٗــرٙ ايــدقض٥ل ا٭صــٛي١ٝ  بٜنيــيين  ٜٓعــس ٫ٚ هــٔ ايةٗــِ اينيــسيف ايـُـــحضٚزٟ ٫ ي
 ،ق٠ٛ اينيُّٛ بةنيٌ أدات٘: زتهضشات٘ بإ ـحظ بٌ اينيسف ٜ .   يف تةضُٖضت٘ اينيسف١ٝ

ضّ عًـ٢  ّ اينيـ صـحٝح تكـد   فضي ،دا٠ اينيُّٛ ٚيني  اٱط٬م ينيدّ تٛفسٙ ع٢ً أ
ّ   تـأعـين  -ٗس عًـ٢ ايعـضٖس   ـظكدٜـِ ا٭ـايـُطًل َٔ بض  ت ا٭قـ٣ٛ   كدٜــِ اينيـض

َـ ـسفـِٗ اينيـسن١ ا٭دا٠ ٚايةـبـب ػٍُٛـٗٛزًا يف ايـظ ٖـ ـخـ َـا ت   ،ٓٗض ـٞ   سـري ايعض
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١ٝ ـٛا٥ـ ـضٚزٟ ٜـدزى أق ـايـُـحـ  نيسفـايـ فـضٕ    -ٍُٛ ـايػـ  ٗٛزًا يفـني  ظـيا٭ -
 ْيةــض٤ قــ٠ٛ ايعٗــٛز يف ايـــُطًل : بــ دا٠ اينيُــّٛ ٚإ ٛ ـصحـــٗٛز اينيــضّ ايـُـظــ

 ُنيضزي١ . َٔ ايـ ايطسف اٯخس

ضـيضذْض ايـُــحكل )قـدٙ( َـٔ اييةصـٌٝ يف      ٖرإ إغـهض٫ٕ عًـ٢ َـض أفـضدٙ أ    
 ٘ .ٜضٕ ايـُس حضت يف اينيضَل َٔ ٚ  س

ط٬م ايـُكبٛي١ ٚايصـحٝح١  ق٠ٛ ايكٍٛ بإ جُٛع َض تكدّ :ـٜٚيـحصٌ َٔ َ
يًنيضَل َٔ ٚ ٘ عَُٛـًض يصـدم    -ُٖٚض يف َكضّ ايبٝضٕ ايـُطًل  -ُٗض ـٚأٛي

 ايــُكبٛي١ :  (1)يف ايسٚاٜـضت خٛذ َٛيـٛعًض  ايـُ  -ف ايـحدٜثل إخي٬ :اينيٓٛإ 
 ٚ ــدٜثهِ[  ــض يف  ـ ــض إخيًةـ ــحٝحيل  يف].... ٚن٬ُٖـ ــٝهِ ايصـ ]إذا ٚزد عًـ

ــربإ َـــــ    ــٝهِ خـــ ـــديًةضٕ ....[ ]اذا ٚزد عًـــ ــدٜثضٕ َـــ  ديًةضٕ ....[ ـ ـــ
ْطبـضم ايح ـٝح   ت َـٔ دٕٚ َـضْا يًصـدم ايــُٛيٛعٞ ٚإ    فيجسٟ ايــُس حض  

 .  ايني٬ ٞ ايـُٓصٛص
 يف بـحث تنيضز  اينيضَل َٔ ٚ ٘ . زدْض بٝضْ٘ـُضّ َض أٖرا ت

 بِ ٜكا ايه٬ّ  يف :
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 نقصد الثالث عشرـال

 نقالب الهسبة بني الـنتعارضاتإ

 ،َــديص١ بضيينيـضز  بـل ديـًٝل     -يف اي ضيب -نضْت ايبـحٛث ايـُضي١ٝ       
أخبـضز أٚ أزبنيـ١ أٚ    ١بـ ب٬ -نثـس َـٔ ديـًٝل    يف ايينيضز  بل أ ا ايه٬ّ ٖٓضٜٚك

ٛ  -نثس أ ٝـ  ْ ،َـٔ بــحٛث ايينيـضز  ايــ١ُُٗ     ٖٚـ ب١ بـل  ْكـ٬  ايٓطـ  ٘ إبــحث ف
كل تنيــضز  زٚاٜــضت ٚتــدافا طٛا٥ــ  اذا تـــحنُــض   ،ايسٚاٜــضت ايـــُينيضزي١  

 هـضّ : بـل بـ٬ث زٚاٜـضت أٚ ازبنيـ١ أٚ انثـس بــحٝث        ل َـٔ ا٭ خبضز َٚضضَأ
ي٫ٛ ا٫بي٤٬  -دي٬ًٝ َنييُدًا يف ْةط٘ براتٗض ٚ َنييرب٠ً  ج١ً ٗضَٓ ٠نضٕ نٌ ٚا د

 ٖٛ  جـ١ ٚديٝـٌ ٚبـل َـض     حصٍٛ ايينيضز  بل َضـ٫ ٚ ٘ ي ذإ -بضيـُنيضز  
 ٚ ٦ٓٝر ْط ٍ :  يٝظ بـحج١ . 

 ٌٖ تنيضيـج ا٫خبضز ايــُينيضزي١ بطٛا٥ةٗـض ٚت٬ ـغ ظـٛاٖس  ٝنيٗـض دفنيـ١ً      
َ   ٚا ـد٠ يعٗٛز  ض يف ٬َ عـ١ٍ ل بّٜٝٓٗٚٛف ٚا د٠ً ينيضزيـ١ ؟  اتٗـض ٖٚـٞ َيدافنيـ١ 

ص اينيـضّ بهـ٬ ايــدضصل    نُض اذا  ض٤ْـض عـضّ َٚــدصصضٕ َٓةصـ٬ٕ فٝدص ـ     
ْكـ٬   ٖـرا زأٟ ايــُٓهسٜٔ ٱ   ، هِ اينيـضّ  ٜٚبك٢ ايبضقٞ تـحت  ٚا د٠ً دفني١ً

 . بل ايـُينيضزيضت  ايٓطب١ 

ٕ ٜٛفـل بـل بنيـا ا٫ديـ١     ح اييجص١٥ يف ايني٬ج ب ٚيف ايـُكضبٌ زأٟ ٜصح 
 :َا ايسابا  ايثضيث أٚايـُنيضز   ب١ َا ايديٌٝ فيٓكًب ايٓط ،ايـُينيضزي١ 

اينيُـّٛ ٚايــدصٛص ايــُطًل     إىلقد تٓكًب ايٓطب١ َٔ اينيُّٛ َٔ ٚ ٘  
 اييبضٜٔ . إىل ٚأ

اينيُّٛ َٔ ٚ ـ٘   إىلايـُطًل ٚايـدصٛص َٔ اينيُّٛ ايٓطب١ ٚقد تٓكًب  
 اييبضٜٔ .  إىل ٚأ
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  طـــضم اينيًُـــض٤(تهـــسّ ف ٚٚزد )٫ َٚثضيـــ٘ : َـــض اذا ٚزد )انـــسّ اينيًُـــض٤(
تهسّ ايٓحٜٛل( فضٕ ايٓطـب١ بـل ٖـرٙ ايــُضضَل ٖـٞ ْطـب١ اينيُـّٛ         ٚٚزد )٫

ص عُـّٛ  ج بنيا ا٫دي١ َـا بنيـا ٚخص ـ   ٚاذا عٛيـ ،ايـُطًل ٚايـدصٛص 
ٚنضْـت ْيٝجـ١ اييــدصٝص :     ،نساّ فطضقِٗ )أنسّ اينيًُض٤( بديٌٝ ايٓٗٞ عٔ إ

ـــُيبّك ْكًبــت ْطــبي٘ َــا إ -نــساّ اينيًُــض٤ اــري ايةطــضم  ٚ ــٛ  إ  ٞ : ايــديٌٝ اي
 اينيُــّٛ َــٔ ٚ ــ٘ بنيــد إٔ نضْــت ْطــب١ ا٭خــري َــا    إىل تهــسّ ايٓحــٜٛل( )٫
 ايـُطًل . ٚايـدصٛص نسّ اينيًُض٤( ْطب١ اينيُّٛ : )أٍٚ ا٭

ٜـ   بُٝٓض يٛ عٛيـجت ايـُينيضزيضت دفني١ً ٍٚ ص اينيـضّ ا٭ دص يـٚا د٠ فضْـ٘ 
ّ اينيًُـض٤ اـري ايةطـضم    نس تٓكًب ايٓطب١ ٜٚبك٢ ايبضقٞ : )أ٫ٚ،به٬ ايـدضصل 

  ٚاري ايٓحٜٛل( .
 :: إْك٬  ايٓطب١ بل أنثس َٔ ديًٝل عٓٛإ ايبحث ْٚٛيح ٖٚٓض ْبٝـٔ 

ــ ــدافا َــ٪د   ـاي ــديًٝل : ت ــُساد َــٔ تنيــضز  اي دضي  َضــُْٛل يف ـٜل ٚت
إذ قـد ٜهـٕٛ ٖـرا ايــُضُٕٛ يف خـرب أٚ أخبـضز        ،أٚ يف أخبـضز َينيـدد٠    خربٜٔ

ٜٚهـــٕٛ  ،يــــدرب َٚـــ٪داٙ ا عًـــ٢ َضـــُٕٛ ٚنـــٌ ٚا ـــد َٓٗـــض ديٝـــٌ ٚ جـــ١
   ٌ ٚا ـد َٓٗـض ديٝـٌ     ايـُضُٕٛ اٯخس ايـُنيضز  يف خرب أٚ أخبـضز أخـس٣ ٚنـ

فٝهٕٛ ايـُكصٛد َـٔ ايـديًٝل ايــُينيضزيل :     ، ٚ ج١ ع٢ً َضُْٛ٘ َٚ٪داٙ
ضٕ ٜضُْٗـض : ايٓص ـ  ايًـرٜٔ ٜ٪د  ايـُضُْٛل ايـُينيضزيل ٚايـُنيٓٝل ايــُيدضيةل  

 اينيدٜد٠.ايـُنييرب٠ أٚ ا٭خبضز حجيضٕ ـدربإ ايـٚاي
ٍٕ ـٚيف يــ٥ٛ٘ : ٜهــٕٛ ايــ ُساد َــٔ تنيــضز  أنثــس َــٔ ديــًٝل : تــدافا َنيــض

َٓصٛصـ١ يف أخبـضز َينيـدد٠ : نـٌ      ،ٚتـدضي  َضضَل ب٬ب١ أٚ أزبنيـ١ أٚ أنثـس  
 برات٘.  أخبضز ٜهٕٛ نٌ ٚا د  ج١ً يف َضُٕٛ ٖٛ َٓصٛص يف خرب َنييرب أٚ

: ٚ ٛد أنثس َٔ خـربٜٔ : نـٌ   يًٝل ٚيٝظ ايـُساد َٔ تنيضز  أنثس َٔ د
 َةضدًا لإذ ٜـُهٔ إٔ ٜهٕٛ ايـدربإ َيضُٓ ،درب اٯخس برات٘ ـخرب ٜنيضز  اي
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٫ ذاتـ٘   -ساد  َٔ ايـديٌٝ ٖٓـض : َضـُٕٛ ايـديٌٝ     ُـبٌ اي ،تدافا فٝ٘  َيحدًا ٫
 أخبضز : ـُ٪د ا٠ يف ايضَلُضـايل بٖٓض نيضزي١ فيهٕٛ ايـُ

نيضز  يف ا٭خبضز َضـُْٛل فٗـٛ تنيـضز  بـل     ُيـُضُٕٛ ايـاذا نضٕ ايٚ 
 حطب ا٫صط٬ح ٚقد إْيٗٝٓض َٔ َبض ث٘ .ـديًٝل ب

نثـس فٗـٛ   أخبـضز َضـضَل ب٬بـ١ أٚ    ينيضز  يف ا٭ُـُضُٕٛ ايـ ـٚاذا نضٕ ايـ 
     ُكصد .  ـٖٚرا َض ْبحث٘ ٖٓض يف ٖرا اي ،نثس َٔ ديًٝل تنيضز  بل أ

  عٓد تنيضز  أنثس َٔ ديًٝل : ٚ ٦ٓٝر ْط ٍ :
ٌٖ ت٬ غ بنيا ايعٗـٛزات ايــُينيضزي١ ٚتنيضيــج بنيضـٗض َـا بنيـا بـِ        

 سٖض عُض نضْت عًٝ٘ ْطب١ْك٬  ايٓطب١ ٚت ٝ ٫ٚشَ٘ إ ،ٞ ٬ٜ غ ايعٗٛز ايـُيبّك
 ٝــث تصــري ْيٝجــ١ اينيــ٬ج بــل بنيــا       ،ايـــُينيضزي١ فٝـــُض بٝٓٗــض    ا٭خبــضز

 ٞ َٓٗض ؟ ديًة١ َا ايبنيا ايـُيبّكايـُينيضزيضت بٓطب١ َـ

فـضزد٠   ُضًَض ٬َ عـ١ً ـخبضز ايــُينيضزي١ بطٛا٥ةٗـض تـ   غ ظٗٛزات ا٭أّ ت٬ 
 ،٬ ع١ بنيضٗض قبٌ اريٖـض ُـي حٚ ٘ َصح  دفني١ ٚا د٠ بًحضظ اْ٘ ٫ٚتنيضيـج 

 ْك٬  ايٓطب١ . ٫ٚشَ٘ عدّ إ ،٬َ ع١ ايـجُٝا دفني١ ٚا د٠  ف٬بد َٔ

صـٛيٝل  ـحث َٚـحصٌ ايــد٬ف ٚايٓـصاع بـل أٚاخـس ا٭    ٖرا َٛيٛع ايب
خبضز َيدافنيـ١ يف  ٛبِٗ ايةك١ٝٗ ٚ ٛد  جج َينيضزي١ ٚأَض ٫ عٛا يف بـحبنيد 

 ـحد٠ .َا نْٛٗض يف َٛيٛع ٚا د أٚ ٚاقني١ َي  ،٣ بٗض  هُٗض ايـُ٪د 

ك٬  ايٓطب١ بل ايــُينيضزيضت   ْإ: عٔ ٖرا ايـُبـحث أخريًا بنيٓٛإ سٜٚنيب  
 ( ْكـــ٬  ايٓطـــب١ٚإخيًةـــت أْعـــضزِٖ فٝـــ٘ : فـــ ْهس  ـــا َـــٔ ا٫صـــٛيٝل )إ 

 .  -ايرٟ أْهسٙ َطًكًض  (1)ايـُـحكل ايـدساضضْٞ )قدٙ(َِٓٗ  -

 ببيٛٙ يف بنيا ايـُٛازد . ٚأ -يف ايـج١ًُ -ْهسٚٙ ف  ٚتسدد آخسٕٚ  
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َــِٓٗ اضــيضذْض ايـُـــحكل  -ٚأببــت  ــا )إْكــ٬  ايٓطــب١( عًــ٢ اٱطــ٬م
قــضٍ يف َةــسٚ  ايبـــحث : ٖــٌ تٓكًــب ايٓطــب١ أٚ ت٬ ــغ ايـــجُٝا يف   )قــدٙ(

ٍٚ ٚفضقــًض فٝــ٘ )قــ٫ٕٛ أقٛاُٖــض ا٭ ،فيبكــ٢ ايٓطــب١ عًــ٢  ضهلــض    ــٍدٚاعــس  
 زٚا ِٗ . قدع اهلل أ (1)(ٚصض ب ايهةض١ٜ ٚخ٬فًض يًػٝذ ،يًُـحكل ايٓض٥ٝين 

ُا بـل  َهـضٕ ايــج  خساج َٛازد إَٔ إ -يف اٱبيدا٤  -ٚنٝ  نضٕ ٫بد يٓض 
ثـس َـٔ   سفـًض عـٔ دا٥ـس٠ بــحث ايينيـضز  بـل أن      بػضٖد َكبـٍٛ ع  ايـُينيضزيضت

ح  ـضَا بُٝٓٗـض   دي١ ايـُيٓضف١ٝ بػضٖد ٚايٞ ايـجُا بل ا٭ت ٚذيو يي  ،ديًٝل 
 صً٘ . َصٌٜ يينيضزيٗض َٔ أ

ّ اينيًُض٤ َطًكًض ٚٚزد ايٓٗـٞ عـٔ إنـساّ    ٚزد ا٭َس بضنسا إذا ٖٚرا ْعري َض
فضٕ ٖرا ايـديٌٝ   ،ـِ ايةضضل ضيـحبضبٞ بضنساّ اينيضيايةطضم َطًكًض بِ  ض٤ أَس إ

ع ٚا٫ييكــض٤ ايــيت َــضد٠ ا٫ يُــض:  (ايـــُجُا)حهِ ـيــ ج٤ٍ٬ـنيــس  بــخــري ٜيا٭
ٜـ ٜيدافا فٝٗض ايدي٬ٕٝ ايـُطًكضٕ ا٭٫ٕٚ  ٝث ٜٛ ب أ دُٖض إ ـحسّ نساَ٘ ٚ

ٕ ٜهـٕٛ غـضٖد  ـا بـل     ٜٚهـٕٛ ايـديٌٝ ايثضيـث صضيــحًض ٭     ،نساَ٘ بضُْٝٗض إ
ٜـ ٚيل ب  بل ايديًٝل ايـُطًكل ا٭يًيٛفٝل اينيسيف ايـُيٓضفٝل ٚقس١ًٜٓ ص دص ـٕ 

نــساّ ـجب إٜٚٓــيج اْــ٘ )ٜــ ،ٚيــل بضيــديٌٝ ايثضيــث نــٌ ٚا ــد َــٔ ايــديًٝل ا٭
 طضم إ٫ اينيًُض٤ساّ ايةـحسّ إن( )ٜإنساَِٗ فٝطيـحبَِٓٗ اينيًُض٤ إ٫ ايةضضل 

  . (إنساَِٗ فٝطيـحبَِٓٗ 

  ٌ ٖ  -ايــــُنيضزي١ ٚتبطـــٌ ايــــُٓضفض٠    ٚبٗـــرا تٓحـــ  ١ُ بـــدًٚا عٓـــد  ايــــُيٛ
ضيــــِ ايةضضـــل( )ايني:ٚيـــل  ٝـــث ٜيـــدافنيضٕ يف ايــــُجُا ا٭ مســـضع ايـــديًٝل

يٛ ـٛبٞ أٚ تــحت ايٓٗـٞ    ْدزاج ايـُجُا تـحت ا٭َـس ا ٚتـحصٌ ايـحري٠ يف إ
 -ايـــُرنٛزجُا ـبـــُني١ْٛ غــضٖد ايــ -بُٝٓٗــض ٚبــضييٛفٝل اينيــسيف  ،اييـحسٜـــُٞ 
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ٌ ـٜصٍٚ اييـدافا أٟ اْـ٘ بـ    ٚ  ايثضيـث ايـرٟ ٜصـًح     ٬ُ ع١ ايـديٝ ًا غـضٖد قسٜٓـ١ً 
 بُٝٓٗض تستةا ايـحري٠ ايٓضغ١٦ َٔ ٬َ ع١ ٚزٚدُٖض َنيًض .  ًضَنيض 

 ١ايــُينيضزي  يف أ ـد ا٭خبـضز  ايــُٛ ٛد  ٖرا َـض ٜكيضـٝ٘ غـضٖد ايــجُا     
 ٜٚطـــضعدٙ اييةـــضِٖ ايـُــــحضٚزٟ  ،ٔـٖٚـــٞ َنيضزيـــ١ بـــل أنثـــس َـــٔ ديًٝٝـــ -

 دٙ َٚصضدٜك٘ عٔ َـحٌ ايبـحث ٖٓض .فيـدسج َٛاز ،اينيك٥٬ٞ 

 ـد  اذا نـضٕ أ )قدٙ( قٛيـ٘ : )  (1)ضيضذْض ايـُـحكلأيهٔ  هٞ عٔ بـحث  
ٕ عًٝـ٘ َـٔ دٕٚ أ  ٜيكـدّ   -ًٓض يًُـساد َٓـ٘   عسف١ٝ ع٢ً اٯخس َٚبٝ  ايديًٝل قس١ًٜٓ

ص ُدص ـحضنِ ٚايـ ـٚيرا  هُٓض بيكدّ ايـديٌٝ ايـ   ،ص٬ً أ ُس حضت ـتًحغ اي
 ُحهّٛ عًٝ٘ ٚاينيضّ ٚذٟ ايكس١ٜٓ .ـٚايكس١ٜٓ ع٢ً ايديٌٝ اي

دًٛ َٔ ـنثس َٔ ديًٝل ٫ ٜايينيضز  بل أ فُٝض اذا نضٕ يهٔ تنيٝل ذيو 
نـسّ  ُٓٗض عُّٛ َـٔ ٚ ـ٘ نُـض اذا قـضٍ : أ    ًٛ ٚزد خضص ٚعضَضٕ بٝف ،صنيٛب١ 
فٌٗ ٬ٜ غ يف  ،ضمل ايةضضل نساّ اينيٜطيحب إٚ ،تهسّ ايةطضم  ٫ٚ ،اينيًُض٤ 
كًـب  ُض تٓـخس فسباٯ ٫ًٚ بِ ٬ٜ غ َا اينيضّـدضص أ د اينيضَل َا ايَثً٘ : أ

 ـُطًل ؟ ايٓطب١ َٔ اينيُّٛ َٔ ٚ ٘ اىل اينيُّٛ اي
 .  ٚا د فيبك٢ ايٓطب١ ع٢ً  ضهلض( ض يف عسٍ ٗٚ ٬ٜ غ  ٝنيأ  

 فريد عًٝ٘ :  -)قدٙ( ْض ايـُحكلضيضذيٛ صدز َٔ أ -ٖٚرا ايبٝضٕ 

ـدضص  ـد اينيـضَل َـا ايـ    ـ٬ُ ع١ أح يـ َٛ ـب ٫ٚ َصـح    ٫ًٚ: اْ٘ ٫أ
ح يح ـٝح عـضّ   ٟ ٚ ٘ َصـح  إذ أ ،اينيضّ اٯخس ي٘ َا ٬َ ع أ٫ًٚ ضضبكًض ع٢ً

 ٫ٚ ،خـس ؟ فضْـ٘ تـس ٝح بـ٬ َـس ح      ٬َٚ عي٘ بدًٚا ٚت خري ٬َ ع١ اينيضّ اٯ
ٛ ـْــ ٔ ٬َ عــ١ نــ٬ اينيــضَل َــا ـ ٜٚينيٝــ ،زتهضبــ٘ حًض ٱَصــح  ٫ٚاًض جد يــ٘ َطــ
 دضص دفني١ ٚا د٠ . ـاي
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  ،ايٓطــب١( ْكــ٬ ـُبحث )إٜصــح َثضيــ٘ )قــدٙ( َصــداقًض يــ ٚبضْٝــًض : اْــ٘ ٫
ُدعّٛ بػضٖد ـُكبٍٛ ايـجُا اينيسيف ايـحث٘ : َٛازد ايـحٌ بـدسج عٔ َـفضْ٘ ٜ

ــ ــرٟ ٜنيضيــ ـاي ــضز  ايــ ـجُا اي ــ٘ اييني ــدًٚا ـج ب ــضيف   ،ًُحٛظ ب ــصٍٚ اييٓ ــث ٜ ٝ 
ايينيــضز  بٝٓٗــض َطــيكسًا   - ٜهــٕٛ ٚ ٫أ -ٜبكــ٢  جُا ٫ٚـٚاييــدافا بػــضٖد ايــ 

 ضت . ُينيضزيـَطيحهًُض بةنيٌ اييٛفٝل اينيسيف بل اي

 ـدُٖض َـٔ زٚاٜـضت    (: أْٚضس  ي٘ َثضيل غسعٝل َـٔ أخبـضزِٖ )  
ٚايـرٟ إعـحف بـ٘     ُرياث( ٚبضُْٝٗـض َـٔ زٚاٜـضتِٗ يف )فكـ٘ ايٓهـضح(     ـيف)فك٘ اي

 ُٖٚض :  ،ايٛبك٢(اينيس٠ٚ ))قدٙ( عٓدَض بض ثٓض فسٚع ْهضح  ْض ايـُحكلضيضذأ

ـدرب ايـ زث ايصٚ ١ َٔ اينيكضز  ٝث ٚزد ا٭ٍٚ : ايٓصٛص ايٛازد٠ يف إ
ٜـسث  نـٌ غـ٤٢ٝ تسنيـ٘     يصٚج إٔ ا ضُن (1)ْٗض تسث َٔ شٚ ٗض نٌ غ٧ٝ تسن٘ب 

ٜٚدعُــ٘ إطــ٬م آٜــ١ َــرياث  ،بــ٘ َــٔ نــٌ غــ٧ٝ تــسى ٚتسنــت( ٜسبٗــض ٚتسأٟ )
ٚٚزدت ا٭خبــضز ايهــثري٠ بٓةــٞ إزبٗــض َــٔ اينيكــضز  ،ـدة٢ ٜــ نُــض ٫ (2)شٚاجا٭

ــًض ] ــ٦ًٝض[   ٫َطًكـ ــضز ا٭ز  غـ ــٔ عكـ ــض٤ َـ ــ١ٚٚزد  ،(3)تـــسث ايٓطـ  (4)يف زٚاٜـ
اذا  -ٜنيين ايدٚز -ٕ ايصٚ ١ تسث َٔ ايسبضع عٔ ابٔ أذ١ْٝ َضُس٠ تدٍ ع٢ً أ

اذا نـضٕ  ]ذْٝـ١ : يف ايٓطـض٤   ـدرب عٔ ابٔ أفضٕ ٖرا اي ،نضٕ هلض ٚيد َٔ شٚ ٗض 
ُنيصّٛ ـد اىل ايـ ٓطـ صحٝح ايطٓد يهٓ٘ مل ٜ [ٖٚٛعطل َٔ ايسبضع ـٗٔ ٚيد أي
()،   غـضٖد  ـا بـل    ٖـرا  نـضٕ   -فسيـضً  -ضّ َـ صـدٚزٙ عـٔ اٱ   فضذا صـح

 :  ٜٚٓيج إٔ ،ُٗضـصًض يدص ـُينيضزييل ٚنضٕ َـايسٚاٜيل اي

ٍ  َض  ـُض اذا نضٕص بـيـدـٜ -سن١  ي٢ اينيكضز ـٗض َٔ عُّٛ اييـزبع٢ً إ د
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  ٗض ٚيد َٔ شٚ ٗض .ـي
ٍ  َٚض             ـُض اذا مل ٜهٔ هلض ٚيد َٔ شٚ ٗض .ديص بـٜ -زبٗض ع٢ً عدّ إ د

ٚقـد إييصَـ٘    ،ـُديٛيل ا٭ٚيـل  حري٠ ايٓضغ١٦ َٔ تـدافا ايـ  ـتصٍٚ اي راٚبٗ       
 . -نُض ٜنيسف ايـدبري ايـُييب ا  - في٢ ب٘بنيا ايةكٗض٤ ٚأ

       ٚ د٠ أٚ َ٪ب  ُنييد٠  س١ًَـ٠ ايـُسأج ايايثضْٞ : ايٓصٛص ايٛازد٠ يف  س١َ تص
 ٖٚٞ :  ،س٠ـُ٪د ٣ بٗض ع٢ً طٛا٥  َي ضٜحهِ ايـفضْٗض َٔ  ٝث اي ،عدَٗض
ٍ بنيا ا٭ -أ د٠ َطًكـًض ْعـري زٚاٜـيت    ُ٪ب ـحس١َ ايـب ايع٢ً تست  خبضز دا

( عـٔ  ٚعبد اهلل بٔ ضٓضٕ  ايـُيضُٓيل يطـ٪اٍ ايصـضدم)   حُد بٔ َطًِـَ
ٜةـسم  (: ]قـضٍ )  ،ـُطًك١ قبـٌ إٔ تٓكضـٞ عـدتٗض    ٠ ايـ ـُسأايس ٌ ٜيصٚج اي

 .(1)ـحٌ ي٘ ابدًا[بُٝٓٗض ٫ٚ ت
ٍ بنيـــا ا٭ -  ٚ ُ٪ب ـحس١َ ايــــعًـــ٢ ْةـــٞ ايـــ خبـــضز دا ج د٠ عٓـــد اييـــص

ُ ـ٠ َطًكـًض ٖٚـٞ صـحٝح١ عًـٞ بـٔ  نيةـس ايـ       ُنييد ـبضي َـسأ٠  ١ٓ ضـ٪ا٫ً عـٔ إ  ُيض
 ٚ  ،م بٝٓٗــض ٚبٝٓــٜ٘ةــس (: ] ٚقــد أ ــض  )،ٕ تٓكضــٞ عــدتٗض  ــت قبــٌ أتص

ٜـ ض [ أٟ بنيد إدّطـٜٚهٕٛ خضطبًض َٔ اي ٜـ ـُهٓ٘ أْكضض٤ عدتٗض  دطبٗض يهـٔ  ـٕ 
ٍ  ،داَت يف اينيد٠  َض قُٗض فني٫٬ًبد َٔ تةس  ايصحٝح١ عًـ٢  سَـ١ َ٪قيـ١     فيد

 ْكضض٤ اينيد٠ . ـُ٪بد٠ ٚأْ٘ خضطب بنيد إحس١َ ايـعدّ ايع٢ً بصَٔ اينيد٠ ٚ
ٚىل طب١ اييبضٜٔ :  ٝث تثبت ايطض٥ة١ ا٭ٚايٓطب١ بل َضُْٛٞ ايسٚاٜيل ْ

ٚ ـحس١َ ايـيا صٍٛ    تٗض .ُطًك١ يف عد ـُسأ٠ ايـج بضيُ٪بد٠ َطًكًض عٓد اييص
ٚ   ُ٪ب ـحس١َ ايـٚتثبت ايطض٥ة١ ايثض١ْٝ عدّ اي ـُنييد٠ قبـٌ  ج بضيـ د٠ عٓـد اييـص

 ضض٤ عدتٗض ٚع٢ً ا٫ط٬م .ْكإ
ٜـ ٚ خضص ـ ًيضٕ أ١ُ طض٥ةيـضٕ َةص ـ  ـٚب  ١ٝ ذات ٚصـةل  جُنيُٗض خضص ـ ـيضٕ 

 ُٖٚض :  ،تنيضزيضٕ تًهِ ايطض٥ةيل 
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بل عيداد ٚز َٔ اييةصٌٝ بل  ضي١ اينيًِ بضٱخبضبنيا ا٭ٚزد يف  َض -أ
ــ١ ايــ  ــِ  ـحس١َ ا٭خيصــضص ايــ ـجٌٗ ٚإ ضي ــ١ بصــٛز٠ اينيً ــٞ   ،بدٜ ْعــري َنييربت

ٕ ايس ٌ (: بً ٓض عٔ أبٝو أضض٬ً٥ َٔ ا٫َضّ ايهضظِ) (1)ٔ عُضزاضحضم ب
ــصٚج ايــ  ــد ـُسأاذا ت ــ٠ يف ع ــداً تٗض مل ت ــ٘ أب ــض ) ـحٌ ي ــرا اذا (: ] ؟ ٚأ  ٖ 

ٚ  فضذا نضٕ  ض٬ًٖ فضزقٗض ٚتنييد  ،ًُض ـنضٕ عضي ٚيـ٘   ،ض ْهض ـًض  دٜـدًا[   ٗبِ ٜيص
ــ١  ــ أزٚاٜ ــ   ٖــٞ ١ً خــس٣ َةص  ــرٙ ايسٚاٜــ١ يف اي ــٌَثــٌ ٖ   ،ضْــًضٚضــا بٝأ ـُةضد ب

حس١َ ـد٠ بصٛز٠ اينيًِ بـ ُ٪ب ـحس١َ ايـخيصضص ايايد٫ي١ ع٢ً إ ُٖٚض ٚايحيض
ــص ــٚ اييـــ ــحٝحيض  ،٠ُنييد ـج بضيـــ ــض صـــ ــس ضٕ   ْٚعريُٖـــ ــٔ ضـــ  شزاز٠ ٚداٚد بـــ

