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 بػِ اهلل ايطٓٔ ايطذِٝ                                        
 

ٚصـو٠ٛ خًكـ٘:   عبازٙ خري ع٢ً ضبٸ ايعاملٌ ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ رُس هلل ـاي       
 ٘ ٘  (S)رُسـَـ  ايصٜٔ اصطواِٖ يتبًٝغ زٜٓ٘ ٚإص٬ح خًكـ ٘  ٚآيـ  زŒشٚعرتتـ

 َٚٔ تبع بإذػإ اٍ ّٜٛ ايسٜٔ .
ٕٻشقاٍ اهلل تعاٍ:        ٔٳ      ِإ ٗنـِطٜ ُٴتٳِط ٜٴرٹـ ټ اَي ٚٳ ٌٳ  ٛٻابٹ ٘ٳ ٜٴرٹـ ټ ايتٻـ ًَّـ  ،٢٢٢ايبكـط٠:   زاي

ــٖٝٚــصا  ـــر ٸ اهلل أ ًب ــي ٚ َــٔ أ ـرسث بٛضــ٤ٛ اٚ بلػــٌ، ٗطٜٔ َــٔ ايــ ُتطـي
ـَـ  اـبــ : ٗٸــط ٖــٛ عُــٌ صايـــس  ربٛب هلل ـأٟ خبــ  ٚقــصض ٚلــؼ، ٚنــٌ تط

  . ر  اهلل فاعً٘ بٓصٸ اٯ١ٜغبراْ٘ ٜٚٴ
ٓٳاٚٳش: تعاٍ ٚقاٍ      ٗٴٛضًا ِأْعٳَي َٳا٤ٶ ِط ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ   .٨٤ايوطقإ: زَٹ
ٖٛ ايػا٥ٌ املعطٚف ايباضز بطبع٘، ٚإْعاي٘ َٔ ايػُا٤ ٜعين إْعاي٘ َٔ  زَٳا٤ٶش    

ــ١،       ــ٘ اؾًًٝ ــإ يكسضت ــاب اهلل ايععُٝــ١ ٚبٝ ــ١ َــٔ آٜ ٛٸ بٓرــٛ املطــط، ٖٚــصٙ آٜ ــ عً
ٗٸط  باملـا٤ َـٔ ا٭خبـاث    ٚايلطض ا٭قص٢ َٔ إْعاي٘ ٖٛ تٳُهٌ امل٪ٌَٓ َٔ ايتط

ِٵ ٚايٓحاغاب نايبٍٛ َٚٔ ا٫ذساث ناؾٓاب١ ٚاؿٝض ٚايٓواؽ، ش ٝٵُه ًِ ٍٴ عٳ ٜٴٓٳعن ٚٳ
٘ٹ ِٵ بٹ ٗنطٳُن َٳا٤ٶ يٹٝٴِط ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ ٗٴٛضًاش11زا٫ْواٍ:َٹ ٖٚصٙ َٔ ْعـِ اهلل ايععُٝـ١    زَٳا٤ٶ ِط

ِٷ ٫ تٴعسٸ ٫ٚ تٴرص٢   . اٍ ؾأْ٘، ْٳرُسٙ تعٚأيطاف٘ ايـح١ًًٝ ع٢ً ايبؿط ٖٚٞ ْع
ٗٴٛضًاش     قس ٜطاز َٓ٘ ايـُع٢ٓ ايـُصسضٟ ايـرسثٞ تكٍٛ: )تطٗطب طٗـٛضًا   زِط

نكٛي٘  -ايصو١ املؿب١ٗ باغِ ايواعٌ )طاٖط( -ذػًٓا(، ٚقس ٜطاز َٓ٘: ايٛصف 
ٗٴٛضًاتعاٍش ِٵ ؾٳطٳابًا ِط ٗٴ ِٵ ضٳبټ ٖٴ ، ٚقس ٜـطاز َـٔ ايطٗـٛض: صـٝل١     21زا٫ْػإ:ٚٳغٳِكا
  . ٫ي١ ع٢ً )غا١ٜ ايطٗاض٠( نايعحٛظ بـُع٢ٓ ايعاجع جسًايًس -فعٍٛ -املبايل١
ٗٴٛضَٔ شطاز ٚقس ٜٴ      ٗٸتٳَا ٜٴزِط ُا ٜٴٛقـس بـ٘ ٚايػـرٛض    ـنـايٛقٛز اغـِ يـ   ط بـ٘  ط

ٜوٝــس ايطٗــاض٠ ايبًٝلــ١ ايؿــسٜس٠ ٚايٓعافــ١ ايوا٥كــ١،   ٖٚــُٛا ٜٴتٳػــرٸط بــ٘، ـاغــِ يــ
ْعيـ  بٗـصا املعٓـ٢     ٚقـس ٖٛ املطاز َٔ آ١ٜ ايوطقإ،  ٜٚكطب إٔ ٜهٕٛ ٖصا املع٢ٓ

ٓٳاشآ١ٜ ايوطقإ ٗٴٛضًا ٚٳِأْعٳَي َٳا٤ٶ ِط ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ ٜعين ٚصوًا َبايلًا ٖٛ نٕٛ املا٤ غا١ٜ  زَٹ
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ٗٴـٛض شٖٚـصا ايًوـغ  ايطٗط ٚايٓعافـ١ ٚايٓعاٖـ١ ،    ِٷ اٱغـ٬ّ   ؾـط  ٖـٛ يف   زِط  اغـ
ٗٸتٳيًُا٤ ٚايرتاب ايًصٜٔ ٜٳ  (ايطٗٛض)ط بُٗا املهًوٕٛ ٚقس جعًُٗا اهلل َصسام ط

ٗٴــٛضًاشا٫ٜــ١ ظٗــط َصــسام يــ٘ ٖــٛ املــا٤ بــٓصٸٚأيف اـــاضد، ركك٘ ـٴَــٚ  زَٳــا٤ٶ ِط
  ثــِ ايــرتاب فاْــ٘ طٗــٛض أٜ ــا بــٓصٸ ،ا٭صــٌ ايطٗــٛضٳ فهــإ املــا٤ٴ ،رٗاـٚصطٜــ
  .اغتعُاي٘ َٔ ايعصض ٚجٛز أٚ املا٤ ع٢ً فكسإ طٗٛضٜت٘ ٚتتٛقف املطٗط٠، ايػ١ٓ

 ٖٚصا يوُغ َبايل١ٺ ل ايٓعا١ٖ ٚايٓعاف١،املا٤ بايغ ايطٗاض٠ فا٥ ٚاملا٤ ايطٗٛض ٖٛ     
فكـ،، بـٌ ٖـٛ     (ايطاٖط)ٜعينٚيٝؼ  ٜعين نْٛ٘ )ايطاٖط يف ْوػ٘ ٚاملطٗط يلريٙ(

ٗٸبٓوػ٘ ٚطاٖط  ايصـلط٣ ٚايهـ،٣،    ايٓحاغاب َٚـٔ ا٭ذـساث  َٔ يلريٙ  طَط
ٗٸط ب٘ بٓرٛ ايلٳػٌ َـٔ ا٭خبـاث ٚأيـٛإ ايٓحاغـاب نُـا ٜتركـل        ٜٚتركل ايتط

أٚ َـؼ     ا٭ذساث ايه،٣: اؾٓاب١ أٚ اؿـٝض أٚ ايٓوـاؽ  با٫غتػاٍ َٔ أْٛا
ايبـٍٛ اٚ ايلـا٥، اٚ    املٝ ، أٚ ٜتركل بايٛض٤ٛ َٔ ايـرسث ا٭صـلط ايصـازض:  

َـٔ أععـِ فٛا٥ـس     -ايتطٗط َٔ اـب  َٚـٔ ايــرسث   -ٖٚصإايطٜس اٚ ايّٓٛ . 
يصـطٜس قٛيـ٘    ،ايٓحاغاب ٚا٭ذـساث  املا٤، ٫ٚ تٓرصط فا٥س٠ املا٤ بتطٗريٙ َٔ

ِٕ       شعاٍ:ت ٝٵِطا ِٵ ِضجٵـعٳ ايؿٻـ ٖٹ ٳ عٳـُٓه ٜٴـصٵ ٚٳ ٘ٹ  ِٵ بٹـ ٗنـطٳُن َٳـا٤ٶ يٹٝٴِط ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ َٹ ِٵ  ٝٵُه ًِ ٍٴ عٳ ٓٳعن ٜٴ  زٚٳ
ــاٍ:  ــإٕ   ،١١ا٭ْو ــ١ صطٜــ ف ٗٸــ ـٖــصٙ اٯٜ ــا٤ َط ــٕٛ امل ــٔ ايــ ر١ يف ن دبا٥  ـطًا َ

ٚٚغاٚغ٘، خبث٘ ضجػ٘ ٚايؿٝطإ ٚ صٖ  ضجعٜٚٴَٚٔ ا٭ذساث ٚايكاشٚضاب 
ٗٸـط باملـا٤       ذ١ٖٝٚصٙ فا٥س٠ ضٚ يًُا٤ ايٓاظٍ َٔ ايػُا٤، ٖـٞ إٔ ايٓـاؽ عٓـس ايتط

َــٔ ا٭ذــساث ٚعٓــس ايتٓعــف بــ٘ َــٔ ايٓحاغــاب غــٛف ٜتدًصــٛا َــٔ ضجــع   
ــصٳضٙ  ــِٝٗ  ٚأايؿــٝطإ ِٚق ــاطٔ   تٳدــفٸ عً ــ٘ ايــق تتركــل يف ايب ٚغاٚغــ٘ ٚذٴحٴب

و١ً ُٓتح١ يًلـأٚ اي اهلل ايبؿطٟ عٓس َتابعت٘ ٚايتأثط بٛغاٚغ٘ امل٪ز١ٜ اٍ َعص١ٝ
، فٝهٕٛ ايتطٗط باملـا٤ َٛجبـًا يًـتدًص َـٔ ضجـع ايؿـٝطإ،        ايطٓٔ عٔ شنط

ٖٚصٙ اذس٣ فٛا٥س املا٤ َٚٓافع٘ ايعع١ُٝ املٓعهػ١ ع٢ً ايطٚح ٚايبـاطٔ، ٖٚـٞ   
 .رػٛغ١ ٭ٌٖ ايٛجسإ ايصايف ٚاٱٜـُإ ايٛايف ٚا٫ذػاؽ ايهايف ـفا٥س٠ َ
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ٗٸط بـ٘ َـٔ ايــد           ب  ٚايـٓٳحٳؼ ٚبطفـع ايــرسث    ٫ٚ تٓرصط فٛا٥س املا٤ بـايتط
ا٭ن، أٚ ا٭صلط ٚبإشٖاب ضجع ايؿٝطإ، بـٌ فٝـ٘ فٛا٥ـس نـثري٠ ٭جًـٗا أْـعٍ       
اهلل املا٤ َٔ ايػُا٤، َٓٗا غكٞ ا٭ضض ٫ذٝا٤ٖا ٚغكٞ ايبؿط ٚايبكط ٚايؿحط 

ٔٵ ايٚغا٥ط ايـرٝٛاْاب ٚايٓباتاب ش َٹ ٓٳا  ٗٴٛضًا ٚٳِأْعٳَي َٳا٤ٶ ِط ُٳا٤ٹ  ٘ٹ بٳ  ،ػٻ ٞٳ بٹـ ٝٹ ٝٵتـًا   يٹٓٴرٵ َٳ ًَـسٳ٠ً 
ٞٻ ِنـثٹرياً     ٚٳِأْٳاغٹـ ْٵعٳاَـًا  ًَِكٓٳـا ِأ ُٻا خٳ َٹ ٘ٴ  ٝٳ  . ٚثــ١ُ فٛا٥ـس ععُٝـ١     49+ 48زايوطقـإ: ٚٳْٴػٵكٹ

 يف ٚجٛز املا٤ ع٢ً ايهط٠ ا٭ضض١ٝ انتؿـوٗا عًُـا٤ ايطبٝعـ١، يـٝؼ املٗـِ عٓـسْا       
ٗـ  -نوكٗا٤- ٛض َـٔ  يف بٝإ فٛا٥س املا٤ إ٫ ايتطٗري َٔ ايـدب  ٚايٓٳحٳؼ ٚإ٫ ايط

 ايـرسث . 
ٚاؿاصٌ إ ٖصٙ اٯٜاب ايهطٜـ١ُ ت٪غٸؼ يف ؾط  اٱغ٬ّ يـُا تعاضف يف       

نًُاب ايوكٗا٤ َٔ ايكإْٛ ايػُاٟٚ ايؿطعٞ )املا٤ طاٖط يف ْوػ٘ َطٗط يلريٙ( 
 ٚاؿُسهلل ع٢ً تٳُاّ ْعُ٘ ايق ٫ تٴعٳسٸ ٫ٚ تٴرص٢ .  

ٌٳ ش       ٛٻابٹ ــ ــ ټ ايتٻ ٘ٳ ٜٴرٹ ــ َّ ٕٻ اي ٔٳ  ِإ ــِطٜ ٗن ُٴتٳِط ــ ټ اَي ٜٴرٹ ــط٠:  زٚٳ ــ ټ  ،ش٢٢٢ايبك ٘ٴ ٜٴرٹ ــ َّ ٚٳاي
ٔٳ ٗنِطٜ ُٴطَّ ٗٸـٕ اي، إ108زبطا٠٤:اَي ٗٸـط ٚايُط ايًوعإ:  ٜعينٚ ،امسا فاعٌ ُٖا طُتط
ــايغ ــ١ ٚايتطٗــط يف ايطٗــاض٠  املب ِٸ ُٗــايوعٚايتٓعــف، ٚٚايٓعاف ــ ــعٸ َطًــل ٜع ٙ ايتٓ

فـإ   -املعصـ١ٝ  -كـصاض٠ ايطٚذٝـ١  َٔ ايكصاض٠ ٚايٓحاغ١ املازٜـ١ َٚـٔ اي  ٚايتٓعف 
، ٚهلُا زٚضٷ ععـِٝ يف ا٫بتعـاز عـٔ    رسثـدب  ٚايطٗٛض َٔ ايـض٠ َٔ اياٗايط

يف ظٚاٍ ٚيٛث ايواذؿ١ ٚزْؼ ايعصٝإ، ٚيف ا٫قـرتاب َـٔ طاعـ١ ايـطٓٔ،     
ْتٝحـ١ صـسٚض   بوعـٌ املعاصـٞ ٚاٯثـاّ أٚ    يف باطٔ ا٫ْػإ  ١راصًـاي  ٹايـرٴحٴ

ّ  ا ا٫ْػإ : رسث ا٭صلط َٔـاي ٚ صـسٚض  ، أيبٍٛ اٚ ايلا٥، اٚ ايـطٜس اٚ ايٓـٛ
ــ ــ١ أٚ اؿــٝض أٚ ايٓوــاؽ  رسث ا٭نــ، ـاي ــ٘ ناؾٓاب ــاطٔ   َٓ ــس يف ب ــ  ٜتٛي ، ذٝ

املتطٗط َٔ اؿسث َٚـٔ اـبـ : اٱضاز٠ ايكٜٛـ١ عًـ٢ َكاَٚـ١ ايؿـٝطإ ٚعًـ٢        
       . إجتٓاب َعص١ٝ ايطٓٔ، نُا ٖٛ ًَرٛظ عٓس أٌٖ اٱذػاؽ

( يف ين)قسٙ( خ،ًاصرٝس ايػٓس عٔ ا٫َاّ ايصازم)ض٣ٚ ايؿٝذ ايهًٝ      
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شنإ ايٓاؽ ٜػتٓحٕٛ بايهطغف ٚا٫ذحاض، ثـِ أذـسث    إْ٘ توػري آ١ٜ ايبكط٠:
ٌٸ ٚع٬ -ايٛض٤ٛ ٖٚٛ خًل نطِٜ  -ٜعين عاز٠ جٝس٠ َـربٛب١ يًهطِٜ املطًل ج

٘ٳ ٜٴرٹــ ټ ايتٻــ شٚأْــعٍ اهلل يف نتابــ٘:  Sٚصــٓع٘  فــأَط بــ٘ ضغــٍٛ اهلل  ــ َّ ٕٻ اي ٌٳ ِإ ٛٻابٹ
ٔٳ ٗنِطٜ ُٴتٳِط ٟٷ عًُـٞ         (1) زٚٳٜٴرٹ ټ اَي ٖٚـصا ذـسٜ  صـرٝس، َٚسيٛيـ٘ تطبٝـلٷ ٚجـط

ٗٸط َـٔ خبـ  ايلـا٥، باملـا٤، ٖٚٛأْعـف ٚأذـط٣ َـٔ         بـُصسام جع٥ٞ ٖٛ ايتط
ذػبُا نإ َعتازًا يف اؾا١ًٖٝ ٚبسٚ  -ايتطٗط بايهطغف ٚا٫غتٓحا٤ با٭ذحاض

ٗٸ -اٱغ٬ّ ط َٔ خب  ايلا٥، نُا ٖٛ َـٛضز اٯٜـ١   ٫ٚ ٜٓرصط َواز اٯ١ٜ بايتط
ٗٸط َٔ أٟ خب  ْٚـٳحٳؼ ٺَٚـٔ نـٌ ذـسث     ِٸ اٯ١ٜ:نٌ تط ٚغب  ْعٚهلا، بٌ تع

 بٌ َٚٔ نٌ زْؼ َِٚٓهط ٺَـرطٸّ . 
َٳشٚايـراصٌ ظٗٛض قٛي٘ تعاٍ:       ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ َٹ ِٵ  ٝٵُه ًِ ٍٴ عٳ ٜٴٓٳعن ٘ٹ ٚٳ ِٵ بٹـ ٗنطٳُن  ز يفا٤ٶ يٹٝٴِط

َـ  ، يهـٔ صـسض اٯ  اث ٚا٫ذـساث َطٗط١ٜ املا٤ َٔ ا٫خبـ  ُا٤ املطـط  ـدتص بـ ـٜـ١ 
٘ٹ  :شٚٚضز ايتعًٌٝ بعـسٙ   طًآَّهز ا٤ٶَٳيوغش يهٔ ٚضز ِٵ بٹـ ٗنـطٳُن حعـٌ  ٖٚـصا ٜٳ ز يٹٝٴِط

ـُا ٖٛ َا٤ ٚبتُاّ يًُا٤ ب يف نٕٛ ايتطٗري باملا٤ ٚصوًا ًاجًٝٸ ظاٖطِا ايكطآْٞ ايٓصٸ
ــا٤ املطــط   َٚصــازٜك٘، ْٛاعــ٘أ ــٔ زٕٚ اختصــاء َ ــس  .َ ــّٛضاز٠ إٜٚ٪ن : ايعُ

  . أصًٗا َٔ َا٤ املطط ٕ َٝاٙ ا٭ضض غايبًا٬َذع١ أ
َٳـ    شٜتإٚاٯ      ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻـ َٹـ ِٵ  ٝٵُه ًِـ ٍٴ عٳ ٜٴٓٳعن ٘ٹ  ٚٳ ِٵ بٹـ ٗنـطٳُن ٔٵ   ش 11زا٭ْواٍ:ا٤ٶ يٹٝٴِط َٹـ ٓٳـا  ٚٳِأْعٳَي
ٗٴٛضًااي َٳا٤ٶ ِط ُٳا٤ٹ  بٝـإ يًتو ـٌ ٚا٫َتٓـإ ٚايًطـف اٱهلـٞ      ، ُٖـا  48زايوطقـإ: ػٻ

ٔ   ٙ ذٝ  أبعباز ُ    ْـعٍ هلـِ َـ لـطض ؾـطعٞ ْٝـٌ ٚيٓوـع     طط يايػـُا٤ َـا٤ ايــ
ِٸ ايوٛا٥س : إٔ  ٗٸٜٴنثري، ٚأٖ طِٖ ب٘ ٜٚتطٗطٚا َٔ ا٫خباث ٚايٓحاغـاب َٚـٔ   ط

، ٖٚصا بٝإ إْايٞ َٔ ايكطإٓ اؿهِٝ يــُطٗط١ٜ  ا٫ذساث ايصلط٣ ٚايه،٣
ٗٸـط٠ ٱغـتٓطام     أذازٜثٗـا   املا٤، ٚتوصٌٝ أذهاَ٘ ٜتطً  ايًحـ٤ٛ اٍ ايػـ١ٓ املط

 ٚاغتعٗاض ْصٛصٗا يًتعطف ع٢ً توص٬ٝب أذهاّ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض.
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٫بس َٔ نٕٛ املا٤ طاٖطًا يف ْوػ٘ ذت٢ ٜصـس نْٛـ٘ َطٗـطًا يلـريٙ، إش غـري             
ٜٚ٪نــس َطٗطٜــ١ املــا٤ ٚعــسّ نْٛــ٘   . ٫ ٜصــًس َطٗــطًا  يلــريٙ -ايطــاٖط يف شاتــ٘

د، ـبـايطٗٛض نايـ   : ْصٛء َـٔ ا٫خبـاض تصـف ايـرتاب ٚا٭ضض     طاٖطًا فك،
ًِــ  يــٞ ا٭ضض َػــحسًا ٚطٗــٛضًاز شإٕ اهلل  (1)املػــتوٝض بــٌ ايوطٜكٌ:شجٴعٹ

جعــٌ ايــرتاب طٗــٛضًا نُــا جعــٌ املــا٤ طٗــٛضًاز فاْــ٘ ٫ َعٓــ٢ يهــٕٛ ايــرتاب    
ٗٸطٜٔ .  ٚا٭ضض طاٖطٜٔ َٔ زٕٚ إٔ ٜهْٛا َط

ٜتٌ ا٭خريتــٌ عًــ٢ نــٕٛ املــا٤ أغاغــًا يف اٚطٚاؿاصــٌ ٚضــٛح ز٫يــ١ ايــ      
ٗٸ ايطٗاض٠ ٚ  ٖٛ  املا٤ ٭ٕ ، طٚايتط ّٜٓكـ٢ بـ٘ اؾػـِ ٚايـطٚح َـٔ      ايصٟ ٜتطٗـط بـ٘ 
إٔ ْبرـ  أذهـاّ املٝـاٙ    يٓـا  بـس  ٚيـصا ٫ َٔ اـبـ ،  نٌ ؾ٤ٞ ّٜٚٓك٢ ب٘ اؿسث 

، قبٌ ايٛيٛد يف عٛث أذهاّ طٗاض٠ ايبسٕ ٚايطٚح َـٔ اـبـ  ٚاؿـسث    ًابسٚ
اؾتٗط تعطٜو٘، يهٔ ٚضٛح  ٖهصا املا٤ ٖٛ )جػِ غا٥ٌ باضز بايطبع( فٓكٍٛ : 

ــا٤ ٜلــين عــٔ تعطٜوــ   ــ٢ امل ٞ َعٓ ــ ــف ذكٝك ٔ  -٘ بتعطٜ ــٛ أَهــ ــف  -ي  ، ٖٚــصا تعطٜ
  ٔ ِ )ٚ .، ٫ أنثـط  تٛضٝرٞ ٜكطٸب املعٓـ٢ إٍ ايـصٖ إَـا صـً  جاَـس أٚ     (اؾػـ

 : املا٥ع ع٢ً أقػاّ ث٬ث١ (اؾػِ ايػا٥ٌ)، َٚا٥ع غا٥ٌ أٚ جػِ غاظٟ

ٚ     ا٭ٍٚ      ٫ ٜطًـل عًٝـ٘ عٓٛاْـ٘ ٫ ذكٝكـ١ ٫ٚ     : َا ٫ ٜصـسم عًٝـ٘ اغـِ املـا٤ 
بٌ ٜصس غً  ا٫غِ عٓ٘ َا ي٬غـِ َـٔ َعٓـ٢ عـطيف ٚاضـس، فٝكـاٍ:        ،ًافاظ

 . )ٖصا ظٜ  يٝؼ َا٤(ٚ)ٖصا ْو، يٝؼ َا٤( ٚ)ٖصا يي يٝؼ َا٤( 
ايطٗاض٠ إشا مل ٜهٔ َٔ ا٭عٝإ ايٓحػ١ نايبٍٛ ٚاملين، ذهُ٘ ٚا٭صٌ فٝ٘       

ٗٻط عًٝ٘، ٚايكػُإ  ٘مس٘ أذهاّ املا٤ يعسّ صسم اتًرك ٫ٚيلريٙ  ٜت٘ٚعسّ َط
، ٖٚـصا ٖـٛ املكصـٛز ببرثٓـا     ًااي٬ذكإ يًُا٥ع ٜصس إط٬م اغِ املا٤ عًٝ٘ عطف

 : ايوكٗٞ، ٖٚٛ قػُإ
                                                           

طبع زاض صازض يف  - 222: 2د َػٓس أٓس :  َٔ ابٛاب ايتُِٝ + 7: ب 2د :ايٛغا٥ٌ (1)
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ايكػِ ايثاْٞ: َا ٫ ٜصس إط٬م اغِ املا٤ عًٝ٘ َٔ زٕٚ إضاف١ ٫ٚ ٜصسم      
املعتصــط َــٔ ا٭جػــاّ أٚ ن ،عٓــٛإ املــا٤ عًٝــ٘ إ٫ َــع إضــافت٘ إٍ ؾــ٤ٞ آخــط  

ا َـا٤ ايعبٝـ ( ٚ)ٖـصا    )ٖصا َا٤ ايطَـإ( ٚ)ٖـص  : فٝكاٍ ،املُتعد بٗا أٚ املصعٸس
عًـ٢ اٱطـ٬م َـٔ زٕٚ تكٝٝـس َٚ ـاف      َا٤ ايٛضز(، ٫ٚ ٜكاٍ عٓ٘ )ٖصا َـا٤(  

اغِ ٚبعٓا١ٜ ٚقط١ٜٓ تصرٸس إط٬م  ًا. ْعِ ّهٔ إط٬م اغِ املا٤ عًٝ٘ فاظ إيٝ٘
ف إيٝـ٘، ٚيـصا ٜصـس غـً  املـا٤ عٓـ٘ فتكـٍٛ )ٖـصا َـا٤          املا٤ عًٝ٘ َٔ زٕٚ َ ا

ضَإ ٚيٝؼ َا٤( )ٖصا يٝؼ َا٤ بٌ ٖٛ َا٤ عٓ ( ٜٚعبٸـط عٓـ٘ )املـا٤ امل ـاف(     
، ٚذهُ٘ أْ٘ طاٖط يهٓ٘ غري َطٗط يلريٙ ٫ٚ ترتت  عًٝ٘ ًاؾا٥ع ًافكٗٝ ًااصط٬ذ

 . تكٌأذهاّ املٝاٙ املطًك١، ْعِ ي٘ أذهاّ خاص١ ٜأتٞ ايتعطض هلا يف فصٌ َػ

ايكػِ ايثاي : َا ٜصس إط٬م اغِ املا٤ عًٝ٘ ذكٝك١ زٕٚ إضـاف١ ٜٚصـسم        
٘  ًاذكٝكٝ ًاعٓٛإ املا٤ صسقعًٝ٘  ٜٚعـ، عٓـ٘ )املـا٤     ،َٔ زٕٚ تكٝٝس أٚ َ اف إيٝـ

َٚا٤ املطط ٚمٖٛا مما ٜكاٍ  ٜهٕٛ يف ايبرط أٚ ايٓٗط أٚ ايب٦طاملطًل( ناملا٤ ايصٟ 
ْعِ ّهٔ إضافت٘ يف .  اف إيٝ٘ َصرٸس ي٬غتعُأٍَ زٕٚ َ  ًاي٘ )املا٤( َطًك

ا٫غتعُاٍ فٝكاٍ: )ٖصا َا٤ عط( ٚ)ٖصا َا٤ ب٦ط( ٚ)ٖـصا َـا٤ َطـط( ٚاٱضـاف١     
ٚيٝػ  اٱضاف١ ٭جـٌ تصـرٝس ا٫غـتعُاٍ     ،يًتٛضٝس ُٚٝٝع ْٛ  املا٤ ٚتعٝٝٓ٘

ٝـ        ا٫غـتعُاٍ إٍ اٱضــاف١  عٓـس   ٘نُـا ٖـٛ ذـاٍ )املـا٤ امل ـاف(، ٚيــصا متـاد ف
أٚ ملـا  نُـا٤ ايعٓـ  ،   ملا اعتصط َٓ٘  (املا٤ امل اف)رر١ ٫غتعُاٍ املا٤ يف املص

 .نُا٤ ايعبٝ ، أٚ ملا صٴعٸس ٚتكاطط َٔ تصعٝس املا٤ نُا٤ ايٛضز  اَتعد ب٘

       ٚ املــا٤ اٍ ٚيف ضــ٥ٛ٘ ٜتــبٌ إٔ َــا اؾــتٗط َــٔ تكػــِٝ املــا٤ إٍ املــا٤ املطًــل 
كٝك١ يف املع٢ٓ ايعاّ اؾاَع بُٝٓٗـا،  ٫ ٜسٍ ع٢ً نٕٛ املكػِ )املا٤( ذ -امل اف

 اَس يف اٱط٬م ٚا٫غـتعُاٍ، ٚإ٫ مٛ َٔ ايتػفإٕ صر١ ايتكػِٝ َػتٓس٠ إٍ 
ف٬ ٜصس إط٬م يوـغ املـا٤ ذكٝكـ١ عًـ٢ املـا٤ امل ـاف إ٫ بعٓاٜـ١ ٚػـٛظ ٚقطٜٓـ١          

 .صاضف١ 
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 ْعري صـر١  (امل افاملا٤ )ٚ (املطًلاملا٤ )٫ ٜكاٍ: إٕ صر١ تكػِٝ املا٤ إٍ 
ا٭َــط إٍ ايٛجــٛب ٚا٫غــترباب ٚتكػــِٝ يوــغ ايعبــاز٠ نايصــ٠٬ إٍ   ِ ٝتكػــ

ْـ   َـ  ًاايصرٝر١ ٚايواغس٠ فإْ٘ ٜسٍ ع٢ً نٕٛ املكػـِ عٓٛا يًرصـتٌ   ًاجاَعـ  ًاعا
 . ٚايكػٌُ

 ٕ إطـ٬م اغـِ املـا٤ ذكٝكـ١ ٫ ٜصـس إ٫ عًـ٢ املـا٤ املطًـل زٕٚ          فاْ٘ ٜكـاٍ: إ
٘ َـٔ تكػـِٝ ايؿـ٤ٞ إٍ ْوػـ٘     امل اف، فٝهٕٛ ايتكػـِٝ املـصنٛض يف نتـ  ايوكـ    

ــا٤ امل ــاف فــاظ      ــ٢ امل ــا٤ عً ــ١  ًاٚإٍ غــريٙ، ْعــِ ٜصــس إطــ٬م اغــِ امل ٚبكطٜٓ
نثــط٠ اغــتعُاٍ املــا٤ يف ا٭عــِ َــٔ ، ًٚاذكٝكٝــ ًا٫ ٜهــٕٛ إط٬قــ َ٘ٛضــر١، يهٓــ

ٝـ ذكٝكًٝا، ٚ ٫ًااملطًل ٚامل اف َكػًُا ٫ ٜصٝٸطٙ اغتعُا  ًا٫ ٜهٕٛ ايتكػِٝ ذكٝك
بٌ ٜهٕٛ إطـ٬م اغـِ    - يؿ٤ٞ إٍ أْٛاع٘ ٚأقػاَ٘ اؿكٝك١َٝٔ قبٌٝ تكػِٝ ا -

املا٤ َكػًُا جاَعًا َػاقًٝا، ٖٚٛ َـطاز َكػٸـُٞ املـا٤ اٍ )املـا٤ املطًـل( ٚ)املـا٤       
 امل اف( ٫ٚ ٜتٛقع إضاز٠ ا٫ط٬م اؿكٝكٞ َٓ٘ . 

فاظ ٖٛ ذكٝك١ يف )املا٤ املطًل( خاص١ ٖٚٛ ٚاؿاصٌ إٔ اغِ املا٤ ٚعٓٛاْ٘ 
( )املـا٤ امل ـاف   يفع٢ً إط٬قـ٘  ( ٚيصا ٫ ٜػتعٌُ اغِ )املا٤( ا٤ امل افيف )امل

 . قط١ٜٓ صاضف١ َصرر١ ي٬غتعُاٍٚإ٫ َع عٓا١ٜ ٚػٛظ 

ٚعٓــٛإ )املــا٤ املطًــل( ٚاضــس يــس٣ ايعــطف ايعــاّ، يهــٔ قــس ٜؿــتب٘ بعــض  
سض٣: ٌٖ ٜصس إط٬م اغِ املـا٤ عًٝـ٘ َـٔ زٕٚ إضـاف١     ف٬ ٜٴ ًاَصازٜك٘ خاضج

ٕ َا٤  ٜصس شيو  ٖٚصا ْعري ٚعٓا١ٜ أّ ٫  ،بعض ايعٕٝٛ املُتعد ببعض املعـاز
ْعـري  ٚ ،ْٚعري َٝاٙ ايبراض ٚاحملٝطاب ايق تعٜـس ًَٛذتٗـا عـٔ ايكـسض املتعـاضف     

 ٌ املصــاذ  هلــا  َٝــاٙ ا٭ْٗــاض ذــاٍ ايوٝ ــإ ْتٝحــ١ اخت٬طٗــا بــايطٌ ٚايٛذــ
ُـط٠  ملـا٤ ع ٚاملدتً، بٗا أثٓا٤ غـريٙ يف ايططٜـل اٍ فـاضٟ ايٓٗـط ذٝـ  ٜتًـٕٛ ا      

َصازٜل يًُا٤ املطًل ٖصٙ عٔ املتعاضف، فهاْ   يطٌ املدتً، ب٘ ٚبكسض ظا٥سا
ٚبٓرـٛ َطًـل َـٔ     ًاٚايع،٠ عٓس٥ص بصسم اغِ املا٤ عًٝـ٘ عطفـ    . املؿتب٘ إط٬ق٘
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 ًانـثري  يف املـا٤ أٚ املعسٕ أٚ ايطـٌ   فإشا مل ٜهٔ املًس ،زٕٚ إٔ ٜ اف إٍ ؾ٤ٞ
رك٘ أذهاّ املا٤ املطًـل َـٔ ذٝـ     ـي -ًاعًٝ٘ عطفعٔ صسم عٓٛإ )املا٤(  ًاَاْع

  . ايطٗاض٠ ٚاملطٗط١ٜ ٚصسٸ ايتٛضٞ َٓ٘ ٚا٫غتػاٍ ب٘
أٚ ؾـو يف صـسق٘ مل ًٜركـ٘     ،عطفـاً املا٤ غِ ٚإشا أذطظ أْ٘ ٫ ٜصسم عًٝ٘ ا

أذهــاّ املــا٤ املطًــل يرتتبٗــا عًــ٢ عٓــٛإ )املــا٤( عًــ٢ إط٬قــ٘، َٚــع ايؿــو يف 
فًــصا ٫ ٜرتتــ  وــطظ املٛضــٛ   إضــاف١ ملصــسم ٚصــر١ اٱطــ٬م َــٔ زٕٚ اي

 . مٛٙ ٚأتطٗري ذهِ املا٤ املطًل َٔ 

ٜٴتطٗط ب٘ َـٔ اـبا٥ـ  ايكـصض٠ ٚايٓحاغـ١      ًاثِ إٕ اهلل تعاٍ جعٌ املا٤ طٗٛض
 ًاطـاٖط اهلل تعـاٍ  نُا جعً٘ يًتطٗط َٔ اؿسث، لتػٌ ب٘ تٛضأ َٓ٘ ٜٚٴٜٴايع١ٝٓٝ ٚ

ايتلٝٸــط ٘ إ٫ بٓرــٛ َــٔ امل٬قــا٠ أٚ ٝــبايٓحاغــ١ ايطاض٥ــ١ ع٫ً ٜتــٓحؼ ٫ٚ ٜٓوعــٌ 
ايٓحؼ، ٚقس صطح ايكطإٓ اجملٝس ٚايػ١ٓ املطٗط٠ بطٗاض٠ املا٤ ٚطٗٛضٜت٘ ٚايتأثط ب

ٗٴٛضًا شذٌ قاٍ غبراْ٘:  َٳا٤ٶ ِط ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ َٹ ٓٳا    . 48ايوطقإ: زٚٳِأْعٳَي

ٚيوع١ ايطٗٛض ٚصف ْٚع  يًُا٤ ايٓاظٍ َـٔ ايػـُا٤ نايصـبٛض ٚاؿػـٛز،     
ٗٴٛضًاش: 21 قٛي٘ غبراْ٘ يف غٛض٠ اٱْػإ: ٖٚٛ ْعري ِٵ ؾٳطٳابًا ِط ٗٴ ِٵ ضٳبټ ٖٴ  زٚٳغٳِكا

ٞ   فايطٗٛض صٝل١ َبايل١  ٚعًٝـ٘ ايوٗـِ ايعـطيف     ،ٖٚصا ٚفل ايوٗـِ ايًلـٟٛ ايعطبـ
ايعاّ َٔ اٯ١ٜ املباضنـ١، َٚـا شنـط َـٔ اذتُـا٫ب يف فٗـِ ايًوعـ١ خـ٬ف ٖـصا          

٘  ضـس وتاد إٍ زيٌٝ ٚا -طٗٛض صٝل١ َبايل١  :ايوِٗ ، ٫ٚ زيٝـٌ ٚاضـس،   عًٝـ
فٓأخــص بعــاٖط اٯٜــ١ ٚيوعٗــا ٖٚــٛ نــٕٛ ايطٗــٛض صــٝل١ َبايلــ١ َــٔ ايطٗــاض٠،     

ايًوع١ زاي١ ع٢ً ايطٗاض٠ نٕٛ املا٤ بايغ ايطٗاض٠ ٚفا٥كٗا، فًٝػ  ٚاملبايل١ تعين 
ص٬ح  -با٫يتعاّ ايبٝٸٔ  -بٌ فٝٗا ايعٜاز٠ ٚاملبايل١ يف ايطٗاض٠ ٚتعين  ،ٚذػ 

ريٙ َٔ ا٭ٚغار ٚا٭لاؽ َٚٔ ا٭ذساث ٚغريٖا، إش املبايل١ يف املا٤ ملطٗط١ٜ غ
ايطٗاض٠ ٫ َع٢ٓ َعكٍٛ هلا إ٫ َطٗطٜت٘ يلريٙ ٚإظايت٘ يًكـاشٚضاب ٚايٓحاغـاب   

ٕ      -ٚا٭ذساث فتهـٕٛ   -نُا عًٝ٘ اؾطٟ ايعك٥٬ـٞ ٚاملتؿـطعٞ َـٔ قـسِٜ ايعَـا
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 .  ٖصٙ اٯ١ٜ ؿكٝك١ ايطٗاض٠ املبايغ فٝٗا يف ًاَطٗط١ٜ املا٤ َعٓٶ٢ ايتعاَٝ

 يلـريٙ َـٔ اؿـسث     ًايف ْوػـ٘ َطٗـط   ًانـٕٛ املـا٤ طـاٖط   ممـا تكـسّ:   ترصٌ ٚامل 
 . ًاَٚٔ اـب  نُا ٖٛ فُع عًٝ٘ بٌ فكٗا٥ٓا ظاٖط

 : ْعِ قس أؾهٌ ع٢ً ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً طٗٛض١ٜ املا٤ بإؾهايٌ

اٱؾــهاٍ ا٭ٍٚ: إؾــهاٍ َٛضــٛعٞ ٜطجــع إٍ عــسّ مــٍٛ اٯٜــ١ ؾُٝــع   
 -أٟ َٔ ج١ٗ ايعًـٛ   -صاصٗا َا٤ املطط ايصٟ أْعي٘ اهلل َٔ ايػُا٤ املٝاٙ، ٫خت

 . : َا٤ ايٓٗط ٚايبرط ٚايب٦ط ٚمٖٛا ٫ٚ ز٫ي١ ي١ٰٜ ع٢ً طٗٛض١ٜ َٝاٙ ا٭ضض

٫  ،يًُـا٤  ًايف اٯ١ٜ ْعت ب عٓ٘ تاض٠ بإٔ ٚصف ايطٗٛض قس ٚقعُهٓٓا اؾٛاٜٚٴ
اهلل غبراْ٘ بعبازٙ إٔ ـصٛء ايٓاظٍ َٔ ايػُا٤، فإٕ اٯ١ٜ توٝس ٚتبٌ يطف 

َٔ ايػُا٤ ٖٛ َٛصٛف بايطٗٛض، فاملا٤ يف شات٘ َٛصـٛف بأْـ٘   أْعٍ عًِٝٗ َا٤ٶ 
: َـا ْـعٍ َـٔ ايػـُا٤ َٚـا نـإ يف        ايطٗاض٠، فٝعِ ايٛصف نٌ َـا٤ طٗٛض بايغ 

 : ًاُهٔ اؾٛاب عٓ٘ ثاْٜٝٚٴ  . ا٭ضض

١ ٖٞ َٔ ايػُا٤ عهِ ايوطض١ٝ ايع١ًُٝ املػ١ًُ َٔ اؿطنـ  بإٔ َٝاٙ ا٭ضض 
 َٔ ايػـُا٤  ٫ًيف اٯخط٠ ْاظ ايسٚض١ٜ ملٝاٙ ا٭ضض بوعٌ تبدطٸٖا ٚصريٚضتٗا َا٤ٶ

ــا ش  ــٞ     اٍ غــطس ا٭ضض أٚ جٛفٗ ٙٴ فٹ ــِهٓٻا ــسٳضن ِفِأغٵ ــا٤ٶ بٹِك َٳ ُٳا٤ٹ  ــ ٔٵ ايػٻ ــ َٹ ــا  ٓٳ ٚٳِأْعٳَي
٘ٴ  ش 18ز امل٪َٕٓٛ:ضٵِضاِ٭ ًِِه َٳا٤ٶ ِفػٳـ ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ َٹ ٍٳ  ٘ٳ ِأْٵعٳ ًَّ ٕٻ اي ِٵ تٳطٳ ِأ ٓٳـابٹٝعٳ فٹـٞ   ِأِي ٜٳ

 . ، فاملا٤ نً٘ طٗٛض ٚنً٘ أصً٘ َٔ ايػُا21٤زايعَط: اِ٭ضٵِض

عًـ٢ إٔ   (1)ّهٔ اؾـٛاب ايكـاطع بس٫يـ١ بعـض ايطٚاٜـاب ايصـرٝر١       ًاثايثٚ
ٗٳــ  ٗٸــط ٫ٚ ٜط كٝٸــس ، ٚمل تتًاإٔ اهلل جعــٌ املــا٤ طٗــٛضط ٚاملــا٤ نًــ٘ طــاٖط ٚأْــ٘ ٜط

يٛاضـس إٔ ايػـ١ٓ املطٗـط٠    ايطٚاٜاب غصٛء املا٤ ايٓـاظٍ َـٔ ايػـُا٤، َٚـٔ ا    
أخباض ايػـ١ٓ املطٗـط٠    -َوػٸط٠ ٚؾاضذ١ يًسغتٛض ا٭ععِ: ايكطإٓ اؿهِٝ، فٗٞ
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ت٪نـس فٗـِ طٗٛضٜـ١ املـا٤ عًـ٢ اٱطـ٬م َـٔ زٕٚ اختصـاء ٚصـف           -املطًك١
 اظٍ َٔ ايػُا٤ .باملا٤ ايٓايطٗٛض 

    ٘ ٕ املـا٤ يف اٯٜـ١ ْهـط٠ يف غـٝام     إ :اٱؾهاٍ ايثـاْٞ: إؾـهاٍ ذهُـٞ ذاصـً
بعـض  :)٫ٚ ٜسٍ ايًوـغ عًـ٢ ايعُـّٛ، بـٌ ٫ ٜوٝـس إ٫ َٛجبـ١ جع٥ٝـ١        ،باباٱث

 .( أفطاز املا٤ طٗٛض
ػـط عٓـس ا٫يتوـاب إٍ إٔ اٯٜـ١ ظـاٖط٠ يف ا٫َتٓـإ       ٖٚصا اٱؾهاٍ ٜٓـسفع بٝٴ 

٫ ٜتٓاغ  ايتًطف ٚا٫َتٓـإ ظعـٌ بعـض    أْ٘ ٚايتو ٌ ع٢ً ايبؿط ٚٚايًطف 
ٖـٛ جعـٌ   ايتؿـطٜع َٚـع ايتًطـف     يطـف بـٌ املٓاغـ  َـع    ، ًاأفطاز املٝـاٙ طٗـٛض  

ٗٴـٛض ـاضجٝـ١، ٫غـُٝا ٚإٔ صـٝل١ش   ايطٗٛض١ٜ يتُاّ أفطاز املٝاٙ َٚصازٜك٘ ا ز ِط
ٖٚـصا ٫ ٜٓاغـ  إثبـاب ايطٗٛضٜـ١      يف َعٓـ٢ املـاز٠ : ايطٗـاض٠،   سٍ ع٢ً املبايل١ ت

، بــٌ ايعــاٖط اغــتٛا٤ املٝــاٙ يف ايطٗٛضٜــ١ أعــين َــا٤ ايػــُا٤ يــبعض أفــطاز املٝــاٙ
 . ٠ ايبايل١ايوا٥ك١ ٚايطٗاض

ٜٚ٪نس ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً ايطٗٛض١ٜ ايوا٥ك١ َع٢ٓ ايطٗاض٠ ٚاملطٗط١ٜ يًلـري: آٜـ١   
٘ٹ       ش: 11ثا١ْٝ يف غـٛض٠ ا٭ْوـاٍ:    ِٵ بٹـ ٗنـطٳُن َٳـا٤ٶ يٹٝٴِط ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻـ َٹـ ِٵ  ٝٵُه ًِـ ٍٴ عٳ ٓٳـعن ٜٴ فإْٗـا   زٚٳ

َـٔ ايكـاشٚضاب ٚايٓحاغـاب    ع٢ً ا٫ط٬م: ٚاضر١ ايس٫ي١ ع٢ً َطٗط١ٜ املا٤ 
ذٝـ  تتعاضـس اٯٜتـإ يف ايس٫يـ١ عًـ٢      ٫ٚ إؾـهاٍ   ،ا٭ذـساث َـٔ  ٚؿطع١ٝ اي

طٗٛض١ٜ املا٤ ايبايل١ َٚطٗطٜت٘، ٫ٚ َع٢ٓ ؾـطعٞ َعكـٍٛ يتطٗريْـا باملـا٤ غـ٣ٛ      
ص٬ح املا٤ ٱظاي١ ا٭ٚغار ٚا٭قصاض ٚا٭خباث ٚا٭ذساث ايطاض٥ـ١ عًـ٢ نـٌ    

 . إْػإ، ٚبٗصا ٜصس ا٫َتٓإ ٚايتًطف ايعاٖط َٔ اٯٜتٌ

  ٘ ــًا  :شٜٚؿــٗس هلــصا املعٓــ٢ املطًــل َــٔ املطٗطٜــ١ قٛيــ٘ غــبراْ ِٵ جٴٓٴب ــتٴ ٓٵ ٕٵ ُن ٚٳِإ
ٗٻطٴٚا فإٕ ايتطٗط َـٔ ذـسث اؾٓابـ١ ٜتركـل باملـا٤ ٚا٫غتػـاٍ       ، 6املا٥س٠:  زِفاطَّ

٫ ٜكٝٸـس ٫ٚ   -ٖٚـٛ اؾٓابـ١    -ب٘، ٚاختصـاء َٛضـٛ  اٯٜـ١ َٛضـٛ  خـاء      
ٓابــ١، بــٌ ٖــصا َصــسام   غصــٛء َطٗطٜــ١ املــا٤ َــٔ اؾ ىصــص آٜــ١ ايــتطٗري
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 ٖٚٛ ٜ٪نس ايه،٣ .اغتعًُت٘ اٯ١ٜ فٝ٘، ٚصلط٣ 
ٖٚٛ غع٠ٚ بسض ذٝ  اذتًِ املػـًُٕٛ   ثِ اْ٘ ٚضزب اٯ١ٜ يف َٛضز خاء :
ٔٸ اهلل عًِٝٗ باملطط  ٖـصا املـٛضز اــاء    يهـٔ   ،ٚاغتػًٛا بـ٘  اجملاٖسٕٚ مث١، فُ

 أعــيناـــاء ٫ ٜٛجــ  اختصــاء يوــغ املطٗطٜــ١ بــاملٛضز  -ايٓاظيــ١ فٝــ٘ اٯٜــ١
إش خصــٛء املــٛضز ٫ ٜٛجــ  اختصــاء   َطٗطٜــ١ املــا٤ َــٔ اؾٓابــ١ خاصــ١، 

 ٕ ٘   ايٛاضز املطًل، فإ ايكـطآ َـٔ ْـعٍ فـِٝٗ ٫ْـ٘ هـطٟ فـط٣        ٫ ىـتص خطابـ
ايؿُؼ ٚايكُط، ٚإ٫ يصٖ  ايكطإٓ ٚاْك ٢ بصٖاب َـٔ ْـعٍ فـِٝٗ ٚاْك ـٛا     

آ١ٜ ا٭ْوـاٍ   صطذ  بَ٘ا  :املطٗط١ٜ .  ٜٚ٪نس غع١(1)نُا ٚضز يف اـ، املعطٚف
عـٔ   ٫ًااضتهاظاب املتؿطع١ املتًكا٠ جٝطًك١ ذػ  إط٬م اٯ١ٜ ٚاملطٗط١ٜ َٔ امل

ِٸ ايـ ـ( ٖٚٞ تـ Œ)عصٌَُٛـجٌٝ إٍ عصٛض ايتؿطٜع ا٭ٍٚ ظَٔ اي ُطٗط١ٜ ـع
 .َٚٔ ا٭قصاض املاز١ٜ : ا٭ٚغار ٚايٓحاغاب  -املع١ٜٛٓ: ا٭ذساث َٔ ا٭قصاض 

يٓاطكــ١ بــإٔ اهلل ملػتوٝ ــ١ اا (2)ٛغــٝع: ايطٚاٜــابٜٚ٪نــس فٗــِ ٖــصا املعٓــ٢ اي
ٗٸط ًاٚطٗٛض ًاجعٌ اهلل طاٖط اضتهـاظاب املتؿـطع١ عًـ٢ َطٗطٜـ١     نُـا إٔ  ، ًاَٚط

ايٓحػـ١ ٚا٭ذـساث   املا٤ َٔ ا٭ٚغار ٚا٭قصاض املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، فإٕ ا٭خباث 
َػتكط٠  َٓٗا، ٖٚصٙ اضتهاظاب ًاَٚطٗط ًاايباط١ٝٓ أقصاض جعٌ اهلل املا٤ يٓا طٗٛض

 . ممتس٠ ع، ايعصٛض ٚايكطٕٚ َتص١ً إٍ ظَإ املؿط  ٚعٗٛز ايتؿطٜع ا٭ٍٚٚ
يف اؾًُـ١ تٛجـ    ٕ ؾٛاٖس ايػ١ٓ املطٗط٠ ٚاضتهاظاب املتؿـطع١  اٚاؿاصٌ 

َٔ اـبـ   ا٫ط٦ُٓإ بإٔ املطاز َٔ ايطٗٛض املبايل١ يف ايطٗاض٠ ٚؾطع١ٝ ايتطٗري 
 ًابصات٘ َٚطٗـط  ًايف نٕٛ املا٤ طاٖط ٫ًاصأ، ف٬ إؾهاٍ ًاَٚٔ اؿسث باملا٤ عَُٛ
ايٓحاغاب، ٖٚصإ ذهُإ ثابتإ يعُـّٛ أفـطاز املـا٤    يلريٙ َٔ ا٭ذساث َٚٔ 

َٚا عطض َٔ اٱؾهاٍ بعٝس عٔ  ،زٜك٘ ٚذا٫ت٘، إ٫ َا خطد بسيٌُٝٚاّ َصا
                                                           

 . 1ايػابع: ح توػري اي،ٖإ : املكس١َ : ايباب (1)
 . َٔ أبٛاب املا٤ املطًل 1: ب1ايٛغا٥ٌ: د (2)
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ــ٬ َٛجــ  صــرٝس،      ــطزٸ ب ــ١ يف ا٭خــص ٚاي ايصــٛاب ٚايوٗــِ ايكــِٜٛ، ٚاٱطاي
    . سض بإطاي١ ايٓعط ٚايبر ٜٚٛجس َا ٖٛ أِٖ ٚأج

 : املاء املطلق اتتقسيم     

ٟ  )قس اؾـتٗط تكػـِٝ املـا٤ املطًـل إٍ      ٕ )ٚ (َـا٤ ايب٦ـط  )ٚ (املـا٤ اؾـاض  (احملكـٛ
ْـ ٚقس اختًو  ن ٚايهثري،ُٛٙ إٍ ايكًٌٝ ايصٟ قػٸ ٘ ًُاتِٗ يف تٛجٝ٘ ايتكػِٝ بأ

ظط إٍ َٝـاٙ  تكػـِٝ ْـا  املصازٜل ٚغري ؾاٌَ ٭قػاّ املا٤، ٚأْ٘ غري جاَع يتُاّ 
 ٚقس ايتو  بعض ا٫عـ٬ّ يـٓكص ايتكػـِٝ ٚاقـرتح    ٫ٚ ٜعِ َا٤ املطط، ا٭ضض 
، ٖـٛ تكػـِٝ املـا٤ املطًـل اٍ اؾـاضٟ ٚايٓـابع غـري اؾـاضٟ ٚايب٦ـط          آخـط  ًاتكػُٝ

َٚـا فٝـ٘    ٞــاضج يتهٜٛٔ اإٍ ا ٚايعاٖط ْعط ايتكػٌُٝ ٚاملطط ٚايهط ٚايكًٌٝ،
يلطض تطتٝ  ا٫ذهاّ املثبت١ املٝاٙ فكٗٞ  َٔ أقػاّ املٝاٙ، ٚذٝ  إٔ ايبر  يف

بًراظ ايوا٥ـس٠ ايوكٗٝـ١ ٚا٭ذهـاّ ايؿـطع١ٝ املرتتبـ١       ؾطعًا عًٝ٘، فٝٓبلٞ تكػُٝ٘
 : : املا٤ املٓوعٌ ٚاملا٤ املعتصِ، ٚتٛضٝر٘ ع٢ً املا٤، ٚنتاض تكػُٝ٘ إٍ قػٌُ

 ًاطٗٛضٚ ًاإْ٘ قس تبٌ بٛضٛح إٔ اهلل غبراْ٘ جعٌ املا٤ بصات٘ ٚإط٬ق٘ طاٖط
لػــٌ بــ٘ لتػــٌ بــ٘ يٝعٜــٌ اؿــسث ٚظًُتــ٘ ٚذحابــ٘ ايطٚذــٞ ٜٚٴتٛضــأ َٓــ٘ ٜٚٴٜٴ

ع٢ً ايبسٕ ٚمٛٙ َـٔ ا٭جػـاّ، َٚكت ـ٢ املبايلـ١ يف      ٤٣ايطاض ب  ايٓحؼاـ
ــ٘    ــا٤ ايعــاٖط٠ َــٔ نْٛ ــ٘    زًاطٗــٛضشطٗــاض٠ امل ــا٤ ٚعــسّ اْوعاي ٖــٛ اعتصــاّ امل

ّ       ٚأبايٓحؼ  ايـسيٌٝ اــاء    املتـٓحؼ ا٭ٍٚ خاصـ١ عًـ٢ ا٭قـ٣ٛ، إ٫ َـا قـا
ايهـثري  عًٝ٘ نُا قـاّ يف املـا٤ ايكًٝـٌ ايـصٟ ٜٓوعـٌ ٬َقـا٠ أقـٌ لـؼ، ٚيف املـا٤          

 . ايصٟ ٜٓوعٌ عٓس تلٝٸطٙ بأٚصاف ايٓحؼ ايث٬ث١
نثري٠ َٚصازٜل عسٜس٠ يف اـاضد، فٓٓعـط إٍ املٝـاٙ    ًاٚذٝ  إٔ يًُٝاٙ أقػاَ

ٝـ        اٙ ٚأذٛاهلـا املدتًوـ١،   نًٗا بًرـاظ ا٭ذهـاّ ايؿـطع١ٝ ايٓافعـ١ املرتتبـ١ عًـ٢ امل
 :  ْٚكٍٛ

أٟ ٫ ٜهٕٛ  -املا٤ املطًل ٫ ىًٛ إَا إٔ تهٕٛ ي٘ َاز٠، أٚ ٫ تهٕٛ ي٘ َاز٠ 
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ي٘ أصٌ َٚٓبع ّسٸٙ باملا٤ َت٢ ْكص َكساضٙ ٜٚوٝض عًٝـ٘ عٓـسَا ٜ٪خـص َـٔ     
 ذٛض٘، فٗصإ قػُإ:

ص ايكػِ ا٭ٍٚ: املا٤ املطًل ايصٟ ي٘ َاز٠ ٚأصٌ ّسٸ ذٛض املـا٤ نًُـا ْكـ   
ذتـ٢ ايكًٝـٌ املتصـٌ با٭صـٌ ٚاملٓبـع       -خص َٔ ذٛض٘، ٖٚـصا نًـ٘   َكساضٙ ُٚأ

٘     قسض نط ٖٛ ايبايغ   َعتصِ ٫ ٜٓوعٌ ٬َقـا٠ ايـٓحؼ إ٫ إشا تلٝٸـط بعـض أٚصـاف
 بٛصف ايٓحؼ امل٬قٞ يًُا٤ . 

َٝـاٙ ا٭ْٗـاض َٚٝـاٙ ايبرـاض     ٖٚصا ايكػـِ ٫ فـطم يف َصـازٜك٘، أٟ تػـتٟٛ      
ٚتهـٕٛ يـ٘ َـاز٠ ّـسٸٙ      ًإٛ ٚمٖٛا مما ٜهٕٛ َا٩ٖـا َطًكـ  َٚٝاٙ اٯباض َٚٝاٙ ايعٝ

. َٚـٔ ٖـصا ايكبٝـٌ: َـا٤ اٱغـاي١       ٜٚوٝض عًٝ٘ نًُا أخـص َٓـ٘ ْٚكـص َكـساضٙ    
فٝٗـا َتصـٌ َٓبـع ّـسٸٙ     اؾاضٟ يف ا٭ْابٝ  املتعاضف١ يف عصٛضْا ذٝ  إٔ املـا٤  

ٛٸ املـا٤ يف  ٜ٘ ٜٚتصٌ ب٘ نًُا ْكص ٚأخص َٓ٘، ٖٚهصا املا٤ املٛجٛز يف خعإ ٜٚك
فُا ظاز، فإٕ ٖـصٙ   ًاإشا نإ َا يف اـعإ نطٚايوٓازم ٚمٖٛا املٓاظٍ ٚاحمل٬ب 

 .( املٝاٙ املعتص١ُ)َصازٜل 
ٖٚصا ايكػِ ٫ ضري يف ق١ً َا٤ ا٭ْبٛب أٚ اؿـٛض ايٛاجـس يًُـا٤ إشا نـإ     

ِ َع أصً٘ َٚٓبع٘  يًُـا٤   بكسض نط فُا ظاز، فايع،٠ با٭صٌ ٚاملٓبع ٖٚٛ ايعاصـ
َٚـا يف ا٭صـٌ ٚاملٓبـع    ، ٖٚهصا إشا نإ فُـٛ  َـا يف اؿـٛض    ٫ًاإ قًٝٚإٕ ن

ا٠ ايـٓحؼ اـبٝـ  إ٫   ٫ ٜٓوعٌ ٫ٚ ٜتـٓحؼ ٬َقـ   ًإ َعتصُقسض ايهط فاْ٘ ٜهٛ
 . ف ايٓحؼ نُا غٝأتٞإشا تلٝٸط بٛص

ايكػِ ايثاْٞ: املا٤ املطًل ايصٟ ٫ َاز٠ يـ٘ ٫ٚ َٓبـع ّـسٸٙ ٫ٚ أصـٌ ٜوـٝض           
٘ نًُا ْعًٝ٘   ٬ً، ٖٚـصا ٫ ىًـٛ َـٔ إٔ ٜهـٕٛ قًـٝ     كص َكساضٙ ٚأخص َٔ ذٛضـ

س ايتطٗط زٕٚ َكساض ايهط فٗٛ قابٌ ي٬ْوعاٍ بأقٌ لؼ ٬ٜقٝ٘، ٚعٓس٥ص ٫ ٜص
 بكسض ايهط فُا ظاز  ًاأٚ إٔ ٜهٕٛ املا٤ املطًل نثري  .  - ٫ًا٫ ٚض٤ٛٶ ٫ٚ غػ -ب٘ 

شا تلٝٸـط بأذـس أٚصـاف٘:    ٚايـٓحؼ امل٬قـٞ يـ٘ إ٫ إ    فٗٛ َعتصِ ٫ ٜٓوعٌ باـب 
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ايًٕٛ أٚ ايطعِ أٚ ايطٜس، فايعُس٠ عٓـسْا بًرـاظ ايوا٥ـس٠ ايؿـطع١ٝ ايوكٗٝـ١ ٖـٛ       
  .( َعتصِ)َا٤ ٚ (َٓوعٌ )َا٤تكػِٝ املا٤ إٍ 

يف أصـً٘ َـٔ زٕٚ    -َٔ ايٓصٸ ايكطآْـٞ ٚاؿـسٜثٞ إٔ املـا٤     ٫ًٚقس تبٌ إْا
ٗٸـط يلـريٙ       -ايٓحؼ اـبٝ  ٬َقا٠  َـٔ ايٓحاغـ١ ٚاـبـ     ٖـٛ طـاٖط بصاتـ٘ َٚط

َٚٔ اؿسث ا٭صلط ٚا٭ن،، َا مل ٜٓوعٌ بامل٬قا٠ أٚ بايتلري ذػ  ايتوصـٌٝ  
ْتطٗط ب٘ َٔ اـبـ  َٚـٔ اؿـسث     ًااٯتٞ، فإٕ اهلل غبراْ٘ جعٌ يٓا املا٤ طٗٛض

 . َا زاّ مل ٜٓوعٌ بايٓحاغ١

 )املــا٤إٔ ايتكػــِٝ ايصــرٝس املدتــاض ٖــٛ تكػــِٝ املــا٤ إٍ   ٫ًنُــا تــبٌ إْــا
، فايـصٟ يـٝؼ يـ٘ َـاز٠ َٚٓبـع ّـسٸٙ نًُـا        (ٓوعٌ)املا٤ امليف ْوػ٘ ٚإٍ ( عتصِامل

ْكص ٚأخص َٓ٘ إشا نإ قسضٙ زٕٚ ايهـط فٗـٛ ٜٓوعـٌ بأقـٌ ٬َقـا٠ َـع ايـٓحؼ        
ايـصٟ يـ٘ َـاز٠ َٚٓبـع ٫     اـبٝ ، ٚإشا نإ بكسض ايهط أٚ ٜعٜس عًٝ٘ فٗـٛ ناملـا٤   

أٚ ضو٘، فٝكع ايهـ٬ّ يف أذهـاّ املـا٤    ٜٓوعٌ بامل٬قا٠ إ٫ إٔ ٜتلري يْٛ٘ أٚ طعُ٘ 
 : املطًل

 : نفعال املاء املطلق عهد تغّيرهإ    
إٔ املا٤ املٓوعـٌ ٖـٛ ايـصٟ يـٝؼ يـ٘ أصـٌ َٚٓبـع ّـسٸٙ باملـا٤ نًُـا            بٝإ غبل

ٛٸٜــ  يــ٘ ٫ٚ ٜبًــغ قــسضٙ ايهــط، ٚاملــا٤   ًااصــُعٚ ًاْكــص ٚأخــص َٓــ٘ فٝتصــٌ بــ٘ َك
 املا٤ أٚ مل تهٔ يًُا٤ َاز٠ يهٓ٘ نثري ٜبًغاملعتصِ ٖٛ ايصٟ ي٘ َاز٠ َٚٓبع ّسٸٙ ب

ايـٓحؼ   اشا ٫قـ٢ َٚصـازٜك٘ ٜٓوعـٌ    قسض ايهط أٚ ٜعٜس عًٝ٘، ُٚاّ أقػـاّ املـا٤  
٬قٞ ي٘: يْٛـ٘ أٚ طعُـ٘ أٚ   ٚصاف ايٓحؼ املذس أاـبٝ  ٜٚتأثط ب٘ عٓس تلريٙ بأ

ــا  ــٌ  ضوــ٘، ف ــا٤ ايكًٝ ــسْا ٕ امل ــٓحؼ  عٓ ــا٠ اي ــا غــٝأتٞ   - ٜٓوعــٌ َحــطز ٬َق نُ
 . َٔ زٕٚ ذاج١ إٍ ايتلري ٚايتأثط بٛصف ايٓحؼ -٫ًاَوص

ٜهـٕٛ املتـٓحؼ   اْـ٘  فْعِ ٜػتث٢ٓ املا٤ ايكًٌٝ املتسافع بك٠ٛ إشا تـٓحؼ بع ـ٘   
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 ُتـــٓحؼ َطًكـــًا عٓـــس ا٭نثـــط أٚ خصـــٛءأٚ يًخصـــٛء امل٬قـــٞ يًـــٓحؼ 
ــرياملتــٓحؼ ا٭ٍٚ عٓــسْا،  ــ٘     امل٬قــٞ ٭ذــسُٖا،  زٕٚ غ ٖٚــصا َــا إزعــٞ عًٝ
-ثري َٔ أصرابٓا )قسِٖ( ٖٚٛ ايصرٝس يتعسز املٛضـٛ  اٱْا  يف نًُاب ن

ٍ   عطفًا -املا٤ أٚ َطًكـًا عًـ٢    ٚعسّ ٬َقا٠ املا٤ اٯخط يًـٓحؼ أٚ املتـٓحؼ ا٭ٚ
َـٔ ا٭عًــ٢ إٍ   ًا، َـٔ زٕٚ فــطم بـٌ ذا٫تـ٘، غــٛا٤ نـإ املـا٤ جاضٜٸــ     اــ٬ف 

حاغـ١  ا٭غوٌ ناملا٤ املٓص  َٔ املٝعاب إٍ ا٭ضض املتٓحػ١ فإْ٘ ٫ تػطٟ ايٓ
عــٔ املــا٤ ا٭صــٌ املٛجــٛز يف  ٫ًاملــا٤ ايعًٝــا: ايعُــٛز املٓصــ  ف ــ إٍ أجــعا٤ ا

ٍ   ًاَتـسافع  ًاأّ نإ املا٤ جاضٜٸـ  -مٛٙ  ٚأايػطس  -املهإ ايعايٞ   َـٔ ا٭غـوٌ إ
ٓـ  -ا٭ع٢ً  امل٬قـٞ يًػـكف املتـٓحؼ أٚ مـٛٙ فإْـ٘ ٫      ض٠ فٛاناملا٤ اـاضد َٔ اي

ٓـ عُـا ٖـٛ زاخـٌ     ٫ًاف تػطٟ ايٓحاغ١ إٍ ايعُٛز ايصاعس  أّ نـإ   -ض٠ فٛااي
َٔ جاْ  إٍ جاْ  آخـط املـا٤ املتـسافع َـٔ ايـٌُٝ إٍ ايٝػـاض أٚ        ًااملا٤ َتسافع

بايعهؼ، فإٕ املـا٤ املتـسافع ٜتـٓحؼ َٓـ٘ خصـٛء املـا٤ امل٬قـٞ يًـٓحؼ زٕٚ         
إٍ َٛضـع هعـٌ املـا٤ ٚجـٛزٜٔ     غ٬ٕٝ املا٤ ٚاْسفاع٘ َٔ َٛضـع  إٔ غريٙ، إش 

ٚنأُْٗا َٓوص٬ٕ: فايػافٌ غري ايعايٞ، ٚايعايٞ غـري   ًاتعسزٜٔ عطفَتلاٜطٜٔ َ
 .ايػافٌ، ٚاملػاٟٚ اجملاٚض غري فاٚضٙ 

أٚ يًُـا٤ امل٬قـٞ يًـٓحؼ     ًاٚاذس ًاٚبتعبري جاَع: إٕ َا وػب٘ ايعطف ٚجٛز
ٜتٓحؼ نً٘، َٚا وػب٘ ايعطف ٚجٛزٜٔ َتعسزٜٔ يًُا٤ ٫ ٜتـأثط غـري   املتٓحؼ 

ٚىتص ايٛجـٛز املـا٥ٞ امل٬قـٞ يًـٓحؼ أٚ     ا، َُٓٗملتٓحؼ أٚ اامل٬قٞ يًٓحؼ 
املتٓحؼ ا٭ٍٚ بايتٓحؼ ٚنأُْٗا َٓوص٬ٕ غري َتصًٌ، ٫ٚ ٜػـطٟ ايتـٓحؼ   
إٍ ايٛجٛز املا٥ٞ غري امل٬قٞ يًٓحؼ أٚ املتٓحؼ ا٭ٍٚ، ٚشيو يعـسّ امل٬قـا٠   
يف بٌ املا٤ ايكًٌٝ ٚبٌ ايٓحؼ ذت٢ ٜتٓحؼ، ٖٚصا ْعري َا٤ اؿـٛض ايصـلري   

 - ًاَا٩ٙ بكسض ايهط أٚ ٜعٜس عًٝ٘ غايب -اؿُاّ املتكٟٛ ٚاملتصٌ باؿٛض ايهبري 
ٔ   ايصـلري  فإْ٘ إشا تٓحؼ اؿـٛض   أٚ نـإ   -اــعٜٔ   -املـاز٠   ٖٚـٛ َٓوصـٌ عـ
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ْـ  ًاقطعـ ٚتلـري َـا٤ اؿـٛض ايصـلري مل ٜتـٓحؼ اــعٜٔ        ٫ًاَتص ٝـ  يهٛ  ًا٘ َـا٤ٶ ثاْ
٫عتصاَ٘، بٌ يـٛ اتصـٌ َـا٤     عٜٔاٍ اـ ملا٤ اؿٛض ف٬ تػطٟ لاغت٘ ًاَلاٜط

ــط اؿــٛض       ــٓحؼ طٗ ــا٤ٙ بٛصــف اي ــط َ ــاؿٛض ايصــلري ٚأظاٍ تلٝٸ اـــعٜٔ ب
 . ايصلري عٓس٥ص

اؿًٝـ  إشا   ٚأ٫ٚ ىتص َا شنطْا باملا٤ بٌ ٜعِ غا٥ط املا٥عاب نُـا٤ ايـٛضز   
املٓـسفع َٓـ٘   مل ٜتـٓحؼ   -نإ يف إبطٜل ثِ اْـسفع ٚجـط٣ َٓـ٘ ٚتـٓحؼ املٓـسفع     

٭ْـ٘ غـري    ،مٛٙيف اٱبطٜل أٚ ٚعسّ ٬َقا٠ املٓسفع َٓ٘ املٛجٛز يتعسز املٛضٛ  
 . ا٭ٍٚ أٚ املتٓحؼ يًٓحؼ ٬َمن

ٚاؿاصٌ إٔ املا٤ ايكًٌٝ ٜٓوعٌ بايٓحاغ١ ٜٚتٓحؼ َحطز ٬َقا٠ ايٓحؼ أٚ 
، ٜٚٓرصط ايه٬ّ ٖٓا يف اْوعاٍ أٚ َطًل املتٓحؼ ع٢ً اـ٬ف املتٓحؼ ا٭ٍٚ

ايٓحاغ١ يف خصٛء املـا٤ ايهـثري بكـسض ايهـط ٚمـٛٙ      املا٤ املطًل بتلٝٸطٙ بٛصف 
َٔ أقػاّ املا٤ املعتصِ ناؾاضٟ ٚايٓـابع َٚـا٤ املطـط َٚـا٤ ايب٦ـط ٚمٖٛـا ممـا يـ٘         

فٝتٓحؼ عٓـس تلـريٙ، فـإشا غًـ  ايـٓحؼ عًـ٢ املـا٤ ٚتلٝٸـط         أصٌ ّسٸٙ ٜٚعصُ٘ 
ٚمل ٜٓوـع اغـتعُاي٘ يف ايطٗـاض٠ َـٔ     املا٤ تٓحؼ  -بٛصف ايٓحؼ عٓس ٬َقات٘ 

، ، بٌ إْ٘ ٜٓحٸؼ ٬َقٝ٘ـب  ٫ٚ َٔ اؿسث ٫ٚ هٛظ ؾطب٘ ٚطبذ ايطعاّ ب٘ ا
ٖٚصا ذهِ عاّ يف نٌ َا٤ َٔ زٕٚ فطم بٌ أقػاَ٘ َٚكساضٙ غٛا٤ ايكًٌٝ َٓ٘ 

 . ٚايهثري

ٜٚسيٓا ع٢ً اْوعاٍ املا٤ املطًل بايتلٝٸط بأٚصاف ايـٓحؼ اٱْـا  ٚايتػـامل    
َٔ  ًاطع١ٝ ٚايبسٜٗٝاب ايوك١ٝٗ ْاؾ٦ايوكٗا٥ٞ عًٝ٘ ذت٢ صاض َٔ ايٛاضراب ايؿ

ا٭خباض ايهثري٠ املػتوٝ ١ ٚإٕ نإ يف بع ٗا إؾهاٍ َٔ ذٝ  ايػٓس ٚقصـٛض  
عٔ بًٛغ ا٫ط٦ُٓإ بصسٚضٙ، يهٔ ّهٔ ايٛثـٛم ٚا٫ط٦ُٓـإ بصـسٚض بع ـٗا     

 فٝهٕٛ ا٫غتس٫ٍ بٗصا ايٛثٛم ٚا٫ط٦ُٓإ ٚبصر١ غٓس بع ٗا، ٖٚٞ:
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٘ ابٔ إزضٜـؼ  ٚقاٍ  ( ٚضٚاٙ يف )ايػطا٥ط(عت،َا ضٚاٙ احملكل يف )امل -أ : (1)عٓـ
٫ ٜٓحػـ٘   ًاخًـل اهلل املـا٤ طٗـٛض   ش(: إْ٘ )َتول عًـ٢ ضٚاٜتـ٘( ٖٚـٛ قٛيـ٘ )    
ْـ٘ َطغـٌ   ، إ٫ أًاٚز٫يت٘ ٚاضر١ جـسٸ  زؾ٤ٞ إ٫ َا غٝٸط يْٛ٘ أٚ طعُ٘ أٚ ضو٘

، ٖٚـٛ نـصيو   : إْ٘ قس عًُ  ا٭َـ١ بـاـ، ٚقبًـٛٙ   يف نت  ايوك٘ ، ْعِ قس قٌٝ 
 .ٚفت٣ٛٶ  ٫ًاُع

إٍ ذطٜـع عـٔ    ًاصـرٝر  ًاَػـٓس ( ٌَا ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ يف )ايتٗصٜب -ب
إٍ ذطٜـع   ًاصـرٝر  ًا( ٚضٚاٙ ايؿـٝذ ايهًـٝين يف )ايهـايف( َػـٓس    ايصازم )

يرتززٙ بـٌ املػـٓس   عٓسْا غري َكبٍٛ  ٚايػٓس  (2)(عُٔ أخ،ٙ عٔ ايصازم )
ًَركــاب ذحٝــ١ خــ، )٘: ٙ يف عــٛث أصــٍٛ ايوكــنُــا أٚضــرٓا ٚبــٌ املطغــٌ

 . ًاٚيف عٛث ايوك٘ َطاض (ايٛاذس
أ َــٔ املــا٤ نًُــا غًــ  املــا٤ عًــ٢ ضٜــس اؾٝوــ١ فتٛضٸــ ش: يطٚاٜــ١اَٚ ــُٕٛ 

ٚز٫يتـ٘ عًـ٢    ز، فإشا تلري املا٤ ٚتلري ايطعِ ف٬ تٛضأ َٓـ٘ ٫ٚ تؿـطب  بٵطٳٚاؾٵ
 ، إ٫ إٔ ايػـٓس َؿـهٌ ٫ ْعتكـس صـرت٘ ٚإٕ نٓـا     ًاا٫ْوعاٍ بايتلري ٚاضـر١ جـسٸ  

 . ٌ صسٚضٙ قًٜٛاتُم

( ٜكٍٛ يف املا٤ ّطٸ ب٘ ايطجٌ صرٝر١ ايكُاط ايصٟ مسع ايصازم ) -ـج
إٕ نإ املا٤ قس تلري ضو٘ أٚ طعُ٘ ف٬ تؿطب ٫ٚ شاملٝت١ ٚاؾٝو١: ٖٚٛ ْكٝع فٝ٘ 

ٚز٫يت٘ ٚاضر١ ،  (3)زر٘ ٚطعُ٘ فاؾطب ٚتٛضأـتتٛضأ َٓ٘، ٚإٕ مل ٜتلري ضٜ
َٔ ٜلُع فٝ٘ إ٫ )أٓس بٔ قُس بـٔ اؿػـٔ بـٔ     ٚغٓسٙ صرٝس عٓسْا يٝؼ فٝ٘

ٚجٗ٘ يف ؼكٝل  ايٛيٝس( ٚمٔ ْبين ع٢ً قبٍٛ ضٚاٜت٘ ٚصر١ خ،ٙ نُا أٚضرٓا
 .غٓس ذسٜ  ايطفع يف عٛث أصٌ اي،ا٠٤  

                                                           

  .9َٔ أبٛاب املا٤ املطًل: ح 1: ب1ايٛغا٥ٌ: د( 1)
 .1َٔ أبٛاب املا٤ املطًل: ح 3: ب1ايٛغا٥ٌ: د (2)
 . 9+ح 12+ح3+ح  4َٔ أبٛاب املا٤ املطًل: ح 3: ب1ايٛغا٥ٌ: د( ا٭خباض ا٭ضبع١ يف 3)
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 -ضٚا١ٜ أبٞ بصري، ٚيف غٓسٖا ٜاغٌ اي طٜط ايصٟ ٫ أَاض٠ ع٢ً تٛثٝك٘  -ز
إٕ تلري املا٤ ف٬ تتٛضأ َٓ٘، شاب فكاٍ: ٚقس غأٍ عٔ املا٤ ايٓكٝع تبٍٛ فٝ٘ ايسٚ

  ٘ ٫ٚ  زٚإٕ مل تلٝٸطٙ أبٛاهلا فتٛضأ َٓ٘، ٚنصيو ايسّ إشا غاٍ يف املـا٤ ٚأؾـباٖ
ممٔ اعتكس ٚأفت٢ عط١َ ؿّٛ ايبلاٍ ٚاؿُري  ك١ًٝايطٚا١ٜ ت ضٜ  يف صسٚض صسض

َٛجــٛز يف اؾًُــ١ ايثاْٝــ١، ٚز٫يــ١  أبٛاهلــا، ٚايؿــاٖس عًٝــ٘ ٚاـٝــٍٛ ٚلاغــ١ 
ٓـ عـاٍ املـا٤ بتلٝٸـط ضوـ٘ أٚ طعُـ٘ ٚإ     ٚاضر١ عًـ٢ اْو  طٚا١ٜ يا ؾـطعًا    ؾـطب٘  اَت

 . ٚايتٛضٞ َٓ٘
َا٤ ايب٦ـط ٚاغـع ٫ ٜوػـسٙ ؾـ٤ٞ     ش(: صرٝر١ ابٔ بعٜع عٔ ايطضا ) -ه

ٜٚطٝــ  طعُــ٘ ٭ٕ يــ٘  إ٫ إٔ ٜـتلري ضوــ٘ أٚ طعُــ٘ فٝٓـعح ذتــ٢ ٜــصٖ  ايـطٜس   
 .َاز٠ز 
ٛغٞ عٔ أبٞ جعوـط ايبـاقط   صرٝر١ ظضاض٠ ع٢ً ططٜل ايهًٝين زٕٚ ايط -ٚ

( :)ــ١ مل ٜٓحٸ  ش ــط َــٔ ضاٜٚ ــا٤ أنث ــ٘ أٚ مل   -ػــ٘ ؾــ٤ٞ  إشا نــإ امل ــذ فٝ توػٸ
عًـ٢  ٚاضـر١   ٚز٫يتٗـا  ه٧ٝ يـ٘ ضٜـس تلًـ  عًـ٢ ضٜـس املـا٤ز       إ٫ إٔ -ٜتوػذ

 . تٓحِؼ املا٤ ٚاْوعاي٘ إشا ٫قاٙ ايٓحؼ ٚغًب  ضو٘ ع٢ً ضٜس املا٤
ب املـا٤ املطًـل يف )ايٛغـا٥ٌ(،    ٚتٛجس غريٖا فطاجع ايباب ايثاي  َٔ أبـٛا 

ٚاْوعايـ٘   -أٟ َـا٤   -ٚاضر١ ايس٫يـ١ عًـ٢ تلٝٸـط املـا٤     َٔ ا٭خباض ٖصٙ ِاشد ٚ
طعُـ٘، ٚيـصا اْعكـس    ببطوـ٘ أٚ   :ٚتلـريٸٙ بٛصـف ايـٓحؼ    ٚتأثطٙ ٬َقا٠ ايـٓحؼ 

 -بأقػاَ٘ َٚصازٜك٘ نًٗا: ايكًٌٝ َٓٗا ٚايهثري -ا٫ط٦ُٓإ باْوعاٍ املا٤ املطًل 
ًٓحؼ امل٬قٞ يًُا٤، ْعِ ٜؿرتط يف ؼكـل  يث٬ث١ يٚصاف اا٭ببعض  عٓس ايتلري

 : ا٫ْوعاٍ ٚايتأثط بايٓحؼ تٛفط ؾطٚط ث٬ث١

ايؿطط ا٭ٍٚ: إٔ وصٌ ايتلري بامل٬قا٠ ٚاتصاٍ ايٓحؼ باملـا٤ ٚتـأثٸطٙ بأذـس    
ــب          ــٕٛ غ ــإٔ ٜه ــ١، ب ــِ أٚ ايطا٥ر ــٕٛ أٚ ايطع ــ١: ايً ــ١ ايث٬ث أٚصــاف ايٓحاغ

٬َقا٠ ايٓحؼ ٚغًب١ ٚصو٘ ع٢ً ٚصف املـا٤، فـ٬ ٜعـِ     ا٫ْوعاٍ ٚايتٓحؼ ٖٛ



 (25) ..........................................................................ظٚاٍ تلري املا٤ املتٓحؼ بٓوػ٘

 

زيٌٝ ا٫ْوعاٍ َا إشا ذصٌ تلري املا٤ َحاٚض٠ ايـٓحؼ ٚغـطاٜت٘ إٍ املـا٤، نُـا     
باجملاٚض٠ ٚغطا١ٜ ايطا٥ر١  ًأَ املا٤ فاْتٓٸ  ٚصاض املا٤ جا٥و إشا ٚقع  َٝت١ قطٜبًا

 َٓٗا إيٝ٘ َٔ زٕٚ ذصٍٛ امل٬قا٠ بٌ املٝت١ ٚبٌ املا٤.

ؼ بصـٛض٠  ٚشيو ٫ختصاء ضٚاٜاب اْوعاٍ املا٤ عٓس تلٝٸـطٙ بٛصـف ايـٓح   
٫ٚ إطــ٬م ٜؿــٌُ تــأثط املــا٤ ٚاْوعايــ٘ عٓــس  يطٚاٜــاباامل٬قــا٠، أٟ ٫ عُــّٛ يف 

بوعــٌ فــاٚض٠ ايــٓحؼ ٚغــطا١ٜ ضا٥رتــ٘ ٚٚصــو٘ إٍ املــا٤، فــإٕ ْصــٛء تلــريٙ 
ٝوـ١ يف املـا٤ أٚ   اْوعاٍ املا٤ بٛصف ايٓحاغ١ ٚتلريٙ بٗا ت ُٓ  ٚقٛ  املٝتـ١ ٚاؾ 

أٚ ص ٸ اـُـط فٝـ٘ أٚ   ايبٍٛ يف املا٤ أٚ توػذ املٝت١ فٝ٘ أٚ غ٬ٕٝ ايسّ فٝ٘ ٚقٛ  
٬َقا٠ ايعصض٠ ملا٤ املطط أٚ مٛ شيو ممـا ٜتكـّٛ َعـ٘ ا٫ْوعـاٍ ٜٚػـتٓس ايـتلري إٍ       
٬َقــا٠ املــا٤ يًٓحاغــ١ ٚاتصــاي٘ بٗــا، فايٓصــٛء كتصــ١ بامل٬قــا٠، فــ٬ وصــٌ   

ُٝا يٛ تلري املا٤ بايٓحاغ١ َـٔ زٕٚ ٬َقـا٠ نُـا يـٛ ذصـٌ      ٚايتٓحؼ فا٫ْوعاٍ 
بوعٌ اجملاٚض٠ ٚايػطا١ٜ إٍ املا٤ َٔ ايٓحؼ اجملاٚض ايكطٜ  إيٝ٘، ٜهوٝٓـا قصـٛض   

ٚيعـٌ ٖـصا   أزي١ تلري املا٤ ٚاْوعاي٘ عٔ مٍٛ ايتلري باجملاٚض٠ َٔ زٕٚ ٬َقـا٠،  
 . بٌ ايوكٗا٤ َٔ زٕٚ خ٬ف فٝ٘ ٜعطف ٣ٶ عًٝ٘ فتَٛتػامل ًااؿهِ ٚاضس فكٗ

ْعِ إشا ٚقع جع٤ َٔ املٝت١ ٚمٖٛا يف املا٤ ٚنإ جع٩ٖا اٯخط خـاضد املـا٤،   
بوعــٌ فُــٛ  املٝتــ١: اؾــع٤  - ٫ًايف ضا٥رتــ٘ َثــ - يف ٚصــف املــا٤ ٚذصــٌ تلــري

فإْـ٘ ٜتـٓحؼ املـا٤ عٓس٥ـص يصـسم       -اجملـاٚض يـ٘    ٚاؾع٤ اـاضد َٔ املا٤ايساخٌ 
ق١ٝ ٚإٕ مل ٜهٔ ايتأثري نًـ٘ ؾـع٤ املٝتـ١ ايـساخٌ يف     تلٝٸط ضٜس املا٤ بايٓحاغ١ امل٬

املاض١ٝ ايسايـ١ عًـ٢ تـٓحؼ املـا٤ عٓـس ٚقـٛ  املٝتـ١ أٚ         (1)ايٓصٛءاملا٤، فتٓطبل 
 . اؾٝو١ فٝ٘

ٛصـف ايـٓحؼ   ٚقس ٜكاٍ: بعض ضٚاٜاب ا٫ْوعاٍ ٚتٓحؼ املا٤ عٓس تلـريٙ ب 
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ِٸ ايـتلري بامل٬قــا٠   ٜـ   ٚايـتلري   تعـ يف )ايهــايف(:  عباجملــاٚض٠، ٖٚـٞ صـرٝر١ ابــٔ بع
فإْٗـا َطًكـ١ تـسٍ عًـ٢ فػـاز       (1) زَا٤ ايب٦ط ٚاغع ٫ ٜوػس ؾ٤ٞ إ٫ إٔ ٜتلريش

 . َا٤ ايب٦ط عٓس تلريٙ بٛصف ايٓحؼ غٛا٤ تلري بامل٬قا٠ أّ باجملاٚض٠

: إٕ ايعاٖط يًُتتبع اــبري نـٕٛ ايـٓص املطًـل املـصنٛض يف      ٫ًٚيهٔ ْكٍٛ: أٚ
ٚاملصطح فٝـ٘   (2)(ٌٌَ املطٟٚ يف )ايتٗصٜب)ايهايف( جع٤ٶ َٔ خ، ابٔ بعٜغ ايها

ٖٚصا ايتكٝٝـس ظـاٖط    إٔ ٜتلري ضو٘ ٚطعُ٘ فٝٓعح...ز إ٫شبتلري ايطٜس ٚايطعِ 
ا٫ختصاء بايتلري بوعٌ امل٬قا٠ ٭ٕ َا٤ ايب٦ط املٛجٛز يف ايكعط ٫ ٜـتلري عـاز٠   

 . إ٫ ٬َقا٠ ايٓحؼ زٕٚ اجملاٚض٠ ي٘

، يهٔ ٫ تٛجـس قطٜٓـ١ ٚاضـر١ عًـ٢ إٔ     ًا: ٖصا اٱط٬م ٚإٕ ظٗط بسًٚاٚثاْٝ
اٱطــ٬م ؾــاٌَ يًــتلري بــاؾٛاض ٚايػــطا١ٜ َــٔ ايكطٜــ  ايــٓحؼ إٍ املــا٤ غــري   

يًُؿــط   نْٛــ٘ َكصــٛزًاأٚ ٫ وــطظ  ًاَــطاز جــسٸامل٬قــٞ يــ٘، فٗــصا إطــ٬م غــري 
 ٘ يف ايـتلري بامل٬قـا٠ ٖـٛ إضاز٠    َعْٛـ١ ايٓصـٛء ايعـاٖط٠     -ٚاقعًا، ٚايٛاضس َٓـ

 .تلري بامل٬قا٠ يف صرٝر١ ابٔ بعٜع ( اياٱَاّ )

ٕن:  ز ٫ ٜطاز َٓ٘ أٟ َا٤ ايب٦ط ٚاغع ٫ ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞش(: قٛي٘ )ٚبتعبري ثا
ٝـ  ًاظاٖطؾ٤ٞ، بٌ إٕ قط١ٜٓ َٓاغب١ اؿهِ ٚاملٛضٛ  ػعً٘  إٔ ٜـطاز َٓـ٘   يف  ًاجً

ايؿ٤ٞ ايكصض ٚاملتكصض، أٚ قٌ: ايؿ٤ٞ ايٓحؼ أٚ املتٓحؼ، فٗـصا ٫ ٜوػـس َـا٤    
َا٤ ايب٦ـط بايؿـ٤ٞ ايكـصض أٚ املتكـصض، ٜٚهـٕٛ ايـتلري ذايـ١         ز إٔ ٜتلريإ٫شايب٦ط 
 كٍٛ: حؼ أٚ املتكصض املتٓحؼ، ٚعٓس٥ص ْيًُا٤ املٓوعٌ املتلري بايكصض ايٓ ًاٚٚصو

ايعاٖط عسّ تصٛض تلري َا٤ ايب٦ط باجملاٚض٠ فإٕ ايلسٜط ٚاي،ن١ ايطانس َا٩ٖـا  
 -َـٔ املـا٤ ٚظـٛاضٙ    ًاري٠ قطٜبـ ع٢ً غطس ا٭ضض إشا جاف  املٝت١ ٚايعصض٠ ايهـث 
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أَهٔ تأثط املـا٤ ٚغـطا١ٜ ضٜـس اؾٝوـ١ إٍ املـا٤، يهـٔ َـا٤ ايب٦ـط ٜهـٕٛ يف بـاطٔ           
٫ ، ٚعـٔ َـا٤ ايب٦ـط ٚبـاطٔ ا٭ضض     ًاا٭ضض ٚتهٕٛ اؾٝو١ عًـ٢ ظٗطٖـا بعٝـس   

غطٜإ ضا٥ر١ ايٓحاغ١ ٚجٝوتٗا إٍ َـا٤ ايب٦ـط ذتـ٢ ٜتركـل َوـاز       عٓس٥ص ٜتٛقع
ٚ شايصرٝر١: ٘    َا٤ ايب٦ـط  َـٔ زٕٚ  باجملـاٚض٠  ز اغـع إ٫ إٔ ٜـتلري طعُـ٘ أٚ ضوـ

 . ٬َقا٠ ٚٚقٛ  ايكصض ايٓحؼ يف املا٤، ٚيصا ٫ ٚثٛم بإط٬م ايطٚا١ٜ

َـٔ ايـٓص    ًاٚبتعبري آخط: اٱط٬م ايؿاٌَ يًـتلري باجملـاٚض٠ ٚإٕ نـإ ظـاٖط    
٫ٚ ّهـٔ ايطنـٕٛ    ًا، يهٓ٘ بايتركٝل ٖـٛ َؿـهٛى يف إضازتـ٘ جـسٸ    ًاايصرٝس بسٚ

نُــا زيــ  عًٝــ٘ ايطٚاٜــاب املػتوٝ ــ١  بــس َــٔ فٗــِ ايصــرٝر١  ، ف٬ًاعَــإيٝــ٘ ج
ايٛاضز٠ يف ايتلري بامل٬قا٠ ٚا٫تصاٍ، ٖٚصا ٖٛ ايصٟ فُٗ٘ ْٗٛض ايوكٗا٤ َـٔ  

 . زٕٚ خ٬ف بِٝٓٗ

 -بـس  بٛصف ايـٓحؼ ٫ بٛصـف املتـٓحؼ، ف٬   ايؿطط ايثاْٞ: إٔ ٜتلري املا٤ 
ف ايــٓحؼ ٫ٚ ٜهوــٞ تــأثطٙ َــٔ تلٝٸــطٙ بٛصــ -يتركــل ايتــٓحؼ ٚاْوعــاٍ املــا٤ 

 : املتٓحؼ ٚتلري املا٤ ٬َقات٘، فٗٓا عثإبٛصف 

 ٭ٍٚ: يف اْوعـاٍ املـا٤ بأٚصـاف ايٓحاغـ١ ايث٬ثـ١: ايطعـِ أٚ ايـطٜس        يبر  اا
ــطٜس، ٫ٚ       ــايطعِ ٚاي ــاٍ ايتصــطٜس ب ــس ت ــُٓ  ْصــٛء ا٫ْوع ــٕٛ، ٚق أٚ ايً

 نُـا   -س بـايًٕٛ  إؾهاٍ يف ا٫ْوعاٍ عٓس تلـري طعـِ املـا٤ أٚ ضا٥رتـ٘ ٫ٚ تصـطٜ     
ــط ايًــٕٛ ٜــ٬ظّ تلــري ايطعــِ أٚ   -قٝــٌ   ايطا٥رــ١ يف ايلايــ ، بــٌ إٕ ، يهــٔ تلٝٸ

ٍ   ظاٖط ضٚا١ٜ أبٞ بصري ٖٛ نوا١ٜ تل (: )ري يٕٛ املا٤ بًٕٛ ايـٓحؼ ذٝـ  قـا
٘   ش  فـإٕ ٬َقـا٠ ايـسّ يًُـا٤ ٜٛجـ        (1)زٚنصيو ايسّ إشا غـاٍ يف املـا٤ ٚأؾـباٖ

ــٌ ّهــٔ زعــ٣ٛ     ــا٤ عــاز٠، ب ــٕٛ امل ــايًٕٛ،   تلــري ي  تصــطٜس بعــض ايٓصــٛء ب
 : ٖٚٞ ضٚاٜتإ أٚ ث٬ث١
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َٔ اٱَاّ ايصازم  ٬ًٚيف غٓسٖا قُس بٔ غٓإ غا٥ - ا٭ٍٚ: ضٚا١ٜ ايع٤٬
( :ٍعٔ اؿٝاض ٜباٍ فٝٗا قا )ش ٍ  (1)ز٫ بأؽ إشا غً  يٕٛ املا٤ يٕٛ ايبـٛ

ٕٴ ٕٳ َٚوَٗٛٗــا ثبــٛب ايبــأؽ إشا مل ٜلًــ  يــٛ ٕٴ املــا٤ يــٛ  ايبــٍٛ أٚ إشا غًــ  يــٛ
ٕٳ  . املا٤ ايبٍٛ يٛ

٫  ًاخًـل اهلل املـا٤ طٗـٛض   شايثا١ْٝ: ايٓبٟٛ ايصٟ أضغـً٘ احملكـل يف )املعتـ،(:    
 ٘ ٖٚـٛ صـطٜس يف اْوعـاٍ املـا٤     (2)زٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ إ٫ َا غري يْٛ٘ أٚ طعُ٘ أٚ ضوـ

٘، ٚيف اختصاء ا٫ْوعاٍ با٭ٚصاف ايث٬ثـ١ زٕٚ غريٖـا، يهٓـ٘    ْٛيعٓس تلريٙ 
 . ي٘ بايكبٍٛإزعٞ تًكٞ ايوكٗا٤ ح١ٝ فٝ٘، ٚإٕ َطغٌ ٫ ذ

عـٔ املــا٤   ٫ًاٚقـس ت ـُٓ  غـ٪ا    -عًـ٢ ايعــاٖط   - ايثايثـ١: صـرٝر١ ؾـٗاب   
ايطانس َٔ ايهط مما مل ٜهـٔ فٝـ٘ تلـري أٚ ضٜـس غايبـ١ ٚغـأٍ عـٔ ايـتلري ٚأجابـ٘          

( :)ٖٚــٞ (3)زايصــوط٠، فتٛضــأ َٓــ٘ ٚنًُــا غًــ  نثــط٠ املــا٤ فٗــٛ طــاٖطش 
َٛج  ي٬ْوعاٍ، فـإشا غًـ  نثـط٠ املـا٤     يًٕٛ ٚاضر١ ايس٫ي١ ع٢ً إٔ ايتلٝٸط با

 ٚأٚصاف٘ فٗٛ طاٖط، َٚوَٗٛ٘ إشا مل ٜلً  نثط٠ املا٤ ٚأٚصاف٘ فٗٛ غري طاٖط. 

أج٤٬ عصطْا )قـسٙ( يف صـر١ غـٓسٖا بـإٔ ايؿـٝذ اؿـط        (4)ٚقس ْاقـ بعض
ب( يًصـواض ٖٚـٛ ٜـطٟٚ    ايعاًَٞ ضٚاٖا يف ٚغا٥ً٘ عٔ نتـاب )بصـا٥ط ايـسضجا   

يؿــٝذ ايطٛغــٞ إٍ ٝس إٍ ايؿــٝذ ايطٛغــٞ ٚبططٜــل اايصــر ايهتــاب بططٜكــ٘
ططٜل إٍ نتاب ايبصا٥ط ٖٚٛ غري صرٝس  (5)ًؿٝذ ايطٛغٞ نتاب ايبصا٥ط، ٚي

)أٓس بٔ قُـس بـٔ وٝـ٢( ايعطـاض فٝـ٘، ٚاملدتـاض يـ٘ ٚ٭غـتاشْا احملكـل          يٛقٛ  
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. يهٓـا ْـبين عًـ٢ قبـٍٛ أخبـاض )أٓـس ايعطـاض( ْٚثـل بطٚاٜتـ٘           )قسُٖا( ضعو٘
شنطْاٖـا يف   ،فتُع١ فٝ٘ أٚجب  ايٛثٛم بطٚاٜت٘ ٚقبٍٛ خ،ٙ ٚإغـٓازٙ ٭َاضاب 

 . ؼكٝل غٓس ذسٜ  ايطفع يف َباذ  اي،ا٠٤ يف أصٍٛ ايوك٘
ٚاؿاصٌ ايٛثٛم بهوا١ٜ ايتلٝري ايًْٛٞ يف املا٤، ٚايعاٖط َٔ ْصٛء ايتلري 
 ايًْٛٞ نوا١ٜ تلري املا٤ بٛصف ايٓحؼ ٚيْٛ٘ ٚإٕ مل ٜتطابل يٕٛ ايٓحؼ ٚيٕٛ

فصـاض أصـوط بوعـٌ ٬َقـ١     ، فإشا أيكٞ ايسّ يف املا٤ ايهثري ًاتاَ ًاتطابك املا٤ املتلري
يتأثري ايسّ املًك٢ فٝـ٘ عًٝـ٘، فـإٕ تلـري املـا٤ إٍ       تٓحؼ املا٤ ايهطٸ -ايسّ ا٭ٓط
بايسّ ايٓحؼ ٖٚٞ َطتب١ ْاظي١ َٔ ايتلري ٚيعً٘ ي عف يـٕٛ ايـسّ    ايصوط٠ تأثطٷ

عـطيف   : نٕٛ صـوط٠ املـا٤ املًكـ٢ فٝـ٘ ايـسّ َصـسامٷ       ٜٚؿٗس ي٘ .  أٚ عسّ ثداْت٘
يتلري املا٤ بايسّ املًك٢ فٝ٘، ٖٚصا نافٺ يف صسم ايتلري ٚتطتـ  ذهـِ ا٫ْوعـاٍ    

 . ٚايتٓحؼ ع٢ً املا٤ املتأثط بايسّ املتلري ب٘ إٍ ايصوط٠
َٚٔ ٬َذع١ فُٛ  ْصـٛء ا٫ْوعـاٍ ٜتـبٌ عـسّ نواٜـ١ تـأثط املـا٤ امل٬قـٞ         

ايث٬ث١ ناؿطاض٠ ٚاي،ٚز٠ ٚايطق١ ٚايلًع١ ٚاـو١ لري ا٭ٚصاف يًٓحؼ ٚتلٝٸطٙ ب
ٚأذسث فٝـ٘ اؿـطاض٠ زٕٚ يـٕٛ     ٚايثكٌ، فًٛ ٚقع بٍٛ ذاض يف املا٤ ايطانس ايهطٸ

إ٫ إٔ ٜصري املا٤ املطًل َ افًا بصيو  ٚمل ٜتٓحؼايهثري ايصوط٠ مل ٜٓوعٌ املا٤ 
مل ٜصـط املـا٤ َ ـافًا مل     ٱْوعاٍ امل اف عًـ٢ ا٫طـ٬م، ٚإ٫ اشا   فٝهٕٛ لػًا

، ٚشيو يس٫ي١ ايٓصٛء عًـ٢ اختصـاء ذهـِ ا٫ْوعـاٍ بـتلري طعـِ       ٜتٓحؼ
إٕ نإ املـا٤ قـس تلٝٸـط ضوـ٘     شاط: صرٝر١ ايكُاملا٤ أٚ ضا٥رت٘ أٚ يْٛ٘، ٫غُٝا 

   ٘ ٫ٚظَـ٘ ايتـٓحؼ ٚا٫ْوعـاٍ املـ٪زٟ ملٓـع       زأٚ طعُ٘ ف٬ تؿـطب٘ ٫ٚ تتٛضـأ َٓـ
ــ   ايؿــطب َٓــ٘ ٚايتٛضــٞ بــ٘، ٚصــرٝر١      رصط غــب   ـابــٔ بعٜــع املت ــ١ُٓ ي

٘ شايٓحاغـ١  ٚأضـوٓا إيٝــ٘ ايًـٕٛ يــبعض ايطٚاٜــاب    زإ٫ إٔ ٜــتلري ضوـ٘ أٚ طعُــ
      ٘ ــ ــتث٢ٓ َٓ ــّٛ املػ ــ١ يف عُ ــري ا٭ٚصــاف ايث٬ث ــ٢ غ ــسٙ شا٭خــط٣، فٝبك ٫ ٜوػ

مل ٜٓحػــ٘ ؾــ٤ٞ، إشا نــإ املــا٤ أنثــط َــٔ ضاٜٚــ١ ش ، ٚصــرٝر١ ظضاض٠ زؾــ٤ٞ
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فـإشا   (1) زٝـ٧ يـ٘ ضٜـس تلًـ  عًـ٢ ضٜـس املـا٤       توػذ فٝ٘ أٚ مل ٜتوػذ، إ٫ إٔ ه
ٝـ         ؼـ    ًاجا٤ يًٓحؼ غري ايـطٜس نـاؿطاض٠ أٚ ايثكـٌ ٚغًـ  عًـ٢ املـا٤ نـإ باق

 . زمل ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞشاملػتث٢ٓ َٓ٘ 

ــ١ ايٓصــٛء ٫ ٜػــعٓا ايطنــٕٛ ملــا اغــتسٍ بــ٘ بعــض      ٚبٗــصا ايتكطٜــ  يس٫ي
تلـري  ا٭ع٬ّ يف َساضن٘ َٔ ايتُػو بإط٬قاب ْصـٛء ايـتلري يتعُُٝـ٘ يهـٌ     

بايٓحؼ ٚإٕ مل ٜهٔ با٭ٚصاف ايث٬ث١، فإٕ ايٓصٛء املتكس١َ ظاٖط٠ يف بكا٤ 
إشا مل ٜـتلري طعـِ املـا٤ أٚ ضوـ٘ أٚ      ز٫ ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞشايطٗاض٠ ٚعسّ ا٫ْوعاٍ 

(: ْعـِ ض٣ٚ ايهًـٝين بػـٓسٙ ايصـرٝس إٍ ابـٔ بعٜـع عـٔ ايطضـا )          .  يْٛ٘
ٖٚصا اغـتثٓا٤ ملطًـل ايـتلري    (2)زَا٤ ايب٦ط ٚاغع ٫ ٜوػسٙ ؾ٤ٞ إ٫ إٔ ٜتلري ب٘ش

فٝسٍ عًـ٢ اْتوـا٤ ايطٗـاض٠ ٚاعتصـاّ املـا٤ عٓـس ايـتلري عًـ٢ اٱطـ٬م َـٔ زٕٚ           
 .  اختصاء با٭ٚصاف ايث٬ث١

ــع        ــ٘ َ ــبريٙ َٚكاضْت ــً ٚتع ــ١ امل ــٓس ٬َٚذع ــ١ ايػ ــٔ ٬َذع ــٔ َ  خــ،ٜٔ يه
ع  يًدبري أْ٘ قطع١ َٔ صرٝر١ ابٔ بعٜع املطٛي١ قس اقتط ًا٫بٔ بعٜع ٜتبٌ جًٝ
، ٚعٓس٥ـص  ٫ًاَػـتك  ًاز ٚيٝؼ خـ، إ٫ إٔ ٜتلري ضو٘ أٚ طعُ٘شَٓٗا ٖٚٞ َكٝس٠ 

إْ٘ ٫ ٜٛجـس عٓـسْا زيٝـٌ َعتـ، ٚخـ، صـرٝس ايػـٓس ٜـسٍ عًـ٢           ّهٔ ايكٍٛ: 
ٚع٢ً فطض  . يٝتُػو بإط٬م ايتلري فٝ٘ ًااملا٤ ٚاْوعاي٘ عٓس تلٝٸطٙ َطًكتٓحؼ 

ايـتلري بـايطٜس أٚ    -رـاظ املػـتث٢ٓ   ٚجٛزٙ فٗٛ َكٝٸس بإط٬م ا٭خباض املتكس١َ بً
 ز .٫ ٜوػسٙ ؾ٤ٞزش٫ ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞشبٌ ٚصطاذ١ املػتث٢ٓ َٓ٘  -ايطعِ 

ــا٤ بأٚصــاف       ــتلري امل ــاٍ ب ــ٢ امصــاض ا٫ْوع ــ١ ايٓصــٛء عً ٚاؿاصــٌ ز٫ي
 . ايٓحؼ: ايطٜس أٚ ايطعِ أٚ ايًٕٛ خاص١
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 فـ٬  ،ايبر  ايثاْٞ: يف يعّٚ نٕٛ تلري املا٤ بٛصـف ايـٓحؼ زٕٚ املتـٓحؼ   
فٝٓوعـٌ   ٬ًبٛصـو٘، إ٫ إٔ ٜهـٕٛ املـا٤ قًـٝ     ٜٓوع تلري املا٤ ٬َقا٠ املتٓحؼ ٚتلريٙ

ــأثط  ــ٢     ٜٚت ــٓحؼ ا٭ٍٚ خاصــ١ إشا ٫ق ــٓحؼ أٚ املت ــا٠ اي ــس ٬َق ــٌ عٓ ــا٤ ايكًٝ امل
٫ ٜٓوعٌ يهٓـ٘   ًاٜٚأتٞ زيًٝ٘، أٚ ٜهٕٛ املا٤ املطًل نثري -َٚٓٗا املا٤  -ا٭جػاّ 

فٝتـٓحؼ   ًا٬م إٍ اٱضاف١ فٝصري َا٤ٶ َ ـاف ىطد بٛقٛ  املتٓحؼ فٝ٘ َٔ اٱط
ٚتوصــًٝ٘: إْــ٘ تٛجــس ٖٓــا صــٛض َــٔ امل٬قــا٠ َــع املتــٓحؼ    . مل٬قاتــ٘ املتــٓحؼ

 : ٬ًْٚبٌ ذهُٗا توصْٝعطضٗا 

ايـٓحؼ عٝـ  نـإ    ايصٛض٠ ا٭ٍٚ: إٔ ْورتض إٔ املتٓحؼ ذاٌَ ٭جـعا٤  
َـٔ   ًاا َكـساض نُا يٛ صببٓ ،بٛجٛز عطيف يف ٖصا املتٓحؼ عٌ ايٓحؼ َٛجٛزًا

ٌ يًسّ ع٢ً َا٤ نـط فـتلري املـا٤    اٙ فٝ٘ ثِ أيكٝٓا ٖصا املا٤ اؿاَايسّ يف َا٤ ٚذًًّٓ
  يصاى املتٓحؼ اؿاٌَ يعٌ ايٓحؼ ٚأجعا٤ٙ املتر١ًً ٚاملٓتؿط٠ فٝ٘ايهطٸ ٬َقات٘ 

٭ْـ٘ يف اؿكٝكـ١   ، ايـتلري  وعـٌ  بيـ٘  ٚايعاٖط أْ٘ ٫ إؾهاٍ يف تٓحؼ املا٤ امل٬قٞ 
 . ف ايٓحؼتلٝٸط بٛص

ايصٛض٠ ايثا١ْٝ: إٔ ْورتض عسّ ٚجٛز عٌ ايٓحؼ يف املا٤ املتٓحؼ بٛجٛز 
يهٓ٘ ملا ٫ق٢ املا٤ ايهطٸ أٚجـ  خـطٚد املـا٤ عـٔ صـو١ اٱطـ٬م        ،عطيف ذكٝكٞ

بٗصا  ًاَتٓحؼ يف َا٤ نطٸ فصاض املا٤ َ اف إٍ صو١ اٱضاف١ نُا إشا أيكٞ زبؼٷ
ل يف قً٘ َٔ اْوعاٍ املـا٤ امل ـاف ايهـثري    ملا ؼك ًااملعٜخ ٜتٓحؼ جعَاملعد فإٕ 

 . عٓس ٬َقا٠ ايٓحؼ أٚ املتٓحؼ

ايصٛض٠ ايثايث١: إٔ ْورتض إٔ ٫ ٚجٛز يًٓحؼ بٛجٛز عطيف يف املا٤ امل٬قٞ 
ٚإٔ ٜبك٢ املا٤ ع٢ً إط٬ق٘ َٔ زٕٚ خطٚج٘ إٍ اٱضاف١ فٌٗ تهٕٛ يًُتٓحؼ 

ف املتـٓحؼ َٛجبـ١ يتـٓحؼ    ٬َقات٘ يًُتٓحؼ املٛجب١ يتلري املا٤ ٚتـأثطٙ بأٚصـا  
  ٖٚـصا نُـا يـٛ أيكـٞ يف املـا٤ ايهـطٸ صـبغ أٓـط         ًانـط  ًااملا٤ املطًل إشا نإ نـثري 

َتٓحؼ بايبٍٛ أٚ بايسّ أٚ مُٖٛا فصاض يٕٛ املا٤ أٓـط، أٚ أيكـٞ فٝـ٘ ايعطـط     
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يٕٛ املا٤ ايهط بـطٜس ايعطـط   املتٓحؼ بايسّ أٚ ايسبؼ املتٓحؼ بٝس ايهافط ٚتلري 
طض بكا٤ املا٤ ع٢ً إط٬ق٘ ٚعـسّ خطٚجـ٘ إٍ   ِ ايسبؼ، َع فعطباملتٓحؼ أٚ 

 .   اٱضاف١ بٗصا املعد، فٌٗ ٜتٓحؼ املا٤ املطًل يف ٖصٙ املٛاضز َٚا ؾابٗٗا

املؿٗٛض ٖٛ اؿهِ بايطٗاض٠، ٚخـايف ايؿـٝذ ايطٛغـٞ يف َبػـٛط٘ فرهـِ      
ــتلري بٛصــف    ــا٤ امل ــٓحؼ امل ــٓحؼمل ــاف اابت ، ٚاملٗــِ ٬َذعــ١ ايٓصــٛء  ملت

ٚتلـريٸٙ بٛصـو٘ أّ   ٌٖ ٜوِٗ َٓٗا إْوعاٍ املا٤ ٚتٓحػ٘ ٬َقـا٠ املتـٓحؼ    ايؿطع١ٝ
٫  ٚايعاٖط إٔ أنثط ْصـٛء اْوعـاٍ املـا٤ بـايتلري ٫ إطـ٬م فٝٗـا يٛضٚزٖـا يف        
ِٸ ايـتلري ٬َقـا٠ املتـٓحؼ ٚتلـري املـا٤            َٛضز ٬َقا٠ املـا٤ يًعـٌ ايٓحػـ١، فـ٬ تعـ

 : ا، ُٖٚاط٬قٗٛجس ضٚاٜتإ ّهٔ ايتُػو بإْعِ ت .   بػببٗا

َـا٤ ايب٦ـط ٚاغـع ٫ ٜوػـسٙ     ش(: ا٭ٍٚ: صرٝر١ ابٔ بعٜع عـٔ ايطضـا )  
 .(1)زؾ٤ٞ إ٫ إٔ ٜتلري ضو٘ أٚ طعُ٘ فٝٓعح ذت٢ ٜصٖ  ايطٜس ٜٚطٝ  طعُ٘

٫  ًاايثا١ْٝ: اؿـسٜ  ايٓبـٟٛ املؿـٗٛض يف نتـ  ايوكـ٘: )خًـل اهلل املـا٤ طٗـٛض        
إٕ اؿــسٜثٌ  : . بتكطٜــ (2)زٜ٘ٓحػــ٘ ؾــ٤ٞ إ٫ َــا غٝٸــط يْٛــ٘ أٚ طعُــ٘ أٚ ضوــ 

أٚ ضوـ٘ ٜـٓحؼ املـا٤، ٖٚـصا     ٜس٫ٕ بٛضٛح ع٢ً إٔ َا غٝٸط يٕٛ املا٤ أٚ طعُ٘ 
ط املـا٤ ٜٚلًـ    َطًل ٜعِ ايٓحؼ ٚاملتٓحؼ ايصٟ ٜلٝٸزإ٫ َا غٝٸط...ايٓصٸ : ش

ٕن  .  ع٢ً يْٛ٘ أٚ طعُ٘ أٚ ضو٘ : إٕ ايٓصـٛء اـاصـ١ ٚإٕ ٚضزب    ٚبتعبري ثـا
ــإ ل  ــا٠ أعٝ ــ١      يف ٬َق ــ١ عاَ ــ٘ تٛجــس أزي ــا، إ٫ أْ ــريٙ بٗ ــا٤ ٚتل ــاٍ امل ػــ١ ٚاْوع

 . ْٚصٛء َطًك١ توٝس ا٫ْوعاٍ بعُّٛ ايتلري ٚغا٥ط أفطازٙ

 :تس٫ٍ بإط٬م اـ،ٜٔ ممٓٛ  جعًَايهٔ ا٫غ

( S: إٕ ايٓبٟٛ خ، َطغٌ ٫ ٜعطف ي٘ غٓس صرٝس عـٔ ضغـٍٛ اهلل )  ٫ًأٚ
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يًدـ،، ٖٚـٛ    َصـرٸراً  ٜؼ أْ٘ )َتول عًـ٢ ضٚاٜتـ٘(  ٫ٚ تصًس زع٣ٛ ابٔ إزض
ٖصا ايٓص يف بعض نت  اؿسٜ  ٫ٚ ٜٛجس ي٘ غـٓس صـرٝس   َٔ  ًاَصنٛض قطٜب

قاٍ بع ِٗ عٓ٘: )اؿسٜ  غري قٟٛ( قس ( Sٜٚٛثل بصسٚضٙ عٔ ضغٍٛ اهلل )
َـٔ ٚجـ٘ ٫ ٜثبـ  أٖـٌ اؿـسٜ        Sٚذه٢ عٔ ايؿافعٞ: )ٜـط٣ٚ عـٔ ايـٓ     

)َثً٘
ٚضٙ يهٔ ايعٔ ٫ ٜعتُـس  ، ْعِ ايعٔ يف ايباطٔ َٓعكس ع٢ً صرت٘ ٚصس(1)
 .نُا ٫ ىو٢  ًاؾطععًٝ٘ 

ــ ــ٘ )ًاٚثاْٝ ٘  ش(: S: إٕ قٛي ــ٘ أٚ طعُــ٘ أٚ ضوــ ــط يْٛ  (2)ٖٚهــصا  زإ٫ َــا غٝٸ

٘ شصــرٝر١ ابــٔ بعٜــع   ظــاٖط يف ايــتلري بٛصــف   زإ٫ إٔ ٜــتلري ضوــ٘ أٚ طعُــ
٫ٚ ٜعِ ايتلري بٛصف املتٓحؼ، فإْ٘ تٛجـس قطٜٓـ١ عطفٝـ١ تـ٪زٟ إٍ      -ايٓحؼ 

 ، بتكطٜ : اغتعٗاض شيو

 إ٫ إٔ ٜــتلري ضوــ٘ زشإ٫ َــا غــري يْٛــ٘...شإٕ ظــاٖط ا٫غــتثٓا٤ يف اـــ،ٜٔ 
يًُـا٤ َـا ٖـٛ قهـّٛ بايٓحاغـ١ عٝـ         ًاَـا ٜهـٕٛ َلـري   ٖٛ اغـتثٓا٤   زأٚ طعُ٘

ّٴ        املـا٤ٳ  تهٕٛ ٖصٙ اؾ١ٗ امللٝٸط٠ يًُا٤ ذٝث١ٝ تكٝٝسٜـ١ يف امللـري، نُـا يـٛ ٫قـ٢ ايـس
ــط يْٛــ٘ إٍ اؿُــط٠ أٚ َــا   قاضبٗــا، ٚذٝــ  إٔ اؿُــط٠ ؾــإٔ ايــسّ ايــٓحؼ   ٚغٝٸ

 ١ٝ ايــق ناْــ  ايـــرٝثٚايٓحاغــ١ ذهــِ يــ٘ َــا ٖــٛ زّ  زٕٚ املــا٤، ٚخصٛصــٝت٘ 
ــاً   ــسّ لػ ــا صــاض اي ــل ا٫غــتثٓا٤      بٗ ــا٤، فٝٓطب ــط٠ يًُ ــ١ امللٝٸ ــٞ اؿٝثٝ ــا شٖ  إ٫ َ

 ز .إ٫ إٔ ٜتلري ضو٘ أٚ طعُ٘زشغري يْٛ٘

 قـ٢ املـا٤ ٚغٝٸـطٙ بطا٥رتـ٘ ايطٝبـ١      بُٝٓا إشا تٓحؼ َا٤ ايٛضز بكطط٠ زّ ثـِ ٫   
ـــ شمل ٜصــسم املػـــتث٢ٓ   ٭ٕ ايطا٥رــ١ َـــٔ ؾــ٪ٕٚ املتـــٓحؼ    ....زطإ٫ َــا غٝٸ

يًسّ  ٚخصٛصٝاب َا٤ ايٛضز يف ْوػ٘، ٚايٓحاغ١ ذهِ ملا٤ ايٛضز َا ٖٛ ٬َمن
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يٝػـ  ْوـؼ اؿٝثٝـ١ ايـق      فاؿٝثٝـ١ ايـق بٗـا صـاض لػـاً      -ضز ٫ َا ٖٛ َا٤ ٚ -
ايٛضز ضا٥ر١ املا٤ َا ٖٛ لؼ بٌ َـا  ٜس املا٤، إش مل ٜلٝٸط َا٤ اغتٓس إيٝٗا تلٝٸط ض

ــا٤ َــا ٖــٛ قهــّٛ      . ٖــٛ َــا٤ ٚضز ــط امل ٚذٝــ  إٔ ظــاٖط ا٫غــتثٓا٤ ٖــٛ َــا غٝٸ
     َ ــٛ ظــاٖط  ــٛ اؿٝثٝــ١ ايتكٝٝسٜــ١، ٖٚ ــٔ  يف امل فٺٓتــبايٓحاغــ١ بٓر تــٓحؼ مل ٜه

ؿط  َٔ اـ،ٜٔ يٲضاز٠ اؾس١ٜ يًٍُٛ امل رطظًا َٛافكًاـَ اٱط٬م ايعاٖط بسًٚا
ُٸًُاػتٓس إذت٢ ٜٴ  . يتلٝري املا٤ ٬َقا٠ املتٓحؼ ٬ًيًرهِ ؾاَ يٝ٘ إط٬قًا َع

، ٚعسّ إذـطاظ قصـسٙ ٚاقعـاً    ًاط٬م جسٜهوٝٓا: عسّ إذطاظ إضاز٠ املؿط  اٱ
: ا٫ضتهاظ ايعـطيف ٚاملتؿـطعٞ عًـ٢ اختصـاء ايـتلري بٛصـف ايـٓحؼ        ٜٙٚ٪ٜس
 . ي٬ْوعاٍ ًاَ٪ثط

قـٍٛ   -ٖٚـٞ ايعُـس٠ َـٔ ذٝـ  ايػـٓس       -صرٝر١ ابٔ بعٜـع  : ٚضز يف ًاٚثايث
٘ ش(: اٱَاّ ايطضا ) فٝٓـعح ذتـ٢   شثـِ قـاٍ:   (1)زإ٫ إٔ ٜتلري ضو٘ أٚ طعُـ

  ٘ ــ ــ  طعُـ ــطٜس ٜٚطٝـ ــصٖ  ايـ ــتلري    زٜـ ــاء ايـ ــ٢ اختصـ ــبري زاٍ عًـ ــ٘ تعـ  فإْـ
إ٫ شٖٚٛ قط١ٜٓ َاْع١ َٔ اْعكاز إطـ٬م ايـتلري يف عكـس املػـتث٢ٓ      ،بعٌ ايٓحؼ

ايتعبري بصٖاب ايـطٜس ٚطٝـ  ايطعـِ ٜػـتبطٔ نـٕٛ ضٜـس امللٝٸـط         ٭ٕ زإٔ ٜتلري
زٕٚ ، ٖٚـــصٙ اـصٛصـــ١ٝ َٛجـــٛز٠ يف عـــٌ ايـــٓحؼ، ًاٚطعُـــ٘ خبٝثـــ ًانطٜٗـــ

ــِ أٚ ايــًٓ ٚايهطاٖــ١ يف ايطا٥رــ١        ــٓحؼ ايــصٟ ٫ ٜػــاٚم اـباثــ١ يف ايطع  املت
ــ  ايطا٥رــ١ نُــا     يف غايــ   ــٓحؼ طٝ ــٌ ضَــا ٜهــٕٛ املت ــطاز، ب  ا٭ذــٛاٍ ٚا٭ف
قـٞ  ايعطط أٚ َا٤ ايـٛضز بكطـط٠ زّ فإْـ٘ غـٛف ٜطٝـ  ضٜـس املـا٤ امل٬       يٛ تٓحؼ 

 . املتٓحؼ يًعطط املتٓحؼ أٚ ملا٤ ايٛضز

٘   شٚبتعبري آخط: إٕ قٛي٘  ظـاٖط يف نـٕٛ    زذت٢ ٜصٖ  ايـطٜس ٜٚطٝـ  طعُـ
فإْـ٘   ،َػـاٚم َـع اـباثـ١ ٚايٓوـط٠ ٚايهطاٖـ١      ٚصـفٺ  ايتلري املٓحٸؼ يًُا٤ غٓذٴ

                                                           

 . 12َٔ أبٛاب املا٤ املطًل: ح 3:  ب1ايٛغا٥ٌ : د   (1)



 (35) ..........................................................................ظٚاٍ تلري املا٤ املتٓحؼ بٓوػ٘

 

لري املا٤ بطعِ خبٝـ  أٚ بـطٜس نطٜٗـ١ َٓوـط٠، ٖٚـصا      تعبري ٫ ٜصس إ٫ إشا نإ ت
ٚصف َٓطبل ع٢ً عٌ ايٓحؼ، زٕٚ املتٓحؼ فإْ٘ قس ٫ ٜهٕٛ خبٝ  ايطعـِ  

صٖ  ايطٜس ٍ، ٚتبك٢ املٓحٸػ١ٝ ٚايتٓحؼ ذت٢ تيف غاي  ا٭ذٛانطٜ٘ ايطا٥ر١ 
ايهط١ٜٗ املّٓوط٠ ٜٚطٝ  ايطعِ ٚتعٍٚ خباثـ١ طعـِ ايـٓحؼ امللٝٸـط يًُـا٤ بٛصـً٘       

 . اصَِا٤ ع

َٔ زٕٚ  -ضو٘ أٚ طعُ٘ أٚ يْٛ٘  -ايصٛض٠ ايطابع١: إٔ ٜتلري ؾ٤ٞ بايٓحؼ 
يهٔ ٜهتػ  ٚصف ايٓحؼ ثِ ًٜك٢ املتٓحؼ يف املـا٤   ،اْتؿاض أجعا٤ٙ ٚؼًًٗا

ٜٚتأثط بٛصف املتٓحؼ املتـأتٞ َـٔ ٚصـف ايٓحاغـ١، نُـا إشا       -ايهط  -ايهثري 
ــا٤     ــ١ يف امل ــً املٝت ــٌ ٚبعــس ْ ــا٤ قًٝ ــ١ يف َ ــٌ   ٚقعــ  َٝت ــٌ إٔ تتوػــذ ٚتترً ٚقب

ًكــ٢ املــا٤ املتــٓحؼ يف َــا٤ نــثري ٜٚــتلري بــطٜس ايــًٓ يف املــا٤  أجعا٩ٖــا يف املــا٤ ٜٴ
املتٓحؼ، فٌٗ ٜتـٓحؼ املـا٤ ايهـثري املـتلري بٛصـف املتـٓحؼ ايـصٟ مل تترًـٌ         

 ٞيف املتٓحؼ  ٖٚهصا يٛ ٚقع زّ يف َا٤ قًٌٝ ٚتلري بًْٛ٘ ثِ أيك أجعا٤ ايٓحؼ
ؼ بايسّ يف َا٤ نط ٚتلٝٸط يْٛ٘ إٍ ايصوط٠ أٚ َا ؾابٗٗا، فٌٗ املتٓحكًٌٝ اياملا٤ 

قس اختًو  ايوتا٣ٚ بٌ ايكٍٛ بايتٓحؼ ٚا٫ْوعاٍ ٚبـٌ  .    ٜتٓحؼ املا٤ ايهط
 :  ايكٍٛ بعسّ ايتٓحؼ، ٚيعٌ املؿٗٛض ٖٛ ايتٓحؼ، ٚيف ا٫بتسا٤ ْكٍٛ

حؼ املا٤ ا٭صٌ يف املٝاٙ ايطٗاض٠، ف٬ بس َٔ تّٛفط زيٌٝ ٚاضس ٜسٍ ع٢ً تٓ
يٛصف ايٓحؼ ايهط امل٬قٞ يًُا٤ املتٓحؼ اؿاٌَ يٛصف ايٓحؼ ٚاملهتػ  

اغـتسٍ  فٝ٘ َٔ زٕٚ ؼًٌ أجعا٤ ايٓحؼ ٚاْتؿاضٖا يف املـا٤ قبـٌ امل٬قـا٠، فًـصا     
ْع َٔ ايوكٗا٤ )ضض( بٛجٛٙ ع٢ً ايتـٓحؼ عُـستٗا ٖـٛ ايتُػـو بـإط٬م      

ٜوػـسٙ ؾـ٤ٞ إ٫ إٔ   َـا٤ ايب٦ـط ٚاغـع ٫    ش (1)( يف صرٝر١ ابـٔ بعٜـع  قٛي٘ )
ٖٚصا املا٤ ايهثري قس تلري ضو٘ أٚ طعُـ٘ عٓـس ٚقـٛ  املـا٤      زٜتلري ضو٘ أٚ طعُ٘
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اظ املتٓحؼ فٝ٘ ٖٚٛ َهتػ  يصو١ ايٓحاغ١ َٔ زٕٚ ؼًٌ أجعا٤ٖـا فٝـ٘، بًرـ   
َـ      ملٓحػـ١ٝ املــا٤   يٛصــف ايـٓحؼ نـإ صايــراً    ٫ًاإٔ ٖـصا املتـٓحؼ ملـا نـإ ذا
إيكا٤ املتٓحؼ  -بايكط١ٜٓ املتكسّ  -ط٬م اؿسٜ  ايهثري امل٬قٞ ي٘، ْعِ ٫ ٜعِ إ

 . ٚتلري املا٤ بٛصف ْوؼ املتٓحؼ نُا يف ايصٛض٠ ايػابك١

ٕن: إْ٘ قس غبل اغـتعٗاض ايـ   إ٫ إٔ ٜـتلري  شرٝث١ٝ ايتكٝٝسٜـ١ يًتلـٝري  ـٚبتكطٜ  ثا
َا ٖٛ لؼ ٜلريٙ يًُا٤ عٝ   ًا، فإٕ ظاٖطٖا إٔ َا ٜهٕٛ َلٝٸطزضو٘ أٚ طعُ٘

رٝث١ٝ ايـق بٗـا صـاض    ـٖٞ ايـ  ًارٝث١ٝ ايق بٗا صاض لػـ، ٚإٔ اييًٓحؼٚٚصف 
، ٚإٔ املا٤ ايهثري إشا تلٝٸـط بٛصـف املـا٤ املتـٓحؼ ايـصٟ انتػـب٘ َـٔ عـٌ         ًاَلٝٸط

َٓٗـا فإْـ٘ ٜهـٕٛ املتـٓحؼ      -نـايًٓ   -ايٓحؼ ٚاغتُس َٓٗا ٖٚٛ وٌُ ايصـو١  
يهثري، فهإ صف املا٤ ايٛ ًاٚبٗا صاض َلٝٸط ًارٝث١ٝ ايق بٗا صاض لػـباي ًآَحٸػ

 .  هلصٙ ايصٛض٠ ٫ًاإط٬م ايصرٝر١ ؾاَ
يًٓحاغ١ فإْ٘  تٛجًٝٗا ٙ ايبعض ٚبٗصا ا٫غتس٫ٍ ْػتلين عُا غٛاٙ مما أٚضز 

تطٌٜٛ ب٬ طا٥ٌ، ٖٚصا ُػو صـرٝس بـاـ، ايصـرٝس ٖٚـٛ َكبـٍٛ َٚٛضـع       
ٖـٛ  نُـا   ٚب٘ ايهوا١ٜ ٚاـطٚد عٔ أصٌ ايطٗاض٠ ٚاؿُـس هلل  ،ٚثٛم ٚاط٦ُٓإ

 . بًراظ ايؿطط ايثاْٞ ٫ْوعاٍ املا٤ املطًل ايهثريٖصا نً٘    . أًٖ٘ 

ايؿطط ايثاي : إٔ ٜػتٛيٞ ٚصف ايٓحؼ ع٢ً املا٤ امل٬قٞ يًٓحؼ ٜٚـتلري  
ٚتـٓحؼ   لري املا٤ نصيو اْوعٌ املـا٤ جعَـاً  ، فإشا تقػٛغًا عطفًافعًًٝا  ًااملا٤ تلري

، فـإشا  ايـتلري غـري احملػـٛؽ عطفـاً     ٫ ٜهوٞٚ ،، ٫ٚ ٜ طٸ ايتلري ايتكسٜطًٟاؾطع
ٚايٛذـٌ  نُا يف أٜـاّ ايوٝ ـإ ذٝـ  وُـٌ املـا٤ ايطـٌ        -نإ يٕٛ املا٤ أٓط 

فٝرُطٸ ثِ يٛ ٚقع فٝ٘ قسض  ٚعٓس َػريٙ َٔ املٓبع اٍ ايٓٗط أٚ مٛٙ، املاضٸ بططٜك٘
، بـٌ إْـ٘   ٱزضان٘ بايـراغ١ ايبصـط١ٜ   ٬ًقابنبري َٔ ايسّ ايٓحؼ مل ٜهٔ ايتلري 

ري تكسٜطٟ إش يٛ نإ املا٤ ع٢ً يْٛ٘ ايطبٝعٞ ٚمل ٜهٔ يْٛ٘ أٓط يعٗط ايتلري تل
 .ٚأزضنت٘ اؿٛاؽ ٫غُٝا ايباصط٠   ع٢ً املا٤ ًاجًٝ
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ٚقس اختًو  فٝ٘ ايوتا٣ٚ فصٖ  ْع نثري إٍ عسّ نوا١ٜ ايتلري ايتكـسٜطٟ  
ٚشٖــ  ْــع آخــط إٍ ايتــٓحؼ   ْٚػــ  اٍ املؿــٗٛض، َطًكــًا يف تــٓحؼ املــا٤

ٚايتلٝٸــط ايتكــسٜطٟ يف اْوعــاٍ املــا٤ ٬َقــا٠ ايــٓحؼ،  احملػــٛؽ ٛا٤ ايــتلري ٚاغــت
 . ٚفصٸٌ ْع آخط

يف ذهِ ايتٓحؼ بامل٬قا٠ ٖٛ ايتلري  ًاٚيٝؼ املطاز َٔ ايتلري املأخٛش َٛضٛع
ايسقٝك١، نإٔ تكـع قطـطاب   ايٛاقعٞ ايسقٞ ايصٟ ّهٔ انتؿاف٘ باٯ٫ب ايع١ًُٝ 

تلٝٸـط ٚاقعـٞ يف املـا٤ ّٚهـٔ إٔ تهتؿـو٘ ا٭جٗـع٠       فإْ٘ وصٌ َٔ املا٤ زّ يف نطٸ 
ط ي٘ يف اؿسٜث١ ٚاٯ٫ب ايسقٝك١ ايهاؾو١. ٚيهٔ ٖصا ايتلري ايٛاقعٞ ايسقٝل ٫ أث

 :، ٚشيو تٓحؼ املا٤ امل٬قٞ يًسّ

ــطع١ٝ  : ٫ًأٚ ــٛء ايؿـ ــطاف ايٓصـ ــتلريش٫ْصـ ــ٢  زإ٫ إٔ ٜـ ــصا املعٓـ ــٔ ٖـ  عـ
 لري ايعـــطيف( ٖٚـــٛ غـــري   إْصـــطافًا قطعٝـــًا ٜٛجـــ  ظٗـــٛض ايتعـــبري يف )ايـــت      -

)ايتلــٝري ايــسقٝل(، ٖٚــصا ب،نــ١ ايــٝكٌ بعٗــٛض أذــازٜثِٗ يف املوٗــّٛ عطفــًا َــٔ  
  . ٫ زيٌٝ ع٢ً َ٪ثطٜت٘أذازٜثِٗ، َٚع٘ 

يـ١ ْصـٛء ا٫ْوعــاٍ عًـ٢ عـسّ زخايــ١ ايـتلري ايـسقٞ يف تطتــ        يس٫ثاْٝـًا:  ٚ
 ٍ ــا ــ٘  يف ٚ اؿهــِ با٫ْوع ٝر١ ْعــري صــر : (1)َــٔ ايتعــبري املٓصــٛء عــسّ إضازت

 جٛابـاً  زفـ٬ تؿـطب ٫ٚ تتٛضـأ   إٕ نإ املا٤ قس تلـري ضوـ٘ أٚ طعُـ٘    شايكُاط 
إ٫ إٔ هٝـ٧ يـ٘ ضٜـس    شع٢ً ٚقٛ  املٝت١ ٚاؾٝو١ يف املا٤، ْٚعري صـرٝر١ ظضاض٠  

َــٔ ايٛاضــس اؾًــٞ إٔ املكصــٛز َــٔ ايــتلري ٖــٛ فإْــ٘  زتلًــ  عًــ٢ ضٜــس املــا٤
٘ ٜلًــ  فٝــازٜــ١ عٝــ  ؿــٛاؽ ايبؿــط١ٜ ايعاايــصٟ تسضنــ٘ أٟ  ًااحملػــٛؽ عطفــ

ايــتلري ايــٛاقعٞ  ٚصــف ايــٓحؼ عًــ٢ ٚصــف املــا٤، ٫ٚ تعــِ ٖــصٙ ايٓصــٛء  
ايسقٝل ايصٟ ٫ تهتؿو٘ إ٫ ايٛغا٥ٌ ايسقٝك١ ايطاق١ٝ ٚاٯ٫ب ٚا٭جٗع٠ ايع١ًُٝ 
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  ٚ ٫ ضٜـ  يف  يـصا  ايق تهتؿف ا٭َٛض ايسقٝك١ ايق ٫ تسضنٗا ذـٛاؽ ايٓـاؽ، 
 ري تلريًا زّقًٝاوعاٍ املا٤ امل٬قٞ يًٓحؼ املتلإٔ ايتلٝٸط ايٛاقعٞ ايسقٞ ٫ ٜٛج  اْ

 . ًاغري قػٛؽ عطف
َٛضــٛ  تــٓحؼ املــا٤ ٚاْوعايــ٘ عٓــس ٬َقــا٠   -ٚاملــطاز َــٔ ايــتلري احملػــٛؽ 

ــا    ــريٙ بٗ ــط١ٜ      -ايٓحاغــ١ ٚتل ــٌ ٱزضاى اؿــٛاؽ ايبؿ ــٞ ايكاب ــتلري ايوعً ــٛ اي ٖ 
٥رتـ٘ ا٭صـ١ًٝ   سضى ذاغ١ ايؿِ تلري ضا٥ر١ املـا٤ عـٔ طبٝعتـ٘ ٚضا   تٴايعاز١ٜ نإٔ 

 إٍ ضا٥رـ١ ايٓحاغــ١ أٚ تــسضى ايصا٥كــ١ تلٝٸــط طعــِ املــا٤ أٚ تــسضى ايباصــط٠ تلــري  
بإٔ املا٤ قس تلري بٛصف ايٓحؼ  -ايعطف ايعاّ -يٕٛ املا٤ ذت٢ ٜعرتف ايعك٤٬ 

 . ْ٘ غً  ع٢ً ٚصف املا٤ٚأ
ٚاملطاز َٔ ايتلري ايتكسٜطٟ ٖٛ ايتلري ايٛاقعٞ املػتٛض اـوٞ ايصٟ ٫ تسضن٘ 

 ايعــاٖط٠ ٫ٚ ّهــٔ ظٗــٛضٙ إ٫ عًــ٢ تكــسٜط اخــت٬ف ٚصــف  ؿــٛاؽ ايبؿــط١ٜ ا
ناْـ  ايٓحاغـ١ َػـًٛب١ ايصـو١ أٚ     املا٤ عـٔ ٚصـف ايـٓحؼ ايٛاقـع فٝـ٘، فـإشا       

ايسّ أٚ ايبـٍٛ ايصـايف َـٔ ايصـوط٠ ٚايكـٞ يف املـا٤       ناْ  ضعٝو١، نُا اشا ٚقع 
٫ ٜتلري يٕٛ املـا٤ بٗـا،   احملُط املدًٛط بايطٌ فإْ٘ ٫ ٜتبٌ أثط ايٓحاغ١ يف املا٤ ٚ

تلٝٸـط بـايعٌ   هـإ اي ييـٕٛ ايبـٍٛ أٚ ايـسّ َـع يـٕٛ املـا٤       يهٔ ع٢ً تكسٜط َلاٜط٠ 
 املٝتــ١ ايٓتٓــ١ يف املــا٤ ايــًٓ    إشا غــكطٖهــصا ٚ  . ًاعاَــ ًاايٓحػــ١ قػٛغــًا عطفــ

ٛ    شٟ ايطا٥ر١ ايهط١ٜٗ مل ٜتلري ضٜس املا٤ بايٓحاغـ١  املـا٤   ، يهـٔ عًـ٢ تكـسٜط خًـ
 . ٜعٗط أثط ايٓحؼ فٝ٘ َٔ ايًٓ فإْ٘

ــبٌ        ــس ت ــسٜطٟ ٚق ــتلري ايتك ــٔ اي ــتلري احملػــٛؽ َٚ ــٔ اي ــطاز َ ــإ امل ــس بٝ  ٚبع
 املــا٤ ْوعــاٍ: )غًبــ١ ايٓحاغــ١ عًــ٢ املــا٤( ٖٚــٛ املٛجــ  ٫ إٔ َٛضــٛ  ايــتلري 

 . رػٞـايتلري ايكابٌ ي٬ذػاؽ ب٘ أٚ يٲزضاى ايب ٖصا كتص  - ٘ٚتٓحػ
 :  ٬ًركل توصٝٚبعس ٖصا نً٘ ْٴ 

ايٛجٛز ايوعًٞ يًتلري احملػـٛؽ بايوعـٌ خاصـ١  أّ ٜعـِ ايٛجـٛز       ٌٖ ٜطاز



 (39) ..........................................................................ظٚاٍ تلري املا٤ املتٓحؼ بٓوػ٘

 

 : ٚيًتكسٜطٟ فطٚض ث٬ث١  . رؼٸ بايتلري َا ٜٴايتعًٝكٞ يًتلٝٸط: أٟ ع٢ً تكسٜطن 

نُا إشا نإ ايٓحؼ ٫  ،قس ٜػتٓس عسّ فع١ًٝ ايتلري إٍ عسّ ُاّ املكت ٞ -أ
ّ َـٔ ا  نـإٔ ٜكـع يف نـطٸ َـا٤ٺ َكـساضٷ      ،ٚصف ي٘ ٜلٝٸط املـا٤  املدوـف ٚا٭صـوط    يـس
 . ٭ٚجس ايتلٝٸط يف املا٤ عٝ  يٛ نإ أٓط

 نـإٔ ٜهـٕٛ ؾـططُ    ،ٚقس ٜػتٓس عسّ فع١ًٝ ايتلري إٍ فكسإ ؾطط ايتلري -ب
ٚمل تهـٔ ٖـصٙ ايسضجـ١ َتـٛفط٠     عاي١ٝ زضج١ ذطاض٠  تأثط ضا٥ر١ املا٤ باملٝت١ ؼكلٳ

 صـٝف ت٬قـٞ يف اي نإٔ تكع َٝت١ يف ايهط ظَـٔ ايـ،ٚز٠ ايعايٝـ١ عٝـ  يـٛ نـإ اي      
 .ٚعوْٛتٗا  يتلري املا٤ بطا٥ر١ املٝت١

نإٔ ٜص ٸ ايسّ ا٭ٓـط   ،ٚقس ٜػتٓس عسّ فع١ًٝ ايتلري إٍ ٚجٛز املاْع -جـ
ّٓـع  عٝـ   َصبٛغ بصبغ أٓط ْٗطقُط بايطٌ أٜاّ ايوٝ إ أٚ َا٤ نطٸ يف َا٤ 

 . عٔ تأثط املا٤ ٚتلٝٸطٙ عُط٠ ايسّايطٌ أٚ ايصبغ 

 ٠ ٚنإ املا٤ قبٌ امل٬قا٠ طاٖطًاأخط٣: ا٭صٌ يف املٝاٙ ايطٗاض ٖٚٓا ْكٍٛ َط٠
ــ٘ إٍ     ــ٘ ٚاْوعايـ ــِ بتٓحػـ ــاد يًرهـ ــو، ٚمتـ ــس ايؿـ ــ٘ عٓـ  فٓػتصـــر  طٗاضتـ

ــتلري    ــ١ اي ٍٸ عًــ٢ نواٜ ــس ايتكــسٜطٟ بتُــاّ فطٚضــ٘ أٚ  زيٝــٌ اجتٗــازٟ ٚاضــس ٜ
 : ْكٍٛبع ٗا، ٖٚٓا 

صٛء ا٫ْوعاٍ ّهٔ إٔ ٜػتسٍ ع٢ً عسّ نوا١ٜ ايتلري ايتكسٜطٟ بصطاذ١ ْ
٘ زشإ٫ إٔ ٜتلري ضو٘ أٚ طعُ٘شيف َٛضٛع١ٝ ايتلري   (1)زقس تلري ضو٘ أٚ طعُـ

    ٞ ــ ــتلري ايوعً ــاٖط يف اي ــبري ظ ــٛ تع ــ٬ً  -ٖٚ ــط١ٜ   أٟ احملػــٛؽ فع يًرــٛاؽ ايبؿ
نػــا٥ط ايعٓــاٜٚٔ املــأخٛش٠ يف ايك ــاٜا ايؿــطع١ٝ املرتتــ  فٝٗــا اؿهــِ  -ايعــاٖط٠

 . ايؿطعٞ ع٢ً َٛضٛع٘

ي٬ْوعاٍ ظاٖط٠  ًاا٫ْوعاٍ ايق أخصب ايتلري َٛضٛعء ٚبتعبري آخط: ْصٛ
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، املعتصـِ( أٚ عـسّ بـايتلري إثباتـًا أٚ ْوٝـاً      ٚايتـٓحؼ يف )املـا٤  يف إْاط١ ا٫ْوعاٍ 
ٖٚٞ ْصٛء ظاٖط٠ يف فع١ًٝ املٛضٛ : تلري املا٤ بايٓحؼ، نػا٥ط املٛضٛعاب 

بـٛب اؿهـِ   َعٓـ٢ تٛقـف ث   ،املأخٛش٠ يف أزي١ ا٭ذهاّ ٖٚٞ ظاٖط٠ يف ايوعًٝـ١ 
 . ٚعسّ نوا١ٜ ٚجٛزٙ ايتكطٜطٟ -املٛضٛ   -ع٢ً فع١ًٝ ٚجٛز ايعٓٛإ 

يف ايوطضـٌ   ًاٖٚصا ا٫غتس٫ٍ بعاٖط٠ ْصٛء ا٫ْوعاٍ ٚاضس َكبٍٛ جـسٸ 
     ٞ ٚعٓـس فكـس ؾـطط     ،ا٭ٚيٌ: عٓس قصٛض املكت ـٞ عـٔ ايـتلري احملػـٛؽ ايوعًـ

 .  ًاذٝ  مل ٜتركل ايتلري ايوعًٞ خاضجايتلري احملػٛؽ 

: ايٓعط إٍ ضٚاٜاب ا٫ْوعاٍ ايق أْاط  ا٫ْوعاٍ بكٗط املا٤ ٚغًبت٘  ٪نسٜٙٚ
ــ٢ ٚصــف ايٓحاغــ١  ٕ   ،عً ــٔ غــٓا ــاٖط شْعــري صــرٝر١ اب ــا٤ ق ــإ امل  ٫ٚ  ًاإٕ ن
نًُـا غًـ  املـا٤ عًـ٢ ضٜـس اؾٝوـ١       شٚضٚاٜـ١ ذطٜـع   زتٛجس َٓـ٘ ايـطٜس فتٛضـأ   
ٛ  فإْٗـا تــسٍ بٛضـٛح عًـ٢ إٔ َٛضــ    (1)ٚغريُٖـا  زفتٛضـأ َـٔ املـا٤ ٚاؾــطب   

ٖــصٙ ٚ -ضوــ٘ ٚطعُــ٘ -ًبتــ٘ عًــ٢ ٚصــف ايــٓحؼ ا٫عتصــاّ قاٖطٜــ١ املــا٤ ٚغ 
ٚعٓــس  ،: عٓــس قصــٛض َكت ــٞ ايــتلرياملٛضــٛع١ٝ َترككــ١ بٛضــٛح يف فطضــٌ 

 يف املـا٤ ايهـثري، بـٌ املتركـل غًبـ١       ٫ًاط ايتلري، فًِ ٜتركل ايـتلري فعـ  اْتوا٤ ؾط
 . املا٤ ٚقاٖطٜت٘ يًٓحؼ امل٬قٞ ي٘

بٛصـف ايٓحاغـ١    -ضو٘ أٚ طعُ٘ أٚ يْٛـ٘   - املا٤ ظاٖط ايٓصٛء إٔ تلريٚ
كا٤ املـا٤ ايهـثري املـتلري    ٚقاٖط١ٜ املا٤ َأخٛشإ ع٢ً مٛ املٛضٛع١ٝ، َٚكت اٖا ب

ٝـ  ًاع٢ً ايطٗاض٠ يعسّ تلٝٸـط املـا٤ امل٬قـٞ تلـري     تكسٜطًا ٚيكاٖطٜـ١ املـا٤ ٚغًبتـ٘     ًافعً
 . ع٢ً ٚصف ايٓحاغ١

اْوعاٍ املـا٤ ايهـثري بـتلريٙ أٚ    ع٢ً  ٚبعباض٠ كتصط٠: إط٬م ايٓصٛء ايساي١
 : عٓس غًب١ ٚصف ايٓحؼ ع٢ً املا٤، خطد َٓ٘ ايتلري ايتكسٜطٟ
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 (41) ..........................................................................ظٚاٍ تلري املا٤ املتٓحؼ بٓوػ٘

 

 . فإْ٘ تلٝٸط َػترت بطبع٘ عٔ اؾ٤٬ ،يكصٛض املكت ٞ :٫ًأٚ

٭ْـ٘ إشا   ًا: يصسم غًب١ املا٤ ٚقاٖطٜت٘ يًٓحؼ امل٬قٞ ي٘، فٝهٕٛ طـاٖط ًاٚثاْٝ
 . بًغ املا٤ قسض نط مل ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ

عسّ فعًٝت٘ إٍ ٚجـٛز  عسّ ظٗٛض ايتلري ٚطض ايثاي : َا إشا اغتٓس ِ ايوْع
 ايصــبغ ا٭ٓــط   ٸأٚ صٴــ ايبــٍٛ ايصــايف ايهــثري يف ايهــطٸ  ٸنُــا يــٛ صٴــ ،املــاْع

٘   يف املا٤ قبـٌ ٚقـٛ      يـٕٛ ايبـٍٛ أٚ    -فهـإ ٚصـف ايٓحاغـ١     ،ايـسّ ايـٓحؼ فٝـ
ــ  -ايــسّ   ــ  قــا٠ اي ذــٌ ٬َ يٛصــف املــا٤ بطبعــ٘ ا٭ٚيــٞ      ًاَٛافك   ًابــٍٛ أٚ َٛافك

عـٔ ظٗـط ايـتلري     افل َاْعًاٚنإ ٖصا ايتٛ ،اؿاضط ذٌ ٬َقا٠ ايسّ يًُا٤ عاي٘
 -٢ ٚصــف املــا٤، ٚيف ٖــصٙ ايصــٛض٠يف املــا٤ أٚ عــٔ غًبــ١ ٚصــف ايٓحاغــ١ عًــ

ط باؿهِ بتٓحـٝؼ املـا٤ ٚتـطى ايٛضـ٤ٛ َٓـ٘ ٚا٫غتػـاٍ بـ٘ ٚتطٗـري ايبـسٕ          متا
 : َٔ اـب  ب٘، ٚشيو ٭ْ٘ أٚايثٝاب

َلٝٸـط يًُـا٤،    ٫ ٜهٕٛ يًٓحاغ١ ٚصفٷ ذٝ  -يف صٛض٠ قصٛض املكت ٞ  -أ
 تلري املا٤ بايٓحؼ تلريًا قػٛغـاً ذٝ  ٫ ٜتبٌ  -ٚيف صٛض٠ اْتوا٤ ؾطط ايتلٝٸط 

ايٓــاطل  عــٔ اؿــؼٸ بطبعــ٘، ٚعٓــسٙ ٫ ٜصــسم ايــٓصٸ ًابــٌ ٜهــٕٛ ايــتلري َػــترت
شا نـإ املـا٤ قـسض نـط مل     إشباْوعاٍ املا٤ إشا تلٝٸط فٝبك٢ ؼ  ايٓصٛء ايٓاطكـ١  

 . (1)زٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ

ٚيف صٛض٠ ُاّ َكت ٞ ايتلري ٚٚجٛز املاْع عٔ تأثريٙ نُا يٛ أيكـٞ زّ   -ب
ٛ  نثري يف َا٤  صـا  يتلـٝري   َصـبٛغ بـايًٕٛ ا٭ٓـط، فـإٕ ايـسّ       بكسض ايهـط ٖٚـ

إٍ اؿُـط٠ أٚ   ًااملا٤، ٚيٛ نإ املـا٤ بطبعـ٘ ايلـاي  ٚيْٛـ٘ ا٭صـًٞ يهـإ َتلٝٸـط       
ــ١ عــٔ       ايصــوط ــا٤ َاْع ــسّ، يهــٔ ٚجــٛز ٓــط٠ ايصــبغ يف امل ــا٠ اي  ٠ بوعــٌ ٬َق

تكـسٜطٟ غـري   ظٗٛض ايتلري، فإْـ٘ عٓـس إيكـا٤ ايـسّ يف املـا٤ ا٭ٓـط وصـٌ تلـري         
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 ٬ًاحملػــٛؽ، ٚشيــو يهــٕٛ ايــتلري ذاصــبــايتلري  قػــٛؽ يهٓــ٘ ًَرــل ذهُــًا
ض َـاْع عـٔ   َػـترت يعـاض   . ْعـِ ٖـٛ تلـري    - اذتُا٫ً قٜٛٸًا أٚ ظٓٸًاٚيٛ  -بايوعٌ 

ٚتثب   زإ٫ إٔ ٜتلٝٸط ضو٘ أٚ طعُ٘ أٚ يْٛ٘شايعٗٛض ٚاؾ٤٬، فٝهٕٛ َصسام 
 .  - ٚيٛ ظٓٸًا -ي٘ ايٓحاغ١ 

عٓــس ايــتلري ٚغًبــ١   -ايهــط -ْصــٛء اْوعــاٍ املــا٤ ايهــثري  ٚبتعــبري ٚاضــس: 
ٚصف ايـٓحؼ عًـ٢ املـا٤ ظـاٖط٠ يف َٛضـٛع١ٝ ايـتلري ي٬ْوعـاٍ ٚتـٓحٸؼ املـا٤          

إٍ نـِ خـاء َـٔ     ًاٚايكٍٛ بهٕٛ ايتلري ططٜك ز ٘ أٚ طعُ٘إ٫ إٔ ٜتلري ضوش
ايٓحاغــ١ ٖــٛ خــ٬ف ايعــاٖط ٭ْــ٘ ىًــٛ َــٔ ايؿــاٖس ٚقــس ٜهــٕٛ إذايــ١ عًــ٢    

  . َٛضٛ  فٍٗٛ غري َتُٝع ف٬ ّهٔ اعتُاز
ٚايصرٝس َٛضٛع١ٝ ايتلٝٸط اـاضد َٔ إط٬م ْصٛء اعتصاّ املا٤ ايهـثري  

َـا٤ ايب٦ـط ٚاغـع ٫ ٜوػـسٙ     شتلٝٸـط  ع٢ً َٛضٛ  اي ًاايهط ْٚصٛء تٓحػ٘ َعًك
  ٘ إشا نـإ املــا٤ أنثـط َــٔ ضاٜٚـ١ مل ٜٓحٸػــ٘    زشؾـ٤ٞ إ٫ إٔ ٜــتلري ضوـ٘ أٚ طعُــ

ــا٤    ــ٧ يــ٘ ضٜــس تلًــ  عًــ٢ ضٜــس امل ، ٚايٛاضــس َــٔ ٖــصٙ  (1)زؾــ٤ٞ إ٫ إٔ هٝ
ايتلري احملػٛؽ ٚايتلري املػترت يعاضض َـاْع عـٔ ايعٗـٛض ٚعَُٛٗـا      ايٓصٛء

ــتلري املػــترت  ُــهل ــسضد ؼــ     ا، بُٝٓــا اي ــتلري أٚ ؾــطط٘ ٫ ٜٓ ــا٤ َكت ــٞ اي ٫ْتو
٭ْ٘ ٫ ٜصسم املٛضٛ : ايتلري اـاضد عٔ إط٬قاب ا٫عتصاّ، فٗصا  ،ا٭خباض

ــسٜطٟ   ــتلري ايتك ــاب ا٫عتصــاّ    اي ــامن ؼــ  َطًك ــا٤ ب مل ٜٓحػــ٘ ش٫ ٜ ــطٸ ٚامل
ــتلري       زؾــ٤ٞ ــٛض اي ــاْع عــٔ ظٗ ــتلري املػــترت مل ــا اي ــتلري، بُٝٓ ــ٘ يً ــ٘ ٫ فعًٝ ، ٭ْ

 . ؽ ب٘ ٖٛ تلري فعًٞ أٚ َصسام ي٘، فتعُ٘ َطًكاب اغتثٓا٤ ايتلريٚاٱذػا
ِٸ ايتلٝٸط املػـترت يعـاضض َـاْع عـٔ      ٚبتعبري آخط: ْصٛء ا٫ْوعاٍ بايتلري تع

      ّ إ٫ إٔ شظٗٛضٙ ٭ْ٘ َصسام ايتلٝٸـط ٚزاخـٌ ؼـ  املػـتث٢ٓ يف زيٝـٌ ا٫عتصـا
عـٔ اؿـؼٸ بطبعـ٘     ، ٚقس خطد َٓٗا ايتلٝٸط املػـترت زٜتلري ضو٘ أٚ طعُ٘ أٚ يْٛ٘
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٫ شغـري تـاّ فٝٓـسضد ؼـ  املػـتث٢ٓ َٓـ٘        ًاٜٚهٕٛ َع٘ َكت ٞ تلري املـا٤ قاصـط  
عًـ٢ خـطٚد ايتلٝٸـط املػـترت يعـاضض عـٔ       ، يهٔ ٫ ؾـاٖس جًـٞ   زٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ

عــٔ ظٗــٛضٙ ٚجــ٤٬ٙ َــع ُــاّ  ًاإشا نــإ َاْعــ زإ٫ إٔ ٜــتلريشإطــ٬م املػــتث٢ٓ 
ٚتثبـ    زإ٫ إٔ ٜـتلري شبٌ ٖٛ َصسام املكت ٞ يتلري املا٤ بايٓحؼ امل٬قٞ ي٘، 

بـٌ ّهـٔ ايكـٍٛ بـإٔ املـا٤       . ب٘ ايٓحاغ١ ٚاْوعـاٍ املـا٤ ايهـثري ايهـط عٓـس ايـتلري      
فـإٕ إيكـا٤ٙ يف املـا٤     ،ا٭ٓط املدتً، بايصبغ ا٭ٓط إشا أيك٢ فٝـ٘ ايـسّ ايهـثري   

ا٭ٓــط ٜٛجــ  تكٜٛــ١ يــٕٛ اؿُــط٠ ٚتــأثط املــا٤ بــ٘ ٚتلٝٸــطٙ ذكٝكــ١ ٚغًــ  َعــ٘ 
حاغ١ ع٢ً ٚصف املا٤، فتأتٞ ْصٛء ا٫ْوعـاٍ عٓـس ايـتلري ٚايلًبـ١     ٚصف ايٓ

 . ، ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ َكتضن يًوتٝا بتٓحؼ املا٤ ايهثريًاٚتٓطبل ٚاضر
ٚيف ذصـٍٛ ايـتلري   يهٔ ّهٔ ايتؿهٝو ايعطيف يف صسم ْصـٛء ا٫ْوعـاٍ   

عٓس ُاّ َكت ٞ ايتلري ٚٚجـٛز املـاْع يتٛافـل ٚصـف املـا٤ َـع        ًاٚصسق٘ خاضج
ايٓحؼ ايطاض٨ ع٢ً املا٤ ايهثري، فًٛ ٚقع ايٓحؼ يف املا٤ ايهثري ٚنـإ  ٚصف 

ٛٸث ًاٝصاف ب٫ًٛ يلً  ٚصف ايٓحؼ ع٢ً  َٚصّوطًا ًاٚبكسض نثري عٝ  يٛ نإ ًَ
ايتلري ٚايلًب١، فإْ٘ ّهٔ ايتؿهٝو يف صـسم ايـتلري   ٚصف املا٤ ٚتلري ب٘ ٚظٗط 

إٕ نـإ املـا٤   شٛء: ٚذصٍٛ غًب١ ايٓحؼ ع٢ً ٚصف املا٤ ٚيف اْطبام ايٓصـ 
إٔ هٝــ٧ يــ٘ ضٜــس ش زإ٫ إٔ ٜــتلري ضوــ٘ أٚ طعُــ٘زشقــس تلٝٸــط ضوــ٘ أٚ طعُــ٘

إٕ نإ املـا٤  ش(: ٚوتٌُ يف املكابٌ صسم قٛي٘ ) (1) زتلً  ع٢ً ضٜس املا٤
ــاٖط ــ٘ ايــطٜس    ًاق ــ٘      ز ش٫ٚ تٛجــس َٓ ــٔ ضاٜٚــ١ مل ٜٓحػ إشا نــإ املــا٤ أنثــط َ
 . (3)زػٸ٘ ؾ٤ٞإشا نإ املا٤ قسض نط مل ٜٓحش (2)زؾ٤ٞ

 ٓحػًاٚيصيو ٫ ّهٓٓا اؾعّ بوتٝا ايتٓحؼ، فًصا متاط باعتباض املا٤ ايهثري َت
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 : ثِ ْٓتكٌ يبر  . عٓس ٚقٛ  ايٓحؼ املٛافل يف ٚصو٘ يٛصف املا٤ امل٬قٞ ي٘

 : زوال تغري املاء املتهجس بهفسه   
ف ايـٓحؼ ثـِ   إشا ٫ق٢ املا٤ ايكًٌٝ ايٓحؼ أٚ املتٓحؼ ا٭ٍٚ ثِ تلري ٜٛصـ 

ظاٍ تلريٙ بٓوػ٘ َٔ زٕٚ اتصاي٘ باملا٤ املعتصِ فايعـاٖط بكـا٩ٙ عًـ٢ ايتـٓحؼ،     
ٍٸ ع٢ً اْوعاٍ املـا٤ عٓـس تلـريٙ      إ٫ َـا غٝٸـط يْٛـ٘    شبٛصـف ايـٓحؼ  ٱط٬م َا ز

 ٘ ــ ــ٘ أٚ ضو ــ     (1)زأٚ طعُ ــ٘ ايتــٓحؼ إ٫ باتصــاي٘ ب ــعٍٚ عٓ  ُا٤ ـُاز٠ أٚ بـــ٫ٚ ٜ
ٗٸ يـٓحؼ ٚإٕ  َحـطز ٬َقـا٠ ا  ٓحؼ ـتـ ـكًٌٝ ٌٜ إٔ املا٤ ايـبـطٙ، ٚغٛف َْطط ٜط

ؾُـع قًٝـٌ قـايٛا باعتصـاَ٘ إ٫ إٔ      ًايًُؿـٗٛض، خ٬فـ   ٚفاقـاً  -مل ٜتلري بٛصو٘ 
 .  -ٜتلري بٛصف ايٓحؼ 

ٚإشا ٫قٞ املا٤ ايهثري ايٓحؼ أٚ املتٓحؼ ا٭ٍٚ ثِ تلري بٛصف ايٓحؼ ثـِ  
يهـٔ يـٛ ظاٍ عٓـ٘     ،أٚ ْعٍٚ َا٤ املطط عًٝ٘ طٗط جعًَايكا٤ نط عًٝ٘ بإ ظاٍ تلريٙ

ــتلري بإؾــطام       ــ٘ اي ــا٤ املعتصــِ نــإٔ ظاٍ عٓ ــتلري بٓوػــ٘ َــٔ زٕٚ اتصــاٍ بامل اي
بكـا٩ٙ  ايؿُؼ أٚ بتصوٝل ايطٜس ٭جعا٤ املا٤ أٚ مُٖٛا َٔ ا٭غـباب فايعـاٖط   

 : ٚيعً٘ املؿٗٛض، ٚٚج٘ شيو، ع٢ً ايٓحاغ١ أٜ ًا

ظَإ ايؿـو  : ٫غتصراب لاغ١ املا٤ َٔ ظَٔ ايٝكٌ ٚذاٍ ايتلري إٍ ٫ًأٚ
ٚبعس ظٚاٍ ايتلٝٸط، ٚاملٛضٛ  يف ْعط ايعطف َترس غري َتعسز ٖٛ )ٖصا املـا٤(،  
ٚتلريٙ بايٓحؼ ثِ ظٚاٍ تلريٙ ٖصٙ ذاي١ طاض١٥ ٫ زخٌ هلا أٚ ٫ تٛج  تعسٸز 
املٛضٛ  أٚ اٱخ٬ٍ بٛذس٠ املٛضـٛ  ايعـطيف املػتصـر  )ٖـصا املـا٤(، ٚمـٔ       

 .يف ايؿبٗاب اؿه١ُٝ ططًا ٚجطٜ٘  ًاْ  ع٢ً ذح١ٝ ا٫غتصراب َطًك

: ّهٔ ا٫غتس٫ٍ بإط٬م ْصـٛء ا٫ْوعـاٍ بـايتلري بٛصـف ايـٓحؼ      ًاٚثاْٝ
٘     ش َـا٤ ايب٦ـط   ش زإٕ نإ املا٤ قس تلٝٸط ضو٘ أٚ طعُـ٘ فـ٬ تؿـطب ٫ٚ تتٛضـأ َٓـ

                                                           

 َٔ أبٛاب املا٤ املطًل . 3: ب 1ايٛغا٥ٌ: د  (1)



 (45) ..........................................................................ظٚاٍ تلري املا٤ املتٓحؼ بٓوػ٘

 

٘   ٚاغع ٫ ٜوػسٙ ؾ٤ٞ  فإْـ٘ ٜوٝـس إٔ تلـري املـا٤       (1) زإ٫ إٔ ٜـتلري ضوـ٘ أٚ طعُـ
ج  فػـاز املـا٤ ٚتٓحػـ٘، ٚإطـ٬م ٖـصٙ ايٓصـٛء       بطٜس ايٓحؼ أٚ بطعُ٘ ٜٛ

ِٸ   َا يٛ بكٞ ايتلري َٚا يـٛ ظاٍ بٓوػـ٘ َـٔ زٕٚ اتصـاي٘ باملـا٤ املعتصـِ، فـإٕ        ٜع
ظٚاٍ ايـتلري باتصـاٍ املـا٤ املتـٓحؼ     ايكسض املتٝكٔ خطٚجـ٘ َـٔ تًهـِ املطًكـاب     

: بكـا٤ ايٓحاغـ١    باملا٤ املعتصـِ، بـٌ ّهٓٓـا إٔ ْػـتعٗط َـٔ صـرٝر١ ابـٔ بعٜـع        
إ٫ إٔ ٜتلري ضو٘ أٚ طعُـ٘ فٝٓـعح ذتـ٢    ش(:   قاٍ فٝٗا اٱَاّ ايطضا )ذٝ

فإْ٘ ٜهؿف عٔ إٔ املـا٤ املعتصـِ    (2)زٜصٖ  ايطٜس ٜٚطٝ  طعُ٘ ٭ٕ ي٘ َاز٠
تلري ٚتٓحؼ تتركل طٗاضت٘ بٓعح ايب٦ـط ذتـ٢ ٜـصٖ  ضٜـس      إشا ز٭ٕ ي٘ َاز٠ش

عـسّ ظٚاٍ  ايٓحؼ ٜٚطٝ  طعِ املا٤، ٖٚٛ زيٌٝ ٚاضس ع٢ً عسّ ايطٗاض٠ أٚ 
طعـِ املـا٤ َحـطزٙ َـٔ زٕٚ     ايٓحاغ١ عٓـ٘ عٓـس شٖـاب ضٜـس ايـٓحؼ أٚ طٝـ        

 . أٚ اتصاٍ باملا٤ املعتصِ نُا٤ املطط أٚ ايهط بٓرٛ اتصاٍ عٌُ: ْعح

املـتلري بٛصـف ايـٓحؼ إشا ظاٍ تلـريٙ      ْعِ قس ٜػتسٍ ع٢ً طٗاض٠ املا٤ ايهـطٸ 
 : ببعض ايٓصٛء -بٓوػ٘ َٔ زٕٚ اتصاٍ َا٤ َعتصِ 

مل وُــٌ  ًاإشا بًــغ املــا٤ نــطش(: Sعــٔ ايــٓ  ) ٌاملطغــً ٌباؿــسٜث ا٭ٍٚ:
ِٸ ايـسفع       (3)زإشا نإ املا٤ قًـتٌ مل وُـٌ اـبـ    شأٚ  زخبثًا فإْـ٘ بإط٬قـ٘ ٜعـ

ٚإشا نإ عًٝ٘ خب  ٜطفعـ٘   ،ٜٚسفع٘ٚايطفع َع٢ٓ أْ٘ ٫ وٌُ املا٤ ايهط اـب  
ــ٘ ــعٝو ٜٔإ٫ إٔ اــــ،    . ٫ٚ ٜبكٝـ ــسّ تٛفطٖ ُاٱضغـــاهل إضـ  عًـــ٢  ُـــاٚعـ

 . ٜٔ غٓس صرٝس، ٖصا ٖٛ ايعُس٠ يف ضزٸ ا٫غتس٫ٍ باـ،
 :  قاصط٠، بتكطٜ  ُاْعِ قس ٜسٸع٢: إٕ ز٫يتٗ

ٜسفع اـبـ  ٫ٚ وًُـ٘ إشا أيكـٞ     ًاايسفع ٚإٔ بًٛغ املا٤ نط إٕ ظاٖط اـ،ٜٔ
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أقـٌ   ٜطفع٘ إشا نـإ عًٝـ٘ خبـ ، ٫    ًانطعًٝ٘، ٫ٚ ٜسٍ اـري ع٢ً إٔ بًٛغ املا٤ 
َٔ إْاٍ اـ، ٚٚجٛز اذتُايٌ يف املطاز اؾسٟ َٓ٘: اذتُاٍ مٛيـ٘ يًطفـع   

 . ٚاذتُاٍ عسّ مٛي٘

 -(Sيٛ صس صسٚضٙ عٓـ٘ )  -اف ٜسعْٛا ي٬عرتاف بس٫ي١ اـ،يهٔ اٱْص
أٚ قًتٌ ٫ ٜكبـٌ عـطٚض ايٓحاغـ١ عًٝـ٘ ٚأْـ٘ ٜـسفعٗا        ًاع٢ً إٔ املا٤ إشا بًغ نطٸ
ٗـا ٫ٚ ٜبكٝٗـا َعٓـ٢ ضفعـ٘ ايٓحاغـ١ عـٔ ْوػـ٘ إشا بًـغ         ٫ٚ ٜكبًٗا، نُا أْـ٘ ٜطفع 

ٜعـين ٫ ٜترًُـ٘ ٫ٚ ٜتصـف املـا٤ ايهـط      زًا٫ وٌُ خبثـ ش(:S، فإٕ قٛي٘ )ًانط
 . باـب  ٚايٓحاغ١

إ٫ إٔ ٜتلري ضو٘ أٚ طعُ٘ فٝٓعح ذتـ٢ ٜـصٖ    شايثاْٞ: صرٝر١ ابٔ بعٜع: 
يؿٝذ ايبٗا٥ٞ )قـسٙ(  بٓا٤ٶ ع٢ً َا اذتًُ٘ ا (1)زايطٜس ٜٚطٝ  طعُ٘ ٭ٕ ي٘ َاز٠

َٔ نٕٛ )ذت٢( تع١ًًٝٝ فهأْ٘ قاٍ: )ٜٓعح َا٤ ايب٦ط نٞ تعٍٚ ايطا٥ر١ أٚ ايطعِ 
(: إٍ عُــّٛ املٝــاٙ يكٛيــ٘ ) -َــا٤ ايب٦ــط  -تعس٣ َــٔ َــٛضزٙ ـاملــتلري(، ثــِ ْــ

 . ز ٭ٕ ي٘ َاز٠ش

 يهٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ممٓٛ  : 

ت٢ تـسخٌ اؾٓـ١(   : إٕ ٌٓ )ذت٢( ع٢ً ايتعًٌٝ ْعري قٛيو: )أغًِ ذ٫ًأٚ
عًـ٢ إضاز٠  يف اؿـسٜ   برٛث َٔ زٕٚ قط١ٜٓ ٚاضر١ ظاٖط اـ، امل ٖٛ خ٬ف

ايتعًٌٝ يتهٕٛ صاضف١ عٔ ظـاٖط ايًوعـ١، ٚيـصا ٫ ٜصـس ضفـع ايٝـس عـٔ ظـاٖط         
نْٛٗـا غا٥ٝـ١ َعٓـ٢ إٔ ٜٓـعح ايب٦ـط       -نُا فِٗ املؿـٗٛض   -)ذت٢(، فإٕ ظاٖطٖا 

يو )غط ذت٢ تسخٌ نـطب٤٬(  يلا١ٜ شٖاب ضا٥ر١ ايٓحؼ ٚطعُ٘ ٖٚٞ ْعري قٛ
ٛٸ فإٕ ايتأٌَ ( أَط بٓعح ايب٦ط يٝطٗـط  ٜ٘ ذٝ  أْ٘)ٜ٪زٟ يًعٗٛض املصنٛض ٜٚك

ايٓـــعح ٚعـــسز ز٤٫ َـــا٩ٙ املـــتلري بـــايٓحؼ، ٚذٝـــ  ٫ ٜعًـــِ َكـــساض ايٓـــعح  
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 (47) .............................................اختصاء اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ باملتٓحؼ ا٫ٍٚ

 

املعٗـٛز٠ ٖٚـٞ ضا٥رـ١     زٜٓـعح ذتـ٢ ٜـصٖ  ايـطٜس    ش( يًٓعح غاٜـ١  جعٌ )
ٖ ايٓحؼ امللٝٸط ملا٤ ايب٦ط، ٚهلصا ايوِٗ  ٜبطـٌ ا٫غـتس٫ٍ    -ط يف ايصـرٝر١  ايعـا

 . ًايصرٝر١ جعَاب

ْـ  : يعٗٛض اــ، يف شًٜـ٘   ًاٚثاْٝ يًتعًٝـٌ بـأَط    َتصـسٜاً  ٘أٚ ٫ذتُـاٍ إضاز٠ نٛ
٘ ش(: خاء َا٤ ايب٦ط، ذٝ  إٔ اي ُري يف قٛي٘ ) ٜعـين   زإ٫ إٔ ٜتلري ضوـ

 ٜٚطٝـ  شعـٔ َـا٤ ايب٦ـط     زفٝٓعح ذت٢ ٜصٖ  ايـطٜس شضٜس َا٤ ايب٦ط أٚ طعُ٘ 
٭ٕ ملا٤ ايب٦ط َـاز٠ ٫ٚ ّهـٔ ايتعـسٟ إ٫    ز٭ٕ ي٘ َاز٠شطعِ َا٤ ايب٦ط  زطعُ٘

 -، َٚع اختصاء ايع١ً ٫ ّهٔ ايتعسٟ عٔ َٛضزٙ نايٓبع اؾاضٟ ملا٤ٺ ي٘ َاز٠
ايهــطٸ إشا ظاٍ تلٝٸــطٙ  يــ٘ َــاز٠ نــاؿٛضإٍ َــا يــٝؼ  -َــا٤ ايب٦ــط َٚــا يــ٘ َــاز٠ 

 . ١ ٚقس غبل َٓع٘بٓوػ٘، ٖصا ع٢ً فطض إٔ أزا٠ )ذت٢( تعًًٝٝ

ٚاؿاصٌ عسّ ُاّ زيٌٝ ٚاضس ع٢ً طٗاض٠ املا٤ ايهثري املتلري إشا ظاٍ تلريٙ 
ٗٸــط   ــٔ زٕٚ َط ــ٘ َ ــا٤     :بٓوػ ــعح ب٦ــط أٚ اتصــاٍ َ َعتصــِ، ٚٚضــٛح ز٫يــ١   ْ

ايٓصٛء ع٢ً بكا٤ ا٫ْوعاٍ ٚايتٓحؼ ذت٢ ٜأتٞ عًٝ٘ املطٗط: ا٫تصاٍ باملـاز٠  
 : ثِ ْبر   .  ايعاص١ُ

 اء ااجاي  وانفعاهه:اعتصام امل    
املا٤ اؾاضٟ ايصٟ ي٘ أذهاّ ؾطع١ٝ خاص١ ٖٛ املا٤ ايٓابع ايػا٥ٌ ع٢ً ٚجـ٘  

ٖهــصا عطٸفــ٘ املؿــٗٛض بــٌ فكٗا٥ٓــا، بــٌ   -فٛقٗــا أٚ ؼتٗــا نــايكٓٛاب -ا٭ضض 
  ع٢ً اعتباض ايٓبـع ٚاؾطٜـإ َعـًا يف إطـ٬م     ذهٞ عٔ بع ِٗ زع٣ٛ اٱْا

، ٚإٔ ا٭صراب مل ىايوٛا فٝ٘ غـري )ابـٔ أبـٞ عكٝـٌ ايعُـاْٞ(      )املا٤ اؾاضٟ(
ْٚبـع،  ايصٟ انتو٢ ظطٜإ املا٤ ٚغ٬ْٝ٘ يصـسم اؾـاضٟ ٚإٕ مل تهـٔ يـ٘ َـاز٠      

٫  - ػ٬ٕٝ املػتُط ٜٚهٕٛ املا٤ نثريًا جاضًٜاٚايعاٖط إٔ َطازٙ اؾطٟ ايسا٥ِ ٚاي
 . . ٖصا جطٟ املا٤ ايكًٌٝ نحطٟ َا٤ اٱبطٜل ٚايهٛظ
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: )املطاز باؾاضٟ: ايٓابع غري ايب٦ط، يف َػايه٘ (قسٙ) أفاز ايؿٗٝس ايثاْٞ ٚقس
ٚظاٖطٙ نوا١ٜ ايٓبع يف صسم )املا٤ اؾاضٟ( ٚعسّ اعتباض  (1) غٛا٤ جط٣ أّ ٫(

)املـا٤ اؾـاضٟ(   اؾطٜإ ايوعًٞ يف َع٢ٓ )املا٤ اؾاضٟ(، يهٔ َـٔ ايٛاضـس إٔ   
ــّٛ عطفــ  ــا٤    ًاَتك ــإ امل ــ١ً ظطٜ ــٚيل ــٝ ٬ًفع ــٛا٤ ٚغ ــأ أصــً٘  ٬ْ٘ يف ا٭ضض غ  ْؿ

 َــٔ ْبــع نــايعٕٝٛ ٚاٯبــاض أّ َــٔ شٚبــإ ايثًــٛد أٚ امــساض ا٭َطــاض، فٝهــٕٛ    
جعٌ ايٓبع َع٢ٓ اؾطٟ خ٬ف ايعاٖط، ْعِ ايٓبع َصسض َٚٓؿأ يًُا٤ اؾـاضٟ  

ض يًُـا٤ اؾـاضٟ يف ا٭ْٗـاض    َٓؿـأ َٚصـس  َـٔ فـٛم اؾبـاٍ    نُا إٔ شٚبإ ايثًخ 
 ، ب ا٭ضاضٞ ٜهـٕٛ املـا٤ فٝٗـا جاضٜـاً    طط ع٢ً َٓدو ا، ٖٚهصا امساض املغايبًا

٫ ٜبعـس صـر١ ايكـٍٛ    َـٔ ٖٓـا   ٚ  . ف٬ ٜصس توػري املا٤ اؾـاضٟ بايٓـابع خاصـ١   
بتكــّٛ )املــا٤ اؾــاضٟ( ظطٜــإ املــا٤ ٚنثطتــ٘ ٚاغــتُطاض غــ٬ْٝ٘ يف ا٭ضض، ٫ٚ 
ٜؿــرتط فٝــ٘ ايٓبــع، بــٌ ايٓبــع أذــس َٓاؾــ٧ جطٜــإ املــا٤ ٚغــ٬ْٝ٘ يف ا٭ضض،     

تٛجــس َٓاؾــ٧ أخــط٣ نــصٚبإ ايثًــٛد ٚامــساض ا٭َطــاض ٚمُٖٛــا، فــاؾطٟ  ٚ
٭ْ٘ املبـسأ ا٫ؾـتكاقٞ يًوعـ١ ٚيصـر١ إط٬قٗـا عًـ٢ املٝـاٙ         ،َكّٛ يًُا٤ اؾاضٟ

ايػــا١ً٥ اؾاضٜــ١ يف ا٭ضض َــٔ شٚبــإ ايثًــٛد عــٔ اؾبــاٍ َٚــٔ امــساض َٝــاٙ   
 . ع٢ً تكّٛ املا٤ اؾاضٟ بايٓبعقطعٞ ا٭َطاض، ٫ٚ زيٌٝ 

ع٢ً ايكًٌٝ ايصا٥   (املا٤ اؾاضٟ)إط٬م  ؼ املطاز َٔ صر١ايعاٖط إٔ يٝٚ
املا٤ ايكًٌٝ أٚ اؾاضٟ، بٌ ٜطاز َٓٗا َا وصـٌ عـاز٠ َـٔ     أٚ َٔ ايثًٛد ايك١ًًٝ

شٚبإ ايثًٛد َٚٔ غ٬ٕٝ ا٭َطاض ٚامساضٙ إٍ ايكٓٛاب املٓدو ـ١ يف ا٭ضض  
٫ٚ فـاٍ   ًا٠ فـٛم ايهـط نـثري   ، فٗٞ َٝـاٙ نـثري  ٚايق ٜتؿهٌ َٓٗا ا٭ْٗاض ٚمٖٛا

 . ٫عتباض نط١ٜ املكساض فٝٗا
إشٕ ٫ ىتص املا٤ اؾاضٟ غصٛء املٝاٙ اؾاضٜـ١ يف ا٭ضض ٚايـق أصـًٗا    

َٔ عٕٝٛ ٚفتراب يف ا٭ضض ٜٓبع املا٤ َٓٗـا ٚهـطٟ يف ا٭ضض ٚتتؿـهٌ     ْابعٷ
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ذـٛاض ٚفـاضٟ، بـٌ ٜعـِ املـا٤ اؾـاضٟ يف ا٭ضض ٚايٓاؾـ٧ َـٔ         ْٗاض ٚأَٓ٘ أ
تكــّٛ املــا٤ ي ٫ٚ٫ ٚجــ٘ ٫ؾــرتاط ايٓبــع شٚبــإ ايثًــٛد َٚٝــاٙ ا٭َطــاض، َٚعــ٘  

اؾاضٟ بايٓبع، بٌ ايعاٖط تكّٛ املا٤ اؾاضٟ باؾطٜإ يف ا٭ضض أعِ َٔ ايٓبع 
  . َٔ باطٔ ا٭ضض َٚٔ شٚبإ ايثًٛد َٚٔ امساض َٝاٙ ا٭َطاض

ُـسٸٙ ٚتوـٝض عًٝـ٘     ٚيـ٘ َـاز٠   ا٤ اؾاضٟ ٖٛ َا نإ َا٤ٶ جاضًٜاٚاؾاَع إٔ امل
 . َت٢ ْكص أٚ عٓسَا تصٚب ايثًٛد أٚ تٓرسض َٝاٙ ا٭َطاض

َٔ ايتكابـٌ بـٌ املـا٤     (1)ٜٚ٪نس ايعُّٛ املصنٛض: َا ٜبسٚ َٔ صرٝس ايو ٌ
٫ بأؽ بإٔ ٜبٍٛ ايطجٌ يف املا٤ اؾـاضٟ، ٚنـطٙ إٔ   شاؾاضٟ ٚبٌ املا٤ ايطانس:

( ٚتطتٝـ   ٓٝف اٱَـاّ ) فـإٕ ايتكابـٌ ظـاٖط َـٔ تصـ      زٜبٍٛ يف املا٤ ايطانـس 
 . اؿهِ ع٢ً ٖصا ٚشاى

ٖــٛ ش(: نُــا ٜ٪نــسٙ: صــرٝس زاٚز ايػــا٥ٌ عــٔ َــا٤ اؿُــاّ ٚجٛابــ٘ )
ّسٸٙ ٜٚوٝض عًٝ٘ نًُـا   ٬ًإٔ ملا٤ اؿُاّ عاز٠ً أصذٝ   (2)زَٓعي١ املا٤ اؾاضٟ

ْكص نايعٕٝٛ ٚا٭ْٗاض، فهإ َا٤ اؿُاّ َٓعي١ ٖصٙ املٝـاٙ يف ذهـِ ا٫عتصـاّ    
 . ٫ْوعاٍ بايٓحؼ، ٚإٕ ناْا َتلاٜطٜٔ يف اؿكٝك١ ٚاملع٢ٓ ا٭صٌٚعسّ ا

ٖٚهصا َٝاٙ اٱغاي١ ايـٛاضز٠ إٍ ايبٝـٛب ٚاحملـ٬ب ٚايـق هلـا َـاز٠ ٚأصـٌ        
ّسٸٖا نًُا أخص َٓٗا ٜٚوٝض عًٝٗا نًُا ْكص ، فتهٕٛ َٓعي١ املا٤ اؾـاضٟ يف  

املٝاٙ املتصـ١ً   ٖٚهصا ،ا٫عتصاّ ٚعسّ ايتٓحؼ إ٫ َع ايتلٝٸط بأٚصاف ايٓحؼ
ٛٸٕ ذاجـاب املٓـعٍ أٚ احملـٌ      غعإ املا٤ ٚايق ٖٞ  أٚ املصـٓع َـٔ   املاز٠ ايـق ُـ

املا٤ ٚهطٟ يف اؿٓو١ٝ ايق فٝٗا َا٤ قًٝـٌ َتصـٌ بـاـعٜٔ ايـصٟ ّـسٸٙ، فٝهـٕٛ       
 . ا٫عتصاّ ٚعسّ ا٫ْوعاٍ إ٫ َع ايتلرييف َثٌ َا٤ اؿُاّ َٚٓعي١ املا٤ اؾاضٟ 
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٭ٕ يــ٘ شؿهُــٞ يف ٖـصٜٔ املــٛضزٜٔ: صـرٝر١ ابــٔ بعٜـع:   ٜٚ٪نـس ايتٓعٜـٌ ا  
ِٸ َٝاٙ  زَاز٠ اٱغاي١ َٚٝاٙ اـعإ يف املٓعٍ ٚاحملٌ ٚاملصٓع ذٝ  فإْ٘ تعًٌٝ ٜع

ٚاتصـٌ ايػـ٬ٕٝ ٚجـط٣ املـا٤ يف     أْو نًُا أخصب َٔ َا٤ اؿٓو١ٝ جا٤ ايبسٌٜ 
ٚيـٝؼ   اضٟبايهثري ايهط فٗـٛ َعتصـِ َٚٓعيـ١ املـا٤ اؾـ      ٬ًَتصاؿٓو١ٝ، فُا زاّ 
 .َا٤ٺ جاضن ذكٝك١ 

ٚاؿاصـٌ إٔ املـا٤ اؾــاضٟ ٖـٛ ايػــا٥ٌ يف ا٭ضض بايوعـٌ ٚايــصٟ يـ٘ َــاز٠      
٫ٚ ًٜـعّ إٔ ٜهـٕٛ بكـسض    ٚأصٌ ٜوٝض عًٝ٘ ّٚسٸٙ عٓسَا ٜٓكص ٜٚ٪خـص َٓـ٘،   

ٚعًٝ٘ ترتت  أذهاَ٘ ْعري نوا١ٜ ايلػ١ً ايٛاذس٠ يًثٛب املتٓحؼ بايبٍٛ ايهطٸ، 
( عـٔ  ٔ َػًِ ايػا٥ٌ َٔ اٱَاّ ايصـازم ) قُس ب (1)املٓصٛء يف صرٝس

غػً٘ يف املطنٔ َطتٌ، فإٕ غػـًت٘ يف َـا٤ٺ   (: شإايثٛب ٜصٝب٘ ايبٍٛ  قاٍ )
ٌ فٝٗا ايثٝـاب ٜٚهـٕٛ َا٩ٖـا    ٖٛ ا٭جا١ْ ايق تلػ ٚاملطنٔ زجاضن فُط٠ ٚاذس٠

 . ٛضٛ  )املا٤ اؾاضٟ(. ٖصا نً٘ َطتب، َ ًاضانس ٫ًاقًٝ

،ٖٚــصا عتصــاّ ٚعــسّ ا٫ْوعــاٍ ٬َقــا٠ ايٓحؼٚذهــِ املــا٤ اؾــاضٟ ٖــٛ ا٫
أٚ طعُ٘  اؿهِ َتولٷ عًٝ٘ ٚا٭زي١ ب٘ َػتوٝ ١ ، ْعِ إ٫ إٔ ٜتلري ضٜس ايٓحؼ

أٚ أقٌ  بٌ إٔ ٜهٕٛ َكساضٙ نطًا شٜٓو اؿهٌُ َٔ زٕٚ فطمفٝتٓحؼ أٚ يْٛ٘ 
ٟ  : باملـا٤   ٬ًإشا نـإ َتصـ   يكًٌٝ َٓ٘ َعتصًُاأٚ أنثط، ٚإِا ٜهٕٛ ا  ا٭صـٌ ايـص

 . ّسٸٙ ٜٚوٝض عًٝ٘ نًُا ْكص ٚأخص َٓ٘

ٜتٓحؼ ٜٚٓوعٌ َحطز  إٕ املا٤ إشا نإ أقٌ َٔ نطٸ : ٚتوصٌٝ ايكٍٛ ٚؼكٝك٘
ٍن، ٜٚـسٍ عًٝـ٘ عـسز َـٔ ايطٚاٜـاب         ٬َقا٠ ايٓحاغ١ ذت٢ املا٤ اؾاضٟ عًـ٢ قـٛ

إشا نــإ املــا٤ قــسض نــط مل ٜٓحػــ٘ ش (2)ايسايــ١ َوَٗٛٗــا عًــ٢ شيــو، َٚٓطٛقٗــا
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سض مل ٜهٔ املا٤ قاملا٤ ايطانس ٚاملا٤ اؾاضٟ، َٚوَٗٛٗا أْ٘ إشا  ٖٚٛ ٜعِ زؾ٤ٞ
ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ َٔ ا٭خباث ٚايٓحاغاب، بٌ ٜػتواز  -أّ جاضًٜانإ  ضانسًا -نط 

، ذٝ  غأٍ اٱَاّ ايصازم (1)َٔ صرٝر١ إمساعٌٝ بٔ جابطبٛضٛح ايعُّٛ 
(عــــــ )    :ٍفــــــإٕ   زنــــــطشٔ املــــــا٤ ايــــــصٟ ٫ ٜٓحػــــــ٘ ؾــــــ٤ٞ فكــــــا 

ػـ٘  ٛ نٕٛ اٱَاّ يف َكاّ ؼسٜـس املـا٤ املعتصـِ ايـصٟ ٫ ٜٓح    ايصرٝر١ ٖ ظاٖط
ٖـٛ قابـٌ ي٬ْوعـاٍ     -نـإ أّ جاضٜـاً   ًاضانـس  -ٙ زٕٚ ايهطؾ٤ٞ، فُا نإ َكساض

بــس يًدــطٚد عــٔ ٖــصٙ ٚعًٝــ٘ : ٫ . ٜٚٓحػــ٘ ؾــ٤ٞ َــٔ ا٭خبــاث ٚايٓحاغــاب
املطًكاب َـٔ إثبـاب زيٝـٌ خـاء ٜـسٍ عًـ٢ عـسّ اعتبـاضٙ ايهثـط٠ ٚايهطٜـ١ يف           

ذت٢ إشا نإ أقٌ َٔ َكساض ايهـط، ٖٚـٞ    ًاٝهٕٛ َعتصُياملا٤ اؾاضٟ  اعتصاّ
 : ْصٛء عسٜس٠ َٚ اٌَ نثري٠

ٍٸ ٟ    ايٓص ا٭ٍٚ: َا ز ٫ بـأؽ  ش(2)ع٢ً عسّ ايبأؽ يف ايبـٍٛ يف املـا٤ اؾـاض
ظاٖط ٚأنثطٖا  ، ٚنطٙ إٔ ٜبٍٛ يف املا٤ ايطانسزبإٔ ٜبٍٛ ايطجٌ يف املا٤ اؾاضٟ

هــِ ايتهًٝوــٞ: جــٛاظ ايبــٍٛ يف املــا٤ اؾــاضٟ ٚعــسّ أٚ وتُــٌ إضازتــ٘ بٝــإ اؿ
ؾاضٟ َا ٖٛ فعٌ ملا٤ ا٭ْ٘ ٜػتعًِ فٝٗا عٔ اؿهِ ايتهًٝوٞ يًبٍٛ يف ا ،ذطَت٘

٫ٚ ْعط هلا إعتصاّ املـا٤ اؾـاضٟ أٚ    ،املهًف، ٚتوٝس اؿٌ ٚعسّ ايبأؽ ٚاملٓع
ٞ  ْٛٗا نزعٞ إ اْوعاي٘، يهٔ فٝٗا ضٚا١ٜ  -تصـاّ  ا٫ع -ظاٖط٠ يف اؿهـِ ايٛضـع

 (: ايـصٟ غـأٍ عـٔ املـا٤ اؾـاضٟ ٜبـاٍ فٝـ٘  فكـاٍ )         (3)ٖٚٞ َعت،٠ مساعـ١ 
ٜبـاٍ فٝـ٘،   فإْٗا ت ُٓ  ايػ٪اٍ عـٔ ذهـِ املـا٤ اؾـاضٟ ايـصٟ       ز٫ بأؽ ب٘ش

ٌٸ ، ٖٚصا( بعسّ ايبأؽٚأجاب ) اغتعُاي٘ فُٝا ٜؿرتط فٝ٘ ايطٗاض٠  ٜعين ذ
ِٸنايؿــطب َٓــ٘ ٚايتٛضــٞ بــ٘ ٚا٫غتػــاٍ ٚمٖٛــا، ٚإط٬قٗــا  املــا٤ اؾــاضٟ  ٜعــ
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 . ٚاؾاضٟ ايهثري -زٕٚ ايهط -ايكًٌٝ

ظٗٛضٖا برتززٖا بٌ اذتُايٌ: اذتُـاٍ عـٛز ضـُري     ع٢ًّٚهٓٓا اٱؾهاٍ 
( إٍ ايبـٍٛ )ٜبـاٍ فٝـ٘( فٗـٛ غـ٪اٍ عـٔ       يف جـٛاب اٱَـاّ )   ز٫ بأؽ ب٘ش

 ٫ًاإٍ )املا٤ اؾـاضٟ( فٝهـٕٛ غـ٪    جٛاظ ايبٍٛ يف املا٤ اؾاضٟ، ٚاذتُاٍ عٛزٙ
  .  ٔ ذهِ املا٤ ٚاعتصاَ٘ عٓسَا ٜباٍ فٝ٘ع

ٕن : وتٚبتعبري  عٔ املا٤ اؾاضٟ ٌٖ ٜباٍ فٝ٘  أٟ ٌٖ  ٫ًاٌُ نٕٛ اـ، غ٪ثا
عٔ املا٤ اؾاضٟ املباٍ فٝ٘ ٌٖ ٖٛ طـاٖط    ٫ًاٛظ ايبٍٛ فٝ٘  ٚوتٌُ نْٛ٘ غ٪ه

از ف٬ ٜهٕٛ يًد، ظٗٛض يف ا٫ذتُاٍ ايثاْٞ خاص١، ٚتصبس ايطٚا١ٜ ف١ًُ املو
 . ٫ ّهٔ ايطنٕٛ إيٝٗا أٚ إٍ إط٬قٗا ٖٓا

( عٔ ٚقس غأٍ اٱَاّ ايصازم )(1)ايٓص ايثاْٞ: صرٝس قُس بٔ َػًِ
، فإٕ غػـًت٘ يف َـا٤ٺ   شإغػً٘ يف املطنٔ َطتٌ(: ايثٛب ٜصٝب٘ ايبٍٛ  قاٍ )

ٚاملطنٔ ٖٛ ا٭جا١ْ ايق تلػٌ فٝٗـا ايثٝـاب، َٚـا٤ املـطنٔ     ز جاضن فُط٠ ٚاذس٠
 : ٌ عاز٠، ٜٚتِ ا٫غتس٫ٍ بايصرٝر١ بتكطٜبٌضانس قًٝ

يـٛ نـإ ٜٓوعـٌ ٬َقـا٠      -زٕٚ ايهطٸ -ايكًٌٝايتكطٜ  ا٭ٍٚ: إٕ املا٤ اؾاضٟ 
٘ أزا٤ٶ يٛظٝوت٘ املكسغ١، ٖٚٛ يف َكاّ ايبٝإ ( بٝاْٴايٓحؼ نإ ع٢ً اٱَاّ )

 عـسّ اْوعـاٍ املـا٤ اؾـاضٟ     ٚقس غه  عٔ بٝإ ايتٓحؼ فٝهؿـف غـهٛت٘ عـٔ    
 . ٚعسّ تٓحػ٘ ٬َقا٠ ايٓحؼ - نإ أّ نثريًا ٬ًقًٝ -

( يف َكاّ بٝإ تٓحؼ املا٤ عٓس غػٌ املتٓحؼ نْٛ٘ )ٜٚطزٸٙ: عسّ ظٗٛض 
فٝ٘، ٚيصا ٫ ّهٔ ايتُػو بإط٬م اؿسٜ  َٔ ٖصٙ اؾٗـ١، ٚإِـا ٖـٛ يف َكـاّ     

( بايتوطٜل بٌ ٚقس صسض جٛاب٘ ) ،بٝإ نٝو١ٝ تطٗري ايثٛب املتٓحؼ بايبٍٛ
، ٖٚٛ جٛاب ْاظط يهٝو١ٝ ايتطٗري فك،ا٤ ايطانس يف َطنٔ ٚبٌ املا٤ اؾاضٟ، امل
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( يبٝإ لاغـ١ املـطنٔ امللػـٍٛ فٝـ٘ ايثـٛب إشا نـإ زٕٚ       )ٚيصا مل ٜتعطض 
 . ًاايهط َع أْ٘ ٜتٓحؼ بامل٬قا٠ قطع

ايتكطٜ  ايثاْٞ: إْ٘ ٜؿـرتط يًـتطٗري باملـا٤ ايكًٝـٌ: ٚضٚز املـا٤ عًـ٢ ايـٓحؼ        
٫ ٜٓوعٌ املا٤ ٬َقا٠ ايٓحؼ، ٚعٓس٥ص ٫ ٜٓوع تطٗري ايٓحؼ ب٘، ٚاملتٓحؼ نٞ 

غػـً٘ يف املـطنٔ... فـإٕ    شإٖٚصٙ ايصرٝر١ فطضـ  ٚضٚز ايـٓحؼ عًـ٢ املـا٤     
رام َطًل املا٤ اؾاضٟ بـايهط ايـصٟ ٫ ٜٓوعـٌ    ـف٫ًٛ إي زغػًت٘ يف َا٤ٺ جاضن...

بـايبٍٛ  ( بطٗـاض٠ ايثـٛب املتـٓحؼ    بٛقٛ  ايٓحؼ فٝ٘ مل ٜهٔ ٚج٘ ؿهُ٘ )
ّ اعتباض نط١ٜ املا٤ اؾاضٟ ٚإ٫ يـع ػٌ يف اؾاضٟ، ٖٚصا ناؾف عٔ عسّ إشا ُغ

 تكٝٝسٙ )يف َا٤ٺ جاضن نط( ٚمل ٜكٝٸس، فٝسٍ إط٬ق٘ ع٢ً عسّ اعتباضٖا.

أٚ عًـ٢  ايـٓحؼ   ايكًٌٝ ٚضٚز املا٤ تكطٜ  ٜبتين ع٢ً اعتباض  ٘: إ٫ًْٚفٝ٘: أٚ
ــٓحؼ  ــ٘  املت ــٛ يف ايــتطٗري ب ــض ا٭فــطاز  سض املتــقــٌ خــ٬ف، ٚايكــ  ٖٚ ٝكٔ بع

املـا٤ عًـ٢ اؾػـس أٚ ايثـٛب ايـصٟ أصـاب٘        بص ٸضز اٛايا٭َط  املٓصٛص١ ْعري 
، ٚفُٝا غٛاٙ ٫ زيٌٝ ع٢ً (1)ايبٍٛ نصرٝرق اؿػٌ بٔ أبٞ ايع٤٬ ٚغريُٖا

٘    ع٢ً ؾطط ٚضٚز املا٤  ٚعًٝـ٘ ّهـٔ   .   املتٓحؼ عٓـس ايـتطٗري، ٚغـٝأتٞ توصـًٝ
 ٘ؾـاضٟ ايكًٝـٌ َـع تٓحػـ    ملـا٤ ا ٓحؼ ايـٛاضز عًـ٢ ا  ا٫يتعاّ بطٗاض٠ ايثٛب املتـ 

 . طٗاض٠ امللػٍٛ ٚتٓحؼ ايلػاي١، ٫ٚ َٓافا٠ بٌ املتٓحؼ ٬َقا٠ 

: َع تػـًِٝ ؾـطط ايـٛضٚز ّهـٔ ؽصـٝص زيًٝـ٘ بايصـرٝر١ املبرٛثـ١         ٚثاًْٝا
فـإٕ غػـًت٘ يف َـا٤ٺ    شايساي١ ع٢ً ٚضٚز املتٓحؼ ع٢ً املا٤ ايكًٌٝ ذٝ  ٜكـٍٛ:  

ــا٤ اٚضٚز املتــٓحؼ عًــ٢ ا ٚظــاٖطٙ زجــاضن... ــا٤ ؾــاضٟ، ٫ٚظَــ٘ مل ــٓحؼ امل ت
ؾـاضٟ ايكًٝـٌ   ملـا٤ ا عًـ٢ اعتصـاّ ا  ، ٫ٚ تـسٍ ايصـرٝر١   ٬ًاؾاضٟ إشا نإ قًٝ

   عًــ٢ طٗــاض٠ ايثــٛب امللػــٍٛ بــ٘، ّٚهــٔ ا٫يتــعاّ بتــٓحؼ ايلػــاي١ ٚإٕ زّيــ
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ٍ   -املا٤ اؾاضٟ ايكًٌٝ امللػٍٛ ب٘ ايثٛب  - بـٌ  ٚ ٫ٚ َٓافا٠ بٌ طٗـاض٠ امللػـٛ
 . تٓحؼ ايلػاي١

 . ٚاؿاصٌ عسّ ٚضٛح ز٫ي١ ايصرٝر١ ع٢ً اعتصاّ املا٤ اؾاضٟ ايكًٌٝ
ايٓص ايثاي : صرٝر١ زاٚز بٔ غطذإ ايػا٥ٌ عٔ َا٤ اؿُاّ ٚقس أجاب 

( :)ٖصا ايتعبري ٜهؿف عٔ َوطٚغ١ٝ اعتصـاّ  ٚ(1)زٖٛ َٓعي١ املا٤ اؾاضٟش
ايصــلاض يف َــا٤ اؿُــاّ ٖٚــٞ ايعــاٖط غــ٪اي٘ عــٔ ا٭ذــٛاض املــا٤ اؾــاضٟ ، ٚ

ايسّ أٚ ايهافط  -ٚايق وتٌُ تٓحػٗا ٬َقا٠ ايٓحؼ  -اـعا١ْ -َتص١ً باملاز٠ 
( بتٓعٌٜ َا٤ اؿُاّ َٓعي١ اؾاضٟ، ٚظـاٖطٙ عـسّ   ٚقس أجاب٘ ) -أٚ مُٖٛا 

ّ اْوعاٍ املا٤ اؾاضٟ ذت٢ ايكًٌٝ ٫ت   صاي٘ باملاز٠ فهصا َا ٖٛ َٓعيت٘: َا٤ اؿُـا
 . زٕٚ ايهط ٬ًٚإٕ نإ قًٝ َطًكًا، ع٢ً اعتصاّ املا٤ اؾاضٟ فٝسٍ اـ

  :ٜٔيف ايٓعــط إٍ ٚذــس٠ املــا٤   -ًاجٛابــٚ ٫ًغــ٪ا -ٚفٝــ٘: ظٗــٛض ايصــرٝر١  
ٚنـإٔ ايػـا٥ٌ    ،ذٛض املـا٤ اؾـاضٟ ٚأصـً٘ ايٓـابع     ذٛض اؿُاّ ٚخعاْت٘ أٚ

ُٓٗـا يف  نواٜـ١ ا٫تصـاٍ ايصـلري بٝ   ٜٔ أٚ عسّ عٔ َا٤ اؿُاّ اذتٌُ تعسز املا٤
ٍ تعـسز  ٫ذتُـا  زافعًا زٖٛ َٓعي١ املا٤ اؾاضٟش(: اؿُاّ، فأجاب٘ اٱَاّ )

ٗٸط بع ٘ بع ًا،يٛذست َا٤ اؿٛض ٚخعاْت٘ َٚثبتًا ْعري َا  ٘ ٚاعتصاَ٘ ٚأْ٘ ٜط
شنطت٘ ضٚا١ٜ ابٔ أبٞ ٜعوٛض ايػا٥ٌ عٔ َا٤ اؿُاّ ٜلتػٌ َٓ٘ اؾٓ  ٚايصـ   

 ُـاّ نُـا٤ ايٓٗـط   إٕ َـا٤ اؿ ش(: ) ٘ٚايٝٗٛزٟ ٚايٓصطاْٞ ٚاجملٛغـٞ ٚأجابـ  
ــط بع ــ٘ بع ــاً  ٗٸ ــٓحؼ   (2)زٜط ــا٠ اي ــٝؼ ٫ٚ ٜٓوعــٌ ٬َق ــ١  ، ٚي يف ٖــصٙ ايطٚاٜ

 -ٖٚـصٙ  أٟ يـٝؼ يف ايطٚاٜـ١ املبرٛثـ١    تعطض ي٬عتصاّ ٚعسّ اعتبـاض ايهطٜـ١،  
٘   -ز٫ي١ ع٢ً عسّ اعتباض٠ نط١ٜ املا٤ اؾاضٟ أٚ َـا٤ اؿُـاّ     - ذٛضـ٘ ٚخعاْتـ

 . ٜتُػو بإط٬قٗا ٚيصا ٫ ّهٔطٖا إيٝٗا ا عٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ٚعسّ ْعيػهٛتٗ
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َـا٤ ايب٦ـط ٚاغـع ٫    ش(1)ايٓص ايطابع: ٖٚٛ املعتُس ٖٚٛ صـرٝس ابـٔ بعٜـع:    
ٜوػسٙ ؾ٤ٞ، إ٫ إٔ ٜتلري ضو٘ أٚ طعُـ٘ فٝٓـعح ذتـ٢ ٜـصٖ  ايـطٜس، ٜٚطٝـ        

َـا٤  : إٕ ايصرٝر١ تسٍ ع٢ً اضتوا  ايٓحاغ١ عـٔ  بتكطٜ  ز٠طعُ٘ ٭ٕ ي٘ َاز
ايب٦ـط املتلٝٸــط٠ ضا٥رتـ٘ أٚ طعُــ٘ ٚتبــسهلا بايطٗـاض٠ عٓــسَا ٜٓـعح ٜٚــعٍٚ ايتلٝٸــط،     

 . ز٭ٕ ي٘ َاز٠شٚشيو ٭جٌ اتصاي٘ باملاز٠
ٖٚصا ايتعًٌٝ ٜػتبطٔ فطض ق١ً َا٤ ايب٦ط يٝصسٸ تعًًٝ٘ بإٔ ي٘ َاز٠، ٚإ٫ إشا 

ٔ    ٩نإ َا إشا ٚعٓس٥ـص:   .  ٙ بكسض نط فٗٛ َعتصِ غٛا٤ نـإ يـ٘ َـاز٠ أّ مل ٜهـ
مل هـع اؿهـِ بتٓحػـ٘ ٚبكـا٤ٙ عًـ٢ ايٓحاغـ١، يوـطض إٔ         ٬ًنإ َا٤ ايب٦ط قًـٝ 

َـا ثـِ تطتوـع     از٠، ٫ٚ ّهٔ اؿهـِ بتٓحػـ٘ آْـاً   ٫تصاي٘ بامل زَا٤ ايب٦ط ٚاغعش
عٓ٘ ٫تصاي٘ باملاز٠ فإٕ اؿهِ يلٛ، ٫ٚ بس َـٔ ايتػـًِٝ بعـسّ تٓحػـ٘ بامل٬قـا٠      

نـإ أّ   ٬ًقًـٝ  -ب٦ـط عًـ٢ اٱطـ٬م    ٤ اي٫تصاي٘ باملاز٠، ٖٚصا َع٢ٓ اعتصـاّ َـا  
ْٚتعس٣ َٔ َا٤ ايب٦ـط إٍ نـٌ َـا٤ يـ٘ َـاز٠ ٚأصـٌ َٚٓبـع ّـسٸٙ يعُـّٛ           - ًانثري

 ز .٭ٕ ي٘ َاز٠شايتعًٌٝ
ٖصا إشا أضجعٓا ايتعًٌٝ إٍ شٌٜ ايصرٝر١: ا٭َط بايٓعح ذت٢ ٜعٍٚ ايتلري، 

ٕ املـطاز َـٔ   فـإ  زَـا٤ ايب٦ـط ٚاغـع... ٭ٕ يـ٘ َـاز٠     شٚيٛ أضجعٓاٙ إٍ صـسضٖا  
ْٚتعـس٣   ٬َ٬ًقا٠ ايٓحؼ ذت٢ إشا نـإ قًـٝ  ايٛغع١: ا٫عتصاّ ٚعسّ ا٫ْوعاٍ 

إٍ نـٌ َـا٤ يـ٘ َـاز٠ ٚأصـٌ ّـسٸٙ ٜٚوـٝض عًٝـ٘ ناملـا٤           ز٭ٕ ي٘ َـاز٠ شبايع١ً 
٘ َــاز٠ ناملــا٤ اؾــاضٟ، فٝــسٍ ايتعًٝــٌ يف ايصــرٝر١ عًــ٢ اعتصــاّ نــٌ َــا٤ يــ  

  . بَ٘ازاّ ي٘ َاز٠ َتص١ً  اؾاضٟ ٜهٕٛ ٚاغعًا
 . ٬ًٚاؿاصٌ ز٫ي١ ايصرٝر١ ع٢ً اعتصاّ َا ي٘ َاز٠ ٚإٕ نإ قًٝ 

٫عتصاّ املا٤ اؾاضٟ ذتـ٢ ايكًٝـٌ    ع ايه٬ّ فُٝا وتٌُ نْٛ٘ َعاضضًاثِ ٜك
إشا نـإ املـا٤ قـسض نـط مل     شايطٚاٜـاب ايصـرٝر١   إشا نإ ي٘ َاز٠، ٖٚٛ َوّٗٛ 
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 . (1)زٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ
يتكسّ َٓطٛم صرٝر١ ابٔ بعٜع  ،ُٓٗايهٔ ايعاٖط بايتأٌَ عسّ ايتعاضض بٝ

املا٤ قسض  نإإشا شع٢ً َوّٗٛ ايصرٝر١  (2)زَا٤ ايب٦ط ٚاغع... ٭ٕ ي٘ َاز٠ش
َـٔ بـاب تكـسّ ا٭ظٗـط عًـ٢ ايعـاٖط، بتكطٜـ : إٕ قـ٠ٛ          زنط مل ٜٓحػ٘ ؾـ٤ٞ 

 -ظٗٛض صرٝر١ ابٔ بعٜع يف اعتصاّ املـا٤ ايـصٟ يـ٘ َـاز٠ َٚٓبـع ٜوـٝض عًٝـ٘        
ايهــط ايعــاٖط٠ يف امصــاض غــبب١ٝ ا٫عتصــاّ يف   ١ٜٛجــ  تكــسَٗا عًــ٢ صــرٝر

صرٝر١ ابـٔ بعٜـع ايٓاطكـ١ بٛغـع١ َـا٤ ايب٦ـط ٖٚـصا        ايهط١ٜ، ٚشيو يك٠ٛ ظٗٛض 
َٛجـ  ٫عتصـاّ املــا٤، فٓعفـع ايٝـس عــٔ     زيــ٘ َـاز٠ شٜعـين ا٫عتصـاّ، ٚنْٛـ٘    

ظٗٛض أخباض ايهط يف امصاض ايػبب١ٝ بصطاذ١ ايتعًٌٝ ٚق٠ٛ ظٗٛضٙ، ٜٚترصـٌ  
 . ٚاملاز٠، ف٬ تعاضض ٫١عتصاّ املا٤: ايهطَٜٓ٘ ٚجٛز غببٌ 

َٚع ايتٓعٍ ٚتػًِٝ اغتكطاض تعـاضض ايصـرٝر١ َـع أخبـاض ايهـطٸ، ٚايٓػـب١       
بُٝٓٗا عُـّٛ َـٔ ٚجـ٘ ٜٚتعاضضـإ يف َـا٤ ايب٦ـط ايكًٝـٌ أٚ َطًـل املـا٤ ايكًٝـٌ           

اؾاضٟ ذٝ  ٜسٍ َوّٗٛ أخبـاض ايهـط عًـ٢ اْوعايـ٘، ٭ْـ٘ زٕٚ      نايصٟ ي٘ َاز٠ 
، اضٜـاً نإ أّ مل ٜهٔ ج ًاجاضٜ زؾ٤ٞمل ٜهٔ املا٤ قسض نط ٜٓحػ٘  إشاشايهطٸ ٚ

٤ إشا نـإ يـ٘ َـاز٠ ٚإٕ نـإ     ٚتسٍ صرٝر١ ابٔ بعٜع ع٢ً اعتصاّ ٚٚغـع١ املـا  
 . -ط ايكًٌٝ أٚ املا٤ اؾاضٟ ايكًٌَٝا٤ ايب٦ -، فٝتعاضضإ يف اجملُع ٬ًقًٝ

ــ٠ٛ ظٗٛضٖــ     ــع يك ــٔ بعٜ ــطجس صــرٝر١ اب ــص ت ــط عًــ ٚعٓس٥ ــسّ ا٭ظٗ ٢ ا فٝتك
ٚضجرٓـا أخبـاض ايهـط فإْـ٘ ًٜـعّ إيلـا٤       س ضجراْٗا أْ٘ إشا عهػٓا ايعاٖط، ٜٚ٪ن

 :  ت٘ ٖٚصا ممٓٛ ، ٚتٛضٝرٜ٘ٛٚيل زَا٤ ايب٦طشعٓٛإ 
إْ٘ إشا نإ املتعاضضإ عاٌَ َٔ ٚج٘ ٚناْا بٓرٛ ًٜعّ َٔ تطجٝس أذسُٖا 

ط، يٰخـ  ِ يف ايـسيٌٝ اٯخـط نـإ ٖـصا َطجرـاً     إيلا٤ ايعٓٛإ املعًـل عًٝـ٘ اؿهـ   
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ايهــط ٖٚٓــا نــصيو فإْــ٘ إشا قــسٸَٓا َوٗــّٛ أخبــاض ايهــط )إشا مل ٜهــٔ املــا٤ بكــسض 
 ذت٢ َا٤ ايب٦ـط   -زٕٚ ايهط  -ًٌٝ ؼ املا٤ ايكع٢ً تٓحٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ( ٖٚصا ٜسٍ 

َـا٤ ايب٦ـط   شمل ٜبل يعٓٛإ )َا٤ ايب٦ط( خصٛص١ٝ تػتسعٞ ا٫عتصـاّ ٚايٛغـع١   
َ  قسض نـطٸ ٫ختصاص٘، ببًٛغ٘  زٚاغع َـا إشا بًـغ    ًا٘ َٓرصـط ، ٜٚهـٕٛ اعتصـا
ُـ ( ذٝـ  ٜهـٕٛ يف   ايهط، ٖٚصا ٜػـتًعّ يلٜٛـ١ عٓـٛإ )َـا٤ ايب٦ـط      َٙكساض  ٘ذه

 . ٚإ٫ ف٬ ًانإ َعتصُ ًاايؿطعٞ نباقٞ املٝاٙ إشا بًغ َكساض نط

عًــ٢ أخبــاض ايهــط مل ًٜــعّ  زَــا٤ ايب٦ــط ٚاغــعشبُٝٓــا إشا قــسٸَٓا ايصــرٝر١ 
اٍ ٖٚٛ َوٗـّٛ أخبـاض ايهـط )إشا مل    زا٥ط٠ زيٌٝ ا٫ْوعت ٝٸل قصٚض، ٚإِا ًٜعّ 

ٜبًغ املا٤ قسض نط ٜٓحػ٘ ؾـ٤ٞ( ٚنصصـ٘: )إ٫ َـا٤ ايب٦ـط َٚـا يـ٘ َـاز٠ فإْـ٘ ٫         
بكا٤ املٝاٙ ايطانس٠ زٕٚ ايهط عًـ٢  ( ٖٚصا ؽصٝص ٚت ٝٝل ٫ٚ قصٚض، يٜٓوعٌ

ا٫ْوعاٍ ٚؼ  َوّٗٛ أخباض ايهط، ٫ٚ قصٚض يف ضجرإ صـرٝر١ ابـٔ بعٜـع    
 . ايهط، ٚهلصا ْعا٥ط يف ايوك٘ع٢ً َوّٗٛ أخباض 

ْٚتعــس٣  زَــا٤ ايب٦ــط ٚاغــع... ٭ٕ يــ٘ َــاز٠شٚاؿاصــٌ ضجرــإ صــرٝر١
بتعًًٝٗا إٍ نٌ َا٤ٺ ي٘ َاز٠ ناملٝـاٙ اؾاضٜـ١ ٚايعٝـٕٛ فٗـٞ َعتصـ١ُ ٚإٕ ناْـ        

زٕٚ ايهط ٭ٕ هلا َاز٠ تعصـُٗا ٚتوـٝض عًٝٗـا عٓـسَا تـٓكص، ٜٚتركـل        ق١ًًٝ
 . ٚاملاز٠ عٓسْا عاصُإ يًُا٤ ُٖٚا ايهط١ٜ

 َٚٔ ٖصٙ ايصرٝر١ ٜتبٌ اعتصاّ املا٤ اؾـاضٟ باملـاز٠ ٚا٭صـٌ ايـصٟ ٜٓبـع      
بـس يف اعتصـاّ املـا٤ اؾـاضٟ ايكًٝـٌ َـٔ إٔ ٜهـٕٛ يـ٘ أصـٌ          ٜٚوٝض عًٝـ٘، ف٬ 

 .   َٚاز٠ ٜتصٌ بٗا مٛ اتصاٍ

 ثـِ تٓكطـع   ٚيٛ ناْ  املاز٠ توٝض يف ايصٝف عٓس شٚبإ ايثًٛد ع٢ً اؾباٍ
اّ َا زاَ  املاز٠ َتص١ً، ٭ٕ ٬َى ا٫عتصاّ ٖٛ ا٫تصاٍ ؿك٘ ذهِ ا٫عتص

باملـاز٠، ٚعٓــس ا٫تصــاٍ فٗـٛ َــا٤ َعتصــِ، ٚعٓـس ا٫ْكطــا  ٜــعٍٚ ا٫عتصــاّ .    
سٸٙ باملـا٤ يف ايؿـتا٤ عٓـس ٖطـٍٛ ا٭َطـاض      ٖٚهصا اشا نإ يًُا٤ َا ّسٙ أٚ نإ ّ
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َتكطعـ١ نـإٔ   فٗصٙ املٝاٙ تعصُٗا نطٜتٗا، ٚأَا إشا ناْـ  هلـا َـاز٠ َتصـ١ً غـري      
بعض اٯبـاض ايٓابعـ١ بٓرـٛ ايوـٛضإ     رتؾس باملا٤ عٓس ا٭خص َٔ املا٤ نـ توٛض أٚ ت

ــ٠ٛ،    ــسفع ٚق ــٌ ايصــدٛض    ٚبع ــٗا بٓرــٛ ايطؾــس   ٚاـــطٚد ب ــٔ ب ٚاؾــطٟ َ
ــإٔ ٜ  ٚايوترــاب  ــع ب ــاز٠ بٓرــٛ ايٓعٜ ــعٸ، أٚ تهــٕٛ امل ــا٤  ٓ َــٔ أجــعا٤ ا٭ضض  امل

ٛ    نُـا يف ْعٜـع ا٭ْٗـاض    -ٚعطٚقٗا ايق ُسٸ باملـا٤   َٓدو ـاب   ٚجـطٟ َا٤ٖـا مـ
َعتصـ١ُ باملـاز٠ يصـسم     فٗصٙ املٝاٙ ،ا٭ضض ايكطٜب١ َٓٗا ٚيف بعض عٕٝٛ املٝاٙ

ٛٸْ٘ باملا٤  . إٔ يًُا٤ َاز٠ ٚأْ٘ ٜػتُس املا٤ عٓس ْكصاْ٘ َٔ أصٌ ْابع َٚاز٠ ُ

طٌ ٚذحط عًـ٢   -ْعِ يٛ اْكطع اتصاٍ املا٤ ايكًٌٝ باملاز٠ ؿاج  ٚعاظٍ 
أٚ ناْ  املاز٠ َٔ فٛم  -زٕٚ اغتُساز املا٤ َٔ َازت٘ ٚأصً٘ أفٛاٙ املٓبع ؼٍٛ

مل ٜهـٔ املـا٤    -ترتؾس ٚتتكاطط عًـ٢ ؼـ  ٚنـإ قـسض املـا٤ ايترـ  زٕٚ ايهـط       
طض اْوصاٍ املاز٠ عٔ فُع املا٤ ايكًٝـٌ  يعسّ اتصاي٘ باملاز٠ يو ٌ َعتصًُاايكًٝ

تكططٖـا  ٚذٛض٘ ٚعسّ اتصاهلُا، ٫ٚ ٜٓوع اتصاٍ ايكططاب َـٔ فـٛم ٚتتـابع    
 . َا زاّ ٫ ٜصسم اتصاٍ املا٤ باملاز٠

ٚباختصاض: إشا مل وطظ أٚ مل ٜصسم اتصاٍ املا٤ ايكًٌٝ باملـاز٠ ٜهـٕٛ املـا٤    
٘    ٬ًايكًٌٝ َٓوع ٭ٕ ايتكطـط ٚايطؾـس    ،٬َقا٠ ايٓحؼ ٚإٕ مل ٜـتلري املـا٤ بٛصـو

ٓوعـٌ  ْٚعـِ ٫ ٜ . قًٌٝ غري َتصٌ باملا٤ ايكًٝـٌ ٫ٚ وـطظ َعـ٘ ا٫تصـاٍ باملـاز٠      
قٌ ايطؾس ٚايتكاطط إشا ٫ق٢ ايٓحؼ، ٫تصاي٘ باملاز٠ ايق ٜتكطـط َٓٗـا املـا٤،    
ٖٚصا ْعري بعض اٯباض ايق ٜرتؾـس املـا٤ فٝٗـا قطـطاب َـٔ أعًـ٢ ايكعـط ايـصٟ         
هتُع فٝ٘ املا٤ إٍ ا٭غوٌ ٜٚعـ، عٓـ٘ )ايٓ ـس( ايـصٟ ٖـٛ أخـفٸ َـٔ ايطؾـس         

 .   عطم اٱْػإ أٚ َا٤ ايهٛظٖٚٛ أؾب٘ بتصبٸ

ٚمث١ َصسام يًُا٤ اؾاضٟ أٚ املا٤ املعتصِ املتصٌ باملاز٠ أؾطْا إيٝـ٘، ٖٚـٞ   
ايػــ١ٓ عٝــ  ّتًــ٧ اؿــٛض أٚ ُتًــ٧ عٝــٕٛ َــا٤ ٜٓبــع َا٩ٖــا يف بعــض فصــٍٛ 

ا٭ذٛاض يف فصٌ ايؿتا٤ أٚ ايطبٝع، ٚؽًٛ َٔ املا٤ يف بعض ايوصٍٛ، ٖٚـصٙ  
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عــ١ املُْٛــ١، ٚتهــٕٛ ايعٝــٕٛ تهــٕٛ َعتصــ١ُ ذــاٍ ْبعٗــا ٚاتصــاهلا باملــاز٠ ايٓاب 
َٓوع١ً ذاٍ اْكطا  املسٸ ٚايتُٜٛٔ ٚاْكطا  املا٤ َٔ ايٓبع، ٖٚٞ عٓس٥ص إشا ناْ  
بكــسض ايهــط مل ٜٓحػــٗا ؾــ٤ٞ، ٚإشا ناْــ  زٕٚ ايهــط ٜٓحػــٗا َــا ٬ٜقٝٗــا َــٔ  

ٚإٕ مل ٜتلري طعُٗا أٚ ضوٗا أٚ يْٛٗا، ٚشيو ٭ٕ ٬َى ٚايٓحاغاب ا٭خباث 
 ٞ باملاز٠ ذػـبُا ٜػـتواز َـٔ صـرٝر١ ابـٔ بعٜـع      ا٫عتصاّ فٝٗا ا٫تصاٍ ايوعً

بٗــا ّٚــسٸٖا فــإٕ ظاٖطٖــا إٔ يًُــا٤ َــاز٠ بايوعــٌ ٜتصــٌ املــا٤  ز٭ٕ يــ٘ َــاز٠ش
ٛٸْٗا فع فُا٩ٖـا َعتصـِ ٫   ، ٚ٭جًٗا ْكٍٛ: َا زاَ  ايعٌ َتص١ً باملاز٠ ٫ًاّٚ

ــ١، ٚإشا اْكطــع ا٫تصــاٍ       ــري بعــض أٚصــاف٘ ايث٬ث ــع تل ٜٓوعــٌ بايٓحاغــ١ إ٫ َ
ز ٬َقـا٠  ٕ ايعٌ أٚ اتصـاهلا بٓبعٗـا اْكطـع ا٫عتصـاّ ٚاْوعـٌ املـا٤ َحـط       ٚفٛضا

 بهطٜت٘. ًاإ٫ إٔ ٜهٕٛ املا٤ بكسض ايهط فٝهٕٛ َعتصُ ايٓحؼ أٚ املتٓحؼ ا٭ٍٚ
ٚمثــ١ َصــسام آخــط يًُــا٤ اؾــاضٟ ٜهــٕٛ عهــِ اؾــاضٟ ٖٚــٛ املــا٤ ايطانــس يف   

تصــٌ بــايٓٗط املا٭ضض املتصــٌ باملــا٤ اؾــاضٟ نــاؿٛض يف َــٓدوض ا٭ضض  
املا٤ َـٔ ايٓٗـط بٛاغـط١ ايػـاق١ٝ َٚـٮ      بٛاغط١ غاق١ٝ نًُا أخص َٔ ايطانس جا٤ 

املٓدوض، ٖٚهصا أططاف ايٓٗط ٚأذٛاض املا٤ يف ا٭ضض املٓدو ـ١ ٚاملتصـ١ً   
َــا زاّ هلــا اتصــاٍ بــايٓٗط أٚ بــايبرط أٚ   ٬ًٚقًــٝ ًآٗط ٚإٕ نــإ َا٩ٖــا ضانــسبــاي

 َـٓدوض ا٭ضض ايـصٟ ٜأتٝـ٘ املـا٤ َـٔ      نـايٓعٜع يف مُٖٛا، ٖٚٞ يف ا٫عتصاّ 
ايٓٗط بٛاغط١ ايٓعٸ، نًٗا َصازٜل )املا٤ املعتصِ( غري املٓوعٌ ٬َقا٠ ايٓحؼ أٚ 

 -ٚبتعـبري جـاَع: املـا٤ املتصـٌ باملـاز٠      .ٚإٕ نـإ َا٩ٖـا ٚاقوـًا ضانـسًا      املتٓحؼ
ٖـٛ َـا٤    -ايـصٟ ٖـٛ َـاز٠ َتصـ١ً بٗـا       ناملٓدو اب ٚايػـٛاقٞ املتصـ١ً بـايٓٗط   

ا٭صٌ ايـصٟ ّـسٸٖا عٓـسَا تـٓكص      َع ًاصِ ٚإٕ نإ يف ْعط ايعطف َتعسزَعت
ايٓعٜع، فإٕ ايطانس املتصٌ باؾـاضٟ   فٝوٝض عًٝ٘ بٛاغط١ ايػاق١ٝ أٚ ايطؾس أٚ

 -ٚايوـط    -املـاز٠   -بٓرٛ اتصـاٍ ٖـٛ َـا٤ َعتصـِ ٚإٕ اعتـ، ايعـطف ا٭صـٌ        
فطعـًا فكٗٝـًا ٖـٛ :    ثِ ْبرـ   . َا٤ٜٔ َتعسزٜٔ -اؿٛض أٚ ايػاق١ٝ أٚ مُٖٛا 



 1: دفك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض ....................................................................................( 60)
 

 تغّير بعض املاء ااجاي  باههجاسة :         
إٔ تلري املا٤ بٛصف ايٓحؼ َٛج  ٫ْوعاي٘، ٚؼكل إٔ  ًاذٝ  ؼكل غابك     

ع٢ً املا٤ اؾاضٟ فتلري ٚقع ايٓحؼ أثِ  ،اعتصاّ املا٤ ٜتركل بايهط١ٜ أٚ باملاز٠
 : بٛصف ايٓحؼ فٗٓا صٛض ث٬ث١

ٚيـٛ يف ذــٛض   -املـا٤ اؾـاضٟ ظُٝــع أجعا٥ـ٘    تلــري  ايصـٛض٠ ا٭ٍٚ: َـا إشا  
ٚتـأثط بٛصـف ايـٓحؼ فحُٝعـ٘ ٜتـٓحؼ يـتلريٙ بـايٓحؼ، ٫ٚ         -َتصٌ بـاملٓبع  

ٜعٍٚ ايتٓحؼ إ٫ بعس ظٚاٍ ايتلري ٚشٖاب ايـطٜس أٚ ايطعـِ أٚ ايًـٕٛ املػـتُس     
 . َٔ ايٓحؼ ٖٚصا ٚاضس ٫ إؾهاٍ فٝ٘

بٛصــف  ع ــ٘ اٯخــط، َتــأثطًا٤ اؾــاضٟ زٕٚ بايصــٛض٠ ايثاْٝــ١: إٔ ٜــتلري املــا
حطز فايططف املتصٌ باملاز٠ ٫ ٜتٓحؼ َ -أٚ ضوٗا يْٛٗا أٚ طعُٗا  -ايٓحاغ١ 

٭ْــ٘ َعتصــِ َــا زاّ مل ٜــتلري بأذــس أٚصــاف   ٬َ٬ًقــا٠ ايــٓحؼ ٚإٕ نــإ قًــٝ 
 ٬ًإشا نـإ قًــٝ  ًابـايٓحؼ َتٓحػـ  ، ٚنـإ ايطـطف اٯخـط املتلٝٸـط     ايـٓحؼ ايث٬ثـ١  

ِٸ ايتلٝٸط ، ٚإ٫  - ٚعطضًا ٫ًٚطٛ عُكًا -املتلري قطط ايبعض ٚتلٝٸط ُاّ  إشا مل ٜع
نــإ املتــٓحؼ خصــٛء  -بٛصــف ايــٓحؼ ُــاّ قطــط املــا٤ يف ايٛغــ، املــتلري  

 باملـــاز٠،  ٬ًؾـــاضٟ زٕٚ َـــا غـــٛاٙ ممـــا نـــإ َتصـــ املكـــساض املـــتلري َـــٔ املـــا٤ ا
ز إٔ ٠٭ٕ ي٘ َازشفإٕ املػتواز َٔ صرٝر١ ابٔ بعٜع َٚٔ ايع١ً املٛجٛز٠ فٝٗا 

٫ٚ ٜتـٓحؼ إ٫ إشا تلٝٸـط   بٗـا ٖـٛ َـا٤ َعتصـِ ٫ ٜٓوعـٌ       ٬ًنٌ َا٤ ي٘ َاز٠ َتص
 . ، َٚا مل ٜتلري فٗٛ طاٖط َعتصِ ٫ ٜوػسٙ ؾ٤ٞ -ضو٘ أٚ طعُ٘  -ٚصو٘ 

ايصــٛض٠ ايثايثــ١: ٖــٞ َــا إشا نــإ اؾــع٤ املــتلري َــٔ املــا٤ اؾــاضٟ املتــٓحؼ   
ٚعطضــًا ٚعُكــًا  ٫ًٖــا طــٛبايٓحاغــ١ َــٔ ْٝــع أبعاز ًابٛصــف ايٓحاغــ١ َتًٛثــ

ي٬تصـاٍ بـٌ اؾـع٤ املتبكـٞ غـري املـتلري بـايٓحؼ ٚبـٌ جـع٤ املـا٤            ٚنإ قاطعًا
َٓوصٌ عٔ جع٤ ٜتٓحؼ ٖصا اؾع٤ غري املتلري ٖٚٛ  اؾاضٟ املتصٌ باملاز٠ فٌٗ
 .   املا٤ اؾاضٟ املتصٌ باملاز٠
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 ٍ َـا بعـسٖا  كطع اتصـا ـٚبتعبري َوصٌ: إٕ ايٓحاغ١ امللٝٸط٠ يبعض املـا٤ قـس تـ   
 : ٚقس ٫ تكطع، َٔ املا٤ عُا قبًٗا 

غـ٣ٛ  ا٫تصاٍ فاملا٤ نً٘ طاٖط َعتصِ ايٓحاغ١ امللٝٸط٠ كطع ـأَا إشا مل ت -أ     
ٚشيو ٫تصاٍ َـا عـساٙ باملـاز٠ ايعاصـ١ُ يـ٘،       ايكسض املتلري بايٓحؼ غصٛص٘،

 .املتكس١َ  ٜطابل ايصٛض٠ ايثا١ْٝ ٖٚصا ٜؿب٘ أٚ

 - ًااضتواعـ  - ًاباملـاز٠ يتلٝٸـط املـا٤ عطضـًا ٚعُكـ     تصاٍ ٚأَا إشا قطع  ا٫ -ب
 : بٛصف ايٓحؼ، ٚا٭قػاّ ث٬ث١

إ٫ إشا  ،َعتصِ ٫ ٜٓوعٌ ٬َقـا٠ ايٓحاغـ١  َا٤ املا٤ املتصٌ باملاز٠، ٖٚصا  - 1
 . تلٝٸط بٗا يْٛ٘ أٚ طعُ٘ أٚ ضو٘

 . صف ايٓحؼ، ٖٚصا َٓوعٌ َتٓحؼ جعًَااملا٤ املتلري بٛ -2

وصٌ عٔ املاز٠ ٚعٔ ايٓحاغ١ فًِ ٜـتلري يْٛـ٘ أٚ طعُـ٘ أٚ ضوـ٘     املا٤ املٓ -3
 . ٚايٓعط  ا٤ اجملاٚض، ٖٚصا ٖٛ َٛضع اـ٬فبايٓحاغ١ ايٛاقع١ ع٢ً امل

فٗٛ طـاٖط   ًاايٛاضس يٓا نْٛ٘ عهِ املا٤ ايطانس: إٕ نإ َكساضٙ نط ٚايعاٖط
َتـٓحؼ   غري َٓوعٌ إ٫ إٔ ٜتلٝٸط بٛصف ايٓحاغ١، ٚإٕ مل ٜهٔ بكسض ايهط فٗٛ

  . ٫تصاي٘ باؾع٤ املتلٝٸط بايٓحاغ١ َٔ فُٛ  املا٤ اؾاضٟ

 ايه٬ّ بٌ ا٭ٚاخط يف إٔ املا٤ ايٛاقع يف ايططف اٯخط ايبعٝس عـٔ   عٚقس ٚق
ملاز٠ ٚاملٓبع ٌٖ ٜعتصِ باملاز٠ ضغِ ايواصٌ املتـٓحؼ بٝٓـ٘ ٚبـٌ املـا٤ اؾـاضٟ      ا

َٔ  ًاقطٜبواصٌ ٚايبعس يوطض نْٛ٘ املتصٌ باملاز٠ ٚاملٓبع  أّ ٫ تعصُ٘ املاز٠ يً
إ٫ إشا نإ بكـسض ايهـط    ًاا٭صٌ، ف٬ ٜهٕٛ َعتصُاملتلٝٸط ٚيعسّ اتصاي٘ باملاز٠ 

 .ف٬ ٜٓحٸػ٘ ؾ٤ٞ إ٫ إٔ ٜتلٝٸط ٚصو٘ بايٓحؼ  

)قــسٙ( يف لاغــ١ املــا٤ املٓوصــٌ عــٔ اؾــاضٟ   (1)قــس تأَــٌ صــاذ  اؾــٛاٖط
                                                           

 .  89: 1: د جٛاٖط ايه٬ّ (1)
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تٛضٝر٘: أْ٘ ّهٔ ايكـٍٛ: إٕ  َا    َا ضعٸف اؿهِ بطٗاضت٘، ٚأفازَٚازت٘ بعس 
املٓوصٌ عـٔ   -ايبعض اٯخط ٫ ىطد  -ايٛغ، ايواصٌ  -تلري بعض اؾاضٟ 
ْــ٘ ٜصــسم عًٝــ٘ عــٔ إطــ٬م زيٝــٌ اعتصــاّ املــا٤ اؾــاضٟ فإ -اؾــاضٟ َٚازتــ٘ 

٦ص يًرهِ ، ٖٚٛ غري َتلري بٛصف ايٓحاغ١، ٫ٚ ٚج٘ ذٝٓعٓٛإ اؾاضٟ ٚاقعًا
ثـِ يـٛ اذتًُٓـا خطٚجـ٘ عـٔ       .  غري َـتلري  َا زاّ جاضًٜا ٬ًباْوعاي٘ ٚإٕ نإ قًٝ

فٝتػـاقطإ ٜٚطجـع   ، عٓٛإ اؾاضٟ عاضض٘ اذتُاٍ زخٛي٘ يف عٓٛإ اؾـاضٟ  
 . إٍ قاعس٠ ايطٗاض٠ غ١ًُٝ َٔ املعاضضَع٘ 

)قسٙ( بإٔ ا٫ْصطاف َٛج  ـطٚد املـا٤   (1)ٚقس أؾهٌ عًٝ٘ ايػٝس اؿهِٝ
ٚبإٔ تعاضض اذتُاٍ ايسخٍٛ ٤ اؾاضٟ، املٓوصٌ عٔ إط٬م زيٌٝ اعتصاّ املا

ٚعٓس٥ص باذتُاٍ اـطٚد ٜطجع اٍ زع٣ٛ إْاٍ زيٌٝ اعتصاّ املا٤ اؾاضٟ، 
 . ٫ إٍ أصٌ ايطٗاض٠ ،اْوعاٍ ايكًٌٜٝتعٌ ايطجٛ  إٍ إط٬م أٚ عُّٛ زيٌٝ 

 :  ّٚهٔ اٱؾهاٍ عًٝ٘

وٝـس اعتصـاّ   َٜـٔ ا٫خبـاض   تبٌ يف ايبر  املاضـٞ أْـ٘ ٫ زيٝـٌ     : إْ٘ قس٫ًأٚ
نٞ ٜصس ايتُػـو بإط٬قـ٘ يطٗـاض٠ املـا٤ املٓوصـٌ       ،املا٤ اؾاضٟ ع٢ً اٱط٬م

اْصطاف زيٌٝ اعتصاّ املا٤  ع٢عٔ املاز٠ بواصٌ املا٤ املتلري بايٓحؼ، أٚ إٔ ٜسٸ
 -صـرٝس ابـٔ بعٜـع    -ايسيٌٝ املعتـ،  اؾاضٟ عٔ مٍٛ املا٤ املٓوصٌ، ٚإِا قاّ

  ٌ باملـاز٠ ايـق ٜػـتُس َٓٗـا املـا٤ ٚتوـٝض عًٝـ٘         ع٢ً اعتصاّ املا٤ اؾـاضٟ ايكًٝـ
ــط املــا٤ اؾــاضٟ  ز٭ٕ يــ٘ َــاز٠شب،نــ١ ايتعًٝــٌ  ، ٖٚــصا املــا٤ املٓوصــٌ بعــس تلٝٸ

ٜٚؿًُ٘ إط٬م  ز٠ ٚمل ٜتصٌ بٗا ذت٢ ٜهٕٛ َعتصًُااملتٛغ، قس اْكطع عٔ املا
 ًاايهط نإ َعتصُكسض ز، فٝهٕٛ عهِ ايطانس: إٕ نإ ب٭ٕ ي٘ َاز٠شايتعًٌٝ 

 . ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ، ٚإٕ نإ زٕٚ ايهط ٜتٓحؼ ٜٚٓوعٌ ٬َقا٠ ايٓحؼ مل
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 (63) ...................................................................تلري بعض املا٤ اؾاضٟ بايٓحاغ١

 

: ع٢ً فطض إْاٍ زيٌٝ ا٫عتصاّ باملاز٠ َع اذتُـاٍ نواٜـ١ صـسم    ًاٚثاْٝ     
)املا٤ اؾاضٟ( ع٢ً املا٤ اؾاضٟ املٓوصٌ عٔ املاز٠ بتٛغ، املا٤ اؾـاضٟ املـتلري   

: )نـٌ َـا٤   ٜصـبس ايوـط  َـٔ صـلطٜاب إْـاٍ ايـسيٌٝ املدصـص        -بايٓحاغ١ 
 عُــّٛ ايعــاّ قًٝــٌ ٜٓوعــٌ إ٫ املتصــٌ باملــاز٠( فٝــسٚض ا٭َــط بــٌ ايطجــٛ  إٍ    

ٚبٌ ايطجٛ  إٍ اغتصـراب   -وعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ٬َقا٠ ايٓحؼايساٍ ع٢ً اْ -
ٝـ   -ذهِ املدصص  عـٔ   ٌ ايـصٟ يـ٘ َـاز٠، فإْـ٘ خـطد ؽصٝصـاً      ٖٚٛ املـا٤ ايكً

صٛيٞ خ٬يف ٜٓبلٞ ا٫يتوـاب إيٝـ٘   عُّٛ زيٌٝ اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ، ٖٚصا ع  أ
. ٚيعــٌ صــاذ  اؾــٛاٖط )قــسٙ( ٜعتكــس  ٚتطبٝكــ٘ ذػــ  املبٓــ٢ املدتــاض يًوكٝــ٘

بٓرـٛ   ًاذهِ املدصص ٜٚورتض نٕٛ ايعَإ فٝـ٘ َـأخٛش  ضجرإ اغتصراب 
، فإٕ املا٤ املٓوصٌ عٔ املاز٠ قبـٌ تلٝٸـط   املهثط يًُٛضٛ   ايعطف١ٝ ٫ بٓرٛ املوطٸز
َـ   بٝٓـ٘ ٚبـٌ املـا٤ اؾـاضٟ املتصـ      املا٤ ايواصـٌ املتٛغـ،    ا٤ٶ جاضٜـاً ٌ باملـاز٠ نـإ 

 زإ٫ َا نـإ يـ٘ َـاز٠   شيف زيٌٝ املدصص  َتص٬ً باملاز٠ زاخ٬ً َعتصًُا يهْٛ٘
عـٔ عُـّٛ زيٝـٌ اْوعـاٍ املـا٤ ايكًٝـٌ فٝػتصـر  ذهـِ املدصـص،           ٚخاضجًا

إيٝ٘  َٚع٘ ٫ ٜبك٢ عُّٛ أٚ إط٬م أظَاْٞ يسيٌٝ اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ذت٢ ٜطجع
فـُٝهٔ ضجٛعـ٘ )قـسٙ(     ،بعس اْتٗا٤ ظَإ ايتدصٝص ٚاْكطا  ا٫تصـاٍ باملـاز٠  

 . ي٬غتصراب ًاإٍ اغتصراب ذهِ املدصص ٚإٍ أصٌ ايطٗاض٠ تٛنٝس
 يهٓٸا ذٝ  اخرتْا يف َباذ  ا٫غتصراب ضجرإ عُّٛ ايعاّ إشا أذطظ ي٘

ٌ  إط٬م أظَاْٞ ذٝ  ٜؿو يف أَط اـاء ٜٚسٚض أَطٙ بٌ ايعَـإ ا٭   قـٌ ٚبـ
 فٝتُػو بعُّٛ ايعاّ بعـس إخـطاد   ،ايعَإ ا٭نثط ٜٚؿو يف ايتدصٝص ايعا٥س

ٖٚٛ ايعَٔ ا٭قٌ، َٚكت ـ٢ ايعُـّٛ ا٭ظَـاْٞ     ؽصٝصًاايكسض املتٝكٔ خطٚج٘ 
 ٬ًا٤ املتلٝٸط بايٓحؼ يهْٛـ٘ قًـٝ  ٖٓا ٖٛ اْوعاٍ املا٤ املٓوصٌ عٔ املاز٠ املتصٌ بامل

 . ٖــصا نًــ٘ عًــ٢ فــطض إْــاٍ املدصــص   ٚ)نــٌ َــا٤ قًٝــٌ ٜٓوعــٌ بامل٬قــا٠( 
 .  )إ٫ املا٤ املتصٌ باملاز٠ فٗٛ َعتصِ(
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ٍٸ عًـ٢ اعتصـاّ نـٌ             ٚايصرٝس ٚضٛح املدصص ٖٓا ٚعـسّ إْـاٍ َـا ز
ٖٚـٛ املٓوصـٌ عـٔ املـاز٠ املتصـٌ باملـا٤        -َا٤ ي٘ َاز٠، ٖٚصا املا٤ املبرٛث عٓ٘ 

ح أْـ٘ يـٝؼ ممـا يـ٘ َـاز٠      يٛضٛ (يٝؼ َصسام )املتصٌ باملاز٠ -املتلري بايٓحؼ 
ؼـ  عُـّٛ )نـٌ َـا٤ قًٝـٌ ٜٓوعـٌ        -٬ًيٛ نـإ قًـٝ   - ًاي٘، فٝٓسضد قٗطعاص١ُ 

 : آخط َٔ أذهاّ املا٤ املطًل ًاثِ ْبر  ذهُ  .  ٬َقا٠ ايٓحؼ(

 : املاء اهراكد وانفعاهه باههجس        
 املــطاز َــٔ املــا٤ ايطانــس ٖــٛ املــا٤ ايٛاقــف غــري املترــطى أٚ غــري اؾــاضٟ يف   

ٛٸْ٘ باملا٤ إشا ْ  كص با٭خص َٓ٘، ٖٚصا قػُإ:ـا٭ضض ٚايصٟ يٝؼ ي٘ َاز٠ ُ
فُــا ظاز ٚقــس غــبل اٱّــا٤ إٍ اعتصــاَ٘ ٚعــسّ   ًاقــس ٜهــٕٛ َكــساضٙ نــط  -أ

  ٘ ــو ــتلري بٛصـ ــايٓحؼ إ٫ إٔ ٜـ ــ٘ بـ ــ     اْوعايـ ــس اغتواضـ ــس فكـ ــ٘ ٚاضـ . ٚٚجٗـ
يصٟ يـ٘ َـاز٠   بأْ٘ إشا نإ ايب٦ط قسض نط مل ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ ٚبإٔ املا٤ ا (1)ايٓصٛء

 . ٚاغع ٫ ٜوػسٙ ؾ٤ٞ إ٫ إٔ ٜتلري ضو٘ أٚ طعُ٘
ٚقس ٜهٕٛ َكساض ايطانس زٕٚ ايهط ٜٚع، عٓ٘ بايكًٌٝ، ٚقس غبل اٱّـا٤ إٍ  

 :توص٬ًٝ فٓبر  ايكػٌُ   . اْوعاي٘ ٬َقا٠ ايٓحؼ أٚ املتٓحؼ ا٭ٍٚ
 

 نفعال املاء اهراكد اهقليل باههجس:إ    
ْوعــاٍ املــا٤ ايطانــس ايكًٝــٌ ٬َقــا٠ ايــٓحؼ أٚ      ٚقــع اـــ٬ف ايوكٗــٞ يف ا  

ٖــٛ ا٫ْوعــاٍ، ْٚػــ  خ٬فــ٘ إٍ ابــٔ أبــٞ  ٓحؼ، فاملؿــٗٛض قــسًّا ٚذــسٜثًااملتــ
   . عكٌٝ َٔ املتكسٌَ ٚقًٌٝ َٔ املتأخطٜٔ

ٚيهٌ َٔ ايكٛيٌ أخباض ّهٔ ا٫غتس٫ٍ بٗا، يهٔ ايكـٍٛ املؿـٗٛض أخبـاضٙ    
    ٚ ــٛاٖط( ٚغريُٖــا، ٖٚــٞ   يف نــثري٠ َؿــٗٛض٠ قــس عطضــٗا يف )اؿــسا٥ل(  )اؾ

، ٫ٚ َٛجـ  يتركٝـل ثبـٛب تٛاتطٖـا     إْـا٫ً ، ٫ٚ ضٜ  يف تٛاتطٖا بايعؿطاب
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 (65) ..........................................................حؼاملا٤ ايطانس ٚاْوعاي٘ بايٓحؼ ٚاملتٓ

 

ٚاضـر١ ز٫يـ١ عًـ٢     ًات٘، ٚاملِٗ ٚجٛز أخباض صرٝر١ غٓسبٛاملعٟٓٛ أٚ عسّ ث
ــاض        ــا ا٭خب ــايٓحؼ ٖٚــٞ َكطــٛ  بصــسٚض بع ــٗا، َٓٗ ــٌ ب ــا٤ ايكًٝ ــاٍ امل اْوع

فإ َوَٗٛٗا  (1)زاملا٤ قسض نط مل ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ إشا نإشأْ٘ املػتوٝ ١ ايٓاطك١ ب
ٍٸ ع٢ً أْ٘ اشا مل ٜهٔ املا٤ بكسض نطٸ ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ ٚإٕ نإ ق٬ًًٝ َٔ ايـٓحؼ   ٜس

ٚبعـض  ٬ٜقٝ٘ ٜٚ٪ثط فٝ٘ ايتٓحؼ ٚإٕ مل وصٌ تلري يف املا٤ بٛصـف ايـٓحؼ،   
٘ ا٭خباض احملسز٠ ملكساض ايهـط   ضـابط١ اعتصـاّ املـا٤ ٚعـسّ اْوعايـ٘ ٬َقـا٠        ػعًـ

ٚا٭خبــاض اٯَــط٠ بإضاقــ١ املــا٤ ايــٓحؼ )املــا٤ ايــصٟ ٫ ٜٓحػــ٘ ؾــ٤ٞ ٖــٛ ايهــط( 
اٯَط٠ بلػٌ َا٤ اٱْا٤ ايصٟ ؾطب َٓ٘ ذٝٛإ لؼ يًكصض ٚايٓحؼ ٚاملصٝ  

ذتـ٢ إزعـٞ تٛاتطٖـا     (2)نـثري٠ ايعـسز  ْصـٛء  ايعٌ أٚ َتٓحؼ، فطاجع ٖٚـٞ  
ايس٫ي١ ع٢ً  صرٝس ايػٓس ٚاضسٚبع ٗا ١٦َ  بًٛغٗا امل٦تٌ أٚ ايث٬ث ٚإزعٞ

ّهـٔ َطاجعتٗـا يف أبٛابٗـا     -ٚيٛ َع١ْٛ ا٫ضتهاظ ايعـطيف املتؿـطعٞ    -ا٫ْوعاٍ 
 .  املتوطق١ يف )ايٛغا٥ٌ( أٚ َطاجعتٗا يف )اؾٛاٖط( أٚ )اؿسا٥ل(

ٚعًٝ٘: تتعاضض ٖصٙ ايطٚاٜاب املؿٗٛض٠ أٚ املتٛاتط٠ ايساي١ ع٢ً ا٫ْوعاٍ َع 
بٌ  ٫ْوعاٍ، ٚتطجس ايطٚاٜاب املؿٗٛض٠ضٚاٜاب آت١ٝ إزعٞ ز٫يتٗا ع٢ً عسّ ا

اغـتسٍ  اْـ٘ قـس   ا٫صراب ع٢ً ايطٚاٜاب ايك١ًًٝ ايؿاش٠ ٫ٚبس َـٔ ططذٗـا .  ف  
َـِٓٗ احملـسث    -يًكٍٛ اٯخط بأخباض اعتكس بع ِٗ ز٫يتٗا ع٢ً عسّ ا٫ْوعاٍ 

 : ٖٚٞ طٛا٥ف َٚ اٌَ -ايهاؾاْٞ 

ٓسٙ يف نتبِٗ ٖٚـٛ  غ امل ُٕٛ ا٭ٍٚ: اـ، ايٓبٟٛ املطغٌ يف نتبٓا اي عٝف
 ٫ ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ إ٫ َا غٝٸط يْٛ٘ أٚ طعُ٘ ًاخًل اهلل املا٤ طٗٛضش (3)(: Sقٛي٘ )

                                                           

 . َٔ أبٛاب املا٤ املطًل 3: ب 1ايٛغا٥ٌ: د  (1)
+  1بَٔ أبٛاب املا٤ املطًل +  10+ ب 9+ ب 8ب+  4ب+  3: ب 1ضاجع ايٛغا٥ٌ: د (2)
  . َٔ أبٛاب ايٓحاغاب 30ب+  13+ ب أبٛاب ا٭غآض َٔ  4ب
 .94: 5+ نٓع ايعُاٍ: د  259: 1+ غٓٔ ايبٝٗكٞ: د9َٔ أبٛاب املا٤ املطًل ح 1: ب1د٥ٌ: ايٛغا(3)
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عًـ٢ ذصـط َـا ٜٛجـ  اْوعـاٍ املـا٤ بـايتلري بأذـس         بتكطٜ : إْـ٘ ٜـسٍ    زأٚ ضو٘
 . -ًانإ أّ نثري ق٬ًًٝ -املا٤ مل ٜٓوعٌ بايٓحاغ١ا٭ٚصاف ايث٬ث١، فإشا مل ٜتلري 

اغتواض١ اـ، بصيو، ٚقس اغتلطب زع٣ٛ اْٞ )قسٙ( ٚقس ذهٞ عٔ ايهاؾ
 ٌ ، ٖٚــٛ أغــتاشْا احملكــل )قــسٙ( َــٔ زعــٛاٙ ا٫غتواضــ١ ٖٚــٛ خــ، ٚاذــس َطغــ

ــاض  ــاض     قــسث قــٝ، با٫خب ــ٘ َــٔ املت ــًعٌ يف ا٭خب ــ١ نْٛ ــِ . يهــٔ بكطٜٓ  ْوٗ
ــط       ــ٢ ايتلٝٸ ــا٤ عً ــل اعتصــاّ امل ــسٙ( اغتواضــ١ اـــ، املت ــُٔ تعًٝ  إٔ َــطازٙ )ق

يف  عسٜــس٠ َػتوٝ ــ١ يف ايبــاب ايثايــ  َــٔ أبــٛاب املــا٤ املطًــل ٖٚــٞ ضٚاٜــاب 
 (ايػـٓٔ ايهـ،٣  )بٌ ٖٛ َ ُٕٛ اـ، ايٓبـٟٛ املتعـسز املـطٟٚ يف     )ايٛغا٥ٌ( 
 . يًٗٓسٟ ٚغريُٖا َٔ نت  اؿسٜ  (نٓع ايعُاٍ)يًبٝٗكٞ ٚ

٫ إٔ ٜـتلري أٚ ٜهـٕٛ   ْعِ ٖصا امل ُٕٛ َطًل ٜتكٝـس بأزيـ١ اْوعـاٍ ايكًٝـٌ )إ    
  -، بــٌ إٕ ٖــصا اـــ، عًــ٢ فــطض صــسٚضٙزٕٚ ايهــط( نُــا غــٝأتٞ املــا٤ قًــ٬ًٝ

 ٖــٛ َػــٛم يبٝــإ طٗــاض٠ املــا٤ يف ْوػــ٘ َــا زاّ مل ٜــتلري بٛصــف ايــٓحؼ، ٫ٚ 
ٍٸ باـصٛء ع٢ً اْوعاٍ املا٤ ٬َقا٠ ايٓحؼ اشا نإ  ٜٓايف ٖصا امل ُٕٛ: َا ز

 ق٬ًًٝ زٕٚ ايهطٸ .

