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ٍّْ مزتبط بالغبَات  ،ٍذا ٍْ القضه الثاىٕ مً مباذث قاعدٗ ا٢عتغال
ؽةةا الْجةةْل ما ْمةةا  ّ ةةاٌ   بٔةة٘ ، ّٓتؾةةدٚ ل برةةث عنةةا ا ا  ةةاٌ    الْجْ

  ّ ثةز ، ٍّيةا ذالتةاٌ    القةدر ا٤ اجب مغتبَا  مزددا  بني القدر ا٤قا ّبني الْ
 ىل ٍٕ : ّرال٘ ا٢ةقضناٌ ، ّال

 

 ان : ستقاللّياإل كثر األقل  واأل
 

ن٘ ةٌ ٓكةٌْ  ة  دّراٌ  مز الْاجب بني ا٤قةا ّا٤ ثةز اتصةتق٣لٔني ٍةْ      
ّ مْفْعاٌ تاّ  خةز ئةث   اذةد ميَنةا ضةزم ّمة٣ت مضةتقا عةً ا٦      ق بكةا 

خةز ّٓكةٌْ  ةا مةً ا٢قةا      ةرؾٔا  ذد الغزفةني بةدٌّ الغةزم ا٦   نكً تةٓ
ّ ةركه مضةتقا ضةح ذكةه ا٦   ّمً ا٢ ثز مْفةْعا  لة   مةً ٍيةا ٢ ٓكةٌْ    خةز ، 

الشاٜةةد ع ةةٙ  -، بةةا ٓكةةٌْ ا٤ ثةةزخةةزال باقةةُ مزتبًةةا  بامتثةةال باقةةُ ا٦متثةةإ
عً ّجْل ا٢قةا ع ةٙ تقةدٓز ّجةْل ا٤ ثةز عةزعا  ،       ّاجبا  مضتق٣   -قاا٤

متثةا  إبباقُ ا٦خز فقد  خٍإ ّ ك ف بباض الْاجب ا٢صتق٣لالةنتٙ فا ا  
 ل ّعؾٙ يف الثاىٕ . ّيف ا٢

ُٗ لْ ّمثالُ : ما ُ٘ ع ه بفْت ؽ٣ مز ميُ ّّجْل الققاٛ ع ُٔ ّدار   ْٓمٔ
 ع ةةه  ّؽةة٣ٗ ٓةةْمني ،   ّتةة٘ ميةةُ بةةني  ْىَةةا ؽةة٣ٗ ٓةةْو ّاذةةد   الؾةة٣ٗ الفاٜ

 ً . دٓيارٓ  ّمز دٓيُ بني  ْىُ دٓيارا  ك ف باصتداىتُ مً سٓد ّدار  الةن

ُ الةةن رال٘ ٓا ةه بصؽةا التك ٔةف ٢ّ عة  يف     ةّيف ٍذِ ال نا ةّاىة  ،ك ف بة
ًٚةرٓةةب يف  ْىةةُ مةة ىقؾةةاىُ ، ٢ّ  ّالغةة  يف سٓادتةةُ  ٤ؽةةا الةة اٛٗ مةةً  حز

ا٢قةةا فٔةةُ ش ّجةةْل رتن ٘ ، ّمةةً ٍيةةا ىقةةْل : ٢ اعةةكال يف تيٍحةةالةةةنالشٓةةادٗ 
 -ع ةٙ ا٢قةا    الشاٜةد  -ش ّجةْل ا٢ ثةز   ، ّعدو تيٍحة ل ا ه التفؾٔ ٕ بْجْبُ

 حزٖ فُٔ  ؽال٘ ال اٛٗ الغزعٔ٘ عً ّجْبُ . ةل غ  البدّٖ الذٖ ت
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)قةةدِ( يف رصةةاٜ ُ ٢ّ    رال٘ مل ٓتاةةزم  ةةا عةةٔديا ا٢ع ةةه   ةٍّةةذِ الةة 
 ٍةاٌ  دِ( يف  فآتُ ، ّلا ُ لْفةْذَا ّإرتكاسٍةا يف    دزاصاىٕ)قةرقق الالةن

ّفةْذَا   باةد  ،لًزذَةا يف ى ةزٍه  ْجب الةن)رم( ّعدو ا٤ّاخز  الفقَاٛ
اٛ البرةث يف دّراٌ  ضية ، ّباةد إ جزاٛ ال اٛٗ عً الشاٜد فَٔةا ع ٙ إ َهالةنّتض
ةرث ا٤قةا  عةً بة   إصةتغيْا  ثةز ا٢رتبةانئني   ا٤قةا ّبةني   الْاجةب بةني ا٤   مز 

 صتق٣لٔني . ّا٤ ثز ات

ّلكيُ ٓبدّ مً الةنرقق التقةٕ ا٢ؽةفَاىٕ)قدِ( يف )ذاعةٔ٘ الةةناامل( :     
اتصةةةتق٣لٔني بةةةني ؽةةةْرتني  بةةةني ا٤قةةةا ّا٤ ثةةةز التفؾةةةٔا يف دّراٌ ا٤مةةةز

 ّذالتني، ّتْفٔس ما ٓضتفاد مً مةحنْع   ناتُ :

اتصةتق٣لٔني ّبتاةبحِ:    تاةٍزم ل٥قةا ّا٤ ثةز    -يف مقاوُ ماني -إىُ)قدِ(
)ا ا مل تكً ؽر٘ الةنز ب ميْني٘ با٢جتناع( ّقال: )ال اٍز جزٓاٌ ا٤ؽا 

ٌٍ : تةةةاٍزم ةةه يف مقةةاو  ةة  (1)يف ىفةةٕ الشاٜةةد...(  ل٥قةةا ّا٤ ثةةز اترتبةةانئني   ا
ّبتابحِ: )ا ا  اىت ؽر٘ الةنز ب ميْني٘ با٢جتناع( ّعزم ىشاع الفقَاٛ -

اتصةتق٣لٔني   ا٤قةا ّا٤ ثةز    حزٓاىةُ يف  )رم( يف الزجْع اىل  ؽا الة اٛٗ 
مً دٌّ فزق بٔيَنةا،  ّ ٓرزجةا اىل  ؽةا ا٢ذتٔةاو ّتْقةف ؽةر٘ الةةنز ب        

  ّ الغزو الةنرتنا .  حشٛةع ٙ إتٔاٌ ال

ؽا ا٢عتغال فٔنةا   جزاٛ إعاٗ ا٢ذتٔاو ّانزبة دتارِ:ةع ٙ م  ه اصتدل
ُ   ّ يف جشٜٔتُ ل نز ب ّ عر ُ يف الةةنقاو  صةتد٢ل ، ّباةض مةا جةاٛ يف إ   عةزنئت

 ا٤قةا ّا٤ ثةز   ميةُ يف  ٌ ٓكةٌْ تفؾة٣ٔ    نكً ةّٓ ،تٕ يف املقاو ا٢ّلالثاىٕ  ٓص
 ا٤قةا ّا٤ ثةز   يف التفؾةٔا  يف الةنقامني: تد٢لُاص مًٖ ٓبدّ اتصتق٣لٔني،  

 :بني ذالتني  اتصتق٣لٔني

                                                           

 نيبا م١صض٘ اليغز ا٢ص٣مٕ. - 562 : 3:د ٍدآ٘ املضرتعدًٓ يف عزح ماامل الدًٓ راجا:(1)
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ع ٙ القدر الةنتٔقً تا ق الغ  بثبْت تك ٔف ّاقإ ساٜد  :٢ّىلذتال٘ اا
 ٍّٗذا زتزٚ ال اٛ بالشاٜد ع ٙ القدر الةنتٔقً، ؽا التك ٔف غ  يف ذٔث ٓر

:  ثةز ا٤ّ ،ُبة  التك ٔةف  تانينتٔقً ميُ ٓة ةقا الٕ ّالقدر ا٤احن٣لالتك ٔف فاٌ 
 ؽا ال اٛٗ عً التك ٔف بُ ٢ّ مْجب فُٔ حزٖ َٓ الشاٜد ع ٙ القدر الةنتٔقً

فاٌ ا٤قا ّبني ا٤ ثز،  بنيٖ دار لدًٓ الذداٛ اصا لُ بمٍثقد ّ. تٔاو ماُ ل٣ذ
قةا  جةشاٛ ا٤  ٢ّ ارتبةاو بةني    ،با٤قةا ا باعةتغا  قةام ُ  با٤ ثزاعتغال الذم٘ 

  ،ً التك ٔةةف بَةةا عةةزعا عةةؽةةا الةة اٛٗ  َٔةةا  ثةةز الةة   ةةزٖ فا٤  جةةشاٛ ّبةني 
خبة٣    ،زًٓٓعةً التقةد   ةْو  ا ابٌت ع ٙ الْجَني م با٤قاعتغال فا٢) ّقال:

٢مةةز اىل فحجةةا ا ،ركةةه بةة اٛٗ الذمةة٘ عيةةُ عةةزعا   ؽةةا ّٓريفةةٙ با٤ ثةةز فٔرا٤
  . (2)(ظاٍز الغزعيف خاؽ٘  ّجْل ا٤قا

ْ تا ق الغ  بْ :اذتال٘ الثاىٔ٘ ش ّاؽةا اىل املك ةف ٍةْ    تك ٔةف ميٍحة   دجة
يف ً ٍةذا فةنً يثةُ    ُ مةْرد ا٢ذتٔةاو ّبةٍٔ     ة َاَّجالةةنتٔقً،  ساٜد ع ٙ ا٢قا 

ٔنا ) اىت ؽةر٘ الةةنز ب ميْنية٘ با٢جتنةاع(     ف)ا٤قا ّا٤ ثز ا٢رتبانئني( 
  .يف تا ق اذتكه باملز ب خز مات ا ذٔث ٓكٌْ اىقناو  ا جشٛ اىل ادتشٛ ا٦

 بنيمز التك ٔف  فٔنا لْ دار اتصتق٣لٔني( ّ )ا٤قا ّا٤ ثزٍذا ٓصتٕ يفّ
 دٍّةةذا فٔنةةا ا ا تا ةةق الغةة  بْجةةْ ،ضةةح مرتابةةط ا٢جةةشاٛيف  ا٤قةةا ّا٤ ثةةز

 ساٜدا  ع ةٙ القةدر ا٤قةا الةةنتٔقً، ّىةةنٍثا       نك فالةش ّاؽا اىل تك ٔف ميٍح
ذا مةا صؾةا   ٍّة  لُ بةنضصل  الابادٗ ّالدًٓ الةنزدد بني ا٤قةا ّبةني ا٤ ثةز،   

ٓةةرتت الؾةة٣ٗ ّٓا ةةه يف ٓةةْوُ الةةةنك ف  ذاٍةة ٌفةةرتٚ  باةةض الةةةنض نني: عيةةد 
 ذل  ّٓا ه  اٌُ  ه ٓرت َا يف ْٓو ع ُٔ ّّجْل ققاٍٛا ميُ بفْات فزاٜقَا 

 دًٓ دٓيارا تضيف ْٓوُ ٓ ّ اىُ  ،ميُ ّٓا ه بْجْل ققاَٜا ع ُٔ اْات فزاٜقَبف

                                                           

 غز ا٢ص٣مٕ .نيبا م١صض٘ الي - 560 :3( ٍدآ٘ املضرتعدًٓ يف عزح ماامل الدًٓ:د2)



 (9)ٔاٌ .................................... ا٢قا  ّا٢ ثز ا٢صتق٣ل -٢عتغال  ؽا ا

 

ٌٍ ٓمً سٓد  ه يف ْٓو   خةز ّيف ٓةْو  الةث  ةذل  ٍّكةذا      آ ا ُ دٓيةار ً مية تدٓض ا
تٔاىَةا بغةح الؾةْرٗ    ةنك ف عيد تز ةُ الؾة٣ٗ ٍةذا الٔةْو  ّ ب     فاٌ الاىل  ٓاو، 

صؾةا   ٍذا الْٔو كذا عيد اصتداىتُ مً سٓدٍّ ،نصمْر بَا عزعا ةالؾرٔر٘ ال
ٓا ةه باصةتداىتُ مةً     نةا   ،ٍذا الْٔو ع ُِٔ الا ه بفْات الؾ٣ٗ املفزّف٘ عيد
ً  شفٔتيٍحةة ،سٓةةد  ٍّكةةذا يف الٔةةْو  ،ع ٔةةُ التك ٔةةف بققةةاٛ الابةةادٗ ّّفةةاٛ الةةدٓ

 ثةز  ًٓ ّالابةادٗ ا٤ دالة  ذل ، فٔكٌْ تك ٔفةُ ب  الثالثيف الْٔو ّ  ذل  الثاىٕ
ا٢عةتغال  )لقاعةدٗ   ٓكةٌْ مةْردا   ا٤ ثز ع ٔةُ   ، ّما تيحشع ُٔ يف ّقتُ ا ٍحشمتي

 .  ثزتٔاٌ ا٤ ب ٓقٔيا  ٗاٛ ا الٔرؾدعٕ التفزٓغ الٔقٔين( َّتالٔقٔين ٓضت

 ْٓمةا  مةً سٓةُد   الةةنك ف  صةتداٌ  إدت ف عنا لةْ  َٓ -ما تقدو بٔاىُ -ٍّذا  
ا ه لشاٜد ٢  ٓرلدرٍه افاٌ ا ،ّبني  ْىُ درٍننيدرٍنا  ّتزدد الدًٓ بني  ْىُ 

دفا اذتنالُ ٓر، ّعيدٜذ ِٓقني بتْجُ التك ٔف الُٔ بصدا٢ّٛ يف ّقتُ ِ ع ُٔ حشتي
ُ  ٢ّالغةةزعٔ٘  ؽةةا الةة اٛٗبص  ّ عةةَْر  ٓةةاو   ةةه باةةد ،  مْجةةب ل٣ذتٔةةاو فٔةة

ادٗ قؾحِ ّتدارت مةا فاتةُ مةً الابة    ةٓد ت٣يف تتااىل ّٓزٓتْل اىل اهلل  ّ صيني 
ٌ ّفاٛ دًٓ سٓةد ّ    مةرتددا  بةني ا٤قةا      يف قةدرٍنا  غرة فاتةا ميةُ َّٓ  قةد   ، ٍّةذا

ُ ٍةْ تك ٔةف ميٍحة   ّبني ا٤ ثز الةذٖ    تك ٔفةا   رتنةا فَةْ َٓ  فاة٣  يف ّقتةُ،   ش ع ٔة
، خزّٖ ّالاقال املْل٢٤ْٖذتنال القزر ا مضاٌّق ّالتيحٔشر، با٤ ثز ميٍحشا 

ّدفا القزر الةنرتنا ّالاقال الةنتْقا مةنا َٓركه الاقةا الفًةزٖ الضة ٔه    
 الةنرقق التقٕ ا٢ؽفَاىٕ)قدِ( .  مً   ناتٍذا تْفٔس ما ٓبدّ ب شّمُ . 

 : ع ُٔفحد ّاصتد٢لُ ؾٔا مً بٔاىُ تففَه ال ّا ا ؽٍس
ّ  الرتدد بةني )ا٤قةا ّا٤ ثةز    اىُ يف مْارد  تكةٌْ  الة  ٢  اتصةتق٣لٔني( 

ٕ   ترٓ)ؽر٘ الةنز ب ميْني٘ با٢جتنةاع( ٢   شا  ميٍحة  بةا٤ ثز  قةق تك ٔةف ّاقاة
ققٕ القاعةدٗ با٢عةتغال ّٓةتاني الضةإ     ةذتٙ تع ٙ الةنك ف  ّّاؽ٣  الُٔ، 

 ل تفزٓغ الٔقٔين ل ذم٘ .
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ٌ الةةنتقدمني،  نثالني ةْٛ الة ُ يف فّىبني ٍذا ّىقٍزب ٚ الةةنك ف  ا ا  دٍ  فةا
٢ إفةة٣ ٓبقةةٙ بقةةدرٍا ا٤قةةا الةةةنتٔقً، ٙ الابةةادٗ ققةةّالةةةنتٔقً قةةا الةةدًٓ ا٤

ٌ  ّمةةً الْافةةس تيٍحةةشِ ع ٔةةُ،  ّاذتنةةال بةةا٤ ثزف الةةْاقإ ٔةة اذتنةةال التك
عيةةُ الةةةنتٔقً ٓيتفةةٕ  قةةاٚ ا٤، ّا ا  ٍدبةةالا ه ف الةةْاقإ ميةةٌْؤةة ش التكيٍحةتةة
 بتيٍحةش التك ٔةف بققةاٛ الةدًٓ ّالابةادٗ يف الةةنثالني،       الةٔقني ميُ  ّٓشّل ه لاا

زٖ الة اٛٗ عةً   حة َّت ِ ع ٔةُ، شتيٍحة ل ّاذتنةا  بةا٤ ثز  ّٓبقٙ اذتنال التك ٔةف 
  .ع ُٔ شا ميٍح با٤ ثز تك ٔف دّجْ اذتنال -ب  تَا -ّٓيتفٕ دالشاٜ الةنغكْت

 ا٤قةةا ّبةةني ا٤ ثةةز ّاذتاؽةةا اٌ الغةة  يف مةةْارد دّراٌ ا٤مةةز بةةني )   
اتصتق٣لٔني( ّالذًٓ )٢ تكةٌْ ؽةر٘ الةةنز ب ميْنية٘ باجتناعَنةا( ٓكةٌْ       

 مً مؾادٓق )الغة  البةدّٖ( بصؽةا التك ٔةف     با٤ ثز الغ  بتك ٔف ّاقإ
الةنتٔقً، ٍّْ زتزٚ ال اٛٗ الغزعٔ٘، فة ٌ   بالشاٜد: ا٤ ثز الذٖ ٍْ ضح ا٤قا

  ٘ ُ     الغارع ا٤قدظ رفا عً ا٤مة٘ الةةنزذْم تك ٔفةا    مةا ٢ ٓا نةٌْ التك ٔةف بة
ميحةةشا  ما ْمةةا ، ٍّةةْ ذةةدٌٓث ؽةةرٌٔس مً ةةق ّإني٣قدةةُ مةةةركٌه عيةةد َترقةةق      

ا٤ ثز الذٖ ٢ ٓرا ه تك ٔفُ بُ ٢ّ ٓكٌْ ميٍحةشا    مْفْعُ، فتحزٖ ال اٛٗ عً
 رال٘ الثاىٔ٘ : ة ه ىبرث ال  . ع ُٔ  نا ٢ ٓكٌْ ميحشا  تىتفاٛ الا ه بُ 

 

 

 رتباطياناإل كثر األقل  واأل                               
 

 

رتبانئني ٍْ الذٖ ٓكٌْ لُ مز الْاجب بني ا٤قا ّبني ا٤ ثز اتدّراٌ  
فقةةط  با٤قةةاٌ ٓترقةةق ةنكً  رةةد ٓةةمْفةةْع ّاذةةد ّذكةةه فةةارد ّضةةزم مٍت

ل باقُ مزتبًا  بامتثال متثائث ٓكٌْ إ تٔاٌ ا٢ ثز ٢ برقق إٓت ٌ ٢ نكً ةّٓ
مغةتنا ع ةٙ    حنْع مً ذٔث ٍْالةنةحاد ًٓ ْل إالةنخز ّٓكٌْ الباض ا٦

 متثاٌلّاذد لُ إ ، فٔكٌْ فُٔ ّجٌْلرتناالةنتٔقً ما ا٢ ثز الشاٜد الةنا٢قا 
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 بةةا٤ ثزتا ةةق   ّ با٤قةةاّاذةةد ّعؾةةٔاٌ فةةارد ّقةةد تا ةةق الْجةةْل الْاذةةد  
ّاذةةدا  متثةةا٢  قةةا إمةةا ا٤ -: ا٢ ثةةز  عةين  -ّٓكةٌْ إمتثةةال الشاٜةةد عةةً ا٢قةةا 

غكْت ّ ةاٌ  الةةن ثةز   ّتةزت ا٤  با٤قةا عؾٔاىا  ّاذدا  ئث ا ا  تٙ  ّعؾٔاىُ
 مز م٢ِْ ّ اٌ عاؽٔا  . ةنتثا  مل ٓ -يف الْاقاٍْ الْاجب ا٢ ثز 

دت ك ف بْجةةْل الؾةة٣ٗ الْٔمٔةة٘ ع ٔةةُ ّتةةزٍدالةةةنمةةا ا ا ع ةةه  : ّمثالةةُ
 ةا ّجةْل   تضةا٘ ، ّالؾة٣ٗ     ّجشا٠ٍةا عغةزٗ   الؾ٣ٗ عيدِ بةني اٌ تكةٌْ    

متثةال ّاذةد ّعؾةٔاٌ فةارد،     ابط ا٢جشاٛ ئث ٓكٌْ لةنحنْعَا إّاذد مرت
ُٛ ميَا دخال٘ ّم١ٍ  م٣ت الْاجب  -تةرقق الغزمزٓ٘ يف ذٔث ٓكٌْ لكا جش

، ٍّةةذا ٓضةةت شو عةةدو  ٢ ا٢صةةتق٣لٔ٘ -زٓ٘ القةةنئٍ٘ة١ ةةالةنبيرةةْ  -ا٢رتبةةانيٕ
ُٛ ميَا بالْجْل الفا ٕ ّ  عيد إىقناو بقٔ٘ ا٢جةشاٛ، زٓ٘ إ٢ ١ٍ الةنإتؾا  جش

     ّ ُٛ ميَةا ٓيتفةٕ الغةزم  ز ب الةةن ؾ ر٘ الداعٔة٘ ت ةال   الةةن ٤ىُ باىتفةاٛ جةش
 زٓ٘ الفا ٔ٘.١ٍ الةنإتؾا  بقٔ٘ ا٢جشاٛ بالْجْل ّ -بالتبا -ّٓيتفٕ ا٢رتبانيٕ

 نيال٘ الكة٣و فَٔةا لكْىَةا مْفةا    ةرثَا ّإرال٘ ٍٕ ال  تاار  بةٍّذِ ال
، نيا  ّعةدمَا ذتٔالا ه ا٢مجالٕ لْجْل ا٢ ثز إٓ٘ اشد٣  مً ذٔث ميٍحةال

)دّراٌ ا٢مز  )ا٢قا ّا٢ ثز ا٢رتبانئني( قبال ذال٘: رال٘ةّقد جا ْا ٍذِ ال
  : تقاب تني باد التصماالةنرالتني ةلّقد ٓتقس الفزق بني ٍاتني ا تبآيني(الةنبني 

ز ّبةةني مةةز الؾةة٣ٗ الْٔمٔةة٘ الزباعٔةة٘ بةةني القؾةةتبآيني  ةةدّراٌ  الةةةنفةةاٌ 
ٍْ ٘        التناو ٓتق  و ّجْدٍنةا الغةزعٕ ب رةاظ ا٢قةا  القؾةز ع ةٙ تقةدٓز مً ْبٔة

ا٢جةةشاٛ   ّّو ىقةةناو الغةةزا٢ ثةةز ّاقاةةا  بيرْ)البغةةزو عةةٔٞ(  ٖ بغةةزو إ  
قا ّاقاا  ٓكٌْ بيرْ)البغزو ٢(  ٖ ، ّع ٙ تقدٓز ني ب ا٢رتن ٘الةنالشاٜدٗ 

ىةُ صتنةا  ةٌْ    ن ٘ ٤رتالةةن ا٢جةشاٛ الشاٜةدٗ     ّ ىقناو الغزّوبغزو عدو إ
 الشاٜد مب٣ً  ل انا الْاجب . 

ُ٘ ّباختؾاٍر        بغزو يرْ)ال٣ةٓكٌْ ب ني ٢ةيةبآةتالةنمز بني : دّراٌ ا٤ ّدق
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ّبَةذا ٓفةرتق   ، بيرْ)البغزو ٢(   ّالقضنٕ( با ٓكٌْ بيرْ )البغزو عٔٞ( 
ٍْ بكٌْ ا٢قا و عً ذال٘ دّراٌ ا٢مز بني ا٢قا ّا٢ ثز ا٢رتبانئني ذٔث ٓتق

ةنايٙ اىةُ لةْ فةزم ّجةْل     بيرْ )ال٣ بغزو القضنٕ( باليضب٘ اىل ا٢ ثز ، ب
لْ دار امز  نا  ِ إتٔاٌ ا٢ ثز ا ا  تٕ بُ يف مقاو ا٢متثال ،قا ّاقاا  مل ٓقٍزا٤

 قةزاٛٗ صةْرٗ   مةا قةزاٛٗ الضةْرٗ عقٔةب      ّجةشاٛ  بَا مً تضةا٘   الؾ٣ٗ بني تزّ 
 ٓقةةٍز ا٢ذتٔةةاو يف الانةةا ٢  ّؾةةد ا٢متثةةال تٔةةاٌ الضةةْرٗ بقةر٘، فةةاٌ إالفاتةة

رتنا ب٣ًىةُ بفاةا ا٢ ثةز ذتةٙ ا ا  ةاٌ الْاجةب يف الْاقةا        ةٓ بالْاجب ٢ّ
 مز با  خ ْا  مً الضْرٗ . 

زجا عيد الغ  الةنٌ ٘ ّفزضيا مً  افٔالةنرقق يف البرْث ة ه اىُ قد ت
ك ف بةُ  لةةن اد الغة  يف  زجا عيالةنٌ يف اؽا التك ٔف ٍْ  ؽا ال اٛٗ ، ّ 

باةد   -ٍْ  ؽا ا٢ذتٔةاو ّقاعةدٗ ا٢عةتغال، ٍّيةا     ؽا التك ٔفباد إذزاس  
 :نٕ يف  ةد٣  الاّقا اليشاع ّال - افٔنيالةنمً ا٢ؽ ني  الفزاغ

مً ْبٔةة٘   ٌّ الغةة  يف الْاجةةب ا٢رتبةةانيٕ مةةً ذٔةةث مً ْبٔةة٘ ا٢قةةا ا
 شاٛ ٌ ا٢جة رةاظ   ا٢ ثز ٍةا ٍةْ م رةق بالغة  البةدّٖ يف اؽةا التك ٔةف ب        

ْبٔ٘ ّٓغة  يف مً ْبٔة٘ جةشٛ    ً الةةن ما ْم٘ الْجْل متٔقي٘  -بالقدر ا٢قا  -
ٗ ج  ّ فتكٌْ ا٢جشاٛ  تٔقًالةنع ٙ القدر ا٢قا  شٜني ل ْاجب ا٢رتبانيٕ سٓاد
  . ؟ال اٛٗ مً ّجْل ا٢ ثزحزٖ تفا٢ ثز مغكْ ٘ التك ٔف الغزّو اّ

ب رةاظ  ٌ التك ٔةف    ك ف بُالةن ثز م رق بالغ  يف  و  ٌ الغ  يف ا٤ 
ٓغة   ّ، عةتغ ت الذمة٘ بةُ قًاةا      بٕ ا٢رتبانيٕ قد ؽدر مً الغارع ّإالْجْ

 -ا٢قا عددا  مً ا٢جشاٛ -تٔقي٘ الةنتٔاٌ ا٢جشاٛ يف فزاغ الذم٘ ّبزاٛتَا عيد إ
 ّماُ ٓزجا اىل قاعدٗ ا٢عتغال . 

ّذٔيٝةةذ ىْقةةا الكةة٣و ّىبرةةث دّراٌ ا٢مةةز بةةني ا٢قةةا ّبةةني ا٢ ثةةز          
 فَٔا ٍذا الدّراٌ :  درِزبانئني فنً فزّم متاددٗ َٓا٢رت



 (13)........... ا٢قا  ّا٢ ثز ا٢رتبانئاٌ ......................... - ؽا ا٢عتغال 

 

جةشاٛ التكْٓئة٘   ةرضب ا٤ا٢مةز بةني ا٢قةا ّبةني ا٢ ثةز بة       فاىُ قةد ٓةدّر  
عنةةال الةة   ةةا ّجةةْد  ، ٍّةةٕ ا٤جةةشاٛ ّا٤رتبةةانيٕدارجٔ٘ ل ْاجةةب اتةالةة

 حشٜٔ٘ قزاٛٗ الضْرٗ يف مز ب الؾ٣ٗ .ةدارد  التكًْٓ ّال الةهمضتقا يف ع

٘  بني ا٢قا ّبني ا٢ ثةز ب رةاظ ا٤   ا٢مزّقد ٓدّر  ، ٍّةٕ  جةشاٛ التر ٔ ٔة
ا الْاذةد  رّ ةدارد ، بةا الاقةا ٓة   ةجشاٛ ال  لٔط  ا ّجْد مضتقا يف الا٤

ذا ٍةة، ّناىَاةٓة اىل الزقبةة٘ ّإ (١مي٘الةةن الزقبةة٘ ) ا رةتة ،  ةةصٌ  ثةز    ّاىل إ ةيني  
 بني التأني ّالتدٔح .   ّا٢ني٣ق ّالتقٔٔد  الدّراٌ بني 

ٌٍ: ا٤قا ّا٤ ثز ات  حشٛةرتبانئاٌ قد ٓكْىاٌ مً قبٔا الكا ّالّبتابح  ا
رادتَةا عةزعا    رتنا إالةةن سٓةد  ةدارجٔ٘ ا٤، ٍّذا ٓاه ا٢جةشاٛ الة  ةدارجٔنيال

 ز ب ا٢رتبانيٕ ى ح جشٜٔ٘ قزاٛٗ الضْرٗ ل ؾ٣ٗ . الةنفنً الْاجب 

حتَد الةةن  ةح  حشٛ الاق ةٔني التر ٔ ةٔني ى  ةّقد ٓكْىاٌ مً قبٔا الكةا ّالة  
ًٛ     ،حتَد الادلالةنّ ر ٔ ٕ ةتة جةشٛ  بةا ٍةْ    ،خارجٔةا   فةاٌ الادالة٘ لٔضةت جةش

، ً ق يف ٢ّٓة٘ الققةاٛ ّالفتٔةا   الةةن ّقٔد عق ةٕ ساٜةد ع ةٙ مً ْبٔة٘ ا٢جتَةاد      
مزٍةةا بةةني تأٔيَةةا ع ةةٙ  ةحنا٘ يف عؾةةز الغٔبةة٘ ذٔةةث ٓةةدّر   ّى ةةح ؽةة٣ٗ الةة 

 ٍذا .  ك ف ّبني التدٔح بٔيَا ّبني ؽ٣ٗ ال َز .الةن

لْظٔف٘ الغةزعٔ٘ ب رةاظ ٍةذِ    خت فت ا٢ى ار ّالتفكزات يف حتدٓد اّقد إ
 ،ّالبرث عيَا تفؾ٣ٔ  مضتْعبا  لبرْ ُ ّم رقاتةُ ٓقةا يف مقامةات    ،الفزّم

 ل ببرث : ّقاو ا٢الةنىبد  يف 
 

 جزاء الواجب : ران االمر بني األقل  واألكثر يف أدو
 

دارجٔ٘ ةٗ ب رةاظ ا٢جةشاٛ الةة  مةةز الْاجةب ا٢رتبةانيٕ  الؾةة٣  قةد ٓةدّر    
 شاٛ ، ّقد ّقاجب مً عغز  جشاٛ ّبني الرتّ ب مً تضا  التكْٓئ٘ بني الرتّ 

ٛ إغَْر بٔيَه الةن : د٣  فُٔ بني ا٢ؽْلٔنيةال عقة٣    الة اٛٗ عةً ا٢ ثةز    جةزا
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 قَه اىل ميا ال اٛٗ الاق ٔ٘ ما إلتشاو جزٓاٌ ال اٛٗ الغزعّٔ٘ ٍب با ،ّىق٣ 
 لتشاو ا٢ذتٔاو ّميا جزٓاٌ ال اٛٗ الغزعٔ٘ ّالاق ٔ٘ ماا  .ىل إمجا ا ّ ٍب

٢ باةةد الفةةزاغ مةةً جزٓةةاٌ الةة اٛٗ يف عنةةْو     برث ٢ ٓةةصتٕ إالةةةنٍّةةذا 
اٛٗ الغةزعٔ٘( ّباةد   رْث )ال ةٍّذا ما ذققياِ مفؾ٣  يف ب ،الغبَات البدّٓ٘

مةةز بةةني ٤شٓ٘ الا ةةه ا٢مجةةالٕ يف مةةْارد دّراٌ ا نيٍحةلتةةشاو بةةالفةةزاغ مةةً ات
 ٍْ .ّّجُ  ل  : )قاعدٗ ا٢عتغال( رْثةٍّذا ما ذققياِ يف ب ،تبآينيالةن

ٓةدعٕ   -٢مز بةني ا٢قةا ّبةني ا٢ ثةز    ٌ القاٜا بال اٛٗ يف مْارد دّراٌ اا      
ز ُ بني ا٢قا ّبني ا٢ ثة  قدد متاا ه ا٢مجالٕ بالْجْل اليفضٕ ٓرتحن٣ل الإ

مزجأةة٘ الةة اٛٗ يف   تثبةةتا ا مل ّ ،بدّٓةة٘ فٔةةُ ّ ةةٌْ عةةبَ٘ ّجةةْل ا٢ ثةةز   
 البدّٓ٘ ف٣ مةحال ٢ذتنال ىفٕ ّجْل ا٢ ثز بصؽا ال اٛٗ .  الغبَات

 

ذ ْر الةةةنر٣ل الا ةةه ا٢مجةةالٕ ةىةةّإٌ القاٜةةا با٢ذتٔةةاو ٓةةدعٕ عةةدو إ       
تبآيني ، ّا ا الةنبالدّراٌ بني ا٢رتبانئني ّٓ رق الدّراٌ بني ا٢قا ّا٢ ثز 

حال ةتبآيني مل ٓكةً مة  الةةن اعةدٗ ا٢عةتغال ّتثبةت ا٢ذتٔةاو يف     ق فُٔ  حِزةمل ت
 ٢ذتنال  بْت ّجْل ا٢ ثز . 

ّجةةْل يف عتقةةدّا  ةةٌْ الغةة  حزٖ الةة اٛٗ ّإةغَْر ٍيةةا قةةالْا بةةالةةةنّ
دلةة٘ الةة اٛٗ ً الغةة  البةةدّٖ ، ٍّةةْ الؾةةرٔس باةةد إذةةزاس إنيةة٣ق  ا٢ ثةةز مةة

رتنا يف مةةْارد الغةةبَات الةةةنالغةزعٔ٘ الةة  ىاتنةةدٍا جةةدا  يف ىفةةٕ التك ٔةةف  
ثةز   ْو الْجْل ٓقٔيةا  تفؾةٔ ٔا  ، ّا٤  ٌ ا٢قا ما  ٌ ٓقال : إالبدّٓ٘ ، فٔنكً 

الة اٛٗ   بصخبةار  -ةرتنا ٍّةْ مة   - ثةز  مغكْت الْجْل ، ّٓيفةٙ ّجةْل ا٤  
 الا ه ا٢مجالٕ اىل ٓقني تفؾٔ ٕ ّع  بدّٖ .  ّٓيرٍا

: ٍةْ  ٌ مبرثيةا    ُ، ّتفؾٔ يؾْرالةنغَْر الةنؾز الدلٔا ع ٙ دتةٍذا م
رةْ )الة٣ بغةزو    قةا مً ْبةا  بي  ( ذٔث ٓكٌْ ا٤ا٢قا ّا٢ ثز ا٢رتبانئني)يف 

ِ فةة٣ ٓقةةٍز -رتنا مً ْبٔتةةُالةةةنحشٛ الشاٜةةد ة ثةةز : الةةالقضةةنٕ( مةةً جَةة٘ ا٤
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حشٛ ةالة  : ثةز تٔاٌ بُ، ٍّذا ٓ تٝه ّٓيضةحه مةا إقتقةاٛ ا٢ذتٔةاو تتٔةاٌ ا٤     ا٢
 ما ا٢قا ، ّعيدٜذ ىقْل : تٔاىُ رادٗ إرتنا إالةنغكْت الةن

نايٙ ةما ْم٘ الْجْل ، بة  -تٔقً مً ْبٔتَاالةنجشاٛ ا٤ -ٌ  ات ا٢قا إ
تٔاٌ ا٢ ثز ماُ، ِ إٓقٍز الذٖ ٢ (ال٣بغزو القضنٕجاما بني ا٢ني٣ق بيرْ)

 رتناالةةةن حشٛةىقةةناو الةةبيرْ)البغةةزو عةةٔٞ( الةةذٖ ٓتً ةةب إ ّبةةني التقٔٔةةد
  بيرْ التقٔٔد .  ّاتني٣ق مً ْبٔتُ ، ّىغ  يف جا ُ بيرْ 

اٌ تٔةة عةةرتانيُ بنايٙ تقٔٔةةد الْجةةْل ّإة ثةةز بةةىغةة  يف مً ْبٔةة٘ ا٤إ ٌ 
ز ب الةنمز بالْاجب رتنا إني٣ق ا٤ةّى -مً ْبٔتُ رتنا الةنالةحشٛ الشاٜد 

يًبق الةةن ، فٔدّر  مةز الْاجةب بةني ا٢نية٣ق      با٤ ثزا٢رتبانيٕ ّعدو تقٔٔدِ 
ٌ ا٢نية٣ق تْصةا٘   ، ّذٔةث   غرتو تتٔةاٌ ا٢ ثةز  الةنٙ ا٢قا ّبني التقٔٔد ع 

ٍةْ ّافةس،    ال اٛٗ يف التْصةا٘  نةا  حزَ ةمل ت -ك فالةنّالتقٔٔد تقٔٔق ع ٙ 
  ً ك ف الةةن التقٔٔةد مةً دٌّ ماةارم ّتزفةا القةٔق عةً        با جتزٖ الة اٛٗ مة

 .  با٤ ثززدد بني اتني٣ق ّبني التقٔٔد الةنز ب ا٢رتبانيٕ الةنبالْاجب 

ً  با٤قةا ْ ةْق : تا ةق الْجةْل    يا القْل بنكيةّذٔيٝذ ٓ ، ّالاقةال  متةٔق
مغةةكْت فٔةةُ فٔكةةٌْ  بةةا٤ ثزّتا قةةُ رح٘، ةناو الةةةع ٔةةُ عقةةال مةةا البٔةةاٌ ّتةة

ر٣ل الا ةه  ة، ّمً ٍيا ىقةْل باىة  ُٔ عقابا  مً دٌّ بٔاٌ ّذح٘ ع ُٔالاقال ع 
ر٢٣  ذكنٔةةا  ٓدر ةةُ ةب ا٢رتبةةانيٕ إىةةز الةةةنتا ق بالةةةنا٢مجةةالٕ بةةالْجْل 

ّعةة  بةةدّٖ يف  قةةاتفؾةةٔ ٕ بْجةةْل ا٢ٓتنثةةا بقٔةةاو ٓقةةني ّ ،لاقةةا قًأةةا ا
ّبصؽةا الة اٛٗ    -ٍةا لةْ إلتشميا  - ثةز ّىيفٔةُ بصؽةا الة اٛٗ الاق ٔة٘      ّجْل ا٤

 .  ال اٛٗ ّقد تقدو يثَا تفؾ٣ٔ  الدال٘ ع َٙا دٓثاذ   ٘ اليق ٔ٘ ب

ا مْقةا  ، لكيُ قةد ّقة  ةحزٖ ال اٛٗ مً ا٢ ثزٍذا تقزٓب ّافس مقبْل ل
عندٗ  اىلمً الي ز  ، ٢ّبدؾرْل باختٔار ا٢ذتٔاوالةنفض الز  ّا٢عكال 

ؾة س ماىاةا  عةً    ت -باقةَا   ّا امَنةمةا تة   -ىُ  دل٘ القاٜ ني با٢ذتٔاو ذٔث  
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اتندٗ ليفةٕ ّجةْل ا٢ ثةز  نةا     الةةن دل٘ ال اٛٗ الغةزعٔ٘  الزجْع اىل إني٣ق  
  . ٌ ا٢ ثزتٔاب ّجْل ا٢ذتٔاو ٙ  ّدل٣ٔ  عؾ س ّجَا  ت

ىكتفةةٕ  ،با٢ذتٔةةاو ّيف مياقغةةتَا ٢ّ ىزٓةةد ا٢نيالةة٘ يف بٔةةاٌ ادلةة٘ القةةْل 
ّجَةةاٌ   ةةزا إعةةكا٢  ع ةةٙ جةةزٖ ٍّنةةا  ،دلتَةةام التفؾةةٔ ٕ لانةةدٗ  بةةالتاٍز

 ، ىازفَنا ببٔاٌ تفؾٔ ٕ ّافس ، ٍّنا :  ةحزٖ ا٢ذتٔاو باتا  لال اٛٗ ّإ
 د ف ّعدو ىفضُ . ةال ر٣ل الا ه ا٢مجالٕ ٢صت شامُةىل : ميا إّا٢

حزٓاٌ الةة اٛٗ عةةً ّجةةْل ا٢ ثةةز ٓبةةتين ع ةةٙ  ةٌ القةةْل بةةٔرُ : إّتْفةة
زدد بني ا٤قا ّبني ا٤ ثز اىل الةنز ب الةنر٣ل الا ه ا٢مجالٕ بْجْل ةاى

ُ٘ الةناىل ا٢ ثز تٔقً ّالةنا٤قا  ُ٘ بدّٓة ، ٍّةذا ا٢حنة٣ل مضةترٔا    غكْت بغبَ
متيةا  إ ر٣لةىة بني ع ٔةُ ، ّا ا إصةترال ات  ةرالني مرتتة رذّرًٓ مة ةٍيا ل شّو م

 : ٍنا رذّراٌ الةنّ جزٖ ال اٛٗ ،

ةر٣ل الا ةه ا٢مجةالٕ ، ّ لة     ىة ةد ف مةً إ و الّلشل : ّرذّر ا٢الةن
ش ّجْل ا٢قا ع ةٙ  ةا تقةدٓز صةْاٛ     ر٣ل الا ه ا٢مجالٕ ٓاين تيٍحةى٤ٌ إ

ع ةٙ تقةدٓز    تيحةش ّجةْل ا٢قةا    -، ٍّةذا   بةا٤ ثز   ّ با٤قةا تا ق التك ٔف 
قةا  ذتةٙ   مً  باتمجةال ا ْو الةةن ٓتْقف ع ةٙ تيحةش التك ٔةف     - با٤ ثزتا قُ 

٢ ا ا  اٌ ٓكٌْ ّجْل ا٢قا ميٍحشا  مً قا  إ ىُ ٢، ٤با٤ ثزع ٙ تقدٓز تا قُ 
 .  با٤ ثزشا  مً قا  ذتٙ لْ فزم تا قُ ميٍح باتمجالا ْو الةنالتك ٔف 

شا  مً قةا   ا٢قا ع ٙ  ا تقدٓز تيٍحة  ش ّجْلّعيدٜذ ىقْل : ا ا  اٌ تيٍح
مً قةا  ذتةٙ ا ا  ةاٌ متا قةا       باتمجةال ا ْو الةنش التك ٔف مضت شما  لادو تيٍح

تقزٓةةةزا   )قةةةدِ( (3)دزاصاىٕةرقق الةةةالةةةةن، قةةةال ةرا٢ خ فةةةا  مةةة  ةةةاٌ بةةةا٤ ثز
ع ةٙ تيحةش    -لغةحِ   ّإمةا ليفضةُ    -)بداٍ٘ تْقف لشّو ا٢قةا فاة٣    :ل ةنرذّر

  شما  لادوةتةلشّمُ  ذل  مض، ف ْ  اٌ با٤ ثزاٌ متا قا  قا  ّلْ  تك ٔف مً ةال
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  اٌ خ فا ( . با٤قاا ا  اٌ متا قا   تيحشِ إ٢
ةر٣ل ر٣ل الا ةه ا٢مجةالٕ عةدو ا٢ىة    ةلثاىٕ : اىُ ٓ شو مً اىرذّر االةن

ر٣ل الا ه ا٢مجالٕ ٓضت شو ةىاٖ ٓ شو مً فزم ّجْدِ عدمُ، ّ ل  ٢ٌ إ
ٖ   ،ع ٙ  ا تقدٓز باتمجالا ْو الةنش التك ٔف تيٍح ُ : عدَورققدةِ ّتّجْدر

ع ةٙ  ةا   ش التك ٔةف  عةدو تيٍحة   -، ٍّذا  با٤ ثزذتٙ ع ٙ تقدٓز  ْىُ متا قا  
ّجةةْل ا٢قةةا مً قةةا  ٓضةةت شو عةةدو  - بةةا٤ ثزع ةةٙ تقةةدٓز تا قةةُ تقةةدٓز ذتةةٙ 

، لةر٣ٓضت شو عدو ا٢ى -عدو ّجْل ا٢قا مً قا   -ّع ٙ  ا تقدٓز، ٍّذا
 رال . ةر٣ل ٓضت شو عدو ىفضُ ٍّذا مةٌ ا٢ىّميُ ٓتبني  

ٌٍ ٍْإٌ   : ّبتقزٓب  ا   ع ٙ ش ّجْل ا٢قا مً قا و بتيٍحصاظ ا٢حن٣ل ٓتق
ش ش ّجْل ا٢قا ع ٙ  ا تقةدٓز مضةت شما  لاةدو تيٍحة    فا ا  اٌ تيٍح ، ا تقدٓز

تيحةش   ش ا٢قةا مً قةا  لفةزم عةدو    ّجْل ا٢ ثز  اٌ ٍذا مضت شما  لادو تيٍحة 
ّع ةٙ تقةدٓز    ،با٤قةا ع ٙ تقدٓز تا ق التك ٔةف   -التك ٔف بُ ع ٙ  ا تقدٓز

ُ ٖ ٓ ةشو مةً ا٢ىة   ٍّذا ٓضت شو عدو ا٢ىةةر٣ل ،   -با٤ ثزتا قُ  . ةر٣ل عدمة
ر٣ل الا ةةه ةعةةكا٢   اىٔةةا  ع ةةٙ دعةةْٚ اىةة  ةدزاصاىٕ )قدِ(:إرقق الةةالةةةنقةةال 

ل ا٢ ثز بدّا  : )ما ا٢مجالٕ اىل ع ه بْجْل ا٢قا تفؾ٣ٔ  ّع  يف ّجْ
، ش التك ٔةف ع ةٙ  ةا ذةال    صةت شامُ عةدو تيٍحة   ، تاىُ ٓ شو مً ّجْدِ عدمُ 

ّما ٓ شو مةً  ، ر٣ل ةضت شو لادو ا٢ىالةنضت شو لادو لشّو ا٢قا مً قا  ، الةن
 . (4) رال(ةّجْدِ عدمُ م

ر٣ل ةىة بتيةاٛ إ رذّرًٓ : )إالةةن رذّرًٓ ٓتح ةٙ إعتنةاد   الةنّمً تقزٓب 
 ا ْو امجةا٢  الةةن ش ّجةْل ا٢قةا ع ةٙ تيحةش التك ٔةف      مجالٕ ّتيٍحالا ه ا٢

دٍنا رذّرًٓ ٍّّذة الةةن  رقق)قدِ(الةنصتا ىا ختؾز  ، ّقد إ(ع ٙ  ا تقدٓز
ع ةٙ   ر٣ل ٓتْقفةٌ ا٢ى، ٍّْ  بقْلُ : )ّم٣ت ا٢صترال٘ يف التقزٓبني ّاذد
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، فٔ ةةشو  ش باليضةةب٘ اىل ا٢ ثةةزتيٍحةة ّماةةُ ٢ تيٍحةةش التك ٔةةف ع ةةٙ  ةةا تقةةدٓز،  
 .  (5) ر٣ل عدمُ(ةد ف ، ّمً فزم ّجْد ا٢ىةال

رٍد  مبًةا  نةا   ّ  ّاذةد مةاىا  حْال ةرذّرًٓ بة الةنحٔب عً ٍذًٓ ةّى
 ، ّىقْل : فارد 
ش ٓبةتين ع ةٙ تيٍحة    ر٣ل الا ةه ا٢مجةالٕ ٢  ةّاى با٤قاش التك ٔف ٌ تيٍحإ

 بةةا  -بةةا٤ ثزتةةٙ ع ةةٙ تقةةدٓز تا قةةُ ذ -مً قةةا   باتمجةةالا ْو الةةةنالتك ٔةةف 
 ، فة٣  بةا٤ ثز يةايف تقةدٓز تا ةق التك ٔةف     ا٢رتبةانيٕ ٓ  با٤قاش التك ٔف ٌ تيٍحإ

ر٣ل مْقْ  ع ةٙ الةٔقني   ةجشما  ، با ا٢ىةر٣ل مْقْفا  ع ٙ ميافُٔ ٓكٌْ ا٢ى
اٖ ع ةٙ تقةدٓز ّجةْل ا٢قةا ّاقاةا  بيرةْ        -بْجْل ا٢قا ع ٙ  ةا تقةدٓز   

٘ ةٍّةذا الةٔقني مة    -تقٔٔةد  ا٢ني٣ق ّع ٙ تقدٓز ّجْبُ ّاقاا  بيرْ ال   رزس ب  ة
 .  ض يف تيحٔش الا ه ا٢مجالٕ بالتك ٔف ّيف عقابُ()التبٍاقاعدٗ :

 :  جشاٛ متاددٗ ع ٙ حنًْٓ إٌ التك ٔف بةنز ب إرتبانيٕ  ٖ ا:ّتقزٓبَ
ُ تيحٔةش ّاذةد ب رةاظ زتنةْع     ّاذةد لة   ٌ ٓكٌْ تك ٔةفٌ رْ ٓفرتم  ةى - 

 ُ ٢   ّ، الْاذةةد   ةُ ميحةشا  مً قةةا    مةةا اٌ ٓكةٌْ التك ٔةف   ، ّعيدٜةذ : إ  جشاٜة
 .  -ش عٔٞ ميُ ٖ ٢ ٓتيٍح  -ٓكٌْ ميحشا  مً قا  

:  جشاٜةةُرْ ٓفةةرتم  ْىةةُ قةةاب٣  لتةةباض تيحٔةةشِ ب رةةاظ تاةةدد    ةّىةة -ل
ٓكٌْ ميحشا  مً جَ٘ باض  شا  مً جَ٘ باض  جشاُٜ ٢ّفٔكٌْ التك ٔف ميٍح

ز ب الةةن نةا  اداو الاّإى جشاُٜ ا٤خزٚ . ٍّذا اليرْ الثاىٕ ٍْ ى ح ب٣ًٌ 
ةحنْع  الضةكيحبني ّالؾة٣ٗ ، فاىةُ قةد ٓضةتيد الةب٣ًٌ اىل تةزت مة        جشاٛ مً  

 .  مث٣  ميَا ّاذُد اىل تزت باض  جشاُٜ : ّقد ٓضتيد جشاُٜ 
ّجةْل    ّ ب زالةةن مةً  جةشاٛ    ثح ك ف بْجْل الةنّذٔيٝذ ا ا ع ه 

ع الانةا  ْحنةفةا ا تةزت مة   ْل باةض آخةز،   ما جَةا ّجة   بُ ميَا ماتُد باٍض
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 ذتةةٙ الةةباض   -ً ّجةةْل الكةةا ّاقاةةا     تبةةٍٔ  ةةه   ا ْم٘ الةةةن ذتةةٙ ا٤جةةشاٛ  
ُ الةن ٙ تة ااقب ةاٌ ل نةْىل م   -حَْل ّجْبة ضتيد اىل تةزت  الةةن تةزت ا٢ ثةز    ُ ع ة
 . رح٘ةناو الةٍّْ عقال ما البٔاٌ ّت ا ْم٘،املز ب ذتٙ  جشاُٜ الةنْع زتن

تَةةا ل نز ةةب و ّجْبَةةا ّجشٜٔا ْالةةةنك ف بةةا٤جشاٛ الةةةنلكةةً لةةْ  تةةٙ 
ا٢جةشاٛ    ّحشٛ ةعةين خؾةْـ الة     -قةد تةزت ا٢ ثةز   صمْر بُ ّالةنبانيٕ ا٢رت

ً ّجْل ا٢ ثز ّاقاا  مل ٓكً ل نْىل اٌ  ه تبٍٔ -حَْل ّجْبَا ّجشٜٔتَا الةن
ىُ عقال مةً دٌّ بٔةاٌ   ب ع نُ عيُ ٤حَْل الذٖ اىةرحالةناقبُ ع ٙ تزت ٓا

  نةةا ٍةةْ قبةةٔس عةةزعا  فةةاٌ لاق ٔة٘، اتقدًٓ بةةال اٛٗ االةةةند ٍّةْ قبةةٔس عقةة٣  عيةة 
 . هَا ٢ ٓا نْىُ ّّفا ما ذحب ع نُ عيقدظ رفا عً الاباد مالةنالغزع 

رتنا الةةةنٍةةذا ٍةةْ التةةباض يف تيحٔةةش التك ٔةةف ا٢رتبةةانيٕ ّيف الاقةةال 
شا  ع ٙ تزت امتثال الْاجب ا٢رتبةانيٕ ئةث ٓكةٌْ التك ٔةف الْجةْبٕ ميٍحة      

ش ب رةةاظ الشاٜةةد ف ّٓكةةٌْ ضةةح ميٍحةةك الةةةنب رةةاظ ا٢قةةا لْؽةةْل بٔاىةةُ اىل  
ك ف ،  نةةا تكةةٌْ الةةةنجشٜٔتةةُ اىل   ّغكْت لاةةدو ّؽةةْل بٔةةاٌ ّجْبةةُ الةةةن

٘ ةم دالفتُ برتت ا٢ ثز ما فاا ةاو ّتكٌْ مل اقال الت دالفتُ برتت ا٢قا مْجب
 ٘ ُ٘ ا٢قا مصمْى جزاٛ الة اٛٗ مةً ّجةْل    لُ ، با إىُ عقٔب إ الاقال ضح مْجب

 مً عً الاقال . ٔتُ ٓقًا با٤جشٜمً   ّا٢ ثز 

ٍّةةذا   ةةُ تقزٓةةب ماقةةْل مقبةةْل لفكةةزٗ )التةةباض يف تيحٔةةش ا٢ذكةةاو(  
ٗ  باتمجالا ْم٘ الةن بني ا٢قا ّبني ا٢ ثز ا٢رتبانيٕ ، ٍّةْ امةز ع ةٙ     مزدد

، ٢ت القاىْىٔة٘ ّيف مقةاو ا٢متثةال   حاالةةن ّفق التباىٕ الاق٣ٜٕ ا٢رتكةاسٖ يف  
ٍةةْ  ع ٔةةُ ، ّظةةاٍز عةةدو ا٢ىكةةار   ىكةةاٌرإ  ّلةةُ  ّمل ٓ َةةز مةةً الغةةارع ردعٌ  

 ىكز ع ُٔ . ْافق٘ ّالزفا ّا٢مقاٛ ، ّإ٢ لزدع عيُ ّ الةن
ّيف فةةْٛ ٍةةذا التقزٓةةب ٓتةةباض التيحٔةةش فٔنةةا حنةةً فٔةةُ ّٓتيحةةش ع ةةٙ        

درات الاقا الا ه ا٢مجالٕ قًاا  ّبا ّجْل ا٢قا تفؾ٣ٔ  ّٓيرٍا :ك فالةن
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ّ   ّافرا  باد جزٖ ال اٛٗ الاق ٔ٘ جةزٖ الة اٛٗ اليق ٔة٘    باةد  عيد مةً ٓ تشمَةا 
غكْ ٘ جشٜٔتةةُ ،  نةةا الةةةنحَْل ّجْبةةُ ّالةةةنالغةةزعٔ٘ عةةً ّجةةْل ا٢ ثةةز 

، تقدماٌالةةةنا٢عةةكا٢ٌ  : رذّرالةةةن -قبْل الةةةنٛ التقزٓةةب يف فةةْ -ٓيةةدفا 
مةً ا٢ ثةز فقةد ع ةه       ّىُ ا ا ع ه امجا٢  بْجْل مز ب مً ا٢قا ٤ّ ل  

 ، ه باصةةترقاق الاقةةال ع ةةٙ تةةزت ا٢قةةآّ شمةةُ الا ةة بْجةةْل ا٢قةةا تفؾةة٣ٔ 
رتنا ّجْبةُ مةا ا٢قةا ا٢رتبةانيٕ ّمةً      الةةن بٔينا ا٢ ثز الشاٜةد ع ةٙ ا٢قةا    

قةةال ع ةةٙ تز ةةُ يف ذةةال إتٔةةاٌ  ب الآا ةةه ّجْبةةُ ّٓغةة  يف تزٍتةة  ٢ -جَتةةُ
ًٚةفٔكةةٌْ ا٢ ثةةز مةةً جَةة٘ الشاٜةةد عةةً ا٢قةةا مةة     ا٢قةةا، ٘  حز  ل ةة اٛٗ الاق ٔةة

 . ٢ ٓا نْىُ الاقال ع ُٔ مً ضح بٔاٌ ّقد رفا عً الاباد ما ّٓكٌْ ّالغزعٔ٘

ا٢قةا  فزّم ميحشٓة٘ ّجةْل   الةةن   ةرذّر خ ةف إ مة  ٌ ٢ّميُ ٓتح ٙ  
. ىاةه ميحشٓةة٘   بةا٤ ثز ٖ ذتةةٙ ع ةٙ تقةدٓز تا ةق الْجةةْل    ع ةٙ  ةا تقةدٓز     

 ز مةً جَة٘ ا٢قةةا   ش ّجةْل ا٢ ثة  ّجةْل ا٢قةا ع ةٙ  ةا ذةال تضةةت شو تيٍحة      
شِ بيرْ ا٢ني٣ق  ٕ ٓكةٌْ فةزم عةدو تيحةش     ٢ تيٍح -٘ فنً ا٢قا خاؽ -

 ا٢ ثز خ فا  . 
شٓة٘ ّجةْل ا٢ ثةز مً قةا  ّع ةٙ  ةا تقةةدٓز       إ ٌ ٢ مْجةب لفةزم ميحٍ  

لٔكةةٌْ فةةزم عةةدو تيحةةش ّجةةْل ا٢ ثةةز خ فةةا  ، ّ لةة  لفةةزم الغةة  يف      
ٓتُ مً قا  ذتٙ ٓ شو شفصٖ مْجب لفزم ميٍح -مً بدّ ا٢مز با٤ ثزالتك ٔف 

، بةا  شٓ٘ ّجةْل ا٢ ثةز مً قةا    ٓتْقف ع ٙ ميٍح ر٣ل ٢ةٌ ا٢ىما  الةد ف؟ 
 . ، ٍّْ مْجْد ني بْجْل  ات ا٢قا ع ٙ  ا تقدٓزٓتْقف ع ٙ الٔق

ةر٣ل عدمُ رذّر آخز ٢ّ ٓ شو مً فزم ّجْد ا٢ىةم ٌ ٢ نا ٓتح ٙ  
مةا ا٢قةا،     ّةر٣ل ٓبتين ع ٙ فزم ميحشٓ٘ ا٤ ثز مً جَة٘ ا٢قةا   ٢ٌ ا٢ى
  ٢ّ، غكْتالةةةنٓضةةت شو عةةدو تيحةةش ّجةةْل ا٢ ثةةز مةةً جَةة٘ الشاٜةةد    ٍّةةذا 

ذتةٙ   -شٓة٘ ا٢ ثةز مً قةا  ّع ةٙ  ةا تقةدٓز      ر٣ل ع ٙ فةزم ميح ةٓتْقف ا٢ى
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، بةةا ٓتْقةف ع ةةٙ فةزم الةةٔقني بْجةْل ا٢قةةا مً قةةا     ٓ ةشو عةةدو ا٢ىةةر٣ل  
ٓضةةت شو عةةدو  ، ٍّةةذا ٢ بةةا٤ ثزّع ةةٙ  ةةا تقةةدٓز ذتةةٙ ع ةةٙ تقةةدٓز تا قةةُ   

قةا مةا   نكً ماةُ ا٢حنة٣ل اىل الةٔقني التفؾةٔ ٕ بْجةْل ا٢     ة، با ٓةر٣لا٢ى
جزاٛ  ةنكً ىفُٔ بّٓ -غكْت ّجْبُالةنالشاٜد  -الغ  بدّا  يف ّجْل ا٢ ثز

دالفتُ لةْ  ةاٌ يف   ةال اٛٗ الغةزعٔ٘ فٔتيفةٕ الاقةال ع ةٙ تز ةُ ّٓاةذر ع ةٙ مة        
  ش ّجْل ا٢قا ّٓيتفٕ ّجْل ا٢ ثز .الْاقا ّاجبا  ، ّبَذا ٓتيٍح

ةر٣ل الا ةه ا٢مجةالٕ   ل ٍّةْ  قةْٚ اعةكال ع ةٙ اىة     ٍّذا ٍْ ا٢مز ا٢
ر٣ل الا ةه  ةصة نُ ، ّٓؾة س دلة٣ٔ  ع ةٙ اىة     فةس جةْال ّ   ّصّقد  جبيا عيُ ب

 ةنا قٔا، ّٓغين التازم لُ عً  ثح ممجالٕ ّعدو تص حِ ّجْل ا٢ذتٔاوا٢
 ددّع٘   ّٓا  . ةمّباقُ ٓبتين ع ٙ  صط فأف٘  ؽْلٔا   ّ

ل الا ه ا٢مجالٕ فٔنا حنةً فٔةُ   ر٣ةراؽا ؽر٘ التفكز القافٕ باىةّال
  : مً جشٜٔتُ ، لكيُ  ّجزاٛ ال اٛٗ مً ّجْل ا٢ ثز اىا عً إالةنفٔيتفٕ 

 ا ْوالةةةنىًبةةاق التك ٔةةف إذةةزاس إ ٓتً ةةبُ ىةة٤ ا ر٣ل ذقٔقٔةةةىةةاتلةةٔط 
، لةٔقني ا رٍدةرزس بة ة، ٍّذا ا٢ىًباق ضةح مة  ا ْو بالتفؾٔاالةنع ٙ  باتمجال

ٍْ الْجْل  باتمجالا ْو الةنٌ ٤ّ رزس ٓقٔيا ،ةرتنا ضح مةىًباق مٌ اتفا
مً  ْىُ ىفضةٔا    ا ْو بالتفؾٔا ٍْ ّجْل ا٢قا  عٍهالةن، ّضتقاالةناليفضٕ 
ٖ الةذ  -ّبةني  ْىةُ ضحٓةا  فةنئا       -اٛ حب ماُ ضحِ مً ا٢جةش ةٓ ٢ -مضتق٣  

ٛرما ا٢قا : الفُٔ حب ةٓ  ثةز   ثز، فٔكٌْ ا٢قا ّاجبا  فةنً ا٤ الشاٜد ا٢ ةحش
٘  -حاما ةال  حاما . ةمتثال الْجْل الت ١ّٓتٙ بُ مقدم

 ح الا ه ا٢مجةالٕ يف تيحٔةش   ةر٣ل ذكنٕ ١ّٓل اىل عدو تصىةنا ٍْ إّاى
، ُ فتحةزٖ الة اٛٗ مةً ا٢ ثةز    تٔقً ّجْبرة الةةن قةا  ٤التك ٔف بص ثز مً القةدر ا 

لتةةباض يف تيحٔةةش درا ةةُ )االاقةةا ّإ ةركنٕ ٓاتنةةد ذكةةهر٣ل الةةةٍّةةذا ا٢ىةة
الْاذد مةً ىاذٔة٘ باةض ا٢جةشاٛ دٌّ باةض آخةز       ( التك ٔف ّتيحٔش الاقال
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تزدد ّ باتمجالٔف ا٢رتبانيٕ ما ْما  ركه ا ا  اٌ التك ةحَْل الةنا ٍْ مةم
ر٣ل الا ةةه ةمتا قةةُ بةةني ا٢قةةا ّبةةني ا٢ ثةةز . ٍةةذا مةةا اردىةةا بٔاىةةُ ذةةْل اىةة     

جةةةا الا ةةةه ا٢مجةةةالٕ ٣ل ّا ةةةال ا٢ذتٔةةةاو ٤ةرميةةةا ا٢ىةةة  ّا٢مجةةةالٕ 
زدد متا قُ بني ا٢قا ّبني ا٢ ثز ، ٍّةذا ٍةْ الْجةُ    الةنبالتك ٔف ا٢رتبانيٕ 

 نا ْٓجب ا٢ذتٔاو ّٓيفٕ جزٖ ال اٛٗ  . ةل مّا٢
 

 ٣ت ّجْل ا٢ذتٔاو . الةنقتقاٛ الْجُ الثاىٕ : إ

امز الغارع اّ - ٔ٘ بأ٘ ا٢ذكاو الغزعٔ٘ ا٢٢ اعكال عيد ا٢مامٔ٘ يف ت
فاصد الةةن س ّةؾالالةن٣ ات الْاقأ٘ : الةنىبثاقَا عً ا٢ضزام ّّإ -ّىْأٍُ

٢ّبد ل نك ف مً حتؾٔا يَٕ عيَا ،الةن اّمْر بَا صالةنالقاٜن٘ يف متا قاتَا: 
فٔنةا   -، ّعيةد الغة    كه الاقا ّادرا ُ القًإرةْىل ا٢لشامٕ بالةنضزم 

ا ىاتقةد  ٍىْىل ّٓةرؾ ُ، ّذٔث  الةنةنا ٓةرقق ضزم اٌ ب ب ا٢تٔ -حنً فُٔ 
دعْ لفاةا  ٘ تيبثق عً مؾالةس ّاقأ٘ ّ ضزام إلشامٔ٘ تة ٌ الْاجبات الغزعٔ 

رتبانيٕ ٓةرتدد متا قةُ بةني ا٢قةا ّبةني      مجا٢  بْاجب إمتا قاتَا، فا ا ع نيا إ
 ُ بةني ا٢قةا   رٍؾةلشامٕ ل نْىل فُٔ ٓةدّر مة  ثز ّقد ع نيا بْجْد ضزم إا٢ 

ّجْبةُ امجةا٢  ّقةد     يةا نرتبةانيٕ ّقةد ع    ٖ عككيا يف ّاجةب إ  بني ا٢ ثز،ّ
ّ  تزدد م  شو الْاذةد ّلةشّو   الةةن ع نيةا بةالغزم   تا قُ بني ا٢قا ّبةني ا٢ ثةز 

يةا إتٔةاٌ   ا الغزم عيد ا٢قتؾار ع ٙ ا٢قا ، فٔ شمرٍؾة، ٢ّ ىا ه تةرؾٔ ُت
 ت الفةارد الةذٖ ٢  ٣الةةن ّرؾ٣ٔ  ل غةزم البضةٔط الْاذةد    ةذتٔانيا  ّتا٢ ثز إ

ا٢عتغال الٔقٔين )ا ّرٍؾالةن، فاىُ ع  يف ٓا ه تةرٍؾ ُ إ٢ عيد إتٔاٌ ا٢ ثز
 :ةدزاصاىٕرقق الة الةةن قةال   ، ثةز تٔاٌ ا٤ ( ببالغزم ٓضتدعٕ التفزٓغ الٔقٔين

 ٍب الُٔ  بياٛ ع ٙ ما با٤ ثز٢ زس إرةٌ الغزم الداعٕ اىل ا٢مز ٢ ٓكاد ٓ)إ
فاصد يف الةةةنس ّةامةةز ّاليةةْإٍ ل نؾالةةّتبأةة٘ ا٢ غَْر مةةً الادلٔةة٘ مةةًالةةةن
عٔ٘  لًافةةا  يف الْاجبةةات يَٕ عيَةةا ّ ةةٌْ الْاجبةةات الغةةزالةةةنصمْر بَةةا ّالةةةن
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ر مْافقةة٘ الغةةزم ّذؾةةْلُ عقةة٣  يف إنياعةة٘ ا٢مةةز     عتبةةاالاق ٔةة٘، ّقةةد مةةٍز إ  
 .  (6)خيفٙ(  ذزاسٍا  نا ٢زاسِ يف إذّصقْنيُ، ف٣بد مً إ

 ،باقةةَا شتةةدّؼ ضةةح ّاردٗ اعةةكا٢ت : باةةد -ّقةةد  عةةكا ع ةةٙ ٍةةذا 
ؽةةْل عةةٔديا ا٢ع ةةه ةنكً مزاجاتَةا يف فزاٜةةد   ٓةة ،ّباقةَا فةةأف مةةزدّد 

دْٜٕ)قدٍه(، ةرقق الةةالةةةنرث ةدزاصاىٕ ّتقزٓةةزات بةةةرقق الةةالةةةنّ فآةة٘ 
دتار يف دفةا  الةةن دا  ّداعنا  ل ْجُ نكً قبْل باقَا يف ادتن ٘ ّجا ُ م١ٍٓةّٓ

 خح ما عتقد  ٌ حابُ ، ّةٓت٣ت الةنقاٛ الغزم ّتةتٔاو باقةتد٢ل ل٣ذةا٢ص
 : قْل الٍْ ٍيا ِ ّميا تص ح الغزم لْجْل ا٢ذتٔاو دفاُ ّرٍد ٕةل فٓقا

ْىل الةنضزام  نات باض ا٢ع٣و مً لشّو تةرؾٔا  ٌ ما ٓتكزر يف  إ
ٙ      ٢ مؾةرٍ  - ع ّمقاؽةدِ غٍزالةن ُ إ س لةُ ٢ّ م ةشو بةُ ٢ّ مثبةت لةُ ع ة ، ني٣قة

ةحشو ع ذتةةٙ مةةا الا ةةه بَةةا ّالةة  غٍزالةةةنْىل الةةةنضةةزام ٌ  ّ لةة  ب رةةاظ   
ٔاىات الغزعٔ٘ البداٜزٗ حب ع ٔيا حتؾٔ َا خارد ةٓ ٢ -رادتَا مً دٌّ تزدد ب

ٓ شميةا مزاعةاٗ    ٖ ٢قدظ،  الةةن ابْدٓة٘ ّتبأة٘ الغةارع    ال رضه  ْىيةا يف مقةاو  
، با  ي٘الض  ًّ يف الكتال بٍٔالةنخارد داٜزٗ ا٢مز ّاليَٕ الغزعٕ  ا٢ضزام

نا  اٌ ّاقاةا  يف داٜةزٗ ا٢مةز    ةَن٘ مالةنْىل الْاقأ٘ ّمقاؽدِ الةنضزام إٌ  
ًٛةيف الضةةي٘ ٍةةٕ الْاجةةب تةة  ًّ يف الكتةةال بٍٔالةةةناليَةةٕ   ّ  رٍقةلةة رؾٔ َا  دا

ٍٖالزبْبٔ٘ ّت ٍب  اؾْمٕ . الةنيف ذدّد البٔاٌ الغزعٕ الابْدٓ٘ ّ ضا  بش
اداتُ ال  ىا نَا مةً خةارد   ّمقاؽدِ ّمزصبراىُ ضزافُ  اٌ مً   ماّ

  ًّ يف الكتةال  بٍٔالةةن البٔاىات الغزعٔ٘ ّال  مل تقا حتت داٜزٗ ا٢مز ّاليَٕ 
مل داو  مالادو الدلٔا ع ٙ ّجْل حتؾٔ َا ، تكٌْ ّاجب٘ الترؾٔا الضي٘ ٢

 ُ ضزفةة ٌ عةةدو بٔةةاٌةرؾٔ َا ، بةةا إتةةب ع غٍزالةةةنْىل الةةةنٓؾةةدر ا٢مةةز مةةً  
 ؾاـةتةُ ّدال ع ٙ إخةزفةتا ق ضةعدو  ْىُ مي٘  اعف عً ةص  ّيف  تال 
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 يف الضي٘ .   ًّ يف الكتال بٍٔالةندؾْـ ةضزافُ ب 

  َقٔنرةةْا فاةةال : شتا قةةت با٤قةةد امةةز الغةةزعٔ٘ ٌّ ا٢إ :١ّٓ ةةد مةةا   زىةةا 
 ٗ ُٔكدُه الَؾةَٔاور    زشالِؾ٣  ىتَةْا عةً   امةزِ بةا٤ضزام: )إ  اّز ّمل تتا ةق   دَتةَب َع  ة

 رْ  ل  . ةى  ّاليار(  ٘ مًٍيحرة)خذّا ال الفرغاٛ(
َِزرّا شٌ قْلةةُ تاةةاىلىاةةه قةةد ٓتةةٍْه : إ  ٌُ  دُيةةترُه جريرًبةةا ف ةةانيا دعةةْٗ ّ مةةز  زَِّإ

 بالًَارٗ ال  ٍٕ ضزم ا٢مز بالغضا . 
ٍَلكيةةُ لةةٔط بؾةةرٔس ، فةةاٌ ا٦ ز الةةذٖ ٍةةْ اصةةه ل ْفةةْٛ ٓةة٘ تةةصمز بةةالتً

َِزرّاشحن ٘ ٓزاد مً قْلُ تااىل :ةّالغضا ّالتٔنه ، ٍّيا يف ٍذِ ال  مزا٤ زف انيا
 مز بالفاا ّلٔط امزا  بالغزم . ةحياب٘ ، فَْ  با٢ضتضال مً ال

 ا تفؾٔا البٔاٌ تقزٓبا  ّدفاا  تعكال الغزم : نكييةّ ٔف  اٌ ٓ

ْىل الغةزعٕ ّلةشّو   الةةن دلٔا ع ةٙ ّجةْل الةترفل ع ةٙ ضةزم       ىُ ٢إ
نامَا ةحب ع ٔيةةا يف عةةزٓا٘ ا٢صةة٣و باةةد تةة  ة، بةةا ٓةةةرؾٔ ُ ع ةةٙ ا٢نيةة٣قتةة

ْلْٓ٘ يف ذةةدّد البٔاىةةات الغةةزعٔ٘ الةةةنرؾٔا ا٢ضةةزام ةّ نا ةةا ّٓ شميةةا تةة
القزآىٕ القًإ  ، ٍّذا مضتفاد مً اليٍؿًَزًٓالةنلكتال ّالضي٘ ّىؾْـ ا

َُْو   ْ َنْ ةتر ل كدةُه     ةناو ىان٘ التغزٓا، قةال تاةاىل :ش  نال الدًٓ ّات  اليانيق ب َٔة اْل
ُٔكدُه َّ  ُتَنُنتر َع   ََّرَفٔتر ل كدُه اِتُص٣ َو َدًٓيا َدَٓيكدُه   ، ٍّْ ىةؿٍ 3اٜدٗ :الةنزَىُاَنَتٕ 

رئف ّالتغزٓا ال ًٔف قةد   نةا اهلل   ةٌ الدًٓ القزآىٕ ّافس الد٢ل٘ ع ٙ  
ُٔة   اْلَكَتةاَل    شفُ ّمزاداتُ ، ّقال تاةاىل :  ىانتُ ّفق  ضزا ٍهةبٔاىُ ّ ت ََّىِشْلَيةا َع  

ُٛ ُٕ َٔاًىةةةا َلكدةةةَا َعةةة ًُ ىل : ش، ّقةةةال تاةةةا89: اليرةةةازَتُب َمةةةا ف ِزنْيَيةةةا َفةةةٕ اْلَكَتةةةاَل َمةةة
ُٛ ُٕ  .  38ا٢ىااو :زَع

٘  ع ٙ إ نال الدًٓ ّع ٙ   ٌ  ا ّاقا٘ ّقد ّردت الزّآات الادٓدٗ دال
جاٛ بَا خًال قًإ مً قد ازف٘ ذكنَا اىل ْٓو القٔام٘ ةنرتاد الاباد لةٓ

الك ٔين ّالؾدّق  ( ى ح ما رّاِمً رصْلُ ا٢ع ه)  ّصبراىُ اهلل 
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ذتٙ  مل ٓقبض ىبُٔ  ّجٍا ٌ اهلل عٍش(:شإا اىل ا٢ماو الزفا)بضيدٍن
ر٣ل ةً فُٔ الىشل ع ُٔ القزآٌ ، فُٔ تبٔاٌ  ا عٔٞ ، بٍٔ  نا لُ الدًٓ ّ 

 فقال عٍشرتاد الُٔ الياظ  ن٣ ، ةٓ ّمجٔا ماردّد ّا٢ذكاو، ةرزاو ّالةّال
َُٛما ف ِزنْيَيا َفٕ اْلَكَتا: ّجٍا ُٕ ًُ َع ، ّ ىشل يف ذح٘ الْداع ٍّٕ آخز عنزِ  َل َم
:َُْو   ْ َنْ تر ل كدُه َٔ ََّرَفٔتر ل كدُه اِتُص٣ َو  اْل ُٔكدُه َىُاَنَتٕ  َّ  ُتَنُنتر َع    َدَٓيكدُه 
شإٌ اهلل تبارت ّتااىل  ىشل يف القزاٌ تبٔاٌ  عدد مً ا٢خبار:ّيف (7) زَدًٓيا

ٍٞ  صكٕ ّيف خ  ؽرٔس(8)صي٘ز  ّفُٔ  تال ٢ ّإ  ا عٔٞ....زشما مً عٔ
 ّميَا قْلُ : ،( يف ذح٘ الْداع( خًٔ٘ رصْل اهلل )ا٢ماو الباقز)فُٔ 

ةحي٘ ّٓباعد ه مً اليار إ٢ ّقد بكه مً العٔٞ ٓقٍز مً  َٓا الياظ ّاهلل ما ٓاش
ةحي٘ إ٢ ّقد بكه مً اليار ّٓباعد ه مً المً عٔٞ ٓقٍز ّما ،مزتكه بُ  

 بضيدِ اىل ا٢ماو الؾادق)بؾاٜز الدرجات( ّيف )البرار(عً (9)ُزىَٔتكه عي
() ٢ ّقد خزد فُٔ الضي٘ مً اهلل ةرتاد الُٔ ّلد آدو إمً عٔٞ ٓ ماقال:ش

ذتخ ةنا إ: ّبةنا إذتخ( فضصلُ رجاذتخ ع ٔيا بّل٢ْ  ل  ما إ ،ّمً رصْلُ
  ىانننت ع ٔكه ةت(:شقْلُ تااىل: الْٔو   ن ت لكه دٓيكه ّ ) ؟ فقال

 رتاد ةتُ ّفزاٜقُ ّما ٓف ْ مل ٓكنا صٍي...زذتٙ فزغ مً ا٢ٓ٘ ّقال : ش
 . (10)الُٔ الياظ ما إذتخ بُز 

حنْ  ل    ّىَٙ عيُ   ّ( ّما  مز بُ ث بُ رصْل اهلل)رٍدةت ٌ ما ه إ
 ابزا  عً  () مً ع ْو الغزٓا٘ ّع١ٌّ الدٓاى٘ قد ّر َا عرتتُ ّاٍا بٔتُ

                                                           

:  الؾدّقامالٕ  بال ىادر جاما يف فقا ا٢ماو ّؽفاتُ +  -199: 1د اؽْل الكايف :(7)
773 . 

 بال الزد اىل الكتال ّالضي٘ . - 59: 1اؽْل الكايف :د (8)

 بال  الًاع٘ ّالتقْٚ . - 74:  1اؽْل الكايف :د (9)

 . 3مً ابْال  تال الا ه : ح  22: ل  169:  2يار ا٢ىْار :د (10)
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ؽْل ع ه ( ّ ) بآ ار مً رصْل اهلل -لياظ بَاّ اىْا ٓفتٌْ ا ، ابز
  (11)تَه ،  ذا ّرد يف  خبارَه ّفٍقكيشّىَا عيدٍه  نا ٓكيش الياظ  ٍبٓ

تةاقٔبا  لقْلُ ( ) ماو الكاظهتىل ابضيدِ ا (12)ّرّٚ الك ٔين  ،  ثحٗ
ًُ َعَباَدَىااّ رِه : شتااىل َُٔيا َم ً ف  ًَ اُؽ فيرً الذًٓ :ش(فقال) زَرُ َيا اْلَكَتاَل الاَذٓ

 . ٍذا الذٖ فُٔ تبٔاٌ  ا عٔٞز ّجٍا ؽًفاىا اهلل عٍشإ
 

ً ْب٘ لُ صبراىُ الةنضزام ا٢ ٔ٘  ٌ ظاٍز اليؾْـ الغزعٔ٘  ٌ ا٤إ
 ،زعٔٞ يف  تال اهلل ّصي٘ ىبُٔ  اقد إصتيفدت يف الكتال ّالضي٘ ّش

بٔاىَا َٔ٘ ال  تؾدٚ الغارع ا٢قدظ لةمتثال التغزٓاات ا٢لّالْاجب ع ٔيا إ
ضزافُ صبراىُ ّم٣ اتُ ّٓ شميا حتؾٔا   ،رنٔدةحٔد ّصي٘ ىبُٔ الالةنيف  تابُ 

ك ف إذرتاو الةنٖ ٓ شو  ،ا٢لشامٔ٘ يف ذدّد بٔاىاتُ التغزٓأ٘  تابا  ّصي٘ 
 لكً ٢ ع ٙ ا٢ني٣ق ،رؾٔا م٣ اتُ ا٢لشامٔ٘ ةضزام م٢ِْ صبراىُ ّت 

رؾٔا م٣ اتُ ةضزافُ ّتذرتاو  ٌ إبا إ ،عزع  ّلادو الدلٔا ع ُٔ مً عقا 
ردّد التغزٓا الْاؽا يف البٔاىات الغزعٔ٘ يف القزآٌ ةردّد بةّمزاداتُ م

٢ّ عاٍد مً ىقا ع ٙ ّجْل لشاو مً عقا ٢ّ إ ،ًَزٗ الةنالاشٓش ّالضي٘ 
ْىل لبٔاىَا الةنٚ ضزافُ ّراٛ التغزٓاات القاىْىٔ٘ ا٢ ٔ٘ ال  تؾٍدتةرؾٔا  

زاد ل نْىل الةنرتنا ةم اٌ ضزفا   فنا ،بيرْ اليَٕ عيَا   ّبيرْ ا٤مز بَا 
كتال ٔي٘ يف الٍةبالةن٢ذكاو القاىْىٔ٘ ّالتغزٓاات ٍّْ خارد انيار ا ،ىُعص جٍا

 . ىقا ع ٙ لشّو مزاعاتُ   ّمً عقا  دلٔاا  ٢  ،الضي٘ ٢ ٓ شو مزاعاتُ  ّ
شامٔ٘ ل٣ ات الغزعٔ٘ اتالةنْلْٓ٘ ّالةنضزام ّباختؾار : إذرتاو ا٤

 ،ًَزًٓالةنالضي٘  اّيف الكتال  لٔياإلبٔاىات القاىْىٔ٘ الْاؽ ٘ دّد اردّد يةم
 ٔاٌةتك ف اتالةنٔف٘ ةٔينا ّظةب ،ع غٍزالةنْىل الةنفل الغزم ّظٔف٘ ةّلشّو ذ

                                                           

 مً ابْال  تال الا ه  . 23+ ل 22: ل  2يار ا٢ىْار :د راجا : (11)
  تال اذتح٘ :ا٢ٜن٘ ّر ْا ع ه الييب . - 226:  1+ الكايف : د 32فانيز : (12)
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 نا ٓشٓد عيُ .ة٢ّ الشاو ب ،مزِ التغزٓإ بةنتا ق  

ٌ ةرثُ: )إز برقق اليأٜين )قدِ( يف تقزٓالةنفادِ ١ّٓٓد ما   زىا : ما  
ٍْ  ع ٙ ما -ٌ  اىت تابا٘ ل ن٣ ات ال  يف متا قاتَاا٤ذكاو الغزعٔ٘ ّإ
نا تيا ا ٓد الاز  لادو ةىَا مً جَ٘ عدو  ْىَا مإ٢   -الؾرٔس عيد الادلٔ٘

ٍْةمزِ ع ٙ ىٓقاع   ك ف بالةنفالغارع ٍْ  ،لقزّرٗبا اَمازفتَه ب ٓفٕ  ر
 ،٢ بيفط ا٢فاالمز الغزعٕ إفزّم عدو تا ق ا٤الةنّذٔث اٌ  ،بغزفُ

بيرْ ا٢صتق٣ل ٢ّ  مز بَا ٢: عدو قاب ٔ٘ ا٢ضزام لتا ق ا٤ فٔضتكغف ميُ
فاٌ  ،ك فالةنرؾٔ َا ع ٙ ةفالاقا ٓضتقا بادو لشّو ت ،بيرْ التقٍٔد

فك نا تا قت بُ  ،رادتُ التغزٓأ٘ةرؾٔا ما تا قت بُ إالْاجب ع ُٔ ٍْ ت
 دخٌاٌ  اٌ لُ ةرؾٔ ُ ّإحب ع ُٔ تةٓ ضحِ ٢ّ ،رؾٔ ُ ع ُٔ ةحب تةرادتُ ٓإ

، فاٌ الغارع يف مثا الفزم ٍْ الذٖ  خٍا بغزفُ بادو يف الغزم ّاقاا 
، فايد اذتنال دخا عٕٛ يف الغزم ك ف الةن خذِ يف متا ق  مزِ دٌّ 

٢ ٓكٌْ الغ  راجاا  اىل  مزا٤الداعٕ اىل  مزِ ما عدو  خذِ يف متا ق 
 . (13) ( نا ٍْ ظاٍز  الغ  يف ا٢متثال ،

ْىل الةنرؾٔا ضزم ةدرا ُ لشّو تلكً قد ٓضتغَد لةركه الاقا ّإ
بغاٍد عق٣ٜٕ قًإ الد٢ل٘ ع ٙ الْجْل ٍْ ما ا ا عاٍد :  شوالةنّم٣ ُ 

القزر   ّْت الةن  ّرزق ةال  ّالابد التابا ّلد م٢ِْ مغزفا  ع ٙ الغزق 
دًز الداٍه ٢بيُ ّضح ةضح عار  بالبأدا  عيُ   ّىاٜنا    ّّ اٌ م٢ِْ ضاف٣  

 ه  ،حابُ ع ٙ تاباُ ةٓىقا  ّلدِ ّإ  مز ب  ُّ لْلدِ ف ه ٓؾدر عيُ بٔاٌ متٍْج
ىقا ِ ما قدرتُ ز يف إقٍؾ  ّىقا  ابً م٢ِْ التابا إ  ّادو البٔاٌ تزت الابد ل

ٛ ٘ مً الاق٣ذٍمالةن٣م٘ ّالةنم٢ِْ ّت رقُ  ُ ٓضترق الاقال مًع ُٔ فاى
 -عدو بٔاٌ ا٢ ال مً م٢ِْ   ّب٘ ٢ّ ٓيفاُ ا٢عتذار بادو ؽدّر ا٢مز قاني

                                                           

 . 503+  502:  3اجْد التقزٓزات : د (13)



 10بغزٚ ا٢ؽْل/د ................................................................ (28)

ْىل ّذف ُ ّإٌ مل ٓزد الةنرؾٔا ضزم ةنا ٓكغف بْفْح عً ّجْل تةم
 مز مْجب .بُ بٔاٌ م شو ّ 

دمٔني يف ْلْٓ٘ ا٦دمٔ٘ ّبني ا٦الةنيف ا٢ضزام  ٌ ٍذا آُتّفُٔ : إ
٘ مً الاباد ْلْٓ٘ ا٢ ٔالةنزام ّ ٣ميا يف ا٢ض ،حاما ّا٢جتناعات الةن

 ٕ رؾٔا الغزم ا٢ةد٢ل٘ ع ٙ ّجْل ت ّ ّلٔط فٔنا   ز عاٍد 
درات عق ٕ فًزٖ ص ٔه ل ْجْل ْٓجد إ ٌ ٢ا٢لشامٕ ّع ٙ ا٢ني٣ق باد  

ةناو تةرئف ّإ نال الدًٓ ال ّع٣ ب غزع ا٢قدظ جٍاالةن ً ق ّباد ىٍؿالةن
عدو   ّجَ ُ  ّ ْىل الةنيف ٓفرتم ضف ٘ ثال الازالةنفاٌ ٍذا  ،ىان٘ التغزٓا

ذاني٘ فاىُ يف ذال ع ه ّإ ،ّع٣ ْىل الغزعٕ جٍاالةنرال يف ةٍّذا م ،َُتٍْج
لتفاتُ اىل إ  ّْىل الازيف لْ فزم ع نُ الةنبا ذتٙ  ،تام٘ مضتْعبّ٘مازف٘ 

تاباُ   ّمز عبدِ ُٓ اىل  دًز ف٣ اعكال يف تؾٍدةذال ّلدِ ذني مداٍن٘ ال
التابا   ّةرقق لدٚ الابد ّعيدٜذ ا ا ت،دًز آاِ ةذني مداٍن٘ ال ىقا  ّلدِ ب

ىقا  تؾدٖ الابد ّالتابا ت ةحبابيُ مل ٓ ىقا  ب تفت الةنْىل الةنمز عدو  
ُٓ لترؾٔا ع ٙ عدو تؾٍد  ٍمُ  ّمتُ ن٣ةْىل ّمل ٓقه الاق٣ٛ بالةنّلد 

مز اليإٍ ْىل ا٦لةنافاٌ  ،مزِ بُ ةرال ابيُ ّمل ٓصضزم م٢ِْ ما داو م تفتا  ل
 اٌ ٍذا:  -مزةرقق ضزفُ ّمقؾدِ ف ه ٓصنا ٓةمز بمً ا٤ ا ا  اٌ متنكيا 

ك ف الةنذتن ُ ةرؾٔا ضزفُ الذٖ إع ٙ عدو ّجْل ت دل٣ٔ  عدو ا٢مز
ةرٔط م تفت ع صبراىُ ٍْ ذكٔه ع ٔه قدٓز مغٍزالةنْىل الةنٍّكذا  ،ّالتابا 

رؾٔا ضزفُ ةحب ع ٔيا تةمل ٓ -مزاىل  ضزافُ ّم٣ اتُ ّمقاؽدِ ا ا مل ٓص
 ّم٣ ُ ذتٙ ما ع نيا بالغزم ّبدٌّ تزدد فُٔ .

قانيا مً الاقا الفًزٖ الض ٔه ٢ّ مً  اٌ دلٔا ةراؽا عدو ّجدّال
ّجْل تؾدٖ الابد التابا لترؾٔا  ضزام   دل٘ الغزع الةركٔه ع ٙ

اٌ دلٔا عزعٕ ؽرٔس ٓثبت ّعدو ّجد ،ا٢ني٣ق ْىل الغزعٕ ع ٙالةن
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 شو خارد انيار البٔاىات الغزعٔ٘ الةنْىل ّم٣ ُ الةنرؾٔا ضزم ةت ّجْل
ك فني الةنبٔاٌ مً الضي٘ ٓ شو   ّنايٙ عدو ّجْد عاٍد مً الكتال ةب

٢ يف ىاه إ ، شم٘ ّع ٙ ا٢ني٣قالةنْىل ّم٣ اتُ الةنضزام بترؾٔا  
ضزافُ ةرؾٔا  يف الضي٘ فٔحب ت  ّذدّد البٔاىات الغزعٔ٘ يف الكتال 

 ً يف القزآٌ ّالضي٘ الْاؽ ٘ .بٍٔالةن شم٘ يف ذدّد القاىٌْ ا٢ ٕ الةناتُ ّم٣ 

ى٣ذل فُٔ البٔاىات  -ّفٔنا حنً فُٔ : دّراٌ ا٢مز بني ا٢قا ّبني ا٢ ثز 
ز ب الةنمْر ّّجْبَا بَا فنً الغزعٔ٘ ٍّٕ متؾدٓ٘ لبٔاٌ جشٜٔ٘  

حَْل٘ جشٜٔتُ نالةحشٜٔ٘ ا٢ ثز ةل -ذضب الفزم -ا٢رتبانيٕ ّضح متؾدٓ٘ 
ٍّذا  ،ضح ّاؽ ٘ الٔيا   ّرتبانيٕ ز ب اتالةنّجْبُ فنً الْاجب   ّ

 تٔقًالةنتٔاٌ ا٢ ثز ساٜدا  ع ٙ القدر  ْىل بالةنٓاين عدو الٔقني بتا ق ضزم 
  ثز .تٔاٌ ا٤ ُ صبراىُ برزس تا ق ضزفةف ه ٓ ،جشاٛ ا٢قا مً ا٤
باد الٔقني بتا ق ضزفُ  رتناةم -با٤ ثزتا ق ضزفُ صبراىُ  -ىاه ٍذا 

قا مً ا٢جشاٛ تٔقً ٍْ القدر ا٤الةنّالقدر  ،تٔاٌ الْاجب ا٢رتبانيٕ  ب
حشٛ الشاٜد : ةتٔاٌ الع ٙ إرقق مزادِ ّضزفُ صبراىُ ةرتنا تْقف تةّى

تا ق ضزفُ  ذتنالْىل لةنحزد إالةنرؾٔا ضزم ةحب ع ٔيا تة٢ّ ٓ ،ا٢ ثز
ماداو مل  -حَْل ّجْبُ ّجشٜٔتُ الةن حشٛ الشاٜدةال -تٔاٌ ا٢ ثز صبراىُ ب

الفاا  -ؽا عدو جشٜٔ٘ ا٢ ثز ةحزٖ  با ٓ ،صي٘   ّتال  ٓؾ يا  ل  يف 
١اخذٗ ّالاقال الةنال اٛٗ مً   نا ٓةحزٖ  ؽا -رتنا جشٜٔتُ ل نز ب الةن

ال اٛٗ مً جشٜٔتُ ّقد رفا اهلل  رتن ٘ جشٜٔتُ ّٓةحزٖ  ؽاالةنع ٙ ا٢ ثز 
 . ذحب ع نُ عيَه   نْىُ ّما٢ ٓا عً الاباد ما

ٍْ  -رتن ٘الةنؽا ال اٛٗ الغزعٔ٘ مً جشٜٔ٘ ا٢ ثز زاد مً إجزاٛ  الةنّ
 ذحب اهلل ع نُ عً الاباد، ٢ ٓا نُ الاباد ّما ردٓث رفا ماة  بالتنٍض

ّبتابح  اٌ : رفا ا لْفاُ ّجا ُ ع ٙ  اٍا الاباد ، ٍْ قاب نايٙ رفا ماةب
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فا زاد ميُ رالةنّلٔط  ،ك فني الةنحاا ع ٙ عَدٗ ةفُٔ اقتقاٛ الْفا ّال ما
 .ز ب الْاجب ا٢رتبانيٕ الةنحشٜٔ٘ مً ةٍْ  ابت ال ما

غكْ ٘ جشٜٔتُ ل نز ب الْاجب الةنتفضح ل  اٛٗ عً جشٜٔ٘ ا٢ ثز ٍّذا      
)التباض يف تيحٔش التك ٔف ّيف  لتشاميآ تٝه ّٓيضحه جدا  ما إ -ا٢رتبانيٕ

رتن ٘ جشٜٔتُ ل نز ب الةنفاٌ ادتشٛ ا٢ ثز  ،تقدوةنالالاقال ع ُٔ( بالتقزٓب 
ش رتنا ّقابا لتيٍحالةنحشٛ ةٖ بالك ٔف بُ،  ش التٍْ قابا لتيٍح -ا٢رتبانيٕ

 ش  اٌ قاب٣ لزفاُ عزعا ل تيٍح حشٛ قاب٣ ةّا ا  اٌ ال ،الاقال ع ٙ تز ُ 
ذحب اهلل ع نُ عً الاباد فَْ مْفْع  ماةردٓثشرفا ما٢ ٓا نٌْز ّشب

 ٍّذا مقتقٙ ا٢درات الاق ٕ القًإ لقاىٌْ :   نا  اٌ قاب٣ ل ْفا َهزعي
 ل زفا ّالْفا عيَه . حاا ّل تيحٔش ع ٙ الاباد  اٌ قاب٣ ةّال

 ٓا نْىُ ّلْفاُ عيَه نا ٢ةردٓث الغزٓف الزافا لة: ٓيًبق الّباختؾار
شٛ حةز ب ا٢رتبانيٕ بالالةنتقٔٔد دلٔا ّجْل : رتناالةنّٓيفٕ التقٔٔد 

ٌ عدو ٤ ،ٓثبت ا٢ني٣ق ظاٍزا  با٤ ثزّبيفٕ التقٔٔد  ، -رتنا الةنا٢ ثز 
ٌ التقابا بني ا٢ني٣ق ْرد القابا ل تقٔٔد ب راظ  الةنالتقٔٔد ٓاين ا٢ني٣ق يف 

التابدٖ )رْث ةع ٙ ما ذققياِ يف ب ( ك٘الةنتقابا الادو ّ)ّبني التقٔٔد مً 
ٍّْ  ،ز ب ا٢رتبانيٕالةنز بني٣ق ا٢م ّعيدٜذ ىتنض  ب ،(ّالتْؽ ٕ

 ا٢ ثز مغكْت التيحش  ماّ ،شِ ا ْو تيٍحالةنقا إني٣ق ميًبق ع ٙ القدر ا٤
حشٛ ةز ب بالالةند ردٓث الزفا تقٍٔةٕ باٖ ىيف ،ؽا ال اٛٗ فَْ ميفٕ بص

ني٣ق ّٓثبت إ ،ز ب ا٢رتبانيٕ الةنمْرًٓ بصالةنغكْت جا ُ ع ٙ الاباد الةن
د ا ْو مً ْبٔتَا ّتقٍٔالةنقا تقٍٔد با٤جشاٛ ا٤الةنٕ ز ب ا٢رتبانيالةنا٢مز ب

 ز ب بَا .الةنّجْل 

ٌٍ مز ّاجب إرتبانيٕ بني القدر ا٢قا مً ا٤جشاٛ : فٔنا ا ا دار   ّببٔاٌ  ا
بُ تزٍت  ّبُ ع ٙ ا٢قا يف تزٍت الغزم الغزعٕ ميُ مغكْ ا ّبني ا٢ ثز ّ اٌ 
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ْلْٖ الغزعٕ ع ٙ الةنالغزم ب ع ٙ تقدٓز تزٍتّعيدٜذ ىقْل : ،ع ٙ ا٢ ثز
اقال ع ٙ تفْٓت رح٘ تام٘ ع ٙ ا٢قا ّٓؾس الةالقدر ا٢قا مً ا٢جشاٛ فال

 ثز ْلْٖ ع ٙ ا٤الةنب الغزم ّع ٙ تقدٓز تزٍت ،الغزم برتت ا٢قا 
 ب الغزم ع ٙ ا٢ ثزْىل ع ٙ تزٍتالةنفزّم عدو قٔاو ذح٘ تام٘ مً الةنّ

القدر ا٢قا مً ك ف بالةنلْ  تٙ  -  ثزخاؽ٘ ف٣ ٓؾس الاقال ع ٙ تزت ا٤
رتنا الةنتٔاٌ ا٢ ثز  بٌ الاقال ع ٙ تفْٓت الغزم ٤ ،الْاجب ا٢رتبانيٕ

بغح بٔاٌ  حشٜٔتُ ٓكٌْ عقابا ةْىل بُ مً دٌّ بٔاٌ الغزع لالةنتا ق ضزم 
 ٢ ٓا نٌْ  بغح ع ه ّقد رفا عً ا٢م٘ ما عقابا ٓكٌْ ّ ٍّْ قبٔس عق٣ 

 يَه . ذحب اهلل ع نُ ع ّما

 اتند الذٖ ى تشمُالةنبيٙ الةنتقزٓب ّا٢صتد٢ل ّافس تاو ع ٙ ةٍّذا ال
فاٌ ا٢جشاٛ ا٢قا  ،( التباض يف تيحٔش التك ٔف ّيف الاقال ع ُٔ)ٍّْ 

ًٚةفٔكٌْ م ،شّا٢ ثز مغكْت التيٍح - ّعقابا  تك ٔفا  -ش ما ْم٘ التيٍح  حز
 تشمني بقاعدٗ الةنا٢ؽْلٔني يد دىا ّل  اٛٗ الاق ٔ٘ عؽا ال اٛٗ الغزعٔ٘ عي٤
 . (  بغح بٔاٌ  قبس الاقال )

 س ّٓتح ٙ فضاد عندٗ ماةّٓترؾا بَذا البٔاٌ الْافس ّالتقزٓب الؾال
 ،ّجاا دل٣ٔ ع ٙ ا٢ذتٔاو ،جزاٛ ال اٛٗ الاق ٔ٘ ّالغزعٔ٘ جاا ماىاا  عً إ

ّ  زِ يف   (14) دزاصاىٕ)قدِ(ةرقق الالةن ٍب الُٔ  ناو ماةّماُ ٓتح ٙ عدو ت
 نا ٓتح ٙ  ،)ٍامػ الكفآ٘( مً عدو جزٓاٌ ال اٛٗ الاق ٔ٘ ّالغزعٔ٘ ماا  

ً عدو جزٓاٌ ال اٛٗ الاق ٔ٘ ما م (15)  ٍب الُٔ يف)منت الكفآ٘( ناو ماةعدو ت
جشٜٔتُ ل ْاجب  غكْ ٘الةنحزٓاٌ ال اٛٗ الغزعٔ٘ عً جشٜٔ٘ ا٢ ثز ة عاىُ بإ

الاق ٔ٘ ٍْ   ّال اٛٗ الغزعٔ٘  يد يف مياضتالةنّ ل  ٢ٌ عندٗ  ،ا٢رتبانيٕ
                                                           

 نيبا اليحف .  -  180: 2راجا : عزح الزع  ع ٙ الكفآ٘ :د (14)

 . 235 – 228:  2 فآ٘ ا٢ؽْل ما ذاعٔ٘ الةنغكٔين :د (15)
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رققُ ةزدد تالةنقتقاٛ الغزم إ  ّ قتقاٛ الا ه ا٢مجالٕ ل٣ذتٔاو عق٣ إ
 : ّ ٣ٍنا ضح ماىا  ، ثز تٔاٌ ا٤ ب  ّقا تٔاٌ ا٤ ب

مياُ  يانكيةالٔقٔين ل٣ذتٔاو ّٓا٢عتغال قتقاٛ الا ه ا٢مجالٕ : إٌ إ٢ اّ
ض التيحٔش( مً ذٔث التك ٔف ّمً ذٔث الاقال نا تقدو مً)تباةُ بذّ   ّ
ا٢قا ميدفا ب  ٘ تٔاٌ  بّاٌ الغ  يف صقْو التك ٔف  ،١اخذٗ الةنّ

ر٣ل ةىذٔث تقدو تقزٓب إ ،حزٓاٌ ال اٛٗ ةّب )التباض يف تيحٔش التك ٔف(
ّصبق ميا  ،)التباض يف تيحٔش التك ٔف ّالاقال( الا ه ا٢مجالٕ بالتشاو

ر٣ل ّتْفٔس  ٔفٔ٘ ة)قدٍه( ع ٙ ا٢ى ٓ٘ ّمجاعكالٕ ؽاذب الكفاإ
اىل  -بادرات الاقا الض ٔه قًأا   -الا ه ا٢مجالٕ  ّماُ ٓيرٍا ،اىدفاعَنا 

ع  بدّٖ يف  صترقاق تار ُ ل اقال ّاىلع ه تفؾٔ ٕ بْجْل ا٢قا ّإ
 ،تٔاٌ ا٢قاّجْل ا٢ ثز ّع  يف إصترقاق الاقال ع ٙ تز ُ ذال إ

ّباد  ،ز ب ا٢رتبانيٕالةنبُ ّعً جشٜٔتُ فنً فتحزٖ ال اٛٗ عً ّجْ
جزٖ ال اٛٗ ٓيتفٕ اذتنال تيحٔش التك ٔف بالشاٜد ع ٙ ا٢قا ّٓيتفٕ ماُ 

بضقْو التك ٔف عيد  -باد جزٖ ال اٛٗ  -١اخذٗ ع ُٔ ّٓقًاالةناذتنال 
لتشاو ك ف عً تزت ا٢ ثز ما إتٔاىُ ا٢قا باد إالةنناذّرٓ٘ ةقا ّبتٔاٌ ا٤إ

 تقدو .الةن التيحٔش( بالتقزٓب )التباض يف

قتقاُٜ ّجْل ا٢ذتٔاو ْٖ قد صبق ميا إْلالةنٌ الغزم ّ اىٔا  : إ
ختؾاـ ّصبق إ -رً فُٔ ةى ّميَا ما - غتبَ٘الةنا٢ ثز يف الغزعٔات تٔاٌ  ب

 ّذٔث مل  ،ردّد البٔاىات الغزعٔ٘ الْاؽ ٘ ةرؾٔا الغزم بةّجْل ت
بٔاٌ   ّل نز ب ا٢رتبانيٕ الْاجب جشٜٔتُ   ّٓؾ يا بٔاٌ ّجْل ا٢ ثز 
ٓيفا  ّلذا ق يا : ٢ ْىل ّم٣ ُ ا٢لشامٕ،الةندخالتُ يف حتؾٔا ضزم 

 يكزالةندل٣ٔ  ل شّو ا٢ذتٔاو  نا ٢ ٓيفا  رؾٔا الغزم(ة)ّجْل ت
 ثبت ل  اٛٗ الغزعٔ٘ خاؽ٘ .الةنذتٔاو ّل  اٛٗ الاق ٔ٘ ّل٣
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 ْلْٖ ا٢لشامٕ ع ٙ  االةنرؾٔا الغزم ةنيا ّجْل تيا ّصّ با لْ تيشّل
 ،ةحَال٘ ّحنٍْارحب ّالةذادٓث الزفا ّالمل تيفا ال اٛٗ اليق ٔ٘:   -ذال
ّ ل  لبقاٛ  ،رؾٔا الغزم ع ٙ ا٢ني٣ق ةبْجْل ت ٍزةقةحدٖ مً  ٢ّ ت

تٔقً الةنتٔاىُ ا٢قا ىا  ّاذتنال عدو ذؾْل الغزم رضه إالغ  ّجدا
٢ٌّ  ،ا٢ ثز تٔاٌ  برؾٔا الغزم ةت فٔتاني ،جزاٛ ال اٛٗ عً ا٢ ثز ّرضه إ

عين   -ٓثبت ٢سمُ  غكْت ٢الةنؽا عدو جشٜٔ٘ الشاٜد    ّ ؽا ال اٛٗ 
ثبت الةنلتشاو ذحٔ٘ ا٢ؽا إ٢ ما إ -تٔقً الةنبا  ع ٙ ا٢قا ٍة ٌْ الغزم مرتت

 ّدّىُ خزو القتاد . ،ل ْاسمُ ضح الغزعٔ٘ 

فٔيتفٕ ب  تَا  -ٔ٘ عق ٔ٘ ّعزع -راؽا ّفْح جزٓاٌ ال اٛٗ ةّال
 تٔقًالةنتٔاٌ ا٢قا ١اخذٗ ع ٙ تز ُ عيد إالةنا٢ ثز ّجشٜٔتُ ّتةيةتفٕ  ّجْل

بال اٛٗ الاق ٔ٘  رً ٢ ّ ْق عيدىاةىاه ى ،ّع٣  ع جٍاغٍزالةنرادتُ ل نْىل إ
ّتكفٔيا  ،درات الاقا الض ٔه قًأا  لقاعدٗ )قبس الاقال مً ضح بٔاٌ(ّإ

 ،غكْت ّىفٕ جشٜٔ٘ ا٢ ثزالةنحشٛ الشاٜد ةّجْل الال اٛٗ الغزعٔ٘ ليفٕ 
ني٣ق ا٢مز بالْاجب ّٓثبت إ با٤ ثزد الْاجب ّبال اٛٗ اليق ٔ٘ ٓيتفٕ تقٍٔ

ّقد صبق يف  - غكْتالةنحشٛ ةال - با٤ ثزد متا قُ ا٢رتبانيٕ بفاا عدو تقٍٔ
 قال ذْل ىْعٕ ال اٛٗ ّمدر َنا . الةنرْث ال اٛٗ تفؾٔا ةب

 ني٣ق دلٔا الْاجب ا٢رتبانيٕ . ناو  ٣ميا ذْل التنض  بةت ٍذا       

فٕ ب شّو  بات ا٢عتغال القاالك٣و يف التنض  با٢صتؾرال تٓبقٙ 
ىازفُ  ، بات ّجْل  ا٢قا ّعدو لشّو ا٢ ثز ت  ّ ،ا٢ذتٔاو ّاتٔاٌ ا٢ ثز

 ل يف :ّزذ ٘ ا٢الةنىبد  ببرث  ،يف مزذ تني 
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 ل :التنشك باستصحاب االشتغا
 زٓب : بتق ،با٤ ثز بات ا٢عتغال الاق ٕ قد ٓتنض  با٢صتؾرال ت                                       

زدد متا قُ بني ا٢قا ّبني ا٢ ثز ٍْ تك ٔف الةنٌ التك ٔف الْجْبٕ إ
تٔاٌ ا٢قا ا ا  اٌ الْاجب يف الْاقا ٍْ ٍْ مقًْع البقاٛ باد إ مزدد بني ما

 ،ا  اٌ الْاجب يف الْاقا ٍْ ا٢قاٍْ مقًْع ا٢رتفاع ا  ا٢ ثز ّبني ما
بقاٛ الْجْل  -تٔاٌ ا٢قا فٔضتؾرب بقا٠ِفٔغ  يف صقْو التك ٔف باد إ

ًٛ حزٓاٌ ةع ٙ القْل ب الك ٕ ادتاما بني الفزد القؾح ّبني الفزد الًْٓا بيا
 اصتؾرال الك ٕ مً القضه الثاىٕ .

تٔقً  بْتُ الةنالتك ٔف  ركه ببقاٛةٖ ا٢صتؾرال ّال ه باد جز
 با٤قاركه الاقا بادو ا٢جتشاٛ ةٓ -تٔاٌ ا٢قا غكْت إرتفاعُ عيد إالةن

ٍّذا ل ٔقني بالفزاغ باد اعتغال الذم٘ ٓقٔيا  .  حتؾ٣ٔ  با٤ ثزّبْجْل ا٢تٔاٌ 
٢  ،با٤ ثزدم٘ تدرات الاقا ّذكنُ با٢عتغال اصتد٢ل با٢صتؾرال مق

 الْاجب بقاٛ ضتؾرب:الةنل٣سو ثبت الةن ؽامً بال التنض  با٤
 الذٖ ٍْ ّجْل ا٢ ثز . -ا٢رتبانيٕ  ز بالةن

ٌٍ رال صتؾبني : إتٔاٌ ا٢ ثز ذؾٔ ٘ مدر ني مرتٍت: ّجْل إ ّبتابح  ا
درا ُ ٓاقبُ ذكه الاقا ّإ ،تٔاٌ القدر ا٢قا بقاٛ التك ٔف ا٢رتبانيٕ باد إ

اعتغا ا بفاا اصتؾرال ب رؾٔا الٔقني بفزاغ الذم٘ باد الٔقنيةلْجْل ت
رؾا ة٢ّ ٓ ، با٤قاك ف ميُ الةنتٙ التك ٔف الذٖ اعتغ ت بُ الذم٘ ّ  بقاٛ

 ا٢ ثز . تٔاٌ ب٢ م٘ إٓقني بفزاغ الذ

ٌ اصتؾرال الك ٕ مً القضه الثاىٕ رضه مْافق٘ ا جزٓاِ : ميّٓزٍد
غَْر ّىؾزتَه بالقْل ّبالدلٔا الذٖ ىقٔنُ يف مباذث ا٢صتؾرال الةن

ةحزٖ ٍيا ٓ ٢ اىُ ٢إ، جزٓاٌ اصتؾرال الك ٕ مً القضه الثاىٕ ع ٙ
تٔقً( فاٌ الةنصاظ يف جزٓاىُ ٍّْ )الغ  يف بقاٛ بارتؾْـ لتد ف ر ً  
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ٍْ و بتناو مْفْعُ الذٖ ٍْ تزدد اصتؾرال الك ٕ مً القضه الثاىٕ متق
زتفا ّبني الباقٕ ئث ٓتاارم ا٢ؽا يف  ا ميَنا الةنرادث بني ةال

تًَز الةنردث مً ةلْ ؽدر ال ٍّذا  نا ،ا٢صتؾرال الك ٕ ذٔيٝذ فٔحزٖ 
ؽا عدو ؽدّر ا٢   ذد ا      فٔتاارم    ّّع  يف  ْىُ ذد ا   ؽغز 

باد التْفٕ يف ارتفاع  تًَزالةنغ  ف ،ؽا عدو ؽدّر ا٢ؽغز ميُ ميُ بص
ضتؾرب   ٕ فٔ ،رتفاعُ تٔقً ؽدّرِ عيُ ّإذتنا عدو إالةنردث ةال

ٓقني عيدِ ض ةردث ّٓيتقا٢ضتضال لٔقًا بارتفاع   ٕ ال ُ شماذتدث ّٓ
 . اذتدث بٔقني الًَْر الزافا ل ردث الؾادر ميُ 

حزٖ ٍيا بضبب عدو ةٓ ٍّذا ا٢صتؾرال الك ٕ مً القضه الثاىٕ ٢
ل  لكٌْ اذد الفزدًٓ متٔقيا  ّ  ،ر اىُ ةناو مْفْعُ ّعدو تةرقق باض  ت

حزٖ ةزٖ ا٢ؽ٣ٌ يف الًزفني ذتٙ ٓتاارفا ّٓحةف٣ ٓ ،فُٔ  خز مغكْ ا ّا٦
  ّا ةغكْت خاؽ٘ مً دٌّ ماىالةنحزٖ ا٢ؽا يف ةٓبا  ،اصتؾرال الك ٕ 

 .حزٓاىُ ةحال لةتؾا اليْب٘ اىل ا٢صتؾرال الك ٕ ٢ّ م ٢ّ ، ماارم

ردث ا٢ؽغز ميُ  ه ةؽغز الذٖ ع ه بؾدّر الردث با٤الةنٍّذا ى ح  
 ،ردث ا٢   عيُةرتنا ؽدّر الةٓ  ّ فٔغ  ينالةنؽدر ميُ ب ا مغتبُ ب

ك ف مل ٓتنكً مً اصتؾرال   ٕ الةنّا ا ؽدر الْفْٛ ٢ذقا  مً ٍذا 
نكً إجزاٛ الةننا ةّاى ،ردث ا٢ؽغز ميُ ةردث رضه ٓقٔيُ بؾدّر الةال
ذزاس الْجداىٕ ّىقه الُٔ : ات ،ردث ا٢   ميُ ةصتؾرال عدو ؽدّر الإ

ّؽدّر  - البْل  -ردث ا٢ؽغز ميُ ةر الجٕ الغاٍد ع ٙ ؽدّرداةال
ةنتيا فٔيتفٕ )الغ  يف بقاٛ الك ٕ( ّٓ -عين الْفْٛ  -ةردث ميُرافا ال

 ردث .ةجزاٛ اصتؾرال   ٕ الإ

ب الاقال ع ٙ تز ُ ٓؾح حنً فُٔ : فاٌ ّجْل ا٢قا ّتزٍت ٍّكذا ما
ذضبنا  - ٢ مجاتٔقً إالةنلتشاو )التباض يف تيحٔش التك ٔف(  مزا  متٔقيا  عيد إ
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ؽا ال اٛٗ مً    ّالُٔ :  ؽا عدو ّجْل ا٢ ثز  ّىقه ، -تقدو تْفٔرُ 
نتيا ةفٔيتفٕ )الغ  يف بقاٛ الك ٕ( ّٓ ،تٔاٌ ا٢قا ١اخذٗ ع ُٔ ذال إالةن

 جزٓاٌ اصتؾرال   ٕ التك ٔف الْاجب .

حال ةٓ: اٌ اصتؾرال الك ٕ ت بات ا٢عتغال ّإ راؽا باختؾارةّال
 ب  ٘ التشاميا )الغ  يف بقاٛ الك ٕ( ب راظ اىتفاٛ ،ُ مْفْع ا٢ذتٔاو لٔط ل

ةناو تقدو . ٍذا تالةن)التباض يف تيحٔش التك ٔف ّيف الاقال ع ُٔ(بالتقزٓب 
 زذ ٘ الثاىٔ٘ :الةن ه ىبرث يف  ،ردىا بٔاىُ ذْل اصتؾرال ا٢عتغال ما  

 

 التنشك باستصحاب الرباءة :
راظ ةّقد ٓتنض  ل  اٛٗ مً   ف٘ ا٢ ثز ّعدو جا ُ باصتؾرال عدو ل                                       

ٓتنض  باصتؾرال عدو   ّ ،ا٢ ثز ذني جاا التك ٔف الْاجب ا٢رتبانيٕ 
غكْت يف الةنز ب مً ٍذا ادتشٛ الةنغكْت ّعدو تا ق ا٢مز بالةنجشٜٔ٘ 

 بتقزٓب :  ،ّجْبُ ّجشٜٔتُ ل نز ب الْاجب 

 الْٔمٔ٘ ج ض٘ ا٢صرتاذ٘ يف الؾ٣ٗاّ ٗالضْر  يف جشٜٔ٘ قزاٛٗ اىُ ا ا ع       
ع جشٜٔ٘ غٍزالةنْىل الةنةراظ فيضتؾرب عدو ل -رتبانيٕال  ٍٕ مز ب إ

مآل الغ  يف جشٜٔ٘ ج ض٘ ا٢صرتاذ٘  ، فاٌغكْت ّجْبُ ّجشٜٔتُالةنا٢ ثز 
ًٛةمث٣  اىل الغ  يف ل  بٔا مً الكا ّجْدا  تز ٔ راظَا ما باقٕ ا٢جشاٛ جش

غكْت ّعدو الةنّمقتقٙ ا٢صتؾرال عدو جشٜٔ٘  ،مْر بُصالةنمتردا  ٍْ 
  ٍّّذا  ،اا التك ٔف ا٢رتبانيٕ ع ٙ الابادراظَا ذٔث جةجا َا ّعدو ل

٢ّذتنال مً ْبٔتُ  نا ٍْ   ات اصتؾرال نيارد ٢ذتنال جشٜٔ٘ ا٢ ثز
 تٔقي٘ .الةنز ب٘ الْاجب٘ ٍٕ ا٢قا : ا٢جشاٛ الةنأٍ٘ الةنكٌْ مثبت ل

  ّراظ ا٢ ثز ةحدٖ مً اصتؾرال عدو لةد الزاالةنّٓزدِ : ضنْم 
 رتن٣ٌ :ةعندتَا م ،رتن٣تةّتذبذل الك نات بني م ،عدو جشٜٔ٘ ا٢ ثز



 (37)التنض  باصتؾرال ال اٛٗ ٢ بات ّجْل ا٢قا .............................. 

 

ْلْٖ الةنا٢ ثز: عدو تا ق ال راظ  غكْتالةنرٓد مً ىفٕ جشٜٔ٘ إٌ   - 
ب اىل ز ب ا٢رتبانيٕ ئث ٓزجا الرت ٔالةنجاا  غكْت ذنيالةنحشٛ ةبال

فحدِ : اٌ ال راظ ّعدمُ فاا تكْٓين  ،راظ زتنْع ا٢جشاٛ ّجْدا  ّاذدا  ةل
ىُ ٓات  يف جزٓاٌ ا٢صتؾرال ٤ ،ُصتؾرابغزع ٢ّ مايٙ تالةنل نْىل 

٢ّ مايٙ  ،ةحاْل عزعٕ ز ممْفْعا  ٤  ّةحا٢ْ  ل غارع  زا  مةحزاِ   ٌْ م
  اٌ مقدم٘ دتاا عزعٕ . ٌصتؾرابٕ بفاا تكْٓين ٍْ ال راظ ّإد ا٢ل تاٍب

ًٛالةنىفٕ اعتبار ّإٌ  رٓد مً ىفٕ الةحشٜٔ٘ :  -ل  غكْت ّعدو جا ُ جش
 ،يفٕ ضح ال راظ الةنحاا ّا٢عتبار ةّال -٢رتبانيٕ ز ب االةنيف الْاجب 

٘   ّفاٌ ا٢عتبار جاا قاىْىٕ مغآز ل راظ الضابق سماىا   حاا ةع ٙ ال رتب
 ّا٢عتبار القاىْىٕ .

ًٛالةنىفٕ اعتبار  ّا ا  اٌ تبانيٕ الْاجب ٓزاد ز ب ا٢رالةنيف  غكْت جش
ا٢جشاٛ  -ز ب٘ الْاجب٘ ٍٕ ا٢قا الةنأٍ٘ الةن بات  ٌْ إ  ّميُ تزتٔب 

 ٓثبت ٢سمُ ّا٢ؽا ٢ ،ٌ ٍذا ٢سو عادٖ ل نضتؾرب الادمٕفا - تٔقي٘الةن
 زاد ٍيا تزتٔبُ .الةنالاادٖ 

)جشٜٔ٘  ىفٕ  ّ بات رال تؾا عدو جدّٚ التنض  با٢صتؾرةّقد ت
نيٕ بني ا٢قا )ّجْل ا٢ ثز( عيد دّراٌ امز الْاجب ا٢رتبا  ّ غكْت(الةن

رؾا جدّٚ التنض  ة نا ت ز ب ا٢رتبانيٕ ،الةنجشاٛ ّبني ا٢ ثز ب راظ  
ؽا ال اٛٗ مً بص با٤ ثزبانيٕ باد ىفٕ تقٔٔدِ باني٣ق دلٔا الْاجب ا٢رت

ًٛ ٔثبت ا٢ني٣ق الذٖ ٓقابا التقٔٔد ىقابا ف، ز ب الةنيف الكا  جا ُ جش
ّمً عدو تقٔٔد اني٣ق دلٔا الْجْل ا٢رتبانيٕ ٓثبت  ،  ك٘الةنالادو ّ

ردىا ذا تةناو ما  ٍ ىُ ٓضترٔا ا٢ٍنال يف مقاو الثبْت ّالْاقا .ا٢ني٣ق ٤
 قاو ّىبرث :الةن،  ه ىثين  لّقاو ا٢الةنبٔاىُ ب راظ 
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 كثر يف الرراط  :دوران االمر بني االقل وبني اال
رتبانيٕ بني ا٢قا ّبني ا٢ ثز مً ذٔث إ مز ُب مز ّاجُبقد ٓدّر                     

  ْف ، ْاىا(الةن) : عيَاا  الةنالغزاٜط ا٢عه مً الْجْدٓ٘ ّمً الادمٔ٘ 
ٓشٓد ع ُٔ  ز ب بني مقدار متٔقً ٍْ ا٢قا ّبني ماالةنتزددت عزاٜط 

؟  فَا تةحزٖ ال اٛٗ او ا٢عتغالت الْاجب لتُ عزنيا  يف  اّصتنا دخا
٘  نا لْ  ٍّذا  بالضرت ّا٢صتقبال ّالًَْر ٓقٔيا   مزىا بالؾ٣ٗ الْٔمٔ٘ مغزّني

رققُ عزعا   اصتق٣ل ةّاذتن يا دخال٘ عزو رابا يف ؽر٘ الْاجب ّت
 ناٌ الزقب٘ يف الاتق الْاجب .ةٓؾ ٕ يف قٔاو الؾ٣ٗ الْاجب٘ ّإالةن

 -الغزعٔ٘   ّالاق ٔ٘  -مً ذٔث جزٓاٌ اؽا ال اٛٗ د٣  ةقد ّقا ال
  ؟.جزٓاٌ ا٢عتغال   ّ ، رتنا دخالتُ يف الْاجبالةنعً الغزو الشاٜد 

 راٛ :ةىز ب ا٢رتبانيٕ االةنرتنا دخالتَا يف الْاجب الةنّل غزاٜط 

مْر بُ صالةنرتنا دخالتُ يف الْاجب الةنل : اٌ ٓكٌْ الغزو ّاليرْ ا٢
د الْاجب رتنا تقٍٔةز ب الْاجب ّالذٖ ٓالةنمْجْدا  مضتق٣  ميراسا  عً 

 باوةّا٢رت ، مقارىا   ّزا  ةختصةم  ّْد ةٕ الْجةتقدما  ع ُٔ فةىُ معه مً  ْ  ،ُةب
 ز ب لكً القٔد ّجْد خارد ميراس عيُ الةنداخا يف الْاجب د ّالتقٍٔ

ٌٛ)تقٍٔ ز ب ٍّْ ّجْد خارد عً الةند فالغزو ٓقٍٔ خارجٕ( ّقٌٔد د جش
رج٘ انا ٍْ قْٔد ّعزّو خةز ب  التضرت ّا٢صتقبال ّالْفْٛ ّحنٍْا مالةن

 ز ب الْاجب :الةنبَا داخا يف  دٗ لكً ا٢رتباو ّالتقٍٔعً مز ب الؾ٣
ٗ ش ّقد  ، ز بالةنّالغزو قد ٓكٌْ يف ّجْدِ متقدما  ع ٙ  ،ز  َقُه الِؾ٣ 

عرتاو الؾ٣ٗ ى ح اذتنال إ ،خزا  صكٌْ متّقد ٓ ،ٓكٌْ مااؽزا  مقارىا 
فا ا  اٌ  ،ً ْل ا ياٛ الؾ٣ٗالةن ؾ ٕ يف القٔاوالةنالْاجب٘ باصتق٣ل 

 ٌ القٔد إ٢   ُز ب ّإرتبط بالةند الْاجب يف الْاقا تقٍٔ عزنيا   ا٢صتق٣ل
نايٙ امكاٌ ذؾْلُ مضتق٣ ةز ب ميراس مضتقا الْجْد بالةنخارد عً  زم 



 (39)............... دّراٌ ا٢مز بني ا٤قا ّبني ا٤ ثز يف الغزاٜط ...................

 

 فا ا اذتنا  ، فؾ٣  ميَا لكً الغارع باعرتانيُ ربًُ بَاعً الؾ٣ٗ مي
 حب ا٢ذتٔاو دٍا بُ ٍا َّٓتقٍٔ - ز ب الْاجبالةن -رتباو عٔٞ بالؾ٣ٗ إ

  . د ّالغزنئ٘ ؟حزٖ ال اٛٗ عً التقٍٔةّٓقتقُٔ ؟ او ت

د الْاجب رتنا تقٍٔةدتؾزٗ : الغزو الذٖ لُ ّجْد مضتقا ّٓةّبابارٗ م
 ٖ فُٔ ال اٛٗ او ا٢ذتٔاو ؟.حزةز ب بُ ٍا تالةن

 لتشاورتنا باد إالةندتار يف ٍذا اليرْ جزٓاٌ ال اٛٗ عً الغزو الةنّ
متٔقً  با٤قافاٌ التك ٔف  ،)التباض يف تيحٔش التك ٔف ّيف الاقال ع ُٔ(

 ،رتناالةنّقد دار  مز التك ٔف بني ا٢ني٣ق ّبني التقٔٔد بالغزو الشاٜد 
رتنا مً دٌّ اٌ تاارفَا  ؽال٘ الةن٢عرتاو فتحزٖ اؽال٘ ال اٛٗ عً ا

٤ٌ٘ ،ال اٛٗ عً ا٢ني٣ق  ٌ٘ٔل ٌ ا٢ني٣ق صا ك ف الةنع ٙ  ّفٌٔق ط فُٔ   ف
 ،ك فالةنرتن ٘ عً  اٍا الةنعيُ ّتزفا القٔق ّالك ف٘ حزٖ ال اٛٗ ة ٕ ت

رتنا دخالتُ يف الْاجب الةندتؿ جزٓاٌ اؽا ال اٛٗ عً القٔد ّالغزو ةّٓ
ٓيرا الا ه ا٢مجالٕ ّيف تيحٔش التك ٔف ّيف الاقال  بالتباضشاو ب  ٘ ا٢لت
 ،يفٕ بال اٛٗالةنرادتُ ّإغكْت الةنّا٢ ثز  رادتُ تفؾ٣ٔ تٔقً إالةناىل ا٢قا 

رتنا مً الةنيراس الةنحزٓاٌ ال اٛٗ عً الغزو ةّمً ٍيا ىاتقد قْٗ القْل ب
يف دّراٌ ا٢مز بني تقدو الةندٌّ ماىا بيفط التقزٓب ّا٢عكال ّالدفاع 

 دارجٔ٘ .ةا٢قا ّبني ا٢ ثز يف ا٢جشاٛ ال

ٌ ٓكٌْ الغزو قٔد باالةنً ق ّبني الةن: دّراٌ ا٢مز بني  اليرْ الثاىٕ
ٍْصالةنرتنا دخالتُ يف الْاجب الةن  ،غزّوالةنو ل ْاجب مْر بُ ضح مق

ٍْ ما  ل ْاجب ّبَذا ٓفرتق عً اليرْ الثالث الذٖ ٓكٌْ الغزو فُٔ مق
 نا ٍْ ضح مضتقا ّجْدا  ّضح ميراس خارجا  عً الْاجب  ،غزّولةنا

نيشل٘ ةز ب بُ بالةند رتنا تقٍٔالةنبا ٓكٌْ الغزو  ،مْر بُ صالةنز ب الةن
 رتق عً اليرْةفةَذا ٓةّب ،زّم ةاةالةنْ  ّالاارم اىل ةْؽالةنؾف٘ اىل ةال
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 . ز ب ا٢رتبانيٕالةنل الذٖ ٍْ ّجْد مضتقا ميراس عً الْاجب ّا٢

 ،لزقب٘ الْاجب عتقَا بؾف٘ ا٢ص٣وعرتاو اى ح اذتنال إٍذا اليرْ ّ 
ناٌ الذٖ ٍْ عزو ضح مضتقا يف ةٍٓا بني ا٢ني٣ق ّبني التقٔٔد باتفٔدّر امز

٘ ةنكً اٌ ٓيفؾا عيَا ّلْ لة٢ّ ٓ -اتق٘الةنالزقب٘  -الْجْد عً الًبٔا٘   ر 
ٌٟ ّّؽٌف ناٌ عزٌمةفاٌ ا٢ٓ ،مً الْقت مادامت متؾف٘ بُ  ع ٙ  نيار

ٍْ الزقب٘ ٢ ٍْةما  لٓكٌْ مق و  ا لكيُ رقٔقتَا با ٍْ ّؽف نيارٟ ع َٔا ضح مق
 ،ا عيُ يف الْجْد ّالترقق الةدارجٕٓيفؾ ٓضتقا عً مازّفَا ٢ّ ٢

جشاٛ عتق ةناٌ مث٣  ّصتنا عدمُ ّإٓد الزقب٘ الْاجب عتقَا باتفٔرتنا تقٍٔ
 :ٍّذا اليرْ مً الغزو  .الزقب٘ الكافزٗ 

يف  ل٣و ا٢صتقبال ّا٢صتقى ح عز الذٖ ٍْ لّخ٣  اليرْ ا٢ٍْ 
ٓكٌْ  نكً اىفؾا نا عيَا ّذؾْ نا خارجَا ٢ّةقٔاو الؾ٣ٗ الذًٓ ٓ

ٍْ الؾ٣ٗ قٔاول يف ٣رتنا  ا٢صتقالةنالغزو   ،مْر بُصالةنما  ل ْاجب مق
 الثالث . ل عً اليرْ ا٦تٕ :ّرتق اليرْ ا٢ٓف ّبَذا 

 جشاٛ ٕ ا٤ةل ّفّٕ اليرْ ا٢ةحزٖ ال اٛٗ  نا جزت فةالثاىٕ ت ّيف اليرْ
 : (16)فُٔ لكً قد ٓقال  . ّٓيرا الا ه ا٢مجالٕ 

لتشميا جزٓاىَا يف ا٢جشاٛ ٗ الاق ٔ٘ يف ٍذا اليرْ ذتٙ ا ا إحزٖ ال اٛةت ٢
ر٣ل الا ه ا٢مجالٕ ّ ٌْ ةٌ جزٓاىَا يف ا٢جشاٛ ٓبتين ع ٙ اىّ ل  ٤

ٍذا اليرْ لٔط ا٢قا متٔقيا  ع ٙ  ا تقدٓز  ّيفا  ع ٙ  ا ذال ا٢قا متٔقي
 ر٣ل ٢ّةف٣ اى ،ز ب ا٢رتبانيٕ الةنالا ه ا٢مجالٕ بالْاجب   ٕ ٓيرٍا

 نكً جزٓاٌ ال اٛٗ عً الغزو .ةٓ
 - الزقب٘ -ٌ ّجْد الًبٔا٘ ، ٤نا ٢ ٓكٌْ ا٢قا متٔقيا  ع ٙ  ا تقدٓزةّاى

 ،رد ماُ با ٍْ عٔيُ خارجا ّجْد مٍتٍْ  -ٌ ناةا٢ٓ -د قٍٔالةنفنً ّجْد 
                                                           

 . 238:  2 فآ٘ ا٢ؽْل ما ذاعٔ٘ الةنغكٔين : د (16)
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ّجْد مبآً ٍْ  -  الزقب٘ ال٣م١مي٘ -د قٍٔالةنبٔينا ّجْد الًبٔا٘ فنً ضح 
ّا٢تٔاٌ بُ ع ٙ تقدٓز  ٌْ  ،قٔد ّلٔط باقُالةنلْجْد الًبٔا٘ فنً 

ف٣  ،ً ْل الةننا ٓبآً ةتٔاٌ بإ -١مي٘الةنالزقب٘ دٗ: قٍٔالةنالْاجب الًبٔا٘ 
حزٖ ال اٛٗ عً ضحِ : ةقدر متٔقً يف البني لٔيرا الا ه ا٢مجالٕ بُ ّتْٓجد 
 فرياِ .اّرقق ارتزاصاىٕ)قدِ( ّالةنٍّذا ا٢عكال نيزذُ  ،ا٢ ثز 

 عين ا٢عتناد  -اتند الةندتار ّالةنبيٙ الةنقال مزفْم ع ٙ ملكً ٍذا 
مكاٌ إّ باتمجالا ْو الةن)التباض يف تيحٔش التك ٔف(  درات الاقاع ٙ إ

ر٣ل ةا٢ىلتشاميا ب راظ إ -ً جَ٘ ا٢قا دٌّ ا٢ ثز ش التك ٔف الْاجب متيٍح
ش التك ٔف مً جَ٘ ا٢قا لتشاو تيٍحىاعٝا  مً إ -ةرقٔقٕ ٢ ال -ركنٕةال

  :١اخذٗ ع ٙ باض التك ٔفالةنلتشاو الاقال ّةنقدارِ دٌّ ا٢ ثز ما إّب
دؾْؽٔ٘ الشاٜدٗ ةّال  عين ا٢ ثز : دٌّ باض ً ،تٔقالةن عين ا٢قا 

 ،ف٣ ٓتيحش التك ٔف ٢ّ الاقْب٘ مً جَتَا غكْت اعتبارٍا ّمً ْبٔتَا،الةن
ّؽر٘  ، تشو بَا الةن٢ّ رٓب عيدٜذ يف ؽر٘ جزٓاٌ ال اٛٗ الاق ٔ٘ عً 

رتنا مً ْبٔتُ ّدخالتُ يف الةنال اٛٗ اليق ٔ٘ عً الغزو ّالقٔد جزٓاٌ 
 )التباض يف تيحٔش التك ٔف : لتشاميا   ٘ إب -صمْر بَا الةنز ب٘ الةنالًبٔا٘ 

 . ّيف الاقال(

ٌ ٓكٌْ الغزو ةداـ بصاليرْ الثالث : دّراٌ ا٢مز بني الااو ّبني ال
ٍْصالةنرتنا دخالتُ يف الْاجب الةن رٔث تكٌْ ىضب٘ القٔد ةما  لُ بمْر بُ مق
٘ ى ح ىضب -ز ب ا٢رتبانيٕالةنالْاجب  -د قٍٔالةنرتنا دخالتُ اىل الةن

ْىل بالتٔنه ّتزدد متا قُ بني خؾْـ الةنمز  نا ا ا ا ،حيط ةالفؾا اىل ال
 ،درالةنرحز ّةالرتال ّبني مً ق ّجُ ا٢رم الغاما ل رتال ّالزما ّال

رخ مث٣  ّتزدد متا ق ا٢مز ةرُ يف الةْىل بغزاٛ ذْٔاٌ ّ بالةنمز ّ نا ا ا  
  قةت ا٢ربا ّمًف مً  ّاةٔةلْاٌ ا٤ةٔةةرْو الةؾْـ الغاٗ ّبني عنةبني خ
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 رنار ّالباح .ةرؾاٌ ّالةمؾادٓقُ  البقز ّال

عً اليرْ  داـ(ة)دّراٌ ا٢مز بني الااو ّبني ال:ّٓفرتق ٍذا اليرْ
 رتنا يف الةنقٔد( بالغزو الةنً ق ّبني الةن)دّراٌ ا٢مز بني : الضابق

دؾْؽٔ٘ ةكٌْ الت داـ(ة)دّراٌ ا٢مز بني الااو ّبني ال اليرْ  ٌ ٍذا
ٗ ةرضب الْجْد الةاعتبارٍا برتنا الةن مْر بُ  ٖ صالةنما  دارجٕ مترد

ٍْةال ٘ دؾْؽٔ٘ مق   ّ ،رْٔاىٔ٘ةال، ى ح الغاتٔ٘ ّ د يف ّجْدٍنا٢ّ تاٍد ،لُ م
ٔ٘ مْجْدٗ باني ّجْد ا٢رم ٌ الرتابذٔث   ،ى ح ّجُ ا٢رم ّالرتال 

 ، ا ئئ٘ تادد ٢ّ ٢ ، رْٔاٌ ّاقاا ةّالغاتٔ٘ مْجْدٗ باني ّجْد ال ،ّاقاا 
 دزّ  خاـ .ةرْٔاٌ عاو ّالةّال، ا٢رم عاو ّالرتال خاـ  :قؾاِ 

تكٌْ  قٔد( ٢الةنً ق ّبني الةن)دّراٌ ا٢مز بني : بٔينا اليرْ الثاىٕ
ٗ قٍٔالةنخؾْؽٔ٘  با ّجْد  ،دؾْؽٔ٘ ةً ق  ٖ الالةنباني ّجْد  د مْجْد

ٍّْ ّجْد ضح دؾْؽٔ٘ مبآً لُ ةً ق  ٖ الالةندؾْؽٔ٘ مغآز لْجْد ةال
ٍْ ناٌ فاىَا خؾْؽٔ٘ ةى ح خؾْؽٔ٘ ا٢ٓ ،ً ق الةنز ب الةنرقٔق٘ ةو لمق

عارف٘ ع ُٔ اٖ  -الزقب٘ -دارجٕ لْجْد  َٓا ةمبآي٘ مغآزٗ يف الْجْد ال
نكً ارتبانيَا بُ ّعزّفَا ع ُٔ يف ةنكً اىفؾا ا عً مً ق الْاجب ّٓةٓ

 .دارجٕ ةالْجْد ال
  ّْ الثالث مً ذٔث جزٓاٌ اؽا ال اٛٗ ّقد اخت فت ا٢ى ار يف الير
 ،شّو ا٢ذتٔاو ّعدو جزٓاٌ ال اٛٗاىل لاؽا ا٢ذتٔاو : فذٍب مجا 

 مكاٌ جزٓاىَا . ّخالف مجا ّقالْا ب

رتنا اعتبارِ مً قبٔا الفؾا الةنقد ٓقال : الغزو مً اليرْ الثالث 
حيط ةٌ الّ ل  ٤ ،رق اىُ مْرد لقاعدٗ ا٢عتغال ةال -حيطةفاف٘ اىل البات

 ،ةدارد إ٢ فنً فؾا مً فؾْلُ متنٔشا  بُرقق يف الةا لُ ٢ّ ترٍؾةت ٢
شا  بفؾا ما ٢ ما  خذِ متنٍٔةحيط إّلذا ٢ ٓاقا تا ق الً ب ّالتك ٔف بال
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ةرْٔاىٔ٘ ّّجُ متا ق التك ٔف  ال -ةحيطمز الّع ُٔ فٔدّر   ،ةحيطال
ما شِ بفؾاُ نٍٔةّبني ت -تٔ٘  الرتابٔ٘ ّالغا -شِ بفؾا ماني نٍٔةبني ت -ا٢رم

رجا الغ  اىل اٌ  -دؾْـ ةّا ا ع  يف اعتبار فؾا م ،مً فؾْلُ
٢ّ قدر  ،ذد الفؾْل ٢ بأيُ    ّصمْر بُ خؾْـ ماني الةنات  يف الةن

ز ب ا٢رتبانيٕ اىل الةنمتٔقً يف البني  ٕ ٓيرا الا ه ا٢مجالٕ بالْاجب 
ٓؾس  ّمً ٍيا ٢ ،بصؽا ال اٛٗ  ٙغكْت ذتٙ ٓيفالةنتٔقً ّاىل الةنا٢قا 

 ،دِ بفؾايف تقٍٔ اًٜ ّالغ   ،حيط متٔقً ةالقْل بصٌ تا ق الً ب بال
دِ نا الغ  ّالرتدد بني تقٍٔةّاى ،مز متٔقً حيط بفؾا ٍْ  ةد الّ ل  ٢ٌ تقٍٔ
حيط مً دٌّ ة٢ّ ٓاقا تا ق الً ب ب ،ما مً فؾْلُ بفؾاُ   ّبفؾا ماني 

٢ متنٔشا  بفؾا ةدارد إرقق لُ يف الةت حيط ٢ة٢ٌ ال ،امشا  بفؾاُ  خذِ متنٍٔ
ّالاقا  ،فٔدّر ا٢مز بني تأني فؾا ّبني التدٔح بني فؾْلُ  ،مً فؾْلُ 

 . (17)رقق اليأٜين )قدِ( الةنركه بالتأني ذٔيٝذ . ٍذا تْفٔس ما افادِ ةٓ

 ّ ل  : ،ميا ّفٔنا  فاد )قدِ( إعكال با 
اليرْ الثالث حتت داٜزٗ الرتدد بني التأني ّبني ىدراد ٢  : ٢ ىض ه إاّ
ّا ا ع ه بْاجب مز ب  ،عتبارات قاىْىٔ٘ ، فاٌ ا٢ذكاو الغزعٔ٘ إالتدٔح

دِ بغزو ٍْ مً قبٔا الفؾا فال اٍز  ىُ يف ا٢ذكاو ارتبانيٕ ّاذتنا تقٍٔ
ٓكٌْ مً دّراٌ ا٢مز  -الغزعٔ٘ ّا٢عتبارات القاىْىٔ٘ ّب راظ  دلتُ الغزعٔ٘

ُ تنٍٔالةنحيط ةنثاب٘ الةً ق الذٖ ٍْ بالةن بني ما مً فؾْلُ ع ٙ ش بفؾا
حزٖ ةنكً اٌ تةداـ ّٓةنثاب٘ الفؾا الةقٔد الذٖ ٍْ بالةنا٢ني٣ق ّبني 

 (التبأض يف تيحٔش التك ٔف)داـ ا ا التشميا ةقٔد الالةنال اٛٗ مً تأني 
مً رتنا ّالةنٔد ر٣ل الا ه ا٢مجالٕ ّجزٖ ال اٛٗ مً تأني القةّٓ شو اى

 ز ب .الةناعرتانيُ يف الْاجب 
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ّ اىٔا  : لْ ص نيا اىدراد اليرْ الثالث حتت تزدد ا٢مز بني التدٔح ّبني 
ض يف تيحٔش باد ا٢لتشاو بالتبٍا -٘ التأني جزاٛ ال اٛٗ مً   فةنكييا إالتأني ٓ

ثاب٘ نةٓكٌْ ب ٍّْ ما -شاٌ ب راظ الباض التك ٔف ّالاقْب٘ فاىَنا ٓتيٍح
ش ب راظ ٢ّ ٓتيٍح -افٔني الةنثالني الةنرْٔاىٔ٘ ّّجُ ا٢رم يف ةحيط : الةال

ٓيفٙ ّ - نثاب٘ الفؾا : الغاتٔ٘ ّالرتابٔ٘ةٓكٌْ ب ٍّْ ما -الباض ا٦خز
ٍْ مً  ناةؽا ال اٛٗ مً التقٔٔد ّا٢عرتاو باذتنال مً ْبٔ٘ ٍذا الباض بص

 فاف٘ اىل جيضُ . ٍذا .قبٔا الفؾا بات

دزاصاىٕ)قدِ( ع ٙ جزٓاٌ ال اٛٗ الاق ٔ٘ يف ٍذا ةرقق الالةنعكا  ّقد 
ِ ىزٍد  ّحٔب عيُ ةىّ ،اليرْ بي ح ا٢عكال ع ٙ جزٓاىَا يف اليرْ الثاىٕ 

افٕ الةنا٢عكال ع ٙ جزٓاٌ ال اٛٗ يف اليرْ  تقدو يف رٍدالةنبيفط ادتْال 
ٌ ٍذا با إ ،قال ض يف تيحٔش التك ٔف ّيف الالتشاميا بالتبٍاّ ل  ب  ٘ إ

  ّل ّغكْت عنْما  صْاٛ اليرْ ا٢الةنتٕ ّٓيفا يف الغزو الشاٜد ا٢لتشاو ٓص
 راِٛةىةحنٔا  فٔكٌْ ذكه الغ  يف الغزو ب  -اليرْ الثالث   ّاليرْ الثاىٕ 

 . حشٛ ةالث٣ ٘ عيد الغ  بني ا٢قا ّبني ا٢ ثز ٍْ ذكه الغ  يف ال
رتنا الةنالغزو بد قٍٔالةنً ق ضح لةنا ابا٤قّيف فُْٜ : ٓتيحش التك ٔف 

حب ةف٣ ٓ -٢ ٓا ه اعرتانيُ   ّرتنا الةنٓا ه خؾْؽٔ٘ الغزو  ذٔث ٢
الا ه  ؽا ال اٛٗ ّٓيرٍارتنا بصالةنبا ٓيفٙ اعتبارِ  ،ا٢ذتٔاو ب راظُ

، ّ ل    ُ بفاا ش التك ٔف مً جَ٘ ا٢ ثز ّب راظُا٢مجالٕ ٢ّ ٓتيٍح
ّٓكٌْ الاقال ع ٙ  (باتمجالا ْو الةنالتك ٔف  التباض يف تيحٔشإلتشاو )

ّٓقبس الاقال مً ضح بٔاٌ  ،مً ضح بٔاٌ ّع ه ً ق عقابا الةنتٔاٌ تز ُ ما إ
 ذحب اهلل ع نُ عيَه . ّقد رفا عً ا٢م٘ ما ٢ ٓا نٌْ ّما

ةراٛ الغزّو ىيف   ً آُت١ٍمالةنحزٓاٌ ا٢ؽا الرتخٔؾٕ ةٍّذا التقزٓب ل
ز ب الةنغزّو ّالةنرتنا دخالتَا يف الْاجب لةنا  َا ٍّٕ الث٣ ٘ 
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ٍْالةنا٢رتبانيٕ صْاٛ  اٌ الغزو  ما  ل نغزّو  و  اٌ الغزو رتنا خاؽا  مق
او مل  ميُ دارجٕ ميراسا ةدا  مضتق٣َ  عً الْاجب يف الْجْد الرتنا مقٍٔالةن

 ّّجُ  ل  :  ٓكً الغزو ميراسا  مضتق٣  .
عرتاو خؾْؽٔ٘ ساٜدٗ اُٜ ع  يف إةرٌ الغ  يف ا٢عرتاو بتناو  ىإ
ناو بٔاىُ ّذحتُ ةغزّو ّمل ٓتيحش التك ٔف با٢عرتاو الشاٜد لادو تالةنع ٙ 

 ١اخذٗ ع ُٔ . الةنفتحزٖ ال اٛٗ عً اعتبارِ ّاعرتانيُ ّمً الاقال ّ
 -ٔش التك ٔف ّيف الاقالّبابارٗ  خزٚ: باد ا٢لتشاو بالتباض يف تيح

ر٣ل الا ه ا٢مجالٕ ّجزٓاٌ اؽا ةب اىراٛ الغزو : تقزٓةى زٖ يف  
 ّٓيتفٕ ب  تُ : ّجْل ا٢ذتٔاو . ،غكْت اعرتانيُ الةنال اٛٗ عً الشاٜد 

ر٣ل الا ه ةمياا  ٢ى (18)دِ()ق دزاصاىٕةرقق الالةنتٕ مقال ٢ّ ٓص
 -ّاجد القٔد -د قٍٔالةنالزقب٘( فنً  +)الؾ٣ٗ  : اٌ ّجْد الًبٔا٘ا٢مجالٕ 

 كاب٘ لضتقبا فَٔا الةنالؾ٣ٗ  +١مي٘ الةنالزقب٘  ٍْ ّجْد ّاذد مترد:
 : فنً فاقد القٔدصمْر بَا الةنٍّْ ّجْد مغآز لْجْد الًبٔا٘  ،غزف٘الةن

ف٣ ْٓجد قدر متٔقً فٔنا  الؾ٣ٗ الفاقدٗ ل٣صتقبال، +١مي٘ الةنالزقب٘ ضح 
 :ّ ل   ،حزٖ ال اٛٗ مً ا٢ ثز ةبُ الا ه ا٢مجالٕ ّت حنً فُٔ  ٕ ٓيرٍا

ٍْة٢  : ٤ٌ م٣ت ا٢ىاّ مُ جزٓاٌ ا٢ؽا الرتخٔؾٕ يف باض ر٣ل ّمق
بق تقزٓب جزٓاٌ ا٢ؽا يف التقٔٔد الذٖ ّقد ص ،ا٢نيزا  مً دٌّ ماارم 

ك ف الةندٌّ ا٢ني٣ق الذٖ ٍْ تْصا٘ ع ٙ  ،ٍْ فٔق ّ  ف٘ ع ٙ الاباد 
 متياىٕ لًفٕ .ّذدٓث الزفا ذدٓث إ ،متياٌ يف رفاَا ّىفَٔا ٢ّ إ

ىقْل : اٌ ا٢عكال عيد الغ  يف  - اىٔا  : ما ضض الًز  عنا صبقّ
 ،تٔقً يف البنيالةننكً ىفٕ القدر ة٢ّ ٓ حشٜٔ٘ ّاذد ،ةالغزنئ٘ ّالغ  يف ال
لتشاو ْٓجد قدر متٔقً يف البني ب  ٘ إ فيقْل بْ ْق : ، ّجْابيا عيَنا ّاذد
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فاٌ ٍذا ا٢لتشاو  ،ا  الا ه ا٢مجالٕ قَز ّافرا  ّٓيرٍا )التباض يف التيحٔش(
تٔقً الةنٍّٕ الغزّو  - ْٓجب تباض تيحٔش التك ٔف ا٢رتبانيٕ يف باقُ

 ٘ ّال  مل تته غكْالةن٢ّ ٓتيحش التك ٔف يف باض عزّنيُ  -عتبارٍا إ
ٍّذا ا٢لتشاو ٓضتدعٕ  ،عتبارٍا عزنيا  ل تك ٔف ا٢رتبانيٕ ذح٘ بٔاىٔ٘ ع ٙ إ

رتبانيٕ قَزا  ّجتزٖ ال اٛٗ عً ر٣ل الا ه ا٢مجالٕ بالتك ٔف ا٢ةىإ
ىَا فٔق ّ  ف٘ تيفَٔا  ؽال٘ ال اٛٗ مً  ف ،رتناالةنخؾْؽٔ٘ الغزو الشاٜد 

 ،رتناالةنً ق مً القٔد الةنحزٖ يف الًز  ا٢قا ةرتنا ٢ّ تالةنالغزو 
ؽا ك ف ّراٛ  الةنفٔق فُٔ ٢ّ   ف٘ ع ٙ الابد  ٢ٌ ا٢ني٣ق تْصا٘ ٢

حزٖ اؽال٘ ال اٛٗ ٢ّ تيفٕ ةت فٔق ٢ّ   ف٘ ٢ ٢ ّذٔث ،تٔقً الةنالتك ٔف 
 ا٢ني٣ق ذٔيٝذ .

راٛ دّراٌ ا٢مز بني ا٢قا ّبني ةنا تقدو يف اىةضتيتخ مالةنّاذتاؽا 
ركنٕ ب  ٘ ةر٣ل الةٍْ ا٢لتشاو با٢ى -رتن ٘الةنا٢ ثز مً ذٔث الغزاٜط 

حا٢تَه ة٣ٛ يف م)التباض يف التيحٔش( الذٖ ٓدر ُ الاقا ّٓ تشمُ الاق لتشاوإ
 رال يف جزٓاٌ ال اٛٗةدت ف الةٓ ٢ّ ،ادو الزدع ةمقاِ الغارع بٔ٘ ّ ةْىةالقاى

غكْت  مزا  ّجْدٓا  ٍّْ الةنعيد الغ  يف الغزنئ٘ ّالتقٔٔد بني  ٌْ القٔد 
ز عيُ بالغزو ضالبا  ٢صٔنا يف يْث الفقُ ّبني  ْىُ امزا  عدمٔا  ٍّْ اٍبالةن
رتنا عزنئتُ ٢ّ ةحاد ما ٓةك ف آالةنحب ع ٙ ةف٣ ٓ ،اىا الةنز عيُ باٍبالةن

 ةناو ما اردىاز ب ا٢رتبانيٕ . ٍذا تالةنرتنا ماىأتُ عً ؽر٘ ةٓ تزت ما
 قاو ّىبرث :الةنث ث ةّى، قاو الثاىٕ( الةنبٔاىُ يف )

 
 
 

 



 (47)................................... مز بني التأني ّبني التدٔح..........دّراٌ ا٤

 

 دوران االمر بني التعيني وبني التخيري :
 

رتنا تا ق ةعزعا  بصٌ ٓ قد ٓدّر  مز ّاجب بني التأني ّبني التدٔح
 اني ّبني فاا آخز .الةنزا  بني  ات دٍٔةرتنا تا قُ مةالتك ٔف بصمز ماني  نا ٓ
ؽْلٔا  يف مباذث ال اٛٗ ّا٢عتغال عيد دّراٌ ا٢مز ٍذا ٍْ ستا  ٣ميا  
لفات الي ز الَٔا قبا ةنَٔد باض ا٢مْر ّإّٓيبغٕ ت ،بني التأني ّبني التدٔح 

 البرث : الْلْد يف ؽنٔه
 ُرً فُٔ فاىةرقق مْفْع البرث فٔنا ىة د مً تل : ٓيبغٕ التصّا٢مز ا٢

ةحا ُ ع ٙ  اٍا ٓترقق فٔنا لْ ع ه ّجْل فاا خاـ ّذؾا الٔقني ب
ؽا التغزٓا ّيف مقاو جاا زِ بني التأني ّبني التدٔح يف  مالاباد ّدار  

لشاو بالفاا ؽا اتذ ْر باد إذزاس  الةناٖ  اٌ الدّراٌ  ،ةركه الْاقإال
ذزاس ؽ٣ٗ ادتنا٘ يف عؾز الغٔب٘ باد إ مز  نا لْ دار  -ّلْ يف ادتن ٘ -ّاقاا 

اؽا ّجْبَا ّتزدد ّجْبَا بني  ْىُ تأٔئا  ّبني  ْىُ ختٔحٓا  بٔيَا ّبني 
  ،ّجْبَا ع ٙ الاباد يف عؾز الغٔب٘ٓدرٚ  ٔفٔ٘ جاا  ؽ٣ٗ ال َز ذٔث ٢

ضحِ ىَار عَز رمقاٌ بني الاتق ّبني  ا  يف مز مً  فًز عند دار ّ نا لْ
 ٍْلةب٘ ع ٙ قيا  ع ُٔ لكٌْ  فارتُ مزٍت ْىُ عتق الزقب٘ متأٍذٔث ٓةرتنا 

ُ٘ ً ةٔيُ ّبني ؽٔاو عَزًٓ متتابأةزا  بدٍٔةرتنا  ْىُ مةّٓ ؽرٔر٘ (19) ّرّآ
ٗ غَْرالةنفتٔا الزٗ  نا ٍْ دٍٔةصتني مضكٔيا  لكْىَا  فارٗ م ً إنيااوةّبٔ

 . قبْل٘لةنا

ُ٘ةدزد عً مةّع ُٔ ٓ ّع  يف  را البرث : ما ا ا ع ه تا ق ا٢مز بًبٔا
ًٛ  خذ خ رؾا الرتدد يف اليفط ّاذتنال عزنيا  ف  ّؾْؽٔ٘ مأي٘ فَٔا جش

نا ٓفقد ةدؾْؽٔ٘  نا صتنا التدٔح بٔيَا ّبني ضحٍا مةتأني الًبٔا٘  ات ال
 ا ّا٢ ثز مً ذٔث اذتنالى ح صاٜز مْارد ا٢ق ،رتن ٘ الةندؾْؽٔ٘ ةال

                                                           

 مً ابْال ما ميض  عيُ الؾاٜه . 7:ل 7الْصاٜا : د (19)
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الغزنئ٘ ساٜدا    ّالغزنئ٘ فاىُ صتنا تأني خؾْؽٔ٘ ادتشٜٔ٘   ّحشٜٔ٘ ةال
دّراٌ ا٢مز بني التأني  -رثيا ةّلٔط ٍذا مً مؾادٓق ب ،ع ٙ ني ب الًبٔا٘ 

دؾْؽٔ٘ ةن٣ذ ٘ الغارع  ٖ الةفاىُ ّارد يف مْارد الا ه ب -ّبني التدٔح 
دؾْؽٔ٘ ّجا َا بأيَا ةما الغ  يف اعتبار ال ،ؽ٣ٗ ادتنا٘  ّ الاتق 

 زا  بٔيَنا .دٍٔةجشاٛ ضحٍا مٍا ما إٛإجشا  ّّاقاا  

ك ف بني جاا الةنرا البرث : ما ا ا دار  مز ةدزد عً مةٍّكذا ٓ
ةرا ٓكٌْ ٍذا الدّراٌ داخ٣  يف م رزم٘ فاىُ ٢ةالْجْل ع ُٔ ّبني جاا ال

ّبني ا٢صتربال  التدٔحٖ  ّين ا٢مز بني الْجْل التأٔ دار اّ ،البرث
 را البرث آقا  لادو اذزاس اؽا الْجْلةدزد عً مٓة فاىُ ّبني ا٢باذ٘

ال اٛٗ عً الْجْل ّا٢لشاو  ّلذا  زٖ يف مث ُ  ؽا -ّلْ يف ادتن ٘ -
 رتنا .الةن

ك ف الةننا ا ا امكً ةرا البرث بةختؾاـ ما٢مز الثاىٕ : ال اٍز إ
را البرث : ما ا ا تاذر ع ٙ ةدزد عً مٔف ، ُٔ رتنا تأٔيُ عةٓ فاا ما

ى ح الاتق يف خؾال  فارٗ مً  ،رتنا تأٔيُ ع ُٔ الةنتٔاٌ الفاا ك ف إالةن
ما اذتنال  ،فًز عندا  ّتاذر فا ُ ع ُٔالةن فًز عندا  ا ا اذتنا تأٔيُ ع ٙ 

ٔيُ ا ا رتنا تأةرتنا تأني ما ٓةٓ التدٔح بٔيُ ّبني ا٢نيااو ّالؾٔاو فاىُ ٢
 .  - الاتق -رتنا التأني ةك ف امتثال مالةنتاذر ع ٙ 

 ْاردالةندتؿ بةرا البرث ٍيا مةٓيبغٕ ا٢لتفات اىل اٌ ما٢مز الثالث : 
 مً ق بالفاا مً مٌز،  صٌ ٓزد   ْٓجد فَٔا اؽا لف ٕ ٓقتقٕ التأني ال  ٢

ىل البرث عً تؾا اليْب٘ ا ّما ّجْد ا٢ؽا ال ف ٕ ٢ ،لُ دلُ دٌّ بٔاٌ َع
ْارد ال  ٓيتفٕ فَٔا الدلٔا الةنبدتؿ البرث ة نا ٓ ،جزٓاٌ ا٢ؽا الان ٕ 

ْٓجد إني٣ق  ٌ ٢رتنا بصالةنالْارد ع ٙ ال اٛٗ مً التأني   ّرا ه ةال
ةحزٓاٌ اؽا س لؾٍرالةنصتؾرال مْفْعٕ ٓزتفا بُ الغ  لف ٕ ٢ّ إ
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ا٢صتؾرال   ّ ٕ ز اذدٍنا : ا٢ني٣ق ال فٍةّيف ذال٘ تْف ،ال اٛٗ 
 قاو .الةنا٢ذتٔاو يف   ّتؾا اليْب٘ اىل ال اٛٗ  ٢ -ْفْعٕ الةن

 ٕةغ  فةُ يف مْارد الةق٘ اىةبرْث الضابةقق يف الةرةا٢مز الزابا : اىُ قد ت
زجا الةنركه ٓكٌْ ةذزاس اؽا الالتك ٔف يف مزذ ٘ ا٢متثال باد إ صقْو

غ  يف اؽا  بْت اذتكه ّيف مْارد ال ،قتقٕ ل٣ذتٔاو الةناؽا ا٢عتغال 
ّاؽا  ، تشو بَا الةنزجا اؽا ال اٛٗ الاق ٔ٘ عيد الةنّجاا التك ٔف ٓكٌْ 

 ،ّحنِْ ٓا نٌْز ٢ رفا عً  م  ماشال اٛٗ الغزعٔ٘ ال  مدر َا ذدٓث
نا ةم زفْعالةنركه ةذزاس  ٌْ الما إ ركهةّمْفْعَا الغ  يف اؽا ال

حا٢ْ  ل غارع مْفْعا  ع ٙ  اٍا ةم ٌ ٓكٌْ امزا ٓترقق يف رفاُ ا٢متياٌ ّ 
 ٓا نُ الاباد . نا ٢ةٓقبا الْفا م الاباد فٔتض ط ذدٓث الزفا ع ٙ رفا ما

مؾادٓق  ٣ ٘ مً   ّدامط : ٓيبغٕ ا٢لتفات اىل ّجْد مْارد ةا٢مز ال
)دّراٌ ا٢مز بني التأني ّبني التدٔح( تبرث يف )اؽْل الفقُ( ّيف مقامات 

 ٍّٕ : -رثيا : ال اٛٗ ّا٢عتغال ةرا بةعً م مياصب٘ ٍٕ اجيبٔ٘

رحٔ٘ ةل: دّراٌ ا٢مز بني التأني ّبني التدٔح يف مقاو الّْرد ا٢الةن
حتَدًٓ ما ةرحتني ّتيايف الًزٓقني : ى ح تاارم فتْٚ مةّعيد تاارم ال

ً اذتنال  ع نٔ٘ اذدٍنا فاىُ ٓغ  يف  ٌ ّجْل تق ٔد  ع ه الفقَاٛ متأٍ
ز فُٔ بني تق ٔدِ ّبني تق ٔد الفقُٔ ؟  و متدٍٔ عً ا٢ذتٔاو ع ٙ مً ٓاحش

 ؟ . ذكاو الاادل يف ا٢ىاوبا٤ الةهالا
 دّراٌ ا٢مز بني التأني ّبني التدٔح يف زتا٢ت تاارم اليؾْـّى ح 

 ةرتنا  ْىَا مزجر٘ لذَٓا ما تاارفني ٓالةنذد ما  بْت مشٓ٘ يف  
شٓ٘ يف الةنً ق ذتٙ يف مْارد ّجْد الةنىتفاٛ ا٢ني٣ق الدال ع ٙ التدٔح إ

حا٢ت ةشٓ٘ يف مالةنذٔث ٓدّر ا٢مز عيدٜذ بني تأني  ٖ  ،تاارفنيالةناذد 
 ٓ٘. شالةنفاقد  :خزاارم ا٦الةنّبني التدٔح بٔيُ ّبني  د ةبال ّالانا رحٔ٘ةال
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رحٔ٘ ةشٓ٘ لكْىُ مقًْع الالةن ّتزجٔس  ٖ ّا٢قْٚ يف مث ُ ٍْ التأني       
رتن َا ع ٙ ةم  ّرحٔ٘ ةشٓ٘ مغكْت الالةن ٙ  ٣ التقدٓزًٓ ّلكٌْ فاقد ع

رضب مقاو ةرحٔ٘ بةٌ الغ  يف الةرْث القًا  رقق يف بةّقد ت ،تقدٍٓز
ٓؾس  ع  يف ذحٔتُ ٢ فكا ما ،رحٔ٘ ةق القًا بادو الاّحاا ٓضةال

ع غٍزالةناِ اىل صياد م١ٍدٓؾس إ ُ يف مقاو الض ْت ّالانا ٢ّا٢عتناد ع ٔ
 ّاليتٔح٘ ٍٕ التأني . ،ركٔه ّيف مقاو ا٢فتاٛ ةال

ْرد الثاىٕ: دّراٌ ا٢مز بني التأني ّبني التدٔح عيد تشاذه ا٢ذكاو الةن
 نا ا ا  ،ا٢لشامٔ٘ يف مقاو ا٢متثال ما اذتنال  ٍنٔ٘ اذدٍنا مأيا  يف الْاقا 

ذتنا  ْىُ ا  ٍّامشٔا    ّا  الةن عز  م١مياٌ ع ٙ الغزق ّ اٌ اذدٍنا ع
فٔدّر  ،ىقا  اذدٍنا ك ف مً إىقا ٍنا ماا  ّ مكيُ إالةنٓتنكً  ٢ّ ، ذل 

فاىُ  ،١مً ا٦خز الةنستتن َا ّبني اىقا    ّا٢مز عيدِ بني اىقا  متٔقً ا٢ٍنٔ٘ 
ّى تشو  ،دًابات الغزعٔ٘ يف مقاو ا٢متثالةمً تشاذه ا٢ذكاو ا٢لشامٔ٘ ّال

ىؾزىاِ  رتن َا ع ٙ قٍْلةا٢ٍنٔ٘ با ّم ْارد بتأني متٔقًالةنيف ٍذِ 
  رق٘ مبباذث التاارم . الةنمضتيدِ يف مباذث التشاذه فريا اّّ

رتنا ا٢ٍنٔ٘ ةتٔاٌ مرح٘ ٍْ إجشاٛ إةيؾْر بالالةنقال الةندتؾز ةّم
 -ما التدٔح بٔيُ ّبني الًز  ا٦خز   ّيُ ّاقاا  صْاٛ ما تأٍ - ا تقدٓز ع ٙ

 خز .دٌّ التقدٓز ا٢٦ ع ٙ تقدٓزُ إ ّعدو إجشاٛ اتٔاٌ ا٦خز
تنا٢   اٌ عاؽٔا  ّ اٌ ةاذ  ّٔيا  ةقةك ف ّتزت ا٢ٍه ٓالةنف ةاه لْ خالةى

 ٍّْ يبةالرتتمز َه با٤الةنمْرا  بمكاىُ فاا ا٦خز فاىُ مَه عزعا  ّٓكٌْ مص ب
رقق يف مباذث القد ّالرتتب مً امكاٌ التك ٔف بالقدًٓ ةتا مقتقٙ م

ٓتقٔد اني٣ق دلٔا  -َهالةننايٙ اىُ يف ذا٢ت تشاذه ا٢ٍه ّةب ،بيرْ الرتتب
ّباد  ،فزم عؾٔاىُ  ّ -اذتنا٢   ّٓقٔيا   -َه بفزم عدو امتثال ا٢ٍهالةن

 َه .الةننتث٣  ل ْاجب ةَه ٓؾبس مالةنعؾٔاٌ ا٢ٍه ّتزت امتثالُ ّعيد اتٔاىُ 
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حا٢ت امتثال ةيف مْرد الثالث: دّراٌ ا٢مز بني التأني ّبني التدٔح الةن
حا٢ت الًاع٘ ّا٢متثال ما التنكً ةا٢ذكاو الغزعٔ٘ ى ح دّراٌ ا٢مز يف م

مً ا٢نياع٘ التفؾٔ ٔ٘ بني تأٔيَا عق٣  ّبني التدٔح بٔيَا ّبني ا٢نياع٘ 
ذٔث اختار مجا  ثح : التدٔح بني ا٢نياع٘  ،ا٢مجالٔ٘ بًزٓق ا٢ذتٔاو 

التأني ّلشّو ا٢نياع٘  آخز: ّاختار مجا ،الٔ٘ التفؾٔ ٔ٘ ّبني ا٢نياع٘ ا٢مج
جشاٛ ا٢متثال ّ ل  ل غ  يف إ،التفؾٔ ٔ٘ ّعدو  فآ٘ ا٢نياع٘ ا٢مجالٔ٘ 

ك ف عيد اقتؾارِ ع ٙ ا٢نياع٘ الةنالتك ٔف عً  اٍا  ّصقْوا٢مجالٕ 
٢ ٓترقق إ ّا٢عتغال الٔقٔين ٓضتدعٕ الفزاغ الٔقٔين ٍّْ ٢، ا٢مجالٔ٘

 تفؾٔ ٕ .با٢متثال ال
رْث ال اٛٗ ةيف ب -را  ٣ميا ٍيا ةْارد الث٣ ٘ خارج٘ عً مالةنٍذِ 

ٍّْ ما ا ا ع ه  :برث الةننَٔدا  ل ْلْد يف ؽ ب ةعزفياٍا ت -ّا٢عتغال 
ُ تك ٔف عزعٕ ّاقإ متا ق بفاا ماني ّع  يف  ٌْ ّجْبُ ع ٙ حنْ بتٍْج

ٔ٘ الك٣و عً الْظٔف٘ الان فٔقا  ،بيرْ التدٔح بٔيُ ّبني فاا آخز   ّالتأني 
ةركه عيد دّراٌ ا٢مز بني التأني ّبني التدٔح يف اؽا التغزٓا ّجاا ال

ركه ٢ج َا ةزجا قاعدٗ ا٢عتغال ّٓالةنٍا ٓكٌْ  :فاىُ ٓبرث ٍيا ،الْاقإ
 فيقْل : ،زجا ٍْ ال اٛٗ مً التأني الةنبتأني الفاا الْاجب او ٓكٌْ 

نً تازم  ذا ةخزًٓ متصالةنؽْلٔني غَْر بني ا٢الةنازّ  ّالةن
جزاٛ ال اٛٗ تفؾ٣ٔ  ٍْ إلتشاو ا٢ذتٔاو ّالتأني ّعدو إ  ّبرث إمجا٢  الةن

ّخالف ق ٔا فنال اذتنا٢   ،ؾادٓق الةنعً   ف٘ التأني يف مجٔا الؾْر ّ
فاٌ  ،ٍّذا ا٢خح ٍْ ا٢قزل يف الي ز  ،جشو باجزاٛ ال اٛٗ مً التأني  ّ

ٓكٌْ   ّدٔحا  عق ٔا  ةد ْ ذالُ مً اٌ ٓكٌْ تةٓ رتنا ٍيا ٢لةناالتدٔح 
 فَاتاٌ ذالتاٌ : ،دٔحا  عزعٔا  ةت

 دّرةاق ٕ  صٌ ٓح الةٔةني ّبني التدةٔةىل : دّراٌ ا٢مز بني التاّرال٘ ا٢ةال
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مز تك ٔف ما ْو امجا٢  ) عتق( بني تا قُ يؾ٘ خاؽ٘ )رقب٘ ّاجدٗ  
ا الازيف بني ٍذِ اذتؾ٘ ّبني ضحٍا مً ذؾؿ حامةناٌ( ّبني تا قُ بالةٓلإل

 . ن ْت(الةنحاما : )  ٕ ا٢ىضاٌ ةال
حاما ما ْما  ةّيف مْارد اذتنال التدٔح الاق ٕ ٓكٌْ تا ق التك ٔف بال

 رْ ا٢ني٣قةحاما مصخْ ا  ع ٙ ىةرؾا الغ  يف  ٌْ الةع ٙ  ا تقدٓز ّٓ
ٓغ  يف اعتبار رْ التقٔٔد )البغزو عٔٞ( اٖ ةع ٙ ى  ّبغزو(  )ال٣

ةرضب صتنا ا٢ٍنال يف متا ق التك ٔف الغزعٕ ب ٢ّ،دؾْؽٔ٘ الشاٜدٗ ةال
تقابا الادو )تقابا ا٢ني٣ق ّالتقٔٔد  :ّمً الْافس عيدىا ،مقاو الثبْت

ر٣ل الا ه ا٢مجالٕ ةٓتْقف اى لكً ٢ ،ّلٔط اذدٍنا متٔقيا   ( ك٘الةنّ
ؽا يف باض ا٢نيزا  مً ا٢با ٓكفٕ فُٔ جزٖ  ،ذد الًزفني ً  ع ٙ تّٔق

حزٖ اؽال٘ ال اٛٗ الغزعٔ٘ مً   ف٘ التقٔٔد ةّعيدٜذ ت ،دٌّ ماارم
ٌ ٤ ،دو جزٖ اؽا ال اٛٗ مً ا٢ني٣قلا ،دؾْؽٔ٘ مً دٌّ ماارم ةبال

فزاد ، ا  لٔط فُٔ تقٔٔد ّتقٔٔق ع ٙ   متياٌ يف رفاُ عً ا٢م٘إ ا٢ني٣ق ٢
دؾْؽٔ٘ ةبٔينا التقٔٔد بال ،زفاُ رؾا ا٢متياٌ ع ٙ ا٢م٘ بةا٢م٘ ذتٙ ٓ

فتحزٖ ال اٛٗ ّٓثبت بَا  ،تقٔٔق ّ  ف٘ ّٓترقق ا٢متياٌ بزفاُ عً ا٢م٘ 
 بتت عدو ّا ا جزت ال اٛٗ ّ  ،دؾْؽٔ٘ ةعدو التقٔٔد ّعدو اعتبار ال
 - ( ك٘الةنتقابا الادو ّ)نقتقٙ تقاب َنا ةب -التقٔٔد ظاٍزا  ٓتاني ا٢ني٣ق 

 أني .ّىتنض  بُ ليفٕ الت

 ٔ٘ةؾْؽةدةٔد بةً ّالتقٔةٕ التأٔةحال ذٔيٝذ لدعْٚ رجْع الغ  فة٢ّ م
قٕ قاعدٗ ا٢عتغال متثال( باد القًا با٢عتغال لتق)الغ  يف ا٢اىل ةرتن ٘م

 دؾْؽٔ٘ .ة٢ باختٔار  ٖ الإةرؾا رؾٔا الفزاغ الٔقٔين ٢ّ ٓةلشّو ت

د قٍٔةالغ  يف ت ً ق ٍْالةنجشاٛ ا٢متثال بّ ل  ٢ٌ ميغص الغ  يف إ
فا ا  ،ا ْو تا ق التك ٔف بُ الةنحاما ةدؾْؽٔ٘ الشاٜدٗ ع ٙ الةالْاجب بال
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ال اذتنال التقٔٔد رتنا ّسالةنجزاٛ اؽا ال اٛٗ عً القٔد  بد ىتفٙ التقٍٔإ
رؾٔا ةىتفٙ الغ  يف ؽر٘ ا٢متثال عيد ترتن ٘ فقد إالةندؾْؽٔ٘ ةبال

 حاما .ةً ق الالةن
دّراٌ ا٢مز بني التأني ّبني التدٔح الغزعٕ  صٌ ٓدّر :  رال٘ الثاىٔ٘ةال

بني خؾ تني متبآيتني يف   ّبني خؾال متغآزٗ  باتمجال مز تك ٔف ما ْو 
رقٔق٘ لٔط بٔيَنا جاما عزيف ظاٍزا   الاتق ّالؾٔاو ّا٢نيااو يف  فارٗ ةال

خت فت ا٢ى ار يف ذقٔق٘ ّقد إ ،ا٢فًار الاندٖ يف ىَار عَز رمقاٌ 
 لْجْل الغزعٕ التدٔحٖ ع ٙ اقْال عزفياٍا يف مباذث ا٢لفاظا
  ٍّنا ّجْل اذد ا٢مزًٓ  ،ىازم لقْلني ميَنا  (تقضٔنات الْاجب)

ل اختارِ ّّا٢ ،اذدٍا مؾداقا    ّّّجْل اذدٍنا  ،ا٢مْر مفَْما  
دتارىا ّقد تقدو عزم ا٢قْال مفؾ٣  يف ةّالثاىٕ م )قدِ( رققالةناصتا ىا 
 . (تقضٔنات الْاجب) مباذث

ل : ٓكٌْ متا ق الْجْل التدٔحٖ عيْاىا  جاماا  اىتشاعٔا  ّّع ٙ ا٢
ّٓزجا الغ  يف التأني ّالتدٔح  ،اذد ا٢عٔاٛ( مفَْما    ّ) ذد الغٔٝني 

مفَْو اذدٍنا  -حاما ا٢ىتشاعٕةالغزعٕ اىل الغ  يف  ٌْ الْاجب ٍْ ال
 داـ  الاتق .ةىُ الاني بايْاالةنٍْ ا٢مز   ّ -اذدٍا   ّ

ىُ ٓاتند ذقٔقٔا  ٤ ر٢٣ ةر٣ل الا ه ا٢مجالٕ اىةنكً دعْٚ اىةٓ ٢ّ
قدر  متٔقً بني  ما اىُ ٢ ،اىبضاو الْجْل ّّجْد قدر متٔقً يف البني 

عيْاٌ اذد  -ّبني ادتاما ا٢ىتشاعٕ -الاتق -داـ ةاني الالةنفَْو الةن
حزٖ ة٢ّ ت ،٢ّ قدر متٔقً بٔيَنا فاٌ ٍذا ٓبآً  ات  -اذدٍنا   ّدؾال ةال

 ال اٛٗ عيدٜذ .

 : ٔارِةتةبا  ع ٙ اخمزٍتٍيا يف اؽْلُ  (20)   ز قق)قدِ(ةرالةنٌ اصتا ىا إ٢  
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 فاد : ّ  ،حاما ا٢ىتشاعٕ ة ٌْ الْجْل التدٔحٖ متا قا  بال
ّ ل  ل ا ه  ،ركه بالتدٔح ةىُ يف مْارد اذتنال التدٔح الغزعٕ ٓإ

ّل غ  يف  ،ةحن ٘اذد ا٢عٔاٛ يف ال  ّايْاٌ اذد الغٔٝني بتا ق التك ٔف ب
فٔحزٖ  ،دؾْؽٔ٘ مأي٘ ةمتدؾؾا  ب  ّ ْىُ مصخْ ا  ع ٙ حنْ ا٢ني٣ق 

ركه بالتدٔح ّجْاس ةّبقه ا٢ؽا اىل الْجداٌ ٓ ،اؽا ال اٛٗ عً التقٔٔد 
 ا٢مْر يف مقاو ا٢متثال .  ّا٢ تفاٛ بكا ّاذد مً ا٢مزًٓ 

ٓكٌْ متا ق الْجْل التدٔحٖ الغزعٕ مؾداقا  خارجٔا   : ّع ٙ الثاىٕ
دتارىا يف مباذث تقضٔنات ةٍّذا م ،مؾادٓق   ّ ّفزدا  مزددا  بني مؾداقني

ن٘ اٌ الْجْل ة  ىارقق عيدةّقد ت ،الْاجب : ذقٔق٘ الْجْل التدٔحٖ 
نايٙ ّجْل ةاذد ا٢مْر مؾداقا  ب  ّالتدٔحٖ ٍْ ّجْل اذد ا٢مزًٓ 

و يف  ا ٓغرت ،فَنا ّجْباٌ مغزّنياٌ  ،زدد ع ٙ صبٔا البدل ةنالالفزد 
فالاتق يف  فارٗ ا٢فًار الاند ّاجب بغزو  ،خز ّاذد ميَنا تزت متا ق ا٦

ّالؾٔاو  فارٗ ا٢فًار الاند ّاجب بغزو تزت  ،تزت ا٢نيااو ّالؾٔاو 
ّمزجا الغ  يف التأني ّالتدٔح اىل الغ  يف تا ق  ،الاتق ّا٢نيااو 

 ، اتبني زدد بني ٍذا ّالةنتا قُ بالفزد   ّاني خاؽ٘ الةنلْجْل بالفزد ا
ّجْداٌ متغآزاٌ ّمائاٌ متبآياٌ  -ايٙ الةنالتأني ّالتدٔح بَذا  -ٍّنا 

  ّبا ٓغ  يف اٌ ّجْل الاتق مً ق  ،لٔط بٔيَنا قدر متٔقً جاما 
 غزو ّاىلرقق الةّٓيرا اىل ع ه بْجْل الاتق ذال ت ،مغزّو برتت عدلُ 

 فتحزٖ ال اٛٗ عيُ ّٓيتخ التدٔح . ،الغزو رققةالغ  يف ّجْبُ ذال عدو ت

 : ةنكً إجزاٛ ال اٛٗ ؟ ّىةحٔبٍّيا قد ٓضصل اذد :  ٔف ٓ
مً ذٔث  راٌ ا٢مز بني ا٢قا ّبني ا٢ ثزرْث دّةيف ب -اةذٔث  ٍى

ركنٕ( الاق ٕ ةر٣ل الة)ا٢ى صتقزبياإ - ا٢جشاٛ ّمً ذٔث الغزاٜط
 نكييا ةّٓ ،)التباض يف تيحٔش التك ٔف ّيف الاقال ع ُٔ( اتند ع ٙلةنا
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جزاٛ ني التأني ّبني التدٔح ّٓضايا إٍيا يف دّراٌ ا٢مز ب -اعتنادا  ع ُٔ -
الا ه  ّٓيرٍا ،أي٘ الةندؾْؽٔ٘ ةرتنا ّالالةنال اٛٗ عً اعتبار القٔد 

ةرؾؿ  ضحٍا مً الأي٘ ّبنيالةنرؾ٘ ةزدد بني الالةنا٢مجالٕ بالتك ٔف 
ّٓترؾا لدٓيا التدٔح عزعا  بني ٍذا الفزد ّبني  ات مً دٌّ  ّا٢فزاد ،

 تأني اذدٍنا .
بتين ع ٙ التباض يف تيحٔش الةنركنٕ(ةر٣ل الة)ا٢ى لتشاوىاه ما عدو إ

رقٔقٕ( ٍّْ ٓاتند ةر٣ل الةلتشاو )ا٢ىما إ  ّ ،ا ْو امجا٢ الةنالتك ٔف 
 ٓغكا الزجْع اىل ال اٛٗ عيد دّراٌ -قدر متٔقً  بضاو الْجْل ّّجْدةىإ

٣سو الةن تٔقً(الةنّ ل  ٢ىتفاٛ )القدر  ،ا٢مز بني التأني ّبني التدٔح
 . بدّا  تيفُٔ  ؽال٘ ال اٛٗ )قدر مغكْت( لْجْد

ٌ مزجا الغ  يف التأني ّيف التدٔح اىل الغ  يف تا ق التك ٔف با إ
ٍذا  زدد بنيالةنتا قُ بالفزد   ًّ أٍالةنـ داةأي٘ ّالفزد الالةنرؾ٘ ةبال

رقق يف ةّقد ت (تبآينيالةندّراٌ ا٢مز بني )ٌ ٓكٌْ مً ّٓغبُ   ،ّبني  ات 
 تٔقً . الةنرؾ٣ٔ  ل فزاغ الٔقٔين مً ا٢عتغال ةلشّو ا٢ذتٔاو فُٔ ت : ر ُةم

لتشاميا بالتباض القاعدٗ ٍْ لشّو ا٢ذتٔاو ل٢ْ إ راؽا اٌ مقتقٙةّال
 دؾْؽٔ٘ . ةجزاٛ ال اٛٗ عً تاني  ٖ الّبُ ىتنكً مً إ ،تيحٔش التك ٔف يف 

 قاو الزابا( لبرث :الةنّى خ يف ) . قاو الثالث(الةنناو  ٣ميا يف )ةٍذا ت

 ل الررعي بني االقل واالكثر :حّصالـندوران               
 

حا٢ْ  ل غارع ةمزا  مب  ضٍبالةنٌ ٓكٌْ ا الغزعٕ :  رٍؾالةنزاد مً الةن
 قدظ ّمرتتبا  ع ٙ صبب خارجٕ مرتدد بني ا٢قا ّبني ا٢ ثز . الةن

٣ت بني ا٢قا ّبني رٍؾالةنمز ا٢صبال ّّمْفْع البرث ٍيا : دّراٌ  
رقٔق٘ مأي٘ ّنيبٔا٘ ما ْم٘ ةٌ ٓا ه تا ق ا٢مز الْجْبٕ با٢ ثز ٍْ  
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٘ ةب  ،تفؾ٣ٔ  ٢ ع  ٢ّ اعتباِ ٢ّ امجال فَٔا ردّدٍا ّقْٔدٍا مفَْم
رؾا ةّعيدِ قد ٓ ،قُ رّقة ُ ّٓرٍؾةمْر بَا صبب ٓصالةنٌْ ل رقٔق٘ ّٓك

ا ْو الةنمْر بُ صالةنرقق ل ْاجب الةنّالضبب  ا الغزعٕرٍؾالةنالغ  يف 
٢قا ّبني ا٢ ثز بصٌ ٓغ  يف ا الْاجب بني ارٍؾةردّدِ ّقْٔدِ ّٓرتدد مةب

ٍيا ٍْ ال اٛٗ حارٖ ةفَا ا٢ؽا ال ،قُ بُ رّقةرتنا عدو تةّٓ با٤قا ُ تةرٍؾ
 ؟ . با٤ ثزمً ا٢ ثز او ا٢عتغال 

      ٌٍ قُ رّقةمْر بُ ما ْما  بقْٔدِ ّلكً ع  فٔنا ٓصالةن: ا ا  اٌ  ّبتابح  ا
مْر بُ بني صالةنرٔث دار ةرققُ خارجا  بة ُ ّفٔنا ٍْ صبب ذؾْلُ ّترٍؾةّٓ

الًَارٗ ما ا ا تا ق امز ىفضٕ بّمثالُ : ،با٤ ثز ُ رٍؾةّبني ت با٤قا ُ رٍؾةت
 ا دخا الْقت ّجب الًَْر اأٜ٘ ال  ٍٕ ذكه عزعٕ ّفإ :شالةن

ترؾا مً ا٢فاال الةنًَْر ٍا ٍْ اليْر ال ه ع  يف اٌ  (21)ّالؾ٣ٗز
اٖ ع  يف  ٌْ الًَْر امزا  ،دارجٔ٘ ةدارجٔ٘ او اىُ ىفط ا٢فاال الةال

  ّفْٛ ز عيَا بالْاٍبالةندؾْؽ٘ الةنىْراىٔا  بضًٔا  ٓترؾا مً ا٢فاال 
ز ب مً ضض تني الةندؾْؽ٘  الْفْٛ الةناو اىَا ٍٕ ا٢فاال  ،بالغضا

  ،بصجشاُٜ الث٣ ٘ ؟  ّةحشُٜٔ ١لف مً ضضا البدٌ بالةنضا الغ  ّّمضرتني 
ٌٖع ٙ اٌ الًَْر ّالًَارٗ  مٌز إ  ه بئيا  عً ا٢فاال ٌبمضٍب بضٌٔط عتبار

حبَ٘ ةمضس ال  ّ، بدٌ اضتضال ال  ّ ، ضترنيالةنالغض تني ّ -دؾْؽ٘ الةن
فَا  ،با٤ ثز ُ رٍؾةّبني ت با٤قا ُ رٍؾةّتزدد الًَْر بني ت -ّالٔدًٓ

 ؽا ا٢عتغال ؟ .ةحارٖ ٍيا ٍْ  ؽا ال اٛٗ او ٍْ  ا٢ؽا ال

ا رٍؾالةنحارٖ عيد الغ  يف الضبب ةخت فت ا٢ى ار يف ا٢ؽا القد إ
ا٢عتغال  و ٍْ اؽال اٛٗ مً ا٢ ثز ؟ امْر بُ ٍا ٍْ اؽا اصالةنل ْاجب 

  تٔاٌ ا٢ ثز ؟ . ْجب ل٣ذتٔاو بالةن
                                                           

 . 1فْٛ :حمً ابْال الْ 4:ل 1الْصاٜا : د (21)
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جزٓاٌ ال اٛٗ الاق ٔ٘ ّاليق ٔ٘ عً  ضب اىل باض ا٢عاظه )قدِ(قد ىر
 ؾْؽ٘ ف٣بد مًةدالةن٣  مً ا٢فاال مز الغارع بالًَْر مترٍؾ، فا ا  ا٢ ثز
ك ٔف ش التّلذا ٓتيٍح ،مْر بُصالةنب  ٘ ل نضٍبرٍؾالةنع ا٢فاال غٍزالةنبٔاٌ 

حزٖ ةّت ، ٘ ل ًَْر رٍؾالةنً الغارع مً ا٢فاال بٍٔ بالًَْر مث٣  بقدر ما
ّ ل  ٢ىُ ٢  ،يُ ّمل ىتْؽا الُٔ ذتٙ باد الفرؿ بٍٔ  ّيُ ٓبٍٔ لةه اال اٛٗ عن

  ّمل ٓؾا عبادِ مً بٔاٌ ادتشٛ   ّيُ ذح٘ تام٘ ل نْىل ع ٙ عبادِ فٔنا مل ٓبٍٔ
ىُ ٓقبس فتحزٖ ال اٛٗ الاق ٔ٘ ٤ ،ر بُ مْصالةنب ا ل نضٍبرٍؾالةنالغزو 

٢  حزٖ ال اٛٗ الغزعٔ٘ فاىُ رفا عً ا٢م٘ ماة نا ت ،الاقال مً ضح بٔاٌ
 . ذحب اهلل ع نُ عً الاباد  ٓا نْىُ ّما

ٌٍ مزا  عزعٔا  ف٣بد مً مْر بُ  صالةنب ضٍبالةننا  اٌ ة: اىُ ل ّبتقزٓب  ا
ا ميَا ّقْٔدِ ال  ٓترٍؾ ع ا٢قدظ لبٔاٌ ذدّد الضببغٍزالةنتؾدٖ 

غزع ا٢قدظ الةنفاٌ عدو عزفٔ٘ الضبب قزٓي٘ تكفا  ،مْر بُ صالةنب ضٍبالةن
ً عزعا  مً الضبب بٍٔالةنقدار الةنّلذا ٓكٌْ  ،ردّدِ ّقْٔدِ ةبٔاٌ الضبب ب

ّا ا ع  يف  ،مْر بُ صالةنب رؾ٣ٔ  ل نضٍبةك ف تالةنٍْ الداخا يف عَدٗ 
رتنا دخالتُ يف الضبب الةنالغزو   ّحشٛ ةال - ثز ع لدخال٘ ا٤غٍزالةنبٔاٌ 

ًٚة ثز مً الضبب م اٌ ا٤ -ا ل نصمْر بُ رٍؾالةن   ّل  اٛٗ عً جشٜٔ٘  حز
 يحش مً التك ٔفالةنّٓكٌْ  ،بضٍبالةنمْر بُ ٣  ل نصرٍؾةعزنئ٘ عٕٛ صببا  م

 ً مً صببُ يف ىؾْـ الغزع الْاؽ ٘ .بٍٔالةنقدار الةنب ٍْ ضٍبالةنب
تٔاٌ ا٢ ثز يف مْارد  حال ا٢ذتٔاو بةٓيؾْر ٍْ إالةنغَْر لةنالكً 

 (22)نا ّرد يف   نات عٔديا ةُ بنكً اٌ ٍْٓجةّٓ -ا رٍؾالةنالغ  يف 
ضبب ما ْو ميحش الةنّافرا  : اٌ التك ٔف ب رؾ ُةّم ،)قدِ( ا٢ىؾارٖ

ّقد ذؾا الغنْم ّالرتدد ّالغ   ،ً ٢ امجال فُٔ ٢ّ ابَاو نفَْو مبٍٔةب
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ٍا ا٢قا ٍْ  : متثال ا٢مز الْجْبٕق ترّقالةنا لُ ّرٍؾالةنالضبب  يف
ٍْ الذٖ ٓترقق بُ امتثال  او ا٢ ثز؟ ف بُ كّ الةنب ا ل نضٍبرٍؾالةن

 با٤قارؾ ُ ةمْر بُ ّعدو تصالةنرقق ةّمقتقٙ اؽا عدو ت ،الْاجب؟
ّّجْل إتٔاٌ  با٤قال ٍْ عدو ا٢ تفاٛ ّمقتقٙ اصتؾرال بقاٛ ا٢عتغا

 ضبب . الةنغغْل٘ ٓقٔيا  بالةنرؾ٣ٔ  ل فزاغ الٔقٔين مً الاَدٗ ة ثز ت٤ا

ا رٍؾالةنؽا ال اٛٗ عً ا٢ ثز  اٌ ىاظز اىل دلٔا إجزاٛ  ّبتقزٓب 
رؾا ٍْ الةنٌ مقتقٙ القاعدٗ يف الغ  يف ب : إضٍبالةنمْر بُ ل نص

٘ ع ٙ رحةّ ل  لقٔاو ال ،ا٢عتغال ّعدو جزٓاٌ ال اٛٗ الاق ٔ٘ ّاليق ٔ٘ 
 -متا ق ا٢مز الغزعٕ الْجْبٕ  -ا ْو الةنضبب الةنحاد الايْاٌ ةّجْل آ

جزاٛ ال اٛٗ ةنكً إٓ ّعيدٜذ ٢ ، ُ بالضبب ا٢قا رٍؾةقُ ّترّقةّل غ  يف ت
قُ رّقةنا ذؾا الغ  يف مّاىة ،نا ْمٔتُ ّعدو الغ  فُٔ ةب لضٍبالةنعً 

ّمقتقٙ  -ب بُ ضٍبالةنال متثّيف  فآ٘ إ ، با٤قا ٖ يف ذؾْلُ  - ُرٍؾةّم
ب الْاجب ٍْ لشّو تفزٓغ الذم٘ بترؾٔ ُ فنً ضٍبالةنا٢عتغال الٔقٔين ب

رتنا دخالتُ يف ذؾْل الةنا ْو ا٢قا ما الضبب الةنالضبب  ثز: ا٢
ب تفزٓغا  ل ذم٘ ضٍبالةنّ ل  لكٕ ٓتٔقً مً ذؾْل  ،ب ضٍبالةنمْر بُ صالةن

 ضبب . الةنمً  اٍا التك ٔف ب

 اٛالةنه عيد عدو ّجداٌ ٍٔنةتةمز بالع ا٢قدظ  غٍزالةنٌ لْ ع نيا   : مث٣ 
حبَ٘ ةزل الٔدًٓ يف ا٢رم ّمضس القرؾٔا التٔنه بةعككيا يف ت  ه

 ُ ع ٙ فزل الٔدًٓ يف ا٢رم ما ىفقَنا قبا رٍؾةّالٔدًٓ او ٓتْقف ت
نحزد فزل الٔدًٓ مً ةف ٔط ل نك ف ا٢ تفاٛ ب ،ةحبَ٘ ّالٔدًٓمضس ال
 رققُ بالقزل ّذدِ . ةل غ  يف ذؾْل ا٢متثال ّت ،قَنادٌّ ىف

ْافق٘ الةنلتشاو الا ٔ٘ التام٘ يف الا ه ا٢مجالٕ لْجْل ا بني إّقد ٓفٍؾ
ا رٍؾالةنتٔاٌ  القًأ٘ فٔته ا٢صتد٢ل باقتقاٛ قاعدٗ ا٢عتغال ل٣ذتٔاو ب
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ذٔث  ْافق٘ القًأ٘الةنقتقاٛ الا ه ا٢مجالٕ لْجْل ّبني إلتشاو إ ،ا٢ ثز
  ّا صببا  عق ٔا  رٍؾالةنؾ٘ يف فزم  ٌْ زٍخالةنقؾْر يف ادل٘ ال اٛٗ  ٢

دالف٘ مً الةنرزم٘ ةذٔث اىُ ٓا ه ب ،عادٓا  فق٣  عنا لْ  اٌ صببا  عزعٔا  
دالف٘ التك ٔف ةّٓغ  يف ذزم٘ م -ٓاين ا٢قا -ا ْم٘ الةنقبا ا٢صبال 

 ،صمْر بُ البضٔطالةنرقق ةتغكْت يف دخالتُ يف الةنحشٛ ةبالبضٔط مً قبا ال
 .  (23)فٔحزٖ فَٔا  ؽا ال اٛٗ ميَا ب  ٘ ذدٓث الزفا ّحنِْ 

درات ٌ مايٙ ا٢قتقاٛ الذٖ ى تشمُ ٍْ إفا ،٢ّ ٓته ٍذا التفؾٔا جشما  
ؿ الغارع ا٢قدظ ْافق٘ القًأ٘ لْ مل ٓزٍخالةنالاقا ّذكنُ بْجْل 

 بْت الرتخٔؿ مً دلٔا  ذتنالركه ّاةٍّذا تاو عيد الغ  يف ال ،برت َا
ع  ذتٙ ٓصتٕ اذتنال  ٢ -رؾا الةنالغ  يف  -ّفٔنا حنً فُٔ ،عزعٕ

يا  ٢ امجال فُٔ ٢ّ ضنْم عيْاىا  مبٍٔ -بضٍبالةنبا ٓا ه بْجْل  ،الرتخٔؿ
 رقق ل نصمْر بُ ةرؾٔ ُ بضبب مة٢ّبد يف مقاو ا٢متثال مً ت -٢ّ ابَاو 

  ثز . تٔاٌ ا٤ ٢ بالُ ٓقٔيا  إ٢ّ ٓترقق امتث  -ضبب البضٔطالةن -
بني ا ا٢ ثز رٍؾالةنتٔاٌ  ٣ذتٔاو بقتقاٛ قاعدٗ ا٢عتغال ل٢ّ فزق يف إ

صببا    ّا امزا  عزعٔا  ّبني اٌ ٓكٌْ صببا  عادٓا  رٍؾالةناٌ ٓكٌْ الضبب 
با اٌ الضببٔ٘  ،حاا مضتقا ةحاْل٘ عزعا  بةب راظ اٌ الضببٔ٘ ضح م ،عق ٔا  

حال ة٢ّ م ،تٔاٌ  ات الضبب صمْر بُ عيد إالةنرؾْل ةركه بةالميتشع٘ مً 
 ٔ٘ الضبب رٍؾةحزٖ ال اٛٗ الغزعٔ٘ ّتًبٔق ذدٓث الزفا عيد الغ  يف مةل

ةرؾ٣ٔ  ت با٤ ثزبا ٢بد مً ا٢ذتٔاو  ،صمْر بُ عزعا الةنب ا٢قا ل نضٍب
 ب الغزعٕ . ضٍبالةنعتغا ا الٔقٔين بل ٔقني بفزاغ الذم٘ مً إ

ى ح  ، زاد مً الضبب الغزعٕ : اعتبار الغارع صببٔ٘ عٔٞ لغٔٞلةناّ
 ،ردثة ًَارٗ مً الٔا  لةبقْٔد خاؽ٘ صببا  عزعتني ةضرالةناعتبارِ الغض تني ّ
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 رزم٘ الزفاعٔ٘ . ةّى ح اعتبارِ الزفاات بقْٔد خاؽ٘ صببا  عزعٔا  ليغز ال

ببٔ٘ عٔٞ لغٕٛ ار الاق٣ٛ صزاد مً الضبب الاادٖ ّالاق٣ٜٕ : اعتبالةنّ
ّقد امقاٍا  ،ل شّجٔ٘   ّةحال ّالقبْل صببا  ل ن كٔ٘ عتبارٍه ا٢ٓى ح إ

 قدظ . الةنالغارع 

٢ّ  قؾْد  اُ الةنزتبط بالبرث الك ّٖ لبٔاٌ الةنٍذا القدر مً البٔاٌ 
م ا٢صتًزادٖ ٍيا لبرثني ؽغزّٓني رضً بيا التاٍزةّٓ ،نيال٘مْجب لإل

عين الًَارٗ قزّل  الةنثال الةندتؿ بةمٍْ ّ برث الك ّٖالةنمزتبًني ب
 ٍّنا :  ،ّالًَْر ّالْفْٛ ّالغضا ّالتٔنه 

ز اٍبالةندؾْؽ٘ الةنفاال اصه ل٥ّالًَْر ل : ٍا الًَارٗ ّالبرث ا٢
  .لغضا ؟ايْاٌ اب  ّباصه الْفْٛ  -حنْع  جشاَٜا ةعً م -عيَا 

دؾْؽ٘ الةنل  ز ىْراىٕ مترؾا مً ا٢فاامز اعتبارٖ بضٔط ّ او ٍْ  
  .؟ -ناو البدٌ ةضضا ت  ّضرتني الةنعين الغض تني ّ  -ق بَا ّمترّق

)رم( ذضب ا٢ذتنالني ّٓرتتب ع ٙ ٍذا  فُٔ خ٣  بني الفقَاٛ
عزو ساٜد يف   ّاىُ ا ا ع  يف اعتبار جشٛ  ةرث مَه، ذاؽ ُد٣  بةال

ًٚ  ّيف الغضا   ّالْفْٛ  القْل  ٤ؽا ال اٛٗ ع ٙ يف التٔنه ٓكٌْ مةحز
ًٚةغَْر مالةند ّٓكٌْ عي ،ةدارجٔ٘بكْىَا عبارٗ عً ا٢فاال ال ٤ؽا  حز

قتقٕ ل٣ذتٔاو ع ٙ فزم ا٢لتشاو بكٌْ الًَارٗ  مزا  اعتبارٓا  الةنا٢عتغال 
  ٍٕ ال(الًَارٗ)فَا الًَْر ّ ،دارجٔ٘ة٣  مً ا٢فاال البضًٔا  مترٍؾ

  ّ ،ناو البدٌ ةضضا ت: ةداـتاين الفاا العزو لؾر٘ الؾ٣ٗ ّالًْا  
فٔكٌْ مايٙ  ،ضرتنيالةن  ّ ،ضرتنيالةنالغض تني ّ دارجٔ٘:ةا٢فاال ال

ا٢مز  الًَارٗ او تاينردا  ما الْفْٛ ّالغضا ّالتٔنه ؟ّالًَْر مٍت الًَارٗ
ا٢فاال مً   ّترقق مً الفاا الةنا٢عتبارٖ البضٔط ّالْجْد اليْراىٕ 
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التٔنه اىل الًَْر   ّالغضا   ّرٔث تكٌْ ىضب٘ الْفْٛ ةدارجٔ٘ بةال
ىضب٘ الضبب اىل  (24)  ا دخا الْقت ّجب الًَْر ّالؾ٣ٗزاصمْر بُ :شالةن
ب ّٓكٌْ ل ًَارٗ ّالًَْر مايٙ ّجْدٖ مغآز ل ْفْٛ ّالغضا ضٍبالةن

 ّالتٔنه ؟ . 

 (25)صتا ىا ميَه   )رم( ظاٍز مجا مً الفقَاٛل ٍْ ّا٢ذتنال ا٢
مزت ٓ٘ الًَارات ال   ـ الغزٓف٘ ى ح آْ ظاٍز باض اليؾٍّْ ،رققالةن

اٜدٗ: الةنيف صْرٗ  قال اهلل تااىل ضرتني ّبالغضا ّبالتٔنه،الةنبالغض تني ّ
َُٓدَٓكدُه  ش :6   َّ ٍَكدُه  ّرجرْ َّ  ُرجر  كدُه ِإل ٙالةنِإل ٙ  ف اْضَض دْا  ٛرَّصكدُه  َّاُمَضررْا َبزر  َزاَفِق 

ًِ ُٔ غزّو يف ؽر٘ الؾ٣ٗ ّالْارد يف الةنٌ الًَْر ٍّْ ظاٍز يف   زاْلك ُاَب
 ،ضرتاٌ الةنٍْ الغض تاٌ ّ - (26)ةد  الؾرٔس :ش٢ ؽ٣ٗ ا٢ بًَْرزال

َِزرّاش ّقال صبراىُ: ٌُ  دُيترُه جريرًبا ف انيا ٍّْ ظاٍز يف  ٌ الًَْر ٓترقق  زَِّإ
َِٔننرْا َؽَأًدا ني ًَٔبا ف اُمَضررْا ف   ُه ش :ّقال صبراىُ ،بغضا البدٌ   ُ  ًٛ ف َت َتَحدرّا َما

َُٓدٓكدُه   َّ ٍَكدُه  ْرجرْ ٍّْ ظاٍز يف  ٌْ الًَْر ٓترقق بةنضرتني بالؾأد زَب
مج ٘ مً اليؾْـ ركٔه :ةٖ الكتال الةنا تقدو مً آّٓيقه ل الًٔب،

 شإفتتاح الؾ٣ٗاليانيق بصٌ(27)د ةًَزٗ  الالةنالْاردٗ يف الضي٘ 
بالؾأد  التٔنه ، ٍّكذارٍْناةى اّاذتٔض  اّحياب٘ ةّالغضا مً الزْفْٛال

لًَْر الذٖ ٍْ عزو حاد اةردث ّآةٕ اسال٘ الةبدٓا الْفْٛ فمضرتاٌ ٍنا 
 . ّالغضا ّالتٔنه الْفْٛ ٍْ ًَْرال اٌ ّٓيكغف مً  ل : ،الؾ٣ٗ يف ؽر٘

 ٗرادَارٗ ّإةتؾار: ظاٍز اليؾْـ الغزٓف٘ ٍْ إني٣ق الًَْر ّالًةاخّب
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ّلاا مزتكشات  ،التٔنه   ّالغضا   ّداـ : الْفْٛ ةدارجٕ الةالفاا ال
صمْر بَا ما الفاا الةنراد الًَْر ّالًَارٗ ع٘ قاٜن٘ ع ٙ اٍتتغٍزالةنالفقَاٛ ّ

ُٛ ،ةداـدارجٕ الةال ساٜد يف  عزُو  ّ ّع ُٔ ٓكٌْ الغ  يف اعتبار جش
حزٚ اؽا ةٔف ٍّْ معكا  يف اؽا التك  -يف التٔنه  ّيف الغضا   ّالْفْٛ 

 رتنا . الةنالغزو   ّحشٛ ةال اٛٗ ّٓيتفٕ بُ التك ٔف بال

 مز إعتبارٖ ٍٕ ختٔار الثاىٕ : الًَارٗ اٛ)رم( إّٓبدّ مً باض الفقَ        
ّاٌ الًَارٗ ّالفاا دؾْؽ٘، الةنا مً ا٢فاال  ز ىْراىٕ مترٍؾبضٔط ّ 

دارجٕ اىل ةب٘ الفاا الّىض ،دارجٕ ّجْداٌ متبآياٌ ّمائاٌ متغآزاٌ ةال
حشٛ ةال  -ىتفاٛ ا٢ ثز ّعيد إتٔاٌ ا٢قا ّإ ،ب ضٍبالةنالًَْر ىضب٘ الضبب اىل 

ٗ مً الفاا ا الًَْر ّالًَاررٍؾةغ  يف تٓر -عتبارِرتنا إالةنالغزو   ّ
ّصقْو  رقق ا٢متثال(ة)الغ  يف ت فٔكٌْ مً مؾادٓق ،الةدارجٕ

 ٔاٌ ا٢ ثز . ت ٣ذتٔاو بل قتقٕالةنحزاِ ا٢عتغال ةّم ،التك ٔف
ٍّذا ا٢خح ٍْ الؾرٔس ٍّْ ال اٍز مً باض الغْاٍد الدال٘ ع ُٔ 

لْ ؽس  ا ظَْر  -تقدم٘ الةنّع ٙ فزّرٗ رفا الٔد عً ظاٍز اليؾْـ 
٘ مً    ّمً ٍذِ الغْاٍد ّ ،-ج ٕ   :  قْاٍا د٢ل

بْال )ىْاقض ت يف  ل : تؾزٓس عدد  بح مً الزّآاّالغاٍد ا٢
ٓيقض اليْوزش  ّفٔ  خزد مً نيز ما٢ ٓيقض الْفْٛ إ ٢ٛ( باىُ شالْفْ

اىُ)٢ ٓيقؿ   ّ ٙ الضنا ٢ّ ٓضنا الؾْتز ٌ ٓغ ب عاليْو الْفْٛ ا ا  ا
اض٘ فاٌ ؽٔ ،فزاجا ابْال ىْاقض الْفْٛ يف )الْصاٜا( الْفْٛ  ذا ّ ذا(

 ٢ّ ٓيققُ  ذا( ّاليقض ٓاين قًا ا ٔصٗالتابح : )ٓيقض الْفْٛ  ذا 
ختؾاـ متا ق غَد ع ٙ إتابح ّٓفٔكغف ٍذا ال ،ضتنزٗالةنتؾ ٘ الةن

ع ٙ اٌ عاٍد ّج ٕ  اعف ٍّذا  -نا مً عصىُ ا٢صتنزار ّالبقاٛ ةاليقض ب
 ،ينةْراىٕ البانيةز الية ٍّْ ا٢ ،قًاةركه مضتنز داٜه ضح ميةالْفْٛ مايٙ م
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 يؾزو . الةندارجٕ ا٦ىٕ ةّلٔط الفاا ال
ٌٍ : ٍذِ الت ّّفْح يف اصتنزارٓ٘  ح٣ٛةابحات ظاٍزٗ بّبتقزٓب  ا

 ،ضرتنيالةنالغض تني ّ -دارجٔ٘ ةّلٔضت ظاٍزٗ يف ا٢فاال ال ،مايٙ الْفْٛ
رؾا يف ةآىٔ٘ الترقق ت فاال ىَا ٤ -حبَ٘ ّالٔدًٓ ةمضس ال ،ضضا البدٌ 

رؾا خارجا  ّتيؾزو ةبا ٍٕ ت ،ّقتَا ٢ّ اصتنزار فَٔا ٢ّ دّاو  ا 
ًّٙتيادو ٢ّ بقاٛ   صياد اليقض ٓؾس إ  ّل ْفْٛ ّالًَْر  ا ذتٙ تؾس ماي

ناياِ ةصياد اليقض اىل الْفْٛ بف٣بد ّاٌ ٓكٌْ إ ، اعدو اليقض الَٔ  ّ
ٌ لُ دّاما  ّاصتنزارا  ذتٙ ةدارجٔ٘ ٤ترؾا مً ا٢فاال الالةناليْراىٕ 

 ،ضتنزالةنردث الياقض ًّٓز  ع ٙ ا٢ىضاٌ فٔشٓا الْجْد اليْراىٕ ةٓ
 َْر ّالْفْٛ . ايٙ الةرقٔقٕ ل ًالةنْ ّٓكٌْ ٍ

:  (28)ٌ ٓقال ٓؾس اٌ ٓتد ؿ مً ٍذا ال اٍز بص ٢  ٢ّّ ٓؾس اٌ ٓقال 
مضس   ّناو البدٌ ةضضا ت  ّضرتني الةنالغض تني ّ -دؾْؽ٘الةنفاال ٥اٌ ل

ًٛ اعتبارٓا  -ادتبَ٘ ّالٔدًٓ ٌٛ ،دّاما  ّبقا باعتبار الغارع  اٖ ٓكٌْ  ا بقا
)الزجا ٓياو ٍّْ :مً باض ا٢خبار ى ح ؽرٔس سرارٗما ٓ َز ً ع ٙ قٍيالةن

غابَ٘ يف اعتبار الغارع  ٌْ الةنخبار الْفْٛ ّضحِ مً   (29)ع ٙ ّفْٛ( 
ّبَذا  ،تْفٕ باقٔا  ع ٙ ّفِْٛ ذتٙ ٓياو ّٓغ ب اليْو ع ٙ مساُ الةن
 افٔ٘ . الةنصياد اليقض اىل الْفْٛ يف ا٢خبار رٖ ٓؾس إايٙ ا٢عتباالةن

 رِْ ٍْ : ةذ ْر ّىالةند  الؾرٔس ةىُ ٓقال : اٌ الفا

ناو ةتةنا باد إع ٙ اصتنزارٓ٘ مايٙ الْفْٛ ّدّامُ لالغاٍد الثاىٕ: 
إ٢ ع ٙ ض ه الةنٓياو  ٢:ش (30) ّى حِ مات ٗ ابٕ بؾح ،دارجٔ٘ ةا٢فاال ال

                                                           

 . 61:  4التيقٔس يف عزح الازّٗ الْ قٙ : د (28)

 . 1مً ابْال ىْاقض الْفْٛ : ح 1: ل 1الْصاٜا :د (29)

 . 4مً ابْال  الْفْٛ : ح  9: ل  1الْصاٜا :د(30)
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ُ٘ ةنً ٓصخذعحب مشإىٕ ٤(:ّقْل الؾادق )نيَْرز ٍّْ ع ٙ  يف ذاج
ٓؾ ٕ الزجا ش: (32) ّيف ؽرٔس سرارٗ (31)تققٙ ذاجتُز ّفْٛ  ٔف ٢

ٕ بتٔنه ّاذد ؽ٣ٗ ال ٔا بْفْٛ ّاذد ؽ٣ٗ ال ٔا ّاليَار   َا ... فٔؾ 
ةركه داٜه ٍّذا اصتانال ل ْفْٛ ّالتٔنه  اعف عً مايٙ م ّاليَارز

ٖ اليْراىٕ البضٔط الذٖ لُ ع ٙ الْجْد ا٢عتبار ٢ٓيًبق إ مضتنز ٍّْ ٢
 التٔنه ّجْد آىٕ ميؾزو .  ّدارجٕ ل ْفْٛ ةلفاا ال٢ فاّإ ،دّاو

 ،ةحاسٓا ّال اٍز  ٌْ ا٢صتانال يف ٍذِ اليؾْـ اصتانا٢ ذقٔقٔا  ٢ م 
ظَْر اليؾْـ الكثحٗ يف  ٌْ   ّشعْو ما امكاٌ الةنرنا ا٢عتبار ةف٣ ٓ

ًٙ رِْةى  ّضتانا فُٔ لفل الْفْٛ الةنايٙ الةنا٢صتانال ذقٔقٔا  ّ ٌْ   ماي
خبار تتبا ٤الةنّ ،٢ بياقض إٓشّل  ذكاو ٢ر ّإبارٓا  فُٔ دّاو ّاصتنزااعت

 ذ ْرٗ . الةنا٢مث ٘ ٔيا فغابَ٘ تكالةن ةحد الغْاٍدالْفْٛ ّالغضا ّالتٔنه ٓ

الًَارات الث٣ ٘  ّماُ ٢بد مً رفا الٔد عً ال َْر البدّٖ ٦ٓ٘
ا٢عتبارٖ ايٙ الةنرِْ بة٢ّبد مً تفضح الْفْٛ ّى ،ّباض الزّآات

فاٌ  ٌْ  ،دؾْؽ٘ الةندارجٔ٘ ةا مً ا٢فاال الترٍؾالةنّالْجْد اليْراىٕ 
 ٌْ الْفْٛ مايٙ  الزجا ع ٙ ّفْٛ  اعف ّافس ّعاٍد ظاٍز يف

ٌٛةم ىًباقُ ع ٙ ا٢فاال ةنكً إٓ ٢ّ ، ركنا  ّّجْدا  بضًٔا  مضتنزا  لُ بقا
ٌٍةدؾْؽ٘ ال  تالةن تًبٔقُ   ّ ىًباقُني إبا ٓتا ،ّتيؾزو فٔنا باد رؾا يف آ

حزد ةٓيفا م دؾْؽ٘ ٢ّالةنا مً ا٢فاال ترٍؾالةنايٙ اليْراىٕ الةنع ٙ 
 ل ْفْٛ .  )ّجْد اعتبارٖ داٜنٕ( فزم

 َْر يفةٔ٘ الًةزنية ٙ عزٗ الدال٘ عةثٔةالك (33) الزّآات ثالث :ةغاٍد الةال
                                                           

 . 2مً ابْال  الْفْٛ : ح  6:  ل 1الْصاٜا :د(31)

  . 1مً ابْال  الْفْٛ : ح  7 : ل 1الْصاٜا :د(32)

 مً ابْال  الْفْٛ . 1: ل  1الْصاٜا :د(33)
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  ثَا الًَْر  ٢ بًَْرز ّاٌ شالؾ٣ٗ  ٣ ٘   ٣ثزإؽ٣ٗ  الؾ٣ٗ ّاىُ ش٢
ّالًَْر  ،ٌ الًَْر عزو ؽر٘ الؾ٣ٗ   نا ٓكٌْ ظاٍز اليٍؿةحنْ  ل  مّ

 . د٣  الفاا ارتارجٕةب ،اىل سمً آقاع الؾ٣ٗ ّحنٍْا قاٛب لُ ناةم ّالًَارٗ

بقنٔن٘ ا٢رتكاس الفقَٕ القًإ ع ٙ اٌ  -قامني ّالغْاٍدالةنٍّذِ 
ٛ ع ٙ اٌ ح٣ةب تدٍل -التٔنه  ّالغضا   ّزاد مً الًَْر ٍْ الْفْٛ الةن

 ،رضب ا٢عتبار الغزعٕ ا٢ ٕةصتنزار بةنا لُ بقاٛ ّإذكاو ّإالًَْر م
ىًباقا  ايٙ إالةنىًباق ٍذا ةنكً إٓ ٢ّ ،باٍق مؾاذب ل ؾ٣ٗ  ٍّْ ّجٌْد

ما ّتيؾزو  رؾا خارجا  ّتترقق آىا ةدؾْؽ٘ ال  تالةنذقٔقٔا  ع ٙ ا٢فاال 
ايْٖ ّّجْدٍا الةنٙ :   زٍا نا الذٖ ٓبقةّاى ،ّتيقًا ٢ّ تبقٙ ٢ّ تضتنز 

صتباذ٘ مً الًَْر ّالًَارٗ ال  ٍٕ عزو إزاد الةنٍّْ  ،ا٢عتبارٖ 
 حنٍْنا .   ّالًْا    ّالدخْل يف الؾ٣ٗ 

ّْٓجد ضحٍا ى ح  ،ٍذِ عندتَا ،ن٘ عْاٍد عدٓدٗ تتح ٙ ل نتتباةّ 
ٍّٕ عْاٍد  (34)شالْفْٛ ع ٙ الْفْٛ ىْر ع ٙ ىْرز:زصاالةناذتدٓث 

 قؾْد الْاقإ مً عزنئ٘ الًَارٗ ّالًَْر الةنحدٖ ّةزاد الالةنٌ ع ٙ ا
ا مً ا٢فاال ترٍؾالةنايٙ اليْراىٕ الةنيف ؽر٘ الؾ٣ٗ ّالًْا  ٍْ 

رضب ا٢عتبار الغزعٕ ةركه مضتنز لُ بقاٛ ّدّاو بةمايٙ م ، ٍّْدارجٔ٘ةال
 ٘ ا مً ترٍؾالةنايٙ ا٢عتبارٖ ّالْجْد اليْراىٕ الةنع ٙ  ٍّْ ميًبق ذقٔقٔ

  ه ى خ يف البرث الثاىٕ : دؾْؽ٘ . الةنا٢فاال 
 

 خاصة :ـنشبة الطهور اىل االفعال ال
دؾْؽ٘ الةندارجٔ٘ ةاىل ا٢فاال ال( الًَْر)ٍا ىضب٘ الًَارٗ الةرد ٔ٘

 ايٌْ؟ .الةنب اىل الضبب ؟ او ىضب٘ الايْاٌ اىل ضٍبالةنىضب٘ 
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 د٣  : ةع ٙ الرتتب٘ الةنّلاا الثنزٗ  ،قد اخت فت فُٔ ا٢ى ار 
قاعدٗ  اٌجزٓب اىل الضبب ٓاتقد ضٍبالةنٌ مً ٓزٚ ىضبتَا ىضب٘ إ

ًٛ -الث٣ ٘  ا٢عتغال عيد الغ  يف إعتبار عٔٞ يف اذدٚ الًَارات   ّ جش
ب مً ضٍبالةنا ترٍؾالةنرقق ةشبْر عكا  يف تالةنذٔث ٓكٌْ الغ   -عزنيا  

 ُ ٓقني بترٍؾ ٢ّ ،رصمْر بَا لترؾٔا الًَْالةندؾْؽ٘ الةنت كه ا٢فاال 
 رتنا عزنئتُ . ةٓ  ّرتنا جشٜٔتُ ةتٔاٌ ا٢ ثز : ما ٓإ٢ ما إ

ايٌْ ٓاتقد جزٓاٌ ال اٛٗ عً الةنضب٘ الايْاٌ اىل ضبتَا ىّمً ٓزٚ ى
 -الًَْر ّا٢فاال  -ايٌْ الةنلكٌْ الايْاٌ ّ ،رتناالةنالغزو   ّحشٛ ةال
ًٛ  -عٔٞ  فٔكٌْ الغ  يف اعتبار الغارع ،ردًٓ ّجْدا  مٍت  -عزنيا    ّجش

 حزاِ ال اٛٗ . ةّم ،ؽا التك ٔف عكا  يف  

ب اىل ضٍبالةندؾْؽ٘ ىضب٘ الةنقد ٓقال : ىضب٘ الًَْر اىل ا٢فاال 
رٔث ٓكٌْ ل ًَْر ّجْد بانيين مغآز ّمبآً لْجْد ا٢فاال ةالضبب ب

ا مً عتبارٖ بانيين مترٍؾ  ز إ -الًَارٗ ّالًَْر  -ٍّٕ ،٘دارجٔةال
ب عتبارٖ قاىْىٕ مرتٍتدؾْؽ٘، ى ح )الشّجٔ٘( ال  ٍٕ   ز إالةنل ا٢فاا

 كٔ٘( ال  ٍٕ الةنّى ح ) ،تااقدًٓالةنتفاق ا مً إع ٙ عقد اليكاح ّمترٍؾ
ٓقال  ّ نا ٢ ،تبآاني مث٣  الةنا مً الاقد ّا٢تفاق بني عتبارٖ مترٍؾ  ز إ

لغضا   ّضرتني الةن ٢ّ ٓقال ل غض تني -)سّجٔ٘(  ّل اقد ّا٢تفاق )م كٔ٘( 
 .  نضس ادتبَ٘ ّالٔدًٓ : )نيَْر(ةل  ّناو البدٌ ةت

الْفْٛ ّالغضا  -دؾْؽ٘ الةنّقد ٓقال : ىضب٘ الًَْر اىل ا٢فاال 
٘  ايٌْ ئث ًٓ ق اصهالةنىضب٘ الايْاٌ اىل  - ّالتٔنه ع ٙ  )الًَْر( ذقٔق

ا ّالتٔنه دؾْؽ٘ ٢ّ ٓكٌْ بني الًَْر ّبني الْفْٛ ّالغضالةنا٢فاال 
ترقق الةنعتبار التا ٔه ٍّنا ى ح إ ،رقٔق٘ ةتبآً يف ال  ّتغآز يف الْجْد 

 باق  اةًةىقٔاو إةبق ع ٙ الةيًة ٔه ا٢عتبارٖ ٓتاةفاٌ عيْاٌ ال ،بالقٔاو ل قادو 
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 عيْاٌ ع ٙ مايْىُ مً دٌّ تغآز يف ّجْدَٓنا .  
عارٗ يف الَٔا ا٢ تقدوالةنقال فأف فاٌ ا٢خبار الؾرٔر٘ الةنٍّذا 

 اركنا  مضتنزا  مةل ًَْر ّجْدا  م  ّل عاٍدٗ ع ٙ اٌ ل ْفْٛ ّالبرث ا٢
ل افاةنكً إىًباقُ ع ٙ ا٤ٓ ايٙ ٢الةنٍّذا  ،ع ُٔ الياقض ًٓز   لةه
، ٢ّ ٓاقا اٌ ما ّتيؾزو ّتيقًا ٢ّ بقاٛ  ا ىَا تترقق آىا ٤ ٘دؾْؽالةن

ّاردا   -عيْاٌ ّجْدٖ  ٍّْ -ني٣ق عيْاٌ )الًَْر( يف ا٦ٌ ال٣ذقٓكٌْ إ
مً دٌّ  - ٖ عيْاٌ  -ّجْد ل ايْاٌ  فاىُ ٢ ،ع ٙ  مز مادّو ميؾزو 

ٍْإ ،ايٌْ خارجا  الةنّجْد  ايٌْ ّ ٔف الةنو بْجْد   ّجْد الايْاٌ متق
 -دارجٕةالفاا الايٌْ : الةنّ ؟ الْفْٛ( ،)الًَْر ٓؾس ّجْد عيْاٌ

 ميؾزو ضح مْجْد ؟. 
ا  ٢  ،الًَارٗ ّالًَْر عيْاىا  ٤مز مادّو ٓاقا  ٌْ  ّباختؾار : ٢

ٍْ ٌ ٓكٌْ عيْاٌ ّلذا ٢بد ّ  ،مُ بُ ّجْد ل ايْاٌ بدٌّ ّجْد مايْىُ لتق
ب تضٍبالةنا٢ ز اليْراىٕ إ٢ ٍْ لٔط الًَارٗ ّالًَْر تابحا  عً امز مْجْد ّ

ةركنا  فٔكٌْ باقٔا  م ،يؾزم٘الةندؾْؽ٘ الةنا مً ت كه ا٢فاال ترٍؾالةنّ
 . ًَزٗالةني٘ يف الضي٘ بٍٔالةنعزعا  ّ حاْل٘الةن٢ بياقض مً اليْاقض ٓشّل إ ٢

ضبب الةندؾْؽ٘ ىضب٘ الةنّٓرتتب ع ٙ  ٌْ ىضب٘ الًَْر اىل ا٢فاال 
الغزو   ّتٔاٌ ادتشٛ  جزٓاٌ اؽا ا٢عتغال ّاقتقا٠ِ ا٢ذتٔاو باىل الضبب :

صمْر الةن٣  ل ًَْر رٍؾةالتٔنه م  ّالغضا   ّرتنا اعتبارِ يف الْفْٛ الةن
٘  بُ عزعا   ا دخا اش : (35) (بقْلُ ) رٍْناةى  ّالًْا    ّل ؾ٣ٗ  مقدم

ا مً عتبارٖ بضٔط ٓترٍؾّالًَْر مايٙ إ الْقت ّجب الًَْر ّالؾ٣ٗز
  ّحشٛ ةرققُ عيد اتٔاٌ ا٢قا مً دٌّ الةغ  يف تدؾْؽ٘ ّٓرةفاال م 

صمْر الةنا الًَْر رٍؾةيف مٍّذا مؾداق الغ   ، رتنا إعتبارِالةنالغزو 
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ٍّذا ذكه  ،ا  ل ًَْر ٔرؾ٣ٔ  ٓقٔيةتٔاٌ الشاٜد ت ف٣بد مً ا٢ذتٔاو ب ،بُ
ٍذا  .رثُ   ّٓا  ةا الغزعٕ ذضبنا تقدو برٍؾالةنصاٜز مؾادٓق الغ  يف 

 لٔ٘ . ّتقتقُٔ القاعدٗ ا٢ ما
ا مْر بَصالةننكً القْل بْ ْق ّانينٝياٌ : اٌ الًَْر ّالًَارٗ ةلكً ٓ

 ٘  ثحٗ  ٍّٕ ،حنٍْنا  ّ الًْا   ّ ٢صتباذ٘ الدخْل يف الؾ٣ٗ  مقدم
فحاد  ،قدظ ببٔاٌ خؾْؽٔاتَا الةنعتيٙ الغارع ا٢بت٣ٛ بَا ْٓمٔا  ّقد إ

ج ُ ا ا عككيا يف ٤ّ ،ي٘ عزعا  يف الكتال ّالضي٘ بٍٔالةنفاال رؾٔ َا با٤ةت
ال اٛٗ مً الشاٜد  الزجْع اىل يا مكيماىأتُ    ّجشٜٔتُ   ّعزنئ٘ عٕٛ 

خؾْـ : ك ف الةن ش يف ذٍقّٓتيٍح ،جشٜٔتُ   ّماىأتُ   ّرتنا عزنئتُ الةن
  .ْاىا الةنً عزعا  مً ا٢جشاٛ ّالغزاٜط ّبٍٔالةنتٔقً الةنالقدر 

ؽا ةحزٓاٌ  لٔ٘ القافٔ٘ بٍّّذا خزّد عً مقتقٙ القاعدٗ ا٢
اعدٗ الثاىْٓ٘ نقتقٙ القةٍّْ عنا ب ،رٍؾاالةنا٢عتغال عيد الغ  يف 

 ٘ ل ًَْر رٍؾالةنًنًٝ بَا بفاا  ثزٗ ا٢بت٣ٛ بالْفْٛ ّالغضا ّالتٔنه الةن
جزاٛ ّخ٣ؽتُ إمكاٌ إ ، ُ رٍؾةقُ ّٓرّقةنا ٓةّبفاا  ثزٗ بٔاىات الغارع ل

ا رٍؾالةنرتن ٘ يف الضبب الةناىأ٘ الةن  ّالغزنئ٘   ّحشٜٔ٘ ةال اٛٗ عً ال
 ا . رٍؾالةنلٔ٘ يف الغ  يف ّ  القاعدٗ ا٢ّع ٙ خ٣ -مْر بُ صالةنل ًَْر 

  . قاو الزاباالةنناو  ٣ميا يف ةٍذا ت
 دامط عً :ةقاو الالةن ه ىبرث يف 
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 حرمات : الـمدوران االمر بني االقل وبني االكثر يف 
 

ـشساّ بني ا٫قٌ َس َٛضٛع ايَا ٜٚرتدد عٓدٙ أشسإّ ـهًـ بايـُقد ٜعًِ 
مجا٫ّ بني نْٛ٘ ـُ٘ إشسٜـعًّٛ تايـُنُا يٛ داز اَس ايػٓا٤  ٚبني ا٫نجس،
َس ايـُطسب ايًٟٗٛ ، ٚنُا يٛ داز أطسب ٚبني نْٛ٘ ايصٛت ايـُايصٛت 
مجا٫ّ بني نْٛ٘ تصٜٛس ـُ٘ إشسٜـعًّٛ تايـُ - ذٟ ايسٚح -شٝٛإ ـاي تصٜٛس
ع ٚبني نْٛ٘ خصٛص ايسأ -ٖرا ا٫نجس ٚ ،ُاّ ادصا٥٘ ـت -ذُٛع ا٫عطا٤ ـَ
ؾٌٗ دٚزإ ا٫َس بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس ا٫زتباطٝني يف  -ٖٚرا ا٫قٌ  -
 بع  شسَات ساي٘ ساٍ ايدٚزإ بُٝٓٗا يف ايٛادبات نُا ٜٓطب اىلايـُ

 .دتاز بع  آخس ؟ ـدتًـ ساهلُا نُا ٖٛ َـاّ ٜ ؟ ا٫عاظِ

شسَات ٚبني ايٛادبات ؾُٝا ايـُٜٓبػٞ ا٫يتؿات اىل ايؿازم ايععِٝ بني 
َٔ  َ٪١ّْ غٓدؾإ ٚدٛب ا٫نجس يف ايٛادبات أ - يف َٛازد ا٫غتباٙ -حنٔ ؾٝ٘ 

ايػبٗات شسِٜ ا٫نجس يف ـبُٝٓا ت ،ٚدٛب ا٫قٌ ايرٟ ٜهٕٛ َتٝكٔ ايٛدٛب 
ـٓـايتشسٜ ـُ٘ خصٛص شسٜـتٝكٔ تايـُشسِٜ ا٫قٌ ٜٚهٕٛ ـَ٪١ْ َٔ ت ١ُٝ أخ
 ـشسٜـُُ٘ا ٜعًِ تـ١ُٝ َـَٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ ؾعٌ ا٫نجس يف ايػبٗات ايتشسٜ ا٫نجس .

