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ِ
ِّ
ى ٔاجلًع انري عهى حد

ّ
 إعساب املثُ

 ()د. إةراِٖى يحًد عتد اهلل أ.

ىمٌٌٌٓدمِ:
ا٣جعر ٨٦ ا٣عؿٚٲ٨ ا٤٣ؾٱ٨ ٱٌةٚةف إ٣ٯ اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ٣ٲىػجط  ٱذؼؾ ٬ؾا

ٓى ٦ؾ٠ؿ قة٧٣ةن ٧ٌ٦ةران ٫٣ض ك٧٬ة ا٣٪ٮف كظؿؼي ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٌٲ٨ض ٚٛػٰ  ٦س٪ٌٯ أك ص٧

ا٧٣س٪ٯ دـاد اٵ٣ٙ أك ا٣ٲةء ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲحض كٰٚ ا٣ض٧ٓ ا٣ػؾم ٤ٔػٯ 

ٚة٣ٕٺ٦ح ا٣ؽا٣ػح ٤ٔػٯ ظٌؽق ٱـاد ا٣ٮاك أك ا٣ٲةء ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ض٧ٓ أٱٌةنض 

 ٦ٕ٪ٲٰى ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ض ز٥ دـاد ا٣٪ٮف ثٕؽق ٚٲ٭٧ة.

ٛىٮق  كا٣٘ؿض ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ آراء ا٣٪عٮٱٲ٨ ٰٚ ٬ةدٲ٨ ا٣ـٱةددٲ٨ض ك٦ة اوػُ

ٚٲ٭٧ة كرأكق وٮاثةن ك٦ٮاز٩ذػ٫ ث٧ػة ٱٞػةؿ ٚػٰ إٔػؿاب ا٧٣س٪ػٯ كص٧ػٓ ا٧٣ػؾ٠ؿ 

ٯ ا٣ٞٮؿ ا٣ىػةات ا٣ٲكػٲؿض كٝػؽ دار ا٣كة٥٣ ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كاٹ٩ذ٭ةءي إ٣

 ا٣جعر ظٮؿ ٬ؾق اٵ١ٚةر:

 ٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨ ٰٚ ٩ٮف ا٧٣س٪ٯ كص٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كة٥٣.-2

٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨ ٰٚ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ا٧٣ـٱؽ ٷٚػةدة ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذس٪ٲػح -3

 أك ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣.

 ٦٪ةٝنح ٦ة ٱٞةؿ ٰٚ إٔؿاب ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣.-4

 ٩ذةاش ا٣جعر.-5

                                                 

() .ٜأقذةذ ا٣٪عٮ كا٣ىػؿؼ ٰٚ ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب ٰٚ صة٦ٕح د٦ن 
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ىلنحووونىفيىنونىالمثنىىوالجمعىالذيىرلىىحّده:مذاهبىا
ٱؿل ص٧٭ٮر ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٣جىؿٱٲ٨ أف ٬ؾق ا٣٪ٮف ٔٮضه ٧ٌٔة ٠ػةف ٚػٰ اٹقػ٥ 

ا٧٣ٛؿد ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض إذ اٹق٥ي ثع٥١ اق٧ٲٌذ٫ ٹ ثٌؽ ٣ػ٫ ٦ػ٨ ظؿ٠ػح  ٵ٩٭ػة 

ى٦ةرة ٤ٔٯ ٦ٮ٫ٕٝ ا٣٪عٮم ٰٚ ا٣ض٤٧حض ٚ٭ٰ دنٲؿ إ٣ٯ أ٫٩ ٚة٢ٔ أك ٦ٕٛػٮؿ أك ٗٲػؿ  أ

ذ٣ٟض كا٣ذ٪ٮٱ٨ ٔٺ٦ح ٤ٔٯ د١٧ ٪٫ ٨٦ اٹق٧ٲٌح كد٣ٲ٢ه ٤ٔٯ أ٫٩ ٦٪ىػؿؼ
(2)

ض كٝػؽ 

صةءت اٷمةرة كاًعح ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫ كص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨ إ٣ٯ أف ا٣٪ٮف ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ 

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٔٮض ٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كا٣عؿ٠ح ا٤٣ؾٱ٨ ٠ة٩ة ٰٚ اٹق٥ ا٧٣ٛػؿدض ٝػةؿ 

زٱةددةفض اٵك٣ٯ ٦٪٭٧ة ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  كا٥ٍ٤ٔ أ٩ٟ إذا ز٪ٌٲخ ا٣ٮاظؽ ٣عٞذ٫ٍ »قٲجٮٱ٫: 

كا٤٣ٲ٨ض ك٬ٮ ظؿؼ اٷٔؿاب ٗٲؿي ٦ذعٌؿؾ كٹ ٦٪ػٌٮفض ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٣ؿٚػٓ أ٣ٛػةن...ض 

«كد١ٮف ا٣ـٱةدة ا٣سة٩ٲح ٩ٮ٩ةنض ٠أ٩٭ة ٔٮض ٣ًػ٧ىة ٦ي٪ٓ ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨
(3)

. 

كإذا ص٧ٕخى ٤ٔٯ ظؽ  ا٣ذس٪ٲح ٣عٞذ٭ة زااؽدةفض اٵك٣ٯ ٦٪٭٧ة »كٝةؿ أٱٌةن: 

ٌؽ كا٤٣ػػٲ٨ض كا٣سة٩ٲػػح ٩ػػٮف... كذ٣ػػٟ ٝٮ٣ػػٟ: ا٧٣كػػ٧٤ٮفض كرأٱػػخ ظػػؿؼ ا٧٣ػػ

ض ك٦ؿرت ثة٧٣ك٧٤ٲ٨ «ا٧٣ك٧٤ٲ٨ى
(4)

. 

كا٣ـااػؽة ا٣سة٩ٲػح ]أم ٩ػٮف »د ٩ػٮف ا٣ذس٪ٲػح إذ ٝػةؿ: جؿ  ك٦س٢ ذ٣ٟ رأل ا٧٣ي 

«ا٣ذس٪ٲح  إ٧٩ة ٬ٰ ثؽؿ ٧ٌ٦ة ٠ةف ٨٦ ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨
(5)

ض ك٤ٌٔػ٢ ذ٣ػٟ ٚٞػةؿ: 

«٧ةءٵف ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ٨٦ ظٜ اٵق»
(6)

ض ك٩ٮف ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٠٪ٮف ا٣ذس٪ٲح 

«كأ٦ٌة ا٣٪ٮف ٚجؽؿ ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ا٤٣ؾٱ٨ ٠ة٩ة ٰٚ ا٧٣ٛؿد»ٔ٪ؽقض ٝةؿ: 
(7)

. 

                                                 

 .5/342]ا٣ٞة٬ؿة ض كمػؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل:  2/337ا٩ْؿ مؿح ا١٣ذةب ٤٣كٲؿاٰٚ:  (2)

 .2/99ض 2/96ض كمؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰ: 71ذس٪ٲح: ض كا٩ْؿ ٢٤ٔ ا29٣-2/28ا١٣ذةب:  (3)

 .2/28ا١٣ذةب:  (4)

 .265-3/264ا٧٣ٞذٌت:  (5)

 .3/265ا٧٣ٞذٌت:  (6)

 .274ض كا٩ْؿ ا٢٤ٕ٣ ٰٚ ا٣٪عٮ: 2/6ا٧٣ٞذٌت:  (7)
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ٰك٦ة ٝة٫٣ قٲجٮٱ٫ كا٧٣جؿد ٝة٫٣ اث٨ ص٪ٌ 
(8)

كاثػ٨ ٱٕػٲل 
(9)

كاثػ٨ ا٣عةصػت 
(:)

ض 

٧ػةض كأ٠ؽكا أف ٬ؾق ا٣٪ٮف ٦ٕٮ ض ث٭ة ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ص٧ٲٕةن ٹ ٨ٔ كاظؽ ٦٪٭

ػ»ٝةؿ اث٨ ص٪ٰ:  ًٔ ٧٦ػة ٦٪ػٓ اٹقػ٥ ٦ػ٨ ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨  ضه ٮى ا٣٪ٮف ٚػٰ ا٣ذس٪ٲػح 

«ص٧ٲٕةن 
(21)

ض ك٠ؾا ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل
(22)

 ٌٰ ؿان ٠ػٺـ قػٲجٮٱ٫ كظة٠ٲػ٫:  ض كٝةؿ ا٣ؿً ٦ٛك 

«ا٣٪ٮف ٰٚ اٵو٢ ٔٮض ٨ٔ ظؿ٠ح ا٣ٮاظؽ كد٪ٮٱ٪٫ ٦ٕةن »
(23)

. 

٣ذ٪ػػٮٱ٨ ؤ٠ػؽاف أٌف ا٣٪ػػٮف ٔػٮض ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػح كاد٧٤١ٚذػة ص٧ٲٕػةن ك٦ٕػةن 

٤٠ٲ٭٧ةض كإف ٠ةف قٲجٮٱ٫ كا٧٣جؿد ٥٣ ٱكذؼؽ٦ة٧٬ة
(24)

. 

أف ا٧٣س٪ٌٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٱضت أف ٱ١ػٮف ٣٭٧ػة ٔٺ٦ػح  (ا٣ٮٌراؽ)كرأل 

ٔيٮض ث٭ة ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػح  د٧ٲـ٧٬ة ٨٦ ا٧٣ٛؿدض كأف ٬ؾق ا٣ٕٺ٦ح ٬ٰ ا٣٪ٮف ا٣ذٰ 

٣ػ٫:  ٚإف ٝةؿ ٝةا٢: ٥٤ًٚى دػ٤خ ا٣٪ٮف ٰٚ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ؟ ٝٲ٢»كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٝةؿ: 

ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٚإف ٝةؿ ٝةا٢: ٥٤ًٚى كصت أف ٱٕٮ ض ٨٦ ا٣عؿ٠ػح 

كا٣ذ٪ٮٱ٨؟ ٝٲ٢ ٫٣: ٵف ٨٦ مؿط ا٣ذس٪ٲح ك٬ؾا ا٣ض٧ٓ أف ٱ١ٮف ٫٣ ٔٺ٦ح ٦ـٱؽة 

«٤ٔٯ ٣ِٛ ا٣ٮاظؽض ١ٚةف ٱضت أف د٤ع٫ٞ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨
(25)

. 

 ٍٞ قػٲجٮٱ٫ أٝٮاؿ ا٣٪عٮٱٲ٨ ٚٲ٧ة ق٤ٙ ٦ػٓ أ٩٭ػة ٹ دؼػؿج ٧ٌٔػة ٝػةؿ  خي ق

 ٣ذٮ٠ٲؽ أر٠ةف ا٣جعر كدكؽٱؽ٬ة كدٞٮٱح ٦ة قٲ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٫.

