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 يؼجى اإلتذال انهغىٌ
 )يٍ نساٌ انؼشب(

 ()٥٤ػكح عفارةأ. د. 

ىالمدخل:ىتطروفىاإلبدال:

ىؽىؿى ظؿؼو آػؿ ٰٚ ا٧٤١٣ح ا٣ٮاظؽة كٚػٰ ٦ٮًػ٫ٕ » ٢ٍٕ ظؿؼو ث اٷثؽاؿ ٬ٮ صى

«٦٪٭ة
(1)
ٌٰ ك٣٘ػٮمٌ   ك٬ػٮ ًػؿثةفص وػؿٚ

(2)
ٌٰ ٬ػٮ إثػؽاؿ ظػؿؼ ثػ ػؿ  . ٚة٣ىػؿٚ

َّٛح كق٭ٮ٣ح ا٣٪ُٜ  يثؽ٣خ ٣ٌؿكرة وؿٚٲَّح ٤َجةن ٤٣ؼ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٪ةص )اٍزدى٬ؿ(، ظٲر أ

ا٣ؽاؿ ٨٦ دةء )اٚذ٢ٕ(، إذ إف أو٢ ا٢ٕٛ٣ )اٍزد٭ؿ(، أك إثؽاؿ ا٣ُةء ٨٦ دةء )اٍوػذىجؿ( 

ُىجؿ(. كإذا كٝٓ اٷثؽاؿ ا٣ىؿٰٚ ٚػٰ ظػؿكؼ ا٤ٕ٣َّػح ٚ٭ػٮ إٔػٺؿ ٣ٲىجط )اٍو
(3)

 .

ٓى ثأٔٲة٩٭ة ٰٚ ثٕي ا٧٤١٣ةت. َُّؿده ٰٚ ظؿكؼو ك٦ٮاٝ  كاٷثؽاؿ ا٣ىؿٰٚ ٦

٢ٍٕ ظؿؼو ثؽؿ ظؿؼ ٨٦ ا٧٤١٣ح ٣٘ٲؿ ًػؿكرة  أ٦ة اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ٚ٭ٮ صى

ٌُؿد، ٠ٞٮ٣٭٥ص  ذى٤ىػخ دىٍ٭ذًػ٢ »وٮدٲح، ك٬ٮ ٗٲؿ ٦ ذى٪ىخ ا٣ك٧ةءي دٍ٭ػذ٨ً دىٍ٭ذة٩ػةن ك٬ى ٬ى

٢ٍُ ذ٢َّه ك٬ٮ ٚٮؽ ا٣٭ى ذ٨َّه ك٬ي «دىٍ٭ذةٹن، ك٬ي٨َّ قعةاتي ٬ي
(4)

. 

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 

 .331اٹمذٞةؽص  -اهلل أ٦ٲ٨  ٔجؽ (1)

ٌٞ  -أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (2)  .9ص 1 ٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰ ٜاٷثؽاؿ ٦ٞؽ٦ح ا٧٣ع

 .122مؾا ا٣ٕؿؼ ٰٚ ٨ٚ ا٣ىؿؼص  -ا٣ع٧ٺكم  (3)

 ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ. -اث٨ ا٣ك١ِّٲخ  (4)



 6 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

٧ِّٰ ثةٹمذٞةؽ اٵ ٠جؿ أك ا١٣جٲػؿكاٷثؽاؿ ٩ٮعه ٨٦ اٹمذٞةؽ؛ ك٣ؾا قي
(5)

. ك٬ػؾا 

 اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ٬ٮ ٦عذٮل ٦ٕض٧٪ة ٬ؾا، ك٬ٮ ٦ؿاد٩ة ٔ٪ؽ إَٺؽ ٧٤٠ح اٷثؽاؿ.

ػ٧ِّٲخص أٱٌػةن اٷدجػةعى  ٔي٪ٰ ا٤٣٘ٮٱٮف ا٣ٞؽ٦ةء ث٭ؾق ا٣ْة٬ؿة ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذٰ قي

كا٧٣ٕةٝجح، كا٣ذٕةٝيت، كا٧٣ػٌةرىٔح، كا٧٣٪ػةّؿة أم ا٧٧٣ةز٤ػح. ك٦ػ٨  كا٤ٞ٣ت،

( ا٣ػؾم 244٬ت ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ٠ذػةب اثػ٨ ا٣كػ١ٌٲخ )ا٧٣ىةدر ا٧٣٭٧َّح ٰٚ 

ػػةصٰ كص٤ٕ٭٧ػػة قػػ٧ةق )ا٤ٞ٣ػػت كاٷثػػؽاؿ(  ـٌصَّ ث٧ٕ٪ػػٯ كاظػػؽ، ك٠ذػػةب ا٣

( )اٷثؽاؿ كا٧٣ٕةٝجػح كا٣٪ْػةاؿ(343٬ ت)
(6)

، ك٠ذػةب )دٕةٝػت ا٣ٕؿثٲػح(
(7)
 

(، ا٣ؾم دٕؿَّض ٫٣ أٱٌػةٌ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ )ا٣ؼىػةاه( ٚػٰ 395٬ت ٹث٨ ص٪ٰ )

كذ٢٧ٕ أظؽ٧٬ة ١٦ةف اٳػؿ()ثةب ا٣عؿٚٲ٨ ا٧٣ذٞةرثٲ٨ ٱ
(8)

. 

ٔي٪ٰ ث٭ة ٨٦ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ اٵقذةذ ا٧٣ض٧ٕػٰ ٔػـ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ذ٪ػٮػٰ ا٣ػؾم  ٧٠ة 

َّٜٞ )٠ذةب اٷثؽاؿ( ٵثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم ا٧٣ذٮٚٯ ) (. كأ٫٤٧٠ ثةقػذؽراؾ 351٬ظ

ـو أٚٞػؽ٬ة ٦جػؽٹت ظػؿؼ ا٣٭٧ػـة  ا٣٪ٞه ا٣ؾم كٝٓ ٰٚ ٦ؼُٮَح ا١٣ذةب ٣ؼػؿ

ق )إ٧٠ةؿ اٷثؽاؿ(كثٕي ٦جؽٹت ظؿؼ ا٣جةء، كق٧َّة
(9)

. ك٠ؾا ا٣ػؽ٠ذٮر وػجعٰ 

ا٣ىة٣ط ٰٚ ٠ذةث٫ )دراقةت ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح( كق٧ةق اٹمذٞةؽ اٵ٠جؿ. ك٠ػةف أظ٧ػؽ 

َّٙ )قٌؿ ا٤٣ٲةؿ ٰٚ ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ(.  ٚةرس ا٣نؽٱةؽ ٝؽ أ٣

ىأوَّاًل:ىأنواعىاإلبدالىاللعوي:
ػ  ، ك٬ػؾقة٣ٸثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ٔؽة أ٩ٮاع أمػةرت إ٣ٲ٭ػة ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ ٩ى 

 اٵ٩ٮاع ٬ٰص

                                                 

 .212ص 2دراقةت ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح  –د. وجعٰ ا٣ىة٣ط  (5)

 .6ٜ ٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰص ٦ٞؽ٦ح ا٧٣عٞ –اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (6)

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ ٩ٛك٫. (7)

 .84ص 2ا٣ؼىةاه  –اث٨ ص٪ٰ  (8)

 )إ٧٠ةؿ اٷثؽاؿ(. 586-٠543ذةب اٷثؽاؿص   –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (9)
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وُػِٖ ةّ اخخالف ُُطق اىهيٍث ةَ٘ كت٘يةث وخخة م ٌةَ ( اإلبدال اللَّهجّي: 1

 ٍِّّ٘ كتائو اىػ ب. ؤْ ٌا نان ٗػتِّ  غِّ اىلةمٌا  ةلةٔىًٓ غى(ةثذ.  ىةم خن ٌةا ُ ة

ٍُُّّٔ غاىي انذ؛ ٌَ  ىةم ٌةا ءةا  لةٖ ى ةان اىػة ب   ََ »اى٘ٔم ى(ثً نأُا ٗ  ٌََخة

ْٔط  دَىََهُّ  ًَ واى َّ غ ىَُ(ةث   األدٗ ََ «وٌََ َُةُّ  واىاةا  ل٘ةّ  خَ ٌََاة
ذ10غ

. ونةان ةػة  

 454اىي(َٔٗ اىلمٌا  خخ ج اخخالَف اىيٓجةات ٌةَ ادةةماق؛ كةاق اةةَ )ة٘مة غ

ٍَّا ْٔ غِم كطة ب»ْةذ   ُج (ْ َ)ْ(َ ة»ى(ةث  وىة٘ب ةٍرةاَةغث واةةماق كةٔىًٓ  «وٌ

ذ 221ْوَصْ(َصْ(ج  وخ)(ٕ وخَْص(ٕ... وخةٔ اىػتاس خحٍم ةةَ ٗا٘ةٕ ذػيةب غ

«ٗاٍو نو  ىم غيٕ اىٍراةغث واىليةب
ذ11غ

ىة٘ب األىةف لةٖ ». وكةاق خٗرةاً  

«األَةكان ٌتمىثً ٌَ اى٘ا  لةٖ اى٘ كةان  وىهٍِٓةا ى(خةان
ذ12غ

. اال خنَّ نخةب ادةةماق 

غمَّت اىي(ات اىٍخػمدة لٖ اىهيٍث اةماالً  ةمى٘و ٌا ءا  لٖ ى ةان اىػة ب حةٔق 

«ةاىذاق  و)ائ  اىػة ب ةاىةماقحلٔق ةة٘ػث ْذا اىا ف »غَغمولث وَغذولثذ  
ذ13غ

 .

وٌع خن اىي ان ُصَّ غيٕ خن ْاحَ٘ اىهيٍخَ٘ ى(خان  ىٓجخةانغ  للةم غةمٍَّْا خةةٔ 

ٌةا  ا  َغةمولاً وٌةا  ا  غةذولاً  خَ ٌةا  ا  »اىط٘ب اىي(َٔ اةماالً ح٘د كةاق  

«ش٘ئاً 
ذ14غ

ونذا األةكان واىَ٘ كان غِم اىخِٔخٖ 
ذ15غ

. 

ماق اىٍلصٔد ىخِٔٗع اىٍػِٕ  وةخالف ٌةا ؤْ ادة اإلبدال الّداللّي: -2

ّٖ  لِاَ ُذْب اىٕ   ْب اىّ٘ ةػ  اىلمٌا  ٌَ خُّ ى٘ب ىإلةماق َغَ ض  دالى

                                                 

 ى ان اىػ ب  ٌخَ. -اةَ ٌِظٔة  ذ10غ

ةّ حٍاٌةاً لةٖ  غوىةً ٗة د 15ٌلمٌث اىٍالةق   -ادةماق  -ط٘ب اىي(َٔ خةٔ اى ذ11غ اىِلةو ةِصِّ

 اىٍخصص وال اىٍاهًذ.