ٜعًِ برتتب ايعكاب  ُا ٫ـٚؾعٌ ا٫قٌ َ ،ٚتستب ايعكاب عًٝ٘ ع٢ً نٌ تكدٜس 
ؾ٬ ٜكطع  ،شساّ ٚاقعّا ـدٜس نْٛ٘ ايب٘ ع٢ً ا٫نجس ع٢ً تكـٓستُاٍ تستعًٝ٘ إل

 شككّا يًُدايؿ١ ٚايعصٝإ . ـَ أٚبهٕٛ ؾعٌ ا٫قٌ َٛدبّا يًعكاب 
ؾإ  ،سدد بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس ايـُػتب٘ ايـُٚبعهط٘ ساٍ ايٛادب 

بُٝٓا  ،شكل يًعصٝإ َٚٛدب يًعكاب دصَّا ـتسى بعط٘ َ أٚتسى ا٫قٌ ؾٝٗا 
 سنب ا٫زتباطٞ ٫ايـُغسطّا يف  أٚ دص٤ّ ٜعًِ ٚدٛب٘ تسى ا٫نجس ايرٟ ٫

ٍٕـشكل ايعصٝإ ٫ٚ ٜٛدب ايعكاب إٜ با٫صٌ  ْؿٝ٘ ُهٔـٜ ٫ ع٢ً استُا
َٓايـُايرتخٝصٞ  ٪ . ٔ 
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سنب ا٫زتباطٞ َٔ سٝح نْٛ٘ َتٝكّٓا ع٢ً نٌ تكدٜس ايـُشساّ ـا٫نجس يف اي
 دايؿ١ ايكطع١ٝ ٚايعصٝإ . ايـُشكل ـدٌ تعكاب دصَّا ٭َٚٛدبّا يً

قٌ يف ايػب١ٗ ـذسٜإ ايربا٠٤ عٔ سس١َ ا٭ُهٔ ايكٍٛ بـٜ : ٚيف ض٥ٛ٘
 إذ إٔ أصٌ ـشساّ َٔ دٕٚ َاْع أٚ َعازض،١ُٝ يًُسنب ا٫زتباطٞ ايـايتشسٜ

ع١ًَٛ ايـُايربا٠٤ عٔ سس١َ ا٫نجس  ٜعازض٘ أصٌ ايربا٠٤ عٔ سس١َ ا٫قٌ ٫
ٌ جس ست٢ ٜعازض اصٌ ايربا٠٤ َٔ ا٭قامجا٫ّ ؾ٬ جيسٟ اصٌ ايربا٠٤ َٔ ا٫ن

ـشس١َ ٚع٢ً نٌ َكطٛع اي ايـُشت١ًُ ٖٟٛ يهٌ ايكٝٛد اٚشـؾإ ؾعٌ ا٫نجس اي
َعص١ٝ قطع١ٝ تطتٛدب ايعكٛب١ دصَّا ٜٚتعرز دسٜإ تكدٜس، ؾٝهٕٛ ؾعً٘ 
ايصٛت  أٚذ١ًُ ـتصٜٛس يف ايناي -بُٝٓا ؾعٌ ا٫قٌ  ،ايربا٠٤ عٔ ا٫نجس س٦ٓٝر 

 ٫ -تعازؾ١ بني اٌٖ ايؿطٛم ٚايػٓا٤ايـُدايٞ َٔ صؿ١ اي١ًٜٛٗ ـطسب ايايـُ
ؾتذسٟ ايربا٠٤ عٔ  ـشتٌُ سسَت٘ ٫ انجس،بٌ ٜػو ؾٝٗا ٚت ،شسَت٘ـٜكطع ب
 َاْع عٔ دسٜاْٗا .  أٚشت١ًُ يف ا٫قٌ َٔ دٕٚ َعازض ايـُشس١َ ـاي

ايـُشُٛع ٕ سس١َ قٌ : إٔ سس١َ ا٫ذسٟ ايربا٠٤ عـيهٔ قد ٜكاٍ َٓعّا ي
ٚعٓد دٚزإ  ،ضُّٓا  دص٤ٕ دصا٤ٙ ٚتطتًصّ سس١َ نٌ دص٤ٕتٓبطط ع٢ً مجٝع أ

 ـُهٔ ايكٍٛ : ٜ -١ُٝ ـا٫َس بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس يف ايػبٗات ايتشسٜ

َعًّٛ  -ايـُطسب ايصٛت ، شٝٛإ ـتصٜٛس بع  دطِ ايإٕ ا٫قٌ: 
دسا٤ ايربا٠٤ عُا ٖٛ ش إذٛـ٫ٚ ٜ ،ضُّٓا أٚضتك٫ّ٬ ـشس١َ ع٢ً نٌ تكدٜس : إاي

ُاّ ـتصٜٛس ت ،نايطسب  -ا٫نجس  : دصٛص١ٝ ايصا٥د٠ـٚاَا اي،شس١َ ـَعًّٛ اي
  .شسِٜ ايؿعٌ غسعّا ـؾٗٞ َػهٛن١ ا٫عتباز يف ت -شٝٛإ ـدطِ اي

 ير١َ ٜكّٝٓاتؿسٜؼ اـشس١َ ا٫قٌ َطتدع١ٝ يًصّٚ ٚعًٝ٘ ؾايػػٌ ايٝكٝين ب
 ٫ برتى ا٫قٌ . ايٝكٝين إ ٫ٚ ٜتشكل ايؿساؽ ،مجاٍ ّ باإلعًٛايـَُٔ ايتشسِٜ 

 ـ١ُٝ بعهظ ايـذٛابيف ايػبٗات ايتشسٜ را ايـُكاٍٖ ذٝب عٔـْٚ
عتُادّا ع٢ً ايدا٥س٠ بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس إ تكدّ يف ايػبٗات ايٛدٛب١ٝايـُ
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 -ًٝـ ٚيف ايعكٛب١ عًٝ٘ ًتصّ بايتبع  يف تٓذٝص ايتهايـُدتاز ايـُطًو ايـُ
ب ايعكاب ع٢ً ؾعً٘ ع٢ً ٕ ؾعٌ ا٫نجس َعًّٛ احلس١َ ٜٚكطع برتٓتْٚكٍٛ : إ

 ،ع سٝٛإ تصٜٛس زأ -، ٚأَا ؾعٌ ا٫قٌص ايتهًٝـ ؾٝ٘ نٌ تكدٜس ؾٝتٓٓذ
ص ايتهًٝـ ٫ٚ ٜتٓٓذ عًٝ٘ ايتشسِٜؾُػهٛى يف إعتباز  - طسبايـُايصٛت 
ـشسَت٘ ايعًِ بعًّٛ امجا٫ّ ٫ٚ ٜتٓذص ايعكاب ع٢ً ؾعً٘ يعدّ ايـُُٞ ـايتشسٜ
 هًـ . ايـُصٙ ع٢ً سساش تٓٓذٚعدّ إ

ٞ ٚايعكاب عًٝ٘ بًشاظ ؾعٌ ا٫نجس ُـص ايتهًٝـ ايتشسٜ: ٜتٓٓذٚباختصاز
دسا٤ ايربا٠٤ عٔ حتسِٜ ا٫قٌ َٔ ـُهٔ إبٌ ٜ ،صإ بًشاظ ؾعٌ ا٫قٌ ٫ٚ ٜتٓٓذ

 ثِ ْدخٌ يف َكاّ ضادع يًبشح عٔ :  .َاْع عٔ دسٜاْٗا  أٚدٕٚ َعازض 
 

 وضوعية لدوران االمر بني االقل وبني االكثر : الـمالشبهة 
دزٟ هًـ ؾ٬ ٜايـُٛيٟٛ ع٢ً ايـُذعٌ ـب٘ ا٫عتباز ايػسعٞ ٚايتقد ٜػ

ٌٖٚ دعٌ عًٝ٘ يف ايص٠٬  ؟تطع١ أٚدصا٤ ٌٖ دعٌ عًٝ٘ يف ايص٠٬ عػس٠ أ
غتباٙ س بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس َٔ د١ٗ إؾٗرا دٚزإ ا٫َ ؟ضبع١ أٚضت١ غسٚط 

شج٘ ـقد ضبل بُٚهٔ بٌ ٚاقع ـٖٚرا َ ،هًـ ايـُذعٍٛ ع٢ً يـُاشهِ ـاي
 ٬ّ بًشاظ ا٫دصا٤ ٚبًشاظ ايػسٚط . َؿٓص

صدٚز أَس غسعٞ أٚ ْٗٞ عٔ  -ـذعٌ ايػسعٞ عًِ ا٫عتباز ٚايٚقد ُٜ
ذعٍٛ ع٢ً ايـُشهِ ـدازد١ٝ ٜٚػتب٘ َٛضٛع ايـشا٫ت ايـثِ تػتب٘ اي -ؾعٌ
ذٌٗ ـحبٝح ٜسدع ايػو اىل ايهًـ ٜٚدٚز بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس ايـُ
٫  َاْع١ٝ يبظ َا (1)هًـ َٔ ايٓص ايـُنإٔ ٜعًِ  ،دازد١ٝ ـشا٫ت ايـباي

ٌٖ ٖٛ ايـُعني ٕ ٖرا ايجٛب ـشُ٘ عٔ صش١ ايص٠٬ ٜٚػو يف أٜ٪نٌ ي
 ٖٛ -ايػو يف َاْع١ٝ ؾسد خازدٞ  -شُ٘ اّ ٫ ؟ ٖرا ـ٫ ٜ٪نٌ ي َصدام َا

 شصٌ : يـُاشجٓا ٖٓا ٖٚٛ َػاٜس يًػو يف ـشٌ بـَ
                                                           

  . 1َٔ ابٛاب  يباع ايـُصًٞ : ح  2: ب  3ايٛضا٥ٌ :ز (1)
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ايـُٛضٛع١ٝ ٜتعًل ا٫َس ؾإ دٚزإ ا٫َس بني ا٫قٌ ٚا٫نجس يف ايػب١ٗ 
غب١ٗ ٫ٚ  شٝح ٫ـب -شُ٘ ـ٫ ٜ٪نٌ ي ايٓٗٞ ؾٝٗا بعٓٛإ َعًّٛ : َاْع١ٝ َا ٚأ

ُا سصٌ ايػو ٚا٫غتباٙ يف َٛضٛع٘ َٚصداق٘ ـٚاْ ،اغتباٙ يف ايعٓٛإ
 ٘ . ٌ يشٓصايـُرتدد يف ضبب٘ اي صداق٘ بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس ٚيٝظٜٚرتدد َ

ٌ ٜتعًل شٓصايـُبُٝٓا دٚزإ ا٫َس بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس يف ايطبب 
ػو يف ايطبب ـُُا ٜـٚاْ ،غو ؾٝ٘ ٫ٚ يف َصداق٘ َس ؾٝ٘ بعٓٛإ َعًّٛ ٫ا٭
 ٌ بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس . شٓصايـُد ايطبب عًّٛ ٜٚرتٓدايـٌُ يًعٓٛإ شٓصايـُ
صدام ايـُاصاي١ ايربا٠٤ عٔ َاْع١ٝ ٖرا  -ؾٝ٘  ؾُٝا حنٔ -ذسٟ ـٌٗ تؾ
ذسٟ قاعد٠ ا٫غتػاٍ ـعٔ تكٝد ايص٠٬ ايٛادب١ بعدَ٘ ؟ اّ ت أٚػتب٘ ايـُ

 شت١ًُ . ايـُٚتكطٞ بًصّٚ ا٫بتعاد عٔ يبظ ٖرا ايجٛب سرزّا َٔ َاْعٝت٘ 

ٛضٛع١ٝ بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس ا٫زتباطٞ قد ٜسدع ايػو ايـُٚايػب١ٗ 
ٚقد ٜهٕٛ غهّا يف َتعًل ايتهًٝـ  ،ٌ شٓصايـُٙ اىل ايػو يف ؾٝٗا ٚا٫غتبا
ٚذيو  ،شٌ ايبشح ـشصٌ( عٔ َايـُخساز )ايػو يف ،٫ٚبد َٔ إبٓؿط٘ 
 ُسدع١ٝ قاعد٠ ا٫غتػاٍ ؾٝ٘ . ـيًكطع ب

َهإ تصٜٛس ايػب١ٗ ، ٚايعاٖس إٜٚبك٢ ايػو يف ْؿظ َتعًل ايتهًٝـ 
ًتهًٝـ نجس ا٫زتباطٞ ؾُٝا نإ يٚبني ا٫ٛضٛع١ٝ يدٚزإ ا٫َس بني ا٫قٌ ايـُ

تكدّ ايـُجاٍ ايـُهًـ نايـُغتب٘ ع٢ً ـُٛضٛع خازدٞ ٚقد إايٛدٛبٞ تعًل ب
 -بني اهل٬يني  َا -هًـ صّٛ غٗس ٬ٖيٞ َتص٬ّ ايـُٚنُا اذا ٚدب ع٢ً 

ػٗس ايٍ اْٚكصاْ٘ ٚقد صاّ  أُٚاّ ايػٗس ـَتتابعّا بدٕٚ قطع ٚغو يف ت
صاَ٘  ؾػو يف إ َاعّا اىل تطع١ ٚعػسٜٔ َّٜٛا، َتتاب ضتُس صَٛ٘ايـ٬ٗيٞ ٚإ

اٟ غو يف إ ٖرا  (بني اهل٬يني َا)ٖٛ صّٛ غٗس ٬ٖيٞ ٚاْ٘ َصدام 
بعد  (2) ٌ ب٘ غٝدٓا ا٫ععِٖٚرا َا َٓج ّا اّ تطع١ ٚعػسٕٚ،ايػٗس ث٬ثٕٛ َٜٛ
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ٔ ثِ تسدد َصداق٘ ُؿّٗٛ َبٝٓـٛىل بايـَُس إٔ ذنس إ ذلٌ ايبشح َا اذا أ
ايصّٛ َجا٫ّ ثاّْٝا ٖٛ َا اذا  َجاٍ ، ثِ ذنس عكب ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس غتب٘ بنيٚإ
  (3)ذا دخٌ ايٛقت ٚدب ايطٗٛز ٚايص٠٬ص اايـُٛىل ضبشاْ٘ بايطٗٛز:طَس أ

يف دص١ٝ٥ غ٧ٝ  ؾػٓو ،َبٝض يًدخٍٛ يف ايص٠٬  أٖٚٚٛ ؾعٌ زاؾع يًشدخ 
 -ض يًص٠٬ بٝايـُ أٚايطٗٛز ايساؾع يًشدخ  -يًتُِٝ  أٚيًػطٌ  أٚيًٛض٤ٛ 
دب ا٫ٜساد عًٝ٘ يف ٚأؾ (شصٌايـُايػو يف ايـُجاٍ أقسب َصداقّا اىل)ٖٚرا 
ُكاَ٘ ـسرتاَّا يإ ض ي٘شطٔ َٓا ايتعٓسـ)قدٙ( ٫ٚ ٜ(4)شكل ايٓا٥ٝينايـُحبح 
 ز . شٓسـشٌ ايبشح ٚقد تـشسٜس َـِٗ تايـُ( ٚعايٞ ٚتأدبّا َع٘ )قدٙاي

اْع١ٝ ايـُذسٟ ايربا٠٤ عٔ ـتٌٖ : طأي١ ايـُِٗ أٜطّا بٝإ سهِ ايـَُٚٔ 
 ٛدب ي٬ستٝاط ؟ . ايـُذسٟ ا٫غتػاٍ ـد بايعدّ ؟ اّ ٜعٔ ايتكٝٓ أٚ

 ًصّٚ ا٫ستٝاط،ب - (5) ٚقد سهِ مجع َِٓٗ غٝدٓا ا٫ععِ)قدِٖ(
 ـشٓكك٘ با٫قٌ،ُا ٜػو يف تـٔ َعًّٛ تؿص٬ّٝ ٚاُْؿّٗٛ َبٝٓـص ايتهًٝـ بيتٓٓذ
ـشصٌ ٜطتدعٞ ايؿساؽ ايٝكٝين( ٫ٚ ٜذس٣ قاعد٠ )ا٫غتػاٍ ايٝكٝين ـٖٚرا َ

د ايٛادب شتٌُ تكٝٓايـُ اٚشتٌُ َاْعٝت٘ ايـ٫ُ برتى ايٝكني بؿساؽ اير١َ إ
تسى َا  أٚشتٌُ َاْعٝت٘ ايـُتٝإ ا٫نجس : تسى ٚتكطٞ ايكاعد٠ بًصّٚ إبعدَ٘ 

 تكٝد ايٛادب بعدَ٘ . 
 

د َٔ ايتكٝٓايربا٠٤  أٚشت١ًُ ايـُاْع١ٝ ايـُيهٔ ايعاٖس دسٜإ ايربا٠٤ عٔ 
َاْع١ٝ  -ؾاْا ْعًِ امجا٫ّ بايتهًٝـ  ،بايعدّ َٚٔ دٕٚ َاْع عٔ دسٜاْٗا

سساش َٛضٛع ايتهًٝـ يف َع عدّ إ -ـشُ٘ َج٬ّ ٜ٪نٌ ي ايص٠٬ ؾُٝا ٫
ٌٓ بـشطب اؾسادٖا، صدام ايـُ ايـُػتب٘ خازدّا، ؾإ َاْع١ٝ غري ايـُأنٍٛ تٓش
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ُأنٍٛ َٔ َصادٜل خازد١ٝ، ٖٚٞ تـدتًـ ضع١ّ ٚضٝكّا سطبُا ٜٛدد يػري ايـ
ؾٝهٕٛ نٌ َصدام َاْعّا بػدص٘، اٟ ٜٓشٌ ديٌٝ َاْع١ٝ غري ايـُأنٍٛ يـشُ٘ 
 عٔ صش١ ايص٠٬ اىل َٛاْع َتعدد٠ بعدد أؾساد غري ايـُأنٍٛ يـشُ٘ خازدّا . 
ٚعٓد٥ر اذا غو يف ثٛب َـدصٛص يًُهًـ ٌٖ ٖٛ َصدام غري 

 اْع١ٝ ٖرا ايجٛب ايـُدصٛصيف َ -يف ايـشكٝك١ -ايـُأنٍٛ يـشُ٘، ؾٗٛ غو 
ٖٚٛ غو بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس يف غب١ٗ  -ايؿسد ايـُعني ايـُػهٛى  -

َٛضٛع١ٝ َع ايعًِ بـُاْع١ٝ َا عًِ إتـداذٙ َٔ سٝٛإ غري َأنٍٛ ايًشِ، 
ايجٛب  -ؾتذسٟ ايربا٠٤ ايػسع١ٝ عٔ َاْع١ٝ ٖرا ايـُصدام ايـُػتب٘ 

ط٬م ديٌٝ ٚذيو إل -نٍٛ ايـُدصٛص ايـُشتٌُ اتـداذٙ َٔ غري ايـُأ
ايربا٠٤ ؾاْ٘ قد زؾع عٔ ا١َ٫ َا ٫ ٜعًُْٛ٘ َٚا سذب اهلل عًُ٘ عٔ ايعباد، 
ٚقد سذب اهلل عٔ ايعباد َاْع١ٝ ٖرا ايجٛب ايـُػتب٘ ٚسذب عِٓٗ دص١ٝ٥ أٚ 
ٚدٛب صّٛ ّٜٛ ايج٬ثني َٔ ٖرا ايػٗس ايٛادب صَٛ٘ ع٢ً تكدٜس نْٛ٘ 

 غٗسّا تاَّا يف ايٛاقع . 
 -بعد إط٬م أديتٗا  -تٛنٝد دسٜإ ايربا٠٤ أٚ تأٜٝد دسٜٗا  ٜٚـُهٔ

مجاع ايرٟ إدعٞ ع٢ً َسدع١ٝ أصٌ ايربا٠٤ يف عُّٛ ايػبٗات باإل
 ايـُٛضٛع١ٝ ، ٚقد إعرتف بـذسٜاْ٘ ؾٝٗا ا٫خبازٜٕٛ ٚا٫صٛيٕٝٛ . 

 ثِ ْبشح يف َكاّ ضابع عٔ سهِ : 
 

 الشم يف ركنية جزء معلوم الـجزئية : 
ٖٓا : َا اذا سصٌ ايٝكني إمجا٫ّ بـذص١ٝ٥ غ٤ٞ أٚ غسطٝت٘ شٌ ايبشح ـَ
بـُع٢ٓ استُاٍ بط٬ٕ ايعٌُ  ،ٛادب َسنب إزتباطٞ ٚغو يف زنٓٝت٘ي
 اإلخ٬ٍ بايـذص٤ أٚ بايػسط شٜاد٠ّ أٚ ْكصاّْا يعرز أٚ َٔ دْٚ٘؟.  سنب عٓدامل

ٚايسن١ٝٓ إصط٬ح ؾكٗٞ َػٗٛز ٜساد َٓ٘ ايـذص٤ أٚ ايػسط ا٫ضاع يف 
ايـُسنب ٚايرٟ ٜـدتٌ ايعٌُ برتن٘ عُدّا أٚ ضّٗٛا ، يهٔ يٝظ يعٓٛإ ايعٌُ 
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ايسنٔ ٚزٚد يف ا٫خباز ايـُعص١َٝٛ نُٝا ْبشح يف َعٓاٙ ٚتػدٝص َديٛي٘، 
 شٛخ ا٫صٍٛ .ـٚ٭دً٘ ٫ َٛدب يتشكٝل َؿَٗٛ٘ ٚتبٝاْ٘ ٫ضُٝا يف ب

ٚايـُِٗ ٖٓا أصٛيّٝا : ايبشح ٚايتشكٝل عُا اذا غو يف نٕٛ َا ٖٛ  
َعًّٛ ايـذص١ٝ٥ أٚ َعًّٛ ايػسط١ٝ ٌٖ ٖٛ دص٤ أٚ غسط َطًكّا ٚع٢ً نٌ ساٍ 
بـشٝح ٜـدتٌ ايعٌُ ايـُسنب ا٫زتباطٞ ٜٚبطٌ بؿكدٙ ٚيٛ ضّٗٛا ٚغؿ١ً ؟ اّ 
ٖٛ دص٤ أٚ غسط َـدتص بـشاٍ ايرنس ٚا٫يتؿات ٚعدّ ايٓطٝإ؟ اٟ تهٕٛ 

ز ب٘ ساٍ تعُد دخاي١ ايـذص٤ بـشاٍ دٕٚ ساٍ، ؾٝبطٌ ايعٌُ ايـُسنب ايـُأَٛ
 تسى ايـذص٤ أٚ ايػسط ٫ٚ ٜبطٌ برتن٘ ساٍ ْطٝاْ٘ ؟ .

َٚجاي٘ : َا يٛ عًُٓا دص١ٝ٥ قسا٠٤ ضٛز٠ ايؿاتـش١ يف ايص٠٬ ايـُؿسٚض١ 
ٚغههٓا يف دخايتٗا بٓشٛ ا٫ط٬م ايػاٌَ  (6)ط٫ ص٠٬ إ٫ بؿاتـش١ ايهتابص

ساٍ ايػؿ١ً  يهٌ ساٍ، أٚ إٔ دخايتٗا َـدتص١ بـشاٍ ايرنس ٚا٫يتؿات دٕٚ
 ٚايٓطٝإ أٚ ساٍ ايـُسض أٚ ا٫ضتعذاٍ ؟ . 

َٚـدتصس ايكٍٛ : ٜدٚز أَس دص١ٝ٥ قسا٠٤ ايؿاتـش١ ٚحنٖٛا بني ا٫قٌ ٖٚٛ 
ٚبني ا٫نجس  -اٟ ساٍ ايعًِ ٚايرنس ٚا٫يتؿات  -خصٛص ساي١ إْتؿا٤ ايعرز

ٙ ايػاٌَ يـذُٝع ا٫سٛاٍ ٫ستُاٍ اط٬م ايكٝد ٚمشٛي٘ يـشاي١ ايٓطٝإ ٚحنٛ
 د٬ف ؾُٝا تكتطٝ٘ ايكاعد٠ : ـَٔ ا٫عراز .  ٚقد ٚقع اي

ٌٖ تكتطٞ إط٬م ايـذص١ٝ٥ ٚمشٛهلا يهٌ ساٍ َا يـِ ٜجبت بديٌٝ 
ٍٕ َـدصٛص١ ؟   خاص : ايتكٝٝد بـشا

أّ تكتطٞ إختصاص ايـذص١ٝ٥ بـشاٍ ايرنس ٚاي٬عرز َا يـِ ٜجبت بديٌٝ 
 ؟ .خاص: ا٫ط٬م ايػاٌَ يـذُٝع ا٫سٛاٍ ست٢ َع ايعرز
 ص٥ـٝـ١ أٚ ايػسطـ١ٝ ديـٌٝـْٚـذٝب باخـتصاز : اْـ٘ قد ٜتشـكــل يديـٌٝ ايـذ
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إدتٗادٟ ٜدٍ ع٢ً صش١ عٌُ ايٓاضٞ ايؿاقد يبع  أدصا٤ ايـُسنب أٚ 
ؾٓأخر ب٘ ْٚجبت إختصاص ايـذص٤ أٚ ايػسط بـشاٍ ا٫يتؿات  -بع  غسا٥ط٘

١ٝ أٚ ايػسط١ٝ ٚايرنس، أٚ إٔ ٜٛدد إط٬م يؿعٞ أٚ ْـشٛٙ ٜكتطٞ ضع١ ايـذص٥
ؾٓأخر ب٘ ْٚجبت زن١ٝٓ ايـذص٤ أٚ ايػسط  -غا١ًَّ يًشا٫ت ايعرز١ٜ ٚغريٖا
 إضتٓادّا اىل ا٫ط٬م ايًؿعٞ . 

ؾ٬ٓسغ َا ٜكتطٝ٘  -ٚقد ٫ ٜهٕٛ ثـ١ُ ديٌٝ ادتٗادٟ ٫ٚ إط٬م يؿعٞ
ا٫صٌ ايعًُٞ ايـذازٟ، ٚعٓد٥ر ٌٖ تـذسٟ أصاي١ ايربا٠٤ َٔ ايـذص١ٝ٥ أٚ 

اّ ٫ تـذسٟ   ا٫نجس ايػاٌَ يـشاٍ ايعرز ٚساٍ اي٬عرز، -ع١ ايػسط١ٝ ايٛضٝ
ٗٓد ي٘ ايبشح عٔ :  ٖٚٓا ٫بد َٔ تؿصٌٝ ايـُكاٍ ، ْٚـُ

 

 إملان تلليف الناسي : 
 

ْٚـذٝب ٖٓا عٔ ض٪اٍ : ٌٖ ٜـُهٔ تهًٝـ ايٓاضٞ بايـُتبكٞ َٔ 
٘ ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط غري ايـُٓطٞ َٓٗا أٚ عدّ إَهاْ٘ ، ؾٓكٍٛ : تاز٠ ْبشج

 بـشطب َكاّ ايجبٛت ، ٚتاز٠ ْبشج٘ بـشطب َكاّ ا٫ثبات : 

أَا بًشاظ َكاّ ايجبٛت: ؾٌٗ ٜـُهٔ ايتهًٝـ بـُا عد٣ ايـذص٤ ٚايػسط 
ٚمجاع١ )قدِٖ( اىل إَتٓاع تٛٓد٘  (7)ايـُٓطٞ ؟ قد ذٖب غٝدٓا ا٫ععِ 

ًٓك٘ بايٓاضٞ بعٓٛإ نْٛ٘ ْاضّٝا أٚ بـدطاب ايٓاضٞ )اٜٗ ا ايتهًٝـ ؾعًّٝا ٚتع
 ايٓاضٞ يًطٛز٠: ٜـذب عًٝو ايص٠٬ بدْٚٗا( ٚتٛدٝٗ٘ ٚاضشّا : 

إٕ ايتهًٝـ ايباعح ٚايـُشٓسى يًعبد ْـشٛ ايعٌُ ايـُهًـ ب٘ ٜطتدعٞ 
ا٫يتؿات اىل ايـشهِ ٚاىل َٛضٛع٘ ، ؾايتهًٝـ بايـشر ايـُأخٛذ يف َٛضٛع٘ 
ىل ا٫ضتطاع١ ٫ ٜصًض يـُشسن١ٝ ايـُهًـ ْـشٛ إَتجاي٘ إ٫ َع إيتؿات٘ ا
ا٫ضتطاع١ ٚٚدٛب ايـشر ع٢ً ايـُطتطٝع ، َٚٔ ايٛاضض إ ايٓاضٞ ٜتعرز 
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َع بكا٥٘ ع٢ً ساي١ ايٓطٝإ،  -أعين نْٛ٘ ْاضّٝا -عًٝ٘ ا٫يتؿات اىل َٛضٛع٘ 
ٜٚتبدٍ  -إذ بـُذسد إيتؿات٘ اىل نْٛ٘ ْاضّٝا ٜصٍٚ ايـُٛضٛع : ايٓطٝإ ٚايٓاضٞ 

ابت يًٓاضٞ ؾعًّٝا يف سك٘ ، ٭ٕ اىل ايرانس ٚايـًُتؿت ٫ٚ ٜصري ايـشهِ ايج
ايتهًٝـ ايـُأخٛذ يف َٛضٛع٘ ٚصـ ايٓاضٞ ٫ ٜصًض يـُشسن١ٝ ايـُهًـ 

ٜصًض يًُشسن١ٝ َع بكا٤ ايٓطٝإ  ايـُتصـ بايٓطٝإ يف ساٍ َٔ ا٫سٛاٍ : ٫
يؿسض غؿًت٘ عٔ نْٛ٘ ْاضّٝا نُا ٖٛ ٚاضض ، ٫ٚ ٜصًض يًُشسن١ٝ َع شٚاٍ 

 ٖٚرا ٚاضض  .  -ايٓاضٞ -صٚاٍ ايـُٛضٛع ايٓطٝإ ٚتبدي٘ با٫يتؿات ي
اذٕ ٫ ٜعكٌ إْبعاخ ايٓاضٞ ٚتـشسن٘ ٫َتجاٍ ايـشهِ ايـُهًـ ب٘، ٚاذا 

 مل ٜـُهٔ ا٫ْبعاخ مل ٜـُهٔ ايبعح نُا ٖٛ ٚاضض ٫ ٜـدؿ٢ . 

ٕٕ : ايٓاضٞ ٫ ٜـُهٔ تهًٝؿ٘ : ٫ با٭ نجس يهْٛ٘ ْاضّٝا ، ٫ٚ ٚبتكسٜب ثا
د أٚ ٫ ًٜتؿت اىل نْٛ٘ ْاضّٝا ، ؾًٛ دعٌ ايـدطاب قٌ ٫ٕ ايٓاضٞ ٫ ٜعتكبا٭

َـدصٛصّا بايٓاضٞ إَتٓع ٚصٛي٘ ايٝ٘ إ٫ اذا إيتؿت اىل نْٛ٘ ْاضّٝا ، ٚعٓد٥ر 
 ٜـدسز عٔ نْٛ٘ ْاضّٝا ٜٚتبدٍ َٛضٛع٘ ٫ٚ ٜٓطبل عًٝ٘ خطاب : ٜا ْاضٞ . 

بًٛؽ ايتهًٝـ ايـُأخٛذ يف  -يف سل ايٓاضٞ -ٚيف ض٥ٛ٘ : ٜطتشٌٝ
ٛإ )ايٓاضٞ( ٚٚصٛي٘ اىل َسس١ً ايؿع١ًٝ ، َٚع اضتشاي١ ايؿع١ًٝ َٛضٛع٘ عٓ

ٜـُتٓع بايطسٚز٠ تـدصٝص ايتهًٝـ بايٓاضٞ ،ٚسرزّا َٔ ايًػ١ٜٛ ْكٍٛ: 
 ٜطتشٌٝ دعٌ ايـشهِ َسٓتبّا ع٢ً َٛضٛع )ايٓاضٞ( . 

ْٛ َٔ ا٫غهاٍ ؾًرا ساٍٚ  -ٖرا  -ٚنإٔ َكاٍ ا٫َتٓاع  ٚاضْض َطًِٓ خً
( تٛدٝ٘ إَهإ تعًل ايتهًٝـ بايٓاضٞ أٚ تـدصٝص٘ مجع َٔ ا٫عاظِ)قدِٖ

  (8)ب٘ َٔ دٕٚ أخر عٓٛإ )ايٓاضٞ( يف َٛضٛع ايتهًٝـ َِٓٗ ايـُشكل
ْعسضُٗا ببٝإ ٚاضض ْٚستطٞ ايجاْٞ  -ايـدساضاْٞ)قدٙ( ؾكد طسح ٚدٗني

 ْٚداؾع عٓ٘ ، ُٖٚا : 
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ايٛد٘ ا٫ٍٚ : إٔ ٜتٛد٘ ايـدطاب اىل ايٓاضٞ بػري ايـذص٤ ايـُٓطٞ 
ٕٕ ٬َشّٕ يًٓاضٞ ٚاقعّا نعٓٛإ )بًػُٞ ايـُصاز( أٚ )ضعٝـ  ٜٚـداطب بعٓٛا
ايـشاؾع١( أٚ حنُٖٛا، ٚبٓشٛ ٜـُهٔ إيتؿات ايٓاضٞ اىل َـداطبت٘ بايـدصٛص 
َٔ دٕٚ شٚاٍ عٓٛإ ايٓطٝإ عٓ٘ ، َٚجٌ ٖرا ايتهًٝـ ٜصًض يداع١ٜٛ 

 ايٓاضٞ َٔ دٕٚ َـشرٚز . 
ّْ يٓطٝإ ايـذص٤  ٖٚرا َـذسد ؾسض ُٖٚٞ ؾاْ٘ ٫ ٜٛدد ْٕ ٬َش عٓٛا

َتٛؾس أٚ َٓطبل ع٢ً مجٝع ايـُهًؿني ايٓاضني بـشٝح ًٜتؿتٕٛ ايٝ٘ َٔ دٕٚ 
شٚاٍ عٓٛإ ايٓطٝإ عِٓٗ، خصٛصّا َع إخت٬ف أؾساد ايـُهًؿني يف ايٓطٝإ 
ٕٕ ٜٓط٢  ٚتؿاٚت ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط ايـُٓط١ٝ : ؾرت٣ َهًؿّا ٜٓط٢ دص٤ّ ، ٚثا

غريُٖا، ؾهٝـ ٜـُهٔ ؾسض عٓٛإ نًٞ يف قط١ٝ  ٚثايح ٜٓط٢ دص٤ّ آخس،
 غسع١ٝ سكٝك١ٝ ٜهٕٛ ٬َشَّا يًٓطٝإ َت٢ تـشكل .

َٚع ايتٓصٍ ٚتطًِٝ ٚاقع١ٝ ٖرا ايؿسض ؾاْ٘ ٫ تـشكل ٫ٚ ٚقٛع ي٘ يف 
ْصٛص ا٫خباز ايٛاص١ً ٚخطابات ايػسع ا٫قدع اييت بني اٜدٜٓا ٫ضُٝا 

دصا٤ ٚايػسا٥ط ؾٝٗا ؾإ ا٫َس با٭أدي١ ايـُسنبات ايػسع١ٝ نايص٠٬ ٚايـشر، 
 َتٛٓد٘ اىل عُّٛ ايـُهًؿني . 

ايٛد٘ ايجاْٞ : إٔ ٜٛٓد٘ ايـدطاب ا٫ّٚ بايتهًٝـ ايٓاقص )ا٫قٌ( اىل 
أعين  -ايـذاَع بني ايرانس ٚايٓاضٞ ٚايعايـِ ٚايـذاٌٖ -طبٝعٞ ايـُهًـ

ّٛٓ بٗا ايعٌُ  ايـُسنب ايتهًٝـ بـدصٛص ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط ايسن١ٝٓ اييت ٜتك
ٌٓ بؿكداْٗا ٜٚؿطد برتنٗا ٚيٛ يعرٕز، ؾٝٛٓد٘ ايـدطاب بٗا اىل عُّٛ  ٜٚـدت
ايـُهًؿني ٚقاطبتِٗ : )أٜٗا ايـُهًؿٕٛ( اعِ َٔ ايٓاضٞ َٚٔ ايرانس يًذص٤ 

 َٚٔ ايعايـِ ب٘ ٚايـذاٌٖ . 
دصا٤ أعين ايتهًٝـ با٭ -ثِ ٜٛٓد٘ خطاب ثإٕ خاص ٚتهًٝـ با٭نجس 

 ٜٚـتٛٓد٘ ايـدطاب اىل خصٛص ايرانسٜٔ ايـًُتؿتٝـٔ :  -ٚايػسا٥ـط ايـُتبكٝـ١ 



 (79).................................... .............تهًٝـ ايٓاضٞ.. يف إَهإح حب

 

 )اٜٗا ايرانس ٜـذب عًٝو قسا٠٤ ايطٛز٠ ٚا٫ط٦ُٓإ يف ص٬تو( . 
ٜـدتص ايٓاضٞ بايتهًٝـ بـُا ض٣ٛ ايـذص٤ ٚايػسط ايـُٓطٞ  ٚيف ض٥ٛ٘:     

٫ٚ ًٜصّ ؾٝ٘ أٚ ٫ ٜرتتب ذلرٚز:)أخر عٓٛإ ايٓاضٞ يف َٛضٛع احلهِ( يعدّ 
يف اخلطاب اص٬ّ ، ؾٝهٕٛ ايتهًٝـ ايـُتٛٓد٘ اىل ايٓاضٞ ايػاؾٌ اخر ايعٓٛإ 

 زنإ ٚاجلص٤ ٚايػسط ايـًُتؿت ايٝ٘ غري ايٓاضٞ ي٘ . تهًٝؿّا ٚاسدّا َتعًكّا با٭

دصا٤ ٚايعاٖس تعدد ايتهًٝـ ايـُتٛٓد٘ اىل ايرانس : تهًٝـ عَُٛٞ با٭      
تهًٝـ خصٛصٞ ايسن١ٝٓ َتٛٓد٘ اىل مجٝع ايـُهًؿني : ايرانس ٚايٓاضٞ ، ٚ

دصا٤ ٚايػسا٥ط اييت ٜرنسٖا ٚمل ٜٓطٗا ، ْعِ ُٖا ْاغ٦إ َٔ ٬َٕى ٚاسد با٭
ٜٚـشٓص٬ٕ أٚ ٜ٪دٜإ َعّا اىل تـشكل غسٕض ؾازٕد ، نُا ٜجبت هلُا إَتجاٍ 
ٚاسد ٚعصٝإ ؾازد ، ٖٚرا ْعري ايتصاّ بع  ايؿكٗا٤ بتعدد ا٫َس يف أخر 

، ؾإ ايتهًٝـ ٚا٫َس ٚإٕ تعدد ٖٛ )قصد ايكسب١( قٝدّا يف ايٛادب ايتعبدٟ 
ْاغ٧ َٔ ٬َٕى ٚاسد ٚغسٕض ؾازد ٚقد إْـشصس طسٜل ايٛصٍٛ اىل ايػسض 
ايٛاسد بتعدد ا٫َس ٚايـدطاب ؾُٝا حنٔ ؾٝ٘ ٚيف أخر قصد ا٫َس قٝدّا يف 

 َتعًل ايتهًٝـ ايتعبدٟ ، ٚيرا نإ هلُا اَتجاٍ ٚاسد يف ايـُٛزدٜٔ . 

ع٢ً ٖرا ايتٛدٝ٘ بإٔ ا٫قٌ يف  ٚقد أغهٌ ايػٗٝد ايصدز)قدٙ(
ايـُسنب ا٫قٌ ايـُكتصس ع٢ً ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط  -ايـدطاب ا٫ٍٚ يًٛادب 

٫ ٜـدًٛ ساي٘ َٔ إٔ ٜهٕٛ َكٝٓدّا بايصا٥د َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط  -ايسن١ٝٓ 
نايطٛز٠ ٚا٫ط٦ُٓإ ، أٚ ٜهٕٛ َطًكّا َٔ ْاسٝت٘ ، أٚ ٜهٕٛ َكٝٓدّا ب٘ بـشل 

طًل بًشاظ ايٓاضٞ ، أٚ ٜهٕٛ ٬َُّٗ ، ٫ٚ غ٧ٝ خصٛص ايـُترنس َٚ
 َـشتٌُ غري ٖرٙ ايـُشت٬ُت ا٫زبع١ : 

 قٌ . ٭ٚا٫ٍٚ َـشاٍ ٭ْ٘ خًـ اذ َعٓاٙ عدّ نٕٛ ايٓاضٞ َهًؿّا با -أ

حبٝح  قٌ٭باٚايجاْٞ نريو َـشاٍ ٫ٕ َعٓاٙ نٕٛ ايـُرنس َهًؿّا  -ب
 نجس . ٭ٜطكط عٓ٘ ايتهًٝـ بصدٚز ا٫قٌ َٓ٘ ٚيٛ مل ٜأت با
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َطًكّا ٖٛ َـدصٛص بايٓاضٞ  قٌ٭باٚايجايح َعٓاٙ ٚدٛد خطاب  -دـ
نجس ٖٛ َـدصٛص بايرانس ، ٖٚرا زدٛع اىل َػه١ً ٚٚدٛد خطاب با٭

دعٌ خطاب خاص يًٓاضٞ ٫ ٜـُهٔ ٚصٛي٘ ايٝ٘ ٫ٚ ٜصري ؾعًّٝا إ٫ عٓد 
ذانسّا ًَتؿتّا إيتؿات ايٓاضٞ اىل نْٛ٘ ْاضّٝا ، َع أْ٘ بايتؿات٘ اىل ْطٝاْ٘ ٜصري 

 ٜٚتبدٍ ايـُٛضٛع ٜٚصٍٚ َٛضٛع ايٓاضٞ نُا تكدّ . 

غري َعكٍٛ ٚغري َتصٛز بـشل  -ٚايسابع: ا٫ُٖاٍ يف عايـِ ايجبٛت  -د
 ايػازع ا٫قدع ايـُشٝط بتُاّ ايـُٛاضٝع ٚا٫سهاّ . 

ٚهلرا نً٘ تطتشهِ غب١ٗ اَتٓاع خطاب ايٓاضٞ َـدصٛصّا يعدّ إَهإ 
 .  (9)َٓ٘  ٚصٛي٘ ايٝ٘ ٚتـشسن٘ 

يهٔ ٖرا ا٫غهاٍ ع٢ً ايتٛدٝ٘ ايجاْٞ يعً٘ ْػأ َٔ ق١ً ايبٝإ أٚ عدّ 
ٚضٛس٘ يف عباز٠ )ايهؿا١ٜ( ، ٜٚـُهٓٓا دؾع٘ عٔ ضاس١ ايٛد٘ ايجاْٞ ايـ٢َُٛ 
ايٝ٘ يف )ايهؿا١ٜ(، ٚذيو ٜتذ٢ً َٔ تكسٜبٓا يًٛد٘ سٝح ذنسْا إٔ ايـدطاب 

اىل خصٛص ايٓاضٞ نُا ؾسض ا٫ٍٚ ٜتٛد٘ اىل ايـذاَع طبٝعٞ ايـُهًـ ٫ 
ايطٝد ايػٗٝد )قدٙ(، بٌ ٜتٛٓد٘ اىل عُّٛ ايـُهًؿني ٚقاطبتِٗ :ايرانس َِٓٗ  
ٚايٓاضٞ ٚايعايـِ ٚايـذاٌٖ َٔ دٕٚ اضتجٓا٤ ، ٫ٚ َـشرٚز يف ٖرا ايتٛدٝ٘، 

َتٛدّٗا اىل خصٛص ايٓاضٞ ست٢  قٌ٭باإذ يٝظ ايـدطاب ا٫ٍٚ ايـُتعًل 
، ٭ٕ ايـُؿسٚض أْ٘ خطاب َتٛٓد٘ اىل طبٝعٞ ٜأتٞ ايـُشرٚز أٚ ا٫غهاٍ 

ِٓ ايٓاضٞ ٜٚهٕٛ ؾعًّٝا يف سك٘ بـُا ٖٛ َهًـ  ٫ٚ  -بايؼ عاقٌ -ايـُهًـ ٜٚع
 ٜـشتاز عَُٛ٘ اىل إيتؿات ايٓاضٞ اىل ساي٘ : نْٛ٘ ْاضّٝا .

ٕٕ َتعًل بايصا٥د َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسٚط غري ايسن١ٝٓ  ْعِ ٜٛدد خطاب ثا
يرانسٜٔ َٔ ايـُهًؿني ، ٫ٚ خًـ يف ٖرا ٜهٕٛ َتٛٓدّٗا اىل خصٛص ا

ايتٛدٝ٘ ، ٭ٕ ايـدطاب ايجاْٞ ٜعين تٛٓد٘ ايـدطاب اىل ايرانس خاص١ ، 
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ٚايـدطاب ا٫ٍٚ َتٛٓد٘ اىل طبٝعٞ ايـُهًـ ٚيٝظ َعٓاٙ )عدّ نٕٛ ايٓاضٞ 
( يعدّ نٕٛ ايـدطاب َتٛدّٗا اىل خصٛص ايرانس ست٢ ًٜصّ قٌ٭باَهًؿّا 

َٔ  -بايؼ عاقٌ -زنإ اىل نٌ َهًـ ايـدطاب با٭ ذيو ، بٌ َعٓاٙ تٛٓد٘
ِٓ ايٓاضٞ ٚايرانس .   دٕٚ خصٛص١ٕٝ اٟ خصٛص١ٕٝ ، ؾٝع

َهإ تعًل ايتهًٝـ ٚايـشاصٌ إَهإ إيتصاّ ايٛد٘ ايجاْٞ تٛدّٝٗا إل
بايٓاضٞ َٔ دٕٚ أخر عٓٛإ ايٓاضٞ ؾٝ٘ ، ٚض٬َت٘ َٔ اغهاٍ ايػٗٝد ايطعٝد 

 ايصدز)قدٙ( . 

٢ ٖرا ا٫يتصاّ إغهاٍ آخس ، ؾإ ايتهًٝـ ايجاْٞ ٖٚهرا ٫ ٜسد عً
ايػسط ايرٟ ٜرنسٙ يٝظ تهًٝؿّا ْؿطّٝا اضتك٬يّٝا،  ايـُدتص بايرانس بايـذص٤ اٚ

بٌ ٖٛ تهًٝـ ضُين، ٚداع١ٜٛ ا٭َس ايطُين بايـذص٤ ٚايػسط غري ايـُٓطٞ 
 زنإ، ٚتٓتشدإ يف ايداع١ٜٛ ْـشٛ ايعٌُتًتشِ َع داع١ٜٛ ا٭َس ايطُين با٭

ٜٚتشكل هلُا إَتجاٍ ٚاسد ، نُا ٜٓطًكإ  -ايـُسنب ا٫زتباطٞ  -ايٛادب 
ٜٚٓبعجإ عٔ ٬َٕى ؾازٕد ، ٚايـُهًـ ايٓاضٞ ٜأتٞ بـُا ٜأتٞ ب٘ َٔ ا٭دصا٤ 
ٚايػسا٥ط ايـًُتؿت ايٝٗا أٚ ايـُتٛد٘ هلا إَتجا٫ّ يٮَس ايـُٛيٟٛ ، أقصاٙ 

س ايـُتٛد٘ اىل ايـُهًؿني ايرانسٜٔ، إعتكادٙ إتٝإ ايـُأَٛز ب٘ تاَّا ٚإَتجاي٘ ا٭َ
ْ٘ يف ٚاقع٘ غاؾٌ ْٚإع ٜعرز يف ايـذص٤ ٚايػسط ٖٚٛ إعتكاد خاط٧ ٭

ايـُٓطٞ ٫ٚ ٜطٓس خطأ إعتكادٙ ٚتـدًٝٓ٘ إَتجاٍ ا٭َس ايتاّ عٓد غؿًت٘ ، ؾاْ٘ 
ْإع قد تٛد٘ ايٝ٘ أَس ايٓاضٞ بايعٌُ ايٓاقص ٖٚٛ َعرٚز عٔ ايـذص٤ 

ٖٚٛ ْاعٕ َأَٛز  -داّ ٜكصد إَتجاٍ َا ٖٛ َأَٛز ب٘ٚايػسط ايـُٓطٞ ، ؾُا 
زنإ ٚا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط ايـُرنٛز٠ ي٘ ايـًُتؿت ايٝٗا، َٚعرٚز َٔ با٭

ؾاْ٘ ٜٓطبل ع٢ً عًُ٘: ا٭َس ايطُين ايؿعًٞ  -ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط ايـُٓط١ٝ 
ايـُتٛد٘ اىل أَجاي٘ َٔ ايٓاضني زغِ غؿًت٘ عٔ ساي٘ ٚعدّ إَهإ إيتؿات٘ اىل 

 َٛزّا بأَس ايٓاضني دٕٚ أَس ايرانسٜٔ ايـًُتؿتني . أْ٘ َنٛ
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 َٔ ٍٕ اذٕ ٖرا ايٛد٘ بًشاظ َكاّ ايجبٛت قسٜب اىل ايكبٍٛ ٖٚٛ خا
ا٫غهاٍ بٌ َٚٔ ايـُشرٚز ايـُشاٍ ايرٟ زٓتـب٘ بع  ايؿكٗا٤)قدِٖ( ع٢ً 
تهًٝـ ايٓاضٞ بعٓٛاْ٘ ، ٜٚتًٓدص يف إَهإ تٛدٝ٘ ايتهًٝـ بايـُسنب اىل 

تؿصٌٝ َتكدّ ، إ٫ إٔ إَهاْ٘ غري نإف بٌ ٜـشتاز اىل اإلثبات ايٓاضٞ ب
 ٚايد٫ي١ عًٝ٘ يف َٛزدٙ : اَا بديٌٝ خاص أٚ بديٌٝ عاّ . 

زنإ َٔ ٚقد ثبت يف باب ايص٠٬ خاص١ ديٌٝ إثباتٞ خاص ٜأَس با٭
ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط ع٢ً ا٫ط٬م ٚاْٗا تعاد عٓد اإلخ٬ٍ بٗا ٚيف نٌ ا٫سٛاٍ 

بـشاٍ  -غري ا٫زنإ -غريٖا، ؾتهػـ عٔ إختصاص َطًٛبٝتٗا  ٫ٚ تعاد َٔ
(:ط٫ تعاد ايص٠٬ إ٫ َٔ مخط١ : ايطٗٛز قاٍ) ايرنس ٚا٫يتؿات،

ٚايٛقت ٚايكب١ً ٚايسنٛع ٚايطذٛدص ثِ قاٍ :طايكسا٠٤ ض١ٓ ٚايتػٗد ض١ٓ 
ٖٚرا ايٓٓص ايصشٝض ايـُػٗٛز   (10)ٚايتهبري ض١ٓ ٫ٚ تٓك  ايط١ٓ ايؿسٜط١ص

زنإ ايـدُط١ ع٢ً ا٫ط٬م تّٝا ٖٛ ناغـ ٚاضض عٔ ا٭َس با٭ع٬ُّ ٚؾ
ضٛاٖا َٔ أدصا٤ ايص٠٬  ايػاٌَ يعُّٛ ايـُهًؿني ٚضا٥س أسٛاهلِ ، َٚا

ٚغسا٥طٗا نايكسا٠٤ ٚايتهبري٠ ٚايتػٗد ٫ تعاد ايص٠٬ َٓٗا َع اإلخ٬ٍ 
 ؾٝدتص ا٫َس بٗا ٫ َـشاي١ -ايعرزٟ ضّٗٛا أٚ ْـشٛٙ َٔ ا٫عراز ايـُػسٚع١

 .  بـشاٍ ايرنس ٚا٫يتؿات

ٚقد تـشصٌ إَهإ تعًل ايـدطاب ثبٛتّا ٚتٛٓد٘ ايتهًٝـ اىل ايٓاضٞ 
ٕٕ عاّ ٚيف عُّٛ ايٛادبات ايـُسنب١ ، َٔ دٕٚ أخر عٓٛإ ايٓاضٞ يف  بعٓٛا

ٕ٘ آخس إلَهإ تهًٝـ ايٓاضٞ  ، ٚقد  قٌ٭باايـدطاب ، َٚع٘ ْطتػين عٔ تٛدٝ
 ْٚبشح اٯٕ : ٌٝ خاص بايص٠٬ . : ٚدٛد دي -إثباتّا -تـشكل عٓدْا 
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 طلقة : الـمالشرطية  أولشم يف اجلزئية  ا
ٚايبشح ٖٓا َـدتص بـُا اذا مل ٜٛدد ديٌٝ إثباتٞ بـدصٛص ٚادب        

 َسنب، ٜٚكع ايه٬ّ ٖٓا يف َكاّ اإلثبات ٚإيتُاع ديٌٝ عاّ يتُاّ ايٛادبات
ٕد َٔ ايطبٝع١ ايـُسنب١ ايـُطًٛب١ بٓشٛ صسف ايٛدٛد : إٔ ٜأتٞ ايـُهًـ بؿس

ايـُأَٛز بٗا ٜهٕٛ داَعّا ٭دصا٥٘ ٚغسٚط٘، ٚعٓد دٚزإ دص١ٝ٥ دص٤ٕ أٚ 
غسط١ٝ غسٕط َرتدد٠ٕ بني ا٫قٌ : دعًٗا يف خصٛص ساي١ ايرنس ٚإْتؿا٤ عرز 

 دعًٗا زنّٓا ع٢ً مجٝع ايـُهًؿني ٚيف مجٝع ايـشا٫ت. ايٓطٝإ، ٚبني ا٫نجس:
ٟ ٚا٫صٌ ايًؿعٞ َٔ إط٬م أٚ حنٛٙ، ْٚبشح ٖٓا َا ٜكتطٝ٘ ايديٌٝ ا٫دتٗاد

ٜكتطٝ٘ ا٫صٌ ايعًُٞ ، نٌ ٖرا َع غ  ايطسف عٔ ايديٌٝ  ثِ ْبشح َا
ايـداص ايـُتهؿٌ يـشهِ ايٓطٝإ يف ايـُٛزد ايـداص نايجابت يف باب 
ايص٠٬ اييت ٜٛدد ؾٝٗا ديٌٝ خاص ع٢ً سهِ ايٓطٝإ ٚاْ٘ ٫ ٜطكط ايٛادب 

 أٚ ايػسط ايهرا٥ٞ ؾًٝصّ ا٫خر بـُؿادٙ . ايـُسنب ا٫زتباطٞ بتعرز ايـذص٤ 

اذٕ َا ٖٛ َكتط٢ ايكاعد٠ ايعا١َ بًشاظ َسس١ً ايٛقٛع َٚكاّ ا٫ثبات، 
ْٚكٍٛ: ثـ١ُ سا٫ت ٚؾسٚض يف )ا٫صٌ ايًؿعٞ( ٚسا٫ت ٚؾسٚض يف 

  )ا٫صٌ ايعًُٞ( ْعسضٗا يف َسسًتني : )أ + ب( ُٖٚا :

 -يـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١َٝعًّٛ ا -قد ٜهٕٛ يديٌٝ ايـذص٤ أٚ ايػسط  -أ
إط٬م أٚ عُّٛ ٜػٌُ ساي١ ايٓطٝإ ٚايػؿ١ً نُا يٛ قاٍ : ط٫ ص٠٬ إ٫ 

أٚ قاٍ :طَٔ مل ٜكِ  (12)أٚ قاٍ:ط٫ ص٠٬ إ٫ بؿاتـش١ ايهتابص (11)بطٗٛزص
ؾإ ٖرٙ ايٓصٛص ٚأَجاهلا تؿٝد نٕٛ  (13)صًب٘ يف ايص٠٬ ؾ٬ ص٠٬ ي٘ص
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َع ايطٗٛز ٚايؿاتـش١ ٚإقا١َ ايصًب،  طبٝع١ ايص٠٬ ايـُأَٛز بٗا ٫ تتشكل إ٫
١َٓٛ يًطبٝع١ بـشطب ظاٖس ايٓصٛص ايـُرنٛز٠ ،ؾاذا ْطٞ أسدٖا مل  ؾٗٞ َك
َٛٓاتٗا .  ّٛٓ َٔ َك       ٜهٔ آتّٝا بايطبٝع١ ايـُأَٛز بٗا ، ٭ْ٘ أت٢ بص٠٬ ؾاقد٠ يـُك

 ط٬م ديٌٝ ايـذص١ٝ٥ أٚ ديٌٝ ايػسط١ٝ ٚتـجبت ب٘إٚيف َجً٘ ٜتعني ا٭خر ب
 .  : ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ ايـُطًك١ ايػا١ًَ يهٌ ا٫سٛاٍ ست٢ ايعرز١ٜايسن١ٝٓ 

ْعِ إ٫ إٔ ٜدٍ ْٓص خاص صشٝض ع٢ً عدّ ايسن١ٝٓ ْعري قسا٠٤ ايؿاتـش١        
ايصشٝض ع٢ً عدّ إعاد٠ ايص٠٬ عٓد تسنٗا د٬ّٗ عٔ  (14)اييت دٍ ايـدرب 

ص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ قصٕٛز أٚ ْطٝاّْا، َٚٔ دْٚ٘ ْأخر بد٫ي١ إط٬م ديٌٝ ايـذ
ع٢ً ثبٛت اجلص٤ ٚايػسط ع٢ً نٌ تكدٜس ٚيف نٌ ساي١ :عرز١ٜ أٚ عاد١ٜ، 
٫ٚشَ٘ اْ٘ عٓد ْطٝإ ايـذص٤ أٚ ايػسط ٜطكط ا٫َس بايٛادب ا٫زتباطٞ 
ايـُسنب َٔ ايـذص٤ أٚ ايػسط ايـُٓطٞ َٔ باب ضكٛط ا٭َس عٓد ؾٛات٘ ٚعدّ 

ب٘ باط٬ّ جتب إعادت٘ أٚ قطا٩ٙ إَتجاي٘ يف تـُاّ ٚقت٘ ٜٚهٕٛ ايعٌُ ايـُأتٞ 
ٚؾاقدّا يًذص٤ ايـُطًل أٚ ايػسط  -ٚيٛ يف ساي١ ايٓطٝإ  -يهْٛ٘ ْاقصّا 

ايـُطًل ، ٫ٚ أَس بايؿاقد يٝطابك٘ ايعٌُ ايٓاقص ساٍ ايٓطٝإ ٜٚصض ايعٌُ 
 عٓد ايـُطابك١ . 

٫ٚ ؾسم بني َا اذا نإ يديٌٝ أصٌ ايٛادب إط٬م أسٛايٞ أٚ أؾسادٟ 
 يؿعٞ ٚبني َا اذا مل ٜهٔ يديٌٝ أصٌ ايٛادب إط٬م أٚ عُّٛ :أٚ عُّٛ 

أَا اذا مل ٜهٔ يديٌٝ ايٛادب إط٬م ٜػٌُ ساي١ ايٓطٝإ ، ٜٚٛدد  -1    
ٜـُشهِ بايـذص١ٝ٥ ايـُطًك١ أٚ  يديٌٝ ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ إط٬م ؾاْ٘ ٜ٪خر ب٘ ٚ

٬ٕ ايعٌُ ايػسط١ٝ ايـُطًك١ ايػا١ًَ يـذُٝع ايـشا٫ت، ٫ٚشَ٘ إٔ ٜـشهِ ببط
 ايـُأتٞ ب٘ خًّٛا َٔ ايـذص٤ أٚ ايػسط ايـُٓطٞ ؾتذب إعادت٘ أٚ قطا٩ٙ .
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ٜٚ٪ندٙ : إٔ ٫ ديٌٝ ع٢ً نٕٛ ايـُهًـ ب٘ ٖٛ ايـُتبكٞ َٔ ا٫دصا٤        
 ٚايػسا٥ط غري ايـُٓطٞ َٓٗا . 

ٚاذا نإ يديٌٝ أصٌ ايٛادب إط٬م ٚمشٍٛ نايص٠٬ اييت ٫ ترتى  -2      
ايؿك١ٝٗ ٚبايـدرب ايصشٝض : ط ؾٗٞ َطتشاض١  بـشاٍ ، ٖٚرا ثابت بايطسٚز٠

 تصٓع َجٌ ايٓؿطا٤ ضٛا٤ ، ثِ تصًٞ ٫ٚ تدع ايص٠٬ ع٢ً ساٍ ؾإ ايٓيب 
ٚنإ يديٌٝ ايـذص٤ أٚ ايػسط إط٬م ط٫  (15) ايص٠٬ عُاد دٜٓهِص قاٍ:

ص٠٬ إ٫ بطٗٛزصط٫ ص٠٬ إ٫ بؿاتـش١ ايهتابص ؾاْ٘ ٜتكدّ إط٬م ديٌٝ 
سط١ٝ ع٢ً إط٬م ديٌٝ أصٌ ايٛادب ٜٚـشهِ بايـذص١ٝ٥ ايـذص١ٝ٥ ٚديٌٝ ايػ
، ٚذيو ٭ٕ إط٬م يـُطًك١ ايػا١ًَ يـذُٝع ايـشا٫تايـُطًك١ ٚبايػسط١ٝ ا

مجعّا د٫يّٝا عسؾّٝا بني  -ديٌٝ ايـُكٝٓد َتكٓدّ ع٢ً إط٬م ديٌٝ ايـُطًل 
طًك١ ايـُطًل ٚبني ايـُكٝد، ٚساصً٘ إٔ تجبت ايـذص١ٝ٥ ايـُطًك١ ٚايػسط١ٝ ايـُ

ٛٓؽ يًسدٛع اىل  بد٫ي١ إط٬م ديٌٝ ايـذص٤ أٚ ايػسط ، َٚع٘ ٫ َـذاٍ ٫ٚ َط
 ا٫صٌ ايعًُٞ : ايربا٠٤ َٔ دص١ٝ٥ ايـُػهٛى أٚ غسطٝت٘ . 

يهٔ قد ٜكاٍ : إٕ نٌ َا ثبت دص٥ٝت٘ أٚ غسطٝت٘ بؿعٌ ٚزٚد ا٭َس ب٘        
َََع ايٖسأنٔعنَيَجٌ :ط ع٢ً ٚدٛب َـدتص ص ٜدٍ ا٫َس ب٘ اِضُذُدٚاص طَٚاِزَنُعٛا 

بـشاٍ ايكدز٠ ٚايتُهٔ، ؾ٬ ٜعِ ا٫َس سا٫ت ايٓطٝإ ٚايػؿ١ً يتكٝٓد مجٝع 
ايٛادبات ايـُأَٛز بٗا بايكدز٠ عًٝٗا، ٚايـذص٤ أٚ ايػسط ايـُٓطٞ ٖٛ ؾعٌ 
غري َكدٚز عًٝ٘، ؾ٬ إط٬م يف ا٫َس بايـذص٤ أٚ بايػسط نٞ ٜػٌُ ساي١ 

 -ايـُسنب إط٬م أسٛايٞ أٚ أؾسادٟ ْطٝاْ٘ . ٚس٦ٓٝر اذا نإ يديٌٝ ايٛادب
أَهٔ ايسدٛع ايٝ٘ إلثبات ايتهًٝـ بػري ايـذص٤ أٚ ايػسط ايـُٓطٞ، ًٜٚصّ 
 صش١ ايعٌُ ايـُسنب ايـُأتٞ ب٘ ٚقد ْكص ايـذص٤ أٚ ايػسط ايـُٓطٞ . 
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ٜٚسٓدٙ : إٕ ا٫ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ايـُتعًك١ بـُا ٜرتنب ايٛادب ا٫زتباطٞ        
َٛ ٕٙ ي١ٜٛ ست٢ تتكٝٓد بايكدز٠ ع٢ً ايؿعٌ أٚ ايتُهٔ َٔ َٓ٘ يٝطت اٚاَس ْٚٛا

ايرتى ، ْعِ ا٭َس برات ايٛادب ا٫زتباطٞ ايـُسنب ٖٛ أَس َٛيٟٛ َتكٝٓد 
بايكدز٠ ٚايتُهٔ، بُٝٓا ا٫َس بـُا ٜرتنب َٓ٘ ايٛادب ٚايٓٗٞ عُا ٜستبط 
 بايٛادب ٖٛ ظاٖس يف ا٭َس ٚايٓٗٞ اإلزغادٟ : اإلزغاد اىل دص١ٝ٥ ايؿعٌ أٚ

 ٝت٘ سطب إخت٬ف ايـُكاَات َٚ٪ٓد٣ ايكسا٥ٔ ٚا٭َازات ، أٚ اىل َاْع١ٝغسط
 ايؿعٌ عٔ صش١ ايـُسنب غسعّا ، ٫ٚ َع٢ٓ يتكٝٓدٙ بايكدز٠ . 

ط٬م ا٫َس ايـُتعًل بايـذص٤ أٚ بايػسط إ: ٫ َاْع َٔ ايتُطو ب ٚعًٝ٘      
ٕ ٫ إلثبات ايـذص١ٝ٥ ايـُطًك١ أٚ ايػسط١ٝ ايػا١ًَ يـشاٍ ايٓطٝإ ، ٫ٚشَ٘ أ

أََس بايـُسنب ايٓاقص ايؿاقد يًذص٤ أٚ يًػسط ايـُٓطٞ . ٖرا نً٘ يٛ نإ 
 يديٌٝ ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ عُّٛ يؿعٞ أٚ إط٬م أسٛايٞ أٚ أؾسادٟ . 

ٚأَا اذا مل ٜهٔ يديٌٝ ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ إط٬م نديٌٝ َطًٛب١ٝ  -ب
 :ُا ٜهٕٛ ديًٝ٘ يٓبّٝااإلط٦ُٓإ ٚاإلضتكساز ٚاإلضتك٬ٍ ساٍ ايص٠٬ ْٚـشٖٛا َـ

ـْ ضٓدٙ أٚ يؿعّٝا ٚأ ،إمجاع أٚ ضري٠ ٍٕ َٔ اإلط٬م ضعٝ ٌْ بٝاْ٘ أٚ خا   . َـذُ

، ٖٚٛ ايـُطًٛب١ َجً٘ : ٜ٪خر بايكدز ايـُتٝكٔ َٔ ايـذص١ٝ٥ ٚايػسط١ٝ ٚيف
دٕٚ ساٍ ايٓطٝإ أٚ ْـشٛٙ َٔ ا٫عراز  إختصاصُٗا بـشاٍ ايرنس ٚا٫يتؿات،

 نا٫ضطساز ٚا٫نساٙ . 
ٜجبت يديٌٝ ايٛادب ا٫زتباطٞ إط٬م يؿعٞ ْعري ايص٠٬ ٚعٓد٥ر : قد 

ٍٕ ٚايرٟ ٜؿٝد ايديٌٝ  ٚدٛب  -ايٓٓص ايصشٝض ايـُتكدّ  -اييت ٫ ترتى بـشا
ايص٠٬ ع٢ً نٌ ساٍ ست٢ َع ايعرز ْعري ايعذص أٚ ْطٝإ دص٤ٕ أٚ غسٕط أٚ 

ط٬م ديٌٝ ايٛادب ا٫زتباطٞ ًٜٚصّ صش١ ايعٌُ إؾٝ٪خر ب ْـشُٖٛا،
ؾاقدّا يًذص٤ أٚ يًػسط ايـُٓطٞ يعدّ ا٫ط٬م ايـُجبت يًذص١ٝ٥  ايـُأتٞ ب٘
 طٝإـػا١ًَ يـشاٍ ايٓطٝإ ، ؾٝهٕٛ ايـُأَٛز ب٘ ساٍ ْـًك١ أٚ يًػسط١ٝ ايـايـُط
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 ايـذص٤ أٚ ايػسط ٖٛ باقٞ ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط غري ايـُٓطٞ َٓٗا . 

ٚبتعبري َؿٓصٌ : اْ٘ اذا مل ٜهٔ إط٬م يف ديٌٝ ايـذص٤ أٚ يف ديٌٝ 
 ؾكد ٜهٕٛ يديٌٝ أصٌ ايٛادب إط٬م، ٚقد ٫ ٜهٕٛ ي٘ إط٬م :  -ايػسط 

أَا اذا مل ٜهٔ اط٬م يف ديٌٝ ايـذص٤ أٚ يف ديٌٝ ايػسط َجٌ دص١ٝ٥  -1
ايطٛز٠ أٚ غسط١ٝ ا٫ضتكساز ٚايطُأ١ْٓٝ ٚنإ يديٌٝ أصٌ ايٛادب ايـُسنب 

يـُٓطٞ، أخرْا ب٘ ٚسهُٓا بصش١ ايعٌُ ايؿاقد يًذص٤ أٚ يًػسط ا -إط٬م 
ؾاْ٘ ٫ تهًٝـ ع٢ً ايٓاضٞ يراى ايـذص٤ أٚ ايػسط ايرٟ َْـٔطـَٝـ٘ ، يعدّ ايديٌٝ 
ايـُجبت يًذص١ٝ٥ ايـُطًك١ أٚ يًػسط١ٝ ايػا١ًَ يـشاٍ ايٓطٝإ سطب ايؿسض، 
ؾٝهٕٛ ايـُأَٛز ب٘ ساٍ ْطٝإ دص٤ٕ َعني أٚ غسٕط َعني ٖٛ ايـُتبكٞ َٔ 

 أدصا٤ ايـُسنب ٚغسا٥ط٘ . 

هٔ إط٬م يف ديٌٝ ايـذص٤ أٚ يف ديٌٝ ايػسط ٫ٚ نإ ٚاذا مل ٜ -2
تصٌ ايٓٛب١  -إط٬م يف ديٌٝ أصٌ ايٛادب ، ؾاْ٘ يؿكد ايديٌٝ ا٫دتٗادٟ 

 س٦ٓٝر اىل إدسا٤ ا٫صٌ ايعًُٞ ،ٖٚٓا ؾسٚض ْعسضٗا َطاؾ١ّ يـُا ضبل : 

ذا مل ٜٛدد يديٌٝ أصٌ ايٛادب إط٬م أسٛايٞ أٚ أؾسادٟ أٚ إ -دـ
٫ ٜٛدد إط٬م يف ديٌٝ ايـذص٤ أٚ ديٌٝ ايػسط بـشٝح ٜٓٓكض عُّٛ يؿعٞ نُا 

ايـذص١ٝ٥ ايـُطًك١ أٚ ايػسط١ٝ ايـُطًك١، ؾايٛظٝؿ١ ايسدٛع اىل ا٫صٌ ايعًُٞ، 
 ؾُا ٖٛ َكتط٢ ا٫صٌ ايعًُٞ ايـذازٟ ٖٓا ؟ . 

 ٖٚٓا ْتهًِ ؾُٝا ٜـًُُٝ٘ ا٫صٌ ايعًُٞ ايـذازٟ ٖٚٞ َسس١ً بـشج١ٝ 
عُا تكتطٝ٘ ا٫صٍٛ ايًؿع١ٝ ، ٖٚٓا سايتإ : تاز٠ ٫سك١ َتأخس٠ عٔ ايبشح 

ٜطتٛعب ايٓطٝإ ايٛقت نً٘ ، ٚتاز٠ ٫ ٜطتٛعب ايٓطٝإ ايٛقت بٌ ٜستؿع 
اثٓا٤ ايٛقت، ٚيف ٖرٙ ايـشاي١ ؾسضإ : تاز٠ ٜعذص ايـُهًـ ٫ٚ ٜتُهٔ َٔ 
إتٝإ ايعٌُ ايـُأَٛز ب٘ َطتذُعّا ٭دصا٤ٙ ٚغسا٥ط٘ بعد ْطٝاْ٘ يـذص٤ٕ أٚ 

َٓٗا ، ٚأخس٣ ٜتُهٔ ايـُهًـ َٔ إتٝإ ايعٌُ ايـذاَع ٭دصا٤ٙ غسٕط 
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ٚغسا٥ط٘ بعد ايٓطٝإ ، ٚايبشح نً٘ بعد ايؿساؽ عٔ إَهإ تهًٝـ ايٓاضٞ 
 بتكسٜب َتكدّ ، ؾٗٓا ؾسٚض ث٬ث١ ْبشجٗا : 

ايؿسض ا٫ٍٚ : َا اذا ؾسض إضتٝعاب ايٓطٝإ يٛقت ايٛادب ايـُسنب 
نإ غو  -يػسط بعد إْتٗا٤ ٚقت ايٛادب نً٘، ثِ ترنس ْطٝإ ايـذص٤ أٚ ا

ايـُهًـ ايٓاضٞ عٓد ايترنس بعد خسٚز ايٛقت َٔ َصادٜل )ايػو يف 
تهًٝـ ددٜد بكطا٤ َا دا٤ ب٘ َٔ ايعٌُ ايٓاقص ْطٝاّْا( ؾاْ٘ ٜػو يف تٛٓد٘ 

تٝإ ايعٌُ خازز ايٛقت ع٬ُّ تاَّا غا٬َّ ٭دصا٥٘ إٚدٕٛب ايٝ٘ ٜتعًل ب
٘ ، ٖٚرا َـذس٣ أصٌ ايربا٠٤ َٔ ايتهًٝـ ايـذدٜد ٚغسا٥ط٘ ست٢ ايرٟ ْـَطٝ

 ايـُشتٌُ . 
 ٚيٝظ ٖرا ايؿسض َٔ َصادٜل )ا٫قٌ ٚا٫نجس( بصعِ إ ايـُهًـ ٫
ٜعًِ: ٌٖ دعٌ عًٝ٘ ايـُسنب ايـذاَع بني ايتاّ ٚايٓاقص ساٍ ايٓطٝإ ، اّ 
 دعٌ عًٝ٘ ايعٌُ ايتاّ َـدصٛصّا، ٖٚرا دٚزإ بني ايتدٝري ٚبني ايتعٝني . 

ٚيٝظ ا٫َس نريو بٌ ٖرا ايؿسض َصدام ايػو يف )سدٚخ تهًٝـ 
بايكطا٤ بعد ايٛقت(يهْٛ٘ َرتددّا يف إ ايـُأتٞ ب٘ ايٓاقص ٌٖ ٜهٕٛ صشٝشّا 
َـذصّٜا ؟اّ ٫ ٜـذصٜ٘ َا أت٢ ب٘ ًٜٚصَ٘ ايكطا٤ اٯٕ يـدسٚز ٚقت ايٛادب، 

 ؾٗرا ٜػو يف ٚدٛب ايكطا٤ عًٝ٘ بعد ا٫يتؿات ٚا٫صٌ ايربا٠٤ . 

َهإ تهًٝـ ايٓاضٞ با٫قٌ إٚيف ٖرا ايؿسض ٜطتٟٛ ا٫َس بني ايكٍٛ ب
قٌ ٚبني ايكٍٛ باضتشاي١ تهًٝـ ايٓاضٞ با٭ -غري ايـذص٤ ٚايػسط ايـُٓطٞ -

 نجس ٚذيو ٫ٕ ايٓاضٞ تـُاّ ايٛقت ٫ اغهاٍ يف عدّ تهًٝؿ٘ يف ايٛقت با٭
ًػسط ٫  ٜعكٌ ٭ٕ ايٓاضٞ يًذص٤ أٚ ي -اٟ ست٢ ايـذص٤ أٚ ايػسط ايـُٓطٞ -

تهًٝؿ٘ ساٍ ْطٝاْ٘ بـُا ْـَطٝـَ٘ ، ٖٚرا َكتط٢ سدٜح : طزؾع عٔ أَيت 
ايٓطٝإص، ؾايٓاضٞ غري َهًـ بـُا ْطٝ٘ دصَّا ساٍ ْطٝاْ٘ ٚغؿًت٘ عٔ ايـذص٤ 

 َس ايٛدٛبٞ بايـُسنب . إَتجا٫ّ يٮب٘  ايػسط ايـُرتٚى يف عًُ٘ ايـُأتٞ أٚ عٔ
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 ت ايٛادب . ٖرا نً٘ يف ؾسض إضتٝعاب ايٓطٝإ يٛق
ٚأَا اذا ؾسض عدّ إضتٝعاب ايٓطٝإ يٛقت ايٛادب ايـُسنب بإٔ 
إيتؿت أثٓا٤ ايٛقت اىل ْطٝاْ٘ دص٤ ايـُسنب أٚ غسط٘ ايهرا٥ٞ، ٖٚٓا ؾسضإ 
ُٖا ايجاْٞ ٚايجايح، ٜؿرتم ا٫صٌ ايـذازٟ ؾُٝٗا ع٢ً َب٢ٓ إَهإ تهًٝـ 

 ـ ايٓاضٞ . ايٓاضٞ عٔ ا٫صٌ ايـذازٟ عٓد ايبٓا٤ ع٢ً إضتشاي١ تهًٝ

 َٛز ب٘أايؿسض ايجاْٞ: َا اذا عذص ايـُهًـ عٔ اتٝإ ايعٌُ ايـُ
ايـذاَع ٭دصا٥٘ ٚغسا٥ط٘ بعد ْطٝإ دص٤ٕ أٚ غسٕط َٓٗا سٝح ٜٓشصس إَتجاي٘ 
يف ٚدٕٛد خاص َْطٞ ؾٝ٘ ايـذص٤ أٚ ايػسط ايـُػهٛى زنٓٝٓت٘ ، نُا يٛ أَس 

ّ َـشٓدد بني طًٛع ايـُٛىل عبدٙ بايٛقٛف ٚايـشطٛز يف َهإ َعني ٜٚٛ
ايػُظ ٚبني غسٚبٗا ْٚطٞ ايـُهًـ ايٛقٛف يف ايطاع١ ا٫ٚىل َٔ ْٗاز ذاى 
ايّٝٛ ،ؾػو ايـُهًـ يف إٔ دص١ٝ٥ ٚقٛف ايطاع١ ا٫ٚىل ٌٖ ٖٞ دص١ٝ٥ 
َطًك١ غا١ًَ يـشاٍ ايٓطٝإ ست٢ ٜرتٓتب ضكٛط ا٫َس بايـُسنب َٔ ايٛقٛف 

ـشاٍ ايرنس ٚا٫يتؿات ٜٚرتٓتب يف باقٞ ضاعات ايٓٗاز؟ اّ ٖٞ دص١ٝ٥ َكٝٓد٠ ب
عًٝٗا : ثبٛت ا٭َس بايـُسٓنب بايٛقٛف يف بك١ٝ ضاعات ايٓٗاز ؟ ؾريدع ايػو 
ـٕ بػري ايـُٓطٞ َٔ ا٭دصا٤  ٚايرتدد ايـُصبٛز اىل ايػو يف ٚدٛد تهًٝ
ٚايػسا٥ط ا٫خس٣ ، ٖٚرا غو يف سدٚخ ايتهًٝـ، ٚايـُسدع ؾٝ٘ ٖٛ ايربا٠٤ 

ايـُٓطٞ َٔ ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط، ؾ٬ ٜـذب عًٝ٘ ايػسع١ٝ َٔ ايتهًٝـ بػري 
ا٫تٝإ بػري ايـُٓطٞ َٔ ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط َا داّ ٫ ٜـُهٓ٘ إتٝإ ايعٌُ ايتاّ 

 ايـذاَع ٭دصا٥٘ ٚغسا٥ط٘ بعد ْطٝإ دص٤ٕ َٓ٘ . 

ايؿسض ايجايح : َا اذا ؾسض تـُهٔ ايـُهًـ َٔ إتٝإ ايعٌُ ايـُأَٛز 
 عد ْطٝإ دص٤ٕ أٚ غسٕط َٓ٘ . ب٘ داَعّا ٭دصا٥٘ ٚغسا٥ط٘ ب

ست٢ ايـذص٤ ايـُٓطٞ  -ٚعٓد٥ر : َٔ ايٛاضض إَهإ إٜـذاب ا٫نجس
بعد إزتؿاع ايٓطٝإ ٚترنس ايـذص٤ ايـُٓطٞ يف ايٛقت ، ٖٚرا نُا يٛ  -ضابكّا 
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أسسش ايتهًٝـ بأصٌ ايطبٝع١ ايـُسنب١ َٔ أدصا٤ ٚغسا٥ط ٚنإ ايتهًٝـ 
غٓو ايـُهًـ يف دص٤ٕ أٚ غسٕط أْ٘  َتعًكّا بٓشٛ صسف ٚدٛد ايطبٝع١ ثِ

َطًٛب َٓ٘ ع٢ً ا٫ط٬م ايػاٌَ يـشاٍ ايٓطٝإ ، أٚ أْ٘ َطًٛب َٓ٘ ساٍ 
ايرنس ٚاإليتؿات خاص١، ؾٌٗ ٜصض َٓ٘ اإلنتؿا٤ بايـُسنب ايـُأتٞ ب٘ َٔ 
 ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط ٚقد ْطٞ دص٤ّ أٚ غسطّا ٚترٓنسٙ بعد تـذاٚش َـشً٘ َٔ

 ٘ ؟اّ ٫ ٜـذتصٟ ب٘ ٫ٚ ٜهتؿٞ ٫ٚبد ي٘ َٔ ا٫عاد٠ايٛادب ايـُسنب ايـُأتٞ ب
 َا داّ ٜـُهٓ٘ ا٫تٝإ  بايعٌُ ايـُأَٛز ب٘ داَعّا ٫دصا٥٘ ٚغسا٥ط٘ ؟.

أٚ ايػسط١ٝ َـدتص١ بـشاٍ ايرنس ؾ٬  ٌٖ ايـذص١ٝ٥ ٚبعباز٠ أخس٣:
عاد٠ ، بٌ ٜٓطبل ْكصإ يف ايعٌُ ايـُأتٞ ب٘ ساٍ ايٓطٝإ ٫ٚ َٛدب يإل

ايـُأتٞ ب٘ َٔ ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط بـشطب ساي٘ ؟ اّ ٖٞ  ايـُأَٛز ب٘ ع٢ً
دص١ٝ٥ َطًك١ أٚ غسط١ٝ غا١ًَ يـشاٍ ايٓطٝإ ٚايعرز ؾٝهٕٛ ايعٌُ ايـُأتٞ ب٘ 
ْاقصّا ؾاقدّا يًذص٤ أٚ يًػسط ايـُٓطٞ، ٫ٚ ٜـُهٔ ا٫دتصا٤ ب٘ ؾًٝصَ٘ ا٫عاد٠ 
ٜل ٚإتٝإ َا ٜـذُع ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط ؟ ؾٝهٕٛ ايػو س٦ٓٝر َٔ َصاد
دٚزإ ا٫َس بني ا٫قٌ: ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ ساٍ ايتُهٔ، ٚبني ا٫نجس : 

 ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ ايـُطًك١ ايػا١ًَ .

أعين  -ٚسٝح إٔ ايـُهًـ ٜػو يف دعٌ ايـذص١ٝ٥ ٚايػسط١ٝ ا٫نجس 
ؾايـُسدع ٖٛ أصٌ ايربا٠٤ ايػسع١ٝ عٔ ٚدٛب ا٫نجس : ايـُطًل  -ايـُطًك١

ٚايٓطٝإ ، ٚايـُؿسٚض عدّ ٚدٛد إط٬م يف ديٌٝ ايػاٌَ يـشاٍ ايعرز 
ٞٓ ايعٌُ  ايـذص١ٝ٥ أٚ ديٌٝ ايػسط١ٝ َع إٔ ايتهًٝـ بأصٌ ايطبٝع١ ٚنً
ايـُسنب َـشَسْش َؿسْٚؽ َٔ ٚدٛب٘ ، أٟ إٕ ايكدز ايـذاَع َعًّٛ ايطًب 
َٚؿسٚؽ عٔ ٚدٛب ايطبٝع١ ايـذاَع١ بني تـُاّ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط ٚبني ايؿاقد 

ايٓطٝإ، ؾٝ٪خر بايكدز ايـُعًّٛ ايـُتٝكٔ ُٜٚٓؿ٢ ايصا٥د ايـُشتٌُ يبعطٗا ساٍ 
بأصٌ ايربا٠٤ : ؾاْ٘ قد سذب اهلل عٔ ايعباد ايـذص١ٝ٥ ايـُطًك١ أٚ ايػسط١ٝ 
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ايعا١َ ايػا١ًَ يـشاٍ ايٓطٝإ، ؾتهٕٛ َٛضٛع١ّ عٓٓا َسؾٛع١ّ تؿط٬ّ ٚاَتٓاّْا 
 ربا٠٤ ايػسع١ٝ . بـُكتط٢ أسادٜح ايسؾع ٚايٛضع ٚأَجاهلُا َٔ أدي١ اي

ٜعًِ ايـُهًـ  -ٚبتعبري َـدتصس: بعد دخٍٛ ٚقت ايص٠٬ ايٛادب١  
بٛدٛبٗا يف ايـذ١ًُ ٜٚعًِ بـذص١ٝ٥ قسا٠٤ ايطٛز٠ أٚ ايتػٗد دص١ّٝ٥ َسٓدد٠ّ بني 
َطًٛبٝتٗا ع٢ً ا٫ط٬م ايػاٌَ يـشاٍ ايٓطٝإ ٚبني َطًٛبٝتٗا َـدتص١ّ بـشاٍ 

ٛ تسدد اصٌ ايٛادب بني نْٛ٘ ٫ٚشّ ايعًُني ايـُرنٛزٜٔ ٖ ايرنس،
خصٛص ايطبٝعٞ ايـُػتٌُ ع٢ً ايطٛز٠ ٚايتػٗد َعّٝٓٓا ٚبني نْٛ٘ ايـذاَع 
بٝٓ٘ ٚبني ايؿاقد هلُا ساٍ ايٓطٝإ ، ؾٓسدع اىل ايعًِ بايكدز ايـذاَع ْٚػو 
يف إعتباز ايـذص٤ ايـداص ع٢ً ا٫ط٬م ْٚسدع اىل ايربا٠٤ يف َٛزد ايػو ٫ٚ 

 يف ايـُكداز ايـُتٝكٔ : ساٍ ايترنس دٕٚ ساٍ ايٓطٝإ .  ْـشهِ بايـذص١ٝ٥ إ٫

ٖرا ايبشح يف ايؿسضني ا٫خرئٜ ساٍ ْطٝإ ايـذص٤ أٚ ايػسط ايـُشتٌُ 
  ٞ  -إط٬م إعتبازٙ دص٤ّ أٚ غسطّا يف ايـُأَٛز ب٘ : ايٛادب ايــُسنب ا٫زتبـاط
٘ َـٔ  ٖٛ بـشْح َبيٓن ع٢ً َا إخرتْاٙ َـٔ إَهـإ تهًٝــ ايٓاضـٞ بػـري َـا َْٔطـَٝ       

 ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط بتكسٜب َتكدّ . 

َٚٔ ٜبين ع٢ً إضتشاي١ تهًٝـ ايٓاضٞ ٜعتكد ٜكّٝٓا : نٕٛ ايعُـٌ ايٓـاقص   
ايصــادز عٓــ٘ غــري َــأَٛز بــ٘، ٚلصــٌ عٓــدٙ ايػــو يف صــشت٘ ٚإدصا٥ــ٘ عــٔ    
ايـُأَٛز ب٘ ٚاقعّا ، ْاغ٦ّا َٔ ايػو يف ٚؾا٤ ايعٌُ ايصادز عٓ٘ بػسض ايـُٛىل 

هٕٛ غانّا يف َطكط ايٛادب ٚيف َـشٓكل غسض ايـُٛىل ٚبتشصٌٝ ٬َن٘ ، ؾٝ
َٚـ٬ى أَـسٙ ٫ٚبـد َعـ٘ َــٔ ايسدـٛع اىل قاعـد٠ )ا٫غـتػاٍ ايٝكـٝين ٜطــتدعٞ         
ٕٕ َٔ ايعُـٌ ايٛادـب    ايتؿسٜؼ ايٝكٝين( ، ؾاذا ؾسض تـُهٓ٘ َٔ ا٫تٝإ بؿسٕد ثا
ايـُسنب َطتذُعّا ٭دصا٥ـ٘ ٚغـسا٥ط٘ ستـ٢ ايـرٟ ْطـٝ٘ يف ا٫َتجـاٍ ايطـابل،        

ٕ ٫بــد يــ٘ َــٔ ا٫َتجــاٍ بايـــذاَع يٮدــصا٤ ٚايػــسا٥ط ، ٫ٚ ٜٓؿــع ا٫َتجــاٍ  نــا
ايطابل : ايعٌُ ايٓاقص دص٤ّ أٚ غسطّا ْطٝاّْا ٭ْ٘ غري َـأَٛز بـ٘ ، ٫ٚ ٜــذصٜ٘    
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ــاّ ٭ٕ       ـــُسنب ايت ــس باي ــ٘ ا٭َ ــ٘ ٫ٚ ٜطــكط عٓ ــاقص ايصــادز عٓ ـــُسنب ايٓ اي
ديٝـٌ َجبـت يًطـكٛط     ضكٛط٘ عٓد إتٝإ ايٓاقص غـري ايــُأَٛز بـ٘ ٜــشتاز اىل    

 ٖٚٛ َؿكٛد . 
 : إٕ ايـُسدع بٓا٤ّ ع٢ً اضتشاي١ تهًٝـ ايٓاضٞ ٫ ٜهٕٛ (16)يهٔ قد ٜكاٍ 

َٔ ايػو يف ايـُطكط ايرٟ ٖٛ َـذس٣ أصٌ ا٫غتػاٍ ، بٌ ٖٛ َٔ ايػو يف 
 سدٚخ ايتهًٝـ ٖٚٛ َـذس٣ ايربا٠٤ ، ٚذيو : 

ـ٬ُى ايٛادـب ايتـاّ   ٫ّٚ : ٭ٕ ا٫قٌ ايصادز َٔ ايٓاضٞ اذا نإ ٚاؾّٝا بـ أ
 بــــُا اذا مل  -٫ َــــشاي١ -ايــــُأَٛز بـــ٘ ٚاقعـــّا ، ؾـــإ ٚدـــٛب ا٫نجـــس ٜتكٝٓـــد 

تـــُاّ ا٭دــصا٤  -ٜــأت ايـــُهًـ با٭قــٌ ٖٚــٛ ْــإع أٟ ٜهــٕٛ ٚدــٛب ا٫نجــس 
َػــسٚطّا َـٔ اٍٚ ا٫َــس بـإٔ ٫ ٜــأتٞ با٭قـٌ : ايـــُسنب ايٓــاقص     -ٚايػـسا٥ط 

، ٫ٚشَـ٘ إٔ ٜهـٕٛ ايٓاضـٞ بعـد     ساٍ ْطٝإ بع  ا٭دصا٤ أٚ بع  ايػسا٥ط 
شٚاٍ ايٓطٝإ غانّا يف أصٌ سدٚخ ايتهًٝـ بايعُـٌ ايتـاّ ايــذاَع ٭دصا٥ـ٘     

 ٚغسا٥ط٘ ٖٚٛ َـذس٣ ايربا٠٤ . 

ٚثاّْٝا: يـٛ اؾرتضـٓا إٔ غـسط عـدّ إتٝـإ ا٫قـٌ ْطـٝاّْا يـٝظ بٓشـٛ ايػـسط           
جـس  ايـُتأخس بـشٝح ٜهـٕٛ اإلتٝـإ با٭قـٌ زاؾعـّا يــُٛضٛع ٚدـٛب إتٝـإ ا٫ن       
سدٚثّا ، بٌ نإ ا٫تٝإ با٭قٌ َطكطّا يًتهًٝـ بكـا٤ّ بًشـاظ إضـتٝؿا٥٘ يــ٬ُى     
ا٫نجس ، ؾايػو بعـد إتٝـإ ا٫قـٌ ْاضـّٝا ٖـٛ غـو يف ايــُطكط ٫ستُـاٍ ٚؾـا٤          
ا٭قٌ بـ٬ُى ا٫نجس ، يهٓ٘ ٫ تـذسٟ قاعد٠ ا٫غتػاٍ ٭ٕ دسٜاْٗا يٝظ َٓٛطّا 

٬م ، بٌ ٖٛ َٓٛط بهٕٛ ايػو بصدم عٓٛإ )ايػو يف ايـُطكط( ع٢ً ا٫ط
يف ضكٛط ايتهًٝـ َـٔ ْاسٝـ١ اإلَتجـاٍ ٚإضـتٝؿا٤ ؾاعًٝـ١ ايتهًٝــ َـع ايــذصّ         
ِٓ بــ٘ ايــُٛىل ٜٚسٜـدٙ ، ٖٚٓـا ُٜػــو يف سـدٚد إٖتُـاّ ايـــُٛىل          بــشدٚد َـا ٜٗـت
ٚغسض٘ ايـُساد َٔ تهًٝؿ٘ ، ٖٚـرا َـٔ َصـادٜل )ايػـو يف أصـٌ ايتهًٝــ(       

                                                           

 . 372:  5حبٛخ يف عًِ ا٫صٍٛ : ز (16)
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. ٖرا َا اؾادٙ ايػٗٝد ايصدز يف دلًـظ بــشج٘   بكا٤ّ ٖٚٛ َـذس٣ ٭صٌ ايربا٠٤ 
 )قدٙ( َٓتّٗٝا اىل تصشٝض دسٜإ ايربا٠٤ ع٢ً ؾسض إضتشاي١ تهًٝـ ايٓاضٞ . 

 ٜٚسد عًٝ٘ :
٫ّٚ : عدّ ايديٌٝ ع٢ً صش١ اإلؾــرتاض ايـُ٪د٣ اىل نــٕٛ ايػـو ؾــٞ    أ 

ٛ  -ديـٌٝ عًٝ٘ ٫ -سدٚخ ايتهًٝـ ، ٚذيو يـتٛقـؿ٘ ع٢ً غسط إؾـرتاضٞ   ٖٚـ
إؾرتاض٘ )قدٙ( إ ايعٌُ ايٓاقص ايصـادز عـٔ ايٓاضـٞ : ٖٚـٛ ا٫قـٌ ايــدايٞ       

ٜهٕٛ ٚاؾّٝا بـ٬ُى ايٛادب ايتاّ ايـُأَٛز بـ٘   -َٔ ايـذص٤ أٚ ايػسط ايـُٓطٞ 
ٚاقعــّا ، ٖٚــرا اؾــرتاض َٖٛــّٛ ٜؿكــد ايــديٌٝ ايـــُجبت ٚايـــُصشض إلؾرتاضــ٘  

 ٜساد ْػهٌ :١ٗ َٔ ا٫ذـثس عًٝ٘ . ٚبػ  ايٓعس عٔ ٖرٙ ايٚتستٝب ا٫

ثاّْٝا: إٕ ٖرا إؾرتاض غري صـشٝض َـٔ أصـً٘ إذ نٝــ ٜعكـٌ نـٕٛ ايعُـٌ        
ايٓاقص ٚاؾّٝا بـ٬ُى ايعٌُ ايتاّ ايــُأَٛز بـ٘ ٚاقعـّا ؟ َـٔ دٕٚ ديٝـٌ ٚاضـض       
ع٢ً إثبات ايٛؾا٤ بــ٬ُن٘ ، ٚإ٫ يـٛ نـإ ايعُـٌ ايٓـاقص سـاٍ ايٓطـٝإ ٚاؾٝـّا         

ايٓــاقص ٚيهــإ ايٛادــب عًــ٢  بـــ٬ُى ايعُــٌ ايتــاّ يهــإ ا٭َــس َتٛدٗــّا اىل
إٜـذاب ايٓـاقص عًـ٢ ايٓاضـٞ     -َٔ باب ايًطـ ايتػسٜعٞ -ايـُٛىل ايػسعٞ 

 ٚا٫نتؿا٤ ب٘ َٓ٘ ، ٖٚٛ خًـ ايؿسض . 

ٚثايجّا : إٕ َـذسد إستُاٍ نٕٛ ايعٌُ ايٓاقص ايصادز عٓـ٘ سـاٍ ايٓطـٝإ    
٫  -تـاّ  يبع  ا٭دصا٤ أٚ ايػسا٥ط ٚاؾّٝا بايـ٬ُى ايداعٞ يٮَـس بايــُسنب اي  

ٜـذدٟ ٫ٚ ٜٓؿع يف تػٝري َـذس٣ ا٫صٌ َٔ ا٫غتػاٍ اىل ايربا٠٤ ، يبٓا٤ٙ ع٢ً 
إستُاٍ باطٌ ٜؿكـد ايـديٌٝ ايـداعِ ٚايــُجبت يـ٘ ، َٚـا بـين عًـ٢ باطـٌ ؾٗـٛ           

 باطٌ . 
 ٚزابعــّا :نُــا ٫ ٜـــذدٟ إستُــاٍ ضــكٛط ايتهًٝـــ بكــا٤ّ عٓــد إتٝــإ ا٭قــٌ  

ستُــاٍ إضــتٝؿا٤ ايعُــٌ ايٓــاقص َــ٬ى إل -ْــاقص ايـــذص٤ أٚ ايػــسط ْطــٝاّْا  -
 عتطدـتُاٍ ٫ ق١ُٝ ي٘ ٫ٚ إعتباز ب٘ َا يـِ ٜـايعٌُ ايتاّ ايـُأَٛز ب٘ ، ؾإ اإلس
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ٍٓ عًٝ٘ ٜٚسغد ايٝ٘ ، ٫ٚ ديٌٝ ع٢ً ذيو ا٫ستُاٍ .   بديٌٝ غسعٞ ٚاضض ٜد

 ٚخاَطّا: َع تطًُٝ٘ نٕٛ ايػو ؾُٝا ْـشٔ ؾٝ٘ غهّا يف ايـُطكط ٫ ٜـذدٜ٘
ٌ ايــذازٟ َـٔ ا٫غـتػاٍ اىل ايـربا٠٤ ٫ٚ ٜٓؿعـ٘ : نـٕٛ ايػـو يف        يتػٝري ا٭صـ 

سدٚد إٖتُاّ ايـُٛىل ٚغسضـ٘ ، ؾـإ غـسض ايــُٛىل ٚإٖتُاَـ٘ َتعًـل بؿعـٌ        
، ٫ٚ ديٝـٌ عًـ٢ تــشكل غسضـ٘ ٬َٚنـ٘       -تـُاّ ا٫دـصا٤ ٚايػـسا٥ط    -ا٫نجس 

ِٓ بــ٘ ب ٜ٘ ٝــإ ا٭قــٌ ٚيــٛ ســاٍ ايٓطــٝإ ، ؾــإ ٖــرا ا٫ستُــاٍ ٫ ٜـــذد تإايـــُٗت
يػــسض صــريٚز٠ ايػــو غــهّا يف أصــٌ ايتهًٝـــ ٚتـــذسٟ أصــاي١ ايــربا٠٤ َــٔ  
ايتهًٝـ ايـذدٜد ايـُشتٌُ، بٌ عٓدْا ٜكني بأصٌ ايتهًٝــ ٫ٚ ٜـصٍٚ ايـٝكني    

 إ٫ بٝكني اإلَتجاٍ ٚتؿسٜؼ اير١َ . 

ٚايـشاصٌ ضـ١َ٬ ايكـٍٛ ايــُدتاز : دسٜـإ قاعـد٠ ا٫غـتػاٍ عٓـد ايبٓـا٤         
ضــٞ ٚتهًٝؿــ٘ يهــٕٛ ايػــو َــٔ ايػــو يف َطــكط عًــ٢ إضــتشاي١ َـــداطب١ ايٓا

ايتهًٝـ ٫ٚ إغهاٍ ، يف قبـاٍ َبٓـ٢ إَهـإ َــداطب١ ايٓاضـٞ ٚتهًٝؿـ٘ ؾاْـ٘ ٫        
إغهاٍ يف نٕٛ ايػو َٔ ايدٚزإ بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس ٖٚٛ َـذس٣ ايـربا٠٤   

 ٖٚرٙ ثـُس٠ َرتٓتب١ ع٢ً ايـد٬ف يف إَهإ أٚ إَتٓاع تهًٝـ ايٓاضٞ . 

ٜعٗـس سـاٍ ايــذص٤ أٚ ايػـسط      -يف بٝإ سهِ ايٓطـٝإ   -كدّ ثِ اْ٘ َـُا ت
ايــــُرتٚى إضـــطسازّا أٚ إنساٖـــّا ، ؾاْـــ٘ تــــذسٟ ايـــربا٠٤ اذا إضـــتٓد ايـــرتى اىل 
اإلضطساز أٚ اإلنساٙ أٚ ْـشُٖٛا ، بـُع٢ٓ اْـ٘ اذا تـسى دـص٤ّ يٛادـب َسنـب      

، ٚبعـد   إزتباطٞ أٚ تسى غسطّا ي٘ بؿعٌ اإلضطساز أٚ بتأثري اإلنساٙ ع٢ً ايرتى
إزتؿاع اإلضطساز أٚ اإلنساٙ ٫ ٜـدًٛ : اَا إ ٜٓشصس إَتجاٍ ايٛادب يف ايؿسد 
ايـُهسٙ أٚ ايـُططس اىل تسى دص٤ٙ أٚ غسط٘ ايـُػهٛى إعتبازٙ َطًكـّا ، أٚ ٫  
ٕٕ غـري ايــُصدام ايــُأتٞ بـ٘ ْاقصـّا       ٜٓشصس ب٘ بإٔ ٜـُهٓ٘ ا٫تٝإ بـُصدإم ثا

 ْسدع اىل ايربا٠٤ َٔ ايتهًٝـ بػري ايـُٓطٞ:  ٚع٢ً ايتكدٜسٜٔ يـذص٤ٕ أٚ يػسط،
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ـــُصدام     -أ ــاطٞ يف اي ـــُهًـ يًٛادــب اإلزتب ــاٍ اي ـــشصس إَتج أَــا اذا إْ
ايـُططس اىل إٔ ٜرتى َٓـ٘ دـص٤ّ أٚ غـسطّا ٜــشتٌُ إطـ٬م إعتبـازٙ غـسعّا ؾًـِ         
ٜـُهٓ٘ إتٝإ َصدام صشٝض داَع ٭دصا٥٘ ٚغـسا٥ط٘ ؾٓسدـع اىل ايـربا٠٤ َـٔ     

ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ ايــُطًك١ أٚ ايـربا٠٤ َـٔ ايتهًٝــ بايتُـاّ      تكٝٝد ايتهًٝـ ب
 .  -تهًٝؿّا داَعّا ٭دصا٤ٙ ٚغسا٥ط٘ ست٢ َا تسن٘ إضطسازّا أٚ إنساّٖا  -٫سكّا 

 ٚأَا اذا مل ٜٓشصس إَتـجاٍ ايٛادب ا٫زتـباطٞ يف ايؿسد ايـُططس اٚ -ب 
ٙ بـإٔ أَهٓـ٘ إتٝـإ    ايـُهسٙ ع٢ً تسى دص٤ٕ أٚ غسٕط ؾٝـ٘ ٜــشتٌُ إطـ٬م إعتبـاز    

َصــدإم صــشٝضٕ دــاَعٕ ٭دصا٥ــ٘ ٚغــسا٥ط٘ بعــد شٚاٍ ا٫ضــطساز أٚ ا٫نــساٙ    
زدعٓـا اىل ايـربا٠٤ َـٔ     -يؿسض نٕٛ ايٛادب َطًٛبـّا بٓشـٛ صـسف ايٛدـٛد     

ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ ايـُطًك١ ايػا١ًَ يـشاٍ اإلضطساز أٚ اإلنساٙ عًـ٢ ايـرتى   
 ايػــسط١ٝ ايـــُطًك١  ٚأاطٞ بايـــذص١ٝ٥ أٚ اىل ايــربا٠٤ َــٔ تكٝٝــد ايٛادــب ا٫زتبــ

أٚ اىل ايــربا٠٤ َــٔ تٛٓدــ٘ تهًٝـــ شا٥ــد عًــ٢ َــا أتــ٢ بــ٘ َــٔ ايعُــٌ ايٓــاقص،  
َٚكتطاٖا إٔ ٫ تـذب ا٫عاد٠ ٜٚصض َٓ٘ اإلنتؿا٤ بايعُـٌ ايــُأتٞ بـ٘ ْاقصـّا     
سـاٍ اإلضــطساز أٚ اإلنـساٙ ، ٖٚــرا َــبينٓ عًـ٢ َــا إخرتْــاٙ َـٔ إَهــإ تٛدــ٘     

 تكسٜب َتكدّ . ايتهًٝـ اىل ايٓاضٞ ب

ٚأَا َٔ ٜبين ع٢ً إضتشاي١ تهًٝـ ايٓاضٞ َع نٕٛ ايٛادب َطًٛبّا بٓشٛ 
ؾٗٛ ٜعتكد ٜكّٝٓا إٔ ايعٌُ ايٓاقص ايـُأتٞ  -صسف ٚدٛد ايطبٝع١ ايـُأَٛز بٗا 

ب٘ غري َإَٔٛز ب٘ أٚ غري َطابٕل يًُأَٛز ب٘ ، ٜٚػٓو يف إدصا٤ٙ عٔ ايـُأَٛز بـ٘  
ؾا٤ ايعٌُ ايٓاقص ايصادز عٓـ٘ بػـسض ايــُٛىل،    ٚاقعّا ، ْاغ٦ّا َٔ ايػو يف ٚ

ؾٝهٕٛ غـانّا يف َطـكط ايٛادـب ٚيف َــشكل غـسض ايــُٛىل ٫ٚبـد َعـ٘ َـٔ          
ايسدٛع اىل قاعد٠ )ا٫غتػاٍ ايٝكٝين ٜطتدعٞ ايتؿسٜؼ ايٝكـٝين( ٫ٚبـد يـ٘ َـٔ     
ٕٕ يًطبٝع١ ٜهٕٛ داَعّا ٭دصا٤ٙ ٚغسا٥ط٘ ست٢ ايرٟ ْـَطٝ٘ .   اإلَتجاٍ بؿسٕد ثا

 بـرزٟ َٔ ايـُسنـكص ايعـٓـيف اي -يف ايـُكاّ ايطابع -بشح نً٘ ـيٚنإ ا
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اإلعتبــازٟ ٚؾكــدإ ايٛادــب ايـــُسنب يًذــص٤ أٚ يًػــسط ايـــُشتٌُ إعتبــازٙ  
ــساٙ    ــٝإ ٚاإلضـــطساز ٚاإلنـ ٕٛ ٜػـــٌُ ا٭ســـٛاٍ ايعرزٜـــ١ نايٓطـ ــ ــاَّ ٚبٓشـ َطًكـ
ـــُسنب     ــتهًِ يف ايــٓكص ايعُــدٟ يٛضــٛح بطــ٬ٕ ايعُــٌ اي ـــشٖٛا، ٚمل ْ ْٚ

ّا ٚؾكداْ٘ يـذص٤ٕ أٚ يػسٕط تعُـدّا ، َٚـع ٚضـٛح ايـبط٬ٕ ٫ ٚدـ٘      بٓكص٘  عُد
 يبشح صش١ ايعٌُ َع٘ أٚ بط٬ْ٘ ؟ 

 ٖرا تـُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ يف ٖرا ايـُكاّ، ثِ ًْر يف َكإّ ثإَٔ ْٚبشح : 
 

 

 : الن الواجب الـمركب بالزيادة فيه عمدًا أو سهوًا الشم يف بط
 

 

يبٝإ َاْع١ٝ ايصٜاد٠ يف ايـُسنب ا٫عتبازٟ ايبشح يف ٖرا ايـُكاّ ٜتصٓد٣ 
ٚايٛادـب ا٫زتبـاطٞ عـٔ صـش١ ايـــُسنب ، أعـِ َـٔ ايصٜـاد٠ ايعُدٜـ١ َٚــٔ         

 ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٗ ايعرز١ٜ . 
نُا إٔ بـشح ايصٜـاد٠ ايعُدٜـ١ ًٜتـ٦ِ َـع َـا تــكتطٝ٘ ايــذص١ٝ٥ ايــُشتٌُ         

ايصٜـاد٠   إط٬قٗا ، ؾاْ٘ ٜـُهٔ إٔ ٜ٪خر ايـذص٤ بٓشـٛ )ايـ٬ بػـسط( َـٔ سٝـح     
ٜٚصــض ايعُــٌ َــع ايصٜــاد٠ ايعُدٜــ١ يف ايـــُسنب َــٔ دٕٚ يــصّٚ َـــشرٚز أٚ   
سصــٍٛ َٓاؾــا٠ بــني صــش١ ايعُــٌ ٚبــني ايصٜــاد٠ عُــدّا عًــ٢ ايـــُسنب ، ؾًــرا 
ْبشح إقتطا٤ ايكاعـد٠ ايعاَـ١ صـش١ ايعُـٌ ايــُسنب أٚ بط٬ْـ٘ عٓـد ايصٜـاد٠         

 ٍ : ايعُد١ٜ ، ْٚٛٓضع ايبشح يًصٜاد٠ ايط١ٜٛٗ، ْٚـذٝب عٔ ض٪ا
 ٌٖ ايصٜاد٠ يف ايٛادب ايـُسنب تٛدب بط٬ْ٘ اّ ٫ ؟ .

 ٌٖٚ شٜاد٠ ايـذص٤ يف ايـُسنب َاْع عٔ صشت٘ نايتهًِ اّ ٫ ؟ . 
ـــُكاَني   ــٍٛ : ايبشـــح يف ايـ ــ١ ايكـ ــأَ   -ٚخ٬صـ ـــُاضٞ ٚايجـ ــابع ايـ ايطـ

ٖٛ بــشح عـٔ ايـٓكص ايعـرزٟ ٚعـٔ ايصٜـاد٠ ايعُدٜـ١ ٚايعرزٜـ١،          -ايـشاضس
ٛضــٛح بطــ٬ٕ ايعُــٌ َعــ٘ ، ٚتـــُاّ ايبشــح يف ٖــرا  دٕٚ ايــٓكص ايعُــدٟ ي

 ٜكع يف دٗات، ْبدأ يف ايـذ١ٗ ا٫ٚىل يف :  -ايـُكاّ ايجأَ ٚإنتُاٍ صٛزت٘ 



 (97)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

 تـحديد موضوع البحث :     
ٜـذاد ايصٜاد٠ ؾٝ٘، َٚٛضـٛع ايبشـح   إْبشح ٖٓا بط٬ٕ ايعٌُ ايـُسنب ب                                

ـُسنب ٚاْـُا تتشكل ايصٜـاد٠ ؾٝـ٘ ٚتٛدـب ايـبط٬ٕ اذا     ٖٛ ايصٜاد٠ يف ايعٌُ اي
نإ ايـذص٤ َأخٛذّا يف ايعٌُ ايــُسنب بٓشـٛ )اي٬بػـسط( َـٔ سٝـح ايصٜـاد٠       

 ٚعدَٗا ، ٚيتٛضٝض ٖرا ا٫َس ْكٍٛ : 

ٜـُهٔ إٔ ْتصٛز نٝؿ١ٝ أخـر ايــذص٤ َـٔ سٝـح ايصٜـاد٠ ايــُطٓس٠ بايعُـٌ              
ٕٙ ث٬ث١ :   ايـُسنب بأسد ٚدٛ

: إٔ ٜ٪خــر ايـــذص٤ بٓشــٛ )ايبػــسط ٫( َــٔ سٝــح ايصٜــاد٠ يف َكــاّ   ا٭ٍٚ
ايٛدٛد ٚايتشكل، بإٔ ٜ٪خر َكٝٓدّا بـايٛدٛد ايٛاسـد أٚ بعـدّ ايصٜـاد٠ عًٝـ٘،      
ْعري تهبري٠ ا٫سساّ ٚايسنـٛع يف ايصـ٠٬ سٝـح ٜهـٕٛ اإلتٝـإ بأسـدُٖا ثاْٝـ١ّ        

َـّا يـٓكص   َٛدبّا إلْتؿـا٤ ايــذص٤ ٚتــدًٓـ قٝـدٙ ، ؾٝبطـٌ ايعُـٌ ايــُسنب دص       
دص٤ٙ أٚ يتدًـ قٝدٙ : غسط عدّ ايصٜاد٠ ع٢ً ايٛدٛد ايٛاسد، ٚيف ايـشكٝك١ 
ـــدسز عــٔ َٛضــٛع       ـــُسنب ٜٚ ــٌ( اي ــرا ايٓشــٛ َصدام)ايٓكصــإ يف ايعُ ٖ
ٛٓز تـشٓكل ايصٜاد٠ يف ٖرا ايٓشٛ.   ايبشح: ايصٜاد٠ يف ايعٌُ ايـُسنب يعدّ تص

يتعدد ٚايٛسد٠ بـإٔ  ايجاْٞ: إٔ ٜ٪خر ايـذص٤ بٓشٛ )اي٬بػسط( َٔ سٝح ا
ــدٙ        ــٔ دٕٚ تكٝٝ ـــشٛ ا٫طــ٬م َ ــ٢ ْ ـــُسنب عً ـــذص٤ يف ايٛادــب اي ٜ٪خــر اي
بايٛدٛد ايـُتعدد ٫ٚ بايٛدٛد ايـُتشد ، ؾٝهٕٛ ايـُطًٛب ايطبٝع١ ايـُتشكك١ 
ــايٛدٛد ايٛاســد عًــ٢ ســد ضــٛا٤ ، ٫ٚ ٜعكــٌ يف َجًــ٘     ـــُتعدد ٚب بــايٛدٛد اي

د ٜأتٞ ب٘ َٔ أؾساد ايــذص٤ ٖـٛ   تـشكل ايصٜاد٠ يف ايعٌُ ايـُسنب، إذ نٌ ٚدٛ
َصداْم ي٘ سٝح ٜصدم ايـذص٤ ع٢ً نٌ ٚاسٕد َٔ أدصا٥٘ َٔ دٕٚ إ ٜهـٕٛ  

٘ -َٓاؾّٝا ي٘ ٫ٚ شا٥دّا عًٝ٘ ٫ٚ َٛدبّا إلْتؿا٤ صدم ايطبٝع١   -ايـذص٤ ايـُأَٛز بـ
نــإٔ ٜكــسأ ايؿاتـــش١ َــستني أٚ ٜتػــٗد َــستني ٖٚهــرا، ٚعــسز ٖــرا ايٓشــٛ عــٔ  

 عٌُ ايـُسنب َع٘ يعدّ إخ٬ٍ ايصٜاد٠ ؾٝ٘ . َٛضٛع ايبشح ٜٚصض اي
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ايجايح :إٔ ٜ٪خـر ايــذص٤ بٓشـٛ )اي٬بػـسط( َـٔ سٝـح ايصٜـاد٠ ٚعـدَٗا         
بـُع٢ٓ َطًٛب١ٝ ذات ايـذص٤ ٚصسف ٚدٛدٙ َٚــش  تــشكك٘ ايــُٓطبل عًـ٢     
ــ٘ أٚ       ــاْٞ اي٬ســل عًٝ ــأثري ايٛدــٛد ايج ــٔ دٕٚ ت ـــُهًـ َ ــسٕد ٜٛدــدٙ اي اٍٚ ؾ

زت٘ َصداقّا يًُأَٛز ب٘ ، ؾتهٕٛ شٜاد٠ ايـذص٤ إضسازٙ بصشت٘ َٚٔ دٕٚ صريٚ
 ٞ ـٗا ؾـعدَـٛدٖا ٫ٚ يـاي١ يٛدـ١ اييت ٫ دخـٝـبـطا٥س ا٫عُاٍ ا٫دٓـهسازٙ نـٚت

 دص١ٝ٥ ايـذص٤، نايٓعس اىل ايـذداز ٚسسن١ ايٝد ساٍ ايص٠٬ . 
 ٚيف ٖرا ايٓشٛ ْتصٛز شٜاد٠ ايـذص٤ يتشٓكك٘ بصسف ايٛدٛد ؾٝهٕٛ تهسازٙ

ــّا َـــشككّا يٛدــٛد ايصٜــاد٠ يف ايعُــٌ ايـــُسنب ا٫عتبــازٟ ٜٚهــٕٛ    ٚإتٝاْــ٘ ثا ْٝ
 َصداقّا عسؾّٝا يًصٜاد٠ اييت ٖٞ َٛضٛع ايبشح ٖٓا . 

ٜٚعترب يف تـشكل ايصٜاد٠ إٔ ٜهٕٛ ايصا٥ـد َـٔ ضـٓذ ايــُصٜد عًٝـ٘ : أدـصا٤       
ايعٌُ ايـُسنب ا٫عتبازٟ ايـُأَٛز ب٘، نإٔ ٜصٜد زنٛعّا أٚ تهبري٠ أٚ ضذٛدّا 

 أٚ إٔ ٜصٜد يف بٓا٤ دازٙ : غسؾ١ ددٜد٠ أٚ طابكّا عًّٜٛا .  ٠٬،يف ايص
٫ ٜعِ ايبشح شٜاد٠ َا ٖٛ غري َطـاْذ ٭دـصا٤ ايعُـٌ ا٫عتبـازٟ      ٚعًٝ٘:

٫ٚ تطس شٜادت٘، ٖٚٛ ْعري سسن١ ايٝد أٚ ايكدّ أٚ ايٓعس اىل ايـذداز أٚ قـسا٠٤  
ُٛعٗا ايهتاب ضُٔ عٌُ َسنب نايص٠٬ ايـُ٪يؿ١ َٔ أدـصا٤ إعتـربت بــُذ   

 ٚإدتُاعٗا دخ١ًّٝ يف تـشككٗا ٚٚدٛدٖا ايٛسداْٞ ا٫عتبازٟ .

ؾُــا مل ٜهــٔ ايصا٥ــد َطاْـــدّا يًُصٜــد ؾٝــ٘ ٫ تتشكــل ايصٜــاد٠ يف ايـــُسنب   
ا٫عتبازٟ ٫ٚ تصدم عسؾّا ٫ٚ تطـٓس شٜادتـ٘ إ٫ إذا تــشكل نْٛـ٘ َٓاؾٝـّا بـديٌٝ       

ٚقــد  -رب ٚضــٓدٖا  َعتــ -خــاص، ْعــري َــا ٜبــدٚ َــٔ بعــ  زٚاٜــات ايصــ٠٬  
تطُٓت إ طٚضع ايسدٌ إسد٣ ٜدٜ٘ ع٢ً ا٫خس٣ يف ايص٠٬ عٌُ، ٚيٝظ 

ؾــإ ٖــرا ايـــدرب ديٝــٌ خــاص بايصــ٠٬ ٚيف َــٛزدٙ،    (17)يف ايصــ٠٬ عُــٌ ص 
 ٚبـشجٓا ؾُٝا تكتطٝ٘ ايكاعد٠ ايعا١َ خازز ايديٌٝ ايـداص . 
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ــ١      ـــُسنبات ايػــسع١ٝ ا٫عتبازٜ ــاد٠ يف اي ـــشكل ايصٜ ـــشصٌ إَهــإ ت ــد ت ٚق
ٜٕب ٚاضض ٜـدؾع ايـدخٌ ٜٚبـٝٓٔ أخـر ايــذص٤ بٓشـٛ اي٬بػـسط َـٔ سٝـح          بتكس

ايصٜاد٠ ٚبٓشـٛ ٜتشكـل ايــذص٤ بصـسف ايٛدـٛد َٚــش  ايتشكـل ، ٚايصٜـاد٠         
عًٝ٘ تتشكل بـُا ٫ ٜهٕٛ َصدام ايـذص٤ ايـُأَٛز ب٘ ، ؾإ أخر ايـذص٤ بٓشـٛ  

ُـأَٛز  )اي٬بػسط( َٔ سٝح ايصٜاد٠ ٫ ٜكتطٞ نٕٛ ايٛدٛد ايجاْٞ َصداقّا يً
ـــُأخٛذ بٓشــٛ      ـــذص٤ اي ـــُأَٛز بــ٘ بتهــساز اي ــاد٠ يف اي ــر تتشكــل ايصٜ  بــ٘، ٚس٦ٓٝ
)اي٬ بػسط( َٔ سٝح ايصٜاد٠ ، ؾٝكع ايهـ٬ّ يف صـش١ ايعُـٌ ايــُسنب عٓـد      
ايصٜاد٠ عُدّا أٚ ضّٗٛا َـع نـٕٛ ايصٜـاد٠ َــُا ُتطـاْذ أدـصا٤ ايعُـٌ ايــُسنب         

 ايـُأَٛز ب٘ . ثِ ْبشح يف د١ٗ ثا١ْٝ : 
 

 قصد الـجزئية يف حتقق الزيادة :  إعتبار
 

ٚقع ايه٬ّ بِٝٓٗ يف اْـ٘ ٖـٌ ٜعتـرب يف تــشكل ايصٜـاد٠ يف ايعُـٌ ايــُسنب        
 ا٫عتبازٟ : قصد ايصٜاد٠ ٚإزادتٗا؟ اّ ٫ ٜػرتط ذيو ؟ . 

 ٚايـذٛاب عٓ٘ تاز٠ بًشاظ ايديٌٝ اخلاص، ٚتاز٠ حبطب ايكاعد٠ ايعا١َ . 

تباز ايكصد أٚ عدّ إعتبازٙ ؾٓشٔ أَا َع ٚدٛد ايٓص ايـداص ع٢ً إع -أ
ــا يف ايبشــح ا٭صــٛيٞ      ــا َعــ٘ ، ٚايهــ٬ّ ٖٓ ــع ايــٓص ايػــسٜـ ٫ٚ غــإٔ يٓ تب
بـشطب ايكاعد٠ ايعا١َ َٚا تكتطٝ٘ يف ذلٌ ايبشح ، ٚإ٫  ؾايٓص ايـداص َع 

 تٛؾسٙ ٖٛ ايـُعتُد ٖٚٛ ايـُتبع .

ري ٚقد دٍ ايديٌٝ ايـداص ع٢ً عدّ اعتباز ايكصد يف بع  ايـُٛازد ْعـ  
َـا   -ٖٚٛ َسنب عبادٟ إعتبازٟ إزتباطٞ -َا ٚزد يف بع  ْصٛص ايص٠٬ 

ٜؿِٗ َٓ٘ تـشكل ايصٜاد٠ ايـُطٓس٠ بايص٠٬ َٔ دٕٚ قصد ايـذص١ٝ٥ ٚإزاد٠ تهساز 
ــ٢        ــ١ ايصــشٝش١ عً ـــُطًٛب ، ْعــري ايسٚاٜ ــ٢ اي ــاد٠ّ عً ــ٘ شٜ ـــُأتٞ ب ـــذص٤ اي اي

ثبـت خ٬ؾـ٘ بـديٌٝ    ايـُدتاز َٔ تصشٝض َٔ ٜسٟٚ عٓ٘ )ابٔ ابٞ عُري( إ٫ َا 
َعترب، ٚيف ايطٓد: )ايكاضِ بٔ عس٠ٚ( ْٚعتُد زٚاٜت٘ ع٢ً ٖرا ايـُب٢ٓ ، ٚؾٝٗا 
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( يـصزاز٠ : ط٫ تكـسأ يف ايــُهتٛب١ بػـ٧ٝ َـٔ ايعـصا٥ِ ، ؾـإ        ٜكٍٛ ا٫َـاّ) 
ـــُهتٛب١ص   ــاد٠ يف اي ــد     (18)ايطــذٛد شٜ ــس ٚق ــٔ دعؿ ــٞ ب ْٚعريٖــا صــشٝش١ عً

ِ -عصٜــ١ُ  ( عٔ قـسا٠٤ ضـٛز٠ اي  تطُٓت ض٪اٍ ا٫َاّ ) يف ايؿسٜطـ١   -ايـٓذ
( بطذد٠ ايت٠ٚ٬ ْٚٗاٙ عٔ ايعـٛد ٚقـسا٠٤ ضـٛز٠ عصٜــ١ُ     ٚقد أَسٙ ا٫َاّ )

يف ايؿسٜطــ١ ٚإعتــرب ضــذد٠ ايــت٠ٚ٬ شٜــاد٠ّ يف ايصــ٠٬ ايـــُؿسٚض١ سٝــح قــاٍ:  
طٚذيو شٜاد٠ يف ايؿسٜط١صَٚٔ ايٛاضض اجلًٞ إٔ ايكـاز٨ يطـٛز٠ َـٔ ضـٛز     

٫ ٜكصــد ايـــذص١ٝ٥  -يصــ٠٬ عٓــدَا ٜطــذد ايعــصا٥ِ عكٝــب قــسا٠٤ ايؿاتـــش١ يف ا
بطذٛدٙ ٫ٚ ٜسٜد ايصٜاد٠ يف ص٬ت٘ ، بٌ ٜكصد إتٝإ ايٛادـب : قـسا٠٤ ضـٛز٠    

ٚقـد إعتـرب ايػـازع     -عكٝب ايؿاتـش١ ، ٜعكب٘ ضذٛد ايعصٜــ١ُ عٓـد بًـٛؽ آٜتٗـا     
ــاد٠ّ يف ايؿسٜطــ١ص        ــاد٠ طشٜ ــ٘ ايصٜ ـــُكصٛد ب ــري اي ــرا ايطــذٛد غ ـــُكدع ٖ اي

د غـسعٞ َــدصٛص بـديٌٝ َــدصٛص ٖٚـٛ خـازز عـٔ        ايـُهتٛب١ ٖٚٛ تعبٓـ 
ٜٚـدٍ عًـ٢ عـدّ      -٫ َـشاي١ ، ٚيٛ يف ايــذ١ًُ  -ذلٌ ايبشح، ٚيهٓ٘ ٜهػـ 

ّٛٓ ايصٜاد٠ بكصد دص١ٝ٥ ايصا٥د .   تك

ثِ ْتهًِ ؾُٝا تكتطٝ٘ ايكاعد٠ ايعا١َ بػ  ايٓعس عٔ ايديٌٝ ايـداص  -ب
صٜاد٠ ٚيرتٓتب َطٓستٗا ْٚبشح عٔ إعتباز أٚ عدّ إعتباز قصد ايصٜاد٠ يتشكل اي

بايـُسنب ا٫عتبازٟ، ٫ٚ ديٌٝ ع٢ً إعتباز قصد ايـذص١ٝ٥ يف تـشكل ايصٜاد٠ أٚ 
ّٛٓ ايصٜاد٠ بكصد دص١ٝ٥ ايـُسنب ايٛادب ،  ؾايعاٖس تـشكل ايصٜاد٠ بايعٌُ تك

دازز عٔ ايـُسنب اذا نإ ايصا٥د َٔ ضٓذ ايـُصٜد عًٝ٘ ٚيـٛ مل ٜكصـد بـ٘    ـاي
ايصٜـاد٠ عسؾـّا َـٔ دٕٚ تٛقــ ايصـدم ايعـسيف عًـ٢        دص١ٝ٥ ايـُسنب ، يصدم 

 قصد ايصٜاد٠ . 
 ايعاٖس :-أضتاذْا ايـُشكل)قدٙ( (19)نُا يف تكسٜسات حبح  -يهٔ قد ٜكاٍ      

                                                           

 . 4+ ح 1ايص٠٬ : ح َٔ ابٛاب ايكسا٠٤ يف 40: ب 4ايٛضا٥ٌ : ز (18)

 . 294+  293:  3دزاضات يف ا٫صٍٛ ايع١ًُٝ : ز (19)



 (101)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

إعتباز ايكصد يف تـشكل عٓٛإ ايصٜاد٠، ٭ٕ ايـُسنب ا٫عتبازٟ نايصـ٠٬ ٖـٛ   
  َ ١َٓٛ َسنــب َــٔ أَــٛز َتبآٜــ١ َـــدتًؿ١ ٚدــٛدّا َٚاٖٝــ١ ، ٚايٛســد٠ بٝٓٗــا  تـــك

 .  ي٘، ٚإ٫  ؾ٬ بػ٧ٝ بـكصد ذيو ايـُسنب نإ دص٤ّ بايكصد، ؾًٛ أت٢

 ٜٚسد عًٝ٘ : 
َٛٓـتـًؿ١ َـتـ١ ٚايـُاٖٝات ايـُدـٓـباٜـٔ ا٭َٛز ايـُتـد٠ بٝـإٕ ايٛس -ا٫ّٚ   ١ـك

َٛٓٗـا بايكصـد         ٫ َـٔ أديـ١    -با٫عتباز َــُٔ بٝـدٙ ا٫عتبـاز، ٫ٚ ديٝـٌ عًـ٢ تك
ؾإ ا٫َٛز ايـُتبا١ٜٓ اْـُا تصري ٚدٛدّا ٚاسدّا باعتبـاز   -ايػسع ٫ٚ َٔ ايعكٌ 

ايـُعترب َٔ دٕٚ دخاي١ ايكصـد، ٚباعتبـازٙ تصـري عُـ٬ّ ؾـازدّا َرتابطـّا َٓتطـكّا        
 ضٛا٤ قصد ايعاٌَ ايٛسـد٠ اّ مل ٜكصـدٖا ، ؾصٜـاد٠ ايعُـٌ أٚ تهـساز ايــذص٤       

ـــُذُٛع٘ ٚاســدّا     - ـــُعترب ب ـــُرتابط اي ـــشٓكل يًص -ضــُٔ ايعُــٌ اي ــاد٠ يف َ ٜ
ايعٌُ ايـُسنب ضٛا٤ قصدت ايصٜاد٠ اّ مل تكصد اّ غؿـٌ عٓٗـا ايعاَـٌ ٚمل    

 ٜتٛد٘ يٝكصد ايصٜاد٠ .
       ّٓٛ ٚباختصاز : تتكّٛ ٚسد٠ ايعُـٌ باعتبـاز ايــُػٓسع ، ٫ٚ ديٝـٌ عًـ٢ تكـ
ايصٜاد٠ بايكصد بعد إعتباز ايـُػٓسع ايٛسد٠ يـُذُٛع ا٭دصا٤ ، بٌ مل ٜٓتطـض  

 ايصٜاد٠ َٔ ايعاٌَ .  تٛٓقـ تـشٓككٗا ع٢ً قصد
صشٝش١ ظاٖسّا َٚكبٛي١ عٓدْا ٚعٓـد نـجري    (20)اْ٘ قد ٚزدت زٚا١ٜ  -ٚثاّْٝا 

ٍٓ بٛضٛح ع٢ً  َٔ أعاظِ ايؿكٗا٤)زض( ع٬ُّ ٚمل أدد َٔ زؾطٗا، ٖٚٞ تد
تٝـإ ضـذد٠   إب -ٖٚـٞ َسنـب إعتبـازٟ إزتبـاطٞ      -تـشكل ايصٜـاد٠ يف ايصـ٠٬   

ِ ٚإٔ طايطذٛد شٜاد٠ يف ايــُهتٛب١ص  ايت٠ٚ٬ بعد قسا٠٤ ضٛز٠ َٔ ضٛز ايعصا٥
َع إٔ قاز٤ٟ ضٛز٠ ايعصٜـ١ُ ٫ ٜكصد ايصٜاد٠ يف صـ٬ت٘ ايــُهتٛب١ ، بـٌ ٜسٜـد     

ؾًـٛ ناْـت    -١ َٚٓٗا قـسا٠٤ ايطـٛز٠ بعـد ايؿاتــش     -أدا٤ ص٠ٕ٬ داَع١ٕ ٭دصا٥ٗا 
١َٓٛ بكصد دص١ٝ٥ ايـُسنب يًصّ إٔ ٜكصد عٓـد نـٌ    ٚسد٠ ايعٌُ ايـُسنب َتك

                                                           

 . 1َٔ ابٛاب ايكسا٠٤ يف ايص٠٬ : ح  40: ب 4ايٛضا٥ٌ : ز (20)



 10....................... بػس٣ ا٫صٍٛ / ز.................(..............102)

دــص٤ٕ ٜٚٓــٟٛ إتٝــإ دــص٤ ايـــُسنب ؾــ٬ ٜٓؿــع إتٝاْــ٘ َــٔ دٕٚ قصــد نْٛــ٘ دــص٤ّ 
 يًُسنب ايرٟ ٜسٜد تـشكٝك٘ . 

ٚعٓد٥ـر : ًٜـصّ تٛقـــ تــشكل شٜـاد٠ ايطــذٛد يف ايصـ٠٬ ايــُهتٛب١ عًــ٢       
ٝـ     ّٛٓ بـ٘ ٜٚهــٕٛ       قصـد ايصٜـاد٠ ْٚٝٓـ١ إت إ دـص٤ٕ شا٥ـٕد يف ايــُسنب ايصـ٬تٞ يٝتكـ
 َصٜدّا ؾٝ٘ ،ٚدٕٚ إثبات ٖرا خسط ايكتاد .  -ايص٠٬ -ايـُسنب ا٫عتبازٟ 

ٚباختصاز : ٜهؿٝٓا عـدّ ايـديٌٝ ايٛاضـض عًـ٢ إغـرتاط قصـد ايصٜـاد٠ أٚ        
ايـذص١ٝ٥ يف تـشكل ايصٜاد٠ ايـُبشٛث١ ، بٌ ايعرب٠ بايصـدم ايعـسيف ٫ٚ زٜـب يف    

ـــُسنب      صــد ـــذص٤ ضــُٔ ايعُــٌ اي ــاْٞ يً ـــذاد ايج ــ٢ ا٫ٜ ــّا عً ــاد٠ عسؾ م ايصٜ
 ايٛادب ٚإٕ مل ٜكصد ب٘ دص١ٝ٥ ايعٌُ ايٛادب . ثِ ْبشح يف د١ٗ ثايج١ : 

 

 تـحقيق حلم الزيادة :
بعد إٔ تبني إٔ َـشٌ بـشجٓا ٖٛ َا اذا عًِ أصٌ ايـذص١ٝ٥ ٚإستٌُ َاْعٝـ١  

تبازٟ أعِ َٔ قصـد ايــذص١ٝ٥ أٚ   شٜاد٠ ايـذص٤ عٔ صش١ ايعٌُ ايـُسنب ا٫ع
قصد ايصٜاد٠ َٚٔ عدّ قصدٖا ، ؾاذا تـشكل تهساز ايـذص٤ ٚشٜادت٘ ٚإستًُت 

 َاْعٝت٘ ؾٌٗ ٜبطٌ ايعٌُ ايـُسنب بايصٜاد٠ ؟ . 

ـــُسنب       ــ١ ٖــٛ عــدّ بطــ٬ٕ ايعُــٌ اي ايعــاٖس إٔ َكتطــ٢ ايكاعــد٠ ا٫ٚيٝ
     ٚ  دــــٛد بايصٜـــاد٠ ايعُدٜـــ١ ؾطــــ٬ّ عـــٔ ايصٜــــاد٠ ايطـــ١ٜٛٗ ، ٚذيــــو يعـــدّ 

ديٌٝ إدتٗادٟ ٚاضض ع٢ً َاْع١ٝ شٜـاد٠ ايــذص٤ عـٔ صـش١ ايعُـٌ ايــُسنب       
ايٛادــب ، ٫ٚشَــ٘ عــدّ ايــديٌٝ عًــ٢ بطــ٬ٕ ايعُــٌ ايـــُسنب عٓــد سصــٍٛ  

ٚذيـو يعـدّ    -َع قصد ايـذص١ٝ٥ أٚ ايصٜـاد٠ أٚ بـدٕٚ قصـدٖا     -شٜاد٠ عُد١ٜ 
 إسساش أخر ايػازع ايصٜاد٠ بٓشٛ )ايبػسط ٫( .

ــع إضــتشهاّ ايػــو   ــاد٠ يف ايع    -َٚ ــ١ ايصٜ ّٛٓ َاْعٝ ــ ــاٍ تك ــٛ إلستُ ــٌ ٚي ُ
ـــذص١ٝ٥   ـــُسنب بكصــد اي ــح    -ايٛادــب اي ــٞ َــٔ سٝ ْسدــع اىل ا٫صــٌ ايعًُ

 إستُاٍ َاْع١ٝ ايصٜاد٠ غري ايـُكصٛد  بٗا ايـذص١ٝ٥  . 



 (103)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

 -ايــذص٤  -ٖٚٓا ْطأٍ : َا ٖٛ َكتط٢ ا٫صٌ ايعًُٞ بًشاظ تهساز ايعٌُ
عد إتٝإ ايــذص٤ ايػـسعٞ ؟ نُـا يـٛ     قصد اّ مل ٜكصد دص١ٝ٥ ايعٌُ ايـُهٓسز ب

غو يف َاْع١ٝ تهساز ايكسا٠٤ ثاْٝـّا أٚ تهـساز ايتػـٗد ثاْٝـّا يف ايصـ٠٬ أٚ تهـساز       
 ثاّْٝا أٚ بدٕٚ قصدٖا.  غطٌ ايٝدٜٔ يف ايٛض٤ٛ َع قصد دص١ٝ٥ ايعٌُ ايـُهسز

 ص٤ يف ايٛادبـهساز ايـذـباز عدّ تـػو يف إعتـسدع اىل ايـو ٜـٖٚرا ايػ
ٝح ٜهٕٛ ٚدٛد ايـذص٤ ايـُهٓسز شٜـاد٠ّ َاْعـ١ّ عـٔ صـش١ ايعُـٌ      ايـُسنب بـش

ايـُسنب ، ٖٚرا ايػو َـذس٣ ٭صٌ ايربا٠٤ َٔ إعتباز ايػازع َاْع١ٝ تهـساز  
ايـذص٤ يف ايٛادب ايـُسنب، ؾإ ايػو يف ايــُاْع١ٝ ْعـري ايػـو يف ايــذص١ٝ٥     

ْع١ٝ َــُا  أٚ يف ايػسط١ٝ ٖٛ َــذس٣ يًـربا٠٤ نُـا تــشكل يف َــشً٘ ، ؾـإ ايــُا       
ٜـُهٔ إٔ تٓايـٗا ٜد ايــذعٌ ٚايتػـسٜع ٚمل ٜصـًٓا خطـاب ناغــ عـٔ دعـٌ        

 ايـُاْع١ٝ ؾتذسٟ أصاي١ ايربا٠٤ َٔ َاْع١ٝ ايصٜاد٠ . 

  ٌ ٖٚـرا   -ايــذص٤  -نُا ٜـذسٟ ٖٓا أصٌ عدّ َاْع١ٝ ايصٜاد٠ ٚتهـساز ايعُـ
ــ٘ عــٔ صــش١ ايعُــٌ ايٛادــب      ـــذص٤ ٚشٜادت ــ١ تهــساز اي ٜــ٪دٟ اىل عــدّ َاْعٝ

 شٜاد٠ّ عُد١ّٜ ؾط٬ّ عٔ ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٗ .  ايـُسنب
ٕٕ : إٕ إستُاٍ َاْع١ٝ تهساز ايـذص٤  شٜاد٠ غري ايـذص٤ َٓطُّا  -ٚبتكسٜب ثا

ٜسدع اىل ايػو يف إعتباز عدّ شٜاد٠ غ٧ٝ َـُا ٜطاْذ  -اىل ايـذص٤ ايـُعٍُٛ 
إعتباز عدّ ايصٜاد٠ يف  -بديٌٝ ٚاضض -ايعٌُ ايـُسنب ٚأدصا٥٘، ؾاذا تـشكل 

يعٌُ ايـُسنب ا٫عتبازٟ ثبت بط٬ْ٘ بايصٜاد٠، اٟ بٛدٛدٖا ٚتـشككٗا ضُٔ ا
ايعٌُ ايـُسنب ، ٚاذا مل ٜتشكل ذيو ٚسصًت ايصٜاد٠ خازدّا دـس٣ أصـٌ   
عدّ َاْع١ٝ ايصٜاد٠ أش٫ّ عٔ صش١ ايعٌُ ايـُسنب ايـُأَٛز بـ٘ ، ؾـإ ايصٜـاد٠    

ب يف ا٭شٍ ع٢ً ايٛادب ايـُسنب مل تهٔ َاْع١ّ عٔ صـش١ ايٛادـب ايــُسن   
قطعّا ْٚػو يف دعٌ ايـُاْع١ٝ بعد تػسٜع ا٫ض٬ّ ٚدعٌ أسهاَ٘ ؾٓطتصشب 
ايعــدّ ا٫شيــٞ، ٜٚـــذٛش ؾعــٌ ايصا٥ــد ٜٚصــض ايعُــٌ ايـــُسنب ا٫عتبــازٟ         
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ايـُػتٌُ ع٢ً ايصٜاد٠ ٫ٚ تطٓس بصشتـ٘ شٜاد٠ ايـذص٤ عُدّا أٚ ضّٗٛا ، َا يــِ  
 ب َـدصٛص ؾًٓتصّ بٗا . ٜكِ ديٌٝ خاص ع٢ً َاْع١ٝ شٜاد٠ٕ َع١ٕٓٝ يف َسن

ْعِ قد تطٓس ايصٜاد٠ بايعُـٌ ايــُسنب ايــُأَٛز بـ٘ اذا نـإ عبـاد٠ ضـسزّا        
عسضّٝا، ْعري اإلخ٬ٍ بعباد١ٜ ايعُـٌ ايــُسنب َـع ايصٜـاد٠ ٚقـد ْـ٣ٛ إَتجـاٍ        
خصٛص ا٭َس ايػسعٞ ايـُتعًل بـُا ٜػتٌُ عًـ٢ ايصا٥ـد، َـع اْـ٘ ٫ أَـس بـ٘       

ايتكسب ٚإَتجاٍ ا٫َس ايـٛاقعٞ ايــُطًٛب َٓـ٘،     قصد -ٖرٙ -ٚاقعّا ؾتٓايف ْٝٓت٘ 
ؾــإ ايـــُهًـ ايـــُرنٛز اذا نــإ ٜعــسف عــدّ دص٥ٝــ١ ايصا٥ــد يًُسنــب ٚعــدّ 
َطًٛبٝت٘ يًػازع ثِ ٜأتٞ ب٘ بكصد ايـُطًٛب١ٝ قطعّٝا ؾٗرا تػسٜع َــشسّ سٝـح   

ايــُسنب ايــُأتٞ بـ٘ ايــُصٜد ؾٝـ٘ بكصـد إَتجـاٍ ا٭َـس          ٜطٓبل ايـُأَٛز بـ٘ عًـ٢  
ٍٕ َٔ ايصٜاد٠ ايـُكصٛد٠.  ايٛاقعٞ  ايـُػتٌُ ع٢ً ايصٜاد٠، ٚا٭َس ايٛاقعٞ خا

ــس         ــع ، ٚا٭َ ــ٘ يف ايٛاق ـــشكل ي ــ٘ ٫ ت ــرٟ قصــد إَتجاي ــس اي ــر : ا٫َ ٚعٓد٥
ايـُتشكل ٚاقعّا مل ٜكصد إَتجاي٘ ، َٚٔ ٖٓا ٜبطٌ ايعٌُ س٦ٓٝر إلخ٬ي٘ بكصد 

 أَس بٗا ٚاقعّا.  إَتجاٍ ا٭َس ايٛاقعٞ، ٖٚٛ خاٍ َٔ ايصٜاد٠ اييت قصدٖا ٫ٚ

ٖٚرٙ د١ٗ عازضـ١ ٫ تـستبط ببشجٓـا عـٔ َاْعٝـ١ ايصٜـاد٠ بٓؿطـٗا ايــًُشك١         
بايعٌُ ايـُسنب اإلعتبازٟ ايـُأَٛز ب٘ َٔ دٕٚ قصد نْٛٗا دص٤ ايـُأَٛز بـ٘  
ـــُتعًل بايـــُذُٛع ايـــُػتٌُ عًــ٢     ٚاقعــّا أٚ َــٔ دٕٚ قصــد إَتجــاٍ ا٭َــس اي

 ايصٜاد٠ اييت ٫ ٚدٛد هلا يف ايٛاقع . 
ٖرا ٖٛ َكتط٢ ايكاعد٠ ا٫ٚي١ٝ ايعا١َ يف ايعٌُ ايـُسنب ا٫زتبـاطٞ َـٔ   
سٝح ايصٜاد٠ اذا ناْت ايـذص١ٝ٥ َـأخٛذ٠ بٓشٛ)اي٬بػـسط( َـٔ سٝـح ايصٜـاد٠      

 َٔ دٕٚ ؾسم بني َسنب ٚبني َسنب آخس . 
ثِ ْسد٢ حبح َؿاد ا٫دي١ ايـداص١ بًشاظ ايصٜاد٠ يف ايصـ٠٬ أٚ ايطـٛاف   

 اىل بـشٛخ ايؿك٘ . 
      ٖرا َا أزدْا بٝاْ٘ يف ايـُكاّ ايجأَ ، ثِ ًْر يف ايـُكاّ ايتاضع ببشح :



 (105)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

 

 الشم يف إطالق القيد ومشوله لـحالة العجز عنه : 
 

يًعُــٌ ايـــُسنب ا٫عتبــازٟ  تُ٘ٓــا إمجــا٫ّ بـــذص١ٝ٥ غــ٧ٝ أٚ غــسطٝاذا عً
 ا٫زتبــاطٞ ايـــُأَٛز بــ٘ غــسعّا ، ثــِ غــههٓا يف نــٕٛ ايكٝــد ايـــُعًّٛ نكــسا٠٤  

 ايؿاتـش١ ٚايكٝاّ ٚا٫ضتك٬ٍ يف َسنب ايص٠٬ : 
 ٌٖ ٖٛ قٝد َطًل ٜػٌُ ساي١ ايعذص عٓـ٘ ٚتعـرز إتٝاْـ٘ ، ٫ٚشَـ٘ ضـكٛط           

ايتهًٝـ بايـُسنب زأضّا ٚبتُاّ أدصا٥٘ ٚغسا٥ط٘ عٓد عذص ايـُهًـ عٔ قٝـد  
 دص٤ّ نإ أّ غسطّا ؟ .

يًعُــٌ ٫ٚ  أّ ٖــٛ قٝــد َـــدتص بـــشاٍ ايــتُهٔ ٚايكــدز٠ ؾــ٬ ٜهــٕٛ دــص٤ّ
َس بايــُتبكٞ ايــُكدٚز َـٔ أدـصا٤     ٘ ساٍ ايعذص عٓ٘، ٫ٚشَ٘ ثبٛت ا٭غسطّا ي

 ايـُسنب ٚغسا٥ط٘ ؟ .
ؾٌٗ ايكاعد٠ تكتطٞ ثبٛت قٝد١ٜ ايػ٧ٝ يًٛادب ايـُسنب قٝد١ٜ َطًك١ أّ 

 تكتطٞ ايكٝد١ٜ ايـداص١ بـشاٍ ايكدز٠ ٚايتُهٔ دٕٚ ساٍ ايعذص ؟ . 

ــإ : َــٔ ايٛاضــض إَهــ    ــبري ث ــ٘   ٚبتع ـــداطبت٘ بعٓٛاْ ــادص َٚ ـــ ايع إ تهًٝ
ــٔ      ـــُسنب َ ـــُبشٛخ ٜسدــع اىل ايػــو يف ٚدــٛب اي ـــداص ، ٚايػــو اي اي
ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط ايـُتبك١ٝ بعد ايعذص عٔ ايــذص٤ أٚ ايػـسط ايهـرا٥ٞ ، ؾـاذا     
تعرز ع٢ً ايـُهًـ إتٝإ بع  أدصا٤ ايـُسنب أٚ بع  غسا٥ط٘ ٚعذص عٓـ٘  

َـ    ٕٙ أٚ حنُٖٛـا  ٔ أضـباب ايعذـص ٚايتعـرز ٚنـإ ٜـتُهٔ َـٔ       إلضطسإز أٚ إنـسا
إتٝإ باقٞ ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط ؾٌٗ تكتطٞ ايكاعد٠ ٚدٛب إتٝإ ايـُٝطٛز َـٔ  
أدصا٤ ايـُسنب ٚغسا٥ط٘ ؟ أٚ ٜطكط ايتهًٝـ بايـُسنب َٔ أصً٘ بعـد تعـرز   

 بع  أدصا٥٘ أٚ بع  غسٚط٘ ؟ .  ٖٚٓا ْكٍٛ : 
 

بّا يٛقـت ايــُسنب   قد ٜهـٕٛ ايعذـص عـٔ دـص٤ٕ أٚ غـسٕط يًُسنـب َطـتٛع       
ــب        ــس غــسعٞ بٛادــب َسن ــاذا ٚزد أَ ــٕٛ َطــتٛعبّا ، ؾ ــد ٫ ٜه ايٛادــب ٚق
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نايص٠٬ َطًٛبّا بٓشٛ صسف ايٛدٛد ٚقد تـعرز ع٢ً ايـُهًـ ؾـعٌ دص٤ٕ َٓـ٘  
 أٚ غسط َٔ ذاى ايٛادب ايـُسنب ؾ٬ ٜـدًٛ َٔ سايتني : 

َــٔ  ايـــشاي١ ا٫ٚىل : إٔ ٜتعــرز إتٝــإ ايـــذص٤ أٚ ايػــسط يف بعــ  ايٛقــت 
٫ٚ زٜب يف عدّ نؿا١ٜ ايـُتبكٞ َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط  دٕٚ إضتٝعاب ايٛقت،

٫ٚبد َٔ اْتعاز آخس ايٛقت بأٌَ ايكـدز٠ عًـ٢ إتٝـإ ايــُسنب ٚإَتجـاٍ أَـسٙ       
بهاٌَ أدصا٥٘ ٚغسٚط٘ ، ٚذيو يؿسض إٔ ايـُطًٛب صـسف ٚدـٛد ايطبٝعـ١    

َٚـٔ ايــُتٛقع    - ٚيًطبٝع١ أؾساد طٛيٝـ١ َتصـ١ً   -ايـُسنب١ َٔ أدصا٤ ٚغسا٥ط٘ 
تـُهٔ ايـُهًـ َٔ إَتجاٍ ايٛادب ايـُسنب تاَّا قبٌ ْٗا١ٜ ايٛقت ؾ٬بـد َـٔ   
ايصرب ٚاإلْتعاز يػسض إَتجاٍ ايـُسنب ايتاّ ، ٫ٚ ٜـذدٜ٘ إَتجاٍ ايٛادب يف 
اٍٚ ٚقت٘ ْاقصّا غري َطتٛعب ٭دصا٥٘ ٚغسا٥ط٘ يتعرز بعطٗا عًـ٢ ايــُهًـ   

 اٍٚ ايٛقت . 
يًٛادب أؾساد طٛي١ٝ ٚتعـرز بعطـٗا يتعـرز دـص٤ٕ أٚ      ٚباختصاز : اذا نإ
مل ٜطكط ايٛادب ايـُأَٛز ب٘ بٌ ًٜصّ ايـُهًـ ا٫ْتعـاز   -غسٕط َطًٕٛب ؾٝ٘ 

 ٚايصرب يـشني ايتُهٔ َٔ ؾعٌ ايـُسنب بتُاّ أدصا٤ٙ ٚغسٚط٘ . 

ايـشاي١ ايجا١ْٝ : إٔ ٜتعرز ع٢ً ايـُهًـ إتٝإ دص٤ ايــُسنب أٚ غـسط٘ يف   
َتجــاٍ ايٛادــب ايـــُسنب ، ؾــاذا إضــتٛعب ايعــرز ـُذعٍٛ إلتـــُاّ ايٛقــت ايــ

تـُاّ ٚقت ايٛادب ايـُسنب : ؾكد ٜٛدد ديٌٝ خاص ٜدٍ ع٢ً بكا٤ ٚدٛب 
 -نُـا يف ايصـ٠٬    -ايـُسنب َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط ايـُتبك١ٝ َــُا ٜكـدز عًٝـ٘    

 ؾًٝصّ ا٫خر ب٘ ٚايؿت٣ٛ عًٝ٘ . 
ٛدد ديٌٝ عـاّ ٜٛدـب بكـا٤    ٚايه٬ّ ٖٓا َع إْتؿا٤ ايديٌٝ ايـداص ؾٌٗ ٜ

 ٚدٛب ايـُسنب َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط ايـُتبك١ٝ َـُا ٜكدز عًٝ٘ ايـُهًـ؟. 

ٚقد ضبل يف ايـُكاّ ايطابع بٝإ َـا ٜكتطـٝ٘ ايـديٌٝ ا٫دتٗـادٟ : ا٭صـٌ      
ْـشٛٙ عٓد ايبشح عُا ٜكتطٝ٘ إط٬م ديٝـٌ ايــذص١ٝ٥ أٚ    ٚأايًؿعٞ َٔ إط٬م 
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ٚدـٛد اإلطـ٬م يف ديٝـٌ ايــذص١ٝ٥ أٚ ديٝـٌ      إذ َـع   -يٛ نـإ   -ديٌٝ ايػسط١ٝ 
ستـ٢   -ايػسط١ٝ ٜهٕٛ َكتطاٙ ثبٛت ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ يف مجٝع ايــشا٫ت  

ــ٘   ـــُتبكٞ     -ســاٍ ايعذــص عٓ ــاقٞ ٚعــدّ ٚدــٛب اي ــس بايب ٫ٚشَــ٘ ضــكٛط ا٭َ
ايـُٝطٛز َٔ ا٫دصا٤ ، نُا اْ٘ يٛ نإ يـديٌٝ ايٛادـب إطـ٬م إقتطـ٢ ثبـٛت      

 ،ا٫تـع ايـشـ ـٝـ ـُـِ دـعـ ـ٬م ٜـص٤ إطـٌٝ ايـذـديـمل ٜهٔ يٛ ـكٞ يـبـا٭َس بايـُت
 سهُّا .  -ايطابع ٚايتاضع -ٚايـشص١ًٝ إتـشاد ايـُكاَني 

بٓـا٤ّ    -عٓد إْتؿا٤ ا٫صـٌ ايًؿعـٞ    -ٚضبل بٝإ َا ٜكتطٝ٘ ا٫صٌ ايعًُٞ 
ع٢ً إَهإ تهًٝـ ايٓاضٞ ايـُعرٚز يف تسى دص٤ٕ أٚ غسٕط ٜـشتٌُ إعتبـازٙ يف  

َطًكّا غا٬َّ يـشاٍ ايتعـرز ، ٚذنسْـا ثــ١ُ دسٜـإ أصـٌ ايـربا٠٤ َـٔ         ايـُسنب
ٚدٛب ايـُتبكٞ، يًػو يف أصٌ ٚدٛب ايعٌُ ايــُسنب ايــُ٪يـ َـٔ غـري     

 ايـذص٤ ايـُتعرز ، ٖٚرا ْاؾع ؾُٝا ْبشج٘ نُا ضٝتذ٢ً . 

ثــِ ْـــذٝب عــٔ ايطــ٪اٍ ايـــُاضٞ : ٖــٌ ٜٛدــد ديٝــٌ عــاّ ٜٛدــب بكــا٤    
ٚايػسا٥ط ايــُتبك١ٝ َــُا ٜكـدز عًٝـ٘ ايــُهًـ؟       ٚدٛب ايـُسنب َٔ ا٫دصا٤

 ٚقد ٜٓدع٢ ٚدٛد ديٌٝ يؿعٞ أٚ اصٌ عًُٞ :
 ٚايـُساد َٔ ا٫صٌ ايًؿعٞ : ا٭خباز ايداي١ ع٢ً قاعد٠ ايـُٝطٛز.  

ٚايـــُساد َــٔ ا٫صــٌ ايعًُــٞ : إضتصــشاب بكــا٤ ٚدــٛب ايـــُسنب :        
 ايـُتبكٞ َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط َـُا ٜكدز عًٝ٘ ايـُهًـ . 

 

ْٚبشح ٖٓا ؾُٝا ٜكتطٝ٘ ا٫ضتصـشاب يف َــذاٍ إثبـات ٚدـٛب ايــُتبكٞ      
ثِ ؾُٝـا ٜكتطـٝ٘ ايـديٌٝ ا٫دتٗـادٟ      -ايـُٝطٛز َٓٗا  -َٔ ا٭دصا٤ ٚايػسا٥ط 

ايـُدصٛص إلثبات ا٭َس بايـُٝطٛز َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط ، ؾٝكع ايبشح يف 
ــدأ يف ايـــُسس١ً ا٫ٚىل ببشــح إَهــإ ايتُطــو باإل     ــسسًتني: ْب ضتصــشاب َ

 إلثبات ٚدٛب إتٝإ ايـُتبكٞ َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط ٚسطب ايـُٝطٛز َٓٗا. 
 ٌٝـٛد ديـب١ عٔ ٚدـتأخسّا يف ايستـكع َـعًُٞ ٜـبشح عٔ ا٫صٌ ايـٖٚرا اي
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إدتٗادٟ ْاؾع نإٔ ٜؿرتض ٚدٛد إط٬م يف ديٌٝ ايـذص١ٝ٥ أٚ ايػسط١ٝ ْطتؿٝد 
٫ت ؾًٝــصّ ضــكٛط َٓــ٘ إطــ٬م ايـــذص١ٝ٥ أٚ ايػــسط١ٝ ٚٚزٚدٙ يف مجٝــع ايـــشا 

ا٭َس بايباقٞ َٔ ايـُسنب عٓد تعرز بعـ  أدصا٥ـ٘، أٚ ٜؿـرتض تــُاّ قاعـد٠      
 ايـُٝطٛز، َٚع ٚدٛد ايديٌٝ ا٫دتٗادٟ ٫َـذاٍ يٮصٌ ايعًُٞ .

 نُا إٔ ايبشح يف ا٫صٌ ايعًُٞ ٚاقع بعد ؾسض عـدّ ٚدـٛد إطـ٬م يف   
م ديٌٝ ايـذص١ٝ٥ أٚ إذ يٛ نإ ؾٝ٘ إط٬م َع إْتؿا٤ إط٬ ديٌٝ ا٭َس بايـُسنب،

ايػسط١ٝ ؾاْ٘ ٜجبت ٚدٛب ايـُسنب يف َطًل ايـشا٫ت ٚإٕ تعرز َٓ٘ دص٤ أٚ 
 غـسط، ٚعـٓد ؾـسض عـدّ ذيو نً٘ ٜأتـٞ دٚز ا٫ضتـصـشاب ، ٚقد طسســت 

ٕٙ ، عُدتٗا ث٬ث١ :  تكسٜبات٘ بٛدٛ

)قــــدٙ( : ٖــــٛ إٔ  (21)ايتكسٜـــب ا٫ٍٚ: ٚقــــد ذنـــسٙ غــــٝدٓا ا٫ْصـــازٟ    
 ٛ دــٛب ايـــُسدد بــني ا٫ضــتك٬يٞ ايٓؿطــٞ ٚبــني ايطــُين ْطتصـشب دــاَع اي

ٖٛ  -غري ايـُتعرز٠ -ايػريٟ، بًشاظ إٔ ٚدٛب ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط ايـُكدٚز٠ 
ٚدٛب ثابت ضُٔ ٚدـٛب ايــُسنب ؾـإ ا٭َـس ايــُتعًل بايــُسنب ٜٓبطـط        
 -عًــ٢ نــٌ دــص٤ٕ ٚغــسٕط ؾهــٌ ٚاســد َٓٗــا ٚادــب بٛدــٛب ضــُين ، ٖٚــرا 

بت ٜكٝٓـّا يـ٘ قبـٌ عـسٚض ايتعـرز، ٚبعـد عـسٚض        ثا -ٚدٛب ايهًٞ ايـذاَع 
ايعذــص: ْػــو يف شٚاٍ أصــٌ ايٛدــٛب ٚيف إزتؿــاع ايطبٝعــٞ ايـــذاَع بــني        
ــ٘،        ــرز بعــ  أدصا٥ ــد تع ــاّ عٓ ــاع ايٛدــٛب ايت ايطــُين ٚا٫ضــتك٬يٞ بازتؿ

 ؾٓطتصشب بكا٤ ايٛدٛب ايـذاَع ْٚـشهِ ببكا٤ٙ . 

ب ايهًٞ، ٖٚٛ ٜٚسٓدٙ : إٕ ٖرا ا٫ضتصشاب َٔ ايكطِ ايجايح إلضتصشا
ّٛٓ بإٔ ٜهٕٛ ايػو يف بكا٤ ايهًٞ ْاغ٦ّا َٔ إستُاٍ سدٚخ ؾـسٕد آخـس َـع     َتك
ايعًِ بصٚاٍ ايؿسد ايطابل ايرٟ تـشكل ايهًٞ ب٘ سدٚثّا. ٖٚرا ايكطِ ٫ جيسٟ 
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 (109)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

ؾٝ٘ ا٫ضتصشاب إ٫ اذا نإ ايؿسد ايـشادخ ايـُػهٛى ٜعٓد عسؾـّا َـٔ َساتـب    
 إٔ ٜهٕٛ َبآّٜا يًؿسد ايطابل نُا ٖٓا . ايؿسد ايطابل ايـُعًّٛ سدٚث٘ ، ٫ 

ْٚطٓبك٘ ع٢ً َا ْـشٔ ؾٝ٘ بتٛدٝ٘ : إٕ ايؿسد ايـُعًّٛ تــشكك٘ ٖٓـا َـٔ نًـٞ     
قد إزتؿع  -ايٛدٛب : ايٛدٛب ايطُين يػري ايـُتعرز َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط 

ٖٚٛ ايٛدـٛب ا٫ضـتك٬يٞ يػـري ايــُتعرز َـٔ ا٫دـصا٤        -ٜكّٝٓا ، ٚايؿسد اٯخس
َػـهٛى ايــشدٚخ َـٔ بـدٚ ا٫َـس ، ؾًـٝظ ثــ١ُ ٚدـٛب َعًـّٛ           -ٚايػسٚط 

ايـشدٚخ َػهٛى ايبكا٤ يٝشهِ ببكا٥٘ بربن١ ا٫ضتصشاب ، ٚيٝظ ا٫خت٬ف 
بني ايٛدٛب ايػـريٟ ايطـُين يٮدـصا٤ ٚايػـسا٥ط ايــُكدٚز٠ ٚبـني ايٛدـٛب        

 ٛدـــٛباي٬ؾّا زتـبــــّٝا يف غـــد٠ ايٓــــؿطٞ يــــُذُٛع ا٫دـــصا٤ ٚايػـــسا٥ط إخــــت
 ُا ٚدٛبإ َتبآٜإ عسؾّا ٫ٚ ٜـُهٔ ا٫ضتصشاب .بٌ ٖ ،٘ٚضعؿ

 ٘ ـــشكك ـــُعًّٛ تـ ــإٕ : ايؿـــسد ايـ ــبريٕ ثـ ــصا٤   -ٚبتعـ ايٛدـــٛب ايطـــُين يٮدـ
ـــُتعرز٠    ــري ايـ ــسا٥ط غـ ــس     -ٚايػـ ــسد اٯخـ ــّا ، ٚايؿـ ــع قطعـ ــٛب  -َستؿـ ايٛدـ

َػـهٛى ايــشدٚخ ، ؾًـٝظ     -ا٫ضتك٬يٞ يٮدصا٤ ايــُكدٚز٠ غـري ايــُتعرز٠    
 خ َػهٛى ايبكا٤ ست٢ ٜطتصشب . ٖٓا ٚدٛب َتٝكٔ ايـشدٚ

 

: ٖٛ إٔ ْطتصـشب  (22)ايتكسٜب ايجاْٞ ، ٚقد ذنسٙ أضتاذْا ايـُشكل)قدٙ( 
ايٛدٛب ا٫ضتك٬يٞ يًعٌُ ايـُسنب اإلزتبـاطٞ ايــُأَٛز بـ٘ َـٔ دٕٚ ْطـبت٘      
اىل ادصا٤ٙ ٚغسٚط٘، اٟ َع قطـع ايٓعـس عـٔ تعًكـ٘ بهـرا ٚنـرا َـٔ ا٫دـصا٤         

ــإ   ؾٓطتصــشب ذات ايٛدــٛب   -ٚايػــسٚط  ــ٘ بٓشــٛ َؿاد)ن ـــُعًّٛ سدٚث اي
ايتا١َ( بـإٔ ٜكـاٍ : أصـٌ ايٛدـٛب ا٫ضـتك٬يٞ يًصـ٠٬ نـإ ثابتـّا قبـٌ تعـرز           

ٚٓ تعــرز بعــ  ا٫دــصا٤ أٚ      -ايـــذص٤ أٚ ايػــسط ايهــرا٥ٞ ، ٚاٯٕ    بعــد طــس
ٜػو يف بكا٤ أصٌ ايٛدٛب ؾٓطتصشب٘ ْٚـبين عًـ٢ بكا٥ـ٘ عًـ٢ َـا       -ايػسا٥ط
 ٚدٛب إتٝإ ايباقٞ .  بربن١ ا٫ضتصشاب ، ٚب٘ ٜجبت -نإ 
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 ٜٚسدٙ : 

ٞ   -إٕ ايٛدٛب ايـُعترب غـسعّا   -أ٫ّٚ  ٫ ٜتشكـل إ٫   -نـايعسض ايــدازد
َعسٚضّا يػ٧ٝ َٚتعًكّا ب٘ ٫ٚ ٜـُهٔ ثبٛتـ٘ براتـ٘ َـٔ دٕٚ َتعًـل، ٚايــُتعًل      
ايجابت سـدٚثّا ٖـٛ َسنـب َـٔ ا٫دـصا٤ ايــُكدٚز٠ ٚايــُتعرز٠ ٫سكـّا، ٖٚـرا          

 ُ ـــُذ ـــُتعًل بـ ــٛب ايـ ــ٢   ايٛدـ ــ٘ ٫ٚ َعٓـ ـــُتٝكٔ سدٚثـ ــٛ ايـ ـــُسنب ٖـ ٛع ايـ
إلضتصـــشاب بكا٥ـــ٘ يًعًـــِ بازتؿاعـــ٘ ، ٚايٛدـــٛب ايــــُػهٛى غـــري َعًـــّٛ  
ايـشدٚخ إذ ٫ ْعًِ بـشدٚخ ٚدٛب َتعًل با٫دصا٤ ايــُكدٚز٠ خاصـ١ نـٞ    
 ْـطتـصشـب بـكا٥ـ٘ يـشني ايـػو نُا ٫ ٜـٓـؿع إضـتـصشاب ايٛدـٛب ايـذاَـع

ني ٚدٛب غري ايـُتعرز يـُا تكدّ َٔ تٛقؿ٘ ع٢ً ايـُسدد بني ٚدٛب ايهٌ ٚب
 صش١ دسٜإ إضتصشاب ايهًٞ َٔ ايكطِ ايجايح ٖٚٛ َـُٓٛع . 

 

َع ايتٓصٍ ٚتصشٝض إضتصشاب ايٛدٛب ا٫ضتك٬يٞ بٓشٛ َؿـاد   -ٚثاّْٝا 
)نإ ايتا١َ( ْكٍٛ : إٕ إضتصشاب ايٛدٛب ا٫ضـتك٬يٞ ايــًُشٛظ ؾٝـ٘ ذات    

ــ٘ : ٚدــٛب   ايٛدــٛب َــع قطــع ايٓعــس عــٔ َتعًكــ    ٘ َٚعسٚضــ٘ ٫ ٜرتتــب عًٝ
إ٫ َـع   -اٟ غـري  ايــُتعرز َـٔ ا٫دـصا٤ ٚايػـسا٥ط      -ايـُكدٚز َـٔ ايــُسنب   

 ا٫يتصاّ بـشذ١ٝ ا٫صٌ ايـُجبت، ٖٚرا َسؾٛض نُا تـشكل يف َـشً٘ . 
 

ا٫صـؿٗاْٞ ٚايــد٥ٛٞ)قدُٖا(:   (23)ٚقد ذنسٙ ايـُشككإ ايتكسٜب ايجايح:
َٛٓـّا   إٕ ا٫دصا٤ ايباق١ٝ بعد تعرز بع  -طٗا اٯخس اذا مل ٜهٔ ايـُتعرز زنٓـّا َك

ٖــٞ َتعًــل ايٛدــٛب ايٓؿطــٞ ايـــُٓبطط عًــ٢ َـــذُٛع ا٫دــصا٤ ؾٗــٞ َتٝكٓــ١   
ايٛدٛب ضابكّا يهٔ ٚدٛبٗا ضُين ، ٚسٝح ٫ ٜس٣ ايعـسف تعـدد ايٛدـٛب    
ا٫ضتك٬يٞ ٚايطُين بٌ ُٖا سايتإ طاز٥تإ ع٢ً ا٭دـصا٤، إذ ايعـسف ٜـس٣    

ايػسا٥ط َٚـذُٛع ايــُسنب ٚدـٛدّا ٚاسـدّا ، ؾُٛضـٛع     ايباقٞ َٔ ا٫دصا٤ ٚ
                                                           

 .473: 2ح ا٫صٍٛ:ز(+ َصبااْتػازات ضٝد ايػٗدا٤)-699: 2ْٗا١ٜ ايدزا١ٜ :ز(23)



 (111)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

ـــُهٔ     ــ١ ايٛدـــٛب ٜـ ــ١ يف ْٛعٝـ ـــش١ ايعسؾٝـ ــّا ٚبايـُطاَـ ــد عسؾـ ايٛدـــٛب َٓتشـ
إضتصشاب ايٛدٛب ايٓؿطٞ ايـُتعًل با٫دصا٤ ايـُتبك١ٝ بعد تعرز بعطٗا اىل 
شَٔ ايػو يف بكا٥٘ ؾٝبين ع٢ً بكا٥ـ٘ إضتصـشابّا ، ٖٚـرا ايتطـاَض ساصـٌ يف      

 طتصشب ٫ٚ ٜسدع ٖرا ايتكسٜب اىل أخر ايـذاَع بني ايٛدٛبايٛدٛب ايـُ
 ايػريٟ ٚبني ايٛدٛب ايٓؿطٞ . 

 ٜٚسٓدٙ : ٚدٛٙ َتعدد٠ َٔ ا٫غهاٍ ، ٖٚٞ :            

ـــذص٤ أٚ ايػــسط     ـــُاّ ايتكسٜــب ٜتٛقـــ عًــ٢ إســساش نــٕٛ اي ا٫ٍٚ : إٕ ت
ّٛٓ يًُسنب ايٛادب ، ٖٚرا َـُا ٫ ٜـشسش دا٥ُّا  بٌ نجريّا َـا  ايـُتعرز غري َك

َّٛٓا يًُسنب ايػسعٞ،  ٜتعرز ع٢ً ايـُهًـ ؾعٌ دص٤ٕ أٚ غسٕط ٜـذٌٗ نْٛ٘ َك
 ؾ٬ ٜتِ تكسٜب ا٫ضتصشاب يف نٌ ايـُٛازد يٛ ضًِ ايتكسٜب َٔ ا٫غهاٍ :
 ايجاْٞ : اْ٘ ٫ تـٓؿع ايـُطاَـش١ ايعسؾـ١ٝ ؾُٝا ْـشٔ ؾٝ٘: تعرز دص٤ أٚ غسط

   ُ ــإ ايـ ــل ايٛدــٛب ، ؾ ـــُسنب َتعً ــٔ اي ـــشاد    َ ــأتٞ يف إت ــ١ ت ـــش١ ايعسؾٝ طاَ
َٛضٛع ايكطٝتني ايـُتٝك١ٓ ٚايـُػهٛن١، ٫ٚ تأتٞ يف َتعًل ايـشهِ ست٢ تٓؿع 

ؾإ إزتباط ايـشهِ بـُتعًك٘ َـذعٍٛ يًػازع ايـشانِ، ٚايــُؿسٚض اْـ٘    ٖٓا ،
أثبت ايٛدٛب ايـُسنب َٔ عػس٠ أدصا٤ ٚمخط١ غسٚط َج٬ّ، ٚايٓعس ايعسيف 

بٌ ٖـٛ تـابع يــُا ٜكـٓسزٙ ايــُٛىل ايــُػٓسع يًٛدـٛب َـٔ         شٞ ٫ أثس ي٘ ـايـُطاَ
َتعًل ٚدٛب٘ ايرٟ ٖٛ عػس٠ أدصا٤، ٚاذا تعرز ٚاسد َٓٗا ؾٗرا ايـُسنب َٔ 
تطع١ أدصا٤ ٚدٛد َبأٜ يـُتعًل ايـشهِ غسعّا ٚعسؾّا، ٚايعـسف تـابع يًػـسع    

 يف تـشدٜد َتعًل ايـشهِ . 

ٖٚٛ  -قطعّا ع٢ً َتعًك٘ ٚثايجّا : إٕ ايٛدٛب إعتباز غسعٞ إيـٗٞ عازض 
ٚايٛدٛب ايطُين ايــُتٝكٔ ٜــشدخ بــشدٚخ     -َـذُٛع ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط 

ايٛدٛب ايٓؿطٞ ا٫ضتك٬يٞ ايعازض ع٢ً َـذُٛع ا٫دصا٤ بٓشٛ َؿاد )نإ 
ّٛٓ بايٓؿط١ٝ َتعًكّا بـُذُٛع ا٭دصا٤ ، َٚع تعرز  ايٓاقص١( ، ٖٚٛ ٚدٛب َتك
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ايٓؿطــٞ ا٫ضــتك٬يٞ، ٜٚتبعــ٘ إْتؿــا٤   إتٝــإ َـــذُٛع ا٫دــصا٤ ٜٓتؿــٞ ايٛدــٛب 
ايٛدٛب ايطُين ، ٚيٛ ثبت ٚدٛب يٮدصا٤ ايــُتبك١ٝ غـري ايــذص٤ ايــُتعرز     
نإ ؾسدّا َٔ ايٛدٛب سادثّا ددٜدّا، ٚيٝظ إضتُسازّا يـراى ايٛدـٛب يتػـاٜس    

 دصا٤ ايـُتبك١ٝايـُٛضٛعني، ٚعًٝ٘ ٫ ٜطعٓا اضتصشاب ايٛدٛب ايطُين يٮ
 ٍ نْٛ٘ إضتُسازّا يراى ايٛدٛب ايـُتٝكٔ سدٚث٘ . عٓد ايػو يعدّ إستُا

 

ْــشا٤ أخـس ، ٚيـٛ دـس٣     أٖرٙ عُد٠ تكسٜبات ا٫ضتصشاب ، ٚقد ٜكٓسب ب
ا٫ضتصشاب مل ٜٓؿع ايسدٛع اىل أصٌ ايربا٠٤ ايػسع١ٝ َٔ ٚدـٛب ايــُتبكٞ   

 ٚذيــو يـتـكـدّ  -أعـٓــٞ ايـُـٝـطــٛز َـٔ ا٫دـصا٤ ٚايـػـسٚط -َـٔ ايـُـسنــب 
 ضتصشاب ع٢ً ايربا٠٤ . ا٫

يهٓ٘ مل ٜـتـطض إَهإ دسٜإ ا٫ضـتصشاب يف ض٤ٛ ايـتكسٜبات ايـُتكد١َ 
ايــيت تبــٝٓٔ عــدّ دــدٚاٖا ، ٚس٦ٓٝــر ٫بــد َــٔ ايـــُصري اىل أصــٌ ايــربا٠٤ َــٔ   

َا يـِ ٜتشكـل ديٝـٌ    -ايـُٝطٛز َٔ أدصا٤ ايـُسنب ٚغسا٥ط٘  -ٚدٛب ايباقٞ
ز َٔ ا٫دصا٤ ٚايػـسا٥ط ، ٖٚـرا َـا    إدتٗادٟ سانِ ٜجبت يٓا ٚدٛب ايـُٝطٛ

                            ج٘ ٖٓا بعٓٛإ :إدعاٙ مجع َٔ ايؿكٗا٤ ، ْٚبش

 قاعدة الـميشور                                       
 

ٖٚٞ قاعـد٠ ؾكٗٝـ١ تــذسٟ عٓـد مجـع َـٔ ايؿكٗـا٤ )زض( يف َــذع٫ٛت         
ـْـ  ـشٖٛا َــٔ اْـــشا٤ ايـــُسنب ايػــازع ايـــُسنب١ نايصــ٠٬ ٚايٛضــ٤ٛ ٚايـــشر ٚ

 ا٫زتباطٞ ايـُذعٍٛ غسعّا اذا تعرز بع  أدصا٥٘ ٚتٝٓطس ايبع  اٯخس . 

ْٚبشح ٖٓا يف ثبٛت ايديٌٝ ا٫دتٗادٟ ع٢ً ٚدٛب ايـُتبكٞ َٔ ا٭دصا٤ 
بعـد تعــرز بعطــٗا ، ٜٚعٓبــس عٓــ٘ بأخبــاز قاعــد٠ ايـــُٝطٛز ، ٖٚــٞ ث٬ثــ١ ســاٍٚ  

 ٚ دــٛب ايبــاقٞ أٚ ايـــُٝطٛز َــٔ ا٫دــصا٤  ايؿكٗــا٤ ايـــُتأخسٕٚ إٔ ٜجبتــٛا بٗــا 
ٚايػسا٥ط بعد ايعذص عٔ بعطٗا ، ؾاعتكدٚا نٕٛ ايسٚاٜات تػٓسع قاعـد٠ّ نًٝٓـ١   



 (113)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

يف ا٫نتؿا٤ بايـُٝطٛز ايـُكدٚز َـٔ ايــُسنب ايـرٟ تعطـس بعـ  أدصا٥ـ٘ ٚيف       
       مجٝع ايـُٛازد ، ٚايسٚاٜات ٖٞ : 

 ٜـ : طَـا ٫ ٜـدزى نًـ٘ ٫   ا٫ٚىل : َا أزضً٘ ا٫سطا٥ٞ َٔ ايعًـٟٛ ايػـس       
 ٚقد إضتدٍ مجـع بٗـا عًـ٢ يـصّٚ إتٝـإ ايــُتبكٞ َـٔ ا٫دـصا٤         (24)ٜرتى نً٘ص 

ٚايػسا٥ط عٓد تعـرز بعطـٗا عًـ٢ ايــُهًـ ، بتكسٜـب : إٕ َعٓـ٢ طنـٌص يف        
اٍٚ ايسٚا١ٜ بــُع٢ٓ ايــُذُٛع ، ٚيف ايــُس٠ ايجاْٝـ١ بــُع٢ٓ ايــذُٝع ، ٜٚصـري        

 تـُـــاّ أدــصا٤ٙ   -ب ايـرٟ ٫ ٜــدزى َـذــُــٛع٘    ايـُعــ٢ٓ : إٕ ايؿــعٌ ايـُـسن
 ٫ ٜرتى مجٝع٘ ، بٌ ٜ٪ت٢ بايـُٝطٛز َٔ ا٫دصا٤ ٚايػسا٥ط .  -ٚغسا٥ط٘

 

ايجا١ْٝ : َـا أزضـً٘ ا٫سطـا٥ٞ َـٔ ايعًـٟٛ ايػـسٜـ :ط٫ ٜـرتى ايــُٝطٛز         
، ٚايـــــُػٗٛز يف نتــــب ا٫ٚاخــــس ايؿكٗٝــــ١ ٚا٫صــــٛي١ٝ :   (25)بايـــــُعطٛزص 

 بايـُعطٛز( . ٚتكسٜب ا٫ضتد٫ٍ بٗا : )ايـُٝطٛز ٫ ٜطكط 
 إٕ ايـُسنب ايٛادب اذا تعٓطس بع  أدصا٥٘ ٚتٝٓطس بع  آخس ؾ٬ تطكط  

 بع  ا٫دصا٤ ، ٖٚرا ٜعين يصّٚ ا٫دصا٤ ايـُٝطٛز٠ َٔ ايـُسنب بؿعٌ تعٓطس
 إتٝإ ا٫دصا٤ ايـُٝطٛز٠ َٔ ايـُسنب . 

ذاب ايـــشر عًــ٢ ايجايجــ١ : ايـــشدٜح ايـــُشُدٟ ايػــسٜـ ايــٛازد يف إٜـــ  
( عـٔ نـٕٛ ٚدٛبـ٘ نـٌ عـاّ أٚ َـس٠ يف       ا٭ْاّ ٚض٪اٍ بع  ايصشاب١ َٓ٘)

( يف آخس دٛاب٘:طاذا أَستهِ بػ٧ٝ ؾأتٛا َٓـ٘ َـا إضـتطعتِص    ايعُس، ؾكاٍ)
 ٖٚٛ تعبري ظاٖس يف ٚدٛب إتٝإ ايـُطتطاع َٔ ايـُأَٛز ب٘ . 
ا٫سطـا٥ٞ  ( 31ٚ: 22ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ أزضًٗا ايـُذًطٞ يف )حباز ا٫ْـٛاز:ز 
( ٚايطـٓد  326:  4يف )عٛايٞ اي٦ًـايٞ( ٚأضـٓدٖا ايبٝٗكـٞ يف ضـٓٓ٘ ايهـرب٣ )ز     

ضـعٝـ ، نُــا زٚاٖـا َطــًِ يف صـشٝش٘ :)بــاب ؾـسض احلــر َـس٠ يف ايعُــس(      
                                                           

 . 207:ح  58:  4عٛايٞ اي٦ًايٞ :ز (24)

 .  205:ح  58:  4عٛايٞ اي٦ًايٞ :ز(25)
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ــٓٓ٘ )ز  ـــدرب      2ٚايٓطــا٥ٞ يف ض ــازف بأضــاْٝد اي ــاب ٚدــٛب احلــر (، ٚايع : ب
 .  صَّاؾٝٗا َسضٌ أٚ ضعٝـ يٝظ ي٘ ضٓد صشٝض د َٚصادزٙ ٜعسف إ اخلرب

يف ضـابل عٗـدٙ ٚقبـٌ تبٓشـسٙ يف ايسدـاٍ :       (26)قاٍ أضتاذْا ايـُشكل)قدٙ( 
)ٚضــٓد ايسٚاٜــ١ َٓذــرب باغــتٗاز ا٫ضــتد٫ٍ بــ٘ يف نًُــات ا٫صــشاب( ٖٚــرا  

 . ٫ضتاذ قد زدع عٓ٘ يف ٫سل اٜاَ٘يهٔ ا ايه٬ّ ٜستطٝ٘ َػٗٛز ايـُتأخسٜٔ،

ـــُت                  ــٗٛز اي ــد إضــتٓد َػ ــا٥ًنيأٚق ـــُٝطٛز اىل ايسٚاٜــ١   خسٜٔ ايك  بكاعــد٠ اي
ايـُبشٛث١ َع أختٝٗا ايـُاضٝتني ، يهٓٗا َدزى غري ٚاضض ايٓؿع، ٭ٕ إْــذباز  

ْــُا ٜصـض   إؾ -يٛ ضـًُٓا نـرباٙ    -ضعـ ايطٓد بايعٌُ ٚإغتٗاز اإلضتٓاد ايٝٗا 
( يٛ نإ ايعٌُ بٗا ضا٥دّا بني ايـُتكدَني ايـُكازبني يعصٛز ايـُعصَٛني )

درب ٚأخٜٛ٘ قد إغتٗس اإلضتٓاد ايٝٗـا بـني َتـأخسٟ ايــُتأخسٜٔ،     َع إٔ ٖرا ايـ
 ٖٚرا ايكدز غري نإف يإلْـذباز . 

 

ٚأَا د٫ي١ ايـدرب ؾُٝهٔ تكسٜبٗـا بـإٔ طَـٔص سـسف دـس ٜؿٝـد ايتبعـٝ ،        
 ( اذا أَس ايـُٛىل بعٌُ َسنب ٚتعٓطس بع  أدصا٘٥ٜٚدٍ ايـدرب ع٢ً اْ٘ )

 ـ ٫ٚ ٜعطس عًٝ٘ ؾعً٘ .ٚدب إتٝإ بعط٘ ايرٟ ٜطتطٝع٘ ايـُهً
  (28)أٚطؾدـرٚا...ص  (27)يهٔ يف بعـ  ايٓطـذ :طؾـأتٛا بـ٘ َـا إضـتطعتِص            

ــس ب    ـــدربٜٔ ا٭َ ــاد اي ــد٠ ؾٝهــٕٛ َؿ ــا٤ شا٥ ــا اضــتطاع   إٚيعــٌ ايب ــ٘ ٚأخــرٙ َ تٝاْ
ايــُهًـ ايٝــ٘ ضــب٬ّٝ ، ٚايعــاٖس نــٕٛ طَـاص َصــدز١ٜ شَاْٝــ١ ، ؾٝؿٝــد ايـــدرب   

تطاع١ ايـُهًـ َٚكدزت٘ ، ٫ٚ تدٍ ٖـرٙ  ٚدٛب ا٫تٝإ بايـُأَٛز ب٘ ٚقت اض
 ايٓطد١ ع٢ً قاعد٠ ايـُٝطٛز . 

 ت٬فـٚضعـ ضٓد ايسٚا١ٜ َاْع عٔ سذٝتٗا ، َٚع ؾسض سذٝتٗا ؾإ إخ
                                                           

 . 299:  3دزاضات يف ا٫صٍٛ ايع١ًُٝ : ز (26)

 ، ْك٬ّ عٔ ذنس٣ ايػٗٝد . 214: 83حباز ا٫ْٛاز : ز (27)

 . 1باب ٚدٛب احلر :ح - 2ضٓٔ ايٓطا٥ٞ : ز (28)



 (115)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

ْطــذ ايسٚاٜــ١ ٜـــُٓع أٚ ٜٓؿــٞ سصــٍٛ ايٛثــٛم بصــدٚز ايسٚاٜــ١ عًــ٢ ايٓطــد١   
 ا٫ٚىل ايٓاؾع١ يف ا٫ضتد٫ٍ بٗا يكاعد٠ ايـُٝطٛز ايـُبشٛث١ . 

اٍ يــدع٣ٛ تعــدد ايسٚاٜــ١ ٚإْـــذباز ضــعـ إســداٖا ، ٭ْــ٘ ٜكطــع ٫ٚ َـــذ
بٛسد٠ ايسٚا١ٜ ٚسهاٜتٗا يكط١ٕٝ ؾازد٠ٕ قد زٜٚت بعبـازتني َــدتًؿتني َعٓـ٢ّ أٚ    

 بعبازات ث٬ث١ . 
 

 ٜٚٓبػٞ ٖٓا ايتشكٝل تؿص٬ّٝ عٔ ٖرا ايسٚاٜات ؾٓكٍٛ بدّٚا : 
عًـ٢ سهـِ    ٖرٙ ا٫خباز ايج٬ث١ ضـعٝؿ١ ايطـٓد أٚ َسضـ١ً ٫ تصـًض سذـ١ّ     

 غسعٞ َا يـِ ٜـتشـكل إْـذـبازٖا أٚ ٜـجبت صدٚزٖا أٚ بـعطٗا بـكسٜـ١ٓ تـٛدـب
  َػه١ً : ا٫ط٦ُٓإ بايصدٚز، ٚمل ٜتشكل ؾإ قاعد٠ درب ايطعٝـ بايعٌُ

أ٫ّٚ : ٭ٕ ايهرب٣ )درب ايطعٝـ( إْـُا ٜتشكل بعُـٌ ايؿكٗـا٤ ايــُكازبني    
هلِ هلـا بتكسٜـب َتكـدّ يف    ( نُا ٖٛ َكتط٢ إضتد٫يعصٛز ايـُعصَٛني )

 حبٛخ  سذ١ٝ ايـدرب، ٫ٚ ٜتشكل بعٌُ ايؿكٗا٤ ايـُتأخسٜٔ اٚ ا٭ٚاخس . 

ًُٓٗا ٖٓـا صـػسّٜٚا يعـدّ إسـساش       -يٛ ضًُٓت ايكاعد٠ نربّٜٚا  ٚثاّْٝا : مل ْطـ
اإلضتٓاد ايٝٗا ٚعدّ إغتٗاز ايعٌُ بٗا بني ايـُتكدَني ، بـٌ ٫ٚ بـني َتـأخسٟ    

ايعٌُ بٗا ٚا٫عتُاد عًٝٗـا بـني َتـأخسٟ ايــُتأخسٜٔ ،      ؾكٗا٥ٓا ، ٚاْـُا إغتٗس
ٚعٌُ ٖـ٪٤٫ ٫ ٜٛدـب ايٛثـٛم بايصـدٚز ستـ٢ تٓـدزز ا٫خبـاز يف َٛضـٛع         

 ايـشذ١ٝ ع٢ً َطًو ا٫ْـذباز . 
ذاَع ٭خباز َسض١ً، ثِ ْكًت ـذنسٖا ا٫سطا٥ٞ يف نتاب٘ اي ٖٚرٙ ا٫خباز

  ٚ اخـس َ٪ٓضطـني بٗـا قاعـد٠     يف ايهتب ايـُتأخس٠ عٓ٘ ، ٚإضتدٍ بٗـا ايؿكٗـا٤ ا٭
 ايـُٝطٛز ٚإثبات ايـشهِ يٮدصا٤ ايـُٝطٛز٠ بعد تعٓطس إتٝإ تـُاَٗا . 

ٚيف ايـُكابٌ َٓعٗا بعـ  أعـاظِ اصـشابٓا أٚ مل ًٜتـصّ بــُ٪داٖا ، قـاٍ              
ايـُشكل ايٓساقٞ يف عٛا٥دٙ : )ؾا٫ضتد٫ٍ بػ٧ٝ َٔ تًو ا٫خباز ايج٬ث١ ع٢ً 

أدصا٤ ايـُسنب ايٛادب أٚ اضتشباب َا تٝٓطس َـٔ  أصاي١ ٚدٛب َا تٝٓطس َٔ 
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غري تاّ ، َٚٓ٘ ٜعٗس عدّ تـُا١َٝ ٖـرا ا٫صـٌ    -ايـُطتشب بعد ضكٛط ايهٌ 
ٚيرا ذٖب مجاع١ َِٓٗ صاسب ايـُدازى ٚايـُشكل ايـدْٛطازٟ اىل ضكٛط 

 .   (29)ايتهًٝـ بـُا بكٞ َٔ ا٫دصا٤( 
 تُاٍ قا٥ِ ـٚاْـُا ٖٛ إس صدٚز ا٫خباز ،ـٛم بـٔ ٫ٚ ٚثـٚباختصاز: ٫ ٜكٝ

 يف ايٓؿظ ؾٝعت٢ٓ بٗا بـشد ا٫ستُاٍ ايـُعتد ب٘ ، ٚاهلل ايعايـِ ايعاصِ . 
ٜكـع بايٓطـب١    -ٚايـشدٜح عٔ د٫ي١ ا٫خباز ايػسٜؿ١ ع٢ً قاعد٠ ايــُٝطٛز 

يػري ايص٠٬ َٔ ايٛادبات ايـُسنب١ ا٫زتباطٝـ١، اذا تعـرز َٓٗـا دـص٤ ٚقـد ُعـٓد       
طـٛزّا َـٔ ايــُذُٛع ايــُأَٛز بـ٘ ، ٚأَـا ايصـ٠٬ ؾكـد         ايـُتبكٞ َٔ ا٫دصا٤ َٝ

تـشكل يف َـشً٘ بايديٌٝ ايكاطع اْٗا ٫ ترتى بـشاٍ ًٜٚصّ ا٫تٝإ بـُا تٝٓطس َٔ 
أدصا٥ٗا ٚإٕ تعرز أنجس َٔ ٚاسـد َـٔ أدصا٥ٗـا ، ٚايتؿصـٌٝ يف َــشً٘ . َٚـع       

 غ  ايطسف عٔ ضعـ ايطٓد ٚعدّ تـُاَٗا سذ١ّ غسع١ّٝ :
 د٫ي١ ا٫خباز ايج٬ثــ١ ٚيف َساسٌ ث٬ث١ : ٜكع ايه٬ّ ؾـٞ 

 
 

 ايـُسس١ً ا٫ٚىل : يف د٫ي١ زٚا١ٜ : طؾأتٛا َٓ٘ َا اضتطعتِص . 
 ٖٚرا ايٓص إخـتـًؿت نـتب ايـشدٜـح يف ْـكً٘ ، ٚايـُػٗٛز يف نتب ايؿك٘
ٚا٫صٍٛ زٚاٜت٘ بٗـرا ايٓشـٛ :طؾـأتٛا َٓـ٘ َـا اضـتطعتِص ٖٚـرٙ ايٓطـد١ ٖـٞ          

بـاب   -ٍ يكاعد٠ ايـُٝطٛز، يهٔ ٜـشه٢ عٔ ضٓٔ ايٓطـا٥ٞ  ايٓاؾع١ يف ا٫ضتد٫
زٚاٜت٘ بصـٝاغ١ طؾدـرٚا بـ٘ َـا اضـتطعتِص ٚزٟٚ يف صـ٠٬        -ٚدٛب ايـشر 

حباز ا٫ْٛاز:طؾأتٛا بـ٘ َـا اضـتطعتِص َٚـٔ ايــُكطٛع بـ٘ نْٛـ٘ قطـ١ٝ ٚاسـد٠          
صدزت بصٝاغ١ ٚاسد٠ يهٓٗا زٜٚت بصٝاغات َتعدد٠ ٫ ٜعًِ ايصادز َٓٗا، 

 ايسٚا١ٜ ٜصٜدٖا ضعؿّا ٜٓطِ اىل ضعـ ايطٓد ٚايد٫ي١ . ٚإخت٬ف ْطذ
ْعِ سٝـح إٔ عُـد٠ ا٫ضـتد٫ٍ ٚاعتُـادٙ عًـ٢ ايـٓٓص بًؿعـ٘ ايــُػٗٛز          

 :  ايـُٓدع٢ إْـذبازٙ بايعٌُ ؾٓٓعس ايٝ٘ َـدصٛصّا يػسض تـشدٜد د٫يت٘ ْٚكٍٛ
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قد ٜٓدع٢ ظٗٛز ايـدرب يف ٚدٛب ا٫تٝإ بايكدز ايـُٝطٛز ايــُطتطاع َـٔ   
 عٓد تعرز بع  أدصا٥٘ .  -ايـُسنب ا٫زتباطٞ -ايـُأَٛز ب٘  أدصا٤

 َـع   -ٞ ذاى ايـُع٢ٓ غري تاّـ، ؾإ ظٗٛز ايسٚا١ٜ ؾ ٓعـٝٗا اغهاٍ بٌ َـٚؾ
 ٚذلت٬ُت د٫يتٗا َتعدد٠:  -غ  ايطسف عٔ تعدد أيؿاظٗا ٚإخت٬ف ْطدٗا

بعٝ  َع ازاد٠ ايـُشتٌُ ا٫ٍٚ :إٔ ٜساد َٔ سسف ايـذسطؾأتٛا َٓ٘ص ايت             
ـــُع٢ٓ : اذا أَــستهِ بػــ٤ٞ     ــ٘:طَا إضــتطعتِص ؾٝهــٕٛ اي ـــُٛصٛي١ٝ َــٔ قٛي اي
َسنـب ؾـأتٛا بعـ  ايــرٟ تطـتطٝعْٛ٘ ٚتكـدزٕٚ عًٝــ٘ َـٔ ادصا٥ـ٘ ٚغــسا٥ط٘،        
 ٖٚرا ايـُع٢ٓ ٜـصًض ديـٝـ٬ّ ع٢ً قاعـد٠ ايـُٝطٛز: ؾُٔ ٫ ٜـكدز ع٢ً ايطٛاف

ــ٘ ٚدــٛب   أٚ  ـــشر أٚيف ايعُــس٠ ٜطــكط عٓ ــ٘   ايطــعٞ يف اي إتٝاُْٗــا ٚجيــب عًٝ
 بايباقٞ ايـُطتطاع َٔ ايـُٓاضو .  ا٫تٝإ

إ٫ إٔ ٖرا ايـُع٢ٓ َـشتاز اىل غاٖد إثبات ٖٚٛ َؿكـٛد يتعـدد ا٫ستُـاٍ    
يف ايـُساد ايـذدٟ َٔ ٖرٙ ايـذ١ًُ ، ؾإ يؿـغ طَـاص لتُـٌ نْٛٗـا َٛصـٛي١      
ٓـ          ٘ ٚلتٌُ نْٛٗـا َصـدز١ٜ شَاْٝـ١ ، نُـا إٔ يؿـغ طغـ٤ٞص لتُـٌ إٔ ٜـساد َ

 شتٌُ إ ٜساد َٓ٘ـٜٚـشتٌُ إٔ ٜساد َٓ٘ ايعاّ ٜٚ ـتِ ا٫ضـتد٫ٍ،ٝـب ؾـايـُسن
ؾًـــِ ٜٓتشـــد ايــــُع٢ٓ ايــــُشتٌُ إزادتـــ٘ يٝـــتِ ا٫ضـــتد٫ٍ   ايطبٝعـــ١ ٚايهًـــٞ،

 ع٢ً ايكاعد٠ ايـُبشٛث١ .  بايـشدٜح
ــا اذا ضــًُٓا     ـــُطتدٍ بٗ ــ١ اي ــٛازد يف ْطــد١ ايسٚاٜ ــا إٔ سسفطَٔصاي  نُ

ؾاْ٘ لتٌُ إٔ ٜساد َٓٗـا ايتبعـٝ  ٖٚـٛ     -بايـشدٜح ٚدٛدٖا يٝتِ ا٫ضتد٫ٍ 
ايٓاؾع يف ا٫ضتد٫ٍ بايـشدٜح ، ٜٚـشتٌُ نْٛٗا بٝا١ْٝ، ٜٚـشتٌُ نْٛٗا شا٥ـد٠  

 َٚع تعدد ا٫ستُاٍ ٜبطٌ ا٫ضتد٫ٍ . 

ٚإزاد٠ ايتبعٝ  َٔ  ٜطاف ايٝ٘ : اْ٘ َع تطًِٝ إزاد٠ ايـُسنب َٔ ايػ٤ٞ
ٜـدسز عٓـ٘ َـٛزد ايسٚاٜـ١     -دا٠طَاصايـشسفطَٓ٘ص ٚإزاد٠ ايـُٛصٛي١ٝ َٔ أ

ٖٚرا َاْع عٔ صش١ تؿطري اجل١ًُ بـ٘ ، ؾـإ َـٛزد ايسٚاٜـ١ ٖـٛ تهـساز ايــشر        
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ــرا ايـــُع٢ٓ          ــ١ ، ٖٚ ــساد( طٛيٝــ١ َتتايٝ ــٞ ذٚ أؾ ــاّ ٖٚــٛ )نً ــٌ ع ايٛادــب ن
ايـُشتٌُ )نٌ ذٚ أدصا٤(، ُٖٚـا َعٓٝـإ َتػـاٜسإ ٫ ٜتطابكـإ ، ٫ٚ ٜــُهٔ      

 إخساز نُا ٫ ٜـُهٔ ايـُتػاٜسٜٔ َٔ دٕٚ غاٖد،عٓٝني محٌ ايسٚا١ٜ ع٢ً ايـُ
 َٛزد ايسٚا١ٜ عٔ نرباٖا ٫ضتٗذاْ٘ يف ايـُشاٚزات ايعك١ٝ٥٬ . 

 

ايـُشتٌُ ايجاْٞ : إٔ ٜساد َـٔ سـسف ايــذسطؾأتٛا َٓـ٘ص ايبٝاْٝـ١ ، ٜٚـساد       
ٌ   -َٔ قٛي٘طَاصايـُٛصٛي١ٝ ، اٟ اذا اَـستهِ بػـ٧ٝ    ؾـأتٛا    -اٟ بطبٝعـ١ عُـ

 إضتطعتِ َٔ أؾسادٙ . َٔ ايـُأَٛز ب٘ َا 

 ٖٚرا ايـُع٢ٓ ٫ ًٜت٦ِ َع َٛزد ايسٚا١ٜ :

أ٫ّٚ: يـكسٜـ١ٕٓ خازدـ١ٕٝ : ٖٞ اضـتـؿاض١  ايٓصـٛص  ايــُشُد١ٜ  ٚإدــُاع    
 ٚعدّ ٚدٛب ا٫تٝإ بــُا  سّا ع٢ً ٚدٛب ايـشر َس٠ يف ايعُسايـُطًُني ظاٖ

  .(30)ٖٛ ايـُكدٚز ايـُطتطاع َٔ أؾساد ايـشر يف نٌ عاّ ؾسادع 
 ٚثاّْٝا: يكس١ٕٜٓ داخ١ًٕٝ ٖٞ د٫يـ١ ايسٚاٜـ١ عًـ٢ عـدّ إثبـات ٚدـٛب ايــشر        

 نٌ عاّ ست٢ ع٢ً ايـُطتطٝع . 

َٚع غ  ايٓعس عُا ضبل أٚ ايتطًِٝ بايت٦اّ َع٢ٓ ايـدرب َع َٛزد ايسٚا١ٜ 
ْكٍٛ : ظاٖس ايــذ١ًُ ا٫خـري٠ :طاذا أَـستهِ بػـ٧ٝ ؾـأتٛا َٓـ٘ َـا إضـتطعتِص         

ِٓ ضـا٥س ا٫ؾعـاٍ ايــُأَٛز بٗـا،       اعطا٤ ضابط١ ن١ًٝ ٫ تـ دتص بايـشر ، بـٌ تعـ
ؾهٌ َأَٛز ب٘ ٜـذب تـهسازٙ َا إضـتـطاع َـٓ٘ ، ٖٚرا ايـُعـ٢ٓ َــُا ٫ ٜـُهــٔ   

 إيتصاَ٘ ٫ٚ ٜـُهٔ ايـُصري ايٝ٘ َدي٫ّٛ يًدرب ايـُبشٛخ . 

ايـُشتٌُ ايجايح : إٔ ٜساد َٔ ا٫دا٠طَـا إضتطعتِصايــُصدز١ٜ ايصَاْٝـ١    
ِٔ      جلـسطَٔص شا٥ـدّا ْعـري قٛيـ٘ تعـاىل:ط     ٜٚهٕٛ سسف ا َٔـ ٓٔنَي َُٜػٗطـٛا  َٔ ُُـِ٪ ًِ ٌِ ٔي ُقـ
ِِ ٖٔ ٤ِٕٞ،ٚقٛيــ٘ تعــاىلط30صايٓــٛز: َأِبَصــأز ٌء َغــ ِٔ ُنــ َٔــ َٝــِت  ، أٚ 23صايُٓــٌ : َُٚأٚٔت
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ٜهٕٛ ايـشسف يًتعد١ٜ بـُع٢ٓ ايبا٤ ، ٜٚهٕٛ ايـُع٢ٓ ايــُشتٌُ : اذا أَـستهِ   
 أتٛٙ ٚقت إضتطاعتهِ ٚقدزتهِ عًٝ٘ . بػ٧ٝ ؾأتٛا ب٘ عٓد إضتطاعتهِ ي٘ أٚ ؾ

ٖٚرا ايـُع٢ٓ ٜتطابل َع ايٓطد١ ايجا١ْٝ يًسٚاٜـ١:طؾأتٛا بـ٘ َـا إضـتطعتِص     
٫ٚ ٜٓؿع يف ا٫ضتد٫ٍ ب٘ ع٢ً قاعد٠ ايـُٝطٛز بٌ ٜؿٝد إغرتاط ٚدٛب ايـشر 
ٚحنٛٙ َٔ ايٛادبـات بايكـدز٠ ٚا٫ضـتطاع١ ، ٖٚـرا ايــُع٢ٓ َؿـسٚؽ َٓـ٘ َتؿـل         

 عُا ْــشٔ ؾٝـ٘، اٟ ٫ ٜـدٍ عًـ٢ ايكاعـد٠ ايهًٝـ١ ايــُبشٛث١        عًٝ٘، ٖٚٛ أدٓيب 
 يعدّ ظٗٛز ايـشدٜح ؾٝ٘ ٚؾكدإ ايػاٖد اإلثباتٞ عًٝ٘ . 

ٚخ٬ص١ ايكٍٛ: ايسٚا١ٜ بٗرا ايٓٓص ٚايٓطد١ :طؾأتٛا َٓـ٘ َـا إضـتطعتِص    
 َـذ١ًُ غاَط١ ايـُساد ايـذدٟ ٚايـُكصٛد ايٛاقعٞ يرتٓددٖا بني َـشت٬ُت ٫ 

ٞ ع٢ً اسـدٖا ع٢ً ؾـسض ايـتطًـٝــِ بايٓـطدــ١ :ط ؾأتــٛا َــٓ٘ َـا      غاٖـد إثـبات
 كٍٛ :ـإضتطعتِصدٕٚ ايٓطد١ ا٭خس٣ أٚ ايٓطدتني ، ٚس٦ٓٝر ْ

ــا      ـــُٝطٛز، ٚإٕ إضــتٓد مجــع ايٝٗ ــ٬ّٝ عًــ٢ قاعــد٠ اي ــ١ دي ٫ تصــًض ايسٚاٜ
   ِ  ٚؾُٗــٛا ذيــو َٓٗــا ، ٚســاٍٚ مجــع ايتٛدٝــ٘ ٚايتأٜٚــٌ يهٓــ٘ َــع َػــك١ ؾٗــ

 ـدرب ٫ٚ َٛزدٙ ايـداص . اي ٫ ٜطاعدٙ ظاٖس
       

 ايـُسس١ً ايجا١ْٝ : يف د٫ي١ ايعًٟٛ:طَا ٫ ٜدزى نً٘ ٫ ٜرتى نً٘ص .       
يعٌ ايـُع٢ٓ ايعاٖس بدّٚا َٔ ايتعبري : إ ايػـ٧ٝ ايٛادـب ايــُتعرز إتٝـإ     
مجٝع٘ ٚإدزاى َـذُٛع٘ تاَـّا ٫ ٜـرتى مجٝعـ٘ ، بـٌ ٜـ٪ت٢ ببعطـ٘ ، ؾـإ ٖـرا         

ايؿعٌ ايٛاسـد ايـرٟ ٫ ٜكـ٣ٛ ايــُهًـ عًـ٢ إدزانـ٘ بتُاَـ٘         ايتعبري ظاٖس يف
 يتعرز بع  أدصا٥٘ ، ؾ٬ ٜرتن٘ بأمجع٘ بٌ ٜأتٞ َا ٜدزن٘ ٜٚك٣ٛ عًٝ٘ . 

ٖٚرا ايتعبري :ط٫ ٜرتى نً٘ص ْٗٞ غسعٞ أٚ ٖٛ ْؿٞ ٜساد ب٘ إْػا٤ ايطًب 
ايتشسٜـُٞ نُا َٖٛتعازف يف بٝاْات ايػازع، ٜٚدٍ ع٢ً تـشسِٜ تسى ايـذُٝع 
ٍٓ با٫يتصاّ ع٢ً طًب إتٝإ ايبع  ايـُكدٚز ٚايـُتبكٞ ايـُٝطٛز  َطابك١ّ، ٜٚد
 َٔ َـذُٛع ا٭دصا٤ ايـُتعرز إتٝإ تـُاَٗا بؿعٌ عذصٙ عٔ ؾعٌ بعطٗا . 



 10....................... بػس٣ ا٫صٍٛ / ز.................(..............120)

 ٚقد أغهٌ ع٢ً ا٫ضتد٫ٍ بايـُسض١ً بـُا تٛضٝش٘ : 
إٕ ايـدرب ٫ ظٗـٛز يـ٘ يف سسَـ١ ايـرتى إلطـ٬م ايــُٛصٍٛ:طَا ٫ ٜـدزى        

ٚمشٛي٘ يًُطتشبات اييت ٜطع ايـُهًـ إدزاى َـذُٛعٗا ٚإتٝإ مجٝع نً٘ص 
أدصا٥ٗــا ، ؾاْــ٘ ٫ ٜـــشسّ عًٝــ٘ دصَــّا : تــسى ايـــُطتشب نًــ٘ ستــ٢ ايـــُكدٚز  
ايـُٝطٛز َٔ أدصا٥٘، ٚتـدصٝص ايــُٛصٍٛطَا ٫ ٜـدزى نًـ٘ص بايٛادبـات     
َع إخساز ايـُطتشبات َٓٗا يٝظ بأٚىل َٔ محـٌ ايٓٗـٞط٫ ٜـرتى نًـ٘صع٢ً     

 يهسا١ٖ أٚ َطًل ايطًب، يعدّ زدشإ أسد ايتصسؾني ع٢ً اٯخس . ا
 

ٜٚسٓدٙ : إ اط٬م ايـُٛصٍٛطَا ٫ ٜدزن٘ نً٘( ٚمشٛي٘ يًُطتشبات تاّ 
٫ٚ ٜٓــايف ظٗــٛز ايٓٗــٞ :ط٫ ٜــرتى نًــ٘ص يف ايتشــسِٜ ايـــُٛيٟٛ ، ؾــإ طًــب  

بـــشطب َــا  -ايؿعــٌ أٚ ازاد٠ عــدّ ايــرتى ًٜتــ٦ِ َــع ايتشــسِٜ َٚــع ايهساٖــ١   
تـشكل عٓدْا يف َباسح ا٫يؿاظ، أخرّا َٔ ايتعازؾات ايـُشاٚز١ٜ اييت إضتؿدْا 
َٓٗا محٌ ٖٝأ٠ ا٭َس أٚ ايٓٗٞ ع٢ً إزاد٠ ايؿعٌ أٚ إزاد٠ ايرتى )ايٓطب١ ايطًب١ٝ 

بتعبري دقٝل( ثِ بعد صدٚز ا٫َـس أٚ ايٓٗـٞ ٬ٜسـغ ايعكـٌ : ؾُـا       -أٚ ايصدس١ٜ
ــٞ: زخصــ١ ا     ــس اٚ ايٓٗ ــب : ا٫َ ــع ايطً ــإ َ ٌ ن ــ ــرتى أٚ ايؿع ــ٢   -ي محــٌ عً

ا٫ضتشباب أٚ ايهسا١ٖ، َٚا يـِ ٜهٔ َع٘ ايسخصـ١ محـٌ عًـ٢ إزاد٠ اإليـصاّ     
ــا        ـــُطًٛب ؾٝٗ ـــش١ اي ــ١ ايصاي ــا تكتطــٝ٘ ايعبٛدٜ ـــشطب َ ــايرتى ب ــٌ أٚ ب بايؿع
اإلْصــٝاع ٚايتبعٝــ١ ٚا٫يتــصاّ بايـــُساد ايـــُٛيٟٛ ، ٖٚــرا إدزاى قطعــٞ يًعكــٌ 

ايكس١ٜٓ أٚ عدَٗا ، ٚقد ضـبل ايتؿصـٌٝ يف    ٚتـُٝٝص يـُؿاد ايطًب بًشاظ ٚدٛد
 َباسح ا٫ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ يف ايـذص٤ ايجاْٞ َٔ ٖرٙ ايـُٛضٛع١ . 

(:ط٫ ٜــرتى نًـ٘ص عًــ٢ إزاد٠ ايؿعــٌ أٚ إزاد٠ عــدّ  ٖٚٓـا ٜــدٍ قٛيــ٘ ) 
ايرتى ، َٚع تطبٝل ايٓٓص ع٢ً ايٛادب ايــُسنب ا٫زتبـاطٞ ايـرٟ ٫ ٜدزنـ٘     

ـُذُٛع أدصا٥ـ٘ ٜهـٕٛ ايٓٗـٞط٫ ٜـرتى نًـ٘ص      ايـُهًـ ٫ٚ ٜكدز ع٢ً إتٝاْ٘ بـ 
 ٗٞـب ٜهٕٛ ايٓـٝك٘ ع٢ً ايـُطتشـطبـّٝا ، َٚع تـصاَـشسٜـُّٝا ٜٚهٕٛ ايطًب إيـت
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 نساّٖٝا ٫ إيصاَّٝا اٟ ٜهسٙ ي٘ تسى َا ٫ ٜدزى نً٘ َٔ ايـُطتشب ا٫زتباطٞ . 

(:طَـا ٫ ٜـدزى نًـ٘ص ظـاٖس يف عـدّ إدزاى َــذُٛع ايػـ٧ٝ        ٚقٛيـ٘ ) 
إط٬ق٘ ٚمشٛي٘ أؾساد ايػ٤ٞ، ؾٝهٕٛ ايـُع٢ٓ : َا ٫ ٜدزى بأدصا٤ٙ ، ٚلتٌُ 

َـذُٛع أدصا٥٘ أٚ َـذُٛع أؾسادٙ ٫ ٜرتى مجٝع أدصا٥٘ بـٌ ٜـ٪ت٢ بايــُٝطٛز    
ـــُكدٚز ـــُٝطٛز        اي ــ٪ت٢ باي ــٌ ٜ ــسادٙ ب ــرتى دلُــٛع أؾ ــٔ ا٭دــصا٤ ٫ٚ ٜ ــ٘ َ عًٝ
ؾساد أعًٝ٘ َٔ ا٭دصا٤، ٖٚـرا ٜعـين بكـا٤ ا٭َـس بايــُسنب ٚا٭َـس بـ        ايـُكدٚز

 ايطبٝع١ ايـُأَٛز ب٘ بعد تعٓرز أٚ تعٓطس بع  ا٫دصا٤ أٚ بع  ا٭ؾساد . 

ٚد٫يتٗـا عًـ٢ ٚدـٛب     -ط٬قٗـا إٚيـٛ ب  -ٚايـشاصٌ قسب ظٗـٛز ايسٚاٜـ١   
ـــعرز  ـــب اذا تـ ـــصا٤ ايـُسنـ ـــٛز َـــٔ أدـ ـــعٌ   ايـُٝـطـ ـــ٘ ، ؾايـؿـ ـــع أدـصا٥ــ مجـٝـ

٘ ٫ ايٛادــب ايـــُأَٛز بــ٘ اذا مل ٜــدزى َـذُـــٛع أدــصا٤ٙ ٚغــسٚط  ايـُسنـــب
ٜـرتى مجـٝع٘ بٌ ًٜصّ إتٝإ ايــُٝطٛز َٓٗـا .  إ٫ إٔ ايسٚاٜـ١ َسضـ١ً مل ٜــشسش      

 نُا تكدّ إغهاي٘ .  -يٛ ضًُٓا ايهرب٣ -إضتٓاد ايكدَا٤ ايٝٗا نٞ تٓذرب 
  

 ايـُسس١ً ايجايج١ : يف د٫ي١ ايعًٟٛ اٯخس . 
 ٖٚٛطايـُٝطٛز ٫ ٜطكط بايـُعطٛزص ايـُػٗٛز يف نتب ايؿك٘ ٚا٫صٍٛ :

 صٛيٝني ايـُطتديني ب٘ ع٢ً قاعد٠ ايـُٝطٛز.ايـًُشٛظ يٮ
ٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات بدّٚا اىل إٔ ايٓٓص ايـُجبت يف نتاب )ايعٛايٞ(ايـُطبٛع        
 ٜٛدد ايـدرب ؾٝ٘ بصٝاغ١ : ط٫ ٜرتى ايـُٝطٛز بايـُعطٛزص.  -أخريّا 
بٓطـدت٘  ٜٚـُهٓٓا تكسٜب ا٫ضـتد٫ٍ بـ٘ عًـ٢ ٚؾـل ا٫ضـتد٫ٍ بايــشدٜح             

 ايجا١ْٝ ْٚدؾع ا٫غهاٍ عٓ٘ بٓؿظ ايدؾاع ، يهٓ٘ َسضٌ غري َٓذرب . 
ــتد٫ي١ٝ:  ــب ا٫ضـــ ـــُػٗٛز يف ايهتـــ ــكط   ٚايـــ ـــُٝطٛز ٫ ٜطـــ صٝاغ١طايـــ

بايـُعطٛزص ٜٚٓبػٞ ٬َسع١ د٫يت٘ َع غ  ايطسف عٔ إزضاي٘ ٚعدّ إسساش 
 ط٬ق٘ : إإْـذبازٙ ، ؾٝكاٍ تكسٜبّا ي٬ضتد٫ٍ ب

 ب اّ نإ َٔـصا٤ ايهٌ ايـُسنـٛا٤ نإ َٔ أدض -ٛز ـطـٝـٛ َـإٕ نٌ َا ٖ
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ٜبك٢ دعً٘ ع٢ً ايعباد : ٫ ٜـذٛش تسنـ٘ ٫ٚ ٜطـكط سهُـ٘ عٓـد      -أؾساد ايهًٞ 
 تعٓطس بع  ا٭دصا٤ أٚ بع  ا٭ؾساد . 

 ٚقد أغهٌ عًٝ٘ بإٔ َـشت٬ُت َديٍٛ ايـدرب َتعدد٠ : 

ِ         -أ  ، قد ٜـساد َـٔ ايٓؿـٞط٫ ٜطـكطص ايٓٗـٞ ايــُٛيٟٛ ايعـاٖس يف ايتشـسٜ
أٚ ٜساد َٓ٘ ا٫زغـاد اىل ايــُٓع . ٚعٓد٥ـر تكـٓسب د٫يـ١ ايــدرب بـٓؿظ تكسٜـب         

ــ٘ عًــ٢ ٖــرا ا٫ستُــاٍ     ــ٘ ٜــسٓد ا٫ضــتد٫ٍ ب ــ٘ َــٔ  -ايـــدرب ايطــابل . إ٫ اْ بأْ
ُٖا بٝد ايػازع  -ايٛاضض إٔ ضكٛط ايٛادب عٔ ذ١َ ايـُهًـ نجبٛت٘ عًٝٗا 
ٖٚـٛ   -كٛط ايـُٝطٛز ايـُكدع ٜٚسدع أَسُٖا ايٝ٘، ٫ٚ َع٢ٓ يـشٌُ عدّ ض

 ع٢ً ؾعٌ ايـُهًـطايـُٝطٛز ٫ ٜطكط بايـُعطٛزص . -سهِ َـذعٍٛ 
ٕٕ : ضـكٛط دـعٌ ايـُٛىل ٚظٝؿ١ ايػازع ايـُكدع ٚص٬سٝت٘،  ٚبتعبري ثا

٫ٚ ٜصض محً٘ ع٢ً ايـُٝطٛز ايرٟ ٖٛ ؾعٌ ايـُهًـ : َٝطـٛزٙ ، ٚايتأٜٚـٌ    
 ١ٓ قطع١ٝ . أٚ ايتكدٜس خ٬ف ايعاٖس ٫ ٜصاز ايٝ٘ إ٫ َع قسٜ

 

ٚقــد ٜــساد َــٔ ايٓؿــٞ ط٫ ٜطــكطص : اإلخبــاز عــٔ ايٓؿــٞ ايـــتػسٜعٞ    -ب
 ايـُكصٛد ب٘ اْػا٤ ايـشهِ بعدّ ضكٛط ايـُٝطٛز، ؾـٝكازب ايـُشتٌُ ايطابل

 يـٓبّا ٚإٕ إختًؿا يؿعّا ٚظاٖسّا ، ٜٚسٓد بٓؿظ ا٫غهاٍ ايـُتكدّ .  
 

ـــ  -دــ  ُش  عــٔ عــدّ ٚقــد ٜــساد َــٔ ايٓؿــٞط٫ ٜطـكط ...ص: اإلخبــاز اي
ضكٛط ايـُأَٛز ب٘ ايـُٝطٛز عٓد تعٓطس بع  أدصا٤ ايهٌ ايــُسنب أٚ بعـ    
أؾساد ايهًٞ ، ٚايطكٛط ٚايجبٛت ٜصض إضٓادُٖا اىل ايـشهِ ٜٚصض محًُٗا 

ـــُطتشب   ٚيــٛ َــٔ بــاب ايـــُذاش يف   -عًــ٢ َتعًــل ايـــشهِ : ايٛادــب أٚ اي
بكا٤ َتعًل ايــشهِ يف  ؾتدٍ ايسٚا١ٜ ع٢ً بكا٤ ايـشهِ ايـُذعٍٛ أٚ  -اإلضٓاد 

 عٗد٠ ايـُهًـ ٚذَت٘ ٚإٕ تعٓطس أٚ تعرز بع  أدصا٤ٙ أٚ بع  أؾسادٙ . 

 صاصـتـ١ٓ ع٢ً إخـسٜـٛت ، ٖٚرا قـجبـسع ايـٛط ؾـطكـ: إٕ اي كاٍـُد ٜـيهٔ ق
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غري ايـدرب بـُٛازد تعٓطس أٚ تعرز بع  أؾساد ايهًٞ دٕٚ أبعاض ايهٌ ، ؾإ 
ــاّ     ــ٘ ثابتـ ــإ ٚدٛبـ ــسادٙ نـ ــٔ أؾـ ـــُتعٓطس َـ ــرز،     ايـ ــٌ ايتعـ ــس أٚ قبـ ــٌ ايتعطـ  قبـ

ؾٝبكــ٢ ايٛدــٛب ٫ٚ ٜطــكط بعــد ثبٛتــ٘ عًــ٢ ايـــُٝطٛز َــٔ ا٫ؾــساد ٚإٕ تعٓطــس 
 بع  آخس َٔ ا٫ؾساد . 

بُٝٓا ايبع  ايـُٝطٛز َٔ أدصا٤ ايــُسنب مل ٜجبـت يـ٘ ايٛدـٛب سـدٚثّا      
ست٢ ٫ ٜطـكط ايــُٝطٛز َٓٗـا بعـد ثبٛتـ٘ عٓـد تعطـس أٚ تعـرز بعـ  أدصا٥ـ٘،           

ين ايجابت يًُٝطٛز َٔ ا٫دصا٤ َستؿع سـاٍ ضـكٛط ٚدـٛب    ٚايٛدٛب ايطُ
ايهٌ عٓد  تعطس أٚ تعرز ايـُذُٛع بتعرز بع  ا٫دـصا٤ تبعـّا ٫زتؿـاع ا٫َـس     

 .  -َـذُٛع ا٫دصا٤  -ا٫ضتك٬يٞ بايهٌ 
ٕٕ : ا٫َس  ا٫َس ايرٟ نإ ثابـتّا  يًُٝطٛز َٔ أدصا٤ ايـُسنب ٖٛ ٚبتعبري ثا

٫َس بايهـٌ ايــُسنب ، ٚاذا ؾـسض ثبـٛت أَـس      ايطُين، ٖٚٛ َستؿع بازتؿاع ا
بايـُٝطٛز َٔ ا٫دصا٤ بعد تعٓطس بعطٗا اٯخس نـإ أَـسّا اضـتك٬يّٝا يـٝظ بكـا٤ّ      

َس ا٫ضتك٬يٞ ايجابت يًهـٌ ، ٚظـاٖس ايـٓٓص ايعًـٟٛ ايــُبشٛخ ٖـٛ بكـا٤        يٮ
   (31) ايـشهِ ا٫ٍٚ ٚعدّ ضكٛط٘ ، دٕٚ سهِ ددٜد سادخ ٫سكّا .

 بكا٤ـٓٓص ٖٛ ايـشهِ بـٛز ايـعـين ع٢ً إ َٓـبتـٍ ٜا٫غهاأٚ ٖٚرا ايـُكاٍ 
 ايـشهِ ا٫ٍٚ ايجابت يًُٝطٛز ٚعدّ ضكٛط٘ بايتعطس أٚ بايتعرز اي٬سل . 

 

 ٜٚـُهٓٓا زٓد ا٫غهاٍ دؾاعّا عٔ ا٫ضتعٗاز أٚ إثباتّا ي٘ بإٔ ٜكاٍ : 
ايتعــبري ايعًٟٛ:طايـــُٝطٛز ٫ ٜطــكط بايـــُعطٛزص قــد أضــٓد ؾٝــ٘ عــدّ        

ايـُٝطٛز ُٚسٌُ عًٝ٘ ، ُٜٚساد َٔ عدّ ضـكٛط ايــُٝطٛز : بكـا٩ٙ    ايطكٛط اىل 
يف عٗد٠ ايــُهًـ ٚبــشطب ايتػـسٜع ٚايــذعٌ ا٫هلـٞ ا٫عـِ َـٔ ايٛدـٛب         
 َٚٔ غريٙ، ؾٝهٕٛ ايـُٝطٛز باقّٝا ع٢ً سهُ٘ ا٫ٍٚ ٚيف عٗد٠ ايـُهًـ . 

 ــد٠ ايـُهًـٗـٛز ع٢ً ُعـٝطـا٤ ايـُـكـٟٛ ع٢ً بـعًـس ايـبـ٦ر ٜدٍ ايـدـٝٓـٚس
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ط٬قـ٘  إع٘ ا٭صـٌ َـٔ ٚدـٛب أٚ اضـتشباب ، ٜٚػـٌُ ايــدرب ب      ٚسطب تػسٜ
أبعاض ايـُسنب ايـُٝطٛز٠ عٓـد تعـرز بعطـٗا . ٖٚـرا ؾٗـِ يًدـرب ٜــُهٔ إ        
ٜهـٕٛ ظــاٖسّا َٓـ٘ أٚ َــٔ إضــٓادٙ ، ٫ٚ َٛدـب يتكــدٜس ايــشهِ ٚإضــٓاد عــدّ     
ايطكٛط اىل )ايـشهِ ايـُٝطٛز( اٚ )ايـُتعًل ايــُٝطٛز(، ٫ٚ ٜـأتٞ ا٫غـهاٍ    

ٍٓ بعَُٛـ٘ أٚ اط٬قـ٘ عًـ٢ قاعـد٠         ايـُت كدّ سطب ايؿٗـِ ايــُرنٛز ، ٖٚـٛ ٜـد
ايـُٝطٛز، ٚإٔ ايـُٝطٛز َـٔ أدـصا٤ ايــُسنب ايــُأَٛز بـ٘ بـإم عًـ٢ تػـسٜع٘         
ايطابل يف عٗد٠ ايـُهًـ سطـب ايــشاٍ ايطـايـ مل ٜطـكط َـٔ عٗدتـ٘ عٓـد        

 تعٓطس ايـُعطٛز أٚ عٓد تعرز ايـُتعرز َٔ ا٫دصا٤ . 

ُٓٓا  : تـشكٝل َؿاد زٚاٜات قاعد٠ ايـُـٝطٛز ٫ٚ تـشطٔ ٚؾـٞ ايـدتاّ ٫ ٜٗ 
 ا٫طاي١ ٚإٕ أعطـٝٓا تـصٜٛسّا ٚاضشّا يـعٗٛز بـعطٗا ب٬ إطايـ١ ، ٚايـُِٗ عدّ

إسساش صدٚزٖا يطـعؿٗا أٚ إلزضـاهلا ، َـع عـدّ إسـساش تطايــِ ا٭صـشاب         
ّ         ع٢ً ايعٌُ بـُؿادٖا أٚ  عـدّ غـٗس٠ ايعُـٌ بٗـا بـني قـدَا٤ ا٭صـشاب ٚعـد

ٕٕ غــري    ٚدــٛد غــاٖد دًــٞ عًــ٢ صــدٚزٖا     عُــٌ  ايطــٓد أٚ َــٔ طسٜــل ثــا
 .  ا٫صشاب
ْعِ قد ٜطتدٍ بصشٝض عبد ا٫ع٢ً َٛىل آٍ ضاّ ع٢ً قاعد٠ ايـُٝطٛز أٚ       

ع٢ً عدّ ضكٛط ايـُسنب ايـُػسٚط بتعٓرز أٚ تعٓطس غسط٘ أٚ دـص٤ٙ ، ٖٚـٞ   
صـاز(  َا زٚاٙ ايػٝدإ ايهًٝين ٚايطٛضٞ يف )ايهـايف( ٚ)ايتٗـرٜب( ٚ)ا٫ضتب  
(: عجـست  بطٓدُٖا ايصشٝض اىل عبد ا٫عًـ٢ ضـا٬ّ٥ َـٔ ا٫َـاّ ايصـادم)     

(  ؾاْكطع ظؿسٟ ؾذعًت ع٢ً اصبعٞ َساز٠ ؾهٝـ اصٓع بايٛض٤ٛ ؟ قاٍ )
طٜعسف ٖـرا ٚأغـباٖ٘ َـٔ نتـاب اهلل عـٓص ٚدـٌ ، قـاٍ اهلل تعـاىل : َـا دعـٌ           

ــٝدٓا ا٭ععـــِ   (32)عًـــٝهِ يف ايـــدٜٔ َـــٔ ســـسز ، إَطـــض عًٝـــ٘ص   . قـــاٍ غـ
ْصازٟ)قدٙ( : )َعسؾ١ سهِ ايـُطأي١ : أعين ايـُطض ع٢ً ايـُساز٠ َٔ آٜـ١  ا٭
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 (125)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

، غري َٛدـب يطـكٛط ايــُػسٚط   َتٛقؿ١ ع٢ً نٕٛ تعٓطس ايػسط  -ْـؿٞ احلسز
، س٠ايٝد ايــُاضش١ يًسدـٌ ايــُُطٛس١   بإٔ ٜهٕٛ ايـُٓؿٞ بطبب ايـشسز َباغـ 
 .  (33)٤ ...(ُطتؿاد ٚدٛب٘ َٔ آ١ٜ ايٛض٫ٚٛ ٜٓتؿٞ باْتؿا٤ٙ أصٌ ايـُطض ايـ

ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ ْعتكد صشتٗا ٚضٛف ْٛضش٘ قسٜبّا يف َباسح قاعدتٞ ْؿـٞ  
 ايـشسز ْٚؿٞ ايطسز ، ٚقد زَٝت بايطعـ يف نًُات اضتاذْا ايـُشكل )قدٙ(

 . ؾسادع  (34)يف ؾك٘ طٗازت٘ 
ٚتكسٜب ا٫ضتد٫ٍ بايصشـٝش١ : اْٗا تـدٍ عًـ٢ إٔ سسدـٝــ١ ايـذــص٤ اٚ      

 ايـُسنب ايـُأَـٛز ب٘ ، بٌ ٜـ٪ت٢ بايـُٝطٛز ايـُُهٔايػسط ٫ تٛدب ضكٛط 
َٔ ذاى ايـذص٤ أٚ ايػسط ٖٚٛ ا٫قسب اىل ذاى ايـذص٤ أٚ ايػسط ايــُتعرز أٚ  

 -ٚؾٝـ٘ ايعؿـس ايــُذسٚح     -ايـُتعطس ايـُشسز ؾعً٘ ، ؾإ ايـُطض ع٢ً ايكـدّ  
َـــشسز غــآم عًــ٢ صــاسب٘ ، ؾٝهــٕٛ ايـــُطض عًــ٢ ايبػــس٠ ٚظؿــس ايكــدّ يف     

َتعــرزّا أٚ َتعطــسّا عًٝــ٘ يــدٛف ايطــسز ٚا٭ذ٣ َــٔ ؾعًــ٘ ، ؾٝتبــدٍ   ايٛضـ٤ٛ 
 ايكٝد ايـُتعطس بايـُٝطٛز ا٭قسب اىل ؾعٌ ايـذص٤ ٚغسط َباغست٘ . 

َٚٔ ٖرا ايتكسٜب ٜتذ٢ً إٔ سسد١ٝ دص٤ ايٛض٤ٛ ايـُأَٛز ب٘ مل تٛدـب  
 ضــكٛط ايـــُسنب ايـــُأَٛز بــ٘ ، َــع إٔ َكتطــ٢ ايكاعــد٠ ا٫ٚيٝــ١ ٖــٛ ضــكٛط 

 ايتاّ ايـُأَٛز ب٘ بتعرز بع  أدصا٥٘ اٚ غسٚط٘ .  ايـُسنب

اذٕ ٖــرٙ ايسٚاٜــ١ ت٪ٓضــظ يكاعــد٠ نًٝــ١ ٖــٞ عــدّ ضــكٛط ايـــُسنب ايتــاّ 
ٚيرا يـُا ضأٍ ايـساٟٚ عُـا يـٛ     -دص٤ٙ أٚ غسط٘  -ايـُأَٛز ب٘ بعد تعرز قٝدٙ 

( بد٫يـ١ آٜـ١ ْؿـٞ    تـشٓسز أٚ تعرز عًٝ٘ َطض قدَ٘ ٚظؿسٙ ، أداب٘ ا٫َـاّ ) 
٢ً ٚدٛب ايـُطض ع٢ً ايـذبري٠ : ايـُساز٠ ايـُٛضٛع١ عًـ٢ ايعؿـس   ايـشسز ع

ـٔ بتعرز َباغس٠ ايـُطض  ايـُذسٚح ،  ؾهإ ٚدٛب أصٌ ايـُطض باقّٝا مل ٜٓت
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يًبػس٠ ٚايعؿس ، ٚسصـٌ ا٫ْتكـاٍ َـٔ َطـض ايبػـس٠ اىل َطـض ايــُساز٠ ٖٚـٛ         
 ايـــُٝطٛز ا٫قــسب اىل ايٛادــب ا٭صــٌ : ايـــُطض عًــ٢ ايكــدَني َــع َباغــس٠

 ايـُطض يًبػس٠ ٚايعؿس . 
 

 ب عٓـدْا ـٖرا أٚضض تكسٜٕب يد٫ي١ ايسٚا١ٜ ع٢ً قاعد٠ ايـُٝطٛز ، ٫ٚ زٜ
ٗـا ٚاضـش١ َكبٛيـ١ يف خصـٛص ايٛضـ٤ٛ، ٫ٚ ْــذد       ٚد٫يتيف صش١ ضـٓدٖا،  

َـــٔ ؾٝٗــا د٫يــ١ عًــ٢ ايتٛضـــع١ ٚايكاعدٜــ١ ٚايهًٝــ١ خـــازز دا٥ــس٠ ايٛضــ٤ٛ        
 ٍ ٚاضـض ا٫ختصـاص بايٛضـ٤ٛ   اايـُسنبات ايػسع١ٝ ايـُأَٛز بٗا، ؾإ ايطـ٪ 

)ؾهٝـ أصـٓع بايٛضـ٤ٛ( ٚاجلـٛاب ْـاظس اىل َٛضـع ايطـ٪اٍ َٚسنـصٙ ، ْعـِ         
ًِٓ اٜطتؿاد َٓ٘ ايتٛضع سٝح اْ٘)  يساٟٚ نٝؿ١ٝ ا٫ضتٓباط طٜعسف ٖـرا ( ٜع
ٚدٌص ثِ ٜطــٓبك٘ عًـ٢ دص٥ـٞ ٖـٛ ايــُط٪ٍٚ عـٔ        ٚأغباٖ٘ َٔ نتاب اهلل عٓص

عٓد تعٓطس ؾعٌ ٚادب ضُٔ  (: طإَطض عًٝ٘ص ؾٝؿِٗ َٓ٘ اْ٘سهُ٘ ؾكاٍ)
َسنب َأَٛز ب٘ ٫ ٜطكط ايــُأَٛز بـ٘ بـٌ ٜـ٪ت٢ بايــُٝطٛز، ٚايــُٝطٛز عسؾـّا        

ــدّ(      ــس٠ ايك ــٔ )َطــض بػ ــسعّٝا َ ــض ايـــُساز٠( أعــين ايـــذبري٠     َٚتػ ــٛ )َط ٖ
ايـُٛضٛع١ ع٢ً ايعؿس ايـُذسٚح ، ٚيٝظ ايـُٝطٛز َٓ٘ )َطض ايـشا٥ط( َج٬ّ 

  نُا أؾاد ا٫ضتاذ يف ؾك٘ طٗازت٘ .

ٖرا ٖٛ ظاٖس ايسٚا١ٜ ، ٫ٚ ٜعٗس َٓٗا أٚ ٫ ٜـشسش عَُٛٗا يتُاّ ايـُٛازد 
ؾًــرا إيتصَٓــا بٗــا يف ؾــسٚع ٚضــ٤ٛ ايـــذبري٠، خ٬ؾــّا ٭ضــتاذْا  -غــري ايٛضــ٤ٛ -

ايـُشكل)قدٙ( يف ؾك٘ طٗازت٘ ايرٟ ز٢َ ايسٚا١ٜ بطعـ ايطٓد ٚايد٫ي١ ، ٚقد 
ايسٚاٜــ١ يف َباســح  ّ ضــٓدأغــهًٓا عًٝــ٘ يف ؾكــ٘ ايطٗــاز٠ ، ٚقــد أٚضــشٓا تـــُا 

 قاعد٠ )ْؿٞ ايـشسز( ٚأٚضشٓا تـُاّ د٫ي١ ايٛض٤ٛ يف حبٛخ ايطٗاز٠ ٚقًٓا : 

ــ٘ اىل        ــٌ َٓ ـــُهًـ اْتك ــ٘ اي ـــشٓسز َٓ ــدّ اذا ت ــس٠ ايك ــ٢ بػ ـــُطض عً إٕ اي
، َٚٝطـٛزٙ  ا٫قسب ايٝ٘ بـشطب ايؿِٗ ايـُتػسعٞ ٚايصـدم ايعـسيف    ايـُٝطٛز
 ُاـن ٛزـٝطـٛ ايـُـٖط( ـا٥ـع٢ً ايـشطض ــٝظ )ايـُـس٠، ٚيـٝـبـطض ع٢ً ايـذـايـُ



 (127)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

 .  (35)أؾاد ا٫ضتاذ ؾسادع 

ٔ ـٝطـ ـ١ ايـُـؿاٜـش١ ع٢ً نـٝـ١ ايصشـ١ ايسٚاٜـٛح د٫يـشاصٌ ٚضـٚاي        ٛز عـ
ايـُعطٛز يف ايٛضـ٤ٛ َتٝكٓـّا ، ٫ٚ ْؿٗـِ َـٔ ايسٚاٜـ١ : عُـّٛ نؿاٜـ١ ايــُٝطٛز         

 ٔ  دــدّا ٚقصــدْٙـــشسش إزادتــ٘  ٫ ايػــآم ايـــُعطٛز عًــ٢ ا٫طـ٬م اٚ   بـد٫ّ عــ
 يًُػٓسع ٚاقعّا ، ؾًرا ٫ ْـًتـصّ بكاعد٠ ايـُٝـطٛز قاعد٠ غسعـ١ٝ ن١ًٝ ضاز١ٜ اىل
نٌ َسنب َـأَٛز بـ٘ ، ْعـِ ٜــشطٔ ا٫ستٝـاط يف عُـّٛ َـٛازد ايكاعـد٠ بــُا          

 ضُٝا َع ؾتٝا ٫ تـكتطٝ٘ يف نٌ َٛزد بـدصٛصٝات٘ اييت ٜعسؾٗا ايؿكٝ٘ ايـدبري،
يؿكٗا٤ بـُا تـكتـطٝ٘ قاعـد٠ ايـُٝطــٛز ؾــٞ ذاى    ايـُػٗٛز أٚ مجاع١ نبري٠ َٔ ا

 ايـُٛزد، ٚايتؿصٌٝ يف َباسح ايؿك٘ . ثِ ًْر يف ايـُكاّ ايعاغس يبشح : 
 

 دوران أمر فعل بني مطلوبيته وبني مطلوبية تركه :       
 

اذا عًِ ايـُهًـ إمجا٫ّ بٛدٛب َسنب ثِ داز أَس غ٤ٞ ؾٝ٘ بني إعتبـاز  
   ّ إتٝاْـ٘ ضـُٔ ايــُسنب يهْٛـ٘ غـسطّا أٚ دـص٤ّ َـٔ         ؾعً٘ عًـ٢ ايــُهًـ ٚيـصٚ

ايـُسنب ايــُأَٛز بـ٘ ٚبـني إعتبـاز تسنـ٘ يف إَتجـاٍ ايٛادـب ايــُسنب يهْٛـ٘          
 ٘  َاْعّا عٔ صش١ ايـُسنب ا٫زتباطٞ أٚ نْٛ٘ قاطعّا يًٗٝأ٠ ايـُتص١ً ي٘ أٚ نْٛـ

  ؾٌٗ ٖرا ايعًِ ا٫مجايٞ َٓٓذص بـشل ايـُهًـ ؟ . -شٜاد٠ّ َبط١ًّ ي٘ 

 ٖٚرا ْعري ايـذٗس بكسا٠٤ ص٠٬ ايعٗس ّٜٛ ايـذُع١ ؾاْ٘ قد إختًؿت ايؿت٣ٛ     
بني َا ٜأَس بايـذٗس اضتشبابّا بٌ قٌٝ بٛدٛبـ٘ ٚبـني    (36)تبعّا إلخت٬ف ايسٚا١ٜ 

َا ٢ٜٗٓ عٔ ايـذٗس بٌ قٌٝ بٛدٛب ا٫خؿات َٚاْع١ٝ ايـذٗس ، ؾٝدٚز)ايـذٗس 
بني نْٛ٘ غـسطّا َطًـٛب ايؿعـٌ    يف قسا٠٤ ايؿاتـش١ يف ص٠٬ ايعٗس ّٜٛ اجلُع١( 

 ٚبني نْٛ٘ َطًٛب ايرتى َاْعّا عٔ صش١ ايص٠٬ . 
                                                           

 . 184:  5ايتٓكٝض يف غسح ايعس٠ٚ ايٛثك٢ :ز(35)
 َٔ ابٛاب ايكسا٠٤ يف ايص٠٬ . 73: ب 4ايٛضا٥ٌ : ز (36)
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ْٚعــري َــا يــٛ ضــاؾس ايـــُهًـ اىل ازبعــ١ ؾساضــذ دــا٬ّٖ بٛدــٛب تكصــري   
ص٬ت٘ ايسباع١ٝ أٚ إتـُاَٗا، ٚداز اَس ٚظٝؿت٘ ايص٬ت١ٝ بني ايكصس ٚبني ايتُـاّ  

دــص٤ّ يف صــ٬ت٘ أٚ تهــٕٛ اٟ ناْــت ايسنعــ١ ايجايجــ١ ٚايسابعــ١ اَــا َطًٛبــ١ْ َٓــ٘  
َطًٛب١ ايعدّ ٭ْٗا شٜاد٠ َبط١ً يص٬ت٘ ، ٖٚهـرا ايتطـًِٝ بعـد ايتػـٗد ا٫ٍٚ     
ٌْ يص٬ت٘  إَا ٖٛ دص٤ْ َطًْٛب َٓ٘ ؾعً٘ ع٢ً تكدٜس ٚدٛب ايكصس أٚ َاْْع َبط

 ع٢ً تكدٜس ٚدٛب ايتُاّ . 