َٓطٛقـًا أٚ   -١ ( ٚاملترسثŒا )املأثٛض٠ عٔ أ٥ُتٓ (1)امل ُٕٛ ايثاْٞ: ا٭خباض
بإٔ املا٤ إشا تلًب  عًٝ٘ ايٓحاغـ١ مل هـع ايتٛضـٞ َٓـ٘ ٫ٚ ايؿـطب،       - َوًَٗٛا

ٚإشا مل تتلً  عًٝ٘ ايٓحاغ١ أٚ نإ املا٤ ٖٛ ايلاي  ايكاٖط جاظ ايتٛضـٞ َٓـ٘   
ٚايؿطب ٖٚٛ تعبري نٓا٥ٞ ٜعين اْوعاٍ املا٤ ايصٟ تلًبـ  عًٝـ٘ ايٓحاغـ١، ْعـري     

إٕ نإ املا٤ قس تلـري ضوـ٘ أٚ طعُـ٘ فـ٬ تؿـطب ٫ٚ تتٛضـأ       ش:صرٝر١ ايكُاط
ز َٚعتـ،٠ مساعـ١:شاشا نـإ    َٓ٘، ٚإٕ مل ٜتلري ضو٘ أٚ طعُ٘ فاؾطب ٚتٛضأ

ايًٓ ايلاي  ع٢ً املا٤ ف٬ تتٛضأ  ٫ٚ تؿطبزشإٕ نإ املا٤ قـاٖطًا ٫ٚ تٛجـس   
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 (67) ..........................................................حؼاملا٤ ايطانس ٚاْوعاي٘ بايٓحؼ ٚاملتٓ

 

 اْوعـاٍ املـا٤  نايٓبٟٛ ايػابل ع٢ً عسّ  . ٚتسٍ ٖصٙ ا٭خباضَٓ٘ ايطٜس فتٛضأز
 . - ًانإ املا٤ أّ نثري ق٬ًًٝ -بسٕٚ تلٝٸطٙ بٛصف ايٓحؼ 

ــاض٠ كتصــط٠  ــاب بًرــاظ عــسّ      ٚبعب ــإط٬م ٖــصٙ ايطٚاٜ ــتِ ا٫غــتس٫ٍ ب ٜ :
توصــًٝٗا بــٌ املــا٤ ايكًٝــٌ ٚبــٌ املــا٤ ايهــثري، ٖٚــصا زيٝــٌ عُــّٛ اؿهــِ بعــسّ 

ايـًٓ ٜٚلًـ  عًٝـ٘ .    ٜٚكٗـطٙ   اْوعاٍ املا٤ عٓس ٬َقا٠ ايـٓحؼ إشا مل ٜـتلري املـا٤   
 : ًايهٔ ص٬ح ٖصٙ ايطٚاٜاب زي٬ًٝ َؿهٌ جس

ٕ اٱط٬م غري قطظ ٫ٚ ؾاٖس ٚاضس عًٝـ٘ عٓـس ايتأَـٌ يف فُـٛ      أ٫ًٚ: ٭
ٚايلــسٜط ٚيف املــا٤ ٚاضز٠ يف اؿٝــاض  ٖٚــٞا٭خبــاض، فــإٕ ٬َذعــ١ ايٓصــٛء 

نـثري ٫    قطا٥ٔ زاي١ عًـ٢ أْـ٘ َـا٤ٷ   ٖصٙ ايتعبرياب (، ٚأنثط َٔ ضا١ٜٚ)ٚ (ايٓكٝع)
غــُٝا َــع ا٫يتوـــاب إٍ صــسٚض ٖــصٙ ا٭خبـــاض يف اؾعٜــط٠ ٚتًهــِ ا٭ظَـــإ       

٫  -ٚا٭َانٔ ايق ٜهٕٛ املا٤ فٝٗا بٓرـٛ ايلـسٜط ٚاؿٝـاض يف فًـٛاب ا٭ضض     
اض ٚػتُع َٝاٖٗا َـٔ ٖطـٍٛ ا٭َطـ    -ايّٝٛ  ايؿا٥ع يف خعإ يف عُاض٠ نُا ٖٛ

ٚاؿٝٛاْـاب ٚغػـٌ اؾٓـ ،    ايـسٚاب  يبٍٛ أٚ َٔ ْعح اٯباض، ٚتهٕٛ َعطضًا 
يٛ ناْ  املٝـاٙ قًًٝـ١،   ٚعسّ بكا٤ٖا نُا ٖٞ َعطض ٱؾطام ايؿُؼ ٚػوٝوٗا 

 فايعـاٖط َٓٗـا نثـط٠ املـا٤ ٚظٜازتـ٘ عًــ٢ قـسض ايهـط املعتصـِ ايـصٟ ٫ ٜٓوعــٌ إ٫          
ــا٠ ايٓحاغــ١ صــطٜس       ــتلري ٬َق ــا٤ امل ــاب اْوعــاٍ امل ــٌ بعــض ضٚاٜ ــتلري، ب َــع اي

ْعري َعت،٠ أبـٞ بصـري )غـأيت٘ عـٔ      -ثري املعتصِ املا٤ ايه -ا٫ختصاء بايهط 
: )تػأٍ عٔ املا٤ ايطانس  َٔ َا٤ َطضب ب٘ قس باٍ فٝ٘...( ٚصرٝر١ ؾٗاب نطٸ

 . (1) َٔ ايهط...(
اـاصـ١ باملـا٤ ايهـثري ْكـٍٛ: ٜ٪نـس      َٚع غـض ايطـطف عـٔ ٖـصٙ ايٓصـٛء      

 : ُٖااختصاء ضٚاٜاب ا٫ْوعاٍ عٓس تلري املا٤ باملا٤ ايهط: ْصٸإ صرٝرإ 
 ٍ ــاّ ايصــازم )   ا٭ٍٚ: صــرٝس صــوٛإ اؾُــا ــصٟ غــأٍ اٱَ  ( عــٔاي
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 اؿٝــاض ايــق َــا بــٌ َهــ١ إٍ املسٜٓــ١ تطزٖــا ايػــبا  ٚتًــغ فٝٗــا ايهــ٬ب           
   ٚتؿطب َٓٗا اؿُري ٜٚلتػٌ فٝٗا اؾٓ  ٜٚتٛضأ َٓٗا، قـاٍ: ٚنـِ قـسض املـا٤    

شا مل ، ٚإ(1) زتٛضــأ َٓــ٘ش(: ايػــام ٚإٍ ايطنبــ١، فكــاٍ )قـاٍ: إٍ ْصــف  
 ا٥ع بـٌ ايكًٝـٌ ٚبـٌ    َـ يف ذهـِ ا٫ْوعـاٍ ٬َقـا٠ ايـٓحؼ ٚمل ٜهـٔ       ٜهٔ فـطمٷ 

  املــا٤  ٚنــإ ٜٓبلــٞ اؾــٛاب َطًكــاً  عــٔ قــسض( ايهــثري فــأٟ زا ن يػــ٪اي٘ ) 
( ٜ٪نـس ا٫ختصـاء   بأْ٘ إشا مل ٜتلري املا٤ فتٛضأ َٓ٘، فٗـصا ايػـ٪اٍ َٓـ٘ )   

َحـطز ٬َقـا٠ ايـٓحؼ    ّ بأْـ٘ ٜٓوعـٌ   باملا٤ ايهثري ٚافرتاق٘ عٔ املا٤ ايكًٌٝ احملهٛ
 ٜصـٌ   -املا٤ بٛصف ايٓحؼ، ٚيصا ملا أجاب ايـطاٟٚ بهثـط٠ املـا٤     ٚإٕ مل ٜتلري

٘  شأجاب٘  -رسٸ ايػام أٚ ايطنب١ ـي ٫ٚظَـ٘ اعتصـاَ٘ يهثطتـ٘ ٚعـسّ      زتٛضـأ َٓـ
 . تلريٙ ٬َقا٠ ايكصض ايٓحؼ

ٌ َــٔ ايػــا٥ (2)اـــ، ايثــاْٞ امل٪نــس ي٬ختصــاء خــ، إمساعٝــٌ بــٔ جــابط  
فإْ٘ ٜهؿف عٔ اضتهاظ    ( عٔ املا٤ ايصٟ ٫ ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞاٱَاّ ايصازم )

ذهِ اعتصاّ َا٤ َعٌ يف شٖٔ ايطاٟٚ ايػا٥ٌ ٚأْ٘ ٫ ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ، ٚجٛاب 
ٜهؿف عٔ قطعٝـ١ اختصـاء ا٫عتصـاّ غصـٛء املـا٤       زنطش(:اٱَاّ )
ٓحاغـ١  ٫ ٜٓحػـ٘ ؾـ٤ٞ َـٔ اي    بايغ قسض نـط، ٚيـٝؼ نـٌ َـا٤ َعتصـُاً     ايهثري اي

املـا٤ عٓـس   ا٭ٍٚ عًـ٢ ا٫غـتس٫ٍ بطٚاٜـاب اْوعـاٍ      ٓاٚايكصض، ٖـصا ُـاّ إؾـهاي   
 . تلريٙ، ٜٚتًدص بأْ٘ ٫ إط٬م يف ايٓصٛء غ٣ٛ اـ، ايٓبٟٛ

: َع تػًِٝ إط٬قٗا ٚعسّ اختصاصٗا باملا٤ ايهـثري ٫ بـس َـٔ تكٝٝـسٖا     ٚثاًْٝا
ٚايساي١ ع٢ً اْوعاٍ  -هثري ٚفٝٗا ايصرٝس اي - ٭خباض ايهثري٠ املتٛاتط٠ إْا٫ًبا

ذتـ٢   -املا٤ ايكًٌٝ ايصٟ مل ٜهـٔ بكـسض ايهـط ٚتٓحٸػـ٘ َحـطز ٬َقـا٠ ايـٓحؼ        
ض٠ يف قـسّ ايطـري   ايكًٌٝ ايٝػري نكطط٠ زّ يف َٓكاض طـري أٚ قطـطاب بـٍٛ أٚ عـص    
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 (69) ..........................................................حؼاملا٤ ايطانس ٚاْوعاي٘ بايٓحؼ ٚاملتٓ

 

بس َـٔ فطضـٗا   تٛج  تلري املا٤ بٛصف ايٓحؼ ف٬ ٖٚصٙ ٫ -ايؿاضب َٔ املا٤
ــا ــتل  يف امل ــري امل ــٌ غ ــص ٤٫ ايكًٝ ــاض ايــتلري     ري، ٚعٓس٥ ــ٬م أخب ــس إط ــٔ تكٝٝ بــس َ

ٚؽصٝصــٗا باملــا٤ ايهــثري ايبــايغ قــسض نــط، َــع اختصــاء املــا٤ ايكًٝــٌ املٓوعــٌ 
 . بايٓحؼ غري امللري يًُا٤

ــ          كٝٸسٖا ـٚباختصــاض: ْصــٛء اْوعــاٍ املــا٤ عٓــس تلــريٙ بٛصــف ايــٓحؼ ْ
عًـ٢   -قٗـا  ٚنصصٗا باملا٤ ايهثري فٗٛ َعتصِ إ٫ َع تلـريٙ، ٚنـطد َـٔ إط٬   

املا٤ ايكًٌٝ امل٬قٞ يًٓحؼ َٔ زٕٚ تلريٙ بٛصف ايٓحؼ  -فطض ايتصسٜل ب٘ 
ــثري٠ ايس يً ــ١ ٓصــٛء ايه ــاً  -اي ــًا أٚ َٓطٛق ــٌ    - َوَٗٛ ــا٤ ايكًٝ ــٓحؼ امل ــ٢ ت عً

ٚاْوعاي٘ ٬َقا٠ ايٓحؼ، ٫ٚ ضري يف تكٝٝس املٓطٛم ايعـاّ أٚ املطًـل ٚؽصٝصـ٘    
 . باملوّٗٛ نُا ؼكل يف ا٭صٍٛ

( ايػا٥ٌ َٔ اٱَاّ ايصازم ) (1)بٔ َٝػطايثاي : َعت،٠ قُس امل ُٕٛ 
عٔ ايطجٌ اؾٓ  ٜٓتٗٞ إٍ املا٤ ايكًٌٝ يف ايططٜل ٜٚطٜس إٔ ٜلتػٌ َٓ٘ ٚيٝؼ 

ٜلتػٌ، ٜ ع ٜسٙ ثِ ٜتٛضأ ثِ ش(: َع٘ إْا٤ ٜلطف ب٘ ٜٚساٙ قصضتإ  قاٍ )
ِٵ فٹٞ ايسن ٖصا مما قاٍ اهلل عع ٚجٌ:ش ٝٵُه ًِ ٌٳ عٳ ٔٵ ذٳـطٳدن  َٳا جٳعٳ َٹـ  ِٔ  .78اؿـخ:  زٜ
( يــ٘ ٚضــع ٜسٜــ٘ ايكــصضتٌ يف املــا٤ ايكًٝــٌ ثــِ بتكطٜــ : أْــ٘ أجــاظ اٱَــاّ )

     ٌ ــ ــا٤ ايكًٝ ــ٢ اعتصــاّ امل ــسٍ عً ــِ ٜلتػــٌ، فٝ ــٗا ْــع    . ٜتٛضــأ ث ــس ًٓ  ٚق
ايٛضـ٤ٛ  ك١ًٝ بكطٜٓـ١ ْعٗـا بـٌ    ـعًـ٢ صـسٚضٖا تـ    -يف ٚغا٥ً٘ ناحملسث اؿط -

 .  ٓاب١ عٔ ايٛض٤ٛ عٓسْاجعا٤ غػٌ اؾإَٚٔ ايٛاضس  ،ٚايلػٌ
ــ١ إجــع  يهــٔ  ــ١ اؾُــع َٚعًَٛٝ ــ١ عــٔ ايٛضــ٤ٛ  ايعــاٖط بكطٜٓ ا٤ غػــٌ اؾٓاب

إٔ املــطاز َــٔ ايٛضــ٤ٛ َعٓــاٙ  -ٚاغــترباب غػــٌ اؾٓــ  ٜــسٙ قبــٌ ا٫غتػــاٍ 
ٜٚؿــٗس  . ايًلـٟٛ ٖٚـٛ ايٓعافـ١ بلػـٌ ايٝـس ٚمــٛٙ َـٔ أع ـا٤ بسْـ٘ املتٛغـد١         

ايػ٪اٍ: )ٜٚساٙ قصضتإ( فايتٛضٞ  قٛي٘ يف : ٱضاز٠ املع٢ٓ ايًلٟٛ َٔ ايٛض٤ٛ
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ٖــٛ تٓعٝــف ايٛضــ٤ٛ َــٔ إٔ املكصــٛز  تٓعٝــف ايٝــسٜٔ َــٔ ايكــصاض٠، أٟٜعــين 
ض اؾٓابـ١ َٚـٔ ا٭ٚغـار قبـٌ ا٫غتػـاٍ، ٫ٚ ٜـطاز َـٔ ايٛضـ٤ٛ         صٳجػُ٘ َٔ ِق

 . َعٓاٙ ايؿطعٞ ايوكٗٞ
ٚايصرٝس إٔ هاب عٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٓع ز٫يتٗا ع٢ً اعتصـاّ املـا٤ ايكًٝـٌ    

ٞ         ف يتٛق  ز٫يتٗـا املععَٛـ١ عًـ٢ إٔ ٜـطاز َـٔ )املـا٤ ايكًٝـٌ( َعٓـاٙ ا٫صـط٬ذ
ًُصطًس ايوكٗٞ َٔ )املـا٤  ( ي، ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً إضازت٘ )ايصٟ ٖٛ زٕٚ ايهطٸ

بــٌ َٚتــأخط عــٔ   ًا( نــثريŒايكًٝــٌ( فإْــ٘ اصــط٬ح َتــأخط عــٔ عصــٛضِٖ ) 
 . ًاايًوع١ ع٢ً املع٢ٓ املصطًس أخريف٬ ّهٔ ٌٓ  ،عصٛض ايلٝب١ ا٭ٍٚ

ٖٚــٛ  -٫ ا٫صــط٬ذٞ  -ٚايعــاٖط إٔ املــطاز َٓــ٘ َعٓــاٙ ايعــطيف أٚ ايًلــٟٛ  
، ٜٚٓطبل ايكًٌٝ َعٓاٙ ايًلٟٛ أٚ ايعـطيف  َعٓاٙ ايعطيف َع٢ٓ ٜكابٌ )املا٤ ايهثري(
أٟ يف  ايططٜـل، ٜٔ املٛجٛزٜٔ يف بطن١ املا٤ املٛجـٛز٠ يف  آْصاى ع٢ً ايهط ٚايهطٸ

 . ٝاض ٚايلسٜط ٚايق فٝٗا َا٤ نثرياي،ٸ ٚايصرطا٤، قباٍ ايكٓا٠ ٚاؿ
 ٚاؿاصٌ أْـ٘ ٫ ؾـاٖس عًـ٢ نـٕٛ املـا٤ زٕٚ ايهـط، بـٌ يعـٌ ايؿـاٖس عًـ٢           

أٚ أظٜس َٛجـٛز ٖٚـٛ ا٫غـتس٫ٍ بآٜـ١ ْوـٞ اؿـطد، فـإٕ اؿهـِ          ًانٕٛ املا٤ نط
ــصض    ــٌ بايك ــا٤ ايكًٝ ــاٍ امل ــ  ايػــا٥ٌ     -باْوع ــس اؾٓ ــين املٛجــٛز يف ٜ ــ٘ امل َٓٚ-  

 ٓوــ٢ بآٜــ١ ْوــٞ اؿــطد، بُٝٓــا اْوعــاٍ   اؿــطد ذتــ٢ ٜٴ٫ ٜػــتسعٞ ٫ٚ ٜػــتٛج
َحطز ٬َقـا٠ ايكـصض ايـٓحؼ ذهـِ ذطجـٞ ٚقـس        -ايهط َٚا ظاز  -املا٤ ايهثري 

( ْوٞ اؿطد باؿهِ باعتصاّ املـا٤ ايهـط، ٜٚكـطب نـٕٛ اغـتس٫ٍ اٱَـاّ )      
بٓوٞ اؿطد ع٢ً اعتصاّ املا٤ ايهثري َٔ قصض اؾٓاب١ يف ٜس ايػا٥ٌ ايق غػـًٗا  

 . يف املا٤ املٛجٛز يف ايططٜل
ْعِ قس ٜتُػو بإط٬م ايطٚا١ٜ )اؾٓـ  ٜٓتٗـٞ إٍ املـا٤ ايكًٝـٌ يف ايططٜـل(      

   .  ايهطا٭نثط َٔ ًهثري ا٭قٌ َٔ ايهط ٚياٌَ يًكًٌٝ ؾٖٚٛ 

 كٝٝـسٙ بايطٚاٜـاب ايهـثري٠    بًـعّٚ ت  -ع٢ً فطض تػًِٝ اٱطـ٬م   -ْطزٸٙ  ايهٓٸ
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ــ ٚايس -أٚ املتــٛاتط٠ املػتوٝ ــ١ -  -زٕٚ ايهــطٸ -٢ تــٓحؼ املــا٤ ايكًٝــٌ   ايــ١ عً
 . ٚاْوعاي٘ ٬َقا٠ ايٓحؼ ٚإٕ مل ٜتلري بٛصف ايٓحؼ
( ٚقـس غـأٍ عـٔ اؿبـٌ     امل ُٕٛ ايطابع: صرٝر١ ظضاض٠ عٔ ايصازم )

ٜهٕٛ َٔ ؾعط اـٓعٜط ٜػتك٢ ب٘ املا٤ َٔ ايب٦ط ٌٖ ٜتٛضأ َـٔ شيـو املـا٤، قـاٍ     
(ش :)ــأؽ ــ : إٕ ا٫غــتكا٤ ع  (1)ز٫ ب ــٔ  بتكطٜ ــٌ َ ــط ب ٖٚــٛ  -ؾــعط اـٓعٜ

 يف َــا٤ ايؿــعط ايــٓحؼ اؿبــٌ املتدــص َــٔ تكــاطط املــا٤ َــٔ  ٜــ٬ظّ غايبــًا -لــؼ
يـٛ نـإ املـا٤ ايكًٝـٌ ٜٓوعـٌ بأقـٌ لـؼ،         قٗطًا -َٚا٩ٙ قًٌٝ زٕٚ ايهط  -يٛ ايس

 اـــ،( يف ايصــرٝر١ ايتٛضــٞ َــٔ َــا٤ ايــسيٛ، فٝــسٍ  ٚقــس أجــاظ اٱَــاّ )
ٖٚـٛ   -٢ً عـسّ اْوعـاٍ املـا٤ ايكًٝـٌ بـايٓحؼ     ع -عػ  ا٫ضتهاظ املتؿطعٞ  -

 .  -ـٓعٜط ايهتدص ذب٬ً ٚايصٟ ٜتكاطط َٓ٘ املا٤ ع٢ً ايسيٛؾعط ا
ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايصرٝر١ ٫ تسٍ ع٢ً عسّ اْوعاٍ املا٤ ايكًٝـٌ بـايٓحؼ   إ٫ إٔ 

إ٫ إشا أذطظْا إضاز٠ تـسيٞ ايؿـعط اؿبـٌ يف َـا٤ ايـسيٛ، ٖٚـصا َٓتـفٺ ٫ ؾـاٖس         
بعس إخطاد ايسيٛ َٔ ايب٦ط، ْعِ قـس وصـٌ يف ايب٦ـط، يهـٔ      صٛي٘عًٝ٘ ٜٚٓسض ذ
ٙ َعتصِ ٭ٕ ي٘ َاز٠ ف٬ ٜٓوعٌ بٛقٛ  ؾعط اـٓعٜـط يف َـا٤ ايـسيٛ    ذٝ  إٔ َا٤

ٚاملتٛقـع غـ٪اٍ ايـطاٟٚ عٓـ٘: قطـطاب املـا٤        ًاٖٚٛ يف ايب٦ط، ٚإِـا اؿاصـٌ نـثري   
ــ١    ــسيٛ، فايطٚاٜ ــ١ عًــ٢ اي ــٓحؼ ايٓاظي ــا٤  املت ــسٍ عًــ٢ عــسّ اْوعــاٍ امل ــٌ  ت ايكًٝ

باملتٓحؼ، إش املا٤ املتكاطط َٔ ذبٌ ايسيٛ املتدص َٔ ؾعط اـٓعٜط َـا٤ َتـٓحؼ   
 َٓـ٘، فتصـًس ايصـرٝر١ زيـ٬ًٝ    ( ايتٛضـٞ  اختً، َا٤ ايسيٛ ٚأجاظ اٱَاّ )

 ٚغٝأتٞ ايتهًِ عٓ٘، ع٢ً عسّ اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ عٓس ٚقٛ  املا٤ املتٓحؼ فٝ٘،
تٓحؼ ٫ٚ تٓـايف ايطٚاٜـاب املؿـٗٛض٠ أٚ    ٫ٚ تعاضض ٖصٙ ايصرٝر١ اـاص١ بامل

 . ذت٢ ايٝػري َٓ٘ -املتٛاتط٠ ايساي١ ع٢ً اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ٬َقا٠ ايٓحؼ 
نُـا فٗـِ    -َٚٔ احملتُـٌ ز٫يـ١ ايطٚاٜـ١ أٚ ْعطٖـا إٍ طٗـاض٠ ؾـعط اـٓعٜـط        
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أٚ  وعاٍ املا٤ ايكًٌٝ باملتٓحؼ أٜ ًافتهٕٛ أجٓب١ٝ عٔ اْ -ايػٝس املطت ٢ )قسٙ( 
 . اْوعاي٘ عسّ

( امل ُٕٛ اـاَؼ: ضٚا١ٜ أبٞ َطِٜ ا٭ْصاضٟ: نٓ  َع أبٞ عبس اهلل )
يًٛض٤ٛ َٔ ضنٞ ي٘ فدطد عًٝ٘ قطع١  ًايف ذا٥، ي٘ فر طب ايص٠٬ فٓعح زيٛ

     ٞ ٖٚـصا امل ـُٕٛ غطٜـ  ٜػـتبعس      (1)ز عصض٠ ٜابػـ١ فأنوـأ ضأغـ٘ ٚتٛضـأ بايبـاق
 تُاَِٗ بطٗاضتِٗ . ٫ٚ ًٜٝل ب٘ َع ؿاظ اٖ ()َٔ اٱَاّ جسًا صسٚضٙ 

ايس٫يـ١ عًـ٢ عـسّ    يهٓٗا َع غض ايططف عٔ ٖصا ا٭َط املػـتبعس ٚاضـر١   
( ببـاقٞ َـا٤ ايـسيٛ    اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ٬َقا٠ ايٓحؼ ذٝـ  تٛضـأ اٱَـاّ )   

ضـعٝو١ ايػـٓس ٫ تصـًس    ٖٚـٞ  بعس إيكا٤ٙ املا٤ ايعايٞ املكـاضٕ يًعـصض٠ ايٓحػـ١،    
فٗـٍٛ  )بؿـط( يف ططٜكٗـا ٖٚـٛ    ذح١ ع٢ً ذهِ ؾطعٞ إهلـٞ، ٚشيـو يٛقـٛ     

اؿاٍ، ٚيف ايػٓس )أبٛ ايكاغِ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ ٓاز( ٖٚصا َكبٍٛ ايطٚا١ٜ 
 . عٓسْا يطٚا١ٜ ابٔ أبٞ عُري عٓ٘، ٚباقٞ ضجاٍ ايػٓس ثكا٠ َعتُسٕٚ

ٜـ١ َـٔ َـا٤ غـكط      اٚ(: ضامل ُٕٛ ايػازؽ: ضٚا١ٜ ظضاض٠ عٔ ايبـاقط ) 
شإشا توػذ فٝٗـا فـ٬ تؿـطب َـٔ     (: )فٝٗا فأض٠ أٚ جطش أٚ صع٠ٛ َٝت١، قاٍ 

ٖا ٫ٚ تتٛضأ ٚصـبٸٗا، ٚإٕ نـإ غـري َتوػـذ فاؾـطب َٓـ٘ ٚتٛضـأ ٚاطـطح         َا٤
املٝت١ إشا أخطجتٗا طط١ٜ، ٚنصيو اؾط٠ ٚذـ ٸ املـا٤ ٚايكطبـ١ ٚأؾـباٙ شيـو َـٔ       

إشا نإ املا٤ أنثـط َـٔ ضاٜٚـ١ مل ٜٓحػـ٘     ش(: ٚقاٍ أبٛ جعوط ) زأٚع١ٝ املا٤
 (2)زإ٫ إٔ ه٧ٝ ي٘ ضٜس تلً  عًٞ ضٜس املا٤ -ٜتوػذ  توػذ فٝ٘ أٚ مل -ؾ٤ٞ 

ٍٸ بٗـا عًـ٢ عـسّ اْوعـاٍ املـا٤ ايكًٝـٌ ٬َقـا٠ ايـٓحؼ بًرـاظ ذهُـ٘            ٚقس ٜػتس
ايٛض٤ٛ ٚايؿطب َٔ َا٤ ايطا١ٜٚ ٚاؾط٠ ٚاؿ ٸ ٖٚٞ  (ٚػٜٛعٙ )بايطٗاض٠ 

 تكٌ عٔ ايهطٸ عاز٠ً .
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بػــٓس ضــعٝف يٛقــٛ  ايطٛغــٞ يف ايتٗــصٜبٌ  يؿــٝذا ضٚاٙ ،ٖــصا اـــإ٫ إٔ 
)عًٞ بـٔ ذسٜـس( يف ططٜكـ٘ ٖٚـٛ غـري َٛثـل أٚ ممـٔ تعـاضض يف ذكـ٘ ايتٛثٝـل           
ٚايت عٝف ف٬ ٚثٛم غ،ٙ، ْعِ اؾ١ًُ ا٭خري٠ ضٚاٖا ايهًٝين بػٓس صـرٝس،  

، ٚشيـو ٭ْٗـا ت ـُٓ  َـسيٛيٌ     ًاٚأَا ايس٫ي١ ع٢ً املطًٛب فٗٞ قاصط٠ ظاٖط
 : يف ًْتٌ، ُٖا

١ ايثا١ْٝ املط١ٜٚ يف )ايهايف( بػٓس صرٝس، ٖٚٞ قٛيـ٘  املسيٍٛ ا٭ٍٚ يف اؾًُ
( :)ــ١ مل ٜٓحػــ٘ ؾــ٤ٞ    ش ــط َــٔ ضاٜٚ ــا٤ أنث ــ٘ أٚ مل   -إشا نــإ امل توػــذ فٝ

ذٝ  تسٍ ع٢ً اعتصاّ املـا٤ إشا نـإ أنثـط َـٔ ضاٜٚـ١، ٚذٝـ  إٔ        ز-ٜتوػذ 
أٚ  عًـ٢ ايهـطٸ   ز زا٫ًأنثط َٔ ضا١ٜٚشفٝهٕٛ تعبري  َكساض ايطا١ٜٚ أقٌ َٔ ايهطٸ

إشا نـإ املـا٤ قـسض    ايٓاطك١ :شع١ْٛ ايطٚاٜاب ايصرٝس ٬ً يتطبٝك٘ ع٢ً ايهط َقاب
فتتطابل اؾ١ًُ ا٭خري٠ َـع ٖـصٙ ايطٚاٜـاب ايصـرٝر١      (1)زنط مل ٜٓحػ٘ ؾ٤ٞ

 .ذ٦ٓٝص  ٫ٚ إؾهاٍ
ٖٛ  -عٝف املسيٍٛ ايثاْٞ يف اؾ٬ُب ا٭ٍٚ املط١ٜٚ يف )ايتٗصٜبٌ( بػٓس ض

ٜسٍ بٛضٛح ع٢ً تٓحؼ املا٤ ٚاْوعاي٘  ري َسيٍٛ َؿهٌ غاَض ذٝ  إٔ ايتعب
بتوػٸذ املٝت١ ٚع٢ً عـسّ تـٓحؼ املـا٤ إشا مل تتوػـذ املٝتـ١، ٖٚـصا ايتوصـٌٝ ممـا         

َـع أخبـاض املؿـٗٛض ايسايـ١ عًـ٢ اْوعـاٍ املـا٤ ايكًٝـٌ عٓـس          ٜصطسّ أٚ ٫ ًٜتكـٞ  
٫ ًٜتكـٞ َـع أخبـاض ٚفتٝـا عـسّ      املٝت١ غٛا٤ توػد  أّ مل تتوػذ، نُـا  ٬َقا٠ 
فٗصٙ ايطٚاٜـ١ تصـطسّ    -توػد  أّ مل تتوػذ -املا٤ ايكًٌٝ ٬َقا٠ املٝت١ اْوعاٍ

ٍٸ ع٢ً عس َا -بٓصٛء ايػٓٸ١ َٔ ايططفٌ  ٍٸ ع٢ً ا٫ْوعاٍ َٚا ز فـريزٸ   -َـ٘  ز
 . عًُٗا إٍ أًٖٗا ِٖٚ أعًِ َا قايٛا، ٫ٚ ّهٓٓا ا٭خص َ ُْٛٗا

ٍ با٭خبــاض َــا شنطْــاٙ يف زفــع ا٫غــتس٫ٚ ،ٚقــس تٛجــس غــري ٖــصٙ ايطٚاٜــاب
   . هلا ًابع ٘ زافعنً٘ أٚ املتكس١َ أٚ ٜصًس 
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ٚذحـ١   ٜصـًس زيـ٬ًٝ   -ذٝ  ايػٓس ٚايس٫ي١ َٔ  -ٚاملترصٌ عسّ ُاّ خ،
 . خاص١ ع٢ً عسّ اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ٬َقا٠ ايٓحؼ

ٚيٛ غـًُٓا ُـاّ غـٓس ايطٚاٜـاب املاضـ١ٝ ٚز٫يتٗـا عًـ٢ عـسّ ا٫ْوعـاٍ فٗـٞ           
ٍ ٖٚٞ ضٚاٜـاب َؿـٗٛض٠ بـٌ ا٭صـراب أٚ َتـٛاتط٠      َعاضض١ بطٚاٜاب ا٫ْوعا

ٚقس أَطْا عٓـس   ،ا َأتٌ أٚ ث٬ث َأ٠ ضٚا١ٜقس تبًغ َأ٠ أٚ تعٜس بٌ إزعٞ بًٛغٗ
تعاضض أخباضِٖ ٚتـسافعٗا بـإٔ ْأخـص َـا اؾـتٗط بـٌ ا٭صـراب ٚتـطى اــ،          
ايؿاش، ٫ٚ ضٜ  يف ؾٗط٠ أخباض ا٫ْوعاٍ بٌ ايطٚا٠ ٚا٭صراب ْٚسض٠ أخبـاض  

 .  ا٫ْوعاٍ، فريجس َا اؾتٗطعسّ 
ٓـ     ًاَٚع ايتٓعٍ عٔ ايؿٗط٠ ّهٓٓا تطجٝس ضٚاٜاب ا٫ْوعاٍ يػـ١َ٬ جٗتٗـا ٜكٝ

، غـ٬ف ضٚاٜـاب عـسّ ا٫ْوعـاٍ     ًايتٗا ظاٖطًا ٚنثـط٠ أخباضٖـا قػٛغـ   ٚق٠ٛ ز٫
:شاشا بًـغ املـا٤    (1)(١ًٗS ذٝ  أْٗـِ ضٚٚا عـٔ ايـٓ )   فإْ٘ ٫ وطظ غ٬َتٗا ج

َِٓٗ بعسّ  (2)ٚايك١ً تػع قطبتٌ ٚؾ٤ٞ، ٚقس أفت٢ ْعٷ ز قًتٌ ٫ وٌُ خبثًا
اْوعاٍ املا٤ اشا بًغ قًتٌ، ٚعٓس٥ص ٫ ٜهٕٛ عٓسْا ٜكٌ بػ١َ٬ ا٭خباض املػتسٍ 

، ًاذتُاٍ صسٚضٖا تكٝـ١، نُـا ٫ وـطظ ز٫يتٗـا ظـاٖط     بٗا ع٢ً عسّ ا٫ْوعاٍ ٱ
 ٚ ايوتٝـا املؿـٗٛض٠،   فإٕ ٖصا ايتركٝل ايٛاضس املدتصط َٓؿأ ا٫ط٦ُٓإ بـاؿهِ 

 : . ثِ ْبر  ٚاهلل ايعامل

 املتهجس:قالاا  اانفعال املاء اهقليل مب         

يف اْوعــاٍ املــا٤ ايكًٝــٌ عٓــس ٬َقــا٠  ٚقــع ايهــ٬ّ ٚاـــ٬ف بــٌ ا٭صــراب  
 ٍ عٓــس ٬َقــا٠ ايــٓحؼ،  املتــٓحؼ أٚ عــسّ اْوعايــ٘ بعــس اؾــتٗاض ايوتٝــا با٫ْوعــا

ا٫ْوعـاٍ،   ّساٍ، ٚمث١ قٍٛ أٚ اذتُـاٍ عـ  ا٫ْوع ٖٛ -زعٞ ع٢ً َا إ -فاملؿٗٛض
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 : ٚمث١ توصٌٝ يف ايبٌ، ٖٚٓا عثإ

ايبر  ا٭ٍٚ: بعـس إٔ ؼكـل عٓـسْا ا٫ط٦ُٓـإ بتـٓحؼ املـا٤ ايكًٝـٌ ٬َقـا٠         
ْبرـ  اْوعـاٍ املـا٤ ايكًٝـٌ      -ايعٌ ايٓحػ١ ٚإٕ مل ٜـتلري املـا٤ بٛصـف ايـٓحؼ    

    ٍ ــا ــٛ ا٫ْوع ــ٘، ٚاملؿــٗٛض ٖ ــسّ اْوعاي ــاملتٓحؼ أٚ ع ــسّ    يفٚ ،ب ــٍٛ بع ــ٘: ق قباي
ٚقس أختاضٙ بعض ا٭عاظِ ا٭ٚاخط )قسِٖ( ذـٌ فصٸـًٛا بـٌ     ا٫ْوعاٍ َطًكًا

ُتـٓحؼ فـ٬ ٜٓوعـٌ    ٬َقا٠ املا٤ ايكًٌٝ يًٓحؼ فٝٓوعٌ ٜٚتٓحؼ ٚبٌ ٬َقات٘ يً
ٌٴ  غـٛا٤ ٫قـ٢ املـا٤ٴ    ٫ٚ ٜتٓحؼ َطًكـاً   ا٭ٍٚ أّ ٫قـ٢ املتـٓحؼٳ   املتـٓحؼٳ  ايكًٝـ

 . غريُٖا ٚأايثاي   ٚأ يثاْٞملتٓحؼ ا: ا بٛاغط١

٢ ْٚصٛء املسع توصٌٝ بٛجٌٗ ٬ْذغ فُٝٗا اٱْا ٚقس اغتسٍ هلصا اي
 : َٔ ٬َذع١ ا٭خباض اـاص١، ٚايٛجٗإ ُٖا املا٤ ايهط، ٫ٚ بس أٜ ًا

ا٭ٍٚ: إٕ ايسيٌٝ ع٢ً اْوعاٍ املا٤ ايكًٝـٌ إشا نـإ ٖـٛ اٱْـا  فٗـٛ زيٝـٌ       
ملتٝكٔ اْوعاٍ املـا٤ ايكًٝـٌ ٬َقـا٠ ايـٓحؼ     ي  ٜكتصط َٓ٘ ع٢ً ايكسض املتٝكٔ، ٚا

ــٓحؼ   ــا٠ املت ــس ٬َق ــ٘ ناؾــف عــٔ ضأٟ   ،٫ٚ ٜكــٌ با٫ْوعــاٍ عٓ ٫ٚ إْــا  فٝ
 . ( بٓرٛ ٜكطع بهؿو٘ عٔ تٓحؼ املا٤ ايكًٌٝ ٬َقا٠ املتٓحؼاملعصّٛ )

ــاض  ــاْٞ: َوٗــّٛ أخب ــا٤ قــسض نــط مل ٜٓحػــ٘ ؾــ٤ٞ  شايث َٚــٔ  (1)زإشا نــإ امل
غايب١ ن١ًٝ، َٚوَٗٛٗـا ْٚكٝ ـٗا َٛجبـ١    ٖصٙ ا٫خباض إٔ َواز َٓطٛم  ايٛاضس

َـا   مل ٜبًغ قسض نـط ٜٓحٸػـ٘ ؾـ٤ٞٷ    إشا نإ املا٤ ق٬ًًٝ)جع١ٝ٥، فٝهٕٛ املوّٗٛ أْ٘ 
َٓحٸػـ١ٝ   -ٚيٝؼ ٖصا ايؿ٤ٞ: ايـتلري بٛصـف ايـٓحؼ، فـإٕ ٖـصا       َٔ ا٭ؾٝا٤(

ٛصـف  فإْـ٘ ٜٓحٸػـ٘ ايـتلري ب   بٓصـٛء نـثري٠   يف املا٤ ايهـثري ايهـط    ثاب  -ايتلري 
ؾـ٤ٞٷ   -زٕٚ ايهـط   -ؼ يًُا٤ ايكًٌٝ ايٓحؼ، ف٬بس َٔ نٕٛ ٖصا ايؿ٤ٞ املٓحٸ

 تــــٝكٔ، ٫ٚ فإْــــ٘ املغــــري ايــــتلري، ٚيــــٝؼ ٖــــٛ إ٫ ٬َقــــا٠ ايــــٓحؼ خاصــــ١   
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ٜٛج  اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ٚتٓحػ٘ ٬َقاتـ٘، ٚاملوٗـّٛ    ِاٜكٌ بإٔ املتٓحؼ َطًك
ــ١ ٫ عُــّٛ ٫ٚ إطــ٬م فٝٗــا ٫ٚ غــع١    ــ١ جع٥ٝ ــا٠  ق ــ١ٝ َٛجب يٝتعــس٣ إٍ ٬َق

 .  ؼ  َوّٗٛ أخباض ايهطاملتٓحؼ ٚاْسضاج٘ 
)إشا مل ٜهٔ املـا٤ قـسض نـط ٜٓحػـ٘ ؾـ٤ٞ( أٟ       : ْعِ قس ٜسع٢ عُّٛ املوّٗٛ

فٝسٍ املوّٗٛ عًـ٢ أْـ٘    ،ؾ٤ٞ ٜتٛقع َٓ٘ ايتٓحٝؼ: أٟ فطزٺ َٔ ايكصض أٚ املتكصض
 . ملا٤إشا ٫ق٢ املا٤ ايكًٌٝ ايٓحؼ أٚ املتٓحؼ املتكصض ٜتٓحؼ ب٘ ا

، ٭ٕ ٫ٚ ٜوٗـِ ايعُـّٛ َـٔ املوٗـّٛ أصـ٬ً     يهٓٗا زع٣ٛ قاصط٠ عٔ اٱثباب 
ْهـط٠ يف  شؾـ٤ٞز  ٖٚـصا   -زإشا نإ املا٤ قسض نـط مل ٜٓحػـ٘ ؾـ٤ٞ   شاملٓطٛم: 

يهٓ٘ عُّٛ َعًل ع٢ً بًٛغ املا٤ قسض نط،  ،ٖٚٛ ظاٖط يف ايعُّٛ -غٝام ايٓوٞ 
يهٌ فـطز فـطز، بـٌ     ّٷًُوّٗٛ عُٛي٘ ظٗٛض يف نٌ فطز فطز ذت٢ ٜهٕٛ يٚيٝؼ 

ٞ    املٓطٛم ظاٖط يف تعًٝل ايعُّٛ ع٢ً نط١ٜ املـا٤  ، فٝهـٕٛ  ٚبٓرـٛ ايػـً  ايهًـ
)ٜٓحػـ٘  ؼ يف اؾ١ًُ ٚبٓرـٛ املٛجبـ١ اؾع٥ٝـ١    ٘ إهابًا جع٥ًٝا ٚإثباتًا يًتٓحَوَٗٛ

ؾ٤ٞ( بٓرٛ ٫ عُّٛ فٝ٘ يهٌ فطز فطز مما ٜتٛقـع تٓحٝػـ٘، ٚايكـسض املتـٝكٔ: إٔ     
ٚإٔ  أخباض ايهط بع ٗا ٚاضز يف ٚيٛغ ايهً  َٔ املا٤ ٫غُٝا ٜٓحػ٘ ايٓحؼ، 

ايهط ٚإغتػاٍ اؾٓ  فٝ٘ ٚٚطٞ ايسجاج١ يًعصض٠ ي٘ ٚقاّ ا٫ْا  قطعًٝا ع٢ً 
َٔ َثٌ ٖصا يًُتٓحؼ فِٗ عُّٛ املوّٗٛ عسّ ايوطم بٌ أْٛا  ايٓحاغ١، يهٔ 

ــا تكــسّ :    ًا٘ ايوٗــِ ايعــطيف احملــاٚضٟ جعَــ  املٓطــٛم ٫ ٜكبًــ  ــٌ  ٜ ــاف مل ٕ إ. ب
ايٛاضس َٔ ايٓصٛء اـاص١ ايهثري٠ اٯت١ٝ ٖٛ اختصاء اْوعاٍ املا٤ ايكًٝـٌ  

 . ا٭عٝإ ايٓحػ٬َ١قا٠ 
ٖـٛ قصـٛض أخبـاض ايهـطٸ عـٔ ايس٫يـ١ عًـ٢         -باختصاض  -ٚاؿاصٌ مما تكسّ 

ٜوٝـس بإط٬قـ٘ اْوعـاٍ     عاّ  اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ٬َقا٠ املتٓحؼ، ٚذٝ  ٫ زيٌٝ
بـس يٓـا َـٔ ٬َذعـ١     ٫ -٫ إْـا  ٫ٚ ْصـٛء ايهـط     -ؼ املا٤ ايكًٝـٌ بـاملتٓح  

وٗــِ َٓٗــا اختصــاء ا٫ْوعــاٍ وٗــِ َٓٗــا ايعُــّٛ أّ ٜٴايطٚاٜـاب اـاصــ١ ٖــٌ ٜٴ 
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 .   ٬َقا٠ ايٓحؼ خاص١

َٓٗـا   ًافإٕ نـثري  ،املصنٛض٠ يف نًُاب ا٭ٚاخط (1)٫ٚ ْػتعطض نٌ ايطٚاٜاب
ٍٛ ٚاؾٓابـ١، ايـسّ   ٚاضر١ ا٫ختصـاء ٬َقـا٠ املـا٤ يعـٌ ايـٓحؼ: )قـصض ايبـ       

ايبٝٸٔ يف املا٤، أصاب ٜسٙ ؾ٤ٞ َٔ املين، عصض٠ ٜابػ١، أٚق١ٝ بٍٛ، ٜـسٙ قـصض٠(   
فـإٕ ٖــصٙ امل ـاٌَ ٚاضــر١ ايس٫يـ١ ٚايٓعــط إٍ خصـٛء ايكــصاض٠ ٚايٓحاغــ١     

 . زٕٚ املتٓحؼ
بٌ مل أعثط ع٢ً ضٚا١ٜ خاص١ ٬َقا٠ املتٓحؼ ٚاْوعاٍ املا٤ ب٘ زٕٚ ايـٓحؼ  

ــسيٛ َــٔ ؾــعط ا   غــ٣ٛ صــرٝر١ ظضاض٠ يف  ــٌ اي ــط املتكسَــ١ يف ايبرــ   ذب ـٓعٜ
( عـٔ )جٓـ    ايػـا٥ٌ َـٔ أخٝـ٘ )    (2)ٚغ٣ٛ خـ، عًـٞ بـٔ جعوـط    املاضٞ، 

أصاب  ٜسٙ جٓاب١ َٔ جٓابت٘ فُػرٗا غطق١ ثِ أزخٌ ٜـسٙ يف غػـً٘( ٜعـين يف    
(: إْا٤ املا٤ ايصٟ ٜلػٌ َٓ٘ )ٌٖ هع٩ٙ إٔ ٜلتػٌ َٔ شيو املـا٤( ٚأجابـ٘ )  

ٙ   إٕ ٚجس َا٤ٶ غريش فـإٕ شاى   زٙ ف٬ هع٩ٙ إٔ ٜلتػٌ، ٚإٕ مل هـس غـريٙ أجـعأ
املدتص باملا٤ املتـٓحؼ ٬َقـا٠ ؾـعط اـٓعٜـط ٚايٛاقـع عًـ٢ َـا٤ ايـسيٛ          (3)اـ،

ضـعٝف   -ٖٚصا اـ، املدتص بايٝس املتكصض٠ املُػـٛح َٓٗـا املـين    ،غٓتهًِ عٓ٘
غـري َعٗـٛز    ٜٚت ُٔ توصـ٬ًٝ  -عبس اهلل بٔ اؿػٔ  -ايػٓس ؾٗاي١ ذاٍ ضاٜٚ٘ 

: فإٕ املتٓحؼ إَا إٔ ٜٓوعـٌ بـ٘ املـا٤ ايكًٝـٌ يف اٱْـا٤ فـ٬ ٜصـًس         ٚغري ٚاضس
ــاٍ ــ٘ ٚاضـــ  ،ي٬غتػـ ــاٍ، ٫ٚ ٚجـ ــٌٝ، أٚ ٫ ٜٓوعـــٌ فٝصـــًس ي٬غتػـ  س يًتوصـ

 إعطاض ايوكٗا٤ عٓ٘ قاطب١ً َٔ زٕٚ ايتعاّ أذسٺ ٚيعٌ غُٛض َ ُْٛ٘ أٚج 
ُْ٘ٛ َ . 

وعاٍ املا٤ ايكًٌٝ بـاملتٓحؼ  ٚاؿاصٌ عسّ ٚجسإ ْص صرٝس ع٢ً عسّ اْ
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 .  خاص١، غ٣ٛ صرٝس ظضاض٠ يف املا٤ املتٓحؼ ٬َقا٠ ؾعط اـٓعٜط ٚغٓٓاقؿ٘

زعٞ إط٬م بعض ايطٚاٜاب أٚ عَُٛٗا مل٬قا٠ املا٤ ايكًٝـٌ ايـٓحؼ   إقس ْعِ 
ٖٚٞ ٚاضز٠ يف قصض ايٝـس أٚ ٬َقـا٠ ايٝـس    ، ٚاملتٓحؼ ٚاعت،ٖٚا ضٚاٜاب خاص١ 

قا٠ ايٝس يًُا٤ ايكًٌٝ أٚ ٬َقا٠ املا٤ ايكًٌٝ يًعصض٠ ايٝابػـ١  يًبٍٛ أٚ املين َع ٬َ
ــ١   ــٌ ايسجاجـ ــك١ بطجـ ــ١  ٚأأٚ املًتصـ ــا   ٚأاؿُاَـ ــباُٖٗا، بـــسع٣ٛ إط٬قٗـ أؾـ

   ٛ  ًاٚمٛهلا ملا إشا بكٞ ايٓحؼ ع٢ً ايٝس َٚا إشا ظاٍ ٚبكٝ  ايٝـس َتٓحػـ١ خًـ
 . َٔ عٌ ايٓحؼ

ا إشا نــإ عــٌ اء َــٖٚــٞ نــثري٠ أنثطٖــا ظــاٖط ا٫ختصــ  -ٖٚــصٙ ايطا٥وــ١ 
إشا أصــاب ايطجــٌ ذٓابــ١  ش (1)َعتــ،٠ مساعــ١ يف ايٝــس ْعــري ايــٓحؼ َٛجــٛزًا

فإْٗـا   زَـٔ املـين   فأزخٌ ٜسٙ يف اٱْا٤ ف٬ بأؽ إشا مل ٜهـٔ أصـاب ٜـسٙ ؾـ٤ٞٷ    
ظاٖط٠ يف تًٛث ايٝس باملين ٚبكا٤ ٜػري َٓ٘ عٓس إزخايـ٘ ٜـسٙ يف إْـا٤ املـا٤، َٚـٔ      

إ٫ بعـس   بتُاَ٘ صع  عاز٠ َٓتف غايبًا صنٛضايٛاضس إٔ ظٚاٍ عٌ ايٓحؼ امل
طجـٌ  ( عـٔ اي ْٚعريٖا َعت،٠ ايبعْطٞ ٚقس غأٍ أبـا اؿػـٔ )  ، غػً٘ باملا٤ 

ايعٌ ايٓحػ١ ٫ٚ ٜبـسٚ يٓـا    ٚايكصاض٠ ظاٖط٠ يف ٜسخٌ ٜسٙ يف اٱْا٤ ٖٚٞ قصض٠،
هوــأ ٜٴش(:قـاٍ ) ٚقـس  : عَُٛٗـا يًُتـٓحؼ ايعا٥ًــ١ عٓـ٘ عـٌ ايــٓحؼ،     جًٝـاً 
عـٔ تٓحػـ٘ ٚعـسّ صـ٬ذ٘ ي٬ْتوـا  يف       نٓاٜـ١ً َا٩ٖـا،  طام   ٜٚٴكًأٟ ٜٴزاٱْا٤

 إشا أزخًــ  ٜــسى :شْٚعريٖــا َعتــ،٠ أبــٞ بصــري  ايؿــطب ٚايــتطٗري ٚمُٖٛــا،
 يف اٱْــا٤ قبــٌ إٔ تلػــًٗا فــ٬ بــأؽ إ٫ إٔ ٜهــٕٛ أصــابٗا قــصض بــٍٛ أٚ جٓابــ١، 

ٔ عـ  نٓاٜـ١ً  زَـٔ شيـو فـأٖطم شيـو املـا٤      فإٕ أزخً  ٜسى يف املا٤ ٚفٝٗا ؾـ٤ٞٷ 
تــٓحؼ املــا٤ ٚاْتوــا٤ ا٫غــتواز٠ َٓــ٘ يف َٓــافع ايــتطٗري ٚايؿــطب ٚمُٖٛــا،         

 ز .قصض بٍٛ أٚ جٓاب١شإؾاض٠ إٍ  زٚفٝٗا ؾ٤ٞ َٔ شيو:شٚقٛي٘
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تـسٍ عًـ٢ تـٓحؼ املـا٤ ايكًٝـٌ ٬َقـا٠ ايٝـس املتكـصض٠         ٖصا ايطٚا١ٜ  : قس ٜكاٍ 
يف ايٝـس أّ    ايبٍٛ أٚ املين باقٝـ١ ٌأٟ غٛا٤ نإ ع ،ببٍٛ أٚ َين ع٢ً اٱط٬م

 .  بٌيهٔ ايس٫ي١ قاصط٠ ذػبُا ْٴ .  ناْ  ظا١ً٥ ٚايٝس َتٓحػ١ فك،

غـٓسٖا َـٔ جٗـ١    ز٫يتٗـا نُـا ْـاقـ يف    )قـسٙ( يف   ْا احملكلأغتاشْاقـ ٚقس 
ٜعين عبس  -أْ٘ )ايبحًٞ ايثك١( ٚيعً٘ غريٙي٘ )عبس اهلل بٔ امللري٠( ٭ْ٘ مل ٜعٗط 

  . (1) -اهلل بٔ امللري٠ اـعاظ 

ملؿٗٛض يؿدص اغطٜب١ فإٕ ا٫غِ املطًل ٜٓصطف إٍ اايػٓس١ٜ املٓاقؿ١ يهٔ 
ٖٚـٛ ٖٓـا ايبحًـٞ ايثكـ١، ٜٚتأنـس       ،املعطٚف بٌ ايطٚا٠ ٚايصٟ تهثط ايطٚا١ٜ عٓ٘

ا٫ْصطاف عٓس ٬َذع١ ايطاٟٚ عٓ٘ ٚاملـطٟٚ عٓـ٘، بُٝٓـا احملتُـٌ اٯخـط: عبـس       
طًــل عًٝــ٘ أٚ ٜصــس اهلل بـٔ امللــري٠ اـــعاظ غــري َؿــٗٛض ذتــ٢ ٜٓطبــل ا٫غــِ امل 

٫ ايؿٝذ يف فٗطغ٘ ٘ ٚاؾٞ يف ضجايإط٬م ا٫غِ ٚإضازت٘، فإْ٘ مل ٜصنطٙ ايٓح
إٍ أخباضٙ، فٗصٙ َٓاقؿـ١ ٚاٖٝـ١ ٫ ٜتٛقـع صـسٚضٖا َـٔ       ٫ٚ شنط ططٜكًا ٚغٓسًا

 .  ا٭غتاش بعس تبرطٙ يف عًِ ضجاٍ اؿسٜ 

 :  نُا ْاقـ ا٭غتاش )قسٙ( يف ز٫يتٗا بإٔ يًكصض إط٬قٌ

أٟ )ذاَــٌ ايٛصــوٞ ضَــا تطًــل ايًوعــ١ ٜٚــطاز َٓٗــا املعٓــ٢ ا٫ؾــتكاقٞ    -أ
إضـاف١ بٝاْٝـ١ ْعـري )خـاة ف ـ١(       زقصض بٍٛ أٚ جٓاب١شايكصاض٠( فتهٕٛ إضافت٘

٫ٚ بأؽ با٫غتس٫ٍ بايطٚا١ٜ ذٝ  ٜهٕٛ َوَٗٛٗا )إشا مل ٜهـٔ يف ٜـسى ايـق    
ٜٗـطم املـا٤( فٝهـٕٛ    : قصض َٔ بٍٛ أٚ جٓابـ١ فـ٬ بـأؽ ٫ٚ     أزخًتٗا يف إْا٤ املا٤

ظاٖط اـ، َٚوَٗٛ٘ اؾرتاط ٚجٛز عٌ ايٓحؼ ع٢ً ايٝـس عٓـس ٬َقاتٗـا املـا٤     
 . ايكًٌٝ نٞ ٜٓوعٌ ٜٚتٓحؼ

ٚقــس تطًــل ايًوعــ١ ٜٚــطاز َٓٗــا املعٓــ٢ املصــسضٟ أٟ ايكــصاض٠، فتهــٕٛ    -ب
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َـٔ بـٍٛ أٚ    ًا ْاؾـ٦اً قـصض :  ، تعـين إضـاف١ ْؿـ١ٜٛ  زقصض بٍٛ أٚ جٓابـ١ شإضافتٗا 
٭ٕ  ،تِ ا٫غتس٫ٍ بٗا عٓس٥ص عًـ٢ اؾـرتاط ٚجـٛز عـٌ ايـٓحؼ     جٓاب١، ٫ٚ ٜ

ب١ عٓٗا، يٓؿـ٤ٛ قـصاضتٗا َـٔ    ايٝس قه١َٛ بايكصاض٠ ذت٢ بعس ظٚاٍ ايبٍٛ ٚاؾٓا
  ايساي١ ع٢ً اْوعاٍ املا٤ ايكًٝـٌ ٬َقـا٠ ايـٓحؼ أٚ املتـٓحؼ.     ،عِ اـايٓحؼ فٝ

ٌ ،ٚذٝــ  ٫ قطٜٓــ١ يف اـــ ايكــصاض٠( أٚ   عًــ٢ تعــٌ إضاز٠ املعٓــ٢ ا٭ٍٚ )ذاَــ
٫ ٜصس ا٫غتس٫ٍ بٗا عًـ٢ عـسّ    ، ف٬ًُصبس اـٜ -املع٢ٓ ايثاْٞ )ايكصاض٠( 

 .  ا٫ْوعاٍ باملتٓحؼ

قاصـط٠ عػـ  ايوٗـِ ايعـطيف هلـصٙ ايطٚاٜـ١        -ٖـصٙ   -يهٔ املٓاقؿـ١ ايس٫يٝـ١   
أٟ:  زفإٕ أزخً  ٜسى يف املـا٤ ٚفٝٗـا ؾـ٤ٞ َـٔ شيـو     :شَٚوطزاتٗا، فإٕ قٛي٘

أصـابٗا  :شإؾـاض٠ ملـا غـبل َـٔ قٛيـ٘       ٘فإْ زبٍٛ أٚ جٓاب١ قصضشٚفٝٗا ؾ٤ٞ َٔ
، ٚايكصض غٛا٤ أضٜس َٓ٘ املع٢ٓ ا٫ؾتكاقٞ )ايكصض ايٓحؼ( زقصض بٍٛ أٚ جٓاب١
ايعاٖط نٕٛ اٱضـاف١ بٝاْٝـ١   ضٟ )ايكصاض٠( فاْ٘ ع٢ً ن٬ املعٌٓٝ أٚ املع٢ٓ املصس

ذت٢ ع٢ً  )قصض أٚ قصاض٠ ٖٞ بٍٛ أٚ جٓاب١( ٫ٚ َٛج  يهٕٛ اٱضاف١ ْؿ١ٜٛ
ــصاض٠(   ــسضٟ )ايكــ ــ٢ املصــ ــسٜط إضاز٠ املعٓــ ــ١    تكــ ــطيف يًطٚاٜــ ــِ ايعــ ــإٕ ايوٗــ  فــ

إ٫ )ٚبٗصٙ املوطزاب ٚايصٝاغ١ ٜػتكطب نـٕٛ اٱضـاف١ بٝاْٝـ١، َٚوـاز ايطٚاٜـ١:      
إٔ ٜهٕٛ أصاب ٜسى قصض بٍٛ أٚ جٓاب١، أٚ أصابٗا قـصاض٠ بـٍٛ أٚ جٓابـ١، ثـِ     

ــٍٛ أٚ اؾٓأزخًــ  ٜــسى يف املــا٤ ٚفٝٗــا ؾــ٤ٞ َــٔ اي   ــا٤ َتٓحػــًا(  ب ــ١ نــإ امل اب
 . نٓا١ٜ عٔ تٓحػ٘ ٚعسّ ا٫ْتوا  َٓ٘ زفأٖطم شيو املا٤ش

ايكًٌٝ ٚاؿاصٌ إٔ ٫ إْاٍ يف ايطٚا١ٜ، ٚٚضٛح ز٫يتٗا ع٢ً تٓحؼ املا٤ 
ٚاْوعاي٘ ٬َقا٠ ايعٌ ايٓحػ١: )بٍٛ أٚ جٓاب١( ٫ٚ ز٫ي١ فٝٗا ع٢ً تـٓحؼ املـا٤   

غتسٍ بإط٬قٗا ع٢ً ا٫ْوعـاٍ  اض أخط٣ إؼ، نُا ٫ ز٫ي١ يف أخبايكًٌٝ باملتٓح
٬َقا٠ ايٓحؼ أٚ املتٓحؼ، يهٓٗا غري ظاٖط٠ اٱط٬م أٚ غري َطُإٔ بإط٬قٗا 

 . تهٔ ظاٖط٠ ا٫ختصاء با٫ْوعاٍ عٓس ٬َقا٠ عٌ ايٓحؼمل يٛ 
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ٚاضر١ ايس٫ي١ ع٢ً ا٫ختصـاء ٬َقـا٠ املـا٤     ًاٖصٙ ايطٚاٜاب املعت،٠ غٓس 
٫ٚ ٜت س َٓٗا اٱط٬م بٓرـٛ ٜعـِ َـا إشا ظاٍ ايـٓحؼ      ،ايكًٌٝ يًكصض ايٓحؼ

 .  ٚبكٝ  ايٝس َتٓحػ١ عٓس ٬َقا٠ املا٤ ايكًٌٝ زٕٚ ايهط

وتُـٌ إط٬قٗـا ٚمٛهلـا يصـٛض ظٚاٍ     ايـق  تبك٢ بعض ايطٚاٜاب اـاصـ١  
فـُٝهٔ إٔ   ،عٌ ايٓحؼ ٚبكا٤ ايٝس أٚ ايطجٌ َتٓحػ١ ٚايق ت٬قٞ املا٤ ايكًٌٝ

بإط٬قٗا، ٚايٛاضس َٓٗا  ايكًٌٝ ٬َقا٠ املتٓحؼ اغتس٤٫ً٫ املاٜثب  بٗا اْوعاٍ 
 : ضٚاٜتإ

غ٪اٍ عٔ ايطجٌ ٜػٗٛ فٝلُؼ  ٚفٝ٘ (1)ا٭ٍٚ: صرٝر١ ؾٗاب بٔ عبس ضب٘
٫ بــأؽ إشا  مل ٜهــٔ شٚجــٛاب إْــ٘:  ،ا٤ قبــٌ إٔ ٜلػــًٗاْــفــٝلُؼ ٜــسٙ يف اٱ
إٕ ايؿـ٤ٞ ٜٓطبـل عًـ٢ ايؿـ٤ٞ ايـٓحؼ ٚايؿـ٤ٞ       : بتكطٜـ    زأصاب ٜسٙ ؾ٤ٞ

 (.ٓحؼ فإْ٘ املتٛقع إضازت٘ يٲَاّ )املت

صرٝر١ عًٞ بٔ جعوط ايػا٥ٌ َٔ أخٝ٘ عـٔ ايسجاجـ١ ٚاؿُاَـ١    ٚايثا١ْٝ : 
 ٫، إ٫ شتٛضـأ َٓـ٘ يًصـ٠٬  قـاٍ:     ٚأؾباُٖٗا تطأ ايعـصض٠ ثـِ تـسخٌ يف املـا٤ ٜٴ    

ــثري  ــا٤ ن ــا٤   ًاإٔ ٜهــٕٛ امل ــط َــٔ َ ــسض ن ــع     (2)زق ــ٢ املٓ ــا عً ــسٍ بإط٬قٗ ــا ت  فإْٗ
 ا٤ ايكًٝـٌ ايـصٟ تـسخٌ فٝـ٘ ايطٝـٛض ايٛاط٦ـ١ يًعـصض٠، ٖٚـٞ         َٔ ايتٛضٞ َٔ املـ 

تعــِ بإط٬قٗــا َــا إشا بكٝــ  ايعــصض٠ يف ضجًــٗا َٚــا إشا ظايــ  ايعــصض٠ باملؿــٞ    
 . فسخً  املا٤ ٚضجًٗا خًٛ َٔ أجعا٤ ايعصض٠

ٚاؿاصٌ أْ٘ ٫ زيٝـٌ خـاء عًـ٢ اْوعـاٍ املـا٤ ايكًٝـٌ ٚتٓحػـ٘ غصـٛء         
يٓصـٛء اـاصـ١ باْوعـاٍ املـا٤ ايكًٝـٌ      املتٓحؼ، بٌ ايسيٌٝ ٖٛ إط٬م بعض ا

ــٛ ٺ ــتس٫ٍ      بٓرـ ــافٺ ي٬غـ ــصا نـ ــٓحؼ، ٖٚـ ــا٠ املتـ ــٓحؼ ٬َٚقـ ــا٠ ايـ ــِ ٬َقـ  ٜعـ
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ٚنـٕٛ ايتـٓحؼ    ، -٬َقـا٠ ايـٓحؼ ٬َٚقـا٠ املتـٓحؼ      -ع٢ً ا٫ْوعاٍ املطًـل  
َٔ خـاضد ايـٓصٸ املطًـل ٫ ٜ ـطٸ بإط٬قـ٘ ٚذحٝتـ٘        ًا٬َقا٠ ايٓحؼ قسضًا َتٝكٓ

 .   ٚصر١ ايتُػو ب٘

شٕ املعتُس إط٬م بعض ْصٛء ا٫ْوعـاٍ، يهـٔ قـس ٜكـاٍ بٛجـٛز ايـٓص       إ
يٲط٬م املععّٛ ٚاملػتسٍ ب٘ ٖٓا،  ًااـاء املاْع عٔ ا٫ْوعاٍ، فٝهٕٛ َعاضض

 :َتعسز٠  ٖٚٞ أخباض

( عـٔ اؿبـٌ   ٭ٍٚ: صرٝس ظضاض٠ ايػـا٥ٌ َـٔ اٱَـاّ ايصـازم )    ـ، اا
ٌٖ ٜتٛضأ َٔ شيو املـا٤  قـاٍ:    ػتك٢ ب٘ املا٤ َٔ ايب٦طٜهٕٛ َٔ ؾعط اـٓعٜط ٜٴ

، بتكطٜــ : إٕ إز٤٫ اؿبــٌ ٚايــسيٛ يف ايب٦ــط ٜٛجــ  تبًــٌ اؿبــٌ (1)ز٫ بــأؽش
ُـ  -ٚعٓس ضفع ايسيٛ غٛف ٜتكاطط َٔ اؿبـٌ   قطـطاب َـٔ املـا٤     - ًاأٚ غايبـ  ًازا٥

 املتــٓحؼ باؿبــٌ املتدــص َــٔ ؾــعط اـٓعٜــط ٚتػــك، ايكطــطاب يف ايــسيٛ، ٚقــس    
مما ٜهؿـف عـٔ طٗاضتـ٘، فـإشا بٓٝٓـا       -َٔ شاى املا٤ ( ايتٛضٞأجاظ اٱَاّ )
عًـ٢ عـسّ اْوعـاٍ املـا٤ ايكًٝـٌ       ؾعط اـٓعٜط ناْ  ايصرٝر١ زي٬ًٝ ع٢ً لاغ١

ايصٟ يف ايسيٛ ٬َقا٠ املتٓحؼ: قطط٠ أٚ قططاب املا٤ ايٓاظيـ١ َـٔ اؿبـٌ املتدـص     
 . . ٖصا ٖٛ ظاٖط ايصرٝر١ َٔ ؾعط اـٓعٜط

َا ٖٛ خ٬ف ايعاٖط ْعري  - (2)ٜط ع  ا٭غتاشنُا يف تكط -ٚقس هاب عٓٗا 
، أٚ ًٓـٗا عًـ٢   جـساً  ٖٚصا ٌٓ ع٢ً فـطز ْـازض   ٢ً نْٛ٘ نطًا،ٌٓ ايسيٛ ع

   ٌ ٖٚـصا   ،ايؿصٚش قباٍ ايطٚاٜاب املؿٗٛض٠ ايساي١ ع٢ً عسّ اعتصـاّ املـا٤ ايكًٝـ
ٜبتين ، ٖٚٛ َؿهٌ يتعسزٖا، نُا ٜبتين ع٢ً إذطاظ ؾصٚش أخباض عسّ ا٫ْوعاٍ

 -ع٢ً َـا قٝـٌ    بامل٦اب ٖٚٞ  -ٛض ضٚاٜاب نثري٠ يف اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ع٢ً ظٗ
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 . ٖٚصا غري ٚاضس ،عٝ  ٜٛج  ؾصٚش ضٚاٜاب اعتصاّ املا٤ ايكًٌٝ

ــ٘ ٫ ٜبــسٚ َــٔ صــرٝس ظضاض٠ ز٫يتٗــا عًــ٢ ا٫عتصــاّ ٚعــسّ     ٚايتركٝــل أْ
اْوعــاٍ املــا٤ ايكًٝــٌ بــايٓحؼ، بتكطٜــ : إٕ غــ٪اٍ ايــطاٟٚ َتٛجــ٘ إٍ ٬َقــا٠  

غـ١ ؾـعط اـٓعٜـط    ؿبٌ املتدص َٔ ؾعط اـٓعٜط ملا٤ ايسيٛ، ٚبعس ايوطاغ عٔ لاا
ع٢ً اعتصاّ املا٤ ايكًٌٝ ٚعسّ اْوعاي٘ ٬َقا٠ ايـٓحؼ، يهـٔ    ٜهٕٛ اـ، زي٬ًٝ

٬َقــا٠ اؿبــٌ ملــا٤ ايــسيٛ ٖٚــٛ يف َــا٤ ايب٦ــط ٫ ٜ ــطٸ ٫عتصــاّ َــا٤ ايب٦ــط باملــاز٠  
 ٚ د ايــسيٛ َــٔ ايب٦ــط ْــازض ايتركــل أٚ  ٚعصــُت٘ ملــا٤ ايــسيٛ، ٬َٚقاتــ٘ بعــس خــط

عسّ٘، ٫ٚ ٜبـسٚ َـٔ ايطٚاٜـ١ تٛجٸـ٘ ايػـا٥ٌ إٍ ٖـصا ا٭َـط يكًـ١ ؼككـ٘، بُٝٓـا           
تٛج٘ ايػا٥ٌ إٍ ٬َقـا٠ ايكطـطاب املتػـاقط١ َـٔ اؿبـٌ عًـ٢ َـا٤ ايـسيٛ ذـاٍ          

ٚتـسٍ ايصـرٝر١    ٠ ايتركل ٜٚتح٘ ايػ٪اٍ عٓ٘ نثريًاغر  ايسيٛ َٔ ايب٦ط نثري
، فتتعاضض  -املا٤ امل٬قٞ يؿعط اـٓعٜط -حؼاملا٤ ايكًٌٝ باملتٓع٢ً عسّ اْوعاٍ 

ٖصٙ ايصرٝر١ َع إط٬م أخباض اْوعاٍ املا٤ ايكًٌٝ بايٓحؼ أٚ املتٓحؼ ٚبٓرٛ 
ايتبأٜ، ٫ٚ ؾٗط٠ ضٚا١ٜ ٫ٚ َٛافك١ نتاب اهلل يف إذساُٖا، فٝٓرصـط اؾـٛاب   

١ًّ اؾ١ٗ قت١ًُ ايصسٚض يًتك١ٝ يوتٛ ٣ نثري َـِٓٗ بطٗـاض٠   يف نٕٛ ايصرٝر١ كت
 . ايؿعط َٔ نٌ ذٝٛإ ذٞ ذت٢ ايهً  ٚاـٓعٜط

( عـٔ  اـ، ايثاْٞ: َعت،٠ قُس بٔ َٝػط ايػا٥ٌ َٔ اٱَـاّ ايصـازم )       
َٓ٘ ٚيٝؼ َع٘  ايطجٌ اؾٓ  ٜٓتٗٞ إٍ املا٤ ايكًٌٝ يف ايططٜل ٜٚطٜس إٔ ٜلتػٌ

ٖصا ثـِ ٜلتػـٌ،  (:شٜ ع ٜسٙ ثـِ ٜتٛضـأ   إْا٤ ٜلطف ب٘ ٜٚساٙ قصضتإ، قاٍ)
ٝٵ ممــا قــاٍ اهلل عــعٸ ٚجــٌ: ًِــ ٌٳ عٳ ٔٵ ذٳــطٳدن َٳــا جٳعٳــ َٹــ  ِٔ ِٵ فٹــٞ ايــسنٜ ، 78اؿــخ:  زُه

٭ٕ ٜــسٟ  ،ايــٓحؼبتكطٜــ : إْٗــا تــسٍ عًــ٢ عــسّ اْوعــاٍ املــا٤ ايكًٝــٌ ٬َقــا٠ 
ٌ      ش(: اؾٓ  قصضتإ باؾٓاب١ ٚقس قاٍ )  ز .ٜ ـع ٜـسٙ ثـِ ٜتٛضـأ ثـِ ٜلتػـ

طاز َٔ ايتٛض٧ فٝٗا: ايٛضـ٤ٛ ايطٗـٛض، بـٌ ٜـطاز     يهٓ٘ قس تكسّ إٔ ايطٚا١ٜ ٫ ٜٴ
ٜٴـ   طاز َـٔ  َٓ٘ غػٌ ايٝسٜٔ ٚتٓعٝوُٗا َٔ ايكصاض٠ ٚايٛغذ قبٌ ا٫غتػـاٍ، ٫ٚ 
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)املــا٤ ايكًٝــٌ( املعٓــ٢ ا٫صــط٬ذٞ املتــأخط ذسٚثــ٘، بــٌ ايعــاٖط إضاز٠ املعٓــ٢   
 بكط١ٜٓ قٛي٘: )املا٤ ايكًٌٝ يف ايططٜل( ٖٚٛ ًاايعطيف ايصٟ ٖٛ َصسام ايهط ؾطع

ٗـا  زٕٚ ايهـط، ٚايلايـ  نْٛ   تعطض يًؿُؼ ٚاؾواف يٛ نـإ قًـ٬ًٝ  بطن١ َا٤ ت
بكسض ايهط أٚ ٜعٜـس، ٫ٚ ؾـاٖس يف ايطٚاٜـ١ عًـ٢ إضاز٠ َـا زٕٚ ايهـط َـٔ         نثريًا

ٚ         . )املا٤ ايكًٝـٌ(  كطٜٓـ١  يٚعًٝـ٘ فعـسّ اْوعـاٍ املـا٤ ٭جـٌ نثطتـ٘ ٚنطٜتـ٘ يًلًبـ١ 
فٛم ايهـط ذتـ٢    ًإٛ املا٤ نثريا٫غتؿٗاز بآ١ٜ ْوٞ اؿطد، ٚ٭جًُٗا ْػتعٗط ن
 . يف ايسٜٔ ًآَوٝ ًاٜهٕٛ اْوعاٍ املا٤ ايهثري ٬َقا٠ ايٝس ايٓحػ١ ذطج

ــٌ      ٚاؿاصــٌ إٔ ــا٤ ايكًٝ ــ٢ عــسّ اْوعــاٍ امل ــ،٠ عً ــ١ املعت ــ١ يف ايطٚاٜ ٫ ز٫ي
 .َعتصِ َٔ ا٫ْوعاٍ  ، يهْٛٗا كتص١ باملا٤ ايهثري ٖٚٛبايٓحؼ أٚ املتٓحؼ

جٓــ  ( عــٔ )ٞ بــٔ جعوــط ايػــا٥ٌ َــٔ أخٝــ٘ ) اـــ، ايثايــ : خــ، عًــ 
أصاب  ٜسٙ جٓاب١ َٔ جٓابت٘ فُػر٘ غطق١ ثِ أزخٌ ٜسٙ يف غػً٘( ٜعـين إْـا٤   

(  ٌٖ هعٜـ٘ إٔ ٜلتػـٌ َـٔ شيـو املـا٤      ،املا٤ ايصٟ ٜلتػٌ َٓ٘ )قبٌ إٔ ٜلػًٗا
إٕ ٚجــس َـا٤ٶ غــريٙ فــ٬ هعٜـ٘ إٔ ٜلتػــٌ بـ٘، ٚإٕ مل هــس غــريٙ    ش(: قـاٍ ) 
( أجـاظ ا٫غتػـاٍ َـٔ املـا٤املتٓحؼ بايٝـس      ٕ اٱَـاّ ) إٜـ :  بتكط (1)زأجعأٙ

مما ٜهؿف عٔ عسّ اْوعاٍ املـا٤   -املتًٛث١ املتٓحػ١ باؾٓاب١ إشا مل هس َا٤ٶ غريٙ 
 . ايكًٌٝ ٬َقا٠ املتٓحؼ

ضعٝف ايػٓس بايطاٟٚ )عبس اهلل بٔ اؿػٔ( ايصٟ : إْ٘ خ، ٜٚطز عًٝ٘: أ٫ًٚ
  . ضٚاٜت٘تٛثٝك٘ أٚ قبٍٛ ٫ أَاض٠ ع٢ً 

   . مل ًٜتعّ ب٘ فكٝ٘غطٜبًا  ٬ً َٗحٛضًا: إْ٘ ٜت ُٔ توصٝٚثاًْٝا 
 -ٜت ُٔ ظًُت٘ ايثا١ْٝ إجعا٤ ايلػٌ باملا٤ امل٬قٞ يًُتـٓحؼ  نُا : إْ٘ ٚثايثًا

ٜت ُٔ ظًُت٘ ا٭ٍٚ عسّ إجـعا٤ ايلػـٌ باملـا٤ امل٬قـٞ يًُتـٓحؼ، فـ٬ ز٫يـ١        
 . ٚاضر١ فٝ٘ ع٢ً املطًٛب
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 (85)  ............................................. اشتىاً اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ باملتٓجق األٍٚ 

 

ععّ ٚجٛظ ْي وحخٝذ َمُح٦ٔ بفحٓعٙ ٚظهيتح٘ عًح٢      مما تكعّ : ٚاسباوٌ 
حتحح٢ ٜتٓححاؾ٢ َحح  عضححنم بعحح     ،عححعّ اْؿعححاٍ املححا٤ ايكًٝححٌ تنقححا٠ املتححٓجق   

  . ايؽٚاٜات ايعاي١ ع٢ً اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ تنقا٠ ايٓجق أٚ املتٓجق

اٍ ْعِ ه ٜكني يف ايباضٔ ٚه ظيٌٝ شاً قمعٞ ايعهيح١ عًح٢ عُحّٛ اهْؿعح    
ايىحخٝخ١ ٖٚحٛ    شبحاؼ ْعحِ ٜٛجحع عضحنم يف بعح  األ    .   املتحٓجق  ٚأبايٓجق 

املتمححؽع١  بفحح ٠ ألشحػ بحح٘، ٖٚححٛ نححإف يًؿتٝحا َححععَٛاّ  بححع َححٔ اظيٝحٌ تعبححعٟ ه 
   .  عًٝ٘، يهٔ ايكعؼ املتٝكٔ َٓ٘ ٖٛ َنقا٠ املتٓجق األٍٚ ٚايؿكٗا٤ عُّن

 باملتيجس األول :املاء القليل ىفعال اختصاص ا        

ايبخث ايثاْٞ: بعع اـتعؽاض األظيح١ ٚايٓىحًٛ ايمحؽع١ٝ ٚعحعّ حىحٍٛ      
ايٝكني ايباضين باْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ باملتٓجق، ٚبعع اعتُاظْا يف َكاّ ايؿتٝا ع٢ً 
عضنم بع  ايؽٚاٜات ايمؽع١ٝ ايعاي١ ع٢ً اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ٚايما١ًَ ملنقا٠ 

 :  ْكٍٛ -املتٓجق
عًح٢ ؾحؽض اهض٦ُٓحإ بقضنقٗحا      -ً املمًك١ ايكعؼ املتٝكٔ َٔ ٖػٙ ايٓىٛ

 (1)ٖٛ املتٓجق األٍٚ نُا ٚؼظ يف شربٙ عًٞ بٔ جعؿحؽ  - ّاٚعؼاظت٘ يًُمؽع جٓع
ؾهاْح  َتٓجفح١    ،نقحا٠ املحا٤ ايكًٝحٌ يًٝحع املتًٛلح١ بازبٓابح١ املُفحٛح١       ملاملتٍُٔ 

 :  باملين َٔ ظٕٚ بكا٤ أجؿا٤ ايٓجاـ١ ؾٝٗا ٖٚػا َتٓجق أٍٚ، ْٚكٍٛ ٖٓا
: ه عمجححاع تمُحح٦ٔ ايححٓؿق عا اْعكححاظٙ ٚنمححؿ٘ عححٔ ؼأٟ      يٝححٌ عٓححعْا ه ظ

ِٓ ٚه ( املعىّٛ ) )املتحٓجق   )املتحٓجق األٍٚ( أعحين  غح    عضنم أشباؼ ٜعح
بٛاـم١ أٚ أنثؽ( ناملتٓجق ايثاْٞ ٚايثايث ٚايؽاب ، بحٌ ٜٛجحع عضحنم شحربٟ     

 ٜعحححِ  (2)درجعحححٌ امل املحححا٤ ضٗحححٛؼّاد  املحححا٤ نًححح٘ ضاٖؽ رأٚ عُحححّٛ يؿ حححٞ:  
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 :  ٚتٌٛٝخ٘   .    املتٓجق األٍٚغ

ق املحا٤ ايكًٝحٌ ٚاْؿعايح٘    عًح٢ تحٓج   -بقضنقٗحا   -ع١َ ايعايح١  عٕ األشباؼ املتك
اهشتىاً بحاملتٓجق األٍٚ ايحػٟ تحٓٓجق     نقا٠ ايٓجق أٚ املتٓجق ااٖؽ٠ت

  ايححٓجق لححِ ؾايحح  عححني  -ايبححٍٛ أٚ املححين أٚ عبُٖٛححا  -يححٓجق تنقححا٠ عححني ا 
اهْؿعحاٍ  (1)ايحٛاؼظ يف عحعظ َحٔ ؼٚاٜحات     دايكػؼؿظرؾٗٛ َتٓجق أٍٚ، ٚأَا ي

ؾٗٛ يؿظ ااٖؽ يف ايٓجق ٚه لاٖع ع٢ً تعُُٝ٘ يًُتٓجق تع٢ٓ ععّ ايٛلٛم 
 . ّاٚاملكىٛظ يًُمؽع ٚاقع ّابعُّٛ َعٓاٙ املؽاظ جٓع

ٚاسباوٌ أْ٘ ه لاٖع ع٢ً عضنم بع  األشباؼ ٚعُّٛ َؿاظٖا: اهْؿعحاٍ  
 .  بػ  املتٓجق األٍٚ

ع٢ عَهإ اهـتعهٍ ببع  األشباؼ ايىخٝخ١ ع٢ً اْؿعاٍ املحا٤  ٜٓعْعِ قع 
 : ٖٚػٙ األشباؼ ٖٞ  -ٚيٛ َ  ايٛاـم١  - ّاايكًٌٝ تنقا٠ املتٓجق َمًك

( عحٔ ؾٍحٌ اةحؽ٠ ٚايمحا٠     األٍٚ: وخٝذ ايبكبام: ـأي  أبا عبحع امل ) 
عه  ّاٚايبكؽ٠ ٚاإلبٌ ٚاسبُاؼ ٚاشبٌٝ ٚايبػاٍ ٚايٛحن ٚايفحباع ؾًحِ أتحؽى لح٦ٝ    

٘ رـححأي  عٓحح٘، ؾكححاٍ:    (: حتحح٢ اْتٗٝحح  عا ايهًحح  ؾكححاٍ )   ده بححأك بحح
 ؼجق ظبق ه تتٌٛأ بؿًٍ٘ ٚاوب  غيحو املحا٤ ٚاغفحً٘ بحايأاب أٍٚ َحؽ٠      ر

( عحٔ ايٌٛح٤ٛ بؿٍحٌ ايهًح  ألْح٘ ؼجحْق       ٚقع َٓح  اهَحاّ)    (2)دلِ باملا٤
 ظبق، ٖٚػٙ ايع١ً تعِ املتٓجق .

( ٚأْا عٓعٙ عحٔ  ػاؾؽ أبا عبع امل ): ـأٍ ع ايثاْٞ: وخٝذ َعا١ٜٚ، قاٍ
ـؤؼ ايفٓٛؼ ٚايما٠ ٚايبكؽ٠ ٚايبع  ٚاسبُاؼ ٚايؿؽك ٚايبػحٌ ٚايفحباع ٜمحؽب    

٘     رَٓ٘ أٚ ٜتٌٛأ َٓ٘؟ ؾكاٍ: ؾفحأٍ عحٔ ايهًح ؟     دْعحِ الحؽب َٓح٘ ٚتٌٛحأ َٓح
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ه ٚامل عْح٘ ظبحق، ه ٚامل عْح٘    ر(: قاٍ: ه، ؾفأٍ: أيٝق ٖٛ ـحب ؟ قحاٍ )  
ٛقٛع )َعاٜٚح١  يف صبًق حبث٘ ب (2)ٌٓعؿٗا األـتاغ احملكل ٖٚػٙ ايؽٚا١ٜ (1)دظبق

مححٝض ايمٛـححٞ يف )ايتٗححػٜبني( بمححؽٜكني  ٚقححع ؼٚاٖححا اييف ايفححٓع،  بححٔ لححؽٜذ(
ُٖا عا )َعا١ٜٚ بٔ لؽٜذ( ٚتٓتٗٞ ايمؽٜل األشحؽ٣ عا  وخٝخني تٓتٗٞ عحعا

يهٓحا ْحبين عًح٢ قبحٍٛ      . )َعا١ٜٚ بٔ َٝفؽ٠( ٚننُٖا ضبٌ علهاٍ عٓع األـتاغ
اٜتُٗحا يًهحرب٣ املكبٛيحح١ عٓحعْا َحٔ إٔ ايححؽٚا٠ األجحن٤ ايثنلح١ ه ٜححؽٕٚٚ ٚه       ؼٚ

ٜؽـًٕٛ عه عٔ لك١، ٚقع ؼ٣ٚ ابٔ أبٞ عُ  ٚوؿٛإ بحٔ يٝح٢ عحٔ )َعاٜٚح١     
ايبؿْمححٞ عححٔ )َعاٜٚحح١ بححٔ َٝفححؽ٠(    ٚبححٔ لححؽٜذ( نُححا ؼ٣ٚ ابححٔ أبححٞ عُحح     

 .  ٝ٘ ـٓعٙ وخٝذ ه علهاٍ ؾٝ٘ عٓعْاحٜاٚؾاسبعٜث بؽ
: عٕ ٖححاتني ايححؽٚاٜتني تححعهٕ عًحح٢ عححعّ جححٛاؾ بححاشبرب  ـححتعهٍتكؽٜحح  اهٚ

 -َا٤ قًٝحٌ َحنٕم يًٓجاـح١     ٖٚٛ -اي٤ٌٛٛ ٚايمؽب َٔ ؾٌٍ ايهً  ٚـؤؼٙ 
بأْ٘ ؼجق ظبق، ؾٝفتؿاظ َحٔ ايتعًٝحٌ إٔ املٓحا  يف اهْؿعحاٍ ٚايتحٓجق       َعًّن

ٚعححعّ جححٛاؾ ايمححؽب ٚايٌٛحح٤ٛ ٖححٛ َنقححا٠ املححا٤ يًححٓجق، ٚه  ححتي ٖححػا      
قغا هق٢ املا٤ ايكًٝحٌ  ؾٌ ْتعع٣ َٓ٘ عا غ ٙ َٔ أؾؽاظ ٚأْٛاع ايٓجق بايهً  ب

ٜتحٓجق، ٚاي حاٖؽ وحخ١ عضحنم ايححٓجق عًح٢ غات ايحٓجق ٚعًح٢ املتححٓجق        
ٍٓ اشبربإ ع٢ً َٓٓج ،بٛاـم١ أٚ بػ  ٚاـم١ فح١ٝ ايحٓجق ٚاملتحٓجق يًُحا٤     ؾٝع

 .املنقٞ ألحعُٖا   ايكًٌٝ

 :  هـتعهٍ باشبربٜٔع٢ً ٖػا ا ؽٓظْٚ
ٚ )ايحححٓجق( املٓىٛوحححني عًححح٢ : عحححعّ ٌٚحححٛس اْمبحححام )ايحححؽجق( أ ّٚهأ

َُا  ر90املا٥ع٠:  يؽجق ٖٛ شبٝث ايػات نكٛي٘ تعاا يف ـٛؼ٠ؾقٕ ا املتٓجق  ٔعْٖ
     ٕٔ َِٝما ٌٔ ايٖمح َُح ِٔ َع َٔح ُّ ٔؼِجحْق  َٚاأَلِؾه َٚاأَلَْىحاُب  ِٝٔفُؽ  َُ َٚاِي ُُِؽ  ٍ أٟ ٖحػٙ أعُحا   داِيَص
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ٚاملتٓجق شبٝث بايعؽض ٚتؿٍٚ اشببالح١  ، ّاشبٝث١ بػاتٗا، ٚايٓجق شبٝث أٍٜ
عٓ٘ بؿٚاٍ ايٓجاـ١، ٚه ٜىحذ عضحنم يؿحظ اشببٝحث عًح٢ املتحٓجق، بحٌ يؿحظ         

 ز )ايٓجق( ه ٜٓمبل ع٢ً )املتٓجق( عه بعٓا١ٜ ٚتفاَذ

ايٓجاـح١ َحٔ ايهًح     فؽا١ٜ ي بٝإ ايع١ً ايتا١َ: ععّ اٗٛؼ اشبربٜٔ يف ّاٚلاْٝ
ٚعغا مل اهححٔ ايتعححعٟ عححٔ    نححٌ ظبححق،  تعححع٣ عاعا املححا٤ حتحح٢ اهٓٓححا إٔ ْ  

  عا ـا٥ؽ أْٛاع ايٓجق نٝـ ٜتعع٣ عا ـحا٥ؽ املتٓجفحات    -َٛؼظُٖا: ايهً 
 . ُٝٓؿ بني املتٓجق األٍٚ ٚبني املتٓجق بٛاـم١حه ُٜلِ 

: عٕ وخٝذ َعا١ٜٚ ااٖؽ يف اـتمهاٍ ايفا٥ٌ يف ظباـ١ ايهًح  ححني   ّاٚلايث
بًػح٘ َحٔ ؾتٝحا مجح  نحب  َحٔ عًُحا٤        قاٍ: )أيٝق ٖحٛ ـحب ( ٚيعحٌ علحهاي٘ ملحا      

بحاقٞ  ازبُٗٛؼ بمٗاؼ٠ ايهً ، ؾاشبرب بىعظ بٝإ ظباـح١ ايهًح  ٚاؾأاقح٘ عحٔ     
ٚه ظهيح١ ؾٝٗحا عًح٢ َٓٓجفح١ٝ      ، -ـحؤؼٖا غاتٗا ٚ -اسبٝٛاْات ٚايفباع ايماٖؽ٠ 

ٕٕ: ايؽٚاٜحح١ بىححعظ بٝححإ ظباـحح١ ايهًحح  بػاتحح٘،    . املتححٓجق بايهًحح  ٚبتعححب  لححا
صبُحٛع ايىحخٝخ١: ظباـح١ ـحؤؼٙ ٚعحعّ جحٛاؾ ايمحؽب         ٜٚفتؿاظ َحٔ َنح ح١  

 املتٓجق بايهً  أوّن .ٚاي٤ٌٛٛ َٓ٘، ٚه ظهي١ ةا ع٢ً َٓجف١ٝ 

اشبرب ايثايث: وخٝذ أبٞ بى  ايفا٥ٌ عٔ ازبٓح  يُحٌ عْحا٤ َحا٤ ؾٝحعشٌ      
عٕ ناْح  ٜحعٙ قحػؼ٠ ؾأٖؽقح٘، ٚعٕ نحإ مل ٜىحبٗا       ر (:عوبع٘ ؾٝ٘ ٚجٛاب٘ )

ِٔ َحَؽٕجرا قاٍ امل تعاا: ؾًٝػتفٌ َٓ٘، ٖػا مم قػْؼ َٔ  ٔٔ ِِ ٔؾٞ ايعِّٜ ُِٝه ًَ ٌَ َع  دََا َجَع
ٖؽام املا٤ عغا أظشٌ ٜحعٙ ؾٝح٘ ٖٚحٞ    بتكؽٜ : عٕ ايىخٝخ١ تأَؽ بق (1) 78اسبج:

قححػؼ٠، ٖٚححػا ٜٓمبححل عًحح٢ ايٝححع املنقٝحح١ يًححٓجق ايكححػؼ ٚعًحح٢ ايٝححع املنقٝحح١         
قٗا عًح٢ املتحٓجق   ، ٚتٓمبل ايىخٝخ١ بقضنّايًُتٓجق املتكػؼ ؾٗٞ قػؼ٠ لؽع

 . األٍٚ ٚايثاْٞ ٚتٛج  تٓجٝق املا٤ املنقٞ ي٘
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عًح٢ غح  ايحٓجق ٚايعحني      ّاٜٚؽظ عًٝ٘: ععّ ٌٚحٛس عْمبحام ايكحػاؼ٠ لحؽع    
تعُُٝٗا يًُتحٓجق األٍٚ ايحػٟ ؾايح     قٍا٤ اهحتٝا  بايٓجف١ بػاتٗا، أقىاٙ 

أجؿا٤  ٓ٘عٓ٘ عني ايٓجاـ١ نايٝع اييت أوابٗا املين أٚ ايبٍٛ أٚ ايعّ لِ َفذ ع
ٚه  ّا، ٚتعُُٝ٘ يًُتٓجق ايثاْٞ ٚايثايث ضبٌ َٓح  جؿَح  أٚ أؾًٜ  عٓ٘ايٓجق 

 . ٜىذ عه عٓع أٌٖ ايٛـٛاك شاو١

( ٤ٌٛٚ جعٙ اشبرب ايؽاب : وخٝذ ؾؼاؼ٠ ايػٟ يهٞ ؾٝ٘ اإلَاّ ايباقؽ )
ٚقع ظعا بكع  ؾٝ٘ ل٤ٞ َٔ َا٤ ؾٌٛحع٘ بحني ٜعٜح٘ لحِ حفحؽ       (S)ؼـٍٛ امل 

ٖهحػا عغا ناْح    ر (1) (:ؾٝح٘ نؿح٘ ايُٝٓح٢، لحِ قحاٍ )     عٔ غؼاعٝ٘ لِ غُحق  
عا آشؽ ايؽٚا١ٜ، بتكؽٜ : عٕ َؿّٗٛ ايؽٚا١ٜ أْ٘ عغا مل تهٔ  دايهـ ضاٖؽ٠...

ايكًٌٝ ٚععّ  َٔ اْؿعاٍ املا٤ ّاايهـ ضاٖؽ٠ ه جيٛؾ غُق ايهـ يف املا٤ حػؼ
اْ  ٚعضنقٗا ٜؿٝع ععّ جٛاؾ ايػُق عغا ن أٚ اهغتفاٍ، ْؿع٘ يف ايتٌٛٞ َٓ٘

 ايٝع َتٓجف١ بعني ايٓجاـح١ أٚ َتٓجفح١ بحاملتٓجق بحن ٚاـحم١ أٚ َح  ايٛاـحم١       
 .ضاٖؽ( جؿَّا )ألٕ املتٓجق َ  ايٛاـم١ ه أْ٘ 

: أْ٘ اهٔ ايتمهٝو يف املؽاظ ازبعٟ َٔ )ٖهػا( يف املؿٗحّٛ  ٜٚؽظ عًٝ٘: أّٚه
 )عغا مل تهححٔ ايهححـ ضححاٖؽ٠ ؾًححٝق ٖهححػا( ه تػُححق ايهححـ ايُٝٓحح٢ يف اإلْححا٤  

عا يحؿّٚ تمٗح  ايهحـ ٚايحػؼاع      ّاؾقْ٘ يتٌُ نْٛ٘ علحاؼ٠ ٚعؼلحاظ   -ايكع   -
يف املتٓجق قبحٌ غُفحٗا يف ايكعح  َكعَح١ّ يًٌٛح٤ٛ، نُحا يتُحٌ نحٕٛ ايٓؿحٞ          

)يٝق ٖهػا( ألجٌ املٓ  َٔ ايتٌٛٞ باملا٤ املفحتعٌُ يف ؼؾح  اشببحث    : املؿّٗٛ 
ٕ ؽؾ ٚعؾاي١ ايٓجاـ١ ٚحاٍ تٓجق ايهـ أٚ ايػؼاع، ؾن ي  ّااملؿٗحّٛ احاٖؽ   نحٛ
، ٜٚتخىٌ ٚبٝإ تٓجف٘ يف ايٓ ؽ عا اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ تنقا٠ ايهـ املتٓجف١

 َٓححح٘ عحححعّ ايعًحححِ بٛجححح٘ الحححأا  ضٗحححاؼ٠ ايهحححـ ٖٚحححٌ ٜفحححتٓع عا نحححٕٛ         
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أٚ ٜفتٓع عا ععّ نؿاٜح١ املحا٤    ؟ٜٓٓجق املا٤ ايكًٌٝ -ٚيٛ َ  ٚاـم١  -املتٓجق 
 . ؟ املفتعٌُ يف ؼؾ  اشببث ي٤ًٌٛٛ ب٘

ـٓ َفححتٓع عا    ّاٚلاْٝحح : عًحح٢ ؾححؽض ايتفححًِٝ بححإٔ ٚجحح٘ الححأا  ضٗححاؼ٠ ايهحح
ِٓ غحح  ايٝححع املتٓجفحح١ بعححني     اهْؿعححاٍ ؾقْحح٘ مل ٜتٍححذ َححٔ ايؽٚاٜحح١ عضححنمْ     ٜعحح
ـٓ ضحاٖؽ٠ بحإٔ نا   ْح  ظبفح١ ملنقاتٗحا عحني ايحٓجق:      ايٓجاـ١، ؾقغا مل تهٔ ايه

ُّٛ تٓجق ايهحـ  ٍٛ َأٚ املين أٚ ايعّ أٚ ايعػؼ٠، ٚه ٜتٍذ ظهيتٗا ع٢ً عايب
ٚه ٜتٍذ عْمبحام املؿٗحّٛ )عغا مل تهحٔ ايهحـ ضحاٖؽ٠( عًح٢ ايهحـ املتٓجفح١         

حبٝحث تمُح٦ٔ ايحٓؿق بكىحع املمحؽع اسبهحِٝ        ّاٚه ٜتٍذ عؼاظتح٘ جحعٓ   ،بٛاـم١
ِٓ ايهـ املتٓجف١ بٛاـم١ َ  ايٓجق  . ٚعؼاظت٘ عضنم املؿّٗٛ حبٝث ٜع

ٜحعٍ   - َمًحل  ه شحاً ٚه عحاّ ٚه   -ٚاسباوٌ ععّ ٚجٛظ ظيٌٝ ٚاٌحذ  
ع٢ً تحٓجق املحا٤ ايكًٝحٌ ٚاْؿعايح٘ تنقحا٠ غح  )املتحٓجق األٍٚ( أٚ )املتحٓجق         

 بحححٌ عٕ تعُحححِٝ اسبهحححِ بحححايتٓجق ٚاْؿعحححاٍ املحححا٤ ايكًٝحححٌ تنقحححا٠   ، بٛاـحححم١( 
ايٛاؼظ٠ غ  )املتٓجق األٍٚ( َٛج  يًخؽج ٚايتخؽج ايػٟ ْؿت٘ اآل١ٜ ايهؽا١ 

باآلٜحح١  ّاتىححؽٜذ بٓؿححٞ اسبححؽج اـتمححٗاظ يف بعحح  أشبححاؼ املححا٤ املتكعَحح١  ٚؾٝٗححا   
عت٢ٓ تا التٗؽ بني األٚاشؽ يف ؾتاٚاِٖ اي اٖؽ٠ يف تعُِٝ املباؼن١، َٚ  ٖػا ه ُٜ

 . اهْؿعاٍ ٚايتٓجق ملا ـ٣ٛ )املتٓجق األٍٚ(

ٚحٝث ذبىٌ اْكفاّ املا٤ ايؽانع ايكًٌٝ املٓؿعحٌ تنقحا٠ ايحٓجق ٚاملتحٓجق     
ٓؿعٌ باملنقا٠ عه َح  تػٝٓحؽٙ بٛوحـ ايحٓجق،     ٚعا ايؽانع ايهث  غ  امل ،األٍٚ

 : ذبعٜع ايهؽ ٚبٝإ حٓع نثؽ٠ املا٤ ايعاو١ُ ي٘، ؾٓبخث ااٝٓبػٞ ايتعؽض ؾ

 : حتديد مقدار الكر    
باملفحاح١ عًح٢ أقحٛاٍ     قع اشتًؿ  أْ اؼِٖ يف ذبعٜع َكعاؼ ايهؽ بايٛؾٕ أٚ

 قٍٛ بأْ٘ أيـ ٚمثإ ُمٗٛؼ أْ٘ بايٛؾٕ أيـ َٚأتا ؼضٌ، ٚيف قباي٘ حؾايصتًؿ١، حَ
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١٦َ ؼضٌ، ٚايؽضٌ َؽظظ بني ايعؽاقٞ ٚاملعْٞ، ٚه ؾا٥ع٠ نب ٠ يف تعٝني ايٛؾٕ. 
ٍْ َتعحعظ٠    ٚباملفاح١: املمٗٛؼ أْ٘ لنل١ ٚأؼبعٕٛ لربّا عه مثٔ لرب، ٖٚٓاى أقحٛا

حٝث نإ يف ذبعٜحع َكحعاؼ ايهحؽ بحايٛؾٕ علحهاٍ َحٔ حٝحث ذبعٜحعٙ         خبنؾ٘، ٚ
 -أعححين بححايهًٝٛغؽاّ  -ايٓتٝجحح١ بححاملٛاؾٜٔ اسبعٜثحح١  بححايٓٓي َٚححٔ حٝححث ذبعٜححع

 ؼ ايهححؽ بححايٛؾٕ يعفححؽٙ   ٚاسبححاٍ ْححعؼ٠ تىححعٟ املهًؿححني يًتعححؽف عًحح٢ َكححعا      
بخحث  يًتعحؽض ي  ّاخبحنف املفحذ باأللحباؼ، يحػيو ه ظبحع َٛجبح       عًِٝٗ غايبّا،

 بمؽٜححل  َححٔ ٌحبق َكححعاؼ ايهححؽ  ٚؾٕ ايهحؽ ْٚتعححؽض ملححا ٜتعحاؼف بححني املححؤَٓني   
 : اح١ ٚاأللباؼ، ؾٓكٍٛايتخعٜع باملف

عًحح٢ ده ٜٓجفحح٘ لحح٤ٞراملفححتؿاظ َححٔ ؼٚاٜححات وححخٝخ١: تعًٝححل اهعتىححاّ
 ايهؽ١ٜ، ؾٓتىع٣ يتخعٜع ايهؽ َٔ حٝث املفاح١، ٚمثح١ ؼٚاٜحات غح  ٚاٌحخ١    

عًح٢ عٓحٛإ ٚاٌحذ املكحعاؼ ْ ح  )قًحتني(        ده ٜٓجف٘ ل٤ٞرتعًل اهعتىاّ 
عغا نإ املا٤ قعؼ قًحتني مل  ر٠ َؽـ١ً ابٔ املػ اسبعٜث ايٓبٟٛ املتكعّ ٚنُا يف 

َؽـ١ً يٝق ةا عـٓاظ َتىٌ وخٝذ ٌعٝؿ١ أٚ ٖٚػٙ ايؽٚا١ٜ  (1)دٜٓجف٘ ل٤ٞ
نُا ٖٞ غ  ٚاٌخ١ املؿاظ عغ ه عًحِ يٓحا    ،إلَاّ( أٚ اSيؽـٍٛ)وخٝذ عا ا

صبٗٛيح١ املكحعاؼ،   ٚٓفؽت بازبٓؽ٠ ٖٚٞ طبتًؿ١ األحجاّ ُؾٚعٕ بكعؼ ايكًتني ٚايك١ً 
اهعتىحاّ    عًكح هشبحاؼ  اَتَفُ  قؽبتني ٚل٤ٞ ، ٚبعح    نُا ُؾٓفؽت ايك١ً بأْٗا

ْ حح  وححخٝخ١ ؾؼاؼ٠ يف )ايهححايف( َؤٜححع٠ بؽٚاٜتحح٘ يف  دَححٔ ؼاٜٚحح١أنثححؽ رعًحح٢
 (2)دعغا نإ املا٤ أنثؽ َٔ ؼا١ٜٚ مل ٜٓجف٘ ل٤ٞر: ؾٝٗا ٚؼظ)ايتٗػٜ ( حٝث 
بع١ ، ؾقْ٘ يتٌُ اْمباق٘ ع٢ً ـّاٚنُ ّاذبكٝك دأنثؽ َٔ ؼا١ٜٚرٚه ٜعًِ املكعاؼ 

نحػيو ٜٓمبحل عًح٢ ـحت١ ٚلنلححني      ،ّاؾقْح٘ أنثحؽ َحٔ ؼاٜٚح١ جؿَح      ّأٜ لحرب ٚعمحؽ 
 ٖٚححػٙ ذبعٜححعات  ،عه مثححٔ لححرب ّا، نُححا ٜٓمبححل عًحح٢ لنلحح١ ٚأؼبعححني لححرب  ّالححرب
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٣ّٛ ٚه َعني ألحعٖا، ٖػا ٚايما٥ع١ لنل١ يًهؽ ٖٞ املمٗٛؼ٠  َحٔ حٝحث   نً٘ ؾت
 ٛعحح١ مل تٓفحح  عا يف )ايهححايف( يهٓٗححا َكم  ٖاـححٓعايىححخٝذ  ظهيحح١ ايؽٚاٜحح١ 

اإلَاّ )عٔ ؾؼاؼ٠ قاٍ: عغا نإ املا٤ أنثؽ َٔ ؼا١ٜٚ مل ٜٓجف٘ لح٤ٞ..( ٖٚحػا    
ايٓي وخٝذ ايفٓع عا ؾؼاؼ٠ ٍَُؽ ايكا٥ٌ: يتٌُ نْٛ٘ ؼأٟ ؾؼاؼ٠ ٚؾتٝحاٙ،  

٘ ( ايبححاقؽ)نُححا يتُححٌ اْتفححاب٘ عا اإلَححاّ     يهححٔ ٖححػا اشبححرب   ،ٚؼٚاٜتحح٘ عٓحح
ضٌٜٛ َٓفٛب عا اإلَاّ ايباقؽ: )قاٍ أبٛ  َٛجٛظ يف )ايتٗػٜبني( يف َٓت٢ٗ شرب

(، ه أْحح٘ ؾتٝححا ( ؾًححػا حىححٌ اهض٦ُٓححإ بهْٛحح٘ حححعٜث ايبححاقؽ ) جعؿححؽ 
 ؾؼاؼ٠، ؼغححِ ٌححعـ ـححٓع اشبححرب يف ايتٗححػٜبني، يٛقححٛع )عًححٞ بححٔ حعٜححع( يف     

ٚ  صب١ًُ غ  ٚاٌخ١ ٚاملِٗ إ ظهيت٘ مٝض ايمٛـٞ )قعٙ( ،ضؽٜل اي ه املكحعاؼ 
 .  ؽؾت٘املُهٔ َع خعحايتبني 

عغا نحإ  رعغٕ ايعُع٠ يف ذبعٜع املا٤ املعتىحِ ايؽٚاٜحات ايىحخٝخ١ ايٓاضكح١     
ٚقحع اعتٓح٢ بٗحا ايؿكٗحا٤ )ؼض( يتخعٜحع املحا٤        داملا٤ قعؼ نحؽ مل ٜٓجفح٘ لح٤ٞ   

 ٛجحححٛظ ؼٚاٜحححات ذبحححٓعظ قحححعؼٖا بحححايٛؾٕ    يٚ، املعتىحححِ يٌٛحححٛحٗا ٚوحححختٗا  
 . تاؼ٠، ٚباملفاح١ أشؽ٣

يف ذبعٜع قعؼ ايهحؽ، ٚايؿتحا٣ٚ احملحعظ٠    قع اشتًؿ  ايؽٚاٜات ٚايؿتا٣ٚ ْعِ 
قح٠ٛ  يكعؼ ايهٓؽ باملفاح١ قع تؿٜع ع٢ً ـحت١، يهحٔ عُحعتٗا ٚأقٛاٖحا َحٔ حٝحث       

 ، ٖٚٛعه مثٔ لرب ّاايعيٌٝ لنل١: املمٗٛؼ نْٛ٘ َا بًؼ َهعب٘ لنل١ ٚأؼبعني لرب
لنلح١ ألحباؼ ْٚىحـ، ٚقحٍٛ ببًحٛؽ َهعبح٘ ـحبع١         ٙأبعحاظ  نحٌ بعحع َحٔ     َا نإ

ايٛاوح١ً ايٝٓحا   ، ٚحٝث إٔ أنثؽ حع يًهؽ َأشٛغ َحٔ ايٓىحًٛ   ّاٚعمؽٜٔ لرب
بايتؿاَح٘   قحاضٕ   ّالرب ؾاهحتٝا  اـتخبابعه مثٔ  ّاٖٛ األٍٚ لنل١ ٚأؼبعٕٛ لرب
 .غ ٙ حٓع يًهؽ١ٜ  -بٓي َعىَٛٞ وخٝذ -ألْ٘ املتٝكٔ نٓؽٜت٘ َا مل ٜثب 

تٗا أٚ ؾًػا يفٔ بٓا اـتعؽاض ايؽٚاٜات َ  َنح ١ أـاْٝعٖا ٚذبكٝل وخ
 ٌعؿٗا ٚذبكٝل ظهيتٗا َكع١َ يًٛيٛج يف ذبكٝل اسبل َٓٗا ٚامل ايعاوِ املٛؾل.
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( عٓححع ايتأَححٌ Œٜٚٓبػححٞ اهيتؿححات عا إٔ اححاٖؽ األشبححاؼ املححألٛؼ٠ عححِٓٗ ) 
 ( يبٝححإ اسبححٓع ايححٛاقعٞ يًهححٓؽ ٚتححعقٝل َنح حح١ ايححٓٓي ٖححٛ تىححعٟ اإلَححاّ )

ٔ ـؤاٍ: )َا ايهحؽ( أٚ )نحِ   ع ّاحٝث ٚؼظت ايؽٚاٜات جٛاب -املا٤ املعتىِ  -
بحع َحٔ إٔ ٜهحٕٛ    ( )املا٤ ايحػٟ ه ٜٓجفح٘ لح٤ٞ( ٚه   ايهؽ( أٚ )نِ ٜهٕٛ قعؼٙ

( ٖحٛ ايتخعٜحع ايحعقٝل    ، ؾ اٖؽ جٛاب اإلَاّ )ّاٚاقعٝ ّالؽعٝ ّاجٛاب٘ ذبعٜع
 ّالحؽعٝ  ّاٚيٝق بٝإ عن١َ ظايح١ عًح٢ قحعؼ ايهحؽ، بحٌ بٝحإ ذبعٜحع يًهحؽ ذبعٜحع         

 : عٛاّ ايٓاك يمٗاؼتِٗ، ٚاألشباؼ ٖٜٞٓتؿ  َٓ٘  ّاظقٝك ّاٚاقعٝ

اشبرب األٍٚ: َا ؼٚاٙ ايمحٝض ايهًحٝين بفحٓعٙ ايىحخٝذ عا ابحٔ ضببحٛب عحٔ        
ٞٓ نحؽ   ر(:اسبفٔ بٔ واحل ايثٛؼٟ عٔ ايىاظم ) مل  ّاعغا نإ املحا٤ يف ايؽنح

لنل١ ألحباؼ ْٚىحـ عُكٗحا، يف لنلح١     رقً : ٚنِ ايهؽ؟ قاٍ:  دٜٓجف٘ ل٤ٞ
ا يف )ايهحايف( ْٚ ح ٙ يف )ايتٗحػٜ (، يهحٔ يف     ٖهحػ (1)دألباؼ ْٚىـ عؽٌحٗا 

املمبٛع يف ايٓجـ ؾٜاظ٠ )لنلح١ ألحباؼ ْٚىحـ ضٛةحا يف( ٖٚحٞ       (اهـتبىاؼ)
نـتبىحاؼ  ٖػٙ ايؿٜحاظ٠ غح  َٛجحٛظ٠ يف ْفحص١ ي    قبٌ ازب١ًُ املؽ١ٜٚ املتكع١َ، ٚ

طبمٛضحح١ َعتححرب٠ عٓححع ٚايححع املمححٗعٟ وححاح  املححؿاؼ َىححٓخخ١ عًحح٢ ْفححص١       
اي ححٔ ايكححٟٛ أٚ اهض٦ُٓححإ بعححعّ وححعٚؼ ايؿٜححاظ٠ َححٔ  املىححٓـ، ٚيححػا حىححٌ 

ؾححؽض اسبححعٜث:  ٙع( عًحح٢ ؾححؽض وححعٚؼ اشبححرب، ٜٚؤنحح اإلَححاّ ايىححاظم )
ٚٓ ٜٖٚٛ ايب٦ؽ ايػٟ  داملا٤ يف ايؽنٞر عحعإ:  ٜٚهحٕٛ يح٘ بُ   ؼّاهٕٛ يف ايػاي  َحع

قمؽ أٚ عؽض َ  عُل، ٚؾٜاظ٠ ايمٍٛ ْتىٛؼٖا يف املؽب  ٚاملفتمٌٝ ٚاملهع  
 .ملعٚؼ نايب٦ؽ) ايؽنٞ( ، ظٕٚ اٚعبُٖٛا

 ؾقْحح٘ ه أَححاؼ٠ َعتححرب٠ عًحح٢    ،األشحح  اٜٚحح٘صرب ٌححعٝـ ايفححٓع بؽ حٖٚححػا ايحح 
 بٌ قحاٍ ايمحٝض يف )ايتٗحػٜبني(: )اسبفحٔ بحٔ وحاحل ؼاٟٚ        ،ٚلاقت٘ ٚوخ١ ْكً٘
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 ٖححػا اسبححعٜث ؾٜححعٟ بححأٟ َححأٚى اسبححعٜث ؾُٝححا  ححتي بحح٘( ٖٚححػا اشبححرب          
 . ٚهحك٘ ٖٛ َفتٓع املمٗٛؼ يف ذبعٜع ايهؽ

( بفحٓع َتىحٌ عا   ؼٚاٙ ايمحٝصإ يف )ايهحايف( ٚ)ايتٗحػٜبني    شبرب ايثاْٞ: َحا ا
( عٔ ايهؽ َٔ املا٤ نِ ٜهحٕٛ قحعؼٙ؟   َٔ اإلَاّ ايىاظم ) أبٞ بى  ـا٥ّن

لنل١ ألحباؼ ْٚىحـ يف عُكح٘     :عغا نإ املا٤ لنل١ ألباؼ ْٚىـ يف َثً٘رقاٍ: 
 . (1)ديف األؼض ؾػيو ايهؽ َٔ املا٤

، ّامٛـٞ َفٓع٠ عا ايمٝض ايهًٝين ٚـٓعٙ عيٝ٘ وخٝذ جعٚؼٚا١ٜ ايمٝض اي
ٚقع ألهٌ ع٢ً ايفحٓع َحٔ جٗحات: َحٔ جٗح١ )أبحٞ بىح ( يهحٔ اي حاٖؽ َحٔ           

، َٚٔ ج١ٗ )عثُإ ّاعٓ٘ أْ٘ )يٝث املؽاظٟ( املٛلل جٓعيًصرب ؼٚا١ٜ ابٔ َفهإ 
بححٔ عٝفحح٢( ايححٛاقؿٞ يهٓحح٘ َٛلححل ٚقححع أمجعحح  ايعىححاب١ عًحح٢ تىححخٝذ شححربٙ 

ٖٚهحػا   -عٓح٘   يٛ ذبكل أْ٘ مل ٜؽجح   -يعًِ، ٚه ٍٜٓؽ ٚقؿ٘ ايؿك٘ ٚاٚأقٓؽٚا ي٘ ب
)ابٔ َفهإ( ٖٛ َٛلل أمجعح  ايعىحاب١ عًح٢ تىحخٝذ شحربٙ، ْعحِ يف ـحٓع        

 ٚ ، يهٓححح٘ يف )اهـتبىحححاؼ(: )أبحححع بحححٔ ضبُحححع( َمًكحححاّ   اشبحححرب يف )ايهحححايف( 
أبع بٔ ضبُع بٔ ي٢ٝ( ٖٚٛ صبٍٗٛ، ٚيٝق ٖٛ)ايعماؼ( يعحعّ  )ايتٗػٜ (: )

 ٚه يتُحححٌ تعححححعظ   اٍ ؼٚاٜححح١ األب  : ضبُحححع بحححٔ يٝحححح٢ عحححٔ ٚيحححعٙ،     احتُححح 
ٞ    ،ؾتىبذ ٌعٝؿ١ ايفحٓع أٚ غح  َٛلٛقح١ ايىحعٚؼ     ،ايؽٚا١ٜ  ؾحقٕ ضؽٜحل ايمٛـح

يف )ايتٗػٜ ( ٚ)اهـتبىاؼ( ٖٛ ضؽٜل ايهًحٝين ايحػٟ أضًحل ؾٝح٘ )أبحع بحٔ        
 ضبُححع( ٚقٝٓححعٙ ايمٛـححٞ يف )ايتٗححػٜ ( باـححِ صبٗححٍٛ، َٚححٔ ٖٓححا ٍٜححعـ ـححٓع 

 تأٌٜٚ ٚعنج ه َٛج  ي٘ ٚه َىخذ .ه باشبرب ع
، يهححٔ ايًححػٜٔ ُٖححا َفححتٓع املمححٗٛؼٔ اشبححربٜ ه ٚلححٛم بفححٓع اْحح٘ ٚاسباوححٌ

هْٛٗحا احاٖؽ٠  يف ؾتٝحا املمحٗٛؼ يف ذبعٜحع ايهحؽ ببًحٛؽ        اإلقحؽاؼ ب ظهيتُٗا ٜكؽب 
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عه مثٔ لرب، ٜٚتِ ٖػا اهـحت ٗاؼ عٓحع عححؽاؾ     ّاَهع  املا٤ لنل١ ٚأؼبعني لرب
ٚبعحع اـحت ٗاؼ قحعؼ    ٚاملفحتمٌٝ،  نحاملؽب    ملا٤ يف اؽف غح  َحعٚؼ  شؿإ انٕٛ 

ايعُححل )يف عُكحح٘ يف األؼض( بكححعؼ ايبعححعٜٔ اآلشححؽٜٔ املٓىححًٛ قححعؼُٖا:      
ـ ر  ٜٚححعٍ عًٝحح٘: ـححٝام ايهححنّ، ؾححقٕ اشتىححاؼٙ ٜححععٛ     دلنلحح١ ألححباؼ ْٚىحح

عًح٢ املهعح  غٟ األبعحاظ ايثنلح١.      ، ؾٝهٕٛ اشبحرب ضبُحٛهّ  ّاؼاظت٘ جٓعيتكعٜؽٙ ٚع
عؽؾ١ بععٜٔ: عٚؼ ايػٟ ٜهؿٞ يف َعؽؾ١ َفاحت٘ : َٛ بٌ اشبرب ع٢ً املا٤ املٚي

، ٖٚحػا ممحا   (ٚؾٜاظ٠ ّاالٓني ٚلنلني لرب)ايعُل ٚايكمؽ، ؾتهٕٛ َفاح١ اجملُٛع 
مل ٜؿ  ب٘ ؾكٝ٘ أٚ مل جيؿّ ب٘ أحع ٚعٕ احتًُ٘ غ  ٚاحع، ٜٚؤنعٙ نحٕٛ أححع   

 . يف ايػاي  ّااشبربٜٔ يف )ايؽنٞ( ٖٚٛ ايب٦ؽ ايػٟ ٜهٕٛ َعٚؼ
( املهعحح  غا األبعححاظ ايثنلحح١ ٚقححع اشتىححؽ   ختُححٌ عؼاظ٠ اإلَححاّ )ْعححِ ُٜ

ٚٓؼ ظقٝكح١    حعٜث٘ ؾًِ ٜػنؽ ايبعع ايثايث، ٚمل ٜؽظ املعٚؼ ألٕ َعؽؾ١ َفاح١ املع
باسبفحاب ٚايؽٜاٌحٝات نايبٓحا٥ني يف     ّاه ٜعؽؾٗا عُّٛ ايٓاك عه َٔ نحإ عاؼؾح  

ا عُحّٛ ايٓحاك ٖٚحِ ٜعؽؾحٕٛ َفحاح١      ( ًَك٢ عŒتًهِ األؾ١َٓ، ٚحعٜثِٗ )
 . عع ايعُل ٚاهؼتؿاععع ايعؽض يف ُبعع ايمٍٛ يف ُباملهع  بٍؽب ُب

ٚنٝـ نحإ ايعُحع٠ عحعّ ايٛلحٛم بفحٓع اشبحربٜٔ ٚبحعهيتُٗا يعحعّ ٌٚحٛس          
 . املؽاظ ازبعٟ َُٓٗا ٚامل ايعامل

 اشبرب ايثايث: شرب عمساعٌٝ بٔ جابؽ ايػٟ ؼٚاٙ ايمحٝصإ يف )ايهحايف( ٚيف  
( عٔ املا٤ ايػٟ ه ٜٓجف٘ ل٤ٞ؟ ايتٗػٜبني، ٚقع ـأٍ َٔ اإلَاّ ايىاظم )
 .  (1)دلنل١ ألباؼ يف لنل١ ألباؼرؾكاٍ: )نؽ( ؾفأٍ ايؽاٟٚ: َٚا ايهؽ؟ قاٍ: 

ٖٚححػٙ ايؽٚاٜحح١ ـححٓعٖا يف )ايهححايف( وححخٝذ َكبححٍٛ عه َححا أضًكحح٘ )عححٔ ابححٔ  
ٚ )ضبُحع بحٔ ـحٓإ( ايحػٟ     أ ّاـٓإ( ؾًِ ٜعًِ ٌٖ املؽاظ )عبع امل( املٛلحل جحعٓ  
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تعاؼض ؾٝ٘ ايتٛلٝل ٚايتٍعٝـ ٚه ٜىذ عٓعْا اهـتٓاظ عا شربٙ، ٚقع ؼٚاٖا 
يف )ايتٗححػٜ ( يف ٌَٛححعني يف أحححعُٖا وححؽس )عححٔ عبححع امل بححٔ ـححٓإ( ٚيف  

عح  األعحنّ نحٕٛ )ابحٔ ـحٓإ(      اآلشؽ: )عٔ ضبُع بٔ ـٓإ(، بحٌ اـحت ٗؽ ب  
)ايربقححٞ( ايححؽاٟٚ عٓحح٘ َححٔ   (، ؾححقٕاملعححعٚظ َححٔ أوححخاب ايؽٌححا )  ضبُححعّا

( ( عٔ )عبع امل( ايػٟ ٖٛ َحٔ أوحخاب ايىحاظم )   أوخاب ايؽٌا )
يعححعّ تٓاـحح  ضبكحح١ ايؽٚاٜحح١، ؾٝححتعني نْٛحح٘ )ضبُححع بححٔ ـححٓإ( بًخححاا ضبكححات  

( عا إٔ )عبع امل بٔ ـٓإ( َٔ أوخاب اإلَاّ ايىحاظم )  ّاٍَاؾ ،ايؽٚا٠
 َحححٔ ظٕٚ تٛـحححق أححححعٕ ( َبالحححؽ٠ ٚاملتعحححاؼف أٚ ايػايححح  ؼٚاٜتححح٘ عٓححح٘ )  

( حٝث ؼ٣ٚ ابٔ ـٓإ عٔ عمساعٌٝ بٔ جحابؽ عحٔ ايىحاظم )    -نُا ٖٓا -
 . ْكٍٛ: اشبرب ه  ًٛ ـٓعٙ َٔ شًٌ ٌٚعـ -ٚألجٌ ٖػٜٔ اهـتبعاظٜٔ
ٚقع اـتعٍ بح٘ مجح     دلنل١ ألباؼ يف لنل١ ألباؼرٖٚػا اشبرب يعظ ايهٓؽ: 

، بحٌ جعًح٘ أـحتاغْا    ّأَ ايؿكٗا٤ )ؼض( ع٢ً نحٕٛ ايهحؽ ـحبع١ ٚعمحؽٜٔ لحرب     
 )ؼض( وؽٜذ ايعهي١ عًٝ٘، ٚتكؽٜ  اهـتعهٍ ب٘: (1)احملكل
عٕ ايؽاٟٚ ٜعًِ إٔ املحا٤ َحٔ األجفحاّ، ٚنحٌ جفحِ َهعح  ٜمحتٌُ عًح٢          

 :. ٚعًٝح٘   أبعاظ لنل١، ٚه َع٢ٓ يهْٛ٘ غا بععٜٔ غح  َمحتٌُ عًح٢ بعحع لايحث     
، ٖٚحٛ  ّاايحث )لنلح١( أٍٜح   اظ نحٕٛ ايبعحع ايث  ملا قٌٝ: )لنل١ يف لنل١( عًِ إٔ املؽ
 ( 3( يف )3( يف )3ٜهحححٕٛ حاوحححٌ ٌحححؽب )  اشتىحححاؼ يف ايبٝحححإ، ٚعٓع٥حححػ   

َحٔ املحا٤ ؾٛجحعٙ بكحعؼ      ّا. لِ أٜعٙ )قعٙ( بأْ٘ قحع ٚؾٕ نحؽ   ّا( لرب27)يح  ّافاَٜٚ
 . َ  ٖػٙ األلباؼ ّايف ايٛؾٕ َتمابك ّانْٛ٘ َٛاؾكي٘ ٚاٗؽ  ّاـبع١ ٚعمؽٜٔ لرب

( املحا٤ املحعٚؼ احملؿحٛا    نٕٛ املٓ حٛؼ يمَحاّ )   -يف املكابٌ  -ختٌُ يهٔ ُٜ
لنلح١ ألحباؼ   :ر( ٚجٛابح٘  يف ظا٥ؽ٠ غات بععٜٔ نُا ٜٛحٞ ب٘ تعب  اإلَاّ )

ألحباؼ،   ٠، َٚفاح١ املعٚؼ تهحٕٛ ظٕٚ ايفحبع١ ٚايعمحؽٜٔ بعحع    ديف لنل١ ألباؼ
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 ( املتٍحححُٔ ٚاسبُحححٌ عًححح٢ املحححعٚؼ ٚعٕ نحححإ ٜفحححاععٙ جحححٛاب اإلَحححاّ )    
َعؽؾح١  عُّٛ ايٓاك ع٢ً ، يهٓ٘ بٌ بعٝع ه ٜفٌٗ أبعاظ ل١يبٝإ بععٜٔ ه لن

عا إٔ أححٛاض املحا٤ يف ايػايح      ّاعغ ٖٛ وع  املعؽؾح١، ٍَحاؾ   ،ذبعٜع ايهٓؽ ب٘
، ٚاملٝفٛؼ ايػاي  ٖٛ حفاب ايٓاك يًهحؽ باأللحباؼ   أٚ َفتمّٝن ّا١ : َؽبعَهعب

 ٖحححٛ ٖٚحححػا  -ٚباألبعحححاظ ايثنلححح١ يف املهعححح : ايمحححٍٛ ٚايعحححؽض ٚاهؼتؿحححاع     
َأَٛؼٕٚ بإٔ ٜهًُحٛا ايٓحاك عًح٢ قحعؼ عكحٛةِ      ( Œ)املٝفٛؼ املتعاؼف ِٖٚ 

َٚتعححاؼف أَححٛؼِٖ، ؾٝٓبػححٞ بححٌ شححربِٖ عًحح٢ ازبفححِ املهعحح  غٟ األبعححاظ  
يف نٕٛ ايهؽ  ّاٜهٕٛ شرب عمساعٌٝ ااٖؽثنل١: ايمٍٛ ٚايعؽض ٚاهؼتؿاع، ٚاي

  ًحٛ َحٔ شًحٌ    بتكؽٜ  َتكعّ، عه إٔ ـٓع اشبرب عٓعْا ه ّاـبع١ ٚعمؽٜٔ لرب
 . ع٢ً حهِ لؽعٞ عةَٞعترب٠ ٌٚعـ ااٖؽ آ  َٔ ايؽنٕٛ عيٝ٘ حج١ 

اشبححرب ايؽابحح : وححخٝخ١ عمساعٝححٌ بححٔ جححابؽ ايححيت ؼٚاٖححا اسبححٓؽ ايعححاًَٞ يف   
عٔ )ضبُع بٔ اسبفٔ بقـٓاظٙ عٔ ضبُع بٔ أبع بٔ ي٢ٝ...( ٚنأْ٘  (1)ٚـا٥ً٘

٢( ٚبعح   ٚنأْ٘ ؼٚاٖا ايمحٝض ايمٛـحٞ َحٔ نتحاب )ضبُحع بحٔ أبحع بحٔ يٝح         
 . ضؽؾ٘ عا نتب٘ وخٝذ ؾتىبذ ايؽٚا١ٜ وخٝخ١، يٛلاق١ ايؽٚا٠ اآلشؽٜٔ

ََ يف )ايٛـا٥ٌ( ةػٙ ايؽٚا١ٜ ٜعمٞ غ  ايعاًَٞ اسبٓؽ  ِٟعَؼِىعه إٔ َؽاجع١ 
ايمٝض املؿٝحع عحٔ أبحع    )ؼٚاٖا يف )ايتٗػٜ ( عٔ ايمٛـٞ غيو، ؾقٕ ايمٝض 

ُححع بححٔ أبححع بححٔ بححٔ ضبُححع بححٔ اسبفححٔ عححٔ أبٝحح٘ عححٔ ضبُححع بححٔ يٝحح٢ عححٔ ضب 
ي٢ٝ...( ٖٚػا ايفٓع ؾٝ٘ )أبع بٔ ضبُع بٔ اسبفٔ( ٖٚػا صبٍٗٛ اسبحاٍ ٚمل  

نححث  َححٔ  ْا ٚعٓححععٓححع ّاجححٓع ّاتثبحح  ٚلاقتحح٘ عٓححع بعحح  احملككححني ٚعٕ نححإ َٛلكحح
عٔ أبع امل . ٚؼٚاٖا يف )اهـتبىاؼ( عٔ لٝص٘ اسبفني بٔ عبٝع  املتأشؽٜٔ

ٚ   بٔ ضبُع بٔ ي٢ٝ عٔ ابٝ٘ عحٔ ضبُحع بح    ٖحػا ايفحٓع   يف ٔ أبحع بحٔ يٝح٢...( 
خاٍ مل تثب  ٚلاقتح٘ عٓحع   حجٍٗٛ ايح)أبع بٔ ضبُع بٔ ي٢ٝ( ايعماؼ، ٖٚػا َ
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 . نث  َٔ املتأشؽٜٔ عْا ٚعٓععٓ ّابع  احملككني، ٚعٕ نإ َٛلك
ٚاملصتاؼ يٓا ٖٛ ٚلاق١ ايحؽجًني ٚقبحٍٛ ؼٚاٜتُٗحا ألَحاؼات َتعحعظ٠ َتمحاب١ٗ       

 بكبٍٛ ؼٚاٜتُٗا عٓعْا، ٖٚٞ:َٛجٛظ٠ ؾُٝٗا أٚجب  ايٛلٛم 

٘   -أ   ،عٕ ٖححػٜٔ ايححؽجًني يٝفححا وححاح  نتححاب ٚأوححٌ طبححتي بُٗححا ٜؽٜٚاْحح
بٌ ُٖحا حاؾ حإ ألوحٍٛ ٚنتح  ايحؽٚا٠ ايع حاّ ٚقحع أنثحؽا َحٔ ؼٚاٜح١ أشبحاؼ            

ـٓح  (Œ)األ١ُ٥ ٟ     ٚتٛ  األب  ما يف األـحاْٝع: ؾكحع ؼ٣ٚ ايمحٝض املؿٝحع ٚايػٍحا٥ؽ
 ٔ ٔ ايٛاٜحع( ٚؼ٣ٚ ايىححعٚم  عبحعٕٚ عححٔ )أبحع بححٔ ضبُحع بححٔ اسبفحٔ بحح     ٚابح

أبٞ جٝع ٖٚاؼٕٚ بٔ َٛـ٢ ٚأبع ايف ايف عٔ )أبع بٔ  ٚايػٍا٥ؽٟ ٚابٔ
ُٗا يف حؿحظ األشبحاؼ َٚكبٛيٝتُٗحا    بٔ ي٢ٝ ايعماؼ( مما ٜهمـ عٔ ظشًح  ضبُع

ةُا نتحاب َفحتكٌ    ألِْٗ حؿاا األشباؼ ٚعٕ مل ٜهٔ، عٓع أعااِ األوخاب
ٍ غ ُٖحا، ٚقحع   ٛٚأوح ٚنت  ُٖا ، بٌ ُٖا ٜؽٜٚإ أشباؼ غ أٚ أوٌ َفتكٌ

اعتُعِٖ ايؽٚا٠ األجن٤ يف ايؽٚا١ٜ عُٓٗا ألوٍٛ بع  ايؽٚا٠ األجن٤ ٚناْحا  
 ايٛاـم١ ازبٝع٠ يف تًكحٞ األوحٍٛ اسبعٜثٝح١ األٚا َحٔ ظٕٚ ٚؼٚظ غُحؿ ؾُٝٗحا      

 . أٚ َعؽؾ١ ؾي١ عًُٝٗا 

عٕ عححعّ غنححؽ ايٓجالححٞ ٚايمٛـححٞ ةُححا يف ؾٗؽـححُٝٗا ٚعححعّ عْٓٛحح١      -ب
أوحٌ َفحتكٌ، ٚألُْٗحا     ٚطبىحًٛ أ جحٌ أُْٗحا يحٝق ةُحا نتحاب      امسُٗا أل

حؿححاا أوححٍٛ األحاظٜححث، ؾححن ٜهمححـ عححعّ غنؽُٖححا يف ؾٗؽـححٞ ايمٛـححٞ      
ٚايٓجالٞ عٔ ععّ ٚلاقتُٗا أٚ عٔ جٗايتُٗا، بحٌ عٕ تؽٌحٞ ايىحعٚم عًح٢     

 عٔ جنيت٘ . -آّاٜهمـ  -ايعماؼ

ٚايعحاظ٠ جحؽت   عٕ ايؽجًني ضبٓعلإ قع عالا يف نٓـ أبُٝٗحا ازبًحٝنٕ،    -جح
ٚ َنح ١ ع٢ً  مل َح  غيحو   ِٖ ٚإٔ ٜتكىحٛا أشمحا٤  أحٛاٍ األعااِ ٚأبٓحا٥ِٗ 

 عؽف عُٓٗا شمٌ أٚ ؾيٌ أٚ عثؽ٠، ٖٚحػا ايكحعؼ نالحـ عحٔ حفحٔ حاةُحا       ُٜ
شباؼ، عغ يٛ مل ٜهحٔ ٖحػا اهبحٔ ٚغاى َفحتكِٝ     بٌ عٔ ٚلاقتُٗا يف ايؽٚا١ٜ ٚاإل
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  يف ايٓكحححٌ يمحححاع ٔ لكححح١ يف ايفحححًٛى أٚ  ايفحححًٛى ٚوحححاظم ايٓكحححٌ أٚ مل ٜهححح   
 . لِ مل ٜعتُعُٖا املماٜض األجن٤ يف ايؽٚا١ٜ عُٓٗا ُٗاٌعؿغُؿُٖا ٚالتٗؽ 

صىحٞ  َٚٔ صبُحٛع ٖحػٙ اشبىٛوحٝات ٚاألَحاؼات حىحٌ اهض٦ُٓحإ ايم       
ؽْا ٖحػا ٚؾٜحاظ٠ يف تىحخٝذ ححعٜث ايؽؾح  يف      بكبٍٛ ؼٚا١ٜ األبعٜٔ، ٚقع غن

ني حىححٍٛ اهض٦ُٓححإ حبححٛا ايححربا٠٤ ايمححؽع١ٝ يف األوححٍٛ ايعًُٝحح١، َٚٓحح٘ ٜتححب 
 .  يهْٛ٘ َىعام شرب ايثك١ ّاٍَاؾ ،  ايمصىٞ بىخ١ اشبرب ايؽاب 

َٚ  ٖحػا ايٛلحٛم ه حاجح١ عا بعح  َكحعَات ايتىحخٝذ املح٢َٛ عيٝٗحا يف         
يف حبٛا ايحربا٠٤ :   نًُات بع  األعنّ نبخٛا ايفٝع ايمٗٝع ايىعؼ )قعٙ(

 حعٜث ايؽؾ  املعؽٚف يًجُٝ  .

ٚا١ٜ وحخٝخ١ بمؽٜكٝٗحا املحٛظعني يف )ايتٗحػٜ ( ٚيف     بٌ تا تكعّ تىبذ ايؽ 
أجححن٤ ايكححعؼ َعؽٚؾححٕٛ  -غحح  ايححؽجًني  -)اهـتبىححاؼ( ؾححقٕ ؼجححاٍ اسبححعٜث 

بايٛلاق١، ٚيف اعتكاظٟ: ٖػٙ ٖٞ ايؽٚا١ٜ ايىخٝخ١ ايٛحٝع٠ يف ؼٚاٜحات ذبعٜحع   
ايهؽ باملفاح١ ٚاأللباؼ، ٖٚٞ اسبج١ عًٝٓا، ٚيهح٢ عحٔ ايفحٝع ايعحاًَٞ قٛيح٘      

ٚٚوً  عيٝٓا، يهٓ٘ مل ٜٓكحٌ   (ٚقـ عًٝٗا عاؼى( عٓٗا أْٗا )أوذ ؼٚا١ٜ)امل يف
ٚج٘ ايتىخٝذ َ  ٚجٛظ ٖػٜٔ ايؽجًني يف ـٓع اشبرب يف )ايتٗحػٜبني( ٖٚحٛ ه   

يًُمٗٛؼ، نُا ٖٛ ااٖؽ َٔ بع  َباحث٘ يف َعاؼن٘  طبايؿّاٜبين ع٢ً ٚلاقتُٗا 
)أبحع بحٔ ضبُحع بحٔ     ْ   َا غنؽٙ يف ايىؿخ١ ايثا١َٓ َٔ ايمبعح١ ايكعاح١ حبحل    

 . ي٢ٝ ايعماؼ( 
(: ٖٚػا اشبرب تٍُٔ ـؤاٍ  عمساعٌٝ بحٔ جحابؽ َحٔ اإلَحاّ ايىحاظم )     

غؼاعحإ عُكحح٘ يف غؼاع  رعحٔ املحا٤ املعتىححِ )ايحػٟ ه ٜٓجفح٘ لحح٤ٞ( ؾأجابح٘:      
، ٚيف )ايٛـحا٥ٌ( نحػيو   ّاٖهػا يف )ايتٗحػٜبني( املمبحٛعني ححعٜث    دٚلرب ـعت٘

 . َ  عٌاؾ١ ْفص١ بعٍ ٖٞ )ٚـع٘(
ٖٚححػٙ ايؽٚاٜحح١ ايىححخٝخ١ اححاٖؽ٠ يححن٤ يف ذبعٜححع ايهححؽ املعتىححِ ايححػٟ ه     
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ٚايػؼاع ٖٛ غؼاع اهْفإ ٖٚٛ ٜفاٟٚ لربٜٔ تكؽٜبحّا نُحا ٜ ٗحؽ    ٜٓجف٘ ل٤ٞ، 
اـحت ٗؽ مجح  قًٝحٌ َحٔ      عٓع اشتباؼ غاي  اهٜاظٟ َٔ َفتٟٛ اشبًكح١، ٚيحػا  

ؽض بعع بٌ ايفع١ ع٢ً بععٟ ايمٍٛ ٚايعح  -ايىخٝخ١ َٔ ايؿكٗا٤ )ؼض( 
َحٔ ٌحؽب    ّاْادبح  ّاظ ايهحٓؽ بفحت١ ٚلنلحني لحرب    ٚاـتٌٛخٛا أْٗا ذبحع  اشتىاؼّا،

 لحححرب(: 3لحححرب( يف ايمحححٍٛ ٚايعحححؽض: )غؼاع ٚلحححرب:   4ايعُحححل )ايحححػؼاعني: 
لرب، ٖٚػا ٜبتين ع٢ً بٌ ايتخعٜع ع٢ً املحا٤ اجملتُح  يف   (  36 =3×3× 4 )

١ يف ايبٝحٛت  َهع : َؽب  أٚ َفتمٌٝ نُا يعً٘ ايػاي  يف األحٛاض املىحٓٛع 
( Œيف عىححّٛ املعىححَٛني )  -ٖححٛ ايػايحح   -، ٚيعًحح٘ نححػيو ّاٚاملٓححاؾٍ قححعا

 : . ٖٚػا اهـتعهٍ ٜتٛقـ متاَ٘ ع٢ً عحؽاؾ أَٛؼ ٚعلباتٗا ٚؾَٔ وعٚؼ اشبرب

( عا ٚعؽٌحح٘ بححإٔ ْؿححأض ْ ححؽٙ )  ٘األٍٚ: إٔ ٜححؽاظ َححٔ )ـححعت٘( ضٛيحح 
عٝحع ؾحقٕ ايفحع١ يف    ـمذ املا٤ ٚحٌٛ٘ املؽبح  ظٕٚ املحعٚؼ، ٖٚحػا قؽٜح  غح  ب     

َٗا رايًػحح١ ٜعححين َححا ٜفححع٘ ازبفححِ ٚـححمذ املححا٤ ْ حح  قٛيحح٘ تعححاا:     ٌُحح ََٚجٖٓحح١ٕ َعِؽ
َٚاأَلِؼُض َٛاُت  َُ أٟ ـعتٗا بكعؼ ايفُاٚات ٚاألؼٌحني   - 133آٍ عُؽإ:  دايٖف
بايفع١: ايمٍٛ ٚايعؽض ألُْٗحا ٜبٝٓٓحإ ـحع١ ايمح٤ٞ      ّا( َبٓٓٝؾٝهٕٛ اإلَاّ )

 ملحا بحٝٓٔ بعحعاّ   يف حعٜث٘ ()زبفِ املا٥ٞ، بٌ عٕ اإلَاّ نُا بني اإلَاّ  عُل ا
بححع َححٔ إٔ ٜؽٜححع ايبعححع اآلشححؽ بححٓؿق ايفححع١   د ؾنغؼاع ٚلححرب ـححعت٘ر ّاٚاحححع

يف ايبٝحإ، ٖٚحػا    ّالا٥ع ّا، ٚعمنا مل ٜػنؽٙ اشتىاؼّاٚاملفاح١ )غؼاع ٚلرب( أٍٜ
 األؼبع١. ااٖؽ يف ازبفِ املا٥ٞ املهع : املفتمٌٝ أٚ املؽب  ايػٟ تتخع أٌنع٘

ايثاْٞ: عٕ ايػؼاع ٜفاٟٚ لربٜٔ، ٖٚػا ضبفحٛك بايٛجحعإ ٚايتجؽبح١ ؾحقٕ     
ٚحبفحح  ايتجؽبحح١ ٚاهشتبححاؼ ٜعححاظٍ    -ايححػنٛؼ ٚاإلْححاا   -َححٔ ايٓححاك   ّانححث 
 ٗححِ لححربٜٔ َححٔ أٜححعِٜٗ، ٜٚٓححعؼ ؾٜححاظ٠ ايححػؼاع عًحح٢ لححربٜٔ، ٚيححٛ ؾاظ      غؼاع

 ع تعححاؼف عضححنم ، ٚقححّابٓخححٛ ه ٜعتححع بحح٘ عؽؾحح ّاناْحح  ايؿٜححاظ٠ بكححعؼ ٜفحح  جححٓع
ايػؼاع ٚعؼاظ٠ َكعاؼ لربٜٔ ؾقضنم ايىخٝخ١ َٛاؾل يًٛجحعإ ٚينـحتعُاٍ   
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ايعؽيف ايما٥ ، ؾٝهٕٛ حفاب ايػؼاع ع٢ً املتعاؼف أٚ ايػايح  ٖٚحٛ َفحاٚات٘    
قٛيح٘:  ا ايمربٜٔ ٚعؼاظتُٗا َحٔ ايحػؼاع :   ( ع. ٜٚؤنع ْ ؽ اإلَاّ ) يمربٜٔ

ْٚىحـ ـحعت٘( ممحا ٜؤنحع إٔ ايٓ حؽ       ّاٚمل ٜكٌ: )غؼاعح  ريف غؼاع ٚلرب ـعت٘د
 ، نُا إٔ ايتجؽب١ ٚايٛجعإ ٜؤنعإ نٕٛ ايػؼاع لربٜٔ زعا األلباؼ

ُؽب  أٚ حُٓىًٛ يف ايىححخٝخ١ عًحح٢ ايحح  حخُححٌ ايتخعٜححع ايحح  ايثايححث: إٔ ُٜ
 املفتمٌٝ، ٖٚٛ ايػاي  املتعاٍٚ املٝفٛؼ يًعؽف ايعاّ، ظٕٚ املعٚؼ ؾقْ٘ ٜىع 

ه يًصربا٤ باةٓعـ١ نايبٓا٥ني، ٚاشبماب ع عًِٝٗ ذبىٌٝ َفاحت٘ َٚعؽؾ١ قعؼٙ
 .  ُعٚؼحه ٜتٝفؽ يٓا بٌ ايتخعٜع ع٢ً ايًَك٢ اا عُّٛ املهًؿني، ٚيػا 

ٚبتعب  لإ: ٜؤنحع عؼاظ٠ املؽبح  نحٕٛ ازبفحِ املؽبح  ٖحٛ ايػايح  ٚاملتعحاؼف         
وٓ  األحٛاض املا١ٝ٥ عًٝ٘ ٖٚٛ املٝفٛؼ َعؽؾ١ َفاحت٘ يعُّٛ ايٓاك، ٚاأل١ُ٥ 

(Œ )ٛا ايٓاك ع٢ً قعؼ عكٛةِ َٚتعحاؼف أغٖحاِْٗ َٚٝفحٛؼ    إٔ ٜهًُ أَؽٚا
ٚٓؼ يتاج ايتعؽف ع٢ً َفاحت٘ عا شحاة ١ ٖٚٓعـ١ٝ ه رب٠ ؼٜاٌِٝ، بُٝٓا املع

تٛجع يف غاى ايؿَإ عه عٓع أقٌ ايٓاك نايبٓٓا٥ني ٚاملٓفاحني، ٚيعٌ ايػاي  يف 
ظ لنلح١: ضحٍٛ   َٝاٙ ايٓاك ٖٛ مجعٗحا يف أححٛاض َؽبعح١ أٚ َفحتم١ًٝ ةحا أبعحا      

 . ٜٚعربٕٚ بفع١ اسبٛض َؽٜعٜٔ: ضٛي٘ ٚعؽٌ٘ -اؼتؿاع  -ٚعؽض ٚعُل 
ٚبحاقٞ ايؽٚاٜحات   بحٌ   (1): اٗٛؼ وخٝخ١ عمساعٌٝ ٚؼٚاٜتٜ٘ٚؤنع َا غنؽْا 
 ( ححححٓع ايهحححؽ باأللحححباؼ ظٕٚ بحححاقٞ ٚـحححا٥ٌ ايتعؽٜحححـ  يف تبفحححٝق اإلَحححاّ )

         ِ أٚ  ّااملحا٥ٞ َؽبعحح  تكحعاؼ ايهحؽ املحؽاظ َٓح٘ بٝاْح٘ ٚذبعٜحعٙ، ٚايبفحٝق نحٕٛ ازبفح
 . ؾقْ٘ وع  ايتعؽف ع٢ً َفاحت٘ ّاه َعٚؼَفتمّٝن، 

َٚٔ َنح ١ وخ١ ـٓع اشبرب ٌٚٚٛس ايعهيح١ بعحع عححؽاؾ األَحٛؼ ايثنلح١      
  لحني لحربّا بايٝحع املتعاؼؾح١ َؤٜححعاّ    ذبىحٌ يٓحا ايٛلحٛم بهحٕٛ قحعؼ ايهححؽ ـحت١ ٚلن      
 املٓٛؼ٠ ؾٛجعٙ َفاّٜٚاا٤ املع١ٜٓ تا حهٞ عٔ األَني اهـأاباظٟ َٔ أْ٘ ٚؾٕ َ
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، ْعِ حهٞ عحٔ اجملًفحٞ يف )َحؽآ٠ ايعكحٍٛ( أْح٘ ٚؾْح٘       ّاتكؽٜب ّايفت١ ٚلنلني لرب
، ٚيعحٌ شحرب اهـحأاباظٟ أٚلحل ألْح٘ نحإ       ّايثنل١ ٚلنلحني لحرب   ّاؾٛجعٙ َفاٜٚ

 . ـٓني ععٜع٠ -( َع١ٜٓ اإلَاّ ايىاظم ) -ٜعٝن يف املع١ٜٓ املٓٛؼ٠ 

بٌ اشبرب ايىخٝذ ع٢ً ازبفِ املحا٥ٞ املحعٚؼ   (1)يهٔ أـتاغْا احملكل )قعٙ( 
 :  بتكؽٜ  لربّا( 27 )ٚاـتعٍ ب٘ ع٢ً نٕٛ اسبع:

٘    ر( يف ايىخٝخ١ عٕ ااٖؽ قٛي٘ ) د غؼاعحإ عُكح٘ يف غؼاع ٚلحرب ـحعت
ٚٓؼاّ    ، ي ٗحٛؼ ايتعحب  يف ذبعٜحع ايفحع١ عًح٢ اإلضحنم       ٖٛ نٕٛ ازبفِ املحا٥ٞ َحع
، ٚذبعٜحع ايفحع١ بكحعؼ َعحني َحٔ      بػؼاع ٚلحرب  -َٔ مجٝ  ازبٗات ٚاألضؽاف 

 تىححٛؼ عه يف ايححعا٥ؽ٠ ألْٗححا ايححيت تهححٕٛ ْفححب١   مجٝحح  ايٓححٛاحٞ ٚاألضححؽاف ه ُٜ 
، ه تؿٜحع عٓح٘ ٚه تحٓكي،    ّاأحع أضؽاؾٗا عا ايمؽف اآلشؽ تكعاؼ َعحني َمًكح  

 َٓٗححا حبٝححث أشحؽ٣  َححٔ أٟ ْكمحح١ َحٔ ايححعا٥ؽ٠ عا أٟ ْكمحح١   ّاؾحقغا ؼمسحح  شمح  
 . ٚاحعمتٓؽ بٓكم١ املؽنؿ ٖٛ شق 

ٖٚحػا ه ٜحأتٞ يف املؽبحح  ٚاملفحتمٌٝ ٚعبُٖٛححا َحٔ األلححهاٍ اةٓعـح١ٝ حتحح٢      
حت٢ َ  َؽٚؼٙ  -املؽب  َتفاٟٚ األٌنع، ؾقٕ اشبق املؽـّٛ بني ؾاٜٚتني َٓ٘ 

 . ٖٛ أضٍٛ َٔ اشبق املؽـّٛ بني ًٌعني َٔ أٌنع٘ -بٓكم١ املؽنؿ 

 اآلشححؽ ٚباشتىححاؼ: ايمححهٌ اةٓعـححٞ ايححػٟ تهححٕٛ ْفححب١ أحححع جٛاْبحح٘ عا  
 تكححعاؼ َعححني ٚاحححع َححٔ مجٝحح  أضؽاؾحح٘ يححٝق عه ايمححهٌ ايححعا٥ؽٟ، ٚحٝححث      

 يف ايىحححخٝخ١  بعحححعّا ٚاححححعّا غححح  َتعحححعظ، ؾٝحححتعني إٔ     ( غنحححؽ اإلَحححاّ ) 
ٌ َفححاح١ ايهححٓؽ بتمبٝححل ٖٝححٛ املححعٚؼ، ٚه بححع َححٔ ذبىححٜهححٕٛ َؿححؽٚض ننَحح٘ 

 دٚلرب غؼاعرايمؽٜل ايؽٜاٌٞ هنتماف َفاح١ املعٚؼ أٚ ايعا٥ؽ٠ غات ايبعع 
 ـع١ ايهؽ، َ  ؾؽض ايعُل رغؼاعإد .
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ملعؽؾح١ َفحاح١ املحعٚؼ حبفح       ّاقحعا  ّاؼٜاٌحٝ  ّالِ ـًو األـتاغ )قعٙ( ضؽٜكح 
ايبعحعٜٔ املٓىٛوححني يف وحخٝخ١ عمساعٝححٌ ٚاْتٗح٢ عا نححٕٛ )اسباوحٌ ـححبع١     

بن ؾٜاظ٠ ٚه ْكىإ عه يف َكعاؼ ٜف ، ٖٚحٛ ممحا ه ضبحٝي َحٔ      ّاٚعمؽٜٔ لرب
ألٕ ايٓفححب١ بححني ايكمححؽ ٚاحملححٝق ممححا مل ت ٗححؽ حكٝكتٗححا ملٗححؽ٠ ايؿححٔ  ،املفححاضب١ ؾٝحح٘

ٚاةٓعـ١ ؾهٝـ ٜعؽؾٗا ايعٛاّ غ  املمًعني َٔ اةٓعـ١ بم٤ٞ عه بٗػا ايٛج٘ 
 . املعؽٚف )ايتٓكٝذ( ٘حبثجا٤ بٝاْ٘ يف تكؽٜؽ خٞ ايتكؽٜيب( ٖٚػا َا حاملفاَ

 :  ٜٚؽظ عًٝ٘
ٌ  أّٚه ٕٛ بتكؽٜبحح٘ املمححٍٛ عًحح٢ نحح   : عٕ ٖححػا اهـححتعهٍ بىححخٝخ١ عمساعٝحح

 ٜبححتين عًحح٢ ؾححؽض ظا٥ؽٜحح١ ازبفححِ املححا٥ٞ  -َفححاح١ ايهححٓؽ ـححبع١ ٚعمححؽٜٔ لححربّا
َ  أْ٘ ه لاٖع قمعٞ يف ايىخٝخ١ عًح٢   ٚنٕٛ اسبٛض ازباَ  يًُا٤ َعٚؼّا،

ٜعححين املححا٤  -، ؾححقٕ ايححؽاٟٚ ـححأٍ عححٔ املححا٤ ايححػٟ ه ٜٓجفحح٘ لحح٤ّٞانْٛح٘ َححعٚؼ 
 اى ألحٛاض َؽبع١ أٚ َفتم١ًٝ زبُ  املا٤ٚه ٜبعع وٓ  ايٓاك َٜٛػ -املعتىِ

 يهٓحح٘ يححٝق نححٌ حححٛض َىححٓٛع ةححِ    ، ّاؾٝٗححا، ٚقححع ٜىححٓعٕٛ حٌٛححّا َححعٚؼ   
ؾؽٌحت٘   (1)ٚه غاي  وٓعِٗ ٖحٛ املحعٚؼ، ْعحِ ؼٚاٜح١ اسبفحٔ بحٔ وحاحل        َعٚؼّا
ٚيف  ،ٚايؽنححٞ ٖححٛ ايب٦ححؽ رعغا نححإ املححا٤ يف ايؽنححٞ نححؽّاد(: يكٛيحح٘ ) ّاَححعٚؼ

ٚه ٜٛجححع ْ حح ٙ يف وححخٝخ١ عمساعٝححٌ ٚه يف    ،ّاايػايحح  ٜهححٕٛ ايب٦ححؽ َححعٚؼ  
ؼٚاٜت٘ األشؽ٣ اييت اـتٓع عيٝٗحا األـحتاغ احملكحل ؾقْح٘ ٜفحأٍ اإلَحاّ يف اشبحربٜٔ        

( بأْح٘ ايهحؽ َٚفحاحت٘ نحػا     ٚجيٝبح٘ اإلَحاّ )   ،عٔ املا٤ ايػٟ ه ٜٓجف٘ ل٤ٞ
 ف عيٝ٘ علهاّه :ٍٜاع قمعٞ يف ازبٛاب ع٢ً نْٛ٘ َعٚؼّا . ٚه لاٖ ،ٚنػا
َحا٥ٞ  جفحِ  : عٕ األـحتاغ )قحعٙ( جعحٌ وحخٝخ١ عمساعٝحٌ َبٓٝح١ عًح٢        ّالاْٝح 
ٕ َححعٚؼ ، ٚجعححٌ ؼٚاٜحح١  ّامححؽٜٔ لححرب املفححاح١ ـححبع١ ٚع  ، ٚاـححتصؽج َٓحح٘ نححٛ

َب١ٝٓ ع٢ً جفِ َا٥ٞ َؽب  ؾاـت ٗؽ  دلنل١ ألباؼ يف لنل١ ألباؼعمساعٌٝ: ر
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شحؽ  ٖحٞ ايبعحع اآل   -)قعٙ( َٓٗا حٓع ايهٓؽ بٍؽب لنل١ ألحباؼ يف لنلح١ يف لنلح١    
، ؾٝٓححتج إٔ ايهححٓؽ ٜفححاٟٚ ـححبع١ ٚعمححؽٜٔ ّاايححػٟ مل ٜححػنؽ يف ايؽٚاٜحح١ اشتىححاؼ

َىعام اسبٌُ ايهٝؿحٞ حفح  ايؽغبح١     -اسبٌُ األٍٚ ٚايثاْٞ -، ٖٚػإ ّالرب
 . ٚعبححٔ عبُححٌ اشبححربٜٔ عًحح٢ ازبفححِ  ٚاملىحح  عيٝحح٘  قبٛيحح٘ ٚاسباجحح١، ٚه اهححٔ

، ٚقع حت٘ يعُّٛ اشبًلألْ٘ ايػاي  املتعاؼف املٝفٛؼ حفاب َفا ،املا٥ٞ املؽب 
 .شمابّا يعُّٛ املهًؿني، ه شبىًٛ اشبربا٤ ( Œ)شؽج  أحاظٜثِٗ

َح    - ّاَحعٚؼ  ّاَا٥ٝح  ّاجفُاسبعٜث ايىخٝذ َؿؽٚض : عٕ تعٝني نٕٛ ّاٚلايث
  -شبرب ٚعحعّ عححؽاؾ غًبح١ وحٓع٘ يًٓحاك     غ  ايٓ ؽ عٔ ععّ ايماٖع عًٝ٘ يف ا

 ًحـ ٚقحع ألحاؼ عيٝح٘ األـحتاغ      يف َعؽؾ١ َفاحت٘ وعٛب١ بايػح١ ه تتحأت٢ يهحٌ َه   
ٚجححؽت  -( Œ)َححؽٚا يف آشححؽ ننَحح٘ ايححػٟ ْكًٓححاٙ بححايٓٓي بححني قٛـححني ٚقححع أُ 

إٔ ٜهًُحححٛا ايٓحححاك عًححح٢ قحححعؼ عكحححٛةِ َٚتعحححاؼف أَحححٛؼِٖ  عحححاظتِٗ عًححح٢ 
ذبىححٌٝ َفححاح١ املححعٚؼ ه تتححأت٢ عه يًعححاؼؾني   َححٔ ايٛاٌححذ إٔ  ٚأحححٛاةِ، ٚ

يف املهًؿحني   ػا قًٝحٌ جحعاّ  ٖٚ ،بايؽٜاٌٝات ٖٚٓعـ١ األجفاّ َٚعؽؾ١ َفاحتٗا
يف عىحٛؼْا بؿعحٌ اْتمحاؼ املحعاؼك      ّايف عىٛؼ وعٚؼ ايؽٚا١ٜ، ٚعٕ نحإ نحث   
( ٚه اهٔ بٌ ننّ اإلَحاّ )  .  اييت تعًِ حفاب ايؽٜاٌٝات ٚاةٓعـ١

ٛ  يف ؾَاْح٘  عا ايكًح١ ايٓحاظؼ٠ َحٔ ايبمحؽ      ّاأٚ جعٌ شماب٘ َتٛجٗح  ٕ ٖٚحِ ايعحاؼؾ
تمٌٝ ٜفحح ٠ ُٓححا َعؽؾحح١ َفححاح١ املؽبحح  ٚاملفححبهٝؿٝحح١ حفححاب َفححاح١ املححعٚؼ، بٝ

يف  -أؼبع١ ألحباؼ ٖحٞ عُحل ازبفحِ املحا٥ٞ املؽبح         -تتخىٌ بٍؽب ايػؼاعني 
، 36 = 3×3×4ٖححٞ لنلحح١ ألححباؼ ايمححٍٛ يف َثًحح٘ ايعححؽض:     -غؼاع ْٚىححـ 

 ؽ نٕٛ املفاح١ ـت١ ٚلنلني لربّا .ؾٝتبني بٝف

ؾٕ ايهحؽ يف ايٓجحـ لحنا    ٚ بأْح٘ قحع   )قعٙ( قحع أٜٓحع طبتحاؼٙ    (1)لِ عٕ األـتاغ
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ٚحٝث إٔ ايٛؾٕ َمابل يًُفاح١ ، ّايفبع١ ٚعمؽٜٔ لرب ّاعٙ َٛاؾكَؽات ٚٚج
 بهٕٛ املفاح١ ـبع١ ٚعمؽٜٔ لربّا . ايكٍٛٚايتؿاّ بع َٔ تىخٝذ ؾن

جٝب٘ بحإٔ ذبعٜحع ايهحؽ بحايٛؾٕ وحع  َٚمحهٌ َحٔ جٗحات ألحؽْا عيٝٗحا،           ُْٚ
أعؽٌحٓا عحٔ    -عحٛاّ غايبحاّ  ١ ايهؽ بايٛؾٕ عًح٢ اي ٚألجًٗا ٚألجٌ وعٛب١ َعؽؾ

 ؾُحا أؾحاظ )قحعٙ( ٜعاؼٌح٘      -فحؽٙ حبث ذبعٜع ايهحؽ بحايٛؾٕ، يهحٔ عًح٢ ؾحؽض ُٜ     
، َٚا حهحٞ  ؾٕ ايهؽ ؾٛجعٙ لنا ٚلنلني لربّاَا حهٞ عٔ اجملًفٞ َٔ أْ٘ ٚ

ييت وحعؼ  عٔ األَني اهـأاباظٟ ايػٟ عاه ـٓٝٓ٘ األش ٠ يف املع١ٜٓ املٓٛؼ٠ ا
، ٚيعٌ ٖػا ّاع ٚؾٕ ايهؽ ؾٛجعٙ ـت١ ٚلنلني لربٚق ؾٝٗا اشبرب ايىخٝذ ااٖؽّا
 ـححّٓٝٓا  ألْحح٘ عححاه يف املعٜٓحح١ أٚ أنثححؽ قبححّٛه ٚعض٦ُٓاْححّا  ايتخعٜححع األشحح  أٚلححل  

 . ملصتاؼْا، ٚامل ايعامل ّاٚٚؾٕ َا٤ املع١ٜٓ ؾٝىًذ شربٙ َؤٜع
ٚاسباوٌ إٔ املعتُع يف ذبعٜحع املحا٤ املعتىحِ ايحػٟ ه ٜٓجفح٘ لح٤ٞ عه َح         

، ٖٚحٞ  عًٝٗا ٚاهعتُاظ نً٘  ع٢ً ايٓىًٛ ايمؽٜؿ١ بٛوـ ايٓجق تػ  املا٤
ٚقع تبني يٓحا وحخ١ ـحٓع ٚاححع َحٔ ٖحػٙ األشبحاؼ         ّاااٖؽ٠ يف ذبعٜع ايهؽ ذبكٝك

، بُٝٓحا  ّاذبعٜحع ايهحؽ بفحت١ ٚلنلحني لحرب     بتكؽٜح  َتكحعّ :   ؾأشػْا بح٘، ٚاحاٖؽٙ   
 -اٙنُا أٌٚخٓ -ااٖؽ بع  ايؽٚاٜات أنثؽ َٔ غيو، يهٔ يٍعـ ـٓع اشبرب

 َححٔ  ربًىححّا -َٚعحح٘ ه ظاعححٞ سبًُحح٘    .  مل ْأشححػ بحح٘ ٚمل ٜهححٔ حجحح١ عًٝٓححا    
ع٢ً )بٝإ َؽتب١ أنٝع٠ َٔ اهعتىاّ ٚايهؽٜح١ ْ ح  اسبُحٌ     -َػاٜؽت٘ يًُصتاؼ 

ع٢ً بٝإ َؽتب١ أنٝع٠ َٔ اهـتخباب يف ايعباظات( نُحا وحٓ  أـحتاغْا احملكحل     
 ٘  ١ يعححعّ ٚلاقحح١ ايححؽاٟٚ   هـححُٝا َحح  تعكٝبحح٘ بٍححعـ ايؽٚاٜحح       (1))قححعٙ( يف حبثحح

 . -ٜعين اسبفٔ بٔ واحل ايثٛؼٟ  -
ٕٕ: حٝحث إٔ احاٖؽ وحخٝخ١ عمساعٝحٌ حجح١ ٚحٝحع٠ عًٝٓحا، ٚمل         ٚبتعب  لا

نحإ ايٓ حؽ عا    -ّاٝٓا يععّ متاّ ـٓعٖا ٚظهيتٗا َعتهٔ باقٞ ايؽٚاٜات حج١ عً
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وخٝخ١ عمساعٌٝ ٚااٖؽٖا ذبعٜع املا٤ املعتىِ أٚ ايهٓؽ ايػٟ ه ٜٓجف٘ لح٤ٞ  
ه ٜكبٌ تععظ املؽات  حت٢  -ذبعٜع املا٤ املعتىِ  -، ٖٚػا ّاٚاقعٝ ّالؽعٝ ّاذبعٜع

 . ذبٌُ ؼٚا١ٜ ايثٛؼٟ ع٢ً املؽتب١ ايعاي١ٝ يف اعتىاّ املا٤ ْٚؿاٖت٘
ْعِ عبٔ ْكٍٛ: حٝث إٔ َمٗٛؼ ايؿكٗا٤ ذبعٜع ايهٓؽ ايعاوِ بثنل١ ٚأؼبعني 

بححايٓي ايىححخٝذ ايٛحٝححع ٖٚححػا ايكححعؼ ؾا٥ححع عححٔ ذبعٜححعٙ  عه مثححٔ لححرب، ّالححرب
يًصؽٚج َٔ لب١ٗ اشبحنف ٚيكح٠ٛ اهض٦ُٓحإ بهؽٜح١ املحا٤ عغا       ّاؾٓختا  اـتخباب

ٔ ايؽٚاٜح١ ايىحخٝخ١، ٚامل ايعحامل    ـحتؿعْاٙ َح  عنإ بٗػا ايكعؼ ايؿا٥ع ع٢ً َحا  
ٚه ٚج٘ سبٌُ اشبرب املحػنٛؼ عًح٢ ايؿٍحٌ ٚاهـحتخباب نُحا وحٓ  نحث  َحٔ         

ِ لؽعٞ يتاج علبات٘ اا ظيٌٝ لؽعٞ ٚه ايؿكٗا٤، ٚغيو ألٕ اهـتخباب حه
 ظيٌٝ تاّ عًٝ٘ ٖٓا .

ٖححٛ  -وححخٝخ١ عمساعٝححٌ عٓححعْا ٚعُححعتٗا  -ٚحٝححث نححإ اححاٖؽ األشبححاؼ  
ايتخعٜع اسبكٝكٞ ايعقٞ ايعؽيف ؾن َفاضب١ يف َكعاؼ املحا٤ ايعاوحِ ايهحؽ، ٚيحػا     

 ٜهحٔ  مل -ع٢ً املصتحاؼ   ّاـت١ ٚلنلني لرب -ٖٛ أقٌ بٝف  َٔ ايهؽ  يٛ نإ َا٤ْ
 اسبكٝكٞ بكعؼ نٛب َا٤ َثّن زايهؽ  قعؼٚيٛ نإ ْؿى٘ عٔ  ّاَعتىُ

: قفُإ َحٔ املحا٤ املتحٛؾؽ    (املا٤ ايؽانع املعتىِ ببًٛغ٘ قعؼ نؽ)أقفاّ   َٚٔ
يف ؾَآْا ٚاملتعاٍٚ بٝٓٓا ٖٚٛ املا٤ املٛجٛظ يف شؿإ املا٤ ايبٝيت ٚاملا٤ املٛجٛظ يف 

اؼظ عيٝٓحا َحٔ َمحؽٚع عـحاي١ املٝحاٙ، ؾحقغا أححؽؾ        األْابٝ  املتعاؼؾ١ يف ؾَآْا ٚايٛ
ٚعغا أحؽؾ  -ٚيٛ بكعؼ نٛب ه أقٌ َٓ٘  -ٚاجع١ٜ َا٤ اشبؿإ ايبٝيت يكعؼ ايهؽ 

أٟ مل ٜهحٔ   -اتىاٍ َا٤ اسبٓؿ١ٝ ٚاألْابٝ  باملحا٤ ايحٛاؼظ َحٔ َمحؽٚع اإلـحاي١      
ؾٗحححػإ َىحححعام املحححا٤ املعتىحححِ بايهؽٜححح١ ه ٜحححٓؿعنٕ ٚه  - ّااهتىحححاٍ َٓكمعححح

 .  ٓجفإ عه بػًب١ ٚوـ ايٓجاـ١ عًٝ٘ ٚتػ ٙ بٗاٜت
ٚعًٝ٘ عغا نإ عٓعْا َا٤ قًٌٝ ٖٛ ٌَٛٛع يف اؽف: نٛب، أجاْح١، قحعؼ أٚ   

ٚقع تٓجق تنقا٠ ايٓجق أٚ املتٓجق اأَلٍٚ َأٚ َمًل املتحٓجق عًح٢    -عبٖٛا 
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ضٗحؽ   -اشبنف، لِ اتىٌ ٖػا املا٤ ايكًٌٝ املتٓجق تا٤ اشبؿإ أٚ تا٤ اإلـحاي١ 
ؾٝ٘، َٚا ظاّ املحا٤ ايكًٝحٌ َتىحّن    ايٓجاـ١ َٔ ٚاعتىِ بمؽ  ععّ بكا٤ أجؿا٤ 

ؾٗٛ َعتىحِ ه ٜٓؿعحٌ    -بإٔ ناْ  اسبٓؿ١ٝ َؿتٛح١  بايهؽ َٚاظاّ ازبؽٟ َتىّن
 . عه َ  تػٝٓؽٙ بٛوـ ايٓجاـ١

ٖٚهػا حاٍ نٌ َا٤ قًٌٝ عغا تحٓجق تنقحا٠ ايحٓجق أٚ املتحٓجق األٍٚ أٚ     
عغا اتىححٌ بححايهٓؽ أٚ باملححاظ٠ ٚؾايحح  أجححؿا٤   -شبححنفعًحح٢ ا -َمًححل املتححٓجق 

 َححٔ ظٕٚ ؾححؽم  ،َعتىححِٖححٛ ايٓجاـحح١ ٚمل ٜبححل ألؽٖححا يف املححا٤ ؾٗححٛ ضححاٖؽ بححٌ  
يٓٗحؽ أٚ  بني اتىاي٘ باملا٤ ايهؽ َٔ شؿإ املا٤ أٚ َٔ َا٤ اإلـاي١ أٚ اتىاي٘ تا٤ ا

 . باملٛتٛؼ ا ٖأحع يب٦ؽ املفتصؽج َٔتا٤ ايبخؽ أٚ تا٤ ا

: ععّ ايؿؽم بحني   م ظيٌٝ عاو١ُٝ ايهٓؽ ٚأْ٘ ه ٜٓجف٘ ل٤َٞٚكت٢ٍ عضن 
غح  َتعحعظ    ّاعؽؾح  ّاا٤ َتخحع تفاٟٚ ـمٛس املا٤ ٚبحني اشتنؾٗحا ؾقْح٘ َحا ظاّ املح     

ٖٚٛ َتىٌ ه ٜٓؿىحٌ بعٍح٘ عحٔ     ،ٖٚٛ نث  بكعؼ ايهؽ أٚ ٜؿٜع عًٝ٘ شاؼجّا،
عًح٢  ٜٓمبل ظيٌٝ اعتىاّ ايهحٓؽ بقضنقح٘   ٚؾٗٛ َعتىِ ه ٜٓجف٘ ل٤ٞ  -بع  

 . : َا تفاٚت ـمٛح٘ َٚا اشتًؿ  نن ْٛعٞ املا٤
ٛ عحعّ ايؿحؽم بحني نحٕٛ املحا٤      ٖٚهػا َكت٢ٍ عضنم ظيٌٝ اعتىحاّ ايهحؽ ٖح   

، ْعحِ باـحتثٓا٤ َحا عغا تػٝٓحؽ     ْٛ٘ جاؼٜحّا َتخؽنحاّ  غ  َتخؽى ٚبني ن ؼانعّا ـانّٓا
بع  املا٤ ايهؽ ؾقْ٘ ٜتٓجق شىًٛ املتػ  بٛوـ ايٓجق، ٜٚبك٢ غ ٙ َحٔ  

. ٖػا  ٤ ايهؽ ع٢ً ضٗاؼت٘ َا ظاّ مل ٜتػ  بٛوـ ايٓجق نُا تكعّ تؿىًٝ٘املا
 . نً٘ يف ذبعٜع َكعاؼ ايهؽ ٚبع  شىٛوٝات٘

ظٕٚ ايهحؽ أٚ ايحػٟ مل ٜبًحؼ     -ٚيف املكابٌ: َكت٢ٍ ظيٌٝ اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ 
أٚ َمًحل  عًح٢ األقحؽب   ؾقْ٘ ٜٓجف٘ لح٤ٞ: ايحٓجق ٚاملتحٓجق األٍٚ     -قعؼ نؽ

، َٔ ظٕٚ ؾؽم بني جؽٜإ املا٤ ايكًٌٝ ٚبحني ؼنحٛظٙ   َمٗٛؼ ٍاملتٓجق ع٢ً قٛ
 - عًحّٛا ٖٚبٛضحاّ   -تفاٟٚ ـحمذ املحا٤ ٚاشتنؾح٘    ٚـهْٛ٘، َٚٔ ظٕٚ ؾؽم بني 
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 ؾقْ٘ َا٤ َٓتخع عغا تٓجق بعٍ٘ تٓجق ازبُٝ ، ٚعغا هق٢ ايحٓجق بعح  املحا٤    
ٚ مجٝ  املا٤ حت٢ ايػٟ مل ٜتػ  أتٓجق أٚ تػٝٓؽ بٛوـ ايٓجق  -ٖٚٛ قًٌٝ-

ايٓجق، ٚغيو نً٘ إلضنم ظيٝحٌ اْؿعحاٍ املحا٤ ايكًٝحٌ نحعيٌٝ َؿٗحّٛ        مل ٜنٔم
ٚعبحٛٙ َحٔ أظيح١     دعغا مل ٜبًؼ املا٤ قعؼ نحؽ ٜٓجفح٘ لح٤ٞ   رْىًٛ املا٤ ايهؽ: 

 .  اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ْٚىٛو٘
: اهؼتهاؾ ايعؽيف املتمؽعٞ ع٢ً ٚحع٠ املا٤ ايكًٌٝ املتى١ً أٚ ٜؤٜعٙ  ٜٚؤنعٙ

ع٠ حهُ٘، ؾقغا حهِ ايمؽع بتٓجق بعٍح٘ املنقحٞ يًحٓجق    أجؿاؤٙ ٚع٢ً ٚح
 . حهِ ايعؽف املتمؽعٞ ٚاعتكع تٓجق مجٝع٘

بححع َححٔ ٚحعتحح٘ ٚاتىححاٍ ذبكححل اعتىححاّ املححا٤ بكححعؼ ايهححؽ ٚه لححِ عْحح٘ حٝححث 
ني َٓؿىحًني أٚ لنلح١ نحإ يهحٌ جحؿ٤ٕ      ٥أجؿا٤ٙ، ؾقغا اْكفحُ  أجحؿاؤٙ عا جحؿ   

      ُ ، ٚعٕ نحإ ظٕٚ ايهحؽ نحإ    ّآَؿىٌ حهُح٘: عٕ نحإ بكحعؼ ايهحؽ نحإ َعتىح
 ؾٗححٛ َٓكفححِ َتعححعظ ه ضبايحح١ ؾححقٕ      ّاعغا نححإ املححا٤ َتححعاؾع   : ٚعًٝححَ٘ححٓؿعّن .  

ايعؾ  ٚايك٠ٛ اشباؼج بٗا املحا٤ ٜفحتًؿّ اْكماعح٘ عحٔ املحا٤ املٓحعؾ  عٓح٘ ٜٚفحتًؿّ         
تععظٙ حبف  اهؼتهاؾ ايػٖيب ٚايىعم ايعؽيف ـٛا٤ اْعؾ  عا أع٢ً أّ اْعؾ  

، ْ   َا٤ اإلبؽٜل أٚ اسبٓؿ١ٝ ايٓاؾٍ بعؾ  ٚقح٠ٛ،  املكابٌ  عا أّ اْعؾ عا َأـؿٌ
ْٚ   َا٤ ايٓاؾٛؼ٠ ايىاعع يألع٢ً بعؾ  ٚقح٠ٛ، ؾحقٕ املحا٤ املٓحعؾ  عا َأعًح٢ َأٚ      

ٚعغا تٓجق املٓحعؾ  مل ٜتحٓجق املٓحعؾ      ،عا َأـؿٌ ٜٓؿىٌ عٔ املا٤ املٓعؾ  َٓ٘
َٓؿىحٌ عحٔ املحا٤ املٓحعؾ      ٚباشتىاؼ: املاٍ املٓعؾ  ٖٛ  ٚايعهق وخٝذ . َٓ٘،

ظٕٚ ايحػٟ مل   ،عٓ٘، ٚعغا نإ أحعُٖا ظٕٚ ايهحؽ ٚقحع هقح٢ ايحٓجق تحٓجق     
ٜحٔ: املٓحعؾ  ٚاملٓحعؾ     ٚه تهؿٞ عٓع٥ػ ضؽ١ٜ صبُٛع املا٤  ،ؾاْ٘ ه ٜتٓجق  ٜنق٘

 اٖؽّا .َٓؿىًني ا ّااملا٤ املنقٞ يًٓجق َا ظاَا َا٤ ٜٔ عؽؾ عٓ٘ هعتىاّ
عٔ املا٤ املتعاؾ  َٓح٘ ٚمل   أـؿٌ أٚ عا أع٢ً َٓؿىّناؾ  عا املا٤ املتعْ   ٚ

   حعؾحٝ٘ ؾقغا اْحُتعاؾ  عيحُتعاؾ  َ  ايحُا٤ ايحاي -خهِحيف اي ّاتخعٜٔ عؽؾحٜهْٛا َ
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ؾٗٛ َا٤ َٓؿعٌ َتٓجق، ٚه تٓؿع٘ نؽٜح١   ٚقبٌ اهتىاٍ بٗا هق٢ ظبفّا ج١ٕٗ اا
ٌ املا٤ املتعاؾ  اغا ٚو. ْعِ  املا٤ املتعاؾ  عيٝ٘ َا ظاّ مل ٜىٌ عيٝ٘ ٚمل ٜتىٌ ب٘

 ٜىحح  املٓححعؾ  َتىححّن باملٓححعؾ  عيٝحح٘    -ٖٚححٛ نححؽٓ  -املتححٓجق عا جٗحح١ َححا٤ٕ آشححؽ  
، ٚه ٜتحٓجق عه عٓحع   عتىُّا عغا نإ املٓحعؾ  عيٝح٘ نحؽاّ   ٗؽ ٜٚىبذ اجملُٛع َؾٝم

  :لِ ْبخث  .  غًب١ ٚوـ ايٓجاـ١ ع٢ً صبُٛع املا٤ ٚتػٝٓؽٙ بٗا

 :ًاالشك يف أن للناء عاصن
ايهؽ١ٜ، باعتىاّ املا٤ بفببني: باملاظ٠ أٚ   -يف ايبخٛا املا١ٌٝ -بعع إٔ ذبكل

يف اعتىاّ َا٤ هقاٙ ظبق َا ٖٛ اسبهِ؟ نُحا عغا لحو يف نؽٜح١    أحْع ؾًٛ لو 
َا٤ مل ٜعًِ حايت٘ ايفابك١ ٌٖ ٖٞ ايهؽٜح١ أّ ايكًح١؟ ؾحقغا عًحِ حايتح٘ ايفحابك١       

عه عغا لو يف نؽٜت٘ أٚ لو يف يًخاي١ ايفابك١، ٚ ّاعٌُ ع٢ً ضبكٗا اـتىخاب
تنقححا٠ ايححٓجق يًمححو يف إٔ يًُححا٤ َححاظ٠   -ظٕٚ ايهححؽ  -تححٓجق املححا٤ ايكًٝححٌ  

َحح  َنقاتحح٘ ايححٓجق أٚ   -ٖححػا أٚ غاى  -َتىححٌ باملححا٤ ايكًٝححٌ، ٚعٓححع ايمححو   
ـ ر(1)ؾاألوٌ ٜكتٍٞ ضٗاؼت٘ ـٛا٤ أوٌ ايمٗاؼ٠  -املتٓجق  دنٌ ل٤ٞ ْ ٝح

شًحل امل املحا٤   دراملحا٤ نًح٘ ضحاٖؽ   رملٝحاٙ  أٚ اـتىخابٗا أٚ أوحٌ ايمٗحاؼ٠ يف ا  
يف ظباـحح١ املححا٤ أٚ ضٗاؼتحح٘ بعححع املنقححا٠، ٚعًٝحح٘ اعتُححع مجحح  َححٔ    (2)دّاضٗححٛؼ

ايؿكٗا٤ )ؼض( ٚأؾتٛا بمٗاؼ٠ املا٤ املمهٛى ٚععّ تٓجفح٘، يهحٔ اشتحاؼ مجح      
 : آشؽ اسبهِ بايتٓجق ٖٚٛ األق٣ٛ، َٚا اهٔ اهـتعهٍ ب٘ يًتٓجق أَٛؼ

ٍٓ ع٢ً اْؿعاٍ املا٤ تنقا٠ ايٓجق، ٚقحع شحؽج   األٍٚ: عُّٛ أٚ ع ضنم َا ظ
: املحا٤ ايهحؽ أٚ املتىحٌ باملحاظ٠، ؾحقغا أححؽؾ قًح١ املحا٤         ّاعٔ ٖػا ايعُحّٛ ربىٝىح  

ْٛٓ٘ نًُا ْكي ٚمل يؽؾ نْٛ٘ مما ي٘ َاظ٠ أٚ مل يحؽؾ   ٚلو يف إٔ يًُا٤ َاظ٠ مت
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اْح  يح٘ َحاظ٠    نتحا  أٚ  ّاايهؽ ؾٓتُفو بايعاّ املصىحي تحا نحإ نحؽ    قعؼ بًٛغ٘ 
 . ٚعبهِ باْؿعاٍ املا٤ ٚتٓٓجف٘

ٖٚححػا اهـححتعهٍ ٜبححتين عًحح٢ لححؽع١ٝ ايتُفححو بايعححاّ أٚ املمًححل يف ايمححب١ٗ 
       ً ايهحث    -املىعاق١ٝ، ؾقٕ املا٤ املمحهٛى َمحتب٘ اسبحاٍ ٖحٌ ٖحٛ َىحعام اشبحا

 ، ٚايتُفححو بايعححاّ أٚ املمًححل    -ايكًٝححٌ -ايعححاّ أٚ َىححعام -ايححػٟ يحح٘ َححاظ٠  
 . َب٢ٓ قع ذبكل عٓعْا بمنْ٘ يف حبٛا أوٍٛ ايؿك٘ يف َمتب٘ املىعام

 َنقا٠ ايٓجاـح١ يًُحا٤    : عٕ ، بتكؽٜ ْٞ: ايتُفو بكاعع٠ املكتٍٞ ٚاملاْايثا
تكتٍححٞ ايتححٓجق ٚاهْؿعححاٍ، ٚاتىححاي٘  -احملتُحٌ نؽٜتحح٘ أٚ احملتُححٌ إٔ يحح٘ َححاظ٠ 

تىحاٍ  اه -َاْ  عٔ اهْؿعاٍ، ٚعغا لحو يف ٚجحٛظ املحاْ      ّاباملاظ٠ أٚ بًٛغ٘ نؽ
 . ْبين ع٢ً ععّ املاْ  بعع عحؽاؾ املكتٍٞ -باملاظ٠ أٚ بًٛؽ ائهٓؽ 

ٖٚػا اهـتعهٍ ٜبتين ع٢ً لؽع١ٝ قاعع٠ املكتٍٞ ٚاملحاْ ، ٖٚحػا َحبين قحع     
 . ذبكل عٓعْا بمنْ٘ يف حبٛا أوٍٛ ايؿك٘

ايثايححث: ايتُفححو بايكاعححع٠ امل ؾا٥ٝحح١ املتخىحح١ً بححإٔ اهـححتثٓا٤ َححٔ اسبهححِ    
نايٓجاـ١ املنؾ١َ سبؽ١َ ايمؽب ٚايحتمٗ  بح٘ ٚعبُٖٛحا     -ٜنؾَ٘  اإليؿاَٞ َٚا

 -أٚ يح٘ َحاظ٠( ؾٗحٛ     ّاعغا تعًل اهـتثٓا٤ َٓ٘ بعٓٛإ ٚجٛظٟ )عه َحا نحإ نحؽ    -
يٛجحٛظٟ يف  شباً اتثاب١ الأا  عحؽاؾ غاى ايعٓٛإ ا -حبف  ايؿِٗ ايعؽيف 

يعٓحٛإ اشبحاً   اؼتؿاع اسبهِ اإليؿاَحٞ أٚ َحا ٜنؾَح٘، َٚح  ايمحو يف ذبكحل ا      
ايٛجٛظٟ ٜتعني ايؽجٛع عا ايعاّ، ٖٚٓا عٓحعْا عُحّٛ )املحا٤ ٜتحٓجق عغا هقح٢      
ايٓجق عه املتىٌ باملاظ٠ أٚ ايبايؼ قعؼ ايهؽ( ٚعغا مل عبؽؾ اتىاٍ املا٤ ايكًٝحٌ  

 . ْؽج  عا عُّٛ ايعاّ -باملاظ٠ أٚ مل عبؽؾ نؽ١ٜ املا٤ 
ٜفاععٖا ايؿِٗ  كاعع٠ هيهٓا قع أٌٚخٓا يف حبٛا اهـتىخاب إٔ ٖػٙ اي

ايعححؽيف حتحح٢ اغا نححإ اشبححاً املفححتث٢ٓ عٓٛاْححّا ٚجٛظٜححّا قححع عًححل عًٝحح٘ اسبهححِ  
ايأشٝىٞ أٚ َحا ٜنؾَح٘ نايمٗحاؼ٠ ٚاهعتىحاّ، نفحا٥ؽ َىحاظٜل ايتصىحٝي        
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ٚاهـححتثٓا٤، ؾاْحح٘ هٜؿٗححِ ايعححؽف أٚ ه لححاٖع ٚاٌححذ عًحح٢ ؾٗححِ ايعححؽف ٖححػٙ   
اً هؼتؿاع اسبهِ اهيؿاَٞ أٚ َا ايكاعع٠: يؿّٚ عحؽاؾ ايعٓٛإ ايٛجٛظٟ اشب

 ٜنؾَ٘ .
ٍٓ ع٢ً اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ بعحع تٓكحٝذ   ايؽاب : ايتُفو  بعُّٛ أٚ عضنم َا ظ

 :  بتكؽٜ احملُٛيٞ ، باـتىخاب ايععّ األؾيٞ ٌَٛٛع٘ 

بإٔ  -ـابك١ َتٝك١ٓ  عْ٘ عغا مل ٜهٔ يًُا٤ ايكًٌٝ املمهٛى اتىاي٘ باملاظ٠ حاي١ْ
ْٛٓح٘ ٚشًكتح٘، ؾٗحٛ َعًحّٛ أؾهّ     ٚباملحاظ٠ َحٔ بحع   نإ َمهٛى اهتىاٍ  بعحعّ   ته

أٟ ْمححو باتىححاؾ٘  ،ّاحاٌححؽ اظ٠ َٚمححهٛى اهتىححاٍ باملححاظ٠ حححاهّ اتىححاي٘ باملحح
ْٛٓ٘ ٚشًكت٘ ؾٓفتىخ  ععّ اتىاف ٖػا املا٤ ايكًٌٝ  ،باهتىاٍ باملاظ٠ حني ته

بٛوـ اهتىاٍ باملاظ٠، ؾٗحػا َحا٤ قًٝحٌ بايٛجحعإ، ٖٚحٛ غح  َتىحٌ باملحاظ٠         
األوٌ األؾيٞ، ٚبح٘ يحؽؾ ٌَٛحٛع ايعحاّ عٓحعَا ٍٜٓحِ األوحٌ عا ايٛجحعإ         
ٜٚتِ نن جؿ٥ٞ ٌَٛحٛع اسبهحِ ايعحاّ باهْؿعحاٍ: )نحٌ َحا٤ قًٝحٌ غح  َتىحٌ          

    .  باملاظ٠ ؾٗٛ َٓؿعٌ تنقا٠ ايٓجق(

 ٙظ، عغ املا٤ قبٌ ٚجٛبايهؽ١ٜ أؾّه ّاٖٚهػا ْمو يف نؽ١ٜ املا٤ ٚمل ٜهٔ َتىؿ
، ٚبعححع ٚجححٛظ املححا٤ ْمححو يف اتىححاؾ٘ بايهؽٜحح١ ف بايهؽٜحح١ أؾّهه َححا٤ ٚه اتىححا

و، ْٚتُفحو  ؾٓفتىخ  ايٝكني األؾيحٞ بعحعّ اتىحاؾ٘ بايهؽٜح١ عا ؾَحإ ايمح      
ريحٝق  ل ٌَٛحٛع٘:  بعُّٛ )نٌ َا٤ يٝق نٓؽّا ٜٓؿعٌ تنقا٠ ايٓجاـ١( بعع ذبك

 .(1)دمل ٜٓجف٘ ل٤ٞ عغا نإ املا٤ قعؼ نٓؽرٖٚٛ عُّٛ َؿَٗٛٞ يًٓي نٓؽّاد 

جؽٜحإ اـتىحخاب ايعحعّ األؾيحٞ      حٝث حككٓا يف حبٛلٓا األوٛي١ٝ وحخ١ ٚ
املححا٤ تححٓجق بححع َححٔ اسبهححِ بتححٓجق املححا٤ ايكًٝححٌ املمححهٛى اتىححاي٘ باملححاظ٠ ٚؾن

املمهٛن١ نؽٜت٘ ٚعىُت٘، ٚه َٛج  يعؽض ايعيٌٝ ٚؼٓظ املٓاقمحات ٖٓحا ؾحقٕ    
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يتُفحو  جيعٜح٘ ا  ْعِ َٔ آ  جؽٜاْ٘ أٚ ٜأظظ ؾٝ٘ ه . ضبًٗا حبٛا أوٍٛ ايؿك٘
 ى يف اتىاي٘ باملاظ٠ أٚ يف نؽٜت٘ .ع٢ً اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ املمهٛ حج١ّ ب٘

ٚبٗػا ايٛج٘ األش  ًْتؿّ باْؿعاٍ املا٤ املمحهٛن١ نؽٜتح٘ أٚ إٔ يح٘ َحاظ٠ عٓحع      
 ٘ عغا غفحٌ املتحٓجق يف    :َنقات٘ ايٓجق أٚ املتٓجق األٍٚ ع٢ً املصتاؼ، ٚعًٝح

ْٛٓ٘ ٚمتٓعٙ باملا٤ نًُحا ْكحي ٚأشحػ    َا٤ َمهٛى ايهؽ١ٜ أٚ ٜمو يف أ ٕ ي٘ َاظ٠ مت
ملتحٓجق عغا بٓٝٓحا عًح٢ الحأا      ملحا٤ ايكًٝحٌ ا  ، ٚه ٜمٗحؽ ا ّآَ٘ واؼ املا٤ َتٓجفح 

 ٌ  ّااـتىححخاب ّابححٌ ٜبكحح٢ َتٓجفحح ،ٚؼٚظ املححا٤ عًحح٢ املتححٓجق يف ايححتمٗ  بايكًٝحح
اٍ ظباـحت٘  ٚيتٓجف٘ بؿعٌ ايعًِ ايفابل بتٓجف٘ ٚايمو اينحل يف ضٗاؼتح٘ ٚؾ 

ٓع غفً٘ باملا٤ ايكًٌٝ املمهٛى يف نْٛ٘ غا َاظ٠ عاو١ُ أٚ املمهٛى يف نؽٜت٘، ع
َححٔ  -يًُمححٗٛؼ ّاٚؾاقحح -عًحح٢ َححا اشأْححاٙ ٖٚححػا اهـتىححخاب عمنححا ٜىححذ بٓححا٤ّ 

ٚتؿىحًٝ٘ يف   -ايهًٝح١ أٚ ازبؿ٥ٝح١    -جؽٜإ اهـتىخاب يف ايمحبٗات اسبهُٝح١   
َٔ إٔ ٜػفً٘ َٔ املا٤  بع يتمٗ  ازبفِ املتٓجق ح٦ٓٝػحبٛا أوٍٛ ايؿك٘، ؾن

حتح٢ ٜهحٕٛ   ٚبٓخٛ ايىحٓ  عًح٢ ايمح٤ٞ املتحٓجق     ايكًٌٝ شاؼج حٌٛ٘ ٚعْا٤ٙ 
 . يًُتٓجق ّاع٢ً ايٓجاـ١ َٚمٗؽ ّااملا٤ ٚاؼظ

ْعِ يٛ مل ْمأ  يف ايتمٗ  بايكًٌٝ غيو ٚانتؿٝٓا بٛؼٚظ املتٓجق ع٢ً املا٤ 
تنقا٠  ّاَتٓجف واؼ املا٤ملمهٛى نؽٜت٘ ٚمل ٜػٝٓؽٙ ملا٤ افٌ يف املا٤ ايكًٌٝ أٚ اؾُػ

بمٗححاؼ٠ املتححٓجق ٚعٕ غفححٌ يف املححا٤ ٚهقحح٢    َححٔ اسبهححِبححع ايححٓجق، يهححٔ ه
املتٓجق املا٤ ايكًٌٝ ايػٟ مل ٜعًِ إٔ ي٘ َحاظ٠ عاوح١ُ أٚ هقح٢ املتحٓجق املحا٤      
املمهٛى يف نؽٜتح٘، ٚـحٛف ٜحأتٞ ايهحنّ يف اعتبحاؼ ٚؼٚظ املحا٤ عًح٢ املتحٓجق         

ٍ     أٚ يف شىًٛ َٛاؼظ األ ّاَمًك . ٖٚحػا   َؽ بىحٓ  املحا٤ عًح٢ املتحٓجق بحايبٛ
ايتؿهٝححو بححني تححٓجق املححا٤ املمححهٛى اعتىححاَ٘ ٚبححني اسبهححِ بمٗححاؼ٠ املتححٓجق   
املنقٞ يًُا٤ املمهٛى املػفٍٛ ؾٝ٘ يحٝق بعؿٜحؿ يف أحهحاّ ايمحؽٜع١ عغا اقتٍحت٘      

 لِ ْبخث : .َا ظاّ ه تًؿّ َٔ ايتؿهٝو طبايؿ١ ع١ًُٝ  أظيتٗا ايتؿى١ًٝٝ
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 : اعتصاو ماء املطر             

ٙ ملحا ٜنقٝح٘ َحٔ    تع٢ٓ: تمٗح   ،ه علهاٍ ٚه شنف يف إٔ َا٤ املمؽ َعتىِ
 .يت ٜنقٝٗا َا ظاّ املمؽ َتكاضؽّا ١ ٚععّ اْؿعاي٘ بايٓجاـ١ اياألجفاّ املتٓجف

بٛوـ ايٓجق ايػٟ هقحاٙ نفحا٥ؽ    ّاْعِ عه إٔ ٜتػ  ٚوـ َا٤ املمؽ َتألؽ     
٘    أ املٝاٙ ٚقع ـبل َؿىّن َحا٤   ٕ نٌ َا٤ عغا تػ  بٛوحـ ايحٓجق تحٓجق، َٚٓح

ه ٜٛج  تٓجف٘  -عٔ املتٓجق ظٕٚ ايتػ  ؾُنقات٘ يًٓجق ؾٍّن املمؽ، َٚٔ
 . ألْ٘ َا٤ َعتىِ غ  َٓؿعٌ

ٜٚعيٓا ع٢ً اعتىاّ َا٤ املمحؽ: ْىحًٛ ععٜحع٠ ٚنحث  َٓٗحا وحخٝذ ايفحٓع        
 (:م )ٚاٌححذ ايعهيحح١ عًحح٢ اهعتىححاّ، َٓٗححا َؽـحح١ً ايهححاًٖٞ عححٔ ايىححاظ

ٞٓ َٔ َا٤ املمحؽ أؼ٣ ؾٝح٘ ايتػٝٓحؽ، ٚأؼ٣ ؾٝح٘ آلحاؼ ايكحػؼ، ؾتكمحؽ         قً : ٜفٌٝ عً
َ٘ٓ ٖٞ ٖٞ، ٜٚٓتٍذ عً ـٓ عًح٢       ،ايكمؽات عً ٚايبٝ  ٜتٌٛحأ عًح٢ ـحمخ٘، ؾٝهح

َحا بحػا   رقحاٍ:   - ًح٢ لٝابٓحا بٓؿٚيح٘ َحٔ ايفحمذ قًحّٝن قًحٝنّ       أٟ ٜفحٌٝ ع  -لٝابٓا 
ٖٚحػٙ ازبًُح١ األشح ٠     (1)دؾكحع ضٗحؽ  بأك، ه تػفً٘ نٌ ل٤ٞ ٜحؽاٙ َحا٤ املمحؽ    

ٚاٌخ١ ايعهي١ ع٢ً إٔ نٌ جفِ َتٓجق ٜىٝب٘ َحا٤ املمحؽ ٜمٗحؽ،    ٣ ن١ًٝ نرب
ٗٓؽٜتحح٘ يػحح ٙ يححٛهٖٚححػا أَححاؼ٠ اعتىححاّ َححا٤ املمححؽ: ضٗاؼتحح٘ ٚعحح  عّ اْؿعايحح٘ َٚم

عؼـحاٍ اشبحرب، ٚؼؤٜحح١ ايفحا٥ٌ ايتػٝٓحؽ يف َححا٤ املمحؽ ه ٜبحعٚ َٓحح٘ ايتػٝٓحؽ بٛوححـ        
 بححٌ اي ححاٖؽ تػٝٓححؽٙ بايٛـححاش١ ايححيت اححٓؽ بٗححا   جفحح٘ جؿَححّا ،املٛجحح  يتٓ ايححٓجق

 ٚؼؤٜحح١ ايفححا٥ٌ آللححاؼ ايكححػؼ عغا مل تهححٔ أجححؿا٤      ،َححا٤ املمححؽ عًحح٢ ايفححمٛس   
 َٓحح٘ ٚه  ايكححػؼ َٛجححٛظ٠ يف املححا٤ ؾٗححٛ َححا٤ ضححاٖؽ ه بححأك بحح٘ ٚه ٜتححٓجق أحححعْ 

٘، : إٔ نٌ ل٤ٞ ٜىٝب٘ َا٤ املمؽ ٜمٗؽ تؽٚؼٙ عًٝ ٜػفٌ َنقٝ٘ بىؽٜذ ايؽٚا١ٜ
ٖٚػٙ ايؽٚا١ٜ يحٛه عؼـحاةا يهاْح  َحٔ أٌٚحذ ايٓىحًٛ عًح٢ اعتىحاّ َحا٤          
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 . املمؽ، يبٝاْٗا نرب٣ ؾك١ٝٗ ن١ًٝ ٚاٌخ١
ه: ريف َٝححؿابني ـححا(: َٚٓٗحا وححخٝذ ٖمححاّ بحٔ اسبهححِ عححٔ ايىحاظم )   
أٟ ٖػا املصتًق َحٔ ايبحٍٛ    -أحعُٖا بٍٛ ٚاآلشؽ َا٤ املمؽ، ؾاشتًما ؾأواب 

ٖٚحٞ ٚاٌحخ١ ايعهيح١     (1)دؼجٌ مل ٍٜؽٙ غيحو لٛب  -َٚٔ َا٤ املمؽ أواب 
بحع َحٔ   بايبٍٛ ايٓحاؾٍ َح  َحا٤ املمحؽ، ٚه    ع٢ً اعتىاّ َا٤ املمؽ ؼغِ اشتنض٘ 

 ّا َحا٤ املمحؽ ححاٍ ايتكحاضؽ َكحعاؼ     نحٕٛ  ٔ هبحع َح  نٕٛ ايبٍٛ بكعؼ َعتٓع بح٘ نُحا   
 ؾجؽٜحححا َحححٔ َٝحححؿابني ٚاشتًمحححا، َٚحححٔ احملتُحححٌ غًبححح١ َحححا٤ املمحححؽ    ،بححح٘ ّاَعتحححع

 ؼٙ، ؾٝهححٕٛ املصححتًق ضححاٖؽّا َعتىححُاّ اٍ آلححاٚا٤ ايبححٍٛ ؾٝحح٘ ٚؾٚاـححتٗنى أجححؿ
ؾقٕ ايبٍٛ جيؽٟ حاٍ ايتبٍٛ املفتُؽ ٚه تهحٕٛ أجحؿاؤٙ نحث ٠ بكحعؼ َحا٤ املمحؽ       

 ٜٚفححتًٗو يف َححا٤ املمححؽ عٓححع ْؿٚةُححا  ّاايبححٍٛ قٗححؽ عٓى، ؾقْحح٘ ٜٓححاملتىححٌ تكححاضؽٙ
اغا ؾحؽض  اٍ أٚ . ٚيٛ مل ٜتِ ٖحػا اهحتُح   َٔ املٝؿابني ٚايتكا٥ُٗا ٚاشتنضُٗا

رب بححع َحٔ تكٝٝححع اشبحح ٚنثحؽ٠ ايبححٍٛ َٚححا٤ املمحؽ َعححّا ؾن   اـحت ٗاؼ عضححنم ايؽٚاٜحح١ 
ٍ  ىحححاي  عًححح٢ عحححعّ ايبحححأك   خٝذ املبخحححٛا بىحححخٝذ ٖمحححاّ بحححٔ ـحححامل ايحححعا

 . عٓع اشتن  ايبٍٛ َٚا٤ املمؽ عغا نإ َا٤ املمؽ أنثؽ َٔ ايبٍٛ

عححٔ ( َٚٓٗححا: وححخٝخ١ ٖمححاّ بححٔ ـححامل ايفححا٥ٌ َححٔ اإلَححاّ ايىححاظم )
ـٓ ؾٝىٝ  ايثحٛب قحاٍ )   ه بحأك  ر(: ايفمذ ٜباٍ عًٝ٘ ؾٝىٝب٘ ايفُا٤ ؾٝه

أٟ ه بحأك بٛنحٛف َحا٤ املمحؽ َحٔ ايفحمذ        (2)دب٘، َا أواب٘ َٔ املا٤ أنثؽ َٓ٘
ألٕ َححا أوححاب ايفححمذ َححٔ َححا٤ املمححؽ أنثححؽ َححٔ ايبححٍٛ  ،ٚٚقٛعحح٘ عًحح٢ ايثححٛب

ه بحأك  رٚقٛيح٘:   ،(ايٛاق  ع٢ً ايفمذ، ٖػا ٖحٛ احاٖؽ جحٛاب اإلَحاّ )    
حٝث إٔ  ،ااٖؽ ين٤ يف اعتىاّ َا٤ املمؽ املنقٞ يًفمذ ايػٟ ٜباٍ عًٝ٘ دب٘

ه بحأك  ر(: َا٤ املمؽ هق٢ ايبٍٛ ٚٚنـ ْٚؿٍ ؾأواب ايثحٛب ٚقحع قحاٍ )   
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، بٌ ٖػا اشبرب ٚاٌذ ايعهي١ عًح٢ غًبح١ َحا٤ املمحؽ عًح٢ ايبحٍٛ ايٛاقح  يف        دب٘
ٕ َححا ُٜىحٝب٘ ٜمٗححؽ ٜٚححؿٍٚ  ايفحمذ، ؾٝححعٍ اشبحرب عًحح٢ إٔ َححا٤ املمحؽ َعتىححِ ٚأ   

 . بؿعٌ ْؿٍٚ املمؽ عًٝ٘ -تٓجق ايفمذ ايػٟ ٜباٍ عًٝ٘  -تٓجٓف٘ 
( ٚقححع تٍححُٓ  َٚٓٗححا: وححخٝخ١ عًححٞ بححٔ جعؿححؽ عححٔ أشٝحح٘ َٛـحح٢ )   

 :  ـؤايني ٚجٛابني
األٍٚ: ـأٍ عٔ ايبٝ  ٜباٍ ع٢ً اٗؽٙ ٜٚػتفٌ َٔ ازبٓاب١ لحِ ٜىحٝب٘ املمحؽ    

 (1)دعغا جؽ٣ ؾن بأك ب٘(:رب )٘ ؾٝتٌٛأ ب٘ يًىن٠؟ ٚأجاأٜؤشػ َٔ َا٥
ٖٛ اـحتُؽاؼ   -ٖٚٛ ؾعٌ ٍَاؼع ٜؿٝع ايتجعظ ٚايعٚاّ  -ٚااٖؽ )ٜباٍ(  (1)دب٘

 يف ازبؽٜإ ايؿعًٞ ملا٤ املمحؽ   ( ااٖؽّاايبٍٛ ع٢ً اٗؽ ايبٝ  ؾٝهٕٛ جٛاب٘ )
ٗٓحؽٙ َحا٤ املمحؽ ٚه بحأك     ؾ -تػحٛ   بحاٍ عًٝح٘ ُٜٚ  ُٜ - ع٢ً ايفمذ املتصحػ َبحاهّ   ٝم

 ايٓحححاؾٍ عًححح٢ ايفحححمذ ايحححػٟ ٜبحححاٍ عًٝححح٘، ممحححا ٜهمحححـ   تحححا٤ املمحححؽ بايتٌٛحححؤ
ٚضٗحاؼ٠ َحا٤ املمحؽ ٚعحعّ اْؿعايح٘       -اٗحؽ ايبٝح     -عٔ تمٗ  َا٤ املمؽ يًفمذ 

ٕٕ: ٖػا اشبرب ايىخٝذ ٚاٌذ  تنقا٠ اٗؽ ايبٝ  ضبٌ ايبٍٛ ٚايػا٥ق .ٚبتعب  لا
املمؽ عٓعَا ٜفحكق ٚجيحؽٟ عًح٢ ـحمذ ايبٝح  ايحػٟ ٜبحاٍ         ايعهي١ ع٢ً إٔ َا٤َ

املحا٤ ايحػٟ أوحاب ايفحمذ ايحػٟ       ٖػاه ٜتٓجق، بٌ جيٛؾ اي٤ٌٛٛ َٔ  -٘عًٝ
ٛاجحع  ٜباٍ عًٝ٘، مما ٜهمـ عٔ تمٗ  َا٤ املمؽ يًفمذ ٚضٗحاؼ٠ َحا٤ املمحؽ املت   

 .٠ ب٘ يًىن ع٢ً  ـمذ ايبٝ  ٚجٛاؾ ايتٌٛؤ
ٓ  ؾٝح٘ رحؽ ؾأوحاب لٛبح٘     ايثاْٞ: ـأٍ عٔ ايؽجٌ آؽ يف َا٤ املمؽ ٚقحع ُوح  

ه ٜػفٌ لٛب٘ ٚه ؼجً٘، ٜٚىًٞ ر(: إٔ ٜػفً٘؟ ؾكاٍ )ٌٖ ٜىًٞ ؾٝ٘ قبٌ 
 : ٚيف ٖػا احتُاهٕ دؾٝ٘ ٚه بأك ب٘

األٍٚ: وححٓ  اشبُححؽ يف َححا٤ املمححؽ حححاٍ تكححاضؽٙ، ٚه ؼٜحح  يف اعتىححاّ َححا٤ 
 ؾححقٕ جححٛاب اإلَحاّ ٚاٌححذ ايعهيحح١   ،املمحؽ بعهيحح١ ٖحػٙ ايىححخٝخ١ ٚتححا ٍَح٢   
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١ ٚتا ٢ٍَ ؾقٕ جٛاب اإلَاّ ع٢ً اعتىاّ َا٤ املمؽ حاي٘ ْؿٚي٘ ٖػٙ ايىخٝخ
ٚاٌذ ايعهي١ ع٢ً اعتىاّ َا٤ املمؽ ححاٍ ْؿٚيح٘ حتح٢ َح  وحٓ  اشبُحؽ ؾٝح٘،        

ايحػٟ أوحاب٘ َحا٤ املمحؽ املىحبٛب ؾٝح٘ اشبُحؽ         ده ٜػفٌ لٛب٘ر(:ؾقْ٘ قاٍ )
 .د ه بأكرٚيف لٛب٘ د أٟ ٚه ؼجً٘، ٜٚىًٞ ؾٝ٘ر

تكاضؽٙ ؾحاجتُ  َحا٤   وٓ  اشبُؽ يف َا٤ املمؽ حاٍ اْكماع  اهحتُاٍ ايثاْٞ:
ٍٓ ايحٓٓي عًحح٢ ظباـححت٘،       املمحؽ يف األؼض املححاؼ بح٘ لححِ وحٓ  ؾٝحح٘ اشبُحؽ ايححػٟ ظ

ٞ  -ؾٝفححتؿاظ َححٔ ٖححػا اشبححرب    اعتىححاّ َححا٤ املمححؽ ٚعححعّ اْؿعايحح٘     -يححؿ٤ٙ ايثححاْ
 بىححٓ  اشبُححؽ ؾٝحح٘، يهححٔ بمححؽ  نثححؽ٠ املححا٤ ٚبًٛغحح٘ قححعؼ نححؽ، ؾححقٕ َححا٤ املمححؽ     

 اشبُحؽ  :ٜٓؿعحٌ تنقحا٠ ايحٓجق     -ايهحؽ  ظٕٚ -بعع اْكماع تكاضؽٙ عغا نإ قًحٝنّ 
 شبحاؼ َٓٗحا َؿٗحّٛ األ  ٚايحيت  تكتٍح٢ ايؽٚاٜحات ايهحث ٠     -أٚ ايبٍٛ أٚ عبُٖٛا  

 ا نإ املا٤ قعؼ نؽ مل ٜٓجف٘ ل٤ٞد .عغرايىخٝخ١ 
ٖٛ اعتىاّ َا٤  -َٓٗا  ٚاملعتُع ايىخٝذ -صبُٛع ايٓىًٛ  ٚاسباوٌ َٔ

ٜنقٝح٘ أٚ احٓؽ بح٘ ححاٍ ْؿٚيح٘ أٚ       املمؽ حاٍ تكاضؽٙ ٚععّ اْؿعاي٘ بايٓجق ايػٟ
ٗٓححؽ    ْؿٚيحح بعحع  ٘ حتحح٢ املمحؽ ايٝفحح  عغا وححعم عًٝح٘ َححا٤ املمححؽ، بحٌ َححا٤ املمححؽ ٜم

 ىٝب٘ َا٤ املمؽ ٜٚػً  املا٤ عًٝ٘ .ايٓجق ٚاملتٓجق ايػٟ ٜ
 ٚاي ححاٖؽ عححعّ اعتبححاؼ جؽٜححإ املححا٤ َححٔ املٝححؿاب يف اعتىححاّ َححا٤ املمححؽ،         

عْح٘ َحا٤    ٍ عؽؾحاّ ٓاؾٍ َٔ ايفُا٤ حبٝث ٜكاٚاملِٗ وعم )َا٤ املمؽ( ع٢ً املا٤ اي
َمؽ، ٚاي اٖؽ َٔ ايؽٚاٜات إٔ َحنى اهعتىحاّ ٖحٛ غًبح١ َحا٤ املمحؽ ٚأنثؽٜتح٘        

ٚقاٖؽٜتح٘ يًحٓجق ٚأجحؿا٤ٙ أٚ غًبتح٘ عًح٢ ازبفحِ        دَا أواب٘ َٔ املحا٤ أنثحؽ  ر
ؾقْح٘   عٓحع ْحؿٍٚ َحا٤ املمحؽ نحث ّا،      ّاجحعاْ املتٓجق ايػٟ ٓاؽ ب٘، ٖٚػا ًَخٛا ٚ

األٚا تتبًٌ األؼض ٚاألجفاّ املتٓجف١ لِ ٜػً  َا٤ املمؽ بكمؽات٘  بايكمؽات
 .  اينحك١ ع٢ً ظباـ١ ازبفِ ايٛاق  عًٝ٘ َا٤ املمؽ

يهٔ قع ٜكاٍ: عْح٘ ٜعتحرب يف اعتىحاّ َحا٤ املمحؽ: جؽٜحإ املحا٤ َحٔ املٝحؿاب أٚ          
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َثححٌ  (1)َمًححل ازبؽٜححإ عًحح٢ ٚجحح٘ األؼض، ٜٚفححتعٍ عًٝحح٘ بححبع  ايؽٚاٜححات   
 ديف َٝؿابني ـاه: أحعُٖا بٍٛ ٚاآلشؽ َا٤ َمحؽ رٔ اسبهِ: وخٝخ١ ٖماّ ب

ـٓ :ٚوححخٝخ١ ٖمححاّ بححٔ ـححامل ، ( أٟ ٜفححٌٝ قًححّٝن قًححّٝن)ؾتىححٝب٘ ايفححُا٤ ؾٝهحح
٘ رٚوححخٝخ١ عًححٞ بححٔ جعؿححؽ يف َححا٤ املمححؽ:    عغا رأٚ  دعغا جححؽ٣ ؾححن بححأك بحح

عًح٢   -ؾتهحٕٛ ٖحػٙ ايؽٚاٜحات َكٝٓحع٠ يًؽٚاٜح١ املمًكح١       دجؽ٣ ب٘ املمؽ ؾن بأك
 . ؟ ٌٖٚ ٜعترب ازبؽٜإ ايمأْٞ أٚ ايؿعًٞ.    -ٚجٛظٖا ؾؽض 

ٞ  )فح  عا بعح  ايؿكٗحا٤ اعتبحاؼ     قع ُْ  ٚبحٌ عًٝح٘ لحؽ      (ازبؽٜحإ ايمحأْ
تعٓحح٢ إٔ ٜهححٕٛ املمححؽ بكححعؼ ٜهححٕٛ َححٔ لححأْ٘   ازبححؽٟ راغا جححؽ٣ ؾححن بححأكد

ازبؽٜإ يٛه املاْ  نإٔ ٜتكحاضؽ عًح٢ ـحمذ َتعحؽج أٚ َتخؿحؽ حبٝحث يحٛ ـحكق         
ٕٛ ٚيهحٔ اعتبحاؼٙ يف عاوح١ُٝ َحا٤       .وً  َعتحعٍ زبحؽ٣ املحا٤     ع٢ً ـمذ َفت

 ٌ ٚه ظيٝحٌ عًح٢ الحأا  ازبؽٜحإ ايمحأْٞ، ٚايؽٚاٜحات        ،املمؽ ضبتاج عا ايحعيٝ
 يف ازبححؽٟ ٚايفححٝنٕ ايؿعًححٞ نُححا    ١ املححأشٛغ ؾٝٗححا قٝححع ازبححؽٟ اححاٖؽ٠    املاٌححٝ

.  يًخهححِ يف يفححإ ظيًٝحح٘ ّاأٚ َتعًكحح ّاٖححٛ حححاٍ ـححا٥ؽ األيؿححاا ايٛاقعحح١ ٌَٛححٛع
عا قؽٜٓح١   ٕ ايتكعٜؽٟ ٚازبؽٟ ايمأْٞ ضبتاجّاٚعٓع٥ػ: ٜهٕٛ بً٘ ع٢ً ايفٝن

ُٓ  . ١ ي٘ بعع عْمباق٘ ع٢ً ايؿعًٞ اي اٖؽ َٔ ازبؽٜإُٚاٌخ١ َع

ٕ ْعِ قع ٜكاٍ: عٕ عضنم أشباؼ َا٤ املمؽ تثب  اهلأا  ايتكحعٜؽٟ يًجؽٜحا  
ٛ      بًخححاا إٔ وححعم )َححا٤ املمححؽ( عؽؾححاّ       بًػححح   ٜتٛقححـ عًحح٢ نثؽتحح٘ بكححعٕؼ يحح

قمؽات٘ األؼض زبؽت عًح٢ ٚجح٘ األؼض أٚ ْؿيح  َحٔ ايعحٛايٞ عا األؼض،      
 . أٟ هبع َٔ قاب١ًٝ َا٤ املمؽ ايٓاؾٍ يًجؽٜإ يٛه املاْ  عٔ جؽٜاْ٘ بايؿعٌ

يهٓ٘ ه ٜىًذ ٖػا ظيّٝن ع٢ً الأا  ازبؽٜإ تكعٜؽّا، بٌ عضنم أشباؼ َا٤ 
 ٜىحعم َعح٘ عؽؾحاّ    غا نحإ بكحعؼٕ  ؾحق  املمؽ ُٜثب  يؿّٚ وحعم )َحا٤ املمحؽ( عؽؾحّا،    
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 ٚعًٝح٘ اتٓح      . عًح٢ اعتىحاَ٘ بؿعحٌ أشبحاؼ َحا٤ املمحؽ       أْ٘ َا٤ َمؽ نؿ٢ ظيحٝنّ  
وعم اهـِ ع٢ً ايكمؽات ايك١ًًٝ ٚه تٓمبل عًٝٗا أشباؼ اعتىحاّ َحا٤ املمحؽ.    

ٜتمًح  وحعم اهـحِ عؽؾحّا، ه الحأا  ازبؽٜحإ       ٚباشتىاؼ: عضحنم األشبحاؼ   
٢ً ٟ ااٖؽ٠ يف ازبؽٟ ايؿعًٞ ظٕٚ ايتكعٜؽٟ، ؾن ظيٌٝ ع، ٚأشباؼ ازبؽتكعٜؽّا

 الأا  جؽٟ َا٤ املمؽ تكعٜؽّا .

ٞ  )ْٚف  عا بع  ايؿكٗحا٤ الحأا      َحٔ املٝحؿاب    - ( َمًكحاّ ازبؽٜحإ ايؿعًح
 عا أشحػ ازبؽٜحإ ٚغنحؽ ايفحٝنٕ      يف اعتىاّ َا٤ املمحؽ، اـحتٓاظاّ   - أٚ َٔ غ ٙ

 ملٝححؿاب بعحح  آشححؽ َححٔ األشبححاؼ،     أٚ أشححػ ايفححٝنٕ يف ا  ،يف بعحح  األشبححاؼ 
اعتبححاؼ يف َمٗؽٜحح١ َححا٤ املمححؽ أٚ  (ازبؽٜححإ ايؿعًححٞ)يهححٔ ظهيتٗححا عًحح٢ اعتبححاؼ 

 : َمه١ً -ايفٝنٕ َٔ املٝؿاب 

: ْٓك  عًٝ٘ باملمؽ ايٛاق  ع٢ً األؼاٌٞ ايىخؽا١ٜٚ ٚايؽ١ًَٝ ٚعبُٖٛا أّٚه
 -ٚه َٔ غح ٙ  ه َٔ املٝؿاب  -مما ٜك  عًٝ٘ َا٤ املمؽ َٔ ظٕٚ جؽٜإ ٚـٝنٕ 

 يتصًحححٌ املحححا٤ يف أجحححؿا٤ األؼض ْٚؿٚيححح٘ يف شًًحححٗا ٚعحححعّ جؽٜاْححح٘، ْٚحححٓك   
ْحؿٍ َحٔ املٝحؿاب ؾحن ٜهحٕٛ       ع٢ً ايكحٍٛ باشتىحاً عىح١ُ َحا٤ املمحؽ تحا عغا      

يٛ بكٞ عًح٢ ايفحمذ أٚ ٚقح  َحا٤ املمحؽ يف ايىحخؽا٤ ايؽًَٝح١ أٚ عًح٢          َعتىُّا
ؽ املحػنٛؼ ٖٚحٛ نحث     ٖٚحٌ اهحٔ ايتحؿاّ عحعّ اعتىحاّ َحا٤ املمح        ،ٚج٘ األؼض
ًتؿّ باشتىاً اعتىاّ َا٤ املمؽ ايٛاق  ع٢ً ايفحمذ  ؟ ٌٖٚ ُٜ ّااملىاظٜل جٓع

 ايعايٞ ٚاألؼض ايىًب١ ايحيت جيحؽٟ عًٝٗحا َحا٤ املمحؽ ٜٚفحٌٝ َحٔ ؾحٛم ٜٚٓحؿٍ          
 ؟ نحن ٚأيحـ نحن، َٚحٔ ايٛاٌحذ إٔ غنحؽ ايفحٝنٕ         عا ذب  بٛاـم١ املٝحؿاب 

   ٍْ  َٓ ححٛؼ يًفححا٥ٌ حبفحح  حاجتحح٘ ٚابححتن٤ٙ     َححٔ ايفححمذ أٚ َححٔ املٝححؿاب َثححا
 ؾٗٛ َىعام ه  تي ب٘ اهعتىاّ جؿَّا .

شاوحح١ عححٔ حايحح١  ؼٚاٜححات َححا٤ املمححؽ وححعؼت اـتؿفححاؼّا اي ححاٖؽ إٔ ّاٚلاْٝحح
يكٍحا٤   ٌَٛعّا َعحعاّ  -، ٖٞ ارباغ ـمذ ايبٝ  ٚاٗؽٙ َباّه ابتن١ٝ٥ بني ايٓاك
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ٜٚؽـح  ايبحٍٛ يف    ق قٗؽّاٚايػفٌ َٔ ازبٓاب١، ؾٝتٓج اسباج١: ايتبٍٛ ٚايتػٛ 
ـٓ     -ايبححاضٔ   لححِ ٜٓححؿٍ عًٝحح٘ َححٔ ايفححُا٤ َححا٤ املمححؽ ٜٚفححٌٝ َححٔ أعًحح٢ لححِ ٜهحح

ؾفحأيٛا   ،يًٌٛح٤ٛ ٚيًمحؽب ٚعبُٖٛحا    -ع٢ً األؼض ٚيتاج ايٓاك ةػا املحا٤  
ٔ ايٛاٌحذ  ( بًخحاا ـحؤاةِ عٓٗحا، َٚح    عٔ ٖحػٙ اسبايح١ ٚأجحاب اإلَحاّ )    

 تحح٢ ٜمٗححؽ ٚتتخكححل غؿاؼتحح٘   اٍ عا َمححؽ غؿٜححؽ ح احتٝححاج ضٗححاؼ٠ املٌٛحح  املبحح  
عٓعَا ٜهثؽ ٚجيؽٟ ع٢ً األؼض ٜٚؿٌٜ ألؽ ايٓجق ايٛاقح  عًح٢ ـحمذ ايبٝح      

 ( عحححٔ اعتىححاّ َحححا٤ املمحححؽ،  ٚايٓاؾححػ يف عُحححل ايمححني، ؾٝهمحححـ جٛابحح٘ )   
 ا  ايكمعححٞ ٜؿٗححِ عححعّ األلححؽ يًصىٛوححٝات ازبؿ٥ٝحح١ َثححٌ ايٓححؿٍٚ ٓححٚبتٓكححٝذ امل
 ملححنى ٖححٛ إٔ َححا٤ املمححؽ   ٕ اؿاب ٚازبححؽٟ عًحح٢ األؼض ٚعبُٖٛححا، ٚا َححٔ املٝحح 

 عاوِ َٚمٗحؽ، ؾحقغا ؼنحع املحا٤ يكًتح٘ مل ٜعًحِ قاٖؽٜتح٘ يًحٓجق ٚتػًبح٘ عًٝح٘،           
ؾٝتىع٣ إلؾايح١ أجحؿا٤ ايحٓجق     ّابُٝٓا عغا جؽ٣ ع٢ً املباٍ ٚمل ٜؽنع نإ نث 

ٗٓححح  ٜٚىحححًذ يًٌٛححح٤ٛ بححح٘    ضحححاٖؽّا -فحححاي١ ايُػ -ؽ املٌٛححح  ٜٚهحححٕٛ املحححا٤   ٜٚم
تؿاظ َٔ ايؽٚاٜات، َٚٓ٘ ٜؿٗحِ عحعّ ظشايح١    ٖػا َا ٜف -ٚايمؽب َٓ٘ ٚعبُٖٛا 

 . ازبؽٟ بأنثؽ َٔ غًب١ َا٤ املمؽ ع٢ً ايٓجق يف املباٍ ٚقاٖؽٜت٘ ي٘
ٜتٛقحـ   ّا: عٕ ذبكل َا٤ املمؽ ٚوعم َؿَٗٛ٘ عؽؾح  -ٖٚٛ قؽٜ   -ٚقع ٜكاٍ 

أشحػ ازبحؽٟ يف   ع٢ً جؽٟ َا٤ املمؽ ٚذبؽن٘ ٚـٝنْ٘ َٔ ٌَٛح  عا ٌَٛح ، ؾ  
م َححا٤ املمححؽ ٚعححعّ نْٛحح٘ قمححؽات ٜفحح ٠ ٌحح١ًٝ٦ ه   يىححع ٖححػٙ األشبححاؼ ذبكٝكححّا

ايبٝ  ٚاٗؽٙ، ٜهؿٝٓا ٖحػا  تٛج  قاٖؽ١ٜ ايٓجاـ١ اييت آؽ بٗا املا٤ ع٢ً ـمذ 
عٔ اـت ٗاؼ الحأا  ازبحؽٟ ايؿعًحٞ يف عاوح١ُٝ َحا٤ املمحؽ َحٔ         احتُاّه َاْعّا

ب٘ املمؽ ؾن بأكد يف وخٝذ  عغا جؽ٣رأٚ دعغا جؽ٣ ؾن بأكر(:قٛي٘ )
 . (1)دَٔ َا٤ املمؽ ؾن بأكجعؿؽ يف)قؽب اهـٓاظ(:راغا جؽ٣ عًٞ بٔ 

 ع٢ً اعتباؼ جؽٜإ َا٤ املمؽ لؽضّاٚاسباوٌ أْ٘ ه ظهي١ ٚاٌخ١ يف ايؽٚا١ٜ 
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ٚقاٖؽٜتحح٘  ، ٜٚهؿححٞ وححعم )َححا٤ املمححؽ( عًٝحح٘ عؽؾححاّ  يعاوححُٝت٘ ٚتمٗحح ٙ يػحح ٙ 
 ا يًحٓجق حبٝحث تتخًحٌ أجحؿاؤٙ ٚتحػٚب بفححٝنٕ َحا٤ املمحؽ عًٝح٘ ٚه ٜبكح٢ ةحح         

   .   ألؽ ٌُٔ َا٤ املمؽ
 :  ُا ٜنقٝ٘حٖٚٓا ؾؽٚع َؽتبم١ تا٤ املمؽ ٚتمٗ ٙ ي 
ألٍٚ: عٕ ايكححعؼ املتححٝكٔ املتفححامل عًٝحح٘ ٖححٛ اعتىححاّ َححا٤ املمححؽ حححاٍ ايؿححؽع ا

 كاضؽٙ َٔ ايفُا٤ عا األؼض، لِ عغا اْكمح  املمحؽ ٚاجتُح  َحاؤٙ يف     حـٝنْ٘ ٚت
 ىححِ نخححاٍ ْؿٚيحح٘ ٌَٛحح  َححٓصؿ  َححٔ األؼض أٚ ايفححمذ ؾٗححٌ ٖححٛ َححا٤ َعت

 َكحححعاؼ ايهحححؽ ؾٗحححٛ َعتىحححِ،  َحححٔ ايفحححُا٤؟ أّ ٖحححٛ ناملحححا٤ ايؽانحححع: عٕ نحححإ   
 َ  ٌٓ ٌ    ٚعٕ نإ أقح  ، ؾحقٕ عٓحٛإ   ايثحاْٞ ٖحٛ ايكؽٜح  جحٓعاّ      . ؟ ٓح٘ ؾٗحٛ َحا٤ َٓؿعح

)َا٤ املمؽ( حكٝك١ يف املا٤ ايٓاؾٍ املتكاضؽ َٔ ايفُا٤ َٚحاظاّ ٜٓحؿٍ َحٔ ايفحُا٤     
يف األؼض ٚايٓحاؾٍ عًٝٗحا ٖحٛ )َحا٤ َمحؽ(      ٜٚتكاضؽ ع٢ً األؼض ؾاملا٤ اجملتُح   

 ٖٚحححٛ َعتىحححِ، يهحححٔ بعحححع إٔ ٜٓكمححح  ايٓحححؿٍٚ ٜٚفحححتكؽ يف األؼض ه ٜعًحححِ     
 وحححعم عٓحححٛإ )َحححا٤ املمحححؽ( عًٝححح٘، بحححٌ نحححإ َحححا٤ َمحححؽ، ٚاملمحححتل حكٝكححح١      

 ؾحقٕ املحا٤ اآلٕ َحا٤ قًٝحٌ ؼانحع       ،يف املتًبق باملبعأ ظٕٚ َا اْكٍح٢ عٓح٘ ايتًحبق   
 -يف اسبكٝكح١   -ٗٛ حبهِ املا٤ ايؽانع، بحٌ ٖحٛ   يف َٓصؿ  ٚقع نإ َا٤ َمؽ، ؾ

 . َا٤ ؼانع بعع تٛقـ ايٓؿٍٚ َٔ ايفُا٤
ؾٗػا اجملتُ  عغا نإ قعؼ نؽ ؾٗٛ ه ٜٓجف٘ ل٤ٞ، ٚعغا مل ٜبًؼ قحعؼ   :ٚعًٝ٘

عغا نحإ املحا٤ قحعؼ    رايهؽ ؾٗٛ ٜٓجٓف٘ ل٤ٞ تكت٢ٍ َؿّٗٛ ايؽٚا١ٜ ايىحخٝخ١:  
 . (1)دنؽ مل ٜٓجف٘ ل٤ٞ
يف ٌَٛ  َٓصؿ  ـٛا٤ نحإ أوحً٘ َحا٤ َمحؽ      قًّٝن ّاؼانع ْعِ عغا نإ َا٤ْ

 وححاؼ ضححاٖؽّا -أّ َححا٤ ب٦ححؽ أّ غ ُٖححا ٚقححع تححٓجق لححِ تكححاضؽ عًٝحح٘ َححا٤ املمححؽ  
 َححاظاّ ٜتكححاضؽ عًٝحح٘ َححا٤ املمححؽ، ٚاهححٔ تمٗحح   ّاَححٔ ايححٓجق بححٌ وححاؼ َعتىححُ
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ؽ َحا٤ املمحؽ   ُا٤ٙ ايكًٝحٌ، ٚعغا اْكمح  تكحاض   حبح  -لٛب أٚ عبحٛٙ  -ازبفِ املتٓجق 
ٟ    ّإ ضححاٖؽ نححا  ًٝحح٘ : ؾححقٕ نححإ قًححٝنّ    ع  ٜتحححٓجق  ٜٚٓؿعححٌ تنقححا٠ ايححٓجق، أ

ه  نحإ َعتىحُاّ   -فح  َحٔ ايحٓجق املنقحٞ يح٘، ٚعٕ نحإ بكحعؼ ايهحؽ        ٝحت٢ باي
 . ٜٓؿعٌ تنقا٠ ايٓجق حت٢ ايهث  َا مل ٜتػٝٓؽ بٛوـ ايٓجق

 ٚاسباوحححٌ عٕ َحححا٤ املمحححؽ يف ايؽٚاٜحححات ايىحححخٝخ١ احححاٖؽ يف املحححا٤ ايٓحححاؾٍ   
عًح٢ األؼض َٚحاظاّ    فُا٤ حاٍ تكحاضؽٙ )ؾٝىحٝب٘ املمحؽ( لحِ ٜفحتكؽ املحا٤      َٔ اي

 تكؽ يف األؼض َححا٤ َمححؽ َعتىححِ  بايؿعححٌ ؾايٓححاؾٍ َٓحح٘ ٚاملفحح   ايتكححاضؽ َتىححنّ 
حبف  ااٖؽ ايٓىًٛ، يهٔ عغا اْكم  ايتكاضؽ ٚمل ٜتىحٌ ْحؿٍٚ املمحؽ     جؿَّا

 ٚاْكٍحح٢ عٓحح٘ ايتًححبق  ،ؾٗححٛ َححا٤ ؼانححع يححٝق تححا٤ َمححؽ، بححٌ نححإ َححا٤ َمححؽ     
 تبحححعأ املمؽٜححح١ ٚايٓحححؿٍٚ َحححٔ ايفحححُا٤، ؾاإلٌحححاؾ١ يف )َحححا٤ املمحححؽ( حبفححح          

 . ااٖؽ ايٓىًٛ عٌاؾ١ بٝا١ْٝ )َا٤ ٖٛ َمؽ(

ايؿححؽع ايثححاْٞ: قححع تححبني َححٔ األشبححاؼ املاٌحح١ٝ إٔ لححؽ  عاوحح١ُٝ َححا٤ املمححؽ    
ٗٓؽٜت٘ يػ ٙ َحٔ األجفحاّ املتٓجفح١ ٖحٛ نثحؽ٠ َحا٤ املمحؽ ٚعوحابت٘ املتحٓجق           َٚم

عًٝ٘ ٚقاٖؽٜت٘ ي٘ حبٝث ه تبك٢ أجؿا٤ ايٓجق قا١ُ٥ بعٝٓٗا،  ٚعحاضت٘ ب٘ ٚغًبت٘
ٖٚٛ َتخكل عٓع ْؿٍٚ َا٤ املمؽ َٔ  -نُا تبني الأا  ايىعم ايعؽيف ملا٤ املمؽ

، ؾحقغا وحعم   ا٤ ـٛا٤ نإ املكعاؼ ايٓاؾٍ َمؽّا غؿٜؽّا أّ نحإ قحعؼّا ٜفح اّ   ايفُ
   عًٝحح٘ ٚمل عًٝحح٘ )َححا٤ املمححؽ( ٚأوححاب املتححٓجق أٚ ٚقحح  عًحح٢ ايححٓجق ٚتػًحح 

  ،ضٗححؽ املٌٛحح  ٚعٕ نححإ املمححؽ ايٛاقحح  عًٝحح٘ قمححؽات ضبححعٚظ٠      -تبححل أجححؿاؤٙ 
اسبحا٥ق   ٚأٚاملِٗ وعم اـِ َا٤ املمؽ ع٢ً املا٤ ايٛاق  عًح٢ األؼض املتٓجفح١   

 ؾٝمٗححؽ بٛوححٍٛ َححا٤ املمححؽ َححٔ ايفححُا٤ عيٝٗححا   -عبٖٛححا ٚأايمححجؽ  ٚأايفححمذ  ٚأ
 أٚ مشاّه . ملٓخؽف اّٝٓاٚيٛ نإ ايٛوٍٛ بقعا١ْ ايؽٜذ ٚتٝاؼ اةٛا٤ ا

ٚاهٓٓا تىٜٛؽ أعبا٤ عواب١ َا٤ املمحؽ يًحٓجق أٚ املتحٓجق ايٛاقح  عًٝح٘ َحا٤       
   عًح٢ إٔ  حٝث عٕ ايٓىحًٛ ايىحخٝخ١ ايحٛاؼظ٠ يف َحا٤ املمحؽ قحع ظٓيح        ،املمؽ
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 َححا ٜىححٝب٘ َححا٤ املمححؽ َححٔ املتٓجفححات ٜمٗححؽ بتًححو اإلوححاب١، ٚاإلوححاب١ قححع          
ٚايثاْٞ قع تهٕٛ ايٛاـم١ بٓخٛ املُٓؽ َٔ تهٕٛ َبالؽ٠ ٚقع تهٕٛ َ  ٚاـم١، 

 : ظٕٚ َهث ٚتأشؽ ٚقع ه ٜهٕٛ نػيو، ؾٗػٙ أعبا٤ لنل١

َِ ايٓخٛ األٍٚ: إٔ ٜىٝ  َا٤ُ َبالؽ٠ بن تٛـحق   املتٓجق عواب١ّ املمؽ ازبف
 بؿعححٌ  ؾأوححاب املتححٓجق أّ ْححؿٍ َٓخٓٝححاّ  ّاُاملمححؽ َفححتكٝ ٤لحح٤ٞ ـححٛا٤ ْححؿٍ َححا 

 ، ؾححقٕ َححا ٜىححٝب٘ َححا٤ املمححؽ    ـححكـ َححثنّ  ذبحح  ّاٛا٤ ؾأوححاب َتٓجفحح تٝححاؼ اةحح 
  ٘  عه إٔ تهححٕٛ أجححؿا٤ ايحٓجق ضبؿٛاحح١ باقٝح١ بعححع عوححاب١    ،ٜمٗحؽ ٚتححؿٍٚ ظباـحت

     ٘  َححا٤ املمححؽ عٜححاٙ ؾٝبكحح٢ عًحح٢ ظباـححت٘ ه ٜمٗححؽ حتحح٢ ٜفححتُؽ ـححٝنٕ املمححؽ عًٝحح
 . بعع ؾٚاٍ عني ايٓجاـ١ ؾٝمٗؽ -ٚيٛ سب ١ -

َِ ايٓخٛ ايثاْٞ: إٔ ٜىٝ  َا٤ُ جق َ  ايٛاـم١ حبٝث تهٕٛ املتٓ املمؽ ازبف
 املمحؽ ححاٍ ْؿٚيح٘ حا٥محّا أٚ لحجؽاّ      عوابت٘ ةا بٓخٛ املُٓؽ، نُا يٛ أوحاب َحا٤  

 أٚ اٗؽ ش١ُٝ َحٔ ظٕٚ َهحث عًح٢ ايٛاـحم١ لحِ ٜٓحؿٍ عًح٢ ازبفحِ املتحٓجق           
يًُتحٓجق   ّاؾن ٜتحٓجق َحا٤ املمحؽ، بحٌ ٜهحٕٛ َمٗحؽ       -يمع٠ املمؽ أٚ يتتابع٘  -

 نححاملمؽ ايٓححاؾٍ عًحح٢ ـححمذ ايبٝحح  ٜٚٓححؿٍ     ايححػٟ ٜٓححؿٍ عًٝحح٘ ٜٚىححٝب٘، ٖٚححػا   
ٗٓؽ املتٓجق  -يتتابع٘ - يف ايفمذ ٚيف األؼض ايتخ  ايٓاؾٍ  عا ذب ، ؾقْ٘ ٜم

    ّ ايٓاؾٝح١ يًبحأك عٓحعَا     (1)عًٝٗا بٛاـم١ املٝؿاب نُا ظيح  عًٝح٘ وحخٝخ١ ٖمحا
ٗٓحؽ          ـٓ عا ذبح  ٜٚىحٝ  ايثحٛب ؾقْح٘ َم ٜٓؿٍ املمؽ ع٢ً ـمذ ٜبحاٍ عًٝح٘ ؾٝهح

 . ٖٚٛ ضاٖؽ عٓعَا ٜٓؿٍ عا ذب  ٜٚىٝ  ايثٛب ٚه ٜٓجف٘يًفمذ املتٓجق 

ايٓخٛ ايثايث: إٔ ٜىٝ  َا٤ املمؽ ٜٚك  عًح٢ ححا٥ق أٚ لحجؽ أٚ شُٝح١ لحِ      
ٚقع َهث  -ٜٓتكٌ َٓ٘ ٜٚفكق ع٢ً املتٓجق ؾتهٕٛ عوابت٘ يًُتٓجق بٛاـم١ 

َٚٔ ظٕٚ اتىاٍ املمؽ  -َا٤ املمؽ ع٢ً ايٛاـم١: ايفمذ أٚ اسبا٥ق أٚ عبُٖٛا 
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ٛاـم١، عغ َ  اتىاٍ املمؽ ٚععّ اْكماع ايتكحاضؽ سبحني بًحٛؽ املتحٓجق ؾٗحٛ      باي
 -ٚيحٛ بٛاـحم١    -َا٤ َعتىِ َتىٌ ايٓحؿٍٚ َحٔ ايفحُا٤ ٚاوحٌ عا املتحٓجق      

 . بن علهاٍ، ؾقٕ اتىاٍ املمؽ َثٌ املاظ٠ يف ايب٦ؽ ٚازباؼٟ ّاٜهٕٛ َمٗؽ

محؽ عًح٢   يهٔ ايهنّ ٖٓحا يف ؾحؽض عحعّ اتىحاٍ َحا٤ املمحؽ نُحا يحٛ ٚقح  امل         
 ٓجق لححِ اْتكححٌ َٓحح٘ عا ٌَٛحح  ايحح    ث عًٝحح٘ ٚيححٛ قًححٝنّ  حححا٥ق أٚ عبححٛٙ َٚهحح  

 بححٌ نححإ َححا٤ َمححؽ  ،  أٚ املتححٓجق ٚنححإ املححا٤ قًححّٝن ؾقْحح٘ يححٝق تححا٤ َمححؽ ؾعححنّ  
 ٚاْكٍححح٢ عٓححح٘ ايتًحححبق تبحححعأ املمؽٜححح١، ٚقحححع ـحححبل إٔ ه ظهيححح١ يف األشبحححاؼ     

َا٤ املمحؽ ححاٍ ْؿٚيح٘     ، ي ٗٛؼٖا يف اعتىاّّاع٢ً اعتىاّ املا٤ ايػٟ نإ َمؽ
 ٚحايحح٘ اتىححاي٘، ٚحٝححث إٔ املححا٤ ايٓححاؾٍ َححٔ األعًحح٢ عا األـححؿٌ املتححٓجق        

  ٜبًؼ ايهؽ ؾٗٛ ٜتٓجق باملنقا٠  .مل َا٤ّ قًّٝن

   ِ  عغٕ ؾححؽم بححني ايٛاـححم١ املؽٚؼٜحح١ َحح  اتىححاٍ املمححؽ ؾٗححٛ َححا٤ َمححؽ َعتىحح
ٗٓؽ ملا ٜنقٝ٘ ٚبني ايٛاـم١ َ  اْكماع املمؽ ٚععّ اتىاي٘ ؾح  ن ٜىحعم عًٝح٘   َٚم

 . عغا ـاٍ ٚتكمؽ ع٢ً املتٓجق ٖٚٛ قًٌٝ ٜهٕٛ َعتىُّاٚه  (َا٤ َمؽ)

 عبحححٛ غيحححو عغا   ٚأايؿحححؽع ايثايحححث: املحححا٤ املتحححٓجق يف األؼض أٚ يف اإلْحححا٤   
أْ٘ )أواب٘ َا٤ املمؽ(  ّاٚتكعاؼ َعتع ب٘ حبٝث ٜىعم عؽؾ -ٚق  عًٝ٘ َا٤ املمؽ 

     ٘  ٜىحٝ  املتحٓجق قمحؽ٠ أٚ قمحؽات      لِ ٜتػً  َحا٤ املمحؽ عًح٢ املتحٓجق، ه أْح
ق١ًًٝ َٔ َا٤ املمؽ حبٝث ه ٜػً  ؾٝ٘ َا٤ املمؽ ع٢ً املا٤ املتحٓجق ؾقْح٘ ه ٜٓؿح     

، بُٝٓا عغا غً  َا٤ املمؽ ع٢ً املا٤ املتٓجق ٚأحا  بح٘ ٚقٗحؽٙ   ّايف ايتمٗ  جؿَ
، ٚاهٔ باق١ٝ ؾٝ٘ ؾقْ٘ ٜمٗؽ ح٦ٓٝػ جؿَّا ٚه أجؿاؤٙ ّاٚمل ٜبل ألؽ ايٓجق ااٖؽ

ٗٓؽ١ٜ َا٤ املمؽ يًُا٤ املتٓجق ب  : خعٜثنيحاهـتعهٍ ع٢ً َم

 (1)دنحٌ لح٤ٞ ٜحؽاٙ َحا٤ املمحؽ ؾكحع ضٗحؽ       اسبعٜث األٍٚ: َؽـ١ً ايهاًٖٞ:ر
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 ٚغًح  عًٝح٘ ؾكحع ؼآٙ     -ـحمخ٘ األعًح٢    -املتحٓجق   املمؽ املا٤َ ٚعغا أواب َا٤ُ
ٗٓؽ متاَ٘  ضٗحاؼ٠ّ  ألٕ املحا٤ ايٛاححع ٜتخحع حهُح٘      -أعنٙ ٚأـؿً٘  -َا٤ املمؽ ٚض

 ٕ  ، ٖٚحػا اشبحرب   بعٍح٘ ضحاٖؽّا ٚبعٍح٘ اآلشحؽ ظبفحاّ      ٚظباـ١ّ ٚه ٜتععظ ٚه ٜهحٛ
 عًححح٢ ضٗححاؼ٠ املحححا٤   دنححٌ لححح٤ٞ ٜححؽاٙ َحححا٤ املمححؽ ؾكحححع ضٗححؽ    رٜححعٍ بعَُٛححح٘  

 .  املتٓجق بٛقٛع املمؽ عًٝ٘

ْٚؤٜع املؽـ١ً باإلمجاع املعع٢ ع٢ً نٕٛ َا٤ املمؽ ناملا٤ ازباؼٟ أٚ حبهُ٘ 
 .  تٓجق بٛقٛع َا٤ املمؽ عًٝ٘ ٚعوابت٘ عٜاٙؾًٝؿّ ضٗاؼ٠ املا٤ امل

، ٚاشبرب املؽـٌ ه اهٔ ايؽنٕٛ عيٝح٘  اإلمجاع املٓكٍٛ غ  ضبؽؾ اسبج١ٝيهٔ 
 : يعيٌٝ اسبهِ املمٗٛؼ، ٖٚٛ ع٢ً اسبهِ ايمؽعٞ، ؾٝىًخإ َؤٜعّا حج١ّ

ٖٚححٞ ٚاؼظ٠ يف شىححًٛ املححا٤  اسبححعٜث ايثححاْٞ: وححخٝخ١ ٖمححاّ بححٔ ـححامل 
( عحٔ  اب١ َحا٤ املمحؽ عٜحاٙ، حٝحث ـحأٍ َحٔ اإلَحاّ )       املتٓجق ٚضٗاؼتح٘ بقوح  

ـٓ ؾٝىحٝ  ايثحٛب، ٚأجابح٘ )     ه ر(: ايفمذ ٜباٍ عًٝ٘ ؾتىٝب٘ ايفُا٤ ؾٝهح
يهثؽت٘  -ٖٚػا عاا٤ عا غًب١ َا٤ املمؽ  (1) دَا أواب٘ َٔ املا٤ أنثؽ َٓ٘ ،بأك ب٘

عًحح٢ ايبححٍٛ املٛجححٛظ يف ايفححمذ ٚايٓاؾححػ يباضٓحح٘، ٚعححعّ ايبححأك نٓاٜحح١ عححٔ      -
٘ مٗاؼ٠، ؾتعٍ ع٢ً ضٗاؼ٠ ايثٛب ٚععّ تٓجق َا٤ املمؽ تنقااي ايبحٍٛ عًح٢    تح

ٚيػا نحإ ايثحٛب ايٛاقح  عًٝح٘      ،ايفمذ بٌ تعٍ ع٢ً َمٗؽ١ٜ َا٤ املمؽ يًفمذ
 . غ  َتٓجق ّاَا٤ املمؽ ضاٖؽ

 ٖححػٙ ايىححخٝخ١ تححعٍ عًحح٢ ضٗححاؼ٠ ايفححمذ ايححػٟ ٜبححاٍ         :ٚبتكؽٜحح  آشححؽ 
  ٘ ـٓ ٜٚفححٌٝ عًحح٢ ايثححٛب،   عًٝحح٘ ٚعححعّ تححٓجق َححا٤ املمححؽ ايححػٟ ٜنقٝحح  لححِ ٜهحح

 :  نُا تعٍ ع٢ً َمٗؽ١ٜ َا٤ املمؽ يًُا٤ املتٓجق، بتكؽٜ 

عٕ َا٤ املمؽ عٓعَا ٜٓحؿٍ عًح٢ ايفحمذ أٚ األؼض املتٓجفح١ بحايبٍٛ ٚ حتًق       
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يف  : آؽ اـتٗنى ايبٍٛ يف َا٤ املمؽ ايػاي  عًٝ٘ تؽاححٌ لنلح١   -بأجؿا٤ ايبٍٛ 
عًح٢ ايفحمذ    ٜابفّا ٤ ٜٚٓتك  ايبٍٛ يٛ نإ جاؾّااملاباملؽح١ً األٚا  تًق ايبٍٛ 

 ّا٤، ٚيحٝق ٖحٛ َحا٤ّ َمًكح    أٚ األؼض ٜٚتهٕٛ َا٥  شًٝق َؽن  َٔ ايبٍٛ ٚاملا
 . بٌ ٖٛ َا٤ ٍَاف ٚه بّٛه ضبٍّا

  -املححا٥  املؽنحح    -ٚيف َؽحًحح١ لاْٝحح١ ٜتكححاضؽ املمححؽ اينحححل عًحح٢ اشبًححٝق      
  . بٍٛباي ٜػً  قعؼ املا٤ ٜٚى  َا٤ّ َمًكّا َتٓجفّاٚ

ٗٓؽ َا٤ ٚيف َؽح١ً لايث١ ٜتىٌ تكاضؽ املمؽ ع٢ً ايفمذ أٚ  ع٢ً األؼض ٜٚم
ايبٍٛ يف املا٤ ٜٚى  َا٤ّ َمًكّا املتٓجق بايبٍٛ حٝث تفتًٗو أجؿا٤  املمؽ املا٤

 ضاٖؽّا َعتىُّا  . 

ٕٕ، ٚيف املؽحًح١    ٖٚػٙ املؽاحٌ قع ه ٜهٕٛ ايؿاوٌ بٝٓٗا ـ٣ٛ سب ات ٚلٛا
 . ق ٚتتخكل ايمٗاؼ٠األش ٠ ٜؿٍٚ ايتٓج

 بحقضنم ظيٝحٌ تحٓجق املحا٤ ٚبكحا٤ٙ ملحا       يًتُفحو  َٚ  ٖحػا ايتكؽٜح  ه صبحاٍ    
 بعع ؾٚاٍ ايتػ ، عغ وحخٝخ١ ٖمحاّ بحٔ ـحامل متٓح  عٓح٘ ٚتحعٍ بٌٛحٛس عًح٢          

 املا٤ اينحل ايٓاؾٍ عًٝ٘ ضحاٖؽاّ  إٔ ايبٍٛ املٓتك  تا٤ املمؽ ٚاملفتًٗو ؾٝ٘ ٜهٕٛ
ِ  (1)٘، ٜٚؤنححعٖا وححخٝخ١ٚه ٜتححٓجق بحح٘ ايثححٛب املنقححٞ يحح     :ٖمححاّ بححٔ اسبهحح

  ديف َٝؿابني ـحاه ؾحاشتًق ايبحٍٛ تحا٤ املمحؽ ٚأوحاب لحٛب ؼجحٌ مل ٍٜحؽٙ         ر
ؾقٕ ٖػا اشبًٝق ٚاتىاٍ َا٤ املمؽ بايبٍٛ نإف ي ٗٛؼٙ يف ضٗاؼ٠ املا٤ املتحٓجق  

 . بايبٍٛ بؿعٌ تٛاوٌ َا٤ املمؽ بايتكاضؽ عًٝ٘

باإلمجحاع نُحا تكحعّ، ٜٚتخىحٌ     ١ً ٚـح ْٚؤٜع اهـتعهٍ بايىحخٝختني باملؽ 
َٓحح٘ اهض٦ُٓححإ تمٗؽٜحح١ َححا٤ املمححؽ يًُححا٤ املتححٓجق عغا ؾايحح  أجححؿا٤ ايححٓجق     

ٖٚهػا ٜمٗحؽ احؽف اإلْحا٤ ايحػٟ ؾٝح٘ املحا٤ املتحٓجق         . ٚاـتًٗه  يف َا٤ املمؽ
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غاى اي حؽف:   -ححاٍ ْؿٚيح٘    -ناإلْا٤ ٚايهٛؾ ٚاسبحٛض عغا أوحاب َحا٤ املمحؽ     
 يٓجاـحح١ ٚمل تبححل يف اي ححؽف ايححػٟ أوححاب٘ ظاشًحح٘ أٚ شاؼجحح٘ لححِ ؾايحح  عححني ا

 ْعححِ عغا نححإ اإلْححا٤ قححع ٚيححؼ ؾٝحح٘ ايهًحح  أٚ يمعحح٘ ؾنبححع َححٔ          .  َححا٤ املمححؽ 
ملحا٤ املمحؽ ايحػٟ ٜىحٝب٘ حتح٢ ٜمٗحؽ غاى اإلْحا٤، ٚغيحو          تعؿ ٙ بحايأاب ٍَحاؾاّ  

ٍٓ ع٢ً تٛقـ ضٗاؼ٠ اإلْحا٤ ايحػٟ ٚيحؼ ؾٝح٘ ايه     ًح  أٚ يمعح٘ عًح٢    إلضنم َا ظ
َح  قىحٛؼ وحخٝخيت    (1)دغفحً٘ بحايأاب أٍٚ َحؽ٠ لحِ باملحا٤     عتعؿ ٙ بايأاب ر

 ابحين ـححامل ٚاسبهحِ عححٔ ايعهيح١ عًحح٢ عحعّ اعتبححاؼ تعؿح  اإلْححا٤ املحػنٛؼ نُححا       
 نححٌ لحح٤ٞ ٜححؽاٙ  ر، ْعححِ عه إٔ ْفححتٓع عا َؽـحح١ً ايهححاًٖٞ   ّاٖححٛ ٚاٌححذ جححعٓ 

ْٚعتُحعٖا، ؾقْٗحا تحعٍ بعَُٛٗحا عًح٢ ضٗحاؼ٠ نحٌ لح٤ٞ          دَا٤ املمحؽ ؾكحع ضٗحؽ   
٘         ٜىٝب٘ َحا٤   يهحٔ اهـحتٓاظ    . املمحؽ حتح٢ اإلْحا٤ ايحػٟ ٚيحؼ ؾٝح٘ ايهًح  أٚ يمعح

 عا املؽـحح١ً َمححهٌ، ٚعًحح٢ ؾححؽض متاَٗححا تكحح  املعاؼٌحح١ بٝٓٗححا ٚبححني عضححنم      
 ٚايٓفححب١ بٝٓٗححا عُححّٛ َححٔ ٚجحح٘، ٜٚفححكق املتعاؼٌححإ يف     ،  اإلْححا٤ظيٝححٌ تعؿحح 

 ْٚؽجححح  عا اـتىحححخاب ايٓجاـححح١ ٚه  ،ضبحححٌ ايتعحححاؼض ٚاجتُحححاع ايحححعيًٝني
 عغا حىححٌ تعؿحح  اإلْححا٤ ٖححٌ ٜعتححرب   : ٚعًٝحح٘  .  ني بايمٗححاؼ٠ عه َحح  ايححتعؿ  ٜكحح

 : ؟ اي اٖؽ ععَ٘ ملا ـٝأتٞ يف تععظ غفٌ اإلْا٤

ايؿححؽع ايؽابحح : عغا نححإ املتححٓجق ٜعتححرب يف تمٗحح ٙ ايتعححعظ ناإلْححا٤ املتححٓجق  
 ٚنحايثٛب املتحٓجق بحايبٍٛ أٚ نحإ ٜعتحرب       ،بايبٍٛ أٚ بحاشبُؽ أٚ بٛيحٛؽ ايهًح    

 تمٗ  املتٓجق: ايعىؽ نايثٝحاب ٚايؿحؽه ٚعبُٖٛحا، ؾحقغا غفحٌ تحا٤ املمحؽ        يف 
 . ؟ ٌٖ ٜعترب ؾٝ٘ ايتععظ ٚايعىؽ

عًح٢   (2)اي اٖؽ ععّ اعتباؼ ايعىؽ ٚايتععظ يعهي١ وخٝخ١ ٖماّ بٔ ـحامل 
 ( ؾٝٗحا بايمٗحاؼ٠ اي حاٖؽ٠ َحٔ     نؿا١ٜ عواب١ َحا٤ املمحؽ يًمح٤ٞ، ؾكحع حهحِ )     
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 ٔ ايفححمذ ٜبححاٍ عًٝحح٘ ؾتىححٝب٘ ايفححُا٤    عححعّ ايبححأك، حٝححث ـححأٍ ايححؽاٟٚ عحح    
ـٓ ٖٚححػا اححاٖؽ يف ضٗححاؼ٠  ده بححأك بحح٘ر(: ؾٝىححٝ  ايثححٛب؟ ٚقححاٍ ) ؾٝهحح

ايثٛب املنقٞ ملا٤ املمؽ ايٓاؾٍ َٔ ايفمذ ايػٟ ٜباٍ عًٝح٘ ٜٚؽـح  ؾٝح٘ ايبحٍٛ     
ٚعغا ٚنححـ املححا٤ ٚـححاٍ لححِ  ،ٜٚٓؿححػ يًعُححل ؾًُححا أوححابت٘ ايفححُا٤ ضٗححؽ ايفححمذ

 ٖٚحححػا تعحححب  نالحححـ عحححٔ     دأك بححح٘ه بححح ٚرأوحححاب ايثحححٛب مل ٜتحححٓجق   
َحا أوحاب٘ َحٔ    ر(: ضٗاؼ٠ ايفمذ ٚاملا٤ ايٓاؾٍ املىحٝ  يًثحٛب، لحِ قحاٍ )    

 ٘ ٖٚححػا ألححب٘ بايتعًٝححٌ أٚ بايتٛجٝحح٘، َٚٓحح٘ ٜتححبني إٔ ملححا٤ املمححؽ    داملححا٤ أنثححؽ َٓحح
 شىٛوحح١ٝ َححٔ بححني ـححا٥ؽ املٝححاٙ، حٝححث ٜححعٍ عًحح٢ إٔ َححا٤ املمححؽ عغا أوححاب       

ٗٓححؽٙ ألنثؽٜتحح٘      املٛجبحح١ يكاٖؽٜتحح٘ ٚغًبتحح٘ عًحح٢ املتححٓجق،     ايمحح٤ٞ املتححٓجق ض
ٓٗ ٚه تتمً  اإلواب١ أٚ ه ذبتاج  ٠ؽٚعواب١ َا٤ املمؽ يًُتٓجق ايػٟ َٓؽ ب٘ َم

 ٓجق املػفحححٍٛ يحححٛ نحححإ   ملتحححيثحححٛب اايمٗحححاؼ٠ عا ايعىحححؽ ٚايحححعيو ٚؾحححؽى ا  
 . ٚأواب٘ َا٤ املمؽ ٚه تتمً  تععظ ايػفٌ ايثٛب َتٓجفّا

 خكححل بايػفححٌ، ٚه يىححٌ ايػفححٌ حكٝكحح١   بُٝٓححا تمٗحح ٙ بػحح  َححا٤ املمححؽ ٜت  
 ٘: ٖٚحػا احاٖؽ ايحٓٓي ايىحخٝذ نىحخٝذ     فحايت بعٕٚ عىؽٙ ٚظيه٘ ٚعشؽاج ُغ

 قٕ نححإ عًٝح٘ املحا٤، ؾح    تىح ٓ ر(: اسبًحيب ايفحا٥ٌ عحٔ بحٍٛ ايىحيب، قححاٍ )     
 ؾحقٕ ايتكابحٌ بحني ايىحٓ  ٚبحني ايػفحٌ احاٖؽ         (1)قع أنٌ ؾاغفً٘ باملحا٤ غفحّند  

ّٛٓ ايػفححٌ بايعىححؽ ٚايححعي   فححاي١، ٚايتؿىححٌٝ إٓت و ٚايؿححؽى ٚعشححؽاج ايُػيف تكحح
 . يف حبٛا )املمٗؽات(

 بححتمٗ  املتححٓجق بػفححً٘ يف املححا٤ احتجٓححا عا عىححؽٙ     ايمححاؼع ٚحٝححث أَححؽ  
، عه َحا٤ املمحؽ ايحػٟ    ّاٚظيه٘ ؾُٝا اهٔ عىؽٙ أٚ ظيه٘ يٝتخكل ايػفحٌ شاؼجح  

ٗحاؼ٠  ظي  وخٝخ١ ٖماّ ع٢ً إٔ عواب١ َا٤ املمؽ يًُتٓجق ٚأنثؽٜت٘ ناؾ١ٝ يم
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 املتححٓجق ؾححن حاجحح١ عا عىححؽٙ، نُححا ه حاجحح١ عا تعححعظ ايػفححٌ ؾُٝححا ٜعتححرب    
 ي ٗحححٛؼ ايىحححخٝخ١ يف نؿاٜححح١ عوحححاب١ َحححا٤ املمحححؽ يًمححح٤ٞ   ،ؾٝححح٘ تعحححعظ ايػفحححٌ

بحٌ ٜهؿحٞ عوحاب١ َحا٤      ،ؾحن حاجح١ عا ايتعحعظ    -ايفمذ املباٍ عًٝ٘  -املتٓجق 
 . ؿا٤ ايٓجقاملمؽ املتىٌ يف ْؿٚي٘ ٚأنثؽٜت٘ ٚقاٖؽٜت٘ يًُتٓجق أٚ ألج

ؾتعٍ ع٢ً  (1)دنٌ ل٤ٞ ٜؽاٙ َا٤ املمؽ ؾكع ضٗؽرٜٚؤٜعٙ: َؽـ١ً ايهاًٖٞ: 
نؿا١ٜ عواب١ َحا٤ املمحؽ يًُتحٓجق َحٔ ظٕٚ حاجح١ عا تعحٓعظ أٚ عىحؽ ٚظيحو،         
بربن١ أظا٠ ايعُّٛ، يهٔ املؽـ١ً ه تىًذ ينـتٓاظ حج١ ؾًػا جعًٓاٖحا َؤٜحع٠   

 . بٗا يف أحهاّ َا٤ املمؽهـُٝا َ  عٌُ نث  َٔ ايؿكٗا٤ ٚاـتعهةِ 
بٌ اهٔ تٛنٝع اسبهِ املحػنٛؼ بحإٔ َنح ح١ ظيٝحٌ اعتبحاؼ ايعىحؽ ٚايحعيو        

ِٓ َا٤ املمحؽ  حيٛ ت -ٚاعتباؼ تععظ ايػفٌ باملا٤  ؾقْح٘ هبحع َحٔ     -ِٓ ةُا عضنم ٜع
تكٝٝعٙ بػ  َا٤ املمؽ ٚعشؽاج ايتمٗ  تا٤ املمؽ َٔ غاى اإلضنم، أٟ هبع َحٔ  

عٓحٛإ )َحا٤ املمحؽ( يف    َحٔ يحؿّٚ يػٜٛح١     ّاتحا٤ املمحؽ ححػؼ   ٗ  تكحعِٜ ظيٝحٌ ايحتم   
 َححا أوححاب٘ َححٔ املححا٤  :رٚايىححخٝخ١ ...دنححٌ لحح٤ٞ ٜححؽاٙ َححا٤ املمححؽ راملؽـحح١ً: 

 بتكؽٜحححح : عٕ األشححححػ بححححقضنم ظيٝححححٌ اعتبححححاؼ تعححححعظ ايػفححححٌ    دأنثححححؽ َٓحححح٘
 ٜفححتًؿّ يػٜٛحح١ عٓححٛإ  -ٚعىححؽ املتححٓجق املػفححٍٛ ٚتعُُٝحح٘ يًػفححٌ تححا٤ املمححؽ

ايؽٚا١ٜ، بُٝٓا األشػ ب اٖؽ ؼٚا١ٜ )َا٤ املمحؽ( ايهحايف يف    يف( املأشٛغ )َا٤ املمؽ
 ه ٜفحححتًؿّ يػٜٛححح١ ظيٝحححٌ  -تمٗححح  املتحححٓجق َحححٔ ظٕٚ يحححؿّٚ ايعىحححؽ ٚايتعحححعظ

َحٔ عيػحا٤ عٓحٛإ     ظ، أقىاٙ ٌحٝل ظا٥حؽ٠ عَُٛح٘، ٚححػؼاّ    اعتباؼ ايعىؽ ٚايتعع
ف األٍٚ: )َا٤ املمؽ( ايػٟ ٖٛ شنف ااٖؽ املؽـ١ً ٚايىحخٝخ١ ًْتحؿّ ايتىحؽ   

تكٝٓٝع عضنم ظيًٝٞ ايعىؽ ٚايتععظ َ  األشػ بقضنم ظيٌٝ ايحتمٗ  تحا٤ املمحؽ    
 . ٚععّ اعتباؼ تععظ ايػفٌ ٚعىؽ املتٓجق املػفٍٛ

ٚاسباوٌ نؿا١ٜ عواب١ َا٤ املمؽ يًُتٓجق يتمٗ ٙ َٔ ظٕٚ حاج١ عا عىؽ 
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ححٛ   َا ٜعترب عىحؽٙ يف تمٗح ٙ أٚ تعحعظ ايػفحٌ، ٚعٕ نحإ ايعىحؽ ٚايتعحعظ أ       
 لب١ٗ اشبنف أٚ احتُاٍ اعتباؼُٖا .َٔ  ّاشؽٚج

ٚمما تكعّ ٜتبني إٔ ايثٛب ٚايؿؽاه املتحٓجق عغا تكحاضؽ عًٝح٘ املمحؽ ْٚؿحػ يف      
  ٘ ألٕ َححا أوححاب   ،َححٔ ظٕٚ حاجحح١ عا عىححؽ أٚ تعححعظ   ،مجٝعحح٘ ضٗححؽ مجٝعحح

عًح٢ ايحٓجق ٚأجحؿا٤ٙ.     بهثؽتح٘ قحاٖؽّا غايبحاّ   املتٓجق َٔ َا٤ املمؽ أنثؽ ٚنحإ  
وٌ َا٤ املمؽ عا بع  املتحٓجق ٚقٗحؽ ايحبع  ظٕٚ ايحبع  اآلشحؽ      ْعِ عغا ٚ

 املمححؽ ٚتػًحح  عًحح٢ ايححٓجق ظٕٚ ايححبع  ايححػٟ مل   َححا٤ ضٗححؽ َححا ٚوححٌ عيٝحح٘  
 ٚمل ٜكٗحححؽٙ، ٚه ٜهؿحححٞ اإلوحححاب١ ايٝفححح ٠ ظٕٚ  ُِ٘بٔىحححٜػًبححح٘ َحححا٤ املمحححؽ أٚ مل ُٜ

 ٕ ايكححاٖؽ يًححٓجق ٚاملتححٓجق ٚاملؿٜححٌ ألجححؿا٤ ايٓجاـحح١، ؾححق عوححاب١ املححا٤ ايهححث 
   ّ . نُححا أْحح٘ عغا بكٝحح  أجححؿا٤   ٖححػٙ اإلوححاب١ ايٝفحح ٠ ه ألححؽ ةححا ٚحبهححِ ايعححع

عه إٔ تٓعححعّ  ،ٗححؽ غاى املٌٛحح  اـحح١ يف بعحح  ايثححٛب أٚ ايؿححؽاه مل ٜم   ايٓج
 ايٓجاـ١ ٚتؿٍٚ أجؿاؤٖا لِ ٜتكاضؽ َا٤ املمؽ ع٢ً املٌٛ  ٜٚكٗؽٙ ٜٚؿٜع عًٝ٘.