 اىٍصمة اى اةق ُف ّ. ذ12غ

 ى ان اىػ ب  غمف. –اةَ ٌِظٔة  ذ13غ

 .353ادةماق   –خةٔ اىط٘ب اىي(َٔ  ذ14غ

 .572انٍاق ادةماق ىػز اىمَٗ اىخِٔخٖ   –اىٍصمة اى اةق  ذ15غ
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ٌٰ أظٲة٩ةن، ٝىؽىٍت إ٣ٲ٫ ا٣ٕؿب ٰٚ ٠ٺ٦٭ة. ك٨٦ ذ٣ٟص   أ٫٩ ذك ٗؿض دٹ٣

ىأص أمةر ثة٣ٲؽ. - ىٍكث  أٍك٦ىأص أمةر ثة٣ٕٲ٨ أك ا٣عةصت، كأ

ى٩ٍ  - ، كأ ىٍو٧ىٯص ر٦ىٯ ٚأوةبى  ٧ىٯص ر٦ٯ ك٥٣ ٱيًىت.أ

ص - ٍى جى ٍى  ػى ىجى  ًؿب ثة٣ؿص٢. :ًؿىب ثة٣ٲؽ، ك٣

ـىص ٫َّ٧ً ٨ٔ ا١٣ٺـ. - ـى ٠ ـىص ٥ًَّ ٫٧ٚ ٨ٔ ا٣ُٕةـ، كى  أزى

٥ىص أ٢٠ ٦ة ٬ٮ ٱةثف - ٌى ٍَت، كٝى ٥ىص أ٢٠ ٦ة ٬ٮ رى ٌى ػى
(16)

. 

ىٍك٦ىػٯ(. صػةء ٚػٰ  إةػاؿ ا١خغٰٙٗ: -3 ىٍك٦ىػأ كأ ك٨٦ ٬ػؾا ا٣٪ػٮع ٝػٮ٣٭٥ )أ

َّٛٙ قأؿ ٤ٔٯ ا٣جػؽؿ ٚٲٞٮ٣ػٮفص قػةؿٝؽ ٱي »٣كةف ا٣ٕؿبص  «ؼى
(17)

، كصػةء ٚػٰ 

«كٝؿأ ٩ةٚٓ كاث٨ ٔة٦ؿص )قةؿ( ٗٲػؿ ٦٭٧ػٮز »٠ذت ا٣ٞؿاءاتص 
(18)

كذ٣ػٟ ٚػٰ  

 .غ1ا٧٣ٕةرجص   ژۇ ۇ ڭ ڭژٝٮ٫٣ دٕة٣ٯص 

َّٟ ا٤٣٘ٮٱػٮف ٚػٰ  ٬ْٰب ا٨١ٍػٚ كا٢١ثرٍٖػث: -4 ٣ػح، مػ كردىت أظػؿؼ ٦يجٍؽى

يس٘ح؛ ٝةؿ ا٣سٕػة٣جٰص  ْؿؼ ٝػٮؿ ا٤٣ٲػر ٔػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ٢ص كأ٩ػة أقػذ»٠ٮ٩٭ة ٣٘حن أـ ٣

ُـّٔةؽ، ق٧ٕ٪ة ذ٣ٟ ٨٦ ٔؿثٰ، ك٦ة ٩ؽرم أ٣٘حه أـ ٣س٘حه؟ «ا٣ؾُّٔةؽ ٠ة٣
(19)

. ك٦٪ػ٫ 

ٍ٘جى٢»ٔ٪ؽ ا٣ذ٪ٮػٰ  ى٢ ا٣ٌؽرعى كدىكى ٍؿث اٱح كا٣٘ةٱح... كدىكى «ا٣ؿَّ
(23)

. كٹ ٱجٕؽ ٔ٪ػؽم 

«ًؿىب ث٫ اٵرضى كً٪ىت»أف ٱ١ٮف ٨٦ ذ٣ٟ ٝٮ٣ي٭٥ص 
(21)

. 

اٷثؽاؿ أظٲة٩ةن ٩ذٲضػح دىػعٲٙ، صػةء ٚػٰ ٝؽ ٱٞٓ  إةػاؿ ا١خهطٰٗ: -5

٘ىػٍخ »٣كةف ا٣ٕؿبص  َّ ٣ ـى ى ٍخ ثة٣ٕٲ٨ ٗٲؿ ٦ٕض٧ح، ك٨٦ ٝةؿص د ٞى َّٞ ٍخ رص٤ي٫ص دن َّٕ ٣ ـى ى د

                                                 

 .ٱ٪ْؿ ٢٠ ٦٪٭ة ٰٚ ٦ؽػ٫٤ ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب (16)

 ٣كةف ا٣ٕؿبص قأؿ. -اث٨ ٦٪ْٮر  (17)

 .214ا٣ذٲكٲؿ ٰٚ ا٣ٞؿاءات ا٣كجٓص  –ا٣ؽا٩ٰ أثٮ ٧ٔؿك  (18)

 .٫ٞٚ121 ا٤٣٘حص  –ا٣سٕة٣جٰ  (19)

 .٦33ٞؽ٦ح ا٧٣عٜٞص  –اٷثؽاؿ  -أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم (23)

ًى  - اث٨ ٦٪ْٮر (21)  ٪ت.٣كةف ا٣ٕؿبص 
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عَّٙ «ثة٣٘ٲ٨ ٚٞؽ وى
(22)

ٙ، إذ  ، ك٨١٣ ٣ٲف ز٧ح ادٛةؽ داا٧ةن ٤ٔٯ ٦ة ٬ٮ ٦ىعَّ

 كأ٦ة ا٣ىةٗة٩ٰ ٚأكرد٧٬ة ٨ٔ اث٨ ٔجَّةد كقػ٥َّ٤،»صةء ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس ٔ٪٭٧ةص 

«ك٥٣ ٱ٢ٞص إ٫٩ دىعٲٙ
(23)

. كٹ ٱجٕؽ ٔ٪ؽم أف ٱ١ٮف ٦ػ٨ إثػؽاؿ ا٣ذىػعٲٙ 

ه( ا٣ذػٰ كردت ٚػٰ ٣كػةف  ٌَّ ؿك كٱى ه ا٣ضى ٌَّ ى ه، أك ث ٍؿكي كٱىىَّ ه ا٣ضى )ثىَّ

ا٣ٕػػؿب، كٹ دٛكػػٲؿ ٣٭ػػة إٹ اٷثػػؽاؿ أك ا٣ذىػػعٲٙ. كٱ٤عػػٜ ثة٣ذىػػعٲٙ 

 اٵٗٺط ا٣ُجةٔٲح ا٣ذٰ ٝؽ دٞٓ أظٲة٩ةن.

٧٤٠ةته ٤ٔػٯ أ٩٭ػة ٦ػ٨ اٷثػؽاؿ، كٹ دٕػؽك أف كردىٍت  إةػاؿ اإلحتاع: -6

د١ٮف ًؿثةن ٨٦ اٷدجةع ٩عٮ )مؾىر ٦ؾىر(
(24)

، ك٬ٮ ٦ة ٩هَّ ٤ٔٲ٫ ٣كةف ا٣ٕػؿب 

ر إدجػةع »ثٞٮ٫٣ص  ٍصػ٫، ك٦ػؾى «دٛؿٝىٍخ إث٤ي٫ مؾىر ٦ؾىر، إذا دٛؿَّٝخ ٚػٰ ٠ػ٢ كى
(25)

 .

ٙو ٣كػةث٫ٞ ٚػٰ ظػؿؼو  -ٹ ا٣٪عٮم –كاٷدجةع ا٤٣ْٰٛ  ِو زةفو ٦ؼػة٣ إٔٞةبي ٣ٛ

٘ىػؿضي ٦٪ػ٫ دٮ٠ٲػؽ ا٤٣ٛػِ اٵكؿ، كٹ ٱكػذ٢٧ٕ ا٤٣ٛػِ ا٣سػة٩ٰ  ٨٦ ظؿكٚػ٫، ا٣

٨ه كًبٲ٢ ثبٲ٢. ك٬ٮ ٧٠ة ٝةؿ ٔ٪٫ أٔؿاثٰص  ىكى ٨ه ث ٦ٛؿدان، ك٨٦ ذ٣ٟ ٝٮ٣٭٥ص ظكى

«مٰء ٩ىذًؽ ث٫ ٠ٺ٦٪ة»
(26)

ٍٕؿ. كٝؽ أػؿصػ٫ د.   يسىجِّذ٫ ٧٠ة ٱيسىجٌخ ا٣ٮدًؽ ثٲخ ا٣نَّ أم ٩

 ثٕ٪ةق ٤ٔٯ ذ٣ٟ.وجعٰ ا٣ىة٣ط ٨٦ ثةب اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم كدة

ىثانوًا:ىالعرضىمنىتصنوفىهذاىالمطجم:
ٲٍخ ٨٦ و٪ٕح ٬ؾا ا٧٣ٕض٥  ٔؽة أٗؿاضص ()دٮػَّ

ح ٚػٰ دٮ٣ٲػؽ ٧٤٠ػةت صؽٱػؽة،  -1 اٷٚةدة ٨٦ ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣٭٧َّ

                                                 

 .٣كةف ا٣ٕؿبص ز٣ٓ –اث٨ ٦٪ْٮر  (22)

. –ا٣ـثٲؽم  (23) ٓى  دةج ا٣ٕؿكسص ز٣

 .4ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿص  –اث٨ ا٣ك١ٲخ  (24)

 .٣كةف ا٣ٕؿبص ٦ىؾر –اث٨ ٦٪ْٮر  (25)

 .229دراقةت ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘حص  –د. وجعٰ ا٣ىة٣ط  (26)

()  قٲىؽر ٬ؾا ا٧٣ٕض٥ ٨ٔ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٝؿٱجةن. 
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ة. ٣ٞػؽ ر٦ٲػخ إ٣ػٯ دٕٛٲػ٢ ٬ػؾق  كٰٚ كًٓ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣كػذضؽَّ

ٮٱؿ ا٣ٕؿثٲػح كص٤ٕ٭ػة ٦ٮا٠جػح ٤٣ٕىػؿ، ا٣ؼةوٲَّح ا٤٣٘ٮٱح كدٮّٲٛ٭ة ث٧ة ٱٛٲؽ دُ

د ا٣ذٕػػة٥٣  دكف اٹ٠ذٛػػةء ث٭ػػة ٤ٕ٦ٮ٦ػػح ٣٘ٮٱػػح ٩ْؿٱػػح ٩عْٛ٭ػػة ك٩ذ٪ة٤ٝ٭ػػة ٧٣ضػػؿَّ

ُـ٬ّٮ ثؼىةاه ٣٘ذ٪ة ك٦ـاٱة٬ػة، كدكف أف ٱ١ػٮف كراء ذ٣ػٟ ٤ُ٦ػته ٦ٛٲػؽ  كا٣

كٔةاؽه ٩ةٚٓ، كأٹَّ ٩ٞٓ ٰٚ ا٣ؼُأ ا٣ؾم كٝٓ ٚٲػ٫ أقػٺٚي٪ة ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء ا٣ٕػؿب 

٣ٮا د٭٥ ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٣ٛٲـٱةء كا٣جىؿٱةت ٦سٺن إ٣ػٯ دٞة٩ػح، ةا٠ذنةٚ ٔ٪ؽ٦ة ٥٣ ٱعٮِّ

 ٔةت كو٪ةٔةت دؼؽـ ا٣جنؿٱَّح.اأم ٥٣ ٱكذس٧ؿكا دُجٲٞةد٭ة ا٤٧ٕ٣ٲح ٰٚ اػذؿ

خ ٠ذت كثعٮث ٠سٲؿة ٚػٰ ّػة٬ؿة اٷثػؽاؿ ا٤٣٘ػٮم ٦نػٲؽةن ث٭ػة  ي٣ِّٛ ٣ٞؽ أ

٤ٮا ٬ؾق ا٣ْ َّٕ ة٬ؿة اٹمػذٞةٝٲح ػةوٲَّحن ٣٘ٮٱح، ك٨١٣َّ ٤َّٝحن ٥٬ ا٣ؾٱ٨ اقذس٧ؿكا كٚى