تٗض ٖٚــٛ ٜنيًــِ ٫  عــد ٠ يفـُسأٚايــرٟ ٜيــصٚج ايــ(:]) ايصــضدم اٱَــضّ عــٔ
 . (2) ـحٌ ي٘ ابدًا[ت

ُنييد٠ ـخبضز َٔ اييةصٌٝ بل  ضي١ ايـدخٍٛ بضيـ  ٚزد يف بنيا ا٭ َض - 
ٚ ـاي حسّ َ٪بدًا ـتٗض فيحسّ َ٪بدًا ٚبل  ضي١ عدّ ايدخٍٛ ف٬ تج بٗض يف عد ُيص
ْعـري صـحٝح١ ضـًُٝضٕ بـٔ      ،ْكضض٤ اينيد٠ ٌ ٜةسم بُٝٓٗض ٜٚهٕٛ خضطبًض بنيد إب

ــض  ــد ايط ٚ   خضي ــص ــٌ ت ــٔ ز  ــسأ٥ٌ ع ــد ج إَ ــ٘ ) ،تٗض٠ يف ع ــس : ] (ٚأ ضب م ٜة
 بــِ قــضٍ :  ،ـُسأ٠ ٚبــل ايس ــٌ ٚايةصــٌ بــل ايــفــٛزًا اييةسٜــل  ٜسٜــد بُٝٓٗــض[

ٌ  ـُض إُٗس بـ ـٕ نضٕ دخٌ بٗـض فًـٗض ايـ   ]ٚإ م بُٝٓٗـض فـ٬   َـٔ فس ٗـض ٜٚةـس     ضـيح
ٚصـحٝح١   غـ٧ٝ هلـض َـٔ َٗسٖـض[     ٕ مل ٜهـٔ دخـٌ بٗـض فـ٬    ٚإ ،ـحٌ ي٘ أبدًا ت
٢ عٓٗض حب٢ً ٜيّٛفـ٠ ايـُسأ(عٔ ايض٥ٌ َٔ اٱَضّ ايبضقس)حُد بٔ َطًِ ايطـَ

 ٚ ٕ ]إ(:)ف  ضبـ٘   ،أزبنيـ١ أغـٗس ٚعػـساً    ٕ تنييـد  أج قبٌ شٚ ٗض فيضا ٚتيص
 ٚ ـُض بكٞ ت بعيد ـحٌ ي٘ أبدًا ٚإم بُٝٓٗض ٚمل تدخٌ بٗض فس  - ٗض نضٕ ايرٟ تص

ٕ مل ٚإ ،ب٬بـ١ قـس٤ٚ   أخـس٣ َـٔ اٯخـس     ضيكبًت عـد٠ً عًٝٗض َٔ عد٠ ا٭ٍٚ ٚإ
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تٗض ٖٚــٛ خضطــب َــٔ بكــٞ َــٔ عــد  ت َــضُ ـتــم بُٝٓٗــض ٚأفــس  -ٜهــٔ دخــٌ بٗــض
 ٜٚٛ د اريُٖض .  ،ـُ٪بد٠ بضيدخٍٛحس١َ ايـْضط١ ايٚظضٖسُٖض إ (1) ـدطض [اي

 ٛط١ ـٓـصٛص١ َــدُ٪بد٠ َـحس١َ ايـيُٗض ع٢ً ايـد٫ي :ٖٚضتضٕ ايطض٥ةيضٕ 
بـٌ إْـ٘    ،ٚيٝطت  س١َ عًـ٢ ا٫طـ٬م    ،د٠ بُٝٓٗض َسد بٗض ٚ بضيدخٍٛ بضينيًِ أ

م بُٝٓٗـض  بـٌ ٜةـس   ،٫  سَـ١ َ٪بـد٠    ايدخٍٛ ٚاينيًـِ بضيــحس١َ    -َا إْيةض٤ُٖض 
 .دطض  ـ ي٢ تٓكضٞ اينيد٠ ٜٚهٕٛ خضطبًض َٔ اي

ــ ــحٝح ايــ ٜٚ٪ّن ــضدم) دُٖض : ص ــٔ ايص ــضٍ : ]ـحً  ع ــصٚج ( ق اذا ت
 - ٚ  ـض٬ًٖ ًُض نضٕ أـعضي -بدًا ـحٌ ي٘ أتٗض ٚدخٌ بٗض مل ت٠ يف عد ـُسأايس ٌ اي

ًّــٚإ صــحٝح١ ايطــٓد  ٖٚــٞ (2) ـحٌ يٰخــس[ت يًجضٖــٌ ٚمل تــٕ مل ٜــدخٌ  
ٚ ُ٪ب ـحس١َ ايـــْضطــ١ ايــٚايــح١ ايد٫يــ١ عًــ٢ إ  ـُنييد٠ ب  ــدج بضيــد٠ عٓــد اييــص

 ـحس١َ .ٚ اينيًِ بضيأَسٜٔ : ايدخٍٛ أ 
ـٔ بــٌ بــل  ٝــا ٚيٝيٝــصــحٝح١ غــضٖد  ــا بــل ايطــض٥ةيل ا٭ٖٚــرٙ اي       
ــ١ ا٭ ايطٛا ــ  ا٭زبني ــيل ٚاي٥ ــيل ٬ٚيٝ ــ ، ك ــض  ٜٚيحص   ٌ َــٔ ٬َ عــ١  ٝنيٗ

بـٌ  ُنييد٠ قـد٠ َٓٛطـ١ بضيـدخٍٛ بضيـ   ُ٪ب ـحس١َ ايـٕ ايأ -ـجُا بربن١ غضٖد اي -
ٚ  ـٚ َٓٛطـ١ بـضينيًِ بـ   تٗض أْكضض٤ عد إ جُا ـٚبػـضٖد ايـ   ،ُنييد٠ ـج بضيـ حس١َ اييـص

 خبضز بيُضّ طٛا٥ةٗض .ـُنيضزي١ بل ا٭حري٠ ٚايـتصٍٚ اي
خبضز عـٔ  ايٛايح خسٚج تنيضز  ا٭ دّ ْٚكٍٛ :َض تكَـجُٛع ديصس ـْٚ      
فضْ٘ يٛ تنيضز  خربإ  ،حٌ ايبحث اذا نضٕ فٝٗض غضٖد  ا بل َضضَٝٓٗض ـَ

ٚنـضٕ خـرب بضيـث أٚ زابـا أٚ خـضَظ       ٣ُ٪د ـحهِ ايـَٚضُْٛضٕ ٚتدافنيض يف اي
ــ ــ حٝثـب ــ٘ تنيــ  ،ٚ بُٝٓٗــضأ ــا بٝٓٗــض  ـدرب غــضٖدصــًح اي ــ٘ ٜــصٍٚ ب ضز  فضْ
 َٔ -بدٟٚـنيضزي١ بضيٓعس ايـُيـبضز ايـخٚمل تهٔ ٖرٙ ا٭ ،بضزــدربٜٔ أٚ ا٭خاي
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 جُا . ـن١ غضٖد ايضيكسازٙ بربيصٚاٍ ايينيضز  ٚعدّ إ ،ـحٌ ايبحث َ
ــضٕ ايــ  ُٗٝد بنيــا ـٚ عدَــ٘ ٜٓب ــٞ تــ   ايٓطــب١ أْكــ٬يف إ ـُديضزٚقبــٌ بٝ

 ٖٚٞ ب٬ب١ :  ،٘ٚاييت هلض دٚز يف إخيٝضز ايسأٟ ٖٓض أٚ يف ٚيٛ  ،ـُكدَضتاي
 :  ب٬ب١ً ٍت٫ٕ يًه٬ّ د٫ـُكد١َ ا٭ٚىل : إاي

ــ١ اا ـــصٛز١ٜ ا٭ يد٫ي ــ١ ايـي ـــْ٭ٚىل : ايد٫ي ــٞ د٫يــ ـط ــد  ـ١ٝ ٖٚ ــغ عٓ ١ ايًة
حضصٌ بل ـظ ايٚ اي ضيب إضينيُضي٘ فٝ٘ يٮْـُٛيٛع ي٘ أَنيٓضٙ اي ُضع٘ ع٢ً ـض

 ـُني٢ٓ بةنيٌ نثس٠ إضينيُضي٘ فٝ٘ .ايًةغ ٚبل اي
ـُني٢ٓ اي ضيــب ٚ بضيــيــ١ تيحكــل عٓــد عًــِ ايطــضَا بضيٛيــا أ ٖٚــرٙ ايد٫ 

َـٔ دٕٚ   ،ٙ َٔ ٫فع٘ زعٔ مسضع ايًةغ ٚصدٚ فٝ٘ ٫ٚ تٓةّو إضينيُضٍ ايًةغ
بـٌ تيحكـل يف ايـرٖٔ     ،ُني٢ٓ ـُيهًِ ٚقصدٙ يبٝـضٕ ايـ  ـزاد٠ ايٕ تيٛق  ع٢ً إأ
َـا اينيًـِ بنيـدّ إزاد٠      يـ٢ ٖرٙ ايد٫يـ١  ٚيرا تيحكل  ،ٗض ةنيٌ أْظ ايرٖٔ بب

ًّإزادتـ٘ ايً ـٛ أٚ نـضٕ    ـُجضش أٚ بكصـدٙ ايـ  اينيًـِ  ٚ أإٜـضٙ   ُيهًِايـ  ـضٍ   ُ٘ـ ته
 . حٛ ذيو ـٚ ْاي ة١ً أٚ  ضٍ ايّٓٛ أ

ُني٢ٓ ـثض١ْٝ : ايد٫ي١ اييصدٜك١ٝ ايية١ُٝٝٗ ٖٚٞ د٫ي١ ايًةغ ع٢ً ايد٫ي١ اياي     
  ا٫ضينيُضي١ٝ .ٜصضي٘ اىل ايطضَا بض٫زاد٠ ـُساد إُكصٛد يًُيهًِ تةُٗٝ٘ ٚايـاي

٘  زاد٠ٍٚإ ُيهًِ بكصـدٍ ـٖٚرٙ ايد٫ي١ تيٛق  ع٢ً صدٚز ايه٬ّ عٔ ايـ         َٓـ
ـد٬ف َيصـ١ً  نُض تيٛقـ  عًـ٢ عـدّ ْصـب قسٜٓـ١ عًـ٢ ايـ        ،ييةُٗٝ٘ يًطضَا 

ُيص١ً ـضــدًا( فـضٕ ايكسٜٓـ١ ايــ  بـضيه٬ّ نـ ٕ ٜكـٍٛ: )ٜسَــٞ( بنيـد قٛيـ٘ )زأٜـت أ      
 ايًةـغ ايـٛازد    ْنيكضد ايد٫يـ١ ايبدٜٚـ١ عًـ٢ طبـل َةـضد     ـُٓا عٔ إدصٛص تـبضي

 ايــُيص١ً  ٜـ٘ ايكسٜٓـ١   ت٪د  تٓنيكد ايد٫يـ١ اييةُٗٝٝـ١ عًـ٢ طبـل َـض      بٌ -ب٬ قس١ٜٓ 
 ًطضَا . ـُيهًِ إفٗضَ٘ ٚإٜصضي٘ يُني٢ٓ ايرٟ ٜطينيٌُ ايًةغ فٝ٘ ٜٚسٜد ايـفضْ٘ اي

ُني٢ٓ ـجد١ٜ ٖٚٞ د٫ي١ ايًةغ عًـ٢ ايـ  ـثضيث١: ايد٫ي١ اييصدٜك١ٝ ايد٫ي١ اياي      
زاد٠ ٖٚـٞ د٫يـ١ َيٛقةـ١ عًـ٢ إ      يـ٘ ٚاقنيـًض .  ُكصٛد ـِ  دًا ٚايـ ُساد يًُيهًـاي
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ضـٛا٤   ،ـد٬فٜضٖـض ٚقصـدٙ بٝضْٗـض ٚع٣ًنيـدّ ْصـب قسٜٓـ١ عًـ٢ ايـ        ـُيهًِ إاي
حٝث تهٕٛ ايكس١ٜٓ نضغـة١ عـٔ   ـب ،عٓ٘ ّ نضْت َٓةص١ًًنضْت َيص١ً بضيه٬ّ أ

ّ ـُساد ايـاي ـُٓا ُيص١ً تـ ـفـضٕ ايكسٜٓـ١ ايـ     - ذٟ ايكسٜٓـ١  - جدٟ َٔ ذاى ايهـ٬
 عٔ إْنيكضد ٖرٙ ايد٫ي١ نطضبكيٗض .

 جد١ٜـ١ٝ ايـكـْنيكضد ايد٫ي١ اييصدٜعٔ إ ٓاـُـص١ً تـةـُٓـٖٚهرا ايكس١ٜٓ اي 
 جد١ٜ . ـحُٖٛض َٔ ايدٚاعٞ اري ايـٚ ْـُكضب١ً ٱزاد٠ اٱَيحضٕ أٚ اييك١ٝ أاي

جد١ٜ ايـيت  ـببضت ٖٛ يًد٫ي١ اييصدٜك١ٝ ايـحج١ٝ ٚا٫عيبضز يف َكضّ اٱٚاي
ٚعًٝ٘  ست ضـري٠ اينيكـ٤٬ ٚأَضـضٖض     ،يًه٬ّ ٚايـحدٜث يعٗٛز ايًةعٞ ٖٞ ا

ٛ   ،ايػسع ا٫قدع ٕ عًـ٢ ٚ ـٛ  ايةحـص عـٔ ايكسٜٓـ١      ٚيرا تطـضمل ا٭صـٛيٝ
فٝٓنيكـد يًهـ٬ّ    ،دزانٗـض  ٚ ٜٝـ ع َـٔ إ  نيٌُ بٗض أُٓةص١ً  ي٢ ٜنيثس عًٝٗض ٜٚـاي

 ْت . ٕ نضـُديٍٛ اييصدٜكٞ ع٢ً ٚفل ايكس١ٜٓ إجدٟ ٚايـُساد ايـظٗٛز يف اي

  عًـ٢ إ ـساش ايصـدٚز ٚصـح١     تيّٛق إٕ  ج١ٝ ايـدرب ايثض١ْٝ : ايـُكد١َ
َٚـٔ ايٛايـح إٔ ٫ تنيـضز  َيحكـل      ،ايطٓد ٚع٢ً إ ساش ايعٗـٛز ٚايد٫يـ١   

 َهيطـب١ً ايــُينيضزي١  خبـضز  ا٭ دربإ أٚـ٫ عٓدَض ٜهـٕٛ ايـ  أنثس إ بل خربٜٔ أٚ
 . ـحج١ َا اي٬ ج١ُنيضزي١ ايـإذ ٫ َني٢ٓ ي ،حج١ٝـيصة١ اي
ــ  ــٓد١ٜ حج١ ـٚاي ــ٘   ايط ــ١ ايةكٝ ــب قٓضع ــل  ط ــ٬ً   ،تيحك ــبل َةص ــد ض   ٚق

ــ١ خــرب ايٛا ــد  - ــ - يف َبض ــث  جٝ ــض يف اي ــ٘ ايثكــ١  ـإٔ قٓضعيٓ درب ايــرٟ ٜسٜٚ
ُنييضد بكـسا٥ٔ  ـدرب ايـ ـأٚ ايـ  ،( )َـضّ  اٱ ُ َٕٛ إىلـُ َٕٛ عٔ ايثكـ١ ايـ  ـاي

 . () َضّـدرب عٔ اٱبصدٚز ايٚاٱط٦ُٓضٕ تٛ ب ايٛبٛم 
جد١ٜ ايٓضغ١٦ َـٔ ٚيـا   ـظٗٛز ايه٬ّ ٜنيين ايد٫ي١ اييصدٜك١ٝ اي ٕأنُض 

ُحضٚزٟ ـُنيضْٞ يف ايٛضـط ايـ  ـايًةغ َٚٔ اييةضُٖضت اينيسف١ٝ ٚخصٛصٝضت ايـ 
ُنييُد٠ غـسعًض  ـحج١ ايـ ـٖـرا ٖـٛ ايـ    ،درب ـيةـضظ ايـ  أْـ٘ ظـضٖس أ  ٚاييت ت٪دٟ إىل 

ُٖـضتِٗ  حضٚزاتِٗ ٚتةضـ٭ْٗض طسٜك١  ست ع٢ً ا٭خر بٗض : ضري٠ اينيكـ٤٬ يف تـ  
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قـدع ٚضـضز عًٝٗـض    ايػضزع ا٭َضضٖض ٖٚٞ اييت أ ،اٱفضد٠ ٚاٱضيةضد٠ َكضّيف 
ــ٘  ــٔ ايــ   ،يف خطضبضت ــ  ع ــٛز ٜهػ ـــٚايعٗ ــس ـُساد اي ــجدٟ يًُػ ُكصٛد ـع ٚاي

 ُطيةضد َٔ ْصٛص ايػسع .ـايايٛاقنيٞ َٔ اييػسٜا 
ٍٕ ــض  ضزٜــ١ عًــ٢ محــٌ ايهــ٬ّ ايصــضدز عــٔ   : ضــري٠ اينيكــ٤٬  ٚبينيــبري ب

د َني٢ٓ ن٬َ٘  دًا ٚقصـد تةُٗٝـ٘   زاقٌ ايػضعس به٬َ٘ ع٢ً أْ٘ أِ اينيضُيهًـاي
ُيهًِ بعــضٖس ن٬َــ٘ ٜٚ٪اخــرٕٚ ـيــيـــُٛىل اخــرٕٚ ا ٚيــرا ٜ ،ٚإٜصــضي٘ ٚاقنيــًض 

َيثضيـ٘  ـدًا َٚكصـٛد    ـُدضطب بعضٖس ن٬ّ َـ٫ٛٙ ٚأْـ٘ َـساد َٓـ٘ تطبٝكـ٘ ٚإ     اي
 ٚعٓد٥ر :. ٖٚرا ٖٛ ايرٟ ٚزد اٱَضض٤ ايػسعٞ عًٝ٘  ،ٚاقنيًض 

ــا ٚزٚ ــ١ ايــ َ ٝ    ـد ايكسٜٓ ــ ــغ تيض ــضٖس ايًة ــ٬ف ظ ــ٢ خ ــس٠ ُيص١ً عً ل دا٥
َٚـٔ ٖٓـض    ،ـُيص١ً ٫ يف  دٚد ايكس١ٜٓ ايٜٓنيكد ايعٗٛز ايًةعٞ إ ايعٗٛز أٟ ٫

ــس أ    ــٛيٝل ا٫ٚاخ ــل ا٫ص ــيٗس ب ــدّ أُيص١ً ـٕ ايكسٜٓــ١ ايــ إغ ــٛز  تٗ ــٌ ايعٗ ص
 .   جُٛع ايٓص ـجدٟ َٔ َـُساد ايـٚذيو يهػةٗض عٔ اي ،ايًةعٞ

ٕ نـضٕ  ايه٬ّ اييضّ ايعضٖس يف َنيٓـضٙ ٚإ  ُٓةص١ً عٔـيكس١ٜٓ ايَٚا ٚزٚد ا
 يهٓـ٘ ظٗـٛز بـدٟٚ ٫    ،يةضظـ٘  اٙ َـٔ َــجُٛع أ  ٜٓنيكد ي٘ ظٗٛز يف َنيٓضٙ َٚـ٪د  

فـضذا   ، ُٓةص١ًـٓ٘ بضيكسٜٓـ١ ايـ  ٝ ـ٫ بنيـد تبـ  ـجدٟ ايٓٗـض٥ٞ إ ايـ  ٜهػ  عٔ ايــُساد 
ٚ ٓـ١ أ كسٜيـرٟ اي كت دا٥س٠  ج١ٝ ايعٗٛز ايًةعـٞ  فحص عٓٗض ٚعثس عًٝٗض تضٝ 

ٕ مل إْنيـِ   ،ـُٓةص١ً حدٚد ايكس١ٜٓ ايـ ـحج١ٝ بـد ايٚتيحد  ،ست تبنيًض يًكس١ٜٓ ت ٝ 
ٚيـٞ  نضْت ايـحج١ٝ عًـ٢ طبـل ايعٗـٛز ا٭   ايـُٓةص١ً ف د٬ـٜنيثس ع٢ً قس١ٜٓ اي

 ُٓنيكد يًه٬ّ اييضّ بضْيٗض٤ ايٓطل ب٘ . ـاي
ض دضطبضتٗـزتهضشٜــ١ يف تــرٟ  ــست عًٝــ٘ ايطــري٠ اينيك٥٬ٝــ١ اٱٖــرا ٖــٛ ايــ

ــضط١ ٚٚيــ   ــض ٚبهــٌ بط ــسدد أ ٚتةضُٖضتٗ ــٔ دٕٚ ت ــد ٛح َ ــرٟ   ،ٚ تنيكٝ  ٖٚــٛ اي
 ـحج١ٝ ٚا٫عيبضز . ضط ايٚزد عًٝ٘ ا٫َضض٤ ٚاييصحٝح ايػسعٞ ٚنضٕ ٖرا َٓ

 ايًةغ صٌ ظٗٛزتٗدّ أ ُٓةص١ً ٫ـٕ ايكس١ٜٓ ايسًا: أغيٗس َ٪خ َٚٔ ٖٓض إ
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ــضّ اٚ ايـــ  ــغ اينيـ ــا بكـــ    ،ـُطًل ايًةـ ــضزٙ َـ ــس إعيبـ ــ٘ ٚتهطـ ــدّ  جٝيـ ــٌ تٗـ  ض٤ بـ
يف اـري َةـضد ايكسٜٓـ١     -صٌ ايد٫ي١ يف ذٟ ايكسٜٓـ١ ٜٓيةـا َـٔ ظٗـٛزٙ ٜٚنيُـٌ      أ

 ع٢ً طبل ظضٖسٙ .  -ُٓةص١ً ـاي

ــ ــرنّ  ـاي ــ١ ا٭س بضييصآَــض بــ  ُكد١َ ايثضيثــ١ : ٜٓب ــٞ ايي  يةــضظ اينيضَــ١  ٕ د٫ي
ـحض١ أٟ تــدٍ ضــي ساقٞ د٫يــ١ ٚيــني١ٝ َــ عًــ٢ اينيُــّٛ اٱ -بــ دا٠ اينيُــّٛ -

اينيُّٛ ٚتهػ  عٔ عُّٛ َدخٛهلض ٚإضي سام أفـسادٙ   دا٠يةضظ ايٛا د٠ ٭ا٭
ٜـساد   ٚيـٝظ بيبـا َـض    ،ُحضٚزٟ ـدا٠  طب ايةِٗ ايً ٟٛ ٚاينيسيف ايبٓةظ ا٭

 جضز١ٜ فٝ٘ .ـحه١ُ ايـحطب َكدَضت ايـدا٠ ٚبَٔ َدخٍٛ ا٭
ـحه١َٛ ط٬م َاٱُطًل ع٢ً ـٕ د٫ي١ اينيضّ ع٢ً اينيُّٛ ٚد٫ي١ اينُض أ

ٚذيـو َـٔ    ،ع٢ً خـ٬ف بـل ا٫صـحض     ٗض ـ٠ يٚ َٛزٚدد أـُكٝ ًيًدضص أٚ ي
ـُكصٛد جدٟ ٚايـ ـُساد ايـ ـد ٚنضغةٝيُٗض عٔ ايـ ُكٝ ـٚ ايـدضص أ١ ايٝ ٌ قسٜٓأ

َٚٔ ٖٓـض  ـس٣ اينيكـ٤٬ يف     ،حهُٞ ـُطًل ايـٚ ايايٛاقنيٞ َٔ اينيضّ ايٛينيٞ أ
 ( ِٗ )٥ُـــيٚتةضُٖـــضتِٗ ٚ ـــس٣ ايةكٗــض٤ يف فٗـــِ أ ضدٜـــث أ دضطبضتِٗ ـَــ 

دضص ـُطًل  ي٢ اذا نـضٕ ايـ  ـُكٝد ع٢ً اينيضّ اٚ ايـايدضص اٚ ـع٢ً تكدِٜ اي
ــ ــ١ - ُكٝدـاٚ اي ــ١ :   -ايكسٜٓ ــٔ ذٟ ايكسٜٓ ــني  َ ــأي ــضّـُطًل أاي ــرا  ، ٚ ايني ٖٚ 

جدٟ ـُساد ايـقٛا١ٝ٥ ايد٫ي١ ٚايهػ  عٔ ايـُٓضط أذ ايإ ،١ ٚفضعًٝيٗضبس ايكسٜٓٝ أ
  قٛا١ٝ٥ ايطٓد .ـُٓضط أٚيٝظ اي ،ُكدع ـُكصٛد ايٛاقنيٞ يًػضزع ايـٚاي

ـــُكدَضت ْيــرنس َــض أٚبنيــد ٖــرٙ ايــ حٛث )اينيــضّ ـ٬ً يف بــٚيــحٓضٙ َةص 
ـُيصٌ ٜٗدّ ظٗٛز ُكٝد ايـدضص ٚايـٕ ايـُكٝد( َٔ أُطًل ٚايـدضص ٚايـٚاي

 ٜٗـدّ ظٗـٛز ايهـ٬ّ     ُٓةصٌ ٫ـُكٝد ايـدضص ٚايـبُٝٓض اي ،ط٬م اينيُّٛ ٚاٱ
ٜـ  قضعد٠ًُساد تةُٗٝ٘ قضًْْٛض ٚـط٬م اييف اينيُّٛ ٚاٱ -ذٟ ايكس١ٜٓ - ـُهٔ عض١َ 

يف ٚ يـ٘ يف اينيُـّٛ أ  ْنيـِ ٖـٛ ٜٗـدّ  جٝ     ،ٚ اييكٝٝـد  إٔ ٜسد عًٝٗض اييدصـٝص أ 
 دا٥س٠يُضدٙ عضًَض ٚضٝا ايـعٓا إــُٜٚ -ظٗس ع٢ً ايعضٖس ـحهًُٝض يٮت -ا٫ط٬م 
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 فساد . أٚ َطًكًض غض٬ًَ ييُضّ ا٭
 ،ُطًل ـُيصٌ ٖضدّ يعٗـٛز اينيـضّ اٚ ايـ   ـدضص ايـٚبضخيصضز : ظٗٛز اي

 ٗٛزُٖضُطًل َا بكض٤ ظـ١ٝ اينيضّ اٚ ايـحجـٓةصٌ ٖضدّ يـُـدضص ايـٗٛز ايـٚظ
ِ ُٛػهـفساد ايٜٚعٗس أبسٙ يف ا٭ ،ع٢ً عَُٛ٘ ٚضنيي٘   ن١ فضْٗض تبك٢ ع٢ً  هـ

ٛ هلض   ُطًلـايـحسشخسٚ ٗض عٔ  هِ اينيضّ اُٚطًل َضداّ مل ٜـاينيضّ اٚ اي ٚتـح
 .  (ُطًلـاينيضّ ٚاي)حٛث ـٚاييةصٌٝ َض٢ يف ب ،ُكٝد ـٚ ايـدضص أحهِ اييـ

ٚ ضْك٬  ايٓطب١ اذا ٚزد ديٌٝ عضّ أْكٍٛ ب ٕ ٫ُكدَضت أـْٚيٝج١ ٖرٙ اي
فـضٕ ايـديٌٝ    ،ٚ َطًـل آخـس   عضزي٘ ديٌٝ خضص َٓةصٌ ٚديٌٝ عـضّ أ َطًل ٚ

ٌ ـٜ ُطًل ٫ٚـٚ ايٗدّ ايعٗٛز ايراتٞ يًديٌٝ اينيضّ أٜ ُٓةصٌ ٫ـدضص ايـاي  د
ٝ  ٜٗدَــ٘ ٫ٚ ٜٓةٝــ٘ ٫ٚ طــ٬م ٫ٚبعٗــٛزٙ يف اينيُــّٛ أٚ اٱ ل دا٥ستــ٘ فُٝــض ٜضــ

دضص ـُساد تةُٗٝٗـض َـضداّ ايـ   ـبـٌ تبكـ٢ ضـنيي٘ ٚأٛيٝيـ٘ ايـ      ،دضص ـض٣ٛ اي
 تٓكًب عُض نضْت عًٝ٘ .  س ايٓطب١ ٫ٚتي ٝ  د َٓةص٬ً ٫ُٚكٝ ـَٓةص٬ً َٚضداّ اي

ٗ  ـد يــٚ َكٝ ـ ٚعًٝـ٘ اذا  ـض٤ خــضص ينيـضّ أ    ض ُُطًل َٓةصـٌ عٓـ٘ ٜٚنيضزيــ
نـضٕ عًٝـ٘ َـٔ     حضي٘ عًـ٢ َـض  ـبٌ ٜبكـ٢ بـ   ،ضًض ص اينيضّ زأٜيدص ديٌٝ بضيث ٫

دضص َٓـ٘  ـفـساد ايـ  ٞ بنيد إخـساج أ ـُيبّكٜٓنيكد ي٘ ظٗٛز بضْٟٛ يف اي اينيُّٛ ٫ٚ
ــديٌٝ اٯ  نــٞ ت ــ٘ ٚبــل اي ــٓكًــب ايٓطــب١ بٝٓ ــس٠ ٚإ ،ـُنيضز  خــس اي ٕ نضْــت دا٥

دضص ٜٚبكـ٢ ظٗـٛز اينيـضّ عًـ٢ عَُٛـ٘ قضْْٛـًض       ـل فُٝض ضـ٣ٛ ايـ  حج١ٝ تيضٝ ـاي
 . ًٝض ٜس ا ايٝ٘ يف  ض٫ت ايػو بٝضْ

ُطًل ٜٗدّ ـٚ ايـُٓةصٌ عٔ اينيضّ أدضص ايـج٧ٝ ايـٕ َْنيِ َٔ ًٜيصّ ب 
حٝث ٜهػــ  ـضــينيُضيًٝض يًُــيهًِ بـــُطًل أٚ اينيــضّ يف نْٛــ٘ َــسادًا إظٗــٛز ايــ

ضينيُضيٞ ًِ بضينيضّ يف َكضّ بٝضٕ َسادٙ اٱُيهـدضص عٔ عدّ نٕٛ ايـج٧ٝ ايـَ
ْ٘ ًٜصَ٘ اييدصٝص ٚاييصسف يف اينيضّ ٚذيو ٭ ،ب١ ٘ ايكٍٛ بضْك٬  ايٓطًٜصَ
 ٖرا .  ،خس ـُنيضز  اٯفيٓكًب ايٓطب١ قٗسًا بٝٓ٘ ٚبل اينيضّ اي ،ُطًل ـاٚ اي



 

 (437) ................................................... اضيٓيضج عدّ اْك٬  ايٓطب١
 

 ـُض أٚيحٓضٙ إٔ َكيض٢ ايكضعد٠ : عدّ إْك٬  ايٓطب١ . ٚقد ظٗس َ
 لـيصدٜـ)اي ٕ)قدٙ( أ (1)ـُحكلضيضذْض ايـحث أسٟ بـكسٜـٗس َٔ تـٜع يهٔ
َـ   ـحيضج اىل أشٜـد َـٔ تصـٛز ا٫طـساف( ٚأ    ٜ ٓطب١ ٫بضْك٬  اي جسد ـْـ٘ ٜهةـٞ 

َٔ ايكضضٜض ايٛايح١ عٓدٙ ْك٬  ايٓطب١ ٕ إٚن  ،صدٜل بصحيٗض تصٛزٖض يًي
 يُد )قدٙ( يف دعٛاٙ ع٢ً َكدَيل .عٚقد إ ،اييت قٝضضضتٗض َنيٗض 

 ٕ ٜكضٍ : ب  ُهٔ تكسٜب َسادٙ )قدٙ(ـٜٚ 
ذ ٫ إ ،ٜهـٕٛ  جـ١ فٝـ٘     ُكداز َـض ـ٫ بـ ٜهٕٛ َنيضزيًض إ ُنيضز  ٫ـٕ ايإ
 حج١ . ـُنيضزي١ اي٬ ج١ َا ايـَني٢ٓ ي