إٌٹ أف ثٕي ا٣٪عٮٱٲ٨ ٧ٌ٣ة رأل أف ظؿؼ ا٧٣ؽ كا٤٣ٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ 

                                                 

 .:2ا٩ْؿ ا٧٤٣ٓ:  (8)

 .6/25ض 5/342ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (9)

 .2/618ا٩ْؿ اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (:)

 .598ح: قؿ ا٣ى٪ةٔ (21)

 .6/25ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (22)

 .2/99مؿح ا١٣ةٚٲح:  (23)

 .3ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ ص:  (24)

 .274ا٢٤ٕ٣ ٰٚ ا٣٪عٮ:  (25)
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ؽ ر ٤ٔٯ ٦ػة قػٲأدٰ ثػؽىا ٣ػ٫ أف  ظؿؼ إٔؿاب ٹ دْ٭ؿ ٤ٔٲ٫ ظؿ٠ح اٷٔؿاب كٹ دٞي

٤ىه إ٣ٯ دؿصٲط أف د١ٮف ا٣٪ٮف ٔٮ ًػةن ٦ػ٨ ٬ؾق ا٣عؿ٠ح ٰٚ ظ٥١ ا٧٣ٕؽكـض كػى

ا٣عؿ٠ح ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ا٧٣ع٤ٌػٯ ثػةٵ٣ٙ كا٣ػٺـض كٔٮًػةن ٦ػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ 

ا٧٣ٌةؼض كٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ا٧٣ٌٕؿل ٦٪٭٧ةض ٝػةؿ ا٣ؿًػٰ: 

كا٣عؿ٠ح كإف ٠ة٩خ ٦ٌٞؽرة ٤ٔػٯ ا٣عػؿكؼ ٔ٪ػؽ ثٕػي أوػعةث٫ ]أم قػٲجٮٱ٫  »

ٕػ٢ ٨ٍ١٣ ٧٣ ة ٥٣ دْ٭ؿ ٠ةف ٠ة٣ٕؽـض ز٥ إ٫٩ ريصط صة٩ت  ا٣عؿ٠ػح ٦ػٓ ا٣ػٺـض أم صي

ا٣٪ٮف ٔٮًةن ٦٪٭ة ثٕؽ٦ة ٠ةف ٔٮًةن ٦٪٭٧ػة ]أم ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨ ض ٚسجػخ ٦ٕ٭ػة 

ػٍؾؼى ا٣ذ٪ػٮٱ٨ض ٚ٭ػٰ  ؾؼ ٦ٕ٭ػة ظى زجةت ا٣عؿ٠حض كصة٩تي ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٦ٓ اٷًةٚحض ٚعي

ٰٚ ٩عٮ صةء٩ٰ رصٺف ٔٮض ٦٪٭٧ةض ك٬ٮ اٵو٢ض كٚػٰ ا٣ػؿصٺف ٔػٮض ٦ػ٨ 

«٣ذ٪ٮٱ٨ ٍٚٞا٣عؿ٠ح ٍٚٞض كٰٚ رصٺ زٱؽ ٨٦ ا
(26)

. 

ٮ ض ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ كٹ ٨ٔ أظؽ٧٬ة ٰٚ ظػةؿ ا٣ٮٝػٙ ٚػٰ  كٹ ٱٕي

ض كدسجخ ا٣٪ٮف ٵ٩٭ة ٹ دكٍٞ ٨٦ ا٤٣ِٛ ٰٚ ا٣ٮٝٙ ٧٠ػة ٱكػٍٞ «رصٺف»٩عٮ 

كٰٚ رصٺف »ا٣ذ٪ٮٱ٨ كا٣عؿ٠حض ك١٣٪٭ة ٣ٲكخ ٤٣ذٕٮٱي ظٲ٪بؾض ٝةؿ ا٣ؿًٰ: 

«كٝٛةن ٣ٲف ٔٮًةن ٦٪٭٧ة كٹ ٨٦ أظؽ٧٬ة
(27)

. 

١ٕ٣جؿم ٨ٔ ثٕي ا٣جىؿٱٲ٨ اٵظٮاؿ ا٣سٺث ا٣كة٣ٛح ٚػٰ ٩ػٮف كظ١ٯ ا

ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ
(28)

ٰ  ثىؿم  ا٧٣ؾ٬ت أمةر إ٣ٯ أف اٵو٢ ٚػٰ ٩ػٮف  ض كاث٨ي ص٪

ٮ ض ث٭ة ٨ٔ ظؿ٠ػح اٹقػ٥ ا٧٣ٛػؿد كد٪ٮٱ٪ػ٫ض ٝػةؿ:  إٹ أف أوػ٢ »ا٣ذس٪ٲح أف ٱٕي

ًٕ٭ة ]أم ٩ٮف ا٣ذس٪ٲح  أف د١ٮف داػ٤ح ٔٮًةن ٧ٌ٦ة ٦ي٪ػٓ اٹقػ٥ ٦ ًٍ «٪٭٧ػةكى
(29)

ض 

                                                 

 .2/99مؿح ا١٣ةٚٲح:  (26)

 .343-5/342ض كا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل: 2/99مؿح ا١٣ةٚٲح:  (27)

 .2/216ا٩ْؿ ا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةء كاٷٔؿاب:  (28)

 .٢٤ٔ95 ا٣ذس٪ٲح: ( 29)
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كاقذؽؿ  ٤ٔٯ ذ٣ٟ
(2:)

ض كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أٌف ٣٪ٮف ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ اٵظػٮاؿى ا٣ػسٺثى 

ا٣كة٣ٙ ذ٠ؿ٬ةض ز٥ ٩ج٫ٌ ٤ٔٯ وػعح ٦ػة ذ٠ػؿق ٦ػ٨ أظػٮاؿ ا٣٪ػٮف ا٣ػسٺث ٚػٰ 

ٚٞؽ وط  ٦ػة ذ٠ؿ٩ػةق أف ا٣٪ػٮف ٚػٰ ا٣ذس٪ٲػح د١ػٮف ٚػٰ ٦ٮًػٓ »ا٧٣س٪ٯض ٚٞةؿ: 

ٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ػح كظػؽ٬ةض ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ص٧ٲٕةنض كٰٚ ٦ٮًٓ ٔ

«كٰٚ ٦ٮًٓ ٔٮًةن ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كظؽق
(31)

. 

ٜه ١٣ػٺـ قػٲجٮٱ٫ ٤ٔػٯ رأم  ك٬ؾا ا٣ذٞكٲ٥ ٵظٮاؿ ا٣٪ٮف ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ٦ٮاٚ

«٠أ٩٭ة ٔٮض ٨ٔ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كا٣عؿ٠ػح»ٰٚ دٛكٲؿقض إذ ٝةؿ ٨ٔ ٬ؾق ا٣٪ٮف: 
(32)

ض 

٢٧ ٝٮ٫٣:  ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذنػجٲ٫ « ٠ػأف»٤ٔٯ ّػة٬ؿق ٚػٰ إٚػةدة « ٠أ٩٭ة ٔٮض»ٚإذا ظي

ة٣٪ٮف صٰءى ث٭ة ٔٮًةن ٨ٔ ا٣عؿ٠ح دةرةن ك٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ دػةرةن أػػؿلض ٹ ٔٮًػةن ٚ

٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨  ٵٌف ا٣٪ٮف ٠ة٣ٕٮض ك٣ٲكخ ٔٮًةنض ك٤ٔٯ ٬ػؾا ا٣٪عػٮ 

كذ٬ت قٲجٮٱ٫ إ٣ػٯ أف ا٣٪ػٮف زٱػةدة ٚػٰ »ٚىً٭٥ أثٮ ظٲٌةف ٦ٞة٣ح قٲجٮٱ٫ إذ ٝةؿ: 

٥١ي ا٣عؿ٠ح ا٣ذٰ ٠ةف ٱ٪جٰ٘ أف  د١ٮف ٚػٰ ا٣ذس٪ٲػح كا٣ض٧ػٓ اٳػؿ ٣ٲْ٭ؿ ٚٲ٭ة ظي

يػؿل ٨٦ ٗٲؿ أف د١ٮف ٔٮًػةن ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨ض  دةرةض كظ٥١ي ا٣ذ٪ٮٱ٨ أ

«ٚنج٭٭ة ثة٣ٕٮضض ك٥٣ ٱض٤ٕ٭ة ٔٮًةن « ٠أ٩٭ة»ك٣ؾ٣ٟ ٝةؿ قٲجٮٱ٫: 
(33))*(

. 

                                                 

 .95ا٩ْؿ ٢٤ٔ ا٣ذس٪ٲح:  (:2)

 ٦٪٫. 94-92ض كا٩ْؿ: ٢٤ٔ95 ا٣ذس٪ٲح:  (31)

 .2/29ا١٣ذةب:  (32)

 .2/412ا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢:  (33)

٤ٔٲ٫ ا٣جةظػرض ٩ْػؿان.  ٫]ك٢ٌٕ٣ ٚٲ٧ة ٝة٫٣ أثٮ ظٲٌةف ٰٚ ثٲةف ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ ٰٚ ا٣٪ٮفض كدةثٕ )*(

«. ٔٮض ٨ٔ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كا٣عؿ٠ػح٠أ٩ٌ٭ة »ذ٣ٟ أف دؽثٌؿى ٩ٌه قٲجٮٱ٫ ٰٚ ا١٣ذةبض ك٬ٮ ٝٮ٫٣: 

ٱؽ٣ٌ٪ة ٤ٔٯ أف  ا٣٪ٮف ٰٚ ا٧٣س٪ٌٯ ٰٚ رأم قٲجٮٱ٫ ٔٮضه ٨٦ ٦ض٧ٮع ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كا٣عؿ٠ػح ٚػٰ 

٤ٔٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ض٧ػٓ ا٣ػؾم دػؽٌؿ  ثة٣ٮاك ٱؽؿٌ « ا٣ذ٪ٮٱ٨»٤ٔٯ « ؿ٠حا٣ع»ا٧٣ٛؿد  ٵف ُٔٙ 

 =   ٫ أكجٲػةرد٫ ٤٣ذنػٰٚ ٔج« ٠أفٌ »ٮف ػؿؽ ٰٚ ذ٣ٟ ثٲ٨ أف د١ػ٤ٔٲ٫ ا٣ٮاك ٰٚ أو٤٭ة. كٹ ٚ
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ك٢٤ٔ ا٣٪عٮٱٮف ا٣جىؿٱٮف ا٣ذٕػٮٱي ثػة٣٪ٮف ٔػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ ا٧٣عػؾكؼ ٦ػ٨ 

ٚىٲ٨ٍ ثػةٵ٣ٙ كا٣ػٺـ ثػأف ا٧٣ٌةؼ ك٨ٔ ا٣عؿ٠ح ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٣ ٥ ا٧٣ٕؿ 

اٷًةٚح كاٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٹ ٱ١ٮ٩ةف ظٲر ٱ١ٮف ا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٚ٭٧ػة ٦ذٕةٝجػةفض إذا ٠ػةف 

ةًٝػتي »أظؽي٧٬ة دٕؾ ر اٳػؿض ٝةؿ ا٣ٮٌراؽ:  ٚػإف ٝػةؿ ٝةاػ٢: ٤ًٚػ٥ى وػةر ا٣ذ٪ػٮٱ٨ ٱٕي

٤ى٥ى أ٩ػ٫ ٙى كا٣ٺـ كاٷًػةٚح؟ ٝٲػ٢ ٣ػ٫: ٵف ا٣ذ٪ػٮٱ٨ إ٧٩ػة ٱػؽػ٢ اٹقػ٥ى ٣ػٲٕي  اٵ٣

«٦٪ىؿؼض كٝؽ ثٲٌ٪ة أف ص٧ٲٓ ٦ة دؽػ٫٤ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ كاٷًةٚح ٱ٪ىؿؼ
(34)

. 