ا٣ْٕٲ٧ح ٰٚ ٣٘ذ٪ة ٣ذُٮٱؿ٬ة كزٱةدة زؿكد٭ػة ا٤٣ْٛٲػح كا٣ؽٹ٣ٲػح، ٦ػ٪٭٥ اٵقػذةذ 

ٗي٧ٍ٪ىػح( ثػأف  ة ك ٗي٧ٍؿى ٔجؽ اهلل أ٦ٲ٨ ا٣ؾم أٚةد ٨٦ إثؽاؿ ا٣ؿاء كا٣٪ٮف ٰٚ ٧٤٠ذٰ )

ٗي٧ٍ٪ح( ٧٤٣ػةدة ٩ٛكػ٭ة  دكذ٢٧ٕ )ا٧٘٣ؿة( ٣٪ٮع ٨٦ ٦ٮاد ا٣ذض٧ٲ٢ ا٧٣كعٮٝح ك)

ك١٣ػ٨ ٦ػػ٨ ا٧٣ػؿا٥٬
(27)

٦ػػ٪٭٥ ٦ذؿص٧ػٮ ٦ٕضػػ٥ )٤٠ٲؿٚٲػ٢( ا٣ُجػػٰ ا٣ػػؾٱ٨ . ك

ذٲػؿ  ٍٛ اقذس٧ؿكا اٷثؽاؿ ثٲ٨ ا٣ؽاؿ كا٣ذةء، ثإَٺؽ )ا٣ذؼؽٱؿ( ٤ٔػٯ ٩ػٮع ٦ػ٨ ا٣ذَّ

ة أك ا٣نػ٧ٮؿ كد٘ٲٲت اٷظكةس، ك)ا٣ذؼذٲؿ( ٣٪ٮعو آػؿ ٦٪٫ ثعكت ا٣نؽَّ
(28)

 ،

٧٠ة اقذس٧ؿق ا٧٣ض٧ٰٕ ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ـرأٲح ٤٣ذٛؿٱػٜ 

٨ دؼُٲٍ ا٣عؽكد ثٲ٨ اٵرًػٲ٨، ٚٮًػٓ )ا٣ذأرٱػر( ٣٪ػٮع ٦ػ٨ ثٲ٨ ٩ٮٔٲ٨ ٦

ا٣ذعؽٱؽ ك)ا٣ذأرٱٙ( ٣٪ٮع آػؿ
(29)

 .٦٪٫ 

                                                 

 .373اٹمذٞةؽص  –ٔجؽ اهلل أ٦ٲ٨  (27)

ِّٞ  –اٷثؽاؿ  ٠ذةب –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (28)  .42ص 1ٜ ٦ٞؽ٦ح ا٧٣ع

٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ  –ظْةت ٤ٔػٯ ٦ٕضػ٥ اٵ٣ٛػةظ ا٣ـرأٲػح ٦ٺ –٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ  (29)

 .225ص 23/3
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٥٣ ٱىؽر ظذٯ اٳف ٝؿار ٣٘ٮم ٨٦ ا٧٣ضة٦ٓ ثةٔذ٧ةد ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة َؿٱٞحى 

دٮ٣ٲؽ ٣٘ٮم ٧٣ة ٱكذضؽ ٨٦ ٥٤٠ ك٦ى٤ُعةت. ك٤ٔٯ أف ٣ض٪ػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

دت ٨٦ ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة ٚػٰ دضػٮٱـ ك٤ٔٮ٦٭ة ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ أٚة

ٛىٍ(. ( ك)م  ٤ٕٚٲ٨ ك٦نذٞةد٭٧ة مةٔة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ك٧٬ة )َتَّ

( ٰٚ ا٣ٕؿثٲػح  ٌبَّ ك٤ٍبٌّ ك٤ىٍتَّات: -أ ّ٭ؿت دٹ٣ح صؽٱؽة ٢ٕٛ٣ )َتَّ

َتَّ ٰٚ ا٣عٛؿة( ث٧ٕ٪ٯ ٬ٮل كقٍٞ، كّ٭ػؿ ٦ػ٨ )ا٧٣ٕةوؿة ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥ 

( ث٧ٕ٪ٯ ٦عؽَّب ٚػٰ ا٣ُؿ ٱػٜ ٱي٤ػــ دؼٛٲػٙ قػؿٔح ا٣كػٲةرة، ٦نذٞةد٫ )٦ىُتٌّ

ًٮٌم ا٣ُةاؿة ٨ٔ ٦كذٮل ٦كةر٬ة ٤ٝٲٺن ثكػجت  ك)٦ىُجَّةت صٮٱَّح( ث٧ٕ٪ٯ أ١٦٪ح ٬ي

ػؿى  ( ٬ٰ ٦٭ى أظٮاؿ صٮٱح. ك٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أف ا٣ؽٹٹت ا٧٣ٕض٧ٲح ٢ٕٛ٤٣ )َتَّ

، كأوػ٤ط كأظ١ػ٥، كػػؿزى ا٣ٞؿثػح  َُّػٙ، كداكل كٔػة٣شى كظؾىؽ، كدؿَّٚػٜ كد٤ى

٣ح ا٧٣عؽزح ا٣نةإح. كثإ٧ٔةؿ ّة٬ؿة اٷثؽاؿ ٰٚ ٬ػؾا ك٩عٮ٬ة، ك٣ٲف ٫٣ ا٣ؽٹ

ا٢ٕٛ٣ اقذُٕ٪ة دكٮٱٖ ٝجٮؿ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ا٣ضؽٱؽة، ذ٣ٟ أفَّ ٣ػؽٱ٪ة ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح 

ٞىٍ،  ( ا٣ؾم دع٢٧ دٹ٣ذػ٫ ا٧٣ٕض٧ٲػح اٵوػ٤ٲح ٦ٕػة٩ٰ )٬ػٮىل كقػ ٢ٕٚ )٠ىتَّ

ًٮٌم كا٣كٞٮط(، كثإثؽاؿ ا١٣ةؼ َةءن كو٤٪ة إ٣ٯ ا٣ؽٹ٣ػح ا٣ضؽٱػؽة ثٲكػؿ،  كا٣٭ي

ٛؿةص ٬ٮل كقٍٞ ٚٲ٭ة(. كٱىجط ٦ٕ٪ػٯ )ا٧٣ُػت  ٚٲىجط ٦ٕ٪ٯ )َتَّ ٰٚ ا٣عي

ا٣ضٮم( ٬ٮ ١٦ةف ٬يٮم ا٣ُةاؿة ٨ٔ ٦كذٮل ٦كةر٬ة ٤ٝٲٺن. كٝٮَّل ذ٣ٟ ٣ػؽٱ٪ة 

ص  ؿَّ ُى ؿَّ ا٣ؿصػػ٢ي كاٍقػػجى أف ا١٣ػػةؼ أثػػؽ٣خ َػػةء ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ٝػػٮ٣٭٥ص )اٍقػػجى١ى

اًُضٓ(
 (33)

«ٱُؿد٥٬ َؿدان كٱ١ؿد٥٬ ٠ىٍؿدان »، كٰٚ ٝٮ٣٭٥ 
(31)

. 

َّٙاط:  -ب ٙىً ككى مػةٔخ دٹ٣ػح ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ث٧ٕ٪ػٯ ا٦ػذهَّ ا٧٣ػةءى أك ك

َّٛةط( اقػ٥  ة، ٧٠ة مةع اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح )م ث٭ة ثٞٮَّ ا٣٭ٮاء أك ا٣٘جةر أك ا٣٘ةز كصؾى

                                                 

 قج١ؿ.، ٣كةف ا٣ٕؿبص قجُؿ –اث٨ ٦٪ْٮر  (33)

 .ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ص ٠ؿىد (31)
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آ٣حو ٦٪٫ ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ص٭ةز ٱؿ٠َّت ٰٚ ثٕي اٵ١٦٪ح ٤٣ٞٲةـ ثؾ٣ٟ ا٧ٕ٣ػ٢. ك٣ػ٥ 

كٝؽ أ٤٧ٔ٪ػة ّػة٬ؿة اٷثػؽاؿ ٚػٰ  ٱؿد ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح.

( ٚأثؽ٣٪ة ثة٣ٛةء ا٣سة٩ٲح ٦٪٫ َػةءن، ٧٦ػة  َّٙ ٢ٕٚ ٝؿٱت ا٣ؽٹ٣ح ٦٪٫، ك٬ٮ ا٢ٕٛ٣ )م

(؛ صػةء ٚػٰ  َّٙ ٛىٍ(، ك٬ٮ ٗٲؿ ثٕٲؽ ا٣ؽٹ٣ح ٨ٔ ٢ٕٚ )م أدَّل ث٪ة إ٣ٯ ا٢ٕٛ٣ )م

ٛ  »٣كةف ا٣ٕؿب  ٫ُّٛ م َّٙ ا٧٣ةءى ٱن ٍٛ  ةم ى٫، كدنػةٚى ٍؿث ٯ مي ٫َّٛ كدنة٫َّٚص دٞىَّ خي كامذ

«٦ة ٰٚ اٷ٩ةء إذا مػؿثخى ص٧ٲػٓ ٦ػة ٚٲػ٫ ك٣ػ٥ ديكػبًؿ
(32)

. كصػةء ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ 

َّٙ ا٣٭ػػٮاءي ا٧٣ػػةءىص ذ٬ػػتى ثجٌٕػػ٫»ا٣ٮقػػٲٍص  «مػػ
(33)

، كٱٺظػػِ أف ا٣ؽٹ٣ػػح 

( دٞذؿب ٨٦ دٹ٣ح ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ٮ٣َّؽ )مػٍٛ(، كٱنػذؿ٠ةف  َّٙ ا٧٣ٕض٧ٲح ٢ٕٛ٤٣ )م

أف ا٣ؽٹ٣ػح ٰٚ أف ٤٠ٲ٭٧ة ٱػؽؿ ٤ٔػٯ إذ٬ػةب ا٧٣ػةء أك أ٠سػؿق، كٱٛذؿٝػةف ٚػٰ 

ا٧٣ٕةوؿة دـٱؽ دٹ٣حى إذ٬ةب ا٣٭ٮاء ك٦ة ٝؽ ٱ١ػٮف ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ٗجػةر أك ٗػةزات، 

ك٬ٰ دٹ٣ح د٪ٮٱٕٲَّح ٤ٔٯ دٹ٣ح ا٢ٕٛ٣ اٵو٤ٲح، ك٨٦ أٗؿاض اٷثػؽاؿ ا٤٣٘ػٮم 

ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ٛؿكؽ ا٣٪ٮٔٲَّح ثٲ٨ ا٧٣جؽىؿ كا٧٣جػؽؿ ٦٪ػ٫ ٧٠ػة ٝػؽ٦َّ٪ة. كٝػؽ كرد 

ٲح ٣ذ٪ٮٱٓ ا٣ؽٹ٣ح، ك٢ٕ٣َّ أٝؿث٭ة إ٣ٯ ٦ة ٩عػ٨ اٷثؽاؿ ثٲ٨ ا٣ُةء كٗٲؿ٬ة ٰٚ ا٣ٕؿث

ص دؿدَّد وٮد٫ ٚػٰ صٮٚػ٫. ك٩عػٍص دػؿدَّد »ٚٲ٫ ٦ة صةء ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍص  ٩طَّ

«وٮت ث١ةا٫ ٰٚ وؽرق
(34)

، ك٦س٫٤ كثٕجػةرة ٦نػةث٭ح ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب
(35)

 .