َٚـشٌ ايبشح : َا اذا نإ ايٛادب ايـُسنب ٚاسـدّا ذا أؾـساد تدزٜــذ١ٝ    
تٝإ ؾسدٜٔ إي١ٝ ٚنإ ايٛقت ٚضٝعّا بـشٝح ٜتُهٔ ايـُهًـ َٔ ا٫ستٝاط بطٛ

ٕٛ ٜـشصٌ عٓدٙ ايعًِ با٫َتجاٍ َٚٛاؾك١ ايتػسٜع ا٫هلٞ بعد ايعًِ  أٚ انجس بٓش
 خؿإت َس٠ّإبا٫غتػاٍ بايػسط١ٝ أٚ ايـُاْع١ٝ ، ٖٚرا نإٔ ٜصًٞ ظٗس ايـذُع١ ب

 ٜٚصًٝٗا بـذٕٗس ثا١ّْٝ َع ؾسض ضع١ ايٛقت . 
 ؾٝدسز عٔ َـشٌ ايه٬ّ ٚايبشح َٛزدإ :               
 

ايـُٛزد ا٫ٍٚ : َا اذا نإ ايٛادب ٚاسدّا غدصّٝا يٝظ ي٘ أؾـساد طٛيٝـ١   
٫ٚ أؾساد عسض١ٝ ، بـشٝح ٫ ٜـُهٓ٘ ا٫ستٝاط بتهساز ايعُـٌ بٓشـٜٛٔ َساعـا٠ّ    
د ي٬ستُايني ؾٝعذص عٔ حتصٌٝ ايعًِ با٫َتجاٍ ، نـإٔ ٜطـٝل ايٛقـت ايــُشدٓ    
يًعٌُ نايص٠٬ بـشٝح ٫ ٜطع ايـُهًـ تهساز ايعٌُ ايـُأَٛز ب٘ ٜٚدٚز أَسٙ 
بني اإلتٝإ ب٘ َع َـشتٌُ ايطًب أٚ بدْٚ٘ ، ؾٝٓدزز ظـاٖسّا يف )دٚزإ ا٫َـس   
بــني َـــشرٚزٜٔ( ٫ٚ َٓــاص َــٔ ايتدــٝري عكــ٬ّ بــني ايؿعــٌ ٚبــني ايــرتى : إذ     

ّ يتهساز ايعٌُ َتعرز٠ سطب ايـُٛاؾك١ ايكطع١ٝ ايـشاص١ً با٫ستٝاط ايـُطتًص
ايؿسض، ٚايـُدايؿ١ ايكطع١ٝ برتى ايؿعٌ به٬ ايـُشتًُني سساّ بادزاى ايعكٌ 
ايؿطسٟ ايطًِٝ ، ؾٝتعني اإلنتؿا٤ بايـُٛاؾك١ ا٫ستُاي١ٝ ايـُطتًص١َ يتدٝٓـس أسـد   
ا٫َسٜٔ . َٚجاي٘ : َا اذا داز أَس َهًـ َأَٛز بص٠٬ ايؿذس َـج٬ّ ٚقـد ضـام    

ًِ ٜتُهٔ إ٫ َٔ ص٠ٕ٬ ٚاسد٠ ٜرتدد ساي٘ بني إتٝإ ص٬ت٘ عازّٜا ايٛقت عًٝ٘ ؾ



 (129)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

ٚبني إتٝاْٗا يف ثـٛب َتـٓذظ ، ؾٝٓـدزز حتـت دٚزإ ا٫َـس بـني ايــُشرٚزٜٔ        
ِٓ ا٫ستُـاٍ اٯخـس َٚٛاؾكتـ٘ ٚيـٛ        ٜٚتدري بُٝٓٗا ، ٚا٭ سٛط عٓـدْا ٚدٛبـّا ضـ

 اٚ: ايؿعٌ  اي٘ خازز ايٛقت ، َساعا٠ّ يًعًِ ا٫مجايٞ بٛدٛب أسدُٖاـجـباَت
 ايرتى ، أٚ ٖرا ا٫ستُاٍ أٚ ذاى ، ٚايتؿصٌٝ يف ايؿك٘ ايػسٜـ . 

 

ايـُٛزد ايجاْٞ : َا اذا نإ ايٛادب ع٬ُّ َسنبّا يٝظ يـ٘ أؾـساد دؾعٝـ١ ٫ٚ    
تدزٜـذ١ٝ يهٓ٘ ٚقا٥ع َتعدد٠ ، نصّٛ غٗس زَطإ اذا داز أَس غ٧ٝ بني نْٛ٘ 

عـٔ صـشت٘ ، ٚأؾـساد ايصـّٛ     غسطّا َصٓششّا يصّٛ زَطإ ٚبني نْٛـ٘ َاْعـّا   
 َتعدد٠ ط١ًٝ ايػٗس ايػسٜـ . 

بـٌ إَـا إٔ ٜـدــتاز     -٫ إضتـُسازٜـّا دا٥ـُٝـّا  -ٚايـشهِ ٖٛ ايتـدٝـري بدٜٚـّا 
 ايؿعٌ يف مجٝع ايٛقا٥ع بإٔ ٜأتٞ بايؿعٌ يف نٌ ّٜٛ َٔ أٜاَ٘ ، أٚ ٜـدتاز ايرتى

 يف مجٝع ايٛقا٥ع بإٔ ٜرتن٘ يف نٌ ّٜٛ .  

ــأ٫ إٔ         ــ١     ٜ ـــُدايؿ١ ايكطعٝ ــ٘ اي ــّٛ ؾتشصــٌ َٓ ــّٛ ٜٚرتنــ٘ يف ٜ ــ٘ يف ٜ تٞ ب
 ايـُشهّٛ عك٬ّ بكبشٗا ٚإٕ ناْت تدزٜـذ١ٝ ايـشصٍٛ . 

ٖٚـٛ َـا اذا نـإ ايٛادـب      ٛزدٜٔ:ايـُٖٛ غري ٖرٜٔ ٖٓا َٚـشٌ ايبشح 
ٚتـسدد   -أٟ َـع ضـع١ ايٛقـت    -ذات اؾـساد طٛيٝـ١    سنب ا٫زتباطٞ طبٝعـ١ّ ايـُ

ُ دص٤ّ اٚ غـسطّا يف  ا٫َس بػ٧ٝ بني نْٛ٘  عـٔ صـش١    سنب ٚبـني نْٛـ٘ َاْعـاّ   ايــ
 َ ـــُهًـ   ــإ اي ـــُسنب ٚن ــاي ــاط بتهــس  ّاتُهٓ ـــُسنب  َــٔ ا٫ستٝ از ايعُــٌ اي

نــإٔ ٜــأتٞ صــ٠٬ ايعٗــس ٜــّٛ اجلُعــ١ َــستني : جيٗــس  ، َٛز بــ٘ ا٫زتبــاطٞ ايـــُأ
اٚ جيُع يف صـ٬ت٘ بـني ايكصـس     ،س٠ ا٭ٚىل ٚعؿت بٗا يف ايجا١ْٝ ايـُبكسا٤ت٘ يف 

ــني ا٫َــسٜٔ     ،تُــاّ ايبــني ٚ ايـُـــشتًُني ؟ اّ ٖــٛ  ؾٗــٌ احلهــِ ٖــٛ ايتدــٝري ب
اّ ٖـٛ ايـربا٠٤    ايـُــشتٌُ؟ ايعٌُ َس٠ َع ٖرا َٚس٠ َـع ذاى   ا٫ستٝاط بتهساز
 : ؾٝ٘ استُا٫ت ؟اْع١ٝايـُاْع١ٝ اٚ ايربا٠٤ َٔ ايػسط١ٝ َٚٔ ايـَُٔ اجلص١ٝ٥ َٚٔ 
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شهـِ  ـشرٚزٜٔ( ُٜٚايـُبني ٛزد يف )دٚزإ ا٫َس ايـُدزاز إقد ٜكاٍ ب -أ
ِ   ،بايتدٝري بني ايؿعٌ ٚبني ايرتى  : )يـٛ داز ا٫َـس بـني     (37)قاٍ غـٝدٓا ا٫ععـ
ؾؿــٞ  -اٚ بــني نْٛــ٘ دــص٤ّ ٚنْٛــ٘ شٜــاد٠ َبطًــ١   ،نــٕٛ غــ٤ٞ غــسطّا اٚ َاْعــّا  

٘ َٔ دٚزإ ا٫َس يف ذيو ايػ٤ٞ بني ايٛدٛب ٚايتشسِٜ( ٖـرا  ْايتدٝري ٖٓا ٭
ُ استُاٍ يف  قـاٍ عكٝـب ايعبـاز٠ : )اٚ     ،نـس )قـدٙ(استُا٫ آخـس    طأي١ ٚقـد ذ ايــ

 -ٚدٛب ا٫ستٝاط بتهساز ايعباد٠ ٚؾعًٗا َس٠ َع ذيو ايػ٤ٞ ٚأخـس٣ بدْٚـ٘   
ٜـدعِ ايٛدـ٘    ض َـا ثـِ زدٓـ   ،ٚدٗإ(َـشت٬ُٕ يف َـشٌ ايبشـح َٚٛضـٛع٘   

 .  ق٣ٛ ايتدٝري ٖٓا(ٜدعِ ايٛد٘ ايجاْٞ ٚقاٍ اخريّا : )ؾا٭ ض َاا٫ٍٚ ثِ زٓد
 ٌُـتهساز ايعـ ـٝاط بـ ـتـ ـإ ا٫سـسض اَهـ ـيؿ، ٛع ـٓـُـدزاز َيهٔ ٖرا ا٫

 ٔ ـػ٤ٞ بٝايـٝ٘ ـرتدد ؾـٛب َسنب ٜـٛدـ١ٝ امجا٫ّ بـعـكطـك١ ايـٛاؾايـُ شصٌٝـٚت
 عداَ٘ . ايـُهًـ ٚبني اعتباز إذادٙ ع٢ً ـٜإعتباز إ

اٍ بعدّ َٓذص١ٜ ايعًِ ا٫مجـايٞ ٚإدـسا٤ ايـربا٠٤ َـٔ إعتبـاز      ٚقد ٜك -ب
َاْعٝتـ٘  ايــُشتٌُ   عـداّ ايػـ٧ٝ   ز إعتباايـُهًـ َٚٔ إيػ٤ٞ ع٢ً جياد ٖرا اإ

ًٜصّ َٔ ادسا٤ اصـٌ ايـربا٠٤ عـٔ اجلص٥ٝـ١ اٚ ايػـسط١ٝ اٚ       ٫ٚ ،هًـ ايـُع٢ً 
  اْع١ٝ ٫ٚايــــَُـــٔ ٜٚرتتـــب عًـــ٢ دسٜـــإ ايـــربا٠٤ َـــٔ اجلص٥ٝـــ١  اْع١ٝ ٫ٚايــــُ

٘ َـٔ ايؿعـٌ   ي هًـ ٫بدايـ٫ُٕ ،دايؿ١ ايع١ًُٝ ايكطع١ٝ ايـًُٜصّ ايرتخٝص يف 
 ب .  سنايـَُٛز ب٘ ايـُأاٚ ايرتى يف 

 ِ يف ايسنع١ ايجا١ْٝبايتطًٝ( طاؾس اىل ازبع١ ؾساضذايـُتٞ )ٕ ٜأَج٬ّ : إَا أ
صًٞ ظٗس اجلُع١ بايكسا٠٤ ايـُتٞ ٕ ٜأ، ٚإَا أتٝ٘ يف ايسنع١ ايسابع١ ٜرتن٘ ٜٚأأٚ 

دايؿ١ ايـًُِ بشصٌ ايعَٜ ٚع٢ً ايتكدٜسٜٔ ٫ .دٗسّا اٚ ٜرتن٘ ٚعؿت يف قسا٤ت٘ 
  ،ٛاؾك١ ايعًُٝــ١ ايـــُدايؿ١ ايعًُٝــ١ ٚاستُــاٍ ايـــُايعًُٝــ١ بــٌ لصــٌ استُــاٍ 

ُ ٫ بـرتى ايٛادـب   ايــُدايؿ١ ايعًُٝـ١ ايكطعٝـ١ إ   ٫ٚ حتصٌ  سنب َـٔ اصـً٘   ايــ
                                                           

 . 297طبع١  َهتب١ َصطؿٟٛ : -ؾسا٥د ا٫صٍٛ  (37)



 (131)دٚزإ أَس ؾعٌ بني َطًٛبـٝت٘ ٚبني َطًٛب١ٝ تسن٘................................

 صــٌ ايــربا٠٤ يعًــِ ا٫مجــايٞ َٓذــصّا ٚههــٔ َعــ٘ إدــسا٤ أٜهــٕٛ ا َٚــٔ ٖٓــا ٫
 عٔ اعتباز ايؿعٌ ٚعٔ اعتباز ايرتى . 

 

 كاٍ َسؾٛض يدٚزإ ا٫َس بعد اغتػاٍ اير١َ ٜكّٝٓا بني ؾعٌ َاايـُٖرا ٚ
 ؾتتعــازض اصــاي١  ،لتُــٌ َاْعٝتــ٘  لتُــٌ دص٥ٝتــ٘ اٚ غــسطٝت٘ ٚبــني تــسى َــا 
ُ ايربا٠٤ َـٔ اجلص٥ٝـ١ َـع اصـاي١ ايـربا٠٤ َـٔ        ٚعٓـد تعـازض ا٫صـًني     ،اْع١ٝايــ

يؿعــــٌ ٜتطـــاقطإ ٜٚتٓذـــص ايعًـــِ ا٫مجـــايٞ إلَهـــإ ا٫ستٝـــاط بتهـــساز ا       
 ؿسٚض ضع١ ايٛقت .ايـُٚ

ــدزز َؿــ  -دـــ              ــٌ    -سٚض ايبشــحاذٕ ٜٓ ــ١ ايؿع ــني َطًٛبٝ ــس ب  دٚزإ ا٫َ
 ؾـإ ا٫َـس ٖٓــا    ، (تبآٜنيايـــُدٚزإ ا٫َـس بـني   )حتــت  -ٚبـني َطًٛبٝـ١ ايـرتى    

ُـ ٚإ نإ َصدام )دٚزإ ا٫َـس بـني    يهـٔ   ،ـشرٚزٜٔ( يف ايٓعـس ايبـدٟٚ   ايـ
 سنب تـــاز٠ ايــــُا٫ستٝـــاط باَتجـــاٍ ايٛادـــب  هًـ َـــٔايــــُسٝـــح ٜـــتُهٔ 

 عــداّ ايؿعــٌ ٚتسنــ٘ ٚلصــٌ عٓــدٙ ايــٝكني باَتجــاٍ       إجيــاد ايؿعــٌ ٚتــاز٠ ب  إب
ُ تعًل بطبٝع١ ايـُا٫َس  ُ ؾٝـتعني عًٝـ٘ حتصـٌٝ     ،سنب ايــ ٛاؾك١ ايكطعٝـ١ َـٔ   ايــ

 رنٛز . ايـُطسٜل ا٫ستٝاط 
ٕٕ : إ ٝـ٘ ٜٚعًـِ   سنب عًايـُهًـ ٜعًِ تؿص٬ّٝ بٛدٛب ايـُٕ ٚبتكسٜب ثا

ُ امجــا٫ّ باعتبــاز غـــ٤ٞ يف     عًّٛ ايــــَُٛز بـــ٘ ٜٚــرتدد ايػــ٤ٞ   ايـــُأ سنب ايـــ
 َٚكتطـــ٢ ايعًـــِ  زٙ عًٝـــ٘ بـــني اعتبـــاز اجيـــادٙ ٚبـــني إعتبـــاز إعداَـــ٘ ،اعتبـــا

ا٫مجـايٞ إ جيـب عًٝـ٘ ا٫ستٝــاط بتهـساز ايعُـٌ بٓشــٛ لصـٌ عٓـدٙ ايــٝكني        
ٕٛ غه٘ يف حتكل ا٫َتجـاٍ  يه ،ص عًٝ٘ تٓٓذايـُبؿساؽ ذَت٘ بعد ايٝكني ا٫مجايٞ 

ـــَُٚطــكط١ٝ ؾعــٌ اســدُٖا يًشهــِ ايٛدــٛبٞ    ـــُعًّٛ امجــا٫ّ ٚاي ــني اي  سدد ب
ُ استُا٫ّ ٚبني تسنـ٘   ؾعٌ َطًٕٛب ؾًٝصَـ٘ حتصـٌٝ ايؿـساؽ     ،طًٛب استُـا٫ّ  ايــ

ــإ ايٛادــب   ــٝين باتٝ ـــُايٝك ــا اي ــ٘ اٚ غــسطٝت٘  ُٜ سنب َــع ؾعــٌ َ  شتُــٌ دص٥ٝت
 ت٘ . َاْعٝ شتٌُ ُٜ تسى َا َع  أخس٣  َٚس٠ 
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ُ ذٕ ايعـاٖس اْـدزاز   إ ُ بشح يف )دٚزإ ا٫َـس بـني   ايــ تبآٜني( بًشــاظ ايــ
ا٫ستُـاٍ َٚـس٠ َـع ا٫ستُـاٍ     اَهإ ا٫ستٝـاط بتهـساز ايعُـٌ َـس٠ َـع ٖـرا       

 ايـُسنب ا٫زتباطٞ،هًـ ٜعًِ باغتػاٍ ذَت٘ بأصٌ ايٛادب ايـُؾإ  اٯخس،
ؾٝتٓذـص   ،ُـايني  عـا٠ اسـد ا٫ست  ا٫ٚ لسش ضكٛط ايٛادب عٔ عٗدت٘ بؿعٌ َس

ـــَُهــإ ايعًــِ ا٫مجــايٞ عًٝــ٘ إل  ٛاؾك١ ايكطعٝــ١ ٚنــٕٛ ايػــو يف ا٫َتجــاٍ  اي
ؾًٝصَ٘ ا٫ستٝاط حتصـ٬ّ يـربا٠٤ ايرَـ١ بعـد      ،َٚطكط١ٝ َساعا٠ اسد ا٫ستُايني 

ُـ ٫ٚ ٜٓؿع ا٫قتصاز ع٢ً اسد ا٫َـسٜٔ   ،ٜكني اغتػاهلا  ْـ٘ ٜػـو   ـشتًُني ٭ايـ
َـس ايٛدـٛبٞ ٚيف صـش١ اَتجايـ٘     ١ ؾعًـ٘ يٮ ٚدداّْا بعد ؾعٌ اسدُٖا يف َطـكطٝ 

 ؿسٚض اغتػاٍ ذَت٘ ٜكّٝٓا امجايّٝا ٫ٚبد َٔ تؿسٜؼ ذَت٘ ٜكّٝٓا .ايـُٚنؿاٜت٘ ٚ

ايـُهًـ بـ٘ َا ازدْا بٝاْ٘ َٔ َباسح ا٫غتػاٍ عٓد ايػو يف  ُاّـٖرا ت
 ، ٚبـ٘ تـتِ بـشٛخٝاط ـتـَهإ ا٫سبعد إسساش أصـٌ ايـتهًـٝـ ٚبـعد إسـساش إ

 .َباسح ا٫ضتصشاب  ٚتبك٢ ، ايربا٠٤ ٚا٫غتػاٍ ٚايتدٝري :ٍٛ ايع١ًُٝا٫ص

ــ ــ١   )اٯٕ ْبشــح  ايهٓٓ ــإ ا٫صــٍٛ ايعًُٝ ــسا٥ط دسٜ ــٛز يف   (غ ــٌ ايٛي  قب
تعازف يف ايـ١ُُ ايٓاؾع١ سطب شٛث٘ ايكٝٓـديت٘ ٚضا٥س بشٛخ ا٫ضتصشاب ٚأـب

 شُدـٚايـ  َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل ٚب٘ ا٫ضـتعا١ْ  ،خس٠ ايـُتأَٓٗر ايبشٛخ ا٫صٛي١ٝ 
 هلل أ٫ّٚ ٚآخسّا ٚظاٖسّا ٚباطّٓا . 
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َٓٔ: االستٝلا     ْتهًِ ٖٓا عٔ ظرا٥ط درٜإ االؼلٌ ايمًُلٞ  ل      ايللُم
ُ ؼٌ ايرتخٝؽٞ ٚعٔ ظرا٥ط درٜإ األ َٓايلل ايلاا٠٤ ٚاشتؽلشاع عل ّ     -ٔ م

َٓخٝؽٞ ؼٌ ايرت  ْٚب أ ببشح األايتهًٝف   فٓكٍٛ :   ٔ ايالَم

شكل َٛـٛع٘ ٖٚٛ استُلاٍ  لش٣ٛ ت (االستٝا أؼٌ )ٜمتا يف سصٔ  ال
 دراى ٜتشكللل ٖللأا بللنٕ ٜهللٕٛ ايمُللٌ بٓشللٛ ًٜللسّ َٓلل٘    ٚ  اؿهللِ ٚايتهًٝللف 

 ٖلٛ عًٝل٘ ٚإ نلإ عًل٢ خالفل٘ ديٝلٌ ادتٗلادٟ نُلا يلٛ اقتٓلع            ايٛاقع ع٢ً َا
١َٝٛٝ ني ايجايج١ ٚايرابم١ يف ايؽال٠ ايفكٝ٘ بهفا١ٜ تصبٝش١ نب ٠ ٚاس ٠ يف ايرنمت

عرع تجًٝللح ايلللُيهللٔ استُللاٍ اراد٠   رباعٝلل١ يٛدللٛد ديٝللٌ ادتٗللادٟ عًٝلل٘ اي
 ع٢ً خالف٘ ديٌٝ ادتٗادٟ .  نإف يالستٝا  اؿصٔ ٚإ نإايتصبٝشات 

ع عٓلل  هًف َملل٘ َللٔ َٛافكتلل٘ يٛاقللع ايتعللرٜ ايلللُاذٕ فهللٌ عُللٌ ٜتللٝكٔ 
ستٝاطٞ ٖٚٛ سصٔ ست٢ يٛ نإ ع٢ً خالفل٘  اؾٌٗ ب٘ اٚ ايعو فٝ٘ ٖٛ عٌُ  

 جيب االستٝا  بٌ جيٛز ٚحيصلٔ   ْمِ َع ٚدٛدٙ ال .ديٌٝ ادتٗادٟ ترخٝؽٞ 
 بلللٌ جيلللٛز الٕ   جيلللٛز االستٝلللا   د ايللل يٌٝ االدتٗلللادٟ الٛال اْللل٘ َلللع ٚدللل
يغللا٤ استُللاٍ إَللر ايعللارع باالَللار٠ ٚايلل يٌٝ االدتٗللادٟ ٜملل  أديٝللٌ سذٝلل١ 
 ذٛز االستٝللللا  لملللل٘ استُايلللل٘ ٚاقمللللّا فًللللأا ٜلللل ٜٚبكلللل٢ َ   ّا اـللللالف تمٓبلللل

 اّ االَلللار٠ بردلللا٤ تللللشؽٌٝ ايٛاقلللع ٚ درانللل٘ ٚ ٕ    شصٔ يف َلللٛارد قٝللل لٜٚللل
 تهرار ايمٌُ خاردّا .  تف٢ االستٝا  ق

ختالٍ ْظلاّ  ٝا  اٚ يف ظرع١ٝ األخأ ب٘ : ع ّ  ْمِ ٜمتا يف درٜإ االست
 عل ّ االخلتالٍ ال  َٚلع    ماد عٓ  ايمٌُ ب٘ ايلُماػ ٚايلُهًف َٔ سٝح ايلُ

ُكتفاٙ شٛا٤ ناْت ايعب١ٗ لسصٔ ايمٌُ بيف ٜمتا ظ٤ٞ يف سصٔ االستٝا  اٚ 
 عهٛى . ايلُشهِ لقبٌ ايفشؾ اّ ناْت بم  ايفشؾ عٔ ديٌٝ اي

 مدٟ اىل ادراىلٜلٛ شلٓلُالت بلتللشايلُٔ لذُع بٝلكل االستٝا  بايلتشلٜٚ
  رىلك٘ ٜلكلشلٓ  تلٚع ًٝ٘ ٖٛ عل ك ط ع٢ً َالايلُعارع لٛع يًلًلطايلُٛاقع لاي
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 ٔ :    باشتجٓا٤ َٛردٜدٕٚ تردد  ايمكٌ ايصًِٝ سصٓ٘ َٔ

ُ ّ َٓ٘ : اختالٍ ْظاّ ايمبل   ألٍٚ : َا اذا أٚدب اإلستٝا  ٚيسا هًف ايلل
 هًف . ايلُُبغٛـ١ٝ ايالزّ : اختالٍ ْظاّ لشصٔ يلفٝٓتفٞ عٓ٘ اي

ٔ   - ٚايجاْٞ : َا اذا خايف االستٝلا  َلٔ دٗل١ٕ    أخلر٣   دٗل١ٕ  االستٝلا  َل
ٚالبلل  َللٔ ايتشكللل عُللا تكتفللٝ٘ ايٛيٝفلل١ ايعللرع١ٝ عٓلل    فٝٓتفلٞ اؿصللٔ عٓلل٘  

 تمارض االستٝاطني . 
 ٖللأا نًلل٘ يف االستٝللا  يف  لل  ايمبللادات نللايمكٛد ٚاالٜكاعللات ٚمُٖٛللا 

 حيتاز اىل قؽ  ايكرب١ . ُا اللَ
 

مٌُ طًٛع فٝٗا قؽ  ايتكرع ٚايتمب  بايايلُٚأَا االستٝا  يف ايتمب ٜات 
 ُهٓ٘ َللٔ  لهًف ٚعلل ّ تلل ايلللُظللو يف سصللٓ٘ اذا ؼكللل عذللس     ايؽللاف فللال 

ُلا يف  ناٚ ؼكلل عل ّ نلٕٛ ايٛاقلع َٓذلسّا عًٝل٘         االَتجاٍ ايمًُلٞ ايتفؽلًٝٞ   
 تكتفلللٞ   فلللإ ايعلللب١ٗ فٝٗلللا ال  ٛـٛعات َطًكلللّا ايللللُايعلللبٗات ايب ٜٚللل١ يف 

ٚعل ّ  ٖٚهلأا ايعلبٗات اؿهُٝل١ بمل  ايفشلؾ        هًف ايلُتٓذس ايٛاقع ع٢ً 
 ايمجٛر  ع٢ً ديٌٝ . 

ٚاَا يٛ نلإ يًُهًلف طرٜلل عًُلٞ يالَتجلاٍ ايتفؽلًٝٞ اٚ نلإ ايٛاقلع         
َٓذسّا عًٝ٘ ع٢ً تك ٜر ٚدٛدٙ نُا يف ايعبٗات اؿه١ُٝ ايب ١ٜٚ قبٌ ايفشلؾ  

  .فك  اختًفٛا يف ظرع١ٝ االستٝا  فٝٗا 
ٚايبشللح ٖٓللا يف ظللرع١ٝ االستٝللا  يف َللٛارد اَهللإ االَتجللاٍ ايمًُللٞ      

فؽللًٝٞ نللنٕ ٜكلل ر عًلل٢ إ جيتٗلل  اٚ ٜكًلل  فتٗلل ّا عللاداّل ٜٚللتمًِ اسهللاّ     ايت
 ُجً٘ تلللرى االدتٗلللادلفٗلللٌ جيلللٛز يللل  ايمبلللادات ٜٚمُلللٌ عًللل٢ طبلللل فتلللاٚاٙ  

 ٚايتكًٝ  ٚايمٌُ باالستٝا  ؟ ٌٖٚ حيصٔ َٓ٘ االستٝا  ؟ .  
 هًف يف ظرع١ٝايلُ ظرت  بمض ايفكٗا٤ : تمأر االَتجاٍ ايتفؽًٝٞ ع٢ً 

 هًف َٔ االَتجاٍايلُفاذا مل ٜتُهٔ   ٝاطٞ لتليمًُٞ االمجايٞ االسالَتجاٍ اا
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سصٔ َٓ٘ االستٝا  اٚ داز ي٘ االَتجاٍ  -دتٗادّا اٚ تكًٝ ّا  -ايمًُٞ ايتفؽًٝٞ 
ٞ       االمجللايٞ يف ايمبللادات    ٚاظللهٌ ٖللمال٤ عًلل٢ ؼللش١ االَتجللاٍ االمجللاي
 ٍ االستٝلا   لُٝٝس ايمبلاد٠ سلا  بتمأر قؽل  ايٛدل٘ ٚتل    )االستٝا  يف ايمبادات(

ٌٓ  ايمٌُ االستٝاطٞ .  فٝدت
  

ٜٚهفلٞ يف ؼكلل     ُٝٝس ايمبلاد٠  لديٌٝ ع٢ً اعتبار ْٝل١ ايٛدل٘ اٚ تل    يهٔ ال
ٚنالُٖلا    ايمباد٠ : ؼكلل ايمُلٌ يف اـلارز ٚاـلاف١ ايمُلٌ اىل اا شلبشاْ٘       

ٚقللل  شلللبل يف   َتشكلللل عٓللل  االستٝلللا  يف ايمبلللاد٠ فلللال اظلللهاٍ يف سصلللٓ٘   
فٝل٘ نفاٜل١    مجايٞ( باالستٝا  يف اٚاخلر علٛخ ايكطلع َلا    َباسح)االَتجاٍ اال

ايصل١ًُٝ   طايل١ يف زَلإ ـلمفت فٝل٘ اي ٜاْل١     يإلٚ ٢ٓ عٔ االعاد٠ ٚال َٛدلب  
 ٛفل يؽاف ايمٌُ . ثِ ْبشح : ايلُٚاشتشاٍ فٝ٘ االستٝا  ايٛاقمٞ ٚاا 

           

 شرائط جريان األصوه الـىؤّونة :             
                                         

 

ُ ٚأِٖ ظلر  يف درٜلإ األؼلٌ ايرتخٝؽلٞ                                              َٓايلل ٔ : بلرا٠٤ اٚ اشتؽلشاع   م
ايم ّ ٖٛ ٚدٛع ايفشؾ علٔ ٚدلٛد اؿذل١ اي ايل١ عًل٢ االيلساّ بايفملٌ اٚ        

 :  ٜفاف ايٝ٘ ظرطإ  بايرتى 
 . شتًساّ درٜإ االؼٌ ايمًُٞ يًفرر ع ّ   -أ

فاْل٘ اذا اظلتب٘     يساَٞ َلٔ دٗل١ أخلر٣   سهِ   شتًساَ٘ ثبٛتع ّ   -ع
 ايللُغؽٛع َُٓٗلا   اْا٤ َغؽٛع ٚتردد بني اْا٤ٜٔ : امحر ٚاخفلر مل ٜمًلِ   

فللاذا ادرٜٓللا اؼللٌ علل ّ  ؽللب١ٝ االْللا٤ االمحللر اٚ علل ّ سرَتلل٘ يللسّ ٚدللٛع   
ٖٚللٛ  ل  ؼللشٝض عٓلل َا ًٜلسّ ثبللٛت سهللِ     االدتٓلاع عللٔ االْلا٤ االخفللر   

 عتبٗني . ايلُدرا٤ االؼٌ ايمًُٞ ع٢ً اس     َمًّٛ ٜرتتب ع٢ً  ٞ  يساَ

 ذُع ظرطني يف َبشح ٚاس لكع ايهالّ يف َكاَني ْل١ ٜلٖأٙ ظرٚ  ثالث
 كاّ األٍٚ ببشح : ايلُْب أ يف    (يفررل١ُ يف قاع ٠ )ْفٞ اْٚمك  خات
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 لزاً :  وجوب الفحص عن احلجة عمى اإل
 

ذ١ ع٢ً االيساّ بفملٌ اٚ  ْتفا٤ اؿايفكٝ٘ عٔ  ٗٛر اْ٘ الب  َٔ ؼكل عايلُ
ُ َلٔ األؼلٍٛ    ترى قبلٌ  دلرا٤ أؼلٌ ايلاا٠٤ اٚ ملٛٙ      َٓايلل  ٖلأا ْبشلح  ٚ  ١ٓ م

 ايلللُٛـٛع١ٝ تفؽللٝاّل يف َللرسًتني : تللار٠ عللٔ درٜللإ ايللاا٠٤ يف ايعللبٗات      
 : ايلُرس١ً األٚىل ببشحْب أ يف  ْبشح ادرا٤ٖا يف ايعبٗات اؿه١ُٝ أخر٣ ٚ

 

 جريان الرباءة يف الشبهة الـىوضوعية :  ط الفحص يف عدً إ شرتا
ُ ٖٚلٞ    ٚال ْرٜ  َٔ اياا٠٤ : ايمك١ًٝ َٓٗا باـؽلٛؿ          ٛٓايلل  ُكٛي١ل١َ بل تك

ُاَٗا ٚثبٛتٗلا يف ْفصلٗا   لالٕ يف ايٓفض ظل٦ّٝا َلٔ تل    )قبض ايمكاع َٔ    بٝإ(
ا٠٤ ايعرع١ٝ ٚق  شبل بٝإ ٚثٛقٓا بايا  ٛـٛع١ٝ ايلَُٚٔ درٜاْٗا يف ايعبٗات 

 ٛـٛع١ٝ ْٚكٍٛ : ايلُْٚتهًِ ٖٓا عٔ درٜاْٗا يف ايعب١ٗ   خاؼ١ 
       

دعلٞ االمجلاع عًل٢ درٜلإ ايلاا٠٤ يف      ايلُعٗٛر بٝلِٓٗ بلٌ    مرٚف ٚايلُ
ف ع٢ً ايفشلؾ علٔ اؿذل١ عًل٢ اـلالف       ٛـٛع١ٝ َٔ دٕٚ تٛقايلُايعب١ٗ 

ا٠ ا ٖٚللٞ َغٝٓللطللالم اديلل١ ايللاا٠٤ ايعللرع١ٝ الشللُٝا أخبللار اؿللٌ َٓٗلل ٚذيللو إل
ْٗا إف  ٛـٛع١ٝ ايلُُمرف١ اؿراّ ٚاييت شبل اشتظٗار اختؽاؼٗا بايعبٗات لب

ال  رفلع َلا  طٖٚهلأا سل ٜح     َطًك١ مل تتكٝ  بٛدٛع ايفشؾ قبٌ االدلرا٤  
ُا شلبل  لا َل سذلب اا عًُل٘ علٔ ايمبلاد ٚمٖٛل      ٚس ٜح ٚـع َلا  صٜمًُٕٛ

 ٚال مل ٜفشللؾ ٠٤ ٚثبللت اطالقلل٘ : فشللؾ اّ عرـلل٘ يف ب اٜلل١ َباسللح ايللاا 
طالقٗللا لُٓع عللٔ سذٝلل١    خللاردٞ  للا ٜؽللًض يتكٝٝلل ٖا ٚال َللا ٜلل ٜٛدلل  َكٝٓلل

 ١ُٝ اٚ ايٛدٛب١ٝ . لٛـٛع١ٝ ايتشرٜايلُبايٓصب١ اىل ايعب١ٗ 
َ لعرعلاا٠٤ ايلالم ادي١ ايلطٕٕ : ايظلاٖر    ثاللٚبتمب            لا ٓلكٝل ل١ٝ َلٔ دٕٚ 

 ٛـٛع١ٝ : ايلُبٛدٛع ايفشؾ يف َٛارد ايعب١ٗ 

رٜللب يف اطللالم اٚ عُللّٛ  ١ُٝ فللاللٛـٛع١ٝ ؼرٜللايلللُفللإ ناْللت ايعللب١ٗ        
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ٍ ستل٢ تمًلِ اْل٘ سلراّ     نٌ ظ٤ٞ ٖٛ يو سلال :ط(1)ننخبار ايلشٌ دي١ اياا٠٤ أ
ذراٖا ٚعل ّ تٛقلف درٜٗلا    لٖٚٞ ٚاـش١ اي الي١ ع٢ً عُّٛ َل  بمٝٓ٘ فت ع٘ص

 ّا  للا ٝٓللٜؽللًض َك شذ١ عًلل٢ االيللساّ بللايرتى ٚعلل ّ َللالعًلل٢ ايفشللؾ عللٔ ايلل
 بايفشؾ . 

٢ اطلالم بملض ْؽلٛؿ    ٛـٛع١ٝ ٚدٛب١ٝ فُكتفايلُٚاذا ناْت ايعب١ٗ        
  (2) عًُلل٘ عللٔ ايمبللاد فٗللٛ َٛـللٛع عللِٓٗص سذللب اا َللاايللاا٠٤ نشلل ٜح ط

ٖٛ ع ّ ٚدٛع ايفشؾ ٚع ّ تٛقف درٟ اياا٠٤ ع٢ً ايفشؾ عٔ اؿذل١  
 دالف . لايٛارد٠ ع٢ً اي

ٛـٛع١ٝ َللٔ دٕٚ ايلللُٗات بايللاا٠٤ يف ايعلل شاؼٌ ظللرع١ٝ درٜللإ  لٚايلل       
طلالم  ايل يٌٝ عًٝٗلا ٖلٛ امجلاع ايفكٗلا٤ ٚ      ٚ  تٛقف ع٢ً ايفشؾ ٚاالختبار 

 ْؽٛؿ االخبار . ٖأا .
 ُٖٚا :   ٛـٛع١ٝ ْمرـُٗا تباعّا ايلُٜٚٛد  تفؽٝالٕ يف ايعب١ٗ 

 

   ِ )قل ٙ(ْكاّل علٔ بملض     (3) ايتفؽٌٝ األٍٚ : َا أظار ايٝل٘ ظلٝدٓا األعظل
َ٘ بملض ايفكٗلا٤ األٚاخر)قل ٙ(َٔ عل ّ ٚدلٛع ايفشلؾ يف       ٘ ٚ يتسََٔ تكٓ 

بٛدلٛع ايفشلؾ ٚايتشكلل يف    األنٝ  َع االيتساّ   ٛارد ايعرع١ٝ ايماد١ٜ ايلُ
  رناْ٘ ايلُرتبط١  بنشض االشالّ ٚأ١ُٗ ظرعّا ٚايلُبمض ايعبٗات ايٛدٛب١ٝ 

٠ ٛدب١ يكؽللر ايؽللالايلللُصاف١ ايعللرع١ٝ ايلللُهًف يف بًللٛ  ايلللُنُللا اذا ظللو 
ٚاالفطار فإ مجمّا َٔ ايفكٗا٤ َٓمٛا عٔ درٜإ اياا٠٤ َٚٔ اشتؽشاع ع ّ 

صلماٍ َلٔ اٖلٌ اـلا٠ علٔ قل ر       ايفشلؾ ٚاي  اٚدبٛأصاف١ ايعرع١ٝ ٚايلُبًٛ  
ٖٚهللأا اذا ظللو يف ؼكللل االشللتطاع١ عًلل٢ اؿللر عٓلل ٙ نللنٕ مل ٜمًللِ  ايصلل  
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فلإ مجملّا   شر لُؽارف ايل لَك ار َاي٘ ًَٚه٘ اٚ عرف ق رٙ ٚدٗلٌ نفاٜتل٘ يل   
َللٔ ايفكٗللا٤ َٓمللٛا عللٔ درٜللإ ايللاا٠٤ ر للِ نللٕٛ ايعللب١ٗ َٛـللٛع١ٝ ٚقللايٛا   

  ٚ  ْٚظ ُٖلا َلا اذا ظلو      لشاشب١ يٝتشكلل سايل٘ ٚاقملّا    ايلُل بٛدلٛع ايفشلؾ 
 غعٛظ١ يًٓؽاع ٚاظتباٙ اٚ ايلُيف ؼكل ْؽاع ايسنا٠ عٓ  ايمًِ ببًٛ  ايفف١ 

  يتؽلللف١ٝ َك َللل١ّدٗايللل١ بًلللٛ  ايففللل١ اـايؽللل١ فٝٗلللا سللل  ايٓؽلللاع فتذلللب ا
 دُض لشكل ْؽاع ايلَٚا اذا ظو يف ت  دايؽ١ ٚاقمّا لُك ار ايفف١ ايليًمًِ ب

 يصلل١ٓ ٝلل٘ ايٓؽللاع اٚ ظللو يف ؼكللل ايللربض ايفللا٥ض عللٔ َمْلل١ ا    فُٝللا ٜمتللا ف 
دلرا٤ ايلاا٠٤ ر لِ نلٕٛ ايعلب١ٗ َٛـلٛع١ٝ       سٝح َٓع مجع َٔ ايفكٗلا٤ علٔ    

    ٕ   ٖٚللأا لشاشب١ ايلُللاٚ  ٚأٚدبللٛا ايفشللؾ ٚاالختبللار اٚ ايتؽللف١ٝ اٚ ايللٛز
ُإ لرنٔ االشالّ ٚدعا١َ االٜايلُرتبط بِٗ ايلُيتساَٞ عريف يًتهًٝف َ يٍٛ  

 شر ٚايسنا٠ ٚمٖٛا . ل: ايؽال٠ ٚاي

 يف ٚدللٛع ايفشللؾ   )رض( ٌ مجللع َللٔ فكٗا٥ٓللا فٓؽللقلل  ٚنٝللف نللإ  
ُ يف ايعلب١ٗ   ُ ٛـٛع١ٝ فٛافكلٛا  ايلل ُ عٗٛر يف ايعلب١ٗ  ايلل ١ُٝ لٛـٛع١ٝ ايتشرٜل ايلل
  ايللللُك ط يعلللبٗات ايٛدٛبٝللل١ اذا مل تهلللٔ َُٗللل١ يف ْظلللر ايعلللرع ٚبملللض ا

َٚٓمللٛا َللٔ ادللرا٤ ايللاا٠٤ قبللٌ ايفشللؾ يف طا٥فلل١ َللٔ ايعللبٗات ايٛدٛبٝلل١      
 صاف١ ايللللُٛـٛع١ٝ ٖلللٞ َلللٛارد ايعلللو يف ؼكلللل االشلللتطاع١ يًشلللر اٚ   ايللللُ

ُ ايعرع١ٝ  ٛدب١ يكؽلر ايؽلال٠ ٚاالفطلار اٚ يف ؼكلل ْؽلاع اـُلض اٚ يف       ايلل
ايفلا٥ض اٚ يف بًلٛ  ْؽلاع ايسنلا٠ ٚاٚدبلٛا االستٝلا  بلايفشؾ        ؼكل ايربض 

 ٚايتشكل يتشؽٌٝ ايمًِ بايٛاقع . 
 

ُهٔ االشت الٍ ب٘ عًل٢ ٚدلٛع ايفشلؾ ٚاالختبلار يف ايعلبٗات      لٜ َٚا
 ١ُٗ ٚدٛٙ َٔ األدي١ : ايلُٛارد ايفك١ٝٗ ايلُرتبط١ بايلُٛـٛع١ٝ ايلُ

ٕ لاّل : )اْل لٙ( قا٥ل ٝدٓا األعظِ )ق لار ايٝ٘ ظلايٛد٘ األٍٚ : َا أظ  ٘ اذا نلا
 ٛلشٝح يلفشؾ بلج ّا ع٢ً ايلف نلتٛقلٓٛ  ب٘ ايتهًٝف ٜايلُٛـٛع ايلُايمًِ ب
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ٔ ٖٓا عهِ ايمكلال٤  أٌُٖ ايفشؾ ي٘ يسّ ايٛقٛع يف كايف١ ايتهًٝف نج ّا تمٝٓ 
 ٚتكرٜب٘ ببٝآْا :  (4)اعتبار ايفشؾ( 

ؽلل١ٝ يف ايعللبٗات  شٖٛا َللٔ االؼللٍٛ ايرتخٝلٕ ايردللٛع اىل ايللاا٠٤ ْٚلل  
 ١ُٗ َللللٔ دٕٚ فشللللؾ ٖللللٛ َظٓلللل١ ايٛقللللٛع ايهللللج  يف     ايلللللُٛـٛع١ٝ ايلللللُ

ُ شر لِٗ نايايلُدايف١ ايٛادب ايعرعٞ لَ ٛقٛف ٚدٛبل٘ عًل٢ االشلتطاع١    ايلل
ٛقٛف ٚدٛبُٗللا عًلل٢ بًللٛ   ايلللُدُض لشككٗا اٚ ايسنللا٠ اٚ ايلل لعهٛى تللايلللُ

  .م١ْ ايلُشكل ايربض ايفا٥ض ع٢ً لايٓؽاع اٚ ت
ٚاالختبار ًٜسّ تمطٌٝ أسهاّ ظرع١ٝ ٚاقمٝل١ ٖلٞ َلٔ     َٚع ع ّ ايفشؾ

ُ ٖلتِ ايعلارع   أشض اي ٜٔ ٚأرنإ االشالّ ٚقل     ك ط بلادراى ايٛاقلع يف   ايلل
 –ِٗ ايل١ُُٗ اييت ٖٞ َظ١ٓ ايٛقٛع ايهج  يف كايف١ ايٛادب ايلُٛارد ايلُٖأٙ 
لشاشب١ ايلُللهًف باالختبللار ٚايفشللؾ ٚايلللُُا ٜصللتٛدب االستٝللا  بللايساّ لَلل

ك ط بادراى ٚاقم٘ ايتعرٜمٞ ايلُُا اٖتِ ايعارع ل اىل ايٛاقع ٚسفظّا يٚؼٛاّل
َٚٔ ٖأا ايكبٌٝ االشلتٗالٍ يعلٗرٟ رَفلإ      ًس١َ ايلُٚع ّ فٛات َؽًشت٘ 

 دايف١ ايتعرٜع االيساَٞ ايمظِٝ . لٚظٛاٍ فإ يف ترن٘ َظ١ٓ ايٛقٛع يف َ

يٛقللٛع يف َٚظٓلل١ ا  شل ظلل٦ّٝا لٕ ايظللٔ ال ٜغلل  َللٔ ايلل     -ٚفٝلل٘ : أٚاّل 
ُ شؽٍٛ لتؽٌ اىل س  ايكطلع بل   ا يلَِ تفٓر دايف١ ايعرع١ٝ الايلُ دايف١ يف ايلل
  فاذا مل درا٤ اياا٠٤ فٝ٘ ٛؿ يًٝسّ ترتٝب االثر عًٝ٘ َٚٓع  دؽايلُٛرد ايلُ

 طالم ديٌٝ اياا٠٤ ٚرفع َاايلُدايف١ نإ  ط٦ُٓإ بحيؽٌ يف ايٓفض قطع اٚ  
 ذرٜإ ايلاا٠٤  لشّا يل ٔ ايمبلاد َؽلشٓ  سذلب اا عًُل٘ عل    ال ٜمًُٕٛ ٚٚـع َلا 

ذرٜاْٗا َظٓلل١ لبلل ٚال ٜفللٓر   ي يًٝللٗا بًللسّٚ ايفشللؾ ٚاالختبللار َللٔ دٕٚ َكٝٓلل
 هًف . ايلُس ايٛاقع ع٢ً ٜٓٓذ دايف١ ايعرع١ٝ الٕ ايظٔ الايلُايٛقٛع يف 

 ايردٛع  ٕ دمٌ اياا٠٤ ٚتعرٜمٗا ع٢ً االطالم ٜ ٍ ع٢ً ظرع١ٝٚثاّْٝا: 
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ُ َلٛارد ايعلبٗات   اىل اياا٠٤ يف عُّٛ  ٖلٛ َظٓل١ ايٛقلٛع     ٛـٛع١ٝ ستل٢ َلا  ايلل
ظ١ٓ ايلللُفٝلل ٍ ذيللو عًلل٢ علل ّ نللٕٛ     ايهللج  يف كايفلل١ ايٛادللب ايعللرعٞ   

ٚ  ايلُ  لشاشب١ استٝاطلّا َلا داّ ال  ايلُل أنٛر٠ َكتف١ٝ يًسّٚ ايفشلؾ ٚاالختبلار 
ايللُتعرع١  َٚٔ ٖٓا تر٣ ايفكٗا٤ ٚ  س ايتهًٝف عًٝ٘ يف َلشٌ ابتال٤ٙ ٜمًِ تٓٓذ

ٛـٛع١ٝ َللع إ ايلللُأؼللاي١ اؿللٌ يف ايعللبٗات    ٤ِٖٚ أؼللاي١ ايطٗللار٠  دللرا 
ُ ذرُٜٗا ٜٚتٛقع سؽٍٛ لٜ هًف حيتٌُ اٚ ٜظٔ يف نٌ َٛرٕدايلُ دايف١ َٓل٘  ايلل

 طًك١ ايهاظللف١ ايلللُٜصللتٛدب ؽؽللٝؾ األديلل١   ٖٚللأا ايظللٔ ال   َللع ايٛاقللع  
 ٜبملل  سؽللٍٛ ايمًللِ االمجللايٞ   بللٌ ال  عللٔ أؼللٌ ايطٗللار٠ اٚ أؼللٌ اؿًٝلل١  

سٝللح حيؽللٌ عًللِ امجللايٞ     دللرا٤ ٖللأٙ االؼللٍٛ ايرتخٝؽلل١ٝ   تملل د   عٓلل 
لُٝٝس  يهٓللل٘ ال ٜللللُٓع علللٔ ٛارد َلللٔ دٕٚ تلللايللللُُدايف١ ايٛاقلللع يف بملللض لبللل

 ٜمًللِ باؿرَلل١ اٚ ايٓذاشلل١ يف    طللالم ديًٝللٗا فُللا داّ ال  ٚذيللو إل ادرا٤ٖللا 
ٛرد اـاؿ ايأٟ جيرٟ فٝ٘ ٖأا االؼٌ اٚ ذاى فٗٛ فلر٣ ألؼلٌ ايلاا٠٤    ايلُ
 ألؼٌ ايطٗار٠ اٚ ألؼٌ اؿٌ ٚال اظهاٍ . اٚ 

تكتفلٞ    دايف١ ايعرع١ٝ فُٝا ملٔ فٝل٘ ال  ايلُختؽار : َظ١ٓ ايٛقٛع يف باٚ
 يللسّٚ ايفشللؾ ٚال تللمثر ٚدللٛع االستٝللا  َللا داّ مل ٜتٓذللس ايٛاقللع بمًللِ       

  ايلللُردع  طللالم ْؽللٛؿ ايللاا٠٤ ٚاسادٜجٗللا    َٚللٔ دُْٚٗللا ف   اٚ اط٦ُٓللإ 
  ٍٗٛ فم١ًٝ ٚدٛبٗا بفمٌ دٗاي١ َكل َتٗا : ايٓؽلاع  ذايلُفاْ٘ ٜمِ ايٛادبات 

ُ ايربض ايفلا٥ض علٔ    طاع١ االشت  ٖٚلٛ اطلالم ديٝلٌ ايطٗلار٠ ٚاؿلٌ        م١ْ ايلل
 ٜمِ َٛارد َظ١ٓ اـالف : ايٓذاش١ اٚ اؿر١َ . 

 

اٚ سؽٌ ايظٔ  -ٚيٛ بمًِ امجايٞ  -سرزْايٛ تٓسيٓا عُا تك ّ ٚأ -ٚثايجّا
درا٤ اياا٠٤ َٔ لُدايف١ ايٛاقع ايعرعٞ َٔ   ببايٛقٛع ايغايب ٚاالبتال٤ ايهج 
يهٔ اختؽلاؿ ايتٛدٝل٘ بطا٥فل١ َلٔ ايعلبٗات        دٕٚ تفشؾ ٚؼكل ٚاختبار 

ٚالبلل  َللٔ تمُللِٝ   ض يًتدؽللٝؾ ٛـٛع١ٝ دٕٚ ايبللاقٞ بللال ديٝللٌ َؽللٓشايلللُ
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ٛـٛع١ٝ ٚال ٚد٘ يًتدؽلٝؾ  ايلُاؿهِ بٛدٛع ايفشؾ يف مجٝع ايعبٗات 
ُ أٙ ٟ فرم بلني ٖل  ايلُسعّٛ    ذ أ ُ ٛارد ايفكٗٝل١ َلٔ ايعلبٗات    ايلل ٛـٛع١ٝ ايلل

تٝكٔ امجللااّل اٚ ايلللُفللإ   ٛـٛع١ٝ ايلللُٚبللني   ٖللا َللٔ َللٛارد ايعللبٗات    
يف مجٝلع َلٛارد    ٖٚلأا َللشأٚر  تٕ    ب َللشأٚر كايفل١ ايٛاقلع   ظٕٓٛ ترٓتايلُ

دايف١ ايلُٚيٝض اسراز  ًب١   ٛـٛع١ٝ اؾارٟ فٝٗا أؼٌ اياا٠٤ ايلُايعبٗات 
ظلاٖ    ٛـٛع١ٝ دٕٚ بمض ست٢ ٜؽض ايتفؽلٌٝ بلٌ ال  ايلُٗات يف بمض ايعب

 دايف١ َع ايٛاقع . ايلُع٢ً افراز بمض ايعبٗات ايغايب فٝٗا ٚقٛع 
 

ُ ؼللٌ ايللاا٠٤ يف ايٛدل٘ ايجللاْٞ :  ٕ  دلرا٤ أ   سبٛر٠ َللٔ دٕٚ ايلللُٛارد ايلل
ْظ    هًف يف كايف١ ايٛاقع نج ّا ايلُٜٛدب ايمًِ االمجايٞ بٛقٛع  -فشؾ 

ٖٚللأا ايمًللِ  .ؿللر عللٔ عللاّ االشللتطاع١ ْٚظلل  تفللٝٝع سللل ايفكللرا٤   خ  انتلل
 مَٔ : اياا٠٤ َٔ ٚدٛع نأا ٚنأا . ايلُُٓع عٔ ادرا٤ االؼٌ لاالمجايٞ ٜ

أسٝاْلّا ال   -فاْل٘ ر لِ ايتصلًِٝ عؽلٍٛ ايمًلِ االمجلايٞ         ٚفٝ٘ اظلهاٍ  
بٗات ؼٌ اياا٠٤ يف ظل ايلُهًف يف كايف١ ايٛاقع بصبب  درا٤ أبٛقٛع  -نج ّا 

ٜٛدب االستٝا  يم ّ تٓذس ايتهًٝف  ٖأا ايمًِ ال    ال إَٔٛـٛع١ٝ َتم د٠ 
ُ دلرا٤ االؼلٌ ايرتخٝؽلٞ    لُٓع َلٔ   ٚال ٜل   يف نٌ َٛرد  َٓايلل ٔ : ايلاا٠٤ اٚ  م

ؼًٞ ايطٗار٠ ٚاؿ١ًٝ يًٛاقلع  لُدايف١  درا٤ٙ أهًف بايلُنُا إ عًِ   مٖٛا 
طالم ديٌٝ االؼلٍٛ ايرتخٝؽل١ٝ   ٚذيو نً٘ إل ٜكتفٞ َٓع درٜاُْٗا  اسٝاّْا ال
ُ قبٌ ايفشؾ علٔ اؿذل١    ُا لايعاٌَ ي ُ ٜمًلِ   فُلا داّ ال   دايف١ ايلل هًف ايلل

ُ عتب٘ جيرٟ االؼٌ ايلُٛـٛع ايلُكايف١ فر٣ االؼٌ يًٛاقع يف ٖأا  َٓايلل ٔ م
ُ ْملِ اذا عًلِ     ُكتف٢ اطالم ديًٝ٘ َلٔ  ل  َللشأٚر    لايرتخٝؽٞ ب  هًف ايلل

لدايف١ قطمٝل١  َل  -االؼلٌ ايرتخٝؽلٞ َلع ايٛاقلع      ُدايف١لبل  -يف َٛرد َمني  -
 دؽٛؿ . لٛرد بايايلُدرا٤ االؼٌ يف ٖأا   َتٓع عٔ   -فم١ًٝ 
 

 ُهٔلقا٥اّل : )ٜ )ق ٙ( ؽارٟ لظِ االْلب٘ ظٝدٓا االعقٓر ايٛد٘ ايجايح : َا
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ز١َٓ سؽٛ ا ّ : إ ايمًِ باالشتطاع١ يف أٍٚ أتك ايلُشر لإ ٜكاٍ يف َجاٍ اي
شر لفًٛ ب  االَر ع٢ً ترنٗا ْٚفٞ ٚدٛع ايل   لشاشب١ ايلُع٢ً  ٜتٛقف  ايبّا

ٍٚ شل١ٓ االشلتطاع١ بايٓصلب١ اىل نلج      لشر علٔ أ خ  ايل يسّ تن - بنؼاي١ اياا٠٤ 
 .  (5) َٔ االظداؿ(

ْٕٕٚكٓر ـٛع ٛايلُ: اذا دمٌ ايٛدٛع يف َٛارد ٜتٛقف ايمًِ ب ب٘ ببٝإ ثا
ٛ   ايبّا ع٢ً ايفشؾ ٚاالختبار   ُ ب -دلٛع فٝٗلا يلاٖر    فإ دملٌ اي الز١َ ايلل

ٛـٛع ٚيلللسّٚ االختبلللار  ايللللُيف ٚدلللٛع ايلللتفشؾ علللٔ افلللراد    -ايمرفٝللل١ 
لشاشب١ يغللرض ايتمللرف عًلل٢ ؼكللل االشللتطاع١ يف اؿللر ٚايٓؽللاع يف    ايلُللٚ

ُ م١ْ يف اـُلض ٚبًلٛ    ايلُايسنا٠ ٚؼكل ايربض ايفا٥ض عٔ  صاف١ يف ؼلال٠  ايلل
أٙ ايٛادبلات اىل سؽلٍٛ ايمًلِ    َر ٖايلُهًف إ ٜٛنٌ أٜصع  ٚال  صافر ايلُ

 يللسّ ايًغلللٛ يف تعلللرٜع    الٚ  -ٚيللٛ َلللٔ بللاع االتفلللام    -ٛـٛع ايللللُبتشكللل  
 ١ُٗ . ايلُٖأٙ ايٛادبات 

ٚفٝ٘ اظهاٍ ٚق  قاٍ ظٝدٓا االعظِ )ق ٙ( تمكٝبّا ع٢ً تكرٜب االشت الٍ 
 قا٥اّل : )يهٔ ايعنٕ يف ؼ م ٖأٙ اي ع٣ٛ( ٚتٛـٝش٘ : 

ٖللٞ اْلل٘ يف َللٛارد تٛقللف ايمًللِ بللاؿهِ اْلل٘ الرٜللب يف ؼللش١ ايهللا٣ ٚ
ٚاؿصللاع عٝللح ٜهللٕٛ اُٖللاٍ ايفشللؾ   ٚبتشكللل َٛـللٛع٘ عًلل٢ ايفشللؾ  

ٜهللٕٛ دمللٌ  - دايف١ ايتهًٝللف نللج ّا لدللرا٤ ايللاا٠٤ َصللتًسَّا يًٛقللٛع يف َلل ٚ 
ايللُٛـٛع عٓل  ايعلو قبلٌ     اؿهِ فٝٗا ياٖرّا يف ٚدٛع ايفشلؾ علٔ ؼكلل    

 شهِ . لعُاٍ اياا٠٤ عٔ اي 
ايلللُبشٛث١ َٓمللّا  ٛارد ايلللُْطباقٗللا عًلل٢   َصلل١ًُ  ال إٔ يف  اذٕ ايهللا٣
ُ ٕ ايمًِ ببمض افراد ٚاـشّا بًشاي أ ٛـٛعات ساؼلٌ يف اـلارز نلج ّا    ايلل

ذارت٘ َااّل عظُٝلّا اٚ قل رّا َمتل ّا    لنُا يٛ ربض االْصإ يف ت َٚٔ دٕٚ فشؾ 
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تشكلل يل٘   ٜهفٝ٘ يًشر اٚ ٜ ّاق رلشً٘ بمض َمارف٘ ب٘ اٚ ٚرث٘ دفم١ ٚاس ٠ اٚ ْ
 بفمٌ  طالع٘ ع٢ً اَٛاي٘ ٚاَالنل٘   رٙ رعّا نج ّام١ْ ٜٚكٓ ايلُربض فا٥ض عٔ 

ُ َٔ دٕٚ إ ٜتٛقلف ايمًلِ بتشكلل االشلتطاع١ اٚ ايلربض ايفلا٥ض علٔ         م١ْ ايلل
 ع٢ً ايفشؾ ٚاالختبار . 

ٚباختؽار : إ ايمًِ بلاؿهِ اٚ ايمًلِ بتشكلل َٛـلٛع اؿهلِ يف ٖلأٙ       
 فللال تللتِ ايهللا٣ ٖٓللا ٚال تٓطبللل     ؾ دا٥ُللّا ٜتٛقللف عًلل٢ ايفشلل  ٛارد الايلللُ

 ٛارد ع٢ً االطالم . ايلُٚال تمدٟ اىل ٚدٛع ايفشؾ يف ٖأٙ 
ديٝللٌ عًلل٢ ٚدللٛع ايفشلللؾ     ٚدلل٘ اٚ ال  ُا تكلل ّ إ ال لٜٚتشؽللٌ َلل  
لُٓع ظلل٤ٞ عللٔ ٜلل ٛـٛع١ٝ ٚالايلللُٛارد َللٔ ايعللبٗات ايلللُٚاالختبللار يف ٖللأٙ 

ذراٖا يهللٌ ايعللبٗات  لَلل طللالم ديًٝللٗا ٚشللم١   دللرا٤ ايللاا٠٤ ايعللرع١ٝ َللع    
 ايللُٛـٛع عًل٢ ايفشلؾ ٚاالختبلار     ُا ٜتٛقف ايمًلِ ب لْمِ رب ٛـٛع١ٝ .ايلُ

يٛدلب ايفشلؾ     ٚاال  يهٔ ايتٛقف    َطرد ٚال ٜكتفٞ ٚدٛع ايفشلؾ  
 ٖٚٛ َرفٛض مج١ً ٚتفؽٝاّل .   نجر َٛـٛعات االسهاّ عٔ أ

 ٞ درٜلإ اؼلٌ   )قل ٙ( يف   (6) لشكل ايٓلا٥ٝ  ايلُل : َلا افلادٙ   ايتفؽٌٝ ايجلاْ
 َللٔ ايتفؽللٌٝ    - ١ُٝلايٛدٛبٝلل١ ٚايتشرٜلل  -ٛـٛع١ٝ ايلللُايللاا٠٤ يف ايعللبٗات  

 بني سايتني : 
 ُٛـٛع اؿهلِ َتشككل١ عٝلح ال   لُاّ َكل َات ايمًلِ بل   لساي١ تهٕٛ ت -أ

ْظ  ايٓظر   ك َات ايلُحيتاز ايمًِ ب٘ اىل انجر َٔ ايٓظر ٚايتفشؾ ايٝص  يف 
 ايؽايف إلشتطالع ايفذر يف ّٜٛ ايؽّٛ عٝح ال اىل ايصاع١ اٚ ايٓظر اىل االفل

فلال جيلٛز     ٛـٛع ايلُيف فم١ًٝ اْهعاف  -   ايٓظر ايٝص   -١ُ َم١ْ لتهٕٛ ث
ُ ْٚظ  ظلِ    شتؽشاع ع ّ طًٛع ايفذر عتُادّا ع٢ً  األنٌ س٦ٓٝأ ا ا٥ع ايلل

ؼٌ اؿٌ اٚ اياا٠٤ َٔ دٕٚ بني اـُر ٚبني ايمؽ  فال جيٛز  درا٤ أرتدد ايلُ
                                                           

 . 302:  4+ فٛا٥  االؼٍٛ : ز 556: 3أدٛد ايتكرٜرات :ز (6)



 (145..... )..........ع ّ اظرتا  ايفشؾ يف درٜإ اياا٠٤ يف ايعبٗات املٛـٛع١ٝ

 

:  ٜؽلل م عرفللّا عًٝلل٘ شٝح اللٞ دٓبلل٘ بلللُٔ فلللْظللر ٜصلل  أٚ ظللِ اٚ شللماٍ َلل 
 ذٛز االقتشاّ اعتُادّا ع٢ً اياا٠٤ . لٜ ٚال  )ايفشؾ(

ٚدٛبٝلل١  -ٛـٛع١ٝ ايلللُجيللٛز االقتشللاّ يف ايعللب١ٗ   ٚيف ٖللأٙ ايؽللٛر٠ ال
ُ ال بم  ايٓظر ايٝص  َا داَت   -ل١ُٝناْت اّ ؼرٜ ك َات ساؼل١ً َتشككل١   ايلل

٤ دللراجيللٛز   ٚال  ٜؽلل م ايفشللؾ عًلل٢ فللرد ايٓظللر فٝٗللا   فاْلل٘ ال  خاردللّا 
 ايللللُهًف يف َللللدايف١ ايٛاقلللع  ال يٛقلللع ايلللاا٠٤ َلللٔ دٕٚ ايٓظلللر ايٝصللل    ٚ  

ٚأدي١ اياا٠٤ قاؼلر٠ علٔ للٍٛ اؾاٖلٌ ايلأٟ تهلٕٛ َكل َات ايمًلِ          نج ّا 
 الْؽلراف   ١ُ َمْل١ شل٣ٛ ايٓظلر ايٝصل      لتهٕٛ ثل  نًٗا َتشكك١ عٓ ٙ عٝح ال
تهٕٛ َك َات ايمًِ ساـر٠ عٓ ٙ ٚنإ َللشتادّا   ادي١ اياا٠٤ عٓٗا اىل َٔ ال
 يبأٍ دٗ  َٚم١ْ فشؾ . 

 

ز ٛـٛع ساؼلل١ً تاَلل١ ٚحيتللاايلللُتهللٕٛ َكلل َات ايمًللِ ب ٚسايلل١ ال -ع
  االختبللار  لل  ايٝصلل  ٚايفشللؾ عٓٗللا بكلل ر َمتلل  بلل٘  ؼؽللٌٝ ايمًللِ بلل٘ اىل 

اع١ يًشلر اٚ بًلٛ  ايٓؽلاع يف    ٖٚأا نُا يف َٛارد ايعو يف سؽلٍٛ االشلتط  
لشاشب١ ٚايفشلؾ  ايلُل ٛـٛع ٜتٛقلف عًل٢   ايلُفإ ايمًِ ب  دُض لايسنا٠ ٚاي

 جيلللب ايفشلللؾ ٚايتشكلللل بلللٌ جيلللٛز ادلللرا٤ اؼلللٌ ايلللاا٠٤       ٚايتشكلللل ٚال
ٌٓ  ٛـٛع١ٝ . ايلُؾ نصا٥ر َٛارد ايعب١ٗ َٔ دٕٚ تفٓش ٚاؿ

ٚفللل  لشكل يف ايعللل ايجللاْٞ َللٔ تفؽللًٝ٘ فاْلل٘ عًلل٢   ايلُللٚال ْكللاػ َللع  
 .خبار اياا٠٤   ٖٚٛ  طالم أٓؽٛر باي يٌٝايلُعٗٛر ايلُ

ذرد ايٓظلر  لشت ٍ ي٘ بنٕ ََم٘ يف ايعل األٍٚ فاْ٘ ٚ ٕ  ٓاقع١ ايلُُا لٚاْ 
ذرد ايعلِ  لُٔ ٜرٜ  ايؽّٛ ٚاشتطالع ايفذر ٚإ َلاىل األفل اٚ اىل ايصاع١ َ

يللساّ  ُٓع َللٔ لردد يللٝض فٝلل٘ َمْلل١ َٚعللك١ تلل ايلللُا٥ع ايلللُُٔ ٜرٜلل  ظللرع لَلل
ُٓع ٚدٛبلل٘ لذيللو فشؽللّا ٚاختبللارّا ستلل٢ ٜلل   ٜمللٓ  اٚ ٜكللاٍ : ال  هًف بلل٘ ايلللُ

عًلل٢ علل ّ ٚدللٛع ايفشللؾ     -خبللارٜنيأؼللٛيٝني ٚأ -مجللاع االؼللشاع  إب
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ٖٚٛ فشلؾ ٜصل     -بٌ إ ايٓظر ٚايعِ   ٛـٛع١ٝ ايلُٚاالختبار يف ايعبٗات 
ُ شكٝك١ يف َجللٌ ٖللأٙ  لفشؽللّا يف ايلل    ٜمللٓ  ال  عللرف  يفترنلل٘   ٜملل   -ٛارد ايللل

ايللُبني فٝشلرّ   َتجلاٍ اسهلاّ ايعلرع    بّا َلٔ   تعرع١ تصاَلشّا يف اي ٜٔ ٚتٗٓرايلُ
درا٤ االؼٌ ايمًُٞ بلٌ جيلب االستٝلا  بلايٓظر     ٜصٛ    َٚٔ ٖٓا ال بايمرض 

 ٔ ايفذر . فبٛط١ يتبٝٓايلُٚفتض ايمني يرؤ١ٜ االفل ايؽايف اٚ ايصاع١ 
 

 ٚيللٝض   ِ ٚاؾٗللٌ ع َلل٘ ٖللٛ ايمًلل اٚ ٚفٝلل٘ : إ َللالى درٜللإ ايللاا٠٤   
ذ مل ٜرد ٖلأإ ايمٓٛاْلإ      )ايفشؾ( عرفّا  عك١( اٚ ؼ مايلُم١ْ ٚايلُٖٛ )

ؼلللٍٛ ايمًُٝللل١ : ايلللاا٠٤ ٚاؿلللٌ   جبت١ يألايللللُيف االخبلللار ٚاالديللل١ ايعلللرع١ٝ  
ٜؽل م )ايفشلؾ( عرفلّا عًل٢ ايٓظلر       فال ٜٓفع ايكلٍٛ بنْل٘ ال    ٚاالشتؽشاع 

 عاد٠ .  يٝض فٝ٘ َم١ْ َٚعك١ٜكاٍ : ٚ   أايٝص  
ُ ٚس٦ٓٝأ : الب  َٔ َالسظ١ ايمٓلٛإ   ٚايلٛارد    نخٛذ يف اديل١ ايلاا٠٤   ايلل

ُ ٜمًُل٘   ال فٝٗا ٖٛ رفع َا  سذلب اا عًُل٘ علٔ ايمبلاد      هًف اٚ ٚـلع َلا  ايلل
رٜب يف ؼ م عٓٛإ اؾاٌٖ بطًٛع ايفذلر   ٚال  تمرف سرَت٘  ا يلِاٚ سٌ َ

  ايلللُٛارد ابُٗٗا َللٔ ظلل جايني َٚللاايلللُا٥ع يف ايلللُاٚ  لل  ايمللارف غُرٜلل١   
ٚجيرٟ اشتؽشاع ايًٌٝ اٚ ع ّ طًٛع ايفذر اٚ ايلاا٠٤ َلٔ ٚدلٛع ايؽلٝاّ     

ٚذيلو    ٚاالَصاى سني ايعو يف طًٛع ايفذر َلٔ دٕٚ سادل١ اىل ايلتفشؾ    
 ديٝللٌ عًلل٢ تكٝٝلل ٖا فتذللرٟ االؼللٍٛ طًكات َلللشه١ُ االطللالم الايلللُيهللٕٛ 

 ع٘ اا( . ُا ظٓرلبم  ؼكل َٛـٛعٗا )اؾاٌٖ ب 

اٚ  ايلُلشذٛع عٓ٘ ايمًِ ٕ ٜتدًف َٛـٛع اياا٠٤ : )اؾاٌٖ ْمِ  ال أ
تٝكٓل٘( نُلٔ تٛقلف     )ايعلو يف بكلا٤ َلا   : مل( اٚ َٛـٛع االشتؽلشاع  اايالع
ٔ ايفذر ي ٜ٘ ع٢ً فتض عٝٓ٘ ٚايٓظلر يف األفلل اٚ يف ايصلاع١ اٚ يف )َٛاقٝلت     تبٝٓ

 اليل )ا )اؾاٖلٌ( اْع َٔ ؼ م ايلُٝصٛر ايلُايؽال٠ ٚايؽٝاّ( اٚ مٛ ذيو َٔ 
 ايلشٌ تمدٟ ذرٟ األؼٍٛ ايم١ًُٝ ٚاللت َٚع اْتفا٤ َٛـٛع األؼٌ الايلِ( ع
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 األنٌ ٚع ّ االَصاى يف َجاٍ ايؽّٛ .  ٌٓٔسْظ  

ظاٖ  َمتا ٚال ديٌٝ ٚاـلض عًل٢ ٚدلٛع ايفشلؾ يف      ٚاؿاؼٌ اْ٘ ال
ٚمل ٜلللتِ ظللل٤ٞ َلللٔ   - ال باؾًُللل١ ٚال يف اؾًُللل١  -ٛـٛع١ٝ ايللللُايعلللبٗات 

عٗٛر َللٔ علل ّ ٚدللٛع ايلللُشل َللا عًٝلل٘ لفايلل   طرٚسني ٖٓللا ايلللًُٝني ايتفؽلل
ِ ايفشؾ َطًكلّا َل    ُٓع علٔ دلرٟ االؼلٌ َلاْع نمل ّ ؼكلل َٛـلٛع٘        لٜل  ا يلل

 مارض اٚ مُٖٛا . ايلُاٚ ٚدٛد 
 

ٛـٛع١ٝ يف ايلللُٜٚسٜلل ٙ قلل٠ٛ : مجًلل١ َللٔ ايرٚاٜللات ايللٛارد٠ يف ايعللب١ٗ    
بملل ّ ٚدللٛع ايفشللؾ   ح ٓرايطٗللار٠ ٚيف اخبللار ايتأنٝلل١ ٖٚللٞ تؽلل    ابللٛاع 

ايلُصمٍٚ عٓ٘: ٖٚلٛ دٗايل١ تأنٝل١    عتب٘ ايلُٛـٛع ايلُٚايصماٍ ٚايتشكل عٔ 
ايصلٓ   ؼشٝض   ٚق  ٚرد ٖأا يف خا  ١ّؽٓٛع دٓبايلُفراؤٙ   خٛذايلُناؿٝٛإ 
ٖٚلٛ ٜتفلُٔ     ع٢ً ع ّ ٚدٛع ايصماٍ ٚايفشؾ ٚايتشكلل   اي الي١ ٚاـض

ٜ رٟ أذنٝل١ ٖلٞ    فرا٤ ال ١ شماٍ ايبسْطٞ عٔ ايردٌ ٜنتٞ ايصٛم فٝعرتٟ دب
 إ أبللا  صني١ ايلللُْمللِ يللٝض عًللٝهِ اّ  لل  ذنٝلل١   أٜؽللًٞ فٝٗللا ؟ فكللاٍ : ط  

  إ اي ٜٔ ذٗايتِٗ لكٛا ع٢ً اْفصِٗ بدٛارز ـٝٓلنإ ٜكٍٛ : إ ايدمفر 
يف ايبللاع اـُصللني يف ابللٛاع    ػلل ٖا ٚمٖٛللا   ٖللا  اٚشللع َللٔ ذيللوص    

 ايٓذاشات يف )ايٛشا٥ٌ( فرادع . 
 ا عٔ اؼاب١ ثٛب٘ دّ رعاف اٚ  ل ٙ  ظ  ؼشٝش١ زرار٠ اييت شنٍ فْٝٗٚ

ٌ عًٞ إ ظههت يف اْ٘ اؼاب٘ ظل٤ٞ إٔ أْظلر فٝل٘ ؟ فكلاٍ : طالص     فصنٍ : فٗ
ٕ ظللههت يف اْلل٘ اؼللاع ثٛبللو ظلل٤ٞ َللٔ اٟ ال جيللب عًٝللو إ تٓظللر فٝلل٘ ٚ 
ٖٚٞ ت ٍ بٛـٛح ع٢ً ع ّ يسّٚ ايفشلؾ    ايٓذاشات : بٍٛ اٚ دّ اٚ َ  

 ذ ٙ يف ايبلللاع لُا تللللٚمٖٛلللا   ٖلللا َللل    عتب٘ ايللللُٛـٛع ايللللُيف  ٚايٓظلللر
 ايصابع ٚايجالثني َٔ ابٛاع ايٓذاشات يف )ايٛشا٥ٌ( . 

 ١ عٔلٝل١ اٚ ايٓاٖلصنيايلُٛع ل١ٝ يٛدلفاد َٔ ٖأٙ ايرٚاٜات ايٓافلصتل  ٜلٚق
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اٚ يف االقلٌ : عل ّ     : َبغٛـ١ٝ ايفشلؾ ٚايتشكلل ٚايصلماٍ    ٚايٓظر ايتشكل 
 -ُٛردٖا لٖٚٞ رٚاٜات ع ٜ ٠ بمفٗا كؽٛؿ ب  ارع االق ط بٗا ر ب١ ايع

تك ١َ ايلللُفاد الشللُٝا ايؽللشٝش١  ايلللُٚبمفللٗا َطًللل   -ايطٗللار٠ اٚ ايتأنٝلل١ 
اعل    -ف عٔ عُّٛ ايٓفٞ ا ٜهعُلَ ايلُتف١ُٓ ط ٕ اي ٜٔ اٚشع َٔ ذيوص

 ْفٞ ٚدٛع ايفشؾ ٚايصماٍ ٚايتشكل . 
ٛـٛع١ٝ ٚٚدلٛع ايفشلؾ   ايل١ُ ٖأا نً٘ بًشاي درٜإ اياا٠٤ يف ايعبٗ

 ثِ ٜكع ايهالّ يف َرس١ً ثا١ْٝ عٔ :   فٝٗا 
 

 جريان الرباءة يف الشبهات احلكىية : إشرتاط الفحص يف 
 

ٖلٛ اظلرتا     -بٌ ادعلٞ عًٝل٘ امجلاعِٗ     -عٗٛر بني ايفكٗا٤)رض(ايلُ
 ايفشؾ ٚايتشكل عٔ اؿذ١ ع٢ً االيساّ : 

َٓ  ع٢ً فرض ايتؽ ٜل  -أَا اياا٠٤ ايمك١ًٝ   لا    ٔ بنْٗا اؼٌ عًُلٞ َلم
رٜب يف  َ رى قطمٞ َٔ سهِ ايمكٌ ٜتًدؾ يف )قبض ايمكاع بغ  بٝإ( فال

حيرز بلايفشؾ   ا يلَِٚ  الٕ َٛـٛعٗا ع ّ ايبٝإ   اظرتا  درٜٗا بايفشؾ
 ٜصتكٌ ايمكٌ بكبض ايمكاع .  ُهٔ ادراؤٖا ٚاللٜ عٓ٘ ٚايٛثٛم بم َ٘ ال

ٗات عُا لا يف ايعلب  دلٛع ايٝٗلا ٚال    ٜؽلض اير  يعلرع١ٝ فلال  ٚأَا ايلاا٠٤ ا 
 ٦ُٓللإ بملل ّ اؿذلل١ ٚايلل يٌٝ    ال َللع االطر للِ اطللالم اخبارٖللا     -اؿهُٝلل١
 ال -ٖٚلٞ َطًكل١    -خبلار االشتؽلشاع     ٖٚهأا أيساّ بفمٌ اٚ برتى ع٢ً اإل

 ال َع االط٦ُٓإ بم ّ اؿذ١ ع٢ً اـالف . ٜؽض ايردٛع ايٝٗا  

ُ    ٖلأٙ ٚق  ٚقع ايبشح ٚايهالّ يف َكٝٓ ُ طًكات ٚايلل ٛدب يًفشلؾ  ايلل
ُ ٚايتشكل علٔ اؿذل١ عًل٢ االيلساّ قبلٌ ادلرا٤ االؼلٌ ايرتخٝؽلٞ          َٓايلل ٔ : م

  ّاُهٔ إ ٜهٕٛ َكٝٓلق٣ٛ تٛدٝ٘ ٜ  ٚأاياا٠٤ اٚ االشتؽشاع ايٓايف يًتهًٝف 
 : ا٠٤ ٚاخبار االشتؽشاع ٖٛ اس  ٚدٛٙ طالم اخبار اياإَاْمّا عٔ االخأ ب
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شاع قٛاّل ٚعُاّل عًل٢ اظلرتا  ايفشلؾ يف    ايٛد٘ األٍٚ : امجاع االؼ
 سٝلللح تلللراِٖ ال  ؼلللش١ درٜلللإ ايلللاا٠٤ ايعلللرع١ٝ اٚ االشتؽلللشاع ايٓلللايف 

جيرٕٚ االؼٌ ايرتخٝؽلٞ قبلٌ ايفشلؾ ٚايٝلنط َلٔ ايظفلر باؿذل١ ٚايل يٌٝ         
 لشتٌُ . ايلُاالدتٗادٟ ع٢ً االيساّ : ايٛدٛع اٚ ايتشرِٜ 

 -تٝلا ٚعًُٝلّا يف االشلتٓبا      ايفْظرّٜا يف -ظتٗر ٖأا االَر ٚفٝ٘ : اْ٘ ٚ ٕ  
مجاع ٖٛ ـلِ  ال فاإل  ٚ ِٗ يف َكاّ اي ي١ًٝٝ ٖٛ االمجاع ايهاظف ايلُٕ  ال أ
ٖٚللٛ َللٔ ـللِ ايالسذلل١ اىل   مؽّٛ ايلللُمؽّٛ اىل قللٍٛ  لل   لل  ايلللُقللٍٛ 

  مؽّٛايلللللُال اذا نعللللف عللللٔ ْظللللر  ذلللل١  ٜٓللللتر اؿ ٖٚللللأا ال  ايالسذلللل١ 
()  . ٘ٚرأٜ٘ َٚٛافكت 

ُ  ّٜا ناظلفّا علٔ قلٍٛ    مجاعلّا تمٓبل  ِ ٖأا  ٚيٝض  مجاعٗ  ()مؽّٛ ايلل
ظٕٓٛ ايلللُٚ  ذُع عًٝلل٘ ذا َلل رى اٚ َلل ارى َتملل د٠  ايلللُٕٛ هللَفللا٥٘ ياٚ  

ٚايمُلل ٠ س٦ٓٝللأ ٖللٛ ايٓظللر اىل      ُاَٗا لمني اىل اسلل ٖا اٚ تلل ُذايلللُاشللتٓاد 
  رن١ٝ اّ ال ؟ . ايلُ ارى االخر٣ يتشكٝل اَرٖا ٌٖٚ ٖٞ تا١َ ايلُ

 

ايللُٛىل  دران٘ يسّٚ ايفشلؾ علٔ اسهلاّ    : سهِ ايمكٌ ٚ ايٛد٘ ايجاْٞ 
بتكرٜللب : إ ايمكللٌ ٜصللتكٌ بللادراى ٚدللٛع    دللرا٤ ايللاا٠٤ ٚ يساَاتلل٘ قبللٌ  
ٌٓليٌٝ االيساّ الْ٘ َكتف٢ عبٛد١ٜ اايفشؾ عٔ دي ٚعال ايأٟ  ُٛىل اؿهِٝ د

ُ يساَاتل٘ يمبٝل ٙ بلايٓشٛ    أسهاَل٘ ٚ   درت عادت٘ ع٢ً تبًٝل   تمارف عكال٥ٝلّا  ايلل
ُ دمٌ ايتعرٜع يف َملرض ايٛؼلٍٛ اىل    ٖٚٛ هًفني عٝلح اذا فشلؾ عٓل٘    ايلل
ٌٓ  هًف يف َظاْ٘ ايماد١ٜ ٚؼٌ ايٝ٘ ٚمل حيتذب عٓ٘ ايلُ ٚعال  ٚيٝض بٓاؤٙ د

ٜؽاٍ تعرٜم٘ اىل عبٝ ٙ بٓشٛ فمًٞ ننٕ ٜطلرم بلاع دار نلٌ    إل ع٢ً ايتؽ ٟ
َهًللف ٜٚمطٝلل٘ دشللتٛر ايمُللٌ اٚ ٜمتُلل  ايؽلل ف١ ٚاالتفللام يف ٚؼللٛي٘ اىل       

ًٓايلُ  ُ٘ اٜاٙ فاْ٘    َتمارف َٛيّٜٛا ٚعكال٥ّٝا . هًف ٚتم
 ايلُتمارف١ظإ ايلُغ يف لفتلؾ ٜٚلفشلٕ ٜايلُهًف أع٢ً ٚس٦ٓٝأ فٝذب 
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 فرٚضايلللُٚ ٘ ايعللرع١ٝ أدا٤ّ يٛيٝفلل١ ايمبٛدٜلل١   يساَاتللعللٔ تعللرٜع َللٛالٙ ٚ   
هًف فٝٗللا عللٔ ايتعللرٜع ايلللُظإ ايلليت ٜفشللؾ ايلللُٚدللٛد ايطللرم ايمادٜلل١ ٚ 

 ثللِ اذا ٜلل٦ض َللٔ ايمجللٛر عًٝلل٘ أٚ     ِ اال للٞ فالبلل  إ ٜفشللؾ فٝٗللا   ٚاؿهلل
َٓايللللُأدلللر٣ األؼلللٌ ايرتخٝؽلللٞ  - طُلللنٕ بمللل ّ ٚدلللٛدٙ  ٔ : ايلللاا٠٤ اٚ م

 عتب٘ . ايلُٛرد ايلُلشتٌُ يف ذاى ايلُاشتؽشاع ع ّ ايتهًٝف 
ُٓع ادرا٤ ايلاا٠٤ ايمكًٝل١ قبلٌ    لض يلؼاي -دراى ايمكًٞاإل -ٖٚأا ايٛد٘ 
تٛقف سهِ ايمكٌ بكبض ايمكاع عًل٢  َٔ بٝإ اؿهِ سٝح ٜ ايفشؾ ٚايٝنط

ال َع ايفشؾ ٚايتتبع ٚسؽٍٛ   ٚال حيرزٙ عاد٠  هًف ع ّ ايبٝإ ايلُسراز  
عتاد بٝإ تعرٜم٘ ع٢ً ايطلرم  ايلُك ط ايأٟ  ايٝنط َٔ ؼ ٚر بٝإ ايعارع 

 تمارف١ عكال٥ّٝا . ايلُ
   ٚال اعتُلللاد عًٝٗلللا ُا ال ٚثلللٛم عٓللل ْا بٗلللا ل ال إٔ ايلللاا٠٤ ايمكًٝللل١ َللل

ٓؽٛؼ١ يف ايلللُٚايمُلل ٠ عٓلل ْا ٖللٞ ايللاا٠٤ ايعللرع١ٝ  .ٚيف ايللٓفض ظلل٧ٝ َٓٗللا 
  ّا َكٝٓلل -اإلدراى ايمكًللٞ-ٖٚللٌ ٜؽللًض ٖللأا ايٛدلل٘     مؽ١َٝٛ ايلللُاألخبللار 

 اٚ َاْمّا عٔ درٜإ اياا٠٤ ايعرع١ٝ ؟ . 
ايلاا٠٤   تؽ١ً بنخبارايلُُجاب١ ايكر١ٜٓ لق  ٜكاٍ :  ٕ ٖأا اإلدراى ايمكًٞ ب

ُا قبللٌ ايفشللؾ ٚايٝللنط عللٔ لطللالم ايعللاٌَ يللايلللُاْم١ عللٔ يٗٛرٖللا يف اإلٚ
 فتدلللتؾ أخبارٖلللا    ًشهلللِ االيساَلللٞ  ايللللُجبت يايظفلللر بايبٝلللإ ايعلللرعٞ   

 شه١ُٝ . لُا بم  ايفشؾ يف ايعبٗات ايلب - بايكر١ٜٓ -

 ٛىل ايلللُبنْلل٘ يللٛ فللرض تؽللرٜض  -دفمللّا يًُكللاٍ ايصللابل - (7)ٚقلل  ٜكللاٍ 
 ٘  دايف١ اذا ناْللت عللٔ دٗللٌ ٚيللٛ مل ٜتؽلل      ايلللُٜماقللب عًلل٢   ال يمبلل ٙ بنْلل

ايمكللٌ عصللٔ ايمكللاع عٓلل  تللرى  ايمبلل  يًفشللؾ فللال اظللهاٍ يف علل ّ سهللِ   
 داؿلَٚٔ ايٛاـض إ اطالم اخبار اياا٠٤ ٜكّٛ َكاّ ايتٓؽٝؾ ايايفشؾ  
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 شهِ ايمكٌ . لبعٍُٛ اطالقٗا َٛرد ايفشؾ ٚع َ٘ فٝهٕٛ رافمّا ي
 

 ٜؽلللًض تٓؽٝؽلللّا  طلللالم اخبللار ايلللاا٠٤ ال   : إ  ايللللُكاٍ األخللل ٜٚللردٓ 
بللاؿهِ ايلللُدايف١ سللاٍ  دللرا٤ ايللاا٠٤ عللٔ دٗللٌ    عًلل٢ علل ّ ايمكللاع عٓلل    

خبلار  أ   ٚذيو يكؽلٛر درا٤ٖا ٜع َٚٔ    تؽ ٜ٘  يًفشؾ عٓ٘ قبٌ  ٚايتعر
  رفلع علٔ اَليت َلا    (: ط فلإ قٛيل٘)  اياا٠٤ عٔ ؼالس١ٝ ايتٓؽٝؾ اـاؿ 

 سذلللب اا عًُللل٘ علللٔ ايمبلللاد فٗلللٛ    َلللا(: طاٚ قٛيللل٘) (8)ٕٛص ال ٜمًُللل
 ال ٜمًلللِ سهُللل٘ اٚ   ٜللل ٍ عًللل٢ رفلللع َلللا   ٚمُٖٛلللا ال (9) َٛـلللٛع علللِٓٗص 

بللٌ ال تؽلل م تًللو   سذللب اا عًُلل٘ َللٔ دٕٚ تؽلل ٟ ايفشللؾ  ٚـللع َللا
لشتٌُ دمً٘ عًل٢ االَل١   ايلُظإ عٔ اؿهِ ايلُايمٓاٜٚٔ َٔ دٕٚ ايفشؾ يف 

 ٍٗٛ( َللٔ  لل  فشللؾ عٓلل٘   ذايلللُلشذٛع اٚ ايلُلل)ايتعللرٜع  ٚنٝللف ٜؽلل م 
ُ ٜٚنط َٔ بًٛ ٘ يف َٛارد اَهإ ايفشؾ ٚايتتبع يف  ُمرف١ ٚدلٛد  لظإ يل ايلل

 ايتعرٜع اٚ ع ّ ٚدٛدٙ ؟ ! . 
ٛىل عًلل٢ بٝللإ اسهاَلل٘ ٚتبًٝلل  تعللرٜمات٘ بطرٜكلل١   ايلللُبللٌ اْلل٘ بملل  بٓللا٤  

هًف بم  ايفشؾ ٚايتتبلع  ايلُُم٢ٓ دمً٘ يف َمرض ٚؼٛي٘ اىل لمرـ١ٝ بايلُ
ٛثٛم ب٘ نٕٛ االدراى ايمكًٞ قرٜٓل١ َتؽل١ً بنخبلار ايلاا٠٤     ايلُف  السظ١ ايلُٚ

ُٓع إ تهٕٛ اخبلار ايلاا٠٤ ْؽلّا خاؼلّا     لُٓع اْمكاد االطالم ٚتلَٚلشتف١ بٗا ت
دايف١ ايتعلرٜع ايلٛاقمٞ   َلمأٚر١ٜ ٚع ّ ايمكاع ع٢ً ايلُؼرٜض اي الي١ ع٢ً 

اخبار طالم بٌ إ ا  لشتٌُ ايلُست٢ َع ع ّ ايتؽ ٟ يًفشؾ عٔ ايتعرٜع 
شه١ُٝ لدتؾ يف ايعلبٗات ايل  لٜل  ايمبلادص سذلب اا عًُل٘ علٔ     َلا اياا٠٤ : ط

ُ ٕ ياٖر تمب    أٟ :  ٍٚ االَرلُا بم  ايفشؾ َٚٔ أقٗرّا ب   --مؽّٛ ايلل
 عٓ٘ؾ لفشلا يلِ َٜٚايلُشذٛع َٛـٛع عٔ ايمب     يف ايرٚاٜات إٔ ايتعرٜع
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  عًُ٘ عٔ عبادٙ . ٜؽ م اْ٘ تعرٜع سذب اا ٜٚٝنط َٔ ايٛؼٍٛ ايٝ٘ ال
لشتٌُ قبلٌ ايفشلؾ   ايلُل هًف اياا٠٤ َٔ اؿهِ ايلُٚس٦ٓٝأ : يٛ أدر٣ 

 بُٝٓلللا يلللٛ فشلللؾ    ظإ مل ٜهلللٔ َملللأٚرّا اذا خلللايف ايٛاقلللع  ايللللُعٓللل٘ يف 
ٚ  ايللللُعلللٔ ايتعلللرٜع يف   ظإ ٚمل ٜؽلللٌ ايٝللل٘ ٚمل جيللل  فٝٗلللا ايساَلللّا بفملللٌ ا

 ّا دسَلللّاتلللرى فلللندر٣ ايلللاا٠٤ ٚؼلللادف إ خلللايف ايٛاقلللع نلللإ َملللأٚر      
 قطمّا .  ُكتف٢ اخبار اياا٠٤ لٚنإ ايتعرٜع َٛـٛعّا عٓ٘ ب 

ٖٚأا ٚد٘ تاّ ؼشٝض ٖٚٛ ٜللُٓع  ْمكلاد  طلالم أخبلار ايلاا٠٤   ٚيهلٔ       
 ايٛدلل٘ بايعللبٗات اؿهُٝلل١ ٜهللٕٛ َٛدبللّا الختؽللاؿ درٜللإ     إلختؽللاؿ  

ُ ُا بم  ايفشؾ ٚتتبع لاياا٠٤ يف ايعبٗات اؿه١ُٝ ب ظإ ٚسؽلٍٛ ايٝلنط   ايلل
 ُٓع َللٔ لٜلل ٖٚللأا ايٛدلل٘ ال   َللٔ ايمجللٛر عًلل٢ سذلل١ االيللساّ بفمللٌ اٚ تللرى    

ٚلٛيللل٘ يًعلللبٗات   -ٖٚلللٛ يلللاٖر بللل ّٚا   -خبلللار ايلللاا٠٤   ْمكلللاد  طلللالم أ 
ِ يهللٔ تطبٝكلل٘ يف خبارٖللا َلللشٓه  فللإ  طللالم أٛـٛع١ٝ َللٔ  لل  فشللؾ ايلللُ

  ٠ َتؽللل١ً َكٝٓللل ُا بمللل  ايفشلللؾ يكرٜٓللل١ٕلدؽٛؿ بللللشه١ُٝ َللللايعلللبٗات ايللل
 ايلللُٛـٛع١ٝ قرٜٓلل١ َكٝلل ٠   ٚيللٝض يف ايعللبٗات   شه١ُٝ ليعللب١ٗ ايللخاؼلل١ با

 طالم اخبار اياا٠٤ بًشايٗا بإم ع٢ً اطالق٘ . فا
 

١ٝٗ لايٛد٘ ايجايح : إ نٌ باي  عاقٌ ًَتفت اىل ٚدٛد ظرع ٚظلرٜم١  يل  
: فملاّل اٚ ترنلّا يف ايعلرٜم١    يساَٝل١  ٌ ي ٜ٘ عًلِ امجلايٞ بجبلٛت تهلايٝف      حيؽ
 ٜم١ مساٜٚلل١ َللٔ دٕٚ دشللتٛر ٚقللٛاْني    ٜمكللٌ ٚدللٛد ظللر   الاذ   شللال١َٝ اال
 ض ايمباد . ليسا١َٝ يؽاي 

درا٤ اياا٠٤ يف أطراف ايمًِ االمجايٞ ٞ َاْع عٔ  ٖٚأا ايمًِ االمجاي
ُ قبٌ ايفشلؾ َٚٛدلب يًفشلؾ عٓٗلا يف      ُ ظإ ايلل  تٛقع ٚدلٛد ايتهلايٝف   ايلل

ٚدلٛد ايتهلايٝف    ال بايفشؾ يف َظإٜٓشٌ ايمًِ االمجايٞ   ال  ٚيأا   فٝٗا 
 ٚتتبع َلشتٌُ اؿذ١ بغ١ٝ ايمجٛر ع٢ً اؿذ١ ايؽشٝش١ اٚ ايٝنط َٔ ٚدٛدٖا
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َٓايلُثِ جيرٟ االؼٌ    ٔ ايرتخٝؽٞ : برا٠٤ اٚ اشتؽشاع ايم ّ . م
ا االشللت الٍ عًلل٢ ٚقلل  أٚرد عًٝلل٘ مجللع َللٔ االعايِ)قلل ِٖ( بللنٕ ٖللأ 

ُ درا٤ االؼلٌ  ٚدٛع ايفشؾ قبٌ   َٓايلل ُ أخلؾ َلٔ    -ٔ م  ٜلتِ   ع٢ فلال ايلل
 ٚتٛـٝش٘ :   ديٝاّل عَُّٛٝا 

ُ إ ايمًِ االمجلايٞ   ٌٓ ايلل بمل  ايعلرٚع يف اشلتٓبا  االسهلاّ      أنٛر ٜٓشل
فاْل٘    مجلاٍ  مًّٛ باإلايلُُك ار َٔ االسهاّ ٜكارع ايك ر لايعرع١ٝ ٚايظفر ب

مًّٛ ايلللَُلٔ االسهللاّ ايعللرع١ٝ االيساَٝل١ حيتُللٌ اْطبللام    ٜٓشلٌ بللايمًِ بكلل رٕ 
 متُ ٠ . ايلُٛدع١ يف ايهتب ايلُُا تمدٜ٘ األَارات لَ مجاٍ عًٝٗا أخأّاباإل

ُ ٚس٦ٓٝأ ًٜسّ ع ّ ٚدٛع ايفشؾ ٚدٛاز ايردٛع اىل األؼلٌ   َٓايلل ٔ م
تبك١ٝ بملل  ؼكللل االمللالٍ فٝمخللأ فٝٗللا بللاياا٠٤ اٚ     ايلللُيف أطللراف ايعللبٗات  
  َلع إ بٓلا٤ االؼلشاع ٚ يتلساَِٗ ايمًُلٞ عًل٢ عل ّ        باالشتؽشاع ايٓلايف  

ُ درا٤ االؼلٌ    َٓايلل ٔ قبلٌ ايٝلنط يف نلٌ ظلب١ٗ ٚعًل٢ ٚدلٛع ايفشلؾ يف        م
 . ايلُ ع٢فٝهٕٛ اي يٌٝ أخؾ َٔ لُاَٗا َٔ دٕٚ اشتجٓا٤  مجٝع ايعبٗات ٚت

 ٓاقع١ايللللُ)قللل ٙ( دفلللع اال ٜلللراد َٚٓلللع  (10) لشكل ايٓلللا٥ٝ ايلُلللٚسلللاٍٚ 
 شه١ُٝ ع٢ً قصُني :لمجاٍ يف ايعبٗات ايإلمًّٛ باايلُٕ لُا تٛـٝش٘ :  ب 

 

مجاٍ ذا عال١َ َتُٝلس٠ ٚنلإ ايمًلِ    مًّٛ باإلايلُا اذا مل ٜهٔ األٍٚ : َ
ر جل ٔ اٍٚ االَر بني االقٌ ٚبلني االن فّا يف تمًك٘ بم د َردد َاالمجايٞ َتُلٓش

 نُللا يللٛ عًللِ امجللااّل بٛدللٛد َٛطلل٤ٛ يف قطٝللع  للِٓ ٜللرتدد قلل رٙ بللني االقللٌ    
 ٜٚٓشلٌ  فلإ ايمًلِ االمجلايٞ ٜتٓذلس باألقلٌ       -ععر٠ اٚ ععرٜٔ -ٚبني األنجر 

ُ لشتٌُ امؽار ايلُك ار ايلُبايمًِ ايتفؽًٝٞ ب ٖٚلٛ   -مجلاٍ فٝل٘   مًّٛ باإلايلل
 رلجل لك ر االنلٞ ايلاا٠٤ فلشالٍ اىل ايلم  االْلٛع بلٛز ايردلذلٜٚ -ٌلك ر االقلاي

 تٝكٔ ٜٚب٢ٓ ع٢ً ع ّ َٛط٥ٛٝت٘ . ايلُعٔ  ايسا٥ 
                                                           

 . 280+ 279: 4+ فٛا٥  االؼٍٛ : ز 559+ 558: 3أدٛد ايتكرٜرات : ز (10)



 10بعر٣ االؼٍٛ/ز ......................................................... ( 154)

ٚعٓلٛإ ٚاقملٞ   مجاٍ ذا عالَل١ َتُٝلس٠   مًّٛ باإلايلُايجاْٞ : َا اذا نإ 
 فلراد قل  تلردد علل دٖا بلني األقلٌ ٚبلني االنجلر نُلا يللٛ         ؾ يل٘ أ خلاؿ َتعلدٓ  

ايغلِٓ ايهلأا٥ٞ   ـُٔ قطٝلع   ٛط٤ٛ يف )ايغِٓ االبٝض(ايلُعًِ امجااّل بٛدٛد 
ُ فلإ    ايغِٓ بني ايمعر٠ ٚبلني ايمعلرٜٔ    ٚتردد ع د بٝض مًّٛ االمجلايٞ  ايلل

 ٜٓشللٌ  ال -يغللِٓ ايبللٝض سٝللح اْلل٘ َتمٓللٕٛ بمٓللٛإ َتعللدؾ ٚاقمللّا : قطٝللع ا 
لشتٌُ ايلُللُٛط١ٝ٥ٛ أسلل  ايمعللر٠ َللٔ ايغللِٓ األبللٝض لُذرد ايمًللِ بلللعًُلل٘ بلل
س ايتهًٝللف يف ٕ ايمًللِ االمجللايٞ ٜٓٓذلل  ألمجللاٍ عًٝٗللا مًّٛ باإلايلللُاْطبللام 
 .   -ايغِٓ االبٝض  -تمٕٓٛ بمٓٛاْ٘ ايٛاقمٞايلَُتمًك٘ 

 

مًّٛ ايلللُٓللٛإ حيتُللٌ اْطبللام ايم ٚالبلل  َللٔ ايفشللؾ ايتللاّ عللٔ نللٌ َللا
ٜتشكلل املالٍ ايمًلِ بلايمجٛر       ٚال   (بٝضايغِٓ األ)مجاٍ عًٝ٘ : عٓٛإ باإل

 ٛط٠٤ٛ فٝٗللا أٚ ايلللُجاٍ حيتُللٌ نللٕٛ  ايلللُعًلل٢ ععللر٠ َللٔ ايغللِٓ األبللٝض يف   
بللٌ ٜبكلل٢ ٚدللٛع ايفشللؾ ٚايتتبللع   مجللاٍ مًّٛ باإلايلللُُاّ أفللراد لنْٛٗللا تلل

 ٖٚهللأا يللٛ عًللِ    ِ ايبللٝض عتب١ٗ َللٔ ايغللٓايلللُيًمجللٛر عًلل٢ مجٝللع األفللراد  
دفلرت   -ُا ـلبط٘ يف طَٛلارٙ   لظلتغاٍ ذَتل٘ يسٜل  َلٔ ايبعلر بل      ايتادر  مجلااّل با 

 ٘  ٚتللردد َللا يف ايطَٛللار بلللني األيللف ٚبللني األيفللني مل جيللس عٓللل          - سصللابات
ايمكللال٤ عصللب تباْٝللاتِٗ ايمرفٝلل١ ٚايكاْْٛٝلل١ : االقتؽللار عًلل٢ ايكلل ر االقللٌ      

 يتللاّ بفللتض ايطَٛللار ٚايفشللؾ ايتللاّ يف    بللٌ البلل  َللٔ ايفشللؾ ا    تٝكٔ ايلللُ
 ٜمللأرٙ  ٚال ك ار ٚاقمللّا ايلللُمجٝللع ؼللفشات٘ يغللرض ايتمللرف عًلل٢ سكٝكلل١     

 تٝكٔ . ايلُايمكال٤ اذا ترى ايفشؾ ايتاّ ٚاقتؽر ع٢ً ايك ر االقٌ 

 مجاٍ ٖٛ االسهاّ ايعرع١ٝمًّٛ باإلايلُمٔ فٝ٘ َٔ ٖأا ايكبٌٝ فإ  َٚا
فٝصللتًسّ ٖللأا   متُ ٠ ايلللُدع١ يف ايهتللب ٛايلللُٛدٛد٠ ـللُٔ األَللارات ايلللُ 

متا٠ ٚبٗللأا ايمٓللٛإ  ايللل١ُ يف ايهتللب عدايلللُُٛاّ االسهللاّ لايمًللِ تٓذٝللس تلل 
ُ ًٜٚسّ ايفشلؾ ايتلاّ علٔ مجٝلع       تُٝس ايلُايٛاقمٞ  شه١ُٝ يف لعتبٗات ايل ايلل
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َلٔ  ف عًل٢ قل ر ٕ  ٜٓشٌ ايمًِ االمجايٞ بلايتمرٓ   ٚال  متُ ٠ ايلُمجٝع ايهتب 
 مجللاٍ يف ذاى ايكلل ر ٚالمًّٛ باإلايلللُشؽار لشتٌُ اْلللَٝلل١ ٜللاالسهللاّ االيسا

ذٛز ايردٛع اىل ايلاا٠٤ بم ٥لأ َلٔ دٕٚ فشلؾ َصلتٛعب يتُلاّ ايعلبٗات        لٜ
ُ ٚيف مجٝع ايهتب  شذ١ ٚاألَلار٠  لمتُ ٠ ٚعل  ايٝلنط َلٔ ايمجلٛر عًل٢ ايل      ايلل
 يساّ . ايلُمتا٠ ع٢ً اإل

 ايٛدلل٘ ايجايللح عللٔ  شالٍ َٚٓمللّا ي فملل٘ فٝكؽللرلثباتللّا يالْلل  -ٜٚللرد عًٝلل٘ 
 ٕ ٜكاٍ : بن -ايلُ ع٢ اي الي١ ايٛاف١ٝ ع٢ً 

 

شهِ اال للٞ ٚنللإ َتمًكلل٘ ذا عالَلل١ لْلل٘ اذا تمًللل ايمًللِ االمجللايٞ بايلل 
 فلللرادٙ ٚتلللرددت أ متُ ٠(ايللللَُتُٝلللس٠ ٚعٓلللٛإ َتعلللدؾ)رٚاٜات ايهتلللب  

بللني االقللٌ ٚبللني االنجللر فاْلل٘ ٜٓشللٌ ايمًللِ االمجللايٞ الَلللشاي١ اذا عجللر بملل      
 مًّٛ ايللللُُاّ افلللراد لؾ عًللل٢ َكللل ار َلللٔ االفلللراد حيتُلللٌ اْٗلللا تللل     ايفشللل
ايلللُمًّٛ مجللاٍ ٚناْللت ٖللأٙ االفللراد َمًَٛلل١ ايفردٜلل١ يًمٓللٛإ اـللاؿ    باإل
يساَٝل١  ًٝٞ بتهلايٝف   فاْل٘ بمل  ايمًلِ ايتفؽل     -ا ملٔ فٝل٘   نُلا فُٝل   -مجاٍ باإل

اْت متُ ٠ ٚنايلُٛدع١ يف ايهتب ايلُٚاقم١ٝ عكٝب ايفشؾ عٓٗا يف االَارات 
ُ م١ًَٛ بك ر حيتُلٌ اْطبلام   ايلُايتهايٝف االيسا١َٝ   -مجلاٍ عًٝل٘   مًّٛ باإلايلل

ايلللُم١ًَٛ تفؽللٝاّل َللٔ أفللراد ٜٓشللٌ ايمًللِ االمجللايٞ قٗللرّا اذا ناْللت االفللراد 
ُ ايمٓللٛإ اـلللاؿ   اٟ ناْلللت ايتهللايٝف َصلللتٓبط١ َلللٔ    مجلللاٍ مًّٛ باإلايللل

ٛ ايلُٛدع١ يف ايهتب ايلُاالَارات   ايللُتعدؾ  إ اـلاؿ  متُ ٠ ٚبٗأا ايمٓل
 ايلللُفشٛؿ عٓٗللا ُا اشللتٓبط٘ َللٔ االَللارات لعًللِ يٓللا بتهًٝللف انجللر َلل اذ ال

 فتهٕٛ بك١ٝ اطراف ايعب١ٗ َعهٛن١ ب ّٚا ٚجيرٟ فٝٗا االؼٌ ايرتخٝؽٞ . 
 متُ ٠ايل١ُٝ بم  ايفشؾ عٓٗا يف ايهتب لملتهايٝف ايٛاقلؽار : ايلتلٚباخ

 ٓشٌ ايمًِلٜ -مجاٍ عًٝ٘ مًّٛ باإلايلُطبام لشتٌُ اْلَٓٗا ٜ دراز  ق ٕرلتلٚاش
 تهايٝفلفؽٝاّل َٔ ايلم١ًَٛ تايلُاالفراد ٞ فؽٝاّل ٖلٝكٔ تلاالمجايٞ اىل ق ر َت
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مًّٛ تفؽللٝاّل َللٔ  ايلللُشلل٣ٛ ذيللو   ٚاىل َعللهٛى بلل ٟٚ ٖللٛ َللا    ايٛاقمٝلل١ 
ٜٚتشؽللٌ َٓلل٘ : امللالٍ ايمًللِ االمجلايٞ فُٝللا مللٔ فٝلل٘ ٚإ نللإ    ايتهلايٝف  

ُ َتمًكّا بمٓٛإ خاؿ َتعلدؾ َلا داَلت االفلراد     ايمًِ االمجايٞ  م١ًَٛ ايلل
 ؾ . تعٓدايلُداؿ لتفؽٝاّل َٔ افراد ايمٓٛإ اي

ؽ اق١ٝ ايلُذٗٛي١ لمًّٛ ايتفؽًٝٞ بم  ايفشؾ َايلُفراد ْمِ اذا ناْت أ
نُلا يلٛ عًُٓلا     أَهٔ َٓع االملالٍ   -ؾ تعٓدايلُداؿ لٚايفرد١ٜ يًمٓٛإ اي

ثِ عًُٓا بٓذاشل١ اْلا٤     ْا٤ عُرٚ إ  ٚاظتب٘ اْاؤٙ بًُٛى يسٜايلُبٓذاش١ االْا٤ 
 ٜٓشلللٌ   داؿ فاْللل٘ اللَملللني ٚلٗلللٌ نْٛللل٘ )اْلللا٤ زٜللل ( بٗلللأا ايمٓلللٛإ ايللل    

ْمًللِ إ   ايمًللِ االمجللايٞ بٓذاشلل١ اْللا٤ َللردد بللني ٖللأا ٚبللني ذاى َللا داّ ال  
 مًّٛ أخ ّا ٖٛ )اْا٤ زٜ ( . ايلُايٓذض 

 

    ٌ  شالاّل سهُٝللّا بجبللٛت  لْلل ايمًللِ االمجللايٞ   يهللٔ فُٝللا مللٔ فٝلل٘ ٜٓشلل
يساَٝلل١ ٚإ نللإ ايمًللِ االمجللايٞ َتمْٓٛللّا بمٓللٛإ خللاؿ:    تهللايٝف ٚاقمٝلل١   
ُ فراد االسهلاّ  ايلُمتُ ٠( ألٕ أ)رٚاٜات ايهتب  م١ًَٛ بايتفؽلٌٝ َمًَٛل١   ايلل

 فللاذا  متُ ٠(ايلللُؾ)رٚاٜات ايهتللب تعٓدايلللُداؿ لؽ اق١ٝ يًمٓللٛإ ايللايلللُ
ُ اّ حيتُلٌ اْطبلام   َلٔ االسهل   عجر بم  ايفشؾ عًل٢ قل رٕ   مجلاٍ  مًّٛ باإلايلل

ُ مًّٛ بم  ايفشلؾ يف ايهتلب   ايلُناْت تًهِ ايتهايٝف  -عًٝ٘  متُ ٠ ٖلٞ  ايلل
مجاٍ سصب مًّٛ باإلايلُؽ اق١ٝ يًمٓٛإ اـاؿ ايلُتهايٝف ٚاقم١ٝ َم١ًَٛ 

ذا عال١َ  مجاٍباإلمًّٛ ايلُايفرض . ٚس٦ٓٝأ ٜٓشٌ ايمًِ االمجايٞ ٚإ نإ 
بلٌ ايٛاـلض     شالٍ ايمًلِ االمجلايٞ عٓل ٙ    لْل ٌ َجبت يم ّ  ال ديٝٚ  س٠ َتُٝٓ
ُ شالٍ ايمًِ االمجايٞ ٚدٛاز ايردلٛع اىل االؼلٌ ايرتخٝؽلٞ    لٖٛ اْ َٓايلل ٔ م

ُ َٔ دٕٚ فشلؾ يف   ُ ظإ علٔ  ايلل عهٛى سهُل٘ بل ّٜٚا بمل  املالٍ ايمًلِ      ايلل
ار ايمًلِ االمجلايٞ سل ٚثّا ٚبكلا٤ّ      الٕ ٚدٛع ايفشؾ ٜ ٚر َل    االمجايٞ

ٜٓتفلٞ ٚدلٛع ايفشلؾ ٚجيلٛز      ْتفلا٤ٙ بكلا٤ّ   ٍ ايمًلِ االمجلايٞ ٚ   لشالْل َٚع  
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ُ ٖٚلأا خلالف     ايردٛع اىل اياا٠٤ َٔ دٕٚ فشؾ   ع٢ ايملاّ : ٚدلٛع   ايلل
ٚبٗلأا ايتكرٜلب ٜتذًل٢ إٔ ايل يٌٝ أخلٓؾ َلٔ        ايفشؾ يف نٌ ظب١ٗ سه١ُٝ .

 ع٢ . ٓ ايلُ

ايٛد٘ ايرابع : ايتُصو بلبمض ايٜلات ٚايرٚاٜلات اي ايل١ عًل٢ ٚدلٛع       
ٚقلل  دعللت اىل شللماٍ أٖللٌ ايللأنر يللتمًِ      تمًِ َك َلل١ يًمُللٌ ايؽللاف  ايلل

ٜتطًبلل٘  ٜمًللِ ظللرع٘ اٚ جيٗللٌ دٜٓلل٘ َٚللا   ُٔ الل٘ يف ايلل ٜٔ َللاألسهللاّ ٚيًتفٓكلل
َٕ  ْظ  قٛي٘ شبشاْ٘ :طع عٓرايلُ ُُٛ ًَ ِِ اَل َتِم ُِٓت ِٕ ُن ٌَ ايأِِّنٔر ٔ  ِٖ ٌ َفاِشَنُيٛا َأ : ص ايٓشل
ٚبمفللٗا ؼللشٝض ايصللٓ  ٚاـللض    - (11)ٚقلل  دللا٤ تفصلل ٖا يف ايرٚاٜللات     43

( َلللٔ اال٥ُللل١ عًللل٢ إٔ أٖلللٌ ايلللأنر ٖلللِ أٖلللٌ بٝلللت َللللشُ )  -يللل١ اي ال
ٜمًلِ   ُٔ اللفالب  ي  طًٛع شما ِ ايلٌُٖ ايأنر (ٚاِْٗ أ)مؽَٛني ايلُ

ٌٖ ايلأنر ايراشلدني يف ايمًلِ اٚ ٜفشلؾ يف اسلادٜجِٗ      اسهاّ اا إ ٜصاٍ أ
عًٝ٘ ٜٚمًُل٘ اٚ ٜٝلنط َلٔ ايٛؼلٍٛ     لشتٌُ ست٢ ٜمجر ايلُعٔ اؿهِ االيساَٞ 

ٚيلٛ دلاز ايردلٛع اىل     ا٠٤ اٚ اشتؽشاع ع ّ اؿهلِ بم ٥لأ   ايٝ٘ فٝذرٟ ايا
 اياا٠٤ ٚادراؤٖا مل جيب شماٍ اٌٖ ايأنر ٚأرباع ايمًِ . 

ٔٔ     ْٚظ  قٛي٘ تماىل : ط  ُٗلٛا ٔفلٞ ايل ِّٜ ََٝتَفٖك ِِ َطا٥َٔفل١ْ ٔي ُٗ ِٓ َٔل ِّ ٔفِرَق١ٕ  ِٔ ُن َٔ ِٛاَل ََْفَر  ًَ  َف
  َٕ ِِ َِٜشلللَأُرٚ ُٗلل ًٖ ِِ َيَم ٔٗ ِٝ ِِ ٔ َذا َرَدُملللٛا ٔ َيللل ُٗ ََ ِٛ ُٝٓللٔأُرٚا َقللل ٖٚلللٞ تللل ٍ   122ايتٛبللل١:صَٚٔي

عًل٢ ايٓفلر يًتفكل٘ يف ايل ٜٔ ألدلٌ  ْلأار        شٓحلطابك١ ع٢ً ايتشفٝض ٚايايلُب
ٚتلل ٍ بلااليتساّ عًلل٢ ٚدللٛع ايللتفشؾ عًلل٢    قلَِٛٗ عٓلل  ردللٛعِٗ ايللِٝٗ  

رض االْللأار ٜٚتشكللل ايتشللأر  يللسّٚ ايصللماٍ ٚايتشكللل يٝشؽللٌ  لل ٖللِ ٚ  
شه١ُٝ مل لايلل ٚيلٛ دلاز ايردللٛع اىل ايلاا٠٤ ٚادراؤٖلا يف ايعلبٗات       خلر٠  يآل

 ْأار ايكّٛ . يف اي ٜٔ ٚ  جيب ايتفك٘
 ًٛٙ فُات   ذ ٚر ايأٟ  ٓصايلُذٓب لدا ايؽشٝض ايٛارد يف ايلْٚظ  اي

                                                           

 . 210:  1أؼٍٛ ايهايف : ز (11)
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ٚيللٛ دللاز ايردللٛع اىل    (12)ُٛٙص ُٓلٜلل أال  أال شللنيٛا   قتًللٛٙ (: ط قللاٍ )
فايظاٖر داليل١ اـلا     اياا٠٤ ٚادراؤٖا يف ايعبٗات اؿه١ُٝ مل جيب ايصماٍ 

 ض . لع٢ً ٚدٛع ايصماٍ ٚايفشؾ ٚايتمًِ َك ١َ يًمٌُ ايؽاي
يٞ ايطٛشللٞ شللمااّل عللٔ قٛيلل٘    رٟٚ يف أَللاايلللُمتا ايلللُدا لْٚظلل  ايلل 

٘ٔ اِيُشٖذل١ُ اِيبَ شبشاْ٘: ط ًٖ ًٔ  ٕ (: ط   ٚدلٛاع ايؽلادم)  149األْملاّ:   صأيَغل١ُ َف
قاٍ:   ّا ؟ فإ قاٍ : ْمِ ايلُاا تماىل ٜكٍٛ يًمب  ّٜٛ ايكٝا١َ : عب ٟ أنٓت ع

قاٍ ي٘ : أفال تمًُلت ستل٢     ٚ ٕ قاٍ : نٓت داٖاّل  ُا عًُت؟لأفال عًُت ب
ٌٓ يف خًكل٘ص    ٚذيلو ا   تمُلٌ؟ فٝدؽلُ٘     ٖٚللأا  (13)يللشذ١ ايبايغلل١ ا علٓس ٚدل

س ايٛاقللع ايتعللرٜمٞ ٚيللسّٚ ايفشللؾ دا ايعللرٜف ٜلل ٍ بٛـللٛح عًلل٢ تٓٓذلللايلل
نُلا ٜل ٍ عًل٢ ثبلٛت ايمكلاع عٓل          يًمٌُ بايتعرٜع ايٛاقمٞ  ٚايتمًِ َك ١َّ

دا لفٝفٝ  ايل   ترى ايتمًِ ٚع ّ َمأٚر١ٜ تارى تمًِ األسهاّ اإل ١ٝ ايٛاقم١ٝ 
ُ ض ليًمُلٌ ايؽايل   يسّٚ ايلتفشؾ ٚايلتمًِ َك َل١ّ    ٔ ايلل  ايمبل  بًشلاي    طًٛع َل

 شهِ ٚاستُللاٍ لنُللا ٜلل ٍ بللااليتساّ عًلل٢ َٓذسٜلل١ استُللاٍ ايلل   ُاّ اؿذلل١ لتلل
  فال جيٛز س٦ٓٝلأ  متُ ٠ ايلُتٛقم١ ٚايهتب ايلُظإ ايلُشذ١ عًٝ٘ يف لٚدٛد اي

اذ يللٛ دللاز   لشتٌُ قبللٌ ايللتفشؾ اٚ ايللتمًِ ايلُللدللرا٤ ايللاا٠٤ َللٔ اؿهللِ   
٘ ايمتلاع ٚسصلاع ٜلّٛ ايكٝاَل١ اىل     االشتٓاد اىل اياا٠٤ قبٌ ايفشؾ مل ٜتٛدل 

 َٔ مل ٜتمًِ اٚ مل ٜمٌُ يم ّ عًُ٘ . 
 ُٖللاٍ ايٛاقللع ٚٚدللٛع   ايٓؽللٛؿ دًللٞ يف َٓللع      ايلللشاؼٌ يٗللٛر  ٚ

 .َتجاي٘ لُمرفت٘ َك ١َ يًمٌُ ب٘ ٚ ي ايتؽ ٟ
         

 ١لشذل لُاّ ايلا علٔ تل  لدل٘ ٜل  بنْلا األخلدل١ ايلعهٌ ع٢ً داليل  ٜليهٔ ق      
 ٖٚأا  تمًِ لرى ايلصبب تل٘ بلتلفٜٛلٛاقع عٓ  تلف١ ايلدايلكاع ع٢ً َب ايمرٓتلٚت

                                                           

 . 1َٔ ابٛاع ايتُِٝ :ح 5:ع 2ايٛشا٥ٌ :ز (12)

 . 10نتاع ايمًِ: ح 9:ع 29: 2+ايبشار :ز 148تفص  اياٖإ :شٛر٠ االْماّ : ١ٜ: (13)
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ُ سّا عًل٢  شهِ ايلٛاقمٞ َٓٓذل  لٜصتًسّ نٕٛ ايل  هًف يف ْفصل٘ ٚاْل٘ قل  ؼل ر     ايلل
طاعللل١ ّا يف ايتؽللل ٟ يإلاألَلللر ٚايٓٗلللٞ ايٝللل٘ فلللرتى االَتجلللاٍ دٗلللاّل ٚتكؽللل   

ُ اسّا عًل٢  شهِ ايٛاقمٞ يف ْفص٘ َٓٓذل لذ يٛ مل ٜهٔ اي  ٚاالَتجاٍ  لُا هًف يل يلل
سّا يف فتدتؾ داليل١ اـلا  لا اذا نلإ ايٛاقلع َٓٓذل        ب ايمكاع عًٝ٘ ترٓتذ٘ لت 

ثِ   ٓذسٙ قبٌ ايفشؾ ٚنإ ت -ايلُهًف ْاظ٦ّا َٔ عًِ  مجايٞ اٚ مٛٙ سل 
 س يف سك٘ . ٓٓذايلُهًف ايمٌُ ٚاَتجاي٘ يًٛاقع ايلُترى 

ْل٘ كلتؾ   ؾ ألٚاؿاؼٌ ع ّ تهفٌ اـا بٝلإ تٓذلس ايٛاقلع قبلٌ ايفشل     
٢ يللسّٚ ايللتفشؾ عللٔ اؿهللِ ٜلل ٍ عًلل فللال   ٓذس ايٛاقللعايلللُُٛارد ثبللٛت لبلل

 ال اذا نإ َٓذسّا يف ْفص٘ بمًِ امجايٞ . ايٛاقمٞ  
 

ايللُرفٛض يف  ذاْب ايتل قٝل  لُهٓٓا اؾٛاع عٓ٘ ببٝلإ فٗلِ ٚاـلض ٜل    لٜٚ
ُ ال اىل خؽلٛؿ    يكٝت اىل عُّٛ ايٓلاط ( ايٞ أ)خبارِٖفِٗ أ  قكني ايلل
خبار عٔ خؽ١َٛ اا شبشاْ٘ َلع  هني فإ ياٖر اـا ايعرٜف ٖٛ اإلعهايلُ

ُاّ اؿذل١  لخبار عٔ ت  ٚاإلض لَٔ ترى ايفشؾ ٚايصماٍ ٚتمًِ ايمٌُ ايؽاي
ِ شّا يف علع٢ً َلٔ مل ٜمُلٌ ؼايل    ٚالزَل٘ اشلتشكام ايمكلاع ٜلّٛ       ايل ْٝا   ايلل
ر اٚ ْٗلٞ  َل َلٔ ٚدلٛد أ   -اـلا يتشكل َفاد  -ٚالب    ايكٝا١َ عٓ  ترى ايتمًِ 

ًٓايلُر تعرٜمٞ ٜٚكٓؽ ر يف ايفشلؾ  فلاذا قٓؽل    َتجا ُلا  ُُٗا اٚ يف  هًف يف تم
شللتشل   -ر يف ايمُللٌ بُٗللا ر يهٓلل٘ قٓؽللألَللر اٚ ايٓٗللٞ اٚ مل ٜكٓؽللعللٔ َفللاد ا

 ايمكاع ٚخؽُ٘ اا شبشاْ٘ ٚناْت ا اؿذ١ ايبايغ١ عًٝ٘ . 

يلساَٝني  َٚٓ٘ ٜصتهعلف يلسّٚ ايلتمًِ ٚايلتفشؾ علٔ االَلر اٚ ايٓٗلٞ اال       
  ماخأ٠ ٚايمكٛب١ ّٜٛ ايكٝا١َايلُسأرّا َٔ  عتب١ٗ ايلُٛارد ايلُلشتًُني يف ايلُ
شهِ بتٓذٝس ايٛاقع عٓ  تلرى  لخبار ٚق  قؽ  ب٘ اْعا٤ ايايلدا ياٖرٙ اإل فٗأا

 ضلؽايلٌُ ايليًم ك ١َّلمًِ َلتلفٝ ٍ ع٢ً ٚدٛع اي َٓ٘  ايتمًِ ٚفٛات ايٛاقع 
 ايٛاقع .  بللط
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 َٓللتر يللاٖرّا َللٔ مجٝللع ايٓؽللٛؿ    ٚدلل٘ ايرابللع ؼللشٝض   اذٕ ٖللأا ايٛ
ال امجلاٍ فٝل٘ بلٌ ٖلٛ يلاٖر فُٝلا ذنرْلا عصلب          ست٢ ايٓؾ االخ  فاْ٘ َلبني 

 . ()ألخبارِٖايت قٝل ايغرٜب عٔ ايفِٗ ايؽشٝض  ايفِٗ ايمريف ايبمٝ  عٔ

ُا تكل ّ :  ٖلٛ يلسّٚ ايفشلؾ ٚايبشلح ٚايتفتلٝغ ٚتتبلع        لتشؽٌ َايلُٚ
ُ أَر اا اٚ ْٗٝل٘ يف  ظإ يًتمرف ع٢ً ايلُ ٚبمل  ايٝلنط     عتبٗات اؿهُٝل١  ايلل

 هًف َلللٔ إ ايللللَُلللٔ ايمجلللٛر عًللل٢  يلللساّ ايعلللرع بفملللٌ اٚ تلللرى ٜلللتُهٔ    
لشتٌُ يف تًهلِ ايٛاقمل١   ايلُل اٚ االشتؽلشاع ايٓلايف يًتهًٝلف     ذرٟ ايلاا٠٤  لٜ

 د٘ ايجاْٞ ٚايرابع َمٜ ّا باألٍٚ ٚق  نإ االعتُاد ع٢ً ايٛ  عتب٘ سهُٗا ايلُ
َٓايلُٔ قؽٛر أدي١ األؼٍٛ بٝٓٚت قبٌ ايفشلؾ ٚعل ّ اْمكلاد     ١ٓ عٔ لٍٛ َام
شهِ لُا قبلٌ ايفشلؾ علٔ ايل    لطالقٗا َرادّا د ّٜا َٚكؽلٛدّا ٚاقمٝلّا ظلاَاّل يل     

 لشتٌُ .ايلُ
ُ ٖٚأا غالف ايعبٗات  لشٌ ٚ طلالم  ٛـٛع١ٝ فلإ عُلّٛ سل ٜح ايل    ايلل

دلٛع اىل أؼلٌ ايلاا٠٤    فلُٝهٔ اير  ر اياا٠٤ بإم بًشايٗلا مل ٜتكٝٓل    خباشا٥ر أ
ُ ٚاؿلٌ ٚمُٖٛلا َلٔ دٕٚ فشلؾ علٔ ايعلب١ٗ        طلالم األديل١   إل  ٛـٛع١ٝ ايلل

ُ تٞ ايكرٜٓل١    ٚعل ّ تلن  بمل ٙ   ُا قبٌ ايفشؾ َٚالٚلٛ ا ي طلالم   ٠ إلكٝٓايلل
بٌ ٚتٛد  ْؽٛؿ ع ٜ ٠   عتبٗات اؿه١ُٝ ايلُالختؽاؿ ايكر١ٜٓ باالخبار 

 عتب١ٗ . ايلُٛعات ٛـايلُتفٝ  ع ّ ٚدٛع ايفشؾ اٚ نراٖت٘ يف 
 نً٘ بٝإ ألؼٌ ٚدٛع ايفشؾ . تك ّ  ا َٚ

 

ظإ ايلللَُٚٛـللع ايفشللؾ ٖللٛ   ٚأَللا نُٝلل١ ايفشللؾ ايللالزّ َٚكلل ارٙ  
ُ َلارات    ٖٚٞ األمٞلشهِ ايٛاقلتٛقع فٝٗا ٚد إ ديٌٝ ايايلُ  ٞلٛدٛد٠ فل ايلل

  ايلُمتُ ٠ يف ايفك٘ ٚايلش ٜح .ايهتب 
 لمٞ شهِ ايٛاقل لٌٝ ايل لىل ديل ٛؼٍٛ الايل  شٓ لفشؾ بل لٛع ايلظاٖر ٚدلٚاي

 تٛقع ٚدٛدايلُظإ ايلُفا٥٘ يف لتلسؽٍٛ ايٝنط َٔ ايظفر ب٘ ٚاالط٦ُٓإ باْ ٚأ
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ذُمٗا لتك َٕٛ بللايلللُايلل يٌٝ فٝٗللا ٖٚللٞ نتللب ايفكلل٘ ٚاألخبللار ايلليت داٖلل      
اىل ايللشذ١ عًل٢   ر عًٝٓلا ايٛؼلٍٛ   ٚتبٜٛبٗا ٚسفظٗا ستل٢ ٚؼلًت ايٝٓلا ٚتٝٓصل    

شهِ لشذ١ عًلل٢ ايللل٦ٓللإ بملل ّ ٚدللٛد ايلل ط ٚاالطُايلللشهِ اٚ سؽللٍٛ ايٝللن 
  لشتٌُ . ايلُ

 لشتٌُ ايلُلللجبت يًشهلللِ ايللللُايللل يٌٝ ايللللشذ١ ٚٚاالط٦ُٓلللإ باْتفلللا٤  
 تبللا٢ْ ايمكللال٤ عًلل٢ اعتُادٖللا     قلل   ٖللٛ سذلل١  -فللراد االط٦ُٓللإ  نصللا٥ر أ -

 ٚق  أَف٢ ايعارع سذٝت٘ ٚمل ٜردع عٓٗا . 
 

يساّ يمل ّ  ع٢ً اإلٚال ٜهفٞ سؽٍٛ ايظٔ بم ّ ٚدٛد االَار٠ ٚايلشذ١ 
 ًٜللسّ ؼؽللٌٝ ايكطللع باْتفللا٤ ايلل يٌٝ عًلل٢       يهللٔ ال  سذٝلل١ ايظللٔ يف ْفصلل٘   

ش  ايكطللع لٛدب يًفشللؾ بللايلللُيملل ّ ايلل يٌٝ   لشتٌُايلُللاؿهللِ ايللٛاقمٞ 
)ايفشلؾ   ذاعلٜل لشهِ ايٛاقمٞ  بٌ يً يٌٝ ع٢ً عل ّ   باْتفا٤ اي يٌٝ ع٢ً اي

ٓفٞ يف ايعللرٜم١ ايلللُز شللتًساَ٘ ايٛقللٛع يف ايمصللر ٚاؿللر لش  ايكطللع( ٖٚللٛ  بلل
 شلللتٓبا  االسهلللاّ يمظلللِٝ نًفتللل٘    ٚقللل  ٜٛدلللب  ْصللل اد بلللاع   ك ش١ ايللللُ

 ٚنج  َمْت٘ ٚٚقت٘ بٌ ق  ٜتمأر ؼؽٌٝ ايكطع بم ّ اي يٌٝ . 
اذٕ ٜهفللٞ االط٦ُٓللإ ٚشللهٕٛ ايللٓفض بملل ّ ٚدللٛد ديٝللٌ عًلل٢ اؿهللِ  

بم ّ ايل يٌٝ   تتبع : االط٦ُٓإايلُفاذا سؽٌ عٓ  ايفكٝ٘   ظإ ايلُعتب٘ يف ايلُ
لشتٌُ دلاز يل٘ ايردلٛع اىل ايلاا٠٤ ٚمٖٛلا َلٔ       ايلُل بم  ايفشؾ عٔ اؿهلِ  

َٓايللللُاالؼلللٍٛ   ش  االط٦ُٓلللإ لُا ٜهفلللٞ ايفشلللؾ بللل ل١ٓ ايرتخٝؽللل١ٝ . ٚاْلللم
 ألٕ  -ايللللُظإ بمللل ّ ايللل يٌٝ عًللل٢ ايٛاقلللع بمللل  ايفشلللؾ عٓللل٘  ٚايتتبلللع يف  
مكلال٤ بايٛدل إ   االط٦ُٓإ عًِ عادٟ قطع عكال٥ٞ ٖٚٛ سذ١ َمتُ ٠ عٓ  اي

 ٔ َع ع ّ ردع ايعارع عٔ اعتُادٙ بايكطع ٚايٝكني . بٝٓايلُ
 متُ ٠ايلُٛدع١ يف ايهتب ايلُٜفاف ايٝ٘ : اْ٘ بم  ايفشؾ يف األَارات 

 ١ ع٢ًلٚ سذيٌٝ ٚايٝنط َٔ ايمجٛر ع٢ً أَار٠ أم ّ اي لٚسؽٍٛ االط٦ُٓإ ب
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 ؽللٌ ايٝلل٘ ايفكٝلل٘  مل ٜٚيساَللٞ ٜتشكللل اْلل٘ يللٛ نللإ يف ايٛاقللع سهللِ     االيللساّ 
ٜٚؽل م سكٝكل١ اْل٘ سهلِ سذلب اا عًُل٘ علٔ         -بم  ايفشؾ ٚايٝنط َٓل٘  

ُ ٜمًُل٘    ُا اللعب ٙ ٚاْ٘ َل  فتذلرٟ ايلاا٠٤ ٚمٖٛلا      تتبع ايفلاسؾ ايٝلا٥ض  ايلل
 شذ١ لُاّ ايلللللدؽَّٛا ٜلللّٛ ايكٝاَلللل١ يلللاٖرّا يملللل ّ تللل   لٜهلللٕٛ َلللل  دسَلللّا ٚال 

ٌَ   َفاِشلَنُيٛا ط ٙ شبشاْ٘ :َرألأنر اشتذاب١ عًٝ٘ فاْ٘ ق  فشؾ يف  ثار أٌٖ اي ِٖل َأ
َٕ ُُللٛ ًَ ِِ اَل َتِم ِٓللُت ِٕ ُن فًللِ ٜفًللض ٚمل ٜؽللٌ بملل  إ طًللب   43ايٓشللٌ :  صايللأِِّنٔر ٔ 

 ذ  أثرّا فٝ٘ . لايتفك٘ يف دٜٓ٘ يٝشأر فًِ ٜ

تك ّ : ٚدٛع ايفشؾ ٚايبشلح ٚاشتكؽلا٤    ذُٛع َالشاؼٌ َٔ َلٚاي
شهِ لشذ١ عًلل٢ ايلللٚايللاالط٦ُٓللإ بملل ّ ايلل يٌٝ ايلللُظإ اىل دردلل١ سؽللٍٛ 

 ْتفا٤ اي يٌٝ ٚايلشذ١ ع٢ً االيساّ َع ٚـٛح نفا١ٜ االط٦ُٓإ با  لشتٌُ ايلُ
 .  فٝتشكل ظر  درٜإ اياا٠٤ ايعرع١ٝ يف ايعب١ٗ اؿه١ُٝ

 

 شه١ُٝ قبللٌ ايفشللؾ نللأيو اللذرٟ ايللاا٠٤ يف ايعللبٗات ايلللتلل ٚنُللا ال
 مجٛر عًل٢ ديٝلٌ   ايفشؾ ٚايٝنط َٔ ايذرٟ االؼٍٛ ايم١ًُٝ االخر٣ قبٌ لت

 كاٍ : ايلُٚتفؽٌٝ 

دٚرإ االَللر بللني  )ذرٟ اؼللاي١ ايتدللٝ  ايمكًللٞ يف َللٛارد   لتلل اْلل٘ ال -أ
ٚذيو الٕ ايتدٝ  بلني ايفملٌ ٚبلني ايلرتى       يف ايعبٗات اؿه١ُٝ  (َلشأٚرٜٔ

َلل رى عكًللٞ تفرـلل٘ سايلل١ ايلل ٚرإ بللني َلللشأٚرٜٔ : بللني ايٛدللٛع ٚبللني     
سلراز عل ّ ايل يٌٝ      فالب  َٔ   ُٖا ايتشرِٜ َع ع ّ ردشإ ديٌٝ ع٢ً اس

لشأٚرٜٔ اٚ عل ّ يٗلٛر ديٝلٌ عًل٢ ايٛدلٛع ٚعل ّ       ايلُل ع٢ً ردشإ اسل   
 ال ٜظٗللر اسلل ُٖا    شرز ايردشللإ ٚاللفللال ٜلل   يٗللٛر ديٝللٌ عًلل٢ ايتشللرِٜ    

فلاذا سؽلٌ االط٦ُٓلإ بمل ّ       ايٝلنط َلٔ ايمجلٛر     شٓ لبم  ايفشؾ ٚايتتبع بل 
 ٌٝ لُا قاّ عًٝ٘ اي يلؽًٝٞ يلتفلجاٍ ايلتلَمأر االلتَع لشأٚرٜٔ ايلُ  لسلٛر أٗلي
 َٛـٛع أؼاي١ ايتدٝ  ايمكًٞ .  ِٓلشذ١ تلٚاي
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ٌ  نُلللا ال - ع  اؼلللٌايطٗلللار٠ يف ايعلللب١ٗ اؿهُٝللل١ ٚال    ٜللللذرٟ اؼللل
ال بم  ايفشؾ عٔ اؿذل١  ايلُلشتٌُ  االشتؽشاع ايرتخٝؽٞ ايٓايف يًشهِ 

 : ٛر عًٝ٘  ٚٚدٗ٘ ٢ االيساّ بفمٌ اٚ ترى ٚسؽٍٛ ايٝنط َٔ بًٛ ٘ ٚايمجعً
 

دللرا٤ ايللاا٠٤ يف ايعللب١ٗ عُلل ٠ ايلل يٌٝ عًلل٢ ٚدللٛع ايفشللؾ قبللٌ   ٕ  
 شه١ُٝ ٖٛ ايكر١ٜٓ ايمك١ًٝ ايكطم١ٝ ٚأخبار ايتمًِ : لاي

 ٠  ا كٝٓايلُلشتف١ بٗا ٚايلُهتٓف١ بنخبار اياا٠٤ ٚايلُأَا ايكر١ٜٓ ايمك١ًٝ  -أ
شهُٞ لاالشتؽشاع ايب يٌٝ اؼٌ ايطٗار٠ اؿه١ُٝ ٚأؼٌ  شتٓفلفٗٞ أٜفّا ت

 ش  االط٦ُٓللإ ايٛاثللل   لايرتخٝؽللٞ ٚتٛدللب تكٝٝلل ُٖا بللايفشؾ ٚايتتبللع بلل     
طرٜكل١     فاْل٘ قل  عًُٓلا   بم ّ اي يٌٝ ٚاؿذ١ ع٢ً ثبٛت االيساّ بفمٌ اٚ تلرى  

(بللايتساّ طرٜللل بٝللإ االسهللاّ  ايلللُمؽَٛني)ك ط ٚشللفرا٤ٙ ايلللُايعللارع 
 ايللُهًفني  يٛؼٍٛ اىل شلا٥ر  تمًُني ٚدمًٗا يف َمرض اايلُْاّ ايصا٥ًني ٚيأل

ظإ بغٝلل١ ايٛؼللٍٛ اىل  ايلللُٚايمبٛدٜلل١ ايؽللاؿ١ تكتفللٞ ايفشللؾ َٚالسظلل١   
لتٓف١ بل يٌٝ أؼلٌ   ٝل١ َهل  ٖٚلأٙ ايكرٜٓل١ ايمكًٝل١ ايكطمٝل١ ٖلٞ قرٜٓل١ يبٓ       .ايتعرٜع 

  ؼلللٌ االشتؽلللشاع ٚتؽلللًض يتكٝٝللل ُٖا بلللايفشؾ فلللال    ايطٗلللار٠ ٚديٝلللٌ أ 
ُٝلل١ قبللٌ ايفشللؾ يف   ذرٟ اؼللًٞ ايطٗللار٠ ٚاالشتؽللشاع يف ظللب١ٗ سه   لٜلل

ط٦ُٓلإ بمل ّ ايٛؼلٍٛ    ظإ عٔ اؿذ١ ع٢ً اـالف ٚسؽٍٛ ايٝلنط ٚاال ايلُ
 ع٢ً تك ٜر ٚدٛدٙ . ٞيساَاىل اؿهِ اإل

ٚأَا أخبار ايلتمًِ فل اليتٗا َطًكل١ ٖٚلٞ باطالقٗلا ايٛاـلض اؾًلٞ         -ع 
ؼٌ ايطٗلار٠ يف ايعلب١ٗ اؿهُٝل١ قبلٌ ايفشلؾ ٚايبشلح َك َل١        لُٓع  درا٤ أت

  درٜلإ  نُلا اْٗلا تكٝٓل     يلٛ أَهلٔ ايٛؼلٍٛ ايٝل٘ ٚايتملرف عًٝل٘        يتمًِ اؿهِ
لشتٌُ ٚتعلرت  ايفشلؾ ٚايبشلح    ايلُل االشتؽشاع اؿهُٞ ايٓايف يًتهًٝلف  

 شذ١ اٚلشؽٌ ايٝنط َٔ ايمجٛر ع٢ً ايلشهِ اٚ ٜلٚايتتبع ست٢ ٜتمرف ع٢ً اي
 شؽٌ االط٦ُٓإ بم ّ اؿذ١ ع٢ً ثبٛت االيساّ بفمٌ اٚ ترى . لٜ
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ٚ  ايللُرتتب١ عًل٢    ح َتم د٠ تتمًل بايثار ٖٚٓا َباس مٖٛلا  دلرا٤ ايلاا٠٤ 
يلساّ َلٔ سٝلح ايتبمل١ ٚايمكلاع َٚلٔ سٝلح        قبٌ ايفشؾ عٔ اؿذ١ عًل٢ اإل 

ؼش١ ايمٌُ ٚفصادٙ تتبني بتفؽٌٝ ايبشح عُٓٗا ْٚمرـ٘ ـلُٔ دٗلتني قبلٌ    
َٓايللللُرس١ً ايجاْٝللل١ يبٝلللإ بكٝللل١ ظلللرا٥ط درٜلللإ االؼلللٌ  ايللللُايٛيلللٛز يف  ٔ م
 أثر :  ْب أ ببشح اؾ١ٗ األٚىل يبٝإ    ايرتخٝؽٞ 

 

 التبعة األخروية الـىرتتبة عمى ترك التعمي والفحص :  
 

بم  إٔ ؼكل ٚدٛع ايفشؾ عٔ اي يٌٝ ٚاألَار٠ ايهاظلف١ علٔ اؿهلِ    
ايعللرعٞ ْكللٍٛ : ال اظللهاٍ يف ٚدللٛع ايللتمًِ سللأرّا َللٔ فللٛات ايٛاقللع ٚال    

ا٠٤ َلع تلرى ايلتفشؾ ٚايلتمًِ     ب ايمكاع ع٢ً ايردٛع اىل ايلا اظهاٍ يف ترٓت
 دايف١ االؼٌ يًٛاقع . لاذا اْهعف َ

ب عًلل٢ ٖللٌ ٖللٛ َرتٓتلل: رتتب ايلللُُا االظللهاٍ يف َٛـللٛع ايمكللاع لٚاْلل
 ؟ .  ب ع٢ً ترى ايتمًِ ٚايفشؾ ٚايتتبعاّ ٖٛ َرتٓت؟ دايف١ ايٛاقع لَ

ؾ عٔ اؿهِ ٚبتمب  ثإ: االظهاٍ ْاظ٤ٞ َٔ إ ٚدٛع ايتمًِ ٚايفش
 ٛ ب ايمكللاع عًلل٢ كايفلل١ ايٛاقللع   ٚ طرٜكللٞ يٝرتٓتلل ع َكلل َٞ؟ أيف َظاْلل٘ ٚدلل

ٚتفٜٛت٘ برتى ايتمًِ ؟ أّ ٖٛ ٚدٛع ْفصٞ يٝرتتب ايمكاع عًل٢ ترنل٘ ٚإ مل   
ُ خيايف عًُ٘ ايٛاقلع ؟    ايللُعٗٛر بلني ايفكٗلا٤)رض( ٖلٛ االٍٚ     مرٚف ٚايلل

 ٚخايف مجع َٔ األعايِ ٚقايٛا بايجاْٞ .

ًٓللٜٚٓبغللٞ إ ٜمًللِ بلل ّٚا : إ َلللشٌ ايب ِ االسهللاّ ايعللرع١ٝ شللح ٖللٛ تم
 ايللًُه١ٝ ٚمٖٛلا   ايفرع١ٝ االيسا١َٝ ٚايٛـم١ٝ نايطٗار٠ ٚايٓذاش١ ٚايسٚد١ٝ ٚ

     ٚ ُ دٕٚ االسهاّ ايٓ بٝل١ ٚدٕٚ االؼلٍٛ االعتكادٜل١ : ايتٛسٝل  ٚايٓبل٠ٛ  ماد ايلل
ايمكاع   ٜهٕٛ ّٓٝا ٚاللّٝا عٝلصلفلٛبّا ْلمًُٗا ٚدلكادٙ ٚتلتلذب اعلُا ٜلشٖٛا َلْٚ

 ٚاياٖإ .  ترى االعتكاد ايلشل بايلشذ١ُا ايمكاع ع٢ً لٚاْ ى ايتمًِ ع٢ً تر
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راد َللٔ ايٛدللٛع ايطرٜكللٞ ٖللٛ ايٛدللٛع ايللأٟ ٜهللٕٛ َللمد٣        ايلللُٚ
ُ ايٛادب عني ايٛاقلع عٓل     ٘ ايلل نلنٕ ٜكلاٍ : قبلٍٛ خلا ايجكل١ علٔ         ؽادف١ َمل

فاْ٘ ٜمل  إ َلمد٣ خلا ايجكل١ ٖلٛ علني         اؿهِ ايعرعٞ ٖٛ ٚادب طرٜكٞ 
 ١ٝ ظ٧ٝ تم  دمٌ َلمداٙ ٖلٛ ايٛاقلع    ٚطرٜك  ٢ً تك ٜر َؽادفت٘ ي٘ ايٛاقع ع

 ٚاجياع ظ٤ٞ طرٜكّٝا ٜم  دمٌ ايع٧ٝ ب اعٞ تٓذٝس ايٛاقع . 

ؽًش١ ايلللُٖللٛ ايٛدللٛع ايللأٟ تهللٕٛ  :راد َللٔ ايٛدللٛع ايٓفصللٞايلللُٚ
 دايفت٘ بأات٘ . لٚترتتب ايمكٛب١ ع٢ً َ -ايٛادب  - ايلًُس١َ قا١ُ٥ يف َتمًك٘

ايغ ٟ ايلُك َٞ: ٖٛ ايٛدٛع ايلأٟ ٜتٛؼلٌ بل٘    ايٛدٛع  راد َٔايلُٚ
ٚيل٘ خؽٛؼلٝات أٚـلشٓاٖا     اىل ايلُؽًش١ ايكا١ُ٥ يف ذٜ٘: ايٛادب ايٓفصٞ 

 َفؽاّل يف َباسح تكصُٝات ايٛادب َٚباسح َك ١َ ايٛادب . ثِ اْ٘ : 
 

 نيلشككايللُكاٍ يًلُل  صلب  ٚق  ُْ  شتكاليّٝاق  ٜكاٍ بٛدٛع ايتمًِ ْفصّٝا  
 يف َصني١ َٔ ؼ٢ً يف ايغؽب دٗاّل  : ِٗفكٗـٛٙ يف يماًَٞ عراألردبًٝٞ ٚا

دايف١ ايٛاقلع  لهًف ع٢ً تلرى ايلتمًِ ٚإ مل ًٜلسّ َٓل٘ َل     ايلُفٝتماقب عٓ ِٖ 
 ايتعرٜمٞ يف ٚادب اٚ يف سراّ . 

تمًك١ بايصماٍ َٔ اٌٖ ايمًِ ٚايأنر ايلُٚاَر ايعرع١ٝ ٚق  ٜصت ٍ ي٘ باأل
ٛ ايٛدٛع ايٓفصٞ ست٢ تكّٛ قر١ٜٓ عًل٢  فإ ياٖر االَر ٖ  ٚبتمًِ االسهاّ 

ٚالزَلل٘   َللر ْفصللٞ  َر بللايتمًِ أ  فللاألدالف لقرٜٓلل١ عًلل٢ ايلل    ٚال  خالفلل٘ 
َلع  لض ايٓظلر علٔ ايتعلرٜع        اشتشكام ايمكاع عًل٢ تلرى ايلتمًِ يف ْفصل٘     

 دايفت٘ . لٜهٕٛ ايمكاع ع٢ً فٛات ايٛاقع اٚ َ ايٛاقمٞ فال

ذاى  ايكرٜٓلل١ عًلل٢ خللالف دُهٓٓا َٓملل٘ بصللبب ٚدللٛلٖٚللأا االشللت الٍ ٜلل
ٞ   ٕ ٚدلٛع ايلتمًِ  ل ٟ َكل َٞ ال    ايظلاٖر  ٖٚلٞ تلمدٟ أ     ْفصلٞ ٚال طرٜكل

     َ تجلاٍ اسهاَٗلا االيساَٝل١    بٌ ٖٛ ٚدٛع َكل َٞ بًشلاي إ تبمٝل١ ايعلرٜم١ ٚا
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ًٓلل   ٚايٛـللم١ٝ  ٖٚللٞ ِ االسهللاّ ٚايفشللؾ عٓٗللا يف َظاْٗللا:   َتٛقللف عًلل٢ تم
 ٠ . متُ ايلُش ٜح ٚايفك٘ لٛدٛد٠ يف نتب ايايلُ األَارات

ٖٚلٞ ظلٛاٖ  َلٔ ايٓؽلٛؿ       ٚيتٛـٝض ايعٛاٖ  عًل٢ َك َٝل١ ايلتمًِ    
 ْكٍٛ تٛـٝشّا :   ايعرع١ٝ َٚٔ ايكر١ٜٓ ايًب١ٝ ايكطم١ٝ 

كاّ ٖللٞ َمتللا٠ ايلللُدالٖللا يٗللٛرّا يف ٚأ ٚـللض ايرٚاٜللات داليلل١ّ  ٕ أ -أ
ُ َايٝل٘ علٔ ظلٝد٘    أاييت رٚاٖلا ايعلٝذ ايطٛشلٞ يف     (14)َصم ٠ بٔ زٜاد  فٝ  ايلل
٘ٔ اِيُشٖذل١ُ اِيَبأيَغل١ُ   :ط 149 تفصل   ٜل١ األْملاّ:    ٖٚٞ ٚارد٠ يف ًٖل ًٔ ٖٚلٞ ٚاـلش١    صَف

١ اي الي١ دل ّا عًل٢ َطًٛبٝل١ ايلتمًِ َك َل١ يًمُلٌ ايؽلاف ايٓلافع ٜلّٛ ايكٝاَل          
لُٔ مل ٜٚكلاٍ يل   لُا عًُلتص فال عًُت بل سٝح ٜكاٍ يلُٔ عًِ ٚمل ٜمًِ : طأ
شا اي اليل١ عًل٢   ٚاـل ايللُكاالٕ  ٖٚلأإ   ٜتمًِ : طأفال تمًُلت ستل٢ تمُلٌص   

خؽٛؼل١ٝ فٝل٘ ٚال َؽلًش١ قا٥ُل١ بل٘ يف       يًمُلٌ ٚاْل٘ ال   َطًٛب١ٝ ايتمًِ َك ١َّ
اّ ع٢ً ايٛدٛع ايٓفصٞ االشتكاليٞ  بلٌ  ذات٘ يٝؽض محٌ أٚاَر تمًِ االسه

عًل٢  يف داليتل٘  ّا (: طأفال تمًُت ست٢ تمٌُص ٜهاد ٜهٕٛ ؼرحيإ قٛي٘)
 اا شبشاْ٘ .  ُا عًِ َٔ تعرٜعلٚدٛع ايتمًِ َك ١َ يًمٌُ ب

متا٠ ٚايٓظر ايٝٗا بٓظلر علريف   ايلٌَُ يف ْؽٛؿ ايرٚا١ٜ ٚباختؽار : ايتن
ض ٚفل ايتعرٜع ايٛاقمٞ لا ٜمدٟ اىل ٚـٛح َك ١َٝ ايتمًِ يًمٌُ ايؽايٗيفُٗ

 يف ايمُللٌ بللايٛاقع ايتعللرٜمٞ   قا٥ُلل١ ؽًش١ ايلللُفللال َؽللًش١ يف ايللتمًِ بللٌ    
 مًِ . يايلُمًّٛ بايفشؾ ٚايصماٍ َٔ اٌٖ ايأنر ٚا

َٕ    َفاِشللَنُيٛاطٖٚهللأا  ٜلل١ ايصللماٍ :    -ع ُُللٛ ًَ ِِ اَل َتِم ِٓللُت ِٕ ُن ٌَ ايللأِِّنٔر ٔ  ِٖلل   صَأ
١ٜ بف١ُُٝ ايغرض ايتعرٜمٞ َٔ األٚاَر ٚايٓلٛاٖٞ  فإ تمب  اي   7األْبٝا٤ : 
ذال٤ إٔ األَر بايصماٍ يهٞ ٜمًِ فٝمٌُ ؼاؿّا ٜٚمدٟ  رض )أٖلٌ  لٜمدٟ ب

فت ٍ  ح ايبعر ٚسصٔ ايمٌُ ٖٛ ؼال ايأًِٟٝٗ ايأنر ٚايمًِ(ؼًٛات اا ع
                                                           

 . 10بٛاع نتاع ايمًِ :حَٔ ا 9:ع 29:ؿ 2عار االْٛار :ز (14)
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 ١ٓعٛد يًعلرٜم١ ٚقرٜٓل  بف١ُُٝ  رتهاز ايغرض االؼالسٞ ايلُ -ايعرٜف١ اي١ٜ 
 ٚ ُ َٓاشب١ اؿهلِ  دراى ايٛاقلع  ٚتفٝل  ٚدلٛع ايصلماٍ ٚايلتمًِ إل     -ٛـٛع ايلل

فلإ ايغلرض األقؽل٢      َٚك ١َ يًمٌُ ايؽاف ع٢ً طبل ايٛاقع ايأٟ تمًُ٘ 
قللع ايتعللرٜع ٚايمُللٌ بلل٘   ٚايصللماٍ ٖللٛ ايتمللرف عًلل٢ ٚا  َللٔ اجيللاع ايللتمًِ  

ُ ٚايغلرض االؼلالسٞ     ٘ ٚاالَتجاٍ ي ع اؿهلِٝ ٜٓفلِ يكرٜٓل١    ٓعٛد يًُعلرٓ ايلل
ٜٚٓللتر َك َٝلل١ ايللتمًِ يًمُللٌ  -ٛـٛع : ايللتمًِ ٚادللبايلللُتٓاشللب اؿهللِ ٚ

 شكل  رض االؼالح . لشهِٝ فاْ٘ ٜلر ٛع يًعارع ايايلُض لايؽاي

بل١ فُلات   ٌ َلٔ اؾٓا ذ ٚر ايأٟ  ٓصايلُد٠ يف ٖٚهأا ايرٚا١ٜ ايٛار -دل
أال   قتًللٛٙ قتًللِٗ اا (: ط (ٚاالَللاّ)ٚايلليت تفللُٓت قللٍٛ ايرشللٍٛ) 

ُُٓٛٙصشللنيٛا  ذرد تللرى لفللإ ايمتللاع ٚايلل عا٤ عًللِٝٗ يللٝض عًلل٢ َلل      أال ٜللل
ُ بلٌ ايصلماٍ َك َل١ يًمُلٌ ايؽلاف         ايصماٍ ٚايلتمًِ   ُ ٓذٞ َلٔ  ايلل  ٛت ايلل

ٜٓذلٞ َلٔ    فإ ايصلماٍ ٚسل ٙ ال   -عٔ ايغصٌ ايكاتٌ  ٖٚٛ اختٝار ايتُِٝ ب اّل
 بلللٌ إ ايصلللماٍ علللٔ    ايللللُؽًش١ ٌ حيٓؽللل ٜلللمدٟ ايٛيٝفللل١ ٚال  ايكتلللٌ ٚال

 ٖٚللأا   ذ ٚر َك َلل١ َمدٜلل١ اىل فمللٌ ايتللُِٝ بلل ٍ ايغصللٌ ايلللُسهللِ اؾٓللب 
  ٌ يًُؽللًش١ ايعللرع١ٝ لشٓؽايلُللٓذٞ َللٔ ايكتللٌ ٚايلللُٖللٛ  - ك ١َايلللُذٚ  -

 ذ١ًُ لٜمنللل ٙ : ايللل  بٝلللإ يًُك َللل١   -شلللنيٛاص  طأال( : ) فهلللإ عتابللل٘
فايصماٍ َك ١َ يًمٌُ ايؽلاف ٚايٛيٝفل١ ايعلرع١ٝ     ص ُٛٙ ُٓلأال ٜطايالسك١ : 

 ٓذٞ َٔ ايكتٌ . ايلُؽًش١ : ٚيٝف١ ايتُِٝ ايلُذات 

تف١ُٓ يالَر بايصماٍ ٚايتمًِ ٖٞ ايلُٖٚهأا بك١ٝ ايٓؽٛؿ ايعرع١ٝ  -٤

ُا ٜلل ٍ عًلل٢ نللٕٛ لَلل -ض ليللاٖر٠ يف َك َٝلل١ ايصللماٍ ٚايللتمًِ يًمُللٌ ايؽايلل 
 مًّٛ . ايلُك ١َ : اؿهِ ايعرعٞ ايلُؽًش١ يف ذٟ ايلُ

 ك ١َّلع٤ٞ َلنَر بل١ٝ اييت تلظ  ايٓؽٛؿ ايمرفل١ٝ ْلٖأٙ ايٓؽٛؿ ايعرع
 ب ٙلٛىل ايمريف ٜنَر عايلُفرت٣   ُٛىل ًطًٛع يايلُيتشؽٌٝ ايغرض األقؽ٢ 
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 بٌ  ٛم ل٘ يًصلٔ يف ذٖابلرض نا٥ل٘  لصٛم ٚيٝض يلأٖاع اىل ايل٘ بايلملٚ تابأ
فهللإ اَلرٙ بايللأٖاع اىل     رـل٘ ايتبفلع ٚدًللب سادٝلات ايبٝللت ٚايما٥ًل١     

دؽٛؼ١ٝ لُؽًش١ ٚال يلايصٛم َك َّٝا يتٛقف ظرا٤ سادٝات ايما١ً٥ عًٝ٘ ال ي
ر ٚمل ٜأٖب يًصلٛم  يٛ تٗإٚ ايتابع ٚقٓؽ ٚيأا  يف ْفض ايأٖاع اىل ايصٛم 

 دؽٛؼ١ٝ لٛىل عًلل٢ علل ّ ذٖابلل٘ يًصللٛم ٚقلل  ٜماقبلل٘ ال يلل  ايلللُفصللٛف ٜماتبلل٘ 
 يف ايأٖاع اىل ايصٛم بٌ ألدٌ فٛات ايتصٛم ٚايتبفع َٔ االشٛام . 

٧ ٝٓلل( تللراٙ ٜٗاىل نللربال٤ يسٜللار٠ شللٝ  ايعللٗ ا٤)    صافرايلللُٖٚهللأا  
ذا أَلر األع ٚيل ٙ بايصلماٍ    إفل   سٜلار٠  َك َات شلفرٙ ٚٚؼلٛي٘ اىل نلربال٤ يً   

( )ٛؼٌ اىل نلربال٤ َٚرقل  شلٝ  ايعلٗ ا٤     ايلُف ايطرٜل ٚايتفشؾ ٚتمٓر
يًُللشتاز ايٝل٘ يف   ظ  أَلرٙ بتشفل  ايطملاّ ٚايفلراػ     فٗٛ أَر َك َٞ   ٟ ْ

ك ١َ : ايٛؼللٍٛ اىل ايلللُٛؼ١ً اىل ذٟ ايلللُك َات ايلللُْٗللا أٚاَللر بإف  شللفرٙ 
ُ ٚيٝض االَلر بايصلماٍ علٔ ايطرٜلل       ايطاٖر رق  ايلُنربال٤ ٚزٜار٠  ٛؼٌ ايلل

 ٚال أَللرّا   نَٛر بلل٘ ايلللُُؽًش١ يف َتمًكلل٘ : لٚمللٛٙ أَللرّا ْفصللّٝا اشللتكاليّٝا يلل   
ُمرف١ اؿهلِ ايلٛاقمٞ فاْل٘ أَلر     لطرٜكّٝا ْظل  األَلر بكبلٍٛ خلا ايجكل١ طرٜكلّا يل       

 هًف . ايلُيغرض تٓذس ايٛاقع ع٢ً 

 سّا ٛؼٌ اىل نلللربال٤ َٓٓذلللايللللُل اذٕ يلللٝض االَلللر بايصلللماٍ علللٔ ايطرٜللل
  سهاّ ايعلرع يلٝض َٓذلسّا يًٛاقلع     ْٚظ ٙ االَر بايصماٍ ٚايتمًِ أل  يًٛاقع 

ُا ٖٛ َك ١َ يًٛؼٍٛ اىل َمرف١ ايٛاقع ٚايمٌُ بل٘ نُلا تٛـلش٘    لبٌ ٖٛ اَر ب
دلل ّا يف داليتٗللا بمللض ْؽللٛؿ ايللتمًِ ٚعُلل تٗا َمتللا٠ َصللم ٠ ايٛاـللش١    

ؽًش١ قا٥ُلل١ يف ايٛاقللع ايتعللرٜمٞ ايللأٟ ايلللُٕ فتهللٛ  َك َٝلل١ ايللتمًِ يًمُللٌ 
 . متُ ٠ايلُيف ايهتب  ايلُٛدع١ٜتٛؼٌ ايٝ٘ َٔ ايفشؾ ٚايتشكل يف األَارات 

 ٜٚتفلض  َك َّٝا   ٜلّا   شاؼٌ ٚـٛح نٕٛ ٚدٛع ايفشؾ ٚدٛبّالٚاي
 تمًِل١ ايلك َٝلك ١َ : اع  َايلُفات اىل َٛردٟ لتلك ١َٝ انجر عٓ  االيايلَُر أ
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 ا َٛردٜٔ : ًمٌُ فإ  ي

ُتمًكات اسهلللاّ ايعلللرع نايؽلللال٠ ٚاؿلللر  لذٌٗ بللللاألٍٚ : َلللٛارد ايللل
ايللُطًٛع  دا٥ٗلا بلايٓشٛ   يف أ فلإ يتمًُٗلا دخايل١ّ     ٚايٛـ٤ٛ ٚايغصٌ ٚمٖٛا 

فاْل٘ ستل٢     طًٛع ايلُدا٥ٗا بايٓشٛ يف ع ّ أ ٕ يرتى تمًُٗا دخاي١ّٚ  يًعارع 
ُاّ خؽٛؼلٝات  لِ تٜمً يٛ فرض عًُ٘ بنؼٌ ايتعرٜع ٚبمض خؽٛؼٝات٘ ال

ُا لَل   َتمًل اؿهِ اال بلايفشؾ ٚايلتمًِ ٚايصلماٍ َلٔ اٖلٌ ايمًلِ ٚايلأنر        
 ٜمن  َك ١َٝ ايتمًِ . 

 

 َلللٛارد ايمًلللِ االمجلللايٞ بجبلللٛت اسهلللاّ ظلللرع١ٝ َلللٔ دٕٚ     ايجلللاْٞ : 
 َظاْٗللا ٚتمًُٗللا ظللرعّا دخايلل١ّ يف    فللإ يًفشللؾ عٓٗللا يف   ُٝٝس َتمًكاتٗللا لتلل
دايف١ ليف ايٛقلٛع يف َل   ٕ يرتى تمًُٗا دخايل١ّ   ٚ ٘ دراى ٚاقع ايتعرٜع ٚاَتجاي 

ٖٚلأٙ اي خايل١ تمنل  َك َٝل١       ايٛاقع ايتعرٜمٞ ٚتفٜٛت٘ ٚفٛات َؽًشت٘ َٓ٘ 
 ض ٚاالَتجاٍ ايٛاقع ايتعرٜمٞ . لايتمًِ يًمٌُ ايؽاي

شاؼٌ ٚـللٛح َك َٝلل١ ايللتمًِ يًمُللٌ عًلل٢ ٚفللل ايٛاقللع ايتعللرٜمٞ لٚايلل
ُمرف١ لاٖر٠ يف نلٕٛ ايلتمًِ َك َل١ يل    تفٝل ٙ ايٓؽلٛؿ ايعلرع١ٝ ايظل     عصب َلا 

ُ صّا بسٟ عبٛدٜل١  بّا اىل اا شبشاْ٘ ٚتًٓبايتعرٜع ايٛاقمٞ ٚايمٌُ ب٘ تكٓر ٛىل ايلل
ٌٓ  ٚال خؽٛؼ١ٝ يف ايتمًِ ٚال َٛـٛع١ٝ ي٘ يف ْفص٘ .   ٚعال  اؿهِٝ د

 ٠ ألديل١ درٜلإ ايلاا٠٤    كٝٓايلُٖٚهأا ايكر١ٜٓ ايمك١ًٝ اٚ ايمكال١ٝ٥ ايكطم١ٝ 
دلرا٤ ايلاا٠٤ َك َل١      نٕٛ ايفشلؾ ٚايلتمًِ ايصلابل عًل٢      فاْٗا تفٝ ايعرع١ٝ

ُ السراز ايٛاقع ايتعرٜمٞ ٚألدٌ ايمٌُ ايؽلشٝض   طابل يًٛاقلع ايلأٟ ٖلٛ    ايلل
ُ دايف١ يًتعرٜع ايٛاقمٞ لتهٕٛ اياا٠٤ َ  ٚست٢ ال  َكتف٢ ايمبٛد١ٜ  ُهٔ ايلل

ْكللٍٛ بًٛ لل٘ بللايفشؾ ايللأٟ ٖللٛ َك َلل١ يًمُللٌ بللايٛاقع ايتعللرٜمٞ ٚيللأا ال    
 دايفتٗا يًٛاقع . لُمأٚر١ٜ اؾاٌٖ اذا ادر٣ اياا٠٤ قبٌ ايفشؾ ٚؼادف َلب

 نٕٛ تماـ إ ع٢ًل١ ايمك١ًٝ اٚ ايمكال١ٝ٥ َلكرٜٓلٓؽٛؿ ٚايلاذٕ ياٖر اي



 10بعر٣ االؼٍٛ/ز ......................................................... ( 170)

 شتاذْاطرٜكّٝا نُا  ختارٙ أ ٚيٝض َفادُٖا ٚدٛبّا  ايتمًِ ٚادبّا   ّٜا َك َّٝا 
ايللُٓذس  دمٌ َمد٣ ايتمًِ ٖٛ ايٛاقع  )ق ٙ( فإ الزّ ايطرٜك١ٝ (15) لشكلايلُ

درانلل٘ اع ظلل٤ٞ طرٜكٝللّا ٖللٛ بًللٛ  ايٛاقللع ٚ    ٕ ايغللرض َللٔ اجيلل  عًٝلل٘   ذ أ
ٚاذا ٚدب ايتمًِ طرٜكّٝا نإ َمد٣ ايتمًِ عني ايٛاقع عٓل     ٚايتشفظ عًٝ٘ 

 مًّٛ َع ايٛاقع . ايلَُؽادف١ 

ظلللاٖ  ٚاـلللض عًٝللل٘ َلللٔ أخبلللار ايلللتمًِ   كاٍ بمٝللل  الايللللُيهلللٔ ٖلللأا 
ال إ ػمٌ أٚاَر ايصماٍ ٚايتمًِ أٚاَر باالستٝا  ايأٟ ٖلٛ  ْمِ     ؼْ٘ٚؽٛ

الزّ ايتمًِ ألدلٌ رعاٜل١ ايٛاقلع ٚٚؼلٍٛ ايمبلاد ايٝل٘ . ٖٚلأا تنٜٚلٌ ألخبلار          
 ال َللع قرٜٓلل١ ٚاـللش١ دًٝلل١    ايلللُؽ  ايٝلل٘   ُهٔ لٜلل ال  ايللتمًِ بللالزّ َمٓللاٙ   

 رٜكللّا يتٓذٝللس  َٛر بلل٘ ٖللٛ االستٝللا  ط ايلللُنراد َللٔ ايللتمًِ ايلللُتلل ٍ عًلل٢ إ 
فالب  َٔ األخأ   ٚايكر١ٜٓ ايٛاـش١    َٛدٛد٠  دران٘ ايلُلشتٌُ ٚ ايٛاقع 

ُ ُم١ْٛ ايكلرا٥ٔ  لبظاٖر أخبلار ايلتمًِ بل    تم د٠ ٚاي ايل١ عًل٢ َك َٝل١ ايلتمًِ     ايلل
 ذٍٗٛ ٚايمٌُ ب٘ ٚاَتجاي٘ . ايلُٚايفشؾ يًٛؼٍٛ اىل ايٛاقع 

نٛدلٛع  ٚيلٝض ٚدٛبل٘     اذٕ ٚدٛع ايفشؾ ٚدلٛع َكل َٞ  ل ٟ    
ٜهللٕٛ ٚدٛبلل٘ نٛدللٛع    نُللا ال  ؽًش١ يف فمًللٗا ايلللُايؽللال٠ ْفصللّٝا تكللّٛ  

بلٌ ٚدلٛع ايفشلؾ      لشتٌُ ٚتٓذٝلسٙ  ايلُاالستٝا  طرٜكّا اىل ادراى ايٛاقع 
  -ك ١َ ايللللُيف ذٟ أٟ  -ؽًش١ قا٥ُللل١ يف  للل  ايلللتمًِ ايللللُٚدلللٛع  للل ٟ ٚ

ُ  ضليف ؼل ٚر ايمُلٌ ايؽايل    دخًٝل١ّ  ٚدٛدٜل١ّ  فٝفشؾ ٜٚتمًِ َك َل١ّ   ٛافل ايلل
 ُا ٖٛ َلشفٛي يف يٛح ايٛاقع . لي

ٚعًٝلل٘:  اذا تللرى ايلللُهًف ايللتمًِ يف ٚاقملل١ اٚ ٚقللا٥ع ٚمل تتشكللل َٓلل٘     
مل ٜرتهب َلشرَّا ٚاقمّٝا ٚال تلرى ٚادبلّا   َلدايف١ ٚاقع ايتعرٜع اإليلٗٞ عٝح 

ُك ١َٝ ايلتمًِ  لفلايكٍٛ بل    ُذرد تلرى ايلتمًِ   لٜصتشل ايمكلاع يل   ٚاقمّٝا فاْ٘ ال
                                                           

 . 496: 2َؽباح االؼٍٛ : ز (15)



 (171)فشؾ ............................ايتبم١ االخر١ٜٚ املرتتب١ ع٢ً ترى ايتمًِ ٚاي

٘ ٚايف ض اىل ايٛاقللع يف إ ايمكللاع ٚاسلل  يللٝ  شللؾ ًٜتكللٞ َللع ايكللٍٛ بطرٜكٝتلل
دالف الزّ ايكٍٛ بٛدٛع ايتمًِ ْفصّٝا اذا ترى ايتمًِ ففات َٓل٘  لب  ُتم د لب

ايٛاقع فاْ٘ ٜصتشل عكابّا ع٢ً ترى ايتمًِ ايٛادب ٚعكابّا ع٢ً تفٜٛت ايٛاقع 
 ايمكاع . يهٔ قٌٝ : إ ارباع ايكٍٛ بايٛدٛع ايٓفصٞ ٜرففٕٛ تم د 

 ُك ١َٝ ايلللتمًِ ٚايكلللٍٛ بطرٜكتللل٘ يف اْللل٘ ٜصلللتشل لنُلللا ًٜتكلللٞ ايكلللٍٛ بللل
ُ دايف١ ايٛاقع لتارى ايتمًِ ايمكاع ع٢ً َ َ ٓذس عًٝل٘ : بفملٌ تلرى    ايلل ١ ايللُك 

اٚ بفمللٌ تللرى ايطرٜللل   َللٔ ايفشللؾ ايتعللرٜمٞ ف عًلل٢ ايٛاقللع ايتمللٓرعلل ّ ٚ
 س ي٘ . ٓٓذايلُمدٟ اىل ايٛاقع ايلُ

 شللٛا٤ قًٓلا بلإ ايلتمًِ َك َل١ يًمُللٌ      -رى ايلتمًِ  اذٕ ال عكلاع عًل٢ تل   
ُ اّ قًٓا باْل٘ طرٜلل اىل ايٛاقلع     ُ تٓذس عًل٢  ايلل ال عًل٢ ايكلٍٛ   ْملِ     هًف ايلل

حيتُللٌ فٝلل٘  عرَل١ ايتذللرٟ يفللرض اْلل٘ بللرتى ايفشللؾ ٚايللتمًِ ٜكلل ّ عًلل٢ َللا 
 ٛىل اؿهللِٝ اٚ ؼكللل عؽللٝاْ٘ َللٔ  لل  تمًللِ َٚللٔ دٕٚ   ايلللُدايف١ تعللرٜع لَلل

َٓ  لُّا ؽ٘ يف االق اّ ع٢ً َلشتٌُ ايتهًٝلف : ٚدٛبلّا اٚ ؼرٜل   رٓخٔ ظرعٞ َٜم
ا يف َباسح ايكطع إ ايتذرٟ ٜهعف عٔ شل٤ٛ شلرٜر٠ ايمبل     يهٓ٘ ق  شبل َٓٓ

ٚمل ٜجبت عٓ ْا ديٌٝ َمتا ع٢ً سرَتل٘ ٚاشلتشكام ايمكٛبل١ عًٝل٘       َع َٛالٙ 
 مٞ ايٛادللب ايللٛاق  شراّ ايللٛاقمٞ اٚ َللا داّ مل ٜللرتى  لَللا داّ مل ٜكللع يف ايلل  

 دايف١ ايعرع االق ط سصب ايفرض . لٚمل ؼؽٌ َٓ٘ َ

ُ ثِ إ ايظلاٖر اتفلاقِٗ عًل٢ ٚسل ٠ ايمكٛبل١        ٖا صتشك١ ٚعل ّ تمل د  ايلل
دايف١ لاّ ٖلٞ عًل٢ َل     يهِٓٗ اختًفٛا يف اْٗا ع٢ً ترى ايتمًِ ايٛادب ْفصّٝا 

اٚ يٛدٛع ايفشلؾ ٚايلتمًِ    -نُا اشتظٗرْاٙ-ايٛاقع يٛدٛع ايتمًِ َك َّٝا 
       .           (16) مجلع نُلا اشلتظٗرٙ   ايللُهًف ايٝل٘   ألدٌ رعا١ٜ ايٛاقع ٚٚؼلٍٛ   طرٜكّٝا
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َتماـ ٠  نْٛٗاٌ َٔ َالسظ١ أدي١ ٚدٛع ايتمًِ :تشؽايلُٔ إ ٚق  تبٝٓ        
 ايظاٖرٚإ   رى ايتمًِ لمكٛب١ ع٢ً تلرتتب ايلفٞ ايٛدٛع ايٓفصٞ فال تلع٢ً ْ

َلر  ّٜا طأفال تمًُت ست٢ تمُلٌص فكل  أ  ع ايتمًِ ٚدٛبّا َك َّٝا   نٕٛ ٚدٛ
فترتتب ايمكٛب١  ع٢ً ٚفل ايتعرٜع اال ٞ ايٛاقمٞ  شّالبايتمًِ يهٞ ٜمٌُ ؼاي

ايمُللٌ ايصلل٤ٛ   عض اٚ ارتهللالدايف١ ايٛاقللع ٚفللٛات ايمُللٌ  ايؽايلل   لعًلل٢ َلل 
 ٚيٝصت ايمكٛب١ َرتتب١ ع٢ً ترى ايفشؾ ٚايتمًِ .   ٚايمؽٝإ 

ُ ايغ ٟ َٚع يٗٛر ْؽٛؿ ايتمًِ يف االَر  ذاٍ يًرنلٕٛ  لَل  ك َٞ الايلل
طرٜكٝلل١  شللتكاليّٝا   ٚال اىل دعلل٣ٛ اىل دعلل٣ٛ ٚدللٛع ايللتمًِ ٚدٛبللّا ْفصللّٝا  

اذ يٝض االَر بايتمًِ ٚايصلماٍ َجلٌ     تك ١َ ايلُاالَر اٚ فُٗٗا َٔ ايٓؽٛؿ 
ُ دٌ رعاٜل١ ايٛاقلع ايتعلرٜمٞ    االَر باالستٝا  ايظاٖر يف طرٜكٝت٘ أل ذٍٗٛ ايلل

دالف اٚاَلر ايصلماٍ ٚايلتمًِ    لب .ٖٚأا ٚاـض   ًف ايٝ٘ هايلُٚبنٌَ ٚؼٍٛ 
ض ليؽل ٚر ايمُلٌ ايؽايل    فإ ياٖرٖا نٕٛ ايتمًِ ٚشلماٍ اٖلٌ ايمًلِ َك َل١ّ    

 ذٍٗٛ . ايلُبايتعرٜع ايٛاقمٞ 
 شٛخ ْمرـٗا تباعّا : لٖٚٓا ب 
 

شؽٌ َللٔ َالسظلل١ اديلل١ ٚدللٛع ايفشللؾ    لايبشللح االٍٚ : بملل  إ تلل 
ٚإ ايعلاى يف ايتهًٝلف ٜصلتشل ايمكلاع        ٜلّا  َكل َّٝا    ٚايتمًِ نْٛ٘ ٚادبلاّ 

 قتشاَلل٘ يف ايعللب١ٗ ٚترنلل٘  ١ ايٛاقللع ايتعللرٜمٞ ايفا٥للت َٓلل٘ ْتٝذلل١   عًلل٢ كايفلل
 ٚعٓ ٥أ ٜنتٞ شماٍ :   ٌ ايأنر ٚايمًِ ٖايتمًِ ٚايفشؾ ٚايصماٍ َٔ ا

 دايف١ ايٛاقع ع٢ً االطالم؟ لٌٖ ٜرتتب ايمكاع ع٢ً َ
ِ ع٢ً اثبات٘ ؟ عٝح ديٌٝ ٚاـض قا٥نإ عًٝ٘  ع٢ً َاايمكاع اّ ٜرتتب 

ُهٔ ايمجللٛر عًٝلل٘  لٜٛدلل  عًلل٢ ايٛاقللع ايتعللرٜمٞ َجبللت ٜلل   يللٛ فللرض إ مل   
ش ٜح ٚايفكلل٘ لٚايٛؼلٍٛ ايٝل٘ ستل٢ اْلل٘ يلٛ فلرض تفشلؾ ايفكٝلل٘ يف نتلب ايل        

 .عتب٘ مل ٜؽٌ اىل ايتعرٜع ايٛاقمٞ؟ ايلُشهِ لمتُ ٠ عٔ ايايلُ



 (173)ع ّ ايمكاع ع٢ً ترى ايفشؾ عُاالٜهٕٛ ي٘ ديٌٝ ............................

 بتلٌٝ َجل لٛد  ديل لٜل  ا داّ الع َلدايف١ ايٛاقلكاع ع٢ً َلايظاٖر إ ال ع
 .ٖٚأا ٖٛ االستُاٍ ايجاْٞ   يًٛاقع 

األٍٚ : ترتلب ايمكلاع عًل٢     (17)يهٔ اختار ظٝدٓا االعظلِ االْؽلارٟ           
١ُ ديٝلٌ َجبلت يًٛاقلع ايفا٥لت عٓل  تلرى       لدايف١ ايٛاقع َطًكّا ٚإ مل ٜهٔ ثلَ

ٕٕ .ايفشؾ ٚع ّ ايٛؼٍٛ ايٝ٘  يلٛاقمٞ دٗلاّل اٚ   شراّ ال: يٛ فمٌ اي ٚبتمب  ثا
يهٓل٘ يلٛ فشلؾ مل      ٘ َلٔ دٕٚ فشلؾ ٚؼكلل    بل  ترى ايٛادب ايٛاقمٞ دٗاّل

ٜمجر عًٝ٘ يفٝاع اؿهِ ايٛاقمٞ فنق ّ ع٢ً ايعب١ٗ ٚخلايف ايتعلرٜع ايلٛاقمٞ    
  َٓ ٕ   ٚيمللٌ ٚدٗلل٘ :  ر فٝصلتشل ايمكللاع عٓ ٥لأ   ٔ َٚمللٓأَلٔ دٕٚ فشللؾ َلم

 ع ّ َمرفل١ ايتعلرٜع   اىل ترن٘ يًٛاقع ٚتفٜٛت٘ مل ٜهٔ ساؼاّل عٔ فشؾ َمٓد
َٓ  ايٛاقمٞ دايف١ ايٛاقع ٚتفٜٛلت  لٔ ٚال نإ َمأٚرّا يف َاٟ مل ٜهٔ عٓ ٙ َم
ل١ُ ديٝلٌ َجبلت   دايف١ ايٛاقلع ٚإ مل ٜهلٔ ثل   لفٝصتشل ايمكاع ع٢ً َل   َالن٘ 

 ُهٓ٘ ايمجٛر عًٝ٘ يٛ فشؾ عٓ٘ اـب  يف َظإ ٚدٛدٙ . لًشهِ ايٛاقمٞ ٜي

 ايلُجبت يٛدٛع ايفشؾ ٚايتمًِ كبٍٛ ايلَُالسظ١ اي يٌٝ ٖٓا ِٗ ٚايلُ
ٚياٖر ادي١ ٚدٛع ايفشؾ ٖٛ تٓذٝلس ايٛاقلع ايتعلرٜمٞ اذا نلإ يف َملرض      

ُ ايٛؼٍٛ اىل   ٕ عُل ٠    ٚٚدٗل٘ :   ْٚتٝذتل٘ قل٠ٛ االستُلاٍ ايجلاْٞ       هًف ايلل
 ادي١ ٚدٛع ايفشؾ اثٓإ : 

يساَات٘ ايلُٛىل ٚ دران٘ يسّٚ ايفشؾ عٔ اسهاّ ٚ  االٍٚ : سهِ ايمكٌ
ٌٓ لش١ يل لفاْ٘ َكتف٢ ايمبٛد١ٜ ايؽايل   ٌ ادرا٤ اياا٠٤ قب ٚعلال ايلأٟ    ُٛالٙ دل

درت عادت٘ ع٢ً تبًٝ  اسهاَ٘ يمبٝ ٙ ظمٌ ايتعرٜع يف َملرض ايٛؼلٍٛ اىل   
 َٚلٔ ايٛاـلض إ ٖلأا ايٛدل٘ ال      جلر عًٝل٘   هًف عٝلح يلٛ فشلؾ عٓل٘ يمُ    ايلُ

َٚع  ُهًف ايلٜكتفٞ انجر َٔ تٓذٝس ايٛاقع اذا نإ يف َمرض ايٛؼٍٛ اىل 
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دايفت٘ عكلاع  لع ّ نٕٛ ايٛاقع يف َمرض ايٛؼٍٛ يًُهًف فايمكاع ع٢ً َل 
 شهِٝ . لعرع ايايلُؼ ٚرٙ عٔ ال ٜتٛقع  ٖٚأا َا   س تهًٝف    َٓٓذع٢ً 

 ٗالٚعُ ت  شهِ ايعرعٞ ايٛاقمٞ لايجاْٞ : أخبار ايتمًِ ٚايصماٍ عٔ اي
ٖٚلٞ يلاٖر٠ ظلال٤ يف      َمتلا٠ َصلم ٠ بلٔ زٜلاد      - ٚيٕٗٛر ٚدالي١ٕ ق٠ٛ شٕٓ  -
ُهٓ٘ ايٛؼلٍٛ  لُاّ اؿذ١ ٚاشتشكام ايمكٛب١ ع٢ً ايٛاقع ايتعرٜمٞ ايلأٟ ٜل  لت

لُا أفلال عًُلت بل   ل ٚايلتمًِ ٚايفشلؾ ٚايصلماٍ عٓل٘ : ط    ايٝ٘ َٔ طرٜل ايتشك
 .   (18)عًُتصطأفال تمًُت ست٢ تمٌُص 

َلار٠  رٜلل األ س ايٛاقلع َلٔ ط  شاؼٌ َٔ َالسظل١ ايٓؽلٛؿ ٖلٛ تٓٓذل    لٚاي
ٚاذا  لُمرف١ ايٛاقلع ٚاَتجايل٘   يل  ذب ايفشؾ عٓٗا َك ١َّلٓ٘ ٚاييت ٜايهاظف١ ع

ُ فرض ع ّ ٚدٛد ديٌٝ َجبت يًٛاقلع ايتعلرٜمٞ    س يًٛاقلع  ذٍٗٛ فلال َٓٓذل  ايلل
َجبللت   َٚللا داّ ال  دايفت٘ لهًف عًلل٢ تفٜٛللت ايٛاقللع َٚلل ايلللُستلل٢ ٜماقللب 
هًف عٝللح ايلللَُللار٠ ناظللف١ عٓلل٘ ٖللٞ يف َمللرض ايٛؼللٍٛ اىل  يًٛاقللع ٚال أ

يف ايهتللب فٝٗللا ( هٔ عجللٛرٙ عًٝٗللا يللٛ فشللؾ عٓٗللا ٚتتبللع اسللادٜجِٗ) لُٜلل
 فال عكاع .   - متُ ٠ ايلُ

اذٕ ايؽللشٝض علل ّ اشللتشكام ايمكللاع اذا تللرى ايفشللؾ ٚمل ٜهللٔ يف     
ايٛاقع ديٌٝ َجبت يًٛاقع ايتعرٜمٞ عٝح يٛ فشؾ ايفكٝ٘ اـب  عٓل٘ مل ٜمجلر   

ٛ       عًٝ٘ ٚمل ٜؽلٌ ايٝل٘    ايٛؼلٍٛ ايٝل٘   تملأر  اقع ٖٚٚلأا ٜمل  تملأر ايمًلِ بلاي
ُجٌ ٖللأٙ لتهللٕٛ اٚاَللر ايللتمًِ ٚايصللماٍ ظللا١ًَ يلل    ٚيللأا ال  بللايفشؾ عٓلل٘ 

ٜٚمنل ٙ : خلرٚز     دٌ ع ّ ايعٍُٛ ٜٓتفٞ اشلتشكام ايمكلاع   ٚألايلُٛارد  
 ك ٚر .ايلُٚال عكاع ع٢ً      هًف ايلُايٛاقع ايتعرٜمٞ عٔ دا٥ر٠ ق ر٠ 

َار٠ قع ايأٟ مل تٛد  أايٛا ٚباختؽار : يكؽٛر اخبار ايتمًِ عٔ تٓذٝس
 ْكٍٛ :  -ظرع١ٝ داي١ عًٝ٘ 
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لُمأٚر١ٜ َٔ خايف ايٛاقع ٚدٛاز  درا٤ٙ اياا٠٤ علٔ  شهِ بلالب  َٔ اي
لشتٌُ اذا نإ ثابتّا يف يٛح ايلُلشت١ًُ ع٢ً اؿهِ ايلُماخأ٠ ايلُيساّ ٚعٔ اال

  ّ ٘ اذا ُعلتلفٜٛلف١ ايٛاقع ٚتلدايلرتْا ع ّ ايمكاع ع٢ً َلَٚٔ ٖٓا اخ  ايٛاقع 
 هًف . ايلَُمرض ايٛؼٍٛ اىل  جبت يًٛاقع ٚمل ٜهٔ يفايلُاي يٌٝ 
 

ايبشح ايجاْٞ : إ تلرى ايلتمًِ ايٛادلب قل  ٜؽل  اسٝاْلّا َك َل١ َفٛتل١         
يًٛادب ايعرعٞ االؼًٞ يف يرف٘ عٝح ٜهلٕٛ تلرى ايلتمًِ َصلتًسَّا يفلٛات      

 اال تصلاٍ َلٔ   ْظل    ايٛادب ٚترنل٘ يف يرفل٘ ٚيمل ّ ايكل ر٠ عًٝل٘ يف زَاْل٘       
دراى ؼللّٛ ايٓٗللار َللٔ ايفذللر اىل    اؾٓابلل١ اٚ اؿللٝض قبللٌ طًللٛع ايفذللر إل    

ُ فٛت١ نصا٥ر ايلُُك َت٘ لفًٝسّ االتٝإ ب  غرع ايلُ ُ ك َات ايلل ٛٓايلل ت١ ٚجيلب  ف
 مقت١ . ايلُايتمًِ قبٌ ايٛقت يف عُّٛ ايٛادبات 

ُ هًف إ ٜتمًِ اؿهِ ايعلرعٞ  ايلُاذٕ جيب ع٢ً  مقت قبلٌ سًلٍٛ   ايلل
 ْ٘ ٚدٛبّا فمًّٝا قبٌ سًٍٛ ايٛقلت  َتجاي٘ يف زَأ َٔ  ت٘ ٚؼكل يرف٘ يٝتُهٚق

 ذٍٗٛ ٚايللأٟ ايلللُك ١َ : ايٛاقللع ايتعللرٜمٞ  ايلللُٚذيللو يفمًٝلل١ ٚدللٛع ذٟ  
تٞ االظلهاٍ عًل٢ ٚدلٛع ايلتمًِ قبلٌ ايٛقلت         فٝلن ٜمًِ بايتفشؾ ٚايصماٍ 

ُ ٚقبٌ فمًٝل١ ايٛادلب    ُ نُلا ٜلنتٞ عًل٢ شلا٥ر      -مقت ايلل  ُفٛت١ ايلل ك َات ايلل
مل ٜؽر فمًّٝا  ٞك ١َ ٚايٛادب ايٓفصايلُفهٝف ٜرتظض ايٛدٛع ايغ ٟ ع٢ً 

 قبٌ ايٛقت ؟ .
 ١ُ َلا لٚذنرْلا ثل    كاٍ يف َباسلح َك َل١ ايٛادلب    ايلُٚق  شبل تفؽٌٝ 

غر٣ َٓ رد١ ؼلت  العظِ)ق ٙ( َٔ نٕٛ تمًِ األسهاّ ؼٜمٜ  َكاي١ ظٝدٓا ا
 .  كل ايٓا٥ٝ )ق ٙ(خالفّا يًُلش  فٛت١ ايلُك ١َ ايلُنا٣ ٚدٛع 

طًل اذا شاع  ايلُفٛت١ بايٛدٛع ايلُك َات ايل١ُُ اتؽاف لنُا ذنرْا ث
ايلل يٌٝ االثبللاتٞ عًٝلل٘ ٚقلل  شللاع  يف َللٛارد : َٓٗللا ٚدللٛع تمًللِ االسهللاّ      

 ؽٛؿ ايم ٜ ٠ لٚق  ديت ايٓ  هًف بٗا قبٌ ٚقت االبتال٤ ايلُتال٤ لتٛقع ابايلُ
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ّٜٛ ض ايٓافع ليًمٌُ ايؽاي ك ١َّع٢ً ٚدٛع ايتمًِ ٚايصماٍ َٔ اٌٖ ايمًِ َ
 يف ُٛارد ٜهٕٛ ايتمًِ فٝٗا َك ١َ َفٛتل١ يًٛادلب  لٚاطالقٗا ظاٌَ ي  ايكٝا١َ 

 يرف٘ فٝذب ايتمًِ قبٌ ايٛقت َك ١َ يٝتص٢ٓ ي٘ اَتجاٍ ايٛادب يف يرف٘ . 
 مقت١ ايلللُعٗٛر يف ٚدللٛع تمًللِ االسهللاّ   ايلللَُٚملل٘ ٜٓلل فع االظللهاٍ   

 ٚتكرٜب٘ :   ٌ سؽٍٛ ظرطٗا عرٚط١ قبايلُقبٌ ٚقتٗا اٚ 
َهإ ايتمًِ مل جيب ايٛادب يم ّ سؽٍٛ ظرط٘ اٚ ٚقت٘ يف يرف   اْ٘

ٚيف يلرف سؽلٍٛ ايعلر  اٚ ؼكلل       َتجلااّل  يمًُل٘    ست٢ جيب تمًُل٘ َك َل١ّ  
ذًٗ٘ ٚعذسٙ عٔ االَتجلاٍ سلاٍ   لهًف ع٢ً االَتجاٍ يايلُايٛقت ال ق ر٠ عٓ  

 جاي٘ . ٜصع ايٛقت يتمًِ ايٛادب ٚاَت دًٗ٘ ٚال
ٚق  طرسٓلا يف َبشلح َك َل١ ايٛادلب : اَهلإ سلٌ االظلهاٍ ايلٛارد         

بلااليتساّ بايٛادلب    -َٚٓٗا َك َل١ ايلتمًِ    -فٛت١ عَُّٛا ايلُك َات ايلُع٢ً 
ك ١َ ايلللُفتهللٕٛ  ايلللُعرٚ  بعللر  َتللنخر   مًل اٚ االيتللساّ بايٛادللب  ايلللُ
١ُ اْل٘  لنرْلا ثل  يهلٔ ذ  يفمٌ قبٌ ايٛقلت يفمًٝل١ ٚدلٛع ذٜٗلا     با فٛت١ ٚادب١ّايلُ

ثبلاتٞ يف    ٚق  ؼكلل ايل يٌٝ اإل  ثباتٞ يف نٌ َٛرد ٌٝ اإلالب  َٔ َصاع ٠ اي ي
اؿر ٚايؽّٛ نُا ؼكل ٚدٛدٙ يف ٚدٛع تمًِ االسهاّ فٝذب ايفشؾ عٔ 

َٛدلب اليتللساّ   َٚمل٘ ال  ٝل١ ٚتمًُٗلا قبللٌ ٚقلت االبلتال٤ بٗللا     االسهلاّ ايٛاقم 
يتساَل٘ ٚال تصلاع ٙ يلٛاٖر    ٠ اىل   ذ ال ـلرٚر   ٚدٛع ايتمًِ ْفصّٝا اشتكاليّٝا

نُللا ال َٛدللب   ْؽللٛؿ االَللر بللايتمًِ ٚايصللماٍ َللٔ اٖللٌ ايللأنر ٚايمًللِ   
الَلر بل٘ ايتٗٝلم    ُم٢ٓ نلٕٛ ايغلرض َلٔ ا   لاليتساّ ٚدٛع ايتمًِ ْفصّٝا تٗٝمّٜا بل 
ٚال َٛدللب يلل٘ َللع   ُا ال ًٜللسّ ليتللساّ بللإلَتجللاٍ األَللر ايخللر  فاْلل٘ يللسّٚ ٚ  

 خر . ٚطّا بعر  َتنًِ ع٢ً نْٛ٘ ٚادبّا َمًكّا اٚ َعرَصاع ٠ ياٖر االَر بايتم
 

ش ٚد ٚدللٛع ايللتمًِ : ٖللٌ خيللتؾ   لايبشللح ايجايللح : ْتمللرض ٖٓللا يلل   
طُللنٕ بابتال٥لل٘ اٚ   -تفؽللٝاّل اٚ امجللااّل  -ايلللُهًف ُا اذا عًللِ لايٛدللٛع بلل
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بايٛاقملل١ ايلليت جيٗللٌ سهُٗللا ٚال ٜمرفٗللا ؟ ْظلل  اسهللاّ ايعللهٛى يف رنمللات  
ُ االبلتال٤ بٗلا ٜٚطُل٦ٔ    ايؽلال٠ ايليت ٜملِ       ُمرفتٗالهًف علاد٠ باستٝادل٘ يلل  ايلل

ُٔ اشلتطاع  لْٚظ  اسهاّ اؿٝض ٚايٓفلاط يًٓصلا٤ ٚاسهلاّ اؿلر ٚايمُلر٠ يل      
ُمرف١ اسهللاّ ايلل َا٤ لفاْلل٘ تمًللِ نللٌ اَللرأ٠ باستٝادٗللا يلل  ٚعللسّ عًلل٢ ايصللفر 

دا٤ٙ باستٝاد٘ اىل َمرف١ َٓاشو ٜٚمًِ نٌ َصتطٝع يًشر عازّ ع٢ً أ عَُّٛا
 شر ٚايمُر٠ . لاي

إ اّ ٜملِ ٚدللٛع ايللتمًِ ؼلٛرتٞ ايظللٔ ٚاستُللاٍ االبلتال٤ اٜفللّا اذا نلل   
ًٓل   %( َلجاّل  20االستُاٍ عكال٥ّٝا ) لشتٌُ ابلتالؤٙ بٗلا   ايلُل ِ االسهلاّ  فٝذلب تم

 ٚتٛرط٘ فٝٗا ٚإ مل ٜكطع اٚ ٜط٦ُٔ بابتال٥٘ ؟ . فٝ٘ استُاالٕ . 
عًٝ٘ ٖٛ  ايلِتصايلُبٌ  عٗٛر بِٝٓٗايلُ)ق ٙ(: ) (19) لشكلايلُقاٍ اشتاذْا 

فلال ٜتٛقلف     ايجاْٞ( ٜم  ٚدٛع ايلتمًِ َطًكلّا ستل٢ عٓل  استُلاٍ االبلتال٤       
ايٛدٛع ع٢ً بًٛ  االستُاٍ َرتبل١ االط٦ُٓلإ اٚ ايكطلع ايٛدل اْٞ بلاالبتال٤      

 ٚتفؽٌٝ ايكٍٛ فٝ٘ :  خاردّا 
تك ١َ عًلل٢ اليلل١ َمتللا٠ َصللم ٠ ايلللُرٜللب ٚال اظللهاٍ عٓلل ْا يف د اْلل٘ ال
هًف بٗا ٚع٢ً االطالم شلٛا٤ بًل    ايلُتٛقع ابتال٤ ايلُتمًِ االسهاّ ٚدٛع 

ُ ايتٛقع درد١ ايكطع ايٛد اْٞ اٚ االط٦ُٓإ ايمكال٥ٞ اٚ االستُاٍ  مت  بل٘  ايلل
 عكال٥ّٝا يف ظمِْٚٗ . 

ُا ٜكاٍ بٛدٛع ايفشؾ ٚايصماٍ ٚتمًِ االسهاّ عٓ  سؽلٍٛ  ليهٔ رب
نلإ يٓلّا اٚ    دٕٚ َا  بتال٤ خاؼ١ ايمًِ ايٛد اْٞ اٚ االط٦ُٓإ ايمكال٥ٞ باال

ُ ال ٜمًلِ   جيلب ايفشلؾ ٚايصلماٍ ٚتمًلِ َلا      استُااّل يالبتال٤ فاْ٘ ال هًف ايلل
 ايلُللشتٌُ ابلتالؤٙ بل٘    ُصهّا باشتؽلشاع عل ّ االبلتال٤ بايٛاقمل١     لابتال٤ٙ ب٘ ت
 كبٌ َعهٛى فٓصتؽشب٘ صتايلُشاٍ اؿاـر َتٝكٔ ٚيف لتال٤ يف ايلفإ ع ّ اال

                                                           

 . 501: 2َؽباح االؼٍٛ : ز (19)
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 تمب ٟ ٜكفٞ بم ّ ٚدٛع ايتمًِ س٦ٓٝأ .  ٚاالشتؽشاع اؼٌ

    ٚايظاٖر ع ّ درٜإ ٖأا االشتؽشاع : ٖأا ايلُكاٍ اظهاٍ يهٔ يف 
 ١ٝلٓؽٛؿ ايعرعلٖٛا َٔ ايلشلصم ٠ ْٚلتا٠ َلطالم َمل١  شهَٛلٚاّل : يأ       

ض ع٢ً االطالم َٔ لٚاالدي١ االدتٗاد١ٜ اي اي١ ع٢ً ٚدٛع تمًِ ايمٌُ ايؽاي
 ع٢ً االشتؽشاع .  ٚتردض دالي١ّ ك ّ رتب١ّٖٚٞ تت  دٕٚ تكٝٝ  

االشتؽشاع يهْٛ٘ اشتكبايّٝا يمل ّ َٛافكتٓلا عًل٢     اذٕ يٝض ع ّ درٜإ
 َللٔ علل ّ درٜاْلل٘ َمتللأرّا بملل ّ ايمًللِ      ذٛاٖر)ق ٙ(لصللب يؽللاسب ايلل  ُْ َللا
ُ َلٛر  ظلاَاّل يأل  طالم أخبارٙإب كٓلا يف االؼلٍٛ  طالقٗلا    ٚقل  سكٓ   صتكب١ًٝ ايلل

 صتكبًٝات َٔ دٕٚ اظهاٍ . يلُايف  االشتؽشاع ٚدرٜإ
 

ض لطالم ايٓؽٛؿ ايَر٠ بايتمًِ َك ١َ يًمُلٌ ايؽايل  ٚثاّْٝا :  ٕ تكٝٝ   
ٓإ باالبتال٤ ٖٛ تكٝٝل  ٚتللدؽٝؾ   دؽٛؿ َٛارد ايمًِ ايٛد اْٞ ٚاالط٦ُلب
َلر  ايلُطًل ع٢ً ايفلرد ايٓلادر أ  ٚمحٌ   فراد ق١ًًٝ يف اـارز ْادر٠ ايتشكل بن

ُهٓ٘ إ ٜٓطلل  لذ ٜل    دتل٘ َلٔ بٝلاِْٗ اٜفلّا َصلتٗذ١ٓ      را َصتٗذٔ عكال٥ّٝا بلٌ  
دؽٛؿ بايٓادر َٔ اٍٚ االَر ٜٚكٍٛ َجاّل : )تمًِ إ تٝكٓت االبلتال٤(  لبنَر َ

فراد قًًٝل١ ْلادر٠ ايتشكلل فاْل٘  ل         بلن ٚال َٛدب يًتهًِ ببٝإ َطًل ثلِ ٜكٝٓل  
 ٜتٛقع ؼ ٚرٙ َٔ ايبًٝ  اؿهِٝ .   َصتشصٔ بٝاّْٝا اٚ ٖٛ َصتكبض ال

ٚ  ٛ ٌَ  َفاِشلَنُيٛا يل٘ تملاىل :ط  فُٝا مٔ فٝل٘ : إ اطلالم ق ِٖل ٚط أفلال   صايلأِِّنرٔ  َأ
 ٜل ٍ عًل٢ ٚدلٛع ايصلماٍ ٚتمًلِ       تمًُت ست٢ تمٌُص ٚط تفكل٘ يف ايل ٜٔص  

 ْٗلللا إبلللتال٤ٙ بللل٘ ف ايللللُهًف  ستُلللااّل عكال٥ٝلللّا   نلللٌ سهلللِ ظلللرعٞ حيتُلللٌ   
 ٘ هًف اٚ ٜطُلللنٕ بابتال٥لللايللللُٛارد ايللليت ٜكطلللع ايللللُْؽلللٛؿ َطًكللل١ تملللِ  

دٕٚ االستُاٍ ايفلمٝف    ييت حيتٌُ ابتال٤ٙ بٗا استُااّل عكال٥ّٝاابٗا ٚايٛقا٥ع 
%( فاْلل٘ استُللاٍ ًَشللل  8% أٚ 5ٜمتلل  بلل٘ ايمكللال٤ يف ظللٛؤِْٗ ْظلل )  ايللأٟ ال
 )ايؽفر( يف ْظر ايمكال٤ .  بايم ّ
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االذعلإ بتدؽلٝؾ    َٚع اطلالم ايٓؽلٛؿ ٚيٗٛرٖلا يف ايمُلّٛ ٜمصلر     
ُ ٛارد لُايل كٝٝ ٙ بٚدٛع ايتمًِ اٚ ت ُ كطٛع١ اٚ ايلل فاْل٘   نٕ بابتال٥ل٘ بٗلا   طُايلل

  ٛ  تكٝٝ  يًُطًل بايفرد ايٓادر اٚ االفراد ايك١ًًٝ ٖٚٛ َصتٗذٔ َلشاٚرّٜا نُلا ٖل
ٜٚك ر  -ٖٚٛ شٝ  ايبًغا٤ ٚاؿهُا٤ -ٛىل ايلَُٚا داّ ٜتُهٔ   َصتٗذٔ بٝاّْٝا 

  -اطُللنٕ بلل٘   هًف االبللتال٤ اٚايلللُُا اذا تللٝكٔ ل ّا بللعًلل٢ االَللر بللايتمًِ َكٝٓلل  
ٚاختٝار ايبٝلإ    ٛافل يًُراد اؾ ٟ ايلُ  كٝٓايلُشصٔ بال ّٝا : ترى ايبٝإ لٜ ال

بٝاْلّا   فاْ٘ ٜمل ٓ   أنٛر٠ ايلُٛارد ايٓادر٠ ايلُطًل َع اراد٠ االفراد ايك١ًًٝ ٚايلُ
ٚ يف االقٌ : ٖٛ بٝإ    َصتشصٔ ٚال ٜتٛقع ؼ ٚرٙ َٔ أ  َصتكبشّا عكال٥ّٝا 
  اع٢ً َراتب ايفؽاس١ ٚايبال ١ ٚاؿه١ُ . َٛىل سهِٝ ٖٛ يف

شاؼٌ إ ٚدلللٛع ايلللتمًِ عٓللل  استُلللاٍ االبلللتال٤ ٚتٛقمللل٘ َفلللاد   لٚايللل
ٌ ايمًُللٞ : اشتؽللشاع جيللرٟ االؼلل َٚللع ٚدٛدٖللا ال  طًك١ ايلللُايٓؽللٛؿ 

شتؽلشاع  ١ُ َللشرز تمبل ٟ يمل ّ االبلتال٤  ل  اال     لٚالٜٛد  ث ع ّ االبتال٤ 
 ٚىل ّ َا اردْا بٝاْ٘ َٔ عح يف اؾ١ٗ االُالٖأا تست٢ ٜٓتفٞ ٚدٛع ايتمًِ . 
 ثِ ْبشح يف اؾ١ٗ ايجا١ْٝ : 

 

 جراء الرباءة قبن الفحص : رتتب عمى إاالثر الوضعي الـى
 

 

ثلللِ يف   ماَالت ايللللُٚ فصلللادٙ يف ٖٚٓلللا ْتملللرض ألثلللر ؼلللش١ ايمُلللٌ أ 
ايمبللادات عٓلل  ايمُللٌ بللاياا٠٤ ٚادرا٥ٗللا قبللٌ ايفشللؾ ٚسؽللٍٛ ايٝللنط َللٔ  

 فٓكٍٛ :   يٛاقع ايٛؼٍٛ اىل ا

ُٛافك١ لفايظللاٖر نْٛٗللا َٓٛطلل١ بلل   -ؼللشتٗا ٚفصللادٖا -ماَالتايلللُأَللا 
ًه١ٝ اٚ اثلر  ايلُفإ اثر ايسٚد١ٝ اٚ اثر   نتٞ ب٘ يًٛاقع ايتعرٜمٞ اٚ كايفت٘ ايلُ

ب ظرعّا عًل٢  ٜرتٓت -ما١ًَ : ايمك  اٚ االٜكاع ايلُب٘ ع٢ً ر ٛع ترٓتايلُايفرام 
اح اٚ اٜكللاع ايطللالم اٚ مٖٛللا َللٔ  ثللار ايتمللاَالت َماًَلل١ ايبٝللع اٚ عكلل  ايٓهلل
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ُ اؾاَم١ ألدسا٥ٗا ٚظلرا٥طٗا   ُ فلإ    طًٛب١ ظلرعّا  ايلل ما١ًَ ايتاَل١ اؾاَمل١   ايلل
يلل١ ايمًللِ اٚ ألدسا٤ٖللا ٚظللرا٥طٗا ٖللٞ َٛـللٛع االثللر ايعللرعٞ َللٔ دٕٚ دخا 

اٟ ال اثلر يًمًلِ اٚ يًذٗللٌ يف ترتلب االثلر ايعللرعٞ      ايللذٌٗ يف ترتلب االثللر   
سا٥ٗلا ٚظلرا٥طٗا   دُما١ًَ داَمل١ أل لفاذا دلا٤ اسل  بل     ب٘ ٍٛ اٚ ع ّ ترٓتَايلُن

ايلُّا بؽشتٗا اّ نإ دلاٖاّل  ثرٖا ايٛـمٞ شٛا٤ نإ عؼشت ٚترٓتب عًٝٗا أ
ٜرتتب عًٝٗلا   ٜمتا يف ؼككٗا ظرعّا ناْت باط١ً ال ُا ٜفك  بمض َالت٢ بٚاذا أ

 ٖا اّ نإ داٖاّل . ّا بفصادايلُر ٛع َٓٗا شٛا٤ نإ عايلُاالثر ايعرعٞ 

ُاَٗا ٚادتُاع ظرا٥طٗا ٚادسا٤ٖلا عٝلح   لما١ًَ تايلُراد َٔ ؼش١ ايلُٚ
ُ ٜٓطبل ايمٓلٛإ   ُ رنب ايلل ُ ماًَٞ عًل٢ ايفملٌ   ايلل َٚمٓل٢    نتٞ بل٘ خاردلّا   ايلل

ٜٓطبللل  ُاّ ادسا٤ٖللا ٚظللرا٥طٗا عٝللح ال لكؽاْٗا ٚعلل ّ تلل لما١ًَ ْللايلللُفصللاد 
 ٚاالْطبام اٚ ع َ٘ أَر ٚاقمٞ .   ايلُنتٞ ب٘ خاردّاماًَٞ ع٢ً ايلُايمٓٛإ 

 ا يف ؼككلل٘ ظللرعّا  تللمايلللُما١ًَ : نللٌ عُللٌ َرنللب ال ٜ   راد َللٔ ايلللُٚ
 دٕٚ إ ؽلتؾ بلايمكٛد ٚاالٜكاعلات       ٚاـفٛع ا َٔع ٚايتمٓبقؽ  ايتكٓر

فُٔ فر٣ ٚددني اٚ فر٣ ٚدز اؿًكّٛ ٚس ٙ َٔ ايأبٝش١ دٕٚ باقٞ االٚداز 
نجللر يف ؼكللل ايتأنٝلل١ ايعللرع١ٝ ثللِ  َللٔ دخايلل١ االاالربملل١ ٚاشللتٓ  اىل ايللاا٠٤ 

ب اثلر اؿًٝل١ ٚإ   عًُل٘ ٚترٓتل   ٤ ذيو ٚاقمّا يف سٌ ايأبٝش١ ؼلضٓ دسا ْهعف  
اقمّا بطٌ ايلأبض ٚمل حيلٌ   دسا٤ ذيو ٚ  اٚ  ْهعف ع ّ  نإ داٖاّل ب٘ سٝٓ٘ 

ٌٓانًٗا ٚ   ذيو عٔ دٌٗ قؽٛرٟ اٚ تكؽ  .  ٕ نإ َمتك ّا س
 

 : فايظاٖر نٕٛ ؼشتٗا َٓٛط١ بنَرٜٔ -ٚفصادٖا ؼشتٗا -ٚأَا ايمبادات
 .  نتٞ ب٘ يًٛاقع ايتعرٜمٞايمٌُ ايلُُٛافك١ لب -أ 

ع َللٔ ايماَللٌ بللاياا٠٤ اٚ باشتؽللشاع علل ّ  تنتٞ قؽلل  ايتكللٓرلٚبلل -ع 
  فاذا فرٚـ١ ايلُنكرا٠٤ ايصٛر٠ بم  ايفاؼ١ يف ايؽال٠   لشتٌُ ايلُايٛدٛع 

٣ ايللاا٠٤ َللٔ ايٛدللٛع اٚ   دللرؼلل٢ً أسلل  َللٔ دٕٚ قللرا٠٤ شللٛر٠   ٚقلل  أ    
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٢ ٓت٘ ٚتلن اشتؽشب ع ّ ايٛدٛع َٔ دٕٚ فشؾ ٚؼكل عٔ ٚدٛبٗا اٚ ع َ
 ع الستُايلل٘ االَللر بايؽللال٠ َللٔ دٕٚ شللٛر٠ ثللِ اْهعللف       َٓلل٘ قؽلل  ايتكللرٓ  

ُ نتٞ ب٘ يًٛاقع ناْت ؼلالت٘ ؼلشٝش١ يتشكلل    ايلُٛافك١ َ شني يًمبلاد٠  ؽٓشايلل
ُ ٖٚٛ اْهعاف َٛافكل١     ايكربل١ َٓل٘ سلني ايتمبل      ٞ قؽل نتٞ بل٘ يًٛاقلع ٚتلنتٓ   ايلل

 ٚفمٌ ايمباد٠ .
 يهللٔ اذا نللإ َتسيللساّل َللرتددّا يف ؼللش١ ؼللالت٘ َللٔ دٕٚ قللرا٠٤ ايصللٛر٠  

ع َٓلل٘ قؽلل  ايتكللٓر   بٗللا فًللِ ٜتللنَتع ٚايتمٓبللَللجاّل ٚظللانّا يف ؼللالسٝتٗا يًتكللٓر
ُ دسَّٝا اٚ اْهعف عل ّ َطابكل١    نتٞ بل٘ يًٛاقلع ايتعلرٜمٞ مل تهلٔ ؼلالت٘      ايلل

 اَللا يملل ّ َطابكتٗللا يًٛاقللع ايتعللرٜمٞ اٚ يملل ّ  : اشلل ٠ ؼللشٝش١ بللٌ ناْللت ف
دٙ يف ؼلالس١ٝ عًُل٘   ع بل٘ بفملٌ تلردٓ     بايمٌُ ٚعل ّ قؽل  ايتكلرٓ   شكل ايتمٓبلت

 يًتكرع ساٍ ع ّ االستٝا  بكرا٠٤ ايصٛر٠ َجاّل .

ع  عتُللادّا عًلل٢ اٟ نللإ قاؼلل ّا يًتكللرٓ  -بللّا ْمللِ اذا دللا٤ بايمبللاد٠ َتكرٓ 
تٞ ايتكللرع َٓلل٘ شللهّْٛا َٓلل٘ اىل َللٔ  ٚاعتكللاد تللن اٍ االَللر اٚ َللع ايغفًلل١ستُلل 

ايللِ  ايؽل ٜل  ل  ايم   ٚأٜتمارف االخأ بكٛي٘ َع ع ّ سذٝت٘  ايبلّا نلاألبٜٛٔ   
 ذ الفكلل١ يًٛاقللع ايتعللرٜمٞ ناْللت ؼللشٝش١     ٕ ناْللت عبادتلل٘ َٛا ٚؼللادف أ

 ًٜلللسّ ؼؽلللٌٝ االَتجلللاٍ ايمًُلللٞ ايتفؽلللًٝٞ ستللل٢ َلللع   الستٝلللا  ٚالٜلللتمني ا
 ًٝ٘ نُا ؼكل يف َلشً٘ . اَهاْ٘ يم ّ اي يٌٝ ع

 لشه١ُٝ قبللٌ ايفشللؾ شؽٌ إ ايماَللٌ بللاياا٠٤ يف ايعللبٗات ايلل لٚقلل  تلل
 عتكللل  ٠ ٚإ  فلللٌ عٓٗلللا ٚمل ًٜتفلللت ايٝٗلللا أٚ  ٚ ايماَلللٌ عًللل٢ ٚفلللل ايلللاا٤أ

 ال ٜهلللٕٛ عًُللل٘ ؼلللشٝشّا َللللذسّٜا  ال َلللع  -ّا ايؽلللش١ ٚنلللإ دلللاٖاّل َكؽلللر
 ْهعاف َٛافكت٘ يًٛاقع .  

 

 فٝٗلللا  ٛا ايللللُشلللتجٓٛا َلللٛارد ثالثللل١ َٓٗلللا تص ض(   ال إٔ االؼلللشاع )ر      
ت٢ بٗا علٔ    يهٔ اذا أدايفتٗا يًٛاقع ايتعرٜمٞلدسا٤ ر ِ َع٢ً ايؽش١ ٚاإل
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ُاّ ايؽللال٠ ٚايؽللٝاّ يف ايصللفر  لتللٗللٌ بايلللشهِ ٚايٛيٝفلل١ ايعللرع١ٝ ٖٚللٞ    د
  ذٗر يف ايؽلللال٠ يف َٛـلللع االخفلللات  لٚايللل ايللللُٛدب يًكؽلللر ٚاالفطلللار  

 يتسَٛا بم ّ َمأٚرٜت٘ َٔيف َٛـع ايلذٗر  َٚع ذيو  االخفات يف ايؽال٠ ٚ
دايف١ ايٛاقع ٚايمكٛب١ عًٝ٘ اذا نإ دًٗ٘ عٔ تكؽ  يف تمًلِ االسهلاّ   لتبم١ َ

 اؾُع بني االَرٜٔ .  فنظهٌ عٓ ِٖ )ق ِٖ(

دسا٥ل٘ يف  خؽٛؿ اؿهِ ايٛـمٞ : ؼش١ ايمٌُ ٚ ٚيٝض االظهاٍ يف 
 دللسا٤ بملل   ظللهاٍ يف ايؽللش١ ٚاإل ض يإلَؽللٓش ذ ال  ٛارد ايجالثلل١ ايلللُٖللأٙ 

دسا٤ ّا بللاإلايؽللشٝض ايٓللاطل دًٝٓلل ِٗ تبمللّا يًللٓٓؾايلللُمجللاع االؼللشاع ٚتص 
 َللٔ دٗللر فُٝللا ال( ايٓللاطل بللنٕ طدمفللر)فرادللع ؼللشٝض زرار٠ عللٔ ابللٞ 
 االخفا٤ فٝ٘ فمً٘ ْاشّٝا اٚ شاّٖٝا اٚ الٜٓبغٞ   ا الٜٓبغٞ االدٗار فٝ٘ ٚأخف٢ فُٝ

ار٠ َٚلللشُ  بللٔ ٚؼللشٝض زر (20)ُت ؼللالت٘ص لظلل٤ٞ عًٝلل٘ ٚقلل  تل  ٜل رٟ فللال 
ٕ نلإ  (ايٓلاطل بلنٕ َلٔ ؼل٢ً يف ايصلفر اربملّا : ط       َصًِ عٔ ابٞ دمفر)

ر٥لت  ٚإ مل ٜهلٔ قُ   علاد  فؽل٢ً اربملّا أ  رت يل٘  صُٓل ر٥ت عًٝ٘  ١ٜ ايتكؽل  ٚفُ ُق
  . (21)عًٝ٘ ٚمل ٜمًُٗا فال اعاد٠ عًٝ٘ ص 

 

ا٤ٖلا ٚعل ّ   دسبلاد٠ ٚ  لُا االظهاٍ يف اؾُع بني  يتلساَِٗ بؽلش١ ايم  ٚاْ
يتللساَِٗ باشللتشكام ايمكللاع عًلل٢ فللٛات ايٛاقللع اٚ  االعللاد٠ ٚايكفللا٤ ٚبللني  

بتكرٜلب : اْل٘ اذا نلإ َصلتشكّا       تفٜٛت٘ بصبب دًٗ٘ ايتكؽ ٟ ٚعل ّ تمًُل٘   
 يًمكاع ع٢ً تفٜٛت ايٛاقع نعف ٖلأا علٔ بكلا٤ تهًٝفل٘ بلايٛاقع ر لِ دًٗل٘        

   ٕ َٛرّا بل٘ نٝلف ٜؽلض    مل ٜهلٔ َلن   ب٘  ٚس٦ٓٝأ : ايأٟ أت٢ بل٘ خلالف ايٛاقلع  
 فمً٘ ٜٚصكط عٓ٘ ايٛادب ايٛاقمٞ االؼًٞ ٚجيسٟ عٓ٘ ؟ . 

 تُعلذلٝف ٜلن -ٞ لملٛع ايٛاقلطًايلُٛ خالف لٖٚ -٘ ٛرّا بلَٚ ٕ نإ َن
                                                           

 . 4َٔ ابٛاع ؼال٠ املصافر : ح 17: ع  ٥5ٌ :ز ايٛشا(20)

 .1َٔ ابٛاع ايكرا٠٤ يف ايؽال٠ : ح 26: ع 4ايٛشا٥ٌ :ز (21)
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      ٚ ُ االَر بل٘ َلع بكلا٤ االَلر ايلٛاقمٞ بايؽلال٠  ُ فرٚض تصايلل اراد٠  ِٗ عًل٢ ايلل
 نجر ؟ . ؼال٠ ٚاس ٠ يف نٌ ٚقت ال أ

 علٚ دفلر أ٘ االَلٝلتٛدلٔ يلرٜلخايلُتنٔ لٝلٛيٝلَٔ االؼع لؽ ٣ مجل  تلٚق
 تباعّا :   ْصتمرـٗا   ٚق  ؼ رت َِٓٗ ع ٠  تٛدٝٗات  االظهاٍ 

 ٚتٛـٝش٘ :   ايتٛدٝ٘ األٍٚ : ٚق  افادٙ مجع )ق ِٖ( 
ايؽللٝاّ ٚؼللال٠   ٞ بلل٘ سللاٍ اؾٗللٌ بللاؿهِ ايللٛاقمٞ:   نتايلللُٕ ايمُللٌ  
ُهٔ إ ٜهلٕٛ َعلتُاّل   لٜل  -يف    َللشً٘   خفاتُاَّا ٚاؾٗر اٚ اإللصافر تايلُ

 عًلل٢ َؽللًش١ تاَلل١ ًَسَلل١ نُللا إ ايٛادللب ايللٛاقمٞ االؼللٌ َعللتٌُ عًلل٢     
ُهٔ تل ارنٗا بمل  اتٝلإ ايمُلٌ ايخلر ٚاشلتٝفا٤       لٜ ؽًش١ ٚزٜاد٠ الايلُتًهِ 

ٖٚللأا نُللا يللٛ أَللر ايمطعللإ عبلل ٙ اٚ خادَلل٘  ايلللُؽًشتني َؽللًشت٘ يتفللاد 
ُ ٟ َٔ ا٤ ايبارد ي تٛايلُتٝإ إب لُا٤  ل   رٚدتل٘ يهلٔ ايمبل  اتلاٙ بل     با٤ َٚلٔ  ايلل

ُؽًش١ ايلرٚا٤ ايٓلاقؾ   لرٜلب يف ٚاد ٜتل٘ يل    َٓ٘ دٛفل٘ ٚال  بارد فعرب٘ ٚاَتأل
ؽًش١ ايفا٥كلل١ ٚايفا٥لل ٠ ايلللُا٤ ايللاٚد٠ ذات ايلللُفٗللٛ اَتجللاٍ ْللاقؾ يفكلل إ  

عللل  أ -لُهٔ اشلللتٝفاؤٖا ٜللل ا٤ ٚايللليت الايللللُاالنٝللل ٠ ٚرا٤ َؽلللًش١ اؼلللٌ  
ذادٙ ايمُللٌ ايٓللاقؾ : لٜللبملل    -ايلللُا٤ يسا٥لل ٠ ايها٥ٓلل١ يف بللرٚد٠ ؽًش١ اايلللُ

َتجللٌ االَللر   فٝصللتشل ايتللابع ايمكٛبلل١ ٚ ٕ   ا٤ اؿللار ٚظللبم٘ َٓلل٘  ايلللُظللرع 
 ؽًش١ ايسا٥ ٠ . ايلُؼشٝشّا ْاقؽّا يتفٜٛت٘ 

َهلإ  لشهِ بؽش١ ؼالت٘ ٚؼلٝاَ٘ إل ٜ -ٛارد ايجالث١ايلُ -ٚفُٝا مٔ فٝ٘ 
ُ ٘ عًل٢ اؼلٌ   نتٞ بايلُظتُاٍ ايمٌُ   ايللًُس١َ ٚعٓل   تٝلإ ايمُلٌ      ؽًش١ايلل

ؽًش١ ايسا٥للل ٠ يتفلللاد  ايللللُُهٓ٘ اشلللتٝفا٤ لٜللل خلللر ٚاشلللتٝفا٤ َؽلللًشت٘ ال اي
ؽًش١ ايسا٥ ٠ بتكؽل ٙ ٚتلرى   ايلُدٌ تفٜٛت ؽًشتني فٝصتشل ايمكاع ألايلُ

 نتٞ ب٘ . ايلُٚال َٓافا٠ بني اشتشكام ايمكاع ٚبني ؼش١ ايمٌُ   ايتمًِ 

 ٝ٘ اظهاٍ عظِٝ : ٚيف ٖأا ايتٛد
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ُ ق ر٠ يمكٛيٓلا َٚل رناتٓا عًل٢ ادراى     أٚاّل: اْ٘ ال ُ ؽاف ٚايلل النات ايلل
ففاّل عٔ اؿهِ عًٝٗا بايتفاد ٚتمأر اشتٝفا٤ بمفٗا عكٝب اشلتٝفا٤ ايلبمض   

ظللهاٍ اؾُللع بللني ؼللش١ ايمُللٌ ايللأٟ ٚرد بلل٘ ايللٓؾ      َٚملل٘ فللإ  االخللر 
ايٛاقلع ال ٜصلمٓا دفمل٘    ايعرعٞ ايؽشٝض ٚبني اشتشكام ايمكاع ع٢ً تفٜٛلت  

 ْعهٌ عًٝ٘ :  -بٗأا ايتٛدٝ٘    ايتاّ يف ْفص٘ . َٚع  ض ايطرف عٔ ٖأا 

ُ ثاّْٝا: إ تفاد   ٙ ايٓؽلٛؿ ايعلرع١ٝ   تصلاع   النات فُٝلا ملٔ فٝل٘ ال   ايلل
 ٕ ايلأٟ دٗلر يف ؼلالت٘    ؼلالت٘ص ٜمل :     ُتلٚق  تل (: طنٝف ٚإ قٛي٘)

ُاّ لا ٜ ٍ بااليتساّ عًل٢ تل  ٖٚأ  ُت ؼالت٘ لخفات ٚبايمهض ق  تَٛـع اإل
خفات اٚ أخفت يف َٛـلع  ذا دٗر فٝٗا يف َٛـع اإلًسّ يًؽال٠ اايلُالى ايلُ

قل   ايلًُسّ يٝؽض قٛي٘: طالى ايلُُاّ لظتُاٍ ايؽال٠ ع٢ً تاؾٗر  فالب  َٔ  
ٜٚهعلف علٔ     شفاي َالنٗلا  لْل ايؽلال٠ ٜؽلاسب    ُاّ لفلإ تل   لُت ؼلالت٘ص ت

ُ الى ايلُثبٛت  ؼلٌ ٚايٛادبل١ عٓل  اؾٗلٌ     ني : ايٛادبل١ باأل ًسّ يف ايؽلالت ايلل
 النات .ايلُفال تفاد بني   ؼٌ ٖٛ ٚادب باأل باؿهِ ٚفمٌ خالف َا

ايللُالنات َلع عل ّ    ؽاف ٚايلُٕ ٖأا ايتٛدٝ٘ ٜبت  ع٢ً تفاد ٚثايجّا:  
ايلُالنني ٜٛدب س  :  ٕ  شتٝفا٤ أُم٢ٓلشتٝفا٤ َالنٞ ايؽالتني ٖٓا ب َهإ  

ُ ٚال ديٌٝ ع٢ً تفلاد    الى االعظِ ايلُٝفا٤ شتشًب ايك ر٠ ع٢ً   النات ايلل
 دراى لُهٓٓا  ٚال ٜلل  ذُع بللني ايفمًللني يف ايٛدللٛد اـللاردٞ   لَللع اَهللإ ايلل 

 النات يكؽٛر عكٛيٓا عٔ ادران٘ .ايلُتفاد 

سٝلح   ايللُالنني فملاّل   شتٝفا٤ ايلُلشصٛط بايٛد إ ٖٛ  َهإ  ٕ بٌ  
خفاتٝلل١ بملل  ؼللال٠ ايتُللاّ اٚ   اٚ اإلتٝللإ ايؽللال٠ ايكؽللر اٚ اؾٗرٜلل١   لُهٔ  ٜلل
ُ دراى ايلُهًف َٔ  ٚبٗأا ٜتُهٔ   ٚ اؾٗر١ٜ أ ١ٝخفاتاإل   ؽًش١ ايسا٥ل ٠  ايلل

ُ فال تفاد بلني   دراى هٔ  ُلبلٌ ٜل    ُتٓع اؾُلع بلني االفملاٍ    لٜل   النات ٚالايلل
 الى االنٌُ َمّا . ايلُالى ايهاٌَ ٚايلُ
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 (22)ْمًِ: ناظف ايغطا٤ يمٌ اٚيلِٗ فُٝا  -ادٙ مجع: َا أفايتٛدٝ٘ ايجاْٞ

 بتكرٜب :   ب فٝا مٔ فٝ٘ ٖٚٛ االيتساّ بايرتٓت -)ق ٙ( 

ؼللاّل ٖللٛ ايكؽللر ٚاالفطللار يف ايصللفر ٚاؾٗللر اٚ   إٔ ايٛادللب ايللٛاقمٞ          
عل  بلاـالف   أ -ّا ب٘ اٜفلاّ َٛر  ٚخالف٘ ٜهٕٛ َنخفات يف ايؽال٠ اي١َٝٛٝ اإل

 -خفلات َٛـلع اؾٗلر   فلات ٚاإل خٛـع اإلايتُاّ ٚايؽٝاّ يف ايصفر ٚاؾٗر َ
َٛر بل٘ عٓل      بٌ ٖلٛ َلن  َٛر ب٘ االؼٌ ايلُنيهٔ يٝض االَر ب٘ يف عرض ذاى 

َٛر بل٘  ايللُن ب عًل٢ تلرى اَتجلاٍ    عؽٝإ االَر االؼًٞ ٚبٓشٛ ايطٛي١ٝ ٚايرتٓتل 
فٝؽض ايمٌُ َٓ٘ ٚإ نإ َصتشكّا يًمكاع ع٢ً ترى تمًِ ايٛادلب    االؼٌ 

ُتٓع اذا ناْلا يف علرض   لُا ٜل لاالَر بايفل ٜٔ اْل   الٕ  االؼًٞ ٚال تٓايف بُٝٓٗا 
 بٓشٛ ايرتتب .   ال  ٚاس  
 

ٚ ٚأ لشكل اـراشللاْٞ)ق ُٖا( ايلُللٚرد عًٝلل٘ ظللٝدٓا االعظللِ االْؽللارٟ 
 ٘  ٚقللاٍ   (23) قللاٍ االٍٚ : )ال ْمكللٌ ايرتتللب(   بملل ّ َمكٛيٝلل١ ايرتتللب يف ْفصلل

 .  (24)ٛ ايرتتب( )ق  سككٓا ...اَتٓاع االَر بايف ٜٔ َطًكّا ٚيٛ بٓش :ايجاْٞ

عل ّ شلالَت٘    -يف َباسلح ايفل     -ٖٚأا اظهاٍ ناٟٚ ق  ؼكل عٓ ْا 
  لذًًٝني ني ايلللُلللًب ناٜٚلللّا خالفلللّا يًمَللللشأٚر يف االيتلللساّ بايرتٓتللل  ٚاْللل٘ ال

ُ ٚبايرتتب تٓشٌ َعه١ً ايفل  ٜٚؽلض االيتلساّ بتمًلل االَلر ايعلرعٞ ب        ِٗ ايلل
َ ِٖ ٚعٓل  عؽلٝاْ٘ أ  يف طٍٛ االَلر بلاال   نُلا تٓشلٌ بل٘ َعله١ً       تجايل٘  ٚ تلرى ا

ذٗر لبنٕ ٜمَر بايتُاّ اٚ بايؽٝاّ اٚ باي: شٔ بؽ دٖا لايؽش١ ٚايمكاع اييت ْ
ٕ  اٚ باإل  االَلللر االؼلللًٞ اٚ عًللل٢ تكللل ٜر تلللرى     خفلللات عًللل٢ تكللل ٜر عؽلللٝا

 شكل َٓل٘ ايؽلٝاّ   لفلاذا تل    خر ايللُتن َٛر ب٘ االؼًٞ ٚبٓشلٛ ايعلر    ايلُنتٝإ  
                                                           

 .  27طبم١ سذر١ٜ :  -نعف ايغطا٤   (22)

 . 309فرا٥  االؼٍٛ : طبم١ َهتب١ َؽطفٟٛ :  (23)

 . 262: 2نفا١ٜ االؼٍٛ َع ساظ١ٝ املعهٝ  : ز (24)
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ف نْٛ٘ َنَٛرّا بايؽٝاّ أٚ بتُلاّ ايؽلال٠ َٚلٔ    تُاّ يف ايصفر  ْهعٚ ؼال٠ ايأ
 ٍٚ االَر يتشكل ظرط٘ بم ّا . أ

 ٘لٝلتٛدلاظهاٍ ع٢ً اي )ق ٙ(  لٝلكل ايٓا٥للشايلُح لشلشه٢ عٔ بليهٔ ُٜ
ذعاْ٘ بؽش١ نا٣ ايرتتب ٚٚـلٛح َمكٛيٝتل٘ يف   ٜراد ؼغرٟٚ َع  إب ببايرتٓت
كل٘ عًل٢ ايمبلاد٠ ايليت     فنٚرد عًٝ٘ بم ّ َمكٛيٝت٘ ٖٓا ٚعل ّ ؼلش١ تطبٝ    ْفص٘ 

ُا لٚـلض َل  ا تكرٜب مٜٛٔ َٔ االظلهاٍ ببٝلإ أدم ٚأ  ُهٓٓلٜٚ .مٔ بؽ دٖا 
 . ايلُطبٛعني  (25)يف ايتكرٜرٜٔ 

ايللُِٗ عًل٢   يب ٖلٛ تمًٝلل االَلر ب   :  ٕ َٛـٛع االَلر ايرتٓتل   ايٓشٛ األٍٚ
داطب١ تلارى  لٜمكلٌ َل   ٚفُٝلا ملٔ فٝل٘ ال     ظلرتاط٘ بل٘   عؽٝإ االَر بلاألِٖ ٚ  

 ِ ؼللالتو( اٟ اللعاؼللٞ خطللاع ايكؽللر : أتلل ٜللا يف ايصللفر دٗللاّل : )ايكؽللر 
هًف ايلللُٜمكللٌ دمللٌ االَللر بايتُللاّ َعللرٚطّا بمؽللٝإ االَللر بايكؽللر يغفًلل١   

ُ بصبب دًٗ٘ باؿهِ  صافر عٔ )عؽٝإ االَر بايكؽر ٚاالفطار(ايلُ أنٛر ايلل
نْٛل٘   اْل٘ يلٛ ايتفلت اىل   ذ نّا ٚباعجّا يًُهًلف عًل٢ ايمُلٌ      فُٝتٓع نْٛ٘ َلشٓر

)اؾاٌٖ بلاؿهِ(   درز عٔ َٛـٛعلَر بايكؽر ٚاالفطار ٚعًِ ب٘ يعاؼّٝا يأل
 تؽللض َٓلل٘ ؼللال٠ ايتُللاّ ٚال ايؽللٝاّ ٜٚٓتفللٞ       ّا بللاؿهِ( الايلللُ)ع ٚاْكًللب

 ب . عٓ٘ ٚدٛبُٗا ٚال ٜٓ رز يف ؼغر٣ ايرتٓت

يتلساّ بتٛقلف ايللدطاع ايرتتليب     َٛدب يال ذٛاع عٓ٘ بنْ٘ اللُهٔ ايلٜٚ
ٜٚهفللٞ تٛقللف اـطللاع   ِٖ( َٛـللٛع٘ )عؽللٝإ االَللر بللاألعًلل٢ إٔ ٜهللٕٛ 

ٕ نللإ ترنلل٘ عللأرّٜا يللٝض  ٚ  -ايلللُنَٛر بلل٘ األٖللِ  ايرتتلليب عًلل٢ َطًللل تللرى  
ِ فٝهٕٛ ٚدلٛع ايكؽلر ٚدٛبلّا َطًكلّا ٜصلتٟٛ فٝل٘ ايم        بمؽٝإ  ٚاؾاٖلٌ   ايلل

ُاَّا لٜٚهٕٛ ٚدٛع ايتُاّ ٚدٛبّا َعرٚطّا برتى ايكؽر دٗاّل بٛدٛب٘)ؼلٌ تل  
يتفات اؾاٖلٌ بٛدلٛع ايكؽلر    إل بؽال٠ ايكؽر( ٖٚأا االَر قابٌ ٔتاذا مل تن

                                                           

 . 293: 4+ فٛا٥  االؼٍٛ :ز 572:  3أدٛد ايتكرٜرات :ز (25)
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ض هًف ٖٚٛ ٜؽلشٓ ايلُمكٍٛ د ّا دمً٘ ع٢ً ايلَُٚٔ   ايٝ٘ َٔ دٕٚ َلشأٚر 
 ب ٜٚرفع ايتٓايف بني االَرٜٔ يف َكاّ اي اع١ٜٛ . ايرتٓت

 ذ ٟ ساّللٓفع ٖٓا ٚال تلت  رتتب ٚاَهاْ٘ اللٛي١ٝ ايلكلٕ َمايٓشٛ ايجاْٞ :  
ُالنني يف لذ َٛـلللٛع ايرتتلللب ٚاد ٜللل١ سهُلللني يللل     بشٛث١ ايللللُه١ً يًُعللل

ُ َتمًكُٗا  ٜٚتشكل ايتٓايف بُٝٓٗا يف َكاّ االَتجاٍ بًشاي عل ّ قل ر٠    هًف ايلل
 عٝللح اْلل٘ يللٛال ٖللأا ايتٓللايف  َتجللاٍ اَرُٖللاشهُني ٚ للذاد َتمًكللٞ ايللعًلل٢ اٜلل

ُك ار لبل  ٚس٦ٓٝأ ٜرفع ايٝ  عٔ االطالم نإ  طالم ديًٝٞ ايلشهُني َلشهُّا 
 . ٜرتفع ب٘ ايتٓايف  َا

 َللر بايؽللال٠  ديٝللٌ عًلل٢ ٚدللٛد االَللر بؽللالتني : أ     ٚفُٝللا مللٔ فٝلل٘ ال  
ًٓلَر بايؽال٠ تع٢ً االطالم ٚأ قؽرّا يمل ّ    كّا ع٢ً ترى ؼلال٠ ايكؽلر  ُاَّا َم

  ٚال ديٝللٌ عًلل٢ ٚدللٛد أَللرٜٔ   الى يف نللٌ َللٔ ايكؽللر ٚايتُللاّ   ايلللُثبللٛت 
خفاتّا ع٢ً االطالم ٚاَلر بؽلال٠   ٠ ايظٗر  بؽالتني يف ٚقت ٚاس  : أَر بؽال

ٚال ظللاٖ  عًلل٢ ٚدللٛد   خفاتللّا ّا َمًكللّا عًلل٢ تللرى ؼللال٠ ايظٗللر  ايظٗلر دٗللر 
 خفاتّا . َالنني يف ايؽال٠ دٗرّا ٚايؽال٠  

ال٠ بٌ اي يٌٝ ع٢ً خالف٘ َٛدٛد ٖٚٛ ايفرٚر٠ ايفك١ٝٗ ع٢ً ٚدٛع ؼ
يتلساّ بجبلٛت   ٚاال  ٚقلات ايؽلال٠ اـُصل١    ١َٜٝٛ ٚاسل ٠ يف ٚقلت ٚاسل  َلٔ أ    

ُاّ يف يٗلر  لَرٜٔ ٜم  ٚدٛد َالنني ٚٚدٛع ؼلالتني : قؽلر ٚتل   َالنني ٚأ
  ٚٚدٛع ؼالتني دٗر١ٜ ٚ خفاتٝل١ يف يٗلر ٜلّٛ ٚاسل  َلجاّل       ّٜٛ ٚاس  َجاّل

 ٢َٛ ايٝٗا . ايلُايفرٚر٠ ايفك١ٝٗ  ٖٚأا ٜتٓاف٢ دًّٝا ٜٚؽط ّ َع 

يف سل   ر بايتُلاّ  َل أَلر بايكؽلر ٚأ  َلرٜٔ :  ٜظٗر ٚدٛد َالنلني ٚأ  اذٕ ال
ُك ار ٜرتفللع بلل٘ ايتٓللايف ٚتٓشللٌ   لطالقُٗللا بلل اْفصللُٗا ستلل٢ ٜرفللع ايٝلل  عللٔ     

ٚال تٓفع ايلُِٗ ع٢ً ترى االِٖ َُٓٗا  ب ٚتمًٝل االَر بعه١ً بطرٜل ايرتٓتايلُ
 سراز ثبٛت اؿهُني ٚاالَرٜٔ يف س  اْفصُٗا . ب ٖٓا يم ّ  َمكٛي١ٝ ايرتٓت
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َ  -ذٛاع باْ٘ لُهٔ ايلٜٚ  ُهٔ دفلع لبٛتّا ٜل لرتتب ثل لكٛي١ٝ ايل لمل بم  فلرض 
 اي اٍ ع٢ً االَر (26)ٝض لؽشلٓؾ ايل١ ايلُالسظلبات بلكاّ االثلاالظهاٍ عٔ َ
ايل اٍ   (27)ُالسظ١ ايٓؾ ايؽلشٝض  لٚب  ذٌٗ بٛدٛع ايكؽر لبايتُاّ ساٍ اي

  فاُْٗا ناظلف  دالف ايٛادب االؼًٞ لخفاتّا بلُاّ ايؽال٠ دٗرّا اٚ  ع٢ً ت
الى يف نال ايمًُني : ايتُاّ ٚايكؽلر ٚاؾٗلر ٚاالخفلات    لُايثباتٞ عٔ ٚدٛد  

فلال اظلهاٍ َلٔ دٗل١ ايفلرٚر٠ ايفكٗٝل١ عًل٢          يهٔ ايٛادب بايفمٌ اس ُٖا
 ٚدٛع ؼال٠ ٚاس ٠ يف نٌ ٚقت َٔ االٚقات اـُص١ . 