ٚىٲ٨ ثةٵ٣ٙ كا٣ػٺـ ٔػٮض  كا٣٪ٮف ا٣ذٰ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ا٧٣ٕؿ 

٩ػة  ٞيٺ كدىٹ  ٤ٔػٯ ٦ٕػٲ ٨ض ٚػإذا ٩يٮ  ؿٚة ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـ زى ٔي ٨ٔ ا٣عؿ٠ح  ٵ٩٭٧ة إذا 

كا٣ذ٪ػٮٱ٨ض ٚػٺ ٱٕػٮ ض ٔػ٨ مػٰء ازدادا زٞٺنض ٣ؾا ٹ ٱضذ٧ٓ اٵ٣ػٙ كا٣ػٺـ 

 كإ٧٩ة ٥٣ ٱضذ٧ٓ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كاٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٣ٮص٭ٲ٨:»٦ٕؽكـض ٝةؿ ا١ٕ٣جؿم: 

يػؿل. ٞي٢ى ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـض ٥٤ٚ ٱعذ٢٧ زٱةدة أ  أظؽ٧٬ة: أف اٹق٥ زى

ػؿ ؼ اٹقػ٥ىض ٚٲىػٲؿ ٦ذ٪ػةًكٹن ٣نػٰء ثٕٲ٪ػ٫ض  كا٣سة٩ٰ: أف اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٱٕي

ٙ  اٵق٧ةءٚٲس٢ٞ ثؾ٣ٟ ثؼٺؼ ا٣٪١ؿةض ٚإ٩٭ة  «أػ
(35)

. 

كرأل اث٨ ٱٕٲل ٰٚ ظؾؼ ا٣٪ٮف ٨٦ ا٧٣ٌةؼ كإزجةد٭ة ٰٚ ا٧٣ٌٕؿؼ ثػةٵ٣ٙ 

ٚإف ٝٲ٢: ٚإذا ٠ة٩خ ا٣٪ٮف ٔٮًػةن ٦ػ٨ »كا٣ٺـ إرادةى ظىٮًؿ ا٣ذٕةديًؿ ثٲ٪٭٧ةض ٝةؿ: 

ىٲٍ٭ة ك٬ػٮ  ي٭ة دعؾؼ ٦ٓ اٷًةٚح ٦ٓ زجٮت أظؽ ثػؽ٣ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ص٧ٲٕةن ٧ٚة ثة٣

ىٲٍ٭ة ك٬ػٮ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ ا٣عؿ٠ح؟ ٝٲ٢: ٧٣ ة ز ٣ ىػؽى جذخ ٦ٓ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٦ٓ ظػؾؼ أظػؽ ث

ىٲٍ٭ة ك٬ٮ ا٣عؿ٠ح ٣ٲٕذؽٹ ؾٚخ ٦ٓ اٷًةٚح ٦ٓ زجٮت أظؽ ثؽ٣ «ظي
(36)

. 

                                                 

ا٣ذٞؽٱؿ أك ا٣ذٞؿٱت أك ا٣ذعٞٲٜ  ٵف ٦ٛذةح ٫ٞٚ ٔجةرة قػٲجٮٱ٫ ٬٪ػة دٹ٣ػح ا٣ػٮاكض ٹ دٹ٣ػح  =

٤ٔٯ ا٣ذنجٲ٫ كا٣ذٞؽٱؿ ٬٪ة ٹ دٌٰٛ ٤ٔٯ ٔجةرة قٲجٮٱ٫ ٔ٪ػؽ ا٣ذأ٦ٌػ٢  «٠أف  ». كدٹ٣ح «٠أفٌ »

 ٦ٕ٪ٯ ا٣ذٛىٲ٢ كا٣ذٛؿٱٜ ا٣ؾم ٱذؿاءل ٨٦ ٩ه  أثٰ ظٲٌةف . ا٧٣ض٤ح.

 .286٪عٮ: ا٢٤ٕ٣ ٰٚ ا٣ (34)

 .2/88ا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةء كاٷٔؿاب:  (35)

 .6/25مؿح ا٧٣ٛى٢:  (36)
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ٚة٣٪ٮف ٔ٪ؽ٦ة دعؾؼ ٨٦ ا٧٣ٌةؼ ٔٮض ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٚٲ٫ض كٔ٪ؽ٦ة دسجػخ 

ٰٚ ا٧٣ٕؿ ؼ ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٔٮضه ٨٦ ا٣عؿ٠حض ذ٣ٟ ٵف ا٣عؿؼ إذا ٠ػةف ٣ػ٫ 

ؽى أف ٱؽؿ  ٤ٔٯ كاظؽ ٦٪٭٧ة كصت أف ٱؽؿ  ٤ٔٯ اٳػػؿض دٹ٣ح ٤ٔٯ أ٦ؿ ًٕ ى ٱ٨ض كث

ك٠ػ٢  ظػؿؼ دٌؿ ٤ٔػٯ مػٲبٲ٨ض كدٕػؾ ر »ك٬ؾا ٦ة أمةر إ٣ٲ٫ ا١ٕ٣جػؿم إذ ٝػةؿ: 

«٤ٔٯ اٳػؿ ٫ ٤ٔٯ أظؽ٧٬ة كصت أف ٱجٞٯ داٹ  دٹ٣ذ
(37)

. 

ٗٲؿ أٌف اٵٝٮاؿ ا٣كة٣ٛح ا٣ذٰ وؽرت ٨ٔ اث٨ ص٪ٰ كا٣ٮٌراؽ كاث٨ ٱٕٲل كاثػ٨ 

دنػ٭ؽ أ٩٭ػ٥ ٱػؿكف أف ا٣٪ػٮف ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ  -ك٤٠٭ػ٥ ثىػؿم   -كا٣ؿًٰ ا٣عةصت 

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٔٮض ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٱؤٱؽ ٬ؾا ٦ة صػؿل ٤ٔػٯ ٣كػةف اث٪ىػٰ 

٤ٔٯ ٣كةف ا٣ؿًٰ« ٦ٕةن »ض ك٧٤٠ح «ص٧ٲٕةن »ص٪ٌٰ كٱٕٲل ٨٦ اقذؼؽاـ ٧٤٠ح 
(38)

. 

٩خ ك٬ؾا اٵو٢ ٰٚ ا٣٪ٮف أف د١ٮف ٔٮًةن ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ك٣ٮ ٠ة

ٔٮًةن ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كظؽق ٣عؾٚخ ٦ػ٨ ا٧٣ٕػؿ ؼ ثػةٵ٣ٙ كا٣ػٺـ كا٧٣ٌػةؼض 

ك٣ٮ ٠ة٩خ ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كظؽ٬ة ٣ؿأٱ٪ة٬ة ٰٚ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٕؿ ؼ ثػةٵ٣ٙ 

كا٣ٺـض كإ٣ٯ ٬ؾا أ٧٣ط اث٨ ص٪ٰ
(39)

. 

ق ٨٦ ا٣جىؿٱٲ٨ ٚ٭٧ٮا ٨٦ ٝٮؿ قٲجٮٱ٫:  ٠أ٩٭ة »كا٣ْة٬ؿ أ٫٩ ك٦ى٨ٍ قجٜ ًذ٠ٍؿي

٤ٔٲػ٫ض « ٠أف»٦ٕ٪ٯ ا٣ذعٞٲٜ ٹ ا٣ذنجٲ٫ض ٚع٤٧ٮا « ٮٱ٨ٔٮض ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪

كرأكا أف ا٣٪ٮف ٔٮض ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ك٬ٮ ٦ػة كٌصػ٫ ثػ٫ ٠ػٺـى قػٲجٮٱ٫ 

  ٰ ا٣كٲؿاٚ
(3:)

   ٰ كا٣ٛةرق
(41)

ك٦ػ٨ ا٣٪ػةس ٦ىػ٨ٍ ظ٧ػ٢ ٠ػٺـ »ض ٝةؿ أثػٮ ظٲٌػةف: 

ٝؽ ديكذ٢٧ٕ ٤٣ذعٞٲػٜ ث٧٪ـ٣ػح « ٠أف»قٲجٮٱ٫ ٤ٔٯ أ٩٭ة ٔٮض ٦٪٭٧ةض كز٥ٔ أف 

                                                 

 .218-2/217ا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةء كاٷٔؿاب:  (37)

 .4ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ ص:  (38)

 .4ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ ص:  (39)

 ]ثٲؿكت . 2/248ا٩ْؿ مؿح ا١٣ذةب ٫٣:  (:3)

 .46-2/45ا٩ْؿ ا٣ذ٤ٕٲٞح ٤ٔٯ ٠ذةب قٲجٮٱ٫:  (41)
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«إفٌ »
(42))*(

كرث٧ة ٠ةف كراء ٬ؾا ا٣ذٞكػٲ٥ ٤٣٪ػٮف كدٕػؽاًد أظػٮاؿو زػٺثو ٣٭ػة  .

 ا٣ؿٗجح ٰٚ ا٣ذٲكٲؿ كا٣ذك٭ٲ٢ كاقذٲٕةب ظةٹد٭ة ٤٠ ٭ة.

٬ؾا رأم ص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨ ٰٚ ٩ٮ٩ٰ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ض ك٦ػة ذ٬جػٮا 

 إ٣ٲ٫ ٨٦ دٛؿٱٕةت ٚٲ٭٧ة كدٞكٲ٧ةت.

ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كظػؽقض  كذ٬ت ا١٣ٮٚٲػٮف إ٣ػٯ أف ٬ػةدٲ٨ ا٣٪ػٮ٩ٲ٨ ٔػٮض ٔػ٨

ض ٝػةؿ اثػ٨ ا٣عةصػت ٚػٰ «صةء ٗٺ٦ػة زٱػؽ»كاقذؽ٣ٌٮا ثكٞٮط ا٣٪ٮف ٰٚ ٩عٮ 

كأ٦ة ا١٣ٮٚٲٮف ٚٲٞٮ٣ػٮف: إ٩٭ػة ٔػٮض ٔػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ض »٠ٺ٫٦ ٤ٔٯ ٩ٮف ا٣ذس٪ٲح: 

«كٱكذؽ٣ٮف ثٞٮ٣ٟ: صةء٩ٰ ٗٺ٦ة زٱؽض ٚعٍؾٚي٭ة ٱؽؿ  ٤ٔٯ أ٩٭ة ٠ة٣ذ٪ٮٱ٨
(43)

. 