جدٟ َـٔ اينيـضّ تكيضـٞ قسٜٓٝـ١ نـٌ      ـُساد ايـ ـدضص ع٢ً ايـٕ قس١ٜٝٓ ايٚإ
دضص ٚتهـٕٛ  جـ١   يـحدٚد اـد ٖرٙ بحج١ اينيض١َ فييحد ـ ج١ خضص١ ع٢ً اي

أٟ ٬ٜ غ اينيضّ  -خس٣ ـُنيضز  يًحج١ ا٭دضص ٜٚهٕٛ ٖٛ ايـفُٝض عد٣ اي
 ُنيضزي١ . ـخس٣ ايـحج١ ا٭ص يف  دٚد ايبضقٞ َٔ اينيضّ َا ايُدص ـاي

َـ   )نٌ زبض  ـساّ( : ٚيف ي٤ٛٙ : اذا ٚزد  دٜث عضّ ـدصص يـ٘  ٚ ـض٤ 
ـُساد ايـجدٟ دضص ع٢ً فِٗ ايـًٖ٘ زبض  ساّ( ٚقس١ٜٝٓ اي)يٝظ بل ايس ٌ ٚأ

 ُدصص ـُكداز ايـ ـخيصضص اينيضّ فُٝـض عـد٣ ايـ   َٔ اينيضّ ايٛازد تطيٛ ب إ
بٝـ٘ زبـض  ـساّ(    : )يـٝظ بـل ايٛيـد ٚأ    ٚاذا ٚزد خضص آخس ،ٍٚ ص ا٭ـدضبضي
ــ ــضّ ايـْ ـــدصص ايني ــ٘(     :  ـدصصُ ــٌ ٚأًٖ ــل ايس  ــض ب ــساّ إ٫ ايسب ــض    )ايسب

دضص ـُكيض٢ قسٜٓٝــ١ ايـــدضص بـ ـبٝـ٘ ٜٚيكــدّ عًٝـ٘ ايــ  ب ـري ايسبــض بـل ايٛيــد ٚأ  
 دصٝص٘ يًنيُّٛ . ـٚت

َـ  ـدضص ٚتكدَـ٘  يـ ديصس: ٫بـد َـٔ ٬َ عـ١ اينيـضّ َٚنيضزيـ١ ا     ـٚبينيبري 
ٜهٕٛ اينيضّ  جـ١   ٫ٚ ،ُكيض٢ قضْٕٛ اييدصٝص ـب ع٢ً اينيضّ ٚتـدصٝص٘ ب٘

ٚاذا  ـض٤ ديٝـٌ    ،دضص ـفساد ايأخساج ـُكداز ايبضقٞ بنيد اييدصٝص ٚإ٫ بضيإ
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ٍٕ فـساد  ـُدصص بـض٭ٍٚ َٚٛ ـب ٱخـساج أ   دصص يًنيضّ ايـ ـفٗٛ َ خضص بض
ٖٚهـرا يـٛ    ،ٍ ٚـدضص ا٭ُدصص بضيـديٌٝ ايـ  ـَـٔ اينيـضّ ايـ   ايثـضْٞ  دضص ـاي

 . ٚزابا ٚ د ديٌٝ خضص بضيث 

ٜـ  ٚٚزد نـساّ ايةطـضم(  ٖٚهرا يـٛ ٚزد )ٜــحسّ إ    نـساّ اينيًُـض٤(  ـحب إ)
ٖٚـرا   نـساّ اينيـضمل ايةضضـل(   ْطب١ اينيُّٛ َـٔ ٚ ـ٘ ٚٚزد )ٜطـيحب إ   ٚبُٝٓٗض 

ٕ اينيُـَٛل  ـدضص ٜطيهػـ  أ ٬ُ ع١ ايـ ـفضْ٘ بـ  ،خضص بضيٓطب١ اىل اينيضَل 
ف٬بــد َــٔ خــسٚج َــضد٠  ،سادًا  ــدًٜض يًُــٛىل ُينيضزيل يــٝظ عَُُٛٗــض َـــايــ

 فيٓكًب ايٓطب١ قٗسًا .  ،ايينيضز  عٔ عُّٛ نٌ ٚا د َٔ اينيضَل

را اضٜـ١ تكسٜـب ايـديٌٝ عًـ٢ ْعسٜـ١ إْكـ٬  ايٓطـب١ ٚأقصـ٢ تٛيـٝح٘          ٖ
ٕ  ٚ٭ ،)قـدٙ( حث ا٫ضيضذ ـخرًا َٔ تكسٜسٟ بأ )ٚ ـٛ  ٬َ عـ١     ًـ٘ قـضٍ : ا

 .  (1)٘(ٚ ٘ ي ٚا د ٫ دي١ يف عسٍ  ٝا ا٭

ـُكد١َ غــهضٍ بًحــضظ ايـــدًٛ َــٔ اُــٛ  ٚإٜــ )قــدٙ( ٫ فــضدٙيهــٔ َــض أ
ــ١: ــد  إقيضــ ايثضْٝ ــضْٕٛ اييدصــٝص تك ــ٢ بنيــا  ــد ايــ ّ أض٤ ق   ، ـُينيضزيضت عً

: ُكيض٢ ايكضعـد٠  ـٔ َٔ تكسٜبٓض يـ ٚقد تبٝ  ،ٚىل ـُكد١َ ا٭ْػو يف صح١ اي ٫ٚ
ــ٘ ٫     ــب١ ٚاْ ــضْك٬  ايٓط ــٍٛ ب ــح١ ايك ــدّ ص ــ٘ يــ  ع ــد ـ٬ُ ع١ أٚ  ــضَل   ايني

  -ُدصص ـاينيضّ اي -خس َا ايٓيٝج١ـدضص بِ ٬ٜ غ اينيضّ اٯدصٝص٘ بضيـٚت
ُنيضز  بـ٬  ـج١ عًـ٢ اينيـضّ ايـ   ـُنيضيـ ـ٬ُ ع١ ٚايـ د اينيـضَل بضيـ  فضٕ تس ٝح أ

ٛ ٫ ح ٚٚ ٘ َصح  ٌ َـس    ٚأح ٚايح ٝح ب ري ٚ ٘ َصح  ،غ َط فـ٬   ،ح بضطـ
ٖٚهرا  ،خسبنيا اٯا قبٌ ايُينيضزي١ َا بنيـدي١ ايـ٬ُ ع١ بنيا ا٭ٚ ٘ ي

ـدصٝص٘ بــ٘ قبــٌ ٬َ عــ١ دضص َــا اينيــضّ ٚتـــ٬ُ ع١ ٖــرا ايـــح يــ٫ َصــح 
 . فضْ٘ تس ٝح َٔ اري َس ح  ،دصٝص اينيضّ ب٘ ـخس ٚتايـدضص اٯ
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ُٓةصٌ ـُكٝد ايـ ـُٓةصٌ اٚ ايـ ـُدصص ايـ ـٕ ٚزٚد ايـ ْنيِ إ٫ إٔ ٜكضٍ ب 
 ،تبنيـًض  حج١ٝ ـل ايـ ٛزُٖـض فييضـٝ   ٗطـ٬م ٖٚـدّ ظ  ل اينيُـّٛ أٚ اٱ ٜٛ ب تضـٝ  

ذ قضْٕٛ اييدصٝص إ ،نُض تكدّ قسٜبًض ُٓٛع عسفًض ـٖٛ َبٌ  ،ٖٚرا َػهٌ  دًا 
بـــراى تــــدصٝص٘ ٚ ـدضص قبـــٌ ذاى أدصٝص اينيـــضّ بٗـــرا ايــــٜكيضـــٞ تـــ ٫
ايـسا ح   ـدُٖض  ـُس ح يف أ دُٖض  يـ٢ ٜيكـد ّ أ  ينيدّ اي ،دضص قبٌ ٖرا ـاي

 ٬ٜ غٔ إٔ أَه -ٔ أز ح ـفًٛ نضٕ أ د ايـدضصٝ ،ـدضص ايـُس ٛح ع٢ً اي
  خس .دضص اٯـُدصص َا ايـبِ ٬ٜ غ اينيضّ ايص ب٘ ٜٚـدص بدًٚا َا اينيضّ 

دضصل اٚ ـدصٝص اينيضّ بهٌ َٔ ايـ ـبٌ إ قضْٕٛ اييدصٝص ٜكيضٞ ت
جدٟ َـٔ  ـُساد ايـ ـد قس١ٜٓ عسف١ٝ ع٢ً ايـ ُكٝ ـدضص ٚايـٕ اي٭ ،ـدضص١دي١ ايا٭

ــضّ اٚ اي  ــديٌٝ ايني ــ٘ ٜٚــ  ،طًل ـُـــاي ــد ايــ دصص ايـفٝيكــدّ عًٝ ــضّ ٜٚكٝ ُطًل ـني
 ُكٝد . ـدضص ٚايـبضي

أٚ دضصل ـز حـــضٕ بنيـــا ايــــحضٚزٟ عك٥٬ـــٞ ٜكيضـــٞ  ٫ ٚ ـــ٘ َـــٚ
دصٝص اينيـضّ بـ٘ قبـٌ    ـع٢ً بنيا ٚتكدّ ايٓعس اىل بنيضـٗض ٚتـ  ضت ٝايـدصٛص

ٜـينيل   ٚيـرا  ،ضت ٝـدصٛصدضص اٚ ايـ ـخس َٔ ايـ ـدصٝص اينيضّ بضيبنيا اٯت
 ٚا د٠ .  ّ بٗض َس٠ًدصٝص اينيضـٚا د٠ ٚت ٬َ عيٗض بيُضَٗض دفني١ً

ايٓعــس ّ حًض ييكــد جد ٚ ٗــًض َصــح ـْــ ٖٚهــرا يــٛ  ــض٤ عضَــضٕ ٚخــضص ٫
يٓكًـب  ـدضص يدصٝص٘ بضيـ ـ د اينيضَل ٚتاييٛفٝكٞ يف ع١ًُٝ اييدصٝص اىل أ

 ٬َ عي٘ .  ٠ُ٪خسـايٓطب١ َا اينيضّ ايثضْٞ اي

بٌ  -ـحضٚزٟ ٖٚٛ قضْٕٛ عسيف َ - ْػو يف قضْٕٛ اييدصٝص حٔ ٫ـْٚ 
دصٝص٘ ـُينيضزيل ٚتـ ـ د اينيـضَل ايـ  ـُٓا ز حضٕ ايٓعس بدًٚا اىل أْٚ ْػو أ

ْنيٗـد   فضْـ٘ ٫  ،دصٝص٘ ٫ كـًض  ـخـس ٚتـ  ـدضص َا ت خري ايٓعس اىل اينيـضّ اٯ بضي
َـ   دضطبضتِٗ ٫ٚ ْنيــسف ٚ ٗــًض صــحٝحًض ـٖـرٙ ايطسٜكــ١ يف تةضُٖــضت اينيكــ٤٬ يف 

 ع٢ً بنيا . ض ُٗـحجج ٚتكدٜـيح ٝح ٬َ ع١ بنيا اي
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ـدضص خساج ايٍ: ٫ غو عٓدْض يف إقيضض٤ قضْٕٛ اييدصٝص إ ٚبينيبري بضٕ
نُـض   -ُكبٍٛ ـُحضٚزٟ ايـ ـجُا اينيـسيف ايـ  ـذ ٖٛ َكيضـ٢ ايـ  إ ،َٔ  هِ اينيضّ 

ع زاد٠ اينيُّٛ يًُػـس  ـُدصص ٜهػ  عٔ عدّ إذ ايإ -ـحكٝك٘ َةص٬ً ضبل ت
 دضص عٔ عُّٛ اينيضّ . ـفساد ايف٬بد َٔ إخساج أ ،ا٫قدع إزاد٠  د١ٜ 

 جـ١  ٜثبت صح١ تكدِٜ  ج١ ع٢ً  ُكبٍٛ ٫ـا٫َس ايٛايح اييهٔ ٖرا 
خس  جـ١ عـٔ اريٖـض يف عًُٝـ١     ٜثبـت تـ    دصٝص اينيـضّ ٫ٚ ـخس٣ يف ع١ًُٝ تـ أ

ٌ تكدِٜ  ج١ يف ع١ًُٝ اييدصٝص ٚت خري  جـ١  ٜنيك بٌ ينيً٘ ٫ ،اييدصٝص 
ـُينيضزي١ حجج ايـاي ُنيكٍٛ ٬َ ع١ـٚاي ،َٔ دٕٚ َس ح يًيكدِٜخس٣ فٝٗض أ

ــد٠ :  ــس٠ ٚا ـ ــ   َـ ــضٕ ٜٚـ ــ٬ٝ غ اينيضَـ ــدص ـفـ ـــدضص أصضٕ بضيـ  ،دضصلـٚ بضيـ
 ٚا د٠ . دصص اينيضّ بُٗض دفني١ًـدضصضٕ َا اينيضّ ٜٚـٚ ٬ٜ غ ايأ

١ ٚ ـ٘ يٛ ـٛ  ٬َ عـ    ْـ٘ ٫ ـُحكل)قدٙ( َـٔ أ ايـ  ْضضـيضذ إذٕ َض أفضدٙ أ
 مل ٜيِ بديٌٝ قِٜٛ . -ٚا د٠  دي١ دفني١ً ٝا ا٭

    ٛ  َــــٔ دٕٚ   ـــد٠ً ٚا ٟ ٜٚطــــيٛ ٘ ٬َ عيٗـــض دفنيــــ١ً بـــٌ ايــــديٌٝ ٜكـــ
 ُينيضزيضت . ـْك٬  ْطب١ اييصّٚ إ
يضـض٤  قـُينيضزي١ ٚعـدّ إ خبـضز ايـ  فضيصحٝح عدّ إْك٬  ايٓطب١ بـل ا٭  

دصٝص اينيـضّ  ـخري خـضص يف عًُٝـ١ تـ   تكـدِٜ خـضص ٚتـ    : ع١ًُٝ اييدصٝص 
فٝـــل ٚعـــ٬ج جُا ٚاييٛـعًُٝـــ١ ايـــيف ٚ ُينيضزي١ـديـــ١ ايـــعـــ١ ا٭ٚعٓـــد ٬َ 

 ٣ بٗض . ُ٪د ـحهِ ايـُيدافني١ يف ايـخبضز ايايينيضز  ايٛاقا بل ا٭

بنيٝـد عـٔ اييـدقٝكضت اي سٜبـ١     ُحضٚزٟ ايٛايـح  ـبٌ إ ايةٗـِ اينيـسيف ايـ   
ــ   ٚعــٔ )إ ُينيضزيضت( اي سٜــب عــٔ ا٫ذٖــضٕ اينيسبٝــ١    ـْكــ٬  ايٓطــب١ بــل اي

 ،ـُنيص١َٝٛ  ضدٜث ايـُحُد١ٜ ٚا٭دطضبضت ايـيكٝت إيٝٗض ايـُحضٚز١ٜ اييت أاي
 ُينيضزيضت . ـْك٬  ايٓطب١( بل ايٓض أٚ َٓنيٓض يٓعس١ٜ )إَـُض ٜي ند ب٘ تػهٝه
 ةضظـيٞ َٔ أـعٗضز اينيسفـيـٜ٘ اٱضُِٗ ٖٛ َض ٜ٪د ـكٍٛ : ايـَٚا ٖرا نً٘ ْ
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ـجدٟ َٓٗض : فضٕ إقيض٢ ُساد ايـضيهػضف ايـُينيضزي١ ٚإايٓصٛص ايػسع١ٝ اي
 ُٝض تكدّ .ٔ فييصاَ٘ نُض تبٝ ح ٱ٫ ف٬ ٚ ٘ َصح ٚإ ،صَٓض ب٘ييإْك٬  ايٓطب١ إ

    ِ ــي ــض ْٗ ــٔ ٖٓ ــٛاع ٚأ   َٚ ــضٕ أْ ــيكب٬ً ببٝ ــ١    َط ــل ا٫دي ــضز  ب ــضّ اييني قط
 ٓٛقا ايه٬ّ تةص٬ًٝ يف : ف ،ُيدضية١ ـخبضز ايـُينيدد٠ ٚا٭اي
 

 

 كثر مو دليلني :  أنواع التعارض بني أ
 

ٖـٞ إعيكضدْـض ايساضـذ بـ ٕ      ،ـُٗٝد َكد١َ ْضفنيـ١ ٖٓـض   َٔ ت -بدًٚا -٫ٚبد 
ٚ أ ـــعــٔ ايــ ن٬َٗــِ  ــضٍى ــضدٜثِٗ ْــٛز ٚا ــد  ُجنيٍٛ َــٔ ـحهِ ايــٛاقنيٞ اي

ُنيصّٛ ـَــضّ ايـــحدٜث ايصــضدز َــٔ اٱفــ٬ فــسم بــل ايــ  ،ُػسع ا٫قــدع ـايــ
ذ نًــِٗ إ،ـُي خس ُنيصّٛ ايـــحدٜث ايصــضدز َــٔ ا٫َــضّ ايـــُيكدّ ٚبــل ايـــايــ

ًّـ( ايـحهٕٛ عٔ زضٍٛ اهلل )ٜ ٛا عًِ ِٗ ٚزبحهِ ايٛاقنيٞ ايٓضشٍ عًٝ٘ ٚن
ٌ ( عٔ زضٍٛ اهلل ) فٝهٕٛ اينيُـّٛ ايصـضدز    ،ٚع٬   رب٥ٌٝ عٔ ايبضز٨  

ٚ ـٛدًا   -َـث٬ً   -()دضص ايصضدز َٔ ايبـضقس  ـٚاي()ُ٪َٓل ـَري ائَ أ
 ،ضّ اٱببـضت حطب َكـ ـٕ نضْض َيةضٚتل شَضْـًض بـ  طب َكضّ ايثبٛت ٚإحـٚا دًا ب

ــ  ــرا اي ــٔ أ ٖٚه ــضدز َ ــري ايــ ـدضص ايص ــٔ   ( )ُ٪َٓل ـَ ــضّ ايصــضدز َ ٚايني
دًا ببٛتــًض ٚإٕ نضْــض َينيــددٜٔ َيةــضٚتل شَضْــًض بًحــضظ َكــضّ ٚا ــ()ايصــضدم 

ُي خس شَضًْض ٖٛ نضغـ  عـٔ عـدّ    ـُيكدّ شَضًْض أٚ ايـدضص ايـفإٕ اي ،اٱببضت 
)ز ( جد ايةكٗض٤ـَٚٔ ٖٓض ت . جد١ٜ َٔ ديٌٝ اينيضّـُٛي١ٜٛ ايـتنيًل اٱزاد٠ اي

( بـضقس) اٚ َـٔ ا٫َـضّ اي   (ـُ٪َٓل)َري ايأصٕٛ اينيضّ ايصضدز َٔ دص ـٜ
ــضدٟ )   ــضّ اهلـ ــٔ ا٫َـ ــاٚ َـ ـــ( بضيـ ّ  حدٜث ايـ ــض ــٔ ا٫َـ ــضدز َـ  ـدضص ايصـ

ــضدم ) ــهسٟ)  (ايص ــضّ اينيط ــٔ ا٫َ ــ٬ أ ،( اٚ َ ــضٕ ايــ ف ــس يًصَ  ُيكدّ ـب
جدٟ َـٔ  ـساد ايـ ـُـ ـنضغةًض عـٔ اي  -نٌ خضص -دضصـٜٚهٕٛ اي ،خسـُي اٚ اي

 خس عٓ٘ . ـُي دضص اٚ ايـُيكدّ ع٢ً ايـطًل ايـُـاينيضّ اٚ اي
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 بل ا٫دي١ َا فسٚعٗض ٚغكٛقٗض ،ْٛاع ايينيضز   ٞ إضينيسا  أٖٚٓض ٜٓب
ٝ يي ــ ــيب ـحكل ْٚــ عًــ٢ ايكــٍٛ بــ٘، ْكــ٬  ايٓطــب١( ـُٛازد ايــيت ٜــ تٞ فٝٗــض )إ ٔ اي

 جسٟ اينيكــ٤٬ ٚتةضُٖــضت اينيــسفـٚ عــدّ  صــٛي٘ ٚعــدّ َٛافكيــ٘ يــ صــٛي٘ أ
 : َينيدد٠  صٛز فٝٗض ْٛاع ٖٚٚٞ أ ،ـُحضٚز١ٜ اي

 

  .ني مهفصلني خاّصورود عام و :الهوع االول 
 

فضْـ٘   ،ُٝـض بُٝٓٗـض   دضصل فـٚهلرا ايٓٛع صٛز ب٬ب١ ز٥ٝط١ٝ بًحضظ ْطب١ ايـ 
ُـ  ،خس ْطب١ اييبضٜٔ ـدضصل اىل اٯ د ايقد تهٕٛ ْطب١ أ ّ ٛٚقد تهٕٛ ْطب١ ايني

 ُطًل : ـٚقد تهٕٛ ْطب١ اينيُّٛ اي ،َٔ ٚ ٘ 

ب١ ٚ َطًــل ٜٚــسد خضصــضٕ َٓةصــ٬ٕ ْطــ  ٕ ٜــسد عــضّ أايصــٛز٠ ا٫ٚىل : أ
حسِٜ ايسبـض  ـط٬م ٜةٝد تنُض يٛ ٚزد عُّٛ اٚ إ،خس ٖٞ اييبضٜٔ أ دُٖض اىل اٯ

ّٳ ايسِّبٳضع٢ً ا٫ط٬م ] ٘  ،[ٚٳ ٳسَّ  )يـٝظ بـل ايس ـٌ ٚٚيـدٙ زبـض( ٚٚزد      ٚٚزد اْـ
 .  (1) ًٖ٘ زبض()يٝظ بل ايس ٌ ٚبل أ

ُكيض٢ قـضْٕٛ  ـبـ  دضصل َنيًضـدصٝص اينيضّ بٗرٜٔ ايـزٜب يف يصّٚ ت ٫ٚ
)إْك٬  ايٓطب١( ٚعًـ٢ تكـدٜس    ييصاّٚع٢ً اييكدٜسٜٔ : ع٢ً تكدٜس إ صاييدصٝ
 ٚا ـد٠ً  دضصل دفنيـ١ً ـحضظ اينيضّ َا نـ٬ ايـ  ـٜةحم بل ي حضٍ ٫ـٕ اي٭ -إْهضزٙ 
خـس َـض   ـدضص اٯحضظ٘ َـا ايـ  ـدضصل بِ ٜنيكبـ٘ يـ  ـ د ايـحضظ اينيضّ َا أٚبل ي

 .ُطًل ـينيُّٛ ايا ـدضصل ٚاىل نٌ ٚا د َُٓٗض ٖٞداَت ْطب١ اينيضّ اىل اي

ــ ْنيــِ قًٓــض ٫ ٚ ــ٘ ييدصــٝص اينيــضّ ب      بــِ ٜنيكبــ٘   دضصل بــدًٚاـ ــد اي
دصٝص ـف٬بــد َـٔ تــ  ،َـس ح   ْــ٘ تـس ٝح ب ــري تــدصٝص٘ بضيـــدضص اٯخـس ٭  

ٚ ُطيٗجٔ( أـاييدصٝص اي)حرٚز ـمل ًٜصّ َ َض ٚا د٠ً دضصل دفني١ًـاينيضّ بضي
 بكض٤ اينيضّ َٔ اري َٛزد َٚصدام . 
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ٕ ٜهٕٛ َض أـدضصل فإدصٝص اينيضّ بضيـرٚزٜٔ َٔ تُحـيصّ ا د ايٚاذا 
ـدصٝص٘  حٝث مل ٜبل يًنيضّ َٛزد َٚصدام بنيد تـدضصضٕ َطيٛعبل يًنيضّ بـاي
حطب ـحت اينيـضّ فٝهـٕٛ اييدصـٝص  ٦ٓٝـر َطـيٗجًٓض بـ      ـٚ ٜبك٢ غ٧ٝ قًٝـٌ تـ  أ

 ُينيضزف . ـايبٝضٕ اينيسبٞ اي
تهـسّ فطـضم    )٫ نساّ اينيًُض٤( ٚٚزدَثضٍ ا٫ٍٚ : َض اذا ٚزد )ٜطيحب إ

ي١ ٚاضط١ بل اينيدا ٕ ٫ـجب إنساّ عدٍٚ اينيًُض٤( ٚفس  أاينيًُض٤( ٚٚزد: )ٜ
ٚايةطـل   ،ري يف  ضد٠ ايػسع ٕ اينيداي١ ٖٞ ايط٭ ،ٚبل ايةطل نُض ٖٛ ايعضٖس 

جص٤ ايثـضْٞ َـٔ   ـٚاييةصٌٝ يف اي ،ٚ ص ري٠ ٜستهبٗض ـحساف عٓٗض بهبري٠ أْٖٛ اٱ
 .َٛضٛعيٓض )بػس٣ ايةكض١ٖ( 

را اينيـضّ  ٜبك٢ هلـ  دضصل ٫ـنساّ اينيًُض٤( بضي)ٜطيحب إدصٝصـد تٚعٓ 
 ايكِٜٛ . ٖٚرا َطيكبح يف ايبٝضٕ اينيسبٞ  ،٫ٚ َصدام خضز ًض ص٬ًأ َٛزد

 تهسّ عًُض٤ ايهٛف١( )٫ نسّ اينيًُض٤( ٚٚزدَٚثضٍ ايثضْٞ : َض اذا ٚزد )أ
 -نــساَّينيًــل اٱ -ٕ عًُــض٤ ايــدٜٔ ـُد١ٜٓ( ٚفــس  أتهــسّ عًُــض٤ ايــ ٚٚزد )٫

ٜٚٛ ـد يف   ،دربٜٔ ـيـُٔ ايبًـدتل يف عصـس صـدٚز ايـ      اي ضيـب َيُسنصٕٚ يف 
 قًٌٝ .  اريُٖض 

ــ  ــد تـ ــ  ـٚعٓـ ــ٬ ايـ ــضّ بهـ ــضدز   ـدصٝص اينيـ ــسد ْـ ــ٢ فـ ــصّ ،دضصل ٜبكـ  فًٝـ
 .حرٚز َطيٗجٔ يف ايبٝضٕ اينيسبٞ ايكِٜٛ ـدصٝص اينيضّ َـَٔ ت 

ــر   ــصّٚ َــ   -ٚ ٦ٓٝ ــد ي ــٔ تــ  ـعٓ ــيٗجٔ َ ــضْٞ َط ــضّ ـحرٚز بٝ دصٝص ايني
يًنيًـِ   -ـدضصلاينيـضّ ٚايـ  -دي١ ايث٬بـ١  يينيضز  بل ٖرٙ ا٭ٜكا ا -دضصل ـبضي
ـدضي  يًٛاقـا : اَـض ٭ْـ٘ اـري صـضدز       د ا٫دي١ ايث٬ب١ َٕ ظٗٛز أ ضيٞ ب اٱ

إ َٓٗـض َـسادٜٔ يًُػـسع    ٜٚهـٕٛ اٯخـس   ،صضدز اـري َـساد ٚاقنيـًض    ٚ ٖٛ  أأص٬ً
ايد٫ي١ٝ  ١ٚ : ايطٓد١ٜ أـُٓصٛصُس حضت ايـٚ ٦ٓٝر ٫بد َٔ ٬َ ع١ اي ،ٚاقنيًض 

  يُض٫ٕ َُٗضٕ : ٖٚٓض إ ، - جٗي١ٝـٚ ايأ
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نُــض ٜبــدٚ َــٔ  -اف ا٫ يُــضٍ ا٫ٍٚ : إٔ ْٛقــا ايينيــضز  بٓــض٥ٞ ا٭طــس 
َـ ـُني٢ٓ إب - (1)دساضضْٞ)قدٙ(ـُحكل ايـاي جُٛع ـٜكضع ايينيضز  بل اينيضّ ٚبل 
ـدضصل بضيـ  ٚـُرنٛز: إَـض بضينيـضّ أ  بًحضظ تنيًل اينيًِ ا٫ ضيٞ ايـ  ،دضصل ـاي

ُنيضزي١ بُٝٓٗــض ٬ْٚ ــغ ـْٚٛقــا ايــ ،دضي  يًٛاقــا ـ ــدُٖض َــَنيــًض فــٓنيًِ إٔ أ
 : -دضصل َنيًض ـاينيضّ اٚ اي -ُٖض  دُس ح يف أـاي

 ـدضصل ز ح ع٢ً َنيضزي٘ .ٚ يف ايـُس ح يف اينيضّ أفضٕ ٚ د اي
بــل  -ُس ح اٚ تطــضٜٚض نضْــت ايٛظٝةــ١ اييدــٝري بُٝٓٗــض ـٕ مل ٜٛ ــد ايــٚإ

د٬ف ـٚ نضْت ايٛظٝة١ اييطضقط ع٢ً ايأ -دضصلـضّ ٚبل اينيٌُ بضياينيٌُ بضيني
 . ايـُينيضديل ُيهضف٦ل ـدربٜٔ ايـُيكدّ يف ايـاي

ــضز  ب٬   ــا اييني ــضْٞ : إٔ ْٛق ــضٍ ايث ــٞ ا٭ا٫ يُ ــسب ــط ــٛع ـاف ب ُني٢ٓ ٚق
فــضٕ  ،ـدضص اٯخــس ُٓةصٌ ٚبــل ايـــدضص ايـــُنيضزي١ بــل اينيــضّ ٚبــل ايـــايــ
ٛ ٛد َطيكٌ عٔ صـض بٝ٘  طـب   ٌ ٚا د َٓٗض ٚازد بن:ينيضزي١ ــُخبضز ايا٭

ـُدضية١ أ د ظٛاٖس ا٭دي١ ايث٬ب١ ٚعـدّ َٛافكيـ٘    ضيٞ بٚيٓض عًِ إ ،ايةس  
ايث٬بـ١  ُس ح يف نـٌ ٚا ـد َـٔ    ـفـ٬ٝ غ ايـ   ،ٚ ذاى َا ايٛاقا : ٖرا أٚ ذاى أ

 . َطيك٬ً ٜٚس ح ع٢ً صض ب٘
ــ ،قــس  ٖٚــرا ا٫ يُــضٍ ٖــٛ ا٭  يًٛاقــا : ينيــدّ  ـدضيةيُ٘نيًّٛ َـــفــضٕ اي

ُضضَل ايث٬بـ١  ـُينيضزي١ ٚايـ ـخبضز ايـ صدٚزٙ أٚ ينيدّ إزادت٘  دًا ٖٛ أ د ا٭
بٓل َٓٗـض مل ٜهـٔ   ـحصٌ ايينيضز  إذ يٛ نضٕ ايٛازد إٚي٫ٖٛض مل ٜ،ُيدافني١ ـاي

 ٟ  ييٓـضيف ٚايينيـضز    يهـٔ بنيـد ٚزٚد ايثضيـث  صـٌ ا     ،ٚتنيضز   تٓضٍف بُٝٓٗض أ
خـسٜٔ  ٓٗض ٚازد بٛ ٛد َطيكٌ عٔ ٚ ـٛد اٯ َٚنٌ ٚا د  ،بل ا٭خبضز ايث٬ب١

عيبضزُٖض دي٬ًٝ ٚا دًا ٜنيضز  بُٗـض   ٘ صحٝح يًدَج بل ديًٝل َٓٗض ٚإ٫ٚ ٚ
ــ ــث  اي ــضّ ايثضي ــا أ ،ـدرب ايني ــَ ــض  -دربٜٔ ـٕ اي ــيك٬ٕ   -يف ٚاقنيُٗ ــٛدإ َط  ٚ
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صــٍٛ اييٓــضيف  بري يف  ٚيهــٌ ٚا ــد تــ    ،َٓةصــ٬ٕ عــٔ بنيضــُٗض   ٚ ــدٜثضٕ 
ــ : أ عسفـــًضعًٝٗــض  ٜٚصــدم   ،خبـــضزٚايينيــضز  بــل ٖــرٙ ا٭    عـــِٓٗ ٘ قــد ٚزد  ْ