ك٨٦ إثؽاؿ ا٣ٛةء َةءن ٝٮؿ ا٣ٕؿبص أٚىؿَّ اهلل ٱػؽق كأٌَؿ٬ػة، أم ُٕٝ٭ػة، ك٦ضػٰء 

 ٍَّ ٍُّ ٤٣ُٞػٓ ٔة٦ىػح،  ،كُٝٙ( ث٧ٕ٪ٯ ا٣ُٞٓ ٧٠ة ٰٚ ا٤٣كػةف)ٝى كإف ٤ٗػت ا٣ٞػ

ٍُٙ ٣ُٞٓ ا٣س٧ةر ػةوح. ٞى  كا٣

ك٧٦ة ٱضػؽر ذ٠ػؿق أف ٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕةوػؿة ٤٣ػؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ 

                                                 

 ٣كةف ا٣ٕؿبص م٘ٙ. –اث٨ ٦٪ْٮر  (32)

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍص م٘ٙ. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (33)

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص ٩عط، ٩عٍ. (34)

 ُٝٙ. ٣كةف ا٣ٕؿبص ٍُٝ، –اث٨ ٦٪ْٮر  (35)
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٦ؼذةر ٧ٔػؿ كٚؿٱٞػ٫ ٝػؽ أكرد ا٤ٕٛ٣ػٲ٨ ثػؽٹ٣ذٲ٭٧ة ا٧٣ٕةوػؿدٲ٨ ك١٣ػ٨ دكف 

 ٜ.د٤ٕٲ٢ ٧٠ة ٤ٕٚخ ٣ض٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ض٧ٓ د٦ن

 ٌّٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أ٩٪ٰ ٹ أدٔٮ إ٣ٯ أف ٩ذؿؾ ٦ة ٬ٮ ٦أ٣ٮؼه ٦ػ٨ ا٤١٣ػ٥ كأف  كٗ٪

ٓ ٣ٮ٩يػ٫( ثػػ  ٩كذجؽؿ ث٫ ٦ة ٣ٲف ٦أ٣ٮٚةن ٦٪٫، ٚأ٩ة ٹ أدٔٮ ٦سٺن إ٣ٯ اقذجؽاؿ )ا٬ٍذٞي

ٓى ٤ٔٯ اٵرض(، ث٢  ًٞٓ ٣ٮ٩ي٫(، كٹ أف ٩٭ضؿ )كٝٓى ٤ٔٯ اٵرض( إ٣ٯ )ك٠ )ا٦ٍذي

ذٞةٝٲح اٵو٤ٲح ٚػٰ ٣٘ذ٪ػة ٣ذٮ٣ٲػؽ ٧٤٠ػةت أدٔٮ إ٣ٯ اقذس٧ةر ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة اٹم

ٔؿثٲػػح صؽٱػػؽة ٧٦ػػة مػػةع ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ٕةوػػؿة ٦ػػ٨ أ٣ٛػػةظ ٔؿثٲػػح ا٣ج٪ػػةء 

ة، ٧٠ة ٦ىس٤ٍَّخ.  كاٵوٮات ٣ؽٹٹت ٦كذضؽَّ

إ٩٪ٰ أؤ٠ِّؽ ًؿكرة اقذس٧ةر ٬ؾق ا٣ْػة٬ؿة ٚػٰ ا٣ذ٪ٮٱٕػةت ا٣ؽٹ٣ٲػح ا١٧٧٣٪ػح 

٧٤ٕٲػح، ك٤ٔػٯ قػجٲ٢ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ اٵو٤ٰ، كٹقٲ٧ة ٰٚ ٦ٲؽاف ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣

ػ٤يت، كأرل أ٩ػ٫  ا٧٣سةؿص كرىد اٷثؽاؿ ٰٚ اٵٕٚةؿص )ٝكة كصكة كٔكػة( ث٧ٕ٪ػٯ وى

 ) ٍٕػؽف ٝػةسو ٱ٨١٧ دؼىٲه ٢٠ وٮرة إثؽا٣ٲح ٦٪٭ة ٣ؽٹ٣ح د٪ٮٱٕٲح، ٠أٍف ٱٞػةؿ )٦ى

( ٧٣ػة ٚٲػ٫  ، ك)٦ػةء ٔػةسو ٤ِى ًٗ ( ٧٣ة ٚٲ٫ ػنٮ٩ح ك ِه صةسو ٤ٍت ٦٪٫، ك)٣ٛ ٧٣ة ٬ٮ وي

ٞى٢ ٤ٔٯ ا٣٭٥ٌ. ٧٠ة كر ػ٢ كزظػ٨ى كزظػٟ(، أٹ زً د اٷثػؽاؿ ٚػٰ اٵٕٚػةؿص )زظى

ػ٨( ٣ٺ٩ػ - ٦سٺن  -ٱ٨١٧ دؼىٲه ا٢ٕٛ٣ )زظ٢(  ـٹؽ ا٤ٞ٣ٲػ٢ ا٣ُٛٲػٙ، ك)زىظى

٩ـٹؽ ا١٣جٲؿ، ك)زظٟ( ٣ٺ٩ـٱةح ا٣ٌٕٲٙ ٣ٮصٮد ٦ٞةك٦ح ٣ػ٫، إذا دٔػخ إ٣ػٯ ٣ٺ

ػ٪َّح ا٣ٕػؿب ٚػٰ اٷثػؽاؿ  ذ٣ٟ ًؿكرة اوُٺظٲح ٧٤ٔٲَّح. كث٭ؾا ١٩ٮف ٝؽ دةثٕ٪ة قي

ىػأٍتي »ض د٪ٮٱٓ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٮاظؽ ٔ٪ؽ٦ة ٝة٣خص ث٘ؿ ىٍكث ٕىٲٍ٪ٲ٨ كأ ىٍك٦أٍتي ثة٣عةصجٲ٨ كا٣ أ

«ثة٣ٲؽٱ٨ كا٣سٮب
(36)

ػ٥ إذا أ٠ػ٢ ». كٔ٪ؽ٦ة ٝة٣خص  ٌى ػ٥ إذا أ٠ػ٢ ا٣ؿَػت، كٝى ٌى ػ

٥ ثأد٩ة٬ة»أك ، «ا٣ٲةثف ٌٍ ٞى ٥يص اٵ٢٠ ثأٝىٯ اٵًؿاس، كا٣ ٌٍ «ا٣ؼى
(37)

. 

                                                 

 أ.٣٦كةف ا٣ٕؿبصص ك –اث٨ ٦٪ْٮر  (36)

 .ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص ٥ٌٝ، ػ٥ٌ (37)
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فْ امػرةٔةث  ٌٓبتةأ ضٓظةا   ووا ًقِمٍ فْ اشخرىار َذه امظاَرة االشخقاقٔث

ل امقِل فُٔىا قاةال .  غنّ ظاَرحَْ امقنب واإلمداق امنخٔي قد ًفصِّ

 تقديم مرجع َسْهل المأخذ قريب المتناول في اإلةدال: -2

وٌا ضًٍ ُصٌِّفْج غدة كخب فْ اإلةدال. ومكٌٌا الخظٌا ضن وٌُجَّٔةث حنة   قدَّ

صر  فنكْ حػرف إةدال امكخب فْ امخصٌٔف وامػرض ال حخنِ وي صػِةث وغُ 

صةخػرض كةل ضةةِات كخةات امظاد وامذال فْ فِْػنَْ )ًتض وًتذ( غنٔ  ضن ح

ةات امظاد وامذال. ضوا فْ  -ٓدٌٓا ضةدصب وا ةٔي  -إذْ مٔس فٍٔ اةي امصكٔج 

كخات اإلةدال ألةْ امبٔب امنغِي فصِف حجد وبنت  فْ ةات )إةدال امذال 

وامظاد(
(38)

وامةذال  ألن ضةةا امبِّٔةب ٓصةٌِّف   ومي حجةده فةْ ةةات امظةاد 

فةْ امكنىخةٔي امىتةدمخٔي  وٓكخفةْ  اةدال ةدصب امدرف األشةتأ ضمفتائ ةاإل

ةذكرَىا فْ وِطع واخةد. ووػٌةّ َةذا ضن غنٔة  ضن حػةرف وصةتقا  ضن فةْ 

امكنىخٔي إةداال   مختدد غٌُىا فْ ةات امدرف األشتأ فُٔىةا  ضو ضن حراعةع 

وةي ضي كخةات  فايةدة   وةةذم  حظةٔع ضَةه   امكخات كنٍَّ مخػرةر غنةّ وبنتة .

 ورعػْ وَْ شُِمث امِصِل إمّ امىبنب ضو امىػنِوث.

ضوَّا فْ وػجىٌا فٔكفْ ضن حفخح غنّ ةات ضي خرف وي خةروف امُجةا  

ال وةي امجةٔه( مخجد كل خاالت اإلةدال امخْ وردت فٔةٍ  ففةْ ةةات )اإلةةد

وِطةع واخةد   األخرف امخةْ ضةةدمج وةي امجةٔه فةْ ورال   شِف حجد كلَّ 

وامػكس صدٔح فأًج واعٌد حدج كل خرف امكنىات امخْ ضةدل فُٔا ذمة  

امدرف عٔىا . وإذا مه حجد إمّ عاًب خرف  كنىث  ةل فراغا  فُذا ٓػٌْ ضًٍ مه 

ٓرد فْ مصان امػرت إةدال ةٔي َذٓي امدرفٔي. ففْ ةات اإلةةدال وةي امنةٔي 

ذٔي فػال   غنّ خٔي مةه شِف حجد ضن َذا امدرف ضةدل شٌٔا  فْ خىصث وذال
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ا  ضكٌةج ٓتدل َىزة  وال ٓا  وال ذاال  وال ظا   وال غٌٔةا  وال واوا  وال ٓةا   شةِ

امدرف وع غٔره ضم ال. وقد اقخظاًا وٌُجٌا َذا فةْ  حػرف ضن ذىث إةداال  مُذا

امخصٌٔف ضن ًذكر امكنىث امخْ وقع فُٔا إةداٌل فةْ ضكرةر وةي وِطةع  فلةةدال 

ل )رًَّأ( مٔصتح )دًَّأ( شِف حجده فةْ ةةاةَْ امةرا  وامةدال. امرا  داال  فْ فػ

ضوا ًدِ ََىز ومىَز وغىَز فصِف حجدَا فْ ذالذث ضةةِات  وقةد ٓةذكر امفػةل 

فْ خىصث ضةِات كىا فْ األفػال: )ورت  ورَث  وردَ  وةرذَ  وةَرس( ةىػٌةّ 

فػنةّ شةتٔل امىرةال كةرَّر امىكٌةز  -ًَقع ودمَ . وَذا وأمِف فةْ امىػةاعه 

ه  غتَس  قبَّب( فْ وِطػٔي َىةا ةاةةا امةخجُه  مكتٔر كال  ا َُّ وي األفػال )حج

وامػتِس
(39)

 -  وكرر امفػل )غَصب( فْ ذالذث وِاطع فةْ ضةةِات )امتصةع 

امدتس واإلوصاك( -امقدع 
(40)

. 

  شةِا  ضََوقةع امدةرف ات امدرف امِاخةد حرحٔتةا  ضمفتائ ةوقد رحَّتٌْا إةداال

ال  ضو وشبا    ضو آخرا   ففْ ةات اإلةدال وي امفا  كخَتٌْا: امىتَدل ضوَّ

 ضخَبف امرؤَّثَ وضْخَبأ أ:

 كرَفْج مدٔخٍ وكرأَْت  -

 اْخَرًْفَأ امكاذُت واْخَرًْتأ: اًَْقىع. ب:

 افْخََزْزت امخصَه واةْخََزْزُت: غنَتْخٍُ. -

 رفَع امدجَر ورةَع. -

 زفٌَج امٌاقثُ خامتَُا وزةٌَْج: دفػخٍْ ةرعنُا. -

 َبَف امىصافُر وشبَب: حتاَغد.شَ  -

َِّت. -  طفر امجِادُ وطتَر: ص

                                                 

 .697  403امفقرحان:  –امىكٌز امكتٔر  –د. ضخىد وخخار غىر وفرٓقٍ  (39)

 .940  404-465امىصدر امصاةأ: امفقرات:  (40)
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ٓى كثؿدٟص أٚكؽق. -  ٚىٍؿدٟ ا٣جىٲٍ

زىص ّ٭ؿ. -  ٚؿزى ا٣نٰءي كثؿى

- .  ٝعٙ ا٧٣ؿٱيي كٝعتى

ؿىسى ك٠ىجىطص أكٝٛ٭ة ثكؿٔح. - ٛى  ٠ٛطى ا٣

  ج...