ٚ األؼض  -ايؿؽع اشباَق: عغا ٚق  َا٤ املمؽ ع٢ً ٌَٛ   اسبحا٥ق   أٚ ايفحمذ أ
 ٛ َتححححٓجق ٚمل ٜهححححٔ َححححا٤ املمححححؽ لححححِ تؽلححححذ َٓحححح٘ عا ٌَٛحححح  آشححححؽ ٖحححح -

ٗٓحؽ املٌٛح  يحٛ مل تهحٔ ؾٝح٘ عحني ايحٓجق أٚ بعح            َتىّن ب٘ ؾٗٛ َا٤ قًٝحٌ ٜم
 بححاملمؽ  ٜٚتححٓجق ألْحح٘ َححا٤ قًٝححٌ يححٝق َتىححنّ  أجؿا٥حح٘، ٚعه ؾٝٓؿعححٌ ٖححػا املححا٤ 

   ُ ُ  ّاايٓحاؾٍ حتح٢ ٜهححٕٛ عاوح ا٤ َمححؽ( يؿحؽض عححعّ  ، ٚيححٝق ٖحػا )َح  ّاَٚعتىح
 . اتىاي٘ باملا٤ ايٓاؾٍ َٔ ايفُا٤

مل ٜتٓجق ٚعغا تكاضؽ املمؽ ع٢ً عني ايٓجق لِ تؽٓلذ َٓ٘ ع٢ً ل٤ٞ آشؽ 
عٕ َا٤ املمؽ  :ٚٚجٗ٘ .  ٜتٛاا تكاضؽٙ ع٢ً غاى ايم٤ٞ َا ظاّ َا٤ املمؽ َتىّن

إٔ ٜتػ  َٔ ايفُا٤ ٖٛ َا٤ َعتىِ ه ٜٓؿعٌ تنقا٠ ايٓجق عه  ّاَا ظاّ َتكاضؽ
     ٚ إٔ  بٛوـ ايٓجق ٚقع لب  ؾٝٗا ـبل تحٓجق املحا٤ املحتػ  بٛوحـ ايحٓجق أ

 . َٔ ايٓجق ٜٓتكٌ عيٝ٘ َٔ ايٓجق املنقٞ ي٘ ٜك  يف َا٤ املمؽ جؿ٤ْ
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 : حكه ماء احلناو   
عٔ حهُ٘ ٖٛ األحٛاض  ّااملؽاظ َٔ )َا٤ اسبُاّ( ايػٟ ٜعكع ي٘ ايؿكٗا٤ حبث

ٚاييت جيًق عٓعٖا ايٓحاك يًػفحٌ ٚاهغتفحاٍ     ايىػ ٠ املتعاؼؾ١ يف اسبُاَات
 ٚقححع ناْحح  لححا٥ع١ عٓححعْا عا عىححٛؼ قؽٜبحح١، لححِ اعبفححؽت هْتمححاؼ اسبُححاّ         

: )اي اٖؽ َٔ َحا٤   (1)ايبٝيت ٚتٛؾؽ ايفصاْات َٚٝاٙ اإلـاي١، قاٍ ايفٝع اسبهِٝ 
نُا ٖحٛ اي حاٖؽ َحٔ األوحخاب      -اسبُاّ يف ايٓىًٛ: َا يف اسبٝاض ايىػاؼ

 ننّ مجاع١( ٚقحاٍ: )ٜ ٗحؽ َحِٓٗ اهتؿحام عًح٢ إٔ املحؽاظ َحٔ        ٚاملىؽس ب٘ يف 
 . َا٤ اسبُاّ يف ايٓىًٛ: ٖٛ َا يف اسبٝاض ايىػاؼ(

ض ايىػ ٠ اييت ٚقع ٚق  ايهنّ يف حهُ٘ َٔ حعٜث اعتىاّ َٝاٙ األحٛا
ظٕٚ ايهٓؽ، ٚاشتًؿح  أقحٛاةِ: غٖح  املمحٗٛؼ عا الحأا        ٜهٕٛ َاؤٖا قًّٝن

ٛٓاشبؿاْح  -نؽ١ٜ املحاظ٠   ِٓ َحا يف اسبحٛض عا َحا يف        ١ املُ ْح١ يألححٛاض، ٚيحٛ بٍح
ْٛٓ٘ بٛاـحم١ أْبحٛب أٚ ؾت   ؾقغا نإ اسبٛض َتىّن -اشبؿا١ْ  خح١  باشبؿا١ْ اييت مت

، ٚعه ؾن، ٖٚػا ٖحٛ ايىحخٝذ ؾقْح٘    أٚ َا لاب٘ ٚنإ اجملُٛع نؽّا نإ َعتىُّا
ٝحاؾ َحا٤   ه شىٛو١ٝ ملا٤ اسبُاّ تفتؿاظ َٔ ايٓىًٛ ايمؽع١ٝ ٚتحعٍ عًح٢ اَت  
 اسبحٛض  -اسبُاّ بٗا عُا ـٛاٙ َٔ املٝحاٙ، ؾٝعتحرب يف عحعّ اْؿعحاٍ َحا٤ اسبُحاّ       

تنقحا٠   عغا مل ٜبًحؼ قحعؼ ايهحؽ نحإ َحٓؿعنّ     ، ٚبًٛؽ اجملُٛع قعؼ ايهٓؽ -ايىػ  
ٍٕ آشؽ ألٍٚ ع٢ً طبتاؼْا أٚ َمًل ايتٓجقايٓجق أٚ املتٓجق ا  . ع٢ً قٛ

 ٜح١ اشبؿاْح١ أٚ صبُحٛع املحا٤ املٛجحٛظ      ٚيف قباٍ املمٗٛؼ: قحٍٛ بعحعّ اعتبحاؼ نؽٓ   
 ٚنأْحح٘ تٛجححع ملححا٤ اسبُححاّ شىٛوحح١ٝ اتححاؾ بٗححا        ،يف األحححٛاض ٚيف اشبؿاْحح١ 

ٕ   عٔ ـا٥ؽ املٝاٙ، مل تهحٔ يح٘ َحاظ٠ ٚمل     ٖٞ شىٛو١ٝ اعتىاّ َحا٤ اسبُحاّ ٚع
 .. ٚمث١ بع  األقٛاٍ املؿى١ً  قعؼ ايهٓؽ َا يف اسبٛض ٚاشبؿا١ْ صبُٛعٜبًؼ 
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( حٝححث ٚؼظت يف َححا٤  Œايؽٚاٜححات املححألٛؼ٠ عححِٓٗ )  ٚايعُححع٠ ايٓ ححؽ عا  
عُعتٗا َٔ حٝث ايفحٓع وحخٝخ١ ظاٚظ بحٔ ـحؽحإ      ،اسبُاّ ْىًٛ َتععظ٠

 ( عححٔ َححا٤ اسبُححاّ َححا تكححٍٛ ؾٝحح٘؟ ٚأجابحح٘:  ايفححا٥ٌ َححٔ اإلَححاّ ايىححاظم ) 
ٟ ر ٕ املحا٤ ازبحاؼٟ يحٝق بػاتح٘     ٚحٝحث ذبكحل عٓحعْا أ    (1)دٖٛ تٓؿي١ املا٤ ازبحاؼ

 -أوححً٘ َٚٓبعحح٘ ايححػٟ اححٓعٙ ٜٚؿححٝ  عًٝحح٘ عٓححعَا ٜححٓكي بححٌ تاظتحح٘ ٚ َعتىححُّا
ُ  عمنا ؾٝهٕٛ َا٤ املمؽ نػيو  ، ٖٚهحػا َحا٤   ححاٍ ْؿٚيح٘ ٚتكحاضؽٙ    ّاٜهحٕٛ َعتىح

 .اسبُاّ عمنا ٜهٕٛ َعتىُّا تاظت٘ ٚشؿا١ْ املا٤ اييت متٓعٙ نًُا ْكي  

ّ الحأا  نٓؽٜح١ َحا٤    َٔ ايؿكٗا٤ بايىحخٝخ١ عًح٢ عحع    قع اـتعٍ مجْ يهٓ٘ 
ٟ        ّن،اسبُحاّ أوح    بًخححاا  ،ألٕ ايىحخٝخ١ ْٓؿيح  َحا٤ اسبُحاّ تٓؿيح١ املحا٤ ازبحاؼ

 إٔ عضححنم ايتٓؿٜححٌ ٜكتٍححٞ نححٕٛ َححا٤ اسبُححاّ ناملححا٤ ازبححاؼٟ ْٚححاؾٍ َٓؿيتحح٘        
ه يف حٛض اسبُاّ، ٚه يف  -َٔ مجٝ  ازبٗات، َٚٓٗا ععّ اعتباؼ نٓؽ١ٜ املا٤ 

 . َكعاؼٙ ايهٓؽاّ املا٤ ازباؼٟ بًٛؽ تىنُا ه ٜعترب يف اع -َاظت٘ ٚشؿاْت٘

يح١ املحا٤   ٜٚؽظ عًٝ٘: عٕ ايىخٝخ١ ٚاٌخ١ ايعهي١ ع٢ً تٓؿٌٜ َا٤ اسبُاّ َٓؿ
عٔ املا٤ ازباؼٟ ٚأْ٘ ه ظيٌٝ ع٢ً عاوُٝت٘  ازباؼٟ، ٚقع ـبل ذبكٝل تؿىًٝٞ

ع٢ً اإلضنم، بٌ عاوُٝت٘ بؿعٌ املاظ٠ ٚاملٓب  ايػٟ ٜؿٝ  ع٢ً املحا٤ ازبحاؼٟ   
 يف َا٤ ايب٦ؽ. ايٛاؼظ (2)ابٔ بؿٜ  ١ وخٝذي ٜؽظ عًٝ٘ ٜٚؤشػ َٓ٘ بربنبهٌ ْك

 ٟ  ٜعححين  -ٚعًٝح٘: ؾتٓؿٜححٌ َححا٤ اسبُححاّ ٚأحٛاٌحح٘ ايىححػ ٠ َٓؿيحح١ املححا٤ ازبححاؼ
َ  نححٕٛ َححا٤ اسبُححاّ َثححٌ املححا٤ ازبححاؼٟ: عغا نححإ اجمل      ، تىححُّاعُححٛع نححٓؽّا نححإ 

ٚبعبححاؼ٠ لاْٝحح١: َححا٤ اسبُححاّ  .  ّنٚعٕ ْكححي اجملُححٛع عححٔ قححعؼ ايهححؽ نححإ َححٓؿع  
ٜهٕٛ حهُ٘ يف اهعتىاّ  حبث : )اعتىاّ املا٤ ازباؼٟ(كٓاٙ يف تكت٢ٍ َا حك
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د َٓمٛقحّا َٚؿَٗٛحّا،   عغا نحإ املحا٤ قحعؼ نحؽ مل ٜٓجفح٘ لح٤ٞ      ربؽٚاٜات  ّآَٛض
، ٜٚتخىٌ َٔ ٖػٙ املنح ١: إٔ ه ؾؽم بني َا٤ اسبُاّ ٚبني اعتىاَّا ٚاْؿعاّه

ٕ ـححا٥ؽ أقفححاّ ٚأؾححؽا باملححاظ٠:  َتىححّن ظ املٝححاٙ: ؾُححا يف اسبٝححاض ايىححػ ٠ عغا نححا
 أٚ ناْحح  بٍحح١ُُٝ َححا يف اسبٝححاض نححؽاّ   اشبؿاْحح١ ٚناْحح  ٚحححعٖا بكححعؼ ايهححؽ    

 ُ َ ّانححإ اسبُححاّ َعتىحح تىحح١ً باملححاظ٠ أٚ ناْحح   ، ٚعه عغا مل تهححٔ األحححٛاض 
ٚ    َتى١ً ٚمل ٜ  بكحعؼ   اسبٝحاض َح  اشبؿاْح١   صبُحٛع   هحٔ صبُحٛع َحا يف اسبحٛض أ

 ٜتحٓجق تنقحا٠ ايحٓجق     عّنمل ٜهٔ َا٤ اسبُاّ َعتىحُّا، بحٌ نحإ َحٓؿ     - ايهٓؽ
ٍٕ آشؽ أٚ َمًل املتٓجق أٚ املتٓجق األٍٚ ع٢ً ايؽأٟ املصتاؼ  . ع٢ً قٛ

        ّ  ،ٖٚػا نً٘ اعتُحاظ عًح٢ ايؽٚاٜح١ ايىحخٝخ١ ايٛحٝحع٠ يف أشبحاؼ َحا٤ اسبُحا
يف َا٤ اسبُاّ َثٌ ؼٚا١ٜ ابٔ أبٞ ٜعؿٛؼ ايفا٥ٌ عٔ َا٤ اسبُاّ  (1)ٚمث١ ؼٚاٜات

عٕ َحا٤  ريٝٗحٛظٟ ٚايٓىحؽاْٞ ٚاجملٛـحٞ؟ ؾكحاٍ:     ٜػتفٌ َٓ٘ ازبٓ  ٚايىيب ٚا
ٗٓؽ بعٍ٘ بعٍّاداسب َحا٤ اسبُحاّ ه   رْٚ   ؼٚا١ٜ عمساعٌٝ:  ُاّ نُا٤ ايٓٗؽ ٜم

 . ٖٚاتإ ؼٚاٜتإ ٌعٝؿتا ايفٓع ه اهٔ ايؽنٕٛ عيُٝٗا دٜٓجف٘ ل٤ٞ
ْٚ   ؼٚا١ٜ بهؽ بٔ حبٝ  ٖٚٞ تكؽب َٔ َؿاظ ايىخٝخ١ ٚتؤنحعٙ، ٖٚحٞ   

 ٚايمٛـححٞ بفححٓعُٖا ايىححخٝذ عا وححؿٛإ بححٔ يٝحح٢      ايححيت ؼٚاٖححا ايهًححٝين   
َحا٤  ر( قحاٍ:  عٔ َٓىٛؼ بٔ حاؾّ عحٔ بهحؽ بحٔ حبٝح  عحٔ أبحٞ جعؿحؽ )       

ٖٚٞ ٌعٝؿ١ يٛقٛع )بهحؽ بحٔ حبٝح ( يف     داسبُاّ ه بأك ب٘ عغا ناْ  ي٘ َاظ٠
 . ٖٚٛ ممٔ مل ٜثب  ي٘ تٛلٝل أٚ َعس ٜىٓخذ ايعٌُ خبربٙ ،ـٓعٖا

بححإٔ ٌححعؿٗا َٓجححرب بعُححٌ   -ٛاٖؽ َححِٓٗ وححاح  ازبحح -ٚقححع اعتححػؼ مجحح  
املمٗٛؼ بٗا حت٢ قٌٝ: عٕ مجٗٛؼ األوخاب تًكٖٛا بايكبٍٛ، ٖٚحػا اهعتحػاؼ   

ٚه ْكححٍٛ بحح٘ عًحح٢   ،ٜبححتين عًحح٢ َححا الححتٗؽ بٝححِٓٗ َححٔ نححرب٣ َفححًو اهظببححاؼ   
اإلضنم، ٚاعتػؼ لٝصٓا األْىاؼٟ يف ضٗاؼت٘ بؿعِ وخ١ اشبرب ٚقبٍٛ ؼٚا١ٜ 
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 ( ايػٟ حه٢ ابٔ ظاٚظ عٔ ايهمحٞ أْح٘ لكح١.    بهؽ ألْ٘ )بهؽ بٔ ضبُع بٔ حبٝ
قبٍٛ ٖػا اهعتحػاؼ ألٕ )بهحؽ بحٔ ضبُحع بحٔ حبٝح ( َعاوحؽ         عًٝٓا يهٓ٘ ٜتعػؼ

( ( ٚه اهٓ٘ ايؽٚا١ٜ عحٔ أبحٞ جعؿحؽ ايبحاقؽ )    زبٛاظ )اأبٞ جعؿؽ هَاّ ا
 يف  ّا( لحححٗٝع: ألْححح٘ تحححٛيف اإلَحححاّ ايبحححاقؽ )  بًخحححاا ضبكحححات ايؽٚاٜححح١: أٚهّ 

( ٚايؿىححٌ بححني ٚؾاتُٝٗححا  ٖححح248ٖححػا املٛلححل تححٛيف عححاّ )  (، ٚبهححؽه114عححاّ )
ححني ايؽٚاٜح١    ّابإٔ ْؿؽٌح٘ لحاب   ( عاَّا َثّن16عغا أٌؿٓا عيٝٗا )ٚ ،( عاّٖح134)

 ؾٝهححٕٛ عُححؽٙ  ،( عححاّ لححٗاظتْ٘ٚؿححأض ؼٚاٜتحح٘ اشبححرب عححٔ اإلَححاّ ايبححاقؽ ) 
 . ٖٚػا غ  َتٛق  أٚ غ  ضبتٌُ ١٦َ ٚرفني عاَّا،

اهَحاَني  عٔ بهؽ )َٓىٛؼ بٔ حاؾّ( ٖٚٛ َحٔ أوحخاب   : عٕ ايؽاٟٚ ّاٚلاْٝ
بحع َحٔ نحٕٛ بهحؽ َحٔ أوحخاب ايىحاظم        ( ٚه( ٚايهحااِ ) ايىاظم )

(( أٚ ايباقؽ ) ( ٚبهؽ املٛلل َععٚظ َٔ أوخاب ازبحٛاظ ،)  ٖٚحػا )
 . ظعاٙ ايمٝض يف ضٗاؼت٘عَاْ  عٔ تىعٜل َا 

٘ ايػٟ ُعح  (وؿٛإ بٔ ي٢ٝ)ٚقع ٜىٓخذ اشبرب َٔ ج١ٗ  ه ٜحؽٟٚ عه   ؽف أْح
ٜؽٓظٙ: َا غنؽْاٙ يف حبحٛا أوحٍٛ ايؿكح٘: ًَخكحات حجٝح١ شحرب       .  يهٔ  عٔ لك١
ه  ،َححٔ إٔ ٖححػٙ ايهححرب٣ َكبٛيحح١ ؾححُٝٔ ٜححؽٟٚ عٓحح٘ وححؿٛإ َبالححؽ٠   ،ايٛاحححع

 . بٛاـم١ نُا يف ـٓع اشبرب املبخٛا
ٚاسباوٌ إٔ املعتُحع َحٔ األشبحاؼ وحخٝخ١ ظاٚظ: َحا٤ اسبُحاّ )تٓؿيح١ املحا٤         

ه ٗحا  قْؾ دَا٤ اسبُاّ ه بأك بح٘ عغا نحإ يح٘ َحاظ٠    رؼٚا١ٜ بهؽ  ٕٚظ، ازباؼٟ(
 تؿٝحححع أنثحححؽ ممحححا تؿٝحححعٙ ايىحححخٝخ١، ٚغيحححو ألٕ َٓحححا  ايتٓؿٜحححٌ يف ايىحححخٝخ١   

ؾقٕ ٖحػا اهتىحاٍ باملحاظ٠ ٖحٛ ازبحاَ        -اشبؿا١ْ  -ٖٛ اتىاٍ َا٤ اسبُاّ باملاظ٠ 
 ٚ  عتبححاؼ املححا٤ ازبححاؼٟ ٖٚححٛ املىححخذ يًتٓؿٜححٌ، ؾٝهححٕٛ ا   بححني بححني َححا٤ اسبُححاّ 

ؾححتػين عححٔ  دتٓؿيحح١ املححا٤ ازبححاؼٟرَححٔ ايىححخٝخ١  ملححاظ٠ ٚالححأاضٗا َفححتؿاظّاا
 .د عغا نإ ي٘ َاظ٠رؼٚا١ٜ بهؽ: 
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  ححاٖؽ٠ يف إٔ َححا٤ اسبُححاّ نفححا٥ؽ املٝححاٙ ايعًحح٢ وححخٝخ١ ظاٚظ  ْححاعتُاظغٕ اع
 ٜٓححا  اعتىححاَ٘ بححإٔ تهححٕٛ يحح٘ َححاظ٠ عاوحح١ُ، ٚه لحح٤ٞ ٚه حجحح١ خبححنف         

ع ٚعًٝٗحا ايؿتٝحا، ٚه تحعٍ ايىحخٝخ١ عًح٢ اعتىحاّ       َؿاظ ايىخٝخ١ ؾٗٞ املعتُ
 َححا٤ اسبُححاّ عًحح٢ اإلضححنم، ٚغيححو ألٕ املححا٤ ازبححاؼٟ ه ظيٝححٌ عًحح٢ اعتىححاَ٘  

 . ع٢ً اإلضنم نُا تكعّ يف حبٛا املا٤ ازباؼٟ

 ٜٚؤنحححع عحححعّ اإلضحححنم: اٗحححٛؼ ؼٚاٜحححات َحححا٤ اسبُحححاّ يف نْٛٗحححا قٍحححاٜا    
وحعٚؼ األشبحاؼ ٚايحيت تٛجحع      ٝاٙ اسبُاَحات املتعاؼؾح١ يف عىحؽ   ملشاؼج١ٝ تٓ ؽ 

ٕٛٓ اسبٝححاض ٖٚححٞ بكححعؼ             ؾٝٗححا حٝححاض وححػ ٠ َتىحح١ً خبؿاْحح١ املححا٤ ايححيت متحح
 ٚنٕٛ األشباؼ قٍحاٜا شاؼجٝح١ آح  اْعكحاظ عضحنم ايؽٚاٜحات        أنؽاؼ َتععظ٠ . 

َحٔ حٝحث اهعتىحاّ املمًحل ٚعٕ مل ٜهحٔ      وحخٝخ١ ظاٚظ،   شىًٛمتاَٗا أٚ 
 : لِ ٜك  ايبخث يف حهِ .  املا٤ بكعؼ نؽ

  استعنال املاء القليل يف الطهارة والطهور                            

عًُ٘ يف احتٝاجات٘ َٚٓاؾع٘ نث ّا، ٚقع ٜهٕٛ املا٤ قًّٝن املا٤ حٝا٠ اإلْفإ ٜفت
َٓ٘ أٚ َتٓجق أٍٚ أٚ َمًحل املتحٓجق عًح٢     َٓؿعّن تنقا٠ أٟ ظبق ٚيٛ ٜف ّا

؟ مثح١  ّاٜىحًذ ينـحتعُاٍ ايثحاْٞ لحؽع    اشبنف، ؾٗػا املا٤ ايكًٌٝ املفتعٌُ ٌٖ 
 ، ٖٚٞ: ايمٗاؼ٠ ٚايمٗٛؼ ٚباقٞ املٓاؾ يف ّ ٚأيٛإ َٔ اـتعُاٍ املا٤ لاّْٝاأقفا

   يًٌٛحح٤ٛ ايؽاؾحح -ؼؾحح  اسبححعا األوححػؽ   قححع ٜفححتعٌُ اإلْفححإ املححا٤ يف  -أ
 . َٔ اسبعا األوػؽ

 ٚقحححع ٜفحححتعًُ٘ ؾُٝحححا ه ٜؽتؿححح  بححح٘ اسبحححعا األوحححػؽ ناملحححا٤ املفحححتعٌُ  -ب
 غفححاٍ املٓعٚبحح١ عغا مل ٜهححٔ ضبححعلاّ  ايٌٛحح٤ٛ ايتجعٜححعٟ أٚ املفححتعٌُ يف األ يف 
األنرب أٚ باألوػؽ، أٚ نإ ضبعلّا بأحعُٖا ٚمل ْكٌ بهْٛ٘ ؼاؾعّا يًخعا نُحا  ب

 . ملصتاؼْا يعً٘ املمٗٛؼ شنؾّا
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 يًخححعا األنححرب ناهغتفححاٍ بحح٘ َححٔ   ٚقححع ٜفححتعًُ٘ ؾُٝححا ٜهححٕٛ ؼاؾعححاّ  -جححح
 . ُٖاعبٛ ٚأاسبٝ   ٚأازبٓاب١ 

ٚقع ٜفتعًُ٘ يف ؼؾ  اشببث َٔ ظٕٚ إٔ يهِ بٓجاـت٘ نُا٤ اهـتٓجا٤  -ظ 
 . فاي١ املتعكب١ بمٗاؼ٠ احملٌ بٓا٤ّ ع٢ً اسبهِ بمٗاؼتٗاٚايُػ

ٚقححع ٜفححتعٌُ اإلْفححإ املححا٤ يف تٓمٝححـ بعْحح٘ أٚ لٝابحح٘ أٚ عبُٖٛححا َححٔ      -ٖححح
ٍ ٚه شحنف  ، ٚه علحها ، ٚنإ املفتعٌُ ؾٝ٘ املا٤ ضاٖؽّااألٚـاط ٚايكػاؼات

 مل ٜحتػ  بايٛـحض أٚ بحاملٓ ـ ٚمل ٜىحؽ      ّاَمًكح يف ضٗاؼت٘ عغا بكٞ املحا٤ ايكًٝحٌ   
َٚٓٗححا  -، ؾٝىححذ اـححتعُاٍ املححا٤ ايػفححاي١ ح٦ٓٝححػ يف َمًححل املٓححاؾ    َححا٤ّ ٍَححاؾاّ 

ٚنحإ   ّاأٚ َتٓجف ّاا٤ ظبفٚعغا نإ املفتعٌُ ؾٝ٘ امل -ايتٓ ٝـ ٚايتمٗؽ ٚايتمٗ 
ه جيححٛؾ اـححتعُاي٘ يف ايححتمٗ  َححٔ شبححث   َتٓجفححّااملححا٤ قًححّٝن ظٕٚ ايهححؽ وححاؼ  

ْحاؾ  ًٜكحٞ   ٖٚحػا متٗٝحْع   .  ٚظباـ١ أٚ يف ايمٗٛؼ َٔ اسبحعا األوحػؽ أٚ األنحرب   
 : لِ ْبخثنحك١ .  اي٤ٍٛ ع٢ً حبٛلٓا اي

 املاء املستعنل يف الوضوء :    
عغا اـتعٌُ املهًـ املا٤ ايكًٌٝ يف ؼؾ  اسبعا األوػؽ ٚتٌٛأ ب٘ ؾٗػا املحا٤  

لحهاٍ  كًٌٝ املٓؿىٌ عٔ بعٕ احملعا باسبعا األوحػؽ ٚؾٍحاي١ ايٌٛح٤ٛ ه ع   اي
ٗٓححؽاّ   ْ٘ححا اححاٖؽّا يف نْٛحح ٚه شححنف بححني ؾكٗا٤   َححٔ  بػاتحح٘ ضححاٖؽّا ٚيف نْٛحح٘ َم

ٚيف اهغتفاٍ ب٘ ٚيف ايحتمٗ    ؾٝجٛؾ اـتعُاي٘ يف اي٤ٌٛٛ لاّْٝا اسبعا ٚاشببث
 . ٘ب٘ َٔ اشببث ٚايٓجق املنقٞ يًجفِ ايماٖؽ املتٓجق ب

ً ٜٚعيٓا ع٢ً ونح٘ ايمٗٛؼ ٚي أٚ  دشًحل امل رًتمٗ : عضنقات ايٓىحٛ
ا، ٖٚححٞ ظايحح١ عًحح٢ وححخ١ ٚعبٖٛحح (1)داملححا٤ نًحح٘ ضححاٖؽرجعححٌ املححا٤ ضٗٛؼّادر

 اـححتعُاٍ املححا٤ يف ايمٗححٛؼ ٚايححتمٗ ، ؾقْحح٘ ه يتُححٌ تٓجفحح٘، ٖٚححٞ ْىححًٛ     
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 .َمًك١ تعٍ ع٢ً جٛاؾ اهْتؿاع َٔ املا٤ ايماٖؽ يف ؼؾ  اسبعا 
ا، ؾاملا٤ املتٌٛح٧  نع عضنقٗا: ععّ تكٝٓعٖا بععّ اـتعُاي٘ يف ؼؾ  اسبعٜٚؤ

  َٓح٘ ٚاهغتفحاٍ بح٘ يؽؾح  اسبحعا األوحػؽ ٚاألنحرب، ٜٚؤنحعٙ         ب٘ جيحٛؾ ايتٌٛحؤ  
ٚأَحا ايحػٟ ٜتٌٛحأ    ر: َا ٚؼظ يف َعترب٠ ابٔ ـٓإ اآلت١ٝ ايٛاؼظ يف غًٜحٗا: أٍّٜا 

 إٔ ٜأشححػٙ غحح ٙ ايؽجححٌ بحح٘ ؾٝػفححٌ بحح٘ ٚجٗحح٘ ٜٚححعٙ يف لحح٤ٞ ْ ٝححـ ؾححن بححأك  
 ٘  ، ـحٛا٤ ناْح   ؾٗحٛ ضحاٖؽ  ايٌٛح٤ٛ   َٔحا٤َ  ١ُـح اجٓاي نمٚعغا مل تح  (1)دٜٚتٌٛأ بح

 . ٚه بأك يف إٔ ٜتٌٛأ َٓ٘ غ ٙ أّ مل تهٔ، ٤يف جفِ املتٌٛٞ ١ُـاظب
اشباو١  ايؿٌٍ ٚاحملبٛب١ٝ يف اـتعُاٍ )املا٤  (2)بٌ ٜ ٗؽ َٔ بع  ايؽٚاٜات

يتٌٛحٞ بح٘ لاْٝحّا،    يٌٛح٤ٛ( يًمحؽب ٚا  ايكًٌٝ ايػٟ اـحتعًُ٘ املحؤَٔ ايتكحٞ يف ا   
شحػ َحا ٜفحكق َحٔ ٌٚح٥ٛ٘      عغا تٌٛحأ أُ S نإ ايحٓيب  ر: شبرب املعتربظ يف اٚٚؼ

ٙ ٚأْح٘  ( لؽب َٔ ؾٌٍ ٤ٌٛٚنُا ٚؼظ إٔ أَ  املؤَٓني ) دٕٚ ب٘ؾٝتٌٛؤ
٠ املححا٤ ٚقححع حهححٞ اإلمجححاع عًحح٢ ضٗححاؼ   ( وححٓ  نححػيوSؼأ٣ ؼـححٍٛ امل )

 يؽؾ  اسبعا ٚاشببث.ٚنح٘ يًمؽب   يًخعا ٚواملفتعٌُ يف اي٤ٌٛٛ ايؽاؾ

 ٖٚحححٌ اسبهحححِ نحححػيو يف املحححا٤ املفحححتعٌُ يف ايٌٛححح٤ٛ ايتجعٜحححعٟ ايٓحححعبٞ   
يف األغفححاٍ املٓعٚبحح١ عغا بححين عًحح٢ عححعّ ؼؾعٗححا يًخححعا، نػفححٌ   املفححتعٌُ ٚ

 ( حتحح٢ ايححيت ٜعؽٌححٗا ايٛجححٛب بٓححػؼ    ازبُعحح١ ٚغفححٌ ؾٜححاؼ٠ اسبفححني )   
 أٚ  يف ؼؾحح  حححعإ  ، حٝححث ه ٜهححٕٛ املححا٤ َعٗححا َفححتعُنّ    أٚ حًححـ أٚ عٗححع 

 . شبث، ؾٌٗ ٜىذ اـتعُاي٘ يف ؼؾ  اسبعا األنرب أٚ األوػؽ؟

ه علهاٍ ٚه شنف يف ضٗاؼ٠ املا٤ املحػنٛؼ ٚه يف وحنح٘ يؽؾح  اسبحعا       
ٚمل  رشًحل أٚ جعحٌ امل املحا٤ ضٗحٛؼّاد    أٚ اشببث إلضنم أظيح١ ضٗٛؼٜح١ املحا٤    
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 ٚب، ؾٝىذ اـتعُاي٘ لاّْٝاغفٌ َٓع ٜثب  ي٘ َكٝٓع بععّ اـتعُاي٘ يف ٤ٌٛٚ أٚ
 يف ؼؾ  اسبعا األوػؽ ٚاسبحعا األنحرب ٚيف عؾايح١ ايحٓجق ٚايتحٓجق ٚتمٗح       

 . ايبعٕ ٚايثٛب ٚعبُٖٛا َٔ اشببث
ْعِ حهٞ عٔ ايمٝض املؿٝع )قعٙ( اـتخباب ايتٓٓؿٙ عُحا اـحتعٌُ يف ضٗحاؼ٠    

املفحتخ  نػفحٌ ايٝحع يألنحٌ، ٚيعحٌ       ٌِفح َٓعٚب١ َٔ غفحٌ أٚ ٌٚح٤ٛ بحٌ ايػَ   
 َحححٔ )اـحححتخباب ايتٓحححؿٙ( اسبهحححِ اإلؼلحححاظٟ بكؽٜٓححح١ ايتعحححب  بحححايتٓٓؿٙ،   َحححؽاظٙ

ه اهـتخباب ايمؽعٞ املٛيٟٛ ايػٟ ٖٛ حهِ تهًٝؿٞ ضبتاج عا ظيٌٝ ٚاٌذ 
 . ٚه ظيٌٝ ع٢ً اهـتخباب

ٜٚعٍ ع٢ً أٚي١ٜٛ ايتٓؿٙ عٔ املا٤ املفحتعٌُ يف ايمٗحاؼ٠ املٓعٚبح١ ٚيف ايػفحٌ     
( ؼٚاٖححا يف )ايهححايف( ١ عححٔ ايؽٌححا )احملبححٛب نػفححٌ ايٝححعٜٔ يألنححٌ: ؼٚاٜحح 

ٔ  ر(:)قٛي٘ (1)ضبُع بٔ عًٞ بٔ جعؿؽ، تٍُٓ بقـٓاظٙ عٔ   َٔ اغتفحٌ َح
 ٚاسبحعٜث َمًحل   دازبػاّ ؾن ًَٜٛٔ عه ْؿف٘ ملا٤ ايػٟ قع اغتفٌ ؾٝ٘ ؾأواب٘ا

ِٓ غح    فٌ يف املا٤ ايحػٟ اغتفحٌ ؾٝح٘ ُغفحّن ؼاؾعحّا يًخحعا أٚ َغفحنّ       َٔ اغت ٜع
 ٔ ايؽٚاٜح١ ٌحعٝؿ١ ايفحٓع، ٚيحٛ ؾحؽض وحختٗا أٚ ايٛلحٛم       يهح   . ؼاؾ  يًخحعا 

  ع٢ً اهـحتخباب ايمحؽعٞ، بحٌ ٖحٞ عؼلحاظ ملحا       بىعٚؼٖا ؾٗٞ ه تىًذ ظيّٝن
 ايتعحب : رؾأوحاب٘ ازبحػاّد عؼلحاظاّ    : نحٕٛ  ؾٝ٘ ونس ايعباظ حٝث يتٌُ قّٜٛا

  ملأتبحح١ عًحح٢ اـححتعُاٍ املححا٤ لاْٝححاّ   عا ايتخححػؼ َححٔ املٍححؽ٠ احملتًُحح١ ٚاملؿفححع٠ ا   
 بعحع اـحتعُاي٘ يف اهغتفحاٍ، ٚاهحٔ ايتعححعٟ َٓح٘ عا َمًحل املحا٤ املفححتعٌُ يف        
 ؼؾحح  شبححث أٚ عؾايحح١ ٚـححض أٚ عبححٛٙ َححٔ اهـححتعُاهت، ؾححٝأى اـححتعُاٍ املححا٤   

 ايػفٌ َٔ اشببث أٚ ايٛـض ذبؿ ّا ع٢ً ايىخ١ ٚايعاؾٝح١  بعع اـتعُاي٘ يف لاّْٝا
املا٤ املفتعٌُ يف ؼؾ  اشببث أٚ َٔ احتُاٍ ـؽا١ٜ ازبؽالِٝ اييت يًُٗا  ٚذبػؼّا

 : لِ ْبخث  . ايتمٗؽ أٚ عبُٖٛا، ٖٚػا ٚاٌذ ٚه َٛج  يمضاي١
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 : املاء املستعنل يف رفع احلدث األكرب   
يف ؼؾح  اسبحعا األنحرب يف اهغتفحاٍ      -ظٕٚ ايهؽ  -عغا اـتعٌُ املا٤ ايكًٌٝ 

عغا مل ٜهحٔ  يف ْؿفح٘  َٔ ازبٓاب١ أٚ اسبٝ  أٚ َٓق املٝ  ؾحن ؼٜح  يف ضٗاؼتح٘    
يعححني ايححٓجق، ٚيعًحح٘ ه شححنف يف ضٗاؼتحح٘، نُححا ه  أٚ حححاَّن ايبححعٕ َتٓجفححّا

ؼٜ  يف نؿاٜتح٘ إلؾايح١ ايٓجاـح١ ٚؼؾح  اشببحث إلضحنم ْىحًٛ َمٗؽٜح١ املحا٤          
ٚعبٖٛا، ؾقْ٘ َحا٤ ضحاٖؽ    (1)داملا٤ نً٘ ضاٖؽؼّادرشًل أٚ جعٌ امل املا٤ ضٗٛر

ٛ بإم ع٢ً ضٗاؼتح٘ ٚنحٌ َحا٤    حف  ايؿؽض ٚمل ٜتٓجق ٖٚ هق٢ بعّْا ضاٖؽّا
 . -ايٓجق ٚاملتٓجق  -ضاٖؽ ٜىذ تمٗ  ايبعٕ ٚايثٛب ب٘ َٔ اشببث 

ٚعمنا ٚق  ايهنّ ٚاشبىاّ يف ونح٘ يؽؾ  اسبعا أٚ ـكٛض٘ عٔ وحنح١ٝ  
 صنفحاهـححتعُاٍ ٚاهْتؿححاع بحح٘ يف ؼؾحح  اسبححعا األوححػؽ أٚ األنححرب؟ ٖٚححػا ايحح 

عٔ متحاّ بحعٕ    اسبعا األنرب َٓؿىّن تعٌُ يف ؼؾ صتي تا عغا نإ املا٤ املفحَ
املػتفٌ َٔ اسبحعا ححاٍ اهغتفحاٍ أٚ عحٔ أنثحؽٙ ٚتكحعاؼ ٜىحعم َعح٘ )املحا٤          

ؾحن   ًخعا( ٜٚهٕٛ بكعؼ نحإف ينغتفحاٍ لاْٝحاّ   املفتعٌُ يف اهغتفاٍ ايؽاؾ  ي
نحإ  َٔ عٍٛ عا عٍٛ آشؽ َحٔ ايبحعٕ أٚ    َا عغا نإ املا٤ َٓؿىّن َٓتكّنٜعِ 

 . عٔ بع  بعٕ املػتفٌ َٓؿىّناملا٤ ٜف ّا 

َٓٗححا  (2)أشبححاؼ:  ٜٚححعيٓا عًحح٢ عححعّ ايعُححّٛ أٚ عًحح٢ عححعّ ايبححأك بٗححػا املححا٤
ٜعحين املحا٤    -ايؿٌٍٝ: ايؽجٌ ازبٓ  ٜػتفٌ ؾٝٓتٍذ َٔ املا٤ يف اإلْحا٤   وخٝذ

َحا٤ غفحً٘ ايفحاقق عًح٢ األؼض عا     ايكًٌٝ ٚايكمؽات اييت تٓتكٌ بايمؿؽ٠ َٔ 
ه بأك، َا جعٌ عًٝهِ يف ر(: ؾكاٍ ) -٘ ٜٚػتفٌ عْا٤ املا٤ ايػٟ ٜأشػ َٓ

ٖٚػا تعب  ااٖؽ يف ايؽشى١ ٚازبحٛاؾ ٚنالحـ عحٔ حهُح١       دايعٜٔ َٔ حؽج
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لٗاب ايفا٥ٌ عحٔ   ٖٚٛ تكٞ اسبؽج عٔ األ١َ، ْٚ  ٙ وخٝذ غيو ايأشٝي
ازبٓ  ٜػتفٌ ؾٝكمؽ املا٤ عٔ جفعٙ يف اإلْا٤ ٜٚٓتٍذ املا٤ َحٔ األؼض ؾٝىح    

٘   ر٘ عْح  -يف اإلْا٤  ٖٚحٞ ٚاٌحخ١ ايعهيح١ يف َىحعاقني َحٔ       ده بحأك بٗحػا نًح
ٚايكمؽات املٓتك١ً َحٔ بحعٕ ازبٓح  املػتفحٌ عا عْحا٤ َحا٤ ايػفحٌ         (املا٤ ايكًٌٝ)

املا٤ عٔ جفع املػتفٌ ٜٚك  يف اهْا٤، َٚا ٜٓتٍذ َحٔ املحا٤    ُٖٚا: َا ٜكمؽ َٔ
ه ٤، قحاٍ:ر ٜٚٓتكحٌ بحايمؿؽ٠ عا اإلْحا   اييت ٜػتفحٌ عًٝٗحا    ايفاقق ع٢ً اهؼض

بحأك بٗحػا نًحح٘( ٖٚحػا ايتعحب  نالححـ عحٔ ضٗحاؼ٠ قمححؽات املحا٤ ايٝفح ٠ ايححيت         
كحٌ  تتٓتٍذ َٔ بعٕ املػتفٌ أٚ َٔ األؼض ايفاقق عًٝٗا َا٤ غفٌ ازبٓ  ٚتٓ

عا عْا٤ املا٤ ايػٟ ٜػتفٌ َٓ٘، نُا ٜعٍ عًح٢ وحخ١ اهغتفحاٍ َحٔ املحا٤ ايحػٟ       
ىعم عٓٛإ )املا٤ املفتعٌُ يف ؾٝ٘ قمؽات اهغتفاٍ، ٚيف اسبكٝك١: ه ٜ تضؿؽ

    ٘  ،اهغتفاٍ( ع٢ً ايكمؽات املٓتٍخ١ هـتٗنى ايكمحؽات يف املحا٤ املػتفحٌ َٓح
 . ٚع٢ً ؾؽض ايعُّٛ ؾٗاتإ ايىخٝختإ ظيٌٝ ازبٛاؾ

أٚ  نحث ّا نحؽاّ   -ُٞ ٖٓا: َا عغا نإ املا٤ َعتىُّا ٖٚهػا ه ٜعِ اشبنف ايعً
يف  وحخاب يف جحٛاؾ اـحتعُاي٘ لاْٝحاّ    األ ٚيعًح٘ ه شحنف بحني    -غا َاظ٠ َتى١ً 

اسبححعا األوححػؽ أٚ األنححرب، ٚقححع جححؽت ايفحح ٠ املتمححؽع١ٝ عًحح٢ اهغتفححاٍ        
َٚٝحاٙ  ٚايتٌٛٞ َحٔ َٝحاٙ األححٛاض يف اسبُاَحات َٚٝحاٙ ايػحعؼإ ٚايمؽقحات        

أٚ  دشًحل امل رٖٚٞ نث ٠ املا٤، ٜهؿٝٓا عضحنم ْىحًٛ َمٗؽٜح١ املحا٤     األْٗاؼ 
ايٓىحًٛ ايىحخٝخ١ اشباوح١ ْ ح  وحخٝخ١       ٚبعح   (1)رجعٌ املحا٤ ضٗحٛؼّاد  

( عٔ اسبٝاض ايحيت َحا بحني    يىاظم )هَاّ اايػٟ ـأٍ ا (2)وؿٛإ ازبُاٍ
َه١ عا املع١ٜٓ تؽظٖا ايفباع ٚتًؼ ؾٝٗا ايهنب ٚتمحؽب َٓٗحا اسبُح  ٜٚػتفحٌ     

 ؟ قححاٍ:  (: ٚنححِ قححعؼ املححا٤ ؾٝٗححا ازبٓحح  ٜٚتٌٛححأ َٓٗححا، ؾفححأي٘ ايىححاظم )   
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  اٌححذ نثححؽ٠ ٖححػا املححا٤ ٚنْٛحح٘ أنححؽاؼاّ نبحح١، َٚححٔ ايٛعا ْىححـ ايفححام ٚعا ايؽ
(: عغا نإ اسبٛض أٚ ايػعٜؽ بعُل ايؽنب١ َأٚ ْىحـ ايفحام، ٚقحع أجابح٘ )    

ع٢ً جحٛاؾ ؼؾح  اسبحعا األوحػؽ َحٔ ٖحػا املحا٤         د مما ٜعٍ ٚاٌخّاتٌٛأ َٓ٘ر
 . - اغتفٌ ؾٝ٘ ازبٓ  أٚ تٌٛأ َٓ٘ -ايهث 
تٌٛٞ َحٔ املحا٤ ايهحث  ايحػٟ     : جٛاؾ اي ٖػا اسبعٜث ايىخٝذ ٜؿٝع أَؽٜٔٚ

َٓح٘، ٚجحٛاؾ ايتٌٛحٞ َحٔ املحا٤ ايهحث  ايحػٟ اغتفحٌ َٓح٘ ازبٓح ،            تٌٛأ أحْع
ْٚ  ٙ بع  أشباؼ ايهؽ نىخٝذ ضبُع بٔ َفًِ ايفا٥ٌ َٔ اإلَحاّ ايىحاظم   

(    عححٔ املححا٤ تبححٍٛ ؾٝحح٘ ايححعٚاب ٚتًححؼ ؾٝحح٘ ايهححنب ٜٚػتفححٌ ؾٝحح٘ ازبٓحح ؟ ) 
ٚهؾَححح٘ جحححٛاؾ  (1)دٓجفححح٘ لححح٤ٞعغا نحححإ املحححا٤ قحححعؼ نحححؽ مل ٜر(: قحححاٍ )

 .ُاّ اهْتؿاعات املمؽٚع١ َٔ املا٤ اهغتفاٍ ٚايتٌٛٞ َٓ٘ بٌ َٚت

عغا نحإ املحا٤    (املحا٤ املفحتعٌُ يف ؼؾح  اسبحعا األنحرب     )عغٕ ضبٌ اشبىاّ ٖٛ 
ٔ ظٕٚ ايهؽ ٚقع ظشٌ ازبٓ  ؾٝح٘ ٚاغتفحٌ بح٘ أٚ اْؿىحٌ املحا٤ ايكًٝحٌ عح        قًّٝن

 ايتٌٛحٞ أٚ اهغتفحاٍ يػحؽض ؼؾح  اسبحعا      يف بعْ٘، ؾٌٗ جيٛؾ اـتعُاي٘ لاْٝحاّ 
ألنححرب؟ املمححٗٛؼ بححني املتححأشؽٜٔ ٖححٛ جححٛاؾ اهـححتعُاٍ،    سبححعا ااألوححػؽ أٚ ا

 خهحح٢ عححٔ مجحح  َححٔ املتكححعَني: املٓحح  َححٔ اـححتعُاٍ املححا٤ ايكًٝححٌ يف ؼؾحح        ُٜٚ
 . اسبعا بعع اـتعُاي٘ يف ؼؾ  اسبعا األنرب

اهـحتعُاٍ، إلضحنم   ٚاي اٖؽ إٔ َكت٢ٍ ايكاعع٠ األٚي١ٝ ايعا١َ ٖٛ جحٛاؾ  
، ْعِ عه إٔ ٜحتِ ظيٝحٌ َعتحرب    (2)دّاجعٌ امل املا٤ ضٗٛؼرْىًٛ َمٗؽ١ٜ املا٤ 

. َٚحا   ع٢ً املٓ  ؾٝؤشػ ب٘ ٜٚؽجذ ع٢ً َا تكتٍٝ٘ ايٓىًٛ ايعاَح١ أٚ املمًكح١  
 : اهٔ اهـتعهٍ ب٘ ع٢ً املٓ  ْىًٛ أؼبع١
 ٕ ض ايمٛـححٞ يف ايححيت ؼٚاٖححا ايمححٝ  ايححٓٓي األٍٚ: َعتححرب٠ عبححع امل بححٔ ـححٓا
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ه بحأك بحإٔ ٜتٌٛحأ    ر)ايتٗػٜبني( بفٓع َتىٌ عا اإلَحاّ ايىحاظم )ع( قحاٍ:    
 ،ٚقاٍ: ٖهػا يف نث  َٔ ْفض اسبعٜث، ٚيف بعٍٗا  -ؾكاٍ:  دباملا٤ املفتعٌُ

املا٤ ايػٟ ٜػفٌ ب٘ ايثحٛب أٚ ٜػتفحٌ بح٘ ايؽجحٌ     رٖٚٛ أقؽب ٚأق٣ٛ ٚأوذ، 
 ٘ ٚقحع اـحتعٍ بٗحا يًكحٍٛ بعحعّ        (1) دَٔ ازبٓاب١ ه جيٛؾ إٔ ٜتٌٛأ َٓ٘ ٚألحباٖ

ـ جححٛاؾ ايت َححٔ ازبٓابحح١ أٚ اسبححٝ  أٚ  ٌٛححٞ َححٔ املححا٤ ايححػٟ اغتفححٌ بحح٘ املهًحح
عمححـ عًحح٢ ٌححُ    دٚألححباٖ٘رايٓؿححاك أٚ َححٓق املٝحح ، بتكؽٜحح : عٕ قٛيحح٘   

 ب أٟ َحححٔ َحححا٤ غفحححٌ ايؽجحححٌ َحححٔ جٓابتححح٘ ٚألحححباٖ٘، ؾٝهحححٕٛ ايتعححح دَٓححح٘ر
ل اسبحعا األنحرب غح     ٜٓمبل بٌٛٛس عًٞ املحا٤ املفحتعٌُ يف َمًح   د ألباٖ٘رٚ

باملححا٤  ايتٌٛححٞ -ازبٓابحح١، ؾٝححعٍ اشبححرب عًحح٢ املٓحح  َححٔ ؼؾحح  اسبححعا األوححػؽ     
غ ٖححا َححٔ األحححعاا ايهححرب٣، ٚعغا مل جيححؿ      ٚأاملفححتعٌُ يف غفححٌ ازبٓابحح١   

 .اي٤ٌٛٛ مل جيؿ ايػفٌ يععّ احتُاٍ ايؿؽم 
٘ رع٢ً  ؽا٠٤ ازبؽ يكٛي٘: رٚألباٖ٘د عمؿّاٖٚػا ايتكؽٜ  َبين ع٢ً ق د َٓح

َٔ املا٤ ايػٟ اغتفٌ ايؽجٌ ب٘ َحٔ   -ٝعٍ اشبرب ع٢ً أْ٘ ه جيٛؾ اي٤ٌٛٛ َٓ٘ ؾ
ٚيححٝق لححب٘ املححا٤ املفححتعٌُ يف غفححٌ ازبٓابحح١ عه املححا٤     -ازبٓابحح١ َٚححٔ ألححباٖ٘  

املفححتعٌُ يف غفححٌ اسبححٝ  أٚ ايٓؿححاك أٚ َححٓق املٝحح ، ٖٚححػا ٖححٛ األقححؽب يف  
 . ايعا٥ع بؿعٌ ععاظ٠ ايعمـ ع٢ً ايكؽٜ 

ِٓ عمؿّا دلباٖ٘ٚأركؽأ حٚقع ُت ع٢ً املىحعؼ املحؤٍٚ )ايتٌٛحٞ( ؾاعحٌ      بايٍ
ٜعين ه جيٛؾ ايتٌٛٞ َٔ َا٤ غفٌ ايؽجٌ َحٔ جٓابتح٘   ، )ه جيٛؾ( إٔ ٜتٌٛأ 

فاٍ، ؾٝصتي املٓ  باملا٤ املفتعٌُ ألباٙ ايتٌٛٞ اييت ٖٞ أْٛاع اهغٚه جيٛؾ 
ٍ  ،يف غفٌ ازبٓاب١ شاو١ باملحا٤   ٚتعٍ ايؽٚا١ٜ ع٢ً املٓ  َٔ ايتٌٛٞ ٚاهغتفحا

يتعُحِٝ املٓح  ٚمشٛيح٘،     -ؾٓختحاج   ايػٟ اغتفٌ ب٘ ايؽجٌ َٔ ازبٓابح١ شاوح١،  
 ٓح  َحٔ اـحتعُاٍ املحا٤ لاْٝحاّ     عا ايكم  باـتٛا٤ األغفاٍ يف امل -يفا٥ؽ األغفاٍ 

                                                           

 .13َٔ أبٛاب املا٤ املٍاف: س 9: ب1ايٛـا٥ٌ: ج (1)



 1: جؾك٘ ايمٗاؼ٠ ٚايمٗٛؼ   ................................................................................( 142)

 . يهححٔ ٖححػٙ ايكححؽا٠٤ بعٝححع٠ ه تبححعٚ َححٔ    بعححع اـححتعُاي٘ يف غفححٌ غحح  ازبٓابحح١  
عا ايبعٝحع: املىحعؼ املحؤٍٚ     داٖ٘ٚألحب ر، ٖٚٞ تعتُع عٛظ ٌُ ّاايؽٚا١ٜ جًٝ
ٚايعححٛظ عا ايكؽٜحح  ٖححٛ املٛاؾححل يًكٛاعححع  ده جيححٛؾ إٔ ٜتٌٛححأ َٓحح٘ريًؿاعححٌ 

 . ايعؽب١ٝ ٚاألٌٚذ عؼاظت٘ َٔ ايبٝإ ايعؽبٞ
َحٔ ايؿكٗحا٤ )ؼض( َحِٓٗ     ٚقع ْحٛقن يف ـحٓع ايؽٚاٜح١ بحٌ ضعحٔ ؾٝح٘ مجح ْ       

املؿٝحع عحٔ    واح  اسبعا٥ل، ٖٚػٙ ايؽٚا١ٜ ٜؽٜٚٗا ايمٝض ايمٛـٞ )عٔ لٝص٘
أبٝ٘ عٔ ـعع بٔ عبع امل( ٖٚحؤه٤ نًحِٗ    لٝص٘ جعؿؽ بٔ ضبُع بٔ قٛيٜٛ٘ عٔ

ايثكح١،  أجن٤ )عٔ اسبفٔ بٔ عًٞ( ٚقع احتٌُ بعٍِٗ نْٛ٘ ابٔ ؾٍاٍ  لكات
ٖٚٛ احتُاٍ ٌعٝـ يععّ لبٛت ؼٚاٜتح٘ عحٔ أبحع بحٔ ٖحنٍ، ٚيتُحٌ نْٛح٘        

ٔ اسبفٔ بحٔ عًحٞ ايهحٛيف ٖٚحٛ لكح١ جًٝحٌ، ٚيتُحٌ نْٛح٘ اسب         بحٔ عًحٞ بحٔ     فح
ٝح٘ يف ـحٓع   )عٔ أبحع بحٔ ٖحنٍ( ٖٚحػا ٖحٛ املكحعٚس ؾ       ايٓعُإ ٖٚٛ لك١ أٍّٜا

اسبفٔ بٔ ضببٛب عٔ عبع امل بٔ ـٓإ عٔ أبٞ عبحع   اشبرب ٚـٓتهًِ عٓ٘ )عٔ
 . كتإ جًٝنٕ باهتؿامح( ٖٚػإ لامل 

ٚأَححا أبححع بححٔ ٖححنٍ ؾكححع اشتًؿحح  األْ ححاؼ ؾٝحح٘، ٚاملصتححاؼ يٓححا ٚلاقحح١ ْكًحح٘  
َ ٚون َحٔ   ٓخحؽف ايعكٝحع٠ ؾاـحع املحػٖ  َحػََّٛا ًَعْٛحاّ      س ؼٚاٜت٘ ٚعٕ نحإ 

  . ( ٚاسبج١ )عجٌ(اإلَاّ ايعفهؽٟ )
ذ ايؽٚاٜحح١، ٜعححؽف َٓٗححا حعٓحح٘ )وايحح (1)ٚٚجحح٘ قبححٍٛ ؼٚاٜتحح٘: قححٍٛ ايٓجالححٞ

ٜٚٓهؽ( ٚونس ؼٚاٜت٘ ْال١٦ َٔ ٚلاق١ ْكً٘، ْعِ ؼٚاٜت٘ بعٍٗا َعؽٚؾ١ َكبٛيح١  
آشحؽ، أٟ   ؼ بعٍٗا يٍعـ َٔ ٜؽٟٚ عٓ٘ أٚ يفحب ٕ ٚيعٌ عْها ،ٚبعٍٗا َٓهؽ٠

اهٔ ْم٤ٛ ؼٚاٜت٘ ألحاظٜحث َٓهحؽ٠ يهحػب َحٔ حٓعلح٘ بٗحا أٚ هشتٝحاؼٙ ؼٚاٜح١         
أحاظٜث تٛاؾل عكٝعت٘ أٚ ٖٛاٙ، ٖٚػا ه ٜٓايف ٚلاقت٘ يف ْؿفح٘ ٚوحنس ؼٚاٜتح٘    

ِ  املىٓؽ ٚقحاٍ   ، س ب٘ َٔ قبٌ ايٓجالٞ ٖٚٛ لٝض ايؽجايٝني ٚأٚلكٗحِ ٚأٌحبمٗ
                                                           

 ٓمؽ اهـنَٞ .ضب  َؤـف١ اي 199ؼجاٍ ايٓجالٞ : ؼقِ ايأمج١:  (1)
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٘  ايمٛـحٞ يف ؾٗؽـح٘: )ٚنحإ غايٝحّا َتُٗحاّ      ٝضعٓ٘ ايم ٚقحع ؼ٣ٚ أنثحؽ    ،يف ظٜٓح
ٕٚ يهححث  َححٔ أوححٍٛ أحاظٜححث  (1)أوححٍٛ أوححخابٓا( ؾٗححٛ ؾاـححع ايعكٝححع٠ يهٓحح٘ ؼا

   ٞ عٓح٘: )عًُح  ايما٥ؿح١ تحا ؼٚاٙ أبحع بحٔ        (2)أوخابٓا، ٚقحاٍ ايمحٝض ايمٛـح
 ُا حذ ايؽٚاٜحح١ يحححٖححنٍ ايعربتححا٥ٞ حححاٍ اـححتكاَت٘( شاوحح١، ٚيححٛ مل ٜهححٔ وايحح   

حححاٍ اـححتكاَت٘، ٖٚححػا َؤٜٓححع يكححٍٛ ايٓجالححٞ. ٚحهحح٢  ٘بؽٚاٜاتحح ِذ عًُححٗوحح
ايىعٚم يف )عنُاٍ ايعٜٔ( عٔ لٝص٘ ابٔ ايٛيٝع مساعح٘ َحٔ )ـحعع بحٔ عبحع      

)َا ؼأٜٓا ٚه مسعٓا تتمٝ  ؼج  عٔ تمحٝع٘ عا ايٓىح  عه أبحع     :قٛي٘امل( 
 -ٕ يًػاٜح١  اتَتٍحاظ عكٝحعتإ  ُٖٚا  -ؾقٕ تُٗت٘ بايػًٛ ٚبايٓى   (3)بٔ ٖنٍ(

ّٓ ٚايًعحٔ َحٔ اهَحاَني        ظيٌٝ عحعّ تعٜٓٓح٘ ٚؾفحاظ عكٝعتح٘،      ٚيحػا وحعؼ ؾٝح٘ ايحػ
 .  يهٓ٘ واحل ايؽٚا١ٜ يف حها١ٜ ايٓجالٞ( ٚاسبج١ )عجٌ( ايعفهؽٟ )

 ْ ح    ف٘ ٚع٢ً قبحٍٛ ٖحػٙ ايؽٚاٜح١ طبىٛوحاّ    ١ُ لٛاٖع ع٢ً ٚلاقت٘ يف ْؿحٚل
 نٍ ٖح أبحع بحٔ   َا حهاٙ ايعن١َ عحٔ ابحٔ ايػٍحا٥ؽٟ أْح٘ )تٛقحـ يف ححعٜث       

 عه ؾُٝا ٜؽٜٚ٘ عٔ اسبفٔ بٔ ضببٛب َٔ نتحاب املمحٝص١ ٚضبُحع بحٔ أبحٞ عُح        
 ٚاشبرب املبخٛا قحع ؼٚاٙ ايعربتحا٥ٞ عحٔ ابحٔ ضببحٛب، ممحا ٜؤنحع         (4)َٔ ْٛاظؼٙ(

ايمٝض ايمٛـحٞ يف ععتح٘ األوحٛي١ٝ    أٚ ٜؤٜع قبٛي٘ ، ْٚ   َا حهٝٓاٙ َٔ عباؼ٠ 
ٌ  -حبححٛا حجٝحح١ شححرب ايٛاحححع   -  بححني َححا ٜؽٜٚحح٘ حححاٍ اـححتكاَت٘    َححٔ ايتؿىححٝ

نالحـ عحٔ   ؾتكبٌ ؼٚاٜت٘ ٚبني َا ٜؽٜٚ٘ حاٍ شمأٙ ؾن تكبٌ ؼٚاٜت٘، ؾحقٕ ٖحػا   
حاٍ اهـحتكا١َ   ٚلاقت٘ يف ْؿف٘، عغ يٛ مل ٜهٔ لك١ أوّن مل تكبٌ ؼٚاٜت٘ عضنقّا

 . ٚحاٍ اهعبؽاف
                                                           

 ضبع١ ايٓجـ املىخخ١ . -60ً: -107ؼقِ ايأمج١: ؾٗؽك ايمٝض ايمٛـٞ : (1)
 . ايؿىٌ اشباَق َٔ حبٛا حج١ٝ شرب ايٛاحع - 151: 1ايعع٠ يف أوٍٛ ايؿك٘: ج (2)
 . 76انُاٍ ايعٜٔ ٚامتاّ ايٓع١ُ يًمٝض ايىعٚم :  (3)
 يٓجـ املىخخ١ضبع١ ا -ايكفِ ايثاْٞ: باب أبع  -202اشبنو١:  (4)
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ٚباشتىحاؼ: اي حاٖؽ ٚلاقحح١ ْكحٌ أبححع بحٔ ٖحنٍ ٚوححنس ؼٚاٜتح٘ ٚعٕ نححإ       
عٔ قبٍٛ ايؽٚا١ٜ عغا ذبكحل   -يف ْ ؽْا  -، ؾقٕ ٖػا ه آ  ؾّاكٝع٠ َٓخؽؾاـع ايع

 .  ونس ؼٚاٜت٘ ٚٚلاق١ ْكً٘، ؾتىبذ ٖػٙ ايؽٚا١ٜ بفٓعٖا َعترب٠ َكبٛي١
بؽٚا١ٜ ـعع بحٔ عبحع امل يًصحرب عحٔ اسبفحٔ بحٔ        يؽٚا١ٜاٚاهٓٓا تٛنٝع قبٍٛ 

َٓح٘ هبحٔ       ٍ عًٞ عٔ أبع بٔ ٖنٍ، ٚقع ْكٌ ايىحعٚم عحٔ ـحعع غ ممحا   -ٖحن
ايؽٚاٜح١ ححاٍ اـحتكا١َ ايؽجحٌ ٚقبحٌ اعبؽاؾح٘ عحٔ اسبحل، أٚ ٜمحعؽ           ٜ٘ٛحٞ بٓكً

 . ٖٚػا َؤٜع ،( عٔ ـععبهٕٛ ايؽٚا١ٜ َٛلٛق١ ايىعٚؼ عٔ اإلَاّ )
ايعهي١ ع٢ً املٓ  َحٔ اـحتعُاٍ املحا٤ املفحتعٌُ      ظهي١ اشبرب ؾٌٗ ٖٛ تاّ ٚأَا

٘  األنرب؟ قع اشتًؿ  األْ حاؼ أٍٜحّا يف   يف ؼؾ  اسبعا أٚ قىحٛؼٖا،    متحاّ ظهيتح
ألجٌ ظباـح١   ده جيٛؾ إٔ ٜتٌٛأرٚاي اٖؽ قىٛؼٖا يك٠ٛ احتُاٍ نٕٛ املٓ : 

َحٔ جٗح١ نْٛح٘ َحا٤      ايثٛب ٚاملا٤ املفحتعٌُ يف اغتفحاٍ ايؽجحٌ َحٔ ازبٓابح١، ه     
  ،أٚ َا٤ غفٌ ازبٓاب١ بٓؿفح٘ ٚتحا ٖحٛ ؼاؾح  يًخحعا األنحرب       غفٌ ايثٛب ضبٍّا

  . تكىؽ عٔ ايعهي١ ٚاي ٗٛؼ اسبج١ٌ َٔ عمجاٍ ايؽٚا١ٜ ؾه أق

يتكؽٜحح   ٚتٌٛححٝذ ايكىححٛؼ ٜتخكححل بعححؽض اشبححرب ٚتؿفحح  َؿؽظاتحح٘ َكعَحح١ّ 
 ه بححأك بححإٔ ٜتٌٛححأ  ر(: قححاٍ اإلَححاّ ايىححاظم )  قىححٛؼ ظهيتحح٘، ؾٓكححٍٛ: 

ٌ       دباملا٤ املفتعٌُ ـحٛا٤ اـحتعٌُ يف أَحؽ     ،ٖٚحػا َمًحل ٜعحِ نحٌ َحا٤ َفحتعُ
اْححٞ أٚ اـححتعٌُ يف أَححؽ لححؽعٞ ظْٝححٟٛ نايمححؽب َٓحح٘ ٚايمححبض بحح٘ ٚغفححٌ األٚ

ٔ نححا ايػفححٌ  ٤ٛ ايتجعٜححعٟ أٚاألنححرب ٚايٌٛحح  أٚ األوححػؽ اسبححعا يتمٗ  بحح٘ َحح
اشبحرب )ؾكحاٍ، ٚيف ْفحص١: ٚقحاٍ( ٖٚحػٙ أقحؽب       يف عبٖٛحا. لحِ جحا٤     املٓعٚب أٚ
ٖٚحػا يؿحظ َمًحل ٜعحِ غفحٌ ايثحٛب        داملا٤ ايػٟ ٜػفٌ بح٘ ايثحٛب  رٚأٌٚذ 

. يهحٔ قحع ٜؿٗحِ َٓح٘ عؼاظ٠      ٓجقايماٖؽ َٔ ايٛـض ٚايعؽم ٚغفٌ ايثٛب املتح 
  شىًٛ غفٌ ايثٛب َٔ ايٛـحاش١ ٚآلحاؼ ايًحبق ٚيٛاؾَح٘ نحايعؽم املتىحبٓ      

٘   رَحٔ ازبفحِ عا ايثحٛب ؾٝهحٕٛ ايٓٗححٞ اينححل       د ْٗٝححّا ه جيحٛؾ إٔ ٜتٌٛحأ َٓح
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ٚغيحو يممجحاع ٚايتفحامل عًح٢ عحعّ حؽَح١        تٓؿّٜٗٝا ٚيٝق ّْٗٝا َٛيّٜٛا ذبؽاّٝا،
 . ضايتٌٛٞ َٔ غفاي١ ايثٛب ايٛـ

ربىحٝي   داملا٤ ايػٟ ٜػفٌ بح٘ ايثحٛب ايٛـحض   ريهٔ ٖػا ايتكٝٝع اشباً: 
ٍٕ َٔ ايكؽ١ٜٓ ايماٖع٠ عًٝ٘   . يًٓٓي َٔ ظٕٚ طبىي ٚاٌذ، بٌ ٖٛ شا

يف اسبحعٜث عباؼتحإ َمًكتحإ حبفح  اي حاٖؽ ايبحعٟٚ       اْ٘ ٜٛجحع  ٚاسباوٌ 
ٌ ٖٚٞ تعِ غفح  داملا٤ ايػٟ ٜػفٌ ب٘ ايثٛب أٚ ٜػتفٌ ب٘ ايؽجٌ َٔ ازبٓاب١ر

ايثٛب باملا٤ َٔ ايٓجاـ١ أٚ َٔ ايٛـض أٚ َٔ ايعؽم أٚ عبٛ غيو، ٖٚهػا تعِ 
َححٔ شبححث ازبٓابحح١ َٚححا عغا نححإ  ثاْٝحح١ َححا عغا نححإ بححعٕ ايؽجححٌ شًححّٛاايعبححاؼ٠ اي
٘ رخببثٗححا  ّاَىحخٛب  نُححا تكححعّ  ّابحازبؽ اححاٖؽ  ده جيححٛؾ إٔ ٜتٌٛحأ َٓحح٘ ٚألححباٖ

 جيٛؾ إٔ ٜتٌٛأ َحٔ َحا٤   ايكؽٜ  املتىٌ ب٘، ٜعين: ه دَٓ٘رع٢ً ٌُ   ّاعمؿ
غفً٘ َٔ جٓابت٘ َٚٔ ألباٖ٘ ٖٚٛ املا٤ املفتعٌُ يف ؼؾ  اسبعا األنرب نػفحٌ  

نحٌ ٖحػا ه جيحٛؾ إٔ ٜتٌٛحأ َٓح٘، ٚعغا مل جيحؿ        ،اسبٝ  ٚايٓؿاك َٚٓق املٝح  
ايتٌٛٞ َٓ٘ مل جيؿ اهغتفاٍ ب٘ يعحعّ احتُحاٍ ايؿحؽم بحني ايتٌٛحٞ َٓح٘ ٚبحني        

أَا ايػٟ ٜتٌٛأ ايؽجٌ بح٘ ؾٝػفحٌ بح٘ ٚجٗح٘     ٚر(: لِ قاٍ ) . اهغتفاٍ ب٘
     ٘  ٖٚححػا ٜؤنححع   دٜٚححعٙ يف لحح٤ٞ ْ ٝححـ ؾححن بححأك إٔ ٜأشححػٙ غحح ٙ ٜٚتٌٛححأ بحح

 َححا الححتٗؽ َححٔ إٔ املححا٤ املفححتعٌُ يف ايتٌٛححٞ عغا اجتُحح  يف عْححا٤ ْ ٝححـ جيححٛؾ   
 ٘ بححٌ ٚاهغتفححاٍ بحح٘ يعححعّ احتُححاٍ ايؿححؽم    ٓححيف ايتٌٛححٞ َ ٘أشححػٙ ٚاـححتعُاي 

 . هغتفاٍ ب٘بني ايتٌٛٞ َٔ َا٤ ٚبني ا
املحا٤  رٚضبٌ اهـتمٗاظ بايؽٚا١ٜ ٖٛ ازبًُح١ املتٛـحم١، ٚاي حاٖؽ َحٔ قٛيح٘:      

أٚ ٜػتفٌ بح٘ ايؽجحٌ َحٔ    رشىًٛ ايثٛب املتٓجق  دايػٟ ٜػفٌ ب٘ ايثٛب
ٛٓا بعٕ ايؽجٌ خببث ازبٓاب١ ه أقحٌ   ، -نُا ٖٛ ايػاي  -ازبٓاب١( شىًٛ تً

 اإلضححنم اي ححاٖؽ بححعّٚا   ؾححن ٜبكحح٢  -يححٛ مل ٜهححٔ اححاٖؽّا   - ّااحتُايحح٘ قٜٛحح َححٔ 
 عًحح٢ املٓحح  َححٔ اـححتعُاٍ املححا٤ املفححتعٌُ يف    حتحح٢ ٜهححٕٛ ظيححٝنّ  ٚحجحح١ّ قا٥ُححّا
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أعين ربىٝي ايثٛب بحاملتٓجق ٚايؽجحٌ    -ٚةػا ايؿِٗ   . ؼؾ  اسبعا األنرب
ٚتهححٕٛ  ،قححؽا٥ٔ ٚلححٛاٖع تححعٍ عًٝحح٘ -ايححػٟ ٜهححٕٛ يف بعْحح٘ َححين َححٔ جٓابتحح٘  

 : ايؽٚا١ٜ ااٖؽ٠ ؾٝ٘، ٚايمٛاٖع ٖٞ
ألٍٚ: عٕ ٖػا اشبرب ايمؽٜـ ملا نإ َٛلٛم ايىعٚؼ عٔ أٌٖ بٝ  ايعى١ُ ا

ع٢ً نٕٛ  -ٚيٛ ا١ٝٓ  -ٖٚٞ با٠ ايمؽع َٚبًػٛ أحهاّ ايمؽٜع١، ؾٗػٙ قؽ١ٜٓ 
شىًٛ ايثٛب املتحٓجق املحؽاظ    داملا٤ ايػٟ ٜػفٌ ب٘ ايثٛبراملؽاظ َٔ قٛي٘ 

ِٓ ايثحٛب غح  املتحٓجق     تمٗ ٙ باملا٤، ؾن ٜبك٢ احتُاٍ عؼاظ٠ اإلضنم ايػٟ ٜع
 ّنٚاملؽاظ غفً٘ َٔ ايٛـحض ٚايعحؽم ٚعبُٖٛحا، بحٌ ٜحؽاظ بح٘ غفحٌ ايثحٛب غفح         

 .  ي٘ َٔ اشببال١ َؿّٜن يًٓجاـ١ َٚمٗؽّا
ٞ  -بكؽ١ٕٜٓ -ٚبعباؼ٠ طبتىؽ٠: ايػفٌ ااٖؽ َحٔ ايحٓجق أٚ    يف ايػفٌ ايمحؽع

٘  رْ   اشبرب ايىخٝذ: املتٓجق،  (1)داغفٌ لٛبو َٔ أبٛاٍ َا ه ٜؤنحٌ سبُح
اححاٖؽ يف ايػفححٌ ايمححؽعٞ، ٚهؾَحح٘ ظباـحح١ بححٍٛ َححا ه ٜؤنححٌ سبُحح٘ َححٔ      ؾاْحح٘

 . فٌاسبٝٛاْات ٚضٗاؼ٠ ايثٛب املتٓجق ببٍٛ َا ه ٜؤنٌ سبُ٘ عغا ُغ
َ  قؽ١ٜٓ غًب١ بكا٤ ظباـ١  د )أٚ ٜػتفٌ ب٘ ايؽجٌ َٔ ازبٓاب١رايثاْٞ: قٛي٘: 

َٓح١ ايحيت تكحٌ    املين يف بعٕ اجملٓ  سبني ايػفٌ، حٝث إٔ ايػاي  يف تًهِ األؾ
ؾٝٗا املٝاٙ ٖٛ تمٗ  َا أواب ايبحعٕ َحٔ ظباـح١ املحين قبٝحٌ اهغتفحاٍ، ؾٝهحٕٛ        

ٔ ايبعٕ َٚٔ اغتفاي٘ َٔ ازبٓاب١ َىعام تُ  َٔ غفٌ املين ايٓجق عاملا٤ اجمل
تحعٍ عًح٢ نحٕٛ املحؽاظ      -قؽ١ٜٓ ايػًب١  -)املا٤ املفتعٌُ يف غفٌ ازبٓاب١(، ٖٚػٙ

املين، ؾٝهحٕٛ َحا٤   بٓجاـ١  َٔ ازبٓاب١ َىخٛبّا ػتفٌ ب٘ ايؽجٌَٔ املا٤ ايػٟ ٜ
 .لؽعّا  ذ ينـتعُاٍحغ  واي اغتفاي٘ َتٓجفّا
 أَا ايػٟ ٜتٌٛأ ايؽجٌ بح٘ ؾٝػفحٌ بح٘ ٚجٗح٘ ٜٚحعٙ      (: رٚايثايث: قٛي٘ )

   ٘  ٜىححًذ قؽٜٓحح١ ضبتؿحح١   ديف لحح٤ٞ ْ ٝححـ ؾححن بححأك إٔ ٜأشححػٙ غحح ٙ ٜٚتٌٛححأ بحح
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 (147) ...................................................نربؾ  اسبعا اهؼاملا٤ ايكًٌٝ يف اـتعُاٍ  

 

ٌ ايؽٚاٜح١ ٚتحعٍ عًح٢ إٔ املٓحا      ١ٓ يًُؽاظ ازبعٟ َٓ٘، ٖٚٞ َٔ ظاشبايٓي َبٝٓ
 يف لحح٤ٞ ْ ٝححـ    اؾحح١ املححا٤ ٚضٗاؼتحح٘: نْٛحح٘ صبتُعححاّ    يف جححٛاؾ ايٌٛحح٤ٛ ٖححٛ ْ  

 ده جيححٛؾ إٔ ٜتٌٛححأ َٓحح٘رنححٕٛ اسبهححِ ايفححابل : لححِ ٜتٌٛححأ َٓحح٘، ؾًٝححؿّ َٓحح٘ 
 تٓححا  ظباـحح١ املححا٤ املفححتعٌُ بؿعححٌ تححٓجق بححعٕ ازبٓحح  بححاملين ايػايحح  بكححاؤٙ    

 أْحح٘ يححٛ نححإ املححا٤ املفححتعٌُ ضححاٖؽاّ ٚهؾَحح٘  يف جفححع اجملٓحح  سبححني اهغتفححاٍ،
 . جيٛؾ ايتٌٛٞ ب٘ ٚاهغتفاٍ َٓ٘

       ٞ ٕٕ: املكابًح١ بحني ايىحعؼ املحاْ  َحٔ ايتٌٛح راملا٤ ايحػٟ ُٜػفحٌ بح٘    ٚبتعب  لحا
 ه جيححٛؾ إٔ ٜتٌٛححأ َٓحح٘ ٚألححباٖ٘(   -ايثححٛب أٚ ٜػتفححٌ بحح٘ ايؽجححٌ َححٔ زبٓابحح١  

ٛٓؾ يًتٌٛٞ باملا٤ املفتعٌُ ٚايػٟ  أْحا  جحٛاؾ ايٌٛح٤ٛ بٓ اؾح١     ٚبني ايػٌٜ اجمل
ـ رٖػا ايتكابٌ ٚقٝحع   -املا٤  لحاٖع ٚاٌحذ عًح٢ إٔ املٓح  َحٔ ايتٌٛحٞ        دْ ٝح

  ألجٌ ظباـ١ املا٤ املفتعٌُ يف غفٌ ايثٛب أٚ يف اغتفاٍ ازبٓ ، ٚيٝق حمل
 .  يف غفٌ ايثٛب أٚ يف اهغتفاٍ ٚؼؾ  اسبعا األنرب نْٛ٘ َا٤ّ َفتعُّن

عّ ظباـ١ ايثٛب ٚضٗاؼ٠ بعٕ ازبٓ  ؾن بأك يع عغا نإ املا٤ ضاٖؽّا :ٚعًٝ٘
 . بايتٌٛٞ َٔ املا٤ ايػٟ غفٌ ب٘ ايثٛب أٚ اغتفٌ ايؽجٌ ب٘ َٔ ازبٓاب١

ه عضنم يف ايؽٚا١ٜ ٜحعٍ عًح٢ عحعّ جحٛاؾ ايٌٛح٤ٛ َحٔ املحا٤         ٚاسباوٌ إٔ
ابح١ حتح٢ عغا مل ٜهحٔ ايثحٛب َتٓجفحّا ٚه بحعٕ       املفتعٌُ يف اهغتفاٍ َحٔ ازبٓ 

 .   ينبامل ازبٓ  َتٓجفّا
  ِ )قحعٙ( َحٔ إٔ بحٌ اشبحرب     (1)ٚبٗػا ايتكؽٜ  ٜٓعؾ  َا ألهً٘ ايفحٝع اسبهحٝ

ٚه ـحُٝا   ،بحعٕ ازبٓح  )شحنف احاٖؽ ايعبحاؼ٠ املحػنٛؼ٠ يف اشبحرب       ع٢ً ظباـح١  
 ٚغيحححو ألْححح٘ ه لحححٗاظ٠ يف . تنح ححح١ ايعمحححـ عًححح٢ َحححا ٜػفحححٌ بححح٘ ايثحححٛب( 

ا إٔ ايكؽٜٓحح١ ايعمححـ املححػنٛؼ عًحح٢ اإلضححنم عغا يٛح حح  ايكؽٜٓحح١ األٚا، نُحح 
ظيٝنٕ ٚاٌحخإ ٚلحاٖعإ    -ُٖٚا َٔ ظاشٌ اشبرب ايمؽٜـ  -ايثا١ْٝ ٚايثايث١ 
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 1: جؾك٘ ايمٗاؼ٠ ٚايمٗٛؼ   ................................................................................( 148)

 عًحح٢ عححعّ عؼاظ٠ اإلضححنم، ٚعغا ْؿحح٢ ايمححاٖع أٚ ايمححاٖعإ عضححنم اشبححرب ؾححن 
 :، ٜٚتأنع ٖػا تنح ١  يف طبايؿ١ اإلضنم اي اٖؽ بعّٚاٌ 

 : عّضا٥ؿتإ َٔ ايؽٚاٜات تؤنع َا تكٖٚٛ ايؽاب : ايماٖع 
١ً املتعؽ١ٌ هغتفاٍ ازبٓ  يف املحا٤ ٚاملؿٓىح   (1)بع  ايؽٚاٜات ايىخٝخ١ -أ

َٓح٘ ٚبحني عحعّ بًٛغح٘      ؤقعؼ نؽ ؾن ٜٓجف٘ لح٤ٞ ٜٚىحذ ايتٌٛح   بني بًٛؽ املا٤ 
َٓحح٘، ُٖٚححا وححخٝختا ضبُححع بححٔ َفححًِ   ؤؾٝتححٓجق ٚه ٜىححذ ايتٌٛحح قححعؼ نححٓؽ

 ٍ ٌ   ، (2)ٚوححؿٛإ ازبُحححا   -ايهحححؽظٕٚ  -ُٖٚححا نالحححؿإ عححٔ نحححٕٛ املححا٤ ايكًٝححح
 َٓحح٘  ؤٚهؾَحح٘ إٔ ه ٜىححذ ايتٌٛحح  ،عغا ظشححٌ ؾٝحح٘ ازبٓحح  ينغتفححاٍ ٜتححٓجق  

مل  أْحح٘ يححٛ مل ٜهححٔ بححعٕ ازبٓحح  َتٓجفححّا عًحح٢ٚاٌححخّا ألجححٌ تٓجفحح٘، ٚتححعٍ 
 . ٜتٓجق املا٤، َٚع٘ ه َاْ  َٔ اهغتفاٍ َٓ٘

ُٓٓ  بعحح   -ب  ايؽٚاٜححات ايىححخٝخ١ املبٝٓحح١ يهٝؿٝحح١ غفححٌ ازبٓابحح١ ٚقححع تٍحح
ٍ  بػفححٌ ايؿححؽج  ؽاألَحح   ٚنححإٔ غفححٌ ايؿححؽج َححٔ ازبٓحح  جححؿ٤ْ    ،قبححٌ اهغتفححا

َٔ اغتفاي٘ ٚنأْ٘ ه ٜىذ اغتفاي٘ َحٔ ظْٚح٘، ٖٚحػا ْ ح  وحخٝخ١ ضبُحع بحٔ        
 دتبعأ بهٓؿٝو ؾتػفًُٗا لِ تػفٌ ؾؽجحو لحِ تىحٓ  عًح٢ ؼأـحو...     رَفًِ:

 عٕ مل ر(: ٚوححخٝخيت ؾؼاؼ٠ ايفححا٥ٌ: نٝححـ ٜػتفححٌ ازبٓحح ؟ ٚأجابحح٘ )     
  املححا٤ لححِ بححعأ بؿؽجحح٘ ؾأْكححاٙ بححثنا غححؽف   غُفححٗا يف ٜهححٔ أوححاب نٓؿحح٘ لحح٤ْٞ 

 ٚـحححٓؽ األَحححؽ بػفحححٌ ايؿحححؽج قبحححٌ اهغتفحححاٍ   لحححِ وحححٓ  عًححح٢ ؼأـححح٘...د .   
 ايتؿىحححٌٝ بحححني ايهحححٓؽ ٚبحححني َحححا ظْٚححح٘ ٖحححٛ تحححٓجق بحححعٕ ازبٓححح  بحححاملين  ٚـحححٓؽ
ٓٛ  ا ؾؽجحح٘ َٚححا حٛيحح٘، ٚغًبحح١ عححعّ تمٗحح  املٌٛحح  يف تًهححِ األؾَٓحح١ ايححيت  ٚتًحح

 خني اهغتفحاٍ، ؾهاْحح  غًبح١ بكححا٤   حايتححٓجق يح ٜكحٌ ؾٝٗحا املححا٤ ٚغًبح١ اـحتُؽاؼ     
 ُعتىِ َٔ ايٓجاـ١ حيًتؿىٌٝ بني ايهؽ اي صؽج٘ ظاعّٝاحين ع٢ً ايبعٕ حٍٛ َامل
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 (949)  ......................................................امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األكرب  املاٞ القمٗن

 

لألورـ بسلرن العرـد ٔورا ذٕلرْ       ًأالتٍحم ٔبني وا ػُٔ الكرـ املٍععرنو ٔػا ٗر   
 . ( بععمْ قبن االغتلاهذتٜ ٖطّـ املكاُ ٌٖٔس وٍْ االغتلاهو ٔلؾا أوـ )

ٔقـاَٟ  مٜ أُ املٍع يف اشبرب  َ الُٕرٕٞ اراٞ غلرالٛ ال رٕ      ِؾٓ هٕاِؼ  
ٛ ِٕ املٍع االك ظباكٛ ال ٕ  ٔظباك زال ػبٕف أُ ٖتُٕأ وٍْشٔاغتلاه ازبٍب 

وٍْو فىٍع اإلوراً   ؤميتٍع االغتلاه بْ ٔالتُٕ بؼُ ازبٍبو فٗكُٕ املاٞ وتٍحلًا
(ٖالتُٕ٘ بْو ٔلٗم ٌُّْٗ وٍعًا تعبؼ َ  )ىن وٕاؿػ طّاؿٚ ذتٜ ٖو ضبًِا ًا

 : والذعرررٛ ازبىمرررٛ األٔ   ًأٖقٖرررؼٓ ُٔرررٕذ  . ال رررٕ  ٔطّررراؿ برررؼُ ازبٍرررب  
  زال برررأن برررأُ ٖتُٕرررأ باملررراٞ امللرررتعىن شيف الـٔاٖرررٛ ِٔررر٘ ابترررؼا ِا قررراه:  

 ٔقؼ ُأطمقت الـطٌٛ ٔمشمت املاٞ امللتعىن يف ؿفرع اسبرؼث األكرربو فكور     
 ني وَ ازبىمٛ املٍع  ٍْ.لمتُٕ٘ بْ ٔمل ٖتب  َ كُٕ واٞ االغتلاه بؾاتْ ًاسبًا

ٍرع ورَ التُٕر٘ باملراٞ امللرتعىن يف ؿفرع       ميال  ٔاسباًن أٌْ ال ٖؼه اشبرب أٔ 
ِؾا كمْ يف اشبررب األٔه ٔاألِري امللرتؼه    . ازبٍابٛ أٔ ؿفع غريِا وَ األذؼاث 

  . بْ  مٜ املٍع وَ الطّٕؿ باملاٞ امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األكرب
ٍّ ال راٌ٘: ًررٗرٛ ضبىرؼ برَ ولرمي اللراٟن  رَ وراٞ اسبىراً  فقراه            الٍ

(:)ك٘ تلر   ٕؿترو ٔال تٍكور  ليطرـَٖ فرإُ كورعّا        زػطمْ بإفاؿشا
ـ    شذـاًو ِٔؾا أوـ إؿهاػٙو ثي قاه:  إال أُ ٖكرُٕ   ؤال تستلرن ورَ وراٞ  طر

َ فاغتلن  (9)زفّٗي جٍب أٔ ٖك ـ أِمْ فال تؼؿٙ فّٗي جٍب أً ال وراٞ  طرـ    ور
 : بتقـٖبٔالفوْ ذـوٛ االغتلاه ااٞ اسبىاًو 

 ٖرؼّه  مرٜ املٍرع     زال تستلرن ورَ وراٞ  طرـ إال...    شإُ االكت ٍاٞ وَ الٍّر٘:  
وَ االغتلاه وَ واٞ اسبىاً إؽا كراُ يف اسبىراً جٍرب أٔ اذتىرن ٔجرٕػٓ فٗرْ       
ـّ املٍرع  ٔوالكرْ ٌٔكتترْ ِرٕ ًررئؿٚ وراٞ            فٗحب االغتلاه ورَ وراٞ  طرـو ٔكر

ٞ  ولرتعىالً   أٙ ٌٖري ورا ٓ  واسبىاً غلالٛ ازبٍب ٛ    ورا  ويف االغتلراه ورَ ازبٍابر
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 9: دفقْ الطّاؿٚ ٔالطّٕؿ   ................................................................................( 951) 

 .( وَ االغتلاه باملاٞ ثاًٌٗا ٍع )فمؾا و
ٔجرٕػ   أُ ٌٍاقى يف ػاللٛ الٌررٗرٛ برأُ املٍرع ورَ االغتلراه  ٍرؼ       ٍاىكٍُٖٔ

الغتلرراه أٔ  ٍررؼ اذتىرراه ٔجررٕػٓ ولررتعاػ وررَ  ازبٍررب يف اسبىرراً ٔوباهررـتْ ل
كررت ٍاٞ وررَ الٍعرر٘ إثبررا  كىررا ِررٕ املعررـٔة يف قٕا ررؼ المسررٛ       االكررت ٍاٞو ٔاال

لكٍررْ ال ٖعٗررؼ اإلػبررا  طاًررٛ بررن ٖعٗررؼ  ىررًٕ      ٔتعاِىرراتّي يف ضبررأؿاتّيو  
       ٘ ٔال  واإلثبا و ِٔؾا االكرت ٍاٞ ورَ الٍّر٘ ٖرؤػٙ اؿتعرام اسبـورٛ ٔفٔاه الٍّر

ٖؤػٙ ٔال ٖؼه  مٜ الٕجٕ  طاًٛو ألُ ٌع٘ اسبـوٛ أ ي وَ الٕجٕ  ٔورَ  
ٔال ٖؼه  مرٜ الٕجرٕ  إال برؼلٗن ٔاُرسو ٔورع  رؼً ٔجرٕػ         وباذٛغريٓ كاإل

     ٞ  طررـ ذتررٜ ٖررؼه   الررؼلٗن ال ٖررؼه االكررت ٍاٞ  مررٜ ٔجررٕ  االغتلرراه وررَ وررا
ـّّٖٕٔج و الٕجٕ  باإللتقاً  مٜ ذـوٛ االغتلاه ااٞ اسبىاً املٍع ِرٕ   ْ بأُ ك

اسبىاً  ؽا مل ٖكَ يفٔوعٍٜ الـٔاٖٛ ذ٠ٍٗؾ: إ. االغتلاه بْ لـفع اسبؼث األكرب 
ٞ  - ٖقًٍٗا أٔ اذتىااًل -جٍب   طـو ٔإؽا كاُ يف اسبىاً  لٗم لْ أُ ٖستلن وَ وا

جٍب أٔ اذتىن ٔجٕػ ازبٍب فْٗ جاف لْ االغتلاه وَ املاٞ اآلطرـ كىرا ػبرٕف    
 االغتلاه وَ واٞ اسبىاً ٔال واٌع وَ االغتلاه بْ ثاٌٗ ا ذتٜ إؽا باهـٓ ازبٍب.

إٌْ ٖتحمٜ  كتؼاله بالٌرٗرٛ بأُ ٖقاه:ثي ٌقٕه: الترقٗق أُ ػبا   َ اال
  ٞ ُّٕ األذرٕا        وَ ِؾا الٍٍ: ٔجرٕػ ورا َٖ يف اسبىراً: وراٞ اشبقاٌرٛ الرؾٙ مير

ٔواٞ األذٕا  الٌساؿ املعّؼٚ لمسلن ٔالتٍعٗ  وَ الٕكرع ٔالقرؾؿ    والٌساؿ
 . ٔاشببث ٔلالغتلاه ٔالتطّـ وَ اسبؼث

  ٞ  ٔاالغتلراه إلٗرْ:   ثالرث يف اسبىراً وعرّؼ الٌٌرـاة وٗرآ السلرن        ٖٕٔجؼ ورا
 ب٠ررـ أٔ بالٕ ررٛ أٔ وررٍظع  دبتىررع فٗررْ غلرراال  امللررترّىنيو ٔأهرراؿ  إلٗررْ      

ً    ش (9)بع  الـٔاٖا  ٔال تستلرن ورَ الب٠رـ    زشٔإٖراك أُ تستلرن بسلرالٛ اسبىرا
اليت ػبتىع فّٗا وراٞ اسبىراً فإٌرْ ٖلرٗن فّٗرا ورا ٖستلرن برْ ازبٍرب ٔٔلرؼ القٌرا            
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ٖٔبررؼٔ وررَ ِررؾٓ الـٔاٖررا : تٌررؼٙ  زٔالٍاًررب لٍررا أِررن البٗررت ِٔررٕ هررـِي 
 . فمؾا ٌّ٘  ٍْو البع  لالغتلاه بّؾا املاٞ 

ٔال تستلرن ورَ   ش(: ٔقؼ اطتمعت األٌعاؿ يف تعٗني املاٞ اآلطـ يف قٕلرْ ) 
 ا تررب الـٔاٖرٛ صبىمرٛ املعراػ      -واٞ  طـ( ٔلعمْ ل ػػٓ ٔ رؼً تعٍّٗرْ  ٍرؼ بعِرّي    

ـاػ وٍرْ وراٞ   اٞ اسبىراً ُٖر  غري ٔاُرٛ املـاػو ٔالعاِـ أُ كرؤاه الرـأٙ  رَ ور    
ِٔر٘ وعرّؼٚ بطبعّرا لكر٘      وُٕاألذٕا  الٌسريٚ اليت ػبمم  ٍرؼِا امللرترىّ  

برن تعلرري وراٞ     وٖتٍععٕا ٖٔتطّـٔا ورَ واِٞرا فإٌرْ إطراليف  رـيف ٔفقّر٘ كراٟؼ       
  مٗرْ ٔوـتكرق يف أؽِراُ العقّراٞ )ؿ (      اسبىاً ااٞ األذٕا  الٌسريٚ صبىع 

قبن تعلرري وراٞ   رفرال ٌر   -وَ أقلاً املاٞ املطمق  كىا تقؼً يف بٗاُ )واٞ اسبىاً( -
 . اسبىاً بسري واٞ األذٕا  الٌسريٚ إال بؼلٗن ٔاُس  مٜ اشبالة

ـ  شٔالعرراِـ أُ املرراٞ اآلطررـ:    ِررٕ ورراٞ وٕجررٕػ   زٔال تستلررن وررَ ورراٞ  طرر
: ترررقؿًا٠ مررٜ أوررـٓ بالررؼطٕه باسبىرراً ُويف اسبىرراً بقـٍٖررٛ تعـٖررع االغتلرراه وٍررْ 

ِرٕ  الرؾٙ  بن تستلن ورَ وراٞ اسبىراً     زتستلن وَ واٞ  طـاػطمْ بإفاؿ ٔال ش
 ٔبّؾٓ ازبىمرٛ نٍرع إؿاػٚ وراٞ اسبٗرا  الٌرساؿ ورَ        .  واٞ األذٕا  الٌسريٚ

( الؾٙ ٌّٜ اإلواً ) زاملاٞ اآلطـشٍٖرٌـ املـاػ وَ : ٔ مْٗ  .  املاٞ اآلطـ
ٌّٕررررٛ لألذررررٕا و ٟ ررررَ االغتلرررراه وٍررررْ يف أذررررؼ وررررا   ني: ورررراٞ اشبقاٌررررٛ املى

 صبىررع غلرراال  الٍرران ذٗررث ػبتىررع وررا ِي امللررتعىن يف التٍعٗرر  أٔ     ٔورراٞ
لراال   التطّري يف وٍظع  أٔ ب٠ـ أٔ بالٕ رٛ تعرّؼِا اسبىاورا  ٔدبتىرع فّٗرا غُ     

  ٞ   طرـ يف اسبىراً غرري ِرؾَٖو فىرا ِرٕ املراٞ اآلطرـ الرؾٙ           الٍانو ٔلٗم مثٛ ورا
الريت تٌٍرـة   ٌّ٘  َ االغتلاه وٍْ  ِن ِٕ واٞ اشبقاٌرٛ أً ِرٕ وراٞ السلرالٛ     

   الب٠ـ أٔ البالٕ ٛ أٔ املٍظع    .إ
ِٕ واٞ اشبقاٌٛو لكَ وٍرع أكرتاؽٌا    (املاٞ اآلطـ)ٖقـ  جؼ ا: كُٕ املـاػ وَ 

ٌّٕٛ لألذٕا  لٕجّنيرظقاٌٛ الروَ أُ ٖـاػ باملاٞ اآلطـ: واٞ ال ىرققرال  : ىى
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ألٔه:  رررؼً تعررراؿة االغتلررراه ورررَ اشبقاٌرررٛ ٔاملتعررراؿة السلرررن  الٕجرررْ ا
قاٌرٛو ػٌّٔرا   ِرا ورَ اشب  واٞٔاالغتلاه ذٕه األذرٕا  الٌرسريٚ الريت تلرتىؼ     

 .(9) ٔال ٖتعمق بّا لعؼً تعاؿفْ زٔال تستلن وَ واٞ  طـشٔلؾا ال ٖتٕجْ الٍّ٘

ٖٔـػ  مْٗ: إٌْ ال ػلٗن  مٜ ا تؼاػ ٔتعراؿة  رؼً ػطرٕه اشبقاٌرٛ ٖٕورؾاك      
ا ال ػاللٛ يف تعاؿة السلن ٔاالغتلاه ذٕه اسبٕ  ٔ ؼً غمبٛ االغتلاه كى

 زواٞ  طـشيف اشبقاٌٛ  مٜ وقٌٕػ األكتاؽ )قؼٓ(و فٗىكَ أُ ٖكُٕ املـاػ وَ 
واٞ اشبقاٌٛ الؾٙ ِٕ غري واٞ اسبٕ  الٌسريو بن ِٕ املعٍٜ املعقرٕه ٔالعراِـ   

 اٞ األذررٕا  وررَ  وررَ الررٍٍ الٌرررٗس إؽا التعتٍررا إ  أُ املتعرراؿة إؿاػٚ ورر     
 ٙ  فٗكررُٕ املتبرراػؿ وررَ املرراٞ اآلطررـ ِررٕ   و)ورراٞ اسبىرراً( الررؾٙ كررأه  ٍررْ الررـأ

ٖٔؤكررؼ التبرراػؿ: وقبٕلٗررٛ السلررن  . ورراٞ اشبقاٌررٛ ألٌررْ املتبرراػؿ ػُٔ ورراٞ السلررالٛ
طاؿد اشبقاٌٛ ٔاالغتلاه ػاطمّا فإٌْ ٖمت٠ي وع الرؾٔيف ٔالٍعافرٛ أك رـ ورَ وراٞ      

 عب تطبٗق املاٞ اآلطـ  مّٗا .ٌٗالُسلالٛ اجملتىع يف وٍظع  ف

 ٞ  ٔال  والٕجررررْ ال رررراٌ٘: إُ ورررراٞ اشبقاٌررررٛ ٖوررررتىن  مررررٜ أكررررـاؿ وررررَ املررررا
بأن باالغتلاه فْٗ ٔإُ اغتلن ازبٍب فْٗ ورَ قبرنو فرإُ الٍرقام طبرتٍ باملراٞ       
 القمٗررن امللررتعىن يف ؿفررع اسبررؼث األكرررب ػُٔ املرراٞ الكررـ املعتٌرريو فررال ٌٖررس  

 . اٌٛ املوتىن  مٜ أكـاؿواٞ اشبق زواٞ  طـشأُ ٖـاػ وَ 

ـ    ش( يف ِرؾٓ الـٔاٖرٛ   ٖٔـػ  مٗرْ: إُ اإلوراً )    زٔال تستلرن ورَ وراٞ  طر
٘    -واٞ اشبقاٌرٛ   -لٗم بٌؼػ إبطاه االغتلاه وَ املاٞ اآلطـ  يف وقراً   ألٌرْ ٌّر

لعؼً تعاؿة االغتلاه باشبقاٌٛ أٔ لٍرؼؿٚ االغتلراه فّٗراو ِٔرٕ      -تِٕي اسبعـ 
ٖعٗؼ الـطٌٛ ػُٔ البطالُ ٔكأٌْ ٖـٖؼ إفّاً اللاٟن أٌْ ػبٕف لو االغتلاه وَ 

إال  ٍرؼ ٔجرٕػ    -قاٌٛ اشب -واٞ األذٕا  ٔلٗم لو االغتلاه وَ املاٞ اآلطـ 
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و فٗتٍعرر  يف ورراٞ األذررٕا  ٖٔررؼطن  يف اسبىرراً - ٖقٍٗررًا أٔ اذتىررااًل -جٍررب 
ٔإُ اغتلرن   وَ االغتلاه ااٞ اشبقاٌٛ ثاٌٗراً  اشبقاٌٛ ٖٔستلن وَ واِٞا ٔال واٌع

 . فْٗ ازبٍب قبمْو ِؾا ِٕ العّي القـٖب لمـٔاٖٛ ٔبْ ٖلقط االكتؼاله بالـٔاٖٛ

ٍُ لمـٔاٖٛ ٔتعرٗني املرـاػ ورَ     لكَ يف قبالْ فّي  ـ  شثا  ِٔرٕ أُ ٖرـاػ    زوراٞ  طر
اٞ املٕجٕػ يف اسبٕ  الٌسريو ٖٔـاػ وَ وراٞ اسبىراً: صبىرع السلراال      وٍْ امل

 ٔورررٍظع  األؿ  الرررؾٙ تلرررٗن فٗرررْ غلرررالٛ امللرررترّىنيو ٖٔكرررُٕ وعٍرررٜ       
الـٔاٖٛ: )اػطن اسبىاً بإفاؿ ٔاغتلن ااٞ اسبىاً الؾٙ ِٕ صبىع السلرالٛ ٔال  
  تستلررن وررَ املرراٞ اآلطررـ املٕجررٕػ يف األذررٕا  الٌررسريٚو إال أُ ٖكررُٕ يف       

ً   اسب غلرالٛ امللرترّىني ٔاغتلرن ورَ وراٞ       ىاً جٍب فال تستلن ورَ وراٞ اسبىرا
 . األذٕا  الٌسريٚ(

 : ٔال ٖلعٍا قبٕه االذتىاه ٔالعّي
: إٌررْ فّرري ال ٖتبرراػؿ لمررؾَِ العـبرر٘ القررٕٖي ٔال تلررا ؼٓ قٕا ررؼ العّرري  أٔاًل

ّىرًا  ؾا ال أظرَ العقرالٞ ٖتقبمٌٕرْ ف   لعـيفو برن ِرٕ تعقٗرؼ يف العّري ٔلر     حملأؿٙ اا
 . لٕ ألق٘ إلّٗي ِؾا الٍٍ الوـٖ   ٍؼ التأون فْٗ ًٗا ضبأؿًٖاٟ قال

ٍّ فإُ الـٔاٖٛ كرؤاه  رَ وراٞ اسبىراً ٔجرٕا       ٔثاًٌٗا : إٌْ طالة ظاِـ الٍ
تقاؿ  ٍؼ ػطٕه اسبىاً ٔجٕاف السلن وَ واٞٓ ٔالٍّ٘  َ االغتلاه رٖأوـ باالٟ

 ٞ و اسبىراً ٖقٍٗرًا أٔ اذتىراالً    وع ٔجرٕػ ازبٍرب يف   إال  طـ غري واٞ اسبىاً  يف وا
   ٞ  ِٔرؾا فّري عٗرع العقّراٞ      األذرٕا  الٌرساؿو   ٔظاِـ )واٞ اسبىراً( ِرٕ ورا

 يف  ٌٓقمٍررا بعرر  العقّرراٞوكىررا كربق ٌقررن اإلعررام  مٗررْ  رَ    -ٔلرٕ اؿتكرراف ا  -
ذكي وراٞ اسبىراًو ِٔرٕ الٌررٗس ألٌرْ املراٞ املعرّؼ بطبعرْ لالكرترىاً برْ ِٔرٕ            

ٍُ ِٕ صبىع السلاال  وـتكق العقّاٞ ٔاملتوـ ٛ   -األتقٗاٞو فرىمْ  مٜ وعٍٜ ثا
 . ؼبتاد إ  ػلٗن ٔاُس ٔقـٍٖٛ جمٗٛو ٔال هاِؼ ٔاُس  مْٗ

الٍاِٗرٛ  رَ االغتلراه ورَ الب٠رـ       ٌعي قؼ ٖلتوّؼ  مٜ ِؾا العّي بالـٔاٖا 
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ال ش (9) زال تستلرن وررَ غلرالٛ وراٞ اسبىرراً...   شالريت ػبتىرع فّٗرا ورراٞ اسبىراً     
ً  تستلن وَ الب٠ـ اليت و ٔالعىرؼٚ وٍّرا وعترربٚ ابرَ أبر٘      زدبتىع فّٗا واٞ اسبىرا

ٔإٖاك أُ تستلن ورَ غلرالٛ   شٖععٕؿ اليت ؿٔاِا الٌؼٔيف يف ) من الوـاٟع(: 
اسبىاً فعّٗا دبتىع غلالٛ الّٗرٕػٙ ٔالٌٍرـاٌ٘ ٔاجملٕكر٘ ٔالٍاًرب لٍرا أِرن       

ـّ بتقـٖررب: إُ ِررؾٓ الٌٍررَٕ الٍاِٗررٛ تررؼه  مررٜ كررُٕ   زِي...البٗررت فّررٕ هرر
اسبىاً أٔ صبىع السلاال  ِ٘ يف وعـ  االغتلاه بّراو فٌرؼؿ الٍّر٘    غلالٛ 

 .  َ االغتلاه بؾلوو ِٔؾا هاِؼ  مٜ أُ واٞ اسبىاً ِٕ واٞ السلالٛ ًاهـ 
ٔالعىرؼٚ وٍّرا    -الٌٍرَٕ  ٔفْٗ إهكاه بن وٍع ٔاُس لمىتأونو فرإُ ِرؾٓ   

 نيو ٔمل لررالٛ امللررترّىلررالٛ اسبىرراً ُٔغ ّبررـ  بررالب٠ـ ُٔغ -اشبرررب املعترررب كررٍؼًا 
 تعّبررـ )ورراٞ اسبىرراً( وطمًقررا  مررٜ صبىررع السلرراال  ذتررٜ ٌٖررس االكتوررّاػ         
بّؾٓ الٌٍَٕ  مٜ فّي إؿاػٚ صبىع السلراال  ورَ )وراٞ اسبىراً( كر٘ ؼبىرن       
 املرراٞ اآلطررـ  مررٜ ورراٞ اسبررٕ  الٌررسري ٖٔررتي ِررؾا العّرريو ٔالٌرررٗس تعلررري    

٘  ٌرْ فّري ٖٕافرق اؿتكرافا  ا    فإ وواٞ اسبىاً ااٞ اسبٕ  الٌرسري   لعقّراٞ ٔإػ ر
 . اإلعام  مٜ كٌْٕ فّي  ىًٕ العمىاٞ

ٔقؼ ذبٌن  ؼً متاً ِؾا العّي لمـٔاٖٛ الٌرٗرٛو كىا ذبٌن قٌٕؿ ػاللٛ 
فرإُ   والٌرٗرٛ  َ إثبا   ؼً جٕاف اكتعىاه املاٞ امللتعىن يف غلن ازبٍابٛ

ٞ   شإغتلررناالكررت ٍاٞ يف الٌرررٗرٛ    طررـ  ٍررؼ ٔجررٕػ جٍررب ٖقٍٗررًا أٔ     وررَ وررا
ذترٜ ٖرؼه    -وراٞ اشبقاٌرٛ    -ال تعٗؼ ٔجٕ  االغتلراه ورَ وراٞ  طرـ      اذتىااًلز

ثري   -األذرٕا    -الٕجٕ  بااللتقاً  مرٜ ذـورٛ االغتلراه ورَ وراٞ اسبىراً       
يف االغتلاه وَ  ًرئؿٚ واٞ األذٕا  واٞ ولتعىاًل ٖقاه: كـ املٍع ٔالترـٖي

ررـٖي  ازبٍابٛو بن  مٜ فـ  ػاللترْ االلتقاوٗرٛ ٌقرٕه: ميكرَ أُ ٖكرُٕ كرـ الت      
 . باملين أٔ عبٕٓ مما ٌٖاذب بؼُ املستلن رئؿٚ واٞ اسبٕ  وتٍحلًأاملٍع ً
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ِٔرر٘  -ٔوررع غرر  الطررـة  ررَ املٍاقوررٛ الؼاللٗررٛ يف  ىررؼٚ أطبرراؿ املٍررع       
ِٔرر٘ وٍاقوررٛ تاوررٛ واٌعررٛ  ررَ االكررتؼاله       -ولررمي  كررٍاُ ًٔرررٗرتا ابررين 

الوتٍام اكتعىاه املاٞ امللرتعىن يف   و لكَ وع تلمٗي كُٕ املٍع تعبؼًٖابالـٔاٖتني
االغتلاه ٔوٍع املطّـٖٛ ٔالتطّري بْو ٌقٕه: لٕ مّت ظّٕؿ اشبربَٖ أٔ غريِىرا يف  
املٍع  َ التُٕ٘ باملاٞ امللتعىن يف االغتلاه وَ اسبؼث األكرب كازبٍابٛ ٖٕجؼ 
ّٕف الكررتعىاه املرراٞ امللررتعىن يف غلررن ازبٍابررٛ    هلررا وعرراؿ  ِررٕ وٌررّرس ٔصبرر

 مررٜ جررٕاف   - ظرراِـًا -رٗس ضبىررؼ بررَ ولررمي الررؼاّه   بررْ ِٔررٕ ًرر  ٔالتُٕرر٘
االغتلاه وَ واٞ اسبىاً ذتٜ وع ٔجٕػ ازبٍب فْٗ ٔاغتلالْ وٍْو ٔقؼ تِىَ 

غتلرن ورَ   أ(: اسبىراً ٖستلرن فٗرْ ازبٍرب ٔغرريٓو      كؤاه اإلواً الٌاػيف )
ٌعي ال بأن أُ ٖستلن وٍْ ازبٍب ٔلقؼ اغتلمت فْٗو ثي ش (9)(:واْٟ  قاه )

ِٔر٘ ٔاُررٛ    زفسلمت ؿجم٘ ورا غلرمتّا إال ملرا لرقيف بّرا ورَ الر ا         ج٠ت
ني ٔفّٗا وراٞ االغتلراه بسلرن    الؼاللٛ بن ًـؼبٛ يف طّاؿٚ واٞ غلالٛ امللترّى

 ( قرؼ القرت السلرالٛ ٔمل تترٍحم ٔمل ٖسلرمّا      ازبٍابٛو فإُ ؿجرن اإلوراً )  
االغتلراه ورَ   إال ملا التٌق بّا وَ ال ا و ِٔؾٓ الٌرٗرٛ تؼه  مرٜ ًررٛ   

واٞ األذرٕا  الٌرسريٚ يف اسبىاورا  املعرّؼٚ لمسلرن ٔاالغتلراه ٔإُ اغتلرن        
 . ازبٍب فّٗا ٔوٍّا قبمْ ٔٔقع واٞ اغتلالْ يف أؿ  اسبىاً

الٍاِٗرٛ  رَ االغتلراه بسلرالٛ اسبىراً       (2)ِؾٓ الٌرٗرٛو ٔعبِٕا الـٔاٖا 
 َ أُ والك  ِؾٓ تكو  -اليت ػبتىع فّٗا واٞ الّٕٗػٙ ٔالٌٍـاٌ٘ ٔاجملٕك٘ 

املٍع  َ االغتلاه بسلالٛ اسبىاً ِٕ التٍحمو ِٔ٘ هاِؼ ٔقـٍٖرٛ  مرٜ كرُٕ    
ّيو ٔقؼ ٌاقوٍآو فّٕ ألجن ظباكرٛ  رلٕ ت -كٍاُ ٔولمي  املٍع يف ًرٗريت ابين

يف ؿفع اسبؼث األكربو بن ألجن اذتىراه ترٍحم    ٛالسلالٛو ال لكٌّٕا ولتعىم
                                                           

 . 2وَ أبٕا  املاٞ املطمق: ض  7 : 9الٕكاٟن: د( 9)
 وَ أبٕا  املاٞ املِاة . 99:  9الٕكاٟن: د  (2)



 9: دفقْ الطّاؿٚ ٔالطّٕؿ   ................................................................................( 956) 

لتٍعٗرر  وررَ األٔكرراغ ٔالعررـيف ٔيف   السلررالٛ اجملتىعررٛ وررَ اكررتعىاه املرراٞ يف ا  
 اسبرررٗ  ٔورررَ  ورررَ  ٔأالرررتطّري ورررَ الٍحاكرررٛ ٔيف االغتلررراه ورررَ ازبٍابرررٛ      

 غلرررن الّٗرررٕػٙ ٔالٌٍرررـاٌ٘ ٔاجملٕكررر٘ ٔٔلرررؼ القٌرررا يف اسبىررراًو فٗرتىرررن      
       ّ ا ىر تٍحم املراٞ السلرالٛ بالقرؾاؿٚ ٔالرٍحم اسباًرن يف اسبىراًو ٔال ػاللرٛ فٗ

ٞ  ولتعىاًل مٜ ك  . يف االغتلاه وَ ازبٍابٛ قباًل ُٕ املٍع ألجن كٌْٕ وا
 ثرري لررٕ تٍقلٍررا ٔكررمىٍا ػاللررٛ ِررؾَٖ اشبررربَٖ الٌرررٗرني ٔغريِىررا  مررٜ            
ألجن اكتعىاه املاٞ يف ؿفع اسبؼث األكرب تقع املعاؿُٛ بني الٌرٗرتني  واملٍع

ٛ     ٔغريِىا  ٔ رؼً املراٌع ورَ اكرتعىاهلا ثاٌٗرًا.      ٔبني ورا ػّه  مرٜ طّراؿٚ السلرال
 :ٍُ تقع املعاؿُٛ بني اذتىاه الطّاؿٚ ٔالـطٌٛ ٔبني اذتىاه املٍع يف ٔبتعبري ثا

ِؾٓ الـٔاٖا  ٔ ىؼتّا ًرٗرٛ  بؼ اهلل برَ كرٍاُو ٔال جرٗس شبررب الطّراؿٚ      
 بعررؼ ؿفررع اسبررؼث األكرررب بررْو ٔاملررـجس    ؼً املٍررع وررَ اكررتعىاه املرراٞ ثاٌٗرراً  ٔ رر

أُ املاٞ امللتعىن يف ؿفرع   (9)طبالعٛ وؤػآ لمعاوٛ املوتّـ بٍّٗي يف تمكي العٌٕؿ
اسبررؼث األكرررب طرراِـ غررري وطّررـ وررَ اسبررؼث ٔوررَ اشببررث بررن أفتررٜ بعِررّي   

لرٕ مترت    -بٍحاكتْو فٗلقط اشبرباُ  َ اال تبراؿ ٔاال تىراػ ملٕافقرٛ وؤػاِىرا     
 لعتأٝ القًٕ بععن ؿجراُ وعاؿُْ. ثي ٖقع الكالً يف: -ا  مٜ املٍع ىػاللتّ

ٍّ ال الث: ًرٗرٛ ضبىؼ      املعٌرمٛ برني املراٞ الكرـ ٔبرني ورا        (2)بَ ولمي الٍ
 زإؽا كاُ املاٞ قؼؿ كـ مل ٍٖحلْ ه٘ٞشػٌْٔ إؽا اغتلن فْٗ ازبٍب ِٔ٘ تٍطق 

ْ  ٔتررؼه اعّٕوّررا   إؽا مل ٖكررَ املرراٞ قررؼؿ كررـ ٔاغتلررن فٗررْ ازبٍررب         مررٜ أٌرر
فٍٗحلْ ه٘ٞ ٔميتٍع االغتلاه فْٗو كىا إؽا كاُ املرين  مرٜ برؼُ ازبٍرب الرؾٙ      

 . فٗتٍحم املاٞ ٔميتٍع االغتلاه بْاغتلن فْٗ 
االغتلراه   باملاٞ امللتعىن يف ٗرٛ  مٜ املٍع وَ االغتلاه ثاًٌٗأػاللٛ الٌر     
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كرتعىاه املراٞ   ترؼّه بُٕرٕض  مرٜ أُ املراٌع ورَ ا      و فإٌّاوَ ازبٍابٛ قاًـٚ جؼًا
 القاٚ برؼُ ازبٍرب إؽا كراُ وتٍحلرًا براملين أٔ عبرٕٓ      القمٗن ِٕ اٌععالْ ٔتٍّحلْ ا

إؽا مل ٖكررَ املرراٞ قررؼؿ كررـ ٍّٖحلررْ هرر٘ٞ( أٙ ٍٖععررن املرراٞ القمٗررن ػُٔ الكررـ  ٔ)
ٖٔتررٍحم إؽا القررٜ البررؼُ املتررٍحم برراملين أٔ بررالبٕه أٔ عبِٕىرراو فررإؽا فررـ    
ّٕثرْ ببرٕه أٔ ورين أٔ عبِٕىرا مل ٖترٍحم املراٞ ٔال          طّاؿٚ بؼُ اجملٍرب ٔ رؼً تم

ٍرع ورَ االغتلراه باملراٞ     واٌع وَ االغتلاه وٍْو أٙ ال ػاللٛ لمٌرٗرٛ  مرٜ امل 
  لتكورر  وٍّرا املٍررع  رَ اكررتعىالْ قرربالً  القمٗرن وررع طّراؿٚ بررؼُ ازبٍربو ٔال ٖ   

 . يف ؿفع اسبؼث األكرب ٔاالغتلاه بْ وَ ازبٍابٛ
ٍّ الـابع: ؿٔاٖٛ ابَ ولكاُ:       ثين ًاذب ل٘ ثقٛ أٌْ كرأه أبرا  برؼ    ذّؼالٍ

 (  ررَ الـجررن ٍٖتّرر٘ إ  املرراٞ القمٗررن يف الطـٖررق فريٖررؼ أُ ٖستلررن       اهلل )
فرإُ ِرٕ اغتلرن     -املٍظع  وَ األؿ ٘ ِٔ -اٞ ٔاملاٞ يف ِٔؼٚ ٔلٗم وعْ إٌ

شٍِٖس بك  بني ٖؼْٖ ٔكعًا وَ طمعْ بْ ؿجع غلمْ يف املاٞ كٗ  ٌٍٖع  قاه:
  رب: إُ اشبر االكتؼاله بّا ٔتقـٖب(9)ز َ مشالْ ثي ٖستلن ٔكعًا  َ ميٍْٗ ٔكعًا

يف أُ املـتكق يف ؽَِ اللاٟن ِٕ  ؼً جٕاف اكرتعىاه املراٞ امللرتعىن يف     ظاِـ
ٔقؼ ربرٕة ورَ ؿجرٕم     - (2)ٔلعمْ لوّـٚ العتٗا بني فقّاٞ العاوٛ -ؿفع اسبؼث 

غلالٛ اغتلالْ إ  املاٞ القمٗرن يف الِٕرؼٚو ٔورَ اوتقاجرْ باملراٞ الرؾٙ ٖستلرن        
  .  ْ ٔتٌؼٝ لبٗاُ العالدٍِٖع( ٔمل وٍْو ٔقؼ أوِآ اإلواً )

 لكررَ يف كررٍؼ الـٔاٖررٛ ٔيف ػاللتّررا قٌررٕؿ  ررَ بمررٕل اسبحٗررٛ: أوررا اللررٍؼ           
  ٛ   .فإٌرررْ  ّبرررـ اللرررٗؼاُ يف )امللتىلرررو( ٔ)التٍقرررٗس(  رررَ الـٔاٖرررٛ بالٌررررٗر

 ٖررت ِٔلكررَ الترقٗررق ُررععّا فررإُ وررم الـٔاٖررٛ وورر ك بررني ؿٔاٖررتني ٔقررؼ ؿُ       
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ٔال ٖعمري   و( وَ كتا  جاوع البقٌط٘ ٌٔرٕاػؿٓ إذؼاِىا يف )املعترب( ٔ)اللـاٟـ
طـٖقّىا إلْٗو كىا ؿٔٝ األطرـٝ الورٗع الطٕكر٘ بطـٖقرْ الٌررٗس ٔإكرٍاػٓ       
املتٌن إ  )اسبلني برَ كرعٗؼ  رَ ابرَ كرٍاُ  رَ ابرَ ولركاُ( ٖٔر ػػ ابرَ           
كررٍاُ بررني ضبىررؼ الررؾٙ تعرراؿ  فٗررْ التٕثٗررق ٔالتِررعٗ  ٔبررني  بررؼ اهلل ال قررٛ  

 : ضبىؼ بَ كٍاُ لواِؼَٖازبمٗنو ٔالعاِـ كٌْٕ 

األٔه: إٌررْ وقتِررٜ والذعررٛ طبقررا  الررـٔاٚ فررإُ اسبلررني بررَ كررعٗؼ وررَ          
ٔ بررؼ اهلل بررَ كررٍاُ وررَ أًرررا        ()ٔازبررٕاػ   ()أًرررا  الـُررا 

ًٚالٌرراػيف ) ؿٔاٖررٛ وعاًررـ الـُررا ٔازبررٕاػ  ررَ وعاًررـ    ( ٔال ميكررَ  رراػ
ٕاػ (و بٍٗىا ضبىؼ بَ كٍاُ ورَ وعاًرـٙ الكراظي ٔالـُرا ٔازبر     الٌاػيف )

(Œُٖٔتىكَ اسبلني بَ كعٗؼ وَ الـٔاٖٛ  َ ضبىؼ بَ كٍا )برن قرؼ ؿٔٝ    و
ِٕٔ وَ  -اسبلني  َ ضبىؼ وا ٖقٖؼ  مٜ و٠ٛ ٔثالثني ؿٔاٖٛو كىا ٖتىكَ ضبىؼ 

وررَ الـٔاٖررٛ  ررَ  بررؼ اهلل بررَ ولرركاُ املعررؼٔػ وررَ      - أًرررا  الكرراظي 
( بن إٌْ قرؼ ؿٔٝ ضبىرؼ برَ كرٍاُ  رَ      ٔالكاظي ) ()أًرا  الٌاػيف

 كاُ وا ٖقٖؼ  مٜ و٠ٛ ٔكتني طربًا .اهلل بَ ول  بؼ
 اُ وررا ٖقٖررؼ  مررٜ ٔالورراِؼ ال رراٌ٘: ك ررـٚ ؿٔاٖررٛ اسبلررني  ررَ ضبىررؼ بررَ كررٍ      

 وررع  ررؼً إذررـاف ؿٔاٖررٛ اسبلررني  ررَ  بررؼ اهلل بررَ كررٍاُ       و٠ررٛ ٔثالثررني طرررباً 
ٔإُ كاٌت ضبتىمٛو ٔالتعٌرٗن يف ضبمرْ ٔتكعر٘ ٍِرا اإلهراؿٚو فىرَ املٕثرٕيف برْ         

  ررَ ابررَ ولرركاُ ٖٔررـٔٙ  ٍررْ     ٍِررا )ضبىررؼ بررَ كررٍاُ( ؿأٖرراً    الررـأٙكررُٕ 
اسبلني بَ كعٗؼو ِٕٔ غري وٕثٕيف الـٔاٖٛ فتٌبس الـٔاٖٛ ُرعٗعٛ قاًرـٚ  رَ    

 .  ػؿجٛ اسبحٗٛ
و ٔؽلرو ألُ االكرتؼاله بّرا وتٕقر      اللٛ اشبرب  مرٜ املٍرع قاًرـٚ أِٖراً    ٔػ     

 :  مٜ إذـاف أوٕؿ ثالثٛ وَ اشبرب
َ االغتلرراه: السلررن وررَ ذررؼث ازبٍابررٛو ِٔررؾا ضبتىررن األٔه: أُ ٖررـاػ ورر     
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 قـٖرربو فررإُ إطرراليف )ٖستلررن( )اغتلررن( يف ٌٌررَٕ الوررـم ٔاللررؤاه  ٍررْ      
( ظاِـ يف االغتلاه الوـ ٘ املعؼٔػ ورَ ٔظراٟ    Œوَ أِن بٗت العٌىٛ )

.  امللميو ٖٔبعؼ إؿاػٚ السلرن العرـيف ٔالتٍعٗر  ورَ العرـيف ٔالٕكرع ٔاشببرث       
اه امللرترب كسلرن ازبىعرٛ فإٌرْ ٍٖطبرق  مٗرْ  ٍرٕاُ        ٌعي ؼبتىن إؿاػٚ االغتلر 

لكٍْ اذتىاه ُعٗ  لتعاؿة االغتلاه وَ ازبٍابرٛ ٔك رـٚ اللرؤاه     . )ٖستلن(
 .  ٍْ لٕجٕبْ ٔك ـٚ االبتالٞ بْ

ال اٌ٘: ظّٕؿ اؿتكاف املٍع يف ؽَِ اللاٟن ٔكٌْٕ وٍورأ اللرؤاه ورَ اإلوراً          
(اعٍٜ أٌْ ال ) اؿتكق يف ؽٍِرْ املٍرع ورَ االغتلراه     بؼ وَ إذـاف أُ اللاٟن

العتٗرا   ربو ٔلعن اللاٟن ممَ اطمع  مٜ ثاٌٗ ا باملاٞ امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األك
املوررتّـٚ بررني  مىرراٞ اللررٍٛ برراملٍع وررَ االغتلرراه باملرراٞ امللررتعىن يف الررتطّري       

ٌورٕٞ كرؤالْ    -يف املقابرن  -يف ؽٍِرْو لكرَ ؼبتىرن   ٔالطّٕؿ فلأه ٔاملٍع وـتكق 
تٍحم بؼٌْ باملين أٔ عبٕٓ ٔربٕفْ وَ تٍحم املاٞ املٕجرٕػ يف الِٕرؼٚ   وَ جّٛ 

 . ٔالؾٙ ٖـٖؼ االغتلاه بْ ٔؽباة ؿجٕم غلالتْ إ  املاٞ القمٗن يف الِٕؼٚ
ّٕة ٔاللررؤاه ورَ أذررؼ كرببني: وررَ ربٕفررْ           ٔباطتٌراؿ: ؼبتىررن ٌورٕٞ التظرر

ٞ  ولررتعىالً  تررٍحم املرراٞ ٔوررَ جّرر    اسبررؼث يف ؿفررع  ٛ ربٕفررْ وررَ ًرررئؿتْ وررا
األكرب  ٍؼوا ٖـجع واٞ غلمْ يف الِٕؼٚ أثٍاٞ غلمْ ٔاغتلرالْ ِٔرٕ مل ٖكتىرن    
وٍرررْو فتٌررربس الـٔاٖرررٛ صبىمرررٛ املعررراػ ال ؼبرررـف وٍّرررا االؿتكررراف املتٕقررر   مٗرررْ  
  االكتؼالهو ِٔؾا واٌع وعتّؼ بْ  َ االكتؼاله بالـٔاٖٛو خبالة األوـ اللابق. 

تٕقر    -ن أٔ تٌرـٖس الـٔاٖرٛ بّرا    ثي لٕ فـ  إذرـاف طّراؿٚ برؼُ اللراٟ          
 : االكتؼاله بّا  مٜ األوـ

ٓ الؿتكاف ؽَِ اللاٟن  مٜ وٍع ( ٔإوِاٞال الث: ظّٕؿ إقـاؿ اإلواً )     
( لبٗراُ العرالد   اكتعىاه املراٞ امللرتعىن يف ؿفرع اسبرؼث األكررب ٔتٌرّؼْٖ )      

 جرؼااو  . لكرَ إذرـاف ِرؾا ووركن      ٔاملظمٍ مما ؽبافْ اللاٟن املـٖرؼ لالغتلراه  
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ٔ فإُ اللاٟن قاه: كٗ  ٌٍٖع  ٔأجابْ ) ِرؾا الٍِرس   ( بالٍِس الـبرا ٘و 
 للررـ ٛ جـٖرراُ غلررالٛ املستلررن ٌٔررقٔه ورراٞٓ إ        املٌٍررٕض بررْ ٖكررُٕ وعررؼاً   

املاٞ القمٗن يف الِٕؼٚو ألُ األؿ   ٍؼوا ت طب بالٍِس تلا ؼ  مٜ ؿجٕم 
هو ال أُ متٍع ؿجٕ ْ إلّٗا املاٞ املستلن بْ إ  الِٕؼٚ املأطٕؽ وٍّا واٞ االغتلا

لمتظمٍ ورَ ؿجرٕم السلرالٛ إ  الِٕرؼٚو      (  الجًافال ٌٖس فّي جٕابْ )
  ٔلٕ كراُ ٖرـاػ ورَ ازبرٕا  الرتظمٍ املرؾكٕؿ ألورـٓ باللرّؼ املراٌع ورَ ؿجرٕم           

بني الِٕؼٚ ٔبني وُٕع اغتلرالْ   املاٞ إ  الِٕؼٚ كأُ ػبعن ؿواًل ٔتـابًا فاًاًل
لـجرٕم   (  رَ  رؼً كٌٕرْ طبمٌرًا ٔ رالد      ٍْ )مما ٖكو  ازبٕا  الٌاػؿ 

السلررالٛ إ  املرراٞ املستلررن بررْو ٔلعمررْ أوررـٓ بالٍِررس لكٌٕررْ وررَ  ػا  الُٕررٕٞ  
ٔاالغتلاه باملاٞ القمٗنو كٕاٞ فّىٍا ٌِس املاٞ إ  ازبٕاٌب األؿبعرٛ ورَ بؼٌرْ    

ٔ ؽاك ال أٔ إ  ازبٕاٌب األؿبعٛ وَ األؿ  الٕاق   مّٗاو فإُ ِؾا الٍِرس أ 
 إ  املاٞ القمٗن املٕجٕػ يف الِٕؼٚ ٔالؾٙ ٖستلن بْ. ؿجٕم غلالتْ الذقًا ميٍع
االؿتكرراف ٔتٌررؼْٖ لبٗرراُ  ( ٔباطتٌرراؿ: ال ٖترربني وررَ اشبرررب: إوِررا ٓ )      

 مٜ فرـ  تلرمٗي اؿتكراف املٍرع املق رًٕ يف ؽِرَ        -العالد ٔاملظمٍ بالٍِس 
ـ ٔوَ القـٖب  -اللاٟنو ٔقؼ كبق أٌْ ال هاِؼ لْ ٔال ضبـف بالٍِرس   كُٕ األور

ٖٔلرترب وعرْ الٍِرس كىرا ٔؿػ يف وعترربٚ الكراِم٘        لسـ  اللاٟن املاٞ قمٗاًل
ٞ  ٔفٗرْ قمرٛ فاٌِرس  رَ ميٍٗرو       الؾٙ مسع الٌاػيف ) ( ٖقٕه: )إؽا أتٗت ورا

 ٖبعررؼ فّرري  -و ٔوررع ِررؾا املعٍررٜ القـٖررب(9)ٔ ررَ ٖلرراؿك ٔبررني ٖررؼٖو ٔتُٕررأ(
السلالٛ إ  املاٞ الؾٙ ٖستلن بْو إوِاٞ اإلواً جبٕابْ الؿتكاف املٍع  َ ؿجٕم 

( لبٗراُ األػ  امللرترب يف التُٕر٘ ورَ املراٞ      بن إُ فّي تٌؼٙ اإلوراً ) 
ِؾا ٖؤػٙ إ  فّي  ؼً املٍع ورَ ؿجرٕم    -القمٗن يف الطـٖق ِٕ الٍِس املـبع 

 ِٔررٕ طررالة اكررتؼاله الرربع  برراشبرب  مررٜ   وغلررالٛ املستلررن إ  املرراٞ القمٗررن
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 .  اٌ٘ باملاٞ امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األكرباملٍع وَ االغتلاه ال 
كاُ  مررٜ املٍررع وررَ  التٍررقه ٔتلررمٗي ػاللررٛ ؿٔاٖررٛ ابررَ ولرر  ثرري  مررٜ فررـ       

اكررتعىاه املرراٞ امللررتعىن يف ؿفررع اسبررؼث األكرررب ٔتلررمٗي ػاللررٛ غريِررا وررَ        
ٌقررٕه: ٖعاؿُررّا وررا ػه وررَ الٌٍررَٕ  مررٜ طّرراؿٚ املرراٞ  -الـٔاٖررا  املاُررٗٛ 

م االقرراٚ الررٍحم أٔ بررؼُ اجملٍررب    األكرررب إال إؽا تررٍح امللررتعىن يف اسبررؼث  
ِىٗىٛ وا ػّه وَ الٌٍَٕ الٌرٗرٛ  مٜ أُ اهلل املتٍحم باملين أٔ عبٕٓو ٔب

( ٌلررتعٗؼ إوكرراُ اكررتعىالْ ثاٌٗ ررا يف االغتلرراه وررَ ّررٕؿًاكرربراٌْ )جعررن املرراٞ ط
املتقؼورٛ ٌٔعرري ًررٗرٛ  مر٘      (9)ازبٍابٛ ٔعبِٕاو ٌعري ًرٗرٛ ضبىؼ بَ ولمي

اليت ؿٔاِا الوٗع الطٕك٘ بلٍؼٓ الٌرٗس إ  أمحؼ بَ ضبىؼ بَ  (2)َ جععـب
ٔلمـٔاٖرٛ أكراٌٗؼ    - ٗلٜ  َ وٕكٜ بَ القاكي البحمر٘  رَ  مر٘ برَ جععرـ      

 و ِٔ٘ تؼه بُٕٕض  مرٜ جرٕاف االغتلراه باملراٞ الرؾٙ تعرٕػ        -ُعٗعٛ تؤٖؼٓ 
اٞ  رَ الـجرن ٌٖرٗب املر     ()إلْٗ غلالٛ ازبٍب ذٗث أٌْ كأه أطآ الكراظي 

يف كاقٗٛ أٔ ولتٍقع أٖستلن بْ وَ ازبٍابٛ أٔ ٖتُٕأ وٍْ لمٌالٚ إؽا كاُ ال ػبؼ 
لمحٍابٛ ٔال وؼاا لمُٕٕٞ ِٔرٕ وتعرـيف فكٗر  ٌٖرٍع      و ٔاملاٞ ال ٖبمغ ًا ًاغريٓ

شإؽا كاٌرت ٖرؼٓ ٌعٗعرٛ    ِٕٔ ٖتظرٕة أُ ٖكرُٕ اللربام قرؼ هرـبت ورْو فقراه:        
 ْ ٔكعًا أواوْ ٔكعًا  َ ميٍْٗ ٔكعراً اٞ بٗؼ ٔاذؼٚ ٔلٍِٗرْ طمعوَ امل فمٗأطؾ كعًا

ؿأكرْ ثرالث ورـا  ثري ولرس جمرؼٓ        ن ل ر  َ مشالْو فإُ طو٘ أُ ال ٖكعْٗ َغ
بٗؼٓو فإُ ؽلو ػبقْٖو ٔإُ كاُ الُٕٕٞ غلن ٔجّْ ٔولس ٖؼٓ  مرٜ ؽؿا ٗرْ   
ٔؿأكْ ٔؿجمْٗو ٔإُ كاُ املاٞ وتعـًقا ٔقؼؿ أُ ػبىعْ ٔإال اغتلن وَ ِؾا ٔوَ 
ِؾاو فإُ كاُ يف وكاُ ٔاذؼ ِٔرٕ قمٗرن ال ٖكعٗرْ لسلرمْ فرال  مٗرْ أُ ٖستلرن        

ْ ُٖ ٖٔـجع املراٞ فٗرْ فرإُ ؽلرو     ٔإُ كراُ يف  ش(: بتقـٖرب: إُ قٕلرْ )   ز حقٖر
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وكاُ ٔاذؼ ِٕٔ قمٗن ال ٖكعْٗ لسلمْ فال  مْٗ أُ ٖستلن ٖٔـجع املاٞ فٗرْ فرإُ   
ِؾا ٔاُس الؼاللٛ  مٜ إجقاٞ االغتلاه باملاٞ القمٗن وَ ازبٍابرٛ   زؽلو ػبقْٖ

 ورَ السلرالٛ الـاجعرٛ لمىراٞ القمٗرنو     ٔإُ ؿجع واٞ اغتلالْ إلْٗ ٔأكىن غلرمْ  
 : ٔذٗث ذبقق التعاؿ  ال بؼ وَ اسبن ٔالعالدو لكَ قبن بٗاٌْ

        ٞ  قؼ ٖقاه باطتٌاَ ؿٔاٖٛ ابَ جععـ بٌٕؿٚ االُطـاؿ إ  االغتلراه ارا
متتقد بْ غلالٛ ازبٍرب لقرٕه اللراٟن يف ًرؼؿ اشبررب: )إؽا كراُ ال ػبرؼ غرريٓ(         

االطتٗراؿ  فٗظتٍ املٍع ورَ االغتلراه باملراٞ امللرتعىن يف ؿفرع اسبرؼث بٌرٕؿٚ        
ٍُ  غررريٓو ٔربررـد  ٍررْ ًررٕؿٚ االُررطـاؿ لٌرررٗرٛ  مرر٘ بررَ   ٞ  ثررا ٔٔجررؼاُ وررا

 . جععـو فٍٗتع٘ التعاؿ  وَ البني

بأُ ؿٔاٖٛ ابَ ولكاُ كٌرٗرٛ  م٘ برَ جععرـ    -ٔلكٍْ وقاه وٍؼفع: أٔاًل     
لعـُّا إؿاػٚ الـجن  وظاِـِا االطتٌاَ بٌٕؿٚ االُطـاؿميكَ أُ ٖكُٕ 

 اٞو ٔاملرراٞ يف ِٔررؼٚ فررإُ ِررٕ اغتلررن بررْ ؿجررع غلررمْ  االغتلرراه ٔلررٗم وعررْ إٌرر
    ٞ   طرـ ٖستلرن برْ ٖٔرتظمٍ ورَ ووركمٛ  رٕػ         يف املاٞو ٔظاِـٓ أُ لرٗم لرْ ورا

ْ  -ورراٞ غلررمْ إ  الِٕررؼٚ    فالٌرررٗرتاُ املتعاؿُررتاُ  -صبىررع املرراٞ املستلررن برر
 ٔالتعرراؿ  ولررتقـ الذبرراػ وررٕؿػ الررـٔاٖتنيو      وطبتٌررتاُ بٌررٕؿٚ االُررطـاؿ  

 .  مٜ ازبٕاف ٔاألطـٝ  مٜ املٍع ٔقؼ ػلت ٔاذؼٚ

 : : العاِـ  ؼً االُطـاؿ يف كمتا الـٔاٖتني ٔثاٌٗ ا: ميكَ أُ ٖقاه     

 ػبرؼ غرريٓو ٔاملراٞ ال    إؽا كاُ الشأوا ًرٗرٛ  م٘ بَ جععـ فقؼ قاه فّٗا:      
ٞ    ٖبمغ ًرا اً  ًررٗرٛ   (9)ِٔرؾا إهراؿٚ إ  ؿٔاٖرا     زلمحٍابرٛ ٔال ورؼ ا لمُٕرٕ

   ٔ ترؼه العبراؿٚ  مرٜ فرـ      ػلت  مٜ اكتربا  الُٕٕٞ ارّؼ ٔالسلرن بٌرامو 
 ال ٖبمغ الٌام لرٕ أؿاػ غلرن ازبٍابرٛ ٔميكٍرْ االغتلراه باملراٞ القمٗرن         املاٞ قمٗاًل
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بٍرٕ الترؼِني  مرٜ قرٍٕه بكعاٖترْ أٔ بٍررٕ االٌٖراه ٔالتبمٗرغ         -ػُٔ الٌام  -
َ يف االغتلاهو فإُ الٌرام ٖعراػه   ِْوطى٠َ بْ ٔإهكاه يف كعاٖٛ الؼ   مٜ قٍٕه

ثالثٛ ل  وَ املاٞ أٔ وا ٖقاؿبْو ٔوا ػُٔ الٌام واٞ قمٗن لكرَ ميكرَ االغتلراه    
بْ ٔإٌٖالْ لتىاً البؼُ بٍرٕ ٖلري املاٞ فْٗ وَ  ِٕ إ   ِٕ ذتٜ ٖتي غلرن  

ـّبًاا  .و ِٔؾا ممكَ ٔال ُـٔؿٚ لبؼُ بكاومْ بقٌؼ االغتلاه تق
ؿٔاٖررٛ ابررَ ولرركاُو ٌعرري فررـ  قمررٛ املرراٞ يف ِٔررؼٚ  ِٔكررؾا ال ُررـٔؿٚ يف      

ٔؽباة ؿجٕ ْ إلْٗ ذاه اغتلالْ بْ ٔميكٍْ االغتلاه ااٞ ٖلرري ٖسلرن برْ متراً     
 بؼٌررْ وررَ ػُٔ ًررّب فاٟررؼ كررأُ ًٖٕررن املرراٞ إ   ِررٕ ٍٖٔقلررْ ملررا ذبتررْ ثرري         

ٞ  قمررٗالً ٌٖررّب  ُ    وررا  وررَ ػُٔ ًررّب   ًٖٕٔررُمْ إ  ذبررت ذتررٜ ٖلررتٕ ب البررؼ
 . كقٕطْ إ  األؿ  ٔؿجٕ ْ إ  الِٕؼٚواٞ فاٟؼ ٖلتٕجب 

ثي إؽا مل ٖكَ اشبرباُ يف وٕؿػ الِـٔؿٚ ٔكّمىٍا ػاللٛ ؿٔاٖٛ ابرَ ولركاُ        
فإُ  -أٔ غريِا  مٜ املٍع فّىا وتعاؿُتاُ وَ ذٗث املعاػو ٔال بؼ وَ العالد 

بني ػلٗن املٍرع ٔبرني ػلٗرن الـطٌرٛ      محن طرب املٍع  مٜ الكـاِٛ ععًا أوكَ
ورع والذعرٛ  براؿٚ اإلجرقاٞ يف ًررٗس      فّٕ عرع  رـيف ال كرٗىا     -اٞ ٔاإلجق

 .شفاُ ؽلو ػبقْٖز  يف ازبٕاف ٔالكعاٖٛ  م٘ بَ جععـ الٌـٖس
أوكرَ محرن طررب املٍرع      -اسبىن  مٜ الكـاِٛ  -ٔإُ ؿفٍِا ازبىع املؾكٕؿ     

الطّٕؿ باملاٞ امللتعىن يف ؿفع اسبؼث هّـٚ  عٗىٛ  وَ مٜ التقٗٛ لوّـٚ املٍع 
 َٖ لإلواوني الٌاػقني ٔوَ بعؼِىا كىا تقؼً .ملعاًـملظالعني ابني العقّاٞ ا

ٔاسباًن أٌْ قؼ تبني أُ ال ػلٗن ٔاُس يف األطباؿ األؿبعٛ  مرٜ املٍرع ورَ         
   ٞ ٘   اكتعىاه املاٞ امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األكربو ِٔرٕ ورا وقتِرٜ   طراِـ فٗرأت

يف ؿفع اسبؼث األكرب ٔاألًرسـ ٔاشببرث    ؼٚ األٔلٗٛ: جٕاف اكتعىالْ ثاًٌٗاالقا 
كىا جاٞ يف اشبرب  (9)إلطاليف ٌٌَٕ وطّـٖٛ املاٞ فقؼ )جعن اهلل املاٞ طّٕؿ ا( 
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 . ٔمل ٖتي ػلٗن  مٜ طالفْ فٍأطؾ بْ ٌٔعيت  مٜ طبقْو ٔال إهكاه الٌرٗس
ٞ   ا وَ هرب طـٔج  -ٌعي األذٕط األٔ         -ٌرا  ّٛ طرالة بعر  وتقرؼو٘ فقّا

 امللررتعىن يف ؿفررع اسبررؼث األكرررب ًٔٔررمْ  ٌررْ وررع إوكرراُ إبٌرراه املرراٞ القمٗررن أ
ًٖٕمْ بْ ثي ٖستلن بْو أٔ إؽا مل ػبؼ غرري املراٞ    -ٔلٕ ااٞ اسبٍعٗٛ  -باملاٞ الكـ 

األٔ  أُ ػبىرع برني الترٗىي     األذٕط -القمٗن امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األكرب 
 ٔ الُٕررٕٞ: ٖستلررن بررْ إُ كرراُ    الطّررٕؿ املرراٟ٘ ٔبررني االغتلرراه أ    َبررؼاًل  رر 

باسبرؼث األًرسـو بورـط أُ     ٖتُٕأ برْ إُ كراُ ضبرؼثاً   باسبؼث األكرب أٔ  ضبؼثًا
وررَ  ررني  لررتعىن يف ؿفررع اسبررؼث األكرررب طرراِـًا طمررٕاً  ٖكررُٕ املرراٞ القمٗررن امل 

س مل ٌٖررم إؽا كرراُ املرراٞ وتٍحلررًا -ىرراو ٔإال الٍحاكررٛ كرراملين أٔ البررٕه أٔ عبِٕ
 الطّٕؿ ٔالتطّري وَ اشببث قطعًا ٔكاٌت ٔظٗعتْ التٗىي ذٌـًا .

ٌعرري قطررـا  ورراٞ اغتلررالْ وررَ ازبٍابررٛ ٔعبِٕررا إؽا اٌتِرررت إ  إٌرراٞ ورراٞ        
االغتلاه ٔطعـ  وَ بؼٌْ أٔ وَ األؿ  بعؼ كقٕطّا  مّٗا ذرني االغتلراه   

ٍرع االغتلراه باملراٞ    فال بأن بّا ٔال ُري فّٗا ٔال وٍع  ٍّا ذتٜ  مٜ القرٕه ا 
 : امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األكربو ٔؽلو لٕجّني

قٌٕؿ ٌٌَٕ املٍع  َ )اكتعىاه املراٞ امللرتعىن يف ؿفرع ازبٍابرٛ(      :األٔه     
 ٛ  فإٌّررررا قطررررـا  قمٗمررررٛ تٍررررؼك يف ورررراٞ    و ررررَ مشررررٕه القطررررـا  املٍتِررررر

تكرُٕ  ٔتلتّمو ٔتِىرن فٗرْ ٔال   -كٕاٞ يف اإلٌاٞ أً يف الِٕؼٚ  -االغتلاه 
وٌؼايف )املاٞ امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األكرب( ذتٜ ٖعّىّا ػلٗن املٍرع بإطالقرْ   

  املٍتِررررٛ كررر ريٚ ًررراؿ املررراٞ وـكبررراً  أٔ بعىرررًٕ لععرررْو ٔإؽا كاٌرررت القطرررـا 
ٞ  ولرتعىالً    وَ امللرتعىن ٔغرري امللرت    يف ؿفرع اسبرؼث    عىن ٔمل ٖكرَ بتىاورْ ورا

 .  األكربو ٔلؾا ال ٌٖؼيف العٍٕاُ املىٍٕم  ٍْ
ٍُ: القطـا  املٍتِرٛ إؽا كاٌت قمٗمٛ اكرتّمكت يف املراٞ املستلرن          ٔبتعبري ثا

ال ٌٖؼيف  مْٗ العٍٕاُ املىٍٕم  بّا ًاؿ املاٞ وـكبًاوٍْو ٔإؽا كاٌت ك ريٚ وعتؼ ا 
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 ٍْو ثي  مٜ فـ  مشٕه املٍع هلؾٓ القطـا  املٍتِرٛ أٔ فـ  ًؼيف )املاٞ 
 :ٌتىلو بالٕجْ  -امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األكرب(  مّٗا

 : ًرٗرٛ تعٗؼ بُٕٕض  ؼً البأن بّاو ِٔ٘ (9)أطباؿ ال اٌ٘:     
الكررايف ٔ)التّررؾٖب(  ررَ ًررٗرٛ العِررٗن الرريت ؿٔاِررا الوررٗظاُ يف )  -أ 

يف  -األؿ  ٌلرظٛ   -(: الـجن ازبٍب ٖستلن فٍٗتِس وَ املراٞ  الٌاػيف )
يف الرؼَٖ ورَ   : وا جعن  مرٗكي  (: )ال بأنو ِؾا مما قاه اهللاإلٌاٞو فقاه )

 . 78اسبخ:  ذـدز

 ( بلرٍؼ ًررٗس إ  هرّا     يف )بٌاٟـ الرؼؿجا يف)الكايف( ٔٙ وا ؿٔ -     
جلرؼٓ يف اإلٌراٞ فٍٗتِرس     : يف ازبٍب ٖستلن فٗقطـ املاٞ  َ() َ الٌاػيف

 شال بأن بّؾا كمْز .ٞ وَ األؿ و فٌٗري يف اإلٌاٞ أٌْاملا

( يف وا ؿٔآ الوٗع يف تّؾٖبْ بلٍؼ وقبٕه إ  مسا ٛ  َ الٌراػيف )  -جر   
ولتربا  ٔٔاجبا  غلن ازبٍابٛ: ش... ثي ٖعٗ  املراٞ  مرٜ جلرؼٓ كمرْ فىرا      

إٌراٞٓ بعرؼ ورا ًرٍع ورا ًٔرعت لرو فرال برأنز. ِرؾا متراً            اٌتِس وَ واٞٓ يف 
 كالوٍا يف املاٞ امللتعىن يف ؿفع اسبؼث األكرب  . ثي ٖقع الكالً يف :

 املاء املستعمل يف رفع اخلبث والنجاسة :          
ـفع برْ  املاٞ القمٗن امللتعىن يف إفالٛ الٍحم ٔؿفع اشببث ال ؽبمٕ: إوا أُ ُٖ     

قاه  َ وُٕع٘ الٍحٕ ٔالتبٕه وَ بؼُ اإلٌلراُو أٔ  بٕه ُٖٔطبث الساٟط أٔ ال
ْ     ـفع بْ وطمرق الرٍحم ٔقرؾؿٓ أٔ ُٖ   ُٖ ّّرـ وٍر ُ   وـفرع برْ الترٍحم ٖٔط  كرٕاٞ البرؼ

املكمر   اإلٌلاٌ٘ أً  التْ ٔأػٔاتْ ٔثٗابرْ ٔأؿُرْ ٔعبرٕ ؽلرو ممرا متّلرْ ٔؼبتراد        
ٍٕ ٗرْو  طّاؿتْو فٗقع الكرالً يف ذكري املراٞ امللرتعىن يف الرتطّري ورَ اشببرث ب       

َ    ٖٔعرب  رَ املراٞ امللرتعىن يف تطّرري ضبرن الٍحرٕ ٔال       تبرٕه ٔغلرالٛ اإلٌلراُ ور
                                                           

 .6+ض4+ض5+ض9وَ أبٕا  املاٞ املِاة: ض 9:  9( الٕكاٟن: د9)
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ّري الٍحم ٔاملتٍحم و ٖٔعرب  َ املاٞ امللتعىن يف تط(واٞ االكتٍحاٞاشبب ني بر)
 ٔالبرث ٍِرا كمرْ يف املراٞ املٍععرن      ( .السلالٛر )وَ  ني الٍحم ب إؽا كاُ طمًٕا

 السرراٟط أٔ طّررـ ٔأالبررٕه  ٘أٔ غلررن طبـجررٔإال إؽا اغتلررن  -وررا ػُٔ الكررـ -
ٔال  (واٞ االكتٍحاٞ( ٔال)لالٛ ازبٍبُغ)فمٗم واٞ  -كـ -املتٍحم باملاٞ الك ري 

قرؾؿ   :إال إؽا ًاذبّا أجرقاٞ ورَ الرٍحم     ( ظبلًا ٔال وتٍحلًاغلالٛ املتٍحم)
 : . ٌٔبؼأ ببرث ذكي )واٞ االكتٍحاٞ( ٌٔقٕه املين أٔ البٕه أٔ الساٟط

طمب بْ الٍحاٚ ٔاشبرالَ ورَ طبرث السراٟط     االكتٍحاٞ ِٕ املاٞ الؾٙ ُٖواٞ      
كتب المسٛ اطتٌاَ ؽلو بالسراٟط ذٗرث فّلرـٔا     بع أٔ البٕهو لكَ ظاِـ 

بسلن وُٕرع   (االكتٍحاٞ)إُع طـٔد الساٟط وَ البطَو ٔفّلـٔا  (الٍحٕ)
ِٔرٕ   (الٍحٕعٍٜ المععٛ)ُ وـاجعٛ أًن و. إال أ  الٍحٕ ٔتطّري وُٕع الساٟط

طمب اشبالَ وَ اشببث أ ي وَ ٖعين إطاليف االكتٍحاٞ  ٖؤػٙ أُ -اشبالَ
 . طبث البٕه ٔوَ طبث الساٟطو ٔال طًٌٕٗٛ لمساٟط ٔإنا ِٕ و اه هاٟع

ٖٔؤكؼ العىًٕ: وا ٖعّـ ورَ بعر  الـٔاٖرا  ورَ ًرؼيف االكرتٍحاٞ  مرٜ             
و ِٔ٘ ٌعرري  التطّري وَ البٕه ٔإوِاٞ إطاليف المععٛ  مٜ االكتٍحاٞ وَ البٕه

ه ثرري الـجررن ٖبررٕ (  ررَوررَ اإلورراً الٌرراػيف ) كرراٟاًل (9)وعترررب  بررؼ املمررو
فأطمق الـأٙ االكرتٍحاٞ  مرٜ اشبرالَ ورَ      - ٖلتٍح٘ ثي ػبؼ بعؼ ؽلو بماًل

البٕه )ٖبٕه ثي ٖلتٍح٘( أٙ ٖسلرن طبرـد البرٕه ٖٔرتظمٍ ورَ طب رْو ِٔرؾا        
 ( كرؤاه كري ػبرقٙ ورَ      َ الٌاػيف ) (2)ٔيف وعتربٚ ٌوٗط  . ٖؤكؼ العىًٕ

و ٔيف زوا  مٜ اسبورعٛ ورَ البمرن    شو الاملاٞ يف االكتٍحاٞ وَ البٕهو ٔجٕا 
(  رَ الـجرن إؽا أؿاػ أُ   كرؤاه ورَ الٌراػيف )    (1)وعتربٚ  ىاؿ اللاباط٘

                                                           

 .2 وَ أبٕا  ٌٕاق  الُٕٕٞ: ض 91:  9( الٕكاٟن: د9)
 . 5وَ أبٕا  أذكاً اشبمٕٚ: ض 26:  9( الٕكاٟن: د2)
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ٔيف  زاملقعرؼٚ ثري باإلذمٗرن   شبٖلتٍح٘ باملاٞ ٖبؼأ باملقعرؼٚ أٔ باإلذمٗرن  قراه:    
٘ ورَ البرٕه ثرالث ورـا  ٔورَ السراٟط       كاُ ٖلرتٍح ش: قاه: (9)ًرٗرٛ فؿاؿٚ
: )ؽكرـ ًراذب املٍتقرٜ أُ ُرىري     ز قراه يف )الٕكراٟن(: تعقٗبراً   باملؼؿ ٔاشبرـيف 

ٞ  -( . ِٔؾٓ الـٔاٖا  ٔاُرٛ الؼاللٛكاُ  اٟؼ إ  أب٘ جععـ   -ٔلٕ إوِا
و الكرٗىا ورع قِراٞ العراػٚ البورـٖٛ بٍرؼؿٚ اٌعرـاػ         مٜ  ىًٕ االكتٍحاٞ لمبٕه

 . ٔغمبٛ تالفوّىا  ٍؼ التسٕط   الساٟط  َ البٕه

غلرن طبرـد البرٕه أٔ طبرـد السراٟط ٔطمرب        ٖعيناالكتٍحاٞ اُ ٔاسباًن      
طّاؿٚ املُٕع وَ اشببرث ٔالٍحاكرٛو ٔوعرْ ال ٔجرْ لرؼ ٕٝ اطتٌراَ لعرغ        

 . االكتٍحاٞ بتطّري وُٕع الساٟط طاًٛ

فقرراه  مررٜ أقررٕاهو  (ورراٞ االكررتٍحاٞ)ٔقررؼ اطتمرر  األًرررا  )ؿ ( يف      
       ْ  عع  بٍحاكتْ وع الععٕ  َ والقٗرْ فرال ٖكرُٕ وتٍحلرًاو ٔقراه عرع  بطّاؿتر

 وقٗررؼًا بوررـٔط ٖٔبررؼٔ وررَ بعِررّي طّاؿتررْ  مررٜ االطرراليف ٔلعمررْ لعتٗرراِي         
العاِـ أُ وقتِرٜ القا رؼٚ األٔلٗرٛ ِرٕ     بعؼً  اٌععاه املاٞ القمٗن . ٔكٗ  كاُ 

برٕه أٔ السراٟطو   امللرتعىن يف تطّرري وُٕرع اشببرث: ال     -ظباكٛ واٞ االكتٍحاٞ 
املُٕع الؾٙ القرٜ   -أٔ القٜ وتٍحلًا -ِؾا أٔ ؽاك  -ٞ قمٗن القٜ ظبلًا ألٌْ وا

 . -ه أٔ الساٟط ثي فالت أجقاٞ الٍحمالبٕ

فىقتِرٜ ورا ػّه  مرٜ تٍحرٗم املترٍحم       ه٠ًٗا (واٞ االكتٍحاٞ)ثي إؽا القٜ      
 .  -ِٕٔ وتٍحم أٔه -ْٗ ِٕ تٍحم والق٘ وُٕع االكتٍحاٞاألٔه ملالق

وقتِررٜ القا ررؼٚ يف وٍّحلررٗٛ املرراٞ املتررٍحم ملالقٗررْ: وعتررربٚ  ىرراؿ     ٖٔؤكررؼ     
ؿٚ ٔقؼ (  َ ؿجن ػبؼ يف إٌاٞٓ فأاللاٟن وَ اإلواً الٌاػيف ) (2)اللاباط٘

                                                           

 .6 وَ أبٕا  أذكاً اشبمٕٚ: ض 96:  9( الٕكاٟن: د9)
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أٔ اغتلرن وٍرْ أٔ غلرن ثٗابرْ ٔقرؼ كاٌرت العرأؿٚ         تُٕأ وَ ؽلرو اإلٌراٞ ورـاؿاً   
إُ كرراُ ؿ ِررا يف اإلٌرراٞ قبررن أُ ش: (فقرراه ) -وتعّلررظٛو ٌلررظٛ  -وتلررّمظٛ 

ٖستلن أٔ ٖتُٕأ أٔ ٖسلن ثٗابْ ثري ٖععرن ؽلرو بعرؼوا ؿ ِرا يف اإلٌراٞ فعمٗرْ أُ        
 ؽلو املاٞ ٖٔعٗؼ الُٕٕٞ ٔالٌالٚز .ٖسلن ثٗابْ ٖٔسلن كن وا أًابْ 

ٔباطتٌاؿ: وقتِرٜ االلترقاً بقا رؼٚ اٌععراه املراٞ القمٗرن ٔقا رؼٚ تٍحرٗم              
لمظـٔد  َ املتٍحم األٔه ِٕ ظباكٛ واٞ االكتٍحاٞ ٔتٍحٗلْ ملالقْٗو فٍرتاد 

قٕه بطّاؿٚ واٞ االكرتٍحاٞ إ   ػلٗن ٔاُسو ٔقؼ ٌلب الا  وقتِٜ القا ؼٚ 
 يا ٖوررعـ باذتىرراهلو ٌٔلررب إ  بعِررّي الععررٕ  ٍررْ ممرروررَ فقّاٍٟررا عررع كرربري

)وررراٞ ىظـد ورررَ وقتِرررٜ القا رررؼٚ وٍرٌرررـ بأطبررراؿ ُرظباكرررتْ يف ٌعلرررْو ٔالررر
ؼِا ٔالتأوررن يف وعاػِرراو  اٌٗكررأبررؼ وررَ اكتعـاُررّا ٔذبقٗررق    االكررتٍحاٞ( فال

ٔغالررب الـٔاٖررا  ٔاؿػٚ يف ال ررٕ  املالقرر٘ لمىرراٞ املتررٍحمو ٔالعرراِـ كٌٕررْ      
كإٌا فّٗا ٖتسٕطرُٕ ٖٔتبٕلرُٕ   املٌؼايف االبتالٟ٘ الواٟع يف تمكي األفوٍٛ اليت 

ورا ٖقرع ال رٕ      كر رياً  -ٔ ٍؼوا ٖقًٕ وَ ظبٕٓ  -األؿ  املٍظعِٛ -يف الِٕؼٚ 
تطّري وُٕع الٍحٕ فلألٕا  ٍْ يف الـٔاٖرا    ذاهاملمبٕن  مٜ واٞ االكتٍحاٞ 

ٛ  لم ٕ  قطعًاو ٔلؾالٕاًمٛ  ا ميكَ التعرؼٙ  رَ ال رٕ     إلٍٗا وَ ػُٔ طًٌٕٗ
االكرتٍحاٞو ألٌرْ الُترتىرن طًٌٕرٗٛ يف ال رٕ  غرري ورا         إ  كن وا ٖالق٘ واٞ

 ؽكـٌا وَ ك ـٚ ابتالِٞي  بْ .
ٔقررؼ ًررـذت الـٔاٖررا  بعررؼً البررأن يف والقرراٚ ال ررٕ  ملرراٞ االكررتٍحاٞو          

لرْو ٔٔقرع   ٔظاِـِا طّاؿٚ ال ٕ  أٔ وطمق املالق٘ ملراٞ االكرتٍحاٞ ٔ رؼً تٍحّ   
لرْ ِرن ِر٘ ورَ     القر٘ ٔ رؼً تٍحّ  يف أُ طّاؿٚ ال ٕ  أٔ امل الكالً بني العقّاٞ

الٌتعراٞ املُٕرٕم   فّٕ ذكي كرالب   -واٞ االكتٍحاٞ  -جّٛ  ؼً ظباكٛ املالقٜ 
يف قا ررؼٚ اٌععرراه املرراٞ القمٗررن ٖٔكررُٕ طررـٔد املالقرر٘ ملرراٞ      ٖٔكررُٕ ربٌٌٗرراً 

 . و ِٔؾا ِٕ املوّٕؿ بٍّٗيتٍحاٞ  َ القا ؼٚ طـٔج ا وُٕٕ ًٗااالك
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  ؼً كـاٖٛ ظباكٛ وراٞ االكرتٍحاٞ إ  والقٗرْ    أً أُ طّاؿٚ املالق٘ وَ جّٛ      
يف قا رؼٚ اللرـاٖٛ ورَ املالقرٜ املترٍحم إ        فٗكرُٕ ربٌٌٗراً   -ثٕب ا أٔ غريٓ  -

املالق٘و ٔاملظٌٍ ِٕ األطباؿ الٍافٗٛ لمبأن  َ ال ٕ  املالق٘ ملاٞ االكتٍحاٞ 
 ملراٞ االكرتٍحاٞ  رَ القا رؼٚ طـٔجرًا ذكىٗراً      فٗكُٕ طـٔد املالقر٘   واملتٍحم

 .  ٔاللمب فْٗ الٌتعاٞ احملىٕه
 : الٕاؿػٚ يف والق٘ واٞ االكتٍحاٞ ِ٘ (9)ٔالـٔاٖا      
ورَ   ملواٖع يف جٕاوعّي ال الثرٛ كراٟالً  األٔ : وعتربٚ األذٕه اليت ؿٔاِا ا     

 (: أطررـد وررَ اشبررالٞ فأكررتٍح٘ باملرراٞ فٗقررع ثررٕب٘ يف ؽلررو املرراٞ  الٌرراػيف )
يف ؿٔاٖررٛ الٌررؼٔيف فٖرراػٚ:   زبررأن بررْال ش(: الررؾٙ اكررتٍحٗت بررْ فقرراه ) 

 ز .لٗم  مٗو ه٘ٞش
ال اٌٗٛ: وا ؿٔآ الٌؼٔيف يف العمن بلٍؼ ًرٗس إ  ٌٖٕم بَ  بؼ الـمحَ      

الـجرن ٖلرتٍح٘    :( َ ؿجن  َ السري أٔ  َ األذٕه أٌْ قراه لمٌراػيف )  
أٔ تؼؿٙ شفلكت فقاه:  زال بأنشفٗقع ثٕبْ يف املاٞ الؾٙ اكتٍحٜ بْ فقاه: 

إُ املراٞ أك رـ   ش(:   ٔأجا  الـأٙ: ال ٔاهللو فقراه ) زال بأن بْ مل ًاؿ
ُررعٗ  ِٔررؾا للرراُ تٕجٗررْ ٔتعمٗررن لعررؼً البررأنو لكررَ اللررٍؼ    زوررَ القررؾؿ

    . ؿكاه ٔاٌقطام اتٌاه اللٍؼ ٔجّالٛ الـأٙ )السري( أٔ )العٍقاؿ(لإل
ً  -ٔالعىؼٚ األٔ  ال تباؿ كٍؼِا  -الـٔاٖتاُ ِاتاُ       البرأن   ًـؼبتاُ بعرؼ

ـ   ال شٔظاِـترراُ يف ٌعرر٘ البررأن  ررَ ال ررٕ  الٕاقررع يف ورراٞ االكررتٍحاٞو ٔظرراِ
طّاؿٚ ال ٕ  املالق٘ لْو ٔال ػاللٛ هلىا  مرٜ طّراؿٚ املراٞ امللرتٍحٜ      زبأن بْ

لعؼً تٕجرْ اللرؤاه إ  اإلوراً  رَ طّراؿٚ املراٞ امللرتٍحٜ برْو ٔإنرا ٔقرع            وبْ
 . اللؤاه  َ ال ٕ  الٕاقع فْٗ

ٌعرري قررؼ ٖررؼ ٜ ػاللررٛ اشبرررب ال رراٌ٘  مررٜ طّرراؿٚ املرراٞ امللررتعىن يف الررتطّري       
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و ِٔررؾا زإُ املرراٞ أك ررـ وررَ القررؾؿ شٔاالكررتٍحاٞ بربكررٛ التعمٗررن الررٕاؿػ فٗررْ:   
املرراٞ )ؿاجررع إ   -يف ازبررٕا  األٔه  -التعمٗررن ٖررؼه  مررٜ أُ  ررؼً البررأن     

 ٞ ٖررتسري بررْ ٔال  فررال  زأك ررـ وررَ القررؾؿ شلتعمٗمررْ بأٌررْ   (امللررتعىن يف االكررتٍحا
        ْ ٔلرؾا ال   وٖتٍحمو ٔالفً  رؼً البرأن برال ٕ  ِرٕ طّراؿٚ املراٞ ٔ رؼً تٍحلر

ً  -لكرَ اللرٍؼ ُرعٗ     بأن بال ٕ  ٖٔكُٕ طراِـًا  ص      فرال ٌٖرمس    -كىرا تقرؼ
اشبرب ذحٛ  مرٜ ذكري هرـ ٘و ٔالتعمٗرن العراِـ ورَ الـٔاٖرٛ طبرتٍ براملٕؿػ          

ـ اشبرراَ ٔال ميكررَ تلررـٖتْ لسررري وررٕؿػٓ باإلعررام ٔبٌٍررَٕ      (9)أطبرراؿ الكرر
العاِـٚ اعّٕوّا يف أُ املاٞ إؽا مل ٖكَ بقؼؿ الكـ ٍٖحلرْ هر٘ٞ ٔإُ فاػ املراٞ    

 . ٔك ـ وقؼاؿٓ  مٜ وقؼاؿ الٍحم املالق٘ لْ
(: أكرتٍح٘ ثري   ال ال ٛ: وعتربٚ ضبىؼ بَ الٍعىاُ اللراٟن ورَ الٌراػيف )        

لتعّـ ورَ الـٔاٖرٛ   ٔقؼ ُٖ زال بأن بْش(: ٖقع ثٕب٘ فْٗ ٔأٌا جٍب  فقاه )
تعىٗىّا واٞ االكتٍحاٞ لمىاٞ امللتعىن يف التطّري وَ املين فٗكُٕ كاالكرتٍحاٞ  

 . تكُٕ الـٔاٖٛ أجٍبٗٛ  ىا عبَ بٌؼػٓوَ الساٟطو ٔ
برني فقّراٞ   لكَ العاِـ أُ قٕلرْ )ٔأٌرا جٍرب( وترأثـ برازبٕ العقّر٘ اللراٟؼ             

أٔ  رؼً   (القر٘ لبرؼُ ازبٍرب   ظباكٛ املراٞ امل )ـ ًؼٔؿ الـٔاٖٛ وَ يف  ٌالعاوٛ 
ٛو فٗكُٕ اللؤاه يف الـٔاٖٛ  َ االكتٍحاٞ ٗثْ ظباكٛ وعٍٕٖٛ ذؼوطّـٖتْ لترىّم

 ْ ٖٔورّؼ لرْ أٔ ٖؤكرؼٓ:  رؼً فرـ  اللراٟن        . وَ الساٟط ٔٔقٕم ال ٕ  يف واٟر
 ٔجررٕػ املررين الررٍحم  مررٜ بررؼُ ازبٍرربو ٔإنررا فررـ  كٌٕررْ جٍب ررا مل ٖستلررن     

ب( أ ري ورَ بقراٞ اشببرث املٍرٕٙ  مرٜ بؼٌرْ        وَ ذؼث ازبٍابٛو ٔقٕلْ: )أٌا جٍ
ّٕ العقّ٘ اللاٟؼ برني امللرمىنيو    تكرُٕ  ٔٔوَ إفالتْ ٔغلمْو فّٕ إهاؿٚ إ  ازب

الـٔاٖٛ ظراِـٚ يف  رؼً البران يف ٔقرٕم ال رٕ  يف وراٞ االكرتٍحاٞ ورَ السراٟط          
 . ٔالبٕهو ٔال ػاللٛ هلا  مٜ ظباكٛ أٔ طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞ يف ٌعلْ

                                                           

 املطمق.وَ أبٕا  املاٞ  9:  9( الٕكاٟن: د9)
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 ( عتررربٚ  بررؼ الكررـٖي اهلررامش٘ كرراًٟما وررَ اإلورراً الٌرراػيف ) الـابعررٛ: و     
 َ الـجن ٖقع ثٕبْ  مرٜ املراٞ الرؾٙ اكرتٍحٜ برْو أٖرٍّحم ؽلرو ثٕبرْ  قراه:          

ِٔرر٘ ًررـؼبٛ الؼاللررٛ  مررٜ طّرراؿٚ ال ررٕ  الٕاقررع  مررٜ ورراٞ االكررتٍحاٞ   زالش
اؿٚ املرراٞو ٌعرري ؼبتىررن كٌٕررْ طرراِـًاو  ٔ ررؼً تٍحلررْو ٔال ػاللررٛ هلررا  مررٜ طّرر  

م ٕ  املالق٘ لْ وَ با  الععٕ لػاللتْ  مٜ ظباكتْ ٔ ؼً تٍحٗلْ  قًٕٖأؼبتىن 
ً  ٔلـفع اسبـد  َ األوٛ لك ـٚ االبتالٞ بْ   . قبن تٕفـ وٗآ اإلكالِٛٔؾا وعمٕ

 -ًررـاذٛ أٔ ظّررٕؿًا -لررٛ ٔاسباًررن باطتٌرراؿ: تٕافررق الٌٍررَٕ يف الؼال      
واٞ االكتٍحاٞو ٔككٕتّا  َ بٗراُ طّراؿٚ املراٞ برْ ٔؼبتراد       مٜ طّاؿٚ والق٘ 

إوكاُ اسبكي ٔجٕػٓ ٔاسبكي بطّاؿتْ إ  ػلٗن طاَ ٔاُسو فٗقع الكالً يف 
  :و فٍقٕه بطّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞ ٔيف تعٗني الؼلٗن الؼاه  مّٗا املقّٗؼ هلا

       ٕ   يف وراٞ  ال ؿٖب يف كُٕ ٌع٘ البأن يف متاً الـٔاٖا  ٌاظـ إ  ٔقرٕم ال ر
ظاِـٚ  االكتٍحاٞو ٔالعاِـ كٌْٕ ضبن االبتالٞ يف فواُ ًؼٔؿ الـٔاٖا و ِٔ٘

  َ ٔقٕم ال ٕ  يف واٞ االكتٍحاٞ و يف ؿجٕم ُىري البأن إلْٗ لٕقٕم اللؤاه
فٗؼه  ؼً البأن بٕقٕم ال ٕ  يف واٞ االكتٍحاٞ  مٜ طّاؿٚ ال ٕ  املالق٘ ملاٞ 

 بؼ الكـٖي ًـؼبٛ يف طّاؿٚ ال ٕ   بن إُ ًرٗرٛ واالكتٍحاٞ ػاللٛ ٔاُرٛ
 ْ م قراه الرـأٙ: )أٖرٍحّ    ؤ ؼً تٍحلْ  ٍؼ ٔقٕ ْ  مٜ املاٞ الؾٙ اكتٍحٜ بر

 .ٖتٍحم ال ٕ  الٕاقع يف واٞ االكتٍحاٞ  زال:ش( ؽلو ثٕبْ( قاه )

لكَ ِؾٓ الـٔاٖا  ال ػاللٛ وطابقٗٛ فّٗا  مٜ طّاؿٚ وراٞ االكرتٍحاٞ الرؾٙ         
قا رؼٚ كرـاٖٛ الٍحاكرٛ ورَ املالقرٜ إ  املالقر٘ ِرٕ        برن وقتِرٜ    والقٜ ال رٕ  

ٔلكررَ ِررؾٓ القا ررؼٚ لٗلررت قا ررؼٚ  قمٗررٛ غررري قابمررٛ   . م ورراٞ االكررتٍحاٞتررٍّح
 إؽ ال والفوررٛ  قمٗررٛ قطعٗررٛ بررني ظباكررٛ املالقررٜ ٔظباكررٛ املالقرر٘و   ولمتظٌررٍٗ

بن ِ٘ قا ؼٚ هـ ٗٛ ولرتعاػٚ ورَ ٌٌرَٕ الورـم ٔإعرام العقّراٞو ٔميكرَ        
 مٜ طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞ الٕاُس ؼلٗن الهلا إؽا ٔجؼ  ًٌٌٗاشبـٔد  ٍّا ربا
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ٌّرٍ القا رؼٚ الورـ ٗٛ     مٍٗرا  ٍؼٟرؾ أُ غب  بن ٖتعني  -ِٕٔ قؼ القٜ الٍحم -
ّرن تٕجرؼ ػاللرٛ  مرٜ ورا      القاُٗٛ بترٍحم وراٞ االكرتٍحاٞ املالقر٘ املرٍحمو ف     

وررَ  ررؼً تررٍحم ورراٞ االكررتٍحاٞ أٔ  مررٜ طّاؿتررْ ٔ ررؼً كررـاٖٛ    ًااهررتّـ فقّرر
 .   حاكٛ وَ البٕه أٔ العؾؿٚ إ  املاٞ امللتٍحٜ بْ وٍّىاالٍ

العاِـ أُ أفِن طـٖق الكتعّاؿ طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞ ِٕ ػ ٕٝ املالفوٛ       
اعٍرٜ ػاللرٛ الـٔاٖرا  بؼاللرٛ لععٗرٛ التقاوٗرٛ  ـفٗرٛ  مرٜ          واالؿتكافٖٛ العـفٗٛ

طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞو فإُ الفً طّاؿٚ ال ٕ  املالق٘ ِٕ طّاؿٚ املراٞ املالقرٜو   
 : إُ العّررري العرررـيف ٔاالؿتكرراف املتورررـ ٘ قررراٟي  مررٜ الرررتالفً برررني    ٔتقـٖبّررا 

غري وٍّحم  م عّؼ  ٍؼ املتوـ ٛ ظباملتالقٗني يف ذكي الٍحاكٛ ٔالطّاؿٚو ٔال ُٖ
فإؽا ذكي الوـم بٍحاكٛ هر٘ٞ تبراػؿ  ٍرؼِي فّري ظباكرٛ والقٗرْو ٔإؽا ذكري        
بطّاؿٚ ه٘ٞ تباػؿ ؽٍِّي ٔفّىٕا طّاؿٚ والقْٗو ٔبرالعكم إؽا ذكري بطّراؿٚ    

 . طّاؿٚ املالقٜو ٔ ؼً تٍحلْ -بااللتقاً االؿتكافٙ  -املالق٘ فّىٕا 

ملالقر٘ ملراٞ االكرتٍحاٞ ٖررؼه    ٔيف ُرٕٞٓ ٌقرٕه: ورا ػّه  مرٜ طّرراؿٚ ال رٕ  ا          
ٜ  بااللتقاً العـيف ا و كىرا ٖلرتعاػ ورَ طّراؿٚ     الؿتكافٙ  مٜ طّاؿٚ املراٞ املالقر

والق٘ بٕه اشبعاي ٖٔعّي طّاؿٚ بٕه اشبعايو ٔوَ ٍِا ػبرؼ املتتبرع لكمىرا     
: االكررتؼاله  مررٜ طّرراؿٚ بعرر  األهررٗاٞ أٔ     العقّرراٞ )ؿ ( ٔاكررتؼالالتّي 

 .  ( الٍاطق بطّاؿٚ أٔ ظباكٛ والقّٗاعًٌٕ )ظباكتّا حبكي الواؿم ٔطرب امل
تٌرن الٍٕبرٛ    ٔوع اكتعّاؿ طّاؿٚ واٞ االكرتٍحاٞ ورَ املالفورٛ املرؾكٕؿٚ ال         

 إ  التىلو بإطاليف ػلٗن اٌععاه املراٞ القمٗرن ٔتٍحلرْ االقراٚ الٍحاكرٛ املعٍٗرٛ       
اُ و ٔؽلرو ألُ ػلٗرن االٌععراه لرٕ كر     لرٕ ثبرت لرْ إطراليف      -ٕه أٔ السراٟط  الب -

َ ِٔرٕ غرري   ٗقاإلعام  مٜ التٍحم فّٕ ػلٗن لّب٘ ٖقتٌـ فٗرْ  مرٜ القرؼؿ املتر    
قرٛ ٔاؿػٚ يف ورٕاؿػ   ـواٞ االكتٍحاٞو ٔإُ كاُ ِٕ الٌٍَٕ فّر٘ ٌٌرَٕ وتع  

طاًٛ ٔوُٕٕ ا  طبًٌٕٛ لرٗم هلرا إطراليفو ٔ ىرؼتّا ورَ ذٗرث إوكراُ        
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ـ الؼاللٛ املطمقٛ وعًّٕ أطباؿ الكـ: )إؽا مل ٖكَ املاٞ بقؼاكتعّاؿ  ٍٖحلرْ   ؿ كر
ميكٍٍرا   -برْ ورَ ػُٔ توركٗو     لرٕ تررّي ٔاٌعقرؼ وطى٠ٍراً     -ه٘ٞ( ِٔؾا اإلطراليف  

ٞ  )تقٗٗؼٓ ٔتِرٗٗق ػاٟـترْ بسرري     و ٔاملقّٗرؼ ِرٕ املرؼلٕه االلتقاور٘     (وراٞ االكرتٍحا
 . االؿتكافٙ العـيف لٌٍَٕ والقاٚ ال ٕ  ملاٞ االكتٍحاٞ

برني طّراؿٚ   ٔاملالفورٛ  يف جؼٔٝ الؼاللٛ االلتقاوٗرٛ املرؾكٕؿٚ    (9)ٔقؼ ٖوكو     
املالق٘ ٔبني طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞ بأُ الؼاللٛ االلتقاوٗٛ االؿتكافٖٛ العـفٗٛ بني 
 املتالقررٗني يف الطّرراؿٚ ٔالٍحاكررٛ كىررا ميكررَ ُررّىّا إ  ػلٗررن طّرراؿٚ والقرر٘       

 لٗررن ظباكررٛ إ  ػثبررا  طّرراؿٚ ورراٞ االكررتٍحاٞ ميكررَ ُررّىّا  االكررتٍحاٞ إل ورراٞ
 ا ٖالقرر٘ ورراٞ االكررتٍحاٞ لترٌررٗن ػاللررٛ إلتقاوٗررٛ     البررٕه ٔالعررؾؿٚ الورراون ملرر  

وقتِٗٛ أٔ و بترٛ لٍحاكرٛ وراٞ االكرتٍحاٞ اقتِرٜ الؼاللرٛ االلتقاوٗرٛو فتترؼافع         
 . الؼاللٛ االلتقاوٗٛ ٔتتعاؿ  ٔتلقط باملعاؿُٛ

لمعرؾؿٚ لبؼاِرٛ ظباكرٛ    بن قؼ ٖـجس إطاليف ػلٗن اٌععاه املاٞ القمٗن املالق٘      
مما ٖؤكؼ اٌ الً املالفوٛ ٔال ٖبقٜ وعّا يف ػلٗن طّراؿٚ ال رٕ     -العؾؿٚ اؿتكافًا

فعم٘ يف طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞو فٗتعني الـجٕم إ   املالق٘ ملاٞ االكتٍحاٞ ظّٕؿ 
 . إطاليف ػلٗن اٌععاه املاٞ القمٗن

 ػفعْ بأُ ٖقاه:  ٍاىكٍُٖلكٍْ توكٗو      

ِٔ٘ طبالعٛ لعّي املورّٕؿ   وظباكٛ واٞ االكتٍحاٞ :إُ ٌتٗحٛ التوكٗو: أٔاًل     
 . -ِٕٔ غري بعٗؼ -ٔفتٗاِي بالطّاؿٚ املؼ ٜ  مّٗا اإلعام 

ُ إٌكراؿ الرتالفً برق ي الترؼافع ٔالتعراؿ  ًرعب جرؼاا ال ميكرَ         ٔثاًٌٗا:  إ     
  وحاٞالـكررُٕ إلٗررْو ٔؽلررو ألُ املمرررٕظ ٍِررا أطبرراؿ ال ررٕ  املالقرر٘ ملرراٞ االكررتٍ

ٔقرؼ ػلرت  مرٜ طّراؿٚ      ؤِ٘ أطباؿ طاًٛ ارٕؿػ طبٌرَٕ جقٟر٘ وعرـٔة    
                                                           

 . 956: 2: دلموّٗؼ اللعٗؼ اللٗؼ ضبىؼ باقـ الٌؼؿ ( حبٕث يف هـض العـٔٚ الٕثق9ٜ)
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 ال ررٕ  املالقرر٘و ٔاالؿتكرراف املتوررـ ٘ ال ٖلررا ؼ  مررٜ التعكٗررو بررني املتالقررٗني 
يف ذكرري الطّرراؿٚ ٔالٍحاكررٛو ٔالعّرري العررـيف املتوررـ ٘ وـتكررق  مررٜ إثبررا      

 ٘ كىرا ِرٕ وـتكرق يف     واملالفوٛ بني طّاؿٚ ال ٕ  املالق٘ ٔبني طّاؿٚ املاٞ املالقر
 .  أؽِاٌّي  مٜ إثبا  املالفوٛ بني ظباكٛ الو٘ٞ ٔبني ظباكٛ والقْٗ

ؼفع ب بٕ  والفوٛ أطـٝ برني ظباكرٛ   عاؿ  ِؾٓ املالفوٛ ٔال ُتٔذ٠ٍٗؾ ال ُت     
ّ لبررٕه ٔاا لبررٕه ااو فررإُ ػلٗررن ظباكررٛ ىررلعررؾؿٚ ٔبررني ظباكررٛ ورراٞ االكررتٍحاٞ وٍ
 م ػلررٗاًلٚ امللررتٍحٜ وٍّرراو لكٍررْ لررٗالعررؾؿٚ ٔإُ كرراُ ٖوررىن بإطالقررْ: العررؾؿٔ

ً ا كىا ِٕ ذاه أطباؿ ال ٕ  املالق٘ ملاٞ االكرتٍحاٞ برن ِرٕ ػلٗرن وطمرقو       طا
ٖٔلتكو  ورَ املالفورٛ االؿتكافٖرٛ اشباًرٛ برني طّراؿٚ ال رٕ  املالقر٘ ٔبرني          

 ٖٔلتعّـ  رؼً ترأت٘ الرؼلٗن املطمرق :     -بالعتس  -طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞ املالقٜ 
 .ّىا ٔ ؼً اكتمقاوْ ظباكٛ املاٞ امللتٍحٜ بْ وٍ -عؾؿٚ اللبٕه ٔاظباكٛ 

: وع تلمٗي اٌ الً املالفوٛ بني ظباكٛ الو٘ٞ ٔبني ظباكٛ والقْٗ أٔ بني ٔثال ًا     
طّاؿٚ الو٘ٞ ٔبني طّاؿٚ والقْٗو فإٌْ ٖ ترب  رؼً بقراٞ ظّرٕؿ فعمر٘ لطّراؿٚ       

مر٘ لٍحاكرٛ   ال ٕ  يف طّراؿٚ وراٞ االكرتٍحاٞ كىرا ٖ ترب  رؼً بقراٞ ظّرٕؿ فع        
 و ٔوعرررْ كٗررر   أذرررؼِىاالعرررؾؿٚ يف ظباكرررٛ وررراٞ االكرررتٍحاٞ ورررَ     لبرررٕه أٔ ا

   ٔاسبرراه أٌررْ ال ؼبررـف   ٖررتعني الـجررٕم إ  إطرراليف ػلٗررن اٌععرراه املرراٞ القمٗررن    
ٌتعراٞ العّرٕؿ الععمر٘    ملاٞ االكتٍحاٞ ذتٜ بعرؼ اٌر الً املالفورٛ ٔا    إطالقْ هاواًل

 . لتقاو٘ وَ الطـفنئاملؼلٕه اإل

ـجرع إلٗرْو برن ِر٘     : إُ أطباؿ اٌععاه املاٞ القمٗن لٗم فّٗا إطاليف ُٖٔؿابعًا     
 رتىررن إطالقررْ  ُٖ وتعـقررٛ يف وررٕاؿػ وعٍٗررٛ طبًٌٕررٛو ٔال ٖٕجررؼ طرررب      أطبرراؿ 

    يف البررث املقبرنو    كٕٝ وعًّٕ أطبراؿ الكرـو ٔيف إطراليف املعّرًٕ إهركاه      
ألهرٗاٞ  برن ٔا  وٓ كمرّا ٖرتعني الـجرٕم إ  إطراليف ػلٗرن طّراؿٚ املٗرا       ْفالعاِـ أٌ
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كرن  ش (9) زجعرن اهلل املراٞ طّرٕؿ ا   زشاملاٞ كمْ طاِـاملوكٕكٛ املوتبّٛ ذكىًاش
 . و ال إ  إطاليف ػلٗن اٌععاه املاٞ القمٗن(2)زه٘ٞ ٌعٗ  ذتٜ تعمي أٌْ قؾؿ

ّرراؿٚ ورراٞ  ٔاسباًررن ُٔررٕض ػاللررٛ املالفوررٛ العـفٗررٛ االؿتكافٖررٛ  مررٜ ط          
البرٕه أٔ السراٟط كىرا     -وَ  رني اشببرث املظٌرَٕ     االكتٍحاٞ إؽا كاُ طمًٕا

 .   ُٔع  القٕه بٍحاكٛ واٞ االكتٍحاٞ -كٗأت٘ 
ال ٖـقٜ ذّؼ املٍرع ورَ اكرتعّاؿ الطّراؿٚ      ٌعي يف الٍعم وَ الطّاؿٚ إهكاه      

برْ أٔ االغتلرراه أٔ   ؤس التُٕررٔالعتٗرا بّراو لكٍررْ ال ٔثرٕيف بّررا ٔال ٖقرني ٌٖررّ     
م حبٗث ٖكُٕ ذكىْ كلاٟـ املٗرآ الطراِـٚو ٔورَ    وَ اشببث ٔالٍحبْ التطّري 

ّّـ بْ وَ اشببث أٔ وَ اسبؼث األًسـ أٔ األكرب   .ٍِا نٍع  َ التط
     ٔ : ٍُ ذٗث ذبقرق ُرع  القرٕه بٍحاكرٛ وراٞ االكرتٍحاٞ فرال ٔجرْ         بتعبري ثا

قررٕه اشببررث ارراٞ االكررتٍحاٞو كىررا أُ ال  ٔألمحررقً بعررؼً جررٕاف ؿفررع اسبررؼث  
ٖلررتمقً ازبررقً بكعاٖررٛ    -وررَ ػُٔ إهرركاه   جقوررًا -اٞ بطّرراؿٚ ورراٞ االكررتٍح  

اكررتعىاه ورراٞ االكررتٍحاٞ يف ؿفررع اشببررث ٔالررٍحم ٔؿفررع اسبررؼث األًررسـ        
 ٔاألكرررب وررا مل ٖقرري ػلٗررن ٔاُررس ٔقرراطع  مررٜ  ررؼً جررٕاف ؿفررع اسبررؼث أٔ     
اشببررث ارراٞ االكررتٍحاٞو لكررَ يف الررٍعم هرر٘ٞ وررَ الطّرراؿٚ ِٔررٕ ٌرراٍي وررَ      

ٖقع ثٕبْ  مٜ املاٞ الؾٙ اكرتٍحٜ برْ أٖرٍّحم    : الـجن (1)ًرٗرٛ  بؼ الكـٖي
ؽلررو ثٕبررْ  فإٌررْ كررالً الررـأٙ ٔكررؤالْ ٖٔكورر   ررَ اذتىالررْ ظباكررٛ ورراٞ       
االكتٍحاٞ ًٔالذٗتْ لتٍحٗم ال رٕ  الٕاقرع فٗرْ ٔاملالقر٘ لرْو فأجابرْ اإلوراً        

( ٕ بالٍع٘ ٔأُ واٞ االكتٍحاٞ ال ٍّٖحم ال )-     ْمما ٖورعـ بإوِراٞ اذتىالر
( ٌعرٜ التٍحرٗم   ظباكٛ واٞ االكرتٍحاٞ ًٔرالذْ لمتٍحرٗمو لكرَ اإلوراً )     

                                                           

 . وَ أبٕا  املاٞ املطمق 9:  9( الٕكاٟن: د9)
 .4 وَ الٍحاكا : ض 17:  2( الٕكاٟن: د2)
 . 5 وَ أبٕا  املاٞ املِاة: ض 91:  9( الٕكاٟن: د1)



 9: دفقْ الطّاؿٚ ٔالطّٕؿ   ................................................................................( 976) 

تىراه   برت طّراؿٚ املراٞ املاٌعرٛ  رَ اذ     تٍحم واٞ االكتٍحاٞ كىا مل ُٖ ٔمل ٍِٖ 
وَ طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞو ٔلٕال الوّـٚ  ؾا ٔقع يف الٍعم إهكاه التٍحٗمو فم

عررام  مررٜ طّرراؿٚ ورراٞ االكررتٍحاٞ مل ٌعتقررؼ  الععٗىررٛ املٌرررٕبٛ بررؼ أٝ اإل
لكَ ال ػبٕف  -أٔ غريٓثٕبًا  -و فّٕ طاِـ ال ٍّٖحم والقْٗطّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞ

 . أٔ وطعي ٔال ؿفع اشببث بْ ٔال اسبؼث األًسـ ٔال األكرب تٍألْ يف هـ  
ال ٕ  الٕاقررع  مررٜ املرراٞ برراكررتعّاؿ الطّرراؿٚ وررَ أطبرراؿ  ررؼً البررأن   إؽُ     
ال و ٔلرؾا  ٍحٜ بْ ال ؽبمٕ  َ إهكاه ٌعلر٘ ٔٔكرٕان ٔاذتىراه طالفّرا     امللت

يف  ؼث ااٞ االكتٍحاٞ املوكٕك باطًٍاٖلعٍا التٌؼٖق بإوكاُ ؿفع اشببث أٔ اسب
طّاؿتْ أٔ جٕاف الوـ  وٍْ ٔاكتعىالْ فٗىا ٖو ط فْٗ الطّاؿٚو ألُ الطّراؿٚ  

ِـ الٌٍَٕو ٔذٗث ظالكٍّا وقتِٜ الؼلٗن ٔ وغري وتٗقٍٛ أٔ غري وطى٠َ بّا
األًرسـ أٔ   -وقطٕم بّرا ميكرَ االطى٠ٍراُ بعرؼً إوكراُ ؿفرع اسبرؼث        إٌّا غري 

ٖٔؤكؼٓ: ػ أٝ اإلعام  مْٗ املتكرـؿ ٌقمرّا  رَ     . باملاٞ امللتٍحٜ بْ -األكرب 
ٔإُ  -ػ أٝ اإلعام-ني ٔاملتأطـَٖو فإُ ِؾٓ أ اظي األًرا  وَ املتقؼو

لكٍّرا وٍقٕلرٛ ورَ أ راظي األًررا  ورَ       ال ذحٗرٛ يف اإلعرام املٍقرٕهو    كاُ 
العرَ بٌرؼقّا ٔوطابقتّرا لمٕاقرعو      -برؾاتّا  –املتقؼوني ٔاملترأطـَٖو ٔتٕجرب   

ٔتٍِي إ  اذتىاه  ؼً طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞ فٗتٕلؼ وَ ِؾا كمرْ: االطى٠ٍراُ   
. ٔوعرْ   بعؼً جٕاف اكتعىاه واٞ االكتٍحاٞ يف ؿفع اسبؼث األًرسـ أٔ األكررب  

 .  املاٞ الطاِـ  َ الؼلٗمٗٛ  مٜ إوكاُ الطّٕؿ بْ تقٌـ أػلٛ طّٕؿٖٛ

       ٞ  فإٌررْ ورراٞ  وٌعري ميكررَ القررٕه جبررٕاف ؿفررع اشببرث ٔالٍحاكررٛ ارراٞ االكررتٍحا
 و ذٗث ال إعام ٔال ٌٍ  وتٍام ؿفع اشببث بْ ثاًٌٗاطاِـ ال ػلٗن ٔاُس  مٜ ا

ـ ا ؿافعررًابررن وقتِررٜ إطرراليف وررا ػّه  مررٜ   لمظبررث  طّرراؿٚ املرراٞ ًٔررالذْ وطّرر
إال أٌررْ وررع ؽلررو ال ٔثررٕيف اطّـٖتررْ  ولـفررع اشببررث ِررٕ ًررالض ورراٞ االكررتٍحاٞ

 . فاألذٕط تـكْ
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ـ ا بوـٔط       : ٔإنا ٖكُٕ واٞ االكتٍحاٞ طاِ
الوـط األٔه:  ؼً تسري أذؼ أًٔافْ ال الثرٛ بًٕر  الٍحاكرٛو فمرٕ تسّٗرـ           

ٟرتّىرا ترٍحم ٔمل   بمرُٕ البرٕه أٔ السراٟط أٔ طعىّىرا أٔ ؿا     (واٞ االكتٍحاٞ)
ـ ا جقوًاو عّؼ إلطاليف ػلٗن تٍحم املاٞ املتسري بًٕ  الٍحمو ٔال ُٖ ٖكَ طاِ

 ٞ و لؾا ال تٌمس أطبراؿ  تسري بًٕ  الٍحم ٔال ٖكُٕ وتٍحلًاقمٗن أٔ ك ري ٖ وا
ال ٕ  الٕاقع يف واٞ االكتٍحاٞ ملعاؿُرٛ اإلطراليف املرؾكٕؿو ٔؽلرو الٌٌرـاة      

 ؼً ظباكتْ بلبب املالقاٚ اٌٌـافًا قًٕٖاٍحاٞ إ   أطباؿ ال ٕ  املالق٘ ملاٞ االكت
بععن ػاللٛ ًرٗرٛ  برؼ الكرـٖي )أٖرٍّحم ؽلرو ثٕبرْ(  مرٜ اذتىراه ترٍحم         

إ  ظّررٕؿ  القررٕٙال ررٕ  االقرراٚ املرراٞ امللررتٍحٜ بررْو ٔقررؼ ٖررؤػٙ االٌٌررـاة    
األطباؿ يف طّاؿٚ ال ٕ  ٔ ؼً البأن بْ وَ جّٛ اذتىاه تٍّحلرْ االقراٚ املراٞ    

لٕ ٔال هأُ هلؾٓ األطباؿ ٔال ػاللٛ هلا  مٜ طّاؿٚ ال ٕ   وٜ بْ طاًٛامللتٍح
فتظرـد ًرٕؿٚ    -أذرؼ اشببر ني    -بًٕ  الرٍحم   كاُ املاٞ امللتٍحٜ بْ وتسريًا

 .  تسريٓ  َ إطاليف أطباؿ ال ٕ  املالق٘ ملاٞ االكتٍحاٞ

ري  مرٜ ترٍحم املراٞ املرتس     - ٔلٕ اؿتكرافاً  -ّا: تلامل العقّاٞ ٖٔؤكؼ طـٔج     
ٞ بتىاً أقلاوْ ٔوٌاػٖقْ حبٗث ال ُٖ قمٗن أٔ كر ري ال ٍٖععرن ٔال ٖترٍحم     عّؼ وا

  .  ٍؼوا ٖتسري بًٕ  الٍحم
رتىرن وعرْ طّراؿٚ املراٞ أٔ  رؼً      ِٔؾا اشبـٔد ٖقٕٙ االٌٌـاة جؼاا ٔال ُٖ     

 . برٕثِٕ الٕجْ املعتىؼ يف االه اط امل ِؾأ.  وٍّحلٗتْ ملالقْٗ
ٔمشٕلْ لمىراٞ  ٔلٕ بق٘ اذتىاه إطاليف أطباؿ ال ٕ  املالق٘ ملاٞ االكتٍحاٞ      

ىٍآ ِٕٔ اذتىاه ُعٗ  جرؼااو لرٕ كرمّ    -أذؼ اشبب ني  -املتسري بًٕ  الٍحم
حبٌٕه املعاؿُرٛ برني إطراليف أطبراؿ وراٞ االكرتٍحاٞ        ٍْ أوكٍٍا ازبٕا   تٍقاًل 

ٖمتقٗراُ  : ّىا  ىًٕ وَ ٔجْ ٔبني إطاليف أطباؿ تٍحم املاٞ املتسريو ٔالٍلبٛ بٍٗ
 -أذررؼ اشببرر ني  -اٞ االكررتٍحاٞ املررتسري بًٕرر  الررٍحم يف صبىررع ٔاذررؼ ِررٕ ورر 
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 ٔتررـجس أطبرراؿ الررتسري ألُ فّٗررا وررا ِررٕ  ُ يف ِررؾا اجملىررعؤٖتعرراؿ  اإلطالقررا
كمىا غمب املاٞ  مٜ ؿٖرس  شِٕٔ ًرٗس ذـٖق:  -ال اإلطاليف  -ظاِـ العىًٕ 

 ا تسّٗرـ املراٞ ٔتسررري الطعري فرال تُٕرأ وٍررْ      ازبٗعرٛ فتُٕرأ ورَ املراٞ ٔاهررـ و فرإؽ     
ألٌْ وتٍحم  ٍؼ تسريٓ بطعري الرٍحم ًٔٔرعْو ِٔرؾا العىرًٕ       (9)زٔال توـ 

 ركىرر٘ املٕجررٕػ يف أطبرراؿ ٖتقررؼً  مررٜ اإلطرراليف اِل -المععرر٘ ال ابررت بالُٕررع
لٕ ذبقق اٌعقاػ اإلطاليفو ٖٔمقً وٍْ ؿجرراُ اسبكري بترٍحم     (واٞ االكتٍحاٞ)

 . ظّٕؿ تسريٓ بًٕ  الٍحمواٞ االكتٍحاٞ  ٍؼ 
ٍا اإلهكاه ٔميكٍ . (2) ِٔؾا الٕجْ ال اٌ٘ أفاػٓ أكتاؽٌا احملقق يف صبمم حب ْ     

ًٛ  مْٗ كٍؼًا  : ٔػالل
أوا اإلهكاه اللرٍؼٙ فّرٕ تراً ٔاؿػ بٍعـٌراو ألُ ؿٔاٖرٛ ذـٖرق ورـػػٚ برني              

اإلؿكاه ٔاإلكٍاػ ذٗرث ؿٔاِرا الورٗع الطٕكر٘ بلرٍؼ وتٌرن إ  ذـٖرق  رَ         
(و ٔؿٔاِا الوٗع الكمٗين بلٍؼٓ الٌرٗس إ  ذـٖق  ىَ أطربٓ الٌاػيف )

ُٖر   َ الٌراػيف )م  ؼؿٝ إؿكراه الـٔاٖرٛ أٔ اتٌراه إكرٍاػِا باإلوراً      (و فرال 
(فمؾا تكُٕ ُعٗعٛ غري ًاسبٛ لالذتحاد ) . 

رررـف ٌالذررغ أٔ ٌتررؾكـ أٌررْ ال تُ   ٍررؼوا ٔأوررا اإلهرركاه الررؼالل٘ فٗتحمررٜ         
ررـف متراً اإلطراليف     ٜ تعاؿُّىاو ٍِٔا ال ُّٖؼمتاً ذحٗٛ وا ُٖاملعاؿُٛ إال بعؼ 

 حبٗث ٖوىن املراٞ املرتسري بًٕر  الٍحاكرٛ      (واٞ االكتٍحاٞ)ٔاٌعقاػٓ يف أطباؿ 
 . -ًٔ  أذؼ اشبب ني: لٌْٕ أٔ طعىْ أٔ ؿؼبْ  -

تقرع املعاؿُرٛ  ٍرؼٓ برني إطراليف       -ررـف اٌعقراػ اإلطراليف   ٌعي العقْٗ الؾٙ ُٖ     
اٞ االكتٍحاٞ الواون لمىاٞ املتسري بًٕر  الٍحاكرٛ ٔبرني  ىرًٕ     ػلٗن طّاؿٚ و

أٔ إطاليف ػلٗرن اٌععراه املراٞ برتسريٓ بًٕر  الرٍحم الوراون ملراٞ االكرتٍحاٞو          
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 . -ٍحاٞ املتسّٗـ بًٕ  الٍحمواٞ االكت -ٔوُٕع التعاؿ  ِٕ اجملىع 

حررا   ٍررْ اررا أفرراػٓ األكررتاؽ وررَ تررـجٗس العىررًٕ المععرر٘ يف ػلٗررن   ٔقررؼ ُٖ     
 )تٍحم املاٞ  ٍؼ تسريٓ بًٕ  الٍحم(  مٜ إطاليف )أطباؿ واٞ االكتٍحاٞ(.

ورع ؿٔاٖرا  وراٞ     -ارا ذاًرمْ: إُ طرـة املعاؿُرٛ      ٔقؼ ٖوكن  مٗرْ ثاٌٗراً       
إنا ِٕ وعًّٕ ؿٔاٖٛ ذـٖقو بٍٗىا  -االكتٍحاٞ  مٜ فـ  ػاللتّا  مٜ طّاؿتْ 

ٞ كمىرا غمر  شٖكُٕ وؼطٕه أػاٚ العىرًٕ ِرٕ وٍطٕقّرا      مرٜ ؿٖرس ازبٗعرٛ     ب املرا
لطّاؿٚ املاٞ السالبو ٔلٗم ملعّٕوّا  ىًٕ لعع٘ ذتٜ ٖتقؼً  زاهـ فتُٕأ ٔ

 . كى٘ يف أطباؿ واٞ االكتٍحاِٞرر مٜ اإلطاليف ال

يف  (9)لٌررؼؿللررعٗؼ اِررؾا تقـٖررب ٔاُررس طبتٌررـ ملررا أفرراػٓ احملقررق الوررّٗؼ ا      
 ْ ػفا  را   -فٍقرٕه   وحبٕثْو ٔإؽا كاُ ِؾا وـاػ املوكن )قؼٓ( أٔ ٖؤٔه وـاػٓ إلٗر

ورَ االكرتؼاله    )قرؼٓ( بأٌْ ميكرَ أُ ٖكرُٕ ورـاػٓ     - َ األكتاؽ احملقق اشبٕٟ٘
فإؽا تسرري املراٞ ٔتسّٗرـ الطعري فرال تُٕرأ       بعىًٕ ؿٔاٖٛ ذـٖق: التىلو بالؾٖن:ش

وٍرْ فٗكتلرب    لتٍحلْو ِٕٔ  ط   مٜ الٌرؼؿ العراً ٔاكرتٍباط     زٔال توـ 
كمىرا غمرب املراٞ    :شاله اعًّٕ الٌؼؿ العىًٕ وٍْو ال أُ األكتاؽ ٖـٖؼ االكتؼ

 ذترٜ ٖقراه برأُ وٍطرٕيف الٌرؼؿ       ز مٜ ؿٖرس ازبٗعرٛ فتُٕرأ ورَ املراٞ ٔاهرـ       
 رىن رألُ كررمبْ ٌٔعٗررْ املعّررٕو٘ ال ٖرر   لعرراً برراألػاٚ ال ٖكررُٕ وعّٕوررْ  اوررًاو   ا

 . العىًٕ األػات٘ أٔ ال ٖعٗؼ العىًٕ المعع٘

االكرتٍحاٞ ورَ طراؿد اشببرث     الوـط ال اٌ٘:  رؼً ًٔرٕه ظباكرٛ إ  وراٞ          
امللتٍحٜ وٍْو كىرا إؽا كاٌرت ٖرؼ امللرتٍح٘ وتٍحلرٛ قبرن االكرتٍحاٞ أٔ كاٌرت         

 ٛ  . كالؼً األؿ  امللتٍحٜ  مّٗا وتٍحلٛ أٔ  مّٗا ظباك

ٔٔجررْ االهرر اط: إُ ػلٗررن طّرراؿٚ ورراٞ االكررتٍحاٞ ٖعٗررؼ طّاؿتررْ يف ٌعلررْ        
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أذرؼ اشببر ني اشبراؿجني     -ٍْ ٔ ٌىتْ ٔ ؼً اٌععالْ االقاٚ الٍحم امللتٍحٜ و
( اؽا تٍّحم بور٘ٞ  طرـ غرري    واٞ االكتٍحاٞ)و ٔال ٖعٗؼ طّاؿٚ  -وَ امللتٍح٘ 

ٗررن بررالٍحم وررَ ػُٔ القمِررؾَٖ اشببرر ني اشبرراؿجنيو فٗررأت٘ ػلٗررن إٌععرراه املرراٞ 
اذباػ والقاٚ الٍحاكٛ اشباؿجٗٛ وع تسرري وراٞ   وٍْ ٖٔترٌن  وعاؿ  أٔ وٍافم و

 : واٞ االكتٍحاٞ ٔطّاؿتْو ٌٔعريِىا وؼؿكاالكتٍحاٞ يف وٍع  ٌىٛ 

ال الوـط ال الث:  ؼً التعؼٙ العاذى لمظبث  َ وُٕعْ ٔطبـجْ بٍرٕ        
َ وَ طبث البٕه ٌٖؼيف وعْ االكتٍحاٞ الؾٙ ِٕ غلن وُٕع الٍحٕ ٔاشبال

لعتٗا املوّٕؿٚ بالطّاؿٚ وُٕٕ ّا واٞ االكتٍحاٞ أٔ املاٞ الؾٙ أٔ الساٟطو فإُ ا
ورَ وُٕرعْ    اٟط الؾٙ ٖلتٍحٜ وٍْ ٖٔكرُٕ طاؿجراً  الس ٔأبث البٕه ـفع بْ طُٖ

ٞ  )كٌٕرْ  وتعاؿة بٍرٕ ٌٖؼيف وعْ  ـفرًا  ٖلري  ٔوا ذٕلْ بقؼؿ   و (وراٞ االكرتٍحا
ٔقؼ ٖتعؼٝ ِؾا اشببث أٔ ؽاك  ىا ذٕه املظـد بقؼؿ فاٟؼ  َ املتعاؿة كىَ 

 حاكرٛ  كرأُ تتعرؼٝ الٍ   وبتمٜ باإلكّاه ٖٔتعؼٝ طـٔجرْ  رَ القرؼؿ املتعراؿة    ُٖ
 فررال ٖبقررٜ اطى٠ٍرراُ ٔٔثررٕيف     -إ  العظررؾ أٔ اللررايف لقررٕٚ اإلكررّاه ٔهررؼتْ     

( ورع  واٞ االكتٍحاٞ)ال ٔثٕيف بٌؼيف و كىا بإطاليف ػلٗن طّاؿٚ واٞ االكتٍحاٞ
: ػلٗررن اٌععرراه املرراٞ القمٗررنو    يف الٕجررٕػالتعررؼٙ العرراذىو ٔذ٠ٍٗررؾ ٖررتىر

ِرؾا أٔ   -ؼٙ اشببرث  فٗعّىْ بإطالقْ ٖٔؼه  مٜ اٌععاه وراٞ االكرتٍحاٞ  ٍرؼ تعر    
 .  َ وُٕعْ ٔطبـجْ بقؼؿ غري وتعاؿة -ؽاك 

 الوـط الـابرع:  رؼً طرـٔد ظباكرٛ غرري البرٕه ٔالسراٟط كرؼً البٕاكرري أٔ               
   ْ  ورع اشببرث اشبراؿدو     و حبٗرث ال ٖعرؼ ولرتّمكاً   ػً جـض الباطَ بقرؼؿ وعترؼ بر

 يف البرررٕه أٔ السررراٟط اشبررراؿد  ا طرررـد ػً بقرررؼٍؿ ٖلرررري ولرررتّمو  ـفرررًاأورررا إؽ
وَ وُٕعْ فال ُري فْٗ ٔال ميٍع ًؼيف )واٞ االكتٍحاٞ(  مٜ املاٞ امللتٍحٜ بْ 

 . لـفع ظباكٛ املُٕع ٔاملظـد
لمعٗراُ   ٕ كاُ الؼً اشباؿد فاٟؼ ا ممتقجرًا بأذرؼ اشببر ني ممترافًا ظراِـاً     لكَ ل     
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 ْ  مل ٌٖرررؼيف  مٗرررْ  -ٔمل ٖترقررق اكرررتّالكْ يف البرررٕه أٔ السررراٟط اشبررراؿد وعررر
 وررع اوتٗرراف الررؼً غررري امللررتّمو يف اشببررث اشبرراؿدو      )ورراٞ االكررتٍحاٞ(  ـفرراً 

سلن بْ الؼً اشباؿد وع البٕه أٔ وع السراٟط:  ٔإؽا مل ٌٖؼيف  مٜ املاٞ الؾٙ ُٖ
)واٞ االكتٍحاٞ( فال  عٕ  ٍْ ٔال طّاؿٚ ملاٞ االكرتٍحاٞ  ٍؼٟرؾو ألٌرْ ال ٍٖطبرق     

قاه بْ أذؼ اشبب ني رـف اٌطباقْ  مٜ املاٞ الرُىال ُٖواٞ االكتٍحاٞ أٔ  ٚػلٗن طّاؿ
  يف البٕه أٔ الساٟطو ٔذ٠ٍٗرؾ ٖرتىر   املٌرٕ  بؼً غري قمٗن ٔغري ولتّمو

 . يف الٕجٕػ: ػلٗن اٌععاه املاٞ القمٗن فٗعّىْ بإطالقْ

      ٞ وررَ  برراؿفٚ ممتررافٚ الوررـط اشبرراوم: أُ ال ٖٕجررؼ يف ورراٞ االكررتٍحاٞ أجررقا
بررؼلٗن املالفوررٛ  -البررٕه أٔ السرراٟطو فرراُ )ورراٞ االكررتٍحاٞ( انررا ٖكررُٕ طرراِـاً  

املىترافٚو   اؽا كراُ املراٞ طمرًٕا ورَ أجرقاٞ البرٕه أٔ السراٟط        -العـفٗٛ اإلؿتكافٖٛ
معٗراُ مل ٖكرَ ػلٗرن    ظاِـٚ ل ٔإال اؽا كاُ يف واٞ االكتٍحاٞ أجقاٞ باؿفٚ ممتافٚ

 مْٗو فإُ املتعاؿة يف االكتٍحاٞ أُ ٖكىن اإلٌلراُ   املالفوٛ تاوًا فْٗ أٔ وٍطبقًا
املراٞ لترقٔه اشبباثرٛ  رَ طبـجّرا ٔقرؼ ٖبقرٜ ٖلرري ورَ           بٕلْ ٔتسٕطرْ ثري ٌٖربّ   

 ا أٔ أذؼِىا ٔقؼ ؽبرـد ورع السراٟط ػٔػ    ىطبـجّ اشببث البٕل٘ أٔ الساٟط  مٜ
 ٞ ٔال ميٍرع  رَ    ؾاٞ أٔ عبِٕىرا ممرا ال ٖكرُٕ غاٟطراً    غري وٍِّىٛ وَ الس أٔ أجقا
ذرررني ٍٖرررقه يف  ىمٗرررٛ الرررتطّري ٔال ٖكرررُٕ يف وررراٞ   (وررراٞ االكرررتٍحاٞ)ًرررؼيف 

 ٞ  أٔ تكُٕ ولتّمكٛ فٗرْو فٌٗرؼيف  ـفراً   ممتافٚ وَ أذؼ اشبب ني  االكتٍحاٞ أجقا
ركي  مْٗ بالطّاؿٚو ٔإال إؽا ٔجؼ يف وراٞ االكرتٍحاٞ   ُٖٔ مْٗ )واٞ االكتٍحاٞ( 

ركري  مٗرْ بالطّراؿٚ ألٌرْ     وَ اشببر ني ممتراف  رَ املراٞ غرري وٍعرؼً فٗرْ مل ُٖ        قؼؿ 
ظباكررٛ ػاطمٗررٛ ِٔرر٘ حبكرري الٍحاكررٛ اشباؿجٗررٛ الرريت كرربق اهرر اط  ررؼوّا يف  

 . ٔ ؼً الععٕ  ٍْ (واٞ االكتٍحاٞ)الوـط ال اٌ٘و ِٔىا ٖٕجباُ تٍحم 
      ٖٔ  ُٕ برْ لـفرع    حىع ِؾٓ الوـٔط: أُ ٖكُٕ واٞ االكتٍحاٞ مما ٖتعراؿة الٍحر

 ُ ػلٗررن طّرراؿٚ ورراٞ االكررتٍحاٞ  البررٕه ٔإفالررٛ السرراٟط ذلررب املتعرراؿةو فٗكررٕ
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ّّ قاًـًا ـ بْ طبـجا البرٕه ٔالسراٟطو    َ مشٕه غري املتعاؿة وَ املاٞ الؾٙ ٖط
املراٞ القمٗرن برالٍحم أٔ املترٍحم األٔهو        يف الٕجرٕػ: ػلٗرن اٌععراه   فٗتىر

ٖٔ بت بْ اٌععاه واٞ االكتٍحاٞ االقاٚ البٕه أٔ الساٟطو ٔقؼ ٖكُٕ غريِىا وَ 
 :ٍا بترقٗق حب . ثي ٌ ين  إٌٔام الٍحم ٔوٌاػٖق املتٍحم

 سالة:حكم الُغ           

اٟط ـفررع بررْ اشببررث: وطمررق الررٍحم ٔوٍررْ البررٕه أٔ السرر لررالٛ ِرر٘ ورراٞ ُٖالُس     
 الكراَٟ  مررٜ غرري طبـجّىررا الطبٗعر٘: العِررَٕٖ املعرـٔفنيو ِٔررٕ وراٞ ٍٖعٌررن      

  رررَ املترررٍحم املسلرررٕه بعرررؼ ًرررّب املررراٞ  -الرررؼلو ببٍعلرررْ أٔ بالعٌرررـ أٔ  -
 ٔالسلررالٛ قلررىاُ: قلرري ٍٖعٌررن  ررَ املسلررٕه بعررؼ فٔاه          .  مٗررْ لررتطّريٓ 

 ررني  ررني الٍحاكررٛ ٔطّرراؿٚ احملررنو ٔقلرري ٍٖعٌررن  ررَ املسلررٕه قبررن فٔاه     
ٔوقتِرٜ القا رؼٚ األٔلٗرٛ ٔاألػلرٛ العاورٛ أُ        . الٍحاكٛ أٔ قبرن طّراؿٚ احملرن   

لالٛ واٞ قمٗن ٔإؽا كاٌت طالٗٛ ورَ  رني الرٍحم فّر٘ طراِـٚ كلراٟـ املٗرآ        الُس
ـ  شاليت ٖكُٕ األًن فّٗا الطّاؿٚ  ٔقرؼ جعرن اهلل يف تورـٖعْ     زاملاٞ كمرْ طراِ

 -بعِرّا  متراً أقلراوّا أٔ    -لٛ لرا و فٗرتاد اسبكري بٍحاكرٛ السُ  زاملاٞ طّٕؿ اش
 . ظـد بْ  َ وقتِٜ القا ؼٚإ  ػلٗن ٔاُس ٌ 

لرالٛ املرتسريٚ بًٕر  الرٍحم( لٌٕرْ أٔ طعىرْ أٔ       ٔالبرث ٍِرا يف غرري )السُ       
وترٍحم  ْ الٍحم ال إهركاه يف أٌر  ًٔ  ؿاٟرتْو فإُ املتسري ًٔعْ  مٜ ٔفق 

املأكٕه ٔؿفرع اسبرؼث   ال ػبٕف اكتعىالْ فٗىا ٖتٕق   مٜ الطّاؿٚ كاملوـٔ  ٔ
 . ٔاشببثو ٔلعمْ ال طالة فْٗ بني األًرا 

  ٍِا البررث يف ذكري السلرالٛ الريت مل ترتسري بًٕر        ٔباطتٌاؿ: ٖتىر     
الٍحمو ِٔ٘ اليت اطتمعرت أٌعراؿِي )ؿ ( يف ذكىّرا ورَ ذٗرث الطّراؿٚ       

ني غري بني الُسلالٛ املقٖمٛ لعني الٍحاكٛ ٔبأٔ التعٌٗن  وطمقًا أٔ الٍحاكٛوطمقًا 
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املقٖمٛ أٔبني الُسلالٛ املتعقبٛ لطّاؿٚ احملن املتٍحم فّ٘ طاِـٚ ٔإُ كاٌت وقٖمٛ 
لعني الٍحاكٛ اؽا مل تتسري بًٕ  الٍحم ٔبني غريِا ِٔؾا الـأٙ ِٕ طبتاؿٌا. 

ٞ  قمٗاًلٔاملعـٔ  ٍِا اطتٌاَ البرث  ٍٖععرن االقراٚ    اا إؽا كاٌت السلالٛ وا
بٕجرررٕٓ وتعرررؼػٚ  مرررٜ ترررٍحم السلرررالٛ  الرررٍحم أٔ املترررٍحمو ٔقرررؼ اكرررتؼه

ٛ  لاوّا: املقٖمٛ لعني الٍحم ٔأجقاٞبأق ٔاملالقٗرٛ لمٍحاكرٛ ٔغرري     وٓ ٔغرري املقٖمر
 : ٔاليت ٖتعقبّا طّاؿٚ احملن ٔاليت ال ٖتعقبّاو ِٔ٘ واملالقٗٛ

اسبمرر٘ )قررؼٓ( يف بعرر     (9)لعالوررٛ ررآ اػالٕجررْ األٔه: اإلعررام الررؾٙ إ       
  إؽا كراُ  اسبرٗ  ٔأ ٛبازبٍلالٛ وَ إغتلن وَ أِ٘ ظباكٛ ُغ وجقٟٗا  امللألٛ

ٔ     ِىا ظباكٛأذؼ  مٜ بؼُ ـّ فّر٘ ظبلرٛ إعا رًاو  إؽا ٔكاٌت السلالٛ ػُٔ الكر
ىٍا إلْٗ أُ ال طًٌٕرٗٛ لبرؼُ ازبٍرب ٔاسبراٟ  ٔال طًٌٕرٗٛ لمىرين أٔ       ىُ

 . ترٌن وٍْ  ىًٕ اسبكي املؼ ٜ  مْٗ اإلعامٖ -الؼً أٔ لمبٕه
ال ٔثررٕيف مل ٌُرررـف إٌعقرراػٓو ٔ مررٜ فـُررْ ٗررْ: إٌررْ إعررام وٍقررٕه ٖٔررـػ  م     

(و ِٔرٕ طراَ ارٕؿػٓ ٔال ٔثرٕيف بالتعؼٖرٛ ٔال      بكوعْ  َ ؿأٙ املعًٌٕ )
ِاو ال سلمٛ املقٖمٛ لعني الٍحاكٛ ٔأجقاٞهاِؼ  مّٗاو بن ال ٖبعؼ اطتٌاًْ بال

 .  أقن وَ كٌْٕ القؼؿ املتٗقَ وَ الؼلٗن الميب
 . أُ ال ػاللٛ يف اإلعام  مٜ ظباكٛ السلالٛ بتىاً أقلاوّا  ٌنٔاملتر     
يف ػلٗن اٌععاه املاٞ  ٘أذٕالإطاليف الٕجْ ال اٌ٘: التىلو بعىًٕ أفـاػٙ ٔ     

إؽا كرراُ املرراٞ قررؼؿ كررـ مل ٍٖحلررْ  شالقمٗررنو ِٔررٕ وعّررًٕ األطبرراؿ الٌرررٗرٛ  
ٔ   (2)زه٘ٞ وٌراػٖقْ  و ٔوقتِآ تٍحم املاٞ االقاٚ أٙ فـػ ورَ أفرـاػ الرٍحم 

ٔيف كررن ذالررٛ وررَ ذاالتررْو ِٔررؾا ٖررؤػٙ إ  اسبكرري بٍحاكررٛ السلررالٛ  مررٜ      
 . اإلطاليف ألٌّا واٞ قمٗن القٜ الٍحم أٔ املتٍحم فٍٗععن ٖٔتٍحم
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ٖٔـػ  مْٗ: إُ  ىؼٚ ػلٗن اٌععراه املراٞ القمٗرن االقراٚ الرٍحم أٔ املترٍحم            
ِؾا املٍطرٕيف كرالبٛ   ٔ زإؽا كاُ املاٞ قؼؿ كـ مل ٍٖحلْ ه٘ٞشِٕ وعًّٕ ػلٗن 

أٌررْ إؽا كرراُ املرراٞ قررؼؿ كررـ مل ٍٖحلررْ هرر٘ٞ وررَ الٍحاكرررا           وعاػِررا كمٗررٛ  
ا ِررٕ ظبررم أٔ وتررٍحمو : كررن وررو ِٔررؾا ٖتِررىَ  ىٕوررًا أفـاػٖررًأاملتٍحلررا 

املاٞ الكرـ كرٕاٞ كراُ الكرـ      ِٕ  ؼً تٍحم ٖٔتِىَ  ىٕوًا أٔ إطالقًا أذٕالًٗا
 . ملاٞ مٜ ا ٔاؿػًا  مٜ الٍحم أً كاُ الٍحم ٔاؿػًا

ّـ        :ٔيف ُْٕٟ       ٖكُٕ املعًّٕ وٕجبرٛ جقٟٗرٛ ٔأٌرْ إؽا مل ٖكرَ املراٞ بقرؼؿ الكر
 ٞ لربٛ  وا يف ازبىمٛو ٔلٗم فْٗ ظّٕؿ ٔػاللٛ  مٜ  ىًٕ أفـاػٙ بالٍ ٍّٖحلْ ه٘

ٔلٗم فْٗ ظّرٕؿ ٔػاللرٛ  مرٜ     و َ املتٍحلا  إ  عٗع أفـاػ الٍحاكٛ فِاًل
قمٗرن ػُٔ الكرـو ٔؽلرو ألُ املعّرًٕ     إطاليف أذرٕال٘ ٖعرّي متراً ذراال  املراٞ ال     

و فٍقِٗررْ أذٕالٗررًأ كرراُ ظرراِـ املٍطررٕيف  ىٕوررًا أفـاػٖرراً ٌقررٗ  املٍطررٕيفو ٔإؽا 
ٔوعّٕوْ ٖترقق بـفع ؽاك العىًٕ املٍطٕق٘ ٖٔكعر٘ يف ذبققرْ: ترٍحم ورا ػُٔ     

ـّ ِٔرؾا   –يف بع  أفـاػِرا ٔبعر  أذٕاهلرا     -وَ املٗآ ببع  الٍحاكا   الك
( وٕجبٛ كمٗٛ -ٖعين وعّٕوّا -املوّٕؿ: )ٌقٗ  اللالبٛ الكمِٕٗٛ وعٍٜ قٕهلي 

فاملعًّٕ لٗم فْٗ  ىًٕ أفـاػٙ ٔال فْٗ إطاليف أذٕال٘ ذترٜ ٖتىلرو برالعىًٕ    
لٛ  مٜ تٍحم واٞ السلرا ٖٔلتؼه بْ األذٕال٘ لمىعًّٕ باإلطاليف  ٔأاألفـاػٙ 

 بععن والقاٚ الٍحم أٔ املتٍحم .

اكتٕاٞ أفـاػ ٔإٌٔام الٍحاكٛ يف ِؾا اسبكي  ٌعي قاً اإلعام القطع٘  مٜ     
املعًّٕ وَ أطباؿ الكـ ٔأُ كن ظبم ٔوتٍحم ٍّٖحم املاٞ الؾٙ مل ٖبمرغ قرؼؿ   
الكـو ِٔؾا العىًٕ األفـاػٙ لمىعًّٕ ولتعاػ وَ قـٍٖٛ طاؿجٗٛ ِ٘ اإلعام 

اررٕؿػ أطبرراؿ الكررـ: ٔلررٕل الكمررب ٔاغتلرراه ازبٍررب ٔٔطرر٘     ٖررؼًاالقطعرر٘ وؤ
 رررؼً  -ٔاملُٕرررٕمبقـٍٖرررٛ وٍاكررربٛ اسبكررري  -و فرررٗعمي وٍّررراالؼجاجرررٛ العرررؾؿٚ

: الٍحمو ٌٔمرق بْ املتٍحم األٔه ملا ػّه  مرٜ ترٍحم املراٞ    طًٌٕٗٛ املٕؿػ
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 . ٖعّي العىًٕ األفـاػٙ لمىعًّٕ فقطالقمٗن االقاٚ املتٍحمو أٙ 

إؽا  -ػُٔ الكرـ   -ٔاسباًن وَ ذبقٗق وعًّٕ أطباؿ الكـ: أُ املراٞ القمٗرن        
كرراُ وررٍععاًل  -أٔ وٌررؼايف وٍّىررا  بررأٙ ٌررٕم -بررْ الررٍحم أٔ املتررٍحم  ُغلررن 

لكررَ اكررتعاػٚ ظباكررٛ )السلررالٛ( ٖتٕقرر   مررٜ إذررـاف العىررًٕ أٔ     ٔوتٍحلررًا .
ُ االٌععاه يف املعًّٕ ذكي ثابت يف ازبىمٛ ورَ ذٗرث   ذٕال٘ وع أاإلطاليف األ

أقن وَ  ٔال ٖعّـ وَ املعًّٕ إطاليف وَ ذٗث اسباال  املتظالعٛو ال واسباال 
اكرتٕاٞ  فال تكُٕ  ٍؼٌا ذحرٛ  مرٜ   الوو يف ذحٗٛ املعًّٕ وَ ذٗث اسباال  

ال ٖلرتعاػ  ِراو أٙ  ٔمل ٖقري إعرام  مرٜ اكرتٕاٞ      -ذاال  الٍحم ٔاملتٍحم 
وٕجبٛ جقٟٗرٛو ٔال ػلٗرن    -املعًّٕ -كتٕاٞ اسباال  ٔ ىٕوّا ِٕٔإوَ املعًّٕ 

مٛ  رَ تطّرري ال رٕ  أٔ    طاَ  مٜ اٌععاه املاٞ القمٗن ذاه كٌْٕ غلالٛ وٍعٌ
البؼُ وَ الٍحم أٔ املتٍحم إؽا كاٌت السلرالٛ غرري والقٗرٛ لمرٍحم ٖٔتعقبّرا      

القررت  اؽا -طّرراؿٚ احملررنيت ال تتعقبّررا السلررالٛ الرر -. ٌعرري غريِررا طّراؿٚ احملررن 
ميكَ اسبكي بٍحاكتْ ذلب  حم األٔه ٔكاُ واٞ السلالٛ قمٗاًلالٍحم أٔ املتٍ

 . ٔهاٌععاه املاٞ القمٗن االقاٚ الٍحم أٔ املتٍحم األ ىًٕ ػلٗن : القا ؼٚ 

لكرَ لرٗم براملعٍٜ االًرطالذ٘      أُ ٖقاه: املٍطرٕيف ٌقرٗ  املعّرًٕو   ٔميكَ      
املٍطقرر٘و بررن املعّررًٕ ٌقررٗ  املٍطررٕيف اعٍررآ المسررٕٙ الررؾٙ ِررٕ ؿفعررْ ٔطالفررْ  

ٛ و ٔاملٍطٕيف كالبٛ كمِٗكؾا يف لسٛ العـ   )ٌق  الو٘ٞ ٌٔاقِْ ٖعين طالعْ(
 : ( كمٗرررٛؾٙ ِرررٕ كرررالبٛ ٌقرررٗ  املٍطرررٕيف الررر )أُ ٖكرررُٕ  - مٗرررْ  -ٔال ٖمرررقً 

  ُٕ املعّررًٕ وٕجبررًا ٔميكررَ أُ ٖكررُٕ جقٟٗرراً  وٕجبررٛ جقٟٗررٛو ٌعرري البررؼ وررَ كرر  
 )إؽا كراُ املراٞ قرؼؿ كرـ     شو أٙ ميكرَ أُ ٖكرُٕ وعّرًٕ    كىا ميكَ أُ ٖكُٕ كمًٗا

 ٞ  لٍحاكرا   : )إؽا مل ٖكرَ املراٞ قرؼؿ كرـ ٍٖحلرْ هر٘ٞ( ورَ ا       زمل ٍٖحلْ هر٘
 ٔال ذحررٛ ٔاُرررٛ  مررٜ لررقًٔ كررُٕ املعّررًٕ وٕجبررٛ جقٟٗررٛو     واملتٍحلررا  ٔأ

ٌعي اكتعؼٌا وَ اإلعام القطع٘ ٔاالؿتكاف العتٕاٟ٘ ٔاملتوـ ٘ إوكاُ اٌععاه 
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 املاٞ القمٗن بكن فـػ وَ أفـاػ الرٍحمو ِٔرؾا  ىرًٕ أفرـاػٙ ميكرَ اكرتعاػتْ       
 ٘ يف املعّرًٕو إؽ ال إطراليف   وَ املعًّٕو لكرَ ال ٖعّرـ ٔجرٕػ العىرًٕ األذرٕال     

 لررْ ٖعرري األذررٕاه كمررّاو فررٗىكَ طررـٔد السلررالٛ املتعقبررٛ بطّرراؿٚ احملررنو أٙ      
ٔتبقٜ  وتكُٕ ذالٛ السلالٛ اليت تتعقبّا طّاؿٚ احملن طاؿجٛ  َ  ىًٕ املعًّٕ

 . باق٘ ذاال  السلالٛ األطـٝ ذبت  ىًٕ أٔ إطاليف املعًّٕ

ال ػلٗن  مٜ اٌععاه املاٞ القمٗن ذراه كٌٕرْ غلرالٛ     ٔاسباًن باطتٌاؿ: أُ     
أذررٕال٘ لررؼلٗن اٌععرراه املرراٞ القمٗررن  رررـف إطرراليف إؽ ال ُٖ ووتعقبررٛ بطّرراؿٚ احملررن

وررىن السلررمٛ املتعقبررٛ ٖحبٗررث  -ٔأقررٕآ وعّررًٕ أطبرراؿ الكررـ  -االقرراٚ الررٍحم 
ِٔ٘ لٗلت والقٗٛ لعرني الرٍحم كىرا ِرٕ العرـ و فٍبقرٜ فّٗرا         وبطّاؿٚ احملن

َ ٔأًن الطّاؿٚو ٔوا كٕاِا ميكَ أُ ٖلتعاػ وَ وعًّٕ أطباؿ الكـ تٍّحلْ عب
ٛ   -ػاللٛ وعّٕوّا  مٜ العىرًٕ ٔالورىٕه    تلٕ ذبقق أٔ أوكرَ   - ٔلرٕ يف ازبىمر

وَ األطباؿ اشباًٛ اآلتٗٛ أٔ وَ األطبراؿ املاُرٗٛ الؼالرٛ  مرٜ      اكتعاػٚ العىًٕ
 : . ثي ٌٍتقن لبرث  اٌععاه املاٞ القمٗن باملالقاٚ

 الٕجْ ال الث: االكتؼاله بالـٔاٖا  اشباًٛ  مٜ ظباكٛ السلالٛو ِٔ٘:    

ٔقرؼ تقرؼً ذبقٗرق     -الـٔاٖٛ األٔ : ًرٗرٛ  بؼ اهلل بَ كٍاُ  مٜ األظّـ     
 املاٞ الؾٙ ٖسلرن برْ ال رٕ  أٔ ٖستلرن برْ الـجرن       شٔقؼ تِىٍت أُ  -كٍؼِا 

   ْ : إُ  ررؼً جررٕاف   بتقـٖررب (9) زوررَ ازبٍابررٛ ال ػبررٕف اُ ٖتُٕررأ وٍررْ ٔأهررباِ
الُٕٕٞ وَ غلالٛ ال ٕ  املتٍحم لٗم لْ ٔجْ إال ظباكتّاو ٔلٕالِا مل ٖكرَ  

 .  ٔجْ لمىٍع كىا ال ؽبعٜ

ىٍررع الؼاللررٛ  مررٜ ظباكررٛ السلررالٛ باذتىرراه كررُٕ العمررٛ يف املٍررع  ررَ ٔقررؼ ُت     
 . التُٕ٘ وَ غلالٛ ال ٕ  املتٍحم ِٕ التعبؼ احمل  ٔإُ كاٌت طاِـٚ
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عبؼٙ احملتىن ال ػلٗرن  مٗرْ ظراِـًا ورَ الـٔاٖرٛو أٔ ال ٌٖرمس       َ املٍع التلك     
وَ الٌرٗرٛ يف ال ٕ  املسلرٕه   ؼ تقؼً اكتعّاؿ قٗؼ التٍحم وـاػًاو ٔقواٌعًا

كراُ ٔجرْ    ىٍا كُٕ ال ٕ  املسلرٕه وتٍحلراً  ٔإؽا كّم . ٔيف بؼُ ازبٍب املستلن
 كررُٕ السلررالٛ  يف ٘ وررَ غلررالٛ ال ررٕ  املتررٍحم وٍرٌررـاً   املٍررع وررَ التُٕرر  
 . لمسلالٛ املتعقبٛ بطّاؿٚ احملن رـف إطاليف الٍٍ هاواًلوتٍحلٛو ٌعي ال ُٖ

 (اشبرالة )اليت ؿٔاِرا الورٗع يف    (9)الـٔاٖٛ ال اٌٗٛ: ؿٔاٖٛ  ٍٗ بَ القاكي     
ٔقؼ كألْ  َ ؿجن أًابتْ قطـٚ وَ طوت فْٗ ُٔرٕٞ  أٙ فٗرْ وراٞ ولرتعىن     

إُ كرراُ وررَ بررٕه أٔ قررؾؿ فٗسلررن وررا   ش(: يف الطّرراؿٚ أٔ الررتطّريو فقرراه ) 
ػلررت الـٔاٖررٛ  مررٜ ظباكررٛ   زأًررابْو ٔإُ كرراُ وررَ ُٔررٕٞ الٌررالٚ فررال بررأن 

( بسلرن ورا   السلالٛ: املاٞ املسلرٕه برْ البرٕه أٔ القرؾؿو ٔلرؾا أورـ اإلوراً )       
 . : واٞ ولتعىن يف الطّاؿٚ أٔ التطّري أًابْ وَ طوت فْٗ ُٕٔٞ

فإُ ِؾٓ الـٔاٖٛ قؼ ؿٔاِرا الورٗع    ٛ وعًاولـٔاٖٛ قاًـٚ اللٍؼ ٔالؼالللكَ ا     
ٌٔقمّا احملقق يف )املعترب( ٔالوّٗؼ يف )الؾكـٝ( ِٔر٘ وـكرمٛ مل    (اشبالة)يف 

رتىرن كرُٕ ؿٔاٖرٛ الورٗع     ٌعي ُٖ . ْ إلّٗاوَ األ اظي القؼاوٜ طـَٖق ٖؾكـ أذؼ 
ٍ ا بٍرررٕ الٕهلرر ٔطـٖررق الوررٗع إ  كتابررْ ذلررَ بررن     وجرراػٚ يف كتررا  العررٗ

هاِؼ  مٜ ِؾا االذتىاه حبٗث ٖٕجرب االطى٠ٍراُ ٔالٕثرٕيف    ًرٗسو لكَ ال 
وقبٕه إلْٗو برن ؼبتىرن ٌقمرّا     بٍقمّا وَ كتا  العٍٗ الؾٙ ٖٕجؼ لموٗع كٍؼ 

وَ غرري كتابرْ الٕاًرن إ  الورٗع الطٕكر٘ ٔقرؼ كاٌرت كترب اسبرؼٖث فوراُ           
ًٛ     ٔو والوٗع الطٕك٘ ك ريٚ ٔافـٚ بٕكراٟط   َ احملتىرن ؿٔاٖرٛ الورٗع هلرا وورافّ

 ِؾا إهكاه  مٜ كٍؼ الـٔاٖٛ.. ٔٔكاٟط ؿٔاٖتْ لكتا  العٍٗ ٔأًمْ ِ٘ غري
باشبربو باإلُىاؿ ٔ ؼً ؽكـ امللؤٔه وٍْ ٔاملترؼث ٔقؼ أهكن  مّٗا ثاًٌٗا      

لالطى٠ٍراُ بٍورٕٞ اإلُرىاؿ ورَ تقطٗرع األطبراؿ       لكَ األطباؿ ال ِٖرـ جقورًاو   
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  . ٔكـػِا يف األًن املٍقٕه  ٍْ كىا ال ؽبعٜ
ْ   قٌرٕؿ ورؼ  ٔالعاِـ       ال ميكرَ محمرّا  مرٜ طورت      لٕه الـٔاٖرٛو بمرراظ أٌر
ٞ     : )فْٗ ُٕٔٞ(لقٕلْ يف الطوت ُ فْٗ  ني البٕه أٔ القؾؿ ممتافًاٖكٕ ٖعرين: ورا

ولتعىاًلو برن ظاِـِرا ظباكرٛ ورا يف الطورت ورَ املراٞ امللرتعىن اجملتىرع فٗرْو           
الطورت ٔورَ    لقرؾؿ يف أ ي ورَ ٔجرٕػ  رني البرٕه أٔ ا     ٔإطالقّا ٖقتِ٘ كٌْٕ

املراٞ   -ّىاو فتؼه الـٔاٖرٛ  مرٜ أُ الُٕرٕٞ    القاتاالطوت تٍحم فٔالْ ٔبقاٞ 
 برؼ ورَ غلرن    اٞ وترٍحم ٔال إُ كاُ أًمْ وَ بٕه أٔ قرؾؿ فّرٕ ور    -امللتعىن 

 ٔلررٗم ورراٞ الطوررت غلررالٛ بررن ِررٕ ورراٞ   ووررا أًررابْ لٍحاكررٛ املرراٞ يف الطوررت
 . قمٗن وتٍحم ٍّٖٔحم وا ٖالقْٗ

ٍّن: إٌْ قؼ  ّمٔبتعبري وعٌ         مٜ وا إؽا زفٗسلن وا أًابْشالوـٖ   ق الٍ
رقـأ بعرتس الرؾاه   ُتر رف زوَ بٕه أٔ قرؾؿ أًمْش كاُ الُٕٕٞ يف الطوت وتٍحلًا

٘  الؾٙ ظاِـًا ٔٔجّرْ سبراظ  طر      -ٖعرين الرٍحم   -ِٕ وعٍٜ وٌؼؿٙ ذرؼث
 -املراٞ يف الطورت   -القؾؿ  مٜ البٕه الؾٙ ِٕ قرؾؿ ٔظبرم أٙ كراُ الُٕرٕٞ     

بن القطرـٚ ورَ    وُ تكُٕ القطـٚ وَ بٕه ظبٍم ٖقًٍٗالمبٕه أٔ القؾؿو ال أ والقًٗا
  ي وَ كُٕ البٕه جافًا أٔ ٖابلًا .لمبٕه أٔ لمقؾؿو أ واٞ الطوت املالق٘

ورراٞ الطوررت املالقرر٘ لمررٍحمو أٔ الُٕررٕٞ وررَ القررؾؿ ِٔررٕ املرراٞ    -ِٔررؾا      
جقاٟرْو ٔقرؼ أورـ    وتٍحم بععن والقاتْ لعرني الرٍحم ٔأ   -امللتعىن يف التطّري

َ      اإلواً )  ( بسلن وا أًابْ ٖٔكو  أوـٓ  رَ ترٍحم الطورت ٔورا فٗرْ ور
لررٗتْ ملالقٗررْو ٔال ٖكورر  أوررـٓ  ررَ ظباكررٛ ٍّحاملرراٞ املالقرر٘ لمبررٕه أٔ لمقررؾؿ ٔو

 . السلالٛ امللتعىمٛ يف التطّري وَ الٍحم اليت ِ٘ ضبن البرث
ُك٠ن  َ  ( قاه:ٌاػيف ) َ ال (9)الـٔاٖٛ ال ال ٛ: وعتربٚ  ىاؿ اللاباط٘      

سلن ثرالث  ُٖش الكٕف ٔاإلٌاٞ ٖكُٕ قؾؿًاو كٗ  ُٖسلن  ٔكي وـٚ ُٖسلن  قاه:
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ُٖ ٞ عـل وٍْو ثي ٌُّٖب فْٗ املاٞ فٗرـك فْٗو ثي ُٖوـا و  ـّك   ٌّب فْٗ وا  طـ فٗرر
  ٞ ـّك فٗرْ ثري ٖعرـل وٍرْ ٔقرؼ         فْٗو ثي ٖعـل ؽلو املاٞو ثي ٌّٖب فْٗ ورا  طرـ فٗرر

الـٔاٖررٛ تررٍحم اإلٌرراٞو ٔظاِـِررا اهرر اط تطّررري اإلٌرراٞ إُ وعررـٔ  فررز طّررـ
بإفـاغْ وَ املاٞ ٔإطـاد السلالٛ وٍرْ ٔال وٌررس لرْ إال ظباكرتّا إؽ لرٕ كاٌرت       

 . وَ اإلٌاٞ يف املـٚ ال ال ٛ ْطاِـٚ مل ٖكَ ٔجْ لٕجٕ  إفـال املاٞ ٔإطـاج

املراٞ   ًّبلكَ يف ػاللٛ الـٔاٖٛ  مٜ ظباكٛ السلالٛ إهكاهو فإٌّا تِىٍت      
ٔإفـاغْ ورَ املراٞ ثرالث ورـا و ِٔرؾا الت مٗرث ورَ         يف اإلٌاٞ الؾٙ ٖكُٕ قؾؿًا

جّٛ أُ تطّري األٔاٌ٘ ٖتطمب ت مٗث األغلراه يف ازبىمرٛ ٔٔجرٕ  اإلفرـال يف     
املـا  ال الثٛ ألجن ذبقق السلن ٔال ٖتىر  الٕجْ يف التظمٍ وَ السلرالٛ  

. ٔبتعربري  طرـ:    واٌع را  رَ االكرتؼاله   أٙ ٖكعٍٗا االذتىاه املعترّؼ برْ    واملتٍحلٛ
ٔاإلفـال ثالث ا لتقًٕ وعًّٕ السلن باملاٞ ٔتٕق  ًؼقْ  مٜ  لعن األوـ بالٌّب
العّي العـيف فمٕ ًّب اإلٌلاُ املاٞ القمٗن يف إٌاٞ ثي أطؾٓ  :اإلفـالو ٖٔوّؼ لْ

ـ و ٔ ٍؼٟؾ ال ُٖلمظاؿدال ٖقاه: إٌْ غلن اإلٌاٞ وا مل ٖعـغْ  -بكّعْ ٔهـبْ ف رر
ٔال كاُ األوـ باإلفـال يف طٌَٕ املرـٚ   وكُٕ اإلفـال لكُٕ السلالٛ وتٍحلٛ

ال ال ٛ ذتٜ ٖلتعّـ وٍرْ ظباكرٛ السلرالٛو برن كراُ األورـ بالٌرب ٔاإلفرـال يف         
 . ال ػاللٛ يف الـٔاٖٛ  مٜ تٍحم السلالٛ. ٔ مْٗ:  صبىٕم املـا  ال الثٛ

لرالٛ اسبىراً( كىعترربٚ ابرَ     )ُغالـٔاٖٛ الـابعٛ: بع  الـٔاٖا  الٍاِٗٛ  َ      
ٔإٖاك أُ تستلن وَ غلالٛ اسبىاً فعّٗرا دبتىرع غلرالٛ الّٗرٕػٙ     شأب٘ ٖععٕؿ:

 :  . بتقـٖب(9)لٍاًب لٍا أِن البٗت فّٕ هـِي...زٔالٌٍـاٌ٘ ٔاجملٕك٘ ٔا

لررالٛ اسبىرراً طرراِـٚ مل ٖكررَ ٔجررْ وٌررّرس لمٍّرر٘  ٍّرراو  ٌررْ لررٕ كاٌررت ُغإ     
 .  نيالٍحل ظباكٛ غلالٛ ِؤالّٞا ٖٔؼه  مٜ ٍفٗكو  الٍّ٘  
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لرالٛ الكرافـ ٔالٍاًرب    ِٔؾٓ الـٔاٖرٛ ميكرَ االكرتؼاله بّرا  مرٜ ظباكرٛ غُ           
الكرٗىا فورَ    -لالٛ املرين ٔالرؼً ٔالبرٕه ٔعبِٕرا ممرا ؼبٌرن يف اسبىاورا         ُٔغ

لرالٛ  فٍّ٘  رَ االغتلراهو ِٔرٕ وراٌع ورَ القرٕه بطّراؿٚ السُ        -ًؼٔؿ الـٔاٖٛ 
ًُر     وطمقًاو  مرٜ الرٍحم    ّبفإُ املاٞ القمٗن يف اسبىراً ٔأذٕاُرْ الٌرسريٚ إؽا 

ٍٖععن ٖٔتٍحم باملالقاٚو ٔال ػاللرٛ لمـٔاٖرٛ  مرٜ ظباكرٛ السلرالٛ الريت ٖتعقبّرا        
قٕه بطّاؿتّرراو ٌعرري يف اسبىرراً ملررا تمتقرر٘ ِررؾٓ السلررالٛ  رطّرراؿٚ احملررن ٔالرريت ٌرر

 . ـٚبالسلالٛ املتٍحلٛ االقاٚ الٍحم تٍععن ٔال تبقٜ طاِ

ذترٜ   ـٔاٖرا   مرٜ ظباكرٛ السلرالٛ وطمقراً     ػاللرٛ ال ُٔرٕض  ٔاسباًن  ؼً      
ٌّرن   إلثباتّا ٗم فْٗ إطاليف أذٕال٘ ٍٖعع ٍِافاٌْ لوعًّٕ أطباؿ الكـ  و ٔلرؾا ٌع

حم أٔ املتررٍحم األٔه ٖكررُٕ ٌٔقررٕه بررأُ السلررالٛ ٔاملرراٞ القمٗررن املالقرر٘ لمررٍ  
ٔأجرقا ٓ فٗرْو ٔؽلرو لرؼلٗن     ٔإُ مل ميتقد بْ الٍحم ٔمل تعّرـ  ٍٗرْ    وتٍحلًا

اٌععاه املاٞ القمٗن االقاٚ الرٍحم أٔ املترٍحمو ٔالسلرالٛ الريت ٖتعقبّرا طّراؿٚ       
ٔالقا رؼٚ العاورٛ ورع قٌرٕؿ أطبراؿ       ن تكُٕ طاِـٚ اقتِٜ األًن األٔل٘احمل

تؼه اٌععاه املاٞ القمٗن  َ مشٕهلاو ٔوعرْ ال وٕجرب لمتعرـ  إ  أطبراؿ اكر     
 مرٜ   -أٔ طٌَٕ وا تعقبْ طّاؿٚ احملرن فإٌّرا    مقًابّا  مٜ طّاؿٚ السلالٛ وط

ال ذاجٛ إلّٗاو بن ِ٘  -ممٍٕ ٛ  لٕ مل تكَووكمٛ غاوِٛ فـ  ػاللتّا ِٔ٘ 
 .  ولتسٍٜ  ٍّا ٔال وٕجب لمتعـ  هلا

ٔذٗث ذبقق طّاؿٚ السلالٛ املتعقبٛ بطّاؿٚ احملن فال برأن ٔال ضبرؾٔؿ  رَ         
م ثاًٌٗاو فاٌْ وقتِٜ البٍاٞ  مٜ طّاؿتْ اكتعىاهلا يف التطّري وَ اشببث ٔالٍح

ٔكن طاِـ ٖكُٕ وطّـًا اؽا مل ٖكَ ػلٗن واٌع  َ وطّـٖتْو ٔاألذٕط ٔجٕبًا 
تـك اكتعىاهلا يف املطّـٖٛ وَ اسبؼث األًسـ أٔ األكربو ٔقؼ إػ ر٘ اإلعرام   

 : ثي ٌبرث ولتعًِٗا  مٜ  ؼً ؿفعّا لمرؼث .  
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 : طهارته أو إطالقه أو حرمتهاملاء املشكوك يف             

ألًرن   كن واٞ ٖوو يف طّاؿتْ ٔؼبتىن تٍّحلرْ ِرٕ ضبكرًٕ بالطّراؿٚ      -9
ظرب املعترب كرٍؼٓ  رطّاؿٚ األهٗاٞ املوكٕك تٍحلّاو ِٕٔ أًن هـ ٘ ثابت بال

كن ه٘ٞ ٌعٗ  ذتٜ تعمي أٌْ قرؾؿو فرإؽا   ش(: الٕاُرٛ ػاللتْ ِٕٔ قٕلْ )
اٞ امللتعاػ وَ ؿٔاٖا   ؼٖؼٚ ٌاطقٛ و بن ٔألًن طّاؿٚ امل(9)ز مىت فقؼ قؾؿ
 .(2)زاملاٞ كمْ طاِـ ذتٜ ٖعمي أٌْ قؾؿزشجعن املاٞ طّٕؿ اشبأُ اهلل كبراٌْ

عمي ذكي  مْٗ بالطّاؿٚ ذتٜ ُت -يف طّاؿٚ واٞ  : لٕ طـأ الوو الذقًأ مْٗ
فإٌْ  (1)زال تٍق  الٗقني بالووشقؾاؿتْ ٔتٍّحلْ اقتِٜ ػلٗن االكتٌرا  

ٗبين املكم   مٜ يف تٍّحلْ ف الطّاؿٚ ذلب العـ  ثي هو الذقًاَ كاُ وتٗق
. ٔخبالفررْ لررٕ كي بٍحاكررتْ ذتررٜ ٖعمرري تٍحلررْ الذقررًا ْ برراسبطّاؿتررْ ٔال ٍٖقِرر

ـّ  مٗرْ أٔ بّطرٕه املطرـ        ذٌن الٗقني بتٍحم املاٞ ثي هو يف تطّرريٓ بإلقراٞ كر
عرـٔ    مْٗ أٔ اتٌالْ باملراٞ ٖربين  مرٜ تٍحلرْ ذترٜ ؼبٌرن العمري ٔالرٗقني ب        

ال صبراه ألًرن طّراؿٚ الور٘ٞ     ٔوعرْ  و املطّـ  مْٗ اقتِٜ ػلٗن االكتٌرا 
      . ركٕوٛ اكتٌرا  الٍحاكٛ  مْٗرلو ٔؽلو ًن طّاؿٚ املاٞ أل ال ٔ

ٍُ قمٗرن    بٍحاكرٛ ورا   ا  مري إعراالً  ٔإؽ ضبٌرٕؿٚ   -ٞ أذرؼ إٌراَٖٞ أٔ أذرؼ أٔا
ٍُ  مل ػبق االٌتعرام بالورـ  وٍّرا أٔ ؿفرع اشببرث ٔالرٍحم        -العؼػو كعوـٚ أٔا

وررَ ورراٞ أذررؼِا أٔ ؿفررع اسبررؼث األًررسـ أٔ األكرررب وررَ ورراٞ أذررؼِاو ٔؽلررو    
اعبٌاؿ الوبّٛ ٔقمرٛ األطرـاة ٔإوكراُ اجتٍابّراو      ملٍحقٖٛ العمي اإلعال٘ وع

  ؼً جٕاف الوـ  وَ أذؼِىاىوتبّني  ٔرني الٟىارقًٔ اجتٍا  الٔوقتِاِا ل

                                                           

 . 5 : ض وَ أبٕا  الٍحاكا  17:  2( الٕكاٟن: د9)
 . املطمقوَ أبٕا  املاٞ  9:  9( الٕكاٟن: د2)
 . 9: ض وَ أبٕا  ٌٕاق  الُٕٕٞ 9:  9( الٕكاٟن: د1)



 9: دفقْ الطّاؿٚ ٔالطّٕؿ   ................................................................................( 992) 

ٔ ؼً جٕاف ؿفع اشببث أٔ اسبؼث بأذرؼِىاو ألُ الُٕرٕٞ ٔالسلرن وورـٔط     
رـف طّاؿٚ املاٞ املتُٕر١  ال ُٖ -أٔ ٖستلن بأذؼِىا بطّاؿٚ املاٞ ٔ ٍؼوا ٖتُٕأ 

ٞ وٍْ أٔ  َٖ املٕجٕػ يف أذرؼ اإلٌراَٖٞ مل   أذؼ املاٞ املستلن بْو ٌعي لٕ القٜ ه٘
القرآ ورَ وراٞ اإلٌراٞ املالقرٜو       ركي  مٜ املالق٘ بالٍحاكٛ الذتىاه طّاؿٚ واُٖ

ٔ ذٌمت املالقراٚ ورع كرال    َٖ ِ٘ الٍحاكٛ أإؽا كاٌت اسبالٛ اللابقٛ يف املاٞإال 
 . اكٛ والقّٗىافٗركي بٍح -ٔأذؼِىا وعمًٕ التٍحم -اإلٌاَٖٞ

ن اكتٌرررا  اسبالررٛ املتٗقٍررٛ ٔالٕجررْ يف ؽلررو: أوررا االكررت ٍاٞ األٔه فألجرر
و ٔأوا االكت ٍاٞ ال اٌ٘ فممعمي االقاٚ الٍحم  ٍؼ والقاٚ الو٘ٞ لإلٌراَٖٞ  كابقًا

وع ا ٖٔمقً تٍحم املاٞ القمٗن االقاٚ الٍحم وَ اإلٌراَٖٞ لمرؼلٗن املتقرؼً  مرٜ     
 .  اٚ الٍحماٌععاه املاٞ القمٗن االق

ٔإنررا ال ؼبكرري بٍحاكررٛ كررال الطررـفني أٔ كررن ٔاذررؼ وررَ أطررـاة العمرري        
الذتىراه طّراؿٚ الطرـة الرؾٙ      - إٌاَٖٞ ور الً  -بٍحاكٛ أذؼ ه٠ٗني  اإلعال٘

ٖالقْٗ ٔ ؼً إذـاف ظباكٛ كن ٔاذؼ لمحّن بّا ٔ ؼً الؼلٗن امل بت هلاو ٔإنا 
ىن ظباكٛ ِؾا الطرـة الرؾٙ   املعمًٕ ظباكٛ أذؼ الطـفني أٔ األطـاةو ٌعي عبت

 مْٗو لكرَ   ايف املتٍحم املعمًٕ تٍحلْ إعااًلالقآ بؼٌ٘ أٔ ثٕب٘ فٗرتىن اٌطب
 . االذتىاه ال ٍٖعع يف إثبا  الٍحاكٛ ٔال ٍّٖحق ذكي ٔجٕ  االجتٍا   ٍّا

:ٍُ ٍٖايف العمي اإلعال٘ بٍحاكرٛ   اسبكي بٍحاكٛ كن طـة ٔاقعًا ٔبتعبري ثا
ِرٕ تورـٖع   و ٔاسبكري بٍحاكرٛ كرن طرـة ظراِـًا      - وّامتاال   -أذؼ األطـاة 

 . ضبـً لعؼً قٗاً أواؿٚ أٔ أًن ٖ بتّا
 ٌعرري  ٍررؼ والقرراٚ ال ررٕ  أٔ البررؼُ أٔ عبِٕىررا لكررن ٔاذررؼ وررَ الطررـفني       

 ِرررؾا ٖٕجرررب االجتٍرررا   رررَ  وأٔ أطرررـاة العمررري اإلعرررال٘ بترررٍحم املررراٞ 
لتٍحق اذتىاه وطابقٛ املعمرًٕ باإلعراه    وأطـاة العمي اإلعال٘ كمّاوالق٘ 

  مررٜ كررن طررـة والقررٜ ٔ ررؼً ٔجررٕػ املررؤّوَ وررَ اق ابّررا لتلرراقط األًررٕه   
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املؤّوٍررٛ يف كررن طررـة بععررن تعاؿُررّا ٔتررؼافعّا ٔوٍافرراٚ إجـاِٞررا يف عٗررع      
 ة وع العمي اإلعال٘ بتٍحم أذؼِا .األطـا

مي ٖعمي ِؾا املاٞ ٔإؽا اهتبْ واٞ ظبم ااٞ طاِـ بوبّٛ وُٕٕ ٗٛ طاؿجٗٛ ف
 يف طرـفني أٔ ثالثرٛ أٔ  ورـٚ ور الً     ِٕ الطاِـ أً ؽاكو ٔكاٌت الوبّٛ ضبٌرٕؿٚ 

 ٛ كرن طرـة ٖالقٗرْ أٔ ٖورـ  وٍرْ       ٔجب االجتٍا   َ ازبىٗع الذتىاه ظباكر
ٛ         و اًل  وو فال ٌٖرس الُٕرٕٞ وٍرْ ٔاالغتلراه برْ ٔالرتطّري ورَ اشببرث ٔالٍحاكر

وٍرْ الرتطّري أٔ الطّرٕؿ أٔ الورـ       لْ أُ ٍٖتععف لعؼً إذـاف طّاؿتْ ذتٜ ػبٕ
 .   أٔ عبِٕا وَ االكتعىاال  املوـٔطٛ بالطّاؿٚ

ٔإؽا اعبٌـ املاٞ  ٍؼ املكم  يف املوتبّني تعني  مٗرْ الترٗىي ملعترربٚ مسا رٛ     
( ٔقؼ كأه  َ ؿجن وعْ إٌاٞاُ فّٗىا وراٞ ٔقرع يف أذرؼِىا     َ الٌاػيف )

(: ريِىرراو فقرراه ) قررؾؿ ٔال ٖررؼؿٙ أّٖىررا ِررٕو ٔلررٗم ٖقررؼؿ  مررٜ ورراٞ غ      
 رؼً الٍعرع فّٗىرا ٔإؿهراػًا     ٍاٖٛ  َ ٔاإلِـايف ك (9)زا عٗع ا ٖٔتٗىيىّٖـٖقّش

 .  بالتٗىي ني ٔظٗعتْتعإلْٗ ٔت
 : كن واٞ ٖوو يف إطالقْ أٔ إُافتْ ال ؽبمٕ وَ ذالني -2

ٞ  وطمقرر عمرري ذالتررْ اللررابقٛ ٖقٍٗرراً إوررا أُ ُت - أ  تـتبررت  مٗررْ  ثرراؿ   ًا: كرراُ وررا
ّّرـ برْ والقر٘ اشببرث ٖٔـفرع برْ        الوو الالذق اكتٌرراباً املطمق فوَ املاٞ  فٗط

 تـتبررت  مٗررْ  ثرراؿ    كررربو أٔ ُٖعمرري أٌررْ كرراُ ورراٞ وِررافاً    اسبررؼث األًررسـ ٔاأل 
  ٔ اكررتعىالْ يف غررري الررتطّري وررَ اشببررث   ذررّن املرراٞ املِرراة وررَ جررٕاف هررـبْ 

 . ٔاسبؼث ٔؼبكي بتٍحلْ احـػ والقاٚ الٍحم أٔ املتٍحم

لمحّن بّا فال ت تب  مْٗ أذكاً  ًاذالتْ اللابقٛ ٖقٍٗ عمي ٔأوا أُ ال ُت - 
ٔؽلرو لعرؼً إذرـاف    املاٞ املطمق وَ جٕاف التطّري بْ وَ اشببث ٔوَ اسبرؼثو  

ٞ  وطمقًا  . املظتٌٛ باملاٞ املطمقاآلثاؿ ذتٜ ت تب اآلثاؿ الوـ ٗٛ  ؼا  كٌْٕ وا
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إطاليف أذؼِىا مي َٖ ُ اهتبْ املطمق باملِاة كأُ ٔجؼ واَٖٞ يف إٌاٞٔإؽا 
طّري وررَ جرراف تكررـاؿ الررت ـ وررَ ػُٔ متٗٗررق ِررؾا وررَ ؽاك طاؿجررًأإُررافٛ اآلطرر

َٖ أٔ تكررـاؿ الطّررٕؿ لـفررع اسبررؼث األًررسـ أٔ اشببررث بكررن ٔاذررؼ وررَ اإلٌرراٞ
كرـاؿ ؽلرو ؼبٌرن العمري بالطّراؿٚ ٔؼبٌرن       و فإٌرْ بت وٍّىرا  األكرب بكن ٔاذرؼ 

 ؼوا ٖسلرن ثٕبرْ املترٍحم    ٖترقرق الرٗقني  ٍر   الٗقني بالطّٕؿ باملراٞ املطمرقو كىرا    
ّىراو  تطّريٓ وَ الٍحم باملراٞ املطمرق وٍ  بّؾا املاٞ ٔؽاكو فٗرٌن  ٍؼٓ الٗقني ب

أٔ أُ ٖتُٕأ أٔ ٖستلن ذلب ٔظٗعتْ بّرؾا املراٞ ٔؽاكو فٗرٌرن  ٍرؼٓ الرٗقني      
  . . ِررؾا كمررْ إؽا كاٌررت الورربّٛ ضبٌررٕؿٚ األطررـاة   بطّررٕؿٓ وررَ املرراٞ املطمررق 

ـ ٔب الررتطّري أٔ الطّررٕؿ بّررؾا ٔؽاك وقؼوررٛ لمعمرري    تكررـاؿ ميكررَ : تعرربري طبتٌرر
بالتطّري أٔ برالطّٕؿ باملراٞ املطمرقو ٔال وراٌع ورَ اكرتعىاه ِرؾا ٔؽاك لعرـ          

 . ا لْىإباذتّ
 : كن واٞ ٖوو يف إباذتْ أٔ ذـوتْ ال ؽبمٕ وَ ذالني -1

 ٔكرراُ مثررٛ أًررن وُٕررٕ ٘     مٗررْ يف إباذررٛ ورراٞ أٔ ذـوتررْ    إؽا هررّو - أ
التٌـة أٔ ذـوتْو ٔؽلو كىا لرٕ كراُ املراٞ ومكرْ     ٍّٖقس والكْ ٔثبت بْ إباذٛ 

 امررو غررري الورراك ٔهررو   لررْ  ررَ ومكررْ لسررريٓو أٔ كرراُ ولرربٕقاً  ٔاذتىررن اٌتقا
فٗحررـٙ اكتٌرررا  بقرراٞ املمررو اللررابق أٔ    ويف اٌتقالررْ  ٍررْ إ  ومررو الورراك 

 ٖ ترب  ْ لسرريٓ بّبرٛ أٔ بٗرع أٔ عبِٕىراو ثري      اكتٌرا   ؼً اٌتقالرْ  رَ والكر   
 . و اللابق لمىاٞ ٔال ؼبن التٌـة فْٗ إال بإؽُ والكْ ٔؿطٌتْ مْٗ  ثاؿ املم

ْ     مرٜ املراٞ ُٖٔ   ٔلٕ كاُ لسرريٓ ٖرؼ    ألُ الٗرؼ أوراؿٚ    ورتىرن كٌٕرْ والرْ ٔومكر
املمو ٖٔوو يف طـٔجْ  َ ٖؼٓ ٔومكْ بٍاقن: ِبٛ أٔ بٗع أٔ عبِٕىرا فورو يف   

كرراُ وقتِررٜ اكتٌرررا  بقرراٞ ٖررؼٓ ٔومكررْ  مٗررْ ذـوررٛ  -جررٕاف التٌررـة فٗررْ
 . تٌـة فْٗ ذتٜ ؼبـف ؿُآ ٔإؽٌْ بتٌـفْ فْٗال

ٍ املالرو الورـ ٘ فرال    س ٖٔورظّ وُٕٕ ٘ ٖرٍقّ  ٔباطتٌاؿ: إؽا كاُ أًن 
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 . ػبٕف لسريٓ التٌـة إال وع إذـاف إؽٌْ ٔؿطٌتْ
 يف إباذررٛ ورراٞ الذتىرراه غٌرربْ وررَ والكررْ ٔمل ٖكررَ أًررن     إؽا هررّو - 

 كررأُ ال تكررُٕ   ووُٕررٕ ٘ يف الرربني ٖوررّظٍ املالررو ٖٔررٍقتس ذـوررٛ التٌررـة   
ٖ بت املمرو لسرريٓ فورّو     ٖؼ ألذؼ   مٜ املاٞ ِ٘ غري ٖؼٓ ٔال ٖكُٕ اكتٌرا  

باسبرن ٔاإلباذرٛ:    كاُ املاٞ ضبكٕوًا -اف تٌـفْ فْٗ يف ذن املاٞ املعني  مْٗ ٔجٕ
ن ٔأطبراؿٓ  ٓ املكم  ألًالٛ اسبؼبن لْ التٌـة فْٗ ٔاالٌتعام وٍْ بأٙ عبٕ أؿاػ

فٗرن لْ هـبْ  -يف ضبمْكىا ذبقق  -اؿجٗٛ املُٕٕ ٗٛ الٕاؿػٚ يف املوتبّا  اشب
ٔالتطّـ وٍْ ٔالتطّري بْ وَ اشببث ًٔرّبْ  مرٜ الرقؿم أٔ األؿ  لتربٖرؼ ازبرٕ      

 . ٔعبٕ ؽلو وَ التٌـفا  امل قبٛ ٔاالٌتعا ا  املـغٕبٛ وَ املاٞ

وركٕك إباذترْ ٔاحملتىرن ذـوترْ ورااًل       ٔقؼ ٖقاه: إٌْ إؽا فـ  كرُٕ املراٞ امل  
ورٕاه املوركٕكٛ ِر٘ اسبـورٛ لإلعرام  مرٜ       فاألًن يف األ -فاٞٓ املاه بإٖبؾه 

ٍّ:  أًن ذـوٛ املاه املوكٕك ذتٜ ُٖعمي ذّمْ  ْ   ال ؼبن واه شٔلمٍ  إال وَ ٔجر
ذترٜ   زال ؼبرن وراه  شفإٌْ ٖؼه  مٜ أُ كن واه ضبكًٕ باسبـورٛ   (9)زأذمْ اهلل

ام املٍقٕه مل ٖ برت  اإلعلكَ ِؾا   . ٖترقق املكم  وَ ذّمْ ٔإذاله اهلل إٖآ
(و ِٔؾا اشبرب ُعٗ  اللٍؼ  َ كاهعٗتْ  َ ؿأٙ املعًٌٕ ) اٌعقاػٓ فِاًل

و كىرا ِرٕ قاًرـ الؼاللرٛ     أٔ  ؼً ٔثاقتْ يف إطبراؿٓ  جبّالٛ غري ٔاذؼ وَ ؿجالْ
 :   مٜ أًالٛ ذـوٛ املاه املوكٕك ٔ ؼً جٕاف التٌـة فْٗ

 إلؽُ يف لررر ًاكرررؤااًل ٔطمبرررإُ اشبررررب ٖتِرررىَ فررر: الطرررتالة املُٕرررٕم أٔاًل
 بقٕلررْ ولررتؼاًل ذبمٗررن اشبىررم الررؾٙ ِررٕ ورراه ولررترقْٗ ٔمل ٖررأؽُ بررْ اإلورراً  

() :ش  ْ فٗعٗرؼ ذـورٛ وراه السرري املعمرًٕ       زأذمرْ اهلل  ال ؼبن واه إال وَ ٔجر
كٌٕررْ ورراه السررري إال وررع إذررـاف ؿُررآ ٔإذرراله اهلل إٖررآو ٔكالوٍررا  يف املرراه        

ذبـٖي واه السري طرب و فال ٌٖمس غٌبْ وَ السرياملوكٕك ذّمْ احملتىن ذـوتْ ٔ
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 . ومكْ لمسرياحملتىن ذـوٛ املاه املوكٕك ذـوتْ الٛ  مٜ أً ػلٗاًل
: وررع غرر  الطررـة  ررَ اطررتالة وُٕررٕم الـٔاٖررٛ ٔوساٖـتررْ حملررن    ٔثاٌٗررًا

 كربب   (9)...زكرن هر٘ٞ لرو ذراله    شاسبرن   ٛلاميكٍٍا القرٕه برأُ أًر    -البرث
 املورركٕك ٔإذرراله اهلل إٖررآو فأطبرراؿ اسبررن وررؼؿك   أٔ ػلٗررن  مررٜ إباذررٛ املرراه  

ٞ  ؼبتىن كٌْٕ ومو السري  . إلذاله اهلل ملَ هو يف وا
     ّ  -ىرا ٔإؽا اهتبْ واٞ وباض ااٞ وسٌرٕ  ذرـاً ٔمل ٖتىٗرق اسبراله املبراض وٍ

ذـً التٌرـة بكرن ٔاذرؼو ٔؽلرو لتٍحرق العمري اإلعرال٘ بسٌرب أذرؼِىا          
ٍٛ يف الطـفنيو ٖٔمقوْ ذـوٛ الرتطّري  ٔذـوٛ تٌـفْ فْٗ لتعاؿ  األًٕه املؤّو

ّّررـ وٍررْ بُٕررٕٞ أٔ غلررنو ٔؽلررو الهرر اط ذمٗررٛ املرراٞ   فلرراػ بأذررؼِىا ٔ التط
امللررتعىن يف ؿفررع اسبررؼث ٔال ذبررـف ذمٗتررْ  ٍررؼ اهررتبآ املبرراض باملسٌررٕ  ألٌررْ 

 مٜ ِؾا املاٞ امللتعىن يف ؿفع اشببرث   ن اٌطبايف املسٌٕ  املعمًٕ إعااًلؼبتى
 ٔ  العمرري اإلعررال٘ وٍّحررق لمرـوررٛ ٔال وررؤّوَ وررَ العقررا      أٔ ؿفررع اسبررؼثو 

بعؼ تعاؿُّا  -: أًالٛ اسبن ٔأًالٛ الطّاؿٚ يف طـفْ لتلاقط األًٕه املؤوٍٛ
 . يف صبىٕم أطـافْ

ٔأثريو لكرَ ٖطّرـ     ٍحم بأذرؼِىا فعرن ضبـوراً   ٔغلرن املتر  أذرؼ   ٔلٕ اج أ 
ّّ ـ املسلٕه باملاٞ املوتبْ احملتىن غٌبْ ٔذـوتْو فإٌْ واٞ طاِ ـ ٔال تتٕقر   ٔوط

 .و فٗأثي ٖٔطّـ املتٍحم وطّـٖتْ وَ اشببث ٔالٍحم  مٜ ذمٗتْ
 ِٔكؾا ال ٌٖس ؿفرع اسبرؼث األًرسـ أٔ األكررب باملراٞ املورتبْ ألٌرْ ٖور ط         
يف وطّـٖٛ املاٞ وَ اسبؼث ذمٗتْ ٔال ذبـف ذمٗٛ املوتبْ احملتىن غٌبْ ٔذـوتْو 

غتلرن بكرن وٍّىرا ًرّس ُٔرٕ ٓ      ٔتُٕرأ بكرن وٍّىرا أٔ ا   أذرؼ   لرٕ اجر أ    ٌعي
غلمْ بأذؼِىا الؾٙ ِٕ ذاله ٔاقعًا ٖٔأثي بالتٌـة فٗىرا ِرٕ غٌرب    ًٔس 

 . . ِؾا كمْ إؽا كاٌت أطـاة الوبّٛ ضبٌٕؿٚ ٔإُ مل ميّٗقٓ ذـاً ٔاقعًا
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 (997) ......................................املاٞ املوكٕك يف طّاؿتْ أٔ إطالقْ أٔ ذـوتْ.......