ب ُالن٘ بايرتٓتلللشؽر اؾُلع بلني ايلٛادبني ايٛادلل  نلٌ َُٓٗلا يل      لٚاذا اْل 
 يهللٔ سٝللح ال خيفلل٢  اٚق١ يٛقٛعلل٘ نُللا المكٍٛ يف ْفصلل٘ فُمكٛيٝتلل٘ َصلل ايلللُ

 ٜتمني عًٝٓا اؾٛاع ب٘ بٌ ًْتسّ :  ٜٓشؽر ايتٛدٝ٘ بايرتتب ال
 

لشكل ايٓلا٥ٝ  )قل ٙ(   ايلُل عٔ علح   (28)شه٢ لٜ : ٖٚٛ َاايتٛدٝ٘ ايجايح
٥ٛٞ)ق ٙ( يف تكرٜرٟ عج٘ االؼلٛيٞ  ٖٚلٛ تٛدٝل٘    لشكل اـايلُٚتابم٘ اشتاذْا 

َٛر ب٘ ايلُنب ايمكاع ع٢ً ترى مٔ فٝ٘ ٖٚٛ ترٓتؼٌ االظهاٍ فُٝا ٜٓظر اىل أ
َٛر بل٘  ايلُدايف يًُلن نتٞ ب٘ ٚايلُايٛاقمٞ االؼًٞ َع االيتساّ بؽش١ ايمٌُ 

ْهار اشتشكام ايمكاع َرتتبّا ع٢ً اؾاٌٖ بلاؿهِ    ًٜٚتسّ ايتٛدٝ٘  ايٛاقمٞ 
 ٛارد ايجالث١ : ايتُاّ يف َٛـع ايكؽر ٚاؾٗر يف َٛـلع االخفلات  ايلُيف ٖأٙ 

  ُالُٝللا مللٔ فٝلل٘ َلل  ف فللإ اشللتشكام ايمكللاع    ٚاالخفللات يف َٛـللع اؾٗللر   
ٓكٍٛ عًلل٢ اشللتشكام ايلللُٚاالمجللاع  ٜ رنلل٘ قطمٝللّا  ال ٜصللتكٌ بلل٘ ايمكللٌ ٚال

ُ ر يًمكلاع يف ٖلأٙ   كٓؽايلُاؾاٌٖ  ٜمتٓل٢ بل٘ الٕ َصلني١ اشلتشكام      ٛارد الايلل
                                                           

 . 4َٔ ابٛاع ؼال٠ املصافر : ح 17: ع  5ايٛشا٥ٌ :ز (26)
 .1َٔ ابٛاع ايكرا٠٤ يف ايؽال٠ : ح 26: ع 4ايٛشا٥ٌ :ز(27)
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ّا ٛ سهُّا ظرعٝيٝض ٖ اذ   ٜمتُ  يف ثبٛت٘ ع٢ً االمجاع  ايمكاع اَر عكًٞ ال
ٚس٦ٓٝللأ ٜؽللض  ايلللُٓكٍٛ ثباتلل٘ اىل االمجللاع تمبلل ّٜا ستلل٢ ٜؽللض االشللتٓاد يف  

نتٞ بٗللا عًلل٢ خللالف االَللر ايللٛاقمٞ االؼللًٞ    ايلللُااليتللساّ بؽللش١ ايؽللال٠  
ٜٚؽض االيتساّ بمل ّ اشلتشكام   لُكتف٢ اي يٌٝ ايلداؿ: ايٓؾ ايؽشٝض   ب

 ٛارد ايجالث١ . ايلُايمكاع يف ٖأٙ 
حيتُلٌ   ال)ماؼرٜٔ )ق ٙ( يف فًض عجل٘ باْل٘   ايلُ٘ بمض ٚق  اظهٌ عًٝ

ايللُٛارد َصلتٓ ّا   ذُمني ع٢ً اشتشكام ايمكلاع يف ٖلأٙ   ايلُإ ٜهٕٛ امجاع 
يتلساّ  صفٞ بمٝ ّا عٔ ثبٛت اؿهِ ايعرعٞ  بلٌ ٖلٛ َصلتٓ  اىل     شاط فًاىل أ

 فٝرتتب ايمكاع ع٢ً كايفت٘ قٗرّا ثبٛت سهِ ظرعٞ ٚاقمٞ يف َٛرد ايبشح 
ب ايمكللاع رادمللّا يف اؿكٝكلل١ اىل االمجللاع عًلل٢ ٕ امجللاعِٗ عًلل٢ ترٓتللٜٚهللٛ

رتٚى بٓشٛ ايتمٝني عٝح ٜهٕٛ ترن٘ ايلُثبٛت سهِ ظرعٞ ٖٛ ٚدٛع ايمٌُ 
 .  (29)( َصتًسَّا الشتشكام ايمكاع 

 ٜٚرد عًٝ٘ : 
 

ُ رتٚى يف ٖأٙ ايلُاْ٘ ال ديٌٝ ع٢ً ٚدٛع ايمٌُ  -أٚاّل  ٛارد ايجالثل١  ايلل
مجللاع ٛارد َصللتٓ ّا إلايلللُ ستلل٢ ٜؽللًض ثبللٛت اؿهللِ يف ٖللأٙ  ٓٝللّاٚدٛبللّا تمٝٝ

١ اؿهللِ ايجابللت ٚتللرى ذُمني يف ترتللب ايمكللاع ٚاشللتشكاق٘ عًلل٢ كايفلل ايلللُ
رّا بٝٓلل٘ ٚبللني ايلُلللشتٌُ قرٜبللّا نْٛلل٘ ٚادبللّا كٝٓللَٚللٔ   ب تمٝٝٓللّا ايمُللٌ ايٛادلل
  :لذُٛع ايٓؽلٛؿ ٜبم  اشتفاد٠ ايتدلٝ  َلٔ َالسظل١ َل     بٌ ال  ايمٌُ االخر 

ُ ٚدلٛع ايكؽلر عًل٢    )َا تمرض َٓٗا ألؼٌ ايٛادب :   ايظلاٖر يف  (صافرايلل
 سا٤ ٚتؽشٝض ايؽال٠ ايتُاّ ٚمٖٛا دايٛدٛع ايتمٝٝ   َٚا تمرض َٓٗا يإل

دٌ ايٓؾ ايؽلشٝض  ٝ  ألف فع ايٝ  عٔ يٗٛر ديٌٝ ايكؽر يف ايٛدٛع ايتمٝ
ت َلٔ اؾاٖلٌ   خفلا إلدسا٤ اؾٗر اٚ ااٚ  دسا٤ ايتُاّ َٔ اؾاٌٖ اي اٍ ع٢ً  
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ر دٝٓلفٗٛ َ اٌٖ ايتدٝ ٟ ع٢ً اؾٔ اؾُع بني اي يًٝني: ايٛدٛع ٜٚٓهعف َ
ٕ  فلٌ عٓل٘   ٚبلني االخفلات ٚ    ر بني اؾٗلر دٝٓلَٖٛ بني ايكؽر ٚبني ايتُاّ اٚ 

 ٘لتلٝفلعتكاد َٔ ٚي  أٚ إلُاّ ايؽال٠ دٕٚ قؽرٖا دٗاّل لالعتكادٙ إ ٚيٝفت٘ ت
 ذٗر دٕٚ االخفات اٚ ايمهض .لاي 

 ب ايمكلاع اٚ َلٔ َمكل  االمجلاع     ٜظٗلر َلٔ ايكلا٥ًني برتٓتل     اْ٘ ال -ٚثاّْٝا 
ُ ٚال ٜب ٚ َٓ٘ امجاعِٗ ع٢ً ايٛدٛع ايتمٝلٝ    -يٛ نإ ي٘ َمك   - صتًسّ ايلل

 ب ايمكللاع عًلل٢ ترنلل٘ . ْمللِ قلل  ٜظٗللر َللٔ بمفللِٗ ايتللساّ ذيللو يهللٔ اليرتٓتلل
ٔ  مجاع َع شهٛت نج  َٔٚنٝف ٜٓمك  اال  ٜتعهٌ َٓ٘ االمجاع   ايفكٗا٤ عل

طًب : اشتشكام ايمكاع اٚ ٚدٛع ايلُؼٌ  يتساَ٘ بٌ ٚع ّ تمرض مجع أل
 رتٚى ع٢ً اؾاٌٖ تمّٝٝٓا ؟ . ايلُايمٌُ 

ال سذٝل١ فٝل٘   ٗلٛ امجلاع َٓكلٍٛ    فمجلاع  ع٢ً تك ٜر ايتصلًِٝ باإل  -ٚثايجّا 
 (ايلللُمؽّٛ)ٜهعللف عللٔ رأٟ  تمب ٜلل١ فٝلل٘ ٚال ٚحيتُللٌ نْٛلل٘ َلل رنّٝا ال 

  نُا حيتٌُ نٕٛ دعلٛاِٖ اشلتشكام ايمكلاع    ١ٝ االمجاع ايأٟ ٖٛ قٛاّ سذ
 .ر يًمكاع كٓؽايلُيها٣ اشتشكام اؾاٌٖ  يف ايلُٛارد ايجالث١ تطبٝكّا ؼغرّٜٚا

 ؾ عًللل٢ فلللرض ثبلللٛت ايهلللا٣ فٗلللٞ قابًللل١ يًتدؽلللٝ   ٖٓلللا ْكلللٍٛ :ٚ 
لُاّ ايؽللال٠ ايللٓؾ ايؽللشٝض ايلل اٍ عًلل٢ تلل  َٛدللٛد ٖٚللٛؾ ٖٓللا دٓؽايلللُٚ
٘ جالثلل١ ٛارد ايايلللُدسا٤ٖللا يف ٚ  يف ٖللأٙ    فللال ٜكللني بؽللش١ االمجللاع ٚتمب ٜتلل
 . ايلُبشٛث١  ٛارد ايلُ

 

: اْ٘ يف َكلاّ تؽلٜٛر ٚدل٘ ثبلٛتٞ يؽلش١ ايمُلٌ        -قٛاٖا ٖٚٛ أ -ٚرابمّا 
البلل  إ ٜٛافللل  -َٛر بلل٘ االؼللًٞايلللُننتٞ بلل٘ دٗللاّل بايٛادللب ايللٛاقمٞ ٚايلللُ

ثباتٞ ايٛارد ي يٌٝ اإل  ٚياٖر اثباتٞ ٜٚطابك٘ ايجبٛتٞ َفاد اي يٌٝ اإلايتؽٜٛر 
 ذٗر اٚ االخفللات يف  لل  لُاّ يف ايصللفر ٚايلللٜٓبغللٞ : االتلل يف فمللٌ خللالف َللا 

 لُت ؼلالت٘ص ٚقل  تل  لُاّ ايمُلٌ ايمبلادٟ ٚنُايل٘ ط   ش٘ ٖلٛ تل  لاٚ ؼرٜ -َلشً٘



 (191)َٛارد  تؽض فٝٗا ايمباد٠ َع اشتشكام ايمكاع ...............................

 ٝإ دايفت٘ يًٛادللب االٚيللٞ َللٔ دٕٚ ْكؽللإ َٚللٔ دٕٚ ؼكللل عؽلل لر للِ َلل
  : اّلٚتٛـٝش٘ َفٓؽ  ٜصتشل ايمكاع   ٚالزَ٘ إ ال

 ذٗر ٚاالخفات يف قرا٠٤ ايؽال٠ ع٢ًلاْ٘ ق  ٚرد يف ؼشٝش١ زرار٠ يف اي
ٟ  ال -اذا ؼ ر َٓ٘ ْاشّٝا اٚ شاّٖٝا اٚ داٖاّل  ايلُنَٛر ب٘ األٚيٞخالف   -ٜل ر
فلال  فإ اؾ١ًُ االٚىل :ط (30)لُت ؼالت٘ص ظ٤ٞ عًٝ٘ ٚق  ت فال(:طقٛي٘ )

ايمكاع ٚنٌ ظل٤ٞ حيتُلٌ   ْفٞ َطًل ياٖر يف ْفٞ االعاد٠ ْٚفٞ  ٘صظ٤ٞ عًٝ
 ظ٤ٞص ال: طذ َم٢ٓ قٛي٘   َٛر ب٘ اؼاّل لُا ٖٛ َندايف يايلُترتب٘ ع٢ً فمً٘ 

 ايلِ االخر٠ نايمكاع . ٚال يف ع  عاد٠ايلِ اي ْٝا ناإلظ٤ٞ عًٝ٘ يف ع اٟ ال
       

             ٛ يل٘  ٜٚمن  ايٓفٞ ع٢ً االطلالم اٚ ٜمنل  ْفلٞ االعلاد٠ ٚايمكلاع َملّا : ق
() لُاّ ايمُللٌ  فاْلل٘ ناظللف دًللٞ عللٔ تلل لُت ؼللالت٘ص قلل  تللٚبم ٥للأ: ط

 ذاع ايؽللال٠ َللع اؾٗللر اٚ َللع    لٜللايلللُٓٛ  بلل٘   الى ايلللُشللتٝفا٤ ٚالزَلل٘ :  
ماقب١ عًٝٗا اٚ ع٢ً فمٌ َلٔ  ايلُُاّ ايؽال٠ : ع ّ لٖٚهأا ٜالزّ ت  االخفات 

 افما ا ناؾٗر اٚ االخفات . 
لُاَّا : صافر تل لُايل ٚٚرد يف ؼشٝش١ زرار٠ َٚللشُ  بلٔ َصلًِ يف ؼلال٠     

ايلللُصافر ؼللالت٘ ٜملل   ٜلل١ تكؽلل   (: طٚإ مل ٜهللٔ قر٥للت عًٝلل٘صقٛيلل٘ )
لُاّ ايؽللال٠ ٚالزّ ْفللٞ االعللاد٠ ٖللٛ تلل   (31)طٚمل ٜمًُٗللا فللال اعللاد٠ عًٝلل٘ص   

ال اقلٌ َلٔ عل ّ     خلرٟٚ  ٜٓصذِ َمل٘ اْتفلا٤ ايمكلاع األ   ٚ ايلُنتٞ ب٘ دسا٤ ٚ 
ٚدلٛع  يمكلاع عًل٢ داٖلٌ    ا ب٘ الستٝاز ثبٛتداليت٘ ع٢ً ثبٛت ايمكاع ٚترٓت

 ٚال ديٌٝ ٚاـض عًٝ٘ .  ح بايمكاع ؽٓرايلُصافر اىل اي يٌٝ ايلُايكؽر ع٢ً 

 ذًًٝني للشككني ايل ايلُل طرٚح يف تكرٜرات علح  ايلُٚاؿاؼٌ إ ايتٛدٝ٘ 
   يتللساّٖللٛ ايلللذ ٜر بللايكبٍٛ ٚاإلذعللإ ٚاإل   -)ق ُٖا( د٥ٛٞلايٓللا٥ٝ  ٚايلل  -
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فللإ   شٌ ايعللب١ٗ َللٔ اؼللًٗا  لٜٚلل  ظللهاٍ ٜللرد عًٝلل٘ ا  ٚال َلللشأٚر فٝلل٘ ٚال 
ٖلٛ  يلساّ    -شكل االمجلاع عًٝل٘   لعًل٢ فلرض تل    -االيتساّ باشتشكام ايمكلاع  

   طٗر٠ل١ٓ َلٚ شلٝ  أذلتاع َلُا ال ٜ ٍ عًٝ٘ ديٌٝ َٔ نلًسّ ٚبلُا ال ٜليتساّ بٚ 
 ٌٝ ياٖر يف ع ّ ايمكاع . لبٌ اي ي

يبشح ايعلر  االٍٚ َلٔ   مكٛد ايلُكاّ االٍٚ ايلُٚبٗأا ٜٓتٗٞ ايبشح يف 
 خٝؽللٞ : ايللاا٠٤ اٚ اشتؽللشاع ايملل ّ مَٔ ايرتايلللُظللرٚ  درٜللإ االؼللٌ 

 لشتٌُ . ايلُٖٚٛ ٚدٛع ايفشؾ عٔ اؿذ١ ع٢ً اؿهِ االيساَٞ 
 كاّ ايجاْٞ يبشح اظرتا  : ايلُثِ ْٓتكٌ اىل 

 

 عدً تضرر العاون بالرباءة جراء العىن بها : 
 

َٓايلُاٚ مٖٛا َٔ االؼٍٛ ٌٖ ٜعرت  يف ؼش١ درٜإ اياا٠٤  ١ٓ : ع ّ م
ا٤ اعُاٍ اياا٠٤ ؟ فاذا صًُني درايلُيسّٚ ـرر ع٢ً فرٜٗا اٚ ع٢ً   ٙ َٔ 

 عُاٍ اياا٠٤ عٔ ظ٤ٞ تفررٙ اٚ تفرر َصًِ   ٙ مل ػر اياا٠٤ . يسّ َٔ  

عُلاٍ  قل ٙ( اظلرتا  عل ّ ايتفلرر يف دلٛاز       ) (32)افاد ايفاـٌ ايتلْٛٞ  
ٔ لُا يللٛ أرٜلل   دللرا٤ أ تُجٝللٌ يلل٘ بلل ُهٔ ايلٜٚلل  ايللاا٠٤  سرَلل١  ؼللٌ ايللاا٠٤ َلل

ًلسّ َلٔ ايتؽلرف : طل إ اؿٝلٛإ عٓل  فلتض        ايتؽرف يف قفؾ ايغ  ٚنلإ ٜ 
سرَل١ ايتؽلرف يف قفلؾ ايغل  اٚ     ؼٌ اياا٠٤ علٔ  نفُٝتٓع ايتُصو ب  قفؽ٘ 
ٖٚهلأا اذا   ايللُتمارف١  تالف ايط  عًل٢ ؼلاسب٘ َلٔ دٕٚ ـلُإ قُٝتل٘      عٔ  

اٚ يسّ َٔ اَصاى ردٌ : ٖرع دابت٘  : َٛت ٚي ٖا دٛعّا  يسّ َٔ سبض ظا٠
 جيلٛز ادلرا٤ ايلاا٠٤ علٔ ٖلأٙ االفملاٍ اٚ        فال  اٚ ـٝاع عربت٘ اٚ شرق١ َتاع٘ 
ُ عٔ ـُإ اـصرإ يف ٖلأٙ   ٛارد ايليت ًٜلسّ َٓٗلا ايفلرر عًل٢ َصلًِ اٚ       ايلل

 ايو اٚ   ٙ . ايلُشٛا٤ نإ ٖٛ  -اٍ ايلَُلشكٕٛ اي ّ ٚ

                                                           

 . 193طبم١ قكك١ :  -ايٛاف١ٝ   (32)



 (193) ظرتا  ع ّ تفرر ايماٌَ باياا٠٤ درا٤ ايمٌُ بٗا.............................

 ٜعرت  يف ادرا٤ اياا٠٤ : ع ّ تفرر َصًِ َٓ٘ .  ٚخالؼ١ ايكٍٛ :

ـلررص   الط ٠ايعب١ٗ اذا ناْت َٛردّا يكاع ْٚٛقغ ٖأا االظرتا  : بنٕ 
 ألذرٟ اياا٠٤ عٓ ٥لت ٚال ـلررص الٕ ايلشهِ ثابلتلّا بل يلٌٝ ادلتلٗادٟ : ط نا
ؼللٌ ايللاا٠٤ ٚشللا٥ر االؼللٍٛ  لشه١َٛ ايلل يٌٝ االدتٗللادٟ أٚ ٚرٚدٙ عًلل٢ أيلل 

بٌ ٖٛ سانِ ع٢ً شا٥ر االطالقات االٚي١ٝ يف االدي١ االدتٗاد١ٜ نُا   ١ًٝ ايمُ
 ٓاشب . ايلُشٓشكك٘ يف َٛـم٘ 

 فللال َللاْع َللٔ   هللٔ تًللو ايعللب١ٗ َلللذر٣ يكاعلل ٠ طال ـللررص   ٚإ مل ت
 ٜهللٕٛ  ٚس٦ٓٝللأ ال  م١َٓ ايرتخٝؽلل١ٝ ايلللُدرٜللإ ايللاا٠٤ ٚمٖٛللا َللٔ االؼللٍٛ 

بللٌ ٜمللِ   عرت  ايللل٤ُ ا٠٤ نُللا ظللالدؽٛؼّا ظرٜللإ أؼللٌ ايللاٖللأا ظللرطّا َلل
 عاب١ٗ يًاا٠٤ .ايلُاالؼٍٛ 
ض يبشلٛخ  ُٓاشب١ ٖأا االظرتا  اعتاد ايفكٗا٤ االٚاخر)رض( ايتمٓرلٚب
كتفٞ لٚشلٛف ْل    ٛي١ٝ ايلُٛقع َٔ ايبشلٛخ االؼل  يف ٖأٙ  (ْفٞ ايفرر)قاع ٠ 

 اثرِٖ إ ظا٤ اا تماىل . 
 

ايمُلٌ بلاياا٠٤   دلٛاز   يف ثايجلاّ ظلرطّا   ٖٚهأا افلاد ايفاـلٌ ايتْٛٞ)قل ٙ(   
 ثبلللات  َصلللتًسَّا إل  ٜهلللٕٛ ادلللرا٤ ايلللاا٠٤ يف َلللٛردٕ     ا٥ٗلللا : ٖلللٛ إ ال  ٚ در

 هًف اؼللٌ ايللاا٠٤ ايلللُخللر٣ ْظلل  ادللرا٤ سهللِ تهًٝفللٞ  يساَللٞ َللٔ دٗلل١ أ 
ْتفللا٤ إللشتٌُ ثبٛتلل٘ يف ذَتلل٘ فٝجبللت بٗللا ٚدللٛع اؿللر عًٝلل٘   ايلُللعللٔ ايلل ٜٔ 

هًف امجلااّل بٓذاشل١ اسل   ْلا٥ني     لُايل ْٚظ  َا اذا عًلِ    ساسِ ي٘ س٦ٓٝأ ايلُ
َّا يٛدٛع االدتٓاع فٝهٕٛ ادرا٤ اياا٠٤ عٔ ٚدٛع ادتٓاع اس ُٖا َصتًس

ٚذيو يًمًِ بٓذاش١ اس ُٖا ٚيٝض يل٘ عًلِ بٓذاشل١      خر تمّٝٝٓا عٔ االْا٤ اي
 فٝ٘ .  اياا٠٤ ذرٔ لاالْا٤ ايأٟ مل ٜ

بغلض ايٓظلر   ؼكل نلا٣ االظلرتا     -يف َباسح االؼٍٛ  -ِٗ ٖٓا ايلُٚ
 فاْ٘ ٚيٝف١ عًِ ايفك٘ ايعرٜف .   ُاّ ايؽغر٣ ٚايتطبٝل ع٢ً االَج١ً لعٔ ت
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ايلُسبٛرٜٔ يف ؼلش١  دلرا٤ ايلاا٠٤ :  ظلرتا      ُهٔ قبٍٛ االظرتاطني لٜٚ
ثبلٛت  شلتًساَ٘    ٚاظلرتا  عل ّ    ساّ ايمُلٌ بلاياا٠٤ تفلرر َصلًِ     تًشع ّ  

ال ٜمًُلٕٛ   رفلع َلا  سادٜلح   ٕ أبلنٕ ٜكلاٍ :    -سهِ ايساَٞ َلٔ دٗل١ اخلر٣    
ٚمُٖٛللا ٚارد٠ َللٛرد ايتففللٌ  (33)ايمبللاد سذللب اا عًُلل٘ عللٔ  ٚٚـللع َللا

لُٓع َلٔ  ٖٚلأٙ ايكرٜٓل١ تل    ايلُرس١َٛ ٚايتًطف ٚاالرفام ٚاالَتٓإ ع٢ً اال١َ 
ُ شٝح ٜعلٌُ  لبل  –سل ٜح ايرفلع ٚ ل ٙ     -طالم ديٌٝ ايلاا٠٤   ْمكاد   ٛارد ايلل

ال يف َلٛارد  لذرٟ ايلاا٠٤   تل  الَٚلٔ ٖٓلا ْكلٍٛ :      اييت ٖلٞ خلالف االَتٓلإ    
 ذرٟ اياا٠٤ ايعرع١ٝ . لت ٜٓايف االَتٓإ ال  ٚيف َٛارد يسّٚ َا  االَتٓإ 

درا٤ اياا٠٤ فٝ٘ تفرر َصًِ فٗأا خلالف  ًٜسّ َٔ   ٚعًٝ٘ اذا نإ َٛرْد
َتٓإ ٚتًطلف  ايلُرس١َٛ ٚ ٕ نإ يف  درا٥ٗا  االَتٓإ ٚاالرفام بمُّٛ اال١َ 

ػرٟ اياا٠٤ َٔ د١ٗ ٖأا ايالزّ: تفرر َصًِ  أا الا   فًايماٌَ بٗغؽٛؿ 
 ٚقاع ت٘ .  ـررص الَٔ د١ٗ س ٜحط الاال١َ   خالف االَتٓإ ع٢ًْ٘ أل

يساَلٞ فٝل٘ نًفل١    يلاا٠٤ َصلتًسَّا يجبلٛت سهلِ ظلرعٞ       ٚاذا نإ ادرا٤ ا
لشتٌُ بنؼلٌ بلرا٠٤ ايأَل١ َٓل٘ فًٝلسّ َٓل٘       ايلُننٕ ٜٓفٞ اي ٜٔ   ع٢ً االْصإ 

ُ اؿر عًٝ٘ تمٝٝٓلّا الْتفلا٤   ٚدٛع  َلٔ ادلرا٤ ايلاا٠٤ علٔ     : ٚس٦ٓٝلأ   ساسِ ايلل
ٖٚأا خلالف االَتٓلإ ٚاالرفلام      هًف يف نًف١ اؿر ايلًُٜسّ ٚقٛع  - اي ٜٔ

 خر٣ . َٔ د١ٗ أ ال   فُٝتٓع درٜإ اياا٠٤ َٔ د١ٗ ٖأا ايالزّ
ّ  ايلُُهٔ تٛدٝ٘ ايعرطني لدتؽر ايكٍٛ : ٜلَٚ  سبٛرٜٔ ايلٛاردٜٔ يف نلال

َٔ د١ٗ ايتفرر اٚ  شلتًساّ   ايفاـٌ ايتْٛٞ)رض( َٔ د١ٗ َٓافا٠ االَتٓإ ال
 خر٣ . َٔ د١ٗ أ يساَٞ ثبات سهِ  

 ٝت لج١ً ايليت سهل  لَل فؽٌٝ بٝلإ ٚتملرض يأل  لنتلب االؼلٍٛ تل    ٚيف بمض
 شكٝكٗا اىل َلشًٗإ ٜٛنٌ َت  ٜٚٓبغٞ أكاٍ)ق ٙ( َع َٓاقعتٗا ايلُ ؼاسب عٔ
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شكٝل لفللإ َباسلح االؼللٍٛ ٜٓاشلبٗا تلل    علٛخ ايفكلل٘ ايعلرٜف   ايللُٓاشب يف  
 ايهاٜات دٕٚ ايؽغرٜات . 

 ٖٛا َٔ االؼٍٛلشلرا٠٤ ْٚلبلرٚ  ايمٌُ بايلشاي ظل٘ بًلٝاْلٖأا َا اردْا ب
َٓايلُ تبملّا يعلٝدٓا    -ٚاخلر    ٚق  تمارف بني أعالّ األؼٍٛ األ١ٓ ايرتخٝؽ١ٝ م

   ايلللاا٠٤ يف درٜلللإ اؼلللٌُٓاشب١ ٖلللأا االظلللرتا  لٚبللل  االعظلللِ يف رشلللا٥ً٘ 
ِٝ ْفمٗللا  شللتمراض َباسللح قاعلل ٠ )ْفللٞ ايفللرر( يمظلل       (رض)  عتللادٚاٚ

  .فٝ  ايلُثرِٖ يف ٖأا ايبشح ايٓافع   ْٚكتفٞ  شتٓباطّٝا ٚفا٥ تٗا عًُّا ٚعُاّل  
ايطللرف عللٔ نُْٛٗللا   شرز( ْٚغللٓضل)ْفللٞ ايلل  شح قاعلل ٠لبلل: ايٝلل٘ ْٚفللٝف 

ِٝ ْفللع عًلل٢ االيصللٔ يللٛ ؼللٓض ايٛؼللف  فللإ عظللَؽلل اقني يًكاعلل ٠ ايفكٗٝلل١ 
ٛٓ - شه١َٛ ع٢ً االطالقات االدتٗاد١ٜ االٚي١ٝلٚدخايتُٗا يف اي َباسجُٗا   ٜص

ْفللٞ )ٚ (ْفللٞ ايفللرر)ٕ قاعلل تٞ الشللُٝا ٚأ   ٛـعايلللُشجُٗا يف ٖللأا لبلليٓللا 
شهِ ايهًٞ نٓفٞ ٚدٛع ايٛـ٤ٛ ٚايغصلٌ  لتذإ ايلٓلذرٜإ ٚتلق  ت (شرزلاي

ٌ ٚ َتشلرٓ ر أعٔ نٌ َهًف َتفلرٓ  ٕ يف بملض االسهلاّ   لذرٜانُلا تل    ز بايفمل
ر اٚ مارض اذا يسّ َٔ ايفشؾ ايتفٓرايلُؼٛي١ٝ ْظ  ٚدٛع ايفشؾ عٔ األ

ال ٜبمل   بلٌ     ٚت خٌ يف َباسجٗلا .   (ايكاع ٠ االؼٛي١ٝ)دٟ ١َُٗ مز فتايتشٓر
نُْٛٗا قاع تني أؼٛيٝتني ع٢ً ايلُب٢ٓ ايلُدتار يف تلُٝٝس ايكاعل ٠ االؼلٛي١ٝ    

علل  االؼللٛي١ٝ عللٔ ًكٛاّا يُٝٝسلتللالؼللٛي١ٝ لُٗٝ  ايبشللٛخ ايف تلل ٙذنرْللا ٚايللأٟ
ع٢ً َلا   -ٚربلُا نإ ٖأا َرتهس أذٖإ ايفكٗا٤ أٚ ايلُعٗٛر ايكٛاع  ايفك١ٝٗ 

ٚذيلو ألْٗلِ عٓرفلٛا عًلِ أؼلٍٛ ايفكل٘ بنْل٘          أع  أؼلٛي١ٝ ايكاعل تني   -قٌٝ 
ٗٓ ٠ إلشللتٓبا  ايلللشهِ ايعللرعٞ( ٖٚاتللإ ايكاعلل تإ     )ايمًللِ بايكٛاعلل  ايلللُُ

 ٓبط َُٓٗلللا ايللللشهِ لأا ايٛؼلللف  ألُْٗلللا قاعللل تإ  ٜصتللل ٜٓطبلللل عًُٝٗلللا ٖللل
 حلً٘ بلشلايعرعٞ ايم َٞ يف َٛارد ايتفٓرر أٚ ايتشٓرز ايعدؽٞ  فؽٓض ألد

  . ايكاع تني يف عًِ االؼٍٛ  ٖٚأا َمٜ  يلُا  خرتْاٙ َٔ أؼٛي١ٝ ايكاع تني
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ٚبتكرٜبٕ َفؽٌ يًُب٢ٓ ايلُدتار ْكٍٛ:  ٕ قاع تٞ ْفٞ ايللشرز ٚايفلرر         
 مجْع نج  : نُْٛٗا قاع تني فكٗٝتني بُلٔشلَجلتا  شتطرادّا يف عًِ أؼٍٛق   عتك  

 ايفك٘  ٖٚأا  ظهاٍ ع٢ً ايأٜٔ  عتك ٚا نُْٛٗا قاع تني فكٗٝتني .
 

يهٓا ْمتكل  نلٕٛ نلٌ َُٓٗلا قاعل ٠ّ ٚادل ٠ّ يللُالى )ايكاعل ٠ االؼلٛي١ٝ(          
اعللل ٠ ٚؼايللللش١ يبشجٗلللا يف ايكٛاعللل  االؼلللٛي١ٝ يتلللٛٓفر عٓؽلللرٟ  َتٝلللاز )ايك  

االؼٛي١ٝ( فُٝٗا  سٝح ذنرْا يف تلُٗٝ  ايبشٛخ األؼٛي١ٝ ٚعٓ  تمرٜف عًلِ  
أؼٍٛ ايفك٘ بنْ٘ )ايمًِ ايباسح عٔ ايكٛاع  ايلُعرتن١ ايؽايلش١ يرفع ايرتدد 
ٚايلش ٠ ايٓاظ١٦ َٔ  ستُاٍ ايلشهِ ايعرعٞ( شٛا٤ أْتذت ايلشهِ ايهًٞ أّ 

ايهًٝلل١ أٚ  -ايلللشه١ُٝ ايلللشهِ ايلللذس٥ٞ  ٚشللٛا٤ دللرت يف ايعللب١ٗ     أْتذللت
أّ درت يف ايعب١ٗ ايللُٛـٛع١ٝ . ٚايللُِٗ تلٛفر عٓؽلرٟ ايكاعل ٠       -ايلذس١ٝ٥ 

 األؼٛي١ٝ ايأٜٔ بُٗا تلُتاز ٚتفرتم عٔ )ايكاع ٠ ايفك١ٝٗ(   ُٖٚا :

االٍٚ : عٓؽر االظرتاى ايأٟ ٜم  ع١َُٝٛ ْفع )ايكاعل ٠ االؼلٛي١ٝ( يف   
ّا عاَلّا َعلرتى ايلٛرٚد يف أبلٛاع ايفكل٘      أبٛاع ايفك٘ ٚنْٛٗا قاع ٠ّ ن١ًّٝ ٚقاْْٛل 

 ٚأسهاَ٘ ٜٚصرٟ  عُا ا ٚ دراؤٖا يف األبٛاع ايفك١ٝٗ نًٗا أٚ أنجرٖا .

ايجلللاْٞ : عٓؽلللر رفلللع )ايكاعللل ٠ األؼلللٛي١ٝ( يللللشاي١ ايللللش ٠ ٚايلللرتدد    
ٚاالـطراع ايٓفصٞ ايٓاظ٤ٞ َٔ ) ستُاٍ ايلشهِ(   قباٍ )ايكاع ٠ ايفك١ٝٗ( 

ٚايتشٝٓللر ايٓاظلل٤ٞ َللٔ )ايلللشهِ ايلللُشتٌُ( ٚٚيٝفتٗللا ايرافملل١ يلللشاي١ ايللرتٓدد 
 تمٝني ايلشهِ ايلُشتٌُ ٚ شتٓلتاد٘ َٔ دٕٚ ْظر اىل االستُاٍ . 

 

ٚبٗأٜٔ ايمٓؽرٜٔ ت خٌ َباسح قاع تٞ ْفٞ ايللشرز ْٚفلٞ ايفلرر يف    
ؼللًب ايبشللٛخ االؼللٛي١ٝ الشللُٝا َللع يلللشاي درٜاُْٗللا يف بمللض األسهللاّ     

ر ٚايرتٓدد ايٓاظ٤ٞ َٔ  ستُاٍ ايللشهِ   ْظل    األؼٛي١ٝ ٚرفمُٗا يلشاي١ ايتشٝٓ
درٜاُْٗا يف َصني١ ايفشؾ عٔ ايلُمارض اذا  شتًسّ ايمصلر ٚتللشٓرز ايفكٝل٘    
ايلُصتٓبط َٔ طٍٛ ايفشؾ  ْٚظ  درٜاُْٗلا أٚ  سل اُٖا يف َصلني١ ٚدلٛع     



 (197)اؼٛي١ٝ عح قاع تٞ ْفٞ اؿرز ْٚفٞ ايفرر................................

االستٝللا  بللني ايلللُشتُالت يف يللرف  ْصلل اد بللاع ايمًللِ ٚايمًُللٞ  فُٗللا       
طمّا عٓ  درٜاُْٗا يف بمض األسهاّ األؼٛي١ٝ  َٚلٔ ٖٓلا   قاع تإ أؼٛيٝتإ ق

ٜؽض بلشجُٗا يف أؼٍٛ ايفك٘ ألدا٤ُٖا ٚيٝف١ )ايكاع ٠ االؼٛي١ٝ( :أع  رفع 
ايلش ٠ ٚايرتٓدد ٚ زاي١ ) ستُاٍ ايلشهِ( علٔ ْفلض ايللُهًف ايللُتشٝٓر  نُلا      
٘ ٜلذرٜإ يف َٛارد نلج ٠ يٓفلٞ ايللشهِ ايللذس٥ٞ ايللُشتٌُ ٜٚصلتشكإ ألدًل       
  طالم )ايكاع ٠ ايفك١ٝٗ( عًُٝٗا  َٚٔ ٖٓا ٜؽض بلشجُٗا يف ايفك٘ ٚاالؼٍٛ .

قلل  ْفلل٢ نُْٛٗللا َؽلل ام ايكاعلل ٠  (34) ال إٔ بمللض أدًلل١ عؽللرْا )قلل ٙ(       
 بايلُم٢ٓ ايف  يًكاع ٠  فال ُٖا قاع ٠ أؼٛي١ٝ ٚال ُٖلا قاعل ٠ فكٗٝل١   ٖٚلأا     

تؽل ٟ سل ٜحطال ـلررص    يف فٗلِ ايكاعل تني : َلٔ     -ع٢ً ايرأٟ ايلُدتار -
 يٓفٞ ايلشهِ ايفررٟ ايعدؽٞ أٚ ايلشردٞ ايعدؽٞ.  -ٚ ١ٜ ْفٞ ايلشرز

ّٛٓ َم٢ٓ ايكاعل ٠ بهْٛٗلا أَلرّا نًٝلّا ذا ْهتل١ٕ ثبٛتٝل١ٕ ٚاسل ٠ٕ               ٚذاى ايٓفٞ يتك
ٚقاعلل ٠ طال ـللررص يللٝض  ال َلللذُٛع١ َللٔ ايتعللرٜمات ايم َٝلل١ مجمللت يف  

  ٠ )ال سرز( . عبار٠ ٚاس ٠ :طال ـررص    ٖٚهأا قاع
َجاّل: قؽر ٚدٛع ايٛـ٤ٛ أٚ ٚدٛع ايغصٌ أٚ ٚدٛع ايؽّٛ ع٢ً          

ٖأا يٝض َلذمٛاّل بلذمٌ ٚاس  ٚال ثابتّا بتكلٓرر فلارد   بلٌ نلٌ      -ساي١ ايفرر
ٚاس  َُٓٗا ثابْت بتكٝٝ   طالم ديٌٝ ٚدٛع ايٛـ٤ٛ أٚ ديٌٝ ٚدٛع ايغصٌ 

ُك ط مجلع ٖلأٙ ايتعلرٜمات    أٚ ديٌٝ ٚدٛع ايؽلّٛ   اٜتل٘ إ ايعلارع ايلل    
 ايم ١َٝ ٚ  ٖلا يف َلَازٕ  ٚاسلٕ  : طال ـلررص فلال ٜٛدل  فٝل٘ أَلْر نًلٞ فلارد           

 ٚس اْٞ ست٢ تؽ م ايكاع ٠ ثِ تهٕٛ أؼٛي١ٝ أٚ فك١ٝٗ .
َّٛٓا بنَرٕ نًٞ عُلَٛٞ          يهلٔ   ٜٚرد عًٝ٘ :  ٕ ايكاع ٠ ٚ ٕ نإ َمٓاٖا َتك

ٚاس  بايلذمٌ اٚ بايتكٓرر نُا ٜفِٗ ال ديٌٝ ع٢ً يسّٚ نْٛٗا ذات َم٢ٓ ثبٛتٞ 
َٔ تكرٜر بلشح ايمًِ ايلُماؼر)ق ٙ(   ٖٚاتإ  ايكاع تإ يهٌ ٚاس ٠ٕ َم٢ٓ 
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 ثبللٛتٞ بمٓللٛإ )ال ـللرر( أٚ )ال سللرز( ٖٚللٛ عٓللٛإ دللاَع ٚسلل اْٞ ٜردللع    
اىل سكٝك١ ٚاس ٠ ٚدمٌ فارد  ٖٛ َفاد ديٝلٌ ْفلٞ ايفلرر اٚ ْفلٞ ايللشرز        

 ٛ  ابللت يف ايٛاقلللع يهلللٌ َللٛرد ظدؽلللٞ ٜٓتفلللٞ   ث -ايللللذاَع ايٛسللل اْٞ -ٖٚلل
 فٝلل٘ ايلللشهِ ايعللرعٞ عٓلل  تلللشكل ايفللرر ايعدؽللٞ َللٔ  َتجايلل٘ أٚ ترٓتللب       

 ايلشرز ايعدؽٞ . 

ٚبمبللار٠ أخللر٣ : بملل  داليلل١ طال ـللررص أٚ )ال سللرز( عًلل٢ ْفللٞ ٖللأا  
 ٞ  ٜؽلل  ايلللُفاد َمٓلل٢ ٚسلل اّْٝا   -ايلللشهِ ايفللررٟ أٚ ذاى ايلللشهِ ايلللشرد

ّٝا ٖٛ ثابْت يف ْفلض االَلر َٚلاْز ب يًٝل٘ ايًفظلٞ ٚعٓٛاْل٘        نًّٝٓا ٚداَمّا عَُٛ
ٚال َٛدب أٚ ال ديٌٝ ع٢ً يسّٚ نٕٛ ايلُم٢ٓ ايهًلٞ يًكاعل ٠ ذا ْهتل١ٕ ثبٛتٝل١     
 ٚاس ٠ تردلع اىل سكٝكل١ فلارد٠   بلٌ ٜللُهٔ إٔ ٜهلٕٛ َمٓل٢ ايكاعل ٠ ايهًلٞ          

 رٜع ذا ٚسلل ٠ٕ ثبٛتٝلل١ٕ بايلللُم٢ٓ ايٛسلل اْٞ ايمللاّ: ٖللٛ ٚسلل ٠ دمللٌ ايملل ّ ٚتعلل 
 ْفٞ ايفلرر ٚٚسل ٠ تعلرٜع ْفلٞ ايللشرز  ٖٚلأا َمٓل٢ نًٓلٞ عُلَٛٞ تٓل رز           
 فٝلل٘ ايتعللرٜمات ايم َٝلل١ ايلللُذمٛي١ ٚايلللُاز٠ بمٓللٛإ ٚاسلل  ٚيفللظ فللارد         

 َٚٔ ٖٓا  ظتٗر ايتمب  بكاع ٠ )ْفٞ ايلشرز( ٚ)ْفٞ ايفرر( . 

 إنل  رر( ٚ)ْفٞ ايلشرز( يف اي ٜٔ )ْفٞ ايفيكاع تٞ  ٓا شجٚيُٝمًِ إٔ بل
  ٚقل   د٥ٛٞ )قل ٙ( للشكل ايصلٝ  ايل  ايلُل شتاذْا يف سٝا٠ أ َهتٛب١ّ ١ًَّفٓؽ رشاي١ّ

 ت  ختؽللرتٗا ٚأخردللت بمللض ايبشللٛخ ايفكٗٝلل١ ايتطبٝكٝلل١ َٓٗللا عٓلل  َللا أعلل
 .  شُ  الالٚىل ٚيف اي ٚر٠ ايجا١ْٝ ٚايالؼٛي١ٝ اايٓظر فٝٗا يف اي ٚر٠ ايبشج١ٝ ا

شرز( ٚبٝللإ لقاعلل ٠ )ْفللٞ ايللٜٚٓبغلٞ ايتُٗٝلل  بلل ّٚا ٚايعللرٚع يف َباسجل١   
ٕٕثِ ْمٓك َ رنٗا  يفرر( ٚبٝلإ َل رنٗا    )ْفٞ ا قاع ٠ يف َباسح ب٘ بتُٗٝ  ثا

دٕٚ شلابكتٗا : قاعل ٠ )ْفلٞ    شٛثٗا لبل  َٔل ٚاخر االؼلٛيٝني  ٖٚأٙ قاع ٠ْ أنجر أ
 نيلكاع تايرتبط١ بايلُباسح ايتفؽ١ًٝٝ ايلُقبٌ ايٛيٛز يف ايلشرز( ٚذيو نً٘ 

 . أسهاّ نا١ٜٚ ع١َُٝٛ ْافم١  َٚٔ اا ايتٛفٝل َٚا ٜصتٓبط َُٓٗا َٔ  



 
 
 
 
 
 

 قاعدٔ نفْ احلرج
 قاعدٔ نفْ الضرر
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 قاعدٔ نفْ احلرج                                                      
        

             ٙ ض( كذذاًّا   )ر ًذذ َ عدةذذرٕ طذذرةْٖ يستْذذٖ ّشذذاور ايٌْذذد ايت ٌذذد
ةذذ  أ -ذررجٓيذذيظذذرةٓ اركم اذُفرُةذذٍ يضذذرض هتذذٓ ايذذ ابذذِاا ايت ذذٍ 

 ااديذذٍ يقِعذذِ    أُ ّذذٟ ٔ   ذررد،ايذذ ااديذذٍ  ٔ ّاِيذذر  ذذى  ايذذركم ذايذذ
رشب ذبايع ١ٙ هِةّد  د ّارلقٌ ٠ذررد ايظخؼٓ ُايـْق ُايظرٕ اييتاي

 رِث  رتبسٖ بدي دةرٕ :ذعدرف ايذلعاد   سقِكّْد  بْوٌم . ُيود بايذلا
 

 : مدرك قاعدٔ نفْ الـخرج
 

 ري كرّذلاري : بآّا  اي رآي ّكد  ّورؼر  ررك اي دةرٕ ايظرّتٖ 
هؽ عرآهٓ  ابت   سِرٕ احلخ :     ًُٓا٤ّٖ ا٢ُزي : ًُٓ ايعلرٕ، 

ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕد:ش78 خاؽ ذةذدن ٠ ّذ   هؽ٭ ز ًُ ا٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َق
ر آ ٮذ  بٍ يذوؽٕ٭ بعلِ ٍ : تعٓ  ّـر٭ روْف ، ٠ُذحدهب  ى جِاهب ايرّى ايذب

عذذدل  ،ضزُ ياِسذذْع رععذذٖ ا٠سذذ١نديبذذبدجلٌذذد  ُ فذذع ايعذذرُ ايذذذلٌدجم اُ 
٨ِ :شسبردهٍ ٩ً َٮ  ٨ٌد ٮ ٍٮ ذ٨ٰق جٮ ًٮر٩ُا فٮٓ ايٖق ْ٪ُكم٪ فٮٓ  ٨ُج٨د ٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َق ج٪ا٨ب٨دُكم٪ 

ًٮذر٩ُا شي خؼِػذْٖ ايذذلِر    ز ُذيذ  ٢ ايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ذر٨دٕ    بذرُ  ز ٨ُج٨د
ٖ    خؼ٭ذت ا٠ّٖ ٠  ؽ ايِار  ايعدن اُ ايذلسقق، بذل ايام ذل ايؼذد     ا٤ّذ

َٮ   تٟكر ايعلِن، فدهٌد تم ر بدجلٌد  برُّا ش ٨ٌذد ٮ ٍٮ ذ٨ذٰق جٮ ًٮر٩ُا فٮٓ ايٖقذ ز ٨ُج٨د
٨ِ  ًُذذِ فذذر  ةمذذْم  ذذى فذذرُ  ايذذرّى، هذذم عذذدل سذذبردهٍ:ش    ز ج٪ا٨ب٨ذذدُكم٪ ٩ًذذ

٨ُ ٨ذذد ج٨ع٨ذذل٨ شُ خاذذدركم يرّوذذٍ ُتظذذرّعٍ، هذذم عذذدل  بْ٭وذذّد ي دةذذرٕ طذذرةْٖ :  
ْ٪ُكم٪ فٮذذٓ ايذذرِّّٔى  ٮذذى٪ ذ٨ذذر٨دٕ    ـ٭ذذ١ّ ة٨َقذذ ُتقٓستذذّد ةقذذٗ ا٠ ذذٖ ايذذذلخادرٕ    ز تت

 ررد    ّوٍ سبردهٍ .ذايذلحابدٕ بعرن جعل اي
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 حٌد  ُغًَ ذّعم اي زًُ افٮٓ ايرِّّٔىُّٟكر ايعلِن :  ط١  كقلٖ:ش
٬ً  زايذرِّّىٔ ش، فذدي  ذروْف ى اذكدن ايرّى اي ذلحلِةٖ يذ  طذد ل٬  ةذدن٬  تعذب

جعل احلكم  ذكد ٍ ُتظرّعدتٍ ايذلحعِيٖ ةقٗ ايعبد  ، ُعر هتٗ سبردهٍأ
ًُذذ ا ةذذدن  ز ٮذذى٪ ذ٨ذذر٨ٕدشسذذ١ ٍ ايقسْذذف ف ُ احلرجذذٓ    ّوذذٍ ايظذذرّ 

ر ، فْكذِي   سقذق   ّا ْ٭ذ  ًذِ  ُ أ بقردظ كِهٍ هكرٕ ُاععٖ   سْد  ايوتٓ،
 تٓ جعل ايذررد   ايرّى(   ةلِن أذكد ٍ ُاؿرّد جقّْد .مشِل )ه

ر٨ٕد  ٮذى٪ ذ٨ذ  عٖ ايوتٓ : عِيذٍ سذبردهٍ ٠ذ ذّد:ش....    ُّٟكر ايعلِن ُس
ًٮْم٨ َٖ َأبٮُْكم٪ ٔ ب٪ر٨ا ًذِ  قذٖ    -تٓ جعل ايذررد   ايذرّى  ه -ّع  : ً ا  ز ٮٖق

ًُذذِ  ّوذذٍ ايوذذدهل ةقْذذٍ ، ُ ّذذوكم ايوذذدهل ةقذذٗ       ()بذذْكم ابذذراًْم  أ
( ايذيت  بذْكم ابذراًْم )  ٖ ألٓقذ اذرا  يذ  ( ًذِ   ربْب ايذذلؼستٗ ) ذاي

ًٮْم٩  ًٓ ا٠س١ن :ش َٖ   ،ش67ز آل ةلراي : ل٫دذ٨وٮّْتد  ٩ش٪قٮ.... َكدي٨ ٔ ب٪ر٨ا  ٮٖقذ
٨ِ س٨ٰلدُكم٪ اِيل٩ش٪قٮلري٨  ٮى٪ َعب٪ل٩ ٩ً ًٮْم٨  ، ُّشذاتد   ذى    78احلخ : زَأبٮُْكم٪ ٔ ب٪ر٨ا

ًذِ  ّذى ابذراًْم    ُايـْق ررد ذً ا كقٍ : اي ايرّى اي ٔ   جيعل فٍْ اي
٨ِ س٨ٰلدُكم٪ اِيل٩ش٪قٮلري٨شاٍ اييت ًٓ ا٠س١ن ايؼرْس ُ ٓق   ز .٩ً

هتذٓ جعذل    ٠يٖ ا٤ّٖ ةقذٗ  علِن ي ّٖ ُت رّب٬تتشً ي٥ -كقٍ ًُ ا 
٨ِ شةقذذٗ تتشذذً اجلٌذذد   ذذب ٬ -احلذرد   ٩ًذذ َٮ  ٨ٌذذد ٮ ٍٮ ذ٨ذذٰق جٮ ًٮذذر٩ُا فٮذذٓ ايٖقذذ ٨ُج٨د

ْ٪ُكم٪ فٮذذٓ ايذذرِّّٔى  ٮذذى٪ ذ٨ر٨دٕ   ٨ُ ٨ذذد ج٨ع٨ذذل٨ ة٨َقذذ زبذذذلعوٗ جٌذذد  ايعذذرُ ج٪ا٨ب٨ذذدُكم٪ 
ذردربٖ ايعذذرُ ايكذذدفر، ًُذذِ فذذر   ذذى فذذرُ  ايذذرّى ، أٔ : جدًذذرُا    ذذ  

 ، ًُذ ا  عوذٗ ؿذْق ّوسبذق ةقذٗ فذر   ذى فذرُ  ايذرّى ، ٠ُ ّعذم٭          ايكدفر
ذاحوذد ازي عدةذرٕ اػذِيْٖ :    ُأذكد ذٍ، فقذ ا     احلوْذف ذلدن فرُ  ايذرّى  ت

تِجب خؼِػْٖ ايِار ( اذا كذدي يتمذٍ ةقلذّد اُ     )خؼِػْٖ ايذلِر  ٠
 . ًود   سق ّد كلد 
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 ذلدن فرُ  ايرّى ُأذكد ٍت لعوٗ ُسْع ّعم٭ذحٌد  بذاي مفٌ عراُا٠
َٮّٖ:شبقردظ تعبً ا٤ ٨ٌد ٮ ٍٮ ذ٨ٰق جٮ ًٮر٩ُا فٮٓ ايٖق ز اي ٔ ًِ همً اياعبً ٨ُج٨د

ٍٮشخذذر : اي رآهذذٓ ا٤ ٨ٍ ذ٨ذذٰق ت٩َ دتٮذذ إي اجلٌذذد  ، فذذ102آل ةلذذراي : زاٰتُ ذذِا ايٖقذذ
ُاجلٌذد    ا  ّعذ  بذ ل    ّع  ب ل اجلٌر ُ ساتراغ ايِسع ُايذل ررٕ ،

ٍ حٌر ذاي ، ًُذ ا ّعذم٭ تذذلدن    ُاساتراغ ايِسع   سبْل ا  ُطقب  رؿذدت
 فرُ  ايرّى .  ُّشدةر فٌم ةلِن اجللقٖ عرّوادي   ا٤ّٖ : 

ٍٮ :شط١  اياعبً اي رآهٓ  -أ ًٮر٩ُا فٮٓ ايٖق ا ُ ّ ذر٭ ز فدهذٍ ّتْذر أ  ٨ُج٨د
ة  جٌد  أ -ً َ اجللقٖ حرٔ  ى ذفٌم ةلِن ايذلريِل ُسعٖ ايذلرا  اي

ٍ ّرؿذْ  ل ا  ُةلذِن  ذد  ذلدن سذب ردربٖ ايعذرُ ايكذدفر ُ  تذ   ذ  ذ ايوتص  
  ذلدن أُا رَ ُةلِن هِاًٍْ . اادل ت سبردهٍ ُ
َٮ عِيذذٍ تعذذدزي :ش  -ا ٨ٌذذد ٮ ً  ذ٨ذذٰق جٮ  عِيذذٍ تعذذدزي :  ز ايذذ ٔ ًذذِ همذذ

ٍٮش ٖ اياد ٖ ايذذلقاٛلٖ  ذع ةلذِن    ْ٭رٓ ذ  اير٠يٖ ةقٗ ايابِت ُاي زذ٨ٰق ت٩َ دتٮ
 . اجلٌد  ُايرايٖ ةقٍْ 

حٌد    سذبْل  ذّذٖ ةقذٗ ا٠ ذر بديذ    ل  ى ً ا ايتٌم : ٠يٖ ا٤ُّارؼ
ذلدن فذرُ  ايذرّى ُةلذِن    فذْعم تذ   تعدزي ُطقب  رؿدتٍ ذق اجلٌد  ، ا 

 .  بربكٖ اي ْرّى :ش  ا زشذق جٌد َز -أُا رَ ُهِاًٍْ  -أذكد ٍ 
ْ٪ُكم٪ فٮذٓ ايذرِّّٔى  ٮذى٪ ذ٨ذ    هم هتٗ سبردهٍ ايذررد :ش  زر٨ٕد٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َق

حلقٖ ايشذذذدب ٖ ذبعذذذر فٌذذذم ةلذذذِن ايذذذ   -ُجذذذ١ٙ ّذذذٖ بِؿذذذِ  ٯ ُتتْذذذر ا٤
ًٮذر٩ُا ش ُايـذْق    ّذى ا٠سذ١ن    ررد ذُتذرل ةقذٗ هتذٓ جعذل ايذ      ز٨ُج٨د

لذٖ يقر٠يذٖ   ػذِيْٖ  ال٭ ةلِ ّد ،  ى  ُي  طكدل ُبضً ذدجٖ ازي عدةذرٕ أ 
 خر٘ ُزي   ا٤ّٖ ُةلِن اجللقٖ ا٢ا٢ايعد ٖ ، ًُ ا بربكٖ ةلِن اجللقٖ 

 . ُسعٖ  ريِهلد 
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ْ٪ُكم٪ فٮذٓ ايذرِّّٔى  ٮذى٪ ذ٨ذر٨دٕ    ًُ ا ايوتٓ :ش ـ٭ذ  ز٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َق ل  ذى  تت
ٍ بٌذم  وذ   رفذد  بديعبذد  ايذذلكقتري ُيسذف٬    ا  سبردهٍ ُ  اودي تظذرّعٓ ُ  

ْٕتعدزي، ًُ َ   ْ ا  سذبردهٍ ةقذٗ ةبذد َ تارؼذل باْشذً       سبضٌدأ ُْٖ و٭ ز
ًُذذ ا فٌذذم   . ذرلرُ  ايذذ د،عشذذًًد ُةذذرن ذرجْاٌذذ ُةذذرن ت اياكذذديْف

 رتكذذزاتٌم ُّبذذرُ  ذذى تؼذذرّس بعـذذٌم    ّاِافذذق ةقْذذٍ ةقلذذدٙ ا٠سذذ١ن
 . كِهٌد عدةرٕ طرةْٖ ةمْلٖ تبوٗ ةقٌْد ُّشاوبط  وٌد فرُ  ف ٌْٖ كإً

٩ٍ يٮ٨ْح٪ع٨ل٨ ش6رٕ ايذلدٚرٕ :عِيٍ سبردهٍ   سِّٖ ايادهْٖ : ا٤  ٨د ٩ّٔرّر٩ ايٖق
  ٨ُ ْ٪ُكم٪  ٮذذى٪ ذ٨ذذر٨ٕد  ْ٪ُكم٪ َيع٨ٖقُكذذم٪       ة٨َقذذ ٩ٍ ة٨َقذذ ٨ُيٮ٩ْذذاٮٰم هٮع٪ل٨ا٨ذذ ٌِّذذر٨ُكم٪  َيكٮذذى٪ ٩ّٔرّذذر٩ يٮ٩َْس

ٙ    ز جذدٙت ة ْذب ا٢  ت٨ظ٪ُكر٩ُي٨ ُايضشذل    ذر بديسٌذدرات ايذا١ث : ايِؿذِ
ر ُةذذرن ةلِ ٌذذد خاؼذذدؾ بديسٌذذدرٕ ُايسٌذذُِاياذذْلم ، ُّمٌذذر  وٌذذد ا٦

د ةرن  ذذراه  ابْٖ ، ّكتْو، سِ٘ ايسٌدرٕ ايذلدْٖٚ ُايرتيالدن اذكدن ايرّى
 هبدتٍ . ايعلِن ، ٠ُ حنادد ازي  ذراه ا٦خاؼدؾ أُ  

ايذذذلدْٖٚ  -ي جعذذل ايسٌذذدرات ايا١هذذٖ   ّذذٖ ايظذذرّتٖ تتْذذر أ  ًُذذ َ ا٤
 ٖ ذلؼقراٍ، ُيذذْص يضذذرض ذؼذل يضذذرض تسٌذً ايعبذذد  ُيذ   عذذر  -ُايرتابْذ

٩ٍ يٮ٨ْح٪ع٨ذل٨     لظ ٖ شّ دةٌم   ايـذْق ُايظذرٕ ُايذذ    ذراجٌم ُ   ٨ذد ٩ّٔرّذر٩ ايٖقذ
ٌِّذذر٨ُكم٪    ة٨َقذذ ٨َُيكٮذذى٪ ٩ّٔرّذذر٩ يٮ٩َْس ذل١ك ررد  ذذرتبط بديذذ ذفديذذ زْ٪ُكم٪  ٮذذى٪ ذ٨ذذر٨ٕد 

ديسٌذذدرات ُجعقذذٌد ةقذذٗ  هظذذدٙ ا٠ ذذر بُايذذذلؼقرٖ ُايضذذرض ايذذراةٓ ٦ 
كدًل ايعبد ، ُيْص  رتبسّد ب ات اياظرّع : ا٠ ر بديسٌدرات ايا١هٖ، بل 

، رٕ ةذى آّذٖ احلذخ     بٌذد آّذٖ ايذذلدٚ   ، ًُ َ  دٚزٕ  عْ ٖ تترت رتبط بذل١كٍ
 هذذذذذذم ُجذذذذذذرهد ايشذذذذذذْر اي رآهْذذذذذذٖ،  تم ١توذذذذذذد  ساِؿذذذذذذرودًد ُعذذذذذذر 

 .  ١ّ هلد   تتشًَ فراجع قاتاّد ايٌْد سدب ّد ةقْود  تؼ٭ )عرَ((1)ايسبدطبدٚٓ
                                                           

 . 230:  5املْزاي   تتشً اي رآي : د (1)
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 ذركموتٓ ايذّٖ ا٠ُزي تفدي ا٤ ذخاقف  تد  آّيت هتٓ ايذررد :اذي ّ

شل يؼ١ٕ ايؼذبس  ُ ايضيِ تذرر٭د ايذلكقف  ى ايِؿِٙ أ كلدايذررجٓ، 
 ررجٓذركم ايذاتٓ ً ا ايذفدهٍ ّو،  رَِذُ هذلرض ٯأػدبٍ أي تٯطد  ِّن ٯ

 أُ حتذذر٭د ايعحذذِه ةذذى ػذذِن طذذٌر   ُتوا ذذل ُظْتذذٖ ايسٌذذِر ازي اياذذْلم، 
ٖٯ ، فدهٍ ّواتٓ ةوٍ ُجِا ايؼِن   ع عررتٍر ـدي   . ةقٍْ يكى بذلظ 

 اظذذرّعدتررد ُاياـذذْْق   ايذّذذٖ ايادهْذذٖ توتذذٓ  ذذ١ك ايذذ    بْولذذد ا٤
ّ ذد  ايذذلكقتري   ُا٠ذكدن، أٔ  ي تظرّع ايسٌدرات ايا١هٖ يذْص ٢جذل    
ُأطذدرت ايْذٍ    -  احلرد ُايـْق ُايظرٕ ُايذلظ ٖ ، ُيذ ا هبذت طذرةّد    

اهٍ اذا حتذرد ايذذلكقف  ذى ايسٌذدرٕ      - (2)آّٖ ايسٌدرات ُبعض ايرُاّدت 
ُ ةقْذٍ  ايذلدْٖٚ اها قذت ُظْتذٖ ايسٌذدرٕ      ايذرتاا  جعذل ا  عذر  ازي ايذرتاا 

 .  (3)ا ُر    اخلرب ايؼرْس ٌِرّا كلد جعل ايذلدٙ طٌِرّا ، ًك ط
ًُذذ َ   ، ي تظذذرّع ايسٌذذدرات ايا١هذذٖ يضذذرض تسٌذذً ايذذذلكقتري      ذ

 ٨ذد ٩ّٔرّذر٩   سِرٕ ايذلدٚرٕ ش ، ُآّٖ ؼقرٖ ا٠ ر بديسٌدرٕ ُايسٌِر ُ ١كٍ 
ْ٪ُكم٪  ٮذذى٪ ذ٨ذذر٨ٕد ٩ٍ يٮ٨ْح٪ع٨ذذل٨ ة٨َقذذ ُتابذذت  را ٕ  ل١كٓ(ررد ايذذذذ)ايذذتوتذذٓ زايٖقذذ

س يقعبذد   ذبديسٌذدرات ًُذِ  ذ١ك ػديذ     ًم ذر ايذلظر  تسٌذً ةبذد َ  ذى أ   
ُ ؼقرٖ هلذم ُغذرض   ؼذِ  يقظذدر  ، ُيذْص ايذذل ؼِ   ذى تظذرّع         

   ّ ذذد  ايذذذلكقتري  ذذى ٔ ٠ ّرّذذر ايذذذلظر٭ذررد ايذذذل١كٓ( أايسٌذذدرٕ )ايذذ
ُ  ذحدا ايسٌذذدرات  ذذذراجٌم ُ  ّذذ   ايذذذلظ ّٖ ذذدةٌم   ايـذذْق ُايظذذرٕ 

 حد ًد . ذّاحلدػقٖ  ى  يازان ايسٌدرات ُ 
 اياظرّعٓ(ركلٓذررد ايذاي)فدهٌد توتٓ  رخذآّٖ سِرٕ اي: ُبذخ١فٌد

                                                           

  ى ابِاا اياْلم ُغًًلد . 25+ ا24:ا  2راجع : ايِسدٚل :د (2)

 . 1 ى ابِاا املدٙ املسقق :   1:ا  1ايِسدٚل :د(3)
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ْ٪ُكم٪ فٮذٓ ايذرِّّٔى      شّذٖ  ًُ َ  ذرل احلدجٖ   بذراود ، فدي ا٤ ٨ُ ٨ذد ج٨ع٨ذل٨ ة٨َقذ
ررد   ايذرّى ُاياظذرّع ُةلذِن ا٠ذكذدن ، ًُذٓ      ذتوتذٓ ايذ  ز  ٮى٪ ذ٨ذر٨دٕ 

 ايذلبرِهٖ .  دةرٕ ايل ُايذلعالرٕ    ررك رل ا٠سار٠ذ 
 ،ُ هذلد هذعالر  ) هتٓ ايذركم ايذررجٓ( آّٖ سِرٕ ايذرخ يِجٌْذى

ّٖ ّؼقس  ي١ةالد  ، ًُلد :  كل ُاذر  وٌلد  ي١ّْ ُذح
 -ايذذلسقق  -ايِجٍ ا٢ُل : يمٌذِر آّذٖ سذِرٕ احلذخ   ايوتذٓ ايعذدن       

ّٖ سذِرٕ ايذذلدٚرٕ ايمذدًرٕ    خ١ف آذررد   ايرّى ُاياظرّع ، بذحعل ايذي
 .  ، بل ًِ طمهٍ سبردهٍ طمي يود بديذل١ك   هتٓ )احلرد ايذل١كٓ( ٠ُ

( بآّذذٖ سذذِرٕ احلذذخ  ُي آّذذٖ سذذار٠ل ا٠ ذذدن )ايِجذذٍ اياذذدهٓ : ٦
سِرٕ ايذلدٚرٕ ، ُذي  يضرض هتٓ احلرد   اياظرّع   رُاّدت  اعر ٕ 

ٖ   د  ركم ايظرةٓ ةور ايارر٭ذيآتْٖ ًُٓ توتٓ ا ، ى غذً ايسٌذدرات ايا١هذ
شذذّد ي دةذذرٕ هتذذٓ ًُذذ َ ايرُاّذذدت توـذذم ازي آّذذٖ سذذِرٕ احلذذخ  يذذ١ّْ  ٟس٭ 

 رشى بود ًود  ساعراؿٌد : ذ، ُّاحلرد   ايرّى ُاياظرّع
ٗ زي: ًُٓ أُا٠ ايذيت    (4) ًم ايرُاّدت ُةلرتٌد :  عاربٕ ةبر ا٠ةقذ

س ازي )ةبذر  رُاًد ايظْخدي   )ايكذد ( ُ )اياٌذ ّبري( بشذورًلد ايؼذرْ    
رل خ١ف   عبِل رُاّاٍ ، عدل : ذا٠ةقٗ  ِزي آل سدن( ًُ ا ايرجل  

ٔ فحعقذت ةقذٗ اػذبعٓ    ه سع ظتذر ( : ةارت فدعقت ٤بٓ ةبر ا  )
ًكذ ا    ًذ از   ف٩عذر٨ ٩ّ(: شػذوع بديِؿذِٙ ق عذدل )    رارٕ ، فكْذف أ 

 ّب( يكوذذٍ ُر    )ا٠سابؼذذدر( :ش ت٨عذذرف ًذذ ا...ز )ايكذذد ( ُ)اياٌذذ 
 ػوع بديِؿِٙ قكِهٍ جِابّد يشٟال : فكْف أ عرا ػرُرّا بقردظ أًُِ 

                                                           

 39: ا  1+ ايِسدٚل : د 78: 1+ ا٠سابؼدر: د363:  1+ اياٌ ّب : د 4: 33: 3ايكد  :د (4)
 . 5 ى ابِاا ايِؿِٙ :  
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  ٨ذد  : ، عذدل ا  ُجل  ٍ  ى كادا ا  ةز٭ذبدًذط٠خذا١ف ّذشذْذر ، شُأُا
ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕد  .  ،   شس ةقٍْز ج٨ع٨ل٨ ة٨َق

 ٓ ػذرٖ ذطبٌٖ فذ  ٍ ٠ذؼّْد ، فدهذؼرُرًد طخذًُ َ ايرُاّٖ  سلمي ب
 بِلذث عذ ذْذخ١ف  ى ذايذرل ذِ  ذٍْ ، ًُذ)ةبر ا٠ةقٗ( ف ٘سورًد سِ

ٍ خذذربَ أ  اطلٛودهذذذّد  -ُعبذذِل خذذذربَ   ُ ةر ذذذٍ ، ُّ ذذرا   ايومذذذر : ػذذذرا
 ُ وظم ا٠طلٛودي أ راي ، ًلد : -طخؼّْد 

ٗ ي ايظْخ ايذلتْر )عرَ(   رسدياٍ ايعر ّٖ عر  ر  )ةبر ا٠ةق  -أ
 بى أةري ايعحقٓ(  رذّد ةديّْد . 

رُ٘ )ػتِاي بى حيْذٗ( ةذى )ةبذر ا٠ةقذٗ( ذشذبلد ُر        ُعر -ا
 ر ْ ٍ تتؼ١ّْ : ذُت  .  (5)    ِسِةٖ )ايكد ( 

خ١ف   كذذِي ايذذذلشلٗ : )ةبذذر ا٠ةقذذٗ( ًذذل ًذذِ  ذعذذر ُعذذع ايذذ هذذٍ 
 طخؽ ُاذر أن ًِ  اعر  ق . 
ٓ  ُّ را   ايومر : احتد  ا٠ : سم رغم تعر  ذكرَ   رجذدل ايسِسذ

عحقذذٓ( ُ)ةبذذر ا٠ةقذذٗ  ذذِزي آل سذذدن( ، فذذدي )ةبذذر ا٠ةقذذٗ بذذى اةذذري اي
 ظدًر بعض ايظِاًر ةرن تعر ًلد ُةرن اخا١فٌلد . 

ُ  (6)تؼذرّس ايظذْخري   : رد  ذّظٌر بد٠ت -أ )اياٌذ ّب(    )ايكذد ( 
ّمٌر  وٍ اتذرد  ا٠مسري ذْث ذكرا   ايشذور :   رُاّدت بشورٯاي  بعض 

( ٠ ذدن ايؼذد   )  ةري  ذِزي آل سذدن( راُّذّد ةذى ا    )ةبر ا٠ةقٗ بى أ
ربِا ةذى ةقذٓ بذى رٚذدا( ، ًُذ ا ايشذور       ذُعر رُ٘ ةوٍ )احلشى بى  

)ةبذر ا٠ةقذٗ( ةذى ا٠ ذدن      ّٟكر سور ايرُاّٖ ايذلبرِهٖ ذْث ّرُٔ فٌْد
                                                           

 .1:  26: كادا ايزكدٕ : بدا فـل املعرُف : ؾ: 4ايكد  د (5)

 . 1598:بدا اخاْدر ا٠هُاد: 7+اياٌ ّب:د1:كادا ايوكد :بدا فـل ا٠بكدر: 5 :دايكد  (6)
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ةوذٍ(   ربِا ةى ةقٓ بى احلشى بى ربذد  ذ( ُّرُٔ )ابى  ايؼد  )
ٖ  اِاف دي  ى ذْث ايسب ٖ: فدي ابى ذلبِا ّرُٔ بِاسسسوراي  يًُ ا

ًُذذ ا طذذدًر ظذذ  جيالذذع  عذذٍ طذذِاًر   ُاذذذرٕ بْوذذٍ ُبذذري ةبذذر ا٠ةقذذٗ،
 ّاِير  وٌد ا٠طلٛودي بِذرٕ ا٠سم ُعِٕ ايشور ُعبِل ايرُاّٖ . أخر٘  

ًذذ ا ايظذذدًر اي ذذِٔ  ةقذذٗ (7) )عذذرَ( سذذادذهد ايذذذلر قهعذذم أطذذكل أ
يظْخري ُسذورٌّلد   ايكاذدبري   ّشاتد   ى ةبدرٕ ا ي غدّٖ  د ـع٭تّد يٍ، بم

ًِ )ابى اةري( ًُ ا ٠ ّابت ا٠حتذد    ي )ةبر ا٠ةقٗ  ِزي آل سدن(ًِ أ
٠ذالدل تِافق اسم اا كل ُاذر  ى ) ِزي آل سدن(  ع )ةبر ا٠ةقذٗ  

 رفع يٍ .  ى بد٠سم عدٚلّد ٠ْ٭ايعحقٓ( فْب ٗ اذالدل تضدّر ُتعر  ايذلشل٨
 ًُ ا ػرْس فدهٍ ّب ٗ اذالذدل اياعذر  ُاياضذدّر، يكذى هرفعذٍ بديظذِاًر      

ّٖ هل ا ايظدًر ُّامكر اُ ّ را اذالدل ُذرٕ ا٠مسري .    ا٤تْٖ  وـل
 

رّا ٠ذالدل اياضذدّر ُاياعذر  : اي ايظذْخ    )عرَ(  ٟٓكا٠سادذ فد  هم أ
ػذردا  كذ١ّ  وٌلذد ةوِاهذّد  شذا ١ّ ؿذلى أ      ايسِسٓ )عرَ(   رجديٍ ةر٭

  درٕ اياعر  . ( ، ًُ ا أ) ايؼد  
 

 ّـذر٭  دهذٍ ٠ ٍ ةى اياعر  ُاياضذدّر، ف ا اياِجْةرن كظف ً ُّرفعٍ :
 رد ًلد  ى ك١ن ايظْخري ايكقذْ  ُايسِسذٓ ، ُذيذ  ٠ي   ذتبدسامٌدر  

، بل تكررت فٍْ ذر  ّديْص  وملّد   -خبًذكلد ّعرف اي -رجدل ايسِسٓ
لحر  اخا١ف ايكوْذٖ  ذ  ذكر ايرأُ ايِاذر فٍْ يا٠مسدٙ ايذلاررٕ ُتعر٭

ُاؿذس يقعْذدي ةوذر خذرباٙ ايتذى ، ُعذر       اُ ايق ب اُ اسذم ا٠ا ، ًُذ ا   
سذذبق    قر ذذدت  بدذذذث ذحْذذٖ اخلذذرب : طذذِاًر ةذذرن تؼذذرٔ ايظذذْخ    

                                                           

 . 266:  9 عحم رجدل احلرّث : د (7)
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ايسِسذذذٓ   رجديذذذٍ يار ْذذذق ا٠مسذذذدٙ ايذذذذلكاِبٖ   رجديذذذٍ ، ُايمذذذدًر 
ُتذذرُّوٌد    كرب عذذرٕرذؼذذدٙ امسذذدٙ ايذذرُإ ُأعٌذذد بذذمإَ( باًالد ذذٍ )عذذر

لحر  ذُبذذدمسري يذذ رجديذذٍ ، ُيذذ ا تكذذرر  وذذٍ ذكذذر ايذذرأُ ايِاذذذر  ذذرتري
اخذذا١ف اسذذم ا٠ا اُ ايق ذذب اُ ايكوْذذٖ  ذذا١ّ ، بذذل ّمٌذذر يقلاابذذع ةودّذذٖ 

  رجديٍ بدساْعدا ا٠مسدٙ ُا٠ي دا ُايكوذٗ  ذى  ُي   ايسِسٓ ايظْخ 
لراجعٖ ايكاذدا  ذُعاذّد يذ   اُ اياعر  ، ُيعقٍ )عذرَ(   ّذذحر   حت ْق ايِذرٕ

بذل عذر ّاعذر   وذٍ      ر ْق ُذرٕ ا٠مسدٙ اُ تعر ًد ،ذُؿبسٍ ُتومْلٍ ُت
   ذِار  ًُذِ ّعا ذر ُذرتذٍ ظذدًرّا  ذى        - ارر ايذلشلٗ -ذكر ا٠سم 

 ررّث اُ فٌرسٍ .ذاي ٍ  بعض كقلدتٍ   كاب
رجذدل  )اسذم )ةبذر ا٠ةقذٗ(  ذرتري         ي ةذر٭ ُ ذلد ت ذرن: ّاـذس أ  

ّكظذف   ( ٠ُ   ِؿعري  ا دربري   اػردا ايؼذد   )  (ايسِسٓ
  ُاععّد .ٗ بد٠مسريتعر  ايذلشل٭ ةى

 

 (رجذذدل ايسِسذذٓ)رد  هدهْذذّد : كذذِي ا٠مسذذري   ذُّظذذٌر بد٠تذذ -ا 
 ِػذِفري بديذذذلِزي ايكذِ  ، فدهذذٍ عذر ّ ذذِٔ اذالذدل ُذذذرٕ      -ُ  غذًَ  

 . ُاععّد ايذلشلٗ بد٠مسري 
 

ِ٭ -جذ  سذدهْر  هديث ًِ ةرن  عرُفْذٖ تعذر ًلد  ذى أ   ٍّ طدًر ُعر ّ 
   ً  عاذرب  سلذمي بذٍ ، بذل عذر       رٯا٠خبدر اُ  ى كقلدت ةقلذدٙ ايرجذدل بظذد

ا٠سذم   ي٨ِ٨و٪ذ فدهذٍ ة٨ ٠مسذري ، ا رد ذتذ ( :  رتكذده   رجدل ايكظٓ)ّمٌر  ى 
ّٖ  د ذٖ ّوآٌ سورًد ازي )ةبذر   )ةبر ا٠ةقٗ  ِزي آل سدن( هم ذكر رُاّ

 ذِزي  ازي ) هؼراف اسم)ةبر ا٠ةقذٗ( ذلد ّكظف ةى  رتكده  ا٠ةقٗ(  
 ( ابى أةري ري )ٗ بد٠مسلشل٭ايذ  رد ذتآل سدن( ، ُعر ّكظف ً ا ةى  
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ٓ ذٓ ايذلرا   ى )ةبر ا٠ةقٗ( ايِاعع فذ ذرت  ُا فذ٠ ي) ِزي آل سدن( ، ُ 
 ذاك ق .  : ًل ًِ ً ا  أن سور ايرُاّٖ 

ٗ بذذد٠مسري : )ةبذذر  ُذذذرٕ ايذذذلشل٭  ْذذٖعربألد ت ذذرن : ذُّارؼذذل  ذذ 
 ةبر ا٠ةقٗ  ِزي آل سدن( ، ُعرا  ةذذابدرَ ى ايعحقٓ( )ذا٠ةقٗ بى أةْ

الد ّا ةقٗ ك١ن ايظْخ ايذلتْر ُرُاّٖ ػذتِاي  ذةُعبِل رُاّاٍ ةلِ ّد ،  
  عرُف بعرن ايرُاّٖ ةى غً ايا ٖ .ةوٍ ًُِ  

خؼِػّد ، ي ذِٕ  ذبل ّارؼل ا٠طلٛودي بدةابدر ايرُاّٖ ايذذلبرِهٖ  ذ  
 اوٌد  ع رُاّدتٌد ايوِراهْذٖ ايعديْذٖ ، كلذد ّاحقذٗ يقعديذذم       ُطبٍ  ـلِهٌد
 ايذلمهِض بمذد ّاٌم .  خبًذايربدهٓ اي

ت ايرُاّذٖ ايذذلبرِهٖ فٌذٓ ُاؿذرٖ اير٠يذٖ ةقذٗ  بدطذرٕ        ُاذا ػر٭
: وذٖ ُايشذبعري   سذِرٕ احلذخ     ّٖ ايادا٠سار٠ل بد٤(ا٠ دن ايؼد  )

ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ذر٨دٕ ش ًُذِ ةلذل  عؼذِ ٓ بديمذدًر      ز٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َق
ُبذٍ   عدةذرٕ   ، هذٓ ةلِ ذّد   رآّٟكر ػرٖ ا٠سذار٠ل بديمذدًر اي   اي رآهٓ 

 خؼِػّد . ذررد  ذاي
 

رخ ةقٗ اي دةذرٕ  ذّاحقٗ  ٠يٖ آّٖ سِرٕ اي - د ت رن ى  ذحلِ  ُ 
ّٖ -هتذذٓ احلذذرد   ايذذرّى   -ايذذذلبرِهٖ  ( إسذذار٠ل ا٠ ذذدن ) ب  رةِ ذذ

ُ ٙ خذذذر٘ ايذذذيت ُعذذذع  )رض( ُةذذذر   ذذذى ايرُاّذذذدت ا٢  تشديذذذذم ايت ٌذذذد
ٓ، ُةلذذرتٌد  عاذذربٕ ةبذذر  ررجذيذذركم اذّذذٖ يوتذذٓ ايذذ ا٠سذذار٠ل فٌْذذد بد٤

 ةرض ايرُاّدت اييت ُعتود ةقٌْد ًُٓ :  كلدل د ، ُّوبضٓ  و٭ا٠ةقٗ
 

 () ِاا ا٠ دن ايؼد  ذوت جـل٭ذُعر ت (8)ػرْرٖ ايتـْل -2
                                                           

 . 1 ى ابِاا املدٙ املـدف :  9: ا1+ ايِسدٚل : د 86: 1اياٌ ّب :د (8)
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 ٠:ش  ، ف ذدل ّضاشل فْواـس  ى ا٠رض   ا٠هدٙحوب ذلى سميٍ ةى ايذي
ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕد٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨ :ذلد عدل ا  تعدزي ً ا  ، بمض  . ز َق

 لدذد هشذدفر فربذ  ذ: اه٭( )  دن ايؼد   عاربٕ ابٓ بؼً عد١ّٚ ي٧ -3
 ايع رٕ ُّبِل رّٖ فْكِي فٍْضرّر  ى ايذلسر ّكِي ازي جدهب اي ود بديذقْذب٩
( :ش ي ةذرض   عقبذ    ف دل )فٍْ ايؼيب ُتبِل فٍْ ايرابٖ ُترُث ، 

يْص : فرد ايذلدٙ بْرك هم تِؿم، فدي ايرّى   ّع -ٙ ف ل: ًك ا وٍ طٓ
ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕدذلـْق، فدي ا  ّ ِل : ب  .   (9) ز ٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َق

( ةذى  ا٠ ذدن ايؼذد  )   سد١ّٚ  ذى  (10)رلر بى  ْشرذ عاربٕ   -4
حوب ّوآٌ ازي ايذذلدٙ اي قْذل   ايسرّذق ُّرّذر اي ّضاشذل  وذٍ       ذايرجل اي

(:شّـذذع ّذذرَ هذذم ) عذذدلعذذٍ اهذذدٙ ّضذذرف بذذٍ ُّذذراَ عذذ رتدي ،  ص  ُيذذْ
ْ٪ُكم٪ فٮذٓ     : ذلد عذدل ا  ةذز٭ ُجذل٭    ً ا  ذ ّاِؿم هم ّضاشل ،  ٨ُ ٨ذد ج٨ع٨ذل٨ ة٨َقذ
 ز .  ُايمذذدًر  ذذى ًذذ ا ايذذوؽ أي ايذذذلرا   ذذى عِيذذٍ :   ايذذرِّّٔى  ٮذذى٪ ذ٨ذذر٨دٕ 

شهذذم  ّاِؿذذمز أي ّضشذذل ّرّذذٍ ، ٠  ايِؿذذِٙ ايذذذلرؼ٭ل يقسٌذذِر، ُعذذر   
ت اجللقٖ ةقٗ ايا ْٖ  سامٌدرّا  ى اجللع بري ايِؿِٙ ُبري ايضشل، ذ٩لٮَق

ُيذذِ  -يكذذى ّ ذذرا ةوذذرهد  فٌذذم غشذذل ايْذذرّى  ذذى اجللقذذٖ ايذذذل كِرٕ        
  .    -تؼرْرّد ي٧ساعلدل

 سد١ّٚ ةى ايذذحوب ّذذرلل اُ ّذذحعل ايركذِٕ     (11) عاربٕ أبٓ بؼً -5
فْذرخل اػذبعٍ    - هدٙ  ى خزف اُ ػتر -اُ اياِر - هدٙ ػضً  ى جقر -
 ع ر٬ بٌدذؼذٍ، ُ ي كدي   ّذ رٕ فمًرعذ(:ش  ي كدهت ّرَ ععدل ) ٍْ،ذف

                                                           

 .  14 ى ابِاا املدٙ املسقق :   9: ا1ايِسدٚل : د( 9)
  .  5املدٙ املسقق :    ى ابِاا 8: ا1ايِسدٚل : د(10)

 . 11 ى ابِاا املدٙ املسقق:   8: ا1+ ايِسدٚل :د 20: 1+ا٠سابؼدر: د 38: 1اياٌ ّب:د (11)
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 ٮذى٪   ٔىذرِّّذ ذْ٪ُكم٪ فٮٓ ايذع٨ل٨ ة٨َقذ ٨د ج٨، ً ا  ذلد عدل ا  تعدزي:  فقذْذضاشل  وٍ
 ز. ذ٨ر٨ٕد

ذدكّْد يشٟال ا٠ دن ايؼد    (12) عاربٕ اهلْام بى ةرُٕ ايالْلٓ  -6
(  ةذى ايذذلررن ّرّذذ )  ْاٍ ايظذذعرٕ أُرذسذبدغ ايِؿذذِٙ فاشذ ط  ذذى يذ   ر 

ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔىطعرتدي ، ف دل:شيْص بظْٜ ،    ز.  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕد  ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َق

( سذارل فٌْذد ا٠ ذدن )   دذد  ى ا٠خبدر ايذلعؼِ ْٖ اييت  لذً َ ه      
ٖ  ّذدت اي رآ  ذع ا٤  -ةقٗ عدةرٕ هتٓ احلرد   ايذرّى ، ًُذٓ     هْذٖ ايذذلدؿْ

ِ٭ - ُا٤تْٖ    وٌحذٍ  رر٭ذروْف ُتذ ذر ا٠طدر ايعدن يقذرّى ا٠سذ١ ٓ ايذ   تؼ
  ررد ُايعشر ُايذلظ ٖ .ذتٓ ايذررُ  هركْم ايقسْف بذاي

ُباعذذبً هذذدٕي: ًذذ َ ايرُاّذذدت تتْذذر )هتذذٓ جعذذل ايذذذررد ايوذذِةٓ(              
باظرّعدتٍ، ُا٠ذكذدن ايذيت تبْ٭وٌذد ًذ َ ا٠خبذدر ُتواٌذٓ بآّذٖ هتذٓ احلذرد          

اظذذرّعدت ا٠سذذذ١ ْٖ بدطذذدر ايْشذذذر ُةذذرن ايذذذذررد    تذذرل ةقذذٗ تذذذمٓطر اي  
ُاياـْْق، ًُ َ اير٠يٖ ًٓ غً  ٠يٖ آّٖ هتذٓ ايذذررد   سذِرٕ ايذذرخ     
ايذذيت تاؼذذر٘ يوتٓ)جعذذل ايذذذررد ايظخؼذذٓ(   ايذذرّى كلذذد سذذْمتٓ        
  تِؿْرٍ، ًُٓ ذلل ا٠ةالد  ُاحلدجٖ فق ا كدي ا٠ةالد  ةقٌْد خدػٖ. 

خرب ايذذذلشاتْض ذد عقْذذل ًُذذٓ  ؼذذرا  ايذذةذذر ً ي ًذذ َ ا٠خبذذدرهذذم          
ٖٯذ  رسذذدٚقٍ بذذ يكذذى عذذدل طذذْخود ا٠ةمذذم )عذذرَ(  ،  ُي ايذذذلاِاتر :  لودسب

٫ٗ ررد ) ـذدفّد  ذةقٍْ( ّع  : ةقذٗ هتذٓ ايذ    )ير٠يٖ ا٠خبدر ايذلاِاترٕ  عو
 .  (13)ازي  ٠يٖ ظدًر ايكادا( 

 يذاذاذبع ةقّٗذشدةذر ا بٖ جرّا ٠ذؤِ( ػعذاِاتر ايذلعذيكى  ةِ٘ )اي      
                                                           

 . 6 ى ابِاا ب ْٖ كتدرات ا٠ذران :  16:ا 9ايِسدٚل : د (12)

 .  119فراٚر ا٠ػِل : طبعٖ  كابٖ  ؼستِٔ : (13)
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را  )عذرَ( غرّذب ، هعذم يذِ أ    ، بذل ػذرُرًد  ذى ةقذم ايار ْق    تؼرّ ٌد 
(أ كى عبذِل  لعوٗ اي سع بؼرُر بعـٌد ةوٌم)ذ)اياِاتر ا٠أديٓ( ب

 .  را ٕ غًَ : )اياِاتر ايذلعؤِ( ةِاَ ،يكى تعبًَ ػرّس    

طدر بر٠ياٌد ةقٗ هتٓ )احلرد اياظرّعٓ( ُا٠ -ًُ َ ا٠خبدر تؼقس      
ّٖ -ايعدن يقاظرّع ا٠س١ ٓ ّٕ ٟٓك ذح  .78:آّٖ سِرٕ احلخ ير٠يٖ ظدًر ر

د ُبعض ايوؼِؾ ايؼرْرٖ راحل هتٓآّٖ  ُاحلدػل ُؿِ   ٠يٖ 
ّٖ ذكذذدَ  ،ةقذذٗ هتذذٓ احلذذرد   ايذذرّى ايت ٌذذدٙتشديذذذم أذذد  ُبد٦  رةِ ذذ

أع  ى ا٠ةدظم كديذلر  ري ايذردٚرٔ ُايوراعٓ   )ايتؼِل ايضرُّذٖ(  
 ُايعلرٕ ًٓ ا٠ّٖ ايظرّتٖ بديا رّب ايذلا رن . ،  اٚر ا٠ّدن(ُ)ةِ

  (14)ػرر ةى بعض اةذ١ن ةؼذرهد)عرَ(   ُ وٍ ّاـس ةرن   بِيْٖ  د
 يْذل  ذى     دلقص حباٍ  ى ا٠هكذدر اُ ايذذلودعظٖ اُ اياظذكْ    ُجذِ      

 ررد . ذهبدت عدةرٕ هتٓ اياي رآي أُ  ى ايشوٖ ةقٗ  
 

 ذى  ترُغْذٖ    -٠سذْلد ا٠ُاخذر   -ٙهذد  ُايؼرْس  د اطذاٌر بذري ف ٌد  
ت بل ايو ذدغ كْذف قو ُعذر     لدت اييت ٠هبِت اي دةرٕ ُكِهٌد  ى ايذلشٓق

بشورَ ايؼذرْس : )ًذدرُي بذى  شذقم      رلًٔ   )عرا ا٠سود (ذرُ٘ اي
 ةى  شعرٕ بى هّد ( عدل : ذره  جعتر بى ذللر ةى ابٍْ ةى ايويب 

ـ٭ذلد أةسٗ ا  أ عدل :ش : أةسدًم هذ١ث  ةقٗ سدٚر ا٠ م قٌم بٍ يت ُف
، ُذي  اي ا  تبذدرك ُتعذدزي كذدي اذا بعذث      هيب٬  ٠خؼدل ،   ٩ّع٪َسٌد  

د ةقْذ  ، ُاي ا  تبذدرك ُتعذدزي    هبّْد عذدل يذٍ : اجاٌذر    ّوذ  ٠ُ ذذر     
ْ٪ُكم٪ فٮذٓ ايذرِّّٔى  ٮذى٪ ذ٨ذر٨دٕ      يت ذْث ّ ِل : أةسٗ ذي  أ ،  ٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َقذ

                                                           

 . 340:  4راجع :  وا ٗ ا٠ػِل :د (14)
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ررد ذي هتٓ ايتْر أخرب ايؼرْس ّذفدي ً ا  اي  (15) .(ّ ِل :  ى ؿْق ..
تظرّعْٖ يستْذٖ  ذى ا  سذبردهٍ      ورًِٖ   ايرّى ايذلوؼِؾ   اي راي 
( ، ُ عٍ كْذف ّشذعود عبذِل ا٠هكذدر     ) ورت  ذخؼِػّد ٢ ٖ  ذرلر 

 . أُ ا٠طكدل قو 
 

ياٌد بذرةِ٘ اسذاتد ٕ   ي هّٟر  ٠لكوود أذي آّٖ احلخ ُايرُاّدت ّبل  
ّٖ -ّٖ ريِل ا٤ -ِي اي دةرٕك  يقل ا  ايظرةٓ ُايعلِن اي رآهٓ :   ِاف 

٠َ٨ُ ٩ّٔرّذذر٩ بٮُكذذم٪ اِيع٩ش٪ذذر٨    همذذً عِيذذٍ تعدزي:ش  ٩ٍ بٮُكذذم٪ اِي٩ْش٪ذذر٨   ز٩ّٔرّذذر٩ ايٖقذذ
٠ُ ّبعر ُرُ  ا٤ّٖ   هتٓ )ايعشر ُايذررد ايذل١كٓ( كلذد   185ايب رٕ :

 سْمتٓ بْدهٍ . 
قذٗ كذِي   ٠خبذدر ايذذلاترعٖ ُايرايذٖ ة   ةذر   ذى ا   :ترةلٌدُتّٟرًد ُ

ش  ّرسق   (16)ذلـْ٭قزفدي ايرّى يْص بايظرّعٖ ا٠س١ ْٖ مسردٙ :ش
خِارد ذي ايذذ شُ  (17)يشذذلرٖز روْتْٖ اذبدهْذذٖ ُيكذذى بعذذا  بديذذ    ا  بديرً

 .   (18)بذحٌدياٌم ُ ي ايرّى أُسع  ى ذي ز  ِا ةقٗ اهتشٌم ؿْ٭
٨ٌد  ٠َ ٩َّكقِّف٩ ايٖقشُهمً عِيٍ تعدزي :  ٩ُس٪ذع٨ ، 286ز ايب ذرٕ : ٩ٍ ه٨ِتش٫ذد ٔ ٠ٖ 

ًِ  د ّ دبل ايـذْق   -ذشبلد ّتٌم  ى  راجعٖ عِا ْص ايقضٖ  -ُايِسع 
خاؼدؾ تكقْتٍ سبردهٍ يعبذد َ  ذررد ، فاتْر ا٠ّٖ ايذلبدركٖ  ُايظرٕ ُاي

ُ ذبذ    ذرُرًم  ذى  ُي ذذذرد ُؿذْق ُطذرٕ ، أٔ ّكذذِي     لد ًذِ ُسذذعٌم 
 فٍْ ؿْق ُذرد ُ ظ ٖ ُطرٕ فدٚ ٖ ةقٗ  د  د ز٠َ٩ٍ ٩َّكقِّف٩ ايٖقايذلوتٓ :ش

                                                           

 طٌراي . - ػرار  كابٖ هْوِ٘  - 43سود  :عرا ا٠ (15)

 .  14 ى ابِاا املدٙ املسقق :   9: ا1ايِسدٚل : د(16)

 .  .1 ى ابِاا   ر دت ايوكد  :   48: ا14ايِسدٚل : د(17)

 .  3 ى ابِاا ايوحدسدت :   50: ا2ايِسدٚل :د(18)
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 رلل ايع ١ٙ اّدَ . ذٌٓ ُّاعدرف تذّاسقبٍ اياكقْف ا٠ي
٠  ا٠خبدر ايعرّرٕ ايودفْٖ ياكقْذف ا  ةبذد َ  ذد   أُ ّرةلٍ : رَ ُّّٟ٭

 (19)ز٠ ّسْ ذِي   ذد ةذى أ ذيت:   رفع بل ةلرتٌد : ذرّثشّسْ ِي ،  وٌد 
 اكاذذرٕ ةلذذرتٌد  ذذد ُر    تِذْذذر  ايذذذلرُٔ   كاذذب  اعذذر ٕ ُبمسذذدهْر  

 خبدر ايربإٙ .ايؼرُ  ُخؼديٍ كلد ت رن تتؼْل اي ِل   بذرث أ
 

ْٖ يٍ برفع ايذذركم  ُايمدًر أي هتٓ ايذررد ةى أ ٖ ذللر ) ( كرا 
 ايذررجٓ ُاياظرّع ايع٨شٮر ايـْ٭ق ةى أفرا  ا٠ ٖ ةور د ّباقِي بٍ، ًُ ا

ذلا رن ةذى )عذرا ا٠سذود (،     د عرأهدَ ُاؿرّد   ايذذررّث ايؼذرْس ايذ   
ٰٓ      كلد ّرل ةقٍْ أّـذّد عِيذٍ تعذدزي : ش    ٰٓ ا٢ُ ِّذ ٨ّٰابٮع٩ذِي٨ ايٰرس٩ذِل٨ ايٰوبٮذ اٖيذ ٮّى٨ 

٩ًم٪ بٮذذدِيل٨ع٪ر٩ُفٮ       ٨ّذِم ٩ر٩ ٨ُا٦ٔأٮْذذٔل  ٕٮ  ِ٪ر٨ا ٩ًم٪ فٮذذٓ ايٰاذ ٩ٍ  ٨ِكا٩ِب٫ذذد ةٮو٪ذر٨ اٖيذ ٮٔ ٨ّحٮر٩ُه٨ذ
٩ّرٮلٱ َي ٨ُ ٩ًم٪ ة٨ى٪ اِيل٩وَكٔر  ٨ٌد ٨ّو٪ ـ٨ذع٩     ٨ُ ٨ّ ٨ُ ٌٔم٪ اِيخ٨ب٨دٚٮذث٨  ٪ْ ٩ّر٨ذرِّن٩ ة٨َقذ ٨ُ ٩ٌم٪ ايٖسِّْب٨دتٮ 

ٌٔم٪   ٪ْ ٨ُا٢َِغ١َل٨ اٖياٮٓ َكده٨ذت٪ ة٨َقذ ٩ًم٪  ٩ٌم٪ ٔ ػ٪ر٨ ( ي٧ػذر ًذِ   ز ُُؿذعٍ ) ة٨و٪
 ُؿع ايا ل اي ٔ ّمسر ػدذبٍ ُّذربشٍ ةى ايذرركٖ يا قٍ .

ه ذدل  (  تذحدَ أ اٍ : ّـذع ةذوٌم ا٠  ً َ ا٤ّٖ تكظف ةى فعل ايويب )
ايظرةْٖ ُاياكذديْف ايظذدعٖ ايذذلررجٖ ايذيت تمسذر ػذدذبٌد ُتمسذرَ ةذى         
احلركذذٖ ُتـذذْ٭ق ةقْذذٍ، ًُذذ ا ّٟكذذر مسدذذذٖ ايظذذرّعٖ ايذذذلرلرّٖ ٩ُّش٪ذذر    

ُيِ بديوشبٖ يبعض ايظراّع ايشدب ٖ ايذيت كدهذت  كقتذٖ بذم ِر      -أذكد ٌد 
طدعٖ، همً حترّم دلديشاٌم احلدٚض ُ ِاكقاٌد ُ عدطرتٌد ُ ـذدجعاٌد،  

 ُ هذرًِد  ىأذرًم اُ جٮِقرَ اذا أػدبٍ بِل أ ُهمً أ رًم ب رض هِا
 اياكديْف ايظدعٖ ايذلذحعِيٖ ةقٗ بعض ا٠ م ايشدب ٖ ةقٗ أ ٭اود .

                                                           

 . 1 ى ابِاا جٌد  ايوتص :  56: ا 11ايِسدٚل: د (19)
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٩ٍ ٩َّكقِّف٩ ٠َُّظٌر يذٌ ا: عِيٍ سبردهٍ   آخر سِرٕ ايب رٕ :ش       ه٨ِتش٫ذد  ايٖق
٨ٌد ٔ ٠ٖ ٨ٌد ٩ُس٪ع٨ ٨ٌد َكش٨ب٨ت٪  ٨د َي ٪ْ ٨ٟاخٮذ ٪ه٨د  ٠َ ر٨ٰبو٨ذد  اِكا٨ش٨ذب٨ت٪  د ٨ ٨ُة٨َق ُ٪ ه٨شٮذْو٨د  ٔ ي٪ ت٩  َأ

ْ٪و٨د ت٨ر٪لٮل٪ ٠َ٨ُ ر٨ٰبو٨د َأخ٪َسِمه٨د ٩ٍ َكل٨د ٔ ػ٪ر٫ا ة٨َق ز فذدي   َعب٪قٮو٨د  ٮى٪ اٖي ٮّى٨ ة٨َقٗ ذ٨ل٨ِقا٨
ا  سبردهٍ جعل اياكديْف ايظدعٖ ةقٗ ا٠ م ايشدب ٖ ُعر رفعٌد ةى أ ٖ 

 دهّد كلد ّمٌر  ى ً َ ا٤ّٖ ايذلبدركٖ .   ( تقستّد ُا اوذللر )
 ذذى  (ررد   ايذذرّىذهتذذٓ ايذذ)ُايذذذلارؼل ُؿذذِ  طذذرةْٖ عدةذذرٕ  

  ذْث ايشور اي سعٓ ايذلابت هلد، هم هوا ل يار ْق :
 

 

 :  البخث الداللْ آلِٕ نفْ احلرج
 

رتٍ ذشبلد ّمٌر  ذى تابذع عذِا ْص ايقضذٖ ُفش٭ذ      -ررد ذايذلرا   ى اي
لكى فٌم ايذلعوٗ  ذى  ذًِ ايـْق ُايذلظ ٖ ، ُّ - ايذلعؼِ ْٖيوؼِؾ ا

٩ٍ ٨ّظ٪ذر٨ ٪     ، عدل تعدزي :ش   سِرٕ ا٠هعدن 125آّٖ :  ٨ّذ ٩ٍ َأي٪ ٨ٌّرٮ َفل٨ى٪ ٩ّٔر ٪ ايٖقذ
٩َ يٮ٧ٔس٪١َٔن  ٩َ ؿ٨ذِّّ د ذ٨ر٨ج٫ذد   ، ػ٨ر٪ر٨ ٩ٍ ٨ّح٪ع٨ل٪ ػ٨ر٪ر٨ ـٮٖق ٩ّ ز ُكذمي  ٨ُ ٨ى٪ ٩ّٔر ٪ َأي٪ 

 ا٭رر ، فارل ا٤ّٖ ةقٗ أي ايذذررد ُؿذْق    ايكقلاري هعاّد ُاذرّا ذا  عوٗ
٫ٗ، كلد ُر  تتشً ايذررد بديـْق ٔ      ايؼرر  ارراي  عو  (20)خذرب هبذِ

 (21)(:شُايذذذررد : ايـذذْقز ةذذى ا٠ ذذدن ايبذذدعر)  هرارٕ  ُ  ػذذرْس
  ذذذرّث  (22)(   ػذذرْس  شذذعرٕ ش٭ذذرَ ا٠ ذذدن ايؼذذد   )ُكذذ ي  ف

 )عرا ا٠سود ( . 
   وٖ ةقٗ تتشً ايذررد بديـْق . ً َ طِاًر  ى اي رآي ُايش

                                                           

 . 78: 6  اياتشً بدملمهِر يقشِْطٓ:د ايرر املواِر (20)
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 طر٭ذررد أايشي ّرل ةقٗ أ يكوٍ عر ُر    رُاّٖ  عاربٕ ايشور :  د
ايعحقٓ سٟال برّر  عارب ُعر تـلوت  بشور ز رُاًد ايكقْ  ى ايـْق

ّٖ ا٠خذًٕ   سذِرٕ احلذخ ، ُعذر ُر      ةى بعض آّدت اي رآي ، ُ وٌد ا٤
 ذى   طذر٭ ( :ش فديذذررد أ ب ِيٍ ) ز ٮى٪ ذ٨ر٨ٕدشفٌْد تتشً عِيٍ تعدزي : 

ررد : ايـذْق  ذخرب ايؼرْس : كِي ايذايً ا ُعر ّتٌم  ى   (23)ايـْقز 
 ذد ِّجذب ايِعذِ       ُ ةذد ّٕ  بري هِ  ايع ١ٙ ٍّارلق ٠  دايظرّر جرّا ُ
 . ً ا .   - حِارذٓذُ ايايوتشٓ أ - ايـْق ايظرّر

 

 فدي( ، ْقذايـ ر٭ذطذلعوٗ )ايـذْذق(، ُيْص )أررد بذي ايُايمدًر أ
ررد ، ًُك ا ايبْدهدت ايقضِّٖ ذررّاْٖ يقتمٖ ايذُاي ٖا٠ساعلد٠ت اي رآهْ

ةقذذٗ ررد ايـذذْق ُايظذذرٕ ذايذذذلاعر ٕ  اِاف ذذٖ  اعدؿذذرٕ ةقذذٗ كذذِي ايذذ  
تعذر  هؼ٭ذٍ      رجرْذٖ  ذد  رّب   أ ٠ُا٠ط١  ، فْاعدرض اياتشًاي ، 

ؿٓ، ُّوذاخ :  ذد ّث ايذلشاتْـٖ ُظٌذرت  ذى ةرؿذود ايذذلد    ُا٢ اي رآي
لعوٗ ذذكد ذٍ ُتظذرّعدتٍ بذ   ذروْف ُأررد ايذذلوتٓ ةذى ايذرّى ايذ    ذكذِي ايذ  

قٌد ،   عبذدل  رل٭ذّاعدرف بذري ايع ذ١ٙ تذ    ايـْق ُايظرٕ ُايذلظ ٖ اييت ٠
ٍ  قٍ ُا٦رل٭ذّاعدرف ة ١ّْٚد تذ   د ، فذدي  ذد ّاعذدرف بذري ايع ذ١ٙ      عذران ةقْذ

ّٖ بذذرشب ايؼذر  ايعذ     ر  يعوذِاي ايذذررد   تذرل٭قٍ عر ٠ ّعر٭ ؿْ ّد ُ ظذ 
 . ذاٗ تعل٭ٍ آّٖ هتٓ ايذررد  ايذلوتٓ

لعوٗ ذًذِ بذ   ٠ُ( ، طر ايـذْق ذلعوٗ )أررد بذيْص اياحلدػل اهٍ ُ        
  ٍ  ايكقتٖ ُايذلظ ٖ ةقٗ ا٠ط١ ، ُ ٠  يزن  هاتدٙ أذكدن ايذرّى ُتظذرّعدت

ّٖأُ تذلد ٌد : ًد أكار  اادل٢ي     ّٖ كقت  ُتعب ُجٌد  هتص .  ُ ظ 
                                                           

 طٌراٙ ا  ةز٭ ُجل٭ ةقٗ خق ٍ . بدا اي ا٠ٚلٖ   -191:  1أػِل ايكد :د  (23)



 (217).............................ايبرث اير٠يٓ ٤ّٖ هتٓ احلرد  ..............

روْف ًذِ ايـذْق ُايذذلظ ٖ    ذررد ايذلوتٓ ةى ايرّى ايذ عوٗ اي اذي
ٍ يتدٚ ٖ ةل٭ييت ٠ ّاعدرف بري ايع ١ٙ تذرل٭قٌد ُايذلظ ٖ اا  د ّاعدرف يزُ ذ

ايوؼذِؾ   ، فدهٍ ايذلعوٗ ايذذلقاٛم  ذع  ُترت٭بٍ ةقٗ   اادل ايذركم ايظرةٓ
 يبعض اياسبْ دت ايؼضرُّٖ ايذلاعرؿٖايعرّرٕ ايذلدؿْٖ ُ وٌد ايوؼِؾ 

 اٍ ةقذٗ ايـذْق ُايذذلظ ٖ ايزاٚذرٕ ةذى      ذب٭ذ ذررد اُ طذسذاعلقت ايذ  ُاييت  
  ذرلقٍ ةور هِ  ايع ١ٙ .ايذلاعدرف ت

  ااذذدل  كقذذفٯ ُةقْذذٍ فذذدي ايؼذذِن ُايِؿذذِٙ ذْولذذد ّرتتذذب ةقذذٗ      
ٖ   ذ رًلد ُتقزن  وٍ  ظ ٖ هاٚرٕ ةلد ّاعذدرف ترت٭ذ  ٢  بٍ  ذى ايذذلظ ٖ ُايكقتذ

ٍ  ر بٌّواتٓ ا٢ -  ايذرد٠ت ايعد ّٖ   ،لد ُّش ط ةى ذاك ُجِبٌلد ةقْذ
رؼل يقلذرّض اي ذد ر ةقذٗ ايِؿذِٙ ُةقذٗ ايؼذِن يكذى  ذع         ذكدي ٔ ّذ 
ذلكقف ايؼذرْس  رؼل يقذ ذّذ  د ُةشر ُؿذْق هاٚذر ةقذٗ  ذد    رر٭ذ ظ ٖ ُت

 ُ فعل ايؼِن . ايذعدفٗ  ى فعل ايِؿِٙ أ
 

ّذذٖ هتذذٓ ذلكوود  ةذذِ٘ أي آّذذ -بعذذر ًذذ ا ايعذذرض ُاياِؿذْس   -ًُوذد  
ٔ      حلقٖ ، ذوذٖ غذً  ذ   ررد  بْ٭ذاي  خ١فذّد يظذْخود ايذذرر٭ ايعذد قٓ )عذرَ( ايذ 

ذحل١ّ، ُعر عدل ة ْب ةرؿذٍ يسدٚتذٖ  ذى    ررد  ذهةم كِي  يْل هتٓ اي
يقررد : )هتٓ ايذررد  ذحلل ٠ ّذذلكى ايذذحزن بذٍ، فْلذد     خبدر ايودفْٖ ا٢

ُيعقٍ ٠ذظ   (24)ةر٘ تكقْف  د ٠ ّسد  ،ُ ٠ يزن رفع أْع اياكديْف(
ااديذذذٌد ةقذذٗ ايكقتذذٖ  يِاجبذذٖ ُايذذذلرر ٖ ايذذذلسقِا     طذذالدل ا٠ةلذذدل ا

 ُعر غتل اُ   ّاوبٍ يذحٌٖ  ٌلٖ تاـس ةور ا٠ياتدت رد،ُايذلظ ٖ ُاحل
ُ٭ -دن اياكديْفه شازي    ازي عشلري : -ذررد ةقٌْد ُهتٍْاي  ى ذْث طر

                                                           

 . 626:  1: د   ايتؼِل املٌلٖ   أػِل ا٠ٚلٖ (24)
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قذٌد  اي شم ا٢ُل : اياكقْذف ايظذد  ةقذٗ ايذوتص  ظذ ٖ ةد ّذٖ ّارل٭      
د  ذى  فذع ايزكذدٕ    ٌد هتذص اياكقْذف ، همذً ايارذر٭    ايع ١ٙ ةذد ٕ ُّ اـذْ  

، مً ة٩شر ايؼِن   هٌذدر ػذْف طِّذل   ُهذلدهٍ ُغودَ ،ّذخلص رغم  ُاي
 ودسذكٍ    لد   سترَ  ى ايذلخدطر ايذلرالقٖ ُذرخ ايذلررد بذُهمً اي

 ايوتص ُجٌد  ايعرُ ايكدفر . جٌد  ا٠تعدا ايذلر  ٖ ، ُهمً  ى 

 ذ  -آّذٖ احلذخ   -ٍ  يْل هتذٓ احلذرد  ّعل٭ ٠ًُ ا اي شم  ى اياكديْف 
ذلدن اذكذدن ايذرّى ُتظذرّعدتٍ    ُ تأكار قزن  هاتدٙ أررد يذقٌد هتٓ اييِ مش

 اادهلذذد كقتذذٖ ُ ظذذ ٖ ُتعذذب ُجٌذذر بذذرهٓ اُ  ، ٢ي    ُا ذذرَ ُهِاًْذذٍُأ
ًذذِ  وتذذٓ   هؼذذِؾ ُ ذررد ُايعشذذر ُايذذذلظ ٖ،ًذذِ  ؼذذرا  ايذذ ٓهتشذذ

٩ٍ   زش  ْ٪ُكم٪ فٮذٓ ايذرِّّٔى  ٮذى٪ ذ٨ذر٨دٕ    ٨ُ ٨د ج٨ع٨ذل٨ ة٨َقذ  ايكادا ايعزّز :ش ٩ّٔرّذر٩ ايٖقذ
٠َ٨ُ ٩ّٔرّر٩ بٮُكم٪ اِيع٩ش٪ر٨ ٨ٌد   زشبٮُكم٪ اِي٩ْش٪ر٨  ٩ُس٪ذع٨ ٩ٍ ه٨ِتش٫ذد ٔ ٠ٖ   ٠ُز، ٠َ ٩َّكقِّف٩ ايٖقذ

زن ّشذذاق ي هتٌْذذدذٌ َ اياكذذديْف ايكذذإً ،٢ررد يذذذلكوود تعلذذْم هتذذٓ ايذذذّذذ
ٖ  ُُايربذد  ايذرّ   ل  ى اياظرّع خرُد  ى ايرّى ُاياوؼ٭ذاي يظذر   ا تبعْذ

 ذر ُر ةمْم  دهع . ًُ ا   ،ايذل رض
ّٖ    بل    ذى أػذل تظذرّعٌد     ي ً َ ا٠ذكذدن ُاياكذديْف تكذِي ذرجْذ

 رًذذد ُ  أْذذع  ِار ًذذد ُ ؼذذد ّ ٌد فٌذذٓ خدرجذذٖ ةذذى  يْذذل     ُأُل أ
 )اياخؼْؽ( . بورِ  ؽ( ٠ )اياخؼ٭ ررد بورِذاي

 

ّٖ  اي شم ايادهٓ : اياكقْذف ايظذد  ةقذٗ ايذوتص     غذً  عاذد ٕ ٠ُ     ظذ 
 ّ اـٌْد هتص اياكقْف بل ّ اـٌْد ةرض٬ قٌد هِ  ايع ١ٙ ةد ٕ ٠ُّارل٭

كذذمي ّقذذزن  ذذى ُؿذذَِٙ   ُعذذت بذذدر  جذذرّا :  طذذدر٘ٙ ُسذذبب ذذذد ث ، 
 غاشذذديٍ: ُ ّقذذزن  ذذى  ةقْذذٍ ،أ ررجٍ ُتظذذق٭ذذذذرُث تظذذ  دت   ّذذرَ تذذ  
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ايقذدي  يذذلرؿعٖ : عقذٖ   ػذِن ا ذرُث  رض ا٠هتقذِهزا فْذٍ، اُ ّقذزن  ذى     
، فْؼذً  عٌد اٌذد ُرأفاٌذد برؿذْ   ذركم ةقن بذ يذ٣  ررد٬ذًُِ   ُيْرًد ةقٗ

ذرجْذّد طدرٚذّد    ايذذلكقتري  لال ًذ ّى ذتكقْف ايؼِن ُايِؿِٙ ُايضشل يذ 
ررد ذخدؾ ةذدرض ةقذٗ ايذذلكقف ، فْاؼذر٘  يْذل هتذٓ ايذ         ى سببٯ

رد  ااديٍ ايِعِ    احلاي ٔ ّقزن  ى   -ذررجٓركم ا٠يزا ٓ ايذيوتٓ اي
ّكذذِي ايؼذذِن ُايِؿذذِٙ ذرجْذذّد  ذذى أُل أ ذذرَ ُأػذذل     ٠ُ -لظ ُٖايذذذ

ةقٗ  يشبب ةدرضبل بعض  ِار َ ذرجٓ  تظرّعٍ ُ  أْع  ِار َ،
ررد ذطخؽ ايذذلكقف  ُي سذدٚر ايذذلكقتري ، فذدي ايعشذر ايسذدرٝ ُايذ       

خؼِؾ ّشذذارةٓ ذُ  كذذدي  ذذذلكقف  ذذد   ه ذذدي أخاؽ بذذذايعذذدرض  ذذ
ّكذِي اياكقْذف بديوشذبٖ ايْذٍ      ، ٠ُ ى   اادل تكقْذف  عذري   د٨ٍ ايارر٭ظرُف

، فـذ١ّ ةذى بذدعٓ ايذذلكقتري     هذديٕ  ُ  كذديٕ أ ُ ه ذديٕ أ هدٕي ذرجّْد   ظرفٯ
 . ذخؼِػّد يريْل هتٓ احلردفديذلِر  اي ٔ ّكِي ذرجّْد ّواتٓ تكقْتٍ  

ررد ُّوسبذذق ةقْذذٍ ذٍ  يْذذل هتذذٓ ايذذًُذذ ا اي شذذم  ذذى اياكذذديْف ّعل٭ذذ
، ُتكِي خدرجٖ  ى  يْل   اودهّددر  ُ تّد  ى ايظُّوتٍْ ُّرفع ُجِبٍ تقٓس

ركلٓ ذخذراد ايذ  اكقْف خرُجذّد بورذِ )اياخؼذْؽ( ُا٦   ُ ايايِجِا أ
 ٔ ًذِ هذدظر ازي ةلِ ذدت اياظذرّع     ررد ايذ ذاي ٔ ّ اـذٍْ  يْذل هتذٓ ايذ    

ٌذذد ًُذذٓ ايذذيت ّكذذِي  ر  ط١ع ْ٭ذذةلِ ٌذذد اُ ّ ؽ يذذٖ ا٠ذكذذدن فْخؼ٭ذذ ُأ
 -باعذذبً  عْذذق -لٓركذخرُد ايذذذ اادهلذذد ذرجْذذّد يشذذبب طذذدرٝ ، بذذل ايذذ 

 رِ  ى اياخؼْؽ . ذركِ ٖ ًُٓ هذخرُد بدي
ُبٌ ا ايبْدي ُبعر تقكم ايبْدهدت ُايا رّبدت ُايظِاًر ّاحقٗ كذِي  

ذرخ ُايرُاّدت ُاياشديذم ايتاِاٚٓ ُا٠سذاوبدطٓ  آّٖ اي ذررد: يْل هتٓ اي
 رر٭ذأذدل ٠ُ غلذِض ، خ١فذّد يظذْخود ايذ     وّد ُاؿرّد يْص فْذٍ    ي١ّْ  بْ٭
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ٖٯ   ذررد  ذد قٓ اي ٔ هةم كِي  يْل هتٓ ايايع  حل١ّ ة ْذب ةرؿذٍ يسدٚتذ
بذٍ  ُتعٓ  (25)اعذٓ  يقررد ،ُعر ذكذدَ ةوذٍ ايذذلر ق ايور    ى ا٠خبدر ايودفْٖ 

ذررد   أْذع اياكذديْف(،   ر ق ايعشذر ُايذ  ذ)ُذي   ذب  ةقذٗ تذ   ب ِيٍ:
ررد   ذٌْٖ عشذذلدي ٠ُ ّذذمتٓ  يْذذل هتذذٓ ايذذ ذي اياكذذديْف ا٠يذذُعذذر تذذبري أ

٠ُ  -ذلْٖ ُايِجِبْذذٖ ايذذ ٔ ًذِ غديذذب اياكذديْف اياررّذذ   -ا٢ُل  اي شذم 
 طكدل . ّار ق    يْل هتٓ ايذررد  أدل ٠ُ  

 

ًُذذ ا ايذذذلعوٗ ايذذذلتٌِن يقرذذرد : ايـذذْق ُايظذذرٕ غذذً ايذذذلاعدرف  
 ذذر ًذذِ ايوذذد  يقاكقْذذف ُايرافذذع ي٣ -  ذذى ايذذذلم ِر بذذٍ دتٌذذُتكٓق دقٌرل٭ذتذذ

ايذلظ ٖ  ذلكقف ، ًُِ  عوٗ طد ل ّعم٭ا٠هلٓ ُايرّى ايذلحعِل ةقٗ اي
حِار  ذةـذذدٙ ايبرهْذذٖ ُايذذأةذذ  ايذذِار  ةقذذٗ ا٢ -ذٓرذحِاُايـذذْق ايذذ

ةذ  ايذِار  ةقذٗ    أ -ايذلظ ٖ ايوتشْٖ ُؿْق ايؼذرر   كلد ّعم٭ -حشلْٖذاي
ي ك١ّ  ى ، ُذي  ٢ -ذحدرذٖ حِاهس ُايوتص ايبدطوٖ  ُي ا٠ةـدٙ ايذاي

ررد ذ ذى ايـذْق ُ ؼذرا   ذى ايذ      رِذهذ  -حشرٔذايوتشٓ ُايذ  -ايوِةري 
ذررد ايوتشذذٓ ُتظذذرّعٍ ، ُعذذر ّكذذِي ايذذ    ذحعقٍ ا     ّوذذٍايذذ ٔ   ّذذ 

 حشرٔ ُؿْ ٍ . ذررد ايذى ايأهرا٨ّ ُأةلق جرذّد   طر٭ُايـْق ايبدط  أ

ايوتشذذٓ   ررد( ةقذذٗ ايـذذْق ذ)ايذذ طقذذقُّٟكذذر ايعلذذِن : اهذذٍ عذذر أ
٩َ همً عِيٍ تعدزي:ش هؼِؾ ةرّرٕ، زا٠هعذدن:      ؿ٨ذِّّ د ذ٨ر٨ج٫د  ٨ّح٪ع٨ل٪ ػ٨ذر٪ر٨

ررد ًُذِ ذذرد   ذبدي ٍُ ُػتاأ (ؿْق ايؼررّٖ )، ُعر  ساعلقت ا125٤
  . حِار ذحِاهس  ُي ايذطدرٝ ةقٗ اي٢هٍ  حشرٔذهتشٓ بدط  يْص ب

٨ُر٨بِّ(:شبٍ ايذلؼستٗ)ذْذبّد ذبذخدطذِيٍ تعدزي  ذمً عذُه  َ  ٠َذَف١َ 
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ٟ٪ ٮو٩ِي٨ ذ٨ٰاٗ ٩ّر٨كِّل٩َِك فٮ ٩ٌم٪ ه٩ٰم ٩ّ٠َ ْ٪و٨ ٌٔم٪ ذ٨ر٨جذ     ْل٨د ط٨ح٨ر٨ ب٨ د ٨ّحٮذر٩ُا فٮذٓ َأهُتشٮذ

ْ٪ت٨ ـ٨ رغذم   ٔ ٠ ّـْق ػررًم ٠ُ تاررد هتِسٌم  ى عـدٙكأز ٮٰلد َع
٩ّش٨قِّل٩ِا ت٨ش٪قٮْل٫دشبل ،طرتٍ ةقٌْم ّٖ تكد  تكِي . ًُ َ ا65٤ايوشدٙ : ز٨ُ

  ذررد ايوتشٓ .قـْق ايبدط  ُايذررد يرٖ   ةلِن ايذػرّ

ِ٭ - (26)ُهمً رُاّٖ ابى اطْم  ذردجٖ  اؼر ةقٗ عذرر ايذ  ذيٖ هًُٓ  س
ي (: شّذد ابذى اطذْم ... ُ ذى ٩ّذٔر ٪ أ     ُفٌْذد ّ ذِل ايؼذد  )    -ُايظدًر

٩َ ؿ٨ذِّّ د ذ٨ر٨جذذ   ٨ٍّ ّـذقٓ  عقذذت : ٠ ، احلذرد قز   ، أتذررٔ :  ذد   ّدح٪ع٨ذل٪ ػ٨ذر٪ر٨
ٓ  ذّذ  لت ايذ ٔ ٠ دل بْرَ ُؿم٭ أػدبعٍ:ش ايظذْٜ ايذذلؼ  ف  ٙ خرد  وذٍ طذ
 فرجذٖ ٠ُ فارذٖ    ُايذلؼلت ًذِ ايذذلضقق ايذ ٔ ٠    ّرخل فٍْ طٓٙز ٠ُ

 فٍْ ، ًُ ا تعبً ةى ؿْق ايؼرر طرّرّا . 
 

ذررد   ؿذْق  ً َ طِاًر  ى ايوؼِؾ ايظرةْٖ ةقٗ اساعلدل ايذ 
قٍ رل٭ذغ١عٍ ُ  ا٠ذشدض ايبذدط  ايذذلٟ  ُايذ ٔ ّؼذعب تذ     ايؼرر ُ 

ٗ ايوتص ايبدطوذٖ ، ُّكذِي هتْذٍ    ةور هِ  ايع ١ٙ ُّكِي ةشرّا طرّرّا ةق
شذذر هبدتذذٍ  ودفْذذّد يق٩ْ اياظذذرّعٓ ايذذذلِئِ ، ُّكذذِي      قاٛلذذّد  ذذع ايقسذذف  

 ٌٓ . ذبٌد اياظرّع ا٠ي ُايشلدذٖ اييت ّؼسبغ
ررد ايوتشٓ ذررد   ايرّى( ةقٗ ايذّاْشر يود تسبْق )هتٓ اي :ُةقٍْ

ٗ حشرٔ ايسذدرٝ ةقذ  ذررد ايذ ذحِاهس كاسبْ ذٍ ةقذٗ ايذ   ذايعدرض ةقذٗ ايذ  
ي ػذذرر ايذذذلوع اُ ظذذك١ّ ُ حِار  ، ٠ُ ّكذذِي اياعلذذْم ػذذعبّد ٠ُ  ٩ ذايذذ

 :   ا ا٠ رً ا٠طكدل  ى ايذلر ق ايودْٚ  )عرَ(، ُتِؿْس

 ؿٍر٭ذعذتٓ ايـرر ةور تذرث عدةرٕ هذ  ب )عرَ(  ي ايذلر ق ايودْٚ
                                                           

 فؼل   بْدي اياتِّض ُ عدهٍْ .  - 333+  332:  25حبدر ا٠هِار : د (26)
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تعذذدرض عدةذذرتٓ هتذذٓ ايـذذرر ُهتذذٓ  ( اُ تعذذدرض ايـذذررّى) ذلبرثيذذ 
)عذذرَ(  قظذذْخ ا٠هؼذذدرٔعذذِ  اياعذذدرض ايذذذلزةِن ي وذذع  ذذى ُ -ررد ذايذذ
٫٘ةقْ طكلُأ ٫٘ ٍ ػضر ررد ذ، ُذكذر   ايذذلودعظٖ ايؼذضرُّٖ : )ايذ     ُكرب

ررد : ايذذلظ ٖ ايسدرٚذٖ ةقذٗ    ذّظلل هتذٓ ايذ   ةبدرٕ ةى ايذلظ ٖ ، ... ٠ُ
ُ   خاؼذذدؾ )هتذذٓ ًُذذِ تعذذبً ُاؿذذس    وذذع ايعلذذِن  (27)حِاهس( ذايذذ

يذحِار  ُا٠ةـدٙ ايذحشرّٖ ُكمهٍ ّذلوع اررد ايسدرٝ ةقٗ ذدياحلرد( ب
ايمذذدًر  ذذى آّذذٖ هتذذٓ ايذذذررد ُايذذ ٔ ّظذذلل ايذذذررد       ٠طذذ١ ا ُّوتذذٓ

 .  -حِاهس ايبدطوٖ ذايؼرر ُايايسدر٘ٙ ةقٗ ايوتص :

 ى  ُؿرودَذلد أررد  رةِ ّد بذهتٓ اي ط١   ٍ يْقُخ١فٍ  رق٭ذُاي
ررد )ايذذذذةقذذذٗ  زذ٨ذذذر٨ٕدشهسبذذذد  ايظذذذِاًر ايظذذذرةْٖ ايكدطذذذتٖ ةذذذى    

 ةقٗ ذر سِاٙ .  (حِارذٓذاي)ايذررد ُ(رٓذحِاهذاي

ذررد   ايذذرّى( طذذ١  )هتذذٓ ايذذ ايعلذذِن ًذذِ  ذذريِل   ُبدخاؼذذدر: 
طذ١   رّا ٦فْرادد  وع ايعلِن ازي  يْذل ُاؿذس ةقذٗ  ةذِاَ ّكذِي   ْ٭ذ      

ُ وذذٍ ّاحقذذٗ ػذذرٖ ايالشذذ   .  ، ُ  ّذذ كرَ )عذذرَ( ذررد يْذذل هتذذٓ ايذذ
رٓ ذحِاهذ ذرد ايذلوتٓ يقررد ايوتشٓ ايط١  آّٖ هتٓ احلرد ياعلْم احلإب

ّ ذرن ةقْذٍ    ّارلقذٍ ايع ذ١ٙ ٠ُ   حِارذٓ ايذ ٔ ٠ ذررد اجلشذرٔ ايذ  ذُايذ 
ّ اـذٍْ ايقسذف ايعلذْم ُا٠ اوذدي       ذد ًُذ ا اياعلذْم ّاِافذق  ذع      هِةٌم،

 ركْم ُّاودسب  عٍ جرّا . ذاياظرّعٓ اي

 رردذاي)بل ّظلل  ،حشرٔذررد ايذررد بديذخاؽ هتٓ ايذّ اذي ٠
                                                           

ت رّر ايظْخ اخلِهشدرٔ يبرث احمل ق ايودْٚ   قرق خْدرات ) وْٖ   -( رسديٖ ٠ ؿرر27)
  ٖ   ايوحف .  املسبعٖ املرتـِّ -224: 2ايسديب(  د
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ذراجذذّد  ذذى ؿذذْ ّد ُ  طذذر٭أ -  بعذذض  ؼذذد ّ ٍ  - ذرٓ(، ًُذذ احِاهذذذاي
ذررد ةرفذّد ُكِهذٍ ذرجذّد      ، ُايذذلٌم ػذر  ايذ    (حِارذٓذررد ايذ ذاي)

 -ذكدن ايظرةْٖ ايذلحعِيٖ ةقٗ كدًل ايعبد  ٔ ّكِي  رتبسّد بد٢ايرّى أ
( اي ٔ ّقزن ايذلحعِل ايظرةٓذرخ ُتوتٓ ايرّى )كٓ توسبق آّٖ سِرٕ اي

 ررد ُايـْق ُايظرٕ . ذُعِ  ايذلكقف   اي : اديٍ ا ى  
 

 ايذلحع٠ِت ايظرةْٖ ذاٗ ّوتٌْذد.  ررد بضًذي يريْل هتٓ اي٠ُ طم
توتٌْذد  كلد اهٍ تِجر أذكدن طرةْٖ  ٌلٖ ُأسدسذْٖ    ّذى ا٠سذ١ن ، ٠    

خبً بعذرن ػذ١    ذرخ ، ًُٓ ا٠ذكدن اييت ّاْ ى ايت ْذٍ ايذ  ذآّٖ سِرٕ اي
ايظذر  ُ ذى   اعذٍ ايذذلعقِن      يٖ ٍ  ى أهدطّٛد ّ ْو٩ -تٌْد ررد يوذآّٖ هتٓ اي
خلشٖ ُهمذً ذر ذٖ   ذًُٓ همً ُجِا اعد ٖ ايؼقِات ايِْ ْٖ ايذ يقت ٍْ، 

ً ُجذِا  ُايقذِا  ُايشذرق، ُهمذ    ُايزهذد  ُطذرا ايذذخلر  عال ايذذلٟ ى  
ُُجذذِا ذتذذظ بْـذذٖ ايذذذل ًب ُأػذذِل ة دٚذذرَ ذتذذظ بْـذذٖ ا٠سذذ١ن 

ُ رق ذايذذ همذذً ايذذذحٌد  يقذذرفد  ةذذى ا٠سذذ١ن    ذذى اياررّذذف ُايازّْذذف، 
 . ُأُطدهٍ ُأتبدةٍ ُحنِ ذي   ذلد ّعرفٍ ايت ٍْ ايذخبً ايؼديذس 

يقاخؼذْؽ ، ُعذر    ررد ةدن طذرةٓ عدبذل٬  ذُباعبً هدي :  يْل هتٓ اي      
ذكرهذد   خؼْؼٍ ُخرُد ا٠ذكدن ايذلٌلٖ ا٠سدسذْٖ  وذٍ همذً  ذد    ذةقلود ت

 :قٗ حلِ   د  ـٗ ّاحذُ ى    ى ا٠ اقٖ . 

ٌْٖ ايذلحعِيٖ ةقٗ ذيْٖ ايظرةْٖ ُّوتٓ اياكقتٖ ا٠يُي  د ّرفع ايذلشٟ      
 ّارلقٌد هِ  ايع ١ٙ ةد ٕ .  ررد ُايـْق ُايذلظ ٖ اييت ٠ذايعبد  ًِ اي

 

بذذل ايمذذدًر  ٠يذذٖ بعذذض ايوؼذذِؾ ةقذذٗ تذذمٓطر ةلذذِن اياظذذرّعدت           
      ُ ا٠ذذراد،  ا٠س١ ْٖ ُػذبضاٌد بؼذبضٖ ايْشذر ُايشذلدذٖ ُةذرن ايـذْق 
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ذررد ًُذٓ  اذمطرٕ   ةقٗ هتذٓ ايذ   ْْٖ٭و ب -بذلحلِةٌد  - ذكدن ايظر ُاي أ
٠َ٨ُ ٩ّٔرّذذذر٩ بٮُكذذذم٪ اِيع٩ش٪ذذذر٨    ُي ايعشذذذرش بديْشذذذر ٩ٍ بٮُكذذذم٪ اِي٩ْش٪ذذذر٨   ز٩ّٔرّر٩ ايٖقذذذ
ر ـذدي ةقذٗ   حلقٖ ؿلى آّٖ جعل ػذِن  ذُعر ُر ت ً َ اي 185:ايب رٕ

ـ٨ذدي٨ اٖيذ ٮٔ ُأهذٔزل٨ فٮ    ايعبد  ش ٌ٪ر٩ ر٨ ٨ ٨ُب٨ِّو٨ذدتٯ  ٮذى٪       ط٨ذ ٩ًذر٫٘ يٮقٰوذدٔض  ٍٮ اِيُ ذر٪آي٩  ْذ
ُ٪ ة٨َقٗ  ـ٫د َأ ٨ُ ٨ى٪ َكدي٨  ٨ٔرّ  ٩ٍ ٌ٪ر٨ َفِق٨ْؼ٩ل٪ ٌٔر٨  ٮو٪ُكم٪ ايٰظ ٨ُاِيُتر٪َعدٔي َفل٨ى٪ ط٨ ٩ٌر٨٘  اِي

٠َ٨ُ ٩ّٔرّر٩ بٮُكم٪ اِيع٩ش٪ذر٨  ٩ٍ بٮُكم٪ اِي٩ْش٪ر٨  ّٰدٕن ُأخ٨ر٨ ٩ّٔرّر٩ ايٖق ْٕ  ٮى٪ َأ رٕ ب ذ ايزس٨َتٕر َفعٮٰر
ي ر ايذذذلوتٓ ةوذذٍ ايعشذذر، ُذْذذث أ   ًُذذ ا تسبْذذق يقاظذذرّع ايذذذلْش٭    185:

ةقْذٍ كذبعض ايذذلشدفرّى   ه دهوذد     ايذلشدفر عذر ّسْذق ايؼذِن ٠ُ ّعشذر     
فذوتٌم  ذى    -ذرٖررّاٖ ايذلرّذ ذاي ٔ تسِرت فْذٍ ُسذدٚل ايذذلِاػ١ت ايذ    

شذذر  ذذرتبط شذذر ُايع٩ي اي٩ْذركم ُأهمرًذذد ازي  ذذ١ك ايذذعِّذذّد  ا٤ّذذٖ أُ هذذذمى
لد ذبذ  ر٠ُ ّا ْر هتذٓ ُجذِا ايؼذِن ةذى ايذذلشدف     ِا ايؼِن ل١ك ُجذب

ايذ ٔ    ر ةقٍْ ايؼِن حبْث ّقزن  وٍ ُجِا ايؼِن ةقٗ ايذلشدفراذا تعش٭
ٖ  ّاْشر يٍ ايؼِن ،٢هٍ  ايمذدًرٕ     (28) ايذلشاتد   ى ا٠خبذدر ايذذلعؼِ ْ

يذٍ   رن تْش٭ذ ر ةقٍْ ألٖ  سق ٖ سِاٙ تعش٭ذكِي هتٓ ايؼِن ةى ايذلشدفر ةزّ
 ، ُ ى ًود ّذلكوود اي ِل : ايؼِن 

٠َ٨ُ ٩ّٔرّر٩ بٮُكم٪ اِيع٩ش٪ر٨اهٍ ٠ ّبعر ظٌِر آّٖ ش        ٩ٍ بٮُكم٪ اِي٩ْش٪ر٨  ز   ٩ّٔرّر٩ ايٖق
طذذدر ايْشذذر ُةذذرن ن يقاظذذرّع ا٠سذذ١ ٓ ُأهذذٍ  اذذمطر بإبْذذدي ا٠طذذدر ايعذذد

بتعذذل ُرُ  ايذذذحلقٖ ة ْذذب بْدهذذٍ بِجذذِا ػذذْدن طذذٌر ر ـذذدي  -ايعشذر 
ٗ  ذذى ذـذذر   ُطوذذٍ  ذذع هتذذٓ ايِجذذِا ُتمجْقذذٍ يذذذلد بعذذر هُال       ةقذذ

 . ايذلرض ُايشتر  ذلد ّكظف ةى  را ٕ بْدي ا٠طدر ايعدن يقاظرّع 
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 (225).............................ايبرث اير٠يٓ ٤ّٖ هتٓ احلرد  ..............

ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔى  ٮى٪ذرخ:شاحقٗ  ى آّٖ سِرٕ ايبل  هٍ ّ  ٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َق
ِّذر٨ُكم٪  ٩ٍ   ز ُ ذى آّذٖ ايب رٕ:ش  ٨َُيكٮى٪ ٩ّٔرّر٩ يٮ٩َْس ٠َ٨ُ ٩ّٔرّذر٩    ٩ّٔرّذر٩ ايٖقذ بٮُكذم٪ اِي٩ْش٪ذر٨ 

٨ٌد    ش، ُ ذى آّذٖ   185:زبٮُكم٪ اِيع٩ش٪ر٨ ٩ُس٪ذع٨ ٩ٍ ه٨ِتش٫ذد ٔ ٠ٖ  : ز ايب ذرٕ ٠َ ٩َّكقِّذف٩ ايٖقذ
ذرتْف را  تذ ُرأفاٍ ُرمحاذٍ بعبذد َ أ  ي ا  سبردهٍ بقستٍ ّابري أُ -286

٩ٍ َأي٪ ٩ّخ٨تِّذذ تكديْتذذٍ ةقٌْم:ش ٨ُخ٩قٮذذق٨ ا٦ٔهش٨ذذ ٩ّٔرّذذر٩ ايٖقذذ  زؿ٨ذذعٮّْتد دي٩ف٨ ة٨ذذو٪ُكم٪ 
 ررٕ، ُهل ا خٓتذف  ررُ  اي ررٕ هدعؽ ايذلذٔ خق ٍ ا   أ،28ايوشدٙ : 

 ّوذٍ ، ُكذمي   اياكقْذف    ررد   ذٗ ةذوٌم ايعشذر ُايذ   سبردهٍ ةوٌم ُهذذت 
ف ٠ اهذٍ سذبردهٍ خٓتذ   ا٠يذٌٓ  عاـدٙ ايظرٕ ُايعشر ُايذذررد ُايـذْق،    

ّٖةقذذٌْم ُّش٭ذذ ـ٭ذذ رَ هلذذم رمحذذ ، فكذذدي اياكقْذذف د٫َ اودهذذ١ّ ُيستذذّد ُ  وذذٍ ُتت
يقذلكقف ُكذدي  رَ ررُ  اي ررٕ ةقٗ ايذلكقف بٍ ُتْش٭ذٌٓ  ارر ّا بذا٠ي

شذرًد  ًُ ا تسبْق يشلدذٖ ايظرّعٖ ٩ُّد، ُ ةور ايارر٭ واتّْد ةور ايعحز أ
ذروْتْٖ بعذا  بديذ  هذٖ ا٠سذ١ ْٖ ُايبعاذٖ ايذذلرلرّٖ ش    اييت ًٓ ػبضٖ ايرّد

 .  (29)ايشلرٖز 

ؾ اي رآي ُايشوٖ ايذذلا ر ٖ : ُؿذِ    ردػل  ى  ١ذمٖ هؼِذُاي
ايشذذذلدذٖ ُشذذذر ٌٓ اي٩ْذكذذذِي ػذذذبضٖ ايذذذرّى ا٠سذذذ١ ٓ ُاياظذذذرّع ا٠يذذذ   

تـذذس  ذذى  ذررد ُايعشذذر ُايـذذْق ُايظذذرٕ ، بذذل     ُي ايذذُاياختْذذف ، 
شذذرَ ُةذذرن  ي مسدذذذٖ ايذذرّى ا٠سذذ١ ٓ ٩ُّ )عذذرا ا٠سذذود ( أ  ػذذرْرٖ

ْٖ يذذذخؼِؾ ا٠ ذذٖ ايذذذلر   ْٕ يستْذذ ْٖ ُ ْذذز ْٖ  يذذذٌْ ذِ ٖ ،  ُي ذرجْ٭اذذٍ  ورذذ
ايشدب ٖ ُايرسد٠ت ايشلدُّٖ ايذلدؿْٖ ، ًُذ ا  ذذلد ِّجذب ةقذٗ ًذ َ       ا٠ م

َٕ طكرًد   سبردهٍ .  هم اهٍ عر ُعع ايذخ١ف بري ا٢ُاخر   فٌم :  ا٠ ٖ هّد 
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 مفاد الـًّأٔ الرتكّبّٕ آلِٕ نفْ الـخرج :
 

ل٨ ٨ُ ٨ذد ج٨ع٨ذ  زي :شررّر  تذد  عِيذٍ تعذد   ذًُ ا  برث  ٌذم ُهذدفع   تذ   
ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕد ررجٓ بقشذدي هتذٓ   ذركم ايذ ذًل ًِ هتذٓ ايذ   زة٨َق

ق ان ًذِ  ؿذررز   ٠ذرد( كلد عذدل ش  )٠:  ايذلِؿِ  ُكمهٍ عدل ايذلِزي
ايذرّى  ُُ هتٓ اياظرّع يظرةٓ ايذلشاقزن يقررد ُايذلظ ٖ أركم اذهتٓ اي

 ايوؽ . رال١ي   فٌم ذررد ُايذلظ ٖ ق ، ً اي  ذايودطْٜ  وٍ اي
 

،  خاْدر ايذذلرالل ا٠ُل  (30)ايذلر ق ايذخراسدهُٓايمدًر  ى تعبً 
را ٕ غٖ   ايك١ن ًِ  عدل    برث عدةرٕ هتٓ ايـرر : )فدي عـْٖ ايب١

٫ٙذر ْ ٖ  هتٓ اي ررد ، هذم  ذ( ّعذ  ذ ْ ذٖ ايـذرر ، ُ اقذٌد ذ ْ ذٖ ايذ       ةد
٫ٙذر ْ ٖ  عذذدل : )ُهتذذٓ ايذذ  عِيذذٍ    ػذذر   وذذٍذركم( ، ُأبقرذذدظ ايذذ   ةذذد

 لد ذ  وذدَ  ذى  عوذٗ  ذد  ل٭    ذ برث ايمى ايذذلسقق ُ يْذل ا٠هشذرا  : )يذ    
ي اياِفْق بري  يْقٌْلذد ُ يْذل اياكقْذف اُ    ةقٗ هتٓ ايـرر ُايعشر  ى أ

ػذذِرتٓ  لد ّعذذم٭ذٌلذذد( ّعذذ  : ايذذذلاعق ري بذذ لد ّعل٭ذايِؿذذع ايذذذلاعق ري بذذ 
د( ّعذ  : هتذٓ   شذدي هتٌْلذ  د ، فلعودَ )ًِ هتٌْلد ةوٌلد بقايارر٭ر ُاياـر٭

 ررد . ذُ هتٓ اياياكقْف أُ هتٓ ايِؿع بقشدي هتٓ ايـرر أ
 

خاْدر ايذذلرالل اياذدهٓ       (31)ُايمدًر  ى ايظْخ ا٠هؼدرٔ)عرَ( 
لعوٗ ذ ّد يذ رٓ ذ ذ  رررد ، عدل    برث عدةرٕ هتٓ ايـرذفٌم  يْل هتٓ اي

ر ذررد، عذذدل :)فذذدةقم اي ايذذذلعوٗ بعذذهتذذٓ ايـذذرر ، ُ اقذذٍ  عوذذٗ هتذذٓ ايذذ
  لعوٗ اي ايظذذدر    ّظذذر٭ذةذذرن تظذذرّع ايـذذرر بذذذر ْ ٖ :را ٕ ايذذتعذذ ر  
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 (227) تد  اهلْمٕ ايرتكْبْٖ ٤ّٖ هتٓ احلرد  .......................................

ُ اقذٍ  عوذٗ    تكقْتذّد كذدي اُ ُؿذعّْد ...(    ذذرٯ ذكلّد ّقزن  وٍ ؿرر ةقٗ أ
 ذذرٯ   ذكلّد ّقذزن  وذٍ احلذرد ةقذٗ أ    ي ايظدر    ّظر٭: ًِ أررد ذهتٓ اي

س ًذذِ ايتٌذذم ايؼذذرْ ايذذذلرالل ركم  ان ُؿذذعّد . ًُذذ ا ذتكقْتذذّد كذذدي ايذذ 
 ايذلرةِن بدي رّوٖ ُايِؿِ  كلد سْابري .

ركم ذي ّرا  هتٓ ايذررد   ايرّى أُايذلرالل ا٠ُل   فٌم هتٓ اي
ّٖ ذررجٓ بقشدي هتٓ ايذ ذاي   ايوتذٓ ، ًُذِ هتذٓ   ةذدٚٓ ّوذز٭ل       ررد  بديضذ
ْ٪ُكم٪ فٮذذٓ ايذذرِّّٔى  ٮذذى٪ شررد  وزيذذٖ ةر ذذٍ ، فْتْذذر ايذذوؽ ذيذذا ٨ُ ٨ذذد ج٨ع٨ذذل٨ ة٨َقذذ

ا٠ذالدل ُّرل ةقٗ ةرن جعل ايظذدر  ذكلذّد ذرجْذّد     ةقٗ ً ازذ٨ر٨ٕد
ُكمهٍ عذدل:  ررجٓ بقشدي هتٓ ايذلِؿِ  ذركم ايذتٓ ايذ٩فٍْ  ظ ٖ ، ُعر ه

ايتعذذل )ُيقلِؿذذِ   ركم ايادبذذت ذهتذذٓ ايذذ  ًذذِذذذرد   ايذذرّى( اُ   )٠
هاتذٗ ةوذٍ   ٗ ايذذلكقف   ذرجْذّد ةقذ  فعذ١ّ  ، فدذا ػذدر ايِؿذِٙ   ( ذررجٓاي
 يذلِئِ بديِؿِٙ ةورٚ  .  ر اذركم ايظرةٓ ُا٢اي

  ذذر٬ ذركم بقشذذدي هتذذٓ ايذذذلِؿِ  أ  رّذذب ةوذذرهد   اي هتذذٓ ايذذ    ٠ُ
  ٠تٍ   ايوؼِؾ ايظرةْٖ  اراُيٖ :، ُاساعلد ػرْس٬

فدهٍ ّتْر أي ايرًبدهْذٖ   (32)رًبدهْٖ   ا٠س١نز ٠(:ش) همً عِيٍ
 ذربِبُْٖ  ذ ةور ايوؼذدر٘ ًذٓ طذرةْٖ أ    ربِبْاٌدذ  ايذلزةِن طرةْاٌد أُ

 ًُ ا هتٓ يقركم ُاياظرّع بقشدي هتٓ ايذلِؿِ  . ،ا٠س١ن واتْٖ   
 (33)ذرٖ ايكاذذدازلى   ّ ذذرأ بتدتذ ذػذذ١ٕ يذ  ٠( :شُهمذً عِيذٍ )  

س  ٠ ب رإٙ سذِرٕ ايتدحتذٖ   ذحزٔ ٠ُ تؼت ي ايؼ١ٕ ايِاجبٖ ٠فدهٍ ّتْر أ
 .  جزاٙ ُػرٖ ايؼ١ٕ بقشدي هتٓ ايذلِؿِ ذركم ا٦ًُ ا هتٓ ي فٌْد،
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 ذذرد   ايذرّى(   )٠ ررد بقشذدي ذاذا كدي  يْل هتذٓ ايذ  ود ه ِل : ًُ
ا٠ذالذدل  أُ )٠ فعل ذرجٓ    ّذى ا٠سذ١ن( أ كذى اياؼذرّق بؼذرٖ      

ٍ  . ٍ كى عبِيأُ أا٠ُل  ْ٪ُكم٪ فٮذٓ      :شيكى  يْقٍ عِيٍ سذبرده ٨ُ ٨ذد ج٨ع٨ذل٨ ة٨َقذ
ط شذقٓ   ّاُررد ذط ايوتٓ فْذٍ ةقذٗ ةوذِاي ايذ    ُعر تشٓق زايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕد

)هتذٓ   ّواتٓ ذكلٍ  ى بذدا ذررجٓ( كٓ فٍْ ايوتٓ ةقٗ ةوِاي )ايتعل اي
  ّقز ود اياؼرّق بد٠ذالدل ا٠ُل . هم (بقشدي هتٓ ايذلِؿِ  ايذركم

ًُذ ا غذً )هتذٓ ايتعذل      ( ةذى ايذرّى،  رردذّٖ : )اييكوٍ عر هتت ا٤
  . ٠ بامُّل لكوود ايذلؼً ازي ايذلرالل ا٠ُل ذّ ررجٓ( ، ُي ا ٠ذاي

روْف ًِ ذررد( ايذلوتٓ ةى ايرّى ايذُعر ّ دل : اي ايذلرا   ى )اي
ٖٯ ذيكوٍ   دل ّذ  ذررجٓ( .)ايتعل اي ُّذل ُعرّوذٖ طذدًرٕ    ُتم رادد ازي ةودّذ

 . عرّوٖ ُاؿرٖ طدًرٕ ةقٍْ ٠ُ ذررجٓ،ررد( بديتعل ايذةقٗ تمُّل )اي
٨ُ ٨ذذد  ٓ:شبْولذذد ايذذذلرالل اياذذدهٓ ُاؿذذس ا٠را ٕ  ذذى ايذذوؽ اي رآهذذ  

ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕدج٨ع٨ ُاي كدي  عوذٗ دلدهّذّد    ز فْاعري  يازا ٍ،ل٨ ة٨َق
)ةذرن   :ر ْ ٖذرا ٕ ايذ  ْ ٖ، ًُود  ٠ بعر تع ر احلّؼدر ازي ايذلحده   ٠ُ

ذررد   يار ذذق ايذذذررد   ايذذرّى( ّاعذذ ر عبِهلذذد ُتؼذذرّ ٌد،  جعذذل ايذذ
ركم ذجعذل ايذ   ةذرن  :ر ْ ٖذُا٠عذرا ازي ايذ  ايرّى خدرجذّد ُبديِجذراي ،  

ررد   ايذرّى(، فْكذِي   ذّشاقزن ايِعِ    )اي ايذلررد ُةرن تظرّع  د
لوتٓ ررد( ايذذذذلعوٗ كذذِي )ايذذبذذذررد   ايذذرّى( ايذذذلوتٓ   اي ذذرآي ذ)ايذذ

 . زفٮٓ ايرِّّٔىةوِاهّد يقركم، ُاي رّوٖ ةقٍْ ُاؿرٖ   ا٤ّٖ اي رآهْٖ:ش
  ايرّى غً  سدبقخدرجٓ يقررد  ذُباعبً هدٕي : ايوتٓ اياكِّ  اي

   وتٓايكِي ايذلرا   ى ذلكى أي ّف١ ّ ،يقِاعع اي ٔ ّظٌر بابِتٍ عسعّْد
 
 



 (229) تد  اهلْمٕ ايرتكْبْٖ ٤ّٖ هتٓ احلرد  .......................................

ٓ ذيذذهتذذٓ اّذذٖ آ فٮذذٓ :شررد  عوذذٗ ذ ْ ْذذّد ، ُايمذذدًر ارا ٕ ايوتذذٓ اياظذذرّع
عرّوٖ ُاؿذرٖ كدطذتٖ   ز فٮٓ ايرِّّٔى:شايكقلٖ ً َ ، فدي ُاياظرّع زايرِّّٔى

 ايظر  ايقسْف . روْف ُذررد بديرّى ايذةى تعقق هتٓ اي
ايتعذل  )ّٖ ايذذلبدركٖ بوتذٓ   ُّٟكرَ : اهٍ ٠  ٠يٖ بل ٠ُ  طعدر   ا٤

ررجٓ بقشدي هتٓ  ِؿِةٍ : ذركم ايذهتٓ اي )( ذاٗ ّتٌم  وٍ:ررجٓذاي
 . (ررجٓذايتعل اي

، )ايذذذررد   ايذذرّى( ًُذذِ هتذذٓ يقلشذذب٭ب    ّذذٖ توتذذٓ ةوذذِاي  اذي ا٤
يقركم ايظرةٓ ايذلِجب  ٔ ًِ هتٓأ ذحرٔ ًِ هتٓ يقشبب،ُايذلرا  اي

حدهّّد ذساعلد٠ّ  ذحعل اياعبً اي رآهٓ  ًُ ا ايتٌم ّ ررد . ذيقِعِ    اي
ر ْ ٓ ذايذذلعوٗ ايذ  اياعبًات ايعربْٖ ،فدهٍ ةور تع ر فٌذم     ًُِ  اراُل٬

ر ْ ٖ ُاي ٔ ذعرا ازي ايؼدر ازي ايذلعوٗ ايذلحدهٔ ا٩ّ٢ -ُتع ر  را تٍ 
ً   ُ ايذلوتؼقٖ ، اي رّوٖ ايذلاؼقٖ اتشدةرَ  ُ   ًُود اي رّوذٖ  اؼذقٖ بذدياعب
ِ٭ٔ  ، ُّؼذذر٭ زفٮذذٓ ايذذرِّّىٔ :شّذذٖ اي رآهْذذٖ  ذات ا٤ را تذذٍ : كذذِي  رٍ ُّ ذذ

ررد ، فذذمطقق ذركم ايظذذرةٓ ُايذذرّى ايذذذلحعِل سذذببّد يقِعذذِ    ايذذ  ذايذذ
 طذذ١ )ايشذذبب( ، همذذً    ركم ُايذذرّىذرّذذر ايذذ ب( ُأ)ايذذذلشب٭ رردذايذذ

ٙ  را ُٕ  ذذرا ( )ا٦  را ٕ  ايوذذدر( ، ُهمذً  سذاعلدل )اي اذذل( ُ    )ا٦ي ذد
 ُ )اي بس( . ) ط١  ايودر( أ

ررجٓ ُرفع ذركم ايظخؼٓ ُاياظرّع ايذهتٓ اي ُاحلدػل اي  تد 
)ةذرن جعذل ذكذم   ايذرّى     ُأُ)هتٓ ايذذركم ايذذررجٓ( أ  ايرّى ايعشر 

 ٖ( . ايذلكقف ُُعِةٍ   ايذلظ ٖ ايتدٚ د رر٭ذب  وٍ تّوظم ُّاشب٭
ٙ    ٔ:ُ   ةا د ِ  ، ي ً ا ايتٌم  رتكز أذًذدي ايت ٌذد فٌذم هذدفع    ًُذ

 : رردذ ع بذّد آّذٖ ايذ    عدل ايع١ ٖ اي رطيب   بِل ةور اجللْع، ُيعقٍ جرّا
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ٔ  ذذلد خذؽ٭ ا  بٌذد ًذ َ     ُ ا٤ّٖ تذرخل   كذاً  ذى ا٢ذكذدن،     )ًُ َ
      . ا٠ ٖ(

 ةذ  أ -يتٌلذري ايذذلرالقري ةوذر ا٠هشذرا ٔ     خا١ف الرٕ  ذُتمٌر ه       
بقردظ ُجِا  -رحْٖ ايمى ايذلسققذي ايذلعا ر بريْل ا٠هشرا  ايذلٟ ٔ

ايِعذِ   :  د٨ايارذر٭  ذركلْٖ اذا أُجبا٠ذاْد  ايادن   أْع ايظبٌدت اي
 شر ايظرّعٖ ، فدهٍ : ّقاٛم  ع ٩ّ ررد ُايذلظ ٖ ايظرّرٕ ُاي ٔ ٠ذ  اي

ّذٖ ايذذلٟ ّٖ يبْذدي    ر طْخود ا٠هؼدرٔ)عرَ(   فٌذم ا٤ خادذةقٗ   -أ       
حب ا٠ذاْذد  اياذدن   ا٠طذراف ايذذلظابٌٖ     ذّ ررد   ايرّى( ٠ذ)هتٓ اي

ّٖ لدن ا٠طذذراف ذيقعقذذم ا٠أذذديٓ بذذدياكقْف   تذذ يقاكقْذذف ايذذِاععٓ رةدّذذ
ررد ذسذذذاقزا ٍ ايِعذذذِ    ايذذذ موِهٖ ُايذذذذلظكِكٖ ُايذذذذلرالقٖ ، ٦ ايذذذذل

ّٖذُايذلظ ٖ ، ُتكِي آّٖ هتٓ اي ا٠ذاْذد  اياذدن    ةقذٗ ُجذِا   ررد ذدكل
هشرا  بدا ايعقم اف ايعقم ا٠أديٓ بابِت تكديْف  يزا ْٖ ةور  طر  أ

ٍ    رر٭ذُجذب تذ  أ ذكذدن اذا ُايعقلٓ بد٢ ، د ايذذلكقف ، فاوتذٓ ا٤ّذٖ ُجِبذ
ف فذ١ اطذكدل   عدل )عرَ(: )ُأ د اي ِاةر ُايعلِ دت ايذلاباٖ يقاكقُْي ا 
 .  (34)ررد ةقٌْد( ذ يٖ هتٓ ايخ١ف   ذكِ ٖ أ بل ٠

ْ٪ُكم٪ فٮٓ ايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕدشُُجٌٍ: اي  تد  آّٖ  هاتذدٙ  ز  ٨ُ ٨د ج٨ع٨ل٨ ة٨َق
ررد ُايذذلظ ٖ ايتدٚ ذٖ   ذركم ايظرةٓ ايودطٜ  وٍ ُعِ  ايذلكقف   ايذ ذاي

ذحلع بذذذري ّارلقذذذٌد هذذذِ  ايع ذذذ١ٙ ، ُُجذذذِا ا٠ذاْذذذد  بديذذذ     ايذذذيت ٠
طذذٜ  ذذى ب ذذدٙ   ٠ اهذذٍ هدايذذذلرال١ت ايذذذلظابٌٖ ُ ي كذذدي ذكلذذّد ة قْذذّد     

 د ُايِعِ ركم ايظرةٓ ايِاععٓ   ةٌرٕ ايذلكقف ، فْوظم  وٍ ايارر٭ذاي

                                                           

  طبعٖ  كابٖ  ؼستِٔ .  - 119( فراٚر ا٠ػِل : 34)



 (231) تد  اهلْمٕ ايرتكْبْٖ ٤ّٖ هتٓ احلرد  .......................................

 د ُّواتٓ ُجِا ا٠ذاْد ركم ايذلشاقزن يقارر٭ذّرتتع اي  ايذلظ ٖ ، ُ
 .  - رردذاي -ايادن بدهاتدٙ  ِؿِةٍ 

 

خراسدهٓ)عرَ(   فٌذذم ا٤ّذذٖ : )هتذذٓ  ذخادر طذذْخود ايذذذُةقذذٗ  ذذ -ا
حب ا٠ذاْذذد  اياذذدن   ا٠طذذراف   ذلِؿِ ( ّذذركم بقشذذدي هتذذٓ ايذذذ  ذايذذ

يذذزن  ذذى  ُ ي أ  -رد ايذذذلكقف ايذذذلظابٌٖ يقاكقْذذف ايذذِاععٓ ُ ي تذذذر  
اذاْدطٍ اياذدن   ايذذلموِهدت ُايذذلظكِكدت ُايذذلرال١ت : ايِعذِ         

ّٖ ذ٠ُ تكِي آّٖ هتٓ ايذ  -ررد ذاي  ةقذٗ ُجذِا ا٠ذاْذد  ٠ُ    ررد ذدكلذ
ّٖ يٍ، ُذي  ٢ ركم ايظرةٓ ذررد ًِ هتٓ ايذٖ هتٓ ايي ظدًر آّتكِي هدفْ

ذررجٓ( ٍ ايوتذٓ ظذدًرّا ازي )ايتعذل ايذ    بقشدي هتٓ ايذلِؿِ  ، ُعر تِج٭ذ 
ي ذررجٓ ، ُذْذذث أركم ايظذذرةٓ ةذذى ايتعذذل ايذذ ذهاتذذدٙ ايذذفاتْذذر ا٤ّذذٖ  

 -طذراف ايظذبٌٖ   ذركم ايظرةٓ ايذِاععٓ ايذذلر   بذري أ    اعقق اي -ايتعل 
ذررد هظذم  ذى   ّذٖ ايذذلبدركٖ ، بذل ايذ    يْص ب اتٍ فع١ّ ذرجّْد ذاٗ توتٍْ ا٤

رال١ت ايظذبٌٖ ، ًُذ ا ذكذم ة قذٓ     ذحلع بذري  ذ  ذحدا ا٠ذاْذد  بديذ  ذّ 
 ّٖ . يْص  ّوّد ٠ُ ذكلّد طرةّْد ذاٗ توتٍْ ا٤

 

ي يذذزن  وذذٍ ايِعذذِ     وذذٍ ُ ٠بذذر   ُةقْذذٍ فِجذذِا ا٠ذاْذذد  بذذد ٕ  
ُيْص ا٠ذكدن ايظرةْٖ أ يٖ ررد ذدكم ةقٗ ذررد ، فدي  يْل هتٓ ايذاي

ركم ايع قٓ ذذدكلّد ةقٗ ا٠ذكدن ايع قْٖ ، ُايذلِجب يقررد ًود ًِ اي
ركم ايظذذرةٓ ذلدن ا٠طذذراف ايذذذلظابٌٖ  ُي ايذذذبِجذذِا ا٠ذاْذذد    تذذ

 ايِاععٓ ايذلحٌِل ايذلظابٍ . 

ررد ذي  يْذل هتذٓ ايذ   خراسدهٓ )عذرَ( بذم  ذةرتف ايذلر ق ايذ هعم عر  
 تذيكده -لْذكلد ع -شرذبقٍ ايعذعذركم ايودطٜ  ى تٓ ايذودَ : هذ)يِ كدي  ع
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ذْوٛذ  ّكذِي  ذى    لٖ ةقذٗ عدةذرٕ ا٠ذاْذد ، ٢ي ايعشذر     رٓكذعدةرٕ هتٍْ  
ّٖ بوتٍْاياك عبل  .  (35)( ديْف ايذلحٌِيٖ فاكِي  وتْ

لٖ ةقذٗ هتذٓ احلكذم ايذ ٔ     ذّذٖ ايكرّذ  ذر ق ةوذرهد  ٠يذٖ ا٤  ُذْث ت 
كِ ٖ آّذذٖ هتذذٓ رذعذذرار بذذُايذذذلظ ٖ ، فْقز وذذد ا٦ رردذ ااديذذٍ ايذذ ذذى   ّوظذذم

أدل ايذذلظابٌٖ  ذلعقِ ٖ بد٦ررد ةقٗ عدةرٕ ا٠ذاْد    اياكديْف ايذاي
را ٔ ا٠ذاْذد  اياذدن   هشذ ذحب ةقذٗ ا٦ ّ طراف  اعر ٕ ، ُةقٍْ : ٠بري أ

ٍ اجللذذع بذذري  حب ةقْذذّذذذ ركلْٖ ٠ُذطذذراف ايظذذبٌدت ايذذ ايذذذلشاِةب ٢
  هم هبرث :ركم ايظرةٓ ايِاععٓ فٌْد . ذهبِت اي ايذلرال١ت ايذلظابٍ

 

   إختصاص نفْ الـخرج باألحلام اإللزامّٕ :
 خاؼذذذدؾ  ٌلذذذٖ  يْذذذل هتذذذٓ ايذذذذررد بوتذذذٓ ا٢ذكذذذدن       ايمذذذدًر

ّٖ ُّقذذزن  ذذى ُجذذِا   اادهلذذد     ُاياظذذرّعدت ا٦يزا ْذذٖ ايذذيت تؼذذً ذرجْذذ
ايِعِ    ايـْق ُايذلظ ٖ ايذيت ٠ ّاعذدرف تذذرل٭قٌد بذري ةلذِن ايع ذ١ٙ       

بٖ ايظدٓعٖ همً ػذِن غديذب أّذدن ايشذوٖ     ُهِةٌم، فاؼس ايعبد ات ايذلورُ
 اؼذذ١ّ سذذِ٘ ّذذِ ٓ ايعْذذرّى ُهمذذً  ذْذذدٙ ايقْذذل كقذذٍ أُ أكاذذرَ بديعبذذد ٕ  
بؼ١ٕ ُحنًِد ُهمً ايذلظٓ  ٛدت ايتراسخ ٢ اٙ  ودس  ايذرخ ُحنًِد 

  ( . ى ا٠ةلدل ايذلررجٖ اييت ػوعٌد ا٠ٚلٖ ا٠طٌدر )

 ذى   -كذدن ا٦يزا ْذٖ   ُيعل ً ا: ةرن ةلِن هتذٓ ايذذررد يضذً ا٠ذ   
 رتكذذزات ايت ٌذذدٙ اي سعْذذٖ ، فدهذذٍ ٠ ّذذذحر ايذذذلاابع ف ٌْذذّد  ذذذر  ّد ّوتذذٓ    
 ساربدبد٫َ أُ  كرًُّد  ى بدا هتٓ ايعشر ُايذررد، بْولد تذراًم ّبذد رُي   

                                                           

 . 120 – 118:  2كتدّٖ ا٠ػِل  ع ذدطْٖ املظكْ  : د (35)



 (233) خاؼدؾ هتٓ احلرد بد٠ذكدن ا٠يزا ْٖ  ....................................

يوتٓ ايِاجبدت ايظرةْٖ   أبِاا ايعبد ات ُغًًد ةور د ّؼً ايذذركم  
 شر ُايذررد .يِعِ  ايذلكقف   ايع ايظرةٓ  شاقز ّد

ُباعبً هدٕي : ايذلشارب ُايذلكرَُ ُايذلبد  ذكم ترخْؼٓ ٠  يزان       
فٍْ ٠ُ  ذراد،٦ كدي ايذلخديتٖ  ى  ُي  عدعبٖ، عذدل اسذادذهد ايذذلر ق    

ايذذذركم )عرَ(:)ايذذذلشاتد   ذذى أ يذذٖ هتذذٓ ايذذذررد ....أي ايذذذلوتٓ بٌذذد ًِ
ُي ايرتخْؼذذٓ  ذ  ا٠يزا ذذٓ ايذذذلِجب يِعذذِ  ايذذذلكقف   ايذذذررد،       

 .(36)ايرتخْؽ   طٓٙ ذرجٓ ٠ ّكِي سببّد يِعِ  ايعبر   ايذررد(

ُاحلدػل اي  رتكز أذًدي ايت ٌدٙ   ف ٌٌم ُ ساوبدطدتٌم ًِ ةرن        
 ةلِن آّٖ  هتٓ ايذررد ُةرن جرّدهٌد   غً ا٠ذكدن ا٦يزا ْٖ . 

 ايذذذلشاربدت ُيعذذل ُجذذٍ ا٠رتكذذده ًذذِ  هاتذذدٙ ا٦يذذزان ايظذذرةٓ            
ُايذلكرًُدت ُ  كدي تذرك ايذذلشارب  خاْذدرّا ُ  كذدي فعذل ايذذلكرَُ       

  خاْدرّا،ف١  ِجب بعرَ يوتٓ ا٢ذكدن غًا٦يزا ْٖ بريْل هتٓ ايذررد .       

ُيعذذل ًذذ ا اياِجْذذٍ   ؼذذِ  ايذذذلر ق ايذذذردٚرٔ)عرَ( ب ِيذذٍ : )هذذم        
ايارذرّم  ُي ايوذرا   اةقم اي هتٓ ايذررد ُايـْق  ذخاؽ بد٠ّذحدا ُ

ُايكراًذذٖ،٢ي ايذذذررد اهذذذلد ًذذِ   ا٦يذذزان،٠ ايرتغْذذب   ايتعذذل يوْذذل  
اياِاا اذا رخ٭ؽ   ايذلخديتٖ، ُهل ا ٠ حيرن ػِن ايرًر غً ايعْذرّى  
ُعْدن تذلدن ايقْل ُايشً ازي ايذرخ  اشٓكعّد ُ ّادر ايضً بديذذلدل ايذ ٔ ٠   

ذلد ٠ ذؼذر يذٍ، بذل ًذ َ  رجذٖ      ةقٗ ايوتص ازي غً ذي    -ّـسر ايٍْ
 . (37)ايذلا ري ُ رتبٖ ايزاًرّى ٠ ّشع اي ْدن بٍ  ٠ ا٢ُذرٔ  ى ايودض(

                                                           

 . 533:  2 ؼبد  ا٠ػِل : د (36)

  طبعٖ ذحرّٖ . -  335( ايتؼِل ايضرُّٖ :37)
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ذكذدن غذً   ُبٌ ا ايا رّذب ّذذلكوود  يذذرد  ايِاجبذدت اياخًّْذٖ بد٢     
ا٦يزا ْٖ، فدهٍ اذا ُجب ةقٗ ايذلكقف  ذذر٘ خؼذقاري أُ خؼذدل  ذى     

 بل   ّذحز هتٓ ايِاجب  ايتعل ُتذرر٭د  ى أذرًلد اُ أذرًد   ّاعري
هٍ ّذلكوٍ تركٍ  خاْدرّا ُفعذل ا٤خذر   تذلش٭كّد بريْل هتٓ ايذررد، ُذي  ٢

اذا   ّكذذى  ذذذررجّد . هعذذم يذذِ كدهذذت تذذذلدن خؼذذدل ايِاجذذب اياخذذًْٔ  
ّٖ أ كى هتٌْد بذريْل هتذٓ ايذذررد، بْولذد يذِ كدهذت بعذض خؼذديٍ           ذررج

ّٖ  ُي ا٢خر٘ فذ١  ِجذب يوتذٓ ايِاجذب ا     ياخذًْٔ بذريْل هتذٓ     ذررج
ايذذذررد، بذذل ّذذرتك ايذذذخؼقٖ اُ ايذذذخؼدل ايذذذلررجٖ خدػذذٖ ُّذذذلاال       

 ايِاجب اياخًْٔ بتعل  د ٠ ذرد فٍْ  ى خؼدل ايِاجب ٠ُ ةشر .

 ا١ّ: اذا أفسر ةلرّا   طذٌر ر ـذدي ُُجبذت ةقْذٍ كتذدرٕ  ذذخْ٭رٕ       
سذاري  بري ايعاق ايذذلاع ر   ه دهوذد ُبذري ػذْدن سذاري ِّ ذّد ُبذري  طعذدن         

 شذذكْوّد، ُايذذذلترُض عررتذذٍ ةقذذٗ ايؼذذْدن يكذذى  ذذع تذذذرر٭د ُ ظذذ ٖ          
ُعررتذذٍ ةقذذٗ ا٠طعذذدن  ذذى  ُي تذذذرر٭د، فْذذاعري ةقْذذٍ  خاْذذدر ا٦طعذذدن،  
ُذْوٛ  ٠  ِجب بل ٠ ّظر  يٍ هتٓ ايِجذِا اياخذًْٔ يذذلحر  تعذ ٭ر     
خؼقٖ ايعاق أُ يارر٭جٍ  ى ػْدن ساري ِّ ّد  د  ان ّ رر ةقذٗ ا٦طعذدن   

 ُ بعذر تقكذذم ايعبذذدرٕ   (38)ي تذذذررد ، عذدل ايذذذلر ق ايذذذردٚرٔ)عرَ(   ذى  
ّٕ: )بذذذل ايمذذذدًر ةذذذرن جرّدهذذذٍ   ّعذذذ   يْذذذل  -ايذذذيت ه قودًذذذد ةوذذذٍ  بدطذذذر

  ايِاجذذب ايذذذلخْ٭ر أّـذذّد اذا تذذذحر  بعذذض آذذذد َ ةذذى    -هتذذٓ ايذذذررد
يقاِجٍْ اي ٔ ذكرَ   ةرن ةلذِن هتذٓ    ايذررد يقبْدي اي ٔ سبق( ّع :

 هم هبرث : ورُبدت ُايذلكرًُدت . ايذررد   ايذل
 

                                                           

  طبعٖ ذحرّٖ . -  335( ايتؼِل ايضرُّٖ : 38)



 (235)حبِث عدةرٕ هتٓ ايـرر  ................................................

 َبني الضرر :   الهشبٕ بني الـخرج 
 

ررد( ًُكذذ ا )ايـذذرر( ايذذذلوتْري     ذي )ايذذياتذذدت ازي أ ّوبضذذٓ ا٠
ٖ  -ايظذذرّعٖ    ركمذعذذر ّقا ْذذدي    ذذذِار  ّكذذِي ايذذذ    -  ايكاذذدا ُايشذذذو

رةٓ ايِاععٓ فٌْد ذكلّد ّوظم  ى   ااديٍ : ايـرر ايبذرهٓ أُ ايذذلديٓ،   ايظ
ل هذِ  ايع ذ١ٙ همذًَ،    رل٭ذد ايذذلكقف ُةذرن تذ   رر٭ذ ااديذٍ تذ  كلد ِّجب  

د ركم ايذذِاععٓ  ِجبذذّد يقارذذر٭ ذ ااذذدل ايذذر  ذذى  يا ْذذد ُكذذدي ايـذذر فذذدذا  
يوتذٓ  تؼر٘  ي١ْ هتٓ ايـرر ُهتٓ ايذذررد   -ايظرٕ ُايعشرُايِعِ    

يقركم  ي ك١ّ  وٌلد  يْل  شا ل هدفٯذركم عٌرّا جز ّد ، ُذي  ٢ذاك اي
 . ةقٗ ايوتٓ  -ةور  جالدةٌلد -ايظرةٓ ، ُّاعدؿراي 

ِجذذر ذكذذم ّوظذذم  ذذى  فْ -ررد ُايـذذررذايذذ: ُعذذر ّتذذرت  ايعوِاهذذدي 
ذرادد  هاتذدَٞ  ُةورٚذ  ّذ    وٍ، لكقفذيد ا  ااديٍ ايـرر  ى  ُي أي ّارر٭

ذركم ةقٗ هتٓ اي زؿررةى ةٌرٕ ايذلكقف ازي  ذراه  ٠يٖ ذرّثش٠ 
 .  اهًد ّواتٓ ايذركم ايـررٔايودطٜ  وٍ ايـرر، ُةور  ذر

ي لكقف  ذى   ااديذٍ  ذى  ُي أ   د ايذذ ُعر ِّجر ذكذم طذرةٓ ّارذر٭   
ذرادد  هاتذدَٞ ةذى ةٌذرٕ ايذذلكقف     ، ُةورٚ  ّ وٍ  -برهّد اُ  د٠ّ -رّاـر٭
كم ايذذلاِير  وذٍ ايـذْق    تذٓ ايذذر  ررد ةقٗ هذايهتٓ آّٖ  ذراه  ٠يٖ ازي  

فْواتذٓ ايذذركم ايذ ٔ      -ْٖ  ايبرِث ايذلدؿ -ُعر أذرههدًد ُايذررد ،
 .   -ُيِ  ى  ُي تـرر -د ايذلكقف  ى   ااديٍ ّارر٭

 ذي ايوشذذبٖ بذذري ايذذذررد ايذذذلوتٓ ُبذذري ايـذذرر ايذذذلوتٓ ًذذٓ هشذذبٖ      
  هم هبرث :  ايعلِن ُايذخؼِؾ  ى ُجٍ .
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 َيو قاعدٔ نفْ الـخرج بلثرٔ التخصّص:
 

 : ذدػقٍ ،  ذررد ُهتٓ ايـررطكدل ةقٗ  يْقٓ هتٓ ايذلٖ  ه

بذذذٍ  ذذذى ا٠ذكذذذدن   عاذذذر٬ اهذذذٍ عذذذر ُر    ايظذذذرّعٖ ا٠سذذذ١ ْٖ عذذذرر٬
همذذً ُجذذِا ػذذِن طذذٌر ر ـذذدي اذا ػذذد ف      ذررجْٖ ُايـذذررّٖ ،ايذذ
ايذذلكقف   تـذرر ػذِ ٍ  فدهذٍ عذر ِّجذب    ُ آا ذلِه أر  ٍ   طذٌرٔ تذ  ذت

رّم ايترار  ى رذحٌد  ُتذرخ ُايذ، ُهمً ُجِبٓ ايُعر ِّجب تذررجٍ 
ذلكى ّذ  لد ّعقم بابِتٍ ٠ُذرًِد  ذُهذررا ،   ايطارا ْراي اي ادل ةور  

ًُذٓ أذكذدن كذإً هدباذٖ طذرةّد      ، رغم كِهٍ ذرجّْد أُ ؿررّّد طرةّد هتٍْ
هبذذدت ًذذ َ  ذذع  رد   ايذذرّى( )هتذذٓ احلذذ حالعذكْذذف ّذذْذذمتٓ  طذذكدل : ف

 . هتٌْد أػ١ّ ٠ ّذلكىًُٓ هدباٖ   ايرّى جز ّد  ق جْٖررذايا٠ذكدن 

ٓ  ع  ى ايت ٌدٙ ايذلامًُ ا  طكدل طرذٍ أ  خرّى ةقٗ عدةذرٕ )هتذ
 :ا٠طكدل ذخاؼرُ  . ( أّـّدايـرر )هتٓ ْٖ ةقٗ عدةرٕذ( ًُٓ آتذررداي

ذررد   ايذرّى(  )هتذٓ ايذ   ُأ )هتٓ ايـرر( يْقٓ : جالد   ُجٍ غلِض 
ٖ  ُأؿذذررّٖ  ذكذذدنِت أذبذذذ ذذع ه ،ُايمذذدًر أي  ذرجْذذٖ عسعْذذّد   ايظذذرّع

ايـرر( ُذي   )هتٓ  عدةرٕ أًِي  وٍذررد( )هتٓ اي ا٠طكدل   عدةرٕ
ايـررّٖ ايادباٖ   ايظذرّعٖ  ا٠ذكدن  جْٖ بدي ْدض ازيررذايا٠ذكدن  ي قٖ

    ُ ى ا  اياِفْق : هعرؿٍ ُاؿرّد  ا٠طكدل فٌْد أّشر، فْكِي

حِاا ةى ا٠طذكدل ُرفذع ايضلذِض    ذاي)رض( ا٠ةدظم عر ذدُل 
  أُاخذر بذذرِث   بذذراٌد  درفِا ايذيت تعذ   )هتذٓ ايـذرر(      بدذث عدةرٕ

 )هتذذٓ ايـذذرر(  عدةذذرٕ  بقرذذدظحِاا ذُهعذذرض ايذذ )ا٠ػذذِل ايعلقْذذٖ(،  
 بكارٕ  ًُى اي دةرٕبعوِاي :   رتبط بٌد ١ّ    برث  شا ل تؼ٭



 (237)حبِث عدةرٕ هتٓ ايـرر  ................................................

يعمذْم   ()هتذٓ ايذذررد    عدةرٕذخؼْؼٌد، ُهرفع ًود ا٠طكدل ةى  يْل ت
ّٖهتعٍ ٢ُ ّٕ ٌدر  تو ْ ي يٍ  خدي ّٖ ُتمسْشٌد عدةر ّٖ  طرةْ  ، فو ِل :  اودهْ

 

  ي ا٢ذكدن ايظرةْٖ ايذررجْٖ ّرُر أ رًد بري هذرِّى :
 

 ايورِ ا٠ُل : ًُٓ ا٠ذكدن ايذلرتتبٖ ةقٗ  ِؿِةدتذٌد اي١ذرجْٖ
بسبعٌد ُاييت عر ّسرأ تذررد ايذلكقف  وٌد ذدل ا٠ ااذدل ُا٠ه ْذد  ُعذر    

ايؼذذِن  اادهلذذد كديِؿذذِٙ ُايضشذذل ُد ُاياـذذدّق  ذذى  ايارذذر٭٠ ّعرؿذذٌد 
ذلعوٗ اهذٍ ّقذزن  ذى     اادهلذد بذ  ى  لكقف أذْدهّد  ذد ايلد عر ّارر٭ذُحنًِد  

لظ ٖ اييت ٠ ّاعذدرف بذري   ذررد ُايـْق ُايذايِعِ    اي : اادهلد أذْدهد٫َ 
يت ٠ تكذذِي ايذذ -فٌذذ َ ا٠ذكذذدن ،قٌد ُا٠عذذران ةقٌْذذدرل٭ذهذذِ  ايع ذذ١ٙ تذذ 

زان ةوٌذد اذا ػذدرت   يذ تذٓ ا٦ ّوآً اييت  -ا٠ ر ذرجْٖ بسبعٌد ُ ى برُ
ْ٪ُكم٪ فٮذٓ     شلِار  بريْل آّذٖ هتذٓ احلذرد   ذذرجْٖ   بعض اي ٨ُ ٨ذد ج٨ع٨ذل٨ ة٨َقذ

ق ـذْ٭ ر ُت ْ٭ذ تٓ  د كدي ذكلّد طرةّْد ذرجْذّد ُت هٌد توإف زايرِّّٔى  ٮى٪ ذ٨ر٨ٕد
ذلاباٖ  اٚذذرٕ  طذذ١  أ يذذٖ ا٠ذكذذدن ا٠ُيْذذٖ : ايعلِ ذذدت ُا٠ط١عذذدت ايذذ   

ُعذر ٠  ُيْذٖ ايذيت عذر تكذِي ذرجْذٖ      ٢ي٣ذكدن ايذِار ٕ ةقذٗ ايعوذدُّى ا   
ُ ا٠طذ١     أفاكذِي  ٌلذٖ ا٤ّذٖ تـذْْق  اٚذرٕ ايعلذِن        ،تكِي ذرجْٖ

 ركم ذرجّْد ةقٗ ايعبد  .ذرًد بضً  د كدي ايأ يٖ ا٢ذكدن ا٠ُيْٖ ُت ْ٭
 

ررجْٖ ذلرتتبٖ ةقذٗ  ِؿذِةدتٌد ايذ   ذايورِ ايادهٓ : ًُٓ ا٢ذكذدن ايذ  
 -٠   تتدػذذذْقٍ - خ   أػذذذقٍرذكديذذذرشب طبعٌذذذد ُ ذذذى أُل أ رًذذذد ذبذذ 
ى ايزذف ُاي ادل ُحنِ ذي  هٕ ا٠ةراٙ ُا٠ اود  ةى ايترار  حٌد  ُ بدرذُاي
ُ  أْع ُ ى برُ أ رَ ًِ ؿررٔ بسبعٍ ُبل  َأ رذلد ًِ ذرجٓ  ى أُل  

 ذررد جز ذّد، ؼّد  ى  يْقٓ هتٓ ايـرر ُهتٓ ايذ خؼ٭ذهٌد خدرجٖ تإف ، ؼد ّ ٍ
ُ ذذرّث هتذٓ   ذررد أآّذٖ هتذٓ ايذ   ّ ْوذّد ٠ُ تكذِي    حعِيٖ ةقٗ ايعبذد  ذ  هٌدِيك
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ُ ذرجْذذّد  ذذى أُل ذلد كذذدي ذكلذذّد ؿذذررّّد أُ طذذد قري يذذهذذدظرّى أ ايـذذرر
يستْذٖ ُ ١كذدت طذرةْٖ راعْذٖ     س ذلؼديذ ذل اـٗ طبعذٍ ا٠ُيذٓ ي  ذا٢ ر ُبذ 

 ،ُ ةرن  ؿذرارًم ُتتذِ  ةقٌْذد   ذلكقتري أتزاذم  ؼقرٖ ةرن  ذراد اي
ع ُار ّا فْلذد كذدي ؿذررّّد اُ ذرجْذّد     رْث تِجب جعل ايرّى ُاياظرّذب

 ٍ خسم فدهذذٍ ذكذذم ذُّكذذِي همذذً  ّذذٖ عاذذل ايذذ  ،بسبعذذٍ ُ  أْذذع  ؼذذد ّ 
ٖٯ خسم ُيذذذهدبذذت  ذذى بذذرُ ا٠ ذذر    ذذِر  ايذذ  طذذرةٓ  ةديْذذٖ تتذذِ  ذلؼقر

٠ُ ّ ذِ٘   ،ايعبذد  ةقذٗ   ةد ذدّ حعقٍ ذكلذّد  ذخر٘ ُتذرةِ يذ  ايذل١كدت ا٢
 ػ١ّ .خسم ةقٗ رفعٍ أذرفع اي (39)ذرّث 
 6ايسٌذذدرات   سذذِرٕ املدٚذذرٕ :  ّمٌذذر  ذذى آّذذٖ  ذذد ذكرهذذد:  ذذدّذذر ُّٟ

٨َُيكٮذى٪ ٩ّٔرّذر٩        :شذْث عدل سبردهٍ  ْ٪ُكم٪  ٮذى٪ ذ٨ذر٨ٕد  ٩ٍ يٮ٨ْح٪ع٨ذل٨ ة٨َقذ  ٨د ٩ّٔرّر٩ ايٖقذ
ٌِّذذر٨ُكم٪ ررد  قرِظذذّد     ذذدن ذذْذذث تكظذذف بِؿذذِ  ةذذى كذذِي ايذذ زيٮ٩َْس

ٌذد  ايكذدٚى فْ  رردذرٌد ُأي ايذ ذُأغراؿٌد ُ ؼديايسٌدرات ذكدن  ١ك أ
ُتظذذرّع ُجِبٌذذد أُ أي  ؼذذقرٖ  ذذر بٌذذد غذذً  ومذذِر تظذذرّعّد    ذذ١ك ا٢

ررد ُأُزي بد٠ًالذدن    ذجذرر بديعودّذٖ  ذى هتذٓ ايذ     اياسًٌ ًذٓ أرعذٗ ُأ  
ُأهٍ ٠ ّرّر ا   ذراجٌم  ى أ رًم بديسٌدرات بل ّرّذر   ،  دن اياظرّع

قذٗ ايعبذد    ذرجْذٖ ايسٌذدرات   أػذل تظذرّعٌد ة    فق ا كدهذت   ،تسًًٌم
ُ غً ِرٕ يكى غً  را ٕ أُ ًٓ  ومً  ومِرٕ     دن  ١ك تظرّعٌد أغ

ػذل  ذحرٔ  ؼذقرٖ ايذاسًٌ ُ ذى بذرُ ا٢ ذر ُ  أ     لرا  ايذ ذ عاوٗ بٌد ُكدي اي
ذؼذِهلد  ذى   ذلاعدرف ررجْٖ فٌْذد ًُذٓ ايذ   ذفذ١ تقرذظ ايذ    ،تظرّع ايسٌذدرات 

ُ ايِؿذذِٙ أ رد ةقذذٗ آّذذٖ هتذذٓ أػذذل ُجذذِا رذ٠ُ ت ذذِ٘ آّذذٖ هتذذٓ ايذذ ،فعقذذٌد
 هم هرخل   بذرث : لاعدرفٖ .ذايررجْاٌلد ذايضشل ي

                                                           

 . 1 ى ابِاا جٌد  ايوتص :   56: ا 11ايِسدٚل : د (39)
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 قاعدٔ نفْ الضرر                             
 

ررّث ايوبِٔ ايذلشاتْض ايذلسلمي ذّكد  ّورؼر  ررك اي دةرٕ بدي
  ٖ ؿذذرر ٠ُ  ٠، ًُذذِ ذذذرّث شهِةذّد بؼذذرُرَ ةوذذر ةقلذذدٙ ا٠سذ١ن عدطبذذ

ّٕ طذذرةْٖ هدفعذذٖ جذذرّا    ذذذحدل     ؿذذرارزاي ٔ ّظذذكل اُ ّٟس٭ذذص عد   ةذذر
 سذذاوبد  ا٢ذكذذدن ايظذذرةْٖ  ذذمخِذٕ  وذذٍ، ًذذٓ عدةذذرٕ )هتذذٓ ايـذذرر       

 ٍعذذع ايكذذ١ن ذِيذذ  ُهِ ايذذرّى( ُاياظذذرّع ، ُيذذ ا سذذوسْل ايبرذذث ةوٌذذد    
 ، هبرأ ببرث :  ى ايبرِثجٌدت  ُهِؿس تؼِراتود ةرب

 

 سهد الـخرب الشرِف :  
 

سذدهْرَ  ذخرب ايوبذِٔ ايظذرّف ُ ١ذمذٖ أ   ّوبضٓ اساعراض  ؼذد ر ايذ       
  ، فو ِل:ُ  وظم ا٠طلٛودي ُايِهِ  بؼرُرَذر ْق  وظم تؼرْرٍ أ ع ت
ررّث ذ رسذذ١ّ   كاذذب ايذذ  ؿذذرر ٠ُ ؿذذرارز  ٠عذذر رُٔ ذذذرّثش      

ُايت ٍ كاًّا ، ُرُٔ  شورّا   بعض ايكاب ، ُايذلشور  وٍ  ظالل ةقٗ 
طرةْٖ ، ُايذلٌم ايذلومِر ايٍْ  ذكدنهلد أ بعض اي ـدّد ُا٠ذراث اييت

بعذذذض  ٠طذذاٌدرًد ُػذذرٖ سذذور    (ار٨ذ٪وذذذذٕ بذذى ج٩ ر٨ذل٩ذذ ذس٨) وٌذذد : عـذذْٖ   
رسذديٍ ُاسذود َ     بقرذدظ  ؿذررز  ٠تؼوْف ذذرّث ش  ودلكوذ، ُّأخبدرًد

  ُ ـد ْوٍ ازي طِاٚف  اعر ٕ : 

ر رُاًد )مسرٕ بى جورا( ُع ايسدٚتٖ ا٢ُزي :  د اطالل ةقٗ عـْٖ 
بعذض رُاّذدت ًذ َ ايسدٚتذٖ بذذحلقيت:       عرتهتترّ ري ُ ايذلررهِي  ى اي

ُةلرٕ همرهذد ازي ايذذلعاربٕ ايذيت رُاًذد ايذذلظدّخ       ؿرر ٠ُ ؿرارز٠ ش
ُ)اياٌذذ ّب( بمسذذدهْرًم ايؼذذرْرٖ ازي    ُ)ايت ْذذٍ( ايا١هذذٖ   )ايكذذد ( 
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ذررهٓ  ذذى  ذذ  (41)ُعذذر رُاًذذد غًًذذم  (40)( هرارٕ ةذذى ا٠ ذذدن ايبذذدعر) 
ٍ   عرتهذذت عـذذْاٍ   ا٠سذذ١ن ُ   : ()  بعذذض ا٠خبذذدر ايؼذذرْرٖ ب ِيذذ

ايقذاري   ايذذحلقاري  بعذض ايرُاّذدت  ذى    ت٪َقُعر خ٨ ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠ش
 ًلد  ذرل ا٠ساظٌد    تمسْص اي دةرٕ ايذلبرِهٖ .

ُاي ـذذْٖ  تؼ٭ذذقٖ   ًذذ َ ايرُاّذذدت، ُ  بعـذذٌد  خذذا١ف ّشذذً بذذري   
يذٖ :  ذد ُر     ـد ري ايرُاّدت ، ُرُاّدتٌد  اعر ٕ ، ُةلرتٌد سورّا ُ ٠

(:ش ي مسذذرٕ بذذى جوذذرا   ػذذرْس هرارٕ ايذذذلاـلى عذذِل ايبذذدعر ) 
يرجذذل  ذذى ا٠هؼذذدر،  -ةو ذذِ  تذذذلر   بشذذادي -كذذدي يذذٍ ةذذ     ذذذدٚط 

ُكذذدي  وذذزل ا٠هؼذذدرٔ ببذذدا ايبشذذادي ، فكذذدي ّذذذلر٭ بذذٍ ازي هذذذخقاٍ ٠ُ      
ٗ ّشامذي ، فكٓقلٍ ا٠هؼدرٔ أي ّشامذي اذا جدٙ ، فمبٗ مسرٕ ، فقلد تذمب٭ 

فظكد ايٍْ ُخب٭رَ ايذذخرب، فمرسذل ايْذٍ     جدٙ ا٢هؼدرٔ ازي رسِل ا  
، ُخب٭ذذرَ ب ذذِل ا٠هؼذذدرٔ ُ ذذد طذذكد ،ُعذذدل :  ي أر ت   رسذذِل ا  

ايرخِل فدسامذي فمبٗ فقلد أبٗ سدُ ٍ ذاٗ بقغ بٍ  ى ايالى  د طدٙ ا  
 بذل،  فمبٗ أي ّبْع، ف دل : ي  بٌذد ةذ   ٩ّذذل٨ر٭ يذ    ايذذحوٖ، فذمبٗ أي ّ      

هؼذدرٔ :  ذًذب فدعقعٌذد ُ رن بٌذد ايْذٍ، فدهذٍ ٠       ي٣ ف دل رسذِل ا   
ُعذر  طذالقت   ؿرر ٠ُ ؿرارز ًذ ا هذؽ٭ ايذذخرب    ِسذِةٖ )ايكذد (      

ز ًُِ ّتْر تعقْل ا٢ ر فدهٍ ٠ ؿرر ٠ُ ؿرارايوشخٖ ةقٗ فدٙ اياترّعش
  . ُ  هشخ ايرُاّٖ  خا١ف ّشً جرّابدي قع ُاير ٓ بدهٍ ش٠ ؿررز، 

 ُ ي كدي ُطرّق ايرُاّٖ ػرْس  عارب   ا٠ػِل ايذررّاْٖ ايا١هٖ ، 
                                                           

+  2:   292: 5: د  ايكد  +  3 ى ابِاا اذْدٙ املِات :   12:  ا17: د ايِسدٚل (40)
  . 36:   146: 7د اياٌ ّب: + 18:  147: 3ايت ٍْ: د

 . 78: 4د ر  ابى ابٓ احلرّر يوٌخ ايب١غٖ:ط+ 3636:  314  :3سوى ابٓ  اُُ : د(41)



 (241)حت ْق سور ُ ذي ذرّث هتٓ ايـرر  .........................................

ايكقْ  ُايسِسٓ ُأعِ٘ ُؿس  ى طرّق ايعقلري طرّق ايؼرُ  فٌْد أ
 عرا ازي ا٠طلٛودي ايبدط  بديؼرُر . ُأ

 ي ّ قذع ا٠هؼذدرٔ أ  فم ر رسِل ا  ُ  هشخٖ ايت ٍْ يقرُاّٖ :ش
ايوشخٖ  ٠ياٌذد   ؿرر ٠ُ ؿرارز، ًُ َ ايوخقٖ فْق ٌْد ايٍْز ُعدل :ش٠

ؿذذرر ٠ُ  (:ش٠) هذذٍ حيالذذل كذذِي عـذذدَٙ  ٢ ةقذذٗ اياعقْذذل ؿذذعْتٖ ، 
هعم ًِ اذالدل ؿعْف كلد ٠ ّد  وتؼ١ّ ، ذكلّد  شا ١ّ ُتظرّع ؿرارز

ل ظذذدًر بذل يعذذ  ايذذذلعؼِ ْٖ ،خبً بديبْدهذذدت ُا٠ذد ّذث  ذخيتذٗ ةقذذٗ ايذ  
ٍ  هشخٖ تؼذدل بذري ا٠ ذر    ل ا٠رتبذد  ُا٠ بتعذ  أّـذّد،  ( ًذِ اياترّذع  )ايت ْذ

عرّبذّد  فٌذم اياترّذع   ي ِفْكذ  ؿذرر ٠ُ ؿذرارز   ٠ٍ :شعِيايذلرلرٔ ُبري 
كذِي  ُ)اياٌذ ّب( ، فا  هشذخٖ )ايكذد (  غً بعْر كلد ًِ ظدًر جقٓ  ذى  

 ُاؿذرٖ اير٠يذٖ ةقذٗ تعقْذل اي قذع بوتذٓ ايـذرر       ايرُاّذٖ ايذذلعاربٕ سذورّا    
 .   ؿرر ٠ُ ؿرارز فدهٍ ٠رن بٌد ش ذًب فدعقعٌد ُ  ٠سْلد هشخٖ :

، ُمسرٕ رجل  بضِض  عدهر  ى ايسدٚتٖ ا٠ُزيً َ ايرُاّٖ ا٠ُزي 
( سذدف  يذر دٙ ايذذلشقلري ذشذبلد ذكذر ايذذلٟرخِي         يرسِل ا  )

فٌْذد  ذذراث اي ـذْٖ  ذع ا٠هؼذدرٔ     ًُ َ ايرُاّٖ ايؼرْرٖ ُأ ترأاٍ ،
 ( . ةقٗ ةود َ يرسِل ا  )جقٓ طدًر 

ذخرب اي ٔ رُاَ)ايكقْ (   كادا ايذذلعْظٖ :بذدا   ايْٖ: ايرُاّٖ اياده
ّوآٌ ازي هرارٕ أّـذّد ، ُ اوذٍ ُ ـذلِهٍ    ُ، بشور  و سع ايِسط ايـرار

ّٖ( عـذذْٖ مسذذرٕ  ذكدّذذٖ ا٠ ذذدن ايبذذدعر )  ركدّاٌد   ايرُاّذذٖ ذيذذ ظذذدبٌ
( يشذلرٕ :ش هذ  رجذل    خادن ذْذث ّ ذِل)  ذتترت  ةوٌد   ايُ ،ا٠ُزي

  ِ ٖ جذِ ٕ   رُاّذٖ ايؼذرُ  ا٤    ـدرز ًُذ َ أقذٖ   ش٠ُ ؿذرر ٠ُ  تْذ
 ػرْس هّد ٕ غً  ِجِ ٕ   ًُ ا اجلدر ُايذلحرُرؿرار ةقٗ  ٟ ىز
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( ب قذع ايوخقذٖ ُر ٌْذد    ( أ ر جرَ)هرارٕ ا٠ُل، هم ذكٗ ا٦ دن)
 .  (42) :ش  هسقق فدغرسٌد ذْث طٛتز لّدُعِيٍ يشلرٕ تٌٓك

: اهذٍ )أػذس    (43)ٔ ر عدل ةوٍ طْخود ا٠ةمم ا٠هؼذدر خرب عذًُ ا اي
ّٖ ايرُاّدت سورّا ُأ كْذف    ذ ( ًُذ ا  ذى  اقذٍ غرّذب جذرّا ،     ُؿرٍ  ٠يذ

ُسذورَ  و سذع ا٠سذود        -فـ١ّ ةى كِهٍ أػس ا٠خبدر -خرب ذاي ّؼس٭
را  )عذذرَ(  ذذى ايـذذلً : خذذرب  ُيعقذذٍ أ )ةذذى بعذذض اػذذردبود( ، ايِسذذط

 خرب ذكذر هذؽ٭  ذهرارٕ ا٠ةم  ى ايرُاّذٖ ا٢ُزي ُايادهْذٖ ، يكوذٍ   ه ذل ايذ     
 فراجع . ، ايرُاّٖ ايادهْٖ  و سعٖ ا٠سود  

ُايسرّذق ؿذعْف    - (44)ايذذلررث ايؼذرُ     رُاَ  دايرُاّٖ ايادياٖ :
رشى ايؼذْ ل(    ذُذي  يِعِ  )ايذ ، ي كدي  موِي ايؼرُر طخؼّْد ُ 

 ُ ُهدعذٖ ه قذٍ   عبذِل رُاّاذٍ     درٕ  عاربٕ ةقذٗ  ذلى ٠ أطرّق اسود َ ًُِ  
ر اٙ ةذى  ذّرٌُّد ايؼْ ل ةى ابٓ ةبْرٕ ايذ  ،بؼرعٍ ظى٬يكى   ايوتص ُ

ُتاـلى ايرُاّٖ تتؼ١ّْ :  قكْٖ مسرٕ يوخقٖ   ذذدٚط غذًَ    (ايبدعر)
زي طْٜ  ى ّومر اذردٚط  ى  ُي  ساٛ اي ُشحٍْٛ ايٌْد ُ خِيٍ   ايذُ 

( فظذذذكدَ ازي رسذذذِل ا  ُذذذذدُل)  اًذذذل ايرجذذذل ّكرًذذذٍ ايرجذذذلز 
 ،ذحوٖ بوخقاذذ ز فقذذم ّذذرضةذذ     ايذذش سرتؿذذدٙ مسذذرٕ ببذذرّل  قاذذٍ 

٠ مسذرٕ     ذد أراك ّذد  ( يذٍ :ش ػرارَ عدل )ُبعر  بدٙ مسرٕ ُةود َ ُ 
 . ف١ي فدعسعٌد ُ ؿرا بٌد ُجٌٍز  ذًب ّد،  ـدرّا 

 ةى )ذللر -رؿِاي ا  ةقٌْد -يؼرُ  ةى ابٍْخرب رُاَ اذًُ ا اي
                                                           

 .4 ى ابِاا اذْدٙ املِات :    12:  ا17ايِسدٚل: د+ 8:  294:  5ايكد :د (42)

 طبعٖ  كابٖ  ؼستِٔ . -314فراٚر ا٠ػِل: (43)

 .1 ى ابِاا اذْدٙ املِات :  12: ا17+ ايِسدٚل :د 9:  95: 3ايت ٍْ: د (44)
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ْٖ  ةدَ ايشذْر  ذلد  طلٛودهّد بةقٗ ا٠ظٌر   بى  ِسٗ بى ايذلاِكل( ًُ ا ه 
ُعع   طرّ ٍ خرب ٯ  ى  تتد  ا٠ػردا ةقٗ ُهدعٖ رُإ (45)ابى طدُُض 
أذذع  ذذى  فذذدي  ةذذِاَ ا٠أذذد  تكظذذف ّ ْوذذّد ةذذى تِهْذذق  ،ًذذ ا ايرجذذل

 ًُ ا ّرُٔ ةى :  ،كارٕ رُاّٖ ايؼرُ  ةوٍ ُّّٟرَ:،ايذلا ر ري ةقٍْ
 ذى   طلٛودهذدّ يشعر آبد ٔ(ًُ ا ه ٖ ةقٗ ايمدًر  رشري اذ)ةقٓ بى اي

بٓ ةقذٓ بذى   حقْل : أبٓ غديب ايزرارٔ ةوٍ : )ذذرهود  ذٟ ٭  ذعِل ايت ٍْ اي
لد ّكظذف ةذى ج١يذٖ    ذ ذ  (46)رشى اي لذٓ(  ذرشري ايشعر آبد ٔ ابِ ايذ ذاي

ُ خقذل يمٌذر ُاهكظذف    يِ كدي   ُهدعاٍ   ةؼذرَ : ةْذب أ  ايرجل ، اذ 
ْر ةقذٗ ا٠جذ١ٙ ةْذِبٌم    ، ٢ي ايودض   كل ةؼر تاؼذ خاتُٗ د   ُبدي٨
ةذذذرن ظٌِرًذذذد  ذذذى ُ ،هلذذذم ٌدفدهكظذذذدفٌد ُهظذذذرًد بعذذذر  ظذذذاك دُل ُحتذذذ
 ، ًُ ا ايرجل ّرُٔ ةى : هزاًٖ ػدذبٌد ُج١ياٍ ظف هشاك

رلر بى خدير ايربعٓ ةى ابْذٍ( ًُلذد ه اذدي جقذ١ْي ،     ذ)أمحر بى  
 خرب ةى : ذرُّد اي

)ِّهص بى ةبر ايذرمحى( ًُذِ ه ذٖ جقْذل اي ذرر جذرّا ، ُعذر رُ٘        
 خرب ةى : ذاي

ٍ     ُ  ل(شى بى هّد  ايؼذْ رذ)اي ، ٠ أ ذدرٕ ُاؿذرٖ ةوذرهد ةقذٗ ُهدعاذ
 ةى : خرب ذرُ٘ ايُعر 

 ( . اي رر ةى ا٠ دن ايبدعر ) ر اٙ(ًُِ ه ٖ جقْلذ)أبٓ ةبْرٕ اي
ٍ  -ًُذ ا ايشذور   ٍ   ٠ -يِجذذِ  ايؼذْ ل فْذذ فذذدي  ،طرّذق ياِهْ ذذٍ ُعبِيذ
ايذل ر دت ، هعم ِّجذر ةوذرهد ظذى طخؼذٓ بؼذرُر       ايواْحٖ تابع أخص٭

                                                           

 فـل ػ١ٕ ايمٌر .  - ١19  ايشدٚل : فؼل :   كادبٍ: ف (45)

 طبعٖ ايوحف . - 65: ترأٖ :  45ايتٌرض يقظْخ ايسِسٓ :  (46)
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رُاّذدت ةرّذرٕ ذدكْذٖ     ذع  خرب ُػرٖ  ـلِهٍ بتعل تِافق  ـذلِهٍ  ذاي
 خرب : ايمى بديؼرُر . ذلد ّعكص ةقٗ ايذ  -ي ـْٖ مسرٕ 

اع ْذذب يكذذى ٠ ِّجذذر فْذذٍ اي   ،ركٓ عـذذْٖ مسذذرٕ ذخرب ّذذذًُذذ ا ايذذ 
ُيعقذٍ   ؿرارز (:ش٠ ؿرر ٠ُة  عِيٍ)أ ايذلِجِ    ب ْٖ ايسر  :

ب رّوذٖ تظذدبٍ  ـذلِهٍ  ذع     م ػذِهل أُ  ى بعذض أ س ط  ى بعض ايرُإ 
بظٌد ٕ رُاّذٖ ابذٓ    ةرن ايو ؽ  ذرالل عِّّد ُ  ايذل دبل : ّ  ـلِهٌد .

( ذكدّذذٖ ةذذى جذذرَ يقخذذرب ةذذى ا٠ ذذدن ايبذذدعر) (47) اُُ  ايشحشذذادهٓ 
هؼذدرٔش ذًب  (ي ِيٍ يشلرٕ: شأهت  ـدرز ُعِيذٍ ي٣ ) رسِل ا 

 .  ؿرارز ؿرر ٠ُ ٠ٍ عِيٍ :شُيْص   رُاّا،  خقاٍزذفدعقع ه

خرب ابى :  هعالر  وٌد ةقٗ ا٢ُلً َ ايسدٚتٖ ذردػل بدخاؼدر: ُاي
ًُٓ  رُّٖ   ا٠ػِل ايا١هٖ  ى  (هرارٕ ةى  ٠ِهد ايبدعر) بكً ةى

 لٖ ، ُذي  ي ِٕ سورًد ُُؿِ   ٠ياٌد . ذررّاْٖ اي رّذحِا ع ايذاي
 

 () ايذلاِفرٕ ةقٗ عـدٙ رسذِل ا   خبدرًُٓ ا٢ايسدٚتٖ ايادهْٖ :
ايتذذرّ ري بعـذذٌد  شذذور   ٕ ذكدًذذد ايذذذلررهِي  ذذى   اعذذرًُذذٓ رُاّذذدت 
تـذلى  ُعر  (عـْٖ رسِل ا )ذركٓ بعض أ، ًُٓ تُبعـٌد  رسل
 ايرُاّدت :  ى ً َ ، ُؿرر ٠ُ ؿرارز ٠(: ش) بعـٌد عـدَٙ

 () خ   جِا عٌم ايا١هٖ ةى ا٠ دن ايؼذد   رُاَ ايذلظدّ  د -1
ري ايظذركدٙ  بديظتعٖ ب عـٗ رسِل ا  :ش(ي ـدٙ جرَ) (48)ذدكّْد

                                                           

 . 3636: 314: 3سوى ابٓ  اُُ  :د (47)

   5ا :17د ايِسدٚل:  + 164: 7د  اياٌ ّب: + 45: 3د : + ايت ٍْ 280: 5: د (ايكد 48)
   ى ابِاا ايظتعٖ.
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 ؿرر ٠ُ ؿرارزُعدل :شاذا أر٭فذت  ٠  ا٢رؿري ُايذلشدكىزُعدل :ش
خرب  موذِي ايؼذرُر غذً    ذًُذ ا ايذ  ذررُ  فذ١ طذتعٖز   اي ُذ٩ر٭ت ف٩ا٢ر٨

ر  رشب ايذلِاهّى ايرجديْٖ ايذلعالرٕ ، ُذي  ياِافذق طذ  ذسقْم ايشور ب
رلر بذى ةبذر ا  بذى ًذ١ل ةذى      ذلد) ذ ، ًخ   ُعِ  راُّري فٌْذد ّايذلظد

 لد ٠ ُهِ  بؼرٖ رُاّاٌلد ُعبِهلد . ذة بٖ بى خدير( ًُ اي  
ٍ  ذذكدّذٖ  ذ   يذلاابع ا٢خبذدر: ُّمٌر  ُ وٌذد   () حلِةٖ  ذى أعـذْا
 م٭ذيذِ تذ   -خربذّاِعف ا٠سار٠ل بدي ٠ُ، زؿرر ٠ُ ؿرار ٠شعـدَٞ أي

٫ٙ ةقٗ أ -ْس   بِل ػر يٍ سور٬ ( ةذى عـذدَٙ )    شذا ١ّ  ي ّكِي عـذد
 .  ٍُجٌُهبْ٭ى  بل سور ق ايرتابط بري اي ـدٙ ُبري هتٓ ايـرر

بشذذورَ ايذذذلاؼل   )ايكذذد ( رُاَ ايكقذذْ   )بذذدا ايـذرار(   ذد  -2
ْتدي ةقذٗ  ازي )ذللر بى ةبر ا  بى ١ًل ةى ة بٖ بى خدير( ًُلذد ؿذع  

( ةذذى جذذرَ ) ا٠ ذذدن ايؼذذد   ركٓ فْذذٍذّذذ (49) ًُذذ ا ايذذذخرب ايمذذدًر،
ٍ  ) ذلؼستٗايذذ  ٠ش( عـذذدَٙ بذذري اًذذل ايذذذلرّوٖ    ظذذدرا ايوخذذل اهذذ
ُيعذل   ،ًُِ ايؼرْس ذلوع ه ع ايظْٜز ُ  هشخٖ أخر٘ :شه ع ايبٛرزّ

( ) ُايو ع ًِ فـذل ايذذلدٙ ، كلذد حيكذٓ فٌْذد عـذدَٙ      ف ،ذي   ؼر٭
 ٠ذلوع فـذل  ذدٙ يْلوذع فـذل ك١ٙزُعذدل :ش      ّذ  ٠بري اًل ايبد ّٖ اهٍ ش

ذكدًذذد   )ايِسذذدٚل(:  ا   )ايكذذد ( ، يكذذى  ًكذذ   ؿذذرارزؿذذرر ٠ُ
٬َ   -ةقذٗ  ذد أظذى    -)ف دل( بديتدٙ ٠ بديِاُ ، ًُذ ا   اُ   ايو ذل   ًذِ  طذابد

٬ِ  دخ ايِسدٚل .  ى هش٭ سٌ
٫ٙ (50)رُاَ ايؼرُ    د -3       ت بسى أل، رتبسّد ب ـْٖ ب رٕ طٓ  عـد

                                                           

  ى ابِاا  ذْدٙ املِات .7: ا 17دٚل:د+ ايِس293: 5(ايكد : د49)

 .   22844:   321:  17+  شاررك ايِسدٚل : د  193امل وع : (50)
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 ٠ُ ؿذرر  ٠ : عـٗ رسِل ا   ش: () ىذعِل ا ً ايذلٟ وُْفٌْد 
     ٌذد ُبْذدي ذكلٌذد   ُذٓق ظذكقٖ  عـذْٖ  ُعر ُر  اي ـدٙ ؿلى  ؿرار ...ز

 خرب  رسل . ذُايفراجعٌد     وع ايؼرُ  ، 

سذذود َ ةذذى  إٌورٔ ةذذى جذذد ع ايؼذذوعدهٓ ب  ذرُاَ ايذذذلا ٓ ايذذ   ذذد -4
ّٖذي هذذذرحدد بذذى أرطذذدٕ ، عذذدل : أخربهذذٓ أبذذِ جعتذذر :    ايذذ كدهذذت بذذري  خق

 ط  ٌد هؼتري بْ  ( ف دل اذرًلد : رجقري فدخاؼلد فٌْد ازي ايويب)
 .  (51)  ا٠س١ن ، ّا دُ دي فٌْدز ؿرر  ٠ش:، ف دل ايويب ُبْوٍ

 ذذذع  ٕ ذذذد ّظذذذبٍ هذذذزا  مسذذذر -رُ٘ ابذذذِ  اُُ  ةذذذى ابذذذى ذبذذذدي -5
 كذدي ٢بذٓ يبدبذٖ ةذ     ذذدٚط رجذل       ُاهٍ -ا٠هؼدرٔ   ػرْس هرارٕ

ٓ  ةسْذ     ه  تسذم ذذدٚسٓ ازي ةذ ع  فمهذد أ     لٍ ف دل:فكٓق ، اقذٍ   ذذدٚس
ٖ  ف دل يٍ، فكقم ايويب  ،بٗ ةقٍُْأخرجٍ ة  فم خذ   اذل    : ّد أبذد يبدبذ

هذد  :  ذد أ ف ذدل  ،كتذف ةذى ػذدذب   ذد ّكذرَ     د ازي  ديذ  ُا ًذ  ع  فرزة
ؿذرا  ، هذم ا ذًب فدخرد يٍ  ال ة عٍ ازي ذدٚسٍش  (:)عدل ،بتدةل

  .  (52)زحرار فدهٍ ٠ ؿرر   ا٠س١ن ٠ُ ؿرارذفِ  ذي  ب
 

٫ٙ  شذذا ١ّ رّث احلذذ (53) رُ٘  ديذذ هذذم اي  ْذذث رُ٘   بذذدا ذعـذذد
لوع فـذل  ذّذ  ٠( عذدل :ش ي رسذِل ا ) أ بشذورَ : )اي ـدٙ   ايذذلْدَ(  

 :عذدل  ( )ي رسذِل ا   أ :بشور آخررُ٘ ايذلدٙ يْلوع فـ١ ايك١ٙ( ُ
ٍ ، لوع ه ذذع ايبٛذذرز ذّذذ ٠ش )اي ـذذدٙ   ايذذذلرفق( بذذدا  : هذذم ةوذذِي ة ْبذذ

                                                           

 كادا اخل١فٖ : ا٠عـْٖ . - 14534:   843: 5كوز ايعلدل :د (51)

  . 2  ا٠ؿرار:    71: ا :  207( املراسْل   ع املشدهْر : 52)

 ملْدَ ُبدا اي ـدٙ   املرفق .املِطم :كادا ا٠عـْٖ: بدا اي ـدٙ   ا (53)



 (247)حت ْق سور ُ ذي ذرّث هتٓ ايـرر  .........................................

ًُذ ا   ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠ش عدل : ي رسِل ا  أ : ُرُ٘ فٍْ بشورَ
 ُعـدٙ  وتؼل ظدًرّا كلد ًِ ذدل ذرّث هتٓ ايـرر   ذرّث٬  شا ل

  . كاً  ى جِا ع ذرّث أًل ايشوٖ غديبّد

ٖ   (54)ردفظ ابى  دجٖ ذُرُ٘ اي وت هٌذٓ رسذِل   تـذل٭  ،رُاّذدت ه١هذ
 ٠: ش(ُ ةى  وذع ه ذع ايبٛذر ، ُعِيذٍ)    ( ةى بْع فـل ايذلدٙ أا  )

ٙٯذّ ُايك١ٙ ًِ ايعظب ، ُعر كدي  يْلوع بٍ ايك١ٙز لوع اذركم فـل  د
فْلقكٌذذد  ، ذذِاتذذذرًم بٛذذرّا   أرض ٯذرتر أايبذذرُ   تقكذذم ايعؼذذِر ّذذ 

ا٠رض ُّوبذت   خـر٭ذلسر ايشذلدٙ تذ  ذلد تذ ذبد٦ذْدٙ ُّاشقط ةقٌْذد ، هذم يذ   
ّٖ فٌْذذد ُتشذذر   دطذذْاٍ فٌْذذد ، ُعذذر تذذم   ايعظذذب    تٓ  دطذذْٖ غذذًَ سذذدرذ

 لد تمكل تعسع فاراذدد ازي ايذذلدٙ ، فوٌذٗ رسذِل ا     ذايك١ٙ فامكل هم ي
ى  وذع  دطذْٖ ايضذً ةذى ُرُ ًذد  ذدٙ ايبٛذر ايذيت ذترًذد  ذد  ان           )ؾ(  ذ 

 لوع ػذدذب٩ ذهاٚرّا ةذى ذدجاذٍ ُذدجذٖ ةْديذٍ ُهرةذٍ ُ دطذْاٍ ، ُعذر ّذ        
٨ٙ ايبٛذذٔر حْٜ  دطذذْٖ غذذًَ ٢كذذل ايكذذ١ٙ ذتذذ ةذذى  دطذذْٖ ايضذذً ذاذذٗ ٠ ايذذذلد

 .  (يعظب ايودبت عرّبّد  ى بٛرَ فوٌٗ ةوٍ رسِل ا  )ُا
ِ٭ ذًُ ا اي ـدٙ ُايوٌٓ  وؼذِؾ   أخبذدر ايتذرّ ري  ذ     ٔ ظذى  لد ّ ذ

(، يكذى خذرب ا د وذد    ػرُر خرب ة بٖ بى خدير ةى ا٠ ذدن ايؼذد   )  
هذٍ  ؿذرر ٠ُ ؿذرارز ُكم   ٠ي ـدٙ جر٭َ  عذٍ :ش  ى٬(  اـل٭ايؼد   )

 لوع فـل ايك١ٙ . ذيذلدٙ   ر ٖ يتعقْل يوٌٍْ )ؾ( ةى  وع فـل ا
 

، بوتٓ ايـرر ُايـرار ()عـدٙ رسِل ا ايترّ ري  ررهِذُرُ٘     
ؿرر ٠ُ  ٠( رُاّٖ اي ـدٙ:شيكى ايِار   ى طرّق ا د ود ايؼد   )

                                                           

 . 828:  2سوى ابى  دجٖ اي زُّ   : د (54)
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بْولد أًل ايشوٖ  مهٍ  رتبط بٌد،عـْاٍ ا٠خر٘ ُكز ع بعض أؿرار
)جد ع ايؼوعدهٓ( اّٖ عـدَٙ بوتٓ ايـرر  شا ١ّ سِ٘ رُ رُُا

حلِةٖ  ى أعـْٖ رسِل ا  ذ  رُٔ   ) شور أمحر(ف  : ايذلا ر ٖ
(:وٌد ُ )٬ٙ)ُعـٗ أ  شا ل يْص  ي ٠ ؿرر ٠ُ ؿرار( ُكمهٍ عـد

  )سوى ابى  دجٖ( ذرّادي رُٔ ُ لظكقٖ . ذ٠ ذ١ّ يُ رتبسّد ب ـْٖ 
)ةبر ٖ ا٤خر ازي ذرب ا٠ أسور بى ايؼد ت( ُ)ةبد ٕ ذرًلد ازي أأسور 

 ي ٠ ؿرر ٠ُ ؿرار(عـٗ أ )رسِل ا   (55)ي : أ ا  بى ةبدض(
  . شا ١ّ   كاب ذرّاٌم  ش٠ ؿرر ٠ُ ؿرارز خرب ساتدضبل  

ي ْع : تِافق رُاّدت ايترّ ري ةقٗ أحلذُّارؼل  ى  ١ذمٖ اي
ًُ ا اي ـدٙ ٠ُ ؿرارز ؿرر ٠( عر عـٗ بمهٍشرسِل ا )

خاقتت   ساوادد اي دةرٕ ايذلبرِهٖ ، ُ ي   هً عِٔ  ذحد ع يٍ تماي
 ب ـدٙ .  ّدُ  رتبس شا ١ّ أ ايرُاّدت   بْدهٍ ذرّاّد

 .  ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠ٖ ايادياٖ  ى ايرُاّدت :  راسْل شايسدٚت

ررّث ايظرّتري ذًُ َ ايذلراسْل كإً  واظرٕ   كاب ايت ٍ ُاي
ُذِا ث ذؼقت    ُ  بعـٌد عـدّد  ِجب ٠سا ؼدٌٚد، يقترّ ري ٠

 ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠(ُعدل فٌْد أُ عـٗ فٌْد بمهٍش)ةؼر رسِل ا 
 ُ وٌد ايرُاّدت ايذلرسقٖ ايذلِ ٗ ايٌْد   )ايسدٚتٖ ايادهْٖ( .

 ؿرر ٠ُ ؿرار   ا٠س١نز ٠ :شايذلراسْل هّد ًٕ َ ُ  بعض 
خٍ  ى ذخ ًد  ى بعض  ظدُّيعقٍ أ، )عرَ( رًد ةور ايؼرُ ذحذت
ُػقت ازي  ذاٗقزّد ٕ م يٌّارت رُارتك ٍفده ،ًل ايشوٖأ ذررهٓ 

                                                           

  كادا ا٠ذكدن . - 784: 2+ سوى ابى  دجٖ: د 327+ 326:  5(  شور أمحر: د55)



 (249)حت ْق سور ُ ذي ذرّث هتٓ ايـرر  .........................................

 ع خرب ذطقع ةقٗ ايُيعل ايؼرُ    ، (56)بعض كاب ايقضٖ فراجع 
ايراُّٖ يقزّد ٕ يقترّ ري ايكإً ذررّاْٖ حِا ع ايذ  بعض ايايزّد ٕ 

 خبً،ذياايذلسقع ايذلاابع  كلد ّعرفأكارًد ت ايٍْ ُ  تؼقود ُاييت ُػق
ؿرر ٠ُ ؿرار    ايزّد ٕ :ش٠  ع ُاّٖرايذ تؼرّق ّشعود ٠ يكى

أُ يـعتٌد  ذي ُ ،ذررّثكاب ايبعض ايْود  ى  ٖايِاػق ا٠س١نز
)كوز  همً فٌْد جدٙت اييت ايشوٖأًل ذرّث   كاب ذاٗ ٦رسديذٌد 
 رُاًدًُك ا ،  (ٓةى )جد ع ايؼوعدهه ١ّ  ايذٌورٔ يقلا ٓايعلدل( 
خرّخ ذ رُاٙ ايضقْل   ت  ) ٠يبدهُٓا  ) هؼب ايراّٖ( ايزّقعٓ 

َ  ؼد ر ه١هٖ عر رُت ذرّثش٠ فٌ  ،(57) (أذد ّث  ودر ايشبْل
خ  ايظْخ ايؼرُ  ا  ذالدل أًُ ا ّ ر٭نز  ا٠س١ز ع هّد ٕشؿرر

 ،ايزّد ٕ  ى بعض  ظدٚخٍ  ى اًل ايشوًٖ َ ررّث ايذلاِفر ةقٗ ذاي
  .  تعرا   ظدٚخٍ ١ذمٖ ذشب ايمدًر  ى  ر٬ا٪ًُم ُك

 رسل  ُ  غًَ ،  رسل خرب   )ايت ٍْ(ذاي :ُايذردػل بدخاؼدر
 يْص يٍ سور ػرْس   بِل   ايكاب ايراُّٖ يٍ .  ُأ

 ٠ف : ش ررّث ايوبِٔ ايظرّذلرس١ت ُ شورات ايذً ا ةرض ي
  . ؿرر ٠ُ ؿرارز

هبدتٓ ّٟ ٔ ازي ا٠طلٛودي ذرث  ُّوبضٓ تع ْبٍ ببرث  ٌم ًِ ب
 بِهلد ، ًُِ : رحْٖ ايراُّٖ ُعذب

 

                                                           

ايوٌدّٖ  + دللع ايبررّى يقسرّذرٓ +   2:   بدا  ًاث اًل املقل 243:  4: د ايت ٍْ (56)
 ًًد . د ٕ )ؿرر( ُغ - ٠3بى ا٠هً : د

 . 411: 3+ ارُاٙ ايضقْل د 386 - 384: 4+ هؼب ايراّٖ :د 843: 5كوز ايعلدل: د (57)
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 خرب َصدَرٍ : ـالطرق االثباتّٕ لصخٕ ال
 ًُٓ : ذةدي بؼرُرَ ،ذخرب ُا٦ّٖ ي بِل ايهبدتْٖ  ٟ ٭تِجر طر   

 خرب . ـالطرِق األَىل : دعُى تُاتر ال
ذرِث رًى  ّـدذٍ طرذّد ي ِاةر أبٍْ ايذلر  ري   بفخر   ةالرَ

)ُايـرر  وتٓ ١ّ : )عرًلد(   ايتؼل ايشدبع  ى أذكدن اياوده  عدٚ
ُ را َ ظدًرّا : اياِاتر ايقتمٓ اُ ايذلعؤِ ،  (58)ررّث ايذلاِاتر( ذبدي
 رشب ايذلؼسقس ايعقلٓ ايظدٚع . ذب

ر ، فدي ايذلاابع يسر  ايراُّٖ   تؼرّق ايرةِ٘ ةشر طرّيكى 
ذلْزاي)اياِاتر( يُايذل١ذظ  ُةر  رُاتٌد   كل طب ٖ ُجْلُأسدهْرًد 

اياؼرّق برةِ٘ اياِاتر ، ُيعقٍ  خبً باع رذّعرتف اي ُايعقلٓ ّعرف أ
 ّعرب ةوٍ  د ًُ ا  -يؼرُر بد ٓاي سع ايظخؼ   ى  ةِاَ : )عرَ( را أ

 ا٠سار٠لُايذلر ق     دن  ٠سْلد (اياِاتر ا٠أديٓ) ذب   ه دهود
٠ ُ  رْٖ،ذ، فاكِي ايرةِ٘ تشد    دن ايرُاّٖ   ُيْص - ا٠ذاحددُ

ًُ َ ايسرّق  لد عدل،ذةقم بًُِ أ ذخرب  اع ر،ُاعع سور ايفاسدب ٌد  ع 
 رحْٖ . ذفْام ُّواخ اي )اياِاتر ا٠أديٓ(  را ٠ اذا أ تكِي  واحٖ ٠

 

 الطرِق الثانّٕ : التصخّح الشهدٓ . 
لكوود  ةِ٘ تِفر عِاةر ا٠ةابدر ايرُاٚٓ ُاياؼرْس ايشورٔ ذّ

٠ فلد ايسدٚتٖ ا٢ُزي ، ُ ّٖ ا٢ُزي   ، بقردظ ايرُاذخرب هتٓ ايـرري
 رسدل . ُ بد٦ذخرُطٖ بـعف ايشور أسِاًد كقٌد  
  د رُاَ ًٓ : د ًدذوذذس طرّق ٖ ذرؼذِ  بذرٕ ايذلِهذْذٖ ايِذذُايرُاّ

                                                           

 . 48:  2 ّـد  ايتِاٚر     طر  اي ِاةر :د (58)



 (251)حت ْق سور ُ ذي ذرّث هتٓ ايـرر  .........................................