٫ٌٕٛ كدٕٚػ٫  ٨كأمةر اث٨ ص٪ٰ إ٣ٯ ٦ؾ٬ت ا١٣ٮٚٲٲ٨ ٬ؾا ٦ دكف ٩كجحض كً

ثأف ا٣٪ٮف ٣ٮ ٠ة٩خ ٔٮًةن ٦ػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كظػؽق ١٣ة٩ػخ ا٣عؿ٠ػح ا٣ذػٰ  ٦كذؽٹ  

ؽ ر ٤ٔٯ ظؿؼ ا٧٣ػؽ  كا٤٣ػٲ٨ض كأف  ٮ ض ٔ٪٭ةض إذ ٹ دٞي ٠ة٩خ ٰٚ ا٧٣ٛؿد ٗٲؿى ٦ٕي

ثػؽ  ٦ػ٨ دٕػٮٱي ٚٲػ٫ ٵف ٦ٛػؿدق ا٧٣س٪ٯ اق٥ ٦ٕؿب ٱعذةج إ٣ػٯ ظؿ٠ػحض كٹ 

٦ى٨ٍ ذ٬ت إ٣ٯ أف ا٣٪ٮف ٔٮض ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كظؽقض ٚأ٦ة »ب ثة٣عؿ٠حض ٝةؿ: ٦ٕؿى 

كأ٩٭ة إ٧٩ة دسجخ ٦ٓ ٹـ ا٧٣ٕؿٚح ٵ٩٭ة ثعؿ٠ذ٭ة أٝٮل ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٚٲٛكػؽي ٝٮ٣ػ٫ 

ا٣ؽٹ٣ح ا٣ىعٲعح ٤ٔػٯ أف  ٮ ض ٨٦ ا٣عؿ٠ح مٲبةنض كٝؽ د٣ ًخ ٔ٪ؽم ٵ٫٩ ٥٣ ٱٕ

أ٣ًٙ ا٣ذس٪ٲح ٣ٲف ٚٲ٭ة دٞؽٱؿ ظؿ٠ح ٰٚ ٦ٕ٪ة٬ػة ٧٠ػة أ٩٭ػة ٣ٲكػخ ٦ٮصػٮدة ٚػٰ 

ثةن ٚٞػؽ ٣ٛ ثةن ٧٠ة ٠ةف ا٣ٮاظؽ ٦ٕؿى ْ٭ةض كإذا ٠ةف ٠ؾ٣ٟ ك٠ةف اٹق٥ ا٧٣س٪ٯ ٦ٕؿى

ٮ ض ٨٦ ظؿ٠ح إٔؿاث٫ض ٤ٚ٭ؾا ٤ٝ٪ة: إف ا٣٪ٮف ٰٚ ا٣ذس٪ٲح ٔٮض ٧ٌ٦ػة  ٱضت أف ٱٕي

«٦ي٪ٓ اٹق٥ي ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ص٧ٲٕةن 
(44)

. 

                                                 

 .٢2/412 كا٣ذ٧١ٲ٢: ا٣ذؾٱٲ (42)

]١٬ؾا ٝةؿ ا٣جةظر. ك٤٣ٞةرئ أف ٱكأؿ: ٢٬ دسجخ ا٣٪ػٮف ٚػٰ ا٧٣ٌػةؼ ٚػٰ ٩عػٮ: ٠ذةثػة  )*(

 زٱؽض كٚة٤ٔٮ ا٣ؼٲؿ؟  ا٧٣ض٤ح.

 .2/618اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (43)

 .598قؿ ا٣ى٪ةٔح:  (44)
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 ك٧ٌ٦ة ٱىًؿدي ٤ٔٯ ٝٮؿ ا١٣ٮٚٲٲ٨ أف ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٹ ٱ١ٮف إٹ ثة٣عؿ٠ةت ا٣ذٰ ٬ٰ

ض «رأٱخ زٱؽان »ض ك«٦ؿرت ثـٱػؽو »ض ك«٬ؾا زٱؽه »٨٦ ص٪ف ظؿ٠ح اٷٔؿابض ٩عٮ 

ٔيؽت ا٣٪ٮف ٔٮًةن ٦٪ػ٫ إذا ٠ػةف ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ  ٚجأم مٰء ظى٢ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ا٣ؾم 

كا٤٣ٲ٨ ٔٺ٦ح إٔؿاب؟ ك٠ٲٙ ٱ٨١٧ ا٣ذٮٚٲػٜ ثػٲ٨ ٠ػٮف ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ 

٪ػٮٱ٨ ٹ ظؿ٠ح إٔؿاثٲح كثٲ٨ ٠ٮف ا٣٪ػٮف ٔٮًػةن ٦ػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨؟ ٬ػؾا ٦ػٓ أف ا٣ذ

ا٣ذ٪ػػٮٱ٨ مػػٰء ٱىػػعت »ٱعىػػ٢ إٌٹ ثة٣عؿ٠ػػح اٷٔؿاثٲػػحض ٝػػةؿ ا٣كػػٲؿاٰٚ: 

ض  ا٣عؿ٠ةت ٤٠ ٭ة... كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أ٩ٟ دٞٮؿ: رأٱخ زٱؽانض ك٦ػؿرت ثـٱػؽو

ض ٚة٣ذ٪ٮٱ٨ ٦ٮصٮد ٰٚ اٵظٮاؿ ٤٠ ٭ة «ك٬ؾا زٱؽه
(45)

. 

ٓه ثٲ٨ ٔٺ٦ذػٰ إٔػؿاب ٤ٔػٯ اٹقػ٥ ا٣ٮاظػؽض ٧٬ػة  كٚٲ٧ة ذ٬جٮا إ٣ٲ٫ ص٧

 ٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ كا٣ذ٪ٮٱ٨.ٔٺ٦ذة ا

كٝػػؽ أصػػةب ا٣جىػػؿٱٮف ٤ٔػػٯ زجػػٮت ا٣٪ػػٮف ٚػػٰ ا٧٣س٪ػػٯ كا٣ض٧ػػٓ ا٣كػػة٥٣ 

٧ػٓ ٩ي١ ػؿض إذ ٹ ٱيس٪ػٯ  ٚىٲ٨ٍ ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـ ثأف اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ٔ٪ؽ٦ة زي٪ػٰ أك صي ا٧٣ٕؿ 

كٹ ٱيض٧ٓ إٌٹ ٦٪١ٌؿض ٚكٍٞ ٔ٪ػ٫ ا٣ذٕؿٱػٙ كا٣ذٕٲػٲ٨ض كأوػجط كاظػؽان ٦ػ٨ آظػةد 

٫٤ ا٣٪ٮف ٔٮًةن ٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كا٣عؿ٠ح ا٤٣ؾٱ٨ ٠ة٩ة ٰٚ ٦ٛػؿدق ٠سٲؿة ٗٲؿى ٦ٕٲ ٨ض كدػ

ٲٙ إ٣ٲ٫ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ كٚٲ٫ ا٣٪ٮفض ك٥٣ ديعؾؼ ٵف ا٣ٮٝػٙ ٤ٔٲ٭ػة  ًي ا٧٣٪١ ؿض ز٥ أ

ا٣٪ٮف دػ٤خ ٝجػ٢ دػػٮؿ »ٹ ٱـٱ٤٭ة ٨٦ ا٣٪ُٜ ٧٠ة ٱـٱ٢ ا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل: 

ا٣ػٺـ ٤٣ذٕؿٱػٙ  اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ز٥ دػ٤خ اٵ٣ػٙ ك

ٵٌف ا٣ذس٪ٲح ٹ دىط  ٦ٓ ثٞةء دٕؿٱ٫ٛض أٹ دؿل أ٩ٟ ٣ٮ ري٦خى دس٪ٲح ا٣ؿص٢ ٦ٓ ثٞةء ٦ػة 

ىؿي٦ٍخى ٦يعةٹن؟ ٵٌف ا٣ؿصػ٢ ٦ٕػٲ ٨ ٦ٞىػٮد إ٣ٲػ٫ض ٚػإذا ز٪ٌٲ٪ػةق زاؿ  ٚٲ٫ ٨٦ ا٣ذٕؿٱٙ ٣

ي٦ ح ٢٠  كاظؽ ٫٣ ٦س٢ي اق٫٧ض ك٬ؾاف ٦ٕ٪ٲةف ٦ذػؽإٚةفض ٚىػٌط  ضا٣ذٕٲٲ٨ض كوةر ٨٦ أ

ٟ ٧٣ ة أردت دس٪ٲذ٫ ٩ـٔخ ٔ٪٫ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ظذٯ وةر ١٩ػؿةض كدػ٤ػخ ا٣٪ػٮف أ٩

                                                 

 ]ثٲؿكت . 2/37مؿح ا١٣ذةب:  (45)
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ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض زػ٥ دػ٤ػخ اٵ٣ػٙ كا٣ػٺـ ظٲ٪بػؾو ٤٣ذٕؿٱػٙض ك٣ػ٥ 

ٱٺ ا٣٪ٮف  ٧٠ػة أزاٹ ا٣ذ٪ػٮٱ٨  ٵٌف ا٣ذ٪ػٮٱ٨ قػة٨٠ زااػ٢ ٚػٰ ا٣ٮٝػٙض كا٣٪ػٮف  ٱـي

ٱة ٤ٔٯ ظؾٚ٭ة ٍٞٮى «٦ذعؿ٠ح زةثذح ٰٚ ا٣ٮٝٙض ٥٤ٚ ٱى
(46)

. 

 كأصةثٮا أٱٌةن ٨ٔ ظؾؼ ا٣٪ٮف ٨٦ ا٧٣س٪ٯ كا٧٣ض٧ٮع ا٧٣ٌةٚىٲ٨ ثأ٦ؿٱ٨:

أف ا٧٣ٌػػةؼ كا٧٣ٌػػةؼ إ٣ٲػػ٫ ٠ة٣نػػٰء ا٣ٮاظػػؽض كا٣٪ػػٮف كا٣ذ٪ػػٮٱ٨ -2

ة ثٕؽ٬ة.  ٱٛىٺف ا٧٤١٣ح ٧ٔ 

ؾٚخ ٨٦ ا٧٣ٌةؼ ٵٌف ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ظ٢  ٦عػ٢  ا٣ذ٪ػٮٱ٨ض -3 أف ا٣٪ٮف ظي

كٹ ٱضذ٧ٓ ٤ٔٯ اٹق٥ د٪ٮٱ٪ةف
(47)

. 

ىواللونىفيىالمثنىىوالجمعىالذيىرلىىحّده:ىحرفىالمدي
اػذ٤ٙ ا٣٪عٮٱٮف ٰٚ ٬ؾا ا٣عؿؼض ك٠ةف ٣٭٥ ٦ؾا٬ت ٰٚ اق٫٧ ككّٲٛذ٫ 

 ا٣٪عٮٱح كدٹ٣ذ٫ ا٧٣ٕ٪ٮٱحض كا٣جٲةف ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ:

 ارف إعرال:-1

ذ٬ت قٲجٮٱ٫ كص٧٭ٮري ا٣جىؿٱٲ٨ إ٣ٯ أف ظؿؼ ا٧٣ؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ 

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ظؿؼ إٔؿاب
(48)

ؼه ٦ٌٕؿض ٣ْ٭ٮر ظؿ٠ح اٷٔػؿاب ض أم ظؿ

ػ٤ٔٲ٫ أك دٞؽٱؿ٬ةض ٠ة٣ؽاؿ ٨٦ ز ػ ٯٱؽ كا٣ؿاء ٨٦ صٕٛؿ كاٵ٣ٙ ٨٦ رىظن ٔىىن ةض ك

ك٨ٍ١٣ ٹ دٞؽ ر ظؿ٠ح اٷٔؿاب ٤ٔٲ٫ كٹ دي٪ٍٮىل
(49)

. 