 ...ذ 

 ...ط

 ...  أم ٥٣ ٱٞٓ إثؽاؿ ثٲ٨ ا٣ٛةء ك٬ؾق اٵظؿؼغ.غ

 ٘ات ٞخب اإلةػاؿ:اـخػراؾ ةٓو ٤ا  -3

ٝػؽ أظػةط ث١ػ٢ وػٮر اٷثػؽاؿ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح أك ؽَّٰٔ أف ٦ٕض٧٪ة ٬ؾا ٩ٹ 

ك٨١٣ ٔ٪ؽ ٦ٞةث٤ح ك٦ٞةر٩ػح وػٮر اٷثػؽاؿ ٚػٰ ٔٲِّ٪ػح ٔنػٮااٲح ثػٲ٨  اقذٮٚة٬ة.

كأظػؿؼ ٦ػ٨ ٠ذػةب اثػ٨ ا٣كػ١ٲخ )ا٤ٞ٣ػت كاٷثػؽاؿ(  ،أظؿؼ ٨٦ ٦ٕض٧٪ػة

َّٙ ك ٔ٪ػؽ٩ة ٦ػ٨  ة كرداٷثػؽاؿ(، كصػؽ٩ة أف ٦ػ٠ذػةب أثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم )٦ؤ٣

ٱ٫ٍ ٦٪٭٧ة ك٬ة٥٠ ا٣ؽ٣ٲ٢ص  اٵٕٚةؿ ا٧٣جؽ٣ح أ٠سؿ ٧ٌ٦ة كرد ٰٚ ٩ْٲؿى

 إةػاؿ ا١ف٦ٰ كا١راء 

 ٬ٮ قةػىخ رص٤ي٫ ٰٚ اٵرض كزةػخ. كرد ٔ٪ؽ اث٨ ا٣ك١ِّٲخ ٢ٕٚ كاظؽه  -

ؿىث، ك٦ىػ سى كرد ٔ٪ؽ أثٰ ا٣ُٲت زٺزػح إٔٚػةؿ ٬ػٰص قػةخ كزػةخ، ٦ػؿ -

َىف ككَرى  ك
(41)

. 

، كص ارٍ ٔ٪ػػؽ٩ة ز٧ة٩ٲػػح إٔٚػػةؿ ٬ػػٰك - ىػػرَّ ىػػفَّ كاٍرث خ ا٣كػػعةثح ٧ٍقػػضى أث

اٵرضى  كزةػخ، قةر ا٣ؿصػ٢ي كزػةر، ٠كػطى  ٫رص٤ ٍخ ، قةػى ٍخ كأزض٧ى 

ُىف ثة٣ٕىة ك٣ُرك٠سطى  َىر، ٣  .، ٦ؿىس ك٦ؿىث، كَفى ا٣نٮؾى ككى
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  :إةػاؿ ا١ٙاء كا١ل٦ٰ 

٥٣ ٱؿد ٔ٪ؽ اث٨ ا٣ك١ٲخ أم ٢ٕٚ ٦جؽؿ ٚٲ٭٧ػة ثعكػت ا٣٪كػؼح ا٣ذػٰ  -

 ثٲ٨ أٱؽٱ٪ة.

أ كمُأ، صؿىؼ كرىد ٔ٪ؽ أثٰ ا٣ُ - ُى ٲِّت زٺزحي إٔٚةؿ ٬ٰص ٚؽخ كمؽخ، ٚ

كصؿىش
(42)

. 

ػط،  - ٛىػط ك٠نى أ، ٠ ُى ، ُٚػأ كمػ ك٬ٰ ٔ٪ؽ٩ة ػ٧كح إٔٚةؿص ٚؽىخ كمػؽخى

ٙى ك٩ذل، ٩ؽىؼ ك٩ؽىش.  ٩ذ

 :إةػاؿ ا١ش٣ٰ كا١غاء 

ٍخ  - ٕى خ ا٣ٞ٪ةعى كػ٤ كرد ٔ٪ؽ اث٨ ا٣ك١ِّٲخ ٢ٕٚ كاظؽ ٬ٮص ص٤ٕى
(43)

. 

ٞيؿظػػحي كرد ٔ٪ػػؽ أثػػٰ ا٣ُٲػػت ػ٧كػػح إٔٚػػةؿ ٬ػػٰص ا٩ٌٛػػض - خ ا٣

ٕىٍخ،  ٕىخ ا٣ٞ٪ةعى كػ٤ ٤ى أ كػٛأص وؿع، صى ٛى ٍخ، صؾىـ كػؾىـ، صى كا٩ٌٛؼى

كزجَّ ثة٣ؽ٦َّٓ كزخَّ 
(44)

. 

ٕىػٍخ،  - ػخ ا٣ٞ٪ػةعى كػ٤ ك٬ٰ ٔ٪ؽ٩ة قذح إٔٚةؿ ٬ػٰص صػؾىـ كػػؾىـ، ص٤ٕى

خ  ػػؿ ا٣٪٧ػػؿ، ا٩ٌٛػػضى ػػؿ اٵقػػؽي كز٦ٍؼى ػػٍخ، زى٦ٍضى ػػٍخ رص٤يػػ٫ كز٣ؼى ز٣ضى

ٛى  ٍخ، صٛأ ث٫ اٵرضى كػ ح كا٩ٌٛؼى  أ.ا٣ٞؿظى

كٝؽ د١ٮف ا٣ـٱةدة ٔ٪ؽ٩ة ٠جٲؿة ٧٠ة ٰٚ إثؽاؿ ا٣٭٧ـة كا٣ٕػٲ٨، إذ كرىد ٔ٪ػؽ 

اث٨ ا٣ك١ٲخ أرثٕح إٔٚةؿ
(45)

، كٔ٪ؽ أثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم ػ٧كح إٔٚةؿ
(46)

 ٰٚ ،

ظٲ٨ ث٤ٖ ٔ٪ؽ٩ة ز٧ة٩ٲح ٔنؿ ٕٚٺن 
(47)

. 

                                                 

 .228ص 2ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ  (42)

 .9ص 1ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ  –اث٨ ا٣ك١ٲخ  (43)

 .213ص 1اٷثؽاؿ ٠ذةب – ا٤٣٘ٮم أثٮ ا٣ُٲت (44)

 .16ص ٤1ت كاٷثؽاؿ ٞا٣ –اث٨ ا٣ك١ٲخ  (45)

 .552ص 2اٷثؽاؿ ٠ذةب  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (46)

 ٦ٕض٧٪ة.ٱ٪ْؿ إثؽاؿ ا٣٭٧ـة ٨٦ ا٣ٕٲ٨ أك ا٣ٕٲ٨ ٨٦ ا٣٭٧ـة ٰٚ  (47)
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ٓه ك٦كػذٮؼ ٠ػ٢َّ ٦ػة صػةء ٚػٰ  ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚٺ ٩ؽَّٰٔ أف ٦ٕض٧٪ة ٬ؾا صػة٦

 َّ ٧ة كرد ٚٲ٭ة ٦ة ٣ٲف ٔ٪ؽ٩ة، كذ٣ٟ ٹػذٺؼ ٦٪٭ضٲَّذ٪ة ٰٚ ٠ذت اٷثؽاؿ ا٣ذٰ رث

ا٣ذى٪ٲٙ ٨ٔ ٦٪٭ضٲَّذ٭ة، ك٠ؾا ٹػذٺؼ ٦ىةدر ٠ػ٢ ٠ذػةب، ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ أ٩ػ٫ 

أ كوػؿىح( كرد ٨٦ اٷثؽاؿ ٰٚ دةج ا٣ٕؿكسص )وؿى
(48)

. ك٣ػ٥ ٱػؿد ٔ٪ػؽ٩ة ٵ٩ػ٫ 

أرَّب »ص -٦ػسٺن –٣ٲف ٧٦ة ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب. ٧٠ة كرد ٚػٰ إثػؽاؿ أثػٰ ا٣ُٲػت 

«ٮـ كأرَّشص ظ٢٧ى ٤ٔٲ٭٥ ككمٯ ث٭٤ٔ٥ٯ ا٣ٞ
(49)

. ك٣ٲف ٚػٰ ا٤٣كػةف )أرَّب( 

ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ، ك٥٣ ٱنؿ إ٣ٯ إثػؽاؿ ٚٲػ٫. ككرد ٔػ٨ أثػٰ ا٣ُٲػت. ثػةؾى كًػةؾ 

ث٧ٕ٪ٯ قٛؽى 
(53)

، ك٣ٲف ٬ؾا ٰٚ ا٤٣كةف... ك٣٪٢ٞ ٦س٢ ٬ؾا ٰٚ قػةاؿ ا٧٣ٕػةص٥ 

 ك٠ذت اٷثؽاؿ.

ىثالثًا:ىمنؼجناىفيىالطملىوالتصنوف:
اد ٬ػػؾا ا٧٣ٕضػػ٥ ٤ٔػٯ ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٧٣٪٤ُٞػػةت ٝػةـ ٦٪٭ض٪ػػة ٚػػٰ إٔػؽ

 كا٧٣جةدئ اردٌٲ٪ة٬ة ك٬ٰص

. ( ٬ػػ711) ٹثػ٨ ٦٪ْػٮر (٣كػةف ا٣ٕػؿب٦ٕض٥ )٩ة ا٧٣ٕذ٧ؽ ٬ٮ ٦ىؽري  -1

٪ة ظػةٹت اٷثػؽاؿ ٚٲػ٫، ٚٞػٰٚ دذى  ٩ـ٥ٔ ا٧١٣ةؿى ١٣٪٪ة ٹ  ٱ١ػٮف ٚةد٪ػة  ؽجُّٕ

ثٌٕ٭ة، إذ ا٣٪ٞه ٨٦ َجػةآ ٠ػ٢ ٧ٔػ٢ ثنػؿم. ك٦٪٭ض٪ػة ٚػٰ ا٣جعػر 

 ـ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٤ٰصكا٣ذى٪ٲٙ ٱٞٮ

ٍٝ  -أ ٪ة ثٲ٨ اٷثؽاؿ ا٣ٮاٝٓ ٰٚ اٵٕٚةؿ ا٣ؾم ٬ٮ ٧ٌ٦ٮف ٦ٕض٧٪ػة كثػٲ٨ ٚؿَّ

ٕىٍخ ٠ذػت اٷثػؽاؿ اٵػػؿل  ،اٷثؽاؿ ا٣ٮاٝٓ ٰٚ اٵق٧ةء ٰٚ ظٲ٨ ص٧

٦سػةؿ ذ٣ػٟ أفَّ أثػة ا٣ُٲػت ا٤٣٘ػٮم  ،ثٲ٨ ا٣ىٲ٘ذٲ٨ ا٤ٕٛ٣ٲح كاٹقػ٧ٲح

                                                 

 ص وؿح.٣كةف ا٣ٕؿب –ا٣ـثٲؽم  (48)

 .214ص ٠1ذةب اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (49)

 .1/13ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ  (53)
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ٜه إذا ص »ا٣ػـام كا٣ػٮاك أكرد ٰٚ إثػؽاؿ ػ ًٔ ٜه ككى ػ ًٔ ػ٢ه زى ٠ػةف قػؿٱٓ رىصي