خ   جِا عٌم ايا١هٖ بشور  عارب ػرْس  اؼل ازي ابى بكً ةى ايذلظدّ
هٌد إف(ُعر تـلوت عـْٖ)مسرٕ بى جورا( هرارٕ ةى ا٠ دن ايبدعر)

، ٠ُ ِّجر ايرجديْٖ ايذلعالرٕ ذرشب ايذلِاهّى ب ؼرا )خرب ايا ٖ( 
  ايذل١ذمٖفاكِي  ذرشب ايذلِاهّى ايرجديْٖ،ب خرب ػرْس غًًد:

 ّٟرٕ سِاًد : ب ْٖ ا٠خبدر كِي ُا٠ةالد  ةقٗ ػرْرٖ هرارٕ، ُّ
( ، بل ّ ِ٘ ايمى بؼرُر يؼرُر خرب هتٓ ايـرر ةى رسِل ا )

 حرٔ  ى ػرْرٖ هرارٕ . ذعْوٖ ةقٗ فٌم ايذلرا  ايقس  ٩بعـٌد ، ُتؼ
 

 .   الُثُق بالصدَر:  ٕالطرِق الثالث
 

ًُِ  عارب  -ًاخ ةورهد أّـّد ، فدي خرب ابى بكايسرّق  و ًُ َ
ررّاْٖ ايا١هٖ  ع ايكم ذحِا ع ايذايشور ُ ؼرا  )خرب ايا ٖ(   اي

ؿرر  ٠ ا ايوؽشذررّث ةور ايذلشقلري هلاهلدٚل  ى رُاّٖ جِا ع اي
خاقتٖ ، ُبعض ذؿلى عـدّد  اعر ٕ ُطِاٚف  ى ا٠خبدر   ٠ُ ؿرارز

ًُِ  موِي ايؼرُر  - خرب ابى بكرب ةى هرارٕذً َ ا٠خبدر  عدؿر ي
، قٖ ايؼرُر اُ بعـٌد ذلالل ايؼرُررالذ أخبدر ًُٓ  -ػرْس ايشور
 رسدل بعـٌد٠ُ ّـر٭   ،رؼل ا٠طلٛودي بديؼرُرذتوـم ايٍْ ُّ

لد ت رن : تق ٓ ةلِن ايت ٌدٙ ذخر ، ُّـدف ياسود  بعـٌد ا٤عف ُؿ
 ًُ ا ياؼرْس ُايعلل بٍ ُا٠ساود  ايٍْ،يقخرب ايود  يقـرر بدي بِل ُا

 ( . طلٛودهّد بؼرُرَ ةى ذـرتٍ )ذخرب  ّزّر اي -اياق ٓ  بدي بِل -
 

 .  تصخّح مرسل الصدَق :  الطرِق الرابعٕ
، ػرْس ايشور أُ  ِهِ  ايؼرُر دٕيهخرب٬ : ُجِ   عر ّرةٓ أذر٬

 ؿرر ٠ُ ؿرار   ا٠س١نز ٠:ش ًِ خرب ايؼرُ  )عرَ(   )ايت ٍْ(
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ي ّ ِل : (  ى  ُي تر   ُ ى  ُي أُاي ٔ هشبٍ ع٠ِّ يرسِل ا )
  ى ايت ٌدٙ ُايذلررهريأع٬ ياز ٍ ًُ ا  د  (.)رُٔ ةى رسِل ا  

فْلد  (59)   حباٌلد)عرًلد(  خلْ ذخِٚٓ ُايذ وٌم ايشْراي اي )عرًم(
فدي  ( جده ّد،ررّث ازي ايذلعؼِن )ذؼرُ  ايظْخ اياذا هشب اي

ررّث  ِهِ  ايؼرُر ةى ذحعل ايذهشباٍ ك ي  ًُِ ايؼرُ  ذ ّد ت
٢٬ً ، ( فْكِي  عالرّا ةقٍْرسِل ا  ) ُهشبٖ عسعْٖ ازي  هٍ تعب

بتعل تِاتر ( فْرالل كِي ايو ل ةوٍ ه ١ّ ذشّْد ) ايرسِل ا٠كرن
خٍ ازي طب ٖ ةى طب ٖ  ى جْل ايؼرُ  ُ ظدّذخرب ةورَ ُتودعقٍ ذاي

خرب ايذلوشِا ذذالدل ة ١ٚٓ   ً ا ايًُ ا   (،ةؼر رسِل ا  )
 ( عسعّْد  ى  ُي تر   . ازي رسِل ا  )

، ُ  اـٗ ػر  ايرأُ ايذلرسل ُج١ياٍ ُخربُّاٍ بد٠ذد ّث
هٍ ّو ل ذْث أ -ذردل بل ُظدًر اي ، خبدرَذرص    ػديٖ ايُ  اـٗ أ

خرب  اِاترا٨ّ ذًِ كِي اي -(جده ّد  ى  ُي تر  خرب ةى ايذلعؼِن)ذاي
ةى ايذلعؼِن ُاؿس ا٠هاشدا ايٍْ   ذًى ايؼرُ  )عرَ( حبْث كدهت 

 ةقٍْ  (  رس١ّ ، ُ ٠ ذرن) خرب ب ِيٍ، فم ايوشبٖ ةور ايؼرُ  عسعْٖ
ؼل ُّاررران . ذَ ةى اييؼرُ   وز٭ٓ ، ُايظْخ اخبدر اي سعٓ ايبا٭ا٦
 رص . ذساود َ ازي اي ي ً ا خرب ه ٖ ةى ايذلعؼِن ّذرالل  خاؼرّا : ذ 

ُ ُهِعٍ ذخرب ةور ايؼرُ  أبمي ػرٖ اي :  ًُُٕ َ ايرةِ٘  ر 
 -ذخرب ظدًرّا  ى تعبًَ :)عدل ايذلعؼِن ..( رغم كِهٍ ػرُعّدبؼرُر اي

٠ ّٖ ا١ف ا٦ساْاد  ، همرّا ٦خ  قز ٖ يضًَ بدياؼرْس أُ ّكِي ذح
                                                           

 . 586:  3+ تو ْس ا٠ػِل : د 322: 3 راسدت   ا٠ػِل ايعلقْٖ : د (59)
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ايؼرُ   خرب ُعبِيٍ ، ُيعل  شق ذايذلبدهٓ ُايذلشدي    تؼرْس اي
دل ايذلعؼِن(  شق  )ع:بدر ايؼرُ  بورِخُ شق  ايت ٍْ ايذلسلٛى بإ

ُ٭هٖ    خبدرذرٓ ّشِغ  عٍ عبِل ايذلرسل  ى ا٢عٓ  شد تِس٭ ايذلر
ً ايذلشق  اي دبل هم ،ررّاْٖذحِا ع ايذُ   ايأ ا٢ػِل ا٢ربعلدٖٚ

   رُُٔ اي دبل بكل خرب  خرب كل  شقم   ّمٌر فش ٍ أُ ك بٍ ،أذب
أُ ذاك يكى ً ا ايذلشق   ،ذحِا ع ا٢ربعٖ  اياُ ا٠ػِل ا٠ربعلمٕ 

 ّشِغ ةورَ عبِل ٠ ُي ا ، ايت ٍْ ا٤خر أُ ٠ ِّافق  شقكٍ ّرتـٍْ عر ٠
ُ اي سع ا٠طلٛودي أذرؼل ةورَ ٠ أي ّ  ، ايذلرسل أُ  سقق ايذخرب

ُ طخؼٓ  طلٛودي هِةٓ أ : رؼل ةور ايت ٍْذ  ّ يِ هم ، بؼرُرَ
 . حِه يٍ ايعلل ةقٗ طب ٍذّ ّشِغ يٍ ا٠ةالد  ةقٍْ ٠ُ خرب ٠ذاي بؼرُر

ِّجب ايِهِ  ايظخؼٓ رؼل يرّود طدًر٬ ذسقٖ ايؼرُ    ُّ ر
يب )عدل ايوايظْخ ايؼرُ  :  ّكتٓ  ةِ٘ ظٌِر تعبً ٠ُ ،دبؼرُرً

ّٖذي كِي ايٍْ ايش١ن(   ّ ْوٍ بديؼرُر، ٢ةق ُ ةور ايؼرُ  أ خرب ذح
ػًُرتٍ  ّقزن ًَ ، ٠ُّشاقزن ذحْاٍ ةور غ  ِهِعّد بؼرُرَ ةورَ ٠

ةدهٍ ذَ ةى  ّكظف تعبً وّد بؼرُرَ ، بل ٠ُ  سلٛ  سِ  ايؼرُر أ
  فاْد د ةقٗ ف ٌدٙ ايشوٖ هٍ     دن ا٠ذاحدطخؼّْد بؼرٖ اخلرب ُػرُرَ ٢

كظف ةى ّذاٗ ، ُيْص     دن ا٠سار٠ل ةقٗ فاْد ّرتـٌْد يوتشٍ ف ٌْٖ
 . توتع ةقٗ فرض تؼرّ ٌد  رةِ٘ ٠، فٌ َ ايذخربُهِعٍ بدي

 

ُ   لد ت رن : ُجِ  ط  طخؼٓ   عبِل ً ا ا٠ ةدٙذّـدف ي
 ةقٗ  د - ي ايؼرُ ذردظ أًٓ ي : خر٘ا٠ساكظدف ايذلزةِن  ى جٌٖ أ

بؼر  ا٠سار٠ل ُا٠ذاحدد  -(60)(ايت ٍْ)ٖ ايذلرسقٖ   ّمٌر  ى  راجع
                                                           

 . 334:  4راجع :  ى ٠ حيـرَ ايت ٍْ : د (60)
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كلد  ، وعِا  ًاث ايذلشقم  ى ايكدفرخرب ةقٗ بعض ايت ٌدٙ اي ّى  ذبدي
)فم د ايذلشقم ف٣ٔ جرن  : رث ايكدفر  ى ايذلشقم ، عد١ّٚذلوع طرةّد  ّ
ٖٯٯ ُكْف ػدر ا٠س١ن ّزّرَ طرّا ق  ع عِل  ،ررن ايذلًاثذ٩ّ ُة ِب

ؿرر  : ا٠س١ن ّزّر ٠ُ ّو ؽ ، ُ ع عِيٍ ةقٍْ ايش١ن : ٠ ايويب 
، فمطكل ٠ُ ؿرار   ا٠س١ن ..( فٌم  وعِا ايذلشقم  ى  ًاث ايكدفر

خبدرًم ُجِا ع ذخرب اي ٔ رَُُ   كاب أبدي ذاخ٭ةقٌْم ُ ايؼرُ  
ش   ٕ :لظالل ةقٗ هّد ايذررّث ايذًُِ  - ذخٌمذرّث  ظدّ

٠ُ  -خرب اي ٔ رَُُ ًم ذيزا ٌم بديُذدُل   ا٠س١نز، فدذاخ ةقٌْم
ُ تِاترَ ، ٠ُ تكظف رُاّاٍ يقزّد ٕ ذخرب أذةدهٍ بؼرٖ ايطدًر ةقٗ  

ةا د َ طخؼّْد بؼرُرًد ترل ةقٗ   ( ٠ُعسعّْد ةى رسِل ا  )
  خبدر . ذ٭ٖ ايو ل ُا٦ْذُ   ةؼرَ ٠ُ ةقٗ ذش٭َ أّد ٠ُ باِاترًد ةورْععس

ُ ذخرب أةا د  ايؼرُ  تِاتر ايُ ع اياوزل ةلد ت رن ُتؼرّق                          
جدهن    )عِيٍ ةقٍْ ايش١ن( بورِ بدت٭، فرةدَ ازي اياعبً :ػراٍ ةورَ

ذلدن ( ّقز ود تؼرّ ٍ بديا رّب ايذلا رن   تايوشبٖ ازي رسِل ا  )
ٙ ٠ خؼِؾ  د كدي بقشدي )عدل ايويب ةقٍْ ايش١ن( كلد طد راسْقٍ ، 

بل ٠بر  ى تؼرّ ٍ ُهب  ةقٗ تِاتر ذخؼْؽ اياؼرّق ،ةٓ تايذلر٭
ط١  ايذلاِفرٕ ةقٗ  ُ ػراٍ   ا٠عل بالدن ايؼْغ ُاياعدبً خرب أذاي

 . ُ اي بِل بٍذلاوع تؼرّ ٍ أًُ ا  رفِض ّ (،)ايوشبٖ ازي ايذلعؼِن

                               

رِث خرب ايِاذر  ى ذ ودَ   بّر ا٠ ر ُؿِذّد ةور ت كر  د ذٓ ُّز                                    
خرب ذُ ايِ خرب ايا ٖ ةى ه ٖ ةى ايذلعؼِن أخبدر ًرحٖ  ى ا٢ذاي اي

 ذخدرجُْٖ ايبؼراٍ  ى بعض اي راٚى ايراخقْٖ أ ايذلِهِ  بؼرُرَ ايذل سِ 
٠ّ توز٭ ع اياشقْم  -ؿرر ٠ُ ؿرار   ا٠س١نز ايذلرسل:ش٠ ًُ ا ايذخرب
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فرض خ١ف ًُ ا  -سارل بٍ عر  أهٍ  ترضه -ُهِ  ايؼرُر بمهٍ  ذرل
 طلٛودهٍ ع ذي  ه ِل:  ، -ٍ : ا٠ذاحدد  ُي ا٠سار٠لظدًر كادب

اي ٔ  ايت ٍْ، بل  ود بؼرُر ايذلرسلطلٛودهّشاقزن ُهِعود ُ  ٠ُُهِعٍ 
، ُحنى   ي ايِهِ  ذحٖ ةقٍّْكِؼراٍ ُػرُرَ رؼل يٍ ايِهِ  بّذ

٠ُ كدي خرب  ع هّد تٍ ش  ا٠س١نزذُهِ  بؼرُر اي ل ةورهدحيؼ
خرب  اِفرّا ةقٗ سور ػرْس ِّهق برجديٍ فر ّا فر ّا ازي رسِل ا  ذاي
(ى ًود ٠ ُ ، ) رحْٖ ايذلرسقٖ ايذلاِفرٕ ةقٗ ايزّد ٕ . ذهقازن ب 

 ؼرْرٍ،ذخرب ُتلدن ك١ ود   اجلٌٖ ا٢ُزي ةى ػرُر ايذً ا ت                    
 ُهبرث   جٌٖ هدهْٖ ةى : 

 

 ختالفاتٌ : َإ  ـخربال  منت  حتدِد
 

ذررّآ ايؼد ر  شا ١ّ بِذرَ أُ ؿلى لكوود تظخْؽ ايذلذي ايذّ
ى بؼرُرَ ي ّ دل : اي رر ايذلسلٛ( بم) ُ بعض عـدَٙعـْٖ مسرٕ أ

فدهٍ تقا ٓ  ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠( ًِ عِيٍ :ش) ةى احلـرٕ ايذلرلرّٖ
ةقٗ  خا١ف  ـلِهٌد  -ايذلشورٕ ُايذلرسقٖ -اّدت ع ايرُةورَ أْ

هبدت ذحْٖ اي دةرٕ ذرل ا٠ساظٌد      دن  ، ًُ ا اي رر ًِ  ُ اِهٌد
 ايذلبرِهٖ  ع ؿم بعض اي راٚى ايذلاِفرٕ   بعض تتدػْل ايرُاّٖ 

ًُٓ عراٚى ّشاظٌر بٌد  -ى بٍ ايذلحلع ةقٗ رُاّاٍ غً اي رر ايذلسلٛ -
 ايذلرالقٖ    تد  ايرُاّٖ ُ ٠ياٌد .  ةقٗ ايذلعدهٓ

ٖٯ  ُهّد ٕ بكقلاري ، ًُٓ :  ، ُ  ذرّث هتٓ ايـرر تضدّر   كقل

 ًُك ا   زؿرر ٠ُ  ؿرار ٠شخ ايت ٍْ :شذعض هذر   بذِجذّ -1
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 ؿرُرٕ(. )٠ُ : (61) ُِّجر   بعض ايشوى ،كاب ايذررّثهشخ بعض 

 برُيشِرٕ ُبرُي ًلزٕ  ك ُايمدًر ػرٖ هشخٖش٠ُ ؿرارز
 كار كاب  أ ُطٌرتٌد ؿرارز ٠ُُذي  يكارٕ هشخ ايرُاّٖش، ُاُ

ورٕ ذقب ايرُاّدت ايذلشذٓ أغذلرٕ ُفذٖ ايذلعاذُايقضث ررّذايُ ايت ٍ
 بل ُ وٌد  رسقٖارٕ ، ُةلرتٌد  عاربٕ ابى بكً ةى هر ٖذُايذلرسق

 بدخاؼدر : ةورٚ  ه ِل هشخ )ايت ٍْ( ُطبعدتٍ . ُ كارايؼرُ    أ

بري ايرُإ ُا٠ػردا طاٌر ر تعدرض ايوشخ ايرُاْٖٚ ّرجس  د  ةو      
، ذختٗ ةقٗ ايذلاابعّ ذْوٛ  كلد ٠يوشخٖ ش٠ ؿرارز ُايرجردي 

  ل١ذمٖ ةوِاي ايكقْ  ذب ؿرارز ٠ُذلكوود تِكْر رجردي هشخٖشُّ
كدي ايذلاـلى يِػف  شبى ا خرب )ايكد  : بدا ايـرار( ، ُّّٟرَ:

 )اؿرار( .لش ـدرز ًُ ا ايِػف ّشدهخشايـرارز ٠بمهٍ رج مسرٕ

كلد تـلوت بعض ايرُاّدت هّد ٕش  ا٠س١نز ُ  بعـٌد -2+3
ؿرر ٠ُ  ٠ايذلحلع ةقٗ رُاّاٍ :ش ة ْب ايوؽ٭ هّد ٕشةقٗ  ٟ ىز

 . ور ػرْس  عالر ٠ُ  ابت يؼرُرًلديكوٍ   ّار ق هللد س،ؿرارز

)ايت ٍْ( يقؼرُ  ُبعض   كادا نز و ِيٖ  ا٠س١ ي هّد ٕش -أ
ررّث ُايت ٍ ُايقضٖ ، ُ  ّار ق هلد سور ػرْس   بِل ذكاب اي

 أكار( ، بل ًٓ  رسقٖ   يْرؼل ا٠ذةدي بٌد تعبرّا بؼرُرًد ةوٍ )
، ًُ ا ُطرّق  عارب كدطف ةى ػرُرًد  ّعرف هلد سور ُ ب،ايكا

 ًِ ايعلرٕ   ةرن ا٠ذةدي بٌ َ ايزّد ٕ .

                                                           

 . 822:  4  : دسوى ايرار عس (61)
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ُيْص  ، ًٓ  ى ايؼرُ  ّد ٕ ش  ا٠س١نز: اي ه(62)ةُٗعر ّر٭
بدَ ُايومدٚر   ا٠خبدر ط( ػوعٍ  غرتارّا بد٢ع٠ِّ يرسِل ا  )

  خؼدٙ    ٠ش ّثرهمً ذ ، ايزّد ٕايذلاِفرٕ ةقٗ  ال ً َ 
ش٠  سعد  ُذرّث (64) ش٠  شدةدٕ   ا٠س١نز ُذرّث (63) ا٠س١نز

٠ ُذرّثش (66) ٠س١نزهْٖ   ارًبد ٠شُذرّث (65)   ا٠س١نز
 .  (67)ز ٠ُ  ودجظٖ ا٠س١ن محٗ  

ُ    ر اٌم  -ذًدي ايذلررهريبدَ ُايومدٚر   أُارتكده ا٢ط
تقٖ ُا٠طابدَ ، فْزّر ةقٗ ذرّث ِعع ايذلررث   ايضعر ٩ّ -ايؼرُ  

هٍ  ى عِل رسِل ؿرر ٠ُ ؿرارز : )  ا٠س١ن( فْعا ر اي درٝ أ ش٠
اعع هّد ٕ  ى ايؼرُ  هدع١ّ يقررّث بديذلعوٗ اُ ًُِ   ايِ()ا  
 .  هاٌٗ  ذررّث،ُ عدرّٚد يٍ   بعض جِا ع اي١ّ ُجِ  ايكقلٖ فٍْ أ اخْ٭

 لكوود عبِهلد : ذّ يكى ً َ ايرةِ٘ ؿعْتٖ ٠

 ايظدًر ايِاؿس ةقٗ ػراٌد .  عد ٖ ايذلرةٓ يعرن  -أ٠ُّ 

ايضتقٖ ؿعْف  ذالدليـعف  ذالدل غتقاٍ ُ طابدًٍ ، ُ  -ُهدهّْد
 ُا٢ػل ةر ٌد .  ،جرّا  ى  اقٍ

 ٍذاذْم ةرايذزاًاٍ ُةمذح١يٖ عرر ايظْخ ايؼرُ  )عرَ( ُهذي -ُهدياّد
                                                           

 .  386:    5راجع  :  وا ٗ  ا٠ػِل :  د (62)
  . 24: 10ايشوى ايكرب٘ يقبٌْ ٓ :د (63)
 كادا ايس١  .   -2264:  2( سوى ابٓ  اُُ  : د64)

   ى أبِاا اجلودٚز . 15سوى ايوشدٚٓ : ا (65)
 . 193:  2د+  ةدٚم ا٠س١ن يق دؿٓ ايوعلدي :  3154:   377: 2كظف اخلتدٙ : د (66)

 . 83: 4+ دللع ايزُاٚر: د 383:  4د + كوز ايعلدل : 178:  17د ( املعحم ايكبً يقسرباهٓ :67) 
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عر يب٩ ُايرةِ٘  ذالديْٖ بررجٖ ؿعْتٖ جرّا، اٍ،ّذررُػرعٍ   ت
ُيِ غتقٖ ُ طابدًّد ُ غرتارّا بد٢طبدَ  -تؼرٔ ايؼرُ  يقزّد ٕ 

ُ ّشلعٍ َ أر٨ذيذم ٨ّ ررّث  دذّر ةلرّا   ايي ّز، ُيوزاًاٍ ةى أ -ُايومدٚر
اّاٌد ةلى سب ٍ ، ُي ِٕ ايمى باق ٍْ ايزّد ٕ ُرُ ى  ظدخيٍ ايذلررهري

 ى ايذلررهري  ى أًل ايشوٖ ، ُعر ه قود  ؼد ر ذرّاٌم  ى جِا ع 
 .  ذرّاٌم 
ُ  ى اطابدًٍ ُغتقاٍ اي ايزّد ٕ يْشت  ى ايؼرُ  أ ذردػلُاي

 خ١ػٍ لودفدتٍ  ع ةمْم ذايزّد ٕ ي رَالل تعل٭رذيعرن ايظدًر ، ٠ُ ّ
 الر ايزّد ٕذعذه٠ ُ ع ذي  ،  (ْت )ذٓ ذتظ تراث أًل ايبذف  ِاَذتُ

ّٖ  ْس   بِل . ً ا كقٍبشور ػر يقظ    ػرُرًد بعر ةرن تق ٌْد رُاّ
 . ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠ةقٗ ذرّث ش ش  ا٠س١نز هّد ٕ بقردظ 
 شكدي   رُاّٖ ةبر ا  بىُر ت   ُ ي هّد ٕشةقٗ  ٟ ىز -ا

خدػٖ ُاييت رُاًد ايكقْ )عرَ(    ِسِةاٍ )ايكد  :كادا ايذلعْظٖ( 
ُيْص هلد سور  اؼل ػرْس ياظدبٍ  وظم يابِت ايزّد ٕ ، حعل اذُعر ّ

   كٓ ّؼس ا٠ساود  ايٌْد ُّقزن ا٠ذةدي بٌد ، ُذي  يِعِ  اي سع
، ايذل ر دت ابع أخص٭ذت، ُايواْحٖ ػردبود()ةى بعض أ : سقشقٖ ايشور

 خرب ايذلاِفر ةقٗ ايزّد ٕ .ذف١ ُهِ  بدي
٬ٍ  ، ِ٘ ػرْرٖ هرارٕراِاًد ُبري ذلاذكبً بري   هعم ِّجر تظدب

ؿرر ٠ُ  ٠لذي ُهّد ٕ   اجللقٖ ايذلبرِهٖ:شخا١ف ّشً   ايذ ع  
ّوتع  يكى ٠عل اياظدبٍ  وظم يابِت ايزّد ٕ ،ُعر جيؿرار ةقٗ  ٟ ىز

رٌد  ع تِفرًد ةقٗ هّد ٕ شةقٗ ايرُاّٖ ُتؼرْ  اباّد يؼرُراياظدبٍ 
 .  ٟ ىز



 (259)حت ْق سور ُ ذي ذرّث هتٓ ايـرر  .........................................

ُجِ ًد   ايكد (  -ةقٗ  ٟ ى -)ّكتٓ   هبِتٌد : (68)ُعر ّ دل
ي دٚل بؼرٖ رُاّدت )ايكد ( كلد  ياز ٍ ًُ ا ّبا  ةقٗ ايذلشق  ا

سادذهد أ  (69) ذراٍ ةقٗ  د ذكدَحقص بذ  بٍ      ُػر٭ايذلر ق ايودْٚ
، ُعر هدعظودَ  يكى ً ا ايذل دل غً   بِل ةورهد. ( لدق )عرًايذلر 
 ٠ُ هعْر . ، ١ّ   حبِث ذحْٖ خرب ايا ٖ  تؼ٭

ةرن هبِت ايزّد تري ش  ا٠س١نزشةقٗ  لد ت رن :ذُايذلارؼل  
 درضاعذ ق ايذارذّ ٌلد ، ُ عٍ ٠ذت يذبذيعرن ػرٖ خربًلد ايذلا  ٟ ىز

 ؼِؾذى هذُبْؿرر ٠ُ ؿرارز  ٠ش :ِر ذبْذى ايذوؽ ايذؼرْس  ايذلظٌ
 ، ُايزّد ٕ   رحاريذ، فدي اياعدرض ّ ع بري اي -ً َ اُ تق  -ايزّد ٕ 
 فٍْ .  ٠ هّد ٕ  رحٖ  عاربٕ ذاٗ تعدرض  دذتابت ب

ّمتٓ  ٠ -٢ُجل ةرن هبِت ايزّد تري :   ا٠س١ن ، ةقٗ  ٟ ى 
زّد ٕ( ذشب ػل )ترجْس ايجْس )ايو ْؼٖ ُةرن ايزّد ٕ( ٠ُ أأػل تر

ايظرةٓ ايذلرُٔ بري  ذالدل  خ١ف ايذلعرُف ةور  ُراي ايوؽ٭ذاي
ايذلظالل ةقٗ ايزّد ٕ  ّرتجس ايوؽ٭ ذالدل ايزّد ٕ ، ٠ُايو ؽ ُبري  

ُ غًَ  ى ؿرر ٠ُ ؿرارز أ ٠ايؼرْسش ةقٗ ايوؽ٭ -ً َ اُ تق  -
 خديْٖ  ى ايزّد تري . ذخرب ايظرّف ايذهؼِؾ اي
ُار  ةور  ى ّعالر ايرُاّاري ايذلاـلواري  ذالدل اياعدرضهعم  

٠ربعٖ فاابت يقزّد ٕ ، كلى ّعا ر ذحْٖ ا٠خبدر ايذلِجِ ٕ   اجلِا ع ا
ؿرر ٠ُ ؿرار   ا٠س١نز، أُ ّعا ر ذحْٖ  ٠ةورَ  رسقٖ ايؼرُ ش

ٕ ايذلِجِ ٕ   خؼِؾ فاابت ةورَ ايزّد ذخبدر)ايكد ( بديأْع أ
                                                           

  قرق با رّر املكدسب :  وْٖ ايسديب . - 192ت رّر حبث احمل ق ايودْٚ  :  -رسديٖ ٠ؿرر (68)

 .   87:  1 عحم رجدل احلرّث : د (69)
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 يرُاّاٌد    ِسِةٖ ؿرار ةقٗ  ٟ ىزؿرر ٠ُ ٠رُاّٖ ابى  شكدي:ش
خ١ ةى ايزّد ٕ،  ُ تق  تعدرض  د)ايكد ( ،ُبعر هبِت ً َ ايزّد ٕ أ

 رادجدي ازي ايع١د . ذّ تعدرؿٌلد ُبعر

كلد ذ  ودَ  -ُذْث   ّار ق ةورهد ً ا ايذلبوٗ ٠ُ ذاك ايذلبوٗ 
، دفْواتٓ ةورهد اياعدرض بْوٌل -ر    قر دت حبِث ذحْٖ خرب ايِاذ

هدفعٖ   ايت ٍ ُتودسب رث كرب٘ ذل ُبرشى بود اياوز٭ذُ ع ذي  ّ
راٌد بعض ا٠ةدظم ًود ذبل عر ب ،ي هبراٌد   ا٠ػِلكربُّاٌد أ

       لودسبٖ ذرّث هتٓ ايـرر ، ًُٓ بعوِاي : ذي

 َبني الهقصاى :   بني الزِادٔ دَراى الهّص  صل العقالئْ عهد األ           

 كقْٖ جدرّٖ    ِار  ايظ  ُا٠طابدَ   ايوؽ٭ ٫٘ق كربرٓ ذًُود ه
( ررّاٍ)ذردكْٖ يذ٠خا١ف ايرُاّٖ اي( ايؼد ر ةى ايذلعؼِن)

هًّا مُ يقو ؼدي ت   ِار  تكِي يقزّد ٕ أ يو ْؼٖ، ى ذْث ايزّد ٕ اُ ا
ذخرب خرب ايِاجر يقزّد ٕ ةى  عوٗ ايذّاضدّر  عوٗ ايذْث  :  ايذلعوٗ

ُاذرّا  ٠  عوٗ  -هّد ٕ ُه ؼدهّد -ِ   ّكى يقررّث فق ايتدعر يقزّد ٕ،
ف١ ّ ع  ،  تعر  ايذلعوٗ ُتضدّرَ أٔ :   تكى يقزّد ٕ أُ ايو ؼدي أهر٬

رؼل اياٌدفت ٠ُ اياعدرض بري هشخيت ايزّد ٕ ذّ ًود ٠ُ ودحبا رلذ 
 ُايو ؼدي . 

حدرٔ ذُبٌ ا ايبرث ّابري ُّارر  ا٠ػل ايع ١ٚٓ ايذلردُرٔ اي
ايزّد ٕ ُبري ايو ؼدي : ًل  ِار   ُراي ايوؽ ايظرةٓ ايقتمٓ بري   

ػل ( فْبوٗ ةقٗ ةرن هبِت ايزّد ٕ ق أن ًِ )أػل ةرن ايو ْؼًِٖ )أ
 قل   ايوشخٖذِ  خذُ ةقٗ ُجِت ايزّد ٕ أذبذوٗ ةقٗ هذبذيزّد ٕ( ف٩ْةرن ا



 (261)ا٢ػل ايع ١ٚٓ ةور  ُراي ايوؽ بري ايزّد ٕ ُبري ايو ْؼٖ...................

 ًُود  ِر اي ػضرُّدي هل َ ايكرب٘ :  ايودعؼٖ ق . 

ؿرر ٠ُ ؿرارز   أكار  ٠ش ُجِ  أقيتل : ايذلِر  ا٠ُ      
ذرشى ايؼْ ل ةى ابٓ ، ًُٓ رُاّٖ ايٌد  وٌدُخقِ بعـ ا٢خبدر،

، ُذْث ػرت رُاّٖ ابى بكً ةى هرارٕ ًُٓ  ظالقٖ ةقٗ ةبْرٕ
ّٕذاي ي ا كدي ا٠طلٛودي  -برُاّدت  اعر ٕ ُاجرٕ هللد  حلقاري  ٟكر

ذالدل ةرن ػرُرًلد ، ُكدي  ذدػ١ّ بٌلد ُ وع رّا ةقٗ ػرُرًلد
٫ٗ  ،( ؿعْتّد جرّا وٍ ) ْس : خرب ايا ٖ خرب ايؼرذتعبرّا بدي بل كدي  قض

 طلٛودهّد عِّّد . ايذلِهِ  بؼرُرَ  

ّٖايادهٓ ايذلِر          يقحلقاري ًلد ش  ا٠س١نز  : ُجِ  هّد تري تكلق
 ايِار ٕ    رسقٖ ايؼرُ ، ُشةقٗ  ٟ ىز ايِار ٕ   رُاّٖ ايكقْ ،

ق لكى تسبْذعدٚم   ايوتص ، ُّ -ُ تق  ُاذالدل ػرُر ً َ ايزّد ٕ أ 
كارًد ذخديٓ أايؿرر ٠ُ ؿرارز ٠ً ا ايبرث ايكربُٔ ةقٗ أذد ّثش

، خر٘   )ايكد (لرُّاري  ذراًلد   )ايت ٍْ( ُا٢ ى ايزّد تري ايذ
٫ٙ  ً َ اُ -: هبِت ايرُاّٖ ايذلظالقٖ ةقٗ ايزّد ٕ  ُذي  بمي هترتض ابارا

، خديْٖ  ى ايزّد ٕذبسرّق ػرْس ذاٗ تعدرض ايرُاّدت اي - تق 
 رشب  دذُ ةر ٍ بةى هبِت ايزّد ٕ أ -ذر ق اياعدرضبعر ت -ُهبرث 
)أػل ةرن دهٔ ايذلر   بري كِهٍ ػل ايع ١ٚٓ ا٠رتكا٢ : ّ اـٍْ

 ػل ةرن ايو ْؼٖ( . ايزّد ٕ( ُبري كِهٍ )أ

ؼل ُّار ق بري ذحاري ي اياعدرض حيُّوبضٓ ا٠ياتدت ُايا كر بم
ّٕذ  ُ دهّد حبْث ّكِي ٠ذالدل ايزّد ٕ أُه ؼ خاقتاري   ايذلـلِي هّد 

 رّا يٍ ، ُةورٚ  ه ِل : ايو ؽ أهرّا   ايذلعوٗ ُ ضْ٭
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٠بر  ى  ١ذمٖ ايذلرجردت ايذلعاربٕ طرةّد ايذلوؼِػٖ خربّا : 
كم رجرت تق -رحاري ايذلاعدرؿاري ذذر٘ ايس  وٌد    فدي ُجر  رج٭

 ُ  ى ايزّد ٕ . ذلد ًٓ ةقٍْ  ى ايو ؽ أرحٖ بذاي

ُ ة ١ّْٚد : هترتض أي ٠  رجس  عارب طرةّد أ ُفْلد حنى فٍْ
 -  ا٠س١ن ، ةقٗ  ٟ ى  -ردُرّّد   ايرُاّٖ ايذلظالقٖ ةقٗ ايزّد ٕ ذ 

ايسرف ةى ػراٌد  ضض٭ذخديْٖ  ى ايزّد ٕ ، أٔ ه٠ُ  رجس   ايرُاّٖ اي
: يِ  ُذ ُهررٕ ايرُاّاري ايِاجرتري يقزّد ٕ . ُةورٚ ُطٌرتٌد ، ُةى ط 

يقزّد ٕ  ايِاجرٕ هؼً ازي تشدعط ايرُاّاري :  -ّى خربذفرتؿود ػرٖ اي 
 خؼِػّد . ذ ى ذْث ايزّد ٕ   ُايتدعرٕ

 ًُِ ا٠ػلةٗ ُجِ  أػل هدهِٔ ترجس بٍ ايزّد ٕ ،ي ّر٭أ ٠هعم  
 ػل ةرن ٌم ، ًُِ )أذذردُراتُتٌم ذبدتذخدطذّْد   تذ ١ٚذبدهٗ ةقٍْ ةذايذلا

ػل تبدهٗ ةقٍْ ةقلدٙ ايرراّٖ ذخسدا ايذلرُٔ ، ًُ ا أايزّد ٕ(   اي
ًُ ا ّٟ ٔ ازي  - (70) )عرَ( ذشبلد   ةدَ ايذلر ق ايودْٚ -ذررّث ُاي
ن ةورًم ػل   ر٭ُاععّد ُ  هتص ا٠ ر ، ًُ ا ا٢ ركم بابِت ايزّد ٕذاي

بري ايزّد ٕ  تر    ذي ذرّثٯ ػل ةرن ايو ْؼٖ( ةورُراجس ةقٗ )أ
 ُبري ايو ؼدي .

ةرن ايزّد ٕ( هدباّد باعب٭ر طرةٓ أُ هؽ٭  عؼِ ٓ، بل ػل ُيْص )أ
ذد ّاٌم، يع ١ٙ   ذلدُراتٌم ُأةقٍْ ا ذردُرٔ تبدهٗػل ة ١ٚٓ  ًِ أ

 ػل ةرن ايو ْؼٖ( ةور تعدرض ايو ل . رِهٍ ةقٗ )أًُم ّرج٭
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 (263)ا٢ػل ايع ١ٚٓ ةور  ُراي ايوؽ بري ايزّد ٕ ُبري ايو ْؼٖ...................

ػديٖ ةرن رن ايزّد ٕ ةقٗ أذلكى تِجٍْ ت رّم ُترجْس أػديٖ ةُّ
 بِجَِ ه١هٖ : -ايو ْؼٖ 

هاٚر     دن  ٍ ةى يتظٯغتقٖ ايرأُ ايا ٖ ُذًَِي ذالدل٨ا٠ُل :  ي  
خبدر ٦طابدًٍ ُسٌَِ ةور ا( أُ  ذالدل  ايشلد   ى ايذلعؼِن )

ذالد٠ّ ث بٍ ايذلعؼِن ، ُ ي كدي  رر٭ذيتمّد هاٚرّا ت ُذ فٍ ُايو ل
 ايوتص يكوٍ ؿعْف بعْر . ُار ّا ُعدٚلّد   

ذالدل غتقٖ ايرأُ ُهّد تٍ ةقٗ  د مسعٍ  ى ايذلعؼِن بْولد  
(يتمّد أ ) طبٍ أقٖش  ا٠س١ن ، ةقٗ  ٟ ىز ًِ  ذالدل ُ

ه قٍ ُ خبدرَ ةى ايذلعؼِن،  لودفدتٍ  ع فرض ُهدعاٍ  ذ، يأؿعف ُأبعر
دل  ى ايزّد ٕ    ِر  هبِتٌد يكِهٌد أعِ٘  ذال ػديٖ ةرنفرتجس أ

 ػديٖ ةرن ايو ْؼٖ .أ

رب ايِاذر هدطْٜ  ى غتقٖ ايو ؽ ُايزّد ٕ   اخل :ُباعبً هدٕي
ايذلٟ ّٖ ازي ه ؽ  خبدرَ أعِ٘  ى  ذالدل ذالدل غتقاٍ ُ  ايرأُ

، ػل ةر ٌدرَ ، فرتجس ايزّد ٕ ُّ ِ٘ أخبدغتقاٍ ايذلٟ ّٖ ازي هّد ٕ  
 ُ أقٖ . يـعف  ذالدل غتقٖ ايرأُ ُهّد ٕ يتمٖ أ

 ُّر  ةقٍْ :

ايمى بٌد ٠ُ ترعٗ   دن احلحْٖ ةقٗ تزّر  ي ً َ ا٠عِاْٖٚ ٠  أ٠ُّ :
ًُٓ سًٕ  عدٚلٖ ،  ايا ٖ ُعبِيٍي ايشًٕ ايع ١ْٖٚ ةقٗ ا٢خ  خبربفد
ف بري ايع ١ٙ   عبِل ا٠خبدر ُ ٠ ّاعدرّمٌر  وٌد أ ٠ -لـدٕ طرةّدذ 
ل ةرن ايزّد ٕ  ى ايرأُ : عبِل ايزّد ٕ ايقتمْٖ ُت رّم أػ ةالد ًدُ 

 خر اي ٔ رُ٘ ايودعؽ . ةقٗ أػل ةرن ايو ْؼٖ   ايرُاّٖ  ى ا٤
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 تترتض أي ايضتقٖ   -يِ سقلودًد توز١ّّ -ي ً َ ا٠عِاْٖٚ ُهدهّْد :  
ؼٖ ، ًُ ا ايِجٍ ّبا  ةقٗ طرف ايزّد ٕ أبعر  وٌد   طرف ايو ْ

ِل ايذلٟ ٔ ازي ايو ؽ ضتقٖ ُاي ًُ ايو ؼدي بديذرؼدر  وظم ايزّد ٕ أه 
ُ ايزّد ٕ أ  وظمى   ايِجٍ اي١ذق ةرن  خاؼدؾ د سوبْ٭أُ ايزّد ٕ، يكو٭

٠ُبر  ى  ، سبدا أخر٘بشبب ايضتقٖ ُاي ًِل ، بل هل ا أ ايو ْؼٖ
ًِ ا٠عِ٘  لعرفٖ  دذايو ؼدي يُحلِ   ودطْٜ ايزّد ٕ ذ ١ذمٖ  

، ف١ ّام  وٌلد ظٌرُ د ًِ ا٠عِ٘ ُا٠ُ ايو ْؼٖ ُا٠عرا  ى ايزّد ٕ أ
 .  ايذل كِر يرتجْس ايزّد ٕ اياِجٍْ

 ُا٠ذاحدد  بٌد . عِاْٖٚ ايذلموِهٖ ي١ةالد  س ا٠قُبدخاؼدر: ٠ تؼ

ذرؼل غديبّد ت -خرب ايذلو ِلذي ايزّد ٕ   ايرُاّٖ ُاي  ايِجٍ ايادهٓ:
 وتْدي اذا جدٙ  يًُ ا  ى ايضتقٖ أُ  ى ايك ا ةقٗ ايذلرُٔ ةوٍ ،

 لوع ُتوتٓ ةوٍذخبدر ت، فدي ُهدعذاٍ ُأ دهذاٍ   ايذو ل ُا٦ ايا ٖ خرب  ىذاي
 قزّد ٕ   اخلرب .ٖ ّوتٓ ةوٍ ايضتقٖ ايذلٟ ّٖ يػل ةرن ايضتقايك ا ، ُأ

خر٘ غً ايك ا ذلكى ذؼِيٍ  ى أسبدا أّايذخرب ه ؽ بْولد 
  يزّد ٕ فقمايرأُ ػرُر ا ٖ ، ف ر ّوظم ايو ؽ  ى ةرن اذالدلُايضتق

٠  -اي ْر تِؿْرٓ ، اُ  ى ذشبدهٍ ةرن يزُن ه قٌد ياؼِرَ أيو قٌدّ
 خاؼدر   ايو لّوظم  ى بودَٙ ةقٗ ا٦ُ أ ،ذاٗ ّقزن ه قٍ  ذرتاهٔ

ُ ذدجاٍ يو ل ايرُاّٖ  ى  ُي ايزّد ٕ ّوظم  ى  ًالد ٍ أُ ، أ خبدرُا٦
ذردجٖ ايٌْد أُ يعرن ا٠ًالدن بٌد، فق ا ّرجس ذؼِل سبب يعرن اي

ػديٖ ةرن ايزّد ٕ ذحرٔ أبل ته دؾ ٠ُه ٍ هبِت ايزّد ٕ ، ّشارةٓ ا٦
 ػديٖ ةرن ايو ْؼٖ . ُتا رن ُترجس ةقٗ أ ى ايرأُ 
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رري   ذةقٗ ايذلاشد  ر ٩ بل ٩ُّ٨ُّ ًُ ا اياِجٍْ ُا٠سار٠ل عر ّام٭
ايذلعالرٕ ررّاْٖ ذحِا ع ايذايةلِن ه ل ايرُاّدت ُعبِهلد اذا ُر ت   

 ُ خؼِؾ)ايكد ( . ل ا٠ربعٖ أأُ   ايذحِا ع ا٢ػِ
 

 خربذايذلخادر  ى عبِل خرب ايا ٖ خدػٖ اُ اي ُأ د ةقٗ ايذلشق 
ّام  خرب ف١ذبدي راف٭ذطلٛودهْٖ تايذلِهِ  بؼرُرَ ي راٚى عسعْٖ أُ  

ُاّٖ ُةرن ذكدّٖ ايزّد ٕ ُةرن ه ؽ اير  ياياِجٍْ ايذل كِر ، ُذي  ٢
ُ  ى ايضتقٖ ، ًُلد  ى ايك ا أّوظم  -ا٦خبدر بذلد ّٟهر تضً ايذلعوٗ

ػديٖ َ ةى ايك ا، ُبمرحاري : بريْل ذحْٖ خرب ايا ٖ ايذلوز٭ذ وتْدي ب
 . الرٕ ة ١ّْٚد ُايذللـدٕ طرةّْدةرن ايضتقٖ ايذلع

( )خبدر ايذلعؼِ ري ٢ كى س ِ  كاً  ى أ ذكرهد د  ُي٠ِ
ُبٌ ا  ، ذرحْٖايذلخاقتٖ هّد ٕ ُه ؼّد ُهزُهلد ةى  رجٖ ا٠ةابدر ُاي

خبدر ايذلعؼِ ري ايذلاخديتٖ بديزّد ٕ ُايو ْؼٖ ايذلِجبٖ تش ط كاً  ى أ
 ر  عوٗ ايرُاّٖ ايؼد رٕ  ى ايذلعؼِن ُايِاػقٖ ايْود بدخا١ف ايو لياضْ٭

ُ ذالدل ك ا ايرأُ أ، ـدفّد ٦ ُذاك  ذر ُر ةمْم، هّد ٕ ُه ؼّد 
ايؼد     ه قٍ    عبدل رأُ ايزّد ٕ -غتقاٍ ةى ايزّد ٕ فرُ٘ هدعؼّد

 ً ا . .  - ٕ فرُاًد غً ايضدفل ةى ايزّد

 :  بذ   ػل ةرن ايزّد ٕذلكى تِجٍْ رجردي أُّ
 

  بابِت ايزّد ٕ ، ُرأُ ي رأُ ايزّد ٕ ّؼر٭ايِجٍ اياديث :  
كِي ظدًر رُاّاٍ ، فْ ذرشبّوتٌْد ب ايو ْؼٖ سدكت ةى ايزّد ٕ ٠
ر )ةرن ُجِ  ايزّد ٕ( ، ِعِ٘  ى ظٌظٌِر )ُجِ  ايزّد ٕ( ُه قٌد أ

ّٖفْ رن ا٢ظٌر ا٢ زّد ٕ راجرٖ ُّرجس ةقٗ ايمدًر ، فدي اي عِ٘  ٠ي
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ُٔ ، أُ  شْدهٌدويُ يضتقاٍ ةى ايزّد ٕ أًد ُايو ْؼٖ  رجِذٖ ، ُيعقٍ   ّر
 دهاٍ   دل ةرُض  ُاةٓ ترك ايو ل  ى  ُي  خ١يٍ بِهدعاٍ ُأذال٦

جرّا ٖٯ   ايذلعوٗ ايذل ؼِ   خديٖ يتمةرن : كمي ّتٌم ايرأُ ايو ل،
ٖ خاؼدر ه ل ايرُاُّ ّب  ايرأُ ةقٗ  فاشد س ُ  ّو قٌد ، أفٌد ٍ  

ُاةٓ ايو ؽ ُترك رًِد  ى  ذُ هٌد ٠ُ ّرٌُّد، أفْر ف بعض أق
يذلاِفر ةقٗ ايزّد ٕ خرب اذيتدظ ايرُاّٖ ، فمػديٖ ذحْٖ ه ل ايه ل بعض أ
 .  أُ ٠ ترجس ةقٌْد ، ى ايزّد ٕخديٓ ذخرب ايذػديٖ ذحْٖ اي٠ تعدرؿٌد أ

  ى ةورَ ُؿعّد  -ُ رُاّاٍ يقزّد ٕ بْولد  ذالدل غتقٖ ايرأُ أ
 ذالدل ؿعْف ٠ًِ   -ػلذخرب ا٢ ِجِ ٕ   ايًُٓ غً  -أُ فٌلّد

ذررهَ ةى ايك ا   ا٦خبدر  دهاٍ ُتع ُهدعٖ ايرأُ   ه قٍ ُأّاودسب  
 ُ ةى ايزّد ٕ   ايرُاّٖ . أ

 

ُ تِفر بعض  ُاةٓ ايو ؽ الدل غتقٖ ايرأُ أذعِٕ  ُاحلدػل 
ّٖ ازي ه ؽ ايرُاّٖ  تقٖ ايرأُ ُُؿع ايزّد ٕذالدل غذذف  ذ، ُؿع  ٟ ّ

ُ ترجس اػديٖ ةرن ّد ٕ أفرتجس ايز ةورَ يذلودفدتٍ  ع ُهدعاٍ ُأ دهاٍ، ى 
 ايزّد ٕ ةقٗ اػديٖ ةرن ايو ْؼٖ . 

ذلٟ ٔ يابِت ّد ٕ( ايػل ةرن ايزً ا أعِ٘ تِجٍْ يرجردي )أ
ّؼقس  ي١ّْ ةقٗ ا٠ػل  هٍ ٠،  ٠ أرأُ ايزّد ٕ ايزّد ٕ  ع  ذراه ُهدعٖ

رؼدر ذهذررّث ُايرراّٖ ةقٍْ ، ُذي  يعرن  ايذلرةٗ تشديذم ةقلدٙ اي
ُ ّاعري ا٠يازان بمػل و ْؼٖ بديضتقٖ ذاٗ ّمتٓ اياِجٍْ أ وظم ايزّد ٕ ُاي

ررّث  ودطٜ ذاّٖ ُه ل ايةرن ايزّد ٕ . بل يقو ؼدي ُيقزّد ٕ   ايرُ
رشب فٌم ذتعدرف ه ل ايرُاّٖ بديذلعوٗ ُب: ة ١ْٖٚ  اعر ٕ :  وٌد
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ذماٍ يق راٚى ُ  ١ذررّث أجاٌد َ   ه ل ايُعر ّارخل   ،ايرأُ
ُ ايزّد ٕ ، ُهل ا ُايذركم، فْار ق فٍْ ايو ؽ أ قذلِؿِ ايذلودسبٖ ي

ا٠خبدر و ؽ   ؼِل ايزّد ٕ ُايرذايذلوظم  خديٖ ةمْلٖ   ايِاعع ي
 ّ ل تمهًّا ةى  وظم ايضتقٖ . ( ًُِ ٠ايذلو ِيٖ ةوٌم)

ُ بعض بعض اي راٚى أُ ّشلع بعض ا٠يتدظ أُعر ّاخْل ايرأُ  
ك ا فْزّرَ يتمّد   ُ ا تٍ  عوٗ ك ا أرفْاًِم   ، ذرركدت  ى ا٠ دناي

جويب ةى ايرُاّٖ أ -ذردكٓ يقلعوٗ ايذلاًِمايقتظ اي -ًُِ، ايرُاّٖ
 . ( )ايذلرُٔ ةوٍ  يقذلعؼِنغً   ؼِ  ايذررّث ُُ

ذردُرٔ ةلِ ٓ ػل  ُاحلدػل أعربْٖ ةرن  طرا  عدةرٕ كقْٖ أُ أ
اُ )أػل ةرن ايو ْؼٖ( أُ رجردي ا٠ُل ةقٗ  ػل ةرن ايزّد ٕ(ًِ) أ
ُ ذخؼِػٍ ُعرّواٍ ُخؼِػْدتٍ أ، ٠ُبر  ى  ١ذمٖ كل  ِر  بايادهٓ

 ُ بديو ْؼٖ . ايذلٟ ّٖ يقِهِ  بديزّد ٕ أخدػٖ ُ د ّاْشر  ى اي راٚى فٍْ 

   -ردُرّّد ذػل ةرن ايزّد ٕ(  ذلدن )أل ُايبودٙ ةقٗ تُ ع اياوز٭
(  ػل ةرن ايو ْؼُٖرجردهٍ ةقٗ ) أ -ذلردُرٔ ة ١ّْٚد حرٔ ايذاي
 ُيْدٍٚدتٍ ُرُاّٖ أذد ّث أ ـدٍٚ طرةّد   خسدبازي  ذراه  رادد ذه

ُيِ بورِ  -د ٕ ةقٗ طرف ايو ْؼٖ رّد يسرف ايزّ رج٭( ) مُت رّرً
 .  كلد ٠ ّذختٗ، ًُ ا ػعب ايذلودل  -ةرن اير   

رث كربُٔ ةى ا٠ػل ايع ١ٚٓ ايذلزةِن تشديذم ذًُ ا كقٍ ب
 ررّث ُايرراّٖ ةقٍْ . ذةقلدٙ اي

 

فرض  ةقٗ -ػل ةرن ايزّد ٕ أهم  ي ا٢ػل ايذلزةِن رجردهٍ : 
رى فٍْ ًُِ ّٟ ٔ ذه ْ ٍ ةقٗ  درّر تسبِ أي - دهٍعبِيٍ ُا٠ذةدي برجر
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حر ذ اري ، يكود ه ازي هبِت ايزّد ٕ يِ كدهت ُاػقٖ بسرّق ػرْس ُسورٯ
بعر غض ايسرف ةى خققٍ ُةرن  -، فدهٍ يذٌ ا ا٠ػل دهعّد ةى ايركِي 

ةى ترجْس  ه١ذظ ُجِ   دهع -ػ١ّ  سر ّا   ةلِن ايذلِار  ذلد ٍ أت
 ٯ ُ ه١ذظ ُجِ   ا رارز أ٠ُ ؿ ؿرر ٠هبِت ايزّد ٕ   رُاّٖ ش

 :يرجردي ه ل ايو ْؼٖ ، ُذي  
 

ًُِ  ،خديٓ  ى ايزّد ٕذخرب ايذلد ت رن  ى ػرٖ طرّق ايذأ٠ُّ : ي
خربّى ايِاجرّى ذٍ هرارٕ ، ُؿعف طرّق ايخرب ابى بكً ةى ةل٭

 .( )د ةوٍقم ّابت ػرُرًز ف  ا٠س١نزُشةقٗ  ٟ ىشيقزّد ٕ : 

 ِهِعّد )خربّا ُ ( أخرب ه ٖ) كقٌْلدهبت كِي أذرًلد اُ هعم يِ 
خرب ه ٖ فْبعر هّد ٕ ايرأُ ايا ٖ كقلٖ  لد كديذعقود : اهٍ ي - (بؼرُرَ

خرب ايذلاـلى ذيكى   ّار ق كِي اي ، مسع  ى ايذلعؼِن  دةقٗ 
 ْؼٖ ايتدعر ذخ١ف خرب ايو، ب( ذاٗ تابت ايزّد ٕ خرب ه ٖ:)يقزّد ٕ
 .  را  خرب ايا ِٖ  ؼِّجر يٍ سور ػرْس ًُفدهٍ يقزّد ٕ 

ٌد    ذٌرتاٌد ُطذساتدؿذخديْٖ  ى ايزّد ٕ ُ اعر  ايرُاّٖ ايذّد : يُهدهْ
خا١ف ايذلظدرا   ذحْٖ ايرُاّٖ ُةقٗ كاب ذرّث ايترّ ري ةقٗ  

ؿرر  ٠ايذلبرِث ش خا١ف ايرُإ ُتعر  اي ـدّد ايذلؼدذبٖ يقوؽ٭ 
ُ ذَ أ -القٖ ةقٗ هّد ٕ حر ايرُاّٖ ايذلظذُ  ايذل دبل : ه ٠ُ ؿرارز .

 هد رٕ غً  ظٌِرٕ بري ايرُإ .  - ذَ

ُ :  ي رُاّٖ ايزّد ٕش  ا٠س١نز هبِّٖ ؿعْتٖ أ ُبا رّب هدٕي
  عـْٖ ُاذرٕ  ، ًُلد ُار تدي و سعٖ ا٠سود  شةقٗ  ٟ ىزرُاّٖ

، بْولد رُاّٖ  أُ عـْٖ مسرٕ  ع ا٠هؼدرٔ يذلظرتكًٖٓ ت ِّم ايوخقٖ ا
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ُار ٕ   عـدّد  اعر ٕ ُبعـٌد ػرْرٖ  ر ٠ُ ؿرارزؿر ٠ايو ْؼٖ ش
 ايشور فٌٓ ايراجرٖ . 
ؿرر ٠ُ ؿرارز  ٠: رجردي رُاّٖ ايو ؽش ت رنُّارؼل  ذلد 

 ذر٘ ايزّد تري يقلودعظدت ايذلدؿْٖ . ُةرن   كدي ا٦ذةدي بابِت  
ز ذرّاّد ذحلقٖ ش٠ ؿرر ٠ُ ؿرارخبدر ايودعقٖ يهم  ي طِاٚف ا٢

٫ٙهبِّّد ُ ُبعـٌد ، ثا ه قاٍ ؿلى عـدّد ُذِ -(رسِل ا  )ي عـد
٫ٙذحلقٖ رسقت ايأ  د ا٠طلٛودي بكِهٌد طدٚتٖ  ُاذرٕلكووذُّ،  شا ١ّ عـد

٫ٙ ررّثذجدٙ اي  ِّجرًل  :فوشمل ًود  رتبسٖ،   عـْٖ رلرّّدذ  عـد
 : ق ُهبراٍ   جٌٖ هدياٖ  ٍ د ُجٌُ بري اي ـْٖ ُبري هتٓ ايـررق ربط

 

 :  ضررال  نفْ  َبني   القضاء  بني  اب الرت ّق  حتق
 

حلِ  ا٠خبدر اييت رُاًد ايذلررهِي  ى ذُايمدًر  ى  ١ذمٖ  
 ةى ذـرتٍ ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠حلقٖ ايظرّتٖ شذايترّ ري : ػرُر اي

(ٕ ِاؿع  اعر    ) أُ  عٍ ػرر ؿلى عـدٍٚ بديظتعٖ :  وٌد  د ،
بدت ذقذايذلدٙ يضرض  هايبد ّٖ ةى  وع فـل أًل ػرر ؿلى هٌٓ  د ُ

 ٠ذلوع فـل  دٙ يْلوع فـل ك١ٙز هم عدل:شّ ٠يقرةدٕ    ْدَ ا٤بدر:ش
( ُرُ٘ خرباي رُاًلد ايكقْ    )ايكد ، ًُ اي ؿرارز ؿرر ٠ُ

ذللر بى ١ًل خرُغ ّوآٌ ازي )ذُسورًم  خ ايا١هٖ ، ّا٠ُل ايذلظد
ٕ  عاربٕ ، ًُك ا بم در لد  تابت ُهدعاٌ ىة بٖ بى خدير( اي ّةى 

     خرب ا٢ُل .ذخرب ايادهٓ ايذلرُٔ   )ايكد ( ُسورَ  ارر  ع سور ايذاي

 ع  ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠بري ا٢ُاخر   أي أعش ُعر ُعع ايك١ن
 .حلع   ايرُاّٖ( ذُ  ى عبْل )ايذحلع   ايذلرُٔ( أاي ـدٙ  ى عبْل)اي
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ررّث ايذلرُٔ عـْاري ذحلع   ايذلرُٔ( كِي ايذُايذلرا   ى )اي      
  ُعت ُاذر ُ ِؿع فدر  ، ًُود  (ٌلد ايذلعؼِن)ذ اؼقاري عدي

بديظتعٖ  رتبط  (وتٓ ايـرر ُايـرار  تالٖ ي ـدَٙ )( بعـدَٞ )
  فـل وتٓ ايـرر تكلقٖ ي ـدَٙ ًُك ا عـدَٞ ب بٍ غً  وتؼل ةوٍ،

 ٠ُ يُعـدٙاي  اؼ١ حلقادي  رتابساديذفديايذلدٙ غً  وتؼل ةوٍ، 
 . ّشا ل اذرًلد ةى ا٠خر ، بل  هـم اذرًلد ازي ا٠خر  كل١ّ ي٥خر

 

ري  وتؼقري : حلع   ايرُاّٖ(كِي احلرّاري  شا قذ)ايُايذلرا   ى
  رُاّٖظرفٍ ُ   ِر َ ايذلخاؽ بٍ ُعر  جالعد    كل ذرّث ػرر  

أقٖ  شا قٖ ُعـدٙ  وتؼل  ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠ش، ف ـدَٞ ُاذرٕ
  ُ وتؼل ةى عـدَٙ ربط ٢ذرًلد بد٤خر،  َٙ بديظتعٖ ٠ةى عـد

بْوٌلد ذدل رُاّاٍ فرُ٘ أقاري أع فـل ايذلدٙ ، ُايرأُ ًِ اي ٔ 
ؿرر ٠ُ  عـٗ ٠شعـٗ بديظتعٖزُش عؼًتري ُعـدّٙى  شا قري

ذخبً اي ذدػل  ى ايرُإ كاًّا كلد ّعرف حلعذُهمً ً ا اي ؿرارز،
 (.  ري )خبدر ايذلعؼِايذلاابع ٢

ذحلقاري  عرفٖ ُجِ  ترابط بري اي را ُاذخ١ف هظم ةور د أًُ ا اي
رتابط بري عـدَٙ بديظتعٖ ًِ ُجٍ اي  د : ُةقٗ فرؿٍأُ ةرن ُجِ َ ،

 وع فـل ايذلدٙ ايوٌٓ ةى ُ د ًِ ُجٍ ايرتابط بري  ؿررز ٠ُبريش
 ُبري هتٓ ايـرر ، ُّوبضٓ تتؼْل اي ِل ُتِؿْس ا٠ ر فو ِل : 

 

 ( ي ـدٙ جرَة بٖ ذكدّٖ ا٠ دن ايؼد  )(71)ر    ذرّث ُ -أ
(بديظتعٖ :ش )  عـٗ رسِل ا ايظركدٙ   ا٠رؿري بديظتعٖ بري 

                                                           

 . 1 ى ابِاا ايظتعٖ :   5: ا 17د ايِسدٚل : (71)



 (271)حت ْق ايرتابط بري اي ـدٙ ُبري هتٓ ايـرر...................................

  ف٩ر٨ا٢ ت٪َفر٭ش ذا أ٠ُ ؿرارز ُعدل :ؿرر  ٠ُايذلشدكريز ُعدل :ش
رُاَ   )ايِسدٚل( ةى  ،ف١ طتعٖررُ زذُذر٭ت اي -بـم اهللزٕ-
ذرُ   فز أٔ ذر٭تر٨ت ا٠َُفر٭ا١هٖ ، ُ عوٗ:شُأذررّاْٖ ايحِا ع ايذاي

ذخرب ةسف تتشً فديعسف   ايلت بري ايظركدٙ ،ا٠رض ايذلظرتكٖ ُعش٭
 هاتت ايظتعٖ   ايبري تبعّد . ُتِؿْس ، ُاذا  هاتت ايظركٖ  

 

( ذكدّٖ ا٠ دن ايؼد   ) (72)ُُر    ذرّث ة بٖ ايادهٓ -ا
ذلوع هتع ّ ٠ظدرا ايوخل اهٍ ش( بري أًل ايذلرّوٖ    ي ـدٙ جرَ)

 ٠( بري اًل ايبد ّٖ اهٍ ش) ُي ـدَٙز:شه ع ايظْٜزُ  هشخٖايظٓٙ
ٙٯذّ رُاَ    ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠يْلوع فـل ك١ٙزُعدل :ش لوع فـل  د

)عدل(  ي فدةل: بدا ايـرار( ُايمدًر يود أ)ايِسدٚل( ةى )فرُ  ايكد  
( ردكٓ ي ِل جرَ )ذاي () ( ٠ ا٠ دن ايؼد  ًِ رسِل ا )

ِ  ؿلً فدةل)عدل( حلِ  ايرُاّاري ، فدي رجذرّا  ى  ١ذمٖ   شامٌ
 فـل ايذلدٙ ًِ ا٢عراةرن  وع ( اي دؿٓ بديظتعٖ ُ)ازي رسِل ا 
 (.َ )عـدٙ (ذركدّاٍ)لرُٔ ُبفق بدياعبً ايذُُا٢ُؿس ُا٢

 ١ل ةىُسور اخلربّى ؿعْف ةورهد جلٌديٖ )ذللر بى ةبر ا  بى ً 
ذلكى ايركِي ّ ُي ا ٠، ة بٖ بى خدير( ُةرن ايِهِ  بؼرٖ رُاّاٌلد

ّٖ ايٌْلد  رحْٖ جرّا . ذايهعم ًلد  موِهد ايؼرُر ُ ذرال١  طرةْٖ ، ذح

سود َ ةى إ)جد ع ايؼوعدهٓ(ب رُاَ: (73) ذرّث هبِٔ ُُر    -ذج
ري خقٖ كدهت بري رجقذه ربهٓ ابِ جعتر أيأخ : رحدد بى أرطدٕ ، عدلذاي

                                                           

 . 2 ى ابِاا اذْدٙ املِات :  7: ا  17ايِسدٚل :د (72)

 كادا اخل١فٖ : ا٠عـْٖ . - 14534:   843: 5د كوز ايعلدل : (73)
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، ذرًلد : اط  ٌد هؼتري بْ  ُبْوٍ، ف دل افدخاؼلد فٌْد ازي ايويب 
 .  زؿرر   ا٠س١ن ، ّا دُ دي فٌْد ٠:شف دل ايويب 

ُاهٍ ةى ابى ذبدي  : رُاَ ابِ  اُُ  (74)  ذرّث هبُُِٔر    -  
كدي ٢بٓ يبدبٖ ة     ذدٚط رجل فكٓقلٍ ف دل:  ه  تسم ذدٚسٓ ازي 

   اقٍ   ذدٚسٓ ، ُأخرجٍ ة  فمبٗ ةقٍْ، فكقم ة ع  فمهد أةسْ
، ف دل يٍ: ّد أبد يبدبٖ خ   ال ة ع  فرزًد ازي  دي  ُاكتف ايويب 

:ش ذًب فدخرد  () :  د أهد بتدةل، عدل ، ف دل ةى ػدذب   د ّكرَ
فدهٍ ٠ ؿرر    ،يٍ  ال ة عٍ ازي ذدٚسٍ، هم اؿرا فِ  ذي  بذحرار

 .ا٠س١ن ٠ُ ؿرارز

ُ ع جد عٖ بري اي ـدٙ ُبري هتٓ ايـرر،  غً ً َ ا٠خبدر ُِّجر
 ه ِل :   -غض ايسرف ةى ؿعف ايشور 

حد عٖ بري اي ـدٙ ايذلرلرٔ ذرّب ةورهد   ظٌِر ا٠ذد ّث اي ٠
 ؿرر ٠ُ ؿرارز ٠(:شب ـْٖ طرةْٖ ُ ظكقٖ ةلِ ْٖ ُبري عِيٍ )

، ُكمي يـرارَٙ ُبري هتٓ ايـرر ُارتبد  بري عـدُ ٠ياٌد ةقٗ ُجِ   
هكدر ذخبً  ّشع اي ، ُيعقٍ ٠ؿررزةقٍْ ٠تسبْق كرب٘ش اي ـدٙ هاْحٖ

 - ة بٖ -ود تكرار ايرأُررّاري ٠سْلد يِ ٠ذمذايرتابط ايمدًر  ى اي
 وع فـل بعرن ُ هتٓ ايـرر ة ْب اي ـدٙ بديظتعٖ أ يرُاّٖ ذرّث

د رّا ايذلدٙ ، ًُ ا ّٟكر كِي ايِػل بري اي ـدٙ ُبري هتٓ ايـرر ػ
 ، ٠ُ  ى ا٠ دن ايؼد  ،ُيْص  ى ايرأُ : ة بٖ(ةى رسِل ا  )

(اي )ذ(َردكٓ ي ـدٙ جر ٠ ُ ،)- ٫ٙ يِ كدي ش٠ ؿررز  عـد
                                                           

 . 2ا٠ؿرار:      71: ا :  207املراسْل   ع املشدهْر :  (74)



 (273)حت ْق ايرتابط بري اي ـدٙ ُبري هتٓ ايـرر...................................

ة بٖ  : ٠كاتٗ ايرأُ -ّى غً  رتبط بٌلد ٙؼ١ّ ةى اي ـد شا ١ّ  وت
ّى غً  رتبط اي ـدٙ ُ رُاَ  شا ١ّ ةىأ ؿررز   أذر خربٍّ ٠بو لش
 . ُّرٍُّ   كررّا   خربّى ّى ٙ رتري ة ْب عـدي ّو قٍ أ، ٠  بٌلد

 

ُذْوٛ  ه ِل : عر ُعع ايك١ن بري أُاخر ا٠ػِيْري ةى ُجِ  
 ايرتابط بري اي ـدٙ ايذلرلرٔ ُبري هتٓ ايـرر : 

 -فدةا ر بعـٌم ُجِ  ايرتابط بري اي ـدٙ ُبري هتٓ ايـرر -أ
   ()ث بٌلد ايذلعؼِنرر٭ذحلع بري أقاري تّذ ررّثذاي اي بذلعوٗ

ًُِ )أع   ايذلرُٔ( ايِاذر ًُ ا ًِ ظدًر أع  ،ُعت ُاذر
 ع  عـدٙ رسِل ا   -(   ذكدّاٍ يقررّاري ايوبِّري ا٠ دن )

ا ر ٖ د ّث ايذل  ةر   ى ا٠ذبل ُر   -ذرّث هتٓ ايـرر ُايـرار 
 ّٖ ر تعق١ّْ   كِي هتٓ ايـرظدًر  ًُ ا ايذحلع ، ةور ايترّ ري رُّ

ُيعل ً ا  (،)ٍ ردكٓ ي ِيُيعقٍ ظٌِر   بِل ةور ا٠ دن ايذ ي ـدَٙ،
 ًُِ عرّب   همرهد ايذلاِاؿع .  ، )رض( ايت ٌدٙايتٌم  رتكز 

 ،رابطذاذِ  ايذى ُج  (75)رذت ٌدٙ ا٠ُاخذوع بعض ايذٍ عر  ذوذيك -ا
، اّاري  اترعاريأع ايرأُ بري ذرّاري  شا قري ُرُ ِيّزةل مُكمهٌ

٫ٙذع رارزذرر ٠ُ ؿذؿ ٠ ش ْث رُُاذشوٖ ذذأًل اي بدرذ: أخ ُّعـرَ  ـد
 .  (76)  شا ١ّ يرسِل ا  فراجع 

                                                           

: 2د + هٌدّٖ ايرراّٖ: (194()34-28يظْخ ايظرّعٖ ُايظْخ ايودْٚ ) رسدياد )٠ ؿرر((75)
756 .  

+  326:   5 ِطم  دي  : كادا  ا٠عـْٖ: بدا اي ـدٙ   املرفق  +   شور أمحر : د (76)
 . 2340:  17+  سوى ابى  دجٖ : كادا ا٠ذكدن : ا  327
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ةقٗ  ى هةم ايرتابط  -بعض أُاخر ا٠ػِيْري:  طكل ٠ًٟٙهم أ
 - )أعّد   ايذلرُٔ( ايِاذر كِهٍُ ُبري هتٓ ايـرر، ّى ـدٙذبري اي

ةى   شا ١ّهتٓ ايـرر ذرّث ي ٌم ازي  هبدت كِطكد٠ت  اٙأ  ةا رُا 
م هدظرُي ًُّٖ(،ٌد )أعّد   ايرُاحلع بْوٍ ُبْوذُكِي اي() أعـْاٍ

 :    ١ذمري غًًلد طكد٠تا٦ ازي ذرّآ ة بٖ، ُحنى هِس٭ع

ةقٗ ترابط ذرّث ايظتعٖ  ع ذرّث هتٓ ايـرر بعرن  ِاطكقأ -أ
 ّرُر ٠ ٍهبْع ايظرّ  ذؼاٍ يضً طرّكٍ ، ُأ ر ق ايـرر ايتعقٓ  ذت

، س ربط اي ـدٙ بديظتعٖ بوتٓ ايـررذق ايظتعٖ  رار ايـرر ذاٗ ّؼ
 جقٍ ٠هاتدٙ ايـرر خدرجّد ، ٢ُإايْ ري ببل عر تابت ايظتعٖ أذْدهّد  ع 

 . بديظتعٖ بذررّث ش٠ ؿررز () عقْل عـدَّٙؼس ت

ررّث ذهدهّْد ةقٗ  ةِ٘ ترابط ذرّث هتٓ ايـرر ب ِاطكقُأ -ا
بمي ً ا ايذلوع يْص ؿررّا  -دي  غًَ فـل  دٙ بٛرَ  وع ايذلتذررّم 

، بل ًِ ذاٗ ّعقل بوتٓ ايـرر طرةّدرشب ايتٌم ايعر  ذةقٗ ايضً ب
ؿررّا ةرفّد ، بل ًِ ُاسسٖ بري  ّعر٭ ةرن هتع ، ُةرن ا٠هاتد  ٠

 ا٠هاتد  ُبري اياـرر ، ف١ ّوسبق ةقٍْ اياعقْل بوتٓ ايـرر . 

ؿرر ٠ُ  ٠ب ِيٍ:ش () تع ْب عـدَٙهدياّد بمي  ِاطكقُأ -جذ
ايكقْ  بشورَ ازي ة بٖ بى  اهوادي  وٌد رُاًلد - ا ر ٖ    أخبدرؿرارز
، ايؼرُ  وع   ُرابعٌد رُٔ   ُهدياٌد رُٔ   جد ع ايؼوعدهٓ، خدير،

 . لاابع غًًدذحر ايذُعر ّ - ُخد شٌد رُٔ    راسْل ابٓ  اُُ 
 

ٔ ايـرر تعق١ّْ يق ـدٙ ايذوبِهتٓ ً َ ا٠خبدر تًِم كِي ذرّث 
خدرجْٖ ُبْدهّد يقلود  ايراةٓ يقركم ايذلرلرٔ ُاي ـدٙ ذ  ايِعدٚع اي



 (275)حت ْق ايرتابط بري اي ـدٙ ُبري هتٓ ايـرر...................................

ؿررز  ٠ربعٖ ، يكى ايبودٙ ةقٗ كِي ذرّث شايظرةٓ بمذر ا٠ ِر ا٠
( ّؼسرن ببعض اي راٚى ا٤تْٖ ايذلزةِن  دهعْاٌد ةى عـْاٍ)تعق١ّْ ٢

ّٖ  : عـْٖ ، ُي اي٣ كِي هتٓ ايـرر ةق
ذررّث ايذلرتبط بدي ـدٙ ٍ كِي اي)عرَ(ياِجْ ؿسر بعض ا٠ةدظم 
ّع   -٠بر  ى جعقٍ  ): (77)ف دل  ردل،ذل ايظُكيْص بعقٖ ذاٗ ٨ّ ذكلٖ

 ذكلٖ اياظرّع( ُاي ـدٙ ايذلرلرٔ .  -ؿرر  اي ّل : ٠
 أعّد  ى ايرأُ ؿررز ٠ازي  ةِ٘ كِيش(78)آخر ؿسر بعض٬ُ 

كِهٌلد أقاري ررّث  عا رّا ذدٙ  ع اية بٖ بى خدير   رُاّٖ اي ـ
، )أع   ايرُاّٖ( بْوٌلد ( ُايرأُ شا قاري   ػرُرًلد ةوٍ )

 ( . ) ةى ذـرتٍ ّاػد رذررّث ايذلرُٔ ُيْص ا٠جالد    اي

 -ؿررز ٠حد عٖ بري اي ـدٙ ُبريشذ  ا٠ذد ّث اي -أعِل: ًود
  :ًلد   ذرال١ي كلد ت رن ، فرتاؿدي ةورهد  ِّجر 

 

عر ػرر كل ُاذرٕ  وٌلد  ا٢ُل : أي تترض أقاد اي ـدّٙى
 شا ١ّ ُ  ه دي  ضدّر يز دي ػرُر ا٠خر٘ ، هم ه قٌلد ايرأُ 

      ّعرب ةوٍ )اجللع   ايرُاّٖ( . ًُ ا  دكدًلد جد عّد بْوٌلد   رُاّاٍ ،ُذ

حقص ُاذر ذ(    ) حلقادي عر ػررتد ةوٍذي تترض ايايادهٓ :أ
اُ بعرن  وع فـل ايذلدٙ تسبْ ّد ايظتعٖ ذرق ُه دي فدر  ّ ـٓ فٍْ ب

 ّعرب ةوٍ )اجللع   ايذلرُٔ( .  ًُ ا  دؿررز، ٠ي دهِي طرةٓ كقٓ:ش
 

  حد عٖ ي ـدَٙذيادهٓ ًِ ا٢عرا ا٠ظٌر  ى ايرُاّدت اي٦ذالدل اُا

                                                           

 :  وْٖ ايسديب . قرق با رّر املكدسب -195:احمل ق ايودْٚ  ت رّر حبث:ؿرر رسديٖ ٠(77)
 . 52 2+  521:  2راجع  : ت رّر حبث أسادذهد احمل ق :  ؼبد  ا٠ػِل: د (78)
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( ٞٚيٓؿ )َػٓسّا  -َػتكاّل  ايططض، ؾاْ٘ ٚإ ٚضز سسٜحطال ضطضص
ا١َ تسٍ ع٢ً سذ١ ت يهٔ اليف نتب سسٜح ايؿطٜكني ، -َطغاّل ٚأ

ذُع مجعّا يف ايطٚا١ٜ ، بٌ ظاٖط ـبهٕٛ اي صسٚضٙ َػتكاّل ست٢ ْصعٔ
ُع مجعّا يف ايـُطٟٚ ذـايٖٛ نٕٛ  -شذ١ َٓٗاـالغُٝا اي -األخباض

تعًٝاّل يكطا٥٘ بايؿؿع١ ٚيٓٗٝ٘ عٔ َٓع ؾطٌ طضصض الطايٛاسس ٚنٕٛ 
ذاَع١ بني ـخباض ايٖا: )قط١ٜٓ غٝاق١ٝ( ٖٞ ظٗٛض األ، ٜٚسعِ ظٗٛض يـُا٤ا

تكِٜٛ ايٓد١ً ايـُؿرتن١ ٚبني بؿطٌ ايـُا٤ اٚ بٚ ( بايؿؿع١ أ) قطا٤ٙ
ُا ـٗا ٚيـذُع يف ايـُطٟٚ( ؾاْ٘ ايؿِٗ ايعطيف يـيف )اي ضطضص ال: ط قٛي٘

ٟٚ بعط٘ َع تصاٍ ايـُطتتابع ايٓكٌ ٚٚسس٠ طال ضطضص ٚإـُاثًٗا يف ٜ
ـُا ٜهؿـ عٔ عسّ إغتكالي١ٝ سسٜح ْؿٞ ايططض، ٖٚصا ، َبعط٘

ٝين سني قاٍ : )ٚظاٖط ٥ايعٗٛض ايػٝاقٞ قس إعرتف ب٘ ايـُشكل ايٓا
 .  (1)( .... ٕ ٖصا ظْٗٛضـذُع يف ايـُطٟٚ ، إال إٔ نإ ٖٛ ايايػٝام ٚإ

 

صشٝض دبري ايـُتتبع ٜالسغ عسّ ٚدٛز خرب ـٕ ايٜٚؤنس ؾُٗٓا : ا       
 ( يف ) َٓؿصاّل عٔ قطا٥٘ َػتكاّل ضطض ٚال ضطاضص الٜطٟٚط
 () ذُع ايطٚاٜات بني قطا٤ٙـ، ٖٚصا ٜعطس ؾُٗٓا يـدصٛص١ٚاقع١ َ

 ُع يف ايـُطٟٚ( ايٛاسس ايـُتصٌـذـٌٝ )ايـبـْ٘ َٔ قٚأًططض ٘ يٝـؿـٔ ْـٚبٝ
 . ايـُػتكٌ ٚغري ايـُٓؿصٌ   غري

 

 -ع٢ً ٖصا ايؿِٗ(2)االٚاخط َٔ ايـُشككني ؾهٌ مجْعيهٓ٘ قس أ
 هٕٛ نٌ قطا٤ َػتكاّل غرييذُع يف ايطٚا١ٜ( ٚـيهٕٛ ادتُع َٔ )اي تك١ّٜٛ

                                                           

 ًَشل بتكطٜط املهاغب : ١َٝٓ ايطايب . -194: كطٜط حبح احملكل ايٓا٥ٝينضغاي١ الضطض: ت(1)

 . (194( )33-28ضغايتا )ال ضطض( يؿٝذ ايؿطٜع١ االصؿٗاْٞ ٚايؿٝذ ايٓا٥ٝين ) (2)
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ـُهٓٓا تكطٜب ٚتٛدٝ٘ ٜٚ بايكطا٤ ايـُشُسٟ بايؿؿع١ ٚحنٖٛا،َطتبط 
 يسعٛاْا :  ثباتّا ـٗا ٚإَع ايتعكٝب عًٝٗا ضؾطّا ي االؾهاالت ببٝآْا

 

  (3)((َطٟٚ يف )َػٓس أمحسنجط أقط١ٝ ايٓيب)ايبٝإ األٍٚ :إٕ أ
ٖٛ َٔ خٝاض ايصشاب١ ٚثكاتِٗ ، ٚإٕ  ضٚاٖا عٔ عباز٠ بٔ ايصاَت ايصٟ

(ضٚاٖا عٓ٘ عكب١ يف نتبٓا عٔ ايصازم) ( َط١ّٜٚقطٝت٘)نجريّا َٔ أ
قطا٤  ضطض ٚال ضطاضص الخايس ، ٚقس نإ ايـُطٟٚ عٔ عباز٠طبٔ 

اشا طابكٓا َا ضٚاٙ عكب١ َٔ االقط١ٝ ايـُتؿطق١ يف نتب سسٜجٓا َػتكاّل ، ٚ
يؿاظ غري َتعاضضني َتٛاؾكني باألٚدسْاُٖا َتطابكني  -َع َا ضٚاٙ عباز٠

 الؾاضز٠ : ٖٞ إٔ َا ضٚاٙ عكب١ نإ ؾٝ٘ ط ٚاسس٠ ٚخصٛص١ٕٝ ال يف د١ٕٗإ
اٙ ٚؾطٌ ايـُا٤ ، َٚا ضبعسّ َٓع ٚ ضطضص شٜاّل تابعّا يًكطا٤ بايؿؿع١ أ

 قطا٤ َػتكاّل .  ضطضص ال عباز٠ يف َػٓس أمحس نإ ؾٝ٘ط

ٕ االقط١ٝ ايٓب١ٜٛ نُا ناْت ٘ أشسؽ ايؿكٝـٜ -َٚٔ تٛاؾكُٗا يؿعّا 
قٗا أضباب ثِ ؾٓط ،ذتُع١ يف ضٚا١ٜ عكب١ـذتُع١ يف ضٚا١ٜ عباز٠ ناْت َـَ
َٓٗا يف باب َٓاغب ، ٚنإ  عٖٛا يف دٛاَعِٗ : نٌ دع٤ٕشسٜح ٚقٓطـاي
ٜح ؾذُعٛا بني بعض زاسضباب األ، ٚإؾتب٘ أَػتكاّل قطا٤ّ ضطضص الط

ًٓ ٕٛضطضص بٓش الاالقط١ٝ ٚبنيط يكطا٤ٙ بايؿؿع١  اّلٜٛسٞ بهْٛ٘ شٜاّل َع
ذُع ـ)اي يف ضٚا١ٜ عكب١ َٔ قبٌٝ ادتُاعُٗـشكٝك١ : إشٖٛا ، ٚيف ايـٚ ْأ

 . ايـُتؿطق١ بسٕٚ إضتبإط بٝٓٗا  يف ايطٚا١ٜ( بني ايـُتؿتتات 
 ٝاقٞ ايصٟـػـٛض ايـٗـاىل ايع (4) سٙ(ـين )قـٝـ٥كل ايٓاـأ ايـُشـٓا أَٚـٖٚ

                                                           

 . 327+   326:  5َػٓس امحس بٔ سٓبٌ : ز (3)

 .١ ايطايبشل بتكطٜط املهاغب : ًََٓٝ 194: ضغاي١ ال ضطض: تكطٜط حبح احملكل ايٓا٥ٝين(4)
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َاض٠ ايعٗٛض ايػٝاقٞ سذ١ َع عسّ قٝاّ أ)َؿهاّل عًٝ٘ : ؾكاٍ أٚضشٓاٙ 
تطابل أيؿاظ ايكطاٜا  ٜٚهؿٞ يف األَاض٠ ع٢ً خالؾٗا:ع٢ً خالؾ٘ 

ضطاض َٔ  ضطض ٚال ؾإ َٓ٘ ٜػتهؿـ نٕٛ الايـُط١ٜٚ عٔ ايؿطٜكني 
ايبٝإ )تٞ يف ػتك١ً( ٜعين : َٔ ايكطا٤ ايـُػتكٌ، ٚغٝأايكطاٜا ايـُ

 ضتباط بايعٗٛض ايػٝاقٞ .ي٘ ْؿع ٚإ َا (ايجايح
 

 ٜٚطز عًٝ٘ :

( مل تتشكل ) شكل ٚثاق١ عباز٠ ايطاٟٚ ألقطٝت٘ـْ٘ َع تأٚاّل : إ
ٚال تهؿٞ ٚثاق١ عباز٠ ٚسسٙ  بٝٓ٘ ٚبني ابٔ سٓبٌ،ٚثاق١ ايٛغا٥ط 

تهٕٛ ايطٚا١ٜ صشٝش١ سػب  صا ال( ٚيقطٝت٘ )يتصشٝض أخباض أ
 سازٜجٓا . اي١ٝ ، ٖٚهصا ساٍ ضٚا١ٜ عكب١ يف أايـُٛاظٜٔ ايطد

ذس ـقط١ٝ ايٓب١ٜٛ يف ضٚا١ٜ عباز٠ ٚيف ضٚا١ٜ عكب١ ٜٚثاّْٝا : إٕ تتبع األ
ٜطؾض ٚاالختالف ٚاضشّا يف ايـُطاَني ٚيف االقط١ٝ  ايـُسقل : دبريـاي

طاَني إال يف خصٛص١ٝ )إغتكالي١ٝ ـُاّ االيؿاظ ٚايـُزع٣ٛ تٛاؾكُٗا يف ت
نُا يف خرب عباز٠ ، ٚشًٜٝت٘ يكطا٤ٜٔ يف ضٚا١ٜ عكب١(  -ض قطا٤ : ال ضط

( ايـُط١ٜٚ ) قطٝت٘إٕ تسقٝل ايٓعط ٚايـُطابك١ بني أ إزع٢ أٚي٦و .  بٌ
 ٚدٛز االختالف دبريـٜالسغ اي - قطٝت٘ ايـُط١ٜٚ يعكب١يعباز٠ ٚبني أ

ـُٓع تصطف ايعٚد١ ( بٟ عباز٠ قطا٤ٙ): ٜطٚٚايٓكص ٚايعٜاز٠ ، َجاّل
ظٜاز٠ ذس ْعريٙ يف أخباض عكب١ ، ٚتٛدس ـت شٕ ظٚدٗا ، ٚالإيف َاهلا إال ب

تٛدس يف خرب عباز٠  الٚ صؾت ...اشا أٓضيف خرب عكب١ بكطا٤ ايؿؿع١ ط
ت٢ ٜػتهؿـ ٜكّٝٓا صسٚض خرب عباز٠ ، ؾأٜ ايتطابل ايتاّ س()ألقطٝت٘

 .َٓع صشت٘ تكسّ  ايصٟعكب١ ع٢ً ؾطض ايتػًِٝ بصش١ خرب 
  



 (279................)حتكٝل ايرتابط بني ايكطا٤ ٚبني ْؿٞ ايططض  ...................    

( ٚبني ضٚا١ٜ عكب١ قطٝت٘)ٚثايجّا : إٕ ايتطابل بني ضٚا١ٜ عباز٠ أل
 ٛم بصسٚض ٚ ايٛثٜؿٝس ايكطع أ اليصا ، ٚـدتصطٖٛ تطابل َ -يٛ غًُٓا ٙ -
 ب١ـباض عكـخع٢ً ؾطض ايـتػًِٝ بصش١ أ -ـشان١ٝ يألقـطـ١ٝخباض عباز٠ ايأ
 .  -ك١ يؿعّا َعٗا ( ٚايـُتطاب) قطٝت٘ـشان١ٝ ألاي

 

ٚضابعّا : اْ٘ ال َٛدب ٚال َصٓشض يكٝاؽ خرب عكب١ ع٢ً خرب عباز٠ 
( بٌ يٛ ايصٟ ض٣ٚ سسٜح ْؿؼ ايططض َػتكاّل عٔ باقٞ أقطٝت٘ )

صض ايكٝاؽ يٛدب قٝاؽ خرب عباز٠ ع٢ً خرب عكب١ ايـُتطُٔ يـشها١ٜ 
(، ٚظاٖطٙ ايـذُع بني ايكطا٤ ايـُشُسٟ ( قطا٤ دسٙ)ايصازم)

( ٖٛ بني ْؿٞ ايططض يف ايـُطٟٚ ايٛاسس، ؾإ خرب أٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ)ٚ
 االٚىل بـذعً٘ أصاّل يف ايكٝاؽ . 

 

َػتكاّل ٚسسٜجّا  قطا٤ّ ضطض ٚال ضطاضص الٚخاَػّا: يٛ نإ قٛي٘ط
ـذُع بٝٓ٘ ٚبني قطا٤ٙ ٚنإ اي(،)ْبّٜٛا َٓؿصاّل عٔ قطا٥٘ اٚ أقطٝت٘

طؾّا ٚ حنٖٛا :)مجعّا يف ايطٚا١ٜ( ٚتصبايٓد١ً أٚ بؿطٌ ايـُا٤ أٚ بايؿؿع١ أ
ًٓب٘ أاّل ٜهٕٛ َصٜٓ ( ٚالٜطتبط بكطا٥٘) َٔ ايطاٟٚ ال اّل َٚٛدّٗا ٚ َع

قٌ ٜت٘ َػتكاّل ٚسسٜجّا َٓؿصاّل عٔ أقطٝت٘ ، ال أيهإ ايـُٓاغب ضٚا -ي٘
ْؿٞ ، ؾُٔ ضٚا١ٜ سسٜح  َط٠ ٚاسس٠ ضطضص الطبطٚا١ٜ  االنتؿا٤َٔ 

 -ايـُتكس١ََٔ سهاٜت٘ عكٝب أقطٝت٘ ٟ ٚيـٓبَٛتعسزّا َع ايكطا٤ اايططض 
: عكب١ َٔ ايطاٟٚ تصطؾّا ذُع بني ايكطا٤ ٚبني ْؿٞ ايططضـٜبطٌ نٕٛ اي

بني ايكطا٤  () يـُعصّٛإلَاّ اٜٚٓهؿـ االضتباط ٚضبط ا أٚغريٙ،
بٌ تٓهؿـ ايع١ًٝ ايـُعع١َٛ يٓا  ،طٟٚ ٚبني ْؿٞ ايططضشُسٟ ايـُايـُ

 بٓشٛ دًٞ . 
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ٚنْٛٗا َٔ  ٚحنُٖٛا خربٟ عكب١ صش١ : يٛ غًُٓا ايبٝإ ايجاْٞ 
شٜاّل ٚتعًٝاّل يًكطا٤ ضطضص الخربط ٚنٕٛ ذُع يف ايـُطٟٚ(ـقبٌٝ)اي

بٔ  سصًت ايـُعاضض١ بٝٓٗا ٚبني ظٗٛض خرب عباز٠ -حنٖٛا بايؿؿع١ ٚ
ٜطدض ظٗٛض ضٚا١ٜ  َػتكاّل ، ثِ ايصاَت يف نٕٛ ْؿٞ ايططض قطا٤ّ

صطاس١ ضٚا١ٜ عباز٠ يف ُٗا َطُّْٛا ٚعكب١ ، يتٛاؾك عباز٠ ع٢ً ضٚاٜيت
ْؿٞ ايططض يًكطا٤ يف ش١ًٜٝ (5)عكب١  ضطضص ٚظٗٛض ضٚاٜيت الاغتكالي١ٝط

ؾريدض ُا يف ايطٚا١ٜ ٚضبطُٗا َٔ ايطٚا٠، ستُاٍ مجعٗايـُشُسٟ ٚق٠ٛ إ
ع٢ً  ظاٖط َػتكاّل  سسٜجّا صضطضايصطٜض يف نٕٛطال  (6)خرب عباز٠ 
 ٢ ايعاٖط . َٔ باب ضدشإ االظٗط عًخربٟ عكب١ 

 

عباز٠ ٚعكب١  اضخبأ بعس غض ايبصط عٔ ضعـ غٓس -عًٝ٘  ٜٚطز
، ٚال َطدض يف  ٕ ايـُعاضض١ ساص١ً بني ظٗٛضٜٔ: إ -نُا تكسّ بٝاْ٘ 

َػتكاّل بٌ  قطا٤ّ انْٛٗيف  يٝػت صطٜـش١ ايبني ، ٚشيو ألٕ ضٚا١ٜ عباز٠
 شٜاّل ٠ يف نٕٛ طال ضطضصظاٖط ٕ ضٚا١ٜ عكب١ٖٞ ظاٖط٠ ؾٝ٘، نُا أ

اضض عٓس٥ص تػاقط َٚكتط٢ ايتع أٚ غريٖا ،يًكطا٤ ايـُشُسٟ بايؿؿع١ 
 ضٚا١ٜ عباز٠ . قٛا١ٝ٥ يف زالي١ ٚال َطدض ٚال أ ايعٗٛضٜٔ،

 يًكطا٤ ٚتٛدّٝٗا ْؿٞ ايططض تعًٝاّل ظاٖط يف نٕٛ  بٌ بعض األخباض
يف االغالّ ٜتكإَٚٛ  ْعري خرب )داَع ايصٓعاْٞ( :ط ال ضطض ايـُشُسٟ

َٔ د١ٗ ضدشإ هٕٛ ايطادض ٖصا ايعٗٛض زٕٚ شاى، ، ؾٝ(7)ؾٝٗاص
ِٖ شاؾعني يرتاخ دٓسـاي ٌٖ بٝت٘األسازٜح ايٓب١ٜٛ ايـُأثٛض٠ عٔ أ ظٗٛض
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َٔ زٕٚ اْكطاع ، ِٖٚ أصسم (بػٓس َتصٌ )عٓ٘  نابٕطعٔ  نابطّا
َٚٓٗا أخباض  - بُٝٓا أسازٜح ايكّٛ،()أخباضٙضٚا٠ خًل اهلل ٚأٚثل 

هتاب١ بكطٕ ْٚصـ تكطٜبّا بعس ضسٌٝ ضغٍٛ َتأخط٠ ايطٚا١ٜ ٚاي -عباز٠
(ؾإ )١ يطدشإ أسازٜح أٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ(، ٖٚصٙ د١ٗ ثاْٝاهلل)

ٚإتصاٍ ضٚاٜتِٗ ٜؤنس إسهاّ  (ٚثاقتِٗ  يف ْكٌ أخباض دسِٖ )
ْؿٞ ايططض تعًٝاّل نٕٛ  ( ٖٛضٚاٜتِٗ ، ٚظاٖط خربٟ عكب١ عِٓٗ )

عٓس أٌٖ ايػ١ٓ ٜػتًعّ ـشسٜح نتاب١ اي ، بُٝٓا تأخطيًكطا٤ ايـُشُسٟ
دصٛصٝات ـبعض ايٓهات ٚاي إٔ طبٝعٞضعـ ضٚاٜتِٗ، ألٕ َٔ اي

َٚع غض . ( تؿٛت عٓس تأخط ضٚاٜتِٗ يًشسٜح ايـُشتؿ١ بـشسٜج٘ )
 ْطٝـ :  -ايططف عٓ٘ 

إٕ ضٚا١ٜ تكِٜٛ ايٓد١ً ٚحنٖٛا َـُا تكسّ ٚتطُٔ ْؿٞ ايططض ضُٔ 
 خربٟ عكب١ ٚتصًض تٓطِ يعاٖط -ٌ ايػ١ٓقطا٤ َـشُسٟ يف أسازٜح أٖ

 ّا يٓصٛص قطا٤ٙ بٓؿٞ ايططض َػتكاّل يف خرب عباز٠ ٚغريٙ . ريتؿػ

تعًٌٝ ايكطا٤  ٟ عكب١ :يٛ مل ٜطدض ظاٖط خربٖٚٓا ْكٍٛ باختصاض: 
ايعٗٛضٜٔ ٚغكٛطُٗا بايـُعاضض١ .  ؾال أقٌ َٔ تػاٟٚ -بٓؿٞ ايططض

ييت يف قط١ٝ مسط٠ بٔ دٓسب ٚا (8)ايصشٝضدرب ـٚعٓس٥ص ْأخص بعاٖط اي
بٓؿٞ َط ايـُٛيٟٛ بكًع ايٓد١ً َع تعًًٝ٘ يأل (ٜتصس٣ ؾٝٗا ضغٍٛ اهلل)

 درب ٚصش١ غٓسٙ ُٖا ايعُس٠ يف اذتذ١ٝـ، ؾإ صطاس١ ايايططض ٚايططاض
 .  ي١ ايسال ٚضٛحايػٓس ٚال يف صش١ يعسّ قبٍٛ ايتؿهٝو ؾٝٗا ال يف  

 

 ٟ عكب١ضطضصيف خرب الإٕ ايعٗٛض ايػٝاقٞ يـشسٜحط ايبٝإ ايجايح:      
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خص ب٘ عٔ األ َاْع١ٕ عٓ٘ ألَاض٠ٕ ايٝس ، ٚالبس َٔ ضؾعنْٛ٘ تعًٝاّل يكطا٤ٜٔ
(اىل خرب ٚاسس ٚغٓس ؾاضز ٖٛ ) ٖٚٞ ضدٛع ضٚاٜات عكب١ يكطا٤ٙ

ْكٌ ايهًٝين اٜاٖا عٔ )ستُس بٔ حي٢ٝ عٔ ستُس بٔ اذتػني عٔ ستُس بٔ 
 عبس اهلل بٔ ٖالٍ عٔ عكب١ بٔ خايس( . 

عٗا ثِ قٓط (يكطا٤ٙ ) داَع١ ٠ٚاسس اشٕ ناْت ضٚا١ٜ عكب١
شٜاّل ضطضص  الط َٓاغب١ ٚدعًٛا سسٜحقٖٛا يف أبٛاب ايـُشسثٕٛ ٚؾٓط

شُسٜني بايؿؿع١ ٚؾطٌ ايـُا٤ ، ؾال ٜهؿـ ايػٝام عٔ نٕٛ ـيكطا٤ٜٔ َ
ٚضبط٘  ،عُا غٛاٙ  ، بٌ ٖٛ قطا٤ َػتكٌْؿٞ ايططض تعًٝاّل يًكطا٤ٜٔ

 ( . ؼ َٔ ايـُعصّٛ)بايكطا٤ٜٔ تصطف ؾدصٞ َٔ ايـُشسثني ٚيٝ
 

 ٙ : ٜٚطٓز

ضٚاٙ مجع ، ٚقس ٚصٌ اىل ٕ )عكب١ بٔ خايس( نإ ي٘ نتاب أٚاّل : إ
شُس ـش٢ٝ( ٖٚصا ضٚاٙ عٔ ؾٝد٘)َـ)ستُس بٔ ٜ طٚاٙ عٔ ؾٝد٘ايهًٝين ؾ

، ثِ شُس بٔ عبس اهلل بٔ ٖالٍ عٔ عكب١ بٔ خايس(ـشػني عٔ َـبٔ اي
ُتتبع ضٚاٜات٘ ـ٘ نُا ٜتذ٢ً ينجط ضٚاٜات عكب١ َٔ نتابا ايػٓس ٚصًٓا أبٗص

ٓٛ ططٜل ايهًٝين اىل ضٚاٜات عكب١  نٕٛ ٟ:يف ايهتب االضبع١ ، ٖٚصا ٜك
د٘)ستُس بٔ ( ٖٛ ططٜك٘ اىل نتاب عكب١ ايصٟ ٜطٜٚ٘ عٔ ؾٝقطٝت٘ )أل

  -ٚسس٠ ايػٓس -ٜـش٢ٝ( ؾتهٕٛ ضٚاٜت٘ ألخباض عكب١ بػٓس ٚاسس ، ٖٚصا
 الٚال ًٜعّ َٓ٘ اغتكالي١ٝطَػتكاّل  قطا٤ّ غتكالٍ نٌ مج١ًٕٜهؿـ إ ال

 () طا٤ٙـكـبضطضص   الضطضص ؾـٞ ايـصسٚض ٚإٔ ايـُشسثٝـٔ ضبـطٛاط
 ِٜ ايٓد١ً ايـُؿرتن١ . بايؿؿع١ أٚ بؿطٌ ايـُا٤ أٚ بتكٛ

 ٘ـب١ َٔ نتابـكـ٧ َٔ أخص ايهًٝين ضٚاٜات عشاز ايػٓس ْاؾـتبٌ إٕ إ
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 ٜتِ ايبٝإ ايجايح .  ايصٟ ٜطٜٚ٘ بايػٓس ايـُتكسّ ٚال

 ايصٟ أٚضزْاٙ ع٢ً ايبٝإ ايجاْٞ .  ثاّْٝا : ٜأتٞ االؾهاٍ ايـداَؼٚ

تٛنٝس االضتباط ايـُعصَٛٞ بني ايكطا٤ ايـُطٟٚ  ٚثايجّا : ٜـُهٓٓا
 بكطٜٓتني :  -ْؿٞ ايططض  ٚبني 

 دربٜٔـ( يعكب١ يف ايبتسا٤ سسٜح االَاّ ايصازم)إ األٚىل:
( إ قطا٤ٙ)ٕ ٜكٍٛ بعس بٝؾًعّ أ (9)صاهللقط٢ ضغٍٛ طحبها١ٜ

يهٞ ( بؿطٌ ايـُا٤)ٚقاٍ( ) ٚ بعس بٝإ قطا٤ٙبايؿؿع١ بني ايؿطنا٤ أ
 شصٌ ايطبط ٚاالضتباط بني سسٜجني : سسٜح ايكطا٤ ٚقٍٛ ضغٍٛ اهللـٜ
(ُٓ (، ٖٚصا ٖٛ ايـشاصٌ يف ) شها١ٜ قطا٤ٙـُّا ي( بٓؿٞ ايططض َت

 . طض ضٚا١ٜ ايـدرب ؾٝهؿـ عٔ إضتباط  ايـذًُتني : ايكطا٤ ْٚؿٞ ايط
قاٍ : ايؿؿع١ ( بكٛي٘: )( قطا٤ دسٙ )بُٝٓا يٛ سه٢ االَاّ )

ساد١ اىل تهطاض قٍٛ  ْ٘ الضطض ٚال ضطاض( أَهٔ ايكٍٛ بأ ... ٚقاٍ : ال
عٔ  ضطضص الط غتكالي١ٝ قطا٤ٙ: )قاٍ( ٚأَهٔ إغتعٗاض إ ايصازم

ٕ ٔ أُا ناْت سهاٜت٘ بسّٚا يًكطا٤ تعٝٓـايؿؿع١ ٚؾطٌ ايـُا٤ ، يهٔ ي
شػب ـضتباط ايكٍٛ بايكطا٤ بٔ إ)ٚقاٍ ...( ع٢ً ايكطا٤ ٚتعٜٝٓعطـ 

 َجاي٘ . ؾِٗ ايعطف ايـُشاٚضٟ ألظاٖط ايػٝام ٚ
 

)باب ايططاض( ثِ شنط ؾٝ٘  ٕ ايؿٝذ ايهًٝين عٕٓٛايكط١ٜٓ ايجا١ْٝ : إ
ـُٓع ْؿع ٜ ْ٘ السسٜح قطا٤ٙ بني أٌٖ ايـُس١ٜٓ يف َؿاضب ايٓدٌ بأ

ٌ َا٤ يُٝٓع ؾطٌ نال٤، ُٓع ؾطـٜ اْ٘ ال ٌٖ ايباز١ٜايؿ٧ٝ ، ٚقطا٤ٙ بني أ
ٚبًشاظ ق٠ٛ ضبط ايهًٝين َٚتاْت٘  ٚال ضطاض(ضطض  )ٚقاٍ : ال ثِ شنط:
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ٜٔ ٚبني ٤باط بني ايكطاْػتهؿـ َالسعت٘ االضت ٚدالي١ عًُ٘ ٚزق١ ْعطٙ
ايـُأثٛض  دربـيف أصٌ اي ضتباطُٗاٖٚصا ٜؤنس إ يف نتاب عكب١، ْؿٞ ايططض

سسٜجّا ضطض ٚال ضطاضص الش يٛ نإط(، اعٔ ايصازم عٔ دسٙ )
سسٜجّا َػتكاّل  ضطضص الط دعٌ قطا٤مل ٜطتبط بايكطا٤ٜٔ بٌ  َػتكاّل

 ذعً٘ َٓؿصاّل عٔ ايكطا٤ٜٔ ايـُشُسٜني . ـٜطٜٚ٘ يف ْؿؼ ايباب ٜٚ
:  (10)ع٢ً االضتباط: قطاؤٙ بايؿؿع١ سٝح قاٍ  ٚأٚضض َٓ٘ زالي١ّ

الضضني ٚايـُػانٔ ، بايؿؿع١ بني ايؿطنا٤ يف ا قط٢ ضغٍٛ اهلل ط
ت اذتسٚز ؾال ٓسضف ُٚسؾت األٓضضطض ٚال ضطاض، ٚقاٍ : إشا أ ٚقاٍ : ال

 يكطا٤ بايؿؿع١ ٚبني ايكطا٤ بٓؿٝٗاؾإ تٛغط ْؿٞ ايططض بني ا ؾؿع١ص
 ْؿصاٍ . سالي١ دسّا ع٢ً اإلضتباط ٚعسّ اإلٚاضض اي -عٓس ايتكػِٝ

يٓد١ً ( بتكِٜٛ اشان١ٝ يكطا٥٘ )ـشذاز ايـٖٚهصا ضٚا١ٜ اي
ؾإ ايكطا٤ بتكِٜٛ  (11)يف االغالّ، ٜتكاَٚإ ؾٝٗاص ضطضايـُؿرتن١ :طال 

ٖٚٛ ٚاضض ايسالي١  ب ع٢ً ْؿٞ ايططض،ايٓد١ً ٚاْتصاف ايك١ُٝ َرتٓت
 ْؿصاٍ . ع٢ً اإلضتباط ٚعسّ اإل

ٚال تكسّ : إضتباط سسٜح ط ال ضطض  ذُٛع َاـٜٚتشصٌ َٔ َ
 -ـُجً٘يؿِٗ ايعطيف يشػب اـب -، ٚظاٖطٙضطاضص بايكطا٤ ايـُشُسٟ 

شكٝل َؿاز ٖصٙ االسازٜح ايـُؿت١ًُ ع٢ً ـٚالبس َٔ ت،  ٖٛ ايتعًٌٝ
 ضطض ٚال ضطاضص شٜاّل  يًكطا٤ٜٔ ، ؾٓكٍٛ : الط ١ًمج

ـشسٜح ايـُبشٛخ ٚأغباب بعس َالسع١ َٛاضز اي -َٔ ايكطٜب دسّا
: ٚايصشٝش١  الغٓازا ضعٝؿ١صسٚضٙ َٚصاسبات سسٜج٘ يف ايٓصٛص 
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سازٜح ضّا يف أايتؿطٜعٞ :طال ضطض ٚال ضطاضص َهٓط ٖٛ صسٚض ايٓؿٞ
ٖا َٔ ايكطاٜا ايـُػؤٍٚ عٓٗا يف ظَاْ٘ غريايؿطٜكني ضُٔ قط١ٝ مسط٠ ٚ

() َ٘ٛاضع أخط٣، ٜٚكطب دسّا:  يًٓؿٞ ايتؿطٜعٞ ع٢ً ٚتهطض تطبٝك
ٗٞ ع٢ً ايعباز يف مج١ً ـيظٗٛض ايتعبري يف نْٛ٘ تعًٝاّل ؾطعّٝا يًكطا٤ اال

غري َاْع عٔ االخص بعاٖط ايتعًٌٝ ايصٟ ٜبسٚ َٔ  َٔ االسهاّ ، َٔ
( ٚبني ْؿٞ ايططض ندربٟ عكب١ االخباض ايـذاَع١ بني قطا٤ٙ )

 . ٚبٝإ ْؿٞ ايططض ٜٔ بايؿؿع١ ٚؾطٌ ايـُا٤ ني يبٝإ ايكطا٤ًؿايـُته
 

ضطضص يف َٛاضع٘ ايـُٓصٛص١ بٓشٛ  الطَهإ تطبٝلٜٚسيٓا ع٢ً إ
 ش١ًٜٝططض أَٛض، ْعطضٗا َالسعات تجبت بٓؿٞ اي شهِ ٚايكطا٤ـ١ ايـٓٝـًٓع
 : ٖٚٞ (أٚ نْٛ٘ تعًٝاّل  ألقطٝت٘،قط١ٝ ايٓيب)ٚال ضطاضصأل ضطض الط

 

١ ْؿٞ ايططض يًكطا٤ االهلٞ ٖٛ ظاٖط ٝٓـٕ عًٓايـُالسع١ االٍٚ : إ
شسٜج١ٝ عٔ ابٔ بهري عٔ ـذٛاَع ايـشسٜح ايـُعترب غٓسّا ايـُطٟٚ يف ايـاي

: ْصاضٟ يأل (سٝح ٚضز ؾٝ٘ قٛي٘ ) (ظضاض٠ عٔ االَاّ ايباقط )
 ع٢ً ْػد١ ضطض ٚال ضطاضص ؾاْ٘ ال ،ضّ بٗا ايٝ٘طإشٖب ؾاقًعٗا ٚإ

ظاٖط يف  -بربن١ سطف ايؿا٤  -ٖٚصا ايتعبري، ٚ)ايتٗصٜب(  )ايهايف(
بٌ إٕ ْػد١ ضٚا١ٜ  ـُٓع عٔ األخص بايعٗٛض َاْع أق٣ٛ،يـِ ٜ ايتعًٌٝ َا

 .  (12)ٜطّا ؾطادعيؿِٗ ايتعًٌٝ أ قاب١ًْ - ( : )ٚقاٍ( بسٕٚ ؾا٤)ايؿكٝ٘

 ْؿٞ ايططض، ١ ٝٓـيف عًٓ  ابٔ بهري  ترب٠ظٗٛض َع : باختصاض ٜٚتشصٌ 
ظٗٛض خربٟ عكب١ ٚغريُٖا َٔ االسازٜح  إستُاٍ ٟظٗٛض ٜكٛ ٖٚٛ

ايـذاَع١ بني ْؿٞ ايططض ٚبني ايكطا٤ ايـُشُسٟ ٚزاليتٗا ع٢ً تعًٌٝ  
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نْٛ٘ غببّا يطعـ زالي١ صًض ٜظٗٛض أٚيٞ  ايكطا٤ بٓؿٞ ايططض، بٌ ٖٛ
شهِ ـْؿٞ اي ) غري - ٠عاع٢ً بعض ايـُعاْٞ ايـُٓس طال ضطضصسسٜح 

ستُاٍ زالي١ سسٜجٞ عكب١ ع٢ً تعًٌٝ ٖٚٛ ظٗٛض ٜكٟٛ إ - ايططضٟ(
 عٓ٘ .  ـدايؿ١ ايعٗٛض إال بسيٌٝ صاضفٜصض َ ايكطا٤ بٓؿٞ ايططض ، ٚال

 

 ع٢ً ايع١ًٝ ضطضص الايجا١ْٝ : اْ٘ قس ٜـؿهٌ ع٢ً تطبٝلطايـُالسع١ 
ٚ ٜؿهٌ عًٝ٘ يف سسٜجٞ عكب١ بعسّ إططاز ايططض يف َٛاضز سل ايؿؿع١ ،أ

ض ٕ ايططيف بٝع سص١ ايؿطٜو يػري ؾطٜه٘ ٚأ شكل ايططض ؾعاّلـبعسّ ت
ذسٜس يف ـٜصا٤ ايصازض َٔ ايؿطٜو ايقس ٜتشكل يف ايـُػتكبٌ بؿعٌ اإل

َٔ ايؿطٜو ٠ تٛقع ايـُطٓطـُت ٜتشكل بإٔ ال ٚقس ال ،ايعكاض يػ٤ٛ خًك٘
قس  : ًططضعساز١ٜ يٚس٦ٓٝص ٜهٕٛ ايبٝع َكس١َ إ .خًك٘ شػٔ ـذسٜس يـاي

ٝؼ بٝع ايؿطٜو ً، ؾٜرتتب ٚقس الايططض ع٢ً بٝع ايؿطٜو سصت٘ ٜرتتب 
 .  ضطضص ال(:طسصت٘ ع١ًّ يًططض َططز٠ ست٢ ٜصض ْؿٝ٘ بكٛي٘ )

يططض ايـُتٛقع صسٚضٙ َٔ ايؿطٜو ٖٚصا االؾهاٍ ْاظط اىل ا
ـشاصٌ َٔ ْؿؼ ايؿطن١ ٚيٝؼ ْاظطّا اىل ايططض اي٧ عٓ٘ ،اؾذسٜس ْٚـاي
يف شات ايؿطن١ يف ايعني  ٠ قا١ُّ٥ٕ ايعاٖط نٕٛ ايـُطٓطذسٜس٠، َع أـاي

يهٕٛ ايؿطن١ يف َعطض بػٞ بعض ايؿطنا٤ ع٢ً بعض نُا  ،ايـُاي١ٝ
ًََطا٤ٔ يف غٛض٠)ص(:ط (24:)١ُـ١ٜ ايهطٜأؾاضت اآل ِٔ اِيُد َٔ ٕٖ َنٔجرّيا  َٚٔإ

َِٝب ََُٓٛاَي َٔ آ ٢ًَ َبِعٕض ٔإاٖل اٖئصٜ ِِ َع ُٗ ًََطا٤ٔطت ن١ًُطٓػٚقس ُؾصٔػٞ َبِعُط ص اِيُد
 - ٚظًِ بعطِٗ بعطّا بػٞ ايؿطنا٤ : ٖٚصا ايـُع٢ٓ ايكطآْٞ بايؿطنا٤،

ايؿطن١ )، ٖٚصا ٖٛ َٛضٛع ايططض يف  داضز ٚدساّْاـًَشٛظ يف اي
ؿٝٗا سسٜح ٜٚٓ ضطضص الط: ( ٖٚٞ َٓعٛض ايٓٓصشل ايؿؿع١ـي ـُؤز١ٜاي
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ٖٚٞ َطط٠ َٚٓكص١  ،َاي١ٝ يف ايعكاض عكب١ بًشاظ نٕٛ ايؿطن١ َٓكص١ّ
ٕ بٝع سص١ مجٝع َٛاضز ايؿؿع١ ، َطاؾّا اىل أبايٛدسإ َٚططز٠ يف 

ايؿطٜو ٖٛ َعطض يتشكل ْكص ايـُاي١ٝ ٚيرتتب ايططض ايؿعًٞ ايـُٓؿٞ 
ايؿطٜو سصت٘  ٧ َٔ بٝعّ ٚيف نٌ ايـُٛاضز ، ٖٚٛ ضطض ْاؾيف االغال

 -ثبات دٛاظ بٝع ايؿطٜو ٚعسّ يعَٚ٘إَهٔ ضؾع٘ بيػري ؾطٜه٘ ، ٚاشا أ
بكإْٛ طال ضطضص َٔ ٗٞ ٚايكطا٤ ايـُشُسٟ ـشهِ االيـتٛدٝ٘ اي صٓض
 ؾهاٍ . غري إ

ٝ٘ يف ايعكاض ايـُؿرتى بعس قػُت٘ بني ايؿطنا٤، ٚال ٜأتٞ ٖصا ايتٛد
إٜصاؤٙ  ٚايـُتٛقع -ؾطٜهّا قبٌ ايكػ١ُ  ايصٟ نإ -ايؿطٜو  ؾإ دٛاض

ُا قاّ ـْ٘ يٓكص ايـُاي١ٝ يف ايعكاض دعَّا ، إال أضطاضٙ ٖٛ َٛدب يٚإ
 ثبٛت سل ايؿؿع١ يف دٛاضداص ع٢ً عسّ ـعٓسْا ايسيٌٝ ايكطعٞ اي

ثبات ض إْطباق٘ إلٚتعٓص ضطضص الإَتٓع تأتٞ إطالم ط -ظايعكاض ايـُؿَط
 دٛاظ بٝع ايعكاض ايـُذاٚض ٚعسّ يعَٚ٘ . 

 

ْطباق٘ ع٢ً ضطضص ع٢ً تكسٜط إ السسٜح طٚقس ٜؿهٌ ثاّْٝا بإٔ 
ع ايؿطٜو شهُٞ( يف بٝـذٛاظ ايـ)اي ثباتٜتهؿٌ ْؿٞ ايًعّٚ ٚإ -ايؿؿع١

شكٞ( ٚنٕٛ ـذٛاظ ايـ)اي ٕ ايجابت ؾكّٗٝاَع أ سصت٘ َٔ غري ؾطٜه٘ ،
 ٜتهؿٌ ٚال ايؿؿع١ َٔ اذتكٛم، ٗصا تعٓسـايؿؿع١ سكّا ؾطعّٝا يًؿؿٝع ٚي

 ـشكٞ( . ذٛاظ ايـ)اي: شل يًؿطٜوـاي ثباتايـشسٜح بًػاْ٘ ايػايب: إ
 

 ضطضص نْٛ٘ الط ٜتأت٢ قبٛي٘ ، ؾإ ظاٖط ايتعكٝب ٖٚصا االؾهاٍ ال
 ٝاّل ـعًـبٌ ٜكطب نْٛ٘ ت ،ـشل ايؿؿع١ؾاٖس ع٢ً نْٛ٘ تعًٝاّل ي ٚال تعًٝاّل ،

 ثِ ٜجبت سل ايؿؿع١ بسيٌٝ آخط.  يعّٚ بٝع ايؿطٜو سصت٘، عسّ ًذٛاظ:ي
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       : ٕٕ ص يٓؿٞ ايًعّٚ ٚإثبات ضطض الطُهٔ تصسٟ سسٜحـٜٚبتعبري ثا
ٕٕـٜٚـذٛاظ ، أصٌ اي شكٞ( ـذٛاظ ايـ)اي ثباتإل ُهٔ تصسٟ زيٌٝ ثا

إٔ ٜهٕٛ تػايـِ ايؿكٗا٤ ع٢ً ، ٖٛ ايٓٓص ٚاالمجاع : بدصٛصـباي
َٔ إغتعٗاضٙ َٔ بعض ايٓصٛص  ْاؾ٦اَّ ، شكٞ( يف ايؿؿع١ـذٛاظ ايـ)اي

شٛخ ـٚاالضتهاظات ، ٚتؿصًٝ٘ يف بغتًٗاَ٘ َٓٗا َٚٔ بعض ايكطا٥ٔ أٚ إ
 ايؿك٘ : سل ايؿؿع١ . 

 ؿؿع١ بني ايؿطنا٤ ٖٛ ـطا٥٘ بايـٚخالص١ ايكٍٛ : ظاٖط تعًٌٝ ق
ٚ ١ٝ ايؿؿع١ أٜٚػتؿاز سٓك ، ؾها٧ٍ َٓ٘ ايططض ٚال إايًعّٚ ايٓاؾ ٞؿـْ

 ٞ( َٔ زيٌٝ آخط . شٓكـاي ذٛاظـ)اي

بايؿؿع١ بكٛي٘  يتعاّ بتعًٌٝ ايكطا٤ٖٚصإ االؾهاالٕ أٚضزا ع٢ً اإل
  صضطاضضطض ٚال  الإْسؾاعُٗا ٚغال١َ ظٗٛض خربطٔ ٚقس تبٝٓضطضص الط

، ٚال ضطٚض٠ عٓس٥ص (بايؿؿع١ بهرب٣ ْؿٞ ايططضٙ)يف تعًٌٝ قطا٤
شه١ُ عكٝب ايكطا٤ بايؿؿع١ ٚال َٛدب ـدرب ع٢ً بٝإ ايـشٌُ ايـي

نُا تكسّ ذُع يف ايطٚا١ٜ( ـع َٔ باب )ايـذُيًتدًص بسع٣ٛ نٕٛ اي
 .  اٜت٘ عٔ ايـُشكل ايٓا٥ٝين ٚأغتاشْا ايـُشكل ايـد٥ٛٞ )قسُٖا(سه

 

 صضطض الطقس ٜؿهٌ بأَطٜٔ ع٢ً صش١ تطبٝلايـُالسع١ ايجايج١ :
 : َا٤ يُٝٓع ؾطٌ نال٤ص، ُٖٚا ُٓع ؾطٌ ـٜ ال( بإٔطع٢ً قطا٥٘)

ضطاضّا إ  ٜعٓس ٕ َٓع ايـُايو ؾطٌ َا٥٘ عٔ غريٙ الٜؿهٌ أٚاّل بأ إٔ
 ٚعسّ ايٓؿع بطظر بني ايططضايٝ٘ ، ٜصاٍ ْؿعسّ إبٌ ٖٛ ع ،بايػري

عسّ  ٜعٓس ٚبني االْتؿاع ، ٚس٦ٓٝص ٜكاٍ : ال -ُع٢ٓ ايٓكصـب - ايـُٓؿٞ
 ٚأ صضطض ٚال ضطاض الطٝٓؿٝ٘ سسٜحـكصّا يف َاٍ ايػري يـؿع ضطضّا ْٚـٓـاي



 (289................)حتكٝل ايرتابط بني ايكطا٤ ٚبني ْؿٞ ايططض  ...................    

 ٜهٕٛ تعًٝاّل يًشهِ ٚايكطا٤ ايؿطعٞ . 
 

 -ايعاًَٞ شٓطـح اينُا صٓط -ٚقس ٜؿهٌ ثاّْٝا بإٔ ايـًُتعّ ب٘ ؾكّٗٝا 
ـشط١َ بًشاظ ٖٛ نطا١ٖ َٓع ؾطٌ ايـُا٤ عٔ ايػري ، ٚظاٖط ايتطبٝل ٖٛ اي

يعّ اْتؿاؤٙ ؾطعّا  -ْطبل ايططض ع٢ً َٓع ؾطٌ ايـُا٤ عٔ ايػرياْ٘ اشا إ
 .  ذٛاظايـٚثبٛت ايتشطِٜ ٚعسّ  (َٓع ؾطٌ ايـُا٤) ٌٓبـُع٢ٓ إْتؿا٤ ٔس

 

ـُا تعاضف ٖٛ ايٓعط ي ()يكطا٥٘ضض يهٔ ْكٍٛ : إٕ ايتؿػري ايٛا
ٚ أ ، عٝاهلِ شؿطٚا ب٦طّا قطٜبّا َٔ خُٝتِٗ َٚكٓطـٕ ٜبني أٌٖ ايباز١ٜ أ

شصٌ ـُطط ايػُا٤ ٜٚـٚقس ت ٛا بٗا،دتٓصـشؿٛض٠ ٜٚـٜػتكطٚا سٍٛ ب٦ط َ
ٚسٝٛاْاتِٗ غٓاّ ايػري ؾاشا ضعت أ ،ايهال٤ يف تًهِ ايبكع١ قطٜبّا َٔ ايب٦ط

، ؾٝهٕٛ َٓع َايو ايب٦ط دت اىل ايـُا٤ ستايف شاى ايهال٤ عطؿت ٚإ
ؾٝططط ايطاعٞ خٛؾّا  ،ضٖاعٔ سٝٛاْات غريٙ َٛدبّا يتطٓطؾطٌ َا٤ ايب٦ط 

َٔ َٛت سٝٛاْات٘ عطؿّا ًٜٚذأ يالْتكاٍ عٔ ٖصا ايـُٛقع ٚتطن٘ يؿكسإ 
ـُٓع ُٓع ؾطٌ َا٤ نٞ ال ٜـٕ ٜأ( عٔ ايٓهت١ ٢ْٗ) ٗصٙٚيـ ايـُا٤ ؾٝ٘ . 
ًٓيًٓٗٞ عٔ بٝع ؾطٌ ايـُا٤  ()ّٗاَٛٓد ؾطٌ نال٤، اّل ي٘ بٓؿٞ َٚع

ص تعًٝاّل ضطض الط ـُع٢ٓ نٕٛ، ٖٚصا ؾِٗ صشٝض ب ايططض ٚايططاض
ـُٓع ي ٕ َٓع ايـُايو َا٤ ب٦طٙ عٔ ايػري غبْبَٓصٛصّا يًكطا٤، بًشاظ أ

ٖٚٛ ضطض عطؾّا بًشاظ خصٛص١ٝ ،  -ايهال٤ -إْتؿاع ايطاعٞ بايـُطع٢
، ايٝ٘شاد١ ـباز١ٜ َع ق١ً ايـُا٤ ٚؾس٠ ايشٝٛاْات يف ايـايـُٛضز : ضعٞ اي

 .  صضطض ٚال ضطاض الؾٝصض تعًٌٝ ايكطا٤ بكٛي٘ :ط

ايـٓٗٞ ْ٘ ظاٖط أل ،شط١َ ايـُٓعـب ٓا اإليتعاُّهٓـٜ:  ٚيف ض٥ٛ٘
َٔ زٕٚ اقا١َ زيٌٝ صاضف  ،ايـُٓع نطا١ٖخالؾّا يكًٌٝ إزع٢  ،ايـٓبٟٛ
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شط١َ ـيتعاّ بايُهٔ االـٜٚ ايٓٗٞ:طال ٜـُٓع ؾطٌ َا٤ ....صعٔ ظاٖط 
عاّ ؾهاٍ َاْع ، ٚال زيٌٝ َاْع عٔ االيتـشسٜح َٔ غري إأخصّا بعاٖط اي

االْٗاض  -باض ٚاالسٛاض ايهبري٠بتشطِٜ َٓع ؾطٌ ايـُا٤ َٔ اآل
غتؿاز٠ ـُا اشا مل تهٔ إَؿطٚطّا ب -ٚ َالىأُايو ٚاسس ـايـُدتص١ ب

اإلغتؿاز٠ عٔ  - بايـُا٤ اصختصصاسب سل اإلي َٔ ايـُا٤ َاْع١ّ ايػري
 . ٘ ٚ َعامح١ يأ

       

      ْٟ ّ يًػٝس ايؿٗٝس ايصسض)قسٙ( دسٜط باالسرتاّ ًْٚتعؾكٗٞ  ٖٚٓا ضأ
ٕ َٝاٙ االْٗاض ْػتكٝٗا َٔ ْصٛص االْؿاٍ ، ٜتًدص يف أؾطع١ٝ  ب٘ ؾتّٝا

ٚدست يف أضض ٚ أ سْسطٖا أاشا ؾٓذ ـذٛؾ١ٝٚايعٕٝٛ ٚايػسضإ ٚايـُٝاٙ اي
 ْؿاٍ ٚيٝؼ دع٤ّبٗا ، ؾإ ايـُا٤ َٔ األ ختٓصإ تـًُٓهٗا باإلسٝا٤ أٚٚقس 
ايـُٛدٛز يف عُل أضض٘  االضض ايـُا٤َ ُبًُو صاسـاالضض ست٢ َٜٔ 
ْعري ٚدٛز ايٓؿط يف باطٔ أضض َـًُٛن١  ، بٌ ٖٞضض٘ٚغط أأٚ 

ٌٓ ثط٠ٚ زاخٌ ثط٠ٚايـُعازٕ، ٖٞ ) يـُػًِ ٖٚهصا نٌ ٍْ َػتك ( ٖٚٞ َا
صاض َايهّا ٚ ٚأسل بأضض أ أٚىل سْسعٔ َاي١ٝ األضض، ؾاشا صاض أ

ٚىل باالْتؿاع غسٜط أٚ ب٦ط أٚ عني َا٤ ؾٗٛ أ َا٤ غعٜط:ؾٝٗا ٚنإ ضض أل
بعس إضتٛا٤ٙ ٚعٝاي٘ ٚضٝٛؾ٘  -ي٘  شٓلـٜ بايـُا٤ ايـُٛدٛز ؾٝٗا ، ٚال

ُٓع عٔ االْتؿاع َٔ ؾطٌ َا٤ ب٦ط أضض٘ إٔ ٜـ -ضتٛا٤ سٝٛاْات٘ ٚظضع٘ٚإ
بٌ ضض٘ ، ؾً٘ سل االْتؿاع اضٟ يف أـذٚ قٓٛات ايـُا٤ ايأٚ عني ايـُا٤ أ

 شل يف َٓع ايػري عٔ ايـُا٤ . ـٚيٝؼ ي٘ ايٖٛ أسل َٔ نٌ أسس ، 
       

 ُٝت ع٢ً عسّـبطالٕ عُس٠ ايٛدٛٙ اييت أق كسّ :ـُا تـشاصٌ َـٚاي      
 ِ ايٓد١ً ايـُؿرتن١ٜكٛـتـؿطٌ ايـُا٤ ٚبـؿؿع١ ٚبـطا٤ بايكـباط بني ايـاالضت
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ضطضص  ال:ط َهإ تطبٝلٚقس تبٝٓٔ إ صضطاض ٚال ضطض ال:ط ٚبني قٛي٘ 
ِٜٛ ايٓد١ً ايـُؿرتن١ شسٜجٞ ايؿؿع١ ٚؾطٌ ايـُا٤ ٚسسٜح تكـشٜاّل ي

نُا  ، ـشسٜحتعًٝاّل أخصّا بعاٖط اي صضطض الط دطٜرـت َهإإٚٚحنٖٛا، 
ط٠ ٚال َاْع ٕ ايتعًٌٝ بٓؿٞ ايططض ٖٛ ظاٖط سسٜح ظضاض٠ يف قط١ٝ مسأ

 ُا الـشه١ُ اٚ حنٛ شيو َـ٘ بٓشٛ ايذـطٜعٔ شيو ٚال َٛدب يتد
 ض٠ ايٝ٘ ٚال ؾاٖس عًٝ٘ ٚال َٛدب ي٘ . ٚضط

 

ؾطع١ٝ  قاعس٠ْ صضطاض ضطض ٚال الط: () ٕ قٛي٘طض أتإشٕ ، إ
شسٜح ـؾهإ اي(ٚأسهاَ٘ ، )قط١ٝ ضغٍٛ اهللٌ بٗا عسْز َٔ أعًٓ

 : ٚس٦ٓٝص  َطاضّا . اكت عًٝٗٓبـُيصػط٣ ؾك١ٝٗ ط ن١ًّٝ ايؿطٜـ نرب٣ّ

ُا٤ ٚتكِٜٛ ايٓد١ً سازٜح ايؿؿع١ ٚؾطٌ ايــُاّ ظٗٛض أني تٜتب 
 ضتباط ايكطا٤ ايـُشُسٟ بٓؿٞ ايططض َٔ قبٌٝايـُؿرتن١ ْٚـشٖٛا يف إ

ذًُتني َتشكل يف ـٕ االضتباط بني ايـذُع يف ايـُطٟٚ( ايٛاسس ، ٚأ)اي
ُا ٔ ؾٝذًؼ ٚاسس ٚقطا٤ ؾاضز ، ٚقس تبٝٓـٚيف َ ()نالّ ضغٍٛ اهلل 

يتعاّ صشٝض ، ٚال َٛدب يطؾع ايٝس عٓ٘ ٚإا ايعاٖط ٖٛ ايٕ ٖص: أ تكسّ
صٓع٘ ايطاٟٚ مجعّا  ،ذُع يف ايطٚا١ٜ( بني ايـُتؿطقاتـ)اي٘ َٔ قبٌٝ نْٛ

، ذًؼ ايتشسخ بُٗاـبني خربٜٔ َٓؿصًني ساٍ صسٚضُٖا َع تعسز َ
 ؾإ ٖصا االيتعاّ خالف ايعاٖط َٔ غري ؾاٖس عًٝ٘ . 

 

( بٓؿٞ ) اهلل قطا٤ ضغٍٛ غتكالٍايؿاٖس عًٝ٘ إ : ٚقس ٜكاٍ
ْعري  ، ايططض َػتكاّل يف غايب ضٚاٜات أٌٖ ايػ١ٓ ٚبعض ضٚاٜاتٓا

دٝاض( ـبٛاب اي: أ ايٛغا٥ٌ َتادط ضٚاٙ يف ) ايـُطاغٌٝ ايـ٢َُٛ ايٝٗا َٚا
ـشصٌ ايعٔ أٚ دً٘ ٜٓكٌ عباز٠ قطا٤ٙ بٓؿٞ ايططض، ٚألٖٚٞ َؿاب١ٗ ي
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ؿٞ ايططض ٖٛ مجع بني ( ٚبني ْقطٝت٘ )االط٦ُٓإ بإٔ ايطبط بني أ
يف ايـُطٟٚ( ايٛاسس بني  ضٚاٜتني ٚتصطف َٔ ايطاٟٚ ، ٚيٝؼ )مجعّا

 قط١ٝ . قطا٤ٜٔ أٚ أ
 

عسّ صالح خرب ييطعـ ايـُطغالت ٚ -ٜصًض ؾاٖسّا  يهٔ ٖصا ال
شُسٟ ٚسصٌ ـستُاٍ صسٚضٙ ضُٔ قطا٤ َ٘ ٚإليطعؿ عباز٠ سذ١ّ

ايـُشسثني نُا سصٌ ٚ َٔ يتكطٝع ٚايتؿطٜل ٚايؿصٌ السكّا َٔ ايطٚا٠ أا
 الط إغتالٍ مج١ًٚـدرب َٔ تكطٝع اي:  ٘ٚأَجاي )ايٛغا٥ٌ( َٔ صاسب

شسٜح ـٕ تتبع ايضطض ٚال ضطاضص َٔ األخباض ايـُػٓس٠ ايٛادس٠ هلا ، ٚإ
ضطض ٚال  الا زيٌٝ ٚاضض ع٢ً صسٚضطٜعٗط َٓٗ ال ـؿطٜكنييف دٛاَع اي

ُا ايصشٝض الغٝ -ض ايـُػٓس٠ خبابٌ ٜعٗط َٔ األ ، ضطاضص َػتكاّل
ـذايؼ تٛدّٝٗا اٚ تعًٝاّل ي٘ ٚيف َشُسٟ : ـصسٚضٙ ضُٔ قطا٤ َ -َٓٗا

رب٠ : َعتٚعُس٠ ٖصٙ االخباض ـدتًؿ١ َٚطاَني َتبا١ٜٓ،قط١ٝ ََتعسز٠ ٚأ
( ٖٚٞ صشٝش١ ايػٓس ٚاضش١ ايسالي١ )ابٔ بهري عٔ ظضاض٠ عٔ ايباقط

ٚال ضطض  ٗا بكٛي٘ :طالعًيٓد١ً بعس قبطَٞ ا () ع٢ً تعًٌٝ قطا٤ٙ
ْ٘ ٘ؾاْ ضطاضص غكاط غًط١ٓ َايو ايٓد١ً بعس ثبٛت ٚاضض إل تٛدٝ

غكاط ٚبعس إ ٜ٘ يإلضطاض بايػري ٚعٓازٙ ٚإصطاضٙ ع٢ً ايططاض،تصٓس
( ٚالٜت٘ ) عٌُ ضغٍٛ اهللقس أ -ـشهِ ايططضٟغًطٓت٘ ْٚؿٞ اي

تالؾٗا ـدًت٘ ٚإايتؿطٜع١ٝ ؾأَط االْصاضٟ ايـُتططض َٔ مسط٠ بكًع ْ
 ٚضَٝٗا يف ٚدٗ٘ . 

 

 تًؿ١ : صسٚضـشسٜح ايـُدـخباض يف دٛاَع اياألبع ـتـٚايٛاضض َٔ ت
 سٜحؾاذت ،ٓطبل عًٝٗا قط١ٝ ْؿٞ ايططض ؾطعّاَٚطاَني َتبا١ٜٓ ت ٚقطاٜا
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ايططضٟ يف  شهِـْؿٞ ايـشػب ايـُع٢ٓ اآلتٞ : ٚبضطضص  الايؿطٜـ :ط
ؼ ٓغْ٘ ٜؤ، ألـُاّ أبٛاب ايؿك٘ٚ تَع٢ٓ ْاؾع دسّا يف غايب أ شٚ -ع١ايؿطٜ
ؾطع١ٝ نرب١ٜٚ تٓؿٞ االسهاّ ايؿطع١ٝ ايططض١ٜ ، ست٢ قٌٝ يف بٝإ  قاعس٠ّ
ع ايكاعس٠ ايهرب١ٜٚ ايع١َُٝٛ : )إٕ ايؿك٘ ٜسٚض ع٢ً شسٜح يتؿطٜـْؿع اي

بعض  عٔ (13)سػبُا سهاٙ ايػٝٛطٞ سسٖا(ٖصا أ ،مخػ١ أسازٜح
 ثِ ْبشح يف د١ٗ ضابع١ٕ  : . االعالّ 

 

 مفاد مفردات الـحديث : 
 

يًشسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ  (ٗٝأ٠ ايرتنٝب١ٝـسّا يتشكٝل )َؿاز ايُٗٝـت
قس ٚ ، ايؿطٜـ شسٜحـيؿاظ ايف ع٢ً ايـُع٢ٓ ايًػٟٛ ألالبس َٔ ايتعٓط

ُٓ ْٚتصس٣ بسُٚا يبٝإ  صضطاضصطضطضصطالطثالث١ :  ٔ نًُإتتط
ٜعكب٘ بٝإ ايـُع٢ٓ  -ايـُع٢ٓ ايعاٖط َٔ ايهًُتني ايـُٓؿٝتني يف ايـشسٜح

  ٖٚصا نً٘ تـُٗٝس يتشكٝل َع٢ٓ ايـشسٜحص . الطزا٠ ايٓؿٞايعاٖط َٔ أ
 ٚتـشصٌٝ ايـُطاز ايـذسٟ ٚايـُكصٛز ايٛاقعٞ َٓ٘ . 

ـُاٍ أٚ يف ُطاز َٓ٘ )ايٓكص( يف ايٚايـ ؿع،ضس ايٓ طضطضصن١ًُ -1
ٕٕايبسٕ أ َتعسز٠ يف نتب ايًػ١ ٖٞ  ٚ يف ايعطض ، ٚقس شنط يًؿع١ َعا

ُطض ، شاٍ ، ايؿكط، ايع٢ُ ، ايـايـ)ايٓكص ، ايؿس٠ ، ايطٝل ، غ٤ٛ 
)ايٓكص(  ُالسغ تبازضا١ْ ، ايكشط ، االٜصا٤( ، يهٔ ايـٗعاٍ ، ايعَـٚاي
 ٢ٓ :ُعٞ ٖصا ايــؾ غتعُاٍ ايًؿع١ ع نجط٠  إَ )ايططض(  يؿغ مساع   َٔ

 َصازٜل -غري ايٓكص  -خط٣ )ايٓكص(، َٚٔ ايكطٜب نٕٛ ايـُعاْٞ األ
ُؿّٗٛـاي ختًطب ؾٝ٘ ٚقس إًٗا ايعطغتعُـذاَع :)ايٓكص( قس إيًُع٢ٓ اي

                                                           

 طبع١ زاض ايؿهط .  ب ايكطا٤ يف املطؾل:با 218:  2ٛايو ؾطح َٛطأ َايو: زتٜٓٛط اذت (13)



 10............................................ بؿط٣ االصٍٛ / ز..............(294)

ٕٕ َػتك١ً عٔ َع٢ٓ ـباي ( ايٓكص)ٚيعٌ  ( ،ايٓكص)ُصسام ؾشػبٖٛا َعا
ؾهإ ايططض َٓشصطّا  ٜػتبطٔ )ايطٝل ٚايؿس٠( -ايصٟ ٖٛ َع٢ٓ ايططض

ٕ ايتادط اشا ، ٜٚؿٗس ي٘ : أُػتبطٔ يًطٝل ٚايؿس٠( )ايٓكص ايـ َعٓاٙ يف
 شصٌ عٓسٙ )ايٓكص( يهٔ قس الـ ٜٚ زْاْريذاضت٘ زضاِٖ عس٠ أـخػط يف ت

ـدػاض٠ يعسّ ٚقٛع٘ يف ضٝل ٚؾس٠ َٔ ٖصٙ اي ،٘شيو ضطضّا يف سٓك ٜعٓس
ضطضّا  ٜعٓس ال شض ايؿس٠ ٚايتطاٜل ايٓؿػٞ َٔ زٕٚ ْكٕصـٕ َنُا أ
:  شسٜحـيًططض عَُّٛا َٚٔ اي َع٢ّٓ (ايٓكص)ضاز٠ ـُا ٜؤنس إَ -عطؾّا 

 (،ايطٝل ٚايؿس٠)ّْا إىل ، ٚايٓكص قس ٜؤزٟ أسٝادصٛصّاـَضطضص الط
َػتكاّل يًططض ، بٌ يعً٘ ٜتعصض  ٜهٕٛ ايطٝل َع٢ّٓ ٜؤزٟ ايٝ٘ ؾال ٚقس ال
ُا يف أسٝاّْا نطض ٚاالضطاض ٖٚٛ غا١ٜ ايط يًططض َع٢ّٓ (ايطٝل)دعٌ 

ٖٔ :طىل قٛي٘ تعا ٔٗ ِٝ ًَ ٖٔ ٔيُتَطُِّكٛا َع ُٖ ، ؾإ ايتطٝٝل  6: ايطالم صَٚاَل ُتَطاٗضٚ
ا ال َع٢ٓ يتؿػري نُ ٘يٓؿػ  ذعٌ ايؿ٧ٝ غا١ّٜـ َع٢ٓ يضطاض ٚالغا١ٜ اإل

ٚاألْػب  )ايططض( ُتبازض َٔ يؿغٚباختصإض : ايـُع٢ٓ ايـايططض بػاٜت٘ .
ضطضص ٖٛ ٖصا  الـدرب ايـُشُسٟ ايؿطٜـ طضازت٘ َٓٗا يف اياألقطب إ

ُٓ ُع٢ٓ : )ايٓكص(ايـ ُٓ (ايطٝل ٚايؿس٠)ٓ٘ أعِ َٔ تط  ٓ٘ . َٚٔ عسّ تط
 

 شٓسـب٘ عطؾّا ٚب َعتٕس ٕ ٜتشكل بكسٕضالبس أ - )ايٓكص( ُع٢ٓـب ٚ)ايططض(
نإ ايٓكص  َـُا ؾعاّل دعَّا ، أعِ ٜعتين ب٘ ايعكال٤ نٞ ٜصسم )ايططض(

ت٘ شرتم بٝـُاٍ نإٔ ٜـكطع أصابع ٜسٙ ، أٚ ع٢ً ايـطاض٥ّا ع٢ً ايبسٕ نإٔ ُت
اضزّا ع٢ً ٚ ٚـشاي٘ ، أّا بُاٍ َعتسّا ب٘ َطٓطٚ ٜؿكس قسضّا َٔ ايـأٚ َتذطٙ أ

ذاٙ ـع٢ً اي ٚ عاضضّآكص نطاَت٘ ، أؾطؾ٘ ُٜٚ ايعطض نإٔ ٜٗتو أسْس
طاٜك١ مسط٠ ي٘ االدتُاعٞ نايٓكص ايٛاضز ع٢ً االْصاضٟ َٔ َ ٚاالعتباض

 غتٝصإ . بسخٛي٘ عًٝ٘ بػري إ
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ٚ أغا٤ ايطشٌٜ ـشاي٘ ، أب ٜطٓط ؾ٦ّٝا َٔ َاي٘ ال ٚعًٝ٘ : يٛ ؾكس أسْس
 -دتُاعّٝاـشاي٘ ٚال َٓكص١ يهطاَت٘ إ٠ ب٠ َطٓطايٝ٘ ٜػريّا ٚيٝػت االغا٤

)ايططض( ٚ)ايٓكص(ايبسْٞ أٚ  عطؾّا ، بُٝٓا يٛ صسم )ايططض( مل ٜصسم
ب٘ عكال٥ّٝا بايٓػب١ ايٝ٘  َعتٕس بكسٕض -ٚ االدتُاعٞ ايـُايٞ أٚ ايعطضٞ أ

صساقّا يتطبٝل ايٓؿٞ شهِ ايططضٟ ٜٚهٕٛ َٛضزّا َٚـؾاْ٘ ٜٓتؿٞ عٓ٘ اي
 .  ضطضص الايتؿطٜعٞ : ط

دًٌ ٚايٓكص يف سٝا٠ ـٜٛدب اي شٕ نٌ ْكص ٖٛ ضطض ، ٚنٌ َاإ
دًٌ ـشٝح ٜتشكل ايٓكص ٚايـاالْػإ ٚٚدٛزٙ ايتهٜٛين ٚاالعتباضٟ ب

ٖٛ ضطض قس ْؿاٙ ايؿاضع  -ب٘ ع٢ً َجً٘  َعتٕس َٓ٘ ٚبكسٕض يف دإْب
 االقسؽ ، ٚايططض خالف ايٓؿع ٚضسٙ . 

 

َصسضّا ، نُا  (ّآط، َض ٓطُطـ، َٜ ٓطَضٚايططض اغِ َصسض ، أصً٘ :)
دًٌٝ ـٚقاٍ اي،أؾاز مجع َٔ ايًػٜٛني َِٓٗ ابٔ َٓعٛض يف )يػإ ايعطب(

 ا مجعَتيػتإ ؾاش ٓطٚايُط ٓط: )ايَط (ٓط: َاز٠ َض7يف َٛغٛعت٘ )ايعني : ز
َٚاَل طىل : نكٛي٘ تعا از(ايط بني ايطط ٚايٓؿع ؾتشَت ِِ َِْؿّعا  ٔٗ َٕ ٔيَأُْؿٔػ ًُٔهٛ ُِ َٜ اَل 

از اشا مل ايط ضَُُت -ايُطٓط ، ثِ قاٍ : )ٚإشا أؾطزَت16ايطعس :  صاَض٘ط
ْؿع، ) صً٘:أ ُٓؿع١ اغِ َصسض،ايـ :ٜٚكابٌ ايططض  . ذعً٘ َصسضّا( ـت

      .  َصسضاَّ (ْؿعّا ٜٓؿع،

 ُصسض ٜعينٕ ايـٖٛ أ ٚبني امس٘ َع٢ُّٓصسض ٚايؿطم بني ايـ      
، ٚاغِ ؿع ـٓـٚاي طٓطـايططب ٚـؿاعٌ نايـؿعٌ ايصازض َٔ ايـٚاي شسخـاي
ٜتشصٌ َٔ  ٜرتتب ع٢ً ايؿعٌ َٚا شسخ َٚاـٜعين ْتٝذ١ اي ُصسضايـ
 .   - ُصسضٟايـُع٢ٓ ايـ -شسخ ـاي
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ٖٚٛ َؿّٗٛ ٚدٛزٟ  ،ُع٢ٓ ايٓكصـٕ ايططض بـشكل ٚضٛح أٚقس ت
 َٚع٢ٓ ثبٛتٞ يٝؼ بعسَٞ، ٖٚٓا غؤاالٕ :  

 

نإ ايٓؿع  اشا ٌٖ ٜصسم ايططض ٜٚتشكل يف َٛاضز)عسّ ايٓؿع( -أ
ًٛغ٘ ايٝ٘ ُع٢ٓ تٛقع ٚصٍٛ ايٓؿع يٝسٙ ٚضدا٤ بـيف َعطض ايٛصٍٛ ايٝ٘ ب
ٜطبض َٔ زٕٚ  ذاضت٘ ثِ الـُتٛقع يًطبض يف تثِ مل ٜصً٘ نايتادط ايـ

 .ؾتب٘ ساي٘ ؟ ٖٚصا َا إ ْٚكٕص خػاض٠ٕ
 ٚأَا اشا مل ٜهٔ ايٓؿع يف َعطض ايٛصٍٛ ايٝ٘ ٚمل ٜهٔ َتٛقعّا ؾال

 ٜهٕٛ ضطضّا دعَّا .  ٚال ٜهٕٛ عسّ ايٓؿع ْكصّا
 

اٚ َٔ  (بٌ ايطسٜٔتكا)ٌٖ ايتكابٌ بني ايططض ٚبني ايٓؿع َٔ  -ب
 ؟  (ًُه١تكابٌ ايعسّ ٚايـ)

ٖٛ  (ُٓؿع١ايـ)أٚ  (ايٓؿع)ٚبني  (ايططض)إٔ ايتكابٌ بني  ايعاٖط
 ٖٛ ايٓكص عٔ سٓس (ايططض)َطإ ٚدٛزٜإ : تطاز ، إش ُٖا أتكابٌ اي

ٖٛ ايهُاٍ  (ايٓؿع)شػب٘ ، ٚـؾ٤ٞ بٌ ُتعاضف ٚيف نايهُاٍ ايـ
 . شػب٘ ـب ٤ٞ: نٌ ؾ ٤ٞايطبٝعٞ يًؿ شٓسـُتعاضف ٚايعٜاز٠ عٔ ايايـ

بني ( ٚ)ايطٓط ُطاز٠ بنيٜٚؤٜسٙ : تعبري مجع َٔ أدال٤ ايًػٜٛني بايـ
ذٖٛطٟ يف)ايصشاح(ٚابٔ َٓعٛض ـ)ايٓٗا١ٜ(ٚاي)ايٓؿع(، ْعري ابٔ االثري يف

 ا . . ٖصنجري ٚغريِٖ  )يػإ ايعطب(يف

 ٕ ايططض ٖٛ َاأ )ايعاٖط:)قسٙ(  (14)دطاغاْٞـُشكل ايٚيهٔ قاٍ ايـ     
ايٓؿع َٔ ايٓكص يف ايٓؿؼ أٚ ايططف أٚ ايعطض أٚ ايـُاٍ تكابٌ  ٜكابٌ

                                                           

 . 266: 2نؿا١ٜ االصٍٛ َع ساؾ١ٝ املؿهٝين : ز (14)



 (297َؿاز َؿطزات سسٜح ْؿٞ ايططض ٚايططاض ..................................)

ُع٢ٓ عسّ ـعتكس نٕٛ ايططض أَطّا عسَّٝا ب)قسٙ( إ ٚنأًُْ٘ه١( ايعسّ ٚايـ
 ُٓؿع١ يف َٛضز ضدا٤ ايٓؿع ٚيٝاقت٘ . ؿع اٚ ايـايٓ

 

 ُٓؿع١ نْٞ٘ يٝؼ َع٢ٓ ايططض ٖٛ عسّ ايٓؿع أٚ عسّ ايـ: اٚؾٝ٘ 
ٕ ٜهٕٛ ايتكابٌ بني ايططض ٚبني ايـُٓؿع١ )تكابٌ ايعسّ ٚايـًُه١(، بٌ إ

 اي٘ يف َٛضٕزنُ عٔ سٓس ع َٔ ْكص ايؿ٤َٞع٢ٓ ٚدٛزٟ َٓتَع (ايططض)
ُكصٛز ـشٝج١ٝ ٖٞ ايساعٞ ايـٖصٙ اي ٌنتُاٍ ، ٚيعَٔ ؾأْ٘ ايتهاٌَ ٚاإل

 . (ًُه١)تكابٌ ايعسّ ٚايـتكابًُٗا غتعٗاضٙ دطاغاْٞ يف إـيًُشكل اي
  

ٕ عسّ ايٓؿع أٚ عسّ ايـُٓؿع١ أٚ ؾٛات إ ـذًٞ بايتأٌَ:شل ايـيهٔ اي
 ( ايصٟ ٖٛ أَط ٚدٛزٟ زق١ّايططض)َط عسَٞ ٜػاٜط ايٓؿع ايـُتٛقع ٖٛ أ

 ع٢ً بعض َصازٜل )ايططض( طالمٚعطؾّا ، ؾاْ٘ ٚإٕ تػاَض ايعطف يف إ
ضّٜا ٜبٝع ؾٝ٘ ْؿؼ ايبطاع١ أٚ ذاـشاّل تـَ نإٔ ٜؿتض ؾدْص)عسّ ايٓؿع(

ـشً٘ عٓس ؾتض َ داضٙ( )ؾالٕ ضٓط:ذاٚضٙ ؾاْ٘ ٜكاٍـُتاع ايصٟ ٜبٝع٘ َايـ
ُػتًٗهٕٛ بٝٓ٘ ٚبني داضٙ ٚؾطا٤ بعطِٗ دٓب٘ سٝح اْ٘ غٝتٛظع ايـ

شكٝك١ ـطالم يف اي. يهٔ ٖصا اإلبطاع١ داضٙ َٚتاع٘ ٚتطنِٗ ايؿطا٤ َٓ٘ 
ألْ٘ عسّ  ،ـشٞذاظٟ تػاَـطالم َإ -ـشكٝكِٞٗ ايعطيف ايشػب ايؿـٚب

ُا٥ع بني ايـ ٌ ايعطُف، ٚاشا تعٓكضطاضإْتؿاع ٚيٝؼ بٚ عسّ إْؿع أ
 َطٛا ايؿطم . ًٛا َا إزعٝٓاٙ ٚإعرتؾٛا ٚأتعٓك (عسّ ايٓؿع)ٚبني  (ايططض)

 :  ٝك١ٝ يعٓٛاْٞ)ايططض(ٚ)عسّ ايٓؿع(َعّا١ُ َصازٜل عطؾ١ٝ سكـْعِ ث
 ٘ـٓـػهــٚ َاضٟ أـتذـً٘ ايــشٔ َـص عـطاز ؾدـخٛ إــشصسٟ ْـتـري ايـعـْ

ايـُػتكط ؾٝ٘ َع عٝاي٘ أٚ َعامحت٘ ع٢ً إداضت٘ ايـُؤزٟ إىل إخطاد٘ َٓ٘ 
٘ َٔ ايعَإ َٚعطؾ١ ايٓاؽ ب َس٠ّأٚ ايـُػهٔ  غتٝذاضٙ يًُشٌضغِ إ
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ٚتعاًَِٗ َع٘ ؾٝ٘ أٚ ظٜاضتِٗ ايٝ٘ يف ٖصا ايـُٛقع ، ؾٝهٕٛ خطٚد٘ أٚ 
 ضطاضّا عطؾّا نُا ٖٛ عسّ ْؿع سكٝك١ّ . إإخطاد٘ 

ٚ َؤغػ١ ـذاض١ٜ أْٚعري غعٞ ؾدص يعٌُ ٚظٝؿٞ يف ؾطن١ ت
ٗٓـَاي١ٝ ٜٚ ُٓع تٛظٝؿ٘ ٜٚطًب ـٜ ْطـَٓؤث ثِ ٜأتٞ ؾدْص ،ؾتػاي٘ ؾٝٗاس إلُ

عسّ تؿػًٝ٘ ؾٝٗا ، ؾٗصا ؾعٌ ٜٛقع ضطضّا ع٢ً ؾدص عاطٌ َطٜس 
َصسام عطض٘ ، يهٓ٘ ٚ يًعٌُ ضغِ عسّ سصٍٛ ْكص يف َاي٘ أٚ بسْ٘ أ

 ٜكّٝٓا .  ْتؿاع أٚ عسّ إ (عسّ ْؿع)ٖٛ عطؾّا نُا  (ططضاي)

شػب طبع٘ ـب - ُٓطـٜ ُذط٣ َا٤ٕـي ٚ مجاع١ْٕٚعري سطف ؾدص أ
ٚ بػتاْ٘ ، ٚعٓسَا ٚ ٜكرتب َٔ َعضع١ ظٜس أٚ زاضٙ أأ -ـذطاٙ االصًٞ َٚ

ٛٓـٜ ٛٓـٜشٌ عًُ٘ ـٝكرتب َٔ َعضعت٘ اٚ َيذطاٙ ـٍ عبٝس َش  ٛضعَإىل  ٘يش
ؾ٘ َصسام )عسّ ٝهٕٛ تصٓطؾ ،ٚ بػتاْ٘أٚ زاضٙ أ ١ ظٜسعٔ َعضع ستعبٜ

شهِ ـخص ايٜٚأضطاض( بايػري طض( عطؾّا ٚ)اإلايٓؿع( نُا ٖٛ َصسام )ايط
 ُا ٖٛ َصسامـال ب، )ايططض(  ٖٛ َصسام ُاـضطاض بايجابت يًططض ٚاإل

ٕٙ عٔ االضطاض (15)ْٓص صا:)عسّ ايٓؿع( ٚقس ٚضز بٗ ٜهؿـ  ٚال ،ْا
 . شازُٖا دعَّاـتعٔ إ -ٚدٛزٟ ٚعسَٞ -ُؿَٗٛنيـُصساقٞ ييتكا٤ ايـاال

 

َٚؿاز يؿع٘ ، ٚقس  ،ُٓؿٞ( ايـايططض)ٖٚصا ايبٝإ نً٘ يطبط َع٢ٓ 
أ ايٓكص ، غٛا٤ طط ايهاٌَ ايـُتعاضف يًؿ٤ٞ شٓسـتبني اْ٘ ايٓكص عٔ اي

 -دػاض٠ـناي -ّ عطض ع٢ً َاي٘ ع٢ً ايبسٕ أٚ ع٢ً أططاؾ٘ ٚأعطا٤ٙ أ
كص ؾأْ٘ االدتُاعٞ اٚ ُؤزٟ يٓـٗتو ايـع٢ً عطض٘ ٚنطاَت٘ نايططأ اّ 

ُع٢ٓ ٚضز َـذتُع٘، ٚبٗصا ايـُٓكص يٛداٖت٘ يف ُٓايف ٚايـايتٖٛني ايـ
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( ْعري ايططض ايصٟ ْاؾّٝا يًططض يف َٛاضز قطا٥٘) ضطضص السسٜح ط
غت٦صإ ٚقس صاض ؾعً٘ : ايسخٍٛ َٔ غري إ -ٚقع٘ مسط٠ ع٢ً االْصاضٟ أ

ٍٕ ْصاضٟ ؾهإ ْكصّا يف سك٘ ٚغ٤َٛٗتو ايٓاظٍ باألـٚايطٝل ًي غببّا  سا
 ثِ ْٓتكٌ يبشح َؿاز :   ( .٠ ٚقس ْؿاٙ عٓ٘ ضغٍٛ اهلل )َٚطٓط
 

ٚ َتشسإ، أ َع٢ُّٖٓٚا َتكاضبإ  ُطاض٠(ايـٚ)صضطاضطن١ًُ -2
ط ٜٚعٓب (، ٜطآض ُٖٚا َصسض ايؿعٌ )ضآضُٖٚا َٔ َؿتكات )ايططض( ،

يًعّ  -ش يٛ نإ نصا( إٜططٓٓ ٝػا َصسض )ضطٓٓٚيُؿاع١ً( ، عٓ٘ )باب ايـ
ُع٢ٓ ايٛاسس بًؿعني : )ايططض( ٚ)ايططاض( ٚيف سسٜح ٚاسس تهطاض ايـ

ٚال ٜكبٌ تٛدٝٗ٘ بسالي١  ،ض يَ٘ٔ زٕٚ َٛدب يًتهطاض َٚٔ زٕٚ َصٓش
 .  ايتهطاض ع٢ً ايتٛنٝس

 (): قٛي٘(( ال )ضٓط)ضآضَصسض (ضطاضَٔ إٔ ) شنطْا ٜٚؤنس َا
٠ٌْ:طإيف قط١ٝ مسط يًؿغ )ايططاض(  ايصٟ ٖٛ َكاضْب (16)َطاضص ْو ضد

 . )ايططض(  تصطٜــُع٢ٓ َٚػاٜط يٚتصطٜؿ٘ َٚعٓاٙ 
ُطاض٠ ، ٚايططاض نايكتاٍ إشٕ ايططاض َصسض باب ايـُؿاع١ً نايـ

 ُكات١ً .ـُع٢ٓ ايـُطاض٠ نايـب
 

َٛضٛع  -ُطاض٠ ٚايططاضنايـ -قس قٌٝ : إٕ باب ايـُؿاع١ً ثِ اْ٘ 
تبطٔ َا ذعا٤ ع٢ً ايططض ، ٖٚصا ٜػـٚ ٖٛ ايؾعٌ االثٓني أ يًُؿاضن١ ٖٚٛ

شكل ـُؿاع١ً ٜسٍ ع٢ً تٕ َصسض باب ايـإؾتٗط بني عًُا٤ ايصطف َٔ أ
ٚايـُطاضب١ ٚايـُؤان١ً ُكات١ً نايـَٔ اثٓني ٜؿرتنإ يف ايؿعٌ َبسأ ايؿعٌ 

ٛز اثٓني نٌ ٚاسس َُٓٗا ٜؿعٌ باآلخط َجٌ َا ُع٢ٓ ٚدـُذاٚض٠ ، بٚايـ
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(: بإٔ ايططاض)ٚبني  (ايططض)ع بعطِٗ بني ، َٚٔ ٖٓا َٝٓخط بٜ٘ؿعٌ اآل
 ذعا٤ ع٢ً ايؿعٌ . ٖٚٓا غؤاٍ : ـبتسا٤ ايؿعٌ ، ٚايجاْٞ اياالٍٚ إ

 

ُؿاع١ً( َٛضٛع١ بٛضع ْٛعٞ يؿعٌ االثٓني ، َٚٔ ٌٖ إٕ ٖٝأ٠ )ايـ
ٕ ُع٢ٓ إ)ايططاض( ايًصإ ٜتكاضبإ يف ايـ ُطاض٠( ٚـٗٝأ٠ : )ايـَصازٜل اي

ؾٌٗ تسٍ ايـٗٝأ٠ ع٢ً ؾعٌ االثٓني ؟ أٚ تسٍ ع٢ً  -ٜٔ ا َتشسمل ٜهْٛ
 طّا . ُذاظا٠ ع٢ً ايططض ؟ ، ٖصا َا ٚقع ايبشح عٓ٘ َؤٓخايـ

 

ٖٛ َؿٗٛض بني عًُا٤  ُشكل االصؿٗاْٞ)قسٙ( يبطالٕ َا٘ ايـقس تٓٓب
 بٛضع ْٛعٞ يؿعٌ ُؿاع١ً( َٛضٛع١ّٕٛ ٖٝأ٠ )ايـايصطف ٚايٓشٛ َٔ ن

كاعس٠ ي ٘شجـُهاغب ٚيف بسٚ بيف بسٚ ساؾ١ٝ ايـاالثٓني ، شنط تـشكٝك٘ 
شسٜج١ٝ ـْؿٞ ايططض يف ساؾ١ٝ ايهؿا١ٜ ، ؾإ تتبع االغتعُاالت ايكطآ١ْٝ ٚاي

ـذس ايـُتتبع صش١ تػاعسٙ ، بٌ ٜ بٌ ٚايعطؾ١ٝ ايصشٝش١ ايؿصٝش١ ال
يف ؾعٌ ايٛاسس ، نُا ٜالسغ ايـُتتبع عسّ  ُبايػ١(اغتعُاٍ صٝؼ )ايـ

ٚشيو يٛدٛز  ، تؿاضنُٗا١( يف ؾعٌ االثٓني أٚ يف)ايـُؿاعً ططاز صٝؼإ
ٖٓا ي٘ ، َٚٔ  سٕسي١ ع٢ً ٚسس٠ ايؿاعٌ ٚعسّ َؿاضن١ أَصازٜل نجري٠ زا

ـُهٔ إغتعٗاض زالي١ ٖٝأ٠ ُعع١َٛ ٜٜٚصض َٓع ايسالي١ ايع١َُٝٛ ايـ
 -ـشسخ ايؿعٌ ٚاي -ُاز٠ ـذاز ايـٜ)ايـُؿاع١ً( ع٢ً قٝاّ ايؿاعٌ َكاّ إ

قصاٙ نٕٛ ايؿاعٌ ـشكك٘ ، أخاضدّا َٚٔ عسّ ت شكك٘ـٚت ٙعِ َٔ ٚدٛزأ
عبٝسّا(  داضز ، تكٍٛ : )قاتٌ ظْٜسـشسخ يف ايـذاز ايؿعٌ ٚايـٜبصسز إ

 ظٜسّا ٖٚهصا )ضآض ،ٜكتً٘ ٚقس ال ٜكتً٘ ـُكاتًت٘ ؾكستصس٣ ي:اْ٘  ُع٢ٓـب
ٙ ٜطٓط ٚقس الٙ ؾعاّل، ٜطٓط ؾكس :بٝسُع٢ٓ تصسٟ ظٜس يإلضطاض بعـّا( بعبٝس

 ضطاضٙ . إل ػعٞ ظٜٕسب إضطاض عبٝس ٜرتتب اٟ ال
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َٕ  ٚشاى ْعري قٛي٘ تعاىل:ط ََا َِٜدَسُعٛ َٚ ََُٓٛا  َٔ آ َٚاٖئصٜ  َ٘ ًٖ َٕ اي َُٜدأزُعٛ
ِِ ُٗ عِ َٔ أ ، دازع ايـُدازع يػريٙـأٟ قاَٛا َكاّ اي ،9:ايبكط٠ صٔإاٖل َأُْؿَػ

٘ ، يهٓ٘ ال سع١ َع٘ غبشاُْدـدساع َٚٔ عسَ٘ ، ؾِٗ ٜٛدسٕٚ ايـاالْ
 . عًّٛا نبريّا ىل عٔ شيو سع غبشاْ٘ بِٗ تعآٜد

 (17)مسط٠ إال َطاضّاص ضاى ٜاطَا أ:يف قط١ٝ ايٓد١ً () ْعري قٛي٘
ٚيٝؼ َٔ ؾعٌ  ،ُطاض٠ يف قط١ٝ مسط٠ َٓ٘ خاص١ بَ٘ٚٔ ايٛاضض إٔ ايـ

ع٢ً مسط٠ ، ؾٝهٕٛ َع٢ٓ  االثٓني سٝح مل ٜصسض َٔ االْصاضٟ ضطْض
 .  -االْصاضٟ - َطاضت٘ قٝاَ٘ َكاّ االضطاض بايػري

ََٚتِؿٔطّٜكا ي٘ غبشاْ٘ :طْٚعري قٛ َُٚنِؿّطا  ََِػٔذّسا ٔضَطاّضا  َٔ اٖتَدُصٚا  َٚاٖئصٜ
ٓٔنَي َٔ ُُِؤ َٔ اِي ِٝ ـُػذس ألدٌ اإلضطاض دصٚا ايـتإ : أٟ، 107ايتٛب١ : صَب

، ُٓاؾكنيؾعٌ ايٛاسس ٖٚٛ ططف ايهاؾطٜٔ ٚايـٚايططاض ٖٓا  ،ُؤَٓنيبايـ
 دؿ٢ . ـٜ شني نُا الـُؤَٓني ايصايـخط : ايزٕٚ ايططف اآل

ٖٔ  ْٚعري قٛي٘ تعاىل:ط ُٖ َِٔػُهٛ ٖٔ َؾَأ ُٗ ًَ َٔ َأَد ًَِػ ِِ ايَِّٓػا٤َ َؾَب ًِٖكُت َٚٔإَشا َط
ٖٔ ٔضَطاّضا ٔيَتِعَتُسٚا ُٖ ُِٔػُهٛ َٚاَل ُت َُِعُطٕٚف  ٖٔ ٔب ُٖ ِٚ َغطُِّسٛ َُِعُطٕٚف َأ ايبكط٠ : صٔب

ٕ ايطدٌ نإ ٜطًل أ :شهٞـت (18) ، ٚقس ٚضز يف تؿػريٖا ضٚا١ْٜ 231
 ضطاض بٗا يف إٜصا٤ٖا ٚاإل ْتٗا٤ عستٗا ضغب١ّظٚدت٘ ثِ ٜطادعٗا قبٌ إ

ٗا ٖٚهصا ، ؾ٢ٗٓ اهلل غبشاْ٘ ثِ ٜطًك -ُعطٚف َػانٗا بايـبكصس  إ ال -
 ُطًل . يعٚز ايـٖٚصا ضطاض َٔ ططف ٚاسس ٖٛ ا ،عٓ٘

ت ْٚعري ٖصٙ االغتعُاالت يف ايهتاب ٚايػ١ٓ بٌ يف االغتعُاال
 )غاؾط ظٜس( بايعكٛب١( )عادً٘ )باؾط االنٌ(ْعري نجري، ايعطب١ٝ ايؿصٝش١

                                                           

 . 1َٔ ابٛاب  إسٝا٤ املٛات : ح 12: ب 17ايٛغا٥ٌ :ز(17)

 َٔ ابٛاب  ايطالم ٚأسهاَ٘ . 34: ب 15ايٛغا٥ٌ :ز(18)
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)آدط  )ؾاٖس ايصٛض٠( )ضادع طًٝكت٘( )ٚاضاٙ يف االضض( )خايعٗا(
)ْاؾل بعبازت٘ ٚتٛاضع٘( إىل  دري(ـ)غاضع يعٌُ اي )ْاد٢ ضب٘( زاضٙ(

، ُؿاع١ً يف ؾعٌ ايٛاسس شيو َٔ ؾٛاٖس إغتعُاٍ نجرٕي َٔ صٝؼ ايـغري
 ٖٞٚٓٛ ٚايططاض  -ُطاض٠ ّ َع٢ٓ ايـُؿاع١ً نايـتهؿـ عٔ عسّ تك

شٝح ـُؿاع١ً( َٔ ططؾني ببايـُؿاضن١ بني اثٓني أٚ نٕٛ)ايـ-ـُعٓاٖا ب
 ُؿاع١ً( . )ايـ ًٜعّ ٜٚتعني سصٛي٘ َٔ اثٓني يف نٌ ؾعٌ ع٢ً ٚظٕ

 

شسٜج١ٝ ـٚباختصاض : ايؿٛاٖس ايهجري٠ َٔ االغتعُاالت ايكطآ١ْٝ ٚاي
ُؿاع١ً : س َا شنط َٔ ع١َُٝٛ َع٢ٓ ٖٝأ٠ ايـتػاع ال ٚايعطب١ٝ ايصشٝش١

ضاز٠ إال أقٌ َٔ عسّ االط٦ُٓإ ب ـذعا٤ ع٢ً ايؿعٌ،ضن١ االثٓني أٚ ايَؿا
ٚ أ ُطاض٠(خصٛصّا يف َاز٠ )ايـ ٖٝأ٠ َؿاع١ً،ُععّٛ يف نٌ ايـُع٢ٓ ايـ
    دربـالغُٝا اي ، سازٜح ْؿٞ ايططض ٚايططاضأايٛاضز٠ يف  )ايططاض(

ٌْطإ: ط١ٝ مسط٠شانٞ يكـاي )ايططض( : ُبسأؾإ ايـ  (19) َطاضص ْو ضد
 .  ُطاض٠(ٚ)ايططاض( قطٜب َٔ)ايـ َٔ مسط٠ خاص١ ،سازخ 

 

ُطاض٠( )ايططاض، ايـٜػعٓا ايتصسٜل بهٕٛ َع٢ٓ ٜطاف ايٝ٘ : اْ٘ ال
 ذعا٤ ع٢ً ايططض ، ٚشيو يٛدٗني : ـاي

 

 ٚايططض صازض  ،صضدٌ َطاضط ْ٘مسط٠ بأ () : يٛصؿ٘ األٍٚ
 ، ٚال ضطض غابلبتسا٤ٟ َٔ مسط٠إ شٛ االْصاضٟ ؾٗٛ ضطْضـ٘ خاص١ َْٓ

 ع٢ً ايططض .  َٔ االْصاضٟ ٚيٝؼ ؾعٌ مسط٠ دعا٤ّ
يططض ٚغططٓا ذعا٤ ع٢ً اـُع٢ٓ ايـب )ايططاض( ٚثاّْٝا : اْ٘ يٛ نإ

مل ٜهٔ ٖٓا َع٢ٓ ٚاضض يٓؿٞ  -ُاض١ٝ ايططف عٔ ايؿٛاٖس ايـُاْع١ ايـ
                                                           

 . 1َٔ ابٛاب  إسٝا٤ املٛات : ح 12: ب 17ايٛغا٥ٌ :ز(19)
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ايكطآْٞ  ٚشيو يٛضٚز ايٓٓص -٤ ع٢ً ايططض ذعاـُع٢ٓ ايـٖٚٛ ب -ايططاض 
ىل : ا٤ ع٢ً االعتسا٤ ٚايططض ، قاٍ تعاذعـيف ضخص١ اي ١ زاليت٘ايٛاضش

ِِط ُِٝه ًَ ََا اِعَتَس٣ َع  ٌٔ ُِٔج ٘ٔ ٔب ِٝ ًَ ِِ َؾاِعَتُسٚا َع ُِٝه ًَ ِٔ اِعَتَس٣ َع َُ  194ايبكط٠ : صَؾ
يف  -ع٢ً ايططضذعا٤ ـاي -ايٓص ٚاضض ايسالي١ ع٢ً ثبٛت ايططاضٖٚصا 

عا٤ ع٢ً ايططض ٚضخص١ االعتسا٤ ذـَؿطٚع١ٝ ايؾطع االغالّ ٚع٢ً 
: اْع عٔ تصسٜكٓا يًتؿػري ايـُععَّٛ ٖٚصا ايٓٓص -قسضّا ٚنٝؿّا -ُُاثٌايـ

 خط . ْؿٞ ايططاض ٜعين ايـُذاظا٠ ع٢ً ايططض اآل
 

ػب ايكطا٥ٔ حبٚال ضطاضص ضطض الطظاٖط سسٜح ٚخالص١ ايكٍٛ:       
 .  ضطاضص الع٢ً اضاز٠ )ضطض ايـُذاظا٠( َٔ ط ٜػاعس ال ُتكس١َايـ

 ُذاظا٠ ، ؾٝشتٌُ : غري ضطض ايـ -َٔ نٕٛ َع٢ٓ ايططاضشٕ البس إ
 

 ُذطزشسخ ايــُع٢ٓ ايـُطاض٠( ٚ)ايططاض( بأٚاّل: إٔ ٜهٕٛ )ايـ
ػاؾط٠ بـُع٢ٓ ايػؿط، ٚقس ٜؿٝس ايـُبايػ١ يف اإلضطاض ُ)ايططض( ْعري ايـ

ؾطم  ُع٢ٓ ٚاسس الـضطاضّا( ب ، ضآضٙٙ ضطضّا )ضٓط ، ؾٝهٕٛٚاإلغؿاض
 .َِٗ بُٝٓٗا 

ٚال  ،نٝس، ألْ٘ ال َٛدب يًتهطاض ٚايتأضاز٠ ٖصا االستُاٍ بعٝس٠إٚ
نٝس َع ٚضٛح َع٢ٓ ض يًتهطاض غ٣ٛ ايتأنٝس ، ٚأٟ َٛدب يًتأَصٓش

؟ ؾٗصا االستُاٍ غري ضطضص ال١ًُ االٚىل ٖٚٞ يف َكاّ ايتؿطٜع طذـاي
 شتٌُ : ـقطٜب ، ٜٚ

 

 ١)ايططض( ٚسٓص )ايططاض( دع٥ّٝا َٔ دع٥ٝات ٕ ٜهٕٛ َع٢ٓ: أثاّْٝا
ُٓخاص١ َٓ٘ ، ٖٚٞ تكٓص زخاٍ س االضطاض بايػري ٚايػعٞ إلس ايططض ٚتع

 ٚيعٌص١ ؾطع١ٝ . ـضخ كام  أٚ ـتشـعًٝ٘ َٔ زٕٚ إغ -ٝلـايتطٝ –ٝل ايط
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ُٓ -ٖصا   .ضازت٘ ٖٛ االقطب إ -س ايططض ٚاإلضطاض بايػريايططاض تع

)ايططاض( يف ايهتاب ٚايػ١ٓ  اغتعُاالت َالسع١:  ٜٚسيٓا عًٝ٘      
ُْٓٗا تؿٗس بكطب َع٢ٓ )إٓٗا ٚخصٛصٝاتٗا، ؾـَٚالسع١ قطا٥  س ايتطٝٝل تع

ٚ يف ـ١ُ ْكْص يف ايـُاٍ أٚ يف ايبسٕ أٚإ مل ٜهٔ ث (ايتؿسٜس ستكٓصٚ
اضّا بؿعٌ صاض َط - (20)شصا٤ ـبٞ عبٝس٠ اييف خرب أ -ض ، ؾإ مسط٠ايعط

بػتاْ٘ َٔ غري إشٕ أٚ إخباض سطاد٘ بسخٛي٘ ْصاضٟ ٚإتطٝٝك٘ ع٢ً اال
ٕٕ .يًتطٝٝل عًٝ٘  ق٘ يف بػتإ االْصاضٟ ٚغ١ًّٝـدص عصتٚقس إ :  ٚبتعبري ثا

ٌْزخٍٛ مسط٠ بػتإ االْصاضٟ َٔ زٕٚ إ ضطاض ب٘ اإل َسٔصُق خباض ؾع
 )َطاضاَّ( .  بؿطف االْصاضٟ ٚعطض٘ ، ؾهإ َٓ٘ )ضطاضّا( ٚنإ مسط٠

ََٚتِؿٔطّٜكا  ىل :طٖٚهصا قٛي٘ تعا َُٚنِؿّطا  ََِػٔذّسا ٔضَطاّضا  َٔ اٖتَدُصٚا  َٚاٖئصٜ
ٓٔنَي َٔ ُُِؤ َٔ اِي ِٝ ُٓ، ٚايـُطاز َٔ  107ص ايتٛب١ : َب س االضطاض )ضطاض( ٖٓا تع

ُصًني يتؿطٜكِٗ ٚايتطٝٝل ع٢ً ايـُؤَٓني ٚايتؿسٜس عًِٝٗ ٚإسطاز ايـ
 ذاَع . ـُػذس اييف ايـ دتُاعِٗإ ٚؾٓو

ٖٔ  ىل :طتعاٛي٘ ٖٚهصا ق ُٗ ًَ َٔ َأَد ًَِػ ِِ ايَِّٓػا٤َ َؾَب ًِٖكُت َٚاَل  ...َٚٔإَشا َط
ٖٔ ٔضَطاّضا ٔيَتِعَتُسٚا ُٖ ُِٔػُهٛ ، ؾإ ايـُطاز َٔ )ضطاض( ٖٛ  231ايبكط٠ :  صُت

 صا٤ٖا . تٗا بكصس إْٜتٗا٤ عٓسـُطادعتٗا قبٌ إُطأ٠ بل ع٢ً ايـٝايتطٝ

 ريـٞ بعـطى ضداّل ؾـؾٔ أُٝـايٛاضز ؾٟٛ ـٓـٖاضٕٚ ايػ (21) ٖٚهصا خرب
 -ُطٜض ثِ بطأ ايبعريايـزضاِٖ ق١ُٝ ايبعري  ُني َٔ عؿطبكسض زضٖ

 ؾكاٍ ايصازم، ُا١ْٝ زْاْريـُٓ٘ ثـؾبًؼ ث -زضاِٖ تػاٟٚ زٜٓاضّا ٚعؿط٠
                                                           

 . 1َٔ ابٛاب  إسٝا٤ املٛات : ح 12: ب 17ايٛغا٥ٌ :ز( 20)
 . 1َٔ ابٛاب  بٝع اذتٝٛإ : ح 22: ب 13ايٛغا٥ٌ :ز(21)
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(:) ضٜس ايطأؽ بًؼ ، ؾإ قاٍ : أ يصاسب ايسضُٖني مخؼ َاط
عطٞ ا أ٘ اشعطٞ سٓكؾًٝؼ ي٘ شيو ، ٖصا ايططاض ، ٚقس أذًس ـٚاي
ُٓ ـدُؼصاي س إٜكاع ايططض ضطاض بايؿطٜو ٚتكٓصس اإلٚايططاض ٖٓا تع

 : ( يف قٛيُ٘ا٤ االَاّ )ـُعٕٓٛ اٜ، َٚٔ ايـُشتٌُ بٌ ايـعًٝ٘ٚايطٝل 
 .  ايٓايف يًططاضطٚال ضطاضص () إىل سسٜح دسٙ طٖصا ايططاضص

ضاز٠ ايتطٝٝل ع٢ً إ ٖٚٞ تسٍ ،، ٜٚٛدس غريٖا عسز٠ٖصٙ ؾٛاٖس َت
 ٘ شٛ َٔ ايططاض ٚدع٥ٞ َٔ دع٥ٝاتـس َٔ ن١ًُ )ايططاض( ٖٚصا ْٚايتؿسٜ

َٔ سٝح نٕٛ  ٚبني )ايططاض( )ايٓكص( ُع٢ٓـٚايؿطم بني )ايططض( ب
ُٓ )ايططاض( ٚنٕٛ ،ايططض ْكصّا ع٢ً االطالم س اإلْكاص ٚاإلصطاض تع

داش ٚغ١ًٝ يتربٜط اإلٜصا٤ ٚاإلضطاض نُا صٓع ـتع٢ً اإلٜصا٤ ٚاإلضطاض ٚإ
يتربٜط َطاٜكت٘  ق٘ يف بػتإ االْصاضٟ شضٜع١ّـدص عصتمسط٠ سني إ

 خباض عٝاي٘ بسخٛي٘ .إ ٚأٍ يف بػتاْ٘ َٔ زٕٚ إشْ٘ ْصاضٟ بايسخٛيأل

ثبات ايـُع٢ٓ ايعاٖط أٚ ٚإٚتصطٜؿ٘ شكٝل ايًؿغ ـشصٌ َٔ تـٚقس ت
ٔ نٕٛ ايططاض سص١ ُتٓاغب َع االغتعُاالت ايهجري٠ ٚتبٝٓاألقطب ايـ

 حتكٝل َؿاز : ثِ ٜكع ايهالّ يف   .ٔ دع٥ٝات٘ خاص١ َٔ ايططض ٚدع٥ّٝا َ
 

:دٓؼ ايططض  شسٜحـٚقس ْؿت يف ايزا٠ ْؿٞ، ٖٚٞ أأزا٠ طالص -3
ٚقس تػتعٌُ ٜٚطاز َٓٗا ايٓؿٞ  ،خباض عٔ ايٓؿٞٚايططاض ، ٖٚٞ تؿٝس اإل

َٔ عبازٙ : تطن٘ ، أٟ: إٕ إضاز٠ ايتؿطٜعٞ ٚايٓٗٞ عٔ ؾعٌ ٜطٜس ايؿاضع 
يهٓ٘   االغتعُاالت ايؿصٝش١،ٔ بٌ ٖٛ ٚاقع يفُهـزا٠ ايٓؿٞ َايٓٗٞ َٔ أ

، : ايٓؿٞٚاضش١ ايسالي١ ع٢ً صطؾٗا عٔ َعٓاٖا االصٌكط١ٜٓ ـشتاز يَ
بٌ قس  ،ٚيعٌ ايكط١ٜٓ َؿكٛز٠ ٖٓا ٚإثبات٘، ضاز٠ ايٓٗٞ ايتؿطٜعٞٚع٢ً إ
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)ال( ايٓا١ٖٝ ختصاص ٚضٚز ٘ بًشاظ إخالؾٜكاٍ بٛدٛز ايكط١ٜٓ ع٢ً 
، ٖٓا زخًت االزا٠ َطتني ع٢ً امسنيٚ ُطاضع ،زاخ١ً ع٢ً ايؿعٌ ايـ

 .  ـشاد١ إىل قط١ٜٓ ؾاٖس٠ ع٢ً إضاز٠ ايٓٗٞ ٖٚٞ َؿكٛز٠ؾتك٣ٛ اي

اإليـٗٞ ايـُتط١ُٓ يًتؿطٜع  ـذٌُايْكٍٛ : إٕ  -ٌٚبتعبري َؿٓص
تؿٝس اإلخباض عٔ عسّ  -ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ)ال(  زا٠ ايٓؿُٞتٛؾط٠ ع٢ً أٚايـ

شا٤ ـْٜٚتشكل ٖصا بأ ١ ؾٝٗا،ذٓؼ ٚايطبٝع١ ايـُٓؿٝـ: اي ٤شكل ايؿٞـت
ـشتاز تعٝني ٜٚ ،ضبع١ـذسٟ َٓٗا أسس َعاْٞ أُطاز ايـشتٌُ نٕٛ ايـٜ
 : ٖٞاالحنا٤ ٚ يًُطاز ايـذسٟ َٔ ايـشسٜح، ايـُع١ٓٝ( ايكط١ٜٓ)سسٖا إىلأ

 

ـشكل خباض عٔ عسّ تـ ١ًُ ايـُٓؿ١ٝ يإلذـايٓشٛ األٍٚ : إٔ تػتعٌُ اي
ُٜـ   ؾ ،عٔ َبػٛضٝت٘ ٚسطَت٘ ا١ُّٜٓؿٞ نٓايـ ْؿـا٤  طاز َٓـ٘ إ ٝهٕٛ ْؿٝـّا ظـاٖطّا 

ـــٚنُــا تػــتعٌُ ايــ ايٓٗــٞ دــسّا ٚٚاقعــّا ،  ـــذ١ًُ اي ـــدرب١ٜ اي  ط(ُجبت١ )ٜهٓؿ
نصيو  -ت٘ ٚٚدٛب٘ٝشبٛبـعٔ َ داضز نٓا١ّٜـخباض عٔ ثبٛت ؾ٤ٞ يف اييإل

خبـاض عـٔ   ص يإلال ضؾـح ط صال ضـطض طُٓؿ١ٝ ـدرب١ٜ ايـذ١ًُ ايـتػتعٌُ اي
  .ٔ َبػٛضٝت٘ ٚسطَت٘ ع شكك٘ نٓا١ّٜـْؿٞ ايؿ٤ٞ ٚعسّ ت

 

ــ٢ ايؿعــٌ ايـــ   أزا٠ عــِْ ــسخٌ عً ــ١ ت ــّا)ال( ايٓاٖٝ ــا  ،ُطاضع غايب ٖٓٚ
 ضاز٠ ايٓؿـٞ سكٝكـ١ّ  ، يهٔ قس تكّٛ ايكط١ٜٓ ع٢ً عـسّ إ  زخًت ع٢ً االغِ

ٕ ـُهٔ ٚتـسٍ ايكطٜٓـ١ عًـ٢ أ   ضاز٠ ايٓٗٞ دعَّا ، ٖٚصا بايكط١ٜٓ َأٚ ع٢ً إ
ٞ ايساعٞ ع٢ً اإلخباض عٔ ْؿٞ ايططض ٖٛ إْؿا٤ ايـ  ُٓع عٔ ايططض ٚايٓٗـ

 ٗٞـػطض ايٓـساصاّل يضطضص الط عٓ٘ ،أٟ ٜهٕٛ اإلخباض عٔ عسّ ؾ٤ٞ
 ط(ٚحتــطِٜ شاى ايؿــ٧ٝ ٜٚهــٕٛ ؾــبّٝٗا باالخبــاض عــٔ ٚدــٛز ؾــ٧ٝ : )ٜهؿـٓـ 

 ٓا١ّٜـصض ايجاْٞ نـٚنُا ٜ ،ذاب ؾعً٘ـٜٚإ -يتهؿريا -يؿ٤ٞيػطض االَط با



 (307أحنا٤ إغتعُاٍ أزا٠ ايٓؿٞ يف أسازٜح ايؿطٜع١ .................................)

 ؿعٌ َٚٓع٘ .شطِٜ ايـعٔ ت ٍٚ نٓا١ّٜذاب ايؿ٧ٝ نصيو ٜصض االـٜعٔ إ

شكل ـخبــاضّا عـٔ عــسّ تــ ضــطضص إ الٕ ٜهــٕٛ قٛيـ٘ ط أـُهٔ : ٜــٖٚٓـا 
ضطاضص  ال، ٜٚـُهٔ إٔ ٜهٕٛ قٛي٘ طا١ٜ عٔ َبػٛضٝت٘ ٚسطَت٘ايططض نٓ

ت٘ عـٔ َبػٛضـٝ    ضـطاض بـايػري نٓاٜـ١ّ   ـشكل ايطـطاض ٚاإل خباضّا عٔ عـسّ تـ  إ
َٚالَ   طىل ٚحتطمي٘ ، ٜٚهٕٛ ْعري قٛي٘ تعـا  َٚاَل ُؾُػـَٛم  ٍَ ٔؾـٞ   َؾـاَل َضَؾـَح   ٔدـَسا

ايـُػتع١ًُ بكصس  -ايػايب١-ـدرب١ٜ ايـُٓؿ١ٝ ذٌُ ايـشٛٙ َٔ ايـْٚ صاِيَشرِّ
ُطاز ْــإف غــايب ٚايـــ خبــاْضإْؿــا٤ ايتشــطِٜ ٚإبــطاظ ايـــُبػٛض١ٝ ، ؾٗــٞ إ 

 ُٓع ٚايتشطِٜ .ـذسٟ َٓ٘ إْؿا٤ ايـاي

ؾصــشا٤ غــتعُاالت ضاز٠ ايٓٗــٞ َــٔ ايٓؿــٞ يف إيف صــش١ إ ضٜــب ٚال
ُ ذاٍ يكبٍٛ قـٍٛ  ـَ َٚع٘ ال ،يكطإٓ ٚايػ١ٓٚيف ْصٛص ا ايعطب شكل ايــ

إال  ،ٕ نإ يٝؼ بععٜع )ٚإضاز٠ ايٓٗٞ َٔ ايٓؿٞ ٚإ(22))قسٙ(:  دطاغاْٞـاي
ٛ ايرتنٝب(ٚش اصْــ٘ مل ٜعٗــس َــٔ َجــٌ ٖــ أ  يــو يٛدــٛز االغــتعُاٍ بــايٓش

  .ايتػًِٝ بعسّ َعٗٛزٜت٘ ُهٓٓاـٜ ٚال ،ايؿطع١ٝ ايٓصٛص يف األٍٚ ٚتهطضٙ
صاضؾ١( يًٓؿٞ عـٔ َعٓـاٙ    )قط١ٜٓ اىل : ٜك٘ يف َٛضٕزشتاز تصسـْعِ ٜ 

ايٓٗـــٞ  يــــُع٢ٓ ايهٓـــا٥ٞ:ضاز٠ اٚاىل )قطٜٓـــ١ َعٝٓـــ١( إل ،ٚيـــٞاألصـــٌ األ
 .  ايؿطعٞ

 

ـشكل خباض عٔ عسّ تٓؿ١ٝ يإلايـُذ١ًُ ـايٓشٛ ايجاْٞ : إٔ تػتعٌُ اي
ٚ ٚدٛب أ -ـشهِ إيعاَٞ تهًٝؿٞشه١َٛ ؾطعّا بـْتؿا٤ طبٝع١ َأٚ إ ؾ٤ٞ

شكل ايطبٝع١ ـدرب١ٜ ع٢ً عسّ تـذ١ًُ ايـؾتسٍ اي ،أٚ ٚضعٞ -ـشطِٜت
ٚ صٓـ خاص أ طباقٗا ع٢ً ؾطٕزٓٗٞ عٓٗا ٚعسّ إْايـُٚ أَٛض بٗا أايـُ

                                                           

 . 261: 2نؿا١ٜ االصٍٛ َع ساؾ١ٝ املؿهٝين : ز (22)
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يعاَٞ عٔ شاى ـشهِ ايؿطعٞ اإلْتؿا٤ ايإ ـدصٛص، ؾٝرتتب عًٝ٘:َ
 : ايؿطز اٚ شاى ايصٓـ

 ٚال بني اًٖ٘ ضباص ،يٝؼ بني ايطدٌ ٚٚيسٙط(23):()ْعري قٛي٘
طأ٠ ٚظٚدٗا ضباصؾاْ٘ ايـُبني  ٚال ،ػًِ ٚبني ايصَٞ ضباايـُبني يٝؼ ط

بني ايطدٌ ٚبني ٚيسٙ أٚ بٝٓ٘  -١ اذتطاّ ايطبٝع١ ايهًٝ -ْتؿا٤ ايطبا ٜعين إ
 .ذسٟ ْؿٞ سط١َ ايطبا عٔ ٖصا ايصٓـ ـطاز ايايـُٚٚبني أًٖ٘ ٚظٚد٘، 

ي٘ ٚال  ؿاغل بؿػك٘ ؾال سط١ََاي طإشا داٖط(24) : (قٛي٘) ْٚعري 
ُٓـْتؿا٤ طبٝع١ ايػٝب١ اي: إٜعين ٝب١صغ  بؿػك٘ َٚعص١ٝ ضب٘ ٔ داٖطشطاّ ع

 .ذاٖط بؿػك٘ ـشط١َ عٔ غٝب١ َٔ تـذسٟ ْؿٞ ايـكصٛز ايايـُٚ ،تعاىل

ْٛط(25) (:قٛي٘ ) ْٚعري شا سؿغ عًٝ٘ َٔ ا يٝؼ ع٢ً االَاّ غٗ
يصٟ ٜرتتب ٜعين ايؿو ا -ٕ طبٝع١ ايػٗٛ خًؿ٘ غٗٛٙ باٜكإص ٜعين : إ

أَّٛ باٜكإ َا غٗا ايـُٞ ساٍ سؿغ تٓتؿ -يعا١َٝ تساضن١ٝ ّ إعًٝ٘ أسها
ٛضٛع( ايـُٖٚصا نً٘ َصسام)ْؿٞ اذتهِ بًػإ ْؿٞ ،َاّ مجاعت٘ عٓ٘ إ

َٛضٛع٘ :إٔ ٜرتتب سهِ ؾطعٞ  ،تهطض يف ْصٛص ايؿطع االقسؽايـُ
 شهِ ايؿطعٞ ـشانِ ْاؾّٝا شاى ايـٜٚأتٞ ايسيٌٝ اي يعاَٞ ع٢ً طبٝع١ٕإ

ـٕعٔ ؾطز خاص أ -ٛضعٞٚ ايايتهًٝؿٞ أ- يًطبٝع١ بكصس ايسالي١  ٚ صٓ
 الٛضٛع ْعريطايـُشهِ بًػإ ْؿٞ ـؾٝهٕٛ ْؿٞ اي ،ْتؿا٤ سهُٗاع٢ً إ

دً٘ تتكسّ ٖصٙ االزي١ ٚأل ،غٝب١..ص ٚحنٖٛا ال..صطضبا..صطال غٗٛ
 ،ايػٝب١  ،ايطبا  -تهؿ١ً يبٝإ سهِ ايطبٝع١ ايه١ًٝ ايـُع٢ً االزي١ ايٛاقع١ٝ 

                                                           

 َٔ ابٛاب ايطبا . 7: ب 12ايٛغا٥ٌ : ز (23)

 . 4َٔ ابٛاب اسهاّ ايعؿط٠ :ح 154: ب 8ايٛغا٥ٌ : ز(24)

 ٚغريٙ . 8َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ : ح 24: ب 5ايٛغا٥ٌ : ز(25)
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دطز َٛضز ايسيٌٝ ـٚيصا ٜ ، شه١َٛـٚايتكسّ بٓشٛ اي ، -٠ ايػٗٛ يف ايصال
ايػٝب١ سط١َ سط١َ ايطبا ٚشهّٛ : ايـُشانِ عٔ َٛضٛع ايسيٌٝ ـاي

 .  ٚأسهاّ ايػٗٛ يف ايصال٠ 
 

ٓؿ١ٝ يػطض ْؿٞ َٛضٛع ايـُذ١ًُ ـٕ تػتعٌُ ايايٓشٛ ايجايح : أ
أٚ يف ع ايػابك١ ٥ثابت يف ايؿطا -ٚ غري ايعاَٞإيعاَٞ أ -شٟ أثط ؾطعٞ

ٚ ؿا٤ ايتؿطٜع ايجابت عٓس ايعكال٤ أْتٜٚؿٝس إ ،ايعطف ايعكال٥ٞ ايـداضدٞ
)ْؿٞ  أْـشا٤ شٛ َٔـٖٚصا ْ ،ٛضٛع ايـُيف ايؿطاٜع ايػابك١ عٔ ٖصا 

ضٖبا١ْٝ  ال(:طٛضٛع( ْعري قٛي٘ )ايـُشهِ ٚايتؿطٜع بًػإ ْؿٞ ـاي
ثابت١ يف  ييت ناْتشبٛبٝتٗا اـٗا َٚٝتععٔ ْؿٞ ؾط نٓا١ّٜ (26)يف االغالّص

نٓا١ٜ عٔ  (27)(:طال َٓادؿ١ يف االغالّص)ْٚعري قٛي٘ ،زٜٔ ايٓصطا١ْٝ
ذا١ًٖٝ ـايصٟ نإ ؾا٥عّا َٚتعاضؾّا بني ايعطب يف اي ْؿٞ تؿطٜع ايٓذـ

ٕ ٖصا ٜطٜس ؾطا٤ٖا ٚأ ُٔ الـُٔ ايػًع١ َـُع٢ٓ ْؿٞ ؾطع١ٝ ايعٜاز٠ يف ثـب
ـٕ ٛضٛعايـُ (: )، ْٚعري قٛي٘عٔ إْتؿا٤ ؾطعٝت٘ يف االغالّ نٓا١ّٜ َٓت

 ،عٔ عسّ ؾطع١ٝ ايعٌُ يف ايصال٠ نٓا١ّٜ (28)طيٝؼ يف ايصال٠ عٌُص
  . شهِ ٚايؿطع١ٝـضاز٠ ْؿٞ ايْؿٞ يًُٛضٛع )ايعٌُ يف ايصال٠( ٚإٖٚٛ 

ٚ قٍٛ أص:طال ضأٟ يف ايسٜٔ () ؤَٓنيايـُْٚعري قٍٛ أَري 
عٔ ْؿٞ ؾطع١ٝ  نٓا١ّٜ (29):طيٝؼ يف زٜٔ اهلل قٝاؽص() ايصازم

                                                           

 . 3154ح : 377: 2ز نؿـ ارتؿا٤ َٚعٌٜ االيتباؽ يؿٝذ امساعٌٝ ايعذًْٛٞ : (26)

:  4+ زتُع ايعٚا٥س: ز 383: 4 ز + نٓع ايعُاٍ: 178: 17(املعذِ ايهبري يًطرباْٞ: ز27)
83 . 

  . 5+ ح 4ح َٔ ابٛاب قٛاطع ايصال٠  : 15: ب4( ايٛغا٥ٌ : ز28)

 . 37+ ح 34َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ : ح 6: ب18(ايٛغا٥ٌ : ز29)
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ٟ غري ايكٝاؽ ٚايطأ نإ ٘ؾاْ ، يف زٜٔ اهلل غبشاْ٘ٚايطأٟ ؽ ايكٝا
ْصٛص ايؿطع االقسؽ ؾا٥عني َتعاضؾني يف االٚغاط  ػتك٢ َٔايـُ

عٔ ْؿٞ  نٓا١ّٜ ٞيؿطعيٓص ا( ٚقس ْؿاُٖا اايع١ًُٝ بعس ضغٍٛ اهلل)
غتٓباط االسهاّ ٚزيٝاّل يف َـذاٍ إ صالسُٗا سذ١ّعسّ ؾطعٝتُٗا ٚ

 ٛضٛع ايؿا٥ع . ايـُطٜع بًػإ ْؿٞ ايؿطع١ٝ ؾٗٛ ْؿٞ يًتؿ
 

يٓؿٞ ٓؿ١ٝ ٚتتصس٣ ايـُدرب١ٜ ـذ١ًُ ايـٕ تػتعٌُ ايايٓشٛ ايطابع : أ
نُا ٖٛ ساٍ  ايٓشٜٛٔ -ٛضٛعايـُط َٔ غري تٛٓغ ؿطعٞ ابتسا٤ّايشهِ ايـ

ِٔ َسَطٕزٖصا ْعري قٛي٘ تعاىل :طٚ -ايػابكني َٔ  ٔٔ ِِ ٔؾٞ ايسِّٜ ُِٝه ًَ ٌَ َع ََا َدَع  صَٚ
ٌ تؿطٜع يف زٜٓ٘ غبشاْ٘ شطز يف ايسٜٔ ٜتشكل بعسّ دعـايؾإ ْؿٞ دعٌ 

 ؿك١ ايؿسٜس٠ . ايـُشطز ٚايطٝل ٚـتسٜٔ يف ايايـَُتجاي٘ ٚقٛع ًٜعّ َٔ إ

ٜطاز ايٓؿٞ  ْ٘ يف ٖصٙ االغتعُاالت سٝح الٜٚٓبػٞ االيتؿات اىل أ
ضاز٠ ؾالبس َٔ إسطاظ عسّ إ -ٓؿ١ٝ ايـُذ١ًُ ـغتعُاٍ ائَ إ سكٝك١ّ

 ، أٟ البس َٔ ٚدٛز قطٜٓتنيايٓؿٞ سكٝك١ َٔ أزات٘  كسؽايـُايؿاضع 
 (قط١ٜٓ َع١ٓٝ)ٚ ،ضاز٠ سكٝك١ ايٓؿٞ( عٔ إقط١ٜٓ صاضؾ١) ـدصٛصتني :َ
، غٛا٤ ذسٟ َٔ ايٓؿٞـطاز ايايـُكصٛز ايٛاقعٞ ٚايـُشٝح تسٍ ع٢ً ـب

ناْت  ٚٚتكرتٕ ب٘ أ شتـ بايٓٓصـناْت ت ناْت ايكط١ٜٓ زاخ١ًٝ أٚ
ذسٟ ـطاز ايايـُع٢ً ايكط١ٜٓ ٕ تسٍ ِٗ أايـُٚ ، تٓؿصٌ عٓ٘ خاضد١ٝ

 .   ايتؿطٜعٞ ايٛاضز يف ايٓٓص ايٓؿٞ كصٛز ايؿطعٞ ايٛاقعٞ َٔايـُٚ
، ْـشكل ؾٝٗا  ذ١ٗ ايـداَػ١ـيبشح اي -بعس ٖصا ايتُٗٝس -ثِ ْٓتكٌ

َٔ سسٜج٘  ( ظاٖطّاايـُع٢ٓ ايـُكصٛز ٚاقعّا ٚايـُطاز يطغٍٛ اهلل )
 :طال ضطض ٚال ضطاضص ، ٖٚٛ بـشح 

 



 (311......................................)َؿاز اهلٝأ٠ ايرتنٝب١ٝ ذتسٜح ْؿٞ ايططض .

   

 : صضرر وال ضرار الط ـحديثهيأة الرتكيبية لـمفاد ال            
 
 

أَٛي١ ايـُكصٛز االصًٞ ٚايٓتٝذ١ ايـُْ٘ ٖٚصا َبشح َِٗ دسّا، أل
ٚقس إعت٢ٓ ب٘ أٚاخط االصٛيٝني)قسِٖ( ٚإختًؿت ،اض١ٝ ايـَُٔ ايبشٛخ 

  ٚالبس َٔ ايكٍٛ بسّٚا : ،قٛاٍ أْعاضِٖ ؾٝ٘ ع٢ً أ
 ٖٚٛ ايٓؿٞ :خص بعاٖطٖا ـُتٓع األٜ ضطضص الإ ٖصٙ ادت١ًُ ط

دسّا  يًُؿطع ضازت٘، ؾاْ٘ ٜتعصض إداضدٞـشكٝكٞ يًططض بٛدٛزٙ ايـاي
 . ٚاقعّا إضاز٠ ْؿٝ٘ ٚإَتٓاع خاضدّا ايططض يٛضٛح ٚدٛز ،ي٘ ٚاقعّاٚقصسٙ 

كصٛز ايؿطعٞ ايـُذسٟ ٚـطاز ايايـُغتعٗاض البس َٔ إٚس٦ٓٝص : 
ٜؿُٗ٘  شػب َاـسب١ يًشسٜح ٚبصاايـ١ُٓ شسٜح َع ايكطٜـايٛاقعٞ َٔ اي

ْ٘ سسٜح ضطض ٚال ضطاضصالغُٝا ٚأ ال(:طايعكال٤ َٔ َجٌ تعبريٙ)
  ٢َٛ ايٝٗا.ايـُٚاضز يف َكاّ ايتؿطٜع ؾالبس َٔ ؾُٗ٘ َصشٛبّا بايكط١ٜٓ 

ٗٝأ٠ ايرتنٝب١ٝ ـَؿاز اي بسّٚا :شيو عرب َطسًتني : ْبشح ْٚبشح 
 ـذ١ًُ ٗٝأ٠ ايرتنٝب١ٝ يـاز ايَؿبـشح  ثِ ٜعكب٘ ،ضطضص الـذ١ًُ طي

 ططٚس١ عسٜس٠ : ايـُشتُالت ايـُٚضطاضص،  الط
 

ـُع٢ٓ ايٓٗٞ أٚ إْؿا٤ شسٜح بـايٓاؾ١ٝ يف اياألٍٚ : إٔ تهٕٛطالص       
 الطزا٠ ايٓؿٞتططٚا( ٜٚطاز َٔ أ ؾٝهٕٛ َع٢ٓ اذتسٜح )ال ايتشطِٜ،

 ٖٚصا َتهطض ،زا٠ ٓٗٞ عٔ ايططض َسيٛاّل َطابكٝاَّ إغتعُايّٝا يألاي ضطضص
قٛي٘ تعاىل  ْعري يف االغتعُاالت ايعطب١ٝ ايؿصٝش١ ٚيف ايٓصٛص ايؿطع١ٝ

ٍَ ٔؾٞ اِيَشرِّط َٚاَل ٔدَسا َٚاَل ُؾُػَٛم  ٖٚصا إخباْض  ،197ايبكط٠ : صاَل َضَؾَح 
ْعري ايطٚاٜات ايعسٜس٠  ٚايتشطِٜ ٚاقعّا، ٖٚٛ ظاٖطّا ٜطاز َٓ٘ إْؿا٤ ايـُٓع

 ٛاب ايطٗاضات ٚايصًٛات ٚايعبازات :ـبيف أطاضع ايـُػ١ ـٝـصـايٛاضز٠ ب
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 ْؿا٤ االَط ٚاقعّا . ٜطاز ب٘ إخباض ظاٖطّا ط( ؾاْٗا إ)ٜعٝس صالت٘( )ٜهٓؿ
ضطضص ٖٛ سط١َ  الٚعًٝ٘ : ٜهٕٛ َؿاز ايـشسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ:ط

هًـ ايـُُع٢ٓ سط١َ قٝاّ ـأسسّا( ب تطٓط ٚنأْ٘ قاٍ : )ال ،ضطاض بايػرياإل
 ،ختاضٙ مجع نجري َٔ ايًػٜٛني ع٢ٓ إايـُٖٚصا  .ري ضطاض بايػـُكاّ اإلب

شُس بٔ اذتػٔ ـَٚيعٌ أٍٚ َٔ إيتعَ٘ : ،ختاضٙ مجع قًٌٝ َٔ ايؿكٗا٤ٚإ
ٖـ(يف نتاب٘)َٓاٖر ايعكٍٛ ؾطح َٓٗاز االصٍٛ 922تٛيف: ايـُايبسخؿٞ)
طاغٞ يف )ايعٓاٜٚٔ: ايعٓٛإ ايعاؾط: ايـُيتعَ٘ ايعال١َ نُا إ يًبٝطاٟٚ(

 دٝاض:ـدب١ االظٖاض يف اسهاّ ايـصؿٗاْٞ يف )ْطٜع١ اال( ٚؾٝذ ايؿ198
َٔ َ٘ ايتعإ( ٜٚعٗط 43-37ضطض:  ٚيف ضغايت٘ يف )قاعس٠ ال (164

 .  (15:  37ز ذٛاٖط :ـصاسب )اي
 

ؾاْ٘  ،ـشتاز اىل اإلثبات دعَّايهٓ٘ َ ،ُهٔ ثبٛتّا ـشتٌُ َايـُٖٚصا 
غتعُاٍ ادتٌُ إ يػ١ٓ ٚاالغتعُاالت ايعطؾ١ٝ ٚنجطٕ تعسز يف ايكطإٓ ٚاٚإ
، إال أْ٘ كصٛز بٗا إْؿا٤ االَط أٚ إْؿا٤ ايٓٗٞ ٚايتشطِٜايـُدرب١ٜ ـاي

ثبات ٚال ٜصاض ايٝ٘ إال َع اإل ،درب١ٜ ايٓاؾ١ٝـ١ ايخالف ظاٖط ايـذًُ
 ضاز٠ خالف ايعاٖط . إبسيٌٝ ٚاضض ٚقط١ٜٓ بٝا١ْٝ ٚاضش١ ايسالي١ ع٢ً 

 

بعض االغتعُاالت  ضاز٠ ايٓٗٞ َٔ ايٓؿٞ يفإْعِ قاَت ايكط١ٜٓ ع٢ً 
ضاز٠ ايٓٗٞ َٔ ايٓؿٞ يهٓ٘ مل تكِ قط١ٜٓ ع٢ً إ ، ـشسٜج١ٝايكطآ١ْٝ ٚاي

 )قسٙ( ٕ ؾٝذ ايؿطٜع١ االصؿٗاْٞإال أ ،ضطضص الطٛدٛز يف سسٜحايـُ
ضاز٠ بٌ قاٍ بتعني إ ،عتكس ٚدٛز ايكط١ٜٓ ع٢ً ٖصا االستُاٍ ؾايتعَ٘إ

 ضبع١ : أ ٕٙدٛٛضازت٘ بإ ٔع٢ً تعٝٓ (30)غتسٍ ٚقس إ ،ايٓٗٞ ٚايتشطِٜ 
                                                           

  . 43 - 37( ضغاي١ يف قاعس٠ ال ضطض ٚال ضطاض : 30)



 (313)ْؿٞ قاعستٞ الضطض ٚال سطز يألسهاّ االيعا١َٝ................................  

 ،ضطضص الـشسٜحطضاز٠ ايٓٗٞ َٔ تطنٝب١ ايايٛد٘ االٍٚ : ؾٝٛع إ
َٔ ايهتاب َٚٔ ايػ١ٓ ع٢ً إضاز٠ ايٓٗٞ َٔ قاّ ؾٛاٖس َتعسز٠ ٚقس أ

ٍَ ٔؾٞ اِيَشرِّط:ْعري قٛي٘ تعاىل ،زا٠ ايٓؿٞأ َٚاَل ٔدَسا َٚاَل ُؾُػَٛم   صاَل َضَؾَح 
ٕٖ َيَو :ط ٚقٛي٘ تعاىل،197:  ايبكط٠ ََٔػاَؽَؾٔإ ٍَ اَل  ِٕ َتُكٛ : صط٘ٔؾٞ اِيَشَٝا٠ٔ َأ

ب ٚال دٓب (:طال دًْٚعري قٛي٘) ،بعطّا بعْض ُٓؼـٜ ٟ ال،أ97
ُدًٛم يف َعص١ٝ ـطاع١ ي ال:ط (ٚقٛي٘) (31)ٚال ؾػاض يف االغالّص

ـٓغبل إ الط(:ٚقٛي٘)(32)ـدايلصاي  صأٚ ساؾط أٚ ْصٌ ال يف خ
طال : (ٚقٛي٘ ) (33):طال مح٢ يف االغالّ ٚال َٓادؿ١ص ()ٚقٛي٘

ُاّ َا شنطٙ ـٚقس بًؼ ت ،ٚغريٖا (34)نٓٝػ١صخصا٤ يف االغالّ ٚال بٓٝإ إ
 .  (35)ؾطادع  ،ضبع١ عؿط َجااّل ٚؾاٖسّا أ )قسٙ(

 

 ٙ : ٜٚطٓز
 

ٚ خاضد١ٝ تسٍ ٙ ايؿٛاٖس َصشٛب١ بكط١ٜٓ زاخ١ًٝ إٔ ٖصإ -أٚاّل 
ا زاَت ُذُٛعٗا َـب -ٚال تصًض  ،زا٠ ايٓؿٞ ع٢ً إضاز٠ ايٓٗٞ َٔ أ

ٚال تٓؿع زيٝاّل إثباتّٝا ٚقط١ٜٓ  -ضاز٠ إْؿا٤ ايٓٗٞ ـُا ٜسٍ ع٢ً إَكرت١ْ ب
 ٚال ،ٔ إضازت٘ؾطاّل عٔ تعٝٓ ضطضص الع٢ً إضاز٠ ايٓٗٞ َٔ تطنٝب ط

 شسٜحـصري اىل ٖصا االستُاٍ َٔ زٕٚ قط١ٜٓ خاص١ بايايـُُهٔ ـٜ
 ضاز٠ ايٓٗٞ َٔ ايٓؿٞ . ايؿطٜـ تهٕٛ ٚاضش١ ايسالي١ ع٢ً إ

                                                           

 .   1445: ح 335:  7+  ايتٗصٜب : ز361: 5ايهايف : ز (31)

 َٔ ابٛاب االَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط . 11: ب11ايٛغا٥ٌ :ز (32)

 . 2574: ح29: 3َٔ ابٛاب ايػبل ٚايطَا١ٜ+ غٓٔ ابٞ زاٚٚز:ز 3: ب13ايٛغا٥ٌ :ز(33)

 . 9697: ح  2725:   3ادتاَع ايصػري : ز (34)

  . 39  -37(ضغاي١ يف قاعس٠ ال ضطض ٚال ضطاض : 35)
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 زا٠ ايٓؿٞ يف ْصٛصّٝا : اْ٘ مل ٜتشكل ؾٝٛع إضاز٠ ايٓٗٞ َٔ أٚثاْ
 ؾإ بعض ؾٛاٖسٙ ال ،ؿٝ٘ ـٓـٚ ْبٌ ْؿو يف ايؿٝٛع أ ،ايهتاب ٚايػ١ٓ 

َٚع ايتٓعٍ ٚتػًِٝ  ،ٓصٛص ايـُظٗٛض ي٘ يف إضاز٠ ايٓٗٞ َٔ ايٓؿٞ 
كابٌ ايـُؿٞ ؾاْ٘ تٛدس يف يف اضاز٠ ايٓٗٞ َٔ ايٓ -يف ْؿػٗا -ظٗٛضٖا

، زٕٚ زا٠ ايٓؿٞط ع٢ً إضاز٠ ايٓؿٞ ايؿطعٞ ايٛضعٞ َٔ أؾٛاٖس انج
عصَٛٞ ايـُُهٔ عطض ؾٛاٖس َٔ ايٓؿٞ ـٜٚ ،ضاز٠ ايٓٗٞ ايتهًٝؿٞ إ

درب ايصشٝض :طال غٗٛ ع٢ً ـ( يف ايٜطاز َٓ٘ ايٓٗٞ نكٛي٘ ) ايصٟ ال
ٚقٛي٘  (37)صغٗٛ غٗٛ يف ال:ط(ٚقٛي٘ ) (36)ْؿػ٘ بػٗٛصع٢ً  قٓطَٔ أ

(:)ػذس إال يف ايـُذاض ـال صال٠ يط (38)صطال غٗٛ يف ايٓاؾ١ً
ال عس٣ٚ ٚال طري٠ ٚال سا١َ يف خرب صشٝض:ط (ٚقٛي٘ )(39)َػذسٙص

ب ٚال تعٓط -ْػد١ ،بعس ؾطاّ  -ٚال ؾّٛ ٚال صؿط ٚال ضضاع بعس ؾصاٍ 
ٚال ٜتِ بعس ،ٚال عتل قبٌ ًَو ، ٚال طالم قبٌ ْهاح، ٗذط٠ـبعس اي

ٚال ٖذط٠ ض ْعري غابك٘ َع ظٜاز٠:ط( يف خرب صشٝٚقٛي٘ )(40)إزضاىص
٠ ًُٛى َع َٛالٙ ٚال يًُطأايـُُني يًٛيس َع ٚايسٙ ٚال ـٚال ٜ ،بعس ايؿتض

ٚقٛي٘  (41)ـُني يف قطٝع١ ضسِصٚال ٜ ،ٚال ْصض يف َعص١ٝ ،َع ظٚدٗا
() (42)ـُٔ أضاز ايطالمصي :طال طالم إال ( ٘ٚقٛيط:) ال طالم

                                                           

 . 8ارتًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ :حَٔ ابٛاب  16: ب5ايٛغا٥ٌ :ز (36)

  . 3+ح2َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ : ح 25: ب5ايٛغا٥ٌ :ز(37)

 . 7112َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ :ح 16ايٛغا٥ٌ: ب( َػتسضى 38)
 .1َٔ ابٛاب اسهاّ املػادس :ح 2:ب 3( ايٛغا٥ٌ : ز39)

 . 1َٔ ابٛاب اسهاّ ايسٚاب :ح 28: ب8ايٛغا٥ٌ : ز(40)
 . 5َٔ ابٛاب األميإ :ح 11:ب16+ز1َٔ ابٛاب َا حيطّ بايطضاع :ح 5: ب 14ايٛغا٥ٌ : ز(41)

 َٔ ابٛاب َكسَات ايطالم .11: ب 15ايٛغا٥ٌ : ز(42)



 (315)ْؿٞ قاعستٞ الضطض ٚال سطز يألسهاّ االيعا١َٝ................................  

(: ) ٚقٛي٘(43)صمجاع َٔ غريال ع٢ً طٗط ٚال طالم إ ،إال ع٢ً ايػ١ٓ
  (44)ٚال ظٗاض اال َا اضٜس ب٘ ايعٗاضص ،ضٜس ب٘ ايطالمأ ال َاطال طالم إ

نجري٠  ؾٛاٖس تتبعايـُ ذسـٜٚ(45)صالح إٜال٤صيٝؼ يف اال(:طٚقٛي٘)
، ٖٚٞ تؤنس ؾٝٛع إغتعُاٍ يف غري)ايٓٗٞ( غتعٌُ )ايٓؿٞ(قس إ غريٖا

 . نُا ظعِ ايـُػتسٍ ٠ )ايٓٗٞ(ضاز، ال ؾٝٛع٘ يف إ زا٠ ايٓؿٞ يف )ايٓؿٞ(أ

بتسأ بأزا٠ ايٓؿٞ يف ايـُٚثايجّا : َع ايتٓعٍ ٚتػًِٝ ؾٝٛع ايرتنٝب 
 -نً٘ أٚ غايب٘  -ٓٓا إ ْكٍٛ : ٖصا ايؿٝٛع ُهـٜ - َٓ٘ اضاز٠ )ايٓٗٞ(

ٌ ؾال ٜؿٓه ،ضاز٠ ايٓٗٞ َصشٛب بكط١ٜٓ زاخ١ًٝ أٚ خاضد١ٝ تسٍ ع٢ً إ
ايٓايف ايػايب يف اضاز٠ ايٓٗٞ  ؾٝٛع٘ ظٗٛضّا عَُّٛٝا يًرتنٝب ايًؿعٞ

 بػريٙ .  ضطاض أسٕسضطضص يف ايٓٗٞ ٚحتطِٜ إ الطط سسٜحست٢ ْؿٓػ

ضاز٠ ْؿٞ ايططض ؾطعّا بعس إ -ضطضصع٢ً ظاٖطٙ الٜٚبك٢ سسٜحط
ضاز٠ ٚال تصًض ايؿٛاٖس ايهجري٠ أٚ ؾٝٛع إ -دّا تعصض ْؿٝ٘ تهّٜٛٓا ٚخاض

ضاز٠ ضطضص يف إ السسٜح ط قط١ٜٓ صاضؾ١ يعٗٛض )ايٓٗٞ( َٔ )ايٓؿٞ(
 . نُا ؾا٤ ايـُػتسٍ شٌُ ع٢ً ايٓٗٞ ـٔ ايثبات تعٝٓؾطاّل عٔ إ ،ايٓؿٞ 

ْػباق٘ اىل ضطضصٚإ التبازض ايٓٗٞ َٔ سسٜحط د٘ ايجاْٞ:ايٛ
 . ايططضٟ شهِـاي تُػهني باذتسٜح يٓؿٞايـَُٔ ؾبٗات  دايٞـايصٖٔ اي

ع٢ٓ يـُا-ؾو يف نٕٛ ايتبازض عال١َ اذتكٝك١  ٕ نإ الٙ : اْ٘ ٚإٜٚطٓز
ٕ سسٜح ْؿٞ ايططض ظاٖط يف ْؿٞ سكٝك١ ايططض إال أ -ٛضٛع ي٘ايـُ

                                                           

  . 3َٔ ابٛاب َكسَات ايطالم :ح  9: ب 15ايٛغا٥ٌ : ز(43)
  .  1َٔ ابٛاب ايعٗاض: ح 3: ب 15ايٛغا٥ٌ : ز(44)

 ب اإلٜال٤ .َٔ ابٛا 4: ب 15ايٛغا٥ٌ : ز(45)
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ٜطاز َٓ٘  شسٜح ٜكّٝٓا ؾاْ٘ الـع٢ٓ غري َطاز َٔ ايايـُٖٚصا  ،ْٚؿٞ دٓػ٘ 
ٚشيو يٛضٛح ٚدٛز  ،داضدٞـشكٝكٞ يًططض بٛدٛزٙ ايـايٓؿٞ اي

َاْع عٔ محٌ  -ٚدٛز ايططض خاضدّا -ٖٚصا  ،داضز ـايططض يف اي
 شكٝكٞ . ـ٢ ايٓؿٞ ايشسٜح عًـاي

( ؾإ زع٣ٛ تبازض)ايٓٗٞ ،٦ٓٝص ْكٍٛ : ال تصض زع٣ٛ ايتبازضٚس
ٜصًض  ال : ٚع٢ً ؾطض٘ ،َؿهٛى غري َعًّٛ َٔ سسٜح ْؿٞ ايططض 
ـشكٝكٞ ايٓايف بعس ايكطع بعسّ درب عٔ َعٓاٙ ايـايتبازض صاضؾّا يعاٖط اي

ع٢ٓ ايـُاز٠ ضـشكٝك١ عٓس ايؿو ٚإستُاٍ إؾإ ايتبازض عال١َ اي ،ضازت٘ إ
ٜٚؿو يف  ،شكٝك١ نُا تكسّ ـضاز٠ ايسٝح ٜكطع ٖٓا بعسّ إٚ ،ذاظٟ ايـُ

ُ٘ دسّا ٝطاز تؿٗايـُٚ كصٛز يًُتهًِ ٚاقعّا أايـُذاظٟ ايـُع٢ٓ ايـُتعٝني 
ـذسٟ ايٛاقعٞ كصٛز ايايـُٚ ّٓا يًُطاز ايتؿُٗٝٞ أٚال ٜصًض ايتبازض َعٝٓ

ٚ قط١ٜٓ َع١ٓٝ عال١َ أ ـشكٝك١ ٚيٝؼؾإ ايتبازض عال١َ اي ،َٔ اذتسٜح
 طاز تؿُٗٝ٘ .ايـُٔ عٝٓايـُيًُع٢ٓ 

 

ٕ سسٜح ظضاض٠ عٔ ططٜل ابٔ َػهإ تطُٔ قٛي٘ ايٛد٘ ايجايح :إ
(ط:)ظاٖط يف ٖٚصا ايتعبري  ،(46)ضطض ٚال ضطاض ع٢ً َؤَٔص ال

 .  :طع٢ً َؤَٔص بربن١ قٛي٘ضطضص  الاضاز٠ ايٓٗٞ َٔ ايٓؿٞ : ط

ؾًِ تجبت  ،شذ١ ـاالغٓاز يٝؼ ب شسٜح َطغٌ َٓكطعـٕ ايٙ : إٜٚطٓز
ٍٕ ،ػتسٍ بٗا ع٢ً ايسع٣ٛ ايـُايعٜاز٠   بُٝٓا سسٜح ظضاض٠ ايصشٝض خا

درب ايصشٝض ٖٚٛ خًٛ َٔ ـٚعٓس تعاضضُٗا ٜطدض اي ،َٔ ٖصٙ ايعٜاز٠ 
 . ع٢ً ايـدرب ايطعٝـ ايٛادس يًعٜاز٠  -ايعٜاز٠ 
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 ع٢ً ؾٌِٖٗ ايًػإ ايعطبٞ ايٛد٘ ايطابع :إتؿام أ١ُ٥ ايًػ١ َٚٗط٠ أ
 شتًُٕٛ غريٙ . ـٜطتابٕٛ ؾٝ٘ ٚال ٜ ال ،إضاز٠ ايٓٗٞ َٔ سسٜح ْؿٞ ايططض

 

 ٙ : ٜٚطٓز
ٜٓكًٛٙ ؾُّٗا  ضباب ايًػ١ ملؿٗٛض بني أايـُٕ ٖصا ايؿِٗ أٚاّل: إ

 () عاصطٜٔ يًُعصَٛنيايـُصال٤ ٚال ؾُّٗا يًؿكٗا٤ يًعطب ايبسٚ األ
زّا يف ؾِٗ اذتسٜح عٕٓٛ نْٛ٘ إدتٗاايـُٚ ،ست٢ ٜصٓض االستذاز بؿُِٗٗ

سطظ ٚال سذ١ٝ يف ؾِٗ ايًػٟٛ إال اشا أ ،تكسّايـُخط َٔ تأايـُ ٚأخص
عطب خٛشّا َٔ ايـشكٝكٞ ٚنْٛ٘ َأع٢ٓ ايايـُنٕٛ ؾُِٗٗ ع٢ً طبل 

ع٢ٓ ايـُدرب٠ بـٌٖ ايٜٚؤنسٙ : إ ايًػٜٛني يٝػٛا َٔ أ صال٤ . األ
ػتعٌُ ؾٝ٘، ـُايع٢ٓ ايـُُا ِٖ خربا٤ بـٚاْ ،ٛضٛع ي٘ ايًؿغايـُشكٝكٞ ـاي

 عِ َٔ نْٛ٘ َع٢ٓ سكٝكّٝا َٚٔ نْٛ٘ َع٢ٓ غري سكٝكٞ . ٖٚٛ أ
  

شذ١ٝ عٔ ـا َٓع ايُٓهٓـٜ -ٚثاّْٝا: َع غض ايططف عُا غبل 
 صػط٣ ٚنرب٣ :  -ععّٛايـُاالمجاع ٚاالتؿام 

مجاع ا١ُ٥ ايًػ١ ع٢ً ؾِٗ ؾًعسّ إسطاظ إْعكاز إ -أَا َٓع ايصػط٣
 .  ُٝا ايـُتكسَني َِٓٗ، الغشسٜحـايٓٗٞ ٚايتشطِٜ َٔ اي
 ٕ نإص ٚإضطض الطٕ ؾِٗ ايٓٗٞ َٔ سسٜح ٚأَا ايهرب٣ ؾأل

 ،ٜٛنيـكِٗ َٔ ايًػـبـؿِٗ َٔ غـًني يـاقتٓايـُطٜٔ ـختأايـَُؿٗٛض ايًػٜٛني 
هؿـ عٔ ضأٟ ت ِٗ الٚ ؾٗط٠ ؾُٗني أمجاع ايًػٜٛيهٔ َٔ ايٛاضض إٔ إ

ٓس َٔ ًٜتعّ مجاعِٗ عَٚٛاؾكت٘ يؿُِٗٗ ؾال سذ١ٝ يف إ (عصّٛ)ايـُ
 ُعصّٛ َٔ االمجاع . سذ١ٝ االمجاع ع٢ً اغتهؿاف قٍٛ ايـبتٛقـ 

 ٕـشسٜح إال أِٗ ايـمجاع ايًػٜٛني ع٢ً ؾ١ٝ يف إـسذ التصاض: ـٚباخ
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َٔ سسٜج٘ :  () ضازت٘إتؿاقِٗ : ايٛثٛم ٚاالط٦ُٓإ بـشصٌ َٔ إٜ
 شصٌ ايٛثٛمـٚزْٚ٘ خطط ايكتاز ؾاْ٘ نٝـ ٜ ،ايٓٗٞ عٔ االضطاض بايػري 

عٕٓٝٛ بؿِٗ ايـُِٖٚ  -ختالف ايؿكٗا٤ قٍٛ ايًػٜٛني تؿػريِٖ َع إ َٔ
 ؟ ! .  أنجط َٔ ايًػٜٛني () أسازٜج٘

 

عٓاِٖ ؾٝذ ايؿطٜع١ ١ُ٥ ايًػ١ ايصٜٔ إٕ أ ٜكاٍ : ٚثايجّا: قس
ايصٟ اغتك٢ ٚ( ابٔ االثري، ْعري) ؾك٘ ٚعًُا٤ سسٜح١ُ٥ االصؿٗاْٞ ِٖ أ

َٚٔ نتاب  (شسٜح ٚايكطإٓـغطٜب اي:)ٗطٟٚـَٔ اي)ايٓٗا١ٜ(  :نتاب٘
ابٔ )ْعري ٚ ،(شسٜحـايػٝح يف تٗصٜب ايكطإٓ ٚاي)شاؾغ االصؿٗاْٞ:ـاي

 ( يف )َـذُع ايبشطٜٔ(شٞـايططٜ)ٚيف )يػإ ايعطب(  (َٓعٛض
ٜعت٢ٓ  - ؾك٘ ٚسسٜحعًُا٤  ٖٚؤال٤( يف )تاز ايعطٚؽ( ايعبٝسٟ)ٚ

 مجاعِٗ ٜٚهٕٛ ؾُِٗٗ سذ١ ع٢ً االْاّ . بؿُِٗٗ ٚإ

ٜهؿـ عٔ  يـِ اَ -ْعكازٙيٛ ثبت إ -مجاعٕ سذ١ٝ إل يهٔ ْكٍٛ : ال
ْٚؤٜسٙ  ،ٖٚصا عُس٠ االؾهاٍ ع٢ً ؾُِٗٗ  ،(عصّٛ )ايـَُٛاؾك١ 

شطِٜ ـٕ ؾُِٗٗ يًٓٗٞ َٔ سسٜح ْؿٞ ايططض ٜؤزٟ اىل ؾِٗ تبايكٍٛ : إ
ٚقس سه٢  ،، ٖٚصا سهِ ٚاسس َٔ اسهاّ ايؿك٘االضطاض بايػري

 ،سازٜح٢ً مخػ١ أ٘ ٜسٚض عٕ)ايؿكعٔ بعض ايؿكٗا٤ أ  (47)ايػٝٛطٞ
ٜؤزٟ سهُّا ؾطعّٝا  ُهٔ زٚضإ ايؿك٘ ع٢ً سسٜٕحـسسٖا( ٚال ٜٖصا أ

  .ٚاسسّا 
ْ٘ ٜؤزٟ )ْؿٞ ِ َؿٗٛض ؾكٗا٤ االَا١َٝ يًشسٜح ٚأبُٝٓا ع٢ً ؾٗ

هًـ( ايـُع٢ً  ضشهِ ايصٟ ٜٓؿأ َٓ٘ ايططـْتؿا٤ ايشهِ ايططضٟ(أٚ)إـاي
                                                           

 باب ايكطا٤ يف املطؾل . - 218: 2تٜٓٛط اذتٛايو ؾطح َٛطأ َايو:ز (47)
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صنٛض يف ايـُٜٚصض ايتعبري  ؾٗصا َع٢ٓ عاّ ٚي٘ تطبٝكات نجري٠ يف ايؿك٘
ا٥ط( ايػٝٛطٞ يف نتاب٘ )االؾباٙ ٚايٓع ع ايعال١ََٚٔ ٖٓا ؾٓط سل اذتسٜح،

نجري٠ َػتٓبط١ َٔ سسٜح طاغٞ يف )ايعٓاٜٚٔ( ؾطٚعّا ؾك١ٝٗ ايـُٚايعال١َ 
 . ايـشسٜح ُا ٜهؿـ عٔ عسّ ؾِٗ ايؿكٗا٤ ايٓٗٞ َٔ ـَ -ْؿٞ ايططض

ضاز٠ ايٓٗٞ ٟ ع٢ً إقٛ ـُاّ ؾاٖس دًٞ ٚزيٌٝٚاذتاصٌ عسّ ت
 ُٞ َٔ سسٜح ْؿٞ ايططض . ـايؿطعٞ ايتشطٜ

 

 ضطض ٚال ضطاضص ال(:ط) ٕ ٜطاز َٔ قٛي٘شتٌُ ايجاْٞ: أايـُ
شتٌُ ايـُؿطعٞ ايصٟ ٖٛ ، قباٍ إضاز٠ ايٓٗٞ ايايٓٗٞ ايػًطاْٞ ايٛالٜيت

ٚشنط ي٘ َكسَات  ،عاظِ عصطْا )قسٙ(أ (48)شٖب ايٝ٘ بعض ،االٍٚ 
 عُستٗا اثٓتإ : ،ثبات ؾُٗ٘ ـدتاضٙ ٚإب َتٛضٝش١ٝ َتعسز٠ يتكطٜ

 طس١َٛ ؾؤّْٚا :ايـُ( يف اال١َ ٕ يطغٍٛ اهلل )كس١َ االٍٚ :إايـُ
 ٚايطغاي١(١ٝٗ )ايٓب٠ٛ ـَكاّ تبًٝؼ االسهاّ ايؿطع١ٝ االي : أسسٖا

 ،ٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ٚتهٕٛ أسهاَ٘ ٚأٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ إضؾازّا ألسهاّ اهلل ٚأ
( دايؿ١ يطغٍٛ اهلل)ـ تعاىل ٚيٝػت ١َ هللتٗا َـدايؿدايؿـٚتهٕٛ َ

 ( . كاّ ٚايؿإٔ َتٝكٔ ايجبٛت ضطٚضٟ ايٓػب١ ايٝ٘ )ايـُٖٚصا  ،ؾكط
ٖٚصا َا  ،١ٝٗ ٚايط٥اغ١ ايعا١َ ع٢ً اال١َ ـثاْٝٗا : َكاّ ايػًط١ٓ االي

ٍَطباضن١ايـُأؾاضت ايٝ٘ اآل١ٜ  ََٚأٔطُٝعٛا ايٖطُغٛ  َ٘ ًٖ  +59صايٓػا٤:َأٔطُٝعٛا اي
َٚط َُا  ُ٘ٔإْٖ ََٚضُغُٛي  ُ٘ ًٖ ِِ اي َٔٓٔنَيايٖٓط 5ا٥س٠:ايـُ صٔيُٝٗه ُُِؤ َِٚي٢ ٔباِي ٞٗ َأ ِِ ٔب ٔٗ ُِْؿٔػ ِٔ َأ  صَٔ

 ـذب١ٝ تـغًطاْ -ٝ٘ ـٚاَطٙ ْٚٛاٖأ -ٝ٘ : تهٕٛ أسهاَ٘ ـٚعً ،6االسعاب:
                                                           

َٚا  605: 3تٓكٝض االصٍٛ:ز + تكطٜط: 105 ضادع: بسا٥ع ايسضض يف قاعس٠ ْؿٞ ايططض: (48)
 بعسٖا.
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ٍٕ ُاـطاعتٗا بإ  دري . ـٚغًطإ ٜػٛؽ اال١َ ٜٚكٛزٖا اىل اي ٖٛ ٚا

ٌٓ ثايجٗا: خصَٛاتِٗ َٚٓاظعاتِٗ  َكاّ ايكطا٤ بني ايٓاؽ ٚس
سهاّ ايؿطع١ٝ ايه١ًٝ ع٢ً َٛضٛعاتٗا ادتع١ٝ٥ يف تًهِ بتطبٝل األ

ََٚضبَِّو اَل ط : ١ٜٖٚصا َا أؾاضت ايٝ٘ اآل ،يٝ٘ طؾٛع١ اايـُٓاظعات ايـُ َؾاَل 
ِِ ُٗ َٓ ِٝ َُا َؾَذَط َب َُُٛى ٔؾٝ َٕ َسٖت٢ َُٜشهِّ َُٛٓٔ  .  6ايٓػا٤: صُِٜؤ

٧ َٔ ْاؾٖٛ ٟ أ ،ٚالٜيت ٖٛ سهِ غًطاْٞ ضطضص الٚسسٜح ط
ٓع ايػًطاْٞ ايـَُٚؿازٙ ،ؾطاز اال١َ طًك١ ع٢ً أايـُٚالٜت٘ ايعا١َ ٚض٥اغت٘ 
 َٔ ايطط ٚاالضطاض . 

 

ُا ـب -(ؤَٓني)ايـَُري أٚ أ (ٕ ضغٍٛ اهلل)إ كس١َ ايجا١ْٝ:ايـُ
طًك١ ع٢ً ايـ١ُ ٚايػًط١ٓ ي٘ ايٛال١ٜ ايتاَ -غًطإ سانِ ُاٗناّل َٓ ٕأ
 ٢ْٗ( ال ،أَط ،بصٝاغ١ )قط٢ ا ٚضز عٔ اسسُٖا ؾ٤ٞاشؾ -ؾطاز اال١َأ
بٌ ٜطاز َٓ٘ ايكطا٤ ايػًطاْٞ  ،ـشهِ ايؿطعٞ ايهًٞبٝإ اي : طاز َُٜٓ٘

ط ٚقس ٜعٓب ،ح ٖٛ ٚيٞ االَط ٚغًطإ ع٢ً اال١ََٔ سٝ بايٛال١ٜشهِ ـٚاي
ؾإ ٖصا  ()قاٍ ضغٍٛ اهلل: عٔ ٖصٙ االٚاَط ايػًطا١ْٝ أسٝاّْا بصٝاغ١

ـشهِ شتٌُ اضاز٠ بٝإ ايُٜٚ ،شهِ االهلٞ َٓ٘ـ٠ بٝإ ايضازشتٌُ إُٜ
ـداضد١ٝ ع٢ً اْ٘ سهِ غًطاْٞ ٚ ايـشاي١ٝ أؾاشا قاَت ايكط١ٜٓ اي ،ايػًطاْٞ َٓ٘

( سهُّا ) نإ َكاي٘ -طًك١ شهِ ٚالٜت٘ ايعا١َ ٚغًطٓت٘ ايـُـَط َٛيٟٛ بٚأ
 غًطاّْٝا . 

 

 ٓاقؿ١ : ايـُشٌ ـنًٗا َ ،ـدتاضٙ ٚؾُٗ٘ بٛدٛٙثِ اغتسٍ ع٢ً َ

ٕ سسٜح ْؿٞ ايططض قس سهاٙ يف َػٓس امحس إ ايٛد٘ االٍٚ:
ٚال ضطض إٔ ال بٔ ايصاَت بًؿغ)ٚقط٢ ضغٍٛ اهلل بطٚا١ٜ عباز٠
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( ب٘ نْٛ٘ سهُّا ٚظاٖط قطا٥٘ ) ضُٔ قطاٜاٙ األخط٣،  (49)ضطاض(
ٚيٝؼ  ،ػًُني ٚغًطاِْٗ ٚأَريِٖايـُُا اْ٘ ٚيٞ االَط ع٢ً ـب غًطاّْٝا

َكتط٢ يؿغ ايكطا٤ ٚبًشاظ ْصٛص  ؾاْ٘ ،ٗٞـيؾطعٞ إتبًٝؼ سهِ  ٖصا
 دص١َٕٛـقطا٤ ؾاصاّل ي ٚيٝؼ ،تطُٔ يكط١ٝ مسط٠ايـُسسٜح ظضاض٠ 

َٔ ( ٚيصا مل ٜطًب) ، ايكطا٤ بايب١ٓٝ ٚايُٝني ع٢ً طبل قإْٛ
ّٝا ّْٚٗٝا سهُّا غًطاْقطا٥٘  نٕٛ ؾٝٓشصط ،االْصاضٟ ايب١ٓٝ ع٢ً ؾهٛاٙ

 . َٛيّٜٛا َؿرتض ايطاع١
ٚشيو  ،ْعط ٚإؾهاٍ بٌ َٓع ٚإْهاض )قسٙ( ضاَ٘ اليت٘ ع٢ً َاٚيف ز

ٙ َع غض ايططف عٔ ضعـ غٓس -(:)قط٢ ضغٍٛ اهللٕ خرب عباز٠أل
 قط٢ إ الطٖصا ارترب تطُٔ قٛي٘: -ٚعسّ نْٛ٘ سذ١ ٚزيٝاّل َعتُسّا

 صدُؼـقط٢ يف ايطناظ ايط(50):ٖٚٛ ْعري َا ٚضز اٜطّاصضطض ٚال ضطاض

نُا ٖٛ َعٓاٙ يف قٛاَٝؼ  -ـشهِطا٤ ٜعين ايٕ ايكـُا ٜعًِ أشٛٙ َـْٚ
شصٌ َٔ ـؾاْ٘ ٜ ،(51) عٗط َٔ بعض ضٚاٜات ايكطا٤ايًػ١ َٚعامجٗا ٜٚ

ضاز٠ إاالط٦ُٓإ ب : ()عصَٛنيايـُؿػري ـؿػري ايًػٜٛني ٚتـٛاؾل تـت
سهِ ضغٍٛ  :صقط٢..ط يكطا٤ ؾٝهٕٛ َع٢ٓ سسٜحشهِ َٔ اـاي

 ال٘ طـ١ٝ مسط٠ بأْـنكط ١ٝـخصٛص١ٝ ـطـٚيٛ يف َٛضز دع٥ٞ ٚق ()اهلل
ُٓع َٔ نٕٛ ايكطا٤ ـٜ ْعِ قطاؤٙ يف َٛضز دع٥ٞ ال .  ضطاضص ضطض ٚال

ٖٛ  : ؤنس ي٘ايـُٚايؿاٖس عًٝ٘ ٚ ،ك٘ يف َٛضز دع٥ٞ سهُّا نًّٝا طٓب
ٖٚٞ َط١ٜٚ يف  ،ايـُٛاضز ايـُتهجط٠ ايـُتكسّ بعطٗا تعسز٠ يفايـُتطبٝكات٘ 

                                                           

 . 327+  326:  5َػٓس أمحس :ز (49)

  . 326:  5َػٓس أمحس :ز( 50)

 ٚغريُٖا َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ . 3+ ب 1: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (51)



 10............................................ بؿط٣ االصٍٛ / ز..............(322)

ٚ ايكطع ط٦ُٓإ ايٛاثل أـُا ٜهؿـ بٓشٛ االَ -نتب سسٜح ايؿطٜكني
 ادتاظّ عٔ نْٛ٘ سهُّا نًّٝا ٜٓطبل يف مجٝع َٛاضزٙ ٚاْطباقات٘ . 