                                                 

ـي ا٣كٲؿاٰٚض ا٩ْػؿ ظةمػٲح مػؿح ض ك٦ة ٝة٫٣ اث٨ ٱٕٲل ٠ٺ343-5/342مؿح ا٧٣ٛى٢:  (46)

 .5/342ا٧٣ٛى٢: 

 ]ثٲؿكت . :2/24مؿح ا١٣ذةب ٤٣كٲؿاٰٚ:  (47)

]ثٲؿكت ض ك٩كت ٬ؾا ا٣ٞٮؿ إ٣ػٯ ا٣جىػؿٱٲ٨ ٚػٰ  2/243ا٩ْؿ مؿح ا١٣ذةب ٤٣كٲؿاٰٚ:  (48)

 .32ض كا٩ْؿ ٦ة قٲأدٰ ص2/44اٷ٩ىةؼ: 

ض كقػؿ :6-69]ثٲػؿكت ض ك٤ٔػ٢ ا٣ذس٪ٲػح: ص 2/244ا٩ْؿ مػؿح ا١٣ذػةب ٤٣كػٲؿاٰٚ:  (49)

 .36-35ض ك٦ة قٲأدٰ ص817ا٣ى٪ةٔح: 
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 ارف يعَٓ:-2

ظؿؼ ا٧٣ؽ  كا٤٣ٲ٨ أٱٌةن ٫٣ دٹ٣ح ٦ٕ٪ٮٱحض ٚ٭ٮ أ٦ػةرة ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذس٪ٲػحض 

٤ى٧ةن ٤٣ذس٪ٲح ا٥٤ٔ أف اٵ٣ٙ»ٝةؿ اث٨ ص٪ٰ:  ٔى «زٱؽٍت ٰٚ اٹق٥ ا٧٣س٪ٯ 
(4:)

. 

 دهٖن إعرال:-3

ذ٬ت اٵػٛل كا٧٣ةز٩ٰ كا٧٣جؿد إ٣ٯ أف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ 

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٷٔؿابض كاقذؽٌؿ اٵػٛل ثأف ٬ؾا ا٣عؿؼ ٱنػٲؿ 

ض ٚػإذا رأٱ٪ػة  إ٣ٯ ا٣عة٣ح اٷٔؿاثٲح ٧٤٣س٪ٯ كا٣ض٧ػٓ ٦ػ٨ رٚػٓ أك ٩ىػت أك صػؿ 

ٵ٣ػػٙ ٚٲ٭٧ػػة ٧٤ٔ٪ػػة أ٩٭٧ػػة ٦ؿٚٮٔػػةفض كإذا رأٱ٪ػػة ا٣ٲػػةء ٚٲ٭٧ػػة ٧٤ٔ٪ػػة أ٩٭٧ػػة ا

٦٪ىٮثةف أك ٦ضؿكرافض ٚعؿؼي ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ أرمؽ إ٣ػٯ ظؿ٠ػح اٷٔػؿاب
(51)

 .

ق ٝٮؿي أثػٰ ا٣عكػ٨ »ٝةؿ ا٧٣جؿد:  كا٣ٞٮؿ ا٣ؾم ٩ؼذةرق ك٩ـ٥ٔ أ٫٩ ٹ ٱضٮز ٗٲؿي

ٰ أف ٱ١ػٮف اٵػٛل ذ٣ٟ أ٫٩ ٱـ٥ٔ أٌف اٵ٣ٙ إف ٠ة٩خ ظػؿؼ إٔػؿاب ٚٲ٪ج٘ػ

ٚٲ٭ة إٔؿاب ٬ٮ ٗٲؿ٬ة ٧٠ة ٠ةف ٰٚ ا٣ؽاؿ ٨٦ زٱؽض ك١٣٪٭ة د٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٷٔؿاب 

 ٵ٫٩ ٹ ٱ١ٮف إٔؿابه كٹ إٔؿابى ٚٲ٫ض كٹ ٱ١ٮف إٌٹ ٰٚ ظؿؼ.

ٝٮ٣٪ة: د٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٷٔؿاب إ٧٩ة ٬ٮ أ٩ٟ د٥٤ٕ أف ا٧٣ٮًٓ ٦ٮًٓ رٚٓ إذا 

ٓ ثػة٣ٮاك رأٱخ اٵ٣ٙض ك٦ٮًٓ ػٛيو ك٩ىتو إذا رأٱخ ا٣ٲةءض ك٠ؾ٣ٟ ا٣ض٧ػ

«كا٣٪ٮف إذا ٤ٝخ: ٦ك٧٤ٮف ك٦ك٧٤ٲ٨
(52)

. 

كٝةؿ ا٧٣ةز٩ٰ كاٵػٛل كا٧٣جؿد: ٬ؾق ا٣عؿكؼ د٣ٲػ٢ي »كٝةؿ ا٣ـصةصٰ: 

«اٷٔؿابض ك٣ٲكخ ثإٔؿاب كٹ ظؿكؼ إٔؿاب
(53)

. 

                                                 

 .6/24ض 5/336ض كا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل: ٢٤ٔ58 ا٣ذس٪ٲح:  (:4)

 .61-:5ا٩ْؿ ٢٤ٔ ا٣ذس٪ٲح:  (51)

يػػػؿل ٚػػٰ مػػؿح 796ض كا٩ْػػؿ قػػؿ ا٣ىػػ٪ةٔح: 265-3/264ا٧٣ٞذٌػػت:  (52) ض ك٦ىػػةدر أ

 .:5/33ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل: 

 .2/46كا٩ْؿ اٷ٩ىةؼ: ض 241اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮ:  (53)
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 عايث إعرال:-4

رأل ا٣ٛؿاء كُٝؿب كا٣ـٱةدم  أف ظؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ 

كا٣ٮاك كا٣ٲةء ٚٲ٭٧ة ث٧٪ـ٣ػح ا٣عؿ٠ػح اٷٔؿاثٲػح ٚػٰ ا٣كة٥٣ ٔٺ٦ح إٔؿابض ٚةٵ٣ٙ 

كٝةؿ ا٣ٛػؿاء » اٹق٥ ا٧٣ٛؿدض ٠ة٧ٌ٣ح ٰٚ زٱؽ ٨٦ ٝٮ٣٪ة: صةء زٱؽهض ٝةؿ اث٨ ص٪ٌٰ: 

«كأثٮ إقعةؽ ا٣ـٱةدم  كُٝؿب: اٵ٣ٙ ٬ٰ اٷٔؿابض ك٠ؾ٣ٟ ا٣ٲةء
(54)

. 

ك٨٧٦ ذ٬ت إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ؿأم كأػؾ ث٫ ا٣عؿٱؿم
(55)

كاث٨ ٦ة٣ٟ 
(56)

ض كاث٨ ٬نةـ 

ىةرماٵ٩
(57)

ض كاث٨ ا٣عةصت
(58)

ض إٌٹ أف ٬ؾا اٵػٲؿ رأل أف ا٣٪ٮف ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ٣٭ػة 

زٺث اٵظٮاؿ ا٣ذٰ ٔؽ د٬ة ا٣ؿًٰ كاث٨ ص٪ٰ كٗٲؿ٧٬ة ٨٦ ا٣جىؿٱٲ٨
(59)

. 

ٝػةؿ ا١٣ٮٚٲػٮف »ك٩كت ا٣ـصةصٰ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ إ٣ٯ ا١٣ٮٚٲٲ٨ ٤٠ ٭٥ض ٝػةؿ: 

ٲػح كا٣ض٧ػٓ ٬ػٰ ٤٠ ٭٥: اٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ذس٪ٲح كا٣ٮاك ٚػٰ ا٣ض٧ػٓض كا٣ٲػةء ٚػٰ ا٣ذس٪

«اٷٔؿاب ٩ٛك٫
(5:)

ض ك٩كج٫ إ٣ٲ٭٥ أٱٌةن اث٨ اٵ٩جةرم
(61)

. 

ك٨٦ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ا٣ؾٱ٨ رأكا أف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ث٧سةثػح ا٣عؿ٠ػح اٷٔؿاثٲػح 

ٱ١ػٮف ا٣ؿٚػٓ »ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ اٵقذةذ قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰض رظ٫٧ اهللض ٝػةؿ: 

ٙه ٰٚ اٹق٥ ا٧٣س٪ٯ ككاك ا ٣ض٧ػٓ ٚػٰ ا٧٣ػؾ٠ؿ ا٣كػة٥٣... ثة٧ٌ٣حض كٱ٪ٮب ٔ٪٭ة أ٣

«كٱ١ٮف ا٣٪ىت ثة٣ٛذعحض كٱ٪ٮب ٔ٪٭ة ٱةء ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كص٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كة٥٣
(62)

. 

                                                 

يػؿل ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل: ٢٤ٔ61 ا٣ذس٪ٲح:  (54)  .5/342ض كا٩ْؿ ٦ىةدر أ

 .2/299ض 2/296ا٩ْؿ ا٧٤٣عح ٰٚ مؿح ا٤٧٣عح:  (55)

ض كا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲػ٢: 2/67ض كمؿح اث٨ ٔٞٲ٢: 2/85ا٩ْؿ مؿح ا٣ذك٭ٲ٢ ٹث٨ ٦ة٣ٟ:  (56)

 .::2/3ض 2/398

 .87-2/86ا٩ْؿ أكًط ا٧٣كة٣ٟ:  (57)

 .2/624ا٩ْؿ اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (58)

 .6-5ض ك٦ة ق٤ٙ ص: 2/618ا٩ْؿ اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (59)

 .241اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮ:  (:5)

 .2/44ا٩ْؿ اٷ٩ىةؼ:  (61)

 .85ا٧٣ٮصـ ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح:  (62)
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ك٦٪٭٥ أٱٌةن اٵقذةذ ٔجةس ظك٨ض رظ٫٧ اهللض إذ ٠ةف أمؽ  ا٣ٞػةا٤ٲ٨ ث٭ػؾا 

ـٍ  إٌٹ  جةن ٫٣ض ٥٤ٚ ٱىؿق إٌٹ أ٠سؿ اٳراء م٭ؿة كإوةثح ٤٣عٞٲٞحض ك٥٣ ٱيًضػ ا٣ؿأم دٕى 

ظ٥١ي ا٧٣س٪ػٯ أ٩ػ٫ ٱيؿٚػٓ ثػةٵ٣ٙ ٩ٲةثػح ٔػ٨ ا٣ٌػ٧ح... »كظؽقض ٝةؿ: اٵػؾى ث٫ 

كٱي٪ىت ثة٣ٲةء ٩ٲةثح ٨ٔ ا٣ٛذعح... كٱيضؿ  ثة٣ٲةء ٩ٲةثػح ٔػ٨ ا١٣كػؿة... ٬ػؾا ٬ػٮ 

«أمػػ٭ؿ اٳراء ٚػػٰ إٔؿاثػػ٫
(63)

اٹٝذىػػةر ٤ٔٲػػ٫ ٚػػٰ ٔىػػؿ٩ة ٦٪ٕػػةن »ض زػػ٥ ٝػػةؿ: 

«٤٣ٛٮًٯ كاٹًُؿاب...
(64)

. 