ت ٌى «ا٣٘
(51)

ٚػٰ ٣كػةف  ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٥٣ دػؿدق ٵف ؾ٠ؿأ٦ة ٩ع٨ ٥٤ٚ ٩، 

ثىٲ٘ح ا٢ٕٛ٣. كدٔة٩ة إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ذٛؿٱٜ كاٹ٠ذٛػةء ثةٵٕٚػةؿ أف  ا٣ٕؿب

ا٧٣نذٞةت ٰٚ ا٣ٕؿثٲح دىةغ ٨٦ اٵٕٚةؿ، ٚإذا زجخ اٷثؽاؿ ٚػٰ ٕٚػ٢، 

أ٨١٦ أف ٱىؽؽ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٢٠ ٦ة وٲٖ ٦٪٫ ٨٦ ٦ىؽر أك اقػ٥ ٚةٔػ٢ 

   ٦ٕٛٮؿ... ك٬ٮ ثؾ٣ٟ ٱ٘٪ٰ ٨ٔ دذجُّٓ اٷثؽاؿ ٰٚ اٵق٧ةء. أك اق٥

ا٣ذـ٦٪ة ا٣ىٲ٘ح ا٣ذٰ صةء ٤ٔٲ٭ػة ا٣ٕٛػ٢ ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب، قػٮاء ٚػٰ  -ب

د أك ا٣ـٱةدة أك اٹدىةؿ ثة٧ٌ٣ةاؿ أك ا٣ؿقػ٥ اٷ٦ٺاػٰ.  ظةٹت ا٣ذضؿُّ

ك١٣٪٪ة ٝؽ ٩ٌٲٙ أظٲة٩ةن اق٧ةنص ٚةٔٺن أك ٦ٕٛٮٹن، أك ّؿٚةن، ٤٣ذ٧ٲٲـ ثٲ٨ 

كا٧٣ذٕؽِّم أك ٤٣ذٮًػٲط، ٠ػأف ٩ٞػٮؿص )ٚػةض ا٧٣ػةءي كظػةضص  ا٣ٺزـ

ػؿ ث٧ػة ٔ٪ػؽق  ـًؽ(، أك)ٚؼى ـًؽ ثػ٫ ك٣ػ ؿ(، أك)ٔػ ؿ ا٣ٕؽكَّ ك٠٭ى قةؿ( ك)ٝ٭ى

ـ(. كإذا أق٪ؽ٩ة ا٢ٕٛ٣ إ٣ٯ ا٣ؿص٢ أك ا٣نٰء ك٩عٮ٧٬ة  ك٥٣ ٱػؿد –كٚؼى

 ٚؾ٣ٟ ٣ذض٪ُّت ا٧ٌ٣ةاؿ كدةء ا٣ذأ٩ٲر ٦ة أ٨١٦. -ذ٣ٟ ٰٚ ا٤٣كةف

٪ة ظةٹت اٷثؽ -ج اؿ ٰٚ أم ٦ؽػ٢ كردىت، قٮاء ٰٚ ٦ؽػ٢ كاظػؽ ٩عػٮ دذجَّٕ

ص  ٔىػػًؿص ا٣جػػؿؽي (، أـ ٚػػٰ ٦ػػؽػ٤ٲ٨ ٦ؼذ٤ٛػػٲ٨، ٩عػػٮ ) )زظػػ٢ى كزظػػ٨ى

ى٫ )ٔػؿىت( ا٣ػؾم  اًُؿب(، ك٬ٮ ٰٚ ٦ؽػ٢ )ٔؿص(، ك٥٣ ٱؾ٠ؿ ٫ٕ٦ ٦جؽ٣

ص اًػُؿب(، ك٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ ٚٲػ٫  كرد ٰٚ ٦ؽػ٢ )ٔؿت( ثٞٮ٫٣ص )ٔؿىتى ا٣جؿؽي

ٷثؽاؿ ٚٲ٭٧ة ث٧ٕ٪ػٯ )اًػُؿب(. ٦جؽ٫٣ ا٢ٕٛ٣ )ٔؿص(، ك١٣٪٪ة أزجذ٪ة ٬ؾا ا

ك٦س٫٤ )زظـح كزٔـع(، إذٌ ٥٣ ٱيٍؾ٠ؿا ٰٚ ٦ؽػ٢ كاظؽ، ك١٣٪٪ػة كصػؽ٩ة٧٬ة 

ٍٔـع(، ٚك١٤٪ة٧٬ة ٰٚ ا٧٣جؽٹت.  ٰٚ ا٧٣ؽػ٤ٲ٨ )زحَّ كزى

، ث٧ٕ٪ٯ أ٩٪ة ٥٣ ٩عػةكؿ أف ةٹ ٦ٕٲةرٱ   ةكوٛٲ   ٠ةف ٦٪٭ض٪ة ٰٚ ٦ٕض٧٪ة ٬ؾا -2

                                                 

 .153ص ٠2ذةب اٷثؽاؿ   –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (51)
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َّػخى ٩ٞٲف أك ٢ِّ٤ٕ٩، أك ٩ؿد إ٣ٯ ا٣ضؾكر. ٦سةؿ ذ٣ ٟ أ٩٪ة ٔػؽد٩ة ٝػٮ٣٭٥ )رث

ثَّٯ( ٨٦ إثؽاؿ ا٣ذةء أ٣ٛةن ثعكت ٫ُٞ٩، ٰٚ ظٲ٨ ٌٔؽق أثٮ ا٣ُٲت  َّٰ كرى ا٣ىج

ا٤٣٘ٮم ٨٦ إثؽاؿ ا٣ذةء ٱةءن 
(52)

َّػٯ( إ٣ػٯ أوػ٤٭ة  ، ٵ٫٩ أٔةد اٵ٣ٙ ٚػٰ )رث

 ا٧٣٪٤ٞجح ٔ٪٫ ك٬ٮ ا٣ٲةء.

ٙ، ٩عػٮ -3 ٕيؽَّ ٨٦ اٷثؽاؿ ٦ة ٩هَّ ٦ٕض٥ ٣كةف ا٣ٕؿب ٤ٔٯ أ٫َّ٩ ٦ىعَّ ص ٥٣ ٩

ٙ ٬ؾا ا٣عؿؼ ٚٞٲ٢ ٩عػ٢ ثة٣عػةء» عِّ ص قجَّ٭٥، كٝؽ وي ٢ ا٣٪ةسى «٩ىضى
(53)

 .

ح ا٣ذىعٲٙ ا٧٣ؼذ٤ٙ ٚٲ٭ة ٥٤ٚ ٩ٕذؽَّ ث٭ة كص٤ٕ٪ة٬ػة ٦ػ٨ اٷثػؽاؿ  جٍ٭ى أ٦ة مي

ٞىٍخ »٠ػػة٣ؼٺؼ ظػػٮؿ  َّٞ ػػٍخ رص٤يػػ٫ أم دنػػ ٕى َّ «دـ٣
(54)

إذا صػػةء ٚػػٰ ٣كػػةف  

ٞىخ »ا٣ٕؿب )ز٣ٓ(  َّٞ ٕىخ رص٤يػ٫ إذا دنػ ٌ ٣ ـى ى («د ٖى كٝػةؿ »ص . كصػةء ٚػٰ )ز٣ػ

ق  ٍخ ٱػؽي ٕى ٞىٍخ. ٝةؿ اٵز٬ؿمص كا٧٣ٕؿكؼ دـ٣ َّٞ ٘ىٍخ رص٤ي٫ إذا دن ا٤٣ٲرص دـ٣

خ، ثة٣٘ٲ٨ ا٧٣ٕض٧ػح ٚٞػؽ  ٍخ ثة٣ٕٲ٨ ٗٲؿ ٦ٕض٧ح، ك٨٦ ٝةؿ دـ٣َّ٘ ٞى إذا دنٞ

ٙ «وعَّ
(55)

٤ٍ٭ىي( صةء ٚػٰ ا٤٣كػةفص  ٔى ٤ٍ٭ىه ك ٔى . ك٠ؾا ا٣ؼٺؼ ظٮؿ )

ىٍضػػخى ًوػػ٧ة٦٭ة ٣ذ» ػػخي رأسى ا٣ٞػػةريكرة إذا ٔة٣ ٌٍ ٤ٍ٭ى كػػذؼؿص٫... ٝػػةؿ ٔى

، رأٱذ٫ ٰٚ ٩كغ ٠سٲؿة ٨٦ ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ ٦ٞٲػؽان ثة٣ٌػةد  خي ٌٍ ٤ٍ٭ ٔى اٵز٬ؿمص 

كا٣ىػٮاب ٔ٪ػؽم ثة٣ىػةد ... كٚػػٰ ٩ػٮادر ا٤٣عٲػة٩ٰ ٤ٔ٭ىػه ا٣ٞػػةركرة 

«ثة٣ىةد أٱٌةن إذا اقذؼؿج و٧ة٦٭ة
(56)

. 

ٔىًنػٜ  -4 ٜ أك ا٤٣ُّس٘ػح ٱٞٲ٪ػةن، ٩عػٮص  ٕيؽَّ ٨٦ اٷثؽاؿ ٦ة ٬ٮ ٨٦ ٔٲٮب ا٣٪ُُّ ى ٥٣ ٩

ٔىًكٜ  ، كمة٩٪ٰ كقة٩٪ٰ ٧٠ة ٰٚ ثٲخ ا٣نةٔؿ قعٲ٥ ٔجؽ ث٪ٰ ظكعةسصك
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 21 ممدوح خطازةد.  - َعجِ اإلبداٍ ايًغوي َن يطان ايعسب

٪ى٪ٰ ٍٞ ًكػ ٕى ٍردىان ٣ٮ٩يػ٫ ٣  ٤ٚٮ ٠٪ػخي كى

 

ِّػٰ قػة٩٪ٰ ثػٮادمى   ك١٣ػ٨ رث
(57)

 

٪ى٪ٰ كمة٩٪ٰ( ثة٣نٲ٨ ا٧٣ٕض٧ح.  ٍٞ ًن ٕى  ٱؿٱؽ )٣

ج٭ح ا٤٣س٘ح ك٥٣ ٱي٪هَّ ٤ٔٲ٭ة ٚٞػؽ ٔػؽد٩ةق ٦ػ٨ اٷثػؽاؿ، ٩عػٮص  أ٦َّة ٦ة ٚٲ٫ مي

ى٢ ا٣ؽِّرعى كدى » ٍؿث ٍ٘جى٢، كا٣ٌؿاٱح كا٣٘ةٱحدىكى ، ك٬ٰ ٣س٘ح ا٣٘ٲ٨ ٔ٪ؽ ا٣ذ٪ٮػٰ«كى
(58)

. 