، ٖٚٞ سٜح ايؿطٜـ ٚضز يف شٌٜ قط١ٝ مسط٠شـٕ ايايٛد٘ ايجاْٞ: إ
ّٗٝا ؾطعّٝا بًشاظ عسّ نٕٛ ـيضطضصسهُّا إ التٓػذِ َع نٕٛط قط١ٝ ال

ٜٚبًػ٘ اىل اال١َ ( درب عٓ٘ ايٓيب)ـشطِٜ ايططض سهُّا َؿتبّٗا يهٞ ٜـت
ش مل ٜهٔ ضطضصسهُّا قطا٥ّٝا ، إ التٓػذِ َع نٕٛط ٕ ايكط١ٝ النُا أ

ٚ َاٍ ، بٌ ايكط١ٝ تتطُٔ يف سل أ بني االْصاضٟ ٚبني مسط٠ ْعاْع
سٚإ مسط٠ بسخٛي٘ يف بػتاْ٘ َٔ زٕٚ إغت٦صاْ٘ ؾها١ٜ االْصاضٟ َٔ ع

ـُا ٖٛ ب (يٝشُٝ٘ َ٘ٓغتٓذازٙ بطغٍٛ اهلل)ٚتطاٜك٘ َٔ غ٤ٛ تصطؾ٘ ٚإ
( ٚساٍٚ َٓع مسط٠ َٔ ذاٚب َع٘ ايٓيب)ـَط ايـُػًُني ٚقس تٚيٞ أ

اىل  َٓ٘ ؾعاْس ٚاَتٓع ست٢ اْت٢ٗ باالغت٦صإ(أَطٙ)اٜصا٤ االْصاضٟ ٚ
 ٚال ضطاضصضطض  الٚقاٍط ٘بكًع ايٓد١ً زؾعّا يًططض عٓيألْصاضٟ  أَطٙ

 اّْٝا . ٖٚصا َكاٍ ٜتٓاغب ٜٚٓػذِ َع نْٛ٘ َكااّل ٚالٜتّٝا ٚسهُّا غًط
 

 ٜٚطز عًٝ٘ : 

( ع٢ً نٕٛ ٜتٛقـ بٝإ سهِ اهلل َٔ قبٌ ضغٛي٘) اْ٘ ال -ٚاّلأ
 ال َا( إٜبني) شٝح الـٚ َؿتبّٗا يسِٜٗ بـذٗٛاّل عٓس ايٓاؽ أشهِ َـاي

ض بعض االسهاّ ايـُع١ًَٛ إ ٜهٓطنٚ َؿتب٘ يسِٜٗ ، ٚيهٓ٘ ـذٍٗٛ أٖٛ َ
سٖا ٚتطغٝدٗا ْٚؿطٖا عٓس ايٓاؽ غري ايـُؿتب١ٗ يػطض تأنٝ ايـُعطٚؾ١

داص ٚايػؤاٍ عٓ٘ ـشاٍ ٚاقتطا٤ االغتؿتا٤ ايـُٓاغب١ ايـٚ يٚتطبٝكٗا أ
ضطض ٚال ضطاضصضُٔ قطاٜا  ال:ط(قٛي٘نُا ٖٓا سٝح صسض عٓ٘ )

ٜصًض َا  ٚ ساّل يٓعاع ، ٚس٦ٓٝص الأَتعسز٠ ٚدٛابّا يػؤاٍ أٚ إغتؿتا٤ 
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ضطضص  الط ّ اْػذاّ قط١ٝ مسط٠ َع نٕٛ سسٜحٚدّٗا يعس أؾازٙ)قسٙ(
ٌٓـيسهُّا إ  ٚعال .  ّٗٝا ؾطعّٝا ٚتبًٝػّا ناؾؿّا عٔ َطازٙ د

 

 مسط٠ ش١ ايسالي١ ع٢ً سصٍٛ ْعاع بنيإٕ قط١ٝ مسط٠ ٚاض-ٚثاّْٝا
ٕ ي٘ سكّا يف زخٍٛ يف سل ، سٝح إٔ مسط٠ نإ ٜعتكس أاالْصاضٟ ٚبني 

سل يػُط٠ يف ايسخٍٛ   ٕ الاىل عٓك٘، ٚاالْصاضٟ نإ ٜعتكس أايبػتإ 
 ٕ ي٘ سكّا ع٢ً مسط٠ يف االغت٦صإ نٞ الغري اغت٦صإ أٚ نإ ٜعتكس أ َٔ

ٜطغب يف  ٜؿذأٙ بايسخٍٛ عًٝ٘ ٖٚٛ َع عٝاي٘ ، ٚقس ٜهٕٛ يف ساي١ ال
 (ٚدب تطاٜك٘ َٓ٘ ٚؾهٛاٙ اىل ضغٍٛ اهلل )أطالع٘ عًٝٗا ؾإ

ْعاع بُٝٓٗا نٞ ٜٓػذِ قطاؤٙ  ْ٘ التٓذازٙ ب٘ يٝشُٝ٘ َٓ٘ ، ؾايكٍٛ بأغٚإ
 غطٜب . َكاٍ  -َع نْٛ٘ سهُّا غًطاّْٝا  ضصضط الط

ٖٛ سصٍٛ  -يف َعترب٠ ابٔ بهري ٚغريٖا  -بٌ ظاٖط ايكط١ٝ دًّٝا
ٚقطاؤٙ بٓؿٞ ايططض ايٛاضز ع٢ً  (ايٓعاع ٚضؾع٘ اىل ضغٍٛ اهلل)

( االصالح بني ايـُتٓاظعني ٚساٍٚ ضغٍٛ اهلل) االْصاضٟ َٔ مسط٠
 ُا ٚدسـططؾني ، ٚيْعاع َع سؿغ سل ايٚإقرتاح غبٌٝ صًض ٚؾو 

() شك٘ َٔ زٕٚ تٓاظٍ ٚقبٍٛ ٚغ١ًٝ ـت٘ يف االخص بٓٓععٓاز مسط٠ ٚت
قطاض اإلشل نٌ َُٓٗا ْاؾ٦ّا َٔ ـاالصالح ، ٚايعاٖط سصٍٛ االط٦ُٓإ ب

( ٚالٜت٘ ٚبعس٥ص اغتعٌُ ) . دؿٞ ايصٟ ٜٛسٞ ب٘ َطُٕٛ ايكط١ٝـاي
     ت٘ ٚعٓازٙ . ٢ تعٓٓد١ً مسط٠ تأزٜبّا ي٘ عًـَط بكًع ْع٢ً أَٛاٍ ايٓاؽ، ٚأ

ّٗٝا نًّٝا ـيضطضصسهُّا إ الٖط َٔ ايكط١ٝ ًٜت٦ِ َع نٕٛ طٖٚصا ايعا
يف ايكط١ٝ ع٢ً ٚال زالي١  ذع١ٝ٥،ـداص١ ايـع٢ً ايكط١ٝ اي() ك٘طٓب

ـشػب ايٛال١ٜ سهُّا غًطاّْٝا ٚبٚال ضطاضص ضطض التعٝني نٕٛ ايكطا٤ط
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شػب ـايٓد١ً تطبٝكّا بداص بكًع ـَط ايٚإٕ نإ تطبٝك٘ ع٢ً األ ايعا١َ،
 َطٙ بكًع ايٓد١ً سػب ٚالٜت٘ نُا نإ أ،(ايٛال١ٜ ايعا١َ ي٘)

دع٥ّٝا مسط٠ ؾهإ أَطّا  شُا١ٜ االْصاضٟ َٔ ضٓطـايعا١َ ٚنإ ٚغ١ًٝ ي
 . ٚالٜتّٝا غًطاّْٝا

 

َط بايكًع يف ٚقع تعًٝاّل يألضطضص الايٛد٘ ايجايح: إٕ سسٜحط
 َعترب٠ ابٔ بهري عٔ ظضاض٠قط١ٝ مسط٠ خصٛصّا بًشاظ سهاٜتٗا يف 

)ايٓٗٞ )ْؿٞ ايـشهِ ايططضٟ( أٚ  ضٜس َٓ٘(، ٚيٛ أعٔ االَاّ ايباقط)
د١ً ـش قًع ْمل ٜتذ٘ نْٛ٘ تعًٝاّل ، إ -ضطاضعٔ اإل ـُٞ ايؿطعٞ(ايتشطٜ

ايططض عٔ َػًِ ٚاٜكاع٘ ع٢ً َػًِ  ٜػٛؽ ْؿٞ ُاي٘ ٚالـمسط٠ اضطاض ب
ّْٝا يسؾع َاز٠ ايؿػاز غًطا بُٝٓا تٛدٝ٘ ايكًع بهْٛ٘ سهُّا آخط،
َع تعًٌٝ االَط بايكًع بكٛي٘ :طال ْصاضٟ ٜٓػذِ دسّا ضطاض باألٚاإل

 . صضطض ٚال ضطاض
 

ٜعٗط َٔ ضٚاٜات قط١ٝ  ع٢ً َا -ٜٚطز عًٝ٘ : إ االَط بكًع ايٓد١ً 
 مسط٠ خصٛصّا ايطٚا١ٜ ايـُعترب٠ عٔ ابٔ بهري عٔ ظضاض٠ عٔ ايباقط

()- ٤ َٔ ايٛال١ٜ ايعا١َ ع٢ً أؾطاز ْٚاؾ٢ ذع١ٝ٥ـٖٛ اَط يف ايٛاقع١ اي
اال١َ ايـُطس١َٛ ٚيػطض زؾع ايططض عٔ االْصاضٟ ايـُؿتهٞ َٔ 

أَطٙ  () ٚقس عًٌ بعس عسّ دس٣ٚ ايٛغا٥ٌ االصالس١ٝ،مسط٠ 
طإشٖب ؾاقًعٗا -يف ْػد١ ايهايف ٚايتٗصٜب -ٜيت بكًع ايٓد١ً بكٛي٘ايٛال

ٖٛ  -سطف ايؿا٤ بربن١  -ٚظاٖطٙضطض ٚال ضطاضص ؾاْ٘ ال ،ضّ بٗا ايٝ٘ٚإ
 كًع( اٜاٙ ٖٚٛ تعًٌٝ يألَط ايٛالٜيت بضازت٘ )ايتعًٌٝ ع٢ً ؾطض إ

ٖٚٛ عسّ ٚدٛز ايططض يف  ،ض ي٘ٚبٝإ َٓؿأٙ َٚالن٘ ايـُصٓش ايٓد١ً
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١ٝ ٚسهِ ؾطعٞ ع االغالَٞ االقسؽ ، ٖٚٛ تعًٌٝ بكط١ٝ نًٜؿطتاي
ٜت٘ ـشػب ٚال( ؾٝ٘ بذع٥ٞ ايصٟ سهِ )ـَط ايعَُٛٞ ٜٓطبل ع٢ً األ

غاؽ ايـُطط٠ ـدص١َٛ ٚأَطٙ بكًع ايٓد١ً اييت ٖٞ َٓبع ايأعين أ-
 نُا ٜٓطبل ع٢ً غريٙ .  -ايٛاضز٠ ع٢ً االْصاضٟ ايـُؿتهٞ

(: ٕ قٛي٘)ٚاذتاصٌ اْ٘ مل ٜتشكل ٚد٘ إثباتٞ غًِٝ ٜسٍ ع٢ً أ
، ٚاألقطب نْٛ٘ سهُّا ٚال ضطاضصسهِ غًطاْٞ ْٚٗٞ ٚالٜيتضطض  الط
ع١ٝ٥ داص ٚايٛاقع١ ادتـع٢ً ايـُٛضز اي(ك٘)ّا طٓبّٗٝا ٚتؿطٜعّا عَُٛٝـيإ

 .  -ٚ غريٖا قط١ٝ مسط٠ أ -
 

ضطض ٚال ضطاضص  ال(:طٕ ٜطاز َٔ قٛي٘ )أ ايـُشتٌُ ايجايح :
 .  ػب ايؿطعَٔ زٕٚ دربإ حب ْؿٞ ايططض غري ايـُتساضى اٚ ْؿٞ ايططض

دعٌ ٚدٛب ايتساضى ؾطعّا ع٢ً َٔ  ٖٚصا َع٢ٓ ٜطدع اٚ ٜػتًعّ
ٙ ٚمل ٜٓؿأ ضٓطًـ َاٍ غريٙ ظًُّا ٚعسٚاّْا ؾكس أتؾُٔ أ ٙ،غري ضٓطأ

ـٕشهِ ايؿطعٞ ست٢ ٜكاٍـايططض َٔ اي ، بٌ ْؿأ َٔ : اْ٘ َطؾٛع َٓت
ٚايططض  ، ؾتكطٞ ايكاعس٠ بٛدٛب تساضن٘ - ُاٍ غريٙـي ايـُهًـإتالف 

  .  صضطض الط(: صض ْؿٝ٘ بكٛي٘)ؾ -ـُجاب١ عسّ ايططضايـُتساضى ب
ؾطٚط )يف شنطٙ (52))قسٙ( يف نتاب٘ ايؿٗريايتْٛٞ ٖٚصا َكاٍ ايؿاضٌ

ع٢ً ْؿٞ  شٍُٛـش ْؿٞ ايططض غري َ)إ: ( ٚقس قاٍايتُػو بأصٌ ايربا٠٤
 ْؿٞ ايططض َٔ غريٕ ايـُطاز ب٘ : أسكٝكت٘ ، ألْ٘ غري َٓؿٞ ، بٌ ايعاٖط 

َٔ زٕٚ تساضى  سٕسشػب ايؿطع( أٟ إ ايؿاضع ْؿ٢ إضطاض أـدربإ ب
 ُجاب١ عسّ ايططض . ـايـُتساضى بضطضٙ ٚدربٙ ، ٚايططض 

                                                           

 طبع١ زتُع ايؿهط االغالَٞ . - 194+ 193ٚاؾ١ٝ االصٍٛ:  (52)
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 نالُٖا َؿهٌ :  ،ُهٓٓا تكطٜب ٖصا ايؿِٗ بٓشٜٛٔـٜٚ

داص١ َٔ ـشص١ ايـْؿٞ اي : ضطضص الإٔ ٜطاز َٔط يٓشٛ األٍٚ:ا
 ذسٟ بٝإـٜٚهٕٛ ايـُكصٛز اي ،ٖٚٛ ايططض غري ايـُتساضى ،ايططض

عّا ٕ نٌ ضطض ٜٛدس خاضدّا ٜهٕٛ َتساضنّا ؾطالظّ ايـُع٢ٓ ٖٚٛ أ
 .  - ٚ ق١َُّٝجاّل أ -اْ٘ ٚزؾع غطاَت٘ بطُ

ـشسٜح َٔ غري اي يعاٖط بإٔ ٖصا ايـُع٢ٓ تكْٝٝس:  ْٚؿهٌ عًٝ٘
ضطض مل ٜتساضن٘  )ال( : ) ٚنأْ٘ قاٍ ، طالقٖ٘ٚٛ تطٝٝل إل ،َكٝس

ىل زيٌٝ شتاز اؾٝ ـدصص،دصٝص َٔ زٕٚ َـايؿطع االقسؽ( ٖٚٛ ت
ٕ ـُهٔ أٜ ٚال ،داص١ َٔ ايططضـشص١ ايـضاز٠ ايإثباتٞ ٚاضض ع٢ً إ

شٖٛا ـٚقط١ٝ مسط٠ ْٚ ؟صاض ايٝ٘ثِ نٝـ ُٜ .ٜصاض ايٝ٘ َٔ غري زيٌٝ 
ؿكس االْطبام ع٢ً ضطض ٚال ضطاضصتـ ال:ط () ؾٝٗا سسٜج٘اييت ٚضز 

شهِ ايـُشُسٟ يف ايكط١ٝ َٔ ـٕ ٜهٕٛ ايـُهٔ أٜ ٚ الٖصا ايـُع٢ٓ، أ
ٜهٕٛ ضطض( ، بٌ قط١ٝ مسط٠ اييت  )ال قبٌٝ ايتطبٝل ايعًُٞ يكاعس٠

شٛ ضطض غري قابٌ يًذربإ ٚايتساضى ـايططض ؾٝٗا ٖتو ايعطض ٖٛ ْ
 )ايططض غري ايـُتساضى َٓؿٞ( . قاعس٠ :   ست٢ ٜٓطبل عًٝ٘

 

 ال -ضطضصْؿٞ َطًل ايططض الإٔ ٜطاز َٔط ٓشٛ ايجاْٞ:اي
ضطاض ايٛاقع١ بًشاظ تؿطٜع ايتساضى ٚدربإ األ -َٓ٘  خصٛص سص١ٕ

شهِ بايتساضى ـيصسم ايعطيف ٜٚهٕٛ ايشػب اـخاضدّا ؾٝٓتؿٞ ايططض ب
شّا يٓؿٞ ايططض ع٢ً االطالم سٝح اْ٘ َع حتكل َصٓش ذربإـٚاي

ٜصسم عطؾّا نُٔ  الإ االضطاض بايػري ٜٓتؿٞ)ايططض(ٚايتساضى ٚدرب
 ـُهٔ إٔ ٜكاٍ : اْ٘ مل ٜتططضؾاْ٘ ٜ ،ٚ بكُٝت٘ـُجً٘ أض بٛٓصب َاي٘ ُٚعُغ
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 خص ايبسٍ . ألْ٘ أ
 

دب اشسٜح ايؿطٜـ : إ ايتساضى ايٛـ٘ َٔ ايغتؿازتٜطز ع٢ً إٚ
داضدٞ ، زٕٚ ـالْتؿا٤ ايططض ٚعسّ صسق٘ عطؾّا ٖٛ ايتساضى ايؿعًٞ اي

، ٚ بًعّٚ ايتعٜٛض بايبسٍيعاَٞ بايطُإ أـذعًٞ ايؿطعٞ اإلايتساضى اي
ٌْ ضتؿاع ايططض ايٛاقع ٜٛدب إ قاْْٛٞ ال ؾإ ايتساضى ايتؿطٜعٞ دع

ل ايتساضى ايتهٜٛين ٚايطُإ ايؿعًٞ شكـخاضدّا َايـِ ٜٓطِ ايٝ٘ ت
بايٛدسإ ست٢ َع سهِ  ّاَتططض٘ نإ َاُي طَم، ؾُٔ ُغـداضدٞ اي

 ايـُاٍ اىل ايـُايو ايـُػطٚم بٛدٛب ضٓز ايؿاضع ايـُكسؽ ع٢ً ايػاضم
ٜتشكل ايتساضى ٚاقعّا  ال ايـُاٍ ؾعاّل ٟ َايـِ ٜتشكل ضٓزَٓ٘ ضزّا ؾعًّٝا ،أ

ـٔ  . صازم عطؾّا َٔ زٕٚ اؾهاٍ ٚ دعَّا ايططض بٌ ٖٛ ثابت ٚمل ٜٓت

ض ْؿٞ ٜصٓش ذعًٞ ايؿطعٞ الـٕ ايتساضى ايٚخالص١ ايكٍٛ : إ
ـشهِ ٕ اي)قسٙ( بأ (53)دٛاب بعض االعاظِ ٜٓؿع َع٘ ، ٚالايططض

ِْـذرب ايٓكص ايـُايٞ بٓؿػ٘ ألضعٞ بايطُإ ٜايٛ باؾتػاٍ ش١َ  ْ٘ سه
أَ ق١ُٝ َا ُطُٕٛ ي٘ يف ش١َ ايطؾًُٝو ايـ ،ايطأَ يًُطُٕٛ ي٘

 ٙ ب٘ ؾال ٜؿٛت٘ ؾ٧ٝ بصيو ٚال ٜتشكل ايططض . ضٓطأ

ؾتػاٍ ش١َ ايطأَ ًَٚو : إٕ نؿا١ٜ إ ـذس٣ٚٚٚد٘ عسّ اي
ٖٞ  -ْتؿا٤ ايططض سكٝك١ّإل -ٕٛ ي٘ يف ش١َ ايطأَ ق١ُٝ إضطاضٙ ايـُطُ

ٚ ًٛدسإ ، ؾإ ايـُػطٚم َٓ٘ َاي٘ أٚ َتاع٘ أدايؿ١ يـشط١ َـزع٣ٛ َ
ايػاضم يـُاي٘  دسإ ضغِ سهِ ايؿاضع بٛدٛب ضٓزبايٛ بطاعت٘ َتططْض

ٚ عطض٘ ٖٛ َتططض ٜٚتشكل عٓسٙ ايططض ٙ غريٙ يف َاي٘ أضٓطٖٚهصا َٔ أ
                                                           

 . 754+ 753:  2احملكل االصؿٗاْٞ : ْٗا١ٜ ايسضا١ٜ ؾطح ايهؿا١ٜ :ز (53)
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ايطأَ يًُتططض  ٚاقعّا ٚدساّْا ضغِ سهِ ايؿطع باؾتػاٍ ش١َ ايـُطٓط
ق١ُٝ  يف ش١َ ايطآض -ض ًُو ايـُطُٕٛ ي٘ : ايـُتطٓطـبٚضغِ سهِ ايؿطع 

ٜك٣ٛ ع٢ً ْؿٞ  ذعٌ ايؿطعٞ يًطُإ ٚايتساضى الـيٙ ب٘ ، ؾإ اأضٓط َا
ٟ ٜتٓعٍ َع٘ ضطضٙ َٓعي١ عسّ ايططض ، أ ٚال، عٔ ايـُتططض ايططض

ٕ ٜتشكل . ْعِ إال أ ُذطز سهِ ايؿطع االقسؽ بايطُإ ٚايتعٜٛضـب
 غريٙ ب٘ .  ضٓطاّل ٜٚصسض عٓ٘ خاضدّا: دربإ َا أايتساضى ؾع :َٔ ايطآض

 ؿاضعـِ ايـهـ٘ اشا سـْبأ (54) د١ً ايعصطأٛاب بعض ـؿع دـٓـٜ نُا ال
دطا١ٝ٥ تٓؿٝص١ٜ نإ ايتساضى : ق٠ٛ إبايتساضى ٚدعٌ يتٓؿٝص شيو ايتساضى

ذط٣ االَط ايٛاقع ؾٝصض اعتباضٙ ٚاقعّا ـٔ داضّٜا َشػب ْعط ايـُكٓٓـب
ضطاضص  الط ٖٚصا ايـذٛاب َٓ٘ ٜعتُس َا إختاضٙ َٔ ؾِٗ زالي١ .  تٓعٜاّل 

ـُٓع اإلضطاض دطا١ٝ٥ يبايػري َع إتـداش ٚغ١ًٝ إ ع٢ً تـشطِٜ االضطاض
، ساي٘ ساٍ غا٥ط ايكٛاْني ٚدعٌ ٚال١ٜ اإلدطا٤ يًشانِ ايؿطعٞ

 االدتُاع١ٝ االضض١ٝ . 
 

ـداش تإ دعٌ ايٛال١ٜ يًشانِ ايؿطعٞ إل ذس٣ٚ :ـٚٚد٘ عسّ اي
 ضطض ٚال ضطاضص الٓؿٝص١ٜ يف ايؿطٜع١ أخصّا َٔ زيٌٝطدطا١ٝ٥ تٚغا٥ٌ إ

ـشكل ايططض ٚاإلضطاض ٖصا ال ٜٓؿع يف َٓع ت -ْني االضض١ٝ نشاٍ ايكٛا
ب ، ٚنِ يًبؿط َٔ ٚغا٥ٌ ؾٝطا١ْٝ يًتٗٓطـشكل ايططضٚ يف ْؿٞ تبايػري أ

ال  ٚنِ هلِ َٔ ططم ،بايكإْٛ االضضَٞٔ األخص بايكإْٛ ايػُاٟٚ أٚ 
    . ١ً االدطا١ٝ٥ ٚايططم ايتٓؿٝص١ٜ ؟ ٚنِ ٚنِ ؟ ؾطع١ٝ يًتٗطب َٔ ايٛغٝ

 ع٢ًضطاضص الأخط٣ : َع اإلشعإ بسالي١ ادت١ًُ ايؿطٜؿ١ط ٚبعباض٠
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ا ع٢ً تؿطٜع َٚع تػًِٝ زاليتٗ -ٖٚٛ قطٜب -ضطاض تهًٝؿّا ـشطِٜ اإلت
عٌ ايٛال١ٜ يًشانِ ضطاض َع دـشكل اإلدطا١ٝ٥ ضس تـداش ايٛغا٥ٌ اإلتإ

شكل ايططض ـٜصًض َاْعّا عٔ ت ٖصا ال -دطا٤ ٚايتٓؿٝص ايؿطعٞ ع٢ً اإل
ٜصًض تساضنّا ْاؾّٝا يًططض ، بٌ ٜبك٢ ايططض قا٥ُّا خاضدّا  ٚاالضطاض ٚال

ٚيٛ بٛغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ االدطا١ٝ٥  -داضز ؾعاّل ـست٢ ٜتساضى يف اي
 . ٖصا اؾهاٍ أٍٚ .  - ايتٓؿٝص١ٜ

 قس -يٝؼ نٌ ضطض خاضدٞ ٜصسض عٔ ايبؿط يجاْٞ : اْ٘الؾهاٍ اٚا
خاضدّا ، َجاّل : َٔ شكك٘ ـدعٌ ايؿاضع ي٘ تساضناَّ ٚدرباّْا ٜعًٜ٘ عٓس ت

غتٛضزٖا َٔ ع ؾٝ٘ ايبطاع١ اييت ٜبٝعٗا داضٙ أٚ إذاضّٜا ٜبٝـشاّل تـؾتض َ
اب١ خالم دٓصأٚ تهٕٛ ي٘ أداضز ٚبصهلا يف ايػٛم بأضخص َٔ داضٙ ـاي

تكسّ غتٝذاض ؾٝشٌ داضٙ يإلـٚ ٜعطض ايـُايو َيًعبا٥ٔ انجط َٔ داضٙ أ
ـُا ٜهٕٛ إضطاضّا بـذاضٙ َ شيو ٚحنٛ ،دطٙ بايعٜاز٠ ٜٚعامح٘ عًٝ٘ يٝػتأ

ـذاض َٚٔ يتساضى ضطض اي -ٚ تهًٝؿٞ ٚضعٞ أ -َٔ زٕٚ دعٌ ؾطعٞ
 :ذاضٙ ، ٚيف َجً٘ـذاض بـضطاض ايزٕٚ ٚغ١ًٝ إدطا١ٝ٥ َؿطٚع١ يـُٓع إ

 ٜتشكل ايططض الستاي١ ٚال تساضى تؿطٜعٞ ٚال دربإ . 

 ٕ ٖصا ايؿِٗ يًشسٜح ايؿطٜـ ٜطاف اىل شٜٓو االؾهايني : إ
 -ؾِٗ ايتساضى ايؿطعٞ يًططض، أٚ َع دعٌ ق٠ٛ إدطا١ٝ٥ تٓؿٝص١ٜأعين  -

ِْـٖٛ ؾ  بازض اىل شٖٔ ايؿكٝ٘ـتـشسٜح ٚال ٜـٗط َٔ ايـعـٜ ٝس يف ْؿػ٘ الـعـب ٗ
 دبري بأيؿاظِٗ ٚضَٛظِٖ صًٛات اهلل عًِٝٗ . ـاي

ٜتِ  ال -ضغِ ايتكطٜب ٚايتٛدٝ٘ ٚايسؾاع -شاصٌ إ ٖصا ايؿِٗ ـٚاي
ٚ تهًٝؿّا أ - ٕ سهِ ايؿاضعايؿاٖس ايٛاضض ع٢ً أقطعّا ، يعسّ يصاسب٘ 
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ض يٓؿٞ ايططض سكٝك١ ـايـُٛدب يًتساضى ٚدربإ ايططض صاي -ٚضعّا
 ذسٟ ايتٛدٝ٘ ٚايسؾاع . ـٜ ٚال -ٚخاضدّا 

 

ضطضصايكطٜب اىل ايؿِٗ ايػًِٝ  الٔ سسٜحطٚايـُتبازض َ
شهِ ايططضٟ( بعس تعصض ـ)ْؿٞ اي ٖٛ ؾِٗ -بايكط١ٜٓ ٚايؿاٖس ّاَصشٛب

ططض خاضدّا ٚعسّ صش١ ْؿٝ٘ ؾِٗ ْؿٞ ايططض سكٝك١ ٚتهّٜٛٓا يٛدٛز اي
 شهِ ايططضٟ( بأسس تكطٜبني ، ُٖا : ـضاز٠ )ْؿٞ ايإال بؾطعّا إ

 

 ضطض ٚال ضطاضص ال(:طٕ ٜطاز َٔ قٛي٘ )أ :ايـُشتٌُ ايطابع
زعا٥ّٝا ٚتٓعٜاّل ْؿّٝا إ -ٕ ْؿٞ ايـُٛضٛع : ايططضسهِ ايططض بًػا ْؿٞ

 . طضّٜا يف ؾطعُ٘ع٢ٓ عسّ دعٌ ايؿاضع سهُّا ضـيعسّ ، بيًططض َٓعي١ ا

بٛاغط١ ْؿٞ  -شسٜح ع٢ً ْؿٞ سهِ ايططضـٚبتعبري آخط : ٜسٍ اي
(، يف سسٜح ضغٍٛ اهلل ) - ٚ بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛعايـُٛضٛع أ

ٚ ايٓٗٞ عٔ ـُهٔ تطبٝك٘ ع٢ً ايٛض٤ٛ ايططضٟ أٚ االَط بايـُعطٚف أٜٚ
ـشهِ ايؿطعٞ ؾاْ٘ ٜٓتؿٞ اي ،ضطضّٜاسسٖا اشا صاض إَتجاٍ أ ايـُٓهط

بايـُعطٚف أٚ يًٓٗٞ عٔ ايـُٓهط بربن١ إطالم  َطايجابت يًٛض٤ٛ أٚ يأل
يهٔ  ايساٍ ع٢ً ْؿٞ سهِ ايـُٛضٛع ايططضٟصضطض الط سسٜح

 (55)ْعري سسٜح ضطض ٚال ضطاضص اليـشسٜحطؾا ،بًػإ ْؿٞ ايططض
ٕ َع أ طيٝؼ بني ايطدٌ ٚٚيسٙ ضباص ؾاْ٘ ٜٓؿٞ ايـُٛضٛع ايطبٟٛ

 ذسٟ ٚايـُكصٛز ايٛاقعٞ َٓ٘ ٖٛ ْؿٞ سهِ ايطبا : ايتشطِٜ . ـايـُطاز اي
 ٕٔ أــُهٜٚ (56)دطاغاْٞ )قسٙ(ـكل ايـتاضٙ ايـُشـاخ ٖٚصا االستُاٍ
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زيٌٝ ْؿٞ ايعػط ٚاذتطز يف ايسٜٔ ٚاْ٘ ٜسٍ ع٢ً ْؿٞ  -ع٢ً طبك٘ -ٜؿِٗ 
 شطدٞ ، ٖٚٛ ْؿٞـييعػط ٚايؿعٌ اشهِ ايؿطعٞ ايجابت يًُٛضٛع اـاي

 يًشهِ بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛع . 

ْٞ ضطضص الهٔ تكطٜب ٖصا ايؿِٗ بإٔ ايتعبريطُـٜٚ   ـشكٝك١ ي ْؿ
ـشكٝكٞ، بًشاظ إٔ ايٓؿٞ ايتٓعًٜٞ ٚتٓعٜاّل بعس تعصض ايٓؿٞ اي زعا٤ّايططض إ

ض ْؿٞ ايططض قطب ايـُذاظات بعس تعٓصكٝك١ ايططض ٖٛ أشـزعا٥ٞ ياإل
شسٜح ـَٔ اي )ْؿٞ ايططض( سكٝك١ّ ضاز٠إٚبتعبري ثإ : بعس تعصض  . سكٝك١ّ

تٓشؿغ ايكاعس٠  ٚب٘ٚتٓعٜاّل ،  زعا٤ّـذاظ ايٝ٘ ٖٛ ْؿٞ ايططض إؾأقطب َ
 ضطضص الٕ ٖصا ايؿِٗ َٛاؾكّا يعاٖط ايًؿغطٜٚهٛ ،زب١ٝ ايـُشاٚض١ٜاأل

دايـ ظاٖط ايًؿغ، ْٚؿٞ ـُا ٜـٚ حنٛٙ ََٔ زٕٚ تأٌٜٚ ايٓؿٞ بايٓٗٞ أ
ٗا اتُٛضٛعـايؿطع١ٝ ٚاالسهاّ ايجابت١ ي عٔ ْؿٞ اآلثاض نٓا١ّٜ زعا٤ّايططضإ

زعا٥ٞ ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ ضطضصْؿٞ إ العٓسَا تهٕٛ ضطض١ٜ ، ؾشسٜح ط
 شهِ ايططضٟ( . ـ)ْؿٞ اي

 

ؾاْ٘  ضطضص الٜػاعسٖا ظٗٛض أيؿاظ ط شض زع٣ٛ الـيهٔ ٖصا َ
ايططض( ايصٟ ٖٛ ايٓكص يف ايـُاٍ أٚ يف ط ايٓؿٞ ع٢ً عٓٛإ )قس تػًٓ

يططضٟ( )ايططض( ايـُٓؿٞ ٖٛ غري )ايعٌُ اٚ يف ايٓؿؼ، ٚايعطض أ
شهِ ايططض ـْؿّٝا ييٓؿٞطال ضطضصؾًٛ نإ ا ٚايصّٛ،نايٛض٤ٛ ٚايػػٌ 

شهِ ـيعّ إ ٜهٕٛ َع٢ٓ )ْؿٞ ايططض(: ْؿٞ اي -بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛع
كصس ْؿٝ٘ ُٜ ُا الـايؿطعٞ ٚاالثط ايـُرتتب ع٢ً عٓٛإ ايططض ، ٖٚصا َ

ش ، إضطاض بايػري ٚعسّ سطَت٘دٛاظ اإلٚضؾع٘ ، إش الظّ ضؾع٘ ْٚؿٝ٘ ٖٛ 
ٙ ٘ دٛاَظـُؿٝـضطاض ٜٚعين ْإلاالثط ايـُرتتب ع٢ً عٓٛإ ايططض ٖٛ سط١َ ا



 10............................................ بؿط٣ االصٍٛ / ز..............(332)

ْ٘ أل ،٘ صاسب ايهؿا١ٜ دعَّا٢ با ال ٜطضُـٚعسّ سطَت٘ ، ٖٚصا َ
 شهِ بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛع . ـعاٙ ايصٟ ٖٛ ْؿٞ ايأدٓيب عٔ َٓس

ـُٛضٛع اغتعُاٍ عطبٞ شهِ بًػإ ْؿٞ ايـٚبعباض٠ أخط٣: ْؿٞ اي
ضٖبا١ْٝ  ال(:طصشٝض َتساٍٚ يف ْصٛص ايهتاب ٚايػ١ٓ ْعري قٛي٘ )

غتشبابٗا ١ ايـُععّٛ ؾطعٝتٗا اٚ ايـُؿٗٛض إؾإ ايطٖباْٝ(57)ّصيف االغال
شسٜح ٜٓؿٞ ؾطع١ٝ ـ، ؾٗصا اييٓصطا١ْٝ ٖٞ ؾطع١ٝ َٓتؿ١ٝ َطتؿع١يف ا

 .  صضٖبا١ْٝ الٜع االغالّ  بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛع طايطٖبا١ْٝ يف تؿط

مل ٜتػًط ؾٝ٘ ايٓؿٞ طال ضطضص شسٜح ايؿطٜـ ايـُبشٛخـٕ ايإال أ
ع٢ً عٓٛإ )ايعٌُ ايططضٟ( نايٛض٤ٛ ٚايػػٌ ٚايصّٛ يٝٓتؿٞ سهُ٘ 

ط ايٓؿٞ ع٢ً عٓٛإ شهِ بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛع ، بٌ تػًٓـَٔ باب ْؿٞ اي
ْٚؿٞ ايططض َٔ باب )ْؿٞ ، ٖٚٛ غري)ايؿعٌ ايططضٟ(،)ايططض( بصات٘

طال ضطضص إْتؿا٤ ٜػتًعّ نٕٛ َسيٍٛـشهِ بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛع( اي
٘ ٢ بُا ال ٜكصسٙ ٚال ٜطضـضطاض بايػري ، ٖٚصا َسط١َ ايططض أٚ اإل

 .  شكل ايهؿا١ٜ )قسٙ(ـَ

نايٛض٤ٛ اٚ  -َهٔ تؿػري ايططض ايـُٓؿٞ بايؿعٌ ايططضٟ ْعِ يٛ أ
 -اْٞ )قسٙ( دطاغـضازت٘ يًُشكل ايإ شتٌُ قّٜٛاايصّٛ ايططضٟ ، نُا ُٜ

 ايططضٟ(ٚقط١ٜٓ ؾاٖس٠ ع٢ً ايتأٌٜٚ ٚإضاز٠)ايعٌُ  ؾاْ٘ حيتاز اىل عٓا١ٕٜ
 ٛض٠ . صنض االضاز٠ ايـُ، ٚال قط١ٜٓ تصٓشؿٞ يف ايـشسٜحَٔ )ايططض( ايـُٓ
 ع٢ً سسٜحشهِ بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛع(ـ)ْؿٞ اي تطبٝل ٚباختصاض:

 ٚال ٜٛصٌ ٘ ايـُشكل ارتطاغاْٞ)قسٙ(٢ بال ٜطض تًعّ َاـػـٜطال ضطضص
                                                           

 . 3154:ح377: 2نؿـ ارتؿا٤ َٚعٌٜ االيتباؽ يؿٝذ امساعٌٝ ايعذًْٛٞ :ز (57)
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 شهِ بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛع( . ـٜبػٝ٘ َٔ )ْؿٞ اي اىل َا
 

ـشهِ ْؿٞ ايطال ضطضص(:ٕ ٜطاز َٔ قٛي٘ )ايـُشتٌُ ارتاَؼ :أ
ايؿطعٞ ايـُػتًعّ يًططض، أٚ ْؿٞ اذتهِ ايتهًٝؿٞ أٚ ايٛضعٞ ايٓاؾ٧ 

يف ي٘ ، ؾٝهٕٛ ايططض ايـُٓؿٞ عٓٛاّْا يًشهِ ايؿطعٞ َٚعًٛاّل َٓ٘ ايططض
ْؿّٝا  طال ضطضص (:، ٜٚهٕٛ قٛي٘ )ـداضدَٞتجاٍ ٚايعٌُ ايذاٍ االـَ

ع١ً  ْؿٞ ٚـذسٟ َٓ٘ ْؿٞ ايػبب أٚايـُطاز ايًـُعًٍٛ، ب أٚ ييًُػٓب
ـشصٍٛ ايططض عٓس شهِ ايؿطعٞ ايـُٛدب يـٜعين اي : سصٍٛ ايططض

شالٍ ْؿٞ ايططض ـْسهِ ضطضٟ( َٚكتط٢ إ )ال(:َتجاي٘ ٚنأْ٘ قاٍ )إ
ـشهِ ايططضٟ ؾطاز ايـدطز َٓ٘ أذعٍٛ ٜـنٕٛ نٌ سهِ َ ٘:طالقبإ

، ؾتتطٝل زا٥ط٠ ايـُذعٛالت ايؿطع١ٝ ٚاالسهاّ االهل١ٝ بػري َٓٗا
 بايـُهًـ .  ٚ بايـُعذٍٛ غري ايـُطٓطـ أبايـُهً ايـُذعٍٛ ايـُطٓط

 

ٖٚٛ َتساٍٚ   (يف ايه١ًُ )ايـُذاظذاظٟ َٔ قبٌٝ ـغتعُاٍ َٖٚصا إ
نٕٛ  ـشكٝك١ ، َٚصٓشش٘س تعصض ايٜصاض ايٝ٘ بع ،يف أزبٝات ايًػ١ ايعطب١ٝ

ضٜس ٚأ بايـُػٓب (ايططض)ؾأطًل  شهِ ايططضٟ غببّا يًتططض،ـاي
يكا٤ ( ٚإضاز٠ إسطامْعري إطالم )اإل ،ايػبب (ـشهِ ايططضٟاي)

ك١ أٚ طالم )ايكتٌ( ع٢ً ضَٞ ايطًٛب يف ايٓاض ، ْٚعري إايجايكططاؽ أٚ 
، حاز٠ ايططب ايـُرٓبضايصبض ٚقطع ايعٓل ، ْٚعري إغتعُاٍ )اإلٜالّ( ٚإ

ب غتعُاٍ ايًؿغ ايـُػٓبا َٔ االغتعُاالت اييت ٖٞ َصسام إشٖٛـْٚ
ٚتٓعٜاّل ٖٚٛ َتعاضف يف االغتعُاالت ايعطب١ٝ  زعا٤ّٚإضاز٠ ايػبب إ

 ايؿصٝش١ .
 

 )ايططض( ٝ٘ـؾ ٌُـعـتـغقس إ صضطض الطــؿطٜـح ايـشسٜـصا ايـٖٚه
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٤ شهِ ايٓاؾ٢ـٚ ايأ (شهِ ايططضٟـاي)ضٜس َٓ٘ ايػبب ٖٚٛ ب ٚأايـُػٓب
)ايـُذاظ يف َٔ قبٌٝ -ـذاظّٜاب عٓ٘ اغتعُااّل ََٓ٘ ايططض ٚايـُتػٓب

شهِ نًعّٚ ايعكس ـايه١ًُ : ايططض( غٛا٤ ْؿأ ايططض َٔ ْؿؼ اي
نايٛض٤ٛ ٚايصّٛ ايـُٛدبني  شهِـٚ ْؿأ ايططض َٔ َتعًل ايايػبين، أ

شهِ ايططضٟ ٚضؾع٘ يف ـشسٜح ايؿطٜـ ع٢ً ْؿٞ ايـ، ؾٝسٍ اييًططض
ع٢ً ْؿٞ  -شطز يف ايسٜٔ ــِ ايتؿطٜع ، نُا تسٍ آ١ٜ ْؿٞ دعٌ ايعاي

ز شٓطـُع٢ٓ عسّ دعٌ سهِ يف ايسٜٔ ٜٓؿأ َٓ٘ تـشطدٞ بـشهِ ايـاي
 ٜتشًُٗا ايعكال٤ عاز٠ .  ايـُهًـ ٚٚقٛع٘ يف ايطٝل ٚايـُؿك١ اييت ال

 س عسّ ثبٛت ايـُشتُالت االخط٣بع -ٌايـُع٢ٓ ايـُشتُ ٖٚصا       
ـشسٜح ْػب بايؿِٗ ايعطيف َٔ اي، بٌ ٖٛ األ ٖٔٛ ايـُتعٝٓ -قبٛهلا  ٚعسّ

ب٘ ٚغٓكٓط -نُا غٝتبني َػتكباّل -ُؿطع االقسؽضاز٠ ايـإ اىل  ٖٚٛ األقطب
ٕٕب ٕٕ بٝا  إ ؾا٤ اهلل تعاىل .  ثا

 

دتاض ؾٝدٓا االععِ االْصاضٟ ـَ -ايـُشتٌُ ٕ ايؿطم بني ٖصاثِ إ
ؾرتانُٗا بعس إ -ٞ)قسٙ(اض ايـُشكل ارتطاغاْدتـَ :ٚبني غابك٘ -)قسٙ(

ٕ ايـُشتٌُ أ ٖٛ -ـشسٜح ايؿطٜـَٔ اي شهِ ايططضٟ(ـيف ؾِٗ )ْؿٞ اي
ؿػ٘ ٚ َتعًك٘ ضطضّٜا يف ْـُا اشا نإ َٛضٛع ايـشهِ أدتص بـايػابل ٜ

 ططضٟـّٝا يًُٛضٛع ايـؿـْ صضطض الطنايٛض٤ٛ ايـُٛدب يًططض يٝهٕٛ 
 .   -ايططضٟ  ٚ ايـُٛضٛعأ -ـشهِ بًػإ ْؿٞ ايططضضاز٠ ْؿٞ ايَع إ

ِٓـبُٝٓا َ شيو ٜٚعِ َا اشا نإ ايططض  دتاض ؾٝدٓا االععِ )قسٙ( ٜع
 -ضٛع٘ ٚ ََٛٔ َتعًك٘ أ ال -شهِ ـذعٌ ٚشات ايـْاؾ٦ّا َٔ ْؿؼ اي

 طْضـبٕٛ ضـ، ؾإ دعٌ ايًعّٚ ؾطعّا ع٢ً ايـُػبٕٛ ؾٝ٘ـعكس ايـُػـنًعّٚ اي



 (335)ْؿٞ قاعستٞ الضطض ٚال سطز يألسهاّ االيعا١َٝ................................  

 . طال ضطضصشسٜح ـعًٝ٘ ؾٗٛ سهِ ضطضٟ ٜٓؿ٢ ب
 

يف  -داَؼـايطابع ٚاي -بني ايـُشتًُني االخرئٜ  ٚتعٗط ايجُط٠
ـشطز عٓس إْػساز االستٝاط ايـُٛدب يًعػط ٚايأٚ عسّ ٚدٛب ٚدٛب 

  : شجٛٙ يف تعكٝب زيٌٝ االْػساز ايهبريـب ٖٚصا َا باب ايعًِ ٚايعًُٞ ،
 

ذب االستٝاط ايتاّ ـٜ دتاض ؾٝدٓا االععِ )قسٙ( الـسٝح اْ٘ ع٢ً َ
ٚ يف يف ايططض أ ايٛقَٛعاالستٝاُط ايتاّ اشا أٚدب ـشه١ُٝ يف ايؿبٗات اي

ْتؿا٤ زيًٝٞ ْؿٞ ايططض ْٚؿٞ اذتطز ٖٛ إ ٕ َؿازشطز، بًشاظ أـايعػط ٚاي
ايصٟ ٜٓؿأ َٓ٘ ايٛقٛع يف ايططض أٚ يف اذتطز ، ٚٚدٛب  شهِ ايؿطعٞـاي

شهِ ايؿطعٞ ـَٔ بكا٤ اي ْ٘ ْاؾ٤٢االستٝاط ٚإٕ نإ سهُّا عكًّٝا إال أ
ٚ يف ايططض ـشطز أٗس٠ ايـُهًـ ؾٝٓؿأ َٓ٘ ايٛقٛع يف ايايٛاقعٞ يف ع

 ٚ يًططض . ايٛاقعٞ ايـُػتًعّ يًعػط ٚاذتطز أشهِ ايؿطعٞ ـٜٚطتؿع اي
 

ٕ يعّ َٓ٘ ـذب االستٝاط ٚإدتاض صاسب ايهؿا١ٜ )قسٙ( ٜـٚع٢ً َ
ٕ َؿاز زيًٝٞ ْؿٞ ايططض ْٚؿٞ اذتطز عٓسٙ ٖٛ ـشطز، بًشاظ أايعػط ٚاي

ختصاص ٟ إلعٔ ايؿعٌ اذتطدٞ ٚايعٌُ ايططض شهِ ايؿطعٞـاْتؿا٤ اي
ايعٌُ )يف ايسٜٔ ْٚؿٞ  (شطدٞـايؿعٌ اي)شسٜح عٓسٙ بٓؿٞ ـ١ٜ ٚاياآل

ططاف شهِ ايؿطعٞ ٚاقعّا ٚايـُطزز بني أٚايؿعٌ ايـُتعًل يً(،ايططضٟ
 طال ضطضصشسٜحـسطدّٝا ست٢ ٜٓؿ٢ ب ٚال ؾعاّلايؿب١ٗ يٝؼ ؾعاّل ضطضّٜا 

بني  ذُعـْعِ ٚدٛب االستٝاط باي . أٚ آ١ٜ ْؿٞ ايـشطز يف ايسٜٔ
شطز يهٓ٘ سهِ ـططاف ايـُؿتب١ٗ َٛدب يًعػط ٚايايـُشتُالت ٚاأل

 ٛدٛب االستٝاط ـشطز ، ؾعكًٞ يٝؼ ؾطعّٝا ست٢ ٜٓتؿٞ بسيٌٝ ْؿٞ اي
 ٚ يف ايطط ٚايططض . بإم ٚالبس َٓ٘ ٚإٕ يعّ َٓ٘ ايٛقٛع يف ايـشطز أ
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: سسٜح ْؿٞ ايططض االععِ )قسٙ( َٔ قس ؾِٗ ؾٝدٓا : ٚنٝـ نإ                   
ضاز٠ ْؿٞ ٚإ -ـشهِ ب َٔ اَتجاٍ ايايططض ايـُتػٓب -ب بٝإ ْؿٞ ايـُػٓب

ب ع٢ً ايػبب ٚإٕ تعاضف طالم ايـُػٓبٛضز عًٝ٘ : بإٔ إٚقس ُٜايػبب . 
الغباب ٚايـُػببات ايتٛيٝس١ٜ ْ٘ ٜصض يف ايف االغتعُاالت ايعطب١ٝ، إال أ

ٖٛ  :عٔ االيكا٤ يف ايٓاض  ؾٝكاٍ ،ٚنايطَٞ ٚايكتٌ ، يكا٤ ٚاالسطامناإل
: أْ٘  ٚقس تـشكل يف َـشً٘ ،)اسطام( ٜٚكاٍ عٔ ضَٞ ايطًك١ : ٖٛ )قتٌ(

ـُػٓبب ٚبني تٛغط إختٝاض آخط بني اياالغباب ايتٛيٝس١ٜ : عسّ  ٜؿرتط يف
ٕٕ مل ٜهٔ نصيوػبب نُا يف ايـُجاينياي  ،، ؾاشا تٛغط بُٝٓٗا إختٝاض ثا

طالم اغِ ال ٜتعاضف إ:  جً٘ٚيف َ ، عساز١ٜقس ٜهٕٛ َكس١َ إ بٌ
ٌْ ٚيصا الٚشٟ ايـُكس١َ عًٝٗا ، بايـُػٓب ست٢ ( ٜكاٍ يبٝع ايػهني اْ٘ )قت

شهِ ـ، ٖٚهصا ْػب١ ايب عًٝ٘ شبض َػًِ َٔ َؿرتٟ ايػهنياشا تطٓت
ْٗا يٝػت إؾ نايٛض٤ٛ ٚايصّٛ ايططضٜنيايططضٟ ايتهًٝؿٞ اىل ايؿعٌ 

يتدًٌ إضاز٠  ١ ايـُعٓسبٌ ٖٞ ْػب ،بْ٘ػب١ ايػبب ايتٛيٝسٟ اىل َػٓب
نذعٌ ايؿاضع ٚدٛب  ختٝاضٙ بني ؾعٌ ايـُهًـ ٚبني ايػببايؿاعٌ ٚإ

ٜتدًٌ بُٝٓٗا اضاز٠  دالف االيكا٤ ٚاالسطام ؾاْ٘ الـ، بايٛض٤ٛ ٚايصّٛ
  ايؿاعٌ ٚاختٝاضٙ ؾٝهٕٛ َٔ ايـُػبب ٚايػبب ايتٛيٝسٟ . 

 ُاـا نإ َ( اشٟطضـ٘ )ضـْأؿطعٞ ـٝـ ايـكاٍ عٔ ايتهًـُٜ ال : ٝ٘ـًـٚع
ْؿٞ طال ضطضص : ٚال ٚد٘ يسع٣ٛ نٕٛ ايـُطاز َٔ  ٜرتتب عًٝ٘ ايططض،

 شهِ ايططضٟ . ـاي
 

ٕ ناْت تتدًٌ بني ٕ اضاز٠ ايؿاعٌ ٚإختٝاضٙ ٚإـذٛاب بأٚال ٜٓؿع اي
ْ٘ ال ٜٓايف ْػب١ ايؿعٌ اىل ايـُذعٍٛ ؾطعّا ، إال أشهِ ـايؿعٌ ٚبني اي
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ّْيًُهًـ ٚ ْ٘ قاْٖطع ألايـُٛىل ايـُؿٓط ، ي٘ بايؿعٌ ٚاَتجاٍ ايتهًٝـ ًَع
ع ايـًُعّ ٚتهٕٛ ذاٙ َٛالٙ ايـُؿٓطـت ضاز٠ ايـُهًـ َكٗٛض٠ّؾتهٕٛ إ
ٜٓػب ايكتٌ اىل ايػًطإ اشا أَط دٓسٙ  ٚيصا ال ـشهِ ايعسّ ،ضعٝؿ١ ب

َط ـذاٙ أذٓسٟ تـضاز٠ اي، ألدٌ إ إٕ ايػًطإ قتً٘ؾٝكاٍ : إ سٕسبكتٌ أ
ٕ ٜهٕٛ ايـًُشٛظ يف : َٔ ايـُُهٔ أـشهِ ايعسّ ، ٚس٦ٓٝص ايػًطإ ب

َط ايتؿطٜعٞ ، سٝح ٜهٕٛ األَكاّ االطاع١ ٚاالَتجاٍطال ضطضص سسٜح
، ؾٝصض إطالم شٛ ايعٌُـن٘ ْشٓطـضاز٠ ايـُهًـ ٚتـذع٤ األخري إلٖٛ اي

 .  شهِ بًػإ ْؿٞ ايططضـٜٚٓؿ٢ اي شهِ ايػببـب ع٢ً ايايـُػٓب ايططض
 

ـض ايـُطٝع ضاز٠ ايعبس ايصايإختصاص٘ بـذٛاب إلٜٓؿع اي ُا الـٚاْ
عُّٛ ايتؿطٜع :  َٚٔ ايٛاضض ، يعاصٞيعبس اَتجاٍ زٕٚ اايـُتصسٟ يإل

إٔ َكٗٛض١ٜ إضاز٠ ايعبس ٚاالسهاّ يًعصا٠ ٚايـُطٝعني َعّا ، َطاؾّا اىل 
ذعٌ )ايططض ـٜ ال - ضاز٠ َٛالٙإل َتجاٍ ٚتبعٝتٗاايـُطٝع ايـُتصسٟ يإل

بٌ ٜبكٝإ  ،ٚايـُػببات ايتٛيٝس١ٜ شهِ ايؿطعٞ( َٔ قبٌٝ االغباب ـٚاي
 ٠ ٚشٟ ايـُكس١َ( . َٔ قبٌٝ )ايـُكس١َ ايـُعٓس

ب ايتٛيٝسٟ ٧ َٓ٘ ايططض( بايـُػٓبشهِ ايٓاؾـْعِ قس ًٜشل )اي
ؾإ مل ٜهٔ نصيو بايٓعط ايسقٞ ايعكًٞ، ٕ ـشػب ايٓعط ايعطيف ٚإب

 ٕأ ٜعتكسٕٚ صضطض الطخطاب  ِ٘ ايٝٗايعطف ايعكال٥ٞ ايعاّ ايصٟ تٛٓد
ًٌ شكٝكٞ يًططض ضغِ ختـٗٞ ٖٛ ايـُٓؿأ ايـشهِ ايؿطعٞ ٚايكإْٛ االيـاي
شهِ ٚبني ايططض ايـُٓؿٞ يف ـضاز٠ ايؿاعٌ ٚاختٝاض ايـُهًـ بني ايإ

ؾإ َكٗٛض١ٜ  يكط١ٝ مسط٠ َؿصاّل،٠ ايـُتطُٔ َٚٓٗا خرب ظضاض ،االخباض
ضاز٠ ـذعٌ إضاز٠ ايؿاعٌ نال إشهِ ايؿطعٞ تـٗٞ ٚايـضازت٘ يًكإْٛ االيإ
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ٚيصا ٜكاٍ :  ،شػب ايٓعط ايعكال٥ٞ ايعاّـختٝاض بٜٚصري إختٝاضٙ نال إ
 ضآض -ٚ حنُٖٛا ـذٗاز أدُؼ اٚ ايـٚدٛب اي -ٖصا ايكإْٛ ايػُاٟٚ

 ٜٚكاٍ : ٖصا ايكإْٛ االضضٞ ضآض بايعباز َٓكص ألَٛاهلِ أٚ ألبساِْٗ،
 كازِٖعت٢ عسّ ْعط ايعطف اىل ايٛاغط١ أٚ إُا ٜسٍ عًـَ -بايطع١ٝ 

 ٚ سػباِْٗ عسَٗا . اْعساّ االضاز٠ ايـُتد١ًً أ

ايؿطٜـ يف )ْؿٞ اذتهِ  ُهٓٓا تكطٜب ظٗٛض اذتسٜحـٚبعس ٖصا ٜ
غتعُاٍ إ طال ضطضصإٕ سسٜحدتصط : ـٕ ٜكاٍ ٚبتعبري َايططضٟ( بأ

، يتؿُٗٝٞ َٓ٘ ٖٛ ْؿٞ ايططض سكٝك١ّايـُطاز االغتعُايٞ ٚا ،نٓا٥ٞ
ؾٗٛ ايٛاقعٞ َٓ٘ ٖٛ اإلخباض عٔ الظَ٘ ،ـذسٟ ٚايـُكصٛز ٚايـُطاز اي

ْؿّٝا يًشكٝك١ بٛدٛزٖا  سسٜح ظاٖط يف ْؿٞ ايططض سكٝك١ ، ال
ْؿّٝا يًشهِ  ، ٚالعٔ سطَت٘ ٚ نٓا١ّٜٚال ْؿّٝا هلا ازعا٤ّ أ ـداضدٞ،اي

ذسٟ َٔ ـبٌ ايـُطاز االغتعُايٞ ٚايـُكصٛز اي،  بًػإ ْؿٞ ايـُٛضٛع
خباض ايتؿطٜعٞ يهٔ بساعٞ اإلت٘، ـشكٝكٞ يًططض شاٖٛ ايٓؿٞ اي ايـشسٜح

ٚبكط١ٜٓ  ،ؾاْ٘ بكط١ٜٓ ٚدٛز ايططض خاضدّا (شهِ ايططضٟـْؿٞ اي)عٔ 
دربّا عٔ ـٚيٝؼ َ ،سهاّ ايؿطع١ٝعّا ٚداعاّل يألنٕٛ ايـُتهًِ َؿٓط

ٚبكط١ٜٓ ٚضٚز  ايتهٜٛٓٝات : ٚدٛز ايططض خاضدّا أٚ عسّ ٚدٛزٙ ،
ٜهٕٛ َع٢ٓ   -ٌٓ َؿه١ًيف قط١ٝ ؾطع١ٝ ْٚعاع ٚسذ١ًُ يف سسٜح صشٝض ـاي
 َٔ إيكا٥٘ ٖٛذسٟ ـشػب ايـُكصٛز ايٛاقعٞ َٓ٘ ٚايـُطاز ايـشسٜح ٚبـاي

ؾٗٛ  ،شهِ ايؿطعٞ ـخباض عٔ ْؿٞ غبب ايططض : ايٖٚٛ اإل ،بٝإ ايالظّ
ْؿأ يٛ ـشهِ ايـُذعٍٛ ؾطعّا ٕ اي، أٟ: إسسٜح ْإف يًشهِ ايططضٟ

ض َهًـ ؾٗٛ  تطٓطشهِ يفـب ايتػٓبَتجاي٘ ايططض ع٢ً ايـُهًـ أٚ َٔ إ
ـٕ عٓ٘ ب طال ضطضصايصٟ ٖٛ إخباض تؿطٜعٞ عٔ ْؿٞ سسٜحـشهِ َٓت



 (339)ْؿٞ قاعستٞ الضطض ٚال سطز يألسهاّ االيعا١َٝ................................  

اييت ٖٞ صٝاغ١ تٓؿٞ بصٝاغ١طال ضطضص -ـشهِ ايططضٟاي -ايػبب
ايـُسيٍٛ  از٠ )ْؿٞ ايـشهِ ايططضٟ( دسّا بايـُالظ١َضَع إ ايططض سكٝك١ّ

ّٓا ـٓنٕٛ ايـُتهًِ َبٝٚقط١ٜٓ ٚدٛز ايططض خاضدّا ايـشسٜح َع عًٝٗا ب
 يًؿطعٝات زٕٚ ايتهٜٛٓٝات . 

 

١ٝٗ ٚإٕ قصطت بعض ٖٚصا تكطٜب َكبٍٛ ٚيعً٘ َطتهع االشٖإ ايؿك
 ٚ نازت ، ٚاهلل ايعاصِ . ايتعبريات عٔ أزا٥٘ أ

 

ٕ ُهٔ ايكٍٛ بأـٜطال ضطضصـشسٜحَٚٔ ٖصا ايتكطٜب ٚايؿِٗ ي
ططض يف ؿٌ بٝإ ْؿٞ ايٜته -َتٓاّْٝا بكط١ٜٓ نْٛ٘ تؿطٜعّا إيـّٗٝا إ -ـشسٜح اي

، ايصٟ ٜٓؿأ َٓ٘ ايططض ع٢ً ايـُهًـشهِ ـْتؿا٤ ايٗٞ ٚإـيايتؿطٜع اإل
ْعري تؿطٜع ايصّٛ ٚايٛض٤ٛ ٚايػػٌ اشا صاض أسسٖا ضطضّٜا ع٢ً 

ـٕ عٔ شاى ايـُهًـ بربن١ زالي١ سسٜح طال  َهًـ ؾٗٛ تؿطٜع َٓت
 َهًـ . عٌ سهِ ؾطعٞ ٜكتطٞ تطٓطض ع٢ً عسّ دضطضص 

ؾًٛ مل ٜٓؿأ ـشهِ ايططضٟ( ، ؿطٜـ يػري )ايشسٜح ايـٜتصس٣ اي ٚال     
، بٌ ْؿأ َٔ إَتجاٍ شهِ االيعاَٞ ايجابت ع٢ً ايـُهًــايططض َٔ اي

ًشسٜح ايؿطٜـ ٚمل مل ٜهٔ َؿُٛاّل ي -َتجاي٘ايـشهِ أٚ َٔ إسطاظ إ
 -ٚاْٝ٘ ايجالث١ـذاغ١ أسس أمجااّل ْؾُٔ عًِ إ :ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ ٚإْتؿا٥٘ 

ـشهِ ايؿطعٞ ؾإ اي -أٚ ٚعا٤ ايعصري ٚعا٤ ايسٖٔ أٚ ٚعا٤ ايعػٌ
ٜٓؿأ  ش الٜٛدب تططضٙ ، إ ٚ ايـُتٓذؼ البٛدٛب ادتٓاب ايٓذؼ أ

شهِ سٝح ـَتجاٍ ايضٙ َٔ إشهِ ، بٌ ٜٓؿأ تطٓطـضٙ َٔ شات ايتطٓط
ططاؾ٘ ـشصاض أْع ايعًِ االمجايٞ ايـُصنٛض إلٜسضى ايعكٌ ايػًِٝ تٓٓذ

كً٘ ٜٚسضى ٚدٛب ، ؾٝكطٞ عبتال٥٘إـشٌ ٚعسّ خطٚز بعطٗا عٔ َ
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 ٜـشطظ  ١ُٓٝ سٝح الـَٛاٍ ثـُا ؾٝٗا ٖٚٞ أٚاْٞ ايجالث١ بإدتٓاب األ
ضٙ ُاَٗا ، ٚتطٓطـال برتى تـُتٓذؼ إدتٓاب ايـشهِ بٛدٛب إَتجاٍ ايإ

َٔ سهِ ايعكٌ بًعّٚ إدتٓاب مجٝع األططاف ايـُشصٛض٠  إٓت
 ستٝاطّا . ايـُشتٌُ تٓذػٗا إ

 

و شالٍ ثِ تطزز َايـ٘ ايُايـٖٚهصا َٔ غصب َاٍ غريٙ ٚخًط٘ ب       
ـشٌ شصٛض زاخٌ يف َـعسز َ -ٚ مخػ١ شطاّ عًٝ٘ بني ثالث١ أـايـُاٍ اي

ض َٔ شات اذتهِ ايؿطعٞ ٜتطط ؾاْ٘ ال -ضضاؤِٖ ٙ َٚكسٚض عًٝ٘ إ٤إبتال
ٚ ايـُػطٚم اىل َايه٘ ايؿطعٞ ٖٚٛ ٚدٛب إٜصاٍ ايـُاٍ ايـُػصٛب أ

عًُ٘ االمجايٞ قط٢ شصٛضٜٔ ٚـيهٓ٘ سٝح تطزز ايـُاٍ بني أؾداص َ
 ع ايعًِ االمجايٞ عًٝ٘زضى عكً٘ ايػًِٝ تٓٓذبعا٥سٜت٘ اىل أسسِٖ ٚأ

ضضا٤ مجٝع االؾداص ألدٌ حتصٌٝ ايٝكني بؿطاؽ إٚأٚدب االستٝاط ب
ايص١َ ٚإضداع ايـُاٍ اىل َايه٘ ايؿطعٞ ٚاقعّا بعس االؾتػاٍ ٜكّٝٓا بطُإ 

ٜطض٢ نٌ أسس َاي٘ ضُٔ ايـُاٍ ايـُدتًط َٔ سالي٘ ٚسطاَ٘ ٚقس ال 
إال بسؾع تـُاّ ايـُاٍ ايـُشتٌُ عا٥سٜت٘ يـًُه٘، ؾًٝعَ٘ زؾع أَجاٍ ايكسض 

ٚعٓس٥ص ٜتطٓطض ْاؾ٦ّا  اذتطاّ َٔ نٝػ٘ ايـداص اىل نٌ ٚاسس َٔ ٖؤال٤،
 َٔ إسطاظ إَتجاٍ ايـشهِ ايؿطعٞ، ال َٔ شات ايـشهِ ايؿطعٞ .

ٚباختصاض: ايططض ايٓاؾ٤ٞ َٔ ايـشهِ ايؿطعٞ ٖٛ ايـُٓؿٞ 
 نٌ حطال ضطضصايٓايف يًططض يف ايتؿطٜع ، ٚايـشسٜح ال ٜٓؿٞـبـشسٜ

ضطض أٚ ال ٜػتؿاز َٓ٘: ْؿٞ نٌ ضطض ٚإٕ ْؿأ َٔ إَتجاٍ ايـشهِ ٚإسطاظ 
 ثِ ْبشح ايـشسٜح يف َطس١ً ثا١ْٝ :   إَتجاي٘ .

  
 



 (341ؾك٘ سسٜح طال ضطاضص....................................................)    

 : صضرار   الط  حديث   فقه
 

َا تكسّ نً٘ بًشاظ ايؿكط٠ االٚىل َٔ سسٜحطال ضطض ٚال ضطاضص. 
ٖٓا ْبشح ايؿكط٠ ايجا١ْٝ :طال ضطاضص يؿِٗ ايـُطاز ايـذسٟ َٓٗا، ٚ

ٚايٓتٝذ١ ٖٞ تٓكٝض نرب٣ ؾك١ٝٗ ن١ًٝ َرتتب١ ع٢ً ايؿِٗ ايـُدتاض : أزا٤ 
ايؿكطتنيطال ضطض ٚال ضطاضصيـُع٢ٓ تؿطٜعٞ ٚغٝع ايسا٥ط٠ ٜـذُع )ْؿٞ 

 ايـشهِ ايططضٟ( ٚ)تـشطِٜ اإلضطاض بايػري( ، ٚتؿصًٝ٘ إٔ ٜكاٍ : 

عطٚف ايـُؿٗٛض بِٝٓٗ )ضض( ٖٛ عسّ ايتُٝٝع بني ايؿكطتني ايـُ        
ٚنأُْٗا ٜؤٓزٜإ َع٢ٓ ٚاسسّا َٚطُّْٛا ؾاضزّا ، ْعِ ال اؾهاٍ يف إْصباب 
بـشٛثِٗ ٚنًُاتِٗ ٚتؿٓهطاتِٗ ع٢ً ايؿكط٠ األٚىل يف ايػايب ، ٚقس 
ٜتعطضٕٛ هلُا بٓشٛ ٜعٗط إغتٛا٤ُٖا يف ايـُؿاز ايـُكصٛز بٝاْ٘ دسّا 

 يـذ١ًُ ايالسـك١ :طال ضـطاضص َـؤنـس٠ يـُؿاز ايـذـ١ًُ االٚىل :ٚتهـٕٛ ا
 طال ضطضص بٌ صٓطح ب٘ مجع َٔ االٚاخط . 

 يهٓ٘ قس غبل َٓٓا : بٝإ إٔ ايططض اغِ َصسض ٜعين ايـٓـكص ايٛاضز
ٚ َاي٘ َٔ زٕٚ تصسٟ )ايططض( يبٝإ ٢ بسٕ ايـُتططض أٚ عطض٘ أعً

زالي١  -يف اآلخط٠ -ٜٚتشصٌ  ضطاض ،ـشسخ ايـُصسضٟ : اإلايؿعٌ ٚاي
صع٢ً ْؿٞ اذتهِ ايططضٟ أٚ ْؿٞ ايتػبٝب اىل ايططض ضطض الطسسٜح 

 ض ايـُهًـ . شهِ ايصٟ ٜٓؿأ َٓ٘ تطٓطـٚ عسّ دعٌ ايأ

 داضدٞ ـشسثٞ ٚايؿعٌ ايـشتٟٛ ايـُع٢ٓ ايـٜ َصسْض (ايططاض)بُٝٓا        
( ايصٟ ايططاض)نُا غبل عطض ؾٛاٖس ع٢ً َع٢ٓ  -ٖٚٛ االضطاض -
ُٓس اإلكطبٓاٙ ٖٚٛ تكٓصغتإ نُا سصٌ  ،س ايتطٝٝل ع٢ً ايػريضطاض ٚتع

٢ االْصاضٟ بسخٍٛ بػتاْ٘ َٔ زٕٚ إشْ٘ عين ايتطٝٝل عًأ -َٔ مسط٠ 
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شسٜح ايصشٝض ايصٟ ـٖٚصا اي. ق٘ أٚ إخباضٙ بسخٍٛ بػتاْ٘ ألدٌ عص
ٕ يٛيٞ أ( ٜهؿـ عٔ ظضاض٠ عٔ االَاّ ايباقط ) عٔ ضٚاٙ ابٔ بهري

ضطاض ٚايتطٝٝل ع٢ً ايػري نُا سصٌ َٔ ـُٓع اإلت٘ يغتعُاٍ ٚالٜاالَط إ
ايعايـِ : مسط٠  د١ً ايـُطٓطـ( بأَط االْصاضٟ بكًع ْضغٍٛ اهلل )

 ٙ . صالس٘ ٚزؾع ضٓطـشاٚالت إذسٟ َـال تعٓسَا 
 

، تطبٝكات ٚاالْطباقاتٖٚصا ايؿِٗ ايؿطعٞ ععِٝ ايـُٓؿع١ نجري اي
١ًُ ادتٚ( يف ايتؿطٜع ، تؿٝس )ْؿٞ ايططض صضطض الطاالٚىل: ١ًُادتؾإ 

أبٛاب ايططاض يف  تؿٝس َٓع االضطاض بايػري ٚغٓس صضطاض الطايجا١ْٝ:
 ذٗات ايـُطتبط١ بايتؿطٜع االقسؽ . ـؾطٜع١ االغالّ َٚٔ مجٝع اي

 

شصا٤ َٚٛثل عبس ـعٓس ايتأٌَ يف خربٟ أبٞ عبٝس٠ اي ٚبتعبري زقٝل:
 (ايططضٟشهِ ـْؿٞ اي): صضطض الْؿِٗ َٔ قٛي٘ :ط -بهرياهلل بٔ 

شطِٜ االضطاض ـتص: )ضطاض الٜب َتكسّ ، ْٚؿِٗ َٔ قٛي٘ السكّا :طبتكط
اٍ ايٛال١ٜ ايؿطع١ٝ يٓؿٞ غتعُٚالظَ٘ دٛاظ إ ،س االضطاض(بايػري ٚتكٓص

ّْآثاض اإل دربٜٔ ٚغريُٖا ، ٖٚٛ ـْؿُٗ٘ َٔ اي ضطاض بايػري ، ٖٚصا الظ
ابِٗ ْٚٛ ((ٚاٌٖ ايعص١ُ)َكتط٢ ايٛال١ٜ ايؿطع١ٝ يطغٍٛ اهلل )

ّ ايصٟ ٚقع خاضدّا ٜسِٜٗ ، ؾايططض ايـُشٓطايؿكٗا٤ ايعسٍٚ ساٍ بػط أ
ـُهٔ ايتصسٟ ايؿعًٞ يٓؿٝ٘ ٚإعساّ أثطٙ اشا مل تٓؿع ٜٚظًُّا عصٝاّْا 

نُا ؾعٌ ضغٍٛ اهلل  ،ض ٚايـُطٓطخط٣ نايصًض بني ايـُتطٓطايٛغا٥ٌ األ
()  عٔ ظًِ االْصاضٟ ٚزؾع  َٓع مسط٠ٙ ٚضضا٤ألدٌ إَع مسط٠
يف بػتإ االْصاضٟ يًسخٍٛ ايـُؿاد٧  -عصق٘ -دًت٘ ـػالي٘ ٚدٛز ْغتإ

الْصاضٟ ٚعا٥ًت٘ ، بعس عسّ دس٣ٚ أْٛاع ل ع٢ً اٝايـُٛدب يًتطٝ
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بعس ٚ ،عٜٛط٘ عٔ عصق٘ـشؿغ سل مسط٠ نتدطا٤ات االصالس١ٝ ياإل
صطاض مسط٠ ع٢ً االضطاض ٚايتطٝٝل ، تعصض ايصًض ٚعالز ايـُؿه١ً ٚإ

 يٓؿٞ ايططاض عٔ االْصاضٟ . ( بكًع ايٓد١ً ؾأَط )
 

 -أٚ ايٛال١ٜ ايعا١َ شػب١ٝ ـَع ؾِٗ ٚال١ٜ ايؿكٝ٘ : اي -ٖٚصا ايؿِٗ 
غتػالٍ سهِ ـشاٍٚ إط ايؿكٝ٘ ع٢ً َٓع نٌ َٔ َٜهإ تػًٜٓؤزٟ اىل إ

 ايػري ظًُّا ٚعسٚاّْا .ٜكاع ايططض باٚ سل ثابت ي٘ ؾطعّا يػطض إ ؾطعٞ
 

عٌُ ايؿكٝ٘ ُٜ -ضطاض َٔ اإل ٘ إٜاٙٚ َٓع ايؿكٝٚإٕ مل ٜٓؿع ايصًض أ
ٖٚصا ايؿِٗ ععِٝ  داضدٞ عٔ االضطاض ،ـٚالٜت٘ يف ايـُٓع ايتهٜٛين اي

 شاٍٚ اسْسـَٓ٘ ابٛاب نجري٠ يف ايؿك٘ ايؿطٜـ عٓسَا ٜ ايٓؿع ؾاْ٘ ٜٓؿتض
شهِ ايؿطعٞ يًٛصٍٛ اىل ظًِ ايعباز َٔ زٕٚ سل ٚال ـغتػالٍ ايإ
 ٝلـطبــ يف تعٓػـػالٍ ٚايتتـُٓع االغـٌ ايصًض ٚاالصالح يـذسٟ ٚغا٥ـت

 االسهاّ ايؿطع١ٝ . 
 ط١ٝ مسط٠ ٚحنٖٛاـٝام قـؿكطتإ يف غـ٘ ايـؤزٜـٛغٝع تـٖٚصا ايؿِٗ اي

ص ع٢ً َا ضطض ٚال ضطاض الطشسٜحـَٔ ايكطاٜا ايـُط١ٜٚ ايـُتط١ُٓ ي
ضتباط خباض َٚطاَٝٓٗا ٚيهٝؿ١ٝ إخصٛصٝات األبع َٚالسع١ تٜؿٗس ب٘ ايت

رب٠ ابٔ بهري الغُٝا َعت -ايًطٝـ بؿكطتٝ٘  شسٜح ايؿطٜـ ٚايكطا٤ـاي
: صٚال ضطاض(:طٚقس اغتؿسْا َٔ قٛي٘) -()عٔ ظضاض٠ عٔ ايباقط

ـُهٔ َع ت -ـُ٘ ع٢ً ايعبازطٜـشـتبـُع٢ٓ  -َٓع ؾطع١ٝ اإلضطاض بايػري
َٔ َٓع ايعايـِ َٔ  -عصٛض ايػٝب١ ايؿكٝ٘ ايعسٍ يفايٛيٞ ايؿطعٞ :

 ب٘ .  خط ٚاالضطاض٘ ٚظًِ اآلغتػالٍ سٓكإ

 ػذ ايطٚا١ٜ ايؿطٜؿ١ بسٍ )ايططاض(:ُٗٓا : َالسع١ بعض ْـٜٚؤنس ؾ
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)ايهايف(  بعض ْػذٚيف  (58)شسٜح ـنُا يف بعض نتب ايصضطاضطإ
يف بعض   صضطاض الايؿكط٠ طؾتسٍ ،)ايؿكٝ٘( ٚطبعات٘ ٚبعض طبعات

ص بُٗع٠ قبٌ ايطاز، ضطاضإٚال ايٓػذ ٚايطبعات، ٚيف بعطٗا االخط:ط
ٛت ايٛال١ٜ يًؿكٝ٘ ايعسٍ ْٚػتؿٝس ثب ،ضطاضٚتهؿـ عٔ سط١َ اإل

ايعًِ خاضدّا ٚضؾع٘ ْٚؿٝ٘  ضطاض ٚصٓسـُٓع اإلغتدساَٗا يٚؾطع١ٝ إ
َٔ صٚال ضطاضطضطاض َٔ ْػد١ ـُهٓٓا إغتؿاز٠ سط١َ اإلؾطعّا ، بٌ ٜ

بٛدٛٙ َٔ ايسالي١ ٚاالغتسالٍ تؤزٟ بادتُاعٗا االط٦ُٓإ  -غري ُٖع٠
 االنٝس بايـُع٢ٓ ايـُدتاض : 

 

ُٓأ ٜهٕٛ إضطاضّا  س االضطاض بايػري ٚؾعٌ َاٚاّل : إٕ ايططاض ٜعين تع
ع١ ٜؿٗس ب٘ تتبع اغتعُاالت ايًؿ ع٢ً َا -بايػري ٚإٜصا٤ّ ٚتطٝٝكّا ي٘ 

ََِػٔذّسا شاْ٘:طقاٍ غب َٚؿتكاتٗا يف ايهتاب ٚايػ١ٓ: َٔ اٖتَدُصٚا  َٚاٖئصٜ
َٔٓٔنَي ُُِؤ َٔ اِي ِٝ ََٚتِؿٔطّٜكا َب َُٚنِؿّطا  ـدصٚا ايـُػذس تأٟ إ، 107ايتٛب١ : صٔضَطاّضا 

ذُاع١ ايـُؤَٓني ايـُصًني بتؿطٜل مجعِٗ ، ٚقاٍ ـضطاض بألدٌ اإل
َٖاطغبشاْ٘:  ََٛئس َٚأيَس٠ْ ٔب ٚقاٍ غبشاْ٘ يف ؾإٔ ،233صايبكط٠:اَل ُتَطاٖض 

ٖٔ ٔضَطاّضاطتطًٝل ايٓػا٤:  ُٖ ُِٔػُهٛ ـُػهٛا ت ٟ ال، أ213صايبكط٠ : َٚاَل ُت
ز بػرينِ يتعتسٚا ضطاض بٗٔ َٚٓعٗٔ عٔ ايتعٚإلايـُطًكات ألدٌ ا

( يػُط٠ عًٝٗٔ بصيو ايكصس ايػ٤ٛ ٚايتصطف اذتطاّ ، ٚقاٍ)
ع مسط٠ عٔ بٝع ايٓد١ً يف ايسْٝا أٚ َتٓابعس إ  (59)صْو ضدٌ َطاض:طإ

ـشٖٛا ؾٛاٖس عسٜس٠ تسٍ ْٚبٓد١ً يف ادت١ٓ يف عايـِ اآلخط٠،  غتبساهلاإ

                                                           

 طبع١ ايٓذـ . 334:  4+ ايؿكٝ٘ : ز  228: 4غٓٔ ايساض قطين :ز (58)

 . 4َٔ ابٛاب اسٝا٤ املٛات :ح 12: ب 17ٛغا٥ٌ :زاي (59)
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االْػإ يًُطاض٠ ٚ تصسٟ أ ،بايػريع٢ً إٔ َع٢ٓ ايططاض ٖٛ اإلضطاض 
ٕ ٜؿعٌ ؾعاّل ٜكصس ب٘ االضطاض بايػري ٚايـُطاض٠ ي٘ أٚ أ ٚاالضطاض بػريٙ،

 ْصاضٟ .نُا صٓع مسط٠ باأل
 

(: شان١ٝ يكٍٛ ضغٍٛ اهلل )ـق٣ٛ ايطٚاٜات ايٚثاّْٝا :إٕ أٚضض ٚأ
 ٖٞ َعترب٠ ابٔ بهري عٔ ظضاض٠ عٔ االَاّ ايباقطصضطض ٚال ضطاض الط
( ٖٞٚ )ضٚاٙ يف  :َا ٚأٚضض ْػد٘ يف ايـذٛاَع ايجالث١، َط١ٜٚ
ٟ ْ٘ بعس أَط االْصاضسٝح أ ،ٚدا٤ت ايؿكطتإ بٓشٛ ايتعًٌٝ (ايهايف)

ايؿطعٞ شل ـٚ ايـشهِ أياغتػالي٘ بكًع خن١ً مسط٠ ٚضَٝٗا َٓعّا إل
ٚإ َالسع١ صضطض ٚال ضطاض ؾاْ٘ ال(:ط)قاٍ -ٚإصطاضٙ ع٢ً ايعًِ

تعكب٘  ـُداص١ُ بني االْصاضٟ ٚبني مسط٠ َٚا٘ َٔ ايؾكطات ايـدرب َٚا تطُٓ
( َٔ أش٣ مسط٠ ٚؾهٛاٙ غتٓذازٙ بطغٍٛ اهلل)َٔ إستُا٤ االْصاضٟ ٚإ

االصالح يف  (بسٕٚ اغت٦صإ ثِ زخٌ ضغٍٛ اهلل)ايٝ٘ َٔ زخٛي٘ 
ٚإبا٥٘ عٔ ضا٤ بايـُبازي١ بٓد١ً يف ايسْٝا أٚ يف االخط٠ ٚعٓاز مسط٠ ٚاالض

بكًع أَط صاض ايٛيٞ اىل إعُاٍ ٚالٜت٘ ٚغًطٓت٘ ٚ( ؾغتذاب١ يطغٍٛ اهلل)اإل
ٖٚصا نً٘ ٜٓاغب ؾُٗٓا ايـُع٢ٓ  صضطض ٚال ضطاض الايٓد١ً ٚضَٝٗا ايٝ٘ طؾاْ٘ 

 ٖٚٛ تؿطٜع ٜػٓسص ضطض ٚال ضطاض التؿطٜعٞ ايٛغٝع َٔ ٖاتني ايؿكطتنيطاي
ُٓع ـسٝح ٜطؾع ايططض ٜٚ شٓٝــَٓاؾص ايططض ٚاالضطاض بايػري يف ايسٜٔ اي

 .  االضطاض
ُاّ ـٜتٓاغب َع ت -ٚثايجّا : إ ٖصا ايـُع٢ٓ ايٛغٝع ٚايتعُِٝ ايععِٝ            

ٚعُّٛ تطبٝكات٘ ٚمجٝع اغباب  صضطض ٚال ضطاض الطَٛاضز سسٜح 
٘ دعٌ سل ايؿؿع١ يسؾع ، ؾاْ(نشسٜح ايؿؿع١ ٚقطا٥٘ بٗاصسٚضٙ)

ٜٚٓاغب٘  ه٘ عٓس بٝع سصت٘ ع٢ً غري ؾطٜه٘،ضطاض ايؿطٜو بؿطٜإ
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ؾٓؿاٙ  ،٤ َٓ٘ ضطض ايؿطٜو٢ٞ يعّٚ ايبٝع ايٓاؾضطاض ْٚؿـشطِٜ اإلت
، ٚسسٜح ايٓٗٞ عٔ َٓع ضطض ٚال ضطاضص الايـُٛىل َٚٓع٘ بكٛي٘:ط

 ال(:طٚ َتعكبّا اٜاٙ بكٛي٘ )ـُا٤ َٚٓع ْكع ايـُا٤ َعًاّل ي٘ أؾطٌ اي
 (ْؿٞ اذتهِ ايططضٟ):  ٓاؾُٗص ؾاْ٘ ٜتٓاغب دسّا َع ضطض ٚال ضطاض

ُ٘ ٚاغتعُاٍ ايٛيٞ ٚالٜت٘ يتٓؿٝص ـشطٜـُع٢ٓ تـب (ْؿٞ ؾطع١ٝ االضطاض)ٚ
 شهِ ايؿطعٞ بايٛال١ٜ . ـاي

ذٛؾ١ٝ( َٔ ايـُباسات ـ)ايـُٝاٙ اي ٜٚتأنس ايؿِٗ عٓسَا ًْتعّ بهٕٛ
االْتؿاع  : ؾٝشل يػريٙ -ؾاحتٗا ساؾطٖا ٚ -طٖا ًُهٗا َؿٓذـٚال ٜ ، ايعا١َ

ٔ ايـُشتادني ايٝ٘ إلضٚا٤ شطّ عًٝ٘ َٓع ؾطٌ ايـُا٤ عـٜٚ ، ٚايؿطب
( عٔ َٓع ؾطٌ ؾٝهٕٛ تعكٝب ْٗٝ٘ ) ٚ عطـ سٝٛاْاتِٗ ،عطؿِٗ أ

بٝاّْا يٛد٘ صضطض ٚال ضطاض ال(:طايـُا٤ يف بعض ايطٚاٜات بكٛي٘)
 ري : ايـُشتاز ـبايػ ضطاْضٚإ كْصـْٚ طٌ ايـُا٤ ٚاْ٘ ضطْضـايٓٗٞ عٔ َٓع ؾ

 ضطاض بايػري . ـشهِ ايططضٟ ُٚسٓطّ اإلؿٞ ايـُيؿطٌ ايـُا٤ ، ٚقس ْ

 ع١ً سكٝك١ٝ يًؿؿع١ ضطضص الؿِٗ َٔ ٖصا ايبٝإ: قٛيٓا بهٕٛطٜ ٚال
ٚ ـشهِ َساضٖا يًٝعّ ايـُشصٚض، أٚ حتطِٜ َٓع ؾطٌ ايـُا٤ ٚاْ٘ ٜسٚض ايأ

ٚ اٜات يف ع١ًٝطال ضطضص يـشل ايؿؿع١ أاالؾهاٍ بعسّ ظٗٛض ايطٚ ٜطٓز
ٖٚٛ  -ع١ً  صضطض الطيتشطِٜ َٓع ؾطٌ ايـُا٤ ، بٌ يٛ ناْت قط١ٝ 

شه١ُ غري ايـُططز٠ نُا ٜهؿـ ـتعًٌٝ تكطٜيب ٜؿب٘ بٝإ اي ؾٗٛ -قطٜب 
 دؿ٢ . ـٜ سهاّ ايؿؿع١ نُا الـذُٛع أعٓ٘ َ

 

ني تُهٔ اغتؿاز٠ ايؿطم بني ايؿكطتني َٔ صٝاغ١ ايًؿعـ: ٜٚضابعّا
تتٛؾط ؾٝ٘  )ايططض( شٚ َع٢ٓ اغِ َصسضٟ ال ٕ يؿغسٝح أ : ٖٚٝأتُٗا
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 ١ايؿاعٌ ايـُشسخ نًؿع١ اىل ٝثـشسايسالي١ ع٢ً ايٓػب١ ايصسٚض١ٜ اي
ٜسٍ ع٢ً  شطز( ايصٟ ٖٛ اغِ َصسض )ايتشطز( ٚايتطٝٝل الـ)اي

 .   -سطاز اإل - ٞشسثـايـُع٢ٓ اي
 

٠ ٚضطاضاَّ( شات َع٢ٓ ٙ َطآض)ضآضٚأصًٗا: (ايططاضيؿع١ )بُٝٓا 
ػتبطٔ ايسالي١ ع٢ً ايٓػب١ ايصسٚض١ٜ ا تؾاْٗ ،سطازَصسضٟ سسثٞ ناإل

ض ، ٚتػاعسٙ اغتعُاالت )ايططاض( يف ضطااىل ايؿاعٌ ايـُشسخ ناإل
 ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚقس ْكًٓا بعض ايؿٛاٖس . 

 

-ُؿاز ٚايـُع٢ٓ ايعاٖط َٔ ايًؿعنيَٚٔ اختالف ايًؿعني يف ايـ
 ـشاز َعٓاُٖا. تصعسّ إضطض ٚال ضطاض الطتػاٜط َؿاز ايؿكطتني ٜػتهؿـ

ٚعًٝ٘ ؾال تهطاض يف ايبٝإ ، ًٜٚعّ نٕٛ عطـ ادت١ًُ ايجا١ْٝ ع٢ً 
 ُع٢ٓ دسٜس ٖٚٛ ع٢ً ٚؾل االصٌ ايـُشاٚضٟ ايعاّ . ـالٚىل تأغٝػّا يا

َٔ ٖٚصا ايـؿِٗ خالف َا ٜـبسٚ َٔ بـعض االصشاب ٚدـُع 
ِٗ ايططف عٔ ٚ غٓطأ -ايططض ٚاالضطاض -شاز َعٓاُٖا ـَٔ ات ايًػٜٛٝـٔ

يتعَٛا نٕٛ عطـ ـُاٜع ايؿكطتني َعّٜٓٛا أٚ تعسز َعٓاُٖا ، ٚإؾرتاقُٗا ٚتإ
ٕ االصٌ محٌ ايهالّ ٢ االٚىل تهطاضّا ٚتأنٝسّا ، َع أ١ْٝ عًذ١ًُ ايجاـاي

 ع٢ً ايتأغٝؼ زٕٚ ايتأنٝس . 

 سػبُا - صضطض العسز َعٓاُٖا ٚإٔ َع٢ٓ ايؿكط٠ االٚىلطـٚسٝح ت
ٚبكط١ٜٓ ٚدٛز ايططض خاضدّا  ، ٖٛ ْؿٞ ايططض سكٝك١ّ -ـشكٝكّأ تتبٝٓ

ّا يًسالي١ ع٢ً َالظَ ٜهٕٛ ْؿٞ ايططض سكٝك١ّ -عّا ٚنٕٛ ايـُتشسخ َؿٓط
شهِ ـٚ ْؿٞ ايـشهِ ايـُػتًعّ يًططض أٚ ْؿٞ اي( أشهِ ايططضٟـْؿٞ اي)

 ٤ َٓ٘ ايططض ع٢ً ايـُهًـ سني االَتجاٍ . ٢ايٓاؾ
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ضطاض ٜٚالظَ٘ إٔ ٜهٕٛ اإل ضطاض سكٝك١َّٚع٢ٓ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ ْؿٞ اإل                           
طاض االض، ُٚاضغت٘ ٚع٢ً االطالم ـسطاَّا ؾطعّا قس َٓع ايعباز عٔ َ

 ٚ عطض٘ . ايٓكص ٚايعٝب ع٢ً ايػري يف ْؿػ٘ أٚ َاي٘ أزخاٍ اّ ٖٛ إاذتط
 

االبٛاب زٕٚ سصٍٛ ايططض ٚايططاض يف  نٌ شيو تؿطٜع ٜػٓس
ٜع ٜٚػًل االبٛاب ٚايـُٓاؾص ْـشٛ إضطاض ايـُؤَٓني ٚإْكاصِٗ ايتؿط

ؾانٌ ، َٚٔ ٖٓا قس  ٚ َاٚاإلخالٍ بأَٛاهلِ أٚ سكٛقِٗ أٚ أعطاضِٗ أ
د١ً ـُطًك١ ؾأَط بكًع ْـيا(ٚالٜت٘ ايعا١َ ٚغًطٓت٘ عٌُ ضغٍٛ اهلل)أ

دطا٥ٗا ٠ يف ايتؿطٜع َع إعُاٍ ايٛال١ٜ ايعا١َ ٚإّا يباب ايـُطٓطمسط٠ غٓس
شُا١ٜ ـُصًش١ االْصاضٟ ايـُتططض بعس عسّ دس٣ٚ ايٛغا٥ٌ ايعاز١ٜ يـي

مسط٠ ٚبعس َٓع٘ عٔ ايسخٍٛ بػري إغت٦صإ ٚعسّ  االْصاضٟ َٔ ضٓط
 . هلا  دًت٘ ٚضؾط٘ ـايـُبازي١ عٔ َْتٓاع٘ ٚبعس عطض إ

 

 شسٜح يف ظَٔـٕ صٝاغ١ ايططض ٚايططاض ٚتطبٝكات ايٚخالصت٘ : إ
ايٛاضز ؾٝٗا ْؿٞ ايططض ٚايططاض ( ٚخصٛصٝات ايٛقا٥ع ضغٍٛ اهلل)

ٔ ؾِٗ تعٝٓ -ٚعُستٗا قط١ٝ مسط٠ يف َعترب٠ ابٔ بهري عٔ ظضاض٠  -
ٚ)اذتهِ هِ ايططضٟ( أـذاَع بني )ْؿٞ ايـشايتؿطٜع ايٛغٝع ايؿاٌَ ٚاي

ٕ ٚبني )ْؿٞ ؾطع١ٝ االضطاض بايػري(، َطاؾاَّ اىل أ ايٓاؾ٤ٞ َٓ٘ ايططض(
ألبٛاب ايططض َٚٓاؾصٙ  ذاَع ٖٛ غْسـٖصا ايٓشٛ َٔ ايتؿطٜع ايٛغٝع اي

ع يف ايتؿطٜع ؾٝهٕٛ ٖٛ ايـُتٓاغب َع عساي١ ايتؿطٜع ٚيطـ ايـُؿٓط
 يـِ ايعاصِ . ٚاهلل ايعا ، ؾطاز اال١َ ايـُطس١َٛٚع٢ً عُّٛ أ

 

ٚاذتاصٌ إ قاعس٠ )ْؿٞ ايططض( ايـُأخٛش٠ َٔ سسٜج٘ ايؿطٜـ 
( ) اىل قاعس٠ ع١َُٝٛ ٚغٝع١ ايسا٥ط٠ نجري٠ ايتطبٝكات ايؿك١ٝٗ غاض١ٜ



 (349ؾك٘ سسٜح طال ضطاضص....................................................)    

طال  : بطٚا١ٜ سسٜح ٚقس إغتؿاضت ايٓصٛص ايعبازات ٚايـُعاَالت،
غري٠ ايؿطٜكني ع٢ً غتكطت ٚقس قاٍ ؾٝدٓا االْصاضٟ)قسٙ( : )إضطضص 

ابٌ ايعَُٛات يف َك -ضطض بكاعس٠ ال اإلغتسالٍ ٜعين -غتسالٍ بٗااإل
:  أعالَِٗقٍٛ بعض  (61)ٚقس سهٝٓا عٔ ايػٝٛطٞ (60)( سهاّايـُجبت١ يأل

 صضطاض ضطض ٚال الأسسٖا سسٜحط سازٜحأع٢ً مخػ١  ٜسٚض ٕ ايؿك٘أ
 .  شسٜحـٚايؾك١ٝٗ نجري٠ َٔ ايكاعس٠  ّا ؾطٚع (62)إغتدطز ايػٝٛطٞ ٚقس

يف غٛض٠  شطزـايـُأخٛش٠ َٔ آ١ٜ ْؿٞ ايـشطز(ْؿٞ اي) ٖٚهصا قاعس٠       
 ١ٜ تسخٌ )ٖٚصٙ اآل ٠ ، قاٍ ايكططيب :سهاّ نجريايـشر ٜػتؿاز َٓٗا أ

 تشسثّا عٔ آ١ٜ َ شُس عبسٙـَايؿٝذ ٚقاٍ ايعال١َ يف نجري َٔ االسهاّ( 
 صٍٛ ايسٜٔٛاعس ايؿطٜع١ ٚأصٌ َٔ أععِ أــشطز : )قاعس٠ َٔ قؿٞ ايـْ

 . (63)تـُب٢ٓ عًٝ٘ ٚتتؿطع عٓ٘ َػا٥ٌ نجري٠( 

طتبط١ ايـُإال أْ٘ قس ٚقع ايػُٛض ٚاالؾهاٍ يف بعض ايـذٗات         
 لـبـع١ غـٝـُٗا ايٛغـتـطز ٚزاليـؿٞ ايـشـ١ ْـططض، بٌ ٚآٜـؿٞ ايـح ْـبـشسٜ

ضبـُا تـُٓع ٖصٙ ايـذ١ٗ َٔ االغتسالٍ بـشسٜحطال ضطضص  -االٜـُا٤ ايٝ٘
جبت١ يألسهاّ ، ٖٚٞ د١ٗ َؿه١ً َٔ ايـُع٢ً خالف ايعَُٛات ايؿطع١ٝ 

 ٚدٗني ، ْعطضُٗا يف ْكطتني ، ْبسأ ببشح)ايٓكط١ األٚىل( : 
 

                                                           

 . 316طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ :  -ؾطا٥س االصٍٛ  (60)

 طبع١ زاض ايؿهط . - 122: 2تٜٓٛط اذتٛايو ؾطح َٛطأ َايو :ز (61)

 طبع١ زاض اسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ .  – 93+  92االؾباٙ ٚايٓعا٥ط : (62)

  . 269: 6+ تؿػري ايـُٓاض : ز 100:  12( ادتاَع ألسهاّ ايكطإٓ : ز63)
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 الهخلة  :  بقلع  االمر  على ص  ضرر ال ط نطباق وجه  إ
 

أغهٌ مجع َٔ ا٭عاظِ )قدِٖ( ع٢ً نٝف١ٝ إْطبام ايـشدٜح ط٫ 
( بكًع ْـدًت٘ ٚزَٝٗا قسزص ع٢ً قك١ٝ مسس٠ أٚ ع٢ً أَس ايسضٍٛ)

ع٢ً َا دا٤ يف عد٠ زٚاٜات،  -َع تعكٝب٘ بكٛي٘ :ط٫ قسز ٫ٚ قسازص
بٌ قاٍ بعض ا٫عاظِ بعدّ ا٫ْطبام ٚايتطابل  -عُدتٗا َعترب٠ ابٔ بهري

أٚ غُٛق٘ يف قك١ٝ مسس٠، فًٝصّ إمجاٍ ايسٚا١ٜ أٚ إمجاٍ نٝف١ٝ 
إْطباقٗا ع٢ً َٛزدٖا ، ٖٚرا اٱغهاٍ ا٭ٍٚ ع٢ً اٱيتصاّ بفِٗ ايكاعد٠  

 ٚعَُٛٝتٗا َٔ ايـشدٜح ايػسٜف . 
 

يف عُّٛ  إٕ زٚاٜاتط٫ قسزص نجري٠ ددّا َبجٛث١ تٛقٝض ا٫غهاٍ:      
نتب ايـشدٜح ، إ٫ إٔ عُدتٗا َعترب٠ ابٔ بهري عٔ شزاز٠ عٔ ا٫َاّ 

( ( ٖٚٞ تـشهٞ قك١ٝ مسس٠ ٚتتكُٔ قٍٛ زضٍٛ اهلل)ايباقس)
ْؿازٟ يف آخسٖا:طإذٖب فاقًعٗا ٚإزّ بٗا ايٝ٘، فاْ٘ ٫ قسز ٫ٚ يٮ

بع ـتـطتايـَُع إٔ ا٭َس  ٖٚرا تعًٌٝ يٮَس بايكًع ٚايسَٞ،قسازص 
يف قك١ٝ مسس٠ ٖٛ دخٍٛ مسس٠ ايبطتإ َٔ غري إضت٦رإ  يًكسز

ا٭ْؿازٟ أٚ عا٥ًت٘، َٚٔ ايٛاقض إٔ َٓع قسزٙ ٜتشكل بأَسٙ 
با٫ضت٦رإ يٝتشفعٛا َٓ٘ ٚيهٞ ٫ ٜطًع مسس٠ ع٢ً َا ٫ ٜـشُد إط٬ع٘ 
عًٝ٘ ، ٫ٚ ٜتشكل َٓع قسزٙ بكًع ْـدًت٘ ، فإ بكا٤ٖا َٔ غري قًع يٝظ 

 ح ط٫ قسزص. قسزّٜا ست٢ ٜٓفٝ٘ سدٜ

ـٷ يف عٹسض  ٕٕ : ايدخٍٛ َٔ غري إضت٦رإ ٖٛ قسزٷ ْٚك ٚبتعبرٕي ثا
 ا٫ْؿازٟ ٚنساَت٘، ٖٚٛ ايرٟ إغته٢ َٓ٘ ا٫ْؿازٟ ، ٚمل ٜـذعٌ

 ( قٛي٘ :ط٫ قسزص ع١ًّ يـشس١َ ايدخٍٛ بػري اضت٦رإ، بٌايسضٍٛ )
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ٝظ ايؿشٝض ع١ًّ يٮَس بايكًع، َع اْ٘ ي (1)دا٤ ط٫ قسزص يف ايـشدٜح 
يف بكا٤ ايٓد١ً ٚعدّ قًعٗا قسزٷ ع٢ً ا٫ْؿازٟ يٝعًٌٓ أَسٙ بكًعٗا بكٛي٘ 

ٛزد ايـُط٫ قسزص . ٜٚتشؿٌ : إٔ نرب٣ )ْفٞ ايكسز( ٫ تٓطبل ع٢ً 
٫ٚ َؿشٸض ظاٖسّا  -بـشطب ايكٛاعد  -رنٛز يف ايسٚا١ٜ ، ٫ٚ َربٸز ايـُ

 ( بكًع ايٓد١ً ، إذ بكا٩ٖا يٝظ قسزّٜا . ٭َسٙ )

ٚاقش١ : َكتك٢ ْفٞ ايكسز َٓع مسس٠ َٔ ا٫ضتطسام ٚبعباز٠ 
ْؿازٟ ، ٚيٝظ َكتكاٙ قًع ايٓد١ً شسِٜ اٱقساز با٭بدٕٚ إضت٦رإ ٚتٳ

يعدّ قسز١ٜ بكا٤ ايٓد١ً َػسٚض١ّ يف ايبطتإ ٚعدّ قسز١ٜ ًَو مسس٠ 
( بكًع ايٓد١ً َع٬ًّ بٓفٞ ايكسز َػتب٘ ايتطابل اٜاٖا، فٝهٕٛ أَسٙ )

 . َػه٬ّ غاَض ايٛد٘ 
 

 ٜٚـُهٓٓا دفع ا٫غهاٍ بإٔ ٜكاٍ : 

 بـشطب َٓاضبات ايكك١ٝ ٚخؿٛؾٝاتٗا ٚضري -أ٫ّٚ :ْـشٔ ٫ ْػو
( بكًع ايٓد١ً ٫ٚ ْستاب يف نٕٛ أَسٙ) -ذادي١ َٚكاّ اٯَس بايكًعايـُ

( ، ٚيٝظ ٚزَٝٗا سهُّا ٫ٜٚتّٝا تأدٜـبـّٝا َٔ ٚيٞ ا٫َس : زضٍٛ اهلل)
ؿًش١ ايـُبٌ ٖٛ سهِ َـشُدٟ ٬ٜسغ  سهُّا نًّٝا إيـّٗٝا َـشكّا،

ايٛقت١ٝ ٚبـشطب ٫ٜٚت٘ ٚضًطـٓت٘ يف ا٫َٛز ايعا١َ اييت ٜتٛقف عًٝٗا 
سفغ ْـعاّ ايبػس ٚإضتكساز إدتُاعِٗ ٚأَِٓٗ ،بعد عدّ دد٣ٚ 

( َع مسس٠ يدفع ايٛضا٥ٌ ايعاد١ٜ ايػسع١ٝ اييت ضًهٗا زضٍٛ اهلل )
دٙ ٚتسى طاع١ زضٍٛ ايكسٸ عٔ ا٫ْؿازٟ ٚبعد إؾساز مسس٠ ع٢ً عٓا

( ٚعدّ َٛافكت٘ ع٢ً تـُاّ ايٛضا٥ٌ ايعاد١ٜ يـشفغ سك٘ َع دفع اهلل)
                                                           

 . 3َٔ ابٛاب اسٝا٤ ايـُٛات : ح 12: ب  17ايٛضا٥ٌ : ز (1)
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، ست٢ أعكب٘ غكب٘ صامح١ عٔ ا٫ْؿازٟ ؾاسب ايبطتإايـُايكسز ٚ
()باي١ٜ٫ٛ ايٓبٟٛ، فؿدز ا٫َس ع٢ً مسس٠ ٜٚأض٘ َٔ إْؿٝاع٘ يًشل 

 ص. بكًع ايٓد١ً ٚزَٝٗا ايٝ٘ ٚقٛي٘)ف(:طفاْ٘ ٫ قسز ٫ٚ قساز

ٚيٝظ يف ايـشدٜح ايػسٜف د٫ي١ْ ع٢ً زفع ١ٜ٫ٚ مسس٠ ع٢ً ًَه٘ 
، بٌ ٫ إغعاز يف ا٫َس بكًعٗا  -ايٓد١ً -أٚ ع٢ً إضكاط إسرتاّ َاي٘ 

بطكٛط ٫ٜٚت٘ ع٢ً َاي٘ ، ٚاْـُا ا٫َس بايكًع سهِ ٫ٜٚيت يـشفغ ْعاّ 
( بهٕٛ أَسٙ بايكًع طًِ ، ٫ٚ َٛدب يتؿسٜض ايٓيب)ايـُذُتع ايـُ

٪َٓني َٔ أْفطِٗ( ٚأَٛاهلِ ٚيف مجٝع غ٪ٕٚ ايـُدٜبّٝا ٚ)ٖٛ أٚىل بتأ
سٝاتِٗ ٚإداز٠ إدتُاعِٗ ، نُا ٫ َٛدب يبعض ايتٛدٝٗات ايبعٝد٠ 

 ٚايفاقد٠ يًديٌٝ ايٛاقض َٔ ا٫خباز . 
 

ٛثٛم بؿدٚزٖا ٖٞ زٚا١ٜ ايـُٚثاّْٝا : إٕ ايسٚا١ٜ ايـؿشٝش١ ضٓدّا ٚ
( ٚقد تكُٓت سها١ٜ أَسٙ س )ابٔ بهري عٔ شزاز٠ عٔ ا٫َاّ ايباق

( بكًع ْـد١ً مسس٠ َع٬ًّ بكٛي٘ :طفاْ٘ ٫ قسز ٫ٚ قسازص، ٚظاٖس )
 شُدٟ بكًع ْـد١ً مسس٠، ٚقد ايـُايؿشٝش١ عٛد ايتعًٌٝ اىل ا٫َس 

قٌٝ : إٕ ايتعًٌٝ بٓفٞ ايكسز عا٥دٷ اىل دخٍٛ مسس٠ بػري إضت٦رإ، 
ًعٗا ٚإزّ بٗا ايٝ٘ فاْ٘ خ٬ف ايعاٖس َٔ ايٓـ:طإذٖب فاق -أ٫ّٚ -ٖٚرا

٫ قسز ٫ٚ قسازص يعٗٛز ايفا٤ يف ا٫زتباط ايعًٓٞ بنيط٫ قسزص ٚبني 
اْ٘ يٝظ يـشس١َ ايدخٍٛ َٔ غري اضت٦رإ بٝإ  -ا٫َس بايكًع . ٚثاّْٝا

ـٸ ظاٖسّا أٚ ؾسٜـشّا ، ْعِ ٜـُهٔ إضتػعازٙ َٔ ايسٚا١ٜ،  إثباتٞ يف ايٓ
َٔ بعض  -با٫يتصاّ -ٗازٙ فسض إضتع ٚع٢ً فسض إَهاْ٘ ٚٚدٛدٙ أٚ

إعاد٠ ايتعًٌٝ  -بـشطب قٛاعد ايبٝإ  -ايـشدٜح فُٛقع٘ بعٝد ٫ ٜـشطٔ 
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ـٸ يف عٛد  ايٝ٘ ، بٌ ٜك٣ٛ عدّ عٛدٙ ايٝ٘ ٫ضُٝا عٓد ٬َسع١ ظٗٛز ايٓ
 ايتعًٌٝ اىل ا٫َس بكًع ايٓد١ً . 

 

ٚايـشاؾٌ ق٠ٛ ظٗٛز ايسٚا١ٜ يف تعًٌٝ ا٫َس بايكًع بٓفٞ ايكسز، 
هٌ ع٢ً مجع : ٚد٘ ايتعًٌٝ ٚايتطبٝل ٚا٫ْطبام بًشاظ إ ٚقد أغ

نرب٣:ط٫ قسزص أٚ )ْفٞ ايـشهِ ايكسزٟ( ٫ تربٸز ا٫َس بايكًع ست٢ 
:)إٕ دٗاي١ ٚد٘ ا٫ْطبام (2)ٜعًٌٓ بٗا ،َٚع ذيو إدع٢ غٝدٓا ا٫ععِ 

شكل ايـ٫ُ تـدٌ با٫ضتد٫ٍ بٓفٞ ايكسز( . ٚؾدٚز ٖرا ايه٬ّ َٔ 
فإ دٗاي١ ٚد٘ إْطبام ايـشدٜح ع٢ً قك١ٝ مسس٠ غسٜب ،  -ايهبري

ٚعدّ َع١ًَٝٛ ٚد٘ ايتعًٌٝ َٛدب أٚ َطتًصّ ٱمجاٍ ديٌٝط٫ 
قسزص، َٚع إمجاي٘ نٝف ٜؿض ا٫ضتد٫ٍ ب٘ ؟ ٫ٚ تٛدب ايـذٗاي١ 

  . رنٛز٠ إخ٫ّ٬ با٫ضتد٫ٍ بايـشدٜح ع٢ً أؾٌ ايكاعد٠ ؟ايـُ

٬َسع١ َا إخرتْاٙ  ٚايؿشٝض عٓدْا يف ٚد٘ ايتطبٝل ٚاٱْطبام ٖٛ
َٔ د٫ي١ط٫ قسز ٫ٚ قسازصع٢ً ايكاعد٠ ايه١ًٝ ايٛضٝع١ ايدا٥س٠ 

شهِ ايكسزٟ( ٚبني )َٓع اٱقساز بايػري( أٚ ـايـذاَع١ بني )ْفٞ اي
)عدّ ايتؿدٟ يٲقساز( فٝهٕٛط٫ قسزص ْفّٝا يًشهِ بطًط١ٓ مسس٠ 

س٠ عًٝ٘ مس ع٢ً ا٫ضتطسام ٚايدخٍٛ بػري إضت٦رإ ٖٚٛ ايرٟ أؾسٸ
بـُكتك٢ ضًطٓت٘ ع٢ً ْـدًت٘ ٚإضتشكام اٱضتطسام ايٝٗا، فاْ٘ ؾاز 
سهُّا قسزّٜا ٜٓتفٞ بهرب٣ط٫ قسزص، ٖٚرا ايٓفٞ تعًٌٝ يًشهِ 

 تكدّ يف اٍٚ ايـشدٜح ايؿشٝض . ايـُ

                                                           

ذد  ـَطبٛع١ َع ايـُهاضب  ٚغسسٗا غٝدٓا اي  - 372يف زضاي١ ْفٞ ايكسز ٚايكساز:  (2)
 . 349:  3زادع : ز  -)غا١ٜ ا٫َاٍ(  ٚطبعت َع )ايـُهاضب( ٚساغ١ٝ ٚسككٓاٙ 
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ثِ ٜهٕٛ ط٫ قسازص ْفّٝا يٲقساز بايػري بـُع٢ٓ تـشسٜـُ٘ َٚٓع٘،             
يكًع إْطباقّا َٔ باب ايع١ً ايتكسٜب١ٝ بـشطب ٜٚهٕٛ ا٫ْطبام ع٢ً ا٫َس با

ـٸ  طسد٠، ٚنِ ايـُشُدٟ، ٜٚـُهٔ إٔ ٜػب٘ ايـشه١ُ غري ايـُظاٖس ايٓ
(، ي٘ َٔ ْعري يف ْؿٛف أسادٜح ايسضٍٛ ايععِٝ ٚايٓيب ايـشهِٝ )

( ، ٚنإ ا٭َس بكًع ايٓد١ً يـشه١ُ عدّ ايكسز ٚأسادٜح أٌٖ بٝت٘)
ّٝا ، ٖٚٞ ع١ًُٝ تٓفٝر١ٜ ٚخط٠ٛ تأدٜب١ٝ يف ٚاٱقساز أَسّا ٫ٜٚتّٝا ضًطاْ

ا٫تـذاٙ ايؿشٝض ٭دٌ محا١ٜ ا٫ْؿازٟ ٚمحا١ٜ عسق٘ َٔ ٚزٚد 
 ايكساز ٚا٫قساز ٚاهلتو عًٝ٘ . 

 

ٚبعباز٠ َـدتؿس٠ :نرب٣ط٫ قسزص تعًٌٝ تكسٜيب يًشهِ بعدّ 
دٛاش دخٍٛ مسس٠ َٔ دٕٚ إضت٦رإ، ٖٚٛ تٛدٝ٘ يـُٓع مسس٠ َٔ سل 

ع اٱضت٦رإ ، ٚنرب٣ط٫ قسازص تعًٌٝ تكسٜيب يٮَس اٱضتطسام إ٫ َ
 بايكًع ، ٫ إٔ ن٬ ايٓفٝني تعًٌٝ يٮَس بايكًع . 

 ٖرا فـُٗٓا يًشدٜح ايػسٜف طسسـٓاٙ ٚاقشّا ٜـتـٓاضب َع عَُٛـ١ٝ
ايكاعد٠ ٚايٓفٞ ايتػسٜعٞ، بٌ ٜٓطذِ َع َـذُٛع فكسات ايسٚا١ٜ، 

بكٛي٘ :ط٫ قسازص ٜٚ٪ند أٚ ٜ٪ٜد إختؿاف تعًٌٝ ا٫َس بايكًع 
ٌٷ  (3)( يف بعض ايسٚاٜات ٚقٛي٘) ايـشان١ٝ يكك١ٝ مسس٠ :طإْو زد

كاز٠ ايـُٚ َكازصطَا أزاى إ٫ َكازّا ، إذٖب ٜا ف٬ٕ فاقًعٗاص
ٚايكساز ُٖا َؿدز)قازٸ ٜكازٸ َكازٸ٠ ٚقسازّا( ٚمل ٜكٌ )اْو زدٌ 

ط٫ َكسٸ( ست٢ ٜهٕٛ ا٫َس بكًع ايٓد١ً َستبطّا بٓفٞ ايكسز : مج١ً 
 كاز٠ مسس٠ ـكًع عٔ َـفسٸع ا٫َس بايـقسزص فإ ايٓـ ا٫خري ٜدٍ ع٢ً ت
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ٜٚ٪ند عًٓـٝـٸ١ ْفٞ ايكسز ٚايكساز يٮَس بايكًع ، ٚس٦ٓٝر ٫ اغهاٍ يف 
ايتطبٝل ٚاٱْطبام ٫ٚ غُٛض ٫ٚ إمجاٍ، ٚاهلل ايعايـِ بـشكٝك١ احلاٍ. 

 ثِ ْبشح يف ايٓكط١ ايجا١ْٝ : 
 

 صيص : وهو القاعدة بكثرة التخ
ذنس مجع َٔ ا٭عاظِ )قدِٖ(:إ نرب٣ط٫ قسز ٫ٚ قسازص 
١َْٖٛٛ بهجس٠ ايتدؿٝؿات ايٛازد٠ عًٝٗا، فًٝصّ إمجاٍ احلدٜح بًشاظ 
نٕٛ ايـدازز َٔ ايكاعد٠ شا٥دّا بهجري ع٢ً ايباقٞ تـشتٗا، إذ إٔ أسهاّ 
ايكُإ ٚايـشدٚد ٚايتعصٜسات ٚايدٜات ٚايكؿاف ٚايـذٗاد ٚايـشر 

ايـدُظ ٚايهفازات ٚايٓفكات ٚضًب َاي١ٝ َـذُٛع١ أعٝإ ٚايصنا٠ ٚ
ٖرٙ أسهاّ  -ٖٞ أَٛاٍ عسفّا نايـدُس ٚايـدٓصٜس ٚايـُتٓذظ ْٚـشٖٛا 

َـذعٛي١ غسعّا ٜكّٝٓا، َع اْٗا قسز١ٜ ٚنجري٠ ايعدد ددّا تفٛم عدد 
 ا٫سهاّ ايـُتبك١ٝ َـُا ٫ قسز فٝٗا . 

 ٔ إطـ٬م ط٫ قسزصٚإٕ إخساز تًهِ ا٭سهاّ ايكسز١ٜ ايهـجري٠ َ
ٜطتًصّ تـدؿٝـ ا٫نجس، ٖٚٛ َطتٗذٔ عسفّا َٚٛدب يٖٛٔ ايكاعد٠ 
َٚدزنٗا، فُٝتٓع ا٭خر بعُّٛ ايكاعد٠ س٦ٓٝر ، ٫ٚ ٜـذٛش ايتُطو بٗا 

بٌ يٛ أدـصْـا ا٭خر بايـشدٜح ٚإيـتـصَـٓا  ٱمجاٍ َدزنٗا ط٫ قسزص . 
ًٜصّ  -شاٍ ايكعٝف١ ٖٚٞ بٗرٙ ايـ -ط٬قٗا إايـعٌُ بـعُّٛ ايكاعد٠ أٚ ب

 تعازف . ايـُتاضٝظ فك٘ ددٜد ٖٛ غري ايفك٘ 
إعتكد بعض ا٫عاظِ إمجاٍ ايـشدٜح  -شرٚزايـُؿّا َٔ ٚتـدًٓ

ٚإعتكد عدّ دٛاش ايتُطو بديٌٝط٫ قسزص إ٫ يف َٛازد َٓؿٛؾ١ 
ـٸ أٚ ا٫مجاع دابسّاـتـغسعّا أٚ ٜعًِ إض  ٓاد ا٫ؾشاب ايٝٗا ، فٝهٕٛ ايٓ

 ط٫ قسزص َٚؿشٸشّا يٲضتٓاد ايٝ٘ .  يكعف إط٬م سدٜح
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ٖٚرا ٖٛ ا٫غهاٍ ايجاْٞ ع٢ً ا٫يتصاّ بع١َُٝٛ ايكاعد٠ ٚضسٜاْٗا 
اىل َٛازدٖا ايهجري٠ ، ٚقد ؾاز ٖرا ا٫غهاٍ َٛقع ْعس ٚعٓا١ٜ 
ا٫عاظِ ا٫ٚاخس )قدِٖ( ،٭ْ٘ َاْع عٔ ايتُطو بهرب٣ ط٫ قسزص 

٘ ، ٖٚرا ا٫غهاٍ ٜؿًض فُٝا إضتعٗسْاٙ َٔ َع٢ٓ ايـشدٜح يًصّٚ إمجاي
ع٢ٓ ايـُساد َٔ سدٜحط٫ قسزص غري ايـُداعّٝا ٚقس١ّٜٓ ع٢ً نٕٛ 

 شرٚز ع٢ً ايـشدٜح ايـٓبٟٛ . ايـُدتاز ست٢ ٫ ًٜصّ ايـُفّٗٛ ايـُ

طتكا٠ ايـُٜٚأتٞ ٖٓا عسض إغهاٍ َػاب٘ ع٢ً قاعد٠ ْفٞ ايـشسز 
ُاثٌ ُايـ( ٚقد ضبل ايرنس 78َٔ آ١ٜ ْفٞ ايـشسز يف ) ضٛز٠ احلر : 

ِٗ بدّٚا : ايدفاع ايـُٚايبٝإ يف أخسٜات بـشح قاعد٠ ْفٞ ايـشسز . ٚ
 عٔ سدٜح ط٫ قسزص ، ٚقد تعدٸدت ٚدٛٙ ايدفع ٚايدفاع . 

ٛازد  ايهجري٠ ايـُ، ٖٚٛ إٔ (4)َٓٗا : َا ذنسٙ غٝدٓا ا٫ععِ ) قدٙ(
ايـدازد١ عٔ عُّٛ ط٫ قسزص قد خسدت بعٓٛإ ٚاسد داَع هلا 

ٕٕ ٚاسدٺ داَع ٚإٕ مل ْعسف٘ ت فؿ٬ّٝ ، ٫ٚ قبض يف ايتدؿٝـ بعٓٛا
ٛىل : ايـُ٭فسادٺ نجري٠ٺ ٖٞ أنجس َٔ ا٭فساد ايباق١ٝ حتت ايعاّ نُا يٛ قاٍ 

٪َٓني( ٚدا٤ْا ديٌٝ َطتكٌ ٜدٍ ع٢ً ايـُٛايني يعًٞ أَري ايـُ)أنسّ 
ٛايني، ٖٚرا أفسادٙ نجري٠ تفٛم عدد ايباقني ايـُإضتجٓا٤ ايفاضكني َٔ 

 طًل ، ٫ٚ إضتٗذإ يف َجٌ ٖرا ايبٝإ عسفّا . ايـُعاّ أٚ تـشت اي
ٚعًٝ٘ : ٫ َاْع َٔ ايتُطو بهرب٣ ط٫ قسزص ٚا٫عتُاد ع٢ً 

  عَُٛٗا عٓد ايػو يف ايتدؿٝـ .
ٖٚرا دٛاب غري نافٺ يدفع ا٫غهاٍ عٔ ديٌٝ ايكاعد٠ َٚا ٜفِٗ 
 َٔ سدٜح ط٫ قسزص فاْ٘ فسض َـشض ٫ أضاع ي٘ ٫ٚ ٚاقع ، فإ

                                                           

 . 316طبع١ َهتب١ َؿطفٟٛ :  -فسا٥د ا٫ؾٍٛ  (4)



 (357ْفٞ قاعدتٞ ْفٞ احلسز ْٚفٞ ايكسز يٮسهاّ ا٫يصا١َٝ.......................)    

يتدؿٝؿات ٚازد٠ يف ايٓؿٛف ايػسع١ٝ بعٓاٜٚٔ َتعدد٠ يف أبٛابٗا ا
فرتض ٜعرتف بـُذٗٛي١ٝ ايعٓٛإ ايـذاَع ايـُدتًف١ ، بٌ إٕ ايـُايفك١ٝٗ 

 غهاٍ . فسٚض س٬ّ يٲايـُ
٫ تهفٞ ٚسد٠ ايعٓٛإ  -ٚع٢ً فسض َعسٚف١ٝ ايعٓٛإ ايـذاَع 

ايٛاسد ايـذاَع  ٚداَعٝت٘ يـُٓع َـشرٚز )تـدؿٝـ ا٫نجس( فإ ايعٓٛإ
دؿٛؾ١ ايـُ٭فسادٙ ايهجري٠ َٚؿادٜك٘ ايٛفري٠ بـُا اْ٘ ساىٺ عٔ ا٫فساد 

يًتػسٜعات ايكسز١ٜ ايهجري٠ اييت ٫ ٜـُهٔ ْفٞ تػسٜعٗا زغِ قسزٜتٗا، 
فٗٛ ٚإٕ نإ عٓٛاّْا ٚاسدّا إ٫ أْ٘ ٜـشهٞ ايهجس٠ ايفسد١ٜ ٜٚسضٸذ َـشرٚز 

شاٚزٟ ، َٚٔ ٖٓا ايـُيعسبٞ طتٗذٔ يف ايبٝإ اايـُ)تـدؿٝـ ا٫نجس( 
( :ط٫ قسزص ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ : إٕ )ْفٞ ايـشهِ ايكسزٟ( بكٛي٘ )

ذعٛي١ ايـُقك١ٝ سكٝك١ٝ ْاظس٠ اىل ْفٞ نٌ سهِ قسزٟ َٔ ا٫سهاّ 
داَع أٚ  -ٚيٝظ ايـشدٜح ْاظسّا اىل عٓٛإ ٚاسد ع٢ً ناٌٖ ايعباد،

ا٫نجس( ف٬ ٜٓفع ايـذٛاب ٫ٚ ٜٓدفع َـشرٚز)تـدؿٝـ  -غري داَع
بدع٣ٛ خـسٚز ا٫سـهاّ ايـػـسع١ٝ ايـكـسزٜـ١ َٔ عـُـّٛ أٚ إطـ٬م ط٫ 

 بعٓٛإ ٚاسدٺ داَع ٺ .  قـسزص
ذنس يف بعض ايهتب ٚايبشٛخ ٚدٛٙ دفع أخس٣ ٫ ْـذد قد ٚ

داعّٝا ٱطاي١ ايبشح ٚايٓكٌ ٚايدفع ، ْٚكتؿس ع٢ً عسض َا ٖٛ 
 ْكٍٛ :غهاٍ ، ٚدفعّا يٲ -تٛاقع ايـُايٛاقض يف ايٓعس 

 

صعّٛ نْٛٗا تـدؿٝؿّا أنجسّٜا يهرب٣ط٫ قسزص ايـُٛازد ايـُإٕ 
بني ايـدسٚز ايتدؿٸؿٞ ٚأفسادٙ نجري٠ ٚبني  -يف احلكٝك١  -ٜدٚز أَسٖا 

ايـدسٚز ايتدؿٝؿٞ ، ٖٚرا ايجاْٞ أفسادٙ ق١ًًٝ ٫ ٜتشكل َعٗا َـشرٚز 
 كل اغهاٍ يفـتشـرٚز ٫ٚ ٜـٔ ، ف٬ ًٜصّ َـشـٗذـطتايـُنجس( ؿٝـ با٭ـتدـ)اي
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 ٚتٛقٝش٘ :   ط٬م نرب٣ ط٫ قسزص.إايتُطو ب
ٕ ظاٖس سدٜحط٫ قسزص ٖٛ ْفٞ ايـشهِ ايكسزٟ ايرٟ ٜهٕٛ إ       

ايكسز طاز٥ّا ع٢ً َٛقٛع ايـشهِ أٚ عازقّا ع٢ً َتعًل ايـشهِ 
قسز١ٜ، فٝٓف٢ ايـشهِ  بـشٝح تهٕٛ ي٘ سايتإ : ساي١ قسز١ٜ ٚساي١ غري

ٚٸ  ايتكسز ٚعسٚق٘، نايٛق٤ٛ ٚايػطٌ بديٌٝط٫ قسزصعٓد طس
ؿادٜل قسزّٜا ايـُٛازد ٚايـُٚايؿّٛ ٚحنٖٛا َـُا ٜهٕٛ احلهِ يف بعض 

٫ٚ ٜهٕٛ قسزّٜا يف سا٫ت نجري٠ ، فاذا نإ ٚدٛب٘ َٛدبّا يتكسٸز 
ٛزد بايـدؿٛف، َع إٔ ايـُهًف يف َٛزدٺ  إْتف٢ ايٛدٛب يف ذاى ايـُ

ايٛدٛب ثابتّا َطتكسّا، فٝدسز نجريّا َا ٫ ٜٛدب ايـشهِ ايتكسز فٝهٕٛ 
َا نإ ايتكسز ساي١ َطتكس٠ دا١ُٝ٥ يف نٌ  -َٛقٛعّا ٚبايتدؿٸـ  -

 صٜساتـتعـدٚد ٚايـؿاف ٚايدٜات ٚايـشـكـؿدام نايـ٬شّ نٌ َـساٍ ٚت
 ٚايـشر ٚايـذٗاد ٚايـدُظ ٚايصنا٠ ٚايهفازات ٚايٓفكات ْٚـشٖٛا . 

ٚتِٖٛ  ز١ٜ اييت إدعَٞٚٔ ذا ٜتبٝٸٔ إٔ أبٛاب ايفك٘ ٚأسهاَ٘ ايكس
ع٢ً فُٗٓا: ْفٞ  -نجس يعُّٛ اٚ إط٬م ط٫ قسزصنْٛٗا تـدؿٝؿّا با٭

 ٜدٚز أَسٖا يف ايـشكٝك١ بني سايني ٚبٓشٜٛٔ :  -ايـشهِ ايكسزٟ 
  

ٖٚٞ ا٭سهاّ ايكسز١ٜ  : ايٓشٛ ا٭ٍٚ َٔ ا٭سهاّ ايكسز١ٜ
دازد١ َٛقٛعّا عٔ ديٌٝ)ْفٞ ايكسز( ٚبٓشٛ ايتدؿٸـ َٔ اٍٚ ـاي
يهْٛٗا قسز١ّٜ َٔ أؾًٗا ٚبطبعٗا ا٭ٚيٞ، ْعري أسهاّ ايكُاْات  ٫َس،ا

ٚايدٜات ٚايكؿاف ٚايهفازات ٚايٓفكات ٚايـشدٚد ٚايتعصٜسات ٚايـشر 
ٍٷ عسفّا  ٚايـذٗاد ٚايـدُظ ٚايصنا٠ ْٚـشٖٛا، ٚإيػا٤ َاي١ٝ بعض َا ٖٛ َا

ذظ تٓايـُكاف ايـُا٥ع ايـُنايـدُس ٚايـدٓصٜس ٚاٯت ايكُاز ٚايًٗٛ ٚ
 طكط تٓذط٘ يـُايٝت٘ غسعّا . ايـُ
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رتتب١ ع٢ً ايـُايٓشٛ ايجاْٞ َٔ ا٭سهاّ ايكسز١ٜ : ٖٚٞ ا٭سهاّ                         
َٛقٛعاتٗا اي٬قسز١ٜ بطبعٗا، يهٔ قد ٜطسأ عًٝٗا َا ٜؿٝٸسٖا َؿدام 

هًف عٓد إَتجاهلا، نٛدٛب ايـُ)ايكسز( ٚتعسض هلا ساي١ ا٫قساز ب
ٚايػطٌ، فاْ٘ ٚدٛب ٚازد ع٢ً َٛقٛع٘ ا٭ٚيٞ ايؿّٛ ٚايٛق٤ٛ 

ٚبعٓٛاْ٘ اي٬قسزٟ ، يهٔ قد تطسأ ساي١ْ تٛدب قسز١ٜ ايٛق٤ٛ أٚ 
ايؿّٛ أٚ ايػطٌ ، ٚقد ٫ تطسأ ايـشاي١ ف٬ ٜهٕٛ ايٛق٤ٛ أٚ ايػطٌ أٚ 

 ايؿّٛ قسزّٜا . 

ٖرا ايٓشٛ َٔ ا٫سهاّ اذا ؾاز أسدٖا قسزّٜا ٜٓتفٞ ٚدٛب٘ عٔ ٚ
دتـ بٓفٞ َا نإ سهُّا ايـُدٜح ط٫ قسزص هًف بـُكتك٢ سايـُ

ٛازد ، دٕٚ َا نإ ايـشهِ يف ايـُغسعّٝا قسزّٜا يف بعض ايـشا٫ت ٚ
ٛازد ٚايـشا٫ت نُا ٖٛ ايـُْفط٘ ٚبطبع٘ ا٫ٚيٞ قسزّٜا ٚيف مجٝع 

ُٸ٘ سدٜح ط٫ قسزص .   ايٓشٛ ا٫ٍٚ َٔ ا٫سهاّ ايرٟ ٫ ٜع

دت عٔ عُّٛ سدٜح ْعِ ثـ١ُ َٛازد ق١ًًٝ َٔ ٖرا ايٓشٛ قد خس
٫ٚ ٜتشكل َٔ خسٚدٗا : ايتدؿٝـ با٫نجس تـدؿٝؿّا ، ط٫ قسزص

 صعّٛ ، ٖٚٞ : ايـُشرٚز ايـُست٢ ًٜصّ 

سم ٚايدٖٔ ايـ٬ُقٞ يًٓذظ نايـُا٥ع ايـُْعري ايـشهِ بتٓذظ 
ا٥عات اذا ٫قت ايٓذظ ، ٚقد ٚزد ايـُكاف ْٚـشٖٛا َٔ ايـُا٤ ايـُٚ

اي١ٝ أٚ ا٫عتباز ايـ٫ُشَٗا ضكٛط٘ عٔ عؿَٛٞ بٓذاضت٘، ٚايـُ (5)ايٓـ 
٫ ٜٓفٝ٘ سدٜح ط٫ قسزص  -ايٞ ايكاْْٛٞ ، ٖٚرا قسز ع٢ً َايه٘ ايـُ

 بٌ ٜـدسز عٓ٘ تـدؿٝؿّا . 
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فاْ٘ قسز  -قعاف قُٝت٘ أٚيٛ ب -ْٚعري ٚدٛب غسا٤ َا٤ ايٛق٤ٛ 
ذ ٜػاايـُعؿَٛٞ سٝح ز٣ٚ ايـُهًف ٚقد ٚزد ب٘ ايٓـ ايـَُايٞ ع٢ً 

( ٚقد ض٦ٌ عٔ يهاظِ)ٱَاّ اعٔ ا -طسقٗا ؾشٝض  ٚبعض -ايج٬ث١ 
ا٤ فٛدد بكدز َا ايـُزدٌ إستاز اىل ايٛق٤ٛ يًؿ٠٬ ٖٚٛ ٫ ٜكدز ع٢ً 

ٜتٛقأ ب٘ بـ١٦ُ دزِٖ أٚ بأيف دزِٖ ٖٚٛ ٚادد هلا أٜػرتٟ ٜٚتٛقأ أٚ 
َجٌ ذيو فاغرتٜت  (:ط٫ بٌ ٜػرتٟ، قد أؾابينٜتُِٝ؟ قاٍ)

ٍٷ نجٚتٛقأت َٚا ٜط٩ٛ ـٸ عٔ  (6)ريص ْٞ بريو َا ٜٚـدسز َٛزد ايٓ
  . قاعد٠ ط٫ قسزص تـدؿٝؿّا َٔ دٕٚ َـشرٚز

 صاّ بٗا ـؿٝـ َعدٚد٠ ق١ًًٝ ددّا ٜٚـُهٔ اٱيتـٖرٙ َٛازد تـد
 ؿٝـ َٔ سدٜح ط٫ قسزصـكدٜس قسزٜتٗا، ٖٚٞ خازد١ بايتدـع٢ً ت

 . يـُؿايـض تفٛم قسزٜتٗا قطعّا

بٓٛعٝٗا َٚفطدتٗا َصامح١ْ  اّٜٚٓبػٞ ا٫يتفات اىل إٔ قسز١ٜ ا٫سه       
بـُؿايـضٳ تفٛم َفطدتٗا َٚكسٸتٗا بـشطب ا٫عتكاد ايـشل، ٚتدعٛ 

ُٸٌ قسزٜتٗا ٭دٌ تًهِ  ؿايـض ايـَُؿًشتٗا ايفا٥ك١ يتػسٜعٗا ٚتـش
سهاّ فٗرٙ ا٭  ،هًفنيايـُايٓٛع١ٝ ٚايػدؿ١ٝ ايعا٥د٠ ٭غداف 

 .  مط٫ قسزصغري َٓدزد١ تـشت إط٬ -دٚ ا٫َسايكسز١ٜ بطبعٗا َٚٔ ب

ٖٚرا ايبٝإ ٜـذسٟ ع٢ً طبل إعتكادْا ايؿشٝض ٚإيتصآَا باْبجام 
ٓكاد بايـدري ايـُا٫سهاّ عٔ َؿايـض َٚفاضد ٬َٚنات تعٛد ع٢ً ايعبد 

أسهاّ تـٓـبـجل   -ٚايؿ٬ح . ٚا٭سهاّ ايكسز١ٜ بطبعٗا َٚٔ أٍٚ ا٫َس
 عٔ َؿايـض عع٢ُ تفٛم َكسٸتٗا .
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ٛازد ايـُ: بعض ايٓؿٛف ايكسآ١ْٝ يف بعض َا ذنسْا  ٜٚ٪ند                  
ِٵ فٹٞ اِيكٹؿٳأف سٳٝٳا٠ْ ٜٳاايػسع١ٝ ايكسز١ٜ ْعري قٛي٘ ضبشاْ٘:ط ٚٵيٹٞ  ٚٳَيُه ُأ

ـٸ ايكسآْٞ ؾسٜضٷ يف ٚدٛد َؿًش١ٺ 179ص ايبكس٠: اَ٭ِيبٳابٹ ، فإ ٖرا ايٓ
عًٝا تفٛم  قسز١ٜ ايكؿاف : ٖٞ َؿًش١ ا٭َإ ٚإضتكساز سٝا٠ 

ذتُع ايبػسٟ ٖرٙ ايـُإ ، َٚٔ دٕٚ ايكؿاف ٫ تتشؿٸٌ يف ا٫ْط
ؿًش١ ايعع٢ُ فًرا خاطب ضبشاْ٘ بٗا أؾشاب ايعكٍٛ ايسغٝد٠ ايـُ

ؿًش١ ثِ ايـُيهٞ ٜتفهسٚا بعكٛهلِ ٜٚدزنٛا  -فهس٠ايـُٚأٚيٞ ا٫يباب 
 ٜرعٓٛا يـشهِ ايكؿاف ايكسزٟ َٔ أؾً٘ . 

 

اي١ٝ ايـُايتػسٜعات  ْٚـشٖٛا َٔ ايـِعايـُٖٚهرا ايـدُظ ٚايصنا٠ ٚ
 ٖٞ يف ايـشكٝك١ َػسٸع١ يـُؿًش١ٺ عع٢ُ  -بايٓعس ا٭ٚيٞ -ايكاز٠ 

 ذتُعايـُ٭فساد   ٚقُإ ايـشٝا٠ ايسف١ٗٝ  ذتُع ا٫ض٬َٞايـُٖٞ نفاي١ 
 ٚإْـكاذِٖ َٔ قـسٸ ايـفـكس ٚايـذـٛع ايرٟ ناد إٔ ٜهـٕٛ نـفسّا يف َـكسٸتـ٘

 دُظ ٚايصنا٠ ْٚـشُٖٛا . ٚقطٛت٘، ٖٚرٙ َؿًش١ تفٛم َكس٠ دفع ايـ

 ٜكاف ايٝ٘ :إٕ إعتكادْا إٔ ا٫ْطإ ٫ ٜـًُو سؿ١ ايـدُظ ْٚطب١
ايصنا٠ يف أَٛاي٘ ، بٌ ٜهٕٛ غسٜو أزباب ايـدُظ ٚايصنا٠ ، ٜٚٴسدع 

 ايعباد ايرٜٔ ٫ ٜعسفِٗ بطسٜل ايتؿدم بٗا عِٓٗ .  ايـِهًف َعايـُ

ايعباد ٚدفعٗا  ايـَِٚٔ ٖٓا ْكٍٛ : إٕ إخساز ايـدُظ ٚايصنا٠ َٚع
فاْ٘ ٫  هًف،ايـ٫ُ ٜهٕٛ قسزّا ع٢ً  -يـُطتشكٝٗا إَتجا٫ّ ٭َسٖا

ٜـًُهٗا ست٢ ٜهٕٛ إخسادٗا ٚدفعٗا ٭ًٖٗا سهُّا قسزّٜا عًٝ٘، إذ ٫ 
طتٛيٞ ع٢ً َاٍ ايـُعٝد ايـُٜعدٸ إعاد٠ َاٍ ايػري يؿاسب٘ قسزّا ع٢ً 

ُٸ٘ سدٜح ط٫ قسزص ْٚـشتاز يًذٛاب عٔ ا٫  غهاٍ . ايػري ست٢ ٜع
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شاؾٌ إ ايـذٛاب ايدافع ٭ؾٌ إغهاٍ )ٖٚٔ ايكاعد٠ بهجس٠ ـٚاي              
ايتدؿٝـ( ٜتًدٸـ يف إٔ بعض ا٫سهاّ ايػسع١ٝ تطسأ عًٝٗا ساي١ 

ٛازد ٫ تهٕٛ قسز١ٜ ، ٖٚرٙ ا٫سهاّ ٖٞ ايـُايتكسز، ٚيف نجري َٔ 
سدٜح  هًف بـُكتك٢ايـُاييت تـتـكٝٸد أدي١ ٚدٛبٗا بػري َٛازد تكسٸز 

تكدّ ، فايـشدٜح ْاظسٷ اىل أدي١ ٖرٙ ا٫سهاّ ايـُط٫ قسزص بايتكسٜب 
 ٜٚـكـٝٸل دا٥س٠ ٚدٛبٗا بػري فسٚض ايتكسٸز . 

 

ٚإٕ بعض ا٫سهاّ ايػسع١ٝ قسز١ْٜ بطبعٗا ا٫ٚيٞ ٚيف مجٝع 
َؿادٜكٗا َٚٛازدٖا َٚٔ بدٚ ا٫َس ، فتدسز عٔ ديٌٝط٫ قسزص بٓشٛ 

ٱط٬م ايهرب٣ أٚ عَُٛٗا ست٢ تـدسز ايتدؿٸـ،إذ ٫ تهٕٛ َػُٛي١ 
ٚذيو ٭ٕ  شرٚز،ايـُتـدؿٝؿّا َٔ سدٜح ط٫ قسزص ًٜٚصّ 

ايـشدٜح ْاظسٷ اىل أدي١ ا٫سهاّ ايجابت١ يـُٛقٛعاتٗا بعٓاٜٚٓٗا ا٫ٚي١ٝ 
بـشٝح تهٕٛ هلا سايتإ : ساي١ ٜهٕٛ ايـشهِ فٝٗا قسزّٜا ، ٚساي١ ٫ 

ساد ،  فـتـتكٝٸد ٚتـدـتـ أدي١ ٜهٕٛ ايـشهِ فٝٗا قسزّٜا ٖٚٞ نجري٠ ا٫ف
رنٛز٠ بـشاي١ عدّ نْٛٗا قسز١ٜ بـُكتك٢ سدٜح ْفٞ ايـُا٫سهاّ 

ايكسز، ٫ٚ ٜهٕٛ ٖرا ايـشدٜح ْاظسّا اىل ا٫سهاّ ايجابت١ يـُا ٖٛ 
قسزٟ َٔ أٍٚ ا٫َس ٚيف مجٝع َؿادٜك٘، ف٬ ٜٓعكد يـشدٜحط٫ 

كسٸز ايطبعٞ قسزص ظٗٛز يف ايعُّٛ أٚ ا٫ط٬م ايػاٌَ يـُٛازد ايت
ٛقٛع ايجابت ي٘ ايـشهِ ايـُطتٛعب يـُؿادٜل ايـُطتكس ايـُٚايكسز 

طتٗذٔ عسفّا ، بٌ ايـُنجس( ايكسزٟ ست٢ ًٜصّ َـشرٚز )ايتدؿٝـ با٭
ٖٛ سدٜح َـدتـ بايكسز ايطاز٨ اي٬َطتكس ٚاي٬َطتٛعب يـُؿادٜل 

 ايـشهِ ايػسعٞ . 
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ايتـدؿٝـ إذٕ ٫ ٜٛدد ٖٓا تـدؿٝـ نجري ست٢ ًٜصّ َـشـرٚز 
طتٗذٔ ْٚكطس يًذٛاب بإٔ ايتدؿٝـ قد تعًٓل بعٓٛإ ايـُ با٭نـجس

ٚاسد داَع نُا تـذػٸِ ي٘ غٝدٓا ا٫ْؿازٟ)قدٙ(، بٌ ٖٛ تـدؿـ 
خازز بدّٚا َٔ عَُٛات ٚإط٬قات أدي١ ا٫سهاّ ايػسع١ٝ ايجابت١ 

 يـُٛقٛعاتٗا اييت قد ٜطسأ عًٝٗا ايتكسٸز أٚ ايتشسٸز أسٝاّْا . 
 

٪د٣، ْعري سدٜح ايـُـُا تكدّ ٜتبٝٸٔ إٔ سدٜحط٫ قسزص يف َٚ       
ايٓاظس اىل أدي١ ا٫سهاّ ايجابت١ يـُٛقٛعاتٗا  (7)زفع ايـدطأ ٚايٓطٝإ 

دٕٚ ا٫سهاّ ايجابت١ يـُٛقٛعاتٗا بعٓٛإ ايـدطأ ٚايٓطٝإ، فاْ٘  ا٫ٚي١ٝ،
٫ ٜـُهٔ إٔ ٜهٕٛ سدٜح ايسفع ْاظسّا يـُا ٖٛ ثابتٷ يًدطأ ٚايٓطٝإ 
ٚايطٗٛ بعٓٛاْ٘ نٛدٛب ضذدتٞ ايطٗٛ ايجابت يًطٗٛ بعٓٛاْ٘ ٚٚدٛب 

 سٚز ٖرٙـٓٛاْ٘ ، فٝهٕٛ خـتٌ ايـدطأ بعـت يًكـتٌ ايـدطأ ٖٚٛ ثابـد١ٜ ايك
ا٭سهاّ تـدـؿٸـؿـّٝا يهْٛـٗا َـذـعٛيـ١ َٔ أٍٚ ا٫َس يـعـٓـٛإ ايـدـطأ أٚ  

 ايطٗٛ ٫ٚ ٜهٕٛ خسٚدٗا بايتدؿٝـ أؾ٬ّ . 
أزدْا بٝاْ٘ َٔ بـشٛخ تستبط بايـشدٜح ايػسٜف ٖرا تـُاّ َا 
 َٚفادٙ ٚإغها٫ت٘ . 

ثِ اْ٘ بعد ٚقٛح قاعدٜٸ١ ْفٞ ايكسز ٚٚقٛح قاعدٜٸ١ ْفٞ ايـشسز 
ْفٞ ايكسز ْٚفٞ  -ٜـشطٔ بٓا عسض بـشٛخ تستبط بايكاعدتني ايػسٜفتني

ٖٚٞ بـشٛخ د١ًًٝ تٛقض بعض دٛاْب ايكاعدتني ٚبعض  -ايـشسز
ٗا يف ْكاط َتعدد٠ ٚبـشٛخ َت٬سك١ ، ْبدأ يف ايبشح تطبٝكاتُٗا ، ْعسق

 ا٭ٍٚ ببٝإ :
 

                                                           

 . 1َٔ ابٛاب دٗاد ايٓفظ : ح 56ب 11ايٛضا٥ٌ : ز (7)



 10بػس٣ ا٫ؾٍٛ/ز.......................................................(364)    

 نفي القاعدتني لألحكام اإللزامية :         
 

ضبل بٝإ َع٢ٓ ايكسز ٚأْ٘ ايٓكـ ايٛازد ع٢ً بدٕ ايـُهًف أٚ 
َاي٘ أٚ عسق٘ أٚ نساَت٘ ا٫عتباز١ٜ أٚ ْـشٖٛا َـُا ٜؿدم عًٝ٘ عٓٛإ 

٢ٓ ايـشسز ٚأْ٘ ايكٝل ٚايـُػك١ ايفا٥ك١ )ايكسز(عسفّا، ٚضبل بٝإ َع
ُٸًٗا ، ٚقد ًٜتكٞ ايـشسز ٚايكسز يف  اييت ٫ ٜتعازف بني ايعك٤٬ تـش
َٛزدٺ فٝهٕٛ ايفعٌ قازٸّا َٚـشسدّا يًُهًف، ٚقد ٜفرتقإ فاْ٘ يٝظ نٌ 

 قسز ٜهٕٛ َـشسدّا يًُهًف ٚيٝظ نٌ فعٌ سسدٞ قازّا بايـُهًف . 

ٙ َٔ َع٢ٓ )ْفٞ ايـشسز يف ايدٜٔ( ثِ اْ٘ ٜتبني يف ق٤ٛ َا فُٗٓا
ٚ)ْفٞ ايكسز( يف ايػسٜع١ ا٫هل١ٝ ، ٚيف ق٤ٛ ا٫عتكاد ايٛاثل بإٔ ديًٝٞ 

ٔٵ سٳسٳٕز قسز(ط )٫ َٹ  ٔٔ ِٵ فٹٞ ايدِّٜ ٝٵُه ًَ ٌٳ عٳ َٳا دٳعٳ صتػسٜعإ يطفٝإ ، ٚإٔ ٚٳ
ايًطف ٚاٱَتٓإ ٚاٱزفام ٜهٕٛ ع٢ً مجٝع أفساد ا١َ٫ َٔ دٕٚ 

 . -باٱَتٓإ ٚسسَإ بعض آخس َٓ٘ تسدٝض بعض ا٭فساد 

 ٜٚتذ٢ً َٔ ذيو نً٘ : إٔ ايديًٝني ٜتطًٓطإ ع٢ً ا٭سهاّ اٱيصا١َٝ 
َٔ ٚدٛب أٚ تـشسِٜ، فٝٓفٝاُْٗا عٓد ايتكسٸز أٚ عٓد ايتشسٸز، ٭ٕ 
اٱيصاّ ٖٛ ايجكٌٝ ايرٟ ٜٓاضب يطف ايتػسٜع ٜٚكتكٞ ْفٝ٘ ، دٕٚ 

 ٝش٘ ببٝإ ْكاط : كاٍ ٚتٛقايـُايرتخٝؿٝات . ٜٚٓبػٞ تفؿٌٝ 
 

ايٓكط١ ا٫ٚىل : ٫ زٜب ٫ٚ اغهاٍ عٓدْا يف إٔ ديًٝٞط٫ قسزص 
سس١َٛ ايـُسسز( ٚازدإ يٲَتٓإ ع٢ً عُّٛ أفساد ا١َ٫  ٚ)٫

بٓفٞ  -ٚيٲزفام ٚايًطف بـذُٝعِٗ ٚايتدفٝف عِٓٗ ٚايتطٌٗٝ عًِٝٗ 
 ايـشهِ ايكسزٟ ْٚفٞ ايـشهِ ايـشسدٞ . ٜٚديٓا عًٝ٘ : 

 سدٜح إط٬م آ١ٜ ْفٞ ايـشسز يف ايدٜٔ ٚظاٖس إط٬م إْ٘ ظاٖس :أ٫ّٚ     



 (365ْفٞ قاعدتٞ ْفٞ احلسز ْٚفٞ ايكسز يٮسهاّ ا٫يصا١َٝ.......................)    

)ْفٞ أعين فِٗ  بايفِٗ ايؿشٝض ايـُعتُد: -ايكسز ٚايكساز ْفٞ
فاْ٘ ْفٞ تػسٜعٞ ٚتسخٝـ  ايـشهِ ايـشسدٞ( ٚ)ْفٞ ايـشهِ ايكسزٟ(

ًدٜٔ بٓفٞ ايكٝل ٚايكسٸ ٚع٢ً اٱط٬م ، ٖٚرا ٖٛ ايتػسٜع ٚتٝطري ي
كٝل سس١َٛ َٔ ايايـُيتطًٗٝٞ ٚفٝ٘ محا١ٜ أفساد ا١َ٫ اٱَتٓاْٞ ايًطفٞ ا

ـٸ ايػسعٞ، ٖٚٚايتشسٸز َٚٔ ايكسٸ ٚايتكسٸز  . را إضتعٗازٷ َٔ ذات ايٓ
 

إ٫ إٔ ايطسٜل  إٕ سدٜح ْفٞ ايكسز ٚايكساز قد ٚزد نجريّا، ٚثاّْٝا:
شهٞ ( ٖٚٞ تٳا٫َاّ ايباقس) َعترب٠ ابٔ بهري عٔ شزاز٠ عٔ ايؿشٝض:

اْدت٘ ٚإؾسازٙ ع٢ً ا٭ذ٣ ٚإضتٓذاد ا٫ْؿازٟ بسضٍٛ قك١ٝ مسس٠ َٚع
( يٲؾ٬ح ٚدفع ايكسٸ ضًُّٝا ٚأخ٬قّٝا عٔ ا٫ْؿازٟ اهلل ٚتؿدٜ٘)

كازٸ٠، فأَس ايـُيهٔ َٔ دٕٚ دد٣ٚ َع مسس٠ ٱؾسازٙ ع٢ً اٱقساز ٚ
(، بكًع ْـدًت٘ ٚزَٝٗا َع٬ًّ بكٛي٘ :طفاْ٘ ٫ قسز ٫ٚ قسازص )  َٔٚ

ٜطتفاد : إزاد٠  -شه١ٝ ٚايع١ً ايتػسٜع١ٝ ايـُيكك١ٝ َـذُٛع ايسٚا١ٜ : ا
ٚيٛ بتدخٌ  -ػسٸع ضدٸ َٓافر ايكسز ٚايكساز َٔ مجٝع ايـذٗات ايـُ

ع٢ٓ ٜفٝد نٕٛ ايٓفٞ يطفّا بايعباد ٚإزفاقّا ايـُٖٚرا  -(ٚيٞ ا٫َس )
 سس١َٛ . ايـُٚعٓا١ّٜ ٚإَتٓاّْا ٚتـدفٝفّا ع٢ً أفساد ا٭١َ 

ظاٖسإ يف نٕٛ ْفٞ  (8)دٜح عبد ا٫ع٢ًآ١ٜ ْفٞ ايـشسز ٚسٖٚهرا 
ايـشهِ ايـشسدٞ عٔ دا٥س٠ ايدٜٔ ٚايتػسٜع ْفّٝا يطفّٝا ٚتـدفٝفّا إَتٓاّْٝا 

 سس١َٛ . ايـُيًتطٌٗٝ ٚايتٝطري ع٢ً أفساد ا٭١َ 

ْعري قٍٛ أسدِٖ ٭خٝ٘  ٫ سسز(ص+)٫ قسزٖٚرإ ايٓفٝإط 
ايجُٔ ايدٜٔ ٚ َع تأدٌٝ -ػرتٟ َٓ٘ايـُطتدٜٔ َٓ٘ أٚ ايـُ -ايـُ٪َٔ
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)اْت طٸس ايٛفا٤ عًٝ٘ يف بعض ايػٗٛز:أقطاطّا ٚإعترازٙ َٓ٘ يف َٛازد تع
٫ أقٝٸل عًٝو عٓدَا ٜتعطٸس سايو ٜٚؿعب عًٝو ايٛفا٤( أٚ  ،يف ضع١ٺ

 نيتشابٸايـ١ُ اٱسطا١ْٝ ايـشاؾ١ً بني بعض ْٝـشٖٛا َٔ ايتعبريات ايًطف
٫دٌ ٚيصّٚ ٚفا٤ ٍٛ ا٪َٓني يف َٛازد إضتشكام ايٛفا٤ ٚسًايـُ ٚبني

  ٖٚٛ َؿدام ا٫َتٓإايدٜٔ بكطط٘، فاْ٘ تـدفٝف يف ظسف اٱضتشكام، 
ٖٚهرا ْعريٙ : تـدفٝف ْفٞ ايٓعس ايعك٥٬ٞ ٚايفِٗ ايعسيف ، يف ٚايًطف

ايكسز ْٚفٞ ايـشسز عٔ أسهاّ ايػسٜع١: فٛادباتٗا َٚـشسٸَاتٗا عٓدَا 
 تٓاّْا َٔ زب ايعباد . تؿري قسز١ّٜ أٚ سسد١ّٝ تٓتفٞ عٔ ايعباد تًطفّا ٚإَ

٫ أقٌ  -ايفكٗا٤ )زض( ايـِ: تط -يطف١ٝ ايٓفٞ -ع٢ٓايـُٜٚ٪ٜد ٖرا 
ٚإمجاعِٗ يف عبازاتِٗ ٚتفهساتِٗ ايفك١ٝٗ ع٢ً دٚزإ  -ا٭ٚاخس َِٓٗ

ْفٞ ايكسز ْٚفٞ ايـشسز َداز ا٫َتٓإ يف تطبٝك٘ ، ٫ٚ ٜٴؿػ٢ اىل َكاي١ 
ٛز سدٜح ْفٞ ايكسز يف ػٓهه١ يف ظٗايـَُٔ عاؾسْاٙ )قدٙ(  (9)بعض 

اٱَتٓإ َدٸعّٝا عدّ ايديٌٝ ع٢ً نْٛٗا قاعد٠ إَتٓا١ْٝ ،إذ ٫ ظٗٛز ٫ٚ 
قس١ٜٓ ع٢ً إٔ ْفٞ ايكسز بـ٬ُى اٱَتٓإ بـشٝح ٜهٕٛ اٱَتٓإ ع١ًّ 

 يٓفٞ ايكسز ٜدٚز َدازٙ ٚدٛدّا ٚعدَّا . 

ػٗٛز ٚخ٬ف ظاٖس ايـُٓع خ٬ف فِٗ ايـُٖٚرا ايتػهٝو اٚ 
ٜهفٞ اْ٘  ،ذُٛع ْؿٛؾ٘ َٚكاَٝٓٗا ـكسز بًشاظ َسدٜح ْفٞ اي

شه١ٝ ـقك١ٝ َ -عترب٠ عٔ ابٔ بهري ايـُٜفِٗ َكُٕٛ ايسٚا١ٜ  خ٬ف َا
 دايف١ ايعاٖس . ـَٔ غري سذ١ ٚاقش١ ع٢ً َ -ٚتع٬ًّٝ ظاٖسّا

 

 ُهٔ إ ٜطتفاد َٔ ظاٖس ديٌٝ ْفٞ احلسز ٚديٌٝـٜ اْ٘ ايٓكط١ ايجا١ْٝ:       
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سهاّ احلسد١ٝ ٚايكسز١ٜ فٞ ايًطفٞ ا٫َتٓاْٞ يٮْفٞ ايكسز : عُّٛ ايٓ
شسز َٔ اَتجاٍ سهِ اٚ ـفاذا ْػأ ايكسز اٚ اي -١ُٝ ٚايٛدٛب١ٝـايتشسٜ -

 شهِ . ـْتف٢ ذاى ايإ -غدؿٞ  تطبٝك٘ ٚا٫ْؿٝاع ي٘ يف َٛزدٺ
 

ـشهِ ايػسعٞ َٔ َُٗات ايػسٜع١ َا اذا نإ اي :ْعِ ٜطتج٢ٓ َٓ٘
ب ايؿ٠٬ اي١َٝٛٝ ْٚعري ٚدٛب ضظ ايتػسٜع ا٫ض٬َٞ ْعري ٚدٛٚأ

سفغ بٝك١ ا٫ض٬ّ َٔ اعتدا٤ات ايهافسٜٔ ْٚػس اعتكاداتِٗ ايباط١ً 
رٖب ٚسساض١ ايـُطًُني ٚٚدٛب سفغ بٝك١ ايـُٗدا١َ بني ـاي

 ،بتدع١ايـُزا٤ ( َٔ ايعكا٥د ايباط١ً ٚاٯتباع اٌٖ ايبٝت )اعتكادات أ
ذيو  ب اخلُس ٚحنٛ٪َٔ ٚسس١َ ايصْا ٚايًٛاط ٚغسايـُْٚعري سس١َ قتٌ 

 ٫فإ ديٌٝط ،١ُٝـَٔ َُٗات ايتػسٜع ٚاسهاَ٘ ايٛدٛب١ٝ اٚ ايتشسٜ
ٜك٣ٛ ع٢ً ْفٝٗا ٖٚٞ أسهاّ إيصا١َٝ أضاض١ٝ إٖتِ  سسز( ٫ ٚ)٫ قسزص

د اجلصا٤ ايععِٝ َتجاهلا ٚتٛعٸد ع٢ً إْٗا ٚغدٸايتػسٜع بٗا نجريّا ٚأععِ غأ
ُٸـدايفتٗا ٚيرا نإ تـع٢ً َ َٔ اَتجاٍ ٖرٙ شسز ٚايكسز ـٌ ايش

شسز ـشسَات ٚناْت ٖرٙ ايتػسٜعات فٛم ايكسز ٚايايـُايٛادبات ٚ
 سانُّا ع٢ً ديًٝٗا .  -ِٗ ايـُكُٕٛ ايـُُا فٝ٘ َٔ ـب -ٚنإ ديًٝٗا

فسم بني سهُٞ ايٛدٛب ٚايتشسِٜ سني  ُٗات ٫ايـُض٣ٛ  َٚا
ب ايكسز اٚ شهِ عٓد تستٸـفًٝصّ اْتفا٤ اي ،ؾريٚزت٘ قسزّٜا اٚ سسدّٝا

فاد يف ْهاح َطتُطه٘ )قدٙ( أضٝدْا احلهِٝ إ٫ إٔ   .سز ع٢ً اَتجاي٘ احل
ـ١ُٝ اذا تباْٞ ايفكٗا٤ ع٢ً عدّ ْفٞ ا٫سهاّ ايتشسٜ (10)دع٢ٚإ اضب١ٺُٓـب

ـذٛش ايصْا ٜ ف٬ ،قاٍ )قدٙ(: )يٝظ بٓا٤ ايفكٗا٤ عًٝ٘ سسد١ٝ،  ؾازت 
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دُس ـذٛش غسب ايـ٫ٚ ٜ ـذٛش أنٌ َاٍ ايػري يًشسز ،٫ٚ ٜ  ،يًشسز
ٛٸـشسز َـٜهٕٛ اي ف٬ ،يًشسز  ٕ نإ شسَات عٓدِٖ ٚإايـُشّا يفعٌ ذ

ٛٸـَ  ايٛادبات( .   شّا يرتىذ
 

 ط٬م اٚ عُّٛ ديٌٝأ٫ّٚ: إٕ َكتك٢ إ: ٜٚسد ع٢ً ٖرٙ ايدع٣ٛ 
)ْفٞ ايكسز( ٖٛ اضتٛا٤ ايٛدٛب ٚايتشسِٜ يف  )ْفٞ احلسز( ٚديٌٝ

)قدٙ( بعد٥ر  ٚقد أقسٸ ،ُاشسز َٔ اَتجاهلـب ايكسز اٚ ايا٫ْتفا٤ عٓد تستٸ
شسَات َٔ ايـُٜعٗس ايفسم ٚاقشّا بني ايٛادبات ٚ بٗرا ايعاٖس ٚاْ٘ ٫

سٝح اط٬م ديٌٝ ْفٞ احلسز ٚاقتكا٥٘ ْفٞ ايتشسِٜ ناقتكا٥٘ ْفٞ 
 شسز يف دٜٓ٘ . ـدعٌ اهلل اي َٚا   ، ٭ٕ نًُٝٗا دٜٔايٛدٛب

 

شسز ـايتباْٞ ايفكٗا٤ ع٢ً عدّ تعُِٝ ْفٞ  ٕ دعٛاٙٚثاّْٝا: إ
ٚ دع٣ٛ اختؿاف ديٌٝ ْفٞ احلسز بٓفٞ ايٛدٛب يًُشسَات ، أ

ٖٞ دع٣ٛ غري َطابك١ يًٛاقع ٚمل  -شسدٞـشسدٞ دٕٚ ايتشسِٜ ايـاي
ايٛاقض بٌ ،ٜتكض يٓا ؾشتٗا اٚ َطابكتٗا يًٛاقع ايفكٗٞ ا٫دتٗادٟ 

ٖرا  ،شسد١ٝ ـشسز يًُشسَات ايـأعين تعُِٝ قاعد٠ ْفٞ اي -َٓ٘ خ٬ف٘ 
)ْفٞ ايكسز( قُٔ فسا٥دٙ  ِ ا٫ْؿازٟ أفاد يف زضاي١ايػٝذ ا٫عع

ايو يف ايـُ)تعازض ايكسزٜٔ( اْ٘ اذا نإ تؿسف  ا٫ؾٛي١ٝ يف َبشح
:  ، قاٍُ٘ عًٝ٘ـَكتكّٝا يتشسٜز دازٙ َٔ تؿسف٘ نإ ًَه٘ َٛدبّا يتكسٸ

َهٓ٘ اٚ محاَّا اٚ بٝت قؿاز٠ اٚ سداد٠( أ )نُا يٛ ازاد بٓا٤ دازٙ َدبػ١ّ
ذاز اٚ تعازض قاعد٠ ـايو َع قسز ايايـُتعازض قسز  بعد -ايسدٛع 

ٚا٫ضتٓاد اىل ديٌٝ ْفٞ  - ز دازٙضًط١ٓ ا٫ْطإ ع٢ً َاي٘ َع تكسٸ
ٜكاع يف سساز ي٘ اٚ إايو َٔ تؿسف٘ يف ًَه٘ إايـُشسز بإٔ ٜكاٍ : َٓع ـاي
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ٓع ٚايتشسِٜ بديٌٝ ْفٞ ايـُتتشٌُ عاد٠ فٝٓتفٞ  ػك١ اييت ٫ايـُشسز ٚـاي
غري فكٝ٘ بٌ ضبك٘ ايٝ٘ مجع َٔ ايفكٗا٤ )زض(ع٢ً  ٘د ٚافكٚق ،احلسز 

ايسدٛع اىل قاعد٠ ْفٞ  -ح ب٘ غٝدٓا ا٫ععِ)قدٙ( : )ٚيعٌ ٖرا ؾسٸ َا
َع قاعد٠ ْفٞ  ٚ تعازض قاعد٠ ايطًط١ٓأ ،كسزٜٔشسز بعد تعازض ايـاي

ايو يف ايـُذٛاش تؿسف ـط٬م مجاع١ ٚتؿسٜض آخسٜٔ بَٓػأ إ -ايكسز
 ذاز( . ـٕ تكسز ايًَه٘ ٚإ

ِٗ ع٢ً عدّ ْفٞ ايـُشسش تباْٞ ايفكٗا٤ اٚ تطـٜ ٚاحلاؾٌ اْ٘ ٫
 .  (11)ايتشسِٜ اذا ؾاز سسدّٝا فسادع 

 

١ُٝ ايج٬ث١ : سس١َ ايصْا ـْتفا٤ ا٫سهاّ ايتشسٜٚثايجّا : إٕ عدّ إ
ز َٔ اَتجاهلا عٓد ايتشسٸ -ـدُسٚسس١َ أنٌ َاٍ ايػري ٚسس١َ غسب اي

شسز يٓفٞ ـعدّ ؾ٬س١ٝ ديٌٝ ْفٞ اياٖا :اييت ْكشٓهرب٣ ايشت ـداخٌ ت
ٜدٍ  ٖٚرا ٫ ،ٕ ؾاز سسدّٝا ِٗ ا٫ضاضٞ يف ايػسٜع١ ٚإايـُشهِ ـاي

 ز َٓ٘ . ُٞ عٓد ايتشسٸـشهِ ايتشسٜـع٢ً عدّ اْتفا٤ اي
 

شسز يف ايدٜٔ ٖٛ ـشكل عٓدْا إٔ َفاد آ١ٜ ْفٞ ايـايٓكط١ ايجايج١ : قد ت
نُا  ،تػسٜع اهلل ٚدٜٓ٘  ز ٚايتكاٜل َٔشسز ٚايكٝل ٚايتشسٸـْفٞ اي

شهِ ـٕ َفاد سدٜح ْفٞ ايكسز ٚايكساز ٖٛ ْفٞ ايـشكل عٓدْا: أت
َٓافر  ز اٚ ضدٸطتًصّ يًتكسٸايـَُٓ٘ ايكسز اٚ  ايكسزٟ اٚ ايٓاغ٤٢

ٕٷٖٚرإ ايٓف ،ايكسز ٚا٫قساز يف ايتػسٜع احلهِٝ  تػسٜعٞ  ٝإ اَتٓا
َٚكتك٢  ،تػسٜع ذاٍ ايـيطاف بايعباد يف ٌَ ٚإزفام ٚإدفٝف ٚتطٗٝـٚت

اّ ٚا٫سهاّ ا٫يصا١َٝ ْعري شدٜح يٓفٞ ا٫يصـذيو نً٘ : تؿدٟ اٯ١ٜ ٚاي
                                                           

 . 317طبع١ َهتب١ َؿطفٟٛ :  -فسا٥د ا٫ؾٍٛ   (11)
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شانِ ـْٚعري سس١َ ايرتافع يًكاقٞ ايٚدٛب ؾّٛ غٗس زَكإ 
سسدّٝا يف  ١ غري ايػسع١ٝ اذا ؾاز اسدُٖا قسزّٜا اٚدْٝايـُبايكٛاْني 

ٖٛ  -ُّاـشسٜـٚدٛبّا نإ اّ ت -اٱيصاّفإ ْفٞ  ،سل َهًف َعني
بًشاظ إ  ،تٓاضب َع ايًطف ايتػسٜعٞ ٚا٫َتٓإ ايسبٛبٞ يف دٜٓ٘ ايـُ

هًف يف ايـُا٫يصاّ بفعٌ اٚ برتى ٖٛ ايرٟ ٜهٕٛ فٝ٘ ثكٌ ٚقٝل ع٢ً 
: ـ١ٝٗ ٚايًطف ٚا٫َتٓإ ايتػسٜعَٞٚكتك٢ ايسمح١ ا٫ي،شا٫ت ـبعض اي

 هًف عٓد ايتكسز اٚ عٓد ايتشسز . ايـُْفٝ٘ ٚزفع٘ عٔ ناٌٖ 

ٍ : اْ٘ َع تطًِٝ ا٫َتٓإ ايتػسٜعٞ ٚايًطف ايػسعٞ يف قد ٜكا
ْطًِ اختؿاف ْفٞ احلهِ  ٫ -تػسٜع ْفٞ ايكسز عٔ دٜٔ اهلل ضبشاْ٘

ُٸ -ايٛدٛب اٚ ايتشسِٜ -شهِ ا٫يصاَٞ ـايكسزٟ باي ٘ يًشهِ ُبٌ ْع
شهِ ا٫ضتشبابٞ ٫ٚ يطف ـَتٓإ يف عدّ ْفٞ ايإ ا٫ضتشبابٞ فاْ٘ ٫

ٖٚٛ  -ٕ ْفٝ٘ ، بٌ إهِ ا٫ضتشبابٞ ايكسزٟشـبكا٤ اي تػسٜعٞ يف
ايًطف  فإ ،٬َتٓإ ًَت٦ِ َع ايًطف ايتػسٜعَٞٛافل ي -َطتشب ْفطٞ

طتشب ايـُٜتٛظف يٓفٞ  نيايتشسِٜ ايكسزٜنُا ٜتٛظف يٓفٞ ايٛدٛب ٚ
تدٜٔ عٔ ايتكسز بفعٌ ايـُ٪َٔ ايـُيٓفظ  محا١ّٜ ٘فإ يف ْفٝ ،ايكسزٟ

شهِ ـدٕٚ ظٗٛز فسم َا٥ص بني ائَ  ،دتاز فعً٘ ـطتشب ايرٟ ٜايـُ
شسز يٓفٞ ـقسب عُّٛ ْفٞ ايفا٭،ٞ شهِ غري ا٫يصاَـا٫يصاَٞ ٚبني اي

  ػك١ .ايـُز ٚايٛقٛع يف يتشسٸايرٟ ٜٛدب إَتجاي٘ اشهِ ا٫ضتشبابٞ ـاي

يهٔ ْسدٸ ايـُكاٍ بإٔ ايفسم بني ايـشهِ ا٫يصاَٞ ٚبني ايـشهِ غري 
يصاَٞ اذا ؾاز شهِ اٱـفإ ايٚاقض دًٞ :  -نا٫ضتشبابٞ -ا٫يصاَٞ
َتجاي٘ ثك٬ّٝ َهًفّا يعباد اهلل اٚ سسدّٝا يف سل َهًف َعني نإ إ قسزّٜا
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عًٝٓا تػسٜع اهلل ٚدٜٓ٘ َٚا دعٌ اهلل  ٫ّ يًكسز عًٝ٘ قسزّا ْاغ٦ّا ََٔٓصٸ
ُدايفت٘ ف٬بد َٔ ـذاٍ يـَ يصاّ ٫ٚاٱ ،يف دٜٓ٘ سهُّا سسدّٝا اٚ قسزّٜا 

زع ضبشاْ٘ اَتٓاّْا َٔ ايػـشسز إ٪َٔ َٔ ايكسز ٚايايـُيٓفظ  ْفٝ٘ محا١ّٜ
 فّا ٚازفاقّا بعبادٙ . ٚتًٓط

هًف ايـُشٛٙ َٔ ا٫سهاّ غري ا٫يصا١َٝ ٜتُهٔ ـطتشب ْٚايـُبُٝٓا 
ذٛش تسن٘ ـطتشب ٜايـُفإ  ،شسز ـٚاي ـ َٔ ايكسٸدايفت٘ ٚايتدًٓـَٔ َ

شسز ـز اٚ يف ايٚايٛقٛع يف ايكس،ذٛش فعً٘ ابتدا٤ ـهسٚٙ ٜايـُابتدا٤ٶ ٚ
هًف ايـُآتٺ َٔ اختٝاز  -هسٚٙايـُطتشب اٚ َٔ تسى ايـُْاغ٦ّا َٔ فعٌ 

ٌٝ ْفٞ ايكسز تًطفّا بعباد اهلل ٚيٝظ َٔ تػسٜع اهلل ضبشاْ٘ ست٢ ٜٓفٝ٘ دي
ُهٓ٘ إ ٜرتى ـهًف ٜايـُفإ  ،شسز اَتٓاّْا ـٚ ٜٓفٝ٘ ديٌٝ ْفٞ ايأ

ذا ٚإ ،ٜتكسز َٓ٘  ٫ هسٚٙ ست٢ايـُطتشب ست٢ ٫ ٜتكسز َٓ٘ ٜٚفعٌ ايـُ
هسٚٙ ايكسزٟ اٚ ايـُتسى ٚإذا  ايـشسدٞاٚ  طتشب ايكسزٟايـُفعٌ 

ختٝاز ـشسز َطتٓدّا اىل إنإ ٚقٛع٘ يف ايكسز اٚ يف اي -ايـشسدٞ
 .٫ اىل تػسٜع اهلل ضبشاْ٘  ، هًفايـُ

شسز أت٢ َٔ اَتجاٍ ـشّا : ٖرا ايكسز اٚ ايـٜكاٍ عسفّا تطاَقد ْعِ 
ذص٤ ـٕ ايٜعسف ا٫ْطإ أ -يهٔ بايتأٌَ ايبطٝط ،هسٚٙ ايـُطتشب اٚ ايـُ

٪ثس يًٛقٛع يف ايـُطتٓد ايتاّ ايـُا٫خري َٔ ع١ً ايكسز اٚ احلسز اٚ 
هسٚٙ ايـُطتشب اٚ يرتى ايـُهًف يفعٌ ايـُايكسز اٚ احلسز ٖٛ اختٝاز 

ؿ٘ يف كدع قد زخٸايـ٫ُ فإ ايػازع فأٚقع٘ يف ايكسز اٚ يف احلسز . ٚإ
ايكسز اٚ احلسز َٔ تػسٜع٘ يرتى ٚمل ًٜصَ٘ بأسدُٖا ست٢ ٜٓػأ ايف ايفعٌ ٚ
 دٜٔ اهلل .  د٘ اىلسٸهًف اٚ تـشايـُز د تكسٸاٚ ٜطتٓ

 ف ٚا٫زفامتًٓطـتٓإ ٚايـك٢ ا٫َـٕ َكتيتصَٓا بأدٌ ذيو نً٘ إَٚٔ أ                     
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٫ٚ  ،شسدٞ ـشهِ ا٫يصاَٞ ايكسزٟ اٚ ايـبعباد اهلل ضبشاْ٘ : ْفٞ اي
ٕ ايتػسٜع غري ، ٭ هسٚٙايـُطتشب اٚ ايـُْفٞ  : ٜكتكٞ ا٫َتٓإ

 ضدٸ -عدّ ا٫يصاّ -ٖٚرا  ،َتجاي٘ غسعّا ـدايفت٘ ٚتسى إُهٔ َـا٫يصاَٞ ٜ
٫ٚ ساد١ َع٘ اىل تػسٜع  ،شسز يف ايتػسٜع ا٫هلٞ ـايـُٓفر ايكسز ٚي

 ـُاّ َاٚبٗرا ايبٝإ ٜتكض عدّ ت .شسز ٚتعُُٝ٘ ي٘ ـْفٞ ايكسز اٚ اي
شهِ ـيٓفٞ اي -عاظِ ا٫ٚاخسيف نتب ايفك٘ ا٫ضتد٫يٞ يٮ -إغتٗس

 اغاز٠ّ ،شسز ـ١ٜ ْفٞ ايـشدٜح ْفٞ ايكسز اٚ آا٫ضتشبابٞ اٚ ايهساٖٞ ب
ععِ ايـُتتبع يهًُاتِٗ ْعري دٛاٖس غٝدٓا ايـُذدٖا ـٜ عابس٠ّ دتؿس٠ّـَ

 ٚطٗاز٠ غٝدٓا ا٫ْؿازٟ ٚغريُٖا .
 

شهِ ايٛقعٞ ـيصاَٞ ٚبني اياٱ ـشهِ ايتهًٝفْٞعِ ٫ فسم بني اي
شهِ ايٛقعٞ ـسٝح تٓفٞ ايكاعد٠ اي ،ُهًفـب يصاّ َكسٸايرٟ فٝ٘ اٱ

ٚدبت َكس٠ اٍ اذا أايـُٚايطًط١ٓ ع٢ً  ػبينايكسزٟ نًصّٚ ايعكد اي
 ايٓفظ اٚ َكس٠ ايػري . 

 

أعين ايرتخٝؿٝات َجٌ ا٫ضتشباب  -ٚاَا غري ا٫سهاّ ا٫يصا١َٝ 
ف٬  -يصاّ بفعٌ اٚ برتى قعٝات اييت يٝظ فٝٗا إ٫باس١ ٚايٛٚايهسا١ٖ ٚا

ذ يٝظ فٝٗا ثكٌ ٫ٚ إ ،زفاقّا ـدفٝفّا ٚإٜكتكٞ ايًطف ٚا٫َتٓإ ْفٝٗا ت
ٚ ْفٞ ٓف٢ بديٌٝ ْفٞ ايكسز أنًف١ ٫ٚ قسز ٫ٚ قٝل ٫ٚ سسز ست٢ ٜٴ

نإ ٖٛ اٚ سسز ٺ ٚيٛ فسض اختٝاز ايعبد ي٘ ٚٚقٛع٘ يف قسٕز ،احلسز 
كدّ ع٢ً إسساز ْفط٘ اٚ ايـُٟ نإ ٖٛ أ - ٛقع ْفط٘ يف ذيوايـُ
 .  ٚيٝظ َطتٓدّا اىل ايػازع عسفّا بٌ ٚدق١ّ ،قساز بٗا اٱ

 فٞـيف عدّ عُّٛ قاعد٠ ْ ٝؿ١ٝـسهاّ ايرتخٚقد تًشل ايعبادات با٭
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ٕ ظاٖس بتكسٜب : إ -بعض أد١ً ايعؿس)قدٙ( نُا أفاد  -ايكسز هلا 
ًشٛظ ايـُيٓؿٛف : نٕٛ ديٌٝ ْفٞ ايكسز ٚايكساز سطبُا ٜطتفاد َٔ ا

 . سدِٖ باٯخسفٝٓتفٞ دٛاش إقساز أ ،ْفٞ ايكسز ٚا٫قساز بني ايٓاع 

ف٬ تعسض  -تكسز ْفط٘يزتهاب ايػدـ ع٬ُّ َطتًصَّا ٚأَا إ
:  عٓد َا قاٍ ايٓيب  -دصَّا -ٚيرا مل ٜفِٗ ايؿشاب١ ،يًٓؿٛف ايٝ٘

ْفط٘   ٘ َٔ قبٌ ايػدـ ع٢ًتٛدٸايـُْفٞ ايكسز  صقسز ٫ٚ قساز ٫ط
 سدِٖ باٯخس . ٓع عٔ إقساز أايـُفّٗٛ َٓٗا يدِٜٗ : ايـُبٌ 

تػٌُ ايكاعد٠ َٛازد ايعبادات  ٚسطب ٖرا ا٫ضتعٗاز ٫
ُا ٜهٕٛ ايكسز فٝٗا ٚازدّا ـشر ٚايؿ٠٬ ٚغريٖا َـنايٛق٤ٛ ٚايؿّٛ ٚاي

 .  (12)هًف ايـُع٢ً ْفظ 
 نًُات ايفكٗا٤ٚ فتا٣ٚ غعاز بعضأ٫ّٚ: إْ٘ خ٬ف إ :ٜٙٚسدٸ

ٚد٫ي١ بعكٗا اٯخس ع٢ً إعُاٍ ْفٞ ايكسز يف  خسٜٔتأايـُتكدَني ٚايـُ
 قٛاهلِ ٚفتاٚاِٖ . تتبع ٭ايـُايعبادات ايكسز١ٜ ٚيف فسٚع َتفسق١ ٜعسفٗا 

 

كاٍ يًفتا٣ٚ ايـُيف١ : َع غض ايطسف عُا تكدّ َٔ َـدا ٚثاّْٝا
 كٍٛ : ـْ ،ايداي١ ع٢ً فِٗ عُّٛ ْفٞ ايكسز يًعبادات 

قسز ٫ٚ  ٫و بًشاظ اط٬م ديٌٝ طػٓهايـُكاٍ ايـُ ُهٓٓا زدٸـٜ
ػهو ايـُظٗاز إ َٔ دٕٚ ظٗٛز قس١ٜٓ داع١ُ يًُكاٍ َٚٔ دٕٚ صقساز

 غاٖدّا َعتربّا دا٫ّ ع٢ً ا٫ختؿاف بػري ايعبادات . 
 

ًكطع بعدّ فِٗ ايؿشاب١ َٔ ٪دٟ يايـُايػاٖد  ٚثايجّا : ْطأٍ عٔ
هًف اىل ايـُٔ قبٌ تٛد٘ َايـُخؿٛف ايكسز  قسزص ٫:ط( قٛي٘)
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ٚحنٔ مل حيؿٌ عٓدْا ايعٔ بٌ ، فط٘ ٫ٚ ْعسف َٔ أٜٔ سؿٌ ي٘ ايكطعْ
ُٓصي١ ـكطٛع ب٘ ٖٛ عدّ نٕٛ ايؿشاب١ بايـُٕ نٝف ٚإ ،ا٫ستُاٍ  ٫ٚ

 ٚاسد ٫ٚدٝد ُطت٣ٛ ـع١ًُٝ زاق١ٝ تطاعد ع٢ً فِٗ احلدٜح ايػسٜف ب
إقساز ٓع َٔ ايـُختؿاف د٫يت٘ بـشدٜح : إغاٖد ع٢ً فُِٗٗ َٔ اي

ثِ ع٢ً فسق٘ : فإ فِٗ  ،هًف بٓفط٘ ايـُقساز سدِٖ باٯخس دٕٚ إأ
 عًٝٓا اذا ٚثكٓا بفِٗ عُّٛ ْفٞ ايكسز .  ايؿشاب١ ٚغريِٖ يٝظ سذ١ّ

 

ثباتّا زدٸّا يًُكاٍ ٚإ -عّا : َع غض ايطسف عُا ضبل ْكٍٛ ٚزاب
 ـشان١ٝ يكك١ٝعترب٠ ايايـ٬ُْٚسغ ايسٚا١ٜ  -ٖٚرا ٖٛ ايعُد٠  ،د٬ف٘ ـي

ٌٸايـُفإ  ،مسس٠ َػهًتٗا ٚعدّ  تأٌَ يف َكاَٝٓٗا ٚتفؿٌٝ ْصاعٗا ٚس
قسز ٫ٚ قسازص  ٫ ٘فاْدٜحطدد٣ٚ ٚضا٥ٌ ا٫ؾ٬ح ٚقد اْتٗت حب
ٚتٛدٝ٘  ،بٓفٞ ايكسز  (ضت٦رإٖٚٛ تٛدٝ٘ )َٓع ا٫ضتطسام َٔ دٕٚ إ

كاٍ ايعاٖس يف ايتعًٌٝ ٜفٝد ايـُٖرا  -بٓفٞ ايكساز ا٫َس بايكًع ١ّٜ٫ٚ
بٌ ٖٛ غاٌَ  ،ُٛزد ايكك١ٝـدتـ بـٜ إ ْفٞ ايكسز عاّ ٫ :ٚاقشّا

  . ُا َٔ اَٛز ايػسع ٚايتػسٜععا٬َت ْٚـشٖٛايـُيًعبادات ٚ
 

٫ٚ غاٖد  صقسز ٫ٚ قساز يف ا٫ض٬ّ ٫طسدٜح ٜٚ٪ٜد ايعُّٛ :
: ـشدٜحًشٛظ يف ايايـُقس١ٜٓ ع٢ً نٕٛ  نُا ٫،ع٢ً اختؿاؾ٘ بػري ايعبادات 

َاْع َٔ ثبٛت ايكسز ع٢ً ْفظ  دٕٚ ايٓفظ ٚاْ٘ ٫ْفٞ ايكسز عٔ ايٓاع 
 . هًف ايـُ

ض سدٜح ْفٞ تعسٸغاٖد ٫ٚ قس١ٜٓ ع٢ً عدّ  : ٫ٺ ٚبتعبري ثإ
ز ايػدؿٞ هًف ْفط٘ َٔ ايفعٌ ايعبادٟ ٚعدّ ْفٝ٘ يًتكسٸايـُز يتكسٸ ايكسز

فّٗٛ َٔ ايـُغاٖد ع٢ً نٕٛ  نُا ٫ ،هًف ْٚفط٘ ايـُايٛازد ع٢ً بدٕ 
 قساز ْفط٘ . يٰخس دٕٚ إ هًفنيايـُسد عٔ إقساز أ عٳٓايـُايسٚا١ٜ 
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اٚ  اٚ عباد٠ّ ُا نإ َعا١ًَّـٚقٛح عُّٛ ْفٞ ايكسز ي ٚاحلاؾٌ                   
 ،بػريٙقسازّا هًف بػريٙ ٚإقسازّا بٓفط٘ اٚ إايـُغريُٖا : أَسّا َستبطّا ب

 شهِ ٚايتػسٜع ٚبنيـَٔ دٕٚ فسم بني نٕٛ ايكسز ْاغ٦ّا َٔ ذات اي
 نْٛ٘ ْاغ٦ّا َٔ َكدَت٘ : 

تاز٠ ٜٓػأ ايكسز َٔ ؾّٛ غٗس زَكإ اٚ َٔ ايكٝاّ يف ايؿ٠٬ 
تكسز َٓ٘ ٜٚٓتفٞ ٚدٛب ايكٝاّ يف ايؿ٠٬ ايـُفٝٓتفٞ ٚدٛب ايؿٝاّ عٔ 

  .تكسز َٓ٘ ايـُعٔ 

ٚتاز٠ ٜٓػأ ايكسز َٔ ايٓٗٛض َكد١َ ايكٝاّ ايٛادب فٝٓتفٞ عٓ٘ 
 ٚدٛب ايكٝاّ يف ؾ٬ت٘ . 

ٚدٛب َكد١َ ايٛادب  -ػٗٛز ايـُٚاقض ع٢ً ايكٍٛ  ٚايتعُِٝ
هًف يف ايكسز نإ ايـُكد١َ ايٛادب١ اذا ْػأ َٓٗا ٚقٛع ايـُفإ  -غسعّا 

 . صقسز ٫ح طشدٜـايٛدٛب ايػريٟ سهُّا َٓتفّٝا ب
 

ـشؿاز ْٚإ كد١َ غسعّاايـُعين عدّ ٚدٛب أ دتاز:ايـُٚع٢ً ايكٍٛ       
 :  ٕ ٜكاٍفُٝهٔ تكسٜب ْفٝٗا بأ -ِٝ كٌ ايطًكد١َ بايعايـُدزاى ٚدٛب إ

ا٫ععِ دتاز ٚفاقّا يػٝدٓا ايـُسطب فُٗٓا  صقسز ٫طإ سدٜح
ٖٚرا ٜتشكل  ،شهِ ايٓاغ٤ٞ َٓ٘ ايكسزـٜفٝد ْفٞ اي -)قدٙ( ا٫ْؿازٟ

 ،هِ اّ ْػأ َٔ قبً٘ بٛاضط١ َكدَت٘شـضٛا٤ ْػأ ايكسز َٔ قبٌ ذات اي
َٴايـُفإ ٚدٛب  غسعّٝا سطب ايفِٗ  ٫ -ّا نّا عكًٝزٳدٵكد١َ ٚإ نإ 

َٔ سهِ ايػازع بٛدٛب ذٟ  هًف آتٺايـُز ٕ تكسٸإ٫ أ -دتازايـُ
 ذاد َكدَت٘ ايٛادب١ ـكد١َ ٜطتدعٞ اٜايـُفإ ٚدٛب ذٟ  ،كد١َايـُ

ٖٚٞ قسز١ٜ يًُهًف سٝح ٜٓػأ  -شطب ا٫دزاى ايعكًٞ ايكطعٞـب -
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طتًصّ يـُاؾًٞ ـشهِ ايػسعٞ ا٭فٝٓتفٞ اي ،هًف ايـُتٝاْٗا تكسز َٔ إ
شهِ ـشاٍ ٜٓتفٞ ايـيًٛقٛع يف ايكسز بفعٌ َكدَت٘ ايكسز١ٜ . ٖٚهرا اي

بايتكسٜب  -شسدٞ اذا ناْت َكدَت٘ سسد١ٝ ـايػسعٞ ا٫ؾًٞ غري اي
 ُفاد ْفٞ احلسز . ـدتاز يايـُتكدّ ٚسطب ايفِٗ ايـُ

 

ٚايعُد٠ َٓ٘ سدٜح ابٔ بهري عٔ  -ٚاحلاؾٌ إ ديٌٝ ْفٞ ايكسز
ُٖا ظاٖسإ  ،ٖٚهرا ديٌٝ ْفٞ احلسز  -( باقس)شزاز٠ عٔ ا٫َاّ اي

 شسز ـطتًصّ يًٛقٛع يف ايكسز اٚ يف ايايـُشهِ ا٫يصاَٞ ـيف ْفٞ اي
ـُا فٝ٘ عا١ًَ ٚغريُٖا َايـُايعباد٠ ٚ ،ُٞ ٚايٛدٛبٞ ـضٛا٤ ايتشسٜ -
ٜعِ  َٝات ٫ٚيصاـدتـ ايٓفٞ باٱٜٚ -يصاّ َٔ اسهاّ اهلل ٚتػسٜعات٘إ

ٜٚهٕٛ ايكسز اٚ  اٚ سسزٷ يصاَٞ فٝ٘ قسزٷإفهٌ سهِ  ،ايرتخٝؿٝات 
٫ٚ  ،هًف ايـُشسز ْاغ٦ّا َٔ دٜٔ اهلل ٚتػسٜع٘ ايجابت ع٢ً ناٌٖ ـاي

يٓفٞ د٫ي١ ع٢ً عُّٛ ا -َٔ يطاْ٘ ٚبٝاْ٘  -شدٜح ايؿشٝض ـٜعٗس َٔ اي
ختؿاف ايٓفٞ بػري ٫ ٜعٗس إنُا يًرتخٝؿٝات ٚا٫سهاّ غري اٱيصا١َٝ، 

 هًف . ايـُبٓفظ  قساز فٝ٘ بايػري ٫ـُا ٜهٕٛ اٱَ -ايعبادات 
 

شهِ ايرتخٝؿٞ اٚ غري ا٫يصاَٞ ـْعِ يف بعض ا٫سٝإ ٜهٕٛ اي
٘ باغعاٍ ايٓاز يف قسزّٜا ْعري ضًط١ٓ ا٫ْطإ ع٢ً ايتؿسف يف َاي٘ ًَٚه

فإ ٖرٙ  ،ات٘تًهُـٚاسرتام بعض َ ٖا بـذازٙقسازدازٙ َع تٛقع إ
 خٝـ بايتطًط : ُٓٛع١ غسعّا ٜٚٓتفٞ فٝٗا ايرتـايطًط١ٓ َ

ع٢ً ا٫سهاّ  طَ٘ٔ باب عُّٛ ْفٞ ايكسز ٚتطًٓ ٚيٝظ ذيو
)قدٙ( يف  (13) شكلايـُضتاذْا ِٓٗ أَ فاد مجعٷنُا أ-ايرتخٝؿ١ٝ ْٚفٝٗا 
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شج٘ سٝح قاٍ : )نٌ َٛزد نإ ايرتخٝـ فٝ٘ َطتًصَّا يكسز ـذًظ بـَ
 شدٜح : سس١َ ا٫قساز بايػريـفٝطتفاد َٔ اي ،ذع٫ّٛ ـايػري مل ٜهٔ َ

ذاَع ٚاسد( فإ عبازت٘ ـنُا ٜطتفاد َٓ٘ ْفٞ ضا٥س ا٫سهاّ ايكسز١ٜ ب
يهٔ يٝظ  ،طتًص١َ يًكسز ايـُظاٖس٠ يف عُّٛ ْفٞ ايكسز يًرتخٝؿٝات 

 شهِ ْٚهتت٘ . ـْفٞ اي ٖرا ضسٸ
 

 خاؾ١  ص٫ٚ قسازط: ٕ َٓع ايطًط١ٓ ٜطتفاد َٔ ايفكس٠ ايجا١ْٝبٌ إ       
يف دازٙ  - َج٬ّ -إغعاٍ ايٓاز سدٺـذٛش ٭ٜ ٚعًٝ٘ : ٫ . -بتكسٜب َتكدّ  -

ُاٍ ايػري اٚ ًَه٘ ـغعاهلا ٜ٪دٟ اىل ا٫قساز باٚ َصزعت٘ اذا نإ إ
 َٚٔ صقساز ١٫:طشس١َ ا٫قساز بايػري ٖٚٞ َطتفاد٠ َٔ ايفكس٠ ايجاْٝـي

 ْؿٛف ايهتاب ٚايط١ٓ يداي١ ع٢ً سس١َ اٱٜرا٤ ٚاٱقساز بايـُ٪َٔ . 

دٜح ضتاذْا ايـُشكل)قدٙ( يف تعُِٝ احلأ : ْـشٔ ٫ ْٛافلٚباختؿاز
يٓفٞ دعٌ ايرتخٝـ ايكسزٟ، بٌ سدٜحط٫ قسزص َـدتـ بٓفٞ 
ا٫سهاّ ا٫يصا١َٝ ايكسز١ٜ دٕٚ ايرتخٝؿ١ٝ ، ٚإٕ عدّ ايطًط١ٓ يف 

، َٔ ايفكس٠ ايجا١ْٝ يف ايـشدٜح:ط٫ٚ قسازص ايـُٛازد ا٫قساز١ٜ ْاغ٤ٞ
، يهٔ ـشدٜحبايػري َٔ ٖرا ايفٓٛافل ا٫ضتاذ يف اضتفاد٠ سس١َ ا٫قساز 

 :ص، بٌ ْطتفٝدٙ َٔ ايفكس٠ ايجا٫١ْٝ ْطتفٝدٙ َٔ ايفكس٠ ا٫ٚىل :ط٫ قسز
 ط٫ قسازص خاؾ١ .  ثِ ْبشح ثاّْٝا : 

 
 

 حكام : ولية لألو)الحرج( على األدلة األصضرر الطوجه تقديم 
 

ٚيعًٗا  ،يف ايكسٕٚ ا٫خري٠  -ستهصات ايفك١ٝٗ ا٫ضتٓباط١ٝ ايـَُٔ 
شسز ع٢ً أدي١ ـٖٛ تكدِٜ ديٌٝ ْفٞ ايكسز ْٚفٞ اي -نريو فُٝا ضبكٗا
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شسز ـا٫سهاّ ا٫ٚي١ٝ زغِ نٕٛ ايٓطب١ بني ديًٝٞ ْفٞ ايكسز ْٚفٞ اي
 .ّ ٖٞ ْطب١ ايعُّٛ ٚاخلؿٛف َٔ ٚدَ٘ٔ أدي١ ا٫سها يٌٝدٚبني نٌ 

ٖٛ  ٚ يصّٚ ايبٝع ٚقعّاَكتك٢ ديٌٝ ٚدٛب ايؿّٛ تهًٝفّا أ َج٬ّ :
ز ز اٚ ايتكسٸيف سا٫ت ايتشسٸ أٟ ست٢ -ًصّٚ ع٢ً ا٫ط٬مايٛدٛب ٚاي

ْفٞ ايٛدٛب  :شسز ٜكتكٞ اط٬قُٗاـْٚفٞ ايبُٝٓا ْفٞ ايكسز  -َٓ٘ 
ضٛا٤ ٚدٛب ايؿّٛ ٚيصّٚ ايبٝع  -شسدٞـْٚفٞ ايًصّٚ ايكسزٟ اٚ اي

شسدٞ ٚيصّٚ ايبٝع ـًٜٚتكٞ ايدي٬ٕٝ يف ٚدٛب ايؿّٛ اي ، -ٚغريُٖا 
َٚكتك٢  ،٬ٕٝ يف َٛزد ا٫دتُاع عٓد٥ر ٜٚتعازض ايدي ،ايكسزٟ 

 ،تعازقني يف َٛزد ا٫دتُاع ايـُايكٛاعد ا٫ؾٛي١ٝ ٖٛ تطاقط ايديًٝني 
فسٚغ عٓ٘ ايـُطتكس يف ايكسٕٚ ا٫خري٠ ٚايـُيهٔ ا٫زتهاش ايفكٗا٥ٞ 

ع٢ً  سسز( ٚ)٫ صقسز ٫كدِٜ ديًٝٞطعًٝ٘ بِٝٓٗ ٖٛ ت ايـِتطايـُٚ
فٛقع ايه٬ّ يف ٚد٘ ايتكدِٜ  ،ٚ ٚقعّاأ جبت يًشهِ تهًٝفّاايـُايديٌٝ 

 ٖٚٞ :  ،١ُٗايـُْعسض يًٛدٛٙ  ،ٚقد ذنست تكسٜبات يٛد٘ ايتكدِٜ 
 

شسز ٜتهفٌ ْفٞ ـٚ ديٌٝ ْفٞ ايٌ ْفٞ ايكسز إٔ ديٝايٛد٘ ا٫ٍٚ :إ
ـُاّ أدي١ ا٫سهاّ ٬ْٚسغ ت ،ـشسدٞشهِ ايـشهِ ايكسزٟ اٚ ْفٞ ايـاي

 ،ـُجاب١ ديٌٝ ٚاسدذُٛعٗا بـَْٚعترب  -ايتهًٝف١ٝ ٚايٛقع١ٝ -ايػسع١ٝ
ْطب١ داف اىل ايعاّ )ـ( ايٝٗا ْطب١ اياٚ )٫ سسزصقسز ٫طفتهٕٛ ْطب١ 
ٞ ـذُع ايعسفـٜككٞ فٝٗا اياييت  (طًلايـُدؿٛف ـايعُّٛ ٚاي

ايػسع١ٝ بػري ُاّ أدي١ ا٫سهاّ ـط٬م اٚ عُّٛ تـ إبايتدؿٝـ فٝدؿٸ
 شسز . ـٚ ٜٓػأ َٓٗا ايَا ٜٓػأ َٓ٘ ايكسز أ

 ُاّ أدي١ـٚ تًو اذا قٝظ اىل تـدتؿس : ديٌٝ ٖرٙ ايكاعد٠ أري َٚبتعب
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ـٸإا٫سهاّ ب  فتتكدّ ايكاعد٠ عًٝٗا .  ،َٓٗا ط٬قٗا ناْا أخ
 

ض ْ٘ ٫ ٚد٘ ٫ٚ َؿشٸ٭ ٫ٚ ْعتُدٙ ،  ايْٝ٘ؿري ٖٚرا ايتٛدٝ٘ ٫
جاب١ ديٌٝ ٚاسد ست٢ ٜأتٞ ُـذُٛعٗا بـُاّ أدي١ ا٫سهاّ َٚـت ٬ُ١سعـي

سٖا دي٬ّٝ ٜؿٝٸ ٬سع١ ٚا٫عتباز ٫ايـُذسد ـٕ َ٭ ،عّٛ ايـُص ايتدؿٝـ
ٖٛ عٔ سهُ٘ ٚديٌٝ َطتكٌ ناغف ٖٛ بٌ ديٌٝ نٌ سهِ  ،ٚاسدّا

 ٫طشسز ْٚطبت٘ اىل ديٌٝ ـٚ ديٌٝ ْفٞ ايَعازض يديٌٝ ْفٞ ايكسز أ
 ْطب١ ايعُّٛ َٔ ٚد٘ . ٖٞ شسز ـاٚ ديٌٝ ْفٞ اي صقسز

 

)ْفٞ ايكسز( ـشسز( أٚط٬م )ْفٞ ايإايٛد٘ ايجاْٞ: إْ٘ ٜتعني تكدِٜ        
َٔ أْ٘  (َباسح ايتعازضز عٓدْا يف)ُا تكسٸـي ،ع٢ً أدي١ ا٭سهاّ ا٭ٚي١ٝ

َٸ  سدُٖا َطتًصَّاني َٔ ٚد٘ ٚنإ ايعٌُ بعُّٛ أاذا داز ا٫َس بني عا
 يطسح ايعُّٛ اٯخس ٚإيػا٤ٙ بايـُس٠ َٔ دٕٚ يصّٚ َجً٘ يف ايعٌُ بعُّٛ

يعُّٛ اٯخس ايرٟ ٫ ًٜصّ َٓ٘ َـشرٚز اٱيػا٤ ٔ ايتؿسف يف اتعٝٸ -اٯخس
كتكٞ بكا٤ ٕ إط٬م أدي١ ا٫سهاّ ٜٚتطبٝك٘ ٖٓا إٔ ٜكاٍ : إ بايـُس٠ ،

ديٌٝ ْفٞ ط٬قٗا ع٢ً ٚإٕ تكدِٜ إ ٚ ايتشسز ،أشهِ ساٍ ايتكسز َٓ٘ ـاي
شرٚز خطري ـيػا٤ُٖا بايـُس٠ ، ٖٚرا َايكسز اٚ ْفٞ احلسز ٜطتًصّ إ

 دف٢ . ـٜ أؾ٬ّ نُا ٫ زد يًديًٝني ايـُرنٛزٜٔ، اذ ٫ ٜبك٢ ََٛسفٛض

زٜد ايتفهٝو ٚتكدِٜ ٚتسدٝض بعض ايـُتطاٜٚني ع٢ً بعض ثِ يٛ أ       
 َٔ دٕٚ َسدض نإ قبٝشّا ، ٖٚٓا ٜتشكل ايكبٝض عٓد تكدِٜ بعض أدي١

ا٫سهاّ ع٢ً ديٌٝ ْفٞ ايكسز أٚ ْفٞ ايـشسز دٕٚ بعض آخس ، ٭ٕ 
ْفٞ ايكسز أٚ ديٌٝ ْفٞ ايـشسز ْطب١  ْطب١ أدي١ ا٫سهاّ اىل ديٌٝ

 َتطا١ٜٚ، ٚتكدِٜ بعكٗا دٕ بعض ٖٛ تسدٝض َٔ دٕٚ َسدض . 
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 شسز ع٢ً أدي١ ا٫سهاّ ٫ـبُٝٓا تكدِٜ ديًٝٞ ْفٞ ايكسز ْٚفٞ اي       
يػا٤ أدي١ ا٫سهاّ بٌ تبك٢ غا١ًَ ًٜصّ إ سٝح ٫ شرٚز،ايـًُٜصّ َٓ٘ 

  .ٛازد ايكسز١ٜ اٚ احلسد١ٝ ايـُيػري 

 سسز( )٫أٚصقسز ٫ط: ديٌٝ ٚدٛب ايؿّٛ بعد تكدِٜ ديٌَٝج٬ّ       
ٜٚهٕٛ ٖٛ ايؿّٛ اي٬قسزٟ ٚايؿّٛ اي٬سسدٞ  :شت٘ـعًٝ٘ ٜبك٢ ت

نُا ٫ ًٜصّ  ،، ٫ٚ ًٜػٛ ديٌٝ ٚدٛب ايؿّٛ س٦ٓٝرايٛادب غسعّا
 .  نُا ٫ خيف٢شرٚز)ايرتدٝض َٔ غري َسدض( ـَ

 َٚع٘ ٫ ،ذا٫ت ايفك١ٝٗايـُٖٚرا تٛدٝ٘ ؾشٝض ي٘ ْعا٥س تطبٝك١ٝ يف 
ديٌٝ  ط٬قّٝا ٚنٕٛ ايعُّٛ يفص إقسز ٫طًٜشغ نٕٛ ايعُّٛ يف ديٌٝ 
ديٌٝ تاّ  ُا ٖٛـبٌ ًٜشغ ايديٌٝ بٓفط٘ ٚب ،بعض ا٭سهاّ يفعّٝا ٚقعّٝا

أٟ ٜسدض تكدِٜ  ،س٠ فريدض ع٢ً غريٙايـُيػا٩ٙ بًٜصّ َٔ تسدٝض غريٙ :إ
ًٜصّ َٔ  أدي١ ا٫سهاّ ٭ْ٘ ٫ديٌٝ ْفٞ ايكسز ْٚفٞ احلسز ع٢ً اط٬م 

 . ٛازدايـُتـُاّ س٠ ٚيف ايـُب ـشرٚز إيػا٤ ايديٌٝ اٯخسُ٘ َـتسدٝش٘ ٚتكدٜ

عازق١ بني ايـُُا ٜؿاز اىل ٖرا ايتٛدٝ٘ َع اضتشهاّ ـإ٫ أْ٘ إْ
ديًٝٞ ْفٞ ايكسز ْٚفٞ احلسز ٚبني ديٌٝ نٌ سهِ غسعٞ ٚازد ع٢ً 

طتشه١ُ( ايـُعازق١ ايـُ)ت دع٣ٛ عدّ عٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ . أَا اذا ؾشٸ
شسز ع٢ً أدي١ ـٚ ْفٞ ايت دع٣ٛ سه١َٛ ديٌٝ ْفٞ ايكسز أٚؾشٸ

ٖٚٞ دع٣ٛ قسٜب١ َػٗٛز٠ بني ا٫ؾٛيٝني  -ا٫سهاّ ايػسع١ٝ ا٭ٚي١ٝ 
ف٬ ٜهٕٛ ايتعازض َطتكسّا بُٝٓٗا ست٢ ًٜتذأ اىل ايٛد٘ ا٭ٍٚ  -خسٜٔ تأايـُ

 ض ايتكدِٜ ع٢ً طبل أسدُٖا . اٚ ايجاْٞ ٜٚؿشٸ

 تازٙ بعدـخ)قدٙ( ٚإ دساضاْٞـشكل ايايـُكاٙ ـَا إزت ٘ ايجايح:ـٛداي
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 :  (14)، ٚتٛقٝش٘شكل ا٫ْؿازٟ )قدٙ(ًـُي ـشه١َٛ ايـُدتاز٠زفك٘ اي
 

ٕ ايتٛفٝل ايعسيف بني ديٌٝ ْفٞ ايكسز ٚبني أدي١ ا٫سهاّ ايػسع١ٝ إ
شهِ ثابتّا ـتهفٌ يتػسٜع ايايـُ صقسز ٫طا٫ٚي١ٝ ٜكتكٞ تكدِٜ ديٌٝ

 -ٕ ثاْٟٛ ع٢ً ضا٥س أدي١ ا٫سهاّ ايػسع١ٝ ايجابت١ يعٓاٜٚٓٗا ا٫ٚي١ٝ يعٓٛا
ْ٘ ٚذيو ٭ ،دؿٛف َٔ ٚد٘ ـزغِ نٕٛ ايٓطب١ بُٝٓٗا ْطب١ ايعُّٛ ٚاي

ل بُٝٓٗا بٌ ٜٛٓف ،تًشغ ايٓطب١ بني ديٌٝ ْفٞ ايكسز ٚبني أدي١ ا٫سهاّ ٫
ٕ ا٫سهاّ شٌُ أدي١ ا٫سهاّ ايػسع١ٝ ايجابت١ يًعٓاٜٚٔ ا٫ٚي١ٝ ع٢ً بٝاـب

شاٍ يف ايتٛفٝل ايعسيف بني نٌ ديٌٝ َتهفٌ يًشهِ ـا٫قتكا١ٝ٥ نُا ٖٛ اي
ايجابت يفعٌ بعٓٛاْ٘ ا٫ٚيٞ َع ايديٌٝ ايٓايف يًشهِ ايجابت يفعٌ بعٓٛاْ٘ 

ط٬م ديٌٝ ٚدٛب ؾّٛ شاٚزٟ اذا ٫سغ إايـُايجاْٟٛ . َج٬ّ : ايعسف 
ثِ ٫سغ  ،َ٘ تكسز َٔ ؾٝاايـُغٗس زَكإ ٚمشٛي٘ يًُتكسز ٚيػري 

نإ ايؿّٛ ايكسزٟ  ،اط٬م ديٌٝ ْفٞ ايكسز ٚمشٛي٘ يًؿّٛ ٚغريٙ 
يتكا٤ُٖا يف ايؿّٛ ايكسزٟ طًكني ٚإايـَُٛزدّا ٫دتُاع ايديًٝني 

ـذد تعازقّا َطتكسّا ٜ ل بُٝٓٗا ٫ٚيهٔ ايعسف ٜٛٓف .فٝتدافع ا٫ط٬قإ 
ّ ٕ ؾِٛٗ ايعسف أٚذيو سٝح ٜف ،ٕ ز٩ٟ ايتعازض بدّٚا فُٝٗا ٚإ

ُٓع عٓ٘ فع٬ّ : عسٚض ايكسز ـٜ يـِ اغٗس زَكإ َكتٕض يًٛدٛب َ
يهإ ٚدٛب ؾّٛ غٗس  -ايكسز -٫ عسٚض ايعٓٛإ ايجاْٟٛ فًٛ ،عًٝ٘ 

كتكٞ َٚٛدبّا ايـُثري هٔ عسٚض ايتكسز ٜؿري َاْعّا َٔ تأي ،زَكإ فعًّٝا 
 . ْتفا٤ ايٛدٛب ٱ

ّ غٗس زَكإ يف ٜٚتشؿٌ َٔ ٖرا ايبٝإ : إْتفا٤ ايٛدٛب ايفعًٞ يؿٛ
  عسيف بني إط٬مط٫ قسزص ـٝل ايـكسٸز ايـُهًف ، ٖٚرا َكتك٢ ايتٛفـَٛازد ت

                                                           

 . 269:  2نفا١ٜ ا٫ؾٍٛ َع ساغ١ٝ املػهٝين : ز (14)
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 غٗس زَكإ . ؾّٛ ٚبني إط٬م ديٌٝ ٚدٛب 

 عتُد فهس٠ايـُعكٛيٞ ايـُٚفٝ٘ : إٕ ٖرا ايتٛدٝ٘ ٜعتُد ايتفهس 
ٖٚرا بعٝد عٔ ضري ايتفهس ايػسعٞ ٚايتعًِٝ  ،اْع( ايـُكتكٞ( ٚ )ايـُ)
شاٚز١ٜ ٚايتفهسات ايـُايرٟ ٜعتُد ايتفاُٖات ايعسف١ٝ  ٞـشدٜجاي

 صقسز ٫طٗرا : سه١َٛ ديٌٝ ـٚا٫قسب ي ،تعازف١ عك٥٬ّٝا ايـُعكٛي١ ايـُ
 تٞ . ا٫سهاّ ايٛاقع١ٝ ا٫ٚي١ٝ نُا ضٝأٝك١ٝ ع٢ً أدي١ ٝسسز( ايتك )٫ٚ

   

سهاّ بعٓاٜٚٓٗا جبت١ يٮايـُٕ محٌ ا٫دي١ ايػسع١ٝ ٜكاف ايٝ٘ : إ
 ْطأي٘ :  -يٛ ؾض  -١ ع٢ً بٝإ ا٫سهاّ ا٫قتكا١ٝ٥ ا٫ٚيٝ

 شهِ ا٫قتكا٥ٞ ؟ ـساد َٔ ايايـَُا 
بٓشٛ ا٫قتكا٤ ايرٟ  ذعٍٛ سكٝك١ّايـُاذا نإ َسادٙ َٓ٘ : احلهِ -أ

 ،ٚاقض َعكٍٛ فٗرا َا ٫ ٜتِ ي٘ َع٢ٓ ،تٛفس ع٢ً ايبعح اٚ ايصدس ٫ ٜ
رتتب ١ٝ احلكٝك١ٝ اييت ٜفإ أدي١ ا٫سهاّ ايػسع١ٝ ٚزدت ايٝٓا بٓشٛ ايكك

ٜٚطتشٌٝ  ،شكل َٛقٛع٘ خازدّا ـعٓد ت -٫ اقتكا٤ٶ ،فع٬ّ -احلهِ فٝٗا 
ُع٢ٓ اَتٓاع ـشكل َٛقٛع٘ خازدّا بـنٕٛ احلهِ ايػسعٞ اقتكا٥ّٝا عٓد ت

 ٛقٛع فع٬ّ خازدّا . ايـُشكل ـعدّ فع١ًٝ احلهِ ايػسعٞ ساٍ ت

ست٢ يف َٛازد  ذعٍٛايـُشهِ ا٭ٚيٞ ـثِ اذا فسقٓا اقتكا١ٝ٥ اي
٘ٷ  ٱَتجاهلا ؟ .  اْتفا٤ ايكسز فٌٗ ٜٛدد ٚد

ٖٚرا َا ٫  ،اْع ايـُْعِ قد ٜكاٍ اٚ قٌٝ : إ احلهِ اقتكا٥ٞ ي٫ٛ 
ُع٢ٓ َعكٍٛ ًٜت٦ِ َع ـشاي١ بـَٔ تفطري اي٫ٚبد  ،ٜتعكٌ ي٘ َع٢ٓ ٚاقض 

 طسٜك١ ايػازع يف بٝإ أسهاَ٘ ٚتػسٜعات٘ . 

 ّا عٓدعًٝـف -تفا٤ ايكسز ـيف َٛازد اْ -شهِ ـريٚز٠ ايـسقٓا ؾـٚاذا ف
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ي٘ ٌ ٜعكٌ نفاي١ ديٌٝ ٚاسد يبٝإ سهِ فازد ْعري قٛتـشكل َٛقٛع٘ فٗ
ّٴ تعاىل:ط ِٵ ايؿِّٝٳا ٝٵُه ًَ ٜهٕٛ اقتكا٥ّٝا غري فعًٞ يف َٛازد  ص...ُنتٹبٳ عٳ

 ٜٚهٕٛ فعًّٝا يف َٛازد أخس٣ ؟ . 
 

 يفعٌ شهِ ا٫قتكا٥ٞ ٖٛ اغتُاٍ اـٚقد ٜهٕٛ َسادٙ َٔ اي -ب
ذاب غ٤ٞ ـٕ ٜهٕٛ اٜع٢ً ٬َى احلهِ بأ -هِ اٚ َتعًك٘ َٛقٛع احل -

ع٢ً  -ٖرا اٚ ذاى -خبازّا يف احلكٝك١ عٔ اغتُاٍ ايفعٌ ـشسِٜ آخس إاٚ ت
ٕ ٜطتتبع فطد٠ ا٫يصا١َٝ فٗٛ إخباز َٔ دٕٚ أايـًُص١َ اٚ ايـُؿًش١ ايـُ

 نّا يًفعٌ اٚ يًرتى . شسٸـأَسّا اٚ ّْٗٝا َ

ٌٷ ٗٞ ع٢ً ٓػ١٦  ي٬َس اٚ يًٓايـُ -يًكك١ٝ ا٫ْػا١ٝ٥  يهٔ ٖرا مح
ٜؿًض نْٛ٘ تٛفٝكّا  ٖٚرا ٫ ،خباز١ٜ خ٬ف ظاٖسٖا ٚدعًٗا قك١ٝ إ

٫ َع قس١ٜٓ شكل ؾاسب ايهفا١ٜ )قدٙ( إايـُعسفّٝا سطب فسض 
َٔ ظاٖسٙ ا٫ْػا٤ٟ اىل َعٓاٙ  شاٚز١ٜ ٚاقش١ تدعٛ يؿسف ايه٬ّـَ

ٌٸ ،ٚيٝظ ٖٓا قس١ٜٓ ٚاقش١ ،خبازٟ اٱ ػه١ً بطسٜل ايـُ بٌ ايٛاقض س
 ك١ٝ اٯت١ٝ . ٝشه١َٛ ايتكٝـاي

 

 ٫ -خباز بٛدٛد ٬َى إيصاَٞ يف فعٌـذسد اٱٕ َٜكاف ايٝ٘ :إ
ٜعتكد بأَس  ايـِٜكتكٞ ا٫يتصاّ بايفعٌ ٚدٛبّا اٚ بايرتى يتشسِٜ ايفعٌ َ

 ،ـذًٗ٘شٔ ْـ٬ى ا٫يصاَٞ ْٚايـُثري ٫ستُاٍ ٚدٛد َاْع عٔ تأ ،اٚ ْٗٞ
 َٛدب ٫َتجاٍ تًهِ ايككاٜا .  ر ٫ٚس٦ٓٝ

ُهٔ ا٫غهاٍ ع٢ً ٖرا ايتٛدٝ٘ بػُٛق٘ ٚعدّ ٚقٛس٘ بٌ ـٜٚ
 ْٚعتُد :  ،ٜٚهفٞ ٖرا ؾازفّا عٓ٘  ،ٚعدّ قٛت٘ 

 ا٭سهاّ ع٢ً أدي١ سسز( ٚ)٫صقسز ٫طايٛد٘ ايسابع: سه١َٛ ديًٝٞ   
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يًٝٞ ٝك١ٝ يدٝشه١َٛ ايتكـٖٚرا ايٛد٘ ٖٛ اي ،َإ عًٝٗا فٝكدٸ ،ا٫ٚي١ٝ 
 ،اّ ايٛاقع١ٝ ا٫ٚي١ٝسسز( ع٢ً أدي١  ا٫سه ٚ )٫ صقسز ٫ط

 شهّٛ ايـُل دا٥س٠ ايديٌٝ ـ ٜكٝٸٝشه١َٛ ايتكٝٝك١ٝ َجٌ ايتدؿـٚاي
١ ٚتػرتى احلهَٛ ، شانِ عًٝ٘ـفٝتكدّ ايديٌٝ اي -طًلايـُايعاّ اٚ  -

 تكٝٝل َٛقٛع اٚ َتعًل سهِ  :ايتكٝٝك١ٝ َع ايتدؿٝـ فـٞ ا٫ثس 
ديٍٛ ايٛاقعٞ ـُذدٟ ٚايـبٝاّْا يًُساد اي ُانإ يف نْٜٛٗٚػرت ،ايعاّ

تًشغ ايٓطب١ بني ايديٌٝ احلانِ ٚبني  شه١َٛ ٫ـٚيف اي ،ايتؿدٜكٞ 
 ،سدشات ايطٓد١ٜ ٚايد٫ي١ٝ بُٝٓٗا ايـُتًشغ  نُا ٫ ،شهّٛايـُايديٌٝ 

ٜٚرتدض ايديٌٝ  ،َُٓٗا ٚديًٝٝت٘ ع٢ً َ٪داٙ  بٌ ٜهفٞ سذ١ٝ نٌ ٚاسدٺ
ٕ نإ شهّٛ ٚإايـُتكدّ ع٢ً ايديٌٝ ٜسساش سذٝت٘ ُٚا بعد إـشانِ َٓٗاي

 شانِ أقعف . ـٚاي ٚ د٫ي١ّشهّٛ أق٣ٛ ضٓدّا أايـُ

اٙ مجع َٔ ا٫عاظِ )قدِٖ( ٚيف َكدَتِٗ ٖٚرا ايتٛدٝ٘ قد تبٓٸ
ٕ ٖرٙ ايكاعد٠ سان١ُ ع٢ً ٫ععِ ا٫ْؿازٟ قاٍ )قدٙ( : )ثِ إغٝدٓا ا

ٖٚرا   (15) سٜع احلهِ ايكسزٟ(مجٝع ايعَُٛات ايداي١ بعَُٛٗا ع٢ً تػ
َا ٚبكدز ٺ ،َفَّٗٛا ٚاْطباقّا  -شه١َٛ ـٖٛ ايؿشٝض . ٫ٚبد َٔ تٛقٝض اي

طتكس( بني ايـُ)ايتعازض غري  ٚقد ضبل ايتفؿٌٝ يف َبشح ،إمجا٫ّ 
 فٓكٍٛ ٖٓا :  ،ا٫دي١ 

 

)ايكٗس َٔ ديٌٝ يديٌٝ ـشه١َٛ( ٜساد َٓ٘ :ايعاٖس إ َؿطًض )اي
ساد اجلدٟ َٓ٘( ايـُشطب ـديٍٛ ايًفعٞ ٚبايـًُط يف ٚايػًب١ عًٝ٘ ٚايتط

شطب َديٛهلُا ايًفعٞ ـبني ديًٝني ب ٕ ٜهٕٛ ٖٓاى تٓافٺ ٚتدافعٷُع٢ٓ أـب
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شانِ ـفٝهٕٛ ايديٌٝ اي ٚقٗس، تطًطٺ ٜٚهٕٛ اسدُٖا ْاظسّا اىل اٯخس ْعسٳ
 ٚضًط١ٓٺ قٕٗس شهّٛ ٚايٓاظس ايٝ٘ ْعسٳايـُط ع٢ً ايديٌٝ تطًٓايـُٖٛ 

شه١َٛ قد تهٕٛ ـٚاي ،ذدٟ َُٓٗا ـساد ايايـُديٍٛ ايًفعٞ ُٚايـشطب ـب
 ك١ٝ نُا ضٝأتٞ . ٝع١ٝ ٚقد تهٕٛ تكٝتٛضٸ

شٛ ايديٌٝ ـشه١َٛ يف اسد ايديًٝني ْـٕ ْعس ايطًط١ٓ ٚايكٗس ٚايثِ إ
شانِ ـطابك١ٝ يًديٌٝ ايايـُذًٞ ٚايد٫ي١ ـاٯخس قد ٜهٕٛ بٓشٛ ايتفطري اي

عترب٠ يف ايـُرا( ٖٚٛ ْعري ايسٚا١ٜ )ٜعين ن: تهًِايـُٚنأْ٘ قاٍ فٝ٘ 
ُٸعٔ ا٫َاّ ايؿادم) (ايتٗرٜبني) ٔ مل ( ٚقد ضأي٘ عبٝد بٔ شزاز٠ ع

فأغهٌ عبٝد : أيٝظ  صٜعٝدط(: : زنعتني ؾ٢ً اّ ث٬ث١؟ قاٍ)ٜدز ٹ
ُا ذيو يف ايج٬خ ـاْط(: ٜكاٍ : )٫ ٜعٝد ايؿ٠٬ فكٝ٘( ٚأداب )

ْعس ايطًط١ٓ ٚايكٗس  ٖٚرا اجلٛاب ظاٖس دًٞ يف. (16) صٚا٭زبع
 ،صٜعٝد ايؿ٠٬ فكٝ٘ ٫ط٘ : ػٗٛز٠ يف ايفكايـُشه١َٛ ع٢ً ايسٚا١ٜ ـٚاي
يهٔ ايؿشٝض اْ٘  ،دعٞ عدَ٘ را ايٓشٛ َؿادٜك٘ ق١ًًٝ ددّا بٌ إٖٚ

 .  () تتبع غريٙ يف أسادٜجِٗايـُُهٔ ٚددإ ـٜ

ُديٛي٘ ا٫يتصاَٞ ٚظٗٛزٙ ـٚقد ٜهٕٛ ايٓعس اىل ايديٌٝ اٯخس ب
ك٘ اٚ ٛقٛع فٝكٝٸايـُاي٬َطابكٞ أعِ َٔ إٔ ٜهٕٛ ْعسٙ اىل ايًفعٞ 

 شٍُٛ َباغس٠ : ايـُشهِ ـع٘ َٚٔ إ ٜهٕٛ ْعسٙ اىل ايٜٛضٸ

(: قٛي٘) -ك٘ ٛقٛع فٝكٝٸايـُشانِ ايٓاظس اىل ـَٚجاٍ ايديٌٝ اي
فاْ٘ ٜٓعس اىل َٛقٛع ايسبا يف ديٌٝ   (17)طيٝظ بني ايسدٌ ٚٚيدٙ زباص
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ّٳ ايسِّطُ٘ـشسٜـت  كّا يدا٥ست٘ اىل غري َاٜٚػًب٘ َكٝٸ ، 275ايبكس٠: صبٳاٚٳسٳسٻ
 نإ ايسبا بني ايٛايد ٚبني ايٛيد . 

 ٛىلايـُٕ ٜكٍٛ ع٘ : أٛقٛع فٝٛضٸًـُـشانِ ايٓاظس يياَٚجاٍ ايديٌٝ 
فاْ٘ ْاظس اىل َٛقٛع ٚدٛب  (ايـِبعد قٛي٘ )أنسّ نٌ ع(ايـِتكٞ عايـُ)

 ْٚعري قٛي٘ ،تكٞ(ايـُ) ٜعِ ع دا٥ست٘ قٗسّا اىل َاٜٚٛضٸ ايـِانساّ ايع
(:)َع (18)صايطٛاف يف ايبٝت ؾ٠٬ط(٘قٛي)(19):ؾ٠٬ ا٫  ٫ط

ِٸص بطٗٛز ِٸ فاْ٘ ٜٛضع غسط١ٝ ايطٗٛز فتع  ايؿ٠٬ .  طٛاف ايبٝت نُا تع

شٍُٛ َباغس٠ : قٛي٘ ايـُشهِ ـشانِ ايٓاظس اىل ايـَٚجاٍ ايديٌٝ اي       
ِٵ فٹٞ ا :طتعاىل  ٝٵُه ًَ ٌٳ عٳ َٳا دٳعٳ ٔٵ سٳسٳٕزٚٳ َٹ  ٔٔ فاْ٘ ْاظس  ، 78احلر:  صيدِّٜ

شسز ٚايكٝل ـدعٌ فٝ٘ اي اىل ديٌٝ نٌ سهِ َٔ دٜٔ اهلل ٚاْ٘ َا
 ٜتشًُٗا ايعك٤٬ ْٛعّا .  ػك١ اييت ٫ايـُٚ

ٛٸـٕ ايـُا تكدّ ٜتذ٢ً أَٚ ط١ٓ ٚايكٗس ًّ بايطشه١َٛ بأقطاَٗا تتك
شانِ ـديٍٛ ايًفعٞ يهٌ َٔ ايايـ٣ُ ٚ٪دٸايـُشطب ايًطإ ـٚايػًب١ ب

ـشانِ َع٢ٓ تاّ َٚديٍٛ ٜهٕٛ يًديٌٝ اي ٕ ٫: أًٜٚصّ َٓ٘ ،شهّٛ ايـُٚ
يععِٝ ا٫زتباط  -ٓعٛزايـُشهّٛ ايـُ -خس ناٌَ إ٫ َع ٚدٛد ايديٌٝ اٯ

شانِ َٔ ـ٪ثس بُٝٓٗا ٚغدٜد ايعًك١ ايتطًط١ٝ حبٝح ٜهٕٛ ايديٌٝ ايايـُ
ُ٪داٙ ـشانِ بـست٢ ٜٓعس ايٝ٘ اي غ٤ٞ ذ ٫إ ،شهّٛ يػّٛا ايـُدٕٚ ايديٌٝ 

 . ذدٟ َٓ٘ـساد ايايـُٔ بٝٸٜٜٚػًب٘ ٜٚكٗسٙ ٚ

 شه١َٛ عٔـاش ايـُتـٚب٘ ت -شه١َٛ ايٓعس ٚايطًط١ٓ ـايٖرٙ ٛاّ ـذٕ قإ
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اىل ايديٌٝ ايعاّ  داف ْعسٷـٜهٕٛ يف ايديٌٝ اي ايتدؿٝـ ايرٟ ٫
 ايـِايعتهسّ  )٫: ٛىلايـُفاذا قاٍ  ،دؿٸـ ٫ٚ ضًط١ٓ ي٘ عًٝ٘ايـُ

( ٚيرا ايـِ)انسّ نٌ ع ايفاضل( مل ٜدٍ بٌ ٫ٚ ٜػعس بٛدٛد ديٌٝ عاّ
ٜهٕٛ  بٌ قد ٫ ،ـ١ُ ديٌٝ عاّ داف ٚإ مل ٜهٔ ثـٜتِ ايه٬ّ اي

داف ـايٝ٘ اي ِٸيهٔ يٛ اْهػف ٚدٛدٙ ٚقٴ ،َٛدٛدّا يف ايٛاقع أؾ٬ّ 
 ايـ٫ِ ايع، ٜٚٓتر َٓ٘ يف ايـُجاٍ: )أنسّ نٌ عاّ إٔ يصّ ايتدؿٝـ ٚتعٝٸ

 ايفاضل ف٬ تهسَ٘( . 

ّ ديٌٝ كتك١ٝ يتكدٸايـُٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ : ٬َى احله١َٛ يف ايدي١ًٝٝ 
 طٞ ٚايكٗس ا٫دا٥ٞ ٚغًب١ َديٍٛ ع٢ً َديٍٛ . ع٢ً ديٌٝ ٖٛ ايٓعس ايتطًٓ

از شهّٛ ٚقد ؾايـُشانِ ع٢ً ايديٌٝ ـٚايٛد٘ يف تكدّ ايديٌٝ اي
ٕ ايديٌٝ احلانِ ٜؿًض أ: ٖٛ  -ـذاشٙ ٜزغِ إ -ٚاقشّا بعد ٖرا ايبٝإ 

شهّٛ ٚع٢ً ايـُع٢ً ايتؿسف يف ايديٌٝ باعج١  بٝا١ّْٝ إ ٜهٕٛ قس١ّٜٓ
اٚ تكٝٝكّا يف  كؿٛد ايٛاقعٞ َٓ٘ تٛضع١ّايـُساد اجلدٟ ٚتفطري ايـُغسح 

شانِ َتؿسف ـفاْ٘ ع٢ً نٌ تكدٜس : ايديٌٝ اي ،ٛقٛع اٚ يف احلهِايـُ
شطب ـٚضًطٓت٘ عًٝ٘ بي٘ شهّٛ بفعٌ غًبت٘ عًٝ٘ ٚقاٖسٜت٘ ايـُيف 
شانِ َتكدَّا ـدً٘ ٜهٕٛ ايديٌٝ ايٚ٭ ،ديٍٛ ايًفعٞ ٚايًطإ ا٫دا٥ٞايـُ
ٖرا شَاّْا أّ ؾدٚز ّ ضٛا٤ تكدٸ خسّا زتب١ّشهّٛ َتأايـُٚايديٌٝ  زتب١ّ

بٌ ايعرب٠ بايتكدّ  ،عرب٠ بايتكدّ ايصَاْٞ فاْ٘ ٫ ،تكدّ ؾدٚز ذاى شَاّْا 
٪د٣ ايـُٚايطًط١ٓ يف ايًطإ ٤ َٔ ايٓعس ايػايب ايستيب ايٓاغ٢

 ديٍٛ عًٝ٘ بايًفغ . ايـُٚ

 ٝلـبـتطـ١ ايـأتٞ اىل َسسًـدٚد ْـشايـُٝد ـتُٗـكدِٜ ٚايـرا ايتـٖ دـعـٚب
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 ٚ)ْفٞ احلسز( بايٓطب١ )ْفٞ ايكسز( شه١َٛ ع٢ً ديًٝٞـْطبام ٬َى ايإٚ
 فٓكٍٛ :  ،اىل أدي١ ا٫سهاّ ا٫ٚي١ٝ 

 دتازايـُشه١َٛ آت١ٝ ع٢ً ايفِٗ ـٕ ائَ ا٫يتفات اىل أ -بدّٚا-٫بد
شسدٞ ـشهِ ايـشهِ ايكسزٟ ْٚفٞ ايـأعين فِٗ أدا٤ ايديًٝني يٓفٞ اي -

صع١َٛ يف ايـُشه١َٛ ـنُا ٜٓبػٞ ا٫يتفات اىل إ اي ، -يف ايدٜٔ احلٓٝف 
شهّٛ ايـُٖٞ سه١َٛ تكٝٝك١ٝ يًديٌٝ  سسز( ٚ)٫ص قسز ٫طديًٝٞ

  شسدٞ.ـبػري ايكسزٟ ٚاي ذعٍٛايـُشهِ ـكإ دا٥س٠ ايُْٗا ٜكٝٸ٭

ٔٵ سٳسٳٕز ٕ ديٌٝطإٚتٛقٝشٗا :  َٹ  ٔٔ ِٵ فٹٞ ايدِّٜ ٝٵُه ًَ ٌٳ عٳ َٳا دٳعٳ ص ٚٳ
ٜتؿسف بعاٖسٙ يف أدي١ اسهاّ ايدٜٔ ٖٚٞ ا٫سهاّ ايٛاقع١ٝ ايٛازد٠ 
ع٢ً َٛقٛعاتٗا ا٫ٚي١ٝ ايعا١َ ايٛضٝع١ ايػا١ًَ يًشسد١ٝ َٓٗا ٚغري 

ٟ تٓفٞ د٫يتٗا أ -يٍٛ ايًفعٞدايـُشطب ـل دا٥ستٗا بٚتكٝٸ ،شسد١ٝ ـاي
ٚتجبت اختؿاف ا٫سهاّ ايٛاقع١ٝ  -طًل ايٛضٝعايـُايعا١َ َٚعٓاٖا 

فٹٞ طبكس١ٜٓ قٛي٘ ،ٚ بطببٗا اّ اييت ٜٓػأ احلسز َٔ إَتجاهلا أبػري ا٫سه
ٔٔ فاْ٘ ٜدٍ ع٢ً اْ٘ َا دعٌ اهلل عًٝٓا يف دٜٓ٘ قٝكّا ٚسهُّا ٜٓػأ  صايدِّٜ
ٖٚرا َؿدام ايًطف  ،دٜٔ ٓ٘ ٚتبعٝت٘ يًهًف عٓد تدٜٸايـُز شسٸـَٓ٘ ت

ذًٝات ايسمح١ ـسد تٛيٟٛ ٖٚٛ أايـُايتػسٜعٞ ٚا٫َتٓإ ٚا٫زفام 
 شاط بٗا . ـٕ ٜـُهٔ أٜ ايسبٛب١ٝ اييت ٫

ساد ا٫ضتعُايٞ َٓ٘ ايـُفايعاٖس نٕٛ  صقسز ٫ٚاَا ديٌٝ ط
ساد ايـُيهٔ  ،ـشكل ايكسز خازدّاديٍٛ ايٛقعٞ ٖٛ ْفٞ تايـُٚ

ٖٛ عدّ  -ديٍٛ ايتؿدٜكٞ ايـُأعين  -ذدٟـكؿٛد اييـُاُٞ ٚٝايتفٗ
( يف فإ ايسضٍٛ ا٫نسّ ) ،هًف ايـُز دعٌ سهِ ٜ٪دٟ اىل تكسٸ
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عٔ عدّ إستٛا٤  نٓا١ّٜ ؾدد بٝإ عدّ استٛا٤ ايدٜٔ ع٢ً ايكسز سكٝك١ّ
 ٤ َٔ سهِٚ ٜطتًصّ عدّ ٚدٛد قسز ْاغ٢ٖٚرا ٜعين أ ،ايدٜٔ عًٝ٘ سهاّ أ

ٚقًٓا : اْ٘  ،ض٬ّ ٔ باٱتصاّ ايدٜين ٚايتدٜٸ٤ َٔ ا٫يٚ ْاغ٢أ غسعٞ
ّ ا٫ٚي١ٝ اي٬قسز١ٜ بطبعٗا َٚٔ أٍٚ دتـ احلدٜح بايٓعس اىل ا٫سهاـٜ

تهٕٛ  ٫ض ٖٚٞ بايعس سهاّ اييت قد تؿري قسز١ّٜدتـ با٭ـٝف ،أَسٖا
 . نإ َٓٗا سهُّا قسزّٜا شدٜح َاـفٞ ايفٝٓ،ٛازد ايـُقسز١ٜ يف نجري َٔ 

ٜطتًصّ قٗسّا : ايتؿسف يف أدي١  -ـشدٜحٚاي١ٜ ٖٚرا ايفِٗ يٰ
ايٛاقع١ٝ ايٛازد٠ ع٢ً َٛقٛعاتٗا ا٫ٚي١ٝ ايعا١َ  ١ٝسهاّ ايػسع٭ا

يًشسدٞ ٚغري  ايػا١ًَ ايٛضٝع١ ايػا١ًَ يًكسزٟ ٚغري ايكسزٟ ٚايعا١َ
ل دا٥ستٗا اىل دا٥س٠ عدّ ايكسزٟ )احلهِ اي٬قسزٟ( ٚتكٝٸ ،دٞاحلس

نإ  َاي٬سسدٞ( ٚتفٝد عدّ ٚدٛب ٥س٠ عدّ احلسدٞ )احلهِ اٚاىل دا
ٖٚرا َبين ع٢ً ايفِٗ  ،اٚ قسزّٜا َٔ َٛازد احلهِ ايػسعٞسسدّٝا 

يٓفٞ ـشدٜح ايػسٜف اياٯ١ٜ ايـُبازن١ ٚدتاز َٔ تؿدٟ ايـُايؿشٝض 
ْفٞ  -ُفادٙ ايعاٖس بدّٚا ـٚبا٫يتصاّ ي نٓا١ّٜشهِ ايـشسدٞ ٚايكسزٟ ـاي

 .  -تكسٜب َتكدّ ب - كٝك١ّٝسشسز ـْٚفٞ اي ايكسز سكٝك١ّ

ٕٕ سانِ ع٢ً أدي١ ا٫سهاّ ا٫ٚي١ٝ ْاظس  صقسز ٫ط:  ٚبتكسٜب ثا
 صقسز ٫طسٝح إ ديٌٝ،ٓعٛز ايٝ٘ايـُس١ٜ ٚتبٝني فطٸايـُايٝٗا بٓشٛ 

ي١ ذدٟ َٔ أدـيًُساد اي ٔٷَٚبٝٸ سٷَٚفطٸ ْاظسٷ -دتازايـُشطب ايفِٗ ـب
 ٫ٚ قسز ٫ط: قكا٥٘ ؾدٚز َٛازد ا٫سهاّ ا٫ٚي١ٝ ٚاْٗا بكس١ٜٓ

شهِ ايكسزٟ اٚ ْفٞ ايتػسٜع ـايتػسٜعٞ بٓفٞ ايصْفِٗ ايًطف قساز
َٳا زطٖٚهرا ديٌٝ ْفٞ احلس ،هًفايـُايرٟ ٜٓػأ َٓ٘ ايكسز ع٢ً  ٚٳ
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ٔٵ سٳسٳٕز َٹ  ٔٔ ِٵ فٹٞ ايدِّٜ ٝٵُه ًَ ٌٳ عٳ ٔٔطفإ قٛي٘ تعاىل صدٳعٳ ْاظس اىل  صفٹٞ ايدِّٜ
 نإ سسدّٝا .  دسز َٓٗا َاـتػسٜعات٘ ايد١ٜٝٓ َٚ

شهِ ـْفٞ اي -( ٙدساضاْٞ )قدـشكل ايايـُع٢ً فِٗ  اَا بٓا٤ٶٚ
 )ْفٞ ايكسز( ٚ )ْفٞ فشه١َٛ -ايكسز :ٛقٛع ايـُايكسزٟ بًطإ ْفٞ 

أدي١ ا٫سهاّ ا٫ٚي١ٝ ٖٞ سه١َٛ ٚتؿسف يف )عكد ايٛقع( ع٢ً احلسز(
سسز يف ايدٜٔ( يف ديٌٝ  ٫ ٚديٌٝ ) صقسز ٫طسٝح ٜتؿسف ديٌٝ 

 ٛقٛع ايػسعٞ يًشهِ ايٛاقعٞ ا٫ٚيٞ ايـُ شهِ بٓشٛ ايتؿسف يفـاي
ٚ أٛقٛع ايكسزٟ ايـُخساز إٚذيو ب -يف ذات احلهِ َباغس٠  ٫ -
فٝهٕٛ ايٛق٤ٛ  ،ـشهِط٬م اٚ عُّٛ ديٌٝ ايـشسدٞ َٔ دا٥س٠ إاي
ا٥س٠ شسدٞ اٚ ايكسزٟ خازدّا عٔ دـشسدٞ اٚ ايكسزٟ ٚايؿّٛ ايـاي
 اهلل ع٢ً عبادٙ( . ٚ )ايؿّٛ ٚادب قد نتب٘ أ ط٬م )ايٛق٤ٛ ٚادب(إ

دتازْا ٚفاقّا يػٝدٓا ا٫ععِ)قدٙ(: ٜهٕٛ ايتؿسف يف ـبُٝٓا ع٢ً َ
١َٛ ايٓاظس٠ اىل )عكد احلٌُ( شهـْٚتٝذ١ اي ، َباغس٠ّايػسعٞ شهِ ـاي

ٕ ايٛق٤ٛ ايكسزٟ اٚ احلسدٞ غري ٚادب ٚايؿّٛ ايكسزٟ اٚ ٖٞ أ
 ني . ٪َٓايـُع٢ً ايرٟ نتب٘ اهلل تعاىل احلسدٞ ٜٓتفٞ عٓ٘ ايٛدٛب 

يف سه١َٛ  -دتازايـُع٢ً ايفِٗ  -زٜب  ٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ : اْ٘ ٫
 ،س ادي١ ا٫سهاّ ايٛاقع١ٝ ا٫ٚي١ٝاحلسز ْٚفٞ ايكسز ع٢ً ضا٥ ديًٝٞ ْفٞ

دً٘ ٚ٭ ،يٝظ فٝٗا تكدّ شَاْٞ ،زتيب يديٌٝ ع٢ً ديٌٝ  ّٷشه١َٛ تكدٸـٚاي
ّٛ شهايـُشانِ يف شَإ ؾدٚزٙ ع٢ً ايديٌٝ ـًٜصّ تكدّ ايديٌٝ اي ٫

ٜٚهفٞ تكدّ شَإ ؾدٚز بعض أدي١ ا٫سهاّ ايٛاقع١ٝ ا٫ٚي١ٝ ع٢ً 
ٚ يًشسز ـشانِ ايٓايف يًكسز أفٝأتٞ ايديٌٝ اي ،ديًٝٞ ْفٞ ايكسز ٚاحلسز
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ع ـ٫ُٚٓ ٜ ،٪د٣ ايـُفاد ايـُيف ا٫دا٤ ٚ ضٝطس٠ٺ ّٳّ تكدٸيٝشهِ عًٝ٘ ٜٚتكدٸ
شه١َٛ ـِٗ يف ايايـُٚ ،ٖرا َٔ تأخس شَإ ؾدٚز بعض أدي١ ا٫سهاّ 

 دا١ٝ٥ يديٌٝ ع٢ً ديٌٝ . ايدي١ًٝٝ ٖٛ إسساش ايطٝطس٠ ا٭

دي١ ا٫سهاّ ايٛاقع١ٝ ّ ايكاعدتني ع٢ً أُاّ ن٬َٓا عٔ ٚد٘ تكدٸـٖرا ت
 ثِ ْبشح ثايجّا :  ،ا٫ٚي١ٝ 

 

 حرج( على االحكام العدمية :  و)ال صضرر  الطحكومة 
 

شهِ ـٜٓفٞ اي صقسز ٫طإ سدٜح :اق١ٝايـُٔ يف ايبشٛخ قد تبٝٸ
ايػسعٞ ايٛدٛدٟ عٓد ؾريٚزت٘ قسزّٜا : ٜٓػأ َٔ اَتجاي٘ : ٚقٛع 

 ا٫سهاّ ايػسع١ٝ بػري َا دي١َأ احلدٜحٴ ـٴفٝدؿٸ ،هًف يف ايكسزايـُ
ٚقد ٚقع اخل٬ف يف ا٫سهاّ ايػسع١ٝ ايعد١َٝ اذا تستب  ،ٜهٕٛ قسزّٜا 
ِٸ -عًٝٗا ايكسز ٫سهاّ ايعد١َٝ ٜٚستفع سدٜح ْفٞ ايكسز ا فٌٗ ٜع

 .؟ قسزص  ٫ـُكتك٢ إط٬م طشهِ بـاي عدّ
 
 

 ،ثبٛت سهِ، فإ ْفٞ ايٓفٞ إثبات شهِ ٖٛـَٚع٢ٓ ازتفاع عدّ اي
شهِ ـثبات٘ عٓدَا ٜهٕٛ عدّ دعٌ ايفٌٗ ٜفٝد احلدٜح: دعٌ سهِ ٚإ

ح بعض ا٫ٚاخس بعدّ بٌ ؾسٸ ،ػٗٛز ضهتٛا عٔ ٖراايـُقسزّٜا ؟ 
ؾشاب ايٛاف١ٝ ا َِٓٗ -يهٔ ْطب خ٬ف٘ اىل بعض ا٫عاظِ  ،ايعُّٛ 

 ٫ط  ٚ ٜعٗس َٔ بعض فتاٚاِٖ : سه١َٛ قاعد٠أ -ٚايسٜاض ٚايعس٠ٚ 
 : ع٢ً ايعدَٝات : عدّ احلهِ نعدّ ايكُإ اذا ؾاز قسزّٜا  صقسز

 

قد سسَ٘ داز٠ ْفط٘ يعٌُ ٚسسّا َتؿدّٜا ٱ سبظ أسدٷْعري َا اذا 
شهِ ـٕ عدّ اي٭ ،شابظـؼ َٓ٘ فٝكُٓ٘ ايداز٠ ْفط٘ يًعٌُ ايرٟ ٜتعٝٸإ
 سٸـشـ٢ً ايـع سزٷـظ قـبـشـب ايـبـطـ٘ بـٝـت عًـفا٥ـ٘ ايـًُـس٠ عـدُإ أـكـب
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 ايـُشبٛع ايـُُٓٛع عٔ ايعٌُ ، ٚط ٫ قسزص يف ا٫ض٬ّ . 
         