 

بعرر  أطررـاة العمرري   ُٔلررٕ كاٌررت أطررـاة الورربّٛ غررري ضبٌررٕؿٚ أٔ كررا   
جرراف لررْ اكررتعىاه بعرر  األطررـاة      -اإلعررال٘ طاؿجررٛ  ررَ ضبررن ابررتالٞٓ    

ـّفْ زبىٗرع األطرـاة          ٔالتٌـة فّٗا ورَ ػُٔ اكرتٗعا و إؽ ورع اكرتٗعا  تٌر
 ٕف ػبرر ٔالبٕجررٕػ بعرر  األطررـاة اسبررـاً فّٗررا    كررٗقطعأٔ لعررؼػ كرربري وٍّررا  

لمقطررع باؿتكررا  السٌررب اسبررـاًو بٍٗىررا إؽا مل      قطعررًا فرراُ تٌررـفْ وٕجررب     
ا أٔ اثٍني اقرؼاؿ ذاجترْ لُٕرٕٞ    ٖلتٕ ب أطـاة الوبّٛ ٔتٌـة بٕاذؼ وٍّ

الطّاؿٚ  ٔوعْ املؤّوَ ِٕٔ أًال كاُ  ىمْ جاٟقًا -أٔ غلن أٔ هـ  أٔ عبِٕا
ن ازباؿٖني يف ِؾا املاٞ املوتبْ امللتعىنو ٔاملعـٔ   ؼً اعبٌاؿ الوبّٛ ِررٔال

ُٕ اذتىاه اٌطبرايف املعمرًٕ   ٔ ؼً تٍحق العمي اإلعال٘ يف أطـافْ الك ريٚو ٔك
لك ررـٚ األطررـاة حبررّؼ  اذتىررااًل ُررعٗعًا جررؼًا -ٜ الطررـة امللررتعىنإعررااًل  مرر

لتعىن طرـة   ٖٕجب طـٔد بعِّا أٔ أك ـِا  َ وٕؿػ التكمٗ  بّا ٔكأُ امل
طرراؿد  ررَ وررٕؿػ التكمٗرر  لتعّلررـ اؿتكررا  بعرر   ِٔررٕ وررَ أطررـاة الورربّٛ 

 . األطـاة  مْٗ أٔ شبـٔد غالب األطـاة  َ ضبن ابتالْٟ أٔ عبٕ ؽلو

  (الورربّٛ احملٌررٕؿٚ)ٔالرريت برْ متترراف  ررَ   (ّٛ غررري احملٌررٕؿٚالوررب)ُٔرابط  
ٖٕجررب طررـٔد بعِررّا أٔ أك ـِررا  ررَ وررٕؿػ   ذررؼًاِررٕ ك ررـٚ أطررـاة الورربّٛ 

كأُ ٖتعّلـ  مْٗ اؿتكرا  بعر  األطرـاة أٔ ؽبرـد      واالبتالٞضبن التكمٗ  أٔ 
ـّ الؿتكا  بعِّاو فإٌرْ يف   اؿتكا  بعِّا  َ ػاٟـٚ قؼؿتْ أٔ ابتالْٟ أٔ ِٖط

املٕاؿػ اليت ربـد أطـاة الوبّٛ  رَ ورٕؿػ التكمٗر  تكرُٕ الوربّٛ غرري        ِؾٓ
أطررـاة العمرري العمرري اإلعررال٘ بررالتكمٗ  يف مترراً   مٗررْ تٍحررق ٖ ٔال ضبٌررٕؿٚ

حبـوٛ هابٛ يف بمؼٓ قؼ ؿُرعت وعرْ ورَ     اإلعال٘و ِٔؾا كىا لٕ  مي إعااًل
الوربّٛ  )فإُ ِرؾا وٌرؼايف    وثؼٙ أوْ ٔاهتبّت بني أل  هابٛ وَ ٌلاٞ وؼٍٖتْ

و ِٔكؾا لٕ اهتبْ  مْٗ إٌاٞ وراٞ وسٌرٕ  ُرىَ ألر  إٌراٞ وراٞ       (غري احملٌٕؿٚ
ٞ    وباض ٔمل ٖتىٗق واٞ اإلٌاٞ املسٌٕ   يف ِرؾٓ البمرؼٚ أٔ    وَ برني األلر  إٌراٞ ورا
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  . ِؾٓ اللاذٛ أٔ ِؾٓ احملمٛ
ٌعي لٗم كن اهتبآ ٔاذؼ وَ ألر  ِرٕ وٌرؼايف )الوربّٛ غرري احملٌرٕؿٚ(       

 مىٍا حبـوٛ ذبٛ ذٍطٛ ُىَ أل  ذبٛ كاٌت وٌؼايف )الوبّٛ احملٌٕؿٚ(  فاؽا
قطعًاو ٔلٗلرت وٌرؼايف )الوربّٛ غرري احملٌرٕؿٚ( ألُ والكّرا ُرع  اذتىراه         

 . مي  ٍؼ العقالٞ  كال التٍحق حبٗث ٖكُٕ العمي اإلعال٘ يف األطـاة الك ريٚ
ٔ  اػٖقوٌررٔ ىرراؽد ٓ ٌ ِٔررؾ  ٛ ال العقررالٞ ٔاملتوررـلمورربّٛ غررري احملٌررٕؿٚو 

و بن ٖعتربُٔ االذتىاه ُىَ األلر   ٖعتٍُٕ باالذتىاه املًِٕٕ الِعٗ  جؼًا
كال اذتىاه ٔؼبلبُٕ العمي املتٕفم يف األطرـاة الكر ريٚ   املتقؼوني ٌعري امل الني 

إٌراَٖٞ أٔ  ٔتـٝ املتوـ ٛ ٖقؼوُٕ  مٜ الورـ  ورَ إٌراٞ وراٞ أٔ ورَ       وكال  مي
كرن هر٘ٞ لرو ذراله ذترٜ تعرـة       شرن: رن الر ثالثٛ أٔ أك ـ ا تىاػًا  مٜ أً

 ْ ٍّ الوررـ ٘    (9)زاسبررـاً وٍررْ بعٍٗررْ فتؼ رر فررإُ ِررؾا العىررًٕ الُٕررع٘ يف الررٍ
َ    رلر  الٌررٗس ورؼؿك     ورَ العقرا  فّٗىراو لكررَ     رن الطرـة أٔ الطرـفني ٔورؤّو

 وَ اؿتكا  اسبـاً ٔاملسٌٕ . ذؾؿًا ؼً اكتٗعا  زبىٗع أٔ األك ـبؼ وَ  ال
ُٖر    ـاػ وٍّرا ك رـٚ األطرـاة املورتبّٛ حبرّؼ      ٔباطتٌاؿ: الوبّٛ غرري احملٌرٕؿٚ 

و ٔ ٍؼٟرؾ ال ٖتٍحرق فّٗرا    ٖتعلـ  مرٜ املكمر  اؿتكرا  أطـافّرا حبلرب العراػٚ      
ػبٕف لْ اؿتكرا  بعر     العمي اإلعال٘ باسبـوٛ ُىَ أطـاة ك ريٚو ٔألجمْ

بعررؼً اكررتٗعا  أطررـاة الورربّٛ  ة يف الورربّٛ غررري احملٌررٕؿٚ ووررـٔطًااألطررـا
 . اإلعال٘ باسبـوٛ يف وٕاؿػ العمي  -فعاًل ٔاؿتكابًا -اباؿتكابّا ٔالتحأف  مّٗ

ٞ  وـػػ بني أطـاة  بْ اسباه ٔهو يف وٕؿػ   مي إعااًلثي لٕ اهت حبـوٛ وا
الورربّٛ )كرر ريٚ ال ٖررؼؿٙ أُ أطـافررْ حبررّؼ وررَ الك ررـٚ ٖٕجررب كٌّٕررا وٌررؼايف    

 : )الوررربّٛ غرررري احملٌرررٕؿٚ( فررراألذٕط ٔجٕبررراً أٔ كٌٕرررْ وٌرررؼايف  (احملٌرررٕؿٚ
 ىوتبّٛ كمّا أٔ رىرٌٕؿٚ بأُ ٖ ك اكتعىاه األطـاة الرإجـاٞ ذكي الوبّٛ ال
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  َ  ِظهه ف  ّههٌ اؿههط ريههاصب ً    عهه م اصبؼهههف بًهها  ّ هها   بعـههًا ٖهها ِ بهههْ بههٌ 
زِههٕ اصعههه   ََدًههٌ: مهٓذ . مههو اؿهه خ أَ مههو اـ ههح أَ اصظههه  أَ مُيهها     

معهُمّٕ انبفا٘ َع م  ،اإلْاصْ ب ك اؿهام أَ إغؼُ  ٗ األطهاف إظب ًٕ
ً  إ  ٕ مهو ااٙههٔ اتبهبأ٘ أَ ةه الٔ اتمبجها       هذزِٕ غهَز بع  األطههاف إظهب 

أَ مُيهها مههو األعههااال إانعههٕ عههو مهذّههز اصعههه  اإلْههاصْ إشههبهزم صبشهههِ     
 . اصبذاَز َاالمكا  أطهاف اصظ ًٕ

َٗ ؿٍُ٘: ت هُز االمكا  األطههاف ريههًا أَ بعـهًا  ّ ها ِبُةه  عههٖ       
 ط رياصظهههه  َاص ًهههُال مهههو اؿههه خ األريههها أَ األػهههغه بهههط َاصهههب ً     ٔشهاصههه

ًٓههٍ  أسهْ   مو اـ ح، نع  ِ ًه إبهذص: ب نٌ أَ ثُبهٌ أَ مباعهٌ صهُ اده أ      َط
 ٓمو اصههذص بهااك إها٘ إظهب ٌ  ؼه ٌ َسهمبهٌ ؿه و أطههاف ريهج ٔ ت ِه ال          

 . اصظ ًٕ  ًّا قؼُالٔ أَ    قؼُالٔ

كههج ٔ بههٌ ريههُى اصظهه ًٕ  ًّهها مؼهه ا  َباغبؼههاال عههه  اطههب اٍ األطهههاف اص
معامههٕ اصظه ًٕ    ًاِعامهه تبه  أى   (   احملؼُالٔصظ ًٕ ا)أَ  (حملؼُالٔصظ ًٕ اا)

 : . ث  ن شح احملؼُالٔ

 أحكام املاء املضاف:
إا٘ إـاف يُ إاٙع إعبؼه مو دش  ري ها٘ اصاماها  أَ مها٘ اصعههو، أَ     

اصُالا، َه عٌ ما ت ِؼض إطأ  اصزبّو، أَ إؼع  ري ا٘ إ بزز بغ ٍ ري ا٘ 
٘  َامسٌ عهٌّ صفظ إا٘  َةه  ِ ههع عهّهٌ     ،بهشُ اؿاّإ إت مع إؿها بٌ إٍ طهْ

ّٕ ،  ّػهز عو ياا : إعبؼه مو دش  صكهٌ إطأ     ساّاْ اس  إا٘ مشاق
  انٌ ت ِ هع عهٌّ اس  إا٘ سبٖ بهشُ اجملاز رياصزِت . 

 : وللناء املضاف أحكام

مل ِبههُخ َمل ِاه      نٌ ماٙع طايه إذا ريهاى أػههٌ طهايهاّ   اؿك  األَ : إ
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ٌ   َعهٖ أنهٌ إذا أؿهّ  إٍ طهايه    ،مهٌ اصهذص َاعُبٔؼهه مهو   أَ نظه    َاغهبه  به
 اَت أػهابٌ أسه ي    طايه أَ ُػٓع  مو طايه َمل ِكو أػهٌ لشهّا أَ مبهذشهاّ  

سكه   : اصهف  َاؿهّو َمُي ها، َيهاا   ريشاٙه إاٙعاتاص ًاالٔ  ّكُى سك ٌ 
ريهط طهْ٘   طت إطكا   ٌّ َصعهٌ ت غأف  ٌّ، َم الريٌ أػط طًاالٔ األطهّا٘:  

 . از إٍ إطاصَٕياا َاؿض ت وب (9)صنظّ  سبٖ معه  أنٌ ةاال
اؿكه  اصجههانْ: إنههٌ  هه  م ًهه مههو اؿهه خ، يههاا يهُ إظههًُال بههٌ  اًاٙههها    
)الض( َيُ إهؼُال باص صّط، َ ٌّ ريأم َغؼام َوبهاز إٍ بّهاى َمفؼهّط،    

 إعههههَف بهههٌ  اًاٙهههها )الض( عههه م ػهههأع إههها٘ إـهههاف صه هههع        هاهههُ :
  بشهها  بههٌ َعهههٖ  مهههٌ َت ات ؤ ههأ ِهفههع اصبُؿهه  ،اؿهه خ األػههغه أَ األريهها 

صهؼه َ    ع م االمفاع اؿ خ األػغه َاألريا بإا٘ إـاف، َٗ ة هام  ةهُ ْ  
َاسب ها   ظُاز اصُؿُ٘ َاصغشط مو اؾهابٕ َا٘ اصُالا، َةُ  تبو أبْ عاّط 

ظُاز اصُؿهُ٘ َاص ًهاالٔ َريا هٕ اتسهبع اتت َ ههع إها٘ إـهاف سها           بّاٍ 
 . إا٘ إ هع مُ هاصـهَالٔ َع م 

ّ٘   -ـهاف صه ًهُال بهٌ    َأَؿض اصّط َأةُاٍ عهٖ ع م ػهأع إها٘ إ   َؿهُ
َ َههِ   ط: 34، َٗ سهُالٔ اصهشها٘:   6يهُ يِهٕ اص ًهُال ٗ سهُالٔ إاٙه ٔ:       َا بشاّت

ّ٘ َ َبَّٖ ُ ُا َػٔعّ ّا َطِّّ ّا  َيْ مه مه بهاصبّ   عهه  عه م َده اى إها٘،        صَمٔذُ َا َما
ّ٘ أَ  شّأ بغ  إا٘ إذ صُ مل مؼهط   -ريإها٘ إـهاف   -رياى ِظهع اص ًُال: َؿُ

اصهُبٕ إٍ اصبّ   باصؼهعّ  عهه  عه م َده اى إها٘، َا ِبهاى ٗ ماهام بّهاى مها          
  بكظه  عهو امؼهاال اص ًهُال ٗ إها٘ إ ههع َٗ اصه ا          ،ِبشاع بهٌ اص ًهُال  

 .  ا  إا٘  أ طًُال    إا٘ َاص ا  سا 
عهه م ػههأع إهها٘ إـههاف صه ًههُال: اصهَاِههات    عهههٖا ِههٕ  اتصههَِٕؤريهه  

اصع ِ ٔ اصظايهٔ ٗ سؼه اص ًُال ٗ إا٘ َاص ا  َأنٌ إذا مل هه  إها٘ إ ههع    
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نظهه  معبههأ ع ههاال  ،ِهباههط إٍ اصبههّ   ٖهها ِفّهه  سؼههه اص ًههُال بإهها٘ َاصهه ا  
ت ِ الٓ  اْلَا ي ا َةعو الدط معٌ إنا٘اى  ًّ ا ما٘، َةع ٗ أس َطٚٔاصشاباطْ: ُس

ًِهِاً ها  طأًِ ا يُ، َسـهت اصؼأٔ َصّص ِا ال عههٖ مها٘   ي ها، ةها :     
ـهاف مل  ههع ريإها٘ إ   إنهٌ صهُ أمكهو اص ًهُال بغه  إها٘ إ        (9)صّّْعا َِبهّ   
اِات اصع ِ ٔ ا مهٔ ب هو إها٘  إٍ اصبّ  ، َنظ  اصهَ ِٕاص ًُالمهباط َظّفبٌ 

َةهت صهؼهأٔ  هإذا غهاف  هُت اصُةهت مهّ   نظه           و مل ه ٍ مها اام ُِده   ٖ
إذا مل ه  إشا ه إا٘  هّ هو ما اام ٗ اصُةت،  إذا غهاف  طػشّشٕ زالاالٔ 

س   أبها ع ه  ا     اصآَػشّشٕ اؿهيب  (0)صأى ِفُمٌ اصُةت  هّبّ   َصّؼٓط
( عو اصهدط ّهٓه باصهري ) صهّص عهّهٌ أى ِه غط    طٕ َصهّص معهٌ اصهُ، ةها :     ّٓه

اصُؿُ٘ بغه  إها٘    هُ رياى  (4)صٕ، ألٓى ال  إا٘ يُ ال  األالض  هّبّ  اصهريّٓ
بهٌ َمل   ؤاف َة  ؿا  َةت اصؼهأٔ َدهو اصبُؿه   ريإا٘ إـ إ هع مظهَعّا

ِؼط األمه إٍ َظّفٕ اصبّ  ، َنظ  األغ اال اص ّانّٕ اصيت معٓه  اصُؿهُ٘ سّهح   
ا٘ إـهاف،  هإى يهاٍ    ػٓهست بإها٘ اصظهايه ٗ إها٘ إ ههع اصهآ يهُ  ه  إه        
 اهه  إهها٘ َعهه م  سهها  اصهؼههُؾ ظههايهٔ ٗ امؼههاال اص ًههُال بإهها٘ َاصهه ا    

 . : ع م إدزا٘ اص ًُال بإا٘ إـاف َِهزم مهٌ ،َد انٌ
إانعٕ عو  (3)صه ًُال بٌ: بع  اصهَاِات (إا٘ إـاف)َِؤِ  ع م ػأع 

َيهاا   صإها٘ أَ اصبهّ    إِها يهُ   صطإِا يُ إها٘ َاصؼهعّ    ،تطاصبُؿْ باصهي 
 َباغبؼهاال: ف هُع يهاٍ اصهؼهُؾ َ  يها        .  صه ًُال بإها٘ َاصؼهعّ    سؼْه

ْ٘  اصّط َاؿض عهٖ ع م دُاز اصُؿُ٘ أَ ات بشا  بإا٘ إـاف، َصّص طْ
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ة اما ُِدو ال ع اصّ  عو ظًُال اصهؼُؾ إاريُالٔ َإّط إٍ الأٓ اصؼ َ  
 : ا اصاُصٌ َم الريً الأٓ ابو أبْ عاّط،  ّه غْ مأسظٕ َأ

( اصاُ  األَ : ةه  اسهب   صهؼه َ  بهَاِهٕ ِهُنص عهو أبهْ اؿشهو )        
(: َة  س   عو اصهدط ِغبشط َا٘ اصُالا َِبُؿ  بٌ صهؼأٔ؟ َة  أدابٌ )

َبهفظههٌ )صهؼههأٔ( ّبهههع ٓههط اصُؿههُ٘ َاصغشههط عهههٖ    (9)صت بهه ض بههاص ط
 هط اصؼهأٔ، سّهح أى    معهاي ا اصهغُٓ َيُ اصغشط ألدط اصب ّٓو َا٘ اصُالا ة

صهؼههأٔ( يههُ إعهههٖ اصظهههعْ مههو اصُؿههُ٘      ِبُؿهه  )ِغبشههط ،  فظههٕص ظههايه
ّٕ صهؼهههأٔ     َاصغشهههط،  هههإهاا مهً ههها ال هههع اؿههه خ األػهههغه أَ األريههها ما مههه

 ات بشها    (َة  أدهاز اإلمهام )   (0)صت ػأٔ إت ب ًُالطَؼؼّط طهطًا 
صهشهه خ األػههغه  َهها٘ اصههُالا، َظههايهٍ اصُؿههُ٘ َاصغشههط اصها ههع    اصُؿههُ٘ َ

     ّٕ صهؼههأٔ  َاألريهها باهِهههٕ ةُصههٌ ٗ اصشههؤا : )َِبُؿهه  بههٌ صهؼههأٔ( أٓ ما مهه
 . ص ًُال مو اؿ خاإ هُ   ًّا 
ؿعّفٕ اصشه  صُةُع )سًط بو زِاا( ٗ طهِاًها   -ُِنص الَإِ -صكو ياٍ 

معاالض اصبُثّع َاصبـعّ  ت َثُ  عه نا بؼ   إغ االٍ، ت أةط مو َيُ ٖو 
ةؼُال اتصبًا عههٖ دهُاز    ِـاف إصٌّ: . عو االدٕ اؿذّٕ الَاِبٌ  باؼه،  ٌّ

اصُؿُ٘ َاصغشط بإا٘ إـهاف، تسب ها  ريهُى إههاا مهو )مها٘ اصهُالا(: إها٘         
ؼهٓع  باصبشهػٌ َِؼه  إها٘     اصآ ِهاٖ  ٌّ اصُالا صّكبشهو الاٙشهٕ طّ هٕ ثه  ِ    

ٙشهٕ طّ هٕ،   ث  ِبااطه مو اصغ ا٘ َه ع َِش ٖ َا٘ اصُالا َمكهُى صهٌ الا   غاالّا
إؿها ٕ  )َياا ما٘ بإ  عهٖ إطأةٌ نظ  إا٘ إا هه َمكهُى إؿها ٕ اصهُالا إصّهٌ      

، َإذا ريهاى   صأسبع ا  ري ا٘ اصهماى َما٘ اصعههو  (إؿا ٕ مؼششٕ)ت  (ُّّزِٕ
ّ٘ َ شهأّ  ّ٘ م هاّا رياى اصُؿُ٘ بٌ مظهَعّا ػشّشّا َرياى َؿُ بإها٘ إ ههع    ما
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ُِهه . َعهّههٌ إذا َصههّص بإهها٘ إـههاف  هاا مههو )مهها٘ اصههُالا( اسب ههط ٗ اـهها أى 
ُ يهاا   ٌّ ياا إعهٖ َ ُ     اصهشه  مل  (إها٘ إ ههع  )مؼه ا    مهو )مها٘ اصهُالا( َيه

ِكو ٗ مفاا اـا مها أ َغهَز عو إظهًُال إهانع مهو اصبُؿهْ َات بشها       
 إهها٘ )َِؤِهه ٍ: مؼهههِض ةههُم مههو احملهه ثٌ بؼهه         .  بإهها٘ إـههاف م هّاهها  

ما٘ اصُالا إشبػهز مو اصُالا باصبا   َاصبؼهعّ ،   هو احملب هط     هٖع (إ هع
، (ما٘ م هع)اصآ يُ  (ما٘ اصُالا)ياا اصهُع مو  ()إالاأ اصشاٙط َاإلمام

مها٘  عهٖ دُاز اصُؿُ٘ َاصغشهط بهه )   -عهٖ  هض ػ َاليا -أ م   اصهَإِ  
  إنههٌ  ،عبؼههه اصعهههو َاصهمههاىإـههاف َيههُ إعبؼههه مههو اصههُالا ري هها ُِ (اصههُالا

      ٕ   ،ت ُِد  ماا ؼاع ٗ عؼُالنا َصعههٌ  ه  مُدهُا ٗ عؼهه ػه َال اصهَاِه
ّ٘ مـهها اّ  شهههز ريُنههٌ يههُ إهههاا مههو اصه  ههأ ُِ  ريههْ ، َاِههٕ صّكههُى مهها٘ اصههُالا مهها

٘  -م   اصهَاِهٕ عههٖ أنهٌ ت به ض باصبُؿهْ مههٌ َات بشها  بهٌ،  هإى يهاا             إها
 عؼههُالنا، َصعهههٌ ريههاص  ٗ ٗ صههّص مبعاال ههّا َت م صُ ههّا -إعبؼههه مههو اصههُالا 

 . مهًا د٘ اشهز إالاامٌ عؼه ػ َال اصهَإِ،  أ ِفً  مهًا أَ ت ُِ
ب نٌ وب ط أى ِكُى إههاا مهو مها٘ اصهُالا: إها٘ اصُاةهع  ّهٌ         ٍَّكو مُريّ 

كبشههو الاٙشههٕ طّ ههٕ مههو اصههُالا، َيههاا اجملههاَال صههٌ َاصههآ ِاصههُالا َإػههبه  َ
٘ Sاصع ط ِظ ٌ ما طهاع ٗ عؼهه اصهسهُ  )    مههٌ: مهو ن ها ةهّهط مهو       (9)( بإوها

ّٕ اصب ههه إٍ مهها٘ ا بههاال صبشهههُ َمكبشههو مهههٌ اؿههأَٔ َماههٓط  مهُسههٕ إهها٘ ما مهه
هاٖ ةهّط مو اصُالا ٗ إا٘ صّ ّو الوهٌ َمهايو   َيكاا ُِ ،صظهبٌ َاصب ًه مهٌ

َمعههٖ   دزمهاّ  (مها٘ م ههع  )عفُنبٌ، َياا معهٖ وب ط إالاامٌ مو اصهَإِ َيُ 
ِؤريه  عه م إالاأ   َ ،ِبهاسو مع بشاطٕ اصعّع ُِم ػ َال اصهَإِ قب ط دٓ ّا

 . إا٘ إعبؼه مو اصُالا مو )ما٘ اصُالا( اصُاالا ٗ اصهَإِ
َ     اصاُ  اصجهانْ: مها نشهو إٍ اصعُ    مل ِؼههها   هانْ َصهّص صهٌ مه الك َاؿهض  
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صاُصٌ ظهُاز اسهبع ا  إـهاف     (9)م الريٌ، نع  ة  اسب   أسباذنا احملاع )ة ٍ(
هَالٔ عههه   اهه  )إهها٘ إ هههع( أَ اسههب   إلطههأ  ريأمههٌ اصظههايه ٗ سهها  اصـهه

دههُاز اسههبع ا  إهها٘ إـههاف ٗ ال ههع اؿهه خ األػههغه َاؿهه خ األريهها سهها  
بهَاِهٕ ع ه  ا  بهو إغه ٔ عهو بعه  اصؼهااةٌ         -اصـهَالٔ َ ا  إا٘ إ هع 

بهاصهٌ، إِها    إذا رياى اصهدط ت ِا ال عهٖ إا٘ َيُ ِا ال عهٖ اصهي  أ ِبُؿ (
)ٕا٘ َرياى ن ّا  إنْ مسعهت سهِهزاّّ...   إى مل ِا ال عهٖ ا يُ إا٘ أَ اصبّ  

(0) 
 دهه ّا مههو  إت أنههٌ ت ِعهههف إهههاا   اى سههه يا ػههشّشّا، َيههاٍ اصهَاِههٕ َإى ريهه 

( َمل ِعجهه  Œ)بع  اصؼااةٌ(  إنٌ ت ِبعاالف اصبع   بٌ عو بع  األٙ هٕ ) 
(، َِزِه  ؿهع  اصشهه  َعه م     Œإه ثُالٔ عههً  )  عهٖ نظه  صهٌ ٗ اصهَاِهات    

ّ٘ عه ما نأسظ ذِهًا: ) إنْ مسعهت سهِهّزا ِهاريه ٗ     انبشابٌ إٍ إعؼُم دأ
ة  مُؿ  به ّا َمل ِاه ال عههٖ إها٘(  إنهٌ ت ِبُةهع ريهُى       S س ِح أى اصهيب 

صكهههٌ  ،زِاامههٌ مههو ابههو إغهه ٔةُِههّا (، نعهه  وب ههط ح ةههُ  اإلمههام )ِاؿهه 
)بعه  اصؼهااةٌ( َصهاا وب هط ةُِهّا        هٕ اصشهابإ اصهيت يهْ ريهأم    مهبُف باؾ

      ٌ  هأ َثهُ  انبشها      ،ريُى اجمل ُع ريهأم بعه  اصؼهااةٌ مهو  ه  إعؼهُم
(، َياا إطكا  مً  ِبهػؽ بع م اصُثُ  بانبشها   اصهَإِ إٍ إعؼُم )

 . اـا إٍ إمام معؼُم َػ َالٍ عهٌ
 -اصه ّها   -اصُؿهُ٘ بإها٘ إـهاف     عههٖ دهُاز   َنـّ  إصٌّ إطكاّت اتصّهاّ 

ِبهػؽ ٗ معاال  ً  )اصه ّا إشكه( إب ااال مو مسهاع ريه هٕ )اصه ّها( َمعهاال     
( مُؿ  به ّها مشهكه عهه ما مل ِاه ال عههٖ إها٘،       Sاصبؼ ِع ب ى السُ  ا  )

 ّاُٗ اسب ا  إالاأ )ما ِه ها ٗ إها٘ مهو ُهه ةهّهط ِكشه ٌ سهأَٔ ىفه  مهو          
ػهه َالٔ إهها٘ مـهها ّا، ٌ( َاصب ههه إه ههُذ ةهّهط ت ُِدههو  مهُسبهٌ َ شههاا طع هه 
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ّ٘ م هاههّا ت بهه ض باصبُؿههْ مهههٌ َات بشهها  بههٌ َٗ اسههبع اصٌ ٗ  هه    ّ اههٖ مهها
اص ًُال رياصظه  َاصب ً  بهٌ مهو اـ هح َاصههذص َمهُ ذصه ، َِظهً  مهاا         

٘   Sاتسب ا  الَإِ اصكهيب: )إى أيهط إ ِههٕ طهكُا إٍ السهُ  ا        مغّٓهه إها
َ شاا ط هاٙعً ،  ه مهي  أى ِه هاَا،  كهاى اصهدهط ِه مه غاامهٌ أى ِه ها صهٌ،          

ٗ اصظههو،   هههٌ طهههبٌ َمهههٌ    -هاّههٌ  ُّ - ّع هه  إٍ ريههٓ  مههو ُههه  ّاههاف بههٌ    
 . َاصظو يْ ةهبٕ إا٘ (9)طًُالٍ(

ًٓه مو اـ ح َاصهذص،  اؿك  اصجاصح مو أسكام إا٘ إـاف: إنٌ    م 
َّا باصهؼهُؾ       ياا يُ إظًُال بهٌ  اًا  ٙهها )الض( َّكهو اتسهب ت  مه  به 

عههٖ   -اصكج ٔ ٗ إُاالا إبع أ ا مهٔ باصغشط مهو اصههذص َإبههذص بإها٘     
َظايهيهها اؿؼههه َإمؼههاال إ ًههه مههو   ظههايه ٗ إهها٘ إ هههع،َيههُ  -إطأةههٌ

. مهًهها  -َتزمههٌ عهه م دهه َٗ اصغشههط بإهها٘ إـههاف    اصهههذص بإهها٘ إ هههع، 
مو اصااال نظ  اصهَاِات  ّام ًه  ِ ٔ اصظايهٔ ٗ دعط إا٘ طًُالّااصع اصهَاِات
 صدعط إها٘ طًهُاّلا  طَيْ ناطإ ب ى ا   -َبعـًا ػشّض اصشه   -إبع أ 

ًٓههه باصبظهه ِ  بغشههط األَانههْ  (4)ٕعبههأ ا مهههٔصهَاِههٕ ا، َنظهه  ا(0)َأى إهها٘ ِ 
٘ َتطإبهذشٕ بإا٘، َنظ  ػشّشٕ بهِ  ظايّها:   (3)ص هزٓ مو اص ُ  إت إها

ه مهو اص هُ  بإها٘، َمهو إا هُع بهٌ عه م        ًه ٗ امؼهاال إ  ظهأ٘  َياا ظهايه  
ٕ  اصفه  بٌ اص ُ  َبٌ   ٍ مو أنُاع اصهذاسٕ َاـ هح،   ع هاال   (5)َنظه  مُثاه

ِغشهط ثههأخ  طَإبـه هٕ:   -اصههذص  -اصهُاالأ ٗ م ههع اصاههاال   إبا مهٕ ةهِ هاّ  
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اصآ طه  َنظ  ػشّشٕ أبْ اصع اض اصُاالأ ٗ إا٘  صمهات ِؼٓو  ٌّ إا٘
٘     طمهٌ اصكهو:  َٗ ػهشّشٕ عههْ بهو     (9)صَا شههٌ بهاص ا  أَ  مههٔ ثه  بإها

ّ٘ ػهٖ  ٌّطدعفه:  ّ٘  شهٌ، َإى مل ه  ما  أٓ ػههٖ ٗ اصههذص   صإى َد  ما
ًٓهّا (0)صَمل ِؼٓط عهِاّناط ّ٘ ط َصُ رياى إا٘ إـاف م  ا مل م هّاه  صمل ه  مها

ري هها٘ اصعهههو، ػههز مهههٌ اصؼههأٔ ٗ اصهههذص مههع إمكههاى اصههب ً  بإهها٘ إـههاف  
ّ٘ ػهٖ  ٌّط : ّكظ  اصهؽ َِ   عهٖ  ،أٓ ػهٖ ٗ اصهذصص َإى مل ه  ما

 هإى مل   ،ع م د َٗ اصغشط بإا٘ إـاف، َإت صاها : ) شههٌ بإها٘ إـهاف    
 . . ياٍ ِاذز َه  إبب ع   يا( ه  ػهٖ ٗ اصهذص

 َت ِهفههع إهها٘ إـههاف َت ِكفههْ     ،إذى ت بهه  مههو اصغشههط بإهها٘ إ هههع    
ا مْ عجً ا ٗ  هَع  زَا  عٌ اصهذص إت ٗ دش  اؿُّاى َبُاطو اإلنشاى

 : َيها عجاى نأسظ  ًّ ا اـأف إهشُ  ص ع  اصفاًا٘ )إ ًهات( .

 ٕظهًُال  بُاّٙهّا ةه ّاّ   اص شح األَ : اعب اال اصغشط بإا٘ إ ههع، يهاا يهُ ا   
بط ااعٖ عهٌّ اإلْاع، صكو نشو إٍ اصظّؼ إفّ  َاصشّ  إهمـٖ  َس ِجّا،

)ة ي ا(: دُاز اصب ً  بإا٘ إـهاف َإمكهاى ال عهٌ صهػ هح َم ًه ٍ صهظهْ٘       
 إٍ مأةًّها  مشههٓ  اصهذاسهٕ َاـ اثهٕ    ،  إنٌ ِظًهه مهً ها اصبشههّ  به ى    إبهذص

، َّكو اتسب ت   -َصُ بإا٘ إـاف - ً  َ هع اصغشطا ريفإِ اصبهأث ب اصكٓه
 : ماا إاا  بُدٍُ

َإبههذص،     بهإطأ  األمهه باصغشهط مهو اصههذص     اصُدٌ األَ : اتسب ت
ب َى ماّّ  اصغشط بإا٘ إ هع نظ  ػشّشٕ ق   بو مشه  اصشاٙط عو اص ُ  

ٗ َٗ ػشّشٕ أ ص شهٌ مهمٌطإ(: ِؼّو اصجُ  َأدابٌ ) ِغشهط  :ط غهه
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مغشهط مهو ثُبه  اصهاسّهٕ اصهيت      :طَٗ ػشّشٕ أغههٗ   صما ظًه مهٌ ٗ َدًٌ
. َِؤريهه ٍ (9)صاصغشههططَ  يهها ريههج  ٖهها أطهههع  ّههٌ  صمهههٗ أنههٌ ةهه  أػههابًا...

ِِّهطإطأ  ةُصٌ معاٍ:  َّاَبَ  َ َ  َاصب ً  إ مُال بهٌ ِعها اصبهاّهٕ     ،3صإ ثه:ََٔث
َإزاصٕ اصهذاسٕ عو اصجّا  َمل ِاّ  أمهٍ بب ً  اصجّها  بإها٘ إ ههع،  هّ كو     

 .ياا   . م ً يا بإا٘ إـاف عشو إطأ  ا ِٕ
 : ّكو اؾُا  عهٌَ

ٗ ا ِهٕ عههٖ اصبهاّهٕ َاإلزاصهٕ، صبكهُى ا ِهٕ       : صُ سه ها اتصٕ اصهب ً   أَّت
سّهٚها   ّ بههع   -َصهُ بغه  اصغشهط    -عههٖ صهزَم إزاصهٕ اصهذاسهٕ      اصهّأّ  بإطأةًا

صظًُال ا ِٕ ٗ اتمه باصب ً  عهٖ اتطأ  مو اَى مؼ ًِا  األغا بإطأةًا،
ٕ اإطهأ   َصهُ سهه ها     ص ّاى ريّفّٕ اصب ً  َاصبهإّ . ّكههها ماّّه ٍ    -اصُسهّع   ِه

 .  -ري ا سّ مْ -ا٘ ال اؿاػهٔ صهب ً  باصغشط أَ باصغشط بإغ اباأل
ٗ  م هاات األمه باصغشط -إى ياٍ   َثانّّا: مههذص اصظهْ٘ إههاا     اصظهايهٔ 

ٌ    مهؼهف إٍ اصغشط بإا٘ - شهٌ َم ً ٍ  ، ؾهِاى عهاأ اصعاهأ٘ َإبظههعٕ به
 و اعهُٗ ظًهُال اصغشهط بإها٘ مه صُّت ساّاّهاّ      تالمكازٍ ٗ األذيهاى، بهط ّكه   َ

 .إبظهعْ عشو اصفً  اصعهٗ  صهفظ اصغشط
ّكهها ماّّه  م هاهات    -َثاصّجا: صُ  هض اصبشهّ  بع م اتنؼهاف َاصظًُال 

  األمهههه باصغشهههط َاصهههب ً  غؼهههُؾ اصغشهههط بإههها٘ َاصهههب ً  بإههها٘، َإآّههه 
صه  هاههات يههْ اصهؼههُؾ اصع ِهه ٔ اصههيت أسهه اها اإلطههاالٔ إصًّهها ٗ اتسههب ت   

ٕبهذشهات ِبشاهع بغشههًا    صه ظًُال َيْ مؼٓهع ب ى اصب ً  مو اصهذاسات َا
 (0)صَت هزٓ مو اص ُ  إت إا٘طمو بعـًا سؼه إ ًه بإا٘ ٕا٘، بط ِ  َ با

 ًاٍ مآّ  إ هاات إشب   بًا، َباصباّّه  ِج هت َدهُ  اصغشهط بإها٘ إ ههع       
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 . َت ِ اٖ إطأ  ٗ اصغشط ريْ وب ط ع ُمٌ َمشُصٌ صهغشط بإا٘ إـاف

اصُدٌ اصجانْ: اإلْاع احملكْ عهٖ دُاز ال ع اـ ح بغشط إبهذص بإا٘ 
ٖ   إـاف، َاعُٗ اإلْهاع مُ   ٗ إشهاٙط اصهاػههِٕ .   هشهو إٍ اصشهّ  إهمـه

اصظهّؼ إفّه ،    َمو إا ُع بٌ ع م انعاااٍ  إنٌ مل ُِا اٌ عههٖ يهاٍ اصفبّها إت   
ٗ    َمهو احملب هط ةُِهاّ    اعهُاٍ اإلْهاع إٍ اصفبّهها    عه م اسههبهاا اصشهّ  إهمـهٖ 

َامفا  اصفاًا٘ عهًّا، بط اسبهااٍ إٍ ما مابـٌّ اصااع ٔ اصفإًّ اصكاَِهٕ مهو   
أػاصٕ اص ًاالٔ َاؿهّٕ َاصهغؼٕ َع م اص صّط إانع مو م ًه  إبههذص بإها٘    
 إـههاف،   هها اام مل ِهه   اصّههط عهههٖ سهمبههٌ َإهههع عهههٌ َمل ِههها غهها ّهههع   

 األػط اص ًهاالٔ َاؿهّهٕ َاصهغؼهٕ َيهْ      -َاصب ً  بإا٘ إـافعو اصغشط 
رياٗ ف ع عهًّا ٗ اصفاهٌ األمهامْ، َريه ى عاامهٌ )ةه ٍ( ٗ ريهج  مهو اعهاَاٍ         

 ٗ فههها  ت إٍ اتم ،اإلْهههاع أى ِشهههبه  ٗ اعهههُاٍ إٍ اإلْهههاع عههههٖ اصكههها
 اصفبُاْٙ عهٖ اصفبّا ػغهَِّا .

سهاز انعاهااٍ، َصعه م مع  ِبهٌ َريظهفٌ     َت مهفع اعُاٍ اإلْاع يها صع م إ
(، َصعهه م دهه َٗ اصكههاٗ إشههبه  إصًّهها ٗ اعههُاٍ      عههو الأٓ إعؼههُم ) 

 ٗ إاههام مظههكط، َذصهه  ألى - هايا صههُ سههٓه -اإلْههاع،  ههإى م  ّههع اصكههاٗ 
قكُمههٕ تسبؼههشا  مهههذص إُؿههع     - رياَِههّا -أػههاصٕ اص ًههاالٔ َاؿهّههٕ   

 أ مؼط اصهُبهٕ إٍ أػههْ اص ًهاالٔ َاؿهط      ،إبهذص بع   شهٌ بإا٘ إـاف
ّ٘ عههٖ دهِانهٌ ٗ اصظه ًات          مع َدُا أػهط اتسبؼهشا  اؿهاري  عهًّ ها بهها

 . صه ظًُال ؿك ّٕ ري ا سااهاٍ ٗ قهٌ َ اةّاا
ّ٘ عههٖ عه م دهِهاى اتسبؼهشا  ٗ          نع  ِشهباّ  اسهبهااٍ إٍ اصكهاٗ بهها

عهه ٍ   إنهٌ ت هههٓ    -ٍ( ري ها اغبهاالٍ أسهباذنا احملاهع )ةه       -اصظ ًات اؿك ّهٕ  
هشط َت مانع عو دهِاى أػههْ اصه   ،اسبؼشا  مهذص إغشُ  بإا٘ إـاف

 ّذهٓ األػأى بهط هههٓ أػهط اصهاا٘ٔ      ،بع  اصغشط بإا٘ إـاف َاص ًاالٔ
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. صكهو ّههع عهو     مو سهمٕ أريهٌ أَ طهبٌ أَ اسبع اصٌ بع   شهٌ بإها٘ إـهاف  
بههٌ إ هههع  ْعههّا -اتدبًههاآ إباهه م  اصهه صّطدهِههاى األػههُ  ريهههًا: ةّههام 

 . َاص ا  باتصبزام عهٖ باا٘ اصهذاسٕ بع  اصغشط بإا٘ إـاف -َإاّ  

ات يُ إزاصٕ اصهذاسٕ اصُدٌ اصجاصح: إى اصغهض مو اصب ً  َ شط إبهذش
 يا، َياا اصغهض وؼط بإا٘ إـاف ري ا وؼط بإا٘ إ هع.َإع ام أدزا٘

اصه صّط اصُاؿهض إ هّٓو مهاا اصغههض، َصهُ سهه هاٍ  هإى يهاا          َِهٓاٍ: ع م 
ؼؼههط إزاصههٕ اصهذاسههٕ  بههط ،اصغهههض ت ِهشؼههه ؼااههٌ بإهها٘ إ هههع َإـههاف

ع، يا باص ص  َاؿ  َإشض َبإاٙعات    إا٘ إـاف َإ هه َإع ام أدزا٘
 . عهٖ ريفإِ اصغشط بإا٘ إـاف  أ ِؼهض اصغهض إزعُم اصّّأ

ٗ اصُ دهُاز اصهب ً  بإها٘ إـهاف      دٌ اصهابع: اصهؼُؾ اـاػٕ اصظهايهٔ 
ما أالسهٌ إفّ  )ة ٍ( بع   بّاٍ ظُاز اصغشط بإا٘ إـاف ةا : )إى ذص   َيْ

 َمهههها الَاٍ إظههههاِؼ ٗ دههههُامعً   . مهههههَٓ عههههو األٙ ههههٕ عهههههًّ  اصشههههأم( 
  اصؼه ٗ: أبهُ   هأ أػهّو إها٘      َكه َطهِاًا ػشّض َ ًّا ِشه   سَ  (9)اصجأثٕ

 َة  أػا  ِ ٓ طْ٘ مو اص ُ ،   مششٌ باؿاٙ  َباص ا  ث  معهه    مشهض   
 طت ب ض بٌص . بٌ َدًْ أَ بع  دش ٓ أَ ِؼّو ثُبْ، ةا :  -  مٓص -

 (0)صت ب ض أى ِغشط اص م باص ؼا ط(:َما الَاٍ  ّاخ عو اصؼاا  )
، ري ا الَٗ بشه  ثإى معبا  إطكا   ٌَّة  الَايا اصظّؼ ب هِع معبا ظايّها ت

َأالسهًا  ص   اص م -باص ؼا  -ت ِغشط باص زا طٍ  ّاخ بؼّا ٕ: مبؼّأ إ
 اصكهّا بهشُ )الَٓ..(، َيهاٍ الَاِهٕ َاسه ٔ ٗ أػههًا ظهايّها، َاتسهب ت        

صه ها٘ إـهاف أَ بهزع  عه م اصفهه        ًا ِب هو اعُٗ ريُى اص ؼا  مؼه اةاّ ب
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 . بٌ اص ؼا  َبٌ   ٍ
إصّها، بط  ( ت أساض صٌ أَ ت أثه صٌ َاػّأصكو ما أالسهٌ اصظّؼ إفّ  )ة ٍ
اع اؿهْ )ةه ٍ( مل هه    سّح سكْ أى احمل ،مل ِؼط اصاهِ ٌ مو عؼه إفّ 

 . إ عأ َطاصو اصظّؼ إفّ  بهاط اصهَإِإزعُمٕ َمهع اعُاٍ  اصهَإِ
    فاايا ع م اص  ض َشض اصّ ِو إبهذشهبٌ باؿهاٙ    َكَأما ػشّشٕ َس

َاص ا ، َت ب ض عه ما معهه  اصّه ِو َشهض َدًهٌ أَ بعه  دشه ٍ بّ ِهٌ،        
ِهبههٚ  َت ِؼهه  م َهها اصههت اصهؼههُؾ عهههٖ مهمههو     مهههغّؽ مكهّفههْ َيههاا

ِغهاِه  اـها    فهاا  ، َعهّهٌ   اصهذص َؿعّا َصزَم اصهب ً  ة هط اصؼهأٔ مكهّفهاّ    
ِهاا اتسب ت  باصؼهشّشٕ  م ً  إبهذص بإا٘ إـاف اصآ  ها ٗ طهعّٕعج

عهه م مهٓذشههّٕ إبهههذص َأى  نعهه  ةهه  ِشههب   بًههاٍ اصهَاِههٕ صهاههُ  ب  إلث امههٌ .  
:  ت ُِدههو مهههٓذص مأةّههٌ -اصّهه  اصههيت أػههابًا طههْ٘ مههو اص ههُ    -إبهههذص 

 . ش  َاصجُ اؾاؿاٙ  َاص ا  َاصُدٌ َ
اصشاٙط عو الدط  (9)َّكو مهع اتسب ت  بًا َعاالؿبًا بؼشّشٕ اصعّؽ

با  ٗ مُؿع صّص  ٌّ ما٘   شهض ذريههٍ عذهه َةه  عهه  ذريههٍ َ ػهاٍ، ةها          
( :)َاؿهشٕ اص تصهٕ عههٖ غهأف ػهشّشٕ        إنًها   صِغشط ذريههٍ َ ػهاٍ  ط

 . ٗ قهٌ إى طا٘ ا  ، َاصبفؼّط يٕتَسَك 
ا باص م َاص ؼا  اصآ صّص َا٘ مـاف، صكٓهَأما الَإِ  ّاخ  ًْ كبؼٕ 

بهه  مههو اتغبؼههاؾ باصهه م ألدههط  صههُ سههه ها مؼهه اةّٕ اص ؼهها  صه ـههاف  أ 
َِهههزم مهههٌ:   صت ِغشههط باص ؼهها   هه  اصهه م   طاصؼههّا ٕ اصجانّههٕ مههو الَاِبههٌ    

اغبؼاؾ اصهَإِ َُالايا: اصب ً  باص ؼا  مو اص م غاػٕ، َت مع  اصهَإِ 
بغشههٌ   اصب ً  مو اصهذص َإبهذص م هاهاّ عهٖ  صّّأريط مبهذص َت مؼهض ا

 . ياا . إا٘ إـافب
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مهو األسههاى    -َت ِ ع  إالاأ اصهَإِ اإلّا٘ إٍ أى اص م اؿاػط ٗ اصف   
ِكفْ اص ؼا  صب ً ٍ َإصااٙهٌ إٍ غهاالز اصفه  َت وبهاز إٍ      -اصهشاى مو أَ 

اص م َمأةامٌ اص ؼا ، َِكفْ ألى باطو اصف  ت ِبهذص غهَز  ،اصب ً  بإا٘
ٗ  -مأةامٌ صه ؼا  َإصااؤٍ غاالدٌ،  أ اتصٕ صههَإِ عهٖ اصب ً  مهو اصه م   

 . إذا رياى اص م غاالز اصف  ري ا صُ رياى عهٖ اصّ سبٖ اص ؼا  ريط مُالا بفعط 

ت اصّهط ِه ع ًا    -َاؿاػط أى اصفبّا ظُاز  شط إبههذص بإها٘ إـهاف   
ري ا أى  بّا اصع انْ باغبؼاؾ دهُاز اصغشهط بإها٘ إـهاف سها  اتؿه هاال        
 ؽهُ مهو اصه صّط َإشهبه  إؼهشض مها سهُٗ الَاِهٕ ع ه  ا  بهو إغه ٔ َةه             

ّٕةؼُاليا َ بّاى ةؼُاليا سه ّاما م   ،عهٖ دُاز اصبُؿهْ بإها٘ إـهاف    اتص
 . بإا٘ إـاف، َت نعّ َيكاا ِهع اتصبًا عهٖ دُاز اصغشط 

اص شح اصجانْ: ٗ اصبفؼّط إهشهُ  إٍ احمله خ اصفهّ  اصكاطهانْ )ةه ٍ(      
 بٌ ما َالا اصههٓؽ  ّهٌ بغشهط إبههذص  ّذهو  شههٌ بإها٘ َبهٌ إهُاالا اصهيت           
 ا مل ِههها بًهها نههؽ  ّكفههْ زَا  عههٌ اصهذاسههٕ َانعهه ام أدزا٘يهها،  ًههط ِعبهه   

أم ِكفهْ زَا  عهٌ اصهذاسهٕ     ٕبههذص ع ُمهّا؟  اصغشط بإا٘ إ ًهه ٗ م ًه  ا  
مههو  نظهه  إشههض باـهةههٕ أَ بههاؿذه أَ باصزدههاز أَ مُيهها  ،بغهه  إهها٘ إ ًههه

َيههْ اصههيت مل ِههها ذريهيهها ٗ     -َصههُ ٗ بعهه  إههُاالا   -اتدشههام اصؼههاّهٕ  
 . ؟بإا٘  اصهؼُؾ اصُاالأ إصّها ٗ م ً  إبهذشات

  زَا  عهٌ اصهذاسهٕ   ط بإا٘ ٗ اصب ً  بعه إظًُال  بُاّّٙا يُ اعب اال اصغش
يا صبهذص مأةًّا ٗ ّْع إُاالا إهؼُػهٕ َ ه  إهؼُػهٕ    َانع ام أدزا٘

 . يااى  ّكفْ زَا  عٌ اصهذاسٕ َأدزا٘إت ٗ دش  اؿُّاى َبُاطو اإلنش
غاص  احمل خ اصفّ  اصكاطهانْ )ةه ٍ( َاعباه  عه م َدهُ   شهط       صكو 

 ُ  االا غاػههٕ مهؼُػههٕ، َٗ   يهها ت هههو اصغشههط   مأةههْ اصهههذص إت ٗ مهه
    َ نعه ام  إصع م سهإِ اصهذاسٕ إٍ مأةًّا َأنٌ ِكفهْ  ًّها زَا  عهٌ اصهذاسهٕ 
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يا َت اصّط عهٖ َدُ  اصغشط بع  زَاما، َة  ِشب   صٌ ب ى إشبفاا دزا٘أ
َدهُ  ادبهها  أعّهاى اصهذاسهٕ      : 5صإه ثه: َ اِيُذِه ََاصٗهِدهزَ طمو أاصٕ اصظهع 

ب نُاعًا َت اصّط عهٖ َدُ   شهط مأةًّها بعه  إزاصهٕ عهٌ اصهذاسهٕ،  هإذا        
َعه م َدهُ  يذههٍ    عه  زَا  اصهذشٕ عو دش  مهإٔ  مها سكه  ب ًاالمهٌ     

إت مها غههز به صّط غهاؾ ُِدهو اصغشهط بعه  زَا  عهٌ         صع م ريُنهٌ الدهزّا،  
ـ   إنههٌ  ، ه أَ ب ريههط اصكهها ه  ّههٌاصهذشههٕ ريههاصجُ  َاص هه ى َاإلنهها٘ إبهههذص بهها

 َالات اصهؼُؾ بهزَم  شهًا، َمل ِها ٗ إا٘ إـاف إأةْ صهههذص نهؽٓ  
 . ِ مه بغشهٌ  ّكفْ زَا  عٌ اصهذاسٕ عهٌ ريإغهاز إّبٕ مو إا٘ إـاف

: إى يههاا اصبفؼههّط غههأف اتالمكههازات اصفاًاّٙههٕ َإبظهههعّٕ  َِهههٓاٍ: أَّت
َبعه ٍ،  إنهٌ مل ُِا اهٌ أسه      اصكاطانْ ة ط احمل خ طّهٕ ةهَى اصغّ ٕ اصؼغهٗ 

سٕ إٍ مأةًّها مهع   مو اصفاًا٘، سبٖ إاعْ اإلْاع عهٖ غأ ٌ: سهإِ اصهذا
مؤِههّ ا باصهؼههُؾ إبفهةههٕ ٗ إههُاالا إػبهفههٕ اص اصههٕ عهههٖ   ،ٕاصهطُبههٕ إشهههِ

 . سهإِ اصهذاسٕ َع م ريفإِ زَا  عٌ اصهذاسٕ َصزَم  شهًا بإا٘
ا: إى يههاا اصبفؼههّط غههأف اصهؼههُؾ اصع ِهه ٔ اص اصههٕ عهههٖ مهههذص   َثانّّهه

اص ههايه َأةههأ اصهههذص َسهههاِبًا إٍ إأةههْ َمهه ٌ ريّفّههٕ م ًهه  إبهذشههات:  
َيهْ مبفهةهٕ ٗ أبهُا      -اصجُ  َاص  ى َاألَانْ َاصفههغ َاألالض َ  يها   

ست َةهه  أمهههت بههاصب ً  َاصغشههط َبعـههًا ػهههٓ  -اصهذاسههات ٗ )اصُسههاٙط(
ْ   ،ط بإهها٘ باصغشهه  مهها ِؤريهه  ع ههُم ةههانُى سهههإِ     َاصفًهه  اصعهههٗ َإبظهههع

 مههو اَى اغبؼاػههًا َههُاالا اصهؼههُؾ إبفهةههٕ إشههؤَ    اصهههذص إٍ مأةّههٌ
َمفّ  صزَم اصب ً  َاصغشط مو إبههذص بإها٘ َعه م ريفاِهٕ زَا  عهٌ       ،عهًا

 .مبهذص  اصهذاسٕ ٗ ريط طْ٘

َْٕثاصّجا: إنٌ َالا ٗ نؼُؾ ع ِ ٔ ات عهٖ مهذص إأةْ صهههذص َمههع    ص
 اسبع اصٌ  ّ ا ِظه ف  ّهٌ اص ًهاالٔ إت بعه  م ًه ٍ َ شههٌ، َيهْ َإى َالات        
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إت أنٌ ِشبفاا مهًا ع ُم إُاالا عشهو اصفًه  اصفاًهاْٙ     ،اـاػٕ ٗ مُاالايا
َُالايا، َياا نظ  معبأ ع اال  ًاَاتالمكاز اتدبًاآ، مو اَى اغبؼاػ

( اصشاٙط عو الدط هه  ٗ إنهاٍ٘  ه الٔ َةه  مُؿه       اا  )اصشاباطْ عو اصؼ
ػٕ، مو ذص  اإلنا٘ مهااّلا أَ ا بشط مهٌ أَ  شط ثّابٌ َة  ريانهت اصفه الٔ مبشههٓ   

إى رياى الييا ٗ اإلنا٘ ة ط أى ِغبشط أَ ِبُؿ  أَ ِغشط ثّابٌ ث  ط(: اا  )
أػهابٌ  ِفعط ذص  بع  ما الييا ٗ اإلنها٘  عهّهٌ أى ِغشهط ثّابهٌ َِغشهط ريهط مها        

 إنًا م   عهٖ َدُ   شط ريهط مها    (9)صذص  إا٘ َِعّ  اصُؿُ٘ َاصؼأٔ...
أػابٌ إا٘ إبهذص باصفه الٔ إّبهٕ إبشههػٕ َعه م ريفاِهٕ زَا  عهٌ اصهذاسهٕ،        

عهو ةه ال ط ػهت َإذا ٗ     (َنظ  معبأ اصشكُنْ إبـ هٕ صشهؤا  عههْ )  
مهةًهها َِغشههط اصهشهه  ًِههه  ط (0)(: اهها  ) - مّبههٕ  ّههٌِعهها -اصاهه ال  هه الٔ

َياا اصهٓؽ معبا اصشهه  َاؿهض اص تصهٕ عههٖ مههذص إهه  باصفه الٔ         صَِؤريط
   عهههٖ مهههذص اصهشهه  َأةههأ إههه    إّبههٕ  ّذههو إيهاةههٌ َعهه م أريهههٌ، َِهه   

إبهذص َ شهٌ ما مٕ ص ًاالمٌ َأريهٌ، َنظ يا الَإِ زريهِا بو يام َة  سه    
 هههات ٗ ةهه ال  ّههٌ ؿهه  ريههج  ( عههو ة هههٔ ٔههه أَ ن ّهها مشههكه ةاإلمههام )ع

(: )ًِههها  إههه  أَ ِ ع ههٌ أيههط اصامههٕ أَ اصكهههو،   َمههه  ريههج ٔ  اهها  ) 
َاصباهِو بهفص ماهِو اصهَإِ اصشابإ، َنظ  الَإِ  (4)ص شهٌ َريهٌإَاصهش  

 ّاما ِ ط إّط ِههٓذص سٓ ه  ط( ٗ س ِح اصه ّا ةا : أبْ بؼ  عو اصؼاا  )
ظهايهٔ ٗ مههذص مأةهْ    ،  إى يهاٍ اصهؼهُؾ َ  يها    (3)ةاما ثأّثا صمو ما٘

مو اَى اغبؼاؾ َُاالايها َابـهٖ اصفًه  اصعههٗ َاصبشهامل       اصهذص ع ُمّا
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 . اتالمكازٓ اصفاًاْٙ عهٖ اصع ُم

إالمكهازات اصفاًها٘   ُال ِبه ا ع مهع   اؿاػط باغبؼهاال: إى اصبفؼهّط إهاري   َ
اصااٙ هٕ عههٖ ع هُم اؿكه  بهاصبهذص       تْهاع َاصبشهامل  ااعهاَٗ  ٕ ََإبظهع

َسهإِ اصهذاسٕ إٍ مأةًّا ََدُ   شهٌ َع م ريفإِ زَا  عهٌ اصهذاسهٕ،   
مهع ظهايه اصهؼهُؾ اصظهايهٔ ٗ ع هُم اصبههذص َأةهأ        اصبفؼهّط  ري ا ِب ا ع 

ٕ اصفًه   َصُ بهشهاظ بعه  اصاههاٙو ََعُنه     -اصهذص َع ُم األمه باصغشط مهٌ 
  أ فا  صا ُ  ماا  احمل خ اصفّ  اصكاطانْ. -اصعهٗ َإبظهعْ صههؼُؾ

اؿكهه  اصهابههع مههو أسكههام إهها٘ إـههاف: إنههٌ ِهفعههط اصاهّههط مهههٌ َاصكههج      
ص، َيههاا سكهه  مظههًُال ٗ  بههاَٗ َِبهههذص َذههها مأةههأ اصهههذص أَ إبهههذ

نا )الض( بط إاعْ عهٌّ اإلْاع ٗ ريبو ريج ٔ، َإًه  ؼاّهع م الريهٌ،     اًا٘
ّ٘ ن شح أػهط انفعاصهٌ َأةهأ اصههذص أَ إبههذص،       ه شجٌ عا مهسهبٌ : ابب ا

ثهه  نجهههح ب ّههاى  ،جا ب شههح اسههبُا٘ اصاهّههط مهههٌ َاصكهج  ٗ سكهه  اتنفعهها  نه َ
 : اسبجها٘ غاؾ يها، َاص شُخ ثأثٕ

اص شح األَ : ت إطكا  َت غأف ظايّها ٗ انفعا  إا٘ إـهاف َأةهأ   
ع  اصهَاِههات، َّكهههها اصاههُ  بهه ى اصهههذص َإبهههذص، َةهه  اسههب   عهّههٌ بهه 

عهو دّهط مشهبفاا     شامل اصفبُاْٙ عهٖ اتنفعا  دهّأّ اإلْاع اتالمكازٓ َاصب
مو اصهَاِات، َصعط غ  ما َػهها مهًا معبأ اصشكُنْ اصيت الَايا اصظهّػاى  

 ( َيههُ وكههْ أى  اصكهههّا َاص ُسههْ بشههه ي ا اصؼههشّض إٍ اصؼههاا  )    
ًِهه   ط(: عهو ةه ال ط ػهت َإذا ٗ اصاه ال  ه الٔ، ةها  )       َطُٚٔسه ( ّا )عهّه 

ّ٘ مـا ّا يُ ما٘ ؿه (9)صمهةًا َِغشط اصهش  َِؤريط   َأَ ،  إى اصا ال وبُٓ ما
( شٕ ٕا٘ اصا ال إـهاف َصهاا أمهه )   َ ٌّ   الٔ مّبٕ لشٕ َمهٓذ م  ُغّا مٍُ
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  شههّبٌ صهشههص إهها٘ إـههاف ٗ اصاهه ال َمهٓذبههإيها  إههه ، ََدًههٌ يههُ مهههذٓ 
ّٕ  َصهاا أمهه )   ،إُدُا ٗ اصا ال ألريههٌ طهايّها، َيهاا اـها      ( بغشههٌ ما مه

عهٖ مهذص إا٘ إـهاف َأةهأ      َظًُالٍ دهْ َ ٌّ اصكفإِ اصّّأسه ٍ ما ُ
صهفبّها إظهًُالٔ ِكفّهها اـها      ذص، َمُد     ياٍ اصهَإِ اصّّأ أَ مؤِه اّ اصه

ٗ   . نعه  ةه  ُِ   إاريُال ّٕ   شهب   بهَاِهات ت نهه ظه  الَاِهات   َاؿهشٕ ن   ًّها اتصه
ّ٘ َأَ  ه ٍ    -ريهط مهاٙع   اصشؤال  إى صفظ اصشؤال ُنشه  ع ُمٌ صفـهط   َصكهط   -مها

بهط مُده  ةهِههٕ     ،م ريُ  صكهًا مهؼه ٕ ٗ ياٍ اصهَاِات إٍ سؤال إا٘ إ ههع 
عهو اصؼهاا     (9)مؤري ٔ صأنؼهاف ٗ بع  اصهؼُؾ نظه  معبهأ أبهْ بؼه     

(:)ِظهه  سهؤال   ض أى ِبُؿه  مههٌ َِظهه ، َت    صّص بفـط اصشههُال به   ط
 إى اؾ ههٕ اتسهبجهإّٙ األغه ٔ     صِشباٖ مهٌ اصكهو إت أى ِكُى سُؿّا ري  ّا

ظايهٔ ظأ٘ ٗ سُض مو إا٘ إ هع يُ ري   َِشباٖ مهٌ، َت ِبعاالف بط ت 
،  ّبػؼههؽ صه هها٘ إـههاف أَ  هه ٍ مههو إاٙعههات    شب ههط أى ِكههُى طههامأّ ُِ

بشؤالٍ مو إها٘ إ ههع، بهط إى اـها      صَت ِظه  سؤال اصكهوطإشبجهٖ مهٌ 
ُامٌ ٗ سؤال إا٘ إ هع  ب مط  ٌّ ػ  ػشٕ  ً هها،  هإى اصبُؿهْ مظههَع ٗ     

ري ها أى سهؤال    ، ت مو سؤال إها٘ إـهاف،  سؤال اصشهُال َ ـهٌ مو إا٘ إ هع
مهههٌ  ْ٘صبُؿههكههبؽ بإهها٘ إ هههع باهِهههٕ ا -مشههبجهٖ َمشههبجهٖ مهههٌ  -اصكهههو 

 ص .شباٖ مهٌَُِةهِهٕطسُؿّا ري  ّا 
شا  همهههذص إهها٘ إـههاف َأةههأ اصهههذص، َّكههو إصهه َؿههُع َاؿاػههط 

إبهذص بٌ ٗ مهذّص إا٘ إـاف، َاصا ال إبّاو يُ إبهذص األَ ، َّكهها 
  األعهز سعّ عوهَِٕ ٗ )اصفاٌّ( إمعبأ اصشه   ا  بإطأ اتسب ت  صإلؿ

( عههو سههؤال اصًّههُآ َاصهؼهههانْ أِؤريههط أَ  مههو اإلمههام اصؼههاا  ) سههاّٙأ
َإطههأ  اصظههه  ِعهه  طههه  إهها٘ إـههاف إب اههْ مههو اصًّههُآ          ،ِظههه 
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ع ٗ قههٌ مهو   بـه ّ ٕ مها ؼاه    (9)صتط( َةها :  َاصهؼهانْ، َة  أدا  )
،  ّش هط مههع اإلمهام األريهط َاصظهه  مهو       طًاالٔ اصكبابْ ذامّا َلاسبٌ عهؿّا

 ُ آ َاصهؼههانْ عههٖ اصبههزٍ َاتسهبش ا  ّْعها بهٌ اصّهط طًهاالٔ         سؤال اصًّه
 .   اصكبابْ َبٌ ياٍ إعبأ

سّح أى اصًُّا َاصهؼاالٗ ٗ  اص ً  ِبشاقُى َت ِبُالعهُى عهو    :َعهٌّ
َؿ  اـهزِه  ّكُى دشه ٌ ٗ  اصهذاسات اصظاٙعٕ بّهً  رياـ ه َاص م َاص ُ  

ّ٘ م هاّا ِه غهْ اصبههزٍ    مـا ّا أَ أريهط طعامهّا    أَ اصغاصو مبهذشّا، َإذا طه  ما
 إت ألدط اسب ا  مهذشٌ َ اطهمٌ . عو سؤالٍ، َصّص ياا

اص شح اصجانْ: ت إطكا  عه نا ٗ اسبُا٘ اصاهّط مو إا٘ إـهاف َاصكهج    
مهٌ ٗ سك  اتنفعا  باصهذص،  ّبهذص إا٘ إـاف َأةأ اصّش  مو اصهذص 

باه ال اصكهه   ها زاا، َذصه  إلطهأ  معاةه         ريهج اّ سبٖ إذا رياى إها٘ إـهاف   
 هّ ، َصعه م اصه صّط عههٖ     اإلْاعات إ عأ َاصبشهامل اتالمكهازٓ عههٖ اصبع   

اعبؼام إها٘ إـهاف اصكهج  َعه م انفعاصهٌ،  هإى اصه صّط عههٖ اعبؼهام اصكهه           
َمل ِهها نظه ٍ    (0)صإذا رياى إا٘ ة ال ريه مل ِهٓذشٌ طهْ٘ طكبؽ بإا٘ إ هع 

أى إها٘ إـهاف إذا ريهاى     -َصهُ مهو غها ؿهعّ       -ٗ إا٘ إـاف َمل ِب ٌ 
 ٘ ،  اصاهّهط َاصكهج  مهو إها٘ إـهاف ِهفعهط َأةهأ        با ال اصكٓه مل ِهذشٌ طهْ

إذا ريههاى باهه ال اصكههه، بههط ظههايه معبههأ      ٌَت اصّههط عهههٖ اعبؼههام   ،اصهههذص
مها٘ اصهشه     -اصشكُنْ بباهِ ًا إبا م يُ اصكظه  عهو مههذص إها٘ إـهاف      

َذهها إأةهأ مهو اَى  هه  بهٌ اصاهّهط        -َمهةٌ ٗ اصا ال اصآ  ٌّ   الٔ مّبٕ 
 .صكج ، َأنٌ سك  إا٘ إـاف ٗ نفشٌ َبٌ ا

ع م اص صّط عهٖ  انٌ بع  َعهٖ ريط ما ِه ِكفّها ع م اصبفؼّط ٗ األغ اال 
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،  هاى يهاٍ اصهَاِهٕ إعبهأ َاعهاَٗ اتْهاع       اعبؼام اصكه مهو إها٘ إـهاف   
سذٕ َاصّهط عههٖ مع هّ  اتنفعها ، َت له  معهٌ        -َذ ُعًا -َاتالمكازات 

صهه اا ٗ مههذص اصكهج  مهو إها٘ إـهاف ري ها           َت َدًهاّ مؼٓششّا صهبظكّ
 نعهه  مههو ِهه عْ انؼهههاف أغ ههاال انفعهها      )ةهه ٍ( . (9)سههٓذهٌ بعهه  األعههاظ  

 يههاا  -إهها٘ إـههاف َأةههأ اصهههذص عههو إهها٘ إـههاف اصكههج  باهه ال اصكههه        
٘   طاصكه  (0)مب ثه بهَاِات ، َصعههٌ  ا هط   صإذا رياى إا٘ ة ال ريهه ت ِهذشهٌ طهْ

  . َؿُع اغبؼاػًا بإا٘ إ هع َع م ع ُمًا صه ا٘ إـافعو 
َعهٖ ريط ما ِه: إ عْ قباز إٍ إةامٕ اص صّط عهٖ اعبؼام إا٘ إـاف 

َع م انفعاصٌ سبٖ إذا رياى أريههااّلا نظه  مههابع اصههف  َيبهاالٍ، َت اصّهط،        اصكٓه
 .  َت مباز إٍ إةامٕ اص صّط عهٖ انفعاصٌ َع م اعبؼامٌ

ؿاػط أنٌ مهو طهُاي  مبعهٓ أ أَد هت اتط ٚههاى عهه نا بانفعها  إها٘         َا
٘ إـاف َأةأ اصهذص سبٖ اصك ٍ ج  إذا رياى إا٘ إـاف مٓبش ّا بُس ٔ أدهزا

االٍ َتمشهٌ بّه ٍ   اسبػهاز اصههف  مهو يبه    - مجّأ -مؼاما،  إذا باطه اصكا ه َا
    َ ٌ   ٌدشه   َٕهص اصكها ه   اطههٔ  مهذص اصههف  دزمهّا عهه  اصهّاٌ  ، َت أَ ِه ٍ صه

 . طاي  مو أاصٕ اصظهع عهٖ إسب عاا مهذشٌ 

اص شح اصجاصح: ٗ اسبجها٘ إا٘ إـاف اؾاالٓ بأُ إذا م ا ع َان  ع مهُ  
َريهاى إها٘    -إهه  ع َيهُ   -اصهذص أَ إبهذص َمههذص بعه  إها٘ إـهاف     

مهفؼههٌ  ه  مبؼههٌ  ًهط مشههٓ       عّهح ريانها دهزِ٘و    إـاف مبع اّا عه هاّ 
اصهذاسههٕ مههو اصهه ع  إبهههذص إههه  ع إٍ اصهه ع  ا غههه إههه  ع مهههٌ ريإهها٘    
إـاف اؾاالٓ مو أعهٖ إٍ أسفط: اصكُ  إبهذص، َرياـاالز مو اصفهُاالٔ  
إٍ أعهٖ َة  مهذص األعهٖ إهفؼط عو األسفط َمُي ا ٖا ِعٓ  اصعهف إا٘ 
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  ْ َدُاِو مبع اِو َماِ٘و مهفؼهٌ .َ   إأة إـاف إأةْ صههذص
ْ٘   ماصظايه ع َ عهو   اصشهإِ إذا رياى اؾهِاى ب  ع َةُٔ عّح ِهفؼهط دهز

ٗ ريههُ   -اَصكههٕ -ٓو مهها٘ اصهمههاى أَ مهها٘ اصعهههو مههو إنهها٘  دههز٘ ري هها إذا ُػهه
إهه  ع عهو اإلنها٘ اؿهآَ صهٌ ِبههذص، َاص هاةْ ٗ        مبهذص،  إأةْ صهكهُ   

ٖ   اإلنها٘ إههه     ع مهههٌ َمها يههُ دههاإل ِههز  مههو اإلنهها٘ إٍ األريهُا  األغهههٗ ِ اهه
 . َت ِبهذص إت ما ٗ اصكُ  إبهذص طايهّا

ٗ اصهظهه اصعهههٗ َانفؼها  إبهههذص عههو   إـههاف َاصُدهٌ  ّههٌ: معه ا إهها٘   
،  إى إا٘ إـاف اصههاز  ٗ اصكهُ    يه َع م امؼام ا سبٖ ِبهذشا معّااص ا

ةأ اصكُ  َيهُ مبههذص أَ َةعهت  ّهٌ ة ههٔ بهُ  أَ ام       إبهذص ِبهذص َأ
 إههه  ع عهههٌ  َأ بهههذص صكهههٌ مهفؼههط عههو إهها٘ اصعههاصْ ٗ اإلنهها٘ اصهههاز  مهههٌ    

إٍ األسفط، َي ا ما٘ مـاف مبع ا انفؼهط أسه ي ا عهو ا غهه َةه  تةهٖ       
 . اصهذص أَ إبهذص أس ي ا َيُ اصشا ط

ع، َعههه  سههّأى إهها٘ إـههاف   َإعّههاال ٗ اصبهههذص َسهه ٔ إهها٘ أَ إههاٙ    
إذا ؼاههع معهه ا إهها٘  ،َان  اعههٌ مههو أسههفط إٍ أعهههٖ أَ مههو أعهههٖ إٍ أسههفط

ت مشهٓ اصهذاسٕ مو أس ي ا إٍ  -باصهظه اصعهٗ َانفؼا  أس ي ا إٍ ا غه
يٕت ٗ سهاٙه إاٙعهات  ه  إها٘ إـهاف       -سك هّا َمه الرياّ   -. َياا ريههٌ  ا غه

 َمُيا .رياصهي َاصزِت َاصهف  

ت إها٘ إـهاف    انهٌ بعه  مههذص   اؿك  اـامص مو أسكام إها٘ إـهاف:   
 زز أَ امؼهط بإها٘ إعبؼه     سبهٖ صهُ ُمه   ِ ًه أػّأ ما اام باةّّا عههٖ اإلؿها ٕ   

مها اام  اا سك  ريط ماٙع إذا مهذص ت ِ ًه بط يإت باصبؼعّ  أَ اتسبًأك، 
 : ، َمُؿّشٌَانبفا٘ اصعهُاى اؿاّإإت بب    قبفظّا بامسٌ َعهُانٌ، نع  

ثه   عهو ماّٙبهٌ إٍ اص ػهاال     ّأمشهبشّ  إا٘ إـاف  ؼاال غاالّا ٓعَ إذا ُػ -أ 
ّ٘ م هاّا طًه إا٘ إشبشّط،  إى اتسبشاصٕ  -أَ مـا ّا ُاس  َػٓ   َػاال ما
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ًٓهٔ صههذص َإبهذص بفعط انع ام اؿاّإ إبهذشٕ َم  ما ب اصبؼهعّ   فعط م 
 مغاِهٔ، َمكُى نظ  م ه   اصكههو مهشهاّ   إ أغهٗ ِعبايا اصعهف ساّإ شاّهص

َصُ سؼط اصظ  ٗ طًاالمًها الدعهها ألػهط اص ًهاالٔ ٗ اؿاّاهٕ       ٕ،باتسبشاص
َِبشهُ  إٍ غهاال    ٓعُ َؼه َببع   ثإى: إا٘ إـاف إبهذص عه ما ُِ .   اؾ ِ ٔ

ري ا  -مُؿُع اؿك  عه ّا اصبهذص َِهبفْ مهع م اؿاّإ احملكُمٕ باصهذاسٕ أَ
َعه ما ِبشُ   ،مهع م ساّإ اصكه ّٕ عه ما ِبشُ  اصكهو ٗ إ هشٕ إٍ مهض

  َمهع اصبغهاِه ت فها    ، ًهاا  ه  ذاك   -اص ػاال إٍ ماٙع: ما٘ م هع أَ مـاف 
تسبؼشا  اصهذاسٕ ٗ اؾش  إبهذص بعه   تن  ا  اصّط اصهذص، َت فا  

ا مههذص، بهط يهاا إها٘ إ ههع أَ إـهاف دشه         اسبشاصبٌ إٍ دش  مغهاِه ٕه  
 . باص ًاالٔ ت قاصٕ عو دش  غاالٓ طايه  ّكُى قكُمّا مشبشّط

ٕ اصهذشههٕ َِؼهه   عهههُاى نعهه  ٗ بعهه  سههاتت اتسههبشاصٕ م اههٖ اؿاّاهه 
عهٖ اؾش  إشبشّط رياص ػاال إبؼاع  مهو اـ هه إذا ؼهُ  إٍ     اصهذص عه ّا

ِظه ٌ اص هُ  أَ    ماٙعهاّ ص ُ  إذا ػ هع َػٓ ه  َريهاى    عه  ماٙع أَ إبؼاع  مو ا
إذا ؼُ  إٍ مهض  إنٌ ِعٓ  عه ّا عهةهّا مشهكهّا أَ بهُّت    إبؼاع  مو    اصكهو 

ٕ  أَ الطُبٕ    اصكهو  ّكهُى قكُمهاّ    ، صؼه   عههُاى اصههذص عه هاّ    باصهذاسه
 . َان  ا  أاصٕ اصهذص عهٌّ ةًّها

 -ٕ هه اصكهٓه أَ اؾهاالٓ أَ ا   -إ هع اصكج  زز إا٘ إـاف بإا٘ إذا ُم - 
ًٓهه صهٌ إذا انبفهت أدهزا٘       سبٖ اسبًه  إا٘ إـاف ٗ إ هع،  اتسهبًأك م 
اصهذص مهٌ، َمعهٖ اتسبًأك أى ىهبه  إها٘ إـهاف إبههذص بإها٘ إ ههع       

ح َمبفه  أدزا٘ إـاف ٗ إا٘ إ هع إعبؼ  عّ -اصكه أَ اؾاالٓإعبؼ : 
َت ِ اهٖ صه ـهاف    ه هاّ مزَ  غؼُػهّبٌ َِهبفهْ ػه   إها٘ إـهاف عهّهٌ ع      

مشباط ٖباز ظايه عشهو اصهظهه اصعههٗ، بهط ِؼه   إها٘ إ ههع عههٖ          َدُْا
إشهبًه ، َعه ٙها ِكهُى     اجمل ُع إب ص  مو إها٘ إ ههع َمهو إها٘ إـهاف     
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ْ٘أدزإا٘ إ هع  ف ُعاجمل ُع طايهّا اذا مل ُِد  ٗ  سؼط َت  صهذصا مو ا
َيكهاا ريهط مهاٙع     ٗ إا٘ َم ثه ب َػاف اصههذص إأةهْ صه ها٘ إـهاف،     ْهمغّٓ
مها اام مل ِهبغ  إها٘    بههذص ِ ًهه غه هٌ بإها٘ إ ههع َاسهبًأريٌ  ّهٌ،  إنهٌ         م

  ُ إ هههع ب َػههاف  مغهه  إهها٘ اجملب ههع بُػهه  اصهههذص ِؼهه  طههايهّا، صكههو صهه
 . َػاف اصهذصس  أإا٘ ببغّٓهٍ ب  إلطأ  اصّط مهذص اصهذص مهذص

نع  عه  مهذص إها٘ إـهاف أَ إهاٙع َمه ثهٍ باصهذاسهٕ إذا اسهبًه  إها٘        
عّح مل ِ َع صه اٙع أَ صه ـاف َدُْا إـاف أَ إاٙع ٗ ما٘ م هع معبؼ  

مه ثه اجمل هُع بُػه     مشباط باالز ٗ نظه اصعهف رياى اؾ ّهع طهايهّا سبهٖ صهُ     
ب ًهاالٔ اجمل هُع إذا   يهاا  ِـهٓه   إـاف أَ بُػه  إهاٙع إبههذص  انهٌ ت    إا٘ 

 . فٌَػ َأػ   عهٖ ف ُعٌ: )إا٘ إ هع( َمل مكو  ٌّ أدزا٘ اصهذص 

ًٓههه إهها٘ إـههاف ٗ اصبؼههعّ  أ  َ اتسههبًأك ٗ مهها٘ َاؿاػههط امؼههاال م 
 ٕـههاف شههو إٍ اصعأمههٕ اؿهههْ )ةهه ٍ( اصاههُ  ب ًههاالٔ إهها٘ ا  معبؼهه ، صكههو ُن

مشهبه ٍ  صهها  عبؼ : اصكه أَ إ ه أَ مُي ا، َمل ِبـهض  بإا٘ إ ٌمؼاصإَذها 
 . مُا ابٌ هاهاط عهٌ اصّهٌ صُ ػشت اصهش ٕ إصٌّ، َت ّكهَم الريٌ َمل ُِ

 : نع  ّكو اتسب ت  صاُ  اصعأمٕ بهَاِبٌ مهسهبٌ

إٍ  مظ ّا (اص اةه ) األٍَ: مهسهٕ اصعأمٕ ٗ )إػبه ( َمبـ و ةُ 
ًٓهٍ طإى ياا ت ِؼّو طّّٚاما٘:   ِه  .(9)صإت ط

ريط طْ٘ ِهاٍ ما٘ إ ه  اه   ط(:اصجانّٕ: مهسهٕ اصكايهْ عو اصؼاا  )
بباهِو: إى يهامٌ اصههَاِبٌ ظايهمهاى ٗ ريفاِهٕ فهها اتمؼها  َها٘         (0)صطًه

َعبهأ   إ ه َمٍُ صب ً  اصظْ٘ إبهذص اصآ ِأةٌّ، َة  ِؤري  اتسهب ت  
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ًٓه َت ِ ًهطاصشكُنْ:  باصبظه ِ  يهُ    صِ ًهطَمابـٖ إطأ   (9)ص إا٘ ِ 
 . م ً  إا٘ صه ا٘ إـاف إبهذص إذا أػابٌ َتةاٍ َامؼط بٌ

  هإى إها٘ ع ه ٔ إ ًههات      ،صكو مفاا إعبهأ ٖها ت الِهو  ّهٌ َت غهأف     
ًٓه إبهذشات َمل مه ٌ   م ٓ  ،مً هٕةـّٕ صكو اصهَإِ َفاايا  عهٖ أى إا٘ ِ 

َمهًهها إهها٘ إـههاف  -ريّفّههٕ م ًهه ٍ َغؼُػههّات م ًهه ٍ ٗ إههُاالا إػبهفههٕ
نظهه   -ٗ إي اصههٌ - ههأ مفّهه  اصهَاِههٕ ريّفّههٕ م ًهه ٍ، َيههاا اصهههؽ    -إبهههذص

َِهه ُِههةُصهه : )ا  سهه شانٌ    ،هز (  إنههٌ ِشههه  الز  اصع ههاا إصّههٌ سهه شانٌهز  َت 
 . ػّامٌُ ٌ ريّفّٕ الزةٌ صهع اا َغؼَصكو ت ِ

َأما اصهَاِباى  ً ا مهسهباى، َياٍ دًهٕ ؿهع   ًّ ها ُههع عهو اصهريهُى       
ّٕ َمع اصبهز  َمشهّ  ػشبً ا َػ َالي ا  . عهٖ سك  طهعْ إمْ إصًّا سذ

      ٘   إنههٌ ت ّكههو اصهريههُى إٍ ظايهي هها،  ههإى ظايهي هها يههُ طًههاالٔ ريههط طههْ
ٕ مهاسه ٕ اؿكه  َإُؿهُع ِبه ٌ أى صهّص      . نعه  باهِهه   ِؼّ ٌ مها٘ إ هه َمهٍُ   

 (بهذص ِؼّ ٌ إها٘ أَ ِههاٍ مها٘ إ هه    إظْ٘ مهٌ )اصبط إهاا  ،إهاا ريط طْ٘
صُت ياٍ اصاهِهٕ ؾ ّع أدزا٘ اؾش  إبهذص، َ  ّ ًه إذا َػط إا٘ إعبؼ 

أَ اصكهُز   -صهزم طًاالٔ األدشام إبهذشٕ عو الؤِٕ ما٘ إ ه ما َإػهابٕ إها٘   
 صهظهْ٘ إبههذص َصهُ بعـهٌ، صكهو إبهّاو غأ هٌ  إنهٌ ِههزم َػهُ             -اصغ ِه 

اسبّادٌ إٍ عؼه ٗ بع  األدشهام  ، مع ما٘ إ ه إٍ ّْع اؾش  إبهذص
 . أَ مع ا ٗ بع  األدشام أَ  شط باص ا  ٗ بع  األدشام

-اصكايهْمهسهٕ اصعأمٕ َمهسهٕ  -َعهٖ ريط ما ِه: اصظايه مو إهسهبٌ
صه بهههذص مهو األدشههام  َاصغه ِه  اصكههُز مها٘  ريفاِهٕ الؤِهٕ مهها٘ إ هه أَ إػههابٕ    

ًٓه إُؿع اصآ أػها  ػهٌ، َإذا أغهانا   ؼُبٌ إها٘ َاصهآ مل ِؼه ٌ إها٘ غ     ّ 
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هزم طًاالٔ اـظه ٕ َمُيها إذا ريانهت ذات طهه ٌ مبهذشهٌ      بظايه إهسهبٌ ِ
مهو اـظه ٕ طًههت ُامًها      كه طه هاّ إعبؼ  ما٘ إ ه أَ اص  إنٌ إذا أػا  إا٘

 مهها٘( أَ )اليٍ مهها٘ إ ههه(  ّهه مْ اؾههزا٘ َاؿكهه :   أػههابٌ  هه ِه ألنههٌ ِؼهه   )
  َت ّكههو األغهها بًههاا اصظههايه، َيكههاا إذا تةههٖ إهها٘ إعبؼهه ط اهه  طًهههص

 صاليٍ مها٘ إ هه  اه  طًهه    طمها٘( أَ  س ض إا٘ إـاف ػه   )أػهابٌ  ه ِه    
اصشه ض    إنٌ إذا أػا  إ ه أَ ما٘ اصغ ِه ،اصظايه صكو ت ّكو اتصبزام بًاا

اصعاصْ مو إا٘ إـاف طًه اصش ض اصعاصْ َت ّكو أى وك  ب ًاالٔ اصشه ض  
ٌ اصشا ط مهٌ،  ، (إ هه مها٘  اليٍ )أَ مها٘(  )أػهابٌ  ه ِه   ت ِؼه   عهّهٌ أنهٌ     ألنه

٘ إ هه  َعشو ةهِهٕ مهاس ٕ اؿك  َإُؿُع إابـّٕ إلػابٕ إا٘ أَ الؤِٕ مها 
تب  مو ةؼه اص ًاالٔ عههٖ غؼهُؾ اصشه ض اصعهاصْ      -صب ام أدزا٘ إبهذص 

، َياا غأف اصاهُ   ٗ إجا  اَى اصش ض إبُس  َاصشا ط  مو إا٘ إـاف
 .  ب ًاالٔ ّْع إا٘ إـاف َذها مأةامٌ إا٘ أَ إ ه

٘      َببع ّ٘ مهو إها ًٓه إـهاف      كبؼه: إا٘ اصكهه أَ إ هه اذا تةهٖ دهز هٍ ط
ًٓهي  أ -صشا طٕبُس  َاا - مهٌريط دز٘  َاذا مل ِأٔ  غأف ما   ا، َيااِ 

ًٓهم هِبٌ صب ام أدزا٘ إا٘ إـهاف  ابـٌّ إهسهباى، َت اصّط َت سذٕ عهٖ م 
نعه  غؼهُؾ إها٘ إبههذص إذا مل مكهو عهٌ اصههذص  ّهٌ ظهايهٔ           . إبهذص
َت ِههزم   -ريه٘ها أَ م هّها    -ناُ  ب ًاالمهٌ َذهها امؼهاصٌ بإها٘ إعبؼه       باالزٔ 

صإلْهاع عههٖ طًاالمهٌ     ،مأةأ إا٘ إعبؼ  ؾ ّع أدزا٘ إا٘ إ هع إبهذص
ٗ إهها٘ إـههاف بههط ت ةههُ  ب ًاالمههٌ مجهههٌ َذههها مأةههأ سهه شٌ، َت إْههاع 

يكههاا ِ ًههه إهها٘ إبهههذص  َ اؿهْ)ةهه ٍ( ٗ كبهفههٌ، ب ْعههٌ إت مههو اصعأمههٕ
مها٘ اص ٚهه بعه     ص اصٕ عههٖ طًهاالٔ   ٕبا مٕ اَأةأ إا٘ إعبؼ  ٕعبأ ابو بزِع ا

َ به ى صهٌ مهاأ، َيهاٍ اصعههٕ       زَا  اصبغ  معهّأ  كبؼهٕ بإها٘ إ ههع    مهؼُػهٕ 
 . مهٓ  ما أالانا م اسجبٌ مو أسكام إا٘ إـاف . صه ا٘ إـاف  اَت ع ُم  ًّ
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 : أحكام السؤر               
إهاا مو اصشؤال: اصفـهٕ إب إّ مو إا٘ أَ اصظها  أَ اص عام اصآ باطهٍ 
إنشاى أَ سُّاى، نع  اصا ال إبّاو َاصظاٙع اسبع ا  صفظ اصشؤال ٗ زمانها يُ 

اَى  ه ٍ مهو باّهٕ طهه  إنشهاى أَ سّهُاى مهو إاٙعهات          ( ـهٕ إا٘ إ هع)
 و إهها٘ إـههاف َإاٙعههات  ـههّأ عههو     رياؿهّههو َمهها٘ اصاماهها  َمُي هها مهه    

   ـهٕ إ عُمات .

مهو   (  هإى معههاٍ  هام ْ   Œَإً  معه ٕ معهٖ اصهفظٕ ٗ عؼُال األٙ هٕ ) 
  . سّح اصشعٕ أَ اصـّع َاتغبؼاؾ بفـهٕ إا٘ إ هع

اي  مههو اتسههبع اتت مشههاع  عهههٖ  ًهه  اصع ههُم: م هههع  نعهه  مُدهه  طههُ
 :اصفـهٕ إب اّهٕ مهو م اطههٔ إنشهاى أَ سّهُاى ٕهاٙع مظههَ  أَ طعهام مه ريُ          

( عهو ريبها  ده ٍ    )الٔ اصهيت وكهْ  ًّها اإلمهام اصؼهاا      نظ  ػشّشٕ زالا
نهْ ألسهبشّْ مهو ا  أى    إى امه س ع َت ب ض بشهؤالٍ َإ ط: ةُصٌ (عهْ )

َيُ ( أالاا مو اصشؤال  ـط اص عام  إنٌ ) (9)صمه أريط مهٌألى ا أاع طعامّا
ْٕهت مهه اسههبع اْ  ْٕ ظًه مهههٌ عهاِهه إالاأ ااصههٕ عهههٖ  طههاي ٔ عهههٖ فازِبههٌ أَ ةهِههه
ٌ )غأف  صبكظه  عهو َؿهع اصهفظهٕ      ،صفهظ اصشهؤال   (إعهٖ األػط إُؿُع صه

صه عههٖ اـههاؾ،  ّكظهه  اتسههبع ا  مههع عه م اصاهِهههٕ َعهه م ظًههُال اصعهاِههٕ   
      . َِ   عهٖ ع ُم معهٖ اصهفظٕ َؿّعا

( عو سهؤال  اصشاٙط مو اإلمام اصؼاا  ) (0)َنظ  معبأ سعّ  األعهز
اصؼه َ  ٗ   ةه  الَايها   ، َصتطاصًُّآ َاصهؼههانْ أِؤريهط أَ ِظهه ؟ ةها     

 ما ِ ع  َِؤريط َِظه ، )اصفاٌّ( َيْ َاؿشٕ ٗ اسبع ا  اصشؤال َعهٖ ِعٓ 
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  . ذاز اصع ُمهَت ةهِهٕ ػاال ٕ صّهكظ  م 
 )اصفاٌّ( َيُ اصآ الَاٍ اصؼ َ  ٗ (9)َِؤِ  اصؼشّشبٌ: س ِح إهايْ

،  انٌ اسهبع ط اصشهؤال ٗ  ـههٕ    ( نًٖ عو أريط سؤال اصفاالSوكْ أى اصهيب )
 .طعام اصف ال 

نع  ة  اسبع ط اصشؤال ٗ غؼُؾ اصفـهٕ إب إّ مو إا٘ إ هع غاػٕ، 
َاـؼُػّٕ نظ ت مو ةهِهٕ ااغهّٕ ت ُهع عو ػشٕ إطأ  اصهفظٕ َمشُما 

 . َاـؼُػّٕ ظايهٔ مو اصظها  َم هع اص عامصغ  إا٘ إ هع:  ـهٕ م هع 
ُٓ ٕ صهبُؿْ بفـهٕ اصشهُال َمٍُ مهو اص ّهُال األصّفهٕ رياؿ هام      (0)األغ اال إش

( ىهبؽ معههٖ   إها٘ إ ههع  )َاص داز،  إنٌ باهِهٕ ع م ػشٕ اصبُؿْ مو   
غؼُؾ اصشؤال َاصفـهٕ مو إا٘ إ هع اصآ طههبت   اصشؤال ٗ ياٍ األغ اال

مج هت ت ِههاٗ إج هت ا غهه ٗ     بّاى َمُيا مو اص ُّال األصّفٕ، َيُ  مهٌ امهٔ
 ٌ  . َمهو يهها ِاهه  عهه نا ػهشٕ مها اطهبًه         ػشّشيت زالاالٔ َسعّ  إباه مب

ٗ ريه ات اصفاًا٘ مو مع ّ  اصشهؤال صكهط  ـههٕ ِ اطههيا اإلنشهاى أَ اؿّهُاى       
إعؼههُمٌ َم اههٖ مهههٌ بعهه  اصظههه  أَ األريههط، َم اباههٕ يههاا اصع ههُم صزمههاى  

(Œم عُمّا ،) ع  معهِفات اصهغهٌُِ  ب     َ ب ػهط  اصهيت مشهاع  ع هُم اصهفهظ 
،  اصظهايه عه م اغبؼهاؾ اصشهؤال بفـههٕ       م اصبغ  َاصب    ٗ معههٖ اصهفهظ  ع

 ال:ث  ِاع اصكأم ٗ أسكام األسآ  . إا٘ إ هع مو طه  اإلنشاى أَ اؿُّاى

ـ  -ص اصعهٌ  اؿك  األَ : لاسٕ سؤال له  هزِهه َإظههك َمهو    اصكههو َا
مهو سههإِ اصهذاسهٕ     ظًُال ِ با عهٖ ما اطبًه  بُاّّٙاياا سك  مَ -ِهشع بٌ

إٍ مأةْ اصهذص بهطُبٕ مشهِٕ،  اصظها  اص اةْ َاص عام إب اْ مو اصكهو 
عشو  كا ه    اصكبابْ ٕا رياى مأةّّا صهذص اصعٌ ِكُى مبهذشّاَاـهزِه َاص
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ٕ  اصهؼُؾ اص اصٕ عهٖ مهذص مأ َِؤريه ٍ: بعه     . ةْ اصهذص بهطُبهٕ مشههِ
اصؼههشّشٕ اص اصههٕ عهههٖ إهههع مههو اصظههه  َاصبُؿههْ مههو سههؤال       (9)اصهَاِههات

، ٕلشه  ّااصكهو،  إى إهع سشو اصظايه ألدط لاسٕ سؤال اصكهو ٕأةامٌ عّه
ٖها ِؤريه  أى    صالدهص لهص  طَبع  ياٍ اصهَاِات عٓههت إههع به ى اصكههو    

 . سؤال ريط لص سهام ٖهُع عو اتسبفاأ ٗ طه  أَ طًُال أَ مُي ا

َمو ياا اصبعهّط بـ ّ ٕ ما آ  عهٖ أى اصهذص مشهٓ لاسبٌ إٍ مأةّهٌ  
نشبفّ  أى اصشؤال مأةْ اصهذص  -عه  َدُا الطُبٕ مشهِٕ صههذص إٍ مأةٌّ

صّص معبؼ ّا با ال اصكه،  ، ري ى ِكُى إا٘ ةهّّأيُ سؤال مهفعط َأةأ اصهذص
ّ٘ مـا ّا أَ ماٙعّا دش  إ ع  اصهآ باطههٍ اصكههو أَ    ٗ أَ ِكُى  أَ ِكُى ما

ْٕ  . هزِه أَ اصكا همشهِٕ َصُ مو صعا  اصكهو أَ اـ اـهزِه أَ اصكا ه الطُب

َإهههاا مههو اصكهها ه يههُ إظهههك بهها  أَ مهكههه َدههُاٍ سهه شانٌ أَ مهكههه      
، نع  ّ٘ عهٖ ما نباالٍ مو طًاالمٌ ذامّا َلاسبٌ عهؿّاَس انّبٌ اَى اصكبابْ بها

ّ٘ عهٖ ما اطبًه مو لاسٕ اصكبا  بْ ريشاٙه اصكفاال ِكُى سؤالٍ لشّا .بها

اؿكهه  اصجههانْ: طًههاالٔ سههؤال طههايه اصعههٌ رياإلنشههاى إُٓسهه  صهٓبههٌ سهه شانٌ  
اصكبههابْ، يهاا يههُ  َسهاٙه أنهُاع اؿّههُاى سهُٗ اصكههو اـهزِههه َاصكها ه  ه        

عه م اصه صّط عههٖ    ال  بُاّّٙا، َِه ٓصها عهّهٌ: اإلْهاع إه عٖ عهّهٌ، بعه        إظًُ
 .  لاسٕ سؤال طْ٘ طايه صّص بهذص اصعٌ

طًهاالٔ اإلنشهاى َاؿّهُاى ٗ ذامهٌ ماهبٕ  ص ًهاالٔ سهؤالٍ َت         :َببع   يغه
ب ًاالٔ ذات اتنشاى َاؿُّاى اصّّأ  اتسب ت مابـٖ صهذاسٕ سؤالٍ، َّكو 

صههؼُؾ اـاػهٕ   مٌ أَ لاسبٌ، مـا ّاالاً  اصظ  ٗ طعهٍ عهٖ طًاالٔ سؤال
 صّط صه  ٕ صشهؤال ريهط طهايه َاصهيت مؼههض ااع هاّ      ٗ إُاالا إبفهةٕ    إشبُع 
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 اصظايهٔ دهّّا (9)إب جط ٗ ػشّشٕ أبْ اصع اض طًاالٔ سؤال طايه اصعٌ م هاّا
ٗ ع م اص ه ض بشهؤال امههٔ َاصظهأ َاص اههٔ َاإلبهط َاؿ هاال َاـّهط َاص غها           

َمل ِ ك اصهآَ طّّٚا إت س   عهٌ، َياا مع ّ  مل ىهز  ،َاصُسع َاصش اع
َنهشع بٌ اـهزِه ٕشاَامٌ ٗ اصهذاسٕ، َأغّاا َا  ،مهٌ إت اصكهو بهٓؽ اصهَإِ

 . (0)ا ابو طهِض َابو مّشهٔآ  عهٖ مهذص مأةْ اصهذص، َنظ يا ػشّشب

 َاؿاػهههط اصُثهههُ  ب ًهههاالٔ سهههؤال طهههايه اصعهههٌ َاصهههاات، َمابـهههاٍ         
هبٌ َاصبُؿهْ مههٌ َات بشها  بهٌ     دُاز اسبع ا  اصشؤال  ّ ا ِعبا طًاالمٌ ريظه 

، مههو اَى  ههه  بههٌ ريههُى اؿّههُاى ٖهها وههط أريههط ؿ ههٌ   إبهههذص بههٌ م ًهه  َ
ٌ رياـهَف َاصه ع  َاؿ هام َاصه داز َمُيها      ا وههم أريهط ؿ هٌ    ٖه  ٌنه ريُ َبه

 صكههو ُِدهه  وههٕ ةههُتى    . ع َاصفهه ال َبعهه  اص ّههُال َمُيهها  رياإلنشههاى َاصشهه  
 : ، َي اكاصفاى صهع ُم إظًُال  بُاّّٙا

األَ : مهها سكههْ عههو م شههُف اصظههّؼ اص ُسههْ )ةهه ٍ( مههو عهه م دههُاز      
اسبع ا  سؤال ما ت ِؤريط ؿ ٌ رياصش اع ع ٗ اإلنشهاى َاص ّهُال َمها ت ّكهو     

 . عهٌ رياصف الٔ َامهٔ َاؿّٕ اصبشهز
َاصجانْ: ما سكْ عو سهاٙه ابو إاالِص مو لاسٕ سؤال ما ت ِؤريط ؿ هٌ  

 . مل هز اسبع اصٌ اصبشهز عهٌ، َإذا رياى اصشؤال لشّاسُٗ ما ت ّكو 
 : َّكو اتسب ت  ماِو اصاُصٌ بهَاِبٌ

ؿ امهٕ  ( إشؤَ  ع ا مظه  مهٌ ااألٍَ: معبأ ع اال عو اصؼاا  )
 .(4)ص ريط ما أريط ؿ ٌ  بُؿ  مو سؤالٍ َاطه ...ط اا : 

ت ب ض أى مبُؿ  ٖا طه  ط(: اصجانّٕ: معبأ ابو سهاى عو اصؼاا  )
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 . بباهِههو: إى يههامٌ اصهههَاِبٌ إعبههامٌ سههه  مهه تى (9)صمهههٌ مهها ِؤريههط ؿ ههٌ
ْ    ٓطعهٖ إناطٕ ٔس -َابـٖ مفًُم اصاّ   - َاصظهه    اسهبع ا  اصشهؤال باصبُؿه

مفًُمًها  َمعهّع ع م اص  ض بٌ عهٖ ما إذا رياى اؿُّاى ٖا ِؤريط ؿ ٌ،  ّه    
 عههه  انبفهها٘ عهههُاى   -َدههُاز اصبُؿههْٓط اتسههبع ا  ٔسهه -عهههٖ انبفهها٘ اؿكهه   

صُؿهُ٘ مل هعهط ص  ّعهْ    أٓ ِ ٓ  عههٖ أى سهٓط اصظهه  َا    صما ِؤريط ؿ ٌط
ٌ   ط   ٔ صاّه هشؼٕ غاػٕ َادشهّٕ فعُصٕ صهى اصاصشؤال، بط إ ، صمها ِؤريهط ؿ ه

 -سهٓط اتسهبع ا  باصظهه  َاصُؿهُ٘      -شهز َدهُا اؿكه    َمع انبفا٘يا ت ُِ
ٌ ٗ ث ههُت اتسهه از باصاّهه  َاتصبههٌ عهههٖ اغههه  -ريههط ةّهه   - ههإى طهه ى اصاّهه  

ُّا، َياا ِؤآ إٍ اسبظًاال إفًُم  . اؿك ، َإت رياى ذريهٍ صغ

ِهه  َإع هها٘ اصـههاب ٕ َِؤريهه ٍ: ظًههُال اصهههَاِبٌ ٗ ريُنً هها ٗ ماههام اصبش 
اصظههه ،  ّكظهه  عههو ث ههُت اص هه ض  باحملههههٕ صهشههؤال َاسههبع اصٌ باصُؿههُ٘ أَ  

 . َإهع ٗ سؤال اؿُّانات اصيت ت ِؤريط ؿ ًا َإى ريانت طايهٔ

 َِها عهٌّ : 
شكههٖ عههو ابههو ري هها ُِ -: إى اصاههُ  بهذاسههٕ سههؤال مهها ت ِؤريههط ؿ ههٌ  أَّت
،  هإى اؿّهُاى اصهآ ت    دزمهاّ  فاا مو يهاٍ اصهَاِهات َ  يها   ت ِشب -إاالِص 

، َت ِبـههض َدههٌ ما ههُ  صهذاسههٕ اصشههؤال إأةههْ يه إْاعههّاِؤريههط ؿ ههٌ طهها
 . صه ايه،  ًاا ةُ     َاؿض مو أػهٌ

مكو َصُ أ -سش  ا اغ ناٍ ٗ األػُ   -  مفًُم اصاّ َثانّّا: إنٌ مع مشهّ 
َياا مظكُك  - ٓطهٔشاسبظًاال ريُى اصهَاِبٌ ٗ ماام اصبش ِ  َبّاى ؿاب ٕ اص

: اتصهٕ   صكهو صهُ سهه هاٍ َأوهه يهاا أَ ذاك      -شههز ظًهُال اـهاِو  ّهٌ      ٌّ ت ُِ
ٌ   )اـاِو عهٖ اص  ض َإهع مو  ، ت به  مهو ال هع اصّه      (سؤال مها ت ِؤريهط ؿ ه
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اص اصههٕ عهههٖ عهه م  (9)عههو ظًههُال اصهههَاِبٌ ٗ إهههع بؼهههاسٕ ػههشّشٕ اص ا هها  
ب  معًا مو ٓط ت -اص  ض بشؤال اصش اع َما ت ِؤريط ؿ ٌ طّها سُٗ اصكهو

  ٍ يههاٍ اصؼههشّشٕ ةهه   ،  ههاى  إهههع َاص هه ض ٗ اصهههَاِبٌ عهههٖ اصكهايههٕ َاصبهههٓز
( عو  ـط امهٔ َاصظهأ َاص اههٔ َاإلبهط    مـ هت سؤا  اإلمام اصؼاا  )

َيههاا األغهه اى ٖهها ت ِؤريههط  -َاؿ امهٕ َاـّههط َاص غهها  َاصههُسع َاصشهه اع  
ٌ  ط(: ث  ةا :  ه  أمههك طهّّٚا إت سه صبٌ عههٌ،  اها  )      - اؿ ً ص ت به ض به

ههع  عهٖ ع م اص  ض بفـط ريط سّهُاى سهُٗ اصكههو،  هأ م     ّاشاؿَ  إنٌ ِ ٓ 
س   عهٌ  اصُسع َاصش اع َ  ي ا ٖا مل  عو  ـط َسؤال ما ت ِؤريط ؿ ٌ :

صهَاِبٌ عهٖ اصكهايٕ َابـٖ اؾ ع اصعهٗ ب  مو ٓط اص  ض ٗ اَعه ٙا ت
 . بٌ اصظايه َبٌ األظًه أَ اصؼهِض ٗ ع م اص  ض َإهع

َاؿاػط مو مأسظٕ اصهؼُؾ َاؾ هع بهٌ مه صُتمًا يهُ ريهاٗ  اًّهٕ       
. نعه  ِكههٍ    مبهػؽ ٗ أى )ريط طايه سؤالٍ طايه، َريط لص سهؤالٍ لهص(  

إبا م، باسبجها٘ امههٔ صبؼههِض    سؤال    م ريُ  اصهش  َابـٖ اؾ ع اصعهٗ
 . ع ِ ٔ بع م ريهايٕ سؤال طعامًا َطهابًا (0)الَاِات

ّ٘ عهههٖ صكبههابْ َاصُدههٌ  ّهٌ: أَتّ َيكهاا ِكهههٍ سهؤال ا   مها اغ نههاٍ مههو  : بههها
ِكُى سؤالٍ طايّها سشو اصكاٗ اصكهّهٕ إبا مهٕ، َصعهط     طًاالٔ اصكبابْ ذامّا

عه  اصهذاسهات رياصه م َاـ هه     ريهايٕ سؤالٍ صكجهٔ مشاقٌ َع م مهٓزيهٌ عهو ب  
 . َاص ُ  َ  ياَؿ  اـهزِه 

،  فهْ معبهأ   (4): إى ريهايٕ سؤالٍ مابـٖ اؾ ع بٌ األغ اال إعبأَثانّّا
   ٌ ( سّهح سه   اإلمهام اصؼهاا  )     ،سعّ  األعهز اصهفْ اصظهايه ٗ إههع عهه
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َيُ ظايه ٗ إههع عهو سهؤالي ا،     صتطعو سؤال اصًُّآ َاصهؼهانْ  اا : 
 ،َٗ معبههأ ع ههاال اصشههاٙط عههو اصبُؿههْ مههو ريههُز أَ إنهها٘ طههه  مهههٌ ًِههُآ

  سؤاصٌ  اها : مهو ذصه  إها٘ اصهآ ِظهه  مههٌ، ِعها         ث  أرٓي صنع ط  دابٌ: 
مؤريّ ا دُاز اصبُؿْ مو اإلنها٘ اصهآ طهه      صنع ط(:اصًُّآ َأدابٌ )

ٗ معبهأ ع هاال    صنعه  طسٕ اإلهها   مهٌ اصًُّآ، َمابـٖ اؾ ع بٌ ػهها 
ٗ معبهأ األعههز يهُ اؿ هط عههٖ ريهايهٕ سهؤال اصًّهُآ          صتطَظايه إهع 
ٕا َالا ٗ اـها   اصبهاَ ، َياا غأف سؤال إؤمو  إنٌ مشبشو  . َاصهؼهانْ
ٗ سؤال إؤمو طهفا٘ مهو   طَٗ ػشّض ثاى:  صسؤال إؤمو طفا٘طاصؼشّض: 
 : اص شح عو ِاع ث   . (9)ص س عٌ اا٘

   أحكام اخللوة والتخلي                                           
)الض( ٗ َدهُ  سه  اصهدهط     ت إطكا  َت غأف بهٌ  اًها٘ اإلسهأم   

َت  ،َإهههأٔ عُالمً هها عههو اصهههاظه احملهه م غهها  اصبػهههْ َٗ سههاٙه األسههُا     
إطكا  ٗ سهمٕ اصهظه إصًّا، َصعط ياِو اؿك ٌ مهو األسكهام اصُاؿهشٕ أَ    
اصـهَالِٕ اصيت ت ؼباز إٍ اسب ت ، َِكفْ صه تصٕ عهٌّ: يِٕ  ٓ  األبؼاال 

َِِشَفُظهُا  ط: 42َسفظ اصفهَز ٗ سُالٔ اصهُال  ََ ـُٗا ٔمِو َأِبَؼاألٔيِ   ٌَ َُِغ ُةِط ٔصِهُ ِؤٔمٔه
ـِهَو ٔمهِو           ـُ َِِغ ََُةهِط ٔصِهُ ِؤٔمَههأت  ٌَ َغهٔ ْ  ٔبَ ها َِِؼهَهُعَُى   ًُهِ  ٔإٖى اصٖهه ًُِ  َذٔصَ  َأِزرَيٖ َص ُ ُهََد

ًُٖو     َِِشَفِظهَو ُ هُهََد ََ عهو ريههط  عههٖ صهزَم سفههظ اصفههز    مه    ت  إنًهها صَأِبَؼهاألٔيٖو 
 عهٖ صزَم سفظ اصفهز عو ريط ما طْ٘ صُؿُع ع م إالاامٌ، بط م ٓ  َاؿشّا

ِظٌ اصظهف َاصعٓفٕ، َمو اصُاؿض أى ريظ  اصعهُالٔ َعه م سه يا ٖها ِظهٌ      
اصظهف َاصعفٕ اإلنشانّٕ َتب  مو سفظ اصفهز عهٌ، َت ِبشاهع يهاا إت بشه     

 . ،  انٌ ِهزمٌ سفظًا مو امب  َاصظٌمو ة ط ػاس ًااصعُالٔ 
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َةهه  َالا بشههه  ػههشّض صاههه  ريُنههٌ مههو   (9)مفشهه  اصا ههْ  َِؤريهه ٍ: غهها      
( ةا :طريهط  أدزا٘ اصبفش  األػط باط ٚهاى طػؼْ عو اتمام اصؼاا )

يِٕ ٗ اصاهيى ٗ ذريه اصفهز  ًْ مو اصزنا، إت يهاٍ ا ِهٕ  إنًها مهو اصهظهه،  هأ       
  هههز أغبههٌ َت وههط صه هههأٔ أى مهظههه اٍ  هههز وههط صهدههط مههؤمو أى ِهظههه اٍ

( عهٖ ا ِٕ: مو اإلمام اصؼاا  )أغًّاص َِؤِ يا مهسط اصؼ َ  معهّاّا 
ريط مها ريهاى ٗ ريبها  ا  مهو ذريهه سفهظ اصفههز  ًهُ مهو اصزنها، إت ٗ يهاا            ط

َةه  ِكهُى إهسهط عهٌ اصؼهشّشٕ،       (0)صإصٌّ َهَظِهإُؿع  إنٌ صهشفظ مو أى ُِ
اص تصٕ عهٖ َدُ  اصبشفظ عهٖ اصفهز بش ٍ ريهْ ت ِهظهه اصّهٌ     َي ا َاؿشا

أسْ ، َاصهٓؽ اصاهينْ ِفّ  اصع ُم ٗ سهمٕ اصهظه ََدُ  سفهظ اصعهُالٔ عهو    
اصهظهههه بشههه يا، َاص تصهههٕ َاؿهههشٕ َدهّهههٕ، َمفهههاا ا ِهههٕ مهبهههٚ  مهههع األا  
اإلسأمْ َاصبظههِع اصهٓهانْ، َت ُِفًه  اغبؼهاؾ َدهُ  اصشه  َسهمهٕ        

هههٖ إػههاص  ٗ اصههاريُالٔ َاألنُثههٕ َإى ظًههه مههو بعهه  األغ ههاال  ههاى  ع اصهظههه
مفاايا مج ت َاصهؽ اصاهينْ َاص سبُال اصهٓانْ ظهايه ٗ اإلطهأ  َع هُم    

 اـهع،  ّذو عهٖ ػاسو اصعُالٔ س يا َوهم عهٖ   ٍ اصهظه اصًّا .

 أغ االَ صت ِهظه اصهدط إٍ عُالٔ أغٌّطػشّشٕ سهِز:  ِؤري  ما ما م:َ     
مههه َٗ أغهههٗ: األ صعههُالٔ إههؤمو عهههٖ إههؤمو سهههامط مه ههع: إى (4)ع ِهه ٔ

َٗ بعـهًا   ،نهٌ ٗ معههض انكظهاف اصعهُالٔ    بإٚزال عه  اغُ  اؿ ام سّهح أ 
دعط س  اصعُالٔ مو مظايه اإلّهاى بها  َاصّهُم ا غهه، َيهاا األمهه ما مهٕ        

ٔ َنظههه ؿفههظ اصفهههز مههو اصكظهه  َامبهه  َإًانههٕ إبشااههٕ بانكظههاف اصعههُال 
ع م اصههاظه احمله م    إُدُاِو ٗ اؿ امات اصع ُمّٕ، َمو يها صُ أسهز أسْ 
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اصشهاٙط   (9) أ ب ض بات بشا  مو اَى س يا ري ها ػههست ػهشّشٕ اؿههيب    
، ةهها  سههْ أمههو اإلمههام اصؼههاا  عههو اصهدههط ِغبشههط بغهه  إزاال سّههح ت ِهههاٍ  

( :)َدهُ  سه    َؿُع سك  مو ف ُع ذص  : ؼط َِبش  . صت ب ضط
إٍ اصعُالٔ ََؿُع سك   اصعُالٔ عو اصهاظه احمل م ٗ ريط قط ةابط صهظه أسٕ 

 - هه  ٖاثههط  صؼههاسو اصعههُالٔ ريههاى أم  ٖههاثّأ -ٕ اصهظههه إٍ عههُالٔ اصغهه   سهمهه
 ِغا عو اتسب ت  َإطاصٕ اصكأم .َاصُؿُع 

أَ وب ط ريهايٕ ريظ  اصعُالٔ َريهايهٕ اصهظهه إصًّها صهُت       ّط أسْ ة  َِنع  
كاصفبًا صإلْاع إهاُ  عهٖ سهمٕ اصكظ  َسهمٕ اصهظه، َمشبه ٍ ػشّشٕ 

(: أِبذهها اصهدهط عهه  ػهٓو     ابو أبْ ِعفُال اصشاٙط مو اإلمام اصؼهاا  ) 
َِه   ٗ عُالُمَهإا٘ ُم (: هٗ يهُ عهُالٔ اصههاض؟ ةها  )    ٌ أَ ِؼو عهّهٌ إها٘؟ أَ 
َياا إاها  ِ هبا عههٖ إالاأ اصكهايهٕ      (0)صرياى أبْ ِكهٍ ذص  مو ريط أسٕ ط

، صكههٌ بعّه  ده٘ ا، َةه  ذريهنها      صِكهٍ ذص ...ط(: اتػ أسّٕ مو ةُصٌ )
شهبع ط ريهجّ ا ٗ   ( ريهاى مُ Œٗ عُثها األػُصّٕ أى اصكهايٕ ٗ عؼُال األٙ ٕ )

معهايا اصهغهُٓ َيهْ إ غُؿهّٕ اصكاطهفٕ عهو اؿهمهٕ إذا مل مكهو معًها ةهِههٕ          
( الَاِهات  Œٕ عهٖ اص غّؽ ٗ اصفعط، بط ػ الت عهً  )مبؼهٕ أَ مهفؼه

ٌ سهمبهٌ ٗ اصاههيى اجملّه ، َةه      َ هاا مهو اصكهايهٕ: اؿههام اصهآ مل ُمه     ريج ٔ ُِه 
ْ  األػهُص مُسهُعبها  أَؿشهاٍ ٗ عُخ األَامه َاصهُايْ ٗ  ، ّٕ : اؾهز٘ اصجهان

ْ  ، ًاٍ اصهَإِ مهبٚ  ده٘ ا مهع  بّها اؿهمهٕ اجمل هع عهًّها       إّهط إٍ   َت مشهب ع
 : شُخَيها ُب . يٕ اصفعط َعهايا اتػ أسْ أػّأريها

َدهُ    -اص شح األَ : ع ُم اصبشهِ  َاصُدُ ،  إى يهاِو اؿك هٌ   
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نهاظه قه م َإى ريهاى    اى ريهط إنشهاى َريهط    س  اصعُالٔ َسهمٕ اصهظهه إصًّها ِعٓ ه   
َِظعه باصهأ َِ الك األمُال اؾهشهّٕ،    إذا رياى ّّٓز اصعُالٔ ػ ّّا ّٖٓزّا أَ فهُنّا

ٖ  :مو اَى  ه  بٌ إ اثط ٗ اؾهص َبهٌ إػهاص     ،ذريه باريه، أَ أنجٖ به نج
 ٓ  ههإى اصّههط سهمههٕ اصكظهه      ، َت بههٌ احملههاالم َ  يهه ،   ٗ اؾهههص اص ظههه

َُِج هت اؿكه  اإلصزامهْ َإى مل ِكهو اصهظهه       ََدُ  اصش  م هع ِعٓ  اؾ ّع
، َاصع هُم  ، َت اصّط عهٖ اصفؼهط َاصبفؼهّط  ٔ أَ صههِ َٕاصكظ  مج ّا صهظًُ

 .َس ع صها معهّْع َطهع صٌ   -يِٕ اصهُال -ظايْه مو إطأ  اصهؽ اصاهينْ 
 إنٌ مابـٖ  ،َيكاا ت  ه  بٌ عُالٔ إشه  َعُالٔ اصكا ه ٗ سهمٕ اصهظه

 ، بط ع ُم سك ًا صكط أسٕ  ظايْه صه ب مط اـ  ، ةا  سه شانٌ : إطأ  ا ِٕ
ٌَ َغهٔ ْ   ط ًُِ  ٔإٖى اصٖه ًُِ  َذٔصَ  َأِزرَيٖ َص َِِشَفُظُا ُ ُهََد ََ ـُٗا ٔمِو َأِبَؼاألٔيِ   ٌَ َُِغ ُةِط ٔصِهُ ِؤٔمٔه

ًُوٖ         َِِشَفِظهَو ُ هُهََد ََ ـِهَو ٔمهِو َأِبَؼهاألٔيٖو  ـُ َِِغ ََُةهِط ٔصِهُ ِؤٔمَههأت  صاصههُال:  ٔبَ ا َِِؼهَهُعَُى  
  . ، َياا يُ إظًُال  بُاّّٙا 42

إٍ  ّااسهبهاا  ،ةهّط َةاصُا ظهُاز اصهظهه إٍ عهُالٔ اصكها ه    ْْع صكو غاص  
ب  مو َثاةهٕ أسه ي ،     اصيت أالسهًا عو    َاس ، َتػشّشٕ ابو أبْ ع 

اصهظه إٍ عُالٔ مهو صهّص   طَة  مـ هت بؼ ض اصهَإِ إهسهٕ ػشّشٕ دزمّا 
، َيْ َاؿشٕ اص تصٕ عهٖ دُاز اصهظه (9)صَشه  مجط اصهظه إٍ عُالٔ اؿ اال

اصهظهه ٗ ؼههِ     أغ هاال : ظًهُال  ٍ َِؤِه   َصعهٌ صشهاُف اصكها ه عهو اتسه ام .    
 َمكهّّا ٕاامٌ ، َاصكا ه صّص صٌ اس ام .  ّانٌظه إٍ عُالٔ إؤمو اس امّا إلاصه

َمل ِشبجهُا  عو غا اؾُاز َمل ِفبُا عهٖ ط اٌصكو األػشا  أعهؿُا 
اصكا ه عو سهمٕ اصهظهه، َاإلعههاض عهو اـها اصؼهشّض عهه  إظهًُال        عُالٔ 

مشهها  صهػهها عههو االدههٕ اصؼههشٕ َاؿذّههٕ، َمههو ت نهبههزم بًههاٍ اصكههاٗ        
 :  األػُصّٕ، صكو ناُ 
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ْٕ عهههٖ ع ههُم ؼهههِ  اصهظههه صهكهها ه، يههْ أى    يههاا اؿكهه  قههط عههه نا ةهِههه
َإظههريُى   ع  ًّها اصكفهاال   اتببأ٘ ريجّ ا ٗ إهاطع إػبه ٕ َاص ه اى اصيت هب

َػبه  أصُانً  مع إشه ٌ مو به َ عؼهه اصهسهاصٕ إٍ نًاِهٕ عؼهُال األٙ هٕ       
(Œَمل ِظًه ياا اؿك  َمل ِظبًه َمل ِؼٓه )   ع بٌ إت أةط ةهّهط ريؼهاسيب

ٕهها أعهههض عهههٌ اصفاًهها٘ بههط أ بههُا بههٌ  اصُسههاٙط َاؿهه اٙع، َصههُ ريههاى ػههشّشّا
، َمو ع م اتطبًاال نشبكظ  َدُا َس ِجّا َاطبًهت  بّاٍ بٌ اصفاًا٘ ة ّّا

( Œغهط ٗ اـا مانع عو اصهريُى إصٌّ َاتعب اا عهّهٌ، َنهها عه هٌ إصهًّ  )    
 :  َنـّ  إصٌّ َناُ   . عهمٕ اصهظه إٍ عُالٔ اصكا ه َنفيت اسبّاطّا

اصاهُ  به ى بعه  الَاِهات     ة هُ   إنٌ مو يهاٍ اصاهِههٕ اتط ٚهانّهٕ ت ِشهعها     
ت ِهظهه  ط(9)صعهُالٔ إهؤمو سههام   طؼهِ  اصهظه مآّ  مُؿُع اؿهمهٕ بهإؤمو   

َاصبهزام ْهع   َياا مابـٖ اصبزامها َفًُم اصاّه    ،(0)صاصهدط إٍ عُالٔ أغٌّ
 ههأ مج ههت اؿهمههٕ صكهههْ اصهظههه إٍ اصعههُالٔ بههط اؿهمههٕ ثاببههٕ َفًههُم اصُػهه ، 

ّٕؿؼٕ غاػٕ: يْ عُالٔ إؤمو، َ ٗ ث ُت اؿك ، َإت  أى صاّ  إؤمو اغاص
ُّا بأ  اٙ ٔ صكو ياا اتصبزام ت ِهفهع ٗ اصفبّها ظهُاز اصهظهه إٍ      . رياى ذريهٍ صغ

 عُالٔ اصكا ه أَ باغبؼاؾ اؿهمٕ بعُالٔ إشه  َذص  ألدط اصاهِهٕ إبا مٕ.
 بعهُالٔ اصغه : نظهه    نع  ِشبجا مو ع ُم سهمٕ اصهظه َاصبههاذ َاتسهب باع  

اتسهب باع َاصبههاذ بهاصعُالٔ َيهُ اصهزَز َاصزَدهٕ َإاصه          مو ِشبشع طههعاّ 
َاألمههٕ، َيههاا سكهه  َاؿههض بهه ًِْ ت وبههاز إٍ اسههب ت  َإةامههٕ بهيههاى،     

  ٌ ًِٔ  َسهأ ُظَُى     طا:  َاسهبجهاؤي  َِكفّها نؽ ا ِهبٌ إ هاالريب   ََاٖصهٔاَِو ُيهِ  ٔصُفهُهَٔد
َِ َما َم ًِٔ  َأ ََأد ٌَٔإٖت َعَهٖ َأِز ُِّه َمُهُٔم  َ  ًُِ ًُِ  َ ٔإٖن َِِ اُن ََت ط  42-09إعهاالز:  صَهَكِت َأ

ًٖٔو ٔٙ َِ يَبا ًٖٔو َأ ًُٖو ٔإٖت ٔصُ ُعَُصٔب  . 49اصهُال: ...ص ُِِ ٔ َِو ٔزَِهَب
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َط شًا ريْ  ًاَصُنًا َسذ اصعُالٔ بظهٔ اص شح اصجانْ: اصُادو يُ س  
س  اصعهُالٔ َسفظًها    -ػ   اصُادو شهز ِؼ   عهٌّ س  اصعُالٔ،  إنٌ ت ُِ

عه  انكظاف بظهٔ اصعُالٔ أَ انكظاف صُنًا أَ  -مو اصهاظه احمل م َمو إًانٕ 
ِظهٓ     ا٘ٗ مهًا عه  ريُى اصشهامه الةّاهاّ  سذ ًا أَ انكظاف ط شًا َيُ ما ِ

   ٘ أَ  مههو َالاٙههٌ اصعههُالٔ َطهه شًا،   ههو َةهه  َالا٘ زدادههٕ ٓههها٘ أَ ػههفها
أنٌ ريظ  عُالمهٌ َيبه  سه ٍ صهُ      ػ   عه ّا - غـها٘ َيُ مهكظ  اصعُالٔ

رياى اصههاظه إصًّها ِكبظه  سذ ًها أَ طهكهًا َإى ريهاى ِبعشهه عهّهٌ اريبظهاف          
اصهظه )أَ  (ريظ  اصعُالٔ)صُنًا أَ بع  غؼُػّامًا اؾزِٕٚ، َاصعأ بؼ   

ا اصكظه  َاصهظهه مُؿهُع    -( َيُ مبشاهع يهها عه هّا، َيهااى     إٍ عُالٔ اصغ 
. َياا اصكهأم عّههٌ يٕت عهه  صه ص اإلنشهاى       ع ّ  اؿهمٕيُ ريإف صب -صبشهِ  

ُٕطٓفا ّا الةّاّا م ّاثُب : ريه ى ِهكظه  سذ ًها أَ    مها  هكظ  مو َالاٌٙ اصعُالٔ بهش
 هإى يهاا سههام سشهو اتصهٕ       إى مل ِهكظ  صُنًا َأدزاؤيا دّه ّا، ط شًا َ

 .مبع  ّا  إصًّا َػ   نظه اصغ اصهؼُؾ إاؿّٕ صؼ   يب  اصعُالٔ 

بظًههُال ٍ: مهها ذريهههٍ ْههع مههو اصفاًهها٘ )الض( مههو عهه م اص هه ض  َٗ ؿههُ٘
ٖا ت سذٕ عهّهٌ َت غهاّا    -ظهمًا إذا س  ب ٍَع م َدُ  س سذ  اصعُالٔ 

َيهُ به َٓ    -َاعُٗ اتنؼههاف  عاال اصفاٌّ أمام إٍُ دٓط َعأ .ِ ػشّشّا
بعه  األغ هاال اصـهعّفٕ    اعُٗ اتصٕ َ -ت ِؼهض ماّ ّا صهبع   اصُسّع إ هع

ّٕ اىؼهشيااى ت ِ - عههٖ عه م اص ه ض بكظه  سذه  اصعهُالٔ َالؤِبهٌ،          سذ
 . (عو مـٓ هًا ما ت ِه غْ ة ُصٌ َػ َالٍ عو إمام معؼُم )  ـّأ

ريه ههات اصفاًهها٘)الض(ٕو ِبب عًهها ت ؽهههُ مههو اغههبأف بههط  : ثههإىَببعهه   
 َاؿ ها  َمظُِع، َاصع  ٔ اتصٕ اصهؼهُؾ َاصظهايه مهو ا ِهٕ َاألغ هاال     

ٕ َدهُ  سفهظ اصعهُالٔ عهو اصههاظه احمله م ََدهُ  سه يا َسهمهٕ          اصؼشّش
ْ    -اصهظه إصًّا، َت ِبشاع اتمبجا  انكظهاف اصعهُالٔ    سها   -بؼه ٕ  عههٗ دهه
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ُٕ سهُا٘ انكظه  َالؤٓ    إاريُالٔ ال   اغبأ ًا طه ٔ َؿهعفّا،  مو األما٘  بهش
  إنهههٌ يبههه    ،بظههههمًا أَ طههه شًا الؤٓ سذ ًههها أَ طهههُي  صهههُى اصعهههُالٔ أَ  

الٔ َيُ سهام َيُ نظهه إصًّها َيهُ سههام، َيكهاا وههم عهّهٌ أى        َريظ  صهعُ
يِهٕ  ُ مو أما٘ اصبهاذ باصعُالٔ  اعّأ  أَ مفعهُّت،  هإى   ِه شًا أَ ِشبهٓا بًا بهش

أمههت عفهظ اصفههز عههٖ اإلطهأ  اصظهامط صكهط مؼههف          - 42سُالٔ اصههُال:  
أ  عهٖ اإلط صعهٖ إؤمو سهامااطعُالٔ إؤمو ري، َمهاذٓ طًُٓ باصعُالٔ

 َت اصّط َت سذٕ عهٖ غأف ياا اصظايه. ،(9)ري ا َالا ٗ اصهؽ اصؼشّض

اص شح اصجاصح: معهٌّ اصعهُالٔ ٗ اصهاريه َاألنجهٖ:  هإى اصعهُالٔ يهْ اصعـهُ         
ٌ     َِشهبشّْ  اإلنشاى ب  عهٌ اإلنشهانْ    ا ضاصآ ِشب  ،مهو ريظهفٌ َمهو اصهظهه إصّه
 . ِعٓ ه عهًا باصشُأٔ يااَألدط 

َ ّصاَإهاا مو عُالٔ اصهدط اصُادهو سه يا َاصهيت وههم اصهظهه        وههم  ًها 
سهمهٕ إهؤمو أَ إؤمههٕ يهْ اصا هط      ٕشًا َريط ما ُِدهو اصبههاذ بًها أَ يبه      

بّه ها عههُالٔ إههأٔ اصههيت ههو عهًّهها سه يا َوهيهها عهههٖ      . َاصه به َاص ّـههباى 
   ٗ اثهط   ذصه  صه     يا اصهظه إصًّا يْ اصا ط َاص به، َت وهم ريظه  مها سهُ

 . أٓ ت وهم اصهظه ٕا سُٗ ذص  ،باصاريُالٔ أَ األنُثٕ
شو إٍ بع  اصفاًا٘ )الض( أى اصعُالٔ مو اصشههٔ إٍ اصهري هٕ، َّكهو    َُن

َاؿذّٕ: معبأ اؿشهٌ  مو سّح اصشه  عه نا اتسب ت  صٌ بهَاِات ع  مًا 
َٓز اصهدط أمبهٌ  هأ   ط: () عو أبٌّ ()عو دعفه بو عهُاى  ِهظههىٓ إذا ز

صّص ط: (4)ٕٚم َس ِح األالبع (0) صإٍ عُالمًا، َاصعُالٔ ما بٌ اصشهٔ َاصهري ٕ
  . صصههدط أى ِكظ  ثّابٌ عو  ػاٌِ َههص بٌ ةُم
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َأطههكط األسههباذ )ةهه ٍ( بهه ى الَاِههٕ اؿشههٌ إعبههأ كبؼههٕ بههإهأٔ اَى      
ُ طَباألمٕ اَى اؿهٔ، َة  ِاا : يْ ٗ ماهام مفشه  اصعهُالٔ     ،اصهدط الٔ َاصعه

   ٕ بههإهأٔ   يا بؼهه ال اؿهه ِح إػههبؽ  مههو اَى مآّهه صمهها بههٌ اصشهههٔ َاصهري هه
 .ٗ اصاريه َاألنجٖ، اؿٓه َاصع   َاألمٕ -ٕ هع اصعُالٔ  إ هُريٕ،  بكُى مفش ّا

 ى يههاٍ اصهَاِههٕ َمُيهها مبـهه و ناههُ  بعهه  مشهههّ  إطههأ  اصبفشهه : إ صكههو
 تبهبأ٘ طهاٙع اصه َالاى ِأمهص اؿّهأ اتدب اعّهٕ طه ِّ ا َِبؼهط         أمهّا ريهج  ا 

 ٌ  هههُ ريانههت اصعههُالٔ اصُادههو  ،عّههأ اإلنشههاى ٗ فب عههٌ َغهَدههٌ ٗ أَسههاط
س يا عهٖ اصهدط َإهأٔ: اؿٓه َاؿهٔ َاصع   َاألمٕ يْ مها بهٌ اصشههٔ َبهٌ     

 صظههاع اصهري ههٕ عّههح هههو سهه  إُؿههع َوهههم اصهظههه إصّههٌ سبههٖ مههو إ اثههط     
 اؿكه  َاطهبًه بهٌ إبظههعٕ َٗ اصفبههاَٗ َمل مابؼهه اصفبّها بهٌ عههٖ  اّههٌ أَ         
 -اثهٌ بط ِؼ  مو َاؿشات األسكام َب ًِّات اصظهعّٕ اإلسأمّٕ إا سٕ 

  ْ َاصُادههو يههُ سهه  اصا ههط   ،ٖهها ُِدههو ذصهه  اتط ٚهههاى ب نههٌ أمههه اسههبش اب
( اّٙأ مو أغٌّ)س (9)َاص به، َِؤري  ع م اصُدُ : ػشّض عهْ بو دعفه

عو اصهدط ِكُى ب  و  ػاٍ أَ إصّبٌ اؾهع، يط ِؼههض صه ههأٔ أى مهظهه اصّهٌ     
( :طاذا مل ِكو عُالٔ  هأ به ضص  انهٌ غها ػهشّض اصشهه        َم اٌَِ؟ ةا )

َاؿض اص تصٕ عههٖ اغبؼهاؾ اؿهمهٕ بهاصعُالٔ َعه م سهعبًا صهفػها َاإلصّهٕ         
 (0)غهها َيكههاا ٕهه اَأ،َ  ي هها، َاذا مل مهكظهه  اصعههُالٔ  ّذههُز اصهظههه َا  

 ّششههو بههإؤمو ٗ اص تصههٕ إبا مههٕ . َعهّههٌ :   صاصفػهها  صههّص مههو اصعههُالٔ ط
َوشو مهك اصهظهه ٕها بهٌ     ،َإؤمهٕ س  ما بٌ اصشهٔ َاصهري ٕ سبٖ مو إ اثط
 . اصشهٔ َاصهري ٕ سبٖ مو إ اثط ٗ اصاريُالٔ َاألنُثٕ

َع ه مًا   -ياا يُ اصُدٌ إ  ٚو بٌ َإعب   عهّهٌ ٗ  ًه  يهاٍ األغ هاال     
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. َت سادهٕ صه عُٗ    -عهه نا   صأُ اتصبًا َاعب اال سه يا ،معبأ ابو عهُاى 
معاالؿبًا ب غ اال أغهٗ َيْ ؿهعّفٕ اصشهه ،  هإى اصبعهاالض ِاهع بهٌ اؿذهٕ        

ٕ ٚههم ألالبههعاصبامههٕ َاؿذههٕ األغهههٗ، َت سذههٕ مامههٕ ٗ اصهه ٌ سههُٗ سهه ِح ا 
عهههٖ اـههاِو  ههط َاؾههُا  عهً هها يههُ اتط ٚهههاى ع   َمعبههأ ابههو عهههُاى، 

، َصعهٌ مظهِع ِهاعْ مابـٖ اؿظ ٕ َاصش  اصآ ُعٔهف بٌ اص ِو اتسبش ا 
صشانٌ  إى  ،ٕٚم س ِح األالبع عه  مأسظٕ اتسبش ا  اؿهّ ، َمب ري  إالاأ

اصشهههٔ َبههٌ اصهري ههٕ   ّشبششههو سهه  مهها بههٌ  ، ريهايههٕ ريظهه  اصفػههاِو صشههاى 
 . َِشبششو مهك اصهظه إصًّا

إى سهمٕ اصهظه إٍ عُالٔ اصغه   ،  اص شح اصهابع: اصهظه إٍ اصعُالٔ بُاس ٕ
صهظهههف َاصعفههٕ  صاهههيى َاصشهههٕ إ ًهههِو سفظههّا صهفهههز َػههُناّ مههو ا ٔإشههبفاا

 ٖ ػهه   اصهظههه إٍ عههُالٔ اصغهه  عه ههاّ   اؾهشههّٕ ِبُةهه  ؼااًهها َكاصفبًهها عههه   
ُٓ       َساّإ،   نهٕ  إذا نظهه اإلنشهاى إٍ عهُالٔ  ه ٍ مهو َالا٘ زدادهٕ بّـها٘ أَ مه

 عها اصزدادهٕ    اػايًا َريهاى اصههُال نا هااّ   عُالمٌ  رياى اصغ  َاةفّا َالا٘يا رياطفّا
ٌ نظهه  أنه  إِ صههاظه عا اصزدادٕ ػ   عه هاّ ريانت اصعُالٔ باَ -صُ با إل ماَ -

صزدادٕ أَ مع سّهُصبًا، ال   ريُى نظهٍ بُاس ٕ ا إٍ عُالٔ اصغ  َ عط قهمّا
َيههْ نظهه  إهظههاال   ،َؼااههٌصهعههُالٔ  ههإى سّهُصبًهها ت ُهههع عههو ػهه   اصهظههه   

 . ظفت صٌَإهظهٔ اصيت ِه شًا اإلنشاى َِهٗ بًا عُالٔ   ٍ إذا رُي

َعهٌّ   ا آ  عهٖ سهمٕ اصهظه إٍ عُالٔ اصغ  ِه  ع عهٖ اصهظه إٍ عُالٔ  
ّٔ ـّا عهٖ اصهظه إٍ عُالٔ اصغ  بُاسه ٕ  مو اَى َاس ٕ َِه  ع  اصغ  م اطه أِ

 . اصزدادٕ أَ إهظهٔ أَ إهظاال َاصبهشكُ 
َيكههاا صههُ نظههه إٍ عههُالٔ  هه ٍ بُاسهه ٕ إهههئ أَ إهها٘ اصؼههاٗ إذا ريانههت   

الٔ   ٍ  به  ع أاصهٕ  أنٌ نظه إٍ عُ مه  أَ ذاك،  إنٌ ِؼ   عه ّاعُالمٌ َالا٘ 
ٕ ظهعّٕ اصهؼُؾ اصَببع   يغه: سهمبٌ ةًهّا .    مل م ّٓو ساّإ مُؿُع اؿهمه
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ٖهها ِكظهه  عههو إِكهها  األمههه إٍ اصؼهه    -َإهههع عههو اصهظههه إٍ عههُالٔ اصغهه 
اصعهٗ، َت الِو ٗ أى اصههاظه إٍ عهُالٔ اصغه  بُاسه ٕ إههئ اصعاريشهٕ صعهُالٔ        
اصغه  أَ عها إهها٘ اصؼهاٗ تن  هاع عههُالٔ اصغه   ّهٌ أَ صهههزَ  ػهاس ًا ٗ إهها٘        

ٌ مو غأ  ػفاٍ٘، ياٍ مؼااِع عه ّهٕ ة عّهٕ صههظهه    هٗ عُالُماصؼاٗ اصآ ُم
،  ّه  ع اصّط سهمبًا ةًهّا َت إطهكا   ّهٌ أػهّأ . َمههٌ ُِعهه       ٔ اصغ إٍ عُال

ع م دُاز اصُةُف ٗ مكاى ِّعه  بُةُع نظهٍ عهٖ عُالٔ اصغ  أَ ُِعه  بُةهُع  
نظه اصغ  اٍ عُالمهٌ َعههٖ عه م ريُنهٌ معهاَالّا َصهزَم  ه  اص ؼهه َ  ه           

 اصعٌ  ُال إنكظا ًا .

صهظه عا  اتغبّاال،  أ مع  اص شح اـامص: اغبؼاؾ سهمٕ اصكظ  َا
ساصههٕ اتؿهه هاال إٍ اصكظهه  َاصهظههه ري هها ٗ ماههام اصعههأز إشههب عْ صهظههه      

َصّص طْ٘ ٖها سهٓهم ا  إت   طاص  ّو أَ مٍُ، َاصـهَالات م ّض احملظُالات 
 . (9)ص ٌ ٕو اؿ ه إصٌَّة  أسٓه

اصؼهاٗ،  َببع   يغه: ة  ؼاع سهمٕ اصهظه إٍ اصعُالٔ بُاس ٕ إهئ َإها٘  
َعه ما ِابـْ اصعأز َاصـهَالٔ نظهه اص  ّهو إٍ اصعهُالٔ مهبفهْ اؿهمهٕ عهو       

صهـهههال عههو  ا عههّاَاصهَاِههٕ إاؿههّٕ  إـهه ه إٍ اصهظههه صعههأز إهههِ  بهههؽٓ  
عه  اَالاى األمهه بهٌ اصهظهه إٍ اصعهُالٔ م اطههٔ َبهٌ اصهظهه إٍ        . نع  إهِ 

َيُ  بٌ ما يُ أط  سهمٕ َ شااّااألمه ِ َال  -اصعُالٔ بُاس ٕ إهئ أَ مُيا 
َيههُ اصهظههه إٍ اصعههُالٔ  هظههه إ اطههه َبههٌ مهها يههُ أغهه  ة شههّا َأةههط  شههاااّ  اص

 -دًهههاز اصبؼهههُِه اؿههه ِح اصشهههُناال    -ا بُاسههه ٕ إههههئ اصعاريشهههٕ أَ مُيههه  
ال با اليا َت مزِ  عو سٓ يا، َإذا اناـت اصـهَالٔ َها يهُ   َاصـهَالات مآ 

ّٔ أغههٓ  ة شههّا  ، يههاا مابـههٖ اصااعهه ٔ  ههع اصـهههَالٔ بههاألغمعههّٓو ا -َمفشهه 
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( أى ِهظهه ٗ إههئ   اى أمهه أمه  إهؤمهٌ )   م ّٓهه (9)ؤِ ٍ: الَاِباىَاألاصٕ، َم
مههو أالاا اغب ههاال اـهجههٖ َت ِهظههه إٍ نفههص اصعههُالٔ  هادههع، َإِهها دعههاي هها   

 . مؤِ ٔ صـع  سه  اـاِو َإالسام ا

 : سا  اصبػهْ اص شح اصشااض: سهمٕ اتسبا ا  َاتسب باال
طًهٔ عظّ ٕ يُ سهمهٕ اسهبا ا  اصا ههٕ َسهمهٕ اسهب بااليا       إظًُال  بُاّّٙا

عهّههٌ اإلْههاع   إاعههَْةهه   -عههه  اصب ههُ  أَ عههه  اصبغههُف     -سهها  اصبػهههْ  
َاصبشههامل، صكههو إػههاص  مُدههُا ٗ اصفاًهها٘ َإبهه غهِو ريؼههاسو إهه االك    

 . َ  ٍ ٖو ةا  باصكهايٕ َأ بٖ بًا أَ ما  إصًّا
ت مشهبا ط اصا ههٕ   طٗ إهع عو اتسبا ا  َاتسب باال ع ِ ٔ  (0)اصهَاِاتَ

سهٓ  اصغهاٙ : ت مشهبا ط اصا ههٕ َت مشهب بهيا، َت مشهبا ط       صطبغاٙ  َت بهُ  
َُام أسهانّ يا ؿهعّفٕ أَ مه ُعهٕ أَ مهسههٕ ت مؼههض       صاصهِض َت مشب بهيا

ّٕ و بع  اصهَاِات ما يُ مشبشو صبـٓ  عهٖ سك  طهعْ إمْ، مـا ّا سذ
ص ت مشبا ط اصا هٕ َت مشب بهيا، َت مشبا ط اصههِض َت مشهب بهيا  طإْاّعا: 

 ّػبهٓط بهٌ اسهبظًاال سهمهٕ      ، إى اسبا ا  اصهِض َاسب بااليا مكهٍَ باإلْهاع 
ةهِهًا: اسبا ا  اصا هٕ َاسب بااليا،  هاا ذيو ْع إٍ اصكهايٕ اَى اؿهمٕ. 

مكهُى األغ هاال عهه ٍ ػهشّشٕ      -اال اصـعّ  بع هط إظهًُال  نع  مو ِعبا  ال 
ةابههٕ صأعب هاا عهًّها َاصفبّها َـه ُنًا، َريهاص  مهو ِعباه  سذّهٕ اإلْههاع          

ِاع ٗ س ٔ َمهاا:  -ذ اال َت سذّٕ اإلْاع . صكو مو ت ِعبا  اإلِن إهاُ 
يهٕ َيهْ   بٌ اصفبّا باؿهمٕ َت سذٕ مامٕ َبٌ ع م اصفبّها بًها أَ اصفبّها باصكها   

ٕٔ عههف بهٌ   عهٖ كاصفٕ اصفبّا إظًُالٔ طًهٔ عظّ هٕ عّهح ت ُِ   قبادٕ إٍ دهأ
 ٌْ ألدههط اصهَاِههات اصع ِهه ٔ   -كههاص  ٗ اؿهمههٕ،  هههاا   اصفاًهها٘ إباهه مٌ  اّهه
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نفيت َ بط َمشامل ة ما٘  اًا٘نا عهٖ اؿهمٕ ن   ى  َاصظًهٔ اصفبُإّٙ اصعظّ ٕ
 . باال سا  اصبػهْاسبّاّطا عهمٕ اتسبا ا  َاتسب 

: اغههت عههٖ   (9)شب   عهٖ اصكهايهٕ بهَاِهٕ ػهشّشٕ تبهو بزِهع     نع  ة  ُِ
مهو  ط( َٗ مهزصٌ ريهّ  مشبا ط اصا هٕ َمسعبهٌ ِاهُ :  )أبْ اؿشو اصهؿا 

مها مل ِاه  مهو     صا هٕ ث  ذريه  امهف عهًها إدهأّت صها ههٕ َمعظّ هاّ    با  ساا٘ ا
    ٌ بهزع  ريهُى صشهانًا صشهاى اتسهبش ا  أَ ريهايهٕ        صماع ٍ ذصه  سبهٖ ِغفهه صه

صكو اصبع   عه  اصب مط  ٌّ ِهبهٚ  َت ِؼه  م بفبّها     -ساا٘ اصا هٕ  -اتسبا ا  
َة  َػهط اـها   سهمٕ اتسبا ا  َاتسب باال ري ا ِهبٚ  مع ريهايٕ اتسبا ا ، 

 ( َالا عهههٖ َصعهط اإلمههام ) ٕباه مْ  اًا٘نهها َمل ِه ااَا ٗ  بّهها اؿهمههٕ ،   
ٕ        -ياا إهز  َاط اٍ  ؼه ال اؿه ِح    -َةه  بها بّهت اـهأ٘  ّهٌ سهاا٘ اصا هه

  -اص هُ  سهاا٘ اصا ههٕ     -اصظهِ  مههٌ صهشهٓح عههٖ ادبهها  إكههٍَ أَ اؿههام       
صعههه  صهشهههام عههه  ا فهههٔ عهههٖ اتمهههاف عههو اصا هههٕ مهريههاّ َص ّههاى اصجههُا  َإغ

 . مُدٌ بّت اـأ٘ إٍ دًٕ اصا هٕاٍ تصبفات َا
 إنٌ بع  اص ها٘ عهٖ سهمٕ اتسبا ا  َاتسب باال سا  اصبػهْ ِ مْ عهحْ ث  
ٌ ثههإى ٗ مبعهههع ذصهه : يههط ِهه ك اسههبا ا  اصا هههٕ َاسههب بااليا بفهدهه   َغههأْف
ِ ريً ا َاااِ  ب نٌ؟ َسّح ريانت اصفبّا باؿهمٕ اسبّاطّٕ َإعب    َبُصٌ؟ أم

ع  هه  اصهظههه عههو مهه - ًّهها يههُ اصهظههه إٍ اسب هها  ػهه َال األغ ههاال اصع ِهه ٔ  
َبهشههاظ ظًههُال بعهه   -َعهه م بهُ ًهها االدههٕ اؿذّههٕ ِههه ّا أَ اتصههٕ ؿههعفًا 

َت مشهبا ط اصا ههٕ بغهاٙ  َت    طاألغ اال ٗ اتسبا ا  َاتسب باال بهاصفهز نظه   
َظًُال بعه  األغ هاال َٗ    صأى ِ ُ  اصهدط َ هدٌ بإا صها هٕ Sنًٖصطَا٘

إذا اغهب  اصغاٙ  ط –َدًٌ َػ الٍ َب هٌ َالري بٌّ  -اتسبا ا  َاااِ  اص  ى 
إذا اغهت إػهز  هأ مشهبا ط اصا ههٕ َت مشهب بهيا، َصكهو      صط بذه ُا اصا هٕ
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صهاا مبهاف به ك اتسهبا ا  َاتسهب باال بكهًّ ها بفهدهٌ          .(9)ص طٓهةُا َ ٓهبُا
 . صب ُ  أَ اصبغُفسا  ا -ََاااِ  ب نٌ 

عهو دًهٕ اصا ههٕ عهو ابهيها،       -َصُ ِشه اّ  -مبجا  اؿك : إّط َِكفْ ٗ ا
مهها عه ٙهها، َت مه  ههع   عّههح ت ِؼهه   ريُنههٌ  مشههبا ّأ صها هههٕ َت مشههب بهاّ  

 . اصهَاِات َت اإلْاع عهٖ ةعُاٍ صهب ُ  أَ صهبغُف عه ٙا

َسّح اغبؼت اصهؼُؾ بإهع عو اتسبا ا  َاتسب باال سها  اصبغهُف    
 ههأ ِعهه  إهههع سهها  اتسههباا٘ مههو اص ههُ  أَ سهها  اتسههبهذا٘    ،َسهها  اصب ههُ 

عهه  ةهه  ِعٓ هه  إهههع ؿاصههٕ   . ن اصغههاٙ  اـههاالز أَ اص ههُ   :َاصههب ً  مههو اـ ههح 
َِشهب     -ٕهع اَى اتسباا٘ ألنٌ ت اصّط َت وب ط  ٌّ ا -اتسبهذا٘ غاػٕ 

: اصهدط ِهِ  أى ِشبهذْ ريّه  ِاعه ؟   ( ساّٙأبهَإِ ع اال عو اصؼاا  )
َإِها عهّهٌ أى ِغشهط    ط(: ث  ةا  )صري ا ِاع  صهغاٙ ط(: َة  أدا  )

َاصهَإِ ؿهعّفٕ اصشهه  ت مؼههض     (0)صما ظًه مهٌ، َصّص عهٌّ أى ِغشط باطهٌ
ّٕ هٖ إهع سا  اتسبهذا٘، عهٖ اؿك  اصظهعْ، ري ا يْ ةاػهٔ اص تصٕ ع سذ

اتصبًها  ألنًا م ٌ ريّفّٕ اصاعُا َأنٌ ري ا ِاع  صهغاٙ  ِاع  صأسبهذا٘  ّشب هط  
ٕ    عهٖ صزَم اصاعهُا مبذٓه هاّ   َيكهاا وب هط اتصبًها عههٖ      . ؾًهٕ اصكع هٕ إظهه 

  ت ِهههزم معههٌ مفهههِر  ػاِههٌ غأ ههاّ ةعههُا اعبّههاآ سهها  اتسههبهذا٘ َاصههب ً  
ٖو اسبشو أَ أَدهو اصبفههِر ٗ اصفػهاِو َاصبُسهعٕ     ص ع   اًا٘ اإلسأم 

  ُٓ ( ٓ إالاأ اتسب ها  اصجهانْ ةُصهٌ )   سا  اصاعُا صأسبهذا٘ َاصهب ً ، َِاه
ٌ تسّاا:ط ٌ ، َصهّص عهّهٌ أى ِغشه   َإِا عهٌّ أى ِغشط ما ظًه مهه  إنهٌ   صط باطهه
 . ب  ع اسب ا  َدُ  أَ اسبش ا  اصبفهِر اصآ ةا  بٌ بع  اصفاًا٘ مظعْه
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 ح اصشااض: اتؿ هاال إٍ اتسبا ا  أَ اتسب باال، َ ٌّ ػُالماى:اص ش

اصؼههُالٔ األٍَ: إذا اؿهه ه إكههه  إٍ اسههبا ا  اصا هههٕ أَ إٍ اسههب بااليا  
اصب ُ  أَ اصبغهُف ؽّٓهه بّهً ها سشهو اصااعه ٔ اصعامهٕ، َت       عه  سا  اصبػهْ َ

ألنٌ أةه  إٍ  ،الِو ٗ أسُطّٕ ادبها  اتسبا ا  َاغبّاال إـ ه اتسب باال
إدأ  اصكع هٕ َمعظّ ًها مهو غأ هٌ، صكهو مابـهٖ اصااعه ٔ اصعامهٕ يهُ ؽهّ            

 ، َذصه  ألى مه الك اصبشههِ  اسبّاطهاّ    إـ ه بهٌ اتسهبا ا  َبهٌ اتسهب باال    
عههه نا يههُ مأسظههٕ معهه ا اصهَاِههات َاسههبفاأ إظههًُال مهًهها َ بّههاي  عهمههٕ    

ساصٕ اتؿ هاال بط ت ِ  َ صها مو اسبا ا  اصا هٕ َاسب بااليا، َت إطأ  ِع  
األغ اال احملهمٕ إطأ  ِع  ساصٕ اتؿ هاال،  ّه الز قط اص شهح ؼهت ريهاٗ    

،  هإى اصهؼهُؾ   (اَالاى األمه بٌ اصبعٌّ َبٌ اصبػهّ  عشهو ماهام اؾعهط    )
ْ  -اسبّاطّا -َاإلْاع اعبها صهفبّا   ،عهمٕ اتسبا ا  َاتسب باال سا  اصبػهه

ُؾ َاإلْاع َت إطأ  ِعٓ  ساصٕ اتؿ هاال َاصعذز عهو  َت اتصٕ ٗ اصهؼ
مهك اتسبا ا  َاتسب باال، َعه ٙا ناهُ : اؿهمهٕ إهاريُالٔ سها  اتؿه هاال      
 إما فعُصٕ ٗ غؼُؾ اسبا ا  اصا هٕ تسب ا  أي ّبٌ، َإما فعُصٕ ؽّّ ا بٌ

ِهو ٗ  ط عه م اصبعهٌّ ٗ اؾعهط، نعه  ت ال    اتسبا ا  َبٌ اتسب باال، َاألػ
  ٕ  ، َت الِههو ٗ ريُنههٌ اسههبش ابّّا  ،اةبـهها٘ اتسبّههاف اصبعههٌّ تسب هها  األي ّهه

 . إذ ت اصّط عهٖ معّٓهٌ عشو مابـٖ اصااع ٔ اصعامٕ َت اصّط غاؾ

اصؼههُالٔ اصجانّههٕ: إذا اؿهه ه إكههه  إٍ أسهه  أمهههِو: إمهها اتسههبا ا  أَ       
ريهه ى  ، ماتسههب باال سهها  اصبػهههْ َإمهها ريظهه  عُالمههٌ مههع َدههُا اصهههاظه احملهه

بغُف سها  اسهبا اصٌ اصكع هٕ    عُالٔ إب ُ  أَ إصهظه ريط مهً ا ِنف ض إنشانٌ 
 ا َت ِهَنًهها سهها  اصبػهههْ مشههبا أّ سههب بااليا َت ّكهههٌ اصبشهه  سّهٚهه َسهها  ا

أَ مشب بّها مع س  عُالمٌ  صها هٕ أَ مشب بهّا،  ّ َال أمهٍ بٌ اصبػهْ مشبا ّأ
  ،اَى اسهههبا ا  اصا ههههٕ َاسهههب بااليا   َبهههٌ اصبػههههْ مكظهههُف اصعهههُالٔ مهههو   
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ٖ َت إطكا  ٗ الدشاى اصبش  َع م ريظ  اصعُالٔ سا  اصبػهْ    ااسهبا   عهه
 -بع  س  عُالمٌ صزَمهاّ  -ذُز صٌ االيا مع أَصُِٕ اتسب باال،  ّاصا هٕ اَ اسب ب

سههب بااليا مههع اتسبّههاف باغبّههاال إاسههبا ا  اصا هههٕ سهها  اصبػهههْ أَ َِهههغؽ ب
تسب هها  أي ّٓههٕ سهمههٕ اتسههبا ا  َريههُى مهريههٌ   ،سههبا ا اتسههب باال َمهههك ات

 . أةه  إٍ إدأ  اصكع ٕ َمعظّ ًا ّاَاسب باال اصا هٕ اؿ هاال
هدشههاى اصشهه : إى َدههُ  سهه  اصعههُالٔ َسهمههٕ ريظههفًا َاصُدهٌ إػبههاال ص 

 ٕ مههو اصـهههَالات اص ِهّههٕ يههُ بههط  ،سكهه  ة عههْ مهؼههُؾ ٗ اصكبهها  َاصشههه
 مظههًُال   َاتسههب باال سهها  اصبػهههْ سكهه  َاصعاأّٙههٕ، بّه هها سهمههٕ اتسههبا ا

زاس  سكه  ؿههَالٓ   أَ  بّا اسبّاطّٕ مل مبشاع به صّط َسذهٕ مامهٕ، َعهه  مه     
 ٌ ال ه  ريُنهٌ مظهًُال     ة عْ اصج ُت طهعّا مع سك  قب ط اصج ُت    ما ُعه

 . ت الِو ٗ أي ّٕ اؿك  األَ  َالدشانٌ ٗ ماام اتمبجا  -اصفبّا

 . اص شح اصشابع: اطب اٍ اصا هٕ

ّٕ ِعهه      إذا اطب ًت اصا هٕ عهٖ إكه   ه  مهكظ  دًبًا َمل ِعههف دًه
 ًط  -سبٖ ِبُدٌ اصًّا سٌ اصبػهْ ريُنًا    مشبا هٕ اصا هٕ َت مشب بهٔ ما

سبهٖ ت ِشهبا ط اصا ههٕ َت ِشهب بهيا سهٌ      اؾًٕ ه  هو عهٌّ اصفشؽ عو م
 .؟ اصب ُ  َاصبغُف

ّٕ صهبشههز    ت الِو ٗ سشو اصفشهؽ َاصبفبهّع َاصشهؤ     ا  َاؾهُا  ما مه
 إنٌ ت  سا  اصبػهْ، صكهٌ    َادو دزمّا، عو اسبا ا  اصا هٕ أَ اسب بااليا

اصّههط عهههٖ َدههُ  اصفشههؽ َاتغب ههاال،  بذهههٓ أػههاصٕ اصههاا٘ٔ َمُيهها مههو  
سهبا ا  أَ  سهمهٕ ات ى ظو اصُةهُع ٗ كاصفهٕ اصبظههِع :    األػُ  اص غّؼّٕ َإ

اا اصبظهِع مو مً ات اصظهع اصظهِ  صع م َصّص ي اتسب باال سا  اصبػهْ، 
 هام اصظهاالع بهٌ ََأريهٌ اصهُاةعْ،      ث ُمٌ بهشُ اصا ع َاصّاٌ َعه م إسههاز ايب  

 . مع اصظ  َاؾًط ػهٓ اصاا٘ٔ إلطأ  أسااِجًاَ
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ٕٕ ت ِشهبا ط بًها اصا ههٕ َت      َمعههٓ صه هامٌ ث  صُ  شؽ ََػط  ف عههٖ دًه
  ًههُ غهه ، سههُا٘ عهههف دًههٕ اصا هههٕ باـؼههُؾ أَ ؿهه و دًههبٌ   ِشههب بهيا 
ٕٕ أَ ٗ نا ٕ يْ    اؾًهٕ إعهُمهٕ    -أَ دًات  أمكهٌ أى ِب ُ  َِبغُف ٗ دً

 . أَ    اؾًات اصيت ِ اا أمه اصا هٕ ؿ هًا
َإذا مل ِب كو مو اصفشؽ أَ مل ِبّشهه صهٌ أَ ااال أمهه اصا ههٕ بهٌ دًهات       

مل ههز صهٌ اصبػههْ ََدهو عهّهٌ       -هيا ٗ ريط نا هٕ  ع ِ ٔ َاسب ط اصا هٕ َاب
ٌ    إى أمكهٌ اتنبظاال اؿها  َِبعههف عههٖ دًهٕ َنا هٕ ت ِشهبا ط        سبهٖ ِبه ٌ صه

شهب بهيا، َيهاا ؼهاال مهو اؾههأٔ عههٖ       اصكع ٕ إظه ٕ عه  اصبُدهٌ اصًّها َت ِ  
 . اصبػهْ إٍ اصا هٕ أَ ابهيا

يت ت مكهُى مشهبا هٕ   نع  إذا سؼهط اصّه ض مهو معه هٕ اؾًهٕ أَ اصها هٕ اصه       
ْ  -صها هٕ َت مشب بهٔ ما  ٌ    إٍ دًهٕ َاسه ٔ   أمكهٌ اصبػهه   ،ٗ ريهط مههٔ وباده

عه  اتؿه هاال مهبفهْ   بظاال َاؿ ه إٍ اصب ُ  أَ اصبغُف،  انٌ ّكهٌ اتن مل اإذ
إكهه  مهو اتنبظهاال     اصا الٔ َِزَ  اؿك  تنبفها٘ طههطٌ، َيكهاا إذا مـههال    

َيكهاا صهُ    ص.ت ؿهال َت ؿهاال ٗ اإلسهأم ط إنٌ  ،اصب ُ  أَ اصبغُف  غ َم
ًا اصعاأ٘ عاأ ؼهز إكه  مو مهريً ا ََةع ٗ عشه ط ِ  َمظإ ت ِبش ه

إمبجها   أى ريط سك  ِؤآ إٍ مـههال إكهه  أَ ؼٓهدهٌ مهو      َة  ؼاع رياَِّا
 . ِهبفْ عهٌ اؿك  َِعاال ٗ مهك امبجاصٌ -سك  طهعْ إمْ

 ُ َّٕإذا اسبهاز إٍ اصب هه   أبهه  أى ِبُدههٌ إٍ مهكهه  اصها ههٕ    أَ اصبغههُف ثانّهه
سؼههُ  اصعههه  بإػاصفههٕ اصع هّههٕ ؿهمههٕ     ََٕت ِههبغ  َت ِبعهه ا مُٓدًههٌ غظههّ  

اسبا ا  اصا هٕ َاسهب بااليا، َذصه  ألى اصعهه  اإلْهاصْ ت ِشها  َت ِهبفهْ       
ُٓ  أَ مغهُف    ٌ   مهذّزٍ عه  اتؿ هاال إٍ طهف مو أطها هٌ  ب ه   إؿه هاالّا  َإػه

، َت صها ههٕ    اسهبا اّت أَ اسهب باالاّ   معّهٕ مو اؾًات اصهيت وب هط ريُنًها   ؾًٕ 
اؿهه هاال عههه  إكههه  إٍ اصب ههُ  أَ اصبغههُف مشههبا ط اصا هههٕ أَ مشههب بهيا ٗ   
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ْ   -ٕ األغهههٗ اؾًههات احملب ههه   إت ٗ  ، ًههُ مهٓذههز  -أطهههاف اصعههه  اإلْههاص
ُٓ  إصًّا مـ هّا َبع االٔ كبؼهٔ: عهه  معهاال إُا اهٕ      .  أَ  مهٔ اؾًٕ اصيت م 

ِهبفْ َدُ  إُا إ اصا عّٕ، َم اٖ  -ري ا يها -ّٕ اصا عّٕ عهٖ إكه  اصع ه
 . إػاصفٕ اصا عّٕ َيْ سهام ِهزمٌ اصبشاال عهًا

 . اص شح اصجامو: اصبػهْ ٗ مه  اصغ  أَ اصُة 
َ  -ت إطكا  َت غأف ٗ دُاز اصبؼهف  صغه   ٗ مهه  ا  - ه ٍ  اصبػههْ 

ري ى ِاُ  صغ ٍ: )أذنهت صه    اصُاؿشٕ، ذى اصهفظْ أَ اإلطاالٔ عه  ػ َال ات
ري ها ت إطهكا  ٗ    ، ٗ اصبػهْ ٗ ااالٓ( )أذنت صه  ٗ اصبؼههف ٗ بشهبانْ(   

سهمههٕ اصبؼهههف مههو اَى الؿهها ػههاسو إههه  َاألالض أَ ػههاسو اؿههع،   
 ٖ َيكهاا ت إطهكا  ٗ سهمهٕ اصبػههْ عهه     إلطأ  اصّهط سهمهٕ مها  إشهه  ،     

 ٌ يب  َمًانٕ، َسهمٕ إشه  مّبّا ريشهمبٌ سّّا .ةا مؤمو أَ مؤمهٕ  إن
ٗ مهه   ه ٍ ٖهو يهُ      -بط ريط مؼهف  -إذى ت إطكا  ٗ سهمٕ اصبػهْ 

ق م إا  ريإشه  َاصامْ َمُي ا مو اَى إذنهٌ اَ ؼؼهط الؿهاٍ اص هاطا،     
َت ماصهٌ  شهه   ت وهط ام امههم م  طَة  اسبفاؿت اصهَإِ احمل  ِٕ اصؼشّشٕ 

َظايهٍ ريفاِهٕ اصهؿها اص هاطا َطّهو اصههفص َإى مل ِكهو        (9)إت ب ّ ٕ نفشٌص
 صكهو ُِده  مُةّهع مههَٓ ٗ )اتسبذهاز( ظهايه         .  مهٌ إذى بهفهظ أَ بإطهاالٔ  

 عههه  مهههو األذى َيهههُ  يهههُ  ههه  اصهؿههها اص هههاطا األ  اصهههآ  ٗ اعب هههاال اإلذى
َيههُ  صأى ِبؼهههف ٗ مهها   هه ٍ بغهه  إذنههٌ  ههأ وههط ألسههٕ  ط(: ) (0)ةُصههٌ

ّٕ   .معاالؿٕ صهشذٕ اصؼشّشٕ األٍَ  ؿعّ  اصشه  ت ِؼهض سذ
 ،بع م اصبعاالض ٗ م صُم ا -عهٖ  هض ػ َال اصبُةّع  -َّكو اصاُ  

ظهايه ٗ ريهُى اإلذى طهِاهّا     -ُؿهُع  باهِههٕ مهاسه ٕ اؿكه  َإ    - إى اصبُةّع 
                                                           

 مو أبُا  مكاى إؼهْ . 4:  4( اصُساٙط : ز9)
 . 6مو أبُا  األنفا : ع 04:  6( اصُساٙط : ز0)
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اصبؼهف ٗ ماصٌ، َصّص صهإلذى مُؿهُعّٕ   عو الؿا اصغ  َطّو نفشٌ ب رياطفّا
غاػٕ ٗ سك  دُاز اصبؼهف،  اصبُةّع مهبٚ  مع اصهَإِ احمل  ِٕ    كبه  

 ٗ  صبػهههْ َسههاٙه أصههُاى اتنبفههاع َأمهها٘ اصبؼهههفَمهههٌ ِبهه ٌ دههُاز ا .  معًهها
أَ عهه  إسههاز الؿها     -بهفهظ أَ بإطهاالٔ   -اصغ  عه  ػه َال اإلذى ػههوّا   ما  

  . ما ِ ٓ  غفّّا عهٖ اصهؿا باصبؼهف ساصٌ أَ باصفشُٗظاي  بإاص  

اص ّاى أٓ مؼهف ِظً   -َاؾامع إسهاز الؿا إاص  ببؼهف   ٍ ٗ ماصٌ 
ٌ   ٌَمهه  -الؿاٍبٌ  ب غّؽ إاص  إِاٍ َُِشهُز سهُا٘   -اصبػههْ ٗ ااالٍ أَ بشهبان

ٍ بهشُ األذى َاصهغؼهٕ أم بهشهُ اصفشهُٗ َأَصُِهٕ الغؼهٕ اصبػههْ       الؿا أبهز
بع  اصبؼه ات إ ذَى  ًّا، أم أسههز الؿهاٍ َطّهو نفشهٌ بظهاي  سها        مو 

ري ى مُد  ةهِهٕ طاي ٔ عهٖ إسهاز الؿها إاصه  َطّهو نفشهٌ ببػٓهّهٌ      ، إاص 
 .   -  إفبُسٕ أبُابًا صههاضري ا وؼط ٗ إـاِ -ٗ ااالٍ أَ بشبانٌ

ٕ   باُ  مههغٓ  -َيط ِعبا اصهؿا اصفعهْ   ؽ َإذى َاؿهض، أَ بإطهاالٔ دهّه
أَ مُيها؟ أم ِكفهْ اصهؿها     شهز بٌ الؿا إاص   عهّأ  َاؿشٕ أَ طاي  سا  ُِ

  ْ ؟ َِههاا مههٌ إسههاز الؿها إاصه  عههٖ ماه ِه         اصبا ِهٓ إاابط صههؿها اصفعهه
 و يُ ناٙ  أَ ساؿه  ا ط أَ  اٙو، صكهٌ صُ إنب ٌ صهشادٕ انب ايٌ َاسبٚاانٌ ري

  ّهع عهٌ .زِٕ  صهبػهْ ٗ مهكٌ أَ إسب ذنٌ  ٌّ صهؿْ َمل 
عهه  إسههاز الؿهاٍ اصباه ِهٓ      -اصبػهْ أَ   ٍ  -َاصظايه دُاز اصبؼهف 

َة  دهت س ٔ اصعاأ٘ َإبظهعٕ عهٖ اغُم  ٗ ااال أَ قط أَ بشهباى مهو   
     ٌ َصعههٌ مهو اَى    ،ِعه ُى َوهزَى الؿهاٍ باصه غُ  َاصبؼههف مهو اَى إذنه

ُ صكهههً  مبّاهههُى  ،سـههُالٍ َانب ايههٌ ريههاى ساؿهههّا  مههو الؿههاٍ َإذنههٌ عّههح صهه
 . ؼه ٌ صكاى ِ ذى صٌ باصبؼهف ب ّإى ػهِضإٍ اغُصٌ َم َمهبفبّا

َاؿاػط ؿهَالٔ ؼؼّط اصهؿا َطّهو نفهص إاصه  باصبؼههف ٗ إهه       
بهشُ مو األما٘ إ  ٚو بكظفًا عو الؿاٍ َطّهو   -اـاؾ َمهٌ اصبػهْ  ٌّ 
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أَ طاي  سا   نفشٌ باصبؼهف ٗ ااالٍ أَ قهٌ أَ بشبانٌ: إذى ػهِض أَ  شُٗ
 . مو ةهِهٌ ة عّٕ أَ اط ٚهانّٕ

َرياى اصكأم ريهٌ بهشاظ اصبؼهف َاصبػهْ ٗ إه  اـاؾ ٕو يُ قه م   
إا ، َِهشع بٌ اصُة  اـاؾ نظ  اصُة  اصاالٓ َاصُة  عهٖ طاٙفٕ معّههٕ  

 اهاًٙ  أَ سااامً  َيُ صّص مهً  عهٖ ريُة  بشباى عهٖ عه ا٘ اإلمامّٕ أَ 
َيه  غؼهُؾ    -ؿا إُةُف عههًّ   اصبؼهف  ٌّ إت بإسهاز الصٌ ط  إنٌ ت و

 ،  هإذا ريهاى اصُةه      - ؾ هع إُةهُف عههًّ  كؼُػهاّ    ذالِٕ اصُاة  أَ ا بظه:
 اصبؼههف أَ اصبػههْ   صهٌ  ٗ دًٕ غاػٕ أَ ٗ ف ُعٕ معّههٕ مهو اص ظهه مل ههز     

 إت بع  إسهاز الؿا إُةُف عهًّ  .
ُٕ  األغهٗ ا َٕيكاا اص َاٙه اـ ِ اصبؼههف  ًّها ب اٙفهٕ     صيت ؽهبؽ طههعّٓ

مو اص ظه ريإ االض إُةُ ٕ عهٖ طهأ  اصعهه  أَ عههٖ غؼهُؾ أيهط بهه ٔ       
ػؼُؾ ساريهًّا، َيكاا إزاالع اـ ِٕ إُةُ ٕ عهٖ طاٙفٕ معّههٕ  همعّهٕ أَ ص

ت ههُز صغه     -َيكهاا إاهابه َاؿشهّهّات َمُيها    رياصشااات أَ أيط اصعهه ،  
اصبؼهه ات   َمو ت ِه  ع عهًّ  عهُاى اصُةفّٕ َت وهط سهاٙه  أيهًا َكبٓؼًّا 
 . مو اَى إذى أيهًا َالغؼٕ كبٓؼًّا باصبؼهف -رياصبػهْ -َاتنبفاعات 

مههً  اصشهّ اى    -صكو َالا ٗ معهّإ بع  األَاغه )ةه ي ( عههٖ اصعههَٔ    
دُاز اصبؼهف بإ االض َمُيا صغ  أيههًا إذا مل   - األػفًانْ َاـُنشاالٓ

ِزاس  طه بًا َمشبشاًّا: )ت ِ ع  اؾُاز إذا مل ِهزاس  اص ه هٕ َمل وههز أى    
اصُاة  طهف أى ت ِبػهٖ  ًّا   ي ، َريهاا اؿها  ٗ اصبؼهه ات األغههٗ(     
 َبإ االض َمُيا، َيهاا ِعها دهُاز أنهُاع اصبؼهه ات ٗ إه االض َمُيها        

 اصهه َاٙه اـ ِههٕ إػبؼههٕ مهفعبًهها عشههو ػههّغٕ اصُةهه  َظههايه اؿهها ،    مههو
اصُاة  مو اصبؼهف  صكو بظهف ع م إسهاز إكه  غؼُػّٕ اصُة  أَ مهع

 . صغ  اؾًٕ اـاػٕ إُةُف عهًّا
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، صع م َؿُع اص صّط اصبام عهٖ اؾُاز إاريُال، َ ّ ا ذريه إطكا  بط مهع
، (9)صةهُف عههٖ سشهو مها ِافًها أيههًا      اصُط إى اصههؽ اصؼهشّض نهاطع به ى     

 . َياا إـ ُى ػاال مو مهمكزات إبظهعٕ َمشباهات اصفاايٕ

ان  اةًها عههٖ إبؼههف    َمهع عه م إسههاز     (دًٕ اصُةه  )ان  ا  َاصعأ ب
 أٓ اصّههط عهههٖ دههُاز اصبؼهههف  -أَ مههع عهه م إسهههاز ع ههُم اصُةفّههٕ األدهههيب

 إبظهههعٕ ؟ بههط اصهه صّط  مههع يههاا اصهههؽ اصؼههشّض َمشههامل اصفاًهها٘ َاالمكههاز    
َصّص ياا إههع ألػهاصٕ اؿهمهٕ ٗ األمهُا  صعه م ث ُمًها به صّط         ِابـْ إهع،
 . إهع ألدط اصهؽ اصؼشّض إبا م م عُمّا باالمكازات إبظهعَٕاؿض، بط 

مهو  إُةُ هات اـ ِهٕ ريإه االض    عهو اصبؼههف ٗ   َاؿاػط َؿُع إهع 
اصهُاالأ ٗ ػهّا ٕ    عهًّ ( َدًٕ اصُةه  اَى إسهاز ان  ا  عهُاى )إُةُف 

ْ    -اصُة ، أَ الغؼٕ اصُاة   ِههزم إسههاز   َت .  -َصهُ بإع ها٘ اإلذى صه بهُص
 مهها مل وؼههط إهههع ثابههت سبههٖ ِج ههت إهههع، بههط   مهههع اصُاةهه  عههو اصبؼهههف 

صبؼههف  صُاةه  أَ إبهُصْ ا  اصّاٌ أَ اتط ٚهاى بع هُم اصُةه  صهٌ أَ بإباسهٕ ا    
ع ههُم َةهه  اـ ِههٕ إكههه  نعهه  إذا عههه    . عهّههٌ تن  هها  عهههُاى إُةههُف

ْ  -وبادًا داز اصبؼهف َاتنبفاعَمش ّط مهفعبًا صكط طػؽ   -َمهٌ اصبػهه
ِه  هع عهّهٌ  هأ    عههُاى  أَ عه  دعهط اـ ِهٕ ََةفًها ـؼهُؾ عههُاى َيهُ       

 . -َمهٌ اصبػهْ  -نبفاع إطكا  ٗ دُاز اصبؼهف َات

بعه   أغها  أَ  أغها بإمكهاى اتنبفهاع   إذا  ري ا أى إبهُصْ صهُةه  اـهاؾ   
 ُفأيههط إ السههٕ أَ اؿشههّهّٕ أَ إاههأ أَ مُيهها مههو اصهه َاٙه اـ ِههٕ َاصُةهه  

ـ ِهٕ بهاصبػهْ أَ مهٍُ ٖها ِعّٓههٌ      ٕؤسشهٕ ا إمكهاى اتنبفهاع مهو ا   َبهّٓو   اصهفعّٕ 
دهاز اصبؼههف َريفهٖ     -إبُصْ َأَؿض أنٌ مهبٚ  مهع اصُةفّهٕ َت ِبهها ٖ معًها    
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كهو بظههف سؼهُ  اتط ٚههاى بؼه ةٌ ٗ إغ هاالٍ عهو اصُةفّهٕ َدًهٕ          إغ االٍ ص
ٖ   يهُ   هإى مابـهٖ اصّه      ،نفعًا اـ ٓ ٕ ا اصشهه هٕ اصظههعّٕ عهه اـ ِهٕ   ٕؤسشه

 ْ مها مل ِعهه  مشهاقٌ ٗ     ،َػشٕ الغؼبٌ َم ث  الؿاٍ ؾُاز اصبؼهف َاصبػهه
 . اإلذى اَ كاصفبٌ صهُاةع 

َم سّشههًا بهشههُ يههها سًهها ِه غههْ طه ( اههٌ األَةههاف)َيههها ريههاٗ ريهّههٕ ٗ 
َاؿض مه  ع عهٖ مُاالايا َدزّٙامًا َمهفع ٗ أبُا  اصفاٌ إههم   بًها، به ى    

ٗ سعٕ دًهٕ اصُةه  َاصعههُاى إُةهُف عهّهٌ أَ ؿهّاًا، ريه ى         ٓ ِاا : إذا ُط
اصعههه  إاههّ ٌ ٗ   ٕ السههٕ اص ِهّههٕ مُةُ ههٕ صع ههُم طههأ    ٗ أى يههاٍ ا ٓ َظههُِ

مهو  مهو اصفههض أَ   اصعهه  مهو اصه ك أَ     اصهذ  األطهف أَ ـؼُؾ طهأ  
ٗ أى يههاٍ اؿشههّهّٕ مُةُ ههٕ صع ههُم    ٓ َظهه، أَ أى ُِأَ اؿذههاز اصعههها عههه  

أع ا  اـ  َاصباه  إٍ ا  س شانٌ أَ ـؼُؾ مؼهف: إةامٕ عزا٘ اؿشٌ 
( ٘صه كهها ) ع ههُم طههأ  اصعههه   -عهّههٌ،  ًههط وههط اتنبفههاع اصعههام َاؾههزع

أم ت وههط إت  - ُم أع هها  اـهه  ٗ اؿشههّهّٕ مههجأّ   إاههّ ٌ ٗ اصهذهه ، ع هه  
 ٌ مهع مههك اتنبفهاع  ه       ؟ اتنبفاع اـاؾ إبّاو طهعّبٌ َاسبشاا  اصُة  صه

 َة  اؿشّهّٕ صٌ أَ إ السٕ أَ مُي ا مو إؤسشات اـ ِٕ إُةُ ٕ. إعهُم

 -ٗ عهههُاى اصُةهه  َٗ  هه ٍ   -ت الِههو عههه نا ٗ أى اإلطههأ  َاصباّّهه    
عُثها األػُصّٕ،  هإى اإلطهأ    مباابأى ماابط اصع م َإهكٕ ري ا أَؿشهاٍ ٗ 

صُةه   ٗ ػهّغٕ ا  َع م ماّّ  اصُاة  َةفٌ اصشعٕ ٗ دًٕ اصُة  ٗ عجها ِعا
ُاى إُةهُف عهّهٌ ٗ   عهَ دًٕ اصُة  مـّّعِعا  غؼُػّٕ معّهٕ، َاصباّّ  

 . يا َت هُز اصبذاَز عهًاغؼُػّٕ معّهٕ ت ِبع ا ياؼ ِ َ ػّغٕ اصُة 
دعههٌ   أََعه  اصظ  ٗ دعهط اصُاةه  َةفهٌ َسهّع اصهفهع م ههع اتنبفهاع        

ٗ ماام بّهاى ُهام مههااٍ     اصُاة  َإفهَض ريُى ،ؿّع اصهفع مبش ا اتنبفاع
، َإفهههَض عهه م إمّانههٌ باّهه  ٌَةفههسهها  ةها٘مههٌ ػههّغٕ أَ  ٌصُةفههٍ سهها  إنظهها٘
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عه ٙها ّكهو    ،أَ انبفهاع إُةهُف عههًّ    َغؼُػّٕ معّههٕ ؼه ا نفهع اصُةه      
باريههٕ ُههام ماهه مات اؿك ههٕ   -صهُةهه  أَ صؼههّغبٌ  -اصب شهه  بههإطأ  بّانههٌ  

سشو اصفهض، َِهبر مهٌ اؿك  بإطأ  اصُة  َع ُم اؾًٕ إُةُف عهًّا 
أَ اصهفع إُةُف، ََابـٖ أػاصٕ اصب ابع بٌ ماام اإلث ات َبٌ ماام اصج ُت 

 . ةعنشبكظ  إطأ  اصُة  ٗ ماام اصج ُت َاصُا
بّههانْ َاؿههض ّكههو    إطههأْ  -شهههز ص ّههاى اصُةهه  َػههّغٕ إنظههاٍ٘    َإذا ُِ

 ٌ مههو اتةبؼههاال عهههٖ اصاهه ال بهه  ،  أاصب شه  بههٌ إلث ههات سههعٕ اصُةهه  أَ ؿههّا
باّّ  ماابط اصعه م َإهكهٕ ث ُمهّا    بهشاظ أى اصباابط بٌ اإلطأ  َبٌ اص إبّاو،
 -ٗ م اسهح أػهُ  اصفاهٌ      بهاٍ ٗ عهُخ اصبع ه ٓ َاصبُػههْ    ري ا أث - َإث امّا

شاظ اصع ههُم َاصشههعٕ َعهه م م غهّههٕ غؼُػههّٕ ٗ     ه ههإى اإلطههأ  ِعهها صهه   
شاظ اـؼهُؾ َاصـهّع َمه غهّبًا ٗ إُؿهُع،     هإُؿُع، َاصباّّ  ِعها صه  

شاظ اصُاةههه  هشاظ اصُاةههه  سههههِاى اصُةههه  َع ُمهههٌ أَ صههه هٗ صههه ٓ َإذا ُطههه
ع هُم َاصشهعٕ َيهُ    صصُاةه  ا شاظ اهغؼُػّٕ معّهٕ ٗ َةفٌ،  األػط عه م صه  

 . ّهع عو اؿك  بع ُم اصُة  َسعبٌ

شاظ هشاظ اصع ُم َاصشهعٕ معهاالض ب ػهط عه م صه     هَة  ِاا : أػط ع م ص
 . اـؼُؾ َاصـّع

صكهٌ ماا     ػشّض بهشاظ أى األػط األغ  ت أثه صهٌ سّهح أى ع هُم    
اصُة  ِ مهو عههٖ ؿهاظ اصشههِاى َاصع هُم، َت ِكفهْ إلث امهٌ: اسبؼهشا          

 . ؿاظ اصُاة  غؼُػّٕ معّهٕ ألى األػط ت ِج ت تزمٌ: ؿاظ اصع ُمع م 

اـ ِههٕ إُةُ ههٕ ريإهه االض  َإؤسشههات ع يههاٍ اصكههاٗ عهههٖ احملهها َن ٓ هه
اص ِهّههٕ َإاههابه َاؿشههّهّات َإههزاالع إُةُ ههٕ صهػهه  َاصههٓا إذا عه ههها ع ههُم    

َُّاصُةف َ    بّاى َ ٔدَُ إطأ  ٗ ػّغٕ اصُة  أَ َ ٔدٕ ب ى   صشهعٕ إُةهُف عهّهٌ أ
 عههٖ اصاه ال إبهّاو، ري ها إذا طه         ت أمهاالٔ مفّه  دهُاز اصبؼههف زاٙه اّ     َد



 (059) ............................................................مُؿع اص ُ  َاصغاٙ أسكام  شط 

 

   أيط إ السٕ ٗ دُاز مؼه ٌ  ًّا باصبػهْ أَ ٗ سُؿًا َما٘يا باصُؿُ٘ 
 َري هها إذا طهه  أيههط اؿشههّهّٕ ٗ دههُاز اصبؼهههف  ،أَ ات بشهها  أَ مههُ ذصهه 

شّا ريفبض مهريز إن نّت صهظه اصعزا٘ اؿشّا ٗ اؿشّهّٕ بغ  إةامٕ اصعزا٘ اؿ
شاف عههٖ  ه( َري ها إذا عه هها َةفّهٕ  ههاغ َصه     Œأَ صهظه عهُم أيط اص ّهت ) 

سشههّهّٕ َطههككها ٗ دههُاز اصبؼهههف  ًّهها صهذهههُض عهًّ هها زاٙههّ ا عهههٖ نههُم   
 .  ( بً اَاصبشاف زَاال اؿشٌ )

فههٌ أػههط عهه م ؿههاظ اصُاةهه  اصع ههُم َاصشههعٕ َاصظهه ُ  ٗ َة   َمابـههٖ 
: ع م ع ُمّٕ اصُة  َعه م دهُاز اصبؼههف،     إ السٕ أَ اؿشّهّٕ أَ مُي ا

بههط مابـههٖ أػههط اتطههبغا  َاسبؼههشا  عهه م ع ههُم اصُةهه  َعهه م دههُاز 
إذا ػ ال مهو  ه     ُ٘ أَ اصغشط مو ما٘ إ السٕ مجّأاصبؼهف يُ ب أى اصُؿ

هف  ه   اصبؼه  ٓطأيط إ السٕ أَ مو    إبهّاو ساهٌ ٗ إ السهٕ،  ّشبهاز ٔسه     
ُٓإبّاو َػشبٌ عهٖ إسهاز إهٓغ  ث  نبكه  عو أسكام : . غ صبؼه ٌؽ إش

 : والغائطغسل موضع البول            
  ٘ ٗ َدههُ  م ًهه  اص هه ى مههو    )الض(نههات إطههكا  َت غههأف بههٌ  اًا

اصهههذص َإبهههذص َأنههٌ طهههف ٗ ػههشٕ اصؼههأٔ َاص ههُاف َبعهه  مُابعً هها  
َمُي ا ٖا ِعبا ٗ ػشبٌ طًاالٔ اص  ى، َِشبفاا ياا مو الَاِهات مشبفّـهٕ   

طًهاالٔ  بط إاعْ مُامهيا، َمـهامّهًا مبفهةهٕ َت ُِده  الَاِهٕ دامعهٕ صظههف       
 . اص  ى مو اصهذص َإبهذص، َإِا يْ الَاِات مبفهةٕ َمـامٌ مبع أ

(: مههو اإلمههام اص ههاةه ) سههاّٙأ (9)يههاٍ اصهَاِههات: ػههشّشٕ زالاالَٔمههو 
أػا  ثُبْ ام العاف أَ   ٍ أَ طْ٘ مو ما  عٓه ت أثهٍ إٍ أى أػّو صٌ 

نههْ َػههٓهّت، ثهه  إ سـهههت اصؼههأٔ َنشههّت أى بجههُبْ طههّٚاّ إهها٘،   ػهه ت َ
                                                           

 . 0مو أبُا  اصهذاسات: ع 30 : 0( اصُساٙط: ز9)
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 صأَ  ه ٍ طَإذا ةهأنها   صمعّ  اصؼأٔ َمغشهٌط(: بع  ذص ، ةا  )ذريهت 
 ّفّه  أنهٌ ام مهو  ه  العهاف  بكهُى اصهذاسهٕ         صالعهاف طباصكشه ع ّفا عههٖ  

 كبؼٕ باص م َإا َأَد ت اصهَإِ اصغشط مو يامٌ اصهذاسبٌ ة ط اصؼأٔ، 
 ص ه ٍ ط هّ كو أى ِههاا مهو     صامطعهٖ  ص باصه ع ع فّاأَ   ٍطَإذا ةهأنا 

    ٕ ّٕ دامعهٕ ٕانعّهٕ لاسهٕ اص ه ى عهو         ،   اصه م مهو أنهُاع اصهذاسه  بكهُى الَاِه
 . ػشٕ اصؼأٔ

ُٓطههٌ ت بهه  مههو م ًهه  احملههط    ُٓصههٌ أَ مغ  َٗ ؿههٍُ٘: عههه  ؽهههْ اإلنشههاى َم 
ّٕ  -كهز اص ُ  َاصغاٙ   - صبؼهشّض ع اامهٌ ٖها ِعبها ٗ ػهشبًا طًهاالٔ        ما مه

  . ؼأٔ َمُابعًا ريؼأٔ اتسبّافاص  ى نظ  اص

َأغههٗ ٗ م ًه  كههز اصغهاٙ       ،َِاع اصكأم ماالٔ ٗ م ًه  كههز اص هُ    
 :ن  أ مهًا ب شح  َِب عٌ بع  األسكام اصأسإ،  ًها عُخ

 

 تطهري موضع البول:     
      ّٕ  صهع ههاأ  ت إطههكا  َت غههأف ٗ َدههُ  م ًهه  مُؿههع اص ههُ  ما مهه

اصههيت مبُةهه  ػههشبًا عهههٖ طًههاالٔ اص هه ى مههو اصهههذص َإبهههذص رياصؼههأٔ       
اصهاريه  َاص ُاف، َِبشاع اصب ً  بغشط مُؿع اص ُ  َمها تةهاٍ َتمشهٌ مهو     

َت ِكفهْ   ،ت مهزَ  إت بغشههٌ بإها٘ إ ههع     َأدزا٘ اص  ى،  هإى لاسهٕ اص هُ    
صب شهض َاصه ص    ري ا ت ِكفْ ا، اصغشط بإا٘ إـاف َت َاٙع   ٍ ري ا ما م 

ٕػهههز اص ههُ  عذههه أَ ةهطههاض أَ مُي هها، صكههو ةهه  ِشههبظًه مههو بعهه          
  : اصهَاِات ريفاِبٌ، َيْ ثأثٕ

(: إنهْ أبهُ  ثه     عهٖ اصظايه، َة  س   اصكاظ  ) (9)معبأ مساعٕ -أ 
 صصّص بهٌ به ض  طأُشض باألسذاال  ّذْ٘ ما اص هط ما ِفش  سهاَِهْ، ةا : 
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 (054) ............................................................مُؿع اص ُ  َاصغاٙ أسكام  شط 

 

   ْ  ،َٗ سههه يا )اؿكهه  بههو مشههكٌ( َةهه  الَٗ عهههٌ ابههو أبههْ ع هه  َاص زن هه
 بؼ ض اصهَإِ ػشّشٕ عهٖ إ هٖ إػباال، َيْ م هإ معه  ساصهٕ اتؿه هاال    
إٍ اصب شض صع م َد اى إا٘ َساصٕ اتغبّاال َاصا ال، َيْ غأف اصههَاِبٌ  

 . اصأسابٌ  إنً ا كبؼباى عاصٕ اتؿ هاال َ ا اى إا٘

(: إنهْ الَها   معبأ سهاى بو سه ِه َيهْ ؼكهْ سهؤا  اصؼهاا  )       - 
 َُشهشتَ  َتِهه إذا ٔبط(:  أ أة ال عهٖ إا٘ َِظب  ذص  عههْ،  اها  )   ُتِهٔب

َِاهه  ده٘ ا:    (9)ص امشض ذريهك بهِا ،  إى َد ت طّّٚا  اط: ياا مهو ذاك 
 . ( مشض ذريهٍ ٗ    كهز اص ُ  َمأةٌّ) إالاامٌ

( عهو اصهدهط ِ هُ     َة  س   اإلمام اصؼهاا  )  (0)معبأ ابو بك  -ده     
 ريههط طههْ٘ ِههابص(:طَت ِكههُى عههه ٍ إهها٘  ّ شههض ذريهههٍ باؿههاٙ ، ةهها  ) 

 : 9ٗ )اتسب ؼههاال: ز  ًههاصكه ،(939:ع39ؾ : 9ريههاا ٗ )اصبًههاِو ز  صذريههْ
 .  ، َيكاا ٗ )اصُساٙط(صزريْط(: 967: ع57 ؾ

األسباذ سه  اصهَإِ صُةُع )ق   بو غاص ( َيُ اصاةْ اصآ   َة  ؿٓع
  ُ   اصهذاطههْ عهههٌ: َةههع اـههأف ٗ َثاةبههٌ َة ههُ  الَاِبههٌ، َمهظهه  مـههعّفٌ ةهه

َمهظ  مُثّاٌ ةُ  اصظهّؼ اص ُسهْ عههٌ ٗ     (4)ٗ اؿ ِح( )َرياى ق   ؿعّفّا
ٌ الداصٌ: )ق   بو غاص  اصاةهْ ثاهٕ(، َت ِ عه  مُثّهع اص ُسهْ صظػؼهٌ  إنه       

مُثّع ػهِض، بّه ا مع   اصهذاطْ ةابط صأنشذام مهع َثاةبهٌ بظػؼهٌ َريهُى     
 ما سكاٍ ابو اصغـاٙهٓ مو أى ِفشهٍ: -ٗ ع االٔ اصهذاطْ -فٌ ٗ اؿ ِحؿع

َعه ٙا نهبهزم  (3)َِعب   إهاسّط( َِهَٓ عو اصـعفا٘هكه، عهف َُِ)س ِجٌ ُِ
                                                           

 . 7عمو أبُا  نُاة  اصُؿُ٘:  94:  9( اصُساٙط: ز9)
 . 5: ع مو أبُا  أسكام اـهُٔ 49:   9( اصُساٙط: ز0)
 با  إّ . + الدا  اص ُسْ :أػشا  اصهؿا 898الدا  اصهذاطْ: الة  اص ْٕ: (4)
 . 93الدا  اصعأمٕ اؿهْ)اـأػٕ( : اصفؼط اصجاصح َاصعظهَى ٗ إّ :  (3)



 9: ز اٌ اص ًاالٔ َاص ًُال   ...............................................................................( 053) 

  َ َنبشاهع ٗ س ِجهٌ    فاٌ٘ عهو اصـهع  مها ِهَِه  بُثاةبٌ ٗ نفشٌ َنهه   مهاسهّهٌ 
ط ( َنا ه Œعو األٙ ٕ ) ا ِؼ  م َا ث ت ة عّّا أَ ػشّشّاَنه   أَ نهكه م

 .إُ ع صؼشّض اصع ط َاتسبه اف  أسااِجٌ اصؼشّض سه يا َا  اصعامل

َاؿاػط باغبؼاال أنٌ ت الِو عه نا ٗ اعب اال سه  اصهَاِات اصجأثٕ، صكو 
ٕ٘عٖ ظًُاليا ٗ ريفإِ اصب شض ة  ِٓ  بع  ُهام   عه  اص ُ  ب ى ّشض اصاريه بظْ

  . -الٔ صه ًاياا اصب شض اصب ُ  َِكفْ 

 :  صكهٌ ت ِب  ظًُاليا إزعُم َت ِكُى سذٕ عهٖ ريفإِ اصب شض

: صاؼُال اتصهٕ معبامهْ مساعهٕ َسههاى عههٖ ريفاِهٕ اصب شهض،  إنً ها         أَّت
مأةٌّ  ِهٓذص تاصاريه إبهذص باص ُ   ايهماى ٗ ع م مهذّص إبهذص َأىظ
به  أنهٌ مشهض  ه  قهط مأةهأ اص هُ  َت به ض         َت -َصُ بعه  مشهشٌ بهاصهِع    -

   سها باص ، َت اتصهٕ م ها عههٖ طًهاالٔ كههز اص هُ  اصهآ مل ِغشهط بإها٘          
 . ع م َد انٌ  ب شض عذه

 ع م مهذّص إبهذص َِؼهشاى اصّّأإذى اصظايه ريُى اـاِو سذٕ عهٖ 
 ْ إفههيت بههاص ، صكهً هها الَاِبههاى معاالؿههً ا ٗ مُالاي هها      صهفههّ  اصكاطههان

( عهو الدهط بها  ٗ مُؿهع     ػشّشٕ اصعّؽ اصشاٙط مو اإلمام اصؼهاا  ) 
ِغشهط  ط(: صّص  ٌّ ما٘   شض ذريهٍ عذه َة  عه  ذريهٍ َ ػااٍ، ةها  ) 

 ٌ ٌ        (9)صذريهٍ َ ػاِه  َصهاا   ، إنًها َاؿهشٕ اص تصهٕ عههٖ مهذهّص اصههذص ٕأةّه
  ػاٌِ ألنًا عهةت َمأةٖ كهز اص ُ  مع اصفػاِو.بغشط ذريهٍ َ ()أمه

َثانّّا: صاؼهُال معبهأ ابهو بكه  عهو إ هاأ ريفاِهٕ اصب شهض َطًهاالٔ كههز           
 مهه   عهههٖ أنههٌ بعهه  مشههشٌ باؿههاٙ  َِ ُسههبٌ     إنًهها اص ههُ  بعهه  ِ ُسههبٌ، بههط   

 أٓ ت ِههذص مها تةهاٍ أَ     -عههٖ اغهبأف نشهؼ اصهَاِهٕ      -ِكُى ذريّّا أَ زريّهاّ 
                                                           

 . 0: ع مو أبُا  أسكام اـهُٔ 49:  9( اصُساٙط: ز9)



 (055) ..........................................................................أسكام اصب ً  مو اص ُ  .

  

 . إٍ مأةٌّ -َيُ ِابص -لاسبٌ ت مشهٓ 
َباغبؼاال: ت اتصٕ َاؿشٕ ٗ األغ هاال إبا مهٕ عههٖ ريفاِهٕ مشهض كههز       

 (9)ا ناههُ : ُِدهه  ٗ إاابههط نؼههُؾ   ص ههُ  صههب ً ٍ، َعهههٖ  هههض اتصبًهه   ا
ع ِ ٔ م   عهٖ ع م طًاالمٌ إت بع   شهٌ بإا٘، نظ  معبأ بهِ  عهو اص هاةه   

( :)هزٓ مو اصغاٙ  إط      ٘  صشهض باألسذهاال، َت ههزٓ مهو اص هُ  إت إها
ت ػهأٔ إت ب ًهُال، َهزِه  مهو     ط(: َنظ  ػشّشٕ زالاالٔ عهو اص هاةه )  

، َأمها اص هُ    Sاتسبهذا٘ ثأثٕ أسذاال، باص  دههت اصشههٕ مهو السهُ  ا      
ًٓهه      إنٌ تب  مو  شهٌص َ  ي ا ٖا ِ   دهّّا  ّاعهٖ أنٌ ت ههزٓ  ه  إها٘ م 

 . االز مو قهٌ، ت سذه َت مها  َت   ي امو اص ُ  اـ
شهز سهأمٕ اؾًهٕ   َعه  معاالض اص اٙفبٌ  اصهدشاى صه اٙفٕ اصجانّٕ ألنٌ ُِ

 ًّا، بّه ا اص اٙفٕ األٍَ ِظ  أَ ِظو غههط دًبًها َةهُٔ اسب ها  ػه َاليا      
صهباّههٕ مههو  بههاَاي  إظههًُالٔ بهه ى مههو بهها  أَ مغههُف ِكفّههٌ اتسههبهذا٘ بجأثههٕ   

ما طابًًا، ةا  ابو ة امٕ: )هو اتسبهذا٘ ع ا ىهز مو اصش ّهٌ  أسذاال أَ
 ػّٓهههه بهههٌ رياؿؼهههٖ َاصههه َا َاصظهههعه، َُِ معبههااّا ريهههاص ُ  َاصغهههاٙ  أَ نهههااالاّ 

إا٘ َاألسذاال، َإها٘ أبههيف ٗ اصبهظّه ، َههزٓ اتةبؼهاال عههٖ اؿذهه بغه          
 .(0)غأف بٌ أيط اصعه (

  شهط كهدهٌ مههٔ َاسه ٔ؟ أم      -ٗ ماام اصب ً  مهو اص هُ     -َيط ِكفْ 
بهه  مههو اصبعهه ا مهههمٌ أَ ثههأخ مهههات؟ يههاا مهها اغبهفههت  ّههٌ اصهؼههُؾ       ت

 َاصفباَٗ، َت ب  مو مأسظٕ اصهؼُؾ َما ِشبفاا مهًا، َيْ طاٙفباى:

 َةه  آصهت عههٖ األمهه باصغشهط مهو اص هُ         (4)اص اٙفٕ األٍَ: َيهْ أريجهيها  
                                                           

 َ  ي ا . 6ع + 9: ع مو أبُا  أسكام اـهُٔ 9:  9( اصُساٙط: ز9)
 . 952:  9( إغا تبو ة امٕ : ز0)
 .9+ع5عمو أبُا  اـهُٔ:  9:  9( اصُساٙط: ز4)



 9: ز اٌ اص ًاالٔ َاص ًُال   ...............................................................................( 056) 

  :غشط اصاريه عاّو اص ُ  عهٖ اإلطأ ، َظايهيا ريفإِ اصغشهٕ اصُاس ٔأَ ب

اصُؿههُ٘ اصههآ  عههو (إلمههام اصؼههاا  )سههاّٙأ مههو انظهه  مُثاههٕ ِههُنص 
ِغشط ذريهٍ ط(: اا  ) ا  ؿٌ ا  عهٖ اصع اا ٕو دا٘ مو اصغاٙ  أَ با ، 

َظايهيا ريُنًا ٗ ماام بّاى اص ًهاالٔ   صَِايو اصغاٙ  ث  ِبُؿ  مهمٌ مهمٌ
ِغشههط ط( َةهه  أطهههع ) ،إعبههأ ٗ مهِهه  اصُؿههُ٘ بعهه  اصب ههُ  َاصبغههُف  

مهههمٌ طبّه هها ػهه ال مهههٌ اصباّّهه  ٗ ع ههط اصُؿههُ٘  ،َمل ِآّهه ٍ َهههمٌصذريهههٍ
إبُؿْ صُدًٌ َِ ٌِ مهمٌ مهمٌ يُ ( مع اصعه  اـاالدْ ب ى  شط صمهمٌ

ٖهها ِكظهه  دهّّهها عههو ريفاِههٕ  شههط اصههاريه مهههٔ   -دزمههّا  هه  َادههو مشههبشو
 . ٌ مهمٌ، َياا ماهِو َاؿض دهْ شه َاس ٔ، َإت صآّ 

ت ػهأٔ إت ب ًهُال، َهزِه     ط(: َنظ  ػهشّشٕ زالاالٔ عهو اص هاةه )   
        ٌ َظايهيها   صمو اتسبهذا٘ ثأثهٕ أسذهاال... َأمها اص هُ   إنهٌ ت به  مهو  شهه

عشو إطأ  صفظًا َع م ماّّ ٍ صهغشهط مهو اص هُ  َههمٌ يهُ ريفاِهٕ اصغشههٕ        
اصُاس ٔ، نعه  اصظهايه ريُنًها ٗ ماهام بّهاى اصفهه  اؿك هْ ٗ اتسهبهذا٘ بهٌ          

      ٌ  َِاههه  اتصبههٌ   ،اص ههُ  َاصغههاٙ  َةهه  أطهههع َمل ِهه ٌ صههزَم اصغشههط مهههم
  ّههٌ إذ صههُ ريههاى اإلطههأ   هه  مهههاا أَ ريههاى ِعبهها   ،عهههٖ ريفاِههٕ إهههٔ اصُاسهه ٔ

ألنٌ ٗ ماام بّاى طهطّٕ  ،( صزَم مع ا اصغشطأى ِ ٌ ) رياى د ِهّااصغشط 
ت ػههأٔ إت ط( باُصههٌ: اص ًههُال َاص ًههاالٔ ٗ اصؼههأٔ باهِهههٕ أنههٌ اببهه أ )    

شبكظهه  ن -َمههو ماّّهه  اتسههبهذا٘ بههاؿذه ثأثههّا   ههو عهه م اصباّّهه  صب ًههُال
( ٗ ماهام بّهاى اصفهاال     ، َمهٌ ِب ٌ أنٌ صّص اإلمام )( اإلطأ مٌ)إالاا

ْ بّهاى  َيُ ِشهب ع  ط ٗ ماام بّاى طهف اصؼأٔ ظايهّا،بٌ إػهدٌ  ا ، ب
، َمهو عه م بّهاى اصبعه ا نشبكظه  عه م       مع ا اصغشط صهُ ريهاى م هُبهّا طههعاّ    

 . إالاامٌ
االٔ اص هُ   إذا انا عهت  ط( ةها : عهو اصؼهاا  )   َنظ  ػشّشٕ ّْط



 (057) ..........................................................................أسكام اصب ً  مو اص ُ  .

  

َظايه اإلطأ  يُ ريفإِ اتةبؼهاال عههٖ ػهٓ ٕ َاسه ٔ صه ها٘        (9) صٓو إا٘ ُؼ
َت بّههاى َاؿههض ٗ يههاٍ  ،عهههٖ كهههز اص ههُ ،  ّشبههاز معههٓ ا اصغشههط إٍ بّههاى

 . اصهَإِ َت ٗ   يا ري ا سّ مْ
( عو اإلمام اصكهاظ  )  (0)اريه ٗ ياٍ اص اٙفٕ ػشّشٕ ابو إغ َٔة  ن

ًٓهه إُؿهع    صٓ ٕهْ ما ثت، ِهٓاط(: هذا٘ سٓ ؟ ةا  )َة  س صٌ: صأسب أٓ ِ 
(: ٕ، َِ اهٖ اصههِض؟ ةها  )   ٓ هذاك اصآ غهز مهٌ اـ ح،  ش  : ِهاْ ما ثه 

 .  عبهٖ بًا َت ؼباز إٍ اسبهذا٘( أٓ ت ُِصهظه إصًّااصهِض ت ُِط
صكههو يههاٍ اصؼههشّشٕ ظههايهٔ ٗ صههزَم مهاّههٕ مُؿههع اتسههبهذا٘ مههو غ ههح 

  إنٌ ِاه  ٗ اصفً  معٓهؿًا ـؼُؾ اتسبهذا٘ مو اصغاٙ  صاهِهبٌ:اصغاٙ  
  ههإى مهاّههٕ إُؿههع مكههاا مكههُى ظههايهٔ       :طِهاْ مهها ثهههٓ ٕص األٍَ: ةُصههٌ

 إذ أى كهههز اص ههُ   ،ٖ بههاؿذه أَ بإهها٘هٓاههٗ غؼههُؾ كهههز اصغههاٙ  اصههآ ُِ 
 .  ٖ َذها انا اع اص الِهٔٓاهههُِ

  هههّص  ، ههإى مُؿههعٌ كهههز اصغههاٙ  ،هِضسههؤاصٌ اصأسههع عههو اصهه: َاصجانّههٕ 
 . ٗ اصهَإِ معهض صأسبهذا٘ مو اص ُ  ظايّها

  عههٖ  شهط كههز اص هُ  بإها٘ ٔمِجههأ       : مها ا ٓ مهو اصهؼهُؾ   اص اٙفٕ اصجانّٕ
َيههْ ػههشّشٕ نظههّ  إبـهه هٕ سههؤا  اصؼههاا    ،مهها عهههٖ اؿظههفٕ مههو اص هههط 

(   ري  هزٓ مو إا٘ ٗ اتسبهذا٘ مو اص هُ ،  اها :) ع( :) مها   ط ٔمِجههأ
ِعا ِغشط ؿع  ما عهٖ اؿظهفٕ مهو بههط اص هُ       (4)صعهٖ اؿظفٕ مو اص هط

ِغشط ما ِزِ  عههٖ اصفبشهٕ اـهاالز     ًا، َاصظايه ريُنٌ أمّها اسبّاطّّاإب اْ عهّ
ٕ مهًا اص ُ  َإب ههٕ بٌ، َت ِ  َ اتصبًا عهٖ أى إهاا مهًا  شهباى ريهط  شهه  

                                                           

 .9مو أبُا  أسكام اـهُٔ: ع 49:  9( اصُساٙط: ز9)
 .9مو أبُا  أسكام اـهُٔ: ع 94:  9( اصُساٙط: ز0)
 . 5مو أبُا  أسكام اـهُٔ: ع 06:  9( اصُساٙط: ز4)



 9: ز اٌ اص ًاالٔ َاص ًُال   ...............................................................................( 058) 

 . إنٌ  ً  بعّ  عو ظايه اصهؽ  (9)عهٖ ما سكَْجهٌ ري ا  ً  ْاعٕ 
 -ٗ اصظههاٙع    ها ري -َري ى ياٍ اصهَإِ مهاايها األػهشا  بهاصا ُ   عٓ ههَا     

 (أٓ  بو ق  ش و َدُا )ببع  يا، صكو أسباذنا احملاع )ة ٍ( ة  ؿٓعفًا ب
طهّؼ   (ابهو اؿشهو بهو اصُصّه     ) أعها اصآ ِهَٓ عههٌ إفّه    َيُ  ،ًاٗ طهِا

اا٘ٔ ٗ الَاِبههٌ صظههُاي  ذريهنايهها ٗ عههُخ اصهه  إفّهه  )ةهه ي ا( َإػبههاال ة ههُ  
 . ،  اصهَإِ ػشّشٕ اصشه  عه ناؼاّع سه  س ِح اصه ع

( ةها :  َصهظّ  الَإِ مهسهٕ عو بع  أػشابها عو اإلمام اصؼهاا  ) 
ٌ    ط َيهاٍ  اصهَاِهٕ مهسههٕ َمل ِعهً بًها       (0) ص)هزٓ مهو اص هُ  أى ِغشههٌ َجهه
سههّ ا َيههْ كبهفههٕ إفههاا   ع هههُا بًهها، َصههاا ت نعههبا بًهها ت  ألػههشا  َمل ِا
صؼهشّشٕ  ،  ه غها با صما عهٖ اؿظفٕ مو اص هط مجططعو ػشّشبٌ:  صَجهٌط

 صُؿُسًا اَى اصـعّفٕ سه ّا اصغامـٕ مهااّا .

َاالأ ٗ اصشؤا  عو ما اال إا٘ اصآ هزٓ اسهبع اصٌ ٗ  نظّ  ػشّشٕ َ
ما عهٖ  أهِجهٔمط( بهزَم ػٓو إا٘ اإلمام ) ٌَة  أداب ،اتسبهذا٘ مو اص ُ 
ؼُطهّا مهو سههِاى اص هُ      َظايهٍ مـهاعفٕ احملهط إغشهُ      صاؿظفٕ مو اص هط
  . عو  بشٕ كهز اص ُ  َإػاببٌ زاٙ ّا

ْ ما عهٖ اؿظفٕ جَهَاصظايه مو إطأ  اصبع   ريفإِ اصؼ ٕ اصُاس ٔ عهٖ ٔم
يُ ريفإِ  -ب اٙفبًّا -مأسظٕ اصهؼُؾ إاؿّٕؿاػط مو َا مو بهط اص ُ  .

 ٌ ، َصعههٌ نظههّا مهاٍ    اصغشهٕ اصُاس ٔ مو إا٘ عهٖ كهز اص ُ  صب ً ٍ مو غ جه
 . ػٓهع ْْع بكفإِ  شط كهز اص ُ  مهٔ َاس ٔ عهٖ اتطأ   -اصهؼُؾ
مبعه أ مه مه    (4)بهَاِهات إاؿهّٕ  ة  ِهٓ عٖ ماّّه  إطهأ  اصهؼهُؾ     صكهٌ 
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إذ مابـهٖ اؾ هع اصعههٗ بهٌ      ،إا٘ مهمٌ عهٖ اص هُ  إؼهّو صهذشه     بؼٓو
مه  اصهؼُؾ إ هإ َياٍ اصهؼُؾ إ ّٓهٕ ٕا اال ػٓو إا٘ إ ًه مو اص ُ  

باص صّط إآّ  َماّّه  إ ههع بهٌ، َبعه  يهاٍ       زَم ػٓو إا٘ مهمٌ أغاّايُ ص
اصهؼُؾ ػشّض اصشهه  َاؿهض اص تصهٕ عههٖ اصؼهٓو مههمٌ نظه  ػهشّشيت         
اؿشٌ َأبْ إسشا  ساٙهٌ مو اإلمام اصؼاا   عو اص ُ  ِؼّو اؾش  َة  

، َٗ الَاِههٕ اص زن ههْ عههٌ اصشههؤا  صمهههمٌ ػههٓو عهّههٌ إهها٘ط: ()أدهها  
، َةه  ػهٓششًا أسهباذنا احملاهع     ص إِا يُ ما٘طُا  َاؾُا  مع زِاأ ٗ اؾ

)ةهه ٍ( َنظههه إصًّهها باـؼههُؾ مههع َدههُا ػههشّشبٌ ت إطههكا  ٗ ػههشٕ        
سههه ي ا، َٗ يههاٍ إطههكا  مههو دًههٕ أى الاًَِهها ابههو إاالِههص ٗ مشههب ه ات   

  ٌ ّٔ )سهه صب َّكههو اصُثههُ  بإسهههاايا عههو   (سهههاٙهٍ عههو نههُااال اص زن ههْ مـهه ه
ّهع األغ هاال أَ سها  ناههًا مهو أػههٌ: نهُااال        إعؼُم َنظُ٘ اإلؿ اال مو ما 

اص زن ْ ري ا ت ىفٖ، صكو اصع  ٔ ٗ مـعّ  اصهَإِ ع م معه بها ب هِع ابو 
إاالِص إٍ نُااال اص زن ْ َت رياط  عو طهِاهٌ َت اصّهط عههٖ ػهشبٌ َةه       
مكهال مو األسباذ مؼشّض مجط يهاا اصشهه  مهو اَى معهِفهٌ بُدهٌ مؼهشّشٌ،       

 ة ٍ( ة ط م شهٍ ٗ اصهدا  ظايهّا .هٌ )َياا اصبؼشّض ػااال م

َاؿاػههط ؿههع  الَاِههٕ اص زن ههْ َػههشٕ غههآ اؿشههٌ َأبههْ إسههشا ، 
َاصع  ٔ اصهظه إٍ م صُما َػأسٌ صهباّّه ، َاصظهايه عه م ػهأسٌ، َذصه       
صاههُٔ ظًُاليهها ٗ اص ههُ  اـههاالدْ إؼههّو ؾشهه  اإلنشههاى ٗ ساصههٕ مأةههأ       

مو مُؿعٌ( ري ى ِأةْ اص هُ  ِه ٍ أَ    ُّٓاأٓ يُ    )اص ُ  اـاالز م ،غاالدّٕ
ُّٓا(    ػهه الٍ أَ م ، ت أةههط مههو انؼهههاف   ُي هها، َيههُ  هه  )اص ههُ  اـههاالز مهه

، -أٓ صهشظفٕ -ٕؼّو ؿُاطْ اصفبشٕاصهَاِات عو اص ُ  اـاالز مو قهٌ َا
يه ََدٌ اصظًُال أَ اتنؼهاف: مع   اصشؤا  )اص ُ  ِؼهّو اؾشه (  إنهٌ ظها    

، َت ِ ه َ ع ُمهٌ صه هُ     َإأةْ ؾشه  اإلنشهاى تساهاّ    ٗ اص ُ  اـاالز ة ّأ



 9: ز اٌ اص ًاالٔ َاص ًُال   ...............................................................................( 062) 

ُّٓااـاالز    .   مو كهدٌ َإأةْ صفبشٕ إػهز م
َاصع  ٔ ظًُال اصع ُم َت ِظًه مو اصههؽ ع ُمهٌ َمشُصهٌ صغشهط كههز      

  ػهشّشٕ ااَا عهو أبهْ ع ه  ا      اص ُ  بع  ُام اإلاالاال َانا اعٌ،  ًهْ نظه  
( :)أػهها  أسهه ي  ة هههٔ بههُ  ةهؿههُا ؿههُمً     ريههاى بهههُ إسهههاّٙط إذا ط

ُّا مو  بشبهٌ(، أَ   نًاإ  (9)صبإااالِ ... ظايهٔ ظأ٘ ٗ    )اص ُ  اـاالز م
سهُا٘ غههز    )اص ُ  اـاالز سهفّا( إؼّو ؾش  اإلنشاى تساّايْ ظايهٔ ٗ 

ُّٓا( َإت  مهههٌ أَ غهههز مههو  هه ٍ، َت معهه  يههاٍ اصؼههشّشٕ    )اص ههُ  اـههاالز مهه
 إبكهال مل ِ َع أسْ  مهً  سّّا إت أِامّا مع َأ ةهّهٕ دٓ ّا .  اصاهض 

ٌ  طإذى اصظايه مو اصهؼُؾ اصؼشّشٕ  يهُ  شهط    صػٓو عهٌّ إها٘ مههم
 ُ ُٓاّ مأةهْ اص هه  م مههو كهدهٌ، ت أةههط مههو عهه    مهههمٌ ٗ  هه  اص هُ  اـههاالز مهه

ُّٓا ّٕ    إسهاز ع ُمٌ صه ُ  اـاالز م أغههٗ   مو قهٌ،  ًاٍ اصهَاِهات مؤريه  طاٙفه
مو اصهَاِهات اصهُاالأ ٗ  شهط مأةهْ اص هُ  مههمٌ سهُا٘ مها َالا ٗ اؾشه           

 : إأةْ َما َالا ٗ اصجُ  َمٍُ مو األدشام إأةّٕ صه ُ ، َعه ٙا ناُ 
َاسهه ٔ عشههو ظههايه    إذا غهههز اص ههُ  مههو قهههٌ  اصُادههو  شهههٌ مهههّٔ     

ٕعبؼه ، َأمها إذا   اصهؼُؾ إبا مٕ، َاصا ال إبّاو ما إذا  شهط احملهط بإها٘ ا   
ًا،  شهٌ بإا٘ اصاهّط إهفعط  ّاه  ع ُم األغ اال ما عشو إطهأ  نؼُػه  

مو ط ًٕ غأف ْع معب  بٌ مو اصفاًا٘،  صكو األسُف  شهٌ مهمٌ غهَدّا
ٌ ُػطَتسب ا  إطأ  اصهَاِات إبا مٕ  ص َمشُصهٌ صه هُ    ٓو عهٌّ إا٘ مههم

ُّٓا ا٘ اصاهّط إهفعهط يهُ إهظهُال ٗ اصهؼهُؾ     مو كهدٌ، َإى رياى إ اـاالز م
صغه بٌ َطُّعٌ زماى ػ َال األغ اال َنه الٔ اصهب ً  مهو اص هُ  بإها٘       ،إبا مٕ

مبهاف باصغشهط مههمٌ ٗ اصهب ً  مهو       اصكٓهه  ،إعبؼ  ٗ عؼه ػ َال األغ هاال 
 ص عهٌّ إا٘ مهمٌ ٓوُػؼُؾطهب ا  إطأ  نه، تسهفعط اصاهّطُ  بإا٘ إاص 
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ّ٘ٓا   . ٗمش٘هٕ هوب٘ي اـارز ًّ قوٕ ت

إلطالق غاهب  ،ٗال فزق يف ٓذا اؿلٍ بني اهزدى ٗبني املزأٝ ٗبني اـِجٟ
ٓ٘ االختصاص باهذذكز اهذذٜ دِذاٖ اهذذكز     ًِٔا األخبار ٗإْ كاْ ظآز طا٢فٞ 

مل تت ٚذذا أٗ اؿغذذفٞ، هلذذّ ٓذذذا االختصذذاص ال ِٙذذايف اهِصذذ٘ص املطو ذذٞ اهذذ  
  غفٞ . بعِ٘اْ اهذكز أٗ اؿ

ٗٓلذا ً تطٟ إطالق اهِص٘ص داَ اهفزق بذني اهبذ٘ي اـذارز ًذّ قوذٕ      
   ٜ امل٘ضذذا املعتذذاو خذذزٗز ب٘هذذٕ ًِذذٕ    اهطبٚعذذٛ ٗبذذني اـذذارز ًذذّ غذذريٖ فٚضذذت٘

ٕٞ صِعٔا اهطبٚب يف ب٘هٕ  كٌا ه٘ خززٗامل٘ضا غري املعتاو   ساهٞ طار٢ٞ. ًّ فتش

صذٓب ٗامل٘وذ٘    ٗاهظآز ًّ خذ  اهصذٓب ًذزتني هذشَٗ اهتعذاو اؿ ٚ ذٛ هو      
دوٟ اهفصى بني اهصبتني، ٗٙضتشب تجوٚح اهغضالت، هصذشٚض سرار9ٝطكذاْ   

بعا اؾٌا بِٕٚ ٗبني األخبار املاضٚٞ اهااهٞ  (2)ٙضتِذٛ ًّ اهب٘ي ثالخ ًزاتص
  9 تلوٍ يفجين اهبشح ٍُٗ ُدوٟ إدشا١ اهغضوتني هوطٔارٝ ًّ اهب٘ي .  ث

 تطوري موضع الغائط :        
 9 ٘ضعٕ املعزٗ  ال خيو٘ ًّ ساالت ثالثٞخزٗز اهغا٢ط ًّ ً

طذذز   -ًذذّ ظذذآز اهبذذاْ  ٗىل9 أْ خيذذزز بِشذذ٘ ال ٙذذِٓذط عذذ٣ٚاّ اؿاهذذٞ األ
ّٞ -امل عذذاٝ  بِشذذ٘ ال ٙتوذذ٘خ طذذز   أٗ إصذذٔااّل ًتصذذاّل كذذ ْ ؽذذزز اـباثذذٞ ٙابضذذ

، ٗاهظآز إُٔ ه٘ ؼ ق امللوف ًّ داَ توذ٘خ  ّاامل عاٝ، ٗٓذا ُاور اهتش ق دٓا
 بجب اهغضى هعاَ اهِذاصٞ امل٘دبٞ هوتطٔري، ٗال وهٚى ٙ٘دب طز  امل عاٝ مل

اهغضى ٗاهتطٔري تعبذّاا، فذ ْ اهِصذ٘ص كتصذٞ باهصذ٘ر اهغاهبٚذٞ اهغذا٢عٞ اهذ          
 . حيصى فٚٔا تو٘خ طز  املدزز ٗساعٚٞ امل عاٝ باهغا٢ط اـارز

 ٞ   ،اؿاهذذذٞ اهجاُٚذذذ9ٞ أْ خيذذذزز اهغذذذا٢ط ًذذذا تو٘ٙجذذذٕ ؿاعذذذٚٞ امل عذذذا باهِذاصذذذ
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 دشا١ اهغذا٢ط ٗب ذار ًتعذار     ملدذزز ٗأطزافذٕ ٗس٘اعذٕٚ بذ    ط ظآز اأٜ ٙتِذ
ّٝ، ٗٓذذذا ٓذذ٘ اهغاهذذب ؼ  ذذٕ خاردذذاّ  دذذا  ، ٗيف ٓذذذٖ اهصذذ٘رٝ ٙذذتدري امللوذذف   و

بني غضى امل٘ضا املتِذط باملذا١ ٗبذني املضذض هذٕ ظضذٍ وذاها ألدذشا١ اهِذاصذٞ         
أفطذذى ق أٗ وطذذّ أٗ وزطذذاظ أٗ م٘ٓذذا، ٗاملذذا١ َزاملتب ٚذذ9ٞ ب سذذذار ثالثذذٞ أٗ ٔخذذ

ٗسٚذذح أْ اهغاهذذب خذذزٗز اهبذذ٘ي ًذذّ اإلُضذذاْ ًذذا    ،ٗاؾٌذذا أسذذ٘ك ٗأكٌذذى
 ًذذّ وْٗ خذذزٗز اهبذذ٘ي دِذذٕ  ِٗٙذذار خذذزٗز اهغذذا٢ط ًذذّ أسذذٕا ،خذذزٗز اهغذذا٢ط

ٗٓذا حيتاز  ،ٗيف ٓذٖ اؿاهٞ ال با ًّ غضى كزز اهب٘ي باملا١ -ٗه٘ وطزات  -
زز اهغذا٢ط،   كذ إىل وار ووٚى ًّ املا١ ثٍ ٙلفٕٚ اهتٌضض باؿذز أٗ مٖ٘ هذتطٔري 

يف اؿذاس، فِٚضذٍ غضى كزز اهب٘ي مبا١ ووٚذى ًذا ًضذض     ٗوا كاْ املا١ ووٚاّل
 . كزز اهغا٢ط باؿذز أٗ مٖ٘

ٗٙاهِا دوٟ ٓذا اهتدٚري9 دذاو ًذّ اهزٗاٙذات ٗفٚٔذا ًذا ٓذ٘ صذشٚض اهضذِا         
 ٗاضذذض اهاالهذذٞ دوذذٟ خٚذذار امللوذذف ٗؽٚٓذذزٖ بذذني اهغضذذى باملذذا١ ٗبذذني اهتٌضذذض     

ٗوذذا ٗروتِذذا رٗاٙذذات بعطذذٔا تبذذّٚٓ كذذْ٘      ،وِذاصذذٞ كاألسذذذار ظضذذٍ وذذاها ه 
االصذتِذا١ ًذّ اهغذا٢ط باألسذذار أٗ م٘ٓذا9 ًِٔذا صذشٚشٞ سرارٝ دذّ اإلًذذاَ         

، بذذهم دذزت اهضذِٞ ًذّ     ٗبجشٙم ًّ االصتِذا١ ثالثٞ أسذارط( 9اهباوز )
بجشٜ ًّ اهغا٢ط9 ط( 9ًٗعت ٝ بزٙا بّ ًعاٗٙٞ دّ اهباوز ) صSرص٘ي اهلل
ٗاضشتا اهاالهذٞ دوذٟ عذزدٚٞ    رٗاٙتاْ صشٚشتاْ ٌٗٗٓا  (2)صألسذاراملضض با

 . اإلدتشا١ باألسذار اهجالثٞ يف االصتِذا١ ًّ اهغا٢ط

ٗإْ خذزز ًذّ   طٗبعض اهزٗاٙات تبّٚٓ االصتِذا١ باملا١ ُظري ًعت ٝ دٌار9 
ٗال ٙغضذذذى  ،ً عاتذذذٕ عذذذ١ٛ ٗمل ٙبذذذى ف نذذذا دوٚذذذٕ أْ ٙغضذذذى امل عذذذاٝ ٗسذذذآا

( ٙ ذ٘ي يف االصذتِذا   9١ٝ إبزآٍٚ اهذذٜ عذا اهزضذا )   ًٗعت  (1)صاإلسوٚى
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ٞ      ط ًٗعتذذ ٝ دٌذذار   صٙغضذذى ًذذا ظٔذذز ًِذذٕ دوذذٟ اهغذذزز ٗال ٙذذاخى يف األنوذذ
ٗهذٚط دوٚذٕ أْ    -ٙعذين امل عذاٝ   -إنا دوٕٚ أْ ٙغضذى ًذا ظٔذز ًِٔذا     طاألخز9٠ 

ٗٓذذذٖ رٗاٙذذات ًعتذذ ٝ اهضذذِا ٗاضذذشٞ اهاالهذذٞ دوذذٟ إدذذشا١  (2)صٙغضذذى باطِٔذذا
تطٔري امل٘ضا املالوٛ هوغا٢ط، ٗٙلفٛ اهغضى باملذا١ هظذآز امل عذا    اهغضى باملا١ ه

 شٞ، ٗال با ًّ غضى امل٘ضا تطٔريّاست اهزٗاٙات اهصشٚوْٗ باطِٕ كٌا صٓز
ثٍ دا١ت رٗاٙات داٙذاٝ ُاط ذٞ بذ ْ اهتغذزٙا األٗهذٛ      . ستٟ ِٙ ٟ ًّ اـبح 

هغزٙفٞ باألسذار ثٍ ُشهت اآلٙٞ ا -ٗٓٛ اه طّ -تطٔري كزز اهغا٢ط باهلزصف
َّط ِّٔٔزٙ ٌَُتَط ُٙٔشٗب اِه َٗ ٖ٘أبنَي  َٕ ُٙٔشٗب اهٖت ْٖ اهٖو تغزٙا االصتِذا١ باملذا١  ، ه111صاهب ز9ٝٔإ
كزٍٙ ف ًز بٕ رص٘ي  ْقُوٗٓ٘ ُخ، ( أٜ أُغ  اهغضى باملا١ صثٍ أساخ اه٘ض١٘ط

ٕ  Sاهلل ) ٗٓذذذذا ٗارو يف رٗاٙذذذات دٌذذذاتٔا    ص( ٗصذذذِعٕ ف ُشهذذذٕ اهلل يف كتابذذذ
 . (دّ اهصاوق ) (1)ّ وراز ٗأبٛ خابجٞصشٚشتا مجٚى ب

ٗدِذذا دذذاَ تعذذاٜ اهغذذا٢ط دذذّ كزدذذٕ اهظذذآز دذذاَ اهفذذزق بذذني ًضذذشٕ      
ًّ اه طّ أٗ مٖ٘  ٔقَزٔدذاهبأٗ باه طّ أٗ  -اهطني اهٚابط  -باألسذار أٗ باملار 

أٗ باه زطذذاظ أٗ م٘ٓذذا ًذذّ األدضذذاَ اه اهعذذٞ هوذذِذط ًذذّ قوذذٕ، فذذ ْ ظذذآز   
ٓ٘ إساهٞ أدذشا١ٖ اـاردذٞ ًذّ     (2)صٗٙذٓب اهغا٢ططًعت ٝ ُٙ٘ط بّ ٙع ٘ب 

اؾ٘  ًّ وْٗ خص٘صٚٞ هوذضٍ اه اها املذٓب هوغا٢ط دّ كزدٕ ٗأطزافٕ، 
ٟ  ٌٞٓذِٙ ٛ ًا ثذ ط (3)ٗٓلذا صشٚشٞ ابّ املغريٝ ٛ سذٓا  ُذذف  صٗاضشٞ اهاالهذٞ دوذ

ٛ امل٘ضا ًعني هالصتِذا١ ٗيف إثباتٔا هِ ا١ امل٘ضا، فلى دضٍ واها هوغا٢ط ِٙٓ 
 ٝ يف االصذذذتِذا١ اهذذذ٘ارو 9 اهزٗاٙذذذات ٗٙؤكذذذاٖ  . ٓذذذ٘ كذذذإ  هالصذذذتِذا١ ًِذذذٕ 
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 (2)ٗاملذار ٗاـذزق، ف ُٔذا رٗاٙذات     ٗاهلزصذف  سٞ باألسذارًّ اهغا٢ط ٗاملصٓز
واها هوِذاصذٞ   أٗ هلفاٙٞ كى دضٍ صشٚشٞ ًٗؤكاٝ هعاَ خص٘صٚٞ االسذار

 . اهغا٢ط دّ امل عا ُبِٓٔذامل٘ضا ًّ اهِذاصٞ ُٗٙ ًشٙى هلا عٚح ِٙٓ ٛ

طآّزا ستٟ  ضٍ اه اها يف إهٓاب اهغا٢ط دضٌّاٗال با أْ ٙلْ٘ املا١ أٗ اؾ
 رتلذذذاسٜ بذذذني اهف ٔذذذا١  الٙصذذذوض هذذذتطٔري امل٘ضذذذا ٗتِ ٚتذذذٕ، فذذذ ْ اإلمجذذذا  ا  

ٗال وطٔارٝ ه املتغزدٞ دوٟ أْ غري اهطآز ال ٙصوض هوتطٔري ٗأْ املتِذط فاوْاٗ
ٔٓز  . غري طآز يف ُفضٕ ّاٙ ار أْ ٙعطٚٔا، ًّٗ ِٓا ال ُعٔا يف اهغز  ًط

هذذتطٔري ستذذٟ اهصذذغار يف دٌوٚذذٞ ا آذ ٗال بذا ًذذّ سٗاي دذذني اهغذذا٢ط ٗأدشا١ 
٘ امل٘ضا ِٗٙ ٟ، ٗال ضري يف ب ا١ اهزا٢شٞ اهلزٙٔٞ باألسذار أٗ باملا١ ستٟ ِٙذ

ٓذا كوٕ فٌٚا هذ٘ مل ٙتعذا    . إها مل ٙغضى امل٘ضا ٗاصتِذٟ باألسذار أٗ م٘ٓا
 . ًتعار  اهغا٢ط كزدٕ إال ب ار ٙضري

اؿاهٞ اهجاهج9ٞ أْ خيزز اهغا٢ط ًّ قوٕ ٗٙتعااٖ إىل أطزافٕ ب ار سا٢ذا دٌذا   
كذذ ْ ٙصذذى إىل اإلهٚذذتني، ٗيف ٓذذذٖ اؿاهذذٞ ال ِٙفذذا     تعذذار  بو٘غذذٕ إهٚذذٕ دذذاوّٝ  ُٙ

اه زطذذاظ، ٗٙذذتعني اهذذتطٔري باملذذا١ اهطذذآز   باه طّ أٗ بذذض باألسذذذار أٗ اهتٌٓضذذ
شا١ اهغذا٢ط، ٗههذم ألْ املغذزٗ     دوص ًّ أدٗغضى امل٘ضا بٕ ستٟ ِٙ ٟ َٗٙ

باهِص٘ص اهااهٞ دوٟ املضض باـزق ٗاه طّ ٗاألسذار ٓذ٘ االصذتِذا١، ًٗذا    
ٗ   بو٘غ اهغا٢ط اإلهٚتني ال ال تِطبذق ُص٘صذٕ    ٙصاق االصذتِذا١ دوذٟ تطٔريٓذا، 

دضٍ ًتذِذط ال بذا ًذّ تطٔذريٖ باملذا١ مب تطذٟ اهِصذ٘ص         امل٘ضاس٣ِٚذ، بى 
 . ألدضاَ ًّ اهِذاصات ٙتش ق باهغضى باملا١املطو ٞ اهااهٞ دوٟ أْ تطٔري ا

ْٕ ال ٙتصذذى مبدزدذذٕ كاهفدذذذّٙ       ٗٓلذذذا هذذ٘ تعذذا٠ اهغذذا٢ط إىل دضذذٍ ثذذا
ّٞضٍ ًتِذط الف ُٕ د ،ٗاهزكبتني ٗاه اَ هوصذالٝ ٗٙتش ذق    با ًّ تطٔريٖ ً اً
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 . تطٔريٖ بغضوٕ ًّ اـبح باملا١ ستٟ ِٙ ٟ احملى

صذ٘ا١ ًذا    -ا٢ط الوذٛ هوغذ  ٗيف مجٚا اؿاالت9 اهعٌذاٝ ٓذ٘ ُ ذا١ امل٘ضذا امل    
 يف اهغضى بعا سٗاي أدشا١ اهغا٢ط . ٗال ٙعت  اهتعاو -اهتعاٜ أٗ ًّ وُٕٗ

9 اهِص٘ص اهصشٚشٞ اهااهٞ دوٟ ًطو٘بٚٞ هٓاب اهغا٢ط أٗاّل ٗٙاهِا دو9ٕٚ 
ٗصذشٚشٞ ابذّ املغذريٝ     (2)صٗٙذٓب اهغذا٢ط ُظري ً٘ث ٞ ُٙ٘ط9ط ،ُٗ ا١ امل٘ضا
ٗٓٛ  (1)صٌٞٓذِٙ ٛ ًا ث ١ سٓا؟ واي9طال،ٗوا ص ي9 هالصتِذا( )دّ اهلاظٍ

 ملعت  هالصتِذا١ ٓ٘ ُ ا١ امل٘ضا .ا دوٟ أْ اؿٓاٗاضشٞ اهااهٞ 

ض باألسذذار اهجالثذٞ أٗ   9 إلطالق اهِص٘ص املت اًٞ اهاادٚٞ إىل اهتٌٓضذ ثاُّٚا
 -ٙعذين امل عذاٝ   -ٙغضذى ًذا ظٔذز ًِٔذا     إنذا دوٚذٕ أْ   طإىل غضى ظآز املدزز9 
ٗظذآز اإلطذالق كفاٙذٞ غضذى ًذا ظٔذز ًذّ         .(2)صباطِٔاٗهٚط دوٕٚ أْ ٙغضى 

 امل عا ًزٝ ٗاساٝ . ثٍ ُبشح ثاهجّا 9

 تطوري خمرج الغائط باألححار:      
إها مل ٙتعذٖا اهغذذا٢ط املدذذزز ب ذار سا٢ذذا دذذّ املتعذار  دذذّ أطذذزا  امل عذذا    

اهتٌضض باألسذذار أٗ م٘ٓذا كٌذا ت ذاَ، هلذّ ٙعتذ         صاسبٕ ٙلفٛ -ٗس٘اعٕٚ
بذذا ًذذّ املضذذض ذذذار أٗ ًذذا بضذذض بذذٕ املدذذزز ِٗٙٓ ٚذذٕ ًذذّ اـبذذح، فالستعذاو األ 

أٗ خذذزق ستذذٟ إها ب سذذذار ثالثذذٞ أٗ وطذذا ثالثذذٞ ًذذّ وطذذّ أٗ وزطذذاظ أٗ ًذذار 
   ا١ باألوى، ٗتفصٚوٕسصى اهِ

إُٔ وا ٙتٌضض املتغ٘ك ب سذار ثالثٞ أٗ م٘ٓا ثٍ ٙذٓب اهغذا٢ط ِٗٙ ذٟ    -أ 
( دوذذٟ االدتذذشا١ S )امل٘ضذذا ٗال إعذذلاي، ٗوذذا دذذزت اهضذذِٞ ًذذّ رصذذ٘ي اهلل
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 . ب سذار ثالثٞ دِا االصتِذا١ ًّ اهغا٢ط
ٗوا ٙتٌضض ب سذار ثالثٞ ٗال ِٙ ٟ امل٘ضا ٗال تذٓب أدذشا١ اهغذا٢ط    -ب

فال با ًّ االصتٌزار ًٗ٘اصوٞ اهتٌضض عذز رابغ ٗخاًط ستٟ ِٙ ٟ امل٘ضا 
ٗتذذشٗي  (2)صٗٙذذذٓب اهغذذا٢طصطٌٞٓذِٙ ذذٟ ًذذا ثذذطهاالهذذٞ اهِصذذ٘ص اهصذذشٚشٞ 

شلٍ بطٔارٝ امل٘ضا، ف ُٕ ال حيتٌى طٔارتٕ وبى هٓذاب اهغذا٢ط   ٖ ستٟ ُٙأدشاؤ
 .دّ امل٘ضا  ٗسٗاي أدشا٢ٕ

ٗوا ٙتٌضض املتغ٘ك عذز أٗ سذزّٙ أٗ م٘ٓذا ًذّ األدضذاَ اه اهعذٞ      -دذ
أٜ وبذى إكٌذاي املضذض باألسذذار      ،ٗٙذٓب اهغا٢ط ِٗٙ ٟ امل٘ضذا ًذّ أدذشا١ٖ   

باهضذِٞ اهذ  تتش ذق ب سذذار      هذح دٌذالّ  ا ًّ اإلمتذاَ بذاؿذز اهجا  اهجالثٞ، ٗال ب
ثالثذٞ، ٗههذم هعذذاَ اهذاهٚى دوذذٟ كفاٙذٞ ًذذا وْٗ األسذذار اهجالثذذٞ، بذى ٙ٘دذذا       

كٌا وا ال ذزّٙ اهاهٚى دوٟ هشَٗ األسذار اهجالثٞ ًا اهتِ ٚٞ اه  وا تتش ق ع
 . األسذار اهجالثٞ اهتِ ٚٞ إال ًا اهشٙاوٝ دوٟتتش ق 

فاٙٞ ًا وْٗ ثالثٞ أسذار يف اهتطٔري ًذّ  ٗبتعبري ٗاضض9 إُٕ ال وهٚى دوٟ ك
ٓٔٙغضذى هكذزٖ ُٗٙذ   طضتاي ب طالق ًعت ٝ ُٙ٘طاهغا٢ط، ُعٍ وا ُٙ ص ب اهغذا٢ط ذ

هٓذذب ًِذذٕ اهغذذا٢ط عذذذز ٗاسذذا أٗ اثذذِني أٗ ثالثذذٞ، ٗصذذشٚشٞ ابذذّ  أأٜ صذذ٘ا١ 
ٛ ًا ال، ِٙٓ طاملغريٝ اهصزحيٞ يف إُٔ ال سٓا هالصتِذا١ ٗأْ اهعٌاٝ تِ ٚٞ امل٘ضا 

ٌٓ لّ ًعت ٝ ُٙ٘ط اه٘اروٝ يف اه٘ض١٘ املفرتض دوٟ اهعباو ملّ دا١ ًّ ه ص.ٞثذ
ظآزٝ  صٙغضى هكزٖ ٗٙذٓب اهغا٢ط ثٍ ٙت٘ض  ًزتني ًزتنيطاهغا٢ط أٗ اهب٘ي9

اًذٞ ٓذٛ إهٓذاب    يف ً اًٚٞ اهتطٔز ًّ اهب٘ي ٗاهغا٢ط هو٘ضذ١٘ ٗهوصذالٝ، ٗامل   
١ باهتٌضذذض بذذا ًذذّ اهغضذذى بٔذذذا اؿذذا أٗ االصذذتِذااهغذذا٢ط ٗإدذذااَ أدذذشا١ٖ فال

ٖ، ٓذذا ٓذ٘ اهفٔذٍ اهصذشٚض هودذ  ٗٓذ٘       مب اار إهٓاب اهغا٢ط ٗإدذااَ أدذشا١  
وهٚى هشَٗ اهتٌضض باألسذار ستٟ ٙذذٓب اهغذا٢ط ٗتذشٗي أدذشاؤٖ ًذّ ظذآز       

                                                           

 . 4ح 9ًِٔا 8ب +94 ح ًّ أب٘اب أسلاَ اـو٘ٝ 922 ب2( اه٘صا٢ى9 ز2)



 (156) ...............................................................................أسلاَ اهتطٔري ًّ اهغا٢ط .