 ٛعـٛيـٖٚٛ َ (1)ةضٕ[ـيًـدـثضٕ َـ]اذا ٚزد عًٝهِ  دٜ ًة١ـيـُدـث ايـ ضدٜا٭
 ع٢ً َنيضزي٘ . ُس حـايَني٘  ُٓصٛص١ ٚتس ٝح َضـ ٝحضت اييًحهِ بضيح

ذات  -خبـضز  ُنيضزي١ بـل ا٭ ـٚ٭ ٌ ذيو نً٘ ْنييكد أْـ٘ ٜٓب ـٞ إٜكـضع ايـ    
بـِ   ،جنيٌ ايينيضز  بل نٌ ٚا د َٓٗض َطيك٬ً ـأٟ ْ -ضزي١ ُينيـُضضَل ايـاي

 نثس :١ أٚ ا٭خبضز ايث٬بـُٓصٛص١ يف ٖرٙ ا٭ُس حضت ايـ٬ْ غ اي

ٕ مل ٜٛ ـــد ٚإ ،دٖض ز ـــح عًـــ٢ صـــض بٝ٘  ـــفـــضٕ ٚ ـــد َـــس ح يف أ 
 س ايةكٝ٘ بٝٓٗض ع٢ً قٍٛ آخس . دٝ ـٚ تُديضز أـُينيضزيضت ع٢ً ايـتطضقطت اي

 ض : بٓل َٓٗإ ُس ح يفٚقد ٜٛ د ايـ
 ُس ٛح . ـخر بُٗض َنيًض ٚتسى اينيضّ ايـدضصل أفضٕ نضْض اي

ض٫ً  ي١ عسيًض بل ايـدضصل فضْ٘ ٜنيًِ إُنيضزـٕ ز ح اينيضّ ٚقنيت ايٚإ
ــبهــر  أ ــ١ ينيــدّ صــدٚزٙ أٚ ينيــدّ إزادتــ   ــد اي ــد َــٔ  -٘ ـُضضَل ايث٬ب ف٬ب

اينيًـِ بـدًٚا    دضصل َُٓٗض بنيـد ـفضذا ز ح ا د اي ،ُس حضت فُٝٗض ـ٬َ ع١ اي
ص اينيضّ دضصل فٝدص ـ د اينضٕ ايسا ح َٓٗض ايديٌٝ اينيضّ ٚأ بس حضٕ اينيضّ

دٕٚ  ،ب٘ ٜٚهٕٛ عُـ٬ً بـض٫بٓل ٖٚـٛ َكيضـ٢ ز حضُْٗـض ٚيـصّٚ اينيُـٌ بُٗـض         
 ُس ٛح . ـايثضيث اي

ــ١:  ــب١     ايصــٛز٠ ايثضْٝ ــضٕ َٓةصــ٬ٕ ْط ــسد خضص ــل ٜٚ ــسد عــضّ أٚ َطً  إٔ ٜ
نـسّ  نُـض يـٛ ٚزد عـضّ أٚ َطًـل : )أ    ،ٔ ٚ ٘ خس ْطب١ اينيُّٛ َاىل اٯ أ دُٖض

تهـسّ ايٓحـٜٛل( فـضٕ ْطـب١      تهسّ اينيضمل ايةضضل( ٚٚزد )٫ اينيًُض٤( ٚٚزد )٫
 ضضل ايٓحٟٛ(  . دضصل ٖٞ اينيُّٛ َٔ ٚ ٘ ًٜيكٝضٕ يف )اينيضمل ايةـاي
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  ٖرٙ ايصٛز٠  ضييضٕ : ٚيف
 ـُجُا يــاٚتــدافا يف  دضصل تٓــضٍفـٜهــٕٛ بــل ايــ ٕ ٫ـحضي١ ا٫ٚىل : أايــ

تهـسّ   نـسّ اينيًُـض٤( ٚقـضٍ )٫   ـُٛىل : )أيـٛ قـضٍ ايـ    نُـض  ، -ـدضصلًَيك٢ اي -
 تهسّ ايٓحٜٛل(.  ضم اينيًُض٤( ٚقضٍ : )٫فط 

 ) ٫ تهسّ : ـٔدضصٝـٝص اينيضّ به٬ ايـصـدـ١ ٫بد َٔ تـضيـحـٞ ٖرٙ ايـٚف
 نــساّ اينيًُــض٤ اــريحــٜٛل( ٜٚٓــيج َٓــ٘ ٚ ــٛ  إ٫ٚ تهــسّ ايٓ ،فطــضم اينيًُــض٤ 

 ايةطضم ٚاري ايٓحٜٛل . 
ــٔ تــ    ــصّ َ ــِ اذا ي ــ ـْني ــضّ بضي ـــدصٝص ايني ــٝص ـدضصل : َ حرٚز اييدص

فساد اينيضّ ـُطيٛعب ٭حرٚز اييدصٝص ايـٚ َأ -بكض٤ فسد ْضدز  -ـُطيٗجٔ اي
ــ ــ٬ َصــدام بنيــد اييدصــٝص   ـب   ٚ ــض٤ اينيــ٬ج ٚقــا ايينيــضز -حٝث ٜبكــ٢ ب

 ٚىل . ضقط نُض ضبل تٛيٝح٘ يف ايصٛز٠ ا٭ٚ اييطٚايح ٝح أ

َـ  ـٕ ٜثبت اييٓضيف ٚاييدافا بل ايـحضي١ ايثض١ْٝ: أاي جُنيُٗض ـدضصل بًحـضظ 
 تهـــسّ فطـــضم اينيًُـــض٤(  )٫نسّ اينيًُـــض٤( بـــِ قـــضٍ:)أايــــُٛىل:يـــٛ قـــضٍ  نُـــض

ــيحب إٚقضٍ: ــضف٢ ايـــ   )ٜطـ ــث ٜيٓـ ــٜٛل(  ٝـ ــساّ ايٓحـ ــدافنيضٕ يف ـنـ  دضصضٕ ٜٚيـ
ساَـ٘ ٜٚةٝــد  ٓحـٟٛ ايةضضـل(  ٝــث ٜةٝـد خـضص  سَـ١ إن     )اينيـضمل اي : ُجُاـايـ 
 نساَ٘ . خس إضيحبض  إاٯدضص ايـ

ٝـ ـنسّ نٌ عـضمل( بضي :)أ ص اينيضّدص ـحضي١ ٜـٚيف ٖرٙ اي  ٜٚٓـدزج  ٔـدضص
  حٟٛ(ـ)اينيــــضمل ايةضضــــل اي٬ْــــ: دضصلـفــــحام نــــٌ َــــٔ ايــــ فٝــــ٘ َــــٛزد إ

 )ايٓحٟٛ اي٬فضضل(. ٚ
 ) اينيضمل : ُجُاـايـٞ فٔ ـدضصٝـ سا٤ قٛاعد ايينيضز  بل اي٫بد َٔ إٚ

 ييٓضفُٝٗض ٚتدافنيُٗض فٝ٘ : ل ايٓحٟٛ( ايةضض
 صًض يًنيــضّ ٚز ــح عًــ٢دص ـ ــدُٖض عُــٌ بــ٘ َــ ـُس ح ٭فــضٕ ٚ ــد ايــ

ٍٍـُٗض ع٢ً قـٝٓـري بـدـيـٝـ٫ فٚإ ،ـدضص اٯخـس اي  ٢ًـدضصضٕ عـط ايـطضقـيـٚ ٜأ ٛ
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 دضصل . ـص يطكٛط ايدص ـٚ َـُديضز ٜٚنيٌُ بضينيضّ َٔ دٕٚ َضْا أاي

ــ١ : أ ٚ َطًــل ٜٚــسد خضصــضٕ َٓةصــ٬ٕ ْطــب١  عــضّ إ ٜــسد ايصــٛز٠ ايثضيث
 نُـــض يـــٛ ٚزد عـــضّ أٚ َطًـــل: ،ـُطًل خـــس ْطـــب١ اينيُـــّٛ ايـــأ ـــدُٖض اىل اٯ

( ٘تهــسّ اينيــضمل ايةضضــل اينيضصــٞ يسب ــ نــسّ نــٌ عــضمل( بــِ ٚزد خــضص : )٫)أ
ــ   ٚٚزد )٫ ــسّ اينيــضمل اي ــ ـته )اينيــضمل  عــِـدضصل أ ــدُٖض أُطي ٝب( فــضٕ اي

  فٗـٌ ت٬ ـغ ظـٛاٖس ايٓصـٛص      ،ـُطي ٝب(خص)اينيـضمل ايـ  ايةضضل( ٚاٯخس أ
ٜـ ٚا ـد٠ ٚيف عـس  ٚا ـد ؟ أ    دفني١ً دضصل بـدًٚا  ـايـ  خص ص اينيـضّ بـ   ـدص ّ 

 خس ؟ . ـدضص اٯحت اينيضّ ٚبل ايـٞ تُيبّكـٚتٓكًب ايٓطب١ بل اي
ــ ٚ ـٚب ــث  ــسعٞ  ٝ ــضٍ غ ــزد ا٭َــس اٱ١ُ َث ــ١ يف  ض يحبضبٞ بصــ٠٬ ايةسٜض
دضزج ـقُٝت يف ايِ نٌ ص٠٬  ضع١ أٖٚٛ َطًل ٜني -إَضًَض اٚ َ ًََٛض- ضع١ 

ٌ  إ       ٚ  ٫ٚزد ايٓٗٞ عٔ ايصـ٠٬ خًـ  ايةضضـل أٚ َـٔ ٫ٜٛبـل بدٜضْيـ٘ : ]٫ تصـ
ٚ ٗـٞ عـٔ ايصـ٠٬ خًـ  اينيـضم يٛايدٜـ٘ أ      نُـض ٚزد ايٓ  (1)خً  َٔ تثل بدٜٓ٘[

خضصـضٕ َٓةصـ٬ٕ ْطـب١ ا٭ٍٚ أعـِ َطًكـًض ْٚطـب١        ٚايٓٗٝضٕ ، (2)دُسـغضز  اي
 ًض . خص َطًكايٓٗٞ ايثضْٞ أ

 ُٓةصًل يـــٛ ـايـــ خـــص ـدضص ٚا٭ٕ ايـــٖٚٓـــض ٫بـــد َـــٔ ا٫ييةـــضت اىل أ
ٓضفض٠ مل تهٔ بُٝٓٗض َ ٚضا َُٓٗض دا٥س٠ًـدصٛص َٔ دٕٚ ٚزٚد عضّ أبضي ا ٚزد

ٌ   يكٞ اىل اينيسف اينيسبٞ خطضبضٕ ْعـري )٫ َٚنيضزي١ . ٚعٓد٥ر ْكٍٛ : يٛ أ  تصـ
ٌ  ٚ)٫ خً  ايةضضل( ٜةِٗ اينيـسف   ٘ ٫دُس( فضْـٚ غضز  ايخً  اينيضم أ تص

ج١ ـُنيضيـ ـُنيضزي١ ٚ ض ـ١ اي ـاينيضّ ٚ ٛد َٓضفض٠ بل ايينيبرئٜ يٝكنيٛا يف  ري٠ ايـ 
ييـصاّ َةٗـّٛ ايٛصـ  اٚ    ٫ َـا إ ـدضصل إييٓـضيف بـل ايـ   اٜيصٛز  بٌ ٫ ،بُٝٓٗض 

 حٝح عدّ تٓضفُٝٗض .فضيص ،خسط ايكيضد  رٜٖٔ َةّٗٛ ايًكب ٚدٕٚ إييصاّ
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ٌ  ن ٕ ٜكـٍٛ ايــُٛىل  ٞ اينيضّ ٚايكضْْٛأ تٞ ايبٝضٕ ايػسعٞٚنثريًا َض ٜ   :)ص
ٌ   : )٫يــ٘ تٞ خـضص ( ٜٚـ  ايةسٜضـ١  ضعـ١ً   تٞ بٝضْــضت خًـ  ايةضضـل( ٚتـ     تصـ

ٌ  ٫ دضص : )ـَينيدد٠ ببنيا َصضدٜل اي أٚ ٜط ٍ :  ـدُس(خً  غضز  اي تص
ًّأ َٚـٔ  ٗـ١ إخيصـضص ايطـ٪اٍ      ،(عٓـ٘  ٞ خً  اينيضم يٛايدٜـ٘ فُٝٓـا )  ص

ٚ َـٔ  ٗـ١ زابـ١    أ،ـجٛا  ًٝـصّ خصٛصـ١ٝ ايـ   فدصٛص ـُٛزد َـضيةيض٤ بٚاٱ
حضيٞ ـيضـــسٚز٠ ايعـــسف ايـــأٚ ،ـدضص ُصدام ايــــٖيُـــضّ بضيـــاييػـــسٜا يف اٱ

ٜٚةٗــِ  اــسا  اينيك٥٬ٝــ١ ايبٝضْٝــ١ـحٖٛض َــٔ ا٭ٚ ْــُنيضصس يصــدٚز ايسٚاٜــ١ أـايــ
خـص ي ـًٛا َـا    ٜهـٕٛ بٝـضٕ ا٭   خـص ٫ٚ ـدضص ٚبـل ا٭ اينيسف ايي٩٬ّ بل اي

 حيضج اىل ايني٬ج . ـُٓضفض٠  ي٢ ٜـةِٗ اينيسف ايٜ ٚ ٛد اي س  ايبٝضْٞ ٫ٚ

خـص  نيضزي١ عٓـد ٚزٚد اينيـضّ َـا ٚزٚد ا٭   ُـُٓضفض٠ ٚايـ ـحصٌ ايـ ـْنيِ تـ 
ُطي ٝب( ـٌٖ ًٜصّ ٬َ ع١ ا٭خـص )٫ تهـسّ اينيـضمل ايـ    : ٚ ٦ٓٝر ،ـدضصٚاي

ــضّ   ــٝاَــا ايني ــل ايــ    أ)ايٛض ــب١ ب ــغ ايٓط ــٌ عــضمل(بِ ت٬  ــسّ ن ـــحت ن  ـُيبكٞ ت
تهـسّ اينيـضمل    خـس )٫ ـدضص اٯري َطـي ٝب(ٚبل ايـ  نـسّ نـٌ عـضمل اـ    )أاينيضّ: 

 .؟ ُطًل اىل اينيُّٛ َٔ ٚ ٘ـاينيضصٞ يسب٘( ٝث تٓكًب ايٓطب١ َٔ اينيُّٛ اي
ــٌ ٜـــ   ّ ٫أ ــو بـ ــصّ ذيـ ــضّ دص ـًٜـ ــ١ً -ص اينيـ ــد٠ دفنيـ ــ -ٚا ـ دضصل ـبضيـ

  .؟ ٚا د٠ َس٠ً -خصـدضص ٚا٭بضي -ُطًل بُٗض ـد ايٚ ٜكٝ ُٓةصًل أـاي

حضٚزٟ ٚاييةـضِٖ اينيـسيف ٖـٛ    ُـجسٟ ايـ ـ عـ١ ايـ  َـٌ ٬َٚ ايعضٖس بنيد ايي 
 ـد  صل اىل اينيـضّ َـٔ دٕٚ ز حـضٕ أ   دضـفضْ٘ تيطض٣ٚ ْطب١ نٌ َٔ ايـ  ،ايثضْٞ

 صص اينيضّـدـع٘ بدًٚا َا اينيضّ ْٚـٕ ٬ْ ٓٓض أـُهـخس  ي٢ ٜـدضصل ع٢ً اٯاي
 خس .ـدضص اٯب٘ بِ ٬ْ غ اي

ٍٕ خــص ص ا٭ـدضتٛ ــد َصٜــ١ َس حــ١ ييكــدِٜ ايــ  :  ٝــث ٫ ٚبينيــبري بــض
ــ   ٚ َٓضفــض٠ بــل  ٚ ٝــث ٫ تٛ ــد َدافنيــ١ أ   ،عــِ ـدضص ا٭ٚتس ٝحــ٘ عًــ٢ اي

 ١ـ٫بد َٔ ٬َ ع -ضٚزٟ ـُحـٞ ايـةِٗ اينيسفـطب ايـُٗض ٚ ـةطـل يف ْـدضصـاي
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 دصٝص٘ بُٗض َنيًض . ـدضصل ض١ٜٛ َا اينيضّ ٚتـاي
 ـُ يض نساّ اينيضمل ايةضضل ٚاينيضمل اي: ٬ٜ غ ديٌٝ  س١َ إُثضيل ـٚيف اي

ٜـ  ـٜٚ اٚ  ،٬م : )أنـسّ اينيًُـض٤(  طـ ـدس ضٕ َـٔ عُـّٛ أٚ إ  دصص بُٗض اينيـضّ ٚ
ٜـ   جُضع١ ايةضضـل ٚاينيــضم  ـَـضّ ايـ  ٬ٜ ـغ إ  ـدس ضٕ َـٔ إطـ٬م ا٭َــس   يٛايدٜـ٘ ٚ

ٌ اٱ  ايةسٜض١ يف  ضع١( . ضيحبضبٞ )ص

ٝـدًا عـٔ اييـدقٝكضت اي سٜبـ١ اـري      ُحضٚزٟ ايٛايـح بني ـٖرا ٖـٛ ايةٗـِ ايـ    
ـــ  )إٚعٔ ،سفٝـــ١يف اييةضُٖــضت ايني  ايـــُ يٛف١  ـُينيضزيضت( ْكــ٬  ايٓطـــب١ بــل اي

ــأ ُحضٚز١ٜ ايـــيتـذٖـــضٕ اينيسبٝـــ١ ايـــاي سٜـــب عـــٔ ا٭ دطضبضت ـيكٝـــت إيٝٗـــض ايـ
ـحطب اييةضُٖـضت اينيسفٝـ١   ب -ٚ ٘ صحٝح  اْ٘ ٫ َٓ٘ حضصٌـُنيص١َٝٛ . ٚايـاي

خص  يـ٢ تٓكًـب ايٓطـب١ بـِ ٬ٜ ـغ      يٲبيـدا٤ بيدصـٝص اينيـضّ بـض٭     -٭َثضي٘ 
ٖٚــرا َــض ،ـجضٕ بضييدصــٝص ٚضــا ٜٚنيضيـــدضص ا٭يــُدصص َــا اـاينيــضّ ايــ
حث٘ ايػـسٜ  ٚمل ًٜيـصّ بيجص٥ـ١ ٬َ عـ١     ـيف بـ )قـدٙ( ُحكل ـضـيضذْض ايـ  إعحفب٘ أ

 . ْك٬  ييصاّ اٱ٘ يف إحُط تـزاِ  ،ْك٬  ايٓطب١ ـُطيًص١َ ٱاي ـُينيضزيضتاي

 خص َٓةصًل عٔ اينيضّ .ـدضص ٚا٭اي دضصضٕ:ـنضٕ ايٖرا نً٘ فُٝض يٛ

نُــض يــٛ قــضٍ  ،َيصــ٬ً بضينيــضّ  -خــصا٭ -ـدضصل ــد ايــضٕ أَــض اذا نــٚأ
ٚ ضم اينيًُض٤( أتهسّ فط  ُ يض  َِٓٗ( ٚقضٍ : )٫ـ٫ ايـُٛىل : )أنسّ اينيًُض٤ إاي

 ٌ ٌ  يٛايدٜــ٘( ٚقــضٍ : )٫ ٫ خًــ  اينيــضم ايةسٜضــ١ يف  ضعــ١ إ قــضٍ : )صــ  تصــ
ــضّ ايـــ   ،خًـــ  ايةضضـــل(  ــب١ بـــل اينيـ  صٌ ُي ـص بضيـــُدص ـفٗـــٌ تٓكًـــب ايٓطـ

 ؟ .  ُٓةصٌـدضص ايـٚبل اي

 ضظـًحب١ ٖٓض بـٓطـ٬  ايـكـصاَ٘ بضْـيـإي(1) كل)قدٙ(ــُحيضذْض ايـضدٚ َٔ أـبـٜ
 بٌ َٔ ،ٜٓنيكد يًنيضّ ظٗٛز يف اينيُّٛ  خص ف٬ا٭دضص ـص٬ً بضينٕٛ اينيضّ َي 
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ــ         ٕ ٭ ،ـُيصٌ دضص ايـــــبـــدٚ ا٫َـــس ٜٓنيكـــد ظٗـــٛز اينيــــضّ فُٝـــض ضـــ٣ٛ ايـ
ْنيكـضد ظٗـٛز ايهـ٬ّ اينيـضّ قبـٌ      ضّ هلـض دخـٌ يف إ  ـُيص١ً بضينيـ دصٛصٝضت ايـ ـاي
خص ـُيصٌ بـض٭ ٕ ايٓطب١ بل اينيضّ ايـ َٚٔ ايٛايح أ ،ـُضَ٘ ٚإْيٗض٤ ايٓطل ب٘ ت

٘   ،ُض يًهـ٬ّ َـٔ خصٛصـٝضت    ـُٓةصٌ ت٬ ـغ بـ  ـدضص ايـ ـَا اي  فيهـٕٛ ْطـبي
ُٓةصٌ ْطـب١ اينيُـّٛ َـٔ ٚ ـ٘ َـٔ      ـدضص ايـاىل اي -دضص٘ـُيصٌ بـاينيضّ اي -

 ٔـةصٌ ٚبٝـٓـُـدضص ايـُنيضزي١ بل ايـيٓكًب ايٓطب١  ُٝٓض تكا ايف ،بدٚ ا٫َس 
 خص . ـدضص ا٭ُيصٌ بضيـاينيضّ اي

ٕ ٖرا ايةس  خضزج عـٔ  ـحكٝك١ أذ ايإ،غهضٍ ٚايح )قدٙ( إ فضدٚفُٝض أ
بـٌ ٖـٛ تنيـضز  بـل ديـًٝل       -نثـس َـٔ ديـًٝل    بحث : ايينيضز  بـل أ حٌ ايـَ

ٚايٓطـب١   ،خـرب خـضص َٓةصـٌ    صٌ ٚدضص َي ـص بدص ـٚخربٜٔ : خرب عضّ َ
 ٚ)اينيضمل اينيضدٍ( ُطي ٝب(ـبُٝٓٗض ْطب١ اينيُّٛ َٔ ٚ ٘ : ٜةحقضٕ يف )اينيضمل اي

ــ  )إ ٚيف ــ ٚ)إ جُضع١ اينيــضدٍ( ـَــضّ اي ـــ جُضع١ اينيــضم  ـَـــضّ اي  دربٜٔـ( فٝ٪خــر بضي
 .  ٚ َنيضز ضْا أَٔ دٕٚ َ 

 خبـــضز ايح ـــٝح يف ـُجُا فكـــد ضـــبل إخيٝـــضز عُـــّٛ  سٜـــضٕ أ ٚاَـــض ايـــ
ــضَل  ــضظ ايــ  ايني ــ٘ بًح ــٔ ٚ  ــٛم(    ُجُاـَ ــري اينيك ــل ب  ــ  ايةضض ــ٠٬ خً  )ايص

ُجُا ٜينيل ـٚ ٝث ٜينيضز  ايدي٬ٕٝ يف اي ،نساّ اينيضمل ايةضضل ب ري اي ٝب١()إ
ْـ ـكـَٚا ف ،ُجُا ـ دُٖض فٝ٪خر بضيسا ح َُٓٗض يف ايـُس ح ٭٬َ ع١ اي ٘ ـدا

دربٜٔ ـاي ٔـ٬ً َسام فضٕ نـيـفٛزد اٱـدٕٚ َ ،ضص١ ـا خـُــُجطضٕ يف ايـطضقــيـٜ
  ج١ يف دا٥ست٘ . 

 ـدضص َيص٬ًُٛيٛع يهٕٛ ايـس اي: يف ٖرا ايةس  ٜي ٝ  ديصسـٚبينيبري َ
نثــس َــٔ ٚيــٝظ  َصــدام )تنيــضز  أ ،ـدربٜٔ( تنيــضز  ايــ) ٜٚهــٕٛ َصــدام

ظٗــٛز  فضْــ٘ ٫ ،ايٓطــب١ نُــض ٜبــدٚ َــٔ بنيــا ا٫صــٛيٝل فٝــ٘ ٚتٓكًــب  (ديــًٝل
ــٔ ايـــُطيكٌ ـيًـــديٌٝ ا٫ٍٚ يف اينيُـــّٛ ايـــ  ـــعـ ــسيف ـدضص بـ حطب ايةٗـــِ اينيـ
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ــ  عُــــّٛ ٜنيكبــــ٘ -حطب تةضُٖــــضتِٗ ـيف ْعــــسِٖ ٚبــــ -إذ ٖــــٛ ،ُحضٚزٟ ـايــ
ص َٓةص٬ً نٞ تٓكًب ايٓطب١ بٝٓ٘ ٚبل ُدص ـٚيٝظ اي ،صٌ ب٘ ص ٜٚي ُدص ـاي
ُيصٌ بــ٘ ـدضص ايـــص بضيــدص ـَــس َــبــٌ اينيــضّ َــٔ بــدٚ ا٭ ،ـدضص اٯخــسايــ

ــ -فٝهْٛــضٕ  ـــاينيــضّ ٚاي ٍٕ  ديــ٬ًٝ -صٌ بــ٘ ُي ـدضص اي ــض   ٚا ــدًا ٜنيضزيــ٘ ديٝــٌ ب
 ٫ )تنيـضز  ٚ ،ٚايينيـضز  بـل ديـًٝل   ُض عُّٛ َـٔ ٚ ـ٘   ٚايٓطب١ بٝٓٗ ،خضص

 . ( يف ايبلْك٬  ْطب١( ٫ٚ )إنثس َٔ ديًٝلأبل 

ٔ  )ايينيضز  بل أك١ َٔ ـٝـحكـبِ اْ٘ ٜٛ د ٖٓض فس  آخس ٖٛ يف اي  نثـس َـ
ــ    ٚ ضصــً٘ : أ  ،( ديــًٝل  ـــ جسـٕ ٜةــس  ٚزٚد عــضّ َطــيكٌ َ دضص ـد عــٔ اي

٫ ـُيصٌ)أنسّ اينيًُـض٤ إ دصـص بضيـ  ينسّ اينيًُض٤( ٜٚسد َني٘ عضّ َـُيصٌ )أاي
  ضم اينيًُض٤( .تهسّ فط  ُ يض  َِٓٗ( ٜٚسد خضص َٓةصٌ)٫ـاي

ٜـ ـص ايـ ُدص ـُيصٌ َنيض١ًَ ايـدضص ايـفٌٗ ٜنيضٌَ اي ص دص ـُٓةصٌ ٚ
 .؟  ـُطيكٌْةصضهلُض عٔ اينيضّ ايـدضصل بًحضظ إُطيكٌ به٬ ايـاينيضّ اي

ــٌ ايــــ أ ـــّ ٜنيضَــ ــ١ ايــــ ُي ـدضص ايــ ــُدص ـصٌ َنيضًَــ ٫  -صٌ ُي ـص ايــ
ـدضص ا٭خـص بضينيـضّ )أنـسّ    تصضٍ ايٚذيو بًحضظ إ -ـُٓةصٌ ُدصص ايـاي

ــنــٌ عــضمل إ  نسّ نــٌ عــضمل(  ـُطيكٌ)أص اينيــضّ ايــ ُ يض  َــِٓٗ( فٝدص ــ ـ٫ اي
ُدصص ـُيصٌ بضينيـضّ ايثـضْٞ بـِ ت٬ ـغ ايٓطـب١ بٝٓـ٘ ٚبـل ايـ        ـُدصص ايـ ـبضي
٘     ُٓةـاي ُجُا ـُنيضزي١ بُٝٓٗـض يف ايـ  ـفيكـا ايـ   ،صٌ ٖٚـٞ ْطـب١ اينيُـّٛ َـٔ ٚ ـ

 .؟  ُٗض َنيض١ًَ ايـُينيضزيلٜٚنيضٌَ َني

ك٬  ـضز )قدٙ( إْـيـٚاْ٘ إخ (1)ينـٝـكل ايٓض٥ــُحث ايـحـثضْٞ عٔ بـاي هٞـ 
ٜـ ايٓطب١ فٝ٘ بـ   ـُيصٌ دضص ايـ ـنـسّ اينيًُـض٤( بضيـ   ـُطيكٌ )أدصص اينيـضّ ايـ  ـٕ 

دضص ـفيٓكًب ايٓطـب١ بٝٓـ٘ ٚبـل ايـ     ،ُ يض ( ـ٫ اينيًُض٤ إبضينيضّ اٯخس )أنسّ اي
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ــ ــ٘  ـاي ــٔ ٚ  ــّٛ َ ــِ ّٜٛفــ  ،ُٓةصٌ اىل اينيُ ــس  ب ــض ٜٚيص ــ٬ج  ل بُٝٓٗ ــض يني ف فُٝٗ
 .  -ُجُا َٛزد تنيضزيُٗض ـبًحضظ اي -حضص١ً بُٝٓٗض ـنيضزي١ ايـُـاي

 بٛ ٗل :  -يًثضْٞ  -ضيدٍ ي٘ ٚقد إ

ــ٘ ا٫ٍٚ : إ ــ ايٛ ـ ص ٜكٝٓـــًض ض٤( َيدص ـــنسّ اينيًُــــُطيكٌ)إٔ اينيـــضّ ايـ
ٚذيـو ييٛافـل    -ُ يض ـخـس : اينيـضمل ايـ   ـُيصٌ بضينيضّ اٯدضص ايـاي -خصبض٭

ُـ ـُيصٌ )أدضصل: ايـاي تهـسّ   ُٓةصٌ )٫ـُ يض  َـِٓٗ( ٚايـ  ـ٫ ايـ ض٤ إنسّ اينيً
ف٬ ٜبك٢  ،دصٝص٘ ب٘ ـٚ ا٫ط٬م ٚتاينيضمل ايةضضل( ع٢ً إخسا ٘ َٔ اينيُّٛ أ

نيـدّ َطضبكـ١ عَُٛـ٘ َـا ا٫زاد٠     يًنيًـِ ب  ،ُطيكٌ عًـ٢ عَُٛـ٘   ـظٗٛز اينيضّ ايـ 
نــسّ اينيًُـض٤( عـل َةــضد   ـُطيكٌ )أٜٚصـري َةــضد اينيـضّ ايـ    ،جد١ٜ ـاييػـسٜني١ٝ ايـ  

ــ  َٚــٔ  ،ـُ يض  َــِٓٗ( ٫ ايــيصٌ : )أنــسّ اينيًُــض٤ إ ُـُدصص بضيـــاينيــضّ اي
ــ ايٛايـــح أ  تهـــسّ فطـــضم اينيًُـــض٤(    ُٓةصٌ )٫ـدضص ايــــٕ ْطـــبيُٗض اىل ايـ

 .  طسفًض يًُنيضزي١ٜٚكا  ،ٖٛ اينيُّٛ َٔ ٚ ٘ 

 ٜٚسد عًٝ٘ :

ــ    اْــ٘ ٫  ــ ـُطيكٌ ب ٚ ــ٘ ييدصــٝص اينيــضّ اي خري ـُدصصل ٚتــ  ــد اي
ُيصٌ عًــ٢ ـدضص ايـ ـَصٜــ١ َس حـ١ يف ايــ  ذ ٫إ ،خـس  ـُدصص اٯ٬َ عـ١ ايــ 

ُيصٌ بـدًٚا بـِ   ـدضص ايـ ـُطيكٌ بضيـدصص اينيضّ ايـُٓةصٌ نٞ ٜـدضص ايـاي
ٌ  ،ُٓةصٌ ـدضص ايـ ـت٬ غ ايٓطب١ بٝٓ٘ ٚبـل ايـ   دضصل ـَكيضـ٢ تطـضٟٚ ايـ    بـ

جُٝا ـدضصل ٖٛ ٬َ ع١ ايـ د ايـُطيكٌ ٚعدّ ز حضٕ أبضيٓطب١ اىل اينيضّ اي
ٚا ــد٠ َــٔ دٕٚ  ج١ بضييدصــٝص دفنيــ١ًـُنيضيـــٚيف ْعــس٠ ٚا ــد٠ تنيكبــ٘ اي ضــ١ًٜٛ