٦ة ٥٣ ٱذٞةرب »٥٣ ٩ٞٙ ٰٚ اٷثؽاؿ ٔ٪ؽ ٝٮؿ ثٕي ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٠ةث٨ قٲؽةص  -5

٦ؼؿصةق ا٣جذَّح ٚٞٲ٢ ٤ٔٯ ظؿٚىٲ٨ٍ ٗٲؿ ٦ذٞةرثٲ٨ ٚػٺ ٱكػ٧َّٯ ثػؽٹن، ٠إثػؽاؿ 

«ظؿؼو ٨٦ ظؿكؼ ا٥ٛ٣ ثعؿؼ ٨٦ ظؿكؼ ا٣ع٤ػٜ
(59)

، ثػ٢ ٔػؽد٩ة ٦ػ٨ 

٦ة دٞةرب ٦ؼؿصةق ٰٚ ا٧٣جؽؿ كا٧٣جؽؿ ٚٲػ٫ أك دجةٔػؽا، ٵف ٬ػؾا اٷثؽاؿ 

ا٣ع٥١ ٣ٲف ٦ض٧ىٕةن ٤ٔٲ٫ كٹ ٦سجىذةن ثؽ٣ٲ٢، إذ كٝػٓ اٷثػؽاؿ ٚػٰ ظػؿكؼ 

ىٍك٦ي( ٚة٣٭٧ـة ظػؿؼ ظ٤ٞػٰ كا٣ٌػةد  ٦ذٞةرثح ا٧٣ؼؿج، ٩عٮص )أٍك٦ىأ كأ

ٍضؿٌم ك٠ٺـ اث٨ قٲؽة ٰٚ ا٧٣ؼىػه ٦٪ٞػٮض ثإثػؽاؿ ظػؿؼ  ظؿؼ مى

٤ٍٰٞ ٰٚ ٢٠ٍّ ٨٦ )٧٣أ ك٣ى٧طى كد٤٧َّػه كدؼ٤َّػه، ا٧٣ٲ٥ ا٣نٛ٭ٰ ثعؿؼ  ظى

ٙه ث٧ػة ٤ٞ٩ػ٫ أثػٮ  ى ك٧َىف ٰٚ اٵرض كَ٭فص دػ٢ ٚٲ٭ة كاٗٺن(، ك٦ؼة٣

ٝػةؿ مػٲؼ٪ة أثػٮ ا٣عكػ٨ ثػ٨ »ظٲةف اٵ٩ؽ٣كػٰ ٚػٰ )مػؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢(ص 

«ا٣ىةاٖص ٧َّ٤ٝة دضؽ ظؿٚةن إٹ كٝؽ صةء ٚٲ٫ ا٣جؽؿ إٹ ٩ػةدران 
(63)

٦ػة ، ك٬ػؾا 

٤٘ٮم كا٣ـصةصٰ كاث٨ ا٣ك١ٲخذ٬ت إ٣ٲ٫ أثٮ ا٣ُٲت ا٣
(61)

. 

٥٣ ٩ٞٙ ٔ٪ؽ اٷثؽاؿ ٰٚ ظؿكؼ ا٧٣ٕة٩ٰ ٩عٮ )ثى٢ كثى٨(، كٹ ٚػٰ اٵدكات  -6

(، كٹ ٚػٰ ا٣ٌػ٧ةاؿ، ٩عػٮ )أ٩ػة  ٔىػ٨َّ ٘ىػ٨َّ كرى ى ٕى٨َّ ك٣ ى ٕى٢َّ ك٣ ى ا٣٪عٮٱَّح ٨٦ ٦س٢ )٣

                                                 

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص ٔكٜ. (57)

ِّٜٞص  -٠ذةب اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (58)  .٦33ٞؽ٦ح ا٧٣ع
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(، ٵ٫٩ ٹ ٱيجٍ٪ٯ ٤ٔٯ ٦س٢ ٬ؾا اٷثؽاؿ ٦ة ٬ٮ ٦ٛٲػؽ ٣ذُػٮٱؿ  ك٬ى٪ة كأ٩ٍخى ك٬ى٪ٍخى

ح كد٪٧ٲذ٭ة، كٵف ٬ؾق اٷثؽاٹت ٨٦ ٧ٌ٦ٮ٩ةت ٤ٔػ٥ ا٣٪عػٮ ا٣ػؾم ٬ػٮ ا٤٣٘

ؽة.  أزجخي اٵ٧ْ٩ح ا٤٣٘ٮٱح ك٩ع٨ أظٮج إ٣ٯ ٦ٛؿداد٫ ٦ٮظَّ

ٍٗؿ٩ٍػؽىل  -7 ؽَّ اٷثؽاؿ ٰٚ ظؿٚٲ٨ ٨٦ ا٧٤١٣ػح ا٣ٮاظػؽة إثػؽاٹن ٩عػٮص )ا ٕي ٥٣ ٩

كا٤ٗ٪ذٯص ٤ٗػت كٔػٺ(، ٚػٰ ظػٲ٨ ٔػؽد٩ةق ٠ػؾ٣ٟ ٚػٰ ٩عػٮ )اٗؿ٩ػؽل 

٩ٍؽل(، ٵف اٷ ، ك١٣٪٪ػة ٔػؽد٩ة ٚػٰ كاٍقؿى ثؽاؿ ٬٪ة كٝٓ ٚػٰ ظػؿؼ كاظػؽو

ىػػ٫ٌ( أك )رىؼَّ  ىػػطَّ كث َّٕٛح ٩عػػٮ )ث اٷثػػؽاؿ ٦ػػة صػػةء ٦٪ػػ٫ ٚػػٰ اٵٕٚػػةؿ ا٧٣ٌػػ

ـىؽص ًػعٟ ٔة٣ٲػةن( ٵف  ٬ٍػ كرٚؿؼ( أك ٰٚ ا٧٣ٌةٔٛح ٩عػٮص )دى٬ٍػؽىؽ كزى

 اٷثؽاؿ ٬٪ة كٝٓ ٰٚ وٮت كاظؽ.

ى  -8 ٥، ٩عػٮص )٠ػأصى مؿىٍظ٪ة ٦ٕ٪ٯ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣جؽؿ إذا ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٦ٕ٪ػةق ٦ػ٨ ا٧٣ذٕػة٣

ٕىهص أ٢٠( أك )د٣ىه ا٣٪ةبي كد٣ٜص ػؿج ٨٦ ١٦ة٫٩(، أ٦ة ا٧٣ٕؿكؼ  ا٣ُٕةـ ك٠

(، أك )ظةض ٨ٔ ا٣نٰء كظةد(. ٓى ا٧٣ةءي ك٩ذٓى ىجى ؿق، ٩عٮ )٩  ا٧٣ن٭ٮر ٥٤ٚ ٩ٛكِّ

ران ٩عٮص -9  إذا ٠ةف ٢ٕٛ٤٣ ا٧٣جؽؿ ٦ٕ٪ٲةف ٦ذجةٱ٪ةف أك أ٠سؿ ذ٠ؿ٩ة ا٢ٕٛ٣ ١٦ؿَّ

٪ى٫. ص د٬ى  ٦رَّ ا٣ضؿحى ك٩رَّ

٧ى٨. ٦رَّ  ص ًٔؿؽ ٨٦ ا٣كِّ  ا٣٘ٺـي ك٩رَّ

. قي كق٧ٍص ظ٤ٜى  ك٩عٮص قجٍى مٕؿى

 قجٍ ا٧٣ذَّ٭٥ي كق٧ىٍص ظ٤ٙ.

َـ٬ّة. حى كق٧ىٍص ص  قجٍ ا٣٪ٕضى

أ٦ة إذا ٠ةف ٤٣ٕٛػ٢ ٦ٕػةفو ٦ذؿادٚػح أك ٦ذٞةرثػح ٤ٚػ٥ ١٩ػؿرِّق. كٹ ٱٕ٪ػٰ ذ٠ؿ٩ػة 

آػػؿ، ٧٣ٕ٪ٯ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣جؽىؿ ٰٚ ٦ٮًٓ أ٫٩ ٹ ٦ٕ٪ٯ آػؿ ٫٣، ث٢ ٝؽ ٱ١ٮف ٫٣ ٦ٕ٪ػٯ 

ك٨١٣ ٥٣ ٱٞٓ ٚٲ٫ إثؽاؿ ٰٚ ذ٣ٟ ا٧٣ٕ٪ٯ. ٦سةؿ ذ٣ٟ أ٩٪ة ذ٠ؿ٩ة اٷثػؽاؿ ثػٲ٨ )ذبَّ 

( ٦ٕ٪ػٯ آػػؿ  ( ك١٣ػ٨ ٣ٕٛػ٢ )ذبَّ َّٙ ػ ىػ٢ص صى كذث٢( ٰٚ ٝػٮ٣٭٥ص )ذبَّ ٣كػة٩ي٫ كذىث
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(، ٥٣ ٱيك٧ٓ ٚٲ٫ إثؽاؿ. أم ٹ ٱنذؿط إذا كٝػٓ اٷثػؽاؿ ٚػٰ  ٓى ك٦٪ٓى ٦ن٭ٮر ٬ٮ )دٚى

 ذا صةءا ثؽٹ٣ح أػؿل ٦٘ةٱؿة.٤ٕٚٲ٨ ثؽٹ٣ح ٦ة، أف ٱٞٓ ٚٲ٭٧ة إ

٥٣ ٩أػؾ ث٧ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ )اث٨ ص٪ٰ( ٰٚ ا٣ذ٧ٲٲـ ثػٲ٨ ا٤ٕٛ٣ػٲ٨ ا٤٣ػؾٱ٨ كٝػٓ  -13

، أٱُّ٭٧ػة أوػ٢ه  ٱٞػٮؿص  كأٱَّ٭٧ػة ٚىػٍؿعه أك ٦يجٍػؽىؿ، إذٍ  ٰٚ أظؽ أظؿٚ٭٧ة إثؽاؿه

٦ذٯ أ٨١٦ أف ٱ١ٮف ا٣عؿٚػةف  ا٧٤١٣ذػةفغ ص٧ٲٕػةن أوػ٤ىٲ٨ٍ، ٠ػ٢ كاظػؽ »

ٓ ا٣ ٕػؽكؿي ٔػ٨ ا٣ع١ػ٥ ثػؾ٣ٟ، ٚػإف دؿَّ داؿٌّ أك ٦٪٭٧ة ٝةا٥ ثؿأق٫، ٥٣ ٱكى

٧ًػ٢ ث٧ٮصػت  ٔي ٔىٍخ ًؿكرة إ٣ٯ ا٣ٞٮؿ ثإثػؽاؿ أظػؽ٧٬ة ٦ػ٨ وػةظج٫،  د

٪ٕح، ٨٦ ذ٣ٟص )٬ذ٤ىػخ ا٣كػ٧ةءي ك٬ذ٪ىػٍخ(  ٯ ا٣ىَّ ذٌى ٍٞ ا٣ؽَّٹ٣ح كوٲؿى إ٣ٯ ٦ي

ذى٪ىػخ ا٣كػ٧ةءي  ٧٬ة أوٺف، أٹ دؿا٧٬ة ٦ذكةكٱىٲ٨ٍ ٰٚ ا٣ذىؿُّؼ، ٱٞٮ٣ٮفص ٬ى

ذ٨َّدٍ٭ذ٨ً دىٍ٭ذة٩ةن،  «ك٬ذ٤ىٍخ دٍ٭ذ٢ً د٭ذةٹن، ك٨٬َّ قعةاتي ٬ي
(62)

. كاٷثؽاؿ ٔ٪ؽ 

ا٣٪ٮفي ٚٲػ٫ ثػؽؿه ٦ػ٨ ا٣ػٺـ، أٹ »)اث٨ ص٪ٰ( ٬ٮ ٰٚ ٩عٮ )ػة٢٦ً كػة٨٦ً( 

دؿل أ٫٩ أ٠سؿ، كأف ا٣ٕٛػ٢ ٤ٔٲػ٫ ٱذىػؿَّؼ، كذ٣ػٟ ٝػٮ٣٭٥ ػ٧ػ٢ ٱؼ٧ػ٢ 

«ػ٧ٮٹن 
(63)

١ٚسؿة دىػؿٱٛةت )ػ٧ػ٢( ك٤ٝػح دىػؿٱٛةت )ػ٧ػ٨( د٣ٲػ٢ه  

٬٪ة إثؽاٹن، ٵ٫٩ ٹ ٱ٨١٧ ٔؽُّ ا٧٤١٣ذٲ٨ أو٤ىٲ٨ٍ، ٚؼة٢٦ً ٬ػٮ ٔ٪ؽق ٤ٔٯ أفَّ 

د٩ٍة ٦ػ٨  ػؽى ٕى اٵو٢ كػة٨٦ ٬ٮ ا٣ٛؿع ٔ٪ؽق. أٝٮؿ ٥٣ ٩أػؾ ث٭ؾا ا٣ذٛؿٱٜ، ٚى

، ثىػؿؼ ا٣٪ْػؿ ٔػ٨  اٷثؽاؿ ٢٠ ٧٤٠ذٲ٨ كٝٓ ٰٚ ثٕي أظؿٚ٭٧ػة إثػؽاؿه

 ٠سؿة أك ٤َّٝح دىؿُّؼ أمٍّ ٦٪٭٧ة. كظضذي٪ة ٰٚ ذ٣ٟ أمٲةء.