  

إها ُ ٟ امل٘ضا عذز أٗ سذزّٙ كفٟ، هلّ ٙ٘دا دِاُا امل ٚٓا  9ٗدوٕٚ . امل عا
بذذا ًذذّ اهتشأًذذا سضذذبٌا فال( Sاملوذذشَ باألسذذذار ألُذذٕ صذذِٞ ًذذّ رصذذ٘ي اهلل ) 

ٗاإلعذارٝ   صSبذذهم دذزت اهضذِٞ ًذّ رصذ٘ي اهلل      طُط ت صذشٚشٞ سرار9ٝ 
 . تع٘و إىل )ثالثٞ أسذار(

دّ االصتِذا١ هٕ سٓا؟ ٗوا أدابٕ االًذاَ   صا٢اّل (2)ٗأًا صشٚشٞ ابّ املغريٝ
ٌٓ ال، ِٙٓ ذذ(9طاهلذذاظٍ) باملذذا١ أٗ  -فظآزٓذذا ؼاٙذذا االصذذتِذا١  ص ٞٛ ًذذا ثذذذ

  باهِ ا١ ٗتِ ٚٞ امل٘ضا ًّ اـبح . -٘ ً تطٟ اإلطالق باألسذار كٌا ٓ

فٌوذٞ  بذى ٓذٛ   وتِ ٚذٞ  هٚضت بصاو ؼاٙا وار االصذتِذا١ ه  هصشٚشٞا هلّ
 ْ اهتِ ٚذٞ فٚٔذا مل   ف -عذز أٗ سذزّٙ ٗه٘ -ًطو ّا غري ظآزٝ يف كفاٙٞ اهتِ ٚٞ 

 ٙ٘دذذا دِذذاُا وهٚذذى دوذذٟ    ٗيف امل ابذذى . ؼذذاو بجالثذذٞ أسذذذار أٗ أوذذى أٗ أكجذذز  
دذّ اهبذاوز     (1) ادتبار تعاو األسذذار أٗ م٘ٓذا، ٗاهذاهٚى ٓذ٘ صذشٚشتا سرارٝ     

( 9)ٗذشٙم ًذذّ االصذذتِذا١ ثالثذذٞ أسذذذار، بذذذهم دذذزت اهضذذِٞ ًذذّ    ذٙذذط 
 صدزت اهضِٞ يف أثز اهغا٢ط بجالثٞ أسذار أْ بضض اهعذاْط صSرص٘ي اهلل 
ذذار،  اهعذاو9 ثالثذٞ أس  ٗعضب ًفٔذَ٘   -اـ ّٙ اهصشٚشني ٓذّٙ ف ْ ظآز 

ظٔذ٘ر   ًذا وْٗ ثالثذٞ أسذذار أٗ م٘ٓذا، ٗٓذذا     ٓ٘ دذاَ إدذشا١    -بوشاظ األوى
دغذزٝ أٙذاَ ً٘دبذٞ    املضذافز  إواًذٞ  اهااهذٞ دوذٟ أْ )  زٗاٙذات  اهدوٛ ُظري ظٔذ٘ر  

  . ًا وْٗ دغزٝ أٙاَ  ُٔا تفٚا داَ ٗد٘ب اهتٌاَ ب واًتٕف (2)اهصالٝ( ٕإلمتاً
ٗأوذذى  (3)صباألسذذذاربجذذشٜ ًذذّ اهغذذا٢ط9 املضذذض طٗتؤٙذذآا ًعتذذ ٝ بزٙذذا9 

اؾٌا ٓ٘ ثالثٞ، فال ٙلفٛ ًا ٙ ى دّ اهجالثٞ ٗإْ سصذى اهِ ذا١، ألْ االهتذشاَ    
                                                           

 . 92 ح ًّ أب٘اب أسلاَ اـو٘ٝ 922 ب2اه٘صا٢ى9 ز (2)
 . 2ًِٔا9 ح 8ب +92 ح ًّ أب٘اب أسلاَ اـو٘ٝ 98 ب2( اه٘صا٢ى9 ز1)
 . ًّ أب٘اب صالٝ املضافز 924 ب٢4ى9 ز( اه٘صا2)
 . 95 ح ًّ أب٘اب أسلاَ اـو٘ٝ 98 ب2اه٘صا٢ى9 ز (3)
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 ا.بذا ًذّ اهتشأًذ   ( الSباهتعاو9 ثالثٞ أسذار صِٞ ًفزٗضذٞ ًذّ رصذ٘ي اهلل )   
بذا ًذّ اهذتطٔري    الٗمل تِعذاَ  أدشا١ اـبح امل٘ضا ٗمل تذٓب  ُعٍ إها مل َِٙق

 ٓذا ً تطٟ صشٚشٞ ابّ املغريٝ ُفضٔا. ثٞ ف ِْ ٚٞ ٗه٘ ساو دوٟ أسذار ثالٗاهت

ٗوا ٙباٗ ًّٗ بعذض اهف ٔذا١ )رض( يف اهتٌضذض باألسذذار كفاٙذٞ ًطوذق       
صغريٝ ًّ خبح اهغا٢ط يف  اهتِ ٚٞ باملضض باألسذار أٗ م٘ٓا ٗإْ ب ٚت أدشا١ْ

ٛ ًذا  ال، ِٙٓ ذ طابّ املغذريٝ  عا، ٗٓذا بعٚا ٙتِافٟ ًا صزاسٞ صشٚشٞ ظآز امل 
شٙوذٔا، فذ ها مل تلذٔف    أٜ ٙعذاَ أدذشا١ٖ ُٗٙ   صٗٙذٓب اهغذا٢ط طعت ٝ ٗامل صٌٞذث

 ِٙ ٟ امل٘ضا ٗتذٓب أدشا١ اهغا٢ط . اهجالثٞ أسذار ٙشٙا دوٚٔا ستٟ

 9 حيضّ اهتعزض هلاف ٔٚٞ ِٗٓا فزٗ   

عٞ هوِذاصٞ إها كاُذت قرتًذٞ   اهفز  األٗي9 حيزَ االصتِذا١ باألدضاَ اه اه
 ٗإْ مل ٙ صذذا ًٔاُتٔذذا دشًذذّا، ٗٓذذذذا     عذذزدّا، مبعِذذٟ سزًذذٞ تِ٘ٓٚٔذذا عذذذزداّ    

كاه زطاظ امللت٘ب دوٕٚ أٗ املطب٘  دوٕٚ كذالَ اهلل صذبشإُ ٗوزهُذٕ أٗ أعذا١ٖ     
( أٗ أسذذاوٙجٍٔ امل اصذذٞ، ٗٓلذذذا  Œامل اصذذٞ أٗ أعذذا١ أُبٚذذا١ اهلل ٗأٗهٚذذا١ٖ )  

 . (اهرتبٞ اؿضِٚٚٞ امل خ٘هٝ ًّ وزب و  اإلًاَ اؿضني )

ٗاهذ  تضذتشق    ٞ احملرتًٞ املدو٘وذٞ هِفذا اهبغذز   ٗٓلذا اـبش ٗاهزس ٗاألطعٌ
ط ٚهالصذذذتِذا١ ٗاملٔاُذذذٞ اؿاصذذذوٞ بذذذاهتِذ  اهتلذذذزٍٙ ٗاهغذذذلز، ال أْ تضذذذتعٌى

ٗاهتو٘ٙح، ف ْ االصذتِذا١ ملذا كذاْ ٙ٘دذب اهتذِذط ٗٓذ٘ ًٔاُذٞ همًذز احملذرتَ          
لذٛ اإلمجذا  دوذٟ ؼزبذٕ     ٗوذا س عزّدا فٚشزَ هلذا اهالسَ ًّ االصتِذا١ بٕ، 

دٕٚ ٓ٘ اإلمجا  االرتلاسٜ بني اهف ٔذا١ ٗاملتغذزدٞ أٗ اإلمجذا     ٗهعى ًزاو ًٓا
كاألعذا١ اؿضذِٟ ٗاهِصذ٘ص     وٟ ؼزٍٙ إٓاُٞ ًا ٓذ٘ قذرتَ عذزداّ   اهفت٘ا٢ٛ د

 (2)بعذذضٗهوعبذذاو ال هغذذزض االصذذتِذا١،  مل اصذذٞ ٗاملطعً٘ذذات املدو٘وذذٞ رسوذذّاا

                                                           

 . ًّ أب٘اب أسلاَ اـو٘ٝ 24ب +923 ب2اه٘صا٢ى9 ز9 ( رادا 2)



 (158) ...............................................................................أسلاَ اهتطٔري ًّ اهغا٢ط .

  

ط دذٍِٔ  تعذٙب اهلل ه َ٘ اصتِذ٘ا غبذش اؿِطذٞ فشذب   إخبار ب)اهلايف(  رٗاٙات
اهذٜ كاْ ٙضتِذْ٘ بٕ ٗأكوٖ٘،  وطز اهضٌا١ ُٗبت األرض فاستاد٘ا إىل اـبش

َ  (2)رٗاٙذات كٌذا ٗروت   ٗٓذذٛ  -ال صذذٌٚا اـبذش  -اسذذرتاَ اهطعذاَ   تتطذذٌّ هذشٗ
 . كجريٝ هكزٓا اؿٓز يف ٗصا٢وٕ يف )هواب املا٢اٝ(

ٗهذذ٘ ادذذرتأ دوذذٟ فعذذى اؿذذزاَ ٗأساي بٔذذا اهغذذا٢ط دذذّ قوذذٕ ًٗ٘ضذذعٕ كفذذٟ 
هوصالٝ أٗ م٘ٓا، ٗههذم الُطبذاق ًطو ذات اهِصذ٘ص املت اًذٞ       ٗمتٔٚاّا تطٔريّا

 ٗإهٓابذذذٕ دِذذذٕ ًذذذّ اـبذذذح اهااهذذذٞ دوذذذٟ كفاٙذذذٞ ًضذذذض قذذذى اهغذذذا٢ط ٗتِ ٚتذذذٕ  
ٖ، فِٚفم اؿلٍ اه٘ضعٛ املذك٘ر دّ اؿلٍ اهتشزبٛ اهتلوٚفٛ ٗإدااَ أدشا١

 . ٗال ضري فٕٚ إها اوتطاٖ اهاهٚى كٌا ِٓا

 .س االصتِذا١ بعظٍ اؿٚ٘اْ ٗرٗثٕ؟ ذ٘اهفز  اهجا9ُٛ ٓى َٙ
ٟ    -غٔ٘ر بٍِٚٔ ٓ٘ املِا ٗاهتشزٍٙ ٗإودٟ مجذاْ امل  -ًذٍِٔ اهعالًذٞ يف املِتٔذ

اإلمجا  دوٟ ؼزٍٙ االصتِذا١ بٌٔا، ٗك ٍُٔ ًتضاملْ٘ دوذٟ اؿزًذٞ عٚذح مل    
 شٓزذٙظٔز ًٍِٔ كاهف ًعتا بٕ، ُعٍ اهعالًٞ استٌى يف )اهتذذكزٝ( اهلزآذٞ ٗاهذ   

هلذذّ ٓذذذا ال خيتذذٓى بذذٕ اإلمجذذا    ،ِذذ٘اْ ٗصذذا٢وٕ صذذٓزح باهلزآذذٞيف د اهعذذاًوٛ
ُظذذري رٗاٙذذٞ املذذزاوٜ دذذّ اهصذذاوق  (1)اهظذذآز ًذذّ كوٌذذاتٍٔ ًعتطذذّاا بزٗاٙذذات

(  ( ٗوا ص هٕ دّ اصتِذا١ اهزدى باهعظٍ أٗ اهبعز أٗ اهعذ٘و، ف ذاي ) 9)
( S٘ا دوذٟ رصذ٘ي اهلل   أًا اهعظٍ ٗاهزٗخ فطعاَ اؾذّ، ٗههذم  ذا اعذرتط    ط

 Sإْ ٗفذا اؾذذّ دذا١ٗا إىل رصذذ٘ي اهلل   9طرصذى اهصذذاٗق يف )اهف ٚذٕ(   ٗوذا أ 
ف دطذذآٍ اهذذزٗخ ٗاهعظذذٍ فوذذذهم ال ِٙبغذذٛ     ، ا ف ذذاه٘ا9 ٙذذا رصذذ٘ي اهلل ًٓتعِذذ   

أْ ٙضتِذٛ اهزدى بذاهزٗخ   Sُٟٗٔ طٗيف ساٙح املِا9ٛٓ  صاالصتِذا١ بٌٔا
 . ًا بوٛ ًّ اهعظاَ ٙعين 9ٗاهزًٞ( ٗاألخري 

                                                           

 . ًّ أب٘اب املا٢اٝ 967 ب25 ( اه٘صا٢ى9 ز2)
 . 4ح + 3+ح 2ًّ أب٘اب أسلاَ اـو9ٝ٘ ح 924 ب2( اه٘صا٢ى9 ز1)
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  ٗ ٗهذادا٠ٗ اإلمجذا     -متأًذا ضذعٚفٞ اهضذِا    ٗ -ٙذات  اًّٗ أدذى ٓذذٖ اهز
أسْا ٗاصذتِذٟ  ُف  استٚاّطا عزًٞ االصتِذا١ باهعظٍ ٗاهزٗخ، هلّ ه٘ ادرتأ 

 9 ً٘ضا اـبح ٗاهغا٢ط؟ ٗٓذا ال خيو٘ ًّ ساهني ب سآٌا فٔى ٙطٔز احملى9

دوذذٟ اهزٗاٙذذات  - ّافتذذ٠ّ٘ أٗ استٚاطذذ -ألٗىل9 أْ ُعتٌذذا يف اؿزًذذٞ اؿاهذذٞ ا
ّٞ ٕ     دوذٟ البذار اـذ  اهطذعٚف ب     ُٗذبين  خاص   عٌذى املغذٔ٘ر ٗفتٚذآٍ دوذٟ طب ذ
ٕ     فال ( يف )با ًّ اه ٘ي بفضاو اهتطٔري بذاهعظٍ ٗاهذزٗخ ٗدذاَ ؼ  ذٕ، ه ٘هذ

عذذين اصذذتِذا١ اهزدذذى بذذاهعظٍ ٙ -ال ٙصذذوض ط9 ٗيف هخذذزٖ  خذذ  هٚذذح املذذزاوٜ،
ٗظآز ُفٛ اهصالح داَ ؼ ق اهطٔارٝ املزدذ٘ٝ   (2)صبغ١ٛ ًّ ههم -ٗاهزٗخ

( S)صِاوٖ دّ ابٛ ٓزٙذز9ٝ أْ اهذِ   ٗملا رٗاٖ اهاار اه طين ب االصتِذا١،  ًّ
ٔٓزاْص  .(1)ُٟٔ أْ ُٙضتِذٟ بزٗخ أٗ بعظٍ، ٗوايطإٌُٔا ال ٙط

َٞ اٙتذذاْاهزٗ فت ٚٓذذا ٓاتذذاْ َٞ صٗٙذذذٓب اهغذذا٢ططٙذذُ٘ط ً٘ث ذذ ابذذّ  ٗصذذشٚش
ٍ    اهظآزتني ب طالؤٌا يف َت (2)صٌٞذِٙ ٛ ًا ثطاملغريٝ   ش ذق اهطٔذارٝ بلذى دضذ

ٛ امل٘ضذذذا  ذذذٞ، فٚدتصذذذاْ ذٓب اهغذذذا٢ط دذذذّ قوذذذٕ ٗٙعذذذاَ أدذذذشا١ٖ ِٗٙٓ ذذذ ُٙذذذ
 .ؤزّا  باالصتِذا١ بغري اهعظٍ ٗاهزٗخ

ودذذا٠ٗ دوذذٟ  - ّافتذذ٠٘ أٗ استٚاطذذ  -عتٌذذا يف اؿزًذذٞ  اؿاهذذٞ اهجاُٚذذ9ٞ أْ ُ 
دوذذٟ اؿلذذٍ  بطذذٌٌٚٞ اهِصذذ٘ص، ف ُذذٕ ال إمجذذا  ظذذآزّاٗسذذآا أٗ  اإلمجذذا 

عظٍ أٗ اهذذزٗخ، بذذى ٓذذٍ كتوفذذْ٘ فٚذذٕ ٗإْ اه٘ضذذع9ٛ دذذاَ ؼ ذذق اهطٔذذارٝ بذذاه
 . أمجع٘ا دوٟ اؿزًٞ اهتلوٚفٚٞ

بلِِذذا تطبٚذذق   -دذذاَ ؼ ذذق اهطٔذذارٝ  اه٘ضذذا9دوذذٟ تذذاَ ٗسٚذذح ال وهٚذذى  

                                                           

 .2ًّ أب٘اب أسلاَ اـو9ٝ٘ ح 924 ب2( اه٘صا٢ى9 ز2)
 طبعٞ وار اهلتب اهعوٌٚٞ . - 985 2سلاٖ اهغ٘كاُٛ يف ُٚى االٗطار9ز (1)
 . 4ح 9ًِٔا 89+ ب 2 9 ح ًّ أب٘اب أسلاَ اـو٘ٝ 922 ب2( اه٘صا٢ى9 ز2)
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ٞ صطٗٙذٓب اهغا٢طصشٚشٞط إطالوات ُص٘ص هوشلذٍ بطٔذارٝ    صِٙ ٛ ًا  ذ
 . احملى بعا ًضشٕ باهعظٍ أٗ اهزٗخ إها أهٓب اهغا٢ط ُٗٓ ٟ احملى

ٗٓاتاْ طزٙ تذاْ   ،هح9 يف بٚاْ سٓا االصتِذا١ باملا١ أٗ باألسذاراهفز  اهجا
وا اهتشَ املغٔ٘ر باهتفزٙق بٌِٚٔا يف ساٗو اهطٔارٝ اؿاصوٞ ًٌِٔا عٚذح ٙبذاٗ   

ٗدذ٘ب إساهذٞ األثذز باهغضذى     )طٔارٝ عٚدِا األدظذٍ )وذاٖ( االتفذاق دوذٟ      ًّ
 9 ، ِٗٓا عجاْ(ٗداَ ٗد٘بٔا دِا االصتذٌار

بى املذادٟ دوٚذٕ اإلمجذا  ٓذ٘     دزز باملا١، ٗاملغٔ٘ر فت٘ا٢ّٚا املتِ ٚٞ  9األٗي
با ًّ إساهذٞ أدذشا١ اهغذا٢ط سذ٘ي املدذزز      طزٙ ٞ اهتطٔري باهغضى باملا١ ال إُٔ يف

9 )وا صزح مجا ًّ األصذشاب   (2)اهغٚذ اهبشزاُٛٗيف أطزافٕ ٗس٘اعٕٚ واي 
اـبذح إساهذٞ   بذا ًذّ إساهذٞ دذني     غضى ِٓا إساهٞ اهعني ٗاألثز( فالب ُٕ بجب يف اه

ز٠ دذاوٝ ٗإْ ب ذٛ هذْ٘ اـبذح أٗ     األدشا١ اهصغار اه  ال ُت اتاًٞ ال تب ٟ ًعٔ
 ص ٗال ُٙعتا بٔا ٗال تطٓز عزدّاِظز إهٚٔااهزٙض ال ُُٙطب ٚت اهزا٢شٞ اهلزٙٔٞ ف ُٕ 

ريٝ اهضذا٢ى9 هالصذتِذا١   صذشٚشٞ ابذّ املغذ   بذٕ  يف سص٘ي اهطٔارٝ كٌا صذزست  
اهزٙض (9طفض ي دّ ب ا١ اهزٙض؟ واي ) صٛ ًا  ٞال، ِٙٓ ط( 9)سا؟ واي

ّٞ ٗإْ ب ٚذت     صِظز إهٚٔاال ُٙ ّٞ تاًذ ٗظآزٓا هشَٗ اإلُ ا١ ٗاهتِ ٚٞ ًّ اـبح تِ ٚذ
ٗ    اهزا٢شٞ أٗ اهوْ٘، ٗٓذذا ٙضذت   أدذشا١ٖ اهصذغار   ادٛ إساهذٞ دذني اهغذا٢ط ٗأثذزٖ 

 ٞ ٔ  ،وْٗ اهوذذْ٘ املتب ذذٛ ٗاهزا٢شذذٞ املتب ٚذذ  ا بذذى ٌذذف ُذذٕ ال وهٚذذى دوذذٟ هذذشَٗ إساهت
ٙض صشٚشٞ ابّ املغريٝ داَ هشَٗ إساهٞ أثز اهزا٢شٞ بى ٗأثذز اهوذْ٘، ٗهعوذٕ    صز

ٌذٞ  ؿزدٚٞ إساهتٔا ف ْ ووٞ املٚاٖ يف دصز اهصاٗر ت٘دب دضذزٖ ًٗغذ تٕ اهعظٚ  
 اه  ال ٙتشٌؤا اهع ال١ داوٝ .

اهجذذا9ُٛ تِ ٚذذٞ املدذذزز باألسذذذار أٗ م٘ٓذذا، ٗاملغذذٔ٘ر بٚذذٍِٔ دذذاَ اهبشذذح 
                                                           

 . 917  2اؿاا٢ق اهِاضزٝ 9 ز (2)
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ًذذّ أدذذشا١ اهغذذا٢ط ٗال بجذذب تِ ٚتذذٕ ًذذّ األثذذز      ٗدذذ٘ب تِ ٚذذٞ ظذذآز املدذذزز  
ٗٓذذا كذاهف هظذآز بعذض اهِصذ٘ص       .  ز٠ داوٝٗاألدشا١ اهصغريٝ اه  ال ُت

ٞ  طُظري صشٚشٞ ابّ املغريٝ  (2)اهصشٚشٞ دذاَ ٗدذ٘و    تذبني ٗٓذٛ   صِٙ ٛ ًذا  ذ
اإلطذذالق اهغذذاًى هالصذذتِذا١ باملذذا١ ٗهالصذذتِذا١     اٗظآزٓذذ ،هالصذذتِذا١ سذذٓا

ٍٓ صٗٙذٓب اهغا٢طط٘ث ٞ ُٙ٘ط باألسذار، ٗٓلذا ً االصذتِذا١   ف ُٕ ًطوق ٙع
ٍٓ ٗاهتعٌٍٚ ٓ٘ اهصشٚض ف ْ اهغضذى ٗاهتٌضذض    ،االصتِذا١ باألسذار باملا١ ٗٙع

 هغذذزض اهطٔذذارٝ ً اًذذٞ هو٘ضذذ١٘ ٗاهصذذالٝ ٗمٌ٘ٓذذا، ٗاهطٔذذارٝ تتِذذافٟ ًذذا      
ا ٗاه  هلا هشٗدٞ ٗه٘ خص٘ص األدشا١ اهصغريٝ ًِٔ -ب ا١ أدشا١ ًّ اهغا٢ط 

األوذاظ    ف ُذٕ ال ٙوتذ٣ٍ ًذا غذزض املغذزٓ      -ا هلذا ٗٓذٛ رطبذٞ    بوٌط اهٚذ  تظٔز
 . امللوف ٗإراوتٌٔا تطٔري امل٘ضا باهغضى أٗ باهتٌضضوصا ٗ

١ فتذذب إساهذٞ دذني    إهْ ال ً٘دب هوتفزٙق املغٔ٘ر بٍِٚٔ بذني اهغضذى باملذا   
ز٠ داوٝ ٗبني املضض باألسذار ستٟ األدشا١ اهصغار اه  ال ُت اهغا٢ط ٗأدشا١ٖ

ٖ ٗال ػذذب إساهذذٞ ٌٓذذا فتذذذب إساهذذٞ دذذني اهغذذا٢ط ٗأدذذشا١ ٗ اه زطذذاظ أٗ م٘أ
ٗ  ،ز٠اهذذ  ال ُتذذ  ٝاألدذذشا١ اهصذذغري  اصذذتظٔار صذذشٚض ًذذّ  بذذال ف ُذذٕ بذذال صذذِا 

ٞ   طاهِص٘ص، ال صٌٚا ٗأْ صشٚشٞ ابذّ املغذريٝ    ًٗعتذ ٝ ٙذُ٘ط    صِٙ ذٛ ًذا  ذ
 ًطو تذذاْ تعٌذذاْ اهغضذذى باملذذا١ ٗاملضذذض باألسذذذار ًذذّ       صٗٙذذذٓب اهغذذا٢ط ط
ٕٕو ٕٕ ٗٗاهتفزٙذذق املشدذذَ٘  صذذشٚض هوتٌٚٚذذش   ْٗ ٗدذذ هتدصٚصذذٌٔا  ًذذّ وْٗ ٗدذذ

ٗٓذٛ استٌذاالت ضذعٚفٞ ال    وفادذّا  باهغضى باملذا١ ، ُعذٍ هكذزت بعذض اه٘دذٖ٘      
  ٞ   ًٗذذذّ ِٓذذذا متذذذاك ٗد٘بذذذاّ    . تزوذذذٟ ًضذذذت٠٘ اهظٔذذذ٘ر ٗال ً٘دذذذب ه طاهذذذ

وشَٗ إساهٞ األدذشا١ اهصذغار دِذا املضذض باألسذذار أٗ باه زطذاظ أٗ مٌ٘ٓذا        ب
 ار اإلًلاْ، ُعٍ ُضتجين األدشا١ اهصغار د٘اا ٗٓٛ هشٗدٞ ال تذشٗي دذاوٝ   ٗب

 طّ أٗ اه زطاظ ًّٗ باب ُفٛ اؿزز .دِا املضض باألسذار أٗ اه 
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اهفذذز  اهزابذذا9 يف بٚذذاْ تعذذّٚٓ اهغضذذى باملذذا١ دِذذا خذذزٗز لاصذذٞ أخذذز٠ ًذذا  
اهغا٢ط كاهاَ اهذٜ خيزز ًذّ اهب٘اصذري أٗ ًذّ بعذض املزضذٟ أٗ دِذا ٗصذ٘ي        

اصٞ خاردٚٞ إىل كزز اهغذا٢ط ٗوذزب س٘اعذٕٚ ٗأطزافذٕ، ٗال ٙلفذٛ دِا٢ذذ       ل
اهتٌضض باألسذار، ٗههم الختصذاص رٗاٙذات إدذشا١ اهتٌضذض باألسذذار أٗ      

دزت اهضذِٞ يف أثذز اهغذا٢ط بجالثذٞ     ٘ٓا مبا إها كاُت اهِذاصٞ غا٢طذّا خاصذٞط  م
ٍٓ(2)صأسذار أْ بضض اهعذاْ ط ًذا اهذاَ   ًا إها تِذط املدزز باهغذا٢  ، فال تع

 فِشتذاز هتعٌذٍٚ اؿلذٍ     -اهااخوٚذٞ أٗ اـاردٚذٞ    -أٗ مٖ٘ ًّ أُذ٘ا  اهِذاصذٞ   
، بذى بلِِذا   ٗاضذض  ٖ ٗال وهٚذى إىل وهٚى ٗاضض دوٟ إدشا١ -اهتٌضض إدشا١  -

  ٗ  دوذذٟ ودذذ٠٘ ٗدذذ٘و اهذذاهٚى دوذذٟ دذذاَ كفاٙذذٞ اهتٌضذذض باألسذذذار أٗ م٘ٓذذا 
ردذٞ ٗاهطار٢ذٞ، ٗٓذٛ ًطو ذات     هشَٗ اهغضى باملا١ هتِ ٚٞ احملى ًّ اهِذاصٞ اـا

 . -أٜ ُ٘  ًِٔا  -تطٔري األدضاَ باملا١ ًّ اهِذاصٞاألخبار اهااهٞ دوٟ 

إها دوٍ غزٗز لاصٞ ًّ د٘فٕ ًا اهغا٢ط أٗ ًّ كزدٕ ؾزسٕ أٗ  9ٗدوٕٚ
 مل ِٙفذذا يف تطٔريٓذذا األسذذذار  -ًذذّ اـذذارز ثذذٍ ٗصذذوت إىل امل عذذا ٗس٘اعذذٕٚ

املذذا١ ًذذّ وْٗ فذذزق بذذني ًذذا إها أصذذاب  بذذا ًذذّ غضذذى امل٘ضذذا ب أٗ م٘ٓذذا، ٗال
 . غري اهغا٢ط وبى خزٗدٕ أٗ ساي خزٗدٕ أٗ بعا خزٗدٕ ْحَبامل٘ضا َخ

س٘اعذٕٚ بذاهب٘ي    ٗأتذِذط كذزز اهغذا٢ط     -يف اهِضا١ خاصذٞ   -ُعٍ ال ٙطز
 -يف اهزدذذاي ٗاهِضذذا١  -ٗٗدذذٕ ههذذم أْ اهغاهذذب ؼ  ذذٕ خاردذذّااـذذارز ًِٔذذا، 

 .  اهغا٢ط ًّ وْٗ خزٗز اهب٘ي صادتٕ خزٗز اهب٘ي ًا اهغا٢ط ِٗٙار خزٗز

امل ابذى   ٗص٘ي ب٘هلّ إىل ساعٚٞ امل عا ٗطزفٕ -يف اهِضا١  -إْ اهغاهبثٍ 
ٗٙصذى إىل امل عذاٝ أٗ    ملدزز بذ٘هلّ ف ُذٕ كذجريّا ًذا خيذزز اهبذ٘ي ًذِّٔ تزعذشاّ        

ا إطالق ُص٘ص إدشا١ اهتٌضض باألسذار طزفٔا، فٌّ غوبٞ ٓذا يف اهِضا١ ُ ٚٓ
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ُٗضذتفٚا أْ ال ضذري يف    (2)صشٜ ًذّ اهغذا٢ط املضذض باألسذذار    بجذ طبعا اهغذا٢ط  
 .  ٗص٘ي أدشا١ ًّ اهب٘ي إىل كزز اهغا٢ط ٗاختالطٔا بٕ دِا اهِضا١ خاصٞ

ٛ اهب٘ي ٗاهغا٢ط بطزٙق اهغضذى  َدَزُعٍ ال إعلاي يف أفطوٚٞ تطٔري املزأٝ كَِ
فٚذٕ خذزٗز    باملا١، هلّ ًّ وْٗ تعِٕٚٓ دوٚٔا يف اؿاالت اهغاهبٚٞ اه  ٙتصاسب

اهب٘ي ٗاهغا٢ط هعاَ اهاهٚى دوٟ اهتعّٚٓ، بى ًا ٗد٘و اهاهٚى دوٟ اـٚار ٗٓ٘ 
إطالق ُص٘ص إدذشا١ اهتٌضذض باألسذذار أٗ م٘ٓذا، فذ ْ اهزٗاٙذات اهعاٙذاٝ        

ٓذٛ صذشٚشٞ سرارٝ    ٍ هوزداي ٗاهِضا١، ُٗالسظ ن٘هدّاواهٞ دوٟ دٌَ٘ اؿل
االصتِذا١ ثالثٞ أسذار،  ال صالٝ إال بطٔ٘ر، ٗبجشٙم ًّط( 9دّ اهباوز )

ٕ       S بذهم دزت اهضِٞ ًّ رص٘ي اهلل  (1)صٗأًا اهبذ٘ي ف ُذٕ ال بذا ًذّ غضذو
اؿاٙح ٗأسلاًذٕ اهجالثذٞ غصذ٘ص اهزدذى      مجى اختصاَص فٔى ٙت٘وا أسْا

      ْٕ دذّ اهف ٚذٕ    فطذالّ  -دذاوٜ   ٗداَ دًٌ٘ٔذا ه ُذاخ، ٗٓذى حيتٌذى ههذم ًتف ذ
كذال، ٗٓلذذا صذشٚشتا مجٚذى     كال ٗأهف ؟  -(Œاـبري امل ُ٘ظ ب ساوٙجٍٔ )

هِاظ ٙضتِذْ٘ باهلزصذف  كاْ اط( 9دّ اإلًاَ اهصاوق ) (2)ٗأبٛ خابجٞ
يف فٔى ٙا تز٠ كاْ اهِاظ  ٗاألسذارصطكاْ اهِاظ ٙضتِذْ٘ بجالثٞ أسذارص

 . ؟ كال ٗأهف كال اهذك٘ر وْٗ اإلُاخاهصشٚشتني 9 
 Sإْ اهِ  طٗاهاهٚى دوٟ أفطوٚٞ اهغضى باملا9١ ًعت ٝ ًضعاٝ بّ سٙاو9ٝ 

ًُذ  زٜ ُضذا١ املذؤًِني أْ ٙضذتِذني باملذا١ ٗٙبذاهغّ ف ُذٕ ًطٔذزٝ        واي هبعض ُضا9ٕ٢ 
ًٗذذّ اه٘اضذذض أْ األًذذز ُذذابٛ اصذذتشبابٛ     (3) صهوش٘اعذذٛ ًٗذٓبذذٞ هوب٘اصذذري 

 9 ثٍ ُبشح باإلمجا  .
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 9 مستخبات التخلي ومكروهاتى          

 ٞ عذزداّ أدٌذاي ًضذتشبٞ ٗأدٌذاي ًلزٗٓذ    ال إعلاي ٗال خذال  يف ٗدذ٘و   
ساي اهتدوٛ هوتب٘ي أٗ هوتغ٘ك أٗ هلوٌٚٔا، ٗوا ٗروت بٔا اهِصذ٘ص اهلذجريٝ   

هلذذا ُصذذ٘ص صذذشٚشٞ  بٔذذا، هلذذّ بعطذذٔا أٗ أكجزٓذذا ال ت٘دذذا ٗأفتذذٟ اهف ٔذذا١ 
فٚبتين اؿلٍ باصتشبابٔا دوٟ اهتشاَ وادذاٝ )اهتضذاًض يف أوهذٞ اهضذِّ(      ،اهضِا

 مل ٙلّ ًفاو اـ  ً٘اف ّااب ٗإْ أٗ فٍٔ اصتشباب اهعٌى اهذٜ بوغ دوٕٚ اهج٘
هذذٞ هو٘اوذذا، كٌذذا ٙبذذتين اؿلذذٍ بلزآتٔذذا دوذذٟ ادت ذذاو إًلذذاْ اهتعذذاٜ ًذذّ أو   

 املضتشبات إىل أوهٞ امللزٗٓات .

ٗاهذ  تذؤوٜ سذٚذٞ اـذ       هلِا يف عح واداٝ )اهتضاًض يف أوهذٞ اهضذِّ(         
دذاٝ  املزصى ٗاهطعٚف املبني هوج٘اب دوٟ دٌى، ٗمل ٙتش ذق دِذاُا ثبذ٘ت اه ا   

ص فٌِٔا ًذّ  ًّ بوغٕ ث٘اب دوٟ دٌىطاصتعزاض أخبار بعا ٗباهٚى عزدٛ، 
إىل ًا ٙاركٕ اهع ى ًذّ سضذّ االستٚذاك ٗاالُ ٚذاو      ٓذٖ األخبار كُ٘ٔا إرعاوّا

  هوٌذذ٘ىل املذذِعٍ تعذذاىل، ٗفٌِٔذذا تزٓتذذب اهجذذ٘اب دوذذٟ ًذذا بوذذغ بذذٕ اهجذذ٘اب تفطذذالّ 
ً ب اهج٘اب زِٙٞ تصزٙض األخبار برتٓت -ال اصتش اوّا- فذاو اـذ    ب ٗإْ مل ٙلذّ 

ٕ  Sٗإْ كاْ رص٘ي اهلل طهو٘اوا املبّٚٓ هوج٘اب ًطاب ّا ٞ   (2)صمل ٙ وذ  ٗاتطذض  ذ
شباب اهغذزدٛ  داَ ثب٘ت واداٝ )اهتضاًض يف أوهٞ اهضذِّ( ٗدذاَ فٔذٍ االصذت    

 فٔذذٍ االصذذتشباب اهعزضذذٛ اؿاصذذى بعِذذ٘اْ ثذذاُٜ٘   اهذذالسَ هو ادذذاٝ كٌذذا مل ُ
 .  -دِ٘اْ ًّ بوغٕ ث٘اب دوٟ دٌى -

مل ٙتش ق دِاُا إًلاْ اهتعذاٜ   -دوٟ فزض تضوٍٚ اه اداٝ ٗاهفٍٔ ثٍ إُٕ 
دّ أوهٞ االصتشباب إىل أوهٞ امللزٗٓات، ٗٙت كا ٓذا اإلعلاي دِذا ًالسظذٞ   
       ٞ  بعض أخبار املضتشبات ٗامللزٗٓذات سٚذح تزآذا تتطذٌّ بٚذاْ ف٘ا٢ذا وُٚ٘ٙذ
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ن ضذتشب أٗ تذز  ًٗصاحل ًِٗذافا ٓذٛ غذري اهجذ٘اب املذ ً٘ي تزٓتبذٕ دوذٟ فعذى امل        
  هكز اهف ٔا١ اصتشبابٕ أٗ كزآتٕ . كى سلٍ امللزٖٗ، ًّٗ ِٓا ال ٙجبت عزدّا

ٗاهالسَ دوٟ كى ًلوذف أْ ال ٙ صذا اهذ٘رٗو ٗاهجبذ٘ت اهغذزدٛ، ٗٙذتعني            
ى ًطو٘بٚٞ دوٕٚ اإلتٚاْ باهفعى املضتشب ب ًى ًطو٘بٚتٕ ٗتزن اهفعى امللزٖٗ ب ً

ملؤًِات االهتفات إىل ٓذٖ اؾٔٞ ًا تزصذٚدٔا  ًِٕ، ُٗتٌِٟ ًّ املؤًِني ٗا تزكٕ
دِذا صذؤاهٕ    ق عٓا ٙوتفت امللوف إهٚٔذا صذزٙعاّ  يف اهذّٓ ستٟ تزتلش يف األدٌا

 . ٟ باصتشبابٕ أٗ كزآتَٕتِفٌُذٗدِا تفلزٖ يف دٌوٕ اه
 ً لزٗٓذات  ثٍ إُٕ وا هكز اهف ٔا١ )رض( ًضتشبات داٙاٝ ساي اهتدوذٛ ٗ

ًغٔ٘ر ٗهٚط بٕ  ، ٗبعض توم االسلاَ ِاأخبارٓا ضعٚفٞ اهض داٙاٝ، ٗأكجز
ًعتذ  اهضذِا    أٗ مل ٙصوِا ُٓص ساٙح ٙاي دوٕٚ، ٗووٚى ًِٔا ٗرو بٕ ُٓص ُٓص

ِضذب إىل بعذض   ٗاضض اهاالهذٞ، ُٗعذزض هالصذت ا١ امل طذ٘  باصذتشبابٕ بذى ُٙ      
 9 اهف ٔا١ املت اًني ٗد٘بٕ، فِ ٘ي

باهٚذا اهٚضذز٠    ٙضتشب ملّ أكٌى تب٘هٕ ٗاُ طا إورارٖ أْ ٙضت أ ًّ اهبذ٘ي 
داٙذاٝ ٗاضذشٞ اهاالهذٞ دوذٟ أْ االصذتِذا١ بذاهٌٚني ًذّ         (2)ملا ٗرو يف رٗاٙات

ًّ اؾفا١، ٗاالصتِذا١  9طاهب٘ي وا٢ٌّا ًّ غري دوٞاؾفا١ ُظري ًعت ٝ اهضلُ٘ٛ
يف أْ االصتِذا١ ٙعٍ االصتِذا١ ًّ  -كٌا ت اَ -ص ٗال رٙبباهٌٚني ًّ اؾفا١

بذى ِٙبغذٛ االهتفذات إىل رغبذٞ اهغذار  امل ذاظ       اهغا٢ط ٗاالصتِذا١ ًّ اهبذ٘ي،  
مبعِذٟ ًعاًوذٞ اهٚضذز٠ ًذا      ،الصذت ا١ ٕ تعٚني اهٚا اهٚضز٠ هالصتِذا١ ٗهٗإراوت

 اهٌِٚذٟ هوطٔذ٘ر ٗاـذريات ٗاملطعً٘ذات      هِذاصات ٗاملتِذضذات ًٗعاًوذٞ اهٚذا   ا
( دعى بِٚذٕ هطٔذ٘رٖ ٗطعاًذٕ ٗدعذى ٙضذارٖ      Sاهِبٜ٘ إُٔ ) (1)ملا ٗرو يف اـ 

ْٞ   . ٕ ًٗا كاْ ًّ أه٠دال٢ذه  ٗدذذرْ   -ٗدذا  - ُعٍ إها كاْ يف اهٚا اهٚضذز٠ دوذ
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أٗ ؿصذ٘ي اؿذزز    ٛ اُتفٟ اؿلٍ االصتشبابٛ الُتفا١ عزك اه ارٝ دوٕٚد ال٢
 . يف االصتِذا١ باهٌٚني ًِٕ ٗكاْ ًعذٗرّا

ّ امل اصات ٍ دوٕٚ اصٍ اهلل أٗ كالًٕ أٗ مٌ٘ٓا ًذٗإها كاْ يف اهٚضار خات
َ    ًٔا عزدّااه٘ادب اسرتا ( ٗدذب  Œأٗ أٗصذٚا٢ٕ )  (S)كاصذٍ اهذِ  األكذز

ًذّ   االصذتِذا١ ٗوبذى االصذت ا١ ؼذذراّ     ٕ وبذى ى ُشُدذ ر ًّ تِذضٕ، ٗٙفٓطاهتشٓذ
ٔا، ٗوذذا ٗرو يف بعذذض  ٚضذذتو٘ٙجذذٕ باهِذاصذذٞ ف ُذذٕ حيذذزَ ٓتذذم امل اصذذات بتِذ   

ٍ دوٚذٕ  ذٍ ٗاهِٔذٛ دذّ االصذتِذا١ ٗيف ٙذاٖ خاتذ     ذاألًز بتش٘ٙذى اـاتذ   (2)األخبار
( أُذذٕ وذذاي أًذذري ُظذذري ًعتذذ ٝ أبذذٛ بصذذري دذذّ اهصذذاوق ) ،صذذٍ اهلل صذذبشإُا

٘ٓهذذٕ دذذّ  ذًذذّ ُ ذذػ دوذذٟ خاتذذ ط( 9املذذؤًِني ) اهٚذذا اهذذ  ٌٕ اصذذٍ اهلل فوٚش
ٗال (9 ط، ٗيف ًعتذذ ٝ دٌذذار9 وذذ٘ي اهصذذاوق )   ٙضذذتِذٛ بٔذذا يف املت٘ضذذ ص  

 ٗدوٕٚ خاتذٍ فٕٚ اصٍ اهللص . ٙضتِذٛ
أٗ استٌذاي   -كٌذا ٓذ٘ اهغاهذب     -ٍ ذتذ ُٕ ًا استٌاي تذِذط اـا ٗاؿاصى ا

ٓ٘  ،بٔذذا ضذذتِذٟؼ٘ٙوذذٕ دذذّ اهٚذذا اهذذ  ُٙبجذذب ثذذٕ باهِذاصذذٞ دِذذا ب ا٢ذذٕ يف ٙذذاٖ تو
 . ُشدٕ وبى وخ٘ي بٚت اـال١ ٗوبى االصتِذا١ ٗاالصت ا١ ّٗاألسض

إهْ ًّ املضتشبات اهجابتٞ دوٟ اهزدى وْٗ املزأٝ دِذا املغذٔ٘ر9 االصذت ا١    
 ٞ هلذّ ٙبذاٗ ًٗذّ اهغذٚذ اهط٘صذٛ اه ذ٘ي ب٘د٘بذٕ         ًّ اهب٘ي باـزطات اهتضذع

، هلّ ال ٙباٗ (1) سٚح واي9 )باب ٗد٘ب االصت ا١ وبى االصتِذا١ ًّ اهب٘ي(
. ُعٍ وا إصتاي هو٘د٘ب مبعت ٝ سفصطتذِرتٖ  وهٚى ٗاضض دوٟ اه٘د٘ب هِا 

باد٠٘ ظٔ٘ر اؾٌوٞ اـ ٙٞ يف اه٘د٘ب ٗاصذتعٌاهلا   (2)ثالثّا ثٍ إْ صاي ..ص
والهذٞ   ًذا دذاَ ٗدذ٘و   تضذامل اهف ٔذا١ )رض( دوذٟ اصذتشبابٕ     ، هلّ فٕٚ كجريّا
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 . ٗاضشٞ يف األخبار دوٟ ٗد٘بٕ ٙادُ٘ا هت ٘ٙٞ اصتشبابٕ

ٗيف بٚاْ كٚفٚٞ االصت ا١ أو٘اي كتوفٞ يف كوٌات اهف ٔا١ املت اًني، ٗبلذّ  
 االكتفا١ ب ٜ طزٙ ٞ ٗكٚفٚٞ ًذك٘رٝ يف اهِص٘ص اهغزدٚٞ اآلتٚذٞ أٗ يف كوٌذات  

)رض( إها أتٟ امللوف بٔا بزدذا١ ًطو٘بٚتٔذا هوغذار  ف ُذٕ ٙتش ذق بٔذا        ١اهف ٔا
هلذذّ اهلٚفٚذذٞ ٗاهطزٙ ذذٞ اهفطذذوٟ ًِٔذذا    .اهغذذزض9 )تِ ٚذذٞ امذذز٠ ًذذّ اهبذذ٘ي(   

ٗاملضتفاوٝ ًذّ ًالسظذٞ فٌذ٘  ُص٘صذٕ بعذا اهتضذاًض يف األصذاُٚا ٗاهبِذا١ يف         
 9 ٓٛ بٔا بزدا١ ًطو٘بٚتٔاً اَ اهعٌى دوٟ اإلتٚاْ 

أٜ ًّ امل عا إىل  -باملضض ب ٘ٝ ثالخ ًزات ًّ أٗي كزز اهغا٢طاهباأٝ  -أ
ٞ  ٗٙفٓطذى أْ ٙطذا    -أصى اهذكز إصذبعٕ اه٘صذطٟ ًذّ ٙذاٖ اهٚضذز٠ اهذ         ثذذٌ

دّ ُذ٘اور   املزٜٗ (2)ٗٓذا ًا ٗرو يف اـ  ،ٙضتشب االصتِذا١ ٗاالصت ا١ بٔا
طذا  ًّ باي فوٚط(S 9( ساكّٚا ه ٘ي داٖ )اهزاُٗاٜ دّ اإلًاَ اهلاظٍ )

 صثالّثذذا -ٔاٗيف ُضذذد9ٞ ٙضذذتٓو -إصذذبعٕ اه٘صذذطٟ يف أصذذى اهعذذذاْ ثذذٍ هٚضذذٓؤا   
ً ي ٗٓذذ٘ االصذذتال ٗاهضذذٓى فذذاوٖ االُتذذشا  بزفذذق، ُٗعٌذذى بذذاـ  بزدذذا١ ًطو٘بٚذذٞ 

    ٟ ًذذّ ٙذذاٖ اهٚضذذز٠ ثذذالخ    ٗب ًذذى قب٘بٚتذذٕ عذذزدّا، فٚدذذزك ب صذذبعٕ اه٘صذذط
 دا١ يف ًعت ٝ دبا املوم اآلتٚٞ . خزطات، ٗوا

أصذى اه طذٚب إىل رأظ اؿغذفٞ ثذالخ خزطذات بِشذ٘        ثٍ خيزك ًّ -ب
 اهعصذذز املتش ذذق ظعذذى إصذذبا فذذ٘ق اهذذذكز ٗإصذذبا ؼتذذٕ، ٗٓذذذا ًذذا وهذذت دوٚذذٕ  

     ٍ ٞ  بعض اهزٗاٙذات كصذشٚشٞ قٌذا بذّ ًضذو صذز  ٙعط(9دذّ اهبذاوز )   اآلتٚذ
 ٗاهعصذذز فٚذذٕ وذذ٘ٝ كذذٛ خيذذزز اهبذذ٘ي    أصذذى هكذذزٖ إىل طزفذذٕ ثذذالخ دصذذزاتص 

٘   ًذذّ امذذز٠، ٗيف ًعتذذ ٝ دبذذا امل    ي ثذذٍ ٙضذذتِذٛ  وذذم صذذؤاي دذذّ اهزدذذى ٙبذذ
 ألُجذٚني  ها بذاي فدذزك ًذا بذني امل عذاٝ ٗا     (9طإثٍ بجا بعا ههم بوذاّل، وذاي )  
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( غٌذش اهذذكز   ًّٗ احملتٌذى وّ٘ٙذا إراوتذٕ )    (2)ثالخ ًزات ٗغٌش ًا بٌِٚٔاص
 ، ًٗعِذذٟ اهغٌذذش ٓذذ٘    ( بذذٕ سٚذذا١ّ ٗتعففذذاّ   ف ُذذٕ بذذني األُجذذٚني ٗمل ٙصذذزح )    

 ابتٕ فٚطذذعٔا ؼذذت اهذذذكز ٗإبٔاًذذٕ ِٙبغذذٛ أْ خيتذذار صذذٓباهعصذذز ٗاملضذذض ب ذذ٘ٝ، ٗ
  ًصذذذااوّاكُ٘ذذذٕ  زدذذذا١ ًطو٘بٚتذذذٕ، ٗٙلفذذذٛ هغذذذزدٚٞ ٓذذذذا9  ٙذذذ تٛ بذذذٕ بٗف٘وذذذٕ 

   ّا هودزك ٗاهعصز املِص٘ص عزدّا .ق

ت ثالخ ًزات، ٗٓذا ًذا وٓهذ   -ثٍ خيزك أصى هكزٖ أٜ ٙعصز سغفتٕ  -دذ
دذّ ردذى بذاي ٗمل    دوٕٚ بعض اهزٗاٙات ًجى صشٚشٞ قٌا بّ ًضوٍ اهضا٢ى 

إىل طزفٕ ثالخ دصذزات ٗٙذِرت    ٙعصز أصى هكزٖ(9طٙلّ ًعٕ ًا١، ف اي )
ٗاهذذِرت ٓذذ٘ اؾذذذب بغذذاٝ، ٗاهغذذزض ٓذذ٘ إخذذزاز اهبذذ٘ي املتب ذذٛ يف    (1)طزفذذٕص

دذّ اهزدذى    ( صذا٢الّ امز٠، ٗيف ًعت ٝ سفص بّ اهبدرتٜ دّ اهصاوق )
     .(2)اهض٘ق فال ٙباهٛ(ْ صاي ستٟ ٙبوغ (9طِٙرتٖ ثالثّا ثٍ إٙب٘ي، ف دابٕ )

ٗال رٙب يف تجوٚح كى خزطٞ هتصزٙض بعض اهِص٘ص بٕ، كٌا ال رٙب يف 
بعض اهِص٘ص املاضٚٞ، ٗٙؤكا9ٖ  تزتٚب اـزطات باهِش٘ املت اَ ف ُٕ تضاداٖ

اهٚ ني ب ْ اهغزض ًّ االصت ا١ ٓ٘ تِ ٚٞ امز٠ ًّ املين ًّٗ اهبذ٘ي ًضذتفاوّا   
اهب٘ي ً٘و٘  دوٟ ت اٍٙ دصز ًا بني امل عا  ًّ اهِص٘ص، ٗؼ ق اهتِ ٚٞ ًّ

 ٗبني األُجٚني دوٟ دصز اهذكز، ٗت اٍٙ دصز اهذكز دوٟ دصز اؿغفٞ .
ّٝ ٗ عذزداّ  اهتضذعٞ ًذ ث٘رّٝ  زطات اـ صِا ضتشبُٙإهْ  ًذّ ُصذ٘ص    ًضذت ا

 ًذذّ ُصذذ٘ص، ٗبلذذّ االكتفذذا١ مبذذا وُٗٔذذا هظٔذذ٘ر        ( ظذذآزّاŒ)املعصذذً٘ني
، هلذّ اؾٌذا بٌِٚٔذا أفطذى ٗأسذزس همثذز       بعض اهِص٘ص املت اًٞ يف كفاٙتٔذا 

إها استٌذى   ا االصذت ا١ اهغزدٛ املزغذ٘ب ًِٔذا ٗٓذ٘ طٔذارٝ اهبوذى اـذارز بعذ       
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ى إتٚذاْ  فٓطذ ٗال بجذب اه٘ضذ١٘ ًِذٕ، كٌذا ُٙ     كُٕ٘ بذ٘اّل، ٗدِا٢ذذ ال حيضذبٕ بذ٘الّ    
 صذتفاوتٕ ًذّ اهزٗاٙذات   اـزطات اهتضذا باهرتتٚذب املجوذح املذذك٘ر، ٗال ٙبعذا ا     

اهظذذآز أٗ  بفعذذى اهعطذذف9 طإها بذذاي فدذذزك ٗغٌذذش ًذذا بٌِٚٔذذاص  -يف اؾٌوذذٞ -
احملتٌى ظٔ٘رٖ يف اهرتتٚذب، ٗٙضذادا دوٚذٕ االدتبذار فذ ْ اهرتتٚذب املذذك٘ر ٓذ٘         

طٔذارٝ اـذارز ٗدذاَ     ب أثذز ض تزٓتذ اهذٜ خيزز ب ٚٞ اهب٘ي ًذّ امذز٠ ٗٙصذشٓ   
ّ وْٗ هوجذ٘ب ٗاهبذاْ دِذا املالوذاٝ، ًٗذ      ٘ض١٘ أٗ ًِٓذضّاهو ادتبارٖ ب٘اّل ُاوطّا

  . شلٍ بِذاصٞ اهبوى ُٗ طٕ هو٘ض١٘االصت ا١ ُٙ
ُاوطٚٞ اهبوى املغتبٕ ًا داَ االصت ا١ ًذّ اهبذ٘ي باـزطذات9      ٗٙاهِا دوٟ

إْ كذاْ بذاي ثذٍ اغتضذى ثذٍ      ٗطبعض اهزٗاٙات ُظري صشٚشٞ قٌا بّ ًضو9ٍ 
 ،اه٘ضذ١َ٘  فِٚ ض اهبوذىُ  (2)وٚط ِٙ ض غضوٕ ٗهلِٕ دوٕٚ اه٘ض١٘صف ٗدا بواّل

ٗٙذاهِا دوذذٟ لاصذذٞ   . مل ٙضذذت أ ًذّ اهبذذ٘ي  ٕٕ إسذذااخ ٗضذ١٘ داٙذذا ألُذ  ٗدوٚذ 
اهااهٞ دوٟ ُاوطٚٞ اهبوذى املغذتبٕ    صٗهلّ دوٕٚ اه٘ض١٘طاهبوى9 ٓذٖ اهصشٚشٞ

هو٘ض١٘، ٗبطذٌٌٚٞ دذاَ ٗدذ٘و ُذاوض هو٘ضذ١٘ بلذّ أْ ِٙطبذق دوذٟ اهبوذى          
  . عضب إطالق أوهٞ لاصتٕ ي ُضتلغف ب٘هٚٞ اهبوى، ٗاهب٘ي لطص٠٘ اهب٘

ٗاهغزض ًّ االصت ا9١ )تِ ٚٞ امز٠ ًّ اهبذ٘ي( ٗفا٢اتذ9ٕ اؿلذٍ بطٔذارٝ     
  االصذذتِذا١ ٗإْ استٌذذى كُ٘ذذٕ بذذ٘اّل، فذذال حيضذذبٕ بذذ٘اّل اهبوذذى اـذذارز بعذذا ؼ ذذق

 ٗال بجذذب دوٚذذٕ اه٘ضذذ١٘ ًِذذٕ، ٗٓذذذٖ اهفا٢ذذاٝ تضذذتفاو ًذذّ اهذذِص اهصذذشٚض         
 . ٗإودٛ داَ اـال  فٚٔا بى إودٛ اإلمجا  دوٚٔا املت اَ
بتعبري ًفصى9 اهبوى املغتبٕ اـذارز بعذا اهبذ٘ي وبذى االصذت ا١ ٓذ٘ علذٍ        ٗ

اهب٘ي ِٙٓذط امل٘ضا ًٗا ٙالوٕٚ ِٗٙ ض اه٘ض١٘، بٌِٚا إها خزز بعا االصت ا١ 
هترتتذذب اهِذاصذذٞ ُٗاوطذذٚٞ اه٘ضذذ١٘، ٗٓلذذذا اهبوذذى  فذذال أثذذز هذذٕ ٗال ٙعتذذ  بذذ٘اّل

 ارز ٙلْ٘ ًِٓذضّا ُٗاوطذاّ استٌاي ًِ٘ٙٞ اـاـارز بعا اإلًِا١ وبى اهتب٘ي ًا 
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ْ      هوُغ ْ، املذذك٘را  ضى، غال  ًا ه٘ خزز بعذا اهتبذ٘ي فذال ٙذ تٛ ٓذذاْ اؿلٌذا
بذت  االصذت ا١ ًذّ اهبذ٘ي تزتٓ    ا إودٛ اإلمجا  دوٌٚٔا، ف ها ؼ ذق ًذّ أسذإ   ٗو

ٌاي ب٘هٚتذٕ  اهفا٢ا9ٝ اؿلٍ بطٔارٝ اهبوى املغتبٕ اـارز ًّ امز٠ ستٟ ًا است
 اٗٝ امز٠ ًّ اهب٘ي أٗ املذين  ذ، ف ْ االصت ا١ ٙ٘دب ُٗداَ ُاوطٚتٕ هو٘ض١٘

إىل أْ طٔارٝ اهبوى  اهغم فاألصى طٔارٝ اـارز، ًطافّا، ًٗا ٕؽوفتٌى احمل
 9 املغتبٕ باهب٘ي ٓ٘ ًفاو اؾٌا بني اهِص٘ص اه٘اروٝ يف امل اَ

دوٟ طٔارٝ اهبوى املغذتبٕ ٗدذاَ ُاوطذٚتٕ هو٘ضذ١٘     ًّ اهِص٘ص بني ًا وٓي     
اإلطالق، ُظري صشٚشٞ ابّ أبٛ ٙعف٘ر اهضا٢ى دذّ ردذى بذاي ثذٍ ت٘ضذ        دوٟ

(9 طال ٙت٘ضذذ ، إنذذا ههذذم ًذذّ   ثذذٍ وذذاَ إىل اهصذذالٝ ثذذٍ ٗدذذا بوذذاّل، وذذاي )   
ٙعذذين أُذٕ ًذذّ دذزٗق يف ظٔذذز اإلُضذاْ تِضذذٓى ًِٔذا اهزط٘بذذات إىل      (2)اؿبا٢ذىص 

تذاز إىل  اهذكز، ٗٓذا ٙعين داَ األثز املرتتب دوٚذٕ، فذال ٙت٘ضذ  داٙذاّا ٗال حي    
اهغضذذى ٗاهذذتطٔري ًذذّ اهبوذذى، ٗٓذذذا اؿذذاٙح ًطوذذق ٙعذذٍ اهبوذذى اـذذارز بعذذا     

 االصت ا١ ٗاـارز ًّ وْٗ اصت ا١ .

أْ ٙبذ٘ي   وٟ اهطٔارٝ ٗداَ اهِاوطٚٞ  ً ٚٓاّا مبا إها خذزز بعذا  ٗبني ًا وي د     
ا إها خزز اهبوى بعا مبكصشٚشٞ قٌا بّ ًضوٍ اه  ت ٚا هان اؿاٙح املطوق 

ي ٗاالصذذت ا١ فٚلذذْ٘ ًذذّ اؿبا٢ذذى، ألْ اهبوذذى اـذذارز ًذذّ وْٗ اصذذت ا١   اهبذذ٘
 ٚذٞ اهبذ٘ي يف امذز٠ فٚلذْ٘ ُاوطذّا ًِٗٓذضذّا،       د ٚب اهب٘ي ظآز يف كُٕ٘ ًذّ ب 
ًّ اغتضى ٗٓ٘ دِب وبذى أْ ٙبذ٘ي ثذٍ بجذا     ٗٙزعا إهٕٚ صشٚض ابّ ًضو9ٍ ط

إْ كذاْ  ٗط( 9)وذاي  ألُٕ مل ٙضت أ ًّ املين، ثذٍ   (1)بوّوا ف ا اُت ض غضوٕ(
ٕ  بذذاي ثذذٍ اغتضذذى ثذذٍ ٗدذذا بوذذالّ     ص الصذذت ا١ٖ ًذذّ املذذين  فوذذٚط ٙذذِ ض غضذذو

هوٌذين املتب ذٛ    طألْ اهب٘ي مل ٙا  ع٣ّٚاص مبعِٟ وفا اهب٘ي، ب ٘ه9ٕ بب٘هٕ ًعواّل
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ٜ  ألُذٕ ت٘ضذ  بعذا اهبذ٘ي     طٗهلذّ دوٚذٕ اه٘ضذ١٘ص   يف املدزز، ثٍ واي9  مل  اهذذ
مل تفذرتض أٗ مل تذذكز    أذ ف ُ ،ٙضت أ ًِٕ باـزطات سضب فذزض اهصذشٚشٞ  

 بذا  اهب٘ي، ف ٗدذب دوٚذٕ اه٘ضذ١٘ هعذاَ اصذت ا١ٖ ًذّ اهبذ٘ي، ٗال        اصت ا١ٖ ًّ
 ًذذّ ت ٚٚذذا ٓذذذٖ اؾٌوذذٞ ًذذّ اهصذذشٚشٞ مبذذا إها مل ٙضذذت أ ًذذّ اهبذذ٘ي، ٗاهذذاهٚى   

ْ اهظآزتاْ يف كذْ٘  اهبدرتٜ املت اًتا دبا املوم ٗابّ (2)ًعت تا  9دوٟ اهت ٚٚا
 . أٜ أتٟ باـزطات اهتضعٞ ،خزك ُٗرت شبا٢ى إهاذاهبوى ًّ اه

تبٕ بعا اإلًِا١ وبى اهتب٘ي ثٍ إْ املفَٔ٘ ًّ صار اهصشٚشٞ كْ٘ اهبوى املغ
 ب ٚذذٞ أدذذشا١ املذذين املتب ذذٞ يف امذذز٠، ٗٓذذذا ًِٚذذّا، فذذ ْ اهبوذذى حيتٌذذى و٘ٙذذّا كُ٘ذذٕ 

-   ٞ ٙت ذذاَ دوذٟ أصذذى   -اهتب٘ي اـذذارز وبذى االصذت ا١ ًذذّ املذين بذ     ظٔذ٘ر ًِ٘ٙذ
ٍ  سضذب صذزٙض صذشٚشٞ قٌذا     -ٗأصذى دذاَ اهِاوطذٚٞ     اهطٔارٝ 9  -بذّ ًضذو

 ٗٓ٘ دِب وبى أْ ٙب٘ي ثٍ بجا بواّل ف ا اُت ض غضوٕص .ًّ اغتضى ط
ا االصت ا١ ًّ اهب٘ي بٌِٚا اهبوى املغتبٕ بعا االصت ا١ ًّ املين باهب٘ي أٗ بع

ٕ ٗهلذّ دوٚذ  طبا ًّ ت ٚٚذا إطذالق   باـزطات ُٙذِبِٟ دوٟ كُٕ٘ ًّ اؿبا٢ى، ٗال
ز بعاَ االصت ا١ ًّ اهب٘ي ٗداَ تِ ٚٞ امز٠، ف ْ اهبوى بعا٢ذ طآ صاه٘ض١٘

 يف ُفضٕ غري ُاوض هو٘ض١٘ دشًّا .

  ّاخاردذ اْ اهغاهذب ؽوذف بعذض اهبذ٘ي     يف ساهٞ تزن االصت ا١ سٚذح  إهْ 
 يف امذذز٠ بعذذا خذذزٗز اه ذذار األكذذ  ًِذذٕ، فٚلذذْ٘ اهظذذآز       باوٚذذّا ًذذّ املجاُذذٞ  

ٕ  ، تبٔٞ اـاردٞ بعا اُ طذا  اهذارٙزٝ  ب٘هٚٞ اه طزات املغ  ٙ٘دذا دِذاُا    ٗيف وباهذ
 أصذذذى طٔذذذارٝ اهبوذذذى املغذذذتبٕ اـذذذارز ٗدذذذاَ ب٘هٚتذذذٕ، فٚتعارضذذذاْ ٗٙ ذذذاَ       

ٗ       هظذآزَ هغذزُ  ا ا  ٙبِذٟ دوذذٟ  دوذٟ األصذى يف ساهذٞ دذذاَ االصذت ا١ ٗتذزن فعوذٕ 
ْ   كْ٘ اهبوى ٙتطٔذز ًِذٕ ٗٙت٘ضذ  هذٕ ستذٟ إها كذاْ اهذرتن         اـارز بذ٘اّل ٙوشًذٕ أ
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ٕٝ أٗ دذٕش عذٕره  بذا  ا ًِذٕ ٗال فذال بذا ًذّ تطٔذري امل٘ضذ      -أٗ ؼٓزز ًِٕ  أٗ ضزٗر
 . ًّٖ اهت٘ضٛ هوصالٝ بعا

 ٗبتعذذبري ًفصذذى9 إُذذٕ وذذا ٙذذرتن اإلُضذذاْ االصذذت ا١ هطذذزٗرٝ أٗ دذذذش كٌذذا    
ر اهع ال٢ٚذٞ امل٘دبذٞ   اه٘ كاُت ٙااٖ ًغو٘هتني أٗ ًغو٘هتني أٗ مٌ٘ٓا ًذّ األدذذ  

صت ا١، ٗوذا ٙرتكذٕ هتشزدذٕ ًذّ ًباعذزتٕ ًٗغذ ٞ       هعاَ اهتٌلّ ًّ ًباعزٝ اال
ٗٓذذا   ،، ٗوا ٙرتكٕ هعذر هخذز ًذّ األدذذار   دظٌٚٞ ًّ فعوٕ ٗٓذا دذر عزدٛ

ٛ     كوٕ وباي ًّ ٙرتكٕ اختٚذاراّ   ف ُذٕ ال رٙذب    ،ًٗذّ وْٗ دذذر د ال٢ذٛ أٗ عذزد
ب اهِذاصذذٞ ُٗاوطذذٚٞ اه٘ضذذ١٘، ٗٓذذى ٙرتتذذب ٓذذذاْ  ًذذا اختٚذذار اهذذرتن يف تزٓتذذ

 . ؟ ى اـارز ًا تزن االصت ا١ هعذر د ال٢ٛ أٗ عزدٛاألثزاْ دوٟ اهبو

  ٍ   (2)اهظذذآز ٓذذ٘ تزتبٌٔذذا إلطذذالق وهٚذذى األثذذزّٙ كصذذشٚض قٌذذا بذذّ ًضذذو
 صفوذذٚط ٙذذِ ض غضذذوٕ إْ كذذاْ بذذاي ثذذٍ اغتضذذى ثذذٍ ٗدذذا بوذذالّ ٗطيف اؾِذذب9 

الُت اضذٕ ًِذٕ باهبوذى     صٗهلذّ دوٚذٕ اه٘ضذ١٘   طاصذت أ ًذّ اؾِابذٞ بذاهب٘ي      ٕألُ
 مبذا إها   صدوٚذٕ اه٘ضذ١٘  طاصذت ا١ٖ باـزطذات ٗصذٚ تٛ ت ٚٚذا     اـارز ًّ وْٗ 

مل ٙضت أ، ألُٕ مل ٙذكز اصت ا١ٖ ًذّ اهبذ٘ي يف اـذ  اهصذشٚض، ٗٙضذتفاو ًذّ       
ب٘هٚٓذذٞ اهبوذذى، ٗاهبذذ٘ي لذذط ال بذذا ًذذّ تطٔذذري اهجذذ٘ب ٗاهبذذاْ    ٞالسَ اهصذذشٚش

  . املالوٛ هوبوى املغتبٕ احمللَ٘ بب٘هٚتٕ

٘  يف اهغزٙعٞ امل اصٞ عذاٙح اهزفذا، ٗتذزن    هلّ وا ٙ اي9 االضطزار ًزف
ٗك ُذٕ مل ٙذرتن االصذت ا١ ًذّ      ضطزاّرا ًزف٘  فٚلْ٘ تزكذٕ ًزف٘دذاّ  االصت ا١ ا

 . اهب٘ي أٗ ك ُٕ فعوٕ فٚشلٍ دوٕٚ باهطٔارٝ ٗداَ اُت اض ٗض١ٖ٘

 9 ٗٓذا امل اي ًزف٘ض ه٘دٔني

ظٔارّا ًذّ  اصذت  -أصى اه ا١ٝ  -هعٌوٚٞ يف ع٘خ األص٘ي ا األٗي9 ملا هكزُا
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ًّ أْ املزف٘  البا أْ ٙلْ٘ سلٌّا عذزدّٚا   (2) صرفا ًا اضطزٗا إهٕٚساٙح ط
ألْ رفذا اـصذاي اهتضذعٞ دذّ      ،دوٟ فعى امللوذف مبذا ٓذ٘ فعذى امللوذف      ًرتتبّا
ٙعين رفا اآلثار اهغزدٚٞ املرتتبٞ دوٟ اـصاي اه  ٓذا  -يف ٓذا اؿاٙح األًٞ

٘  -أفعاي امللوفني  ٞ فذال ٙعذٍ اؿذاٙح األسلذاَ اهغذزدٚ      -ٞ ًذ أفزاو األًذٞ املزس
 . -ال مبا ٓ٘ فعى امللوف -املرتتبٞ دوٟ اهفعى مبا ٓ٘ ٓ٘ 

 إهٚذذٕ  صذذا٢ٍ يف عذذٔز رًطذذاْ إها كذذاْ ًطذذطزاّ  ضذذ١ٖ٘ ُ ذذ٘ي9 إفطذذار اه ٗيف 
 تِتفذذذٛ دِذذذٕ اؿزًذذذٞ ٗٗدذذذ٘ب اهلفذذذارٝ ألٌُٔذذذا سلٌذذذاْ     -دوٚذذذٕ أٗ ًلزٓذذذّا

طبق اؿذاٙح دوٚذٕ ٗٙفٚذا ارتفذا      فِٚ ،ًرتتباْ دوٟ اإلفطار مبا ٓ٘ فعى امللوف
ًالوذٛ   -دوٟ اإلفطار فذال سزًذٞ ٗال كفذارٝ ، بٌِٚذا اهِذاصذٞ       اهتغزٙا املرتتب
 سلٌذاْ ًرتتبذاْ دوذٟ اهبذ٘ي مبذا ٓذ٘ ٓذ٘        ٌٓذا  ُٗ ض اه٘ضذ١٘   -اهب٘ي ٙتِذط

٘       ٗ -مبا ٓ٘ فعى امللوذف ال  - ال مبذا ٓذ٘    -امل٘ضذ٘  ٓذ٘ فعذى امللوذف مبذا ٓذ٘ ٓذ
ٗهذا ه٘ سصوت ًالواٝ اهبذ٘ي هبذاْ اهصذغري أٗ     - صاور ًّ امللوف ٗباختٚارٖ
أٗدبت تذِذط ًذا الوذٟ اهبذ٘ي، ٗٓلذذا ًذا مذّ         -ث٘ب اهلبري أٗ إُا١ اهغزٙب

 قٌا  ٞف9ٕٚ تزن االصت ا١ إها تع بٕ خزٗز اهبوى املغتبٕ احمللَ٘ بب٘هٚتٕ هصشٚش
ضذٚتٕ  هٚتٕ ٗلاصتٕ ًِٗٓذبّ ًضوٍ اهظآزٝ يف ُاوطٚٓٞ اهبوى هو٘ض١٘ ٗاملالسَ هب٘

ذٜ ٓ٘ فعى امللوف مبا ٓذ٘  ٓذاْ سلٌاْ ًرتتباْ دوٟ اهبوى اـارز اه ملالوٕٚ،
ٕ       ال مب -ٓ٘  فٚرتتذب األثذزاْ    -ا ٓذ٘ فعذى امللوذف ٗصذاور دِذٕ باختٚذارٖ ٗإراوتذ

 .١ ًّ اهب٘ي اضطزارّٙا أٗ إكزآّٚا دوٟ اهبوى ٗإْ كاْ تزن االصت ا

ٕ   طاهجذذا9ُٛ إْ ًعِذذٟ سذذاٙح     رفذذا اهتغذذزٙا  ٓذذ٘  صرفذذا ًذذا اضذذطزٗا إهٚذذ
رتتب دوٟ تزن االصت ا١ املطذطز  هتبعٞ اهفعى املططز إهٕٚ، فال سلٍ ٗال تبعٞ ت

 إهٚذذٕ أٗ امللذذزٖ دوٚذذٕ، كٌذذا ال ٙرتتذذب أثذذز املولٚذذٞ دوذذٟ تذذزن اهبٚذذا املطذذطز إهٚذذٕ    
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أٗ امللزٖ دوٕٚ، ٗهٚط ًعِٟ رفا املططز إهٕٚ أٗ امللزٖ دوٕٚ، كٌا ال ٙرتتذب أثذز   
املططز إهٕٚ أٗ امللزٖ دوٕٚ، ٗهٚط ًعِٟ رفذٕا االضذطزار   املولٚٞ دوٟ تزن اهبٚا 
دوذذٟ تذذزن  -طٔذذارٝ اهبوذذى ٗدذذاَ اُت ذذاض اه٘ضذذ١٘  -إثبذذات سلذذٍ االصذذت ا١ 

 . هٕ ٗهٚط مبجبت ، ف ْ اؿاٙح ُإ  هوتغزٙا ٗرافْااالصت ا١ إضطزارّا
ٗٓذٛ ت٘دذب    ،ثٍ إْ فا٢ذاٝ االصذت ا١ ًذّ اهبذ٘ي9 تِ ٚذٞ امذز٠ ًذّ اهبذ٘ي        

ٗٓذٖ اهفا٢اٝ  ،ى املغتبٕ اـارز بعا االصت ا١، ٗداَ ُ طٕ اه٘ض١٘طٔارٝ اهبو
 املذينَ  ت تٛ دِا االصت ا١ ًّ املين باهتب٘ي د ٚب اؾِاٙذٞ هٚذافا اهبذ٘يُ    اهغزدٚٞ

ٓذذذٖ ، ٗٙذاهِا دوذذٟ  تشب االصذذت ا١ ًذذّ اؾِابذٞ بذذاهب٘ي املتب ذٛ يف امذذز٠، فٚضذ  
ٗٙذاي دوذٟ أْ بذ٘ي     ٌا بّ ًضوٍ ٙتشذاخ دذّ اؾِذب   خ  صشٚض حملاهفا٢ا9ٝ 

ْٝ اؾِب وبى االغتضاي  ًّ اؾِابذٞ ًٗذاُا ًذّ ًِ٘ٙذٞ اهبوذى املغذتبٕ اـذارز        بزا١
 ٗٓ٘ دِب وبى أْ ٙب٘ي ثذٍ َٙذذا بوذالّ   ًّ اغتضى (9طدِاب، واي )بعا اإل

غضوٕ، ٗإْ كاْ باي ثٍ اغتضى ثٍ ٗدا بواّل فوٚط ٙذِ ض غضذوٕ،    ف ا اُت ض
ٗٓذذذا اهصذذشٚض ٗاضذذض   (2)عذذ٣ّٚاصألْ اهبذذ٘ي مل ٙذذا    ٗهلذذّ دوٚذذٕ اه٘ضذذ١٘، 

اؾِابذٞ طألْ اهبذ٘ي مل ٙذا     ًذّ   صذت ا١ْ إاهاالهٞ دوٟ أْ اهب٘ي وبى االغتضذاي  
ًّ املين يف امز٠ ٗهذا ال ِٙت ض غضوٕ، غال  ًذا هذ٘ اغتضذى وبذى أْ     ع٣ّٚاص

ٙب٘ي، ثٍ بعا اهب٘ي ِٙبغٛ أْ ٙضت أ ًِٕ باـزطات اهتضذعٞ اصذت ا١ّ ًذّ اهبذ٘ي     
 . ز٠املتب ٛ يف ام

 دوذذٟ ٗكجذذزٝ اؿزكذذٞ ٗٙوشذذق باالصذذت ا١ يف اهفا٢ذذاٝ املذذذك٘ر9ٝ طذذ٘ي املذذاٝ   
ٕٕ ٙ طذذا بعذذاَ ب ذذا١ عذذ١ٛ ًذذّ اهبذذ٘ي أٗ املذذين يف امذذز٠، ٗال ٙلفذذٛ اهظذذّ    ٗدذذ

 اهظذذّ ف ُذذٕ ال  بعذذاَ ب ذذا١ عذذ١ٛ ًذذّ اهبذذ٘ي أٗ املذذين يف امذذز٠، هعذذاَ ادتبذذار     
 ٙغين دّ اؿق ع٣ّٚا .

صت ا١ ٓٛ اهتدوص ًّ خزٗز اهب٘ي أٗ املذين  ٗٗدٕ اإلؿاق9 إْ فا٢اٝ اال
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 يف اهطزٙذذذق كذذذٛ ال ٙتذذذِذط دضذذذٌٕ أٗ ث٘بذذذٕ، سٚذذذح أُذذذٕ باالصذذذت ا١ ِٙذذذافا    
اهب٘ي أٗ املين ِٗٙتفٛ استٌاي خزٗز اهبذ٘ي أٗ املذين املتب ذٛ يف امذز٠ ٗٙ طذا      

 ْ اهزط٘بٞ اـاردٞ املغتبٔٞ ب٘اّل ٗال ًِّٚا .بعاَ ك٘

 ا بعذاَ كذْ٘ اهبوذى املغذتبٕ بذ٘اّل ٗال       طذ 9ٖ إها سصى هوٌلوذف اه ٗيف ض١٘
ٕ أٗ إًِذا١ٖ سذني   تب٘ه ٗكجزٝ اؿزكٞ د بٗإْ ُغ  اه طا ًّ ط٘ي اهفرتٝ  - ًِّٚا

فال د ٝ باهبوى س٣ِٚذذ ٗال ٙرتتذب دوٚذٕ تذِٓذط ًالوٚذٕ ٗال       -خزز اهبوى املغتبٕ
 -ٗه٘ ضذعٚفّا   -9 ٗض١ٖ٘ أٗ غضوٕ بعا اهتب٘ي ، بى ه٘ استٌى اُت اض طٔ٘رٖ 

دز٠ اصتصشاب طٔارتٕ ًّ اؿاخ  -ًا ط٘ي املاٝ ـارز ب٘اّل أٗ ًِّٚاكْ٘ ا
 . ٗاـبح ٗداَ اُت اض طٔارتٕ

 9ٞ ب سلاَ االصت ا١ ُبشجٔا تبادّاِٗٓا فزٗ  ف ٔٚٞ ًزتبط

اهفز  األٗي9 ال توشَ ًباعزٝ االصت ا١ ستٟ ترتتب فا٢ات9ٕ اؿلذٍ بطٔذارٝ   
الصت ا١ ًذّ اهبذ٘ي باـزطذات    اهبوى ٗداَ ُاوطٚتٕ هو٘ض١٘، بى ٙلفٛ ؼ ق ا

 9 ، ٗههمأٗ ًّ غريٓا اهتضعٞ ستٟ إها ؼ  ت ًّ اهشٗدٞ
 . 9 هعاَ اهاهٚى دوٟ هشَٗ ًباعزٝ االصت ا١ ًّ املتب٘يأٗاّل

اهذذِرت ٗاـذذزك  (2)أدذذين ُصذذ٘ص -9 إلطذذالق وهٚذذى فا٢ذذاٝ االصذذت ا١  ٗثاُٚذذّا
 ٘ضذذ١٘، اهظذذآزٝ يف ً٘ضذذ٘دٚتٌٔا هوشلٌذذني9 طٔذذارٝ اهبوذذى ٗدذذاَ ُ طذذٕ هو     

إها باي فدذزك ًذا بذني امل عذاٝ ٗاألُجذٚني ثذالخ ًذزات ٗغٌذش ًذا          (9 طواي )
(9طِٙرتٖ ٗواي ) صف ْ صاي ستٟ ٙبوغ اهض٘ق فال ٙباهٛ ،بٌِٚٔا ثٍ اصتِذٟ

 .صثٍ إْ صاي ستٟ ٙبوغ اهض٘ق فال ٙباهٛ ثالثّا،

، ب٘ي املتب 9ٛ ألْ اهغزض ًّ تغزٙا االصت ا١ ٓ٘ تِ ٚٞ امز٠ ًّ اهٗثاهجّا
مبباعزٝ أٗ بتضبٚب كفعى اهشٗدذٞ أٗ اهطفذى اهصذغري     فٚلفٛ سص٘هلا خاردّا9
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 . أٗ املٌو٘كٞ
باالصذذت ا١ أٗ االصذذتِذا١ اهفذذز  اهجذذا9ُٛ ٙضتشضذذّ اهصذذ  ٗدذذاَ اهتعذذذى   

 ـذذزٗز اهبذذ٘ي ًذذّ امذذز٠، ستذذٟ إها اُ طذذا اإلورار ٗٙذذ٣ط امللوذذف      اُتظذذارّا
ّٞ هالصذتِذا١ ًذّ     باعذز االصذت ا١ امل   -ًّ ٗد٘و اهب٘ي يف امذز٠  ضذتشب ً اًذ

( 9اهب٘ي، ًّٗ ِٓا ٗرو يف صشٚشٞ مجى بّ وراز و٘ي اإلًذاَ اهصذاوق )  
 .(2)ها اُ طعت وٓرٝ اهب٘ي فصٓب املا١صإط

 ألْ اهغذذذزض ًذذذّ  ،ٗإنذذذا حيضذذذّ اهصذذذ  ٗاُتظذذذار اُ طذذذا  ورٙذذذزٝ اهبذذذ٘ي  
١ االصت ا١ ٓ٘ طوب ُ ا١ امز٠ ًذّ اهبذ٘ي املتدوذف فٚذٕ، ٗال ُفذا يف االصذت ا      

اهضابق االصت ا١  مل ِٙفا ٗهذا ه٘ وٓر اهب٘ي بعا االصت ا١ ،وبى اُ طا  اهارٙزٝ
 ٗبلذذّ اصذذتفاوٝ . بعذذا اُ طذذا  اهذذارٙزٝ األخذذريٝ  هذذٕ االصذذت ا١ ثاُٚذذاّ  ٓبٔشٗاصذذُت
ي فدذذزك ًذذا بذذني امل عذذاٝ   إها بذذااالصذذتشباب ًذذّ ًعتذذ ٝ دبذذا املوذذم9ط   ٓذذذا 

تفزٙا اـزك ٗت خزٖ دّ اهب٘ي  9فزٙاف ْ اهفا١ تفٚا اهرتتٚب ٗاهت (1)ٗاألُجٚنيص
 . بعا متإً ٗاُ طادٕ

ٞ اهفز  اهجاهح9 إها باي ٗمل ٙضت أ ًِٕ ثذٍ خذزز ًذّ امل٘ضذا املعذني رط٘بذ      
بِٟ  ًّ اهب٘ي ٗبوى ًغتبٕ ًزوو بني كُٕ٘ ًِّٚا ٗبني كُٕ٘ ب٘اّل ٗمل ٙلّ ًضت ٢ّا

ٕ ب ُٕ ًين ستٟ ٙتطٔز ًِٕ ٗبجاو اه٘ض١٘ ألدوٕ، ٗال حيلٍ دوٚ دوٟ كُٕ٘ ب٘اّل
 بجب دوٕٚ االغتضاي ًِٕ هفزض ب٘هٕ ٗٓ٘ وافا هوٌين احملتٌى ب اؤٖ يف امز٠.

بِذاصذٞ اـذارز ٗهذشَٗ اهتطٔذز ًِذٕ       لّ وا ٙ اي ب ُٕ سٚذح ٙعوذٍ إمجذاالّ   ه
ٙ٘دذب دوٚذٕ اه٘ضذ١٘ هصذالتٕ كٌذا       ٗٓ٘ ًرتوو ف9ٕٚ حيتٌى كُٕ٘ ب٘اّل ٗاهطٔ٘ر

 تٕ، فٚ طذذٛ اهعوذذٍ اإلمجذذاهٛ   ٙ٘دذذب دوٚذذٕ اهغضذذى هصذذال   حيتٌذذى كُ٘ذذٕ ًِٚذذاّ  
 دوٚذذٕ بذذاؾٌا بذذني اه٘ضذذ١٘ ٗاهغضذذى هٚشصذذى هذذٕ اهذذٚ ني بفذذزاغ اهذًذذٞ ٗسٗاي     
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، ٗال تذذ تٛ ِٓذذا ـذذارز ًِذذٕ ٗاملذذزوو بذذني كُ٘ذذٕ بذذ٘اّل ٗبذذني كُ٘ذذٕ ًِٚذذّاأثذذز اهبوذذى ا
األخبار املت اًذٞ اهذ٘اروٝ يف بٚذاْ االصذت ا١ ًذّ خصذ٘ص اهبذ٘ي ٗبٚذاْ أثذز9ٖ          

باهبوذى اـذارز ًذّ     ١٘، ٗههم الختصاصذٔا ظذآزاّ   ض اه٘ضاهطٔارٝ ٗداَ ُ
كاملذذٜ ٗاهذ٘وٜ ٗمٌ٘ٓذا  ذا حيلذٍ       ،امز٠ ٗاملزوو بني اهب٘ي ٗبني غري املذين 

 ٗهذٚط ًذّ اهبذ٘ي هذ٘ ؼ ذق ًِذٕ االصذت ا١ باـزطذات،          ،دوٕٚ ب ُٕ ًذّ اؿبا٢ذى  
ٍٓ اهب ، بذ٘الّ وى اـارز املغتبٕ بني كُٕ٘ ًِّٚا ٗبني كُ٘ذٕ  ٗال إطالق يف األخبار ٙع

ٌٓ   ٔا سلٌٔا، فٚ تٛ ً تطٟ اهعوٍ اإلمجاهٛفٔ٘ خارز ًّ ٓذٖ األخبار ٗال ٙع
 . اؾٌا بني اه٘ض١٘ ٗبني اهغضى

 هوبوذى املذذزوو   -ب طالؤذا  -رتوذٛ ب ُذذٕ هذ٘ صذوٌِا دٌذَ٘ األخبذذار    بذى بلذّ اه  
 هذ٘ كذاْ وذا اصذت أ ًذّ اهبذ٘ي        ٛ كذْ٘ اهبوذى بذ٘الّ   فِٚتفذ  ،بني اهب٘ي ٗبذني املذين  

ٞ   وبذذى خذذزٗز ا  9 هبوذذى املغذذتبٕ املذذزوو بذذني اهب٘هٚذذٞ ٗاملِ٘ٙذذٞ، ٗالسَ اُتفذذا١ اهب٘هٚذذ
 بجذذب االغتضذذاي ًِذذٕ، ٗٓذذذا ًذذا ال ٙوتذذشَ بذذٕ ف ٚذذٕ، فٚت كذذا        كذذْ٘ اهبوذذى ًِٚذذاّ  

هوعوذذٍ  ٌذذا بذذني اه٘ضذذ١٘ ٗبذذني اهغضذذى ؼلٌٚذذاّ   اؿلذذٍ االستٚذذاطٛ بوذذشَٗ اؾ 
 . ؟برتوو اهبوى بني كُٕ٘ بواّل ٗبني كُٕ٘ ًِّٚا  اإلمجاهٛ
ًجى صذشٚشٞ   (2)ا امل اي غري تاَ، ف ْ رٗاٙات امل اَ اه٘اروٝ يف اؾِبٗٓذ

 فوذذٚط ٙذذِ ض   إْ كذذاْ بذذاي ثذذٍ اغتضذذى ثذذٍ ٗدذذا بوذذالّ     ٗطقٌذذا بذذّ ًضذذوٍ   
ٞ   ٕ اه٘ضذ١٘ ألْ اهبذ٘ي مل ٙذا  عذ٣ّٚاص    غضوٕ ٗهلذّ دوٚذ    فذ ْ  9طًٗعتذ ٝ عادذ

 ٛ ٓذٛ ظذآزٝ    صكاْ باي وبى أْ ٙغتضى فال ٙعٚا غضوٕ، ٗهلّ ٙت٘ض  ٗٙضذتِذ
   ٞ ٗدذذب دوٚذذٕ اه٘ضذذ١٘   -يف أْ اؾِذذب هذذ٘ بذذاي ٗخزدذذت ًِذذٕ رط٘بذذٞ ًغذذتبٔ

ًّ  اؾِابٞ باهب٘ي اهذٜ مل ٙا  ع٣ّٚاٗاالصتِذا١ وْٗ االغتضاي ألُٕ اصت أ ًّ 
 بذذا ًذذّ ت ٚٚذذا ٗدذذ٘ب اه٘ضذذ١٘ فٌٚٔذذا مبذذا إها مل ٙضذذت أ    املذذين يف امذذز٠، ٗال

وذى ًذّ اؿبا٢ذى،    ، ٗكذاْ اهب ـزطات، ٗإال مل بجب اه٘ض١٘ أٙطذاّ ًّ اهب٘ي با
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  امذذز٠ يف دوذذٟ صذذ ٘ك استٌذذاي كذذْ٘ اهبوذذى ًِٚذذّا ًتدوفذذاّ   فتذذاي اهصذذشٚشتاْ
  إها تذذزوو بذذني كُ٘ذذٕ بذذ٘اّل ٗبذذني كُ٘ذذٕ ًِٚذذّا، كٌذذا أْ استٌذذاي كُ٘ذذٕ ًِٚذذّا ُذذاسالّ     

اي كذْ٘  ًّ قوٕ ِٙتفٛ ٗٙض ط باألصى اهعاًٛ، ٗٓلذا ِٙتفذٛ باألصذى استٌذ   
 . ًّ قوٕاهبوى ب٘اّل ساوثّا ُاساّل 

يف امذذذز٠ ٗمل ٙضذذذت أ ًِذذذٕ  ٗٙب ذذذٟ استٌذذذاي كذذذْ٘ اهبوذذذى بذذذ٘اّل ًتدوفذذذاّ  
تني، دزطات سضب اهفزض فٚذب دوٕٚ اه٘ض١٘ مب تطٟ اهذزٗاٙتني املعتذ   ذباه

ٗأًذا إها مل ٙلذّ    . ثذٍ بذاي ٗمل ٙضذت أ ًذّ اهبذ٘ي      ٓذا كوٕ فٌٚذا إها كذاْ دِبذاّ   
دزطات ذٗمل ٙضت أ باه ًزوو بني كُٕ٘ ًِّٚا ٗبني كُٕ٘ ب٘اّل ٗخزز ًِٕ بوْى دِبّا

 ٌاي ِٙافا ب صاهٞ ُشي ًّ قوٕ املدص٘ص فٔذا است ٗاستٌى كُٕ٘ ب٘اّل أٗ ًِّٚا
 بذذ٘اّل ٗأصذذاهٞ دذذاَ كُ٘ذذٕ ًِٚذذّا، فٚب ذذٟ استٌذذاي كُ٘ذذٕ  اهبوذذى املغذذتبٕ  دذذاَ كذذْ٘
بِذٟ  دزطات ٗال وافا هذٕ فُٚ ذيف امز٠ هفزض داَ اصت ا١ٖ ًِٕ باه ب٘اّل ًتدوفّا

 . با ًعٕ ًّ اه٘ض١٘ ٗاهتطٔز ًّ اهِذاصٞ ُاوطّا الكْ٘ اهزط٘بٞ ب٘اّلدوٟ 

اهفز  اهزابا9 إها باي ثٍ اصت أ باـزطات ثٍ خذزز ًِذٕ بوذى ًغذتبٕ ًذزوو      
 9 بني اهب٘ي ٗبني املين، فال خيو٘ اؿاي ًّ إسا٠ ص٘رتني

 دزطات ثذٍ ت٘ضذ  ثذٍ خذزز     ذاهص٘رٝ األٗىل9 ًا إها باي ثٍ اصت أ ًِذٕ باهذ  
اهصذ٘رٝ ال حيتٌذى   ، ٗيف ٓذٖ ني كُٕ٘ ب٘اّل ٗبني كُٕ٘ ًِّٚإِ بوى ًغتبٕ ًزوو بً

ت، دزطاذزض اصذت ا١ٖ ًذّ اهبذ٘ي باهذ    ز٠ هفذ يف امذ  كْ٘ اـارز ب٘اّل ًتدوفذاّ 
صذوب اهظٔذز   ُذشي ًذّ    فٚب ٟ استٌاي كْ٘ اـارز ب٘اّل ُشي ًذّ املجاُذٞ أٗ ًِٚذاّ   

 ًذذّ  ٗإها أرٙذذا اصتصذذشاب دذذاَ كُ٘ذذٕ بذذ٘اّل ساوثذذّا ُذذاسالّ      قوذذٕ اهبذذاطين،  ٗ
ًذذذّ قوذذذٕ، فٚتعارضذذذاْ  دارضذذذٕ اصتصذذذشاب دذذذاَ كُ٘ذذذٕ ًِٚذذذّا ُذذذاساّل -قوذذذٕ

بذ ْ اهبوذى بذ٘ي أٗ ًذين،      األًز بٌِٚٔا ٗامللوف ٙعوٍ إمجااّلٗٙتضاوطاْ ٗٙاٗر 
إهشاًذٛ  ، ٗٓ٘ استٚذاك  دِا إراوٝ اهصالٝ اهت٘ضٛ ًا االغتضايهشَٗ ًٗ تطاٖ 

 . ٙ تطٕٚ اهعوٍ اإلمجاهٛ ٗوٗراْ األًز بٌِٚٔا
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 دزطات ثذٍ خذزز ًِذٕ بوذى     ذاهجا9ُٞٚ ًذا إها بذاي ثذٍ اصذت أ ًِذٕ باهذ      اهص٘رٝ 
 وبذذذذى أْ ٙت٘ضذذذذ ، فذذذذ ْ  ًغذذذذتبٕ ًذذذذزوو بذذذذني كُ٘ذذذذٕ بذذذذ٘اّل ٗبذذذذني كُ٘ذذذذٕ ًِٚذذذذّا

 ز٠ هفذذزض ب٘هذذٕ يف امذذ اه٘ضذذ١٘ هذذٚط ًِٚذذّا ًتدوفذذّااهبوذذى املغذذتبٕ اـذذارز وبذذى 
 أٗ ب٘اّلٗحيتٌى كْ٘ اهبوى ًِّٚا دزطات، ذٖ باهكٌا إُٔ هٚط ب٘اّل هفزض اصت ا١

 ٛ  ٗإها دذذذز٠ األصذذذى اهعذذذاًٛ بوشذذذاظ أسذذذآٌا    ،خذذذزز ًذذذّ قوذذذٕ األصذذذو
 فٚذاٗر األًذز بٌِٚٔذا ٗٙعوذٍ إمجذاالّ     دز٠ بوشذاظ  اآلخذز ٗتعارضذا ٗتضذاوطا،     

ٌا بني اه٘ضذ١٘ ٗبذني اهغضذى ؼصذٚاّل هفذزاغ      با ًّ االستٚاك باؾب سآٌا فال
 اهذًٞ ٙ ِّٚا بعا اعتغاهلا ٙ ِّٚا ب سآٌا إمجااّل .

 بذذ ْ اؿذذاخ األصذذغز ًعوذذَ٘ اه٘دذذ٘و فٔذذ٘ ٙ٘دذذب اه٘ضذذ١٘      (2) ذذايوذذا ٙ
، بٌِٚذا اؿذاخ األكذ  امل٘دذب      ا ٙغذرتك يف صذشتٕ اهطٔذ٘ر    هوصالٝ أٗ م٘ٓا

ضتصذذشب دذذاَ ساٗثذذٕ ِٗٙتفذذٛ ًعذذٕ ٗدذذ٘ب  هوغضذذى غذذري ًعوذذَ٘ اؿذذاٗخ فِ
 . ٗٙتشصى كفاٙٞ اه٘ض١٘ ٗداَ ٗد٘ب اهغضى .  اهغضى

 صذذغزٙات اصتصذذشاب كوذذٛ اؿذذاخ  دوٚذذٕ بذذ ْ اهفذذز  ًذذّ   (1)ٗوذذا أعذذلى
-     ٛ  بِذذا١ّ دوذذٟ أْ اؿذذاخ األصذذغز      - اه ضذذٍ اهجذذاُٛ ًذذّ اصتصذذشاب اهلوذذ

ًذّ أصذباب    ٗاؿاخ األك  ٗد٘واْ ًضت الْ ًتطاواْ عٚح هذ٘ طذزأ صذببْ   
 . اؿاخ األك  ارتفا اؿاخ األصغز ٗثبت ًلإُ اؿاخ األك 

 -هبوذى املغذتبٕ   هذ٘ ت٘ضذ  امللوذف بعذا خذزٗز ا      -ٗٗدٕ ههم9 إْ اؿذاخ   
ٙرتوو بني ًا ٓ٘ ً ط٘  اهب ا١ ه٘ كاْ اهبوى ًِّٚا يف اه٘اوذا فٔذ٘ قذاخ بذاألك       

  ً  هفذذزض أُذذٕ   ،يف اه٘اوذذا  طذذ٘  االرتفذذا  هذذ٘ كذذاْ اهبوذذى بذذ٘الّ    ٗبذذني ًذذا ٓذذ٘ 
فِضتصشب كوٛ اؿاخ اؾاًا بذني األصذغز    -لوف بعا خزٗز اهبوىت٘ض  امل
 وبذى اه٘ضذ١٘ ًغذل٘ن اهب ذا١ الس ذذّا،      األكذ  ألُذٕ ًتذٚ ّ اه٘دذ٘و صذاب اّ      ٗبذني 

                                                           

 . 7اهعزٗٝ اه٘ث ٟ 9 فصى يف االصت ا9١ ًض ه9ٞ  (2)
 .122 + 9121  91 ز ( ًضتٌضم اهعزٗٝ اه٘ث 1ٟ)
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 ه٘ضذذ١٘ اه٘ضذذ١٘ ٗٗدذذب دوٚذذٕ اهغضذذى بعذذا ا ٕٔمل ٙلٔفذذ ٗإها كذذاْ اؿذذاخ باوٚذذّا
 . خ اهجابت باالصتصشابستٟ ٙ طا بارتفا  كوٛ اؿا

ٗهذذ٘ بِِٚذذا دوذذٟ أْ اؿذذاخ األكذذ  ٗاؿذذاخ األصذذغز فذذزواْ ًذذّ اؿذذاخ     
دوذذٟ أْ اؿذذاخ األكذذ  ًتٌذذاثالْ ٗوذذابالْ هالدتٌذذا  يف قذذى ٗاسذذا، أٗ بِِٚذذا 

ْٞ ا هوشاخ األك  ت ٓك و٘ٙٞ ًّ اؿاخ ٗإها أساخ باألصغز ثٍ طزأ صبْب ًزتب
ٓ٘ ، فلذذاْ اؿذذاخ ٠ اؿذذاخ ٗتبذذٓاي ًذذّ املزتبذذٞ اهطذذعٚفٞ إىل املزتبذذٞ اه ٘ٙذذٞٗت ذذ

اه ضذٍ اهجاهذح   )صار ًا مّ فٚذٕ ًذّ وبٚذى     -يف قى ٗاسا  ٗدّ٘وا ٗاساّا وّ٘ٙا
 ٛ  ْ امللوذذف بعذذا خذذزٗز اهبوذذى املغذذتبٕ ًِذذٕ    بوشذذاظ أ (ًذذّ اصتصذذشاب اهلوذذ

 أٗ ٓذذى تبذذٓاي إىل ًزتبذذٞ   أكذذ  ٙغذذم يف أْ اؿذذاخ األصذذغز ٓذذى وارُذذٕ سذذاخْ 
ًٗ تطذٟ األصذى أْ اؿذاخ األصذغز بذإق      . ؟  أَ ٓ٘ بإق عاهٕ ؟ و٘ٙٞ ًؤكاٝ

ْٕ ٗمل ٙتبذذذاي إىل ًزتبذذذٞ و٘ٙذذذٞ، ٗهذذذذا ال بجذذذب  عاهذذذٕ مل حيذذذاخ ًعذذذٕ فذذذزْو  ثذذذا
 .١٘ دوٕٚ اهغضى بعا اه٘ض

بِا١ّ دوٟ أْ اؿاخ األصذغز   -يف عٓ ٕ األٗي -ٗٙزو دو9ٕٚ إْ ٓذا اهت زٙب
ال ٙتٍ ٗال ٙصٓض االهتشاَ بٕ فٌٚا مذّ فٚذٕ    -ٗاؿاخ األك  ٗد٘واْ ًتطاواْ 

ًذا ٗدذ٘و   ٗألْ اصتصشاب اهلوٛ بجزٜ إها مل ٙلّ  ذٞ أصذى سذاكٍ دوٚذٕ،     
ٜ ٙلذذ٘األصذذى اؿذذاكٍ   ً ٓذذذا ٗٙتطذذض  ،ْ ٓذذ٘ اؾذذار  ا ُوتفذذت إىل األًذذز دِذذا

 ٗدذذذ٘و ُصذذذ٘ص عذذذزدٚٞ يف اهلتذذذاب ٗاهضذذذِٞ ظذذذآزٝ يف أْ اه٘ضذذذ١٘ ٗظٚفذذذٞ 
ٍِ     طوذاي تعذاىل9    ،غري اؾِب َُٓل ُُٗدذ٘ ٝٔ َفاِغٔضذُو٘ا  ٍِ ٔإَهذٟ اهٖصذال ٌِذُت ٍِ  ... ٔإَها ُو ِِذُت ِْ ُك َٗٔإ
ُٖٔزٗا ٗالسًٕ أْ خيتص اه٘ض١٘  ،ٗظآزٖ أْ ٗظٚفٞ اؾِب االغتضاي صُدُِبّا َفاٖط

ّٞ صذشٚش9ٞ أْ غضذى اؾِابذٞ هذٚط ًعذٕ       (2) اؾِذب، ٗٗرو ٗيف أخبذار  هغري ٗظٚف
، ًٗعٕ ال با أْ تت ٚٓا ُص٘ص األًز باه٘ض١٘ بغري  -ال وبوٕ ٗال بعاٖ  -ٗض١٘ 

 ذاي هو٘ض١٘ .ذِب ٗظٚفتٕ االغتضاي ًٗا إٙ ادٕ ال ًُذذ، إه اهِبُذذاه
                                                           

  ًّ أب٘اب اؾِابٞ . 923 ب2( اه٘صا٢ى9 ز2)
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امللوذف فٌٚذا مذّ فٚذٕ دِذاًا ٙبذ٘ي ٗٙضذت أ باـزطذات ثذٍ           9ٖ إْٗيف ض١٘
اهت٘ضٛ هصذالتٕ   ىٗوب ّٚا ٗبني كُ٘ٔا ب٘اّلزز ًِٕ رط٘بٞ ًغتبٔٞ بني كُ٘ٔا ًِؽ

 أًلِذذٕ اصتصذذشاب دذذاَ كذذْ٘    -إها عذذم يف ًِ٘ٙذذٞ اهزط٘بذذٞ ٗاهبوذذى اـذذارز  
 اهبوذذى ًِٚذذّا، فٚلذذْ٘ قذذاثّا ٗدذذااُّا ٗال ٙلذذْ٘ اهبوذذى ًِٚذذّا ٗال ٙلذذْ٘ امللوذذف      

ًذّ اؿذاخ    ٚتش ذق ً٘ضذ٘  )ٗدذ٘ب اه٘ضذ١٘( ًؤهفذاّ     باالصتصشاب، ف دِبّا
 ْ باالصتصذذذشاب، ًٗذذذا  املعوذذذَ٘ ًٗذذذّ دذذذاَ كُ٘ذذذٕ دِّبذذذا    املعوذذذَ٘ باه٘دذذذاا

شلً٘ٞ األٗي ذهذ  ،اصتصشاب داَ اؾِابذٞ ال فذاي الصتصذشاب كوذٛ اؿذاخ     
 دوذذٟ اهجذذاُٛ، فذذ ْ اصتصذذشاب دذذاَ ًِ٘ٙذذٞ اهبوذذى ٗدذذاَ كُ٘ذذٕ دِّبذذا بٔذذذا          

باألصذغز   ، سٚح ٙصذري امللوذف قذاثاّ   شٙى اهرتووٙزفا اهغم ُٗٙ -اهبوى املغتبٕ
ٗباه٘دذااْ ٗمل بجِذب باالصتصذشاب اهعذاًٛ اهذِع        ألُٕ باي ٗاصذت أ وطعذاّ  

ٗبٔذذا االصتصذشاب املِطذٍ     . ف٘ظٚفتٕ اه٘ض١٘ هتش ق ً٘ض٘دٕ وْٗ اهغضذى 
  حيصى االط٣ٌِذاْ ِٗٙشذى اهعوذٍ اإلمجذاهٛ بذاٗراْ أًذز اهبوذى        -إىل اه٘دااْ

 بني كُٕ٘ ًِّٚا ٗبني كُٕ٘ ب٘اّل .

صذذشاب دذاَ ًِ٘ٙذذٞ اهبوذذى  صذذشاب اهعذاَ اهذذِع  باصت ٌلذّ ت٘كٚذذا اصت ُٗٙ
 ، ٗههذذم ارضذذٕ اصتصذذشاب دذذاَ كذذْ٘ اهبوذذى بذذ٘اّل أسالّ    ، ٗال ٙعاملغذذتبٕ أّساّل

 ألْ امللوذذف قذذاخ باألصذذغز دشًذذّا، ٗال أثذذز الصتصذذشاب دذذاَ كُ٘ذذٕ بذذ٘اّل     
ٗال ٙفذزق اؿذاي بذني كذْ٘     هوعوٍ بب٘هٚذٞ امللوذف سٚذح أُذٕ بذاي ٗاصذت أ،        أساّل

 ٗاألصغز ٗد٘وّٙ ًتطاوّٙ ٗبذني كٌُ٘ٔذا وذابوني ه دتٌذا  يف     اؿاخ األك 
ًِ٘ٙٞ اهبوى اـارز ًِٕ فٚذزٜ اصتصشاب امللوف حيتٌى قى ٗاسا، ٗسٚح 
اصتصشاب داَ اورتاْ اؿاخ األصغز باؿاخ األك   ٗأداَ ساٗخ اؾِابٞ 

 ، اصتصذذشاب دذذذاَ تبذذاي اؿذذذاخ األصذذغز إىل ًزتبذذذٞ و٘ٙذذٞ ًذذذّ اؿذذذاخ     ٗأ
ْ   املت٘ضذذٛفذذامللوف غذذري  ْٞخزدذذت ًِذذٕ   ٗادذذب اه٘ضذذ١٘ ٗإ  ًغذذتبٔٞ  رط٘بذذ

 ، فذذ ْ ٓذذذٖ اهزط٘بذذٞ ًضذذب٘وٞ    ًذذزوو بذذني كُ٘ذذٕ بذذ٘اّل ٗبذذني كُ٘ذذٕ ًِٚذذاّ       ٗبوذذْى
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 بذذاهٚ ني باؿذذاخ األصذذغز امل٘دذذب هو٘ضذذ١٘، ٗاستٌذذاي ًِ٘ٙذذٞ اهبوذذى اـذذارز    
اه٘ضذذ١٘ دوٚذذٕ ، فٚذذذب ًِتذذٕف باصتصذذشاب دذذاَ ًِ٘ٙتذذٕ ُعتٚذذّا ٗقٌ٘هٚذذّا أسهٚذذاّ 

 . ر ًّ اؿاخ األصغز، ٗال ً٘دب هالغتضاي س٣ِٚذٗاهطٔ٘

اهفز  اـاًط9 ال اصت ا١ دوٟ اهِضا١ الختصاص أخبارٖ باهزدذى كٌذا ال   
ٔٓزت املدزز باملا١ ثٍ خزٟخيف ز اهبوى املغتبٕ ًِٔا كذاْ  ، ٗإها باهت األُجٟ ٗط

 الس ذاّ باهطٔارٝ مب تطٟ واداٝ اهطٔارٝ ٗبعا ُاوطٚٞ اه٘ض١٘ امل تٛ بذٕ   قلًّ٘ا
بعا اهبذ٘ي، فذ ْ اؿلذٍ بِاوطذٚٞ اهبوذى املغذتبٕ اـذارز ًذّ اهزدذى ٓذ٘ سلذٍ            

ٗٓذ٘ اهبوذى اـذارز     -مل تطٟ اه اداٝ ٙ تصز فٕٚ دوٟ ً٘ض٘  األخبار  كاهْف
 . ٗال ٙعٍ املزأٝ فٚلْ٘ سلٌٔا دوٟ ٗفق اه اداٝ اهعاًٞ -ًّ اهذكز 

ٛ   - ب٘ي ٗمتذاَ اإلورار أْ تصذ  ووذٚالّ   ُعٍ األٗىل هوٌزأٝ بعا اهت  -ٗهذ٘ ثذ٘اُ
هٚدزز  دزضّا -كزز اهب٘ي -هتط٣ٌّ باُتٔا١ ورٙزتٔا، ٗتتِشِض ٗتعصز فزدٔا 

 . -ه٘ كاْ -اهب٘ي املتب ٛ يف امز٠ 

ٗٓذذذٖ األفعذذاي اهجالثذذٞ هكزٓذذا مجذذا ًذذّ اهف ٔذذا١ )رض( ٗهذذٚط بٔذذا ُذذص  
ز دِٔذذا ٗهذذذا هكزُذذا أُٔذذا أٗىل ٗمل ُعٓبذذ   ،سذذاٙح كصذذ٘ص ٙذذؤوٜ اصذذتشبابٔا  

 ًٗذذارن األٗه٘ٙذذٞ ٓذذ٘ استٌذذاي املطو٘بٚذذٞ، ٗأْ فعوذذٔا ٙذذؤوٜ      .  باالصذذتشباب
  كذذْ٘ اهبوذذى اـذذارز ًذذّ املذذزأٝ بذذ٘اّل ًتدوفذذاّ    إىل االط٣ٌِذذاْ أٗ اهذذٚ ني بعذذاَ   

 تطٌذذ٣ّ أٗ  ٙضذذرّيا ٗتِشِشٔذذا ٗدصذذز فزدٔذذا دزضذذاّ يف امذذز٠، ف ُٔذذا بصذذ ٓا  
 . - ه٘ كاْ ع١ٛ ًِٕ ًتب ّٚا -ب ٛ يف فزدٔا تتٚٓ ّ ًّ ُشٗي اهب٘ي املت

تغضذذى كذذزز اهبذذ٘ي باملذذا١   -ٓاورٙذذزٝ املذذزأٝ أٗ بعذذا اصذذت ا١ ٌذذاَ ثذذٍ بعذذا َت
ٚذى تغضذوٕ ًذزتني دوذٟ األسذ٘ك ٗد٘بذّا، ٗوذا        ٗباملا١ اه و ،املعتصٍ ًزٝ ٗاساٝ

 . يف ًباسح غضى كزز اهب٘ي ٗاهغا٢ط ت اَ ٗدٕ ٓذا تفصٚاّل

 اهفذذز  اهضذذاوظ9 إها دوذذٍ امللوذذف أُذذٕ اصذذت أ ًذذّ ب٘هذذٕ باـزطذذات ثذذٍ         
 دوذذٟ اه٘دذذٕ اهغذذزدٛ اهصذذشٚض أٗ   -اصذذت ا١ٖ  -بعا٢ذذذ يف كذذْ٘ دٌوذذٕ  عذذم 
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 بِذٟ دوذٟ صذشٞ دٌوذٕ ٗمتذاَ اصذت ا١ٖ مب تطذٟ دٌذَ٘          -كاْ ُاوصذّا أٗ فاصذااّ  
كوٌذا عذللت فٚذٕ  ذا وذا      9طوهٚى أصذى اهصذشٞ بعذا اهفذزاغ ُظذري اهصذشٚشٞ       

 ٗٓذا ٗارْو يف اهغم يف صشٞ اهعٌى . (2)صًطٟ ف ًطٕ كٌا ٓ٘
اـزطذذات ٗاستٌذذى دذذاَ    اه٘دذذ٘و9 يف إٙ ذذا   يفامللوذذف بٌِٚذذا إها عذذم  
 ، أٗ عذم امللوذف بعذا اهتبذ٘ي أٗ     فاألصذى دذاَ االصذت ا١    اصت ا١ٖ ًّ اهبذ٘ي 

بعا اهتغ٘ك ٗخزٗدذٕ ًذّ بٚذت اـذال١ ٗتذزوو يف اصذتِذا١ٖ ًذّ اهبذ٘ي أٗ ًذّ          
ٛ   ْ األصالْ ًّ األصى داَ االصتِذا١، ٗٓذافاهغا٢ط   االصتصذشاب اهعذاً
 بذذى ٗهذذ٘ كذذاْ ًذذّ داوتذذٕ  ،ًطذذت ًذذاٝ دوذذٟ تب٘هذذٕ أٗ تغ٘طذذٕبجذذزٜ ٗإْ  ٗٓذذ٘

 فعى االصت ا١ أٗ كاْ ًّ داوتٕ االصتِذا١ دِا اهتبذ٘ي ٗدِذا اهتغذ٘ك ًباعذزّٝ    
ٙعذين   -عذزدٛ   ٗبعا سصذ٘هلٌا ًِذٕ، إه هذٚط هالصذت ا١ ٗال هالصذتِذا١ قذىْ      

زٜ وادذاٝ اهتذذاٗس امل٘دبذٞ هوبِذا١ دوذٟ      ستذٟ ػذ   -قاّل  وذٓزرٖ اهغذار  امل ذاظ   
 .ٗػاٗس احملى  دِا اهغم هفعى املغل٘ن9 االصت ا١ أٗ االصتِذا١سص٘ي ا

قذذى دذذاوٜ ًٗعتذذاو بذذني اهِذذاظ، هلذذّ احملذذى    ُعذذٍ هالصذذت ا١ ٗهالصذذتِذا١
ٝ اهتذذاٗس املِص٘صذٞ يف   وادذا  ػزٜ ستٟادتبار بٕ سذٚٞ فٕٚ ٗال االدتٚاوٜ ال 
فال  (1)١ ثٍ وخوت يف غريٖ فغلم هٚط بغ١ٛصإها خزدت ًّ عٛاألخبار9ط

ِٙفا إدزا١ واداٝ اهتذاٗس هتصشٚض اهعٌى املغل٘ن احملتٌذى فعوذٕ، ألْ عذزك    
ٓ٘ اهتذذاٗس دذّ احملذى اهغذزدٛ امل ذزر       -دوٟ ًا ٙظٔز ًّ أخبارٓا  -زٙأُا د

إْ عم يف اهزكذ٘  بعذا   9ط(2)ـ  اهصشٚضهوعٌى املغل٘ن يف إتٚإُ، ٗرو يف ا
وذٌٚض، كذى عذ١ٛ عذم     ًا صذا فوٌٚض، ٗإْ عم يف اهضذ٘و بعا ًا وذاَ ف 

بذا ًذّ اهتذذاٗس دذّ احملذى      ص فالفٕٚ  ا وا داٗسٖ ٗوخى يف غريٖ فوٌٚض دوٕٚ
                                                           

 .92 حًّ أب٘اب اـوى اه٘اوا يف اهصالٝ 912 ب ٢4ى9 ز ( اه٘صا2)
 .2ًّ أب٘اب اـوى اه٘اوا يف اهصال9ٝ ح 912 ب4 ( اه٘صا٢ى9 ز1)
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9 كاهغذم يف اهزكذ٘    ٕٚ إىل قى السق ًرتتب دوٚذٕ عذزداّ  اهغزدٛ هوٌغل٘ن ف
 .  ًا واَ إىل اهزكعٞ اهالس ٞ بعاًا وخى يف اهضذ٘و، ٗاهغم يف اهضذ٘و بعا

ٚٞ اهتذذاٗس دذّ   اٗس ٓذ٘ ً٘ضذ٘د  ٗبتعبري ووٚق9 ظآز أساوٙح واداٝ اهتذذ 
ٗ  احملى امل ذزر عذزداّ    هوٌغذل٘ن   اهذاخ٘ي يف غذري احملذى املعذٓا عذزداّ     هوٌغذل٘ن 

 . كٌا وهت دوٕٚ اهزٗاٙات اهصشٚشٞ املغٓزدٞ ه اداٝ اهتذاٗس

 9ٖ إها عذم امللوذف يف اصذت ا١ٖ ًذّ اهبذ٘ي أٗ ًذّ املذين أٗ عذم         ٗيف ض١٘
 ز ًذّ ًلذاْ اهتبذ٘ي أٗ اهتغذ٘ك     ثذٍ خذز   ،يف اصتِذا١ٖ ًّ اهب٘ي أٗ ًذّ اهغذا٢ط  

ْٕ مل ٙلذّ ًتذذاٗساّ   ٗهٓب إىل -بٚت اـال١  - ًذّ احملذى املعتذاو،     إال ًلاْ ثا
 هوٌشذذى اهغذذزدٛ هعذذاَ ٗدذذ٘و قذذى عذذزدٛ يف اهذذبني، ٗهذذذا    ٗهذذٚط ًتذذذاٗسّا

ال١ ٗاهاخ٘ي ال ِٙفا احملى املعتاو ٗاهتذاٗس دِٕ إىل غريٖ كاـزٗز ًّ بٚت اـ
9ْٕ اهتذذاٗس املصذشٓ    . يف غزفٞ اهَِ٘ ًجاّل  ض هوعٌذى املغذل٘ن ال خيوذ٘    ٗبتعبري ثذا

 دذذّ املغذذل٘ن فٚذذٕ أٗ كُ٘ذذٕ ػذذاٗسّا تعبذذاّٙا    ًذذّ كُ٘ذذٕ ػذذاٗسّا س ٚ ٚذذّا خاردٚذذاّ  
 عزدّٚا دّ قى املغل٘ن فٕٚ 9
 وغذذم الصذذتِذا١ املغذذل٘ن فٚذذٕ مل ٙتش ذذق، هاقذذى ٗاهتذذذاٗس اؿ ٚ ذذٛ دذذّ 

زاس غذذان، ًٗعذذٕ ٙتعذذذر إسذذ ٖ دذذّ امللوذذف اهيف ٗدذذ٘و املغذذل٘ن فٚذذٕ ٗصذذاٗر 
 . اهتذاٗس اؿ ٚ ٛ دّ املغل٘ن فٕٚ

ألُذٕ ال قذى   ، ٗاهتذاٗس اهتعباٜ دّ احملى اهغذزدٛ هوٌغذل٘ن فٚذٕ ًِتذٕف     
 عزدٛ وٓزرٖ اهغذار  هالصذتِذا١، ُعذٍ اهصذالٝ ًغذزٗطٞ باهطٔذارٝ ًذّ اـبذح         

هلذّ   -دوٟ خال  ًذك٘ر يف ف ذٕ اهصذالٝ    -أٗ أْ اهِذاصٞ ًاُعٞ دّ صشتٔا 
ال ٙضتوشَ ٗد٘و قى عزدٛ ً ذٓزر هالصذتِذا١، ٗهذذا ال ٙتش ذق اهتذذاٗس      ٓذا 

 .  ذزٜ واداتٕذض هاهتعباٜ املصٓش
  ٜ فٚذٕ بعذا   فذ ها عذم    -بٚذت اـذال١ أٗ مذٖ٘     -ُعٍ هالصتِذا١ قذى ادتٚذاو

ق  ذذّا هصذذاق اهتذذذاٗس دذذّ احملذذى ٗصذذاوٕ ٙلفذذٛ  الاـذذزٗز دذذّ قوذذٕ املعتذذاو 
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كفاٙتذذٕ اهضذذٚا اهطباطبذذا٢ٛ يف9 )اهعذذزٗٝ   ًذذاي إىلامل٘دذذب ؾذذزٜ واداتذذٕ، ُعذذٍ  
اهتذذذاٗس يف 9 )ال ٙبعذذا دزٙذذاْ وادذذاٝ  وذذاي (4َ 9اهذذ٘ث 9ٟ فصذذى يف االصذذتِذا١ 

 ص٘رٝ االدتٚاو( ٙعين إدزا١ْ اه اداٝ دِا ػاٗس احملى املعتاو ه صتِذا١ .
ٗاضض ًّ ُص٘ص واداٝ اهتذاٗس دوذٟ كفاٙذٞ    وهْٚىدِاُا هلّ مل ٙتش ق 

 هوٌغذذل٘ن فٚذذٕ فذذال فذذاي ؾزٙذذاْ  غذذري امل ذذٓزر عذذزدّا قذذاّلس احملذذى اهعذذاوٜ ػذذاٗ
اهتذاٗس دّ احملى ) ً٘ض٘دٚٞواداٝ اهتذاٗس، بى اهظآز ًّ ُص٘ص اه اداٝ 

   . هوٌغل٘ن فٕٚ، ٗتفصٚوٕ يف ع٘خ اه اداٝ (اهغزدٛ
دِذا ػذاٗس احملذى    دزٙاْ واداٝ اهتذاٗس  9 ٗباختصار9 مل ٙتطض باهٚى تاَ

دوذٟ   (واداٝ اهتذذاٗس )ا داَ متاَ أٗ داَ إسزاس اُطباق ٙلفِٚٗدِا٢ذ ، املعتاو
ػاٗس احملى اهعاوٜ أٗ املعتاو، ٗبلذّ إدذزا١ اصتصذشاب دذاَ دزٙذاْ وادذاٝ       

 . اهتذاٗس دّ قى املغل٘ن
اهفذذز  اهضذذابا9 إها عذذم امللوذذف يف صذذاٗر االصذذتِذا١ ًذذّ اهبذذ٘ي أٗ ًذذّ   

 صذذشٞ صذذالتٕ اهغذذا٢ط اـذذارز دِذذٕ، ٗكذذاْ عذذلٕ بعذذا متذذاَ اهصذذالٝ بِذذٟ دوذذٟ   
ٞ باهزٗاٙذذات املذذ تٛ بٔذذا ٗاملفذذزٗغ ًِٔذذا، ٗههذذم ؾزٙذذاْ وادذذاٝ اهفذذزاغ اهجابتذذ       

 (2)صكوٌا عللت فٕٚ  ا وا ًطٟ ف ًطٕ كٌا ٓ٘(9طاهصشٚشٞ ُظري و٘هٕ)
 بذذا ًذذّ  هلذذّ ال . ف ُذذٕ ًصذذااق املطذذٛ ٗاهفذذزاغ ًذذّ اهعبذذاوٝ املغذذل٘ن فٚٔذذا      

ّٞ تطٔري امل٘ضا املعني ًّ اهب٘ي أٗ ًّ اهغا٢ط اـارز هصالتٕ امل بوٞ،  دِٕ ً اً
إه ال ًصشض هلا هعاَ صاق املطٛ ٗاهفزاغ هعاَ اهغذزٗ  فٚٔذا ستذٟ ٙصذاق     

 . املطٛ ٗاهفزاغ بعا متأًا
ٗدزٙاْ واداٝ اهفزاغ بوشاظ اهصالٝ امل تٛ بٔا ٗاملفزٗغ دِٔا وبذى سصذ٘ي   

ا١ ًذذّ اهبذذ٘ي أٗ ًذذّ اهغذذا٢ط اهغذذم يف ُفذذط املصذذوٛ ٗاستٌاهذذٕ دذذاَ االصذذتِذ 
 ال ٙضذذذت٘دب صذذذشٞ اهصذذذالٝ امل بوذذذٞ ًذذذّ وْٗ اصذذذتِذا١، ٗههذذذم     -املاضذذذٛ
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ال  - ا أًارٝ أَ بِِٚا دوٟ كُ٘ٔذا أصذالّ  ص٘ا١ بِِٚا دوٟ كُ٘ٔ -ألْ واداٝ اهفزاغ 
 .يف اه اداٝ  جبت السًٔا اهعاوٜ كٌا ؼ ق دِاُا يف ع٘ثِا األص٘هٚٞذُت

ّ خذزٗز  اهفز  اهجا9ًّ امللوف اهذٜ مل ٙضت أ ًّ اهب٘ي إها استٌى أٗ ظذ 
بِٟ دوٟ داَ خزٗز رط٘بٞ ًغتبٔٞ ًِٕ،  -رط٘بٞ ًغتبٔٞ بني اهب٘ي ٗبني غريٖ

ّٞ خزٗدٔذا ًذّ فذز٠ اهبذ٘ي      ّٓيف دضٌٕ أٗ ث٘بٕ ٗاستٌى أٗ َظ ف ها رأ٠ رط٘ب
ٗٓذ٘ مل ٙضذت أ باـزطذات، ٗيف امل ابذى استٌذى أُٔذا رط٘بذٞ ٗوعذت دوٚذٕ ًذّ           

أٗ االستٌذاي املذذك٘ر؟   خارز دضاٖ دوٟ ث٘بٕ أٗ دوٟ بإُ، فٔى ِٙفذا اهظذّ   
ٗال ادتبذار بذٕ، ٗاألخبذار     اي أٗ اهظذّ ال ٙغذين دذّ اؿذق عذ٣ٚاّ     كال، إْ االستٌ

ًذّ املتبذ٘ي   اهصشٚشٞ املت اًٞ ً٘ض٘دٔا اهعوٍ غزٗز اهزط٘بٞ ٗاهبوى املغذتبٕ  
، فٚدزز استٌاي خزٗز اهزط٘بٞ أٗ ٗتزووٖ بني كُٕ٘ ب٘اّل ٗبني داَ كُٕ٘ ب٘اّل

ِٔذا9 أصذى دذاَ    دخبار اهصشٚشٞ ٗٙؤكا خزٗدٔا ظّ خزٗدٔا دّ وا٢زٝ األ
 . خزٗز اهزط٘بٞ املغتبٔٞ ًِٕ ٗٙ طٛ بعاَ خزٗز اهزط٘بٞ املغتبٔٞ ًِٕ

ٗاملذٜ رط٘بٞ ؽزز ًّ  -اهفز  اهتاصا9 إها دوٍ امللوف غزٗز املذٜ ًِٕ 
ٗٓذٛ رط٘بذٞ    -أٗ دوذٍ غذزٗز اهذ٘وٜ ًِذٕ      -ههٞ اهذك٘رٝ دِذا ًالدبذٞ األُجذٟ    

ًا املذذٜ أٗ  أٗ ًين ثٍ عم يف خزٗز ب٘ي  -ك٘رٝ بعا اهب٘ي ؽزز ًّ ههٞ اهذ
 9 ِٗٓا ص٘رتاْ ،اه٘وٜ ٗمل ٙعوٍ مبصاسبٞ أسآٌا ؾش١ ًّ اهب٘ي أٗ املين

 األٗىل9 أْ ٙتذذذٚ ّ امللوذذذف بذذذ ْ اـذذذارز املز٢ذذذٛ ًذذذّ اهزط٘بذذذٞ ًذذذذٜ أٗ     
ٗ أٗ ًذين  ٗوٜ ٗحيتٌى خزٗز وطزٝ ب٘ي   ٙغذم  امللوذف  ٓذذا  يف اؿ ٚ ذٞ  ًعذٕ، 

، أٗ بذذني املذذين ٗبذذني غذذريٖ بوذذى ًغذذتبٕ ًذذزوو بذذني اهبذذ٘ي ٗبذذني غذذريٖ يف خذذزٗز 
 ًِذذٕ، ٗال تعذذٍ األخبذذار املاضذذٚٞ    أٗ املذذين فٚذذذزٜ أصذذى دذذاَ خذذزٗز اهبذذ٘ي    

الختصاصٔا مبا إها تٚ ّ خزٗز اهبوى ٗاعتبإٓ بني اهبذ٘ي ٗبذني    ،ٓذٖ اهص٘رٝ
أْ ، ٗيف ٓذٖ اهص٘رٝ ٙغم يف خذزٗز بوذى ًغذتبٕ ًِذٕ، ف٘ظٚفذٞ امللوذف        غريٖ

 . ٗإْ كاْ مل ٙضت أ ًّ اهب٘ي اهضابق -املذٜ -اهبوى اـارزٙبين دوٟ طٔارٝ 



 92 زف ٕ اهطٔارٝ ٗاهطٔ٘ر .................................................................................( 187) 

  

، زٗز اهبوذى ٗٙتذٚ ّ كذْ٘ بعطذٕ ًذذّٙٓا أٗ ٗوٙٓذاّ      هجا9ُٞٚ أْ ٙتٚ ّ غهص٘رٝ اا
 ، ٗٓذذذا ًغذذٌ٘ي ألخبذذار   حيتٌذذى كذذْ٘ بعذذض اهبوذذى اـذذارز بذذ٘اّل أٗ ًِٚذذاّ      ٗ

ّا ًذّ  ١٘٢ إها كذاْ ًضذت   ٗداَ ُ ذض اه٘ضذ  اهبوى املغتبٕ ٗحيلٍ دوٕٚ باهطٔارٝ 
 ّا٢ذدزطات، ٗإْ مل ٙلذّ ًضذت   باهذ  ًّ اهب٘ي اهصاور دِٕ أخذرّيا ٗ املين باهب٘ي

شلٍ دوٕٚ باُت اض طٔذ٘رٖ ٗباهِذاصذٞ ٗهذشَٗ تطٔذري امل٘ضذا ًٗذا الوذٟ ًذّ         ُٙ
    .  ث٘بٕ أٗ دضاٖ

ُٗباأ بفزٗ  )ُذ٘اوض   ٗفزٗدٕ ًباسح أسلاَ اه٘ض١٘ثٍ ٙ ا اهلالَ يف    
 9 اهلل تعاىل اهت٘فٚق ٗاهضااواه٘ض١٘( ًّٗ 
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 : نواقض الوضوء حبوث                       
 مل٘دبٞٗاهزافعٞ هٕ ٗا هو٘ض١٘ هصغريٝ اهِاوطٞٙ ا اهلالَ يف األسااخ آِا 

( 9امل٘دذب هذِ ض اه٘ضذ١٘، وذاي)    ، ف ْ اؿاخ ٓ٘ اهضذبب  إلبجاوٖ الس ّا
 ٗاؿاخ األصغز ًؤثز عزدّا(2)طال ِٙ ض اه٘ض١٘ إال ساخ، ٗاهَِ٘ ساخص

ّٞ س ذذّاالهذذٕ سااثذذٕ إلًٗذذّ احملذذاخ ملطو٘بٚذذٞ اه٘ضذذ١٘   م٘ٓذذا  ٗأهوصذذالٝ  ً اًذذ
ا ٙعت  اهطٔ٘ر يف صشتٕ، ٗوا ٗوا اـذال  بذني ف ٔذا١ اإلصذالَ يف األصذباب       

بذٕ حيصذى   ، ٗهو٘ضذ١٘  ٘دبٞ هو٘ض١٘ . ٗاهذٜ ُعت اٖ صببّا ً٘دبذاّ ٗاهِ٘اوض امل
 أً٘ر9 ٓٛ صغزاؿاخ األيف اـارز 9 

ألثذزٖ   ُذاوض هو٘ضذ١٘ ًٗبطذىْ   ٗٓ٘ األٗي ٗاهجا9ُٛ خزٗز اهب٘ي أٗ اهغا٢ط 
إلسذذااخ اه٘ضذذ١٘ بذذاهِص ٗاإلمجذذا  املطبذذق دوذذٟ ُاوطذذٚٞ اهبذذ٘ي       ًٗ٘دذذْب

هلذّٙ  أٗ أسآٌا ًّ امل٘ضا اهطبٚعٛ املعتاو كزدّاُٗاوطٚٞ اهغا٢ط إها خزدا 
ٗاـذال  يف غذري    ،املضذوٌني  بذني  اـبجني ستٟ صار ٓذا سلٌّا ضزٗرّٙا بذاٙٔٚاّ 

 9  ٓذٖ اهص٘رٝ فِ ٘ي
إُذذٕ وذذا أُعذذٍ اهلل دوذذٟ دبذذاوٖ بفتشذذٞ ٙبذذ٘ي ًِٔذذا ٗفتشذذٞ ٙتغذذ٘ك ًِٔذذا فلاُذذا  

ني ٗاملدذذزدني املعتذذاوّٙ باألصذذاهٞ، ٗال رٙذذب ٗال خذذال  يف  ٚاهضذذبٚوني اهطبٚعذذ
ا، هلّ هذ٘ دذزض دذارض صذشٛ     ٌاـاردني ًِٔ اهب٘ي ُاوطٚٞ ُاوطٚٞ اهغا٢ط

ّ فتشٞ ثاُٚٞ غري األصوٚٞ ٗصار اـزٗز ًِٔذا  ٘ي أٗ اهغا٢ط ًأٗدب خزٗز اهب
فٔى ٙلْ٘ اهب٘ي أٗ اهغا٢ط اـارز ًّ امل٘ضا املعتاو باهعارض  ًعتاوّا ًتلزرّا

 9 ُاوّطا هو٘ض١٘؟ ِٓا ساهتاْ بى ثالثٞ ُِظز إهٚٔا ٗؼ ق اؿلٍ فٚٔا

بٚعٚذتني  اؿاهٞ األٗىل9 ًا إها خذزز اهبذ٘ي أٗ اهغذا٢ط ًذّ غذري اهفتشذتني اهط      
ًذذا اُضذذااو  ٟ خو ذذٕ ٗصذذار اـذذزٗز ًٌِٔذذا ًعتذذاواّ اهوذذتني أُعذذٍ اهلل بٌٔذذا دوذذ 

                                                           

 . 3ًّ اب٘اب ُ٘اوض اه٘ض١٘ 9 ح 92ب 2اه٘صا٢ى 9 ز (2)
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 . اهفتشتني اهطبٚعٚتني ٗداَ خزٗز اهب٘ي أٗ اهغا٢ط ًٌِٔا أٗ ًّ أسآٌا
ٗيف ٓذٖ اهص٘رٝ إها خزز اهبذ٘ي أٗ اهغذا٢ط ًذّ اهفتشذٞ اهعزضذٚٞ ٗادتذاو        

لاصذتٌٔا ُٗاوطذٚتٌٔا   ال إعذلاي دِذاُا يف   ف -دِاٖ خزٗدٌٔا أٗ أسآٌا ًِٔا
ٗ اهغا٢ط، ٗٙآي دو9ٕٚ اهِٓص املطوق أٗ أسآٌا هو٘ض١٘ إها صاق دوٕٚ اهب٘ي أ

  ٗ اهغذذا٢ط هو٘ضذذ١٘ ٗدوذذٟ االطذذالقطال ٙ٘دذذب     اهذذااي دوذذٟ ُاوطذذٚٞ اهبذذ٘ي أ
وٌش ذذق ه خالفذذّا ،ٗٓذذذا ٓذذ٘ املغذذٔ٘ر  (2)اه٘ضذذ١٘ إال ًذذّ غذذا٢ط أٗ بذذ٘ي...ص  

اض اه٘ضذ١٘ بذذاهب٘ي أٗ اهغذذا٢ط  ب إهٚذذ9ٕ دذاَ اُت ذذ اهضذبشٗارٜ)واٖ( اهذذذٜ ُُضذ  
اـارز ًّ غري اهفتشٞ اهطبٚعٚٞ اه  خيذزز ًِٔذا ٓذذا أٗ هان ستذٟ ًذا ادتٚذاو       

املدذزز   -غذري اهطبٚعٚذٞ ٗاُضذااو اهفتشذٞ اهطبٚعٚذٞ      اؾاٙاٝ اـزٗز ًّ اهفتشٞ 
عذذاَ ُاوطذذٚٞ اهبذذ٘ي أٗ اهغذذا٢ط    هٗوذذا ٙضذذتاي  .  -األصذذوٛ هوبذذ٘ي أٗ هوغذذا٢ط   
ُاط ذٞ بذ ْ    (1)اهفتشٞ اهطبٚعٚٞ مبا ٙبذاٗ ًذّ رٗاٙذات   هو٘ض١٘ إها خزدا ًّ غري 

دوٚذٕ  ٗ -اه بذى ٗاهذابز   -اهطذزفني األصذفوني  اهذٜ ِٙ ض اه٘ض9١٘ ًا خيزز ًّ 
 اهطذزفني األصذفوني ال ٙلذْ٘ ُاوطذاّ     اهب٘ي أٗ اهغا٢ط اهذٜ مل خيزز ًّ ٓذّٙف
 ()ارٝ اهضا٢ى ًذّ اإلًذاَ اهبذاوز   ٘ض١٘، ًّٗ ٓذٖ اهزٗاٙات9 صشٚشٞ سرهو

ًا خيزز ًّ طزفٚم  ف اال9ط ؟ (9 ًا ِٙ ض اه٘ض١ً٘اَ اهصاوق )ًّٗ اإل
، ٗاهِذَ٘ ستذٟ   األصفوني ًّ اهذكز ٗاهابز ًذّ اهغذا٢ط ٗاهبذ٘ي أٗ ًذين أٗ رٙذض     

ست ب ْ ُاوض اه٘ض١٘ ٓ٘ ًا خذزز ًذّ األصذفوني    سٚح صٓز ٙذٓب اهع ىص
غذري ٓذذّٙ امل٘ضذعني ال    ًّ اهذكز ٗاهابز، ٗدِا خزٗز اهبذ٘ي أٗ اهغذا٢ط ًذّ    

 ، فذ ْ اهزٗاٙذٞ صذشٚشٞ اهضذِا ٗاضذشٞ اهاالهذٞ دوذٟ االصذتٚعاب        ْ٘ ُاوطذاّ ٙل
، ٗتذاي بذاالهتشاَ دوذٟ دذاَ ُ ذض اهبذ٘ي ٗاهغذا٢ط اـذارز ًذّ غذري           اؿصز ٗ

 . 9 اهذكز ٗاهابز اهضبٚوني املعٔ٘وّٙ ٗاهطزفني األصفوني
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 ٟ االصذذتاالي املذذذك٘ر بذذاد٠٘ اُصذذزا  اهصذذشٚشٞ إىل     ٗوذذا ٙغذذلى دوذذ
 ٞ وْٗ اؿذذاالت اهعزضذذٚٞ ٗاملزضذٚٞ امل٘دبذذٞ ـذذزٗز اهبذذ٘ي   ،اؿذاالت االدتٚاوٙذذ
ْ    ٗاهغا٢ط ًذّ غذري األ   اُصذزا  بذاٜٗ ال    صذفوني، ٗال ػذاٜ ٓذذٖ اهذاد٠٘ أل

 . ادتبار بٕ ٗال سذٚٞ فٕٚ
ٛ (2)ذذذابٗوذذا ُٙ ًت٘دذذٕ هغذذدص  دِذذٕ بذذ ْ اـطذذاب يف اهصذذشٚشٞ عدصذذ

صذوٍٚ  اهزا9ٜٗ سرارٝ اهذٜ كاْ صوٍٚ املدزدني ٗٙغاركٕ يف اؿلٍ كى إُضاْ 
هعاَ خص٘صٚٞ يف اهزاٜٗ ستٟ خيتص بٕ اـطاب اهغدصٛ، ٗال  ،املدزدني

هذٚط هذٕ كذزز بذ٘ي أٗ     اهذذٜ  ٙعٍ اـ  ًّ مل ٙلّ صوٍٚ املدزدني كاملدو٘ق 
 . كزز غا٢ط

ُِ ض دوٕٚ بلجري ًذّ األخبذار اهذ  تتطذٌّ      اهلّ ٓذا امل اي ًزف٘ض9 ف ُٓ
اختصذاص  دِا ف ٕٚ  -ٗال تضت٘دب اـطاب، ًجى ٓذا اـ  املتطٌّ هطٌري 

 . اهزاٜٗ أٗ اهضا٢ى املداطب باؿاٙحغدص اـطاب ب
   ٕ تعذار  اـطذاب اهغدصذٛ يف    ٗٓذٛ   ،ٗسى اإلعلاي ٙتش ق ببٚذاْ ُلتتذ

ٗإراوٝ اهعٌَ٘ االصتغزاوٛ ٗمش٘ي كى ًّ ٙغذرتن ًذا املداطذب    األساوٙح، 
اٝ كوٚذذٞ يف اـص٘صذذٚٞ امل٘ضذذ٘دٚٞ، ٗٓذذذٖ األخبذذار املعصذذً٘ٚٞ ًصذذش٘بٞ ب ادذذ

 ارتلاسٙٞ ٓٛ اعرتان األسلاَ بني امللوفني املداطب ًٍِٔ ٗغري املداطب، ثٍ
 ًّ ٙتش ق فٕٚ ً٘ض٘  اؿلٍ ؼ  ّا فعوّٚا ٙصري اؿلٍ ع ٕ فعوّٚا .

دّ اهاالهٞ دوٟ داَ ُاوطٚٞ اهبذ٘ي ٗاهغذا٢ط    ٞإهْ اهظآز وص٘ر اهصشٚش
 . هعارضٝ ٚعٚٞ ًِضٓااـارز ًّ غري اهفتشٞ اهطبٚعٚٞ إها كاُت اهفتشٞ اهطب

اهذذٜ عذا اإلًذاَ اهصذاوق      (1)ٗٓلذا اهظآز وص٘ر ًعت ٝ أوٍٙ بّ اؿز
(٘ي9ط ٙ )ف ُذٕ   ١٘ إال ًا خذزز ًذّ طزفٚذم األصذفونيص    هٚط تِ ص اه٘ض
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َ ، غذذري س ٚ ذذٛ ٗغذذري ساصذذز  سصذذْز ًذذا أُذذٕ مل ُٙذذذكز يف   هو طذذا بذذِ ض اهِذذ٘
بٚعٚٞ هوبغز وْٗ اؿاالت ، ٗٓذا اـ  كضاب ٕ ٙالسظ أْ اؿاالت اهطاالصتجِا١

اه وٚوٞ اهطار٢ٞ ٗاهعارضٞ ملزض أٗ مٖ٘، ٗاه  خيزز فٚٔا اهبذ٘ي أٗ اهغذا٢ط أٗ   
 .  مٌ٘ٓا ًّ غري اهفتشٞ اهطبٚعٚٞ األصوٚٞ

ٗدِا٢ذذذ ٙذذ س اؿذذاٙح اهصذذشٚض اهظذذآز أٗ اهصذذزٙض يف ُاوطذذٚٞ اهبذذ٘ي        
   ٘ زفني وّٙ ٗاهطذ ٗاهغا٢ط بعِ٘أٌُا ًّ وْٗ ت ٚٓا غزٗدٌٔا ًذّ اهضذبٚوني املعٔذ

ال ٙ٘دذب اه٘ضذ١٘ إال ًذّ غذا٢ط أٗ بذ٘ي أٗ      األصفوني ٗٓٛ صشٚشٞ سرار9ٝط
ف ُٔذا صذشٚشٞ اهضذِا ٗاضذشٞ      (2)طٞ تضذٌا صذ٘تٔا أٗ فضذ٘ٝ ػذا رحئذاص     ضز

  ٕ ًذذّ وْٗ ت ٚٓذذا  ،اهاالهذذٞ دوذذٟ ُاوطذذٚٞ اهبذذ٘ي بعِ٘اُذذٕ ُٗاوطذذٚٞ اهغذذا٢ط بعِ٘اُذذ
  . زٗز ٓذا أٗ هانـ ّاطز  األصفى املعٔ٘و املعٓا طبٚعٚغزٗدٕ ًّ اه

ٗٙؤكا والهٞ اـ  اهصشٚض دوٟ اهذِ ض املطوذق غذري املت ٚٓذا بذاـزٗز ًذّ       
اهطزفني األصفوني9 اآلٙٞ املباركٞ يف ص٘رٝ املا٢اٝ ٗاهذ  تذاي بعًٌ٘ٔذا دوذٟ أْ     

ٍٓ      -قى اهتبذ٘ي ٗاهتغذ٘ك   -ًّ اهغا٢ط  ام١ٛ  ً٘دذب هو٘ضذ١٘، ٗٓذ٘ تعذبري ٙعذ
شذٞ اهطبٚعٚذٞ ًٗذّ اهفتشذٞ اهعزضذٚٞ غذري       خزٗز اهب٘ي ٗخزٗز اهغا٢ط ًذّ اهفت 

ِّ اِهَغا٢ٔٔططاهطبٚعٚٞ، ٗٓ٘ و٘هٕ تعاىل9  ًٔ  ٍِ ُِِل ًٔ ِٗ َدا١َ َأَسْا  اـطاب  إطالقف ْ  صَأ
صاوق دوذٟ ًذّ اُضذات دِذاٖ اهفتشذٞ اهطبٚعٚذٞ ٗخذزز ًِذٕ اهبذ٘ي أٗ          اه زهُٛ 

 . اهغا٢ط ًّ فتشٞ دزضٚٞ طار٢ٞ
ا٢ط ًذّ غذري اهفتشذتني اهطبٚعٚذتني     اؿاهٞ اهجاُٚذ9ٞ ًذا إها خذزز اهبذ٘ي أٗ اهغذ     

 اهوذذذذتني أُعذذذذٍ اهلل بٌٔذذذذا دوذذذذٟ خو ذذذذٕ، ًذذذذا اُفتذذذذاح اهفتشذذذذتني اهطبٚعٚذذذذتني    
ّٞ ،ٗدذذاَ اُضذذااوٌٓا خيذذزز ًِٔذذا اهبذذ٘ي أٗ  هلذذّ سصذذى دذذارض أٗدذذب فتشذذ

كٌذا هذ٘ أوخذى اإلبذزٝ      ،اهغا٢ط أٗ أخزز أسآٌا ًّ غري اهفتشذتني اهطبٚعٚذتني  
ًّ اهب٘ي، فٔى ٙلْ٘ اهب٘ي اـذارز أٗ   ع٣ّٚا ىل املجاُٞ أٗ واربٔا ٗأخززاهطبٚٞ إ
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ُا )رض( ٗاملغذٔ٘ر  .  ٓذا ًا اختوفت فٕٚ أُظار ف ٔا١ ؟ هو٘ض١٘ اهغا٢ط ُاوطّا
بٍِٚٔ داَ ُ ض اـذارز إال ًذا ادتٚذاو اـذزٗز، ٗ ذٞ أوذ٘اي أخذز٠، ٗاملٔذٍ         

 . ًالسظٞ اهِص٘ص اه٘اروٝ ًٗفاوٓا
دوذٟ اإلطذذالق ٗإْ مل  وذا ٙ ذاي بعٌذذَ٘ ُ ذض اه٘ضذذ١٘ بذاهب٘ي أٗ اهغذذا٢ط      

 (2)بى ٗإْ مل ٙعتا خزٗدٕ ًّ امل٘ضا اهعزضٛ، هزٗاٙإت ،خيزز ًّ اهفتشتني
ت ٚذا بذاـزٗز ًذّ    اض اه٘ضذ١٘ بذاهب٘ي أٗ اهغذا٢ط ٗمل ت   داٙاٝ وهت دوٟ اُت 
ال ٙ٘دب اه٘ض١٘ إال ًّ غذا٢ط  ، دٌاتٔا صشٚشٞ سرار9ٝطاهطزفني األصفوني

 صغذا٢ط أٗ بذ٘ي  طْ إطذالق اهذِص   ، فذ  ٗ ب٘ي أٗ ضزطٞ أٗ فض٘ٝ ػا رحئاصأ
ٙفٚا دٌَ٘ اهِ ض ص٘ا١ خزز أسآٌا ًّ اهطذزفني األصذفوني أٗ ًذّ امل٘ضذا     

دتٚذذا خزٗدٌٔذذا أٗ  إٗصذذ٘ا١ اُضذذا امل٘ضذذا اهطبٚعذذٛ أَ مل ِٙضذذا،    ،اهعزضذذٛ
 . أسآٌا ًّ امل٘ضا اهعزضٛ أَ مل ٙعتا بعُا

وطذذٚٞ ٗوذذا ٙ ذذاي بت ٚٓذذا صذذشٚشٞ سرارٝ ٗم٘ٓذذا بزٗاٙذذات داٙذذاٝ ً ٚٓذذاٝ هِا
اه٘ضذذ١٘ بذذاهب٘ي أٗ اهغذذا٢ط مبذذا إها خذذزز ًذذّ اهطذذزفني األصذذفوني ٗاهفتشذذتني       

 . اهطبٚعٚتني
ال ًفَٔ٘ هٕ ٗال سذٚٞ فٕٚ، ٗٓذا  ذاب دِٕ ب ْ اه ٚا املذك٘ر ٗصْفٗوا ُٙ

قذذى خذذال ، ٗاملدتذذار ثبذذ٘ت ًفٔذذَ٘ اه ٚذذا مبعِذذٟ دذذاَ دعذذى ثبذذ٘ت سلذذٍ      
بذى أسزسُذا دعوذٕ     ٖ،إسذزاس أٗ دذاَ   اهِاوطٚٞ هطبٚعٛ اهبذ٘ي أٗ طبٚعذٛ اهغذا٢ط   

 . دارز ًّ اهطزفني األصفونيذدص٘ص اهب٘ي أٗ اهغا٢ط اهذٗثب٘تٕ ه
اؾذذ٘اب بذ ْ وٚذذا اـذذزٗز ًذذّ اهطذزفني األصذذفوني قذذض ًعذذٓز     ٗوذا ٙذذزوٓ 
ٗهذذٚط هذذٕ وخاهذذٞ وٚاٙذذٞ ً٘دبذذٞ الختصذذاص اهِاوطذذٚٞ مبذذا إها خذذزز  ،باهِذذاوض

 . ٚعٚني املعٔ٘وّٙاهب٘ي أٗ اهغا٢ط ًّ اهطزفني األصفوني ٗاهضبٚوني اهطب
هلِٕ خال  اهظذآز ال   ،يف ُفضٕ وفعٕ ب ُٕ ٗإْ كاْ ههم قتٌاّل ِالِهلّ ب
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 . صار إهٕٚ إال ب زِٙٞ ٗاضشٞ دوٕٚ ٗال وزُِٙٞٙ

ًذّ   ختصاص اهِاوطٚٞ بت زٙب9 إْ كذجرياّ ٗوا ٙضتاي مبفَٔ٘ اؿصز دوٟ ا
ٗظآزٓذا  صشٚشٞ اهضِا ٗفٚٔا أواٝ سصز أٗ والهٞ دوٟ اؿصز،  خبارٓذٖ األ

وخاهٞ اـزٗز ًّ اهطزفني األصفوني يف اهِاوطٚٞ، ٗٙت كا اهظٔ٘ر دِا ًالسظٞ 
هذٚط ٙذِ ض   (9طاؿصز فٚٔا ُظري ًعت ٝ صامل أبٛ اهفطذى دذّ اهصذاوق )   

صذذفوني اهذذذّٙ أُعذذٍ اهلل دوٚذذم بٌٔذذاص   اه٘ضذذ١٘ إال ًذذا خذذزز ًذذّ طزفٚذذم األ  
طزفٚذذم ١٘ إال ًذذا خذذزز ًذذّ   هٚط ٙذذِ ض اه٘ضذذ ًٗعتذذ ٝ أوٙذذٍ بذذّ اؿذذز9ط   

)فِفذٟ أْ  دوذٟ اؿذاٙح9    ا واي اهغٚذ اهط٘صٛ )واٖ( تع ٚبذاّ ٗو (2)األصفونيص
بفعذى اؿصذز    -ٙلْ٘ ًا مل خيزز ًّ اهضبٚوني ِٙ ض اه٘ض١٘( ٗٙاي اؿاٙح

دوذٟ أْ األسذااخ اهجالثذٞ )اهبذ٘ي ٗاهغذا٢ط       -اهظآز دوّٚا ًّ اهِفٛ ٗاإلثبات 
  ض اه٘ض١٘، ُٗظري صذشٚض فوني مل تِٗاهزٙض( إها مل ؽزز ًّ اهطزفني األص

دٌذذذا ٙذذذِ ض ( )( ٗاهصذذذاوقاهضذذذا٢ى ًذذذّ اإلًذذذاًني اهبذذذاوز)  (1)سرارٝ
ًا خيزز ًّ طزفٚم األصفوني ًّ اهذذكز ٗاهذابز9 ًذّ اهغذا٢ط     اه٘ض١٘؟ واال9ط

يف  ذٓب اهع ذىص ٗٓذذا اـذ  اهصذشٚض    ٗاهب٘ي أٗ ًين أٗ رٙض، ٗاهَِ٘ ستٟ ٙ
ٗ)اهف ٚذذٕ( أٗضذذض، سٚذذح  يف )اهلذذايف( )اهتٔذذذٙب( ٗ)اه٘صذذا٢ى( ٓلذذذا ٗهلِذذٕ

غذا٢ط أٗ بذ٘ي    9ًا خيزز ًّ طزفٚم األصفوني ًّ اهذابز ٗاهذذكز  ٗرو فٌٚٔا9 ط
ذٖ األربعذٞ  ٗدوذٟ كذى ت ذاٙز9 ٓذ      أٗ رٙض، ٗاهَِ٘ ستٟ ٙذٓب اهع ىصأٗ ًين

ص  ٗظذآز اهصذشٚض   ًا خيزز ًّ طزفٚم األصذفوني ت٘ضٚض الصٍ امل٘ص٘ي9 ط
غا٢ط اـذارز ًذّ غذري اهفتشذتني     ٓ٘ داَ اُت اض اه٘ض١٘ باهب٘ي أٗ اه ُٗظا٢زٖ

يف  املت اَ اهظآز (2)سرارٝ اهضفوٚني، ٗٙصوض ً ٚاّا إلطالق صشٚضٗاهطزفني 
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هو٘ض١٘ دوٟ اإلطالق ٗيف ُ ض اهغا٢ط هو٘ض١٘ دوذٟ اإلطذالق،   اهب٘ي ُ ض 
فٚت ٚا مبا إها خزز ًّ أسا اهطزفني األصفوني، ٗال ٙب ذٟ اإلطذالق يف رٗاٙذات    

ًذذا خيذذزز ًذذّ طزفٚذذم األصذذفوني ًذذّ طها مل ٙلذذّ ه ٚذذا اهطا٢فذذٞ األٗىل، ٗإال إ
ّ٘ا، ٗٓذ٘ خذال  اهظذآز ٗال ٙصذار       صاهذكز ٗاهابز فا٢اٝ ٗوخاهٞ كاْ هكزٖ هغذ

ًذذّ اهوغ٘ٙذذٞ ُفٔذذٍ وخاهذذٞ وٚذذا   ًذذا وزِٙذذٞ ٗاضذذشٞ ٗال وزِٙذذٞ، ٗسذذذراّ إهٚذذٕ إال 
اـزٗز ًذّ اهطذزفني األصذفوني ًذّ اهذذكز ٗاهذابز يف اهِاوطذٚٞ، ٗالسًذٕ دذاَ          

ه٘ض١٘ باهب٘ي أٗ اهغا٢ط اـارز ًّ غري اهضبٚوني اهطبٚعٚني ٗاهطزفني اُت اض ا
أٗي ًزٝ ٗثاُٚٔذا وبذى    -ٗٙضتٜ٘ يف ٓذا9 اـزٗز االبتاا٢ٛ اهعزضٛاألصفوني، 
غا٢طذٕ ًذّ    تلذزر ستذٟ صذار خذزٗز ب٘هذٕ أٗ خذزٗز      اـذزٗز امل ًذا   -االدتٚاو

ّٝ ّٝ  ًا اُفتاح اهضبٚى اهطبٚعٛ  اهفتشٞ اهعزضٚٞ داو ٗاهطز  األصفى، هٕ ًتلزر
  ٍٓ اـذزٗز اه٘سذااُٛ كٌذا هذ٘ أخذزز ب٘هذٕ بذ بزٝ طبٚذٞ ؿاهذٞ           ٗبِش٘ أٗضذض ٙعذ

 .ًزضٚٞ طار٢ٞ أٗ هفشص ط  أٗ مٌ٘ٓا ًّ األغزاض 
ْ رٗاٙذات اهبذ٘ي أٗ اهغذا٢ط اـذارز ًذّ      بعا ٓذا كوٕ أْ ٙ اي9 إ ٗاهتش ٚق

ٛ كتصذٞ بٔذا،   اهطزفني األصفوني ُاظزٝ إىل اؿاهٞ اهطبٚعٚٞ اهغاهبٞ يف اهبغذز ٗٓذ  
شاظ ًذا  ذهذ ِاوض بذاألً٘ر األربعذٞ أٗ اـٌضذٞ ٓذ٘     ٗظآز اهزٗاٙات اؿاصزٝ هو

ٗاه  ٓذٛ غذري ُاوطذٞ هو٘ضذ١٘     عا  يف فتا٠ٗ ف ٔا١ اهعاًٞ باهِ٘اوض اهعاٙاٝ 
او ًذّ  ٓذٖ اؾٔٞ فال أوى ًّ إمجاي املز ٗه٘ عم يف كْ٘ فا٢اٝ اؿصزٗاوعّا، 
مبذا خيذزز ًذّ اهطذزفني األصذفوني، أٗ      زاو سصز اهِاوض باهب٘ي ٗٓى ُٙ 9اؿصز

زاو سصز اهِاوض باألربعٞ وْٗ اهِ٘اوض اهعاٙاٝ املذك٘رٝ يف فتا٠ٗ اه ذَ٘،  ُٙ
ٙلفِٚا داَ إسزاس إراوٝ املعِٟ األٗي9 سصز ُاوطذٚٞ اهبذ٘ي ٗاهغذا٢ط مبذا خيذزز      

 (2)ًالسظذٞ صذشٚض   ى بلِِا ت٘كٚا االستٌذاي اهجذا9ُٛ   ًّ اهطزفني األصفوني، ب
هٚط ١ ٗاؿذاًٞ ٗاهذاَ، ف ذاي9ط  ضا٢ى دّ اُت اض اه٘ض١٘ باه ٛأبٛ بصري اه
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فذذ ْ  صيف ٓذذا ٗضذ١٘، إنذا اه٘ضذ١٘ ًذّ طزفٚذذم اهذذّٙ أُعذٍ اهلل بٌٔذا دوٚذم         
 ش ٚ ٛ هو طذذا بِاوطذذٚٞ اهِذذَ٘، ٗخص٘صذذٚٞ املذذ٘رو  ذشصز ظذذآز يف غذذري اهذذ ذاهذذ

ُفٛ اهِذ٘اوض   9شصزذتلغف أٗ تؤكا استٌاي كْ٘ املزاو ًّ اه -املضؤٗي دِٕ
 ٢عٞ بذذني ف ٔذذا١ اه ذذَ٘ ٗإثبذذات امصذذارٓا يف اـذذارز ًذذّ اهطذذزفني اهذذذّٙ    اهغذذا

 . أُعٍ اهلل بٌٔا دوٟ اهعباو
بوشاظ اهغوبٞ اهعظٌٚٞ ٗفا٢اٝ اؿصز املذذك٘رٝ خيذتص ًفذاو    ٗباختصار9 إُٕ 

األخبار امل ٚٓاٝ مبا خيزز ًّ اهطزفني األصذفوني باؿذاالت اهغاهبٚذٞ بذى اهاا٢ٌٚذٞ      
ه  خيذزز فٚٔذا اهبذ٘ي ٗاهغذا٢ط ًذّ اهفتشذتني املعٔذ٘وتني        ٗٓٛ اؿاهٞ اهطبٚعٚٞ ا

 ٗاهطذذذزفني األصذذذفوني، فذذذال تذذذاي اهزٗاٙذذذات دوذذذٟ دذذذاَ ُاوطذذذٚٞ اهبذذذ٘ي أٗ       
سصذ٘هلا صذافٞ   اهغا٢ط اـارز ًّ اهفتشتني احملاثتني اهعزضٚتني ٗاهذ  ٙتفذق   

 مل تذذاي األخبذذار املذذذك٘رٝ دوذذٟ دذذاَ ُاوطذذٚٞ    ٗيف سذذاالت ُذذاورٝ دذذٓاّا، ٗإها 
ٗ اهغا٢ط اـذارز ًذّ اهفتشذٞ اهعزضذٚٞ ٗإْ ب ٚذت اهفتشتذاْ اهطبٚعٚتذاْ        اهب٘ي أ

 9 ٙ تٛ وهٚالْ دوٟ اهِاوطٚٞ ٌٓا
األٗي9 اؿاٙح اهصشٚض اهصزٙض يف ُاوطٚٞ اهب٘ي بعِ٘إُ املطوق ُٗاوطذٚٞ  
 اهغا٢ط بعِ٘إُ املطوذق، ٗٓذ٘ ًِطبذق دوذٟ اهبذ٘ي ٗدوذٟ اهغذا٢ط إها خزدذا ًذّ          

ال ٙ٘دب اه٘ض١٘ إال طٔ٘وّٙ، ٗٓ٘ صشٚض سرارٝ غري اهضبٚوني اهطبٚعٚني املع
 .(2) صًّ غا٢ط أٗ ب٘ي...

ِّ اِهَغذا٢ٔطٔ    طاهجا9ُٛ اآلٙٞ املباركٞ  ًٔذ  ٍِ ُِِل ًٔذ ِٗ َدا١َ َأَسذْا  ، ٗٓذ٘ قذى   5صاملا٢ذا9ٝ َأ
ًِذٕ   اهتب٘ي ٗاهتغ٘ك، ٗام١ٛ ًّ ٓذا احملى كِاٙٞ دّ صذاٗر اهبذ٘ي أٗ اهغذا٢ط   

ٗاضذذض ٙفٚذذا دٌذذَ٘  إطذذالْقاآلٙذذٞ يف ف ُذذٕ ٙ٘دذذب اه٘ضذذ١٘ دوذذٟ اإلطذذالق، إه 
خذذزز ٓذذذا أٗ هان ًذذّ اهطذذزفني األصذذفوني أٗ خذذزز ًذذّ فتشذذتني   اها اهِاوطذذٚٞ

ُٖ . ُٗؤٙٓ شاثتني دزضٚتني إدتاو خزٗز ساثٕٚ ًٌِٔاذً  9ا
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ٌا رٗاٖ اهصاٗق يف )دوى اهغزا٢ا( ٗ)دْٚ٘ أخبار اهزضذا( بضذِاٖ   ذب ثاهجّا9
خزز ًّ اهطذزفني خاصذٞ ًٗذّ    إنا ٗدب اه٘ض١٘  ا ( واي9طإىل اهزضا )

( دوذٞ ٗدذ٘ب اه٘ضذ١٘  ذا خذزز ًذّ       )ّ ثذٍ بذٓٚ   صاهَِ٘ وْٗ صا٢ز األعٚا١
ألْ اهطذذزفني ٌٓذذا طزٙذذق اهِذاصذذٞ، ٗهذذٚط ه ُضذذاْ طزٙذذق  طاهطذذزفني ب ٘هذذ9ٕ 

اًا تصذذٚبٍٔ توذذم تصذذٚبٕ اهِذاصذذٞ ًذذّ ُفضذذٕ إال ًٌِٔذذا، فذذ ًزٗا باهطٔذذارٝ دِذذ  
آز يف داَ اختصاص اهِاوطٚٞ مبا ف ْ ٓذا اهتعوٚى ظ (2)اهِذاصٞ ًّ أُفضٍٔص

ت اهفتشذٞ اهضذفوٚٞ اهطبٚعٚذٞ أٗ مل    مبا خزز ًّ اهطزفني األصفوني ف ُٕ إها اُضذآ 
تِضا ٗخزز اهغا٢ط أٗ اهب٘ي ًّ فتشٞ أخذز٠ كذاْ ٓذذا طزٙذق اهِذاصذٞ ٗٓذ٘       

ْٕ تصٚب لاصتٕ باْ اإلُضاْ فٚؤًز بذاهطٔ٘ر ٗا  ْٙقزط هطٔذارٝ دِذاًا تصذٚبٕ    ثا
  ٗ ّ   توم اهِذاصذ9ٞ اهبذ٘ي أ ٕ  اهغذا٢ط ًذ ٗٓذذا اـذ  هطذعف صذِاٖ ٙلذْ٘       ،ُفضذ

 9 ًؤّٙاا هآلٙٞ اهعاًٞ ٗاهزٗاٙٞ اهصشٚشٞ، ًّٗ ٓذا اهتش ٚق ٙتذوٟ اؿلٍ يف

دزز اهب٘ي أٗ اهغا٢ط ًّ غري اهفتشذتني اهطبٚعٚذتني ًٗذّ    اؿاهٞ اهجاهج9ٞ أْ َٙ
    ْٞ ًزضذذٚٞ اوتطذذت  غذري اهفتشذذتني اهعزضذٚتني اهطذذار٢تني، كٌذذا هذ٘ سصذذوت ساهذ

رٙجٌذا   ًعني ٗفتشٞ يف دضذا املذزٙض ًؤوتذاّ    هب٘ي أٗ اهغا٢ط ًّ ً٘ضاخزٗز ا
ٙعاجل ًزضٕ ٗٙشٗي املاُا ًّ خزٗز ب٘هٕ أٗ خزٗز غا٢طٕ ًّ اهفتشٞ اهطبٚعٚٞ 

دٌذَ٘ اهِذاظ أٗ متذأًٍ، ٗٓذذا كٌذا هذ٘ استذاز         دِذا ٗاهطز  اهضفوٛ املعٔ٘و 
، ٕ ًؤوتذاّ ا املزٙض إلخزاز اهب٘ي ًِذ يف ً٘ضا ًّ دض إبزٝ اهطبٚب إىل تشرٙق

اـارز ًذّ غذري اهفتشذٞ اهطبٚعٚذٞ اهذ        باهب٘ي أٗ باهغا٢ط فٔى ِٙت ض اه٘ض١٘
  . ؟ أُعٍ اهلل بٔا دوٟ خو ٕ

املغذٔ٘ر أُذٕ   ً تطٟ اهتش ٚق املاضٛ إُت اض اه٘ض١٘ بٔذا اـذارز، هلذّ   
 مل ِٙذذت ض بذذٕ اه٘ضذذ١٘، ٗ ذذٞ تفصذذٚى بذذني خزٗدذذٕ  ذذا       إها مل ٙلذذّ ًعتذذاواّ 

 فذذال ِٙذذت ض ٗوذذ٘ي    ه٘ضذذ١٘ ٗبذذني خزٗدذذٕ  ذذا ف٘ؤذذا    وْٗ املعذذاٝ فٚتذذِ ض ا 
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 بعاَ االُت اض ًطو ّا .
ٗال وهٚى ٗاضض دوٟ ٓذٖ األو٘اي كؤا، ٗاهصشٚض اهذٜ ٙ تطٕٚ اهتش ٚق 
ًا هكزُاٖ يف اؿاهٞ اهجاُٚذٞ ًذّ دذاَ والهذٞ األخبذار اهلذجريٝ دوذٟ دذاَ ُاوطذٚٞ          

ا اهذاهٚى  ٙ٘دذ  بذى   اهب٘ي أٗ اهغا٢ط اـارز ًّ غري اهفتشذٞ اهطبٚعٚذٞ األصذوٚٞ،   
ِّ     طدوٟ اهِاوطٚٞ ٗٓ٘ ُٓصاْ داًذاْ ًذّ اهلتذاب ٗاهضذِٞ      ًٔذ  ٍِ ُِِل ًٔذ ِٗ َدذا١َ َأَسذْا  َأ

 .(2)دب اه٘ض١٘ إال ًّ غا٢ط أٗ ب٘ي...صال ٙ٘ط 5صاملا٢ا9ٝاِهَغا٢ٔٔط
 أْ ٙصذذاق دوذذٟ اـذذارز أُذذٕ بذذ٘ي أٗ غذذا٢ط عٚذذح ٙصذذاق       ٗاملٔذذٍ دذذٓااّ 

ًّ وْٗ تزوو أٗ اعذتباٖ   كُٕ٘ غا٢طّا كُٕ٘ ب٘اّل أٗ -شضب اهعز  اهع ال٢ٛذب -
اهااهذٞ دوذٟ أُذٕ إها خذزز ًذّ اإلُضذاْ ًجذى         . ٗٙؤكذا9ٖ اهزٗاٙذات   أٗ اختال 

سٓب اه ز  ٗاهاٙااْ اهصغار ال ِٙت ض اه٘ض١٘ إال ًا إسذزاس خذزٗز اهغذا٢ط    
املعت ٝ بعا صؤاي اهزاٜٗ دّ اهزدى ٙلذْ٘ يف   (1) ًعٔا، سٚح ُفٓصوت اهزٗاٙٞ

إْ كذاْ خذزز ُظّٚفذا    (9طسٓب اه ز  كٚف ٙصِا؟ وذاي ) صالتٕ فٚدزز ًِٕ 
باهعذرٝ فعوٕٚ أْ ٙعٚا  ٗمل ِٙ ض ٗض١ٖ٘، ٗإْ خزز ًتوطدّا فوٚط دوٕٚ ع١ٛ

 .وطا اهصالٝ ٗأداو اه٘ض١٘ ٗاهصالٝصٗإْ كاْ يف صالتٕ  ،اه٘ض١٘
هظٔ٘ر األوهٞ يف  ،ٗال فزق يف ُاوطٚٞ اهب٘ي ٗاهغا٢ط بني اه وٚى ٗبني اهلجري

هبوذذى احملتٌذذى ب٘هٚتذذٕ بذذاهب٘ي ٗٙوشذذق ا . ٘ي ٗاهغذذا٢ط دوذذٟ اإلطذذالقُاوطذذٚٞ اهبذذ
 ملاضذٚٞ وطعذاّ  سضذب اهظذآز ًذّ اهِصذ٘ص ا    ًِذٕ،  ساي داَ االصذت ا١   سلٌّا

 . فٚشلٍ بِاوطٚتٕ هو٘ض١٘ ٗوا صبق وهٚوٕ يف أسلاَ االصت ا١

اهِاوض اهجاهح9 خزٗز اهزٙض ًّ كزز اهغا٢ط، ٗٓذ٘ رٙذض كصذ٘ص هٕت    
ز دِذٕ باصذٍ كذتص مبذا     اهلطٌٛ، ٗٓذ٘ ُ٘دذا9ْ األٗي ٙعٓبذ    ًّ اؾ٘  ٗاؾٔاس

ٙضٌا ص٘تٕ، ٗاهجاُٛ ٙعذز  باصذٍ كذتص ب٘دذااْ رحيذٕ املعذزٗ  هذا٠ كذى         
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إُضاْ، ٗهعوٕ ال خال  يف ُاوطٚتٌٔا هو٘ضذ١٘ دِذا أسذا ًذّ ف ٔذا١ اإلصذالَ،       
ٗكجري ًِٔا صشٚض اهضذِا ٗاضذض اهاالهذٞ     -ٞاملضتفٚط (2)ٗوهت دوٕٚ اهِص٘ص

ٗبعطٔا ٙفٓضذز اهِذاوض ٗٙعِٚٓذٕ بذاهِ٘دني املعذزٗفني       -ض هو٘ض١٘دوٟ ُ ض اهزٙ
ال ٙ٘دذب اه٘ضذ١٘ إال ًذّ غذا٢ط أٗ بذ٘ي أٗ ضذزطٞ أٗ        طًجى صشٚشٞ سرارٝ 
ٓلذذذذا يف )اهتٔذذذذٙب( ٗ)اهذذذ٘ايف( هلِذذذٕ يف )اه٘صذذذا٢ى(9  صفضذذذ٘ٝ ػذذذا رحئذذذا

ٗيف ًعت ٝ عادٞ اهضا٢ى دٌذا ٙذِ ض اه٘ضذ١٘ وذاي      صضزطٞ تضٌا ص٘تٔاط
( 9)اؿذذاخط  ٕ .. فذذال ص ٗيف صذذشٚشٞ ًعاٗٙذذٞطتضذذٌا صذذ٘تٕ أٗ ػذذا رحيذذ

ٗيف صذشٚشٞ دبذا اهذز ّ     تضذٌعٔا أٗ ػذا رحئذاص    ِٙ ض اه٘ضذ١٘ إال رٙذضْ  
هذذٚط ط( 9وذذاي ) ،اهضذذا٢ى دذذّ ٗدذذااْ اهذذزٙض يف بطِذذٕ فذذٚظّ خزٗدذذٕ ًِذذٕ

 ١٘ ستٟ تضٌا اهص٘ت أٗ ػا اهزٙضص . دوٚم ٗض
و٘ضذ١٘، ٗتولذٍ اهزٗاٙذات    ه إطالق ساثٚٓٞ اهزٙض ُاوطّا األخبار يف بعضٗ

بذا  املرتتب دوٚٔذا سلذٍ اهِاوطذٚٞ، فال   تبّٚٓ ٗتغزح اؿ ٚ ٞ امل٘ض٘دٚٞ )اهزٙض( 
س امللوذذف ؼ ذذق ًذذّ إسذذزاس كذذْ٘ اهذذزٙض ًذذّ اهِذذ٘دني املعذذزٗفني ستذذٟ إها أسذذز

، ٗٙتش ذذق اإلسذذزاس ب سذذا امل٘ضذذ٘  دِذذاٖ فعذذاّل تزٓتذذب اؿلذذٍ باهِاوطذذٚٞ فعذذالّ 
خاردذٞ ًذّ    اهذزٙض ٗٙ طذا بلٌُ٘ٔذا رحيذاّ     أٗ بجذا أْ ٙضٌا اهص٘ت  9 طزٙ ني

ٗهذ٘ ملذاُا9    -غزٗدٔا ٗإْ مل ٙضذٌا اهصذ٘ت    ، أٗ أْ ٙعوٍ ٙ ِّٚا كزز اهغا٢ط
هذ٘  هعوٍ اه اطا سذٞ د ال٢ٚٞ ذا اهزٙض ف ْ ا.  ٗإْ مل َٙ -ض٘ضا١ ٗأص٘ات 

اهضذا٢ى   (1)مبا ٗرو يف خ  دوذٛ بذّ دعفذز    ، ًؤٙاّاٗدوٕٚ االدتٌاو سصى دِاٖ
ضذٌا  ت فذال بجذا رحئذا ٗال ٙ   وذا خزدذ   هصذالٝ فذٚعوٍ أْ رحيذاّ   ا دٌّ ٙلذْ٘ يف 

بغ١ٛ  ا صوٟ إها دوذٍ  ٙعٚا اه٘ض١٘ ٗاهصالٝ ٗال ٙعتا (طف اي ) ،ص٘تٔا
ٌُذ   ههم ٙ ِّٚاص ٕ غذزٗز  ًّ وْٗ تزوو أٗ اعتباٖ أٗ استٌاي خال ، فٚلذْ٘ دو
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 . ذاٙا ٗض١ٖ٘ هصالتٕهوعوٍ باُت اض طٔ٘رٖ ٗهشَٗ َتاهزٙض ً٘دبّا 
ًذذّ أسذذا اه ضذذٌني   غذذم يف كُ٘ذذٕ رحيذذاّ ال ِٙذذت ض اه٘ضذذ١٘ مبذذا ُٙ  9ٚذذٕٗدو      

 ى املذذزأٝ ستذذٟ املعتذذاو املتلذذزر دِذذآا   ُبذذ، ٗال بذذاهزٙض اـذذارز ًذذّ وُ  املعذذزٗفني
  زز ًّ كزز اهغا٢ط .ٗال اه زاوز اه  ؼصى يف اهبطّ ٗمل ؽ

 -تٔاإضٌارٓا بصش ٗال ٙطٓز -ًطٌزٝ هضٌادٞ (2)ُعٍ ٗرو يف رٗاٙٞ ًعت ٝ      
ٌٓا ِٙ ض اه٘ض١٘؟ ٗد٘اب9  صؤاْي -تٔابصش اؿاخ تضٌا ص٘تٕ أٗ ػا طد
 دوٕٚ، ٗاهطشم يف اهصالٝ، ٗاه ذ١ٛص  تص  حيٕ، ٗاه زوزٝ يف اهبطّ إال ع٣ّٚار

 دؤٌذا   زٓوزاو اؾذاٜ ًِٔذا فِذ   ٗٓذٖ اهزٗاٙٞ غاًطٞ املفاو ًغتبٔٞ املطذٌْ٘ ٗاملذ  
ٚٞ اه زوزٝ يف اهذبطّ  تضامل اهف ٔا١ ارتلاّسا دوٟ داَ ُاوط ٗوا (Œ)إىل أٓؤا

 .املعزٗفني  ًضٌاٝ ب سا االعني أْ ؽزز ًّ اؾ٘  رحيّا إال 

زز ًِٔذا  هخز ٗفتشٞ خي ٗإها اُضا املدزز اهطبٚعٛ دِا أسٕا ٗصار هٕ كزْز
ًذّ اهِذ٘دني املعذزٗفني     اهغا٢ط ٗاهزٙض كاْ خزٗدٕ ُاوطّا إها ؼ ق كُ٘ذٕ رحيذاّ  

َٙاهذذذذٜ ُٙ  ٗٓلذذذذا هذذذ٘ مل ِٙضذذذا دِذذذاٖ    .  شذذذٕذذذذا رٙٔضذذذٌا صذذذ٘تٕ أٗ اهذذذذٜ 
ْٕ هوغذذا٢ط فدذذزز ًِذذٕ اهذذزٙض أٗ خذذزز       ض هذذٕ كذذززْ ٔتاملدذذزز اهطبٚعذذٛ ُٗفذذ    ثذذا

ه٘ضذ٢ٕ٘   ٕ اهغا٢ط ٗأسذزس امللوذف كُ٘ذٕ رحيذّا ًذّ أسذا اهِذ٘دني كذاْ ُاوطذاّ         ًِ
باالهذذٞ املطو ذذات اهِاط ذذٞ بِاوطذذٚٞ اهذذزٙض أٗ ًذذا ٙضذذٌا صذذ٘تٕ أٗ بجذذا رحيذذٕ،     

 . اهِاوطني اهضاب نيبٚاْ ت اَ يف ٗاملارن ٗاهت زٙب ٓ٘ ًطابق ملا 

عز  غوبتٕ دوٕٚ دِذاًا ٙغوذب   اهِاوض اهزابا9 اهَِ٘ اهغاهب دوٟ اهع ى ُٗت
ٗوذا ٗوذا اـذال  يف ُاوطذٚٞ اهِذَ٘       . اه زٙذب  ضٌا اهصذ٘تَ دوٟ اهضٌا فال َٙ

ٗخاهفٍٔ مجذا كاهصذاٗق    ،هو٘ض١٘ بني ف ٔا١ اإلصالَ فاملغٔ٘ر ٓ٘ اهِاوطٚٞ
فِف٘ا اهِاوطٚٞ ًطو ذّا، ٗفٓصذى هخذزْٗ     ض ف ٔا١ اهضِٞٗٗاهاٖ ًّ اإلًاًٚٞ ٗبع
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ِ ض، ٗفٓصى مجا بذني اهِذَ٘   فٚ بني ووٚى اهَِ٘ فال ِٙ ض اه٘ض١٘ ٗبني كجريٖ
فال ِٙ ض، ٗاملٍٔ ًالسظذٞ ًذا    ًططذعّا أٗ ًضتو ّٚا فِٚ ض ٗبني اهَِ٘ داهضّا

 9 ( فِ ٘يŒٙضتفاو ًّ اهِص٘ص اهصشٚشٞ امل ث٘رٝ دّ أٓى بٚت اهعصٌٞ )

( ُاوطذذٚٞ اهِذذَ٘ اهغاهذذب دوذذٟ اهع ذذى Œظذذآز ًذذّ ًالسظذذٞ أخبذذارٍٓ )اه
ٗاه وب ٗاملضت٘هٛ دوٟ ساص  اهضٌا ٗاهبصز سٚح ٙلغف غوبٞ اهَِ٘ دوذٟ  
اؿاصتني دّ غوبتٕ دوٟ اهع ى ٗاه وب، ٗٙاهِا دوٟ ُاوطذٚٞ اهِذَ٘ يف اؾٌوذ9ٞ    
  5اهذذِٓص اه زهُذذٛ ُٗصذذ٘ص أساوٙذذح صذذشٚش9ٞ وذذاي تعذذاىل يف صذذ٘رٝ املا٢ذذا9ٝ   

ًَِضذذذُش٘ا    ط َٗا ٌََزأفذذذٔق  ٍِ ٔإَهذذذٟ اِه ِٙذذذٔاَُٙل ََٗأ  ٍِ َُٓل ُُٗدذذذ٘ ٝٔ َفاِغٔضذذذُو٘ا  ٍِ ٔإَهذذذٟ اهٖصذذذال ٌِذذذُت ٔإَها ُو
 ّٔ ِٚ ٍِ ٔإَهذذٟ اِهَلِعَبذذ ََٗأِرُدَوُلذذ  ٍِ إراوٝ   ْ اه ٚذذاَ إىل اهصذذالٝ حيتٌذذى و٘ٙذذاّ فذذ صٔبُز١ُٗٔصذذُل

ّ   اه ٚاَ ًّ اهَِ٘ ٕ ٗٙغذٔا هذ   -دوذٟ ًذا وٚذى    -، ٗٓذا ًا فٌٔذٕ مجٔذ٘ر املفضذزٙ
٣ى دّ اه ٚذاَ ًذا ٙعذين    ( سٚح ُصدّ اإلًاَ اهصاوق ) (2)خ  ًعت  اهضِا 
  دوذذٟ فتذذاي اآلٙذذٞ بطذذٌٌٚٞ اـذذ صإها وٌذذتٍ ًذذّ اهِذذَ٘ط( 9بذذذهم، وذذاي )

حيتٌى يف امل ابى إراوٝ ًطوق اه ٚاَ أدٍ ًذّ اه ٚذاَ   ُاوطٚٞ اهَِ٘ ٗاضشّا، ُعٍ 
اظ )اه ٚذاَ ًذّ ٙ ظذٞ( مبذا      ٚٓا إطالؤا بوشذ ذًّ اهَِ٘ ًّٗ اه ٚاَ ساي ٙ ظٞ، ُُٗ

اهِاوطذذٚٞ  ٗ ًذذين مب تطذذٟ أخبذذارإها خذذزز ًذذّ طزفٚذذٕ بذذ٘ي أٗ غذذا٢ط أٗ رٙذذض أ
 . ٗٙب ٟ )اه ٚاَ ًّ اهَِ٘( دوٟ إطالوٕ ٗٙاي دوٟ ُاوطٚٞ اهَِ٘

صشٚشٞ واهٞ دوٟ ُاوطٚٞ اهَِ٘ اهذٜ ٙذٓب ًعذٕ  (1)ٗٙعطا اآل9ٞٙ رٗاٙات
ٗٓذذٛ رٗاٙذذات   ،ه وذذباهع ذذى أٗ اهِذذَ٘ اهذذذٜ ٙغوذذب دوذذٟ اهعذذني ٗاألهْ ٗا     

 . ًضتفٚطٞ اهعاو صشٚشٞ اهضِا ٗاضشٞ اهاالهٞ دوٟ ُاوطٚٞ اهَِ٘
ِذَ٘، ٗمل ٙتش ذق ٓذذا ًٌِٔذا     ضب إىل اهصاٗوني اه ٘ي بعذاَ ُاوطذٚٞ اه  ُُٗ
، ٗٙصعب اإلهداْ بفتٚآٍ بعاَ ُاوطٚتٕ ًا ت٘ٓفز اهزٗاٙات اهلجريٝ اهااهٞ ٙ ِّٚا

                                                           

 .6ًّ أب٘اب ُ٘اوض اه٘ض9١٘ ح 92 ب2( اه٘صا٢ى9 ز2)
 ًّ أب٘اب ُ٘اوض اه٘ض١٘. 92 ب2( اه٘صا٢ى9 ز1)



 92 زف ٕ اهطٔارٝ ٗاهطٔ٘ر .................................................................................( 221) 

  

اٗق االبّ هصشٚشٞ سرارٝ املبِٚٓٞ ملا رٗاٙٞ اهغٚذ اهصًِٔا ٗ دوٟ ُاوطٚٞ اهَِ٘،
صذفوني... ٗاهِذَ٘ ستذٟ ٙذذٓب     ًذا خيذزز ًذّ طزفٚذم األ    طِٙت ض بٕ اه٘ض١٘ 

ْْ(2)اهع ذذىص ساصذذز هِذذ٘اوض اه٘ضذذ١٘  ، ٗاهعبذذارٝ املذذ ث٘رٝ دذذّ اهصذذاٗوني بٚذذا
باهب٘ي ٗاهغا٢ط ٗاملين ٗاهزٙض، ٗهعوٕ هٚط ًزاوٌٓذا سصذز اهِذ٘اوض باألربعذٞ     

 َ ٙ ذذزب كذذْ٘ ي اهعبذذارٝ دوذذٟ دذذاَ ُاوطذذٚتٕ، بذذى  ٗتذذا ًِٔذذا ستذذٟ خيذذزز اهِذذ٘
ْ     ًزاوٌٓا ً ابذى اهِذ٘اوض    ،سصز اهِ٘اوض باألسذااخ اـاردذٞ ًذّ اإلُضذا

األخذذز٠ اـاردذذٞ ًذذّ اإلُضذذاْ كاهزدذذا  ٗاه ذذ١ٛ ٗاهذذ  ٙ ذذ٘ي بعذذض ف ٔذذا١   
 ٔ  وطذذٞ بادت ذذاو ف ٔذذا١ اإلًاًٚذذٞ تبعذذاّ  هو٘ضذذ١٘ ٗٓذذٛ غذذري ُا  ااإلصذذالَ بِاوطذذٚت

ف ُٔذذا ً٘دذذ٘وٝ يف ُصذذ٘ص   دذذاّا  وزٙبذذٞاملعِذذٟ إراوٝ ٓذذذا (، Œٗأل٢ٌذذتٍٔ )
( ٗٓٛ ؼصز ُاوض اه٘ض١٘ بتوم، Œٗاروٝ دّ أٓى بٚت اهعصٌٞ )ًتعاوٝ 

ٗفٚذٕ   اهصذاٗق خاصذٞ،   دوٟ طزٙذق  ٗٓ٘ صشٚض اهضِا ٗرو يف خ  أبٛ بصري
، ف ذاي  صؤاي دّ ُ ض اه٘ضذ١٘ بذاه ١ٛ ٗاهزدذا  ٗاؿذاًذٞ ٗكذى وَ صذا٢ى      

(9 ط)١٘ ًذّ طزفٚذم اهذذّٙ أُعذٍ اهلل بٌٔذا      هٚط يف ٓذا ٗض١٘، إنا اه٘ض
هذٚط ٙذِ ض اه٘ضذ١٘ إال ًذا خذزز      طٗيف ًعت ٝ صامل أبٛ اهفطى9 (1) صدوٚم

صذز إضذايف   فذ ْ ٓذذا اؿ   صذفوني اهذذّٙ أُعذٍ اهلل دوٚذم بٌٔذاص     ًّ طزفٚم األ
٠ اهصذزحيٞ يف ُاوطذٚٞ   ٗٙت ٚٓا بِاوطٚٞ اهَِ٘، ٗامل ٚٓا ٓ٘ اهزٗاٙذات األخذز   وطعّا

 . ٞ األربعٞ اـاردٞ ًّ األصفونيهِاوطٚ اهَِ٘ ًطافّا
ٗاهظآز ًّ ُص٘ص ُاوطٚٞ اهَِ٘ كْ٘ اهِاوض ٓ٘ اهَِ٘ اهذآب باهع ذى  
ٗاهغاهب دوٟ اهضٌا ٗاهبصز ٗاه وب مبعِٟ تعطى اؿذ٘اظ اهظذآزٝ ٗاهباطِذٞ    

ٕ    دّ اإلسض املت ذاَ   صذشٚض اهسٚذح ٗرو يف   اظ ٗاهغع٘ر مبذا س٘هذٕ ٗوزّٙبذا ًِذ
 ٗد٘ابط... ٗاهَِ٘ ستذٟ ٙذذٓب اهع ذىص   ارٝ صؤاي دٌا ِٙ ض اه٘ض١٘ شره
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ٗيف  (2)ا هٓذذب اهِذذَ٘ باهع ذذى فوٚعذذا اه٘ضذذ١٘ص   إهٗيف صذذشٚشٞ ابذذّ املغذذريٝ ط 
صشٚشٞ أخز٠ هشرارٝ صؤاي دّ اهزدى ِٙاَ ٗٓ٘ دوٟ ٗض١٘ أت٘دب اـف ٞ 

ٙا سرارٝ وا تِاَ اهعني ٗال ِٙاَ اه وذب  (9طٗاـف تاْ دوٕٚ اه٘ض١٘؟ ف اي )
فذ ْ  9 سرارٝ فضذ ي  ٗاألهْ ٗاه وب ٗدب اه٘ض١٘صاهعني  ٗاألهْ، ف ها ُاًت

ا ُذاَ، ستذٟ   ال ستذٟ ٙضذتٚ ّ أُذٕ وذ    دوٟ دِبٕ ع١ٛ ٗمل ٙعوٍ بٕ؟ وذاي9ط  َنٓزُس
ض اهِذَ٘  ٓذى ٙذِ    9 صؤاي (2)ٗيف ًعت ٝ ابّ بلري (1)ذ١ٛ ًّ ههم أًز بّٚٓصَٙ

  .اهص٘تصٗال ٙضٌا ْ ٙغوب دوٟ اهضٌا ُعٍ إها كا(9طاه٘ض١٘ ٗد٘ابٕ)

ؼ ق اهَِ٘ اهذآب باهع ى أٗ اهغاهب دوٟ اهضٌا ٗاهبصز  9ٖ إهاٗيف ض١٘
، ه٘ض١٘ ًّ وْٗ فزق بني كُٕ٘ وا٢ٌّا أٗ واداّا أٗ ًططذعّااُت ض ا -ٗاه وب

كذاْ ٙ ذ٘ي9 ًذّ ٗدذا      إْ دوّٚاطُظري ًعت ٝ سٙا اهغشا9َ (3)ٗبٔذا رٗاٙات
ٗيف ًعت ٝ عادذٞ صذؤاي دذّ اهزدذى      صطعٍ اهَِ٘ ف نا أٗدب دوٕٚ اه٘ض١٘

ص ٗيف صذشٚشٞ ابذّ اؿذذاز9    ِٙصز  ٗٙت٘ضذ  ط( 9ِاَ ٗٓ٘ صادا واي )ٙ
ٗفٚذٕ إعذارٝ    طًّ ٗدا طعٍ اهَِ٘ وا٢ٌّا أٗ واداّا ف ا ٗدذب دوٚذٕ اه٘ضذ١٘ص   

إىل فتذذ٠٘ بعذذض اهف ٔذذا١ سِٚذذذان بعذذاَ ُاوطذذٚٞ اهِذذَ٘ اهٚضذذري أٗ اهِذذَ٘ ٗٓذذ٘     
    ٞ ُظذري   ،داهط، ٗهذا مٌى بعض اهزٗاٙات امل٘اف ٞ هلذذٖ املطذاًني دوذٟ اهت ٚذ

ّ  ٗوذا صذ ي   -إضذٌارٓا   ٗال ٙطذزٓ  -ًعت ٝ عادذٞ املطذٌزٝ    ى خيفذق  اهزدذ  دذ
عت ٝ ملٗتِطٍ  رأصٕ ٗٓ٘ يف اهصالٝ وا٢ٌّا أٗ راكعّا ف اي9 طهٚط دوٕٚ ٗض١٘ص

أٗ ضذعٚفٞ أٗ ًزصذوٞ، ف ُذٕ ًذّ كوٌذٞ )خيفذق بزأصذٕ( ُظذّ          (4)عاد9ٞ رٗاٙات
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ٗهعوٕ ال حيصى اهَِ٘ وب، دوٟ اهضٌا ٗاه  -يف اـ  -غوبٞ اهَِ٘  عاَُطٌ ْ ب
ت ذا املعارضذٞ بذني ٓذذٖ      -ٗدوٟ فزض داَ متذاَ االستٌذاي  دِا خفق اهزأظ، 

ٗيف بعطٔا تصزٙض  -اهزٗاٙات ٗبني اهزٗاٙات املضتفٚطٞ اهِاط ٞ بِاوطٚٞ اهَِ٘
  . -املت اًٞكٌا يف ًعت ٝ ابّ اؿذاز  باهتع9ٌٍٚ ص٘ا١ كاْ وا٢ٌّا أٗ واداّا

ٞ ًطذٌُ٘ٔا  تٔا ًٗ٘اف ٝ رٗاٙهطا٢فٞ اهجاُٚٞ هغٔزا -دِا اهتعارض -ٗتزدض 
ٝٔ َفاِغٔضذذُو٘اإلطذذالق اهلتذذاب اهعشٙذذشط ٍِ ٔإَهذذٟ اهٖصذذال ٌِذذُت  (2)بذذى ٗكاهفتٔذذا  ...صٔإَها ُو

ٗٙتشصذذى ًذذّ هان كوذذ9ٕ  . هوعاًذذٞ فتشٌذذى ً٘ث ذذٞ عادذذٞ ٗغريٓذذا دوذذٟ اهت ٚذذٞ
ٗبعذا  دوذٟ اه وذب ٗاهضذٌا ٗاهبصذز      بعذا إسذزاسٖ غاهبذاّ    -ُاوطٚٞ اهِذَ٘  دٌَ٘ 

٘ بذّٚٓ ٗمش٘هذٕ ؿاهذٞ اهِذَ٘ وا٢ٌذّا أٗ وادذاّا أٗ ًتالصذ ّا أٗ        ؼ  ٕ هوٌلوف بِش
 . أٗ م٘ٓا ًططذعّا

ٗ ا ت اَ ٙتذبني ب٘ضذ٘ح أْ اهضذِٞ ٗاـف ذٞ ٗاـف ذتني ال تطذٓز ٗال تذِ ض        
ٕ باه٘ض١٘ ًاواَ ٙضذٌا   ٗحيذٓط ووبذٕ، ٗاملذزاو ًذّ اـف ذٞ ؼزٙذم        اهصذ٘ت   هُذ

 . اهَِ٘ اي اهِعاظ ٗبااٙٞأصفى ٗٓ٘ ٙتش ق ساهزأظ إىل 

اهِاوض اـاًط9 كى ًا ٙغوب دوٟ اهع ى ٗٙشٙى أثزٖ ُٗفعٕ ٗسزكتٕ ًجذى  
 ٗٙت٘وف عغوٕ . اإلغٌا١ ٗاهضلز ٗاؾِْ٘ ٗم٘ٓا  ا ٙتعطى ًعٕ ُفا اهع ى

دوٚذذٕ، ف ٔا٢ِذذا  فتذذا٠ٗتضذذامل هذذاهٚى دوذذٟ ُاوطذذٚتٕ ٓذذ٘ اإلمجذذا  ٗٗدٌذاٝ ا 
ِذذَ٘ ستذذٟ ٙذذذٓب اهع ذذىصطاها ٗهعوذذٕ ُاعذذ١ٟ ًذذّ ُصذذ٘ص ُاوطذذٚٞ اهَِ٘طٗاه

ف ُٔا تلغف دّ ُاوطٚٞ هٓذاب اهع ذى،    (1)هٓب اهَِ٘ باهع ى فوٚعا ٗض١ٖ٘ص
ًُذٓب هوع ى كاهَِ٘ املضت ز، ٗوا كجز ُ ى اإلمجا   ًٗا ٙغوب دوٟ اهع ى ٓ٘ 

االط٣ٌِذذاْ   ٗدذذبف ، ًِطذذٌّا هودذذ ًّٙذذّ اه ذذاًا١ ٗاملتذذ خزّٙ  دوذذٟ ُاوطذذٚتٕ
 . شذٞذ، ٗٓذا االط٣ٌِاْ ٓ٘ اهّ هو٘اوااإلمجا  ًا اـ ٙ ًع ا بتطابق
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ُعٍ ظآز ُص٘ص اهِ٘اوض اؿاصزٝ يف اهِذَ٘ ٗفٌٚذا خيذزز ًذّ اهطذزفني       
ُذا  هلذّ املغذٔ٘ر بذني ف ٔا١   ٙذى اهع ذى .   ًذا ٙش  غريٓذا9  األصفوني ٓ٘ داَ ُ ذض 

)رض( ٓذذ٘ اهذذِ ض ٗمل خيذذاهف أٗ مل ٙذذرتوو فٚذذٕ صذذ٠٘ صذذاس  اه٘صذذا٢ى       
ٗهعذى تزووٌٓذا ألدذى دذاَ      ،االستٚذاك ٗاؿذاا٢ق )وذآٌا( ًٗذا ههذم أًذزا ب     

بلغذذف اإلمجذذا  املِ ذذ٘ي دذذذّ رأٜ     دِذذآٌا أٗ االط٣ٌِذذاْ   سصذذ٘ي اهذذٚ ني  
 .  املعصَ٘ ٗاهلل اهعامل

ٗوا ٙضتاي دوٕٚ ب ساوٙح ًتعاوٝ ٓٛ واصزٝ اهاالهٞ اه طعٚٞ دوٟ ُاوطٚٞ 
ال ً٘دب ه طاهٞ ٗٗتصوض ًؤّٙاا ه مجا  املط٣ٌّ بلغفٕ،  (ًا ٙشٙى اهع ى)

 واَ االط٣ٌِاْ باإلمجا  ًِع اّا . ا ًِٗاوغتٔا ًابعزضٔ

اهِذذاوض اهضذذاوظ9 االصتشاضذذٞ اهطار٢ذذٞ ٗٓذذٛ ُاوطذذٞ هو٘ضذذ١٘، ٗٙذذ تٛ      
ِابذٞ تذِ ض اه٘ضذ١٘ كٌذا ٗرو يف     تفصٚى عجٔذا يف قوذٔا، ٗٓلذذا اإلًِذا١ ٗاؾ    

 .غضى ٗال ت٘دب إسااخ اه٘ض١٘ ت٘دب اه ف ُٔا (2)بعض اخبار اهِ٘اوض

 9 هبشح ُ٘اوض اه٘ض١٘ ِٗٓا فزٗ  ف ٔٚٞ الس ٞ

اهفز  األٗي9 إها عم امللوف يف صاٗر ُذاوض دِذٕ ًذّ ُذ٘اوض اه٘ضذ١٘      
كٌا ه٘ عم يف أُذٕ وذا ُذاَ أٗ استٌذى أُذٕ وذا خذزز ًِذٕ رٙذض، ٗٓذذا عذم يف            
صاٗر اهِاوض ًِٕ ٗٙع  دِٕ )اهغم يف ٗد٘و اهِاوض(، ٗٓلذذا هذ٘ عذم يف    

عٛ أُذٕ ُذاوض هو٘ضذ١٘    ُاوطٚٞ امل٘د٘و اـارز دِٕ كٌا ه٘ عم يف ً٘د٘و وط
فٔذذا   خيزز ًِٕ بوى ٗٙغم يف كُٕ٘ ب٘اّل ٗحيتٌى كُ٘ذٕ ًذذٙٓاّ   ك ْأٗ غري ُاوض 

 )عم يف ُاوطٚٞ امل٘د٘و( وباي اهغم األٗي يف ٗد٘و اهِاوض ٗصاٗرٖ دِٕ. 
 ٗ ز اهِذذاوض ًِذذٕ ستذذٟ ٙتش ذذق ٗيف ٓذذاتني اهصذذ٘رتني ٙذذبين دوذذٟ دذذاَ خذذز

  . اهضاب 9ٞ داَ خزٗز اهِاوض دِٕهوشاهٞ املتٚ ِٞ  ابّااصتصش ،ٖٗٙتٚ ّ صاٗر
                                                           

 . 7ح+  1ًّ أب٘اب ُ٘اوض اه٘ض١٘ 9 ح 91 ب2( اه٘صا٢ى9 ز2)



 92 زف ٕ اهطٔارٝ ٗاهطٔ٘ر .................................................................................( 225) 

  

 9  (2)ًِٔا صشٚشتاْ، ٗٙاهِا دوٕٚ رٗاٙات
شاخ ٗض١ّ٘ أباّا ستٟ تضتٚ ّ أُذم وذا   ٗإٙان أْ ُتطاألٗىل9 ًعت ٝ بلري9 

اهاالهذٞ دوذٟ دذاَ دذا٠ٗ اهغذم يف       ٗٓذا خْ  ًعت  اهضِا ٗاضض أساثتص
 . اهِ٘اوض صاٗر اهِاوض ًِٕ ًا مل ٙتٚ ّ إُٔ وا أساخ بَِ٘ أٗ مٖ٘ ًّ
ٓزن إىل دِبٕ ع١ٛ اهجا9ُٞٚ صشٚشٞ سرارٝ اهضا٢ى دٌّ استٌى ًُٕ٘ ٗوا ُس

 ال ستٟ ٙضتٚ ّ إُٔ وا ُاَ، ستٟ بج١ٛ ًّ ههم أًْزط( 9ٗمل ٙعوٍ بٕ واي )
، ٗإنا تِ طٕ باهغم  ًّ ٗض٢ٕ٘ ٗال ِٙ ض اهٚ ني أباّابّٚٓ، ٗإال ف ُٕ دوٟ ٙ ني

ٕ     ٗٓذٖ اهصشٚشٞ ٗإْ اختصذت بٚ ني هخزص .   ،عذاخ اهِذَ٘ ٗاستٌذاي ساٗثذ
إال أْ هٙذذى اهصذذشٚشٞ ٗاملعتذذ ٝ املاضذذٚٞ عذذآا دوذذٟ دٌذذَ٘ اؿلذذٍ ٗدذذاَ        

اختصاصٕ باهغم يف ساٗخ اهَِ٘ أٗ غريٖ ًّ األسااخ اهصغريٝ، ف ها عذم  
 (اهغم يف ُاوطٚٞ امل٘دذ٘و )أٗ  (اهغم يف ٗد٘و )يف صاٗر اؿاخ ًِٕ بِش٘ 

 بِذذٟ دوذذٟ  -استٌذذى أُذذٕ ًذذذٜ ًذذجالّ  كٌذذا ٗاستٌذذى أْ اهبوذذى اـذذارز ًِذذٕ بذذ٘يْ 
 .َُ٘ أٗ مٌ٘ٓا أٗ  بْ٘يًِٕ ستٟ ٙضتٚ ّ إُٔ صار ًِٕ داَ صاٗر اؿاخ 

ٗٓلذذذا إها اسذذت ّ يف وبذذزٖ ٗخذذزز ًذذا١ االست ذذاْ ٗههتذذٕ ًِذذٕ ًذذّ وْٗ أْ   
ظآزٝ ًّ اهغا٢ط ٗاستٌى تو٘ثٕ باهغا٢ط ٗٗد٘وٖ دوٟ ههذٞ   تصشب ههتٕ أدشا١ْ

ض ٗضذذ١ٖ٘ ستذذٟ ٙتذذٚ ّ خذذزٗز اهغذذا٢ط ًِذذٕ،  ٙطذذٓزٖ ٗمل ِٙذذت  مل -االست ذذاْ 
ٗه٘  -أٗ وَ مل خيتوط بٕ ب٘ي أٗ غا٢ط ٗٓلذا إها خزز ًّ اهذكز أٗ اهابز وْٚض

ٗمل ٙظٔز أسآٌا ًا اـارز مل ٙطٓزٖ ٗمل ِٙت ض ٗض١ٖ٘ ستٟ ٙعوٍ  -ٙضريّا
 . ًّ اهب٘ي أٗ ًّ اهغا٢ط خزٗز دش١ٕ

ال ِٙذذت ض  -ٌٓذذاأٗ غذذا٢ط أٗ مًِ٘ذذٕ ٗاؾذذاًا أْ اهغذذان يف خذذزٗز بذذ٘ي  
إها سصذى هذٕ اهعوذٍ باؿذاخ     ٗض١ٖ٘ ًذا واَ عذاكّا غذري ًتذٚ ّ اؿذاخ، ٗأًذا       

ٗصاٗر ُاوض ًِذٕ ف ذا اُذت ض ٗضذ١ٖ٘ كٌذا هذ٘ دوذٍ غذزٗز دذش١ ٙضذري ًذّ            
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أٗ كذاْ اـذارز خوّٚطذا ًٌِٔذا أٗ      أٗ ًّ اهغا٢ط أٗ دوذٍ بتبذاي ب٘هذٕ وًذاّ     اهب٘ي
 .ووٚاّل  ب ٗدوٍ غزٗز غا٢ط ًعٕ ٗه٘أصٔى بطِٕ ًا وَ غاه

وبى االصت ا١ ٗاستٌى كُٕ٘ بذ٘اّل   ُعٍ إها خزز ًِٕ اهبوى املغتبٕ بعا اهب٘ي
بِٟ دوٟ إُٔ ب٘ي لط  - ا هٚط بِاوضأٗ مٖ٘  كٌا استٌى خالف9ٕ كُٕ٘ ًذّٙٓا

بذذا ًذذّ أْ ٙتطٔذذز ًِذذٕ ٗٙت٘ضذذ  هصذذالتٕ سضذذبٌا ت ذذاَ     ، ٗالُٗذذاوض ه٘ضذذ١ٖ٘ 
ًذذّ طّ ب٘هذذٕ ف ُذذٕ حيضذذبٕ اصذذتظٔارٖ ًذذّ اهِصذذ٘ص، غذذال  ًذذا إها اصذذت أ ًذذ 

ٔٓذ اؿبا٢ى ٗههذم كوذٕ عضذب املضذتفاو ًذّ       ،ز ًِذٕ ٗال اه٘ضذ١٘  ص ٗال ٙوشَ اهتط
 . اهِص٘ص اـاصٞ باهبوى املغتبٕ املزوو بني اهب٘ي ٗبني غريٖ

ُذذا ّا هو٘ضذذ١٘ دِذذا ًغذذٔ٘ر ف ٔا١ ُاوطذذاهفذذز  اهجذذا9ُٛ هذذٚط خذذزٗز املذذذٜ   
ف ُذٕ أفتذٟ    ّ اؾِٚذا إودٛ دوٕٚ اإلمجا  ٗمل خيذاهف فٚذٕ صذ٠٘ ابذ    )رض(  بى 

، ٗاملذذٜ ٓذ٘ رط٘بذٞ هشدذٞ ؽذزز ًذّ اهذذكز        بِاوطٚتٕ هو٘ض١٘ اها كاْ بغٔ٘ٝ
كٌذا ٙفٔذٍ ًعِذاٖ ًذّ      -بت بٚوذّٔ أٗ تفدٚذذّٓ أٗ مٌ٘ٓذا    -دِا ًالدبٞ اهِضذا١  

 9(2)ٗٓٛ كتوفٞ املفاو دوٟ ط٘ا٢ف أربعٞ ،اهزٗاٙات اه٘اروٝ يف ُاوطٚٞ املذٜ
أخبذاْر  ُاوطٚٞ املذٜ دوذٟ اإلطذالق ٗٓذٛ     اهطا٢فٞ األٗىل9 ًا وٓي دوٟ داَ

ٗاضشٞ اهاالهٞ دوٟ داَ اُت اض اه٘ضذ١٘   -اهضِا بعطٔا صشٚض -ًضتفٚطٞ
ًذّ هكذزن عذ١ٛ     صذاي إْ ٗز املذٜ دوٟ اإلطالق، ًِٔذا صذشٚض سرار9ٝط  غز

د بٚذم ف نذا ههذم مبِشهذٞ     ًّ ًذٜ أٗ ٗوٜ... ٗال تِ ض هٕ اه٘ضذ١٘ ٗإْ بوذغ   
ٗال ُٙغضى ًِٕ ث٘ب ٗال دضا  ِٙ ض اه٘ض١٘اهِداًٞصًِٗٔا صشٚض بزٙا9طال 
 . صإنا ٓ٘ مبِشهٞ املداك ٗاهبصاق
َ      اهطا٢فٞ اهجا9ُٞٚ ًا وٓي دوٟ   ُاوطذٚٞ املذذٜ هو٘ضذ١٘ ًطوّ ذا خذزز بغذٔ٘ٝ أ

( ابّ بشٙا اهضا٢ى دّ املذٜ ٗوا أًزٖ اإلًاَ اهزضا ) ، ُظري صشٚضباُٗٔا
 صشٚضّ وُٗٔا، ُٗظري باه٘ض١٘ ًِٕ، ٗٓٛ ًطو ٞ تعٍ ًا إها خزز بغٔ٘ٝ أٗ ً
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( فٚٔذذا بذذاهتعٌٍٚ سٚذذح صذذ ي اإلًذذاَ اهلذذاظٍ  ٙع ذذ٘ب ٗوذذا صذذزح اإلًذذاَ )
(           9دّ اهزدذى بذذٜ فٔذ٘ يف اهصذالٝ ًذّ عذٔ٘ٝ أٗ ًذّ غذري عذٔ٘ٝ، وذاي )

 طاملذٜ ًِٕ اه٘ض١٘ص.

   ّ ٗتذذزدض اهطا٢فذذٞ   ،ٗٓاتذذاْ اهطا٢فتذذاْ ًتعارضذذتاْ ٗاهِضذذبٞ بٌِٚٔذذا اهتبذذاٙ
 ٞ ٙت٘هذذا ًِٔذذا اه طذذا   ٌٗاهٚذذٞ تتذٌذذا ٗترتاكذذٍ   ه٘دذذٖ٘ است ،األٗىل دوذذٟ اهجاُٚذذ

 9  بزدشاْ اهطا٢فٞ األٗىل، ٗٓٛ

إُٕ وا ؼ ق دِاُا ردشاْ اـ  املغٔ٘رٝ رٗاٙتٕ دوٟ اـ  اهغاه اهذٜ  -أ 
هٚط مبغٔ٘ر بني األصشاب، ًّٗ احملتٌى عذٔزٝ رٗاٙذات دذاَ ُاوطذٚٞ املذذٜ      

صذذشاب، بذذني األ ٝٗحيتٌذذى ووذذٞ رٗاٙذذات ُاوطذذٚٞ املذذذٜ ٗدذذاَ  كُ٘ٔذذا ًغذذٔ٘ر 
ُٗؤٙا داَ عٔزتٔا بعاَ دٌى اهف ٔا١ بٔا ص٠٘ ابّ اؾِٚا ٗداَ فت٘آٍ دوٟ 

 . . ٗباختصار حيتٌى عٔزٝ رٗاٙات داَ اهِ ض ٗعذٗه رٗاٙٞ اهِ ض طب ٔا

ٗوذذا  إْ ًفذذاو رٗاٙذذات ُ ذذض املذذذٜ هو٘ضذذ١٘ ً٘اف ذذٞ هفتذذا٠ٗ اه ذذَ٘،  -ب     
دوٟ صبٚى اهصذشٞ أٗ   تلزرت اهفتٚا يف كتبٍٔ بِاوطٚٞ املذٜ ٗاه٘وٜ اها خزز

٘    (2)ودٟ ابّ رعادوٟ صبٚى املزض،  ٗإ ، ١االتفاق دوٟ ُاوطذٚٞ املذذٜ هو٘ضذ
ًّٗ ِٓا متٌى أٗ ُط٣ٌّ بصاٗر أخبذار اهذِ ض ت ٚذٞ، ٗتلذْ٘ رٗاٙذات دذاَ       

 . ُاوطٚٞ املذٜ هو٘ض١٘ كاهفٞ هلٍ ً٘اف ٞ هو٘اوا فرتدض

طذذا٢فتني ٗدوذذٟ فذذزض اصذذتشلاَ املعارضذذٞ ٗدذذاَ ردشذذاْ إسذذا٠ اه  -دذذذ     
9 ٓذ٘ دٌذَ٘ األخبذار اؿاصذزٝ هِذ٘اوض      ( دٌذَ٘ فذ٘قٕ  )ٙتضاوطاْ، ُٗزدا إىل 

اه٘ض١٘ يف اهَِ٘ ٗيف اـارز ًّ أسا اهضبٚوني9 اهب٘ي ٗاهغا٢ط ٗاهزٙض ٗاملين، 
ٗهٚط املذٜ ًِٔا فال ٙذِ ض اه٘ضذ١٘ غزٗدذٕ سضذبٌا ت تطذٕٚ ٓذذٖ األخبذار،        

 9 ً ٚٓاتاْ ٌٓأا ٗ، ٗ ٞ طا٢فتاْ ًًِّ األخبار ٓاتاْ طا٢فتاْ
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اهطا٢فذذٞ اهجاهجذذ9ٞ ًذذا وي دوذذٟ اهتفصذذٚى بذذني املذذذٜ اـذذارز بغذذٔ٘ٝ فٚذذِ ض  
اه٘ض١٘، ٗبني اـارز ًّ وْٗ عٔ٘ٝ فال ِٙ ض اه٘ض١٘، ُظذري صذشٚشٞ ابذّ    

( 9ٙ طني اهضا٢ى دّ املذٜ أِٙ ض اه٘ض١٘؟ ٗوذا أدابذٕ اإلًذاَ اهلذاظٍ )    
ُفضذذٕ ٗوذذا وذذاي ٗرٗاٙذذٞ أبذذٛ بصذذري يف امل٘ضذذ٘   صإْ كذذاْ ًذذّ عذذٔ٘ٝ ُ ذذضط

إْ خزز ًِم دوٟ عٔ٘ٝ فت٘ض ، ٗإْ خزز ًِم دوٟ غري (9 طاهصاوق )
ٗٓذٖ اهطا٢فٞ ال تصذوض هت ٚٚذا اهطا٢فذٞ األٗىل اهااهذٞ      ص،ههم فوٚط فٕٚ ٗض١٘

 باملعارض، ٗٓ٘ أخبار9ٓا داَ اُت اض اه٘ض١٘ باملذٜ ًطو ّا البتال١ دوٟ
ٜ اـذارز بغذٔ٘ٝ ُظذري    اهطا٢فٞ اهزابع9ٞ اه  وٓهذت دوذٟ دذاَ ُاوطذٚٞ املذذ     
هٚط يف املذٜ ًّ (9 طصشٚشٞ ابّ أبٛ دٌري دّ غري ٗاسا دّ اهصاوق )

ًذذا١ٖ دذّ عذٔ٘ٝ ًذا     ص ٗصذشٚشٞ دٌذز بذّ ٙشٙذا اؿاكٚذٞ إل     اهغٔ٘ٝ... ٗض١٘
 (9 طهٚط دوٚم ٗض١٘ص .ٗصٚفٞ ف اي )

بلذذّ  - ٌٗٓذذا ًتباِٙذذاْ متاًذذّا -ا اهزابعذذٞ ٗدِذذا تعذذارض اهطا٢فذذٞ اهجاهجذذٞ ًذذ
شاْ اهطا٢فٞ اهزابعٞ هو٘دٖ٘ املت اًٞ يف ردشاْ اهطا٢فٞ األٗىل دوٟ اه ٘ي بزد

ٟ      اهجاُٚٞ، فال تب ذٟ أخبذار اهطا٢فذٞ ا    اُت ذاض   هجاهجذٞ عاهلذا ٗٓذٛ اهذ  وهذت دوذ
اه٘ض١٘ باملذٜ اـارز دّ عٔ٘ٝ، ٗهذا ال تصوض هوعٌذى بٔذا أٗ هت ٚٚذا أخبذار     

٘ اهطا٢فٞ األٗىل بٔا ٗٓٛ اه  وهت دوٟ داَ  ١ باملذذٜ ًطو ذّا،   اُت اض اه٘ضذ
ٓا باملعارض ٗٓ٘ أخبار اهطا٢فٞ اهزابعذٞ، ٗٙوذشَ   ٗإنا ال تصوض هت ٚٚآا البتال١

 . اهزابعٞ دوٟ اهجاهجٞردشاْ أخبار اهطا٢فٞ ِا وزبال أُٓا ا باملعارضٞ هٌ٘تضاوطٔ
ٕ   اهذذ٘وٜ اهفذذز  اهجاهذذح9  ، ٗوذذا رط٘بذذٞ ؽذذزز بعذذا إورار اهبذذ٘ي ٗخزٗدذذ

ٗيف ًزصذوٞ ابذّ    (2)طخيذزز بعذا ورٙذزٝ اهبذ٘يص    فٓضزتٕ صشٚشٞ ابّ صِاْ ب ُذٕ  
، ٗٓذى ٓذ٘ ُذاوض هو٘ضذ١٘؟     ا اه٘وٜ فٔ٘ اهذٜ خيزز بعا اهبذ٘يص ٗأًطرباك 

بذى وذا إٓودذٛ إمجذا       هو٘ضذ١٘،  أُذٕ هذٚط بِذاوض   املغٔ٘ر بني ف ٔا٢ِا )رض( 
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 9 اهزٗاٙٞ اهِاط ٞ علٌٕ كتوفٞ ًتعارضٞ، ٌٗٓا رٗاٙتاْاهطا٢فٞ دوٕٚ، ٗ

ٗٓٛ تاي دوٟ داَ اُت ذاض اه٘ضذ١٘ وذاي ً٘الُذا     األٗىل9 صشٚشٞ سرارٝ 
إْ صاي ًّ هكزن ع١ٛ ًّ ًذٜ أٗ ٗوٜ ٗأُت يف اهصالٝ (9 طاهصاوق )

.... ف ُذٕ  فال تغضوٕ ٗال ت طا هٕ اهصالٝ ٗال تِ ض هٕ اه٘ض١٘ ٗإْ بوغ د بٚم 
 .(2)ًّ اؿبا٢ىص

اهجا9ُٞٚ صشٚشٞ ابّ صِاْ ٗٓٛ تاي دوذٟ ٗدذ٘ب إسذااخ اه٘ضذ١٘ ًِذٕ،      
ّٓ املذذين ٗفٚذذٕ   (9 طُذذا اهصذذاوق )وذذاي ً٘ال ثذذالخ خيذذزدّ ًذذّ اإلسوٚذذى ٗٓذذ

، ٗوذا  وذٔا   (1)اه٘ض١٘ ألُذٕ خيذزز ًذّ ورٙذزٝ اهبذ٘يص     اهغضى، ٗاه٘وٜ فٌِٕ 
دوذٟ   (2)بعض اهف ٔا١ دوٟ ًّ تزن االصت ا١ بعا اهبذ٘ي سٚذح وهذت األخبذار    

هلِذٕ  ذى عذزدٛ بذال عذآا، بذى        ذبِٟ دوٟ كُٕ٘ بذ٘اّل ُاوطذّا ه٘ضذ٢ٕ٘،   إُٔ ُٙ
ٕ     هغآا دوٟ خالفٕ ً٘د٘وا اعذتبٕ  ًذا إها   ، فذ ْ أخبذار اهبوذى املغذتبٕ ً٘ضذ٘د

شٌى دوٟ إُٔ ب٘ي ُاوض هو٘ض١٘ ًذا واَ  فُٚ اهبوى ٗتزوو بني كُٕ٘ ب٘اّل أٗ ًذّٙا
ٜٓ    مل ٙضت أ ًّ ب٘هٕ باـزطات، ِٗٓا ُٙ هذٚط ببذ٘ي    عوذٍ بذ ْ اهبوذى اـذارز ٗو

شٌى صشٚشٞ ابّ ِا ستٟ ُتفال تِطبق ٓذٖ األخبار دوٟ ً٘ض٘  عج ،ٗال مبذٜ
 .  دوٟ تزن االصت ا١ بعا اهب٘يص فٌِٕ اه٘ض١٘طصِاْ 

ٗاهصذذذشٚض تعذذذارض اهصذذذشٚشتني ٗردشذذذاْ صذذذشٚشٞ سرارٝ هو٘دذذذٖ٘     
االستٌاهٚٞ املت اًٞ يف خزٗز املذٜ ٗامل٘دبٞ هالط٣ٌِاْ بزدشاْ داَ اُت اض 

٢ٍٔ هت ٚٞ هذٓاب كذجري ًذّ ف ٔذا   اه٘ض١٘ ٗداَ ٗد٘بٕ، ٗدٌاتٔا  ؤا دوٟ ا
فذزض دذاَ    إىل إُت اض اه٘ضذ١٘ بلذى ًذا خذزز ًذّ اهضذبٚوني كذاه٘وٜ، ٗاها       

ٚتضذذاوطاْ ٗٙزدذذا إىل اهعٌذذَ٘ اهفذذ٘ق ٗٓذذ٘ ًذذا وٓي دوذذٟ سصذذز       فاهزدشذذاْ 
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 . اهِ٘اوض باهَِ٘ ٗاهب٘ي ٗاهغا٢ط ٗاهزٙض ٗاملين

يف كذجري ًذّ    اهفز  اهزابا9 هٚط اه٘هٜ بِاوض هو٘ض١٘، ٗهٚط هوفظذٞ هكذزْ  
ُعذٍ فٓضذزٖ مجذا ًذّ اهف ٔذا١ ب ُذٕ        -يف فٌذا اهبشذزّٙ   او أفذ كٌا  -كتب اهوغٞ 

    ٕ ًذّ   ، هلذّ ال ًضذتِا هلذٍ ٗاضذشاّ    اهزط٘بٞ اـاردٞ بعذا خذزٗز املذين ٗإُشاهذ
هذذٜ  ُص٘ص األخبذار، بذى اهذ٘ارو يف ًزصذوٞ ابذّ ربذاك9 )ٗأًذا اهذ٘هٜ فٔذ٘ ا         

 .(2)خيزز ًّ األوٗا١ ٗال ع١ٛ فٕٚص

   ٘ سلذٍ اهزط٘بذٞ اهوشدذٞ     ٗكٚف كاْ إها صض اهتفضري أَ مل ٙصذض، فٌذا ٓذ
فدزدذت   ه٘ فزض اغتضاهٕ ًّ اؾِابذٞ صذزٙعاّ   اـاردٞ بعا إُشاي اهزدى املين

 ٞ ٓذى ِٙذت ض ٗضذ١ٖ٘ غذزٗز      -ٗٓذ٘ ًتعذار  دِذا اهزدذاي     -اهوشدذٞ   اهزط٘بذ
ٞ   اهزط٘بٞ  دوذٟ سصذز   األخبذار   املذك٘رٝ ًِٕ؟ اهظآز دإً، ٗاه٘دذٕ فٚذٕ والهذ

غذري ٓذذٖ    ه٘هٜاط ٗاهزٙض ٗاملين، ٗاهب٘ي ٗاهغا٢ُ٘اوض اه٘ض١٘ يف اهَِ٘ ٗيف 
  . هو٘ض١٘ اهِ٘اوض املِص٘صٞ فال ٙلْ٘ ُاوطّا

ٍ    اهطٔذارات   تفضري هٙذ ثٍ ُِت ى باهبشح إىل   ، 9 اه٘ضذ١٘ ٗاهغضذى ٗاهتذٌٚ
 ، ٗٓذ٘ تذذٌٔٚاْ  (32روذ9ٍ )ٗاهِضذا١  (5روذ9ٍ )يف اه زهْ اؿلٍٚ يف ص٘رتٛ املا٢اٝ

ّٟ  9 ًّ اهضِٓٞ املطٔزٝ هو٘ه٘ز يف بٚاْ أسلاَ اهطٔ٘ر تفصٚاّل ًضت 
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 : ة والطوور الطواريتتفسري آي

ٍِ ٔإَهذٟ     طواي اهلل تعاىل يف ًذشلٍ كتابٕ اؿل9ٍٚ ٌِذُت ُِذ٘ا ٔإَها ُو ًَ َّ ه َٔا اٖهٔذٙ ٗٙ َٙا َأ
  ٍِ ًَِضذذذُش٘ا ٔبُز١ُٗٔصذذذُل َٗا ٌََزأفذذذٔق  ٍِ ٔإَهذذذٟ اِه َُٙل ِٙذذذٔا ََٗأ  ٍِ َُٓل ُُٗدذذذ٘ ٝٔ َفاِغٔضذذذُو٘ا  اهٖصذذذال

ِْ َٗٔإ  ّٔ ِٚ ٍِ ٔإَهٟ اِهَلِعَب ِٗ َدَوذٟ َصذَفٕز    ََٗأِرُدَوُل ًَِزَضٟ َأ  ٍِ ُِِت ِْ ُك َٗٔإ ُٖٔزٗا  ٍِ ُدُِبّا َفاٖط ُِِت ُك
ٌُ٘ا َصٔعٚاّا  ٌٖ َٚ ًَا١ّ َفَت ٍِ َتٔذُاٗا  ٍِ اهَِِّضا١َ َفَو ًَِضُت ِٗ ال ِّ اِهَغا٢ٔٔط َأ ًٔ  ٍِ ُِِل ًٔ ِٗ َدا١َ َأَسْا  َأ

ًَا ُٙٔزٙذاُ   ُٕ ِِ ًٔ  ٍِ ِٙٔاُٙل ََٗأ  ٍِ ُٓٔل ُُ٘د٘ ًَِضُش٘ا ٔب ِّ َسذَزٕز       َطِّٚبّا َفا ًٔذ  ٍِ ُِٚل َِٚذَعذَى َدَوذ ُٕ ٔه اهٖوذ
َْ ٍِ َتِغُلُزٗ ٍِ َهَعٖوُل ُِٚل ُٕ َدَو ٌََت ٍٖ ُِٔع ُٚٔت َٗٔه  ٍِ َِّزُك َُٚط ِّ ُٙٔزُٙا ٔه  .5املا٢ا9ٝصََٗهٔل

ًَُِ٘اط-2 َّ ه َٔا اٖهٔذٙ ٗٙ  ٗباهع ا٢ا اؿ ذٞ كاملعذاو  (Sباهلل تعاىل ٗبزص٘هٕ) صَٙا َأ
ٍٓٗٓذذ، اهعبذذاو ٙذذَ٘ ٙ ذذَ٘ اهِذذاظ هذذزٓب اهذذذك٘ر ٗاالُذذاخ ِٗٙطبذذق  ذا خطذذاب ٙعذذ
َّ طدطابذدصٚص اه٘وا ًّ َتتكٌا إُ ال ُٙ ،دوٍٚٔ ًّ وْٗ اًتٚاس َٔا اٖهٔذٙ ٗٙ َٙا َأ

ًَُِ٘ا ، ٗههم ه ٘ٝ استٌاي ُغ١٘ ختصاص اهتلوٚف باملؤًِني وْ اهلافزّٙص9 إه
٘   اهَتدصٚص أل دطذابٍٔ  ا األدذار بٔ دى كٍُ٘ٔ املِتفعني ًّ ٓذذا اهتغذزٙا فلذاُ

ْٗ ٗاًزٖ ِٗٙفذٌتجوْ٘ أبٞ ٗاسرتاَ ٗت اٙز هوذّٙ َٙذشًُ٘  ٗكاْ ًِٕ تعاىل  بٕ،
ٕ    سلإًأ  ، كٌا أْ هذٝ خطاب اهذشبٚب ألسبابٕ املذؤًِني بذٕ ٗإسضاصذٍٔ بعِاٙتذ

ٗعاٝ ًذشبتٍٔ ٗو٘ٝ رغبتٍٔ يف ٌ٘الٍٓ ذو تٍٔ بٙشٙا ُد -ٕ هلٍٗاسرتاًصبشإُ 
 ٗإراواتٕ ًٍِٔ ٗملصوشتٍٔ .ٗاًزٖ إطادٞ أ

اؾٔات  ٓذٖ بعضزو استٌاي ُغ١٘ اختصاص اـطاب ًّ ف 9ارٗباختص
 كاهلافزّٙ .سلاَ باملؤًِني وْٗ غريٍٓ ِا والهتٕ دوٟ اختصاص األهذٌ كإ 
ٍِ ٔإَهٟ اهٖصالٝٔط-1 ٌُِت ّٞ بذذطاىلص ٜ ٓااه ٚاَ اها ُدذ  9وٚىصٔإَها ُو دذّ   ٙلْ٘ كِاٙذ

ْ االراوٝ ، سٚح إٔراوت١ ٗبني إوغٛاملذك٘ر، هوتالسَ بني اه ٚاَ ه اراوٝ اهغ١ٛ
ذٍ روتذ 9 اُلٍ اها أُٚٞ تفٚا، فاؾٌوٞ اه زهٌزاوذش٘ اهغٛ اهال تِفم دّ اؿزكٞ َُ
ٌٓأٗ اغتضو٘ا اه ٚاَ هصالٝ فت٘ضؤا أ  .ًز اهصالٝ الًتجاي أ ٌٔٚاّاذت ا،ٌ٘ٗ تٚ

اىل إواًذٞ اهصذالٝ ٗإًتجذاي    اَ ٗاهتشذزن املذؤوٜ   ٚذ ٓذٖ اؾٌوذٞ تعذين اه   إهْ 
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وذا  ٗ ،ا عاكى ٗ أٗ ًّ َُ٘ أٗ ًّ دٌى أًّ  دو٘ظ  ّاص٘ا١ كاْ وٚاًأًزٓا، 
 ًذذّ  ٚذذاَ)اهُذٕ  ( ب )دذذّ االًذاَ اهصذذاوق صذذشٚض  (2)يف خذ  زت اؾٌوذذٞ ٓضذ ُف

طذالق  إهلذّ ال ِٙشصذز بذٕ ًذا     هو ٚذاَ ًذّ اهِذَ٘،    ظٔذز  ( ٗٓذا ًصااق أاهَِ٘
ْٜ، ألٛهُاهِص اه ز ٟ  ٗتطبْٚق ُٕ دز ً قااملصذا  دوذ ٍ تعذار  يف  ، ٗٓذ٘   أخبذارٓ

(Œ )ٙكذٛ  ًِٔذا  ٌشتاز اهٚذٕ  ذاٗ اهذ املصاوٙق ظٔز أ ارهوتفضري  ب ْ َتدت ٞاملتصا
ٙ تطذذٛ  ٗٓذذذا ال ، ْز هو ذذزهٌفٓضذدِذذا املداطذذب باؿذذاٙح اهذذ ٝتتطذذض اهصذذ٘ر

 . ِٕ اؿاٙحطالوٕ باملصااق اـاص اهذٜ بٚٓاختصاص دٌَ٘ اه زاْ أٗ إ

غٌط هْ فز٠ اهٙات اه زهاملضتفٚض اهااي دوٟ دزٙاْ  (1)اـ 9 ٗٙؤكاٖ      
صذ٘ص، ٗإال  ٗ ًصذااق ك ٗاه ٌز ٗأُٔا ال تِ طا دِا ساهٞ أٗ ًذ٘رو خذاص أ  

 .أٗ ًصااؤا  ٙٞ مب٘ت صاسبٔافتٌ٘ت اآل
ختصاصٔا ال ّا٘دبً باه ٚاَ ًّ اهَِ٘ ٓذٖ اؾٌوٞ اهغزٙفٞ ه٘ كاْ تفضريٓاٗ       
ذذب دوٚذٕ   َٙ ملٗ رٙض ٚوشَ إُٔ ًّ مل ٍِٙ ٗواَ هوصالٝ بعا تب٘ي ٗ تغٕ٘ك أف ٔاب

ٍِطض١٘اه٘ َُٓل ُُٗد٘ ٗوذا ٗروت  كٚف؟  ُٙشتٌى، ص، ٗٓذا ًذٌا ال....َفاِغٔضُو٘ا 
سذذااخ أدغذذزات االخبذذار تؤكذذا اُت ذذاض اه٘ضذذ١٘ ٗاهغضذذى بغذذري اهِذذَ٘ ًذذّ    

 . اىل إواًٞ اهصالٝ راوٝ دٌَ٘ اه ٚاَإؤكا ، ٗٓٛ تصغز٠ ٗك ٠
ًذّ  هطٔذ٘ر يف صذشٞ اهصذالٝ ٗاُذٕ البذا      ابٚذاْ هغذزطٚٞ   اآلٙٞ اه زهُٚذٞ  ٓذٖ        
 سضذذب ُذذ٘  ساثذذٕ اه٘ضذذ١٘ أٗ اهغضذذى أٗ اهتذذٌٍٚ -هلذذا بتٌٔٚذذا اهطٔذذ٘ر اهتٔٚذذؤ
اهصذالٝ ال  ، الصٌٚا ٗأْ هٚتباي ساهٕ ًّ ظوٌٞ اؿاخ اىل ُ٘ر اهطٔ٘ر -ٗساهٕ

 .ٗ اهتٌٍٚ أٗ اهغضى أال بتٌٔٚا اه٘ض١٘ ألًزٓا إ ٗال تصري اًتجااّل تتش ق عزدّا
     ص.ال بطٔ٘رإ صالٝ طال(2)()و٘هٕ 9دّ عزطٚتٕ صزحيّا ٗٙفصض ٗٙؤكاٖ      

                                                           

 . 6ًّ اب٘اب ُ٘اوض اه٘ض١٘ 9 ح 92ب 2اه٘صا٢ى 9 ز (2)
 أْ هو زهْ ظٔزّا ٗبطّ...  رادا 9 ً اًٞ تفضري اه ٓا9ْ اهباب اهضابا يف (1)
 . 2ًّ اب٘اب اه٘ض١٘ 9 ح 93ب 2اه٘صا٢ى 9 ز (2)
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 ا االسذذ٘اي هلذذى صذذالٝ ٗيف مجٚذذ ٌٔٚاّاذٙذذٞ ٗدذذ٘ب اه٘ضذذ١٘ تذذٗظذذآز اآل      
هلّ مجٔ٘ر  ،ٗوٓذا ًِض٘ب اىل اهف ٕٚ اهظآزٜ واٗ -شاخساخ اَ مل ُٙأ-

ال اها كاْ ٗأراوٓا إ ذب دوٟ ًّ واَ اىل اهصالْٝ اهطٔ٘ر ال َٙأاملضوٌني دوٟ 
، ٗٓذا ثابت باهضِٞ املطٔزٝ ٗوا سلٛ إمجا  اخ االك صغز اٗ باؿباأل قاثّا

اخ ٌشذال دوذٟ اهذ  ذذب إ ْ اه٘ض١٘ ال َٙاالًاًٚٞ ٗأٓى اهفت٠٘ ًّ اهضِٞ دوٟ أ
كٚفٚذذٞ اه٘ضذذ١٘ ٙذذٞ آلاوت ثذذٍ فٓصذذ ... ذاٙذذاٖ هلذذى صذذالْٝ كذذاْ ٙضذذتشب َتٗإ

  ، ف اي تعاىل 9املرتكب ًّ ٗادبات اربعٞ يف ادطا١ اهباْ
ُٗط-2      ٍَِفاِغٔضذذُو٘ا  َُٓل فعاهذذٕ أدذذشا١ اه٘ضذذ١٘ ٗأ صاهفذذا١ هوتفزٙذذا ٗتزتٚذذبُد٘
 .ٙٞ مل٘اضعٔا ًّ باْ االُضاْٟ اه ٚاَ اىل اهصالٝ ٗإراوتٔا، ًا تعٚني اآلدو
، ٗاهغضذذى بفذذتض ٓذذٛ اؾذذش١ االٗي ًذذّ اه٘ضذذ١٘ صَفاِغٔضذذُو٘اطٗٓذذذٖ اؾٌوذذٞ     

ٗ    اهعني ٙعين إًذزار املذا١ ٗإ   ٕ ٗاه٘دذ  ،بالغذٕ اهٚذٕ   إصذاهتٕ دوذٟ اهغذ١ٛ املغضذ٘ي 
ً    ،اهغذ١ٛ  ًّا ٙضت بوم ًذ  ًفزو اه٘دٖ٘ ُٙزاو ًِٕ ٕ ِذ ٗٗدذٕ املت٘ضذٛ املطوذ٘ب 

ْ٘غضو ٖ ٗٙضذت بى بذٕ   ًعزٗ  يف كى اُضاْ ٗٓ٘ اهذذٜ ٙ٘ادذٕ بذٕ غذري     ٕ ٓ٘ دط
 طذ٘الّ  (Œ)خبار اهعذرتٝ أوتٕ ٗوا سٓا ،ا امل ابوٞ ٗاهزؤًٙٞعٕ ٗدِ امل٘ادٔٞ دِا

ا وارت دوٕٚ االصبا ٌذب دزضّاًّ وصاص اهغعز يف اهِاصٚٞ اىل ُٔاٙٞ اهذوّ ٗ
 .ٚا ٗاالبٔاَ اه٘صطٟ ًّ اه

َفاِغٔضذذُو٘ا ٕ فذذاْ ظذذآز اهتعبريطدذذشا١ اه٘دذذاهغضذذى ألٚعاب ٗالبذذا ًذذّ اصذذت      
ٍِ َُٙل ِٙٔا ََٗأ  ٍِ َُٓل طهذٚط  دشا١ اه٘دذٕ ٗاهٚذاّٙ   تٚعاب اهغضى ألص...ص ٙفٚا اُُٗد٘

ُو٘ا َفاِغٔضذذ 9ٙ ذذ٘يٗدذذى  ْ اهلل دذذٓشًذذّ اه٘دذذٕ ٗاهٚذذاّٙ، أل  عذذ١ٕٛ تذذزُن سذذٕاأل
ٍِ َُٙل ِٙٔا ََٗأ  ٍِ َُٓل ٚط هذٕ  هذ  (9طŒٝ)آزدّ اهعرتٝ اهط (2) اـ ٗٓلذا ٗروصُُٗد٘

ًَ ،ال غضوٕع٣ّٚا ًّ ٗدٕٔ إ َ َاْ َٙأ ْ ضى اهٚاّٙ اىل املذزف ني فوذٚط هذٕ أ   بغ َزٗأ
   ص .ال غضوًّٕ ٙإٙ اىل املزف ني ع٣ّٚا إ َ َاَٙ

                                                           

  .2ًّ اب٘اب اه٘ض9١٘ح 924ب 2اه٘صا٢ى9 ز (2)
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ِٙٔاط-3       ََٗأ  ٍِ َُٓل ُُٗد٘ ٌََزأفٔقَفاِغٔضُو٘ا  ٍِ ٔإَهٟ اِه صأٜ اغضو٘ا أٙاٙلٍ، ٗٓذا َُٙل
٘ ص، ٗاألٙذاٜ مجذا ٙذا   ًَٗفاو اهعطفط ٍْ هوعطذ٘ املعذزٗ ، ٗٙطوذق      ، ٗٓذ اصذ

ًِٗٔا اىل املزفق ًِٗذٕ اىل   ،ًّ رؤٗظ االصابا اىل اهشُا اهوفظ دوٟ ً٘اضا9
ٌََزأفذقٔ تعذاىل9ط ٗدا١ و٘هٕ  ،رؤٗظ االصابا اىل ًّٗ املِلب ،اهلتف ص ٔإَهٟ اِه

ٕ    -شاٙا املغضذ٘ي هت ال هتشاٙذا اهغاٙذٞ ًِٗتٔذٟ  اهغضذى      -اه ذار اه٘ادذب غضذو
ٗ  ذب غضى اهٚا ًّ رؤٗظ االصابا ًِتٔٚذاّ ستٟ َٙ ٕ هبذاملزفق  ، فذاْ اهضذِٞ   غاٙتذ
( أٗضذذشت يف أخبذذار صذذشٚشٞ ًضتفٚطذذٞ    Œاهطذذآزٝ)ّ اهعذذرتٝ ث٘رٝ دذذاملذذ 
ٗثق أٍٓ ٗؼاٙآٍ هلٚفٚٞ اه٘ض١٘ ٗٓ٘ تفضري دِاهتشاٙا املغض٘ي  صٔإَهٟأْط

ٍ    بذذٌا  ٗأدز  اهبغذز  ٗتفضذريٍٓ أوذزب هو٘اوذا ًذّ كذى       (S)ُذشي دوذٟ دذآ
ّٟور٠ تفضري ألٍُٔ أ  . ًّٗ املؤًِني دٌاّل بذٌا أرٙا ًّ اآلٙٞ ًعِ

ا اهذذٜ ٓذ٘ بذني اهلتذف ٗبذني      ذذٌا دظٌذٛ اهذذرا  ٗاهعطذ   ًذ ٓ٘ ٗاملزفق       
دٌَ٘  دطاب كوٕ ًت٘دٕ اىلذْ اه، ٗوا هكز اهوفظ بصٚغٞ اؾٌا ألدى أاملزفق

 ، ألُٕ خطاْب اىل اؾٌٚا .ٌاَ امللوفني فذا١ اهوفظ مجعّااملؤًِني َٗت

ٌََزأفٔقطٗٓذا اـطاب اؾٌعٛ        ٍِ ٔإَهٟ اِه َُٙل ِٙٔا ص ال ٙعين9 أْ ٙغضى اؾٌٚا ََٗأ
ٍ ٌضض اؾٌٚا رؤٗظ اؾٌٚذا ٗأ َٗٙ اؾٌٚا ٙاٜٗدٖ٘ ٗأ ُٙذ   ،ردوذٔ زاو ًِذٕ  بذى 

دٍٔ دوذٟ  بتذ٘سٓ  -ٌضذض فٚتش ذق  َٗٙ ٙغضذى  9ْ ٙت٘س  كى ًلوف دوٟ د٘ارسٕأ
اُذذٕ  9ٜأ ،ردوذذٍٔٗأٙذذاٍٙٔ ًٗضذذض رؤٗصذذٍٔ  غضذذى ٗدذذٍ٘ٓٔ ٗأ -أدطذذا٢ٍٔ
دٌَ٘ ٗ اؾٌا اؾٌا دوٟ ت٘سٙاإراوٝ ٙٞ فٚا اآلُت (ً ابوٞ اؾٌا باؾٌا)ب زِٙٞ 
فذذني ولفذذزاو املىل خطابذذات ًتعذذاوٝ بعذذاو أفِٚشذذى اـطذذاب اه٘اسذذا ا ،فذذزاواأل
ٖ      ُٕ صبشإُ ا٢ٍٔ فل ذشضب أدطٗب  ،السذظ دٌذى اؾٌٚذا بذاهِش٘ اهذذٜ هكزُذا

هغزض ت ٘ٙٞ االباْ ٗاالخ٘ٝ   ّاٗقٓ  فصٚشّا ٗتعبريّا فذا١ اهتعبري اؾٌعٛ هطٚفّا
اهغضى ٗاملضض ٗؼ ق  9٘ا ُٗفزٗا اىل اه٘ض١٘ٓٓب  مجٚعّا، فل ْ املؤًِنياالباُٚٞ
  . ردؤٍٗأ رؤٗصٍٔ ًٗضض ٙاٍٙٔٗأ ٗدٍ٘ٓٔ غضى 9دٌاهلٍٗأ ٌ٘دًٍّٔ ف
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ّٔ  ط-4        ِٚ ٍِ ٔإَهذذٟ اِهَلِعَبذذ ََٗأِرُدَوُلذذ  ٍِ ًَِضذذُش٘ا ٔبُز١ُٗٔصذذُل ّ ف ٙبذذٚٓٓذذذا اهعطذذصَٗا
، ٌٗٓذا ًعط٘فذاْ دوذٟ ٗادذبني     نيٗاهذزدو  ظ9 ٓ٘ ًضض اهذزأ ٗادبني باه٘ض١٘

ّ    9خزّٙ يف اه٘ض١٘ه شاهٞ ًذّ اهعطذف   ذٗٓذذٖ اهذ   ،ٌٓا غضذى اهذ٘دٔني ٗاهٚذاٙ
  ( .Œدٌى اهعرتٝ اهطآزٝ) ٗاهذٜ دوٕٚ املضض ا املطو٘ب يف اهزدوني ٓ٘تؤٓك
ّٝ ًزار اهٚا دوٟ ع١ٕٛٗاملضض إ      دِاًا  ْ املت٘ضٛإ 9شضب اهطبٚعٞذٗب ًباعز

ٕ    ٌٓزٗدِاًا َٙ ،تبىٙغضى ٗدٕٔ ٗٙإٙ ص٘  ترتطب ٙااٖ ٗت أٗ  ٙذاٖ دوذٟ رأصذ
، ٗٓذذا ٓذ٘ اهفٔذٍ    ًذزار اهٚذا دوٚٔذا   إب رأصٕ ٗردذالٖ ًذّ   ردوٕٚ فض٘  ٙرتط

(  Œ)ُصذ٘ص صذشٚشٞ دذّ اهعذرتٝ اهطذآزٝ      ًّٗ ِٓا ٗروت ،ٙٞاهصشٚض هآل
ذاٙذا ًذا١   ٕٚ ًّ غضى اه٘دذٕ ٗاهٚذاّٙ ًذّ وْٗ تَ   ٌضض بفطى رط٘بٞ كٓفْ َٙب 

ًضض رأصذٕ  طُٕ ( ٗأS)ٗض١٘ داٖ ()شلٛ فٕٚ االًاًَِٗٔا ًا َٙ ،هوٌضض
ٕ   و ًا١ّصطثٍذٓاٗوإًٚ اىل اهلعبني بفطى كفٕٚ مل ُٙ ٗردوٚذٕ بذذٌا    ًضذض رأصذ

 . (2)ب ٛ يف ٙإٙص

بعذض اهذزدوني   ًضض بعض اهزاظ ٗ (Œ)ٓى بٚت اهعصٌٞأٗامل ث٘ر دّ       
ٛ  ،صذذتٚعابٔااىل اهلعذذبني ًذذّ وْٗ إ  ٍِطًذذّ بذذا١  ١ٗٓذذذا ُاعذذ اهذذ   صٔبُز١ُٗٔصذذُل

دوٕٚ مجا ًّ دوٌا١ اهوغٞ ٗاهِش٘ ف ا هكز  ٌعِٟ اهتبعٚض كٌا ُٓصذتضتعٌى ب
ِِٚذّا   اىل9ط، ُظذري و٘هذٕ تعذ   ٌعِٟ اهتبعذٚض ذتٛ بذ (9 إْ اهبا١ املفزوٝ تذ  ابّ ٓغاَ) َد

ٕٔ َٔا ٔدَباُو اهٖو ٍِ  ، ًِٕٗ و٘هذٕ تعذاىل9ط  5صاالُضا9َِْٙغَزُب ٔب ًَِضذُش٘ا ٔبُز١ُٗٔصذُل ثذٍ   ص،َٗا
 اهعذزب  استٌاالت أخز٠ يف ًعِٟ اهبا١ يف هٙٞ اه٘ض١٘ ٙلفِٚا9 اصتعٌاُي (1)هكز

ُٞذهوبذذا١ بذذ  (2) ذذا ٗرو يف سذذاٙحٞ اهعذذرتٝ دوٚذذٕ فصذذِٓ ٌعِٟ ًذذّ اهتبعٚطذذٚٞ ٗوالهذذ
 ٗووَت ّٙ دوٌَتد ُٛ ًّ أال ُت(9 أ)سرارٝ ًّ االًاَ اهباوزصشٚض صؤاي 
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ٙا سرارٝ واهٕ ط 9ٗواي ()فطشم ؟أظ ٗبعض اهزدونيْ املضض ببعض اهزأ
َفاِغٔضذذُو٘ا  ، ألْ اهلل وذذاي9ٗدذذٓى ُٗذذشي بذذٕ اهلتذذاب ًذذّ اهلل دذذشٓ S رصذذ٘ي اهلل
ٍِ َُٓل ِٙذذٔا وذذاي9ثذذٍ  ،غضذذىْ ُٙأْ اه٘دذذٕ كوذذٕ ِٙبغذذٛ  أفعزفِذذا  ،ُُٗدذذ٘ ٍِ ٔإَهذذٟ ََٗأ َُٙل
ٌََزأفٔق غضذال اىل  ْ ُٙ املزف ني باه٘دٕ فعزفِا إُٔ ِٙبغٛ هلٌذا أ ىلا٘صى اهٚاّٙ ف اِه
ٍِ   ف ذاي9 ثٍ فصى بني اهلالَ  ،املزف ني ًَِضذُش٘ا ٔبُز١ُٗٔصذُل فعزفِذا سذني وذاي9     ،َٗا

ٍِ ٗٓذٛ   ص ٙعذين9 ه٘دذ٘و اهبذا١   ٌلاْ اهبذا١ ذْ املضض ببعض اهذزأظ هذ  أ 9ٔبُز١ُٗٔصُل
ثذٍ ٗصذى اهذزدوني بذاهزأظ كٌذا       9طثذٍ وذاي   ،دوٟ اهتبعذٚض  تايٌٗعِٟ ًّ ذب

ّٔ ف ذذاي9 ٗصذذى اهٚذذاّٙ باه٘دذذٕ ِٚ ٍِ ٔإَهذذٟ اِهَلِعَبذذ ، فعزفِذذا سذذني ٗصذذؤٌا ََٗأِرُدَوُلذذ
   .صعٖ٘هوِاظ فطSٓٚ رص٘ي اهلل ز ههمثٍ فٓض ،دوٟ بعطٌٔا ْ املضضأ باهزأظ9

ٍِط       صذِٓٞ اهعذرتٝ    وذت ظ ٗوذا تلفٓ صاهبا١ تاي دوٟ ًضض بعض اهزأٔبُز١ُٗٔصُل
(Œ)- دٌاّل ٗساٙجّا- ًُ  ًٕ ُٗاصٚتٕ . ٓاببٚاْ ٗد٘ب ًضض بعض اهزاظ ًّ 

ٍِط        خذز  إدزابٔذا ٗسزكذٞ ه  ٗوا اـذال  بذني ف ٔذا١ االصذالَ يف     ص ََٗأِرُدَوُل
  فض ؟.ذشَ ٓ٘ اهص ٓى ٓ٘ اهِصب أَ ٓ٘ اهزفا أََٗأِرُدَىط

ٍُِر١ُدؤٟطكاُذذت ًعط٘فذذٞ  ذشفضاهذذب ِتفذذاْ ُوز٢ٔذذ -أ       ٗٓذذذا ٗاضذذض صٗٔصذذُل
 .ٌشاٗرٜ ٗو٘ادا اهوغٞ اهعزبٚٞ ذه ٘ادا اهفٍٔ اه ًٗ٘افْق ٗوزٙب داّا

ّٞ    (ٗأردولذٍ ًذذٌض٘سٞ  )ت 9روٓا ْ فاهزفا ب ِتز٢ُٔوٗإْ  -ب       كاُذت ً٘اف ذ
 ٝ اهِصب .( كاُت ً٘افق ه زا١ٞهض٘)ٗأردولٍ ًغ ت9روٓاٗ أ ه زا١ٝ اهذذٓز،

ّٞعوت باهِصب ُد ِت٢ٔٗاْ ُوز -دذ      ٍِ طباهفعى اهلوٌٞ ًتعو  َُٓل ُُٗد٘ َفاِغٔضُو٘ا 
 ٍِ َُٙل ِٙٔا ٍِ ....ََٗأ ّٞ صََٗأِرُدَوُل ِٙذأ دوٟط فتلْ٘ ًعط٘ف ٍََِٗأ ّٞ  صَُٙل  9باهفعذى  ًٗتعو ذ

 دذااّ  ٗٓذذا بعٚذاْ   (ردولذٍ اىل اهلعذبني  9 )إغضو٘ا أٗٙلْ٘ ًعِآاصَفاِغٔضُو٘اط
٘رٝ ٗاهطزٙ ٞ اهغذا٢عٞ  فضزّٙ هتصشٚض اهفتٚا املغٔكجري ًّ امل ٗوا اورتسٕ مجْا

، ٗاهفٔذٍ اه٘اضذض امل٘افذق    غضى اهزدوني دِا اه٘ضذ١٘  بعض املضوٌني ًّ بني
وذذزب ٗبعذذاَ  زبٚذذٞ اه اضذذٚٞ بعذذ٘وٝ اهعطذذف اىل األ   ٘ادذذا اهوغذذٞ اهع هٗهوفطذذزٝ 
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ٍِِذذتر دطذذفطٗٓذذذا ُٙ ،اهفصذذى بذذني املعطذذ٘  ٗبذذني املعطذذ٘  دوٚذذٕ ص ََٗأِرُدَوُل
ٍِدوٟط ّٝذذردى ًتلْ٘ األٗ صٔبُز١ُٗٔصُل  . -ال ًِص٘بٞ ٗال ًزف٘دٞ- زٗر
بذذٌا ُذشي   دوذٍ  ( اه  ٓٛ األدذز  ٗٓذٍ األ  Œّ ُعتٌا طزٙ ٞ اهعرتٝ)ٗم      

( ٗوا ٗرو يف اهذشاٙح اهذٌ ث٘ر دذّ االًذاَ اهبذاوز    Sدوٟ دٓآٍ رص٘ي اهلل)
(صذذؤا )ٍِطدذذّ وذذ٘ي اهلل  ٕه َ دوذذٟ ذدفض أدوذذٟ اهذذ ٓذذى ٓذذ٘   صََٗأِرُدَوُلذذ

٢ٌذذٞ دفضص ٗوذذا اصتفاضذذت أخبذذار أ  طبذذى ٓذذٛ دوذذٟ اهذذذ    9وذذاي ؟ اهِصذذب
ّٞ (Œ)اهعرتٝ  .(2)، فزاداغضىٌضض ٗال ُتردى ُتب ْ األ ُاط 
ّٔط        ِٚ ٛ  ًجِٟ ًٗفزوٖ اهلعذب  صٔإَهٟ اِهَلِعَب اهلعبذٞ   ِتٌَٚٓٗوذا ّصذ   ،ٙعذين اهعذاه
ٓ٘  ،اه اَ ظٔز يف ١ٛ باهعظٍ اهِاتا تفضري اهلعبنيٗٓذا ٙؤٓك ،ُٔآا ٗرفعٞ ع هعو
ٗ  ٛعظٍ اهِذات باه ٍٔزٖ بعطفٓضوا ٗ َ ١ يف ًفصذى اهضذاق  ٓذذا أٗ   -ٌٗٓذا   ،اه ذا

 . ، ٗصٚ تٛشاٙا اهلعبنيف اهف ٔا١ يف َتيف كى واَ، ٗهذا اختواْ كعب -هان
ُٖٔزٗا  ط-5       ٍِ ُدُِبّا َفذاٖط ُِِت ِْ ُك ٞ  ٓذذٖ صَٗٔإ دطذف دوذٟ اؾٌوذٞ اهضذاب 9ٞ      اؾٌوذ
ٍِط َُٓل ُُٗدذذ٘ ُٞٗٓذذذٖ اآل ص.َفاِغٔضذذُو٘ا  ْٞبتٌأًذذا  ٙذذ ٚذذاْ اعذذرتاك اهصذذالٝ  هب ًضذذ٘و

 ٌ  أراو اهصذذالٝ ًذذز صذذبشإُ ًذذّ أٗوذذا  ،ٍبذذاهطٔ٘ر9 اه٘ضذذ١٘ أٗ اهغضذذى أٗ اهتذذٚ
  .سآٌادّ أ اهتٌٍٚ اها كاْ ًعذٗرّا اهغضى إْ كاْ ّدِبّا أٗ اه٘ض١٘ أٗ بوشَٗ
ٔٓذذٓذذذٖ اؾٌوذذٞ تعذذين )إْ كِذذتٍ دِبذذّا        زٗا ٗاغتضذذو٘ا ًذذّ سذذاخ اؾِابذذٞ  فتط

  اؾِابٞ . رٗاسلٍ ًّ ساخٗأل ينامل بااُلٍ ًّ لاصٞأل تطٔريّا
ذِب ٌُذْ اهذذ، ٗأصذذى ًعِذاٖ ٓذذ٘ اهبعذا كذذ   ٗاؾِذب ًصذذار كاهبعذا ٗاه ذذزب       

دزز ًِذٕ املذا١ اهذاافق صذ٘  ٙبتعذا دذّ اهطٔذارٝ ٗدذّ وابوٚذٞ اهصذالٝ           دِاًا َٙ
 9ٌعِٟ اصذٍ اهفادذى  ذاصذتعٌاهلا بذ   َبٓوٗوا ُغ (دِب، ٗأصى اهوفظٞ )أٗاهعباوٝ
، ت ٘ي9)ردذى  ٗاملفزو ٗاملجِٟ ٗاؾٌا املذكز ٗاملؤُح هذا ٙضتٜ٘ فٕٚٗ)امِب(
 ٗ)ردذذاي ُٗضذذا١ ُدُِذذْب( ُٗٙذٌذذا  ٗ)اًزأتذذاْ ُدُِذذْب( ٗ)اًذذزأٝ ُدُِذذْب( ُدُِذذْب(
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 ًجى)دِق ٗأدِاق( . اُؾُِْب9)أدِاب(
ظوٌذذٞ ب هباُذذٕ ٗهزٗسذذٕ ًذذّ  ُِذذهوُذ ٗاالغتضذذاي ًذذّ سذذاخ اؾِابذذٞ تطٔذذريْ       

ِٓٞ ضذذٗاهظذذآز ًذذّ أساوٙذذح اه  اهبذذاطّ، اهذذزٗح ٗاه وذذب  اؿاصذذوٞ يف اؿذذاخ
 دذذشا١ اهبذذاْ ٗهذذذا البذذا ًذذّ ًباعذذزٝ االغتضذذاي تاًذذاّ  إصذذتٚعاب اؾِابذذٞ هتٌذذاَ أ

شت كذى عذعزٝ   ذْ تذ ُبذ9ٜ٘طإ  ٜٗ سذاٙحْ ٗوذا رُ  ،هوباْ ستٟ اهغذعز  ًضت٘دبّا
ًّ (9ط)ٜٗ دّ االًاَ اهصاوقُٗر (2)ٗاُ ٘ا اهبغزٝص دِابٞ فاغضو٘ا اهغعز

ّٝ ٕ كٌذا رُ  (1)صٔذ٘ يف اهِذار  ف ًذّ اؾِابذٞ ًتعٌذااّ    تزن ععز تعوذٍٚ اهزدذى    ٜٗ دِذ
ْٗٓ ُتغضى دِابتٔاط..ًزٓا أالًزأتٕ  َٙذ ُزعٔصٜ رأصٔا ًّ املا١ َٗتز  صز٠ٖٗ ستٟ 

دِذا اهذذذِابٞ اهذ  ٓذٛ      ٗٓذا ٙعين هشَٗ غضى كى دش١ ًّ اهباْ ستٟ اهغعز
ٍٓ كى أدشا١ اهباْ صذاهتٕ  شَ غضى كى دش١ ٗإٙصاي املذا١ ٗإ فٚو ساْخ دظٍٚ ٙع

ٗٓأْ ُت اهط٘ٙى املتعار  دِا املزأٝ فٌٚلِٔا ش١ ستٟ اهغعزدوٟ كى د ٜ رأصٔا ز
ٞ  ٌاَ اهغذعز هتذشٗي  ذٖ ستذٟ ٙبوذغ املذا١ اىل تذ    ٗععزٓا ًّ املذا١ ثذٍ َتِعٔصذزُ     اهذذذِاب

 .بٔذٖ اهرتٗٙٞ ٗاهعصز ٗساثٔا َتٌاًّا 
( يف صذ٘رٝ  32ٓذٖ اؾٌوذٞ ٗاآلٙذٞ اهغذزٙفٞ يف صذ٘رٝ املا٢ذاٝ دطذاتٔا هٙذٞ)             

َٝ   الاهِضذا9١ط  اها  9ٜأص َٗال ُدُِبذذّا ٔإاٖل َدذأبٔزٜ َصذٔبٕٚى َسٖتذٟ َتِغَتٔضذذُو٘ا    ... َتِ َزُبذ٘ا اهٖصذال
ٔٓذ ٟ تغتضذو٘ا أدضذاًلٍ ٗت  فذال ت زب٘ٓذا ستذ   ٗكِتٍ ُدُِبذّا  وٌتٍ اىل اهصالٝ  زٗا ط

ْ أدذى  ٗٓذذا أل  ،دشا١ اهبذاْ ستذٟ اهغذعز   ًضت٘دبا أل كاًاّلريّا رٗاسلٍ تطٔأ
ضذى هتٌذاَ   عاب اهُغٚٗهلذا البا ًّ اصت ،ْ ٗاهزٗحٙضت٘دب اهبا اؾِابٞ ساْخ

 .دشا١ اهباْ ًّ وْٗ اصتجِا١ أ
عذز  يف بٚذاْ تغذزٙا هطفذٛ      9 اه٘ض١٘ ٗاهُغضىبعا بٚاْ تغزٙا اهطٔ٘رثٍ       

 ،صىظٚفتٕ األملّ ال ٙ ار دوٟ ٗ بااّل دّ اه٘ض١٘ أٗ اهغضى ٓ٘ تغزٙا اهتٌٍٚ
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 ال بطٔ٘رص ف اي تعاىل 9ٗطال صالٝ إشصٚى اهطٔ٘ر وبى اهصالٝ هغزض َت

ِٗ َدَوٟ َصَفٕز ط-6       ًَِزَضٟ َأ  ٍِ ِْ ُكُِت ٍِ        َٗٔإ ًَِضذُت ِٗ ال ِّ اِهَغذا٢ٔٔط َأ ًٔذ  ٍِ ُِِل ًٔذ ِٗ َدذا١َ َأَسذْا  َأ
ٍِ ِٙذذذٔاُٙل ََٗأ  ٍِ ُٓٔل ُُ٘دذذذ٘ ًَِضذذذُش٘ا ٔب ٌُذذذ٘ا َصذذذٔعٚاّا َطِّبذذذّا َفا ٌٖ َٚ ًَذذذا١ّ َفَت ٍِ َتٔذذذذُاٗا   صاهَِّضذذذا١َ َفَوذذذ

ٗ يف صذ٘رت ٗٓذٖ اؾٌذى  ، 23اهِضا9١ ٗ ٛ اهِضذا١  ٍ ٌٚ  اهتذ غذزٓ كوتآٌذا تُ املا٢ذاٝ، 
ٗ سذاي اهضذفز اهذذّٙ    ٌضض اه٘دٕ ٗاهٚاّٙ دِا اهذذٌزض أ ذبباهصعٚا ٗاملتش ق 

د٘  اهتطذزر ًِذٕ   ذهٗ داَ اهتٌلّ ًّ اصتعٌاهٕ َ ٗدااْ املا١ أاٞ دٌٓا ًظِٓ
ٍِ ُصذَلاَر٠       ٗوا واي وبؤا9ط ،أٗ هوتشزز ُِذُت ََٗأ  َٝ ُِذ٘ا ال َتِ َزُبذ٘ا اهٖصذال ًَ َّ ه َٔا اٖهٔذٙ ٗٙ َٙا َأ

َٗال ُدُِبّا ٔإاٖل َدأبٔزٜ َصٔبٕٚى َسٖتٟ َتِغَتٔضُو٘ا  َْ ًَا َتُ ُ٘ه٘ ٌُ٘ا   .صَسٖتٟ َتِعَو

ٓذذذٖ اؾٌذذى ُتفٚذذا أْ ًذذّ ًذذزض ٗٓذذ٘ َٙدذذا  ًذذّ اهتطذذزر املعتذذا بذذٕ دِذذا       
دغٟ املغ ٞ اهذ  ال ٙتشٌوذٔا   ز ًّ اصتعٌاهٕ َٗٙدا  اهتشٓزٗ َٙصتعٌاي املا١ أا

ّٝ ٕ اه٘ض١٘ أٗ اهغضى فتِت  هٕ ًّ كاْ دذرّا اهع ال١ داو هوتذٌٍٚ، أدذٍ    ى ٗظٚفتذ
ؾزح أٗ االه٠ ًّٗ اعتااوٖ أٗ ت خز عفا٢ٕ ًّ ٗ اًّ خ٘  ساٗخ املزض أ

 ّا ًاكجريامللوف يف صفز ٗ يف اهطٔ٘ر، أٗ كاْ ٗ سزدٕ اها اصتعٌى املا١ًزضٕ أ
ٗ ٙلْ٘ هذٕ  أ -ٚٞالصٌٚا يف االسًِٞ املاض -دوٟ املا١ ٙتعذر دوٟ املضافز اؿصُ٘ي

اه٘ضذ١٘ أٗ  دوٚذٕ   فاملضافز ًعذذٗر اها كذاْ ٙغذقٓ    . ٗس٣ِٚذ 9 دّ اصتعٌاهٕ دذْر
  . باهصعٚا ٌٍٕٚ اهتٙتطزر ًٌِٔا فتلْ٘ ٗظٚفتٗ اهغضى أ

ُِِلط -7      ًٔ ِٗ َدا١َ َأَسْا  ِّ اِهَغا٢ٔٔطَأ ًٔ دذّ اهفطذوٞ    ٓذٖ اهوفظٞ صذارت تعذبرياّ  صٍِ 
ًذّ االرض اهذذٜ كذاْ ٙ صذاٖ      ضفاهوغذٜ٘ امللذاْ املذِد   صؤا ذداردٞ، ٗأاه

ْ   اهع ال١ ُٗٙ بذ٘ي أٗ اهتغذ٘ك ثذٍ    ٝ كِاٙذٞ دذّ اهت  ، ٓذذٖ اهعبذار  و ذْ٘ فٚذٕ اهفطذوتا
ز بٚضذ ٗ ٗدذاٖ ٗمل ٙذتٌلّ ًذّ اصذتعٌاهٕ     أ ذا املذا١ ٗمل َٙ َٙذ١ٛ إلواًٞ اهصالٝ

 فٚذ٘س هٕ اهتٌٍٚ .ًغ ٞ ال ٙتشٌؤا اهع ال١ داوٝ  أٗ ًّ وْٗ تطزر
امل٘دذذب هظوٌذذٞ اهبذذاطّ بفعذذى  (صذذغزذشاخ األاهذذ)غذذري اىل ٓذذذٖ اؾٌوذذٞ ُت      

ٗاؾٌوٞ اهالس ٞ  ٙض أٗ َُ٘،ر9 ب٘ي أٗ غا٢ط أٗ صاٗر بعض ُ٘اوض اه٘ض١٘
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ٍِ اهَِّضا١َط ًَِضُت ِٗ ال ّ   ٘دذب امل (كذ  شاخ األذاه)اىل  غريُت صَأ بفعذى   هظوٌذٞ اهبذاط
 .ٌ بوٞ ذش٘خ اهف ٕ اهغزٙف اهٗاهتفصٚى يف ُب، أٗ َُش٘ٓا اؾِابٞسص٘ي ساهٞ 

ٍِ اهَِّضا١َط-8       ًَِضُت ِٗ ال اهذٜ ٙ٘دذب اؿذاخ االكذ      ٍ باهِش٘ذٙعين باعزت صَأ
 ٚ ذٛ امل٘ضذ٘    اؿ ًعِذاٖ  زاو ًِٕاهتعبري ال ُٙ اٗٓذ ،هالغتضايهوذِابٞ ٗامل٘دب 

ً٘دبذّا  ا٢ٔا طذ أدأٗ بعذض  املذزأٝ   ٙذا  ذٌطاه ذ٘ي بلفاٙذٞ هذ    ال صٓضإ، ٗاهوفظ ٕه
ٍْ بعٚذذا يف ُفضذذٕ ٗال ُتفٗٓذذذا  دوٚذذٕ أٗ االغتضذذاي أٗ اهتذذٌٍٚ،و٘ضذذ١٘ ه اٖ داضذذٔذذ
اؾٌوٞ مبعِٟ كِذا٢ٛ  تفضري  هشٌَٗا ٙؤوٜ اىل ذً، (Œ)ساوٙح اهعرتٝ اهطآزٝأ

ٗٓذذ٘  اؿلذذٍٚ، ُٛذذهاه زاالصذذو٘ب بذذٕ  َ ٔزب ُدذذًذذؤٓوشتغٍ ذًذذري وزاُذذٛ عذذبٓذذ٘ ت
ٙذات اه ذزاْ   هدزفذت بذٕ   ٗٓ٘ تعذبري  ٌ اربٞ ًا اهشٗدٞ، ذباملباعزٝ دّ اهاهتلِٚٞ 
بتفضذري   (Œ)هطآزٝٗوا اصتفاضت أساوٙح اهعرتٝ ا ،ٗكالًٕ اؿلٍٚاهلزٍٙ 
شذب اهضذرت   ُٙٗهلذّ اهلل صذتري    ٓ٘ اؾٌذا ، يف اهفزز، ًِٔذا9ط  ٌ اربٞذهاؾٌوٞ با

 .   (2)ص ٌَْ٘ٓضكٌا ُت ٍَٓضُٙ فوٍ
ًٗباعزٝ اهِضذا١  ٌذٛ ًّ غا٢ط ذٌزض ٗاهضفز ٗاهذاه 9و االربعٞارٓذٖ امل٘      

اهعذذر دذّ اصذتعٌاهٕ    أٗ ٌا١ ذشصى فٚٔا ف ااْ اهًا َٙ بتال٢ٚٞ ٗغاهبّاإٓٛ ً٘ارو 
وف يف ٓذٖ امل٘ارو املعط٘فذٞ دوذٟ   ْ امللأٙٞ تفٚا ، ٗاآلاهغضى يف ٗأيف اه٘ض١٘ 

ٍ  سذاْ أاها وذاَ  ) 9ىلي تعذا ٘ٙ ُٕ  ٙٞ كأٗي اآل أسذا  اىل اهصذالٝ ٗسذاخ هذٕ     ًذِل
 . (عٚاّاص ٌٍٚأْ ٙتظٚفتٕ ٗمل َٙذا املا١ ف٘ربعٞ ً٘ر األاأل
ٌُذذ٘ا َصذذٔعٚاّا َطِّبذذّا ط-22      ٌٖ َٚ ًَذذا١ّ َفَت ٍِ َتٔذذذُاٗا  اْ املذذا١ ٓذذ٘ اهضذذبب دذذاَ ٗدذذاصَفَوذذ
٘ٓهغذذزدٛ اا  ٚذذاْ ب ّأٌٚذذاربعذذٞ وبوذذٕ َتًذذ٘ر األكذذزت األُٗه ،هوتذذٌٍٚ غؿ ٚ ذذٛ املضذذ

 .ٌٍٚ ب اهتبجاٗامل٘ض٘  اهغزدٛ إل ؿ ٚ ٛا املض٘غ
صذغز  ألبااخ ٘ داَ ت٘فز املا١ ملّ ٓ٘ قذ ٓ ٗدااْ املا١ ًعِاٖ ٗاضضداَ ٗ     
ٌ ب٘ي ذاهذ  حغذار ٓذٛ اه املطٔذزٝ  ٗاهضِٞ  ،ٗ االغتضايأؤ ك  ٗٙزٙا اهت٘ضباألٗ أ

                                                           

  .ًّ اب٘اب ُ٘اوض اه٘ض١٘  98ب 2اه٘صا٢ى 9 ز رادا 9 (2)
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ًَذا١ّ   طٗوا فضزت اؿلٍٚ، ٙات اه زاْآل ٍِ َتٔذذُاٗا  ٕ ًٗذّ  ًِذ بذاملعِٟ االدذٍ    صَفَوذ
 ،شٌ٘ٓذا ًذّ االدذذار   ٗ َُأشذزز  ٗ َتأهتطذزر   ٌا١ذاهذ  داَ اهتٌلّ ًّ اصذتعٌاي 

يف اه ذزهْ  ٘دذااْ  اهدذاَ  كذْ٘   9ٞٚٔذا اهتفصذٚو  اتًّ ًالسظٞ اهضذِٞ ٗبٚاُ ر ِتٗٙ
عذاَ  هٗ أإًذا هف ااُذٕ   9  ِاٙذٞ دذّ اهعذذش دذّ اصذتعٌاي املذا١      اهل 9ًِٕ عزدّا زاُوُٙ

 .اه ارٝ دوٟ اصتعٌاهٕ 
ٌُذذذ٘اط      ٌٖ َٚ رض ّ دذذذ٘اهٛ األًذذذ ٖشذذذ٘ٗ َُأاوصذذذاٗا اهذذذرتاب ٗ اٜ اطوبذذذ٘أصَفَت

 ت ذذ٘ي9 ،فذذاْ اهتذذٌٍٚ ٙعذذين اه صذذا  ،ٙذذاٙلٍأهتٌضذذش٘ا ٗدذذ٘ٓلٍ ٗ ،ٗٗدٔٔذذا
(ٌٓ ٌٜٓ وصاُتأ( ٌت اهصعٚاتٚ ٛ   ) ت ذ٘ي9 ٗ ،ٕاُتٕ ٗتع أٜ  (تٌٌٚذت دذاٜٗ بزقذ

ا ًذز ب صذ  ، ٗدوٚذ9ٕ فتذاي كوٌذٞ اهلل دوذٟ األ    وتوٕأأصٚبٕ ٗستٟ  اتٕ باهزًضوص
 . ٌّضض اه٘دٕ ٗاهٚاٙذب اهطٔ٘رَتشصٚى هصعٚا اهطٚب هغزض ملعذٗر اا

هصذذع٘وٖ ٗارتفادذذٕ دوذذٟ بذذاطّ بذذٕ ٛ ٌُٓصذذ ،ٓذذ٘ ٗدذذٕ االرضٗصَصذذٔعٚاّاط      
  .بٚٞ ٗاؿذزٙٞ ٗاملعاُٚٞ ٗاملا٢ٚٞ ٗمٌ٘ٓادوٟ االدشا١ اهرتا احملتٜ٘ االرض
ٞ  ذر ٗاهداهص ًّ اهذشالي اهذٓ٘ اهطآز اهٗصَطِّٚبّاط       ال فذ  ،ِذاصٞ ٗاؿزًذ

 .ٗ ًاهٕ أ سٕاأذاٗس دوٟ سق فٕٚ َت ٗال بّاغص٘ٙلْ٘ ً

ٍِ ط-22      ِٙٔاُٙل ََٗأ  ٍِ ُٓٔل ُُ٘د٘ ًَِضُش٘ا ٔب ٞ ٓ صًُِِٕٔ َفا  ،ذا بٚاْ ٗتفضري هوذٌوٞ اهضذاب 
 ٗ اهغضى املتعذرّٙ بفعىأدّ اه٘ض١٘  ً٘ر بٕ بااّل ٘ضض كٚفٚٞ اهتٌٍٚ املٓ٘ ُٙٗ

   يف أسآٌا . ف ااْ املا١ أٗ اهعذش دّ اصتعٌاهٕ
 .اه٘دٕ ٗاهٚاّٙ  9وٟ اهعط٘ املٌض٘حاهٚا املاصشٞ د ٗاملضض ٓ٘ دٓز     
9 ًذا  ًذّ بعذض اهصذعٚا اهطٚذب     اٜ اًضش٘أتبعٚطٚٞ ُٙشتٌى كُ٘ٔا  صًُِِٕٔط     

    ٗ اك رتدوذٟ اعذ  اهلوٌذٞ  فتذاي   ،ٝريدذشا١ تزابٚذٞ صذغ   أدوق ًِذٕ باهٚذا ًذّ غبذار 
ٞ  ٔذا شتٌذى كُ٘ ُٗٙ ،دو٘ق بعض اهصعٚا يف اهٚا املاصشٞ تعذين ٗدذ٘ب    9ابتاا٢ٚذ

دوٟ  صًُِِٕٔطوالهٞ  االستٌاهني يفاصت٘ا١  هِا ٗاهظآز ،ًّ اهصعٚا ّا٢املضض ًبتا
ٚا املاصشٞ ، ص٘ا١ دوق ًِٕ باهزٗب دوٕٚطاهٚاّٙ ًّ اهصعٚا املٗاه٘دٕ ًضض 
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اىل دذاَ اعذرتاك اهعوذ٘ق ٗٓذ٘      ًّ اهعوٌذا١  هٓب مجا ، ًّٗ ِٓاَ مل ٙعوقأ
 .ش٘خ اهتٌٍٚ يف ُب ٗبٚاْ ًاركٕ تفصٚاّل اهصشٚض ٗصٚاتٛ بٚإُ

بفعذذى فذذا١ اهتفزٙذذا ٗاهرتتٚذذب دوذذٟ اؾٌوذذٞ    -ْ اهتذذٌٍٚأٓذذذٖ اؾٌوذذٞ تذذبني        
 . -ٜ ببعطٕأ -ٌضض اه٘دٕ ٗاهٚاّٙ ًّ اهصعٚا اهطٚبذٙتش ق ب -اهضاب ٞ
ّٞاه٘ضذذ١٘ ٗاهغضذذى    ٙذذٞ هبٚذذاْ فزٙطذذ  ٗوذذا تصذذات اآل        هوٌشذذاخ  ٗظٚفذذ
٘ٓ ك  ٗطٔ٘رّاٗ باألأصغز باأل  تصذات هبٚذاْ ًذا   ثذٍ   ،هواخ٘ي يف اهصالٝ غّاًض

، ض اهعباوذتغزٙعات هطفٚٞ هصاهٗٓذٖ  ،سآٌاأأٗ هان دِا تعذر ٓذا  ٓ٘ باُي
  9ف اي دٓى ٗدال،  طف املغٓزكٚا ه بٚاْ سلٌٞ ٓذٖ اهتغزٙعات ٗت عاىلتراو أ

ِّ َسذذَززٕ  ط-21       ًٔذذ  ٍِ ُِٚل َِٚذَعذذَى َدَوذذ ُٕ ٔه اؿذذزز ٓذذ٘ اهطذذٚق ٗاهغذذاٝ  صًَذذا ُٙٔزٙذذُا اهٖوذذ
أتبذا  وِٙذٕ ٗال   شزز دباوٖ ْٗ ُٙأال ٙزٙا ًّ ٓذٖ اهتغزٙعات  إُٕ ٙعين ،ٗاملغ ٞ
ِّ ُٙٔزط،املغ ٞ ٗاهطٚقٍٔ يف ٙ ادإٙزٙا  ٍََِٗهٔل َِّٔزُك َُٚط شاخ اهذذٜ ٓذ٘   ذًّ اه صُٙا ٔه

كذ  اهعذارض   أٗ األصذغز  اؿذاخ األ  ُاعذ٣ٞ ًذّ صذاٗر   ٗظوٌٞ  باطين سذاب
 ًاوٜ هظذآز اهبذاْ ًذّ اه ذذر ٗٓذ٘      تطٔريٗاهغضى ٗاهتٌٍٚ فاه٘ض١٘  لٍ،دوٚ

ٗ ارض عذ اهّ ًّ ظوٌذٞ اؿذاخ   هوباطٗتِ٘ٙز  ًعِٜ٘ تِظٚف وذزٗح بعذا   ههوبذاْ 
 . دزٗض اؿاخ ٗظوٌتٕ دوٌٚٔا

 . ٗاهغلز هٕ هلل ٗاؿٌا ،شزز ُعٌٞذداَ اهاهتطٔري سلٌٞ ٗ  9ٗاـالصٞ      
ٍِ  ط-22      ُِٚل ُٕ َدَوذ ٌََت ٍٖ ُِٔع ُٚٔت  بذى كذى   اهتطٔذز اىل ُعٌذٞ   ٜاملذؤو  تغذزٙا اه آذذ  صَٗٔه
بعذا   ٍلٚتعذاىل دوذ  ٕ ٌذاَ هِعٌذ  ِتإٗ وٖدبذا لٍ ٗأُذتٍ  ه صالساتإ ٛٓ تغزٙعاتاه

َْطدوٚلٍ ذٜ تفطى اهلل بٕاهاهعظٍٚ ٍ لخو ُعٌٞ  ٍِ َتِغُلُزٗ ٍ صَهَعٖوُل  ُعٌٕ دوذٚل
دٚٔاتذٕ فت بوذ٘ا دوذٟ    ٘ٗاًذزٖ ٗت أبذا   ٓت ب دٌوٚذاّ  ٖٗغذلز أْ ت ٗخري أُذ٘ا  اهغذلز  

ٍِ أَلطٗ ،تٕعصٚب ًاطادتٕ ٗادتِ ِّ َعَلِزُت ٍَِه٣ٔ  ًّ ُعٌٛ ٗأهطايف .صٔسَٙاُُٖل
َ ٗٓذ٘ وصذت٘ر اال   -ْهصذ٘ص اه ذز  ِعذارسٞ ه  ٓذٖ بٚاُات       ٗتفصذٚؤا   -صذال
                 ًِٔا. ِضتظٔز اهفتا٠ٗ اهتفصٚوٚٞهساوٙجٔا أ ٞالسظً، فِٚبغٛ غزسٕ اهضِٞ املطٔزٝذَت
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 : كيفية الوضوءبيان                        
      ٞ تتذذ هف ًذذّ   ،هو٘ضذذ١٘ أفعذذاي ٗأدذذشا١ بعطذذٔا ٗادبذذٞ ٗبعطذذٔا ًضذذتشب

      ٞ 9 غضذوتاْ ٌٓذا غضذى     فٌ٘دٔا دبذاوٝ اه٘ضذ١٘، ٗاه٘ادذب ًِٔذا أفعذاي أربعذ
ًٗضذذذشتاْ ٌٓذذذا ًضذذذض اهذذذزأظ ًٗضذذذض اهذذذزدوني، ، ٗغضذذذى اهٚذذذاّٙ اه٘دذذذٕ 

 9 ٗاملضتشب أً٘ر ًتعاوٝ، ُٗغتغى باه٘ادب ًِٔا ٗٓٛ

 :غسل الوجى يف الوضوء 
ا ٓذا ٓ٘ اؾش١ اه٘ادذب األٗي يف دبذاوٝ اه٘ضذ١٘، ٗوذا ُذٓص اه ذزهْ امٚذ       

 اه٘ضذ١٘ ٗكٚفٚتذٕ، ٗٗد٘بذٕ ًذّ ضذزٗرات     دوٟ دش٢ٚتٕ ٗٗد٘بٕ دِا بٚإُ أًز 
ٗضذذ٘ح اهذذِٓص اه زهُذذٛ  بعذذاباألخبذذار ٗال سادذذٞ إىل االصذذتاالي دوٚذذٕ اهذذاّٙ 

ّٝٗصريٗرٝ ٗد٘ب ، ٗإنا اهلالَ يف سٓاٖ ًٗ اارٖ، ف ْ اه٘دٕ ٓذ٘  وِٙٚٞ ٕ ضزٗر
 ٖ ٗٙضذت بوٕ بذٕ، ٗيف ؼاٙذاٖ عذزداّ    اإلُضاْ غريبٕ ٘ادٕ ٙاهعط٘ املعزٗ  اهذٜ 

وصاص اهغذعز  اه٘دٕ املغض٘ي يف اه٘ض١٘ ًّ  ، ٗاهظآز أْ سٓاٗخال  كالَ
وٚذٕ اإلصذبا اه٘صذطٟ ٗاإلبٔذاَ دزضذّا،      ًٗا اعتٌوت د طز  اهذوّ ط٘اّلإىل 

دوٕٚ داَ اـذال  بذى اإلمجذا  يف     إودٛٗ ٓذا ٓ٘ املغٔ٘ر بني ف ٔا١ االًاًٚٞ
ار ُظري ُص٘ص ًّ األخب دوٕٚ ٗاضشّا9كوٌات بعض األداظٍ )وآٍ( ٗٙاي 

  اهذٜ واي اهلل ٘ٓضٛ أْ ُٙاه٘دٕ اهذٜ ِٙبغ ٓاٗوا ص ي دّ س (2)صشٚشٞ سرارٝ
اه٘دذذٕ اهذذذٜ أًذذز اهلل بغضذذوٕ اهذذذٜ ال ط( 9تعذذاىل؟ ٗأدابذذٕ اإلًذذاَ اهبذذاوز )

ٕ    ِٙبغٛ ألسٕا إْ ساو دوٚذٕ مل ٙذؤدز، ٗإْ ُ ذص     ،أْ ٙشٙا دوٚذٕ ٗال ٙذِ ص ًِذ
9 ًا وارت دوٕٚ اه٘صطٟ ٗاإلبٔاَ ًّ وصاص ععز اهذزأظ إىل اهذذوّ    ًِٕ أثٍ

ه٘دٕ، ًٗا صذ٠٘ ههذم   فٔ٘ ًّ ا٘دٕ ًضتاٙزّا دوٕٚ اإلصبعاْ ًّ اهًٗا دزت 
 طالص 9 (دّ اهصاغ ًّ اه٘دٕ؟ ف اي ) ثٍ ص ي سرارٝ فوٚط ًّ اه٘دٕص
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ًا طٗرٗآا اهغٚذ اهصاٗق ٓلذا، كٌا رٗآا اهغٚذ اهلوٚين هلّ ًا سٙاو9ٝ 
  َ ٗرٗآذذا دِذذٕ اهغذذٚذ اهط٘صذذٛ يف    صوارت دوٚذذٕ اهضذذبابٞ ٗاه٘صذذطٟ ٗاإلبٔذذا

اهضذذبابٞ أٗ طاستٌذذى بعطذذٍٔ كذذْ٘ اهعطذذب )أٗ(9   تٔذٙبذذٕ، ٗٓذذذٖ اهشٙذذاوٝ وذذا 
هلِذذٕ خذذال  اهظذذآز ٗخذذال  أهفذذاظ اؿذذاٙح اه٘اصذذى إهِٚذذا ًذذّ     صاه٘صذذطٟ

عتِٟ بٕ، ٗال أثز ه٘دذ٘و اهضذبابٞ يف اـذ  اهصذشٚض فذ ْ      )اهلايف( فٔ٘ بعٚا ال ُٙ
إ  ف ُذذٕ إها وارت اه٘صذذطٟ  كذذ -ٗٓذذٛ أطذذ٘ي ًِٔذذا دذذاوٝ    -٘صذذطٟادتبذذار اه

 .  ا وارت ًعٔا اهضٓبابٞ، ف٘د٘وٓا ال  زٝ فٕٚٗاإلبٔاَ دوٟ اه٘دٕ ف
املت ذاًني ٗاملتذ خزّٙ صذ٠٘     -ٓذٖ اهصشٚشٞ وا فٌٔٔا األصذشاب واطبذٞ   

دوذٟ ٗفذق ظآزٓذا اهعذزيف ٗٓذ٘ اؿذذٞ املعتٌذاٝ يف فٔذٍ          -اهبٔا٢ٛ ًّٗ ٗاف ٕ 
ّٞ ألفٔأًٍ ًٗبتعاٝ دّ تع ٚاات  (Œ)أساوٙجٍٔ املو اٝ إىل دٌَ٘ اهِاظ ًزادٚ
ٕ     9  صذبق ٓذذٖ اهصذشٚشٞ    بى . اهفٍٔ ٗٓذ٘   ،اهذِٓص اه زهُذٛ اآلًذز بغضذى اه٘دذ

ًٗعِذاٖ ًعذزٗ  هوذٌٚذا ٗهذذا غضذى رصذ٘ي اهلل        ،ٙعين ًا ٙضذت بى بذٕ اهغذ١ٛ   
(Sٕٔٗد )،  أتبادٕ طٚوٞ أدٚاي ًّ وْٗ إعلاي ستٟ دا١ سًاْ صِا ٗٓلذا

( ٗصار صؤاي  سرارٝ دّ سٓا اه٘دذٕ فدزدذت اهصذشٚشٞ    اإلًاَ اهباوز )
ّٞ هذ٘ أه ذٛ إىل    -يف اه٘ضذ١٘ ، ٗبٚأُذا   غضذوٕ  اْ سٓا اه٘دٕ املطوذ٘ب  هبٚ ًتصاٙ
 ٗاضذض اهاالهذٞ دوذٟ غضذى اه٘دذٕ طذ٘الّ       -ٗاهعز  املتغزدٛبى اهعاَ  اهعز 

ٓذ٘ ًِبذت اهغذعز يف ً ذاَ اهذزأظ ًذّ طذز         اهذذٜ  ًّ وصاص ععز اهذزأظ  
 ًِبت اهوشٚني، ٗٙلْ٘ غضوٕ قذاٗواّ إىل اهذوّ اهذٜ ٓ٘  تصاّلاه٘دٕ ٙغضوٕ ً

اهعزض ب ار ًا بني اإلصبا اه٘صذطٟ ٗبذني اإلصذبا اهلذ ٠ اإلبٔذاَ، ًٗذا       يف 
دزت دوٕٚ اإلصبعاْ اه٘صطٟ ٗاإلبٔاَ سني اهغضى ٓ٘ اه ار اه٘ادب غضذوٕ  

ْ    طوْٗ اهشا٢ا دوٕٚ، ٗٓذٖ اؾٌوٞ األخذريٝ  ت٘كٚذا   صًٗذا دذزت دوٚذٕ اإلصذبعا
  . ٗت٘ضٚض هضعٞ اه٘دٕ دِا غضوٕ ًّ وصاص اهغعز إىل اهذوّ

و اهصشٚشٞ ٗٓ٘ فٍٔ اهف ٔذا١ طٚوذٞ وذزْٗ، ٗوبوذٍٔ فٔذٍ املتغذزدٞ       ٓذا ًفا
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( ستذٟ إها  Œٗكاْ دٌؤٍ دوٕٚ ًذّ صذار اإلصذالَ ٗسًذّ األ٢ٌذٞ األطٔذار )      
بعض اؾٔذات اهوغ٘ٙذٞ    ًّسٓى دصز اهغٚذ اهبٔا٢ٛ أعلى )واٖ( دوٟ فٌٍٔٔ 

ّ   مبذ ه٘ كذاْ ٙتشذاو    -ًّ دٔٞ أْ ًباأ اهغضى اهط٘هٛ  -ا بذني اه صذاص ٗاهذذو
بوشذاظ مشذ٘ي اهغضذى مبذا بذني       -اهبٚاضني فذ٘ق اؾذبني   -خ٘ي اهِشدتني ٙوشَ و

ْ   -اإلصبعني هذهم، ٗٓلذا ٙوشَ وخ٘ي اهصاغني  -ٌٗٓا ًا بذني اهعذني ٗاأله
 ًا أٌُٔا خارداْ دّ اه٘دٕ دشًّا .