 .  ْك٬  ايٓطب١ اص٬ًـحصٌ إٜ ٚهلرا ٫ ،جص١٥ ايني٬ج ـت

 ( َبي٢ً تهسّ فطضم اينيًُض٤ ٫ ) ةصٌـٓـُـدضص ايـضْٞ : إ ايـثـ٘ ايـٛ ـاي
 ُ يض (ـ٫ ايـدضص ا٭يٝل)أنسّ اينيًُض٤ إُيصٌ بضيـُنيضز  ٖٚٛ اينيضّ ايـبضي
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 ،نسّ اينيًُـض٤( ـُطيكٌ)أُٓةصٌ ييدصٝص اينيضّ ايـ ـدضص ايـٜصًح اي ٚيرا ٫ 
 ديصس٠ : َكيضٞ اييدصٝص قضصس . ـٚبنيبضز٠ َ

ُٓةصٌ ـضص ايـ دـٕ نـضٕ ايـ  ب ْـ٘ ٚإ  (1) ـُحكل)قدٙ(ضيضذْض ايـ ٚأٚزد عًٝ٘ أ
ـدضص ا٭خص)أنــسّ ُيصٌ بضيـــتهــسّ فطــضم اينيًُــض٤( َنيضزيــًض يًنيــضّ ايــ  )٫

 ٕ ٖرا ايينيضز  ٫إ٫ أ ،ٚايٓطب١ بُٝٓٗض اينيُّٛ َٔ ٚ ٘ ُ يض ( ـ٫ اياينيًُض٤ إ
ـــٜٛ ــب نــٕٛ ايــ  نــسّ اينيًُــض٤( ـُطيكٌ )أُٓةصٌ َنيضزيــًض يًنيــضّ ايــ ـدضص اي

 ،ـُطًل بُٝٓٗـض اينيُـّٛ ايـ   ُدصص َـا نـٕٛ ايٓطـب١    ـتصضٍ بضيـُجسد عٔ اٱاي
 -دضصـُيصٌ بضيـ ـاينيُـّٛ ايـ   -ُنيضز  ـُٓةصٌ بضيـدضص ايـبي٤٬ ايفضْ٘ بنيد إ

  ُطيكٌ .ـُجسد ايـج١ ايينيضز  بُٝٓٗض قبٌ ٬َ ع١ اينيضّ ايـ٫بد َٔ َنيضي

أٚ نــضٕ اينيــضّ ،إٕ نضْــض َيطــضٜٚل َينيــضديل ٚإييصَٓــض بضييطــضقط ٚ ٦ٓٝــر : 
ـــز ــح َــٔ ايــ أ ــض ايس ــٛع اىل اينيــضّ ايــ َهأ -ـُٓةصٌ دضص اي ــ٘ ٭ ،ـُجسد ٓٓ ْ 

ــ    أ ،ـُيضش ٚأز ــح َــ  ٚبنيــد اييطــضقط   ، ُٓضفض٠ـٚ ٖــٛ بــ٬ َنيــضز  يف َــٛزد اي
 ُحهِ . ـٜهٕٛ ٖٛ اي

  ،ـُٓةصٌ يف ايـبل  يٛ ـٛد َـس ح يًدـضص ايـ     - ٕ مل ًْيصّ بضييطـضقط ٚإ
ـُيصٌ بــ٘ ا٭خــص خــرْض بضينيــضّ ايــ: فــضٕ أ -اّ اييدــٝري عٓــد ايينيــضدٍ ٚ ٱييــصأ

 ايـُٓـةصٌ: دضصـطسح اي -ريًا ـٝـدـٚ تًض أٝحـيض ( تس ــُ ٫ ايسّ اينيًُض٤ إـ)أن
 . ـُجسد َٔ اري َنيضز  تهسّ فطضم اينيًُض٤( ٚبكٞ اينيضّ اي )٫

ــرْض بضيــ ٚإٕ أ ـــخ ــًض يــ ـدضص اي ــ١ ُص١ٜ َس  ـُٓةصٌ تس ٝح ــ ،ح  دٝريًا ـاٚ ت
ــضدٍ )٫  ــد اييني ــض٤( خص   عٓ ــضم اينيًُ ــسّ فط ــضّ ايــ  ته ــ٘ ايني ــٓض ب ــسّ ـُجسد )اص ن

 خص َٓ٘ َطًكًض . اينيًُض٤( يهْٛ٘ أ

 ٔـٝـُض٤( ٚبـًـ)انسّ ايني:  سدـُجـٔ اينيضّ ايـٝـنيضز  بـت ٘ ٫ـٌ اْـضصـحـٚاي
                                                           

 . 396:  3َصبضح ا٭صٍٛ : ج + 479:  4َبضْٞ اٱضيٓبضط : ج( 1)
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 ص٬ً ٚع٢ً نٌ  ضٍ . تهسّ فطضم اينيًُض٤( أ )٫:  ُٓةصٌـُدصص ايـاي 
 

ٝـ ـ)انـسّ اينيـ  :  سدـُجـٔ اينيضّ ايـنيضز  بٝـت ٘ ٫ـٌ اْـضصـحـٚاي   ٔـًُض٤( ٚب
 ص٬ً ٚع٢ً نٌ  ضٍ . تهسّ فطضم اينيًُض٤( أ )٫:  ُٓةصٌـُدصص ايـاي

 

 :  ضيضذ )قدٙ(ـُهٓٓض ايينيكٝب ع٢ً َض أغهً٘ ا٭ٜٚ
ــ٘ ٫أ ــربٜٔ   ٫ًٚ: اْ ــس ح يًد ــب ٫ٚ َ ــضّ ايــ  -َٛ  ـــايني دضص ـُيصٌ بضي

ُنيضزي١ بُٝٓٗـض  ـدصٛص ْٚٛقـا ايـ  ـنٞ ْٓعس ايُٝٗـض بضيـ   -ُٓةصٌ ـدضص ايـٚاي
ايينيـضز  بـل ٖـرٙ ا٫ديـ١ بـِ ٬ْ ـغ       ج ـعٓـدَض ْنيضيـ  دصٛص ـ٬ْٚ عُٗض بضيـ 

ٖٚٞ ،َسفـٛ   ٝح بنيضـٗض َـٔ دٕٚ َـس ح    فضٕ تـس  ،ُطيكٌـُجسد ايـاينيضّ اي
بنيضٗض عًـ٢  ٬َ ع١ يكدّ ي  داٖض َس ح١َص١ٜ يف إ َينيضزي١ فُٝض بٝٓٗض ٫دي١ أ

 ج١ . ـُنيضيـايخس نٞ تصح اييجص١٥ يف ـُطيكٌ قبٌ ايبنيا اٯاينيضّ اي

 يٗضـعـك٥٬ٞ ع٢ً ٬َ ـسٟ اينيـجـُحضٚزٟ ٚايـاي ٚبضًْٝض : إ ايةِٗ اينيسيف
٬ُ ع١ ـجص١٥ َٚــٔ دٕٚ تــس ٝح بنيضــٗض يف َكــضّ ايــ ـدفنيــ١ ٚا ــد٠ َــٔ اــري تــ 

ــ ُنيضجل١ فٝدص ـــٚايــ ــ  نسّ نــٌ عــضمل( ـُطيكٌ)أص اينيــضّ اي  : دضصلـبهــ٬ اي
ــضمل ايــ )إ ــ١ً  ت )٫ ُطي ٝب(ـ٫ ايني ــل( دفني ــضمل ايةضض ــسّ ايني ــد٠  ه ــيج ،ٚا  ٜٓٚ  : 

 ُطي ٝب . ـُض٤ ض٣ٛ ايةضضل ٚايٚ ٛ  انساّ اينيً

َٚـٔ ايٛايـح إ    ،دطضبضت ـُثٌ ٖـرا ايـ  ـٖرا َض ٜطضعدٙ ايةِٗ اينيسيف يـ 
ــضز ايــ  ــ١ فصــٝح١ أيكٝــت اىل أ  ا٫خب ــضت عسبٝ ــ١ يٝطــت  ـُنيص١َٝٛ بٝضْ ذٖــضٕ عسبٝ

ب ـا ايٓعـس عـٔ اغـهضٍ      -تدقٝك١ٝ ٫ٚ ٜٓضضـبٗض ٖـرٙ اييـدقٝكضت ٚايح ٝحـضت     
 ًا .ٚزدْضٙ بدٚيرٟ أايح ٝح ب٬ َس ح ا

يطـٓيٗض  ـُنيضٜػ١ ايٛاقني١ٝ َا ا٭خبضز ٚأ٬ُ ع١ ايني١ًُٝ ٚايـُِٗ ٖٞ ايـٚاي
ينيسفٝـ١ ٚايةٗـِ   ُحضٚز١ٜ اـضـينيض١ْ بضيطسٜكـ١ ايـ   اينيسب١ٝ ٚبٝضْضتٗض ايةصـٝح١ َـا اٱ  

٬ُ ع١ عًـ٢  ـايٓعـس ٚايـ   َثضٍ خطضبضتِٗ  ي٢ ٜهٕٛ َصـب  اينيك٥٬ٞ اينيسبٞ ٭
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ٝـ فكبٗـض  ُبي٢ً ـُينيدد٠ ايـ ـُينيضزيضت ايـ ـاي حطب ايةٗـِ  ـٜةٗـِ َٓٗـض بـ    َـا َـض   ًضٗ
 ،صـٛي١ٝ ايٓعسٜـ١  ـُحضٚزٟ بنيٝدًا عٔ اييـدقٝكضت ا٭ جسٟ اينيك٥٬ٞ ايـاينيسيف ٚاي

ــس ٚايــ    ــ١ُ يف ايٓع ــل ٚايطــداد ٚاينيص ــد اٱَٚــٔ اهلل اييٛفٝ ــي٤٬ يف ـ٬ُ ع١ عٓ ب
 ضيٓبضط١ٝ . ـُجض٫ت ايةك١ٝٗ اٱاي

خبــضز جُا بــل ا٫ـبــِ اْــ٘ قــد تنيــس  ٖٓــض  ــا َــٔ ا٫صــٛيٝل اىل ايــ  
ْـ  ،ُيدضية١ ايـٛازد٠ يف يـُضٕ اينيضزٜـ١    ـاي ُبحث بنيـد  ـحٔ ْس ٦ـ٘ ًْٚحكـ٘ بضيـ   ـٚ
ْـٛاع ايينيـضز  بـل    يف ايٓـٛع ا٫ٍٚ َـٔ أ   ٓـض ن٬َـُضّ ٖـرا تـ    .  ْيٗض٥٘ ـُضَ٘ ٚإت

 ٞ : ـبِ ٜكا ايه٬ّ ف   .  أنثس َٔ ديًٝل
 

 

 

  .مو وجه الهوع الثاني : ما اذا ورد خاص او اكثر مع ورود عامني بيههنا عنوم 
 

 يُـضع  ٜـسد عًـ٢ َـضد٠ اٱ    ُدصص تـضز٠ً ـبًحضظ إ ايـ  ٚهلرا ايٓٛع صٛز
 ـد  ٜسد ع٢ً َٛزد اٱفحام َـٔ أ  ٚتضز٠ً ،ييكض٤ بل اينيضَل َٔ ٚ ٘ ـحٌ اٱَٚ

 :فضيصٛز ب٬ب١  ،فحام يف نٌ َٔ اينيضَل ٜسد ع٢ً َٛزدٟ اٱ ٚبضيث١ً ،اينيضَل 

نيضزيضٕ بُٝٓٗض عُـّٛ َـٔ ٚ ـ٘    َضٕ َيايصٛز٠ ا٭ٚىل: إٔ ٜسد دي٬ٕٝ عض
نيـضَل نُـض   يكض٤ بـل ايـديًٝل اي  يـحٌ اٱ يُضع َٚـدصص ع٢ً َضد٠ اٱٜٚسد َ

 ،ينيًُض٤ ٚٚزدت زٚا١ٜ تًصَٓض بحى إنساّ ايةطضماّ انسإيٛٚزدت زٚا١ٜ تًصَٓض ب
ٚاذا ٚزدت زٚا١ٜ بضيث١ ،عَُُٛٗض يف َضد٠ ا٫ يُضع )اينيضمل ايةضضل( فٝينيضز 
 يـُٛزد يٗضينيس يـدصٛصٝيٗض ٚي -ٖٚرٙاينيضمل ايةضضل(نساّ إ)نسا١ٖ  تدٍ ع٢ً

تصــًح غــضٖد  ــا  -ضز  اينيــضَل َــٔ ٚ ــ٘ حٌ تنيـــا٫ يُــضع ايــرٟ ٖــٛ َــ
حطب ـ يُضعُٗــض ٚبـــُينيضزييل يف َــضد٠ إٚيٝــيل ايــٚتٛفٝــل بــل ايــسٚاٜيل ا٭

  ُينيس ـدرب ايثضيث ايـاي -ُدصص ـُحضٚزٟ  ٝث ٜهٕٛ ايـايةِٗ اينيك٥٬ٞ اي
َطًكًض َٔ نـ٬ اينيـضَل    خص أ - اينيضَل حٌ ايينيضز  بلـا٫ يُضع َُٚضد٠ ـي

ــ٘   ــٔ ٚ  ــٔ بــ     ،َ ــ١ ع ــٛز٠ خضز  ــرٙ ايص ــٌ ٖ ــب١  ـحث إْب ــ٬  ايٓط ــًض ك خسٚ 
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ايٓطـب١   ٓكًبـبك٢  ي٢ تـ ـٜ ينيضز  ٫ٚـُا ٜصٍٚ ايـجـػضٖد ايـْ٘ بَـٛيٛعـًٝض ٭
 تٓكًب . ٚعٓد٥ر ْكٍٛ :   ٚ ٫أ

 خــص عًــ٢ اينيــضَل َــٔ ٚ ــ٘ دفنيــ١ً  ٕ ٜيكــدّ ا٭أ ـحضٚزًٜضُينيضزف َـــايــ
ٜستةــا ايينيــضز  بــل ا٭ديــ١ ٜٚٓــيج نساٖٝــ١ إنــساّ اينيــضمل ايةضضــل ٚبــ٘  ٚا ــد٠

 نساّ ايةضضل اري اينيضمل . ٚٚ ٛ  إنساّ اينيضمل اري ايةضضل ٚ س١َ إ
ـُحضٚز١ٜ ٖٚـٛ  فٗـضّ اينيسفٝـ١ ايـ   ٖٛ ايةِٗ ايٛايح ٚايرٟ تطضعدٙ ا٭ٖرا 

ُنيص١َٝٛ بنيٝدًا عٔ اييدقٝكضت اي سٜب١ ـٜث اي ضدايرٟ ٜٓب ٞ إعيُضدٙ يف فِٗ ا٭
دطضبضت ـيكٝـت إيٝٗـض ايـ   ع٢ً ا٭فٗـضّ اينيسفٝـ١ ٚا٭ذٖـضٕ اينيسبٝـ١ ايبطـٝط١ ايـيت أ      

ْـ  ،ُنيص١َٝٛ ايـيت ٜٓب ـٞ فُٗٗـض بـرٖٔ عسبـٞ ضـًِٝ       ـاي ْٓهـس قـ٠ٛ فٗـِ     حٔ ٫ـٚ
٥ُـ١  صـضهلِ بض٭ ـُٔ زشقِٗ اهلل ق٠ٛ ايةِٗ بنيد إت ( َبنيا أصحض  ا٭١ُ٥ )

ايٝٓــض  ( ييثكـٝةِٗ ٚتنيًــُِٝٗ ٚقـد  ةعــٛا يٓـض عًــَِٛٗ ٚٚصـًت    ) ِٜٗٚتصـد  
ُدضطبل ـعيُـضد اينيكـ٤٬ ايـ   إ إ٫ أْٓـض ْٓهـس ٫ٚ ْيصـٛز    ،طسٜكِٗ َٔ  ا٭ ضدٜث

ـُحضٚز١ٜ طسٜك١ اييـدقٝل  حطب تةضُٖضتِٗ ايـٚب()ُنيصَٛل ـبٗض يف شَٔ اي
 صسٜٔ ـُنيضذٖـــضٕ ايطـــضبكل ايـــٚيـــٛ إزتهـــضشًا يف أ -ْٚعسٜـــ١ )إْكـــ٬  ايٓطـــب١( 

ضـيعٗضز   َكـضّ إ ُحضٚزٟ يفـطسٜك١ ايةِٗ اينيـسيف ايـ  فًرا تس ح  - (يٮ١ُ٥ )
 د . ُطد ـٚاهلل اينيضصِ اي ،ُينيضزيضت ـْصٛص اييػسٜا ٚيف َكضّ ع٬ج اي

ٕ ٜسد دي٬ٕٝ عضَضٕ َينيضزيضٕ بُٝٓٗض عُـّٛ َـٔ ٚ ـ٘    ايصٛز٠ ايثض١ْٝ : أ
زدت زٚاٜــ١ نُــض يــٛ ٚ ، ــدُٖض ـحٌ اٱفــحام َــٔ أُدصص عًــ٢ َـــٜٚــسد ايــ

 :ٚٚزدت زٚاٜــ١ ْضطكــ١   ،حب انــساّ اينيًُــض٤( عًــ٢ ا٫طــ٬م    )ٜطــي  : ْضطكــ١
ٜٚكــا ايينيــضز  بُٝٓٗــض يف    ،ٜضــًض ـحسّ انــساّ ايةطــضم( عًــ٢ ا٫طــ٬م أ   )ٜــ

بِ  ض٤ت زٚا١ٜ بضيث١ خضص١ تًصَٓض بضنساّ اينيـضمل   ،)اينيضمل ايةضضل( : ُجُاـاي
َـ    ،دصٛصـاينيضدٍ بضي  ،ٍٚفـحام يف اينيـضّ ا٭  ـحٌ اٱٖٚرٙ ايثضيثـ١ ْـضظس٠ اىل 

ـْـ   زبـط يــ٘ بضينيـضّ اٯ   ـجُا بُٝٓٗـض ٫ٚ ف٬بـد َـٔ ايـ    ـدصص خـس َٛيـٛعًض ٚيـرا 
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ٍٚ )ٜطـيحب انـساّ اينيًُـض٤( ب ـري اينيـضمل اينيـضدٍ فضْـ٘        اينيُّٛ أٚ اٱطـ٬م ا٭ 
: )ٜطـيحب   دضص عًـ٢ ٚ ـٛ  انساَـ٘ فٝٓـيج    ـجب انساَ٘ يد٫يـ١ ايـٓص ايـ   ـٜ

ـدضص ٕ ايـٓص ايـ  ٚذيـو ٭  ،نساَـ٘( ب إضمل اينيـضدٍ فٝجـ  ٫ اينيـ انساّ اينيًُض٤ إ
حطب ـّ عًٝـ٘ بـ  طـ٬م ٜٚيكـد   ايعـضٖس يف اينيُـّٛ أٚ اٱ   ق٣ٛ ظٗٛزًا َٔ ايـٓص  أ

 ٍٚاينيــضّ ا٭ ايــٓص  فٝدـيص   ،ُحضٚزٟ يًدطضبــضت اينيسبٝــ١ ـجسٟ اينيــسيف ايـ ـايـ 
ط٬ق٘ ايػضٌَ يًنيًُض٤ ضكٛط إ بنيد انساّ اينيًُض٤( بضينيًُض٤ ايةضضكل )ٜطيحب

 دضص . ـا بٝٓ٘ ٚبل ايجُـاينيدٍٚ بةنيٌ اي

 نساّ اينيًُض٤( ايرٟ نيد٥ر ٜٓيةٞ ايينيضز  بل اينيضّ ا٭ٍٚ : )ٜطيحب إٚب
ــل اينيــضّ اٯ -إخــيص بضينيــضمل ايةضضــل   تهــسّ ايةطــضم( فــضٕ ٖــرا   )٫ :خــسٚب

ْـ٘  ل دا٥ست٘ ب ري اينيًُض٤ ٚن ٚتيضٝ  -خيصضص اينيضّ ا٫ٍٚ بنيد إ -ـديص قٗسًاٜ
ٗ ـتهسّ فطضم اي قضٍ : )٫  . ضٍ( ج

 ُحضٚزٟ تيحكـل ْيٝجـ١  ـُٛافك١ يًةِٗ اينيسيف ايـٚبٗرٙ ايني١ًُٝ ايني٬ ١ٝ اي
ٜنييُدٖض يف  ٜنييين بٗض أٚ ٫ اْك٬  ايٓطب١ ٫ٜٚةِٗ اينيسف  ٫ٚ ْك٬  ايٓطب١()إ

ــ  ضـًٛ  فُٗٗـِ   تٛ ـد يف أذٖـضِْٗ ٚأ   فِٗ اخلطضبـضت ٫ٚ  ٗرٙ ايٓعسٜـ١  ٫ٚ أبـس ي
 .   ي٢ بٓحٛ ا٫زتهضش ايرٖين ايبطٝط عٓدِٖ 

اينيـضَل   ـد  دس ًض ييُضّ َٛزد ا٫فحام َـٔ أ ـُدصص َـرا اذا نضٕ ايٖ
َصــضدٜل  نياـبـ ـس ًض يـدـــصص َـدـ ـُٚيـٛ نــضٕ اي  ،ُثضٍ ـَـٔ ٚ ــ٘ نُـض يف ايــ  

بٛ ــٛ  )انــساّ  دضص١ـيــٛ ٚزدت ايسٚاٜــ١ ايــ ا٫فــحام َــٔ ا ــد اينيــضَل نُــض
فـ٬   ، ٘ ُٓيةا بنيًُ٘( َضضفًض يًدربٜٔ اينيضَل َٔ ٚـاينيضمل اينيضدٍ اهلضأٞ اي

يهٓ٘  ،ُكٝد بكٝٛدٙ ـُدصٛص ايـاغهضٍ يف ق٠ٛ د٫ي١ اخلضص ع٢ً َٛيٛع٘ اي
 ،ايديًٝل اينيضَل َٔ ٚ ٘)ٜطيحب إنساّ اينيًُض٤  ٜٓةٞ ايينيضز  ايكض٥ِ بل ٫

ٚزا٤  بـٌ ايينيـضز  بـضٍم ٫ٚبـد َـٔ ع٬ ـ٘ يف دا٥ـس٠ َـض         ،نساّ ايةطـضم( حيسّ إ
ُنيًّٛ  هُ٘ َٔ ـاي -ُٓيةا بنيًُ٘ ـياينيضمل اينيضدٍ اهلضأٞ ا -ل دضص ايضٝ ـاي
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ُٖـض   ،نثـس  ٜٚهٕٛ تنيضزيُٗض َـٔ ايينيـضز  بـل ديـًٝل ٫ أ     ،ـدضص ايديٌٝ اي
بـد َـٔ تطبٝـل    ٫ٚ ،ل بكٝٛد خضصـ١  دضص ايضٝ ـعضَضٕ َٔ ٚ ٘ خضزج دا٥س٠ اي

ٚقد تكدَت يف  -بِ اييدٝري اٚ اييطضقط  ،ايح ٝح يٛ ٚ د  -قٛاعد ايينيضز  
 ُضي١ٝ . ـُبض ث ايـاي

 ،ٕ ٜسد دي٬ٕٝ عضَضٕ َينيضزيضٕ بُٝٓٗض عُّٛ َٔ ٚ ٘ ايصٛز٠ ايثضيث١ : أ
 ،فحام ا د اينيضَلـدضصل ٜنيضز  َضد٠ إنٌ ٚا د َٔ ايدصصضٕ : ـٜٚسد َ

ٚٚزد خرب بضٕ  ،يٛ ٚزد خرب ٜةٝد )إضيحبض  إنساّ اينيًُض٤( ع٢ً اٱط٬م  نُض
ٜـ   ٖٚرإ عضَضٕ ،نساّ ايةطضم( ع٢ً ا٫ط٬م )نسا١ٖ إ ٜةٝد جيُنيضٕ ـَٔ ٚ ـ٘ 

ٚ)اجلضٖـٌ   ٜٚةحقـضٕ يف)اينيـضمل اينيـضدٍ(    ،يف )اينيضمل ايةضضل( ٜٚينيضزيـضٕ فٝـ٘   
فحام نٌ َٔ اينيضَل نُض يـٛ  فضذا فس  ٚزٚد خضصل ع٢ً َٛزد إ ،ايةضضل( 

ــد ــرب ٜةٝـ ــضدٍ(  ٚزد خـ ــضمل اينيـ ــساّ اينيـ ــ )ٚ ـــٛ  انـ ــرب بضيـ ـدصٛص ٚٚزد خـ
ــ١ إ ــٌ(  ٜةٝد) سَـ ــل اجلضٖـ ــساّ ايةضضـ ــٛص نـ ــٕٛ ،بضخلصـ ــ١ أ فيهـ ــ١ ا٫ديـ زبنيـ

ــ ــ١ـٚاي ــل( ٖٚــ   : ُٛيٛعضت ب٬ب ــضمل ايةضض ٘   )ايني ــ ــٔ ٚ  ــضَل َ ـــجُا ايني َ ٛ، 
ـدضصل ٚ ـٛ  إنساَـ٘    د ايـ ٜٚكيضٞ أ )اينيضمل اينيضدٍ(فحاقُٗض : دٟ إَٚٛز

٘ اينيضَل إضـيحبض  إ  ٜٚكيضٞ أ د  ـد  ـجضٌٖ ايةضضـل( ٜٚكيضـٞ أ  ٚ)ايـ  ،نساَـ
 اَ٘ . نسسا١ٖ إ د اينيضَل نـدضصل  س١َ إنساَ٘ ٜٚكيضٞ أاي

ُنيضزي١ خصــٛص اينيــضَل َــٔ ٚ ــ٘؟ اّ  ـٚ ٦ٓٝــر ٖــٌ ٜهــٕٛ طــسف ايــ 
 ـُديًة١ ؟. ُضضَٝٓٗض ايـا٫زبني١ بُضّ ا٫خبضزـُنيضزي١ ٚاقني١ بل تـتهٕٛ اي

ٍٕ ــض بــل اينيــضَل َــٔ ٚ ــ٘ فكــط فٝ٪خــر    : ٖــٌ ٜكــا ايينيــضز   ٚبينيــبري ب
ــدُٖض تــ ب  ــض٤ٶـ  ــ٢ تــ  دٝريًا بٓ ــ١ً   ـعً ــٓدًا ٚد٫ي ــٝري ض ــضز اييد ــر ٚ أ ُض١َٝ اخب ٜ٪خ

ب  ـدُٖض تنيٝٝٓــًض عًـ٢ تكــدٜس ز حضْــ٘ ٚتـٛفسٙ عًــ٢ َصٜــ١ َس حـ١ يــ٘ ؟ اّ ٜكــا     
ٚا ـد٠ ٚيف زتبـ١    ايينيضز  بل ا٫دي١ ا٫زبنيـ١ بيُضَٗـض ٬ٜٚ ـغ  ٝنيٗـض دفنيـ١ً     

 فٝ٘ خ٬ف بل ا٫ع٬ّ ا٫ٚاخس : فضزد٠ ؟ 
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 . ُحكل ـْض اياضيضذٴ :ايثضْٞ خيضزٚإ ،ايٓض٥ٝين  ـُحكلٴايا٫ٍٚ خيضز إ
ٕ بـ   -ٛع ايينيـضز  بـل اينيـضَل خضصـ١     ٚقـ  -ٍٚضـيد٫ٍ يـٮ  ُهٔ ا٫ـٜٚ

اينيًُـض٤ ايةطـضم    -ـُجُا زٜب يف تنيضز  اينيضَل َٔ ٚ ـ٘ يف ايـ   ٜكضٍ : اْ٘ ٫
دضصل : ـٕ ايـ )ٜهـسٙ انـساّ ايةطـضم( ٚإ    ُثضٍ : )ٜطيحب انساّ اينيًُـض٤( ـيف اي

ًض )حيـسّ انـساّ ايةضضـل اجلضٖـٌ( ايًةـضٕ َٛيـٛع       )جيب انساّ اينيضمل اينيضدٍ(
٘  ،ز  ف٬ تٓضيف بُٝٓٗض ٫ٚ تنيض َ ـ ايـرٟ ٜـستبط    ف٬ٝ غ نٌ خضص َُٓٗض َا عض

ُٗض : اْ٘ )ٜطيحب انساّ اينيًُض٤ دصٝصـٜٚٓيج َٔ ت ،ص عَُٛ٘ ب٘ دص ـب٘ ٜٚ
ٚ)ٜهـسٙ انــساّ ايةطـضم ا٫ اجلٗــضٍ فٝحــسّ    ٫ اينيـدٍٚ َــِٓٗ فٝجـب انــساَِٗ(  إ

     ٛ ّ َـٔ ٚ ـ٘ اىل اييبـضٜٔ    انساَِٗ( فيٓكًب ايٓطب١  ٦ٓٝـر بـل اينيـضَل َـٔ اينيُـ
َـ ـديص نٌ َٔ اينيـضَل بـ  ـ ٝث ٜ ضد٠ ا٫ يُـضع : )اينيـضمل ايةضضـل(    دصٛص 

ٍ ٚأ خـس ٜـدٍ عًـ٢ نساٖـ١     ٚاينيـضّ اٯ  ،عًـ٢ اضـيحبض  انساَـ٘      د اينيضَل ٜـد
 ٜٚكا ايينيضز  بل ٖرٜٔ اينيضَل ٫ٚبد َٔ ا سا٤ قٛاعدٙ بح ٝح َض ،انساَ٘ 

ــ١ ايــ   ــدًا يًُصٜ ــضٕ ٚا  ــضٚإ ،ح١ ُس  ـن ــض٤ ٶ ٫ ف ــض بٓ ــض  ييدٝري بُٝٓٗ ــ٢ َ ــضزٙ إعً خي
َـ١ عٓـدٙ  ـضٍ    تكيضـٝ٘ ايكضعـد٠ اينيض   حطب َضـديل بـُحكل ايٓض٥ٝين يف ايـُينيضاي

 ُس ح . ـايٚ ٛد عدّ 
ػــ  َــٔ ُض ٜٓـٕ ايينيــضز  اْــبـ   (1)ـُحكل )قــدٙ( ضــيضذْض ايــعًٝــ٘ أغـهٌ  ٚأ

بل ُينيضزي١ ٚنْٛـ٘ نضذبـًض اـري َطـض    ـ د ا٫دي١ اياينيًِ ا٫ ضيٞ بنيدّ صدٚز أ
 ـد  يـرٟ ٖـٛ َٓػـ  ايينيـضز  َينيًـل بهـر  أ      ٖٚٓض اينيًِ ا٫ ـضيٞ ا  ،يًٛاقا 

 ـد  إذ يٛ مل ٜصـدز أ ـد اينيـضَل أٚ أ    -ـدضصل اينيضَل ٚاي -ا٫خبضز ا٫زبني١ 
      ايث٬ب١ ايبضق١ٝ .ا٭دي١ حصٌ تٓضٍف بل ـدضصل مل ٜـاي

 ٞ ــِ ا٫ ــضي ــٝظ اينيً ــًض بنيــدّ صــدٚز أ  -ٓػــ  ايينيــضز َ -ٚي   ــدَينيًك
 س حضتامل دصٛص ٚت٬ غـدصٛص نٞ ٜكا ايينيضز  بُٝٓٗض بضيـبضي لاينيضَ

                                                           

 .    400: 3+ َصبضح ا٭صٍٛ ج 484:  4َبضْٞ اٱضيٓبضط  : ج (1)
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 .  )قدٙ( ُحكل ايٓض٥ٝينـبُٝٓٗض نُض ٖٛ تةهس اي
زبني١ ٚ صٌ اييٓضيف بُٝٓٗض ٚ ٝث تنيًل ايينيضز  ٖٓض بعٛاٖس ا٫خبضز ا٫

 ،ٚا ـد٠  ف٬بد يف َكضّ ايني٬ج ٚايح ٝح َٔ ٬َ ع١  ٝنيٗـض يف زتبـ١ٍ   ، ٝنيًض
١ ا٫زبنيـ١  حهِ بضييدٝري بـل ا٫ديـ  ـُس ح ٜـَٚا فكد اي ،نيًٝٝٓض فٝ٪خر بضيسا ح ت