ق، اث٨ ص٪ِّٰ إثؽاٹن ٰٚ )٬ذ٪خ ٱى ٞٮ٣ح ػٺٚٲَّح، ذ٣ٟ أف ٦ة ٥٣ أف ٬ؾق ٦ األكؿ: ٕؽَّ

ق اثػ٨ ا٣كػ١ٲخ إثػؽاٹن وػؿٱعةن، كذ٣ػٟ  ك٬ذى٤ٍخ( ث٢ ص٤ٕ٭٧ة أو٤ٲ٨ ٔؽَّ

٬ذ٪ػخ ا٣كػ٧ةءي دى٭ػذ٨ً دىٍ٭ذة٩ػةن ك٬ذ٤ىػٍخ دىٍ٭ذًػ٢ »ٔ٪ؽ٦ة ٦س٢َّ ٣ٸثػؽاؿ ثٞٮ٣ػ٫ص 

                                                 

 .82ص 2ا٣ؼىةاه  –اث٨ ص٪ٰ  (62)

 .86ص 2ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص  (63)
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٢ٍُ ذ٢َّ، ك٬ٮ ٚٮؽ ا٣٭ى ذ٨َّ ك٬ي «دىٍ٭ذةٹن، ك٨٬َّ قعةات ٬ي
(64)

. 

 ك٦ٕؿكؼ أف )اث٨ ا٣ك١ٲخ( ٬ٮ أٝؽـ ٨٦ و٪َّٙ ٰٚ اٷثؽاؿ.

ٝػةؿ »ٚػٰ مػؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢ص  - ٧٠ػة ٝػؽ٦َّ٪ة -ٝٮؿ أثٰ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كػٰ  ا١را٧ٮ:

مٲؼ٪ة أثٮ ا٣عك٨ ث٨ ا٣ىةاٖص ٧َّ٤ٝة دضؽ ظؿٚةن إٹ كٝؽ صةء ٚٲ٫ ا٣جػؽؿ إٹ 

«٩ةدران 
(65)

 أف ٦ْٕػ٥ إٔٚػةؿ -٣ٮ قػ٧َّ٤٪ة ثػؿأم اثػ٨ ص٪ػٰ -. ك٦ٕ٪ٯ ٬ؾا 

ٞي٢ ث٫ أظؽ.  ا٣ٕؿثٲح ٚؿيكع، ك٬ؾا ٦ة ٥٣ ٱى

ٝؽ كًٕٮا ٦ؿة كاظؽة ا٧٣جؽىٹت ٤٠٭ة ٦ػ٨ ٩عػٮ  ٹ ٱ٢ٕٞ أف ٱ١ٮف اٵكاا٢ا١را١د: 

ٍَّ كُٝؿى كُٝٓ ك٢ُٝ كُٝٙ ك٥ُٝ( كص٤ٕٮ٬ة ص٧ٲٕةن أوػٮٹن، كاٵٝػؿب  )ٝى

كىؿ كًٕٮا ٕٚٺن كاظؽاى زػ٥ ٩ٮَّٔػٮا دٹ٣ذػ٫ ثةٷثػؽاؿ 
إ٣ٯ ا٢ٕٞ٣ أف ا٣٪ةَٞٲ٨ اٵي

 وةرت ٤٠٭ة أوٮٹن، إذ إف دىؿٱٛةت ٢٠ ٦٪٭ة ٹ د٢ٞ ٧ٔة قٮاق.ك

٫ٚ كاٹمػػذٞةؽ ٦٪ػػ٫  ا١ؽاةػػّ: ا٣ػػؽ٣ٲ٢ ٤ٔػػٯ أف ا٧٣جػػؽىؿ ٱىػػجط أوػػٺن ٬ػػٮ دىػػؿُّ

٠ةٵو٢ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥ص ػُٙ كاػذُٙ كػؽىؼى كاػذػؽؼ، كٝػٮ٣٭٥ص 

ق كدى٧ىؽَّق ىأ، كٝٮ٣٭٥ص ٦ؽىحى كد٧ؽَّح ك٦ىؽى ثأ إ٣ٲ٫ كأٍكث كى ٦ىأ إ٣ٲ٫ كأٍك٦ىأ كى ، ك٦ةر كى

أ٫٤٬ كٗةر٥٬، كٱى٧ٲؿ أ٫٤٬ كٱ٘ٲؿ٥٬ص ٱض٤ت ٣٭ػ٥ ا٣ُٕػةـ. ك٦ٕػؿكؼ أف 

ٌٰ ٨٦ اٵٕٚةؿ ٦ة ٔؽا ا٣ضة٦ؽ ٦٪٭ة. ك١٣ػ٨ ٝػؽ ٱنػٲٓ ث٪ػةءه  اٹمذٞةؽ ٝٲةق

 ٨٦ ٬ؾق اٹمذٞةٝةت أ٠سؿ ٨٦ ٗٲؿق.

َّٙ ٰٚ اٷثؽاؿ ٥٣ ٱٛؿِّؽ ثٲ٨ ا٤ٕٛ٣ٲ٨ ا٤٣ؾٱ٨ كٝٓ ٚٲ٭٧ػة  ا١غا٤ؿ: أفَّ ٢٠َّ ٨٦ أ٣

ة أو٤ىٲ٨ٍ أـ أوٺن كٚؿٔةن، ث٢ ٔؽُّكا ٢٠ ٦ة كٝٓ ثٲ٪٭٧ػة إثػؽاؿه إثؽاؿه إف ٠ة٩

ٰٚ ظؿؼ إثؽاٹن، ثىؿؼ ا٣٪ْؿ ٔػ٨ ٤ٝػح أك ٠سػؿة دىػؿٱٛةت أمِّ ٦٪٭٧ػة. 

ىجىسٍػخي ا٣ذػؿابى »ك٦سةؿ ذ٣ٟ ٦ة صةء ٰٚ إثؽاؿ أثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮمص  ٱٞػةؿص ٩

                                                 

 .1ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ ص –اث٨ ق١ٲخ  (64)
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«٨٦ ا٣جبؿ ٩ىجٍسةن ك٩جنذ٫ ٩جنةن 
(66)

رد ٦ػ٨ ، ٦ػٓ أف دىػؿٱٛةد٭٧ة ٦ذ٧ةز٤ػح؛ إذ ك

دىؿٱٛةت )٩جل( ٰٚ ا٤٣كةف ز٧ة٩ٰ ٧٤٠ةت ثػٲ٨ ٕٚػ٢ ٦ٌػةرع ك٦ىػؽر 

كاق٥ ٦ٕٛٮؿ. ككرد ٨٦ دىؿٱٛةت )٩جر( ٦س٤٭ة، ك٣ػ٥ ٱٕػٌؽ٧٬ة أوػ٤ٲ٨. 

«٤ٍٗ ٰٚ ا٣عكةب ك٤ٗخ»كصةء ٚٲ٫ص 
(67)

ٞيػ٢ إف )٤ٗػٍ( أوػ٢ه  ، ك٣ػ٥ ٱى

ك)٤ٗخ( ٚؿع. ٦ٓ أ٫٩ كرد ٨٦ دىؿٱٛةت )٤ٍٗ( ٰٚ ا٤٣كػةف ٩عػٮ ٔنػؿ 

دىػؿٱٛةت )٤ٗػخ( إٹ أرثػٓ ٧٤٠ػةت. كظذػٯ ٚػٰ  ٧٤٠ةت، ك٥٣ ٱؿد ٨٦

 اٹقذ٧ٕةؿ ٧ٚة ٩كجح اقذ٧ٕةؿ ٢٠ٍّ ٨٦ ٤ٍٗ ك٤ٗخ؟!

ك٬ٮ أ٥٬ ٨٦ ٢٠ ٦ة قجٜ أ٫٩ ٹ ٱيجٍ٪ىػٯ ٤ٔػٯ ٦ٕؿٚػح أٌم ا٤ٕٛ٣ػٲ٨ ٬ػٮ  ا١فادس:

أو٢ ٦جؽىؿ ٚٲ٫ أك ٚؿعه ٦يجؽىؿ أٱَّحي ٚةاؽة ٤٧ٔٲَّح ٱ٨١٧ دٮّٲٛ٭ة ٣ذُٮٱؿ ا٤٣٘ح 

ٲ٭ة. ٦ة دا٦خ ا٣ٕؿثٲح دك٧ط ثةٹمذٞةؽ ٦٪٭٧ػة ا٣ٕؿثٲح كدٮ٣ٲؽ ٥٤٠و صؽٱؽ ٚ

ػؿَّؽ ٚػٰ  ا أو٤ٲ٨ أـ أوػٺن كٚؿٔػةن. ك٦ٕػؿكؼ أ٩َّػ٫ ٹ ٱٛي ؽَّ ٔي ص٧ٲٕةن قٮاء أ

َّٰ كا٧٣ٕػػؿَّب  ة٦ىػػ٢ (ذم اٵوػػ٢ اٵٔض٧ػػٰ)اٹمػػذٞةؽ ثػػٲ٨ ا٣ٕؿثػػ ، إذٍ ٱٕي

ٚةن كامػذٞةٝةن...، ٧ٚػة ثػة٥١٣ ثؼػٺؼ  ا٣سة٩ٰ ٦ٕة٤٦ح ا٣ٕؿثٰ اٵوٲ٢ دىػؿُّ

  ٔةاؽى ٫٣ كٹ َةا٢ ٨٦ كراا٣.٫٘ٮٌم ٩ْؿٌم ٹ

ػػ٠٫ٍ ا٥١أعػػؼ  كعالنػػث ا١ٜػػ٬ؿ: ـى ٯشػػٮء ٪ػػؼا ا٥١ٓشػػ٣ ١ٰٜػػًػـ ٤ؽسٓػػان 

كا٥١خ٨اكؿ ٢١تػاضر٦ٰ ٤ػ٦ ا٢١ٖػ٬ٯ٦ٰ كا٢١فػا٦ٰٰ٧. ك١ٰػػ٬ْ إ١ػ٭ اـػخر٥ار ٪ػؼق 

ا١غانَّٰث االكخٜاٰٛث ٘ٮ ا١ٓؽةٰث، ةٖؽض ح١٬ٰػ ٥٢ٞػات سػٯػػة حؽ٘ػػ ا١ٓؽةٰػث 

ٰٕؽق ٦٤ ٞخب اإلةػاؿ، ك١خ٬ىٰص ةٓػو  ا١خؽاذٰث، ك١ٰفخػرؾ ٤ا ٛػ ٯ٬ٟف ٘ات

 أضٟاـ اإلةػاؿ كحه٬ٯت٫ا.

ٙىّ ة٥ا ٥َّ٢ْخ٨ا ٍ  ا٣٫٢١َّ ٨٥٢ْا ٤ا ٯى٨ٍّٙ كا٧

                                                 

 .175ص ٠1ذةب اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (66)

 .126ص 1ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ  (67)
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