دِا االهتفات إىل ًا ٙفٍٔ  ثزٖهلّ ٓذا اإلعلاي ْٙٔ٘ ٗٙطعف أٗ ِٙعاَ أ  
يف اه ذذزهْ ٗإىل ٗدذذ٘ب امل اًذذٞ اهعوٌٚذذٞ يف ًذذّ اه٘دذذٕ املذذ ً٘ر بغضذذوٕ  اهعذذز 

اه  دز٠ دوٚٔذا املتغذزدٞ إلسذزاس اهغضذى املذ ً٘ر بذٕ،       ٗغضى اه٘دٕ ٗاهٚاّٙ 
ٛ ق ٗوا وٓوذ  بذاهفلز   ظذزٖ اهغذزٙف يف فٔذٍ اؿذاٙح ًتذ ثزاّ     )وذاٖ( ُ اهغذٚذ اهبٔا٢

هوشذاٙح ًغذاٙز   اهفوضفٛ ٗاهلِاصٛ اهعاهٛ اهذٜ ٙتٌتا بٕ، ٗساٗي طزح فٍٕٔ 
تودص يف أْ اه٘دٕ املغض٘ي ًا س٘تٕ وا٢زٝ ِٓاصذٚٞ وطزٓذا ًذا    ٙ ،هفٍٔ اهعز 

(طًذا  ، ٗاْ و٘هذٕ) وصاص اهغعز ٗبني اهذوّ االصبعني املضاٜٗ ملا بني بني
ٙعين وٗرأٌُا ًّ اه صاص إىل اهذذوّ بِشذ٘    وارت دوٕٚ اه٘صطٟ ٗاإلبٔاَص

ٕ   تتغلى وا٢زٝ ِٓاصٚٞ خيزز ًِٔا اهِشدتذاْ ٗاهصذاغاْ، ٗوذا تَ     دٚٓذى )وذاٖ( أُذ
سٚذح   ، ف٘وذا مبذا ٓذ٘ أعذا ضذزراّ     ًّ اإلعلاالت اه  طزسٔا فٌٕٔٙتدوص ب

اهع ال٢ذذٛ  فٔذذٍ اهعذذزيف اهخذذاهف ظذذآز أهفذذاظ اهزٗاٙذذٞ اهصذذشٚشٞ ٗبعذذا دذذّ      
ٗاهفٍٔ اهعزيف ٓ٘ املعتٌا يف ًعزفٞ األخبار، ٗهعى فٌٕٔ )واٖ(  ،ٗاملتغزدٛ هلا

( أٗ ) ( ٗأًذذري املذذؤًِني Sًذذّ صذذشابٞ رصذذ٘ي اهلل )  دطذذز ببذذاي أسذذإ ال َٙ
 .  ّٓ سرارٝاـ  اهصشٚض ٗال يف ه( املتشاخ يف صشابٞ اإلًاَ اهباوز )

دّ وب٘ي فٌٕٔ  ًٗاُعّا ّا إلعلاي اهغٚذ اهبٔا٢ٛ)واٖ(وافعاهبٚاْ ٙلفِٚا ٓذا 
ٗال ً٘دذذب هطذذزح إعذذلاهٕ ٗد٘ابذذٕ ٗرٓوٌٓذذا، ٗوذذا أفذذاض عذذٚدِا املعظذذٍ يف   

 جٕ يف بٚاْ إعلاالت اهغٚذ عفوط ٗٓلذا أصتاهُا احمل ق )وآٌا( يف  ٖد٘آز
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يـحشف ايٛقحيف ت كًهحِ ارَحٛس      ا ٚدؾعٗا، ٚال لذ َـحٓررا  ايبٗا٥ٞ َٚٓاقؼتٗ
ٚميهٔ االطتػٓا٤ مبشاجعتُٗا، ٜٚهؿٝٓا ايكٍٛ بحنٕ ايؿٗحِ ايعحشت ٖحٛ ا كحذّ ٚال      
َٛجب  خايؿتح٘ ٚال ػحاٖذ يًٝٗحا، ٚاػحهاي٘ ٜٓحذؾ  يٓحذ االيتؿحاه ا  َؿٗحّٛ         
ايٛج٘ ا نَٛس بػظً٘ ت ايكشإٓ ٚا  ايٛاجب ا كذَٞ اإلذشاصٟ بػظٌ َحا صاد  

ذٜٔ يٝرـٌ ايعًِ بػظحٌ ايكحذس ايٛاجحب َٓٗحا، ٚيٓذ٥حز      ايٛج٘ ٚايٝ ي٢ً ذٓذ
ٕ ٚسأٟ ا ؼٗٛس ٜتبني إٔ ايؿِٗ ايعشت َ  ؿاظ ا كذ١َ ايع١ًُٝ ٜتٛاؾل َ    كهحٛ

كايؿت٘ بال ذح١ كا١َ ٚإٔ اإلػهاٍ ٚايذؾ  ال َٛجب ي٘ َ  ايٛجٛب ا كذَٞ 
، ا ٖحٛ أٖحِ ٚأن حش ْؿعح     ا عٍُٛ يًٝ٘ بني ا تؼحشي١، ٚايٛقحيف يضٜحض ْـحشؾ٘ ؾُٝحا     

  : ؾٓتهًِ ت ؾشٚع َشكبط١ بػظٌ ايٛج٘

ايؿشع ارٍٚ: ايٛاجب غظٌ ايٛج٘ احملذٚد َٔ قـحاق ايؼحعش ا  ايحزقٔ    
ٌ َحا رحشد يٓح٘ ٚصاد يًٝح٘ اال قحذسا       َٚا جشه يًٝ٘ اإلؿحبعإ ؾحال  حب غظح    

ٚريحو   -ال ايٛجٛدٜح١   -اإلذشاصٜح١ َٔ أطشاؾ٘ َٔ بحاب ا كذَح١ ايعًُٝح١     ٜظريا 
 . بػظٌ ايكذس ايٛاجب َٔ ايٛج٘ يػشض اإلذشاص ٚايعًِ

ٚكؿـٌٝ ايكٍٛ أْ٘ ارا ػههٓا ت ٚجٛب غظٌ ػ٤ٞ كحُٔ غظحٌ ايٛجح٘     
ؿححإ َححٔ جححاْبني: َهتٓنححايٓضيتني ايًححتني ُٖححا بٝاكححإ امظححش يُٓٗححا ايؼححعش   -

ؾٌٗ ا شجح  قايحذ٠ االذتٝحال ايكاكح١ٝ بٛجحٛب       - ٓنيبٓاؿ١ٝ ايشأغ ؾٛم اؾبٝ
 ٖٚزا ٜبتين ي٢ً رالٕف ،؟ ت ايٛك٤ٛغظًُٗا أّ ايربا٠٤ َٔ ٚجٛب غظًُٗا 

أّ ٖحٛ   -ايػظًتإ ٚا ظحرتإ   -ؾكٗٞ ت إٔ ايطٗٛس ٚايٛك٤ٛ ٌٖ ٖٛ ارؾعاٍ 
 ترـٌ َٔ ارؾعاٍ ٚا تظبب يٓٗا ؟ .ارثش ايٓٛساْٞ ايبظٝط ا 

َٔ ايؿكٗا٤ َِٓٗ  ؾإرا بٓٝٓا ي٢ً أْ٘ ارؾعاٍ اـاسج١ٝ ٖٚزا َا ارتاسٙ مجْ 
ٚذـٌ ايؼو ت ٚجٛب غظٌ ايٓضيتني كحُٔ غظحٌ   ( ِأطتارْا احملكل )قذٖ

ؾٝ٘ بٓا٤ّ ي٢ً  ّوايٛج٘ نإ ا شج  أؿٌ ايربا٠٤ َٔ كٛج٘ ايتهًٝـ بػظٌ َا ُػ
 . نرب٣ اجشا٤ ايربا٠٤ يٓذ دٚسإ ارَش بني ارقٌ ٚارن ش االسكباطٝني
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ارؾعاٍ، ٖٚزا َا اررتْحاٙ   ْٛساْٞ بظٝط َترـٌ َٔ ٚارا بٓٝٓا ي٢ً أْ٘ أثْش
يؼححٝخٓا ارْـححاسٟ )قححذٙ( ثححِ ذـححٌ ايؼححو ت ٚجححٛب غظححٌ ػحح٤ٞ       ٚؾاقححا 

   ٍ ـٓحٌ ايطٗحاس٠ ٚارثحش       ،نايٓضيتني نإ ا شجح  أؿحٌ االػحتػا رْح٘ ػحو ت ق
. ٖٚٓا يًُٓا ايكذس ايٛاجب غظً٘ َٔ ايٛج٘ بربنح١ ؿحرٝر١    ايٓٛساْٞ ايبظٝط

 ػحعش ٚاإلبٗاّز يشكا  ٚشَٔ قـحاق   َا داسه يًٝ٘ ايٛطط٢ش ٖٚٛ صساس٠:
ٓب ا ا٤ ٚأسطً٘ يًح٢ ٚجٗح٘ َحٔ أيحالٙ ٚأَحٓش      ؾإرا َؿ  ايزقٔزطٛال ،ايشأغ ا 

، : غظحٌ احملحذٚد ماَحا  َحٔ دٕٚ صٜحاد٠     ٜذٙ يًٝ٘ ٚيًِ أْ٘ ال ٜتركل بٗزا يحاد٠ 
َحٔ أطحشاف    غظٌ ايٛجح٘ احملحذٚد: إٔ ٜػظحٌ ػح٦ٝا  صا٥حذا      ٚيٓذ٥ز ٌٖ ًٜضّ ت 

ؿحٞ ايػظحٌ   أّ ٜه ؟ايٛج٘ يٝرـحٌ ايحٝكني بػظحٌ ايٛجح٘ احملحذٚد ٚكؿحشؽ ايزَح١       
ٚت ٖزٙ اؿايح١ ٜحتُر     ؟ با كذاس احملتٌُ نْٛ٘ َكذاس احملذٚد َٔ دٕٚ صٜاد٠

ؿاس ٚاكرا : ت أؿٌ االػتػاٍ، ٚيزا  -بعذ ايعًِ ا زنٛس  -ارؿٌ اؾاسٟ 
 (ا كذَح١ ايعًُٝح١  )غظٌ ػ٤ٞ صا٥ذ َٔ أطشاف ايٛجح٘ احملحذٚد َحٔ بحاب     يضّٚ 
يًٝكني بػظٌ ايٛج٘  ايذٜٔ ٚؼـٝال جشه يًٝٗا طري٠ ا تؼشي١ اذتٝاطا  ت ٚقذ 

َٔ ايٓضيتني ٚايـذغني َٚٔ باطٔ ارْحـ ٚايعحني    ٌ جض٤ّ ٜظريا احملذٚد، ؾٝػظ
 . ٚايؼؿتني يٝرـٌ ايٝكني بػظٌ احملذٚد

ْعححِ ال  ححب غظححٌ َححا بطححٔ َححٔ ايعححني ٚايؿححِ ٚارْححـ َٚطبححل ايؼححؿتني     
طتٓؼحام  يحٝع ا لُلح١ُ ٚاال  :شيف يًٝ٘ ؿرٝر١ صساس٠ٚايعٝٓني، ٖٚزا َا دّي

 . (1)زؾشٜل١ ٚال ط١ٓ، ٚامنا يًٝو إٔ كػظٌ َا ظٗش
ٖٛ غظٌ ايٛج٘ بايكذس احملذٚد ٚارجضا٤ ايظاٖش٠ َحٔ   ا ارٕ ايٛاجب ػشي

، ٜٚتركل ٖزا مبا ٜـً٘ يٓحذ اطحذاي٘ يًح٢ ٚجٗح٘ ٚأجحضا٤ٙ      دٕٚ ايباط١ٓ ايٛج٘
٘ ايظاٖش٠ دٕٚ بٛاطٓ٘ اييت ال ٜـٌ ايٝٗحا ا حا٤ بطبعح٘ يٓح     َحٔ قـحاق    ذ اطحذاي

غظٌ َحا ظٗحش َحٔ ٖحزٙ اريلحا٤       (ا كذ١َ ايع١ًُٝ)َٔ باب ايؼعش، ْعِ  ب 
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 ٚبذٚ باطٓٗا الذتُاٍ نْٛ٘ َٔ ظاٖشٖحا، ٖٚهحزا ال  حب غظحٌ دارحٌ اي كبح١       
ـ    طححٛا٤ ناْححيف ت ،ت ارْحـ َٛكحح  اؿًكحح١ أٚ اـضاَحح١ رْٗححا كبح  بححاطٔ ارْحح

ي كبح١، ٖٚهحزا ايؼحكٛم    ٔ ٜٚهؿٝح٘ غظحٌ ظحاٖش ا   اي كب١ ذًك١ أٚ مٖٛا أّ مل كه
ٝحو  ًشامنا ي اييت ؼذث ت ايٛج٘ ال  ب غظٌ دارًٗا ٜٚهؿٝ٘ غظٌ ظاٖشٖا

 َٓ٘ . َٔ ٚجٗو دٕٚ َا بطٔ إٔ كػظٌ َا ظٗشز
 ايؿشع اي حاْٞ: ايٛاجحب ت غظحٌ ايٛجح٘ احملحذٚد ٖحٛ االبتحذا٤ َحٔ اريًح٢         

زا ٖحٛ ا عحشٚف   ا  ارد٢ْ ؾارد٢ْ ذتح٢ ايحزقٔ، ٖح    -قـاق ايؼعش ايشأغ -
ٚرايـ مج  قًٌٝ ٚرٖبحٛا ا  جحٛاص ايحٓهع ت غظحٌ      ،ْاٚا ؼٗٛس بني ؾكٗا٤

 . ايٛج٘ ٚؿرت٘

ايٛج٘ َٔ أطحؿٌ ا  أيًح٢    ٚقذ ٜظتذٍ يًكٍٛ ظٛاص ايٓهع ٚؿر١ غظٌ
ـٖحال٠ٔ    اشْـٛق غظٌ ايٛج٘ ت ايٛك٤ٛ ناآل١ٜ ا باسن١  بإطالم ِِ اليىح٢ اي ُِحُت َٔرا ُق

ِِ َُٖه ُُٚجححٛ ًُٛا  ََُشأؾحح ؾىاْغٔظحح ِِ اليىحح٢ اْي ِٜححٔذَُٜه ؾإْٗححا بإطالقٗححا كححذٍ يًحح٢ ٚجححٛب   زللَٚأى
 غظحححٌ ايٛجححح٘ َحححٔ دٕٚ ككٝٝحححذ باالبتحححذا٤ َحححٔ اريًححح٢ ا  ارطحححؿٌ، ؾتؿٝحححذ    
 اآلٜحح١ بإطالقٗححا جححٛاص ايححٓهع ت غظححٌ ايٛجحح٘، ٖٚهححزا ْـححٛق ارربححاس        

 ( ٚا تلح١ُٓ ؾًحب   Œ( ٚأٖحٌ بٝتح٘ )  ١S يٛكح٤ٛ سطحٍٛ ا) )  ايه ري٠ اؿانٝح 
ـٓ َا٤ ٘    ٚأرز ن  ؾإْٗحا مل كتكٝحذ بايػظحٌ َحٔ أيًح٢       ،َٓ٘ ٜػظٌ بح٘ ٚجٗح٘ ٜٚذٜح

 : ا  أطؿٌ، ٚيٓذ٥ز قذ ٜكاٍ
 -ت اؾًُح١   -ايظاٖش َٔ اآل١ٜ ٚاررباس نْٛٗا ت َكاّ بٝإ نٝؿ١ٝ ايٛك٤ٛ 

ؾتذٍ ي٢ً نؿا١ٜ غظٌ ايٛج٘ ٚمل ٜتكٝذ بٗا غظٌ ايٛج٘ باالبتذا٤ َٔ اري٢ً، 
 ؾإْ٘ َكتل٢ اطالم اآل١ٜ ٚاررباس. ً٘ َٓهٛطا َبتذ٥ا  َٔ اري٢ً أٚ غظ

يهٔ ٖحزٙ ا طًكحاه كتكٝحذ بارربحاس ايبٝاْٝح١ ايظحاٖش٠ ت يحضّٚ االبتحذا٤ َحٔ          
ت ؿالذٝتٗا يًتكٝٝحذ ؾحال أقحٌ َحٔ اقتلحا٤ أؿحٌ االػحتػاٍ         ّوٚيٛ ُػ ،اري٢ً

 تِ يرب َشذًتني َٔ ايبٝإ:ٜيضّٚ االبتذا٤ َٔ اري٢ً ا  ارطؿٌ، ٚكٛكٝر٘ 
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ا شذ١ً ارٚ : ت بٝإ َكٝٓحذ َطًكحاه ٚجحٛب غظحٌ ايٛجح٘ ت ايٛكح٤ٛ،       
اييت حيهٞ  (1)( ْظري ؿرٝر١ صساسS٠بٝا١ْٝ ذان١ٝ يٛك٤ٛ ايٓيب ) أرباسٖٚٞ 

 شؾحذيا بكحذح َحٔ َحا٤ ؾنرحز نؿحا       (: S( ٚك٤ٛ جذٙ )ؾٝٗا اإلَاّ ايباقش )
 ٘ ثححِ َظححس ٚجٗحح٘ َححٔ اؾححاْبنيَححٔ َححا٤ ؾنطححذي٘ يًحح٢ ٚجٗحح٘ َححٔ أيًحح٢ ايٛجحح 

 ( َأل نؿ٘ َا٤ّ)ؿرٝرت٘ بعذ إٔ غشف اإلَاّٚت ْظخ١ أرش٣ َٔ مجٝعا ز
ؾٛكعٗا ي٢ً جبٗت٘ ثِ قاٍ: بظِ ا)، ٚطذي٘ ي٢ً أطشاف ؿٝتح٘، ثحِ أَحٓش    ش:

اإلَححاّ  ٚؾعححٌ (S) ؾعححٌ ايححٓيب  -زٖٚححزاٜححذٙ يًحح٢ ٚجٗحح٘ ٚظححاٖش جبٗت٘...  
()- ؾٝ٘ ُحٌُ ايٓٓف ايكشآْٞ ٚاؿذٜ ٞ ٚكٛكٝس ي٘ ؾٝحب اكباي٘حبٝإ ي . 

 ٚقححذ ْححٛقؽ ت االطححتذالٍ بايـححرٝر١ بنْٗححا ٚاسد٠ يبٝححإ أؿححٌ ايتؼححشٜ      
 نٝؿٝحح١ ٜٚححبني ( ٗححا اإلَححاّ ايبححاقش ) رهَٜٝ (Sايححٓيب)أٚ ٖححٞ ذهاٜحح١ طشٜكحح١  

ٗا (، ٚال دالي١ قطع١ٝ ؾٝٗا ي٢ً كعٝٓٓٗا ٚيذّ اجضا٤ غريٖا ٚيعSًٚك٤ٛ جذٙ )
ٟ طشٜكح١ ايحٓهع   ناْيف أؾلٌ نٝؿ١ٝ ٚأؿٓرٗا ػشيا  ؾارتاسٖا ٚيًُحٗا، ؾتححض  

 . ت غظٌ ايٛج٘ يهٔ ايػظٌ َٔ اري٢ً أؾلٌ ٚأذظٔ

هٝؿ١ٝ ا ٓـٛؿح١  ( ٚاجب ؾتحب ٖزٙ ايSٞ بشطٍٛ ا) ): ايتنٓط ٚيٛ قٌٝ
 .  (Sبشطٍٛ ا) ) ت ايـرٝر١ كنطٝا 

ٞ ت ا ظحترباه ٚايشاجرحاه َظحترب يحٝع بٛاجحب، ٚال      قًٓا: إ ايتنٓطح 
اٍ نْٛٗا أؾلٌ نٝؿ١ٝ ٚأؿس طشٜكح١  ٓٗا، الذتُديٌٝ ي٢ً ٚجٛب ايهٝؿ١ٝ ٚكعٝٓ

( ٚيًُٗا، ٚكهؿٝٓا اآل١ٜ ٚايشٚاٜاه ا طًكح١ ايحيت مل ككٝٓحذ غظحٌ     Sؾارتاسٖا )
 .  ايٛج٘ ت ايٛك٤ٛ بػظً٘ َٔ اري٢ً ا  ارطؿٌ

عايح٘ بؿعحٌ ؿحرٝر١     يهٔ ميهٓٓا ايكٍٛ بنٕ اطالم اآلٜح١ ٚارربحاس مل ٜبحلَ   
ٖححٞ ٚاسد٠ يبٝححإ كؼححشٜ    ٚ ،(Sصساس٠ اؿانٝحح١ يهٝؿٝحح١ ٚكحح٤ٛ سطححٍٛ ا) )   
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ـٓ    ا كؼشٜعٝ ا غشك يبٝإ ايهٝؿ١ٝايٛك٤ٛ بًراظ إٔ   ٖٛ ا اب غظحٌ ايٛجح٘ بهح
ظذي٘ ي٢ً ٚجٗ٘ َحٔ أيحالٙ ثحِ ميظحس بٝحذٙ َحٔ اؾحاْبني ٜٚٛؿحً٘ ا          َٔ َا٤ ُٜ

أطؿٌ، ٖٚزا ايػشض ٜكتلٞ ايتعٝني ْظري آ١ٜ ْؿٞ اؾٓاح ئ ايكـش ت ايـال٠ 
ِِ ٔؾححٞ ارىش ـٖححال٠َٔٚالَرا َكححَشِبُت ِٔ اي َٔحح ـُححُشٚا  ِٕ َكْك ِِ ُجَٓححاْح أى ُِٝه ًىحح َِٝع َي ًىحح ايٓظححا٤: ز ِسضل ؾى

ِٚ ش، ْٚظري آ١ٜ ْؿٞ اؾٓاح ئ ايتطٛاف بني ايـؿا ٚا ش٠ٚ: 139 ِٝيَف أى ِٔ َذٖخ اْيَب َُ ؾى
َُححا  ٗل َٖٛف ٔب ِٕ َٜطهحح ٘ٔ أى ِٝحح ًى َُححَش ؾىححال ُجَٓححاَح َي ذيف ؿححرٝر١ ، ٚقححذ ؿححٓش153ايبكححش٠:  زاِيَت

ؿٞ اؾٓاح، ٚطحٓشٙ  بايذالي١ ي٢ً اساد٠ ايٛجٛب َٔ ْ (1)بٔ َظًِصساس٠ ٚقُذ 
( ٜكتلٞ اإل حاب ٚايتعحٝني ؾهحزا ذهاٜح١ ايبحاقش )      إٔ يًبٝإ غشكا  كؼشٜعٝا 

 . ( هلا غشض كؼشٜعٞ ٜكتلٞ اإل اب ٚايتعٝنيSيهٝؿ١ٝ ٚك٤ٛ جذٙ )

: ٚميهٓٓا كنٜٝذ ايـرٝر١ بشٚا١ٜ قشب اإلطٓاد ت بٝإ نٝؿ١ٝ ايتٛكٞ يًـال٠
ُٓل ت اش يًح٢  ، ٚيهحٔ اغظحً٘ َحٔ أ   يٛك٤ٛ ٚال كًطِ ٚجٗحو با حا٤ يطُحا    ال كع

 .(9)ٚجٗو ا  أطؿً٘ با ا٤ َظرا  ز 
ٚٚجٛد بع  ا ظترباه ت ايشٚا١ٜ ايـرٝر١ ْظري اَشاس ايٝذ ي٢ً جاْيب 

ظٗحٛس  )ال ميٓ  َٔ االطتذالٍ ا زنٛس، ؾإْ٘ ارا قاّ ديٌٝ يًح٢ رحالف    -ٚجٗ٘
أرزْا ب٘ ٚسؾعٓا ايٝذ ئ ايظحاٖش ارٚيحٞ، ٖٚٓحا     (ٚايتعٝنيايػشض ت اإل اب 

 ا قاّ ايذيٌٝ ي٢ً اطحترباب بعح  ا حزنٛساه أرحزْا بح٘، ْظحري قٝحاّ ايحذيٌٝ         
يف يًٝ٘ ؿرٝر١ يًحٞ بحٔ جعؿحش ايظحا٥ٌ     ي٢ً يذّ يضّٚ اَشاس ايٝذ ٖٚٛ َا دّي

(: قاٍ ) ؟ٜٚـٝب٘ ا طش ٌٖ  ضٜ٘ ريو ت ايٛك٤ٛ ،ئُ يٝع ي٢ً ٚك٤ٛ
ا١ٜ غظحٌ ايٛجح٘ مبحا٤ ا طحش ٚإ     ٖٚزا ديٌٝ نؿ (3)زغظً٘ ؾإٕ ريو  ضٜ٘إ ش

 .  . ٖزا مل ميٓش ٜذٙ ي٢ً أيلا٤ ٚك٤ٛٙ، ٚا ِٗ غظٌ َا٤ ا طش يٛجٗ٘ ٜٚذٜ٘
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 1: دؾك٘ ايطٗاس٠ ٚايطٗٛس   .........................................................................( 349)     

ت ؿحالذ١ٝ ايـحرٝر١ يتكٝٝحذ َطًكحاه ايٓـحٛق ؾحال أقحٌ َحٔ          ٚيٛ ػحو 
 : ؾتنكٞ اٍ اساد٠ ايهٝؿ١ٝ ا ٓـٛؿ١ ٚجٛبا اذتُاٍ كـٓذٜٗا يًتكٝٝذ ٚاذتُ

ا هًحـ   ا شذ١ً اي ا١ْٝ: اقتلا٤ أؿحاي١ االػحتػاٍ ايٝكحٝين، ؾإْح٘ يحٛ مل ٜحنهٔ      
َحٔ َحا٤ ؾنطحذي٘ يًح٢ ٚجٗح٘ َحٔ        شؾنرز نؿا (: Sبهٝؿ١ٝ ٚك٤ٛ سطٍٛ ا) )

ٚ)االػححتػاٍ ايٝكححٝين بححايتهًٝـ  ز ال ٜتححٝكٔ ا هًححـ بؿححشاؽ رَتحح٘  أيًحح٢ ايٛجحح٘
 ٚال حيـححٌ ٜكححني ايؿححشاؽ اال  ّ كؿشٜححؼ ايزَحح١ َححٔ ايتهًٝححـ ٜكٝٓححا (ٜظححتذيٞ يححضٚ

 . ارا غظٌ ٚجٗ٘ َٔ أيالٙ ا  أطؿً٘
ا٤ ايذيٌٝ االجتٗادٟ ا طًحل  ٚاالطتذالٍ بارؿٌ ا زنٛس ٜتٛقـ ي٢ً اْتك

ص نٝؿ١ٝ، ٚايظاٖش أٚ احملتُحٌ قٜٛحا  اْتؿحافٙ ؾحال ُٜرحش      ي٢ً جٛاص ايػظٌ بن١ٜ داال 
ـ   االطحتذالٍ بح٘    ٚجٛدٙ ذت٢ ميٓ  ئ االطتذالٍ بنؿٌ االػتػاٍ، نُحا ٜتٛقح
 بًرحاظ  يٓحذْا،  ي٢ً يذّ جشٜإ ايربا٠٤ ت ايطٗحاساه اي الثح١، ٖٚحٛ ايـحرٝس     

إٔ ا ظححتؿاد َححٔ أديحح١ ايطٗححاساه إٔ ا هًححـ بحح٘ ٖححٛ اؿايحح١ ايٓٛساْٝحح١ ايبظححٝط١    
، ؾإْ٘ يٓحذَا ٜؼحو ا هًحـ ت ايتبحاس غظحٌ       ترـ١ً َٔ ارؾعاٍ ا ع١ٓٝ ػشيا ا

و ت إٔ غظحٌ ايٛجح٘ َحٔ دٕٚ ايتحضاّ     ايٛج٘ َٔ اري٢ً ا  ارطؿٌ ؾٗحٛ ٜؼح  
هلحا بعحذ اػحتػاهلا     ْؽيًزَح١ َٚؿحشٓ   غظً٘ َٔ اري٢ً ا  ارطؿٌ ٖحٌ ٖحٛ َحرب ْ   

االػححتػاٍ ايٝكحححٝين  )بترـححٌٝ ايطٗححٛس، ٜٚححتعني االذتٝححال يٓذ٥ححز رٕ       ا ٜكٝٓحح 
ٚال حيـٌ ٜكني بؿحشاؽ ايزَح١ َحٔ دٕٚ غظحٌ      (ٜظتذيٞ ؼـٌٝ ايؿشاؽ ايٝكٝين

 . ٘ايٛج٘ َٔ أيالٙ ا  أطؿً
ػظحٌ ايٛجح٘ َحٔ اريًح٢ ا      ٠ بٖزا ككشٜب االطتذالٍ ي٢ً ٚجحٛب ايبحذأ  

يًح٢ غظحٌ ايٛجح٘ َحٔ اريًح٢ ا       ارطؿٌ، ٜعلذٙ كظامل ايؿكٗحا٤ ارقحذَني   
ٕ يعـش اؿلٛس ؾإْ٘ ٜتننذ ب٘ ٚجحٛب غظحٌ ايٛجح٘ َحٔ     ِٖٚ ا كاسبٛارطؿٌ 

ٛج٘ َحٔ  بػظٌ اي أيالٙ ا  أطؿً٘، ٚمما ككذّ ذـٌ االط٦ُٓإ بٛجٛب ايبذأ٠
 . ا  ايزقٔ ٚيذّ اجضا٤ ايٓهع ت غظً٘ قـاق ايؼعش ْاصال 
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بتحذا٤ ت غظحٌ ايٛجح٘ بحنيالٙ     ايؿشع اي ايح:: بعحذ إٔ ؼكحل يٓحا ٚجحٛب اال     
 : ا  ايزقٔ ٜك  ايهالّ ت نٝؿ١ٝ ريو، ٚاحملتُاله أسبع١ ْاصال 

   ٔ أيحالٙ : َحٔ قـحاق ايؼحعش      االذتُاٍ ارٍٚ: إٔ ٜػظٌ ٚجٗح٘ ابتحذا٤ّ َح
ايرتكٝب ايحذقٝل :   َٓ٘، ثِ بعذ ػشٚي٘ َٔ أي٢ً ايٛج٘ ال ٜعترب ٚيٛ قذسا  ٜظريا 

اري٢ً ؾاري٢ً ذت٢ ٜـٌ ايزقٔ بٌ ميهٓ٘ إٔ ٜػظٌ بحاقٞ ايٛجح٘ نٝؿُحا ػحا٤     
 ٚيٛ ْهظا  ارا ػشع َٔ أيالٙ .

ي٘ يًح٢ ٚجٗح٘ َحٔ    ُاٍ ٜـحعب ؾُٗح٘ َحٔ ايـحرٝر١: شؾنطحذ     ٖٚزا االذت
ؾإْٗححا ظححاٖش٠ ت ايػظححٌ  ٝعححا زيٛجحح٘ ثححِ َظححس ٚجٗحح٘ َححٔ اؾححاْبني مج أيًحح٢ ا

ٚيٓذ اطذاٍ ا ا٤ يًح٢ أيًح٢    ا تعاسف ؾاْيب ايٛج٘ بعذ ايؼشٚع َٔ اري٢ً،
 ٚال ايٛجحح٘، ؾححإٕ ا ححا٤ ٜٓححضٍ َححٔ االيًحح٢ ا  االطححؿٌ ٖٚهححزا ٜتركححل ايَػظححٌ، 

 ، ٜظٗش َٔ ايـرٝر١ جٛاص ايٓهع ت غظحٌ ايٛجح٘ بعحذ ايؼحشٚع َحٔ اريًح٢      
أْح٘ اطحذاٍ ا حا٤ يًح٢ أيًح٢ ايٛجح٘ َٚظحس         ا ايػظحٌ ايحزٟ ٜـحذم يشؾح     إبٌ 

 ٘ برتكٝححب  اؾححاْبني َٓحح٘ ٖححٛ ايػظححٌ با ححا٤ ٚاجححشافٙ َححٔ أيًحح٢ ايٛجحح٘ ا  أطححؿً
ًحح٢ أٚ أطححؿٌ عظححب ا  أي َتـححٌ، ٚميهححٔ إٔ ٜٓرححشف ايػظححٌ ميٝٓححا  ٚ ححاال 

  ٚ  ف  ححٓرين أٚ ا ٓرححش ال ٜلححش اجححشافٙ بٓرححٛ اـححط ا   رطححٛل يححشض ايٛجحح٘ 
 .يشؾا   ع٢ٓ ايـرٝر١ميٝٓا  ٚ اال  يـذم َ

اريًح٢   - َحٔ أيًح٢ ايٛجح٘ ا  أطحؿً٘ كحذس ا       االذتُاٍ اي اْٞ: إٔ ٜػظٌ
ذتح٢ ٜـحٌ ايحزقٔ، ؾحال  حٛص       ي٢ً عظب رطٛل يحشض ايٛجح٘ ٖٓذطحٝا    ؾار

 َٓحح٘ ٚإ مل ٜهححٔ  غظححٌ جححض٤ طححؿًٞ َححٔ ايٛجحح٘ قبححٌ غظححٌ اؾححض٤ اريًحح٢      
بذ َٔ غظٌ ايٛج٘ َٔ اري٢ً ا  ارطؿٌ ؾالَظاَتا  ي٘ عظب رط ايعشض، 

 . جض٤ّ جض٤ّ ٚغط يشكٞ دقٝل
ٖٚزا االذتُاٍ ؿعب ايتركٝل يذّقت٘ ٖٚٛ رالف مساذ١ ايؼحشٜع١ ٚيحذّ   

 ؾنرححز : شذشجٝتٗححا، ٚميهححٔ إٔ ٜكححاٍ: اْحح٘ ال ديٝححٌ يًٝحح٘ َححٔ ؿححرٝر١ صساس٠   



 1: دؾك٘ ايطٗاس٠ ٚايطٗٛس   .........................................................................( 344)     

ْبني ٘ ثحِ َظحس ٚجٗح٘ َحٔ اؾحا     َٔ َا٤ ؾنطذي٘ ي٢ً ٚجٗ٘ َٔ أي٢ً ايٛجح  نؿا 
ظحاٖش٠ ت ٚجحٛب غظحٌ ايٛجح٘ َحٔ       -عظب ايؿِٗ ايعشت -ؾإْٗا  (1) مجٝعا ز

 يًح٢ ايٛجح٘ ْضٚيح٘ ا  أطحؿٌ     أأيالٙ ذٝ: إٔ طب  ا ا٤ َٚكتلح٢ اطحذاي٘ َحٔ    
 .ايٛج٘ يشض َٓ٘ قبٌ غظٌ بع  ارجضا٤ ايعاي١ٝ عظب رط 

ٞ   -ٚبارتـححاس: ايتنَححٌ ت ايـححرٝر١   -بٓظححش يححشت ٚؾٗححِ قححاٚسٟ يكال٥حح
 . ٜشؾ  ؾِٗ ٖزا االذتُاٍ َٔ يباساه ايـرٝر١

 جضا٤ االذتُحححاٍ اي ايححح:: إٔ ٜػظحححٌ ارجحححضا٤ ايعايٝححح١ َحححٔ ٚجٗححح٘ ؾحححار     
٘ حرظب ايحححبحح -عايٝحح١ اي  قبححٌ  ٗا بححذ َححٔ غظححً ال -خط ايطححٛيٞ اهلٓذطححٞ يًٛجحح

 طححاؾٌ قبحٌ اؾححض٤ ايعححايٞ   غظحٌ جححض٤ٕ  ُظاَيف يحح٘، ٚال ٜلححٓشحاؾحض٤ ايظححاؾٌ ايح  
 . ٘ ُظاَيف يحايقبٌ اؾض٤ ايظاؾٌ 

ؾحإٕ ا حا٤   صساس٠، يـحرٝر١  ال ٜظايذٙ ايؿٗحِ ايعحشت    ٖٚزا االذتُاٍ أٜلا 
ارا ؿببت٘ َٔ أيًح٢ ايٛجح٘ ٜٓحضٍ ا  أطحؿٌ ايٛجح٘ بؼحهٌ غحري َتٓاطحل ٚغحري          

 ا ت ٖحز ذظحب قح٠ٛ ا حا٤     ٜٓرين ا ا٤ ٜٚٓرشف فشاٙ ميٝٓحا  ٚ حاال    َظتكِٝ، بٌ
ًّحح ٤ُتٛكٞح، ٚيٓححذَا ميظححس ايححىااؾاْححب أٚ ر ؼ ا ححا٤ أجححضا٤ جححاْيب ايٛجحح٘ يٝب

مبظحر٘   ٤ُتٛكٞحٚجٗ٘ كشاٙ ٜبًؼ ا ا٤ ا  أطؿٌ ايٛج٘ َٔ اؾاْب ايزٟ بذأ اي
قبٌ أي٢ً اؾاْب اآلرش ثِ ميظر٘ ؾٝبًؼ ا ا٤ َٔ اؾاْب اآلرحش َحٔ أيحالٙ ا     

 . أطؿً٘، ٖٚزا ٜؤنذ نؿا١ٜ ايـذم ايعشت يػظٌ ايٛج٘ َٔ أيالٙ ا  أطؿً٘

عظححب ايـححذم  -: إٔ ٜػظححٌ ارجححضا٤ ايعايٝحح١ ؾايعايٝحح١  االذتُححاٍ ايشابحح 
ال عظحححب ايتركٝحححل ٚايتحححذقٝل، ٖٚحححزا ٖحححٛ ايـحححرٝس يظٗحححٛسٙ َحححٔ   -ايعحححشت

 -قـحاق ايؼحعش   - ا٤ َحٔ أيًح٢ ايٛجح٘    ايـرٝر١ ٚغريٖا، ٜٚتركل بإجشا٤ ا
 عٝ: ٜٓتكٌ ا ا٤ َٔ قـاق ايؼحعش ا  نحٌ جحض٤ٕ جحض٤ َحٔ ايٛجح        ا  أطؿً٘ 
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ٚال ٜلحٓش اجحشافٙ َحٔ أيًح٢ ايٛجح٘ ا  أطحؿً٘ بٓرحٛ اـحط          -ٚيٛ بإيا١ْ ايٝذ -
أْح٘   ا ظتكِٝ أٚ اـط ا ٓرشف ميٝٓا  أٚ  حاال  َحا داّ ٜـحذم يشؾحا      ا ٓرين غري

٘ )ٚ (غظٌ ايٛج٘ َٔ أيالٙ ا  أطؿً٘)  (أطذٍ َا٤ٙ َٔ قـاق ػعشٙ ا  رقٓح
١ ؾححإٕ ايعُححذ٠ ٖححٛ اذححشاص ايـححذم ايعححشت ا ظححاقٞ  لححُٕٛ ايشٚاٜحح١ ايـححرٝر

 ا٤ ي٢ً اؾب١ٗ ٚاطحذاي٘ ا  ؼحيف َح     ؾٝحضٟ ٚك  ا ،ا ًكا٠ ا  يُّٛ ايٓاغ
يٛج٘ إلبالغح٘ ا  ايحزقٔ عٝح: ٜظحتٛيب ا حا٤ مجٝح        اَشاس ايٝذ ي٢ً جاْيب ا

ايٛج٘ احملذٚد نُا كعاسف يًٝ٘ ا تؼشي١، ٚيكذ أذظٔ ؿاذب اؾٛاٖش )قذٙ( 
 أٜذٟ ايٓاغ اآلٕ َٔ ذٝ: اطتكشب االذتُاٍ ايشاب  ٚقاٍ: )ٚأقشب َٓ٘ َا ت

 .(1)نٝؿ١ٝ ايٛك٤ٛ، ؾإْٗا نًٗا َٔ ايهٝؿٝاه احملؿٛظ١ يِٓٗ يًِٝٗ ايظالّ(

 ٜٚترـححٌ ممححا ككححذّ: يححذّ اجححضا٤ ايححٓهع ت غظححٌ ايٛجحح٘، ْعححِ يححٛ أيكحح٢ 
 ٙ ا  أيًح٢ ثحِ ْح٣ٛ ايٛكح٤ٛ يٓحذ بًحٛؽ       ا ا٤ ت ٚطحط ٚجٗح٘ أٚ أطحؿً٘ ثحِ سدٓ    

ا ا٤ أي٢ً ايٛج٘ ٚأطذي٘ ا  أطؿً٘ َٚظس جاْيب ٚجٗح٘ ٚأبًحؼ ا حا٤ ا  ماَح٘     
أيًح٢  ؿس ايٛك٤ٛ يـذم أْ٘ غظٌ ٚجٗ٘ َٔ أيالٙ ٚأطذي٘ ي٢ً ٚجٗح٘ َحٔ   

 .ٚجٗ٘ َٚظس جاْيب ٚجٗ٘ مجٝعا  

ايؿشع ايشاب : غظٌ ايٛج٘ ٚايٝذٜٔ ٚاجب ؾُا ٖٛ قكل ايػظٌ؟ َٚا ا شاد 
 بحٌ   ،إٔ يحٝع يًػظحٌ ذكٝكح١ ػحشي١ٝ كـٛؿح١     اؾذٟ ايؼشيٞ َٓ٘؟ ٚايظاٖش 

 : ٖٛ ذكٝك١ يشؾ١ٝ، ٚاحملتُاله ؾٝٗا ثالث١

ٔ جض٤ٕ ارٍٚ: إ ذٓذ ايػظٌ ٖٛ اطتٝال٤ ا ا٤ ي٢ً ايبؼش٠ ٚجشٜ٘ ٚاْتكاي٘ َ
ٚ  ؾال ٜهؿٞ  -ٚيٛ بإيا١ْ ايٝذ -ا  جض٤ٕ ٚؿحٍٛ ا حا٤ ا    ؿٓب ا ا٤ يًح٢ ايٛجح٘ 

ٍٟ كٓؿـٌ بح٘ غظحايت٘    ٓح٘، ٚسد ت َعتحرب٠ يُحاس ت كطٗحري     يايبؼش٠ َٔ دٕٚ جش
(:شال ّٜحضٜح٘ ذتح٢   اْا٤ اـُش ٚأْح٘ ٖحٌ ُٜححضٟ إٔ ٜـحٓب ؾٝح٘ ا حا٤؟ قحاٍ )       
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ؾإٕ اؿذٜ: ظحاٖش ت يحذّ ؼكحل ايػظحٌ      (1)ٜذيه٘ بٝذٙ ٜٚػظً٘ ثالث َشاهز
بـٓب ا ا٤ قلا  ؾاْ٘ ٜالصّ اْتكاٍ ا حا٤ ا  ا ـحبٛب يًٝح٘ َحٔ دٕٚ اطحتٝعاب      

َحٔ أجحضا٤    ذيو أٚ مٛٙ مما ُٜرشص ٚؿٍٛ ا ا٤ ا  نٌ جض٤ٕأجضا٤ٙ ؾالبذ َٔ اي
يت٘ يٓح٘،  اْؿـحاٍ غظحا  ا ػظٍٛ. ٚيًٝ٘: البحذ َحٔ جحشٟ ا حا٤ يًح٢ ايٛجح٘ َح         

ٌ ٚميتاص ئ ا ظس، ؾٝهٕٛ غظٌ ايٛج٘ ت ايٛكح٤ٛ  ٚبٗزا ايعٓـش ٜؿرتم ايَػظ
ٞ ٙ َٔ ايٓحاط١ ايطاس١٥ يًٝ٘، ٚقذ اْظري غظً٘ ت ي١ًُٝ كطٗري ػحٗشك٘ بحني    ديح

ايؿكٗا٤ )سض( ٚأْ٘ ٜظايذٙ ايتعشٜـ ايًػٟٛ ٚايؿِٗ ايعشت َٔ يؿح  ايػظحٌ،   
ت )ايؿكٝحح٘( ٚ)ايتٗححزٜب( ٚايححٛاسد ت  ا شٜٚحح١  (9)ٚاطتؼححٗذ يحح٘ بـححرٝس صساس٠

نحٌ َحا أذحال بح٘ َحٔ ايؼحعش       ش(: يُا ؼيف  ايؼحعش، قحاٍ )   ايٛك٤ٛ طا٥ال 
ٛا يٓحح٘، ٚيهححٔ  ححشٟ يًٝحح٘ إٔ ٜطًبححٛٙ ٚال ٜبر ح  -يًحح٢ ايعبححاد  -ؾًحٝع يًعبححاد  

 . ذٝ: دييف ي٢ً ايتباس جشٜإ ا ا٤ ت غظٌ ايٛج٘ز ا ا٤
َٓٛ ١ اؾشٜححإ  ؿٗححّٛ ايػظححٌ، ْعححِ ٜتركححل ايػظححٌ  ٝٓححيهححٔ ال ديٝححٌ يًحح٢ َك

يهٔ ال ٜٓرـش ايػظٌ ٚال ٜتكّٛ َؿَٗٛ٘  ،يٓذ جشٜإ ا ا٤ ي٢ً ايعلٛ ا راسج
هحٔ ؼكحل ايػظحٌ َحٔ دٕٚ     ظشٜإ ا ا٤ ٚال باْؿـاي٘ ئ ايعلحٛ ا ػظحٍٛ، ٚمي  

 :جشٟ ا ا٤ ننٕ ميع ا ا٤ ايبؼش٠ ٚاؾًذ، َٚٔ ٖٓا ٜك٣ٛ 
 يًح٢ ايبؼحش٠  بعحذ ؿحٓب٘   االذتُاٍ اي اْٞ: إ ذحٓذ ايػظحٌ ٖحٛ اطحتٝال٤ ا حا٤      

 ، ت قبححاٍ ا ظححس ايححزٟ ٖححٛ اَححشاس ايعلححٛ ا اطححس ا تبًححٌ يًحح٢    ٚغًبتحح٘ يًٝٗححا
 احملححٌ ٚا ٛجححب يٛؿححٍٛ ايبًححٌ ٚايٓححذا٠ٚ ا  ا ُظححٛح، ٚال ٜعتححرب ت ايػظححٌ     

ٚال ٜؼحرتل اْؿـحاٍ ايػظحاي١ يحٔ ا ػظحٍٛ       -بعذ اطتٝال٤ ا ا٤ ي٢ً ا ػظحٍٛ   -
ٓٛ ٚاطحذاي٘  ٝهؿٞ ؿٓب ا حا٤  ١ االْؿـاٍ  ؿّٗٛ ايػظٌ، ؾَٝٓيعذّ ايذيٌٝ ي٢ً َك

ٚ   ي٢ً ايٛج٘ ٚاٜـاي٘ ا  نٌ جض٤ٕ قطحش٠ َحا٤   إ مل كٓؿـحٌ  َٔ أجحضا٤ ايٛجح٘ 
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ٚاذذ٠ ئ ايٛج٘ ا ػظٍٛ، ٚبٗزا ٜتبني َبآٜح١ ا ظحس َٚػحاٜش٠ َؿَٗٛح٘  ؿٗحّٛ      
 ا شاد اؾذٟ ٚايؿِٗ ايعشت َٔ يؿ  ايػظٌ . ايَػظٌ ٜٚتننذ

( ٖٚزا االذتُاٍ ٖٛ ايـرٝس، ٜٚؼٗذ ي٘: ؿرٝر١ صساس٠ ئ ايباقش )
ؾإْٗححا ظححاٖش٠ ت نؿاٜحح١   (1)رظححبوزارا َححٓع جًححذى ا ححا٤ ؾ ت ايٛكحح٤ٛ قححاٍ:ش

ٜٓؿـحٌ، ٖٚحزا ايحٓف     ٚؿٍٛ ا ا٤ ا  ايبؼش٠ ٚاؾًذ طٛا٤ اْؿـحٌ ا حا٤ أّ مل  
ي٢ً ايتباس اؾشٜحإ ٚاالْؿـحاٍ،    حيهِ ي٢ً ؿرٝس صساس٠ ا اكٞ ا ظتذٍ ب٘

 ٚاطححتٝالفٙ َٚٓظحح٘ يًحًححذ٠  يححٔ إٔ ا طًححٛب ٚؿححٍٛ ا ححا٤ ا  ايبؼححش٠    ٘هؼححؿي
ٛٓ  يًٝٗا ٚإ مل  ش ا ا٤ ٚمل ٜٓؿـ ١ اؾشٜحإ  َٝٓح ٌ ئ ايٛج٘، بحٌ إ ديح٣ٛ َك

 . ٚاالْؿـاٍ يًػظٌ َؼه١ً ال ديٌٝ يًٝٗا
ٚيحٛ   -اي اي:: إ ذٓذ ايػظٌ فشد اٜـاٍ ايٓذا٠ٚ ٚايبًٌ ا  بؼحش٠ ايٛجح٘   

ٚال ٜعحين   -نُا ٖٛ اؿاٍ ت ا ظحس  -ظٌؾٝهؿٞ ٖزا ت ايَػ -بإَشاس ايٝذ يًٝٗا 
١ ايٛك٤ٛ، بٌ ٖحزا ٜعحين أْح٘ ٜهؿحٞ ت     ٖزا كشادؾُٗا ذت٢ ٜذؾ  بتكابًُٗا ت آٜ

ايٝحذ  ظٌ بعذ ؿٓب ا ا٤ ي٢ً ايٛج٘: َظس ايبؼش٠ ب٘، ؾٝهٕٛ ا ظس ٚاَحشاس  ايَػ
 يظشا١ٜ ايشطٛب١ ٚايٓذا٠ٚ ا  ماّ أجضا٤ ايٛج٘. َكذ١َ  يًػظٌ ايٛاجب ٚقككا 

نْٛٗحا ظحاٖش٠ ت نؿاٜح١ ايحذٖٔ      اديٞ (9)نرباسالذتُاٍ بٚقذ اطتذٍ هلزا ا
امنا ري ؿرٝريت صساس٠ ٚقُذ بٔ َظًِ:شْظ ،ايزٟ ٜبٌ اؾظذ ٜٚشطب ايٛج٘

َٔ ذذٚد ا) يحٝعًِ ا) َحٔ ٜطٝعح٘ َٚحٔ ٜعـحٝ٘، ٚإ ا حؤَٔ ال        ايٛك٤ٛ ذٓذ
(: )ٓٓحظ٘ ػ٤ٞ، امنا ٜهؿٝح٘ َ حٌ ايحذٖٔز َٚعتحرب٠ اطحرام يحٔ ايـحادم       ٜ

٣ َحٔ  ضاؾٓاب١ ٚايٛك٤ٛ  ضٟ َٓ٘ َا أج نإ ٜكٍٛ: ايػظٌ َٔ شإ يًٝا  
ٕ ٟ ٜبٌ اؾظذزايذٖٔ ايز ٚ    ٖٚزإ ٜحذال طحشا١ٜ ايبًح١ َحٔ    يًح٢ نؿاٜح١ ايحذٖٔ 

 تٝال٤ ا ا٤ ي٢ً ايبؼش٠ ا ػظٛي١ .ا يذّ ايتباس اطٌُ آرش، ٚظاٖشٖقٌ حمل
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هٔ إٔ ٜهحٕٛ  يهٔ ايذالي١ َؼه١ً ٚايظٗٛس ممٓٛع يرتددٖا بني اذتُايني: مي 
ٔ ١ً شٚج٘ ايؼب٘ ٚا ُاث ٛ ٜهؿٝ٘ َ ٌ ايحذٖ نؿاٜح١ ايبًح١ ٚايٓحذا٠ٚ ايٛاؿح١ً      ز: ٖح

ا  ايبؼش٠ ت غظٌ ايٛج٘ ٚايٝذٜٔ ٚت ؿر١ ايٛك٤ٛ، ٖٚزا اذتُحاٍ ت ؾٗحِ   
ايشٚاٜحح١ ايـححرٝر١ ال ػححاٖذ يًحح٢ اسادكحح٘ ٚال قشٜٓحح١ يًحح٢ إٔ ا الذحح  جٗحح١       

أيحين نؿاٜح١ طحال٤ ايٛجح٘ با حا٤ ٚدٖٓح٘ بح٘         -ايؼبا١ٖ بايذٖٔ َٔ ذٝ: ايهٝـ 
 . -اطتٝال٤ ا ا٤ ي٢ً احملٌ ـاٍ ايٓذا٠ٚ ايٝ٘ بايتُظس، ٚيذّ يضّٚٚاٜ

رتٌُ نٕٛ ٚج٘ ايؼحب٘ بًرحاظ ايهحِ ٚقحذس ا حا٤ ذٝح: ٜهحٕٛ        ٚت ا كابٌ ُٜ
، ؾتحذٍ ايـحرٝر١ يًح٢ أْح٘ ٜهؿحٞ ت ايٛكح٤ٛ       ا ا٤ ا ظتعٌُ ت ايتحذٖني قًحٝال   

أػحاسه ايٝح٘   ايكذس ايكًٌٝ َحٔ ا حا٤ ا ظحتعٌُ ت غظحٌ ايٛجح٘ ٚايٝحذٜٔ، ٚقحذ        
ٜنرز أذذنِ ايشاذ١ َٔ ايذٖٔ ش (1)(:)شؿرٝر١ قُذ بٔ َظًِ ئ ايباق

ٚامنا نإ ا ا٤ أٚط  َٔ ايذٖٔ يظحشي١   زؾُٝأل ب٘ جظذٙ ٚا ا٤ أٚط  َٔ ريو
ظحشٙ َحٔ ايحذٖٔ، ٚال سٜحب ت نؿاٜح١ ايكًٝحٌ ت ايٛكح٤ٛ ايحزٟ         جشٜإ ا حا٤ ُٜٚ 

ٚقذ ٚسد ت ؿرٝر١ اؿًيب  ،ٚايٝذٜٜٔالصّ ق١ً ا ا٤ ا ظتعٌُ ت غظٌ ايٛج٘ 
َحححا٤ّ، ٚاال ؾإْححح٘ ٜهؿٝحححو  ايٛكححح٤ٛ إ ٚجحححذَه ِؼٔبأِطححح(:شيحححٔ ايـحححادم )

ني : بني بني َعٓٝ د اـرب ايـرٝس شٜهؿٝ٘ َ ٌ ايذٖٔز. ٚذٝ: كشد(9)ايٝظريز
 -نؿاٜح١ ايبًح١  -، ٚبني اساد٠ ايهٝـ يًؼبا١ٖ ٚا ُاث١ً اساد٠ ايهِ ٚا كذاس ٚجٗا 

بًرححاظ إٔ  ،شبٝحح١ يالذتُححاٍ اي ححاْٞ ت ؾٗححِ اـححرب ايـححرٝس ، ٚايشجرححإ ٚارق
حشٟ يًٝ٘ ا ا٤زشارا َٓع جًحذى ا حا٤   ٚيهٔ ُٜ:ش(3)َالذظ١ فُٛع ايٓـٛق

)ق١ً ٜكتلٞ ؾِٗ ايؼبا١ٖ ت  ؾرظبوز َ  ؿرٝر١ شامنا ٜهؿٝو َ ٌ ايذٖٔز
 (ظٌ ٚنؿا١ٜ طال٤ ا ا٤ ٚدٖٔ ايٛج٘ ب٘نٝؿ١ٝ ايَػ)ال  ا ا٤ ا ظتعٌُ ت ايٛك٤ٛ(
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صساس٠:شٚيهحٔ  بٌ ؾِٗ االذتُاٍ ارٍٚ َٔ ايـحرٝر١ ٜـحطذّ َح  ؿحرٝر١     
 ٖٔ يححٝع ؾٝحح٘ اجححشا٤ َححا٤، بححٌ ٖححٛ مٓظححس قحح    ؾححإٕ ايححَذ ُٜحححشٟ يًٝحح٘ ا ححا٤ز 

َح  ْحٓف اآلٜح١ اآلَحش٠ بايػظحٌ ؾحإٕ        َع٘ جشٜإ َا٤، ٖٚزا ٜـطذّ أٜلحا   يٝع
٘   ايتُٓظس َػاٜش يًَػ َحٔ قٛيح٘:    ؾهٝحـ ميهحٔ االيتحضاّ بحنٕ ا حشاد      ،ظحٌ ا حنَٛس بح

ٔ ش ٌٓ اؾظححذ    زامنححا ٜهؿٝحح٘ َ ححٌ ايححذٖ نؿاٜحح١ ايححذٖٔ ٚايتُظححس با ححا٤ ايححزٟ ٜبحح
ٜٚشّطب٘؟ ٚنٝـ ميهٔ ايتٛؾٝل بني ٖزا االذتُاٍ َ  ايشٚاٜحاه ايهح ري٠ اؿانٝح١    

( َٔ أرز نـ َٔ ا ا٤ ٚغظٌ ايٛجح٘ بح٘ ٚايظحاٖش٠ ت    Sيٛك٤ٛ سطٍٛ ا) )
 ؟ . نٕٛ غظٌ ايٛج٘ ٚايٝذٜٔ بنن ش َٔ دٖٓٗا

ايزٟ كظٗش ؾٝ٘ َػحاٜش٠ ايَػظحٌ  يًُظحس     ٕ ايـرٝس ٖٛ االذتُاٍ اي اْٞ: ار
نحإ  ذذ ايػظٌ ٚذكٝكت٘ اجشا٤ ا ا٤ ٚاطتٝالفٙ ي٢ً ايٛج٘ ٚإ ٜٚبني إٔ جًٝٓا  

ؾإرا اطتٛيب ا ا٤ ايٛج٘ ا ػظٍٛ،  مل ٜٓؿـٌ ا ا٤ ئ ايٛج٘قذسٙ قًٝال  عٝ: 
 ٚيٛ بإيا١ْ ايٝذ نؿ٢، ٚال ٜهؿٞ ايذٖٔ ت غظٌ ايٛج٘ ٚايٝذٜٔ ي٢ً ارذٛل.

ـٔ  ًكح١ َحٔ ذٝح: طحٍٛ ٚجٗح٘      ايؿشع اـاَع: ت بٝإ ٚظٝؿ١ غري َظحتٟٛ ا
  ّ ارا رححشد ٚجٗححح٘ أٚ اؿححبعاٙ يحححٔ    -ٚيشكحح٘ أٚ اؿحححبعٝ٘: ايٛطححط٢ ٚاإلبٗحححا

 . َتعاسف ايٛجٛٙ ٚارؿاب  يٓذ غايب ايٓاغ
ََُشأؾلل اٍ طبراْ٘:شق ِِ اليى٢ اْي ِٜٔذَُٜه َٚأى  ِِ َُٖه ُُٚجٛ ًُٛا  ـٖال٠ٔ ؾىاْغٔظ ِِ اليى٢ اي ُُِت  زالَرا ُق

مجٝح    ا هًؿحني ٚجحَٛٙ   ٖٚزٙ اؾ١ًُ ايكشآ١ْٝ ال كعين إٔ ٜػظٌ مجُٝ ،6ا ا٥ذ٠:
ٚجٗ٘ ٜٚذٜ٘  -ا هًؿني ٚأٜذِٜٗ، بٌ كعين إٔ ٜتٛصع نٌ َهًـ ي٢ً جٛاسذ٘ 

غظححٌ نزيو)كًححو ؾٝتركححل بتححٛٓصيِٗ ٚميظححس  ٖححزٙ ٜػظححٌ -ٚسأطحح٘ ٚسجًٝحح٘ 
 .  ِٖٗ ٚأٜذِٜٗ َٚظس سفٚطِٗ ٚأسجًِٗ(ٚجٛ

ؾًحٛال ْؿحش   شٖٚزٙ اآل١ٜ ا باسن١ ٜتكابٌ ؾٝٗا اؾُ  باؾُ  ْظري قٛيح٘ كعحا :  
    ٔ ككابحٌ  )ٚكعحين قشٜٓح١   ،199زبشا٠٤:َٔ نٌ ؾشق١ َحِٓٗ طا٥ؿح١ يٝتؿكٗحٛا ت ايحذٜ

ٍم َحٔ  َشايطا٥ؿح١ ا تؿكٗح١ يًح٢ مجايحاه ٚٔؾح     ع نٌ ؾشد َٔ : كٛٓص(اؾُ  باؾُ 
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 .   ِٖ يٓذ سجٛيِٗ ايِٝٗايكّٛ ا ؤَٓني با) يُٝٓزس
يُحّٛ اماليحٞ عظحب قشٜٓح١ )َكابًح١       ت آ١ٜ ايطٗٛس ٚايٛكح٤ٛ ٚبارتـاس: 

ع اؾُ  باؾُ ( اييت كؿٝذ ايتٛصٜ  عظب ايؿِٗ ايعشت احملاٚسٟ، ْٚتٝحت٘ كٛٓص
ْظحشٙ ا  أؿحاب    دٕٚ ػظًٗا أٚ َظرٗا َٔ ٙ ٚكـٓذٜ٘ ينٌ َهًـ ي٢ً أيلا٤

 . ٚٚج٘ غريٙ طٛا٤ نإ ٚج٘ ايػري أطٍٛ أّ أقـش َٔ ٚجٗ٘ ٚأؿابع٘

ايٛجحح٘، ٚذٝحح: إٔ ايٛجحح٘ قححذٚد يشؾححا  ٚػححشيا  طححٛال  ٚايبرحح: ت غظححٌ 
ؾايٛج٘ االيتٝادٟ ايػاييب َ  ارؿحاب  ا تعاسؾح١ ٖحٞ َظحت١ٜٛ اـًكح١       ٚيشكا ،

٘ ٚظٝؿتحح٘ ت َٚتٓاطححب١ اريلححا٤،   ايٛطححط٢  -ايػظححٌ بنؿححبعٝ٘   :غظححٌ ايٛجحح
 . ٜػظٌ بُٗا ٚجٗ٘ احملذٚد باؿذ ايؼشيٞ ا تكذّ -ٚاإلبٗاّ 

ٚأَا ايٛج٘ غري االيتٝادٟ نارْضع ايزٟ مل ٜٓبيف ايؼعش ي٢ً َكذّ سأط٘  
ٚارغِ ايزٟ ْبيف ايؼعش ي٢ً جبٗت٘، ؾإٕ ايٛج٘ ا طًٛب غظً٘ ٜبك٢ عحٓذٙ ال  

 ١ٔكىًْٝل ت ارغِ ارػعش ٚال خيتًـ بارتالف ٔرٜتظ  ت ارْضع ارؿً  ٚال ٜل
ٚيًٝ٘ ٜتح٘ ارَش ايكشآْحٞ ا تٛجح٘ ا  نحٌ َهًحـ:      ايٓاغ ا هًؿني بايٛك٤ٛ .

ػظحٌ ٚجٗح٘ بٝحذٙ ايُٝٓح٢ أٚ بٝذٜح٘ طحٛا٤       ؾُتعاسف ايٛج٘ ٚايٝذٜٔ ٚارؿاب  ٜ
ٕ نإ ٚجٗ٘ أطٍٛ َٔ ٚ ٚجٗح٘ رحالف    ج٘ غريٙ أّ نإ أقـش، ٜٚشج  َٔ نحا

ـٔا تعاسف ن يترذٜحذ  ٜالذح   ك١، ًْارْضع ٚارغِ ا  ايٛج٘ ا تعاسف َظتٟٛ ا
ٔ  َظاذ١ ٚجٗ٘ َٚبذأ قـاق ػعشٙ، ٚإ نٓا بٛجٗح٘ ٚأؿحاب     ٙنتؿحا٤ بإ ْطُح٦

 . ٜذٜ٘ ارا ناْيف كا١َ اـًك١ عظب َا ٜؿِٗ َٔ اآل١ٜ َ  ايكش١ٜٓ ا تكذ١َ

ٍٕ: إ غري َظتٟٛ اـ يًٛجح٘ نُحٔ   ًك١ َٔ ج١ٗ ايترذٜذ ايطحٛيٞ  ٚبتعبري ثا
٘، ٜهتؿحٞ ٖحزا بزقٓح٘    ٜهحٕٛ َٓتٗح٢ قحٌ غظحً٘ يٛجٗح      طاٍ ٚجٗ٘ ؾحإٕ يح٘ رقٓحا    

َٓبيف ايؼعش َٚكحذّ   -ت غظٌ ٚجٗ٘، َٚٔ ذٝ: ايطشف ايعًٟٛ  ٜٚٓتٗٞ ايٝ٘
ٜػظٌ ٚجٗ٘ َبتذ٥ا  مبا ُٜعٓذ يشؾا  َبحذأ ٚجٗح٘، ٚا بحذأ قـحاق ايؼحعش       -ايشأغ

  ٞ َٛكح  ايكـحاق    -ؾشكحا   - ٔ نإ ي٘ ػعش ت َكذّ سأط٘، ٚاالؿحً  ُٜشايح
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ٚحيحذد َبحذأ ٚجٗح٘ مبالذظح١     َٚكذّ ايشأغ يحٛ نحإ يح٘ ػحعْش ت َكحذّ سأطح٘،       
َٓح٘ بػظحً٘    ؾٝبحذأ أَ اي٘ ت طٍٛ ايٛج٘ ٚيشكح٘ ممحٔ يح٘ ػحعش ت َكحذّ سأطح٘،       

 ٜػظحً٘  ايؼحعش  قـحاق  بذ َحٔ صٜحاد٠ ٜظحري٠ يًح٢ َٛكح       ٚال  . ا  رقٓ٘ ا َٓتٗٝ
رغِ ٜػظٌ ٚجٗ٘ َٔ ا ٛك  ا ؿحرتض  ١ٜ : ؾاإلذشاصاايع١ًُٝ َٔ باب ا كذ١َ 

يألَححش  ال اَت ححا)قـححاق ػححعش سأطحح٘( َحح  صٜححاد٠ ٜظححري٠ يًححٝكني بػظححٌ ٚجٗحح٘    
ِِش :ايكشآْٞ َُٖه ُُٚجٛ ًُٛا  ، ٚارْضع ارؿً  ٜػظٌ ٚجٗ٘ َٔ ؾحٛم اؾبٗح١   زؾىاْغٔظ

َح  صٜحاد٠    -دٕٚ َٛك  ايشأغ َٚٓبيف ايؼعش ا تعحاسف يٓحذ غحريٙ    -ٚاؾبٝٓني 
 اَا  .يٝكني بػظٌ ٚجٗ٘ مٜظري٠ يٝرـٌ يٓذٙ ا

 ٚجٗح٘ ٚطحعت٘   ايعشكٞ: غري َظتٟٛ اـًك١ رجٌ نربَٚٔ ج١ٗ ايترذٜذ  
طحٍٛ أؿحاب  ٜحذٙ ايحيت ٜػظحٌ ٚجٗح٘ بٗحا أٚ        جٌ ؿػشٙ ٚكٝك٘ أٚ ر رجٌأٚ 

ٚظٝؿت٘ إٔ ٜػظحٌ َحا داسه يًٝح٘ اؿحبع٘ ايٛطحط٢ ٚابٗاَح٘ ارا        -قـش أؿابع٘ 
بل١ُُٝ قشٜٓح١   -ظٗٛس آ١ٜ ايٛك٤ٛ جٌ ر ، ٖٚزاناْتا كاَيت اـًك١ غري ْاقـ١

ت إٔ ٜهتؿٞ ا هًـ بٛجٗ٘ ٚبإؿبعٞ ٜذٙ طٛا٤ ايٛجح٘   -ككابٌ اؾُ  باؾُ  
ايعشٜ  ٚغري ايعشٜ  ٚطٛا٤ ايؿاؿٌ ا تعاسف بني ٚطط٘ ٚابٗاَ٘ ٚايؿاؿحٌ  

 ، ؾإٕ ٚظٝؿ١ ا هًـ غظٌ ٚجٗ٘ بٝذٙ.٘ٚايؿاؿٌ ارن ش َٓا تعاسف  َٔ ارقٌ

ٜكحح٣ٛ انتؿححافٙ بإؿححبعٝ٘  ٜلححا قـححري٠ ٚٚجٗحح٘ يش٘ ٜححَٚححٔ ناْححيف اؿححبعا ٜذ
ٜػظٌ بُٗا ٚجٗ٘ يظٗٛس آ١ٜ ايٛك٤ٛ ت غظٌ نحٌ َهًحـ ٚجٗح٘     : ايكـريكني

بإؿححبعٝ٘ طححٛا٤ ناْححيف قـححريكني أّ طححًٜٛتني، يهححٔ َحح  ريححو ٜظترظححٔ يحح٘        
ٚبكحذس   -ايٛطحط٢ ٚاإلبٗحاّ    -االذتٝال بػظٌ ٚجٗ٘ بنن ش َٔ ؾاؿٌ اؿحبعٝ٘  

ض ي٘ اؿبعني َتٓاطحبتني َح  يحشض ٚجٗح٘     ٜتٓاطب َ  يشض ٚجٗ٘ بنٕ ٜؿرت
اإلؿبعني اذتُاٍ اساد٠  اؿظٔ ٖٛ َٚٓؼن ني،ٚال ٜهتؿٞ بٛاق  اؿبعٝ٘ ايكـريك

ني يٓذ غريٙ َٔ ايٓاغ ايزٜٔ ٜهٕٛ يحشض ٚجحِٖٛٗ ٚؾاؿحٌ َحا بحني      تا تعاسؾ
 . ط  ٚأيشض َٔ ٚجٗ٘ أٚ اؿبعٝ٘إلؿب  ايٛطط٢ ٚاإلؿب  اإلبٗاّ أٚا
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غظٌ ايٛج٘ باؿذ ايؼشيٞ ا حبني طحابكا ، ؾٝػظحٌ     ثبٛه ٚجٛب ٚاؿاؿٌ
بٗزا اؿٓذ ٚال ٜٓكف َٓح٘ ػح٦ٝا  ٚال    -َظتٟٛ اـًك١ ٚغري َظتٜٛٗا -نٌ َهًـ

 ٜضٜذ يًٝ٘ نبري ايٛج٘ قـري االؿبعني ٚال ؿػري ايٛج٘ طٌٜٛ االؿبعني . 
َححٔ بعحح  ايؿكٗححا٤ ايؿتٝححا بإ ححاب سجححٛع غححري َظححتٟٛ اـًكحح١ ا     ٜٚبححذٚ 

يٓاغ َٔ ذٝ: َبذأ ايٛجح٘ َٚحٔ ذٝح: اؿحبعٞ ايٝحذٜٔ، ال ا       ا تعاسف بني ا
ؾححٝالذ  ايٝححذ ا تعاسؾحح١ بإؿححبعٝٗا ا  أٟ   َٚبححذأ ٚجٗحح٘ ٚاؿححبعٝ٘،ذايحح١ ْؿظحح٘ 

َٛك  كـحٌ َحٔ جحاْيب ايٛجح٘ ا تعحاسف، ٜٚالذح  ايٛجح٘ ا تعحاسف َٛكح           
 . قـاق ػعش ايشأغ ؾٝ٘ ؾٝػظٌ َٔ راى ا كذاس ا  ايزقٔ

ا ا كححاٍ ٚال ذححح١ يًحح٢ يححضّٚ َشايححا٠ غححري يهححٔ ال ديٝححٌ ٚاكححس يًحح٢ ٖححز
 (1)عظب ؿرٝسْعِ قذ ٜكاٍ:  . َتعاسف ايٛج٘ ٚارؿاب  ا  ايٛج٘ ا تعاسؾ١

يًح٢   ٠ ؾٝٗحا بحذ َحٔ  حٌ ايٛجح٘ ٚاإلبٗحاّ ٚايٛطحط٢ ا حزنٛس       الصساس٠ ا تكذّ 
يًٝ٘ يٓذ ايرتدد بحني   ٚيعً٘ رٕ ايػًب١ ٚايتعاسف ٜـًرإ قش١ٜٓ  َٓٗا، ا تعاسف
يهٔ اطتظٗاس اساد٠  . ٚايٓادس، ؾٝؿِٗ َٓٗا ايتُاد ا تهًِ يًٝٗا ت بٝاْ٘ايػايب 

ـًٔكحح١ اإلؿححبعني ا تعححاسؾتني  ايٛجحح٘ ا تعححاسف دٕٚ اساد٠ ٚت ٚكحح٤ٛ َظححتٟٛ ا
ـًٔك١، ْاػ٦ا  اؿبعٝ٘ ٚٚجٗ٘  َٔ غًب١ ايٛج٘ ٚايٝذ ا تعاسؾني ا خايؿ١ يحُظتٟٛ ا

آلٜح١ غظححٌ ايٛجحح٘ ت   ٜـحًرإ َكٝٓححذا  يػًبح١ ٚايتعححاسف ال  ٕ اٖحزا ال ٜححتِ، ر  -
)ايػًبحح١  ححا ؼكححل ت عححٛث اإلطححالم ٚايتكٝٝححذ َححٔ يححذّ ؿححالذ١ٝ      ،ايٛكحح٤ٛ

يًُطًححل، ؾححال داليحح١ ت ايػًبحح١ يًحح٢ ككٝٝححذ ايٛجحح٘  ايٛجٛدٜحح١( اـاسجٝحح١ َكٝٓححذا 
َكابًحح١ )قشٜٓحح١ بححٌ كـححًس  تعاسؾحح١ ايػايبحح١ دٕٚ ٚجٗحح٘ ٚأؿححابع٘،ٚارؿححاب  با 

 س بػظً٘ ت ايٛك٤ٛ. يًُشاد َٔ ايٛج٘ ا نَٛ َبٝٓٓا  ٚاكرا  ديٝال  اؾُ  باؾُ (

ايؿشع ايظادغ: ايؼعش ايٓابحيف ؾُٝحا درحٌ ت ذحذ ايٛجح٘ نؼحعش اؿحاجبني        
 رحيف حب غظٌ باطٓ٘ َٚا ٖحٛ كَ ٚال َٜ ،حب غظٌ ظاٖشٙٚايؼاسب ٚايًرٝني َٜ
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 . ايؼعش َٔ ايبؼش٠، ٖزا َا اديٞ يًٝ٘ اإلمجاع ٚايٓف ايـرٝس
ِِشإ ارَححش ايكشآْححٞ  زا ارَححش:ٚكؿـححٌٝ ايكححٍٛ ت ٖحح  َُٖه ُُٚجححٛ ًُٛا   زؾىاْغٔظحح

    ٘ طحٛا٤   ،ْٚـٛق ايظ١ٓ ا طٗش٠ ظاٖش٠ ت ٚجٛب غظحٌ بؼحش٠ ايٛجح٘ ٚجًذكح
ت غايب ايٛجٛٙ ي٢ً  يهٔ ذٝ: أْ٘ ٜٛجذ ػعْش . أّ مل ٜٓبيف ْبيف يًٝٗا ػعْش

   ٛ ب غظحٌ ايؼحعش   ايًرٝني ٚت اؿاجبٝني ٚايؼاسب، ؾكذ دٍ ايحذيٌٝ يًح٢ ٚجح
دٕٚ َا ؼت٘ َٔ ايبؼش٠ ؾٗٛ كـف يًُطًكاه  ،يٛج٘ٚايٓابيف ت ذذ اايظاٖش 

 :  أٚ َبني يًُشاد اؾذٟ َٔ ْـٛق غظٌ ايٛج٘، ٚايذيٌٝ ْـٛق ؿرٝر١
( ٚأْح٘ أرحز   Sٖٚٞ ؼهٞ ٚكح٤ٛ سطحٍٛ ا) )   (1): ؿرٝر١ صساس٠ارٚ 

َٔ ا ا٤ ٚأطذي٘ ي٢ً ٚجٗ٘ َٔ أيالٙ َٚظس جحاْيب ٚجٗح٘ بٝذٜح٘ ٚانتؿح٢      نؿا 
ٖزا ا ؿاد أؿٌ ٚأطاغ ت نٝؿ١ٝ غظحٌ ايٛجح٘، ٚظحاٖشٙ ٚجحٛب غظحٌ      ٚ ،ب٘

ٍ َا ٜظحذ ب  ذٝ: اْح٘ يٓحذ  ذٚد ت ايـرٝر١ ٜٚػظٌ ايؼعش بايتعذٙ احمل ايٛج٘
ا ا٤ ي٢ً أي٢ً ايٛج٘ َٔ قـاق ػعش ايشأغ ا  ايزقٔ طحٛف ٜػظحٌ ظحاٖش    
ػعش ايٛج٘، ٚبٗحزا ْظحتذٍ يًح٢ ٚجحٛب غظحٌ ايؼحعش ايظحاٖش ت ايٛجح٘ َحٔ          

تخًٝحٌ ايؼحعش ا  باطٓح٘ بحذيٌٝ     بظحٌ أٚ  تعُٝل ايَػبتبطني ايؼعش أٚ اّ بايضدٕٚ 
ٙ يتحبطني  ( ذحاٍ ٚكح٤ٛ  S( كـحذٟ سطحٍٛ ا) )  يذّ رنش اإلَحاّ ايبحاقش )  

يًح٢   ؿٝت٘ أٚ يتخًٌٝ ػعش ٚجٗ٘ أٚ يًتعُل ت ايػظٌ ٚؿٓب ا ا٤ يٓذ اطذاي٘
ٚجٗ٘ يػشض اٜـاٍ ا ا٤ يًؼحعش ايبحاطٔ ا ظحتٛس أٚ يًبؼحش٠ ايحيت ؼحيف ايؼحعش        

  بزقٓحح٘ ٚمل ٜبّطٓحح٘، ممححا ٜه ححـ جًٝححا   ( ثخٝٓححا  ن ٝؿححا  قٝطححا  Sٚقححذ نححإ ػححعشٙ )
ٜٚحذٍ يًح٢ نؿاٜح١ غظحٌ ايؼحعش       ،ئ يذّ ٚجٛب غظحٌ ايبؼحش٠ ؼحيف ايؼحعش    

 . يالٙايظاٖش ايزٟ ٜـٌ ا ا٤ ايٝ٘ يٓذ اطذاي٘ ي٢ً ايٛج٘ َٔ أ
نحٌ َحا   (:ش: ؿرٝر١ صساس٠ ا تكذ١َ ٚؾٝٗحا ٜكحٍٛ اإلَحاّ ايبحاقش )    ١اي اْٝ
 ٜبر حٛا ٚال  -ٜطًبحٛٙ   -إٔ ٜػظحًٛٙ   -ي٢ً ايعباد -ايؼعش ؾًٝع يًعباد أذال ب٘
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حشٜح٘ ا  رقٓح٘ َحٔ    ظذي٘ َٔ أي٢ً ايٛجح٘ ُٜٚ ُٜٚ (1)يٓ٘ ٚيهٔ ُٜحشٟ يًٝ٘ ا ا٤ز
١ نحارْـ ٚايؿحِ،   ارجحضا٤ ايباطٓح  دٕٚ طًب ٚؿٛي٘ ا  َا ؼيف ايؼعش أٚ ا  

ي٢ً ارحتالف   شإٔ ٜطًبٛٙزأٚ  زؾًٝع يًعباد إٔ ٜػظًٛٙٚظاٖش ايـرٝر١:ش
  . ايٓظخ ٖٛ يذّ َؼشٚي١ٝ ايبر: ئ ايباطٔ احملٝط ب٘ ايؼعش ٚغظٌ بؼشك٘

ٖحٛ ْؿحٞ ايٛجحٛب َح       زؾًحٝع يًح٢ ايعبحاد   ْعِ ظاٖش ايٓظخ١ اررحش٣ ش 
ثبححٛه ػححشي١ٝ غظححٌ راه ايبؼححش٠ ارطححؿٌ َححٔ ايؼححعش احملححٝط بٗححا، ٚيًحح٢ نححال 
ايٓظختني ايظاٖش يذّ نؿا١ٜ غظٌ ايبؼش٠ ٚكشى ايؼعش ايظاٖش َحٔ دٕٚ غظحٌ   

    ٛ ٘   -ٙ ٚغظححٌ باطٓحح٘  نُححا يححٛ مجحح  ايؼححعش بـححُؼ أٚ محح   -ايبؼححش٠ ايححيت ؼتحح
ٝط بايبؼحش٠ حيتحاد ا    رٕ ػشي١ٝ غظٌ ايبؼش٠ ٚكشى غظٌ ايؼحعش ايظحاٖش احملح   

 . ٚال ديٌٝ ،ديٌٝ

( ٚقححذ طححنٍ يححٔ : يححٔ أذححذُٖا )(9): ؿححرٝر١ قُححذ بححٔ َظحح١ًِاي اي حح
ٚجٛب ٖٚٞ ٚاكر١ ايذالي١ ي٢ً يذّ  زالشٔ ؿٝت٘؟ قاٍ:ايشجٌ ٜتٛكن أٜبّط

 . كبطني ايًر١ٝ ٚغظٌ باطٓٗا َٔ ؼيف ػعشٖا
ٚايه ش٠ ٚاي خٔ ٚاإلػهاٍ ت ٚجٛب ؽًٌٝ ايؼعش بنْٛاي٘ َٔ ذٝ: ايك١ً 

 . ٚايه اؾ١ يػشض اٜـاٍ ا ا٤ ا  ايبؼش٠ ٚغظًٗا
ؾٗحٌ  حب ايتعُٝحل     قذ ٜهٕٛ ايؼعش رؿٝؿا  ٚقذ ٜهٕٛ ايؼحعش ثخٝٓحا  ٚن ٝؿحا    

ذ  ؾٝٗا ايؼحعش  ٚؽًٌٝ ايؼعش يٝـٌ ا ا٤ ا  ايبؼش٠ ؼيف ايؼعش؟ ٖٓا ؿٛس ْال
 . -ؿٝـ اـ -ٚايؼعش ا تٛطط  جذا  ٚايؼعش ايه ٝـ ايكًٌٝ اـؿٝـ جذا 

٘ أٚ ػحاسب٘ أٚ  َِٝٝرٔح: ػعشاه ْابتح١ يًح٢ يح   ارا نإ ػعش ٚجٗ٘ قًٝال  جذا  -أ 
ٚقحذ كهحٕٛ غًٝظح١     ،ػحعشاه قًًٝح١   ؾهاْحيف  ذاجبٝ٘ َٓؿـ١ً َتؿشق١ غري فتُع١

ٚال مٓح  َحٔ ٚقحٛع     ػعش ؿٝح١ يشؾحا    عٓذيهٓٗا ق١ًًٝ َتؿشق١ ٖٓا ٖٚٓاى عٝ: ال ُك
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يؼعش، ٚاؾاَ  يذّ ؿحذم يٓحٛإ   ٍ اايعني ايباؿش٠ ي٢ً بؼش٠ ايٛج٘ َٔ رال
نايحزٟ   ي٢ً ػحعش ا هًحـ، اَحا يهْٛح٘ رؿٝؿحا  جحذا        )ػعش قٝط بايبؼش٠( يشؾا 

ٚال سٜحب ت   . ق٘ ت ٚجٗ٘، أٚ يكًت٘ ٚكؿٓش٘أٍٚ رشٚجػعش ؿٝت٘ ٜٚهٕٛ ٜٓبيف 
ٚيٓحذٙ ػحعشاه َعحذٚد٠ ذظحب ايؿحشض ال       ٚجٛب غظٌ بؼش٠ ايٛجح٘ نًحٗا   

حح٤ٞ ؿحرٝر١ صساس٠   ٘ ذتح٢ كَ ٜػّطٝح ٚ (٘بايٛجح  ٜـذم يًٝٗحا أْٗحا )ػحعش قحٝط    
َحا أذحال بح٘ َحٔ ايؼحعش      نٌ ا نإ ؼيف ايؼحعش َحٔ بؼحش٠ ايٛجح٘:ش    ايظا٥ٌ يُ

 .(1)ٚال ٜبر ٛا يٓ٘ز -ٜػظًٛٙ -إٔ ٜطًبٛٙ -ي٢ً ايعباد -ؾًٝع يًعباد

 ٚال بذ َٔ غظٌ ايؼعش اـؿٝـ َ  بؼش٠ ايٛج٘، ٜهؿٝٓا يٛجٛب٘: أْح٘ جحض٤ْ  
َٔ ايٛج٘ ا نَٛس بػظً٘، ؾإٕ ايٓٓف ايكشآْٞ ٚاؿذٜ: اآلَش بػظٌ ايٛج٘ ذاٍ 

مٔ ؾٝ٘: غظٌ بؼش٠ ايٛجح٘، ٖٚحٛ ٜظحتتب  غظحٌ ايؼحعشاه      ايٛك٤ٛ ٜعين ؾُٝا 
٘ ) ا تؿشق١ أٚ اـؿٝؿ١، ٚيعً٘ ال ٜـذم َحٔ دٕٚ غظحٌ ايؼحعشاه     (غظٌ ايٛجح

د يًٛج٘ ت ؿحرٝر١ صساس٠  كُٔ اؿذ احملذٚٚايٓابت١ ا تؿشق١ ايك١ًًٝ أٚ اـؿٝؿ١ 
 .(9)طط٢ َٔ قـاق ػعش ايشأغ ا  ايزقٔزداسه يًٝ٘ اإلبٗاّ ٚايٛ شَا

أٚ ت بعلح٘ بحبع : ت ؿٝٝح٘     ارا نإ ػعش ٚجٗ٘ غضٜشا  ٚن ٝؿا  ًَتّؿحا   -ب      
أٚ ت ماَٗا عٝ: ٜظرت ايؼعش بؼش٠ ايٛج٘ ٜٚػطٝٗا ٚميتٓ   ذاجبٝ٘ أٚ ت ػاسب٘

ًّح٘    ٠ ي٢ً ايعني ايباؿش٠ ياد إٔ كك  ي٢ً بؼش٠ ايٛج٘ َٔ ؼيف ايؼعش اال بعحذ ؾ
ٕ ٜكطح  ا هًحـ بـحذم    أٚؾتس ايتؿاؾ٘ ٚنؼـ ايبؼش٠ اييت ؼت٘، ٚاؾحاَ  ٖحٛ   

ي٢ً ػعش ؿٝٝ٘ أٚ ذاجبٝ٘ أٚ ػاسب٘، ٚال سٜب ت  (ايؼعش احملٝط ببؼش٠ ٚجٗ٘)
 يٝع ي٢ً ايعباد إٔ ٜطًبٛٙ ٚال ٜبر حٛا ذّ ٚجٛب غظٌ ايبؼش٠ ذ٦ٓٝز، ؾإْ٘شي

ٚال  ب يًٝح٘ غظحٌ    ،ٜٚهؿٝ٘ إلٜـاٍ َا٤ ايٛك٤ٛ ا  ايؼعش ايظاٖش (3)زيٓ٘

                                                           

 .3+ح9َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ: ح 46: ب1( ايٛطا٥ٌ: د1)
 .13+ ح6َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ : ح 15: ب1( ايٛطا٥ٌ: د9)
 .3+ ح9َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ : ح 46: ب1( ايٛطا٥ٌ: د3)
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 . ئ ايبؼش٠ ايباط١ٓ ا ظتٛس٠ ايؼعش ايذارًٞ ا ظتٛس ؾلال 
١ٝ يٛجحٛب طًحب   ارٕ ديًٝٓا ي٢ً ٖزا اؿهِ: ؿرٝر١ صساس٠ ا تكذ١َ ايٓاؾ

ٚذٝحح: كححبني ٚجححٛد ْححٓف   . ٚايححيت أذححال بٗححا ايؼححعش  -ؼححيف ايؼححعش -ايبؼححش٠ 
ٞ اطحتظٗشْا َٓح٘ ذهحِ ايـحٛسكني ارٚيٝحتني ال ْـحري ا  ايتُحاد ديح٣ٛ         ػشي

 ٘ ارؿٌ ايعًُٞ اؾاسٟ ت ا كاّ .ٚال ا  َا ٜكتلٝ -يٛ ميف  -اإلمجاع 

ايؼعش ايه ري اـؿٝـ أٚ ايكًٌٝ ايػًٝ  ارا نإ ال ميٓ  ئ ٚقٛع ايبـش -جح      
ٖحزا رؿٝحـ أٚ ػحعش     ػعش ايًر١ٝ يٓحذ  ٢ بؼش٠ ايٛج٘ ذٝ: ٜكاٍ يٓ٘ يشؾا :يً

ٖحٌ  حب    َ ًح٘:  تٚ . ايؼاسب يٓذٙ كعٝـ قًٌٝ، أٚ غًٝ  يهٓ٘ قًٌٝ َتؿشم
ت ايؿتحح٣ٛ  ؾٝحح٘ رححالفْ  .غظححٌ ظححاٖش ايؼححعش أّ  ححب غظححٌ بؼححش٠ ايٛجحح٘؟     

ًْٚرححل بٗححزٙ ايـححٛس٠: ايؼححعش ا ؼححهٛى ت ؿححذم     . ت ايهًُححاه ٚارححتالْف
ذٝ: ال ٜكط  بإذاطت٘ ببؼش٠ ٚجٗ٘ أٚ  ،يٓٛإ )ػعش قٝط ببؼش٠ ايٛج٘( يًٝ٘

  ٘  احملححٝط ايؼححعش )ٚايؼححو ٚاػححتباٙ يٓححٛإ   . َٓعحح٘ يححٔ سفٜحح١ ايبؼححش٠ ايححيت ؼتحح
 قذ ٜهٕٛ َؿَٗٛٝا  ٚقذ ٜهٕٛ َٓطٛقٝا  . (بايٛج٘

ُٜح    (االػتباٙ ا ؿَٗٛٞ)ٚا شاد َٔ       شاد ٖٛ اػتباٙ َؿّٗٛ )ايؼعش احملحٝط( ٖحٌ 
ا اْ  َٔ ٚقٛع ايعني ايباؿش٠ ي٢ً ايبؼحش٠  َٓ٘ رـٛق ايؼعش ايػضٜش ايه ٝـ 

أٚ  هٔ سف١ٜ ايعحني يًبؼحش٠ َعح٘ دا٥ُحا     أّ ٜعِ اـؿٝـ ايه ري ايزٟ مي ؟اييت ؼت٘
 . ت رـٛق ذاي١ اطاس٠ ايشٜس يًؼعش

ٞ  )ٚا شاد َحٔ   ٖحٛ ايؼحو اؿاؿحٌ بعحذ َعشؾح١ ا ؿٗحّٛ        (االػحتباٙ ا ـحذاق
ننٕ ٜعحشف ا هًحـ إٔ ايؼحعش احملحٝط ٖحٛ ايؼحعش ا حاْ  َحٔ سفٜح١           ا  جًٝا ٚاكر

 . ايعني يًبؼش٠ ثِ ٜؼو ت إٔ ػعشٙ قٝط َاْ  َٔ سف١ٜ ايعني يًبؼش٠ أّ ال

ٚت ٖاكني اؿايتني اررريكني ال سٜب ت ٚجٛب غظٌ ايؼعش ايظاٖش يًح٢  
           ٘ إْح٘  ؾ ،ايٛج٘ َح  ايبؼحش٠ ايحيت ؼتح٘ ذظحبُا ٜـحٌ َحٔ ا حا٤ ا ًكح٢ يًح٢ ايٛجح

ظذٍ اإلْظإ ا ا٤ ي٢ً ٚجٗ٘ ٚميظس جاْبٝ٘ بٝذٙ أٚ بٝذٜ٘ طٛف ٜػظٌ يٓذَا ُٜ



 (357) .......................................................بٝإ نٝؿ١ٝ ايٛك٤ٛ ٚابتذا٤ٙ بػظٌ ايٛج٘    

  

ايؼعش اـؿٝـ ٜٚػظٌ َا ؼت٘ َٔ ايبؼش٠ مبكذاس َحا ٜٓؿحز َحٔ نحـ ا حا٤ ا ًكح٢       
يًحح٢ ايٛجحح٘ َححٔ دٕٚ كعُٝححل ٚؽًٝححٌ ٚكححبطني، ٖٚححزا َكتلحح٢ ظححاٖش اـححرب       

ايكحا٤ ا حا٤ يًح٢     (، ؾإٕ ظحاٖشٙ نؿاٜح١  Sايـرٝس اؿانٞ يٛك٤ٛ سطٍٛ ا) )
ت نًتحا   -يؼحعش ٚايبؼحش٠   أي٢ً ٚجٗ٘ َٚظر٘ ا  ايزقٔ، َٚا ٜـحً٘ ا حا٤ َحٔ ا   

 . ( ت ٚجSٖ٘ٗٛ فٍض ٚقكل يٛك٤ٛ سطٍٛ ا) ) -ايـٛسكني

ارٕ البذ ت ٖاكني اؿايتني ت ايـحٛس٠ اررحري٠ َحٔ غظحٌ ايبؼحش٠ ٚايؼحعش       
ٚ  رحشص  يٓذ اطذاٍ ا ا٤ ايٛجح٘ ذتح٢ ُٜ   َعا  َظحس ايٛجح٘ بايٝحذ    ؿحذم اإلطحذاٍ 

إلٜـاٍ ا ا٤ ا  ايبؼش٠، رشجٓا ئ ٖزٙ ايـرٝر١ َٚطًكاه غظٌ ايٛج٘ ت 
ايهتاب ٚايظ١ٓ ت رـٛق ايؼعش ايه ٝـ احملٝط بايبؼش٠ ٚا ػطٞ هلحا ؾٝهؿحٞ   

تكحذَتني،  غظٌ ايؼعش ٚال  ب ايتبطني يـرٝريت صساس٠ ٚقُحذ بحٔ َظحًِ ا    
١ إلطححذاٍ ا ححا٤ يًحح٢ ايٛجحح٘ يًحح٢ ظححاٖش ايـححرٝر١ ا تلححُٓ ٜٚبكحح٢ َححا طححٛاٖا

اال بػظححٌ ايؼححعش ٚايبؼححش٠ ت ٖححاكني   ا َظححر٘ بايٝححذ ؾإْحح٘ ال ٜـححذم ٖححزا يشؾحح ٚ
ـٓ -بٌ إ اطذاٍ ا ا٤ ذت٢ ايكًٌٝ ،ايـٛسكني قكحل يػظحًُٗا    ٖٛ -َٔ َا٤  ن

َٔ دٕٚ ػو، ذٝ: ٜٓؿز ا ا٤ ا ـٝب يؼعش ايٛج٘ ا  ايبؼش٠ َٔ دٕٚ كٛقـ 
  . بًٛؽ ايبؼش٠ نُا ٖٛ قظٛغ ًَُٛغَٚٔ دٕٚ َٓ  ايؼعش اـؿٝـ ئ 

ٚي٢ً نٌ ككذٜش: يٛ ذـٌ ايؼو ت ايذالي١ ؾحال أقحٌ َحٔ اقتلحا٤ ا كذَح١      
ايع١ًُٝ اإلذشاص١ٜ يػظٌ ايبؼش٠ َ  ايؼعش يٝرشص غظٌ ٖزا اؾض٤ َحٔ ٚجٗح٘،   
ٚال َٛجب يًتؼهٝو ت ٚجحٛب ايتخًٝحٌ ٚغظحٌ ايؼحعش َٚحا ؼتح٘ َحٔ بؼحش٠         

 اي١ .ايٛج٘ ٚال دايٞ يإلط
، ٚقذ درحٌ ت ذحٓذ   عش ايٓابيف ي٢ً أجضا٤ ايٛج٘ت ايؼعْ: ككذّ نً٘ َٚا 

 ايٛج٘ ٚمل كضد َظاذت٘ ئ َٓبت٘ ٚمل خيشد ئ ذٓذ ايٛج٘، َٚٓ٘ ٜتبني أَشإ:

ٝحٌ ايؼحعش ٚكبطٝٓح٘    ارٍٚ: إ نؿا١ٜ غظحٌ ػحعش ايٛجح٘ ٚيحذّ ٚجحٛب ؽً     
ايؼحعش  ابيف ي٢ً ايٛج٘ ذت٢ ؿاس جض٤ّ َٔ ايٛجح٘، ؾحال ٜعحِ    كتف بايؼعش ايٓ
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ٚ بع  ػعش ػاسب٘ ٚغّط٢ رٓذٙ  أ نُا يٛ أطاٍ أذْذ ،ايطٌٜٛ ايظاكش يػري َٓبت٘
ػؿت٘ ايعًٝا، ٚال ٜعِ ايؼعش اـاسد ئ ذٓذ ايٛجح٘ ٚا تحذيٞ َحٔ ايحشأغ يًح٢      

ال اػحهاٍ ت ٚجحٛب غظحٌ بؼحش٠ ايٛجح٘ ا ػطحا٠ بايؼحعش         ٘جبٗت٘ أٚ جبٝٓ٘ ؾإْح 
ذ أٚ محٛٙ، يٛكحٛح ٚجحٛب    ا تذيٞ َٔ ايشأغ أٚ اآلكٞ َٔ ايؼاسب ي٢ً اـ

باطححت ٓا٤ َححا أذححال بحح٘ ػححعش  -ايبؼححش٠ ارؿحح١ًٝ  -َححٔ ايٛجحح٘  غظححٌ نححٌ جححض٤ٕ
اؿاجبني أٚ ايًرٝني أٚ ايؼاسب بايكذس ايٓابيف يًٝح٘ ايؼحعش، دٕٚ َحا صاد َحٔ     

 . ٢ غري َٓبت٘ ٚدٕٚ ػعش ايشأغ ارا كذ  ي٢ً ٚجٗ٘ػعش ايٛج٘ ارا غّط

نؼححعش ايححشأغ ؾححٛم اؾبٗحح١   اي ححاْٞ: ايؼححعش ايٓابححيف رححاسد ذححذ ايٛجحح٘            
مل  حب غظحٌ    -ي٢ً اؾب١ٗ أٚ اؾبني -رٌ ايٛج٘  ارا كذ  ي٢ً دآنيٚاؾبٝ

    ٚ ٚايٛاجححب  -ت ايححشأغ -يٓباكحح٘ راسجحح٘  ايؼححعش ـشٚجحح٘ يححٔ ذححٓذ ايٛجحح٘ 
ِِش َُٖه ُُٚجٛ ًُٛا  بٌ  ب كٓرٝت٘ ئ ايٛج٘ َكذ١َ  يػظٌ بؼش٠ ايٛج٘ اييت  زاْغٔظ

  د يحٔ ذحذ ايٛجح٘ ٚإ نحإ ْابتحا      ٖٚهزا ال  ب غظحٌ ايؼحعش اـحاس    . غّطاٖا
ذٓذ ايٛج٘ ؾإْ٘ ٜػظٌ دارٌ ذٓذٙ نايًر١ٝ ا ظرتط١ً اييت طاييف ٚرشجيف ئ 

َكذاس ايؼعش ايزٟ يًح٢ ٚجٗح٘ أٚ رقٓح٘ يٛجحٛب غظحٌ ايٛجح٘، َٚحا صاد يحٔ         
اؿححٓذ ٚرححشد يححٔ ْكطحح١ ايححزقٔ يححٝع بٛجحح٘ ذتحح٢  ححب غظححً٘ مبكتلحح٢ اآلٜحح١    
ٚايشٚاٜاه بٌ يـشاذ١ ؿرٝر١ صساس٠ ا اك١ٝ احملحٓذد٠ يًٛجح٘ مبحا داسه يًٝح٘     

ٚايؼححعش ا ظرتطححٌ اإلبٗححاّ ٚايٛطححط٢ َححٔ قـححاق ػححعش ايححشأغ ا  ايححزقٔ،  
 . راسد ئ ايزقٔ ال  ب غظً٘

ْعِ رنش بع  ايؿكٗا٤ )سض( اطحترباب غظحٌ َحا اطرتطحٌ َحٔ ايًرٝح١        
 ( ذانٝححا ٚيعًحح٘ يكححٍٛ اإلَححاّ ايبححاقش )  -ايححزقٔ  -يححٔ ذححٓذ ايٛجحح٘  ا راسجحح

 غحشف ثحِ  (:ش) ٘يقٛ (1)( ٚقذ ٚسد ت ررب ؿرٝسSيٛؿـ ٚك٤ٛ جٓذٙ )
 ٝت٘زبظِ ا)، ٚطذي٘ ي٢ً أطشاف ؿثِ قاٍ:  َألٖا َا٤ّ ؾٛكعٗا ي٢ً جبٗت٘،
                                                           

 .9َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ: ح 15: ب1( ايٛطا٥ٌ: د1)



 (359)..................................................بٝإ جض١ٝ٥ غظٌ ايٝذٜٔ ت ايٛك٤ٛ ٚأذهاَٗا  

   

ؾحإرا أطحذٍ ا حا٤     -ٚيٛ ت آرحش يُحشٙ ايؼحشٜـ     -( ن ٝؿ١ َظرتط١ً Sٚؿٝت٘ )
، ٚذٝح: ٜكطح  بعحذّ ٚجٛبح٘     ي٢ً أطشاف ؿٝت٘ ؾكحذ غظحٌ َحا اطرتطحٌ َٓٗحا     

 : ثِ ٜك  ايهالّ ت.  رٌُ اإلطذاٍ ي٢ً االطترباب ؾُٝ

 : غسل اليدين يف الوضوء     
ح ايكححشإٓ ادٝححذ بحح٘:  اؾححض٤ اي ححاْٞ ت يبححاد٠ ايٛكحح٤ٛ، ٚقححذ ؿححشٓ  ٖححزا ٖححٛ 

ََُشأؾحلل  ش ِِ اليىح٢ اْي ِٜٔذَُٜه َٚأى  ِِ َُٖه ُُٚجٛ ًُٛا  ٘ َحٔ ٚاكحراه   ٘ ٚٚجُٛبح ٚجض٥ُٝتح  ز،ؾىاْغٔظ
 . ٚكشٚسك٘اآل١ٜ ايذٜٔ ٚكشٚساك٘، ٚال َٛجب يالطتذالٍ بنن ش َٔ 

كظحامل يًٝح٘    ٚايٛاجب ٖٛ غظٌ ايٝذ اي٢ُٓٝ قبحٌ ايٝحذ ايٝظحش٣، ٖٚحزا َحا     
٣ّٛ ٚيُال  ٚجشه يًٝ٘ طري٠ ا تؼشي١ يُحال   يحٔ سطحٍٛ ا)    َتًكح٢  ايؿكٗا٤ ؾت

(S( ٚأٌٖ بٝت٘ ارطٗاس )Œ   ،جٝال  ئ جٝحٌ ا  َٜٛٓحا ٖحزا )    ٘ٚؿحشذيف بح
 ايـححرٝر١ ايذايحح١ بٛكححٛح يًحح٢ ايرتكٝححب ٚيححضّٚ اإليححاد٠   (1)بعحح  ايشٚاٜححاه

ؾحإرا غظحٌ ٜظحاسٙ قبحٌ ميٝٓح٘ أيحاد        ٚ يٓذ كايؿ١ ايرتكٝحب َطًكحا ،  يٓذ ايٓظٝإ أ
ًرتكٝب ايؼشيٞ ا طًٛب، بٌ ٜبذٚ ي ايُٝني ٚأياد غظٌ ايٝظاس ؼـٝال  ٚغظٌ

َٔ بع  ايشٚاٜاه ايـرٝر١ ا ؿشٚغ١ٝ َٔ يضّٚ ايرتكٝب ٚنْٛ٘ َٔ ا ظًُاه 
 :(9)اييت ال ككبٌ اـالف، ٜهؼـ ئ ٖزا رربإ

ٌ ايـؿا ٚقحذ  ت طعٝ٘ قبارٍٚ: َا ٚسد ت جٛاب ايظؤاٍ ئُ بذأ با ش٠ٚ 
٘     أَشٙ باإلياد٠ ٚقاٍ: ش ت ايٛكح٤ٛ   ٜعٝذ، أال كش٣ أْ٘ يحٛ بحذأ بؼحُاي٘ قبحٌ ميٝٓح

 أساد إٔ ٜعٝذ ايٛك٤ٛز .
أال كححش٣ أْححو ارا ت ككححذِٜ ايظححعٞ يًحح٢ ايطححٛاف قححاٍ: شاي ححاْٞ: َححا ٚسد 

 ٝٓو نإ يًٝو إٔ كعٝذ ي٢ً  ايو ز .غظًيف  ايو قبٌ مي
                                                           

 . ايٛك٤َٛٔ أبٛاب  35: ب1: د ( ايٛطا1ٌ٥)
 . 13ح + 6: ح َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ 35: ب1: د ( ايٛطا9ٌ٥)
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 يًحح٢ نححٕٛ يححضّٚ ككححذِٜ ايٝححذ ايُٝٓحح٢ ت    ا ركححٖٚححزإ اـححربإ ٜححذالٕ ٚا 
غظححٌ ايٛكحح٤ٛ يًحح٢ ايٝححذ ايٝظححش٣ َححٔ ا ظححًُاه ا ؿححشٚؽ يٓٗححا عٝحح: ٜكححاغ  

 . غريُٖا يًُٝٗا يٛكٛذُٗا
نُا إٔ ايٛاجب غظٌ ايٝذٜٔ َٔ ا شؾكني ا  أؿحٍٛ ارؿحاب ، ٚا شؾكحإ    

ظحح١ ٚقححذ ارتًححـ ايًػٜٛححٕٛ ٚايؿكٗححا٤ ت َعٓححاٙ ٚت كؿظححري ايًؿ     ،َ ٓحح٢ ا شؾححل 
    ِ ايعلحذ َح     ٚكعشٜؿٗا، ٚيعٌ ا ؼٗٛس ؾكٗٝا  كؿظري ا شؾحل مبحُح  ًَٚتكح٢ يظح

 يظحححِ ايحححزساع، ٚال َٛجحححب إلطايححح١ ايكحححٍٛ ت َٛكحححٛع )ا شؾحححل( ٚؼذٜحححذٙ   
   ٘   ،يعححذّ ٚجححٛد اي ُححش٠ ايعًُٝحح١ ا ُٗحح١ ت ؼكٝححل ا عٓحح٢ بعححذ ارححتالف كعشٜؿاكحح

 يًح٢ يحضّٚ غظحٌ ا شؾحل ٚصٜحاد٠       ٚريو يتعاكذ ايٓـٛق ٚديا٣ٚ اإلمجحاع 
 ٚكٛكٝر٘ : َٔ باب )ا كذ١َ ايع١ًُٝ( ،

إلمجحاع   َش٠ بػظٌ ا شؾل ت ايٝذٜٔ ياكذا ايظاٖش اطتؿاك١ ايٓـٛق اآل
إلمجايِٗ  َعا  َلاؾا ؾكٗا٤ اإلَا١َٝ )سض( ي٢ً يضّٚ غظٌ ايٝذٜٔ ٚا شؾكني 

اّ ايزساع ٚايعلذ ي٢ً يضّٚ غظٌ ماّ ايبؼش٠ ا ظتذٜش٠ ايكا١ُ٥ ي٢ً فُ  يظ
ذظح١ ايٓـحٛق ايحيت    َحٔ َال ٜظتؿاد ٚأمجعٛا يًٝ٘  َٚٙا رنش ا، ؾإًَُٕٚتكاٖ

ٌ قا١ُ٥ يًح٢  يُال    ١ا تؼشي ٖٞ َٓؼن ديا٣ٚ اإلمجاع بٌ طري٠ ا حشؾكني   غظح
 . بٓرٛ حيـٌ ايٝكني بػظٌ ايٝذٜٔ َ  ا شؾكني -ٚيٛ ٜظريا  -ٚصٜاد٠ يًُٝٗا

ؿحححرٝر١، ٖححٞ َحححا سٚاٙ ا ؼحححاٜخ ت   (1)ٚميهححٔ كٛنٝحححذ ريححو نًححح٘ بشٚاٜحح١   
جٛاَعِٗ اي الث١ ٚطٓذ ايهًٝين ٚايطٛطٞ ؿرٝس ا  يًٞ بٔ جعؿش ئ أىرٝ٘ 

( طححا٥ال ) يححٔ سجححٌ ُق   ( ٍطعححيف ٜححذٙ َححٔ ا شؾححل نٝححـ ٜتٛكححن؟ قححا :)
تنٌَ ت ٜعين ٜػظٌ طشف ايعلذ، ٚايظاٖش َٔ اي شٜػظٌ َا بكٞ َٔ يلذٙز

ظا٥ٌ َٔ قٛي٘ )قطعيف ٜحذٙ َحٔ ا شؾحل(    نٕٛ َشاد اي -طؤاال  ٚجٛابا  -ايشٚا١ٜ 
ِ       ؾظنٍ ،إٔ قطعيف رساي٘ نًٗا ايعلحذ   يُحا ارا ْؿـحٌ يظحِ ايحزساع يحٔ يظح
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 (361)..................................................بٝإ جض١ٝ٥ غظٌ ايٝذٜٔ ت ايٛك٤ٛ ٚأذهاَٗا  

   

: ()ذ ايحذارٌ ؾُٝٗحا يظحِ ايحزساع، ؾحنَش     ذاٍ قط  ٜذٙ ٚبكٞ يظُٞ ايعل
ؾإْ٘ ناػحـ ظحال٤ يحٔ جض٥ٝح١ يظُحٞ ايعلحذٜٔ        زٜػظٌ َا بكٞ َٔ يلذٙش

نإ ا شؾل رـحٛق يظحِ ايحزساع مل     ا تبكٝني ٚنُْٛٗا جض٥ٞ ا شؾكني، ار يٛ
ْ٘ يألَحش بػظحٌ َحا بكحٞ َحٔ يلحذٙ، ممحا ٜهؼحـ ٖحزا ؿحر١ ايكحٍٛ             ٜتلس ٚج

 . ظض١ٝ٥ يظُٞ ايعلذ َٔ ا شؾل ايٛاجب غظً٘ َ  ايٝذ
ٚاؿاؿحٌ َححٔ ايتنَحٌ ت نًُححاه ايًػحٜٛني ٚايؿكٗححا٤: ايٛثحٛم ٚاالط٦ُٓححإ     

 ٚيًُٝٗحححا  ،بهححٕٛ ا شؾححل فُحح  ًَٚتكححح٢ يظُححٞ ايعلححذ َححح  يظححِ ايححزساع       
ي٘ ًٜحضّ غظحًٗا أٚ االبتحذا٤ بػظحًٗا َح        ُ  َظاَت١جًذ٠ ٚبؼش٠ دا٥ش٠ ي٢ً اد

صٜاد٠ ٜظري٠ َٔ بحاب ا كذَح١ ايعًُٝح١ ايحيت حيـحٌ بٗحا ايحٝكني بػظحٌ ايٝحذ َحٔ           
 . ا شؾل، ٚال َٛجب يإلطاي١ ٚال مثش٠ ي١ًٝ ْاؾع١ ت فاٍ اإلطاي١

طحؿٌ َُٓٗحا ؾارطحؿٌ ا     ٚ ب االبتذا٤ بػظٌ ايٝذٜٔ َٔ ا حشؾكني ثحِ ار  
سفٚغ ارؿححاب  ٚأطشاؾٗححا، ٚال  ححضٟ ايححٓهع ت ايػظححٌ بححنٕ ٜبححذأ بػظححٌ       
سفٚغ ارؿححاب  ٚأطشاؾٗححا ا  ا شؾححل، بححٌ ٜبححذأ َححٔ ا شؾححل ٜٚٓتٗححٞ بححنطشاف   
ارؿاب  نُا ٖٛ اؿاٍ ت غظٌ ايٛج٘ ايزٟ طبل كؿـحًٝ٘، ٖٚحزا َحا كظحايذٙ     

، ذتحح٢ إٔ اإلمجححاع ايهحح ري٠ايٓـححٛق ايؼححشي١ٝ ٚايظححري٠ ا تؼححشي١ٝ ٚديححا٣ٚ  
ْحا أجحاص ايحٓهع ت غظحٌ ايٛجح٘ َٚٓعح٘ ت غظحٌ ايٝحذٜٔ، ٚا ٗحِ          بع  ؾكٗا٤

 َفَش( ٚأْح٘ غىح  Sايؼشٜؿ١ اؿانٝح١ يٛكح٤ٛ سطحٍٛ ا) )    (1)ا عتُذ ٖٛ ايٓـٛق
ؾػظٌ بٗا رساي٘ َٔ ا شؾحل  شؾنؾشؽ ا ا٤ ي٢ً رساي٘ اي٢ُٓٝ ٘ ايٝظش٣ غشؾ١ بهّؿ

شؾل، ثحِ غُحع نؿح٘ ايُٝٓح٢ ؾحنؾشؽ بٗحا يًح٢ رسايح٘         ا  ايهـ ال ٜشٓدٖا ا  ا 
٘ يًحح٢ ؾححنَٓش نّؿحح زش...ايٝظححش٣ َححٔ ا شؾححل ٚؿححٓ  بٗححا َ ححٌ َححا ؿححٓ  بححاي٢ُٓٝ 

 ٘ ثحِ أَحٓش ٜحذٙ َحٔ َشؾكح٘ ا       ..زشطايذٙ ذت٢ جش٣ ا ا٤ ي٢ً أطشاف أؿحابع
( أٚ ٚكحح٤ٛ بعحح  S، ٖٚححٞ ْـححٛق َظتؿٝلحح١ ذانٝحح١ يٛكحح٤ٛٙ ) زأؿححابع٘
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ؿحححشحي١ ت ايػظحححٌ َحححٔ اريًححح٢: ا شؾحححل ا  ( ٖٚحححٞ Œأبٓا٥ححح٘ ا عـحححَٛني )
. َٚححٔ ايٛاكححس إٔ ايظحح١ٓ ا طٗححش٠ َؿٓظححش٠ يًكححشإٓ  ارطححؿٌ: أطححشاف ارؿححاب 

ََُشأؾحلل شايٓاصٍ  ِِ اليى٢ اْي ِٜٔذَُٜه ئ أٌٖ بٝيف  (1)ذيف بع  ايٓـٛقٚقذ ؿٓش زَٚأى
 (9)ز مبع٢ٓ )َٔ( ت اآل١ٜ، ٚقذ رنش ابٔ ٖؼاّا ش( بنٕ اؿشف Œايعـ١ُ )

 مبع٢ٓ االبتذا٤)َٔ( ٚاطتؼٗذ ي٘ بكٍٛ ايؼايش: )ا ( ف٤ٞ 
ٞٓ ابٔ أ شا      ككٍٛ ٚقذ يايٝيف بايهٛس ؾٛقٗا     أٜظك٢ ؾال ٜش٣ٚ اي

( Œطححريكِٗ ) ٚجححشٟأٟ: َححين، ٚايعُححذ٠ كعاكححذ ْـححٛق أذادٜحح: ايعححرت٠ 
ٚطري٠ أكبايِٗ ي٢ً ايػظٌ َٔ ا شؾل ا  أؿٍٛ ارؿحاب ، ٖٚحزٙ ٖحٞ اؿحح١     

ت ًحٛ ناْحيف   ِٖ ٚغظحٌ أٜحذِٜٗ، ؾ  ( ت ٚكح٤ٛ Œٌٖ ايبٝيف )ايعظ١ُٝ ركباع أ
 مبعٓحح٢ ايػاٜحح١ ؾٗححٞ غاٜحح١ يًُػظححٍٛ ٚيٝظححيف غاٜحح١        -ز ت آٜحح١ ايٛكحح٤ٛ ا ش

 ٌ  ز ا شنححٕٛ  -بٝاْحا  يػاٜحح١ ايػظحٌ َٚٓتٗحاٙ، ٖٚحزا      زا شأٟ يٝظحيف   ،يًػظح
َححٔ ؾكٗححا٤ ايظحح١ٓ َٚؿٓظححشِٜٗ، يهححِٓٗ  قححذ ايححرتف بحح٘ مجححْ  -يًُػظححٍٛ   غاٜحح١ 

، ؾهححإ غظححًِٗ ت ايٛكحح٤ٛ  هع ت ايػظححٌبححإطالم اآلٜحح١ ػححاَال  يًححٓ  مٓظححهٛا
 ٚيححٝع رجححٌ  ،َححٔ أطححشاف ارؿححاب  ا  ا شؾححل رجححٌ اطححالم اآلٜحح١ َٓهٛطححا 

 . يػا١ٜ ايػظٌ َٚٓتٗاٙ ز بٝاْا ا شنٕٛ 
ايٛاجحب   ٖٛ بٝحإ يًُكحذاس  بٝإ يًُػظٍٛ أٟ ز ا شٕ ذشف ٚاؿاؿٌ ا

شاد َٓٗحا  طًل ُٜٚشب اطالقاه يذٜذ٠: قذ ُكغظً٘ َٔ ايٝذٜٔ ؾإٕ يًٝذ ت يػ١ ايع
َححا بححني ايهتححـ ٚأؿححٍٛ ارؿححاب ، ٚقححذ ٜححشاد َٓٗححا َححا بححني ا شؾححل ٚأؿححٍٛ       
ارؿححاب ، ٚقححذ ٜححشاد َٓٗححا َححا بححني ايضْححذ ٚأؿححٍٛ ارؿححاب ، ٚقححذ ٜححشاد َٓٗححا     

بٝحإ ا كحذاس ايٛاجحب     ا رـٛق ارؿاب  ٚارػاج ، ؾعٓبش كعحا  بايٝحذ َشٜحذ   
ٔ   ز بٝاْا ا  ا شاؾلشٛي٘ غظً٘ ت ايٛك٤ٛ، ٚيٝع ق   ٓت٢ٗ َٛك  غظحٌ ايٝحذٜ

                                                           

 .94َٓٗا: ح : 15ب + 1 : ح َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ 19: ب1: د ( ايٛطا1ٌ٥)
 . 75:  1َػين ايًبٝب : د (9)



 (363)..................................................بٝإ جض١ٝ٥ غظٌ ايٝذٜٔ ت ايٛك٤ٛ ٚأذهاَٗا  

   

ساد٠ ال أقحٌ َحٔ اذتُحاٍ ا    -يكّٛ ٚجشه يًٝ٘ طحريكِٗ ت ايٛكح٤ٛ  نُا ؾِٗ ا-
١ٜ ؾتهٕٛ فًُح١ كؿٓظحشٖا ايظح١ٓ ايـحرٝر١     َٔ اآل -َكذاس ا ػظٍٛ -ٖزا ا ع٢ٓ

 :. ٖٚٓا ؾشٚع ؾك١ٝٗ ْعشكٗا كبايا   ٚارذادٜ: ا عـ١َٝٛ

ٚجٛب غظحٌ ايؼحعش ايٓابحيف    ٚف ٚا ؼٗٛس بني ؾكٗا٤ْا: رٍٚ: ا عشايؿشع ا
، ذت٢ رْ٘ كاب  يًٝذ ايٛاجب غظًٗا ت ايٛك٤ٛ ي٢ً ايبؼش٠ يٓذ غظٌ ايٝذٜٔ

اديٞ اإلمجاع يًٝ٘ َٔ قبٌ بع  أياظِ ارؿراب )سض(، ْٚظب اـالف 
يًح٢ أؿحٌ يحذّ ايٛجحٛب بعحذ       ١ًُ ا  قًٌٝ َٔ ارؿراب َعتُحذا  ؾٝ٘ ت اؾ

 ش َ  ايبؼش٠، ٚاؿل َ  ا ؼٗٛس.ايٛك٤ٛ ٚجٛب غظٌ ايؼع يذّ بٝإ أرباس

ش ايٓابيف يًح٢ بؼحش٠ ايٝحذ ال خيًحٛ اَحا إٔ ٜهحٕٛ       إ ايؼعٚكؿـٌٝ ايكٍٛ :  
، ؾححال بححذ َححٔ َالذظحح١ نححٌ ٚاذححذ َححٔ ايٓححٛيني   رؿٝؿححا  أٚ ٜهححٕٛ غًٝظححا  ن ٝؿححا  

 :  اي اْٞتؿـٍٛ اـالف 

ت ٚجٛب  -ال رالفٚيعً٘  - سٜب ٚال اػهاٍ ارٍٚ: ايؼعش اـؿٝـ ٚال
 ًَرل كاب  يًٝذ ٚبؼشكٗا ٚال حيتٌُ إٔ حيظب٘ أذْذ ؾإْ٘ جض٤ْ ،غظً٘ َ  ايبؼش٠

ٜٚؤنحذٙ:   . بٗا ذت٢ حيتٌُ يذّ ٚجٛب غظً٘ َظتكال  ئ ايٝذ َتـال  ا ٚجٛد
( يحٔ ٚكح٤ٛ   صساس٠ ٚبهحري ايظحا٥ًني َحٔ اإلَحاّ ايبحاقش )      (1)ظاٖش ؿحرٝر١ 

( ٚقذ بٝٓٔ نٝؿ١ٝ ٚك٥ٛ٘ ٚٚسد ت اـرب بعحذ قحشا٠٤ آٜح١ ايٛكح٤ٛ     Sسطٍٛ ا) )
ً٘، ٚأَش َظَٔ ٚجٗ٘ اال غى (:شؾًٝع ي٘ إٔ ٜذع ػ٦ٝا ت طٛس٠ ا ا٥ذ٠، قاٍ )

 ٕ ٜحححذع َحححٔ ٜذٜححح٘ ا  ا حححشؾكني ػححح٦ٝا  بػظحححٌ ايٝحححذٜٔ ا  ا حححشؾكني ؾًحححٝع يححح٘ أ
ايهح ري َٓح٘    ٚال سٜب ت إٔ ايؼعش اـؿٝـ اي ابيف ي٢ً ايٝذ ذتح٢  اال غظً٘..ز

ٖٛ جض٤ َٔ ٜذٜ٘ كاب  هلُا، َٚكتل٢ اـرب ايـرٝس يحضّٚ غظحً٘ نحٞ ال ٜحذع     
 .  َٔ ٜذٜ٘ ا  ا شؾكني اال غظً٘ ا ػ٦ٝ
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ًُٛا  ظٌ بؼش٠ ايٝذ، ؾإٕ قٛيح٘ طحبراْ٘: ش  ٚال  ضٟ غظٌ ايؼعش ئ غ ؾىاْغٔظح
ََُشأؾلل ِِ اليى٢ اْي ِٜٔذَُٜه َٚأى  ِِ َُٖه بػظٌ ايٝذ، ٚظاٖشٙ غظٌ بؼش٠ ايٝذ، ٖزا  أَْش زُُٚجٛ

ٖٛ ا ع٢ٓ ا تبادس َٔ يؿ  ايٝذ، ْعِ  ب َع٘ غظٌ ايؼحعش يهحٔ غظحٌ ايؼحعش     
يٓٗحا،   ًٝذ َتـٌ بٗا ال ٜعٓذ جض٤ّ راسجحا  َٓٗحا أٚ َٓؿـحال    مبا أْ٘ كاب  ي ٚاجْب

 .ٙ ئ غظٌ ايبؼش٠ٝذ بايتب  ٚ ب غظً٘ َٔ دٕٚ اجضا٤ؾٝٓطبل يًٝ٘ يٓٛإ اي
ارؿحٌ ٚارطحاغ،   اس: ظاٖش اطالم ارَش ٚجٛب غظٌ ايبؼش٠ ؾإْٗا ٚبارتـ

ٚقحذ اديحٞ اإلمجحاع     ،ٚال ٜػحين غظحً٘ يحٔ غظحٌ ايبؼحش٠      ٜٚػظٌ ايؼحعش كبعحا   
 . ٚيذّ اـالف ت يضّٚ غظٌ ايبؼش٠ ٚيذّ اجضا٤ غظٌ ايؼعش ئ غظًٗا

ُٝا ايح خني ٖحٌ  حب غظحً٘؟     اي اْٞ: ايؼعش ايه ٝـ ايٓابيف ي٢ً ايٝذ ال ط
طحٛا٤ اـؿٝحـ    ،ٚجحٛب غظحٌ ايؼحعش ايٓابحيف يًح٢ ايٝحذ       -نُا طبل -سا ؼٗٛ

هتححاب يًٝححذ ا ححنَٛس بػظححًٗا ت اي  ايكًٝححٌ ٚايهحح ري يهْٛحح٘ جححض٤ كابعححا   ٚايه ٝححـ
ثخٝٓحا   ا٤ غظً٘ ئ غظٌ ايبؼش٠ ارا نإ ايؼحعش  ٚايظ١ٓ، ٚاـالف ٚاق  ت اجض

ٔ ؽًًٝح٘  ؾا ؼٗٛس اْ٘ ال  ضٟ غظحٌ ايؼحعش يحٔ غظحٌ ايبؼحش٠ ٚال بحذ َح        ن ٝؿا 
 . ٚاٜـاٍ ا ا٤ ا  ايبؼش٠

ٚت قباي٘: قٍٛ يهاػحـ ايػطحا٤ أْح٘ يحٛ كهحاثـ ايؼحعش يًح٢ ايبؼحش٠ أجحضأ           
ا  يُحّٛ ؿحرٝر١   ٚيعًح٘ اطحتٓذ ت كتحاسٙ )قحذٙ(     ،  غظً٘ يحٔ غظحٌ ايبؼحش٠   

إٔ ٜطًبٛٙ  -يًعباد  -نٌ َا أذال ب٘ ايؼعش ؾًٝع ي٢ً ايعباد صساس٠ ا تكذ١َ:ش
بتكشٜححب: إ قٛيحح٘:  (1)ا يٓحح٘ ٚيهححٔ  ححشٟ يًٝحح٘ ا ححا٤ز  ٜبر ححٛٚال  -ٜػظححًٛٙ  -
ِٓ ايٝحذ ايحيت أذحال بٗحا ايؼحعش ايه ٝحـ ٚغّطاٖحا،          زنًُا أذال ب٘ ايؼحعش ش ٜعح

ؾتذٍ ايـرٝر١ ي٢ً نؿا١ٜ غظٌ ايؼعش ٚاجضا٤ٙ يحٔ غظحٌ ايبؼحش٠ ؾحال  حب      
ٚيهٔ  شٟ ي٢ً ا ٛك  ا ا٤ ٚذظحب، طحٛا٤    ،يًِٝٗ طًبٗا ٚال ايبر: يٓٗا

 . ايٛج٘ أّ ت ايٝذ ت نإ ايؼعش
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ٖٚزا االطتذالٍ يكِٝ اال إٔ ٜ بيف يُّٛ ايـرٝر١ يًٝذ، ٖٚٛ ممٓٛع، رٕ 
بحٌ   ،ايظاٖش ارتـاؿٗا بايٛج٘، ٚريحو رٕ ايـحرٝر١ يٝظحيف سٚاٜح١ َظحتك١ً     

ٖٞ رٌٜ يًـرٝر١ ايٛاسد٠ ت ؼذٜذ ايٛج٘ نُا ٜظٗش ظال٤ يٓحذ َشاجعتٗحا ت   
١ رٜححٌ ؾُححٌ ؼذٜححذ ايٛجحح٘ ذٝحح: ا بطٛهلححا، ٖٚححزٙ اؾًُححؾإْحح٘ رنشٖحح (1)أؿححًٗا

ٌ ايٛج٘ ايزٟ قاٍ ا) ٚأَش ا) يٓض بذأه ٖهزا:ش ٌٓ بػظً٘..ز ٚنٌ اؾُح  ٚج
      َ ٌ يػحري ايٛجح٘، ؾحايعُّٛ ت    ايالذك١ ت غظحٌ ايٛجح٘، ٚيحٝع ؾٝٗحا يُحّٛ ػحا

أٟ نٌ ػح٤ٞ   ،يُّٛ يؼعش ايٛج٘ ال قاي١ آرشٖا:شنٌ َا أذال ب٘ ايؼعش..ز
٢ً ايعباد أٚ يٝع هلِ إٔ ٜطًبٛٙ ٚال ٜػظًٛٙ َٔ ايٛج٘ أذال ب٘ ايؼعش ؾًٝع ي

 : . ٜٚؤنذ االرتـاق أَٛس ٚال ٜبر ٛا يٓ٘، ٚيهٔ  شٟ يًٝ٘ ا ا٤

ارَححش ارٍٚ: إ ايـححذٚم )قححذٙ( س٣ٚ بعححذٖا أٚ ؼححٓذث يححٔ ذححٓذ غظححٌ   
ايٝححذٜٔ ٚذححٓذ َظححس ايححشأغ ٚذححٓذ َظححس ايححشجًني ممححا ٜححذٍ بٛكححٛح يًحح٢          

(ذهاٖا يٛذحذٖا:  ا١ٜ ت )ايتٗزٜبايظابك١ بايٛج٘. ْعِ ايشٚ ارتـاق اؾٌُ
تكالهلا، يهحٔ ٖحزا ال ٜحذٍ ٚاكحرا  يًح٢      ٚقذ ٜٛذٞ ٖحزا باطح   طؤاال  ٚجٛابا ،

ْٜٔٛجذ اذتُاٍ قٟٛ اطتكالي١ٝ اؿذٜ:، نٝـ؟ ٚ تكطٝ  ايؼٝخ ايطٛطٞ ب أٚ ظ
 . ٖٚٛ َاْ  ئ ايتكاد اطتكالٍ اؾ١ًُ ،هلا ٚسٚاٜت٘ يكذس ذاجت٘ َٓٗا

يف ايؼحعش( ظحاٖش ت   أٚهلا: )أسأٜيف َا نإ ؼ ارَش اي اْٞ: قٍٛ ايشاٟٚ ت
ٚأْ٘ ٜٛجحذ قبًح٘ طحؤاٍ ٚجحٛاب ٚؾتٝحا، ٚاال مل ٜهحٔ        ا ابتذا٥ٝ يذّ نْٛ٘ طؤاال 

يًه١ًُ ٚج٘ إلٜشادٖا عظب كؿاُٖاه اـطاب ايعشبٞ، ٖٚزا ٜؤنذ طبل بٝإ 
 س اكٝإ ايـذٚم يًح١ًُ بعذ طؤايني ٚجٛابني ت ايٛج٘.َشكبط ب٘ ٜٚـٓر

ظاٖش ت ارتـاق اؿذٜ: بػظٌ  زٚيهٔ  شٟ يًٝ٘ ا ا٤:شاي اي:: قٛي٘
ايٛج٘ ٚيذّ يَُٛح٘ يػظحٌ ايٝحذ ذتح٢ ارا نحإ ؾٝٗحا ػحعش ن ٝحـ، ٚريحو رٕ          
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فشد اجشا٤ ا ا٤ ي٢ً ايٝذ طٛف كٓػظٌ ايٝحذ َٚحا يًٝٗحا َحٔ ايؼحعش ٚال ؼتحاد       
ا  سؾ  ٚجٛب ايتخًٌٝ ئ ايبؼش٠ اييت أذاطٗا ايؼعش، بُٝٓا ت ايٛج٘ ٜهٕٛ 

ئ ٚؿٍٛ ا ا٤ ا  ايبؼش٠ اييت أذاطٗا ايؼعش أٚ ؿعٛب١ اٜـحاٍ   ؼعش َاْع١ٌٝيً
ؾشؾ  ا) بتؼشٜع٘ ٚجٛب ايتخًٌٝ يُا أذال ب٘ ايؼعش،  ،ا ا٤ ا  كًهِ ايبؼش٠

رٕ ػحعش   ،ت ايٛجح٘ راؿح١   ز ٚاسدا نحٌ َحا أذحال بح٘ ايؼحعش     شؾهإ ايعُّٛ 
 ٓح    بايبؼحش٠ نحإ ؿايححرا    ٝٓحا  ٚقحذ أذحال    ثخ اؿاجبني ٚايًرٝني ارا نإ ن ٝؿحا  

ت ٖححزٙ  -ٚؿححٍٛ ا ححا٤ ا  ايبؼححش٠ ايححيت أذاطٗححا ايؼححعش، ؾشؾحح  ا) طححبراْ٘     
 . ٚجٛب ايتخًٌٝ بتؼشٜع٘ -ايـرٝر١

ٚاؿاؿٌ ظٗٛس ارتـاق اـرب ايـرٝس بايٛجح٘ ٚيحذّ يُحّٛ اؾحٛاب     
ُٓٗا اؿهحِ ا ٓـحٛق، ؾًٝحضّ ؿحر١ ؾتٝحا ا ؼحٗٛس ذتح٢ ت ايؼحعش          يًٝذ، ؾال ٜع

 . ارا نإ ي٢ً بؼش٠ ايٝذ ايٛاجب غظًٗا ت ايٛك٤ٛايه ٝـ 

َا ٖٞ ٚظٝؿت٘؟  -اي٢ُٓٝ أٚ ايٝظش٣ أٚ نًُٝٗا  -ايؿشع اي اْٞ: َكطٛع ايٝذ 
فُ  ايعظاّ ًَٚتك٢  -كط  ٜذٙ َٔ ؾٛم ا شؾل حٚميهٔ كـٛس أقظاّ ثالث١: قذ ُك

  كط حكط  ٜحذٙ ممحا دٕٚ ا شؾحل، ٚقحذ ُكح     حٚقحذ ُكح   -يظُٞ ايعلحذ ٚيظحِ ايحزساع    
نححنٕ ككطحح  رسايحح٘ َحح  يظُحح٘ دٕٚ يظُححٞ ايعلححذ ا تـححًني         -َححٔ ا شؾححل  

 :، ؾايـٛس ثالث١ بعذد االقظاّ ا تـٛس٠، ٖٚٞ ٚا ٓذفني بعظِ ايزساع

طعيف ٜذٙ مما ؾٛم ا شؾل ؾًِ ٜبحل يظحِ َحٔ يظحاّ     ايـٛس٠ ارٚ : َا ارا ُق
 . -أيين يظِ ايزساع ٚيظُٞ ايعلذ -ا شؾل ا تذار١ً ا ٓذف١

ٚت ٖزٙ ايـٛس٠ ٜظكط ٚجٛب غظٌ كًو ايٝذ طحٛا٤ ايُٝٓح٢ أّ ايٝظحش٣     
ذت٢ اديٞ يًٝح٘ اإلمجحاع ٚيحذّ اـحالف      نالُٖا، ٖزا ٖٛ ا ؼٗٛس ؾتٛا٥ٝا  أّ

ؾٝحح٘ ٖٚححٛ ايـححرٝس، ٚٚجٗحح٘ ٚاكححس ؾححإٕ اؿهححِ ٜٓتؿححٞ باْتؿححا٤ َٛكححٛي٘،        
ـٕ ذظب ايؿشض ؾال ذهِ . َٚٛكٛع ٚجٛب غظٌ ايٝذ أٚ  ايٝذٜٔ َٓت

يحٔ   ع ٚا شؾحل ا كطحٛيني ؾٝػظحً٘ بحذال     ْعِ حيتٌُ بذي١ٝ ايعلذ ئ ايزسا 
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 ايٝححذ ا كطححٛع ماَٗححا، ٖٚححزا ايبححذٍ ْظححب ٚجٛبحح٘ ا  بعحح  ايؿكٗححا٤ ا تكححذَني  
 ٚبعح  ا تنرشٜٔ)قحذِٖ(، يهحٔ ْؿحاٙ غايحب ا تحنرشٜٔ        -ؿٝحذ ابٔ اؾٓٝحذ ٚا   -

غححري  َظححتربا  ٢ ٚجٛبحح٘، ٚيححزا جعًحح٘ بعلححِٗايححذيٌٝ يًححسفٜححتِٗ يعححذّ ٚيعًحح٘ 
يححٔ ا شؾححل ٚايححزساع  ذ ٜظححتذٍ يًحح٢ ٚجححٛب غظححٌ ايعلححذ بححذال ٚاجححب، ٚقحح

 بٛجٗني أٚ مبلُٕٛ ذذٜ ني ؿرٝرني : ا كطٛيني

ارٍٚ: ايتُظو بإطالم بع  ايشٚاٜاه ٖٚٞ ؿرٝر١ سؾاي١ ت )ايهحات(  
( ئ أقطح  ايٝحذ ٚايشجحٌ نٝحـ ٜتٛكحن،      ٚ)ايتٗزٜب( ٚقذ طنٍ ايـادم )

شٜػظححٌ ريححو ا هححإ ايححزٟ قطحح    أٚ  زا قطحح  َٓححٜ٘ػظححٌ َحح(:شٚأجابحح٘ )
ٖٚزا ذذٜ: ٚاذذ ارتًؿيف ْظخ٘ بني ارؿًني، ٚؿرٝر١ قُحذ بحٔ    (1)َٓ٘ز

( ٚقحححذ طحححني٘ يحححٔ ارقطححح  ايٝحححذ ٚايشجحححٌ، ٚأجابححح٘  َظحححًِ يحححٔ ايبحححاقش )
ٚيعً٘ طؤاٍ ئ ايػظٌ، ٚذهُ٘ ٜترحذ َح  ايٛكح٤ٛ ت غظحٌ      (9)شٜػظًُٗاز

ٚيذّ كعشكُٗا  كحذاس   -بإطالقُٗا -ايٝذ َٚظس ايشجٌ، ٚظاٖش ايـرٝرتني 
ٖححٛ يححضّٚ غظححٌ ايعلححذ ارا  -ايكطحح  ٚيًُكححذاس ا تبكححٞ َححٔ ايٝححذ َٚححٔ ايشجححٌ

قطعيف ايٝذ ؾٛم ا شؾل ذٝ: ٜـذم ي٢ً ايعلذ أْ٘ ا هإ ايزٟ قطعحيف ايٝحذ   
 . َٓ٘ ٚال بذ َٔ غظً٘ مبكتل٢ اإلطالم

يهتحـ ؾإْح٘   َحٔ يظحِ ا   أذحذٕ  طعحيف ٜحذُ  بحايٓك  مبحا ارا قُ   - ٜٚشد يًٝ٘: أٚال 
ٜـذم ي٢ً ايعظِ أْ٘ ا هحإ ايحزٟ قطعحيف ايٝحذ َٓح٘ ؾٝححب غظحً٘ يًٛكح٤ٛ،         

 ٖزا مما ال ًٜتضّ ب٘ ؾكٝ٘ ظاٖشا  .ٚ

: باؿححٌ ذٝحح: إٔ ايـححرٝرتني ؼّؿُٗححا قشٜٓحح١ اسكهاصٜحح١ قطعٝحح١ مٓحح    ٚثاْٝححا 
اإلطححالم ا ظححتذٍ بحح٘، ٖٚححٞ اسكهححاص ؿححذٚسٖا يبٝححإ َححا  ححب غظححً٘، َٚححٔ     
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ع ٚا شؾحل َحٔ ايٝحذٜٔ دٕٚ َحا يحال ا شؾحل، ؾُحٔ        ايٛاكس ٚجٛب غظٌ ايزسا
مل ٜبحَل َحٔ ٜحذٙ ايٛاجحب      -نُحا ٖحٛ ؾحشض ايبرح:      -طعيف ٜذٙ ؾٛم ا شؾحل  ُق

٘    غظًٗا ػ٤ْٞ ( :شٜػظحٌ َحا قطح  َٓ٘زشٜػظحٌ     )ذت٢ ٜكحاٍ أٚ ٜٓطبحل قٛيح
 ، ٚالصّ ايكشٜٓحح١ ارتـححاق ايشٚاٜحح١ ايـححرٝر١ ريححو ا هححإ ايححزٟ قطحح  َٓحح٘ز

 . ا شؾل أٚ َا دْٚ٘ َٔ ايٝذبع   غـٛق قط  -ٖزٙ أٚ كًو  -

( يُحٔ قطعحيف ٜحذٙ    اي اْٞ: ؿرٝر١ يًٞ بٔ جعؿش ايظا٥ٌ َحٔ أرٝح٘ )  
 (1)(:شٜػظححٌ َححا بكححٞ َححٔ ايعلححذز  َححٔ ا شؾححل نٝححـ ٜتٛكححن؟ ٚأجابحح٘ )  

 . بتكشٜب: اْٗا كذٍ ي٢ً ارَش بػظٌ ايعلذ بعذ قط  ٜذٙ َٔ ا شؾل

بعححذ ايتنَححٌ ايححذقٝل ت  -يهْٛٗححا  ،َشؾححٛضبايـححرٝر١ ٚيهححٔ االطححتذالٍ 
ت قط  ماّ  ظاٖش٠  -َؿادٖا ٚعظب ايؿِٗ ايعشت ٚايكش١ٜٓ االسكهاص١ٜٓ ا تكذ١َ 

ايزساع َ  يظُ٘ ا ٓذَخ بعظُٞ ايعلذ ٚت بكا٤ يظُٞ ايعلذ ا ٓحذفني َح    
يظِ ايزساع، ؾحنَشٙ بػظحٌ َحا بكحٞ َحٔ ايعلحذ ٜعحين يظُٝح٘ ا ٓحذفني بعظحِ           

قؿٛؾ١ ظًذ٠ ٚبؼش٠ ٜكاٍ هلا )ا شؾل( ٚال ٜهؼـ اـرب يحٔ   ايزساع ٚاييت ٖٞ
طعحيف ايٝحذ ممحا ؾحٛم     نُحا يحٛ قُ   -ٚجٛب غظٌ ماّ ايعلذ بعذ قط  ماّ ا شؾحل 

ٚمل ٜكٌ:شٜػظحٌ   (: )ٜػظٌ يلذٙ(حٝب )إٔ ُٜ ٚاال يهإ جذٜشا  -ا شؾل
ال أقحٌ َحٔ يحذّ اذحشاص داليح١ ايـحرٝر١ يًح٢ ٚجحٛب          َا بكٞ َحٔ يلحذٙز  

نً٘ بعذ قط  ايٝذ َٔ ؾٛم ا شؾحل، َٚٓح٘ ٜتلحس ؿحر١ َحا رٖحب       غظٌ ايعلذ 
َحٔ غظحٌ ايحزساع ٚا شؾحل      ؼٗٛس َحٔ يحذّ ٚجحٛب غظحٌ ايعلحذ بحذال       ايٝ٘ ا 

ا كطٛيني، نُا إٔ االطترباب ايزٟ اقرتذ٘ بع  ايؿكٗا٤ )سض( مما ال ديٌٝ 
الذتٝحال رشٚجحا  َحٔ    ٚاكس يًٝح٘، ٚيعًح٘ أساد َٓح٘ االطترظحإ ٚارٚيٜٛح١ ٚا     

 . يذالي١ بع  ايشٚاٜاه ؾٗزا ذظٔ ؿرٝس اـالف أٚ اذتُاال ػب١ٗ 
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طعيف ٜحذٙ ممحا دٕٚ ا شؾحل، َٚحا ارا قطعحيف      ايـٛس٠ اي ا١ْٝ ٚاي اي ١: َا ارا ُق
 ؿـححٌ يححٔ يظُححيت ايعلححذ   ٜححذٙ َححٔ ا شؾححل بححنٕ ككطحح  رسايحح٘ َحح  يظُحح٘ ٚكُ    

يظُحيت ايعلحذ ا ٓذفح١    بحذٚ  بٓا نحٕٛ  يت كٓحذَخ بعظحِ ايحزساع، ٚقحذ اطحتكش     اي
بكحا٤ بعح     -ت ٖحاكني ايـحٛسكني   -بعظِ ايحزساع جحض٤ّ َحٔ ا شؾحل، ؾحٝؿرتض      

َحٔ ايحزساع أٚ َحٔ يظُح٘ بٛجحٛب غظحٌ        ْٚكٍٛ: ؾُٝحا ارا بكحٞ ػح٤ْٞ    ،ا شؾل
ٚقحذ اديحٞ اإلمجحاع يًح٢      - قًٝال  نإ أّ نح ريا   -أٚ ا شؾل ا تبكٞ َٔ ايزساع 

 : ٚميهٔ كٛجٝٗ٘ٚجٛب٘ ت نًُاه ن ري َٔ اإليالّ، 

بايٝكني بنٕ قط  بع  ايٝحذ ال ٜٛجحب طحكٛل غظحٌ ايحبع  ا تبكحٞ       أٚال : 
 طعححيف ٜححذٙ ايُٝٓحح٢ ال ٜظححكط ٚجححٛب غظححٌ     َٓٗححا غححري ا كطححٛع، ٚنُححا ارا قُ   

طعيف ْــ ٜذٙ اي٢ُٓٝ ال ٜظكط ٚجٛب غظٌ ايٓــ ٜذٙ ايٝظش٣ ؾهزا ارا ُق
 يٛظٝؿححح١ اي حححاْٞ ا تبكحححٞ، نُحححا ال ٜٛجحححب طحححكٛل ٚجحححٛب ايٛكححح٤ٛ ٚكبحححذٍ ا 

 ا  ايتحححُِٝ عحححل َحححٔ أساد ايـحححال٠ أٚ ايطحححٛاف ٖٚحححٛ قحححادس يًححح٢ ايٛكححح٤ٛ    
 . -ايػظًتني ٚا ظرتني  -

: بايشٚاٜحح١ ايـححرٝر١ ايظححاٖش٠ ت ٚجححٛب غظححٌ َححا بكححٞ َححٔ ايٝححذ     ٚثاْٝححا 
 : ا كطٛي١ ٖٚٞ اثٓتإ

ا شٜٚحح١ ت )ايهححات( ٚ)ايتٗححزٜب( َحح  ارححتالف  (1)ارٚ : ؿححرٝر١ سؾايحح١
ارتًحـ ْكحٌ ايحشٚا٠ يح٘      ذحذٜ ا  ٚاذحذا   ٜكط  اـبري َعح٘ بهْٛح٘   ٜظري ت ايٓظخ١ 

تٛكحن؟  با ع٢ٓ، ٚقذ كلحُٓيف طحؤاٍ ايحشاٟٚ يحٔ أىقطح  ايٝحذ ٚايشجحٌ نٝحـ ٜ        
 زٜػظححٌ َححا قطحح  َٓحح٘(:شٚقححذ أجابحح٘ ) ٖٚححٞ ت َٛكححٛع ايٛكحح٤ٛ ؿححشحيا 

أٟ ٜػظحٌ اؾحض٤ ا كطحٛع َٓح٘ بعحذ ؼكحل        زٜػظٌ ريو ا هإ ايزٟ قط  َٓ٘ش
ايكط  يبع  ايٝذ، ٚمبكتل٢ ايكش١ٜٓ االسكهاص١ٜ: نٕٛ ايظؤاٍ يحٔ غظحٌ ايٝحذ    
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ؾٝححب   ال قطعٗا ٖٚٞ َٔ ا شؾل ا  ارؿاب ،اييت  ب غظًٗا ت ايٛك٤ٛ يٛ
 َٓ٘ بع  ايٝذشٜػظٌ َا قط  َٓ٘ز . يًٝ٘ غظٌ ا هإ ا تبكٞ ا كطٛع

( يحٔ أقطح    بٔ َظًِ ايظا٥ٌ َٔ اإلَاّ ايبحاقش ) اي ا١ْٝ: ؿرٝر١ قُذ 
ٚحيتٌُ نحٕٛ ايشٚاٜح١ طحؤاال  يحٔ      (1)ًُٗازٜػظش(: ايٝذ ٚايشجٌ ٚأجاب٘ )

ؾًححٛ نححإ ايظححؤاٍ يححٔ ايٛكحح٤ٛ  ايٛكحح٤ٛ ٚحيتُححٌ نْٛٗححا طححؤاال  يححٔ ايػظححٌ،
ؾٝػظٌ ا هإ ا تبكٞ َٔ ٜذٙ ٚا كطٛع َٓ٘ بعح  ٜحذٙ ثحِ حيُحٌ غظحٌ ايشجحٌ       

قباي٘ اذتُاٍ قشٜب ٚت ك١ٝ ٖٚزا اذتُاٍ ت ؾِٗ ايشٚا١ٜ، ي٢ً ايت زٜػظًُٗاش
ٖٛ نٕٛ ايظؤاٍ ئ اغتظاٍ أقط  ايٝذ ٚايشجٌ، ٚايٛك٤ٛ َترحذ اؿهحِ َح     

أٟ ا تبكحٞ َحٔ ٜحذٙ بعحذ قطح  بعلحٗا،        ،ايػظٌ ٚقذ أَشٙ بػظٌ ٜحذٙ ا كطٛيح١  
ٜٚتننذ ؾِٗ ايشٚا١ٜ بل١ُُٝ َالذظ١ ؿرٝر١ سؾاي١ ؾإٕ ذذٜ ِٗ ٜؿٓظحش بعلح٘   

 . ، ٚكذٍ ايـرٝرتإ ي٢ً ٚجٛب غظٌ ا كذاس ا تبكٞ َٔ ايٝذا بعل

ٖزإ ٚجٗإ ؿرٝرإ ْعتُذُٖا ت ايؿتٝحا ا ختحاس٠ ٚبُٗحا ايهؿاٜح١، ٚقحذ      
 ْظححتػين  -ُٖٚححا يكـححٛسُٖا  ،ٜظححتذٍ هلححا بكايححذ٠ ا ٝظححٛس ٚباالطتـححراب    

 نً٘ ت ٚك٤ٛ َكطٛع ايٝذ أٚ بعلٗا .ئ ايتعشض ايُٝٗا، ٖٚزا 

ؾإْ٘ قذ كهٕٛ ايٝذ ايضا٥ذ٠ رسايحا   ايؿشع اي اي:: ت ٚك٤ٛ رٟ ايٝذ ايضا٥ذ٠  
 : ؼيف ا شؾل ٚقذ كهٕٛ ؾٛق٘، ؾٗاكإ  ؿٛسكإ كًٛقا 

أٚ  -ؼت٘  -دٕٚ ا شؾل  ٚ : إٔ كهٕٛ ايٝذ ايضا٥ذ٠ رسايا  كًٛقا ايـٛس٠ ار
ا شؾحل  ايحزساع ايضا٥حذ٠ ؼحيف    َع٘ ٚظٓب٘، ٚا عشٚف ا ؼٗٛس ٖٛ ٚجٛب غظحٌ  

يًححزساع ارؿحح١ًٝ ا ظححتك١ُٝ، بححٌ اديححٞ يًٝحح٘ اإلمجححاع، ٚذاهلححا ذححاٍ    َلححاؾا 
اإلؿب  ايضا٥ذ٠ ٚايًرِ ايضا٥حذ ت ايٝحذ ايٛاجحب غظحًٗا ٚايًحزٜٔ اديحٞ يًح٢        

َحٔ ايٝحذ    ، ٖٚٛ ايـحرٝس ؾض٥ٝتُٗحا يشؾحا    ٚجٛب غظًُٗا: اإلمجاع ٚايتظامل
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ٕ ٜذع َٔ ع ي٘ أؾًٝش( ت ايـرٝر١: ايٛاجب غظًٗا ت ايٛك٤ٛ ٚيكٛي٘ )
ؾإٕ ايًرِ ايضا٥ذ ٚاإلؿحب  ايضا٥حذ٠ ػح٤ٞ     (1) ٜذٜ٘ ا  ا شؾكني ػ٦ٝا  اال غظً٘ز

٘ َحٔ غحري   َيَذٚيٝع يًُتٛكٞ إٔ َٜ ،َٔ ايٝذ ٖٚٛ بني ا شؾل ٚسفٚغ ارؿاب 
إٔ ٜذيٗا َٔ  ظٌ، ٖٚهزا ذهِ ايزساع ا خًٛق١ ؼيف ا شؾل يٝع يًُتٛكٞغى

غري غظٌ بٓٓف ايشٚا١ٜ ايـرٝر١ َؤٜذ٠  بإطالم اآل١ٜ ٚايشٚاٜاه اآلَش٠ بػظٌ 
ؾإٕ َكتلح٢ اطالقٗحا يحذّ ايؿحشم ت ٚجحٛب ايػظحٌ بحني         ،ايٝذٜٔ ت ايٛك٤ٛ

ايٝذ ارؿ١ًٝ ٚايٝذ ايؿشيٝح١ ايضا٥حذ٠، َحٔ دٕٚ ؾحشم بحني اَتٝاصُٖحا ٚبحني يحذّ         
ت اؿحايتني ال  حٛص يًُتٛكحٞ إٔ ٜحذع     ؾإْح٘   ،اُاَتٝاص ارؿ١ًٝ ئ ايضا٥ذ٠ َٓٗ

 . مما بني ا شؾل ا  أؿٍٛ ارؿاب  اال غظً٘ ا ػ٦ٝ

ٚيٛ ػّو أذْذ ت ٚجٛب غظٌ ايٝحذ ايضا٥حذ٠ َحٔ ؼحيف ا شؾحل أٚ ت غظحٌ        
نؿتٓا   -ايًرِ ايضا٥ذ أٚ اإلؿب  ايضا٥ذ٠ ٚمل ٜعتُذ ذح١ َٔ االمجاع أٚ ايٓٓف

عححني َؼححػٍٛ ايزَحح١ بايٛكحح٤ٛ قبححٌ  قايححذ٠ االػححتػاٍ ذٝحح: إٔ رَحح١ ا هًححـ ا  
ايـال٠، ٚال ُٜرشص ؾشاؽ رَت٘ ٚال اكٝاْ٘ ايٛك٤ٛ ايـرٝس يـالك٘ اال ارا غظحٌ  

 ٚاالؿب  ايضا٥ذ٠ ٚايًرِ ايضا٥ذ . ايٝذ ايضا٥ذ٠

 : : إٔ كهٕٛ ايٝذ ايضا٥ذ٠ ؾٛم ا شؾل، ٚؾٝٗا ؿٛس ايـٛس٠ اي ا١ْٝ

 ا ظحتك١ُٝ ٦ٖٝح١  ٚآثحاسا    ٝحذ ارؿحٌ   عًِ صٜاد٠ ايٝذ ٚمتحاص يحٔ اي  ارٚ : إٔ ُك
ٚيححزا كححش٣  ،بنْٗححا ال كححؤدٟ اآلثححاس ا رتقبحح١ َححٔ ايٝححذ نُححا كؤدٜٗححا ايٝححذ ارؿحح١ًٝ

 . ايعشف ايعاّ ٜطًل ايٝذ ي٢ً ارؿ١ًٝ ا ظتك١ُٝ دٕٚ اررش٣

ٚت ٖزٙ ايـٛس٠  ب غظٌ ايٝذ ارؿ١ًٝ ا عشٚؾح١ باطحتكاَتٗا ٚباكـحاهلا     
تٛكحٞ  ب١ َٔ ايٝذ، ٖٚزٙ ايٝذ ٜهتؿٞ يًُبايعلذ ٚايهتـ ٚبندا٤ٖا يآلثاس ا رتق

 بػظًٗا ت ايٛك٤ٛ ٚميظس بٗا .
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را ناْحيف بـحٛس٠ ايٝحذ ٖٚٝنكٗحا     ٚال ًٜضَ٘ غظٌ اررش٣ ت ايٛك٤ٛ ذت٢ ا 
َٓٗحا ٖٝحن٠ .    ا بـٛس٠ ايٝذ أٚ قشٜبح  نبري٠ صا٥ذ٠ ٚؿ١ُ  يُا يٛ ناْيف يظ١ُ  ؾلال 

أدا٤ ٚظحا٥ـ  ايٝحذ    ٚامنحا ال  حب غظحٌ ايضا٥حذ٠ ا عًحّٛ صٜادكٗحا ٚقـحٛسٖا ت       
يعذّ ؿذم ايٝذ ذكٝك١ يشؾ١ٝ َتٝك١ٓ ٚبايٛجذإ، ٚيعذّ ايذيٌٝ ي٢ً  ،ارؿ١ًٝ

ٝحذ  ؾحإٕ ايٛاجحب غظحٌ ايٝحذ ايُٝٓح٢ ٚايٝحذ ايٝظحش٣، ٖٚحزٙ اي         ،ٚجٛب غظًٗا
َٚكَٛاكٗحا ؾحال كهحٕٛ َؼحُٛي١      اي اي ١ أٚ ايشابع١ ٖٝن٠ ٜٕذ ٚيٝظحيف هلحا آثحاس ايٝحذ    

باإلكاؾ١  ،غظٌ ايٝذ ايضا٥ذ٠ ا ارذٛل اطتربابْعِ ب غظٌ ايٝذ . يذيٌٝ ٚجٛ
ال بايٝححذ  -ا  ايٝححذ ارؿحح١ًٝ ايٛاجححب غظححًٗا أٚ َظححس ايححشأغ ٚايشجححٌ بٗححا    

ٚٚجحح٘ االذتٝححال ٖححٛ ايححتخًف َححٔ اذتُححاٍ أؿحح١ًٝ ايٝححذ أٚ اذتُححاٍ  -ايضا٥ححذ٠
 . ٚجٛب غظًٗا، ؾػظًٗا أذٛل ٚأٚ  َٔ دٕٚ َظس ايشأغ أٚ ايشجٌ بٗا

ًِ صٜاد٠ اذذ٣ ايٝحذٜٔ َحٔ دٕٚ اَتٝحاص ايضا٥حذ٠ يحٔ      عي ا١ْٝ: إٔ ُكيـٛس٠ اا
، ُا اذتٝاطحا  َٚظس ايشأغ ٚايشجٌ بٗ رؿ١ًٝ، ٚايظاٖش ٚجٛب غظًُٗا َعا ا

ت ايٛك٤ٛ ٚقذ اػتبٗيف االؿ١ًٝ ٚٚجٗ٘: ايعًِ اإلمجايٞ بٛجٛب غظٌ ايٝذ 
يًحٝكني   ا ئ ايضا٥ذ٠ ؾٝحب غظحًُٗا ؼـحٝال   بني طشؾني مل كتُٝض ارؿ١ًٝ َُٓٗ

ا كذَح١  )ٍ ارَحش بػظحٌ ايٝحذ ت ايٛكح٤ٛ، ٖٚهحزا ميظحس بُٗحا َحٔ بحاب          باَت ا
اإلذشاص١ٜ ذت٢ ٜتٝكٔ أْ٘ َظس سأط٘ ٚسجًٝ٘ بٝذٙ، بُٝٓا ارا اقتـش ت  (ايع١ًُٝ

الذتُحاٍ   ،ا ظس بنذحذُٖا مل حيـحٌ يٓحذٙ ايحٝكني مبظحس ساطح٘ ٚسجًٝح٘ بٝحذٙ        
 . ٝذ ارؿ١ًٝغري أؿ١ًٝ ٚال أثش يًُظس بػري اي نٕٛ ايٝذ ا اطس بٗا ٜذا 

، ؾحإٕ اػحتباٙ   ايـٛس٠ ذاؿٌ ت ؼكحل ايػحشض راسجحا    ٚاإلػهاٍ ت ٖزٙ 
ار يٛ ؿس ؾشض نحٕٛ   ضا٥ذ٠ ٜـعب اإلريإ بتركك٘ راسجا ،ايٝذ ارؿ١ًٝ باي

 ٚناْتححا كؤدٜححإ ايٛظٝؿحح١ ا نَٛيحح١  نححٌ ٚاذححذ٠ َححٔ ايٝححذٜٔ َـححذام ايٝححذ ذكٝكحح١ 
  ؼححتب١ٗ كهححٕٛ ؾايٝححذ ايضا٥ححذ٠ اَحٔ ايكحح٠ٛ ٚايهتابحح١ ٚايححبطؽ ٚمٖٛححا َححٔ اآلثححاس  

 ٚإ ناْيف ؾحٛم ا شؾحل َحاداّ ٜتركحل َٓٗحا اآلثحاس ا نَٛيح١ َحٔ ايٝحذ           ذكٝك١  ٜذا 
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 أؿ١ًٝ  ب غظًٗا نُا  حب غظحٌ ايٝحذ     ٜذا صا٥ذ٠ بٌ ناْيف  ُٜرشص نْٛٗاٚمل 
. ٚأَححا ؾححشض نُْٛٗححا ٚاجححذكني   اررححش٣ ٚاْححذسجيف ؼححيف ايـححٛس٠ ايالذكحح١ 

أؿح١ًٝ ٚاررحش٣ صا٥حذ٠ َحٔ دٕٚ إٔ متحاص ٖحزٙ َحٔ         يآلثاس ا نَٛي١ ٚاذحذاُٖا 
كًححو ؾٗححزا ؿححعب ايتركححل ٚؿححعب اإلريححإ، يهححٔ يححٛ ذـححٌ راى ايؿححشض   

 .  ؾرهُُٗا قذ كبٝٓٔ ٚاؿُذ ) ا راسج

: إٔ كهٕٛ نًتاُٖا أؿًٝتني َظتكُٝتني َتظاٜٚتني ت اـًكح١  ايـٛس٠ اي اي ١
كهْٛإ َظتكُٝتني َتظحاٜٚتني ت ايكح٠ٛ    كهادٚايك٠ٛ ٚاآلثاس ا نَٛي١ َٔ ايٝذ أٚ 

 اييت كظتؿاد بٗا عٝ: ٜكاٍ يشؾحا   ٚايبطؽ ٚاررز ٚاإليطا٤ ٚمٖٛا َٔ اآلثاس
 بال يٓا١ٜ ٚال قش١ٜٓ ٚال َظاق١ . )ايٝذ(ئ نٌ ٚاذذ٠ َُٓٗا: 

ٚايظاٖش ٚجٛب غظٌ ا تٛكٞ نًتا ايٝذٜٔ: ٜػظٌ ايٝذ ارؿ١ًٝ ا ظحتك١ُٝ  
ٕ ايٛاقعحح١ ت قًححٗا ايححُٝني  ٜٚػظححٌ ايٝححذ اي اْٝحح١   ، أٚ ايٝظححاس َححٔ جظححِ اإلْظححا

ا ؼاب١ٗ هلا ت اآلثاس ا نَٛيح١ َحٔ ايٝحذ ٚا خًٛقح١ ؾحٛم ا شؾحل، ٚريحو يـحذم         
ذكٝك١ ي٢ً نًُٝٗا َٔ دٕٚ سجرإ اذذاُٖا أٚ اَتٝاصٖا ئ اُررحش٣   (ايٝذ)

ـٔ  .  يًٝٗا دٕٚ اررش٣ ًك١ ٚاآلثاس ذت٢ كـذم ايٝذ يشؾا ت ا
ـٛس٠: ايٓٓف ايكشآْحٞ ٚاؿحذٜ ٞ اآلَحش بػظحٌ ايٝحذ ت ايٛكح٤ٛ       ٖزٙ اي ٚت

 ِٓ َٛٓؽ   َعححا  ٜٚٛجححب غظححًُٗا    -ارؿححًٝتني ا ظححتكُٝتني    -ايٝححذٜٔ   ٜعحح ٚال َظحح
 .القتـاس ايػظٌ ي٢ً اذذاُٖا َ  ؾشض اْطبام اآل١ٜ ي٢ً نٌ ٚاذذ٠ َُٓٗا 

، بحٌ  ٜكاٍ بهؿا١ٜ غظحٌ اذحذاُٖا ٚيحذّ ٚجحٛب غظحٌ اررحش٣      قذ يهٔ 
 : ٚجٗنيجال٤ بعذّ ايٛجٛب، ٚيعً٘ رذذ جضّ بع  اال

 -اي٢ُٓٝ ٚايٝظش٣ -اآل١ٜ ٚايشٚاٜاه ٚجٛب غظٌ ايٝذٜٔارٍٚ: إ ظاٖش 
َكابًح١  )ٚال ديٌٝ ي٢ً ٚجٛب غظٌ ارٜذٟ اي الث١ أٚ ارسبع١، ار اآل١ٜ بكش١ٜٓ 

كحذٍ يًح٢ ٚجحٛب     -ايحيت كؿٝحذ ايتٛصٜح  يًح٢ آذحاد ا هًؿحني        (اؾُ  بحاؾُ  
 . ٚجٗ٘ ٜٚذٜ٘، ال أٜادٜ٘ اي الث١ أٚ ارسبع١ كـذٟ نٌ َهًـ يػظٌ
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ب ٜح١ ٚايشٚاٜحاه ْحاظش٠ ا  ايػايح    هٔ دؾ  االطتذالٍ باذتُحاٍ نحٕٛ اآل  ٚمي
ٚ    راسجا  ٚا تعحاسف َرًكحا     ٝحذٜٔ ال ثالثح١   يِٗ اجحذٜت ت أػحخاق ا هًؿحني َحٔ 

ٚايحيت ٜتركحل ؾٝٗحا يإلْظحإ      هلا ْظش ا  اؿاي١ ايٓحادس٠ جحٓذا   ٚال أسبع١، ٚيٝع 
 . ث أٜإد، ال أقٌ َٔ يذّ اذشاص ْظش اآل١ٜ ا  اؿاي١ ايٓادس٠ثال

اليى٢ شي اْٞ: إ ايٝذ ايٛاجب غظًٗا ٚا ٓـٛؿ١ ت ايهتاب ٚايظ١ٓ يٛج٘ اا
ََُشأؾححلل  ٖححٞ ايٝححذ ايححيت كبححذأ مبشؾكٗححا، ٚأَححا ايٝححذ ايححيت ٖححٞ ؾححٛم ا شؾححل أٚ       زاْي

 ٞبعظحِ ايهتحـ أٚ بعظُح    ٝع هلا َشؾل َ  ايعلذ ٚكهٕٛ يظُا  َتـحال  اييت ي
ؾححال ديٝححٌ يًحح٢ ٚجححٛب غظححًٗا ـشٚجٗححا يححٔ ايٝححذ   -ايعلححذ َححٔ دٕٚ َشؾححل

 . با شؾل ٚايزساع ٚارؿاب ػشيا  احملذٚد٠ 
ََُشأؾللشٚميهٔ دؾ  االطتذالٍ بنٕ ايٝذ احملٓذد٠ با شؾل  ِِ اليى٢ اْي ِٜٔذَُٜه زٖزا َٚأى

يحيت يحٝع هلحا َشؾحل     يًػظحٌ ذتح٢ ٜكحاٍ: ايٝحذ ا     ؼذٜذ يًُػظٍٛ ٚيٝع ؼذٜحذا  
 ايٝذٜٔ ا ٓـٛق ت ايهتاب ٚايظ١ٓ .راسج١ ئ احملذٚد ايٛاجب غظً٘ َٔ 

ٙ: َا داّ يًٝذ اررحش٣ اآلثحاس ا نَٛيح١ َحٔ ايٝحذ نحايك٠ٛ ٚايهتابح١        ٚت ك٤ٛ
شب ٚمٖٛا ٜٚـذم يًٝٗا ايٝحذ يشؾحا    ٚايبطؽ ٚاررز ٚاإليطا٤ ٚارنٌ ٚايؼ

هٔ ا ظس بإذذاُٖا يـذم ا ظس يػظٌ اررش٣، ٚمي ؾالبذ َٔ غظًٗا َلاؾا 
 . بايٝذ، ٚايشاجس ا ظس با ظتك١ُٝ أٚ ارن ش اطتكا١َ

ايؿشع ايشاب : ايؼٛن١ ايذار١ً ت ايٝذ أٚ ايٛج٘ ال  ب ارشاجٗا َحٔ قحٌ   
ؾٝحححب ارشاجٗححا َكذَحح١ ، َححٔ ايظححاٖش  اال إٔ ٜهححٕٛ َححا ؼتٗححا قظححٛبا ْؿٛرٖححا 

 ايٛجح٘ أٚ ايٝحذٜٔ ارا مل ٜهحٔ اإلرحشاد كحشسٜا  أٚ ذشجٝححا ،      يػظحٌ محاّ ظحاٖش   
ٚريو رْ٘ قذ ؼكل اإلمجاع ايؿتٛا٥ٞ ٚايتظامل االسكهاصٟ ي٢ً إ نٌ َا ٖٛ 

ا ٛكح    دارٌ ت ذٓذ ايٝذ أٚ ت ذٓذ ايٛج٘  ب غظً٘ َٔ دٕٚ اطحت ٓا٤ ذتح٢  
 رْح٘ جحض٤ َحٔ ايٝحذ أٚ َحٔ ايٛجح٘  حب غظحً٘ مبكتلح٢ اطحالم           ايـػري جحٓذا ، 

ََُشأؾححللشارديحح١  ِِ اليىحح٢ اْي ِٜححٔذَُٜه َٚأى  ِِ َُٖه ُُٚجححٛ ًُٛا  ٚت ؿححرٝس صساس٠ ٚبهححري: زؾىاْغٔظحح
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ً٘، ٚأَحش بػظحٌ ايٝحذٜٔ ا  ا حشؾكني     َظح َٔ ٚجٗ٘ اال غى ػ٦ٝا  َعَذؾًٝع ي٘ إٔ َٜش
 .(1)ٕ ٜذع َٔ ٜذٜ٘ ا  ا شؾكني ػ٦ٝا  اال غظً٘زؾًٝع ي٘ أ

ت ايٛجح٘ أٚ ت ايٝحذ أٚ مُٖٛحا َحٔ َٛاكح        ٙ: ارا ْؿحزه ػحٛن١ٌ  ك٤ٛٚت 
ظححٌ مل  ححب ارشاجٗححا قبححٌ ايٛكحح٤ٛ أٚ قبححٌ االغتظححاٍ، رٕ   ايٛكحح٤ٛ أٚ ايُػ

 ؾٝٛؿحٌ ا حا٤    ايؼٛن١ ْاؾز٠ ت ايباطٔ ٚال مٓ  ٚؿحٍٛ َحا٤ ايػظحٌ ا  ايظحاٖش    
 ْعحححِ ارا ناْحححيف بٓرحححٛ مٓححح  ٚؿحححٍٛ ا حححا٤ ا   .  -ؼحححيف ايؼحححٛن١ ٚيحححٛ َحححٔ -

نُححا يححٛ ناْححيف ايؼححٛن١ راه سأغ َححذٓبب    -أٚ مٖٛححا ايٝححذ  -ظححاٖش ايعلححٛ  
 يعلحٛ ايٛاجحب غظحً٘ أٟ ٜظحرت َكحذاسا  َحٔ ايظحاٖش        نا ظُاس ٚحيحب ظاٖش ا

اؿٛاجححب ت ٚجححٛب ٚجححب ارححشاد ايؼححٛن١ أٚ مٖٛححا نظححا٥ش  -ٚيححٛ ٜظححريا -
ْعٝتٗا ئ ٚؿٍٛ ا ا٤ ا  ايبؼش٠ ايٛاجب غظًٗا، طٛا٤ ؼكحل  اصايتٗا ٚسؾ  َا
ٔ     سؾ  َاْعٝتٗا بػ ٛ   ظحٌ َحا ذحٍٛ ايؼحٛن١ َح أٚ  -ايٝحذ أٚ مٖٛحا   -أجحضا٤ ايعلح

ت راى ايٛقيف يًلشس  َٓؿزٖا ارا مل ٜهٔ ارشاجٗا َٛجبا بإرشاد ايؼٛن١ َٔ 
ٚايلشس َٓؿٞ ٚاؿشد َٓؿٞ  أٚ َٛقعا  ت اؿشد، ٚاال ارا نإ َلشا  أٚ قشجا ،

ٔ       ذ٦ٓٝحز  نؿحاٙ   -١ ا كذطح١ ت ايؼشٜع  غظحٌ َحا ذحٍٛ ايؼحٛن١ بٓرحٛ ٜحتخًف َح
 . َاْعٝتٗا ٜٚط٦ُٔ بٛؿٍٛ ا ا٤ ا  ماّ ايبؼش٠ ايظاٖش٠

َححٔ ايضْححذ ا    -ايؿححشع اـححاَع: ال اػححهاٍ ت اطححترباب غظححٌ ايهؿححني    
ؾت٣ّٛ ٚجشه يًٝ٘ ٖزا ٖٛ ا ؼٗٛس  -غ ارؿاب  قبٌ ايؼشٚع ت ايٛك٤ٛ سفٚ

 ؿحرٝر١ ظحاٖش٠ ؾُٝحا يحٛ كٛكحن َحٔ اإلْحا٤، ال         (9)، ٚب٘ ْـٛقا تؼشي١ يُال 
 ، ٚأْ٘ ٜنرحز َحٔ اإلْحا٤ َحا٤ّ ٜػظحٌ      ا ٓؿ١ٝ ٚمٛٙ مما ٜهٕٛ ا ا٤ َعتـُاؿ َٔ َا٤

بهؿٝ٘ َش٠ ٚاذذ٠ َٔ ذذث ايبٍٛ أٚ ايّٓٛ، َٚشكني َٔ ذذث ايػا٥ط، ٚثالث 
 . َشاه َٔ ذذث اؾٓاب١

                                                           

 .3َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ: ح 15: ب1( ايٛطا٥ٌ: د1)
 َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ . 97: ب1( ايٛطا٥ٌ: د9)
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ارا غظححٌ ا تٛكححٞ نّؿٝحح٘ قبححٌ ايؼححشٚع ت ايٛكحح٤ٛ، ثححِ ػححشع ت      :ٚيًٝحح٘
   ٔ ٗ   -ٚكحح٥ٛ٘ ٚبًححؼ غظححٌ ايٝححذٜ ُا َححٔ ا شؾححل ا  سفٚغ  ٚجححب يًٝحح٘ غظححً

ارؿاب ، ٚال ٜػين غظحٌ ايهؿحني ا ظحترب قبحٌ ايٛكح٤ٛ يحٔ غظحٌ ايهؿحني         
ايٛاجححب كححُٔ غظححٌ ايٝححذٜٔ، ؾُححا اػححتٗش بححني بعحح  ايعححٛاّ َححٔ االطححتػٓا٤  

 باطححٌ ٖححٛ أَححْش  بايػظححٌ ا ظححترب يًهؿححني يححٔ غظححًُٗا يٓححذ غظححٌ ايٝححذٜٔ     
ال ٜبححٝس يحح٘ ٚ ايؼححشع اؿٓٝححـ ٜٚهححٕٛ ٚكححٛفٙ ْاقـححا  بححاطال   ال أطححاغ يحح٘ َححٔ

 . ايذرٍٛ ت ؿال٠ أٚ طٛاف أٚ مُٖٛا مما ٜعترب ايطٗٛس ت ؿرت٘

يحٔ ايكحذس    اي١ أٚطاخ ارظؿاس ارا نإ صا٥ذا ايؿشع ايظادغ: ت ٚجٛب اص
َٚحا  ا تعاسف يٓحذ يُحّٛ ايٓحاغ، ٚال سٜحب يٓحذْا ت ٚجحٛب غظحٌ ارظؿحاس         

، خشد بايطٍٛ ئ اؿٓذ ا تعحاسف َٚظرٗا ت ايشجًني ارا مل َك يٝذٜٔت اؼتٗا 
 تٗححا َححٔ ايٝححذ َٚححٔ ايشجححٌ، ٖٚهححزا ال سٜححب ٚال اػححهاٍ يٓححذْا     ٚريححو ؾض٥ٝ

ؼيف ايظؿش ارا نإ ا ٛك  َعذٚدا  َٔ ايظحاٖش  ت ٚجٛب اصاي١ ارٚطاخ يُا 
ٗ   ئ ٚؿٍٛ ا ا٤ ا ٚنإ قذس ايٛطخ َاْعا  ا،   ايبؼش٠ ايظحاٖش٠ ايٛاجحب غظحً

 : ؾٝعترب ت ٚجٛب اإلصاي١ أَشإ
ارٍٚ: إٔ كهٕٛ ارٚطاخ صا٥حذ٠ يحٔ ايكحذس ا تعحاسف ايحزٟ ال ؽًحٛ َٓٗحا        

اخ بكحذس  اال أظؿاس َٔ ٚاظحب يًح٢ كٓظٝؿٗحا، ؾًحٛ ناْحيف ارٚطح       ارظؿاس ياد٠ 
 طح٣ٛ ا تـحذٟ دا٥ُحا     -أظؿحاس ايٓحاغ   ٚت يُّٛ  قًٌٝ َتعاسف ايٛجٛد ْٛيا 

ٜٚذيٓا يًٝ٘: ؿذم غظٌ ايٝذ .  ػب اصايتٗا باإلمجاعؾإْ٘ ال  -يتٓظٝـ أظؿاسٙ
بذٕٚ اصايح١ ايٛطحخ ايٝظحري ٚيحذّ ٚجحٛد ديٝحٌ يًح٢ اصايتٗحا، نٝحـ ٚأيحشاب           

( ٚا حا٤ قًٝحٌ ت   Œ( ٚار٥ُح١ ) Sايباد١ٜ بٌ ٚاؿٛاكش ت صَإ سطحٍٛ ا) ) 
 يـٛسِٖ ٚناْيف أظؿاسِٖ ٚطخ١، ٚمل ٜشد بٝإ يًُٓ  يٓ٘ أٚ يألَش بإصايتٗا.

: إٔ كهححٕٛ ارٚطححاخ َعححذٚد٠ َححٔ ظححاٖش ايبؼححش٠ ايٛاجححب غظححًٗا    اي ححاْٞ
 ؾًححٛ ناْححيف ارٚطححاخ   ، ٚكهححٕٛ َاْعحح١ َححٔ ٚؿححٍٛ ا ححا٤ ا  ايبؼححش٠ ايظححاٖش٠     
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   ٚ  ارٚطحححاخ هحححٔ ًَتـحححك١ يًٝححح٘ ٚمل ك دارحححٌ ايظؿحححش ا عحححذٚد َحححٔ ايبحححاطٔ 
مل  ب اصايتٗا، ٚأَا يٛ ناْيف ي٢ً ظاٖش ايعلٛ ايٛاجب غظً٘  -ي٢ً ايبؼش٠

ٚناْححيف َاْعحح١ يححٔ ٚؿححٍٛ ا ححا٤ يًبؼححش٠ ايٛاجححب غظححًٗا ؾححال سٜححب يٓححذْا ت    
 . ٚجٛب اصايتٗا َكذ١َ  يػظٌ ا ٛك  ٚكبًٝؼ ا ا٤ ايٝ٘

 ذت٢ ارا نحإ َحا ؼحيف ايظؿحش َعحذٚدا      يهٔ قذ ٜكاٍ بعذّ ٚجٛب  اإلصاي١ 
ذّ ايٛجححٛب ْٚظححب ا  ايعالَحح١ ت )ا ٓتٗحح٢( ٚقححذ  بححٌ قٝححٌ بعحح  ،َححٔ ايظححاٖش

ايذايح١ يًح٢ اطحترباب اطايح١ ايٓظحا٤ رظحاؾرئٖ        (1)ظتذٍ ي٘ مبعترب٠ ايظهُْٜٛٞ
 ( ذانٝا ٚا ش١ٜٚ ت )ايهات( بظٓذ َعترب َٚشط١ً ت )ايؿكٝ٘( ئ ايـادم )

كشنٔ َٔ أظؿحاسنٔ  ز ٚيًٓظا٤:شاقـٛا أظاؾرينِش( يًشجاٍ: Sيكٍٛ جٓذٙ )
دارًٗا يألٚطاخ  ٗاؾإْ٘ بل١ُُٝ كالصّ طٍٛ ارظؿاس َ  مجع أصٜٔ يهٔزؾإْ٘ 

ال  ححب غظححً٘ ال  ٜـححبس ا ٛكحح  َظححتٛسا  باطٓححا  -ت كًهححِ ارصَححإ ا رـٛؿحح
  .  طُٝا َ  يذّ كـشٜس اررباس بًضّٚ اصايتٗا

يهٔ ال خيؿ٢ قـٛسٙ ؾحإٕ ايشٚاٜح١ قاؿحش٠ يحٔ ايذاليح١ يًح٢ يحذّ ٚجحٛب         
 -ا ححشأ٠ بطححٍٛ أظؿاسٖححا، ٖٚححزا ايػححشض ؾإْٗححا كؿٝححذ اطححترباب كححضٜٓٔ   ،ايػظححٌ

ا َؿاد ؿرٝس يهٓح٘ أيحِ   ٖز -ايتضٜٔ ٜظتذيٞ كٓظٝـ ارظؿاس ذت٢ كهٕٛ ص١ٜٓ
َٛٓٔ اجتُاع ايٛطخ ؼحيف ارظؿحاس َٚحٔ     ٖٛٓحا َحٔ       رً ٖحا َٓح٘ يحٛ مل ٜحشجس رً

 ايٛطخ ذت٢ كهٕٛ ارظؿاس ايط١ًٜٛ ص١ٜٓ.
اس بًضّٚ كٓظٝـ ارظؿاس َحٔ ارٚطحاخ   : إ يذّ كـشٜس اررب ٜلاف ايٝ٘

 ت ض ال ٜٓؿحح  ديححٝال ، ٚريححو رْحح٘ اسكهحح  -ٚا ٛاْحح  يححٔ ٚؿححٍٛ ا ححا٤ ا  ايبؼححش٠ 
ٛٓ أيلا٤ ايٛك٤ٛ َٔ َٛاْح  ٚؿحٍٛ ا حا٤ ا  ايبؼحش٠      أرٖإ ا تؼشي١ بًضّٚ رً

 . ايظاٖش٠ ت ايٝذ أٚ ت ايٛج٘
ظًٗا يـريٚسكٗا ٚجب غ هًـ أظؿاسٙ ؾـاس َا ؼتٗا ظاٖشا ثِ ارا قٓف ا 
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بعذ قٓف ايظؿش جض٤ّ َٔ ظاٖش ٜذٜ٘ أٚ سجًٝ٘ ٚقذ ؼكل ٚجٛب غظٌ َا ظٗحش  
 (1)٘زًىَظح اال غى ػح٦ٝا   ممحا بحني ا حشؾكني ا  ارؿحاب     شؾًٝع يح٘ إٔ ٜحذع   َٔ ٜذٜ٘ 

٘   ٚجٛب َظحس َحا ظٗحش    ت ؿرٝر١ صساس٠ ٚبهري، ؾذّييف ي٢ًنُا    َحٔ سجًٝح
ؾإرا ظٗش باطٔ ايظؿش ا كـٛق ٚنإ ظاٖشٙ جض٤ ايشجٌ  -ٚيٛ بكذس اؿب  -

 . ٚجب كعُِٝ ا ظس ي٘ ٚ ٛي٘ اٜاٙ -ايٛاجب َظر٘ 

ايؿشع ايظاب : يٓذ اْكطاع ؿِ َٔ ايٝذٜٔ أٚ َٔ ايٛج٘  ب غظٌ َا ظٗش 
َٔ ؿِ ايٛج٘ أٚ ؿِ ايٝذ بعذ ايكط ، نُا  ب غظٌ ايًر١ُ ا كطٛي١ ارا مل 

ًحذ٠ سقٝكح١، رْٗحا جحض٤ّ     يٝحذٜٔ ٚإ نحإ اكـحاهلا ظ   كٓؿـٌ ئ ايٛج٘ أٚ يحٔ ا 
 بعذ قطح  ؿحِ ؾٛقح٘ ؿحاس جحض٤ّ ظحاٖشا       نُا إٔ ايًرِ ايظاٖش َٔ ايعلٛ  ظاٖش

ٛ َٔ ايٛج٘ أٚ َٔ ايٝحذ   ًكح١ ت ايٛجح٘ أٚ ت ايٝحذ    ْظحري ايًرُح١ ايضا٥حذ٠ رٔ    ، ٖٚح
َحٔ ايٝحذٜٔ اال غظحً٘ نُحا      ػ٦ٝا  َٔ ايٛج٘ أٚ ػح٦ٝا   َعَذٚال  ٛص يًُتٛكٞ إٔ َٜ

 جحض٤ ايٛجح٘ أٚ ايٝحذ ايظحاٖش     ؾشم بحني دٕٚ جا٤ ت ؿرٝر١ صساس٠ ٚبهري، َٔ 
بعحذ قطح     جض٤ ايٛج٘ أٚ ايٝذ ايظاٖش الذكا  ٚعظب اـًك١ ارؿ١ًٝ ٚبني بذٚا 
 . أٚ اْكطايٗا َٔ ايٛج٘ أٚ َٔ ايٝذٜٔ ؿ١ُٕ
ٌٖٚ  ب ؾـٌ ايًر١ُ بعذ قطعٗا أٚ اْكطايٗا َٔ ايٛج٘ أٚ َحٔ ايٝحذٜٔ    

 يػشض غظٌ َا ؼتٗا َٔ جض٤ ايٛج٘ أٚ ايٝذٜٔ؟ ايظاٖش جحٛاص بكا٥ٗحا َتـح١ً    
ٚيذّ ٚجٛب ؾـًٗا، ٚريو يعحذّ ايحذيٌٝ يًح٢ ٚجحٛب ايكطح  ٚايؿـحٌ َحا        

اّ داَححيف ايًرُحح١ ا ٓكطعحح١ ا تـحح١ً بايٛجحح٘ أٚ ايٝححذٜٔ غححري َاْعحح١ َححٔ غظححٌ محح 
  ٔ الطحُٝا َح  االيتؿحاه ا  إٔ َحا ؼحيف اؾًحذ٠ َحٔ         ايٛج٘ أٚ غظٌ محاّ ايٝحذٜ

 ايباطٔ ايزٟ ال  ب غظً٘ ت ايٛك٤ٛ أٚ ايُػظٌ .
 يحٔ بًحٛؽ    ٚأَا ارا ؿاسه قطعح١ ايًرحِ ا تـح١ً بايٛجح٘ أٚ بايٝحذٜٔ َاْعح١       

 ا ححا٤ ا  أجححضا٤ ايٛجحح٘ أٚ ايٝححذ احملٝطحح١ بايًرُحح١ ذتحح٢ يححٓذٖا ايعححشف ايعكال٥ححٞ 
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ؾحارذٛل   -يٛجح٘ أٚ َحٔ ايٝحذ    َحٔ ا  ايعاّ ٚذظبٗا أَشا  َٓؿـال  ٚػ٦ٝا  راسجحا  
  ٗا يححٔ َٛؿححًٗا بعححذ ؿححريٚسكٗا ٚجححٛدا     قطحح  كًححو ايًرُحح١ ٚؾـححً    ٚجٛبححا 

ئ ايٛج٘ أٚ ئ ايٝذ ذت٢ ال مٓ  َٔ غظٌ َا ٚجب  راسجا  َتذيٝا  َٚٓؿـال 
 . غظً٘ ت ايٛك٤ٛ

يٛج٘ أٚ ي٢ً ظٗش ايهـ بظحبب  ايؿشع اي أَ: ايؼكٛم اؿادث١ ي٢ً ظٗش ا
ُٜح  -ايربد أٚ مٛٙ  ش٠ ٗحا  بٝظحش َحٔ دٕٚ يحالد أٚ َهٓبح     ش٣ جُٛؾقذ كهٕٛ ٚطٝع١ 

ٚقحذ ٚسد ارَحش بػظحٌ َحا ظٗحش ت َعتحرب٠ صساس٠:        زَحا ظٗحش  شٖٚزٙ َـحذام  
 ،ؾٝححب غظحٌ جٛؾٗحا ٚاٜـحاٍ ا حا٤ ايٝٗحا       (1)شامنا يًٝو إٔ كػظحٌ َحا ظٗحشز   

  ٝححذ ٚال  ححٛص يًُتٛكححٞ إٔ ٜححذع ػحح٦ٝا يـحريٚس٠ اؿؿححش٠ َححٔ ظححاٖش ايٛجحح٘ أٚ اي 
 .يٝذ اال ٚغظً٘  َٔ ايٛج٘ أٚ َٔ ا

مل  حب   -ش٣ جٛؾٗا بٝظحش  بنٕ ال ُٜ -ٚارا مل كهٔ ايؼكٛم ٚاؿؿش ٚطٝع١ 
نحنٕ ٜحشاٙ بحا هرب٠ أٚ بؿـحٌ طحشت ايؼحل       ،غظً٘ ٚإ مهحٔ َحٔ سفٜتح٘ بعحالد ٕ    

ِ ٚارْـ ٚال  حب  يشؾا  نايؿٛج٘، ٚريو رْ٘ َٔ ايباطٔ ا ؿتٛح ت ايٝذ أٚ اي
غظً٘ ت ايٛك٤ٛ يإلمجحاع يًح٢ يحذّ ٚجٛبح٘ غظحٌ اؾحٛف ايبحاطٔ ٚيحبع          

ًّحح  (9)ْـححٛق   ، ٌ يححذّ ٚجٛبُٗححا ت ايٛكحح٤ٛ ا لُلحح١ ٚاالطتٓؼححام ايححيت كع
 . رْٗا َٔ اؾٛف مما ٜذٍ ي٢ً إٔ نٌ باطٔ َٚٔ اؾٛف ال  ب غظً٘

يؼححل ٖححٌ ٖححٛ ٚطححٝ   ححب غظححٌ باطٓحح٘ ٚجٛؾحح٘ أّ ٚارا ػححو ا هًححـ ت ا
 ٘ ؼححل مل  ححب اٜـححاٍ ا ححا٤ ا  جححٛف اي  -كححٝٓل ال  ححب غظححٌ باطٓحح٘ ٚجٛؾحح

 ٚدارً٘ ٚإ نإ أذٛل اطتربابا ، ٚٚجٗ٘ اطتـراب نْٛ٘ َٔ ايباطٔ .
َححٔ  زَححا ظٗححششٚكٛكححٝر٘: اْحح٘ قححذ ؼكححل ايححذيٌٝ ايؼححشيٞ اآلَححش بػظححٌ  

ايٛج٘ َٚحٔ ايٝحذٜٔ، ؾٗحٛ َٛكحٛع ٚجحٛب غظحٌ َحا ظٗحش َحٔ ايٛجح٘ أٚ َحٔ            
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ايٝذٜٔ، نُا ؼكل ت بع  ايٓـٛق ايـرٝر١ كعًٌٝ يذّ ٚجٛب ا لُل١ 
 يٓححٛاْني زاؾححٛفشٚ زَححا ظٗححششؾهححإ زاؾححٛفشٚاالطتٓؼححام بنُْٗححا َححٔ  

 . أٚ َٛكٛيني يٛجٛب ايػظٌ ٚيذّ ٚجٛب٘
ػحب١ٗ  )ٔ أٚ َحٔ ايظحاٖش ٖحٛ    ثِ إ جٛف ايؼحل ا ؼحهٛى نْٛح٘ َحٔ ايبحاط     

 زاؾحٛف شؾإٕ َع٢ٓ  (ػب١ٗ َؿ١َٝٛٗ)هلزا اؿهِ أٚ يزاى، ٚيٝع  (َـذاق١ٝ
 ، بححٌ َؿٗححّٛ ٚاكححس، ٚاالػححتباٙ  ز يححٝع َؿَٗٛححا  َبُٗححا  َححشددا  َححا ظٗححششأٚ 
 حا   ا ـذام، ٚقذ نإ َٔ اؾٛف ٜكٝٓا ، ٚبعذ ايؼل ْؼو ت ؼٛي٘ َـحذاقا  ت 

ٛكحٛع  ٟ ال  حب غظحً٘ ْٚحبين يًح٢ ا     ظٗش ؾٓظتـرب نْٛ٘ َٔ اؾحٛف ايحز  
. ْعِ ال سٜب ت ذظٔ االذتٝال بإٜـاٍ ا ا٤ ا  جٛف ايزٟ نإ َتٝكٓا  طابكا 

 . ايؼل َشايا٠  الذتُاٍ ؿريٚسك٘ مما ظٗش، ٚاالذتٝال ذظٔ ي٢ً نٌ ذاٍ

ش٥٘ ٚػؿا٥٘ ٜٚبظح٘ يٓحذَا ٜـحري    شح يٓذ ُبايؿشع ايتاط : َا ٜٓحُذ ي٢ً اُؾ
ال  ب سؾع٘ يٓحذ ايػظحٌ أٚ ا ظحس يًٛكح٤ٛ ٚإ      -شح نحًذ٠ رؿٝؿ١ ؾٛم اؾ

سؾعحح٘ بـححاذب٘، ٚريححو رٕ اؾًححذ٠    ش٤ ٚايؼححؿا٤ ذتحح٢ ارا مل ٜلححشٓ ذـححٌ ايُبحح 
يًٛجح٘ أٚ يًٝحذ  حب غظحً٘ ٚال ديٝحٌ       ادث١ ؾحٛم اؾحشح كـحري جحض٤ّ ظحاٖشا      اؿ

 . ظشٜٛجب سؾع٘ ٚاصايت٘ ذت٢ ارا أَهٔ بظٗٛي١ ُٜٚ

ا عشٚف ٚا ؼٗٛس بحني ؾكٗا٥ٓحا )سض(    ايؿشع ايعاػش: ايٛك٤ٛ االسماطٞ،
، ديححٞ االكؿححام يًٝٗححا ؿححشحيا  ٚظححاٖشا  بححٌ ا ،ٖححٛ ػححشي١ٝ ايٛكحح٤ٛ االسماطححٞ

ٜٚؤنذٙ: اطالم أديح١ ايٛكح٤ٛ ٚبٝحإ نٝؿٝتح٘ ؾحإٕ اطحالم ارديح١ ٜعحِ ايٛكح٤ٛ          
ِٓ ايٛك٤ٛ االسماطحٞ، ٚال ديٝحٌ    ايرتكٝيب ايػايب ا تعاسف بني ا تؼشي١ نُا ٜع

ٛ رَاْ  ئ  ٍٛ ا اٍ ت ؿحر١ ايٛكح٤ٛ االسماطحٞ،    ال اػحه  :ٍرري ٚيزا ْكح
ايٛج٘ َحٔ اريًح٢ ا    بذ َٔ َشايا٠ ػشٚط٘ ٚأذهاَ٘ ناالبتذا٤ بػظٌ يهٔ ال

 ا  سفٚغ ارؿححاب ، ٚمححٛ ريححو  نيٚغظححٌ ايٝححذٜٔ َححٔ ا ححشؾك ارطححؿٌ يشؾححا 
َححٔ ايؼححشٚل ٚارذهححاّ ا طًٛبحح١ ت أديحح١ ايٛكحح٤ٛ نححٞ كٓطبححل أديحح١ ايٛكحح٤ٛ    
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ِِش َُٜه ِٜححٔذ َٚأى  ِِ َُٖه ُُٚجححٛ ًُٛا  ؾإْٗححا بإطالقٗححا  ،ٚأربححاس بٝححإ نٝؿٝحح١ ايٛكحح٤ٛ زؾىاْغٔظحح
بٓا٤ّ ي٢ً ؼكحل ايػظحٌ باطحتٝال٤ ا حا٤ يًح٢       ،ػشي١ٝ ايٛك٤ٛ االسماطٞ َظتُٓذ

َحٔ   ت ا حا٤ َحٔ أيحالٙ ٚأرشجح٘ كحذس ا      ايعلٛ ؾإْح٘ ارا سَحع ا هًحـ ٚجٗح٘     
   ٛ جح٘ ذحاٍ ارحشاد ايٝحذ َحٔ ا حا٤       اري٢ً ؾاري٢ً ذت٢ ايحزقٔ بكـحذ غظحٌ اي

اطتٝال٤ ا ا٤ يًح٢ ايٛجح٘ ٚؿحذم غظحً٘ َحٔ أيحالٙ ا  أطحؿً٘ ٖٚحزا          ٘ؼكل َٓ
َٓال غظٌ ايٛج٘ ٚقكك٘، ٖٚهزا يٛ سَع ٜذٙ اي٢ُٓٝ ثِ ايٝظش٣ بحنٕ أدرحٌ   
 ٜذٙ اي٢ُٓٝ نًٗا دؾع١ ٚاذذ٠ ٚأرشجٗحا َحٔ ا شؾحل بكـحذ غظحًٗا ذتح٢ اْتٗح٢        

٦ا  ػحٝ  ايٝظش٣ َحٔ ا شؾحل ٚأرشجٗحا كحذس ا     ا  سفٚغ ارؿاب  ثِ أدرٌ ٜذٙ 
ؾإْح٘ ٜتركححل اطححتٝال٤ ا حا٤ يًحح٢ ايٝححذٜٔ ٜٚتركححل    ،ذتحح٢ سفٚغ أؿححابع٘ ؾؼح٦ٝا  

 . غظًُٗا َٔ ا شؾل ا  سفٚغ ارؿاب 

ٖهزا أؾاد مج  َحٔ ايؿكٗحا٤ ا تحنرشٜٔ )سض( ٚاػحرتل بعح  ارٚارحش:       
ٓححذ ي -نًُٝٗححا أٚ رـححٛق ايٝظححش٣ -ايٝححذٜٔ  قـححذ ا تٛكححٞ ذـححٍٛ غظححٌ

ّ ا ظحس  اإلرشاد َٔ ا ا٤ أٚ ٜكـذ ايػظٌ بآرش ماغ ا ا٤ يًعلٛ ذت٢ ال ًٜحض 
 َححٔ ايٝححذٜٔ بححذٕٚ قـححذ ايػظححٌ ٜٚححتُِ غظححًُٗا     مبححا٤ جذٜححذ، أٚ ٜبكححٞ ػحح٦ٝا  

بعذ ارشاجُٗا َٔ ا ا٤ يٝهٕٛ ايبًٌ ا تبكٞ ي٢ً ايهؿني بًحٌ ايٛكح٤ٛ ؾُٝظحس    
بب١ً ٚكح٤ٛٙ ٚؾلحٌ َحا     بٌ ٜـذم أْ٘ َظس ،ميظس ب٘ ٚال ٜهٕٛ َا٤ّ جذٜذا ب٘ 

 . بكٞ َٔ ا ا٤ ت ٜذٙ

ـٌٓ: اْ٘ قذ اػرتل بعلِٗ ت ؿر١ ايٛك٤ٛ االسماطحٞ ٚايتحرب    ٚبتعبري َؿ
قـذ غظحٌ ايٛجح٘ ٚايٝحذٜٔ ذحاٍ ارحشاد ايعلحٛ َحٔ ا حا٤ ذتح٢ ميظحس سأطح٘            

ًّت٘ نٞ ال ٜتركل  ٌ  َظرُٗا ٚسجًٝ٘ مبا٤ ايٛك٤ٛ ٚب يًٝح٘   (1)مبا٤ٕ جذٜحذ، ؾنػحه
ًُٛا  شَ حٌ قٛيح٘ كعحا :     -بؿعحٌ ا هًحـ   بنٕ ايظحاٖش َحٔ نحٌ أَحش َتعًحل       ؾىاْغٔظح
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ِِ َُٜه ِٜٔذ َٚأى  ِِ َُٖه ٜهحٔ   ٚاذذاثح٘ بعحذ إٔ مل   -َتعًل ارَحش  -ٖٛ ا اد ايؿعٌ زُُٚجٛ
 . غري اإلبكا٤ ٚاالطتُشاس -أيين اإلذذاث  -، ٖٚزا ذادثا 

ٚإ ؼكحل َٓح٘ ايػظحٌ    ثِ إ ا هًـ ذني ادراٍ ٜذٙ ت ا حا٤ ٚسَظحٗا ؾٝح٘    
مل ، رٕ ا هًححـ يهٓحح٘ غحري قظححٛب َحٔ ايٛكحح٤ٛ    ،بٓرحٛ اإل ححاد ٚاإلذحذاث  

 ٌَِظح قـحذ ا تٛكحٞ ايػَ  ايػظحٌ ا حنَٛس بح٘ ت ٚاجحب ايٛكح٤ٛ، ٚامنحا       ٘ ب ٜكـذ
ًٗا َحٔ  ٖٚحٞ ت ا حا٤ بٓرحٛ حيـحٌ غظح      ،ا نَٛس ب٘ ذاٍ ارشاد ٜذٙ بترشٜهٗحا 

٢ نْٛ٘ ابكحا٤ّ يًػظحٌ   مبعٓ (ٌ ابكا٥ِٞظغى)، يهٔ ٖزا اري٢ً ا  ارطؿٌ كذس ا 
ًُٛا  ش ا ا٤، ٚا طًٛب ا نَٛس ب٘ ػحشيا  يٓذ سَع ايعلٛ ت  اؿادث بذٚا  ؾىاْغٔظح

ِِ ِٜححٔذَُٜه َٚأى  ِِ َُٖه ايػظححٌ )دٕٚ  (ايػظححٌ اإلذححذاثٞ)ٖححٛ  -ذظححبُا ككححذّ  زُُٚجححٛ
 ،بإدراٍ ايٝذ ت ا حا٤  ُشاس يًػظٌ اؿادث أٚال ايزٟ ٖٛ ابكا٤ ٚاطت (اإلبكا٤ٟ

ٚاؿاؿٌ ت االسماغ ٚايشَع: غظٌ ايٛج٘ ٚايٝذٜٔ ابكا٤ّ ٚاطتُشاسا  يًػظٌ 
ذًحٍٛ يًخحالق    يِفَذح شلٚقحذ طُ اؿادث أٚال ، ٚيٝع ا ادا  ٚاذحذاثا  يًػظحٌ .   
ايٛجح٘   -ٔ قـحذ غظحٌ ايعلحٛ    َٔ ا ؼحهٌ: ْظحري َحا رنحشٙ بعح  اريحالّ َح       

يهحٔ قـحذ    ،ا٤َحٔ أٍٚ ارَحش ٚيٓحذ ادرحاٍ ايٛجح٘ أٚ ايٝحذٜٔ ت ا ح        -ٚايٝذٜٔ
 يًػظٌ يٓذ ادرحاٍ ايٝحذ ت ا حا٤   ت٘ غظًٗا ايٛاجب َٔ اري٢ً ا  ارطؿٌ ْٚٝٓ

  ٞ ، رْحح٘ ًٜححضّ ؼكححل َظححس ايححشأغ   ال ٜححضٜس اإلػححهاٍ يححٔ ايٛكحح٤ٛ االسماطحح
ٚايشجًني بب١ًٕ ٚسطٛب١ راسج١ ئ َا٤ ايٛك٤ٛ، أٟ إ ٖزا ٜٛجب ايٛقٛع ت 

غري ب١ً ايٛك٤ٛ ٚبك١ٝ ٖٞ  - بايشطٛب١ اـاسج١ٝايشأغ ٚايشجًني َظس قزٚس 
 ذظب ْـٛق ايٛك٤ٛ .  ا طًٛب١ ت َظس ايشأغ ٚايشجًنيَا٤ٙ 

إ ٖزا ؾشاْس غحري فحٕذ يًحضّٚ َظحس ايحشأغ ٚايكحذَني بشطٛبح١         ٚبارتـاس:
َحٔ  بإدرحاٍ ٜحذٙ   اقرتح بعلحِٗ إٔ ٜكـحذ ا تٛكحٞ    ايٛك٤ٛ ٚبك١ٝ َا٤ٙ، ٚيزا 

يٓذ ارشاد ٜذٙ ٜٚكـذ  ،ت ايٛك٤ٛ (ايػظٌ ارٍٚ ايٛاجب) : االي٢ً ت ا ا٤
ًّح١ ٚكح٤ٛٙ   يٝهٕٛ َظر٘ يشأط٘ ٚسجًٝح  (ايػظٌ اي اْٞ ا ظترب) : َٔ ا ا٤ ١ بب
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آرش غظٌ ايٛج٘ ٚايٝذٜٔ با ا٤ دؾع١ ٚاذحذ٠ يٝهحٕٛ    بعْ  ٚبك١ٝ َا٥٘ . ٚاقرتح
ا ا٤ ٚايبًٌ ايها٥ٔ ي٢ً ايٛج٘ ب١ً ايٛك٤ٛ ٚبك١ٝ َا٥ح٘، ٚاقحرتح بعلحِٗ قـحذ     

ٛ  ا تٛكٞ ايػظٌ  . ذاٍ ارشاد ايعلٛ َٔ ا ا٤ أٚ ت آرش ماغ ا ا٤ َ  ايعلح
ٟ َحٔ أٍٚ سَحع ايٛجح٘ ٚايٝحذٜٔ ا      بعْ  آرش قـذ ايػظٌ ايٛك٤ٛٚاقرتح 

ايعشف ٜعترب فُٛع ايحشَع غظح١ً    ار  ، ٖٚزا اررري قشٜب جذا  اْتٗا٤ ايػظ١ً
ٌ ايٝحذٜٔ  ٛابح  غظح  ٚاذذ٠ يًٝذ ٜٚعترب ا ا٤ اـاسد َ  ايٝذ ا تكحاطش َٓٗحا َحٔ ك   

يًتخًف َٔ قزٚس َظس  ٚط١ًٝ  ٚيٝع َا٤ّ جذٜذا . ٖٚزٙ اؿًٍٛ نٌ َا ُطشلَح
 .بٗا  ايشأغ ٚايشجًني بشطٛب١ راسج١ ئ ب١ً ايٛك٤ٛ ا طًٛب ؼكل ا ظس

إٔ ٜبكحٞ   - يٓحذْا  ٖٚزا ٖٛ ارذٛل ٚجٛبحا   -ا طشٚذ١ ٚيعٌ رري اؿًٍٛ 
ـٓ َح ال    -َٔ ٜذٙ ايٝظش٣ َٔ ٜذٙ اي٢ُٓٝ ٚ ا تٛكٞ ػ٦ٝا  ؾحال ٜكـحذ    -قذس ايهح

ؾٝهحٕٛ   ،رحشاد َحٔ ا حا٤   اإلَُٓٗحا بعحذ    غظٌ ريو ايكذس َُٓٗا ثِ ٜػظحٌ نحال   
١ًّ ايٛك٤ٛ ٚبكٝح١ َا٥ح٘ ٜكٝٓحا    ايبًٌ ايها٥ٔ ي٢ً نّؿ٘ اي٢ُٓٝ ٚنؿِّ٘ ايٝ ٚبحال   ظش٣ ب

ًىؾُٝظس بب١ً نؿ٘ اي٢ُٓٝ سأَط ،اػهاٍ ١ًّ نّؿح٘ ايٝظحش٣   ٘ ٚسج ٘ اي٢ُٓٝ ٚميظس بب
ًىحح ٚأذححٛل َٓحح٘ كححشى ايٛكحح٤ٛ االسماطححٞ   ، ٘ ايٝظححش٣، ٖححزا ٖححٛ ارذححٛل  سج

 . ٚارتٝاس ايٛك٤ٛ ايرتكٝيب

ٜتركححل ايٛكح٤ٛ مبححا٤ ا طحش أٚ َححا٤ ا ٝححضاب أٚ دٚؾ    :ايؿحشع اؿححادٟ يؼحش  
اؿُاّ أٚ مٛٙ بنٕ ٜهٕٛ ؼيف ا ا٤ ايٓاصٍ َٔ ايعًٛ ٜٟٚٓٛ غظٌ ٚجٗ٘ ٜٚذٜح٘  

يألي٢ً ؾاري٢ً ذت٢  ايٝذٜٔ َشايٝا َٔ ايٛج٘ ٚ ثِ ٜظتٛيٞ ا ا٤ ي٢ً نٌ جض٤ٕ
  ٚايٝذٜٔ ا نَٛس ب٘ . غظٌ ايٛج٘ؾٝتركل َٓ٘:  رقٓ٘ ٚسفٚغ أؿاب  ٜذٜ٘،

بٌ اديٞ اإلمجاع يًٝٗا  ،ا ؼٗٛس بني ؾكٗا٥ٓا ٖٛ ؿر١ ٖزا يٛك٤ٛيعٌ ٚ
( يحٔ أرٝح٘ )   (1)ت ؿرٝر١ يًحٞ بحٔ جعؿحش   اَلافٙ ٚسد ا ؿشٚغ١ٝ َٓٗا ٚٚ
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ٌٓ سأطح٘ ٚؿٝتح٘     ئ ايشجٌ ال ٜهٕٛ يً ايظا٥ٌ ٢ ٚك٤ٛ ؾٝـٝب٘ ا طش ذتح٢ ٜبتح
(:شإ غظحً٘  ٚجظذٙ ٜٚذاٙ ٚسجالٙ ٌٖ  ضٜح٘ ريحو َحٔ ايٛكح٤ٛ؟ قحاٍ )     

ٖٚححٞ ْححاظش٠ ا  َٛاكحح  ايػظححٌ ٚكتطًححب ؼكححل ايػظححٌ     ؾححإٕ ريححو  ححضفٙز 
ٚاطتٝال٤ ا ا٤ ي٢ً ايعلٛ نً٘، ٚيهحٞ كظحتكِٝ ايشٚاٜح١ َح  طحا٥ش أديح١ أذهحاّ        

ًّح١ ٜحذٙ ايُٝٓح٢        بحذ َحٔ   ْكحٍٛ: ال  -ايٛك٤ٛ ػؿٝحـ ايحشأغ ٚايحشجًني يُٝظحس بب
ًىسأَط ًىح      ٘ ٚسج ًّح١ ٜحذٙ ايٝظحش٣ سج  ٖٚحزا ٚاكحس    ٘ ايٝظحش٣، ٘ ايُٝٓح٢ ٚميظحس بب

َح    قٝاَ٘ بارتٝاسٙ ت ا طش أٚ ؼيف ا ٝحضاب أٚ ايحذٚؾ  ال اػهاٍ ؾٝ٘ يٛ ؾشض 
 .ٌ ٚجٗ٘ ٜٚذٜ٘ يًٛك٤ٛ يٓذ جشٟ َا٤ ا طش أٚ مٛٙ يًٝ٘ قـذٙ يػظ

طحش أٚ محٛٙ ا  ٚجٗح٘    ٍ ؾُٝحا ارا مل ٜهحٔ أٍٚ ٚؿحٍٛ َحا٤ ا     ٚامنا اإلػها
ظٌ ايٛك٥ٛٞ: يػؿًت٘ أٚ يكـذٙ غظٌ ٜذٜ٘ ٚٚجٗح٘ ٚكٓظٝؿٗحا   يًَػ ٜٚذٜ٘ قاؿذا 

قبٌ ايٛك٤ٛ، ؾحش٣ ا ا٤ ي٢ً ٚجٗ٘ ٜٚذٜ٘ ثِ قـذ ايػظٌ يٛجٗ٘ ٜٚذٜ٘ ؾحإٕ  
م يـحذ  -يًػظحٌ بعحذ يحذّ، ٚال ٜٓؿح      ظٌ ايظابل ٚيحٝع اذحذاثا   يًَػ ٖزا ابكا٤ْ

اَشاس ايٝذ ي٢ً ايٛج٘ ٚي٢ً ايٝذٜٔ ٚؼشٜو ا ا٤ بايٝحذ يٛؿحٛي٘ ا    :  -ايػظٌ
   ٔ ٍ      ،نٌ جض٤ َٔ ايٛجح٘ َٚحٔ ايٝحذٜ غىظحال    ؾإْح٘ ال ٜعحٓذ ٖحزا اإلَحشاس ٚاإلٜـحا

ِِ:شيألَححش ايكشآْححٞ ذادثححا  جذٜححذا  قّككححا  َُٜه ِٜححٔذ َٚأى  ِِ َُٖه ُُٚجححٛ ًُٛا  ٖٚححٛ أَححش  زؾىاْغٔظحح
ٔ  ظاٖش ت اذذاث ايػظٌ ٚا حادٙ   ني بـحذم  َٛجحٛدا ، ٚال ٜكح   بعحذ إٔ مل ٜهح

( ٔ ٜححو ا ححا٤ ايٛاؿححٌ ا  ايٛجحح٘  يٓححذ اَححشاس ايٝححذ ٚؼش  (غظححٌ ايٛجحح٘ ٚايٝححذٜ
 ححا٤ ايظححابل ّكححل ايػظححٌ ٚؿححذق٘ يًحح٢ اإلَححشاس ٚؼشٜححو ا ، يًؼححو ت ؼَظححبكا 

َٚ  ايؼو ال ٜهتؿٞ ب٘ ت َكحاّ اَت حاٍ    ٚؿٛي٘ ا  ايٛج٘ أٚ ايٝذٜٔ،ٚا تـٌ 
غشٚجحح٘ َححٔ ا ٛكحح  ٚػؿٝححـ  ٚاالذتٝححال قحاضٍ  بايُػظححٌ،ارَحش بايٛكحح٤ٛ أٚ  

ثِ ٜكـذ ايٛك٤ٛ بٓضٍٚ َا٤ ا طش أٚ مٛٙ ي٢ً أٚ ككًًٝٗا، سطٛب١ ٚجٗ٘ ٜٚذٜ٘ 
ٚجٗ٘ ٜٚذٜ٘ ٜٚتـذ٣ يتبًٝؼ ا ا٤ ا  ماّ أجضا٤ ٚجٗ٘ ٜٚذٜ٘ ثحِ  ؿحـ سأطح٘    

١ًّ ٜذٙ اي٢ُٓٝ ٚ ؿـ سجًٝح٘ ٚميظحس سجًح٘ ايُٝٓح٢ ببًح١ ٜحذٙ ايٝ       ُٓح٢  ٚميظر٘ بب



 (385)..................................................بٝإ جض١ٝ٥ غظٌ ايٝذٜٔ ت ايٛك٤ٛ ٚأذهاَٗا  

   

 . ٚميظس سجً٘ ايٝظش٣ ٚميظرٗا بب١ً ٜذٙ ايٝظش٣

ٚاذتُحاٍ   جض٤ َٔ ايٝذ أٚ َٔ ايٛج٘اي اْٞ يؼش: ت ذهِ ايؼو ت ايؿشع 
ظحٌ ت جحض٤ٕ   ، ؾحإرا ػحو َشٜحذ ايٛكح٤ٛ أٚ ايػُ    َٔ ايظاٖش ايٛاجب غىظً٘ نْٛ٘

أّ ٖحٛ َحٔ ايبحاطٔ غحري      ؟َٔ ٚجٗ٘ أٚ ٜذٜ٘ ٌٖ ٖٛ َٔ ايظاٖش ايٛاجب غظً٘
 ٘ ٛب غظحً٘ ٚإ نحإ ارذحٛل اطحتربابا      ، ؾحارق٣ٛ يحذّ ٚجح   ؟ايٛاجب غظحً

 . َٔ ػب١ٗ اـالف َٚٔ اذتُاٍ نْٛ٘ َٔ ايظاٖش غظً٘ ؽًـا 
إ ا ظتؿاد َٔ اؿـحش ايٛاقح  ت َعتحرب٠ صساس٠     : ٚكٛكٝس ٚجٗ٘ إٔ ٜكاٍ 

يٝع ا لُل١ ٚاالطتٓؼام ؾشٜل١ ٚال ط١ٓ، امنا يًٝحو إٔ  ش(:ئ ايباقش )
ٚايشٚا١ٜ ؿحرٝر١ ايظحٓذ يًح٢ ارظٗحش ٚإ ٚقح  ت طحٓذٖا        (1)زكػظٌ َا ظٗش

)ايكاطححِ بححٔ يححش٠ٚ( ؾإْحح٘ ممححٔ س٣ٚ يٓحح٘ ابححٔ أبححٞ يُححري ٚقححذ ؿححٓشح ايؼححٝخإ 
ٚال ٜشطحٌ اال يحٔ    ابٔ أبٞ يُحري  نْ٘ ال ٜشٟٚب (9)اؾًٝالٕ ايطٛطٞ ٚايٓحاػٞ

ً       :ثك١، ٚداليتٗا ا ؿ١َٝٛٗ َٓٗحا ٚاكحر١   ٘ ت ذٝح: ذـحش اإلَحاّ َحا  حب غظح
َٚحا مل ٜظٗحش يحٝع     زامنا يًٝو إٔ كػظٌ َحا ظٗحش  مبا ارا نإ ظاٖشا ش ايٛك٤ٛ

      ٛ ب غظحٌ ظحاٖش ايٛجح٘ أٚ    يًٝو غظحً٘ ت ايٛكح٤ٛ، ؾتحذٍ ايشٚاٜح١ يًح٢ ٚجح
، ي٢ً يذّ ٚجٛب غظٌ َا مل ٜظٗش َٔ ايٛج٘ -مبؿّٗٛ اؿـش -ايٝذٜٔ ٚكذٍ

 .  ًرل ايٝذٜٔ بايٛج٘ يًكط  َٔ راسد باؼادُٖا ت ٖزا اؿهُِْٚح

ايظحاٖش٠ ت يحذّ    (3)ايذالي١ ببع  سٚاٜحاه ا لُلح١ ٚاالطتٓؼحام   ؤنذ ْٚ
بنُْٗا  ا لُل١ ٚاالطتٓؼام ٚجٛب غظٌ اؾٛف، ذٝ: يًًيف يذّ ٚجٛب

ز َٛكحٛيا   َحا مل ٜظٗحش  شٚ زاؾحٛف ش، ٜٚترـحٌ َٓح٘ نحٕٛ     زاؾحٛف شَٔ 
 . يعذّ ٚجٛب غظً٘ َٔ ايٛج٘ َٚٔ ايٝذٜٔ
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ز َحا ظٗحش  ايحبني، ؾحإٕ َؿّٗٛش  ب١ٗ َؿَٗٛٝح١ ت  ٜتح٢ً إٔ ال ػ : ٙٚت ك٤ٛ
ز ذت٢  ب يًٝ٘ غظحً٘  َا ظٗششٚاكس جًٞ، َٚكتل٢ اؿـش يضّٚ اذشاص 

 -ت جض٤ٕ أْ٘ مما ظٗش أّ ال  ْعِ َ  اػتباٙ ا ؿّٗٛ ٚذـٍٛ ايؼو ت ايٛك٤ٛ .
 البذ َٔ االذتٝال بػظً٘ :

ٌَ - أٚال  نححٌ جححض٤  القتلححا٤ َطًكححاه ٚجححٛب غظححٌ ايٛجحح٘ ٚايٝححذٜٔ غظحح
َُٓٗا ٖٛ نا٥ٔ بني قـاق ػعش ايشأغ ٚبني ايزقٔ أٚ بني ا شؾل ٚبني سفٚغ 

رحشص اْطبححام َؿٗححّٛ  ٚذٝحح: مل ُٜ ،رححشد َٓح٘ اؾححٛف َٚححا مل ٜظٗحش   ،ارؿحاب  
 )َحححا مل ٜظٗحححش( ؾُكتلححح٢ ا طًكحححاه ٚجحححٛب غظحححٌ ا ٛكححح   أٚ  زاؾحححٛفش

 .  َٔ ايٛج٘ أٚ ايٝذ رْ٘ جض٤ْ
أٚ ايطحٛاف أٚ  ايـحرٝر١  ًـحال٠  ي َكذَح١   اذشاص ايطٗٛس١ٜػشض ي - ٚثاْٝا 

ؾإْ٘ َ  غظٌ احملٌ  بٓا٤ّ ي٢ً إٔ ايطٗٛس َظٓبب ئ ايؿعٌ اـاسجٞ، ،مُٖٛا
 . ذـٍٛ ايطٗٛس ٚأثش ايطٗاس٠ ا ؼهٛى ٜتٝكٔ

ٚت ك٤ٛ َا ككذّ: ارا أذشص نٕٛ جض٤ٕ َٔ ايٛجح٘ أٚ َحٔ ايٝحذٜٔ َـحذام     
ظٗحش أٚ َحٔ اؾحٛف مل    ٚجب غظً٘، ٚارا أذشص نٕٛ جض٤ٕ مما مل ٜ زَا ظٗشش

ؾٝ٘ ٚاػحتب٘ ذايح٘ ٖحٌ ٖحٛ ممحا       ّوا ؿّٗٛ ٜهٕٛ َا ُػ ٚكٛح ب غظً٘، ٚبعذ 
يٛكححٛح  (ػححب١ٗ َؿَٗٛٝحح١)اؾححٛف، ٖٚححزا يححٝع َححٔ ظٗححش أٚ ممححا مل ٜظٗححش أٚ 

ا ؿَٗٛني ٚجال٤ َعٓاُٖحا، ؾحال بحذ َحٔ نحٕٛ ايؼحب١ٗ ت ٖحزا ايؿحشع َٛكحٛي١ٝ          
 : َـذاق١ٝ، ٚهلا ؿٛس ثالث١

إٔ كهححٕٛ ذايحح١ اؾححض٤ ا ؼححهٛى ت ايضَححإ ايظححابل َححٔ    ايـححٛس٠ ارٚ : 
تٌُ ش ٚاػتب٘ ذاي٘ ٚاذثِ ذـٌ ؾٝ٘ كػٝٓ ،ايٛاجب غظً٘ ت ايٛك٤ٛ (ايظاٖش)

ؿحححريٚسك٘ َحححٔ ايبحححاطٔ أٚ اؾحححٛف أٚ يحححذّ نْٛححح٘ ظحححاٖشا ، ٚال اػحححهاٍ ت      
 . ٙ ي٢ً اؿاي١ ا تٝك١ٓ ايظابك١ ؾٝحب يًٝ٘ غظً٘اطتـراب بكا٤

ايـححٛس٠ اي اْٝحح١: إٔ كهححٕٛ ذايحح١ اؾححض٤ ا ؼححهٛى ت ايضَححإ ايظححابل َححٔ      
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ثححِ ذـححٌ ؾٝحح٘ كػححري ؾاذتُححٌ ؿححريٚسك٘ َححٔ ايظححاٖش      (اؾححٛف)أٚ  (ايبححاطٔ)
ايٛاجب غظً٘، ٚايظاٖش جشٜحإ اطتـحراب نْٛح٘ َحٔ ايبحاطٔ أٚ اؾحٛف أٚ       

 . اطتـراب يذّ نْٛ٘ مما ظٗش ؾال  ب يًٝ٘ غظً٘ ذ٦ٓٝز
بًرحاظ إٔ   تـحراب ٖٓحا أٚ ٜحٓذي٢ نْٛح٘ أؿحال  َ بتحا       الطٚقذ ٜٓهش جشٜإ ا

ا نَٛس ب٘ ٖٛ ايطٗاس٠ أٚ ايطٗٛس، ٚال ٜ بيف ٖزا ايعٓٛإ باطتـراب نْٛ٘ َٔ 
 . ايباطٔ أٚ َٔ اؾٛف اال ي٢ً ايكٍٛ عح١ٝ ارؿٌ ا  بيف

 يًؿعححٌ اـححاسجٞ   إٕ ايطٗححاس٠ يًحح٢ ايكححٍٛ بهْٛٗححا امسححا     يهٓحح٘ ال ٜححتِ ؾحح  
َححِٓٗ  -أٚ غظححٌ مححاّ ايبححذٕ نُححا ٖححٛ كتححاس مجحح     -ايػظححًتني ٚا ظححرتني  -

ـراب يذّ ؿريٚسك٘ َٔ ايظاٖش يذَا  ٚميهٔ َع٘ جشٜإ اطت -أطتارْا احملكل
نُحا ميهحٔ جشٜحإ اطتـحراب نحٕٛ اؾحض٤ ا ؼحهٛى َحٔ اؾحٛف ابكححا٤ّ           ْعتٝحا ، 

ؾإٕ ا نَٛس بح٘ ٖحٛ ايػظحًتإ ٚا ظحرتإ، ٚيٓحذ اجحشا٤        ،يًراي١ ايظابك١ ا تٝك١ٓ
اب ا زنٛس ٜٓتؿٞ ٚجٛب غظٌ راى اؾض٤ ا ؼهٛى ٖٚٛ أثش ػشيٞ االطتـر

 . نُا ال خيؿ٢ ا يالطتـراب ا زنٛس ٚال ٜهٕٛ ارؿٌ َ بت
يألثحش ايؼحشيٞ االيتبحاسٟ ايبظحٝط      ٕ ايطٗاس٠ يًح٢ ايكحٍٛ بهْٛٗحا امسحا     ٚا

ا ترـٌ َٔ ايػظًتني ٚا ظرتني ٚا رتكب يًُٝٗا كشكب اؿهِ ي٢ً َٛكٛي٘ 
 -، ٚأٚكحرٓاٙ ت عحٛث االػحتػاٍ ت َٛطحٛيتٓا االؿحٛي١ٝ     قحشب ار ٖٛنُا  -

َٔ ايٛج٘ أٚ ايٝذ أْ٘ َـحذام اؾحٛف ٚايبحاطٔ  حشٟ      ؾإْ٘ يٓذ ايؼو ت جض٤ٕ
ْح٘ أؿحٌ يًُحٞ    ر َٔ اؾٛف ٚايباطٔ ٚال ٜهٕٛ أؿحال  َ بتحا    اطتـراب نْٛ٘

ٚحيكل ٚجٛب غظحٌ ايٛجح٘ ٚايٝحذ     -ايطٗاس٠  -ّٜٓكس َٛكٛع اؿهِ ايؼشيٞ 
 ٛك  ا ؼهٛى، َٚٔ ايٛاكحس إٔ كٓكحٝس ا ٛكحٛع بارؿحٌ ال كحري ؾٝح٘       غري ا

 . ٚال ٜؼاب٘ ارؿٌ ا  بيف

ٜهحٕٛ اؾحض٤   ايـٛس٠ اي اي ١: إٔ ال كهٕٛ يًُؼهٛى ذاي١ َتٝك١ٓ طابك١ بإ 
أْح٘ َحٔ ايبحاطٔ أٚ َحٔ ايظحاٖش ؾٝححشٟ        َؼهٛى اؿاٍ َٔ أٍٚ ارَش ال ٜذس٣
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 نٛس مل ٜهٔ َٛجٛدا ، ار احملٌ ا زاب يذّ نٕٛ احملٌ َٔ ايظاٖش أصال اطتـر
 ا ثححِ  حح   ،ٚاجححب ايػظححٌ ت ايٛكحح٤ٛ    ٚمل ٜهححٔ َتـححؿا  بهْٛحح٘ جححض٤ّ ظححاٖشا      

ا  نْٛح٘   ا هْٛح٘ جحض٤ّ ظحاٖش   ْؼحو ت كبحذٍ يحذّ االكـحاف ب     ُٚٔجَذ اؾحض٤ ٜكٝٓحا   
ْظتـرب يذّ ؼكل االكـاف بهْٛ٘ َٔ ايظاٖش ٜٚرتكب أثحشٙ   -بزيو َتـؿا 

 . ايؼشيٞ: يذّ ٚجٛب غظً٘
 : ثِ ٜك  ايهالّ ت ايٛاجب اي اي: َٔ أجضا٤ ايٛك٤ٛ، ٖٚٛ

 : مسح الرأس يف الوضوء    
ّ سٖا ي٢ً َكٓذ ب ي٢ً ا تٛكٞ إٔ ميظس بب١ً ٚك٥ٛ٘ ا تبك١ٝ ت ٜذٙ ٚميٓش

َُ سأط٘، ٖٚزا ٚجْٛب ِِ شيًٝ٘ َٚٓـٛق ت ايكشإٓ:  ْ ف ََِظُرٛا ٔبُش٤ُٚٔطحُه  زَٚا
ٚايحيت يًُحٗا    ٚنٝؿٝتح٘ ا طًٛبح١ ػحشيا    ٚت أرباس ؿرٝر١ كبٝٓٔ أجضا٤ ايٛكح٤ٛ  

( ذت٢ ؿاس َحٔ كحشٚساه ايحذٜٔ ٚا حزٖب     Œ( ٚأٌٖ بٝت٘ )Sسطٍٛ ا) )
ٚال ذاج١ ا  اإلطاي١، ٚامنا ٜكح  ايبرح: ت أَحٛس ٚقح  اـحالف ؾٝٗحا ْعشكحٗا        

 : كُٔ ؾشٚع

ْحا )سض( ٖحٛ ٚجحٛب ؼكحل ا ظحس      رٍٚ: ا عشٚف ٚا ؼٗٛس بني ؾكٗا٤ايؿشع ا
بايبًح١ ا تبكٝحح١ ت ايٝححذ ا ػظحٛي١ بايٛكحح٤ٛ يٝهححٕٛ ا ظحس بٓححذا٠ٚ ايٝححذ ٚسطٛبتٗححا    

ْححا ا ظحس مبححا٤ جذٜححذ  تبكٝحح١ يًٝٗحا، ؾححال  ححٛص يٓحذ ؾكٗا٤  ٚؾلح١ً َححا٤ ايٛكح٤ٛ ا   
ايحزٟ   راسد ئ َحا٤ ايٛكح٤ٛ ايهحا٥ٔ يًح٢ ايٝحذ ا اطحر١، طح٣ٛ ابحٔ اؾٓٝحذ         

ظب ايٝ٘ جٛاص ا ظس مبا٤ٕ جذٜذ، ٚيباسكح٘ ا ٓظحٛب١ ايٝح٘ ظحاٖش٠ ت ايرترحٝف      ُْ
١ًّ ٚك٤ٛ يًح٢ ٜذٜح٘،    َ  جؿاف االيلا٤ ٚيذّ بكا٤مبظس ايشاغ مبا٤ٕ جذٜذ  ب

بحذ َحٔ ا ظحس ببًح١ ٜذٜح٘      ، بٌ الٚأَا َ  بكا٤ٖا ؾال  ٛص ي٘ ا ظس ايب١ً اؾذٜذ٠
 . ْٚذاٚكٗا، ؾًٝظيف ايشرـ١ يٓذٙ َطًك١ ي٢ً نٌ ذاٍ

ـٓحف بٗحا اطحالم   ٚميهٔ االطتذالٍ يًُؼٗٛس بعحذد نحبري َحٔ ارربحاس ُْ      خ
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ِِ شايهتححاب ادٝحححذ  ََِظححُرٛا ٔبُش٤ُٚٔطحححُه غـحححٛق ا ظححس بايبًححح١ ا تبكٝححح١ َحححٔ   زَٚا
ٖحٞ ايشٚاٜحاه ايبٝاْٝح١ اؿانٝح١ يٛكح٤ٛ سطحٍٛ ا)        (1)ايٛك٤ٛ، ٖٚحزٙ ارربحاس  

(S    ٚقذ كلُٓيف كعحبرئٜ: أٚهلُحا أْح٘ َظحس س )    أٚ أطح٘ ٚسجًٝح٘ ببًح١ ٚكح٤ٛ ٙ
ببًحٌ نّؿح٘ أٚ بؿلحٌ ٜذٜحح٘ أٚ بؿلحٌ َحا بكحٞ ت ٜححذٙ َحٔ ا حا٤ أٚ َظحس بؿلححً٘          

ٍٕ ٚاكس ا ٓ  ئ اطايٓذٟ، ٚقذ أنذٙ اإلَاّ ) َا٤ جذٜحذ   تعُاٍ( بتعبرٍي ثا
ذث  ظحس سأطح٘ ٚقذَٝح٘ َحا٤ّ جذٜحذا ز ٚأْح٘شمل       مل حيت ا ظس، ؾكاٍ: ٚأْ٘ ش

ٖٚحزٙ ايتعحبرياه كؿٝحذ     ت اإلْحا٤ز  -ٜعين ٜذٜ٘  -ُا مل ٜعذٖ ذد َا٤ّز ٚأْ٘ ش
بٛكٛح: يضّٚ ا ظس بايب١ً ا تبك١ٝ ي٢ً ايٝذٜٔ ٚأْ٘ ال ٜـس ا ظس مبا٤ جذٜذ، 

( ٚت َكحاّ ايتعًحِٝ ٚايكحا٤    Sيٛكح٤ٛ سطحٍٛ ا) )  ؾإٕ اررباس ايبٝا١ْٝ ذانٝح١  
ا ظتذٍ َٚٓٗا ايكٝٛد  -( ؾتهٕٛ ايكٝٛد Sاؿح١ ذت٢ ال خيايـ أذذ طشٜكت٘ )

ت  -ا حزنٛس٠   يًكشٜٓح١  -ٚكهٕٛ اــٛؿٝاه ا زنٛس٠ ت اررباس ظحاٖش٠  -بٗا
مل ككحِ قشٜٓح١ أٚكحس ٚأقح٣ٛ     ٚجٛب ايؿعٌ ٚدرً٘ ت ؿر١ ايٛك٤ٛ، اال أْح٘  

 . ٠ اطترباب رـٛؿ١ٝ َزنٛس٠ ؾٝٗاي٢ً اساد
ٚاؿاؿححٌ ٚكححٛح داليحح١ ايشٚاٜححاه يًحح٢ ايتبححاس َظححس ايححشأغ ٚايححشجًني  

 .  بٓذا٠ٚ َا٤ ايٛك٤ٛ ٚبكٝٓت٘ ت ايٝذ
إ ا) ٚكحش حيحب ايحٛكش،    شيهٔ قذ ْٛقؽ ت بعلٗا ْظحري ؿحرٝر١ صساس٠:  

ؾكذ  ضٜو َٔ ايٛك٤ٛ ثالث غشؾاه: ٚاذذ يًٛج٘ ٚاثٓتإ يًحزسايني ٚمظحس   
ًّح١ ميٓحاى ظٗحش قحذَو ايُٝٓح٢،      َٚحا بكح   ،بب١ً ميٓاى ْاؿٝتو ٚمظحس ببًح١    ٞ َحٔ ب

شٚمظحس ببًح١   ؾكذ ٜٓاقؽ ؾٝٗا باذتُاٍ يطـ  (9)ٜظشاى ظٗش قذَو ايٝظش٣ز
أٟ  ضٜححو  ش ضٜححو َححٔ ايٛكحح٤ٛ ثححالث غشؾححاهز  يًحح٢ ؾايححٌ:  ميٓححاى...ز

  ٌْ ض  فح  ا ظس، ٚاإلجضا٤ أيِ َٔ ٚجٛب ا ظس ٚكعٝٓٓ٘ َٚٔ ػشيٝت٘ ؾٗحٛ يُح
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 .  اٍ يهٓ٘ غري ٚاجب ٚغري َتعنيَٚرب  يًز١َ ت َكاّ االَت 

 ٌ َـحذسا  يهٓ٘ اذتُاٍ َشؾٛض َحشدٚد الذتٝاجح٘ ا  ايتكحذٜش: ككحذٜش ؾعح     
 ...ٚ ضٜحو ا ظحس...(  يٝـري ايتعبري: ) ضٜحو ثحالث غشؾحاه ٚ ضٜحو ا ظحس      

   ٛ  بذٍ )ٚمظس... ٚمظس( ٚايتكذٜش حيتاد ا  ديٌٝ ٚاكس ٚال ديٝحٌ يًٝح٘ ٖٚح
 خايؿتح٘ يظٗحٛس ايتعحبري ا عـحَٛٞ ت بٝحإ       ، َلاؾا رالف أؿاي١ يذّ ايتكذٜش

ٚظٝؿ١ ا ظس بتؿاؿًٝٗا: )ٚمظس... ٚمظس....( ؾإْٗحا ظحاٖش٠ ت نْٛٗحا مجًح١     
٘    ٚاجبح١ ٖحٞ   ٕ ٚظٝؿح١  نْؿ١ َظحتك١ً كتـحذ٣ يبٝحا   َظت  َظحس ايٓاؿح١ٝ ٚظٗحش قذَح

    ٘ ٙ    اي٢ُٓٝ بب١ً ميٓحاٙ َٚظحس ظٗحش قذَح ٚمل ككحِ قشٜٓح١ يًح٢     ،ايٝظحش٣ ببًح١ ٜظحشا
 رالف ايظٗٛس أٚ َب١ٓٝ يشرـ١ ايرتى نٞ كؿٝذ االطترباب .