 بضقٞ . خر بضيب ٕ ٜطسح أ دٖض ٜٚ٪

 :  ٖٚرا ا٫غهضٍ اري تضّ
ز  ٜٓػــ  َــٔ اينيًــِ ا٫ ــضيٞ بهــر  أ ــد ٕ ايينيــض٫ًٚ : إٕ ايكــٍٛ بــ أ

بـٌ ايينيـضز  َٓـٛط     ، ٘ط٬قـ ُهٔ ايسنـٕٛ ايٝـ٘ عًـ٢ إ   ـٜـ  ُينيضزي١ ٫ـدي١ ايـ ا٭
ٚ ُكبٍٛ بُٝٓٗـض أ ـجُا اينيـسيف ايـ  ـَهـضٕ ايـ  ُةضد ٚعـدّ إ ـبضز يف ايـ بضخي٬ف ا٫خ

ُني٢ٓ ٖٛ ظضٖس ا٫ديـ١ ايني٬ ٝـ١ ايػـسع١ٝ : )اذا ٚزد عًـٝهِ     ـفضٕ ٖرا اي ،بٝٓٗض 
دطضبضت ـُحضٚز١ٜ يف ايـ ـضت اينيك٥٬ٝـ١ ايـ  ٝـ ُْطضبل يًيبضـٜثضٕ ايًةضٕ( ٖٚٛ اي د

ينيكـ٤٬  اىل ا ايةكٗـض٤ أٚ  ز ايٛاص١ً اىلخيًةت ا٫خبضفضذا إ ،ـُينيضزي١ اينيسف١ٝ اي
 صٌ ايينيـضز  بٝٓٗـض ٚإٕ مل ْنيًـِ إ ـض٫ً بهـر       اٖض ٚت ضٜس َضُْٛٗض َٚ٪د 

بٌ قد ٜنيًِ بصـدق٘ ٚصـدٚزٙ    ،حهِ ايٛاقنيٞ ـٚ بنيدّ صدٚزٙ يبٝضٕ ايأ دٖض أ
ُ٪َٓل اٚ ـد٬ف بـل ايـ  ـٜكـضع ايـ  إن ُصًح١ٍـت يـ ُ٪ّقـحهِ ايـٛاقنيٞ ايـ  ـيبٝضٕ ايـ 

ــسٜني١ يف أ  ــٌٗٝ ايػ ــس تسخٝصــ تط ــَ ــدّ يف بــ   ،حٖٛض ـٞ ْٚ ــد تك ــبض  ٚق ـحث أض
خي٬فٗض  طب د٫يـ١  ف٬ُى تنيضز  ا٫خبضز ٖٛ إ ،٘ ْةا ي خي٬ف ا٫خبضز َضإ
  دٖض ٚعدّ َطضبكي٘ يًٛاقا . يٓصٛص ٚيٝظ اينيًِ ا٫ ضيٞ بهر  أا

ز  ٕ َٓػـ  ايينيـض  أ ُٓضٕ ايينيضز  ٚاقا بل اينيضَل  ي٢ يـٛ ضـًّ  ٚبضًْٝض: إ
ضـٛا٤ صـدز    -ٚ بهربـ٘ فـضٕ اينيـضَل    دٚز أ دٖض أٖٛ اينيًِ ا٫ ضيٞ بنيدّ ص

أٚ  ــدُٖض ـُيدضيةضٕ  ــدًا ٜٚنيًــِ إ ــض٫ً بهــر  أ ُٖــض ايــ -دضصضٕ اّ ٫ ـايــ
ض  صـٌ اييٓـضيف   ُـ ـد اينيـضَل يـ   فًٛ مل ٜصدز أ ،ّ َطضبكي٘ يًٛاقا ٚعدأ دٖض 

 زبني١ . بل ٖرٙ ايٓصٛص ا٭
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يػــــسع١ٝ يف ضــــٝ٘ ا٫ديــــ١ اكيـُض تُِٗ ٖــــٛ ا٫عيٓــــض٤ بـــــٕ ايــــٚبضيثــــًض : إ
ـــُينيضزيضت ــض ايـ ــ َٚـ ــ٘ اينيكـــ٤٬ يف تـــ ـٜـ ــضيف ـجسٟ عًٝـ حضٚزاتِٗ ٚيف عـــ٬ج تٓـ

د ا٫ديـ١ ايني٬ ٝـ١ ايػـسع١ٝ يـصّٚ     ٕ َةـض ٚايعـضٖس أ  ،ـًُكض٠ ايـِٝٗ  دطضبضت ايـ ـاي
ـــ  إ ــ ـ ــساش صــدم )اي ــ  ٚأ ُديًةل(ـحدٜثل اي ُديًة١( فيجـــسٟ ـ)ا٫ ضدٜـــث اي

ــ  ٤ يف ـجسٟ اينيكـــ٬َ٪ٜ ـــدًا بـــ ،  ـــساش َٛيـــٛعٗضـُس حضت ايني٬ ٝـــ١ بنيـــد إاي
ٛ  خـساج ايـ  ـدصٝص اينيـضّ ٚإ دضطبضتِٗ ٚتةضُٖضتِٗ عًـ٢ تـ  ـت ّ ـدضص َـٔ اينيُـ

 . كدِٜ ايسا ح ذٟ ايـُصٜ ١تـٚع٢ً 
نٌ خـضص َـا    -َٔ ٚ ٘ بضيـدضصل دصٝص اينيضَل ـعٓد٥ر ٫بد َٔ ت

 ٘ َ بنيد  -فٝبك٢ اينيضَضٕ َٔ ٚ ٘ ،سا ُٗض َٔ دا٥س٠ اينيَُٛل َٔ ٚ ٘خٚإ -عض
ُديًةضٕ ـحدٜثضٕ ايـُٖٚض اي ، َطيكس  ُينيضزيضٕ بينيضزٍ ـُٖض اي -ُٗض تـدصٝص

ذ ٜةٝـد  إ ،ـُحيض ضٕ اىل عـ٬ج  ُٖٚض ايـ  -ُجُا : اينيضمل ايةضضل يف املثضٍ ـيف اي
ٜٚةٝد اٯخس  ،ط٬ق٘ نساّ اينيًُض٤( ع٢ً إساَ٘ )ٜطيحب إا دُٖض اضيحبض  ان
 .  ع٢ً إط٬ق٘نساّ ايةطضم( نسا١ٖ انساَ٘ )ٜهسٙ إ

بضينيضّ ايسا ح َُٓٗض  ْض خرإٕ ٚ د َس  ح يف ا دُٖض أ ٚ ٦ٓٝر ٬ٜ غ :
ٚإ مل  ،ًيةـت ايٝـ٘   خـس ٚمل ْ طسح اينيـضّ اٯ ْـحهُ٘ ُٚجُا بـع٢ً اي ٓضٚ هُ

س بُٝٓٗـض عًـ٢   ٚ ٜيدٝ ـ أ -ُديضز ـعًـ٢ ايـ   -ٜٛ د َس ح يف ا دُٖض فٝيطـضقطضٕ  
 . ُػٗٛز ـاي

ــ ــٛاع ايينيــضز  بــل أ   ٖــرا ت ــضْٞ َــٔ أْ ــٛع ايث ـــُضّ ايهــ٬ّ يف ايٓ  س َــٔ نث
 بِ ٜكا ايه٬ّ يف : ،ديًٝل 

  

 

 .كثر ث : ورود عامني متبايهني مع خاص أو أالهوع الثال
 

ُدصص قد ٜسد ع٢ً ا ـد اينيـضَل   ـٕ ايظ أٚهلرا ايٓٛع صٛز ب٬ب١ بًحض
ٕ ـُدصص ع٢ً نٌ ٚا د َٔ اينيضَل ايـٚقد ٜسد اي ،ُيبضٜٓل ـاي   ُيبضٜٓل فٝهـٛ

 حٛإ : ـْ ٖٚرا ا٫خري ،ايٛازد عضَل ٚخضصل 
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ٚقـد   ،ض َينيضزيل َيٓضفٝل فُٝـض بُٝٓٗـض  ْةطُٜٗهٕٛ اخلضصضٕ ب  فضْ٘ قد ٫
 فضيصٛز ب٬ب١ :  ،ْةطُٗض ٜهْٛضٕ َينيضزيل َيٓضفٝل يف أ

َـ   ايصٛز٠ ا٭  ـد  ـدصص عًـ٢ أ ٚىل : َض اذا ٚزد عضَـضٕ َيبضٜٓـضٕ ٚٚزد 
ــ  ٍ   ،ـُيبضٜٓلاينيــضَل اي ّ  خــرب عًــ٢ ٚ ــ   نُــض يــٛ د  ٛ  إنــساّ اينيًُــض٤ )أنــس

ٍ  خرب آخس عًـ٢  سَـ١ إ   ،اينيًُض٤( ٍ  ،تهـسّ اينيًُـض٤(   نـساَِٗ )٫ ٚد  بضيـث  ٚد
 نسّ اينيًُض٤ اينيدٍٚ(. ع٢ً ٚ ٛ  انساّ اينيضمل اينيضدٍ )أ

ٜـ  ـُحضٚزٟ ٜـجد ايةِٗ اينيسيف ايـٚيف ٖرٙ ايصٛز٠ ْ ص دص ـجُا بٝٓٗـض ٚ
 ٞـك٥٬نيـ١ اىل اينيسف ايـطضبضت ايث٬بـٌ ٖرٙ ايـدـكٞ َثـأي فضذا ،ا ـنيـبـبنيضٗض ب

ــ  -ٖٚــٛ َطًــل -ًُــض٤ نــساّ اينيل بٝٓٗــض ٜٚةٗــِ إخيصــضص ٚ ــٛ  إ اينيــضّ ّٜٛف
نساّ اينيًُض٤ ٫ٚشَ٘ فِٗ إخيصضص ديٌٝ  س١َ إ ،ٛص اينيًُض٤ اينيدٍٚ دصـب
 .  -اري اينيدٍٚ  -دصٛص اينيًُض٤ ايةطضم ـب

خري ٜصًح غضٖد  ا ٚديٌٝ تٛفٝل إٕ ٖرا اخلرب ا٭ :ـُهٔ إ ٜكضٍبٌ ٜ
 ُطيكس .ـدسج َٔ دا٥س٠ ايينيضز  ايـُينيضزيل ٜٚـاينيضَل اي بل ذٜٓو اخلربٜٔ

زث ايصٚ ــ١ َــٔ عكــضز شٚ ٗــض : ـُيكدّ ٱُثضٍ ايـــَٚــٔ ٖــرا ايكبٝــٌ : ايــ
ٜـدٍ عًـ٢    ٚٚزد َـض  ،زث ايصٚ ـ١ َـٔ اينيكـضز َطًكـًض     ٜدٍ ع٢ً إ  ٝث ٚزد َض

ٗـ ٚ ـض٤ خـرب ٜـدٍ عًـ٢ إ     ،عدّ إزبٗـض َطًكـًض    ٕ نـضٕ هلـض ٚيـد َـٔ شٚ ٗـض      ض إزب
 تكدّ اٍٚ ايبحث .  َض (1)فسا ا 

ْبٝـًض   َـٔ  حـد  ـُستد َـٔ عُـّٛ قيـٌ  ض ـد ايـٓ  ]     ٚزد يف اي ْٚعريٙ َض
ًّـايـ اجلض د ٖٚٛ ٜنيِ اجلض د ايةطسٟ ٚ (2) َسض٬ً ْبٛت٘ ٚنر ب٘ فدَ٘ َبضح [ ُ ٞ

ُستد ايةطـسٟ  ـٖٚٛ ٜنيِ ايـ  (3) قيٌ[  فضٕ تض  ٚإ٫ ،ُستد ٜطييض  ـايٚعُّٛ ]
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ةطـسٟ ايـرٟ ٚيـد    ُستد ايـضص١ تدٍ ع٢ً إ ايـ خ (1)ٛ د ْصٛص ٚت ،ًُٞ ـٚاي
ــضٕ أٍٚ أ  ــييض   عًـــ٢ اٱضـــ٬ّ ٚنـ ــًًُض ٜكيـــٌ ٫ٚ ٜطـ ــسٙ َطـ ٖٚـــٛ خـــضص  ،َـ

٫ٚشَـ٘   ،ـُستد ايةطـسٟ  دصٛص ايـ ـبـ ص اينيضّ ا٫ٍٚ ]فدَ٘ َبضح [ دص ـٜٚ
دضص غـضٖد  ـا بـل    ـبٌ ٜصًح ايـ  ،ًُٞ ـُستد ايـخيصضص اينيضّ ايثضْٞ بضيإ

 اينيَُٛل . 
دصصضٕ يهٌ ٚا ـد  ـَض اذا ٚزد عضَضٕ َيبضٜٓضٕ ٚٚزد َ ايصٛز٠ ايثض١ْٝ :

فٝهـٕٛ نـٌ ٚا ـد     ،صـ٬ً  صل يف أْةطـُٗض أ ُدص ـَٔ اينيضَل َٔ دٕٚ تٓضيف اي
 ص نٌٝدص ـف ،ُستبط ب٘ ـٔ ايـٓٝـيبضٜـُـ د اينيضَل ايصًض ٭دص ـدضصل َـَٔ اي

 ُستبط ب٘ .ـخضص اينيضّ اي
اي طٌ ٚاييطٗري َٔ ايٓجظ  َٚثضي٘ : َض اذا ٚزد خرب عضّ ٜدٍ ع٢ً نةض١ٜ

ٚ ـض٤   ،عيبـضز ايينيـدد يف  صـٍٛ ايطٗـضز٠     ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً عـدّ إ  ،ٚا د٠  َس٠
ٍٕ ٕ  ،عيبـضز ايينيـدد ٚعـدّ نةضٜـ١ اي طـ١ً ايٛا ـد٠       ٜدٍ ع٢ً إ خرب عضّ بض  ٖٚـرا

 خربإ عضَضٕ َينيضزيضٕ َيبضٜٓضٕ .
 ُض٤ ايكًٌٝـديص بضي طٌ بضيـ دُٖض َأ: ٚاذا  ض٤ْض خربإ ُٖض خضصضٕ  

عيبضز ـُض دٍ ع٢ً عدّ إص يدص ـٖٚرا َ ،ٚاْ٘ ٫بد َٔ ايينيدد عٓد اييطٗري ب٘ 
 ُض٤ ايكًٌٝ . ـايينيدد ع٢ً ا٫ط٬م فٝديص ب ري اي

 جضزٟ ٚاْـ٘ ٜهةـٞ اي طـٌ بـ٘ َـس٠ ٚا ـد٠ ٫ٚ      ـُض٤ ايـديص بضيـٚبضُْٝٗض َ
عيبضز تنيدد ـُض دٍ ع٢ً إدصص يـٖٚرا َ ،ٜنييرب ايينيدد يف  صٍٛ ايطٗضز٠ ب٘ 

 جضزٟ . ـُض٤ ايـٌ ٚاييطٗري ب ري اياي ط
ْةطـُٗض  ٝـث ٜيدـضي     ـدضصل يف أتٓضيف ٫ٚ تدافا بل ايـ  ٚايعضٖس اْ٘ ٫

فٝدصــص نــٌ عــضّ  ،َٛيــٛع ٚ هــِ نــٌ ٚا ــد َُٓٗــض ٫ٚ تنيــضز  بُٝٓٗــض  
ـــبــ ُيبضٜٓل بهــٌ ٚا ــد َــٔ  ـدصٝص اينيــضَل ايـــٚبنيــد تــ ،ُستبط بــ٘ ـدضص٘ اي
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ُدصصل َٔ اييبضٜٔ اىل اينيُّٛ َـٔ  ـاي تٓكًب ايٓطب١ بل اينيضَل -دضصل ـاي
َــضد٠ ا٫ يُــضع ٚا٫ييكــض٤ ٖٚــٛ ايــيطٗري بضملــض٤  -ُجُا ـٚ ــ٘ ٜٚينيضزيــضٕ يف ايــ

 :  ايهثري )ايهس(
٫ ـدبث َس٠ إُدصص : )ٜهةٞ اي طٌ َٔ ايـفضٕ َكيض٢ اينيضّ ا٫ٍٚ اي

ٌ   ُض٤ ايهس ـُض٤ ايكًٌٝ( عدّ اعيبضز ايينيدد يف اي طٌ بضيـيف اي َـس٠   ٚنةضٜـ١ اي طـ
٫ يف ـدبث إَٚكيض٢ اينيضّ ايثضْٞ : )٫بد َٔ ايينيدد يف اييطٗري َٔ ايـ  ،ٚا د٠ 

ٚعـدّ نةضٜـ١ اي طـٌ     ُض٤ ايهـس  ـجضزٟ( ٖٛ اعيبضز ايينيدد يف اي طٌ بضيـ ـُض٤ ايـاي
 َس٠ ٚا د٠ . 

 تنيًٝٝٓض خر ب٘ح يف أ د اينيضَل أفضٕ ٚ د َس   ٫بد َٔ ايني٬ج :عٓد٥ر ٚ
ب  ـدُٖض  سيف اينيٌُ ٚإ مل ٜٛ د َس ح ٜيدٝ  ،ا ـُجًُحضظ ايٚطسح اٯخس ب

ـُديضز ٜٚس ــا اىل عُــّٛ فــٛم  إٕ ٚ ٜيطــضقطضٕ عًــ٢ ايــأ ،عًــ٢ قــٍٛ َػــٗٛز 
 ُٛزد . ـجضزٟ يف ايـىل ا٫صٌ اينيًُٞ ايٚإ٫ فإ ،ٚ د

دصصضٕ يهٌ َُٓٗـض  ـايصٛز٠ ايثضيث١ : َض اذا ٚزد عضَضٕ َيبضٜٓضٕ ٚٚزد َ
 ـدضصل اينيُّٛ َٔ ٚ ٘ .طب١ بل ايٚايٓ ،ُٖٚض َيٓضفٝضٕ فُٝض بُٝٓٗض 

ــّٛ أٚ إ   ــض اذا ٚزد عُ ــري َ ــساّ ا  ْع ــٛ  ان ــد ٚ  ــ٬م ٜةٝ ــ٢  ط ــض٤ عً ينيًُ
ــ٬م ٍٕ  ،ا٫ط ّ   ٚٚزد عُــّٛ بــض ــد ٚ ــٛ  انــساّ اينيًُــض٤ عًــ٢     ٜــدٍ عًــ٢ ع
 ،دصٛصـٚٚزد خرب بضيـث ٜةٝـد ٚ ـٛ  انـساّ عـدٍٚ اينيًُـض٤ بضيـ        ،ا٫ط٬م

 ٓحٟٛ . ٚٚزد خرب زابا ٜةٝد عدّ ٚ ٛ  انساّ اينيضمل اي

دضصضٕ ـٚيف ٖرا ايصـٛز٠ ٜيدـضي  اينيضَـضٕ فُٝـض بُٝٓٗـض نُـض ٜيدـضي  ايـ        
جسٟ ـحطب ايـ ـُحضٚزٟ ٚبـ ـٕ ٜطـضعد ايةٗـِ اينيـسيف ايـ    ٜٚــُهٔ أ  ، فُٝض بُٝٓٗض

ــضِٖ    ــ٢ اييدضطــب ٚايية ـدضصل ٜٚسغــد اىل ٬َ عــ١ اينيــضَل ٚايــ   ،اينيــضّ عً
ّ ا٫ٍٚ يف فٝدـيص اينيـض   ،ُكضبٌ يـ٘  ـّ ايـ ب  نيُٗض ٚٚزد نٌ خضص ع٢ً اينيـض 

 دسج عٓــ٘  )ايٓحٜٛــٕٛ( يدخٛيــ٘ يف  ـدصٛص )عــدٍٚ اينيًُــض٤( ٜٚــ ـُثضٍ بـــايــ
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ــ٬  ــضْٞ فـ ــضّ ايثـ ــ اينيـ ــساَِٗ ـٜـ ــ ،جب انـ ــضْٞ بـــ ـٜٚـ ــضّ ايثـ  دصٛص ـديص اينيـ
دسج عٓ٘ )اينيضمل اينيضدٍ( يدخٛيـ٘ يف اينيـضّ ا٫ٍٚ فٝجـب    ـ)اينيضمل ايٓحٟٛ( ٜٚ

  ١ اينيُّٛ َٔ ٚ ٘:صل ٖٞ ْطبُدص ـٚتصري ايٓطب١ بل اينيضَل اي ،انساَ٘ 
  ٚيف ،يف )اينيـــضمل اينيـــضدٍ اـــري ايٓحـــٟٛ( فٝجـــب انساَـــ٘      : ٜةحقـــضٕ 

  ـجب انساَ٘ .ٜ )اينيضمل ايٓحٟٛ اري اينيضدٍ( ف٬
عًـ٢   ج١ بٓـض٤ٶ ـُنيضيـ ـجيُنيضٕ يف )اينيضمل اينيضدٍ ايٓحـٟٛ( ٫ٚبـد َـٔ اي   ـٜٚ

 ُديضز : أٍٛ اخبضز ايح ٝح يًُينيضزيل اينيضَل َٔ ٚ ٘ . ـُطًو ايـاي
ح ٭ ــد اينيــضَل اٚ ٭ ــد ايـــدضصل أخــر بــ٘  ٕ ٚ ــد َــس  ٚعٓد٥ــر : إ

 إٕ نضٕ، مُجُا ٚز ا اىل عُّٛ فٛـ٫ تطضقطض يف ايٚإ،ٚز ح ع٢ً َنيضزي٘ 
 جضزٟ . ـصٌ اينيًُٞ ايٚإ٫ فإىل ا٭

 ،نثـس َـٔ ديـًٝل(   ـُينيًك١ َٔ أْٛاع )ايينيضز  بـل أ ٖرٙ عُد٠ ايصٛز اي
ــس  ٜــ   ــرا ايني ــٔ ٖ ــيج٤٬ ايــ ـُهٔ إَٚ ــحضـض ــس    ٍ يف ايص ــٛ ف ــس٣ ي ٛز ا٫خ

٘  ٚقـد ٜـ    ،ٚ ٛدٖض  ٘  تٞ يف فـسٚع ايةكـ  ًـ٢ يٛاقنيٝيـ٘   ٖـٛ أٚيـح ٚأ   َـض  ٚبــحٛب
 ،ُيٓضف١ٝ يف َــديٛهلضـُينيدد٠ يف َةضدٖــض ٚايـــُينيضزي١ ايـــ٬َٚ عيــ٘ ا٫خبــضز ايــ

ُحضٚزٟ يف ـجسٟ اينيـسيف ايـ  ـ طـب ايـ  () ـضدٜثِٗ  ـُِٗ عٓدْض ٖٛ فِٗ أٚاي
٬ُ ع١ ـٚقــد تــ٪دٟ ايــ ،ُيدضية١ ـدٜــث ايــُينيضزي١ ٚا٫ ضـفٗــِ ايٓصــٛص ايــ

٘   ْكـ٬  ايٓطـب١  ـُحضٚزٟ اىل )إُنيضجل١  طب ايةٗـِ ايـ  ـٚاي  ،( ٚقـد ٫تـ٪دٟ ايٝـ
ــد ٫   ــٌ ق ــٝظ ٖــرا َُٗــًض ب ـحضٚزاتِٗ ٚتةضُٖــضتِٗ اىل ًٜيةــت اينيكــ٤٬ يف َــ  ٚي

ــ ـٚايــ ، (ْكــ٬  ايٓطــب١ )إ ــ ـُساد ايـــُِٗ فٗــِ اي ُكدع َــٔ ـجدٟ يًيػــسٜا اي
ُحضٚز١ٜ ـجسٟ اينيك٥٬ـٞ يف تةضُٖـضتِٗ ايـ   ـدًا عًـ٢ ايـ  ُدضية١ َنييُـايٓصٛص اي

 د . ُطد ـُيٓضف١ٝ ٚاهلل اينيضصِ ايـدطضبضت ايـٚنٝة١ٝ فُِٗٗ اي
يينيـضز   يف اينيصـٛز ا٫خـري٠ عـس  تطبٝـل خـضز ٞ       فبِ اْ٘ قـد تنيـضز  

 ٖٛ :  ،خٛذًا َٔ ْصٛص ا٫خبضز ْبحث٘ ًَحكًض َطيك٬ً أنثس َٔ ديًٝل َ 
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  :رية تعارض روايات ضناى العا
 

ــد تنيــد   ــضت ايــ ق ــ١ ٚعدَــ٘ ٚتنيضزيــت   ُينيسيـدت ايسٚاٜ ١ يضــُضٕ اينيضزٜ
ْكـ٬  ايٓطـب١   ـحكل إجُا بٝٓٗـض ٚيف تـ  ـْعضز يف فُٗٗض ٚيف نٝة١ٝ ايـ ٚإخيًةت ا٭
 ٖٚٞ طٛا٥  :  ،فٝٗض اٚ عدَ٘ 

 ا٫ط٬م ْعري َنييـرب٠ احلًـ   ٜدٍ ع٢ً عدّ يُضٕ اينيضز١ٜ ع٢ً  َض ا٫ٚىل:     
 .  (1)ـُٔ[ٚصض ب اينيضز١ٜ ايٛدٜني١ َ٪ت ،ضٕ يُ يٝظ ع٢ً َطينيري عضز١ٍٜ]

ٕ  بتـٝثـ ـغـحاط٘ ف دّ يُضٕ اينيضز١ٜ إ٫ َـا إ ٜدٍ ع٢ً ع : َضايثض١ْٝ       ،ايضـُض
 ٫ يـِ ٜضُـٓ٘ إ ُطينيريـاذا ًٖهت اينيضز١ٜ عٓد ايْعري َنييرب٠ ايـحً  ا٭خس٣:]

 . (2) غحط عًٝ٘[إٔ ٜهٕٛ إ
 

تهٕٛ اينيضز١ٜ َٔ ايدازِٖ ٫ إ ٜدٍ ع٢ً ْةٞ يُضٕ اينيضز١ٜ إ ١ : َضايثضيث
ْٗض َض١ُْٛ اغحط يـُضْٗض يف عكـد اينيضزٜـ١ اٚ مل    إايةض١ٝ اٚ ايدْضْري ايرٖب١ٝ ف

ٚ    ٜػــحط  :َُٓٗــض   ٚقــد إضــيثين يف زٚاٜــ١ٍ   ،(3) نُنييربتــٞ ابــين ضــٓضٕ ٚعُــس
صض بٗض غحط ْٗض َض١ُْٛ ]إإف ،ٚيف أخس٣ : ]إ٫ ايدزاِٖ[  ]إ٫ ايدْضْري[

 .[ اٚ مل ٜػحط فٝٗض يُضًْض 
ــ٢  ٚ ــغ عً  ٬ٜ ٗ ــيثٓض٥ ــٛص اض ــا  ٗــضت     ضُْص ــٔ  ٝ ــد َ  بًطــضٕ ٚا 

 جد فُٝٗـض غـب١ٗ تـدافا اٚ    ـْـ  بـٌ ٫  ،داـجد فسقًض بُٝٓٗض نٞ ٜينيـد  ْ ٫ٚ ،ايد٫ي١  
)يــُضٕ ايــدزِٖ :دضص ـْنيــِ د٫ييُٗــض عًــ٢ ايــ ،دربٜٔ ـايــ تنيــضز  يف د٫يــ١

ــدٜٓضز ٞ   أ (ٚاي ــ ــّٛ ْة ــ٢ عُ ــض عً ــٔ د٫ييُٗ ــ٣ٛ َ ــ١ نطــ  ق ــُضٕ يف اينيضزٜ ض٥س ايض
 ق٣ٛ ظٗٛزًا َٔ عَُٛضتٗض . ْٗض أإضت فٝدصٛصـاي
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ــ١ إ                         ــُضٕ اينيضزٜ ــٞ ي ــ٢ ْة ــدٍ عً ــض ٜ ــ١ : َ ٖ ٫ أايسابني ــر ــٔ اي ــٕٛ َ  ب ٕ ته
ــُضُْٗض    ــصّ ي ــض ًٜ ــ١ فضُْٗ ــحط  إ -اٚ ايةض ــحط اٚ مل ٜػ ــٞ شزاز٠  -غ نُنييربت

ٙ   فـ٬  -ُضٍـأٟ ًٖـو ايـ   -ضينيست٘ فيـ٣ٛ   ٝا َض إ:] (1)ٚاضحل    ،ًٜصَـو تـٛا
 ٫ َض١ فضُْٗض ًٜصَضٕ []اينيضز١ٜ يٝظ ع٢ً َطينيريٖض يُضٕ إإ٫ ايرٖب ٚايةض

 . ٚ مل ٜػحطض[إٔ َٔ ذٖب اٚ فض١ فضُْٗض َضُْٛضٕ إغحطض نض

ٕ تػـٗد بـ    -بيُضَٗـض   -ـُرنٛز٠ ٌَ يف ْصـٛص ا٫ ضدٜـث ايـ   ٚايٓعس ٚايي       
حً  ا٫ٚىل ايٓضف١ٝ يًضُضٕ يف اينيضزٜـ١ عًـ٢ ا٫طـ٬م ايػـضٌَ ييُـضّ      ـَنييرب٠ اي

ٖٚـٞ تـدٍ عًـ٢ إٔ     ،ـُينيدد ييدصـٝص ايـ  اقـد ٚزد عًٝٗـض    -نيضزٜـ١  َصضدٜل اي
 ـُٔ[صـض ب اينيضزٜـ١ َ٪تـ   ا٭صٌ ا٭ٚيٞ يف اينيضزٜـ١ ٖـٛ عـدّ ايضـُضٕ ٭ٕ]    

بـِ   ،٫ َا ايينيـدٟ عًـ٢ اينيضزٜـ١ اٚ اييةـسٜط يف  ةعٗـض      ٜضُٔ إ ـُٔ ٫ُ٪تـٚاي
َصـحح  أٚ ٚا د٠ َٔ دٕٚ َٛ ب  تسد اييدصٝصضت بيُضَٗض ع٢ً اينيضّ دفني١ً

 ٬ُ ع١ ٚايني٬ج . ـ١ ايييجص٥

ــ          ــرب٠ اي ــ١ : َنيي ــضز٠ بضْٝ ــدّ    حً  ا٫ٚىل َ٪ض ـٚبنيب ــٞ : ع ــٌ ا٭ٚي ــ١ يٮص ط
ــ١   ــس٣ ف   ،ايضــُضٕ يف اينيضزٜ ــضت ا٫خ ــضٖس ايسٚاٜ ــدٖض ظ ــضإٜٚنيض ــٞ   ْٗ ــد ْة ت٪ن

       ص٬ً غسعًٝض ٚتيصد٣ يبٝضٕ ببٛت ايضُضٕ يف َٛازد خضص١ . ايضُضٕ أ

ــضٖس بـــ         ـــٚايعـ ــسحطب ايةٗـ ــضّ ِ اينيـ ــ  يف ييُـ ــضز طٛا٥ـ ــٛ ٚزٚد ا٭خبـ ٖـ
دضص ٜيكـدّ عًـ٢ اينيـضّ اٚ    ـذ ايـ إ،ـُينيدد عًـ٢ ا٭صـٌ ا٭ٚيـٞ    اييدصـٝص ايـ  

ــ٘ عًــ٢ ايــ ـايــ ــ ،دصٛص ـُطًل يكــ٠ٛ د٫يي  ٚأطــ٬م ـُينيدد ٱٚاييدصــٝص اي
 عُّٛ ْةٞ يُضٕ اينيضز١ٜ ٜيُثٌ يف : 

ري فًٝصَ٘ ُطينيـُنيري يُضٕ اينيضز١ٜ ع٢ً ايـغحط ايا٭ٍٚ : إ٫ إ ٜهٕٛ قد إ      
 ُرنٛز . ـٚيٞ عٓد ا٫غحاط ايٓيةٞ ا٭صٌ ا٭ٜٚ ،يُضْٗض 
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٫ إ تهٕٛ اينيضز١ٜ َٔ ايـدزاِٖ ايةضـ١ٝ اٚ َـٔ ايـدْضْري ايرٖبٝـ١      ٚايثضْٞ : إ     
ُنيري يُضْٗض اّ مل ـغحط ايـُطًل : إح١ يف ايضُضٕ ايـفضْٗض َض١ُْٛ ٖٚٞ صسٜ

 ٜػحط . 
ْٗـض َضـ١ُْٛ   إف ،ايـرٖب اٚ َـٔ ايةضـ١     ٫ إ تهٕٛ اينيضز١ٜ َٔ: إ ٚايثضيث     

ــ٢ ايــ  ــٞ صسٜــ  ،ُطينيري ـعً ــُضٕ ايــ ـٖٚ ــض ٚإح١ يف ايض ــحط٘ ـُطًل هلُ ٕ مل ٜػ
 ُنيري ع٢ً َطينيري ايرٖب اٚ ايةض١ . ـاي

ــ         ٕ مل ٜػــحط يف َــٛازد عضزٜــ١   ُنيصَٛٞ بضيضــُضٕ ٚإـَٚــا اييصــسٜح اي
ــِٖٛ ايــ     ــدفا ت ــدٜٓضز ٜٓ ــدزِٖ اٚ اي ــ١ اٚ اي ــرٖب اٚ ايةض ــرٙ  ُنيضزي١ ـاي ــل ٖ ب

 دضص١ . ـايسٚاٜضت اي
 ِٗ طب اية -يدصٝص ـنيٌُ عٌُ ايـدصٛصٝضت تـٚبضخيصضز : ٖرٙ اي

 ـدــسج عٔ اينيُــّٛ ا٭صٌ ايداٍ ع٢ً ْةٞٚت -ضٚزٟ ــُحـٕٛ ايـٞ ٚايكضْـاينيسف
 . ايضُضٕ ]يٝظ ع٢ً َطينيري عضز١ٜ يُضٕ[

ضـ١  : عضز١ٜ اري ايدزاِٖ ٚايدْضْري ٚاري ايـرٖب ٚاية  ٚتبك٢ ع٢ً ا٫صٌ
بضبـ٘  ْعـري عضزٜـ١ أَينيـ١ ايبٝـت ٚأ     ،ٚيـٞ  ـُػسٚط يُضْ٘ ع٢ً ا٭صٌ ا٭ٚاري اي

ْـ ـٚايبضـض٥ا ٚاينيسبـضت ٚايهيـب ٚايـ     مل  َــض ،حٖٛض فـ٬ يـُضٕ فٝٗـض    ـحٝٛاْضت ٚ
ط يف ُطينيري عًٝٗض اٚ ٜةـس  ـمل ٜينيد اي ٜػحط َنيريٖض يُضْٗض ع٢ً َطينيريٖض َٚض

ــُٔ بــ  ــض فٝض ــضت ـ ةعٗ ــ٢   (1)ُكيض٢ ايسٚاٜ ــ١ عً ــُضٕ ايايداي ـــي ــد ُ٪ت ـُٔ عٓ
 ٚاييةسٜط يف  ةعٗض . ايينيدٟ ع٢ً ا٭َض١ْ اٚ عٓد  

 ،غحط ايضـُضٕ اّ مل ٜػـحط  ٚايدْضْري َض١ُْٛ ضٛا٤ إ ٚعضز١ٜ ايدزاِٖ
 ٖٚهرا عضز١ٜ ايرٖب ٚايةض١ ٖٞ َض١ُْٛ بٓحٛ َطيكٌ . 