ْٚعري عدّ ط٬م ايصٚد١ اييت ٫ ٜٓفل عًٝٗا شٚدٗا اٚ اييت ٜكسبٗا        
بـذٛاش ايكسب، فٝشهِ  ْفام اٚ برتىقسبّا َربٸسّا ٚمل ٜٓفع٘ ايٓؿض باٱ

 ٚ َٔـعّا يـكسز ايصٚدـ١ َٔ عـدّ ا٫ْـفام أػسعٞ دفـيًشانِ اي ٗا ـط٬ق
ايكسب ايـُربٸح أٚ يتشسٸدٗا، إذ ٜؿري عدّ َػسٚع١ٝ ايط٬م أَسّا 

  قسزّٜا أٚ سسدّٝا .
دتـ سهَٛتٗا ـٚ قاعد٠ )ْفٞ احلسز( ت)ْفٞ ايكسز( أ فٌٗ قاعد٠

نٛدٛب   - تهًٝف١ٝ اٚ ٚقع١ٝ -د١ٜ دؿٛف ا٫سهاّ ايٛدٛـَٗا بٚتكدٸ
شهِ ايػسعٞ عٓد ـفٝٓتفٞ اي ، ايؿّٛ ٚايٛق٤ٛ ٚيصّٚ ايبٝع ايػبين

  .ػٗٛز ؟ايـُٚيعٌ ٖرا ٖٛ  ،ؾريٚزت٘ قسزّٜا اٚ سسدّٝا

ِٸأ  ذسٟ فٝٗا ٚتٓفٞ ايعدّ ًٜٚصّـايكاعد٠ ا٫سهاّ ايعد١َٝ ٚت ّ تع
ا٫ؾٍٛ  ٚ ْكٝك٘؟ ٚنًُاتِٗ يفثبٛت سهِ ٚدٛدٟ ع٢ً خ٬ف ايعدّ أ

ُٸ ،ـدتؿ١ بكاعد٠ ْفٞ ايكسزَ  ِ ايبشح يكاعد٠ ْفٞ احلسز . ٚحنٔ ْع
 

ٕٕ : ٌٖ ٜطتفاد َٔ قاعد٠ ْفٞ ايكسز اٚ َٔ قاعد٠ ْفٞ  ٚبتعبري ثا
ذابٞ اذا فسض ايتكسز اٚ ايتشسز َٔ عدّ ـشهِ ا٫ٜـشسز : دعٌ ايـاي
اذا هِ شـايكاعد٠ اٚ تًو : اْتفا٤ اي ٙنُا ٜطتفاد َٔ ٖر،شهِ غسعّا ـاي

 ؟ . ع٢ً ناًٖ٘  شهِـاي ٘ َٔ ثبٛتدشسٸـتايـُهًف اٚ ز تكسٸفسض 
 

ع٢ً  صقسز ٫طع٬ّ ا٫ؾٍٛ ٖٛ عدّ سه١َٛ ػٗٛز بني أايـُ
ٜٚبدٚ ٖرا َٔ  ،د٬ف اىل بعض ا٫ع٬ّ ـٜٚٓطب اي .ا٫سهاّ ايعد١َٝ 

شهِ اذا ـعدّ اي زازايتْٛٞ يف ايٛاف١ٝ سٝح إستٌُ إْدعباز٠ ايفاقٌ 
ٕٷ قسزص ٫طت اط٬م سدٜح شـنإ قسزّٜا ت ـٳ فاذا فتض اْطا  قف
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دابت٘ فطاز أٚ سبظ غا٠ فُات ٚيدٖا أٚ أَطو زد٬ّ فٗسبت  طا٥ٕس
ايتُطو بربا٠٤ اير١َ ... ٚاستٌُ إْدزاز ٜؿض س٦ٓٝر  فاْ٘ ٫ ،ٚقًت

ٚفُٝا  -قسز ٫ٚ اقساز يف ا٫ض٬ّ  ط٬م قٛي٘ : ٫ٖرٙ ايفسٚض يف إ
 ،أتًف قسزُا ـٚعدّ ايكُإ ي ،ٙ ٜدٍ ع٢ً سهِ َٔ أتًف َا٫ّ يػري

ـشهِ بايكُإ ٫ٚبد َٔ شدٜح ٜٚـشهِ بايكُإ بايـعدّ اي فٝٓف٢
 ٖرا َا -ٚايعاٖس َٔ احلدٜح : ْفٞ ايكسز َٔ غري دربإ  ،ايـذربإ

 .  (20)شكل ايتْٛٞ ايـُٜفِٗ َٔ عباز٠ 
َتٓع ايصٚز احلاقس يف بًدٙ )قدٙ( بأْ٘ يٛ إ (21) ٚؾسح ايطٝد ايٝصدٟ

َع  -ُهٓ٘ َٔ ا٫ْفام ـٚيٛ يعطسٙ ٚعدّ ت -ْفام ع٢ً شٚدت٘ عٔ ا٫
سأ٠ ايـُ شانِ ايػسعٞ فٓوـأَهٔ اي ،عدّ ؾرب شٚدت٘ ع٢ً ٖرٙ احلاي١ 

خؿٛؾّا اذا ناْت  ،ـشسز ٚايكسزكٗا يكاعد٠ ْفٞ ائَ شٚدٗا ٚتطًٝ
َطتًصَّا  -طٍٛ عُسٖا َع٘ ع٢ً عدّ ا٫ْفام -غاب١ ٚؾاز ؾربٖا

١ ايػدٜد٠ ... فٓف٢ عدّ دٛاش ط٬قٗا ػٓكايـُاٚ ٠ كسٸايـُيٛقٛعٗا يف 
يكاعد٠ ْفٞ احلسز ٚقاعد٠  ،شانِ اٜاٖا َٔ شٚدٗاـٚأثبت دٛاش تطًٝل اي

فكٛد خربٙ اذا ايـُاب٘ : نُا اضتدٍ بايكاعدتني يف َٛزد َػ ،ْفٞ ايكسز 
غاز ٚأ ، احلانِ ايػسعٞ ٚزفع ا٫َس ايٝ٘مل ٜتُهٔ اًٖ٘ َٔ ايٛؾٍٛ اىل

)قدٙ( : ٚدٛب ايؿرب عًٝٗا اىل إٔ ٜعًِ ساي٘  (22)ايجاْٞ  اىل ْعس ايػٗٝد
ُا ٖٛ ـي ٕ ٖرا َٓافٺثِ ذنس ايطٝد ايٝصدٟ أ ضتؿشاب بكا٤ ايصٚد١ٝ،ٱ

 ،ـشطب١ٝايفكٝ٘ ايعدٍ ع٢ً َجٌ ٖرٙ ا٫َٛز ايايٛيٞ عًّٛ َٔ قٝاّ ايـُ
                                                           

 طبع١ دلُع ايفهس ا٫ض٬َٞ .   - 194+ 193ٚاف١ٝ ا٫ؾٍٛ : (20)

 ايطبع١ ا٫ٚىل . – 13َطأي١:  : 71+33َطأي١:  -75: 2ًَشكات ايعس٠ٚ ايٛثك٢ :ز (21)

 . 286: 9َطايو ا٫فٗاّ غسح غسا٥ع ا٫ض٬ّ :ز (22)
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ٚقد ضبك٘ ايػٗٝد ايجاْٞ يف غسع١ٝ  ،شسز ـٚيكاعد٠ ْفٞ ايكسز ْٚفٞ اي
 َطتٓدّا يكاعد٠ ْفٞ ايكسز .  ،فكٛد خاؾ١ايـُانِ يصٚد١ شـط٬م اي

)قدٙ(  (23) ٞـٓـٝـكل ايٓا٥ـشايـُشح ـقد سهٞ عٔ بكابٌ : ايـُٞ ـٚف
سهاّ ايعد١َٝ، ص يٮقسز ٫ط ْهازٙ عُّٛ سدٜحػٗٛز ٚإايـَُٛافك١ 

تهًٝف١ٝ ناْت اٚ  -قسز سانِ ع٢ً ا٫سهاّ ايٛدٛد١ٜ  قاٍ : )إ ٫
ٚاَا سهَٛتٗا ع٢ً  ،ا٫سهاّ  ٙزفع ٖر :ٗاْٚتٝذ١ سهَٛت -ٚقع١ٝ 

فع٢ً ٖرا : اذا يصّ  ،ديٌٝ عًٝٗا  بٌ ٫ ،ا٫سهاّ ايعد١َٝ ففٝٗا اغهاٍ 
ُهٔ ْفٞ ٖرا ايعدّ ـٜ ع٢ً غدـ ٫ قسزٷ شهِ يف َٛزدٺـَٔ عدّ اي
ٚقد ْاقؼ )قدٙ( يف عُّٛ احلدٜح يٓفٞ عدّ  ،قسز ...(  بكاعد٠ ٫

اىل َٓع نرب٣ سه١َٛ ْفٞ ايكسز ع٢ً احلهِ َٔ دٗتني : نرب١ٜٚ زادع١ 
ع٢ً بعض  صقسز ٫ٝلطٚؾػس١ٜٚ زادع١ اىل تطب ،ا٫سهاّ ايعد١َٝ

  :٪اخرتني ببٝآْا ٚٚفل تفهسْا ٚفُٗٓا ايـُْٚٛقض  ،َٛازد عدّ احلهِ 
        

ثبات كتكٞ عٔ إايـُ٪اخر٠ ا٫ٚىل : ٖٚٞ تسدع اىل قؿٛز ايـُ       
ُع٢ٓ عدّ ٚدٛد اط٬م اٚ ـب ،د١َٝقسز( ع٢ً ا٫سهاّ ايع سه١َٛ )٫

شهِ يٝٓفٝ٘ ـشٝح ٜػٌُ عدّ ايـب صقسز ٫طعُّٛ يف ديٌٝ قاعد٠ : 
 ٜٚجبت دعٌ احلهِ ايٛدٛدٟ .

ٕٛ ِٸ ٚتكسٜبٗا بٓش ديًٝٞ)ْفٞ احلسز(ٚ)ْفٞ ايكسز( ٚع٢ً طبل  ٜع
ٚآ١ٜ  صقسز ٫طٕ سدٜح كؿٛد يٓا ٖٓا بإٔ ٜكاٍ : إايـُتعُِٝ ايبشح 

ْاظسإ اىل ا٫سهاّ ايػسع١ٝ ٚايدٜٔ  -ْٜٔفٞ دعٌ احلسز يف ايد
هاّ ثبت بايعَُٛات َٔ ا٫س ذعٍٛ ع٢ً ايعباد ٜٚفٝدإ ْفٞ َاايـُ
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ط٬م اٚ حنُٖٛا يٝظ سهُّا ٕ عدّ ايـشهِ بايكُإ اٚ بايٚأ ،ايػسع١ٝ
ُكتك٢ ـٓف٢ بأسد ايديًٝني بذع٫ّٛ ع٢ً ايعباد ست٢ ٜٴـغسعّٝا ٫ٚ دّٜٓا َ

ـٸ  ـشه١َٛ سدٜح٫ٚ َع٢ٓ ي ،جبت هلُا ـُايايػسعٞ  عُّٛ د٫ي١ ايٓ
 .  -٫ ٚدٛد ي٘ ٫ٚ دعٌ ي٘ -ع٢ً عدّ ٺ صقسز ٫ط

 ٜٚسد عًٝ٘ : 

عٔ  نٓا١ّٜ ٖٛ ْفٞ ايكسز سكٝك١ّ صقسز ٫طإ َفاد سدٜح  -أ٫ّٚ 
َفاد آ١ٜ ْفٞ إ ٚ ،٤ َٓ٘ ايكسز ع٢ً ايعبادهِ ايٓاغ٢شـعدّ دعٌ اي

َٚسدع ٖرٜٔ  ،َّ٘ دعٌ سسز ٚقٝل يف ايدٜٔ ٚاسهااحلسز ٖٛ عد
٘ ٚاسهاَ٘ ػسٜعت٤ َٔ دٜٔ اهلل ًٚٝني اىل ْفٞ ايكسز ٚاحلسز ايٓاغ٢ايدي

ع٢ٓ نُا ٜتشكل يف ا٫سهاّ ايٛدٛد١ٜ اييت ًٜصّ َٔ اَتجاهلا ايـُٖٚرا 
ز نرا ٜتشكل يف ا٫سهاّ ايعد١َٝ ٚيف َٛازد عدّ دعٌ ز اٚ ايتشسٸايتكسٸ

ٜٚهٕٛ حتت اختٝازٙ احلهِ ٚايتػسٜع اذا نإ ايعدّ َكدٚزّا يًُهًف 
غاٌَ يهًتا  اٯ١ٜ ٚاحلدٜحفإ عُّٛ  ،ز ز اٚ ايتشسٸًٜٚصّ َٓ٘ ايتكسٸ

 ،ـشهِ ايػسعٞ( ع٢ً عدّ احلهِ)اي ٫ٚ ٜكس عدّ ؾدم ،ـشايتنياي
ذ ايعدّ عٓد٥ر ، إٛزد ايكابٌ يًذعٌايـُٜٚهفٝٓا عدّ دعٌ احلهِ يف 

ٌ ايػسعٞ ٬ُسع١ ايٝكني بطع١ ايدٜٔ ٚمشٛي١ٝ اجلعـذعٍٛ ٫ضُٝا بـَ
 شسز ـ٫ٚ َاْع َٔ تعُِٝ ْفٞ ايكسز ْٚفٞ اي ،حيتاز ايٝ٘ ايعباد  يهٌ َا

ـٸ -  سهاّ ايعد١َٝ . ٚمشٛي٘ يٮ -جبت هلُا ايـُ بًشاظ عُّٛ ايٓ
 

شسدٞ ٜعين ـشهِ( ايكسزٟ اٚ ايـٕ ْفٞ )عدّ ايْعِ قد ٜكاٍ: إ
 ٖٚرا َع٢ٓ ٚاقض ،ثبات بًشاظ إ ْفٞ ايٓفٞ إ ،ثبٛت احلهِ اٚ دعً٘ 

يهٓ٘ غري َتعازف عٓد عُّٛ ايٓاع ٚايرٜٔ  ،عكٍٛ ايـُيف َٓعٛز اٌٖ 
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 صقسز ٫ط ف٬ َع٢ٓ حله١َٛ،تٛدٗت ايِٝٗ بٝاْات ايػسٜع١ ٚخطاباتٗا 
 سسز( ع٢ً ا٫سهاّ ايعد١َٝ .  ٚ)٫

 

ذ َفاد ايديًٝني ٖٛ ْفٞ ايكسز ٚاحلسز عٔ دٜٔ يهٓ٘ َسفٛض : إ
بشٛخ يف ا٫َٛز ايعد١َٝ ـُايٜٚتشكل ايٓفٞ ايتػسٜعٞ  ،اهلل ٚاسهاَ٘ 

يتصاَٞ عسيف ٫ٚ اغهاٍ ٖٚٛ َديٍٛ إ ،باٱثبات ٚدعٌ احلهِ ايٛدٛدٟ
 تٛد٘ ايٝ٘ اخلطاب ايػسعٞ . ايـُشطب ايفِٗ ايعسيف ـفٝ٘ ب

ٛزد ايكابٌ ايـُٕ عدّ احلهِ اٚ عدّ اجلعٌ ايػسعٞ يف إ -ٚثاّْٝا 
ٌٷايـُيًشهِ ٚ يعدّ احلهِ بربن١  تطًب يًذعٌ ايػسعٞ ٖٛ دع

ُاّ ْع١ُ ايتػسٜع ـايٓؿٛف ايػسع١ٝ ايهجري٠ ايٓاطك١ بهُاٍ ايدٜٔ ٚت
ا٥د٠ : ايـُقاٍ ضبشاْ٘ يف ضٛز٠  ،ٚاضتٝعاب٘ يهٌ دٛاْب ايفعٌ ايبػسٟ 

ِٵ  :ط3 ٚٳزٳقٹٝتٴ َيُه ُٳتٹٞ  ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ًَ ُٵتٴ عٳ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ دٹٜٓٳُه ًِتٴ َيُه ُٳ ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ اِي
ّٳ دٹٜٓٶا عؿ١َٝٛ ايـُ (24)ٚٚزدت ايسٚاٜات ،تٛعبّا نا٬َّ تاَّا َط صأٱضٵ٬َ

هلل ح بإٔ عٔ زضٍٛ اهلل ٚاٌٖ بٝت٘ )ض٬ّ اهلل عًِٝٗ( ٖٚٞ تٓطل ٚتؿسٸ
مل  تعاىلٚتػسٜعّا يف نٌ ٚاقع١ َٔ ٚقا٥ع سٝا٠ ايبػس ٚاْ٘  سهُّاضبشاْ٘ 

ٚدٛدّٜا اٚ  -ع٢ً ا٫ط٬م ايٛضٝع  ،ٜرتى فع٬ّ يًُهًف َٔ غري سهِ 
 ست٢ أزؽ اخلدؽ :  -قعّٝا تهًٝفّٝا اٚ ٚ ،عدَّٝا 

( شهٞ فٝٗا ا٫َاّ ايؿادم)ـاييت ٜ (25)َعترب٠ ابٞ بؿري :َٓٗا
فٝٗا نٌ س٬ٍ ٚسساّ ٚنٌ (طع١( عٓدِٖ )ٚدٛد ؾشٝف١ )اجلاَ

ز ايٝ٘ ايٓاع ست٢ ا٫زؽ يف اخلدؽص ثِ اضتأذٕ ا٫َاّ َٔ غ٤ٞ حيتا
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 أٟ ٜٛدد سهُ٘ يف أزؽ ٖراصست٢ أبٞ بؿري ٚغُصٙ بٝدٙ ٚقاٍ ي٘ : ط
طد ابٞ دايؿشٝف١ اجلاَع١ اييت أثبتت أزؽ َجٌ ٖرٙ ايػُص٠ ايبطٝط١ 

 ُا غابٗٗا . ـفسادعٗا ٚغريٖا َ ،ذْ٘إناْت عدٚا١ْٝ اٚ مل تهٔ ب ري يٛبؿ

 اهلل ٕبطسٜكني ٚقد تكُٓت أ (26) زٚا١ٜ عُسٚ بٔ قٝظ َٚٓٗا:
زض٫ّٛ ٚاْصٍ عًٝ٘ نتابّا ٚاْصٍ يف ايهتاب نٌ َا حتتاز ايٝ٘ ا١َ٫  أزضٌ

٫ ضبشاْ٘ غ٦ّٝا إ عٵدٳٚاْ٘ مل ٜٳ ،ٚدعٌ ي٘ دي٬ّٝ ٜدٍ عًٝ٘  ،اىل ّٜٛ ايكٝا١َ 
 ( . ٓ٘ يسضٛي٘)أْصي٘ يف نتاب٘ اٚ بٝٸ

شهٞ بعض خطب١ ـٖٚٞ ت (27)َٚٓٗا : ؾشٝش١ ابٞ محص٠ ايجُايٞ 
بهِ أٜٗا ايٓاع َا َٔ غ٤ٞ ٜكسٸ ٜاط( يف سذ١ ايٛداع زضٍٛ اهلل )

بهِ َٔ غ٤ٞ ٜكسٸ َٚا ،٫ ٚقد أَستهِ ب٘ايٓاز إ َٔ اجل١ٓ ٜٚباعدنِ َٔ
 .  ص٫ ٚقد ْٗٝتهِ عٓ٘ َٔ ايٓاز ٜٚباعدنِ عٔ اجل١ٓ إ

 

 ٕ عدّ دعٌ احلهِ غسعّا يف َٛزدٺـُهٔ إٔ ٜكاٍ : إٚيف ق٥ٛ٘ : ٜ
٢ َع ٖرٙ ايٓؿٛف ايػسع١ٝ قابٌ يًذعٌ ٖٛ ْكـ يف ايتػسٜع ٜتٓاف

حلسز يف ٚديٌٝ )ْفٞ ا صقسز ٫طٜٚتٓاف٢ َع عُّٛ ديٌٝ ،ايٛفري٠
د٘ هًف اٚ يتشسٸايـُز ايدٜٔ( فإ عدّ دعٌ احلهِ اذا ؾاز ضببّا يتكسٸ

كاد اٚ ايـًُٜصّ َٔ ْفٝ٘ : ثبٛت احلهِ  ٜهٕٛ َٓفّٝا ؟ ٚنٝف ٫ نٝف ٫
 شسز عٔ ايػسٜع١ـشهِ ست٢ ٜٓتفٞ ايكسز اٚ ايـٓاقض يعدّ ايايـُ

ٝاز ُاّ ْع١ُ ايتػسٜع َع استـٚنٝف ًٜت٦ِ َع نُاٍ ايدٜٔ ٚتٚايدٜٔ؟ 
 . ٔ دٕٚ تػسٜع َٓصٍ يف نتاب اٚ ض١ٓ؟٘ ضبشاْ٘ َعٳدٳ؟ ٚنٝف ٜٳايٝ٘ا١َ٫ 
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ٚ)ْفٞ  ديٌٝ ع٢ً اختؿاف )ْفٞ ايكسز( ٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ : اْ٘ ٫
بٌ ايديٌٝ ع٢ً ايعُّٛ َٛدٛد  ،سهاّ ايعد١َٝ احلسز( ٚعدّ مشٛي٘ يٮ

٫ٚ قؿٛز يف عُّٛ ايديًٝني  ،ايكسزْفٞ ٜح دشسز ٚسـيف آ١ٜ اي
 ٖٚرا نً٘ بٝإ ع٢ً طبل قٛاعد ايؿٓاع١ .  ،ني بشٛثايـُ

 ايفكٗٞ عتُد ع٢ً ا٫ضتعٗاز ايًفعٞ ٚايرٚمايـُٚايتشكٝل ايسغٝل ٚ     
ٖٛ ٚقٛح فِٗ )ْفٞ احلهِ ايكسزٟ( َٔ احلدٜح ٚٚقٛح فِٗ )ْفٞ 

 شسدٞ( َٔ اٯ١ٜ ايػسٜف١ ٚعدّ ٚقٛح ا٫ط٬م يف سدٜحـشهِ ايـاي
ساش إزاد٠ سـُع٢ٓ عدّ إايدٜٔ ب اٚ آ١ٜ ْفٞ دعٌ احلسز يفصقسز ٫ط

 ٕٛ ٜػٌُ احلدٜح ٚاٯ١ٜ ْفٞ ا٫سهاّ ايعد١َٝ اٚ ْفٞ ا٫ط٬م ددّا بٓش
فإ يطإ احلدٜح ٚاٯ١ٜ ٖٛ ايٓفٞ  ،طتًصّ يجبٛت احلهِ ايـُعدّ احلهِ 

٫ٚ ٜدٍ ع٢ً دعٌ  ،ٜٚدٍ ايًطإ ايٓايف ع٢ً ْفٞ اجلعٌ ،ٚايطًب 
فاْ٘ تهًف يف فِٗ ذيو  ،حلهِٓاقض يعدّ اايـُا٫جياب ٚاْػا٤ احلهِ 

 َٔ احلدٜح ٚاٯ١ٜ . 

ثبات احلهِ ٫ٚ ٜفٝد إ،شهِ ـْفٞ اي صقسز ٫ط: َفادٚباختؿاز
ٖٚهرا  ،بات ـُهٔ إ ٜفِٗ نْٛ٘ يطإ إثٜ ٫ٚ ،شضـ٫ٕ يطاْ٘ ْفٞ َ

 شسز يف ايدٜٔ . ـَفاد ْفٞ اي

 ٕ ظاٖس: إإٔ ٜٴكاٍ ٚتكسٜب٘ ببٝإ إضتعٗازٟ َٔ احلدٜح ٚاٯ١ٜ
ٚبك١ُُٝ  ،ٔ ٫شَ٘ع نٓا١ّٜ ٖٛ ْفٞ ايكسز سكٝك١ّصقسز ٫سدٜحط

عٓ٘ ٖٛ ْفٞ دعٌ  ٢هٓٸايـُبني( ٜهٕٛ اي٬شّ ايـُتهًِ ايـُقس١ٜٓ)تػسٜع١ٝ 
٢ ع٢ٓ عًايـ٫ُٚ ٜٓطبل ٖرا  ،٤ َٓ٘ ايكسز٢شهِ ايكسزٟ اٚ ايٓاغـاي

 ُع٢ٓ : إ احلدٜح ايػسٜف ٫ـب ،٤ َٓ٘ ايكسز٢شهِ( ايٓاغـ)عدّ اي
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 بًطاْ٘  -بٌ ٜدٍ  ،ـشهِ ايٓايف يًكسز٢ً دعٌ ايٜفٝد ٫ٚ ٜدٍ ع
 ٤ َٓ٘ ايكسز ٫ٚ ًٜت٦ِ يطاْ٘ ٢شهِ ايٓاغـع٢ً عدّ دعٌ اي -ايٓايف

٪دٟ اىل ايـُذاب ٫ٚ ًٜت٦ِ َع اْطباق٘ ع٢ً )عدّ احلهِ( ٚـَع فِٗ ا٫ٜ
 شهِ . ـٓاقض يعدّ ايايـُشهِ( ـ)دعٌ اي

 

ِٵ فٹٞ اطٖٚهرا ظاٖس آ١ٜ  ٝٵُه ًَ ٌٳ عٳ َٳا دٳعٳ ٔٵ سٳسٳٕزٚٳ َٹ  ٔٔ ْٗا إف صيدِّٜ
ُع٢ٓ ظٗٛزٖا ـذاب ٚا٫ثبات بـظاٖس٠ يف يطإ ايطًب ٚايٓفٞ دٕٚ ا٫ٜ

 ،يف عدّ دعٌ احلسز يف ايدٜٔ اٚ عدّ دعٌ سهِ سسدٞ يف ايدٜٔ
 ٖٚرا ايعاٖس ٫،ِ احلسدٞ ٚضًب دعٌ احلسز يف ايدٜٔ هٖٚٛ ْفٞ يًش
يٛقٛح إ  ،ًٜ٘ذابٞ ٜٓفٞ احلسز ٜٚصـذاب ٚدعٌ سهِ اٜـًٜت٦ِ َع ا٫ٜ

اهلل ضبشاْ٘ ٜكٍٛ : )مل أدعٌ يف دٜين : احلهِ احلسدٞ( ٚمل ٜكٌ : 
ٚفسم نبري بني ايتعبرئٜ ،ٜٓفٞ احلسز( ع٢ً ا٫ط٬م  دٜين َا )دعًت يف
ُٔ ٜتدبس اذا نإ َٔ اٌٖ ايتدبس ٚايتفهس ٚاخلرب٠ ـسم ٚاقشّا يٜتذ٢ً ايف

 بايفِٗ ايًػٟٛ ايعسبٞ . 

 ،ٜح ٜٓفٝإ ايكسز ٚاحلسز يف ايد١ٜٔ ٚاحلدٜدتؿس٠ : اٯـٚبعباز٠ َ
ٜد٫ٕ ع٢ً  ٫ٚ ،َٓ٘ احلسز اٚ ايكسز ٢٤ٜٚد٫ٕ ع٢ً ْفٞ احلهِ ايٓاغ

٤ َٔ عدّ احلهِ ٢ت تػسٜع ٜٓفٞ ايكسز ٚاحلسز ايٓاغثبادعٌ سهِ ٚإ
 ٚعدّ اجلعٌ . 

ؾًٗا ٛدٛد أايـُ٪اخر٠ ا٫ٚىل ايـُُاّ َا ازدْا بٝاْ٘ بًشاظ ـٖرا ت
كتكٞ( ايـُقؿٛز )ٖٚٞ تسدع اىل  ،ين)قدٙ(ايٓا٥ٝ شكلايـُيف نًُات 

ٚقد  ،ثبات عُّٛ ديًٝٞ ْفٞ ايكسز ْٚفٞ احلسز يعدّ احلهِ عٔ إ
 ٌ دًٞ . ٚقشٓاٖا ببٝإ َفؿٸأ
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اْع عٔ عُّٛ ايديًٝني ايـُثبات ٪اخر٠ ايجا١ْٝ : ٖٚٞ تسدع اىل إايـُ
 يتصاّ عُّٛ تًدـ يف يصّٚ تأضٝظ فك٘ ددٜد َٔ إت ،احلهِ  يعدّ

 ٚتكسٜبٗا : شهِ . ـسسز( يعدّ اي )٫ ٚ قاعد٠صأقسز ٫ طعد٠ قا
 

 ،ايتػسٜع ايـِٕ سدٜح ْفٞ ايكسز ْاظس اىل ْفٞ ايكسز يف عإ
ٜتشكل  ٚيٝظ فٝ٘ د٫ي١ ع٢ً ٚدٛب تدازى ايكسز اخلازدٞ ايرٟ مل

بتًف َاي٘ قكا٤ٶ ٚقدزّا  سدٷٚيرا يٛ تكسز أ ،ٚمل ٜٓػأ َٔ احلهِ ايػسعٞ
از ضهٓاٙ اٚ اثاث٘ مل جيب تدازى أقسازٙ ازٟ اٚ دشً٘ ايتذـناسرتام َ

 ،اتِٗ اٚ َٔ بٝت َاٍ ايفكسا٤طًُني اٚ َٔ شنٛايـَُٔ اَٛاٍ  ٚخطا٥سٙ
 ع٢ً يصّٚ ذيو ايتدازى .  صقسز ٫ط ٫ د٫ي١ يف سدٜح ذ إ

 

ٜٓفٞ ايكسز يف ايتػسٜع ٫ٚ ٜجبت  صقسز ٫طٚباختؿاز : سدٜح 
ٜفٞ احلدٜح بايد٫ي١  ًكسز فاْ٘ ٫ايتدازى اٚ ٫ ٜجبت ايكُإ تدازنّا ي

ٕ ٫شّ ا٫يتصاّ بعُّٛ احلدٜح يعدّ احلهِ يف َجاٍ احلبظ َع أ،عًٝ٘ 
ع٢ً  ٕ عدّ احلهِ بايكُإ قسزٷ٭ ،ٖٛ ثبٛت ايكُإ ٚيصّٚ ايتدازى 

ٚقد ْفٞ ايكسز يف  ،شبٛع ايرٟ فات َٓ٘ عًُ٘ اٚ غسدت دابت٘ايـُ
ٖٚرا  ،عٓ٘ ي٘ ْٚفّٝا  يكسزٙ ايػسع ٖٚٛ ٜطتًصّ احلهِ بايكُإ تدازنّا

ٕ فِٗ يصّٚ تدازى ايكسز اخلازدٞ َٔ ـُا تكدّ َٔ أي ،شّ فاضد٬اي
ٙ فِٗ ، ٖٚٛ فِٗ قعٝف بٌ ٖٛ أزدأ ٚدٜٛطاعدٙ ظاٖسٙ  احلدٜح ٫

 احلدٜح ايػسٜف . 
نُا إ ٫شّ ا٫يتصاّ بعُّٛ احلدٜح يعدّ احلهِ ٚبًصّٚ تدازى 

ُتٓع ايـ٫ُْ٘ يف َجاٍ ايصٚد١  ،ايكسز اخلازدٞ ٖٛ تأضٝظ فك٘ ددٜد 
ُػسٚع١ٝ ط٬قٗا َٔ قبٌ ْفطٗا ـشهِ بـشٚدٗا عٔ ا٫ْفام عًٝٗا اذا مل ٜ
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ًٜصّ ايكسز ع٢ً ايصٚد١ َٔ بكا٤ شٚدٝتٗا  -احلانِ ايػسعٞ  -اٚ ٚيٝٗا 
ايتػسٜع ٖٛ  ايـَِٚكتك٢ ْفٞ ايكسز يف ع ،ُتٓع عٔ ا٫ْفام عًٝٗا ًـُي

ٖٚٛ خ٬ف ايٓـ  ،ايػسعٞ  ثبٛت سل ايط٬م يًصٚد١ اٚ يًشانِ
ُٔ أخر ـايط٬م يطٕ :إ -عًٝ٘ فكّٗٝا ايـِتطَسدٜجّا َػٗٛزّا  - (28)ايٓبٟٛ 
 ًٜٚصّ َٓ٘ تأضٝظ فك٘ ددٜد .  صبايطام

 ٜٚسد عًٝ٘ : 

إ ايكٍٛ باضتًصاّ ا٫يتصاّ بعُّٛ احلدٜح يتأضٝظ فك٘  -أ٫ّٚ 
ٕ َجاٍ ايط٬م َٓؿٛف فا ،أَس َسفٛض ٫ٚشّ غري َكبٍٛ-ددٜد

ٖٚٞ  ،احلانِ ايػسعٞ: خاؾ١ داي١ ع٢ً دعٌ ايط٬م يًٛيٞ خبازأب
ايفكٗا٤ )زض( فتطاعدٖا ا٫دي١ ايػسع١ٝ  بعضَعٍُٛ بٗا عٓد  أخباز

 كاٍ . ايـُٚتدعٛ اىل ايفتٝا ب٘ َٔ غري يصّٚ فك٘ ددٜد نُا ضٝأتٞ تفؿٌٝ 

ع٢ً ا٫سهاّ ايعد١َٝ :  صقسز ٫ط اْ٘ ٫ ٜساد َٔ سه١َٛ -ٚثاّْٝا 
ٚدٛب تدازى ايكسز  ٚ ف٬َِٗتدازى أاحلدٜح ْفٞ ايكسز ايإ َفاد 

ٜدٍ عًٝ٘  فإ سدٜح ْفٞ ايكسز ٫ ،٤ َٔ عدّ احلهِ ٢اخلازدٞ ايٓاغ
 قطعّا نُا تكدّ . 

َٚٔ عُّٛ َفادٙ : ْفٞ احلهِ  صقسز ٫طبٌ ٜساد َٔ سدٜح : 
١ باخلؿٛف ٚبًشاظ ٖٝٚرا ٜ٪دٟ يف ا٫سهاّ ايعدَ ،ايعدَٞ ايكسزٟ 

شهِ بايكُإ ـفاْ٘ يٛ مل ٜ ،زد اىل تدازى ايكسز بكُاْ٘ ٛاايـُبعض 
 ثبات فٝذب ايتدازى . فٞ إْٚفٞ ايٓ ،ًٜصّ ايكسز ٖٚٛ َٓفٞ يف ايػسع 

 كٞ يًشدٜحـطابايـُديٍٛ ايـُتشفغ ع٢ً ـتؿس٠ : َع ايـدـٚبعباز٠ َ
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ك٘ ع٢ً عدّ احلهِ ْأخر بعُّٛ احلدٜح ْٚطبٸ -ْفٞ احلهِ ايكسزٟ -
اٚ َا ٜ٪ٍٚ ايٝ٘  (تدازى ايكسزعدَٞ ايكسزٟ:)صّ َٔ ْفٞ احلهِ ايًٜٚ

طابكٞ يًشدٜح ٚبعد ايـُديٍٛ ايـُشرٚز يف ٖرا بعد ايتشفغ ع٢ً ـ٫ٚ َ
رنٛز عٓد تطبٝك٘ ع٢ً َٛازد ايـُطابكٞ ايـُنٕٛ ايتدازى ٫شَّا يًُفاد 

عدّ احلهِ . ٖرا نً٘ ع٢ً فسض ا٫ذعإ بعُّٛ احلدٜح ٚمشٛي٘ يعدّ 
شطب ا٫ضتعٗاز ـيهٓا قد زفكٓاٙ ب ،عٞـذعٌ ايػسشهِ ٚعدّ ايـاي

ٜهٕٛ  شسز ٚإ ايًطإ ايٓايف ٫ـَٚٔ آ١ٜ ْفٞ ايصقسز ٫طايًفعٞ َٔ سدٜح
 َجبتّا يف َفادٙ َٚديٛي٘ . 

بشٛث١ ٚاييت ذنس هلا تطبٝكإ ايـُٜٚٓبػٞ ٬َسع١ ؾػس٣ ايهرب٣ 
 ُٖٚا :  ،فٓبشجُٗا بػ٤ٞ َٔ ايتفؿٌٝ  ،اق١ٝ ايـُْكًٓاُٖا يف ايبشٛخ 

عًّٛ ايـُشبٛع اٚ ايـُشهِ بكُإ ايتايف َٔ ـاي:ٛزد ا٭ٍٚ ايـُ
يٝتعٝؼ دس ٌُ ٚيتشؿٌٝ ا٭ت٧ٝٗ يًعايـُاق١ٝ ْتٝذ١ سبظ ايـُيف ا٫َج١ً 

س ست٢ طاز اٚ فتض قفـ ايطا٥ ،شبٛع أدسٙ ايـُست٢ تًف ع٢ً ب٘ 
ُا ٜهٕٛ فٝ٘ عدّ احلهِ ـشٛ ذيو َـاٚ ْ ،ٚتًفت قُٝت٘ ع٢ً ؾاسب٘

 تكسز َٔ عدّ احلهِ . ايـُهًف ـُايبايكُإ قسزّا ع٢ً 
فٝ٘ احلهِ ٛازد ٜتشكل ايـُيف بعض  يهٔ ْكٍٛ : إ سبظ احلسٸ

ْطبام قاعد٠ غسع١ٝ ٖٞ : )ا٫ت٬ف َٛدب بايكُإ غسعّا َٔ باب إ
ع٢ً ايٝد َا طُكا٠ غسعّا ٖٞـقاعد٠ عك١ٝ٥٬ َإْطبام يًكُإ( اٚ 

 ،(30) يفكٗٞا ٛدع١ يف نتابٓاايـُسطب تؿٛزاتٓا (29)صأخرت ست٢ ت٪دٟ
 شسٸـٕ احلبظ ايعدٚاْٞ يٚذيو ٭ ، صقسز ٫طٚيٝظ َٔ باب تطبٝل 
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ُٔ ي٘ ـشِٖٛ َـنايبٓا٤ ٚايف٬ح ٚايطا٥ل ْٚ نطٛب ٜعٌُ نٌ ّٜٛ عاد٠ّ
فع٘ شبظ ٜٛدب تفٜٛت َٓاـٖرا اي -ؼ َٔ ٚازدٙ عٌُ َٜٛٞ ٜعتاد ايتعٝٸ

٤ ت٬ف َٔ احلابظ يف ْعس عُّٛ ايعك٬اجلطد١ٜ ٚادٛزٙ اي١َٝٛٝ ٖٚٛ إ
ُاٍ غريٙ ٜكُٔ ذاى ـتًف يايـُٚ ،فٗٛ َؿدام عسيف قطعٞ يًُتًف 

بعَُٛ٘ ص قسز ٫طَٔ دٕٚ ساد١ اىل تطبٝل سدٜح ،اٍ ايـُايكدز َٔ 
 جاٍ . ايـُط٬ق٘ ع٢ً ا٫سهاّ ايعد١َٝ ْعري عدّ احلهِ بايكُإ يف إاٚ ب

 رنٛز٠ يف َٛضٛعتٓاايـُباْٞ ايـُُهٔ ايكٍٛ بٛثٛم يف ق٤ٛ ـٖٚٓا ٜ
شبٛع عدٚاّْا ٚقٗسٙ ايـُشابظ ع٢ً ـضت٤٬ٝ ايايفكا١ٖ( : إٕ إ)بػس٣ 

ضتٛدب سبط٘ ٖسٚب دابت٘ إذا إ ـشؿٌٝ أدست٘ اٚشبط٘ عٔ عًُ٘ ٚتـب
 صٚع٢ً ايٝد َا أخرت ست٢ ت٪دٟطاٚ قٝاع عسبت٘ ٖٛ اضت٤٬ٝ عدٚاْٞ

اضت٩٬ٝٙ ع٢ً قفـ ايطا٥س ٚفتش٘ ٚإط٬ق٘ ٖٛ ٚ ايـِٖٚهرا قٗس ايع
اٍ فتأتٞ ايـُشرتّ ـطًِ اٚ َايـُُاٍ ـت٬ف يإ إضت٤٬ٝ عدٚاْٞ نُا ٖٛ

طع٢ً ايٝد َا ايكاعدتإ : )َٔ أتًف َاٍ غريٙ فٗٛ ي٘ قأَ( ٚقاعد٠ 
اٍ ايـُشرتّ ـطًِ اٚ َايـُٖٚهرا سبظ غا٠  ،(31)أخرت ست٢ ت٪دٟص

 يسقاع . يًدي ٚافُٝٛت ٚيدٖا دٛعّا ٚعطػّا َٔ فكد ا

ُا أتًف٘ ـتًف يـُايُاّ احلذ١ ٚايديٌٝ ع٢ً قُإ ـَٚٔ ايٛاقض ت
ًط١ ع٢ً طتايـُٚع٢ً قُإ ايٝد ،اٍ ايـُشرتّ ـطًِ اٚ َايـَُٔ َاٍ 

سبط٘ عٔ عًُ٘ اٚ ٜفٛت َٓ٘ طا٥سٙ  عًُ٘ بطبب ايػري فٝفٛت َٓ٘ أدس٠
ا٫ضت٤٬ٝ  -فإ ايٝد  ـشٛ ذيو،بكست٘ اٚ ْ ٚيد ٚأ ٚ ٚيد غات٘اٚ عسبت٘ أ

 -َٛاي٘ ٓافع٘ اٚ أاٍ اٚ ع٢ً َايـُشرتّ ـٚايتطًط ايعدٚاْٞ ع٢ً َاٍ َ
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 صع٢ً ايٝد َا أخرتطتطًط عًٝ٘ ٚايـُُا ٜفٛت َٔ ـٜد قا١َٓ يٖٞ 
اٍ ايـُضٛا٤  ،ضتٛيت عًٝ٘ َا إٔ ٚتكُٚاضتٛيت عًٝ٘طست٢ ت٪دٟص 

 ،فع ايفا٥ت ع٢ً ؾاسب٘ايٓطتٛىل عًٝ٘ اذا أتًف٘ اٚ أتًف تابع٘ ايـُ
ت٘ عضتٛيت عًٝ٘ اٚ قٝٸص َا أخرت٘ ايٝد ٚإست٢ ٜ٪دٟطٜٚطتُس ايكُإ

ٛٸ ت٬ف َاٍ اٍ ايكا٥ع ٚا٭دس ايفا٥ت َؿدام )إايـُٕ ، بٌ إتت٘اٚ ف
 ،(ٚاٱت٬ف َٛدب يًكُإ ، فتتعاقد ايكاعدتإ ع٢ً ايكُإايػري

ٛٸا  -ؾاْعّا ايـِيف َطاي١ سبظ ايع (32)شكل ا٫زدبًٝٞ ايـُٙ ٖٚرا َا ق
َطتد٫ّ  ،ٌٖ ٜكُٔ أدست٘ اذا مل ٜطتددَ٘ ٚمل ٜٓتفع ب٘  -ٜعين عا٬َّ

ٚسهٞ إستُاي٘ َٔ  (33)ايطٝد ايطباطبا٥ٞ  َٚاٍ ايٝ٘ ،ْفٞ ايكسزاعد٠ بك
 .  (34))قدِٖ( فسادع شًٞ ـاييع١َ٬ ا

 

ٜٓفل عًٝٗا  شهِ بػسع١ٝ ط٬م ايصٚد١ اييت ٫ـٛزد ايجاْٞ : ايايـُ
بًشاظ إ عدّ غسع١ٝ ط٬قٗا قسزٟ  ،شٚدٗا يفكسٙ اٚ يبدً٘ اٚ عؿٝاّْا

 ٚاحلسز يف دٜٓ٘ .  ٚقد ْف٢ ايػسع ايكسز ،اٚ سسدٞ
 ٜٚٓبػٞ تفؿٌٝ ايكٍٛ فٝ٘ فٓكٍٛ : 

 

بكاعد٠  -يًشانِ ايػسعٞأٟ  -ز إٕ إثبات سل ايط٬م يػري ايصٚ
ثبات َتٓع ايصٚز عٔ ا٫ْفام عًٝٗا اٚ إسسز( فُٝا اذا ا )٫صأٚقسز ٫ط

ٚد١ ب٘ ٚتعرز إدباز ايصٚز ع٢ً غسع١ٝ اٜكاع ايط٬م بعد َطايب١ ايص
 ٫طشكٝل د٫ي١ سدٜحـشتاز اىل تـٜ -ْفامايط٬م اٚ ا٫ اسدُٖا:

فٌٗ تػسع َطايب١ ايصٚد١  ،ٚآ١ٜ ْفٞ احلسز ع٢ً غسع١ٝ ايط٬م  صقسز
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احلانِ ايػسعٞ بايط٬م بعد اَتٓاع شٚدٗا َٔ تطًٝكٗا باختٝازٙ دفعّا 
ٌٖٚ ٜهٕٛ تؿدٟ احلانِ ايػسعٞ  ؟ يًكسز اٚ يًشسز عٔ ْفطٗا

ـشٝح اٚ ْفٞ احلسز يف ايدٜٔ بيط٬قٗا س٦ٓٝر ع٢ً طبل َفاد ْفٞ ايكسز 
ذتٗد ايعدٍ ايـُٚقع٘ ًٜصّ َٔ أسد ايديًٝني : إثبات ؾش١ ط٬قٗا ايرٟ أ

 ٚترتتب بْٝٓٛتٗا َٓ٘ بعد ايط٬م ٚاْتٗا٤ ايعد٠ ؟ . 

: دٛاش ايط٬م ٚغسعٝت٘ يًشاقس  (35)ضتكسب مجع َٔ ايفكٗا٤ إقد 
ٚ يًشسز دفعّا يًكسز ا ، فكٛدايـُٓفل ع٢ً شٚدت٘ ٚيًػا٥ب ايـُغري 

اىل قاعدتٞ ْفٞ  ٥ٞ ايٝصدٟ ٚتكدَت عبازت٘ َطتٓدّآَِٗ ايطٝد ايطباطبا
 ٚقد ضبك٘ ايػٗٝد ايجاْٞ .  ،داؾ١ ـايكسز ٚاىل بعض ا٫خباز ايْفٞ ٚ احلسز
 

ذتٗد ايـُ -ُهٔ تكسٜب غسع١ٝ ايط٬م ٚدٛاشٙ يًشانِ ايػسعٞـٜٚ
 شٚدٗا ٫ٚ ٜطًكٗا ٜٓفل عًٝٗا  بإٔ ايصٚد١ اييت ٫ -ايعدٍ : ايٛيٞ ايفكٝ٘ 

ًٜصّ  -ايٛيٞ ايفكٝ٘ :عّا ضًط١ٓ ط٬قٗا يًشانِ ايػسعٞذعٌ غسيٛ مل ٜٴ
فٝهٕٛ عدّ دعٌ ١ٜ٫ٚ ايط٬م يًشانِ ايػسعٞ َطتًصَّا  ،تكسزٖا

ز ايصٚد١ قسزّا ْاغ٦ّا َٔ عدّ دعٌ سل ط٬قٗا يًشانِ ايػسعٞ يتكسٸ
يًشانِ : دعٌ سل ط٬قٗا َٚكتك٢ ْفٞ ايكسز غسعّا،ٚقد ْفٞ ايكسز 

 ثبات يًشهِ بديٌٝ ْفٞ ايكسز . ٖٚرا إ ،ايػسعٞ 
 

شكل ايـَُِٓٗ  -( ِ)قدَٖٚٓع َٔ ذيو مجع آخس َٔ ايفكٗا٤
ٜجبتإ  ٖٚٛ ايؿشٝض بًشاظ إ ْفٞ ايكسز ْٚفٞ احلسز ٫  -ايٓا٥ٝين

 .  تكدّايـُاحلهِ ايٛدٛدٟ يعدّ مشٛهلُا ا٫سهاّ ايعد١َٝ بايتكسٜب 
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ــدّـْٚكــٝف يــ       ٔ   يكــ: إ اُا تك ــ ــ٢ ايصٚدــ١ مل ٜٓػــأ َ ــٛازد عً  سز اي

 ٧ ٚآتٺبـٌ ٖـٛ ْاغـ    -ايٛقـعٞ ايجابـت بُٝٓٗـا   احلهِ ايػسعٞ  -ايصٚد١ٝ 

 ـ فٝــ٘ غــسعّا،ٖٚــرا غــري َــسخٸ ،َــٔ اَتٓــاع ايــصٚز عــٔ ا٫ْفــام عًٝٗــا 

ٟ يٝظ يًػسع سهِ تسخٝؿـٞ بعـدّ ا٫ْفـام ستـ٢ ٜٓفـ٢ احلهـِ بـديٌٝ        أ

 ْفٞ ايكسز ٜٚجبت سل ايط٬م يػري ايصٚز . 

٧ َٓ٘ تكسز ايصٚد١ ُا تكدّ : إ احلهِ ايٓاغـُهٔ إ ٜكاف يـٜٚ
ـشهِ ٚاي ،عدَٞ ست٢ ٜأتٞ ا٫غهاٍـشهِ يٝظ ب ،سهِ ٚدٛدٟ

م َٓشؿس بٝد ايصٚز اٯخر بايطام ٬ٕ سل ايطايػسعٞ ايٛدٛدٟ ٖٛ أ
ْفام شٚدٗا عًٝٗا َع سؿس سل ز عٓد عدّ إفإ ايصٚد١ تتكسٸ ،خاؾ١

شهِ ايػسعٞ ايٛدٛدٟ ثابت ـٖرا اي ،ايط٬م ٚضًطٓت٘ بٝد ايصٚز 
درب ـبعض ايٓؿٛف ايػسٜف١ ْعري ايفسٚغ عٓ٘ ٚبايـُٚا٫مجاع  ايـِبايتط

( بإٔ ع٢ً شانٞ يككا٤ عًٞ)ـٚاي ٯتٞاُشُد بٔ قٝظ ـايؿشٝض ي
ٚتًو  -دٕٚ ايصٚد١  -يط٬م تصٚز ايؿدام ٚبٝدٙ اجلُاع ٚاايـُايسدٌ 

ُٔ ـايط٬م يطُا ـز فكّٗٝا : اْػٗٛايـُ (36)درب ايٓبٟٛ ـْٚعري اي ،ايط١ٓ
 -ايط٬م بٝد ايسدٌ -يٛدٛدٟ ايكسزٟشهِ اـٖٚرا اي صأخر بايطام

ٚ نإ أعٓدَا ٫ ٜٓفل ايصٚز عؿٝاّْا  صقسز ٫طشدٜح ـٜٓتفٞ ٜٚستفع ب
 يهٔ ٫ ،شؿاز سل ايط٬م بٝد ايصٚز( ـ)اْ:  ٜٚٓتفٞ س٦ٓٝر ،َعطسّا 

يًصٚد١ ٚإٕ اٚ ايفطذ ثبات سل ايط٬م ـُهٔ ايتعدٟ اىل ايصٚد١ ٚإٜ
ٍٸـٚذيو ي ،ستًُ٘ بعض ايفكٗا٤ إ شُد بٔ قٝظ ـَ عًٝ٘ ؾشٝض ُا د
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سأ٠ ع٢ً شٚدٗا إٔ بٝدٖا اجلُاع ٚايط٬م بعد ايـُايطا٥ٌ عٔ اغرتاط 
ٚٴ(: طٚقد قاٍ ) ،ٕ بريت ايؿدام َٔ َاهلاأ ٝت ٚٓيخايفت ايط١ٓ 

 (37)صعًٝ٘ ايؿدام ٚبٝدٙ اجلُاع ٚايط٬مطٕٚقك٢ أصسكّا يٝطت بأًٖ٘

ذتٗد ايـُ -عطا٤ سل ايط٬م يًشانِ ايػسعٞإ : تٝكٔ س٦ٓٝرايـُٚايكدز 
ٖرا نً٘  ،شطب١ ـشطب ١ٜ٫ٚ ايـُتٓع ٚايػا٥ب بايـُفاْ٘ ٚيٞ  -ايعدٍ

ز٠ َٔ تكسٸايـُتكتكٝ٘ ايكاعد٠ ايعا١َ يف َطأي١ ط٬م ايصٚد١  بًشاظ َا
 عدّ ا٫ْفام عًٝٗا . 

ٓد ٚاقض ايد٫ي١ ع٢ً ٚبعكٗا ؾشٝض ايط -١ُ أخباز خاؾ١ ـثيهٔ 
ُتٓع شٚدٗا ايـُشانِ ايػسعٞ يًصٚد١ ـايسخؿ١ َٚػسٚع١ٝ ط٬م اي
ٜؿاز اىل  داف ٫ـَٚع ٚدٛد ايديٌٝ اي ،ع٢ً ا٫ْفام عًٝٗا اٚ تطًٝكٗا

  ،٫ َع ٚدٛد َاْع َٔ ايعٌُ بٗاتكتكٝ٘ ايكاعد٠ إ ايعَُٛات َٚا
٘ٹ  ط: داؾ١ قد ٚزد بعكٗا يف تفطري قٛي٘ تعاىلـٚا٫خباز اي ٝٵ ًَ ٔٵ ُقدٹزٳ عٳ َٳ ٚٳ

٘ٴ ًٖ ٙٴ اي ُٻا آتٳا َٹ ٝٴٓفٹلٵ  ًِ ٘ٴ َف (يف اخلرب سٝح قاٍ ايؿادم) ،7صايط٬م:ٔزشٵُق
ابساِٖٝ( عكٝب ا١ٜ٫ سٟٚ يف )ايفكٝ٘(ٚ)تفطري عًٞ بٔ ايـُايؿشٝض 

 ص٫ فسم بُٝٓٗاٚإ ،ٜكِٝ ظٗسٖا َع نط٠ٛٺ ْفل عًٝٗا َاايػسٜف١ :طإٕ أ
فٝهٕٛ َ٪ٜدّا  دًٛ َٔ قعفٺـٜ ٙ بطٓد ٫يف )ايهايف( ْعريايهًٝين ٚز٣ٚ 

 . (38)يًدرب ايؿشٝض 

َٔ ناْت  (:طبطٓد ؾشٝض عٔ ايباقس) ايػٝذ ايؿدٚمٚز٣ٚ   
ٗا نإ سكّا بٳًِٜكِٝ ؾٴ عٛزتٗا ٜٚطعِ َا ٗا َا ٜٛازٟهطٹعٓدٙ إَسأ٠ فًِ ٜٴ
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ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ ؾشٝش١ ايطٓد ٚأٚقض  (39) صم بُٝٓٗإ ٜفسٸع٢ً ا٫َاّ أ
 ٫ٚ ،شتٌُ فٝ٘ َع٢ٓ غريٙ ـٚايتفسٜل ٖٛ ايتطًٝل ٫ٚ ٜ ،بكتٗأَ ضا د٫ي١ّ

د٬ّٝ اٚ ساقدّا ع٢ً شٚدت٘ ـُتٓع عٔ ا٫ْفام َٛضسّا بايـُفسم بني نٕٛ 
يعدّ ايديٌٝ ايتاّ ،ٚبني نْٛ٘ َعطسّا  ،فُٝتٓع عٔ ا٫ْفام ايٛادب عًٝ٘ 

هٔ ي ،ستًُ٘ بعض ا٫ع٬ّ ٛضس ٚإٕ إايـُاٚ احلذ١ ايط١ًُٝ ع٢ً تكٝٝدٙ ب
 ط٬م احلدٜح ايؿشٝض َاْع عٓ٘ . إ

دٛاش َٚػسٚع١ٝ تؿدٟ  : داؾ١ـذ٤٬ َٔ ٖرٙ ا٫خباز ايـٜٚعٗس ب
كطٛع ب٘ ايـَُٚٔ  ،ٜٓفل عًٝٗا شٚدٗا  غري ايصٚز يط٬م ايصٚد١ اييت ٫

( ٖٚٛ َاّ )دتؿ١ باٱـٕ ايػسع١ٝ َبٌ إ ،ذيو  سدٺإٔ يٝظ يهٌ أ
ايفكٝ٘ )َس يف شَٔ ايػٝب١ اىل ٚنٌ ا٫ٚقد أ ،ايٛيٞ ايػسعٞ ع٢ً ايتطًٝل 

َٚٔ  ،( عٔ ا٫َاّ ايٛيٞ ) شطب١ ْٝاب١ّـايرٟ ي٘ ١ٜ٫ٚ اي (ايعدٍ
ط.... نإ  ٚقد ؾسٸح ايٓـ ايؿشٝض ايـُتكدّ: ،َؿادٜكٗا َا حنٔ فٝ٘ 

ٚايفكٝ٘ ايعدٍ ْا٥ب ا٫َاّ يف عؿٛز  صم بُٝٓٗإ ٜفسٸسكّا ع٢ً ا٫َاّ أ
ٜٓفل  تفسٜل بني ايسدٌ ايرٟ ٫فاذا تؿد٣ احلانِ ايػسعٞ يً ،ايػٝب١ 

ؾض ايط٬م ٚايتفسٜل  -ٜباغس ايط٬م باختٝازٙ ٚازادت٘  ع٢ً شٚدت٘ ٫ٚ
 .ـُكتك٢ ايٓؿٛف ايؿشٝش١ ب

ٚ يفتا٣ٚ أقد أعسض عٓ٘ َػٗٛز ا -ايٓـ ايؿشٝض  ظاٖس -ٖٚرا  
ٜؿػ٢   ٚس٦ٓٝر ٫، ْ٘ أفت٢ ب٘ مجع قًٌٝ َٔ فكٗا٥ٓا إ٫ أ ،مل ًٜتفتٛا ايٝ٘ 

)زض(،  عٓد ايفكٗا٤ (40)ٕ )ٖرٙ ا٫خباز غري َعٍُٛ بٗا( إ اىل دع٣ٛ:
شتٌُ ايـَُٚٔ  ،ايفكٗا٤ بٗا تتبع عٌُ غري ٚاسد َٔايـُذد ـفاْ٘ قد ٜ
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ُفاد ٖرٙ ا٫خباز بػٗاد٠ زٚاٜتُٗا ـقّٜٛا : عٌُ ايهًٝين ٚايؿدٚم ب
ٜٚبدٚ َٔ  ،ُ٪داُٖا ـتعدد٠ َٔ دٕٚ تعًٝل َُٓٗا زافض يايـُخباز يٮ

 ،ِٗ إيتصاَِٗ بـُ٪د٣ ا٫خبازبعك ٜٚعٗس َٔ  (41)يفكٗا٤ تتبع نًُات ا
ِ ايدٜٔ بٔ ضعٝد ذـشككني عٔ ٚايدٙ : )ْكٌ غٝدٓا ْايـُفكد سه٢ فدس 

م بُٝٓٗا( َطتد٫ّ ي٘ بكٛي٘ تعاىل : شهِ ٜفسٸـٕ ايعٔ بعض عًُا٥ٓا أ
ُٳعٵسٴٚفٺط َٵطٳاْى بٹ  ،ـُعسٚفَطاى بإٚا٫َطاى َع تعرز ا٫ْفام يٝظ بصَفإ

ٕٕط:ٜعين قٛي٘ تعاىل  : ٯخسفٝتعني ا  ٚاذا تعرز ؾدٚز -صتٳطٵٔسٜضٷ بٹٔإسٵطٳا
ْ٘ ٭ -كٗا ايفكٝ٘ ايٛيٞ ٜعين طًٓ -شانِ ـَٔ ايصٚز فطذ ايايتطسٜض 

 ٔ ٜطاز مجٝعّا عٔ ابٞ عبد اهلل بُا زٚاٙ زبعٞ ٚايفكٌٝ ـٚب ،ايٛيٞ 
 م بُٝٓٗا (. ٫ فسٸ، ٚإٜكِٝ ظٗسٖا َع نط٠ٛ ْفل عًٝٗا َاقاٍ : إٕ أ

تعًٝكّا ع٢ً قٍٛ يف نػف ايًجاّ ٗٓدٟ ـٚقاٍ ايفاقٌ ا٫ؾبٗاْٞ اي
ٜعين عذص ايصٚز عٔ ايٓفك١ ع٢ً  -د عذصٙ عٓٗا ذدٸـ)ٚيٛ ت : ايع١َ٬
 ،قسب عدّ ايتطًط ع٢ً ايفطذ( قاٍ : )بٓفطٗا اٚ باحلانِ٭فا -شٚدت٘ 

ع٢ً ايفطذ( ثِ  -ذٓٝد ـٜعين ابٔ اي -طٗا ابٛ عًٞ نجس ... ٚضًٓٚفاقّا يٮ
ُٳعٵسٴٚفٺ :يكٛي٘ تعاىل..شانِ ٖٚٛ قٟٛ .ـ)ٚقٌٝ : ٜفطد٘ ايقاٍ: َٵطٳاْى بٹ َفإ

ٕٕ ٚٵ تٳطٵٔسٜضٷ بٹٔإسٵطٳا ٚيٛ  ،ٚفٝ٘ َٓع  ،ُعسٚف ـ١ يٝظ بٚا٫َطاى ب٬ ْفك ، َأ
ٚؾشٝض ابٞ بؿري ...  ،ٚيًكسز  ،ضًِ مل ٜجبت ايتطًط ع٢ً ايفطذ 

 .إ ٚقد تكدّ ايؿشٝشٚؾشٝض زبعٞ ٚايفكٌٝ عٔ ايؿادم ...( 
ٜعين ايكٍٛ  -: )ٚاىل ٖرا ايكٍٛك٘ ـايبشساْٞ يف سداث ايـػٝذٚقاٍ 

ٝد ايطٓد يف غسح ايٓافع( ٜعين طَاٍ اي -بُٝٓٗا ٜكٗا ٚشانِ ٜطًٓـٕ ايبأ
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 .91: 7املطًب ايسابع يف ايهفا٠٤:ز +نػف ايًجاّ غسح ايكٛاعد :نتاب ايٓهاح: 24: 3ايع١َ٬: ز
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ٚاضتٓد  (42)يًـُدتؿس ايٓافع دازى يف غسس٘ ايـُايطٝد ايعاًَٞ ؾاسب 
 تكد١َ . ايـُاىل ا٫خباز ايؿشٝش١ 

أفت٢ ٚقاٍ :  ايرٟ )قدِٖ(ا٥ٞ ايٝصدَٟٚٔ ا٫ٚاخس : ايطٝد ايطباطب
 ،ـذٝ٪ٙ أبدّاُهٔ َـٜ شبٛع يف َهإ ٫ـُٔ عًِ اْ٘ َـفكٛد َايـُ)غري 

ٜتُهٔ َٔ ا٫ْفام َع عدّ ؾرب شٚدت٘ ع٢ً  عطس ايرٟ ٫ايـُٚاحلاقس 
 ٚيٛ يعرٕز -ٜٓفل ع٢ً شٚدت٘  ٚاجلاَع إ ٫ (43)ٖرٙ احلاي١ ٚأغباٙ ذيو( 

فاْ٘ ٜؿض يًشانِ ايػسعٞ ط٬قٗا َٓ٘  -ٚ ايبدٌأٚ ايعطس أشبظ ـناي
ساٍ َطايبتٗا ٚعدّ ؾربٖا ع٢ً ايبكا٤ َع٘ . ٚاحلاؾٌ ٚقٛح ايعٌُ 

خ٬فّا  ،شانِ ـدٜد بفتٝا ط٬م ايدخباز ايؿشٝش١ ٚعدّ تأضٝظ فك٘ با٭
 ّا . ٜدددظ فكّٗا ٚ ت٪ضٸغري َعٍُٛ بٗا أأخباز  ٗاُٗٗا بأْتٸـُٔ إي

ـشكل ٕ تتعاقد٠ إايـُايؿشٝش١ ٕ ا٫خباز ـُا تكدّ : إٜكاف ي
ٚ ضكٛطٗا أمل ٜٛدب عٓدْا قعفٗا  -أٚ َػٗٛزِٖ عٓٗاعساض ايفكٗا٤ إ

 . -شٛثٓا ا٫ؾٛي١ٝ نُا سككٓاٙ يف بـ - نرب٣ٶ : شذ١ٝـعٔ اي

طبٛم بايٓعس ايـُعساض ايفتٛا٥ٞ ايتاّ ٖٓا يعدّ إسساش اٱ ٚؾػس٣ٶ
 ، فاْ٘ ٥ٞ عساض ايفتٛا، ٫ٚبد َٔ ايتشكل عٔ اٱايٝٗا ٚايسفض هلا

قِٗ يبشجٗا ٚعدّ شتٌُ عدّ ٚقٛفِٗ اٚ بعكِٗ عًٝٗا اٚ عدّ تعسٸٜـ
ُا ٜٛدب عدّ ْعسِٖ ايٝٗا ٫ضُٝا يف َجٌ ٖرٙ ايفسٚع ـتفسٜعِٗ هلا َ

شكٝكٗا ٚايبشح عٓٗا ٚايتُشٝـ ـايفك١ٝٗ اييت ٜٓدز احلاد١ ايٝٗا ٜٚكٌ ت
 د٬ف فسٚع ايعبادات .ـهلا ب

                                                           

 . 205:  1ْٗا١ٜ املساّ : ز (42)

 .33:َطأي١: 75: 2ًَشكات ايعس٠ٚ ايٛثك٢ :ز(43)
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ٜٴ                        اْٗا ْؿٛف َعازق١  كعٝفٗا :يػسض ت -اّْٝاث -(44)ع٢دٸٚقد 
أْٗا تؿرب ست٢ ٚ ،تتصٚز  فكٛد ٫ايـُإَسأ٠ طايداٍ ع٢ً إ  بايعًٟٛ 

فكٛد ايـُايٛازد يف إَسأ٠  ٚبايعًٟٛ اٯخس (45) صٚ ط٬قٗاٜأتٝٗا ٜكني َٛت٘ أ
ٚقاٍ صذ٧ٝ َٛت٘ـتتصٚز ست٢ ٜ ٫ط( أْ٘ سهِ بأْٗا عًٞ)عٔ 

(طٖٞ إَسأ٠ ابتًٝت فًتؿربص:) (46) ًٛسٟٚ يف ايـُٟ ايجايح ٚبايع
تتصٚز إَسأت٘ ست٢  فكٛد ٫ايـُط:  ٜبعد عٓدْا قبٛي٘ )ايتٗرٜب( بطٓد ٫

 .  (47) صشٛم بأٌٖ ايػسىـٚ يأٚ ط٬م ٜبًػٗا َٛت٘ أ

 عازق١ : ايـُٖٚرٙ ايسٚاٜات قاؾس٠ عٔ 
 ٛمـٛثـعدّ ايدٖـُا ٚـتـُاّ ضــٓعدّ دـٌ ٮـربإ ا٫ٚ٫ٕ فـدـا ايـأَ

 فكٛد خاؾ١ . ايـُيٛزٚدُٖا يف  ،بشٛخيـُابؿدٚزُٖا يف ايٓٛع 

ٖٛ   انُ -عازق١ َٔ د١ٗ د٫يت٘ ايـُٚاَا اخلرب ا٫خري فكؿٛزٙ عٔ 
فكٛد ايرٟ ٚزدت ب٘ ايـُٚذيو ٫ختؿاؾٗا ب - ساٍ اخلربٜٔ ايعًٜٛني

 ،َجبت١ يف تًهِ ا٭خباز ٚايفتا٣ٚدؿٛؾ١ ـايعدٜد٠ ٚي٘ اسهاّ َ خبازا٭
٘ َع سكٛزٙ يف بًدٙ اٚ قسٜبّا َٓ٘ اٚ يف ٜٓفل ع٢ً شٚدت شجٓا فُٝٔ ٫ـٚب

ٖٚٛ  ،فكٛد خربٙ( عًٝ٘ ايـُ) ذٍٗٛ  َٔ دٕٚ ؾدمـبًد َعسٚف غري َ
ٙ سد٢ عٛدٴٜٴ ذٍٗٛ ٫ـَ َدٺشبٛع ٭ايـُُتٓع عٔ ا٫ْفام اٚ ايـُْعري 

س ٖرٙ ا٫خباز ٚمشٛهلا يصٚد١ احلاق ٫ٚ ٚثٛم بعُّٛ ،شٛ ذيو ـْٚ
 ٜٓفل ع٢ً شٚدت٘ .  ايرٟ ٫

                                                           

  (.221: 2تكسٜس اخلْٛطازٟ يبشح ايٓا٥ٝين قُٔ )١َٝٓ ايطايب: ز -٫ قسز زضاي١ يف قاعد٠( 44)
 . 444:  7ايطٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ :ز( 45)

 . 365:  2َٓاقب ابٔ غٗساغٛب : ز (46)

 .3َٔ ابٛاب اقطاّ ايط٬م :ح 23:ب15ايٛضا٥ٌ :ز(47)
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دتؿس ٚفٝ٘ تفؿٌٝ ٜٓاضب طسس٘ يف ايبشٛخ ايفك١ٝٗ ـإ َٖرا بٝ
ٚبٗرا  ،ٜؿض تتبع فسٚع٘ ٚتفاؾًٝ٘ يف َباسح ا٫ؾٍٛ  فٓسد٦٘ ايٝٗا ٫ٚ

ٚآ١ٜ ْفٞ  صقسز ٫طشجٓا َٚا ازدْا بٝاْ٘ بًشاظ عُّٛ سدٜحـٜتِ ب
  .سهاّ ايعد١َٝ شسز يف ايدٜٔ ٚمشٛهلُا يٮـاي

 :   ُٝا ٖٛفـشح زابع ثِ ٜكع ايه٬ّ يف ب
 

 الشخصي :  و الهوعي أول هراد مو الضرر والـخرج هـمال
 

ٓفٝني يف ايـُشسز ـٖٚٓا اضتفطاز َِٗ فُٝا ٜساد َٔ ايكسز ٚاي
شسز ايػدؿٞ ايٛازد ـٌٖ ٜساد َُٓٗا ايكسز ايفعًٞ ٚاي :احلدٜح ٚاٯ١ٜ

هًف ب٘ ؟ أّ ٜساد ايـُاٚ َهًفني ٚبًشاظ ايفعٌ  ع٢ً خؿٛف َهًفٺ
هًفني أٚ غايب ايـُٛازد ع٢ً عا١َ شسز ايٓٛعٞ ايـَُٓٗا ايكسز ٚاي

 ذٛـاذا نإ ايهًف ب٘ نُا ايـُٚ بًشاظ غايب أفساد ايفعٌ أفسادِٖ أ
 بازدّا بسدّا قازؾّا ٜٚتكسز عُّٛ ايٓاع َٔ ايٛق٤ٛ أٚ نإ ؾٝفّا سازّا

شا٥دّا عُا ٜتعازف سسدّا شسز انجس ايٓاع َٔ ؾٝاَ٘ طٌٜٛ ايٓٗاز ٜت
ز ايعاّ ٚايتكاٜل ب٘ َٛدب يًتشسٸ َعتدٺ شًُ٘ َٔ ايؿّٛ عاد٠ ٚبكدٕزـت

فٌٗ ٜٓتفٞ ٚدٛب ايٛق٤ٛ اٚ  ، هًفنيايـُعٓد عُّٛ ايٓاع ٚغايب 
ٚدٛب ايؿّٛ يًتشسز ايٓٛعٞ حبٝح ٜستفع  ٚدٛب ايؿّٛ يًتكسز اٚ

 هًفني ٚغايبِٗ ؟ . ايـُهًفني عٓد تكسز ْٛع ايـُاٚ ايٛق٤ٛ عٔ مجٝع 
أٚ ٜتشسز غدؿّٝا  دؿٛؾ٘ـاّ ٜٓتفٞ ايٛدٛب عُٔ ٜتكسز فع٬ّ ب

شسدّا ـٚ َأفايٛق٤ٛ اٚ ايؿّٛ يف بعض ايعسٚف قد ٜؿري قسزٜاّٳ  برات٘،
ٜهٕٛ قسزّٜا  هًفني ٜٚٓتفٞ عِٓٗ ايٛدٛب خاؾ١ ٫ٚايـُبايٓطب١ يبعض 

  ؟ . ف٬ ٜٓتفٞ عِٓٗ ايٛدٛب  آخسشسدّا بايٓطب١ يبعض ـ٫ٚ َ
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 . فٝ٘ استُا٫ٕ 
ساد َٔ ايكسز ايـُ ٕشاٚزٟ ايعاّ : أايـُٚايعاٖس َٔ ايتعازف 

يفعًٞ يًكسز ٯ١ٜ ٖٛ ايٛدٛد ايػدؿٞ ٚايتشكل ايف احلدٜح ٚاٚاحلسز 
ُْٗا يفعإ ٚذيو ٭ ،دٕٚ ايٛدٛد ا٫قتكا٥ٞ اٚ ايٓٛعٞ ،اٚ يًشسز 

 ،دازدٞـتشكل ايفعًٞ ايايـُع٢ٓ ايٛاقعٞ ٚايـُحي٬ُٕ ع٢ً ٛؾإ ٓؿَ
١ٝ ايػسعايٓؿٛف  فاظ ٚايعٓاٜٚٔ ايه١ًٝ ايٛازد٠ يفنطا٥س ا٫ي

ت احلهِ ايػسعٞ ٛقٛع احلهِ اٚ يف َتعًك٘ ٚاييت ٜجبأخٛذ٠ يف َايـُٚ
 .شكك٘ خازدّا ٚؾدق٘ ٚاقعّا ـَتٛقفّا ع٢ً ت -ستب ع٢ً ذاى ايعٓٛإ ايـُ

ٚ أٚ َٔ احلسز أزاد٠ ايٛدٛد ا٫قتكا٥ٞ َٔ ايكسز إتهٕٛ  :ٚعًٝ٘
شطب ايتفاِٖ ـخ٬ف ايعاٖس َٔ يفعُٗا ب - ايٛدٛد ايٓٛعٞ َُٓٗا

ٌ عًٝ٘ اىل قس١ٜٓ ٚاقش١ شُـزادت٘ اٚ ايفٝشتاز إ ،ٚزٟ َٔ ايٓؿٛف شاايـُ
 زادت٘ . تدٍ ع٢ً إ

ٕٕ  طا٥سـٓفٝني يف احلدٜح ٚاٯ١ٜ نايـُشسز ـ: إ ايكسز ٚاي ٚبتعبري ثا
ٚ َتعًكّا أايعٓاٜٚٔ ايه١ًٝ ايٛازد٠ يف ايٓؿٛف ايػسع١ٝ َٛقٛعّا يًشهِ 

٢ ايفسد ايٛاقعٞ ُٖا ظاٖسإ يف ايٛدٛد ايفعًٞ َٚٓطبكإ عً - ي٘
ففٞ نٌ َٛزد ًٜصّ َٔ دعٌ  :ٚعًٝ٘ .دازدٞ يًكسز اٚ يًشسز ـاي

ـشكل احلسز ٚ ًٜصّ تأهًف فع٬ّ ايـُشكل ايكسز ع٢ً ـسهِ غسعٞ : ت
٤ َٓ٘ ايكسز اٚ احلسز . ٢ْتف٢ ذاى احلهِ ايٓاغإ -عٓدٙ فع٬ّ خازدّا 

ؿّٛ اٚ َٛقٛع احلهِ ايػسعٞ اٚ َتعًك٘ ناي -ثس يهٕٛ ايفعٌ أَٚع٘ ٫ 
ٚ أٚ يف غايب ا٫ٚقات أهًفني ايـُقسزّٜا اٚ سسدّٝا ع٢ً ْٛع  -ايٛق٤ٛ 

. -نٛدٛب ايؿّٛ اٚ ايٛق٤ٛ -فا٤ سهِ ايفعٌـُع٢ٓ عدّ اْتا٫سٛاٍ ب
 ٚ احلسز َتشككّا فع٬ّ يف سل َهًف َعني فٝهٕٛأ٫ اذا نإ ايكسز ْعِ إ
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 سز . ٖرا . ٚ ديٌٝ ْفٞ احلْفٞ ايكسز أشهِ َٓتفّٝا عٓ٘ بربن١ ديٌٝ ـاي
 

ٕٕ : إ )ايكسز يف ايعبادات غدؿٞ ٚيف  َكٛي١ُ ٚقد اغتٗس يف شَا
 -َا  ػتٗس ع٢ً ا٫يطٔ يف ٚقتٺايـُعا٬َت ْٛعٞ(  ٖٚرا ايتفؿٌٝ ايـُ

  .يٝظ بؿشٝض ٫ٚ فٝ٘ َع٢ٓ ٚدٝ٘ 
 

ْعِ قد اضتدٍ مجع َٔ ايفكٗا٤ )زض( بكاعد٠ ْفٞ ايكسز يجبٛت 
ُا ٜهػف عٔ ـَ -بٛت سل ايػفع١ خٝاز ايػدي يف ايعكٛد اي٬ش١َ ٚيج

، يٛقٛح عدّ عا٬َتايـُيف  (ايكسز ايٓٛعٞ)فُِٗٗ َٔ احلدٜح ْفٞ 
يهٔ ٫  ، (سل ايػفع١)ٚ أ (خٝاز ايػدي)ُاّ َٛازد ـطساد ايكسز يف تإ

ذنسْا يف خٝازات ٚقد  ،رنٛز ايـُايفِٗ ٫ٚ ٜؿض ا٫ضتد٫ٍ  ىراٚد٘ ي
دًف ايػسط ـٖٛ ت (ايػديخٝاز )ٕ َدزنٓا يف ثبٛت )بػس٣ ايفكا١ٖ( أ

ٚذاى ايػسط ٓد ايعك٤٬ دٕٚ سدٜح ْفٞ ايكسز ، ايكُين ا٫زتهاشٟ ع
اي١ٝ ٚايك١ُٝ ايـُٖٛ غسط ايتطاٟٚ اٚ ايتكازب بني ايعٛقني َٔ سٝح 

َع ا٫نتفا٤ بايكسز ايػاييب صقسز ٫ٚيٝظ َدزنٓا سدٜح ط ،ايطٛق١ٝ 
 ا٬َت ْٛعٞ( . عايـُكاٍ : )ايكسز يف ايـُٚايتكسز ايٓٛعٞ ست٢ ٜأتٞ 

داؾ١ ايداي١ ـَٚدزنٓا يف ثبٛت سل ايػفع١ : ٖٞ ايسٚاٜات اي
 ،ـشل يًػفٝع ٚإٕ مل ٜتكسز َٔ ايػسٜو اجلدٜدط٬قٗا ع٢ً ثبٛت ايإب

دؿٛؾٝات ـد بأخٛذ٠ يف تًهِ ايٓؿٛف ْٚتكٝٸايـُد بايكٝٛد ٚيرا ْتكٝٸ
فا٤ َع ا٫نت صقسز ٫ٚيٝظ َدزنٓا يف سل ايػفع١ سدٜح ط ،اسهاَٗا 
عا٬َت ْٛعٞ( ايـُايػاييب ايٓٛعٞ يٝؿض ايكٍٛ بإٔ )ايكسز يف  بايتكسز

شل ايػفع١ ٚاضتٓدْا اىل سدٜح ـجبت١ يايـُبٌ يٛمل تٛدد ا٫خباز اخلاؾ١ 
 شكل ايكسز ايػدؿٞ ايفعًٞ َٔـشل َداز تـفٞ ايكسز يكًٓا : ٜدٚز ايـْ
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 دٕٚ ايكسز ايٓٛعٞ .  ،ايػسٜو اجلدٜد 

 ،طاي١ٜؿض ٫ٚ َٛدب يٲ ٫ٚ تكدّايـُاذٕ ٫ ٚد٘ يًُكاٍ 
شاٚزٟ ايـُتفاِٖ ايـُشطب ـٚايؿشٝض ايعاٖس َٔ احلدٜح ٚاٯ١ٜ ب

يف  -ٓفٞ ٖٛ ايػدؿٞ ايفعًٞ َُٓٗا ايـُٕ ايكسز ٚاحلسز ايعسيف ٖٛ أ
 ٚ )٫ صقسز ٫طٚذيو بًشاظ إ قكٝيت  -عا٬َت ٚايعبادات َعّاايـُ

كدز ايـ٢ُ َٛقٛع٘ سسز( قكٝتإ سكٝكٝتإ ٚزد احلهِ بايٓفٞ فُٝٗا عً
نطا٥س قكاٜا ايػسع ا٫قدع ٚعُّٛ بٝاْات٘ ايػسع١ٝ يف  -ُٖٚا  ،ٚدٛدٙ 
قكاٜا غسع١ٝ سكٝك١ٝ ٜسد احلهِ فٝٗا ع٢ً َٛقٛع٘  -أٚ يف ايط١ٓايهتاب 

ٛقٛع فعًّٝا تبع٘ احلهِ ٚؾاز فعًّٝا بتبع ايـُفُت٢ ؾاز  ،كدز ٚدٛدٙايـُ
 فع١ًٝ َٛقٛع٘ . 

شسز َٔ ـشهِ اٚ ْػأ ايـايكسز َٔ اي شكلـٚعًٝ٘ : ففٞ نٌ َٛزد ت
َٳاط ٚ قٛي٘ ضبشاْ٘:ص أقسز ٫طشهِ َٓفّٝا بربن١ سدٜح ـشهِ نإ ايـاي  ٚٳ

ٔٵ سٳسٳٕز َٹ  ٔٔ ِٵ فٹٞ ايدِّٜ ٝٵُه ًَ ٌٳ عٳ ٛزد ايـَُٔ دٕٚ فسم بني نٕٛ  صدٳعٳ
ٚ ايؿّٛ اذا ؾاز أٚ ايػطٌ أشسدٞ عبادّٜا نايٛق٤ٛ ـايكسزٟ اٚ اي

ٚبني نْٛ٘ َعاًَّٝا نًصّٚ ايعكد ايػبين اذا ؾاز اسدٖا قسزّٜا اٚ سسدّٝا 
 قسزّٜا ٫ٚ َٛدب يًتفسٜل ٫ٚ يًتفؿٌٝ اؾ٬ّ . 

٤ )زض( يف ٚيعٌ ٖرا ايتعُِٝ اٚ عدّ ايتفؿٌٝ ٖٛ َستهص ايفكٗا
   .تكدّ ايـُاضتٓباطاتِٗ ايفك١ٝٗ ٚإٕ إستٌُ بعكِٗ ايتُٝٝص ٚايتفسٜل 

 ثِ ٜكع ايه٬ّ يف َبشح خاَظ عٔ : 
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 علوم : الـمخرج هو الواقعي او ـمو الضرر والراد الـم
 

ذدٟ َٔ ايكسز ـساد ايايـُختًفت ظٛاٖس ايتعبريات ٚايتفهسات يف إ
عًّٛ ايـُٓفٞ يف احلدٜح ايػسٜف ٌٖ ٖٛ ايكسز ايٛاقعٞ َٓ٘ ضٛا٤ ايـُ

ٚبتعبريْا : ٌٖ  ،عًّٛ َٓ٘ ؟ ايـُذٍٗٛ ؟ اّ ٖٛ خؿٛف ايـَُٓ٘ ٚ
١ٜ ايػسٜف١ ٓفٞ يف اٯايـٌُٖٚ احلسز  ٓفٞ يف احلدٜح ايػسٜفايـُايكسز 

؟ عًّٛايـُد بٟ َٔ غري تكٝٸذٗٛي١ أايـُؿادٜل ايٛاقع١ٝ ست٢ ايـُٜساد َٓ٘ 
عًّٛ سسدٝتٗا ايـُعًّٛ قسزٜتٗا اٚ ايـُؿادٜل ايـُاّ ٜساد َٓ٘ خؿٛف 

 يًُهًف فٝهٕٛ يًعًِ دخاي١ يف تطبٝل ٖرٙ ايكاعد٠ اٚ تًو ؟ . 

شاٚزٟ َٔ ايكسز ٚاحلسز ايـُ تفاِٖ ايعسيفايـُشطب ـايعاٖس ب        
ٕ ٜساد َُٓٗا ايٛدٛد دٜح ْفٞ ايكسز ٚآ١ٜ ْفٞ احلسز : أايٛازدٜٔ يف س

شكٝك١ٝ ـٜساد َٔ ا٫يفاظ ايٛازد٠ يف ايككاٜا ايػسع١ٝ اي ايٛاقعٞ نطا٥س َا
ٚ َتعًكّا ي٘ أخٛذ٠ َٛقٛعّا يًشهِ أايـُايٛازد٠ يف ايهتاب اٚ يف ايط١ٓ ٚ

 -احلسز  ،ايكسز -ساد َٓٗا ذات َع٢ٓ ايًفغ يف ايكك١ٝ ايػسع١ٝ فاْ٘ ٜ
 ٚٛقٛع يًفغ ايكسز أايـُع٢ٓ ايـُفإ  ، ٚٚاقع٘ َٔ غري تكٝٝد بايعًِ

 يًشسز أٚ يطا٥س ا٫يفاظ ٖٛ ذات ايـُع٢ٓ ٚٚاقع٘ ، ٫ ايـُع٢ٓ َكٝٸدّا
اٚ  ـشدٜد ْفٞ ايكسز٫ٚ قس١ٜٓ ٫ٚ غاٖد خاف ٜدٍ ع٢ً ت ،بايعًِ ب٘ 

 :  يريو ْكٍٛي١ ايعًِ بايكسز اٚ باحلسز ٚشاـشسز بـتكٝٝد ْفٞ اي

شسز ـفسم يف ْفٞ احلسز اٚ ْفٞ ايكسز بني نٕٛ ايكسز اٚ اي ٫
غتٗس بني ايفكٗا٤ َٚٔ ٖٓا إ ،ذ٫ّٛٗ ـَعًَّٛا يًُهًف ٚبني نْٛ٘ َ

خٛذ٠ أايـُيفاظ عاْٞ ايٛاقع١ٝ يٮايـُمحٌ ا٫يفاظ عٌ  : شككنيايـُ
 سهاّ ايػسع١ٓٝ١ٝ يٮـبٸايـ١ُٝ ـايػسع كك١ٝـَٛقٛعّا اٚ َتعًكّا يًشهِ يف اي



 (417تعٝني املساد َٔ ايكسز ٚاحلسز ٌٖ ٖٛ ايٛاقعٞ اّ ٖٛ املعًّٛ ................ )    

 ع٢ً َٛقٛعاتٗا ضتفاد٠ ثبٛت ا٫سهاّ ايػسع١ٝ َرتتب١ّنُا إغتٗس إ
 ايـِفٝػرتى ايع ـذٌٗ هلا ،ٚ ايأايٛاقع١ٝ َٔ دٕٚ تكٝٝد بايعًِ بٗا 

 ٚاجلاٌٖ يف ا٫سهاّ . 

دايف١ احلهِ ـََعرٚز َٔ سٝح اضتشكام ايعكاب ع٢ً ْعِ اجلاٌٖ 
َٸايـُؾٌ ٚ ا٭أايٝ٘ ٚقد دًٗ٘ ٚاضتٓد اىل ا٫َاز٠ تٛد٘ ايـُايٛاقعٞ  ٪ . ٔ 

 

شسز ـٚعًٝ٘ : ٜكتكٞ ا٫عتباز ايػسعٞ ايكاْْٛٞ يف ديٌٝ ْفٞ اي
شسز اٚ ايكسز َٛدٛدّا ٚاقعّٝا ضٛا٤ عًِ ـٚديٌٝ ْفٞ ايكسز : نٕٛ اي

ذا٫ت ْفٞ ـعترب يف َايـُٝصإ ايـُٖٚرا ٖٛ  ،هًف ب٘ اّ مل ٜعًِ ايـُ
 ٓباطات ايػسع١ٝ . شهِ يف ا٫ضتـاي

 

: )قدِٖ( يف بعض ايفسٚع ايفك١ٝٗ يهٓ٘ ٜعٗس َٔ بعض ا٫عاظِ
َسٜٔ : َٚكتكاٙ إعتباز أ ،شاي١ ايعًِ ب٘ ـشهِ ايكسزٟ بـشدٜد اْتفا٤ ايـت

ٜعٗس َٔ اط٬م  ف َاٖٚرا خ٬،)ايكسز ايٛاقعٞ( َع )ايعًِ بايكسز( 
د بؿٛز٠ احلدٜح ايػسٜف ايٓايف يًكسز ع٢ً ا٫ط٬م َٚٔ دٕٚ تكٝٝ

ٜعٗس َٔ نًُاتِٗ يف غري ايفسعني  بٌ ٖٛ خ٬ف َا ، زايعًِ بايكس
داز ع٢ً ؾدم ايكسز ٚاقعّا َٔ ايـُ) اسٝح دعًٛ ،تٝني ايفكٗٝني اٯ
نُا ٖٛ َكتك٢ نٕٛ ا٫يفاظ َٛقٛع١  (يًعًِ اٚ يًذٌٗ ب٘دٕٚ دخٌ ٺ

سز يٛ نإ سفس ايب٦س يف ايداز َٛدبّا يتك)يًُعاْٞ ايٛاقع١ٝ فشهُٛا بأْ٘ 
ذاز بايكسز اٚ مل ٜعًِ( نُا سه٢ ـعًِ اي -ذاز فًٝظ يًُايو سفسٙ ـاي

شج٘ . ٚنٝف نإ قد ـذًظ بـايٓا٥ٝين)قدٙ( عِٓٗ يف َ (48)شكل ايـُ
 : ْبدأ بفسع يف فسعني فكٗٝني  -شكل ذيو ايتشدٜد َٓعٛزّا يف نًُاتِٗ ـت

                                                           

   (.215:  2ايب: زتكسٜس اخلْٛطازٟ يبشح ايٓا٥ٝين قُٔ )١َٝٓ ايط -زضاي١ يف قاعد٠ ٫ قسز(48)
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  :جهل بالضرر ـخديد خيار الغنب والعيب بالـت
 

)زض( ثبٛت خٝاز ايػدي ٚايعٝب َع  ا٥ٓاغتٗس بني فكٗقد إ
ٚيرا أفتٛا  ،ٚ بايعٝب أتعاٌَ بايػدي ايـُُا اذا دٌٗ ـدٝاز بـشدٜدِٖ ايـت

غتٗس ٚقد إ ،عا١ًَ ايـُٚ بايعٝب سني أدٝاز يف ساي١ ايعًِ بايػدي ـبعدّ اي
بِٝٓٗ ا٫ضتٓاد يف ثبٛت خٝاز ايػدي اىل ديٌٝ ْفٞ ايكسز ست٢ دعً٘ 

ٖٚرا ا٫ضتٓاد َع  ،قدٙ( َٔ أق٣ٛ ا٫دي١ ع٢ً ثبٛت٘ ) (49)غٝدٓا ا٫ععِ 
شهِ ايكسزٟ بؿٛز٠ ايعًِ ـتفا٤ ايـشدد إْٖرا ايتشدٜد ٜدٍ ع٢ً ت

َع إ احلدٜح ايػسٜف ظاٖس يف ْفٞ ايكسز ايٛاقعٞ َٔ دٕٚ  ،بايكسز 
 فسم بني ايعًِ ب٘ ٚبني اجلٌٗ ي٘ . 

بٛت خٝاز ٚا٫غهاٍ يف ٖرا ايفسع ايفكٗٞ ٜبتين ع٢ً ا٫ضتٓاد يف ث
باعتكاد إ احلهِ بًصّٚ ايعكد َع ٚدٛد  ،ايػدي اىل ديٌٝ ْفٞ ايكسز

شكل عٓدْا ـيهٓ٘ قد ت ٘ ايكسز فٗٛ َٓفٞ باحلدٜح ايػسٜف،ايػدي ٜٓػأ َٓ
  َفؿ٬ّ ٓاٙـٚقشٚأصٱثـبات خٝاز ايػدي قسز ٫ط عدّ ؾ٬س١ٝ سدٜح

  .دٝازات يف َٛضٛعتٓا ) بػس٣ ايفكا١ٖ( ـشٛثٓا سٍٛ ايـب يف

داب عٔ ا٫غهاٍ : مجع َٔ ا٫عاظِ )قدِٖ( َِٓٗ غٝدٓا ٚقد أ      
  : ٚتٛقٝش٘ ،(50)شكل ايٓا٥ٝينايـُٚا٫ْؿازٟ 

خر )ايكسز ػبٕٛ ٫ ٜسدع اىل عدّ أايـُذٌٗ ـٕ ضبب ايتكٝٝد بإ       
خس٣ : ٖٞ إ بٌ ٭دٌ د١ٗٺ أ ،ايٛاقعٞ( َٛقٛعّا يًٓفٞ ايتػسٜعٞ 

يتفاٚت بني ايك١ُٝ ايٛاقع١ٝ ٚبني ايجُٔ اعا١ًَ ٖٚٛ ٜعًِ بايـُايرٟ ٜٛقع 
                                                           

 . 314:  8املهاضب َع ساغ١ٝ غا١ٜ اٯَاٍ :ز (49)

  .60:  2+ ١َٝٓ ايطايب :ز 314:  8املهاضب َع ساغ١ٝ غا١ٜ اٯَاٍ :ز(50)
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ُٸايـُاٚ ايك١ُٝ  قساز ْفط٘ عا١ًَ ٜهٕٛ قد أقدّ بٓفط٘ إايـُا٠ يف ط
بٌ ٖٛ َطتٓد  ،ف٬ ٜهٕٛ ايكسز َطتٓدّا اىل ايػازع  ،ايكسز ـشٌُٚت

ُٸ٘ ديٌٝ ْفٞ ايكسز ٫ٚ  هًف ف٬ايـُاىل اختٝاز  بُٝٓا يف  ،ٜٙٓتفٞ قسزٜع
سع هًف َٔ سهِ ايػايـُايكسز ايٛازد ع٢ً  بايػدي ٜطتٓدَٛازد اجلٌٗ 
 فٝهٕٛ ايكسز ْاغ٦ّا َٔ ايتػسٜع ا٫هلٞ .  ،ػبٕٛ فٝ٘ايـُبًصّٚ ايعكد 

يعدّ ٚزٚد ا٫غهاٍ ع٢ً  ،ٚنٝف نإ حنٔ يف غ٢ٓ عٔ اجلٛاب       
َباْٝٓا اييت تسفض ا٫ضتٓاد يف ثبٛت خٝاز ايػدي اٚ خٝاز ايعٝب اىل ديٌٝ 

 ذٌٗ خاؾ١ ـٓاْا يف ثبٛت خٝاز ايػدي يف ساي١ ايٚقد نإ َب ،ْفٞ ايكسز 
ٓاٙ قشنُا اٚ ،ُين ا٫زتهاشٟ ايعك٥٬ٞدًف ايػسط ايكـتايرٟ ٖٛ  -

ٕ تباْٞ ايعك٤٬ يف أعين : إ - خٝازات )بػس٣ ايفكا١ٖ(شٛخ ـبيف 
ِٜٗ ُاي١ٝ اَٛاهلِ ٚقُٝٗا ٚتؿدٸـتعاٚقاتِٗ َٚباد٫تِٗ ع٢ً ا٫ستفاظ ب

 ايٝتٗا ٬َٚسع١ يًتشفغ ع٢ً أَٛاهلِ َٚاٍ ايتعاٚض َع ايػري س
قُٔ  اي١ٝ ٚايك١ُٝ ايطٛق١ٝ نػسطٺايـُيف ُٗا تكازبايعٛقني اٚ  تطاٟٚ

 ،تعاًَني ايعك٤٬ايـُعًٝ٘ بني  َتبا٢ْٶهلِ يف ا٫ذٖإ  عا١ًَ َستهٕصايـُ
هلِ  سط ٜٚعٗسدًف ايػـٚيرا عٓدَا ٜكدَٕٛ ع٢ً َعا١ًَ ٜٚتبني ت

ايـُعا١ًَ أٚ  ٕٜٚفطدٛ ٜٚت٬َٕٚٛ تساِٖ ٜكذسٕٚ -اي١ٝايـُايتفاٚت يف 
ْهازٙ بني إ ـُهٜٔ ٖٚرا ايتباْٞ ا٫زتهاشٟ ٫ ،ٜأخرٕٚ ايفسم ٚايتفاٚت

ثبٛت ُاْع غسعٞ اٚ عادٟ نُٔ ٜكًد َٔ ٜفيت بعدّ ـ٫ يايعك٤٬ قاطب١ إ
ض١َٝ٬ ٚاييت ١ٝ اي٬ إبذتُعات ايػسايـُخٝاز ايػدي اٚ ٜعٝؼ يف بعض 

تبػٞ ايػدي ٚايػًب١ ْؿاف ٚإ اٌَ تػايبّا ٚتطتبٝض ايعًِ ٚاي٬تس٣ ايتع
 يتهجري ا٫َٛاٍ ٚتُٓٝتٗا .
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ذد ايعك٤٬ ا٫ضٜٛا٤ َتبإْٛ ـاْع ايػسعٞ اٚ ايعادٟ تايـَُٚٔ دٕٚ 
ٚيرا ٜسفكٕٛ ايتفاٚت  ، اي١ٝ حتفعّا عًٝٗاايـُع٢ً غسط ايتكازب يف 

ٕ ٜهٕٛ ٖرا ايتباْٞ ضا٥دّا يف ٜٚهفٞ أ ،ايفاسؼ بني ا٫عٛاض 
ٛٸـٝؼ ايذتُعات ا٫ض١َٝ٬ اييت تعايـُ ايكسٜب َٔ ايعداي١ ا٫دتُاع١ٝ  ذ

 ٚا٫ْؿاف ٚعدّ ايعًِ . 

ذٌٗ بايعٝب خاؾ١ ـنُا إ َبٓاْا يف ثبٛت خٝاز ايعٝب يف ساي١ اي
تباْٞ ايعك٤٬ يف تعا٬َتِٗ دًف ايػسط ايكُين ا٫زتهاشٟ بًشاظ ـٖٛ ت

فاذا ظٗس ايعٝب يف اسدُٖا ثبت  ،يف ايعٛقني  (ؾٌ ايط١َ٬ع٢ً )أ
خباز أَ٪ٜدّا ب ،يكُين ا٫زتهاشٟ ـدًف ايػسط ااز تيؿاسب٘ خٝ

ِٸ ،ثبات خٝاز ايعٝب عٓد اجلٌٗ ب٘إدتؿ١ بـَ جبت١ ايـُخباز ا٭ ٫ٚ تع
 عًّٛ . ايـُايعٝب  :يًدٝاز

طتٓد ايـُٖٚرا ايتٛدٝ٘ يجبٛت خٝاز ايعٝب اٚ خٝاز ايػدي ٖٛ 
 ،شاي١ اجلٌٗ بايعٝب اٚ بايتفاٚت ٚايػدي ـدتـ بـٖٚٛ َ ،ايؿشٝض ي٘

ّا ب٘ ٜهػف عٔ زقاٙ ايـُقداَ٘ ع٢ً ايعٝب اٚ ايػدي ٚايتفاٚت عبٌ إٕ إ
ضكاط٘ اغف عٔ تٓاشي٘ عٔ ايػسط ٚإٕ قبٛي٘ بايعٝب نٚإ ، بايػدي

فٝٓتفٞ خٝاز ايعٝب اٚ ايػدي َٔ د١ٗ ايتٓاشٍ ٚا٫ضكاط نُا  ،٘شٓكـي
ٕ ايبشح طاي١ ٭ايفكا١ٖ( ٫ٚ َٛدب يٲ اٚقشٓاٙ يف خٝازات )بػس٣

 . شض ـفكٗٞ َ
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 .  ضرره   مبعلىمًُ الضررٍ  الطهىر  الثاىٌ : حتديد   الفرع

عٔ طٗاز٠ غٝدٓا ا٫ععِ )قدٙ( اٚ إضتعٗس َٓٗا إغرتاط٘  (1)سهٞ 
عًِ ايـُهًـ بكسز١ٜ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ، ست٢ جتسٟ قاعد٠ ْؿٞ ايكسز 
ٚتٓؿٞ سهُ٘ ، ؾاذا تٛقأ اٚ إغتطٌ َعتكدّا عدّ قسزٜت٘ ثِ إْهػـ 

، ٚقد سهٞ ٖرا عٔ غريٙ بٌ ٤ٙ أٚ غطً٘ ؾشٝشّاَكسّا نإ ٚقٛ نْٛ٘
شكل)قدٙ(: ايـُ(2)ٚقد ْكٌ اضتاذْا ،شام ايؿّٛ بايٛق٤ٛـسهٞ إي

ٞ َع دٌٗ ايـُهًـ ا٤ ظاٖساٹٶ ع٢ً ؾش١ ايطٗٛز ايـُا٥)تطايـِ ايؿكٗ
شؿ٬ّ اٚ قاب٬ّ يتشؿًٝ٘ ـا٫مجاع َٖرا : يٝظ ٚيٛ قٌٝ  . بكسزٜت٘(

يـُطأي١ يف نتبِٗ ايؿك١ٝٗ ، ؾايعاٖس يطهٛت ايـُتكدَري ٚعدّ عْٓٛتِٗ ا
 :  ْٚكٍٛ هلِ ،عع١ُٝ زغِ ٚدٛد ايـُدايـ غٗس٠ ايؿتٝا غٗس٠ّ

ايكسزٟ  ٚايػطٌ بايٛق٤ٛ ا٫َس عدّ ٕ َكتك٢ قاعد٠  ْؿٞ ايكسزإ      
ذ٫ّٛٗ يًُهًـ ٚتبدٍ ٚظٝؿت٘ ازي ايتُِٝ ، َٚع ـايكسز َ ٚاقعّا ٚإٕ نإ

ِ ببط٬ْ٘ ٚيصّٚ اعاد٠ اٚ قكا٤ عدّ ا٫َس بايٛق٤ٛ ايكسزٟ ًٜصّ احله
دعٞ تطايـُِٗ يهٓ٘ إ ايؿ٠٬ ايٛاقع١ َع٘ . ٖرا َكتك٢ ايكاعد٠ ايعا١َ ،

ع٢ً خ٬ؾ٘ : ايؿت٣ٛ بؿش١ ايطٗٛز ايكسزٟ ٚايؿ٠٬ ب٘ اذا نإ 
 ايـُهًـ دا٬ّٖ بكسزٜت٘ . 

ٚق٥ٛ٘ ٚس٦ٓٝر ْكٍٛ : ٌٖ ٜعترب ايعًِ بايكسز ٚتكسز ايـُهًـ َٔ 
سٟ قاعد٠ ْؿٞ ايكسز ٚتٓؿٞ سهُُٗا سطبُا ٜعٗس ذـغطً٘ نٞ ت اٚ َٔ

ٕ ايكسز ايـُٓؿٞ ٖٛ ٜعترب ايعًِ بايكسز ٚأ َٔ بعض ا٫ع٬ّ ؟ اّ ٫
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بايكسز ٗٞ َٔ غري قٝد ايعًِ ـايكسز ايٛاقعٞ ايٓاغ٧ َٔ ايتػسٜع ا٫ي
 ؟ .  صقسز  ٫قاعد٠ طيف دسٜإ ب٘ َٚٔ دٕٚ دخاي١ ايعًِ 

 :  ٜكاٍ ٕغهاٍ أٲَجٌ ايداؾع يذٛاب ا٭ـٚاي
ٖٛ ظاٖس يؿغ  ع٢ً َا (ايكسز ايٛاقعٞ)ٕ ايكسز ايـُٓؿٞ ٖٛ إ

، ٫ٚ ٜؿطدّ ا٫يتصاّ بعاٖس  (ايكسز ايـُعًّٛ)دٕٚ  -ايكسز ايـُٓؿٞ 
َع ٖرا ايؿسع ٚا٫يتصاّ ؾٝ٘ بؿش١ ايٛق٤ٛ ساٍ  ص٫ قسزطسدٜح 

 ٕ ٜكاٍ : ٚايتٛدٝ٘ ا٭َجٌ أ قسزٜت٘ َع اعتكاد عدّ قسزٜت٘ ،

َٛزد ايتًطـ ع٢ً اؾساد ا١َ٫  ٚازدٷ صزقس ٫طٕ سدٜح إ
ايـُسس١َٛ ٚيف َكاّ ا٫َتٓإ ٚا٫زؾام بايعباد ، ٜٚدٚز دسٜ٘ ٚتطبٝك٘ 

ؾايـُٛزد ايرٟ ٜٛاؾل ْؿٞ ايكسز ؾٝ٘ ا٫َتٓإ  :َداز ا٫َتٓإ ٚايتًطـ 
ٚايـُٛزد ، سٟ ْؿٞ ايكسز ٜٚٓؿٞ احلهِ ايكسزٟذـٚايتًطـ ايتػسٜعٞ ٜ

 هِ ايكسزٟ َع ا٫َتٓإ ٚايتًطـ ايتػسٜعٞ ٫شـايرٟ ٜتٓاؾ٢ ؾٝ٘ ْؿٞ اي
 . ـذسٟ ؾٝ٘ قاعد٠ ْؿٞ ايكسزت

ع٢ً ايؿسع  صقسز ٫ط ٚايـُٛزد ٖٓا ٜكتكٞ عدّ اْطبام سدٜح
دسا٤ قاعد٠ ْؿٞ ايكسز ٜكتكٞ احلهِ ببط٬ٕ بًشاظ إٔ إ ايـُبشٛخ ،

ٚ غطً٘ ايكسزٟ َع دًٗ٘ بكسزٜت٘ ٚاْتكاٍ ٚظٝؿت٘ ازي ايتُِٝ أٚق٥ٛ٘ 
بط٬ٕ ؾ٬ت٘ ايٛاقع١ بتًهِ ايطٗاز٠ ايـُا١ٝ٥ ايباط١ً يٛ ؾسض ٚاحلهِ ب

ٜكاع ؾ٬ت٘ بطٗٛز قسزٟ ، ؾًٝصّ اعاد٠ ايطٗٛز ٚايؿ٠٬ ، ٖٚرا نً٘ إ
خ٬ف ا٫َتٓإ ٚايًطـ ايتػسٜعٞ ايرٟ ٖٛ قس١ٜٓ قطع١ٝ َؿاسب١ 

ُٓع عٔ عَُٛ٘ ٚمشٛي٘ يؿسع ايٛق٤ٛ ـب٘ ٚت ١ّشتٓؿـَ صقسز ٫ط شدٜحـي
 ايـُذٗٛي١ قسزٜت٘ .  اٚ ايػطٌ ايكسزٟ
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زؾع َا طٖٚرا ْعري َا ذنسْاٙ يف ؾك٘ ايـُعا٬َت َٔ إ سدٜح 
 تستؿع ب٘  ٫ - َتٓاْٞ ٚزؾع يطؿٞ تطًٗٝٞإٖٚٛ سدٜح  - صقطسٚا ايٝ٘إ

 ؾش١ ايبٝع ايـُكطس ايٝ٘ يهْٛ٘ خ٬ف ا٫َتٓإ . 

َٛزد ايًطـ  صقسز ٫طٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ : ٚزٚد ايٓؿٞ ايتػسٜعٞ 
دسا٤ ايكاعد٠ ْٚؿٞ ايؿش١ عٔ ايػطٌ اٚ ايٛق٤ٛ إع عٔ ٚا٫َتٓإ َاْ

ٜطتًصّ  -دسا٤ قاعد٠ ْؿٞ ايكسز ٭ٕ إ ايكسزٟ ايـُذٗٛي١ قسزٜت٘ ،
 تاٖا َع٘ ٜٚتبع٘ بط٬ٕ ايؿًٛات اييت أ ْؿٞ ؾش١ ايػطٌ اٚ ايٛق٤ٛ ،

خ٬ف  ، ٖٚراٚيصّٚ اعادتٗا -اٟ براى ايػطٌ اٚ ايٛق٤ٛ ايباطٌ  -
 شدٜحـب ١ٺشتٓؿـقطع١ٝ َ نكس١ٜٓٺ -ايـُؿاسب ايـ١ُٓ ٚايًطـ ايتػسٜعٞ 

 -ايـُشٍُٛ ع٢ً )ايكسز ايٛاقعٞ( دٕٚ )ايكسز ايـُعًّٛ(صقسز ٫ط
 ذسٟ ـت ٫ صقسز ٫ط َٚع ا٫يتصاّ بٓؿٞ )ايكسز ايٛاقعٞ( يف سدٜح

 دسا٥ٗا خ٬ف ا٫َتٓإ . ، ٭دٌ إٔ إٖٓا قاعد٠ ْؿٞ ايكسز
 

ُذٗٛي١ قسزٜت٘ يًطٗٛز ايكسزٟ ايـ صقسز ٫ط  ْعِ عدّ عُّٛ
ٜهؿٞ يًشهِ بؿش١ ايٛق٤ٛ اٚ  ٫ -بطبب َٓاؾات٘ َع ا٫َتٓإ ٚايًطـ

  ٫ٚبد َٔ إسساش ديٌٝ ٜؿٝد ايؿش١ . ايػطٌ اذا نإ قسزّٜا ٚاقعّا ،
 

ُهٔ إ ٜكاٍ : ْعِ إ اجلاٌٖ بكسز١ٜ ـؾٌٗ ٜٛدد ديٌٝ عًٝٗا ؟ ٜ
اْ٘ ٚق٤ٛٙ اٚ غطً٘ ٜعتكد اُْٗا غري قسزٜري ، َٚع٘ ٜؿدم عًٝ٘ : 

َتُهٔ عسؾّا َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ ٖٚٛ َؿدام )ٚادد ايـُا٤( بايـُع٢ٓ 
ـٸ ايكسآْٞ ٚاحلدٜجٞ اٯَس بايٛق٤ٛ  ايػسعٞ ايعاّ ، ؾٝٓدزز حتت ايٓ

 ٜؿض ٚق٤ٛٙ اٚ غطً٘ .  -ط٬ق٘إأٟ ب -ٚايػطٌ ، ٚب٘ 

 ٚاذا ،( ع٢ً ا٫ط٬ما٫قساز بايٓؿظ)يتصآَا بعدّ سس١َ : إٜٚ٪ندٙ      
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ٚ أايٛق٤ٛ  بإٔ مل ٜهٔ -ـشسَّااز ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ َقسمل ٜهٔ إ
مل ٜهٔ  -ذص٤ َِٗ َٔ ايبدٕ ـايػطٌ ايكسزٟ ًَٗهّا يًٓؿظ اٚ َتًؿّا ي

اٯَس٠ بايٛق٤ٛ اٚ طًكات يف ايـُ (ايطٗٛز ايكسزٟ)عٔ اْدزاز  َاْعٷ
ذاٌٖ بكسز١ٜ ـبايػطٌ يًُشدخ با٫ؾػس اٚ با٫نرب ٫ضُٝا ايـُهًـ اي

يف  ٜ٘ٓبػٞ تؿؿًٝ ايـُعتكد عدّ قسزٜت٘ . ٖٚرا َاطٗٛزٙ ايـُا٥ٞ اٚ 
 شٛخ ايؿك٘ . ـب

ٕ نإ هلا ا٭د١ً يؿسٚع ؾك١ٝٗ اضتطساد١ٜ ٚإ ٚقد تعسض ٖٓا بعض
، ٚا٫ؾكٌ بشٛثتريسسز( ايـُ اٚ )٫صقسز ٫ط ازتباط تطبٝكٞ بكاعد٠

ٕ نإ اؾٌ ايتعسض ْٗا ا٫ْطب ٚإإؾ ،ـشجٗا ازي َباسح ايؿك٘إ ْٛنٌ ب
٫ اْ٘ يتتابع ايؿكٗا٤ إ و اٟ ٜٓبػٞ ايتعسض هلا يف ايؿك٘ ،يًكاعد٠ نري

ُٓاضب١ نربٜٚتٗا ـا٫ٚاخس ع٢ً ايتعسض هلا يف َباسح ا٫ؾٍٛ ٚي
ٜطٛؽ اضتعساض ايؿسٚع ايؿك١ٝٗ  تعسقٓا هلا يف َباسح ا٫ؾٍٛ يهٔ ٫

شؿٌ نربّٜٚا : نٕٛ ايكسز ايـُٓؿٞ ـنجس َٔ قدز احلاد١ ، ٚقد تبأ
َٔ دٕٚ اختؿاف  (يكسز ٚاحلسز ايٛاقعٞا)ٚاحلسز ايـُٓؿٞ ٖٛ 

، يف ايتؿؿ٬ٝت غإٔ ايبشٛخ ايؿك١ٝٗذٌٗ اٚ بايعًِ ، ٚايدخٍٛ ـباي
 ثِ ٜكع ايه٬ّ يف َبشح ضادع عٔ :   .  ٚنؿ٢ ايتعسض ايٝطري 

 

 ضرار باليفس : حرمُ اإل
 

قساز بايػري اٚ صع٢ً سس١َ اٱقساز ٫طشكل د٫ي١ ؾكس٠ ـبعد إٔ ت
ز َٓاؾر )ايكس ع٢ً ضدٸ ص بـُذُٛع٘قساز سز ٫ٚق ٫طد٫ي١ احلدٜح 

ـشطٔ بٓا إٜكاع ايه٬ّ يف إَهإ إضتؿاد٠ سس١َ ٜ -قساز بايػري(ٚاٱ
 ض ـعـِٗ بـنُا ؾ -١ ـٝع ايد٫يـح ايٛضـشدٜـؿظ َٔ ٖرا ايـٓـساز بايـقاٱ

  



 (425جلطد ٚدزدات٘ ................................... )سهِ ا٫قساز بايٓؿظ ٚا      

اٚ َٔ غري ٖرا احلدٜح ؟ ٌٖٚ ٖٞ سس١َ ٚضٝع١ ايدا٥س٠ نُاٍ  -ا٭ع٬ّ
ّ ٖٞ َـشدٚد٠ نُا ٖٛ َـدتاز اضتاذْا ايـُشكل )قدٙ( ٜعٗس َٔ مجع؟ ا

 ع٢ً إخت٬فٺ يف عٓٛإ ايتشدٜد ؟ . -َٚـدتازْا 

ع٢ً -بري َتأخسٟ ؾكٗا٥ٓا اٚ بري عُّٛ ايؿكٗا٤ ايـُعسٚف ايـُػٗٛز
طتٛعب يهٌ َؿادٜل ٖٛ ايتشسِٜ ايـُطًل ايٛضٝع ايـُ -َا قٌٝ

ايٝطري َٓ٘  ،ذطدـدصا٤ ايباط١ٓ ٚايعاٖس٠ َٔ ايا٫ ا٫قسازبايٓؿظ:
٫ َا قاّ ايديٌٝ َٔ دٕٚ إضتجٓا٤ إ -عتد ب٘ ايـُعتد ب٘ ٚغري ايـُدطري ـٚاي

ِٖ يف ْعس ايػازع ، ٚقد أؾاد غٝدٓا أَس أٚ شامح٘ أايكطعٞ ع٢ً دٛاشٙ 
إ  :قسز( )قاعد٠ ٫ ا٫ععِ )قدٙ( يف زضايت٘ ايـُطتك١ً ايـُع١ْٛٓ باضِ

:  قاٍ ،دي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝبا٭شسّ ـقساز بايػري َا٫قساز بايٓؿظ ناٱ
ـشسِٜ اٱقساز بايٓؿظ( ضتؿٝد َٔ ا٫دي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ : ت)ْعِ قد إ

ٛا يف ا٫ضتد٫ٍ بايكاعد٠ بري قٕ ايعًُا٤ مل ٜؿسٸٚقاٍ قبًٗا: )َع أ
 .  (3)قساز بايػري( اٱقساز بايٓؿظ ٚبري اٱ

ضتاذْا َِٓٗ أ ٚخايـ مجع َٔ ا٫ٚاخس يف ضع١ َٛقٛع ايتشسِٜ ،
)قدٙ( سٝح َٓع َٔ احلس١َ ايٛضٝع١ ٚع٢ً ا٫ط٬م ٚأداش  (4)ايـُشكل 

ُا عًِ ـشٖٛا َـإيكا٥ٗا يف ايتًٗه١ اٚ ْ يـِ ٜبًؼ سدٸ ا٫قساز بايٓؿظ َا
 ١ نكطع عكٛ َٔ دطدٙ .  َبػٛقٝت٘ يف ايػسٜع

 ٕ ٜكاٍ : ٚايتشكٝل عٓدْا أ
 سِٜـشـبض اٚ تـكـيّٝا ـطعـدزان٘ ق١ ايعكٌ اٚ إـبد٫يذعإ اٱػهٌ ـٜ -أ
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ٌٷعٓدْا ؾاْ٘ مل ٜتكض  -ا٫قساز بايٓؿظ ع٢ً ا٫ط٬م  قٟٛ ع٢ً  ديٝ
ايكسز  ٖٚهراعك٥٬ّٝا  ْعِ ا٫ْتشاز َسؾٛضٷا٫دزاى ايعكًٞ ايٛضٝع . 

ٚيٛ  -يًػري ت٬ف ايهًٝتري َعّا اٚ برهلُا ايععِٝ نات٬ف ايعٝٓري َعّا اٚ إ
ا٫قساز ايـُعتد شٛ ذيو َٔ ـْت٬ف ايهبد اٚ اٚ إ -َكابٌ عٛض َايٞ ععِٝ

ُهٔ ا٫ذعإ بادزاى قبش٘ عك٬ّ ـٜٚ -سؾٛق١ هلِ بٗا عك٥٬ّٝا ٚايـُ
 دزاى ايعك٤٬ ذيو . ـشسَت٘ غسعّا بؿعٌ إي ّاَطاٚق

ٚسهُ٘ بكبش٘ دًّٝا  َٚا شاد ع٢ً ذيو مل ٜتكض ادزاى ايعكٌ ي٘
 - ٚعكٛهلِ َٔ أع٢ً ايعكٍٛ -ْٚس٣ ايعك٤٬ ا٫د٤٬  ؟ نٝـ ، قطعّٝا
، ـذاز ٚأٌَ ا٫ضرتباحعكا٤ِٖ َكابٌ ا٫تٕٛ أبعٕٛ بساستِٗ ٜٚتٜكشٸ

 ٫ -نُا ْساِٖ ٜطتبٝشٕٛ ا٫قساز ايٝطري٠ َٔ دٕٚ اْهاز عاقٌ بعكً٘ 
 ز بايٓؿظ ع٢ً ا٫ط٬م . اقسـشس١َ اٱُذتٗد ٜؿيت بـبػسع٘ اٚ تكًٝدٙ ي

ٛاٍ ٜٚٓكؿٕٛ ا٬َنِٗ ٜٚعتربْٚٗا نُا ْس٣ ايعك٤٬ ٜؿسؾٕٛ ا٫َ
ازّا ٜطري٠ َٔ دٕٚ َكابٌ ٚعٛض َعكٍٛ ، ٚقد ٜهٕٛ قباي٘ أٌَ قسأ

 شٖٛا . ـٚ ْأٚ ايـُتع١ أٚ ا٫ْظ أايؿا٥د٠ ٚاستُاٍ ايسبض 

ا٫ْطإ د بعًِ ٚقد ٜطتدٍ ببعض ايٓؿٛف ايكسآ١ْٝ اييت تٓدٸ -ب
ذُٝع َؿادٜك٘ ٚدزدات٘ ـقساز بايٓؿظ ٚبْؿط٘ دي٬ّٝ ع٢ً سس١َ اٱ

٘ٴ ، ْعري قٛي٘ تعازي : ط ست٢ ايكسز ايٝطري اٚ ايـُعٛض ًٖ ِٵ اي ٗٴ ُٳ ًَ َٳا َظ ٚٳ
ٕٳ ُٴٛ ًٹ ٜٳِع ِٵ  ٗٴ ْٵُؿطٳ ٔٵ َناْٴٛا َأ ٝٵ٦ٶا ط 33ص ايٓشٌ : ٚٳَيهٹ ِٴ ايٓٻاعٳ غٳ ًٹ ٜٳِع ٘ٳ ٫َ  ًٖ ٕٻ اي ٔإ

ٕٳ ُٴٛ ًٹ ٜٳِع ِٵ  ٗٴ ْٵُؿطٳ ٔٻ ايٓٻاعٳ َأ ، َٚٔ َؿادٜل ظًِ ايٓاع 44ْٜٛظ : ص ٚٳَيهٹ
  -ٚ باطٓ٘ أظاٖسٙ  -ز بدِْٗ ؿطِٗ ٚتكسٸٕ ٜطتعًُٛا َا ؾٝ٘ قسز اْاْؿطِٗ :أ

شُٖٛا نجري َتهسز ـْٚ ٜتريايبدٕ سساّ غسعّا نُا ٜبدٚ َٔ اٯٚظًِ ايٓؿظ ٚ
 ٜات . يف ايكسإٓ يف عػسات اٯ
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 ٜٚسد عًٝ٘ : 
ذدٟ ٚايـُكؿٛد ايكسآْٞ َٔ ظًِ ـٕ ايـُساد ايأ٫ّٚ : ايعاٖس أ

ٜات ٚعٛد ايكُري اٯ ؿٝدٙ قس١ٜٓ ايطٝام يف نجري َٔـنُا ت -ا٫ْطإ ْؿط٘ 
ذاٚش سدٚد اهلل ضبشاْ٘ ٚتعسٜض ايٓؿظ ـٖٛ ت -يف بعض آٜات ظًِ ايٓؿظ

 ذاٚش غسع٘ ، ٫ٚـخسٟٚ ٚايطدط ايسبٛبٞ بعؿٝإ أَسٙ ٚتيًعراب ا٭
ايٓؿظ ست٢ ٜؿض  ٜؿطد ايبدٕ ٜٚكسٸ ْطباق٘ ع٢ً تٓاٍٚ َاٜبدٚ َٓٗا إ

بايٓؿظ ع٢ً قساز ات ظًِ ا٫ْطإ ْؿط٘ ع٢ً سس١َ اٱٜا٫ضتد٫ٍ بآ
٢ اٯٜتري ايـُطتدٍ بُٗا ٚغريُٖا، ا٫ط٬م ، ؾسادع آٜات ايكسإٓ ست

٘ٴْعري قٛي٘ تعازي : ط ِٳ ْٳِؿطٳ ًَ ٘ٹ َؾَكدٵ َظ ًٖ ٔٵ ٜٳتٳعٳدٻ سٴدٴٚدٳ اي َٳ  ، 1ص ايط٬م : ٚٳ
ِٵ طْٚعري قٛي٘ تعازي: ِٵ َأُْؿطٳُه ُٵتٴ ًَ ِٵ َظ َٳا زٳشٳِقٓٳاُن ....ٔإْٻُه ٔٵ َطِّٝبٳاتٹ  َٹ ًُٛا  ِٵ ُن

ُٴْٛٳا ًَ َٳا َظ سري عؿٛا اهلل تعازي ٚمل ٜكابًٛا ْعُ٘ ضبشاْ٘ بايػهس  صٚٳ
ِٵ ط ٚايطاع١ ، بٌ قابًٖٛا بايـُعاؾٞ ٚنؿسإ ايٓعِ ٗٴ ٔٵ َناْٴٛا َأُْؿطٳ ٚٳَيهٹ

ٕٳ ُٴٛ ًٹ ٌٵ ، ط 57+54ص ايبكس٠ : ٜٳِع ٜٳِؿعٳ ٔٵ  َٳ ٚٳ ٔٻ قٹسٳازٶا يٹتٳعٵتٳدٴٚا  ٖٴ ُٵطٹُهٛ ٚٳ٫َ تٴ
ِٳ ًَ ٘ٴ ذٳيٹَو َؾَكدٵ َظ ِٵ ، ط 231ص ايبكس٠ : ْٳِؿطٳ ٕٵ َي ٚٳٔإ ٓٳا َأُْؿطٳٓٳا  ُٵ ًَ َقا٫َ زٳبٻٓٳا َظ

ٔٳ ٔٵ اِيدٳاضٹٔسٜ َٹ ٔٻ  ٓٳُهْٛٳ ٓٳا َي ُٵ ٚٳتٳسٵسٳ ٓٳا  ِٵ ٔإذٵ ، ط 23:  ص ا٭عسافتٳػٵؿٹسٵ َي ٗٴ ٛٵ َأْٻ ٚٳَي
ِٵ ايسٻ ٗٴ ٚٳاضٵتٳػٵَؿسٳ َي ٘ٳ  ًٖ ِٵ دٳا٤ٴَٚى َؾاضٵتٳػٵَؿسٴٚا اي ٗٴ ُٴٛا َأُْؿطٳ ًَ ٘ٳ َظ ًٖ ٛٳدٳدٴٚا اي ٍٴ َي ضٴٛ

ُٶا ٛٻابٶا زٳسٹٝ ُٵتٴ ْٳِؿطٹٞ َؾاِغؿٹسٵ يٹٞط64ص ايٓطا٤ ، تٳ ًَ ٍٳ زٳبِّ ٔإِّٞ َظ ص َقا
، ٚغريٖا آٜات نجري٠ ٜطتؿاد َٓٗا : إزاد٠ ظًِ ايٓؿظ  16ايكؿـ ، 

شك١ ـشساف عٔ ايعبٛد١ٜ ايـشا٤ َعؿ١ٝ اهلل ٚا٫ْـَٔ اْٺ بايػسى اٚ بٓشٛ
 ، ٫ٚا٫ضتػؿازطًب ، ٚيرا ْاضب٘ ٚاَس اهلل ْٚٛاٖٝ٘ٚايتبع١ٝ ايؿادق١ ٭

 ع٢ً ا٫ط٬م . ٚايٓؿظ قساز بايبدٕ ٜعٗس َٓٗا عَُٛ٘ يٲ
 ٝٗا ظًِ ايٓؿظ َعـكابٌ ؾـتـٜات اييت ٜٜٚ٪ند ايـُع٢ٓ ايـُرنٛز : اٯ
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َٴبٹريٷطْعري قٛي٘ ضبشاْ٘: ،ا٫سطإ ٘ٹ  ِٷ يٹٓٳِؿطٹ ٚٳَظايٹ ٔٷ  َٴشٵطٹ ُٳا  ٔٗ ٜٻتٹ ٔٵ ذٴزِّ َٹ  صٚٳ
ِٵ ط، ٚقٛي٘ ضبشاْ٘ 114: ايؿاؾات ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ َٴِكتٳؿٹدٷ  ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٘ٹ  ِٷ يٹٓٳِؿطٹ ِٵ َظايٹ ٗٴ ٓٵ ُٹ َؾ

ٝٵسٳاتٹ ، ؾإ ٖرا ايتكابٌ ٜ٪ند نٕٛ ايـُساد َٔ 32ؾاطس :  صضٳابٹلٷ بٹاِيدٳ
 ،١ ازي اجلشِٝ ٚغكب اجلباز ايععِٝ: َعؿ١ٝ اهلل ضبشاْ٘ ايـُ٪دٜظًِ ايٓؿظ

شطٔ ٚايعٌُ ايـٖٛ ايرٟ مجع ايعٌُ  -ؾاطس  يف آ١ٜ ضٛز٠ صَٴِكتٳؿٹدٷطٚ
 تطُٝت٘ بريو .  ايط٤ٛ ؾاقتؿد يف طاع١ اهلل ٚبٗرا ؾضٸ

ّا : َع غض ايطسف عُا ت٪دٜ٘ قسٜٓتا ايطٝام ٚا٫ضتػؿاز ٚعٛد ٚثاْٝ
 ْؿرتض ايعُّٛ ٚضع١ ايـُع٢ٓ ْٚكٍٛ :  -داف ـَٔ ايـُع٢ٓ اي -ايكُري

ًَطسساش اط٬م ايتعبري ايكسآ٫ْٞبد َٔ إ ِٵَظ ٗٴ ص ٚمشٛي٘ ُٴٛا َأُْؿطٳ
ٜٓطبل شٝح ـط٬ق٘ ٚعُّٛ َؿادٜك٘ بع٢ً إ - ذطدـقساز بايٓؿظ ٚاييٲ

 دؿاّ ٫ـ، ٖٚرا أٍٚ ايه٬ّ ٚبدٚ ايع٢ً )اٱقساز بايٓؿظ ٜطريّا(
، ٫ٚ ايٓؿٛف ايـُؿطس٠ يـٗرٙ اٯٜاتتطاعدٙ ْؿٛف ايكسإٓ ايـُذٝد 

َٴط54:يف ضٛز٠ ايبكس٠قاٍ اهلل تعازي  ٍٳ  ِٵ ٚٳٔإذٵ َقا ّٔ ٔإْٻُه ٛٵ ٜٳاَق ٘ٹ  َٹ ٛٵ ٛضٳ٢ يٹَك
ِٵ ٌٳ َؾتٴٛبٴٛا ٔإَي٢ بٳأز٥ٹُه ِٵ اِيعٹذٵ ِٵ بٹاتِّدٳاذٹُن ِٵ َأُْؿطٳُه ُٵتٴ ًَ ٝل ظًِ ٖٚرا تطب صَظ

ٜبدٚ  ٫ٚـّٗا ٜعبدْٚ٘ ،ّا ٚإيداذ ايعذٌ زبٸـتايٓؿظ ع٢ً َعؿ١ٝ عع١ُٝ : إ
، دٕقساز بايٓؿظ ٚايبات ظًِ ايٓؿظ ع٢ً عُّٛ َؿادٜل اٱٜإْطبام آ

ْطبام ظًِ ايٓؿظ ع٢ً عُّٛ َؿادٜل ا٫قساز ٚإ٫ ؾُا ايػاٖد ع٢ً إ
 بايٓؿظ ٚاجلطد ؟ . 

ايٓؿظ( يعًِ قساز بَؿداق١ٝ)اٱ -بطسٜل ؾشٝض -سسش ْعِ اذا أ
، ـُاّ َؿادٜك٘قساز بايبدٕ ٚظُٝع دزدات٘ ٚتايٓؿظ عٝح ٜػٌُ نٌ إ

ٜؿض  ٫را ؾًشسش ذيو ـشسِٜ ظًِ ايٓؿظ ، ٚمل ٜـؾض ا٫ضتد٫ٍ بآٜات ت
 ا٫ضتد٫ٍ بآٜات ظًِ ايٓؿظ . 



 (429جلطد ٚدزدات٘ ................................... )سهِ ا٫قساز بايٓؿظ ٚا      

ذطد ع٢ً ا٫ط٬م ـقساز بايحلاؾٌ إ ٫ د٫ي١ يًعكٌ بكبض اٱٚا
ٛٸ د٫ي١ غسع١ٝ ع١َُٝٛ ٚاقش١  نُا ٫ض ،ست٢ ايكسز ايٝطري ٚايـُع

قساز بايٓؿظ ع٢ً ا٫ط٬م ، ؾاْ٘ ع٢ً دزدات َتؿاٚت١ ـشسِٜ اٱع٢ً ت
 شهِ تؿؿ٬ّٝ ، ٖٚٞ : ـاييٝتكض ا٫َس ٜٚعسف ، ْعسقٗا تؿؿ٬ّٝ 

قساز بايٓؿظ ععُّٝا : أعين ا٭ٚزي : ايدزد١ ايعًٝا ٖٚٞ اٱ
٬ٖنٗا ٚإ شٖام ايسٚحإبايٓؿظ يف دزدات٘ ايعًٝا ايـُتشكك١ ب اٱقساز

يكا٤ ايٓؿظ يف ايتًٗه١ ٚايـُٛت ، اٚ ـشسٖا ايرٟ ٖٛ َؿدام إْٚ
ٕٛ ١َُٗ  ١ٺشاضـبدْٞ َِٗ اٚ ي ايـُتشكك١ بػسب ضِ قاتٌ اٚ َتًـ يعك

ذطد نايعري اٚ ـنايبؿس اٚ ايػِ اٚ حنُٖٛا اٚ قطع عكٛ باطين َٔ اي
ْٗا َؿادٜل إؾ ،شٛاع ايٓاؾع١ـاي١ اٚ ايايٝد اٚ حنُٖٛا َٔ ا٫عكا٤ ايؿعٸ

دصا٤ ايعاد١ٜ َٔ يكا٤ يف ايتًٗه١ ، ٖٚرٙ قباٍ اٱقساز با٭١ يٲٚاقش
ّٜٛ اٚ  شٖٛا اٚ َسضـقساز ايٝطري٠ َجٌ قطع دًد٠ اٚ ْذطد ٚا٭ـاي

 ايٝطري .  ن١ً اٚ غسب١ اٚ حنُٖٛا َٔ اٱقسازاضبٛع بؿعٌ أ

ٚ دٗاش عكٟٛ باطين ْاؾع١ أ ت٬ف ساض١: إَٚٔ ا٫قساز ايعع١ُٝ
يف ع١ًُٝ ْعري تعطٌٝ طاق١ بد١ْٝ نإٔ ٜعٌُ ايطبٝب  ،َٔ غري بدٌٜ

ذاب عٓدٙ ، ْعِ ـٓ٘ َٔ تعكُٝ٘ ٚتعطٌٝ قاب١ًٝ ا٫ُْٓهـايسدٌ اٚ ايـُسأ٠ ٜٚ
ت٬ف ْٚعري إـشا٫ت أٚقشٓاٖا يف )ؾك٘ ايـُطتشدثات(،ا٤ بعض ايباضتجٓ

،  -ٚيٛ قباٍ عٛض َايٞ نجري -ايعٝٓري َعّا اٚ ايهًٝتري اٚ برهلُا َعّا 
اٚ  ٚاجلاَع بتعبريْا : )ا٫قساز ايععِٝ بايٓؿظ اٚ ا٫قساز ايػدٜد ؾع٬ّ

 ك٥٬ٞ . قساز تتبع ايؿدم ايعسيف ٚايطيب ايعب٘ ْٛعّا( ٚعع١ُ اٱ ايـُعتدٸ
 

 ُاـكطعٞ ٚبـتطايـِ ايـُاع ٚايـد١ سساّ باٱـكسز َٔ ٖرٙ ايدزدـٚاي
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ٍٸ ٚقتٌ ايٓؿظ  يكا٤ ايٓؿظ يف ايتًٗه١ـشسِٜ إَٔ ايهتاب ٚايط١ٓ ع٢ً ت د
ُٶاط ِٵ زٳسٹٝ ٕٳ بٹُه ٘ٳ َنا ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ًُٛا َأُْؿطٳُه ٍٸ ٚ ،29صايٓطا٤:ٚٳ٫َ تٳِكتٴ ع٢ً َا د

ؾٝهٕٛ  ،د بايعكاب ع٢ً ظايـُٞ أْؿطُِٗٔ ظًِ ْؿط٘ ٚايتٛعـايتٓدٜد ب
ـٸ تشاز اٚ ـشسِٜ اٱقساز ايععِٝ بايٓؿظ بٓشٛ اٱْٚا٫مجاع ديٌٝ ت ايٓ

ت٬ف ساض١ إذطد ايـُعتد ب٘ عٓد ْٛع ايعك٤٬ نـقساز ايػدٜد باياٱ
ذطد ـكٗس اييَؿدام عسيف دًٞ يعًِ ايٓؿظ ٚ ،ؾاْْ٘اؾع١ اٚ عكٛ َِٗ 

 ٚايعدٚإ ٚا٫عتدا٤ عًٝ٘ . 

ْطإ ضًط١ٓ ع٢ً ظًِ ْؿط٘ باٱقساز ايععِٝ ايـُ٪دٟ يٲ ٚيٝظ
قساز ايععِٝ ، ؾإ اٱذطدـقساز ايػدٜد بايازي اٱ ازي إشٖام ايسٚح اٚ

 -ايػدٜد نايتؿسٜط يف عكٛ َِٗ اٚ ساض١ ْاؾع١ اٱقساز ٚ -نا٫ْتشاز -
ًُِكٛا طام إيكا٤ ايٓؿظ يف ايتًٗه١، ٚقد قاٍ اهلل تعازي :ٖرا َؿد ٚٳ٫َ تٴ

ًَُه١ٹبٹَأ ٗٵ ِٵ ٔإَي٢ ايتٻ بطاٍ ايك٠ٛ ، ٖٚرا ايتعبري نٓا١ٜ عٔ إ 195:  ص ايبكس٠ٜٵدٹُٜه
ٕ ايٝد َعٗس ايكدز٠ ٚا٫ضتطاع١ ، ٚاذا برٍ ايـُهًـ عٝٓ٘ إؾ ،ٚايـُكدز٠

 ايـُكدز٠ ٚؾٗرا َؿدام ابطاٍ  -ٚيٛ َكابٌ عٛض  -َج٬ّ اٚ نًتاُٖا 
ـُاّ اَٛاي٘ ٚإْؿاقٗا ْطإ تٕ برٍ ا٫ُا أن،يكا٤ ايٓؿظ يف ايتًٗه١ ايك٠ٛ ٚإ

ٖٚرا ،بطاٍ يًُكدز٠ ٚا٫ضتطاع١ يف ضبٌٝ اهلل إيكا٤ يًٓؿظ يف ايتًٗه١ ٚإ
ٍٷ  ٖا . ؿطري١ٜ ْؿطٗا ؾسادع تَطتك٢ َٔ اٯ ا٫خري َجا

 

َٔ ٬َسع١  ظاٖسٷ -ايتشسِٜ ٚعدّ ضًط١ٓ ا٫ْطإ  -ٕ ذيو نُا أ
ٚاقشّا ع٢ً بل اٯٜات تٓط ع آٜات ايتٓدٜد بعًِ ايٓؿظ ، ٖٚرٙذُٛـَ

ِٜ ٛكـشساف عٔ ايؿساط ايـْظًِ ايٓؿظ ععُّٝا نُا ٜدزى ايعك٤٬ أْ٘ إ
ٜات ايـُاق١ٝ اٚ ـض، ٚاٯشهِٝ ٚايعٌُ ايطٟٛ ايؿايـٚداد٠ ايػسع اي
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ش١ يًؿدم ٚا٫ْطبام ع٢ً ا٫قساز ايـُادٟ ايععِٝ بايٓؿظ ـبعكٗا ؾاي
اٍ ضبشاْ٘ ق، ؾك٬ّ عٔ ا٫ْتشاز ٚا٬ٖ٫ى  ،يعدّ ايطًط١ٓ عًٝ٘ غسعّا 

ُٴْٛٳاط ًَ َٳا َظ ٕٳ ٚٳ ُٴٛ ًٹ ٜٳِع ِٵ  ٗٴ ٔٵ َناْٴٛا َأُْؿطٳ ، 160+ا٫عساف : 57صايبكس٠:ٚٳَيهٹ
ـٸ ُا ٜؿٝد تبهٝت ايعك٤٬ عٓد ظًِ اْؿطِٗ ـايتبهٝيت ٚحنٛٙ َ ؾإ ٖرا ايٓ

ب٘ عٓد ْٛع  قساز ععِٝ َعتدٸإذطد بـغري قاؾس ايػٍُٛ يعًِ ايٓؿظ ٚاي
عسؾّا عك٥٬ّٝا عاَّا ع٢ً  (ايعايـِ ْؿط٘)ايبػس ٚغايبِٗ ، ٜٚهؿٝٓا : ؾدم 

قسزّا  -ٚ باطّٓا أٚ أعكا٤ دطدٙ ، ظاٖسّا أ دطدٙ -بٓؿط٘  َٔ أقسٸ
ٖٚٛ سساّ غسعّا  ،ععُّٝا َعتدّا ب٘ عك٥٬ّٝا ، ٚايعًِ قبٝض عك٬ّ ٚبا٫تؿام

    ايعًِ ٚايعايـُري . ٓؿٛف ايكسآ١ْٝ ايٓاطك١ بتٓدٜد مجاع ٚايباٱ

ٜتعاقد ا٫دزاى  (ا٫قساز ايععِٝ بايٓؿظ)يف دتؿس٠ : ـٚبعباز٠ َ
ُ٘ َٔ ـشسٜـايعكًٞ ٚايعك٥٬ٞ ايكطعٞ َع ايديٌٝ ايٓكًٞ ايٝكٝين ع٢ً ت

 ٖرا تـُاّ ن٬َٓا يف ايدزد١ ا٫ٚزي .غري اغهاٍ اٚ خ٬ف ؾٝ٘ . 
 

: ٖٚٞ ايدزد١ ايدْٝا َٔ ا٫قساز بايٓؿظ ٚاجلطد ايدزد١ ايجا١ْٝ 
ا ، ٚا٫قساز بايٓؿظ يف دزدات٘ ايدْٝذطد ٜطريّا ٚـٖٚٞ ا٫قساز باي

ٛٸض با٭  .  -ٜكّٝٓا أٚ إستُا٫ّ  - ٚا٭ْؿع دّْٜٝٛا ِٖايـُع
 

ٚ ٜػتٗٞ إٔ ٜتٓاٍٚ ن١ُٝ نبري٠ َٔ طعاّ أ َٚجاٍ اٱقساز ايٝطري:
ٙ طبّٝا ٜٚ٪دٟ ب٘ ازي مح٢ ّٜٛ اٚ َٜٛري اٚ َسض ْٛعّا َٔ طعاّ ٜكسٸ

و ، اٚ ٜػطٌ بدْ٘ يف َا٤ اضبٛع اٚ ؾداع ْٗاز اٚ ٚدع قسع اٚ حنٛ ذي
ـش٢ُ َٜٛري ؾابت٘ بـشًُ٘ ٖٚٛ ٜتٛقع إبازد يف ايػتا٤ َع ق٠ٛ دطدٙ ٚت

 ؾاب١َع عدّ إ زٙ َٓ٘ َطتكب٬ّٔ ايتبؼ ٜٚتٛقع تكسٸاٚ ٜدخٸ اٚ ث٬ث١،
ـُا ٜتعازف إقداّ ايعك٤٬ ْٚعري ذيو َ ،قؿبات٘ ٚدٗاشٙ ايتٓؿطٞ ساقسّا
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قساز ايطؿٝؿ١ ٚايـُكاز ٚتعسٜض ْؿٛضِٗ ٚادطادِٖ ي٘ َٔ ا٭عًٝ٘ 
ُٸـايٝطري٠ اييت ٜتعازف ت  يسغباتِٗ اخلاؾ١ .  ًٗا اٚ قبٛهلا اضتذاب١ّش

 

ٛٸَٚجاٍ ا٭ بطبعِٗ ٚيػسض ق١ اييت ٜكدّ عًٝٗا ايعك٤٬ قساز ايـُع
ا٫ضؿاز ايتذاز١ٜ اييت ٜكطعٕٛ ؾٝٗا ايربازٟ اٚ عك٥٬ٞ يف اْؿطِٗ :

ُٸ ٚايربد  شسٸـاب ايـُتٝك١ٓ ٚايا٫تعًٕٚٛ ايـُداطس ايـُشت١ًُ ايبشاز ٜٚتش
ْؿع َٔ اخلطاز٠ ايـُاي١ٝ ٕ ا٫َٛاٍ ايطا١ً٥ بأٌَ ايسبض ا٭ٚايػسب١ ٜٚؿسؾٛ
ذٗٛد ايبد١ْٝ اييت ٜكدَٕٛ ـٚا٫ععِ َٔ ايـُتاعب ٚايايٛازد٠ عًِٝٗ 

عًٝٗا ، ٖٚهرا ا٫عُاٍ ايٝد١ٜٚ ايؿعب١ اٚ ايعٌُ يف ايـُٓادِ ٫ضتدساز 
ُٸايـُعادٕ اٚ يف آتْٛات ايبٛاخ اَات اٚ ايـُعاٌَ اٚ عٌُ سسخ س اٚ احل

ا٫زض حتت ايػُظ احلازق١ اٚ يف ايربد ايكازف اٚ ايبٓا٤ يف ايؿٝـ 
ٛٸـشاز اٚ ايػتا٤ ايكازف اٚ ْـاي ق١ ، ٖٚهرا شٖٛا َٔ ا٫عُاٍ ايـُع
ٝٗا بعض ايعك٤٬ ٚا٫تكٝا٤ شذا١َ ايـُشبٛب١ غسعّا اييت ٜكدّ عًـاي

 ذازٟ يف عسٚقِٗ . ـايؿاضد ايّ ايدؾ٬ح ايدّ ٚتٓكٝت٘ َٔ يػسض إ

ٛٸ َٔٚ َانٔ ؿاز ايطٝاس١ٝ ٚايرتؾ١ٝٗٝ يف ا٭ا٫ض : ق١ا٫قساز ايـُع
ْظ ايسٚسٞ اٚ ـُا ٜٛدب ا٭شٖٛا َـذ١ًُٝ اٚ ايـُساقد ايـُكدض١ اٚ ْـاي

اٍ ذـزباسّا يف ٤َ ايٓؿطٞ ، سٝح ٜعتربٖا ايعك٤٬ أايدٚااٚ ايػرا٤ ايبدْٞ 
شؿٛهلِ ـقسازِٖ ٚبري َعابِٗ ٚخطا٥سِٖ ٚأأت بري ٚايـُٛاش١ْ ايـُكاٜط١

ٕٚ اْؿطِٗ ٜعدٸ ذصا٤ ا٫خسٟٚ ٫ٚـايـُادٟ اٚ ايسٚسٞ اٚ ايٓؿطٞ اٚ اي
 ٗدف ايـُٓػٛد . ـزٜٔ اٚ خاضسٜٔ قباٍ ايػسض ايـُأٍَٛ ٚايَتكسٸ

ٛٸق١ايٝطري٠ َٚٚٔ ا٫قساز   قسب ايس٩ٚع بايطٝٛف  : ايـُع
شصٕ ع٢ً ـذصع ٚايـظٗاز ايٚقسب ايعٗٛز بايط٬ضٌ ٱ -ايتطبري -
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ؾاْ٘ قسز ٜطري غري ععِٝ  ()َؿاب ضٝد ايػٗدا٤ احلطري بٔ عًٞ 
ؾازا يف إُْٗا شطٛضّا ٫ٚ ديٌٝ ع٢ً سسَت٘ ، بٌ ـقطعّا ٚبايٛددإ َ

 بٝتنجسِٖ ٖٚٛ َٛاضا٠ ٭ٌٖ يـُٛايري اٚ أسط١ٝٓٝ يف ْعس ا شَآْا غعري٠ّ
شطري ـاي -شصٕ ٚذنس٣ غٗاد٠ ايـُعًَٛري ـ( يف غٗس اي) ايٓب٠ٛ

 . () َٚٛاضا٠ يًصٖسا٤ضٞ بايطٝد٠ ايعك١ًٝ شٜٓب ٚبُٗا ايتأ -ٚأْؿازٙ

َٔ اهلل ضبشاْ٘ يـُٛايِٝٗ  ٕ ايط١َ٬ ٚعدّ ايكسز نسا١َْأٜٚبدٚ  
، ()  ضبشاْ٘ يهسا١َ احلطري ايـُعًّٛاهلل ظٗاز َٔنُا أْ٘ إ ُا،عًٝٗ

اٚ قساب١  ٚعرب أدٝاٍ َتعاقب١ : عػسات ايطٓري - ؾإ ايـ٬ُسغ بايٛددإ
يف ايسأع اٚ ايًدّ ع٢ً ايعٗس  بايتطبري ُت أسدٷـاْ٘ مل ٜ -ايـ٦ُيت عاّ 

سٜٔ ذد ايـُتطبٸَِٓٗ قسزّا َعتدّا ب٘ بٌ ْـ سدٷاٚ ايؿدز ٚمل ٜتكسز أ
شطبٗا َٔ ايكسز ـ، َٚٔ ٖٓا ْٜتُاثًٕٛ يًػؿا٤ ٚتٓدٌَ دساسِٗ ضسٜعّا

ٛٸ م اجلصع ٚاحلصٕ ْ٘ َؿدا٭ ،خسٟٚ ايععِٝذصا٤ ا٭ـض بايايٝطري ايـُع
 ٚأْؿازٙ زشقٓا اهلل غؿاعتِٗ . (ع٢ً ايػٗٝد ايـُعًّٛ احلطري ايطبط)

ضٌ اٚ بايٝد ع٢ً ايعٗس اٚ ايتطبري ٚايكسب بايط٬ -ٖٚرٙ ايػعا٥س 
ذبري ْٚتـ ايـُسأ٠ ـٖٞ ْعري مخؼ ايٛد٘ ٚيطِ ايٛد٘ ٚاي -ايؿدز

 ٫ٚشبٝب ايؿكٝد ايعصٜص ـغعسٖا ، نًٗا َعاٖس سصٕ َتعازؾ١ ع٢ً اي
عاٖس بعد شَإ ـ٫ُٚ قري يف سدٚخ بعض ٖرٙ اي ،ُهٔ اْهاز ذيوـٜ

يهرب٣ ؾك١ٝٗ  -عسؾ١ٝ َٚتػسع١ٝ  -ْٗا َؿادٜل عك١ٝ٥٬ إ( ؾا١ُ٥٫ )
ذصع ع٢ً ضٝد ـشصٕ ٚايـشبٛب١ٝ ايـٖٚٞ نرب٣ َ ،َكطٛع بػسعٝتٗا

 ( . ٖٚٞ َٛاضا٠ ٭ٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ) () ايػٗدا٤

 ك٤٬ـعازف بري ايعـتـطريّا ٜـؿظ اذا نإ ٜـيٓقساز باٚايعاٖس دٛاش اٱ     
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ُٸـت ٛٸ اٱقساز ٚ نإأقداّ عًٝ٘ ً٘ ٚاٱش قّا دّْٜٝٛا يف ْعس ايعك٤٬ َع
 ٚايٛد٘ ؾٝ٘ :  . قسازّا بايٓؿظ ٚإ ْٚٗا خطاز٠ّٜعدٸ شٝح ٫ـب

َٚا اضتدٍ ب٘  ،قساز ايٝطري بايبدٕ ديٌٝ ع٢ً سس١َ اٱ اْ٘ ٫ أ٫ّٚ:      
 ط٬ق٘ عٝح ٜػًُ٘ ٜٚدٍ ع٢ً سسَت٘ . إٚ ٫ ٜٛثل بأٜكؿس عٔ مشٛي٘ 

طري ؾإ اي ،ٕ ايديٌٝ ثابت ع٢ً دٛاشٙـُهٔ إ ٜكاٍ: إ: ٜٚثاّْٝا      
ضتباست٘ نإٔ ٜػتٗٞ ايتدخري ٜٚسغب ايعك٥٬ٞ بٌ ٚايـُتػسعٞ ع٢ً إ

 ٚ أُسق٘ َّٜٛا ـقسازٙ ٚيٛ َطتكب٬ّ ، اٚ ٜػتٗٞ ان١ً تإب ٜكٝٓ٘ َع ؾٝ٘
ٜتكسز سا٫ّ  ٚيف ايػايب ٫ ، تتعب٘ ٚتٓٗو قٛت٘  يعب١ٺنجس ، اٚ ٜسغب يفأ

ُا دس٣ ايعك٤٬ ع٢ً ـشٛ ذيو َـاٚ ْ، ٚقد ٜتكسز دطُ٘ َٓ٘ َطتكب٬ّ
ايكطع أسٝاّْا باقسازٙ يف دطدٙ  ُازضت٘ َٚباغست٘ زغِ ايعٔ ايكٟٛ اٚـَ

 ٜطريّا .  إقسازّا  اٚ بعض أعكا٥٘ 

ُعٛق١ ، بٌ ايديٌٝ ع٢ً ديٌٝ ع٢ً سس١َ ا٫قساز ايـ ٖٚهرا ٫       
بٌ تس٣  ع٢ً إضتباست٘ َٚباغست٘، دٛاشٙ ثابت ٖٚٛ اجلسٟ ايعك٥٬ٞ

قسازّا بايـُاٍ اٚ ايبد١ْٝ إ ايعك٤٬ ٫ ٜعدٸٕٚ اخلطا٥س ايـُاي١ٝ ٚا٫قساز
تسٜٚض  ش١ اٚ َتٛقع١ ايسبض ايؿا٥ض اٚ قباٍـذاز٠ زابـباجلطد ٖٚٞ قباٍ ت

شؿٍٛ ع٢ً ـايًطٝؿ١ اٚ قباٍ ايٜٓاع ايسٚح ايٓؿظ اٚ تػر١ٜ ايبدٕ اٚ إ
اٍ غٗس٠ اٚ داٙ اٚ َا غانٌ َٔ ٚ قبأ٠ مج١ًٝ ٜسدٛ شٚادٗا أَسإٚ أدْٝا 

 ،قساز ايـُتدازن١ ايـُٓذرب٠ بايـُٓاؾع ايـُتٛقع١ اٚ ايـُدزن١ ؾع٬ّا٭
 قسازّا اٚ ْكؿّا يف ايـُاٍ اٚ ايبدٕ اٚ ايٓؿظ ، ٚيرا ٫إٜعتربْٚٗا  ؾاِْٗ ٫

 ،  َتػسعّا ٜٓهسٖا ع٢ً َتػسع٢ عاقٌ ٫ٚتس٣ عاق٬ّ ٜٓهسٖا عً
 اٚؿع ـتدازى ٚأٌَ ايؿٛش بايعٛض ا٭ْإعترز ي٘ باي - ٚاذا أْهس عًٝ٘ أسدٷ
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 ايـُسغٛب ؾٝ٘ ؾٝطهت عٔ اْهازٙ ٚمل ٜطتُس عًٝ٘ . ٖرا . 

قساز بايعكٌ ع٢ً َٓع سس١َ اٱ )قدٙ( ضتاذْا ايـُشكلضتدٍ أٚقد إ       
، َبػٛض غسعّا نكطع ا٫عكا٤ ْٚـشٛٙ ٖٛ بايٓؿظ يف غري ايتًٗه١ َٚا

ُاي٘ بإٔ ٜؿسؾ٘ نٝـ ـقساز ا٫ْطإ بـشرٚزّا يف إٜس٣ َ ٚإ ايعكٌ ٫
 قسازإ ـشرٚزّا يفٜس٣ َ ا٫ضساف ٫ٚ يـِ ٜبًؼ سدٸ َا عك٥٬ٞٺ ٜػا٤ بداع

 . اذا نإ ي٘ غسض عك٥٬ٞ  ؾُٝا بؿش١ بدْ٘ ٜكسٸ ْؿط٘ بتشٌُ َا

ثس يعدّ ز١ٜ٩ اى ايـُشرٚز ؾ٬ أعكٌ قاؾس عٔ ادزٜٚسد عًٝ٘ : إ اي
َع غض ايٓعس عٔ قؿٛز ٚ .ُاي٘ ـقساز ا٫ْطإ بـشرٚزّا يف إايعكٌ َ

، ـذابّاٜإ ٚن٘ يٝظ ي٘ ؾ٬س١ٝ ايتػسٜع ضًبّا أدزاايعكٌ ٚؾسض إَهإ إ
عك٥٬ٞ ٕ ايكسز ايـُايٞ اٚ ايبدْٞ ايـُؿشٛب بػسض ٚداع ٺَكاؾّا ازي أ

ٛٸ  -أزباب ايعكٍٛ -س ايعك٤٬ ٜعترب يف ْع ض َتدازى ٫ٖٛ قسز َع
 قسازّا بايٓؿظ بعد ايـُكاٜط١ ٚايـُٛاش١ْ ٚسطاب ايسبض ٚاخلطاز٠ . إ

 -نُا ؾٓعٓا -)قدٙ(:ا٫ضتد٫ٍ بايطري٠ ايعك١ٝ٥٬ْعِ ٜؿض َٓ٘ 
ٚنُا ؾٓع ٖٛ  -َكا٤ٖا غسعّا بعدّ ايسدع ٚا٫ْهاز أتٛقع إٖٚٞ ضري٠ 

ايعكٌ : )بٌ دست عًٝ٘ قاٍ بعد ا٫ضتد٫ٍ بٓعس  -)قدٙ( يف عباز٠ ٫سك١
ايربٚد٠ ٚزِٖ َٔ احلساز٠ ضري٠ ايعك٤٬ ؾاِْٗ ٜطاؾسٕٚ يًتذاز٠ َع تكسٸ

ٗرا ايـُكداز َٔ ايكسز يهإ ـشهِ ايػسعٞ َٛدبّا يـُكداز يٛ نإ ايـب
 .  (5)قسز(  شهِ ايـُرنٛز َسؾٛعّا بكاعد٠ ٫ـاي

ايعكٌ ٕ َٓ٘ بايعكٌ ، َكاؾّا ازي إٔ ٜهٕٛ اضتد٫ّ٫ أ٫ٚ ٜؿًض ٖرا 
ا٫ضساف  ُٓعٕٛ عٔ ايؿسف ايـُايٞ ايبايؼ سدٸـٜ ٚبعض ايعك٤٬ ٫
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زٜٔ ٕ ايرٟ دعٌ ايـُبرٸـُا ايـُاْع عٓ٘ ٖٛ ايػسع ٚايكسآٚايتبرٜس ، ٚاْ
ٔٳ َناْٴٛا ط، سري قاٍ تعازي : خٛإ ايػٝاطريإٚايـُطسؾري  ُٴبٳرِّٔزٜ ٕٻ اِي ٔإ

ٕٳ ايػٻٝٳاطٹرٔي ٛٳا ًُٛا طعٔ ا٫ضساف :، ٢ْٗٚ 27ا٤ : ضٛز٠ ا٫ضس صٔإخٵ ٚٳُن
ُٴطٵٔسؾٹريٳ ٘ٴ ٫َ ٜٴشٹبټ اِي ٚٳ٫َ تٴطٵٔسُؾٛا ٔإْٻ  .  31ضٛز٠ ا٫عساف:  صٚٳاغٵسٳبٴٛا 

قساز بايٓؿظ ٚدٛد ايديٌٝ ايػسعٞ ع٢ً سس١َ اٱ يهٔ قد ٜدع٢ :
ٛٸ ـٸٚايبدٕ ست٢ ايكسز ايٝطري ٚايـُع ايـُعؿَٛٞ ٚا٫مجاع  ض ، ٖٚٛ ايٓ

 ايـُشكل ايكطعٞ : 
 ٛف ؾٗٞ طٛا٥ـ َٔ ْؿٛف ا٫سادٜح : ٚاَا ايٓؿ

ايطا٥ؿ١ ا٫ٚزي : سدٜح ْؿٞ ايكسز ٚايكساز ، ٚا٫ضتد٫ٍ ب٘ ع٢ً 
 سساش أَسٜٔ : ٜتٛقـ ع٢ً إ -قساز بايٓؿظ ـشسِٜ اٱت

زٜد َٓٗا ايٓٗٞ ايػسعٞ اٚ ايٓٗٞ إٔ ًْتصّ بإٔ أدا٠ ايٓؿٞ ا٭ٍٚ : أ
 َٓ٘ .  ضتؿادتُٗاإايطًطاْٞ عٔ ايكسز ٚايكساز ، ٚقد ضبل َٓع 

ِٸأايجاْٞ :  يكدز ايـُتٝكٔ قساز بايٓؿظ ، ٚاايًؿغ )ايكساز( اٱ ٕ ٜع
قساز د اٱت٘ بإٔ ٜتكؿٸقساز بايػري َٚكازٸٖٛ اٱصقساز ٫طَٔ سدٜح

ُٸ ُٸ ٙدبايػري ٜٚتع د مسس٠ ا٫قساز بػسف ا٫ْؿازٟ ٚنساَت٘ ْعري تع
زاد٠ إٚعسق٘ بدخٛي٘ ايبطتإ َٔ دٕٚ اضت٦رإ ، ٫ٚ غاٖد ع٢ً 

 ددّا ٚقؿدٙ ٚاقعّا .  صقساز ٫ط ط٬م َٔ سدٜحا٫
 

َٓاؾر ايكسز  ْعِ ع٢ً ايؿِٗ ايـُدتاز َٔ أْ٘ أزٜد َٓ٘ ددّا : ضدٸ
 ٫ٚط قساز بايٓؿظ يف سدٜحع٢ إْدزاز اٱُهٔ إٔ ٜدٸـٜ -ٚايكساز 

ل َٔ ت ٚتٛثٸشتاز ازي تجبٸـ٫ أْ٘ ٜص ، إقساز:ط٫ٚ إيف ْطد١ٚ صقساز
ٕٛـط٬م ايـشسش إْعكاد إٜٴ ٖٚٛ َؿكٛد سٝح ٫ ،ايتعُِٝ  ػٌُـٜ شدٜح بٓش
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 قساز بايٓؿظ ٚايبدٕ . اٱ
خباز ايـُتٛؾس٠ ع٢ً ؿاف ْؿٛف ايككاٜا ٚا٭خت٫ َٔ باب إ        

ٛازد ا٫ضتػٗاد باحلدٜح ختؿاف َ، أٚ إسدٜح ْؿٞ ايكسز ٚايكساز
 ْٗا َٛازد تًهِ ا٫سادٜح ، ٚايـُٛزد ٫إقساز بايػري ، ؾنًٗا باٱ

 ط٬ق٘ . ايٛازد اذا أسسش عَُٛ٘ اٚ إـ دؿٸـٜ
 

قساز بايٓؿظ َٔ بدٚ سساش ا٫ط٬م ايػاٌَ يٲبٌ َٔ باب عدّ إ
شدٜح ٚقسا٥ٔ زٚاٜت٘ ـُٛازد ؾدٚز ايـا٫َس بعد ايتتبع ٚايـ٬ُسع١ ي

ْٚكً٘ ٫ضُٝا ايسٚا١ٜ ايـُعترب٠ عٔ ابٔ بهري ، ؾإ ايؿكس٠ ا٫ٚزي َٓٗا تٓؿٞ 
ٚايؿكس٠ ايجا١ْٝ ظاٖس٠ يف َٓع  ، ًـشهِ ايكسزٟ ع٢ً ايـُهـدعٌ اي

ُٸد ا٫ْطإ اٱتكؿٸ ط٬م د إْصاٍ ايكسز ع٢ً ايػري، ٫ٚ إقساز بػريٙ ٚتع
ٜعٗس  س١َ ا٫قساز بايٓؿظ ٚاجلطد ، ؾاْ٘ ٫أٚ ٫ ٜطتؿاد َٔ احلدٜح : س

 ٖرا َٔ ايؿكس٠ ا٫ٚزي ٫ٚ َٔ ايجا١ْٝ . 
 

ـُس١ٜٚ يف دٗاد )ايهايف( ايـُعترب٠ ضٓدّا اي (6)ايسٚا١ٜ ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ :
( ازي ايـُٗادسٜٔ ٖٚٞ ٚازد٠ قُٔ نتاب زضٍٛ اهلل ) ،١ًَؿؿٸ

ٕ طٚإٚا٫ْؿاز ايـُتكُٔ يبعض ٚؾاٜاٙ يف احلسب ٜٚكٍٛ ؾٝ٘ قُّٓا : 
ذاٚز ـشتٌُ ازاد٠ َـذاز ٖٓا ٜـٚاي صذاز نايٓؿظ غري َكاز ٫ٚ آثِـاي

ُطتذري ايرٟ زاد٠ ايــشتٌُ قّٜٛا إايبٝت ٚايـُطهٔ اٚ ايـُشٌ ، ٜٚ
أعطٞ ا٭َإ َٔ ٚيٞ أَس ايـُطًُري بكس١ٜٓ َطام ايسٚا١ٜ ايـُتك١ُٓ 

 .  (ايهايف)هلرٙ اجل١ًُ ؾسادعٗا يف دٗاد 

 ٕ ايٓيب: إدٜح ع٢ً ن٬ ا٫ستُايري ْٚكٍٛشـب ا٫ضتد٫ٍ بايكسٸـْٚ
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(يف ؾدد تػسٜع سس١َ اي )ت٘ ٖٚٛ َٓصٍ َٓصي١ ذاز ٚعدّ َكازٸـ
 سٜد هلا ايكسز اٚ ايـُكاز٠ برات٘،ٜ ْطإ بطبع٘ ٫ٚٗا ا٫شبٸـايٓؿظ اييت ٜ

ست٢ ٜؿض  ؿسٚغٝتٗاَـُا ٜهػـ عٔ ازتهاش سس١َ اٱقساز بايٓؿظ َٚ
 ايتؿسٜع ٚايتٓصٌٜ ايعاٖس َٔ ايسٚا١ٜ ايػسٜؿ١ . 

 

ٚايتػبٝ٘  ،ذاز بايٓؿظـٕ ٖرٙ ايسٚا١ٜ تكُٓت تػبٝ٘ ايإ ٚؾٝ٘:
ذاز ٚايتأثِ ـ٠ ايزٸع اٚ ٚض١ًٝ غسع١ٝ يرتى َكأَ ايـُػسٸ شاٚي١ّـَ

شرتّ ـشرتَإ : اسدُٖا َـَ -ذاز ـايٓؿظ ٚاي -، ؾُٗا ضا٠٤ ايٝ٘باٱ
 ـٗٞ ا٫خ٬قٞ ايساقٞ ،شرتّ يف ايتػسٜع ا٫يـا٫ْطإ ا٫ٚيٞ ، ٚثاُْٝٗا َ

٫ٚ د٫ي١ يف ايسٚا١ٜ ع٢ً ا٫ط٬م ٚايطع١ ٚايػٍُٛ يتُاّ ايـُؿادٜل 
٠ ايٓؿظ سس١َ َكازٸ ٚايـُساتب ٚايدزدات ، ؾٗٞ تدٍ ع٢ً َؿسٚغ١ٝ

ُهٔ نٕٛ ـ، ٜٚ ٚإط٬ق٘ شس١َـَتعًل ايـذطد، ٫ٚ تدٍ ع٢ً ٚضع١ ٚاي
 قساز ايٓؿظ يف اجل١ًُ .  إاحلس١َ َتعًك١ ب

ٕٕ قساز بايٓؿظ تهػـ ايسٚا١ٜ عٔ َؿسٚغ١ٝ سس١َ اٱ : ٫ ٚبتعبري ثا
دٚد ٚايـُؿادٜل ٚا٫ْٛاع ست٢ اٱقساز ايٝطري ع٢ً ا٫ط٬م ٚبتُاّ احل

ٛٸ قسازٚاٱ نػؿّا  -ُا تهػـ يف اجل١ًُـٚاْ ض ايـُتدازى،ايـُع
قساز بٗا َٔ دٕٚ بٝإ عٔ َؿسٚغ١ٝ سس١َ ايٓؿظ ٚسس١َ اٱ -امجايّٝا

، ايـشدٚد ٚدزدات ايكسز اٚ بعكٗا ؟ ُاّـٌٖ ٖٛ ت :سد ا٫سرتاّ 
ثبات سس١َ ا٫قساز بايٓؿظ بتُاّ سٚا١ٜ ايػسٜؿ١ قاؾس٠ ايد٫ي١ عٔ إؾاي

به٬ ايـُعٓٝري  ْعِ أؾٌ سس١َ اجلاز ٘ ٚاْٛاع٘،دٜك٘ ٚعُّٛ دزداتَؿا
١ٝ سس١َ ؾٝهػـ عٔ َؿسٚغ شتًُري َطتؿاد٠ َٔ تػبٝٗ٘ بايٓؿظ،ايـُ

ايٓؿظ بٓشٛ يهٔ َٔ دٕٚ تـشدٜد سس١َ َكاز٠ ، َكازٸ٠ ايٓؿظ
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ختؿاف سسَتٗا دزدات٘ ، َٚٔ ايـُشتٌُ إط٬م ايـُطتٛعب يتُاّ اٱ
ٛٸق١ ، ٚايتبايـُكاز ايعع١ُٝ ٚغري ٕ ناْت سس١َ ػبٝ٘ َع٘ تاّ ٚإ ايـُع
ٜطتؿاد َٔ  أٟ ١٫ ،ذص٥ٝـذ١ًُ ٚبٓشٛ ايـُٛدب١ ايـايـُكاز٠ بايٓؿظ يف اي

ايٓؿظ ، ٚايـُطتؿاد َؿسٚغ١ٝ سس١َ ـشسِٜ َكاز٠ اط٬م ت :احلدٜح
ٓٗا يف ذاز َؿسٚغّا َـؾتهٕٛ سس١َ َكاز٠ اي ،َكاز٠ ايٓؿظ يف اجل١ًُ

 ٜؿض ايتػبٝ٘ .  ، ٚبٗرٙ ايػبا١ٖاجل١ًُ نشس١َ َكاز٠ ايٓؿظ

شساّ ـايطا٥ؿ١ ايجايج١: زٚاٜات ا٫طع١ُ ٚا٫غسب١ ايعاٖس٠ يف تعًٌٝ اي
ز ايٓؿظ ٚاجلطد اٚ عدّ تكسزٙ ، ٖٚٞ زٚاٜات ش٬ٍ بتكسٸـَٓٗا ٚاي

( يف أبٛاب ا٫طع١ُ ٚا٫غسب١ 17ز  + 16 يف ايٛضا٥ٌ )ز نجري٠ َبجٛث١
طع١ُ ايـُشس١َ ايـُشس١َ ٚايـُباس١ ، ؾسادع ايباب ا٫ٍٚ َٔ ابٛاب ا٫

باس١ نجري َٔ ايـُطاعِ ـذد تعًٌٝ إبٛاب ا٫طع١ُ ايـُباس١ تّا َٔ أٚنجري
٠ بايٓؿع ٚتعًٌٝ سس١َ نجري َٔ ايـُطاعِ ٚايـُػازب بايكسز ٚايـُكسٸ

 دًل ؾعًِ َاـٕ اهلل تعازي .... خًل اي(:طإع٢ً ايبدٕ، ْعري قٛي٘)
ك٬ّ َٓ٘ عًِٝٗ ب٘ ٘ هلِ ٚأباس٘ تؿٜؿًشِٗ ؾأسًٓ تكّٛ ب٘ أبداِْٗ َٚا

ض١ً ٚيف َس،(7)صَ٘ عًِِٖٝٗ ؾٓٗاِٖ عٓ٘ ٚسسٸٜكسٸ ٚعًِ َاـُؿًشتِٗ ي
ُا ٜهٕٛ ـَ شبٸـنٌ غ٤ٞ َٔ ايط(:عٔ ايؿادم)(شـ ايعكٍٛـت)

ٍٷ أنً٘ ، ٚنٌ غ٤ٞ ٜهٕٛ ؾٝ٘  ؾٝ٘ غرا٤ ا٫ْطإ يف بدْ٘ ٚقٛت٘ ؾش٬
ّٷايـُكسٸ ص يكسٚز٫٠ يف ساٍ اأنً٘ إ ٠ ع٢ً ا٫ْطإ يف بدْ٘ ٚقٛت٘ ؾشسا

ٛٸي١ ٌٸـٓـت ٚايسٚا١ٜ َط شبٛب ٚايبكٍٛ ٚايجُاز ـايـُطعَٛات َٔ اي ٝط س
 ٠ٓاٍٚ بايـُكسٸـٓٝط سس١َ ايتـٓؿع ، ٚتـٚحنٖٛا َٔ ْبات ا٫زض ٚتسبط٘ باي
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 . (8) ايٛازد٠ ع٢ً ا٫ْطإ ، ؾسادعٗا تؿؿ٬ّٝ 

ًٓ ٌ سس١َ طعاّ اٚ غساب ٚتكسٜب ا٫ضتد٫ٍ : إ ٖرٙ ايسٚاٜات تع
ٌ س١ًٝ طعاّ اٚ غساب بعدّ إقسازٙ يٓؿظ ايبػس١ٜ ٚتعًٓقسازٙ باإب

قساز بايٓؿظ ـُا ٜهػـ ذيو نً٘ عٔ سس١َ اٱ، َبايٓؿظ اٚ بٓؿع٘ إٜاٖا
ـشس١َ َداز اٱقساز بايٓؿظ َطًكّا بٌ ٜهػـ عٔ دٚزإ اي ،ذطدـٚاي

 قساز َٔ طعاّ اٚ َٔ غساب اٚ َٔ غريُٖا . ضٛا٤ أت٢ اٱ

 زضاهلاإٚ بأٓادٖا ـكعـ اضـبت٠٬ بـَ ُاّ ٖرٙ ايسٚاٜاتـٚؾٝ٘ : إ  ت
١ ع٢ً نُا ٖٞ قاؾس٠ ايد٫ي ،ٗٞـيؾ٬ تؿًض سذ١ غسع١ٝ ع٢ً سهِ إ

قساز بايٓؿظ ٚاجلطد ْاط١ احلس١َ باٱعُّٛ َٛقٛع احلس١َ اٚ ع٢ً إ
قساز بايٓؿظ ست٢ ـشٝح تؿٝد إٔ َٛقٛع احلس١َ نٌ إب ،بٓشٛ ايعُّٛ

ٛٸ   ض .ايٝطري اٚ ايـُتدازى ايـُع
        

٫ْ٘ يٝظ ؾٝٗا د٫ي١ ع٢ً ايتعًٌٝ ٚا٫ْاط١  -قؿٛز ايد٫ي١ -ى ٚذا      
ايٓؿع ٚا٫قساز شٌ ٚايتشسِٜ َداز ـش١ اٚ ايعاٖس٠ ست٢ ٜدٚز ايـايؿسٜ

ُذُٛعٗا يف نٕٛ ا٫قساز ـزٚاٜات نجري٠ ظاٖس٠ ببايبدٕ . ْعِ ٖٞ 
شسٜـ ع٢ً سؿغ زٚس٘ ـت٬سغ طبع ا٫ْطإ اي بايبدٕ ٚايٓؿظ سه١ُّ

ُا ـ١ٝ زبـقٓاع١ٝ تكسٜباٚ ع١ً إ ايٝ٘ ؾٗٞ سه١ُْ ا٠ بدْ٘ َٔ بًٛؽ ايكسٸَٚساع
ؾٌ ؾا٭سه١ُْ اٚ ع١ً تا١َ  يف نْٛٗاُا تتدًـ . َٚع ايػو ـتتشكل ٚزب

ستُاٍ ٜك٣ٛ عٓدْا إ ،بٌ( شهِ َدازٖاـٜدٚز ايتا١َ   ع١ًّ)عدّ نْٛٗا 
 ايٓؿظ طبع٘ ا٫ٚيٞ ازي سبٸـطإ بـٌٝ ا٫ْـٝٗا َـقد يٛسغ ؾ ٗا سه١ُّـنْٛ
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 تٗا ٚعدّ تعسٜكٗا يًكسز ٚايـُكس٠ . اَٚداز ْٚؿعٗا ٚزعاٜتٗا
ع٢ً نٕٛ  دتؿس٠ : يٝظ يف ايسٚاٜات ايـ٢َُٛ ايٝٗا د٫ي١ْـٚبعباز٠ َ

تا١َ سكٝك١ٝ ع١ً ٘ نْٛع٢ً  ٚأ( ا٫قساز بايبدٕ)ٛ َٛقٛع احلس١َ ٖ
ِ ـشسٜٜجبت تايـُرنٛز٠ عٓد ثبٛت ايع١ًٝ ؾاْ٘ ، ٜدٚز ايـُٓع ٚايٓٗٞ َدازٙ

، َٔ طسٜل ايـُطعّٛ اٚ ايـُػسٚب ٕ مل ٜهٔنٌ إقساز بايبدٕ ٚإ
 َٛقٛع ايتشسِٜ .  (ا٫قساز بايبدٕ)ؾٝهٕٛ 

 

تؿام ايؿكٗا٤ نْٛٗا ع١ً أٚ ٜ٪ٜد نْٛٗا سه١ُ : إٚقد ٜهػـ يٓا عدّ 
ٌٸ  يف ايٓؿٛف ١ً بٗا َٔ ايـُطعَٛات ايـُعًٓ مج١ً َعتدٺ )زض( ع٢ً س

 ْاطك١ بإٔ طيـشّٛ ايبكسَتعدد٠ زٚاٜات يف زد اٛايتعًٌٝ اي ْعري٠، بايـُكسٸ
إدَإ أنٌ ايطُو ٚؾٝٗا  أنٌ ايطُو ايطسٟ اٚ زٚاٜاتيف ٚ(9)صدا٤

ح ذدي يف ايٓٗاز اييت تؿسٸـْٚعري زٚاٜات أنٌ اي (10) صٜرٜب اجلطدأْ٘ط
ذدي ـٚإ اي (11)صقاز بايػدا٠ ْاؾع بايعػٞطٚأْ٘  صدا٤ ٫ دٚا٤ ؾٝ٘طبأْ٘ 
ُٔ ـ نٌ ٚاسد َُٓٗا ايدا٤ ، ٚغريٖا نجري ٜبدٚ يذٛش اذا اؾرتقا نإ يفـٚاي

بٛاب ا٫طع١ُ ايـُشس١َ ٚا٫طع١ُ ايـُباس١ يف )ايٛضا٥ٌ( َع اْ٘ ٜتتبع أ
 دٛاشٚزدت ايٓؿٛف ٚتطايـِ ايؿكٗا٤)زض( ع٢ً دٛاش أنًٗا ٚ

سكٝك١ٝ  قساز ع١ًّـُا ٜهػـ عٔ عدّ نٕٛ اٱَٚعدّ سسَت٘ تٓاٚهلا 
بايبدٕ  ٠ْْٗا َكسٸيـُٛا ع٢ً ايتشسِٜ ٭ٚإ٫ يتطا ايتشسِٜ َدازٖا، ٜدٚز

 ٚؾٝٗا ايـُعترب ضٓدّا ايٛاقض د٫ي١ عًٝ٘ ؾسادع .  بؿساس١ بعض ا٭خباز
 قساز بايبدٕ نٕٛ اٱ ٗس َٔ ايسٚاٜات ايػسٜؿ١:شاؾٌ اْ٘ مل ٜعـٚاي

                                                           

 املباس١ .  َٔ ابٛاب ا٫طع١ُ  15: ب   17ايٛضا٥ٌ : ز(9)

 املباس١ .   َٔ ابٛاب ا٫طع١ُ  38+ ب 37: ب 17ايٛضا٥ٌ : ز(10)

 املباس١ .   َٔ ابٛاب ا٫طع١ُ  63+ ب62: ب 17ايٛضا٥ٌ : ز(11)



 10بػس٣ ا٫ؾٍٛ/ز.......................................................(442)

ٜدٚز ايتشسِٜ َدازٖا أُٜٓا ٚدد تا١َ َٛقٛعّا عاَّا يًتشسِٜ اٚ ع١ً 
  .َكداز ٚدزد١ َٔ ا٫قساز بايٓؿظ ٚ شكل ٚبأٟ سدٸـا٫قساز ٚت

يدْٝا  َٔ شسِٜ ايدزد١ اـٜتذ٢ً عدّ د٫يتٗا ع٢ً ت راٖ َٚٔ
قساز ـشسِٜ ا٭ٚعدّ ت ا٫قساز بايٓؿظ ٖٚٛ اٱقساز ايٝطري،

ٛٸ بٌ ٖٞ دا٥ص٠ غسعّا يًطري ايعك٥٬ٞ ايـُدعّٛ  ، ق١ايـُتدازن١ ايـُع
 َكا٤ ايػسعٞ ايـُتشكل بعدّ ايسدع ٚا٫ْهاز . باٱ

مجاع باٱ -شسِٜ ا٫قساز بايٓؿظ ـٚقد ٜطتدٍ ع٢ً عُّٛ ت
َؿادٜل دزدات ٚب يتُاّ ع٢ً ايتشسِٜ ايعاّ ايـُطتٛعايـُشكل 

 ٝحـكل ايعساقٞ سـس : ايـُشـدعاٙ َٔ ا٫ٚاخـُٔ إَٚ ؿظ،ـٓـا٫قساز باي
 .  (12)إدع٢ )ا٫مجاع ايـُشكل( عًٝ٘ 

َري تػٗد بعدّ ٕ ايتتبع ٚايـ٬ُسع١ يهًُات ا٫عاظِ ايـُتكدإ٫ أ
 َاْعّا عٖٔرا ؿًض ٜٚشس١َ ا٫قساز بايبدٕ ع٢ً ا٫ط٬م ، ـض يايتعسٸ

 )اجلٛاٖس( ازي تُِٝ ، ؾإ ْعس٠ ضسٜع١مجاع ايـُشكل عًٝٗاايتؿدٜل باٱ
ٛٸ بـشٛخيف  ٚ)َؿتاح ايهسا١َ( ٚ)احلدا٥ل( غات ايتُِٝ : )خػ١ٝ َط

تػٗد بعدّ  -ايـُسض ايػدٜد( َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ يف ا٫غتطاٍ ايطٗٛز
دؿٝـ ٚايكسز غري ايػدٜد ؾسادع ـشكل ا٫مجاع غا٬َّ يًُسض ايـت

ٛٸ٥)دٛاٖس ايه٬ّ يف غسح غسا غات ايتُِٝ( عٓد ع ا٫ض٬ّ : ؾؿٌ َط
ٛٸ (ع٥ايػساايـُشكل)قدٙ( يف )تعسض  دٛف ـ: )ايؽ ايجايحيًطبب ٚايـُط

ا٫غهاٍ يف )قدٙ( ٚخػ١ٝ ايـُسض ايػدٜد( سه٢ ؾاسب اجلٛاٖس
)ْعِ قد ٜػهٌ : طٌ ٚقاٍػُسض ايٝطري َٔ ايٛق٤ٛ اٚ ايسدٚخ ايـ
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س شاٍ ؾُٝا يٛ خاف سدٚخ ايـُسض ايٝطري ، ؾعاٖس ايـُذي ٚايتشسٜــاي
ٛٸٚؾسٜض ايـُعترب ٚايـُبطٛط عدّ إ غّا يًتُِٝ ٚتسى ايطٗٛز عتبازٙ( َط

د٬ف عٓ٘ ، ٚيعً٘ يؿدم ايٛددإ َع٘ ـٞ )بٌ يف ا٫خري ْؿٞ ايايـُا٥
 -ٜعين خػ١ٝ سدٚخ ايـُسض ايٝطري َٔ ايطٗٛز بايـُا٤  -َجً٘  يعدّ عدٸ

 أٟ ـِعدّ ايتشسُٜهٔ ؾِٗ ـٜٖٚٚرا ْؿٞ يًُٛقٛع ، (13)يف ايكسز عسؾّا(
، قاٍ خ ايـُسض ايٝطري ٚايكسز ايـُدتؿسسداـشسِٜ إمل ٜجبت عٓدِٖ ت

ايـُشكل احلًٞ: )ٜطتبٝض ايـُسٜض ايتُِٝ َع خٛف ايتًـ امجاعّا ، ٫ٚ 
ٚقاٍ  (14)يـُسض ايٝطري نٛدع ايسأع ٚايكسع( ٜطتبٝش٘ َع خٛف ا

داف َع٘ َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ ؾاْ٘ ٜطٛؽ ـايػٝذ ايطٛضٞ : )ٚنٌ َسض ٜ
دـ َع٘ ايتًـ ٚخٝـ ايصٜاد٠ يف ايـُسض َجٌ ـَع٘ ايتُِٝ ، ٚإ مل ٜ

٠ ؾٝ٘ َجٌ ايؿداع ـداف َع٘ ايتًـ ٫ٚ ايصٜادذيو ... ٚنٌ َسض ٫ ٜ
 .  (15)ِ( ذص َع٘ ايتُٝـٚٚدع  ايكسع مل ٜ

يف  ايؿكٗا٤ ُهٔ إ ٜطتؿاد َٔ ٬َسع١ عبازاتـٚاحلاؾٌ اْ٘ ٜ 
ٛٸ غات ايتُِٝ : اِْٗ اٚ بعكِٗ مل ٜعتربٚا ايـُسض ايٝطري ؾسٚع َط

ٚايكسز ايطؿٝـ احلادخ َٔ ايٛق٤ٛ اٚ َٔ ايػطٌ َاْعّا عُٓٗا اٚ 
ٛٸ ع٢ ْعكاد ا٫مجاع ايـُدٸ، ٖٚرا َاْع عٔ إغاّٳ ي٬ْتكاٍ ازي ايتَُِٝط

عٔ ايػٗٝد  (16)ٚقد سهٞ ١َ ا٫قساز بايٓؿظ ع٢ً ا٫ط٬م ،٢ سسعً
ٚٵ دٳا٤ٳ طٚايهسنٞ ا٫غهاٍ يف عُّٛ  ٢ًَ ضٳَؿٕس َأ ٚٵ عٳ َٳسٵقٳ٢ َأ ِٵ  ٕٵ ُنٓتٴ ٚٳٔإ
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ٚٵ ٔٵ اِيػٳا٥ٹطٹ َأ َٹ ِٵ  ٓٵُه َٹ ُٴٛا َأسٳدٷ  ُٻ َٳا٤ٶ َؾتٳٝٳ ِٵ تٳذٹدٴٚا  ًَ ِٵ ايِّٓطٳا٤ٳ َؾ َٳطٵتٴ يف آ١ٜ  ص٫َ
 )بعدّ ايٛثٛم بٝطري ايـُسض غه٬ت٢ ايٝطري ٚأات يهٌ َسض سايطٗاز
ُا ٜ٪ند ـٕ ٜؿري غدٜدّا( َاْعّا عٔ ا٫غتطاٍ َٚٛدبّا يًتُِٝ ، َعٔ أ
 . ٚاقعّا  ا٫مجاع تـشكل عدّ 

قسازّا بايٓؿظ إ ٜعدٸ ٕ ايكسز ايٝطري ٫أ : ٜٚعٗس َٔ بعض نًُاتِٗ
ع٢ً  ناْٛا قد امجعت ؾتاٚاِٖٚيٛ  ،َاْعّا عٔ ؾش١ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ

يٛقع َِٓٗ ا٫ضتد٫ٍ بإٔ  - شسِٜ ا٫قساز بايبدٕ ع٢ً ا٫ط٬مـت
 .  (شسّـٖٚٛ َ، بايبدٕ ٚايٓؿظ  قسازٷ)ايـُسض ايٝطري إ

، بٌ ْدعٞ عدّ شس١َـعٞ ا٫مجاع ع٢ً عدّ اي٫ ْدٸ :ٚباختؿاز
ٚايؿكٗا٤ ضاد٠  اع ع٢ً سس١َ ا٫قساز ع٢ً ا٫ط٬م،مجاٱ ظٗٛز

ع٢ً ا٫ط٬م َٛقٛعّا  (قسازؾدم )اٱ ايعك٤٬ ٚتػٗد نًُاتِٗ بعدّ
ٜطعٓا ايتؿدٜل بدع٣ٛ  سهُّا ، َٚع٘ ٫ اٱقسازسس١َ شكل ـاٚ بعدّ ت

 ع٢ً ايتشسِٜ ايـُطًل ؟ .  (ا٫مجاع ايـُشكل)
 

 ايـُؿادٜل ايـُػتب١ٗ : قساز بايٓؿظ ٚاجلطدزد١ ايجايج١ َٔ اٱداي
١ُٝ َعتدّا بٗا عع قسإزٜعًِ نْٛٗا دزد١ إ قساز بايٓؿظ ٚاييت ٫َٔ اٱ

  .ع هلا عك٥٬ّٝا اٚ َتػسعّا ٫ٚ ٜعًِ حتسِٜ ايػاز

ُازضتٗا ـسٛط تسنٗا ٚعدّ َٕ نإ ا٭زتهابٗا ٚإٚايعاٖس دٛاش إ
يٓؿظ ع٢ً شس١َ ا٫قساز باـعا٠ يؿت٣ٛ مجع نبري َٔ ؾكٗا٥ٓا)زض( باَس

 : ذٛاش ـا٫ط٬م ، ٚٚد٘ اي
 

ز بايٓؿظ غري ّ ا٫قساشسٸـاْ٘ ع٢ً ؾسض ٚدٛد اط٬م ٜ -أ٫ّٚ 
شسِٜ )ا٫قساز ايععِٝ( ـشسِٜ )ايتًٗه١ ٚا٫ْتشاز( ٚغري ديٌٝ تـديٌٝ ت
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 كت ـ ٚتكٝٸدؿٸـُٗا ؾإ ٖرا ا٫ط٬م قد تـشسٜـايـُذُع ع٢ً ت
ٛٸ)ٚبػري  (ايكسز ايٝطري)بػري  تٚتكٝٸددا٥ست٘  ٫ٚ ٜعًِ  (ضايكسز ايـُع

، ٫ٚ ايٝطري ّا يًكسز ايععِٝ اٚ يًكسزَؿداق (ايـُؿدام ايـُػتب٘)نٕٛ 
ٜعًِ  يـُطًل يف ايـُؿادٜل ايـُػتب١ٗ اييت ٫يعاّ اٚ باذٛش ايتُطو باـٜ

 داف . ـَؿداقٝتٗا يًديٌٝ ايعاّ اٚ يًديٌٝ اي
 

ٌٸـذسٜإ اؾاي١ ايـاْ٘ َٛزد ي -ٚثاّْٝا  عًٝٗا ايسٚاٜات ت اييت دٓي ش
س٬ٍ نٌ غ٤ٞ َػتب٘ ؾٝ٘ س٬ٍ ٚسساّ ؾٗٛ )إٔ ايعدٜد٠ ايداي١ ع٢ً 

زٚاٜات َتعدد٠ يف  ( ٚقد عسقٓاايـُهًـ دع٘عسف احلساّ َٓ٘ بعٝٓ٘ ؾٜٝٴست٢ 
بايػبٗات ٚباسجٓا ضٓدٖا ٚد٫يتٗا ٚاضتعٗسْا اختؿاؾٗا  أخباز ايربا٠٤
 َٛقٛع خازدٞ َػتب٘ . نٌ تؿًض دي٬ّٝ ؾُٝا حنٔ ؾٝ٘ بًشاظ ايـُٛقٛع١ٝ ٚ

 ٕ ٖرٙ ايـُؿادٜل ايـُػتب١َٗع غض ايطسف عُا ضبل : إ -ٚثايجّا
، ت َؿداقّا يًتًٗه١ ٚا٫ْتشاز، ٫ٚ ٖٞ َؿدام ٚاقض يعًِ ايٓؿظيٝط

سساش يؿسض اغتباٖ٘ ٚعدّ إ -عِٝ باجلطد قساز ايع٫ٚ ٖٞ َؿدام يٲ
ايديٌٝ ع٢ً احلس١َ، ْعِ شسّ يعدّ ـؾ٬ ت ،ْ٘ اقسازّا ععُّٝا باجلطد ٛن
شسّ طازٟ عًٝ٘ ، ْرنس َجايري َٔ ـ٫ بعسٚض عٓٛإ ثاْٟٛ ٖٛ َإ

 شس١َ ايطاز١٥ ، ُٖٚا : ـيـُػتب١ٗ اييت تعسقٗا ايايـُؿادٜل ا

 () سصّْا ع٢ً ضٝد ايػٗدا٤يف ّٜٛ عاغٛزا٤  (ايتطبريا٭ٍٚ : )
ايدٜٔ ٚايـُرٖب احلل ٚسس١َ ٖتو زٜب يف ٚدٛب سؿغ بٝك١  ٫ يهٔ

ـٗتو ع١َٝ٬ َكاد٠ عٓد ا٫عدا٤ يإ ، ٚاذا ؾاز ايتطبري ٚض١ًّٝاسدُٖا
، شايت غعريٜت٘سسّ بايعسض ٚ - َّٝاع٬ايـُرٖب احلل ٚايتٓهٌٝ ب٘ إ

 س٠ بٓٗك٫١ضُٝا َع ٚدٛد َؿادٜل زؾٝع١ يًػعري٠ ايد١ٜٝٓ ايـُرٓن
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يف أ١َ ُا خسدت طًب ا٫ؾ٬ح ـْطإايـشطري َٚؿٝبت٘ ٖٚدؾٗا ايععِٝ :
 .احلط١ٝٓٝيًػعري٠ ايد١ٜٝٓ  (ايتطبري)َع قعـ َؿداق١ٝ  (17)ص ددٟ 

 ، شط١ٝٓٝـري٠ ايد١ٜٝٓ ايايتطبري يف عؿٛزْا َؿداقّا يًػعْعِ ؾاز 
ٛٷ ؾإ ايـ٬ُسغ ٚدداّْا ٚايـُشطٛع ٚاقعّا :  ،َٔ ايكسز ٚيعًٗا خً

ٗٞ ـيإ ُا ٜهػـ عٔ ضسٸـَ -ْدَاٍ دسٚسِٗ ِ يًػؿا٤ ٚإُاثًٗـضسع١ ت
عرب عػسات  -(، بٌ ايـ٬ُسغ بايٛددإ يًشطري ايػٗٝد) ٚنسا١َٺ

ُهٓٓا دع٣ٛ ْؿع ـٜ بايتطبري ، بٌ عدّ َٛت أسدٺ -ا َٚٔ غريْا ايطٓري َٓٸ
ٚقد  يـُشبٛب١ غسعّايسأع اسذا١َ اٖٚٛ ْٛع َٔ ٗاد٨( ـ)ايتطبري اي

 ، بٌ إ  ؾٛا٥د (18) )ايـُٓكر٠( ( يف زأض٘ ٚنإ ٜطُٝٗاإستذِ ايٓيب )
بايٛددإ ايرٟ َـدؿٛؾّا َـشطٛض١ ايسأع عَُّٛا ٚسذا١َ شذا١َ ايــ
 ق٣ٛ َٔ نٌ ن٬ّ ٚبسٖإ  . ايٓكاؽ ٖٚٛ أٜكبٌ  ٫

ٚٳ زات اييت قد ٫ْٞ : ايـُددٸايجا تعاطِٝٗ اٚ عٓد  تهٕٛ َكس٠ بد
يهٓٗا ؾازت يف شَآْا نجري٠ ا٫قباٍ   -ع٢ً َا ٜكاٍ -تٓاٍٚ ايكًٌٝ َٓٗا 

ُٔ ـاؾت٢ بعض ايؿكٗا٤ َ ضسٜع١ ا٫ْتػاز بٌ ٚا٫دَإ ، ٚاذاعًٝٗا 
ذٛاش ايكًٌٝ َٔ ايرتٜام اٚ َػرتطّا بعدّ ـعاؾسْاٙ اٚ قازب عؿسْا ب

بؿعٌ ايعسٚف ايٓؿط١ٝ اييت  إ عًٝٗا ، ؾإ ايـُددزات يف عؿٛزْاا٫دَ
بٌ بؿعٌ  ،شٌ اقباٍ ٚاْتػازـا ايػباب ٚغريِٖ ؾاز تعاطٝٗا َٜعٝػٗ

دَاْٗا بري ١ َٔ ثكٌ ايدْٝا َُٖٚٛٗا قد نجس إظسٚؾِٗ ايٓؿط١ٝ ايـُتعب
شس١َ ٚيعً٘ ٫ خ٬ف ؾٝٗا عٓد ـدَإ َكطٛع ايايػباب ٚغريِٖ ، ؾاٱ

                                                           

 . 329: 44+ عاز ا٫ْٛاز :ز 241:  3َٓاقب آٍ ابٞ طايب:ز (17)

 َٔ ابٛاب َا ٜهتطب ب٘ . 13:ب 12زادع: ايٛضا٥ٌ : ز (18)
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ايٓؿط١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاجلطد١ٜ :ُا ٜعكب٘ َٔ ا٫َساض ايعع١ُٝ ـيا٫دَإ 
- ٕٕ ٞٸ ايـُ٪د١ٜ ازي تعطًٝ٘ ناْطا َتشسى ٚٚدٛد ْاؾع يف ايـُذتُع  س

ز َٓ٘ ذب ايتشرٸـؾٗٞ سساّ بايعسض قطعّا ٜ ، ؾٝؿري َػ٫ًّٛ عادصّا
دَإ ، ٚبعد ا٫دَإ ٜتعري ٚا٫بتعاد عٓ٘ يف ايبدٚ قبٌ ا٫بت٤٬ باٱ

ـشاٚي١ ايع٬ز قطعّا يدابس اٱدَإ َٚٓعّا يؿطادٙ ـ َٓ٘ َٚايتدً
شرزّا عًٝ٘ ٚع٢ً ؾطاد ـشطٔ َٓع ايـُطًِ َٓ٘ ابتدا٤ تـبٌ ٜ ،قسازٙٚإ

ع سؿٍٛ ا٫دَإ ضسٜعّا َٔ أٍٚ ايـُذتُع ايـُطًِ ٫ضُٝا َع تٛٓق
ايٛقا١ٜ )ز ٚتٓاٚي٘ ٚز ايؿسد َٔ تعاطٞ ايـُددٸتعاطٝ٘ ٚتٓاٚي٘ تؿادّٜا يتكسٸ

دطبا٤ بتشرٜس ايٓاع َٓٗا ٚتٛدٝ٘ ا٫با٤ ـٚيرا ْٓؿض اي (َٔ ايع٬زخري 
، بٌ ْٓؿض مجٝع ٚاٱع٬ّ بـُؿاضدٖا ٫ٚدِٖ َٓٗا ـُٓع أٚا٫َٗات ي

ُكدَات ٚدٛدٖا ـايبػس بعدّ ا٫قرتاب َٓٗا ٚعدّ ايتؿدٟ ٚايـُباغس٠ ي
ْعِ إ٫  ، شٌ بٝعٗاـٚايد٫ي١ ع٢ً َٚايتٛشٜع ٚايتؿٓٝع َٔ ايصزع ٚايبٝع 

نٌ ذيو ٚض١ًٝ  -ايطب١ٝ ٚا٫ستٝادات ايؿش١ٝ ايكسٚز١ٜ  غساضيٮ
عك١ٝ٥٬ يكطع دابس ؾطادٖا ٚععِٝ اقسازٖا ايعاٖس بعد ؾرت٠ ش١َٝٓ ق١ًًٝ 

ٖٚٞ ٚض١ًٝ عك١ٝ٥٬ ٚطسٜك١ غسع١ٝ ًَشٛظ١ يف ايـُطهسات اييت سسّ  -
ايػازع قًًٝٗا ٚنجريٖا سرزّا َٔ قسزٖا َٚٓعّا يؿطادٖا ٚاْتػازٖا يف 

 ُع ا٫ض٬ّ . ذتـَ
ؾإ َكست٘ ٜطري٠ اذا قٝطت ازي  ،ايتدخري ايـُددزات :٫ٚ ٜكاع ب

تٓاٍٚ   قسازإايـُددزات بٌ ست٢ ادَاْ٘ يٝظ بػ٤ٞ ععِٝ اذا قٝظ ب
ٌٖ ايتذسب١ ايـُددزات نُا ٜػٗد ب٘ ا٫طبا٤ ٚأٌٖ ا٫ختؿاف بٌ ٚأ

خؿٛؾّا عٓد تػدٝـ  - ٠ ايتدخريععُت َكس يٛ ْعِٚغٗٛد ايعٝإ .
   .ؾٝشسّ س٦ٓٝر قطعّا ايـُسٜض َٓ٘ اايؿدز ٚايكًب َٚٓعٛإخت٬ٍ با٤ ط٭ا
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٫ أقٌ ـشطٔ يف تسى ا٫دَإ ، ٚا٫ٚزي يًذُٝع تسى ايتدخري ٜٚػتد اي
ٜهٕٛ  دز٠ْا ٫ يف َٛازدٜهٕٛ سساَّا ، إ ٫ اْ٘ ٫َٔ تسى ا٫نجاز َٓ٘ إ

ا٫ختؿاف ٚؿٗا اٌٖ اخلرب٠ ايكسز ععُّٝا ٚيف سا٫ت ؾش١ٝ ٜػدٸ
 ُتٛثكري َٔ ععِٝ قسز ايتدخري ع٢ً ايـُسٜض ايهرا٥ٞ . ايـ

بٓشٛ  -ُهٔ ايكٍٛ يف بعض ايـُٛازدـُا تكدّ ْٚكٍٛ : ٜـْٚكٝـ ي
ايكسز ايـُػتب٘ عٔ دا٥س٠ إستُاٍ سسَت٘  دسٚزـب -ذص١ٝ٥ ـايـُٛدب١ اي

 أٚ بري ا٫ؾطد ٚايؿاضد،باْطبام قاعد٠ ايتصاسِ بري ايـُِٗ ٚبري ا٭ِٖ 
ٕٕ ٚذيو نُا اذا نإ تإ ٚتٛقؿت سٝا٠ عايـِ نًٝتإ اٚ عٝٓإ ضًُٝ ٫ْطا

ٚاسد٠ َٓ٘ ع٢ً برٍ ن١ًٝ  -تكٞ أٚ أَ٘ أٚ ابٝ٘ اٚ اخٝ٘ ايـُ٪َٔ ايتكٞ
 ،ْكاذ سٝا٠ عصٜص عًٝ٘ نإٔ ٜتٛقع ايطبٝب ايـُدتـ َٛت٘ اٚ غًٌ سٝات٘ٱ

 9:يف ضٛز٠ احلػسقاٍ تعازي : ّامجاعّا ٚإْؿٸَكطٛعٷ ب٘ ؾإ سطٔ ا٫ٜجاز 
ٜٴ٪ٵط ِٵ خٳؿٳاؾٳ١ْٚٳ ٔٗ ٕٳ بٹ ٛٵ َنا ٚٳَي ِٵ  ٔٗ ْٵُؿطٹ ٢ًَ َأ ٕٳ عٳ  ،ٚساد١ ازي ايـُبرٍٚ نايه١ًٝصثٹسٴٚ

 قساز ايـُطًل َٛت٘ َع سس١َ اٱ ـدػ٢ُٔ ٜـٜجاز يٜٚتصاسِ سطٔ اٱ
 -ع٢ً ايـُدتاز -ٚ َع استُاٍ سسَت٘ أ -ع٢ً ايكٍٛ ايـُػٗٛز  -

يف عٛثٓا ا٫ؾٛي١ٝ  ستُا٫ّ سطبٓا سككٓاَٙٚكتكاٙ تكدِٜ ا٫ِٖ ٜكّٝٓا اٚ إ
بٝ٘ اٚ ازض( ٜٚسدض سطٔ ا٫ٜجاز بهًٝت٘ ٭َ٘ اٚ ٭سٍٛ )ايتصاسِ ٚايتع

 ٚ ايػًٌ . ٪َٔ ايتكٞ سرزّا عًٝ٘ َٔ ايـُٛت أخٝ٘ ايـُيًعايـِ ايتكٞ اٚ ٭

َٔ خيسز ايكسز ايـُػتب٘ َٔ ايدزد١ ايجايج١  ٚاحلاؾٌ باختؿاز:      
ٜجاز ايكسٜب ايعصٜص يٮِٖ :إ ـُّا، تكدٜدزدات ا٫قساز بايٓؿظ َٚساتب٘

عكا٤ دطدٙ يط١َ٬ ع٢ً ايـُِٗ : سؿغ أ -ـذصٌٜايايـُٛدب يٮدس 
 -سد٣ نًٝتٝ٘ ايطًُٝتري ـذٛاش برٍ ايؿكري إُهٔ ايكٍٛ بـسٝات٘ . بٌ ٜ



 (449جلطد ٚدزدات٘ ................................... )سهِ ا٫قساز بايٓؿظ ٚا      

يػين ٚإعطا٤ٖا  -طبٝب ايـُدتـ بعد ايؿشـ ٚايتشًٌٝباعرتاف اي
ٍٕ َكابٌ ٠ ا٫ٌٖ ٚايرز١ٜ ذاٍ ايعٝؼ َٚعاغسـٜٓؿع٘ يف َ عٛض َايٞ عا

إسد٣ نًٝتٝ٘ َع ايتٓاشٍ عٔ  -باب ازتهاب ايؿاضد َٚٔ  بايـُعسٚف،
ٛع٘ ٚدٛع عٝاي٘ َع ؾسض قعـ د :ؾطديٮ دؾعّا - ض١َ٬ ايه١ًٝ ايباق١ٝ

شٌُ ـشل ايػسعٞ ايـُعري ي٘ ع٢ً تـايـُعاغ١ٝ ٚعدّ ٚدداْ٘ ايسايت٘ 
 َؿاعب احلٝا٠ . 

سس١َ ا٫قساز ختؿاف ـذُٛع َا تكدّ : إشؿٌ َٔ َـٚقد ت
ُا نإ قسزّا ععُّٝا ـشٖاقّا يًسٚح ٚبـُا نإ إت٬ؾّا يًٓؿظ ٚإبايٓؿظ ب

طُّٝا َعتدّا ب٘ عٓد ايعك٤٬ ٚايـُتػسع١ نكطع ا٫ْـ اٚ تػٜٛ٘ ايٛد٘ اٚ د
قًع ايعري اٚ ايـُبٝض ا٫ْجٟٛ اٚ حنٛ ذيو َٔ ا٫عكا٤ ٚاحلٛاع ايؿعاي١ 

ٍٸـيف ٚدٛد ا٫ْطإ ٚب ـٸ ُا د ؿشٝض نا٫ضساف ٚايتبرٜس يف اي عًٝ٘ ايٓ
ٚيٛ بايعسض  -ًُت َبػٛقٝت٘ يًػسع ا٫قدع عٴ ؾسف ا٫َٛاٍ َٚا

َا ُاّ ـٙ ععُّٝا نبعض ايـُسق٢ . ٖرا تُٔ ٜكسٸـنايـُددزات ٚايتدخري ي
        زدْا بٝاْ٘ بًشاظ )ا٫قساز بايٓؿظ( ثِ ٜكع ايه٬ّ يف َبشح ضابع عٔ : أ

 ل الضرر او الـخرج : تـخّن    
 

ُٸٌ ايكسز اٚ ايـشسز يف دٜٓ٘ ْ بشح ٖٓا : َا يٛ أزاد ايـُهًـ تـش
ْاغ٦ّا َٔ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ اٚ ايؿٝاّ اٚ ايكٝاّ يف ايؿ٠٬ ، بعد إٔ 
تـذ٢ً يف ايبشح ايـُاقٞ : قؿٛز ا٫دي١ عٔ إثبات سس١َ ا٫قساز 

ع٢ً ا٫ط٬م ، ٚقد تبري اختؿاف احلس١َ با٬ٖى  -ايـذطد -بايٓؿظ
 ٚبايكسز ايععِٝ ايـُعتدٸ  بري ايعك٤٬ : -ا٫ْتشاز -ايسٚح ايٓؿظ ٚاشٖام

 ْـعـري إتـ٬ف ا٫عـكا٤ اٚ ايـشـٛاع ايـؿعايـ١ ؾـٞ ٚدــٛد ا٫ْـطـإ ٚدٚاّ
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، عكا٤ اجلط١ُٝ ايعاٖس٠ اٚ ايباط١ٌٓ ا٫ٜٛدب تعٓط َا سٝات٘ ْٚعري
ٗا شح بعكـا بَٓٸ إبت١ٝ٥٬ ٜطتشطٔٚس٦ٓٝر ترتتب عًٝ٘ ؾسٚع ؾك١ٝٗ ١َُٗ 

 ٜٚكع ايه٬ّ عٓٗا يف َكاَري ْبدأ ببشح : ،تطبٝكّا هلرٙ ايهرب٣ 
 

 :   نيالضرري الصالَ   يف  والقًاو  الصًاو
 

ز َُٓٗا ٜٚكع يف اٚ ٜتشسٸ يف ايؿ٠٬ ٙ ايؿٝاّ اٚ ايكٝأَّ نإ ٜكسٸ
ُٸـَػك١ عع١ُٝ اذا ت س زَكإ اٚ قاّ غٗ ٠ ٚؾا١ّ اٚ ايـُكسٸٌ ايـُػٓكش

 شهِ بؿش١ ؾَٛ٘ ٚؾ٬ت٘ ؟ .ـؾٌٗ ١ٜ يف ؾ٬ت٘ ايـُؿسٚق

٫زٜب ٫ٚ اغهاٍ بٌ ٫ٚ خ٬ف يف اْ٘ اذا نإ ٜعًِ برتتب ايكسز 
 ايععِٝ ع٢ً ؾ٬ت٘ قا٥ُّا اٚ ؾٝاَ٘ نإٔ ٜ٪دٟ ب٘ ازي ايـُٛت اٚ تًـ 

َٔ اعكا٤ بدْ٘ ٚادٗصت٘ ايباط١ٝٓ ايدخ١ًٝ يف اٚ عكٛ ٖاّ  ١ساض١ َُٗ
ا شُٖٛـُاّ بؿسٙ اٚ ْـعّا اٚ تتًـ نًٝتٝ٘ َ ، ْعريـ١َُٛ سٝات٘ ٚعٝػ٘دٜ

ّ شسٸـُا ٖٛ َـُهٔ ايتكسب بـٜ ّ دصَّا ٫ٚشسٸـاٚ قٝاّ َ ؾٗٛ ؾٝاّ
ٖٚرا خازز عٔ  ًٝ٘،باط٬ّ َٚأثَّٛا ععًُ٘ ، ؾٝهٕٛ َبػٛض غسعّا

 شٌ ايبشح يٛقٛس٘ ٚد٥٬٘ ٚامجاع ايؿتا٣ٚ عًٝ٘ . ـَ
ٛا٤ ٚايه٬ّ ؾُٝا يٛ مل ٜرتتب ايكسز ايععِٝ ع٢ً ؾٝاَ٘ اٚ قٝاَ٘ ض

نإ  ّٜٛ اٚ مح٢ َٜٛري أّنإ قسزّا ٜطريّا نٛدع قسع اٚ ؾداع 
قسزّا َعتدّا ب٘ ٫ ٜتشًُ٘ ْٛع ايعك٤٬ عاد٠ ٚيهٓ٘ ٜتشًُ٘ ايـُهًـ بكٛت٘ 

 شسَّا قطعّا . ـُا١ْٝ َٚعٜٓٛت٘ ايباط١ٝٓ ايساق١ٝ ٚمل ٜهٔ قسزّا ععُّٝا َـا٫ٜ

تعسض هلا  شّا اٚ مل أدد َٔـٖٚرٙ ايـُطأي١ مل ٜتعسقٛا هلا ؾسٜ
:  )قدٙ( ض٣ٛ اضتاذْا ايـُشكل ؾُٝا عجسْا عًٝ٘ بعد تتبع ٜطري ؾكد قاٍ

ـذب ايؿ٠٬ دايطّا، سسدّٝا ؾاْ٘ تإ ايكٝاّ ساٍ ايكسا٠٤ قسزّٜا اٚ )اذا ن
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شهِ ببط٬ٕ ايؿ٠٬ يف ـّ يف ايؿ٠٬ َع ايعًِ بايكسز اٚ باحلسز ْؾًٛ قا
، ـشس١َ ا٫قساز بايٓؿظكٌ بٕ مل ْيـُكاَري ، يعدّ ا٫َس بايكٝاّ ٚإن٬ ا

يعدّ َكتكٞ ايؿش١ بعد  (19)يف احلهِ بايبط٬ٕ( ؾإ عدّ ا٫َس نافٺ
ضبٌٝ يٓا ازي  ، ٫َٚس بايؿ٠٬ عٔ قٝاّ قسزٟ اٚ سسدٞعدّ تعًل ا٫

شسش ٚدٛد ـٜ ذ َع عدّ ا٫َس ٫إ ،شهِ بايؿش١ـسساش ايـ٬ُى ست٢ ْإ
َِٓٗ ايطٝد  -٫ٚاخس ايـ٬ُى اؾ٬ّ .  ٖٚرا خ٬ف َا أؾادٙ مجع َٔ ا

َٔ بكا٤ ايـ٬ُى ٚعدّ ازتؿاع٘ بعد ازتؿاع احلهِ ايكسزٟ  - (20)احلهِٝ 
َهٔ ٬ُى اَتٓإ ، ٚاذا بكٞ ايـ٬ُى أْ٘ يٝظ يف زؾع ايـاٚ احلسدٞ ٭

، ٚيرا ٜؿض عٓدٙ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ ايكسزٟ اٚ ب بايعٌُد ٚايتكسٸايتعبٸ
شٖٛا ـض يًؿ٠٬ اٚ ْايـُؿشٸْتؿا٤ ا٫َس سساش ايـ٬ُى بعد إإـشسدٞ باي

 َٔ ايعبادات . 
َس قًٓا : إٕ إسساش بكا٤ ايـ٬ُى بعد إْتؿا٤ ا٭ بشٛخ ايرتتٸـيهٓا يف ب

اٚ تكّٛ قس١ٜٓ عًٝ٘ نُٛازد ا٫قطساز ٕ أ ٫اٚ َطتؿعب إ ؾعبٷ َسٷأ
ـٸ ، ٢ ٚدٛد ايـ٬ُى زغِ إْتؿا٤ ا٫َسغسعٞ ؾشٝض ٜدٍ عً ثبٛت ْ

 شً٘ . ـٚتؿؿًٝ٘ يف َ
شح ايؿّٛ : اْ٘ يٛ ؾاّ ـضتاذْا ايـُشكل)قدٙ( يف تكسٜس بأٚأؾاد  

شس١َ ـاي ّا ب٘ ٚنإ ايكسز بايػّا سدٸايـُسٜض َع نٕٛ ايؿّٛ َكسٸ
 ْ٘ َؿدام احلساّ ٫ٚيف ايتًٗه١ ؾ٬ غو يف ايبط٬ٕ ٭ يكا٤ايػسع١ٝ ناٱ

ٟ أ -بّا ، ٚاَا يٛ نإ دٕٚ ذيو ٜهٕٛ احلساّ ٚادبّا ٫ٚ ايـُبػٛض َكسٸ
٘ يٛ ؾاّ ٜبتًٞ نُٔ ٜعًِ بأْشس١َ ـاي ز ايؿّٛ دٕٚ بًٛغ٘ سدٸنإ قس
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، ٢ً عدّ سس١َ َطًل ا٫قساز بايٓؿظش٢ُ ّٜٛ اٚ اٜاّ ق٥٬ٌ ٚبٓٝٓا عـب
 .  (21)ؾًٛ ؾاّ س٦ٓٝر ؾايـُتطايـِ عًٝ٘ بط٬ٕ ؾَٛ٘ أٜكّا 

 

 شؿغ ع٢ً ن٬َ٘ َٔ دٗتري : ـٚيٓا ت
 

شج٘ : تطايـِ ايؿكٗا٤ ـاجل١ٗ ا٫ٚزي : اْ٘ ٜعٗس َٔ عبازت٘ يف تكسٜس ب
ُٸـز َٓ٘ ٚقد تُٔ ٜتكسٸـ)زض( ع٢ً بط٬ٕ ايؿّٛ َ ٌ ايكسز ٚؾاّ، ش

ؾإ تتبع ايـُٛضٛعات  ،ا٫ذعإ بٗاٖٚٞ دع٣ٛ  عع١ُٝ ٜعطس عًٝٓا 
ايؿسع  ِٖشسٜسـشدا٥ل قد ٜػٗد بعدّ تـذٛاٖس ٚايـايؿك١ٝٗ ايـُتأخس٠ ناي

عض ايعبازات : س َٔ بٕ نإ قد ٜعّٗا يف ايؿٝاّ ٚيف قسا٠٤ ايؿ٠٬ ٚإؾكٗٝ
ـُبٓاِٖ يهلِ بٌ ٖٛ َٛاؾل  ٚيعً٘ َسادٷ ،ٚ تػعس بُٗا ايتشسِٜ ٚايبط٬ٕ أ

 ذ إست٢ ايكسز ايٝطري  شسِٜ ا٫قساز بايٓؿظ َطًكّاـأعين ت ايـُػٗٛز:
 ب ب٘ دصَّا ٫ٚ ٜؿض قٗسّا . ُهٔ ايتكسٸـٜ شساّ ايـُبػٛض غسعّا ٫ـاي

عض ايهًُات اٚ ز َٔ بدع٣ٛ ايتطايـِ اضتػعا ٚباختؿاز:
يؿتا٣ٚ  ٚيٝظ اضتكسا٤ٶ ُرام ايؿكا١ٖ،ـب )قدٙ( ٚسدعٷاضتٓباط َٓ٘ 

شطاب ا٫ستُا٫ت ٚتسانِ ايؿتا٣ٚ ـشككّا يـشطٛضّا َٚـَ )زض(ايؿكٗا٤
ُٸـٚت ٓإ بػسع١ٝ ايؿتٝا ا٫ستُاي١ٝ ايـُ٪د١ٜ يتشكل ا٫ط٦ُ ايكسا٥ٔ عذ

غسعٞ  ديٌٝدي١ًٝٝ ا٫مجاع ٖٚٛ  ، ٖٚرا عٓدْا ٖٛ ضسٸايـُذُع عًٝٗا
ٜتشؿٌ عٓد ايؿكٝ٘ باٯخس٠  ثبات٘ بًشاظ َاع٢ً احلهِ ا٫هلٞ ايـُساد إ

، ْعداَ٘ـد٬ف اٚ إَٔ ٜكري إٚ إط٦ُٓإ باحلهِ بؿعٌ تكا٤ٍ استُاٍ اي
 ٚس٦ٓٝر ْكٍٛ : 

 مجاعكطعٞ ٫ إايـػسعٞ ـديٌٝ ايـايٝإ َٔ ايٛثإ خـايؿسعإ ايـُبش
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ـٸ ٕ ٜهٕٛ ايكسز ٕ ، ْعِ إ٫ أٍ ع٢ً ايتشسِٜ اٚ ايبط٬غسعٞ ٜد ٫ٚ ْ
ععُّٝا ايـُرتتب ع٢ً ايكٝاّ يف ايؿ٠٬ اٚ ايـُرتتب ع٢ً ايؿٝاّ قسزّا 

ٚ شٛاع اـاٚ ايايـ١ُُٗ ندٛف تًـ ايسٚح اٚ تًـ بعض ا٫عكا٤ 
د ُهٔ ايتعبٸـٜ ، ؾٝشسّ ايؿٝاّ ٫ٚا٫دٗص٠ ايـ١ُُٗ يف بدٕ ايؿا٥ِ

، ٚيٛ قًٌٝ ايتشكل ًرا ٜبطٌ دصَّا يهٓ٘ؾ ،ب بايـُبػٛض غسعّاٚايتكسٸ
 شكل ٚخاف ايكسز ايععِٝ ؾٗٛ سساّ قطعّا ٚباطٌ دصَّا . ـت

 

ٕ ْدعٞ ٚدٛد ايديٌٝ ايػسعٞ ع٢ً ايؿش١ ـُهٔ أاجل١ٗ ايجا١ْٝ : ٜ
ضتعٗازّا َٔ بعض ا٫خباز ايػسٜؿ١ ـشس١َ با٫يتصاّ، إٚعدّ اي َطابك١ّ

 ب د٫يتٗا : ايـُعترب٠ ضٓدّا ايٛاقش١ د٫ي١ ، ْعسقٗا ْٚكسٸ

ٚؾٝ٘ ض٪اٍ  ،ضٓادٙ ايـُعترب ازي شزاز٠إز٣ٚ ايػٝذ ايؿدٚم ب -1
ع دٳايـُسض ايرٟ ٜؿطس ؾٝ٘ ايؿا٥ِ ٜٚٳ ( عٔ سدٸَٔ ا٫َاّ ايؿادم )

بٌ ا٫ْطإ ع٢ً ْؿط٘ بؿري٠ ، ٖٚٛ :ط( ايؿ٠٬ َٔ قٝاّ ؟ ؾكاٍ )
س ايكسإٓ اْ٘ أعًِ بايرٟ ٜكدز عًٝ٘ ، سٝح ٜعبٸأٟ:  (22)صُا ٜطٝك٘ـأعًِ ب
، ٓؿٞ ايطاق١ ٜٚساد َٓ٘ عدّ ايكدز٠ب - بعض ا٫ضتعُا٫ت يف -ٚغريٙ 

ُٸـٚس٦ٓٝر : اذا ت ُٸـٌ ايـُهًـ قسز ايؿّٛ اٚ تش  ايؿّٛ ٌ سسد١ٝ ش
ـُا ٜطٝك٘، ي٘ ٖٚٛ أعًِ ب عًٝ٘ َطٝلٷ قادزٷعٓد٥ر ٚؾاّ ؾٗٛ َػكت٘ ٚ

ٖٛ َأَٛز بايؿٝاّ ٚقادز عًٝ٘ َع َكس٠ اٚ َع ؾعٛب١ ٚسسز ، ٚس٦ٓٝر 
ٖٞ ديًٝٓا ع٢ً ايؿش١ يٛ مل ٜٓعكد امجاع  - َجاي٘ اٯت١ٝدرب ٚأـاي -ٖٚرا 

 ( )مجاعّا تعبدّٜا ناغؿّا عٔ زأٜ٘ـشٝح ٜهٕٛ إقطعٞ ع٢ً خ٬ؾٗا ب
 بٌ َطُإٔ ايعدّ .  ، يهٓ٘ َػهٛى يف ٚدٛدَٙٚٛاؾكت٘ 
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يف  ايػٝذ ايطٛضٞٚز٣ٚ ايػٝذ ايهًٝين بطٓد َعترب ٚزٚاٙ  -2
 ٌٝ بٔ دزاز : ضأٍ ايؿادمعٔ مج - )ايتٗرٜب( بطٓدٜٔ َعتربٜٔ أٜكّا

(َا سدٸ :)  ٍٛعو ٕ ايسدٌ يٝٴ:طإايـُسٜض ايرٟ ٜؿًٞ قاعدّا قا
ٚيهٓ٘ اذا  ٚيهٓ٘ ٖٛ أعًِ بٓؿط٘، -تٗرٜب -ذسحـٜٚ -نايف-ـدسزٜٚ

 ايـُٛعٛىٕ ايـُسٜض ٖٚرا ٚاقض ايد٫ي١ ع٢ً أ (23)صقٟٛ ؾًٝكِ
 ّاأَٛزاذا قٟٛ ع٢ً ايكٝاّ يف ؾ٬ت٘ نإ َ -ايـُٛدٛع اٚ ايـُذسٚح -

ز شسٸـز ايـُسٜض َٔ قٝاَ٘ اٚ تٕ تكسٸبايكٝاّ ٚؾض َٓ٘ قٝاَ٘ ٚؾ٬ت٘ ٚإ
ُا١ْٝ ٚايك٠ٛ ايـُع١ٜٛٓ ـعًٝ٘ قٝاَ٘ ، ٚؾاسب ا٫زاد٠ ا٫ٜ َٓ٘ ٚغلٸ

َٛز بايكٝاّ ٚتؿض ّ يف ؾ٬ت٘ ايـُؿسٚق١ ٖٛ َأايـُ٪د١ٜ ب٘ ازي ايكٝا
 ؾ٬ت٘ . 

ٍ َعترب ٚقد ضأ ايؿٝاّ َسّٜٚا بطٓد ْٚعري ٖرا ايتعبري ٚزد يف -3
يـُسٜض اذا ْك٘ يف ايؿٝاّ، ا سدٸ َا(:حمُد بٔ َطًِ ٫َْٛا ايؿادم)

ـٷ ؾضٸ)ْك٘(  َٚع٢ٓ ذيو (:ط؟ قاٍ )ٚتعب َٔ َسق٘ ٚبكٞ ؾٝ٘ قع
 ٚايتكسٜب ٖٛ ايتكسٜب .  (24)صاذا قٟٛ ؾًٝؿِ ،ٖٛ أعًِ بٓؿط٘، ايٝ٘

  ا٫َاّ عَ  بطٓد ؾشٝض ازي ابٔ أذ١ْٝ َهاتب١ّ  ٚز٣ٚ ايػٝذ ايهًٝين  -4
طٛضٞ بطٓد ؾشٝض ازي ابٔ ُا زٚاٙ ايػٝذ ايـب (َ٪ٜدّاايؿادم)

د يًؿشٝض ٖٚرا ايطٓد َ٪ٜٸ( أخربٙ عٔ ا٫َاّ ايباقس) أذ١ٜٓ عُٔ
ايـُسض  ١ ازي ا٫َاّ ايؿادم ضا٬ّ٥ عٔ سدٸٜٓايـُعتُد: نتب ابٔ أذ

 ،ايرٟ ٜدع ؾاسب٘ ايؿ٠٬ قا٥ُّا ايرٟ ٜؿطس ؾٝ٘ ؾاسب٘ ٚايـُسض
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ٖٛ  ،ذاى ايٝ٘طٚقاٍ : ص بٌ ا٫ْطإ ع٢ً ْؿط٘ بؿري٠(:طٚأداب٘)
 .  (25)ص أعًِ بٓؿط٘

ْٚعريٖا بٌ أٚقض َٓٗا : َا زٚاٙ ايػٝذ ايؿدٚم يف )ايؿكٝ٘(  -5
 ( عٔ سدٸبطٓد ؾشٝض ازي شزاز٠ ضا٬ّ٥ َٔ ا٫َاّ ايؿادم)

ٚقد أداب٘  ايؿ٠٬ َٔ قٝاّ، عٴدٳايـُسض ايرٟ ٜؿطس ؾٝ٘ ايؿا٥ِ ٜٚٳ
() :(26) صُا ٜطٝك٘ـْطإ ع٢ً ْؿط٘ بؿري٠ ، ٖٛ أعًِ ببٌ ا٫ط 

 ،ٚعًٝ٘ : اذا قدز ع٢ً ايكٝاّ قاّ .ٜٚكدز عًٝ٘ َٔ ايكٝاّ اٚ َٔ ايؿٝاّ 
عتكادٙ ايـُكدز٠ ع٢ً ايؿٝاّ اٚ ع٢ً ٚيٛ ٱ -ٚاذا قدز ع٢ً ايؿٝاّ ؾاّ

ٚعصَ٘ ايسٚسٞ ؾاعتكد ُا١ْٝ َٚعٜٓٛت٘ ايباط١ٝٓ ـشطب قٛت٘ ا٫ٜـايكٝاّ ب
 ؾض َٓ٘ ايكٝاّ ٚايؿ٠٬ .  -ٝاّ يف ايؿ٠٬ َٚكدزت٘ ع٢ً ايؿّٛكطاقت٘ ايإ

بطٓد َعترب دصَّا ٖٚٛ َكُس  (27))قدٙ(  ٚز٣ٚ ايػٝذ ايهًٝين -6
 سدٸ شً٘ : ضأيت٘ : َاـشكل يف َـت ٫ٚ قري يف إقُازٙ ع٢ً َامساع١، 

يطؿس: ذب عًٝ٘ يف اـذب ع٢ً ؾاسب٘ ؾٝ٘ ا٫ؾطاز نُا ٜـايـُسض ايرٟ ٜ
ٛٸـٖٛ َ٪ت(:طقاٍ) اٚ ع٢ً ضؿس؟ َٔ نإ َسٜكّا ض ايٝ٘ ُٔ عًٝ٘ َؿ

 صنإ ؾًٝؿُ٘ نإ ايـُسض َا ٚإ ٚدد ق٠ّٛ ،: ؾإ ٚدد قعؿّا ؾًٝؿطس
ُذي َتطابل َع )ايهايف( بـيف )ايتٗرٜبري( )قدٙ( ايػٝذ ايطٛضٞ زٚاٙ 

 شً٘ . ـ، ٚايتؿؿٌٝ يف َدصَّا ٜكسٸ دتًـ ٫ٚـيهٔ ايطٓد ؾُٝٗا َ
 ٚأكسز ـٌ ايُٸـشـٝاّ اذا تـؿـ١ ايـترب٠ ع٢ً ؾشـ١ ايـُعـٚايعاٖس د٫ي

                                                           

 . 1ّ : حَٔ ابٛاب ايكٝا  6: ب 4+ ايٛضا٥ٌ : ز  15ايكٝا١َ :   (25)
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 . 4َٔ ابٛاب َٔ ٜؿض َٓ٘ ايؿّٛ : ح  20ب 



 10بػس٣ ا٫ؾٍٛ/ز.......................................................(456)

ُإ ـؾإ ايتشٌُ ايـُؿسٚض يف ايبشح ناغـ عٔ اٜـشسز ٚايؿعٛب١، اي
ع٢ً ايؿٝاّ  صٚدد ق٠ّٛطزاضذ ٚق٠ٛ َع١ٜٛٓ ع٢ً ايؿٝاّ ؾٗٛ َؿدام

دّا َٔ ايؿٝاّ ٜٚكع يف َػك١ ٚعطس َٔ زغِ نْٛ٘ َسٜكّا اٚ َتشسٸ
ؾًٝؿُ٘  ٕ ٚدد ق٠ّٛيـُعؿَٛٞ :طٚإـشًُ٘ ؾٝأتٞ ا٭َس اايؿٝاّ يهٓ٘ ت

بعض ا٫خباز بضتعٗاز ٓا تأٜٝد ايؿِٗ ٚاٱُهٓـ. ٜٚ صنإ نإ ايـُسض َا
 ٖٚٞ :  ،ـشٌُ قسزٙ بك٠ٛ اٜـُاْ٘ايـُػعس٠ بػسع١ٝ ايؿٝاّ ؾُٝا يٛ ت

 ( ٭ٍٚ: ؾشٝض عًٞ بٔ دعؿس يف نتاب٘ عٔ أخٝ٘ َٛض٢)خلرب اا
طنٌ (: ّٛ قاٍ )ذب ع٢ً ايـُسٜض تسى ايؿـٜ َا ضأيت٘ عٔ سدٸ

ُهٔ ـؾاْ٘ ٜ (28)صب٘ ايؿّٛ ؾٗٛ ٜطع٘ تسى ايؿّٛ قسٸغ٤ٞ َٔ ايـُسض أ
ص ٜطع٘ تسى ايؿّٛط:ضتػعازٖا َٔ َٓطٛم ايسٚا١ٜإضتعٗاز ايؿش١ اٚ إ

 َع٘ ايؿّٛ ٜطع ايـُهًـ ايؿّٛ  ٕ ايـُسض ايرٟ ٜكسٸٚنأْ٘ ٜؿٝد أ
ُٸـ، ؾًٛ تنُا ٜطع٘ تسن٘ ؾٗٛ َأَٛز بايؿّٛ  َٓ٘  ضٸؾ -ٌ ايكسز ٚؾاّ ش

 ُا١ْٝ ايعاي١ٝ . ـبٌ نػـ عٔ قٛت٘ ايـُع١ٜٛٓ ا٫ٜ

عٔ (ضا٬ّ٥ َٔ ا٫َاّ ايؿادم) (29)َعترب٠ عُاز :جاْٞرب اياخل
ذٛش ي٘ ا٫ؾطاز؟ ـذد يف زأض٘ ٚدعّا َٔ ؾداع غدٜد ٌٖ ٜـايسدٌ ٜ

غسع١ٝ  : هص يف ذٖٓ٘تزيطا٥ٌ َٔ ايؿكٗا٤ ا٫د٤٬ ٚنأْ٘ إٚايساٟٚ ا
ز ٜطريّا ؾطأٍ عٔ زخؿ١ ٖرا ايـُتكسٸ ايؿّٛ اٚ ٚدٛب٘ ع٢ً َجٌ

ِٸط(: ا٫ؾطاز ؟ ٚأداب٘ ) مح٢  اذا ؾدع ؾداعّا غدٜدّا ٚاذا س
ٌٸ ٌ ٖرا ي٘ ا٫ؾطاز( ٚيع غدٜد٠ ٚاذا زَدت عٝٓاٙ زَدّا غدٜدّا ؾكد س

                                                           

 . 9َٔ ابٛاب َٔ ٜؿض َٓ٘ ايؿّٛ : ح   20: ب 7ايٛضا٥ٌ : ز (28)
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زٜٔ َٔ َهاْ٘ يف سل ٖ٪٤٫ ايـُتكسٸايتعبري ٜػعس بؿش١ ايؿّٛ ٚإ
، ٘ ٫ ٜتعري عًٝ٘ ا٫ؾطازاْ ٚيعً٘ ٜدٍ ع٢ً ـشٌ ي٘ ا٫ؾطاز،ايؿّٛ يهٔ ٜ

ٌٸ دّا َستري:َ٪ٓن)غدٜدّا( نُا قد ٜطتؿاد َٔ قٝد ا٫ؾطاز ٚؾش١  عدّ س
ٜعدٸ  ٖٚرا ٫ ،ش٢ُ غري ايػدٜد٠ـايؿٝاّ عٓد ايؿداع غري ايػدٜد ٚاي

قساز ٜطري غري َاْع َٔ ؾش١ ايؿّٛ ٚٚدٛب٘ ، ٚ ٖٛ إإقسازّا بايٓؿظ أ
 ايؿّٛ ٖٚٛ قسز َعتدٸ دسا٤ٳش٢ُ ايػدٜدٜٔ ـٚاحلدٜح يف ايؿداع اٚ اي

ٌٸ(:ط) ب٘ ، ٚقد أؾت٢ ا٫َاّ ٚايتعبري ايرتخٝؿٞ  صي٘ ا٫ؾطاز ؾكد س
ُٸـَهإ ايؿّٛ ٚؾشت٘ اذا تإٜػعس ب ُا١ْٝ ـً٘ ايـُ٪َٔ بكٛت٘ ا٫ٜش

 ٚزٚسٝت٘ ايـُع١ٜٛٓ ايساق١ٝ . 