ا٧٣ؽ كا٤٣ٲ٨ ٔٺ٦ح إٔؿاثٲػح ٤ٔػٯ  ٚةٵقذةذاف ا٧٣ٕةوؿاف أػؾا ثأف ظؿؼ

قػجٲ٢ ا٣٪ٲةثػػحض ك٦ؤ٣ٛةد٭٧ػػة ا٠ذكػػجخ قػٲؿكرة ثػػٲ٨ َػػٺب ا٤ٕ٣ػػ٥ض كرأٱ٪ػػة أف 

اٵقذةذ ٔجةس رظ٫٧ اهلل ٝةؿ ٦ة ٝةؿ ٦ذ٤ٕ ٺن ثكؽ  ثةب ا٣ٛٮًٯض ك١٣ػ٨ٍ قػجٲ٢ي 

ض ك٦ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ أ٢٬ي ا٣ذ٧عٲه كا٣٪ْػؿ ٬ػٮ  ٜ  أف ٱيذ جٓى أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كا٣ذعٞٲٜ أظى

 ة٣ذ٭ؽ م ث٫ض ك٦ة ٝة٫٣ ٧٤ٔةء ٬ؾق ا٤٣٘ح ٬ٮ ا٣ؾم ٱيذىأٌقٯ ث٫ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح.اٵصؽري ث

6-  ٰ ك٬٪ةؾ رأم راثٓ ٝةؿ ث٫ ا٣ضؿ٦
(65)

ض ٬ٮ أف اٵ٣ٙ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ظػؿؼ 

إٔؿابض ٨١٣ٍ 
)*(
ي٫ ٰٚ ظػة٣ذٰ ا٣ضػؿ كا٣٪ىػت ٬ػٮ اٷٔػؿابض ٝػةؿ اثػ٨   ا٩ٞٺث

٫ض إٌٹ كٝةؿ أثٮ ٧ٔؿ ا٣ضؿ٦ٰ: اٵ٣ٙ ظؿؼ اٷٔؿاب ٧٠ػة ٝػةؿ قػٲجٮٱ»ص٪ٰ: 

«أ٫٩ ٠ةف ٱـ٥ٔ أف ا٩ٞٺث٭ة ٬ٮ إٔؿاب
(66)

. 
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 .2/46كاٷ٩ىةؼ: 

ٍى ٤ٝػ٥ض ك١٬ػؾا « ٨١٣ ا٩ٞٺث٫»= ]ًجٍ ا٣جةظر ا٣٪ٮف ٨٦  24ظةمٲح ص )*( ثة٣ك١ٮف ًػج

ٍٰ ا٣ذس٪ٲح: »27ًجٍ ا٣ٲةء ٰٚ ٝٮ٫٣ ص ٍٰ ا٣ذس٪ٲػح: »31ض كٝٮ٫٣ ص«٦ٕ٪ٲ كا٣ىػعٲط «. ظؿٚى

ؿ ا٣٪ػٮف كا٣ٲػةء ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣ٮاًػٓ ٹ٣ذٞػةء ا٣كػة٠٪ٲ٨.  ا٧٣٪ةقت ٣ٞٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌح أف دي١كى

كٱ١ٰٛ د٣ٲٺن أف د٪ْؿ ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ض ٧ٚػة ٦ػ٨ ٦ٮًػٓ ٚٲػ٫ اصذ٧ػٓ ٚٲػ٫ قػة٠٪ةف ٚػٰ 

ؿ ؾ أٌك٣٭٧ة ثة٣عؿ٠ح ا٧٣٪ةقجح ا٣ذٰ دٞذٌٲ٭ة ٝٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌح. ك٨٦ ذ٣ٟ ٦سٺن   = ٧٤٠ذٲ٨ إٹ  ظي
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كذ٬ت اث٨ ٔٞٲ٢ ٦ؾ٬جةن ٰٚ ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ض ٚػؿأل أف دٞػؽ ر ٤ٔٲػ٫ -7

كا٣ىػعٲط أف اٷٔػؿاب »ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲحض كثؽا ٫٣ أف ٬ؾا ٬ٮ ا٣ىػٮابض ٝػةؿ: 

«ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٤٧٣عٜ ث٫ ثعؿ٠ح ٦ٌٞؽرة ٤ٔٯ اٵ٣ٙ رٕٚةن كا٣ٲةء ٩ىجةن كصٌؿان 
(67)

. 

وك أطّر اٗراء ؾٔ ارف اهًّد واهوٌٖ ؾئ اهًرَيٓ واهمًي  اهصياهىا وليان ح

ٌ يَّا يْافؽ ويراءا إذ فَ  َـّراْه.وْ َّْ هوَحْٕٖ  ا ةعؾّا واعخًدوها وؽّعؿْا ةعؾّا وا

ة ديًٚٓ ث٫ ٝٮؿي اٵػٛل كا٧٣جؿد: إف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ كا٤٣ػٲ٨ د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ   ٧٧ٚ

ؿاث٭ػةض كا٣ػؾم ٱىًنػٰ ث٭ػؾا أف ٦ٕ٪ٯ ا٧٤١٣ح ٦كذٛةد ٨٦ إٔ - ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح

ًٕػ٢ ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲحض ك٬ٰ ٣ٲكخ ٰٚ ا٧٤١٣حض كإ٧٩ػة صي

كا٤٣ٲ٨ د٣ٲٺن ٤ٔٲ٭ة ٹ ٦ٛٲؽان ٦ٕ٪ٯض ٚٞؽ ٌٔٮ٣٪ة ٰٚ ٚ٭٥ ٦ٕ٪ٯ ا٧٤١٣ح ٤ٔٯ مػٰء 

إذا ص٤ٕ٪ػة ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ »٦عؾكؼ ٦ؽ٣ٮؿو ٤ٔٲ٫ض ك٬ٮ ثٕٲؽض ٝةؿ ا٣كػٲؿاٰٚ: 

٧س٪ػػٯ كا٣ض٧ػػٓ  د٣ٲ٤ػػحن ٤ٔػػٯ اٷٔػػؿابض ]أم ظػػؿكؼ ا٧٣ػػٌؽ كا٤٣ػػٲ٨ ٚػػٰ ا٣

كاٷٔؿابي داؿ  ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ٚ٭ؾق ا٣عؿكؼ ٗٲؿ دا٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٧٤١٣حض كإ٧٩ة 

ا٣ؽاؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ة ٦ة ٣ٲف ٰٚ ا١٣ٺـض كثٕٲؽه أف ٱيض٢ٕ ٦ٕ٪ػٯ ا٧٤١٣ػح ٤ٕ٦ٮ٦ػةن 

«٨٦ ٗٲؿ ٣ِٛ ا٧٤١٣ح ٦ٓ إ١٦ةف اٹقذؽٹؿ ث٤ْٛ٭ة ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ة
(68)

. 

٣ٞٮؿض كأّ٭ؿى ٦ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ د٪ػةٝي ثػأف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  كأٚكؽ ا٣ٮٌراؽ ٬ؾا ا

كا٤٣ٲ٨ إ٦ة أف ٱؽٌؿ ٤ٔٯ إٔؿاب ٰٚ ا٧٤١٣ح أك ٰٚ ٗٲؿ٬ةض ٚإذا دؿ  ٤ٔٯ إٔػؿاب 

ظػؿؼ  ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٵ٫٩ آػؿ ظػؿؼض ٚ٭ػٮ إذفٚٲ٭ة ٚٲضت أف ٱٞؽ ر ٰٚ ظؿؼ ا٧٣

إٔؿابض ك٬ؾا ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ض كإذا دؿ  ٤ٔػٯ إٔػؿاب ٚػٰ ٗٲؿ٬ػة ٚ٭ػٰ ٦ج٪ٲػحض 
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ثػةفض ٝػةؿ: كا٧٣جؿد ك اٵػٛل كا٧٣ةز٩ٰ ٱؿكف أف ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ ٦ٕؿى

كأ٦ة أثٮ ا٣عك٨ اٵػٛل كأثٮ ا٣ٕجةس ا٧٣جؿد ك٦ى٨ٍ دةثٕ٭٧ػة ٚٲٞٮ٣ػٮف: ٬ػؾق »

ا٣عؿكؼ دٹا٢ ٤ٔٯ اٷٔؿابض ك٣ٲكخ ثإٔؿاب كٹ ظػؿكؼ إٔػؿابض ك٬ػؾا 

 ا٣ٞٮؿ ٚةقؽ  ٵ٫٩ ٱٞةؿ ٣ٞةا٫٤: ػج ؿ٩ة ٔػ٨ ٝٮ٣ػٟ: إف ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ اٵكااػ٢

دٹا٢ إٔؿاب ك٣ٲكخ ثإٔؿاب كٹ ظؿكؼ إٔؿاب ٢٬ ٱؽؿ ٤ٔٯ إٔػؿاب ٚػٰ 

ا٧٤١٣ح أك ٰٚ ٗٲؿ٬ة؟ ٚإف ٝةؿ: دؽؿ  ٤ٔٯ إٔؿاب ٚػٰ ا٧٤١٣ػح ٚػٺ ثػٌؽ ٦ػ٨ أف 

ؽ ر اٷٔؿاب ٚٲ٭ة إذ ٠ة٩خ ٬ػٰ أكاػػؿ ا٤١٣ػ٥ض ٚٲؿصػٓ إ٣ػٯ ٝػٮؿ قػٲجٮٱ٫ض  ٱٞي

ػًؽـ كدكٍٞ ٬ؾق ا٣ٕجةرةض أك ٱٞٮؿ: دؽؿ  ٤ٔٯ إٔؿاب ٚػٰ ٗٲػؿ ا٧٤١٣ػحض  ٔى ك٦ػة 

ض ك٨٦ ٦ؾ٬ج٫ أف ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ٦ٕؿثةف ٚٲذ٪ةٝي ٝٮ٫٣  ٰ ي٫ ٚ٭ٮ ٦ج٪ «إٔؿاث
(69)

. 

ك٧ٌ٦ة ريدٌ ث٫ ٝٮؿ ا١٣ٮٚٲٲ٨ كا٣ٛؿاء كُٝؿب كا٣ـٱةدم ك٦ى٨ ٝػةؿ ثٞػٮ٣٭٥ ٦ػ٨ 

ا٧٣ٕةوؿٱ٨ كا٧٣ذٞػؽ ٦ٲ٨: إف ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ 

ؾؼ ٦ - ظؿ٠ح إٔؿاب ٨ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ٱضػت أف أف ٬ؾا ا٣عؿؼ إذا ظي

ٜى  ٍٚػ ٱجٞٯ ٚٲ٭٧ة ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ كٹ ٱـكؿض ذ٣ػٟ ٵف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ كا٤٣ػٲ٨ كى

ٝٮ٣٭٥ ث٧٪ـ٣ح ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح ا٣ذٰ دْ٭ػؿ آػػؿ اٹقػ٥ ٠ة٣ٌػ٧ح ٚػٰ ا٣ػؽاؿ ٦ػ٨ 

ؾٚخ ثٞٲخ ا٧٤١٣ح دؽؿ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ة ا٣ػؾم ٠ة٩ػخ ٤ٔٲػ٫ض  ٝٮ٣٪ة: ظٌؿ زٱؽهض ٚإذا ظي

ػؾٚخ ٚػإف  ك٨ٍ١٣ إذا ٠ة٩خ اٵ٣ٙ ٨٦ ٝٮ٣٪ة: ظٌػؿ ا٣ـٱػؽاف ٔٺ٦ػح إٔػؿاب كظي

٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲح ٱىٍؼذ٢  كٱـكؿ  ٵف اٵ٣ٙ ٨٦ وٲ٘ح ا٧٤١٣ح ًصػٰء ث٭ػة ٷٚػةدة ٦ٕ٪ػٯ 

كأ٦ة ٝٮؿ ا٣ٛػؿاء كأثػٰ إقػعةؽ ا٣ـٱػةدم: إف اٵ٣ػٙ ٬ػٰ »ا٣ذس٪ٲحض ٝةؿ اث٨ ص٪ٰ: 

٨ٍ ٝةؿ: إف اٵ٣ػٙ اٷٔؿاب ٚ٭ٮ أثٕؽي اٵٝةكٱ٢ ٨٦ ا٣ىٮابض ٝةؿ أثٮ ٤ٰٔ: ٱ٤ــ ٦ى 

ؾٍٚخ ٦٪٫ اٵ٣ٙ داٹ  ٬ٰ اٷٔؿاب أف ٱ١ٮف  ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲػح ٤ٔػٯ  اٹق٥ ٦ذٯ ظي

ػؾىٚخى  ػًؿٍض ٣ىػٲ٘ح اٹقػ٥ض كإ٧٩ػة ظى ٙي ٚٲ٫ض ٵ٩ٟ ٣ػ٥ دٕى ٦ة ٠ةف ٱؽؿ ٤ٔٲ٫ كاٵ٣
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إٔؿاث٫ض ٚكجٲ٢ ٦ٕ٪ةق أف ٱ١ٮف ٝج٢ ا٣عؾؼ كثٕؽق كاظؽان ٧٠ة أف زٱؽان ك٩عٮق ٦ذػٯ 

ؾٚخى إٔؿاث٫  ٧ٕٚ٪ة ثةن ثةؽو ثٕؽ ق٤ًت إٔؿاث٫ظى «ق ا٣ؾم ٠ةف ٱؽؿ ٤ٔٲ٫ ٦ٕؿى
(6:)

. 