ش١َٓ ( ٚا٭يدزِٖ ٚايدٜٓضز ْضدز٠ اييحكل يف أشَٓيِٗ )ٚيٝطت عضز١ٜ ا
َٛاٍ اريٖض ـحضفع١ ٭١ُٓ َـنضْت ايٓةٛع َ٪١َٓ ًَيص١َ بدٜٓٗض َ٪ت ايكسٜب١ اييت
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حةغ َض٤ ايٛ ٘ ا يُضعًٝض ٜٚطيةضد َٓٗض يًبطٗض يف ا٫عساع ـفضْ٘ نضْت تطينيضز ي
 َٔ دٕٚ إ ٜيٛق  ا٫ْيةضع بٗض ع٢ً اييصسف يف عٝٓٗض .  ضٚيف اريٖ

حٌُ زٚا١ٜ اضيثٓض٤ ايرٖب ٚايةضـ١ عًـ٢ خصـٛص    ـ٫ َٛ ب ي ٘نُض اْ
ـُٓضفض٠ بـل  َٔ  ١ٗ عدّ اي ْكبٌ احلٌُ ايـُرنٛز ٫ٚ ،عضز١ٜ ايدزِٖ ٚايدٜٓضز 

ضيثٓض٤ ايدزِٖ ايةضٞ ٚايةض١ ع٢ً ا٫ط٬م ٚبل زٚا١ٜ إ ضيثٓض٤ ايرٖبزٚا١ٜ إ
جُا اينيــسيف ٚقــضْٕٛ اييدصــٝص عــض٬ًَ يف ٖــرٙ ـداّ ايــ َٚــض ،ٚدٜٓــضز ايــرٖب 

زافنيًض يينيضزيـٗض  ايٓصٛص نًٗض  ي٢ ْصٛص ْةٞ ايضُضٕ ٜٚهٕٛ اييدصٝص 
٫ٚ  ،بكــ٢ َٓضفــض٠ اٚ َنيضزيــ١  تفــ٬ ،ُحضٚزٟ إيٝٗــض ـحطب ايٓعــس اينيــسيف ايــ ـبــ

ــ٬ج اٚ ايــ  ــ٬ً َٛ ــب يًني ــرا ٭  ،ـحٌُ أص ــٝظ عــدّ ٖ ــٔ  ٚي ــيدًص َ  ــٌ اي
 بٌ اينيدّ عٓدْض ،ُطًل ع٢ً ايةسد ايٓضدز( نُض قٌٝ ـحرٚز )محٌ اينيضّ اٚ ايـَ

 ُٛ ب يًني٬ج ينيدّ ايينيضز  . ـَٔ  ١ٗ عدّ اي
ــرٖب ٚايةضــ١     ــِ إ عضزٜــ١ اي ــُضْٗض اّ مل    ب ــحط ي ــٛا٤ إغ َضــ١ُْٛ ض

ٚقـد   ،ٚضٛا٤ نضٕ ايرٖب ٚايةض١ دٜٓضزًا ٚدزًُٖض اّ مل ٜهْٛض نـريو   ،ٜػحط
 ،ٚ يهْٛٗض دزُٖـًض ٚفضـ١   اينيضز١ٜ يهْٛٗض ذٖبًض ٚدٜٓضزًا أ جيُا عٓٛاْضٕ يضُضٕـٜ

ــٛاْل   فٝي  ــٞ اينيٓ ــُضٕ بي٬ق ــد ايض ــضٕ ٫ٚ ٜــ   ،ن ــد ٜةحق ــُضٕ جيُنيضـٚق ٕ يف ايض
 حًٞ ايرٖب١ٝ اٚ ايةض١ٝ . ـننيضز١ٜ اي

د َٓ٘ ايعٗٛز ٚايرٟ ٜيّٛي ،دطضبضت ـُثٌ ٖرٙ ايـٚايةِٗ اينيسيف ايٛايح ي
ًٜض َطـيٗد  ،ايسٚاٜـضت  َـجُٛع ٌَ ٚايٓعس ٬َٚ ع١ ـحج١ ٜكضٞ بضيي ايًةعٞ اي

ٖٚـٛ ٜـدعٛ    ،دطضبضت ـُثٌ ٖرٙ ايـُحضٚزٟ يـاينيك٥٬ٞ ايبضيٓعس اينيسيف ٚايةِٗ 
  جص١٥ .ـٚا د٠ َٔ دٕٚ ت دصٛصضت دفني١ًـُجُٛع ايـدصٝص اينيضّ بـ تاىل

 ـُنييُد٠ُحضٚزٟ بنيٝدًا عٔ اييدقٝكضت ايٓعسٜـ١ ايـ  ـٖرا ٖٛ ايةِٗ اينيسيف اي
يف ٬َ عيـ٘ يًٓطـب١    )قـدٙ( ُحكل ـايـ  (1)فضدٙ اضـيضذْض  ْعري َض أ ،ٱْك٬  ايٓطب١ 
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يٓطـب١ بـل بنيـا    جـ١ عًـ٢ ٬َ عـ١ ا   ٚ ٘ ٫ٚ   َا اْ٘ ٫ ،بل بنيا ا٫خبضز 
 ـُينيضزي١ دٕٚ بنيا . خبضز ايا٭

 ،اري صحٝح١ يف ْةطٗض نُـض تكـدّ    -ْك٬  ايٓطب١ْعس١ٜ إ - ٕ ٖرٙع٢ً أ
ُنيص١َٝٛ خطضبًض اىل عُـّٛ  ـٜنييُدٖض ٚقد ٚزدت ا٫ ضدٜث اي ٚايةِٗ اينيسيف ٫

ًُك٢ ايِٝٗ ٖرٙ ـُحضٚزٟ ايـايٓضع يٝةُٖٗٛض  طب قٛاعد اييةضِٖ اينيك٥٬ٞ اي
 ًٜيةيــٕٛ ٚقــد ٫ (ْكــ٬  ايٓطــب١ٜبــدٚ َــِٓٗ ا٭خــر بٓعسٜــ١ )إ  ٫ٚ ، اخلطضبــضت

ضــيٓطضم ايٓصــٛص ٌ اٚ ْنييُـد يف إ ٚيـرا ْةض ــ  ،حككٗض ـإيٝٗـض  يــ٢ يف َـٛازد تــ  
ــ ـــجُا بــل َضــضَٝٓٗض ْٚطيحطــٔ ايٓحــٛ ايــ  ـٚاي ــًض يف ت حضٚزاتِٗ ـُ يٛف عك٥٬ٝ

 . (ـُينيضزف بِٝٓٗ يف فِٗ أَثضٍ خطضبضتِٗ )اي

 يٛفـُ طسٜكــ١ ايةٗــِ اينيــسيف ايــ  :ٖــرٙ ايٓصــٛص عيُــدْض يف فٗــِٚقــد إ 
ٚدٕٚ طسٜكــ١ بنيــا  ،ُض تكــدّ ذنــسٙ ـيــ (ْكــ٬  ايٓطــب١دٕٚ طسٜكــ١ )إ ُثًٗضـيــ

ٗــض فٗــِ ايٓصــٛص  طــب تــدقٝكضت ايً ــ١ ٚأصــٍٛ ايةكــ٘ إ يُض٫ت   ايةكٗــض٤ يف
ـدًل ٚقـد أَـسٚا   يكٝت اىل عُّٛ ايـ ـُ٪د١ٜ اىل تنيكٝد فِٗ ايٓصٛص َا أْٗض أاي
(أ )ًّ ــٛا ايٕ ٜه ــضتِٗ    ُ ــٛهلِ ٚتةضُٖ ــدز عك ــ٢ ق ــضع عً ــِ    ،ٓ ــٔ فٗ ــد َ ف٬ب

ــِ ايــ   ــب ايةٗ ــضدٜثِٗ  ط ــدقٝكضت    ـا  ــٔ ت ــدًا ع ــَٛٞ بنيٝ ــسيف اينيُ ُحضٚزٟ ايني
ْعـري   ،ُحضٚزٟ اينيـسيف  ـايكٛاعد ا٫صٛي١ٝ ٚايً ١ٜٛ اذا مل تًي٦ِ َا اييةضِٖ ايـ 

 ايطــبصٚازٟـُحكل عـٔ ايـ   (1)َـض  هـضٙ صــض ب اجلٛاٖس)قـدٙ( يف فكـ٘ اينيضزٜــ١     
ٚن ُْٗـض   ،( يف فِٗ ْصٛص يُضٕ اينيضز١ٜ نةضٜي٘ ٚضٝد ايسٜض )قدٙ)قدٙ( يف 

ــ٬ أ ــيثٓض٤ يف قمح ــ٘)دا٠ ا٫ض ــ١[ ٛي ــرٖب ٚايةض ــة١ٝ   (: ]إ٫ اي ــ٢ ايٛص عً
ٜيٛقـا َٛافكـ١    ٖٚٛ فٗـِ ٫  ،ُني٢ٓ )اري ايرٖب ٚايةض١( فٛقنيض فُٝض ٚقنيض فٝ٘ ـب

طضي١ فضْـ٘  يٲ٫ٚ َٛ ب  ،عًٝ٘ ٚاعيُضد اييةضُٖضت اينيسف١ٝ اٜضٙ  ١ا٫ذٖضٕ اينيضَ
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 (471) .............................................. زٚاٜضت يُضٕ اينيضز١ٜ  تنيضز  
 

ــٞ ٫  ــث فكٗ ـــحٛث أ   حب ــ٬ٝت٘ يف ب ــضّ تةص ــح إقح ــضف٢   ٜص ــ٘ ٜيٓ ــ٘ ٫ْ ــٍٛ ايةك ص
 ٜٚصطدّ َا َٛيٛع١ٝ ايبحث . 

ـُٛ ص ذنسْــضٙ تطبٝكــًض يبحثٓــض ا٭صــٛيٞ ٚبٓحــٛ ًٜيكــٞ َــا َبضْٝٓــض   ٖــرا ايــ
ــضت ايــ   ا٭ ــ١ ايسٚاٜ ــٛي١ٝ يف ٬َ ع ــب   ُينيضزـص ــ٬ج ٫ٚ َٛ  ــ١ ايني ي١ ٚيف نٝةٝ
  نيد بٝضٕ ايهرب٣ ا٫صٛي١ٝ .بٝكٞ بـحث فكٗٞ تططضي١ يف بيٲ

 :  بِ ْبحث يف
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 مقصد الرابع عشرـال
 ختالف نسخهاسريها أو إو تفإختالف نقل الرواية أ

 

حدٜث١ٝ ـجٛاَا ايـٚاييت ٚصًيٓض يف اي()خبضز اينيح٠ ايطضٖس٠ ـُييبا ٭اي
ٜـ   ،ٚ َػه٬ت ب٬ب١ تيطًب  ٬ً  ٚع٬ ـًض  ـجد  ض٫ت أُنييرب٠ ٜـاي  ـدطس ٝـث 

ـُٓصٛص ٖـٌ تنيـِ َـٛازد إخـي٬ف     خبضز ايح ٝح ايفٝٗض بضيبضٍ ض٪اٍ عٔ إٔ أ
ٛازد إخـي٬ف ْطـذ ايسٚاٜـ١ ٚت ضٜسٖـض     ْٗض ٌٖ تنيِ َايسٚا٠ يف ْكٌ احلدٜث ؟ ٚأ

ٚ َٔ  ضَا  دٜث اىل  ضَا آخس ؟ ٚأْٗض ٌٖ تنيِ َـٛازد  صٌ أَ أصٌ اىل أ
ُ  حدٜث ايٛا ـد ؟ اّ ٫ ـخي٬ف َةطسٟ ايـ إ مل  ييطـضقط َـض  ْٚـرٖب اىل ا  ٗـض تني
 ٚ بٓطد١  دٜث . ـحصٌ ا٫ط٦ُٓضٕ بيةطري َٓٗض أٜ

ٗ ـجٝب عٓٗض يف بـ ـٖرٙ اض١ً٦ ٚاقني١ٝ ب٬ب١ ْ ُـ١ ْضفنيـ١ يف فٗـِ    حٛث ب٬بـ١ َ
 :  ْبدأ َٓٗض ببحث ،(أ ضدٜث اينيح٠)

 

  : حديث ـختالف تفسري الإ
ٚ أ -ُجًطٞـنضيػـٝدل ايهًـٝين ٚايـ    -ُحدبل ـيٛ ٚقا ا٫خي٬ف بل ايـ 

صــٍٛ ةطــري  ــدٜث ٚفٗــِ زٚاٜــ١ َٓكٛيــ١ يف أ يف ت -نضيػــٗٝدٜٔ -ٗــض٤ بــل ايةك
ديـ١  ًُ٘ أحدٜثل ٚتػـ ـحدٜث ٚ ٛاَني٘ فٌٗ ٜدخٌ يف دا٥س٠ ايينيضز  بل ايـ ـاي

 ايح ٝح اّ ٫ ؟ . 
فضذا ،حدٜثل(ـخي٬ف ايحت دا٥س٠ ايينيضز  ٚ)إـعدّ دخٛي٘ ت ايعضٖس   

ــ ــ٘ اٚ َــ فط  ــا اي ــس   س فكٝ ــٓ  عــٔ بٝ ــ١ :]ْٗــ٢ اي ــ (1)ز[ـحدث زٚاٜ ــ٘ـب  ُني٢ٓ ْٗٝ
(عــٔ بٝــا َــض)  حدث آخــس ـسٙ فكٝــ٘ اٚ َــٚفط ــ ،فٝــ٘ خطــس ٚتنيــسٜا يًًٗهــ١

 ـُػحٟ ٜٚـددع٘اي ضٖس ٜ س ـَض نضٕ ي٘ ظٝ٘ خدع١ ٚاة١ً :)ـف ا َضـٝـبضيٓٗٞ عٔ ب
 حدٜثلـخي٬ف اي)إ خي٬فُٗض يف اييةطري َصدامٚي٘ بضطٔ َـجٍٗٛ ( مل ٜهٔ إ
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 (473) .......................................... اخي٬ف ْطذ ايسٚا١ٜ يف نيض  ٚا د 
 

ٗـ   يٛيٛح ،دربٜٔ( ٜكًٓٝض ـٚتنيضز  اي ِ ٚاييةطـري ٫ ٜٛ ـب تنيـدد    إ تنيـدد اية
َطـيٓد   -ـُحدبل اٚ ايةكٝٗلايٚا د َٔ إ تةطري نٌ  بٌ ،خي٬ف٘ احلدٜث ٚإ

ُنيضْٞ ايً ٜٛــ١ ـعيُــضدًا عًــ٢ ايـــحدٜث إ يٗــضدٙ ٚفُٗــ٘ ايػدصــٞ َــٔ ايــ اىل إ
بــحطب تصـٛز   درب ـُٓةص١ً عـٔ ايـ  ـُيص١ً اٚ ايـ ـيًةع١ اٚ ايكـسا٥ٔ ايػـسع١ٝ ايـ   

 .  ُحدثـايةكٝ٘ اٚ اي: س ُةط ـٚايةِٗ  ج١ ع٢ً اي ،دثايةكٝ٘ أٚ ايـُح

خي٬ف حدٜث املنيصــَٛٞ يٝهــٕٛ َصــدام)إـٚيـٝظ اييةطــري  ــص٤ٶ َــٔ ايـ  
ــ٬ج      ـا٫ ضدٜــث ايــ  ــٛ َٛيــٛع اديــ١ ايح ــٝح ٚاخبــضز ع ُنيص١َٝٛ( ايــرٟ ٖ

 يٗضد بٌ اييةطري إ ، (1)ـدربٜٔ املديًةل :]اذا ٚزد عًٝهِ  دٜثضٕ ايًةضٕ[اي
٫ٚ  ،َٚـٔ ٜٛافكـ٘ يف ايةٗـِ    س ُةط ـُجيٗد ايـ ـ١ عًـ٢ ايـ  ٚفِٗ غدصٞ ٖـٛ  جـ  

ٜث حدـجُٝا ع٢ً ٚ د٠ ايـييطضمل اي ،حدٜث ـخي٬ف فُِٗٗ تنيدد ايٜٛ ب إ
 :ديً  َٔ فكٝ٘ اىل فكٝ٘ يهٔ فِٗ احلدٜث ٜـ ،ٚعدّ تنيددٙ 

ُيكدّ ـحدٜث ايٓبــٟٛ ايـــايــٛازد يف ايــ س]اي سز[فيجــد ٖــرا ايةكٝــ٘ ٜةط ــ 
 غحاط َنيًَٛٝـ١ اينيٛيـل(  اييًٗه١( ٜٚطيدٍ ب٘ ع٢ً)إفٝ٘  دطس َٚضـُني٢ٓ )ايـب

أٚ ٜطـيدٍ بـ٘ عًـ٢     ،ٜـ٪دٟ اىل ايٓـصاع     دطس َٚـض ـيف صح١ ايبٝا  ي٢ ٜٓيةٞ ايـ 
 ـدُٖض عـٔ تطـًِٝ    ٢ً تطـًِٝ اينيٛيـل(  ـرزًا َـٔ عجـص أ     غحاط ايكدز٠ ع)إ
ٚ ايضسز بيكسٜب ـ٬ٗى أدطس ٚايـد٬ف ٚايٓصاع ٚايـُبٝا اٚ ايثُٔ فٝحصٌ ايـاي

 ٛبٓض ايةك١ٝٗ .حـٙ يف بعسيٓض
ٜـ ـددع١ ٚاٱُني٢ٓ )ايـسٙ بخس ٜةط ـجد ايةكٝ٘ اٯٚت جنيً٘ ديـ٬ًٝ  ـضي ةضٍ( ٚ

ا٫ضـي ةضٍ نبٝـا   ٚددع١ ـُػيٌُ عًـ٢ ايـ  ـُحُدٟ عـٔ ايبٝـا ايـ   ـع٢ً ايٓٗـٞ ايـ  
 . ٜػيٌُ ع٢ً اي نب ايةض ؼ ُنيٝب اٚ َضـاي

ــضز: ــري ايــ   ٚبضخيص ــدد تةط ــِ ايــ  ـحدٜث ٚإتني ــي٬ف فٗ ــربـخ  ُحدبل يًد
تٞ َٛيـٛع  ٚيـرا ٫ ٜـ    ،ـحدٜث ٚاخي٬فـ٘  ٜٛ ب تنيـدد ايـ   ُسٟٚ ٫يـا  دايٛا
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ــ١   ــضت املٓصٛصـ ــٝح بضملس حـ ـــديًةل( ايح ـ ــدٜثل َـ ــدم :)ٚزٚد  ـ  ،٫ٚ ٜصـ
 بِ ْبحث بضًْٝض :  .  يًح ٝح ايني٬ ٞ املٓصٛص  ٫ٚ َـجضٍ

 

  :نعصومي ـختالف نقل الرواية واحلديث الإ
 

يةـضظ  ـُنيص١َٝٛ : يف ْكـٌ أ ٜـ١ ايـ  خي٬ف بـل ايـسٚا٠ يف ْكـٌ ايسٚا   ٚقا إ يٛ
ب ٖـرا  ٚ ـحٝث أب ،ٚ تستٝب نًُضت٘ ـحدٜث ايٛا د أٚ يف ْكٌ ٖٝ ٠ أيةضظ٘ أاي

ــض   ،ُٛيٛع ايٛا ــد ـحهِ ايػــسعٞ يف ايــ ـخــي٬ف ايــ اٱخــي٬ف : إ ــد عًُٓ ٚق
( ٚعًُٓـض بٓػـ٤ٛ ا٫خـي٬ف َـٔ     ـُنيصّٛ)حدٜث ايصـضدز عـٔ ايـ   ـبٛ د٠ اي

ٓـ  ايساٚ  ـدِٖ عًـ٢ ٖٝـ ٠    ( نـ ٕ ٜٓكًـ٘ أ  ٘ )ٟ ايٓضقٌ يًحدٜث بنيد صـدٚزٙ َ
س عٓـ٘ يف عًـِ ايدزاٜـ١ :    ٜٚنيب ـ  ،خـس  ـٗٝ ٠ ايـيت ٜٓكًـٗض ايـساٟٚ اٯ   ديًة١ عٔ ايـ ـَ

 ُضطس  ضٓدٙ(. ـحدٜث ايـ)اي ُضطس  َيٓ٘( قبضٍـحدٜث ايـ)اي
 

 ِ حدٜث ْضغ٦ًض َٔ ايساٟٚ عٔ ـخي٬ف َنت ايَض اذا نضٕ إ ٖٚرا ايبحث ٜني
خس عٔ ـُي ضٕ ا٫خي٬ف ْضغ٦ًض َٔ ايساٟٚ اي( َبضغس٠ َٚض اذا نـُنيصّٛ )اي
 (. ـُنيصّٛ)نثس عٔ ايـُبضغس بٛاضط١ أٚ أاي

 

ـُسٜا ايـرٟ َـضت ٚقـد فضتـ٘ صـّٛ      درب ايصـحٝح ايـٛازد يف ايـ   ـثضي٘ ايَٚ
ـحدٜث١ٝ ا٭زبنيـ١  صٍٛ ايـ ـُػضٜذ يف ا٭ٚايرٟ زٚاٙ اي ،ٜضّ غٗس زَضضٕ بنيا أ
ــد إ ــيِٗ يف ايــ  ٚق ــت زٚاٜ ــٔ ايــ  ـخيًة ــري٠ َ ــحٝح ـج١ًُ ا٫خ ــض  ،درب ايص فسٚاٖ

ايصـحٝح اىل ابـٞ َـسِٜ ا٫ْصـضزٟ:      بطسٜكُٗـض  (1)ايهًٝين ٚايصدٚم ايػٝدضٕ 
ايػٝذ يف )اييٗرٜبل( عٔ ٖٚهرا زٚاٖض  ،]فضٕ مل ٜهٔ ي٘ َضٍ صضّ عٓ٘ ٚيٝ٘[

بُٝٓـض زٚاٖـض ايػـٝذ ايطٛضـٞ ْةطـ٘       ،ايهًٝين بطسٜك٘ ايٝـ٘ : ]صـضّ عٓـ٘ ٚيٝـ٘[    
 ، (2)]فـضٕ مل ٜهـٔ َـضٍ تصـدم عٓـ٘ ٚيٝـ٘[       بطسٜك٘ اىل ابٞ َسِٜ ا٫ْصـضزٟ : 

                                                           

 .439:ح  98: 2+ ايةكٝ٘ :ج3: ح 124: 4ايهضيف : ج (1)
 .   109: 2+ ا٫ضيبصضز : ج  736+ح 735: ح248:  4اييٗرٜب ج (2)



 

 (475) ......................................... اخي٬ف ْطذ ايسٚا١ٜ يف نيض  ٚا د 
 

خي٬ف ايسٚا٠ ٚزٚاٜيِٗ يًدـرب َـا   َنيٟٓٛ بل ايٓطديل ٖٚٛ ْضغ٧ َٔ إٚفسم 
ـُهٔ اييصــدٜل ٫ٚ ٜــ  -٫ َينيــددًا - ايكطــا بصــدٚزٙ  ــدٜثًض َنيصــًَٛٝض ٚا ــدًا

ٙ ايػٝذ ايطٛضٞ يف ْكٌ ايسٚا١ٜ ٭ٕ ايػٝذ يف )اييٗرٜبل( ٜسٟٚ غيبضبض يُضٍ إ
 . تصدم[ ،ديل ]صضّ نًيض ايٓط

ُسدد بل دّ ايكس ـ١  ـُػيب٘ ايـايٛازد يف ايدّ اي (1)ُسفٛع ـدرب ايـْٚعري اي
٢ عًــ ٖــض فًيطــيًِلسٵَٴ(بض٫خيبــضز : ]ـحٝا  ٝــث أَــس ا٫َــضّ)ٚبــل دّ ايــ

: فــضٕ خــسج ايــدّ َــٔ  ظٗسٖــض بــِ تسفــا ز ًٝٗــض ٚتطــيدخٌ إصــبنيٗض ايٛضــط٢ 
ٔ ايــجضْب ا٭ٜطـس فٗـٛ َـٔ     َـ  ٚإ خـسج  ،حٝا ـُٔ فٗٛ َـٔ ايـ  ـٜـجضْب ا٭اي

ـُيداٚي١ : ُضًَض ْطـد١ اييٗـرٜب ايـ   ـٚبنيهطـ٘ تـ   ،ٖهرا يف ْطـذ ايهـضيف   ايكس ١[
ٚإ خــسج َــٔ  ،حٝا ـٜطــس فٗــٛ َــٔ ايــ ـجضْب ا٭فــضٕ خــسج ايــدّ َــٔ ايــ  ]
 ٚا ــد٠ اخيًــ   َا ايكطــا بهْٛٗــض زٚاٜــ١ًـُٔ فٗــٛ َــٔ ايكس ــ١[ٜـــجضْب ا٭ايــ

 ُضًَض . ـحٜٛٔ َينيضنطل تـ( فٝٗض ع٢ً ْْكٌ ايساٟٚ يكٍٛ ا٫َضّ )
؟ ٖٚــٌ  حدٜثل(ـخــي٬ف ايــٗــٌ ٜهــٕٛ ٖــرا َــٔ تنيــضز  ا٫خبــضز ٚ)إ  ف

 .؟ ُٓضضب١ يني٬ج ٖرا ا٫خي٬ف بل ايٓكًلـُس حضت ايـجسٟ ٖٓض ايـت
 

ُٓضضب١ ٖـٛ ايح ـٝح بػـٗس٠ زٚاٜـ١ ايهًـٝين      ـُس حضت ايـ ـُساد َٔ ايـ ـٚاي
ايػـٗٝد يف )ايـرنس٣(   حٝا يـدع٣ٛ  ـُستبط١ بـدّ ايـ  ـزٚاٜيـ٘ ايـ   -َـث٬ً  -فح ح

يسٚا١ٜ ايهًٝين  طـبُض  هـضٙ صـض ب     )اييٗرٜب( َٛافك١ً ز٩ٜي٘ نثريًا َٔ ْطذ
هٕٛ ايح ٝح بصةضت ايساٟٚ بدع٣ٛ أيـبط١ٝ ْكـٌ ايهًـٝين    اٚ ٜ ، (2)اجلٛاٖس 

ــساٚٚأ ــ٘ اىل اي ـــَــٟ : قسبٝي ــٔ ٜ ــ٘   ـحُد ب ــسٟٚ ايهًــٝين عٓ  ح٢ٝ اينيطــضز  ٝــث ٜ
ٚقـس  ا٫ضـٓضد    ،ـدرب عٓـ٘ بٛضـض٥ط   ايـ  د٬ف ايػٝذ فضْ٘ ٜسٟٚ ٖراـب ،َبضغس٠

 ( َس ح َٔ  ٝث ا٫فض١ًٝ .اىل ا٫َضّ )
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ُػٗٛز عًـ٢  ـع٢ غٗس٠ زٚاٜـ١ )اييٗـرٜب( يةيـ٣ٛ ايـ    ٚ ٜنيهظ ا٫َس ٜٚد أ
 :  َسقد إخيًةت أْعضزِٖ )ز ( يف ٖرا ا٭ٚ ؟ . طبكٗض

ــرٖ ــٌ إ  ف ــ٘ ٜنيضَ ــا اىل اْ ــ١ ايــ   ب   ــ١ َنيضًَ ــذ ايسٚاٜ ــي٬ف ْط دربٜٔ ـخ
ٕ ـجد)قدٙ(: )إقضٍ غٝدٓض اي ،ُص١ٜ عٓد٥ر ـايح ٝح يرٟ ايتٞ ـُينيضزيل ٜٚ اي

ٚا٫عيبـــضز يف ُنت ـحهِ يف ايــــخـــي٬ف ايــــُرنٛز قـــد ٜٛ ـــب إا٫خـــي٬ف ايـــ
ٕ ـُس ح َنييرب ن خس بـحدٜثل اٚ ايطٓدٜٔ ع٢ً اٯ د ايايطٓد....فضٕ تس  ح أ

ْـ  نثس صحب١ًزاٟٚ أ دُٖض أ ةغ اٚ أيبط اٚ أٜهٕٛ  حٛ ذيـو  ـيًُسٟٚ عٓ٘ ٚ
 .   (1) حهِ يًسا ح(ـٚ ٛٙ ايح ٝح فضئَ 

 

نْٛ٘ )َٔ قبٌٝ  ُس حضت ٚعدّـ: قٍٛ بنيدّ  سٜضٕ ايح ٝح بضي ٚيف قبضي٘
ضـضي١  عٔ فك٘ غٝدٓض ا٫ععِ ٚعٔ ز (2)حهِٝ ـ هضٙ ايطٝد ايتنيضز  ا٫خبضز( 

ـــدساضضْٞ)قدِٖ( ٚ هــضٙ أ  ـــُحكل اي ــ٘  (3)ُحكل ـضــيضذْض ايــدَــض٤ اي عــٔ ايةكٝ
حج١ ـغـيبضٙ ايـ  ٜهٕٛ َـٔ بـض  ايينيـضز  بـٌ َـٔ )إ      اْ٘ ٫ُٗداْٞ )قدُٖض( ٚـاي