)ايتٗرٜب( ضا٬ّ٥ َٔ ا٫َاّ زٚا١ٜ عكب١ بٔ خايد يف جايح:رب اياخل
ٖٚرا ايتعبري ظاٖس  -ٜضؾاّ غٗس زَكإ ٖٚٛ َس ( عُٔ) ايؿادم

َٚع ذيو  ، زّا َٔ ايؿّٛزاد٠ ايطا٥ٌ نٕٛ ايؿا٥ِ ايـُسٜض َتكسٸإيف 
ُٸـت ط٬م ايط٪اٍ ٚمشٛي٘ ٌ ايكسز ايـُدٛف ٚؾاّ ، ٫ أقٌ َٔ إش

 ط٬مز ، ْٚأخر َٔ  إز َٔ ايؿّٛ ٚغري ايـُتكسٸيًُسٜض ايـُتكسٸ
ٜتِ ؾَٛ٘ ط(30)(:) د أداب٘ٚق)َسٜض( : غل )ايـُسٜض ايـُتكسز( 

ع٢ً َػسٚع١ٝ  ـذٛاب ٚاقض ايد٫ي١ٖٚرا ايصذصٜ٘ـ، ٜدٜعٝ ٫ٚ، 
ِٸايؿّٛ َع ايـُسض ٚإدصا٤ٙ عٔ ايٛادب  ، ٚاط٬م ايـُسٜض ٜع

ُٸـايؿّٛ اذا تز َٔ ايـُسٜض ايـُتكسٸ  -ُا١ْٝ ـٚؾاّ بكٛت٘ ا٫ٜ -ٌ ايكسزش
ٚذيو يٛقٛع )حمُد بٔ ايـدرب قعٝـ ايطٓد ٫ ٜؿًض سذ١،  ، يهٜٔعٝد ؾَٛ٘ ٫ٚ

 عبد اهلل بٔ ٬ٍٖ عٔ عكب١( يف ايطٓد ٫ٚ ديٌٝ ع٢ً ٚثاقتُٗا ٚقبٍٛ زٚاٜتُٗا . 

                                                           

 . 2َٔ ابٛاب َٔ ٜؿض َٓ٘ ايؿّٛ : ح   22: ب 7ايٛضا٥ٌ : ز  (30)



 10بػس٣ ا٫ؾٍٛ/ز.......................................................(458)

ظٗٛز ايٓؿٛف ايؿشٝش١ ٚد٫يتٗا ع٢ً  : ـُا تكدّٚاحلاؾٌ َ      
ثبات َٔ ايط١ٓ ايـُطٗس٠ ّ ٚايكٝاّ يف ايؿ٠٬ ، ؾٗٞ ديٌٝ إؾش١ ايؿٝا

ُٔ قٟٛ ـبايؿٝاّ ٚايكٝاّ َ ع٢ً ايؿش١ ايٓابع١ َٔ ٚدٛد ا٫َس ايػسعٞ
مجاع تعبدٟ قطعٞ ع٢ً ٕ نإ إٚقدز عًُٝٗا ، ؾا ُٗاٚأطاقعًُٝٗا 

 ايؿطاد نإ ٖٛ ايـُعتُد ، يهٔ ايعاٖس عدَ٘ ، ٚع٢ً ؾسض اْعكادٙ ؾ٬
ـشسِٜ ٖٛ ت :زٜب يف نْٛ٘ امجاعّا َدزنّٝا َطتٓدّا ازي َدزى غري تاّ

ٌ ايؿش١ َٛدٛد ٜٚهػـ عتباز ب٘ ، ؾديٝـذطد َطًكّا ٫ٚ إقساز باياٱ
 عٔ ٚدٛد ايـ٬ُى ، ٚايـُاْع َعدّٚ . 

ٕ ايرٟ ٜتشٌُ ايؿٝاّ اٚ ايكٝاّ ٖٚٛ َتكسز ٔ إٔ ٜكاٍ : إُهـبٌ ٜ
ٜؿدم عًٝ٘ عٓٛإ  ُا١ْٝ َع١ٜٛٓ ٜهاد ٫ـاٚ َتشسز ٚتهٕٛ ي٘ ق٠ٛ اٜ

ٚ قٝاّ َعتكد عدّ بٌ ٜٓطبل عًٝ٘ عٓٛإ آخس : )ؾّٛ أ)خٛف ايكسز( 
ز ٕ نإ ٜتٛقع ايتكسٸـد٬ف ٜٚتبري ايكسز( ؾاْ٘ ٚإايكسز ثِ ٜٓهػـ اي

ـُا ٜتٛقع شًُ٘ يـُا١ْٝ ٚتـَٔ ؾَٛ٘ اٚ َٔ قٝاَ٘ يف ؾ٬ت٘ يهٓ٘ بكٛت٘ ا٫ٜ
ايكٝاّ اٚ ٜصعِ عدّ ٚ احلسز ٜعتكد قٛت٘ ع٢ً ايؿٝاّ ٚأ َٔ ايكسز

ؾك١ٝٗ ، ٖٚٞ َطاي١ احلسز ثِ ٜتبري قسزٜت٘ اٚ سسدٝت٘عدّ ايكسز ٚ
١ ؾَٛ٘( اذا مل ٜهٔ ٜبعد ؾش ؾتا٣ٚ ايـُٓٗاز )٫ خ٬ؾ١ٝ  ٚقد قًٓا يف

سٙ كسزٙ ٚخطايتٛد٘ يٚذ َع ايعًِ إ سّ ا٫زتهاب،شـَايكسز ععُّٝا 
َع عدّ نْٛ٘ قسزّا ععُّٝا يهٔ  ٚسسَت٘ ؾايؿّٛ غري ؾشٝض دصَّا،

ُٝا َع اعتكادٙ حمسَّا ٚعدّ عًُ٘ ٜٚكٝٓ٘ بكسزٜت٘ ٜكسب ؾش١ ؾَٛ٘ ٫ض
 َٔ ـاٛ َا ذنسْـ٘ ٖـتـبات ؾشـثل ٱـًِ طسٜـٚأض . ٘ـتـدّ قسزٜـُ٘ عـٚشع

 ايهاغـ عٔ ايؿطاد  . ٱمجاع ايتعبدٟ سساش اايٓؿٛف ايػسٜؿ١ َع عدّ إ
ٕٕ  :  ثِ ْبشح يف َكاّ ثا
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 خرجٌ : ـال  او  الضررٍ واالغتسال  الىضىء 

٘ َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ يف ٚق٤ٛ اٚ اذا عًِ ايـُهًـ بايكسز اٚ تٛقع
٤٬ عاد٠ ٜتشًُٗا ايعك ٫اييت عع١ُٝ ايُػك١ ايـٚ شسزايتغتطاٍ اٚ تٛقع إ

ايـُعًّٛ  ٌ ْؿطّٝا ايٛقٛع يف ايكسزيهٓ٘ يٛ حتُناْت ٚظٝؿت٘ ايتُِٝ،  -
بك٠ٛ اٚ ايـُشتٌُ اٚ يف احلسز ايـُتٛقع ٚباغس ايٛق٤ٛ اٚ ا٫غتطاٍ 

ٛٸ َعٜٓٛت٘   ٌٖ ٜؿض َٓ٘ ايٛق٤ٛ اٚ ا٫غتطاٍ ؟ ٖٓا ؾٛزتإ : اٜـُاْ٘ ٚعً

نإ ايكسز اٚ احلسز يف َكد١َ ايٛق٤ٛ اٚ ا٫غتطاٍ نُا أَا اذا  -أ
يٛ تكسز َٔ حتؿٌٝ ايـُا٤ اٚ َٔ تطدٝٓ٘ اٚ حنُٖٛا َٔ دٕٚ إ ٜهٕٛ 

ؾ٬ اغهاٍ يف  - اٚ سسزٷ يف َباغس٠ ايٛق٤ٛ اٚ ا٫غتطاٍ براتُٗا قسزٷ
ؾضٸ َٓ٘ ايطٗٛز ايـُكدَات ٖرٙ شسز يف ـاٚ اي ـشٌُ ايكسزأْ٘ يٛ ت

ّ قًٓا بتشسِٜ ا٫قساز بايٓؿظ ع٢ً ا٫ط٬م اشس١َ ـضٛا٤ قًٓا ب
ض ـتٗٝأ عٓدٙ ايـُا٤ ايؿايؾاذا  ،قساز ايععِٝخؿٛف ا٫ْتشاز ٚاٱ

أت٢ ٚاذا ٚاددّا يًُا٤  ؾاز -س ايـُا٤ يدٜ٘ تٝطٸًٛق٤ٛ اٚ ي٬غتطاٍ ٚي
ؾاْ٘ ٜؿض َٓ٘ ايٛق٤ٛ  -سطب ٚظٝؿت٘ ْٚٛع سدث٘  -بٛق٤ٛٙ اٚ غطً٘ 

شًُ٘ ايـُكد١َ ـادد ايـُا٤( عًٝ٘ بعد تاٚ ايػطٌ ايـُأتٞ ب٘ يؿدم )ٚ
 شتٌُ َػسٚع١ٝ ايتُِٝ يف سك٘ س٦ٓٝر . ـايػاق١ ، ٫ٚ ْايكاز٠ اٚ 

اٍ ايـُا٤ يف ضتعُـشسز ٚايـُػك١ يف ذات إٚاَا اذا نإ ايكسز اٚ اي -ب
ؾكد اختًؿت ؾٝٗا نًُات  -شٌ ايبشح ٖٓا ـٖٚرا ٖٛ َ -ايٛق٤ٛ اٚ يف ايػطٌ

 قٛاٍ ث٬ث١ : ع٢ً أ -يف ايؿك٘ اٚ يف ا٫ؾٍٛ  - يؿسعزٜٔ هلرا اا٫ٚاخس ايـُشسٸ
ذٛاٖس ـٚاخس )قدِٖ( َِٓٗ ؾاسب ايَا إختازٙ أنجس ا٭ ا٫ٍٚ :

ٖٚٛ  -شطب تتبع ضسٜعـب -ٚنجري َٔ ايـُعًكري عًٝٗاايٛثك٢ ٚايعس٠ٚ 
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، بطٌـٝـٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ اٚ ايعًِ ب٘ ؾع ايكسز َٔ ايـٛٓقـٔ تـٌٝ بٝـؿؿـتـاي
 شًُ٘ ؾٝؿض َٓ٘ ايٛق٤ٛ اٚ ا٫غتطاٍ . ـتٚع٘ سز اٚ تٛٓقشـايعًِ بائ ـٚبٝ

ٖٚٛ احلهِ بؿطاد ايٛق٤ٛ ا اختازٙ ايـُشكل ايٓا٥ين )قدٙ(،َ ايجاْٞ:
احلسز َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ نًُٝٗا،  ع ايكسز اُٚٔ تٛٓقـاٚ ا٫غتطاٍ َ

 ؾت٢ ب٘ يف ساغ١ٝ ايعس٠ٚ : ؾؿٌ يف ايتُِٝ : ايـُطأي١ ايجا١َٓ عػس . ٚقد أ

شهِ بؿش١ ـ)قدٙ( ٖٚٛ اي شكلَا اختازٙ اضتاذْا ايـُ ايجايح:
ٚ احلسز َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ يف ع ايكسز أُ تٛٓقـا٫غتطاٍ َايٛق٤ٛ ٚ

 شٌُ ذيو . ـٚقد ت ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ
ٜٚٓبػٞ تؿؿٌٝ ايـُكاٍ ٚا٫ضتد٫ٍ يف َسسًتري : ْبشح يف 

 ببشح : اسداُٖا ايتكسز ، ْٚبشح يف ا٫خس٣ ايتشسز َٔ ايـُا٤ . ْبدأ 
 

 التضرر مً استعنال الـناء : 
 

 ع ايكسز َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ يف طٗٛزٙ يٛ عًِ ايـُهًـ اٚ تٛٓق
ُاْ٘ َٚعٜٓٛت٘ ـشًُ٘ بك٠ٛ اٜـٚت -غط٬ّ سطب ٚظٝؿت٘  ٚأنإ  ٚق٤ٛٶ -

ٜؿض ؟ ؾٝ٘ ق٫ٕٛ : ذٖب مجع  ٚاضتعًُ٘ يف ايطٗٛز ؾٌٗ ٜؿض َٓ٘ أّ ٫
يًؿسع )زض( ازي ؾطاد ايطٗٛز  نجري َٔ ايؿكٗا٤ ا٫ٚاخس ايـُشسزٜٔ

ٚاختازٚا ؾش١  -َِٓٗ اضتاذْا ايـُشكل)قدِٖ( -بايـُا٤ ، ٚخايـ قًٌٝ 
 ايٛق٤ٛ  اٚ ايػطٌ زغِ قسزٜت٘ . 

شسَت٘ ـٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات ازي خسٚز ايكسز ايععِٝ ايـُكطٛع ب
ف عكٛ خطري اٚ دٗاش َِٗ يف ت٬إْعري ا٫ْتشاز اٚ  ،ٚايـُتطايـِ عًٝٗا

ب ايكسز ايععِٝ ع٢ً اضتعُاٍ د٬ف ، ؾاْ٘ يٛ تستٸـشٌ ايـعٔ َ -ايبدٕ 
 ٗٛز س٦ٓٝرـط٬ٕ ايطـ٘ ٚبـٕٛ ع٢ً سسَتـتؿكـٝع َـُـذـايـُا٤ يف ايطٗٛز ؾاي
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 د عٓ٘ . ُا ٖٛ سساّ َبػٛض يًُٛزي َبعٸـب ب٫َتٓاع ايتكسٸ

ٕ عُد٠ ْعس ايكا٥ًري بؿطاد ايطٗٛز ٖٛ َب٢ٓ َٚٔ ايكسٜب ددّا أ
يكا٤ ايٓؿظ يف ٕ ع٢ً ا٫ط٬م ، ؾاْ٘ يٛ نإ إيبدشسِٜ ا٫قساز باـت

بُٝٓٗا َٔ ايـُساتب ايكسز١ٜ سساَّا ؾهٌ  ٠ ايٝطري٠ ٚايعع١ُٝ َٚاايـُكسٸ
 يف  ز َٓ٘ ٖٛ سساّ عٓد ايـُػٗٛز َبػٛض يًُٛزيٜ٪دٟ ازي ايتكسٸ طٕٗٛز

 َ٘ . شسٸـُا ٜبػك٘ ٜٚـب ازي ايـُٛزي بُهٔ ايتكسٸـٜ ٫ْٚعسِٖ 

)قدٙ( ؾتٝا )ايعس٠ٚ ايٛثك٢(  يطٝد احلهِٝ٘ ب٘ اٜٚػٗد ي٘ َا ٚدٸ
ٕ سس١َ اضتعُاٍ ايـُا٤ َاْع١ َٔ ٬ٕ بكٛي٘ : )نُا يف اجلٛاٖس ، ٭بايبط

د٠ ، ٕ ايـُعؿ١ٝ َبعٸـُا ٖٛ َعؿ١ٝ ٭ب بَتٓاع ايتكسٸب ب٘ ، ٱَهإ ايتكسٸإ
ُهٔ ادتُاعُٗا يف ـٜ ب١ٝ قدإ يف ْعس ايعك٤٬ ٫د١ٜ ٚايـُكسٸٚايـُبعٸ

ذْا ايـُشكل)قدٙ( بريو سري أضتا ٚأقسٸ (31)ٛ َٔ دٗتري( شٌ ٚاسد ٚيـَ
ٜٓبػٞ ايتأٌَ يف  شسّ ٫ـ)ْعِ بٓا٤ٶ ع٢ً إٔ ا٫قساز بايٓؿظ َقاٍ: 

  .(32) بط٬ُْٗا(
شج٘ ا٫ؾٛيٞ ـُا أؾادٙ ا٭ضتاذ ايـُشكل)قدٙ( يف بـُهٔ تٛنٝدٙ بـٜٚ

ٖٛ  اشهِ بايبط٬ٕ َبين ع٢ً َـاضتد٫ّ٫ يؿتٝا ايعس٠ٚ بايبط٬ٕ بإٔ اي
ؾٝهٕٛ ايـُهًـ  ، خسٜٔ َٔ سس١َ ا٫قساز بايٓؿظايـُػٗٛز بري ايـُتأ

، ٚايـُُٓٛع غسعّا ٘ز َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ غري قادز ع٢ً اضتعُايايـُتكسٸ
١َ غسعّا ، شسٸـؾتهٕٛ ايطٗاز٠ ايـُا١ٝ٥ َبػٛق١ َ ، غسعّا نايـُُتٓع عك٬ّ

 ٕٛ باط١ًـؾته ،اْ٘ب بٗا ازي اهلل ضبشهٔ ايتكسٸـُشس١َ مل ٜـُا ناْت َـٚي

                                                           

 . 329:  4َطتُطو ايعس٠ٚ ايٛثك٢ :ز (31)

 . 421:  9ايعس٠ٚ ايٛثك٢ :ز ايتٓكٝض غسح (32)
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 .  (33)ؾسادع ، ذب عًٝ٘ ايتُِٝ ـٚقعّا ٜٚ

 شس١َ ا٫قسازـٜرعٔ ب ٓد َٔ ٫عبط٬ٕ ـٔ ايكٍٛ بايتعٝٸـٜ ٫ : ٚعًٝ٘
يف )ايـُبشح ايطادع( ايـُتكدّ  شكل عٓدْاـنُا ت -بايبدٕ ع٢ً ا٫ط٬م

يٛقٛح اْ٘ َع بط٬ٕ ايـُب٢ٓ ٜبطٌ ايبٓا٤ بايتبع دصَّا ٫ٚ ٜبك٢ ي٘ 
( ازي ايؿتٝا بؿش١ دً٘ ْصع اضتاذْا ايـُشكل)قدٙأؾ٬ّ ، ٚ٭ ضَؿشٸ

ٛٸايٛق٤ٛ ٚايػطٌ : غات ايتُِٝ : َطأي١، قاٍ يف ساغ١ٝ ايعس٠ٚ :ؾؿٌ َط
ز ايـُهًـ ، َػه٬ّ ع٢ً ايؿتٝا ببط٬ٕ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ عٓد تكسٸ18

٫ٚ تبعد ايؿش١ يف بعض َساتب ايكسز( ٚايعاٖس  ،َُٓٗا : )ؾٝ٘ اغهاٍ
غري ايتًٗه١ ٚقطع ا٫عكا٤ ٚحنٛٙ  -ايـُساتب ايدا١ْٝ َٔ ايكسز اْ٘ ٜسٜد 

 . (34)شج٘ ا٫ؾٛيٞ ـؾاد يف ببػٛض يف ايػسٜع١ ايـُكدض١ نُا أُا ٖٛ َـَ

ٕٕـٜٚ ٚ ا٫قساز : إ ا٫قساز ايدا١ْٝ أ ُهٔ تٛنٝد ايؿش١ بتكسٜب ثا
ٛٸ ظ ؾٝٗا قطع عكٛ َِٗ َٔ ايـذطد اٚ اييت يٖٝٞ ق١ دّْٜٝٛا ٚايـُع

ٚذيو نأنٌ طعاّ اٚ ايتٛقٞ ،اض١ اٚ دص٤ أضاضٞ يف ايبدٕ ت٬ف سإ
ديٌٝ ٚاقض ع٢ً  ٖرٙ ٫، ُا٤ بازد عٝح ٜٛدب َسق٘ َّٜٛا اٚ َٜٛري ـب

دا٤ ٚق٤ٛٙ اٚ غطً٘ سعّا نُا ضبل بٝاْ٘ ٚتـشكٝك٘ ، ؾًٛ ؾسض أسسَتٗا غ
ٚس٦ٓٝر  -ٖٚٛ مل ٜجبت سسَت٘ -ري اٚ ث٬ث١ ز ٜطري  نُسض َٜٛازي تكسٸ

ايػطٌ َا داّ مل ٜهٔ ايتكسز ٗرا ايٛق٤ٛ اٚ ب ازي اهلل بُهٔ ايتكسٸـٜ
ٜٚؿض  -شسَّا نكطع عكٛ اٚ تًـ ساض١ ـَٔ اسدُٖا قسزّا ععُّٝا َ

 ايطٗٛز َٔ غري اغهاٍ ظاٖس . 

                                                           

 .  554:  2َؿباح ا٫ؾٍٛ : ز (33)

 .  548:  2َؿباح ا٫ؾٍٛ : ز(34)
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ٚؾل تؿهسات َٚباْٞ ايـُشكل  ع٢ً -ْعِ قد ٜطتدٍ ع٢ً ايبط٬ٕ 
طب شـٕ ايـُهًـ ببإٔ ٜكاٍ :إ - (35)ـشح ايرتتب ٥ين)قدٙ( يف بايٓا
١ٜ ٚبعض ايسٚاٜات ٜٓكطِ ازي )ٚادد ايـُا٤( ؾٝتٛقأ اٚ ٜػتطٌ ٛز اٯظٗ

غرتاى ٚايتكطِٝ قاطع يًػسن١ َٚاْع عٔ إ ٚازي )ؾاقد ايـُا٤( ؾٝتُِٝ ،
ا٫قطاّ ، ٚسٝح إ ايـُتكسز َٔ ايـُا٤ ٚظٝؿت٘ ايطٗاز٠ ايرتاب١ٝ مل 

ا٤ ايـُُهٔ احلهِ بؿش١ ايطٗاز٠ ايـُا١ٝ٥ ايؿادز٠ َٓ٘ ٖٚٛ َتكسز َٔ ـٜ
 ُٓع عٓ٘ ايتكطِٝ ايعاٖس دًّٝا َٔ اٯ١ٜ . ـغرتاى بري ايكطُري ٫ْٜٗا إ

ٕ احلهِ بؿش١ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ َع احلهِ إ ـُهٔ ايكٍٛ:بٌ ٜ
دٝري ايـُهًـ بري ـز َٔ ايـُا٤ ٜعين تبؿش١ ايتُِٝ يف سل ايـُتكسٸ

تٓاقكري أغب٘ باجلُع بري ايـُ بري ايطٗاز٠ ايرتاب١ٝ ٖٚراايطٗاز٠ ايـُا١ٝ٥ ٚ
ا٤( َٚٛقٛع ايطٗاز٠ )ٚادد ايـُ : بًشاظ إ َٛقٛع ايطٗاز٠ ايـُا١ٝ٥

ذٛاشُٖا سهُّا ع٢ً ـشهِ بـؾٝهٕٛ اي، ٚادد ايـُا٤(  )غري:  ايرتاب١ٝ
يـُا٤( ٚأْ٘)غري ٚادد ايـُا٤( ايـُتٓاقكري ٚاعتبازّا يًُهًـ اْ٘ )ٚادد ا

ِ قطعّا َطًٓ شاٍ ، ٚس٦ٓٝر ؾاحلهِ بؿش١ ايطٗاز٠ ايرتاب١ٝ َٓ٘ـَ ٖٚرا
، َٔ ز٠ ايـُا١ٝ٥ ٚعدّ ؾشتٗا َٓ٘ َتعٝٸّٓا قٗسّاٜٚهٕٛ احلهِ ببط٬ٕ ايطٗا

 دٕٚ ؾسم بري ايعًِ بايكسز ٚبري ايعًِ باحلسز . 
 تكسٜبري ٜؿًشإ اغهايري : بدؾع٘ ببٝاْري اٚ  ٓاُهٓـٜٚ

 ٛبـؿا٤ ٚدـتـٖٛ اْ (سزـؿٞ ايكـْ)١ٝ ـطؿـك٢ يـكتـٕ َ: إيبٝإ ا٫ٍٚ ا
، اف ايـُسض ٚايكسزع٢ً َٔ خي ُاٖأسد ٔيػطٌ ٚعدّ تعٝٸٚا ٛق٤ٛاي

، ايتكسز َٔ ايـُا٤دٛؾ٘ ـي ،شاي٘ ٚتًطؿّاـزؾاقّا بُِٝ يف سك٘ إٚغسع١ٝ ايت
                                                           

 .553: 2+َؿباح ا٫ؾٍٛ:ز 422: 9احملكل يف :ايتٓكٝض غسح ايعس٠ٚ :زسهاٙ تًُٝرٙ: اضتاذْا  (35)
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ُهٔ إ ٜجبت ا٫ضتشباب ـٚاذا ازتؿع ايٛدٛب عٔ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ ٜ
ُٸـز َٔ ايـُا٤ اذا تايٓؿطٞ يًٛق٤ٛ اٚ يًػطٌ يف سل ايـُتكسٸ ً٘ بكٛت٘ ش

ُا تكدّ َٔ ـٚذيو ي ،زٙ ععُّٝا١ٝ َٚعٜٓٛت٘ ايباط١ٝٓ ٚمل ٜهٔ تكسٸُاْـا٫ٜ
   .يصاّ ؾٝٗا ع٢ً ا٫سهاّ ايرتخٝؿ١ٝ اييت ٫ إ عدّ سه١َٛ ديٌٝ ْؿٞ ايكسز

 شبٛبٝت٘ـَ بداعٞ -سطب ْٛع سدث٘ -أت٢ بايٛق٤ٛ اٚ بايػطٌ ٚعًٝ٘ :اذا      
ٗاز٠ َٔ ايٓؿط١ٝ اٚ بداعٞ غا١ٜ َطتشب١ نت٠ٚ٬ ايكسإٓ سؿًت ي٘ ايط

احلدخ ٚايطٗٛز ايـُؿشض يًدخٍٛ يف ؾ٠٬ اٚ طٛاف ، ؾُٝهٓ٘ إ 
 .  (36) ص٫ بطٗٛزؾ٠٬ إ ٫:طٜؿًٞ بعدٙ يتشكل غسط ؾشت٘

ْٚتٝذ١ ٖرا ايتكسٜب : ٖٛ ايتدٝري بري ايطٗٛز بايـُا٤ ٚبري ايطٗٛز 
، بًشاظ إ ٖرا  (ادتُاع ايـُتٓاقكري)شرٚز ـّٚ َصبايرتاب َٔ دٕٚ ي

ُٸايـُهًـ   ٖٛ َؿدام )ٚادد ايـُا٤( سكٝك١ّ (يكسز غري ايععٌِٝ )اَتش
يف ايتُِٝ َسخٛف  -بعض ايسٚاٜاتبربن١ آ١ٜ ايطٗازات ٚ -ؾا٫ْ٘ ٚإ

ز َٔ ايـُا٤ ؾٝؿض َٓ٘ داف ايتكسٸـشاي٘ يهْٛ٘ َسٜكّا ٜٚـزؾاقّا بتًطؿّا ٚإ
ُٸ يًُا٤ سكٝك١ّ نُا اْ٘ ٚاددٷ، -يٛ ؾعً٘ -ايتُِٝ  ٌ يكسزٙ بكٛت٘ َتش

١ٜ ٜٚٓطبل عًٝ٘ ؾدز اٯ -سطب ْٛع سدث٘ -١ ؾٝػتطٌ اٚ ٜتٛقأـُاْٝا٫ٜ
ٜٵط ٚٳَأ ِٵ  ٖٳُه ٚٴدٴٛ ًُٛا  ِٵ ٔإَي٢ ايؿٻ٠٬َٹ َؾاِغطٹ ُٵتٴ ِٵ ٔإذٳا ُق ٜٳُه ِٵ دٴٓٴبٶا  .... دٹ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٚٳٔإ

ٗٻسٴٚا  ُٴٛا ؾٳعٹٝدٶا َطِّٝبٶا... َؾاٖط ُٻ َٳا٤ٶ َؾتٳٝٳ ِٵ تٳذٹدٴٚا  ًَ ٚيٝظ ٖرا ببعٝد ؾاْ٘ صَؾ
ًـُا٤ غسع١ٝ ايتُِٝ َع ٚددإ ايـُهًـ ي شكلـَٛازد َتعدد٠ ٚتثبت يف 

يف ايٛقت ايرٟ ٜػسع ي٘ ؾٝ٘ ايتُِٝ ايٝ٘ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ بَس ٭٘ اٚتٛدٸ
ٚقد  ،ْعري ايـُذسٚح ٚايـُكسٚح اذا مل تهٔ عًُٝٗا دبري٠ ٚناْا عازٜري

                                                           

 .1َٔ ابٛاب ايٛق٤ٛ :ح 4:ب 1ايٛضا٥ٌ :ز (36)
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سٍٛ ايكسس١  يف سهُُٗا بري ا٫غتطاٍ ٚغطٌ َا (37)تعازقت ا٫خباز 
جلسح ٚبري ايتُِٝ َٚكتك٢ اجلُع بري طا٥ؿيت ا٫خباز ٖٛ احلهِ اٚ ا

س اْ٘ يؿساؽ َْٛ٘ ٚترنػطٌ ٚبري ايتُِٝ ، ْٚعري َٔ آ٣ٚ بايتدٝري بري اي
ْ٘ ٚاددّا يًُا٤ ٜطتشب ي٘ َع نٛ (38)غري َتٛق٧ ؾٝذٛش ي٘ ايتُِٝ 

ذٛش ي٘ ايتُِٝ زغِ ـزاد ايؿ٠٬ ع٢ً َٝت سٝح ْٜٚعري َا يٛ أ،ايٛق٤ٛ 
، ٚتؿؿٌٝ ٖرٙ ايؿسٚع  (39)ددّا يًُا٤ ٚظٝؿت٘ ايطٗاز٠ ايـُا١ٝ٥ نْٛ٘ ٚا

 شٛخ ايؿك٘ ، ٚأزدْا ا٫غاز٠ . ـدؿٛف يف بـشٌ َـٚخؿٛؾٝاتٗا ي٘ َ
 

عٞ ٚإٕ ْؿٞ ايٛق٤ٛ ديٌٝ ْؿٞ ايكسز يطـ تػسٜ إٕ ايبٝإ ايجاْٞ:
بٌ   ٜؿري ب٘ ايـُهًـ ؾاقدّا يًُا٤ ،َتٓإ غسعٞ ؾ٬ٚايػطٌ ايكسزٟ إ

دؿٝؿّا ساٍ ـؿّا ٚاَتٓاّْا ٚتَٚسخٛف بايتُِٝ تًٓط ٤ سكٝك١ّٖٛ ٚادد يًُا
ُهٔ إ ٜؿض ـز َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ يف ٚق٤ٛ اٚ يف غطٌ ، ٜٚايتكسٸ

يٌٝ َٔ خازز آ١ٜ ايٛق٤ٛ ز َٓ٘ يٛ ضاعد ايدايطٗٛز بايـُا٤ َٔ ايـُتكسٸ
َٔ دٕٚ إ  -ظاٖس٠ يف تػسٜع ايتُِٝ ي٘ َٚسخٛؾٝت٘ بٖ٘ٚٞ  -ٚايػطٌ

ع١ يًتُِٝ، ش١ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ َع ظاٖس اٯ١ٜ ايـُػسٸٜتٓاؾ٢ ديٌٝ ؾ
َٳسٵقٳ٢ط كٝدُِٜٔٝ أْاطت ا٫َس بايتُِٝ بٕ آ١ٜ ايتسٝح أ ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ص أٟ ٚٳٔإ

ُٴٛاطُسقهِ ـكسزٕٚ َٔ ايـُا٤ ياذا نٓتِ تت ُٻ َٳا٤ٶ َؾتٳٝٳ ِٵ تٳذٹدٴٚا  ًَ ٚيعً٘  صَؾ
٬ ًٜصّ اجلُع بري شٔ ؾٝ٘ ، ؾـْ ١ٜ عٔ ايد٫ي١ ا٫ْطباق١ٝ ع٢ً َاتكؿس اٯ

ُٸذ ايـُتكسٸـُتٓاقكري)ٚادد ايـُا٤ ٚغري ٚاددٙ( إاي ٌ يًكسز ز ايـُتش
ع٢ً اضتعُاي٘ َعتكد عدّ ايتكسز َٓ٘ ٖٚٛ  ٚقادزٷ يًُا٤ سكٝك١ّ ٚاددٷ
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زٚسٝت٘ ، ْعِ ٖٛ َؿدام ايـُسٜض ُاْ٘ ايكٟٛ ٚزباط١ قًب٘ ٚـَكتك٢ اٜ
َٴ ،ايـُتكسز َٔ ايـُا٤ٚ ضتعُاٍ ايـُا٤ يف هٓت٘ َٔ ايهٔ سٝح اعتكد 

مل جيتُع ؾٝ٘ ايكٝدإ يٝهٕٛ ٚادد يًُا٤ ٚ ٛؾٗزٙ َٓ٘ طٗٛزٙ ٚعدّ تكسٸ
ُٴٛاطب٘ َٚأَٛزّاَّا بايتُِٝ ًَصٳ ُٻ أخباز ايتُِٝ  -ٚتهٕٛ ايط١ٓ تعّٝٝٓا،صَؾتٳٝٳ

ٛٸـعٓد ت  ٖٞ ايـُٓطبك١ ، ٖٚٞ تدٍ ع٢ً غسع١ٝ -ف ايكسز اٚ ايـُسض د
  .ع١ٝ ايػطٌ اٚ ايٛق٤ٛ يف سكُ٘ٓع عٔ غسـايتُِٝ يف سك٘ َٔ دٕٚ إ ت

ثس هلا َع ايكس١ٜٓ )ايتؿؿٌٝ قاطع يًػسن١( ٫ أ ؾكس١ٜٓ: ٚعٓد٥ر
غرتاى ايطٗٛز بايـُا٤ َع ايطٗٛز خلاؾ١ ايـُاْع١ عٓٗا ٚايـُجبت١ ٱَهإ إا

ُٸ  . ايـُا٤ يكسز ٌ بايرتاب يف غدـ َعري ٖٛ ايـُتش

ٖٞ  خباز ايط١ٓ َتعدد٠ زادعٗا يف )ايٛضا٥ٌ( ٚيف ايٛاقعٚأ
َٓشؿس٠ يف ث٬ث١ ٖٞ عُدتٗا َٔ سٝح ايطٓد ٚايد٫ي١ ، َٚا ضٛاٖا 

 َساضٌٝ ٚبعكٗا ٜعٛد ازي ٖرٙ ايج٬ث١ ، ٖٚٞ : 
 

زٚاٖا اييت  (40) شُد بٔ َطًِـٖٚٞ ؾشٝش١ َٖٚٞ أُٖٗا  ا٫ٚزي:
( عٔ ايسدٌ ايـُػاٜذ ايج٬ث١ يف دٛاَعِٗ ، ٚؾٝٗا ض٪اٍ ايباقس)

 ٫ بأع بإٔ ٫ط(: ، ٚدٛاب٘)ٓب ـذـٜهٕٛ ب٘ ايكسح ٚاجلساس١ ٜ
ايرتخٝـ بايتُِٝ ٚعدّ ٖٚرا ايتعبري ناغـ دًٞ عٔ صٜػتطٌ ، ٜتُِٝ

ًٜٚت٦ِ َع اتٝإ ايػطٌ ٚغسعٝت٘ يف سك٘ ، ٚزٚاٖا ايػٝذ يف ا٫يصاّ ب٘، 
شادٖا ض٪ا٫ّ ٚدٛابّا زغِ اقتؿاز ـ)ايتٗرٜب( بطٓد آخس ٜكسب ددّا ات

ٍٸ صٜتُِٝطاجلٛاب ع٢ً قٛي٘ :  ٢ غسع١ٝ ايتُِٝ َٔ دٕٚ إ عً ٖٚٛ دا
  ـشٌُ ايكسز اذا ضاعدٙ ايديٌٝ .ُٔ تـتؿطدّ بػسع١ٝ ايػطٌ ي
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ٜسٟٚ  دؿ٢ اْ٘ نجريّا َاـَٚٔ ايكسٜب ددّا ٚسد٠ احلدٜح ٫ٚ ٜ
ٜسٟٚ ايـُِٗ َٔ :  ايؿتٝا تاز٠ّ اٚ بعضٳ خ اٚ ايـُؿيت احلدٜحٳايـُشدٸ

ُاّ ايؿتٝا ، ـُاّ احلدٜح اٚ تـأخس٣ ت ، ٜٚسٟٚ َس٠ّاٚ ايؿتٝااحلدٜح 
ٚاحلدٜح  شتٌُ قّٜٛا ٚسد٠ اخلربـدً٘ ْشاٚزاتٓا ، ٚ٭ـٖٚرا ساؾٌ يف َ

 .  زغِ ا٫مجاٍ يف اسدُٖا ٚايتؿؿٌٝ يف اٯخس

( عٔ ض٪اٍ ايسقا ٚايؿادم)ايجا١ْٝ : ؾشٝش١ ايبصْطٞ ٚؾٝٗا 
ذٓاب١ ٚب٘ قسٚح اٚ دسٚح اٚ خياف ع٢ً ْؿط٘ َٔ ايربد ـايسدٌ تؿٝب٘ اي

ٖٚٞ ظاٖس٠ يف غسع١ٝ ايتُِٝ يف سك٘ َٔ  (41) صٜٚتُِٝ ٜػتطٌ ٫طؾكاٍ : 
دٕٚ د٫ي١ ع٢ً عدّ غسع١ٝ ايػطٌ ، بٌ ٖرا ايٓٗٞ يف َٛزد تِٖٛ 

ُ٘ ـشسٜـا٫يصاّ بايػطٌ ، ٖٚٛ ظاٖس يف ايرتخٝـ برتن٘ ٫ٚ ٜدٍ ع٢ً ت
 دؿ٢ . ـٜ ٚيصّٚ تسن٘ نُا ٫

 

 عٔ بعض أؾشاب٘ عٔ ايؿادم(42)َسض١ً ابٔ ابٞ عُري : ايجايج١
())ٌَٸط:  )ايتٗرٜب( عٔ ٖٚٞ َس١ٜٚ يف )ايٛضا٥ ِ ايـُذدٚز ٜ٪

 صٜتُِٝ ٫ٚ ٜػتطٌ:ط، ٚعٔ )ايهايف( صٚايهطري اذا أؾابت٘ اجلٓاب١
، صٜ٪َِإٔ ٖرا ٖٛ ايؿشٝض ٖٚٛ ايـُساد ددّا َٔ ذاى ايتعبريطٚايعاٖس 

دؿٝؿّا يف ايتػسٜع ٫ٚ ٜؿطدّ ـٖٚرا ايًطإ ديٌٝ ايسخؿ١ بايتُِٝ ت
ٙ قسزّا ععُّٝا ٫ٚ شٌُ قسز ايـُا٤ اذا مل ٜكسٸـٔ تـُيبػسع١ٝ ايػطٌ  

 ُتٓع ؾش١ ايػطٌ َٓ٘ س٦ٓٝر . ـٜ

 شسِٜ ايطٗٛز بايـُا٤ـٚاحلاؾٌ قؿٛز د٫ي١ ايٓؿٛف ايكسآ١ْٝ ع٢ً ت      
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َٳا٤ٶطٜؿدم عًٝ٘   ، يهٓ٘ ٫زٚ ؾطادٙ ؾاْ٘ َسٜض َتكسٸأ ِٵ تٳذٹدٴٚا  ًَ  صَؾ
ُا١ْٝ َٚعٜٓٛت٘ ايباط١ٝٓ ـٛت٘ ا٫ٜبٌ ٖٛ ٚادد يًُا٤ َتُهٔ َٔ اضتعُاي٘ بك

 اييت تكدزٙ ع٢ً ايتشٌُ ٚا٫طاق١ . 

ٕ ايط١ٓ ايـُطٗس٠ ٚاؾ١ٝ ايد٫ي١ ع٢ً غسع١ٝ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ نُا أ
 .اذا ضاعدٙ ايديٌٝ  ز بايـُا٤ ايـُتشٌُ يكسزٙ غري ايععَِٝٔ ايـُتكسٸ

ٕٕـٜٚ   :  بإٔ ٜكا١ٍٜ د٫ي١ اٯ يكؿٛز ٚافٺ ُهٔ تؿؿٌٝ ايديٌٝ َع بٝا
ِٵ ٔإَي٢ ايؿٻ٠٬َٹط :6قاٍ ضبشاْ٘ يف ضٛز٠ ايـُا٥د٠ :  ُٵتٴ ٟ اذا أ صٔإذٳا ُق

ٚ ٜساد ايـُس١ٜٚ يف)ايتٗرٜبري( أ (43)بٔ بهري قُتِ َٔ ايّٓٛ نُا يف َعترب٠ ا
َٓ٘ َطًل ايكٝاّ نُا ٖٛ ظاٖس ايتعبري ايكسآْٞ ، ٖٚٛ ًَت٦ِ َع ايسٚا١ٜ 

ذسٟ ـباب اي ٖس ٖٚٛ َٔبٝإ َؿدام ظا اْٗإايـُعترب٠ ايـُدؿٛؾ١ ؾ
، ثِ ٖٚٛ نجري يف ايتؿطري ايـُأثٛز ،دازدٞـايعًُٞ ع٢ً ايـُؿدام اي

ِٵطقاٍ ضبشاْ٘ :  ٜٳُه ٜٵدٹ ٚٳَأ ِٵ  ٖٳُه ٚٴدٴٛ ًُٛا  ، ا أَس بايٛق٤ٖٛٚرص.... َؾاِغطٹ
ٗٻسٴٚاثِ قاٍ ضبشاْ٘:ط ِٵ دٴٓٴبٶا َؾاٖط ٓٵتٴ ٕٵ ُن ـذٓاب١ طٌ َٔ ايٖٚرا أَس بايػٴصٚٳٔإ

ٕٵطثِ قاٍ: ٢ًَ ضٳَؿٕس ٚٳٔإ ٚٵ عٳ َٳسٵقٳ٢ َأ ِٵ  ٓٵتٴ ٚايعاٖس اْ٘ ٫ َٛقٛع١ٝ تا١َ  صُن
ٚيعً٘ يرا دا٤  ،يًُسض ٚايطؿس نُا ت٪ندٙ ايط١ٓ ٚأخباز ايتُِٝ خاؾ١

َٳا٤ٶ:طثإ ٺ ضبشاْ٘ بكٝدٺ ِٵ تٳذٹدٴٚا  ًَ ١ تا١َ يف ُا ٜهػـ عٔ دخايـَ صَؾ
ُٴٛا ؾٳعٹٝدٶا َططَس اي٬سل: )عدّ ٚددإ ايـُا٤( يٮ ُٻ  .  صِّٝبٶاَؾتٳٝٳ

ق٣ٛ شهُٗا ديٌٝ أـٕ مل ٠ٜ )ايتؿؿٌٝ قاطع يًػسن١( َكبٛي١ إٚقاعد
غطٌ يف اٚ  ز َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ يف ٚق٤ٛٺظٗٛزّا ٚد٫ي١ ، ٖٚٓا ايـُتكسٸ

ُٸـاذا ت شكٝك١ َؿدام: ـُا١ْٝ َٚعٜٓٛت٘ ايباط١ٝٓ ٖٛ يف ايـً٘ بكٛت٘ ا٫ٜش
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: ا٤( ايـُكابٌ يًجاْٞ)ٚادد ايـُا٤( ٚداخٌ يف ايكطِ ا٫ٍٚ : )ٚادد ايـُ
َٳا٤ٶط ِٵ تٳذٹدٴٚا  ًَ ُٴٛا ؾٳعٹٝدٶا َطِّٝبٶا َؾ ُٻ ، اٚ يف ا٫قٌ : ٜتداؾع ؾٝ٘ ظاٖس صَؾتٳٝٳ

 ز عًٝ٘ ٖٚٛ ٚادد ايـُا٤ ْطبام ايؿدسٝح إٔ إ ،ؾدز اٯ١ٜ َع ذًٜٗا 
، ٚاْطبام ْٚٛع سدث٘ ٕ ٚظٝؿت٘ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ سطب ساي٘ ع٢ً أ ٜدٍ
ٕ ٚظٝؿت٘ ايتُِٝ ، ؾٝتداؾع ٖرا َع سٜض ٜدٍ ع٢ً أٌٜ عًٝ٘ ٖٚٛ َتكسز َاير

 شٔ ؾٝ٘ . ـْ ١ٜ ع٢ً َاذاى ٚتكؿس د٫ي١ اٯ

٫ ٚ أ١ٜ، : اْطبام ايكطِ ايجاْٞ َٔ اٯٜتكض دًّٝا  ٫:  أٚ ٜكاٍ 
ُٸٓ٘ ع٢ً ايـُتكسٸٜعٗس َٓٗا ٚدٛب ايتُِٝ ٚتعٝٸ ٌ ي٘ ز َٔ ايـُا٤ ايـُتش

ٌ بٸـ؟ ٖٚٛ ٚادد يًُا٤ َتكٜػسع ي٘ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ ، نٝـ  شٝح ٫ـب
ُٸ  ٌ يًطٗٛز ب٘ زغِ قسزٜت٘ . ي٘ َتش

حنٔ ؾٝ٘  ٜبعد قؿٛز اٯ١ٜ عٔ ا٫ْطبام ع٢ً َا ٫ـدتؿس٠ :ٚبعباز٠ َ
٫ٚبد يف َجً٘ َٔ َسادع١ ايط١ٓ ايـُطٗس٠ ، اٚ قؿٛز د٫يتٗا عًٝ٘ 

ز داف : ايـُتكسٸـ١ٓ يتؿؿٌٝ ايؿسع اي١ ايـُبٝٸ١ٜ اٚ ايػازسس٠ يٰايـُؿطٸ
 اضتعُاٍ ايـُا٤ يف ايطٗٛز . َٔ 

ت يبٝإ سهِ ايـُتكسز َٔ اضتعُاٍ ايـُا٤ ٚايط١ٓ ايـُطٗس٠ تؿدٸ
ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ ايؿشٝش١ تػعس  (44)ص، ٜتُِٜٝػتطٌ ٕ ٫بأع بأ ٫ط

َٔ دٕٚ إيصاّ ب٘  ٟ تؿٝد غسع١ٝ ايتُِٝ، أٔ ايتُِٝبايسخؿ١ ٚعدّ تعٝٸ
ساٍ تكسزٙ َٔ  نُا تؿٝد عدّ إيصاَ٘ بػطٌ اٚ بٛق٤ٛٚتعٝري ؾعً٘ ، 

ٌ( ًٜت٦ِ َع غسع١ٝ ٕ ٫ ٜػتطبأع بأ ٫: طاضتعُاٍ ايـُا٤ ، ٚايتعبري
 شطب ايؿِٗ ايـُشاٚزٟ ايعسيف َٔ ْعا٥سٙ . ـا٫غتطاٍ َع٘ ب

                                                           

  ٚغريٙ .  5ح َٔ ابٛاب ايتُِٝ : 5:  ب 2ايٛضا٥ٌ : ز( 44)



 10بػس٣ ا٫ؾٍٛ/ز.......................................................(470)

غطٌ َٔ دٕٚ يف اٚ شٌُ ايكسز ٚاضتعٌُ ايـُا٤ يف ٚق٤ٛ ٺـٚيٛ ت                       
١ اٚ اٚ ساض١ َُٗإ ٜهٕٛ ايكسز ععُّٝا : ٬ٖى ْؿظ اٚ تًـ عكٛ 

ْتؿ٢ عٓ٘ ٚدٛب ايػطٌ اٚ ايٛق٤ٛ ، ٚتبك٢ إ -دٗاش َِٗ يف ايبدٕ 
 َٛدب ٫ْتؿا٥ٗا :  شبٛب١ٝ ايطٗٛز يف ْؿط٘ ٫ـَ

( عٔ ايد٫ي١ ع٢ً 6أ٫ّٚ : يكؿٛز آ١ٜ ايطٗازات يف ضٛز٠ ايـُا٥د٠ )
 شٔ ؾٝ٘ بتكسٜب َتكدّ . ـؾُٝا ْٚعدّ غسع١ٝ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ ٔ ايتُِٝ تعٝٸ

ٕٷٚثا ـٷ ّْٝا : ٭ٕ ْؿٞ ٚدٛب ايػطٌ اٚ ايٛق٤ٛ اَتٓا غسعٞ  ٚيط
دؿٝـ تػسٜعٞ ًٜت٦ِ َع ثبٛت ايـُشبٛب١ٝ ٚاضتؿادتٗا َٔ ـٚت زؾامٷٚإ

 . ُا يف ْؿطٗٚايػطٌ شبٛب١ٝ ايٛق٤ٛ ـديٌٝ خازز ٜدٍ ع٢ً َ
ـٸبأ - (45) ٚؾاقّا يبعض ا٫ع٬ّ -٫ٚ ْكٍٛ ايكسآْٞ ٜسؾع  ٕ ايٓ

ايطًب  يكسزٜري ٚتبك٢ د٫يت٘ ع٢ً اؾٌا٫يصاّ عٔ ايػطٌ ٚايٛق٤ٛ ا
٫  ٕ ْؿٞ ايكسز اٚ زؾع احلهِ ايكسزٟ زخؿ١ْرا ٭ٖٚايـُشبٛب١ٝ، ٚ

ـٸ ١ُ نًؿ١ْـذ ايعصٜـ١ُ ، إعصٜ ايساؾع  ع٢ً خ٬ف ا٫َتٓإ ايعاٖس َٔ ايٓ
 .  -ٚق٤ٛ اٚ غطٌ -يٛدٛب ايطٗٛز بايـُا٤ 

سع١ٝ ػٕ ايـُذع٫ٛت ايرا ايـُكاٍ َسؾٛض عٓدْا ، ٭ٕ ٖٚذيو ٭
سد ١ بطٝط١ ، يٝطت َسنب١ ست٢ ٜستؿع أعتبازات قاْْٛٝنايٛدٛب إ

ايـُكاٍ  ٜٚؿض -ـذٛاشاي -خسٜٚبك٢ اٯ -ايًصّٚ -دص٥ٞ ايـُسنب 
ٚيهٔ ايتػسٜع ايبطٝط ٚا٫عتباز ايكاْْٛٞ غري ايـُسنب اذا  ايـُرنٛز .

ٜبك٢ َٓ٘ غ٤ٞ ست٢ ٜؿض ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً ؾش١ ايطٗٛز  ازتؿع ؾاْ٘ ٫
ـٸبايـُا٤ َ  .  ٔ ْؿظ ايٓ

                                                           

: ؾؿٌ  ايتُِٝ   18نايطٝد ايٝصدٟ  يف )ايعس٠ٚ ايٛثك٢(  َتؿسقّا  يف ؾسٚع  ؾك١ٝٗ  ْعري املطأي١  : (45)
 َٚطٛغات٘، ٚقد ٚاؾك٘ مجع َٔ املعًكري ع٢ً )ايعس٠ٚ ايٛثك٢(  .
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ُٸ ٌ ايكسز ْعِ حنٔ ْطتدٍ ع٢ً ؾش١ ايػطٌ اٚ ايٛق٤ٛ َٔ َتش
ضتشباب ايٛق٤ٛ يٌٝ خازز عٔ آ١ٜ ايطٗازات ، ٖٚٛ إط٬م ديٌٝ إبد

ـٸ -ٖٚٛ غري ديٌٝ ٚدٛبُٗا  ،ٚايػطٌ ْؿطّٝا  ايكسآْٞ ايداٍ  أعين ايٓ
ع٢ً ٚدٛب ايتٛقٞ عٓد ايكٝاّ يًؿ٠٬ َطًكّا اٚ عٓد ايكٝاّ َٔ ايّٓٛ 

ٗٻسٴٚاطٚايداٍ ع٢ً ٚدٛب ا٫غتطاٍ  ِٵ دٴٓٴبٶا َؾاٖط ٓٵتٴ ٕٵ ُن  َكد١َّ صٚٳٔإ
 ُا ٜػرتط ايطٗٛز يف ؾشت٘ . ـشٖٛا َـيًؿ٠٬ اٚ ْ

ٍٸ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ ع٢ً  ٚايـُساد  َٔ ا٫ط٬م  ايـُعتُد ٖٛ َا د
بػض ايٓعس عٔ َكدَتُٝٗا  ،اضتشباب ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ يف ْؿطُٗا

 يػسٜؿ١ ٖٚٞ آٜتإ : يكسآ١ْٝ اذُٛع١ ايٓؿٛف اـ، ٖٚٞ َـشٖٛايؿ٠٬ ْٚ

ٔٳ :طقٛي٘ ضبشاْ٘ : ا٫ٚزي ِّٗٔسٜ ُٴتٳَط ٚٳٜٴشٹبټ اِي ٛٻابٹريٳ  ٘ٳ ٜٴشٹبټ ايتٻ ًٖ ٕٻ اي ص ٔإ
ٗٸ ع٢ً سبٸ ١ٜ تدٍ ٚاقشّاٯ، ٖٚرٙ ا222ايبكس٠:  ٗٸاهلل يًتط سٜٔ س ٚيًُتط
ٛٸ نشبٸ ، بٌ يػطٌابري ، ٚايتطٗس ٜتشكل بايٛق٤ٛ ٚبااهلل يًتٛب١ ٚايت

 َٔ ايػا٥ط . اٚ ا٤ َٔ ايبٍٛ ٚا٫ضتٓذ

ٕٵ ط: 108قٛي٘ تعازي يف ضٛز٠ ايتٛب١ :  : ايجا١ْٝ ٕٳ َأ ٍٷ ٜٴشٹبټٛ ٘ٹ ٔزدٳا ؾٹٝ
ٔٳ ِّٗٔسٜ ُٴٖط ٘ٴ ٜٴشٹبټ اِي ًٖ ٚٳاي ٗٻسٴٚا  ِّٗٔسطص ٜٚٳتٳَط ُٴٖط ؾٌ ايه١ًُ ص اضِ ؾاعٌ ٚأاِي

ٗٻسٴٚاط :طٗس بكس١ٜٓ تٚسكٝكتٗا : ايـُ ٜٳتٳَط ٕٵ    .ٚقد أدغُت ايتا٤ يف ايطا٤  صَأ
 

ٗٸس ٚايطٗٛزٖٚاتإ اٯٜتإ تد٫ٕ ب ، ٛقٛح ع٢ً َـشبٛب١ٝ ايتط
عٔ ايـُؿًش١ غري ايًص١َٝٚ ٚعٔ  ايـُٛيٟٛ يف اٯٜتري َٓبعحٷ شبٸـٚاي

ٗٸ شكك٘ َكاؾّا ازي اهلل ـس اذا نإ عًُ٘ َٚايـ٬ُى ايكا٥ِ يف ايطٗٛز ٚايتط
ٚيٛ بد٫ي١  -بٸ اهلل ناغـ قطعٞب ايٝ٘، بٌ إٕ سضبشاْ٘ ٚبكؿد ايتكسٸ

نُا ٖٛ  ،عٔ تعًل ا٫َس ا٫ضتشبابٞ ايٓؿطٞ بايطٗٛز ٚايتطٗس -يتصا١َٝإ
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، يف ايطٗٛز ايـُأَٛز ب٘ اضتشبابّاناغـ عٔ ثبٛت ايـ٬ُى ٚايـُؿًش١ 
ٝش١ ايـُس١ٜٚ يف )ايهايف( قاٍ ؿشايٚقد ٚزد يف ضبب ْصٍٚ آ١ٜ ايبكس٠ يف 

، ثِ أسدخ ايٛق٤ٛ ٖٚٛ ٫سذازايٓاع ٜطتٓذٕٛ بايهسضـ ٚا نإط
٘ٳ  : ٍ اهلل يف نتاب٘ :ٚؾٓع٘ ؾأْص نسِٜ ؾأَس ب٘ زضٍٛ اهلل  خًلٷ ًٖ ٕٻ اي ٔإ

ٔٳ ِّٗٔسٜ ُٴتٳَط ٚٳٜٴشٹبټ اِي ٛٻابٹريٳ   .  (46) ص ٜٴشٹبټ ايتٻ
درب ايؿشٝض ـيف اي : إ ايٛق٤ٛ ايـُشدخ ٚ إستٌُ أسدٷأٚيٛ قٌٝ 

ٗٸ ٍ اٚ ايػا٥ط ،ا٤ بايـُا٤ َٔ ايبٜٛساد َٓ٘ ا٫ضتٓذ - ، ـشب٘ اهللس ٜٖٚرا تط
ِٸ  ٌ . ايتطٗس بايٛق٤ٛ اٚ بايػط ٫ٚ ٜع

 داف ايرٟ ْصيت ب٘ اٯ١ٜ ايـُبازن١ ـزٜب يف إ ايطبب اي ٫ :قًٓا 
ٗٸ - ـٸدؿٸـٜ ٫ - س بايـُا٤ عٓد ا٫ضتٓذا٤ َٔ ايػا٥طٖٚٛ ايتط  ـ ايٓ

ٖٞ غري  ـُٛازدايعاّ ايٛازد بٓشٛ ايعُّٛ اٚ بٓشٛ ا٫ط٬م ايػاٌَ ي
ٗٸس( زٜب يف ؾدم ٫َٛزد ايٓصٍٚ، ٚ ٚايـُػتطٌ  ٤ع٢ً ايـُتٛقٞ)ايـُتط

طتع١ًُ يًؿغ ايطٗٛز بػٗاد٠ ايسٚاٜات ايهجري٠ ايـُ ،اٚ غريٖا َٔ دٓاب١
اذا دخٌ ايٛقت ٚدب ـدرب ايؿشٝض : طْعري اي ،يف ايػطٌيف ايٛق٤ٛ ٚ

 -٠ َكد١َ ايؿ٬ -ٚايطٗٛز (47)ص٫ بطٗٛز، ٫ٚ ؾ٠٬ إايطٗٛز ٚايؿ٠٬
شدثّا باحلدخ ا٫ؾػس ٚع٢ً ايػطٌ ـٜٓطبل ع٢ً ايٛق٤ٛ اذا نإ ؾاعً٘ َ

تعاد   ٫ط: دخ ا٫نرب ، ْٚعري ايؿشٝض اٯخسشدثّا باحلـاذا نإ ؾاعً٘ َ
: (49)شًيبـؾشٝش١ اي ْعريٚ (48)ص٫ َٔ مخط١ : ايطٗٛز ...ايؿ٠٬ إ

                                                           

 . 4َٔ ابٛاب اسهاّ اخل٠ًٛ :ح  34:  ب  1+ ايٛضا٥ٌ : ز  222ايبكس٠:  (46)

  .1َٔ ابٛاب ايٛق٤ٛ : ح 4: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز( 47)

 . 7َٔ ابٛاب ايٛق٤ٛ : ح 3: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز( 48)
 .1َٔ ابٛاب ايسنٛع  : ح 9: ب  4ايٛضا٥ٌ : ز( 49)
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 صايؿ٠٬ ث٬ث١ أث٬خ : ثًح طٗٛز ، ٚثًح زنٛع ، ٚثًح ضذٛدط
)ايٛضا٥ٌ( يف ابٛاب ايٛق٤ٛ َٛضٛع١  ٖا نجري ٜعٗس يًُتتبع يفٚغري

د٠ًٛ ٚابٛاب ايؿ٠٬ ٚاؾعاهلا . ٖرا نً٘ ديٌٝ ـاياسهاّ ْٚٛاقك٘ ٚ
 ا . ُٗـٝطـؿـشبٛب١ٝ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ يف ْـايهتاب ايعصٜص ع٢ً َ

شبٛب١ٝ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ يف ـٚاَا ايط١ٓ ايـُطٗس٠ ٚد٫يتٗا ع٢ً َ
 ْٚكٍٛ :  ٫ٚزييـُسس١ً اابْبدأ   َسسًتري ، ـُٗا ؾٓعسق٘ يفٝـؿطـْ

ٜطتؿاد َٓٗا اضتشباب ايٛق٤ٛ يف ْؿط٘ ؾسادع عدٜد٠ ١ُ زٚاٜات ـث
ايباب ايجأَ ٚاحلادٟ عػس ٚايسابع عػس ٚغريٖا َٔ ابٛاب ايٛق٤ٛ يف 

ْٗا ظاٖس٠ يف اضتشباب ايٛق٤ٛ يف ْؿط٘ ست٢ يًُشدث١ إ)ايٛضا٥ٌ( ؾ
ؾػس ٚقد تٛقأ َٔ ّ اٚ ايـُشدخ با٭ذٓاب١ ٜٚسٜد ايٓٛـشٝض اٚ بايـباي

ذدٜد ايٛق٤ٛ ع٢ً ايٛق٤ٛ َع اْ٘ غري ـسدث٘ يؿ٬ت٘ ؾاْ٘ ٜطتشب ي٘ ت
ايسٚاٜات قعٝؿ١ ايطٓد يهٔ ٜٛدد ؾٝٗا خرب ؾشٝض ٖرٙ نجس ٚأ ـشدخ،َ

ٗٸط(50)(:ظاٖسّا ٖٛ قٛي٘ )  صسٚاايٛق٤ٛ بعد ايطٗٛز عػس سطٓات ؾتط
ضِ بٔ ٜـش٢ٝ عٔ احلطٔ بٔ ؾٝ٘ : )ايكا ٚإٕ ٚقعؾاْ٘ خرب ؾشٝض ايطٓد 

ايتؿٜٛس يف شٛخ ـبسدٜح ا٫زبعُأ٠ يف ٘ يف ؾشت كٓاسٓك ؾكد زاغد(
 (.11ا٫ضتؿشاب: ز أخبازٚيف بـشٛخ )(1)بػس٣ ايؿكا١ٖ:زَٛضٛعتٓا:

 تِٓست٢ اذا نأٟ :طؾتطٗسٚاص  سبايتطٗ ّاَسدرب أـٚقد تكُٔ ٖرا اي
ٗٸ شدثريـَ ٗٸس ع٢ً ا٫ط٬م، ؾاْ٘ ٜدٍ ع٢ً َـشبٛب١ٝ ايت سٜٔ بايـُا٤،َتط ط

 شٍُٛ ع٢ً ا٫ضتشباب قطعّا .ـَأَس ٖٚٛ 
ٗٸـُٔ ٖٛ َـبٛب١ٝ ايطٗٛز يف ْؿط٘ َـشـِٗ َـبعد ؾـٜ ٫ٚ  سشدخ مل ٜتط

                                                           

 . 10َٔ ابٛاب ايٛق٤ٛ : ح  8: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز( 50)
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ط٬قُٗا ٚيد٫ي١ احلدٜح إٜتري بد٫ي١ اٯي ،َٔ سدث٘ ا٫نرب اٚ ا٫ؾػس
ٜكٍٛ اهلل تعازي: ط:  ايكدضٞ ايـُط٦ُٔ غدؿّٝا بؿدٚزٙ : قاٍ ايٓيب 

ٚمل ٜتٛقأ ؾكد دؿاْٞ ، َٚٔ أسدخ ٚتٛقأ ٚمل ٜؿٌ  َٔ أسدخ
خ ٚتٛقأ ٚؾ٢ً زنعتري ٚدعاْٞ ٚمل زنعتري ؾكد دؿاْٞ ، َٚٔ أسد

دافٺص  دب٘ ؾُٝا ضأيين َٔ أَس دٜٓ٘ ٚدْٝاٙ ؾكد دؿٛت٘ ، ٚيطت بسبٸأ
 .   (51)ص َٔ أسدخ ٚمل ٜتٛقأ ؾكد دؿاْٞط:  ٚقاٍ زضٍٛ اهلل 

،  (خرب ايجك١)جري٠ بعكٗا َؿدام خباز ايه: ا٭س ٺٚبتعبري ٺَـدتؿ   
ذُٛعٗا َٛزد ا٫ط٦ُٓإ ٚايٛثٛم بؿدٚز بعكٗا ، ٚد٫يتٗا ٚاقش١ ـَٚ

ٚبعكٗا  ،، ٚبعكٗا ٚازد يف َٛازد ؾػس١ٜٚ (ا٫ضتشباب ايٓؿطٞ)ع٢ً 
ٚا٫خباز  ،ٚغا١ٜٺ ظاٖس يف اْ٘ ٜطتشب ايٛق٤ٛ يٓؿط٘ َٔ دٕٚ ضببٺ

شؿاز يف ايـُشدخ ـْاضتشباب ايٛق٤ٛ يف ْؿط٘ َٔ دٕٚ إ ناغؿ١ عٔ
َٔ  ٤ـذٓب اذا أزاد ايّٓٛ ٚايـُتٛقٞشا٥ض ٚقت ايؿ٠٬ ٚايـنرب نايبا٭

اهلل  ، بٌ بعكٗا َ٪ند ٱط٬م اٯٜتري ايدايتري ع٢ً سبٸسدث٘ ا٫ؾػس
ٗٸ ع٢ً ا٫ط٬م َٔ دٕٚ اختؿاف بٓٛع  ، سٜٔيًطٗٛز يف ْؿط٘ ٚيًُتط

 ٛب َكد١َّدؿٛف ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ ايـُطًـَٓ٘ اٚ بكطِ ٺباٚ طٗٛز ٺ
ٗٸيًًؿ٠٬ اٚ ي س طٛاف ، بٌ ٜعِ نٌ ٚق٤ٛ ، ٫ٚ تٓشؿس َؿادٜل ايتط

ِٸ ِٸـذٓاب١ ْٚـايػطٌ َٔ اي بايٛق٤ٛ بٌ تع شٛٙ ـغطٌ اجلُع١ ْٚ شٖٛا ٚتع
ِٸ ذطد١ٜ نا٫ضتٓذا٤ َٔ ايبٍٛ ـُاّ َؿادٜل ايٓعاؾ١ ٚايطٗاز٠ ايـت بٌ ٜع

 . يتطٗس َٔ ضا٥س ا٫خباخ ٚايٓذاضات ٚايكاذٚزاتاٚايػا٥ط ٚ
 

 يف طع١ّٝـق ١ّٝـس َؿداقٗٸـٗا يًطٗاز٠ ٚايتطـٝتـؿداقـَ : ٪ند ايعُّٛـٜٚ 

                                                           

  . 2َٔ ابٛاب ايٛق٤ٛ : ح  11: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز( 51)
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ـٸبغسع ا٫ض٬ّ ٚ  .ايبكس٠ ضٛز٠ ١ٜآ ضبب ْصٍٚ  ايؿشٝض ايـُتكدّ يف ايٓ

٘ٳ طٚقد اضتدٍ مجع َٔ ايؿكٗا٤ )زض( بآ١ٜ ضٛز٠ ايبكس٠  ًٖ ٕٻ اي ٔإ
ٔٳ ِّٗٔسٜ ُٴتٳَط ٚٳٜٴشٹبټ اِي ٛٻابٹريٳ  ذٓاب١ يف ـشبٛب١ٝ ايػطٌ َٔ ايـَع٢ً صٜٴشٹبټ ايتٻ

 . ٖٚٛ غسٜب شبٛب١ٝ ايٛق٤ٛ يف ْؿط٘ـع٢ً َ ا٫ضتد٫ٍ بٗا ٚتسنٛا ،ْؿط٘
 

عبد ؾشٝض ذٓاب١ يف ْؿط٘ : ـشبٛب١ٝ ايػطٌ َٔ ايـٜديٓا ع٢ً َْعِ 
( عٔ يط٪اٍ ايؿادم) ايـُسٟٚ يف )ايتٗرٜب( ٚايـُتكُٔ ايسمحٔ

ٕ اهلل ٜتٛؾ٢ ا٫ْؿظ يف قاٍ :طإ ًٖ٘ ، أٜٓاّ ع٢ً ذيو ؟ايسدٌ ٜٛاقع أ
ٖٚرا خرب   (52)صٜدزٟ َا ٜطسق٘ َٔ ايب١ًٝ ، اذا ؾسؽ ؾًٝػتطٌ ، ٫َٚٓاَٗا

ـشًُ٘ ع٢ً ا٫ضتشباب ْٚ صؾًٝػتطٌ:ط َسؾشٝض ايطٓد َتكُٔ يٮ
( يف ايـذٓب ايـُسٜد )ايطٓد ٖٞ قٛي٘ َعترب (53)خرب ٘ يفنرتيًرتخٝـ ب

ٞٸ سبٸأ ٌٕ ٜتٛقأ ؾًٝؿعٌ ، ٚايػطأ سبٸطإٕ أقاٍ: يًّٓٛ  ٚأؾكٌ َٔ  اي
ٕ غا٤ اهلل( ٜتٛقأ ٚمل ٜػتطٌ ؾًٝظ عًٝ٘ غ٤ٞ إ ٕ ٖٛ ْاّ ٚملذيو ، ٚإ

ؾٝهٕٛ  طاٍ،تع٢ً ايرتخٝـ يف ايّٓٛ ٚتسى ا٫غ ٖٚٛ ٚاقض ايد٫ي١
 .يف ؾشٝض عبد ايسمحٔ ظاٖسّا يف ا٫ضتشباب  ا٫َس

شبٛب١ٝ ايػطٌ َٔ ـع٢ً َ درب ايؿشٝضـشاؾٌ ٚقٛح د٫ي١ ايـٚاي
ـدرب شٖٛا ، ؾٝهٕٛ ايـاٚ ْ : ؾ٠٬  ْؿط٘ ٚإ مل ٜهٔ يػا١ٜٺذٓاب١ يفـاي

١ُ ٚد٫يتٗا ؾُٝا حنٔ ؾٝ٘ . ٖرا تكسٜب ايديٌٝ ـ١ٜ ايهسٜط٬م اٯَ٪ندّا ٱ
 ا٫ٍٚ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ ع٢ً ؾش١ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ َٔ ايـُتكسز . 

 كسزـ١ ايػطٌ ايؿادز َٔ ايـُتـؾش ٠ادؿـضتٓا إـُهٓـٜايديٌٝ ايجاْٞ: 
                                                           

  . 4َٔ ابٛاب اجلٓاب١ : ح  25: ب 1+ ايٛضا٥ٌ : ز 1137: ح 372: 1ايتٗرٜب: ز (52)
 . 6َٔ ابٛاب اجلٓاب١ : ح 25: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز(53)
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ُٸـاذا ت -سٜضايـُ- ايـُسٜض اذا يٛازد يف يؿشٝض اا(54)ً٘ َٔ ايـدربش
، ٚقد ؾسقت عًٝ٘ ايػطٌ اذا َػتب٘ بايـُين ا٤ٷٓ٘ ًَٖ٘ ٚخسز ٫َعب أ

ٚايرٟ ٚزدت  ، ؿشٝض غري ايـُسٜضصت٘ عٔ ايٚدد ايًر٠ ٚايػ٠ٛٗ َٚٝٸ
ْكُاّ ايدؾع ٚايؿتٛز ديت ع٢ً عدّ نؿا١ٜ ذيو َٔ دٕٚ إ (55)ز خباب٘ أ

ذٓاب١ ـغطٌ ايـشبٛب١ٝ ط٬قٗا عٔ َإٚايًر٠ ، ؾاْٗا تهػـ بازي ايػ٠ٛٗ 
خريٙ ازي ـُهٓ٘ َٔ تأُسٜض ايـُتكسز َٔ ايػطٌ اذا غا٤ َع تـئَ ا
ط٬قٗا ايـُٓطبل ع٢ً إب ّاُطهـت، شٚاٍ ايـُسض ٚإْتؿا٤ ايكسز عٓ٘سري 

٢ ايـُسٜض غري شًُ٘ ٚعًـذٓاب١ اذا تـَٔ غطٌ اي ايـُتكسزايـُسٜض 
ـُسٜض يف بعض َؿادٜك٘ ٜتكسز َٔ غطٌ ؾإ اي طٌ،ايـُتكسز َٔ ايػ

ط٬قٗا ٱضتهػاف إـُهٔ ايتُطو بيهٔ أَست ب٘ ايسٚاٜات ٜٚ ،ذٓاب١ـاي
ُٸثِ ٙ ايـُا٤ ُٔ ٜكسٸـذٓاب١ َـَس بػطٌ ايا٭ ٌٷٜتش تاّ ع٢ً  ً٘ ، ٖٚرا ديٝ

ُٸ ؾش١ إغتطاٍ  .  ٌٙ يكسزايـُتكسز ايـُتش

ْؿطُٗا ٚنُْٛٗا شبٛب١ٝ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ يف ـشاؾٌ ٚقٛح َـٚاي
ٗٸ ٗٸ شبٸـ ٜٚـشبٸ٘ اهللسّا ٜطٗٛزّا ٚتط ِٸٗسٜٔ ، ٚإسٜٔ ٚايـُٓطايـُتط  ط٬ق٘ ٜع

َس ـداؾ١ ظاٖس٠ ايد٫ي١ ع٢ً ا٭، بٌ بعض ايسٚاٜات ايايكسزٟ َُٓٗا
ايٛق٤ٛ ايكسزٟ ٚايػطٌ ايكسزٟ  ْعِبايػطٌ ايكسزٟ َٔ ايـُسٜض. 

 ،١ ايطٗازاتَسؾٛع ايٛدٛب ايجابت بآٜ -بربن١ سدٜح ْؿٞ ايكسز -
ٚزٚاٜات  آٜاتعد٠ ط٬م ـشبٛبّا يف ْؿط٘ بربن١ إيهٔ ن٬ّ َُٓٗا ٜهٕٛ َ

ٙ أٚ ٜأتٞ غطً٘ بداعٞ ١ ، ؾٝأتٞ ايـُتكسز َٔ ايـُا٤ ٚق٤َٛتكدَ

                                                           

 . 5َٔ ابٛاب اجلٓاب١ : ح 8: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (54)

 َٔ ابٛاب اجلٓاب١ : . 8: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (55)
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ؾتشؿٌ ي٘  ،دٌ ايهٕٛ ع٢ً طٗاز٠ ٚطٗٛزٚ٭ يٓؿطٞاضتشباب٘ إ
 ثِ ٜؿًٞ بطٗازت٘ ٖرٙ .  -إٕ نإ َـشدثّا -شدخ ـايطٗاز٠ َٔ اي

شهِ ايكسزٟ : اضتشباب ـٜكاٍ : ديٌٝ ْؿٞ ايكسز ٜٓؿٞ اي قديهٔ 
 ايٛق٤ٛ يف ْؿط٘ . 

ٜؿًض َاْعّا ، ؾإ َؿادٙ  ٕ ديٌٝ ْؿٞ ايكسز ٫أْٚكٍٛ : اْ٘ ضبل 
ٌٷإ  ٥س ايرتخٝؿٝات نطا ٚنًؿ١ْ َتٓاْٞ يطؿٞ ، ٚايـُطتشب يٝظ ؾٝ٘ ثك

هًؿ١ دايٞ َٔ ايجكٌ ٚايـشهِ ا٫ضتشبابٞ ايـ١ ٫ٚ يطـ يف ْؿٞ اي٫ٚ َٓٸ
 ١ بٓؿٞ ايكسز . اييت ٜٓاضبٗا ايـُٓٸ

 َع ٕ ايـُطتشب ٜطتٓد قسزٙ ازي ايـُهًـ ٚاختٝازٙ يؿعً٘:إ ٜكاف ايٝ٘
 ؾعً٘ زغب١ّ -ُاْ٘ـٜـدًؿ٘ َٔ قسزٙ، يهٓ٘ بك٠ٛ إُهٓ٘ غسعّا َٔ تسن٘ ٚتـت

مل ـشهِ ايػسعٞ ، أٟ ٚقع ْؿط٘ يف ايكسز دٕٚ اييف ثٛاب٘ ؾٗٛ ايرٟ أ
، بٌ شهِ ايػسعٞـْاغ٦ّا َٔ اي ايـُطتشبعٌ َٔ ؾكسز ايـُهًـ تٜهٔ 

ذص٤ ـختٝازٙ ٖٛ اييتػسٜع َٚٔ اختٝاز ايـُهًـ ، بٌ إٕ إ٤ َٔ اٖٛ ْاغ٢
ٜع ، َٚٔ ػستؾٝٓطب ايتكسز ايٝ٘ ٫ ازي اي ،زٙا٫خري َٔ ع١ً تكسٸ

شهِ ايػسعٞ ايرٟ ٜٓػأ ـيٖٛ ْؿٞ ا صقسز ٫طٕ َؿاد سدٜح ايٛاقض أ
 ختٝاز ايـُهًـ . ٤ َٔ إسز ايٓاغ٢دٜح ايك ٜٓؿٞ احلؾ٬َٓ٘ ايكسز، 

ايـُطتشبات  -ٜٓؿٞ ايرتخٝؿٝات ٫ صقسز ٫طٚاحلاؾٌ إ ديٌٝ
 ؾ٬ ٜتؿد٣ سدٜح اضتشباب ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ يف ْؿط٘،ْعري  -ٚغريٖا

يٓؿٝ٘ ، َٚٔ ٖٓا ٜؿض ا٫تٝإ بايٛق٤ٛ ايكسزٟ ٚايػطٌ  صقسز ٫ط
ـُٔ ضبشاْ٘ ؾادزّا َبّا ازي اهلل شبٛبٝت٘ ايٓؿط١ٝ ٚتكسٸـايكسزٟ بداعٞ َ

سساش ٜتشٌُ ايكسز ايـُرتتب ع٢ً أسدُٖا ٜٚؿض َٓ٘ طٗٛزّا بعد إ
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قاؾت٘ ـشبٛبٝت٘ يف ْؿط٘ َع إسساش َا٫َس بايٛق٤ٛ اٚ بايػطٌ اٚ بعد إ
شؿٌ ي٘ ساي١ ايطٗٛز ـتثِ ضبشاْ٘ ، ي٘ ٬ّ دّا ٚترٓيبّا ٚتعبٸازي اهلل تكسٸ

ثِ ٜؿًٞ بٗرٙ ايطٗاز٠  ،ٚايطٗاز٠ ايـُع١ٜٛٓ َٔ احلدخ ا٫ؾػس اٚ ا٫نرب
، ٫ٚ (56)صبطٗٛز ٫ؾ٠٬ إ ٫طشؿٍٛ غسط ؾش١ ايؿ٠٬ ـايـُا١ٝ٥ ي

يتصاّ ؾش١ ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ ايكسزٟ شرٚز ٫ٚ اغهاٍ َاْع عٔ إـَ
ـشسَّا ن٬ٗى ايٓؿظ ٜهٕٛ قسزّا ععُّٝا َ ُٔ ٜتشٌُ ايكسز ايرٟ ٫ـَ

آَا يتصَع إ ا٫ْطإ،دٗاش َِٗ يف بدٕ  تًـ عكٛ ؾعاٍ اٚ اٚ
ـٸـُػسٚع١ٝ ايتُِٝ يف سك٘ ٚطٗٛزٜت٘ ي٘ بـب ٔ ايكسآْٞ ايـُبٝٸ ُكتك٢ ايٓ

َٳسٵقٳ٢ طيًطٗازات ايج٬ث١  ِٵ  ٕٵ ُنٓتٴ ُٴٛا.... ٚٳٔإ ُٻ َٳا٤ٶ َؾتٳٝٳ ِٵ تٳذٹدٴٚا  ًَ . ثِ  صَؾ
 ْبشح ثاّْٝا : 

 

 التخرج مً استعنال الـناء :        
 

ٚقع يف احلسز غطٌ ٺاٚ يف  اذا عًِ اْ٘ يٛ اضتعٌُ ايـُا٤ يف ٚق٤ٛٺ
ُٸـز َٓ٘ ، ثِ تع ايتشسٸاٚ تٛٓق تتشٌُ عاد٠ّ ٚايـُػك١ ايػدٜد٠ اييت ٫ ً٘ ش

اٍ ايـُا٤ يف ايٛق٤ٛ اٚ ٘ عًٝ٘ باضتعُبتٸـُا١ْٝ ٚإضتعدادٙ ْؿطّٝا يرتٜإبك٠ٛ 
ٜؿض ؟ ؾٝ٘  ؾٌٗ ٜؿض َٓ٘ اّ ٫ -سطب ٚظٝؿت٘ ْٚٛع سدث٘ -يف ايػطٌ

  زٜٔ يًؿسع ٖٛ ؾش١ ايطٗٛز .س ايـُشسايـُػٗٛز بري ا٫ٚاخق٫ٕٛ: 

ؾت٢ يف ساغ١ٝ )ايعس٠ٚ ايٛثك٢( بؿطادٙ ٚخايـ ايـُشكل ايٓا٥ين ٚأ
ٛٸ  غات٘ . تعًٝكّا ع٢ً ايـُطأي١ ايجا١َٓ عػس يف )ايعس٠ٚ( ؾؿٌ ايتُِٝ : َط

ٛز ا٫ٚاخس ، ٚايٛد٘ ٚاقض ٖٚٛ ُٗػـشل ٖٛ ايؿش١ ٚؾاقّا يـٚاي
يٝظ َٔ ايـُشسَات  ايـُػك١ ايػدٜد٠ز ٚإٜكاع ايٓؿظ يف إ ايتشسٸ

                                                           

   .1َٔ ابٛاب ايٛق٤ٛ : ح 4: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (56)
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ب بايٛق٤ٛ ُتٓع ايتكسٸـد٠ عٔ ايـُٛزي ست٢ ٜكاٍ بأْ٘ ٜايـُبػٛق١ ايـُبعٸ
ـشسدٞ اذا شسدٞ ٚايػطٌ ايـشسدٞ ، بٌ ٜؿض ايٛق٤ٛ ايـاٚ ايػطٌ اي

قاؾ١ تري١ًٝ َع إببّا ازي اهلل َٚكاؾّا ايٝ٘ ضبشاْ٘ ب٘ تكسٸايـُهًـ ت٢ أ
شب ـشب ايتٛابري ٜٚـهلل ٜؾإ ا ،سساش ا٫َس ايٓؿطٞ ا٫ضتشبابٞ بُٗاإ

ٗٸ ز ٕ ايتُِٝ ؾشٝض اذا ؾدز َٔ ايـُتشسٸسٜٔ ، نُا أايـُتطٗسٜٔ ٚايـُط
 َٔ ايطٗٛز ايـُا٥ٞ ايـُعرٚز َٓ٘ . 

ٕٕ شسز قد ثبت ـٕ ديٌٝ ْؿٞ ايكسز ٚآ١ٜ ْؿٞ ايإ يًؿش١: ٚبتكسٜب ثا
، ٚثبت ؾُٝا تكدّ : إختؿاؾُٗا َتٓاّْا ٚتًطؿّا غسعّٝاعٓدْا ؾدٚزُٖا إ

ٌٷ٫سهاّ اٱيصا١َٝ ٭ٕ اٱبٓؿٞ ا ات ٝدٕٚ ايرتخٝؿ ٚنًؿ١ْ يصاّ ؾٝ٘ ثك
ٌٷ ٙ ختٝازايـُهًـ َٔ ايرتى َٚٔ ايؿعٌ با يتُهٔ ٚنًؿ١ْ اييت يٝظ ؾٝٗا ثك

 ديٌٝ ْؿٞ احلسز . ي ٫ٚ ٜهٕٛ َػ٫ُّٛ يديٌٝ ْؿٞ ايكسز ؾ٬
ٌٷـبُٝٓا اي  يصاّ ايجكٌٝ َعٗسٷ، ْٚؿٞ اٱٚنًؿ١ْ شهِ ا٫يصاَٞ ؾٝ٘ ثك

٫ ا٫ضتشباب ٚ يصاّ َٓتؿّٝا،ؾٝهٕٛ اٱ ٕ ٚايًطـ ايتػسٜعٞ،تٓاَيٲ
يصاّ ؾٝ٘ اذا ؾاز سسدّٝا ٫ إ َٓتؿّٝا يعدّ ايًطـ ٚا٫َتٓإ بسؾع َاٜهٕٛ 

 نا٫ضتشباب ايٓؿطٞ ايجابت يًطٗاز٠ ايـُا١ٝ٥ : ايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ . 
 ٖرإ ايتكسٜبإ ُٖا ايتٛدٝ٘ ايؿشٝض ايطًِٝ . 

َٳا  ٕ ديٌٝ :طشسدٞ بأـ٤ٛ اٚ ايػطٌ ايؾش١ ايٛق (57)٘ ٛدٸٚقد تٴ ٚٳ
ٔٵ سٳسٳٕز َٹ  ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايدِّٜ ٝٵُه ًَ ٌٳ عٳ ديٌٝ غسعٞ إَتٓاْٞ ٜسؾع  -78احلر  صدٳعٳ

 ايـ٬ُى ايكا٥ِع ، ٫ٚ ٜسؾيصاّ ايؿعًٞ بايٛق٤ٛ اٚ بايػطٌايٛدٛب ٚاٱ
َهٔ ذا نإ ايـ٬ُى باقّٝا أٚا َتٓإ،، إذ يٝظ يف زؾع ايـ٬ُى إأسدُٖايف 

                                                           

 . 332+  330:  4َطتُطو ايعس٠ٚ ايٛثك٢ :ز  (57)
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د ٚايتكسب بايٛق٤ٛ اٚ ايػطٌ ٜٚؿض ٚؾـ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ ايتعبٸ
٬ُنُٗا . ٖرا َا اؾادٙ ـشؿًُٝٗا يـشسدٞ بايؿش١ ٚايعباد١ٜ بؿعٌ تـاي

 تٛقٝش٘ :  َِٓٗ ايطٝد احلهِٝ )قدٙ( ثِ أؾاد ٫سكّا َا -مجع 

ٍٸإ ٍٸ ٕ َا د بد٫ي١ َطابك١ٝ ع٢ً  ع٢ً ٚدٛب ايػطٌ ٚايٛق٤ٛ ٜد
  .٬ُى ي١ إيتصا١َٝ ع٢ً نُْٛٗا ٚاددٜٔ يًُٗا َأَٛزّا بُٗا ، ٚد٫نْٛ

شسز ع٢ً ضكٛط ايد٫ي١ ـٜديٓا ديٌٝ ْؿٞ اي : زٚيف ؾٛز٠ ايتشسٸ
 -ـشٛ ايٛدٛبَٛزّا بُٗا ع٢ً ْأعين نُْٛٗا َأ -ذ١ٝشـايـُطابك١ٝ عٔ اي

ذ مل ٜدٍ ١ ا٫يتصا١َٝ : نُْٛٗا ٚاددٜٔ ي٬ًُى ع٢ً ساي٘ ، إٚتبك٢ ايد٫ي
ـذب ٚيرا ٜ -شسز ٫ٚ غريٖا ـ٫ آ١ٜ ْؿٞ اي :ْتؿا٤ ايـ٬ُى ديٌٝ ع٢ً إ

يتصاّ ببكا٤ سذ١ٝ ديٌٝ ٚدٛب ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ ع٢ً بكا٤ ايـ٬ُى اٱ
 .  :ايـُطابك١ٝ ٚا٫يتصا١َٝؾٝشؿٌ ايتؿهٝو يف َكاّ احلذ١ٝ بري ايد٫يتري 

 ب ٖٛ ايـ٬ُى ايـُٛدٛد دٌ بكا٤ ايـ٬ُى ٜهٕٛ ايـُكسٸٚس٦ٓٝر ٭
ٜٚٓدؾع ا٫غهاٍ عٔ ؾش١ ايٛق٤ٛ اٚ  ،ٞشسدـيف ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ اي

ُٸُٔ ٜتشسٸـايػطٌ َ  تُٗا . ٌ سسدٝٸز بُٗا ٜٚتش

يتصَ٘ يف )َباسح ـُا إايـُشكل)قدٙ( عًٝ٘ ب (58)ٚقد أغهٌ اضتاذْا
ايتعادٍ ٚايرتدٝض( َٔ تبع١ٝ ايد٫ي١ ا٫يتصا١َٝ يًد٫ي١ ايـُطابك١ٝ سدٚثّا 

يصاّ يديٌٝ ْتؿ٢ اٱ١ٝ ٚإـشذ، ؾاذا ضكطت ايد٫ي١ ايـُطابك١ٝ عٔ ايٚبكا٤ٶ
ـُهٔ اْؿهانُٗا ٜ تصا١َٝ بايتبع ٫ٚيضكطت َعٗا ايد٫ي١ ا٫ -ْؿٞ احلسز 

ُتٓع بكا٤ ايد٫ي١ ا٫يتصا١َٝ َع ضكٛط ايد٫ي١ ـٟ ٜأ يف َكاّ احلذ١ٝ،
 ايـُطابك١ٝ . 

                                                           

 . 425:  9ايتٓكٝض غسح ايعس٠ٚ ايٛثك٢ : ز (58)
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ايطٝد ؾ٘ ند٬ـيتصّ بٜسد ع٢ً َٔ إ ٖٚرا ا٫غهاٍ َبٓا٥ٞ ٫
َهإ ا٫ْؿهاى يف إؾٛيٝري ًَتصَٕٛ بٚاخس ا٫ٚيعٌ َػٗٛز أايـشهِٝ ،
ُهٔ بكا٤ ايد٫ي١ ا٫يتصا١َٝ بعد ضكٛط ـشذ١ٝ ٚايبكا٤ ٚاْ٘ ٜـَسس١ً اي

ٚقشٓاٙ َؿؿ٬ّ ٚأتعازض اييتصَٓاٙ يف َباسح ، ٚقد إايد٫ي١ ايـُطابك١ٝ 
 ٚزدٖا ا٫ضتاذ عًٝ٘ . أش١ًٝ اييت ـُاّ ا٫غها٫ت ايٓكك١ٝ ٚايـٚدؾعٓا ت

ُا يف َتعًكاتٗا َٔ ـسهاّ ايػسع١ٝ تابع١ يٕ ا٫شٔ ْكٍٛ : إـْعِ ْ
ايـ٬ُى ٚايـُؿًش١ اٚ ايؿطاد بٓشٛ ٜهٕٛ ايـ٬ُى دا٥سّا يف ٚدٛدٙ 

ايػسعٞ ، ٚبعد ضكٛط احلهِ ٚاْتؿا٥٘ َداز ٚدٛد احلهِ ٚا٫عتباز 
ايـ٬ُى اٚ ٚبعد اْتؿا٥٘ ٜٓتؿٞ  -ـشسدٝت٘ ٚدٛب ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ ي -ايػسعٞ 

  :يف ٚدٛد ايـ٬ُى دؿٛؾ١ٝ ـشسش ٚدٛدٙ يـٜ ٫
٫ َٔ باب ضكٛط ايد٫ي١ ا٫يتصا١َٝ بطكٛط ايد٫ي١ ايـُطابك١ٝ نُا ايتصَ٘ 

  .اضتاذْا ايـُشكل)قدٙ( 

بٌ َٔ د١ٗ ايتبع١ٝ ايـُطًك١ ي٬ًُى ٚزا٤ احلهِ ايػسعٞ ٚا٫عتباز 
شسش بكا٤ ايـ٬ُى ، ٫ٚ ـْ شسد١ٝ ٫ـايكاْْٛٞ ، َٚع اْتؿا٥٘ يف ايـُٛازد اي

  .شسش ٚدٛدٙ ٚبكا٤ٙ ست٢ ْطتدٍ ب٘ ـْ ؿا٤ ايـ٬ُى اٟ ٫ْكطع باْت

ثبات ٜدٍ ع٢ً بكا٤ ايـ٬ُى ٖٓا يف ٫بد َٔ ديٌٝ إَٚٔ ٖٓا ْكٍٛ : 
ـشسدٞ َا داَت ا٫سهاّ ايػسع١ٝ إعتبازات قا١ْْٝٛ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ اي

ٜبك٢ غ٤ٞ  شسدٞ ٫ـؾاذا ضكط ايٛدٛب عٔ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ ايبطٝط١، 
يؿش١ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ ْتُطو ٫ شٔ ـٚيرا ْ -٬َى ٫ٚ غريٙ ٫ -
بٌ  - آ١ٜ ايطٗازات ايج٬ث١ :دي١ ٚدٛب ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ شسدٞ بأـاي

 ضتشبابٞ بايطٗٛز سطب ايتكسٜب ايـُتكدّ  .   َس ايٓؿطٞ اٱْتُطو با٭
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ايٛق٤ٛ  ؾطادع٢ً  )قدٙ(ٕ َا اضتدٍ ب٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝينثِ إ   
 يؿطاد ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ ٜؿًض دي٬ّٝيف ايـُكاّ ٚ ٚايػطٌ ايكسزٟ آتٺ

ُا ضبل ـُهٔ اجلٛاب عٓ٘ ٚدؾع٘ بـشطب ْعسٙ ايػسٜـ ، ٜٚاحلسدٞ بـ
 ثِ ٜكع ايه٬ّ يف َبشح ثأَ : عاد٠ .٫ٚ َٛدب يٲ ـشسف،١ُ سسؾّا بـث
 

  :الثاىىيُ الطارئُ علِ احلكه الشرعٌالعياويً       
غ٧ َٔ دسٟ أعين ايٓا -شسدٞـشهِ ايـٚ ايـشهِ ايكسزٟ إٔ ايإ 

شهِ ـثاْٟٛ ٜػاٜس ايغسعٞ ٖٛ سهِ  -ز اٚ قاعد٠ ٫ سسزقاعد٠ ٫ قس
ٚ يف بؿعٌ ايٛقٛع يف ايكسز أ طاز٥ّا عسقّٝا ّاايػسعٞ ا٫ٚيٞ ٜٚهٕٛ سهُ

شُٖٛا َٔ ايعٛازض ٚ ا٫قطسازٟ ْٚٳـشهِ ا٫نساٖٞ أَٚجًُٗا اي ،شسزـاي
ص٤ تٞ يف اجلٚضٝأ ،شهِ ثاْٟٛـُ٪ضط١ يـشهِ ا٫ٚيٞ ٚايـايطاز١٥ ع٢ً اي

شهِ ـاي : بٝإ ا٫قطساز ايطاز٨ ع٢ًعٔ تعازض ا٫دي١ايجأَ يف ايبشح 
 :ٝٓبػٞ تؿؿٌٝ ايكٍٛ ٖٓا ؾٓكٍٛ، ؾُشكل يًشهِ ا٫قطسازٟـايػسعٞ ٚاي

 :ُػسع قطُإ ـُٛزي ايـُذعٛي١ َٔ ايـسهاّ ايػسع١ٝ ايا٭ 

ُٛقٛع ـُذعٍٛ ع٢ً ذات ايـشهِ ايـٖٛ ايٚ :٫ٚيٞيػسعٞ اشهِ اـاي
ـذاب ايؿ٠٬ ع٢ً ايبايؼ ايعاقٌ، ٜـُا ٖٞ ٖٞ، َجٌ إٛاْ٘ ٚطبٝعت٘ بٚعٓ

شر ـذاب ايـٜإٚ ،ذاب ايصنا٠ ع٢ً ايبايؼ ايعاقٌ ايٛادد يًُايٞ ايصنٟٛـٜٚإ
شكل ُٛقٛع بكٝٛدٙ تٳـشكل ايؾاذا تٳٚحنٖٛا  ،ُطتطٝعـع٢ً ايبايؼ ايعاقٌ اي

  . قطعّا قٗسّاايػسعٞ شهِ ـاي

ُٛقٛع ٚايعٓٛإ ـع٢ً اي ُذعٍٛـاي شهِـيا ٖٛ :يجاْٟٛيػسعٞ اشهِ اـاي
َٳ شسز ـنايكسز ٚاي دؿٛؾ١ عازق١ايطاز٨ ايٓاظس ازي ظسف خاف ٚساي١ 

ؾإ ديٌٝ ْؿٞ ايكسز  ،شٖٛاُسض ٚايٓطٝإ ْٚٳـٚا٫نساٙ ٚا٫قطساز ٚاي
دي١ ا٫سهاّ ايػسع١ٝ ا٫ٚي١ٝ ايجابت١ ازي أ ْاظسٷ شسز َج٬ّـٚديٌٝ ْؿٞ ايعطس ٚاي
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س يًشهِ ا٫ٚيٞ ازي سهِ ثاْٟٛ تابع َػٝٸٖٛ تٗا ا٫ٚي١ٝ ٚيعٓاٜٚٓٗا َٚٛقٛعا
ٖٚهرا باقٞ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ  ،شسزـايكسز اٚ اي :ُا ٜكتكٝ٘ ايعازضـي

ٕٕ: . س٠ يُ٘ػٝٸـشهِ ا٫ٚيٞ ٚايـايعسق١ٝ ايطاز١٥ ع٢ً اي  ٚبتعبري ثا
شهِ أٚ َتعًك٘ ٚايرٟ ـايعٓٛإ ايجاْٟٛ ايعازض ع٢ً َٛقٛع اي

شهِ ايػسعٞ، ٚقد ٜستبط ـشهِ ايػسعٞ، ٖرا قد ٜستبط بايـس ايـتػٝٸ ٜكتكٞ
 ١ايطاز٥ ١ٔ ايجاْٜٜٛٚاٗرإ قطُإ َٔ ايعٓؾشهِ أٚ َتعًك٘، ـُٛقٛع ايـب
ُرتتب ع٢ً َٛقٛع٘ ازي سهِ ـشهِ ايػسعٞ ا٭ٚيٞ ايـيتػري اي ١ُٛدبـايٚ

 غسعٞ ثابت بعٓٛإ ثاْٟٛ سانِ ع٢ً ايعٓاٜٚٔ ا٭ٚي١ٝ، ٚايكطُإ ُٖا:

شهِ )ايٛق٤ٛ ايكاز يٝظ ـُستبط بايـطِ ا٭ٍٚ: ايعٓٛإ ايجاْٟٛ ايايك
شهِ ايػسعٞ ـتعسض ساي١ طاز١٥ ع٢ً اي ٜٳشؿٌ عٓدَا ، ٖٚرابٛادب(

شهِ ايػسعٞ ازي سهِ ثاْٟٛ سٝح ٜتشكل ي٘ ـٗٞ، ؾٝتػري ايـٚايكإْٛ اٱي
ُٓػ٧ يًشهِ ا٭ٚيٞ ـُطتكٌ ايـ٬ى ا٭ٚيٞ ايـَُطتكٌ ثاْٟٛ ٚزا٤ اي ٬َْى

. ٚعٓد٥ر ٜهٕٛ  ُؿًٞ قبٌ ايؿ٠٬(ـ)ايٛق٤ٛ ٚادب ع٢ً اي: ؾٌا٭
د، ٚ َتعًك٘ ثاّْٜٛا بعٓٛإ ددٜد َكٝٸأُشٍُٛ ع٢ً َٛقٛع٘ ـشهِ ايـاي

ٚا٫قطساز  ٙشسز ٚايٓطٝإ ٚا٫نساـٖٚرا َٔ قبٌٝ عٓاٜٚٔ ايكسز ٚاي
٭ؾٌ، ؾٝتػري يـشاي١ اُا ٜطسأ يف َسس١ً ثا١ْٜٛ غري اـشٖٛا َذٌٗ ْٚٳـٚاي
٬ُى بعسٚض ٖرٙ ـايػسعٞ ا٭ٚيٞ ٭دٌ عسٚقٗا، سٝح ٜتػري اي شهِـاي

َٴـٜٚهٕٛ اي ،٬ُىـشهِ بتبع تػري ايـايعٓاٜٚٔ ٜٚتػري اي دّا كٝٸـشهِ ثاّْٜٛا 
، ٚيٓا يف بـشٛخ دازدٞـُهًـ ٚع٢ً ؾعً٘ ايـبعٓٛإ ثاْٟٛ طاز٨ ع٢ً اي

دؿٛف ـا٫قطساز باين )ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ(َؿؿٌ عٔايتعازض بٝإ 
 .(93 - 89، ايـذص٤ ايجأَ: ا٭ؾٍٛ)بػس٣  ٖرٙؾسادع َٛضٛعتٓا 

ٚ أيػسعٞ يـشهِ اُٛقٛع اـُستبط بـايكطِ ايجاْٞ: ايعٓٛإ ايجاْٟٛ اي      
شهِ أٚ َتعًك٘ ٚتٛدب تػري ـع٢ً َٛقٛع اي ١، ٖٚٞ سا٫ت طاز٥َ٘تعًك
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شهِ ا٭ٚيٞ ازي سهِ ثاْٟٛ، ٜٚهٕٛ ايعسٚض ٚايتػري طاز٥ّا ع٢ً ـاي
أَسٷ ُذًظ ـ)ايكٝاّ َٔ ايـ تعًل، ؾٚ يًُأدازدٞ يًُٛقٛع ـايٛدٛد اي

ُٛايٞ ازي ـُ٪َٔ ايـيهٓ٘ قد تطسأ ساي١ ٜٚعسض عازض َجٌ قدّٚ اي (َباح
شهِ أٚ َٛقٛع٘ َتػريّا َٚطتًصَّا يتػري ـُذًظ، ؾٝؿري َتعًل ايـاي
بتػري ايػسعٞ شهِ ـ)ايكٝاّ إسرتاَّا يًكادّ( ؾٝتػري اينؿريٚزت٘ شهِ ـاي
ا٫ضتشباب، َٚجٌ )ايؿ٠٬ ٚادب١  ُتعًل َٔ ا٫باس١ ازيـٚ ايأُٛقٛع ـاي

 ؾتؿري )ايؿ٠٬ يف ايداز ايـُػؿٛب١( ٜعسض عازضثِ  (ع٢ً ايبايؼ ايعاقٌ
ٜٴبؿعٌ شهِ ـايتػري ٜ ٝحس ٚ َتعًك٘، أشهِ ـس َٛقٛع ايػٝٸعسٚض َا 

تهًٝؿّا شس١َ ـشهِ َٔ ايٛدٛب ٚايؿش١ ازي ايـٜٚٛدب ٖرا تػري اي
  .ٚقعّا ٚايبط٬ٕ

س٠ يًشهِ ٖٞ َٔ ايكطِ ا٭ٍٚ: ايعٓاٜٚٔ ُػٝٸـنجس ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ ايأٚ
شهِ ًٜٚصّ تػري ـُػري٠ يًشهِ بؿعٌ عسٚض َا ٜٛدب تػري ٬َى ايـاي
 . شهِ قٗسّاـاي

ِٳـٕ ايأنُا  ِٷيػسعٞ اا شه ٜٳ ٭ٚيٞ سه شتاز ْؿٛذٙ ازي عدّ اقتكا٥ٞ 
ٚيٞ نإ س يًشهِ ا٭ٟٛ َػٝٸْٚعسض عٓٛإ ثا ؾاذا ٚدد َاْعٷ : ُاْع عٓ٘ـاي
شطب ـب -ٚيٞشهِ ا٭ـع٢ً اي َٚتكدَّا ٛاْ٘ ايجاْٟٛ سانُّاشهِ بعٓـاي

قطساز إٚ أ ١كٝـُهًـ يف ظسف تـ، نُا اذا نإ اي -٥ٞاكقتٚيٞ اٱطبع٘ ا٭
شهِ ايجاْٟٛ ايرٟ ـٞ ٜٚتكدّ عًٝ٘ اي٥اكقتٚيٞ اٱشهِ ا٭ـؾٝصٍٚ اي

اذا مل ٜٛدد َاْع عٔ ثبٛت  -ٚإ٫ ٠ .ٚ تتطًب٘ ايكسٚزأ ١كتكٝ٘ ايتكٝـت
 .  ُطًٛب يًػازعـُتبع ايـُهًـ نإ ٖٛ ايـا٭ٚيٞ ع٢ً ناٌٖ اي شهِـاي

ٚيٞ شهِ ايػسعٞ بعٓٛاْ٘ ا٭ـ بري اييفآت ٫: ٚع٢ً نٌ تكدٜس
ُهًـ ٜٚدعٛٙ ـٜعسض اي شهِ ايجاْٟٛ ايعازض يطاز٨ٕـٞ ٚبري اي٥اكقتاٱ

 : تاضع ثِ ٜكع ايه٬ّ يف َبشح  . شهِ ا٫ٚيٞـازي خ٬ف اي
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 أحكاو تعارض الضرريً : 
        

ساد َٓ٘ َٔ ايتعازض ٖٓا َعٓاٙ ا٫ؾط٬سٞ ا٫ؾٛيٞ ، بٌ ٜٴ سادٜٴ ٫
ذسٜإ ـآخس ٜ يف عسض قسٕز ٕ ٜٛدد قسزٷ، ٖٚٛ أَعٓاٙ ايًػٟٛ ا٫ؾًٞ

ؾازد ، ٖٚرا ا٫ضتعُاٍ ْعري َا إغتٗس أؾٛيّٝا َٔ  شٌ ٚاسد َٚٛزدـيف َ
تؿري  ُع٢ٓ : اْٗا ٫ـٕ ا٫ؾٍٛ ايع١ًُٝ ٫ تعازض ا٫دي١ ا٫دتٗاد١ٜ ، بأ

ا ازي دٓب ا٫دي١ ا٫دتٗاد١ٜ ، ٭ْٗا يف يف َٛزدٖ ١ّسقٗا دازٜيف ع
٫ َع ؾكدإ س بِٝٓٗ عدّ دسٜاْٗا إغتٗٚقد إ خس٠ عٓٗا زتب١ّطٛهلا َٚتأ

 ا٫دي١ ا٫دتٗاد١ٜ . 

ٜٚٓكطِ ايبشح يف تعازض ايكسزٜٔ ازي ؾٛز ث٬ث١ : بعكٗا غري 
 ٖٚٞ:  ا،يهٔ اغتٗس ايتعسض هلا ْٚتعسض هل َستبط بكاعد٠ ْؿٞ ايكسز،

ا٭ٚزي: يف تعازض قسزٜٔ ٚازدٜٔ ع٢ً غدـ ٚاسد عٝح ٫بد 
 ي٘ َٔ ايٛقٛع يف اسدُٖا، ؾٝدٚز بري إقساز ْؿط٘ بٗرا ايكسز اٚ براى . 

ايجا١ْٝ: يف تعازض قسزٜٔ ٚازدٜٔ ع٢ً غدؿري َتعددٜٔ بـشٝح 
٫بد َٔ تكسٸز اسدُٖا ، نُا يٛ دخٌ زأع داب١ شٜد يف قدز عبٝد 

دًٝـ ايسأع َٔ ايكدز ٚمل ٜـُهٔ إ٫ بات٬ف أسدُٖا : بـشٝح تعرز تـ
 إَا بربض ايداب١ اٚ بهطس ايكدز  .

ٜرتدد ايـُهًـ ايٛاسد ؾُٝٗا بري : يف تعازض قسزٜٔ  ١ايجايج
قطس ازي سؿس ب٦س اٚ بايٛع١ يف ، نُا يٛ إقساز غريٙ إقساز ْؿط٘ ٚبري إ
 ص٫ قسز ٫ٚ قسازطتكسز دازٙ ؾتتعازض قاعد٠: دازٙ ٚأٚدب ٖرا 

 ْبدأ ببشح ايكطِ ا٭ٍٚ :  صع٢ً اَٛاهلَِطًطٕٛ ايٓاع  طَع قاعد٠ 
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 ضراريً وارديً علِ شخص واحد : تعارض إ

ُٸـسد قسزٜٔ ٚتقطس ايـُهًـ ازي إزتهاب أاذا إ  ٌ إسد٣ش
يٛ  ْ٘اؾ٫بد ي٘ َٔ ايٛقٛع يف اسدُٖا ،  شٝحـبٚأسد قسزٜٔ ٔ ـكؿتَٝـٓ

 - : سس١َ ا٫قساز بايٓؿظ ع٢ً ا٫ط٬مبين ع٢ً ايـُكاٍ ايـُػٗٛز
ع٢ً عدّ سس١َ يٛ بٓٝٓا  بُٝٓا ،يف ؾٛز٠ ٚاسد٠شؿس ٖرا ايكطِ ـْإ

ٖٚرٙ  ث٬ث١،شا٤ ـْٙ ع٢ً أتؿٛزٓا ـُهٜٓؾاْ٘ بايٓؿظ َطًكّا  ا٫قساز
شٝح ـذُعٗا )تعازض قسزٜٔ ٚازدٜٔ ع٢ً غدـ ٚاسد( بـايؿٛز ٜ

خس ٜسد عًٝٗا، ٖٚرٙ قساز آٜتعازض إقساز ٚازد ع٢ً ْؿظ ٚاسد٠ َع إ
  ايؿٛز:

، قسزٜٔ َباسري ايؿٛز٠ ا٭ٚزي : إٔ ٜدٚز أَس ايـُهًـ بري
ايكسزٜٔ غا٤ َا داَا  ٟٸهًـ يف إزتهاب أٚايٛظٝؿ١ إ ٜتدري ايـُ

ُهٓٓا ايكٍٛ : اْ٘ قد ٜهٕٛ ايكسزإ َتطاٜٚري يف دزد١ ـَباسري ، ٜٚ
ٜهْٛإ  ٚقد ،ؾٝتدري ايـُهًـ بري ازتهاب اُٜٗا غا٤  ٠،ايـُكسٸ

ـشطب ا٫زتهاش ب ٠ّقًُٗا َكسٸأُٗا ٚخٓؿَتؿاٚتري ٜٚٓبػٞ اختٝازٙ ٭
ذطد َٚساعا٠ َاي٘ ـٚايـُتػسعٞ ايكا٥ِ ع٢ً ٬َسع١ ايٓؿظ ٚايايعك٥٬ٞ 

ع ٜٚدٚز ا٫َس ٚذيو نإٔ ٜػب احلسٜل يف َٛق ،اٚ سل دطدٙ عًٝ٘ 
ٕ أ، اٚ ٚبري إت٬ف ايـُاٍشرتّ َٓ٘ ـَْكاذ َاٍ ٺبري دسح عكٛ ٺَٓ٘ ٱ

ٜدٚز ا٫َس بري دسح ٜدٙ اي٢ُٓٝ ٚبري دسح ٜدٙ ايٝطس٣ يًتدًـ َٔ 
ُهٓ٘ تؿادُٜٗا ٫ٚبد ي٘ َٔ ايتؿسٜط يف اسدُٖا ؾكد ـاحلسٜل ٫ٚ ٜ

شايتري سهُُٗا ايـُتكدّ َٔ ـٜتطاٜٚإ ٚقد ٜتؿاٚتإ ، ٚيهٌ َٔ اي
 لـ١ٝ ع٢ً ٚؾـكًـٖٚرٙ ا٫ؾسزّا ، ـقـ ـٝاز ا٫خـتـ١ اخـكًٝـس اٚ اؾـٝٝـايتد



 (487........... )..................................... ايكسزٜٔ تعازض أسهاّ      

 ايعك٥٬ٞ َٚساعاتِٗ يًذطد ٚايـُاٍ .  ايطبع ايبػسٟ
 

ـشسّ ازتهاب٘ ٚبري قسز ايؿٛز٠ ايجا١ْٝ : إ ٜدٚز ا٫َس بري قسز ٜ
ًـ اقطسازّا ازي اسد قسزٜٔ : هنُا يٛ داز اَس ايـُ ٘،زتهابإ حيٌ

ت٬ف ايٓؿظ ٚاشٖام ايسٚح اٚ تًـ ساض١ اٚ عكٛ إأسدُٖا سساّ ن
اٍ نجري َكدٚز عًٝ٘ اٚ قًع ٬ف َإتؾعاٍ يف اجلطد ، ٚثاُْٝٗا س٬ٍ ن

  .اؾبع اٚ قطع دًد٠ اٚ حنٛ ذيو 
 

سرزّا َٔ ايكسز  ،دؿٝـ ايـُباحـزٜب يف يصّٚ اختٝاز ايكسز اي ٫ٚ
اجلطِٝ احلساّ َٚٔ ا٫قداّ عًٝ٘ ، ؾإ ايكسٚز٠ ايداع١ٝ ازي ا٫قساز 

يف ايـُاٍ  ٖٛ أخـ قسزّا ْٚكؿّا ٖٛ س٬ٍ َٚا بايٓؿظ تٓدؾع باختٝاز َا
شُٖٛا ، َٚا داَت قسٚزت٘ تٓدؾع بايكسز ايـُباح ؾ٬ ـايبدٕ اٚ ْاٚ يف 

 قسٚز٠ عٓدٙ  ازي ازتهاب ايكسز احلساّ يٝشٌ عًٝ٘ بكدز ا٫قطساز . 

ايؿٛز٠ ايجايج١ : إٔ ٜدٚز أَس ايـُهًـ بري إقسازٜٔ َـشسَري ٫ 
ٜتُهٔ َٔ ايتدًـ َُٓٗا ٫ٚبد ي٘ َٔ اسدُٖا ، ؾٝكع ايتصاسِ يف َكاّ 

بري ؾسدٜٔ َٔ اٱقساز بايٓؿظ اٚ اٱقساز بايػري ، ٖٚرٙ ا٫َتجاٍ 
ايؿٛز٠ : تاز٠ ٜتؿٛز اٱقساز ؾٝٗا بايٓؿظ ٚتاز٠ ٜتؿٛز اٱقساز ؾٝٗا 

 بايػري ، ٖٚرإ ؾسقإ ْبشجُٗا : 
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ٕٛ اإلعسازٜدٚز االَس بري  ايفسض األٍٚ : إٔ                َا ٚبري  بٓفط٘ بٓش
ٕٛ اإلعساز ٕٕ بٓفط٘ بٓش ٜدٚز أَسٙ بري ،ٚأَجًت٘ نجري٠ يف ايـشٝا٠ نإٔ  ثا

قطع٘  آثاز اٍ يف دطدٙ تفادّٜا يٛدع٘ طٍٛ عُسٙ َع حتٌُفٓعقطع عغٕٛ 
َايّٝا ع٢ً ايعالز شٌُ ايغسز ٚايٛدع طٍٛ ايعٌُ ٖٚٛ قادز ـٚبري ت

ُسض ـذ١ يف ايكًع ، اٚ ٜـشضست ايـُعايـٚمل تٓفع ايٛضا٥ٌ ايدٚا١ٝ٥ ٚاْ
ٕٛ فٝدٚز أَسٙ بري قطع ذاى ايعغٛ ايـُتطسطٔ  االْطإ بايطسطإ يف عغ

شٌُ آثاز قًع٘ ٚبري اضتعُاٍ ـٜطسٟ ازي غريٙ َٔ االعغا٤ َع ت ست٢ ال
ٕٛ َغٓس دٚا٤ٕ ع٢ً ضسطٓت٘ ست٢  بكا٤ ايعغٛفعاٍ َٔ دطُ٘ َع إ بعغ

 عسازٜٔ بٓفط٘ ٚدطدٙ . فٝدٚز أَسٙ بري أسد إ َسٙ ،أٜأذٕ اهلل ب

شس١َ ٚاالثِ اذا مل ٜهٔ ـَٚٔ ايٛاعض إ االعطساز ٜصٌٜ اي
ٌٓ ايـُغطس ايٝ٘  اعطسازٙ ْاغ٦ّا َٔ ض٤ٛ اختٝازٙ ٜٚتبدٍ ازي ايسخض١ ٚس

ٚالبد ي٘  (1)صُٔ اعطس ايٝ٘ـسً٘ يّ اهلل إال ٚقد أُا سٓسـٚيٝظ غ٤ٞ َط
دسا٤ اسهاَ٘ َٚالسع١ ساالت٘ نُا ٖٛ ـشهِٝ قٛاعد ايتصاسِ ٚإَٔ ت

 ذاٍ االطاع١ ٚاالَتجاٍ : ـاذتاٍ يف ضا٥س َٛازد ايتصاسِ بري االسهاّ يف َ
 ، ٚايـُالى ف بًشاظ اآلثازـطا٣ٚ اإلعسازإ يف ايػد٠ ٚايغعـتـقد ٜ -أ

 ايغسز، ٚايٛظٝف١ ٖٞدرب٠ ٚايـُعسف١ براى ـٖٛ ايضدم ايعسيف ارتاظ بأٌٖ اي
 . زتهاب اسد ايغسزٜٔ ايـُتطاٜٚري يف ايـُغس٠ ٚايـُٓكض١ ـدتاز إٕ ٜأ

 

ٚععفّا اٚ تفاٚتُٗا فطادّا  ٜٔ غد٠ّاإلعسازختالف َٚع إ -ب
عسازٙ أخف نإ إ دتاز َاـذطد فايٛظٝف١ إ ٜـفطادّا يف ايٓفظ ٚايٚإ

ٚاق٣ٛ اثسّا ض٦ّٝا  عسازٙ أغٓدَا نإ إ ذتٓبـٚأقٌ آثازّا ض١٦ٝ ٜٚ َٓكض١ّ
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ًٜصَ٘  -شت١ًُ ـع٢ً ْفط٘ ٚدطدٙ ضٛا٤ ناْت االخف١ٝ َتٝك١ٓ اّ ناْت َ
شت١ًُ ـٖٛ اخف َُٓٗا ، ٚضٛا٤ ناْت االغد١ٜ َتٝك١ٓ اٚ َ اختٝاز َا

 دتٓاب االغد ع٢ً ايتكدٜسٜٔ . فًٝصَ٘ إ
 

بٗرا ايػدط  اإلعسازٜدٚز اَس ايـُهًف بري  إٔايفسض ايجاْٞ : 
عطسازٙ ازي ازتهاب اسد ايـُشسَري اى ايػدط َع إبر اإلعسازٚبري 

ايعسب١ ٜٚغطس ازي عسب نإٔ ٜتغاٜل ضا٥ل  -بٗرا اٚ براى اإلعساز -
تالف٘ عغّا ، اٚ ازي عسب َتاع عبٝد َع إتالف٘ ناّل اٚ بَتاع شٜد ٚإ

 ذطدٙ اٚ َع عسبت٘ . ـيٝتدًط ٖٛ َٔ ايـُٛت اٚ ادتسح بعد تٛزط٘ ب

ِ بري االسهاّ يف َكاّ االَتجاٍ باب ايتصاس ٜٚدخٌ ايفسض يف
 اإلعسازبهال ايػدضري ، يهٓ٘ َغطس ازي  اإلعسازشسّ عًٝ٘ ـسٝح ٜ

ٜٔ ٚمل ٜهٔ اإلعسازسد بأسدُٖا يٝٓذٛ بٓفط٘ ، ٚاذا إعطس ازي أ
عطسازٙ بط٤ٛ اختٝازٙ ٚتكضريٙ يف ضٛم عسبت٘ اٚ حنٖٛا َٔ ايتضسفات إ

بايػري ، فاالعطساز ٜصٌٜ اذتس١َ ٜٚتبدٍ ايفعٌ ازي  اإلعسازايـُؤد١ٜ ازي 
 ٚعٓد٥ر :  ،تالف َاٍ ايػري َع عُاْٖ٘ٚٞ أِٖ َٔ إايسخض١ يٓذات٘ 

 اإلعسازٜٔ اذا ناْا َتطاٜٚٞ ايدزد١ يف اإلعسازٜتدري بري  -أ
ّ اهلل ُا سٓسـٚيٝظ غ٤ٞ َطٚقدزٙ فريتهب اسدُٖا َٔ باب ايغسٚز٠

ٜتًف َٔ َاٍ غريٙ  َع عُإ َا  (2)صُٔ اعطس ايٝ٘ـسً٘ يإال ٚقد أ
اّل سككٓاٙ َفٓض ُجً٘ اٚ بكُٝت٘ ّٜٛ ايـُشاضب١ ٚدفع بدٍ ايغُإ ع٢ً َاـب

 )بػس٣ ايفكا١ٖ( ادتص٤ ايجايح .َٛضٛعتٓا :يف 

 اإلعساز َ٘ ع٢ًشتًُٗا ٜٚكٓدـَ ٚأَعًّٛ االخف١ٝ  ٖٛ َا دتازـٜٚ-ب      
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ايعكال١ٝ٥ ٚايػسع١ٝ ايٛازد٠ يف ستُااّل سطب ايكاعد٠ االغد ٜكّٝٓا اٚ إ
 فطد( . : )ازتهاب ايفاضد دفعّا يأل باب ايتصاسِ

ُاّ صٛز ايكطِ االٍٚ َٔ اقطاّ تعازض ايغسزٜٔ اٚ ـٖرٙ ت
 ٜٔ ، ثِ ْػسع يف بٝإ ايكطِ ايجاْٞ ، ٖٚٛ : اإلعساز

 

 تعارض ضررين واردين على شخصني :

ز َٔ تغٓسشٝح البد ـ٘ عسزإ ازي غدضري َتعددٜٔ باذا تٛٓد
شل بري ايػدضري ايرٜٔ ال َٓاظ َٔ ٚزٚد ـزٜد ايكغا٤ اياسدُٖا ٚأ

ايغسز ع٢ً اسدُٖا ، ٜٚفرتم ٖرا ايكطِ عٔ ضابك٘ يف إ ايغسز ٖٓا 
ـشٝح ٜدٚز اَس ايغسز بري إْصاي٘ ع٢ً ٖرا َتٛد٘ ازي اسد غدضري ب

د بػدط ُعساز َتعع٢ً ذاى ، بُٝٓا ايغسز يف ضابك٘ إْصاي٘ ٚبري إ
ٗرا ايغسز اٚ غطس ايٝ٘ ٜٚدٚز اَس ايـُهًف بري اعساز ْفط٘ بٚاسد َ

 عساز ذاى . براى اٚ ٜدٚز إعسازٙ يػريٙ بري إعساز ٖرا ايػدط ٚبري إ

شٛٙ يف ـُا يٛ دخٌ زأع بعري اٚ ْـٚقد اغتٗس ايتُجٌٝ هلرا ايكطِ ب
ال بأسد عًُري عسزٜري : اَا ـُهٔ ايتدًٝط إقدز غدط آخس ٚمل ٜ

د ازي اسد ايػدضري اٚ بٓشس ايبعري اٚ ذبض ايبكس٠ بهطس ايكدز ايعا٥
 ايعا٥د٠ ًَهٝتٗا ازي ايػدط ايجاْٞ . 

 ٕ ٜتضٛز بضٛز ثالث١ : ـُهٔ أٖٚرا ايكطِ ٜ

دخاٍ زأع اذتٝٛإ يف إن - اإلعسازٕ ٜهٕٛ ايضٛز٠ األٚزي : أ
البد إ ٜتشٌُ ايفاعٌ  : ساصاّل بفعٌ أسد ايـُايهري ، ٚس٦ٓٝر -ايكدز

دًٝط َاٍ اآلخس ـي١ٝ ايغسز ايـُرنٛز فٝذب عًٝ٘ تَٚطؤ ايـُغٓس
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ٚإٕ أد٣   (3)طع٢ً ايٝد َا أخرت ست٢ تؤدٟصٙ ازي َايه٘ ٚيسٓد َكد١َّ
 ُهٓٓا تفضٌٝ االَس ْٚكٍٛ : ـتالف َاي٘ ، ٜٚازي إ

هِ : فاْ٘ قد شـشطٔ َالسعتُٗا يف َكاّ بٝإ ايـٖٓا فسعإ ٜ
باٜكاع ايغسز ع٢ً َاي٘  -غري ايـُايو ايـُغس -ٜسع٢ ايـُايو اآلخس

، ٚقد  -ٚيٛ َع ايغُإ  -يتدًٝط ايـُاٍ اآلخس  تالف٘ َكد١َّإٜٚأذٕ ب
 :  ، ُٖٚاٜسع٢ ٚال ٜأذٕ اٚ ال ٜتٝطس اضرتعاؤٙ ست٢ َع ايغُإ ال

 

خس ٚزعٞ باعاب١ َاي٘ اٚ نطسٙ ايفسض األٍٚ : اذا أذٕ ايـُايو اآل
ُا ٜتًف َٔ ـعُاْ٘ ي َع يتدًٝط َاٍ ايـُايو ايـُغٓس تالف٘ َكد١َّاٚ إ

 َاٍ اآلذٕ . ٚس٦ٓٝر : 
ٌٓ ايغسزٜٔ أخٓف ٟٜٓالسغ أ -أ ، اٚ أُٜٗا سالٍ غسعّا َٓكض١ّ ٚأق

 ذتٓب َاـفٝدتاز ازتهاب ايغسز األخف اٚ ايغسز اذتالٍ َُٓٗا ، ٜٚ
ٚاذا ٚزد عسز ع٢ً َاٍ  غد عسزّا ،ْفط٘ اٚ أشسَّا يف ـعسازّا َنإ إ

عُإ ايتًف  ُاي٘ يصّ ايـُغٓسـبايتضسف بذٕ ٚقد أ ايـُايو غري ايـُغٓس
 .  إال اذا أبسأ ذَت٘ َٓ٘ خس ايعٝب ايٛازد ع٢ً َاٍ ايـُايو اآلاٚ 

شس١َ اٚ يف ايػد٠ اٚ ـشٌ اٚ ايـَٚع تطاٟٚ ايغسزٜٔ يف اي -ب
ٚبري ذاى ، َع عُإ ايفاعٌ ايعٝب اٚ  اإلعسازاالخف١ٝ ٜتدري بري ٖرا 

ايرٟ أعط٢ االذٕ ٚايسخض١  -س ايتًف ايٛازد ع٢ً َاٍ ايـُايو اآلخ
 بفعً٘ .  -دخاٍ ايداب١ يف ايكدزإ :اإلعسازُاي٘ اذا مل ٜهٔ ـب اإلعسازب

 

اٍ ُهٔ اضتشضـايفسض ايجاْٞ : اذا مل ٜأذٕ ايـُايو اآلخس اٚ مل ٜ
 يتدًٝط َاٍ ايـُايو ايـُغٓس تالف٘ َكد١َّعاب١ َاي٘ اٚ نطسٙ اٚ إإزعاٙ ب
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ٜكاع ايغسز إب ٟ يًتدًٝطايتضٓد -ايـُغٓس -ٚس٦ٓٝر ٜتعري ع٢ً االخري
٘ ـُايهٙ يزٓد ب عًٝ٘ذـدًٝط َاٍ ايـُايو اآلخس ٜٚـع٢ً َاي٘ ٚت

 ُايه٘ ، ٚالـي  (4)طع٢ً ايٝد َا أخرت ست٢ تؤدٟ صٚاٜضاي٘ ي٘ ضًُّٝا ٚ
يتدًٝط َاي٘ َٔ دٕٚ  ايتضسف يف َاٍ ايػري ٚيٛ َكد١َّ ذٛش يًُغٓسـٜ
سسّ ايتضسف  ٘، فاْ٘ اذا مل ٜأذٕ اٚ تعرز اضت٦راْ ٚزخضت٘ ذٕ ايػريإ

ٚإ نإ  تالف َاٍ ايػري اٚ إعابت٘إؤدٟ يتدًٝط َاي٘ بايـُ ايـُغٓس
 ُاٍ ايػري َٔ دٕٚ اذْ٘ ٚزعاٙ . ـب اإلعسازشس١َ ـٚذيو ي ،أخٓف

ُٓ -ب َاٍ ايػري اٚ تًف ٚيٛ تعٝٓ عُٔ ايعٝب اٚ  -د ٚيٛ َٔ دٕٚ تع
ٜغُٔ َجً٘ إٕ نإ ي٘ َجٌ ، ٚإال فٝغُٔ ُاَ٘ بإٔ ـايـُاٍ نً٘ اذا تًف ت

ٖٚرا َكتغ٢ قاعد٠ االتالف اييت سككٓا  -ٗا دا٤ٖا ٚدفعقُٝت٘ ّٜٛ أ
 .  (3يف َٛضٛعتٓا:)بػس٣ ايفكا١ٖ:زٌٝ اسهاّ ايغُإ تفضَدزنٗا ٚ

 

 -نإدخاٍ زأع ايداب١ يف ايكدز -اإلعسازٕ ٜهٕٛ ايضٛز٠ ايجا١ْٝ :أ
ٖٛ غري َايهٞ ايـُايري ، فٝهٕٛ يف االبتدا٤ عآَّا  ساصاّل بفعٌ ثايٕح

 ٚزد ع٢ً َايُٝٗا َٔ ايغسز ْٚكط ايك١ُٝ .  يهٌ َٔ ايـُايهري َا

ٜكاع إضرتعا٥٘ بَٔ اضت٦رإ نٌ َٔ ايـُايهري ٚإ -ثاّْٝا -ٚالبد
، ـُهٔعساز ْٚكط ََاي٘ يتدًٝط ايـُاٍ اآلخس ٚبأقٌ إايغسز ع٢ً 

سدُٖا ٜٚسٜد أسدُٖا ، ٚقد ال ٜأذٕ أ فكد ٜأذٕ نٌ َُٓٗا ، ٚقد ٜأذٕ
 نٌ َُٓٗا َاي٘ صشٝشّا ضًُّٝا َعاف٢ : 

 

ٔ عًٝ٘ ذٕ نال ايـُايهري تعٝٓأَا اذا سضٌ فاعٌ ايغسز ع٢ً إ -أ
َٜـايتضسف اي نإٔ ٜهٕٛ  -عسزّا دتاز ايتضسف االخٓفشالٍ عًٝ٘ بإٔ 
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ٚالبد َٔ ادتٓاب ايتضسف  -خس أقٌ َٔ اآل عسز اسد ايـُايري بكدٕز
 ايـُشسّ غسعّا اٚ االنجس عسزّا َٔ اآلخس . 

 أٟ َٔ دٕٚ ا١ُٖٝ أسدُٖا اٚ أخف١ٓٝ -ٚإٕ تطا٣ٚ ايغسزإ عًٝ٘ 
اٟ ال  ،خس١ٝ اآلايغسزٜٔ عًٝ٘ ٚسًٓ عسزٙ َٚٔ دٕٚ ثبٛت سس١َ اسد

ايداب١ اٚ  قداّ ع٢ً اسد ايغسزٜٔ : ذبضٜٛدب زدشإ اإل ٜٛدد َا
فٝتدري فاعٌ ايغسز يف االقداّ ع٢ً اسد  -يف ايـُجاٍ نطس ايكدز

َع عُإ  ايغسزٜٔ ايـُتطاٜٚري ٚاٜكاع ايـُٓكض١ ع٢ً اسد ايـُايري
  ْكط ايك١ُٝ اٚ ايعٝب اٚ ايتًف ايٛازد ع٢ً اسد ايـُايري أٚ نًُٝٗا .

 

ع٢ً إذٕ أسد ايـُايهري داش ي٘  ٚاذا سضٌ ايفاعٌ ايـُغٓس -ب
اآلذٕ ي٘ َع عُإ ايٓكط اٚ ايعٝب اٚ ايتًف ٜساد ايغسز ع٢ً َاٍ إ

ايـُجٌ اٚ  ٤ اغرتط عًٝ٘ ايغُإ ٚبرٍ ايبدٍ:ايٛازد ع٢ً َاي٘ ضٛا
 فإ ايغُإ ثابت عًٝ٘ . ، اّ مل ٜػرتط  -ايك١ُٝ

داش ي٘ اٜكاع ايغسز  -دطسإ ـْعِ اذا أبسأ ذَت٘ َٔ ايغُإ ٚاي
ص هلِايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً أَٛاطع٢ً َاٍ اآلذٕ َٔ دٕٚ عُإ ٚ

 ٚأَالنِٗ سطب ايكاعد٠ ايعكال١ٝ٥ ايـُُغا٠ غسعّا . 
 

شضٌ فاعٌ ايغسز ع٢ً اذٕ اسد ايـُايهري ـٚأَا اذا مل ٜ -دـ
ب ٚمل اصاّل ٚقد طايباٙ بتدًٝط َاهلُا ٚسفغ ًَهُٗا َٔ ايتًف ٚايتعٝٓ

 يتدًٝط َاٍ  ٜسض اسدُٖا بايتضسف يف ايـُاٍ ايـًُُٛى َكد١َّ
٦ٓٝر فٝشضٌ ايٓصاع بري ايفاعٌ ايـُغس ٚبري ، ٖٚرا َتعرز عًٝ٘ ساآلخس

َٛز ازي ايـُذتٗد ايعدٍ اٚ َٓضٛب٘ يألايـُايهري ، ٜٚسفع االَس ٚايٓصاع 
َـذٍٗٛ َػهٌ ، ْٗا يهٌ اَس شطب١ٝ ، ٚايٛظٝف١ إ ٜكسع ايـُذتٗد ألـاي
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ق١ُٝ عسز نُا يٛ ناْت  ٚاآلخس أخٓف ال إ ٜهٕٛ اسد ايغسزٜٔ اغٓدإ
ختٝاز ايغسز االخف أَهٓ٘ إ -ب٘  َعتٓد خس بكدٕزاآلأسد ايـُايري أقٌ َٔ 

ب اٚ ايتًف ايٛازد ع٢ً ٠ : ايتعٝٓبدٍ ايـُغٓس َع عُإ ايفاعٌ ايـُغٓس
غا٤ َٔ  َاٍ اسد ايـُايهري ، ٚيٝظ يًُذتٗد اٜكاع ايغسز ع٢ً َا

ٚذيو يتطاٟٚ ايغسزٜٔ  ،ايـُايري ست٢ اذا مل ٜٛدد َسدض يف اسدُٖا
 ري . ٚعدّ ٚالٜت٘ ع٢ً ايـُاي

 

ًٜٚصَ٘ خبطاز٠  ثِ إ ايـُذتٗد حيهِ بايغُإ ع٢ً ايفاعٌ ايـُغٓس
 بدٍ ايٓكط ايٛازد ع٢ً ٖرا ايـُاٍ اٚ ذاى ايـُاٍ بًشاظ صدم

ب ع٢ً ٖرا أٚ ٠ اٚ ايتعٝٓٚقد أٚزد ايٓكط ٚايـُغٓسعًٝ٘ )ايـُتًف( عسفّا 
ْٔـٚ نًُٝٗا ، ٚايـُتًف يذاى أ  يكدز ايتًف .  ُاٍ غريٙ عاَ

 

َطتٓدّا ازي فاعٌ بػسٟ  اإلعسازٜهٕٛ  ايجايج١ : إٔ الايضٛز٠ 
بٌ ٜهٕٛ ساصاّل بعاٌَ طبٝعٞ ٚآف١ مسا١ٜٚ اٚ أزع١ٝ َٚٔ  ـدتاز،َ

دتاز( نعجٛز ايداب١ ٚدخٍٛ زأضٗا يف قدز ايجاْٞ اٚ ـدٕٚ )فاعٌ َ
ٛٓـت ٕٕد  ف ضا٥ل ايعسب١ ٚاعطساب فهسٙ فدخًت عسبت٘ يف داز غدط ثا

ُا ـذيو َ شٛـذداز اٚ نطس ايباب اٚ ْـاي ال بفتضـُهٔ إخسادٗا إمل ٜ
عدّ صدٚز ايغسز ايٛازد ع٢ً اسد  : ذاَعـٚاي .شضٌ خازدّا ـٜ

 . دتاز(ـغدضري بفعٌ )فاعٌ َ
شفغ َاي٘ ـٚمل ٜ س اسد ايـُايهريدسز عٔ ٖرا ايعٓٛإ : َا اذا قٓضـٜٚ 

محازٙ اٚ بعريٙ ٜعبح يف االزض ٜٚطري َٔ دٕٚ عكاٍ نإٔ ٜرتى ايـُايو 
ـشٝٛإ يعدّ ، فاْ٘ تكضري َٔ َايه٘ ٜتٛقع َٓ٘ سضٍٛ ايغسز ع٢ً ايي٘ زابط

ٙ فٝهٕٛ َايو ايبعري ٖٛ ايغأَ ايـُطؤٍٚ غسعّا عُا ٜغٓس ،ت٘دزان٘ َغٓسإ
 ٜتًف َٔ االَٛاٍ ايـُشرت١َ .  َٚا
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ـدتاز( ٚعدّ سضٍٛ َٔ )فاعٌ َ َٚع عدّ صدٚز ايفعٌ ايـُغٓس
 سد ايـُايهري : تكضري َٔ أ

ٌٓفإ تساع -أ ـدضٛص٘ َع تالف أسد ايـُايري بٚإ ٝا ع٢ً صٛز٠ س
ُٓـغرتانُٗا يف عُإ ايتًف ٚتإ ٌ ايغسز ايٛازد ع٢ً ايـُاٍ ايرٟ ش

دري نً٘  يف ـشا ع٢ً ٖرا فٗٛ خري ، بٌ ايـٜٛزد ايغسز عًٝ٘ ٚقد تضاي
 ايضًض ٚايرتاعٞ ٖٚٛ َكتغ٢ ايعكال١ْٝ ٚايدٜا١ْ ايضشٝش١ . 

يـُايهري ٚسضٍٛ ايـُٓاشع١ ٚيف صٛز٠ عدّ ايرتاعٞ بري ا -ب
، ـدًٝض٘ َٔ ايغسز ٚايٓكطشفغ َاي٘ ٚتـَُٓٗا ب بُٝٓٗا يسغب١ نٌ ٚاسٕد

ُجٌ ٖرٙ االَٛز ـشانِ ايػسعٞ اٚ َٓضٛب٘ يـالبد إ ٜسفع االَس ازي اي
اقٌ  ٖٛ تضسف ايـُٓاشع١ فٝدتاز َا شٌ ارتض١َٛ ٚفٓضـشطب١ٝ يـاي

ٚ ٜهٕٛ اقٌ عسزّا ، أ ايداب١ َٓ٘خساز عسزّا نإٔ ٜهٕٛ نطس ايكدز ٚإ
ٕ ايبعري ضٛف َايّٝا بًشاظ أ قٌ عسزّا ْٚكضّاشس ايبعري ٚسفغ ايكدز أـْ

ٌ ايغسزٜٔ ايٛازدٜٔ ع٢ً ٚايـُِٗ َالسع١ اق باع،ـشُّا ُٜٜضري ي
شرزّا َٔ ٚزٚد ايغسز االنرب ع٢ً ـدتازٙ ايفكٝ٘ ايعدٍ تـ، ٜايـُايري

 دٕٚ تغسز اسدُٖا . ايـُايهري ٚايـُفسٚض اَتٓاع ختًٝط ايـُايري َٔ 

َٚع تطاٟٚ ايغسز ايٛازد ع٢ً ٖرا ايـُاٍ َع ايغسز ايٛازد ع٢ً 
دتاز ـشطب١ٝ ٜٚـَٛز ايٜكسع بُٝٓٗا ايفكٝ٘ ايعدٍ ٚيٞ األذاى ايـُاٍ 
 ػتب٘ الذٍٗٛ َـٓ٘ ، ٚايكسع١ يهٌ اَس َدسد٘ ايكسع١ ٚتعٝٓـتايغسز ايرٟ 

ٓت٘ ايـُايري ايرٟ عٝٓدطاز٠ ايٛازد٠ ع٢ً اسد ـٚايس ي٘ سٌ غسعٞ . ٜتٝٓط
 -١ٜ اآلخس اسد ايغسزٜٔ ٚأغٓد ١ ، اٚ قاعد٠ ايتصاسِ بًشاظ أخف١ٓٝايكسع

ُٓ  ضٛا٤ نُا عًُٝٗا ع٢ً سٓد ُدٔسٚ َتًٗا صاسب ايـُاٍ ايطًِٝ ؟ أٌٖ ٜتش
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ٌ بري تطاٟٚ ايغسزٜٔ فرتد ٚ ٜفٓضتكتغٝ٘ قاعد٠ ايعدٍ ٚاالْضاف ؟ أ
ايٛازدٜٔ ع٢ً ايـُايري ضٛا٤ ٚبري تفاٚت ايغسزٜٔ  عًُٝٗا ع٢ً سٓد

ٚاسد بايٓطب١ ؟ فٝ٘ استُاالت  دطاز٠ ع٢ً نٌـٚعدّ تطاُٜٚٗا ٚزدت اي
ْ٘إ ٌْ ال اْ٘ مل ٜعٗس ٚد ـدطاز٠ شٌُ اسدُٖا ايـغسعٞ ٜفٝد ت ٜكٝين ٚديٝ
دضٛظ صاسب ايـُاٍ ايطًِٝ َُٓٗا َع ٚزٚد ايغسز ـشًُٝٗا يـٚ تأ

 ٚقدزّا .  عًُٝٗا قغا٤ّ
 

ُٓـعًُٝٗا ٚتٚاالقسب ٚزٚد ايغسز  دطاز٠ َٔ قبًُٗا، بًشاظ ـٌ ايش
دتاز( ـعساز)فاعٌ َٚقدزّا َٔ دٕٚ إ إ ايغسز ٚازد ع٢ً َايُٝٗا قغا٤ّ

تالف٘ َاٍ غريٙ ، ٚبًشاظ إ ـدطسإ بفعٌ إشًُٝ٘ عُإ ايـُهٔ تـٜ
، زداع نال ايـُايري ازي سايت٘ ايطبٝع١ٝ َع ايـُشافع١ ع٢ً َايٝت٘ َتعرز٠إ

سعٞ شانِ ايػـبا ايـُايري نالُٖا ، ٜفسع٘ ايدطسإ صاسـفٝتشٌُ اي
ٌٓ ٚ َٓضٛب٘ ايـُتضدٟ يفٓضعًُٝٗا أ دًٝط ـٚت ١َـدضٛاي ايٓصاع ٚس

 ٜكاع٘ بري عبادٙ . ايـُعسٚف ايرٟ ٜسٜد اهلل إشطب١ ٚـايـُايري َٔ باب اي
 

ُا ٜعٗس ـٚيٝظ ايتغُري عٓدْا َٔ باب)ايعدٍ ٚاالْضاف( خالفّا ي
، ٚذيو يعدّ ثبٛتٗا قاعد٠ ايـُشكل)قدٙ( (5)شح اضتاذْا ـَٔ تكسٜس ب

 ٚعشٓاٙ يف بعض َباسح ايكطع . ع١َُٝٛ نُا أ غسع١ٝ

شطب١ٝ َٚٔ ـَٛز ايبٌ َٔ باب ٚال١ٜ ايـُذتٗد اٚ َٓضٛب٘ ع٢ً األ
ِٕ ـشهِ بايعدٍ طشل ٚايـايكغا٤ بايَٛازد  َٔ ايٖٓأع َأ ِٝ ِِ َب ُُِت َٚٔإَذا َسَه

ٍٔ ُُٛا ٔباِيَعِد َٚكتغ٢ ايعدٍ يف اذتهِ تٛشٜع ارتطسإ ، 58ايٓطا٤ :صَتِشُه
ع٢ً صاسيب ايـُايري بايٓطب١ ، ٚقد دست ضري٠ ايعكال٤ ٚايـُتػسع١  
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ُا ٜؤند نْٛ٘ ـذُٛع ايػسنا٤ بايٓطب١ ، َـدطسإ ع٢ً َـع٢ً تٛشٜع اي
 .  (شهِ بايعدٍـاي)َضدام 

دطاز٠ فاْ٘ يٛ فسض خطسإ صاسب ـاذٕ البد َٔ َالسع١ ْطب١ اي
ٞٓ : أيفٞ دٜٓاز َسٔشـُايبعري يٛ ْ ٚبري ايبعري ٖٛ  ُٖا ايفسم بري ايبعري ٖٚٛ س

فٝتشٌُ  ،: أيف دٜٓاز َسٔط، ٚفسض خطسإ صاسب ايكدز يٛ ُنَٓشٛز
دطسإ ـدطسإ ٜٚتشٌُ صاسب ايكدز ثًح ايـصاسب ايبعري ثًجا اي

ـُاي٘ أٚ نإ قد ب اإلعسازٓت ايكسع١ ايٛازد ع٢ً اسد ايـُايري ايرٟ عٝٓ
ايٓصاع  سد عدٍٚ ايـُؤَٓري ايـُتضدٟ يفٓضتٗد ايعدٍ أٚ أإختازٙ ايـُذ

س إضت٦راْ٘ أٚ نإ بعٝدّا عِٓٗ ذْ٘ اذا مل ٜتٝٓطذٕ ايـُذتٗد بٌ َٔ غري إإب
ض ـاالفغٌ ايتضاي سع١ ايضًض ٚايرتاعٞ، ٚع٢ً نٌ ساٍ:ٚ تطًبت ايطأ
 ـُا ٜتشًُ٘ َٔنٌ َُٓٗا ب ايرتاعٞ بري صاسيب ايـُايري ٚزعاٚ

فسٚض ايكطِ ُاّ نالَٓا يف ـٖرا ت ُاهلُا .ـي ٜٚعترباْ٘ فدا٤ّارتطسإ 
 ايجاْٞ َٔ اقطاّ تعازض ايغسزٜٔ ، ثِ ْػسع يف بٝإ ايكطِ ايجايح : 

 

 بالغري :  اإلضرارالتعارض بني تضرر الـمالك وبني 
        

بري تغسزٙ  -ستٝاد٘ ازي تضسف يف ًَه٘ إل -اذا داز أَس ايـُهًف        
ُكتغ٢ ضًطٓت٘ ـب -ضتًصّ تضسف٘ يف ًَه٘ بػريٙ بإٔ إ اإلعسازْفط٘ ٚبري 
ٙ يف ايغسز ايـُعتد ب٘ غري ايطفٝف نُٔ ٚاقتغ٢ ٚقٛع غري -ع٢ً َاي٘ 

ز ايـُايو َٔ عدّ شٝح ٜتغٓسـستاز ازي سفس بايٛع١ اٚ ب٦س يف دازٙ بإ
شٛٙ َٔ ايـُؤضطات اييت ًٜصّ ـستاز ازي بٓا٤ َعٌُ اٚ ْايتضسف اٚ إ

شضٌ فٝٗا ـفٛات ْفع َٚضًش١ ٚاييت ٜ :ايـُايو يف َاي٘ َٔ عدّ تضسف
ـشً٘ نُا اذا أٚدب ط زاست٘ يف بٝت٘ اٚ َٜكًل ادتاز ٜٚصعذ٘ ٜٚٓٓػ َا
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دٝر ْاز  تأٚ حيتاز ازيتضسف٘ سدٚخ أصٛات َصعذ١ أٚ زٚا٥ض نس١ٜٗ أ
ّا بايبٝٛت ذريإ اٚ َغٓسـّا بايدخاّْا نجٝفّا َغٓستبعح اٚ تػػٌٝ َان١ٓ 

ٜكاع ايغسز ع٢ً ٚبأًٖٗا ايطانٓري فٝٗا ، فأٚدب تضسف٘ إايـُذاٚز٠ 
فشهِ ايػازع بطًط١ٓ  -ذيو شٛـشً٘ ايتذازٟ اٚ ْـبٝت٘ اٚ َ -دازٙ 

: ٜٓػأ َٓ٘ ايغسز -ٖٚٛ سهِ غسعٞ ٚععٞ -َاي٘ ًَٚه٘  االْطإ ع٢ً
ذاز ايـُاْع عٔ ـباي اإلعسازشسِٜ ـٕ تـذاز يف ايـُجاٍ ، نُا أز ايتغٓس

 زٟ ، فٝتعازض تػسٜع ديٌٝ ْفٞ ايغسز َع ديٌٝتضسف٘ يف بٝت٘ عس
شح ـقتضس ع٢ً ب، ٚبعض ايفكٗا٤ إ (6)صايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً اَٛاهلِط
زتباط٘ ايٛاعض بكاعد٠ ْفٞ ايغسز را ايكطِ دٕٚ ايطابكري ، ٚيعً٘ إلٖ

 شٌ ايبشح ٚايتشكٝل ٖٓا . ـاييت ٖٞ َ
فٌٗ تتكدّ قاعد٠ ضًط١ٓ ايـُايو ع٢ً ًَه٘ َٚاي٘ ؟ اّ تتكدّ قاعد٠ 

بتال٥ٞ ـشح إْ٘ بٜٓبػٞ تفضٌٝ ايـُكاٍ فٝ٘ أل . ْفٞ ايغسز ٚايغساز ؟
ز ايػري تؤدٟ تضسفات ايـُالى يف اَٛاهلِ ازي تغٓس عَُٛٞ فاْ٘ نجريّا َا

ـ١ُُٗ َٔ ايبشٛخ ايٓافع١ اي ٔ َٔ االَج١ً ايـُتكد١َ ، ٖٚرابٗا نُا تبٝٓ
 ذدٜس٠ بايعٓا١ٜ ٚايتفضٌٝ . ـاي

: صٛز٠ َا اذا شح تعازض ايتغٓسز ٚاالعسازـدسز عٔ بـٚايعاٖس اْ٘ ٜ
ُاي٘ ـعبجّا ب -شُٖٛا ـدازٙ اٚ بطتاْ٘ اٚ ْ -نإ تضسف ايـُايو يف ًَه٘ 

ذًب ْفع ٚال يدفع ـيػٗٛت٘ ٚزغبت٘ ايٓفط١ٝ ، يٝظ تضسف٘ ي ٚاضتذاب١ّ
بػريٙ فٝأثِ بكضدٙ اّ َٔ دْٚ٘  اإلعسازعسز عٔ ْفط٘ ضٛا٤ نإ بكضد 

ٖٚرا نُٔ ٜصزع قدزّا َٔ أزع٘  ،ـشغّا يالعسازسٝح ٜضري َضداقّا َ
 .ذاز َٔ َٝاٙ ايصزع ـْظ بايصزع اٚ بايػذس ثِ تتغسز داز اييأل
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ٟ َاداّ ال ٜطتًصّ اإلعسازايتضسف  :شسّ ع٢ً ايـُايو ـٚس٦ٓٝر ٜ 
ٖٓا تعازض بري تغسزٙ ز عٓ٘ ٚال حيضٌ ٟ دفع تغٓساإلعسازتضسف٘ 

ذٛاش ايتضسف ٚبري اعسازٙ بػريٙ ست٢ ٜكغٞ ـيتكغٞ قاعد٠ ايطًط١ٓ ب
ٜٛدد يف ٖرا  ، بٌ البتشسِٜ تضسف٘ص عسز ٚال عساز الط سدٜح

ٜتًف٘  بت عًٝ٘ عُإ َاجشسّ تضسف٘ ٜٚـز ايػري ٚيرا ٜال تغٓسايفسض إ
 َٔ َاٍ دازٙ يكاعد٠ االتالف .

بايػري  اإلعسازشٔ فٝ٘ ٜكع بري سس١َ ـاذٕ ايتعازض فُٝا ْ
ٚبري ضًط١ٓ االْطإ ع٢ً ًَه٘  صٚال عسازط(: ايـُع١ًَٛ َٔ قٛي٘ )

شٝح ٜتغسز َٔ تسن٘ ، فٌٗ تتكدّ قاعد٠ ـشتاد٘ بـبتضسف ْافع اٚ ٜ
اّ تتكدّ قاعد٠ ْفٞ ايغسز  (7) صايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً اَٛاهلِطايطًط١ٓ 

 ١ٓ ؟ . ٚايغساز ٚتهٕٛ سان١ُ ع٢ً قاعد٠ ايطًط
خسٜٔ ايـُتعسعري هلرٙ ايفسٚع ايـُتأ ايـُػٗٛز بري االصشاب

شٖٛا يف ابٛاب )اسٝا٤ ايـُٛات ٚايـُػرتنات( ٖٛ دٛاش ايتضسف ـْٚ
ٜػا٤ َٔ دٕٚ َٓاشع ، قاٍ  ٚتطًط ايـُايو ع٢ً َاي٘ ًَٚه٘ ٜفعٌ َا

ضتًصّ : )إٕ تضسف ايـُايو يف َاي٘ اذا إ (8)غٝدٓا االععِ االْضازٟ 
( ثِ سه٢ نًُات ـذٛاش؟ ايـُػٗٛز ع٢ً اي ذٛش أّ الـدازٙ ٜز تغٓس

ا قاٍ )قدٙ( : )األٚفل بايكٛاعد نُبعض أعاظِ فكٗا٥ٓا ايـُتكدَري ، 
ٜعازض  ٕ سذس ايـُايو عٔ ايتضسف يف َاي٘ عسْزتكدِٜ ايـُايو ، أل

 . (9)عسز ايػري فريدع ازي عُّٛ قاعد٠ ايطًط١ٓ ْٚفٞ اذتسز( 
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ٚدبت ق١ً َا٤ ـشفس ب٦سّا يف ًَه٘ ست٢ اذا أٜٚعًٝ٘ : فٝذٛش ي٘ إ 
ذاز ـفطدت ب٦س اينٓٝف ٚبايٛع١ يف ًَه٘ ٚإٕ أ ب٦س دازٙ ، ٚجيٛش ي٘ سفس

ذعٌ دازٙ ايـُشفٛف١ ـذٛش إ ٜـٜٚـشٌ ٚعدّ ايغُإ ،ٚقد أفتٛا باي
ذاز٠ اٚ ـشٌ سداد٠ اٚ قضاز٠ اٚ ْـبايـُطانٔ محاَّا اٚ َطش١ٓ اٚ َ

ر ْازّا يًتدف١٦ ٚجيٛش ي٘ إ ٜؤٓد إشعاز يًذاز،ُا فٝ٘ إعساز أٚ ـشٖٛا َـْ
شعاز ي٘ ـذازٙ ٚإعساز بـُا فٝ٘ إشػسات اٚ حنٖٛا َـٚ يطسد ايأٚ يًطبذ أ

ـذاز ٚسسم َطهٓ٘ أٚ َتاع٘ ٚ خٛف ضسٜإ ايٓاز ازي ائَ دخإ ايٓاز أ
شٛ ذيو َٔ تضسفات ايـُايو يف َاي٘ ٚاييت ـشٖٛا ، ْٚـٚ ْأٚ شزع٘ أ

ايفكٗا٤ ايععاّ)زض( بعض ذنست يف نًُات قد ٚذاز ـز ايتٛدب تغٓس
اَٛاهلِ اييت ٖٞ قاعد٠ عكال١ٝ٥ َطتٓدٜٔ ازي قاعد٠ ضًط١ٓ ايٓاع ع٢ً 

 . ٚمل ٜسدع عٓٗا  (10) صايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً اَٛاهلِطَغاٖا ايػازع أ

طالم فتٝا االصشاب يف ٖرٙ ايـُٛازد : دٛاش ٚقد ٜطتعٗس َٔ إ
ط٘ ع٢ً ًَه٘ يف مجٝع ٚتطًٓتضسف ايـُايو يف َاي٘ ع٢ً االطالم 

غسْا ازي أ ثالث١ٕ زتهاش خسٚز صٕٛزٜبعد إ ضٛز ايـ٢َُٛ ايٝٗا . يهٔ الاي
 خسٚدٗا ، ٖٚٞ : 

، ـذازباي اإلعسازاألٚزي : َا اذا نإ ايتضسف يف ًَه٘ عبجّا بكضد 
 يٓفط٘ . ذًب ْفعٕ ـي  يدفع عسز عٔ ْفط٘ ٚال  ال

ايجا١ْٝ : َا اذا نإ ايتضسف يف ًَه٘ عبجّا ٚيػّٛا َٔ دٕٚ قضد 
ٚذيو نُٔ  ،عٔ ْفط٘ َٚٔ دٕٚ دًب ْفع يٓفط٘ اٚ دفع عٓس اإلعساز

 رتن٘ ، يهٓ٘ـفعً٘ ٚال بـز بغٓسـتـٜ شٝح الـٛع١ يف ًَه٘ بـ٦سّا اٚ بايـشفس بـٜ
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 .  اإلعسازنطابك٘ ايـُضشٛب بكضد  (بايػري اإلعساز)َضدام 

 اإلعسازيف سس١َ  -ٚيعً٘ ال خالف -زٜب ال :ٖاتري ايضٛزتريٚيف 
بايػري اّ مل ٜكضدٙ ، فٝدسز ايتضسف  اإلعسازبايػري ضٛا٤ قضد بعًُ٘ 

 شغّا عٔ قاعد٠ ضًط١ٓ االْطإ ع٢ً َاي٘ . ـبايػري َ شساّ ايـُغٓسـاي

ًٝتٗا ٚإٕ ناْت ايجايج١: بعض ايتضسفات ايـُايه١ٝ ايـُفسٚغ عٔ س
ٚ سا٥ط غسف١ ّا ْعري بٓا٤ ايـُايو ددازّا يف أزع٘ أري طفٝفعسازّا بايػإ
ًٓـٜ حيسّ ٖرا  ، فاْ٘ الٌ َُٓٗاشذب ايغٝا٤ اٚ اهلٛا٤ ع٢ً دازٙ اٚ ٜك

ايعًُٞ ايـُطتكس عًٝ٘  -ايعكال٥ٞ ٚايـُتػسعٞ -ايتضسف يًذسٟ 
ذيو  ٜعٓد دٌ اْ٘ الضتشالي٘ بري ايـُتػسع١ ، ٚيعً٘ ألَٚفسٚغ١ٝ سًٝت٘ ٚا

٘ زٜب يف سًٓ فًرا ال -ٚبايضدم ايعسيف  -زّا بايػري يف ْعس ايعكال٤ اعسإ
شٌ ايبشح يعدّ ايتعازض بري ايتغسز ـدسز عٔ َـٜٚ ، ٚدٛاشٙ س٦ٓٝر

 ٚ يعدّ َضداقٝت٘ يريو . أ اإلعسازٚ

ـُهٔ ٜٚ ايجالث١، شٌ ايبشح ٖٓا غري ٖرٙ ايضٛزـٚنٝف نإ َ
 ري ٚصٛزتري : تضٛزٙ يف فسع

يٓفط٘  يػسض دًب َٓفع١ٕو يف ًَه٘ يـُايٕ ٜهٕٛ تضسف اأ -أ
اٚ اٚ َطعُّا  َٓ٘ نُٔ ٜبين دازٙ َدبػ١ّ ٜٚهٕٛ يف تسن٘ فٛات َٓفع١ٕ

 ثِ ٜسد ايغسز ع٢ً دازٙ . محاَّا يٝهتطب َٓ٘ ٜٚٓتفع َٔ أثس تضسف٘ 

ٕ ٜهٕٛ ـُايو يف ًَه٘ يًتشسش عٔ ايغسز بإٔ ٜهٕٛ تضسف ايأ -ب
دسب بٝت٘ َٔ نجس٠ ـبايٛع١ ي٦ال ٜ شفسـزٙ نإٔ ٜتسى ايتضسف َٛدبّا يتغٓس

 -سفس بايٛع١  -دػ٢ ضكٛط بٓا٤ٙ َٚطهٓ٘ َٓٗا ، يهٔ تضسف٘ ـٜٚ ايـُٝاٙ
 ٚيف ٖاتري ايضٛزتري : .  ز دازٙ ٜٛدب تغٓس
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َٓافر  ٌٖ تتكدّ )قاعد٠ ْفٞ ايغسز ٚايغساز( اييت تكتغٞ ضٓد
ّ تتكدّ )قاعد٠ أـذازٙ ؟ ب ف٘ ايـُغٓسَٚٓع تضٓس اإلعسازايغسز ٚ

ُع٢ٓ ـب اإلعسازايطًط١ٓ ع٢ً ايـُاٍ( فُٝا يٛ تعازض ايتغسز َع 
  .بػريٙ؟ ـذادٙ إعسازّاٜٜهٕٛ إ ز االْطإ َٔ تسى تضسٕفتعازض تغٓس

ٗس َٔ نًُات بعض االعاظِ)قدِٖ( ٜع شطب َاـب ايـُػٗٛز فكّٗٝا
ز ٕ  تغٓس٘ عًٝ٘ َطًكّا ٚإايـُايهٞ يف َاي٘ ٚضًطُٓتايتضسف  ٖٛ دٛاُش

يب )سهٞ عٔ ايػٝذ ٚاذتً:(11)يف نًُات غٝدٓا االْضازٟ بٌ ،ذازـاي
ع٢ً دٛاش تضسف ايـُايو يف ًَه٘ ٟ ٚابٔ شٖس٠ دع٣ٛ ايٛفام عًٝ٘( أ

اذا تغسز   (12)غهاٍ ايـُشكل ايطبصٚازٟ ـذاز ، ثِ سه٢ إز ايٕ تغٓسٚإ
ٝف٘ ففطد بٗا ب٦س يهٓ زّا فاسػّا نُا اذا سفس يف ًَه٘ بايٛع١ّذاز تغٓسـاي

٢ يًتأٌَ بعد َعٓ باْ٘ )ال (13)ايطٝد ايطباطبا٥ٞعرتاض دازٙ ، ثِ سه٢ إ
طباقِٗ )زض( ع٢ً ـشضٝاّل...( ٜعين إطبام االصشاب عًٝ٘ ْكاّل ٚتإ

ز ايـُايو ٚتكدِٜ قاعد٠ ضًط١ٓ االْطإ ع٢ً َاي٘ ، فأداشٚا َساعا٠ تغٓس
 اإلعسازغ٤ٞ ٜسفع ٜٚصٜض سس١َ  ي٘ ايتضسف َٔ غري عُإ َع اْ٘ ال

ٚقد دعً٘ بعغِٗ َٔ  ،ايتضسف ٌٓبايػري ٚإٜرا٤ٙ ، ٚإغتٗست فتٝا س
 يدفع٘ عٔ ايػري( . شٌُ ايغسز َكد١َّـّ ٚدٛب ت)عد َضادٜل

 ُهٔ االضتدالٍ ب٘ يفتٝا ايـُػٗٛز ٖٛ أَسإ أغاز ايُٝٗاـٜ ٚأق٣ٛ َا
 االْضازٟ )قدٙ( :  (14)غٝدٓا 

                                                           

 . 317طبع١ َهتب١ َضطفٟٛ :  -فسا٥د االصٍٛ (  11)
 . 556:  2نفا١ٜ ايفك٘ : ز  (12)

 . 121:  14ايسٜاض : ز (13)

 . 317طبع١ َهتب١ َضطفٟٛ :  -فسا٥د االصٍٛ ( زادع : 14)
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ُ٘ ـشسٜـايـُايو عٔ ايتضسف يف ًَه٘ ٚت ٕ َٓعايديٌٝ األٍٚ : إ
ٕٕـعًٝ٘ فريتفع بديٌٝ ْفٞ اي عًٝ٘ سسْز ٕ تكٝٝد سس١ٜ : إ شسز . ٚبتعبري ثا
شسز ست٢ ـٜكاع ي٘ يف ايـُػك١ ٚايغٝل ٚايـُٓع٘ َٔ ايتضسف إايـُايو ب

شسز سانِ ـٚديٌٝ ْفٞ اي ،اذا نإ ايـُٓع يهٞ ٜٓدفع ايغسز عٔ دازٙ 
بايػري  اإلعسازضتدٍ ب٘ ع٢ً سس١َ غساز اذا إْفٞ ايغسز ٚايع٢ً ديٌٝ 

سه١َٛ ْفٞ  سْديٛ أْهس أٚ .ع ايغسز عٔ ايػري اٚ ع٢ً ٚدٛب دف
: ٜتعازض ايديٝالٕ ايٓايف يًشسز عٔ ٜكاٍ ي٘  -شسز ع٢ً ْفٞ ايغسزـاي

   ذاز ٜٚطكطإ يتهاف٦ُٗا .ـايـُايو ٚايٓايف يًغسز عٔ اي

 ٚفٝ٘ َٓع ٚاغهاٍ ععِٝ صػس٣ ٚنرب٣ : 

ٜتشًُٗا ايعكال٤  ٕ اذتسز ايـُٓفٞ ٖٛ ايغٝل ٚايـُػك١ اييت الإأٚاّل: 
ٕ َٓع ايـُايو عٔ ايتضسف يف ًَه٘ اٚ تكٝٝد ، َٚٔ ايٛاعض أعاد٠ّ

ع٢ً االطالم ٚيف  يٝظ سسدّا -ـذاز٠ٙ بسسٜت٘ ارتاص١ بعدّ ايـُغٓس
تتشٌُ  ، بٌ قد ٜهٕٛ يف بعض ايـُٛازد سسدّا َٚػك١ المجٝع ايـُٛازد

عٔ  ٜهٕٛ سسدّا بإٔ ٜتٗٝأ ي٘ تضسف بدٌٜ ٜدفع ب٘ ايغٓس ٚقد ال،  عاد٠ّ
دتاز سفس بايٛع١ اٚ ب٦س يف َٛعع آخس َٔ دازٙ اٚ أزع٘ اٚ ـْفط٘ نإٔ ٜ

 غهاٍ صػسٟٚ . ـذازٙ ، ٖٚرا إشفس بـاي ٜغٓس شٝح الـبطتاْ٘ ب

ٜٓفٞ االسهاّ ايػسع١ٝ ايٛدٛد١ٜ  : شسزـٕ ديٌٝ ْفٞ ايٚثاّْٝا : إ
ايعباد ٚأفساد اال١َ ، ٚاذا  االيصا١َٝ ايػاق١ ايجك١ًٝ اَتٓاّْا ٚتفغاّل ع٢ً

ِْ ْفٞ ايطًط١ٓ ايـُايه١ٝ ع٢ً ايـُاٍ فًِ ٜبَلتهفٌ ديٌٝ ْفٞ ايغسز:   سه
يصاَٞ ثكٌٝ ست٢ ٜٓفٝ٘ ديٌٝ ْفٞ اذتسز ، بٌ ايباقٞ ٖٛ سهِ ٚدٛدٟ إ

( ٚديٌٝ ْفٞ -عسازّا بايػريُايه١ٝ اييت تهٕٛ إدّ ايطًط١ٓ ايـضايب: )ع
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قد ٜتٝطس ي٘ بًٛغ  ٜٓفٞ االسهاّ ايعد١َٝ نُا تكدّ الضُٝا ٚاْ٘ شسز الـاي
 عساز فٝ٘ ع٢ً غريٙ . ببدٌٜ ال إ غاٜت٘ ٚخالص٘ َٔ ايغٓس

)عدّ  شسز يف ايعدَٝات يسفعـٛ فسض دسٜإ ديٌٝ ْفٞ ايٚثايجّا: ي
يطًط١ٓ ايـُطتٛدب١ يإلعساز بايػري اي٘( أعين اضًط١ٓ ايـُايو ع٢ً َ

ثبات ضًط١ٓ ايـُايو بديٌٝ ْفٞ ص ٚأَهٔ إعسز الٚايـُٓف١ٝ بديٌٝ :ط
ُٓع٘ عٔ ايتطًط ٚايتضسف يف ـاذتسز دفعّا يًشسز ايٛازد ع٢ً ايـُايو ب

ُهٔ َعازعت٘ بادسا٤ ديٌٝ ْفٞ اذتسز بايٓطب١ ازي دازٙ اٚ ـثِ ٜ ،ًَه٘ 
عًٝ٘ ٜٚتغاٜل َٓ٘ ، فٝتعازض  ُٔ ٜتشسز َٔ تضسف٘ ٜٚػٓلـغريٙ َ
 . ـذاد االثس ايٓايف إٜز( بًشاظُٗا ٜٚطكط عٔ ايتاثري :سس ديٌٝ)ال

ٌْ ٕ ديٌٝ)الإ ّا :ٚزابع َتٓاْٞ ٚيطف يف ايتػسٜع ع٢ً إ سسز( ديٝ
عُّٛ أفساد اال١َ ، ٚال َٛدب يرتدٝض أسد أفساد اال١َ ع٢ً أسد ، ٚال 

ايـُتضسف ٚعدّ إدسا٥٘ بايٓطب١ دسا٥٘ بايٓطب١ ازي ايـُايو ض إلَضٓش
تغاٜل َٔ تضسف ايـُايو : سفس ـُتشسز ٚايـُازي داز ايـُايو اي

 بايٛع١ ايهٓٝف يف أزع٘ َجاّل .
ثس ٖٓا يدع٣ٛ تعازض ديٌٝ ْفٞ اذتسز عٔ ايـُايو ٚخاَطّا : ال أ

ذاز ، فإ ديًٝٞ ْفٞ اذتسز عٔ ـَع ديٌٝ ْفٞ ايغسز ٚايغساز عٔ اي
قتغٝا دٛاش تضسف٘ يف ًَه٘ ، ْٗض ٢ً َاي٘ اذا إايـُايو َع ضًطٓت٘ ع

ْٛافر ايغساز  بايػري ٚضٓد اإلعسازشسِٜ ـديٌٝ ْفٞ ايغساز ايرٟ ٜفٝد ت
ٍٓـيف َ ْكطاع ضًط١ٓ ـذاز ٚإباي اإلعسازع٢ً سس١َ  ذتُع االضالّ ٚد

شهِ ـ، اٟ ٜـُهٓ٘ عًٝ٘ غسعّآ٘ َٓ٘ ٚعدّ تُٝهـايـُايو ع٢ً َاي٘ ٚعدّ ت
ايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً سسز( ٚط )الديًٝٞ ع٢ً  صعساز الطديٌٝ 

 قٌ َٔ عدّ االثس ايػسعٞ . ص أٚ ال  أاَٛاهلِ
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سسز( ٚسهَٛت٘  ّ ديٌٝ )الد٘ يتكدِٜ اٚ تكٓداْ٘ ال ٚ دضّا:ٚضا 
ُٖٚا يف  ، ُٖٚا ديٝالٕ َتشدإ يف ايستب١ ٚايٛظٝف١صعسز الطع٢ً ديٌٝ

ٚنالُٖا ٜٓعسإ ازي االدي١ ايهاغف١ عٔ االسهاّ ايٛاقع١ٝ  ،عسض ٚاسد
 ٚ عَُٛٗا . كإ دا٥س٠ إطالقٗا أٝٓـاالٚي١ٝ ٜٚغ

ٕٕ ٜتضدٜإ يٓفٞ  شسزـٕ ديًٝٞ ْفٞ ايغسز ْٚفٞ اي: إ ٚبتعبري ثا
طالم ل دا٥س٠ إفتتغٝٓٚ سسدّٝا ِ ايػسعٞ األٚيٞ اذا صاز عسزّٜا أشهـاي

شسز ـديًٝ٘ ايعاّ بػري َٛازد ايٚ ـشهِ ايػسعٞ ايٛاقعٞ أديٌٝ اي
سدُٖا ٠ٛ َتطا١ٜٚ ، َٔ دٕٚ ظٗٛز سه١َٛ أٚايغسز ٚبستب١ ٚاسد٠ ٚق

ٛٓـذ اي، إع٢ً اآلخس ، ُديٛي٘ـّ بٓعس ديٌٝ يديٌٝ آخس ٚغسس٘ يشه١َٛ تتك
شٛ ديٌٝ ْفٞ ايغسز ـشسز ْـيف ديٌٝ ْفٞ اي ٚغسْح س٣ ْعْسَع اْ٘ ال ُٜ

سسز( ٜٚهٕٛ  )ال ح ٖٛ ديٌْٝاظس ٚغاز (ديٌٝ سانِ)١ُ ـست٢ ٜهٕٛ ث
 ص . عسز الط َٓعٛز َٚػسٚح ٖٛ ديٌٝ (شهّٛـديٌٝ َ)عٓدْا 

 

ٔٔ طٕ قٛي٘ ضبشاْ٘ إٚضع ٚأدم : ٚبتعبري أ ِِ ٔفٞ ايدِّٜ ُِٝه ًَ ٌَ َع ََا َدَع َٚ
ِٔ َسَسٕز دعٌ يف دٜٓ٘  ٜدٍ بٛعٛح ع٢ً اْ٘ ضبشاْ٘ َا -78اذترصَٔ

أَسٙ ، ٚداليت٘ ع٢ً  نإ سسدّٝا بطبع٘ َٚٔ اٍٚ ال َاسهُّا سسدّٝا إ
ايعُّٛ ٚايػٍُٛ ٚاعش١ د١ًٝ فاْ٘ َٔ قبٌٝ ايٓهس٠ يف ضٝام ايٓفٞ ، 

ٜضري سسدّٝا  َٚفادٙ اٚ ٚظٝفت٘ ايٓعس ازي اسهاّ ايدٜٔ ْٚفٞ دعٌ َا
ٜ٘ يًػسح ٚايتفطري ٚايطًط١ٓ فساد اال١َ ، ٚال غاٖد فٝ٘ ع٢ً تضٓدع٢ً أ

 االدا١ٝ٥ ع٢ً ديٌٝ ْفٞ ايغسز . 

يف ع٤ٛ ايفِٗ ايـُدتاز  صعسز ٚال عساز الط(: ٕ قٛي٘ )ٚإ
ايتػسٜع ٚادتعٌ االهلٞ َٚٔ يف  اإلعسازٚ أبٛاب َٚٓافر ايغٓس ٜعين ضٓد
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ص: ْفٞ االسهاّ عساز عسز ٚال المجٝع أبٛاب٘ َٚٓافرٙ، فتفٝد ايسٚا١ٜط
 اإلعسازَسٙ ْٚفٞ تػسٜع إ عسزّٜا بطبع٘ َٚٔ أٍٚ أن ال َاايغسز١ٜ إ

١ٜ يف ايتػسٜع ، ٚعُّٛ ايٓفٞ ٚاعض ددّا اإلعسازايـُٓافر  بايػري ٚضٓد
 ع٢ً ايفِٗ ايـُدتاز . 

ٚ ْعس ٚغسح ّ أسه١َٛ ٚتكٓد : سد ايٓضري ايػسٜفريإذٕ يٝظ يف أ
ُهٔ تضدٜل سه١َٛ ـست٢ ٜ ، َٔ ديٌٝ َتكدّ ايستب١ ازي اآلخس َُٓٗا

  ص .عسز الطسسز( ع٢ً ديٌٝ ديٌٝ )ال
 

يػٝذ االْضازٟ)قدٙ( َٔ َا إستًُ٘ اٚبٗرا ايتكسٜب ٜتذ٢ً ععف 
 (15)سه١َٛ قاعد٠ )ْفٞ اذتسز( ع٢ً قاعد٠ )ْفٞ ايغسز(، ثِ إختازٙ 

َٔ إ  -شج٘ ـٜعٗس َٔ تكسٜسٙ ب ع٢ً َا -بعض َٔ عاصسْاٙ )قدٙ( 
فٞ ايغسز ٚايضساس١ ، ٚعُّٛ ديٌٝ ْ شسز بايٓٓطـ)عُّٛ ديٌٝ ْفٞ اي

فٝهٕٛ ق٣ٛ أ -طالم ، َٚٔ ايٛاعض إٔ عُّٛ ديٌٝ ْفٞ اذتسز باإل
 عسز( اْت٢ٗ .  سسز ع٢ً قاعد٠ ال َّا ، ْٚتٝذت٘ سه١َٛ قاعد٠ الَكٓد

 

ذ٢ً ـٚت ـشه١َٛ أٚ ق٠ٛ ايدالي١ ٚايعٗٛز،ستُاٍ ايٚقد تبري ععف إ
ايديًٝري  ذ نالإ ،تعٗس ايضساس١ ٚايعٗٛز ، ٚاْ٘ العدُٖا عٔ ايضٛابُب

ًَطصعسز الايٓافٝري يًشسز ٚايغسزط ٌَ َع ََا َدَع ِِ ٔفٞ َٚ ِٔ ُِٝه َٔ  ٔٔ ايدِّٜ
٢ غاٖد عً عَُُٛٗا ظاٖس َٔ )ٚقٛع ايٓهس٠ يف ضٝام ايٓفٞ( ٚالصَسَسز

شسز ، ٚايضشٝض تطاُٜٚٗا يف ق٠ٛ ايعُّٛ بٌ ٜهاد ـصساس١ دالي١ ْفٞ اي
ٖٛ ايعُّٛ ايضسٜض  -ص ع٢ً ايفِٗ ايـُدتازعسز الط ٜهٕٛ عُّٛ

٠ اذا يٛسعت فكسات ايسٚا١ٜ ايـُعترب ٚايٛاعض َٓ٘ ايطع١ ٚايػُٛي١ٝ
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يف ايـُٛازد االخس٣ َع ع١ يٓفٞ ايغسز ٚتفضٌٝ ايسٚاٜات ايـُتعٓس
ال ٜكٌ عُّٛ ديٌٝ  ٚأ ت االيفاظ ٚخضٛصٝات ايـُعاْٞ ،َالسع١ ٖٝآ
ٜعٗس غاٖد اذته١َٛ  عٔ عُّٛ ديٌٝ ْفٞ اذتسز ، نُا مل ْفٞ ايغسز

 ايػسح ٚايطًط١ٓ االدا١ٝ٥ . ٚٚايٓعس 
 

االٚفل بايكٛاعد ٖٛ زعا١ٜ ٕ ايديٌٝ ايجاْٞ ع٢ً فتٝا ايـُػٗٛز : إ
ـُا ٜدفع ز ايـُايو ٚعدّ َٓع٘ عٔ ايتطًط ع٢ً َاي٘ ٚتضسف٘ فٝ٘ بتغٓس

ٕ سذس ايـُايو ز غريٙ ، ٚذيو ألضتًصّ تغٓسايغسز عٓ٘ ست٢ اذا إ
ص عسز الطعًٝ٘ َٚكتغ٢ سدٜح  َٚٓع٘ َٔ ايتضسف يف َاي٘ عسْز

ٜعين  ٖٚرا ، ْتفا٤ َٓع ايـُايو ٚعدّ سذسٙ عٔ ايتضسف يف َاي٘إ
 ًغسز عٔ َاي٘ . ايتضسف ايدافع ي تسخٝض٘ يف

بايػري  اإلعسازشسِٜ ـايداٍ ع٢ً ت صعساز الطثِ ٜعازع٘ سدٜح
ط٘ ع٢ً َاي٘ اذا ٕ تضسف ايـُايو ٚتطًٓسٝح أ -بتكسٜب َتكدّ -
ْفٞ )ذازٙ نإ سساَّا بديٌٝ ْفٞ ايغساز ، فٝتعازض ـب اإلعسازٚدب أ

ٚ يف االقٌ ٜدخٌ يف باب االَس ، أ( يف ٖرا ْفٞ ايغساز)َع  (ايغسز
ايٓاع َطًطٕٛ طٜٚطكطإ ٜٚسدع ازي عُّٛ قاعد٠ (تعازض ايغسزٜٔ)

زد يف تٛعٝض ايديٌٝ ايٛاغا١ٜ ٚقاعد٠ ْفٞ اذتسز . ٖرا  صع٢ً اَٛاهلِ
  . (16)نالّ غٝدٓا االْضازٟ )قدٙ( 

 ٚيف تـُاّ ايديٌٝ اغهاٍ َٚٓع : 

 ز ايـُايو)قدٙ( تعازض عسز٠ غٝدٓا االْضازٟ أٚاّل: ٜبدٚ َٔ عبا
، أٟ ٜتعازض ديٌٝ ْفٞ ايغسز بًشاظ ايـُايو َع٘ بًشاظ ايػري َع عسز

                                                           

 . 317فسا٥د االصٍٛ : (16)



 10بػس٣ االصٍٛ/ز.......................................................(508)

إال إٔ  -ثري ٜٚسدع يديًٝٞ ايطًط١ٓ ْٚفٞ اذتسز ـذاز ٜٚطكط عٔ ايتأاي
بعد ايتعازض  ال -ٜٓفع إدساؤٙ ٖٓا َٔ بدٚ األَس ديٌٝ ْفٞ ايغسز ال

ْٞ ألدٌ االزفام بعُّٛ َتٓاـُع٢ٓ إ تػسٜع ْفٞ ايغسز إب -ٚايتطاقط
ٕ دسٜاْ٘ ـشل ايـُايو ألذسٟ ديٌٝ ْفٞ ايغسز بـٜ ، ٚيرا الأفساد اال١َ

 ٜٓفع ديٌٝ  فال ،فساد اال١َبعدّ َٓافات٘ يالَتٓإ ع٢ً بعض أ َػسٚط
ْفٞ ايغسز يرتخٝط ايـُايو ٚعدّ سذسٙ عٔ ايتضسف يف ًَه٘ َا داّ 

ايديٌٝ ٜٚعازض  ذسٟـذازٙ سطب ايفسض ، ال اْ٘ ٜـّا بتضسف٘ َغٓس
 .  اقطا طـذاز ، ٚاذا تعازعإ تشل ايـدسٜ٘ ب

ز ايـُايو ايـُتضسف ٚتسدٝش٘ ع٢ً َسدض يسعا١ٜ تغٓس الاذٕ 
االضال١َٝ اال١َ االزفام بعُّٛ افساد ْ٘ خالف االَتٓإ ٚأل ،ز دازٙتغٓس

ذازٙ ـب ع٢ً ايطٛا٤ ، الضُٝا يٛ فسض ٚدٛد بدٌٜ عٔ تضسف٘ ايـُغٓس
آخس َٔ أزع٘ ٜدفع بٗا ايغسز  يهٓٝف٘ يف دإْب بايٛع١ٕدتاز سفس ـٜنإٔ 

 عٔ دازٙ ٜٚبعد ايغسز عٔ دازٙ . 
شل ايـُايو يتذٜٛص ـدسا٤ ديٌٝ ْفٞ ايغسز بٚثاّْٝا: اْ٘ َع تعرز إ

ذٌٜ اذتدٜح قباٍ ٖٚٛ  -ٜهٕٛ سدٜح ْفٞ ايغسازٟ اإلعسازتضسف٘ 
شسِٜ ـع٢ً ت ٍٖٓٛ اذتانِ ايٛسٝد ٖٚٛ دا -اذتدٜح ْفٞ ايغسز يف صدز 

ـشسّ ايتضدٟ ذاز ٜٚـباي صعسازطالْ٘  ، ٟاإلعسازف ايـُايهٞ ايتضٓس
 .  - بتكسٜب َتكدّ -ٜرا٤ سطبُا ٜطتفاد َٔ ْفٞ ايغساز يإلعساز ٚاإل
، ٖرا شسزـقاعد٠ ْفٞ ايذاٍ يًسدٛع ازي قإْٛ ايطًط١ٓ اٚ ـَ َٚع٘ ال

 َع غض ايطسف عٔ االغهاٍ عًُٝٗا يف االَسٜٔ ايالسكري . 
زدشإ ايجاْٞ ٚثايجّا: َع تطًِٝ تعازض ايغسز ٚايغساز َٔ دٕٚ 

سدٛع ازي قاعد٠ ْفٞ اذتسز ٚذيو ُهٔ ايـٜ البتكسٜب َإض بدّٚا ْكٍٛ :
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ذُٝع ـزفاقّا باَتٓاْٞ يطفٞ قد صدز تػسٜع٘ إ ٕ ديٌٝ ْفٞ اذتسز تػسْٜعأل
دسا٥٘ ، ٚال َٛدب إل ع٢ً اسٕد ٜسدض اسْد افساد اال١َ االضال١َٝ ٚال

ذ نالُٖا غسز( ، إذاز ايـُتـ)اي ايٓطب١ ازي )ايـُايو ايـُتضسف( دٕٚب
 ز فٝتعازض ديٌٝ ْفٞ اذتسز بًشاظُٗا ٜٚطكط عٔ ايتأثري . َتشٓس

 ٚزابعّا: َع تطًِٝ تعازض ايغسز ٚايغساز ٚضكٛطُٗا عٔ ايتأثري 
ّْـٜ ْكٍٛ : ال - نُا إدعٞ - ايٓاع ط يف قاعد٠ اٚ اطالْم شسش عُٛ

 ١ٜ . اإلعسازشٝح ٜػٌُ ايطًط١ٓ ـبص اَٛاهلَِطًطٕٛ ع٢ً 
شطب َا تكتغٝ٘ ـٚايعاٖس ب ضٓدّا ٚدالي١، ٚايضشٝض قضٛز ايكاعد٠
تا١َ ع٢ً  ٕ ناْت ي٘ ضًط١ْٟٓ ٚإاإلعسازايكٛاعد ٖٛ سس١َ ايتضسف 
بايػري ٚعدّ  اإلعسازد٠ بعدّ شدٚد٠ َكٝٓـَاي٘ ًَٚه٘ ، يهٓٗا ضًط١ٓ َ

 ، ٚال عُّٛ يف ديٌٝ ايطًط١ٓ : إٜرا٤ َطًِ
ذ ٖٛ غري قاصس ايطٓد ٚايدالي١ : إ -فإ ديٌٝ ايطًط١ٓ نشدٜح ْبٟٛ

صٍٛ ٜعسف ي٘ َضدز ٚأصٌ صشٝض َٔ أ َطٓد بٌ ٖٛ خرب َسضٌ ال
)عٛايٞ اي٦ًايٞ( يف بـشازٙ عٔ(17)ْعِ زٚاٙ ايـُذًطٞ ،ـشدٜح االٚزياي

زضً٘ غٝذ ايطا٥ف١ ايطٛضٞ فكاٍ : أ (18)شًٞ نُا ـٚأزضً٘ ايعال١َ اي
اْ٘ قاٍ : ايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً أَٛاهلِ( ، ٜٚتشضٌ  )زٟٚ عٔ ايٓيب 

 درب ٚإزضاي٘ . ـَٓ٘ : ععف اي
 ٘ضسف يف أَٛايـ١ ٚسل ايتـٓـ١ٝ ع٢ً ايطًطـطري٠ ايعكال٥ـْعِ دست اي

ٟ ايعًُٞ ذسـع بٌ بايـُغا٠ غسعّا بعدّ ايسدنٝف غا٤ ٖٚٞ ضري٠ َ
، ٞ ٜؤخر َٓ٘ بايكدز ايـُتٝكٖٔٚٛ ديٌٝ يٓب ،ٚايـُتػسعٞايـُعضَٛٞ 
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 ُهٔ ايكٍٛ :ـٜ عساز بايػري ، بٌيـِ ٜهٔ فٝٗا إ ٚايـُتٝكٔ َٔ ايطًط١ٓ َا
١ٜ ، ٚيرا اإلعسازدتط بايطًط١ٓ غري ـٍٚ االَس َإٕ ديٌٝ ايطًط١ٓ َٔ أ

ال ٜعطٞ سل ايتطًط  - َتػسعايالَِٓٗ ٚ ايـُتػسع -ايعكال٤ ـذد ت
ٕ ٜغسب ب٘ أخاٙ يف ايدٜٔ اٚ ـًُو ضهّٝٓا اٚ خٓذسّا أٚايطًط١ٓ يعاقٌ ٜ

ذْ٘ ست٢ يٛ فسض عدّ ١ اٚ ٜربض ب٘ سٝٛإ غريٙ َٔ دٕٚ إيف االْطاْٝ
ع٘ ٔ ايعاقٌ ٚعدّ تٛٓزٚ فسض عدّ تدٜٓس١َ ايتضسف يف َاٍ ايػري أس

ديٌٝ ايطًط١ٓ قطعّٝا عٔ قضٛز  ٖراُا ٜهػف ـَ -عٔ سس١َ ايتضسف 
ذاٍ ـَ َٚع قضٛزٙ عٔ ايػٍُٛ ال ( .١ٜاإلعسازايطًط١ٓ )عٔ مشٍٛ 

 اإلعسازشس١َ ـايـُفٝد ي صعساز الطُعازعت٘ اٚ تسدٝش٘ ع٢ً ديٌٝ ـي
         .  -ذازٙ َجاّلـب - بايػري

شٔ فٝ٘ ، ٚقضٛز ديٌٝ ـْ قضٛز ديٌٝ ايطًط١ٓ عٔ مشٍٛ َاٚبعد        
ٜٓشضس ٖٓا :  -ازع٘ بًشاظ ايـُايو ٚدازٙ ْفٞ اذتسز عٔ مشٛي٘ يتع

  ٖرا .. ايـشهِ بتشسِٜ اإلعساز بايػري ٚإتالف َاي٘ 
 

ُهٓٓا تكسٜب٘ ـغهاٍ آخس ع٢ً ايـُػٗٛز ٜايعساقٞ)قدٙ( إ(19)ٚيًُشكل
ٌ يف َٓع ٕ االغهاٍ ٜتُٓجايـُِٗ أببٝآْا ٚيعً٘ َساد ايـُشكل ايعساقٞ ، ٚ

ٚذيو  -زٙ ذاـب ايتطًط ايـُغٓس -شٔ فٝ٘ ـتطبٝل قاعد٠ ايطًط١ٓ فُٝا ْ
يف  -و ع٢ً ايتضسف يف ًَه٘ طالم ضًط١ٓ ايـُايباٜكاع ايـُعازع١ بري إ

ٛٓ شفس بايٛع١ نٕٓٝفـٚ َصزعت٘ بدازٙ أ ث٘ بايكراز٠ تفطد َا٤ ب٦س دازٙ ٚتً
ٚ دازٙ أذاز ع٢ً َاي٘ ٚسك٘ يف ب٦س ـطالم ضًط١ٓ ايٚبري إ -فٝٓتفٞ ْفع٘

َعتُدّا ع٢ً قاعد٠ ضًط١ٓ  شفس بايٛع١ٕـيَصزعت٘ ، فاذا ضع٢ ايـُايو 
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الْطإ ع٢ً َاي٘ ًَٚه٘ : فُكتغ٢ إطالم قإْٛ ايطًط١ٓ ايجابت يـُايو ا
طالم قإْٛ ز َٓ٘ دازٙ ، َٚكتغ٢ إٕ تغٓسٖٛ دٛاش تضسف٘ ٚإ -ايداز

ـُٓع َصزعت٘ ٚدٛاش ضعٝ٘ ي ٚأايطًط١ٓ ثابتّا يًذاز ٖٛ ضًطٓت٘ ع٢ً دازٙ 
 فاظّا عًٝ٘ َٔ ايتًٛخ . س ٙفطاد َا٤ ب٦سدازٙ َٔ إ

 )ٚاذا تعازعا تطاقطا( ٜٚسدع  فٝكع ايتعازض بري االطالقري
ذٛاش سفس ايـُايو يف أزع٘ ـازي االصٌ ايعًُٞ ايرتخٝضٞ ايكاعٞ ب

 ٚعدّ َٓع٘ َٓ٘ .  نٕٓٝف بايٛع١َ
 

 شاد١ ايٝ٘ : ـصٌ يعدّ ايألسدٛع ئَ اي ْـُٓعٚ ٘غهايْٚدفع إ

ـدتازْا ايرٟ ضبل يف بٝإ َ ٖٚٛ َا ٚاّل : ٖٚرا ٖٛ ايعُد٠ عٓدْاأ
طالم ٚال عُّٛ يف ديٌٝ قاعد٠ ايطًط١ٓ إضتعٗسْاٙ َٔ االدي١ َٔ اْ٘ ال إ

ٞ ال يطإ ي٘ بًشاظ إ َدزنٗا ٖٛ ايطري ايعكال٥ٞ ايـُُغ٢ ٖٚٛ ديٌٝ يٓب
، ٚيٝظ  (١ٜاإلعسازايطًط١ٓ )ٚ عُّٛ ٜػٌُ ست٢ ٜهٕٛ فٝ٘ إطالم أ

ِٓٝ٘ إٝجبت فب٘ يّٓا يٝاّل يفعّٝا َط٦َُدزنٗا د ايـُايو ٚدازٙ ست٢  طالم ٜع
 .صٌ ايعًُٞ ايتطاقط ٜٚضاز بعدٙ يألشضٌ ايتعازض بُٝٓٗا ثِ ـٜ

 ، َطًك١ّ يطًط١ٓ سذ١ّْعِ يعٌ ايـُشكل ايعساقٞ ٜعتُد سدٜح ا 
يهٓٓا َٓعٓا  أفاد َا ٜؤدٟ ازي تعازض االطالقري ٚتطاقطُٗا ،فًرا  

ْٕٛ ديٌٝ ـُهٓٓا ايٛثٛم بأبٌ ٜاالطالم  َٔ االطالم  ايطًط١ٓ خً
فإ َدزى ايطًط١ٓ ٖٛ ايطري ايعكال٥ٞ ع٢ً ايتطًط ، بايتكسٜب ايـُتكدّ 

ُٓعٕٛ َٔ ـّا بايػري ٚيرا ٜرتدد ايعكال٤ ٜٚع٢ً ايـُاٍ اذا مل ٜهٔ َغٓس
 . ري قسٜبّآًا بايطهنُا َٓج(١ٜاإلعسازايطًط١ٓ )ٚ َٓض أ اإلعسازتسخٝط 
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ٚتٛعٝش٘ : اْ٘  -)قدٙ( (20)ايػٗٝد ايضدزٚقد أفادٙ ايطٝد  -ٚثاّْٝا :
شا٤ تضسف ـْيتُاّ أ طالم ديٌٝ قاعد٠ ايطًط١ٓ ٚعَُُٛ٘ٓا إيٛ ضًٓ

ٕ ايـُطتفاد َٔ ذازٙ فال تعازض يف ايـُكاّ ، ألـب ايـُايو ست٢ ايـُغٓس
ٖٛ  صع٢ًط بكس١ٜٓ سسف  (21)ص ايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً اَٛاهلِط سدٜح

ايـُاٍ ٚإدازت٘ ٚإٖدا٤ٙ ٚايٛص١ٝ ب٘ يتضسفات ايته١ٜٝٓٛ نبٝع ذٜٛص اـت
٤ ٚايصزع ٚاْػا٤ ْٚـشٖٛا أٚ ايتضسفات اإلْػا١ٝ٥ ناإلتالف ٚاهلدّ ٚايبٓا

اذتدٜح : ثبٛت سل ، ٚال ٜطتفاد َٔ ـشٖٛاايكٓٛات ٚسفس االباز ْٚ
شفس ـزع٘ بٜتُهٔ َٔ َٓع دازٙ َٔ ايتضسف يف أشٝح ـبسفغ َاي٘ 

ايرٟ ٜفٝد صع٢ًطٛفس ع٢ً سسفشدٜح َتـٕ اي، ألتفطد َا٤ ب٦سٙ بايٛع١ٕ
ِٓ ، ٖٚٛ بكسٜٓت٘ الاالضتعال٤ ٚايػًب١ ْ٘ يٝظ أل شفعٞ(ـ)ايتضسف اي ٜع

يف َاي٘ ٚايتطًط عًٝ٘ نٞ ٜػًُ٘ إطالم سدٜح  يًتضسف َضداقّا
 . ايطًط١ٓ 

ٚباختضاز: ظاٖس ديٌٝ ايطًط١ٓ ٚسدٜجٗا ٖٛ تطًط ايـُايو ع٢ً 
شفعٞ( ست٢ ـتضسف ايٜبدٚ عَُٛ٘ )يً ، ٚالـُاي٘)ايتضسف ايٓفعٞ( ب

 ٜعازض تطًط ايـُايو ع٢ً )ايتضسف ايٓفعٞ( ع٢ً سفس بايٛع١ نٕٓٝف
 ٚ َصزعت٘ . عسز ايـُٝاٙ ٚايكاذٚزات عٔ دازٙ أٜٓتفع َٓٗا ٜٚدفع 

  :-دفاعّا عٔ ايـُشكل ايعساقٞ )قدٙ( -االغهاٍ ايجاْٞ  ُهٓٓا زٓدـٜٚ

فال ديٌٝ ٚاعض  (سدٜح ايطًط١ٓ)طالم يف اذا ضًُٓا ٚدٛد إ أٚاّل:
 شفعٞ(ـ)ايتضسف اي )ايتضسف ايٓفعٞ(دٕٚـ ع٢ً اختضاظ االطالم ب
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ِٓ شضٌ ايتعازض ايـُصعّٛ ـثِ ٜ ، ْٛعٞ ايتضسف فإ ايطًط١ٓ َطًك١ تع
 ٚاّل . ساقٞ قٗسّا ،ٚال دافع ي٘ ض٣ٛ َا أغهًٓاٙ أيًُشكل ايع

ٚايعكال٥ٞ ٚايـُتػسعٞ َٓعكد ع٢ً  ٕ ايتطايـِ ايفكٗا٥ٞٚثاّْٝا : إ
ـشفغ ي٘ ٜتطًط ع٢ً ايتضسف فٝ٘ ٚاي : ٚال١ٜ نٌ َايو ع٢ً َاي٘ ًَٚه٘

ايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً ط فسعٓا صش١ ضٓد خربيٛ بٌ ست٢  ،َعّا
ص ع٢ًط( فإ سسفأٚ سضٌ ايٛثٛم بضدٚزٙ عٓ٘ ) (22)صأَٛاهلِ

ط ع٢ً سفع٘ ، ٚاالْطإ ٜعًٛ ع٢ً َاي٘ ٜٚتطًٓ ٜفٝد االضتعال٤ ٚايػًب١
 ، ٚايغسز نُا ٜعًٛ ٜٚتطًط ع٢ً ْفع َاي٘ ٚتُٓٝت٘ٚسساضت٘ َٔ ايتًف 

: اختضاظ ايطًط١ٓ  ٚاعش١ٕ ٖٚرا ٚاعض دًٞ ، ٚال ٜبدٚ َٔ قس١ٕٜٓ
بايتضسف االْػا٥ٞ دٕٚ يتهٜٛين ٚايـُٓضٛص١ يف ارترب بايتضسف ا

 شفعٞ . ـايتضسف اي
نجس عٓد االعتُاد ع٢ً ايطري ٜٚتغض ايعُّٛ يف قإْٛ ايطًط١ٓ أ

 ايـُُغ٢ ع٢ً ايطًط١ٓ ، ٚس٦ٓٝر ْكٍٛ :  ايعكال٥ٞ
ٕ ٜعازض أ -ـشطب ٚالٜت٘ ع٢ً َاي٘ ًَٚه٘ ب -ُهٓ٘ ـذاز ٜـٖرا اي

ب٘ ، فتتعازض ضًط١ٓ َايو  شفس ايـُغٓسـُٓع٘ َٔ ايـدازٙ ٜٚدافع٘ ٜٚ
ٚ ايـُصزع١ ع٢ً سفس بايٛع١ ايهٓٝف يف أزع٘ َع ٚال١ٜ دازٙ أايداز 

ٛٓ زب٦س دازٙ َٔ ايتغٓس -ع٢ً سفغ َاي٘   ، ٜٚتِ  -خ ٚايفطاد ٚايتً
َا أزادٙ ايـُشكل ايعساقٞ)قدٙ( َٔ ايتعازض َٚٓع قاعد٠ ضًط١ٓ بٗرا :

 يف ازع٘ .  ايـُايو ع٢ً سفس بايٛع١ نٕٓٝف
 

 كل ايعساقٞ)قدٙ( ٖٛ َا ذنسْاٙ َٔـكاي١ ايـُشـعُد٠ يف َٓع َـذٕ ايإ
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( اٚ ٟاإلعسازقضٛز ديٌٝ قاعد٠ ايطًط١ٓ عٔ مشٍٛ)ايتضسف 
ّٝا البد َٔ االقتضاز فٝ٘ ع٢ً ١ٜ( بًشاظ نْٛ٘ ديٝاّل يٓباإلعساز)ايطًط١ٓ 

 ايكدز ايـُتٝكٔ َٔ غسعٝت٘ ٖٚٛ غري ايتضسف ايـُغس بايػري . 

ٛٓ ٙ عٔذازـب عٓسـدًٛ تضسف ايـُايو اذا أٜ : ٚعًٝ٘ ش ايديٌٝ ايـُذ
  ص .ايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً اَٛاهلِطايرٟ ٖٛ قإْٛ

 (23)يهتاب ٚايط١ٓ ٘ َٔ ْضٛظ اضسفت١ سسَٕ تطتفاد ُهٔ أـٜٚ

ايـُايو  ع٢ً سفسٖرا ٜرا٤ ٜٚٓطبل َٛعٛع ايتشسِٜ اإل سس١َ ع٢ً ايداي١
 .  ٙٙ ٚتفطد عًٝ٘ َا٤ ب٦سيف أزع٘ ٖٚٞ تؤذٟ دازٙ ٚتغٓس بايٛع١ نٕٓٝف

بايػري اذا نإ َطًُّا أٚ ذَّٝا  تٛنٝد سس١َ ايتضسف ايـُغٓس ٓاُهٓـٜٚ
ايٓاع طٖٚٞ غري قاعد٠  ـشٛٙ،سرتاّ َاٍ ايـُطًِ ْٚأٚ َعاٖدّا بكاعد٠ إ

 اإلعسازشس١َ ـٚقاعد٠ االسرتاّ تكغٞ بص، َطًطٕٛ ع٢ً اَٛاهلِ 
 . بايـُطًِ ٚإتالف َاي٘ َٔ دٕٚ زخض١ ايـُايو أٚ  ٚد٘ سل 

تعازض ديٌٝ قاعد٠  -يف ديٌٝ قاعد٠ ايطًط١ٓ  طالْمٚيٛ ثبت إ
ـشفس يف ٕ ٜأزاد ايـُطًِ أ ، فُٝا يٛ ايطًط١ٓ َع ديٌٝ قاعد٠ االسرتاّ

  .ز َٓٗا دازٙ ٜتغٓس زع٘ بايٛع١ نٕٓٝفأ

بٌ ديٌٝ  (١ٜاإلعسازايطًط١ٓ )يهٔ ديٌٝ ايطًط١ٓ قاصس عٔ مشٍٛ 
إال بطٝب١  َطًِ ٚال َاي٘ سٕئـشٌ دّ إَٜ الط قاعد٠ االسرتاّ ٚسدٜح

 تفٝد  -صعساز الطسس١َ االٜرا٤ ٚسدٜح  ْٚضٛظ (24) صْفط٘
 ُاٍ دازٙـب تضسف يف َاي٘ يهٓ٘ ٜغٓسٜفاْ٘  (ٟاإلعسازسف )ايتض سس١َ
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 فٝهٕٛ سساَّا غسعّا .  ، ددش سس١َ َاٍ دازٙـٜٚ
ص ايٓاع َطًطٕٛ ع٢ً اَٛاهلِ:إٕ سدٜح ط ُا تكدّـٚاذتاصٌ َ

: دٛاش تضسف ايـُايو ال تدٍ ع٢ً فتٝا ايـُػٗٛز - ٚ قاعد٠ ايطًط١ٓأ
ز َٔ تسى يـُايو ٜتغٓسال اذا نإ اـذاز ، إز ايست٢ اذا يصّ َٓ٘ تغٓس
 ٘ز دازٙ يهٔ َع عُاْزّا ععُّٝا ٜسدض ع٢ً تغٓسايتضسف يف ًَه٘ تغٓس

 .  -ٚ تًف أعٝب  يٛ سضٌ -َٔ تضسف٘ تغسز دازٙ يـُا ٜ

ٕٕ ٚاعض : اذا تغسز ايـُايو َٔ عدّ ايتضسف يف َاي٘  ٚبتعبري ثا
بايػري  اإلعسازشسِٜ ـتٜكع ايتصاسِ بري  -بغسٕز ععِٝ ٚازد عًًَٝ٘ٚه٘ 

ثِ ٜسدض  ،ايػدٜد بايٓفظ اٚ بايـُاٍ اٚ بايعسض اإلعسازشسِٜ ـت ٚبري
سهاّ يف سطب قٛاعد تصاسِ اال -شتًُٗا ـٚ َاال١ُٖٝ أ ٖٛ َكطٛع َا

 .  (دتٓاب االفطد َُٓٗاَكاّ االَتجاٍ ايكاع١ٝ بـ )إزتهاب ايفاضد ٚإ

ع عُإ ايغسز ايٛازد ع٢ً ايػري َيهٓ٘ ٜٓبػٞ االيتفات ازي يصّٚ 
ز غريٙ ، فإ ايغُإ خف١ٝ تغٓسز ايـُهًف ْفط٘ ٚأغد١ٜ تغٓسٚ أأ١ُٖٝ أ

ِْ ذٛاش ـٜتٓاف٢ ٚال ٜضطدّ َع ثبٛت اي غسعّا بديًٝ٘ ال ٚععٞ ثابْت سه
 دف٢ . ـٜ ايتهًٝفٞ بديٌٝ تاّ غسعٞ نُا ال

 

زع٘ يف أ ٚبتعبري آخس : ست٢ اذا فسعٓا دٛاش سفس ايـُايو بايٛع١ّ
ضدم عٓٛإ  ذاز يـز ايايٛععٞ عٓد تغٓسٜجبت ايغُإ  -تهًٝفّا

ذٛاش ايتهًٝفٞ ـٚاي، تًف َاٍ غريٙ فٗٛ ي٘ عأَ( فإ نٌ َٔ أاالتالف)
ٚقد سككٓا يف َٛضٛعتٓا ف٢، خي شهِ ايٛععٞ نُا الـًٜتكٞ ًٜٚت٦ِ َع اي

د٠ َٔ : إ قاعد٠ االتالف قاعد٠ فك١ٝٗ َتضٝٓ)بػس٣ ايفكا١ٖ(ايفك١ٝٗ 
دعٞ ، ٚقد إُغاَري َتعدد٠ تؤدٟ َفاد ايكاعد٠ـاالخباز ايـُتفسق١ ٚب
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ُهٔ ـ١ُ طٛا٥ف َٔ االخباز ٜـامجاع ايفكٗا٤ عًٝٗا ، ٚقد عسعٓا ث
َجبتّا يغُإ ايـُتًف َا أتًف٘ َٔ ديٝاّل ض ايكاعد٠ َٓٗا ٚتضً اضتفاد٠

عسازٙ إفطاد َاٍ ايػري ٚبإايػري بفعً٘، ٚيف بعغٗا تعًٌٝ ايغُإ بَاٍ 
 . (25)فسادع ب٘ ْٚـشٛ ذيو،

خض١ ٚز عطس االيتصاّ بفتٝا ايـُػٗٛز : ُا تكدّـَ شضٌـتٚقد        
ٕ َكتغ٢ االدي١ ، ٚأست٢ )ايتضسف االعسازٟ(ايتضسف ع٢ً االطالم 

بايػري ٚعدّ ضًط١ٓ ايـُايو ع٢ً  ٟإلعسازيتضسف ااسس١َ ايػسع١ٝ 
ٖرا  .ٙ غرئَ تغسز غد١ٜ تغسزٙ ال يف ساي١ ايتصاسِ ٚأًَٚه٘ إ َاي٘

  .عٔ ْفط٘ َٚاي٘  زع٘ يدفع ايغسزنإ تضسف ايـُايو يف أنً٘ اذا 

أٚ ذعٌ بٝت٘ محاَّا ـذًب ْفع يٓفط٘ نإٔ ٜـيتضسف٘ ٚاَا اذا نإ         
ٚعض ٚعدّ ز دازٙ فايـُٓع ٚايتشسِٜ أًٜصّ تغٓسَدبػ١ أٚ ْـشُٖٛا ثِ 
ست٢ ايٓفعٞ ز ايـُايو َٔ تسى تضسف٘ يعدّ تغٓس ،ضًط١ٓ ايـُايو أقسب 

 . فٝشسّ ع٢ً ايـُايو  ذازـذاز ٜٚٓشضس ايغسز يف ايـز ايتغٓسٜعازض 

ٚ ٜعٝب ـُتضسف يف ًَه٘ َا ٜتًف أُايو ايـعُإ اي ٚقد تـشٓضٌ
أفاد تفضٝاّل يف  )قدٙ( (26)ُشكل ايعساقٞـيهٔ اي ،ٜٚفطد َٔ َاٍ دازٙ

ذاز َٔ سفس ـإَهإ تضٜٛس عسز اي َعتكدّا ،ُبشٛخـعُإ ايفسع اي
 ْٛعشٗا ببٝإ دًٞ : ،زبع١ـشا٤ أْدازٙ بأ يف أزض بايٛع١ نٕٓٝف

 

ذاز ْٚكضاْ٘ بفعٌ ـق١ً َا٤ ب٦س اي :ب سفس ايبايٛع١ٕ ٜطٓب: أاألٍٚ 
ٚال زٜب يف عُإ  ،ُشفٛز٠ـَٔ ايب٦س ازي ايبايٛع١ اي ُا٤ـضسٜإ اي
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فٝهٕٛ سافس ايبايٛع١ عآَّا يٓكط َا٤  ف َاٍ ايػرييضدم إتال ايٓكط
 . ب٦س دازٙ

: عف١ْٛ َا٤ ايب٦س ذازـب سفس ايبايٛع١ قسب ب٦س ايٕ ٜطٓبايجاْٞ : أ                  
ٖٚرا ٜعين  ، ختالط٘ بفغالت ايبايٛع١ٚعدّ صالس٘ يًػسب بفعٌ إ

ٚال زٜب يف  إ َٓفعت٘ ٚشٚاٍ ٚصف ايضش١ عٓ٘،ب َا٤ ايب٦س ْٚكضتعٝٓ
 ُا٤ َٛدبّا يًغُإ .ـنْٛ٘ ْكضّا يف اي

س يْٛ٘ تػٝٓ :ذازـسفس ايبايٛع١ قسب َا٤ ب٦س ايب ٕ ٜطٓب: أايجايح 
ٚال زٜب  ،ُا٤ ْٚكط َايٝت٘ـٖٚرا ٜٛدب ق١ً ايسغب١ يف اي ،ٚشٚاٍ صفا٥٘

ٚإ  ، ي٘ صش١ٕ ٚصُف ُا٤ـاي ٕ صفا٤َأ ٖرا ايٓكط بًشاظ يف عُإ
ُعترب عٓد ايعكال٤ ٚايرٟ ـيٛصف ايضش١ اي ٖٚٛ تًْف ،شٚاي٘ ْكط ْفع

 ي٘ ق١ُٝ َاي١ٝ عٓدِٖ فٝهٕٛ شٚاي٘ َٛدبّا يًغُإ .  

الْطبام قاعد٠ االتالف  زٜب يف ايغُإ شا٤ ايجالث١ الـٚيف ٖرٙ االْ
عّٝٓا أٚ ٚصفّا أٚ صف١ ، سٝح إٔ  -ـذازَاٍ اي -تالف ايـُا٤ يتشكل إ

ـشٛ ذاز ، ٖٚٛ ْـُا٤ ب٦س ايـٚدب ْكط ايـُٓفع١ ايرات١ٝ يسفس ايبايٛع١ أ
، صف١ ْكضإ يف ْفع ايـُا٤ٖٚٞ  ،ذازـفطاد َاٍ ايإتالف َٚضدام إل

قاعد٠ ايجالث١ ، فتأتٞ  فا٥ت١ يف ٖرٙ االْـشا٤ ٖٚٞ صف١ سكٝك١ٝ ٚاقع١ٝ
 : )نٌ َٔ أتًف َاٍ غريٙ ٚأفطدٙ فكد عُٓ٘( .  اإلتالف

: ْفس٠ ايطبع ب سفس ايبايٛع١ قسب َا٤ ايب٦سٕ ٜطٓبايٓشٛ ايسابع: أ
ذاٚز٠ َا٤ ايب٦س ـَ -شاي١ ـٕ نٌ َٔ عسف ٖرٙ اييبػسٟ ايٓٛعٞ، سٝح أا

ٌٓ زغبت٘ يف َا٤ ايب٦س ، ٖٚرا ٜٛدب  يًبايٛع١ ٜٓفس طبع٘ َٔ ايـُا٤ ٚتك
 ْكط َاي١ٝ َا٤ ايب٦س . 



 10بػس٣ االصٍٛ/ز.......................................................(518)

عُإ ع٢ً  ٚقد أفاد ايـُشكل ايعساقٞ)قدٙ( يف ٖرا ايٓشٛ اْ٘ ال
ـذاز أٚ يعدّ سضٍٛ ْكط يف عري َا٤ اي ،صاسب ايداز سافس ايبايٛع١

ٜهٕٛ  ٚيرا ال ،فطاد ايـُا٤َٓفع١ ايـُا٤ ٚعدّ صدم االتالف ٚإٚ ٚصف٘ أ
 ـذٛاشٕ ايأل سعّا عٔ سفس ايبايٛع١ ٚال عآَّا،ُٓٛعّا غـصاسب ايداز َ

ٚ ، ٚيٝظ ْكضّا يف عري ايـُا٤ أ ٛدب ْكضّا يف َاي١ٝ ايـُا٤ٜ ايـُرنٛز
 ايـُاع١ٝ ، ٖٚرا ْعري دًب غدط شا٤ ايجالث١ـْشضٌ يف االـَٓفعت٘ نُا ٜ

ضتٛزدٖا إَع١ٓٝ قد دًبٗا ٚباع قطُّا َٓٗا بك١ُٝ عاي١ٝ ثِ  ضتريادٙ بغاع١ّٚإ
قإْٛ )ُكتغ٢ ـب، ٚٙدازٙ يف ايـُشٌ ايتذازٟ ثِ عسعٗا يف َتذس

ٚعسعٗا بكدز نبري  برهلا ْصيت ق١ُٝ ايبغاع١ بطبب( ايعسض ٚايطًب
ٚدب ق١ً َاي١ٝ ايبغاع١ االٚزي ـُا أَ ،شدٚدٜت٘ـٚ ََع ق١ً ايطًب أ

يبغاع١ دازٙ ايجاْٞ عآَّا ايـُطتٛزد ٜهٕٛ  يهٔ ال ـُطتٛزدٖا ايطابل،ي
ٚال فاعاّل يًشساّ عٓد دًب ايبغاع١ ايـُع١ٓٝ ايـُٛدٛد٠ عٓد دازٙ 

تكًٌٝ ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ يًبغاع١ بهجس٠ : ٚبرهلا ، سٝح ٜٛدب برهلا 
تكٌ ايك١ُٝ ف ،ايطًببفعٌ َـشدٚد١ٜ يعسض ٚايـُطتٛزد٠ بفعٌ نجس٠ ا

ٌٓ يٝظ  يهٔ ،ٜٚكٌ زبض االٍٚ قٗسّا ايػسا٤ َٔ ايبغاع١ ايـُع١ٓٝ قٗسّا ٜٚك
زٙ ٚال تضسفّا يف َاٍ ايػري ٚال إْكاصّا ي٘ ٚال فعٌ ايجاْٞ ْكضّا يف َاٍ دا

ٜهٕٛ  ٚيرا ال ،، ْعِ ٖٛ ْكط يف ايسبض ٚايفا٥د٠ ٚايـُاي١ٝـُٓفعت٘تالفّا يإ
أٚدب نجس٠ عسض ايبغاع١ َع ، فإ تضسف ايجاْٞ ايجاْٞ عآَّا يألٍٚ

ٍٚ ْكضّا يف َاي١ٝ ايبغاع١ عٓد األٚدب فأ، ـشدٚد٠ ٕ ايطًب ٚايسغب١ َأ
ٓكط ايك١ُٝ ُكتغ٢ ايكإْٛ االقتضادٟ : نجس٠ ايعسض ٚق١ً ايطًب ُٜـب

ٍٚ كضّا يف عري َاٍ االعسزّا ْٚ -نجس٠ ايعسض  -ٚيٝظ ٖرا  ،ٚايسبض 
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ُٓأٚ يف َٓفعت٘ ايرات١ٝ أ ٘ ديٌٝ عُإ ايـُتًف ٚزدٙ ايجاْٞ عًٝ٘ ست٢ ٜع
 ٜعٝب٘ َٔ َاٍ غريٙ .   ٚفطدٙ أــُا ُٜي

ٕٕ : ٖٚٛ َا أفت٢ ب٘ مجْع َٔ فكٗا٤ عضسْا  ٍْ ثا  ٚزبـُا ًٜشل بٗرا َجا
فُٝٔ إضتدإ َٔ غريٙ أيف دٜٓاز  -ِ اضتاذْا ايـُشكل ارت٥َٛٞٓٗ -

، ٚناْت ايطسق١ أٚ يف دٜٓاز عساقٞأٚ ضسق٘ أ ،ٚ غضب٘عساقٞ أ
تبادي١ٝ  ضٛق١ٝ عاي١ٝ ٚق١ُْٝ ّٜٛ نإ يًدٜٓاز ق١ُْٝ االضتدا١ْ أٚ ايػضب

ًت ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ زاد ايٛفا٤ ٚقد ْكضت ايك١ُٝ ايتبادي١ٝ ٚق، ثِ أباٖع١
برٍ ايف  -دصا٤ دفع ايـُكداز ْفط٘ إفتٛا بازي ايُعػس أٚ أقٌ ، ٚقد أ

 -ٚ ايـُطتدإ ْفظ ايـُكداز ايـُػضٛب أٚ ايـُطسٚم أ عساقٞ : دٜٓاز
كط ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ ُا ٜدٍ ع٢ً اِْٗ مل ًٜصَٛا ٖؤال٤ بغُإ ْـَ

ز ، ٚيٝظ ٚازدّا ع٢ً ذات ع٢ً َاي١ٝ ايدٜٓا ٕ ايٓكط ٚازْدايتبادي١ٝ ، أل
 .ال ْكضّا يف ايعري ٚايـُكداز ٚال يف ٚصف ايعري ايـُاي١ٝ ْٚفعٗا  ايدٜٓاز،

 

 ٗرٙ ايفتٝا : ـهاز يف١ إغهاٍ أٚ َٓع ٚإْـٚقٚيٓا 

ٕ ٖرٙ ايفتٝا خالف ايعدٍ ٚاالْضاف فتضطدّ َع االطاز : إ ٚاّلأ
شهِٝ ايـُعسٚف ـايعاّ ايرٟ عسف ب٘ ايتػسٜع االقتضادٟ االضالَٞ اي

فعٗا ٚمحاٜتٗا ٚعدّ ايتذاٚش شكٛم ٚسـبايعدٍ ٚاالْضاف َٚساعا٠ اي
٘ ع٢ً ايػدي تػسٜعات عدّ بٓا٤، ٚسكٛقَِٗٛاهلِ ٚع٢ً أَالى ايٓاع ٚأ
دالف االقتضاد االغرتانٞ ٚاالقتضاد ايسأمسايٞ ـٚايتػايب ٚايعًِ ، ب

س٣ ازي ايـُذتُع ايػسقٞ ايطا٥د ايّٝٛ يف ايـُذتُعات ايػسب١ٝ ٚايرٟ ض
ددٜع١ ـسٝح ٜبتين اقتضادِٖ ع٢ً ايتػايب ٚاي -ضفأليٜٚا -االضالَٞ

ُٗٝدّا ـاالقتضاد ٚت١ُٝٓ زأع ايـُاٍ ، ٚتْعاش ـشٝاش٠ االَٛاٍ ٚإي ٚض١ًّٝ
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إلزادتِٗ شهَٛات ٚقٗس غعٛب ايعايـِ ايجايح ـالضتٝال٤ِٖ ع٢ً اي
تتٓاضب  ضاز: ٖرٙ ايفتٝا الـتـٚباخ ْٚٗب خرياتِٗ ٚضًب سسٜاتِٗ . 

ضالَٞ ٚايتػسٜع ايـُعاًَٞ َع االطاز االخالقٞ ايعاّ يالقتضاد اال
بعض ايهربٜات ايفك١ٝٗ  ْطبامغِ إُهٓٓا ايسنٕٛ ايٝٗا زـٜ الٚ اذتهِٝ،

 عٕٛ . قتغا٤ٖا هلا نُا ٜٓدعًٝٗا أٚ إ
 

يٝظ هلا  -قٓاعتٓا يف تضٛزْا ٚ -ٕ ايع١ًُ ايٓكد١ٜ ايٛزق١ٝ ٚثاّْٝا: إ
ٚعٓد االضتٝال٤ ايعدٚاْٞ  ،ـشهَٛٞال االعتباز ايكاْْٛٞ ايَاي١ٝ يٛ ق١ُْٝ

، ٚعٓد ٖبٛط ايع١ًُ ١ٓ تبادي١ٝ َعٝٓ ٚ عٓد االضتدا١ْ ناْت هلا ق١ُْٝعًٝٗا أ
عٓد  -يػا٤ٖا البد ايكاْْٛٞ عٓٗا ٚإٚ عٓد ضشب االعتباز ٖبٛطّا فاسػّا أ

، دي١ٝ عٓد ايػضب اٚ عٓد اإلضتدا١ْايتبا َٔ َالسع١ قُٝتٗا - ايغُإ
ًَايع١ًُ يٝطت َج١ًٝ ست٢ ٜغُٔ ايػاصب أف ، بٌ ٖٞ  ٗاٚ ايـُدٜٔ َج

ٖب سري ايكبض ناْت تط٣ٛ َٔ اير تالسغ قُٝتٗا بًشاظ َا ق١ُٝٝ
 .  ٦ٕر ٟ البد َٔ عُإ ايك١ُٝ ايتبادي١ٝ سٝٓأ ٚ إضتدا١ّْ،غضبّا أ

 

ست٢ اذا نإ  -ٕ ايفتٝا بعدّ عُإ ْكط ايع١ًُ ٚبتعبري َفضٌ : إ
ٚاييت تتعاٌَ َع االٚزام ايٓكد١ٜ ايـُغ١ُْٛ َعا١ًَ  -ايٓكط فاسػّا

يف االضالّ ٕ قٛاْري ايغُإ ، بٌ إ ال ْستغٝٗا - ايـُجًٝات دٕٚ ايكُٝات
ٚ الٚزام ايٓكد١ٜ بغُإ ايـُجٌ أتستغٞ عُإ ا ال -شطب فُٗٓاـب -

 ُٖٛا َٔ اضبابحنبايػضب أٚ باالضتدا١ْ اٚ عُإ ايـُكداز ايـُغُٕٛ 
ٚنالَٓا يف خضٛظ االٚزام ايٓكد١ٜ ايـُطتشدث١ يف ايعضٛز  ايغُإ ،

تطٛد  ت( اييت ناْثس هلا يف عضٛز ايـُعضَٛري)أ االخري٠ ٖٚٞ ال
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 تبك٢ هلا ق١ُٝ ضٛق١ٝ تبادي١ٝ ٚإضتعُاي١ٝ ست٢ فٝٗا ايع١ًُ ايـُعد١ْٝ اييت
 هٕٛـٜ ُري ٚالـدٕ ثـكاط ايدٚي١ هلا ، فإ ايـُعـض١ ٚإـعًُـٛط ايـكـبعد ض

 نبريّا يف ايػايب .  -بعد ايطكٛط عُا قبً٘  -ايفسم ايكُٝٞ ايتباديٞ 

اذا ُٔ ـٗا ثـٜبك٢ ي ايع١ًُ ايٛزق١ٝ اييت ال: بُٝٓا تطٛد يف شَآْا             
عتباز ْكط إاذا تدٖٛز اقتضاد ايدٚي١ ٚٚ ، أت ايدٚي١ إعتبازٖاطأضك

بفعٌ تسابط دٍٚ ايعايـِ اقتضادّٜا  -قُٝتٗا ايطٛق١ٝ عايـُّٝا  تقًعًُتٗا ٚ
ٌٓـٚقد ت إْٛ تس٣ ٜكتغٞ ايك ، فٌٗ ٜاقٌايٓضف أٚ ايعػس أٚ أ شٓدـي ك

ٕ ٜغُٔ ايػاصب ٚايطازم ٚايـُدٜٔ ًَٞ ايعادٍ : أاالضالَٞ ايـُعا
ٕ ايٛزم ايرٟ اخرٙ غضبّا اٚ دّٜٓا ؟ َع أ شِٖٛ ذاى ايكدز َٔ ايع١ًُـْٚ

ايٓكد يٝظ عّٝٓا ذات َٓفع١ نطا٥س االعٝإ ايٓافع١ اييت تغُٔ براتٗا ، بٌ 
 ايكإْٛ دعِد بٚقُٝتٗا تتشٓد ،شض ٚزم َطبٛع يػسض ايتبادٍـٖٞ َ

َٚٔ ايٛاعض  -س سطب ق٠ٛ اقتضاد ايبًد ٚععف٘ َتػٖٝٓٚٛ  -ٚاذته١َٛ 
خرٖا ػس قُٝتٗا سري أب٘ ازي ُع َعتٕد اْ٘ عٓد ٖبٛط ايع١ًُ ايٛزق١ٝ بكدٕز

ايٓكد ٚايع١ًُ ذاى ست٢ ٜعاٌَ ٜضدم إٔ ٖرا ايدٜٓاز َجٌ  ال -َجاّل
 . عٓد ايغُإ َعا١ًَ ايـُجًٝات ايٛزق١ٝ 

صٝد يف ايبٓو ايـُسنصٟ ٖٛ قٛاَٗا، ايٛزق١ٝ هلا زايع١ًُ كٍٛ :ـْٚال 
  فاْ٘ ال أضاع ي٘ ٚقد أبطًٓاٙ بعد إٔ أٚعشٓاٙ يف )فك٘ ايـُطتشدثات(.

ايٛزق١ٝ ايـُدع١َٛ باعتباز ايدٚي١  ايٓكد١ٜ ايتعاٌَ بايع١ًُ بٌ ْكٍٛ:
ٛز ، ٖٚٞ تؤدٟ سري ايغُإ ٚزصٝدٖا االقتضادٟ ٖٛ ايـُالى ايـُٓع

، بٌ ْفعٗا  دبص ٚايجٛبـٚيٝظ ْفعٗا ذاتّٝا نٓفع ايّٓا ، ازّا َعٝعتبْفعّا إ
 كاْْٛٞ ، فًرا ْكٍٛ : عتبازٖا ايإعتبازٟ ثاْٟٛ بًشاظ إ
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 زاد٠ ايغأَ دفع َاعٓد ضكٛط ايع١ًُ ايٛزق١ٝ أٚ ْكضإ ْفعٗا ٚإ
 البد َٔ َالسع١ خضٛصٝتٗا ٚقُٝتٗا ايعدٍ -عًٝ٘ َٔ ايع١ًُ ايـُغ١ُْٛ

 ايتبادي١ٝ ْٚفعٗا سري االضتٝال٤ عًٝٗا ظًُّا أٚ إضتدا١ْ ، فاْ٘ َكتغ٢
قٌ ٢ ب٘ ايتػسٜع االضالَٞ االقتضادٟ ، ال أدًل ايسفٝع ايرٟ ٜتشًـٚاي

قٝاضٗا  ٚأٚ دّٜٓا ا١ٝ٥ ّٜٛ االضتٝال٤ عًٝٗا ظًُّا أَٔ قٝاضٗا بكُٝتٗا ايػس
تهٕٛ ايفتٝا خر ٚسري ايدفع ٚايٛفا٤ ، ست٢ بٓطبتٗا َٔ ايرٖب سري األ

عسف بٗا داي١ ايتػسٜع اييت عزٚح ايتػسٜع االضالَٞ َٚع َٓطذ١ُ َع 
 . َعا١ًَ ايـُجًٝات  يٓكٛد ايٛزق١ٝايـُعا١ًَ ،ٚال َضٓشض  إطازّا عاَّا

 أٚ ع٢ً  َكداز ايع١ًُ عُإ   ٚدد دااّل ع٢ً يصّٚ  يٛ - ع٢ً إٔ ايٓٓط
فٗٛ َـدتط بايع١ًُ ايـُعد١ْٝ  - َعا١ًَ ايع١ًُ ايٓكد١ٜ َعا١ًَ ايـُجًٝات

ايطا٥د٠ يف شَإ ايضدٚز ٚاييت ال تكٌ قُٝتٗا نجريّا عٓد ضكٛط إعتبازٖا 
أٚ إضكاط ايدٚي١ إلعتبازٖا بًشاظ َعدْٝتٗا اييت تـذعٌ هلا َٓفع١ ذات١ٝ 
َـشفٛظ١ بعد إضكاط إعتبازٖا ْكدّا قاّْْٛٝا ، فال ٜضض قٝاع ايع١ًُ 

 (. ايـُٓعٛز٠ يف أسادٜجِٗ ) ايٛزق١ٝ بايع١ًُ ايـُعد١ْٝ

ايضشٝض  شسف١ٝ ايٓٓطـي -يف َجٌ االٚزام ايٓكد١ٜ  -ال ق١ُٝ بٌ         
تٗرٜبري( ْٚعريٙ ايـُسٟٚ يف )ايفكٝ٘(ٚ )ايتٗرٜبري( ٚقد )اي ايـُسٟٚ يف

بري ايٓاع ثِ ضكطت تًهِ ضتكسض دزاِٖ تٓفل تغُٓا إٔ زداّل إ
ست ٚال ٜباع بٗا غ٤ٞ اٚ تػٝٓٗا ٚعٝع١( ـٚ ْكضت قُٝتٗا )يايدزاِٖ أ

ّ عًٝ٘ ـٗا ايّٝٛ ٚعٝع١ ْٚكضإ أٌٖ عًٝ٘ ايدزاِٖ االٚزي اييت ي :ٚضأٍ
  (27)(:؟ فهتب)ذٛش ٚتٓفل بري ايٓاعـايدزاِٖ ايجا١ْٝ اييت ت
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 (523أسهاّ تعازض ايغسزٜٔ  ................................................ )      

ٜٓطبل ع٢ً  ال فإ ٖرا ايٓٓطص يضاسب ايدزاِٖ : ايدزاِٖ االٚزي ط
،  ايبًدإ نطا٥س ايٓكٛد ايٛزق١ٝايٛزق١ٝ ايطا٥د٠ يف عضٛزْا يف بعض ايدزاِٖ 

 ، ٚعٓد ضكٛطٗا أٚ تػٝريٖإ ايدزاِٖ ايـُطؤٍٚ عٓٗا دزاِٖ َعد١ْٝإذ أ
ٕ َعدْٗا ي٘ ق١ُٝ غسا١ٝ٥ تبادي١ٝ ، بُٝٓا ايدزاِٖ قُٝتٗا ٜطريّا ألتٓكط 

ايٛزق١ٝ ٚضا٥س ايعُالت ايٛزق١ٝ عٓد ضكٛطٗا ٚتػٝريٖا تطكط قُٝتٗا 
ْت عًٝٗا سري االضتٝال٤ اٚ ايتبادي١ٝ اييت نابايـُس٠ ٚال تهٕٛ هلا ايك١ُٝ 

   .ايدٜٔ 

 )ايهايف(ايضشٝض ايرٟ زٚاٙ ايػٝدإ يف  (28)ربدـاي ٜٚؤندٙ:       
ٚ َا ٜٓفل ذاى : يٞ عًٝ٘ ايدزاِٖ بأعٝاْٗا أٚفٝ٘ ضؤاٍ ْعري ٚ)ايتٗرٜبري( 

ٜٓفل بري ايٓاع  خر َٓ٘ َاإٔ تأيو (:طفهتب )  ايّٝٛ بري ايٓاع ؟
فإ ايدزاِٖ ايٓافل ايسا٥ر تعاًَ٘  صٜٓفل بري ايٓاع عطٝت٘ َانُا أ

 ايع١ًُ ايٛزق١ٝ بكدٕز عٓد تػري ق١ُٝٚعًٝ٘ : .شفغ ايـُاي١ٝ ٚال ٜٓكضٗا ـٜ
ٚ عٓد س أٚ ايتدٖٛز االقتضادٟ يًبًد أضباب ايتػٝٓب٘ ألسد أ َعتٕد

البد َٔ ايٓعس ازي ٚاقع ايع١ًُ ايٛزق١ٝ سري  -ضكٛطٗا عٔ االعتباز
ٚالبد عٓد  -ٚ عدٚاّْا ٚظًُّاـشل ٚعكٕد أب -ا ٚاالضتٝال٤ عًٝٗا قبغٗ

شطب ايك١ُٝ ايتبادي١ٝ ايطٛق١ٝ ٚبًشاظ ـايغُإ َٔ دفع ايع١ًُ ايٛزق١ٝ ب
االضتٝال٤ أٚ  بـشل ناْت عًٝ٘ سري ايكبض ْطبتٗا َٔ ايرٖب َٚا

شاي١ٝ بكدٕز ـسري ايٛفا٤ َٔ ايع١ًُ ايٛزق١ٝ ايايغأَ فٝدفع  ،عدٚاّْا
 ضتٝال٤ .  غ ْفعٗا سري األخر ٚاإلسالٜ

 َعري َٔ ع١ًُ ٚاذتاصٌ اْ٘ اذا اغتػًت ذ١َ ايـُهًف بغُإ قدٕز
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١٦ ٚايـُٗس ٚعٛض ايٓطٝ ٚ يًدٜٔ االعِ َٔ ايكسضيًػضب أ ْكد١ٜ ٚزق١ٝ
ًت ب٘ ذ١َ ايـُهًف ُا اغتػـي ٙؤٚفاٚخس دفعٗا تأايـُؤدٌ ٚحنٖٛا ثِ 

غتػاٍ َٔ َايٝتٗا سري إ ٚ ٖبطت قُٝتٗا ٚذٖب دص٤ْفطكطت ايع١ًُ أ
 ١ٝـ١ٝ ايتباديـك١ُٝ ايطٛقـٓكط ايـّٓا يـذَت٘ بٗا نإ ايـُهًف ايـُرنٛز عاَ

ظاٖسّا َٔ زمح١ ايتػسٜع ٚعدي٘ ٚسه١ُ ايـُػسع ٚتٓايف ايفتٝا ايـُتكد١َ 
  َع عدي٘ ٚسه١ُ تػسٜع٘ .

 

 -ايك١ُٝ ايتبادي١ٝ ايطٛق١ٝ -ٚالبد َٔ يـشاظ ق١ُٝ ايع١ًُ ايٛزق١ٝ 
سري االضتٝال٤ عًٝٗا عدٚاّْا اٚ سري قبغٗا بعكد صشٝض اٚ بعكد فاضد 
غسعّا ٚايـُتعازف يـشاظٗا بك١ُٝ ايرٖب، ٚاألسٛط ايتضايـض ٚتبازٟ 

 ايرَِ .   ٖرا نً٘ اذا تدْٓت ْٚكضت ق١ُٝ ايع١ًُ تباديّٝا . 

عػس٠  -إزتفعت ق١ُٝ ايع١ًُ ايٛزق١ٝ بكدٕز َعتٕد ب٘ ٖٚهرا يٛ 
فاْ٘ البد َٔ َالسع١ ق١ُٝ ايع١ًُ سري ايٛفا٤ عُا ناْت  -أععاف َجاّل 

عًٝ٘ سري اإلضتدا١ْ أٚ اإلضتٝال٤ ايعدٚاْٞ ٚالبد َٔ تكدٜس ْفعٗا بًشاظ ق١ُٝ 
 ايرٖب سري األخر ٚسري ايٛفا٤، ٚاهلل ايـُٛفل يضايـض ايعٌُ . 
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 160 ايالشّ َٚٛعع٘  ................................................ ن١ُٝ ايفشط
 164 ايتبع١ االخس١ٜٚ املرتتب١ ع٢ً تسى ايفشط ٚايتعًِ ...............................
 172 عدّ ايعكاب ع٢ً تسى ايفشط عُا ال ٜهٕٛ ي٘ ديٌٝ ...........................

 175 سهِ تسى ايتعًِ يٛ صاز َكد١َ َفٛت١ ..........................................
 176 ٚدٛب ايفشط ٚتعًِ االسهاّ احملت١ًُ عٓد استُاٍ ايبال٤ .....................
 181 االثس ايٛععٞ املرتتب ع٢ً ادسا٤ ايربا٠٤ قبٌ ايفشط ..........................

 182 ايعباد٠ َع اضتشكام ايعكاب .................................. َٛازد تضض فٝٗا
 192 اغرتاط عدّ تغسز ايعاٌَ بايربا٠٤ دسا٤ ايعٌُ بٗا ............................. 
 195 أصٛي١ٝ حبح قاعدتٞ ْفٞ ايغسز ْٚفٞ اذتسز ...................................
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 329 فِٗ ْفٞ سهِ ايغسز بًطإ ْفٞ َٛعٛع ايغسز َٚٓاقػت٘ ......................

 332 عٞ املطتًصّ يًغسز ........................................فِٗ ْفٞ اذتهِ ايػس
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