ٚعؿ٠ح اٷٔؿاب دػؽػ٢ اٹقػ٥ى كدؼػؿج ٦٪ػ٫ ك٦ٕ٪ػةق ٣ػ٥ ٱذ٘ٲٌػؿض ك٣ػٲف 

ا  ػؽ  ٔي ؾؼ ٦٪٭٧ة ٔٺ٦ذة ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ إذا  ٠ؾ٣ٟ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ إذا ظي

ؾٚذة.  ٔٺ٦ذٰ إٔؿاب كظي

ا٣ػٮاك ٚػٰ ٦ًػٍؾرىكافكاقذؽؿ  اث٨ ٱٕٲل أٱٌةن ٤ٔٯ ٚكةد ٬ؾا ا٣ػؿأم ثػأف 
(71)

 

ٞي٤جػخ ا٣ػٮاك ٱػةءن  ٵ٩٭ػة  ٤ىتض ك٣ٮ ٠ة٩خ اٵ٣ػٙ ظؿ٠ػح إٔػؿاب ٣ خض ك٥٣ دٞي وع 

ض ٚسجةت ا٣ٮاك د٣ٲ٢ ٤ٔػٯ أف اٵ٣ػٙ  ٔىٲٍخي ىدٍ ـىٱخي كأ ٍٗ ى صةءت راثٕح ٦ذُؿٚح ٧٠ة ٰٚ أ

كٱؽؿ  ٤ٔٯ أف اٵ٣ػٙ ٚػٰ ا٣ذس٪ٲػح ٣ٲكػخ إٔؿاثػةن ٝػٮ٣ي٭٥: »٨٦ وٲ٘ح ا٧٤١٣ح ٝةؿ: 

دؿل أف اٵ٣ٙ ٣ٮ ٠ة٩خ إٔؿاثةن ٣ٮصت أف د٪٤ٞت ا٣ٮاك ٚػٰ ٦ًػٍؾركاف  ٦ًٍؾركافض أٹ

ٔىٲٍخ ىدٍ ـىٱخ كأ ٍٗ ى «ٱةءن ٵ٩٭ة راثٕح كٝؽ كٍٕٝخ َؿٚةن ٧٠ة ٝي٤جخ ٰٚ أ
(72)

. 

كرأل اث٨ ٱٕػٲل أف اٵ٣ػٙ كا٣ٲػةء كا٣ػٮاك ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كص٧ػٓ ا٧٣ػؾ٠ؿ 

ٔيٮ ض ث٭ػة ٔػ٨ ًػ٥  اقػ٥ إ٣ػٯ  ا٣كة٥٣ ظؿكؼ دع٢٧ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓض 

اق٥ض كاق٥ إ٣ٯ اقػ٧ٲ٨ض ٚ٭ػٰ ذات ٦ٕ٪ػٯ داػ٤ػح ٚػٰ وػٲ٘ح ا٧٤١٣ػحض ٝػةؿ: 

٧١ٚة ٠ة٩خ اٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ذس٪ٲح ٔٮًةن ٦ػ٨ ًػ٥  اقػ٥ إ٣ػٯ اقػ٥ض ك٬ػٮ ٦ٕ٪ػٯ »

ٔٮًػةن ٦ػ٨ ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨  - ك٬ٮ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ - ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ذس٪ٲحض كا٣سة٩ٰ

اق٥ إ٣ػٯ  ٤ٔٯ ٦ة ٝؿ ر٩ة ١ٚؾ٣ٟ ا٣ٮاك ٰٚ ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ كا٣ٲةء ٔٮضه ٨٦ ٥ً  

«اق٧ٲ٨ ٚىةٔؽان إ٣ٯ اٹق٥ ا٧٣ؾ٠ٮرض ك٬ٮ ٦ٕ٪ٯ ا٣ض٧ٓ
(73)

. 

 يعَََٖئؾا ا٣٪عػٮ ٦ػ٨ ا٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ٚإذا ٠ةف ظةؿ ٬ؾق اٵظؿؼ ٤ٔػٯ ٬ػ
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ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ٚ٭ٰ ٦ٕؽكدة ٰٚ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح كوٲ٘ذ٭ةض ك٣ٮ ٠ة٩خ إٔؿاثػةن صػةز 

ؾٚخ قٍٞ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓض ك٬ٮ ا٧٣ٞىػٮد ٦٪٭ػةض  كإ٣ػٯ ظؾٚ٭ةض ك٣ٮ ظي

٥١ ٤ٔػٯ ٝػٮؿ ا١٣ػٮٚٲٲ٨ كا٣ٛػؿاء كُٝػؿب كا٣ـٱػةدم  ٓى ا٣كٲؿاٰٚ كظى ٬ؾا أ٧٣ى

ٚٛةقؽ أف د١ٮف ٬ؾق ا٣عؿكؼ ث٧٪ـ٣ػح ا٣عؿ٠ػةت ٦ػ٨ ًٝجىػ٢ أف »ثة٣ٛكةدض ٝةؿ: 

ٱةن ٦٪٭ة ٗٲؿي ٦يؼ٢  ث٧ٕ٪ةقض كاردٛػةعي  اردٛةع ا٣عؿ٠ةت ٨٦ اٹق٥ ظذٯ ٱجٞٯ ٦ذٕؿ 

٢ه ٧٣ٕ٪ة٬ة ًُ «ا٣عؿكؼ ٨٦ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ٦يج
(74)

. 

ٚعؿؼي ا٧٣ؽ  كا٤٣ػٲ٨ ا٣ػؾم ٔػٌؽق ا٣ٛػؿاء ك٦ىػ٨ٍ رأل رأٱػ٫ ٔٺ٦ػح إٔػؿاب 

ٲٙ إ٣ٯ اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ٷًٛةء ٦ٕ٪ٯن ٤ٔٲػ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٚٲػ٫ض أٹ ك٬ػٮ ٦ٕ٪ػٯ  ًي أ

ا٣ذس٪ٲح أك ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ض كإذا ٠ةف ٠ؾ٣ٟ ٚ٭ٮ ٨٦ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح ٠ة٣٭ةء ٰٚ ٝةا٧ػح 

ج٤ىٯض ٧١ٚة أف ٬ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ داػٺف ٚ ٰ وٲ٘ح ا٧٤١٣ح كث٪ٲذ٭ػة كاٵ٣ٙ ٰٚ ظي

ٷٚةدد٭٧ة ٦ٕ٪ٯ ا٣ذأ٩ٲر ٠ؾ٣ٟ ظؿؼي ا٧٣ؽ كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ 

ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٨٦ ث٪ٲح ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ض ك٧٠ة أف ظؿٰٚ ا٣ذأ٩ٲر ظؿٚػة 

إٔؿاب دْ٭ؿ ٤ٔٲ٭٧ة ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح أك دٞؽ ر ٠ؾ٣ٟ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ 

إٔؿابض ك٨ٍ١٣ ٹ دٞػؽ ر ٤ٔٲػ٫ ظؿ٠ػح اٷٔػؿاب  ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ظؿؼي 

٧١ٚػة أف ا٧٣ػٲ٥ ٚػٰ ٝةا٧ػح ٣ٲكػخ ظػؿؼ »١٧٣ةف ا٣٪ٮف ٦٪٫ض ٝةؿ اث٨ ص٪ػٰ: 

٤ى٥ي ا٣ذأ٩ٲر ٰٚ ٝةا٧ح ٬ٮ ظؿؼ اٷٔؿاب ١ٚػؾ٣ٟ ٱ٪ج٘ػٰ أف  ٔى اٷٔؿابض كإ٧٩ة 

٤ىػ٥ي  ٔى ٕي٧ؿاف ظػؿؼى اٷٔػؿابض ك ٤ى٥ي ا٣ذس٪ٲح ٰٚ ٩عٮ ٝٮ٣ٟ: ا٣ـٱؽاف كا٣ ٔى ٱ١ٮف 

ض ٚٲ٪جٰ٘ أف د١ٮف ٬ٰ ظؿؼ اٷٔؿاب ٧٠ػة ٠ة٩ػخ ا٣٭ػةء ٚػٰ ا٣ذس٪ٲح ٬ ٙي ٮ اٵ٣

«ٝةا٧ح ظؿؼ اٷٔؿاب
(75)

. 

ك٧٦ة ٱؤ٩ف ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞةـ ٬ؾق ا٣ذةء ا٣ذٰ ديػـاد ٚٲ٧ػة ٱض٧ػٓ ثػأ٣ٙ كدػةء 

٦ـٱؽدٲ٨ض إذ ٬ٰ دا٣ٌح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٲٰ ا٣ض٧ٓ كا٣ذأ٩ٲػر أك ٤ٔػٯ ا٣ذأ٩ٲػر ٚعكػت 

                                                 

 ]ثٲؿكت . 245-2/244مؿح ا١٣ذةب:  (74)

 ٦٪٫. 58ض كا٩ْؿ ص: ٢٤ٔ63 ا٣ذس٪ٲح:  (75)



 529 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

٤ٔٯ ػٺؼو ثػٲ٨ ا٣٪عػٮٱٲ٨
(76)

ؿ ٤ٔٲػ٫ ظؿ٠ػةت ض ك٬ػٰ ظػؿؼ إٔػؿاب دْ٭ػ

ٔيػٌؽت « ٝةا٧ػح»اٷٔؿاب ٵ٫٩ ٨٦ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح ٧٠ة دْ٭ؿ ٤ٔٯ ا٣ذػةء ٚػٰ  ٧١ٚػة 

ٙي كا٣ػٮاك  ٔيٌؽت أٱٌةن اٵ٣ ٬ؾق ا٣ذةء ثؽٹ٣ذ٭ة ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ض٧ٓ ظؿؼى إٔؿاب 

كا٣ٲةء أظؿؼى إٔؿابو ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٣ؽٹ٣ذ٭ة ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ىٲػٰ ا٣ذس٪ٲػح 

ةء ٬ٰ ظػؿؼ اٷٔػؿاب ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ض٧ػٓ ا٣ذ قك٬ؾ»كا٣ض٧ٓ. ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل: 

ٵ٩٭ة ظؿؼ وٲ٘خ ا٧٤١٣ح ٤ٔٲػ٫ ٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ض٧ػٓ ١ٚة٩ػخ ٠ػة٣ٮاك كا٣ٲػةء ٚػٰ 

«ا٣ض٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كة٥٣
(77)

. 