 .  (نيًِ بنيدّ صدٚز نًُٝٗض عٔ ا٫َضّ )حج١( يًـب ري اي
 

خي٬ف ْطذ ايسٚاٜـ١ َـٔ   ٥ر قد ٜطيدٍ يًكٍٛ ا٫ٍٚ ٜٚكضٍ ب ْ٘ َا إٚعٓد
ــٕٛ ايــ    ــض ٜه ــساٜٚل هل ــضقًل اي ــٌ ايٓ ــضز  ايــ ـقب ــٔ تني ــي٬ف ٚإدربٜٔ ـُكضّ َ خ

ـُحدث ٚايـ  ُحدث ايساٟٚ يًدرب بٓطد١ٍـيأَ ٖرا ٕ ن٬ً بًحضظ أ ،ـحدٜثل اي
درب ـْـ٘ مسـا ايـ   ـُنيصّٛ فه درب عٔ قـٍٛ ايـ  ـخس٣ ٖٛ بك١ َايساٟٚ يًٓطد١ ا٭

زد فٝصــدم اْــ٘ )ٚ -ُضُٕٛ ـزٚاٜــ١ ايــ -( زاٜٚــضٕ ٚإخيًةــض يف ايٓكــٌ ) َٓــ٘
 ديًةضٕ( . ـ دٜثضٕ َ

 بِ  ،درب ـُس١ٜٚ يف ايـ ساش عدّ تنيدد ايٛاقني١ ايٖٚرا ايـُكضٍ ٚازد عٓد إ
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٫ٚ ٜـدز٣ يف   ،َٔ ٖـرا ايـساٟٚ َٚـٔ ذاى    () ُنيصّٛـديً  ْكٌ َكضٍ ايـٜ
 ؟ .  ايٛاقا ٌٖ صدزت عٓ٘ ٖرٙ ايٓطد١ اّ تًو

ـــٖــرا ايــ ٚقــد ٜــسد  ــ٘ َــٔ تنيــضز  ايــ ـُكضٍ ب ـدربٜٔ ٚإخي٬فُٗــض ُٓا نْٛ
بــِ  ،ُس١ٜٚ ـُٛازد تنيــدد ايساٜٚــ١ ايصــضدز٠ ٚايٛاقنيــ١ ايـــخيصــضص اينيٓــٛإ بــٱ

حج١( يًكطــا بنيــدّ ـحج١ ب ــري ايـــغـيبضٙ ايــ ي٬ف ايٓطــذ َــٔ )إنــٕٛ إخــع٢ ٜـد  
ــ    ــ    ،(ـُنيصّٛ )صــدٚز نًُٝٗــض عــٔ اي ُس حضت ـْٚيٝجيــ٘ عــدّ  سٜــضٕ اي

 ٝث ذنس  -بدٚ ن٬َ٘ -(1)ُحكل اهلُداْٞ ـفضدٙ ايٖرا تٛيٝح َض أ ،ـُٓضضب١ اي
ٚ ـدربٜٔ(  ي٢ ٜح  ح أ دُٖض بضيػـٗس٠ أ ُكضّ َٔ قبٌٝ )تنيضز  ايـاْ٘ يٝظ اي

ا٫خـي٬ف يف  ٚا ـد٠ قـد ٚقـا     ٚ بض٫يبط١ٝ ٫ْ٘ ٜكطا بهُْٛٗض زٚا١ًٜٚبك١ٝ أبض٫
 ُس حضت يف َثٌ ايةس  . ـعيبضز ايْكًٗض ٫ٚ ديٌٝ ع٢ً إ

ٛ   ـبِ تسا ا ايـ  ـُس حضت ٚإد عـ٢ إضـيكساز   ٣  سٜـضٕ ايـ  ُحكل )قـدٙ( ٚقـ
 ،ـُس حضت يف تنيـٝل أيةـضظ ايسٚاٜـ١    ُثٌ ٖـرٙ ايـ  ـعيٓـض٤ بـ  ضري٠ اينيًُض٤ عًـ٢ اٱ 

ُثٌ ٖــرٙ ايح ٝحــضت ـعيٓــض٤ بــصــح١ ضــريتِٗ ببٓــض٤ اينيكــ٤٬ عًــ٢ اٱيدٍ يضــٚإ
ْطبضقٗض عًٝ٘ . ٖرا  ضصٌ ـُينيضزي١ ٚإُض ٚزد يف ع٬ج ا٫خبضز ايـٚبضضيةضدت٘ َ

 ن٬َ٘ ٚعُدت٘ . 
حٛث ـُيحصٌ َـٔ َسا نيـ١ نًُـضتِٗ يف بنيـا بـ     ـٕ ايـ ـُهٔ ايكٍٛ : إٜٚ

  ُس حضت :ـايةك٘ ٚايدزا١ٜ ٚ ٛد قٛيل يف  سٜضٕ اي
خيـضزٙ  إ ،ـُكضّ َٔ بض  تنيضز  ا٭خبضز قٍٛ بنيدّ  سٜضْٗض ينيدّ نٕٛ اي

ُحكل ـُطيُطو( عــٔ غــٝدٓض ا٫ععــِ يف فكٗــ٘ ٚعــٔ ايــ ـ ــا ٚ هــضٙ يف )ايــ
 . ـدساضضْٞ يف زضضي١ ايدَض٤اي

 )َكبضع اهلدا١ٜ(جد فـٞـَِٓٗ غٝدٓض اي إخيضزٙ  ا : ،جسٜضْٗض ـٚقٍٛ ب 
 ١ـ٬ف زٚاٜـيـخ)ب ٕ إ صّـيـئ إايرٜكل ـُحِٗ اضيضذْض ايـَٚٓ ،٘ ـبضزتـكدَت عـٚت
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ٕ  داخـٌ يف تنيـضز  ايــ   -هـضيف ٚاييٗـرٜب َــث٬ً  اي  ٚاينيًــِ  ،ـدربٜٔ فضُْٗـض خـربا
 .  (1)درب نُض يف ضض٥س َٛازد ايينيضز (ـبينيدد اي بنيدّ صدٚز نًُٝٗض ٫ ٜضس 

ُيٛايا ٖـــٛ ا٫ٍٚ يكصـــٛز ا٫خبـــضز ايني٬ ٝـــ١  ـقـــس  يف ايٓعـــس ايـــٚا٭
ٝـ    ٚتةصًٝ ،ُنييُد٠ عٔ أٛي٘ ـاي ١ ٘ : اْ٘ َا تـٛفس ايكـسا٥ٔ ٚايػـٛاٖد ا٫ط٦ُٓضْ

 ٕ ا٫ط٦ُٓــــضٕ نــــضيكطا ٭ ، ــــدُٖض ٜ٪خــــر بــــضيسا ح عًـــ٢ تــــس ٝح ْكــــٌ أ 
اييحكٝـل  : ٜٚٓب ـٞ َـٔ ايةكٝـ٘     ،ُٜٓـض  صـٌ   ز٠ َنييُد عًٝٗض عًَُٛض أَنير  ج١ 

جيُا يف ْطــد١ ـجُٛع قــسا٥ٔ تيــٛفس ٚتـــٚيــٛ َــٔ َــ -ب َــٌ  صــٍٛ ايطُ ْٝٓــ١ 
 دٚتنيـد  ،ٚا٭ٚبكٝـ١ ،ْعـري ا٭يـبط١ٝ    ،٣ خـس ١ ا٭( عًـ٢ ايٓطـد  نيض   ـدٜث )

َٚٓطكِٗ اينيسبٞ  ()ُنيصَٛلـيةضظ فصٝح١ تٓضضب  ضٍ ايٚايٓكٌ ب  ،ايٓكٌ
: ا٫ط٦ُٓــضٕ بصــدٚز ْطــد١ َــٔ   يُضعٗــض ـحصٌ َــٔ إحٖٛض فكــد ٜـــايبًٝــو ْٚــ

ـحضصٌ يف حج١ٝ يف ا٫ط٦ُٓـضٕ ايـ  ـدري نًـ٘ ٚايـ  ـٚايـ  ،ايسٚا١ٜ اٚ ْطدٗض  ْطديت
 . تـحكك٘ ايـ٢َُٛ ايٝ٘ َٔ٘  ٝايةك بضطٔ

ٚ تٛيٝد ا٫ط٦ُٓضٕ بصح١ ٖرا ايٓكـٌ أٚ ذاى أ يهٔ َا قصٛز ايكسا٥ٔ عٔ 
ٔ ـفضيعضٖس عدّ نٕٛ ايـ  -يةسا٥ٔاّ تٛفس َا عد بض )تنيـضز  ا٫خبـضز(    ُكضّ َـ

ٚايصحٝح١ ايعـضٖستل يف نـٕٛ   :ٚعُدتٗض ايـُكبٛي١ خبضز ايح ٝح ف٬ ت تٞ فٝ٘ أ
 ،أٚ : )إخـي٬ف َةـضد أ ـضدٜثِٗ(     يًةل(ُدـدربٜٔ ايـ ـج٧ٝ ايـ)َ: َٛيٛعُٗض

ًّـ  ـُٓصٛص ظـضٖس يف ايـ  ـُٛيٛع ايـٕ ٖرا اي٭ ُنيصّٛ ـِ بـ٘ ايـ  حدٜث ايـرٟ ته
ـحدٜث ايٛا ـد ايـرٟ ٚقـا    ٚن٬َٓض يف اي ،ُكدض١ ـاي () ٚصدز عٔ ضض ي٘

فٗــٛ  - (ـُنيصّٛ )ث بــ٘ ايــحد ـتــ زٚاٜــ١ َــض -ي٬ف ايــسٚا٠ يف ايٓكــٌ فٝـ٘ إخــ 
 خبضزِٖ . ٚيٝظ إخي٬فًض يف  دٜثِٗ ٚأ ،ا د ـحدٜث ايٛخي٬ف ْك١ً ايإ

 ٔـُديًةٝـٔ ايـُٓصٛص ع٢ً ايٓكًٝـٛع ايــُٛيـدم ايـٗس صـٜع ٚ ٝث ٫
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خبضز ايح ٝح ٚاينيـ٬ج عـٔ   فضيعضٖس قصٛز أ ،د يف َٛيٛع فضزد حدٜث ٚا ـي
 ُكضّ . ـأٍٛ اي

ٍٕ ٚايح : ايػٝذ ايهًٝين ٚايػٝذ ايطٛضٞ )قدُٖض( يف ايسٚا١ٜ  ٚبينيبري بض
حهٝضٕ  ـدٜثًض فـضزدًا يف َٛيـٛع ٚا ـد َٚطـ ي١      ـٜـ  -َث٬ً -ُيكد١َ ـُسفٛع١ ايـيا

حدٜث ايصـضدز  ـٕ ايـ ْكًُٗض يًحـدٜث ايٛا ـد فـ٬ ٜـدز٣ أ     خيً حد٠ ٚقد إَي 
؟ اّ ٖـٛ عًــ٢ طبــل  ( ايهــضيف)ٖـٌ ٖــٛ عًـ٢ طبــل زٚاٜـ١    ()ُنيصّٛ ـعـٔ ايــ 
عــِٓٗ ـُديًةل حدٜثل ايـــ؟ ٚيـٝظ ٖــرا َصــدام )ٚزٚد ايـ  ( اييٗــرٜب)زٚاٜـ١  
ُديًةل .ـدربٜٔ ايـ(  ي٢ تػًُ٘ زٚاٜضت ايح ٝح ٚع٬ج اي 

 ٚايطٛضـٞ عـدٍ بكـ١ ٜ٪خـر اربُٖـض      ٕ نـ٬ً َـٔ ايهًـٝين   بـ   (1)ٚقد ٜكـضٍ  
فيهـٕٛ زٚاٜـ١ نـٌ ٚا ـد َُٓٗـض أٚ َـٔ        -١دي١  ج١ٝ خـرب ايثكـ  إعيُضدًا ع٢ً أ -

َـ ضييت مسنيٗض ايساٜٚضٕ َـٔ ا٫َـضّ )  ناَثضهلُض  ٕ جًظ ٚا ـد فٝديًةـض  ـ( يف 
ٍٜٛسٟٚ أ يف ايٓكٌ ٚ ٍٛ آ دُٖض  دٜث٘ بٓح  .  خسٜٚسٟٚ اٯخس  دٜث٘ بٓح

١ زٚا١ٜ ايهًٝين ٚزٚاٜـ١  ذ ٫ اغهضٍ يف ٚبضقإ ،يهٓ٘ َكضٍ بنيٝد عٔ ايٛاقا 
ـحدٜث( يـطسا  َـنت ايـ   إ٫ اْ٘ ٜنيًِ إ ض٫ً يف َٛازد )إ ،ايطٛضٞ ٚأَثضهلُض 

نـضيسٚاٜيل   ٖٚـٛ َـضْا َـٔ صـريٚزتُٗض     ،ٚعدّ صـدٚزٙ  أ دُٖض بنيدّ صح١ أ
 ٚذيو : ،ـجًطل ُطُٛعيل َٔ ا٫َضّ يف َـُديًةل ايـاي

ــٝح أ   ــث ايح  ــضٖس أ ضدٜ ــدٜثضٕ َــ  ٭ٕ ظ ــِٓٗ   ــسد ع ــرا ـٕ ٜ ديًةضٕ : ٖ
 ذاى َٔ  ٝث صدٚزُٖض عُٓٗض . دضي ـحدٜث ٜـاي

خي٬ف يف ْكٌ ايسٚا١ٜ ايٛا د٠ ٚتينيدد ْطذ اٱ: -٫ كًض -حصٌـٕ ٫ٜ أ 
ٚ تينيـدد ْطـذ   أ ،نُـض ٖـٛ َبحثٓـض     -ضيف ٚاييٗـرٜب  يهـ َثٌ ا -ايسٚا١ٜ يف نيضبل 

ــد   ــض  ٚا  ــ١ يف ني ــرٜب  -ايسٚاٜ ــٌ اييٗ ٚ  -َث ــد٘  ــدد ْط ــٛ  ييني ــض ٖ ــض نُ ت ضٜسٖ
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 َـــٔ  ـــدٜث ٚا ـــد إ ـــض٫ً بصـــدٚزٚيف نًُٝٗـــض ْنيًـــِ  ،ـُبحث اي٬ ـــلايـــ
 .( ) ُنيصّٛـاي

اذا ٚزد عًـــٝهِ  ـــدٜثضٕ []خيًةـــض يف  ـــدٜثهِإ]صـــدم  ٚيـــٛ إدعـــٞ :      
 ٘ ع٢ً إخي٬ف ْكٌ ايساٜٚل .ٚإْطبضق (1) [ـديًةضَٕ

٫  -ْكطـا بنيـدّ ايصـدم ٚا٫ْطبـضم     فًـٛ مل   ،محٔ ْػـو يف ايصـد  ـْ :قًٓض      
 . ُهٓٓض ايينيُِٝ ٚاييطبٝلـف٬ ٜ ،يػو ٚعدّ ايكطا بضيصدم ٚا٫ْطبضمقٌ َٔ اأ

٫  -درب بٗـرٙ ايٓطـد١ اٚ تًـو    ـٚاحلضصٌ اْ٘ َا عدّ ا٫ط٦ُٓضٕ بصدٚز اي     
َ إ ــل  ــضٕ بيحكـ ــ١ ٫ٚ ٜـــ  ط٦ُٓـ ــضز ايني٬ ٝـ ــٛع ا٫خبـ ٕ ـٛيـ ــٛا ــدم عٓـ :  حسش صـ

غـيبضًٖض ٚخطـ  يف   بـٌ ٜهـٕٛ أ ـدُٖض  ـدٜثًض ٚاٯخـس إ     ُديًةضٕ( ـحدٜثضٕ ايـ ـ)اي
درب ايصـضدز بـل ٖـرا    ـحج١ ٚتسدد ايـ ـحج١ َُٓٗض ب ري ايـايٓكٌ ٚقد اغيبٗت اي

ــل ذاى   ــٌ ٚبـ ــ    ،ايٓكـ ــٔ ايـ ــًض عـ ــكطضٕ َنيـ ــضز ـحج١ٝ ٚاٱفٝطـ ــ ،عيبـ جسٟ ـ٫ٚ تـ
 بِ ْبحث بضيثًض : .  ُٓضضب١  صًَض ـايُس حضت ـاي

  

 :  واحٍد ختالف نسخ الرواية يف كتاٍبإ
 

درب ايٛا ـد ايـٛازد يف   ـْطذ نيض  ٚا ـد يف ْكـٌ ايـ    خي٬ف بلٚقا إيٛ 
)ايهـضيف( يف ْكـٌ احلـدٜث    يٛ تنيـددت ْطـذ نيـض  ايهًٝين    نُض ،َٛيٛع فضزد 

ـُحضضٔ( )ايـ ٞايربقٚ ْطذ نيـض   ايطٛضٞ)اييٗرٜب( أ ٚ ْطذ نيض ايهرا٥ٞ أ
خيًةت ْطـذ ايهيـض  ايٛا ـد    ـحدٜث ٚ ٛاَني٘ حبٝث إصٍٛ ايـحٖٛض َٔ أٚ ْأ

 ٚا د ٚ دٜث فضزد .  ٚمل تيةل زٚاٜيٗض يٓص 
َـ      ـديًة١ ايٓطـذ يف ايهيـض    ٚبضخيصضز : حمٌ ايبحـث ٖـٛ ٚ ـدإ زٚاٜـ١ 

( ـُنيصّٛ )ٕ ٜـــسٟٚ ايهًـــٝين خـــربًا بطـــٓدٙ اىل شزاز٠ اىل ايـــ ايٛا ـــد نـــ 
  . حدٜثـيةضظ ايض  يف زٚا١ٜ أـديً  ْطذ ايهيٚت
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َـ          ٚ ـدإ زٚاٜـ١ يف بنيـا ايٓطـذ دٕٚ بنيـا       : ـحٌ ايبحـث فٝدسج عٔ 
دربإ ـنثسٖـض : ُٖٚـض ايـ   ل يف بنيـا ْطـذ ايهـضيف دٕٚ أ   ُس٥ٝـحدٜثل ايـ ـْعري اي

ْٚعـري   ،٘ بنيـا غـساح ايهـضيف    ( نُـض ْب ـ  29ص 1صٍٛ ايهضيف :جيف )أ ـُثبيضٕاي
ض  نٓطــد١ ايصــةٛاْٞ ايــيت تــسٟٚ ٚ ــدإ زٚاٜــ١ يًهــضيف يف بنيــا ْطــذ ايهيــ

 ٜٛ ــد يف ْطــد١ اييًنيهــربٟ اٚ ْطــد١ ايٓنيُــضْٞ َــٔ نيــض  )ايهــضيف(     ــدٜثًض ٫
( بـض  ا٫غـضز٠   298صـٍٛ ايهـضيف:  ـجص٤ ا٫ٍٚ يف )أحدٜث ايسابا يف ايـ ـٖٚٛ اي

ــ ٚايــٓص  ــ ،(ـحطٔ بــٔ عًــٞ )عًــ٢ اي حدٜث ايسابــا يف بــض  ا٫غــضز٠  ـٚاي
حدٜث ـْٚعري اي ،( 304: 1:ج) ايهضيف يف  (حطل )ـبٔ ايع٢ً عًٞ  ٚايٓص 

 ( بض  ا٫غـضز٠ ٚايـٓص عًـ٢ ابـٞ احلطـٔ ايثضيـث      352: 1:جايثضيث يف )ايهضيف 
( . فسا ا ) 

ْٚعري ٖرا َٛ ٛد َيهسز يف نيب ا٫ ضدٜث ْعري تٗرٜب ايػـٝذ ايطٛضـٞ        
 ضدٜــث َٛطــ   َضيــو ٚصــحٝح ايبدــضزٟ َٚطــٓد أمحــد ٚاريٖــض َــٔ نيــب أٚ

 . ـحدٜث ٚخصٛصٝضتٗضجٛاَا ايـُييبا يـدبري ايـف٘ ايايةسٜكل نُض ٜنيس

ٖٚرا ايٓحٛ خضزج عٔ  سِٜ ايبحث ٜٚيطًب اينيٌُ ب٘ :  صٍٛ ايٛبـٛم        
يضف١ اىل ايٛبٛم بضيطـٓد ٚز ـض   بضٱ ،ث صض ب ايهيض  ُحد ـبضيصدٚز عٔ اي

 .   دة٢ـٜ ي٘ نُض ٫
 

يٛا ـــد ُٛ ٛد٠ يف  ٝـــا ْطـــذ ايهيـــض  اـحٌ ايبحـــث : ايسٚاٜـــ١ ايــــَٚـــ     
َا إخي٬ف ْطذ ايهيض  ايٛا ـد يف   ،ـحج١ هلض ُ٪ي  ايـُٛبٛم بيدٜٚٔ ايـٚاي

ــأ ــ ،حدٜث ايٛا ــد ـيةــضظ اي ــ١ خــي٬ف ايًةعــٟ اٱحٝث ٜــ٪د ـب ٞ ٚت ــضٜس  هضٜ
 ا٫خــي٬ف بٓحــٛ ايصٜــضد٠ ٚايٓكصــضٕ عــِ َــٔ أ ،ـُني٢ٓ خــي٬ف ايــا٭يةــضظ اىل إ

  أٚ بٓحٛ اييكدِٜ ٚايي خري أٚ بٓحٛ ت ضٜس ا٭يةضظ  .
ُ٪دٟ اىل ا٫خـي٬ف  ـجضَا ٖٛ ا٫خي٬ف ايًةعٞ يًسٚا١ٜ ايٛا د٠ ايـٚاي        

 جسٟـت ٌٖٚ؟ دربٜٔـحدٜثل( ٚتنيضز  ايـخي٬ف اي)إ فٌٗ ٜصدم ،ُنيٟٓٛـاي
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ِ )ْعضزِٖ قد إخيًةت أ ُينيضزيل ؟ . ـدربٜٔ ايـَس حضت اي يف  سٜـضٕ  ( قـدٖ
 : ـُٓصٛص١ أٚ عدَُ٘س حضت ايـاي

 ـسشت ٚبضقـ١ ْضضـذ    قـضٍ : )إذا أ  ،ٍ ُحكل)قدٙ( ا٫ٚـايـ   ضـيضذْض فإخيضز أ       
ُحتب عًٝـ٘  سٜـضٕ   ـ٫ٚشَـ٘ ايـ   (1) ٜبنيد دخٛي٘ يف تنيضز  اخلـربٜٔ(  ايهيض  ٫

٫ٚشَـ٘   ،ُس حضت ـُديضز ٖٛ ايثـضْٞ : عـدّ  سٜـضٕ ايـ    ـيهٔ اي ُس حضت . ـاي
حصٌ ايٛبـــٛم ٚا٫ط٦ُٓـــضٕ ايػدصـــٞ عٓـــد ايةكٝـــ٘ ـتطـــضقط ايٓطـــذ اذا مل ٜـــ

جسٜضٕ ـجضٍ يـــَٚــٔ دٕٚ  صــٍٛ ايٛبــٛم ٫ َــ ،َٓٗــض  ُحكل بصــح١ ْطــد١ٍـايــ
ٚ غــٗس٠ ٚعُــدتٗض ٖٓــض غــٗس٠ ايسٚاٜــ١ أ -بــضز ُٓصٛص١ يف ا٫خـُس حضت ايـــايــ

ٌ تيطـضقط  بـ  -تٗـض ٚقبٛهلـض عٓـد َػـضٜذ ايـسٚا٠ ٚا٫صـحض       ٤ْطد١ ايسٚا١ٜ يكسا
ُطضبك١ ـحصٌ ايٛبــٛم ٚا٫ط٦ُٓــضٕ بـــَــضداّ مل ٜــ ،ٚ ْطــذ ايسٚاٜــ١ ايٓطــديضٕ أ

ث ُحد ـُ٪ي  ايـ ـٚ يًصـضدز عـٔ ايـ   أ (ـُنيصّٛ )عٔ ايـ َٓٗض يًصضدز  ْطد١ٍ
تٗض ع٢ً َػضٜذ ايسٚا١ٜ ٚا٫ ـضش٠ ٚقبٛهلـض عٓـدِٖ ٚعٓـد ايكـدَض٤      ٤حج١ يكساـاي

 . ٚا٥ٌ ـُحدبل ا٭ُكضزبل ينيصٛز ايـبل ايُحد ـَٔ ايةكٗض٤ ٚاي

نـضٕ ايٛبـٛم ٚا٫ط٦ُٓـضٕ  جـ١      َنييـرب٠  اذا  صٌ ا٫ط٦ُٓـضٕ َـٔ قسٜٓـ١ٍ   ٚ
َٛ بــ١ يطــكٛط ايٓطــد١ ا٭خــس٣ فــ٬   -ُدصٛص١ ـايــ - عيبــضز ايٓطــد١عًــ٢ إ

ــٛم ٫  ،ضــيٓبضط ًٜيةــت إيٝٗــض يف َكــضّ اٱضــيد٫ٍ ٚاٱ   ــ َٚــٔ دٕٚ ايٛب جضٍ ـَ
 حكل َٛيٛعٗض . ـُٓصٛص١ يف ا٫خبضز ينيدّ تـُس حضت ايـجسٜضٕ ايـي

ــضٍ : تــ    ــد ٜك ــٔ ق ـــيه ــضدٜل )إ  جسٟ اي ــٔ َص ــ٘ َ ــي٬ف ـُس حضت يهْٛ خ
 ،يًنيُـٌ بـ٘ ٚا٫عيُـضد عًٝـ٘      ا ح َٓٗـض َكدَـ١ً  ا٫خبضز( اييت ًٜصّ تـس ٝح ايـس  

ضـيكسبٖٛض  نثريًا بل ايسٚا٠ ٚايٓك١ً اذا إ ُكس٠٤ٚـُػٗٛز٠ اٚ ايـفٝ٪خر بضيٓطد١ اي
 . -َنيضزييٗض  -دٕٚ اريٖض 
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ـــ إ٫ أ ايصـــضدز  حدٜثـْـــ٘ َكـــضٍ َسفـــٛ  يػـــٗضد٠ ايٛ ـــدإ بٛ ـــد٠ اي
ٝح ٚٚيـٛح عـدّ إْطبـضم )إخـي٬ف  دٜثِٗ(ايــرٟ ٖـٛ َٛيـٛع أخبـضز ايح ــ       

ث حد ـخس عـٔ تـ  ـُي ُٛيٛع عًـ٢ ا٫خـي٬ف ايـ   ـٜٓطبل ٖـرا ايـ   ذ ٫إ ،ٚايني٬ج 
خـي٬ف فُٝـض زٚاٙ ايـساٟٚ َـٔ  ـدٜثِٗ ايةـضزد ذٟ       ٭ْـ٘ إ ،ـحدٜث٘ ُنيصّٛ بـ ـايـ 
َـ   يةس  نٕٛ ايـحدٜث  ،ايةضزد ٚايًةغ ايٛا دُني٢ٓ ـاي  ،ـديًة١َٓكـ٫ًٛ بٓطـذ 
ْطـذ نيـضبِٗ أٚ    حلـدٜث ايٛا ـد عٓـد   ذ ا٫خي٬ف فٝ٘ ْضغ٧ َٔ تصسف زٚا٠ اإ
َـ  ،ايـحدٜثٞصًِٗ أ َـ  ـج٧ٝ أفسٚاٜضت )ايح ٝح عٓد  ديًة١( قضصـس٠  ـ ـضدٜثِٗ 

 ٝحــبضز ايح ـخينيدّ إ ـساش إْـطـبضم َـٛيـٛع أ - صًَض أٚ إط٦ُـٓضًْض  -ايػـٍُٛ 
 حٔ فٝ٘ . ـْ ع٢ً َض

ل يف ا ٜٚيحكّـ ٕ ٜييب ـ ـُحكل أزٜب يف اْ٘ ٜطيحطٔ َٔ ايةكٝ٘ ايٛزع اي ٫ٚ
١ٜ اىل ا٫ط٦ُٓـضٕ ايػدصـٞ ٚايٛبـٛم    ُ٪د ـيًة١ ٬ٜٚ غ ايكسا٥ٔ ايُدـايٓطذ اي
 يًنيٌُ بٗض : َٓٗض َكد١ًَ بصح١ ْطد١ٍايبضطين 

َـضّ  ُنيضصسٜٔ يٲـْعري فيـض٣ٚ فكٗـض٤ ايطـ١ٓ ايـ     : دضز ١ٝـضٛا٤ ايكسا٥ٔ اي 
ْٚعـري   ،فضْ٘ قس١ٜٓ نضغة١ عٔ ايـُساد ايــجدٟ أٚ عـٔ صـدٚزٙ تكٝـ١ً     ُيحدث ـاي

 .ُػضٜذ ٚقبٛهلض ـنثري َٔ ايقسا٠٤ ايٓطد١ ع٢ً 

٘   يةضظ احلدٜث ٚقٚايكسا٥ٔ ايداخ١ًٝ ن  ٗـ  ٠ٛ بٝضْـ٘ ٚفصـض ١ أيةضظـ  ضٚب٬اي
 حٛ ذيو . ـخس٣ ْٚ٘ فُٝض بٝٓٗض َٚٛافكيٗض يبنيا ا٭خبضز ا٭ٚتطضبل  ً

ٱ ـسا٤   حًض َنييُـدًا  جد َصـح  ـْ َٚا عدّ  صٍٛ ايٛبٛم ايػدصٞ ف٬
ي٬ف ْطــذ ايسٚاٜــ١ ايٛا ــد٠ يف  خــأ هــضّ ايح ــٝح أٚ تطبٝــل ْصٛصــ٘ عًــ٢ إ 

ـحل ُطينيضٕ ع٢ً بًٛغ ايـحكض٥ل ا٫َٛز ٖٚٛ ايـٚاهلل اينيضمل ب ،ايهيض  ايٛا د 
َٚٓـ٘ اييٛفٝـل ٚاييطـدٜد عٓـد إضـيٓبضط ا٭ هـضّ ايػـسع١ٝ َــٔ         ،دزاى ايٛاقـا ٚإ

 ُنيل ْٚنيِ ايٓصري . ـُٛىل ايـخبضزٖض ايػسع١ٝ اْ٘ ْنيِ ايأدييٗض اييةص١ًٝٝ ٚأ
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ٌَ َٚسا ني١ َـض نيبٓـضٙ   يف ايدٚز٠ اي٬ ك١ َٔ ايٓعس ٚايي غ ٚقد ٚقا ايةسا
ـُبنيث ايػـسٜ   يف ٜـّٛ ايـ   -حٛث اييصا ِ ٚايينيضز  يف ايدٚز٠ ايطضبك١ ـَٔ ب

ضّ ايثضيـث ٚايـث٬بل بنيـد ا٭يـ  ٚأزبنيُـ ٠ َـٔ ٖجـس٠        يف اينيـ  صب يف ز ب ا٭
 :يكـض٤ يف ٜـّٛ ا٫زبنيـض٤    ٚاٱيف ايينيضز  ٚنضٕ خيضّ ايبحث  (ايٓ  ا٭نسّ)

ضّ ايثضيـث ٚايـث٬بل بنيـد    حساّ يف اينيـ ـحج١ ايـ ـغٗس ذٟ ايـ  اينيػسٜٔ َٔايثضْٞ ٚ
 زبنيُض٠ . ا٭ي  ٚأ

١( َبــيًٗل َيضــسعل ايٝــ٘ صــٍٛ اينيًُٝــبــِ ٜكــا ايهــ٬ّ يف َبض ــث )ا٭ 
جٗد ايٝطـري خضيصـًض يٛ ٗـ٘ ايهـسِٜ ٜٚنيةـٛ عـٔ ايهـثري اْـ٘         ـٕ ٜيكبٌ ايضبحضْ٘ أ
َـ   سًا أ٫ًٚ ٚآخـ ُل ـجٝب ٚاحلُـد هلل ز  اينيضيـ  ـمسٝا َ ـحُد ٚصـ٢ً اهلل عًـ٢ 

 .  ي٘ ايطضٖسٜٔٚآ
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