  ، ٚيحزا  ٚبارتـحاس: ٖحزا االذتُحاٍ رحالف ارؿحٌ ٚرحالف ظحاٖش ايتعحبري        
ال ميهٔ ا ـري ايٝ٘ ٚااليتُاد يًٝ٘، ال طُٝا َ  ظٗٛس ايتعبري ت ايٛجٛب ؾإْ٘ 

إ ٚظٝؿح١ ٚاجبح١ ت   ت بٝمج١ً ررب١ٜ ت َكاّ اإلْؼا٤ ؾتهٕٛ ؿٝػ١ أَش ظاٖش٠ 
ًّح١ ايٝحذ    ا ظس َحٔ دٕٚ قشٜٓح١ كايؿح١ كؿٝحذ ايشرـح١، ؾالبحذ َحٔ نحٕٛ ا ظحس          بب

ايُٝٓحح٢ ٚبًحح١ ايٝححذ ايٝظححش٣، ٜٚترـححٌ َححٔ فُححٛع َححا ككححذّ: مححاّ االطححتذالٍ   
 . يًُؼٗٛس اررباس ايبٝا١ْٝ

ََِظححُرٛا شٚقححذ ٜظححتذٍ يشرـحح١ ا ظححس مبححا٤ جذٜححذ بإطالقححاه ايهتححاب      َٚا
ِِ ًّح١     ظح١ٓ اآلَحش٠ مبظحس ايكحذَني ؾإْح٘ ٜ     اياطالم ٚ زٔبُش٤ُٚٔطُه ؿٝحذ جحٛاص ا ظحس بب

ـٓ ٚجٛاص ا ظس مبا٤ جذٜذ يحٛ طحًُٓا اْعكحادٙ ٚمل     -يهٔ ٖحزا اإلطحالم    . ايه
ْؼهو ؾٝ٘ يٛسٚد ٖزٙ ايٓـٛق ت بٝإ أؿحٌ ايٛاجحب: ا ظحس يًح٢ ايحشأغ      

ٍٓ َٔ  ٙذذ، ؾٓكٖٝٓٛ اطالم قابٌ يًتكٝٝ -ٚايشجًني، دٕٚ كؿـٝاله أذهاَ٘ مبا د
 ٚ ٖحٞ أربحاس نح ري٠    اررباس ي٢ً كعٝٓٔ ا ظس بب١ً ايٛك٤ٛ ايباق١ٝ ي٢ً ايهؿحني، 

 )سض(.الطتٓاد ايٝٗا َٔ ؾكٗا٤ اإلَا١َٝٚابٗا ايعٌُ  تٗشػَؼٗٛس٠ ايشٚا١ٜ ٚا
 ُهٔ االطتذالٍ البٔ اؾٓٝذ بطا٥ؿتني َٔ اررباس:ُٜٚ
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عٝٓٔ ا ظس مبا٤ جذٜذ ٚيذّ ايطا٥ؿ١ ارٚ : ٖٚٞ أرباس َتعذد٠ كذٍ ي٢ً ك
رهح٢ يحٔ ابحٔ اؾٓٝحذ َحٔ      اجضا٤ ا ظس بب١ً ايٛك٤ٛ، ٖٚزا ا ؿحاد كحايـ  حا ُٜ   

ثالثح١: ٖحٞ    (1)ايشرـ١ ا خـٛؿ١ عاٍ اْعذاّ ايٓذا٠ٚ بٝذ ا تٛكٞ، ٚاررباس
ٟٓ َحٔ ايٓحذ٣            َعترب٠ أبٞ بـري ايظحا٥ٌ يحٔ َظحس ايحشأغ: أَظحس مبحا يًح٢ ٜحذ

َٚعتحرب٠   ٤ ثحِ مظحسز  ال، بٌ كل  ٜحذى ت ا حا  (: شسأطٞ؟ قاٍ ايـادم )
ُٓححش بححٔ رححالد ايظححا٥ٌ َححٔ ايهححاظِ ) (: أ ححضٟ ايشجححٌ إٔ ميظححس قذَٝحح٘ َع

ُا٤ٕ جذٜحذ؟ ؾكحاٍ بشأطح٘:    حؾظحنٍ: أبح   زال( بشأطح٘: ش بؿلٌ سأط٘؟ ؾكاٍ )
(: أَظحس سأطحٞ   ٚسٚا١ٜ جعؿحش بحٔ يُحاس٠ ايظحا٥ٌ َحٔ ايـحادم )       زْعِش

 َا٤ّ جذٜذا ز . شرز يشأطو(: ببًٌ ٜذٟ، ٚأجاب٘ )
يهٔ ٖزٙ ايطا٥ؿ١ َؿادٖا كايـ ؿشٜس  ا رٖب ايٝ٘ ابٔ اؾٓٝذ َٔ كعًٝحل   

سرـحح١ ا ظححس مبححا٤ جذٜححذ يًحح٢ يححذّ بكححا٤ ْححذا٠ٚ ت ٜححذ ا تٛكححٞ، بُٝٓححا ٖححزٙ  
بٓذا٠ٚ ايٝذ، ٚيزا اررباس ؿشحي١ ت كعٝٓٔ ا ظس مبا٤ جذٜذ ٚيذّ اجضا٤ ا ظس 

 . ؾتٝاٙ زٖب ابٔ اؾٓٝذ ٚ ال كـًس ديٝال 
 زٟ ال ٜكحٍٛ بح٘ ؾكٝح٘ َحٔ اإلَاَٝح١      نُا إٔ ٖزٙ ايطا٥ؿ١ مبؿادٖا ايٛاكس ٚاي

ٚكايؿحح١ يًشٚاٜححاه ايبٝاْٝحح١  ،ٖححٞ كايؿحح١ يلححشٚس٠ ا ححزٖب اؿححل ت ٖححزا ايؿححشع
  ٔٓظىايهححح ري٠ ايظحححاٖش٠ ت يحححضّٚ ا ظحححس ببًححح١ ايٝحححذ ٚؾلححح١ً َحححا٤ ايٛكححح٤ٛ، ؾحححُٝ   

ؿذٚسٖا يًتك١ٝ بٌ ٖٛ ا ط٦ُٔ ب٘ بعحذ ايتنَحٌ ايحذقٝل ت ايشٚاٜحاه ا عـح١َٝٛ      
ٚميظحس سأطح٘ مبحا٤    :) (Œا ؼٗٛس٠ بني كايؿٞ أٖحٌ بٝحيف ايعـح١ُ )   ٚايؿتا٣ٚ 

 .(9)جذٜذ يٓذ أن ش أٌٖ ايعًِ(
َٔ َعتحرب٠ َعُحش ا تلح١ُٓ  ظحس      هو ت قٌُ ايتك١ٝ مبا ٜظٗش بذٚا ٚقذ ٜؼ

َؼحٗٛس بححني   -غظحٌ ايححشجًني   -ا ححٛايني، ٚرالؾح٘  قذَٝح٘، ٖٚحزا َؼححٗٛس بحني    
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 تك١ٝ ؾٝٗا .ؾٝلعـ اذتُاٍ اؿٌُ ي٢ً اي ،ا خايؿني

َِٚٓٗ بعح  ايـحراب١ ٚايتحابعني     -ٚريو رٕ َٔ يًُا٥ِٗ  ،يهٓ٘ َشدٚد 
 أؾتحٛا با ظحس ٚبعلحِٗ     -()ٚايهحاظِ   ()ا عاؿشٜٔ يإلَحاَني ايـحادم  

ه اػحتٗشه ايؿتٝحا بتعحٝٓٔ ايػظحٌ ٚجحش     أؾت٢ بايتخٝري بني ا ظس ٚبني ايػظٌ ثِ 
َححٔ َشاجعحح١ ؾكٗٗححِ  ا ٜظٗححش ٖححزا جًٝحح -طححري٠ مجٗححٛسِٖ يًحح٢ ارتٝححاس ايػظححٌ

 صَحإ اإلَحاَني   ِ آل١ٜ ايٛك٤ٛ، َٚٔ احملتُحٌ جحٓذا  ػحٗش٠ ا ظحس ؾتٝحا      ٚكؿظريٖ
 ٌ ايشٚاٜح١ يًح٢   ؾال دالي١ ي٢ً يذّ اَهإ  ()ٚايهاظِ  ()ايـادم

 ًٗا ي٢ً ايتك١ٝ ظاٖشا  .ايتك١ٝ، ٚيزا البذ َٔ طشح ٖزٙ ايشٚاٜاه َؿادا  ٚ 

 ايطا٥ؿحح١ اي اْٝحح١: ٖٚححٞ فُٛيحح١ سٚاٜححاه بعلححٗا ؿححرٝر١ ايظححٓذ ٚٚاسد٠      
 ٚقححذ  (َححٔ ْظححٞ َظححس سأطحح٘ ٚكححزنش بعححذ ػححشٚي٘ ت ايـححال٠      )ت َٛكححٛع 

أَشه باْـشاؾ٘ ا  َظس ساط٘، ٖٚٞ مٛإ ت ايذالي١ ي٢ً جٛاص ا ظس با ا٤ 
. ي٢ً ؾتٝا ابٔ اؾٓٝذ باــٛقكذٍ  -سٚا١ٜ أبٞ بـري اآلك١ٝ -: بعلٗااؾذٜذ

ٚا١ٜ أبٞ ايـباح ٚأن شٖا كذٍ باإلطالم ْظري ؿرٝريت أبٞ بـري َٚٓـٛس ٚس
ايححٛاسد٠ ؾححُٝٔ ٜٓظحح٢ َظححس سأطحح٘ ت ٚكحح٤ٛٙ ذتحح٢ قححاّ ت ؿالك٘:شٜٓـححشف   

يًح٢ جحٛاص ا ظحس مبحا٤     بإطالقٗحا  ؿالك٘، ٖٚٞ كحذٍ   (1)ٚميظس سأط٘ ثِ ٜعٝذز
ٚسجًٝح٘ ببًح١ ايٛكح٤ٛ ا تبكٝح١ يًح٢      يحذّ ككٝٝحذٖا مبظحس سأطح٘     بظحبب  جذٜذ ٚ

ي٢ ظٗٛس ٖزٙ ايشٚاٜاه ت ا ظس مبا٤ جذٜحذ بًرحاظ ؾشكحٗا    ايٝذٜٔ، بٌ قذ ٜٓذ
 بحذ  ايٛكح٤ٛ ٚبحني ايـحال٠ ٚال    أْ٘ ػحشع ت ايـحال٠ ٚذـحٌ ؾاؿحٌ صَحاْٞ بحني      

ٜذٜ٘  َٔ جؿاف ايٝذٜٔ ٚيذّ بكا٤ ب١ً ايٛك٤ٛ ْٚذاٚك٘ ي٢ً -عظب ايعاد٠  -
 . ٚميظس سأط٘ ٚسجًٝ٘ ٜذا أٚ ؿٝت٘ ؾٝنرز َا٤ّ جذ

كٛجذ سٚا١ٜ َٔ ٖزٙ ايطا٥ؿح١ ؿحشحي١ ت ا ظحس مبحا٤ جذٜحذ ٖحٞ سٚاٜح١        ْعِ 
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( ئ سجحٌ ْظحٞ إٔ ميظحس يًح٢     ايظا٥ٌ َٔ اإلَاّ ايـادم ) (1)أبٞ بـري
إ نحإ اطحتٝكٔ ريحو اْـحشف     (:شسأط٘ ؾزنش ٖٚحٛ ت ايـحال٠، ٚأجابح٘ )   

َظحس أٚ مل  ؾًحِ ٜحذس ٔ   ٚإ ػحو  ي٢ً سأط٘ ٚسجًٝ٘ ٚاطحتكبٌ ايـحال٠،   ؾُظس
ميظس ؾًٝتٓاٍٚ َٔ ؿٝت٘ إ ناْيف َبتًح١ ٚيُٝظحس يًح٢ سأطح٘، ٚإ نحإ أَاَح٘       

ننٕ ايؼل اررحري قبحاٍ َحا طحبك٘، ؾٝهحٕٛ      َا٤ ؾًٝتٓاٍٚ َٓ٘ ؾًُٝظس ب٘ سأط٘( ٚ
 : )ٚإ مل كهٔ ٜحذٙ أٚ ؿٝتح٘ َبتًح١ ٚنحإ أَاَح٘ َحا٤ كٓحاٍٚ َٓح٘ َٚظحس          ايتكذٜش

ايذالي١ ي٢ً َا رٖب ايٝ٘ ابحٔ اؾٓٝحذ َحٔ ا ظحس     اـرب ٚاكس ب٘ سأط٘( ؾٝهٕٛ 
 . ت ٜذٜ٘ ْذا٠ٚ ٚال ت ؿٝت٘ ب١ًٌ ميظس بٗا سأط٘ ٚسجًٝ٘ مبا٤ جذٜذ ارا مل كبَل

 : يهٔ االطتذالٍ بٗزٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايشٚاٜاه َشدٚد
يًح٢ ذهحِ ػحشيٞ     : إ سٚا١ٜ أبٞ بـري كعٝؿ١ ايظٓذ ال كـًس ذح١ أٚال 

ت طشٜكٗححا ٖٚححٛ ممححٔ كعححاسض ؾٝحح٘ ايتٛثٝححل    ٚريححو يٛقححٛع )قُححذ بححٔ طححٓإ(  
ٚايتلححعٝـ ٚال ميهححٔ ايشنححٕٛ ا  رححربٙ، نُححا ٖححٞ كذٚػحح١ ايذاليحح١ بًرححاظ     

َظس  ٚإ ػو ؾًِ ٜذسلشٚسٚدٖا ت َٛسد ايؼو ت ايٛك٤ٛ ٚت َظس سأط٘ 
ٖٚزا َحٛسد   زأٚ مل ميظس... ٚإ نإ أَاَ٘ َا٤ ؾًٝتٓاٍٚ َٓ٘ ؾًُٝظس ب٘ سأط٘

بعذّ االيتٓا٤ بايؼو بعذ ايؿشاؽ َٔ ايٛك٤ٛ ٚا ؿشٚض قايذ٠ ايؿشاؽ اؿان١ُ 
ي٢ً أْ٘ ارا ػحو   (9)ؾشاغ٘ َٓ٘ ٚػشٚي٘ ت ايـال٠ ٚقذ دييف ْـٛق ؿرٝر١

ٚقذ درحٌ ت غحريٙ ؾؼحه٘     -نُا يٛ ػو ت َظس سأط٘  -ت ػ٤ٞ َٔ ٚك٥ٛ٘ 
 ٚيٓذ٥ححز َكتلحح٢  ا ايؼححو ارا نٓححيف ت ػحح٤ٞ مل ػححضٙز .    امنححشيححٝع بؼحح٤ٞ  

اٜحاه ايـحرٝر١ اآلَحش٠ بعحذّ االيتٓحا٤ بايؼحو ٚبحني ٖحزٙ         اؾُ  بني ٖزٙ ايشٚ
ٖٛ  ٌ ارَش ت  ز٘ ؾًُٝظس ب٘ سأط٘شٚإ نإ أَاَ٘ َا٤ ؾًٝتٓاٍٚ َٓايشٚا١ٜ 

 . ايشٚا١ٜ اررري٠ ي٢ً اطترباب َظس ايشأغ با ا٤ ايكشٜب َٓ٘
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بححذ َححٔ ككٝٝححذٖا بايشٚاٜحح١  ال -ٖٚححٞ أن شٖححا -ٕ ايشٚاٜححاه ا طًكحح١ : اٚثاْٝححا 
ذ١ بنرز ايبًحٌ َحٔ ؿٝتح٘ َٚظحس سأطح٘ ٚسجًٝح٘       ت ا ٛسد ْؿظ٘ ٚا ـٓشا عترب٠ 

( ايظحا٥ٌ يُحٔ ْظحٞ َظحس سأطح٘ ذتح٢       ٖٚٞ َعترب٠ صساس٠ ئ ايـحادم ) 
ٌْش(: درٌ ت ايـال٠، ٚأجاب٘ ) بكحذس َحا ميظحس سأطح٘      إ نإ ت ؿٝت٘ بً

ٖٚحزٙ ايشٚاٜح١ ٚقح  ت طحٓذٖا )ايكاطحِ بحٔ        (1)ٚسجًٝ٘ ؾًٝؿعٌ ريحو ٚيٝـحٌز  
 ٠( ْٚححبين يًحح٢ قبححٍٛ سٚاٜتحح٘ يتٛثٝححل ابححٔ أبححٞ يُححري يحح٘ بشٚاٜتحح٘ يٓحح٘ ٚقححذ   يححشٚ

شف أْ٘ ال ٜشٟٚ اال ئ ثك١، نُا أْٗا كذٍ مبؿَٗٛٗحا يًح٢ أْح٘ ارا مل ٜهحٔ ت     ُي
ٌْ ٌٓ، ٜعححيننححإف  ظححس سأطحح ؿٝتحح٘ بًحح  ال اْحح٘  ٘ ٚسجًٝحح٘ مل ٜؿعححٌ ريححو ٚمل ٜـحح

ا ا ؿحاد يًح٢ ٚؾحل    ص ي٘ االطتُشاس ت ؿالك٘ ذت٢ ٜتٛكن َحٔ جذٜحذ، ٖٚحز   حَٜٛ
ي٢ً ؾتٝا ابٔ اؾٓٝذ،  يًُطًكاه ؾال كبك٢ ذح١ٌ ٗٛس٠ ٜٚـًس َكٝٓذا ايؿت٣ٛ ا ؼ

ٚكهٕٛ اؿحح١ َح  ايؿتٝحا ا ؼحٗٛس٠: ٚجحٛب ا ظحس بايبًح١ ا تبكٝح١ يًح٢ ايٝحذٜٔ           
 . ميظس بٗا سأط٘ ٚسجًٝ٘

إٔ قححٌ ا ظححس ت   )سض(ْححا ححاْٞ: ا عححشٚف ٚا ؼححٗٛس بححني ؾكٗا٤  ايؿححشع اي
ٚاؾبٝحٓني، ٖٚحزا    ًٜحٞ اؾبٗح١   َكذّ ايشأغ ٖٚٛ َا ٜكاسب سبع٘ ممحا ايشأغ ٖٛ 

ْا )سض( ٚدييف يًٝ٘ بع  ايشٚاٜاه ْظري ؿحرٝريت قُحذ   قٌ امجاع ؾكٗا٤
ذتح٢   (9)ٔ َظًِ:شَظس ايشأغ ي٢ً َكٓذَ٘زشاَظحس يًح٢ َكحذّ سأطحوز    ب

 ايؼشٜـ . أؿبس َٔ كشٚساه ا زٖب
 :كٝٓذ اطححالم اآلٜحح١ حُْحح -ايـححرٝس ٚاإلمجححاع ارنٝححذ ٚايلححشٚس٠    ٚبححايٓٓف

ِِش ََِظححُرٛا ٔبُش٤ُٚٔطححُه ت يححذّ ايؿححشم بححني ا ظححس يًحح٢ َكححذّ    ايظححاٖش بححذٚا  زَٚا
ؾإْٗا بتُاَٗحا َـحادٜل ايحشأغ     ،ايشأغ ٚي٢ً َؤٓرشٙ ٚي٢ً ميٝٓ٘ ٚي٢ً ٜظاسٙ

 .  ٖٚزا ٚاكس ،يهٔ اإلطالم َكٝٓذ بايٓف اـاق ٚاإلمجاع ٚايلشٚس٠
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ايذاليح١ يًح٢ جحٛاص َظحس ايحشأغ      يهٓ٘ كٛجذ سٚا١ٜ َعترب٠ ايظٓذ ٚاكحر١  
َكٓذَ٘ أٚ َؤٓرشٙ ٚيذّ كعٝٓٔ َظس ا كذّ، ٖٚٞ َا سٚاٙ اؿظني بٔ أبٞ ايعال٤ 

( سٚاٖحا ايؼحٝخ ايطٛطحٞ بظحٓذٙ ايـحرٝس      بتعبرئٜ ٚبٝاْني: ئ ايـادم )
َظحححس ايحححشأغ يًححح٢ َكٓذَححح٘ ( بـٝاغ١:شات )ايتٗحححزٜب( يحححٔ ايـحححادم )

( ايـرٝس ا  اؿظني ئ ايـادم )َٚؤٓرشٙ( ٚسٚاٖا ت ايتٗزٜبني بظٓذٙ 
طؤاٍ ئ ا ظس ي٢ً ايشأغ بـٝاغ١ )ننْٞ اْظش ا  يهٓح١ ت قؿحا٤   جٛابا  ئ 

 (1)أبٞ ميٓش يًٝٗا ٜذٙ( أٚ بـٝاغ١ )ننْٞ أْظش ا  يه١ٓ ت سقب١ أبٞ ميظس يًٝٗا(
ك ٓحح٢ أٚ مسٓحح١ اْطححٛه َححٔ ؿححِ ايححبطٔ أٚ ايشقبحح١ أٚ مُٖٛححا،  ٚايعهٓحح١: ػحح٤ٞ 

 . اٜتني قذ ٜٓذي٢ جٛاص ا ظس ي٢ً َؤٓرش ايشأغ ٚقؿا ا تٛكٞٚهلاكني ايشٚ
 ال كتِ ايذي٣ٛ أٚ ايذالي١ :  ٚيهٔ

ٛ أٚال  ًِّ داليحح١ ايححشٚاٜتني يًحح٢ جحح اص ٚاجححضا٤ َظححس َححؤٓرش ايححشأغ  : ال ْظحح
َظححس ٚاقعححا ، ؾححإٕ داليتُٗححا قاؿححش٠ يححٔ اثبححاه ريححو ، رٕ ايححٓٓف ارٍٚ: شا  

فُححٛع  :ب َظححس مححاّ ايححشأغظححاٖش ت ٚجححٛ زايححشأغ يًحح٢ َكٓذَحح٘ َٚححؤٓرشٙ
ممحا ٜهؼحـ يحٔ ؿحذٚسٖا يًح٢       ،َكٓذَ٘ َٚؤٓرشٙ، ٖٚزا َٛاؾل يؿتٝا ا خايؿني

ُظحس  ايحٓف اي حاْٞ )يهٓح١ ت سقبح١ أبحٞ ُٜ     رٕ ٚ . رالف ايٛاق  يػحشض ايتكٝح١  
يًٝٗا( ظاٖش ت جٛاص اَشاس ايٝذ ي٢ً َؤرش ايشأغ ت ايٛك٤ٛ، يهٔ ال دالي١ 

 .  اَشاس ايٝذ ي٢ً َكٓذّ ايشأغؾٝ٘ ي٢ً نؿا١ٜ ريو ٚيذّ يضّٚ 
ؾٗحٞ داليح١ كايؿح١  حا ٚسد بح٘      ٚيحذّ قـحٛسٖا   ايذالي١ ماّ : يٛ طًُٓا ا ٚثاْٝ

ايححٓف ايـححرٝس ٚاْعكححذ يًٝحح٘ اإلمجححاع ٚايتظححامل ايؿتححٛا٥ٞ ذتحح٢ ؿححاس َححٔ      
كححشٚساه ا ححزٖب اؿححل، ممححا ٜححذٍ يًحح٢ ٚجححٛد رًححٌ ت ايححشٚاٜتني ي ححش يًٝحح٘ 

ٌ     ( Œايؿكٗا٤ ا كحاسبٕٛ يعـحٛسِٖ )    ٚديحاِٖ يحشؾ  ايحشٚاٜتني ٚيحذّ ايعُح
مبؿادُٖا ٚيؿتٝاِٖ غالؾ٘ سنْٛا  يـرٝس قُذ بٔ َظحًِ شَظحس ايحشأغ يًح٢     

                                                           

 .6+ ح5َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ : ح 99: ب1( ايٛطا٥ٌ : د1)
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بعذ االكؿام ايتاّ يًح٢ كعحٝٓٔ َظحس َكحذّ      -ٖٓا طؤاٍ ٚرالف ٚ  .(1)َكٓذَ٘ز 
 :  -ايشأغ دٕٚ َؤٓرشٙ ٚميٝٓ٘ ٚ اي٘ 

ا كذّ ٖٚٛ َا أّ  ضٟ َظس ماّ ٌٖ ٜتعني َظس ايٓاؿ١ٝ َٔ َكٓذّ ايشأغ 
،  -ايبٝاكني ؾٛم اؾبني  -ٜكاسب سب  َظاذ١ ايشأغ مما ًٜٞ اؾب١ٗ ٚايٓضيتني 

ٚايٓاؿ١ٝ ٖٞ رـٛق َا ؾٛم اؾب١ٗ َٚا بني ايٓضيتني ٚايبٝاكني َٔ اؾاْبني 
 .؟  )قـاق ايؼعش( : اـايٝني َٔ ايؼعش يٓذ ن ري َٔ ايٓاغ ٜٚعرب يٓ٘

( أجضا٤ َكذّ ايشأغ يكٛي٘ )قذ ٜكاٍ بٛجٛب َظس ايٓاؿ١ٝ راؿ١ َٔ 
ٖٚٞ مج١ً ررب١ٜ ت َكاّ  (9)شٚمظس بب١ً ميٓاى ْاؿٝتوزت ؿرٝر١ صساس٠: 

( ت تؿٝححذ ايٛجححٛب ٚايتعححٝٓٔ، ٚ ححا سٟٚ يححٔ ايـححادم )ؾاإلْؼححا٤ ٚايطًححب 
ٖٚححزإ اـححربإ ظححاٖشإ ت كعححٝٓٔ   (3)َظححس ا ححشأ٠ يشأطٗا:شمظححس بٓاؿححٝتٗاز 

ٍٓ بإطالق٘شذإ ايـرٝس َظس ايٓاؿ١ٝ ٜٚكٝٓ  .ز َظس ايشأغ ي٢ً َكٓذَ٘ايذا

ٖٚزا ا كاٍ ٜبتين ي٢ً كػاٜش َع٢ٓ ايٓاؿ١ٝ َ  َكٓذّ ايحشأغ: ايشبح  ا كحذّ    
 َٔ ايشأغ، ٖٚٛ ا كابٌ يًُؤٓرش ٚاؾاْبني ارمئ ٚارٜظش نُا ٖٛ ا ؼٗٛس يػ١ 

، نُا اػتٗش بني ايًػٜٛني كعشٜـ ايٓاؿ١ٝ )قـاق ايؼعش ؾٛم اؾب١ٗ(. ٚيشؾا 
ٚنححنٕ  ، -ؿححاذب ايكححاَٛغ -َححٔ بعحح  ايًػححٜٛني رححالف ريححو ٔ ٜبححذٚ يهحح

غحححري َتػحححاٜشٜٔ ؾحححال ٜهحححٕٛ  ٚ)ا كحححذّ( َرتادؾحححإ َترحححذإ َعٓححح٢ّ )ايٓاؿححح١ٝ(
شَظحس ايحشأغ    (4) أيينشٚمظس بب١ً ميٓاى ْاؿٝتوز: نيَتعاسكايـرٝرإ 

ا زنٛس٠ ت ؿحرٝر١ صساس٠   (ايٓاؿ١ٝ)ايظاٖش كػاٜش َع٢ٓ .  يهٔ ي٢ً َكٓذَ٘ز
ٚنححٕٛ ا ٓـححٛق ت ؿححرٝريت قُححذ بححٔ َظححًِ    (َكححذّ ايححشأغ)عٓحح٢ َحح  َ
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 (397)...................................................بٝإ جض١ٝ٥ َظس ايشأغ ت ايٛك٤ٛ ٚأذهاَٗا  

   

 :  ٚيٓذ٥ز ْكٍٛ ،َٔ َكذّ ايشأغ ايٓاؿ١ٝ أكٝل َظاذ١ 

  َظحس يًح٢  ايحشأغ يًح٢ َكذَ٘زشا   َظسإ َكتل٢ ايـرٝر١ اررري٠ ش
ٖححٛ كعححٝٓٔ ا ظححس يًحح٢ َكححٓذّ ايححشأغ      بححٌ ظاٖشٖححا جًٝححا    (1)َكححذّ سأطححوز 

رُححٌ ا ظححس ؾُٝ -ايححشأغ ٚميٝٓحح٘ ٚ ايحح٘ َححؤٓرش  -ٚاجححضافٙ، ؾححال  ححضٟ غححريٙ 
 : بٓاؿ١ٝ ايشأغ ي٢ً ارؾل١ًٝ ٖٚزا ٖٛ ارقشب يٛجٛٙ

)ايكححاَٛغ( َححٔ كححشادف )ايٓاؿحح١ٝ( ٚ)ا كححذّ(   ارٍٚ: إ ايححزٟ ٜبححذٚ َححٔ
ٜؤٜححذٙ ٚ)ا كذَحح١( يححٝع يحح٘ ػححاٖذ ٚاكححس ٚال ٜٛاؾكحح٘ ايًػٜٛححٕٛ اآلرححشٕٚ ٚال  

َحٔ يباسكح٘ إٔ ايٓاؿح١ٝ ٚاؾبٗح١     ٜظٗحش  اْ٘ ايؿِٗ ايعشت َٔ )ايٓاؿ١ٝ( الطُٝا ٚ
 َٚححٔ اإلبححٌ أٍٚ َححا    كححذّ( قححاٍ: )َكذَحح١ اؾححٝؽ َتكححذَٛٙ،    َححٔ َعححاْٞ )ا  

ٜٓححتخ ًٜٚكححس، َٚححٔ نححٌ ػحح٤ٞ أٚيحح٘ ٚايٓاؿحح١ٝ ٚاؾبٗحح١( ٜٚبححذٚ َححٔ ايعبححاس٠:     
 ٢ ٜؿٗحِ َٓح٘ ايحرتادف َح  )ايٓاؿح١ٝ(.      ايتظاَس ٚيذّ بٝإ ذكٝك١ )ا كحذّ( ذتح  

 . ٚاؿاؿٌ ظٗٛس كػاٜش َعُٓٝٝٗا

٘    يٛج٘ ا ، ؾحإٕ  اي اْٞ: إ َع٢ٓ )َكذّ ايشأغ( ٚاكحس َبحٝٓٔ ال غُحٛض ؾٝح
ٜٚطُحح٦ٔ إٔ َكححٓذّ  ايٓححاظش ا  ايًػحح١ ٚا  ٖٝححن٠ سأغ اإلْظححإ ٜتلححس يحح٘ جًٝححا  

، -ايحُٝني ٚايٝظحاس   -ؤٓرش ٚاؾحاْبني  ايشأغ ٖٛ ايشب  ا كذّ َٔ ايشأغ قباٍ ا ح 
بٛكححٛح  ٚاكححرا ظححرٗا ت ايـححرٝر١ يححٝع يؿظٗححا ا ححنَٛس مب (ايٓاؿحح١ٝ)بُٝٓححا 

  ا بٝٓٔ ي٢ً ادٌُ يٓذ ايتعاسض . )ا كذّ( يٛ مل ْكٌ بإمجاي٘، ٜٚتكذّ

 شٙ مجح   ٖٚحٛ َحا ؾٓظح    رتٌُ قٜٛا  نٕٛ َعٓح٢ ايٓاؿح١ٝ َبٝٓٓحا    ايٛج٘ اي اي:: ُٜ
 تنيحٓضيحاي َا بني)ب١ٗ( أٚ حححـاق ايؼعش ؾٛم ايحنْ٘ )قبؿكٗا٤ حَٔ ايًػٜٛني ٚاي

ّ    ٚايبٝاكني َٔ اؾاْبني( رب ا تلحُٔ  ٚيًٝح٘ ٜتعحاسض اـح    . ٖٚحزا بعح  ا كحذ
  ُظسحُتلُٔ يحَ  اـرب اي ُٓاى ْاؿٝتوزشٚمظس بب٢ً َٜيألَش مبظس ايٓاؿ١ٝ
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ٗمٌى اـرب ا٪ٗي عوٟ ا٪فضوٚٞ  (1) ًقدَ اهسأعطإًطض عوٟ ًقدَ زأضمص
هوقطع بإدصا١ ًفاد اـرب اهجاُٛ ه٘ض٘ح د٨هتٕ ٗعدَ اإلذعاْ بتعازض ًطتقس 

وتاااز هوعا٩ز اهتع،ادٜل ٗذهاام ٪ْ   بِشا٘ ٕ  -با  اططواو ٗباا  اطقٚاد     -بٌِٚٔاا  
ٖ ٨ ِٙايف إث،ات اططاض ٗإداصا١   -بعض اطقدَٗٓٛ  (اهِاصٚٞ)إث،ات اططض عوٟ 

عوااٟ اطقاادَ ستااٟ ٙوااصَ اهعاا٩ز ٗاهتقٚٚاادل فااإْ اطج،اات  ٨ نِااايف بٌِٚٔااا إ٨ عِااد 
 . اضتقساز اهتعازض ٗاضتشلإً بط،ب خازز عّ ًفادٌٓا اطج،ت يف كوٌٚٔا

ٞ )اهساباع: عواٟ استٌااي إ ااي هف ا       دٕ ٘اه َ )ٗ (اهِاصاٚ ميلِِاا   -(اطقاد
عوٟ إدصا١ ًطض ًقٓدَ اهسأع ٗاهسبع اطتقدَ ًّ اهسأع بأْ ٙقااي:  ا٨ضتد٨ي 

ٍِ:طإْ ًقتضٟ إط٩ق ا٬ٙٞ ًَِطُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضُل ٗاهسٗاٙات ا٬ًسٝ مبطض اهسأع ص َٗا
ٕ    -ا١ اططض بلى دص١ ًّ أدصا١ اهسأعٓ٘ إدص ا هلِٓا  -ًقٓدًإ ًٗا٧ٓخسٖ ٗداُ،ٚا

ُ،ٕٚ اهٌٚ  ٗاهٚطازل ع ٗداُعوٍ ًّ اـازز عدَ إدصا١ اططض عوٟ ٧ًٓخس اهسأ
ًطاض  طٗمتطاض ب،واٞ ميِاان ُاصٚتمصطإ   ًّ كصا  خاربٜ ًِفصى   ٙقِّٚا ُاغ٣ّا

ٕ   ٨ٗشًٕ امصصعوٟ ًقدَ زأضم اهسباع   -از غسعٚٞ اططض عواٟ اهاسأع مبقدًا
 . ل ٗٓرا اطده٘ي ا٨هتصاًٛ قطعٛ ُتٌطم بٕ ُٗوتصًٕ -اطتقدَ ًِٕ ف٘ق اؾ،ٔٞ 

اهػاسعٛ اؾادٜ   ُعٍ اهسبع اطقدَ ًّ اهسأع فٌى اططااسٞ ٨ ٙعواٍ اطاساد    
ّٞ ٗضٚقّا ٞ      طقدازٖ ضع ٗوتٌاى   لسٚح وتٌى اختصاصإ مباا فا٘ق اؾ،ٔاٞ خاصا

عًٌٕ٘ هتٌاَ زبع اهسأع ًٗقٓدًإل ٗامٌاى ٨ عاربٝ بإ ٨ٗ سذٚاٞ هإل ٗٙ،قاٟ        
ٔااٞ ًااّ اطاده٘ي ا٨هتصاًااٛ عوااٟ ضااعتٕ ٨ كصاا  هاإ غصاا٘  )قصااا  اؾ، 

اهسأع( أٗ )ًا ب  اه،ٚاض  ٗاهِصعت  ًّ داُيب ًقدَ اهسأع( فٚذصٜ ًطض 
اهسأع بأٜ دص١ٕ ًّ ًقدَ اهسأع ٗزبعٕ اطتقدَ ف٘ق اؾ،ٔٞ ٗاؾ،ِ ل ٗإْ كاْ 

 . ا٪س٘ط ا٪ٗىل ًطشٕ مبا ف٘ق اؾ،ٔٞ
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 (399)...................................................بٚاْ دص٢ٚٞ ًطض اهسأع يف اه٘ض١٘ ٗأسلأًا  

   

 فسع اهجاهح : يف ًقداز اططض ط٨ّ٘ ٗعسضّا .اه
ٟ كفاٙٞ ًطض بعاض اهاسأع دْٗ متاًإ    قد انفقت كوٌٞ فقٔا١ُا )زض( عو

ٗعوٟ كفاٙٞ ًطض اهقدز اططٌٟل ٗقد اضتفاض ُقى اإل اع عوٟ كفاٙاٞ أقاى   
أُإ ًطاض بعاض اهاسأع ٗإْ اختوفات       ًقداز ٙتشقو بإ اططاض ٗٙصادق عسفااّ    

 : كوٌانٍٔ يف كُٕ٘ بقدز إص،ع أٗ ث٩خ أصابعل فٔراْ ًطو،اْ ُ،شجٌٔا

هتٌاًإل ٗقاد ٗزدت زٗاٙاات نادي      اه،شح ا٪ٗي: اططض ه،عض اهاسأع ٨ 
عوٟ أْ اه٘ادب ًطض بعض اهسأع دْٗ متإًل ٗٓاٛ يف ق،ااي ًاا اغاتٔس با       
فقٔااا١ اهطااِٞ ًااّ فتٚااا ًطااض اهااسأع كواإل فاا٘زد اإلغاالاي ٗاؾاا٘اب يف زٗاٙااٞ  

 ( عااّ ٓاارٖ اهفتٚااا اهاا  ٙطااأي فٚٔااا شزازٝ ًااّ اإلًاااَ اه،اااقس )   (1)صااشٚشٞ
( قااي شزازٝ إلًاًإ اه،ااقس: أ٨    Œ٪٢ٌاتٍٔ )  اغتٔست ب  فقٔا١ اإلًاًٚٞ ن،عااّ 

 ؟ؽربُااٛ ًااّ أٙااّ عوٌاات ٗقواات: إْ اططااض باا،عض اهااسأع ٗبعااض اهااسدو   
ُٗاصي بإ اهلتااب ًاّ ا       Sزٝ قاهإ زضا٘ي ا   ٙاا شزا ( ٗقاي:ط)فضشم

ٍِ٪ْ ا  عاآص ٗداآى قاااي:   َُٓل ُُٗداا٘ فعسفِااا أْ اه٘داإ كواإ ِٙ،ػااٛ أْ   لَفاِغٔطااُو٘ا 
ٌََسأفاأوَٗ :ٙػطااىل ثااٍ قاااي ٍِ ٔإَهااٟ اِه ِٙاأدَُٙل  لف٘صااى اهٚاادّٙ إىل اطااسفق  باه٘داإ لَأ

ًَِطاُش٘ا  فعسفِا إُٔ ِٙ،ػٛ هلٌا أْ ُٙػطا٩ إىل اطاسفق ل ثاٍ فٓصاى با  اهلا٩َ فقااي:         َٗا
 ٍِ ٍِ فعسفِا س  قاي: ل ٔبُس١ُٗٔضُل طلاْ اه،ا١ل ثٍ أْ اططض ب،عض اهسأع ل ٔبُس١ُٗٔضُل

ٍِ فقاي:ٗصى اهٚدّٙ باه٘دٕ ٗصى اهسدو  باهسأع كٌا  ّٔ  ٔإَهٟ ََٗأِزُدَوُل ِٚ ل اِهَلِعَ،ا
ٓطس ذهم زض٘ي ا  فعسفِا س  ٗصؤٌا باهسأع أْ اططض عوٟ بعضٌٔال ثٍ ف

S       ٕ  هوِاع فضٚٓعٖ٘ص ٗٓرٖ اهصاشٚشٞ زٗآاا اهلواٚس بطاِدٖ اىل شزازٝ ٗزٗآاا عِا
اطتصاى إىل شزازٝ   اهصاشٚض  كٌا زٗآا اهصادٗق بطاِدٖ  اهط٘ضٛ يف اهتٔرٙ،  

 ٘ دااد بعااض ا٨خاات٩خ يف ُطااذ اؿاادٙحل    يف )اهفقٚاإ( ٗ)عوااى اهػااسا٢ع( ٗٙ
 . عّ )اهفقٕٚ( ٪ْ اؿدٙح فٕٚ أٗضض ٗأٗضع ًّ غريٖ ِاُٖقوٗ
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٨ ًطاض   -ٗٓرٖ اهسٗاٙٞ ٗاضشٞ اهد٨هاٞ عواٟ كفاٙاٞ ًطاض بعاض اهاسأع       
( بفتا٘آٍ  S)متإً ًع ا٪ذُ  كٌا ٙصِع اهقَ٘ اهرّٙ ضٚٓع٘ا ضِٞ زض٘ي ا  

 ٗقااد صااسست اهصااشٚشٞ . ٗعٌواأٍ اططااتٌس عوااٟ ًطااض اهااسأع ًااع ا٪ذُاا  
ٍِ بعض اهاسأع ٓا٘ ساسخ اه،اا١ ط    بأْ ًِػأ د٨هٞ ا٬ٙٞ عوٟ ًطض  ص . ٔبُس١ُٗٔضاُل
( Œل هلِٕ غري ًٔاٍ فاإْ كا٩َ اطعصاً٘  )    ٗقد أغلى عوٟ ا٨ضتفادٝ هػّ٘ٙا
ٓا١٨٧  ( Sّ دادٍٓ ) ٘ا نفطريٖ اهصاشٚض ًا  اهرّٙ ُصي يف بٚ٘نٍٔ اهقسآْ ٗنوٓق

ل ٗسدٙجٍٔ أصدق اهل٩َ ٗأدا٩ٖل فٔاٍ أعاسخ مب٘اقاع اهتِصٙاى      أصدق اهِاع
 ل ٗهطااِا ِٓااا يف ًقاااَ امادذااٞ ًااع اطداااهف   ٗنفطااريٖ ل ٗهاارا ُأخاار باإ نع،اادّا

 . هلٛ ُج،ت هلٍ د٨هٞ اه،ا١ عوٟ اهت،عٚض أٗ عدَ د٨هتٔا
ٙصدق عسّفا أُإ   اه،شح اهجاُٛ: كفاٙٞ ًطض بعض اهسأع بقدز اططٌٟ بأْ

ل ٗقد ٗزدت زٗاٙات ًتعاددٝ عاضادٝ هوصاشٚشٞ اطاضاٚٞ     (ًطض بعض زأضٕ)
يف اه،شح ا٪ٗيل ٗٓٛ ندي عوٟ كفاٙٞ اططاض بقادز اططاٌٟ ٗاهصادق اهعاسيف      

ٗإذا (:ط)ًطض غ٣ّٚا ًّ زأضٕ( ُ اري صاشٚش  شزازٝ ٗبلاري عاّ اه،ااقس )     
ىل أطاساخ  م إًطشت بػا١ٛ ًاّ زأضام أٗ بػا١ٛ ًاّ قادًٚم ًاا با  كع،ٚا         

فإذا ًطض بػ١ٛ ًّ زأضٕ أٗ بػ١ٛ ًّ قدًٚإ ًاا با     ا٪صابع فقد أدصأنصط
ٗٓاراْ اـارباْ هاآساْ يف كفاٙاٞ      (1)اهلع،  إىل أطساخ ا٪صابع فقد أدصأٖ(

 ًطض بعض اهسأعطبػ١ٕٛ ًّ زأضٕ ..... بػ١ٕٛ ًّ قدًٕٚص .
قٌاد باّ ًطاوٍ     (2)ٗبٔرٖ اهسٗاٙات ِٙدفع اه آس اه،ادٜٗ ًاّ صاشٚش     

فاإْ هآسٓاا ًطاض     طًطض اهسأع عوٟ ًقدًٕصطإًطض عوٟ ًقدَ زأضامص 
متاااَ ًقاادَ اهااسأعل هلِاإ هااآس باادٜٗ ِٙتفااٛ باهسٗاٙااٞ اهصااشٚشٞ اه ااآسٝ أٗ  

طغا١ٛ ًاّ   ٙلفٛ ًطٌٟ اططاض  سوٞ يف كفاٙٞ ًطض غ١ٛ ًّ اهسأعل أٜ اهص
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 .ِٗٙط،و عوٟ اططض بقدز إص،ع أٗ ث٩خ أصابع  زأضٕص
صدق ًطٌٟ اططض مبطض اهسأع قدز عسض إص،ع ٗاسادٝ ميٓسٓاا   ٗاه آس 

اطِصا٘  يف   )اططاض بػا١ٛ ًاّ اهاسأع(    عوٟ اهسأع اطٌط٘حل فٔ٘ ًصداق 
 اطتصدٙٞ هتفصٚى بٚاْ ًطض اهسأع . بعض اهسٗاٙات اهصشٚشٞ

( عااّ زدااى : ًعتااربٝ اؿطاا  اهطااا٢ى ًااّ اإلًاااَ اهصااادق ) ٧ٙٗكاادٖ 
(:طهٚادخى  اهعٌاًٞ طلاْ اهاربدل ٗأدابإ )  ن٘ضأ ٗٓ٘ ًعتٍ فجقى عوٕٚ ُصع 
بااى اططٌاا٣ّ باإ كااْ٘ اؿطاا  ٓاا٘ ابااّ اطدتاااز     إصاا،عٕص ًٗااّ اهقسٙااب داآداّ 

زاٜٗ كتاب اؿطا   اهق٩ُطٛ بقسِٙٞ كجسٝ زٗاٙانٕ عّ )محاد بّ عٚطٟ( ٗٓ٘ 
ًاّ ًػاٚدٞ )اهفقٚإ( باى ٗفٔاسع اهط٘ضاٛل ٗاؿطا  ثقاٞ          اهق٩ُطٛل هاآساّ 

 .  ِٕ ٗهت٘ثٚو ابّ فضاي ٗاطفٚد إٙاٖهسٗاٙٞ ابّ أبٛ عٌري ع

  ٕ ٨ٗ ٙ،عاد اؼادٓاا    لٗمثٞ زٗاٙٞ ًسضوٞ ؿٌاد بّ عٚطٟ عّ بعاض أصاشاب
(: ٗقد ضأي عاّ اهسداى ٙت٘ضاأ ٗعوٚإ اهعٌاًاٞ قااي )       لًع اطعتربٝ اطتقدًٞ

ل ٗٓارٖ  (1)ٙادخى إصا،عٕ فٌٚطاض عواٟ ًقادَ زأضإص       ٙسفع اهعٌاًٞ بقدز ًاا ط
كفاٙٞ ًطض اهاسأع بقادز إصا،ع ًاّ أصاابع اهٚاد       اهسٗاٙٞ ٗاضشٞ اهد٨هٞ عوٟ 

ٕ  لاطاضشٞ ٙادي   -فإْ ا٪ًس بإدخاي إص،ع ؼت اهعٌاًٞ ًٗطض ًقدَ اهسأع با
ٌٟٓ اططضل كٌا ٙدٓي ٗ لاإلص،عقدز ب٘ض٘ح عوٟ كفاٙٞ  هعوٕ ٪ُٕ ٙتشقو بٕ ًط

باى ٙلفاٛ اططاض بقادز      لعوٟ عدَ ٗد٘ب ًطاض متااَ ًقآدَ اهاسأع أٗ أكجاسٖ     
ًّ اهسٗاٙٞ نصدٙٔا ه،ٚاْ ؼدٙاد قادز اططاض بإصا،ع ستاٟ      ،دٗ .  ُعٍ ٨ ٙ إص،ع

هقادز   هب اططض بقدز إص،ع ٗاسدٝل هلّ ٨ إغلاي يف د٨هتٔا عوٟ ًصاداقٕ 
ٌٟٓ اططض عوٟ اهسأع اه٘ازد يف اهِ   اططض امص٥ ٗٓ٘ أقى ًا ٙتشقو بٕ ًط

 اطتقدَ: طفإذا ًطض بػ١ٛ ًّ زأضٕص . (2)اهصشٚض
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  ٙصاادق عوٚاإ أُاإ )ًطااض بػاا٤ٕٚ اهااسأع بقاادٕز ٗباختصاااز: اه٘ادااب ًطااض
ل ٨ٗ د٨هٞ يف اهسٗاٙٞ عوٟ ٗد٘ب كْ٘ اططاض بقادز عاسض إصا،ع     (ًّ زأضٕ

ٕ  ٗميلاّ أْ ٙلاْ٘ أكجاس    ًِٕ ٗاسدٝل بى ميلّ أْ ٙلْ٘ أقى ل ٗاطٔاٍ صادق   ًِا
 بػ١ٛ ًّ ًقدَ اهسأع( .ًطض )

 ذٓب  ع ًّ اهفقٔا١ اطتقدً  )زض( إىل ٗد٘ب ًطض اهسأعهلِٕ قد 
اضااتدي هاإ مبعتااربٝ شزازٝ عااّ اه،اااقس  ٗ سض ثاا٩خ أصااابع ًضااًٌ٘ٞلبقاادز عاا

(ط:)ُٙ ٝ(1)أع أْ متطض ًقدًٕ قدز ث٩خ أصاابعص ذصٙٔا ًّ ًطض اهساطسأ 
ٗٓرٖ اهسٗاٙٞ ًعتربٝ اهطِدل ٗبضٌٌٚٞ اغرتان اهسدى ًع اطسأٝ يف سلاٍ ًطاض   

طاسأٝ  اهسأع يف اه٘ض١٘ نلْ٘ ٗاضاشٞ اهد٨هاٞ عواٟ إداصا١ ًطاض اهسداى أٗ ا      
٨ٗ دهٚى عوٟ إدصا١ ًا ٙقٓى عِإ : إصا،ع أٗ   قدز ث٩خ أصابعل  ٌاًقدَ زأضٔ
هاصٜ  ( قااي: ط ٗن٧ٙدٓا: زٗاٙٞ ًعٌس بّ عٌس عاّ أباٛ دعفاس )    إص،ع  ل

 . (2)اططض عوٟ اهسأع ً٘ضع ث٩خ أصابعصًّ 

 :ضتد٨ي قاصس بوشاه اهسٗاٙت  ًعّا ٗٓرا ا٨

اهطاِدل فإُإ ٨ ٗثا٘ق بطاِدٓا ٗصادٗزٓا      : إْ اهسٗاٙٞ ا٪خريٝ قاصسٝ أ٨ّٗ
ًّ دٔت : ًّ دٔٞ اهساٜٗ عّ اإلًاَ: )ًعٌس بّ عٌس( فإُٕ فٔ٘ي اؿاي مل 

( يف زداااي ًعاادٗد ًااّ أصااشاب اهصااادق ) أُاإًٗااّ دٔااٞ  لٙج،اات ن٘ثٚقاإ
( يف زداي اهربقٛ ٨ٗ ميلاّ أْ ٙاسٜٗ عِإ    اهط٘ضٛ ًّٗ أصشاب اه،اقس )
ّٝ اطعدٗد ًاّ أصاشاب اؾا٘اد )   )غاذاْ بّ اـوٚى اهِٚطاب٘زٜ(   ل( ً،اغاس

 . فاه آس ٗد٘د ٗاضطٞ خفٚت ٗمل نركس يف اهطِد ف٩ ٗث٘ق بصشٞ اهطِد

عوااٟ نعااّٚٓ ًطااض اهااسأع بااج٩خ    ٗثاُٚااّا: ٨ ٗثاا٘ق بد٨هااٞ اهااسٗاٙت  ًعاااّ  
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أصابعل فإٌُٔاا ٙتضاٌِاْ إداصا١ ًطاض اهاسأع قادز ثا٩خ أصاابعل ٗاإلداصا١          
ٞ ٗا٨ًتجاايل ٨ٗ ٙعاس اه٘دا٘ب ٗاهتعاّٚٓ هتلاْ٘      ٙعس اهلفاٙٞ يف ًقاَ اإلطاع

اهسٗاٙتاْ دهٚو  عوٟ نعاّٚٓ ًطاض اهاسأع بقادز ثا٩خ أصاابع عٚاح ٨ هاصٜ         
ط٩قاات  اص،ع ل هٚلْ٘ ٧ًٓد٠ اـاربّٙ ًقٚٓادّا إل   ٗأا٪قى ًِٕ كاططض بإص،ع 
طااض غاا١ٛ ًااّ َ اهااسأع أٗ اهصااشٚشت  ا٬ًااسن  مبٗداا٘ب اططااض عوااٟ ًقاآد

صااز: ٨ د٨هاٞ يف اهاسٗاٙت  عواٟ اهقادز اه٘اداب ًطاشٕ ًاّ         ٗباخت  . اهسأع
اهسأع يف اه٘ض١٘ل ٗاهتع،ري بإدصا١ ًطض اهسأع بقدز ث٩خ أصابع ًوتا٣ٍ ًاع   

( يف دهٚى كفاٙاٞ اططاض بقادز إصا،ع ٗاسادٝ أعاس اهصادق اهعاسيف هق٘هإ )         
َ   ًطض بػ١ٛ ًّ زأضٕاهصشٚض اطتقدَط  ص ًٗع اـرب  اطعتارب ٗاطسضاى  اطتقاد

ٍٓ إص،عٕ ؼت اهعٌاًٞ هٌٚطض عوٟ ًقدَ زأضٕ ًسا٬  . بإدخاي اطعت

  عوٟ )إدصا١ اططض عوٟ اهسأع قدز ث٩خ ُعٍ ميلّ محى اـربّٙ اهداه
أصابع( عوٟ ا٨ضتش،اب ٗا٪فضوٚٞ ٗكُٕ٘ أفضى أفاساد اططاض عواٟ اهاسأعل     

ّٓ -ٗٓ٘ استٌاي  ْ  ٨ ه ٞ   ربّٙهتصاسٙض اـا   -بٕ ٨ٗ اط٣ٌِاا ل بااإلدصا١ ٗاهلفاٙا
باإ ٙصااض ٗ -٨ أكجااس -عوااٟ ا٪فضااوٚٞ ًااع اإلدااصا١ استٌااا٨ُّعااٍ ٙوتاا٣ٍ اؿٌااى 

 ا٨ضتش،اب زدا١ّ ٗاستٌا٨ّ إلزادنٕ غسعّا .
 ٛ بااا  ساهاااٞ  (1)ٗبٔااارٖ اطِاقػاااٞ اهد٨هٚاااٞ ِٙااادفع نفصاااٚى اهػاااٚذ اهط٘ضااا

فٚلفٛ ًطض إصا،ع ٗبا  ساهاٞ     -اذا خاخ اهربد ًّ كػف اهسأع -ا٨ضطساز
سٚح   (2)اهِٓ  اـا ٗهعوٕ ٪دى  لا٨ختٚاز فٚذب اططض بقدز ث٩خ أصابع

ٜ ىااخ اهاربد ها٘ ُصعٔاا ٗقاد أًاست       بلفاٙٞ إص،ع هوٌعتٍ اهار ت زٗاٙتاْ دٗز
ُااطقت    ٗزٗد زٗاٙت طهٚدخى إص،عٕص ٗٓٛ هآسٝ يف ساهٞ ا٨ضطسازل ًع 

 . ٓٛ هآسٝ يف ساهٞ ا٨ختٚازبإدصا١ اططض بقدز ث٩خ أصابع ٗ
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فجقى إسد٠ زٗاٙ  اإلص،ع طفإْ ً٘زد دصًّال ٨ ٙتٍ  -اهتفصٚى رآ هلّ
  ٗاهجقى طلاْ اهربد غري ا٨ضطساز ٗخ٘خ اهربد صعوٕٚ ُصع اهعٌاًٞ طلاْ اهربد

طساز هوا،ظ  عوٟ إُٔ ه٘ ضوٌِا اهضسٗزٝ يف ً٘زد اهسٗاٙٞ أٗ اهاسٗاٙت  فٔا٘ اضا   
إلدخااي إصا،ع فاإْ إدخااي ث٩ثاٞ أصاابع ًاع إبقاا١          اضاطسازاّ اهعٌاًٞل ٗهٚظ 

  ٞ فاا٩ د٨هااٞ يف  لاهعٌاًااٞ عوااٟ زأضاإ ٙوتاا٣ٍ ًااع اهضااسٗزٝ اطفسٗضااٞ يف اهسٗاٙاا
ٞ إختصا  اـربّٙ عوٟ  اي ا٨ضاطساز إىل اططاض   اططاض بقادز إصا،ع عا     كفاٙا

 .ٖل دْٗ ث٩خ أصابع بقدز

ِطب ٨بّ اؾِٚد ٗٓ٘ اهتفصٚى ب  اهسدى فٚلفٕٚ اططض ٗمثٞ نفصٚى آخس ُٙ
بااد ًااّ اططااض بقاادز ثاا٩خ أصااابعل ًٗااّ  بقاادز إصاا،ع ٗاساادٝ ٗباا  اطااسأٝ ف٩
ع أْ متطاض  اطسأٝ هص٦ٓا ًّ ًطاض اهاسأ  طامتٌى إضتِادٖ إىل صشٚشٞ شزازٝ 

 . (1)ًقٓدًٕ قدز ث٩خ أصابعص

ٓسٝ يف اإلداااصا١ ٪ْ صاااشٚشٞ شزازٝ هاااا هلِااإ ٨ ٙاااتٍ اهتفصاااٚى أٙضاااّال 
٨ٗ د٨هاٞ فٚٔاا عواٟ اهقادز اه٘اداب ًطاض اهاسأع بإ ستاٟ ٙاتع             ل ٗاهلفاٙٞ

اططض بقدز ث٩خ أصابع ثاٍ ىات  اه٘دا٘ب بااطسأٝ ها٘زٗد اهصاشٚشٞ فٚٔاال        
ٕ طٗٙ،قااٟ اهسدااى عوااٟ هااآس اهِصاا٘  اهصااشٚشٞ  ص ًطااض بػاا١ٛ ًااّ زأضاا

  اهصادق عسفّا مبطض قدز إص،ع ًّ زأضٕ .

صاٚىل ٨ٗ سذاٞ أقا٠٘    هسٗاٙاٞ عواٟ ذهامل ٨ٗ ٙاتٍ اهتف    ك٩ل ٨ د٨هاٞ يف ا 
ًََطَض بػ١ٛ ًاّ زأضإص اهصاادق مبطاض قادز       ٞشٗأٗضض ًّ اهصشٚ ا٬ًسٝ:ط

 .  اهطريٝ اطتػسعٚٞ ٗدسٜ سٝ اهفتٚا إص،ع ط٨ّ٘ ٗعسضّال ٧ًّٙدا بػٔ

ّٞ ٨ستٌاااي د٨هااٞ زٗاٙاا     (2)ُعااٍ ٙفٓضااى اططااض بقاادز ثاا٩خ أصااابع زعاٙاا
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ّٞ ل عوٟ إُٔ أقاى اه٘اداب   اإلدصا١ ٨ستٌااي ٗد٘بإ ٗنعِٚإ بوشااه فتٚاا       ٗزعاٙا
 .  اهفقٔا١ اطتقٓدً  برهم )ث٩ثٞ ًضًٌ٘ٞ(  ع ًّ

ٗٓلرا ٙلفٛ اهقادز اططاٌٟ ًاّ      . ٓرا كوٕ ًّ دٔٞ اططض بعسض اهسأع
     ٞ ٍِ  طًطض اهاسأع بوشااه اهطا٘يل إلطا٩ق ا٬ٙا ًَِطاُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضاُل  خ،ااز ٗا٪ صَٗا

ّ ًسٝ مبطض اهسأع عوٟ اإلط٩قل فإُٕ مل ٙتقٚاد اإلطا٩ق بقادز ًعآٚ    اه،ٚاُٚٞ ا٬
عواٟ اططاض    (1)كص٘ ل ٗبوشاه صدق اهصشٚشٞ:طًطض بػ١ٛ ًّ زأضٕص

ع كٌا ٙلفٛ اططض بقادز إصا،ع   ٙق٠٘ كفاٙٞ اططض بط٘ي إص، بقدز إص،ع ط٨ّ٘
بى إْ اهتأًاى يف اهسٗاٙاات اـاصاٞ اه اآسٝ يف ًقاداز       لهصدق اططٌٟ عسضّا

فٌٚٔاال ُعاٍ    قٚد بااهعسض أٗ بااهط٘ي فتصاض دها٩ّٚ    إص،ع أٗ ث٩خ أصابع مل نت
اإلط٩ق دٓا بعضٍٔ باهط٘يل ٗهآسٓا قٚٓدٓا بعضٍٔ أٗ أكجسٍٓ باهعسض ٗقٚٓ

ٗ ٕ ٌٟٓل ٗهعوٕ طا نقدَ كوا ٌٟٓ اط  اغاتٔس   -عدَ اهتقٚٚد ٗكفاٙٞ اطط طاض  كفاٙاٞ ًطا
  اع عوٕٚ .بى إدعٛ اإل ط٨ّ٘ ٗه٘ بقدز إص،ع ط٨ّ٘ ل

 هسابع: إدصا١ اهِلظ يف ًطض اهسأع .اهفسع ا

ض اهسأع فرٓب  ع قد اختوفت اهفتا٠ٗ يف د٘اش ٗإدصا١ اهِلظ يف ًط
آخاس يف اطقاباى إىل   ٗعادَ إداصا١ٖ يف اه٘ضا١٘ل ٗذٓاب  اع      إىل عدَ د٘اشٖ 
  . ٖد٘اشٖ ٗإدصا١

ا٪ٗي بأصاهٞ )اهػػى اهٚقٚس ٙطتدعٛ اهفاسا  اهٚقاٚس(   ٗقد اضتدي اهق٘ي 
يف أدهاٞ اه٘ضا١٘ ٓا٘ اططاض      طتٚقّ ًّ اططض اطأً٘ز بٕ غسعّابوشاه أْ اهقدز ا

م يف غسعٚٞ اهاِلظ ٗوتٌاى عادَ دا٘اشٖ ٗعادَ      َػًّ ا٪عوٟ إىل ا٪ضفى فُٚ
إدصا٢ٕل ٗاهػػى اهٚقاٚس بواصَٗ اططاض يف اه٘ضا١٘ ٙقتضاٛ اختٚااز اططاض ًاّ         

هواٚق  بفاسا  اهرًاٞ اطػاتػوٞ بإل       ا٪ضفى يف ًقاَ ا٨ًتجاي ؼص٩ّٚ ا٪عوٟ إىل
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 . ٗٙوصَ ًِٕ: عدَ ا٨كتفا١ باهِلظ يف اططض

طاا ؼقاو عِادُا يف اه،شا٘خ ا٪صا٘هٚٞ ًاّ        ٗٓرا ا٨ضتد٨ي ًسدٗد كربٗٙااّ 
،اااز غاا١ٛ ٗغااسطٚتٕ يف ع،ااادٝ   إًلاااْ إدااسا١ أصااى اهااربا١ٝ عِااد استٌاااي اعت   

را أٗ ٙضاخ إهٕٚ: إُٕ ٨ سادٞ إىل إدسا١ ا٪صاى اهعٌواٛ يف اطقااَ ٓا     اه٘ض١٘.
 .اططض أٗ اهِص٘  اـاصٞ ا٬نٚٞ  إط٩ق دهٚى ذانل ه٘د٘د اهدهٚى اهوف ٛ:

ٗاه ااآس أْ ًقتضااٟ اهقاعاادٝ ٗا٪دهااٞ اهعاًااٞ ٓاا٘ اهجاااُٛ: داا٘اش اهااِلظ    
ٍِ  طٗإدصا٦ٖ بوشاه إط٩ق ا٬ٙاٞ   ًَِطاُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضاُل ت ا٬ًاسٝ مبطاض   ٗاهسٗاٙاا صَٗا

 . بلُٕ٘ ًّ ا٪عوٟ إىل ا٪ضفىفٚٔا تقٚٓد اططض ًطوقٞ مل ٙاهسأع ٗٓٛ 

ُعٍ إدعاٛ اختصاا  اططوقاات مباا نعاازخ با  اطتػاسعٞ ًاّ أٓاى اؿاو           
ًاّ ا٪عواٟ إىل ا٪ضافىل فتِصاسخ      عٌا٩ّ عواٟ ًطاض اهاسأع ًقا،٩ّ     ٗداسٍٙٔ  

 .  اططوقات إىل ٓرا اطتعازخ اهػا٢ع

زدٛ عدَ ص٩ح اهتعازخ اـاا  ً،اسح ا٪ص٘ي اهوف ٚٞ: مقو يفا إ٨ أْ 
 قٕل ف٩ ميلّ اعتٌااد ذهام ًقٚٓاداّ   هوٌطوو عّ إط٩ ٗ)اهػو،ٞ اه٘د٘دٙٞ( صازفّا

ٗٓااٛ نفٚااد اضاات٘ا١ اهِشااّ٘ٙ: ًقاا،٩ّ     إلط٩قااات ًطااض اهااسأع يف اه٘ضاا١٘ل   
 . ًصداق  هلرٖ اططوقات -١ ًّ ا٪عوٟ ٗا٨بتدا١ ًّ ا٪ضفىل ا٨بتداًٗدبسّا

ٙصوشاْ ده٩ّٚ عوٟ د٘اش  (1)ّٙ خاص ٗميلّ ن٘كٚد ًقتضٟ اهقاعدٝ غرب
 : طقتضٟ اهقاعدٝ ٗا٪دهٞ اهعاًٞل ٌٗٓا اهِلظ ٧ًٗكدّا

( عاّ زداى ن٘ضاأ    ا٪ٗي: ًعترب اؿط  اهطا٢ى ًّ اإلًااَ اهصاادق )  
ٕ  (:ط)ُصع اهعٌاًٞ طلاْ اهربد ٗأدابٕ ٗٓ٘ ًعتٍ فجقى عوٕٚ ص هٚادخى إصا،ع

ٙسفع اهعٌاًٞ بقدز ًا ٙدخى ط(:د٘ابٕ ) -ٗهعؤا عِٚٔا -ادٗيف ًسضوٞ مح
ًّ أضفوٕ إىل أع٩ٖ عِد٢ر  ّاٗهعى ًطض اهسأع ُلط صإص،عٕ عوٟ ًقٓدَ زأضٕ
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ٓ٘ ا٪ٙطاس ٗا٪ضأى ٗا٪غواب سصا٨ّ٘ سااي إدخااي ا٨صا،ع ؼات اهعٌاًاٞ          
 .مش٘هلا هوِلظ يف ًطض اهسأع ل ٨ أقى ًّ إط٩ق اهسٗاٙٞ ٗططض زأضٕ
(: يف )اهتٔرٙ، ( عاّ اهصاادق )   ًعترب محاد بّ عجٌاْ اطسٜٗ اهجاُٛ:

ًٌ٘ٔااا ططااض اهااسأع ٗاهااسدو  ٗع ط٨ بااأع مبطااض اه٘ضاا١٘ ًقاا،٩ّ ًٗاادبسّاص 
صل ٗٓ٘ خرب ًعترب اهطِد  ٙلاد ٙلاْ٘  ٨ بأع مبطض اه٘ض١٘هآس ًّ ق٘هٕ: ط

اهد٨هٞ عوٟ د٘اش اهِلظ يف عٌَ٘ ًطض اه٘ض١٘ ًِٕٗ ًطاض اهاسأعل    صسٙض
فإُٔااا  (1)ط٨ بااأع مبطااض اهقاادً  ًقاا،٩ّ ًٗاادبسّاص   ؿٌاااد زٗاٙااٞ ثاُٚااٞ:  ُعااٍ 

كص٘صٞ مبطض اهقادً  ٨ٗ عٌاَ٘ فٚٔاال ٗنع،ريٓاا ٧ٙكاد عٌاَ٘ ا٪ٗىلل ٗإ٨       
 قدً ( كٌا يف اهجاُٚٞل ٗمل ٙقى: طمبطض اه٘ض١٘ص .هقاي فٚٔا: )ًطض اه

بااأْ ؿٌاااد بااّ  صمبطااض اه٘ضاا١٘طهلااّ أغاالى عوااٟ ا٨ضااتد٨ي باااطعتربٝ 
ّٞ ٗاهطِد ًتشد ٗا٪هفاه ًتشدٝ ض٠٘  صمبطض اهقدً طكص٘صٞ  عجٌاْ زٗاٙ

مما ٙػعس أٗ ٙدي عواٟ ٗسادٝ اهسٗاٙاٞ     -صمبطضطهفظ ٗاسد ٓ٘ اطضاخ هوف ٞ 
 . ٗاغت،اٖ ُقوٞ اهسٗاٙٞ ا٪ٗىل

عاادَ صاا٩ح ٓاارا اهت٘دٚاإ ه٩ط٣ٌِاااْ أٗ هوقطااع ب٘ساادٝ   ٗضاا٘ح ٖ: ٗٙااسٓد
ٙٞ ا٪ٗىل بصٚاغٞ ًتشدٝ ًع اهجاُٚٞ )مبطض اهقادً ( باى   اهسٗاٙٞ أٗ بلْ٘ اهسٗا

 . ن،قٟ ا٪ٗىل )مبطض اه٘ض١٘( صٚاغٞ عاًٞ ططض اهسأع ًٗطض اهقدً 
هٔ٘ز نعدد اهسٗاٙٞ ٗضعف استٌااي ٗسادنٔا ٗسصا٘ي    : ٧ٙٗكد ًا ذكسُا 

ْ  إْخطاأ يف اهسٗاٙااٞل فا   ٗسادٝ اهطااِد يف اهااسٗاٙت    ا٨صااى عاادَ اـطاأل بااى إ
٨ ٙطاات٘دب اهقطااع بااى ٨ٗ ا٨ط٣ٌِاااْ   -)محاااد بااّ عجٌاااْ( ٗاُتٔا١ٌٓااا إىل

( إلًلاااْ عاااع محاااد اؿاادٙج  : ب٘سادٝ اطضااٌْ٘ اطااسٜٗ عااّ اإلًااَ )  
ٗزٗاٙتٌٔااا ٨بااّ أبااٛ عٌااريل ٗباهصاادفٞ   -اهصااٚاغٞ اهعاًااٞ ٗاهصااٚاغٞ اـاصااٞ

ٗاسد هوسٗاٙت ل ٗٓرا هٚظ بعذٚب ٗٓ٘ ساصى يف ا٪خ،از  سصى بعدٖ ضِْد
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غساباااٞ ٨ٗ اضاااتشاهٞ ٨ٗ ٙقتضاااٛ اخااات٩ي اهِقاااى ٗن،ااادٙى هفاااظ    اهعادٙاااٞ ٨ٗ
 . )اه٘ض١٘( بدي )اهقدً ( عوٟ ط،و اؿدٙح اهجاُٛ

ٕ ٨ ل ٗ٪دوا ٗفاقّا طػٔ٘ز اهفقٔاا١   ٙضاخ إهٕٚ: عدَ اهتصاًِا مبفَٔ٘ اهوقب
مبطاض   طاض ًقا،٩ّ ًٗادبساّ   شتٌى د٨هٞ اـرب اهجاُٛ عواٟ اختصاا  غاسعٚٞ اط   َُ

ًاع ا٪ٗي اه اآس    اهجاُٛ اـرب اهقدً  ٗعدَ غسعٚتٕ يف ًطض اهسأعل هٚتِافٟ
ٞ  ٗ ًضٌُٕ٘ ططض اهاسأع ٗاهقادً  .  يف عٌَ٘  كٌُ٘ٔاا سادٙج     اؿاصاى أقسبٚا

بد ًّ ل ٨ٗ نعازض بٌِٚٔا ٨ٗ ًج،ت  غري ًتِافٚ  أسدٌٓا عاَ ٗا٬خس خا 
 عٌى مبفادٌٓا: اهعاَ ٗاـا  ًعّا .اه

ل  ٔا٘ز ا٪دهاٞ يف دا٘اش اهاِلظ    ه ًطض اهاسأع ٗضعٞ  مما نقدَ :ٗٙتشصى 
 ال ًضاافاّ ًاّ غا،ٔٞ اـا٩خ ٗاطدااهف ًِٓا      ُعٍ ا٪ٗىل ٗا٪س٘ط نسكٕ خسٗدااّ 

ا٪ضفى ( ٗأصشابٍٔ عوٟ اططض ًّ ا٪عوٟ إىل ٨Œستٌاي ًداًٗٞ ا٪٢ٌٞ )
عاّ دٚاى إىل ًِٙ٘اا ٓارال ٗهلارا كااْ ا٪سا٘ط         ستٟ غاع با  أن،ااعٍٔ دا٩ّٚ   

ل ٗاطٔاٍ يف ٓارا ا٨ستٚااط ٓا٘     طض ًّ ا٪عوٟ إىل ا٪ضافى ٗىل عِدُا ٓ٘ اطا٪
ٗإْ كاْ غط ًِشاسخ غاري    اططض ًّ ا٪عوٟ ٗا٨بتدا١ بٕ ثٍ ا٨ُتٔا١ با٪ضفى

كااأْ ميطااض ًااّ اهصاٗٙااٞ اهٌِٚااٟ طقاادَ اهااسأع باػاااٖ اهصاٗٙااٞ اهٚطااس٠  ًطااتقٍٚ 
 . ل ٗا  اهعامل اهعاصٍهِاصٚتٕ

 اططض ب،اطّ اهلف اهٌِٟٚ .ظ: هصَٗ اهفسع اـاً

 ٨ إغلاي ٨ٗ خ٩خ يف كْ٘ اهعض٘ اطاضض هوسأع ٓ٘ اهٚاد فٚذاب ًطاض   
٨ٗ هصٜ اططض بػريٓا ًّ أعضا١ اإلُطااْ ٗإْ   -ًا دْٗ اهصُد -اهسأع باهٚد 
بعض٘ ٗض٢٘ٛ كاهرزاع . ٗأٗضض فطادّا: ًطض اهسأع بػري اهعض٘  كاْ اططض
باى   ْ إط٩ق أدهٞ اططاض ًِصاسخ قطعٚااّ   ٗذهم ٪ -غسقٞ أٗ م٘ٓا -اه٘ض٢٘ٛ

ٗ هآس يف اططض باهٚد بٓ٘  غاٚ٘ع ا٨ضاتعٌاي   ى باهلف بفعى اهػو،ٞ اه٘د٘دٙاٞ 
ْ   -٨ذٓاْ قطعٚاّا عواٟ أْ اططاض   ا ٗإزنلاش ٙتشقاو بااهلف ًاع     -أٜ ًطاض كاا
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ُدزٝ ؼققٕ بػري اهٚد أٗ بػري اهلٓف ُدزٝ ناًٞ عٚح ِٙصاسخ هفاظ اططاض برانإ     
 . ًّ عاعٕ إىل اططض باهلفٗٙت،ادز اهرّٓ 

 اه٘د٘دٙٞ( اـازدٚٞ ٗكُٕ٘ ًقٚٓدّا٨ٗ ُدعٛ قض ا٨ُصساخ بفعى )اهػو،ٞ 
غاا١ٛ ًااّ )اهػو،ااٞ   : اططوااو ٨ ٙتقٚااد با٨ُصااساخ اهِا  ستااٟ ٙقاااي  -هوٌطوقااات
ٙا٧دٜ هوت،اادز   بى ُق٘ي: اهػو،ٞ اه٘د٘دٙاٞ ًاع غاٚ٘ع ا٨ضاتعٌاي     .  اه٘د٘دٙٞ(

ّٟ سقٚقّٚا -اهٚد ٗأصابعٔا  ٓفلاططض ب -ٗكْ٘ اطعِٟ اـا  هوفاظ اططواو    ًعِ
ٌٓ)اططض(  ٚٔا )قسِٙاٞ ًِاضا،ٞ اؿلاٍ ٗاط٘ضا٘ع( كٌاا ٙاأنٛ       بقسِٙٞ اضتعٌاهٚٞ ُط

يف ُص٘  ًطض اهاسأع ستاٟ ٙتٌطام بإ هتعٌاٍٚ       ًّ بٚأُال ف٩ ٙ،قٟ إط٩ْق
. ًٗااّ ِٓااا ٨ إغاالاي عِاادُا يف امصاااز ًطااض   اططااض بػااري اهلااف ٗا٪صااابع 

ٗيف عدَ صاشٞ ًطاشٕ باهارزاعل ٗٙتأكاد      امدٗد مبا دْٗ اهصُد اهسأع باهلف
مبطض اهسأع مبا ن،قاٟ يف   (1)اختصا  ا٪خ،از اه،ٚاُٚٞ ٓرا ٗٙتذٕ عِد ٩ًس ٞ

أضاإ ثااٍ ًطااض مبااا بقااٛ يف ٙاادٖ ز،وااى أٗ بفضااى كفٚاإ أٗ ب،وااٞ ميِاااٖ طٙادٖ ًااّ اه 
ٗ      ٗزدوٕٚ ٗمل ٙعدٌٓا يف اإلُا١ص َ اططاض  فإْ ٓارا اهاِ  ٗأًجاهإ هاآس يف هاص

 . باهٚد ٗاه،وى اطت،قٛ فٚٔا

اطتعددٝ اهداهٞ عوٟ أُإ إذا ٙ،طات اهٚاد ٗدفات      (2)٧ٙٗكد ذهم: اهِص٘ 
ًّ ًا١ اه٘ض١٘ ٙأخر ًّ ًاا١ ددٙادل ٗيف بعضأا: ٙأخار ًاّ ؿٚتإ ٗساد،ٚإ        

عٔااا ا٪خاار باهٚااد بااى ٗأغاافاز عِٚٚاإ ٗميطااض بٔااا زأضاإ ٗزدوٚاإل ٗهااآس  ٚ 
فإْ ٓرٖ اهسٗاٙات يف ًقااَ   (3)ا١ ثٍ متطضصصسست بعضٔا: طنضع ٙدن يف اط

ٗٓاٛ ن٧كاد هاصَٗ اططاض باهٚاد دْٗ غريٓاا ًاّ ا٪عضاا١ل ُعاٍ           لبٚاْ نفصٚوٛ
ل صٙأخار ًاّ ًاا١ ددٙاد    طبعضٔا قٌ٘ي عوٟ اهتقٚٞ كٌا نقدَل ٗٓ٘ ًضٌْ٘ 
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يف أكجسٓااا   ًت٘افقااٞ عوااٟ اططااض باهٚااد هٔاا٘زاّ   هلااّ اؾٌٚااع ٗكوتااا اهطااا٢فت   
ّٞ يف خاارب   ثااٍ إذا أضاافِا إىل متاااَ  طنضااع ٙاادن يف اطااا١ ثااٍ متطااضص .   ٗصااساس

: عادَ اهادهٚى عواٟ دا٘اش اططاض بػاري اهٚاد ضا٘ا١ اهعضا٘ اه٘ضا١ٜ٘            ًا نقدَ
 . : هصَٗ اططض باهٚد خاصٞكاهرزاع ٗغريٖ كاهج٘ب فٚتضض دوّٚا 

هعادَ اهادهٚى اه٘اضاض اؾواٛ عواٟ       ل٨ٗ بد ًّ اططض باهلف دْٗ اهرزاع
 ل ًاع ٗدا٘د اهلآف ًاا ق،اى اهصُاد عِاد اطت٘ضا١ٛ         باهرزاعإدصا١ ًطض اهسأع 

ل فإُٔاا ً،ِٚٓااٞ يف  ٨ٗ ٙصاض اهتٌطام باططوقااات ا٬ًاسٝ مبطااض اهاسأع ٗاهقاادً     
 ااآسٝ يف اططااض بلٓفٚاإ عطااب ا٨زنلاااش اهاارٓس اهقطعااٛ ٗبفعااى   ا٪خ،اااز اه

 اهػو،ٞ اه٘د٘دٙٞ ٗغٚ٘ع اهِاغ٤ ًّ اهتعازفات اـازدٚٞ ًّٗاهت،ادز اـازدٛ 
 -يف عٌَ٘ ا٨ضتعٌا٨ت اهعسبٚٞ اطتداٗهٞ  -ا٨ضتعٌايل فإْ إط٩ق هفظ اططض 

 .  -ًا دْٗ اهصُد -باهلف ٗبا٪صابع يف اططض هآْس
بى ميلّ دع٠٘ إُصساخ إط٩ق غاهب ا٪فعاي اه  ٙفعوأا اإلُطااْ بٚادٖ    
إىل اهلااف ٗا٪صااابع نقاا٘ي )أكواات بٚاادٜ( )كت،اات بٚاادٜ( )ضااسبت بٚاادٜ(    

يف إزادٝ اهلااف  ٝهااآس ال فإُٔااًااّ ا٨ضااتعٌا٨ت  أٗ م٘ٓااا)صاا،ػت بٚاادٜ(  
ل ًٗاّ ِٓاا ٨ ٙ،قاٟ     -ًِٕٗ فعى اططاض  -اإلُطاْ فعوٕٗا٪صابع اه  ٙفعى بٔا 

إط٩ق يف هف ٞ اهٚد اها٘ازدٝ يف أخ،ااز ًطاض اهاسأع بِشا٘ ٙػاٌى غاري اهلاف         
ٗا٪صابعل ف٩ إط٩ق يف ُص٘  اططض ًّ سٚح اهعض٘ اطاضض بِش٘ ٙػاٌى  

اهٚاد يف غاري اهلاف ٗا٪صاابع     اهرزاع ٗماٖ٘ل باى ميلاّ اهقا٘ي باأْ اضاتعٌاي       
وتااز إىل إعٌااي عِاٙاٞ     -بػاريٖ   ق،اي فعوٕ - ٗبِفطٕهفعى اإلُطاْ ُفطٕ  فاع٩ّ

 . -غري اهلف ٗا٪صابع  -ٗإقاًٞ قسِٙٞ غآدٝ عوٟ إزادٝ اهرزاع 

ميلّ اهق٘ي بأْ اهعض٘ اطاضض هوسأع ٗاهقدً  ٓا٘ اهلاف    -ٗطا نقدَ كوٕ
ٍِطٗا٪صااابع عطاااب قسِٙاااٞ ًِاضااا،ٞ اؿلاااٍ   ََٗأِزُدَوُلااا  ٍِ ًَِطاااُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضاااُل  صَٗا

ٗميلّ ن٘كٚدٖ بتصسٙض صشٚشٞ شزازٝ ٗبلري باهلٓف .  فعى اططض : ٗاط٘ض٘ع
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ٗإذا ٨س ِاا   (1) وى كٓفٕ مل ودخ هلٌا ًا١ّ ددٙدّاصثٍ ًطض زأضٕ ٗقدًٕٚ ب،ط
ٗمتأًاا أخ،ااز    -ٗباقٛ اهسٗاٙات اطصآسسٞ باهٚاد    سٞ باهلٓفٓرٖ اهسٗاٙٞ اطصٓس

ًّ ِٙلػف بِش٘ ا٨ط٣ٌِاْ كْ٘ اطساد  -( Sبٚاُٚٞ ؼلٛ ٗض١٘ زض٘ي ا  )
  . اهٚد: اهلف ٗا٪صابعل دْٗ اهرزاع

دعاٟ يف  إٗٙتشصى ًّ متااَ ًاا نقادَ: عادَ دا٘اش اططاض بػاري اهٚادل ٗقاد          
بااهلٓف:   بد ًّ ًطض اهسأع ٗاهسدو ا٢و( عوٕٚ ا٨نفاق ٗاإل اعل ف٩)اؿد

ًطاض اهاسأع    -فتا٠ّ٘ أٗ استٚاطاّا ٗد٘بٚاّا يف ا٪قاى     -ًا دْٗ اهصُدل ٨ٗ هصٜ
 . ًطشٕ باهلٓف أٗ ا٪صابع ٗعدَ اهتشسز ًِٕباهرزاع ًع نٚٓطس 

 ّ ًطض اهسأع بلفٕ اهٌِٟٚ استٚاطّال هق٘ٝ استٌاي ٗد٘بٕ هاآساّ ٨ٗ بد ً
ٗقاد ضا،و    (2)صٗمتطض ب،وٞ ميِان ُاصٚتمط( يف صشٚشٞ شزازٝ: ًّ ق٘هٕ )
فقد هصٙم ًّ ط٘فٞ عوٟ اؾٌوٞ اهطابقٞ عوٚٔا:طًطتقوٞ ًعًطتأُفٞ أُٔا  وٞ 

و٘دإ ٗاثِتااْ هوارزاع صل ٗهٚطات ًعط٘فاٞ      غسفات: ٗاسادٝ ه اه٘ض١٘ ث٩خ 
ٗٓاٛ   اه آس اضتق٩هٚٞ اؾٌوٞ عدٖ دٓدّال بىهُ،عوٟ خص٘  اهفعىطهصٙمص

ب،ٓوٞ اهٚد اهٌِٟٚ ٗعدَ إدصا١  اهسأع ًطضٙٞ يف ًقاَ اإلُػا١ فتفٚد ٗد٘ب خرب
غريٓا كاهٚد اهٚطس٠ل إ٨ أْ ٓرا اه آس ٙصطدَ ًاع فتٚاا اطػأ٘ز باضاتش،اب     

إنفااااق : )(3)ٗد٘بااإل باااى ذكاااس اهفقٚااإ اه،شساُاااٛاططاااض ب،واااٞ اهٌِٚاااٟ ٗعااادَ 
هلااّ  أدهااٞ اططااضل  ( ٗهعواأٍ متٓطاال٘ا بااإط٩ق ا٪صااشاب عوااٟ ا٨ضااتش،اب 

ٗٓ٘ يف ًقاَ إُػا١ ٗطوب فٚلْ٘ هاآسّا   اإلط٩ق قابى هوتقٚٚد بصشٚض شزازٝ
بإُٔ ٨ ىو٘ ًّ غ٘ب ا٨غلاي  ٗقد نعق،ٕ اهػٚذ اه،شساُٛ)قدٖ(يف اه٘د٘بل 

 ض٠٘ اهػٔسٝ ٗدعا٠٘ اإل ااع   اه٘د٘ب ز٨ٔ٘ قسِٙٞ عوٟ زفع اهٚد عّ هإذ 
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ِصي عّ هآسٓاا ا٪ٗهاٛ إىل ا٨ستٚااط اه٘دا٘بٛ مبطاض      اتِال فعوٟ ا٨ضتش،اب
 . ِٟزأضٕ ب،وٞ كفٕ اهٌٚ

ًطض : طإ(1)ٗٓى ٙوصَ اططض ب،اطّ كفٕ اهٌِٟٚ؟ ًقتضٟ إط٩ق اهِص٘ 
هلعا،   ثٍ ًطاض زأضإ ٗقدًٚإ إىل ا   م بفضى ًا بقٛ يف ٙدن ًّ اطاا١صط زأض

ضاٌٚا ًاع   ل ٨ضت٘ا١ اه،اطّ ٗاه آس يف اططضبفضى كفٕٚل مل هدد ًا١ّص ٓ٘ إ
 . اه،ٚاُٚٞ أٗ غريٓاعدَ ٗدداْ ذكس باطّ اهٚد أٗ باطّ اهلف يف ا٪خ،از 

ٗاؿاصااى أُاإ ٨ دهٚااى ٗاضااض عوااٟ اعت،اااز اططااض ب،اااطّ كٓفاإل ُعااٍ ٓاارا  
ًاّ   زادٝ اهػازع اططض باه،اطّ ُاغ٣ّا٨ستٌاي إ لً٘افو ه٩ستٚاط ا٨ضتش،ابٛ

اُصساخ اططض باهلف إىل اططض ب،اطِإ هػو،تإ ٗغاٚ٘عٕ ٗنعازفإل فاإْ اططاض       
 . هٚظ مبتعازخ ُادْز -٪فعايلف يف اه٘ض١٘ أٗ غريٖ ًّ اب آس اه

ٗٓى ٙوصَ اططض بأصابع اهلف؟ مل ٙاسد ذكسٓاا يف ا٪خ،اازل ُعاٍ استٌوإ      
ٗهعوٕ ٨عتقاد أْ اططوقاات ا٬ًاسٝ مبطاض اهاسأع مباا       لبى أٗد،ٕ بعضٍٔ  ْع

ًِصااسفٞ إىل اططااض بأصااابع اهلاافل هلِاإ   -بقااٛ يف اهٚااد أٗ اهلاآف ًااّ اه،وااى 
ٗنعازفٕل ٨ٗ غاآد عواٟ كُ٘إ    ٗغو،ٞ ؼققٕ اُصساخ بدٜٗ ًِػأٖ غٚ٘ع ذهم 

ً٘دّ،ا هوت،ادز كٌا أٗد،ٕ يف نع،ري اططض باهٚد سٚح ن،ادز ًِٔا )ًا دْٗ اهصُد( 
ٗ عوٟ ؽصٚ  ًطوقات اططاض ب،واٞ اهٚاد أ    ٗهرا ٨ ٙصوض ا٨ُصساخ ِٓا ده٩ّٚ
ٕ   اهلفل بى ٓرا اهتع،ري اطِص٘  ط مباا بقاٛ يف ٙادٖ ًاّ     صطًطاض بفضاى كٓفٚا

هآس يف اططض ب،عض اهلف أٗ اهٚد ضا٘ا١ ا٪صاابع أٗ اهساساٞل ُعاٍ      (2)صاطا١
 . ا٪ٗىل اططض با٪صابع ًساعاٝ ٨ستٌاي اـ٩خ ٗفتٚا اطداهف ًِٓا
إذا مل ٙلاّ   -٨ٗ دهٚى عوٟ إدصا١ اططاض باهارزاع يف اؿاا٨ت ا٨عتٚادٙاٞ     

أع ز أٗ اهتشسز ًّ ًطاض اهاس  ل ًٗع اهتضس-أٗ سسز ًّ اططض باهلف  ضسْز
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 أٗ قسسااٞ ًاُعااٞ عااّ اططااض    فاإ اهٌِٚااٟ كٌااا هاا٘ كاااْ يف باطِٔااا أملْ    ب،اااطّ ك
عواٟ اططاض    ططض إىل هآس كٓفٕ اهٌِٟٚ سفاهّاازنفع ٗد٘بٕ ٗاُتقى با -ب،اطِٔا
٨ٗ نصى اهِ٘بٞ إىل ًطض اهسأع باهارزاع هعادَ اهادهٚى عواٟ صاشتٕ       لباهٌِٟٚ

 . ٗإدصا١ٖ عِد٢ر
كٓفاإ اهٌِٚااٟ مل ميطااض ب،اااطّ ذزاع ٙاادٖ  ثااٍ إْ مل ٙتٚطااس هاإ اططااض ب ااآس  

ثاٍ ًاع نعارز ًطاشٕ بلفإ اهٌِٚاٟ أٗ        لبى ميطاض ب،ااطّ كٓفإ اهٚطاس٠     لاهٌِٟٚ
 .ِٙتقى ططض زأضٕ برزاع ٙدٖ اهٌِٟٚ  -اهٚطس٠

٨ ٙطقط  -اٌٗم٘ٓٗاهط٘اخ ْ ٗد٘ب اه٘ض١٘ هوص٩ٝ ٗٗدٕ ذهم كوٕ: إ
شتٌاى كفاٙاٞ اه٘ضا١٘    ٨ٗ ِٙتفٛ بعرزٙٞ ًطض اهسأع ب،اطّ كٓفٕ اهٌِٚاٟل ٨ٗ ُٙ 

د ًاّ ًطاشٕ   با عرز ًطشٕ ب،ااطّ كٓفإ اهٌِٚاٟل ف٩   ًّ دْٗ ًطض اهسأع عِد ن
بإط٩ق ا٪خ،ااز اه،ٚاُٚاٞ ا٬ًاسٝ مبطاض اهاسأع بفضاى        با٪قسب فا٪قسب متطلّا

فٚلتفٛ مبطض سب فا٪قسب إىل اه٘هٚفٞ ا٪ٗهٚٞل ًع ؼسٜ ا٪ق لكٓفٕ أٗ ب،وٞ ٙدٖ
 . ٌِٟٚ فا٪قسبزأضٕ با٪قسب إىل باطّ اهلف اه

ْٕ: اهقدز اطتٚقّ إدصا٦ٗ ٖ بعد نعرز أٗ نعطاس اططاض ب،ااطّ اهلاف     بتع،ري ثا
 ل ٗهاٚظ ٓ٘ ًطض اهسأع باطٚط٘ز ا٪قسب إىل اططض ب،اطّ كفٕ اهٌِٟٚ :اهٌِٟٚ

ًدزكٕ ا٨ضتِاد إىل قاعدٝ اطٚط٘ز هعدَ ث،٘ت سذٚتٔاا خاازز دا٢اسٝ اهصا٩ٝل     
بإ إ٨ فٌٚاا قااَ اهادهٚى      ُرض اهاسأع ُأُخا  بى اطدزن ٓ٘ إط٩ق دهٚاى ا٪ًاس مبطا   

ٗنااسز باإ عااّ  (1)صٗمتطااض ب،وااٞ ميِااان ُاصااٚتمطاهقطعااٛ ٗاطقٚٓااد اهٚقااٚس هاإ 
اططض ب،اطّ كٓفٞ اهٌِٚاٟ استٚاطاّا   اإلط٩قل ٗقد خسدِا عّ اإلط٩ق ٗقٚٓدُاٖ ب

٪ُٔا اهقدز اطتٚقّ نقٚٚد اططواو   ليف سا٨ت اهتٚطس ٗعدَ اهتعطس خاصٞ هصًّٗٚا
بٕل ٗعِد اُتفا١ اطقٚٓد اطتٚقّ ٗٗد٘د اهعرز اهػسعٛ عاّ اططاض ب،ااطّ اهلآف     

ُأخر بإط٩ق أٗاًس ًطض اهسأع ٗاهسدو  ٗنتااز ا٪قاسب إىل بااطّ     -اهٌِٟٚ
                                                           

 .2ح ًّ أب٘اب اه٘ض١٘: 15: ب1( اه٘ضا٢ى: ز1)



 1: زفقٕ اهطٔازٝ ٗاهطٔ٘ز...............................................................................( 414)  

 

 . هوٚق  أٗ ه٩ط٣ٌِاْ بفسا  اهرًٞ ٓف اهٌِٟٚ فا٪قسب إهٚٔال ؼص٩ّٚاهل

 : اططض عوٟ غعس اهسأع .فسع اهطادعاه

اطعسٗخ ٗاطػٔ٘ز ٓ٘ عدَ ٗدا٘ب اططاض عواٟ بػاسٝ اهاسأع ٗأُإ ٙلفاٛ        
اططض عوٟ اهػعس اهِابت عوٟ ًقدَ اهسأعل ٗٓ٘ اهصشٚض هلاّ بػاسط أْ ٨   
ىسز اهػعس مبٓدٖ عّ سٓد ًقٓدَ اهسأعل ٗٓ٘ اهصشٚض هلّ بػسط أْ ٨ ىسز 

 ٗش مباآدٖ عااّ ساآد ًقاآدَ اهااسأع  فواا٘ ػااا لاهػااعس مباآدٖ عااّ ساآد ًقاآدَ اهااسأع 
ٞ       ٌع ُٗدثٍ ُد  مل هاص اططاض    -عاى امٌا٘ع عواٟ ًقآدَ اهاسأع أٗ عواٟ اهِاصاٚ

عوٕٚ ٗنعّٚٓ اططض عوٟ بػسٝ ًقدَ اهاسأع أٗ عواٟ أصاى اهػاعس اهِابات عواٟ       
 : . ِٗٓا عجاْ دْٗ اطتذاٗش عّ سٓدٖ لًقٓدَ اهسأع

أٗ عوٟ بػسنٕ ا٪صوٚٞ اه،شح ا٪ٗي: كفاٙٞ اططض عوٟ غعس ًقدَ اهسأع 
مماا أ اع عوٚإ اهفقٔاا١ ٗنطااطت فتااٗآٍ        أٜ ٙتدري اطت٘ضا١ٛ بٌِٚٔاال ٗٓارا   

ستٟ صاز ًّ ٗاضشات أسلاَ اه٘ضا١٘ل ٗهعوإ ٪ْ عِا٘اْ )ًطاض اهاسأع(      
عوٟ ًطض اه،ػسٝ ٗعواٟ ًطاض اهػاعس     ز بٕ يف اهقسآْ ٗاهطِٞ ٙصدق عسفّااطأً٘

 .  اهِابت عوٟ بػسٝ ًقٓدَ اهسأع

اه اآس ا٪ٗهاٛ ًاّ غطاى عضا٘ أٗ ًطاشٕ ٓا٘ غطاى أٗ ًطاض بػاسٝ           ُعٍ 
اهعض٘ ٗدودٖل هلّ اهقسِٙٞ اهقطعٚاٞ اـازدٚاٞ دهات عواٟ إداصا١ اططاض عواٟ        
غعس اهسأع اهِابت يف ًقٓدًٕل ٗاهقسِٙاٞ ٓاٛ غو،اٞ ٗدا٘د اهػاعس عواٟ ز٦ٗع       

ّٞ ا ضا٠٘ ا٪صاوع ًٗاّ سواو غاعسٖ قسٙ،اّال       ع ٌٚٞ ٨ٗ ٙطتجِٟ ًِٔ اطلوف  غو،
ًاع ضاري    ٞ ًطض اطلوف  هػع٘ز ز٦ٗضٍٔ ٗصدق ًطض اهسأع عوٕٚ عسفااّ فػو،
 . قسِٙٞ إدصا١ٖ ٗكفاٙتٕ -مبذٌ٘عٔا -طتػسعٞ عوٕٚ ٗإ اع اهفتا٠ٗ ٓٛا

( عّ قٌد بّ وٟٚ يف )اهلايف( ض٧اي اهصادق ) (1)ُعٍ ٗزد يف ًسف٘ع
                                                           

 .1ًّ أب٘اب اه٘ض١٘: ح 37: ب1( اه٘ضا٢ى: ز1)
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٨ ها٘ش ستاٟ   (:طاهرٜ ىضب زأضٕ باؿِا١ ثٍ ٙ،دٗ هٕ يف اه٘ض١٘ل قاي )
ٗد٨هتٔا ٗاضشٞ عوٟ هصَٗ ٗص٘ي اطاا١ ٗاه،واى إىل    ٚب بػسٝ زأضٕ باطا١صٙص

 . اه،ػسٝل ٨ٗشًٕ عدَ كفاٙٞ ٗص٘ي اه،وى إىل اهػعس

 ّ اـاارب ًسفا٘ع ٗاهد٨هااٞ ا٨هتصاًٚااٞ ٨ ميلاّ ق،٘هلااال فاإْ اططااأهٞ كااجريٝ     هلا
ض ا٨بت١٩ هلجسٝ ًّ عوٟ زأضٕ غعْسل ٗدست ضريٝ اطتػسعٞ عوٟ ا٨دتصا١ مبط

غعس اهاسأع ًاّ دْٗ بوا٘  اه،ػاسٝل ٗٓاٛ نلػاف عاّ غاسعٚتٔا ٗإًضاا١ٓال          
 ٗٓرا ٙعس عدَ إزادٝ اطده٘ي ا٨هتصاًٛ هوٌسف٘عٞ . 

ٕ ًضاافّا طاا   ٨ سذٚاٞ فٚإل ٗد٨هتإ قاصاسٝل فإُا     ٗسف٘ع ًاـرب  ٗباختصاز: 
 (اؿِاا١ )دا١ت يف اهسٗاٙٞ ق،ااي دطاٍ خاازدٛ ٓا٘      (بػسٝ اهسأع) نقدَ : إْ

ٗهٚظ ق،اي اهػعس ستٟ ٙتٍ ا٨ضاتد٨يل   لاه  خض،ت زأضٕ ٗغعسٖ ٗغٓطتٌٔا
ًاا ٙعاٍ اه،ػاسٝ ٗاهػاعس اهارٜ       (بػاسٝ اهاسأع  )ًّٗ ِٓا ٙق٠٘ كْ٘ اطاساد ًاّ   

عوٚٔااال فتاادي عوااٟ كفاٙااٞ ٗصاا٘ي بوااٞ اه٘ضاا١٘ ًٗااا١ٖ إىل اه،ػااسٝ أٗ اهػااعسل    
 .( طض زأضًٕ): اهصدق اهعسيف طّ ًطض غعسٖ يف ًقٓدَ زأضٕ إُٔ قد  ٧ٙٗكدٖ

اه،شح اهجاُٛ: اهػعس اهرٜ هصٜ ًطشٕ عّ ًطض بػسٝ اهسأع ٓ٘ اهػاعس  
اهِابت عوٟ ًقٓدَ اهسأع بقدزٖ اهط،ٚعٛ ٗاطتعازخ ًقدازٖ ٗسآدٖل فا٩ هاصٜ    

إذا  -اططض عوٟ غعس اؾاُ،  ٗٓا٘ اهػاعس اهِابات عواٟ ميا  زأضإ أٗ مشاهإ        
ٟ  لطاي ٗندىل عوٟ ًقٓدَ زأضٕ غاعس اطا٧ٓخس إذا اًتآد إىل     ٨ٗ هصٜ اططض عوا

ّٞ ًقدَ زأضٕ بعاد   -ا٨دتصا١ باططض عوٟ ٓارٖ اهػاع٘ز   عوٟ عدَ . ٙلفِٚا سذ
عدَ  : ٓ٘ -صدٗز ا٪ًس مبطض ًقدَ اهسأع ٗهٔ٘زٖ يف ًطر اه،ػسٝ أٗ اهػعس

ٗعادَ   كُ٘ٔا ًّ ن٘ابع ًقدَ اهسأع عسفّا كُ٘ٔا ًّ غع٘ز ًقدَ اهسأع ٗعدَ
د ًطاض غاع٘ز ميا  اهاسأع أٗ مشاهإ أٗ      صدق اططاض عواٟ ًقادَ اهاسأع عِا     

باى اهارٜ هاصٜ     اذا إًتدت ٗندهت عوٟ ًقادَ اهاسأع ل   غع٘ز ٧ًٓخس اهسأع
يف ًطض اهػعس ٓ٘ اططض عوٟ غعس ًقٓدَ اهسأع بقدز ط،ٚعٛ ٗطا٘ي ًتعاازخ   
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عِاد اططاض    ًقادَ اهاسأع ٗٙصادق عسفااّ    دص١ّ ًاّ   عسفّا٪ُٕ نابع هوسأع ٗٙعٓد 
فو٘ طاي غعس اطقدَ ٗخسز مبٓدٖ عاّ سآد ًقادَ     ل(زأضًٕقدَ ًطض )عوٕٚ إُٔ 

اىل عواٟ اؾ،ٔاٞ أٗ ذٓاب إىل ميا  اهاسأع أٗ       إًتاد اهػاعس ٗنادىل   اهسأع كاأْ  
 .  ٧ًخسنٕ مل ِٙفع اططض عوٟ اهػعس اطتذاٗش سٓد ًقٓدَ اهسأعاىل ٙطازٖ أٗ 

ٕ عواٟ  غاٚط أٗ ماٖ٘ ٗدعوا    ٕاطتذااٗش ٗزبطا   اهػاعسَ  أساْد   َعٌَٗٓلرا ه٘ َد
ٞ    -اهِاصٚٞ أٗ ًقٓدَ اهسأع ٕ    -زبعٕ اطتقادَ فا٘ق اؾ،ٔا  باى   لمل هاص اططاض عوٚا

٘ي ًاّ ًطاض اه،ػاسٝ ًاّ ًقادَ اهاسأع أٗ ًطاض أصا        هإ  بد ًطشٕ ٨ٗمل ِٙفع 
اهػع٘ز اهقا٢ٌٞ عوٟ ًقدَ زأضٕل ٗٓارا كوإ ًفاسّٗ  عِإ ٨ٗ خا٩خ فٚإ كٌاا        

 صٓسح بٕ  ْع ًّ ا٨عاهٍ )قدٍٓ( .
ٗاًس ًطض اهسأع ٓ٘ اططض عوٟ بػسنٕ كطاا٢س أعضاا١   ٗٗدٕٔ: إْ هآس أ

فااإْ هااآس ا٪ًااس ٓاا٘ غطااى اهعضاا٘ أٗ    لاه٘ضاا١٘ اطااأً٘ز ٙػطااؤا أٗ ًطااشٔا 
ًطشٕل ٗاهعض٘ ِٙط،و عوٟ اه،ػسٝ ٗاؾودٝ اه آسٝ ًِٕل ٗاهػعس يف اه٘دإ أٗ  

كتفِٚاا يف  ز عاّ اهعضا٘ ٗهاٚظ داص١ّ هإل ٗإ اا إ      اهسأع أٗ اهٚد أٗ اهسدى خااز 
 ناابع هواسأع ٗٙصادق ًطاض اهاسأع عسفااّ       مبطض غعسٖ ٪ُٕ داص١ْ  ًطض اهسأع

بفعى اهقسِٙٞ اـازدٚٞ اطتقدًٞل ٗٓٛ ندي عوٟ  -َ اهسأععوٟ ًطض غعس ًقد
كفاٙٞ اططض عوٟ غعس ًقٓدَ اهسأع ٗاهِابت عوٕٚ بااهط٘ي اهط،ٚعاٛ اطتعاازخل    
٨ٗ دهٚااى عوااٟ داا٘اش ًطااض اهػااعس اهِاباات عوااٟ مياا  اهااسأع أٗ ٙطااازٖ أٗ       

ٓخسنٕل كٌا ٨ دهٚى عوٟ كفاٙٞ اططض عوٟ غعس اطقٓدَ إذا ػاٗش سٓدٖ ٗاًتآد  ٧ً
 . إىل ً٘ضع آخس أٗ  ع عوٟ اهِاصٚٞ أٗ اطقٓدَ

 . : هٔ٘ز أثس اططض عوٟ اهسأع ٗاهقدً  اهفسع اهطابع

اه٘ادب يف اه٘ض١٘ ٓ٘ ًطض اهسأع ًٗطاض اهقادً  ب،واٞ اه٘ضا١٘ أٗ مباا      
عوٟ كٓفٕ كٌا ٗزد يف ا٪خ،از اه،ٚاُٚاٞ اهصاشٚشٞ اطاضاٚٞل     ٟ ًّ بوٞ ٗض١ٖ٘ن،ٓق

ٗاططض ٙتشقو بإًساز اهٚد عوٟ اهسأع ٗعوٟ اهقادً ل ٨ٗ باد ًاّ كاْ٘ اهٚاد      
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اطاضشٞ ً،توٞ ب،وٞ اه٘ض١٘ ُٗداٗنٕ س  إًسازٓا بِش٘ ٙ ٔس أثاسٖ عواٟ اهعضا٘    
 ٗٙ،طات ٗدٓفات   ل ف٩ ٙلفٛ إًاساز اهٚاد ٗقاد خوات ًاّ بواٞ اه٘ضا١٘       اطٌط٘ح

عوٟ اهسأع أٗ عوٟ اهقدً  اطٌط٘س  بٔال بى ٨بد ًّ  عٚح مل ٙ ٔس أثسٓا
ٗداا٘د بوااى اه٘ضاا١٘ عوااٟ اهٚااد اطاضااشٞ ٨ٗبااد ًااّ دفاااخ اطٌطاا٘ح: اهااسأع 
ٗاهقاادً  أٗ ُااداٗنٌٔا ُااداٗٝ خفٚفااٞ يف ا٨قااىل ٗاطٔااٍ أْ ٙ ٔااس أثااس اططااض       

ٌطا٘ح: اهاسأع   اه٘ض١ٜ٘ عوٚٔا ٗنِتقاى اه،واٞ ًاّ اهٚاد اطاضاشٞ اىل اهعضا٘ اط      
ٗاهقدً ل ثٍ ٙت،  هوسا٢ٛ ا٪ثس: إُتقاي اهِداٗٝ ًّ اه،وى اطاضاض اىل اطٌطا٘ح   

 ٗٙتذوٟ ذان ا٪ثس هوِاهس اىل اهسأع أٗ اهقدً  .

ٗنفصااٚى اهقاا٘ي: إْ سقٚقااٞ اططااض ٓااٛ إًااساز غاا١ٛ عوااٟ غاا١ٛ نقاا٘ي:      
 ع اهٚتٍٚ( إذا أًسزنٔاا عوٚإل ٗيف اه٘ضا١٘ هاب إًاساز     )ًطشت ٙدٜ عوٟ زأ

عواٟ اهاسأع ثاٍ عواٟ اهاسدو ل ٨ٗ       -ُداٗٝ ًاا١ اه٘ضا١٘    مبا عوٚٔا ًّ  -اهٚد
ٟ اهسأع ٗاهقدً  ٗٓاٛ  عو -ٗه٘ دافٞ -طض ٙتشقو بإًساز اهٚدزٙب يف أْ اط

ْ ُصاا٘  اه٘ضاا١٘ أًااست مبطااض اهااسأع ٗاهااسدو  ب،وااٞ    دافااٞ أٗ ُدٙااٞل فااإ 
ّٞ ستاٟ   أٗ ُداًتإ خفٚ اه٘ض١٘ ُٗاداٗٝ ًا٢إل ٗٓارا ٙطاتوصَ دفااخ اطٌطا٘ح        فا

ًاّ  ل فإُإ   -اهلا٢ِاٞ عوٌٚٔاا  اهِاداٗٝ  ٗه٘ يف  - اهسأع ٗاهقدً  ٙ ٔس أثس ًطض
 . ( ب،وٞ ٗض١ًّٖ٘ زأضٕ )ًطض غ٣ّٚاإُٔ  دق عسفّا٨ ٙص -دْٗ هٔ٘ز أثس اططض

بد ًاّ  ثٍ إُٕ كٛ ٙتشقو اططض ٗإًساز اهٚد عوٟ اهسأع أٗ عوٟ اهسدو  ٨
: إًساز اهٚاد عواٟ اهاسأع أٗ عواٟ     ْ اهعض٘ اطٌط٘ح ستٟ ٙتشقو خازدّاضل٘

ن اطٌطاا٘ح ٨ ٙصاادق اططااض  اهقاادً  ًٗطااشٔا هلاارا أٗ هاارِٙمل إذ ًااع ؼااسٓ  
ٗإًساز اطاضاض عواٟ اطٌطا٘حل باى قاد ٙتشقاو اهعلاظ إذا كاُات سسكاٞ اهٚاد           

فإُٕ ٨ ٙصدق  لاطاضشٞ ضعٚفٞ ٗسسكٞ اهسأع اطٌط٘ح أٗ سسكٞ اهسدو  ق٘ٙٞ
 . اهسأع أٗ عوٟ اهسدو عِد٢ر إًساز اهٚد اطاضشٞ عوٟ 

إذا صاادق  -اهااسأع أٗ اهااسدو  -طااريٝ هوٌٌطاا٘حُعااٍ ٨ نضااس اؿسكااٞ اهٚ
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 : اططض ٗإًساز اهٚد عوٟ اهسأع ٗعوٟ اهسدو .عسفا

ثااٍ إْ اطت،ااادز ًااّ هفااظ اططااض اطااأً٘ز باإ يف اه٘ضاا١٘: نضاإٌِ هوتااأثري يف    
أٗ باهادّٓ  ساي ًطض اهاسأع باهطٚاب    كٌا ٓ٘ -اطٌط٘ح بسط٘بٞ اهٚد اطاضشٞ

سٚح ٙتضٌّ اططض بٌٔا نأثريّا دوٚاّا يف اطٌطا٘حل ًٗاّ ِٓاا ٨باد ًاّ دفااخ        
ق،اى ًطاشٕ أٗ نلاْ٘ فٚإ ُاداٗٝ خفٚفاٞ        -اهاسأع ٗاهاسدو    -اهعض٘ اطٌطا٘ح 

ّٞ   وٞ اه٘ض١٘ ًاّ اهٚاد إىل اهاسأع ٗإ   ستٟ نِتقى ب ًاّ   ىل هاآس اهقادً  خاهصا
ٛ  ه٘ضا١٘ : أثاس اططاض ا  اطصٙر ٗن٧ثس فٕٚ ٗٙ ٔس عواٟ اطٌطا٘ح    لٜ ٗٙتا،  هوسا٢ا

 فإذا كاُت اهٚد دافٞ أٗ ًت،ووٞ ب،وٞ اه٘ض١٘ ٗكاْ عوٟ اهسأع أٗ اهسدى ُاداْٗٝ 
اططاض ب،واٞ اهٚاد ًاّ ًاا١ اه٘ضا١٘       )مل ٙتشقو ٘ز أثس اططض كجريٝ ًاُعٞ عّ هٔ

 .  ل ٗٓرا ًطو٘ب ًأً٘ز بٕ يف اهِص٘ ٗمل ٙصدق عسفّا (ٗزط٘بتٕ
خازدااٞ عااّ بوااى  إذا كاااْ عوااٟ اطٌطاا٘ح زط٘بااٞ   فٌٚااا  - ٗن٘دااد عِاادُا 

      :ل ٓٛ  ص٘ز ث٩ثٞ -اه٘ض١٘
ا٪ٗىل: أْ نلْ٘ زط٘بٞ اهسأع أٗ اهقدً  بقدز قوٚاى ٨ ميِاع عاّ هٔا٘ز     

 ْقَساهقادً  َعا  عوٟ كأْ ٙلْ٘ عوٟ اهسأع أٗ  لأثس اططض ب،وٞ اهٚد يف اطٌط٘ح
ْٝ كتصااسٝ عٚااح نطااتٔوم زط٘بااٞ اهااسأع أٗ اهقاادً  يف بوااى   خفٚااف أٗ ُااداٗ

طاّ   ٙ ٔس أثس اططض ب،واٞ اه٘ضا١٘ هٔا٘زّا دوٚااّ    اه٘ض١٘ ٗزط٘بٞ اهٚد اطاضشٞ ٗ
ٗعادَ  عِد٢ار  ٨ٗ إغلاي يف صاشٞ اه٘ضا١٘    لِٙ س اهسأٜ اطٌط٘ح أٗ اهقدً 

ب،واٞ ٗضا٢ٕ٘ يف   ٗد٘ب ػفٚف اط٘ضع اطٌط٘ح ق،ى ًطشٕ ًاا داَ أثاس اططاض    
صدق ًطض اهسأع بٚدٖ ٗبوٞ ٗضا٢ٕ٘ل ٨ٗ دهٚاى   ه ٖ اطاضشٞ هآسّا ًٗ٘د،ّا ٙد

ف اهعضا٘ اطٌطا٘ح ق،اى ًطاشٕل ٗإ اا اهتصًِاا بواصَٗ        ػفٚس٣ِٚر عوٟ ٗد٘ب 
ٗٙلاْ٘ بإ اًتجااي أًاسٖ      عوٟ اطٌط٘ح هٚتشقاو اططاض خازدااّ    هٔ٘ز أثس اططض

ٍِطض،شإُ  ًَِطُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضُل  تمص .صطٗمتطض ب،وٞ ميِان ُاصَٚٗا

اهجاُٚٞ: أْ نلْ٘ زط٘بٞ اهسأع أٗ اهقدً  بقادز كاجري ٙػواب عواٟ زط٘باٞ      
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فتٌتااصز بوااٞ اه٘ضاا١٘ عوااٟ اهٚااد    ٙقازبٔااال ٗأاهٚااد ٗبوااٞ اه٘ضاا١٘ أٗ ٙطاااٗٙٔا   
ٗاه  ٓٛ  -ٞ عوٟ اهعض٘ اطٌط٘ح: اهسأع اطاضشٞ ًع اهسط٘بٞ اهلجريٝ اهلا٢ِ

ل ٗعِد٢ار  اه٘ض١٘ خاهصّا٩ ٙلْ٘ اططض ب،وٞ ف -ًا١ ددٙد خازز عّ اه٘ض١٘
ً٘ٓاإ اهػااسعٛ ٗٓاا٘ اططااض بسط٘بااٞ   ٨ إغاالاي يف بطاا٩ْ اططااض هعاادَ ؼقااو ًق

باد ًاّ ػفٚاف اهاسأع ٗاهقادً       ٖ اطت،قٛ عوٟ اهٚد اطاضاشٞل ف٩ اه٘ض١٘ ًٗا١
ّٞ و اططض اهصشٚض اطأً٘ز بٕ غسعّاطٗمتطاض ب،واٞ ميِاان ُاصاٚتمص     هتشقٚ ًقدً

 .  (1)ن ًّ اطا١ ...صطثٍ إًطض زأضم بفضى ًا بقٛ يف ٙد
 لًٗا ٙ،دٗ ًّ بعض اهفقٔا١ ًّ عدَ ٗد٘ب اهتِػٚف ٗاهتذفٚف ًسف٘ض

ا٪خ،از اه،ٚاُٚٞ هو٘ض١٘ اه آسٝ يف ٗدا٘ب   طداهفتٕ ًع هآس اهلتاب ٗاهطِٞ:
 . -٨ مبا١ خازدٛ -اططض اطتقَ٘ بعِصس اهتأثري يف اطٌط٘ح ب،وى اه٘ض١٘

٢ِٞ عوٟ اهسأع أٗ اهقدً  يف أُٔا متِع ًّ م يف اهسط٘بٞ اهلاَػاهجاهجٞ: أْ ُٙ
 . هٔ٘ز بوٞ اه٘ض١٘ عِد إًساز اهٚد اطت،ووٞ ب،وٞ اه٘ض١٘ أٗ ٨ متِع عّ هٔ٘زٓا

ٗاه آس ٗد٘ب اهتذفٚاف بقادز ٙ٘داب اهاٚق  أٗ ا٨ط٣ٌِااْ ب ٔا٘ز أثاس        
ًطض اهٚد اطت،ووٞ عوٟ اهسأع أٗ عوٟ اهقدً ل ٗذهم ٪ْ غػى اهرًٞ اهٚقٚس 

عوااٟ اهااسأع   ا٪ثااسٗهٔاا٘ز ٗفضااى ًااا١ٖ َ اهااسأع ب،وااٞ اه٘ضاا١٘  مبطااض ًقااد
هسأضإ ٗقدًٚإ ب،وااٞ   ٙطاتدعٛ اهاٚق  أٗ ا٨ط٣ٌِااْ بفاسا  اهرًاٞ ٗكاْ٘ ًطاشٕ        

٨ ٙلفاٛ ِٓاا اه اّ     ًّ دْٗ اخت٩طٔا ب،واٞ خازدٚاٞل ٗهارا    اه٘ض١٘ كص٘صّا
كٌاا ٨ ِٙفاع إداسا١ أصااهٞ عادَ ًاُعٚاٞ        -هٔ٘ز أثس اططاض  -٨ٗ استٌاي اهتأثري

  لًج،اات ْىاهااسأع عااّ هٔاا٘ز أثااس اططااضل فإُاإ أصاا   اهسط٘بااٞ اط٘داا٘دٝ عوااٟ  
: ٗص٘ي بواٞ اه٘ضا١٘ ًاّ اهٚاد إىل اهاسأع       ٗإذا أدسٜ مل ٙج،ت ٨شًٕ اهعادٜ

 . ًٜ  ٗهٔ٘ز أثسٓا عوٟ اهعض٘ اه٘ض١٘ٗاهقد
ٟ      ثٍ إُٕ إذا ؼ ٙادٖ ًاّ غطاى     قو ًِٕ اططاض ب،واٞ اه٘ضا١٘ ٗفضاى ًاا١ٖ عوا
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كجسنٔا بصاشٞ ًطاض زأضإ    مل نضٓس كجريٝ اهٚد اطاضشٞ  ٗدٕٔ ٗٙدٕٙ ٗكاُت بوٞ
دسٙاْ اطا١ عوٟ اهسأع اطٌطا٘ح أٗ اقتضاٟ ؼقاو اهػطاى عقٚاب       ٗإْ أٗدب

ل فاإْ اهػطاى غاري    اطاضشٞ اهٚدط،ووٞ عوٟ اهسأع هلجسٝ ًا١ اططض ٗإًساز اهٚد ا
 تٔااا ٗزط٘بتٔااا اطت،قٚااٞ ًااّ ًااا١ًقصا٘دل ٗاططواا٘ب ٓاا٘ اططااض ٗإًااساز اهٚاد ب،وٓ  

اه٘ض١٘ اهرٜ غطى بٕ ٗدٕٔ ٗٙدٕٙل فإذا ؼقو ٓرا اططض ٗاإلًاساز فا٩ ضاري    
َٜ اطا١ عوٟ اهسأع اطٌط٘ح أٗ إهاب ؼقو اهػطى  يف إهاب كجسٝ بوى اهٚد دس

عقٚب اططضل فإُٕ ٨ دهٚى عوٟ ًاُعٚٞ ذهم عّ صاشٞ اه٘ضا١٘ أٗ عاّ صاشٞ     
 : . ثٍ ُ،شح ًطض اهسأع أٗ ًطض اهقدً 

 اخت٩ط بوى اهٚد ب،ى عض٘ ٗض٢٘ٛ:اهفسع اهجاًّ: 

مبا ن،قاٟ  َ ًطض اهسأع ٗاهقدً  قد ٗزدت اهِص٘  اه،ٚاُٚٞ اهِاطقٞ بوصٗ
ًّ بوى اه٘ض١٘ عوٟ ٙدٕٙ ٨ٗ هٓدد ًا١ّ ططشٕل ٗٓٛ هآسٝ يف ٗد٘ب اططض 

 :  باه،وى اطت،قٛ عوٟ اهلف  ٨ مبا١ ددٙد ٗبوٞ خازدٚٞل ِٗٓا ض٧اي
 اطت،قٚٞ فٚٔا ًّ ًاا١ اه٘ضا١٘ ب،واٞ ضاا٢س أعضاا١     ٞ اهٚد ذ٘ش إخت٩ط بٓوٓى َٙ

ز عاّ اخات٩ط بواٞ اهٚاد ب،واٞ      بد ًاّ اهتشارٓ  اه٘ض١٘ كاهرزاع  ٗاه٘دٕ ؟ أَ ٨
ضا٢س ا٪عضا١ سٚح إُٔ إذا اًتصدت اهسط٘بتاْ مل ٙتشقو اططض ب،وٞ اه٘ضا١٘  

باى إْ   طثٍ إًطض زأضم بفضى ًا بقٛ يف ٙدن ًّ اطاا١ ...ص اطت،قٚٞ عوٟ ٙدٖ
 .اططض س٣ِٚر ٙتشقو ب،وٞ ٙدٖ ٗبوٞ ٗدٕٔ أٗ ًع بوٞ ذزاعٕ؟ 

ُ اسٍٓ ِٓاا إىل   ٗيف اؾ٘اب عوٟ ٓارا اهطا٧ايل   اختوفت أُ از اهفقٔا١  قد
ًاّ اطتقادً  ٗاطتاأخسّٙ إىل ٗدا٘ب     ك،ري ٗقد ذٓب  ع  اؿاهٞ ا٨ختٚازٙٞل

٪خاس٠  اه٘ضا١٘ ا اططض بِداٗٝ اهلٓف خاصٞ ٗعدَ د٘اش خوطٔا مباا١ أعضاا١   
ًّ ا٨خت٩ط ًٗاّ اططاض مباا١ ًاصٙر ًاّ ُاداٗٝ اهلاف ُٗاداٗٝ أعضاا١           سرزّا

اه٘ض١٘ ا٪خس٠ل ٗذٓب  ع آخس إىل د٘اش ا٨خت٩ط ٗا٨ًتصاز ق،ى ًطض 
 أْ ٨ ٙضاع ٙادٖ بعاد متاًٚاٞ غطاى      هصًٗاّا  اهاسأع ٗاهاسدو ل ٗاستااط بعضأٍ     
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هسأضاإ  هٚطٌاا٣ّ بصاآشٞ ًطااشٕ ٗٙدٙاإ عوااٟ أعضااا١ اه٘ضاا١٘ اطػطاا٘هٞ  ٕ ٔااٗد
 .  اُط،اق ُص٘  اططض ب،وٞ اه٘ض١٘ اطت،قٚٞ عوٟ ٙدٖ خاصٞبٗزدوٕٚ ٗ

قد ٙقاي: ٨ بأع باخت٩ط اه،واٞ اطت،قٚاٞ عواٟ ٙادٖ ًاع بواٞ أعضاا١ ٗضا١٘         ٗ
أخس٠ كاهرزاع ٗاه٘دٕ ٨ٗ ضري يف اًتصادٌٔا ق،ى ًطاض زأضإ ٗقدًٚإل فإُإ     

،او ا٪خ،ااز اه،ٚاُٚاٞ ًِٗٔاا     نِط -عِدًا ميطض باه،واٞ اطٌتصداٞ اهلا٢ِاٞ عواٟ اهٚاد     
ٗٙصدق إُٔ ًطض ب،واٞ  ( Sعٌس بّ أذِٙٞ يف ًعساز اهِيب )ٗ (1)ًعتربنٛ شزازٝ 

ًاا١   دٙاد غاري  ٗض٢ٕ٘ ُٗداٗٝ ًا٢ٕ ٗباهسط٘بٞ اطت،قٚٞ عوٟ ٙدٖ ٗمل ميطض مباا١ٕ د 
طثااٍ ًطااض زأضاإ ٗقدًٚاإ بوااى كفاإ مل   ط،ااو اهِصاا٘  اه،ٚاُٚااٞ:اه٘ضاا١٘ل فتِ

 .ُٙشدخ هلٌا ًا١ّ ددٙدّاصطٗمتطض ب،وٞ ميِان ُاصٚتمص 

 ٍٓ اإلطا٩ق يف ا٪خ،ااز اه،ٚاُٚاٞ ًِٗٔاا      ٗهلّ ُق٘ي: ٓرا اطقاي صشٚض ه٘ ناا
ثٍ عٓوٌٕ اه،ازٜ ض،شإُ فٕٚ اه٘ض١٘ ط( اهرٜ Sًعتربٝ ابّ أذِٙٞ يف ًعسادٕ )

بدع٠٘ إط٩قٔا ٗمش٘هلاا ه،واٞ    ا١صأضم بفضى ًا بقٛ يف ٙدن ًّ اطاًطض ز
        ٟ  اهٚد اطاضشٞ ٗإْ اختوطات ب،واٞ أعضاا١ اه٘ضا١٘ ا٪خاس٠ل فإُإ ٙصادق عوا

 . ٗبوتٕ ُٗداٗنٕ اططض بٔا: إُٔ ًطض مبا١ اه٘ض١٘

يف متاَ اإلطا٩ق يف كاجري ًاّ ا٪خ،ااز      إْ هِا غٓلّا قّ٘ٙا - : أ٨ّٗهلِٕ ًػلى
ٞ     ٗ ٨ ٙ،عد هٔ٘زٓاا يف ا٨ختصاا ل   بى لاه،ٚاُٚٞ  (2)ٓاٛ ُ اري ًعتاربٝ اباّ أذِٙا

طبفضاى ًاا بقاٛ يف ٙادن ًاّ      ٗصشاح شزازٝ اهِاطقٞ مبطض اهسأع ٗاهقادً   
ٕ       ثٍاطا١صط فإُٔاا   صٗمل ٙعادٌٓا يف ا٨ُاا١   ًطاض مباا بقاٛ يف ٙادٖ زأضإ ٗزدوٚا

ٍٓ ت،قٚٞ ًّ ًا١ اه٘ض١٘ عوٟ اهٚدل ٗهآسٝ يف اختصا  اططض باهفضوٞ اط ٨ نع
ًّ فضوٞ ًا١ اه٘ض١٘ عوٟ ٙدٖ ًع بوٞ ذزاعٕ أٗ ٗدٕٔل ٨ اططض باطا١ اطٌتصز 

 . ض هوٌطض باه،وٞ اطدتوطٞأقى ًّ عدَ إسساش اإلط٩ق اطصٓش
                                                           

 . 2+ ح 5ًّ أب٘اب اه٘ض١٘: ح 15: ب1( اه٘ضا٢ى: ز1)
 .13+ ح6+ ح3+ ح5ًّ أب٘اب اه٘ض١٘ : ح 15: ب1( اه٘ضا٢ى: ز2)



 1: زفقٕ اهطٔازٝ ٗاهطٔ٘ز...............................................................................( 422)  

 

ُقا٘ي:   -ٗه٘ يف بعض ا٪خ،ااز   -سض ث،٘ت اإلط٩ق تِصي ٗفٗثاُّٚا: ًع اه
ٙ٘دد هٕ ًقٚٓد ٗاضض ٓ٘ صشٚض شزازٝل ٗه٨ٖ٘ ٪خرُا بااإلط٩ق هلاّ اطقٚٓاد    

ٗمتطااض ب،وااٞ ميِااان   (: طح ٗزد يف صااشٚض شزازٝ ق٘هاإ ) ًاااُع عِاإل سٚاا  
 ٗ متطاض ب،واٞ ٙطاازن هٔاس     ُاصٚتم ًٗا بقٛ ًّ بوٞ ميِٚم هٔس قدًم اهٌِٚاٟل 

ٗٓرا خرب صشٚض اهطِد ٗٓ٘ ًاّ ا٪خ،ااز اه،ٚاُٚٓاٞ اؿاكٚاٞ      (1)قدًم اهٚطس٠ص
(  ا٩ّ أٗزدٓاا   ّ اإلًااَ اه،ااقس )  ثاٍ ٙ،آٚ   ل( ابتادا١ّ Sه٘ض١٘ زض٘ي ا  )

 ااى خربٙااٞ يف ًقاااَ اإلُػااا١    ٗٓااٛ ( Sٗضاا١٘ زضاا٘ي ا  )  سلاٙااٞبعااد 
: ُ اري  افتفٚد اه٘د٘ب ٗاإلهصاَ ظٌٚع اـص٘صاٚات اطِص٘صاٞ فٚٔا    لٗاهطوب

خص٘صٚٞ ًطض زأضٕ ٗهٔس اهقدَ اهٌِٟٚ ب،واٞ ميِٚإل ُٗ اري خص٘صاٚٞ ًطاض      
 ٔس اهقدَ اهٚطس٠ ب،وٞ ٙدٖ اهٚطس٠ .ه

عوٚٔاا: اططاض ب،واٞ     شٚشٞ غص٘صٚانٔا اه  دهت اؾٌى اهتعددٝٓرٖ اهص 
هآسٓا اـوا٘  ٗعادَ دا٘اش اخات٩ط زط٘باٞ أخاس٠        لٙدٖ اهٌِٟٚ ٗاهٚطس٠

ٞ    ب،وٞ ٗاهسط٘باٞ اهداخوٚاٞ اهلا٢ِاٞ     -اطاا١ اؾدٙاد   -ميِاٖ ضا٘ا١ اهسط٘باٞ اـازدٚا
يف ًقاااَ  دٖ اهٌِٚااٟل ٗسٚااح كاُاات ٓاارٖ اؾٌااى عوااٟ أعضااا١ اه٘ضاا١٘ غااري ٙاا 

( ستاٟ  S)ٗهاٚظ سلاٙاٞ فعاى: ٗضا١٘ زضا٘ي ا       ُػا١ فٔاٛ أًاس غاسعٛ    اإل
وتٌى إًلاْ اهتدوٛ عّ فٍٔ ٗد٘ب اـص٘صٚات ٗإدعا١ اضتش،ابٔا ٗكُ٘ٔا 

 ٨ ٙفٚد اه٘د٘ب ٗاهتعّٚٓ اد اه٘ادب بوشاه سلاٙتٔا هفعىل ٗاهفعىأفضى أفس
ٕ Sل بى إْ سلاٙٞ اهفعى نوتا٣ٍ ًاع ا٨ضاتش،اب ٗهعوإ )    إ٨ بقسِٙٞ  ٪ُإ   ( فعوا

 اضتش،ابٕ غسعّا . ىبفعأفضى أفساد ًٗصادٙو اه٘ادب 
ٛ باـص٘صاااٚات ٗاهصاااشٚض أْ ًفااااد صاااشٚض شزازٝ ٓااا٘ ا٪ًاااس اهػاااسع

ٙ،ااااّال ٗا٪ًااااس هااااآس يف اه٘داااا٘ب فتتعااااّٚٓ  اطسٗٙٓااااٞ قس اطاااارك٘زٝ يف اؾٌااااى
ٗوتاااز محواإ عوااٟ   - ّانعِٚٚٚااٗد٘بااّا  -غااسعّا اطلوفاا اـص٘صااٚات ٗنوااصَ  
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ٗاضض ٗقسِٙٞ دوٚٞ صازفٞ ه٫ًاس عاّ هٔا٘زٖ يف اه٘دا٘ب      ا٪فضوٚٞ إىل دهٚى
 . ٗاهتعّٚٓل ٨ٗ قسِٙٞ صازفٞ

ططوقاات   صاشٚشٞ شزازٝ بٔارا اهتقسٙاب ًقٚٓاداّ    ٗٙتشصى مما نقدَ: صا٩ح  
 . ا٪خ،از اط،ِٚٓٞ هوٌطض باه،وٞ اطت،قٚٞ عوٟ اهٚد ٗب،وٞ اه٘ض١٘ ُٗداٗٝ اهلف

مش٘هلاا طاا إذا اًتصدات بٓواٞ     ٓرٖ اططوقات ٗا٪خ،از اه  إدعٛ إط٩قٔا ٗ
ُٗداٗنٕ ٗفضى ًا٢ٕ(  ٘دٕ ٗإُٔ ٙصدق عوٚٔا )بوٞ اه٘ض١٘اهٚد ب،وٞ اهرزاع أٗ اه

عوٟ إط٩قٔا  ٗمل ن،َو -ه٘ اُعقد  -٩قٔا د إطاه٘ازد يف ا٪خ،از اه،ٚاُٚٞل قد نقٚٓ
 . بى نقٚٓدت بصشٚشٞ شزازٝ باهتقسٙب اطتقدَ

ضتد٨ي باإط٩ق ا٪خ،ااز   عقٚب ا٨ - ٗقد ٙطتدي هوق٘ي باؾ٘اش ٗاإلدصا١
ٗأغافاز   اه٘ازدٝ يف أخر اه،وٞ ًّ اهوشٚٞ أٗ ًّ اؿاد،  (1)باهسٗاٙات -اه،ٚاُٚٞ

 اهعِٚ  كصشٚشٞ اؿويب:طإذا ذكست ٗأُت يف صا٩نم أُام قاد نسكات غا٣ٚاّ     
ًّ ٗض١٘ن... ٗٙلفٚم ًّ ًطض زأضم أْ نأخر ًّ ؿٚتم بووأا إذا ُطاٚت   

ميطض ًّ ساد،ٕٚ أٗ أغفاز عِٕٚٚ( ٕ ًقدَ زأضمصطمتطض زأضم فتٌطض ب أْ
ندي عوٟ د٘اش ا٪خر باهلٓف ًاّ بواٞ    ٓرٖ اهِص٘  فإْ لإْ مل ٙلّ هٕ ؿٚٞ

 . أعضا١ اه٘ض١٘ ًٗطض اهسأع ٗاهقدً  بٔا
كوأا ٗازدٝ فاٌّٚ ُطاٛ     -ٗبعضأا صاشٚض اهطاِد     -إ٨ أْ ٓرٖ اهسٗاٙاات  

دٝ نلْ٘ ٙدٖ دآفٞ هاٚظ  ًطض زأضٕ ٗقدًٕٚ ستٟ دخى يف اهص٩ٝ ٗعطب اهعا
ًاّ بواٞ اهوشٚاٞ أٗ     هٞ فٚٔاا عواٟ دا٘اش ا٪خار اختٚاازاّ     فٚٔا بوٞ ٗض١٘ل ٨ٗ د٨

ًوتفتاّا إىل ٗدا٘ب   ا٪غفاز أٗ اؿ٘ادب إذا كاُات اهٚاد ً،تواٞ مل ػاف ٗكااْ      
ٍٓ ًا مّ فٕٚ. اططض ٗمل ٙلّ ُاضّٚا  ستٟ دخى يف اهص٩ٝل ٗهٚظ هلا إط٩ق ٙع

ْٞ ه  ٗازدٝ يف ُطااٚاْ ًطااض اهااسأعل ٗأًااست    (2)وصاادٗقُعااٍ ن٘دااد ًسضااو
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إْ ُطٚت ًطض طاهِاضٛ اهرٜ هٚظ يف ٙدٖ ُداٗٝ اه٘ض١٘ بأخر اه،وٞ ًّ ؿٚتٕ 
زأضم فاًطض عوٕٚ ٗعوٟ زدوٚم ًّ بوٞ ٗض١٘نل فإْ مل ٙلّ بقاٛ يف ٙادن   

ُااداٗٝ ٗضاا١٘ن غاا١ٛ فداار ًااا بقااٛ ًِاإ يف ؿٚتاام ٗاًطااض باإ زأضاام       ًااّ 
أغفاز عِٚٚم ٗاًطاض بإ   ّ ساد،ٚم ٗٗزدوٚمل ٗإْ مل ٙلّ هم ؿٚٞ فدر ً

هلِٔاا ًسضاوٞ ٨   و عوٚإ  نطٓ،ا  ٗأٗقد نِط،و عوٟ ًا مّ فٕٚل  زأضم ٗزدومص
ٗب  اؿادب ٗأغفاز إىل أُٔا نضٌِت اهرتنٚب ب  اهوشٚٞ  سذٚٞ فٚٔال ًضافّا

ٞ اهع  إ ل فٚأخار اه،واى ًاّ اؿااد،  ٗأغافاز اهعٚاِ  ططاض         ذا مل نلّ هٕ ؿٚا
 بٕ فقٕٚل ف٩ نصوض اطسضاوٞ دها٩ّٚ   رل ٗٓرا اهرتنٚب مل ٙفٔتزأضٕ ٗزدوٕٚ س٣ِٚ

 :ٗٙتشصى مما نقدَ . ب،وٞ كٓفٕ خر ًّ بوٞ أعضا١ اه٘ض١٘ ممتصدّاعوٟ د٘اش ا٪
ًاّ بواٞ اهٚاد ًٗاّ بواٞ أعضاا١       عدَ د٘اش ًطض اهسأع أٗ اهسدو  مبا١ كتوط 

 . شزازٝاهرزاع عوٟ ًا ٓ٘ هآس صشٚشٞ  ٗأبوٞ اه٘دٕ أخس٠ ُ ري  ٗض١٘
اهٌِٚاٟ ب،واٞ اهٚاد اهٚطاس٠     أْ ٨ بأع باخت٩ط بوٞ اهٚد  مما نقدَ ٙتذوٟكٌا 

أٗ هوعاادٝ اؾازٙاٞ    اهٚطس٠ بااهٌِٟٚ ٗنلاسازٖ استٚاطااّ    ًّ غطى اخت٩طّا ُاغ٣ّا
٣ٌِااْ ًاع صادق غطاؤا ٗؼققإ      هػاسض ا٨ط  ٠عوٟ ا٨ضتٌساز بػطاى اهٚطاس  

ٗ ٩ط٣ٌِااْ ٗا٨ستٚاااط أ ل فاإْ اؾاسٜ اطتػاسعٛ عوااٟ نلاساز اهػطاى ه     خازدااّ 
ًاّ فقٚإ باى مل     عّ دٚاىل ٗمل وصاى فٚإ ًِاعْ     ٨عتٚاد اطتػسعٞ اطتوقٟ د٩ّٚ

  ت. ٓارا كوإ فٌٚاا إذا كاُا     ٗٓا٘ دهٚاى اإلًضاا١    ()ًّ اطعصَ٘ ٙصدز اطُِع
ّٞ  : . ثٍ ُ،شح يف اهٚد عِد إزادٝ اططض اه،وٞ باقٚ

 . اهفسع اهتاضع: دفاخ اهٚد ًّ بوٞ اه٘ض١٘

ت ٙد اطت٘ضٛ ًّ اه،وى اهارٜ ٙاتٌلّ بإ ًاّ ًطاض زأضإ ٗزدوٚإ        ه٘ دٓف
أًلِٕ اططض ب،واٞ هاآس    -عوٟ هآس كٓفٕ فإْ دٓف باطّ ٙدٖ اهٌِٟٚ ٗبقٛ بوْى

كٓفٕ عوٟ زأضٕ ٗزدوٕٚل فإُإ اًتجااي ه٫ًاس اهػاسعٛ اها٘ازد يف صاشٚض شزازٝ       
ٟ ٗمتطاض  ٗمتطض ب،ٓوٞ ميِان ُاصٚتمل ًٗا بقٛ ًّ بوٞ ميِٚم هٔس قدًم اهٌِٚط
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باطّ كفٕ فٌطض زأضٕ ب اآس   ب،وٞ ٙطازن هٔس قدًم اهٚطس٠ص فإْ ًّ دٓف
آس كفإ اهٚطاس٠ هاآس    كٓفٕ اهٌِٟٚ ثٍ ًطض بٕ هآس قدًٕ اهٌِٟٚ ثٍ ًطض ب ا 

: إُٔ ًطاض ب،ٓواٞ ميِااٖ ٗٙطاساٖ: زأضإ ٗزدوإل       ٙصدق عوٕٚ عسفّا -قدًٕ اهٚطس٠
 . ٨ٗ إغلاي عِد٢ر

ٌِٟ ٗاهٚطس٠ ٗكاْ اؾفااخ هعارز ًػاسٗع    ثٍ ه٘ دٓف باطّ ٗهٔس كٓفٕ اهٚ
ُ ري سسازٝ اؾ٘ ٗبػسٝ اطت٘ضٛ ُٗ ري ُطٚاْ ًطاض اهاسأع أٗ اهاسدو  ستاٟ     

ا١ اه٘ض١٘ل ثاٍ  أٗدب دفاخ ًا عوٟ اهٚد ًّ اه،وٞ ٗاهِداٗٝ ًّ ً ًضٟ ٗقْت
أًلِٕ ا٪خار ًاّ بواى ؿٚتإ با٩ خا٩خ ٗبا٩         -ا فانٕ ٙقِّٚاط أزاد اططض ندازكّا

ٞ  إغلايل ٗاطس هطا٢اى اططرتضاى ًِٔاا فإُإ قاى      هػاعس ا دْٗ ا لاد ؿٚتإ ا٪صاوٚ
هلِٔاا   لأخ،از ًتعاددٝ  زدت با٪خر ًّ بوى ؿٚتٕ :اـ٩خ كٌا ضٚأنٛل ٗقد ٗ

ٌٓاٍ بعاض اهفقٔاا١ اؿلاٍ :     ًطوقٞ مل نتقٚد ظفاخ اهٚد اطاض  دا٘اش  شٞ ٗهارا ع
ْٝ -ا٪خر ًّ بوى اهوشٚٞ ططض اهسأع هلِإ   ليف ٙدٖ ٗمل ػٓف طا إذا بقٚت ُداٗ

 . خ٩خ اطػٔ٘ز بى ٓ٘ بعٚد كٌا ضٚأنٛ ن٘دٕٚٔ
ذكاس ٗاهتفات   ُطٛ ًطض زأضٕ ثاٍ  ُعٍ ٓرٖ اهسٗاٙات نقٚٓدت أكجسٓا مبا إذا 

ساي اهص٩ٝ اه  دخى بٔا بعد اه٘ض١٘ اهِاق ل عٌدنٔا صشٚشٞ اؿويب عّ 
ًااّ  ٗأُاات يف صاا٩نم أُاام قااد نسكاات غاا٣ٚاّ      إذا ذكااست(:طاهصااادق )

ٍٓ اهاارٜ ُطااٚتٕ ًااّ ٗضاا١٘ن ٗأعااد   ا١٘ن اطفااسٗض عوٚاام فاُصااسخ فأناا  ٗضاا
ص٩نمل ٗٙلفٚم ًّ ًطاض زأضام أْ نأخار ًاّ ؿٚتام بووأا إذا ُطاٚت أْ        

زٗاٙٞ أبٛ بصري اهطا٢ى ًّ  ٧ٙٗٙٓدٓا (1) زأضم فتٌطض بٕ ًقدَ زأضمص متطض
فطاأي: مل   صفوٌٚطاض ط( عّ زدى ُطٛ ًطض زأضٕ قااي  اإلًاَ اهصادق )

ٗٓاٛ   صفوٌٚطض زأضٕ ًّ بوى ؿٚتٕط(:ٙركسٖ ستٟ دخى يف اهص٩ٝ قاي )
ٞ  تٙمل    .ت اهٚاااد اطاضاااشٞمبااا إذا دٓفااا  -قٚٓااد سلٌٔاااا: ا٪خااار ًااّ بواااى اهوشٚااا
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أْ اهصاشٚض عوااٟ اختصاا  ًفادٓاا بصا٘زٝ اؾفاااخ أٗ     ٨ ٙ،عاد د٨هاٞ   هلاّ  
هٚاد ٗشٗاي  ٗذهم هػو،ٞ دفاخ ا ِٓ  اهصشٚض ٓ٘ دفاخ اهٚد اطاضشٞفسض اه

        ٓٛ اهِداٗٝ يف ًفسٗض اؿادٙح بفعاى متااَ اه٘ضا١٘ ٗغاسٗعٕ يف اهصا٩ٝ ًٗضا
فإُاإ ٙ٘دااب شٗاي اهِااداٗٝ ٗٙاا،ظ اهٚااد ٗدفافٔااال  عوااٟ إمتاااَ ٗضاا١ٖ٘ اه٘قاات 

فٌاا٘ع اهصااشٚشٞ أُاإ ًااّ ُطااٛ اططااض ٩ًس ااٞ فٚلااْ٘ اط٘ضاا٘ع اه ااآس ًااّ 
 . زأضٕ ٗزدوٕٚٗدٓفت ٙدٖ كفاٖ ططض زأضٕ أْ ٙأخر اه،وى ًّ ؿٚتٕ ثٍ ميطض 

ضااِدٖ اطتصااى إىل ًاهام بااّ أعا  عااّ اهصااادق    (1): اـاارب اطعتارب  ٧ٙٗكادٖ 
(قاي:ط )ً ٛٗٓارا ًطواو    طض زأضٕ ثاٍ ذكاس أُإ مل ميطاض زأضإص     ًّ ُط

ٙعٍ ًا ه٘ ذكس ق،اى اهادخ٘ي يف اهصا٩ٝ ًٗاا ها٘ ذكاس بعاد اهادخ٘ي يف اهصا٩ٝ          
ٗٙعٍ ًا ه٘ ًضٟ ٗقت ٙ٘دب دفاخ اهٚد ًٗا ه٘ مل مئض ٗقات ٗوصاى فٚإ    

ٓا٘ دفااخ اهٚاد اطاضاشٞ سٚاح       هلّ اه آس ًّ اهع،ازٝ اه٩سقٞ: .دفاخ اهٚد
( عِااد دفاااخ اهٚااد ضاإفااإْ كاااْ يف ؿٚتاإ بوااى فوٚأخاار ًِاإ ٗهٌٚطااض زأ قاي:ط

 اطاضشٞ باطِّا ٗهآسّا .
ٗاؿاصى متاَ اهق٘ي ظ٘اش ا٪خر ًّ بوى اهوشٚٞ عِد ُطٚاْ اططض ٗنركسٖ 
بعد دفاخ اهٚدل ٗٓرا اهقدز ٨ إغلاي فٚإ هوآِ  اهصاشٚض ٗهعوإ ٨ خا٩خ      
فٚاإل ٧ٙٗٙٓاادٖ بعااض اهسٗاٙااات غااري اؾاًعااٞ هػااسٗط اؿذٚااٞ كٌسضااوٞ خوااف    

ٌّٓ ِٙط ض زأضإ ٗٓا٘ يف اهصا٩ٝل قااي:طإْ كااْ يف ؿٚتإ بواى        ٟ ًطاهطا٢ى ع
ُطاٚاْ ًطاض اهاسأع     رزٙٞ :ٗٓرٖ اهِص٘  ٗازدٝ يف ساهٞ ع .(2)فوٌٚطض بٕص

ٌٌٓٔا هلى عارز ًػاسٗع كشاس    لٗاهسدو  ازٝ اؾا٘ ٗساسازٝ اه،ادْ اط٘د،اٞ     ُٗع
ًٗفاسْٗ  ًاّ    أعضا١ اه٘ض١٘ل ٗٓرا اهتعٌٍٚ ٓ٘ ًسنلاص اهفقٔاا١ )زض(   ٔظِ،هُٚ

عوٟ عدَ اهفسق ٗعدَ اهفصى ٗعوٟ كْ٘  ًٗتطامْل عوٕٚ ازنلاشّا فقّٔٚا ًطتقسّا
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( ًجااا٨ّ اهِطاٚاْ اها٘ازد بعضإ يف ضا٧اي اهاساٜٗ ٗبعضإ يف كا٩َ اإلًااَ )        
 : بد ًّ اؾ٘اب عوٌٚٔا ه٘ق٘ع اـ٩خ فٌٚٔاٙ،قٟ ض٧ا٨ْ ٨ . هوعرز غاه،ّٚا

وشٚاٞ كأغافاز اهعٚاِ  ٗاؿااد،      ا٪ٗي: ٓى ها٘ش أخار اه،واى ًاّ غاري اه     
 .ٗاهػازب ٗم٘ٓا ًّ غع٘ز اه٘دٕ أٗ عٌَ٘ أعضا١ اه٘ض١٘؟

عٌاّ   (1)أفاد بعض ا٪ع٩َ د٘اش ذهم ٗاضاتِد إىل خارب خواف باّ محااد     
زأضإ ٗٓا٘ يف اهصا٩ٝ؟     : اهسدى ِٙطٟ ًطض( ضا٩ّ٢ أخربٖ عّ اهصادق )

لاّ هإ ؿٚاٞ؟ قااي:     فطاأي: فاإْ مل ٙ   قاي:طإْ كاْ يف ؿٚتٕ بواى فوٌٚطاض بإص   
ٕ قاد عٌاى بإ كاجري     خرب ًسضى هلِطميطض ًّ ساد،ٕٚ أٗ أغفاز عِٕٚٚص ٗٓرا 

ًّ بواى ساد،ٚإ    َريف ؿٚتٕ أَخ ًّ اهفقٔا١ ٗأفت٘ا باهرتنٚب ٗإُٔ إذا مل هد بو٩ّ
أٗ أغفاز عِٕٚٚل بى نعد٠ بعضٍٔ إىل كاى بواى يف أعضاا١ اه٘ضا١٘ ا٪خاس٠ل      

فإُٔا  لط٩ق اهِص٘  ا٬ًسٝ مبطض اهسأعٗهعى ًطتِد اهتعدٜ ٓ٘ اهتٌطم بإ
قد نقٚٓدت بلْ٘ اططض ب،وٞ اهٚدل ٗاهقادز اطتاٚقّ ًاّ اهتقٚٚاد ٓا٘ ساهاٞ ٗدا٘د        
 اه،وااى يف اهٚااد فاا٩ هاا٘ش اططااض بػريٓااال ٗعِااد دفافٔااا ٗٙ،طاأا ٨ ٙااأنٛ اطقٚٓااد   

ا٪ًس مبطض اهسأع ٗاهسدو  ب،واٞ اهوشٚاٞ أٗ بواٞ     فريدع إىل إط٩ق -٨ُٖتفا١ -
 . ضا٢س أعضا١ اه٘ض١٘ل بى ٗمبا١ٕ ددٙد ٙأخرٖ بٚدٖ ٗميطض بٕ زأضٕ ٗزدوٕٚ

      ٗ ٨ هلّ اه آس هصَٗ ا٨قتصاز عوٟ بواٞ اهوشٚاٞ ٙأخارٓا بٚادٖ ٗميطاض بٔاا 
 ًّ ضا٢س أعضا١ اه٘ض١٘ل ُٗطتدي عوٕٚ ب٘دٔ : اهوشٚٞ ه٘ش اهتعدٜ إىل غري

ازنلاش نقدَ إط٩ق اهدهٚى اطقٚٓد عواٟ إطا٩ق دهٚاى أصاى اؿلاٍ      ا٪ٗي: 
عطب ق٘اعد اهفٍٔ اهعسيف اماٗزٜل فإْ إط٩ق دهٚى أصى اؿلٍ ُ ري ق٘هإ  

ٍِطض،شإُ:  ََٗأِزُدَوُل  ٍِ ًَِطُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضُل ٗإط٩ق ا٪ًس اؿدٙجٛ مبطض اهاسأع  صَٗا
 سأع ٗاهاسدو  ل د٘ب ًطض اها ٓ٘ إط٩ق ًج،ت ٪صى اؿلٍ: ٗ -ٗاهسدو 

عوٟ ساهٕ بى نقٚٓد مبا دٓي ًّ اهِص٘  عوٟ هصَٗ إدسا١  ٓرا اإلط٩ق مل ٙ،َو
                                                           

 .1أب٘اب اه٘ض١٘: حًّ  21: ب1( اه٘ضا٢ى: ز1)
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اططض ب،وٞ اهٚد عوٟ اإلط٩ق ض٘ا١ دٓفت اه،وٞ أَ بقٚتل ًّٗ ِٓا صاض ٗزٗد  
اهِص٘  بأخر اه،وٞ ًّ اهوشٚٞ عِد دفاخ اهٚد أٗ عِاد ُطاٚاْ اططاض ًٗضاٛ     

إْ دعى ٓرا اه،ادٙى ٧ٙكاد عادَ بقاا١     تعازخ فٕٚ ٗٙػوب دفاخ اهٚدل فُٙ ٗقٕت
ٍِ   طإطا٩ق   ََٗأِزُدَوُلا  ٍِ ًَِطاُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضاُل ص ٗميِاع ًاّ اهسدا٘ع اهٚإل ٨ٗباد ًااّ      َٗا

اهسد٘ع اىل إط٩ق دهٚى اطقٚد: ًا دٓي عوٟ هصَٗ اططض مبا بقاٛ عواٟ اهٚاد ًاّ     
 بوٞ اه٘ض١٘ .

 ٓ هجاااُٛ: ًااع اهتػاالٚم يف اؾاا٘اب ا٪ٗي ُقاا٘ي: ٙ٘دااد عِاادُا ُاا ه٘داإ اا
صشٚض ٙفٚد عدَ دد٠ٗ غاري بواى اهوشٚاٞ ٗأْ ٗهٚفتإ إعاادٝ اه٘ضا١٘ل ٗٓا٘        

عاّ اهصاادق    (1)هط٘ضٛ بطِدٖ اهصشٚض إىل ًاهم بّ أعا  هػٚذ ازٗاٖ ا  خرْب
(قاي:ط )  ُٕطٛ ًطض زأضٕ ثٍ ذكس إُٔ مل ميطض زأضٕ فإْ كاْ يف ؿٚتا ًّ

 ِدٔعا فوِٚصاسخ ٗهُٚ  فوٚأخر ًِإ ٗهٌٚطاض زأضإل ٗإْ مل ٙلاّ يف ؿٚتإ بواىْ       بوْى
ٗٓرا ُ  صشٚض اهطِد هاآس اهد٨هاٞ عواٟ أُإ عِاد فقاداْ )بواى         اه٘ض١٘ص

اهوشٚٞ( ٙعٚد اه٘ض١٘ل ٨ٗ ٙلفٛ اططض بػري بوٞ اهوشٚٞل هضعف ًطتِد ا٪خار  
بد ًّ إعادٝ اه٘ضا١٘  بوى اؿاد،  أٗ أغفاز اهعِٚ  إلمتاَ اه٘ض١٘ل بى ٨ًّ 

 . ًاهم بّ أع رٜ زٗاٖ اهٗػدٙدٖ عطب د٨هٞ اهِ  اهصشٚض 
طاض  بقادز ًاا مي   إْ كاْ يف ؿٚتٕ بواىْ ٗميلّ ن٘كٚدٖ مبفَٔ٘ ًعتربٝ شزازٝ:ط

 فإْ ًفًٔ٘ٔا: إْ مل ٙلّ يف ؿٚتٕ بواىْ  (2)زأضٕ ٗزدوٕٚ فوٚفعى ذهم ٗهٚصىص
 كااإخ ططااض زأضاإ ٗزدوٚاإ مل ٙفعااى ٗمل ٙصااىل ٨ٗشًاإ ٗداا٘ب ا٨ُصااساخ 

 . (3)٩ٝ إ٨ بطٔ٘زصإلسداخ ٗض١٘ ددٙد ق،ى ص٩نٕ إذ ط٨ ص
ًٗع ٓرٖ اهِص٘  اهصشٚشٞ ذات اهد٨هٞ اـاصٞ أٜ ًعِاٟ هوسدا٘ع إىل   

                                                           

 .7ًّ أب٘اب اه٘ض١٘: ح 21: ب1( اه٘ضا٢ى: ز1)
 .3ًّ أب٘اب اه٘ض١٘: ح 21: ب1( اه٘ضا٢ى: ز2)
 .1ًّ أب٘اب اه٘ض١٘: ح 4: ب1( اه٘ضا٢ى: ز3)
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 . ؟ إط٩قات ا٪ًس مبطض اهسأع ٗاهسدو اىل ًسسوٞ خوف أٗ 

 اهطاا٧اي اهجاااُٛ: ٓااى هاا٘ش ا٪خاار ًااّ بوااى اهوشٚااٞ اهطا٢وااٞ اططرتضااوٞ طااا    
 ؼات اهارقّ؟ اه اآس أْ اطااساد ًاّ اهوشٚاٞ اطِصا٘  داا٘اش أخار بووأا بٚاادٖ         

صااى اهداخوااٞ يف ساآد اه٘داإل فاا٩ ُٙشااسش ططااض زأضاإ ٗزدوٚاإ ٓااٛ اهوشٚااٞ ا٪
وػعس اهطا٢ى ًِٔا اططرتضى طا ؼت اهرقّ ٗاـازز عّ سٓد اه٘دإل  عًٌ٘ٔا ه

 ا١ اه٘ضا١٘ل  ًاّ أعضا   با٪خار ًاّ بووأا هعادَ كُ٘ٔاا عضا٘اّ      ٚػلى ا٨كتفاا١  ف
 ٗقااد ًِعِااا إدااصا١ ا٪خاار ًااّ غااع٘ز اؿاااد،  ٗأغاافاز اهعٚااِ  ٗٓااٛ   ؟كٚااف

 . ؟ يف اه٘دٕ ًّٗ أعضا١ اه٘ض١٘ ٗقآهٕ

ًّ بوٞ اه٘ض١٘ اه  ٓ٘ هلّ قد ٙقاي: إْ اطا١ اط٘د٘د يف ًطرتضى اهوشٚٞ 
ًا اضرتضى ًِٔال ٗهٚطت ًا١ ددٙدّا خازدّا غطى بٔا ٗدٕٔ فِصي عوٟ ؿٚتٕ ٗ

  . كْ٘ بٓوتٔا ًّ ُداٗٝ اه٘ض١٘ -ٗباهدقٞ -ا١ اه٘ض١٘ل بى ٙصدق عسفّاعّ ً
ٗٙسٓدٖ: إْ اطِص٘  يف ا٪خ،از اه،ٚاُٚٞ )متطض ًّ بوٞ ٗض١٘ن ُٗداٗنٕ( ٨ 
أْ متطااض )مبااا١ ددٙااد( أٗ ب،وااٞ خازدااٞ عااّ أعضااا١ اه٘داإ أٗ خااازز اه٘داإ  

  ّ ٘   ٗؿٚتٕل ٗبوٞ اهوشٚٞ اططرتضوٞ طا ؼات اهارق ضا١٘ اططاٌ٘ح   هٚطات ُاداٗٝ اه
با٪خاار ًِٔااال فاإْ ا٪خاار ًااّ بوااٞ اه٘ضا١٘ اطػااسٗع يف اطِصاا٘  ٓاا٘    غاسعاّ 

عواٟ ًِطقاٞ    وشٚٞل ٗاهػعس اططرتضى هٚظ كا٢ِااّ ا٪خر ًّ اه،وٞ اهلا٢ِٞ عوٟ اه
 باى ٓا٘ خاازز عِإ فا٩ نلاْ٘ بوتإ         لاهوشٚ  ٗاهرقّ اهارٜ ٓا٘ قاى اه٘ضا١٘    

 ١ اططاتعٌى يف اه٘ضا١٘ قاد    بوٞ ٗض١٘ ً٘دا٘دٝ عواٟ اهوشٚاٞل باى ٓاٛ بواٞ اطاا       
ُصي بعضأا إىل ًطرتضاى اهوشٚاٞ ٗبعضأا إىل ا٪زض ٗبعضأا إىل اهجا٘ب أٗ       

 . شسش ًػسٗعٚٞ ا٪خر ًِٔااه،دْ ٨ٗ ُٙ
ٗاؿاصى إُٔ ه٘ مل وصى اهقطع أٗ ا٨ط٣ٌِاْ بعدَ داد٠ٗ اه،واٞ اهلا٢ِاٞ    

ًٗطض عوٟ ًطرتضى اهوشٚٞ ف٩ أقى ًّ ا٨ستٚاط اه٘د٘بٛ بعدَ أخرٓا باهٚد 
 . اهسأع ٗاهسدو  ب،وتٔا
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 رز سفظ ُداٗٝ اهٚد .اهفسع اهعاغس: نع
هاا٘ مل ٙااتٌلّ اطت٘ضااٛ ًااّ سفااظ ُااداٗٝ ٙاادٖ ٗزط٘بتٔااا ٗمل ن،ااو ُااداٗٝ     
ٗضا١ٖ٘ يف ٙاادٖ اها  ميطااض بٔااا زأضإ ٗزدوٚاإل ٗذهاام ؿاسازٝ اؾاا٘ اهػاادٙدٝ     

وٚإ  ٗنعارز ع  ٗاه،دْ فأٗداب دفااخ اهسط٘باٞ ضاسٙعاّ    اه٩ٓ،ٞ أٗ ؿسازٝ اطصاز 
يف غطاى ٙدٙإ ٗٗدٔإ ٗناساٖ كوٌاا أعااد غطاى         اططض ٗإْ اضتعٌى ًاا١ّ كاجرياّ  

زط٘باٞ   ٗدٕٔ ٗٙدٕٙ ٗكوٌا شاد قدز اطا١ اططتعٌى يف غطؤا مل ِٙفعٕ ٗمل ن،اوَ 
 .ٗٓرا ًا اختوفت فٕٚ اهفتا٠ٗ :؟ ططض زأضٕ ٗزدوٕٚل فٌا ٓٛ ٗهٚفتٕ

د ٙ،واى ٙادٖ ٗميطاض    مبا١ ددٙ غسعٚٞ اططضك،ري ًّ اهفقٔا١ إىل  ذٓب  ْع
باهٚااد  اططااض ااْع بااى أفتااٟ بعضاأٍ أْ ٗهٚفتاإ ل ٗاستٌااى ٚاإباإ زأضاإ ٗزدو

ٗقاد سلاٟ صااسب اؾا٘آس     استٌى آخاس اُتقااي ٗهٚفتإ إىل اهتاٌٍٚ     اؾافٞل ٗ
ٕٕ ًفٕت باهتٌٍٚ يف ًجوٕل باى قاد   عوٟ )قدٖ( إُٔ مل ٙعجس  بإ  اْع قوٚاى    أفتاٟ  فقٚ

 )ا٪ق٠٘ ٗد٘ب اهتٌٍٚ عوٕٚ(.قاي:هعسٗٝ يف نعوٚقٞ ا)قدٖ( أضتاذُا امقؤًٍِ 
ٗإذا مل ٙج،اات أساادٓا باادهٚى  ٌااا٨ت ث٩ثااٞ ٗازدٝ يف اهفااسع دصًااّآاارٖ است

٘   ٗسذٞ ناًٞ فٔٛ استٌاا٨ت  اىل اؾٌاع بِٚٔاا   ا٨ستٚااط ا٨ضاتش،ابٛ    قاد ٙادع
ل ٗق،واأٍ قٚااى:  ٔاااًااّ ًعوقٚٗكااجري اهعااسٗٝ كصاااسب  ٗٓاارا ًااا ازنضاااٖ  ااْع
ٌع ب  ا٨ستٚاطات اهج٩ثٞ: ٗٓٛ اططاض با٩ اضات٣ِاخ    )ا٪ٗىل يف ا٨ستٚاط اؾ

... ا٨قا٠٘ يف اهِ اس اططاض ًاّ دْٗ ٗدا٘ب       ٗاضت٣ِاخ اطا١ اؾدٙدل ٗاهتٌٍٚ
إىل ا٨ستٚاااط اه٘داا٘بٛ باااؾٌع بِٚٔااال  ٌااا٨تستا٨ل ٗقااد ناادع٘ (1)(إضاات٣ِاخ
عسٗٝل ٗمّ ًاع ٓا١٨٧ متااط ٗد٘باّا سٚاح      كجري ًّ ًعوقٛ اهإختازٖ ٗٓرا ًا 

ٌ    -قطعّا أٗ اط٣ٌِاُّا -لد ًا ٙدي مل ٩ت باـصا٘ ل ٗمتأًاا   عواٟ أساد امات
بااد ًااّ ن٘ضااٚض ٓاارا ستٚاااط باااؾٌع باا  اماات٩ٌتل ٨ٗبااد ًااّ ا٨قتٌوااٞ ف٩

 : فِق٘ي لاطدتصس ٗإث،ات عدَ اهدهٚى عوٟ أسد امت٩ٌت باـص٘ 
                                                           

 .هإلط٩ع عوٟ اؿلاٙت  ٗاطقاي  - 195+ 194: 2د٘آس اهل٩َ: ززادع : ( 1)
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ح عٚاااطٔاٍ ٩ًس اٞ إًلااْ إث،اات أساد امات٩ٌت اهج٩ثاٞ بادهٚى ٗاضاض          
فِشتاااط  -ٗ ٚعٔااا قتٌوااٞ -اٙفتااٟ باإ أٗ عاادَ إًلاااْ إث،ااات أساادٓميلااّ أْ 

ًٓاٞ بعاد ٙقا  اغاتػاهلا بااهطٔ٘ز         ٗد٘بّا باؾٌع بِٚٔاا ؼصا٩ّٚ   هواٚق  بفاسا  اهر
ّٞ هوص٩ٝ أٗ هوط٘اخ أٗ مٌ٘ٓا  ٓرا . . ًقدً

سلٟ صاسب اؾ٘آس )قدٖ( عّ  ع ًّ ا٪عاهٍ )قدٍٓ( اختٚااز  ٗقد 
اططض مبا١ ددٙد ًعوو  )هوضسٗزٝ ُٗفٛ اؿسز ٗصدق ا٨ًتجااي ٗاختصاا    
 ٗد٘ب اططض باه،وى باإلًلاْ( ٗأغالى عواٍٚٔ باأْ  ٚاع اه٘داٖ٘ اطارك٘زٝ       
 ٨ نقتضااٛ ا٨ُتقاااي إىل ًااا١ ددٙاادل بااى ِٙاادفع  ٚعٔااا باططااض باهٚااد اؾافااٞ     

 . ّ دْٗ ػدٙد ًا١ٕ كٌا نِدفع باهعدٗي إىل اهتًٌٍٚ

  : ٗميلِِا ا٨ضتد٨ي هلى استٌاي بدهٚى أٗ أكجس

فِطتدي ٨ستٌاي ٗد٘ب اططض باهٚد اؾافٞ باضتصاشاب ٗدا٘ب اططاضل    
ٗق،ى عسٗض قواٞ اطاا١ عوٚإ     فإْ اطلوف ق،ى سدٗخ اؿسازٝ اهػدٙدٝ يف اؾ٘

كاْ هب عوٕٚ ًطض اهسأع ٗاهسدو  بٚادٖل   ٗق،ى ابت١٩ٖ عسازٝ ًصادٕ ٗبدُٕ
ٓرٖ اؿاهٞ اطاُعٞ ًّ بقا١ اهسط٘بٞ عوٟ ٙدٕٙ ٗاه  ٙتعرز عوٕٚ عسٗض ثٍ بعد 

ميلِاإ إدااسا١ اضتصااشاب   -ًطااض اهااسأع ٗاهااسدو  باهِااداٗٝ اطت،قٚااٞ يف ٙاادٖ   
كٌاا   هعدَ ُاداٗنٔال  ٗٗد٘ب اه٘ض١٘ عوٕٚ ٗإْ كاْ ُاقصّاٗد٘ب اططض بٚدٖ 

 . اضتصشاب عدَ ٗد٘ب اهتٌٍٚ يف سقٕ ميلِٕ إدسا١
٨ٗ ُسٙد ًّ ا٨ضتصشاب ا٪ٗي ض٠٘ إث،ات استٌاي ٗد٘ب اططض باهٚاد  

 ٨ فاااي هقاا٘ي ا٨ضااتاذ: )اهصااشٚض أْ ٗداا٘ب اططااض باهٚااد       ًعاإ اؾافااٞل ٗ
ًاّ ا٨ضتصاشاب ًٗاّ     اضاتفادّٝ  ٞ غاري قتٌاى( باى ٓا٘ قتٌاى ٗداداُاّ      اهٚابط

 ٞ عوٚإ   ىػالَ ستاٟ ُٙ  كٌاا ٨ ُسٙاد إث،اات ا٨ستٌااي قطعٚااّ      . قاعدٝ اطٚط٘ز ا٬نٚا
أٗ بلُ٘إ ًاّ ا٨ضتصاشاب يف اهػا،ٔٞ اؿلٌٚاٞ أٗ       بلْ٘ ا٨ضتصشاب نعوٚقّٚا

ًااّ اضتصااشاب اهلوااٛ اهقطااٍ اهجاهااح ٨ٗ فاااي ؾسٙاُاإل فااإْ ا٨ضتصااشاب  
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 ٞ ل اطاارك٘ز قتٌااى اؾسٙاااْ ٗٓاارا كااإخ ٨ستٌاااي ٗداا٘ب اططااض باهٚااد اهٚابطاا
يف اهِفظ ٗٓ٘ ًصداق ًطض اهسأع ٗاهسدو  باهٚد زغٍ  ا٨ّ قا٢ٌّافٚلْ٘ استٌ

 . دفافٔا ٗعدَ بقا١ زط٘بٞ اه٘ض١٘ عوٚٔا
٧ٙٗكد ا٨ستٌاي اطرك٘ز استٌاي كْ٘ اططض باهٚد ٗإْ كاُت دافٞ ًٚط٘ز 
 لاططاض باهٚااد اطاأً٘ز باإ يف اه٘ضاا١٘ ٗاطتعطاس أٗ اطتعاارز يف ساو ٓاارا اطلوااف    

ػض اهطسخ عّ اإلغالاي عوٚٔاال   ٨ ٙطقط باطعط٘ز( ُٗدٝ )اطٚط٘ز فتأنٛ قاع
٪ْ اهػسض اهػدصٛ إث،ات ٗد٘د استٌاي اه٘د٘ب با٨ضتصشاب اططاتدي  
بٕ ٗبقاعدٝ اطٚط٘ز اه  متٌؤا ِٓال فٚج،ت يف اهاِفظ استٌااي ٗدا٘ب اططاض     

 . باهٚد اؾافٞ كٌا ٙ٘دد استٌاي ٗد٘ب اططض مبا١ ددٙد ٗاستٌاي اهتٌٍٚ

ضتد٨ي هوق٘ي ب٘د٘ب اهتاٌٍٚ أٗ باُتقااي ٗهٚفاٞ اهطٔا٘ز إىل     ميلّ ا٨كٌا 
اه٘ضاا١٘ ُ ااري اهتااٌٍٚ بااإط٩ق أدهااٞ اططااض ب،وااٞ اه٘ضاا١٘ ُٗااداٗٝ اهٚااد ًااّ ًااا١ 

ٗمتطااض ب،وااٞ ميِااان ُاصااٚتمل ًٗااا بقااٛ ًااّ بوااٞ ميِٚاام هٔااس  صااشٚشٞ شزازٝ:ط
يف ًقاَ إُػا١ ا ٔفإُ (1)متطض ب،وٞ ٙطازن هٔس قدًم اهٚطس٠صقدًم اهٌِٟٚل ٗ

مل ىل دص٢ٚاٞ اططاض ب،واٞ اه٘ضا١٘ل ٗٓاٛ      هاآسٝ يف اإلزغااد إ   ل فتلْ٘اهطوب
 . نقٚد اؾص٢ٚٞ عاي اهتٌلّ ٗا٨ختٚازل فٔٛ دص٢ٚٞ ًطوقٞ

ًٗقتضٟ اؾص٢ٚٞ اططوقٞ ٓٛ ضق٘ط ا٪ًاس باططاض يف اه٘ضا١٘ عِاد اهعذاص      
عّ اططض ب،وٞ اه٘ض١٘ل ثٍ ِٙدزز ٓرا ؼت عِ٘اْ )ًّ مل هاد اطاا١( فتلاْ٘    

 . فتٕ اهتٌٍٚ مبقتضٟ آٙٞ اهطٔازات اهج٩ثٞٗهٚ
كاط٘د٘د يف صشسا١  ٗهٚظ عدَ ٗدداْ اطا١ ًِشصسّا بفقداْ اطا١ خازدّا

قاسوٞل باى ٙعاٍ ًاّ هاد اطاا١ ٨ٗ ٙاتٌلّ ًاّ اضاتعٌاهٕ يف ٗضا١٘ أٗ غطاىل           
 ِٓااا ٗٙلفااٛ هصاادق عاادَ ٗدااداْ اطااا١ ٗعاادَ اهااتٌلّ ًااّ اضااتعٌاهٕ: عذااصٖ  

 . : ًطض زأضٕ ٗزدوٕٚ ب،وٞ ٗض١ٖ٘ ؾفاخ ٙدٖ ق،ى اططض عّ دص١ اه٘ض١٘
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هقا٘ٝ استٌااي اختصاا  غاسطٚٞ      ا٨ضتد٨ي ٗإْ مل ُجو بٕ غدصّٚٓا ٗٓرا
 ٗضااا١ٖ٘ مبااا٘ازد اهقااادزٝ ٗا٨ختٚاااازل فاااإْ اططاااض ب،واااٞ ٗضااا١ٖ٘  اططاااض ب،واااٞ 

ٗفضى ًا١ٖ ٗزد يف  وٞ خربٙٞ ٗٓٛ يف ًقاَ ا٨ُػاا١ فتفٚاد اه٘دا٘بل ٗكاى     
  ٗ اه٘ثا٘ق بِتٚذاٞ ا٨ضاتد٨ي: قا٘ٝ     عوِٚاا  نعارز  ْط باهقادزٝ ٗهارا   ًأً٘ز بإ ًػاس

ٗد٘ب اهتٌٍٚل هلِٕ ٙفٚد استٌاي ٗدا٘ب اهتاٌٍٚ عواٟ ًاّ ٙعذاص عاّ اططاض        
 ا٨ستٌاااي ب،وااٞ ٗضاا١ٖ٘ل ِٗٙضااٍ ٓاارا ا٨ستٌاااي إىل ا٨ستٌاااي اطاضااٛ ٗإىل   

ا٨ستٚااااط مبذٌااا٘ع  ن ٗدااا٘بٗٙتػااالى ًااادز لاططاااض مباااا١ٕ ددٙاااداهجاهاااح: 
 . ا ضٚأنٛا٨ستٌا٨ت كٌ

ّٞ عواٟ ٗدا٘ب        ٗقد اضتدي هوق٘ي باططض مبا١ ددٙاد ب٘داٖ٘ ٨ نج،ات سذا
إىل  تٌااي ٗدا٘ب اططاض مباا١ ددٙاد ًِضاٌاّ      هلِٔاا نفٚاد اس   لاططض مبا١ ددٙاد 

 : ا٨ستٌاه  اطاضٚ ل ٗٓرٖ اه٘دٖ٘

ا٪ٗي: إط٩ق ا٪خ،ااز ا٬ًاسٝ مبطاض اهاسأع ٗاهاسدو  فإُٔاا ٗإْ نقٚٓادت        
بااأْ ٙلااْ٘ اططااض باه،وااٞ اطت،قٚااٞ عوااٟ ٙاادٖ ًااّ اه٘ضاا١٘ بأخ،اااز صااشٚشٞ آًااسٝ 

ٗبعاادَ اضااتعٌاي ًااا١ٕ ددٙااد هوٌطااضل إ٨ أْ ٓاارٖ اطقٚٓاادات كتصااٞ عااا٨ت     
ٍٓ ساا٨ت      اهتٌلّ ًّ اططاض ب،واٞ اه٘ضا١٘ ٨ٗ ُٙ     نعارز شاسش إط٩قٔاا عٚاح نعا

بد ًّ اهتٌطم بإط٩ق اهِص٘  اهداهٞ عواٟ ٗدا٘ب   اططض ب،وتٕ . ٗعِد٢ر ٨
ٗاهسدو  يف اه٘ض١٘ل ٗإط٩قٔا ٙفٚد هصَٗ اططض باهٚاد اؾافاٞ أٗ    ًطض اهسأع
ُعاٍ ٓاارا اإلطا٩ق ميلااّ اإلغالاي عوٚاإ بعادَ إسااساش اُعقااادٖل       . مباا١ ددٙااد 

 ٗذهاام هت٘قااف اُعقااادٖ ٗسذٚتاإ عوااٟ إسااساش كُ٘اإ يف ًقاااَ بٚاااْ اؾٔااٞ اهاا    
 ٙااساد اهتٌطاام باااإلط٩ق ٪دواأال ًااع أْ اهسٗاٙااات ا٬ًااسٝ مبطااض اهااسأع        

شاسش صادٗزٓا ٪داى    ُٙٙ،دٗ ًِٔا ُ سٓاا اىل كٚفٚاٞ اططاضل أٜ ٨    ٗاهسدو  ٨ 
ستااٟ ٙتٌطاام بإط٩قٔااال ٗذهاام هقاا٘ٝ    -كٚفٚااٞ اططااض  -اْ اؾٔااٞ اط،ش٘ثااٞ  بٚاا

استٌاي نصٓدٙٔا ه،ٚاْ اؾٔات اطدتوف فٚٔا ب  فقٔا١ اإلض٩َ ًّ ق،ٚاى ًطاض   
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َ ٨   -غطوٕل ًّٗ ق،ٚى ًطاض ًقادَ اهاسأع    اهسأع دْٗ  ل ًٗاّ   -اهاسأع  متاا
 ق،ٚاااى ًطاااشٕ ب،واااٞ اه٘ضااا١٘ دْٗ اطاااا١ اؾدٙااادل ٗهاااٚظ هلاااا إطااا٩ق ٙفٚاااد      
ٗد٘ب اططض عواٟ اإلطا٩ق ب،واٞ اه٘ضا١٘ أٗ مباا١ٕ ددٙادل ستاٟ ٙقااي: ٙتقٚاد          
اإلط٩ق ب،وٞ اه٘ض١٘ ًع اهقدزٝ عوٚٔال ٗميلّ اهتٌطم باإلط٩ق سااي اُتفاا١   

 . اهقدزٝ ٗعِد اهعذص عّ اططض ب،وٞ اه٘ض١٘

ه٘ادب ا٨صاوٛ ٓا٘ اططاض باه،واٞ     هجاُٛ: قاعدٝ اطٚط٘ز بوشاه أْ اه٘دٕ اا
ططاض مباا١ٕ ددٙاد ًٚطا٘ز اططاض ب،واٞ ٗضا١ٖ٘ اطت،قٚاٞ يف         اطت،قٚٞ ًّ ٗضا١ٖ٘ل ٗا 

ٙطاقط هفاسض    ٙدٖل هلّ نقٚٚد اه،وٞ اطٌط٘ح بٔاا ب،واٞ اه٘ضا١٘ اطت،قٚاٞ يف اهٚاد     
٘ اططض مبطوو اه،وٞ ٗه٘ كاُات  ل ًِٕٗٓ ِتقى إىل اطٚط٘زال فُٚنعرز ؼصٚى اهقٚد
ٗبتعاا،ري آخااس: ٨ زٙااب يف قصاا٘ز دهٚااى اعت،اااز اططااض ب،وااٞ      . ًااّ ًااا١ ددٙااد 

ه ٔ٘ز اختصاصٕ عااي اهقادزٝ ٗاهاتٌلّل ٗاطفاسٗض      لاه٘ض١٘ اطت،قٚٞ يف ٙدٖ
      ٘ زّال ٗاططاض ب،واٞ   ِٓا نعرزٖل فٚلْ٘ اططاض ب،واٞ اه٘ضا١٘ اطت،قٚاٞ يف اهٚاد ًعطا

  ٙرتن اطٚط٘ز عِد نعرز اطعط٘ز(.)٨خازدٚٞ ًٚط٘ز هٕل ٗ

أق٘ي: ه٘ أزٙد ًّ ا٨ضتد٨ي إث،ات استٌاي اططاض مباا١ ددٙاد صآضل ٗإْ     
 : اططض مبا١ ددٙد فِٚدفع ا٨ضتد٨يكْ٘ اه٘هٚفٞ ٓٛ أزٙد إث،انٕ سذٞ عوٟ 

 هضعف اططتِد ٗعدَ اؾابس اهقطعٛ هٕ. أ٨ّٗ: بعدَ ث،٘ت اهقاعدٝ كربّٗٙا

٨ نِط،او عواٟ ًاا ماّ فٚإل       -ٗد٨هٞ  فسض اعت،ازٓا ضِدّاٗثاُّٚا: إُٕ عوٟ 
فإْ اطأً٘ز بٕ اطعط٘ز ٓ٘ اططض ب،وٞ اه٘ض١٘ اطت،قٚاٞ عواٟ اهٚادل ٗاطٚطا٘ز ٓا٘      

ٚاٞل ٗهاٚظ اططاض مباا١ ددٙاد      اططض مباا١ ددٙاد ًاّ اهِٔاس أٗ اؿا٘ض أٗ اؿِف     
 .كٌا ٓ٘ ٗاضض  هوٌأً٘ز بٕ اطعط٘ز هت،اٌِٙٔا ٗنػاٙسٌٓا ًٚط٘زّا

اه٘ازدٝ فٌّٚ اُقطع هفاسٖ ٗقاد أًاسٖ باططاض      (1)اهجاهح: ًعتربٝ ع،د ا٪عوٟ
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ٗٓرا ا٪دى أْ اططض عواٟ اطاسازٝ    -اهوفاخ امع٘ي عوٟ اؾسح -سازٝعوٟ اط
 س اططض عوٟ اه،ػسٝ امسٗسٞ اطِقطع هفسٓا.ز أٗ نعٓطبعد نعٓر ًٚطْ٘ز

     ٟ اه،ػاسٝ ٗاه فاس    هلّ اهسٗاٙٞ أٗد،ت اططاض عواٟ اطاسازٝ دْٗ اططاض عوا
زفّعا هوشسزل ٗٓرا ٙعس إُٔ سلٍ ددٙد ٗٗهٚفٞ ًطتقوٞ طجى ٓرٖ اؿاهٞ ٗٓٛ 
نفااٛ ٗداا٘ب زفااع اطااسازٝ ًقدًااٞ هوٌطااض عوااٟ اه،ػااسٝل ٗٓاارا ٙوتقااٛ ًااع          

     ْٛ فٚإل ٗهاٚظ ًاّ بااب أُإ       ٨ إث،ااتَ  ا٨ضتػٔاد بآٙٞ ُفاٛ اؿاسز اها  ٓاٛ ُفا
 . ًٚط٘ز هوٌعط٘ز

 عوٟ سا٢ى . طضاهفسع اؿادٜ عػس: عدَ اط

٨ ِٙفع يف اططض عوٟ اهسأع أٗ عوٟ اهسدو  أْ ميطض عوٟ اؿا٢اى اطااُع   
 عااّ مماضااٞ زط٘بااٞ اططااض هو،ػااسٝ كاهعٌاًااٞ أٗ اهقِاااع أٗ اـااف أٗ اؾاا٘زب      

واسدو ل  أٗ هأٗ اؿِا١ أٗ م٘ٓا مما و٘ي ٗميِع عّ ًطاع زط٘بٞ اهٚد هواسأع  
ُٗ مل ٙصااض  -ا١ اه٘ضاا١٘ هو،ػااسٝسادااب عااّ مماضااٞ ُااداٗٝ ًاا  سا٢ااْى َدٔداافااإذا 

 ّ ٗماااٖ٘ مماااا ٨ ميِاااع عااا كااااؾ٘زب اـفٚاااف  اه٘ضااا١٘ ستاااٟ إذا كااااْ زقٚقاااّا
كاهعٌاًاٞ ٗاـآف   عّ اؿا٢ى اهجد   ًّ اهٚد إىل اه،ػسٝ فض٩ّب اهسط٘بٞ نطٓس

أٗ غعسٌٓال  اهسدو  ٗأعّ نطسب اهسط٘بٞ إىل بػسٝ اهسأع ٗمٌ٘ٓا مما ميِع 
 : ل ٗٓ٘ اهصشٚضاطرٓب بى ضسٗزٝ اؿلٍٓرا  ٗقد إدعٛ اإل اع عوٟ

ٞ : ٪ْ أدهٞ ًطاض اهاسأع ٗاهاسدو  ُٗص٘صإ اهعاًاٞ      أ٨ّٗ  ٓاٛ   -أٗ اططوقا
دْٗ ا٪دطااَ   ليف ٗد٘ب ًطاض بػاسٝ اهاسأع ٗاهاسدو     هآسٝ  -يف ُفطٔا -

اهلا٢ِٞ عوٚٔا ٗٓاٛ ًاُعاٞ ٗسا٢واٞ عاّ ًطااع ُاداٗٝ اهٚاد اطاضاشٞ هواسأع أٗ          
 . )ًطض اهسدو (ًطض اؿا٢ى:)ًطض اهسأع( أٗل فإُٕ ٨ ٙصدق عوٟ هوسدى

ٗها٘ يف ساا٨ت    -ٗثاُّٚا: هوِص٘  اـاصٞ اطاُعاٞ عاّ اططاض عواٟ اـفا      
أٗ اططض عوٟ اهعٌاًٞ أٗ ا٬ًاسٝ بإدخااي اإلصا،ع ؼات اهعٌاًاٞ ططاض        -اهتقٚٞ

: غااسب ل ُ ااري صااشٚشٞ شزازٝ:طث٩ثااٞ ٨ أنقااٛ فااّٚٔ أسااداّ  اه،ػااسٝ ٗمماضااتٔا
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ص ٨ متطض عوٟ اـف ف  ًٗتعٞ اؿرص ٗصشٚشٞ اؿويب:طاططلس ًٗطض اـ
 ٗاهعٌاًٞل ُٗ ري ٙعس اـف  (1)ٌٔاص٨ متطض عوٚٗصشٚشٞ قٌد بّ ًطوٍ:ط

ٕ ًعتربٝ اؿطا ط  ٌٓاٍ اهارٜ ثقاى        (2)صهٚدخى إصا،ع ٗاهفاعاى ٓا٘ اطت٘ضا٤ اطع
 -بػض اهِ اس عاّ خص٘صاٚٞ ً٘زدٓاا     -اتٗٓرٖ اهسٗاٙ لعوٕٚ ُصعٔال ٗغريٓا

ْٝ  يف اطِع ًّ اططض عوٟ سا٢ى ٗيف هصَٗ ًطض اهسأع ٗاهسدو  ً،اغسٝ. هآس

ُعٍ ٗزدت أكجس ًّ زٗاٙٞ هآسٝ يف د٘اش ًطض اهسأع ٗعوٕٚ سِٓا١ ٗناأًس  
وتاداٜٗ باؿِاا١ل   شٌى عواٟ صا٘زٝ ا٨ضاطساز ه   ٗقد ُن (3)صميطض ف٘ق اؿِا١ط

 .  هلِٕ محى ب٩ غآد

ُاع مماضاٞ زط٘باٞ اهٚاد ه،ػاسٝ      ٗسٚح ٨ فسق ب  اؿِا١ ٗب  غريٓا ًاّ ً٘ا 
فاه آس صدٗزٓا هوتقٚٞ ممّ أداش اططض عوٟ سا٢ىل ٨ أقى  -اهسأع ٗاهسدى 

ًااّ استٌاااي صاادٗزٓا هوتقٚااٞل ٗٓااٛ كاهفااٞ ه ٔاا٘ز ُصاا٘  ًطااض اهااسأع      
ٗاهسدو  يف ًطاض اه،ػاسٝ خاصاٞ دْٗ ًاا ع٩ٓاا ًاّ اؿ٘اداب اؿا٢واٞ عاّ          

ُااا بوااصَٗ مماضااٞ اهٚااد هوااسأع ١ل ٗٓااٛ كاهفااٞ هفتااا٠ٗ فقٔاٗصاا٘ي اطااا١ هو،ػااسٝ
عٌاّ خضاب    ( ضاا٩٢ّ ٧ًٙدٝ مبسف٘عٞ ابّ وٟٚ عاّ اهصاادق )   لٗاهسدو 

ه٘ش ستٟ ٙصاٚب   ٨(:طزأضٕ باؿِا١ ثٍ ٙ،دٗ هٕ يف اه٘ض١٘ل ٗقد أدابٕ )
عوٟ ٪خ،از اطِع ًّ اططض  )زض(ل ٗقد نوقٟ ا٪صشاب(4)بػسٝ زأضٕ باطا١ص

وااٟ ط،قٔااا ستااٟ إدعااٛ اإل اااع ًلااسزّا عوااٟ اطِااعل  سا٢ااى باااهق،٘ي ٗأفتاا٘ا ع
إىل أٓوأا   صميطاض فا٘ق اؿِاا١   طبد ًّ زٓد عواٍ ٓارٖ اهسٗاٙاات    ٗهرهم كوٕ ٨

ٍٓٗ(Œ) أعسخ مبا قاه٘ا  . 
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ُعٍ مثٞ ك٩َ يف سا٨ت ا٨ضطساز إىل اططض عوٟ اؿا٢ى اطااُع عاّ مماضاٞ    
ٌٓاهرٜ ٨ ميلّ َناهٚد اهِدٙٓٞ ه،ػسٝ اهسأع ٗاهسدو ل ُ ري سا٨ت اهربد  وٕ أٗ ش

اهضسز اطعتٓد بٕ ه٘ كػاف زأضإ   ٗسٕؼ أٗ ض،ع أٗ ىػٟ داخ فٚٔا ًّ اهرٜ َٙ
أٗ زدوٕٚ هوٌطضل ُٗ ري سا٨ت اهتقٚٞ ٗاـا٘خ ًاّ اهعادٗ ها٘ مل ميطاض عواٟ       

  ٠ إ٨ برهم .اذا كاُت اهتقٚٞ ٨ نتأٓد اؿا٢ى كاـف ٗاهعٌاًٞ
اطوطاذ بإ اهٚاد أٗ اهسداى أٗ      ٗاه،شح ِٓاا يف غاري ًا٘ازد اؾ،اا٢س ٗاهادٗا١     

مٌ٘ٓا ًّ أعضا١ اه٘ض١٘ل فاطػٔ٘ز بٍِٚٔ د٘اش اططض عوٟ اؿا٢اى اطااُع يف   
لّ خاهف بعض اطتأخسّٙ ًِٗع٘ا ًّ كفاٙٞ ه . اؿا٨ت اهضسٗزٙٞ ٗعِد اهتقٚٞ

 ٗ ًاااه٘ا إىل اُتقاااي اه٘هٚفااٞ إىل اططااض عوااٟ اؿا٢ااى عِااد اهضااسٗزٝ أٗ اهتقٚااٞل 
 :  دا١ ُق٘ياهتٌٍٚل ٗيف ا٨بت

 ٞ ٝ اهااسأع ٗبػااسٝ  ٓاا٘ ٗداا٘ب اططااض عوااٟ بػااس   إْ هااآس اهقااسآْ ٗاهطااِ
ُٕ عِد اهعذص عّ اططض عوٟ اه،ػسٝ ضاق٘ط أًاس اه٘ضا١٘    اهسدو ل ًٗقتضاٖ أ

ٗس٣ِٚار   ًّ اضتعٌاهٕ. ٕمتلِ)فاقد اطا١( مبعِٟ عدَ هصريٗزنٕ ٗٗد٘ب اهتٌٍٚ 
ٕٞ    ف خاس٠ إذا ن٘ضاأ ثاٍ    أ أٗ هضاسٗزٕٝ  اـا٢ف عوٟ ُفطإ أٗ عسضإ أٗ ًاهإ هتقٚا

ػسٝ زأضٕ ٗزدوٕٚ كاْ ٗض١ٖ٘ باط٩ّ يف ٗمل ميطض عوٟ ب ًطض عوٟ خف ًج٩ّ
ضاق٘ط أًاس اه٘ضا١٘    ا٪ٗهاٛ  اهػسٙفٞل بى إْ هآسٓا  اهِ س ا٪ٗهٛ هوِص٘ 

 . ٗاُتقاي ٗهٚفتٕ إىل اهتٌٍٚ
هلّ ميلّ اـسٗز عّ اه ٔ٘ز ا٪ٗهٛ هِص٘  اهلتاب ٗاهطِٞ إىل هٔا٘ز  

خصٞ ٗا٨دتصا١ باططض عواٟ  زٗاٙٞ ًعتربٝ اهطِد ندي عوٟ اهسثاُٜ٘ ُاغ٤ ًّ 
دااخ  عِدًا ٙ،توٛ اإلُطاْ اط٧ًّ بتقٚٞ ًّ عدٗ أٗ بضاسٗزٝ َٙ  -اـف -اؿا٢ى

يف نٔرٙ،ٚاإ بطااِدٖ  (1)ًعٔااا ًااّ اططااض اطٌااآع هو،ػااسٝل ٗٓااٛ ًااا زٗاٖ اهػااٚذ   
ٗقاد قااي   ( ًّ اإلًاَ اه،اقس ) ى إىل أبٛ اه٘زد ضا٩ّ٢اهصشٚض اهعاهٛ اطتص
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ّٗا هإلًاَ ) ( أزاق اطاا١ ثاٍ   ) أبا اه ،ٚااْ سادثس أُإ زأ٠ عوٚااّ     (: إْبد
( فاٚلٍ:  ًطض عوٟ اـف ل فقاي: كرب أب٘ ه،ٚاْل أًا بوػم قا٘ي عواٛ )  

 -يف اـف  -(: فٔى فٌٚٔافطأي أب٘ اه٘زد اإلًاَ )طض،و اهلتاب اـف ص
 خ عوٟ زدوٚمص .ٗ نتقٕٚل أٗ ثور ؽا٨ل إ٨ ًّ عدطزخصٞ؟ فقاي: 

ًٗعِآااا أْ اهااِ   صضاا،و اهلتاااب اـفاا طٗقااد نلااسز يف أخ،ازُااا  وااٞ
ّٔ     طاهقسآُٛ يف ضا٘زٝ اطا٢ادٝ    ِٚ ٍِ ٔإَهاٟ اِهَلِعَ،ا ََٗأِزُدَوُلا  ٍِ ًَِطاُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضاُل  ضاابوْ  صَٗا

عوٟ اططض عوٟ اـف  اهرٜ ٓا٘ بدعاٞ ًتاأٓخسٝ سادثت بعاد ُاصٗي آٙاٞ اطا٢ادٝ         
ا٬ًسٝ مبطض اهسدو  يف اه٘ض١٘ل ٗهآسٓا اططض عوٟ بػسنٌٔا ٨ عوٟ اـف 

عواٟ بدعاٞ اططاض عواٟ      هرا كاْ ُٓ  اهلتاب اهعصٙاص ضاابقّا ًتقادًاّ   مٖ٘ل ٗ ٗأ
 ع ( قاا٩ّ٢:ط قس )ٖ اهصشٚض إىل شزازٝ عّ اه،ااـف ل ز٠ٗ اهػٚذ بطِد

فقاااي: ًااا نق٘هااْ٘ يف  لٗفااٍٚٔ عوااٛ  Sعٌااس بااّ اـطاااب أصااشاب اهااِيب
 ميطاض   S ٝ باّ غاع،ٞ فقااي: زأٙات زضا٘ي ا      اططض عوٟ اـف ل فقاَ اطػري

ٜ     فقااي عواٛ    لعوٟ اـفا   فقااي   ل: ق،اى اطا٢ادٝ أٗ بعادٓا؟ فقااي: ٨ أدز
بػأسّٙ أٗ   َضَ،ِقا اطا٢ادٝ ق،اى أْ ُٙ  ض،و اهلتاب اـف ل إ ا أُصهت :  عوٛ 

ٗٓاارٖ اهسٗاٙااات نلػااف عااّ ًاا٧اًسٝ اطِااافق  ٗضااعٍٚٔ هتشسٙااف     (1)ث٩ثااٞص
اططض عوٟ اـف ل ٗنلػف  ٔاا٪سلاَ اهػسعٚٞ اهع،ادٙٞ يف د٘اُب عدٙدٝ ًِ

 . ( يف ٗدٔٔا ٗعّ دٔادٖ طِعٔاعّ ٗق٘خ أًري اط٧ًِ  )
 : ٗاهل٩َ يف زٗاٙٞ أبٛ اه٘زد ًّ دٔت 

ضِدٙٞل فإْ اهسٗاٙٞ صشٚشٞ اإلضِاد هٚظ فٚٔا ًّ ٙػام فٚإ   دٔٞ ا٪ٗىل: 
و صاسٙض  ( هلِٕ مل ٙسد بٕ ن٘ثٚإ٨ أبا اه٘زد اهرٜ ٙعٓد ًّ أصشاب اه،اقس )

هلِإ ٓارٖ   .  ضٌٚا ا٪صا٘ي اطعتٌادٝ هاد٠ اؾٌٚاع    يف كتب اهسداي ٗفٔازضٕ ٨
ّٞ ٓدَعاهسٗاٙٞ اـاصٞ ُن ٘ي ٗاهقٚا عوٟ ط،قٔال ًق،٘هٞ نوقآا ا٪صشاب باهق، زٗاٙ
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ٕ    -إْ مل ٙلػف -ٗهعوٕ ٙػعس ل عّ ن٘ثٚو ضٌس ٪بٛ اها٘زد يف عٌاَ٘ زٗاٙانا
اهسدااى ًق،اا٘ي اهسٗاٙااٞ عِاادُال ًٗطااتِد اهق،اا٘يل زٗاٙااٞ صااشٚشٞ زٗآااا     بااى 

ٗٓارا اهسداى صاشٚض     )ضاوٌٞ باّ قاسش(   بطاِدٖ اهصاشٚض اهعااهٛ إىل     اهلوٚس
ِدُا هسٗاٙٞ ابّ أبٛ عٌري عِٕل قاي ضوٌٞ: كِت عِاد أباٛ ع،اد    ًق،٘ي اهسٗاٙٞ ع

(: ( إذ دااا١ٖ زدااى ٙقاااي هاإ: أباا٘ اهاا٘زدل فقاااي ٪بااٛ ع،ااد ا  )  ا  )
ٙعاس ها٘ نسكات اؿار      -بادُم ًاّ امٌاى    زمحم ا  إُام ها٘ كِات أزساتَ    

(: ٙاا    بدُم ًّ نعب اهسك٘ب ٗسٓس اهػٌظل فقااي أبا٘ ع،اد ا  )   ٗؽٓو
َِاأفَع    اطِافع اها  قااي ن،اازن ٗنعااىل:ط     إُٓٛ أسٓب أْ أغٔدأبا اه٘زد  ًَ َُٔدٗا  َِٚػا ٔه

ٍِ ُٔ هلاٍل ٗأًاا    فرتدعْ٘ ًػفاّ٘زاّ  إ٨ ُفعٕ ا ل أًا أُتٍ ل إُٕ ٨ ٙػٔدٓا أسْدصَه
 . (1) كٍ فٚشف ْ٘ يف أٓاهٍٚٔ ٗأً٘اهلٍصغري
( ٗأب٘ اه٘زد ًعدٗد ًاّ أصاشاب اه،ااقس    ٗٓرٖ اهسٗاٙٞ عّ اهصادق ) 

(٨ٗ ًػلوٞ فإْ كجريّا ) ( أصشاب اه،اقس ًّ ( أدزك٘ا اهصاادق ) )
ٗقاه٘ا بإًاًتإ ٗن،عاٖ٘ ًٗأٍِ أبا٘ اها٘زدل ُعاٍ زٗاٙتإ ٗصاش،تٕ هإلًااَ اه،ااقس           

(أكجس فا )اهصادق ٗسفاٗنٕاإلًاَ كٕ ازغتٔس بصش،تٕل ٨ٗ ميِع ٓرا عّ إد 
ٕٕ ٗعِاٙاٞ      ٞ    -بٕ ٗقادثتإ هإ بت٘دا اهسٗاٙاٞ ٗاضاشٞ   فٔارٖ   ل -كٌاا يف خارب ضاوٌ

ًّ كاط،ٞ  ى د٩هٞ قدزٖ ًٗ٘ا٨نٕ هلٍ هآسّاب لطّ أبٛ اه٘زداهد٨هٞ عوٟ ُس
 طأًا أُتٍ فرتدعْ٘ ًػفّ٘زا هلٍص . اإلًاَ إٙاٖ ٗق٘هٕ:

ٗأباا٘ اهاا٘زد ِٓااا ًطوااو فٚشتٌااى كُ٘اإ غااري أبااٛ اهاا٘زد اهااساٜٗ هوشاادٙح   
( عّ اإلًاَ اه،اقس ) ط٩ق ا٨ضٍ )عّ أبٛ اه٘زد( زاّٗٙااططتدي بٕل هلّ إ

 ٕٗ ل بى ه،اقس ٗاهصادق ًعسٗخ بٔرٖ اهلِٚٞيف عصس اإلًاً  اغريٖ ٨ٗ ٙ٘دد زا
زٗاّٙا بلِٚٞ أباٛ اها٘زد غاري     َخٔس٨ ٙ٘دد يف زٗاٝ اإلًاَ اه،اقس ٗاهصادق ًّ ُع

اهسدااىل ٗٓاارا كواإ ٙ٘دااب ن،ااادز ا٨ضااٍ ٗٗسدناإ يف اـااربّٙ ٗصااشٞ     ٓاارا
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 . اهساٜٗ ٗق،٘ي زٗاٙتٕ
إذ دا١ٖ زدى ٙقاي  :اي أضتاذُا امقو )قدٖ(: )إْ ق٘ي ضوٌٞ بّ قسشُعٍ ق

هلاّ هاآس اؿادٙح يف     (1)(فٕٚ إغعاز باأْ اهسداى كااْ فٔا٨ّ٘     -أب٘ اه٘زد :هٕ
ٙلاْ٘ هاآسٖ   أٗ  ٗعدَ ًعسفتٕ بٕ كص٘صاّال  ضوٌٞ بأبٛ اه٘زد ُ سُا ٓ٘ دٔى

ٕ ًعسٗف قاسب  أبٛ اه٘زد ٗعدَ اغاتٔازٖ با  اهاسٗاٝل ٗإْ كااْ ا٪    قوٞ ًعسفٞ   ٚتا
 اهسٗاٝ ٗعدَ ًعسفٞ ضوٌٞ بٕ غدصّٚا .ب  
ٞ ٗاضاض عاّ ًعسفا    ( ٗبا  أباٛ اها٘زد كاغافْ    اؿدٙح ب  اإلًااَ ) ٗ 

أًاا  :طاؿدٙح اطفصى اطِتٔٛ بق٘ي اإلًااَ   ربٗسفاٗنٕ ع اإلًاَ هٕ ٗاعتِا١ٖ بٕ
باهسداي يف ل ٨ٗ زٙب عِد اطتأًى يف اـرب اـ،ري ف٘زّا هلٍصأُتٍ فرتدعْ٘ ًػ

 .  ( بٕطّ ساهٕ ٗأٓوٚتٕ هعِاٙٞ اإلًاَ )كػف اؿدٙح عّ ًدح اهسدى ُٗس
ٗاؿاصااى أْ ٨ ًػاالوٞ يف اهطااِد عِاادُا ٗٓاا٘ خاارب صااشٚضل ًٗااا أفااادٖ      
ا٪ضتاذ )قدٖ( ِٓا يف اهفقٕ ٗيف ًعذٍ زداهٕ ًّ اإلغلاي يف خرب )أبٛ اه٘زد( 

ُا أضاتاذ ٍ إُإ قاد زداع    قٚاو ٗاؿٌاد  ل ثا   قد اُلػف عدَ متاًإ يف ٓارا اهتش  
ٕ   امقو طعذٌإل ٗقاد    )قدٖ( عّ نضعٚف اهسدى بعد ن،ٓشسٖ يف اهسدااي ٗكتابتا

طسٙاو ًعتٌاْد   عواٟ ٗزٗدٖ يف أضاِاد نفطاري اهقٌاٛ ٗٓا٘       ٗٓثو اهسداى اعتٌااداّ  
 عِدٖ)قدٖ( إ٨ إُٔ ممِ٘ع عِدُا غري ًجٌس هوت٘ثٚو .

طػأ٘ز اطآدعٛ عوٚإ    اؾٔٞ اهجاُٚٞ: د٨هٚٞل ٗٓى اهسٗاٙٞ نادي عواٟ اهقا٘ي ا   
  ٗزخصاٞ  ؟ ٨ٗ ٙ،عد ٗض٘ح د٨هتٔاا عواٟ دا٘اش اططاض عواٟ اـفا       اإل اع

ٍّ نتقٚإص  ٗسااي اهضاسٗزٝ ٗخا٘خ اهضاسز      اهتػسٙع بٕ ساي اهتقٚٞ طإ٨ ًّ عد
عواٟ اـفا     فريخ  هوٌتقٛ ٗهوٌضطس اططاضُ  صأٗ ثور ؽاخ عوٟ زدوٚمط

 . عِد٢ر ٗيف اؿاهت 
إىل ًطوو اؿا٢ى إذا صاز قى اهتقٚٞ ًّ غ٘آد  ٗميلّ اهتعدٜ عّ اـٓف
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ٗقسا٢ّ داخوٚٞ ٗخازدٚٞ بعضٔا ناًٞ ٧ًكدٝ هوفٍٔ ًّ اهاِ  ٗبعضأا ٧ًٙادٝ    
 ٨ ؽت  زخصتٔا باـٓف -ًع ؼققٔا يف ً٘زد  -إْ اهتقٚٞ  :ًِٔا لهعدَ متأًا

ٖ إذا ٨س ِاا  نتقٕٚص إ٨ ًّ عدٗيف ًعتربٝ أبٛ اه٘زد فإْ اـرب: طاطط٧ٗي عِٕ 
ُطاتِتر ًاّ    -بتأًى ٗأضفِا إهٕٚ اهِ اس إىل أخ،ااز اهتقٚاٞ ٗعًٌ٘انٔاا ٗسلٌٔاا      

ٗعادَ اختصاا     ل: عٌاَ٘ اهسخصاٞ عِاد اهتقٚاٞ طا٘ازد ؼققٔاا       ٓرٖ اط٩س ٞ
اططا٧ٗي عِإ باى ٙعاٍ كاى سا٢اىل ًٗاّ ِٓاا سصاى اه٘ثا٘ق            اهسخصٞ بااـفٓ 

اطلواف ًاّ   إذا خااخ   -أٗ د٘زب أٗ عٌاًٞ خٓف -باهتعدٜ إىل ًطوو اؿا٢ى
     ٖ ل هلاّ  ٗإضاسازٖ  كػف اه،ػسٝ ُٗصع اؿا٢ى ٪داى اهتقٚاٞ ًاّ عادٗ ىااخ أذا

كاططااض عوااٟ  ِٙ،ػااٛ كااْ٘ اطلوااف ًضااطّسا إىل اططااض عوااٟ اـفاا  أٗ مااٖ٘     
 اهتقٚاٞ  طاهِااطو باأْ    (1)مما نطتدعٕٚ اهتقٚاٞ طاا ٗزد يف اـارب اهصاشٚض     -اهعٌاًٞ

 . ضطس إهٕٚ ابّ آدَ فقد أسوٕ ا صيف كى غ١ٛ ٙ
ٗٓلرا ميلّ اهتعدٜ عّ ًا٘زد اهسٗاٙاٞ )ثوار( إىل كاى ضاسٗزٝ أٗ خا٘خ       

تذاٗش ًّ بسٗدٝ اهاجور إىل غريٓاا   اِاضسز ًّ كػف بػسٝ اهسأع ٗاهسدو ل ف
ٟ مما ىاخ اهضسز ُٗن ٕ  دػا ٝ اه٘اقعاٞ عوٚإ عِاد كػاف بػاسٝ اهاسأع       اطضاسٓ  ًعا

 . ٗاهسدو  هوٌطض عوٚٔا
َ    ٧ٙٗٙاادٖ   صاأا غاا٘خ اهاااربد   ؽصٚ : إطاا٩ق اهفتااا٠ٗ )اهضاااسٗزٝ( ٗعااد

   .  إدعٛ اإل اع عوٟ اهعًٌَّ٘ اه٘ض١٘ باهجورل ٗقد 
ثواار ؽاااخ عوااٟ   كوٌااٞ )اـاا٘خ( يف ق٘هاإ: ط  : ٩ًس ااٞ  أٙضاااّ  ٧ٙٗكاادٖ

 فإُااإ نعااا،ري ٗاضاااض اهد٨هاااٞ عواااٟ أْ ًااا٩ن اهسخصاااٞ يف اططاااض     صزدوٚااام
 عوااٟ اـاآف ٓاا٘ أُاإ ىاااخ عوااٟ زدوٚاإ اهااربد ٗاهااجورل ٗهاارا ميلِِااا اهتعاادٜ     
إىل ًطوو ًا٘ازد اـا٘خ اطعتاد بإ ًاّ ضاسز غا١ٛ ًرتناب عواٟ ًطاض بػاسٝ            
 اهسأع أٗ اهسدو  كٌا ها٘ خااخ ًاّ ضا،ع ٙفرتضإ أٗ ٙضاسبٕ ها٘ ُاصع عٌاًتإ          
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 1: زفقٕ اهطٔازٝ ٗاهطٔ٘ز...............................................................................( 442)  

 

 ٕ  ل فٚطاسع باططاض عواٟ اؿا٢اى ؽوصااّ     أٗ خٓفٕ ستٟ ميطض بػسٝ زأضٕ أٗ زدوٚا
 ًاااّ اهضاااسز اهااارٜ ىافااإل ٗٓااارا اهتعااادٜ اضاااتفادٝ ًاااّ اـااا٘خ اهااا٘ازد يف  

 : طثور ىاخ عوٟ زدوٕٚص .اـرب 
 ٌاَ٘ اهسخصاٞ   : ًا عوٌِاٖ ًاّ ًاراق اهػاسٙعٞ اطقدضاٞ ًاّ ع     أٙضّا ٧ٙٗكدٖ

ل ًّٗ ِٓاا   -طرتنب عوٟ اًتجاهٕ اهضسز اهػدصٛا -يف نسن اه٘ادب اهضسزٜ
ٌٌٓاإ طااا إذا   ل٨ ىاات  عِاادُا خاا٘خ اهضااسز عوااٟ اهااسدو  ًااّ اهااربد     بااى ُع

 باااى ٨ ٙقتصاااس عواااٟ خااا٘خ ًطاااض  لاطضااآسخااااخ عوٌٚٔاااا اؿااآس أٗ اهتػااآقو 
ٌٌٕٓ ـ٘خ نضسز اهسأع فو٘ خاخ اهضسز ًاّ ُاصع اؿا٢اى     لبػسٝ اهسدو  فِع

 . هٕ كاْ اططض عوٟ اؿا٢ى ًسخ٘صّا -أٗ مٖ٘ عوٟ زأضٕ هربٕد

اهسخصٞ ًّ ق،ٚى اهعوٍ مب٩ن اؿلاٍ ٗ٪دوإ ُعٌاٍ اهآِ  هواسدو        ٗٓى
 ًااّ باااب اهعوااٍ مبااراق اهػااازع ٗأُاإ ٨ ٙسٙااد     ٓااٛ بااى كاا٩ ٗكاا٩  ٗاهااسأعل 

 : ٗكٌاا إذا خااخ اهاربد عواٟ زدوٚإ كارهم        ُصٗي اهضسز اهػدصاٛ بااطلوف  
 داش هإ اططاض عواٟ اؿا٢اى كاهعٌاًاٞل هلاّ ٨ باد         -ه٘ خاخ اهربد عوٟ زأضٕ

 ًاّ ؼقااو اهضااسٗزٝ ٗا٨ضااطساز إهٚاإ ُاغاا٣ّا ًااّ خاا٘خ نضااسز زأضاإ ًااّ بااسد  
 . هضسزأٗ غريٖ ًّ أض،اب خ٘خ ا

ثااٍ إْ ًعتااربٝ أبااٛ اهاا٘زد نفٚااد اهسخصااٞ يف اططااض عوااٟ اـٓفاا  ٨ٗ نفٚااد    
اه٘دا٘بل ٗٓاارٖ اهسخصاٞ نوتقااٛ ًااع اـارب اطعتاارب هااصزازٝ اهطاا٢ى عااّ ًطااض     

لس : غاسب اططا  (: طث٩ثاٞ ٨ أنقاٛ فاّٚٔ أساداّ    اـٓف  ٓى فٕٚ نقٚٓاٞل قااي )  
دٙح كااْ٘ عاادَ ٗكاأْ اه ااآس ًااّ اؿاا  (1)ٗاططاض عوااٟ اـفاا  ًٗتعااٞ اؿاارص 

ا٨نقا١ ًّ خ٘آصٕ مبا ٓا٘ ٗهاٛ ا  يف ا٪زض ٗهإ ًقااَ زفٚاع ٙتطواب بعاض        
 ٘ ًاّ خ٘آصأٍ    -عادَ ا٨نقاا١   -اـص٘صٚات اؿلٌٚٞ اه  ٨ نعٍ اـوول فٔا

(Œل قاي:ط) ٛادب عواٚلٍ أْ  ٗمل ٙقى )٨ نتق٘ا( أٗ مل ٙقى: )اه٘ ص٨ أنق
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 (443)...................................................بٚاْ دص٢ٚٞ ًطض اهسأع يف اه٘ض١٘ ٗأسلأًا  

   

 (ل ٨ أقى ًّ استٌاي اختصا  ُفٛ اهتقٚاٞ يف اهج٩ثاٞ بٔاٍ    ٨ نتق٘ا فّٚٔ أسدّا
فٚوت٣ٍ ٓرا اهِفٛ ًع اهسخصٞ اطِص٘صٞ يف ًعتربٝ أباٛ   -صو٘ات ا  عوٍٚٔ  -

 .  اه٘زد اهلاغفٞ عّ ٗهٚفٞ اهع،اد ًّ غري اطعصً٘ 
ٗميلاّ ن٘كٚاد د٨هتٔاا     . ٓرا متاَ اه،شح يف ا٨ضاتد٨ي مبعتاربٝ أباٛ اها٘زد    

ت ل بٌٔا ميلِِا اضت ٔاز زخصٞ اططض عوٟ اؿا٢اى ٗإداصا١ٖ   بسٗاٙت  صشٚش
 ٝ كدا٘خ ضا،ع ًفارتع أٗ خا٘خ     فٌٚا إذا كااْ اططاض هضاسٗزٝ ٗخا٘خ ًضاسٓ     

بسد أٗ سٓس غدٙد ىػٟ ًِٕ ٗىااخ اطضاسٝ عواٟ زأضإ أٗ عواٟ زدوٚإ ها٘ مل        
 :ـرباْ اسا٢ى: خف أٗ عٌاًٞ أٗ مٌ٘ٓال ٗميطض عوٟ 

تضٌّ اهط٧اي عٌاّ عجاس فااُقطع هفاسٖ     ٗٓ٘ ٙ (1)ع،د ا٪عوٟ ا٪ٗي: ًعترب
عسخ ٓرا ٗأغ،إٓ ُٙسازٝ فلٚف ٙصِع يف اه٘ض١٘؟ قاي: طفذعى عوٟ إص،عٕ ً

ِّ َساَسزٕ        ًّ كتاب ا  عٓص ٗدىل قاي ا  نعاىل:  ًٔا  ّٔ ٍِ ٔفاٛ اهادمٙ ُِٚل ًَاا َدَعاَى َعَوا َٗ 
ٙعسخ ٓرا ط(: فإْ اهتعدٜ عّ ً٘زدٓا ساصى بفعى ق٘هٕ ) إًطض عوٕٚص

ٗمل ٙقادز   -عاادٝ  -رب كرب٠ كوٚاٞ نادي عواٟ أْ ًاّ عذاص     ٗٙفٚد اـ صٗأغ،إٓ
ل أٗ ؼااسز ًِاإ ٗخاااخ اه٘قاا٘ع يف ًػااقٞ  عوااٟ اططااض عوااٟ اه،ػااسٝ يف ٗضاا١ٖ٘ 

ّٝ  ًسازٝ أٗ غريٓا. :ف٘هٚفتٕ اططض عوٟ اؿا٢ى -ع ٌٚٞ ٨ ٙتشٌؤا اهعق١٩ عاد
شٚض اهعااهٛ  اهصا  ّال إذ هاٚظ يف ضاِدٖ  ضاعٚف  رب ًعترب اهطِد ٗهٚظاـ ٗٓرا

قِااا ًاّ ميلاّ اهػٌاص فٚإ ٗنضاعٚف اـارب ٪دوإ ضا٠٘ ع،اد ا٪عواٟل ٗقاد سقٓ           
 . )ُفٛ اهضسز( ٗدفعِا اإلغلا٨ت عِٕيف  ٚٞا٪ص٘ه ِااعت،از زٗاٙتٕ يف ع٘ث

ٌِٓت ُفّٚا ٗإث،انّا ل فإُٔا أفادت ابتدا١ّ بعاد  ٗد٨هتٔ ا ٗاضشٞ فإْ اهسٗاٙٞ نض
ٗنضاٌِت ُفاٛ اؿلاٍ اهارٜ ِٙػاأ       صٙعسخ ٓرا ٗأغ،إٓ ًّ كتاب ا ق٘هٕ:ط

 ٗاؿاااسز ٗاطػاااقٞ اهػااادٙدٝل ِٗٓاااا طاااا كااااْ يف اه٘ضااا١٘   ًاااّ اًتجاهااإ اهعطاااُس
 ٓ٘ ِٚتفاٛ ٗدا٘ب اططاض عواٟ اهاسدو       ف -خ٘خ اهربد ٗاهضسز ًّ اهجور أٗ اؾا
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 1: زفقٕ اهطٔازٝ ٗاهطٔ٘ز...............................................................................( 444)  

 

هِفااٛ باااط٘زد اـااا  ٪دااى اهضااسز ٗاؿااسز ٗاطػااقٞ اهػاادٙدٝل ٨ٗ ىاات  ا 
ٗذهام هعٌاَ٘ اهآِ  اهقسآُاٛ اهلاسٍٙ       -ٖفااُقطع هفاس   ًاّ عجاس   اطط٧ٗي عِإ : 

 . اهلاغف عّ عدَ ٗد٘ب اططض عوٟ اه،ػسٝ ٗاه فس
ٗٓ٘ نط،ٚو ٨سو نابع هِفاٛ   لا٪ًس باططض عوٟ اطسازٝ ٗنضٌّ اـرب ثاُّٚا:

 :  ٗداا٘ب اططااض عوااٟ اه،ػااسٝ ٗاه فااسل ٗميلااّ نط،ٚقاإ عوااٟ اطاا٘زد اط،شاا٘خ  
مل هب عوٕٚ ٗدااش   -عوٕٚ فعوٕ سإذا خاخ اهضسز ًّ اططض عوٟ اه،ػسٝ ٗنعٓط

 هٕ اططض عوٟ اـف ٗمٖ٘ مما و٘ي با  اهسداى ٗاه،ػاسٝ ٗبا  اهٚاد اطاضاشٞل       
٨ ًّ باب أْ اططض عوٟ اـٓف ًٚط٘ز اططض عوٟ اه،ػسٝل بى ًّ باب نط،ٚو 

ًّ اهِٓ  اهصاشٚض   ت اطِص٘  عوٟ قى  اه،شح نعٓسفّا ٗنعوٌّااهِفٛ ٗاإلث،ا
ٗعٓسفِا كٚفٚاٞ اضات ٔاز سلٌإ     ()ٌِا اإلًاَ  ٗقد عٓواه٘ازد يف ً٘زد خا

ًّ كتاب ا  ضا،شإُل ٨ٗ ً٘داب هتدصاٚ  اهآِ  باؾ،اا٢س ًِٗاع اهتعادٜ        
 هٞ اـاصٞ اطط٧ٗي عِٔا يف اهِٓ  .عِٔا إىل متاَ أغ،اٖ اططأ

ا سآسَ ا   مما  ٗهاٚظ غا١ْٛ  ط(:اطتضاٌِٞ هق٘هإ )   بعض ا٪خ،ااز اهجاُٚٞ: 
ّٞ    ضِدّا (1)ٗفٚٔا صشٚشتاْ صٕ طّ اضطس إهٕٚنعاىل إ٨ ٗقد أسٓو ٗاضاشتاْ د٨ها

ٍٓ اإلسا٩ي اهتلوٚفاٛ ٗاهسخصااٞ         عواٟ اؾا٘اش ٗاإلداصا١ فااإْ اإلسا٩ي فٚٔاا ٙعاا
ٗاؾاا٘اش كٌااا ٙعااٍ اإلساا٩ي اه٘ضااعٛ ٗاإلدااصا١ ٗاهصااشٞ عوااٟ ًااا سققِاااٖ يف 
ٕٝ ًاع نصاشٚض         ٌِٓٔا نصاشٚض اهصا٩ٝ إمياا١ّ هضاسٗز ع٘ثِا ا٪ص٘هٚٞل بقسِٙٞ نضا

 فااإذا اضااطس هوٌطااض عوااٟ سا٢ااى يف      لهطااذ٘د عوااٟ غااري ا٪زض هضااسٗزٕٝ   ا
شٞ ه٘ضا١ٖ٘  زأضٕ ٗزدوٕ كاُت اهضسٗزٝ ً،ٚشٞ هوٌطاض عواٟ اؿا٢اى ًٗصاشٓ    

 .  مبقتضٟ ٓرٖ اهِص٘  اهصشٚشٞ ٗعطب د٨هتٔا اه آسٝ
فٌ٘ع ًا نقدَ: اه٘ث٘ق بلفاٙٞ اططض عوٟ اؿا٢ى عِد ؼقاو   ٗاؿاصى ًّ
أٗ عِاد خا٘خ اطضاسٝ ًاّ باسد أٗ غاريٖ        صإ٨ ًّ عدٗ نتقٕٚطا٨ضطساز هوتقٚٞ
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 (445)..............................................بٚاْ دص٢ٚٞ ًطض اهسدو  يف اه٘ض١٘ ٗأسلأًا    

   

ل ًٗع ٓرا اه٘ث٘ق اهِاغ٤ ًّ دعا٠ٗ اإل اع صأٗ ثور ؽاخ عوٟ زدوٚمط
ُٗص٘  ا٪خ،از اه٘اضشٞ ٨ ً٘دب ه٩ُتقاي إىل اهتٌٍٚ يف ٓرّٙ اط٘زدّٙل 
ٌٕٓ إىل اططض عوٟ اـاف أٗ اؿا٢اى يف    ُعٍ اهتٌٍٚ قتٌى فٚشطّ ا٨ستٚاط بض

٨ستٌاي اـ٩خ ٗغ،ٔٞ  ٘خ اطضٓسٝل دفعّاً٘ازد اهتقٚٞ ًٗ٘ازد ا٨ضطساز ٗخ
 .  ا٨ست٩خ أٗ ا٨خت٩ي يف دهٚى اطػٔ٘ز اطِص٘ز

 : ثٍ ُِتقى إىل ع٘خ اؾص١ اهسابع ًّ أفعاي اه٘ض١٘ل ٗٓ٘

 : يف الوضوءمسح الرجلني    
باى ٓا٘   ٨ٗ خ٩خ يف ٗد٘ب ًطض اهسدو  يف اه٘ضا١٘ل  عِدُا ٨ إغلاي 

 :ٗاهِ  اهقسآُٛ( Œًّ ضسٗزات ًرٓ،ِا ٗٗاضشات فتا٠ٗ اهعرتٝ اهطآسٝ)
ٍِ ط ََٗأِزُدَوُلا  ٍِ ًَِطُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضُل  ِت٢َا ٔسٗاضاض اهد٨هاٞ عواٟ اه٘دا٘ب ضا٘ا١ قّ      صَٗا
قااسا١ٝ  ااع ًااّ اهقااسا١ اهعػااس ًاأٍِ عاصااٍ  كٌااا ٓااٛ -باهلطااس صأزدٔولااٍط

( أْ اهقااسا١ٝ عااّ اإلًاااَ اه،اااقس ) (1)ٗٗزدت باإ اهسٗاٙااٞ -بسٗاٙااٞ أبااٛ بلااس
ٛ   -باهِصاب  ِت٢َا ٔسل أَ ُقصعوٟ اـفاض طاهصشٚشٞ  قاسا١ٝ  اع آخاس     كٌاا ٓا

ٞ   اٗعوٚٔاا لًاأٍِ عاصااٍ يف زٗاٙااٞ سفاا     فتلااْ٘  -اهلتابااٞ اهقسآُٚااٞ اطتداٗهاا
ٍِط ٍِعوٟطعطفّا  صَأِزُدَوُل َُٓل  ٗٓ٘ ًطت،ػع هوفصى اهلجري ب  اطتعاطف  صُُٗد٘
ٍِ ٦ٔبُسفتلاْ٘ اهلوٌاٞ ًعط٘فاٞ عواٟط     -اـفاض  -أًا عوٟ قسا١ٝ اهلطسٗ  صٗٔضاُل

ٗناادي ب٘ضاا٘ح عوااٟ ٗداا٘ب ًطااض اهااسدو  كٌااا دهاات عوااٟ ٗداا٘ب ًطااض  
فتلاْ٘ اهلوٌاٞ ًعط٘فاٞ عواٟ قااى      باهاسأعل ٗأًاا عواٟ قاسا١ٝ اهفاتض ٗاهِصا      

٦ٍِٔبُسط  ٗاًطش٘ا بس٦ٗضلٍ ٗاًطش٘ا أزدولٍ( ٗندي أٙضّا) قاي ٗكإُٔ صٗٔضُل
 . عوٟ ٗد٘ب ًطض اهسدو  دْٗ غطؤٌا

نصشٚض قسا١ٝ اهِصب ٗكْ٘ اهلوٌٞ ًعط٘فاٞ   فقٔا١ اهطِٞ ُعٍ إدعٟ بعض
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ٍِطعوٟ  َُٓل هدع٠٘ هلّ ٓرٖ ا نعِّٚٚا . فتدي عوٟ ٗد٘ب غطى اهسدو  صُُٗد٘
فإُٕ ٨ ٙتِاضاب ًاع اهق٘اعاد     ٗبعٚدٝ دٓدّاغسٙ،ٞ  -ًّ ُاسٚٞ اإلزداع اهوػٜ٘ -

ًااع اهف٘اصااى عوااٟ اه،عٚااد اهعطااف ا٪دبٚااٞ فااإْ اهعطااف ٙعاا٘د إىل اهقسٙاابل ٗ
 ًفقاا٘دٝ ِٓااا وتاااز إىل قسِٙااٞ ٗاضااشٞ ٗٓااٛ  ًطااتٔذّ يف هػااٞ اهعااسبل ٗهاارا  

 .  ٨ٗ نلفٛ اهدع٠٘ ًّ دْٗ قسِٙٞ غآدٝ
 : ٜ اه٘ادب ضٌّ فسٗعِٓا ع٘خ نسن،ط بٔرا اؾص١ اه٘ض١٘ٗ

 : يف سٓد ًطض اهسدو  . اهفسع ا٪ٗي
  ٨ زٙااب يف ٗداا٘ب ًطااض هااآس اهقاادً  ًااا باا  ز٦ٗع ا٪صااابع ٗباا  

دٙد ًطاض  ٗٓٛ نتصد٠ هتش ْ ٗاهطِٞلاهقسآ ُص٘ اهلع، ل ٗٓرا ٓ٘ هآس 
 ِٗٓا ع٘خ ث٩ثٞل ُ،دأ ب،شح:. اهسدو  مبا ب  ز٦ٗع ا٪صابع ٗب  اهلع، 

 :  ًطض هآس اهسدو 
ا٪ًس مبطض  :ًّ ا٪ًس اهقسآُٛ ٗاؿدٙجٛ مبطض اهسدو  ٗٙ ٔس ًِٕقد ٙ،دٗ 

( Œست زٗاٙتااْ ًأث٘زنااْ عاّ أ٢ٌتِاا )    باطٌِٔا ٗهآسٌٓال بى ٓرا ًا صاسٓ 
هلااّ ٙقابواأٌا بعااض اهسٗاٙااات اه ااآسٝ يف ًطااض اه ااآس دْٗ اه،اااطّ ُ ااري    

طاض  شزازٝ اه  نأًس مبطض هٔاس اهقادَ اهٌِٚاٟ ب،واٞ ٙادٖ اهٌِٚاٟ ٗمب       (1)صشٚشٞ
عاّ  ًسف٘عاٞ  باٛ بصاري   ٪٠ل بٌِٚا ٗزد يف زٗاٙٞ هٔس اهقدَ اهٚطس٠ ب،وٞ اهٚطس

ٗزٗاٙااٞ ًطااِدٝ إىل  صًٗطااض اهقاادً  هآسٌٓااا ٗباطٌِٔاااط(: اهصااادق )
إذا ن٘ضااأت فاًطااض عوااٟ قاادًٚم هآسٌٓااا  ط(: عاعااٞ عااّ اهصااادق )

ّٞ (2)صٗباطٌِٔا عواٟ   هلّ اهسٗاٙت  ضعٚفتاْ ًّ سٚح اهطِد ٨ نصوشاْ سذ
اهصاشٚشٞ اهلاجريٝ    (3)عِد اإلهتفاات إىل اهسٗاٙاات   ٗنصٙد ضعفّا لسلٍ غسعٛ
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ٗإىل إ ااع فقٔاا١    لاه آسٝ أٗ اطصٓسسٞ مبطض هآس اهقدً  ٗضٚأنٛ بعضأا 
اطارٓب   َخٔسعوٟ عدَ ٗدا٘ب ًطاض بااطّ اهقادً  ستاٟ ُعا       )زض(اإلًاًٚٞ

ًطااض باااطّ  دْٗ اهػطااى ٗدْٗ شو باإ ٗاغااتٔس باططااض ه ااآس اهقاادً     ااهاا
إْ هااآس اهقاادً  ٓاا٘ ً٘ضااع اهلعاا،  اطااأً٘ز باططااض    ٧ٙٗكاادٖ :  . اهقاادً 

سض صادٗز اـاربّٙ ا٬ًاسّٙ مبطاض     : ها٘ ُفا  ٗعوٕٚعوٌٚٔا يف اهقسآْ اؿلٍٚ  .  
 ا فٌٔا ق٨ٌْ٘ عوٟ اهتقٚٞ دصًّا .هآس اهقدً  ٗباطٌِٔا ٗصشٞ ضِدٌٓ

هآسٌٓاا   دً ل ٗٓاى هاب ًطاض   إذْ اهصشٚض ٗد٘ب ًطاض هاآس اهقا   
  . )زض(متاًّا أَ بعضّال ط٨ّ٘ ٗعسضّا؟ ٓرا ًا اختوفت فٕٚ أُ از فقٔا١ُا

ّٔ ٗاه آس بدّٗا ًّ ق٘هٕ نعاىل:ط ِٚ ٍِ ٔإَهٟ اِهَلِعَ، ُٗصا٘  ا٪خ،ااز    صََٗأِزُدَوُل
ٓ٘ ٗد٘ب ا٨ضاتٚعاب اهطا٘هٛ ٗاهعسضاٛ يف     صًٗطض قدًٕٚطاهلجريٝ اه،ٚاُٚٞ 

اب ُٗصا٘  ا٪خ،ااز هاآسٝ يف إث،اات     ًطض اهقدً ل إ٨ أْ إ اع ا٪صاش 
ا٨ضتٚعاب اهط٘هٛ ٗيف ُفٛ ٗد٘ب ا٨ضتٚعاب اهعسضٛل بى صسح غري ٗاسد 

ٗولاٟ عاّ ناركسٝ اهع٩ًاٞ اؿواٛ       فاٙٞ ًطض اهقدً  بقادز إصا،ع عسضاّال   بل
ب ا٨ضتٚعاب يف ًطض ( عوٟ ٗدŒ٘)قدٖ( دع٘اٖ إ اع فقٔا١ أٓى اه،ٚت )

ضااتٚعاب اهطاا٘هٛ ٗقااع  ُعااٍ يف ا٨.   -٘ مبطااٌاٖ عسضااّا  ٗهاا -اهااسدو  طاا٨ّ٘  
بعد انفااق ا٪صاشاب عوٚإ قسُّٗاا ًتعاددٝل ثاٍ سصاى اهػام          اـ٩خ ٧ًخسّا

 ى إىل عدَ ٗد٘ب ا٨ضتٚعاب اهط٘هٛ . ٗا٨ستٌاي ثٍ اطٚ
 :ب،شح  ُ،دأ يف اطسسوٞ ا٪ٗىلذا ثاُّٚا ُٗ،شح كوٕ يف ًسسوت :  ٓراُ،شح 

 العرضي:حّد االستيعاب    
باأْ   اهفقٔا١: فقد قٚى ب٘دا٘ب ًطاض اهاسدو  متاًااّ    أُ از  قد اختوفت فٕٚ

ل فٚطت٘عب ًطشٕ ه آس اهقدً  عسضّاميطض بتٌاَ كٓفٕ عوٟ  ٚع ا٪صابع 
ٗهاا٘ بعااسض إصاا،ع  - كفاٙااٞ ًطااض اططااٌٟ ًااّ اهسدااى عسضاااّ  ّ اطػاأ٘زهلاا

ٌٟٓ اططاض عواٟ اهاسدو  عسضااّ     س٣ِٚار:  دق فإُٕ ٙص -ٗاسد  قا٘يْ ل ٗثااٌٞ   ًطا
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مبطض اهسدو  بعاسض ثا٩خ أصاابعل ٗمثاٞ أقا٘اي أخاس٠ ٨ ًادزن هلاا أٗ مل         
 مبا ٙطٌٟ ًطّشا هوسدو . ٗاه آس كفاٙٞ ًطض اهسدو  عسضّا ٙصوِا ًدزكٔال

ٗهعوإ   دى بقدز إصا،ع فا٩ دهٚاى ٗاضاض عوٚإل     أًا اهق٘ي بلفاٙٞ ًطض اهس
صادق  ٙتشقو بٕ اططاض ٗٙ اهسدو  أٗ ٓ٘ أقى ًا غ١ٛ ًّ ٪ُٕ ٙتشقو بٕ ًطض 

 ا٪ًس مبطض اهسدو  أٗ ًطض غ١ٛ ًّ اهقدً . اعٕ عسّفا ٗٙتشقو بٕ اًتجاي

قد قٚى: هب ًطض هآس اهقادً  بعاسض ثا٩خ أصاابعل ٗميلاّ أْ      هلِٕ 
هصٜ ًّ وٚى اهِٚػاب٘زٜ عّ ًعٌس بّ عٌس:طٙلْ٘ ًدزكٕ خرب غاذاْ بّ اـ

ٗيف ُطاادٞ:  (1)صاهسدااىاططااض عوااٟ اهااسأع ً٘ضااع ثاا٩خ أصااابعل ٗكاارهم   
 ٗدا٘د ضاقط يف  فعاى  دٔاهٞ ًعٌسل ٗبفعى هلّ اهطِد ضعٚف ب ص .اهسدو ط

 ٗبا   -()ٗٓا٘ ًاّ أصاشاب اهصاادق     -با  ًعٌاس   اهطِد ٓ٘ ٗاضطٞ خفٚٓٞ
ف٩ ٙصوض اـرب سذاٞ عواٟ سلاٍ    ( )غاذاْ اهرٜ ٓ٘ ًّ أصشاب اؾ٘اد

غسعٛل ًٗعٕ ٨ هدٜ ٗض٘ح د٨هتٔا عوٟ إدصا١ اططض عوٟ اهسدو  بعسض 
ل ثا٩خ أصااابع  باى ٨ ٙصااوض دها٩ّٚ عواٟ ٗدا٘ب اططااض بقادز     ثا٩خ أصاابعل   

 فااإْ إدااصا١ ًطااض اهااسدو  بعااسض   لهقصاا٘ز د٨هااٞ اإلدااصا١ عوااٟ اه٘داا٘ب 
 ًاااا ٙتشقاااو بااإ ًطاااض  ٨ ٙعاااس اه٘دااا٘ب ٨ٗ ٙفٚاااد أْ أقاااى -ثااا٩خ أصاااابع

إًلاااْ إدااصا١ ًطااض ثاا٩خ  ه٘ضاا٘حل اهااسدو  ستااٟ هااب ًطااض ٓاارا اهقاادز 
لاااْ إدااصا١ أقااى ًِٔااا فااإْ خاارب ًعٌااس ًج،اات ٗٓاا٘ ٨ ِٙااايف اطج،اات  أصااابع ٗاً

فٚوتا٣ٍ   لًٞس مبطض اهسدو  ًّٗ بعض اهِصا٘  اـاصا  اه آس ًّ إط٩ق ا٪
٨ ضٌٚا  -ٗاسدٝ ه٘ إص،عّاٗ -اـرب ًع ًا ٙطتفاد ًِٕ كفاٙٞ اططض مبطٌٟ اططض

ٌٟٓ اططاض        ًع دعا٠ٗ اإل اع عوٟ كفاٙتٕ ٗغأسٝ اهفتٚاا ٗاهعٌاى باإدصا١ ًطا
 . -ٗه٘ بعسض إص،ع ٗاسدٝ -

ٗقٚااى: هااب ًطااض متاااَ هااآس اهقاادً  بتٌاااَ اهلاآفل ٗميلااّ أْ ٙلااْ٘    
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 : (1)أسدٌٓا أٗ ك٩ٌٓا ل ٌٗٓا  ًطتِدٖ خربّٙ
( ٗقد ضأي عّ اططض عواٟ  عّ اإلًاَ اهسضا ) ا٪ٗي: صشٚض اه،صُطٛ

( كٓفاإ عوااٟ ا٪صااابع فٌطااشٔا إىل اهلعاا،  إىل هااآس  اهقاادً ل ف٘ضااع )
٨ل ط(: اهقدَل فطأهٕ اه،صُطٛ عٌا إذا ًطض بإص،ع  ًّ أصاابعٕل فقااي )  

 ٗٓاارا خاارب صااشٚض اهطااِد ٗاضااض اهد٨هااٞ عوااٟ     صكواأا –بلفٚاإ  -إ٨ بلفاإ 
  ٕ ٛ اططااض بتٌاااَ كفاإل ٨ٗ ٙلفاا هاصَٗ ًطااض هااآس اهقاادً  إىل اهلعاا،  ميطاش

 .  - بإص،ع  ًج٩ّ -ب،عض كفٕ 
 : عجااسُت ()اهجاااُٛ: ًعتااربٝ ع،ااد ا٪عوااٟ اهطااا٢ى ًااّ اإلًاااَ اهصااادق  

فاُقطع هفسٜ فذعوات عواٟ إصا،عٛ ًاسازٝ فلٚاف أصاِع باه٘ضا١٘؟ ٗأدابإ         
(:)ًَا َدَعاَى  عسخ ٓرا ٗأغ،إٓ ًّ كتاب ا  عٓص ٗدٓىل قاي ا  نعاىل: ُٙط

ِّ َساَسٕز    ًٔا  ّٔ ٍِ ٔفٛ اهدمٙ ُِٚل ٕ  إًطاض ل َعَو خارب ًعتارب اهطاِد كٌاا نقادَ       ٗٓارا  صعوٚا
 ٞ ٕ    -قسٙ،ّال ٗٓ٘ ٗاضض اهد٨ها عواٟ ٗدا٘ب ًطاض متااَ هاآس       -بعاد اهتأًاى فٚا

اهقدَ بتٌاَ اهلفل إذ ه٘ داش اططاض با،عض اهلاف عواٟ بعاض هاآس اهقادَ        
اططض عوٟ إص،عٕ اطِقطاع هفاسٖ   ٗأدصأ ٗمل هب ًطض  ٚعٕ ٗقد نعرز عوٕٚ 

كفاٖ اططض عوٟ غريٖ ًّ أصابع اهسدى ٗٓا٘ اهارٜ مل ِٙقطاع هفاسٖ      -امسٗح
ثااٍ اهطاا٧اي ثااٍ  ؟عِااد عجاا٘زٖل ٗس٣ِٚاإر: أٜ ً٘داإب هوشااريٝ ٗاهػاام ٗاهاارتدد 

 مما ٙلػف عّ ازنلاش -سازٝ امع٘هٞ عوٟ اه فس اطِقطعاؾ٘اب باططض عوٟ اط
بع اهسداى ٗعاّ إًضاا١ ا٨ًااَ هلارا ا٨زنلااش       ٗد٘ب اططض عوٟ  ٚع أصاا 

  إًطضطغري اإلص،ع اطِقطع هفسٖ بى ب،ٚإُ: بعدَ بٚاْ كفاٙٞ اططض بقدز إص،ع

 أٜ إًطض عوٟ اطسازٝ دْٗ ا٨ص،ع اطِقطع امسٗح قؤا . صعوٕٚ
ٗاطاآدعٟ عوٚاإ اإل اااع ًااّ بعااض أعاااهٍ اهفقٔااا١   هلااّ اطػاأ٘ز فت٘ا٢ٚااّا

كفاٙاٞ  ٗ د٘ب اضتٚعاب اهسدو  باططض عسضااّ اطتقدً  ٗاطتأخسّٙ ٓ٘ عدَ ٗ
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ب،عض اهِصا٘  اهصاشٚشٞ اه اآسٝ يف كفاٙاٞ      اططض بإص،ع ٗاسدٝل ًعتضدّا
ٓارا ٙادعُ٘ا إىل محاى    ٗل  -ٗها٘ باصا،ع ٗاسادٝ    -ًطض هآس اهقدً  مبطٌاٖ 

ّٙ يف ًطض اهسدو  بتٌاَ اهلٓف  عوٟ ا٨ضاتش،اب ٗا٪فضاوٚٞ   آساـربّٙ اه 
ٌٟٓ اططاض    ٗميلّ ا٨ضتد٨ي عوٟ كفا. ب  اهطا٢فت    عّا د٨هّٚا عسفّٚا ٙاٞ ًطا

 : عٌدنٔا صشٚشتاْ لبِص٘  عوٟ اهسدو  عسضّا
ٌِٓت إُٔ ٗقد نض -ربّٙ اؼاد اـ ٗأهّ قّ٘ٙا - (1)صشٚشتا شزازٝ ٗبلري -أ 
،ٚم إىل أطساخ زأضم أٗ بػ١ٛ ًّ قدًٚم ًا ب  كعإذا ًطشت بػ١ٛ ًّ ط

 ٗٓاارا اطضااٌْ٘ ٗاضااض اهد٨هااٞ عوااٟ كفاٙااٞ ًطااض      ا٪صااابع فقااد أدااصأنص 
ه،عضأال   ل أٜ با،عض اهقادً  ًٗاا ٙطاٌٟ ًطاشاّ     هآس اهقدً  بػ١ٛ ًٌِٔاا 

ل هلاّ ضاِقٍٚ اهادهٚى عواٟ     فٚد عدَ ٗد٘ب اضتٚعاب اططض طا٨ّ٘ ٗعسضااّ  ٗٙ
  ٛ فٚ،قاٟ عادَ ٗدا٘ب ا٨ضاتٚعاب اهعسضاٛ عواٟ        لٗد٘ب ا٨ضاتٚعاب اهطا٘ه

ساهٕل ٗٓرا اهتفلٚام ٙتشقاو مبقتضاٟ اهادهٚى اـاا  اه اآس يف ا٨ضاتٚعاب        
 . اهط٘هٛ دْٗ اهعسضٛ ف٩ إغلاي

صاشٚشٞ شزازٝ اطتضاٌِٞ هوطا٧اي عاّ ًادزن اططاض با،عض اهاسأع          -ب       
ا١ل ... إْ اططض ب،عض اهسأع طلاْ اه،ا ط: ()ٗبعض اهسدو ل ٗقد أدابٕ

ّٔ ثٍ ٗصى اهسدو  باهسأع فقاي: ِٚ ٍِ ٔإَهٟ اِهَلِعَ، ٌ    ََٗأِزُدَوُل ا ل فعسفِاا سا  ٗصاؤ
ٗٓرٖ اه،عضاٚٞ ٨باد ًاّ كُ٘ٔاا بوشااه       (2)باهسأع أْ اططض عوٟ بعضٌٔا...ص

ٓارا ٓا٘ هاآس اؿادٙح ٗاه ٔا٘ز       . فٚلفٛ ًطٌٟ اططاض عِد٢ار   اططض عسضّا
  ٞ بوشااه هٔاس اهقادَ ٗبطِإ ٗأْ اططاض       سذٞل ٗيف ق،اهٕ استٌااي إزادٝ اه،عضاٚ

دااى ب ٔا٘ز اه،عضااٚٞ يف  ه،عضإ ٗٓاا٘ هٔاس اهقاادَل ٗٓارا استٌاااي ضاعٚف ٨ ُٙ    
٪ُٕ ا٨ستٌاي اهقٜ٘ اطوت٣ٍ ًع ًقاَ  لبعضٚٞ ًطض اهسدو  ًّ سٚح اهعسض
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 . اهطا٢ى ٗٓ٘ اطت٘قع ض٧اهٕ عِٕ
ٛ  ٗاؿاصى إْ اهقا٘ي بواصَٗ ًطاض اهاسدو  بتٌااَ اهلاف ًعتضادْ         مبعتربنا

ٌٟٓ اططض عسضّا اه،صُطٛ ٗع،د ا٪عوٟل ًعتضد بصشٚش   ٗاهق٘ي بلفاٙٞ ًط
دعااٛ عوٚاإ اإل اااع ًااّ بعااض  شزازٝل ٗاهػاأسٝ اهفت٘ا٢ٚااٞ ًااع اهجاااُٛ ستااٟ إ 

ّ    -ا٪عاهٍ  ستاٟ سلاٛ عاّ اهفاٚض اهلاغااُٛ       -ًّ اطتقادً  ًٗاّ اطتاأخسٙ
 ٕ هلااْ اهقا٘ي    يف ًفانٚشٕ ق٘هٕ يف نسدٚض ا٪ٗي: إُٔ )ه٨٘ اإل اع عوٟ خ٩فا

٪داى اهصاشٚشت  ٗإلًلااْ     ل: اهقا٘ي باهجااُٛ ٓا٘ اطاتع      ُٗق٘ي. ( بٕ ًتعِّٚا
 محااى اهااسٗاٙت  اطعتااربن  اهااداهت  عوااٟ ًطااض متاااَ اهااسدو  بتٌاااَ اهلفاا      
 عوٟ ا٨ضتش،اب ٗا٪فضوٚٞ  عاّا د٨هٚاّا عسفٚاّا با  طاا٢ف  ا٪خ،اازل ٧ًٙاداّ       

٨  -عوااٟ ًطااض اهااسدو  باا،عض اهلاآف باهطااري اطتػااسعٛ اططااتٌس عاارب قااسْٗ 
٨ضتٚعاب اهعسضٛ يف ًطض اهاسدو  ل  مما ٙلػف عّ عدَ ٗد٘ب ا -بتٌأًا

 . ٍ هفتٚا اطػٔ٘ز ٗدهٚؤ ٗإْ كاْ كػف اهطريٝ استٌاهّٚا ٙصوض ٧ًٙدّا
 :ثٍ ُ،شح يف ًسسوٞ ثاُٚٞ عجّا ثاهجّا 

 : حد االستيعاب الطولي   
اطػٔ٘ز هصَٗ ا٨ضتٚعاب اهط٘هٛ يف ًطض اهسدو  ًا ب  ز٦ٗع ا٪صابع 
ٗب  اهلع، ل ٗقد إدعٛ اإل اع عوٕٚ زغٍ ٗق٘ع اـ٩خ فٚإ با  اطتاأخسّٙ    

 . عدَ ٗد٘ب اططض إىل اهلع،  ىلإقوٚى  سٚح ًاي  ْع

ّٗا ًّ آٙٞ اهطٔازٝ يف ض٘زٝ اطا٢دٝ  ٍِ طٗاه آس بد َُٓل ُُٗد٘ ٍِ  َفاِغٔطُو٘ا  ِٙأدَُٙل ََٗأ
ّٔ ِٚ ٍِ ٔإَهٟ اِهَلِعَ، ََٗأِزُدَوُل  ٍِ ًَِطُش٘ا ٔبُس١ُٗٔضُل َٗا ٌََسأفٔو  ٓ٘ ؼدٙد ًطض اهسدو  صٔإَهٟ اِه

ّٔطٗنػدٚ  ًقدازٖل ٗٓ٘ بٚاْ غاٙٞ اطٌط٘ح  ِٚ ٍِ ٔإَهٟ اِهَلِعَ،  .صََٗأِزُدَوُل

ّٔط :ٗهٚظ ق٘هٕ   ِٚ  : هػاٙٞ اططض بٚاُّا صٔإَهٟ اِهَلِعَ،

ّٔطقسآُااٛ يف كااْ٘ تعاا،ري اهه ٔاا٘ز اهأ٨ّٗ:  ِٚ ّٞ ص قٚاادّأإَهااٟ اِهَلِعَ،اا هق٘هاإ  ٗغاٙاا
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ٍِط  . هوسدو  اطٌط٘ست ل ٗهٚظ غاٙٞ هوٌطض ه،عدٖ ف٩ ٙصض إزداعٕ إهٕٚ صَأِزُدَوُل

باااهلع،  ٗاُتٔااا١ّ  داا٘اش اهااِلظ يف ًطااض اهااسدو  باادٗاّ  : ه٘ضاا٘حٗثاُٚااّا
ّٔٔإَهٟ طبا٪صابعل فق٘هٕ نعاىل:  ِٚ ْْص اِهَلِعَ، هػاٙٞ اطٌط٘ح ًّ اهسدو  سٚاح   بٚا

ٗنطوو عوٟ اهطاق ًٗا كااْ ؼات اهسك،اٞ     لأْ اهسدى نطوو عوٟ اهقدَ خاصٞ
ٍٓ اهفداار ٗاهطاااق ٗاهقاادَل فااأزاد ضاا،شإُ بق٘هاإ:      ٔإَهااٟ طٗنطوااو عوااٟ ًااا ٙعاا

 ّٔ ِٚ ّٔ ٔإَهاٟ  طبٚاْ غاٙٞ اطٌط٘ح ًّ اهسدو ل فٔرٖ اهلوٌاٞ   صاِهَلِعَ،ا ِٚ ُ اري  ص اِهَلِعَ،ا
ٌََسأفاأو طق٘هاإ ضاا،شإُ  ٍِطاهاارٜ ٓاا٘ بٚاااْ غاٙااٞ اطػطاا٘ي ًااّ  صٔإَهااٟ اِه َُٙل ِٙاأد ص َأ
ٔإَهااٟ ٖل بوشاااه أْ إزداااع اهقٚااد ٗاهػاٙااٞط   هػاٙااٞ اهػطااى ًِٗتٔااا   ٗهااٚظ بٚاُاااّ 

ٌََسأفٔو ع إىل اهقسٙبل غ٩خ صشٚض ٪ُٕ إزدا إىل اهٚدّٙ اطػط٘هت  إزداْعصاِه
ٌََسأفااؤ  غاٙااٞ اهػطااىطإزداعاإ قٚاادّا ٗ ٍِ ٔإَهااٟ اِه ِٙاأدَُٙل ََٗأ  ٍِ َُٓل ُُٗداا٘ ٓاا٘  صَفاِغٔطااُو٘ا 

ل فورا ٙتع  إزداع اهقٚد غاٙاٞ  هػٞ اهعسبق٘اعد إىل اه،عٚد ٗٓ٘ خ٩خ  إزداْع
ٍِطهوقسٙب  َُٙل ِٙٔد ٗٓرا نع،ري عسبٛ ٙػ،ٕ ق٘هِا هوعاًى: )اكِظ اططاذد ًاّ    صلَأ

ا٪ُقااض ًاّ ِٓاا إىل ِٓاا( فإُإ ٙعاس       ف اهداز ًّ اهطاب٘ق ِٗٓا إىل ِٓا( )ُٓ 
باطقداز اه٘اقاع   ّاا٪ًس باهلِظ ٗاهتِ ٚف يف ًقداز ًّ اططذد أٗ اهداز قدٗد

 . ب  ٓرا اط٘ضع ٗب  ذانل ٗهٚظ فٕٚ بٚاْ اط،دأ أٗ بٚاْ اهػاٙٞ ٗاطِتٟٔ

ّٔطْ ٓرا اهتع،ري إٗاؿاصى:  ِٚ ْْص ٔإَهٟ اِهَلِعَ، دو  هلْ٘ اطٌط٘ح ًّ اهس بٚا
باهلع،  ٨ٗ ٙصٙد اططض عوٕٚ إىل باقٛ أدصا١ اهسدى ًّ دْٗ بٚاْ اط،دأ  ٙتػٟٚٓ

إىل أصا٘ي  ًاّ اهلعا،     دٓي اهادهٚى عواٟ دا٘اش اططاض ًقا،٩ّ     أٗ اطِتٔاٟل ٗقاد   
 بٚااااْ غاٙاااٞ اطٌطااا٘ح  -بعلاااظ ذهااامل ٗٓااارا  ا٪صاااابع ٗز٦ٗضااأا ًٗااادبسّا

ٞ  ً٘افاو   -ٗعدَ بٚاْ غاٙاٞ اططاض ًِٗتٔااٖ بااهلع،       اط،ِٚٓاٞ هػاٙاٞ    إلطا٩ق ا٬ٙا
 ٕ ٙفٚااد  سٚااح -ا باا  ز٦ٗع ا٪صااابع ٗباا  اهلعاا،    ًاا -اطٌطاا٘ح ًٗطاااست

 ٗ ً،تاد٢ّا باس٦ٗع ا٪صاابع ًِٗتٔٚااّ    ًاّ اهلعا،  أ   اإلط٩ق د٘اش اططض ً،تد٢ّا
ٙجٛ: ط٨ بأع باٌطض اهقدً  اؿد باهلع، ل أٜ ٙت٘افو هآس ا٬ٙٞ ًع اهِٓ 
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ٞ ٗهآس  (1)ًق،٩ّ ًٗدبسّاص ل ٓا٘ اضاتٚعاب اهاسدو  باططاض طا٨ّ٘ ٗعسضااّ       ا٬ٙا
َ  : ًّ إط٩قٕ خسز   ٗٙ،قاٟ هٔا٘ز ا٬ٙاٞ يف     لا٨ضتٚعاب اهعسضٛ هدهٚوإ اطتقاد

 . هصَٗ ا٨ضتٚعاب اهط٘هٛ عوٟ إط٩قٕ
: ا٪خ،ااز اه،ٚاُٚاٞل فاإْ     ٧ٙٗكد هصَٗ ا٨ضتٚعاب اهط٘هٛ يف ًطاض اهقادً   

ل خاسز ًاّ    ٗعسضااّ دوٛ يف هاصَٗ ًطاض متااَ هٔاس اهقادَ طا٨ّ٘       بعضٔا هآْس
ا٨ضاتٚعاب اهعسضاٛ هادهٚى دواٛل بقاٛ ا٨ضاتٚعاب اهطا٘هٛ عواٟ ساهإ ُ اري           

ًٗطااض ًقاادَ زأضاإ ٗهٔااس قدًٚاإ.... ٗمتطااض ب،وااٞ ميِااان    طصااشٚشٞ شزازٝ: 
ُاصٚتم ًٗا بقٛ ًّ بوٞ ميِٚم هٔس قدًم اهٌِٚاٟل ٗمتطاض ب،واٞ ٙطاازن هٔاس      

ْْ   باـص٘  ٗصشٚض ٗٓرا ُ   (2)صقدًم اهٚطس٠ يف ًقااَ اإلُػاا١   ٓا٘ بٚاا
( فٚاادي دوٚااّا عوااٟ   Sٗا٪ًااسل ٗهااٚظ سلاٙااٞ قضااٞ ه٘ضاا١٘ زضاا٘ي ا  )     

ثٍ ًطاض زأضإ ٗقدًٚإ إىل    طُ ري صشٚشٞ شزازٝ ٗبلري اه٘د٘ب ٗاإلهصاَل ٗ
ٗإذا ًطض بػ١ٛ ًاّ زأضإ أٗ بػا١ٛ ًاّ     د ًا١ّصطاهلع،  بفضى كفٕٚ مل هٓد

٨ٗ إغاالاي يف  (3)صعاا،  إىل أطااساخ ا٪صااابع فقااد أدااصأٖ قدًٚاإ ًااا باا  اهل 
ٗها٘ هصاساسٞ    -إىل اهلعا،   -عوٟ ٗدا٘ب ًطاض متااَ اهقادً  طا٨ّ٘       د٨هتٔا
 . ٗهٔ٘ز غريٖ ًّ دْٗ دهٚى صازخ داي عوٟ إدصا١ خ٩فٕصٗمتطضطا٪ًس

ٓ٘ ٗد٘ب ا٨ضتٚعاب اهط٘هٛ  -ٗنعضدٖ ا٪خ،از اه،ٚاُٚٞ -ا٬ٙٞإذْ هآس 
يف ذهام ُ اري    ل بى بعض ا٪خ،از اه،ٚاُٚٞ نلاد نلاْ٘ صاسوٞ   يف ًطض اهقدً

فااإْ ًطااض بػاا١ٛ ًااّ قاادً  ًااا باا  اهلعاا،  إىل    صااشٚش  شزازٝ ٗبلري:ط
ٗٓااٛ ًقاااَ بٚاااْ اه٘ضا١٘ اطػااسٗعل فٚطااتفاد ًِاإ ا٪ًااس   (4)صأطاساخ ا٪صااابع 
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ٔارا اـارب اهصاشٚض    دهٚاى ٗاضاض عواٟ إداصا١ خ٩فإل ف      ٗاه٘د٘ب ًا مل ٙقٍ
ع صاساستٕ يف  ً صبػ١ٛ ًّ قدًٕٚكفاٙٞ ًطض بعض اهقدً  عسضّاطيف  هآْس

٧ٙٗٙادٖ   ص.ًا ب  اهلع،  إىل أطساخ ا٪صاابع هصَٗ ا٨ضتٚعاب ط٨ّ٘ بق٘هٕ:ط
: اإل اااع اطِقاا٘ي ًااّ بعااض أعاااهٍ اطتقاادً    ٗٙدعٌاإ أٗ ٙعضاادٖ ٧ٙٗكاادٖ

( عوااٟ ٗداا٘ب ا٨ضااتٚعاب اهطاا٘هٛ )ًطااض ًااا باا  Œاطقااازب  هعصاا٘زٍٓ )
 . ُا٪صابع ٗب  اهلع، ( ٧ًٙدّا هفتا٠ٗ اطػٔ٘ز ًّ ًتأخسٜ فقٔا٦١ٗع از

ؼصااى ٗداا٘ب اضااتٚعاب اهقاادً  طاا٨ّ٘ ٗعاادَ ٗداا٘ب اضااتٚعابٌٔا  ٗقااد
٨ٗ ضاري يف ٓارا    ا٪خ،از اطعصً٘ٚٞ اهػاسٙفٞل ل ٗٓرا ٓ٘ ًقتضٟ هآس عسضّا

 اهتفلٚمل ُعٍ قاي اهطٚد اؿلٍٚ: )ٗاهتفلٚم ب  اهعسض ٗب  اهط٘ي  فٚشٌى
هلِٕ  (1)خ٩خ اطسنلص اهعسيف( -وٟ ا٨ضتش،اب ٗاهجاُٛ عوٟ اه٘د٘با٪ٗي ع
عٌاا ٙقتضإٚ اإلزنلااش اهعاسيف      ٞ اهدهٚى عواٟ اهتفلٚام ٙلاْ٘ خسٗدااّ    ًع د٨ه
ًُبدهٚى ص  . دسز ف٩ إغلاي يف اه، ازخ عِٕ ٗ

باإ هوقاا٘ي بعاادَ ٗداا٘ب ا٨ضااتٚعاب  َئدِٗٙ،ػااٛ اهتعااسض ِٓااا إىل ًااا اضااُت
اي إهٚإ بعاض اطتاأخسّٙ )قادٍٓ(ل ًٗدزكإ بعاض اهسٗاٙاات        اهط٘هٛ اهارٜ ًا  

 : اه٘ازدٝ يف أب٘اب اه٘ض١٘ل ٗٓٛ فٌ٘عتاْ
( يف نعقٚاب  ) شتا شزازٝ ٗبلري عاّ اإلًااَ اه،ااقس   اهطا٢فٞ ا٪ٗىل: صشٚ

فإذا ًطاض بػا١ٛ ًاّ زأضإ أٗ     ط(: آٙٞ اططض عوٟ اهسأع ٗاهسدو  قاي )
صطمتطض عواٟ  أطساخ ا٪صابع فقد أدصأٖبػ١ٛ ًّ قدًٕٚ ًا ب  اهلع،  إىل 

عو  ٨ٗ ندخى ٙدن ؼت اهػسانل ٗإذا ًطشت بػ١ٛ ًّ زأضم أٗ بػ١ٛ اهِ
إٌُٔاا  : ل بتقسٙاب  صًّ قدًٚم ًا ب  كع،ٚم إىل أطساخ ا٪صابع فقد أدصأن

ا ب  اهلعا،  إىل أطاساخ   مب ّاند٨ْ عوٟ إدصا١ ًطض غ١ٛ ًّ اهقدً  قدٗد
 .تٚعاب ًطض اهقدً  ط٨ّ٘ ٗعسضّا وٟ عدَ اضع ب٘ض٘ح ٙدي ٗٓرا ا٪صابع
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ًاا با  كع،ٚام إىل    طا٨ضتد٨ي اطارك٘ز ٙت٘قاف عواٟ إساساش عا٘د:       هلّ 
ٕ  طإىل كوٌاٞ   صأطساخ ا٪صابع ًِٔاا   ٨ّهوقادً  ٗباد   ص ٗكُ٘ٔاا بٚاُااّ  ًاّ قدًٚا

فٚلااْ٘ ًعِآااا: )إذا ًطااشت بػاا١ٛ ًااّ قاادًٚم ممااا باا  كع،ٚاام إىل أطااساخ  
ٕٗ      . أصابعم فقد أدصأن(  ْٕ ًطاا  ها٘   -هلّ إسساشٖ صاعب ه٘دا٘د استٌااي ثاا

فتلااْ٘  صبػاا١ٛ ًااّ قاادًٚمطٓاا٘ استٌاااي عاا٘د اؾٌوااٞ إىل -مل ٙلااّ أقااسب
 :  ًِٕ فإُٕ أقسب ًّ ذان ا٨ستٌاي ص بٚاُّا هػ١ٕٛ ٗبد٨ًّاط

ٚٔا اؾٌوٞ اه٩سقٞ عاد عوهٚطت  وٞ ًطتقوٞ ُٙ صقدًٚمطًّ دٔٞ أْ  -أ
ًطشت... طبٚاْ هق٘هٕ:  صًا ب  ...طوٞ اططتقوٞ بى اؾٌ لٔاًِ أٗ نلْ٘ بد٨ّ

أعااس ق٘هاإ:  صًطاشت طأٜ ًاّ ًتعوااو   لأٗ باادي ًِاإص بػا١ٛ ًااّ قادًٚم..  
 ص .بػ١ٛ ًّ قدًٚمط

ٙ،عاد كاْ٘ اؾٌواٞ     دااز ٗفاسٗز   صًاّ قادًٚم  طًّٗ دٔٞ أْ ق٘هإ:   -ب
ًاّ  غا١ٛ  طًّ اه٩سقٞ بٚاُّا هٕ أٗ بد٨ّ عِٕل فٚق٠٘ استٌاي كُ٘ٔا بٚاُّا أٗ بد٨ّ

 فتلااْ٘ اهصااشٚشتاْ هااآسن  يف ٗداا٘ب اضااتٚعاب ًطااض اهقاادً   صقاادًٚم
ٙصري ًعِاٟ اؾٌواٞ )إذا ًطاشت     :ٗعوٕٚ . طا ب  اهلع،  إىل أطساخ ا٪صابع

مبااا باا  كع،ٚاام إىل أطااساخ ا٪صااابع ًااّ قاادًٚم فقااد أدااصأن( بٌِٚااا عوااٟ      
ٕ  طًاّ اؾااز ٗاماسٗز     ٨ستٌاي ا٪ٗي: كْ٘ اؾٌوٞ بٚاُاّا أٗ باد٨ّ  ا   صًاّ قدًٚا

ٗإداصا١ ًطاض بعاض     تاْ عادَ ٗدا٘ب اضاتٚعاب اططاض طا٨ّ٘     د اهصاشٚش فتقٚٓ
 . اهسدى مما ب  اهلع،  إىل أطساخ ا٪صابع

 ثٍ ه٘ فاسض عادَ زدشااْ ا٨ستٌااي اهجااُٛ كاُات اهصاشٚشتاْ فٌوات          
     ٞ ٙااتع   -٨ ٙصااض ا٨ضااتد٨ي بٌٔااال ٗإذا مل ٙااتٍ ا٨ضااتد٨ي باهطا٢فااٞ اهجاُٚاا

آسٝ يف آس إطا٩ق اهآِ  اهقسآُاٛ ٗبعاض ا٪خ،ااز اه،ٚاُٚاٞ اه ا       اهسد٘ع إىل ها 
 .( ًا ب  اهلع،  إىل أطساخ ا٪صابع): ٗد٘ب اضتٚعاب اططض ط٨ّ٘ 

اهطا٢فٞ اهجاُٚٞ: ا٪خ،از اه اآسٝ يف عادَ ٗدا٘ب اضات،طاْ اهػاساك  عِاد       
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٨ٗ طًتعددٝ ٗبعضٔا صاشٚشٞ اهطاِد ٗنِطاو     (1)ًطض اهقدً ل ٗٓٛ زٗاٙات
ٗٓا٘   صًطاض عواٟ اهاِعو  ٗمل ٙطات،طّ اهػاسان     صطٙدن ؼت اهػسانندخى 

فٌٚاا دْٗ   داىل ٗاهػاسان يف اهفعاى ٙلاْ٘ ٗاقعااّ     ضري اهفعى اهرٜ ن٘ثو بإ اهس 
اهلع، ل ٗعادَ ٗدا٘ب اضات،طأٌُا ٙعاس عادَ ٗدا٘ب إدخااي اهٚاد ؼتٌٔاا          

ٗ  -ططااض بػااسٝ اهسدااى اهلا٢ِااٞ ؼتٌٔااا   داا٘ب اضااتٚعاب ممااا ٙاادي عوااٟ عاادَ 
 . ًا ب  ا٪صابع ٗاهلع،  اططض ط٨ّ٘اهسدو  ب

اْ يف اهػاهااب ؼاات اهع ااٍ  ِٗٙ،ػااٛ ا٨هتفااات إىل أْ غااساكٛ اهااِعو  ٙقعاا  
ْ ا١ ق،ٞ اهقدَ أٗ قسبٔال فإذا قوِا بأْ اهلع،  ٌٓا ق،تا اهقدَ ٗاهع ٌاا اهِان٤ ٗز

٨ د٨هٞ يف ٓارٖ ا٪خ،ااز عواٟ    هٔس اهقدً  ف٩ إغلاي يف اه،  ٗاْ ف٘ق اهِان٣
٪ْ اططاض اهطا٘هٛ ِٙتٔاٛ     لٗد٘ب ا٨ضتٚعاب اهط٘هٛ يف ًطض اهاسدو  عدَ 

باهق،ٞ ٗاهع ٍ اهِان٤ ٨ٗ هب اططاض بعادٖل فتلاْ٘ د٨هاٞ ا٪خ،ااز عواٟ عادَ        
ٗد٘ب اضت،طاْ اهػساك  ٪دى عادَ ٗدا٘ب ًطاض اهاسدو  بعاد اهع ٌا        

 .  اهِان٣  يف هٔس اهقدَ
ٗد٘ب ا٨ضتٚعاب اهط٘هٛ  ٗباختصاز: ٨ د٨هٞ يف ٓرٖ ا٪خ،از عوٟ عدَ

 . ـسٗز ً٘ضع اهػساك  عّ قى ًطض اهسدو  ليف ًطض اهسدو 
إدصا١ اططض عوٟ اـآف اطدآسق إذا أدخاى اطت٘ضا٤ ٙادٖ       (2)ٗٓلرا زٗاٙٞ
نوتا٣ٍ ًاع ٓارا     -فإُٕ ًع غض اهطسخ عاّ ضاعف ضاِدٓا    -فٌطض هٔس قدًٕ 

ميلِٕ  ْ اـف كٓسقّاسٚح ميلِٕ ًطض هٔس قدًٕ ًطت٘ع،ّا إٙاٖ هفسض ك٘ اهق٘ي
 . إدخاي ٙدٖ ططض ًا ب  ق،ٞ اهقدَ ٗاهع ٍ اهِان٤ ٗب  أطساخ ا٪صابع

إىل  اهقاا٘ي ا٬خااس ٗٓاا٘ كااْ٘ اططااض طاا٨ّ٘ ًطااتٌسّا ٗاإلغاالاي عِااد اهتااصاَ
اطفصى ب  اهطابو ٗاهقدَ إذا فٓطسُا اهلع،  بٕل فٚلْ٘ اهػسان ضٌّ ً٘ضع 
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ًطااض اهااسدو ل ٗٙاادي عاادَ هااصَٗ اضاات،طاْ اهػااسان عوااٟ عاادَ ٗداا٘ب          
 ا٨ضااتٚعاب اهطاا٘هٛ يف ًطااض اهااسدو ل ٨ٗ صااساسٞ يف اهتعاا،ري اطعصااً٘ٛ أٗ   
٨ هٔا٘ز دواٛ ه٫خ،ااز يف عاادَ ا٨ضاتٚعاب اهطا٘هٛل باى ٓاا٘ نعا،ري أعاٍ ًااّ         

 غري ًااُع   يف اهِعى اهعسبٛ آُران ا٨ضتٚعاب ٗعدًٕ ٨ستٌاي كْ٘ اهػساك 
ٗمل ٙطات،طّ  طعّ بو٘  اططض إىل اطفصىل ف٩ ٙدي عادَ اضات،طاْ اهػاساك     

عوٟ ا٨دتصا١ مبطض اهػساك  دْٗ ًطض بػسٝ اهسدو  إىل اطفصىل  صاهػسان
 ٨ستٌاااي ٗصاا٘ي  ٗأٗذهاام ٨ستٌاااي صااع٘د اهػااسان ٗدعواإ فاا٘ق اطفصااىل  

ِادفع اهػاسان   ًا١ اططض ٗزط٘بٞ اهٚد إىل ًا ؼت اهػساك  باؿسكٞ اططاشٚٞ فٚ 
عاّ ا٨ضات ٔازل ٗٙتشصاى ًاّ      . ٗكٚف كاْ ٙلفِٚاا ا٨ستٌااي ًاُعااّ     ٗٙسدع

 ٘ ٗٙج،ات قا٘ٝ اهقا٘ي ب٘دا٘ب      -  اططوقاٞ ٗاـاصاٞ ٗنت،عٔاا بتأًاى    ضرب اهِصا
 . ا٨ضتٚعاب اهط٘هٛ يف ًطض اهسدو 

 :اهفاااسع اهجااااُٛ: يف ؼدٙاااد اهلعااا،  اهااا٘ازد ذكسٌٓاااا يف آٙاااٞ اهطٔاااازات   
ٍِ إٔ  ط ّٔ ََٗأِزُدَوُلا ِٚ كا،ري إىل كٌُ٘ٔااا اهع ٌاا  اهِااان٣    فاارٓب  ااْعص : َهااٟ اِهَلِعَ،ا

ف٘ق هٔس اهقدً  ٗٙعرب عٌِٔا )قٓ،ٞ اهقدً ( اه٘اقعٞ ب  اطفصاى ٗبا  اطػاط    
ٌٟٓ كعاب ٗعٚات اهلع،اٞ       ٌٖ٘ٓا فإْ كى عاإي ٙطا ٗهعى نطٌٚتٌٔا باهلع،  هعو

٘ٓٓااا     قاااي ًِطاا٘ب طػاأ٘ز   ل ٗٓاارا اط -غاآسفٔا ا  نعاااىل  -بٔاارا ا٨ضااٍ هعو
بااى ُطاا،ٕ بعااض اطداااهف  إىل  ل ُااا )زض( ستااٟ إدعااٛ عوٚاإ اإل اااع   فقٔا١

 . اهػٚعٞ ٗكإُٔ ًتطامل عوٕٚ بٍِٚٔ
ٗبا  اهقادَ    ٗذٓب  ع آخاس إىل أْ اهلعا،  ٌٓاا اطفصا٩ْ با  اهطااق      

ُال ٗقد اختوفت كوٌات اهوػ٘ٙ  ٗاطفطاسّٙ ًاّ   ًٗوتقآٌال ٗٓرا قْ٘ي هفقٔا١
يف نعٚ  اهلع،  ٗنػدٚصٌٔا عرب بٚاُاانٍٔ ٗنعسٙفاانٍٔ يف ق٘اًٚطأٍ    اهفسٙق  

فاإذا اختوفا٘ا    -مباا ٓاٍ خاربا١ يف هػاٞ اهعاسب      -ٍٚٔٗنفاضريٍٓل ٗمّ ُسدع إها 
ْ   - اخت٩فّا ذزٙعّا مل ٙلاّ هقا٘هلٍ سذٚاٞ     -كٌا يف نعسٙف كعب زداى اإلُطاا
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ٗ     ل٨ٗ اعت،از بٕ يف ؼدٙد اهلعب ا٨ط٣ٌِااْ  ٨ٗ غاأْ هلاا يف سصا٘ي اه٘ثا٘ق 
( عرب Œاضت ٔاز ُص٘  ا٪٢ٌٞ ا٪طٔاز ) امبعِآٌال فورهم كاْ اطٍٔ عِدُ

 بٚاُانٍٔ ٗأسادٙجٍٔ يف ؼدٙد اهلعا،  أٗ بٚااْ سآدٌٓال فقاد ٗزد يف أخ،اازٍٓ      
ٗإدعٛ د٨هٞ  -ًوتقٟ اهطاق ٗاهقدَ  -ًا ٙفٍٔ ًِٕ كْ٘ اهلع،  ٌٓا اطفص٩ْ 
سظ ُصا٘  أساادٙجٍٔ هِاس٠ د٨هتٔاا     بعض أخ،ازٍٓ عوٟ اطعِٟ ا٬خسل فا٩ِ 

 : ل ٗٓٛ عوٟ ٓرا اطعِٟ أٗ ذان
 ٗقاااد ()عااّ اإلًاااَ اه،اااقس   (1)ا٪ٗي: صااشٚشٞ ا٪خااّ٘ٙ شزازٝ ٗبلااري   

 صٙعس اطفصى دْٗ ع ٍ اهطاق -ِٓٔاط(: أّٙ اهلع،اْ؟ فأداب )  ضأ٨ٖ
ٓرا ًّ ع ٍ اهطاقل ٗاهلعب أضفى ط(: ل ٗأداب )؟ ٓ٘ : ٓرا ًا فطأ٨

 ٗنعق،اإ اماادخ اهفااٚض اهلاغاااُٛ )قاادٖ( بق٘هاإ: )ٗٓاارا اـاارب       صًااّ ذهاام 
صسٙض يف أْ اهلعب ٓ٘ اطفصى... دْٗ اهع ٍ اطسنفاع يف هٔاس اهقادَ اه٘اقاع     

 )قاادٖ( يف د٨هتٔااا  (3)هلااّ ُاااقؼ أضااتاذُا امقااو (2)فٌٚااا باا  اطفصااى ٗاطػااط(
 مبِاااع هٔ٘زٓاااا يف إزادٝ ًفصاااى اهطااااق ٗاهقااادَل ٗٗٓدٔااإ: )٨ستٌااااي أْ       

َ   ٙاساد باطفصاى   إىل أُإ ًفصاى    ل ٪ُإ قاد ٙطواو عوٚإ اطفصاى ُ اساّ      : ق،اٞ اهقاد
 . ا٪غادع ٗضا٢س اهع اَ(

ه٘  - (ق،ٞ اهقدَ)هلّ ٓرا ا٨ستٌاي ضعٚف هوػاٙٞل ٗإط٩ق اطفصى عوٟ 
ُٗ ف بااى ٓاا٘ بعٚااد فٔاا٘ ٨ ىواا٘ ًااّ نلٓواا -يف اضااتعٌا٨ت اهعااسب  َدٔدااصااض ٗ

 ه٘ مل ُقى -تى بٕ هٔ٘ز اهِٓ  دّدا ٨ٗ ى هوػاٙٞل ف٩ ٙضٓس ا٨ستٌاي اهضعٚف
يف نفطااري اهلعااب باطفصااى اهاارٜ ٓاا٘ دْٗ ع ااٍ اهطاااق ٗؼتاإ        -بصااساستٕ

ل ٨ٗ ً٘داب  اهطاق( عوٟ ق،اٞ اهقادَ بعٚاد أٙضااّ     ً،اغسٝل ٗنط،ٚو )دْٗ ع ٍ
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ط،و نصا٘زات ًػأ٘ز اهفقٔاا١ل باى ٨باد ًاّ فٌٔإ        هوتأٗٙى أٗ هفٍٔ سدٙجٍٔ 
 . ط،و هآس٠ٖ ًا ٙفٌٕٔ اهعسخ اماٗزٜ اهعاَ ٗض٘ عّ كى اهتص٘زات بعٚدّا

َ   -٧ٙٗكد نفطري اهلعب باطفصى ٕ  -ًوتقٟ ع ٌٛ اهطااق ٗاهقاد ( )ق٘ها
طفصاى ٓا٘   إغاازٝ إىل ع اٍ اهطااقل فاإْ ا     صٗاهلعب أضفى ًّ ذهام ٨سقّاط

ا بعٚدٝ عّ أضفوٕ ٗٙ٘دد ًطافٞ ا٪ضفى ًّ ع ٍ اهطاقل دْٗ ق،ٞ اهقدَ: فإُٔ
٨ٗ ً٘داب هسفااع اهٚاد عِإ إ٨ بادهٚى قاٜ٘ ٗهٔاا٘ز       بٌِٚٔاا. ٓارا فٔاٍ ٗاضاض    

 . ساكٍل ٗهٚظ فوٚظ وى زفع اهٚد عّ اه ٔ٘ز اؾوٛ ٗاهفٍٔ اه٘اضض
( S( ولااٛ فٚٔااا ٗضاا١٘ داادٖ ) عااّ اه،اااقس) (1)اهجاااُٛ: ًعتااربٝ ًٚطااس 

ٗقدًٕٚ ثٍ ٗضع ٙدٖ عوٟ هٔاس اهقادَص ثاٍ قااي:     ثٍ ًطض زأضٕ ٗٙق٘ي فٚٔا:ط
ىل ا٪ضفى: اهعسق٘بل ثٍ قااي: طإْ ٓارا ٓا٘    ٖ إٗأًٗأ بٚد طٓرا ٓ٘ اهلعبص

)قادٖ( بق٘هإ: )ٗٓارا اؿادٙح      ٗقد نعٓق،ٕ امدخ اهفٚض اهلاغاُٛ اه ِ،٘بص
بٌِٚااا قاااي أضااتاذُا امقااو )قاادٖ(  (2)صااسٙض يف أْ اهلعااب ٓااٛ اطفصااى( أٙضااّا

ٗمل ٙ٘ضاض اه٘دإ    (3))ٗد٨هتٔا عوٟ ًا ذٓب إهٕٚ اطػٔ٘ز غري قابوٞ هإلُلااز( 
 . ٗمل ٙقٓسب ا٨ضتد٨ي باهسٗاٙٞ عوٟ كْ٘ اهلعب ق،ٞ اهقدَ

ٗ)اهعسق٘ب( يف اهوػٞ )عصب غواٚظ فا٘ق اهعقاب ًاّ اإلُطااْ( )عصاب       
ً٘ثااو خوااف اهلعاا، (ل ٗ)اه ِ،اا٘ب( يف اهوػااٞ: )سااسخ ع ااٍ اهطاااق ٗطسفاإ  

َ  اطتصى باهقدَ(ل   ٗق٘هٕ: طثٍ ٗضع ٙدٖ عوٟ هٔس اهقدَص يف ق،اي بطاّ اهقاد
ٕ    ٗٓرا مبعِاٟ عادَ اضاتٚعاب     لدهٚى عوٟ ٗد٘ب ًطض هٔاس اهقادَ دْٗ باطِا
هلجري ًّ أٓى اهطِٞ اهرّٙ ميطشْ٘ أٗ  ل خ٩فّاه آس اهقدً  ٗباطٌِٔا اططض 

 ّاٚاعٚاذٌوٞ عوٟ ناٛ ٓرٖ اهاٞ فإل ٨ٗ د٨هٞ ٗاضشاس اهقدَ ٗباطِاػطوْ٘ هٔاٙ
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ؼعًه٢ هٗهط   ٚأْه٘ قةه١ ايكهسّ أٚ َؿاهٌ ايػهام ٚايكهسّق ؾه:ٕ قٛيه6٘          (ايهعت)
طٜٔ يًهعت بكة١ ايكسّق ٫ أقهٌ َهٔ عهسّ اظهطاظ     ٫ ٜؿٝس املؿٗٛض املؿػٸ ايكسّغ

ز٫ي١ اـرب ٚهٗٛضٙ يف شيوق نُا ٫ ٜظٗط يٞ َٔ اـرب ايؿطٜـ ز٫ي١ ٚاضع١ 
اظحُايه٘ زضشه١   يهٔ ٫ ٜطق٢  يهعت باملؿاٌق ْعِ ٖٛ قحٌُ قًٜٛاع٢ً جؿػري ا

 . عٔ اياطاظ١ ايظٗٛض ؾط٬ً

( ٚقههس غههنٍ عههٔ املػههػ عًهه٢ يرايههز6 يههعٝع١ ايةعْطههٞ عههٔ ايطضهها )ا
ع٢ً ا٭يهابع ؾُػهعٗا عًه٢ ايهعهةني ا       نٍؿ٘ايكسَني نٝـ ٖٛ؟ )ؾٛضع 

ٚضٚاٖها عٓه٘ ايؿهٝذ ايطٛغهٞ يف      قهاٖط ايكهسّ( ٖههصا ضٚاٖها ايؿهٝذ ايهًهٝ      
ٛ  ق بُٝٓا ضٚ(1)٘ٝجٗصٜة ٖٚهٛ خًهٛ    يهعٝػ أٜطهاً   اٖا ايطٛغٞ بططٜك٘ اٯخهط  ٖٚه

ذابحه١   -ؾهة٘ اؾًُه6١ اؾهاض ٚارهطٚض     -صٙ 6َٔ )ا  هاٖط ايكسّ(ق ؾًهِ جههٔ ٖه   
 ػد١ عصف ا٭يـ6 )ا  هٗط ايكسّ( .ق ٚمل لس ْاياسٚض ٜكًٝٓا

نُهها ٖههٛ   -)هههاٖط ايكههسّ( ٚعًهه٢ جكههسٜط يههسٚضٖا    ٚنٝههـ نههإ ايههٛاضز  
بٗا ع٢ً نٕٛ املػػ ا  قة١ ايكسّ بًعاه نهٕٛ )ا  ههاٖط    ٍٳسٹقس اغحٴ -املظٕٓٛ

ٕٷ ٚقس َػػ ضشً٘ َهٔ أٍٚ   َؿػٸط ي٘ ق ايكسّ( بسٍ َٔ )ا  ايهعةني( أٚ ٖٛ بٝا
مبػهع٘   ا٭يابع نُا ٖٛ َؿطٚض اـهرب )ؾٛضهع نٍؿه٘ عًه٢ ا٭يهابع( ٚاْحٗه٢      

يف  ًااـرب ههاٖط ضع٘ بكٛي6٘ )ا  هاٖط ايكسّ( ؾٝهٕٛ )ا  ايهعةني( ٚبٝٸٓ٘ ٚأٚ
 . ايعظِ ايٓاج٧ يف قة١ ايكسّ

ههاٖط   نهٕٛ املهطاز بهني املػهػ عًه٢      ٜٚطز عًٝ٘ 6 أ6٫ًٚ اْ٘ اظحُهٌ ؾداهٝاً  
ملا ؾاع بني املػهًُني َهٔ أٖهٌ ايػه١ٓ َهٔ املػهػ        ايكسَني زٕٚ باطُٓٗاق خ٬ؾًا

َههٔ ؼسٜههس عُهها مههٔ ؾٝهه٘  ايةههاطٔق ؾٝهههٕٛ ؾههة٘ اؾًُهه١ أشٓةٝههاً عًهه٢ ايظههاٖط ٚ
يًعسٜز6 )قٛيه6٘ ا  ههاٖط ايكهسّ     ريًا يف )ايٛايف( جعكٝةًاايهعتق ٚقس ضأٜح٘ أخ
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 (021)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

 . ٜع  ب٘ زٕٚ باطُٓٗا(
يكٛي٘  ٔ ا٫ظحُاٍ املصنٛض ٫ لس هٗٛضًا ٚاضعًاٚذاْٝٶا6 َع غض ايططف ع

)ا  هههاٖط ايكههسّ( يف اضاز٠ )قةهه١ ايكههسّ(ق َٚههٔ املُهههٔ اضاز٠ )املؿاههٌ( َههٔ   
ايهعةني( ذهِ ؾػٸهطٙ بكٛيه6٘ )ا     )هاٖط ايكسّ( ٚننْ٘ أضاز )ؾُػػ ا٭يابع ا  

هاٖط ايكسَني( ٜع  ا  متاّ هاٖطُٖاق ٖٚهصا اظحُهاٍ َعحهس به٘ق ٚا٫ظحُهاٍ      
ٜةطٌ ايظٗٛض املععّٛ ٚا٫غحس٫ٍ ب٘ق ٜٚحعاٌ مما جكس6ّ عسّ هٗٛض اـهرب يف  

 . جؿػري ايهعةني بايٓح٤ٛ أٚ يف بٝإ نؿا١ٜ املػػ ا  )قة١ ايكسّ(

ٝع١ ايٓاؾ١ٝ يٛشٛث اغحةطإ ايؿهطاى بهٌ يف   ايطابع6 بعض ايطٚاٜاد اياع
ؾػػٌ  جٛضن عًٞ ؼ( 6َعحرب٠ ظضاض٠ َٓٗا6 ظها١ٜ ٚض٤ٛ أَري امل٪َٓني )

 غٚشٗ٘ ٚشضاعٝ٘ ذِ َػػ ع٢ً ضأغ٘ ٚع٢ً ْعًٝ٘ ٚمل ٜسخٌ ٜسٙ ؼخ ايؿطاى
ا يف ُبععِ هٗٛضٖ (1)غَػػ ع٢ً ايٓعًني ٚمل ٜػحةطٔ ايؿطانني ؼإ عًًٝا

ٗط ايكسّ أٚ هٗٛضٖا يف عهسّ ٚشهٛث َػهػ املؿاهٌ     عسّ ٚشٛث َػػ متاّ ه
  ٌ يههٔ ايظهاٖط نهٕٛ ايٓعهٌ املٓظهٛض٠ ٖهٞ        . ايصٟ ٖٛ َعكس ايؿطاى ٚغهري ايٓعه

عطبٝه١ ٫ جػه     ( قهس ناْهخ ْعه٬ً   ايٓعٌ ايعطب١ٝق بهٌ إ ْعهٌ أَهري امله٪َٓني )    
بايػام ٚيعً٘ ؾهٛم املؿاهٌ    ٜهٕٛ ايػري َٚعكس ايؿطاى ًَحاكًا هٗط ايكسّ بٌ

ٚقس ٜهٕٛ ؾٛم )قة١ ايكسّ( ٚيهٓ٘ باملػػ ٜٓسؾع ايؿطاى ا  بسٚ ايػهام ٚؾهٛم   
( َػهػ ا  )قةه١ ايكهسّ( ٫ظحُهاٍ     املؿاٌق ؾ٬ ٜسٍ اـرب ع٢ً إٔ اٱَاّ )

 . عًٝ٘ قا٥ًُا -غري ايٓعٌ -ٜهٕٛ ايؿطاى َػع٘ ا  املؿاٌ ايصٟ 
ع٢ً عسّ ٚشهٛث َػهػ ايكهسَني ا      ٚباخحااض6 ٫ ز٫ي١ يف ٖصٙ ا٭خةاض

املؿاٌ ٫ٚ ع٢ً نؿا١ٜ املػػ ا  )قة١ ايكسّ(ق بٌ ميهٔ إٔ ًٜح٦ِ َطُٕٛ ٖهصٙ  
عًهه٢ اظحُههاٍ نههٕٛ ايؿههطاى شٓههت    ةههاض َههع املػههػ ا  املؿاههٌ اعحُههازاً  ا٭خ

املؿاٌ غري َاْع َهٔ َػهػ ايهطشًني ا  املؿاهٌق ٚيف بعهض اياهٛض املهنذٛض٠        
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 .  يع١ ا٫ظحُاٍ ٚٚاقعٝح٘ يًٓعٌ ايعطب١ٝ َا ٜػاعس ع٢ً
 -ايهعهةني  -ٖا يف ؼسٜس قٌ املػػ ٖصٙ ايطٚاٜاد اييت ميهٔ زع٣ٛ هٗٛض

يف بٝهإ َٛضهع ايهعهةني ٖهٌ ٖهٛ املؿاهٌ أّ ايٓحه٤ٛ         ٚمل لس َٓٗا خربًا ههاٖطاً 
غ٣ٛ يعٝع١ ا٭خٜٛٔ ٚناْخ اياعٝع١ هاٖط٠ يف نٕٛ ايهعت ٖٛ املؿاهٌ  

 . عٓسْا ٚشٛث املػػ ا  َؿاٌ ايػامبايحكطٜت املحكسّق ؾًصا نإ ا٭ق٣ٛ 

)قسٙ( ٜ٪نس ب٘ نؿا١ٜ املػػ ا  قة١ ايكهسّق   (1)بكٞ ٚش٘ شنطٙ ايػٝس اؿهِٝ
ٖٛ )إ اجؿهام ايكهسَا٤ ٚاملحهنخطٜٔ ا  ظَهإ ايع٬َه١ عًه٢ إٔ ايهعهت ٖهٛ َها          
ٜهٕٛ يف هٗط ايكسّ َع نرط٠ ا٫بح٤٬ بايٛضه٤ٛ يف نهٌ ٜهّٛ َهطادق ٚزعهٛاِٖ      

اؿهههِ عًهه٢ مههٛ ٫ ىلحههاط ا  ا٫غههحس٫ٍ عًٝهه٘       اٱمجههاع ٜٛشههت ٚضههٛح  
بطٚا١ٜ... ٚيٛ نإ َا شنهطٙ ايع٬َه١ ٖهٛ َعٓه٢ ايهعهت ملها خؿهٞ عًه٢ ا٭نهابط          
املحكسَني عًٝ٘ املحاًني باملعايطٜٔ يٮ١ُ٥ عًِٝٗ ايػ٬ّ ؾُٝا ٖٛ قهٌ ا٫بهح٤٬   

ضأٟ ملها ٜٛاؾهل    رري( ٖٚهصا ٚشه٘ ٜحٛقهـ قةٛيه٘ َ٪ٜهسًا أٚ زيه٬ًٝ َٓحصهاً       ايعاّ ايهه 
املؿههٗٛض يف جؿػههري ايهعههت بكةهه١ ايكههسَني عًهه٢ اظههطاظ اضاز٠ املحكههسَني يهههٕٛ    

َٚٔ احملحٌُ إٔ ٫ ٜههٕٛ َهطاز املحكهسَني شيهو يحعهةري نهرري        قايهعت قة١ ايكسّ
ق ى(ق ٖٚصا اظحُاٍ ٫ ْسٸعٝ٘ قطعًٝآَِٗ )ايٓح٤ٛ يف هٗط ايكسّ عٓس َعكس ايؿطا

ع نههٕٛ ايهعههةني املؿاههًنيق  ًٜحهه٦ِ َههْكههٍٛ بههنٕ بعههض عةههاضاد املحكههسَني    بههٌ
ْاهةاث بعهض عةهاضاجِٗ    ايكةهحني أٟ محُهٌ ا   ٚبعطٗا ًٜحه٦ِ َهع نهٕٛ ايهعهةني    

ق ٜهؿٝٓا ا٫ظحُاٍ َاْعًا ع٢ً اضاز٠ )املؿاٌ( ٚعسّ اضاز٠ مجٝعِٗ )قة١ ايكسّ(
كهةيت ايكهسَنيق   جؿػهري ايهعهةني ب  ٔ ظاٍٛ ا٫ط٦ُٓإ بؿٗط٠ ايؿحٝها أٚ ؾهٗط٠   ع
ًٍِ امجهاع ايكهس  ٚ عًه٢  ٚ ققهةيت ايكهسَني  َا٤ عًه٢ نؿاٜه١ املػهػ ا     ٭شً٘ ٫ ْػ

  اٱمجاع املٓكٍٛ قٌ اؾهاٍ بٌ َٓع .ؾطض٘ ؾعص١ٝ 
ْحهاط ايٛشه٘ املهصنٛض يف املػحُػهو     س ؼاٸٌ يٓها أَهطا6ٕ عهسّ ايٛذهٛم ب:    ٚق
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 (023)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

يك٠ٛ ايكٍٛ املٓػٛث ا  املؿٗٛضق ٚايٛذٛم بًعّٚ املػهػ يف ايهطشًني ا     زعًُا
ٚايكسّ ٚعهسّ املهطٚض   ق ٫ٚ بس َٔ عسّ املطٚض يف َػع٘ بُٝني ايػام  املؿاًني

َٔ اْطةام جؿػري ايهعت باملع٢ٓ املؿٗٛض بني ايعا١َ ايصٜٔ شعًٛا  بٝػاضٙ ؼصضًا
َٚٔ ٖٓا ٜكطٞ ا٫ظحٝاط يف  ايٓاج٦ني يف ميني ايكسّ ٜٚػاضٖا(ايعظُني )ايهعةني 

بكة١ ايكسّ ا  املؿاٌ  ضٸًاهٕٛ املػػ َٔ أططاف ا٭يابع َاَػػ ايطشًني إٔ ٜ
ق ٖٚهصا  بكة١ ايكسّ ا  ض٩ٚؽ ا٭يهابع ٚأططاؾٗها   أٚ َٓهٛغًا َٔ املؿاٌ َاضٸٸًا

٦ني هعٔ قة١ ايكسّ ا  ايعظُهني ايٓاجه   ؼصض َٔ شٖاث املػػ ميًٝٓا ٜٚػاضًا َٓعطؾًا
٫ جيعٟ بسٚ املػهػ َهٔ ض٩ٚؽ    6يف ميني ايكسّ ٜٚػاضٖاق ٚع٢ً ٖصا ا٫ظحٝاط

 . ظح٢ ٜٓحٗٞ ا  املؿاٌ حططف عٔ هاٖط ايكسّ ميًٝٓا أٚ مشا٫ًبع ذِ ٜا٭يا
َهٔ بهاث    ع٢ً املؿاٌ ٚظٜاز٠ ٚيٛ ٜػري٠ شسًانُا ٜكطٞ ا٫ظحٝاط باملػػ 

)املكس١َ ايع١ًُٝ( ٚٱظطاظ املػػ املنَٛض ب٘ ٚاملؿحػ١ً ب٘ ش١َ املهًـق ٚا٫ ؾه:ٕ  
 أطههطاف يههعٝع١ ظضاض٠ ٚبهههري هههاٖط٠ يف نؿاٜهه١ َػههػ َهها بههني ايهعههةني ٚبههني  

ؾه:شا َػهػ... بؿه٤ٞ َهٔ     (6ؼا٭يابع ٚعهسّ ٚشهٛث ايعا٥هس عًٝه٘ق قهاٍ )     
 .(1)ةني ا  أططاف ا٭يابع ؾكس أشعأٙغقسَٝ٘ َا بني ايهع

ايؿههطع ايرايههز6 ٫ بههس َههٔ َػههػ ايكههسّ ايُٝٓهه٢ بايٝههس ايُٝٓهه٢ ٜعكةهه٘ َػههػ    
ِٖ يف ٚشههٛث جكههسِٜ َػههػ ايطشههٌ  ضايٝػههط٣ بايٝػههط٣ق ٚقههس اخحًؿههخ أْظهها 

ُٕ ٚاظسق نُها اخحًؿهخ   اي٢ُٓٝ عً ٢ َػػ ايٝػط٣ أٚ شٛاظ َػعُٗا َعًا ٚيف آ
يف ٚشٛث َػػ ايطشٌ ايُٝٓه٢ بايٝهس ايُٝٓه٢ ٚٚشهٛث َػهػ ايطشهٌ       ايؿحا٣ٚ 

ايٝػط٣ بايٝس ايٝػط٣ أٚ عسّ ٚشٛب٘ ٚشٛاظ َػػ ايطشًني باي٢ُٓٝ خايه١ أٚ  
 6 بايٝػط٣ خاي١ق ؾٗاجإ َػنيحإ

ٚقهس اخحًؿهخ ايؿحها٣ٚ     قايطشًني املػني١ ا٭ٚ 6 يف يعّٚ اي جٝت يف َػػ
 يف َػػ ايهطشًني ٚيهع١ َػهعُٗا َعهاً     ؾصٖت مجع ا  عسّ اعحةاض اي جٝت
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بسٕٚ جطجٝتق ٚشٖت مجع آخط ا  ٚشٛث جكسِٜ َػػ ايطشهٌ ايُٝٓه٢ عًه٢    
ؾُههع َههٔ ايؿكٗهها٤ املحكههسَني  ظههاٖط ٚؾاقههًاَػههػ ايطشههٌ ايٝػههط٣ق ٖٚههصا ٖههٛ اي

ٟ يف )ايهايف( بػهٓس يهعٝػ َحاهٌ ا     املطٚاملحنخطٜٔق ٚاغحؿاز٠ً َٔ ايٓصٸ ٚ
عًه٢   ّ ضأغهو ٚاَػهػ  َػػ عًه٢ َكهسٸ  (6ؼاقُس بٔ َػًِ عٔ اياازم )
ؾ:ٕ اـرب يعٝػ ايػهٓس ٚاضهػ ايس٫يه١ عًه٢      (1)ايكسَني ٚابسأ بايؿل ا٭مئغ

ا٭َط بحكهسِٜ َػهػ ايطشهٌ ايُٝٓه٢ق ٖٚهٛ ٜؿٝهس ٚشهٛث ايحكهسِٜ ٚاي جٝهت يف          
غ ْههإ يٝػهها َههٔ ايٛشهه٘ ٫ٚ َههٔ ايههطأؽ ا٭شؼَػههػ ايكههسَني ٚقههس غههةك٘ بٝههإ  

ق َٓٗها  خاٛيهٝاد ايٛضه٤ٛ املهنَٛض به٘ ؾهطعاً      يهةعض  ؾايظاٖط نٕٛ اـرب بٝاًْا
 . قةٌ ايطشٌ ايٝػط٣ ٢خاٛي١ٝ َػػ ايطشٌ ايُٝٓ

يهٓٗهها  قٜٚ٪ٜههس اـههرب اياههعٝػ6 أخةههاض َحعههسز٠ جهه٪زٟ ٚشههٛث اي جٝههت    
 ٖٚهٞ   ٝػقق ٚيهٓٗها جاهًػ َ٪ٜهس٠ يًدهرب اياهع     ضعٝؿ١ ايػٓس ٫ جاهًػ ظصه١ً  

٘   Sنهإ  ؼْظري اـرب ايٓةٟٛ املطٟٚ يف فايؼ ايطٛغٞ   غاشا جٛضهن بهسأ مبٝآَه
قةهٌ   -بهايُٝني  -ٛضن أظسنِ يًا٠٬ ؾًٝةسأ بهاي٢ُٓٝ اشا جْٚظري اـرب ايع6ًٟٛؼ
 .(4)ايؿُاٍ َٔ شػسٙغ 

بهٌ   ّ ٚشٛث اي جٝهت ٚشهٛاظ َػهعُٗا َعهاً    يهٔ شٖت مجع نرري ا  عس
شٛاظ جكسِٜ َػػ ايطشٌ ايٝػط٣ قةٌ اي٢ُٓٝق ٚميههٔ ا٫غهحس٫ٍ يه٘ به:ط٬م     

ِٵ ؼاٯٜهه١  ًُهوهه ٚٳُأضٵشٴ ِٵ  َٵػٳههعٴٛا بٹطٴ٤ٴٚغٹهههو ايةٝاْٝهه١ املحعههسز٠  (3)ٚاطهه٬م ا٭خةههاض غٚٳا
نؿه٘ مل ىلهسس    ذِ َػػ ضأغ٘ ٚقسَٝ٘ بةًٌؼ(S6اؿان١ٝ يٛض٤ٛ ضغٍٛ اهلل )

ٖٚهٞ   -ؾ:ْٗها ههاٖط٠    أغ٘ ٚضشًٝ٘غهلُا َا٤ٶ شسٜسًاغؼذِ َػػ بؿطٌ ٜسٜ٘ ض
يف  عحةاض اي جٝتق اش يٛ نإ َعحربًاع٢ً عسّ ا -يف َكاّ بٝإ ايٛض٤ٛ احملُسٟ 
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 (021)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

( عٔ بٝإ اعحةهاضٙق بهٌ جعهطض يه٘ نُها      يع١ ايٛض٤ٛ مل ٜػهخ اٱَاّ )
جعههطض يةٝههإ بعههض خاٛيههٝاد ايٛضهه٤ٛ ؾطاشههع ا٭خةههاض ايةٝاْٝهه١ ٚيههعٝػ  

ٚيف  (1)غذههِ اَػههػ ايههطأؽ ٚايههطشًني...   ابههسأ بايٛشهه٘ ذههِ بايٝههسٜٔ    ؼظضاض٠ 
اؾٛاٖط6 اغحس٫ٍ ع٢ً عسّ ٚشٛث اي جٝت يف َػػ ايهطشًني قها6ٍ )اطه٬م    

عًهه٢ نرطجٗهها  -ايةٝاْٝهه١ق ؾ:ْٗهها  ايٛضهه٤ٛخةههاض أهحههاث ٚايػهه١ٓ َٚهها ٜظٗههط َههٔ اي
به٘ق ٚ٭ْه٘ يهٛ    نازد جهٕٛ يطىل١ يف عسّ ٚشٛ -ٚجعطٸضٗا يً جٝت يف غريُٖا

 .(4)اية٣ًٛ ب٘ ٚجهطضٙ يف نٌ ّٜٛ(يعُّٛ  ٚشت يهإ شيو ؾا٥عًا

6 إ يههعٝػ ظضاض٠ مل ٜههةني ٚشههٛث جكههسِٜ غػههٌ ايٝههس    ٜٚههطز عًٝهه6٘ أ٫ًٚ 
اي٢ُٓٝ عًه٢ غػهٌ ايٝهس ايٝػهط٣ َهع امجهاع ا٭يهعاث ٚجػهاملِٗ عًه٢ يهعّٚ           

ؾٌٗ ميهٔ ايحُػو ب:ط٬م ٖصا اـرب اياهعٝػ يٓؿهٞ    قاي جٝت ٚايحكسِٜ ؾُٝٗا
 . ن٬ ٚأيـ ن٬ٚشٛث غػٌ ايٝس اي٢ُٓٝ قةٌ ايٝػط٣؟ 

ٚذاْٝٶا6 إ عُّٛ اية٣ًٛ بايٛض٤ٛ ٚجهطضٙ يف نهٌ ٜهّٛ ٫ ميٓهع َهٔ اـه٬ف      
يف بعههض أظهههاّ ا٭َههط ايؿهها٥ع ايعههاّ ايةًهه٣ٛق ٚنههِ يهه٘ َههٔ ْظههري يف أظهههاّ     
ايٛض٤ٛ ٚايا٠٬ ٚاياٝاّ ٚمٖٛا َٔ ايعةازاد ايؿا٥ع ابح٤٬ ايعةاز بٗا يف نٌ 

 . ّٜٛ أٚ يف ؾٗط ضَطإ يف نٌ غ١ٓ
ص بًعاه خاٛيه١ٝ اي جٝهت بهني َػهػ ايهطشًني يف ايٛضه٤ٛ ْههٕٛ        ٚعٓس٥

 ق ٖٚٛ اؿسٜزهاٖط يف ٚشٛث ا٫بحسا٤ بايطشٌ اي٢ُٓٝ ايسيٌٝمٔ ٚايسيٌٝق ٚ
ٔ اياههعٝػ6ؼ ٚقههس أؾحهه٢ عًهه٢ طةكهه٘ مجههع َههٔ ايؿكٗهها٤     غٚابسأ بايؿههل ا٭ميهه

 .  -ٚيٛ َٔ باث ا٫ظحٝاط يف ايؿحٝا  -املحكسَني ٚاملحنخطٜٔق ؾ٬ بس َٔ ايحعاَ٘ 
( ٚجههةني بعههض 6S إ ا٭خةههاض ايةٝاْٝهه١ ؼهههٞ ٚضهه٤ٛ ضغههٍٛ اهلل )  ٚذايرههًا

خاٛيٝاد أظهاّ ايٛض٤ٛ ٚمل جةني متاّ اـاٛيٝاد املطًٛبه١ يف ايٛضه٤ٛق   
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ٚجٛشس بعض اـاٛيٝاد َٓاٛي١ يف أخةاض أخط٣ ٚفُهع عًٝٗهاق ؾٝاهًػ    
 يٰٜهه١  َٚؿػٸههطًاٱطهه٬م ا٭خةههاض ايةٝاْٝهه١   يههٓصٸ ٚاٱمجههاع املرةههخ هلهها َكٝٸههساً  ا

ايكطآ١ْٝ ار١ًُق ٖٚهصا ْكٍٛ ؾُٝا مٔ ؾٝ٘ ْٚهسعٞ يه٬ظ١ٝ جكٝهس اطه٬م اٯٜه١      
 ٚا٭خةههاض ايةٝاْٝهه١ باههعٝػ قُههس بههٔ َػههًِ املةههٝٸٔ يههعّٚ َػههػ ايطشههٌ ايُٝٓهه٢ 

ِٵقةٌ ايٝػط٣ق ؾ:ٕ اط٬م اٯ١ٜؼ ًُهو ٚٳُأضٵشٴ ِٵ  َٵػٳعٴٛا بٹطٴ٤ٴٚغٹهو ٖٚهصا اطه٬م   غٚٳا
ٯَط٠ مبػػ ايطأؽ ٚايطشًني يٝػا يف َكاّ بٝهإ اـاٛيهٝاد   ا٭خةاض ايةٝا١ْٝ ا

املعحرب٠ يف ايٛض٤ٛق اش ايكطإٓ زغحٛض اٱغ٬ّق ٚايػ١ٓ جؿػٸطٙ ٚجةٝٸٓ٘ ٚجؿهطظ٘ق  
اطه٬م اٯٜه١ اياهعٝع١ باؿهسٜز اياهعٝػ6ؼابسأ بايؿهل       ٫ٚ قصٚض يف جكٝٝس 

 . ٚباـربٜٔ اٯخطٜٔ (1)ا٭مئغ
ٖٚٞ  -ٚأَا اط٬م ا٭خةاض املحهؿ١ً يةٝإ اي جٝت يف بعض أؾعاٍ ايٛض٤ٛ 

 ٕ ٚمل جةههٝٸٔ اي جٝههت املعحههرب يف َػههػ ايههطشًني ْظههري يههعٝع١     -يف َكههاّ ايةٝهها
٘  أبههساملحكسَهه١ ٚاملٓحٗٝهه١ بكٛي6٘ؼا (4)ظضاض٠ ٌٸ بهه ٚمل جههةني  غمبهها بههسأ اهلل عههعٸ ٚشهه

بايٝسٜٔ ذِ اَػهػ ايهطأؽ    بسأ بايٛش٘ ذِي جٝت يف غػٌ ايٝسٜٔ ظٝز قا6ٍؼاا
ٍٸ ايهٓصٸ اياهعٝػ       ٚايطشًنيغ ؾٌٗ ميهٔ عسّ ا٫يحعاّ باي جٝهت ؾُٝٗها ٚقهس ز

ٖٚهصا اي جٝهت يف َػهػ ايهطشًني     ٚأيـ ن٬ . ن٬. ؟  ٚاٱمجاع ا٭نٝس عًٝ٘
ٍٸ ايهٓص اياهعٝػ    ٚقس ؟نٝـ ق٫ ميهٔ ا٫يحعاّ بعسّ ٚشٛث اي جٝت ؾُٝٗا ز

 . )غري ٚاظس َٔ قسَا٤ ا٭يعاث َٚحنخطِٜٗ ب٘( ٚعٌُ ب٘

ٚميهٔ جٛنٝس ايحكٝٝس با٫عحصاض عهٔ عهسّ بٝهإ اي جٝهت يف ا٭خةهاض ايةٝاْٝه١       
بنٕ ططٜك١ املػػ ع٢ً ايؿل ا٭مئ قةٌ ايؿل ا٭ٜػط َٔ ايطشًني ٖهٞ ايططٜكه١   

٘ املعًّٛ ططٜكه١ ايؿهاضع   َٔ املحعاضؾ١ املٝػٛض٠ ٚ جكهسِٜ املٝهأَ عًه٢     ٚاغحعػهاْ
نحكهسِٜ   -ؾه٪ْٚ٘ ٚجٛشٝٗاجه٘ق ؾٝههٕٛ شهٛاظ ٚاشهعا٤ غريٖها       عُهّٛ  املٝاغط يف 
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عحاشًا ا  ايةٝههإ هَهه -٢ أٚ َػههعُٗا زؾعهه١ ٚاظههس٠ َػههػ ايٝػههط٣ عًهه٢ ايُٝٓهه 
 ٚاٜااي٘ ا  ايعةاز .

 كطٜت ٚايةٝإ ٫ ٜههٕٛ لهٌ ا٭َهط ؼٚابهسأ بايؿهل ا٭ميهٔغ      َٚع ٖصا ايح 
ًكهادق بهٌ جكٝٝهس املطًهل بايكٝهس      ع٢ً ا٫غحعةاث أٖٕٛ أٚ أؾطٌ َٔ جكٝٝس املط

املعٍُٛ ب٘ َٔ بعض قسَا٤ ا٭يعاث ظح٢ ازعهٞ اٱمجهاع عًٝه٘     -املٓاٛص
ٗٝٸٔ املكةهههٍٛق زٕٚ لهههٌ ا٭َهههط عًههه٢ هٖهههٛ ايههه -يف خههه٬ف ايؿهههٝذ ايطٛغهههٞ

 . ا٫غحعةاث احملحاط ا  قط١ٜٓ ٚاضع١ ياضؾ١ عٔ هاٖط ا٭َط
ٝههس اياههعٝع١  يههاؿ١ يحكٝ (1)عههِ ٜٛشههس يف )اظحصههاط ايطربغههٞ( ضٚاٜهه١    ْ

ٚاـربٜٔ امل٪ٜسٜٔ هلهاق ٚبٗها ميههٔ اـهطٚط ا  ايكهٍٛ       غٚابسأ بايؿل ا٭مئؼ
ايرايههز6 شههٛاظ َػههػ ايههطشًني زؾعهه١ ٚاظههس٠ أٚ ٜةههسأ بايطشههٌ ايُٝٓهه٢ق ٖٚههصٙ   
ايطٚا١ٜ قس جطُٓخ غه٪اٍ اؿُهريٟ َهٔ يهاظت ايعَهإ )عصهٌ( عهٔ املػهػ         

؟ ٖٚهصا ايػه٪اٍ   ا مجٝعًا َعًا ُٗا ٜةسأ6 بايُٝني أٚ ميػػ عًُٝٗع٢ً ايطشًني بنٜٸ
ُٚ ؾكٝهه٘ سٚ ميػههػ ايطشههٌ عًهه٢ بًههٛؽ ا٭َههط بايةههبٛضههٛح ٜههسٍ  -اياههازض َههٔ ضا

 ق ؾهه:ٕ ايُٝٓهه٢ قةههٌ ايٝػههط٣ق ؾنشههاث )عصههٌ(6 ؼميػههػ عًُٝٗهها مجٝعههًا َعههاً     
ق ٖٚصا املطُٕٛ اعحُسٙ مجع قةٌ ا٭خط٣ ؾ٬ ٜةسأ ا٫ بايُٝنيغظساُٖا :بسأ ب

ٚاظهس٠   زؾعه١ً   َػهػ ايهطشًني َعهاً   يحدٝري بهني قًٌٝ َٔ ؾكٗا٥ٓا )ضض( ٚأؾحٛا با
 . ٚبني جكسِٜ اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝػط٣ يف املػػ

يهٔ ٫ ٚذٛم ٫ٚ ٜكني باسٚض أخةاض ايهحاث املصنٛضق ٜهؿٝٓا عهسّ َعطؾه١   
به٘ق ؾه٬ ٚذهٛم باه٬ح     ططٜل ايطربغٞ ا  اؿُريٟ ايهطاٟٚ يًحٛقٝهع املػهحسٍ    

٘   اـههرب َػههحٓسًا ايٛذههٛم ٚا٫ط٦ُٓههإ  ؿهههِ ؾههطعٞ اهلههٞق ْعههِ َههٔ ظاههٌ يهه
قُس  (4)باسٚض اـرب أٚ بططٜل ايطربغٞ ا  اؿُريٟ نإ عًٝ٘ جكٝٝس يعٝع١
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ق ٫ٚ ظص١ ؾٝ٘ ع٢ً َٔ  ق ابسأ بايؿل ا٭مئغاَػػ ع٢ً ايكسَنيبٔ َػًِ 6ؼ
باسٚض اـرب املهصنٛضق ٫ٚ َعهاضض ياهعٝع١ ؼابهسأ     مل ىلاٌ عٓسٙ ايٛذٛم 

 . ؾٝحعني ا٭خص بٗا بايؿل ا٭مئغ
ػني١ ايرا6١ْٝ يف يهعّٚ َػهػ ايطشهٌ ايُٝٓه٢ بايٝهس ايُٝٓه٢ َٚػهػ ايطشهٌ         امل

ايٝػط٣ بايٝس ايٝػط٣ق ٖٚصا ٖهٛ ايظهاٖط َهٔ خهرب يهعٝػ ٚقهس ايحعَه٘ بعهض         
ؾكٗا٥ٓها )ضض( ْٚػهت ا  ابهٔ اؾٓٝهس َهٔ املحكهسَنيق قةهاٍ املؿهٗٛض املًحههعَني         

 :َهههإ بٚ قب:َهههإ َػههػ ايههطشًني نًُٝٗهها بٝههس ٚاظههس6٠ بههاي٢ُٓٝ أٚ بايٝػههط٣  
َػههػ ايطشههٌ ايُٝٓهه٢ بايٝههس ايٝػههط٣ َٚػههػ ايطشههٌ ايٝػههط٣ بايٝههس ايُٝٓهه٢ق      

َٵػٳعٴٛا ؼَٚسضنِٗ ٖٛ اط٬م ايهحاث ٚايػ١ٓ اٯَط٠ مبػػ ايطأؽ ٚايطشًني  ٚٳا
ِٵ ًُهو ٚٳُأضٵشٴ ِٵ  ٌ نؿٝ٘ مل ٜٴعسس هلُها َها٤ٶ   ذِ َػػ ضأغ٘ ٚقسَٝ٘ بؿطغؼبٹطٴ٤ٴٚغٹهو

َٔ زٕٚ جعطض يهٕٛ املػػ بايٝس اي٢ُٓٝ أٚ بايٝػط٣ أٚ بُٗاق ٚيٛ  (1)شسٜسٶاغ
نههإ ٜعحههرب َػههػ ايطشههٌ ايُٝٓهه٢ بايٝههس ايُٝٓهه٢ َٚػههػ ايطشههٌ ايٝػههط٣ بايٝههس    

( يةٝاْ٘ يف ايٓاٛص ايةٝاْٝه١ ايعسٜهس٠ق َٚهٔ عهسّ     ايٝػط٣ يحاس٣ اٱَاّ )
 . ايحعطض هلصٙ اـاٛي١ٝ ْػحهؿـ اٱط٬م ٚعسّ ايحكٝٝس

يف املػني١ ا٭ٚ  بٝإ اَهإ جكٝٝس املطًكاد ٚعسّ احملصٚض يف جكسّ  ٘ قسيهٓ
ػ عههسّ ايحعههطضق ٫ غههُٝا ٖٓهها ؾهه:ٕ َػههػ ايطشههٌ ايُٝٓهه٢ بايٝههس ايُٝٓهه٢ َٚػهه 

ٚعًه٢ ٚؾهل ايطةهع ايةؿهطٟ     َحعهاضفٷ   َنيٛفٷ ايطشٌ ايٝػط٣ بايٝس ايٝػط٣ أَطٷ
ٗ   ايػهًِٝق   ِ . ؾٝٴػههحػ٢ٓ بحعاضؾه٘ َٚنيٛؾٝحهه٘ عهٔ بٝاْهه٘ ٚجننٝهسٙ بٓاههٛص أظههازٜر

بُٝٓا عهػ6٘ َػػ ايطشٌ اي٢ُٓٝ بايٝس ايٝػهط٣ َٚػهػ ايطشهٌ ايٝػهط٣ بايٝهس      
ٟ       ٖٛ -اي٢ُٓٝ ايػهًِٝ ٚقهس    أَط غري َهنيٛف ٚغهري َكةهٍٛ عػهت ايطةهع ايةؿهط

ْظهري ا٭نهٌ َهٔ ايكؿهاق ٚيعهٌ عهسّ جعهطض ا٭٥ُه١          ًاْؿهاظ  ٜعحربٙ ايعكه٤٬ أَهطاً  
(Œ    هلصٙ اـاٛي١ٝ ٚعسّ ْكٌ ايهطٚا٠ هلهصٙ اـاٛيه١ٝ يف )   ٍٛٚضه٤ٛ ضغه
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 (025)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

يطةهع  َهع ا  ( اعحُهازًا عًه٢ نْٛه٘ أَهطًا َػهحكُٝاً     Œ( ٚٚض٤ٛ ا٭٥ُه١ ) Sاهلل )
 ق زٕٚ ططٜك١ٺايةؿطٟ َنيٛؾ١ َحعاضؾ١ق ؾحهٕٛ ٖٞ ايططٜك١ املحٛقع اضازجٗا ؾطعًا

ؾًٛ ناْخ شها٥ع٠ ٱظحاشهخ    قحٛقع ظاٛهلا َٔ َػحكِٝ ايطةعغريٖا ؾ:ْٗا ٫ ٜٴ
 . ا  ايةٝإ ٫ٚ بٝإ

ٖٚهٛ يف َكهاّ    -يف اـرب اياهعٝػ   ٖا ٚضز ٜٚ٪نس اضاز٠ ايططٜك١ املحعاضؾ6١ 
ٖٚٛ يف َكاّ اْؿا٤  قايةٝإ ٚباٝػ١ ؾعٌ املطاضع ايظاٖط يف ايحصسز ٚا٫غحُطاض

كههٞ َههٔ بًهه١ ميٝٓههو هٗههط قههسَو  ٚمتػههػ بةًهه١ ميٓههاى ْايههٝحو َٚهها ب ؼ6  -ا٭َههط
ٕ  (1)غٚمتػػ بة١ً ٜػهاضى هٗهط قهسَو ايٝػهط٣     اي٢ُٓٝق يف جعهٝني   ههاٖطاً  ؾٝههٛ

 أْٗها  ٫ غهُٝا َهع ا٫يحؿهاد ا     قَػػ اي٢ُٓٝ باي٢ُٓٝ َٚػػ ايٝػط٣ بايٝػط٣
بهٌ ناْهخ مجًه١ ؾعًٝه١ ٚيف َكهاّ ا٭َهط ٚاْؿها٤        مل جهٔ ظها١ٜ ؾعٌ املعاّٛق 

(ق ؾ٬ ميهٔ لًٗا ع٢ً فطز Sايطًتق عكٝت ظهاٜحٗا يٛض٤ٛ ضغٍٛ اهلل )
٘ بايؿعهٌ ٚههاٖط    املؿطٚع١ٝق بٌ ايٓصٸ أَهطٷ   ق ٫ٚظَه٘ جكٝٝهسٙ ٱطه٬م   يف ٚشٛبه

اٯ١ٜ ٚايطٚاٜاد اؿان١ٝ يؿعٌ املعاّٛق ٚعٓس٥ص ىلحاط لٌ َؿهاز اـهرب عًه٢    
٫ٚ قطٜٓه١ هلهِ غه٣ٛ     قا٫غحعةاث ٚأؾطٌ ا٭ؾهطاز ا  قطٜٓه١ يهاضؾ١ ٚاضهع١    

ؾٗط٠ ايؿحٝا باـ٬فق َٚسضنِٗ اط٬م ايٓاٛص ٚعسّ ي٬ح اـرب يًحكٝٝسق 
 . يف املػني١ ا٭ٚ  ٫ٚ َٛشت يٲعاز٠صٝةِٗ مبا غةل شٛاب٘ ْٚٴ

ٚاؿايههٌ ٚضههٛح ز٫يهه١ ايههٓصٸ اياههعٝػ عًهه٢ ايٛشههٛثق ٖٚههٛ املههسضى    
ٜٴه  Œٚاملػحٓسق ٚيٝؼ املسضى عُهٌ ا٭٥ُه١ )   ع٢ اَههإ لهٌ ؾعًهِٗ    سٸ( ظحه٢ 

ا٭َههط اْؿهها٤ ى ايههٓصٸ اياههعٝػ ايظههاٖط يف   عًهه٢ أؾطههٌ ا٭ؾههطازق بههٌ املههسض   
٫ٚ ميهٔ لً٘ ع٢ً ا٫غحعةاث ٚا٭ؾط١ًٝ َٔ زٕٚ زيٝهٌ ٚاضهػق    قايطًتٚ

ًٍ ١ عًه٢  ٝه ؾٗهٞ غهري يهاؿ١ يًكطٜٓ    -ُٓاٖا بهني املحكهسَني   ٚايؿٗط٠ ايؿحٛا١ٝ٥ يٛ غ
 . كايؿ١ هاٖط ايٓص اياعٝػ
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 ايؿطع ايطابع6 َػػ ايطشًني َكة٬ً َٚسبطًا .

ع ا  َٔ ض٩ٚؽ ا٭يهاب  خ٬ف يف شٛاظ َػػ ايطشًني َكة٬ً ٫ ضٜت ٫ٚ
ايهعههةنيق ٚاملؿههٗٛض بٝههِٓٗ شههٛاظ ايههٓهؼ بههنٕ ميػههػ َههٔ ايهعههةني ا  ض٩ٚؽ   

اط٬م ا٭َط مبػػ ايطشًني يف ايهحاث ٚايػ١ٓ ق ٖٚهصا  6ٜسٍ عًٝ٘ٚا٭يابعق 
ا   -ٖٚهٛ َها ضٚاٙ ايؿهٝذ ايطٛغهٞ بػهٓس يهعٝػ        (1)ايٓصٸ اياعٝػ اـاص

يف عُهّٛ   6ٕ أظهسُٖا اخهرب  ( ُٖٚها لاز بٔ عرُإ عٔ اٱَاّ اياهازم ) 
ٜعِ َػػ ايطأؽ  مبػػ ايٛض٤ٛ َكة٬ً َٚسبطًاغ ٖٚصا٫ بنؽ َػػ ايٛض6٤ٛؼ

ٚذاُْٝٗها يف خاهٛص    قيطشًني ٖٚهٛ ٜهطخٸص يف املػهػ َكهة٬ً َٚهسبطاً     َٚػػ ا
ٚمث١ خرب ذايز ٚاضػ  َػػ ايطشًني6ؼ٫ بنؽ مبػػ ايكسَني َكة٬ً َٚسبطًاغ.
 . س يًاعٝعنيايس٫ي١ ع٢ً ؾطع١ٝ ايٓهؼ يف َػػ ايطشًنيق ٖٚٛ َ٪ٜ

ايهطشًني ٚجعهٝني َػهػ ايهطشًني     ْعِ شٖت مجع ا  َٓع ايٓهؼ يف َػهػ  
َٔ ؼبا٭يابع ٚاْحٗا٤ٶ بايهعةنيق َٚسضنِٗ هٗٛض قٛي٘ جعا 6  بسًٚا ٝٵ  غَاُي٢ اْيُهعٵةٳ

( نٍؿه٘  اؿانٞ يٛضع اٱَهاّ ايطضها )   (4)يف ا٫ْحٗا٤ بُٗاق ٚيعٝػ ايةعْطٞ
 عًههه٢ ا٭يهههابع ؾُػهههعٗا ا  ايهعهههةنيق ٖٚهههصإ ايٓاٸهههإ هاٖطُٖههها ٜحٛاؾهههل   

  قجكحطهٞ ٚشهٛث املػهػ َهٔ ا٭يهابع ا  ايهعهةني      ايهيت  َع قاعهس٠ ا٫ؾهحػاٍ   
 . ٭ْ٘ ٜٛشت ايٝكني بؿطاؽ ايص١َ بعس ٜكني ا٫ؾحػاٍ

 6  يهٔ ٖصا املكاٍ ممٓٛع
ٛ  قهههاٖط يف نْٛه٘ غاٜه١ يًُُػههٛح  غَاُيه٢  ؼ6 إ اؿهطف  أ٫ًٚ ص بهسيٌٝ ْاهه

ٖٚهٞ يهعٝعحا لهاز املحكهسَحإ ٚيهٝؼ       شٛاظ ايٓهؼ َٚػػ ايهطشًني َهسبطاً  
ملػهػ ظحه٢ ٜهحِ جعهٝني املػهػ َٓحٗٝهًا ا  ايهعهةنيق        يػاٜه١ ا  بٝاْهاً غ َاُي٢ ؼاؿطف 

َٔ   ؼ٫ أقهٌ َهٔ عهسّ اظهطاظ هٗهٛض       يعسّ ٚضٛح زيٝهٌ عًٝه٘ق   ٝٵ يف  غَاُيه٢ اْيُهعٵةٳه
                                                           

 . 3+ح 4+ح 1َٔ أبٛاث ايٛض٤ٛ 6 ح 64 ث 1(ايٛغا٥ٌ 6 ط1)
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 (031)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

اظحُههاٍ نْٛهه٘ غاٜهه١ ُههاٍ َعحههس بهه6٘ ٖههٛ نْٛهه٘ غاٜهه١ املػههػ َٚٓحٗههاٙ يٛشههٛز اظح
 طع١ٝ َػػ ايطشًني َكة٬ً َٚسبطًا .بٓاٛص ؾ يًُُػٛح َعحطسًا

ٜهسٍ  ٖٚهٛ  ( ظها١ٜ ؾعهٌ اَهاّ َعاهّٛ )   ٖٛ ٚذاْٝٶا6 إ يعٝػ ايةعْطٞ 
 عههسّ ؾههطع١ٝ املػههػ  ٚيههٝؼ ؾٝهه٘ ز٫يهه١ عًهه٢ قعًهه٢ ؾههطع١ٝ املػههػ ا  ايهعههةني

اض املػهػ بحًهو ايططٜكه١ق بهٌ     َٔ ايهعةني ا  ض٩ٚؽ ا٫يابع ٫ٚ عًه٢ اماه  
ٝعإ ٜس٫ٕ ع٢ً شٛاظ ٜٛشس عٓسْا زيٌٝ ع٢ً عسّ ا٫مااض ٖٚٛ خربإ يع

 . ٚؾطعٝحُٗا املػػ َكة٬ً َٚسبطًا
٘   يههٛ غههًٍ  -6 إ قاعههس٠ ا٫ؾههحػاٍ  ٚذايرههًا  ٖههٞ  -ُٓا شطٜاْٗهها ؾُٝهها مههٔ ؾٝهه

س ٚزيٌٝ ع٢ً اؿهِق ٖٚٓا جٛش عٓسَا ٫ جٛشس أَاض٠ٌ أيٌ عًُٞ ٜاًػ زي٬ًٝ
 جههسٍ عًهه٢ ؾههطع١ٝ ْهههؼ املػههػ      -ضٚاٜحههإ يههعٝعحإ َٚطغهه١ً   -ْاههٛص

ٚايةههسٚ بايهعههت ٚا٫ْحٗهها٤ ا  ا٭يههابعق ٫ٚ فههاٍ َعهه٘ ي٬ؾههحػاٍ ؾ:ْهه٘ زيٝههٌ   
 . ظٝز ٫ زيٌٝ ٫ٚ أَاض٠

ظسٜز يهعٝػ ايػهٓس ٚاضهػ     بٓصٸ ػ َكة٬ً َٚسبطًاٚاؿايٌ ؾطع١ٝ املػ
 ايس٫يه١ ٚيهٝؼ يه٘ َعهاضضق ٖٚهٌ جيهٛظ َػهػ ايهطشًني بػهري ٖهصٜٔ ايٓعهٜٛٔ            

؟ ايظهاٖط عسَه٘ق ؾه:ٕ    ننٕ ميػػ ْاـ ضشً٘ َكة٬ً ٚميػػ ْاؿٗا اٯخط َسبطًا
اٯ١ٜ املةاضن١ ٚا٭خةاض ايةٝاْٝه١ يهٝؼ ؾٝٗها ز٫يه١ عًه٢ ايهٝؿٝه١ املعحهرب٠ يف املػهػ         

َٔ   ؼٕ هاٖط قٛي٘ جعا 6 ظٝز ا ايٛاشت ٝٵ يًُُػهٛح   نْٛه٘ ؼسٜهساً   غَاُيه٢ اْيُهعٵةٳه
ٞ ٚغا١ًٜ ي٘ق  ٌ   -نُها غهةل   -ٚيٝؼ غا١ٜ يًُػػق ٚيعٝع١ ايةعْطه  قظهاٜه١ ؾعه

بهٌ هاٖطٖها ا٫غهحٝعاث ايعطضهٞ يف      ق٫ جسٍ ع٢ً ايهٝؿٝه١ املعحهرب٠ يف املػهػ   ٚ
يه١ ؾٝٗها   متاّ ايهـ ع٢ً ا٭يهابع َٚػهعٗا ا  ايهعهةنيق ٫ٚ ز٫   6 ٚضع املػػ

ٍٸ  -ٚجعطسُٖا املطغ١ً  (1)اياعٝعحإ -ْعِ عٓسْا زيٌٝ  . ع٢ً نٝؿ١ٝ املػػ ٜس
زيٌٝ ع٢ً ؾطع١ٝ ق ٚمل ٜظٗط يٓا َػػ ايطشًني َكة٬ً أٚ َسبطًاع٢ً ايحٛغع١ يف 
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٫ٚ ضٜهت يف اظحٝهاط غريُٖها ا  زيٝهٌ ايؿهطع١ٝق ٚيهٝؼ        غري ٖصٜٔ ايٓعٜٛٔق
  َسبطًا . ع١ٝ يػري املػػ َكة٬ً أٚمبٛشٛز ٫ٚ ؾط

ٖٚههصا نًهه٘ يف املػههػ ايحههسضجيٞ َههٔ أطههطاف ا٭يههابع ا  املؿاههًني أٚ َههٔ 
 . املؿاًني ا  ض٩ٚؽ ا٭يابعق ٫ٚ اؾهاٍ 

ـٸ عًهه٢ متههاّ هٗههط ايكههسّ َههٔ طههطف ايطههٍٛ      ٖٚههٌ ٜاههػ ٚضههع متههاّ ايههه
ٜٚحعكهل به٘    صطٸٖا ق٬ًًٝ بٓعٛ ٜاهسم َعه٘ َػهػ ايطشهٌ عطؾهاً     ا  املؿاٌ ذِ ٜٳ

6 ؾصٖت مجهع نهةري َهٔ ايؿكٗها٤ ا       ؟ ؾٝ٘ خ٬ف ٚاؾهاٍ املػػ زؾع١ ٚاظس٠
عٝز ميػػ اؾع٤ املحنخط عكٝت َػػ اؾع٤ املحكهسّق   ٫ جيت املػػ جسضجيًاأْ٘ 

 يهه٘ َػههػ متههاّ أشههعا٤ ايطشههٌ زؾعهه١ً ٚاظههس٠ً بههنٕ ٜطههع متههاّ نٍؿهه٘    ٜههطخص بههٌ 
 ؾٝاهههسم َػهههػ ايطشهههٌ   ضشًههه٘ ٚهٗهههط قسَههه٘ ذهههِ جيطٸٖههها قًههه٬ًٝق   عًههه٢ متهههاّ

 ق َٚػهههحٓسِٖ يف ضخاههه١ املػهههػ ايهههسؾعٞ ٖهههٛ اطههه٬م اٯٜههه١     زؾعههه١ً ٚاظهههس٠ 
ٚا٭خةههاض ايةٝاْٝهه١ ايههيت مل جحكٝههس باملػههػ ايحههسضجيٞق اش هههاٖط اط٬قٗهها ؾههطع١ٝ  

 ق ٫ٚ َعههاضض يٲطهه٬م يههطشًني زؾعهه١ً ٚاظههس٠ ٚؾههطع١ٝ املػههػ جههسضجيًاَػههػ ا
  ٞ ( ايهصٟ  عهٔ اٱَهاّ ايطضها )    (1)٫ٚ َكٝٸس قحٌُ هلا غ٣ٛ يهعٝػ ايةعْطه

( عًه٢ ا٭يهابع َٚػهعٗا ا  ايهعهةنيق     ع٘ يطشًٝ٘ بٛضع نؿه٘ ) ىلهٞ َػ
عّٚ املػهػ ايحهسضجيٞق ؾٝههٕٛ َكٝهسًا     ٖٚصا املطُٕٛ ميهٔ زعه٣ٛ هٗهٛضٙ يف يه   

 . عٔ املػػ ايسؾعٞ يًٓاٛص املطًك١ َٚاْعًا

ؾٛضع نؿ٘ ع٢ً ا٭يابع ؼإٔ ْؿهٌ ع٢ً ي٬ظ١ٝ اياعٝع١  ا ْحُهٔيهٓٸ
 6 يحكٝٝس املطًكاد اٯَط٠ مبػػ ايطشًني بٛشٗني غؾُػعٗا ا  ايهعةني

 َههٔ ايههطشًني  َحاههس١ٜ يةٝههإ َكههساض املُػههٛح عطضههًا6 بههنٕ اياههعٝع١ أ٫ًٚ
ذِ غنٍ ايطاٟٚ عهٔ املػهػ    -ع٢ً ا٭يابع ؾُػعٗا ا  ايهعةني ؾٛضع نؿ٘ -

ٖٚهصا زيٝهٌ جاهسٟ اـهرب يةٝهإ       (6ؼ٫ق ا٫ بهٍؿ٘ نًٗاغب:يةعني ٚأشاب٘ )
                                                           

 .3َٓٗا ح 1+ ث 0َٔ أبٛاث ايٛض٤ٛ 6 ح 640 ث1ط(ايٛغا6ٌ٥ 1)
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٫ٚ جةٝٸٔ يعّٚ ايحسضط يف املػهػ ٚعهسّ    قطضٞ يف َػػ ايطشًنيا٫غحٝعاث ايع
 . نؿا١ٜ املػػ ايسؾعٞ

٫ٚ ع٢ً يعّٚ  قٚذاْٝٶا6 بنْٗا ظها١ٜ ؾعٌ ٫ جسٍ ع٢ً جعٝني املػػ ايحسضجيٞ
 ق ٚامنههها ٖهههٞ جةهههٝٸٔ املػهههػ  أطهههطاف ا٭يهههابع ا  ايهعهههةني َعٝٓهههاً املػهههػ َهههٔ 

خهط6٣ شهٛاظ ايهٓهؼق َٚعه٘     َٔ ا٭يابع ا  ايهعةني ٚاغحؿسْا َٔ يعٝع١ٺ أ
 ػ َههٔ ا٭يههابع  ٫ ميهههٔ اٱشعههإ بههسع٣ٛ هٗههٛض اياههعٝع١ يف جعههٝني املػهه     

ًٍِ هٗٛضٖها يف يهعّٚ ايحهسضط يف املػهػ ٚعهسّ       ا  ايهعةني َحهسضشاً  ق أٟ ٫ ْػه
 . يسم َؿاز اياعٝع١ ع٢ً املػػ زؾع١ ٚاظس٠

ه بًعها زؾع اٱؾهايني ٚجكطٜت ي٬ح اياعٝع١ يحكٝٝس املطًكادق  ٓاٚميهٓ
ُٸٓخ ايػ٪اٍ عٔ نٝؿ١ٝ َػػ ايطشًني6 غنيح٘ عٔ املػػ ع٢ً  إٔ اياعٝع١ جط
ايكسَني نٝـ ٖٛ؟ ؾططح اٱَاّ نٝؿ١ًٝ َحٝكٓه١ً اياهع١ق ٚهاٖطٖها جعهٝني املػهػ      

جسضجيٝهه١ املػههػق ْٚطؾههع ايٝههس عههٔ  ق ٚهاٖطٖهها أٜطههًاَههٔ ا٭يههابع ا  ايهعههةني
أٟ ْطؾع  قايطشًني ايطٚاٜاد ايساي١ ع٢ً شٛاظ ايٓهؼ يف َػػبايظٗٛض ا٭ٍٚ 

  َ َههٔ ا٭يههابع ا   كههة٬ًايٝههس عههٔ هههاٖط اياههعٝع١ يف جعههٝني َػههػ ايههطشًني 
 ٚاضههع١ جكحطههٞ  ٫ لههس ظصهه١ً ايهٓٸههق ايهعههةني ْٚكههٍٛ بههايحدٝري بههني ايهٝؿٝههحني 

 ايراْٞ يف يعّٚ ايحسضط يف املػػ . ضؾع ايٝس عٔ ايظٗٛض

ايحهسضط يف املػهػ أٚ   يعّٚ 6 إ اياعٝع١ يٝػخ يف َكاّ بٝإ ْعِ قس ٜكاٍ 
بههٌ يف َكههاّ بٝههإ يههعّٚ ا٫غههحٝعاث ايعطضههٞ يف َػههػ   قنؿاٜهه١ املػههػ ايههسؾعٞ

عههٔ اَهههإ جههطى  ظٝههز غههنٍ ايههطشًني بكطٜٓهه١ ايٓاههـ ايرههاْٞ َههٔ اياههعٝع١ 
عاث ايعطضٞ ( يةٝإ ٚشٛث ا٫غحٝؾحاس٣ اٱَاّ ) قا٫غحٝعاث ايعطضٞ

٘ يػهه٪اي٘ ايرههاْٞ عُهها يههٛ َػههػ ب:   يف َػههػ ايههطشًني شٛابههاً    قيههةعني َههٔ نٍؿهه
  ( 6ؼ٫ق ا٫ بهؿ٘ نًٗاغ .ؾكاٍ اٱَاّ )

يف يهعّٚ املػهػ ايحهسضجيٞ     ههاٖط٠ ميهٓٓا ايكٍٛ بٛذٛم6 ٖصٙ اياعٝع١  ايهٓٸ
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٭ْٗا جحاس٣ يةٝهإ ا٫غهحٝعاث ايطهٛيٞ ٚايعطضهٞ ٚبٝهإ ايحهسضٜض يف املػهػق        
 اطهه٬م أزيهه١ َػههػٚشيههو بكطٜٓهه١ جاههسٸٜٗا يةٝههإ نٝؿٝهه١ َػههػ ايههطشًنيق ؾحكٝٸههس 

َهههٔ أيهههٍٛ ا٭يهههابع ا  ايهعهههةنيق  يكهههسَني يف ايٛضههه٤ٛ مبػهههعُٗا جهههسضجيًاا
ٚيههعٝعحا لههاز جههسٍ عًهه٢ ؾههطع١ٝ َػههػ ايكههسَني َههٔ ايهعههةني ا  ض٩ٚؽ   

ٚاظهس٠   س ايظٗٛض ا٭ٍٚق ٫ٚ زيٝهٌ َاهعػ يًُػهػ زؾعه١ً    ُا ْكٝٸٚبٗ قا٭يابع
 6ػ يػري ططٜكيت اٱقةاٍ ٚاٱزباض املٓاٛيهحني يف يهعٝعيت لهاز    ٫ٚ َاعٸ

َهٔ أيهٍٛ    ططٜك١ َػػ ايكسَني َكة٬ً أٚ املػػ ايسؾعٞ أع  بػريُٖا6 ططٜك١
ا٭يههابع ا  َٓحاههـ ايكههسّ ٜعكةهه٘ َػههػ ايكههسَني َههٔ ايهعههةني ا  َٓحاههـ   
ايكسّق َٚع ايؿو ٚبكها٤ اظحُهاٍ اطه٬م ايٓاهٛص ايؿهاٌَ يًُػهػ ايهسؾعٞ        

اط باملػػ ؾا٫ؾحػاٍ ايٝكٝ  ٜػحسعٞ ايؿطاؽ ايٝكٝ  ٖٚٛ َٓعٚاملػػ املطنت 
 . ؾًصا محاط با٫قحااض ع٢ً املػػ ايحسضجيٞ زٕٚ ايسؾعٞ قايحسضجيٞ

 اـاَؼ6 املػػ بة١ً ايٛض٤ٛ خاي١ . ايؿطع

يف ؾطٚع َػػ ايهطأؽ بٝهإ جعهٝٸٔ َػهػ ايهطأؽ ٚايهطشًني        قس غةل َؿاٸ٬ً
بٓسا٠ٚ ايٛض٤ٛ ٚضطٛبح٘ املحةك١ٝ ع٢ً نٍؿ٘ ٚعسّ شٛاظ اغهحعُاٍ َها٤ شسٜهس يف    

ٌ    ٖٚه   . املػػ ًٍه١       ٌ جيهٛظ ا٫ْحؿهاع َهٔ بًه ـٸ نة  أعطها٤ ايٛضه٤ٛ غهري بًهٌ ايهه
شضاع٘ أٚ ٚشٗ٘ ؾحُحعط ضطٛب١ ايهـ بططٛب١ غريٙ َٔ أعطا٤ ايٛض٤ٛ ٚميػػ 

ٚ    -؟ أّ ٫ ٜاهػ ٚضهع ٜهسٙ    مبصُع ايططهٛبحني  ٘  بعهس متاَٝه١ غػهٌ   -شٗه٘ ٜٚسٜه
ع٢ً أعطا٤ ٚض٤ٛٙ نٞ ٫ متحعط ضطٛب١ ايهـ بططٛب١ غها٥ط أعطها٤ ايٛضه٤ٛ    

ْ٘ ٫ جيٛظ ا٫ْحؿهاع َهٔ ضطٛبه١ غها٥ط     عكل َػع٘ بططٛب١ نٍؿ٘ خاي١ ٭نٞ ٜحٚ
ٖهصا َها اخحًؿهخ    . ؟  أعطا٤ ايٛض٤ٛ أٚ َٔ ايًع١ٝ خاي١ ا٫ عٓس شؿاف ايٝس

 .ؾٝ٘ ا٭ْظاض ٚايؿحا٣ٚق ٚقس قاٍ بهٌ َٔ ا٫ظحُايني مجع َٔ ايؿكٗا٤ )ضض(

 ميهٔ ا٫غحس٫ٍ ي٬ظحُاٍ ا٭6ٍٚ شٛاظ ا٫ْحؿاع َٔ غا٥ط أعطا٤ ايٛض٤ٛ       
ِٵ ؼٚضشًٝههه٘ بههه:ط٬م آٜههه١ املػهههػ  ملػهههػ املحٛضههه٤ٞ ضأغههه٘ َٵػٳهههعٴٛا بٹطٴ٤ٴٚغٹههههو ٚٳا
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ِٵ ًُهو ٚايطٚاٜاد اٯَهط٠ مبػهػ ايهطأؽ ٚايهطشًني َكٝٸهس٠ً مبػهعٗا بٓهسا٠ٚ         غٚٳُأضٵشٴ
ٔ   ايٛض٤ٛ ٚضطٛبح٘ َٔ زٕٚ جكٝٝهسٖا بعهسّ ا٫ْحؿهاع َه      قٔ بًهٌ ايٛشه٘ أٚ ايٝهسٜ

ٚاشا َػعخ بؿه٤ٞ َهٔ ضأغهو أٚ    ا املطًكاد ناعٝع١ ظضاض٠ ٚبهري6ؼغ٫ُٝ
 (1)ةٝههو ا  أطههطاف ا٭يههابع ؾكههس أشههعأىغ    بؿهه٤ٞ َههٔ قههسَٝو َهها بههني نع    

ٚ َػهػ عًه٢ َكهسٸ   ٚيعٝع١ قُس بٔ َػ6ًِؼا اَػهػ عًه٢ ايكهسَني    ّ ضأغهو 
 ػهػ بةًه١ ايههـ    إ َطًكحهإ جعهِ امل  ٖٚاجهإ يهعٝعح   (4)ٚابسأ بايؿهل ا٭ميهٔغ  

  . بة١ً ايهـ املُحعش١ بة١ً ايٛش٘ أٚ ايصضاعنيٚ

(6ؼذهِ َػهػ   يٛضه٤ٛ ايةهاقط )   ٖٚهصا ْػهحسٍ باهعٝع١ اؿهصا٤ ظانٝهاً    
َٚهاجةهه١ ابههٔ ٜكطههني عههٔ اٱَههاّ ايههههاهِ       بؿطههً٘ ايٓههسٟ ضأغهه٘ ٚضشًٝهه٘غ    

(6ؼ)    (3)وغٚاَػػ مبكسّ ضأغو ٚهاٖط قسَٝو َهٔ ؾطهٌ ْهسا٠ٚ ٚضه٥ٛ 
ـٸ َع ا٫ْحؿاع َٔ بًه  ٌ ايٛشه٘ ٚايٝهسٜٔ   ؾ:ٕ َػػ ايطأؽ ٚايطشًني بٓسا٠ٚ ايه

 غَهٔ ؾطهٌ ْهسا٠ٚ ٚضه٤ٛى    ؼؿطٌ ايٛضه٤ٛ ايٓهسٟ ٚأْه6٘   ٖٛ َاسام املػػ ب
 .املٓاٛص يف ٖصٙ ا٭خةاض 

َٚٓؿن اـ٬ف ايؿحٛا٥ٞ ٖهٛ ا٫خهح٬ف يف ٚشهٛز املكٝٸهس هلهصٙ املطًكهاد أٚ       
طًكاد باملػػ بايهـ زٕٚ غريٖها َهٔ   بعس ا٫جؿام ع٢ً جكٝٝس امل قعسّ ٚشٛزٙ

 -يٝههٌ َعحههرب َكٝٸههس هلههصٙ املطًكههاد   آ٫د املػههػق ؾُههٔ اعحكههس عههسّ ٚشههٛز ز   
طشًني بهٍؿهه٘ ايٓسٜهه١ مبهها٤ اغههحكطث ايعُههٌ باملطًكههاد ٚأشههاظ َػههػ ايههطاؽ ٚايهه

6 ٚشٗهه٘  غههٛا٤ َهها جةٍكهه٢ عًٝٗهها َٚهها أخههص َههٔ بًههٌ أعطهها٤ ٚضهه٤ٛٙ   ايٛضهه٤ٛق
 . ايةٝا١ْٝ يحكٝٝس املطًكادٚشضاعٝ٘ق ْٚؿ٢ ي٬ح ا٭خةاض 

ٚمجع َهٔ ايؿكٗها٤ )ضض( اعحكهسٚا ٚشهٛز َكٝٸهس يًُطًكهاد امله٢َٛ ايٝٗها              
                                                           

 .0َٔ أبٛاث ايٛض6٤ٛ ح 643 ث1(ايٛغا6ٌ٥ ط1)
 .1َٔ أبٛاث ايٛض6٤ٛ ح 641 ث1(ايٛغا6ٌ٥ ط4)
 .4َٓٗا6 ح 11+ ث 3َٔ أبٛاث ايٛض6٤ٛ ح 634 ث1(ايٛغا6ٌ٥ ط3)
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ٖٚٞ ا٭خةاض ايةٝاْٝه١ ايهيت ْطكهخ بًهعّٚ نهٕٛ َػهػ ايهطأؽ ٚايهطشًني بايةًه١          
املحةك١ٝ ع٢ً ٜسٙ ٚؾطٌ نؿٝ٘ َٔ زٕٚ اغحعُاٍ َا٤ شسٜسق ؾه:ٕ هاٖطٖها يهعّٚ    

أؽ ٛضهه٤ٛ ٚاملٓههع َههٔ أخههص ايةًههٌ املاغههػ يًههط   املػههػ بٓههسا٠ٚ ايٝههس َههٔ َهها٤ اي  
 6  ايةًٌ يف ايٝسق ؾ٬ بس َٔ ؼكٝل شيو ْٚكٍٛ ٚايكسَني َٔ غري ايٝس َع ٚشٛز

 6 ( شاد َؿازSٜٔإ ا٭خةاض ايةٝا١ْٝ اؿان١ٝ يٛض٤ٛ ضغٍٛ اهلل )
 بههٌ متاَٗهها  ( قطههًاق ٖٚههصٙ أنرطٖههاSا٭6ٍٚ ظهاٜهه١ ٚضهه٤ٛ ضغههٍٛ اهلل )

ٜحطههُٔ ٚيههـ  (1)ٚغريُٖهها -يٮَههط املٛيههٟٛ يههعٝعحني َحطههُٓحنيغهه٣ٛ  -
( ٚأْه٘ نهإ ميػهػ ضأغه٘ ٚضشًٝه٘ بططٛبه١       Sٚض٤ٛ ضغٍٛ اهلل ٚظها١ٜ ؾعً٘ )

( مبها ٖهٛ ؾعهٌ يهازض     Sؾعًه٘ )  -اية١ً املحةك١ٝ يف ٜسٙ َٔ ٚض٥ٛ٘ق ٖٚهصا  بٜسٙ ٚ
 قٜهؿـ ٜٚسٍ ع٢ً ايؿطع١ٝ ٚقس ٜسٍ ع٢ً ا٫غحعةاث ٚا٭ؾطه١ًٝ  -املعاّٛ 

٫ٚ ٜسٍ ع٢ً ايٛشٛث ٚايحعٝني ا٫ بكط١ٜٓ خاي١ ناؾؿ١ عٓ٘ق ٚظٝهز ٫ قطٜٓه١   
خاي١ ؾٝ٘ ؾ٬ ز٫ي١ يف أنرط ا٭خةاض ايةٝاْٝه١ عًه٢ املٓهع َهٔ املػهػ بةًه١ أعطها٤        

 . ايٛض٤ٛ املُحعش١ بة١ً ايٝس
يٮَط املٛيٟٛ باملػػ بؿطٌ َا بكٞ يف ايٝهس أٚ   (4)ايرا6ْٞ ظسٜرإ َحطُٓإ

ٞ    -املػػ بة١ً ايٝس اي٢ُٓٝ ٚبًه١ ايٝهس ايٝػهط٣ق ُٖٚها       -مبهسيٛهلا ايٛاضهػ اؾًه
ياؿإ يحكٝٝس َطًكاد ا٭خةاض اٯَط٠ مبػػ ايطأؽ ٚايطشًني أٚ اٯَط٠ مبػػ 

قٝل ايحعةري ايهس  ايطأؽ ٚايطشًني بؿطٌ ايٛض٤ٛ ْٚساٚج٘ ايةاق١ٝ يف ايٝسق ٚميهٔ
ٕٷ بنٕ اياعٝعحني ِٷ ٚجؿػريٷ بٝا ع٢ً َطًكهاد ا٭خةهاض ايةٝاْٝه١ يهعٝعحني      ظان

 6ٖٞٚ  قَحطُٓحني
( َٚعطاشه٘  Sا٭ٚ  يعٝع١ عُط بٔ أش١ٜٓ اؿان١ٝ ٱغهطا٤ ضغهٍٛ اهلل )  

ٌٸ ٚع٬ يطغٛي٘ ) ذِ اَػػ ضأغو بؿطٌ َا ؼ(S6ٚقس جطُٓخ أَط اؾًٌٝ ش
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 (033)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

صا أَههط ضبههٛبٞ هههاٖط يف   ٖٚهه ٜههسى َههٔ املهها٤ ٚضشًٝههو ا  نعةٝههوغ    بكههٞ يف
 . ايٛشٛث ٚجعٝني املػػ باية١ً املحةك١ٝ يف ايٝس

( ٚٚيهؿ٘ق  Sايرا6١ْٝ يعٝع١ ظضاض٠ اييت بسأد بةٝإ ٚض٤ٛ ضغٍٛ اهلل )
ٟ   -( يةٝإ شسٜسذِ جاس٣ اٱَاّ ايةاقط ) إ اهلل قها6٬ً٥ؼ  -ٚؾٝ٘ أَهط َٛيهٛ

يًٛشه٘ ٚاذٓحهإ   عت ايٛجط ؾكس جيعٜو َٔ ايٛض٤ٛ ذ٬س غطؾاد6 ٚاظس٠ ٚجط ٜٴ
يًههصضاعنيق ٚمتػههػ بةًهه١ ميٓههاى ْايههٝحو َٚهها بكههٞ َههٔ بًهه١ ميٝٓههو هٗههط قههسَو  

ٚقهس جههطٸض َٓٸها ؾٗهِ ا٭َهط       متػػ بة١ً ٜػاضى هٗهط قهسَو ايٝػهط٣غ   اي٢ُٓٝق ٚ
٭ْٗا مج١ً  غٚمتػػ... ٚمتػػؼ( 6ايظاٖط يف ايٛشٛث ٚايحعٝني َٔ قٛي٘ )

 . ؾع١ًٝ يف َكاّ اٱْؿا٤ ٚايطًت

ًه٢ ا٫غهحس٫ٍ بٗهصٙ اياهعٝع١ بنْٗها ٚاضز٠ يةٝهإ اعحةهاض        ْعِ قس ٜؿههٌ ع 
جكسّ َػػ ايطشهٌ ايُٝٓه٢ عًه٢ َػهػ ايطشهٌ ايٝػهط٣ق ٚيٝػهخ ٚاضز٠ يةٝهإ         

 . ٚشٛث املػػ باية١ً املحةك١ٝ ع٢ً ايٝس َٔ ايٛض٤ٛ

ٙٺ ٫ ٜػاعسٙ اي حنٌَ يف أيؿاه اياعٝع١ق ؾ:ْٗا هاٖط٠ يف بٝإ يهٓ٘ اؾهاٍ ٚا
٢ُٓ ميػهػ بٗها ضأغه٘ ٚضشًه٘     اية١ً املحةك١ٝ يف ايٝس ايٝا٭َطٜٔ ٚؾطضُٗا6 املػػ ب

 .  املػػ باية١ً املحةك١ٝ يف ايٝس ايٝػط٣ ميػػ بٗا ضشً٘ ايٝػط٣اي٢ُٓٝ َع 
يف ٚشٛث َػػ ايهطأؽ   ٌ ٚشٛز خربٜٔ يعٝعني هاٖطٜٔ شًًٝاٚاملحعا

يًُطًكاد6  خاي١ق ٜٚاًػ ٖصإ اـربإ َكٝسًا ٚايطشًني باية١ً املحةك١ٝ يف ايٝس
ِٵؼاٯ١ٜ ًُهو ٚٳُأضٵشٴ ِٵ  َٵػٳعٴٛا بٹطٴ٤ٴٚغٹهو ٚايطٚاٜاد ايةٝاْٝه١ املحطه١ُٓ يًُػهػ بةًه١      غٚٳا

مبع٢ٓ اؿه١َٛ ايحؿػري١ٜ املحاس١ٜ يحكٝٝهسٖا بةًه١ ايٝهس املحةكٝه١      قايٛض٤ٛ ْٚساٚج٘
صضاعنيق ايٛش٘ ٚاي6 َٔ َا٤ ايٛض٤ٛ َٔ زٕٚ َعشٗا بة١ً غا٥ط أعطا٤ ايٛض٤ٛ

ٔ اخهح٬ط  عه  َهٔ ايههعصض   -عٓس اضاز٠ َػػ ايهطأؽ ٚايهطشًني    -َٚٔ ٖٓا ٫بس
 ٜطٝهٌ  ٫ -َهر٬ً  - ٚايٛشه٘ق ؾه:شا َػهػ ضأغه٘     بًٌ ايٝس املاغع١ بةًٌ ايهصضاعني 

 َههٔ اخههح٬ط بًههٌ ٜههسٙ املاغههع١ ٚاَحعاشهه٘     املػههػ ا  قاههاص ؾههعطٙ ظههصضاً  
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  . بةًٌ شةٗح٘ املحةكٞ عًٝٗا َٔ غػٌ ٚشٗ٘
ٚيهٛ   -ايٝس ٚضطٛبحٗها َهٔ َها٤ ايٛضه٤ٛ    ٖٚصا ايةعز نً٘ ؾُٝا يٛ بكٝخ ب١ً 

ـٸ بههاطٔ ايٝههس َههٔ ايةًههٌ ٚضطٛبهه١      . -َٓٗههاقًهه٬ًٝ  ذههِ ْٓحكههٌ يةعههز َهها يههٛ شهه
ًٍيف شٛاظ أخص  -ٚيعً٘ ٫ خ٬ف -ٛض٤ٛق ٫ٚ اؾهاٍ عٓس٥ص اي َٔ  ١ ايٛض٤ٛب

زٕٚ املػ غهٌ َٓٗها خهاضط ظهسٸ ايٛشه٘ نُها       ق ايًع١ٝ ايساخًه١ يف ظهسٸ ايٛشه٘    
يف شٛاظ ا٭خص َٔ غري ايًع١ٝ ظاٌ ٚاٱؾهاٍ  . جكسّ يف ؾطٚع َػػ ايطأؽ

 ايساخًهه١ يف ظههسٸ ايٛشهه٘ ننؾههؿاض ايعٝههٓني ٚاؿههاشةني ٚاملػ غههٌ َههٔ ايًعٝهه١ق    
 6 ؾٓكٍٛ قبس َٔ ٬َظظ١ ايٓاٛص َٚا ج٪ز٫ٜٚ٘

ٍٸ عًهه٢ شههٛاظ  -ٚبعطههٗا يههعٝػ ايػههٓس -ْاههٛص عسٜههس٠ قههس ٚضزد جههس
 ايا٠٬ ؾٝحهصنطق  ا٭خص َٔ بًٌ ايًع١ٝ عٓس ْػٝإ َػػ ايطأؽ ظح٢ ٜسخٌ يف

يف ي٬جو أْو اشا شنطد ٚأْخ 6 يعٝع١ اؿًيب ؼ(1)ٚايعُس٠ ٖٓا يعٝعحإ
ٜٚهؿٝو َٔ َػػ ضأغهو إٔ جنخهص َهٔ ؿٝحهو     َٔ ٚض٤ٛى... قس جطنخ ؾ٦ًٝا

 ٚيهعٝع١ ظضاض٠  ق ؾحُػهػ به٘ َكهسّ ضأغوغ   بًًٗا اشا ْػٝخ إٔ متػػ ضأغهو 
قحهه٘ عٓههسْا بؿعههٌ ٛذا)ايكاغههِ بههٔ عههط٠ٚ( يٚإ ٚقههع يف غٓسٖا -عًهه٢ ا٭هٗههط -
( عههٔ ٚقههس غههنٍ اٱَههاّ اياههازم ) ٚاٜهه١ ابههٔ أبههٞ عُههري ٚايةعْطههٞ عٓهه٘قض

إ نهإ يف  (6ؼايطشٌ ٜٓػ٢ َػػ ضأغ٘ ظح٢ زخهٌ يف اياه٠٬ق ٚأشابه٘ )   
 . ٚجٛشس غريُٖا ػػ ضأغ٘ ٚضشًٝ٘ ؾًٝؿعٌ شيو ٚيٝاٌغؿٝح٘ بًٌ بكسض َا مي

َطًكهه١ مل جحكٝههس ظؿههاف ايٝههس َههٔ ضطٛبهه١ ايٛضهه٤ٛق يهٓٗهها   ا٭خةههاضٖٚههصٙ 
ػحُع ع٢ً جطى املحٛضٞ َػػ ضأغ٘ ٚجصنطٙ ظاٍ ايا٠٬ق ٚيف ايػايت جههٕٛ  

بًٌ ايٛض٤ٛ يف ايٝس يًصؿهاف أٚ يًحصؿٝهـق ؾحدهحص    ظ٦ٓٝص ٫ ٜةك٢  ايٝس ٜابػ١
س أشهاظد  ٗا َٔ ضطٛب١ ايٛض٤ٛ ٚبًً٘ق ٚقه ٖصٙ ا٭خةاض عاي١ شؿاف ايٝس ٜٚٴةػ

  . غطٜعًاٌ غًة١ جنخط ايةًٌ ؾٝٗا ٚعسّ شؿاؾ٘ خص َٔ ايًع١ٝق ٚيعً٘ ٭شا٭
                                                           

 .3+ ح4َٔ أبٛاث ايٛض٤ٛ 6 ح 641 ث1(ايٛغا6ٌ٥ ط1)



 (035)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

شٛاظ ا٭خص َٔ اؿاشةني ٚأؾهؿاض ايعٝهٓني َهٔ زٕٚ جعهٝني      ٚاملؿٗٛض ؾكًٗٝا
ٖٚهٛ  ( ا٭خص َٔ ايًعٝه١ق ٜٚػهاعسِٖ خهرب َطغهٌ عهٔ اٱَهاّ اياهازم )       

ٌ ػهه٢ َػههػ ضأغهه٘ ٖٚههٛ يف اياهه٠٬ قهها6ٍؼإ نههإ يف ؿٝحهه٘ بًهه   ٚاضز ؾههُٝٔ ٜٓ
(6ؼميػههػ َههٔ ٚأشههاث ) قؾػههنٍ عُهها اشا مل ٜهههٔ يهه٘ ؿٝهه١  ؾًُٝػههػ بهه٘غ

ق ٚقههس جعههس٣ بعطههِٗ ا  شضاع ايٝههس ٚمههٛٙ َههٔ  (1) ظاشةٝهه٘ أٚ أؾههؿاض عٝٓٝهه٘غ
أعطهها٤ ايٛضهه٤ٛ ٚمل ىلاههطٙ بايًعٝهه١ أٚ باؿههاشةني أٚ أؾههؿاض ايعٝههٓنيق يهههٔ    

ا٭يٌ ايساخ١ً با٭خص َٔ ب١ً ايًع١ٝ  -ٜكًٝٓااحملطظ٠  -املدحاض اخحااض ايطخا١
 ٘ زٕٚ ايؿههعط ايطا٥ههٌ املػ غههٌ ٚزٕٚ بههاقٞ أعطهها٤ ايٛضهه٤ٛ     قيف ظههسٸ ايٛشهه

 .( ؾطٚع َػػ ايطأؽ)ٚؾعٛضٖا ٚقس غةل جؿاٌٝ ايةعز ٚعطض ايسيٌٝ يف 
 ايػازؽ6 املػػ ع٢ً ايؿعط ٚايةؿط٠ .ايؿطع 

ٖهٌ ٜهحعني    -ٚقع ايهه٬ّ ٚاـه٬ف يف َػهػ ايكهسَني ايهصٜٔ عًُٝٗها ؾهعط       
٭ٕ ايكسَني هاٖطإ يف ايةؿهط٠   -ٚيٛ ٜحدًٌ ايؿعط -خاي١ املػػ ع٢ً ايةؿط٠

ِٷ  ٠ اييت ٖٞ ايكسَإ ايٛاشت َػعُٗا؟خاضط عٔ ايةؿط زٕٚ ايؿعط ٭ْ٘ شػ
أّ جيعٟ املػػ ع٢ً ايؿعط ايٓابخ ع٢ً ايكسَني عٔ َػػ ايةؿط٠ ايكا٥ِ عًٝٗها  

ػػ ُ ؾٝههٕٛ ا٭َهط مبػهػ ايهطشًني أَهطًا بهه      ْ٘ َٔ جٛابع بؿط٠ ايكسَنيايؿعط ٭
َػههػ بؿههط٠ ايكههسَني ٚؾههعطُٖا ٚقههس اظحههاط بعطههِٗ بههاؾُع بههني  ؟ جٛابعُٗهها

 . مبػػ ايطشًني بؿطاؽ ايص١َ بعس اؾحػاهلا ٜكًٝٓا يًٝكني ؼا٬ًٝ
َٚٔ ٬َظظ١ جعةرياد املحكسَني ٜةسٚ اعحكاز بعطِٗ إٔ ايؿعط ايٓابهخ عًه٢   

ق ٚقهس  هٗط ايكسّ ظا٥ٌ ميٓع َٔ ٚيهٍٛ ضطٛبه١ ايٝهس باملػهػ ا  بؿهط٠ ايكهسَني      
أمجع ايؿكٗها٤ عًه٢ عهسّ شهٛاظ املػهػ عًه٢ ظا٥هٌ َهاْع عهٔ ٚيهٍٛ ايططٛبه١            

ًٍ شعا٤ املػهػ عًه٢   أؽ أٚ ايطشًنيق ؾًصا َٓع مجع َٔ ايؿكٗا٤ َٔ ا١ ا  ايطٚاية
ّ    جيههع٨ عٓههسِٖ ا ٚمل قايؿههعط  أشههاظ ٚيف املكابههٌ  ق٫ املػههػ عًهه٢ بؿههط٠ ايكههس
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ٚ  بعطهههِٗ  املطٜٚههه١ يف  باهههعٝع١ ظضاض٠اغهههحسٍ املػهههػ عًههه٢ بؿهههط٠ ايكهههسَني 
نٌ َا أظاط ب٘ ايؿعط ؾًٝؼ يًعةاز ؼ( 6ٚيف )ايؿكٝ٘( عٔ ايةاقط ) )ايحٗصٜت(
غهةل   ٘ قهس ق يهٓ(1)ٜةعرٛا عٓ٘ق ٚيهٔ جيطٟ عًٝ٘ املا٤غ٫ٚ  -ٜطًةٛٙ -إٔ ٜػػًٛٙ 

ا يف ايةعههٛس املاضهه١ٝ بٝههإ اخحاههاص اياههعٝع١ بايٛشهه٘ق ٫ أقههٌ َههٔ عههسّ  َٓٸهه
ٖٚهصا ٫   غٚيهٔ جيطٟ عًٝه٘ املها٤  ؼطىل١ اظطاظ عَُٛٗا ملٛاضع املػػ بكط١ٜٓ ي

ِٸ اياعٝع١ املػػ .ٜحعكل ا٫ يف   ايػػٌق ؾ٬ جع
 6 َٚكحط٢ ايحعكٝل إٔ ْؿاٸٌ بني ظايحني َٔ ايؿعط ايٓابخ ع٢ً ايكسَني 

ٔ ٖهٛ غهري َها    -خؿٝؿهًا نهإ أّ ذدٝٓهاً    -اي١ ا٭ٚ 6 إٔ ٜهٕٛ ايؿهعط اؿ  ْع عه
ٖٚههصا ايٓعههٛ  ض٩ٜهه١ ايةؿههط٠ َٚػههعٗا ٜٚهههٕٛ قًهه٬ًٝ ٚبكههسض َحعههاضف َههنيٛف .  

َحعاضف ايٛشٛز عٓس غايت املهًؿني بٓعهٛ ايهًهٞ املؿههو ا٭عهِ َهٔ ايههرري       
 ٚايردني َٚٔ ظٝز نٕٛ اؾػِ َؿهعطًا ؾٝههٕٛ ؾهعطٙ نهررياً    ٚايكًٌٝ ٚاـؿٝـ 

 . أٚ غري َؿعط ؾٝهٕٛ قًٌٝ املكساض
طق ٚايؿهعط جهابع   ٜه١ ايةؿهط٠ َهٔ خه٬ٍ ايؿهع     ٚع٢ً نٌ جكهسٜط اشا أَههٔ ض٩  

ناؾٛضث ؾًصا ميهٓ٘ َػػ ايةؿط٠ بة١ً ايٝسق ٚميههٔ   يًةؿط٠ ٚيٝؼ شػًُا ظا٬ً٥
ٚيٍٛ ضطٛب١ ايٝس ْٚساٚجٗا ا  ايةؿط٠ عرب املػهػ عًه٢ ايكهسّ َٚها عًٝٗها َهٔ       

 ٗههصا املػههػق ٫ٚ ٜهههٕٛ ايؿههعط ظهها٬٥ً ب ق ؾٝ طههت ايؿههعط ٚايةؿههط٠ َعههاً ايؿههعط
املػهػ عًه٢ ايةؿهط٠ق ٚعٓس٥هص ٜهؿهٞ املػهػ عًه٢ ههاٖط ايةؿهط٠ مبها           ط١ٜ عٔ َ٪ذٸ

ؾ:ْهه٘ َاههسام َحعههاضف ملػههػ  قعًٝٗهها َههٔ ايؿههعط املحعههاضف عٓههس غايههت ايٓههاؽ
ِٵ َاُيه٢  ؼايكسَني ٜٚحعكل ب٘ق اَحراٍ ا٭َط ايطبٛب6ٞ  ًُهو ٚٳُأضٵشٴ ِٵ  َٵػٳعٴٛا بٹطٴ٤ٴٚغٹهو ٚٳا

َٔ ٝٵ  . ٖٚٛ ايعُس٠ غاْيُهعٵةٳ
عهٔ ايكهسض املحعهاضف     رٝؿهًا ٚخاضشهاً  ٚن هٕٛ ايؿهعط نهررياً  ي١ ايرا6١ْٝ إٔ ٜاؿا
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املههنيٛف عٓههس غايههت ايٓههاؽ عٝههز جهههٕٛ نرطجهه٘ َاْعهه١ً عههٔ ض٩ٜهه١ بؿههط٠ ايكههسّ  
ٚابااضٖاق ٚعٓس٥ص ٫ ٜهؿٞ املػػ ع٢ً ايؿعط ٚظسٙ ٭ْه٘ خهاضط عهٔ ايعطهٛ     

٠ٚ ا  ايةؿهط٠ ايٛاشهت   ًَحال ب٘ ٚظا٥ٌ عٔ بًهٛؽ ايٓهسا  ٖٚٛ ايٛاشت َػع٘ 
ؾ:ْهه٘ بهه٘  -حدًههٌ ايؿههعطٚيههٛ ب -يةؿههط٠بههس ظ٦ٓٝههص َههٔ املػههػ عًهه٢ اَػههعٗاق ٫ٚ

ع٢ً ايطشًني ظٝز ٜاسم عٓس٥ص اَحراٍ ا٭َط ايطبٛبٞ باملػػ  ٜحعكل خاضشًا6
 . 6 أْ٘ َػػ ع٢ً ايكسَنيق ٖٚصا ٖٛ ايعُس٠عطؾًا

عط ٚاؿايٌ نؿا١ٜ املػػ ع٢ً بؿط٠ ايكسَني ٚعسّ نؿاٜه١ املػهػ عًه٢ ايؿه    
 . ُا عًٝٗا َٔ ايؿعطهُػػ ايةؿط٠ ببنؽ به ٚظسٙ ع٢ً نٌ ظاٍق ْعِ ٫

 ٓكٝا١ ٚايعٜاز٠ يف ايعطٛ املُػٛح .ايؿطع ايػابع6 اي
 6 6 ايطأؽ ٚايطشًني ٖٚٓا ْةعز ظايحني طاض٥حني ع٢ً ايعطٛ املُػٛح

ٚٴ طاض٥ه١ عًه٢    د ظٜهاز٠ٌ سٳشٹاؿاي١ ا٭ٚ 6 ايعٜاز٠ يف ايعطٛ املُػٛحق ؾ:شا 
بهس َهٔ املػهػ عًٝٗها     املػهػ َُٓٗها ؾ٬  ٌ ٚناْخ يف َٛضع ايطأؽ أٚ ع٢ً ايطش

املػهه١ًُق  ػ ا٭يههٌ املعٜهس عًٝهه٘ق ٚيعًه٘ َههٔ َطجههعاد ايؿكٗهها٤   نُها جيههت َػه  
يًعطههٛ املُػههٛحق  ايههها٥ٔ يف ظههسٸ املػههػ شههع٤ٶ جابعههاً  ٚٚشٗهه٘ يههريٚض٠ ايعا٥ههس

 .يطشًني يف ايهحاث ٚايػ١ٓ ؾٝسخٌ ؼخ اط٬م زيٌٝ ٚشٛث َػػ ايطأؽ ٚا
ت َػهع٘ أٚ نهإ   أٚ ايطشٌ ع٢ً اؿهس ايٛاشه  ْعِ َا نإ ظا٥سٶا يف ايطأؽ 

ٚ         خاضشًا  عٔ املٛضهع ايٛاشهت َػهع٘ عٝهز ٫ ٜطًهل عًٝه٘ )َكهسٸّ ايهطأؽ( أ
 )هاٖط ايكسّ( مل جيت َػع٘ قطعًا .

 6 6 ْكاإ ايعطٛ املُػٛحق ٚؾٝ٘ يٛضجإ اؿاي١ ايرا١ْٝ
ا٭ٚ 6 اْكطاع شع٤ َٔ ايطشٌ َٔ املٛضع ايٛاشت َػع٘ َع بكها٤ ؾه٤ٞ   

 يًُػػ يف اؿسٸ ايؿطعٞ ننٕ جٓكطع أيابع ايكسّ ٜٚةك٢ هاٖطٖا مما َٓٗا ياحل
ّ    -ا٭ؾاشعزٕٚ  ؾٝصهت عًٝه٘ إٔ    -ٖٚٞ أيٍٛ ا٫يابع املحاه١ً بظهاٖط ايكهس

 .  ٖهصا ٖهٛ املؿهٗٛضق    َهٔ املؿاهٌ ايٝٗها    ميػػ َكة٬ً َٓٗا ا  املؿاهٌ أٚ َهسبطاً  
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٘ بكاعههس٠ ٚقههس اغههحسٍ عًٝهه . عًٝهه٘ اٱمجههاع ٚنْٛهه٘ َههٔ املػههًُادازٸعههٞ  ٚقههس
ٛٷ     َهٔ ايهسيٌٝ اؿصه١ املرةحه١ هلها يف      َهٔ   )املٝػٛض ٫ ٜػهك  باملعػهٛض( يهٓٗها خًه

 ايٛض٤ٛ ٚيصا ٫ ٜعح٢ٓ بٗا ٖٓاق ٚاياعٝػ ا٫غحس٫ٍ ع٢ً شيو بنَطٜٔ 6

ا٭6ٍٚ اط٬م ْاٛص ايٛض٤ٛ يف ايهحاث ٚايػ١ٓ ٚاٯَهط٠ مبػهػ ايهطأؽ     
 َاهههازٜل )َكابًههه١ ٚايهههطشًني ؾ:ْههه٘ جكهههسّ َهههطاضًا6 نهههٕٛ ايهههٓصٸ ايكطآْهههٞ َهههٔ  

اؾُههع بههاؾُع( املؿٝههس يًحههٛظٸع ٚايحؿههطٸم ٚا٫مهه٬ٍق ؾحههسٍ اٯٜهه١ عًهه٢ إٔ نههٌ   
 َهًههـ ٜػػههٌ ٚشٗهه٘ ٜٚسٜهه٘ ٚميػههػ ضأغهه٘ ٚضشًٝهه٘ق ٚاط٬قٗهها ٜؿٝههس ٚشههٛث   

 عًهه٢ اخح٬ؾٗهها   -ايههطأؽ ٚايههطشًني  -َػههػ نههٌ َهًههـ عطههٛٙ املداههٛص   
ايكطههع  يف املهًؿههني َههٔ ظٝههز اياههػط ٚايهههرب َٚههٔ ظٝههز ايحُههاّ َٚههٔ ظٝههز  

 ٚايٓكاههإ ياههسم )ايطشههٌ( ٚ)ايكههسّ(ع٢ً ايحاَهه١ ٚايٓاقاهه١ املكطههٛع َٓٗهها        
 ع٢ً ظسٸ غٛا٤ق ؾٝصت َػعٗا عاهلا .

يعٝع١ هاٖط٠ يف ٚشٛث َػهػ املحةكهٞ بعهس ايكطهع أٚ      (1)ايرا6ْٞ ضٚاٜاد 
( 6ا٫ْكطههاع ٚقههس جطههُٓخ ايػهه٪اٍ عههٔ أقطههع ايٝههس ٚايطشههٌق ٚأشههاث )     

ٖٚهٞ   ػٌ شيو املهإ ايصٟ قطع َٓه٘غ ؼٜػػًُٗاغ ٚيف يعٝع١ أخط6٣ ؼٜػ
ؾًصا أٚشت أْ٘ عًٝ٘ غػٌ ايعطٛ ايٛاشت  جؿٝس بكا٤ ؾ٤ٞ َٔ عطٛ ايٛض٤ٛق

ًو ٘ ع٢ً ٚنإ ايحعةري بايػػٌ َٔ باث جػًٝة٘ ٘ َٚػػ ايعطٛ ايٛاشت َػعٴغػ
 ْظري جػًٝت )ايؿُؼ( ٚاط٬قٗا ع٢ً ايؿُؼ ٚايكُط . قاملػػ

ايٛاشهت َػهع٘ ٚعهسّ بكها٤ ؾه٤ٞ َهٔ       اياٛض٠ ايرا6١ْٝ اْكطاع متاّ ايعطٛ 
٘  ٚيٛ بكسض -ايكسَني  6 نهنٕ جكطهع َهٔ ايعظهِ ايٓهاج٧       -ٜػري ياحل يًُػػ عًٝه

أٚ جكطهع َهٔ املؿاهٌ عًه٢      -قة١ ايكهسَني  ع٢ً ايكٍٛ املؿٗٛض بهٕٛ ايهعةني -
  املدحاض ؾًِ ٜةلٳ ؾ٤ٞ ميهٔ َػع٘ . ايكٍٛ

خ ضشً٘ َٔ عٳطٹ٘ َا يٛ قوَٚٓ قؾٝسخٌ يف اياٛض٠ ايػابك١ أَا اشا بكٞ ؾ٤ٞٷٚ      
                                                           

 ايٛض٤ٛ . َٔ أبٛاث 605 ث 1( ايٛغا٥ٌ 6 ط1)
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ك٢ َهٔ  يًُؿٗٛض ؾ:ْ٘ جيت عًٝ٘ غػٌ َا جة ٤ٛ قة١ ايكسّ ٚنإ ايؿكٝ٘ َٛاؾكًاايٓح
َٚطاعا٠ً ٫ظحُاٍ نٕٛ َها بهني املؿاهٌ ٚبهني ايٓحه٤ٛ       ايٓح٤ٛ ا  املؿاٌ اظحٝاطًا

 . َٔ ايطشٌ ايٛاشت َػعٗا
ميػههػ ناملكطٛعهه١ ضشًهه٘ َههٔ املؿاههٌ   يههٛ مل ٜةههل َههٔ ايطشههٌ ؾهه٤ٞٷ بُٝٓهها 

       ٘ ٘  ؾايظاٖط غكٛط َػػ ايطشهٌ عٓه٘ ٚبكها٤ بكٝه١ أعطها٤ ايٛضه٤ٛ ٚأؾعايه  . يهٓه
ِ  اْحؿهها٤ٳ ىلحُههٌ أظههسٷ ٭ٕ ايٛضهه٤ٛ غػههًحإ  قايٛضهه٤ٛ ٚجةههسٍ ايٛهٝؿهه١ بههايحُٝ

٘   قَٚػههعحإ  ق ٖٚههصا اظحُههاٍ ضههعٝـ َطؾههٛض  .    ٖٚٓهها ٫ َػههػ قههسّ عًٝهه
ٚاشهس املها٤ق ٚايحهُِٝ ٚهٝؿه١     ايٛضه٤ٛ ٚهٝؿه١    ؾ:ٕ املػحؿاز َٔ آ١ٜ ايطٗاض٠ 6 إٔ

٘    -ٖٚصا ايعٓٛإ  ؾاقس املا٤ غري ايٛاشس ي٘ق ِٸ  -قهس ؼكهل يف قًه ؾكهسإ شاد   ٜعه
 -ٚشٛزٙق َٚكطهٛع ايطشهٌ أٚ ايهطشًني    ط اغحعُاي٘ َعاملا٤ ٜٚعِ جعصٸض أٚ جعػٸ

ؿطض ٚشٛز املها٤ عٓهسٙ ٚمتهٓه٘    طةل عًٝ٘ )ؾاقس املا٤( مباساقٝ٘ق ي٫ ٜٓ -بايحُاّ
ٜه٘ باملها٤   ٔ زٕٚ جعهصٸض أٚ جعػهطق ظٝهز ميهٓه٘ غػهٌ ٚشٗه٘ ٜٚس      َٔ اغحعُاي٘ َ

ٌ     -َٚػػ ضأغ٘ َع َػهػ ضشًه٘    أٚ َهٔ زٕٚ َػهػ ضشهٌ     -يهٛ بكٝهخ يه٘ ضشه
عهٔ اغهحعُاٍ املها٤ يف ٚضه٤ٛ أٚ غػهٌق ؾٝهحعني        أي٬ًق ٖٚصا ٫ ٜاٝٸطٙ عهاشعاً 

 ً٘ املكطٛع١ أٚ ضشًٝ٘ املكطٛعحني .عًٝ٘ ايٛض٤ٛ َع غكٛط َػػ ضش

 املػػ َٔ زٕٚ ظا٥ٌ . ايؿطع ايرأَ 6  

٫ اؾهاٍ ٫ٚ خه٬ف بهني ا٭يهعاث )ضض( يف ٚشهٛث َػهػ ايهطشًني        
ني َةاؾهط٠ً َهٔ زٕٚ ظا٥هٌ َهاْع عهٔ مماغه١ ايٝهس املاغهع١ يًطشهٌ          بٓسا٠ٚ ايهٍؿه 

املُػٛظ١ق ؾ:ٕ املػػ عًه٢ ايكٓهاع أٚ اؾهٛضث أٚ اـهـ أٚ مٖٛها َهٔ املٛاْهع        
ٌ    اؿا١ً٥ عٔ مماغه١ بؿهط٠ ههاٖط ايكهسّ يهٝؼ َاهسام       ق ؾه٬  املػهػ عًه٢ ايطشه

بهس َهٔ ضؾهع    ٜهٕٛ اَحرا٫ً يًُنَٛض ب٘ق ٚيهصا ٫ جيهعٟ املػهػ عًه٢ اؿا٥هٌق ٫ٚ     
ناؾٛضث اـؿٝـ ايصٟ ٫ ميٓع َٔ جنذري  اؿا٥ٌ ْٚعع املاْع ٚإ نإ ؾ٦ًٝا ضقٝكًا

ايه١ نهٌ َها ىلهٍٛ بهني ايعطهٛ       ؾحصهت اظ  ٛب١ املػػ ع٢ً ايةؿط٠ اييت ؼحٗهاق ضط
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ـٸ -املاغػ ٭ْ٘ ميٓع  قايعطٛ املُػٛح َٔ ايكسّ ظح٢ ايؿ٤ٞ ايطقٝلٚبني  -ايه
يف ٚشٛث َػهػ ايهطشًني   هاٖط٠ ا٭زي١ ايػُع١ٝ  ؾ:ٕمماغ١ املاغػ يًُُػٛحق 

 .  ٫ٚ ٜاسم َػعُٗا عٓس املػػ ع٢ً ظا٥ٌ َاْع عٔ مماغ١ ايٝس يظاٖط ايكسّ
اغهع١  هٞ ٜحٝكٔ املحٛضٞ َٔ ٚيٍٛ ْسا٠ٚ ايٝهس امل ياملُاغ١ ٫ٚبس َٔ جٍٝكٔ 

يًٝكني بؿهطاؽ ايصَه١ بعهس ايهٝكني باؾهحػاهلا مبػهػ        ا  ايطشٌ املُػٛظ١ ؼا٬ًٝ
 . هاٖط٠ ايكس١َٝ َةاؾط٠ َٔ زٕٚ ظا٥ٌ

أؽ أٚ عًهه٢ ايكههسَني َههع ظا٥ههٌق ٚاؿايههٌ عههسّ اشههعا٤ املػههػ عًهه٢ ايههط 
عا٫د ا٫خحٝاضق زٕٚ ظها٫د ا٫ضهططاض ؾ:ْه٘ ٚقهع اـه٬ف يف       ظهًُا كحاًا

أعِ َهٔ ضهطٚض٠ ايحكٝه١ َٚهٔ      قشٛاظ ٚاشعا٤ املػػ ع٢ً ظا٥ٌ ظاٍ ايططٚض٠
 ٛ ممهها ٜحطههطٸض ايةههسٕ اشا مل ٜهههٔ ظا٥ههٌ بههني املاغههػ      صاٖهه ضههطٚض٠ ايههربز ٚمهه

ٚاملُػٛحق ٚاملدحاض شٛاظ املػػ ع٢ً ظا٥ٌ جكحطٝ٘ ايططٚض٠ ٚمتٓع عهٔ ْععه٘   
 . ايٛض٤ٛ ٜٚكطث اشعا٩ٙ عٔ ا٭َط ايٛاقعٞ ا٭ٚيٞ ظاٍ

ٚقس ٜػحسٍ ع٢ً اؾٛاظ ٚاٱشعا٤ باٱمجاع ايصٟ ازعاٙ غري ٚاظهسق يهٓه٘   
ملدايؿ١ بعض املحنخطٜٔ يف اؿهِ ٚيكه٠ٛ اظحُهاٍ اغهحٓاز ارُعهني      ٌٷ شسٸًاَؿه

عٔ  يٛشٛٙ أٚ ايٓاٛص ؾ٬ ٜهٕٛ امجاعًا جعةسًٜا ناؾؿًاأٚ املؿٗٛض ا  بعض ا
 6 (ق ٜٚٓةػٞ ٬َظظ١ ايٓاٛص ايٛاضز٠ يف املكاّأٟ املعاّٛ )ض

َٓٗا6 ضٚا١ٜ أبٞ ايٛضز ٚقس جطُٓخ ايػه٪اٍ عهٔ ٚشهٛز ضخاه١ يف املػهػ      
سٚ جحٸكٝهه٘ أٚ ذًههض ؽههاف عًههه٢    ٫ق ا٫ َههٔ عهه  (6ؼعًهه٢ اـؿههني ؾنشههاث )   

 ٖهههٞ املعحُهههس٠ يف املكهههاّ ٚقهههس غهههةل يف ؾهههطٚع     ايطٚاٜههه١ ٖٚهههصٙ  (1)ضشًٝهههوغ
ل غٓسٖا ٚجك١ٜٛ اعحةاضٖا ٚقةٛهلا نُا غةل جكطٜت ز٫يحٗا )َػػ ايطأؽ( ؼكٝ

 . (4)مبعحرب٠ عةس ا٭ع٢ًز٫يحٗا َع جٛنٝس 
                                                           

 . 1 َٔ أبٛاث ايٛض6٤ٛ ح 634 ث1( ايٛغا6ٌ٥ ط1)
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6 ايٛذهٛم ٚا٫ط٦ُٓهإ به:شعا٤ املػهػ عًه٢      َا جكهسّ  ٚقس ؼاٌ َٔ فُٛع 
 .  َٔ بطز أٚ عسٚ أٚ غةع ظا٥ٌ جكحطٝ٘ ايططٚض٠ َٔ جك١ٝٺ أٚ خٛف جططُض

بني ظاهٍٛ ضهطٚض٠ املػهػ عًه٢ ظا٥هٌ يف       - ٫ٚ ؾطم يف اؾٛاظ ٚاٱشعا٤
خحاا مبػػ ايطشهٌ عًه٢   ايطأؽق ؾ:ٕ اـربٜٔ املعحُسٜٔ ٚإ ا ايطشٌ ٚبٝٓ٘ يف

ٚهاٖطٖههها ا٫خحاهههاص  عًههه٢ اٱيهههةعق اـهههـ أٚ املهههطاض٠ ٚايًؿاؾههه١ ارعٛيههه١
يًطأؽ ٚايطشٌ بٌ ٚغريُٖها   طشٌق ا٫ إٔ يططٚض٠ ايحك١ٝ زي٬ًٝ عاًَا ؾا٬ًَباي

غهةعاْ٘ يًُطهطط َها ظطٸَه٘      اهلل اظ٬ٍ (1)َُٓٗاق بٌ إ زيٌٝ ٫ٚ خيحصٸ مبٛضزٺ
عًٝ٘ ظاٍ ا٫خحٝاض زيٌٝ ع٢ً ايحعُِٝ ٚايحٛغع١ ع٢ً املطهطط ملػهػ ضأغه٘ َهع     

 ع اؿا٥ٌ .اؿا٥ٌ َٚػػ ضشً٘ َ
 ايعُهّٛ َهٔ َعحهرب٠ أبهٞ ايهٛضز أٜطهاً      6 اَهإ اغحظٗاض ٜطاف ايٝ٘ جٛنٝسًا 

ا٥ٌ ظهاٍ ايٛضه٤ٛ يهربزٺ أٚ جكٝه١ أٚ     ظٝز جحعكل ايططٚض٠ ٚاـٛف َٔ ْعع اؿ
مُٖٛا مما خياف َٓ٘ عٓس املػػ ع٢ً ايطأؽ أٚ ع٢ً ايطشًني ظاٍ ْعع اؿا٥هٌ  

(6ؼأٚ ذًههض ؽههاف عًهه٢ ؾ:ْهه٘ ٜػههحؿاز َههٔ قٛيهه٘ ) قاملههاْع عههٔ مماغهه١ بؿههطجٗا
ِ َٔ َصام ايؿطٜع١ ٚأزي١ عػت َا ٜؿٗ -ٖٚصا عٓٛإ اـٛف ٖٚٛ  ضشًٝوغ
ٛٸؽ ملدايؿهه١ اؿهههِ اعٓههٛإ َههطخٸص  -أظهاَٗهها يههٛاقعٞ ا٭ٚيههٞ َٚاههعٸػ َػهه

أغ٘ َٔ ْهعع اؿا٥هٌ نايكٓهاع    َٔ اـٛفق ؾ:شا خاف املطط٠ ع٢ً ض يًعٌُ ٖطبًا
صني أٚ ايعُا١َ نإ ناـٛف ع٢ً ايطشًني َهٔ ايهرًض يف جػهٜٛؼ املػهػ     ٚايعطق

 َههٔ ؾههة١ٗ اـهه٬ف ٚاظحُههاٍ عههسّ اشههعا٤ املػههػ  . ْعههِ خطٚشههًا عًهه٢ اؿا٥ههٌ
ِٸ -ظا٥ٌَع ايطشًني ع٢ً ايطأؽ أٚ  عٓهس   ايحُِٝ ا  ايٛض٤ٛ َطًكًا محاط بط

 . املػػ ع٢ً ظا٥ٌ نا٥ٔ ع٢ً ايطأؽ أّ ع٢ً ايطشًني

أزي١ ايحك١ٝ ٚاظ٬ٍ ايطهطٚض٠   اط٬م اـربٜٔ املعحربٜٔ ٚعُّٛ ٚايظاٖط َٔ
نْٛه٘  ّ اهلل غهةعاْ٘ ٖهٛ عهسّ ايؿهطم يف ضخاه١ املػهػ عًه٢ ظا٥هٌ بهني          ملا ظهطٸ 
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املػهػ عًه٢   )جهسعٛٙ ايطهطٚض٠ ا     َحعسزًاق ؾُا زاّ َطهططاً  ٚاظسًا ٚبني نْٛ٘
 نُههها اشا يهههةؼ اؾهههٛضث ٚاـهههـ   قٜػهههحٟٛ اؼهههاز اؿا٥هههٌ ٚجعهههسزٙ  (ظا٥هههٌ

ٚاضههطط يًُػههػ عًهه٢ ظا٥ههٌ مل جيههت عًٝهه٘ ْههعع أظههسُٖاق ٚاضههطط يًههةؼ        
 ت عًٝه٘ ْهعع َها ميهٓه٘ ْععه٘ َُٓٗها .      ايعطقصني ٚايعُا١َ يًُػػ عًُٝٗا مل جيه 

صٸض عًٝ٘ ا٫جكا٤ ا٫ باملػػ ع٢ً اـؿني ؾٝحعني عًٝ٘ َػعُٗا ٖصا نً٘ ؾُٝا يٛ جع
 . صعٜ٘ َا زاّ يف جك١ٜٝٚٴ

 ا٭َط بني ايػػٌ ٚبني املػػ جك١ٝ .ايؿطع ايحاغع6 زٚضإ 

يٛ زاض أَط املهًـ ايٛاشت عًٝ٘ ايحعاّ ايحك١ٝ بني غػٌ ضشًٝ٘ يف ايٛضه٤ٛ  
ٕ غػهٌ ضشًٝه٘ جكٝه١ً    ؾاملؿهٗٛض بٝهِٓٗ ٖهٛ ضشعها     -ٚبني املػػ ع٢ً اـؿني جك١ًٝ

ع٢ً َػػ اـؿنيق ٚقس اؾحٗط ا٫غحس٫ٍ يحعٝٸٔ غػٌ ايطشًني ٚضشعاْ٘ ع٢ً 
 َٔه بهنٕ غػهٌ ايهطشًني أقهطث ا  ايٛاشهت ايؿهطعٞ ا٭يهًٞ         6َػػ اـؿهني 

َٔ َػػ اـؿنيق بًعاه إٔ غػًُٗا ٜحعكهل به٘ َػهػ ايةؿهط٠      -َػػ ايطشًني
ؾٝ٘ َػػ ايةؿط٠ ٚيٝؼ ؾٝ٘ بايططٛب١ ؾٗٛ َػػ ٚظٜاز٠ق بُٝٓا َػػ اـؿني يٝؼ 

 . بًٛؽ ايططٛب١ ا  ايكسَنيق ٫ ضطٛب١ ايٛض٤ٛ ٫ٚ ضطٛب١ خاضش١ٝ
 بًعههاه  ٘قيههٔ ٖهصا ٚشه٘ اعحةهاضٟ اغحعػهاْٞ ٫ اعحةهاض يه٘ ٫ٚ ظصٝه١ ؾٝه         

ٛاشهتق  يًُػهػ اي  َػعًا ٫ٚ َٝػهٛضاً  إٔ غػٌ ايةؿط٠ بططٛب١ خاضش١ٝ ٫ ٜعسٸ
ٚظص١ ع٢ً ظهِ ؾطعٞ اهلٞق ٚيعً٘ هلصا شٖت  َٚٔ ٖٓا ٫ ٜاًػ ٖصا زي٬ًٝ

ًني ٚبهني املػهػ عًه٢ اـؿهني متػههًا به:ط٬م       ا  ايحدٝري بني غػٌ ايهطش  مجعٷ
يًحكٝه١ َٚٛاؾهل هلها     َٔ ايػػٌ ٚاملػػ املعبٛضٜٔ َاسامٷ زيٌٝ ايحك١ٝق ؾ:ٕ ن٬ً

يطشعههإ  ا٭ٚيههٞق َههٔ زٕٚ يهه٬ح ايكههطث املههصنٛض جٛشٝٗههاً  ٚكههايـ يًٛاقههع
 . غػٌ ايطشًني أٚ ٫ْاطاف اط٬م زيٌٝ ايحك١ٝ ايٝ٘

      ُٕ ٘ٺ ذهها ٚميههٔ ايحُػههو يطشعهإ غػههٌ ايهطشًني ٚجههطى َػهػ اـؿههني بٛشه
نُا ٖٛ ههاٖط بعهض    -6 أْ٘ اشا قًٓا بعسّ ايحك١ٝ يف املػػ ع٢ً اـؿني  جٛضٝع٘
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 ٫ ىلحهاط ا   غػهٌ ايهطشًني َٛاؾكهًا يًحكٝه١ ٚٚاضهعاً     نإ جعهٝٸٔ   - (1)ايٓاٛص
 . اغحس٫ٍ

ٚٸيٓهها ْاههٛص ْؿههٞ  ٚاشا قًٓهها ظطٜههإ زيٝههٌ ايحكٝهه١ يف املػههػ عًهه٢ اـؿههني ٚأ
( ؾُٝهٔ ايكٍٛ بنٕ Œايحك١ٝ يف املػػ ع٢ً اـؿني ع٢ً أْ٘ َٔ خاٛيٝاجِٗ )

ٌٳ ق ًاقس ٚضز به٘ ا٭َهط املحعهسز أٚ اي خهٝص املحههطض كاٛيه       ايطشًني جك١ًٝ غػ
ٞ ايٛضز ٚظسٖاق ؾًصا ٜطشػ غػهٌ  يف ضٚا١ٜ أب (املػػ ع٢ً اـؿني)بُٝٓا ٚضز 

ْسضاش٘ ؼهخ  أقٌ َٔ ا٫ظحٝاط بحعٝٸٔ ايػػٌ ٱ ٫ قايطشًني ع٢ً َػػ اـؿني
( ظٝز ٜهسٚض ا٭َهط بهني اظحُهاٍ     زٚضإ ا٭َط بني ايحعٝني ٚبني ايحدٝري)نرب٣ 

ٝٸٔ غػٌ ايطشًني ٚبني اظحُهاٍ ايحدهٝري بٝٓه٘ ٚبهني املػهػ عًه٢ اـؿهنيق ٫ٚ        جع
ٍ   قني ايرههاْٞعحُههٌ جعهه ْٳ  -غػههٌ ايههطشًني  - ؾٝكحطههٞ ا٫ظحٝههاط بحعههٝني ا٭ٚ

. بههٌ اشا أَهٓهه٘ املػههػ عًهه٢ ضشًٝهه٘ مبهها٤ ايٛضهه٤ٛ قةههٌ    ٚاخحٝههاضٙ باـاههٛص
ٞ ا٭يًٞ َهٔ زٕٚ  يحُهٓ٘ َٔ اَحراٍ ايٛاشت ايٛاقع قجعٝٸٔ عًٝ٘ غػًُٗا جك١ًٝ

َٓه٘   كه٢ ٚيهٛ ب:ٜٗهاّ املحٸ   -بس ي٘ َٔ َػػ قسَٝه٘ قةهٌ غػهًُٗا    ضطٚض٠ ي ن٘ ؾ٬
ٗٸههس يػػههٌ ضشًٝهه٘ يف ٚضهه٤ٛٙ عٓههس َػههع٘ يطشًٝهه٘ أْهه٘ ٜٴ  صعٜهه٘ غػههٌ ٚامنهها ٜٴ قُ

    ٔ  املػهػ عًه٢ ههاٖط ايكهسَني اَحرها٫ً      ايطشًني يف َكهاّ ايحكٝه١ اشا مل ٜهحُهٔ َه
أٚ  جكٝهه١ٺ 6َٚههع متهٓهه٘ َههٔ اَحرايهه٘ َههٔ زٕٚ قههصٚض ق يًٛاشههت ايههٛاقعٞ اُ٭ٚيههٞ

ٕ  ِ ٜعكةه٘ غػهٌ ايهطشًني   ٜحعني عًٝه٘ ذه   -خاضش١ٝٺ َططٸ٠ٺ بٗهصا   - يٲجكها٤ق ٜٚههٛ
ٛ  يٮ اؾُع ممحهر٬ً  ٭َهط ايحكٝه١ بػػهٌ     اقعٞ ا٭ٚيهٞ َهٔ زٕٚ َهاْع ٚممحهر٬ً    َهط ايه

 . ضشًٝ٘ ٜٚ٪شط عًُٝٗا

 . ايؿطع ايعاؾط6 اؾ اط عسّ املٓسٚظ١
ٚقههع ايههه٬ّ بٝههِٓٗ يف اؾهه اط عههسّ املٓسٚظهه١ يف )ايحكٝهه١ ا٫ضههططا١ٜ( ٚيف  

 ٜٚٓةػٞ اٜكاع ايةعز يف َطظًحني6غا٥ط ايططٚضاد يحػٜٛؼ املػػ ع٢ً ظا٥ٌق 
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املطظًهه١ ا٭ٚ 6 يف اعحةههاض عههسّ املٓسٚظهه١ يف غهها٥ط ايطههطٚضاد غههري ايحكٝهه١ 
    ٕ هههاٖط ايكههسَني ظههاٍ    ؾٗههٌ ٜهههٕٛ شههٛاظ املػههػ عًهه٢ اؿا٥ههٌ نههاـؿني زٚ

بعسّ املٓسٚظ١ ٚعسّ املدًهص بهنٕ ٫    ايططٚض٠ َطًكًا أٚ ٜهٕٛ َؿطٚطًا َكٝٸسًا
 . ؟ نخري ايٛض٤ٛ ٚايا٠٬ ا  آخط ٚقحٗاظح٢ َع ج ططٚض٠ميهٓ٘ ضؾع اي

ٌ  -شٖههت مجههع أٚ املؿههٗٛض ظهه١ ٖٚههٛ ا  يههعّٚ اْحؿهها٤ املٓسٚ -عًهه٢ َهها قٝهه
َهههٔ ايحههههايٝـ ايعصضٜههه١ يف ايٛاشةهههاد امل٪قحههه١  اياهههعٝػق ٭ٕ املؿٗهههّٛ عطؾهههًا

ٍٸ    زيٝههٌ عًهه٢  ناياهه٠٬ ٖههٛ زٚاّ ايعههصض ٚاغههحُطاضٙ طًٝهه١ ايٛقههخق َهها مل ٜههس
مبع٢ٓ نؿا١ٜ ٚشٛز ايعهصض يف بعهض ايٛقهخق     قاـ٬ف ٚغع١ ايحهًٝـ ايعصضٟ

    ٛ  ادقاظ ايةهساض يهصٟٚ ا٭عهصاض يف املٛقحه    َٚٔ زْٚ٘ ؾُكحطه٢ ايكاعهس٠ عهسّ شه
ٖهٞ غهري   ٚ -يطهطٚض٠ٺ يف بعهض ايٛقهخ    ؾُٔ اضهطط يًُػهػ عًه٢ اـؿهني َهر٬ً     

أٟ  ٖط ايةؿههط٠ يف ٚغهه  ايٛقههخ أٚ آخههطٙقؾُههٔ أَهٓهه٘ املػههػ عًهه٢ ههها -ايحكٝهه١
طٛيٝه١ َها بهني َةهسأ     عٞ ا٭ٚيهٞ يف بعهض ا٭ؾهطاز اي   أَهٓ٘ اَحراٍ ايٛاشت ايٛاق

ق يٛشٛز املٓسٚظ١ عٓسٙ يف ايةعض اٯخهط َهٔ   مل ٜهٔ َطططًا -ايٛقخ َٚٓحٗاٙ
 ايٛقخق ٚايٛاشت املٛقخ ٖٛ ايطةٝعٞ املهنَٛض به٘ يف ؾهطز َهٔ ا٭ؾهطاز ايطٛيٝه١       

 ٖٚٛ غري َطهطط ٚغهري عهاشع عهٔ املػهػ املهنَٛض به٘         -َا بني املةسأ أٚ املٓح٢ٗ -
َٚعههه٘ ٫ جهههنجٞ قاعهههس٠ )ايطهههطٚضاد جةهههٝػ  -ايطةٝعهههٞ ايٛاقهههع بهههني اؿهههسٜٔ -

عٓس خٛف ايهرًض أٚ ايهربز أٚ مُٖٛها     اش ٫ ٜهٕٛ َطططًا َعصٚضًا احملظٛضاد(
زٕٚ ههاٖط   ٢ ٜعهصض يف َػهع٘ عًه٢ اـٍؿهني َهر٬ً     ا٫ َع زٚاَ٘ ط١ًٝ ايٛقخ ظح

ايكههسَني ٚبؿههطجُٗاق ؾهه:ٕ ايٛاشههت امل٪قههخ ٖههٛ ايطةٝعههٞ ايٛاقههع بههني املةههسأ أٚ  
َها بهني املةهسأ     -طًٝه١ ايٛقهخ   املٓح٢ٗ ٫ٚ بس َٔ ؼكل ا٫ضهططاض بهايعصع ايحهاّ    

َها بهني املةهسأ     -٫ٚبس َٔ ؼكل ا٫ضططاض بايعصع ايحاّ طًٝه١ ايٛقهخ   -املٓح٢ٗٚ
يف بعض ايٛقخ ٚمتهٓه٘ َهٔ ازا٤ ايٛاشهت    َٚع اْحؿا٤ ا٫ضططاض  -ٚبني املٓح٢ٗ

ٚمتهٓه٘ َهٔ أزا٤ ايٛاشهت ايهٛاقعٞ يف بعهض ايٛقهخ        ايٛاقعٞ يف بعض ايٛقهخ 
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يف بعهض   أٚ عهاشعٷ  عحُهٌ ا٫شحهعا٤ مبػهع٘ عًه٢ اـؿهني ٖٚهٛ َطهططٷ       ٜٴ  نٝـ
 .؟ ايٛقخ زٕٚ متاَ٘

قههس ٜكهها6ٍ ميهههٔ ايحُػههو بهه:ط٬م َعحههرب٠ أبههٞ ايههٛضز ايسايهه١ عًهه٢ ٚشههٛز  
اـؿني عٓسَا خياف ع٢ً ضشًٝ٘ َٔ ايرًض ٚمهٛٙ َهٔ املطهاض     ايطخا١ يف َػػ

ٜؿٝهس ب:ط٬قه٘ نؿاٜه١    ؾ:ْه٘   (1)غكٝه٘ أٚ ذًهض ؽهاف عًه٢ ضشًٝهو     ا٫ َٔ عسٚ جحٸؼ
ايعصض يف بعض ايٛقهخ ٚا٫شحهعا٤ غٛؾه٘ عًه٢ ضشًٝه٘ يف بعهض ايٛقهخ ظٝهز         

َططط يًُػػ ع٢ً اـؿني ـٛف ايطهطض  )أٚ  (خا٥ـ ع٢ً ضشًٝ٘)ٜاسم أْ٘ 
 ( .ٚ مٛٙ ٚخؿٝح٘ ع٢ً ضشًٝ٘ يف شاى ايٛقخَٔ ذًض أ

عق َٚعه٘ ٫  يًُٛ  املؿطٸ ًٜاشسٸ عطظ ٖصا اٱط٬م َطازًايهٔ ٜكا6ٍ اْ٘ ٫ ٜٴ 
َػهػ ايةؿهط٠ يف    ا٤ٳيف ايطٚا١ٜ ع٢ً نؿاٜه١ اـهٛف َهٔ ايطهطض شهطٸ      ٜٛشس ؾاٖسٷ

م احملحُهٌ ٚمشهٍٛ   بعض أؾطاز ايٛاشتق ٫ٚ ٜاهػ عٓس٥هص ايحُػهو بهاٱط٬    
 ايطةٝع١ املنَٛض -ز أٚ ؾطزٜٔ َٔ ا٭ؾطاز ايطٛي١ٝ يًٛاشت امل٪قخايطخا١ يف ؾط

ٔ     -بٗا َا بني املةسأ ٚبني املٓح٢ٗ املػهػ   ٖٚهصا ا٭ؾطاز ايعطضه١ٝ نُهٔ عصهع عه
يهربز اهلهٛا٤ ٚأَهٓه٘     -غهاظ١ ايهساض أٚ املعضعه١    -ع٢ً بؿط٠ ايكسَني يف َٛضهع 

ٔ  املػ ايكهازض عًه٢ َػهػ ايةؿهط٠ يف بعهض       -ػ زاخٌ ايػطؾ١ ايساؾ١٦ق ؾه:ٕ ٖهصٜ
ٖهٛ َهحُهٔ ٚقهازض عًه٢      -ٚاملحُهٔ يف بعض ا٭ؾطاز ايطٛيٝه١ ا٭ؾطاز ايعطض١ٝ 

ايٛاشت ايطةٝعٞ املنَٛض ب٘ ٚيٝؼ َاسام املططط )اـا٥ـ ع٢ً ضشًٝ٘( ظح٢ 
اهلل ا٫ ٚقهس  ّ ٚيٝؼ ؾه٤ٞ ممها ظهطٸ   ٘ أزيه١ ا٫ضهططاض املةهٝػ يًُعظهٛضؼ    جنجٞ ؾٝ

يحصهها٤ ا  ايؿعههٌق ٫ٚ ٜحعكههل  ٖههٛ اٱٚا٫ضههططاض  (4)أظًهه٘ ملههٔ اضههطط ايٝهه٘غ 
 ض ايٛقخ ع٢ً ايؿعٌ ايٛاشت امل٪قخقيف بع ٠ا٫يحصا٤ ٚا٫ضططاض َع ايكسض

 . ايٛضز ايظاٖط يف ا٫ضططاض ْاؾ٦ًا َٔ يؿظ اـٛف ايٛاضز ؾٝ٘ أٚ ٜنجٞ خرب أبٞ
                                                           

 . 1َٔ أبٛاث ايٛض6٤ٛ ح 634 ث61 ط ( ايٛغا1ٌ٥)
 . 3ح +62 ح َٔ أبٛاث ايكٝاّ 61 ث60 ط ايٛغا٥ٌ( 4)
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بس َٔ اخحٝاض ايعَإ ٚاملهإ ايصٟ ٜحُهٔ ب٘ َٔ اَحراٍ ايٛاشت 6 ٫ ٚعًٝ٘
يههٛاقعٞ ا٭ٚيههٞ ٚإ اغههحًعّ جههنخري اياهه٠٬ ا  ٚغهه  ٚقحٗهها أٚ آخههطٙق َٚههٔ  ا

بصٍ املاٍ يطؾع ايططٚض٠ ٚايعصع عٔ اَحراٍ ايٛاشهت ايهٛاقعٞ َهع     6 َاازٜك٘
ننٕ ٜؿ ٟ َسؾن٠ يحدؿٝـ ايربز عًٝ٘ ٚيحُهٓ٘  قايكسض٠ عًٝ٘ ٚعسّ ايحعطط َٓ٘

ميػػ ب٘ ع٢ً بؿهط٠   ًا٘ق أٚ ٜةصٍ املاٍ نٞ ٜسخٌ َهاًْا زاؾ٦َٔ َػػ بؿط٠ قسَٝ
صٍ املهاٍ َكسَه١ً   جيهت عًٝه٘ به    6ضشً٘ ظهاٍ ايٛضه٤ٛ َهٔ زٕٚ جطهطضق ٚعٓس٥هص     

ا٭يٌق اش َع امله١ٓ ٚايكسض٠ ع٢ً اَحراي٘ يف بعض ايٛقخ أٚ ٫َحراٍ ايٛاشت 
عٓس بصٍ املهاٍ جٛشهس عٓهسٙ َٓسٚظه١ ٚكًهص ٫ٚ ٜاهسم       ا٭َه١ٓ أٚ  يف بعض

ا  املػهػ عًه٢ اـؿهني ٚمهٛٙ     )اـٛف ع٢ً ضشًٝ٘( ٫ٚ ٜاهسم )ا٫ضهططاض(   
َٔ اؿا٥ٌ عٔ مماغ١ ايططٛب١ يةؿط٠ ايكسَني ؾ٬ ٜنجٞ زيٌٝ ا٫ضططاض ٫ٚ خرب 

 -أبٞ ايٛضزق ٫ أقٌ َٔ عسّ اظهطاظ يهسم َٛضهٛعُٗا6 اـهٛف ٚايطهطٚض٠      
 . َع ٚشٛز املٓسٚظ١ ٚاملدًص يف بعض ايٛقخ ا٭َه١ٓ أٚ عٓس بصٍ املاٍ

ظاش١ ي٬غحس٫ٍ أٚ ٫غهحؿاز٠ ؾهطط عهسّ    َٚع ٖصا ايحٛشٝ٘ ٫ فاٍ أٚ ٫ 
اٯَط٠ بةصٍ املاٍ يؿطا٤ َها٤ ايٛضه٤ٛ ٚيهٛ نهإ      (1)املٓسٚظ١ َٔ بعض ايطٚاٜاد

 ق نُهها ٫ جههنجٞ قاعههس٠ ْؿههٞ ايطههطض    غْٞ بههصيو َههاٍ نههرري ٤ٛؼَٚهها ٜػهه نههرريٶا 
ق ٚشيو ٭ْٗا غري َرةح١ بهٌ ٖهٞ ْاؾٝه١ ٱجيهاث ايٛضه٤ٛ      ِٗٚإ اغحسٍ بٗا بعط
 غ٫ ضهطض يٛقخ أٚ يف بعهض ا٭َهٓه١ ؾه:ٕ زيٝهٌؼ    بعض اعل اـا٥ـ املططط 

ٜٓؿٞ ايحؿطٜع ٫ٚ ٜرةخ ا٫شعا٤ ٚا٫شحعا٤ بايٛضه٤ٛ ايعهصضٟق ٜهؿٝٓها يًعههِ     
 ٚبُٗهها ايهؿاٜهه١ ٚايس٫يهه١   قا٫ضههططاض ٚخههرب أبههٞ ايههٛضز   ظههسٜز 6 بهها٫شحعا٤

بعهض  يف عطظ ؼكل ا٫ضططاض ٚضخاح٘ مبصطز ٚشٛز ايعصض عٓهسٙ  ايحا١َ ٫ٚ ٜٴ
 . بعض ا٭َه١ٓايٛقخ أٚ 

 يطؾهع ايطهطٚض٠ عٝهز نهإ بصيه٘ ضهطضاً      ْعِ اشا يعّ ايحططض َٔ بصٍ املهاٍ  
                                                           

 . َٔ أبٛاث ايحُِٝ 642 ث 61 ط ( ايٛغا1ٌ٥)



 (051)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

أعه  ٚقٛعه٘ يف َؿهك١     -زٕٚ ضهطض ط َهٔ  ع٢ً ؾدص املهًـ أٚ يهعّ ايحعهطٸ  
اْحؿه٢ ٚشهٛث بصيه٘ ٚأَهٓه٘ املػهػ عًه٢        -ؾسٜس٠ ٚعػط ٚؾس٠ َٔ بصٍ املهاٍ  

ظا٥ٌ ٚمل جيت بصٍ املاٍ يطؾهع ايطهطٚض٠ق ٚشيهو ٱطه٬م زيٝهٌ ْؿهٞ ايطهطض        
ْٚؿههٞ اؿههطط عههٔ أظهههاّ ايؿههطٜع١ ايههيت ٫ جهههٕٛ ضههطض١ٜ يف أيههٌ شعًههٗا       

ايططض املايٞ ٚايةسْٞ َٔ  ناـُؼ ٚايعنا٠ ٚاؿض ٚاؾٗاز اييت ٖٞ َةٓٝٸ١ ع٢ً
 . ؾُٝا غٛاٖا ػطٟ قاعس٠ )٫ ضطض( ٚ)٫ ظطط( يف ايسٜٔأيًٗاق ْعِ 

6 يف اعحةههاض عههسّ املٓسٚظهه١ ٚعههسّ املدًههص يف خاههٛص     املطظًهه١ ايراْٝهه١ 
 6 ٚايظاٖط ٖٛ ا٫ؾ اطق ٚجؿاًٝ٘ -غري ايحك١ٝ املساضاج١ٝ -ايحك١ٝ  ضطٚض٠

ك١ٝ يف املػػ ع٢ً اـؿني أٚ عهسّ  يف شطٜإ ايحٚاـ٬ف ٚقع ايه٬ّ قس اْ٘ 
عسّ شطٜهإ ايحكٝه١ يف َػهػ اـؿهنيق      6 شطٜاْٗاق ٚمل ٜحعكل بسيٌٝ جاّ ٚاضػ

ث يههٝؼ يف ؾههط 6 ؼ  -املعحههرب غههٓسٙ عٓههسْا  -(1)ْعههِ ٚضز يف ظههسٜز ا٭ضبع٦ُهه١ 
َا ٜسٍ عًه٢   6 ٜٚٛشس غريٖا يف أخةاض ايحك١ٝ املػهط ٚاملػػ ع٢ً اـؿني جك١ٝغ

 . ْؿٞ ايحك١ٝ يف املػػ ع٢ً اـؿني

ؼذ٬ذه١ ٫ أجكهٞ   ( 6قهٍٛ اٱَهاّ )   (4)ٚيف املكابٌ ٚضز يف يهعٝع١ ظضاض٠ 
ٚهاٖطٖهها إٔ عههسّ  غ6 ؾههطث املػهههط َٚػههػ اـؿههني َٚحعهه١ اؿههضؾههٝٗٔ أظههسًا

 ٚ ٖهصا َها ؾُٗه٘ ظضاض٠ ظهني     ا٫جكا٤ خاٛي١ٝ ي٘ عػت َكاَ٘ اٱهلٞ ايطؾٝهعق 
بهٌ إ   ق(ًاح٘ )ٚمل ٜك6ٌ ايٛاشت عًٝهِ إٔ ٫ جحكٛا ؾٝٗٔ أظهس يطٚاٜ قاٍ َعٍكةًا

٫ق ا٫ ؼَعحرب٠ أبٞ ايٛضز ضخٸاخ يف املػػ ع٢ً اـؿني عٓسَا ٜحكٞ َٔ عسٚ 
ٖٚٞ يطىل١ يف شٛاظ ايحك١ٝ يف َػػ اـؿني بايٓػة١ ايٝٓهاق   (3)غَٔ عسٚ جحكٝ٘..

  ٝ٘ غايةهههًاَػهههػ اـؿهههني أٚ ٫ جػهههحسع  َٚهههٔ احملحُهههٌ إٔ ٫ جحعكهههل ايحكٝههه١ يف  
                                                           

 . 614 ح َٔ أبٛاث ايٛض٤ٛ 634 ث61 ط ( ايٛغا1ٌ٥)
 . 61 ح َٔ أبٛاث ايٛض٤ٛ 634 ث61 ط ( ايٛغا4ٌ٥)
 . 64 ح َٔ أبٛاث ا٭َط ٚايٓٗٞ 641 ث 611 ط ( ايٛغا3ٌ٥)
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 ٭ِْٗ كحًؿٕٛ يف ٚشٛب٘ غري فُعني عًٝ٘ق بٌ بعطِٗ أؾح٢ بايحدٝري بني املػػ
 ٞ ايحكٝه١ يف َػهػ اـؿهني     ع٢ً اـؿني ٚبني غػٌ ايطشًنيق ؾ:ْ٘ ٜٓعاط َكحطه

بٌ ميهٔ ا٫جكا٤ بػػٌ ايطشًني ٚميهٔ ا٫جكا٤ مبػػ اـؿنيق ٚظٝز مل ٜحعكل 
ؾًههٛ ؾهطض اقحطهها٩ٖا املػهػ عًهه٢    ق١املٓهع عههٔ املػهػ عًهه٢ اـؿهني ظههاٍ ايحكٝه    

  قٗههاأزيهه١ ايحكٝهه١ أٚ اط٬ق ٛاظٖهها اعحُههازًا عًهه٢ عُههّٛأَهههٔ ايكههٍٛ ظ -اـؿههني
ايحك١ٝ يف نٌ ؾ٤ٞق ٚنٌ ؾ٤ٞ ٜطهطط  ق اش ؼع٢ً شطٜاْٗا ؾٝ٘ ٘ ٜاًػ زي٬ًٝؾ:ْ

ًٍ  طط املهًـ ا  َػػ اـؿني كاٛيًاؾ:شا اض (1)٘ اهلل ي٘غايٝ٘ ابٔ آزّ ؾكس أظ
شهطد ايحكٝه١ ٚزعهخ ا  َػهػ      -ٖٚهصا ؾهطض ْهازض يهٛ ؼكهل خاضشهاً       - يًحك١ٝ

ايحك١ٝ  6 ٌٖ جكحطٞ أزي١و اـؿني بسٍ َػػ هاٖط ايكسَنيق ٚعٓس٥ص ٜنجٞ غ٪اٍ
عهسّ املٓسٚظه١ ٚاملدًهص َهٔ كايؿه١ اؿههِ ايهٛاقعٞ ا٭ٚيهٞ عٝهز ٫           اعحةاضٳ

 حدًص ا٫ اشا جعههصض ضؾههع ايحكٝهه١ ٚايهه   قجيههٛظ املػههػ عًهه٢ اـؿههني ظههاٍ ايحكٝهه١   
 ؟ ٖهصا َها اخحًؿهخ ؾٝه٘      َٓٗا عٝهز مل ٜههٔ يه٘ كًهص ا٫ املػهػ عًه٢ اـؿهني       

 .ي٘  أْظاض ايؿكٗا٤ )ضض( بني ْافٺ ي٬ؾ اط ٚبني َرةخ
ٚا٭ق٣ٛ اؾ اط شطٜإ ايحك١ٝ بعسّ املٓسٚظ١ ٚاْحؿا٤ املدًهص َهٔ ايعُهٌ    

 6 املدايـ يًٛاقع املنجٞ ب٘ جك١ٝق ٚٚش٘ شيو
٭ٕ َعحرب٠ أبٞ ايٛضز أْاطخ ضخاه١ املػهػ عًه٢ اـؿهني بهاـٛفق       -أ٫ًٚ

ٚاشا أَهٓ٘ ايحدًص َٔ ضهطٚض٠ ايحكٝه١ يف بعهض أظَٓه١ ايٛاشهت أٚ يف بعهض       
ا٭َه١ٓ أٚ بعض اؿا٫د نةصٍ املاٍ يطؾع ايحكٝه١ ٚايهحدًص َٓٗها ؾًهِ ٜحعكهل      

 -١( عٓسٙ َٔ جطى ايحك١ٝ َػحٛعةًا يحُهاّ ٚقهخ اياه٠٬ املؿهطٚط    خٛف ايططض)
 . بايٛض٤ٛ

ايحكٝهه١ يف نههٌ  ؼد با٫ضههططاض ٚايطههطٚض٠ ٭ٕ أزيهه١ ايحكٝهه١ جكٝٸههس   -ٚذاْٝٶهها 
ٜطهطط ايٝه٘   ايحكٝه١ يف نهٌ ؾه٤ٞ    بٗا ظني جٓعٍ به٘غ ؼ  ضطٚض٠ق ٚياظةٗا أعًِ

                                                           

 . 61 ح أبٛاث ايٛض٤َٛٔ  634 ث 61 ط ( ايٛغا1ٌ٥)



 (053)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

َٚهع اَههإ ايهحدًص ٚٚشهٛز املٓسٚظه١ يف بعهض        (1) ابٔ آزّ ؾكس أظًه٘ اهللغ 
أٚ يف  -ٛاشهت ناياهه٠٬  بًعهاه أظَٓه١ اي   -ا٭ؾهطاز ايطٛيٝه١ جسضجيٝه١ اؿاهٍٛ     

٫ ٜحعكل ا٫ضططاض ٫ٚ جاهسم   -ٖصا املهإ أٚ شاى -طاز ايعطض١ٝ بعض ا٭ؾ
ايطههطٚض٠ عًهه٢ املهًههـ َههٔ شٗهه١ ايحكٝهه١ ظحهه٢ جههنجٞ )ايحكٝهه١ اـٛؾٝهه١( املحكَٛهه١  

ٛٸؽ املػهػ عًه٢ ظا٥هٌ نهاـؿني ٚجاهعٸ      ؿٗهِ  ػ ايٛضه٤ٛق بهٌ ٜٴ  با٫ضططاض ٚجػ
ٛٸغ١ يًُعظٛضاد مب ٛاضز ايططٚض٠ ٚا٫ضططاض بًعاه ؾا٤ اخحااص ايحك١ٝ املػ

 . ظٝز جسٍ ع٢ً اخحااص اظ٬ٍ ايحك١ٝ بايططٚض٠ غؾكس أظً٘ اهللؼايحؿطٜؼ

جهسٍ ٖهصٙ    -ٜطهطط ايٝه٘ ابهٔ آزّ     ٚبًعاه جؿطٜع اظ٬ٍ اهلل ع٢ً نْٛ٘ ؾ٦ًٝا
عسّ اؿ١ًٝ ؾُٝا ٫ ٜططط ايٝ٘ ابٔ آزّق  -با٫يحعاّ ايةٝٸٔ -ٓاٛص اياعٝع١ اي

 -ٚاملدًص َٔ ايؿ٤ٞ احملظٛض بػري ايعٌُ ايصٟ ٜحكٞ به٘   َٚع ٚشٛز املٓسٚظ١
  ٫ جاسم ايططٚض٠ ٚا٫ضططاض .

ٕ ايحك١ٝ َؿحك١ َٔ )ٚق٢ ٜكٞ ٚقا١ٜ( ٖٚٞ يٝا١ْ َٔ ايططضق ٜطاف اي6٘ٝ ا
ٛٸّ بهه٘ ايحكٝهه١ ٚجهه٪زٟ ا  اخحاههاص  قؾحػههحةطٔ ايهًُهه١ )خههٛف ايطههطض( ٚجحكهه

 (ايطههطٚض٠)ٚ (ا٫ضههططاض)إٔ عٓههاٜٚٔ  ممهها جكههسّ 6 اههٌغههٛف ايطههطضق ٜٚحع
ٛٸ (ايحكٝهه١)ٚ َهه١ غههٛف ايطههطض ٚاظحُههاٍ ايٛقههٛع يف املطههط٠ق َٚههع ٚشههٛز     َحك

املٓسٚظ١ ٫ اضططاض ٫ٚ خٛف َطط٠ق ؾحهسٍ ايٓاهٛص عًه٢ عهسّ َؿهطٚع١ٝ      
 ايحك١ٝ يف غري َٛاضز ايططٚض٠ املٓعاط٠ مبٛاضز اْحؿا٤ املٓسٚظ١ ٚعسّ املدًص.

كٝٸس ايٓاهٛص  هْٴ -بايططٚض٠  ٚبٗصٙ ايٓاٛص ايظاٖط٠ يف اخحااص ايحك١ٝ
 هكٝٸس َا نإ هاٖطًانُا ْٴ (4)غايحكٝٸ١ َٔ زٜ  ٚزٜٔ آبا٥ٞؼاملطًك١ ْظري ظسٜز6 

( يف ايههيت ٜكههٍٛ اٱَههاّ اياههازم )  (3)يف غههع١ ايحكٝهه١ ْظههري َعحههرب٠  اعهه١  
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عًٝٗها   ؾ:ٕ ايحك١ٝ ٚاغع١ق ٚيٝؼ ؾ٤ٞ َٔ ايحك١ٝ ا٫ ٚياظةٗا َنشٛضٷؼآخطٖا6 
ًٍهِ  (6ؼْٚظري ايطٚا١ٜ املعحرب٠ عهٔ اٱَهاّ اياهازم )    إ ؾا٤ اهللغ إ اهلل ع

ًٍُ٘ ضغٍٛ اهلل  َها يهٓعحِ   ؼذهِ قها6ٍ   غ  عًٝهاً  Sْةٝٸ٘ ايحٓعٌٜ ٚايحنٌٜٚق ؾع
ؾ:ٕ اط٬ق٘ ٜؿٝهس   (1)ٔ ميني يف جك١ٝ ؾنْحِ َٓ٘ يف غع١غأٚ ظًؿحِ عًٝ٘ َ َٔ ؾ٤ٞٺ

َهع ٚشهٛز    ظحه٢  يعُهٌ اياهاحل ٚعهسّ جساضنه٘ َػهحكة٬ً     عسّ ٚشهٛث اعهاز٠ ا  
كٝٸس ايػع١ ؾٝٗا مبها اشا ؼككهخ ايطهطٚض٠ ٚظاهٌ ا٫ضهططاضق      هاملٓسٚظ١ق يهٓا ْٴ

ِٸ َهٛاضز ٚشهٛز املٓسٚظه١    ؾًِ ٜةلٳ ناْهخ   6 عطضهٝٸ١ً  اط٬م يف ؾطع١ٝ ايحكٝٝس ٜع
ٕٷ  ٜههحدًص بهه٘ َههٔ ايحكٝهه١ عٓههس ايحٛضههٞ ؾٝهه٘ أّ ناْههخ طٛيٝهه١ً   نههنٕ ٜٛشههس َههها

ـ ؾطز َٔ ايعَإ ميهٓ٘ ايٛض٤ٛ جسضجي١ٝ َٔ ظٝز ايعَإ ننٕ ٜٛشس عٓس املهً
 . َٚػػ بؿط٠ ايطشٌ َٔ زٕٚ َػػ ع٢ً اؿا٥ٌ

ٖصا ٖٛ عُس٠ ايهسيٌٝ عًه٢ اعحةهاض ايطهطٚض٠ ٚا٫ضهططاض ٚخهٛف املطهط٠        
 ٚاؾههه اط عهههسّ املٓسٚظههه١ ٚاملدًهههص َهههٔ ايطهههطض املدهههٛف ظهههاٍ ايحكٝههه١         

عًهه٢ اؾهه اط  س جعههطض بعههض ا٭خةههاض ا٭خههط٣ زيهه٬ًٝ  ٚظَههٔ ا٫َحرههاٍق ٚقهه 
ايططٚض٠ ٚعسّ املٓسٚظ١ يف َٛضز ايحك١ٝ ٫ٚ خيًٛ بعطٗا َٔ ضهعـق ٚجاهًػ   

 . َ٪ٜسٶا يًسيٌٝ املعحُس
ٚيف ض6٘٥ٛ يٛ أَهٔ املهًـ جطى ايحك١ٝ ٚاضا٠٤ املدايـ عهسّ املدايؿه١ َعه٘    

مل جؿطع ايحك١ٝ ننٕ ٜكـ يف يـ أٚ َههإ ٜهحُهٔ ؾٝه٘ َهٔ ايػهصٛز       -يف زٜٓ٘
ِ ايػصٛز ع٢ً َا ٜاػ  أٚ إٔ ميػهػ ضشًٝه٘    قعًٝ٘ ِٜٖٚٛ ايعسٚ أْ٘ َٛاؾل هله
طِٜٗ أْ٘ ٜٛاؾكِٗ يف ايعٌُق ٚعٓس٥ص ًٜعَ٘ ايحدًص َٔ ضطٚض٠ ذِ ٜػػًُٗا ٜٚٴ

ايحك١ٝ َٔ كايؿ١ ايحهًٝـ ايٛاقعٞ ا٭ٚيٞق ٚيٛ أَهٓ٘ زؾع ضطٚض٠ ايحك١ٝ بةهصٍ  
 . َٔ كايؿ١ ايٛاقع جك١ٝ ٗا عٓ٘ ٚشت عًٝ٘ بصٍ املاٍ ؽًاًاَاٍ يريؾع

َٴعطشهاً ْعِ ا٫ إٔ ٜ  هٕٛ ؽًا٘ بةصٍ املا٤ ٚمٛٙ َططًا عاي٘ ايؿداٞ أٚ 
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 يف ايعػهههط ٚاملؿهههك١ ؾٝٓحؿهههٞ ٚشهههٛث بهههصٍ املهههاٍق ٫ غهههُٝا َهههع      يههه٘ َٚٛقعهههاً 
ؾ:ْ٘ ٜٓحؿٞ ٚشٛث ايةهصٍ مبكحطه٢ اطه٬م     -ٚيٛ َػحكة٬ً -جٍٛقع٘ اْهؿاف ظاي٘

  ٚ ٌ    زيٝههٌ زيٝههٌ ْؿههٞ ايطههطض   املدههايـ  ْؿههٞ اؿههطط يف ايههسٜٔق ًٜٚعَهه٘ ايعُهه
 . يًٛاقع ع٢ً ٚؾل َا جكحطٝ٘ ايحك١ٝ

طش٢ ٖصا نً٘ يف )ايحك١ٝ اـٛؾ١ٝ ا٫ضططاض١ٜ( قةاٍ )ايحك١ٝ املساضاج١ٝ( اييت ٜٴ
ٚ    ٚايهيت  َٓٗا ارا١ًَ َع ايكّٛ ٚايحكهاضث ٚاملهساضا٠   ظه١  ٫ ٜعحهرب ؾٝٗها عهسّ املٓس

ا٤ ٚا٥٫حُاّ ٖصا غري ا٫قحسٚ اٜاد اؿاذٸ١ ع٢ً )ايا٠٬ َعِٗ( ؾ:ٕ ايطٚ شعًَاق
ِ ٚاملهساضا٠ هلهِ بهنٕ ٜهسخٌ     جهؿـ عهٔ ضغةه١ ايؿهاضع يف ايحكهاضث َعٗه      -بِٗ

ظٗهط املٛاؾكه١ هلهِ ٚعهسّ ا٫خهح٬ف َعٗهِ َهٔ زٕٚ        َعِٗ يف ايا٠٬ ٜٚٴ كحاضًا
بهٌ ٖهٞ يهٛض٠ يه٠٬ َعٗهِ       ظكٝك١ٝ ٚا٥حُاّ مجاع١ يهعٝعًاق  اعحةاضٖا ي٠ً٬

ٚ    ٚيصا أَهطٙ   قهلِ َٛاؾك١ً َهٔ زٕٚ اهٗهاض    ٜكهطأ ُٖػهاً  بهنٕ ٜه٪شٕ يٓؿػه٘ ٜٚكهِٝ 
 . (1)يٛد ؾطاشع

 ٤ ايعصضٟ .ايؿطع اؿازٟ عؿط6 ظٚاٍ ايػةت املػٛؽ يًٛضٛ
ٛٸ أعههِ َههٔ نْٛهه٘ ٚضهه٤ٛ ايحكٝهه١  -ؽ يًٛضهه٤ٛ ايعههصضٟ اشا ظاٍ ايػههةت املػهه

ناملػػ ع٢ً اـؿني أٚ غػٌ ايهطشًني أٚ غػهٌ ايٝهسٜٔ َهٔ املطؾهل أٚ مٖٛهاق       
غهةع  َهٔ  َٚٔ نْٛ٘ ٚض٤ٛ ايططٚض٠ ا٭خط٣ غري ايحك١ٝ ناـٛف َهٔ عهسٚ أٚ   

ؾ٬ خيًٛ اؿاٍ َٔ ظٚاٍ ايػةت بعس متاّ ايٛضه٤ٛ   -بطز ٚذًض أٚ مٖٛا َٔ أٚ 
 6 ٌ متاّ ايٛض٤ٛق ؾٗصٙ ظايحإَٚٔ ظٚاي٘ قة

ٛٸؽ يًٛضه٤ٛ ايعهصضٟ     ظهاٍ ايحكٝه١ أٚ    -اؿاي١ ا٭ٚ 6 إٔ ٜعٍٚ ايػةت املػه
 قةٌ متهاّ ايٛضه٤ٛ املهنجٞ به٘ يف آخهط ايٛقهخ َطاعها٠ً        -ظاٍ ا٫ضططاض يػري جك١ٝ

ّ ايٛض٤ٛ ايعهصضٟ يف أٍٚ ايٛقهخ أٚ ٚغهط٘    يؿطط عسّ املٓسٚظ١ق ٚا٫ اشا قسٸ
ّ  َع ايةٓا٤ ع٢ً ؾطط يؿػهاز ٚضه٥ٛ٘    املٓسٚظه١ نهإ ايحهساضى ٚاشةهًا قطعهاً      عهس
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خهط ٚقهخ اياه٠٬    ؽًـ ؾطط عسّ املٓسٚظ١ق ْعِ َع جهنخري ايٛضه٤ٛ ٯ  ؿعٌ ب
 6  اٍ ايٛض٤ٛ ْكٍٜٛاػٸ ٚض٤ٛٙ  َا زاّ ايعصض قا٥ًُا ٚعٓس ظٚاي٘ قةٌ انُ

ٛٸغ٘ق ٫ٚ اؾههاٍ   ٫ ضٜت يف عسّ نؿا١ٜ ايٛض٤ٛ ايعصضٟ ٫ْحؿا٤ غةة٘ َٚػ
بل يًعهِ جٝإ بايٛض٤ٛ املنَٛض ب٘ ا٭ٚيٞ ٚبايٓعٛ اياعٝػ املطايف ٚشٛث اٱ

يًُػػ ع٢ً اـؿني يحك١ٝٺ أٚ بهطزٺ خيهاف َعه٘     -َر٬ً -ايٛاقعٞق ؾًٛ نإ َطططًا
أٚ ايحك١ٝ بصٖاث َٔ خيهاف َٓه٘ق    -نؿـ ضشًٝ٘ َٚػعُٗا ذِ ظاٍ ايعصض ع٢ً

ٚشت املػهػ  باق١ٝ ٚنإ ب١ً ايٛض٤ٛ ع٢ً ٜسٜ٘  -ظاٍ ايربز بحٛؾط َسؾن٠ يطشًٝ٘
ٚمل ٜاػ َٓ٘ املػػ ع٢ً اـؿهنيق ٚإ مل جههٔ ايةًه١     ع٢ً هاٖط ايكسَني َر٬ً

ٚشت عًٝ٘ اعهاز٠ ايٛضه٤ٛ اشا بكهٞ ٚقهخ نهافٺ ٱعهاز٠ ايٛضه٤ٛ ٚاقاَه١          باق١ًٝ
 . ايا٠٬

بههس َههٔ ايٛضهه٤ٛ عًهه٢ ايٓعههٛ ايههٛاقعٞ اياههعٝػ عٓههس ظٚاٍ ٚباخحاههاض6 ٫
ٛٸ ا٫ضططاض املاهعٸ يٛض٤ٛق ٚشيو يعٚاٍ ايعصض قةٌ امتاّ ا ؽ يًحهًٝهـ  ػ ٚاملػه

٘  ق ٜهؿٝٓها ظصه١  ايٝ٘ خطاث ا٭َط ايٛاقعٞ ا٭ٚيهٞ قٗهطاً  ؾٝحٛشٸ٘  قايعصضٟ 6 عًٝه
ظني ظٚاٍ ايػةتق ٚعهسّ ايهسيٌٝ    (ايٛض٤ٛ ايعصضٟ)عسّ ايسيٌٝ ع٢ً اشعا٤ 

 (ايٛضهه٤ٛ ايعههصضٟ)عًهه٢ نؿاٜهه١ ايعههصض يف بههسٚ ايٛضهه٤ٛ ي٬غههحُطاض يف اجٝههإ   
ضهه٤ٛ ظههني ظٚاٍ ٞ زيٝههٌ ا٭َههط ايههٛاقعٞ ا٭ٚيههٞ بايٛٚايٛاشههت ايرههاْٟٛق ؾٝههنج

 . ٫ٚ فاٍ ي٬غحاعاث أٚ غريٙ َع ٚشٛز ايسيٌٝ اؿانِ ايعصضق

ٛٸؽ يًٛض٤ٛ ايعصضٟ املؿحٌُ ع٢ً َػػ  اؿاي١ ايرا6١ْٝ إٔ ٜعٍٚ ايػةت املػ
غهٛا٤ نهإ    قاـؿني أٚ غػٌ ايطشًني أٚ غػٌ ايٝسٜٔ ا  املطؾكني أٚ مٛ شيو

  ا٥ط ايططٚضادق ؾ:شا ظاٍ ايػةت بعس متهاّ ايٛضه٤ٛ ايعهصضٟق   غ ٚأ عصض ايحك١ٝ
أٟ بعههس املػههػ عًهه٢ اـٍؿههني أٚ بعههس غػههٌ ايههطشًني أٚ بعههس غػههٌ ايٝههسٜٔ ا  
املهههطؾكني ٚقهههس أنُهههٌ ايٛضههه٤ٛ بحُاَههه٘ ٚظاٍ ايعهههصض6 ايحكٝههه١ أٚ غريٖههها َهههٔ     

 6  ايططٚضادق ؾٗصا قٌ اـ٬ف بني ا٭يعاث



 (053)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

 ٕٚآخط ٛاضز ايحك١ٝ ٚغريٖاق ٚاخحاضَ عسّ ٚشٛث اٱعاز٠ يف مجعٷخحاض ا
 6 ؾٓكٍٖٛٓا ٜٚٓةػٞ جؿاٌٝ املكاٍ  . ٚشٛث اٱعاز٠ يف َٛاضز ايحك١ٝ خاي١

ٛٸؽ يًٛضهه٤ٛ ايعههصضٟ يحكٝهه١ٺ أٚ يطههطٚض٠ٺ -1 َههع جههنخري  اشا ظاٍ ايػههةت املػهه
 املدًههص ٚشههٛز يؿههطط عههسّ املٓسٚظهه١ ٫ظحُايهه٘   ايٛضهه٤ٛ ٚاياهه٠٬ق َطاعهها٠ً

يًٛض٤ٛ ٚاياه٠٬ عٓهس    ٚقخٷ مل ٜةلٳ ظح٢ ؿطض ٚقحًاؾنخٸط اي قيف ايٛقخ املكةٌ
يههع١ ايٛضهه٤ٛ   اٍ يًكههٍٛ بٛشههٛث اٱعههاز٠ق ٚايظههاٖط  ؾهه٬ فهه  -ظٚاٍ ايعههصض

ٚايا٠٬ اش ٫ زيٌٝ ع٢ً ٚشٛث ايكطا٤ق بٌ يًسيٌٝ عًه٢ يهعٸ١ ايعُهٌ ٖٚهٛ     
ٍٸ َههٔ ا٭خةههاض عًهه٢ اشههعا٤ ايعُههٌ اياههازض جكٝهه١ً أٚ يطههطٚض٠ٺ    يههٝؼ ؼق َٚهها ز

 .(1)ظًٍ٘ ملٔ اضطط ايٝ٘غا٫ ٚأ مما ظطٸّ اهلل ؾ٤ٞٷ
ْعِ اشا أَهٔ ايحساضى َع بكا٤ ايٛقخ ٚشت ايحهساضى نُها يهٛ َػهػ عًه٢      

ٖٚٛ يف آخط ايٛقخ ظػهت   -ػٌ ايطشًني ٚقةٌ ؾطٚع٘ يف ايا٠٬اـؿني أٚ غ
ظاٍ ايعههصض ٚبكٝههخ بًهه١ يف ٜههسٙ ٚشههت عًٝهه٘ ايحههساضى َٚػههػ هههاٖط   -ايؿههطض

ٛ  -يكسَني بٗا قةهٌ ايؿهطٚع يف اياه٠٬   ا ٞ     ٚيه  -٫ظحُهاٍ جهًٝؿه٘ بهايٛاقع ا٭ٚيه
 . ؾٝعحاط بصيو ايحساضى

ٛٸؽ يًٛض٤ٛ ايعصضٟاشا  -4  -باضجؿاع ايحك١ٝ أٚ ا٫ضططاض -ظاٍ ايػةت املػ
ضٟ ذهِ ظاٍ ايعهصض   صَع جكسِٜ ايا٠٬ أٍٚ ٚقحٗا أٚ يف ٚغط٘ ؾحٛضن بٛض٤ٛ عٴ

 6 -قةٌ ايا٠٬ أٚ بعس ايا٠٬  -بعس متاّ ايٛض٤ٛ
بنٕ َػػ عًه٢   -ايؿطٚع يف ايا٠٬ ٚأَهٔ ايحساضى ؾ:ٕ ظاٍ ايعصض قةٌ -أ

ٚنإ ب١ً ايٝس باق١ٝ ٚاملٛا٠٫ قؿٛه١ ٚشت ايحهساضى   -اـؿني أٚ غػٌ ايطشًني
٭ْهه٘ امتههاّ  قباملػههػ عًهه٢ ضشًٝهه٘ بعههس املػههػ عًهه٢ اـؿههني أٚ غػههٌ ايههطشًني   

يًٛضهه٤ٛ ٚاملؿههطٚض ظٚاٍ ايعههصض ٚاْحؿهها٤ املههاْع َههٔ اجٝههإ ايٛضهه٤ٛ املههنَٛض بهه٘ 
ط ايٛاقعٞ ا٭ٚيٞق ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً عسّ ٚشهٛث اٱمتهاّ ٚايحهساضى يف ٖهصٙ     با٭َ
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ِٸ ٖهصا ايؿهطض    قاؿاي١ق ؾ:ٕ َا زٍ ع٢ً اٱشعا٤ ٚعسّ اٱعاز٠ ٚايكطا٤ ٫ ٜع
٭ْهه٘ يههٝؼ ب:عههاز٠ ٫ٚ قطهها٤ ظحهه٢ ٜحُػههو بههسيٌٝ ايحكٝهه١ أٚ زيٝههٌ ا٫ضههططاض   

ؿهخ املهٛا٠٫ بهني    . ْعِ يٛ شؿخ ايٝس ٚمل جةل عًٝٗها بًه١ ايٛضه٤ٛ أٚ اْح    يٓؿُٝٗا
أؾعاٍ ايٛض٤ٛ عٝز اظحاط ايحساضى ا  اعاز٠ ايٛض٤ٛ َٔ شسٜهس ؾٗهصا ٜةهح     

جهٞق ٚاملدحهاض   ع٢ً ٚشٛث اٱعاز٠ أٚ عسّ ٚشٛبٗا ظػت اـ٬ف ايؿكٗٞ اٯ
 . ع٢ً اعحةاض اْحؿا٤ املٓسٚظ١ يف يع١ ايٛض٤ٛ ايعصضٟ ٚشٛث اٱعاز٠ َةًٓٝا

ٛٸؽ يًٛضهه٤ٛ ايعههصض -ث ٟ بعههس ايؿههطٚع يف اياهه٠٬ أٚ ٚإ ظاٍ ايعههصض املػهه
؟ ٖصا َا اخحًؿهخ   بعس امتاَٗا ؾٌٗ ػت اٱعاز٠ ٚاملؿطٚض بكا٤ ٚقخ يٲعاز٠

 اض اْحؿههها٤ املٓسٚظههه١ ٚاملدًهههص يف 6 ؾههه:شا بٓٝٓههها عًههه٢ اعحةههه ؾٝههه٘ أْظهههاض ايؿكٗههها٤
أٚ غريٖا يهٞ ٜاسم ا٫ضططاض ٚايططٚض٠ ٚخٛف املطط٠ نُها   ضطٚض٠ ايحك١ٝ
ٚاياه٠٬ ا  ا٭ؾهطاز ا٭خهري٠ َهٔ      ؾ:ْ٘ ٜكحطٞ جهنخري ايٛضه٤ٛ   -جكسّ اخحٝاضٙ 

ٚقخ ايا٠٬ بنٌَ ٚشهٛز املٓسٚظه١ َهٔ ايٛضه٤ٛ ايعهصضٟق ؾه:شا قهاضث اْحٗها٤         
نههإ زيٝههٌ ا٫ضههططاض اٯجههٞ  صضٟعه ايٛقهخ ٚاغههحُط ايعههصض ٚباؾههط ايٛضهه٤ٛ اي 

 . ياع١ ايعٌُ ٚاشعا٤ٙ ٚعسّ ٚشٛث اعازج٘ ٚقطا٤ٙ َكحطًٝا

ٚايا٠٬ ٚبٓٝٓا ع٢ً اؾ اط عهسّ املٓسٚظه١ يف يهع١    يهٔ يٛ قسٸّ ايٛض٤ٛ 
عطظ اْحؿا٤ املٓسٚظ١ ٚاملدًهص يف ايٛقهخ املكةهٌق ذهِ     ٚمل ٜٴ (ايٛض٤ٛ ايعصضٟ)

 ٛ ظايههخ ايحكٝهه١ أٚ  -ايؿههطٚع يف اياهه٠٬ أٚ بعههس متاَٗهها  بعههس -٤ٙبعههس متههاّ ٚضهه
  (ايٛضهه٤ٛ ايعههصضٟ)ايطههطٚض٠ ا٭خههط٣ أٚ اْهؿههـ ٚشههٛز املٓسٚظهه١ ٚؾػههاز   

يؿطض ؾػاز َا شا٤ ب٘ َٔ ايٛض٤ٛ  قس َٔ اعازج٘ ٚننْ٘ مل ٜحٛضنبيف ٚقح٘ ٫ٚ
ٟ )بٓها٤ٶ عًهه٢ اعحةههاض عهسّ املٓسٚظهه١ يف يههع١    ق اش َههع جكههسِٜ (ايٛضه٤ٛ ايعههصض

ايٛض٤ٛ أٍٚ ٚقخ ايا٠٬ أٚ ٚغط٘ ٚقس ظاٍ ايعصض ٜٓهؿـ ؾػاز ايٛض٤ٛ َٔ 
 . أٍٚ ا٭َط يحدًـ ؾطط٘ املعحرب ؾٝ٘

حؿا٤ املٓسٚظ١ يف َهٛاضز ايحكٝه١ ٚا٫ضهططاض    ٚأَا اشا بٓٝٓا ع٢ً عسّ اعحةاض اْ



 (055)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

 ملنجٞ ب٘ أٍٚ ايٛقخ أٚ ٚغهط٘ ؾهطزًا يهعٝعاً   ايٓاقص ا (ايٛض٤ٛ ايعصضٟ)نإ 
ٚمبٓعيهه١ ايؿههطز ايحههاّ يف ايٛضهه٤ٛ يػههري املطههططق ٚأَهههٔ ايكههٍٛ بعههسّ ٚشههٛث    
اٱعاز٠ ٚايكطا٤ ٚقهس اخحهاضٙ مجهع َهٔ ايؿكٗها٤ )ضض(ق ْعهِ جيهت ايٛضه٤ٛ         

 . يًاًٛاد املكة١ً يعٚاٍ ايعصض ٖٚصا خاضط عٔ قٌ ايه٬ّ
ٚميهٔ ا٫غحس٫ٍ هلِ ع٢ً يهع١ ايٛضه٤ٛ ٚعهسّ ٚشهٛث اعازجه٘ بها٭َط       

ٍٸ ايسيٌٝ ع٢ً أْ٘  قعٓس ايططٚض٠ بايٛض٤ٛ ايعصضٟ مما ظطٸّ  يٝؼ ؾ٤ٞٷؼٚقس ز
ٌٸ ا٫ ٚقس أظًٍ٘ ملٔ اضطط ايٝ٘غاهلل ععٸ ٚ  . ٚيعٸع٘ عًٝ٘ (1)ش

 راْٞ عؿط6 يع١ عةاز٠ جاضى ايحك١ٝ .ايؿطع اي
املهًـ ايصٟ ٖٛ يف َكاّ جك١ٝ ٚضطٚض٠ ٚخٛف جططٸض َٔ كايؿ٘ يف ايهطأٟ  

ايٛاقعٞ ا٭ٚيٞ ؾػػهٌ ٜسٜه٘ َهٔ املهطؾكني      أٚ ايعكٝس٠ اشا جٛضن ع٢ً طةل ا٭َط
ـٸ        ا  ض٩ٚؽ ا٭يابع َٚػػ ع٢ً ضأغه٘ ٚههاٖط قسَٝه٘ ٚمل ميػهػ عًه٢ اـه

 ع ا  املهطؾكني ؾههإ عًُه٘ كايؿهاً    ٫ٚ ع٢ً ايعُا١َ ٫ٚ غػٌ ٜسٜه٘ َهٔ ا٭يهاب   
٫د ايحكٝه١ ؾٗهٌ ٜههٕٛ    ملا ٖٛ َنَٛض ب٘ ٚاقعٶا يف غري ظا ملا جكحطٝ٘ ايحك١ٝ َٛاؾكًا

ٜةٝػ ي٘ ايسخٍٛ يف ايا٠٬ ٚمٖٛا مما ٜحٛقهـ عًه٢ ايطٗهاض٠؟     عٝعًاٚض٤ٛٙ ي
 .؟ أّ ٫ ٜهٕٛ يعٝعٶا ٫ٚ بس َٔ اٱعاز٠

ا ٜههٕٛ ؾٝه٘   بٌ ٜؿهٌُ غهري ايٛضه٤ٛ ممه     قٚايةعز ٖٓا ٜعِ غري قٌ ايةعز
يًٛاقعق ْظري ٚقٛف اؿاط يف  ؾعٌ املنَٛض ب٘ ٚاقعًا ذِ جكحطٞ ايحك١ٝ ؾع٬ً َػاٜطًا

ص١ عػت اعحكازٙ ٜٚكٝٓ٘ َع عسّ ٚقٛؾه٘ ٜهّٛ ايحاغهع عٓهس     عطؾ١ جاغع شٟ اؿ
 ٜكهـ َعٗهِ ٭ْه٘    ايكّٛ ٚعػهت ظههِ قاضهِٝٗق ؾٝدهايـ َكحطه٢ ايحكٝه١ ٫ٚ      

خطهن قطها٤ِٖ ٚجعٝٓهِٝٗ أٍٚ ايؿهٗط ٚجاغهع٘ نهنٕ ٜحهٝكٔ عهسّ          ؼكل يسٜ٘ ٜكًٝٓا
6 ؾٌٗ ٜاػ ؾعًه٘   اَهإ ض١ٜ٩ ٬ٍٖ شٟ اؿص١ يف اي١ًًٝ اييت قط٢ بٗا يف َه١

 . ؟ طةل ا٭َط ايٛاقعٞ َع جطى ايؿعٌ ايصٟ جكحطٝ٘ ايحك١ٝع٢ً 
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عٓههس كايؿحهه٘ ايحكٝهه١ َٚهها جكحطههٝ٘ َههٔ املػههػ عًهه٢   ٫ ضٜههت يف نْٛهه٘ َنذَٛههًا
 (1)ؾ:ْهه٘ ٚضزد ايٓاههٛص   قاـؿههني أٚ غػههٌ ايٝههسٜٔ ا  املههطؾكني أٚ مُٖٛهها     

٘   ؼايٓاطك١ بنْ٘  ٚمُٖٛها ممها ٜهسٍ عًه٢ ظطَه١       غ٫ زٜٔ ٫ٚ اميإ ملهٔ ٫ جكٝه١ يه
 . كايؿ١ ايحك١ٝ ٚعسّ َؿطٚع١ٝ جطى ايعٌُ ع٢ً طةل َا جكحطٝ٘ ايحك١ٝ

ٚامنا اٱؾهاٍ ٚاـ٬ف يف يع١ ايعٌُ ٚاشعا٤ٙ أٚ ٚشهٛث اعازجه٘ عًه٢    
طةل َكحط٢ ايحك١ٝق ؾ:ْ٘ قٌ اخح٬ف ايؿكٗا٤ )ضض( ٚايةعز ٖٓها يف ايعةهاز٠   

ٕ  املنجٞ بٗا ع٢ً طةل ا٭َط ايٛاقعٞ ٚخ 6  ٬ف َا جكحطٝ٘ ايحك١ٝق ٚؾٝه٘ اظحُها٫
اظحُاٍ اٱشعا٤ق ٚاظحُاٍ عسّ اٱشعا٤ ٚبط٬ٕ ايعٌُ امل ٚى ؾٝ٘ َا جكحطٝ٘ 

 يهع١ ايعُهٌ املطهابل يًٛهٝؿه١ ايٛاقعٝه١ ا٭ٚيٝه١ ٚاشهعا٩ٙ        يٓا ٚايظاٖط   . ايحك١ٝ
ٚعسّ ٚشٛث اعازج٘ ع٢ً طةل َكحط٢ ايحك١ٝق غٛا٤ نإ ايعٌُ املٛاؾل يًحك١ٝ 

ّ  ُحٸهشع٤ٶ َٔ ايعةاز٠ اي ٖٚههصا غػهٌ ايٝهسٜٔ      . ك٢ بٗا ْظري ايحهؿري ظهاٍ ايكٝها
َٔ أيٍٛ ا٭يابع ا  املهطؾكني ٚغػهٌ ايهطشًني أٚ َػهػ اـؿهنيق يهٛ جطنٗها        

قههع ؾػػهٌ ٜسٜهه٘ َههٔ  عُههٌ عًه٢ ٚؾههل ايٛا ذهِ  املهًهـ ضغههِ اقحطها٤ ايحكٝهه١ هلهها   
 . يٮَط ايٛاقعٞ ا٭ٚيٞ ا٫خحٝاضٟ طؾكني َٚػػ بؿط٠ ايطشًني اَحرا٫ًامل

ٚٚش٘ اياع6١ ايحُػو ب:ط٬م ا٭زي6١ ا٭ٚاَط ايٛاقع١ٝ ا٭ٚي١ٝق ٚاضجهاب٘ 
 . ٫ ٜططٸ ٫ٚ ميٓع عٔ يع١ ايعٌُ املطابل يًٛاقع -اؿطاّ ب ى َكحط٢ ايحك١ٝ

ضض( ا  بط٬ٕ ايعُهٌ ايهصٟ جهطى به٘     يهٔ شٖت مجع نرري َٔ ايؿكٗا٤ )
َكحطهه٢ ايحكٝهه١ ٚيههعّٚ اعههاز٠ ايعةههاز٠ عًهه٢ طةههل ايحكٝهه١ املٛاؾكهه١ يًُدههايؿنيق      

 ٚاغحسٍ ي٘ بٛشٗنيق ْٛضعُٗا َؿا٬ً 6

ٚشٛبٞ يف َٛضز ؼككٗاق ٚا٭َط بايحكٝه١   ايٛش٘ ا٭6ٍٚ إ ا٭َط بايحك١ٝ أَطٷ
ضسٸٙ اـاص ناملػهػ   ٚايٓٗٞ عٔ -مبع٢ٓ اي ى -ٜكحطٞ ايٓٗٞ عٔ ضسٸٙ ايعاّ

ع٢ً ايةؿط٠ بسٍ املػػ عًه٢ اـؿهني أٚ غػهٌ ايهطشًنيق ٚاشا ْٗهٞ عهٔ عةهاز٠        
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اَحٓع ايحكطٸث بٗا ٚأٚشت ؾػاز ايعةاز٠ املنجٞ بٗا خ٬ف َا  ٚنإ ايٓٗٞ َٛيًٜٛا
ٗٸهٴْ -از عًٝ٘طٝ٘ ايحك١ٝ ايٛاشة١ق  ٚقةٌ اٱٜطجكح  6 س ي٘ َكس١َ ْٚكٍُٛ

ؼايحكٝهه١ َههٔ عسٜههس٠ ٚبنيػهه١ٓ كحًؿهه6١  (1)ادإ ا٭َههط بايحكٝهه١ ذةههخ يف ضٚاٜهه 
٘    ؼٚزٜ غ ٚؼ٫ زٜٔ ملٔ ٫ جك١ٝ يه٘غ  ق ٖٚهصٙ ا٭خةهاض   غ٫ اميهإ ملهٔ ٫ جكٝه١ يه

 . ظكٝك١ٝ َ٪يؿ١ َٔ َٛضٛع ٚظهِ قٍُٛ ٖٛ )ايحك١ٝ ٚاشة١( ؿٝس قط١ًٝهج

ٚايحكٝهه١ َؿههحك١ َههٔ ايٛقاٜهه١ مبعٓهه٢ اياههٝا١ْ ٚاؿههصض عًهه٢ ايههٓؿؼ ٚايعههطض 
ٜػحةطٔ )خٛف ايطهطض( َهٔ ايعهسٚ املدهايـ يف ايهطأٟ أٚ       ٚاملاٍق ؾٗصا عٓٛإ

ًٍ  . صاٖ٘ط٘ ٚقسضج٘ ع٢ً اٱضطاض ٚجٛقع يسٚضٙ عٓ٘ اجٸايعكٝس٠ َع جػ

ٚقههس ؾػٸههطد ا٭خةههاض ايحكٝهه١ بهحُههإ زٜههِٓٗ ٚعههسّ اشاعحهه٘ ْٚؿههطٙ ظحهه٢ ٫  
 (4)يههعٝع١ ٖؿههاّ بههٔ غههامل  6 َٓٗهها  عِٗ ؾٝٓههاهلِ ايطههط ٚا٭ش٣ق عطؾههٛا جؿههٝٸٜٴ

ٕٳ بٹاْيعٳػٳههٓٳ١ٹ ايػٻههٝ ٦ٳ١ُؼعهها 6 ط٠ يكٛيهه٘ جاملؿػٸهه ٜٳههسٵضٳ٤ٴٚ اؿػهه١ٓ ايحكٝهه١ق ٚايػهه١٦ٝ ؼ غ6ٚٳ
ٜكهٍٛ اياهازم    -عًه٢ ا٭قه٣ٛ  -(3)ٚيف يهعٝع١ غهًُٝإ بهٔ خايهس     غقاٱشاع١

( 6)نحُ٘ أععٸٙ اهللق َٚٔ أشاع٘ أشؼ َٔ ُٔ  يه٘ اهللغ ٜا غًُٝإ اْهِ ع٢ً زٜ
ٞٷ (0)ٚيف ضٚاٜاد ؾهاجكٛا اهلل  ؼعٔ اشاع١ ظسٜر6ِٗ  عسٜس٠ ناعٝع١ ايةعْطٞ ْٗ

ْٗٞ عهٔ اشاعه١ غهطٸِٖ ْظهري يهعٝع١ ابهٔ        (1)ٚيف ضٚاٜاد غ٫ٚ جصٜعٛا ظسٜرٓا
ًٍ  اهلل   ؼاؿصاط6   عًٝه٘ ظهط اؿسٜهس ٚضهٝل     َٔ اغحؿحػ ْٗاضٙ ب:شاعه١ غهطٸٙ غه

 ٚايظاٖط َٔ ٖهصٙ ايطٚاٜهاد إٔ اٱشاعه١ قةهاٍ ا٭غهطاض ٚايهحُهإ       ارايؼغ .  
ِ ٚظههسٜرِٗ ٚغههطٸِٖ ايههصٟ ٖههٛ جعههةري عههٔ اَههاَحِٗ  ٖٚههصإ َحعًكههإ بههنَطٖ -

                                                           

 . َٔ أبٛاث ا٭َط باملعطٚف 640 ث 611 ط ( ايٛغا1ٌ٥)
 . 1َٔ أبٛاث ا٭َط باملعطٚف6 ح 640 ث11ايٛغا6ٌ٥ ط+  44(ايطعس6 4)
 .1 6 ح َٔ أبٛاث ا٭َط باملعطٚف 634 ث 11 6 ط ( ايٛغا3ٌ٥)
 . 61 ح َٔ أبٛاث ا٭َط باملعطٚف 630 ث 611 ط ( ايٛغا0ٌ٥)
 . 643 ح 40َٓٗا ث 4+ ح 64 ح َٔ أبٛاث ا٭َط باملعطٚف 630 ث11 6 ط ( ايٛغا1ٌ٥)
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( زٕٚ خ٬ؾهه١ ٚاَاَهه١ غريٖههِ ممههٔ ازعاٖهها Sعٍك١ يطغههٍٛ اهلل )هٚخ٬ؾههحِٗ ايهه
ًٍ  .   ع٢ً عطش اؿهِ َٚٓع٘ عٔ أًٖ٘ َٚػحعك٘ٚجػ

ٚاشاعهه١ غههطٸِٖ ٚظههسٜرِٗ ٜٓطةههل عًهه٢ ايحظههاٖط ٚايظٗههٛض مبظٗههط ايؿههٝعٞ    
ننٕ ميػػ ع٢ً بؿهط٠ ضشًٝه٘    ق( ايعاٌَ بططٜكحِٗ ٚؾل ؾكŒِٗٗاملٛايٞ هلِ )

َع اقحطا٤ ايحك١ٝ غػٌ ايطشًني أٚ املػػ ع٢ً اـؿهنيق أٚ إٔ ٜػػهٌ ٜسٜه٘ َهٔ     
املههطؾكني ا  ض٩ٚؽ أيههابع ٜسٜهه٘ َههع اقحطهها٤ ايحكٝهه١ ايػػههٌ َههٔ ا٭يههابع ا   

ٌٷ  .  يٛاشت ايحك١ٝ ؾٝنذِ ياظة٘ عًٝ٘ ظطاّ ٚجطٌى املطؾكنيق ؾٗصا عُ
 6 ٚايطز ع٢ً ايٛش٘ ا٭ٍٚ بٛشٛٙ ذ٬ذ١ٖصا َا أضزْا متٗٝسٙ قةٌ اٱؾهاٍ 

6 إ ا٭َط ايٛشٛبٞ بايحك١ٝ يف هطؾٗا املكحطٞ يًُػهػ عًه٢ اـؿهني أٚ    أ٫ًٚ
 يف عطؾهه١  سٜٔ َههٔ ض٩ٚؽ ا٭يههابع ا  ايٛقههٛف غػههٌ ايههطشًني أٚ غػههٌ ايٝهه 
إ ا٭َط بايحك١ٝ ٜكحطهٞ ايٛشهٛث ٫ٚ ٜكحطهٞ     -ّٜٛ ايحاغع َعِٗ أٚ مٛ شيو

  . ٫ٚ عٔ ضسٙ اـاص -جطى ايحك١ٝ -ايٓٗٞ عٔ ضسٙ ايعاّ 
6 ايؿعهٌ اياهازض    ؾا٭َط بايحك١ٝ ٫ ٜكحطٞ ايٓٗٞ عٔ ايطس اـاص 6 ٚعًٝ٘

زٕٚ غػههًُٗا ٚزٕٚ املػههػ  قعًه٢ خهه٬ف ايحكٝه١ ناملػههػ عًه٢ بؿههط٠ ايهطشًني    
 . زٕٚ جاغعِٗ يف عطؾ١ ّٜٛ جاغع شٟ اؿص١ ٚاقعًاع٢ً اـؿني ٚنايٛقٛف 

ٖٚٛ ايؿعٌ  -ا٭َط بايحك١ٝ ايٓٗٞ عٔ ايطس اـاصٚذاْٝٶا6 َع جػًِٝ اقحطا٤ 
ظح٢ ٜكحطٞ ايٓٗٞ ايؿطعٞ  ا٫ إٔ ٖصا ايٓٗٞ يٝؼ ًْٗٝا َٛيًٜٛا -املدايـ يًحك١ٝ

ٝٗها َها جكحطهٝ٘ ايحكٝه١ق     ٚايحعطِٜ املٛيٟٛ ذِ ٜػهحًعّ ؾػهاز ايعةهاز٠ ايهيت جهطى ؾ     
ٚيهٝؼ   ٕٛ ايٛشهٛث غريٜهًاق  عٓ٘ باملنَٛض ب٘ ايٛاقعٞق ؾ:ٕ ايظهاٖط نه   ٚأج٢ بس٫ً

ياٝا١ْ ايٓؿؼ ٚايعطض ٚظؿظُٗا  بًعاه نٕٛ ايحك١ٝ َكس١ًَ ٚشٛبًا ْؿػًٝا ؾططًٜا
 . ُحٸك٢ َٓ٘هعٔ ايططض املحٛقع َٔ املدايـ اي

ُٓا اقحطهها٤ ا٭َههط بايؿهه٤ٞ ايٓٗههٞ عههٔ ضههسٙ ؾهههإ ا٭َههط     6 يههٛ غههًٍ ٚذايرههًا
يًٓٗهههٞ عهههٔ ضهههسٙ اـهههاص )اٱشاعههه١   ايٛشهههٛبٞ بايحكٝههه١ ٚايهحُهههإ َكحطهههٝاً 
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عٓهه٘ق ٚاٱشاعهه١ جحعكههل باملػههػ عًهه٢ بؿههط٠   ؾٝهههٕٛ ظطاَههًا َٓٗٝههًا ٚاٱؾههٗاض(ق
( Œايطشًني أٚ بػػٌ ايٝسٜٔ َٔ املهطؾكني ا  ض٩ٚؽ ا٭يهابع جةعٶها يٮ٥ُه١ )    

١ آْصاىق ٖٚهصا ايطهس اـهاص ٫ جيحُهع َهع ايحكٝه١       ؾٝهٕٛ َظٗطًا يًحةع١ٝ املدٛؾ
يٝههسٜٔ َههٔ املههنَٛض بٗهها ٚاملحعككهه١ مبػههػ اـؿههني أٚ بػػههٌ ايههطشًني أٚ بػػههٌ ا 

ا٭يابع ا  املهطؾكنيق يههٔ عهسّ ا٫شحُهاع ٜةهح  عًه٢ اَحٓهاع اشحُهاع ا٭َهط          
 . ٚقس اخ ْا يف عٛذٓا ا٭يٛي١ٝ شٛاظ ا٫شحُاع قٚايٓٗٞ

ُٕ ٫ ٜٛشههت ظطَهه١ ايؿعههٌ  -6 ايكههٍٛ عطَهه١ اٱشاعهه١ ٚاٱؾههٗاض ٚبحعههةري ذهها
املحعكل ب٘ اٱشاع١ ٚاٱؾٗاضق ٚشيو ؾٛاظ اشحُاع ا٭َهط ا٭ٚيهٞ ايهٛاقعٞ به٘     
َع ايٓٗٞ عٔ اٱشاع١ ٚاٱؾٗاض املٓطةل ع٢ً َػػ ايةؿط٠ق ٚقس ؼكل يف عٛذٓا 

 . ا٭يٛي١ٝ شٛاظ ا٫شحُاع ٚعسّ اَحٓاع٘

طَهه١ جحعكههل اٍ اٱشاعهه١ احملايٛشهه٘ ايرهها6ْٞ إ ايحكٝهه١ ايٛاشةهه١ ايههيت ٖههٞ قةهه 
ؾٝكحطٞ ا٭َط بايحك١ٝ ٚشٛث ايؿعٌ ٚظط١َ جطنه٘ق   -ق٫ًٛ أٚ ؾع٬ً آخط -بايؿعٌ

ني أٚ بػػٌ ايهطشًنيق  باملػػ ع٢ً اـٍؿ -أٚ جحعكل -ٚيف املرا6ٍ جكحطٞ ايحك١ٝ 
 ٕ جطنهه٘ ٚاملػهػ عًهه٢ ايةؿههط٠ كايؿههًا يًحكٝهه١ ٚاؾههٗاضاً ٜٚهههٛ ؾٝههٕٛ ؾعهه٬ً ٚاشةههاً 

س مبدهايـ ايحكٝه١ ناملػهػ عًه٢ بؿهط٠ ايهطشًني أٚ       ٚاشاع١ق ٚهلصا ٫ ٜاػٸ ايحعة
غػٌ ايٝسٜٔ َٔ املطؾكني ا  ا٭يابع ظاٍ ايحك١ٝق ٚشيو ٫َحٓاع اشحُاع ا٭َط 

 6  ٚايٓٗٞ يف ٚاظس
عٓسْا أَط بايحك١ٝ ٖٚٞ جكحطٞ جطى َػهػ بؿهط٠ ايطشهٌ ٚؾعهٌ املػهػ عًه٢       

 ًني .ملحعكك١ باملػػ ع٢ً بؿط٠ ايطشاـٍؿنيق ٚعٓسْا ْٗٞ عٔ اٱشاع١ ا
6 املػهػ عًه٢ بؿهط٠ ايهطشًني أٚ غػهٌ ايٝهسٜٔ َهٔ         ؾٝصحُع يف ؾعٌ ٚاظس 

ٚايٓٗٞ عٔ اٱشاع١ ٚاٱؾٗاض املحعكهل مبػهػ    ق6 ا٭َط ايٛاقعٞ ا٭ٚيٞ املطؾكني
بؿط٠ ايطشًني أٚ غػهٌ ايٝهسٜٔ َهٔ املهطؾكني ا  ا٭يهابعق ٖٚهٛ ممحٓهعق ؾًٝهعّ         

 . نجٞ ب٘ ع٢ً خ٬ف ايحك١ٝاَحٓاع ايحعةٸس بايؿعٌ ارُع يٮَط ٚايٓٗٞ ٚامل
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 6 ٜٚطز عًٝ٘
6 إ ٖصا ايٛش٘ ا٫غحس٫يٞ جةح  يعح٘ ٚقةٛي٘ ع٢ً اٱشعهإ باَحٓهاع   أ٫ًٚ

اشحُاع ا٭َط ٚايٓٗهٞق ٚاحملكهل عٓهسْا يف ايةعهٛس ا٭يهٛي١ٝ شهٛاظ ا٫شحُهاع        
٫ َٛشت يةط٬ٕ ايعٌُ أٚ عسّ يع١ ايحكطث بايؿعٌ  6. ٚعًٝ٘ ٚعسّ اَحٓاع٘
َط ايٛاقعٞ ا٭ٚيٞ ا٫خحٝاضٟق بٌ جحنج٢ ايكطب١ أٚ قاهس ايحكهطث   املنَٛض ب٘ با٭

يًُههنَٛض بهه٘ بهها٭َط ايههٛاقعٞ   َههٛضز ٚشٛبٗهها ؾههاع٬ًا  اهلل َههٔ جههاضى ايحكٝهه١ يف
ا٭ٚيههٞق ٜٚهؿٝٓهها اطهه٬م أزيهه١ ايعةههازاد امل٪يؿهه١ َههٔ أشههعا٤ ٚؾههطا٥  َطًٛبهه١  

ِٸ ب:ط٬قٗها ايعُههٌ امله      جٞ بهه٘ خهه٬ف نيًؿهاضع عػههت ايٛاقهع ا٭ٚيههٞق ؾ:ْٗها جعهه
يٮَط ايٛاقعٞ ا٭ٚيٞ ا٫خحٝاضٟ ضغِ اؿط١َ ايرابح١  َكحط٢ ايحك١ٝ ٚؾاقًا ٚطةكًا

  زٜٔ ٫ٚ اميإ ملٔ ٫ جك١ٝ ي٘غ .٫ؼايعسٜس٠ ايٓاطك١ بنْ٘  (1)بؿعٌ ايٓاٛص

عسٜههس٠ ٚبنيػهه١ٓ  (4)6 إ اٱشاعهه١ قطٸَهه١ ظػههةُا ٜػههحؿاز َههٔ ْاههٛصٚذاْٝههًا
َٛضهٛع اؿطَه١ ٖهٛ اشاعه١ غهطٸِٖ ٚظهسٜرِٗ       ٚهاٖطٖا إٔ  -نُا غةل -كحًؿ١

ايصٟ ٖٛ جعهةري عهٔ اَهاَحِٗ ٚخ٬ؾهحِٗ اؿكه١ زٕٚ غريٖهِق ؾه:ٕ َػهػ بؿهط٠          
دؿ٢ ضطضِٖ ٜػحًعّ اشاعه١ ايؿهدص اْحػهاب٘    ايطشًني أَاّ املدايؿني ايصٜٔ ٜٴ

 . (Œا  املصٖت اؿلق ٚنؿؿ٘ عٔ غطٸ َٔ أغطاض أٌٖ ايةٝخ )
حػهاب٘ يًُهصٖت اؿهل    شةخ اشاع١ اْيهٔ املػػ ع٢ً بؿط٠ ايطشًني ٚإ أٚ

 يػههطٸ َههٔ أغههطاضِٖق نُهها إٔ ا٫ْحػههاث ا  املههصٖت املعههٝٸٔ    يهٓهه٘ يههٝؼ نؿههؿًا
( ؾ٬ جؿًُ٘ أخةاض ؼهطِٜ اشاعه١   Œيٝؼ نؿًؿا يػطٸ َٔ أغطاضِٖ ) -ايحؿٝع  -

ق ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً ظط١َ نؿـ أظسٺ يف أٜآَا عٔ اْحػاب٘ يًحؿٝع  غطٸِٖ ٚأَطِٖ
ط٠ ضشًٝ٘ يف َٛاضز ايحك١ٝ ٚاط٬ع املدايؿني عًٝه٘ق ؾكهس   ٚإ هٗط َٔ َػع٘ يةؿ

اؾهههحٗط املهههصٖت اؿهههل ٚاْحؿهههط أجةاعههه٘ ٚنحةههه٘ ٚعكا٥هههسٙق ٫ٚ ضهههري يف هٗهههٛض 
                                                           

 . َٔ أبٛاث ا٭َط باملعطٚف 640 ث 611 ط ايٛغا٥ٌ( 1)
 .عٔ املٓهط  ٚايٓٗٞ باملعطٚف َٔ أبٛاث ا٭َط 30ث +34ث +640 ث 611 ط ( ايٛغا4ٌ٥)
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ناْهخ كايؿحه٘ ملكحطه٢ ايحكٝه١ ؾعه٬ً      ا٫ْحػاث يًُصٖت اؿل َٔ ؾعٌ أظس ٚإ 
 . عًٝ٘ ؾاعً٘ق يهٓٗا غري نؿـ ا٫ْحػاث ظطاًَا َنذًَٛا

يحك١ٝ ٫ ٜكحطٞ ايٓٗهٞ عهٔ ايعُهٌ طةهل ايٛاقهع ا٭ٚيهٞق       6 إ ا٭َط باٚذايرًا
ٌ املطهابل  ٫ ٜػهحٛشت غهطا١ٜ ايٓٗهٞ ا  ايعُه     -ٚايٓٗٞ عٔ اٱشاع١ ٚاٱؾهٗاض 

 . اْطةام عٓٛإ اٱشاع١ عًٝ٘ ٚقس غةل َٓع٘ يًٛاقع ا٭ٚيٞ اشا ؾطض
6 جيهٛظ اشحُهاع ا٭َهط ايهٛاقعٞ ا٭ٚيهٞ بايؿعهٌ        ٚع٢ً ؾطض ايػطا١ٜ ْكٍٛ

ايٓٗهٞ عهٔ اٱشاعه١ ٚاٱؾهٗاض ٚإ اْطةهل ايعٓٛاْهإ عًه٢ ايؿعهٌ          املنجٞ به٘ َهع  
 . ايٛاظس اـاضشٞ

ٚاؿايٌ أْ٘ ٫ زيٌٝ ٜكحطٞ بط٬ٕ ايعٌُ املٛاؾل يٮَهط ايهٛاقعٞ ا٭ٚيهٞ    
ظاٍ ايحك١ٝق ضغِ ظطَح٘ َٚنذَٛٝح٘ق بهٌ ٜٛشهس عٓهسْا ايهسيٌٝ املكحطهٞ ياهع١       

 . ٖٚٛ اط٬م زيٌٝ ايعةاز٠ قايعٌُ

 اؾ اط عسّ ظا٥ٌ ع٢ً قٌ ايٛض٤ٛ . عؿط6ايؿطع ايرايز 
اشا جٝكٔ املهًـ ٚشٛز ظا٥ٌ َاْع َٔ ٚيٍٛ َا٤ ايٛضه٤ٛ أٚ ضطٛبحه٘ ا    

يٛضه٥ٛ٘ق ٚاشا ؾهو ؾكهس     أعطا٤ ٚض٥ٛ٘ ٚشت عًٝ٘ ايحاهسٟ ٱظايحه٘ َكسَه١ً   
 6 يف أيٌ ٚشٛز املاْعق ْٚةسأ ق ٚقس ٜهٕٛ ؾٍهًايف َاْع١ٝ املٛشٛز ٜهٕٛ ؾهًا

  َاْع١ٝ املٛشٛز .ز ا٭6ٍٚ ايؿو يفايةع
٤ٛٙ ٚاظحُهٌ َاْعٝحه٘ ٚؾهو    اشا جٝكٔ ٚشٛز ؾ٤ٞ ع٢ً بعهض أعطها٤ ٚضه   

َهٔ ظهس ايٛشه٘ مل ٜػػهً٘      ٭ْ٘ اشا بكهٞ شهع٤ٷ   قبس َٔ ايؿعص ٚاٱظاي١ؾٝٗا ؾ٬
مل ٜاػ ٚض٤ٛٙق ٚشيو ٭ٕ ؾٛاد شع٤  -ٚيٛ نإ قسضًا ٜػريًا شسٸًا -املحٛضٞ

     ٘ ٜػهري َهٔ    يهٛ بكهٞ شهع٤ٷ    ٖٚههصا  . املطنت ٜٛشهت ؾهٛاد املطنهت ٚعهسّ متاَه
ض ايٛاشهت  ايٝسٜٔ مل ٜػػٌ أٚ بكٞ شع٤ َٔ ايطأؽ أٚ ايكسَني مل ميػهػ ايكهس  

ِٵ  ؼٕ ههاٖط اطه٬م اٯٜه١    َػع٘ق ٚشيهو ٭  ٖٳهو ٚٴشٴهٛ ًوٛا  ٚايطٚاٜهاد   ...غ ُؾاْغػٹه
اٯَط٠ بػػٌ ايٛشه٘ ٚايٝهسٜٔ َٚػهػ ايهطأؽ ٚايهطشًني يف ايٛضه٤ٛ ٖهٛ يهعّٚ         
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 . ػٗا مبا٤ ايػػٌ ٚضطٛب١ املػاغحٝعاب
ٚشهٛث غػهٌ   6 ( Sٖٚهصا ٜػحؿاز َٔ ْاٛص بٝإ ٚض٤ٛ ضغهٍٛ اهلل ) 

ػٌ َٚػػ متاّ أشعا٤ املػػق ٚايٛض٤ٛ ٚاشت اضجةاطٞ ٚاظسق متاّ أشعا٤ ايػٳ
ٚ غهري ممػهٛح َهٔ ايهطأؽ أٚ     غري َػػٍٛ َٔ ايٛش٘ أٚ ايٝهسٜٔ أ  ؾ:شا بكٞ شع٤ٷ

ايػػٌ أٚ ٙ ٹَعصٵٚمل ٜٴ مل ٜهٔ ايٛض٤ٛ يعٝعًا -ٚيٛ نإ قسضٙ ٜػريًا -ايكسَني
٭َط ايٛض٤ٛ ٫ٚ ٜ جت عًٝ٘ ْٛض ايطٗٛض  ػػ ايٓاقص ٚمل ٜهٔ عًُ٘ اَحرا٫ًامل

 . ايصٟ ٜػحةٝػ ب٘ ي٬ج٘ ٚمٖٛا

بس َٔ ؼكل املهًـ َٔ غػٌ مجٝع أشعا٤ ٚشٗه٘ ٜٚسٜه٘ َٚػهػ    6 ٫ٚعًٝ٘
حٛضههٞ قةههٌ  ايكههسض ايٛاشههت َػههع٘ َههٔ ضأؽ ٚضشًٝهه٘ق ؾًههصا جيههت عًهه٢ امل    

ام ٚأططاف عٝٓٝ٘ ٚؼصٸضٙ َٔ إٔ ٜهٕٛ عًٝٗا ؾ٤ٞ آَايحٛضٞ ًٜٚعَ٘ ٬َظظ١ 
بهس يه٘ َهٔ      ايةؿهط٠ق ٫ٚ َٔ قٝػ أٚ نعٌ أٚ مُٖٛا ممها ميٓهع َهٔ بًهٛؽ املها٤ ا     

َٔ ٚغذ  ض َٔ إٔ ٜهٕٛ عًٝٗا ؾ٤ٞٷ٬َظظ١ ظاشةٝ٘ ٚأهؿاضٙ ٚمُٖٛا يًحعصٸ
بههس َههٔ ٬َظظهه١ املههطأ٠ بؿههط٠ ٚشٗٗهها ٚظاشةٝٗهها ٚمتههاّ أعطهها٤   أٚ ظاشههت ٫ٚ

ض َهٔ ٚشهٛز املهاْع َهٔ ٚيهٍٛ      ملػػ ايٛاشت يف ايٛض٤ٛ نهٞ جحعهصٸ  ايػػٌ ٚا
املا٤ أٚ ايططٛب١ ا  ايةؿط٠ املػػٛي١ أٚ املُػٛظ١ ٚجػهع٢ ٱظايه١ أزٖهإ ايعٜٓه١     

 . َٔ ٚيٍٛ املا٤ ا  ايةؿط٠ َاْعٷ ّٷطٵٚبكاٜا املهٝاط اييت ٜهٕٛ هلا شٴ

متحهعط بنعطها٤   طَٝه١  ٖٚهصا ايطشٌ ٚاملطأ٠ ايًصإ ٜع٬ُٕ مبهٛاز ٚأعٝهإ شٴ  
ْظههري املههٛاز  قا ٚمتٓههع َههٔ ٚيههٍٛ َهها٤ ايٛضهه٤ٛ ا  ايةؿههط٠ ا٭يهه١ًٝ ُٖٚضهه٤ٛ

بايٝههس أٚ بايٛشهه٘ أٚ بايطشههٌ أٚ  طّ ًٜحاههل املعصْٛهه١ ٚاٱْؿهها١ٝ٥ ايههيت هلهها شٴهه   
ب٘ ٜٚاري ي٘ شطّ بايطأؽق ْٚظري ا٫يةاؽ ٚايسٖٕٛ ٚاؿرب اؾاف ايصٟ ٜهحت 

ٍٛ َها٤ ايٛضه٤ٛ يف ايػػهٌ أٚ    عهٔ ٚيه   ايٛشه٘ ٜٚههٕٛ َاْعهاً   بًحال بايٝهس أٚ  ٜ
 . املػػ ا  ايكسض ايٛاشت َٔ ايةؿط٠

املعحهس به٘ اشا ٚشهس عًه٢      ظاي١ ايسٖٔ ايهرٝـ ٚايٛغذ ايهرريٖٚهصا ػت ا
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 بعههض أعطهها٤ ايٛضهه٤ٛ ٚنههإ يهه٘ شػههِ ظاشههت ٚشههطّ َههاْع َههٔ بًههٛؽ املهها٤   
ًو زٕٚ ايٛغذ ايكًٝهٌ ٚايهسٖٔ اـؿٝهـ     -ٗا ٗا أٚ َػعٴا  ايةؿط٠ ايٛاشت غػ

 اشا ناْهها ٫ ميٓعههإ َههٔ بًههٛؽ املهها٤ ا  ايةؿههط٠ق ؾهه:شا اطُهه٦ٔ املهًههـ بٛيههٍٛ      
 ْعههِ ايٛغههذ ايكًٝههٌ    .   َهها٤ ايٛضهه٤ٛ أٚ ضطٛبحهه٘ ا  ايةؿههط٠ يههػ ايٛضهه٤ٛ    

املعسٚز شع٤ٶ َٔ ايةؿط٠ يؿس٠ ايحااق٘ أٚ ياض َٔ ايةٛاطٔ ناملٛشٛز يف زاخٌ 
 .  ػت اظايح٘ا٭ْـ أٚ مٛٙ ٫

ٚايه٬ّ ٖٓا يف املٛضز ايصٟ ىلحٌُ َاْع١ٝ اؾهطّ ٚاؾػهِ املًحاهل بايةؿهط٠     
ايٛاشت غػًٗا أٚ َػعٗاق ٫ٚ بس ؾٝ٘ َٔ اظاي١ اؾطّ اؿاشت ٚاؾػِ املهاْع  
َههٔ ٚيههٍٛ املهها٤ أٚ ضطٛبحهه٘ ا  ايةؿههط٠ ا٭يهه١ًٝ أٚ ايؿههعط ا٭يههًٞ ايٛاشههت 

 . َ٘ػع٘ بكسض َعًّٛ َٔ أزي١ ايٛض٤ٛ ْٚاٛي

ٚباخحااض6 يف َٛاضز اظحُاٍ ٚشٛز ظاشت عٔ ٚيٍٛ َها٤ ايٛضه٤ٛ ا    
بؿط٠ املحٛض٤ٞ ٚٚشٛز َٓؿن عك٥٬ٞ ٫ظحُاٍ ٚشٛز اؿاشت نايعاٌَ ٚايةٓا٤ 

جيهت عًٝه٘ ؾعهص     -ٚمُٖٛا ممٔ ٜحٛقع ٚشٛز اؿاشت ع٢ً أعطا٤ ٚضه٤ٛٙ  
يٛيههٍٛ َهها٤  أعطهها٤ ٚضهه٤ٛٙ ٚجيههت ايحاههسٟ ٱظايهه١ اؿاشههت املههاْع َكسَهه١ً 

٤ٛٙ أٚ ضطٛبحهه٘ ا  أعطهها٤ ٚضهه٤ٛٙ املػػههٛي١ أٚ املُػههٛظ١ق ؾهه:شا نههإ يف  ٚضهه
ِ أٚ ظًكه١ أٚ مُٖٛها ممها ميٓهع َهٔ ٚيهٍٛ املها٤ ا  بؿهط٠         هأعطا٤ ٚض٥ٛ٘ خاج

ٜسٜ٘ أٚ ٚشٗ٘ أٚ ضأغ٘ أٚ ضشًٝ٘ق ؾ:ْ٘ جيت ْعع شيهو أٚ ؼطٜهه٘ عهٔ َٛضهع٘     
  ٘ ٍ      -بػػهٌ أٚ مبػهػ   -ظاٍ ايٛضه٤ٛ ؾٝه َها٤   عٝهز ٜحهٝكٔ أٚ ٜطُه٦ٔ َهٔ ٚيهٛ

ايٛض٤ٛ أٚ ضطٛبحه٘ ا  ايةؿهط٠ ايٛاشهت غػهًٗا أٚ َػهعٗاق ٜٚهؿهٞ ظاهٍٛ        
عًِ عازٟ بٌ غايت قطٛع ايٓهاؽ   ا٫ط٦ُٓإ ط٦ُٓإ ٫ٚ ٜحعني ايكطعق ٭ٕا٫

ٍ ايطعٝـ غري عٓس ايحنٌَ ٖٞ َاسام ا٫ط٦ُٓإ ٚايٛذٛم َع ٚشٛز ا٫ظحُا
 .كطع يف عٛس ظص١ٝ اي املعح٢ٓ ب٘ عك٥٬ًٝاق ٚقس ظككٓاٙ َؿا٬ً

ٕ اشت ٚنإ ٫ظحُاي٘ َٓؿن عك٥٬ٞ ننٖٚصا نً٘ ؾُٝا يٛ اظحٌُ ٚشٛز اؿ
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 اؽ ٚمههِٖٛق ٚأَهها يههٛ   ار ٚاياههةٸا٤ ٚايطةٸههؾُٝهها ؾٝهه٘ شههطّ نايةٓٸهه    ٜهههٕٛ عهها٬ًَ 
ـ   بٛشههٛز اؿاشههت ايههصٟ يهه٘ شههطّ عًهه٢     -شنههطًا نههإ أّ أْرهه٢  -عًههِ املهًهه

 يًههٝكني  ٚشههت عًٝهه٘ اظايحهه٘ ؼاهه٬ًٝ   -ٓهه٘ ٚشٗهه٘ أٚ بعههض قههاٍ ٚضهه٥ٛ٘ ٚجٝكٍ  
 أٚ ا٫ط٦ُٓهههإ بؿهههطاؽ ايصَههه١ ٚظٚاٍ اؿاشهههت أٚ ٜحهههٝكٔ أٚ ٜطُههه٦ٔ بٛيهههٍٛ    

يٝعٍٚ ايٝكني باؾحػاٍ ايصَه١ بايٛضه٤ٛق ٫ٚ    -َا٤ ايػػٌ أٚ املػػ ا  َٛضع٘ 
 ٭ْه٘ ٫ ٜرةهخ ٫ظَه٘ املطًهٛث ٖٓها       قٜٓؿع ايحُػو بنيٌ عسّ ٚشهٛز اؿاشهت  

 . -أع  ٚيٍٛ املا٤ ا  ايةؿط٠  -
 ( غها٬٥ً عًهٞ بهٔ شعؿهط عهٔ أخٝه٘ )      (1)ايؿػ6ٌ يهعٝع١ ٜٚ٪نس قاعس٠ 

ؾ٤ٞ ٜؿة٘ ايػهٛاض جًةػه٘ املهطأ٠ يف عطهسٖا      -عٔ املطأ٠ عًٝٗا ايػٛاض ٚايسًَض 
 يف بعههض شضاعٗهها ٫ جههسضٟ جيههطٟ املهها٤ ؼحهه٘ أّ ٫ق نٝههـ جاههٓع        -َٜٛههصاى 

 نهه٘ ظحهه٢ ٜههسخٌ املهها٤ ؼحهه٘ أٚ     ؼط(6 ؼاشا جٛضههند أٚ اغحػههًخ؟ قههاٍ )  
١ٜ يعٝع١ ايػٓس ٚاضع١ ايس٫ي١ ع٢ً ٚشهٛث ايٓهعع ملها ٜؿهو     ٚايطٚا جٓعع٘غ

 ظحه٢ ٜحهٝكٔ املهًهـ     ٘يف َاْعٝح٘ بعس ايعًهِ بٛشهٛزٙ أٚ ايحعطٜهو يه٘ عهٔ َهاْه      
 . أٚ ٜط٦ُٔ بٛيٍٛ املا٤ ا  ايةؿط٠ ايٛاشت غػًٗا

يهههٔ قههس ٜػههحسٍ بههاؾع٤ ايرههاْٞ َههٔ ٖههصٙ اياههعٝع١ عًهه٢ خهه٬ف هههاٖط     
 ِ ايطههٝٸل ٫ ٜههسضٟ  هعههٔ اـاجهه  ق ظٝههز جطههُٓخ اياههعٝع١ غهه٪ا٫ً   يههسضٖا

إ عًهِ إٔ  (6 ؼٌٖ جيطٟ املا٤ ؼح٘ اشا جٛضن أّ ٫ نٝـ ٜآع؟ ٚأشهاث ) 
 بههنٕ ٜكهها6ٍ َؿَٗٛٗهها هههاٖط يف أْهه٘ اشا      املهها٤ ٫ ٜسخًهه٘ ؾًٝدطشهه٘ اشا جٛضههنغ   

عههسّ ظاشةٝحهه٘ َٚههٔ ايؿههو يف أعههِ َههٔ ايعًههِ ب -ٜعًههِ إٔ املهها٤ ٫ ٜسخًهه٘  مل 
 . ِ َٔ ايةع٘هاخطاط اـاج ؾٛض٤ٛٙ يعٝػ ٫ٚ جيت -ظاشةٝح٘

ٌ إٔ هٔ ٚمي ُٖٚها يف ضٚاٜه١    -ٜكا6ٍ إ اؾُع ايعطيف بني اياسض ٚبني ايهصٜ
 هِ َهع ايػهٛاض ٚايهسًَض    َٚٔ املطجههع املؿهطٚؽ عٓه٘ اؼهاز ظههِ اـاجه       -ٚاظس٠ 
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ِ ضهٝل( ؾٝصهت   هٜكحطٞ ؽاٝص ايصٌٜ باٛض٠ ايعًِ عاشة١ٝ املٛشهٛز )خاجه  
 ِ يٝحههٝكٔ َههٔ بًههٛؽ املهها٤ ٚٚيههٛي٘ ا  ايةؿههط٠ق بًعههاه     هايٓههعع ٚاخههطاط اـاجهه 

ِ نايػههٛاض ٚايههسًَض إ أَهههٔ اٜاههاٍ املهها٤ ا  َهها ؼحهه٘ َههٔ هايههٝكني بههنٕ اـاجهه
 ِ ايطههٝٸل ايههصٟ ميحٓههع  هؽٝٸههط بههني ايحعطٜههو ٚبههني ايٓههععق ٚأَهها اـاجهه   -ايةؿههط٠ 

ٍ     -َع٘ اب٬ؽ املا٤ يًةؿهط٠   ْععه٘ ٚاخطاشه٘ عٓهس    ؾٝهحعني  -نُها ٖهٛ ؾهطض ايػه٪ا
 . يٝكني ٚيٍٛ املا٤ يًةؿط٠ ايحٛضٞ ؼا٬ًٝ
هههاٖط َههٔ ايحنَههٌ يف فُههٛع ايطٚاٜهه١ اياههعٝع١ق َٚههع عههسّ    ٖٚههصا مجههعٷ

ب٘ أٚ َهع اٱيهطاض عًه٢ جعُهِٝ ايهصٌٜ ٚمشٛيه٘ ياهٛض٠        أٚ اٱشعإ ايحاسٜل 
سض ٚايهصٌٜ ٚجاهةػ   ٜحهساؾع اياه   هِ ايطهٝل( اـاجه  6ايؿو يف ظاشة١ٝ املٛشٛز)

 قاعهس٠ )ا٫ؾهحػاٍ ايٝكهٝ  ٜػهحسعٞ ايؿهطاؽ ايٝكهٝ (       طشع ا  ايطٚا١ٜ ف١ًُ ْٚ
 .  َٔ زٕٚ َاْع أٚ َعاضض

 ٖصا نً٘ يف ؾطض ايٝكني بٛشٛز ؾ٤ٞ ٜؿو يف َاْعٝح٘ ٚىلحٌُ ظاشةٝح٘.

 ةعز ايرا6ْٞ ايؿو يف ٚشٛز اؿاشت .اي

و َطٜس ايٛض٤ٛ يف أيٌ ٚشٛز اؿاشت املاْع عٔ بًٛؽ املا٤ يًةؿط٠ اشا ؾ
ظاٍ غػٌ أٚ َػػ أعطا٤ ايٛض٤ٛق ٖٚصا َها اخحًؿهخ ؾٝه٘ أْظهاضِٖ )ضض(     
 ؾاملؿههٗٛض عههسّ ا٫عحٓهها٤ باظحُههاٍ ٚشههٛز املههاْع عًهه٢ بعههض أعطهها٤ ايٛضهه٤ٛ    

٘ َٓؿههن ق يهههٔ املدحههاض ٚشههٛث ا٫عحٓهها٤ اشا نههإ ٫ظحُايهه -غػهه٬ً أٚ َػههعًا -
بس ي٘ َٔ ايؿعص قةٌ ايٛضه٤ٛ ٚايحعكهل عهٔ ٚشهٛز     ح٢ٓ ب٘ عٓس ايعك٤٬ ؾ٬َع

ٚ  املههاْع أٚ عسَهه٘ َكسَهه١ً يح   ٘ املهها٤ ب:ٜاههايعاههٌٝ ايههٝكني أٚ ا٫ط٦ُٓههإ بعسَهه٘ 
ا  ايةؿط٠ اييت ؼح٘ َٔ زٕٚ ظاشع َاْع عٔ بًٛؽ  -َػعًا  ايططٛب١أٚ  غػ٬ً-

 . ايطأؽ أٚ ايطشًنياملا٤ ا  ايٛش٘ أٚ ايٝس أٚ ٚيٍٛ ضطٛب١ املا٤ ا  
بهس َهٔ اؾه اض نهٕٛ ايؿهو يف أيهٌ       ق بٌ ٫ٞ فطز ا٫ظحُاٍْعِ ٫ ٜهؿ

٫ظحُههاٍ  ملههاْع عههٔ بًههٛؽ املهها٤ يًةؿههط٠ ؾههٍهًا عك٥٬ٝههًا َٛشةههاً ٚشههٛز اؿاشههت ا



 61 طؾك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض..................................................................................( 114)  

 

بايةٓهها٤ أٚ  ق نُهها يههٛ نههإ َؿههحػ٬ًَههٔ غههةت َعكههٍٛ ٚشههٛزٙ بههنٕ ٜهههٕٛ ْاؾهه٦ًا
   ٚ  شههٛز املههاْع عًهه٢ بؿههطج٘ق ٫  بههايطةذ ٚايههسٖٔ أٚ مههٛ شيههو ممهها ىلحُههٌ َعهه٘ 

 . غٛاغٞنٌ ؾو نايصٟ ىلاٌ عٓس ايٛ

املههاْع عًهه٢ بعههض  ؿههٗٛض6 عههسّ ا٫عحٓهها٤ باظحُههاٍ ٚشههٛزٍ يًُسٹٚقهس اغههحٴ 
 6 بنَٛض –أعطا٤ ٚض٤ٛٙ 

ٚيهٓ٘ َكطهٛع بعهسّ اْعكهازٙ     . ا٭6ٍٚ اٱمجاع ايصٟ أزعاٙ بعض ا٭ع٬ّ
ٚيعهسّ   -ًَعهٛهٌ  عًه٢ َها قٝهٌق بهٌ ٖهصا      -ايؿكٗا٤ يًؿهطع  يعسّ جعطض غايت 

 . ٖٚصا ٖٛ ايعُس٠ يف اؾٛاث عٓ٘ . (ايٛذٛم بهؿؿ٘ عٔ ضأٟ املعاّٛ )

 قا َحٝكهٓني َٓه٘ ذهِ طهطأ ايؿهو     ايرا6ْٞ اغحاعاث عسّ اؿاشت ايهصٟ نٓٸه  
 . ؾٓة  ع٢ً عسَ٘ مبكحط٢ ا٫غحاعاث

يهٔ اغحاعاث عسّ اؿاشت ٫ ٜرةخ ٫ظَ٘ ايعازٟ أٚ ايعكًهٞ ايهصٟ يه٘    
 . ؾطعٞ ٚايصٟ ٖٛ ٚيٍٛ املا٤ ا  ايةؿط٠ أذطٷ

غؿها٤ ايٛاغهط١    - ا٭ع٬ّ بعس اع اؾ٘ بهْٛ٘ أيه٬ً َرةحهاً   ٚقس اعحصض بعض
 يهٓ٘ اعحصاض َطؾٛض يعسّ ذةهٛد نؿاٜه١ ايٛاغهط١ اـؿٝه١      . ؾٝهٕٛ املرةخ ظص١

ٚملعاضضه١ ا٫غحاهعاث املهصنٛض اـؿهٞ ايٛاغهط١       -نُا ظككٓاٙ يف ا٭يٍٛ  -
ٚ  باغحاعاث عسّ  ٍ   ٚيهٍٛ املها٤ أ ايططٛبه١ ا  ايةؿهط٠ ايٛاشهت     عهسّ ٚيهٛ
 . غػًٗا أٚ َػعٗا

ايرايهز6 ٖٚهٛ عُهسجٗا ٖٚههٛ ايػهري٠ املحؿهطع١ٝ اؾاضٜهه١ عًه٢ عهسّ ا٫عحٓهها٤        
ظحهه٢ إٔ ايههصٟ ٜعههح  با٫ظحُههاٍ  -اظحُههاٍ ٚشههٛز املههاْع اؿاشههت -بايؿههو 

ُٛ       ٙ املحسٜٕٓٛ ٚغٛاغًاٜعحرب ؿهـ عهٔ   ٜه َٓه٘ق ٚقهس ازعهٞ اغهحُطاض ايػهري٠ بٓعه
 . ع٢ً َؿازٖا ()َٛاؾك١ املعاّٛ

عًهه٢ عههسّ املػههحكط٠  -ٖههٞ عُههس٠ زيٝههٌ املؿههٗٛضٚ -ٖٚههصٙ ايػههري٠ املههسعا٠ 



 (111)..............................................بٝإ شع١ٝ٥ َػػ ايطشًني يف ايٛض٤ٛ ٚأظهاَٗا    

   

ٖٞ قهٌ املٓهع يهػط٣ ٚنهرب٣ عهٔ نؿهـ        -ا٫عحٓا٤ باظحُاٍ ٚشٛز اؿاشت
 6 اؿص١ٝ ٚايسي١ًٝٝ ع٢ً عسّ ا٫عحٓا٤

ٍ أَا اياػط٣ ؾًعهسّ ايعًهِ باجؿهاقِٗ ٚامجهاعِٗ عًه٢ عهسّ ا٫عحٓها٤ ظها        
ايؿو ٚعٓس اظحُاٍ ٚشٛز املاْع اؿاشت عٔ بًهٛؽ املها٤ يًةؿهط٠ق ؾه:ٕ ايههرري      

ٌٷ َهٔ   ٙعحٓها٤ أٚ باملٛضهٛعق ٚبعطهِٗ ٜٓؿهن عهسّ ا    أٚ شاٖهٌ بهاؿهِ    َِٓٗ غاؾ
يف بهاطِٓٗ يٛشهٛز   ا٫ط٦ُٓإ ايؿداٞ بعسّ اؿاشت أٚ َٔ عهسّ اظحُهاهلِ   

 ًٝا ظح٢ ٜعح  ب٘ .عك٥٬ اؿاشت اظحُا٫ً

عههٔ  -عًهه٢ ؾههطض جػههًُٝٗا  -ؾٮشههٌ عههسّ نؿههـ ايػههري٠  ٚأَهها ايهههرب٣ 
ُصحٗسِٜٗ ه( ٚشيههو ياههسٚضٖا َههٔ املحههسٜٓني ايحههابعني يهه َٛاؾكهه١ املعاههّٛ )

اههسٚضٖا يأٚ  قاملؿههحني هلههِ بعههسّ ٚشههٛث ا٫عحٓهها٤ باظحُههاٍ ٚشههٛز اؿاشههت 
 .  َٔ جػاَػ بعض امل٪َٓنيْاؾ١٦ 

املعاهّٛ   ٫ٚ جهؿـ عٔ َٛاؾك١ قػري٠ ع١َُٝٛ قط١ايٚباخحااض6 يٝػخ 
()  فُٛع َا جكسّ 6 اٌ ٜٚحع  .ٖٚصٙ ٖٞ ايعُس٠ َٔ 

ٓهها٤ باظحُههاٍ ٚشههٛز اؿاشههت عههسّ متههاّ زيٝههٌ يًُؿههٗٛض عًهه٢ عههسّ ا٫عح 
بهس َهٔ ايهحؿعص    َٔ ايطشٛع ا  أيٌ ا٫ؾهحػاٍق ٫ٚ  بساظحُا٫ً عك٥٬ًٝاق ؾ٬

ٚايحعكههل عههٔ اؿاشههت احملحُههٌ ظحهه٢ ىلاههٌ ايههٝكني أٚ ا٫ط٦ُٓههإ بعسَهه٘ أٚ   
  . أٚ بٛيٍٛ َا٤ ايٛض٤ٛ يًةؿط٠ بعٚاي٘

ٖصا جهُاّ َها أٚضزْهاٙ يف فًهؼ ايةعهز اـهاضطق ٜٚكهع ايةعهز ٫ظكهًا يف         
ٚاؿُهس هلل أ٫ًٚ   ُاَ٘قهؾطٚع )اغحعةاث ايٛض٤ٛ ٚغاٜاج٘( ٚؾكٓا اهلل جعها  ٱجه  

 6 قُس ٚآٍ قُس . ٚآخطًا ٚايؿهط ي٘ ع٢ً َا أْعِ ٚايا٠٬ ع٢ً أؾطف خًك٘
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