ك٨٦ اٵ٦ٮر ا٣ذٰ ريدٌ ث٭ة ٝٮؿي ا١٣ٮٚٲٲ٨ ك٦ىػ٨ٍ دػةثٕ٭٥ أف اٵ٣ػٙ كا٣ػٮاك ٚػٰ 

ض ٩عٮ ٝٮ٣٪ة: از٪ةف ك ٔنػؿكف ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ زةثذةف ٨٦ دكف أف ٱ٢٧ٕ ٚٲ٭٧ة ٔة٢٦ه

ض  كزٺزٮفض ٤ٚٮ ٠ة٩خ اٵ٣ٙ كا٣ٮاك ٔٺ٦ذٰ إٔؿاب ٦ة زجذذة إٌٹ ثٕة٦ػ٢ض كٹ ٔة٦ػ٢ى

كٝػؽ ريد  ٬ػؾا ا٧٣ػؾ٬ت ثػأف اٵ٣ػٙ كا٣ػٮاك زجذػخ ٝجػ٢ دػػٮؿ »ٝةؿ أثٮ ظٲػةف: 

د ا٣ٕػػؽد ٹ اٷػجػػةر: كاظػػؽض از٪ػػةفض ٔنػػؿكفض ضػػؿ  ا٣ٕة٦ػػ٢ض ٝػػة٣ٮا إذا ٝىػػؽكا ٦ي 

«ٮصؽ إٹ ثٕؽ دػٮؿ ا٣ٕة٢٦زٺزٮفض أرثٕٮفض ك٣ٮ ٠ة٩خ إٔؿاثةن ٥٣ د
(78)

. 

ٙي اٵٝػٮاؿ ٔ٪ػؽ ا٣ػٮٌراؽض ٝػةؿ:  كٝػؽ ركم ٔػ٨ ٗٲػؿ »ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ إًٔ

٬ؤٹء أ٩٭٥ ص٤ٕٮا ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ ٬ػٰ اٷٔػؿابض ٠ة٣ٌػ٧ح كا٣ٛذعػحض ك٬ػؾا 

«ا٣ٞٮؿ إًٔٙ اٵٝةكٱ٢
(79)

. 

أ٦ة ٝٮؿ ا٣ضؿ٦ٰ ك٦ى٨ دةثٕػ٫: إف اٵ٣ػٙ ظػؿؼ إٔػؿابض إٹ أف ا٩ٞٺث٭ػة 

ضػؿ  كا٣٪ىػت ٬ػٮ اٷٔػؿاب ٚٞػؽ أث٤ُػ٫ ا٣٪عٮٱػٮف ثػأٌف إ٣ٯ ٱةء ٰٚ ظة٣ذٰ ا٣

ا٩ٞٺب اٵ٣ٙ ٹ ٱعٲ٤٭ة ٨ٔ أ٩٭ة ظؿؼ إٔؿابض ٚة٧٣ذٕةرؼ ٤ٔٲػ٫ أف اٵ٣ػٙ 
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 :52 د. إبسأٍه حمند عبد اهلل -إعساب املثيٙ ّاجلنع الرٖ علٙ حدِ 

ظؿؼ إٔؿابض ك٬ٰ د٤ٞت إ٣ٯ ٱةء ٰٚ ظة٣ذٰ ا٣٪ىت كا٣ضػؿض ك٣ػ٥  (٠ًٺى )ٰٚ 

ا٩ٞٺث٭ػة ]أم اٵ٣ػٙ  ٹ »ٱ٢ٞ أظػؽ: إٌف ا٩ٞٺث٭ػة إٔػؿابض ٝػةؿ اثػ٨ ٱٕػٲل: 

ٮ٩٭ة ظؿؼى إٔؿاب ثٕؽ أف ٝةـ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ػٟض أٹ دػؿل أ٩ػػ ة ٱؼؿص٭ة ٨ٔ ٠

ظؿؼ اٷٔؿاب ٦٪٭ةض كأ٩خ ٦ٓ ذ٣ٟ د٤ٞج٭ػة ٱػةء  (٠ًٺى )ٹ ٩ؼذ٤ٙ ٰٚ أف أ٣ٙ 

ٰٚ ا٣٪ىت كا٣ضؿض ٩عٮ ٝٮ٣ٟ: صةء٩ٰ ا٣ـٱػؽاف ٠ًٺ٧٬ػةض كرأٱذ٭٧ػة ٤٠ًىٲٍ٭٧ػةض 

«ك٦ؿرت ث٭٧ة ٤٠ًىٲٍ٭٧ة
(7:)

. 

ٰ  ا٣ٞٮؿ ثػأف  ٰ  ا٣ضؿ٦ ا٧٣س٪ػٯ ا٧٣ذىػ٢ ثػأ٣ٙ ا٣ذس٪ٲػح ٗٲػؿ كأ٣ــ ا٣ـصةص

ٍٕؿىب ٵف اٵ٣ٙ ٥٣ د٪٤ٞتض كاٹ٩ٞٺب ٔ٪ػؽق ٬ػٮ اٷٔػؿابض ٝػةؿ:  كٱ٤ػــ »٦ي

ٰ  أف د١ٮف ٰٚ ظةؿ ا٣ؿٚٓ  ثحض ٵٌف اٵ٣ٙ ٔ٪ػؽق ٗٲػؿ « ا٣ـٱؽاف»ا٣ضؿ٦ ؿى ٍٕ ٗٲؿ ٦ي

«٦٪٤ٞجحض كإ٧٩ة اٹ٩ٞٺب ٔ٪ؽق اٷٔؿاب
(81)

. 

ض ك٣ػ٥ ٱ٤ذٛػخ إ٣ٲػ٫ كأ٦ة ٝٮؿ اث٨ ٔٞٲ٢ ٚإف ثٕػي ا٣جىػؿٱٲ٨ ذ٬ػت إ٣ٲػ٫

ص٧٭ٮر٥٬  ٵ٫٩ ٱؤدم إ٣ٯ دٞؽٱؿ ظؿ٠ح ٤ٔٯ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ض كإذا ٝيػؽرت 

٧ٚة ٩ٞٮؿ ٰٚ ا٣٪ٮف
(82)

. 

ٕ ٛح ثٕٲػػؽة ٔػػ٨ ا٣ىػػٮاب ٔ٪ػػؽ ص٧٭ػػٮر  ٚة٧٣ػػؾا٬ت ا٣ؼ٧كػػح ا٣كػػة٣ٛح ٦ٌػػ

ا٣جىؿٱٲ٨ض ك٦ة ثٰٞ إٌٹ ٝٮؿ قٲجٮٱ٫ ك٦ى٨ٍ ٝةؿ ثٞٮ٫٣ ك٬ػٮ أف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  كا٤٣ػٲ٨ 

ا٣ؿاء ٰٚ صٕٛؿض كدٌػةٚؿت اٵد٣ػح كا٣جػؿا٬ٲ٨ ٤ٔػٯ وػعح ظؿؼ إٔؿاب ث٧٪ـ٣ح 

 ٬ؾا ا٣ٞٮؿ كوٮاث٫ض كقةؽ ا٣٪عٮٱٮف ثٌٕح أد٣ح ٤ٔٯ اقذٞة٦ذ٫ كقؽادق.

٨٦ ذ٣ٟ أف ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح دؽػ٢ ٤ٔٯ ا٧٤١٣ح ٣ذٕٲػٲ٨ ٦ٮٕٝ٭ػة ا٣٪عػٮمض 
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ٚإ٦ة أف د١ٮف ٦ك٪ؽان أك ٦كػ٪ؽان إ٣ٲػ٫ أك ٌٚػ٤حض كٹ ٱ١ػٮف ذ٣ػٟ إٌٹ ثٕػؽ أف دػؽؿ  

ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ةض ٚذأدٰ ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح ٚذعٌؽد كًٕ٭ة اٷٔؿاثػٰ ٦ػ٨ ٚةٔػ٢ ا٧٤١٣

٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲػح أك  أك ٦ٕٛٮؿ أك ٗٲؿ ذ٣ٟض كظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٥٣ ٱؤتى ث٫ إٌٹ ٷٚةدة

٤ت ا٧٤١٣ح كد١ٮٱ٪٭ة كذك ٦ٕ٪ٯ  ٵٌف ا٣٘ؿض ٨٦ إ٣عةٝػ٫  ا٣ض٧ٓض ٚ٭ٮ إذف ٨٦ وي

ج٤ٍػٯ ٚػٰ  ضةء ٰٚ ٝةا٧حثة٧٤١٣ح زٱةدةي ٦ٕ٪ٯن ٤ٔٯ ا٧٣ٛؿدض ك٬ٮ ٠ة٣٭ كاٵ٣ػٙ ٚػٰ ظي

إًٛةا٭٧ة ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذأ٩ٲػرض ٧١ٚػة أف ٬ػؾٱ٨ ا٣عػؿٚٲ٨ ظؿٚػة إٔػؿاب كذىكا ٦ٕ٪ػٯ 

٠ؾ٣ٟ ظؿؼ ا٧٣ؽ  كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ ظػؿؼي ٦ٕ٪ػٯن أٱٌػةن أقػجٖ 

ض ٝػةؿ اثػ٨ ٱٕػٲل:  ظ١ػ٥ اٷٔػؿاب أف ٱػؽػ٢ ا٧٤١٣ػح ثٕػؽ »٤ٔٯ ا٧٣ٛؿد ٦ٕ٪ػٯن

٣ػح ٤ٔػٯ اػػذٺؼ أظٮا٣٭ػة ٦ػ٨ ا٣ٛة٤ٔٲػح كا٧٣ٕٛٮ٣ٲػح دٹ٣ذ٭ة ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ػة ٤٣ؽٹ

ض ٚٲؼذ٤ػٙ ظػةؿ  ك٩عًٮ٧٬ةض ٩عٮي ٝٮ٣ٟ: صةء٩ٰ زٱؽهض كرأٱخ زٱؽانض ك٦ؿرت ثـٱػؽو

ٹ دؼذ٤ػٙض ٧ٌ٤ٚػة ٠ػةف اٹق٥ ثعكت اػذٺؼ اٷٔؿابض كذاتي اٹقػ٥ كاظػؽةه 

٪ٲػح ٤ٔػٯ از٪ػٲ٨ ٠ػةف ظػؿؼ ا٣ذس ا٣ذس٪ٲح داٹ   ارؾَٔؿدض كثـٱةدة ٤ٔٯ ٦ٛ ا٣ٮاظؽ داٹ  

٨٦ د٧ةـ اٹق٥ ك٨٦ ص٤٧ح وٲ٘ح ا٧٤١٣حض كوةر ٠ة٣٭ةء ٚػٰ ٝةا٧ػح كاٵ٣ػٙ ٚػٰ 

ج٤ٯ  ٵٌف اٵ٣ٙ كا٣٭ةء ًزٱػؽا ٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ذأ٩ٲػر ٧٠ػة ًزٱػؽ ظػؿؼي ا٣ذس٪ٲػح ٧٣ٕ٪ػٯ  ظي

«ا٣ذس٪ٲحض كوةرا ظؿٰٚى إٔؿاب ٠ؾ٣ٟ ٰٚ ا٣ذس٪ٲح
(83)

. 

كا٤ُ٩ٜ اث٨ ص٪ٰ ٷّ٭ةر ٝٮة ٦ػؾ٬ت قػٲجٮٱ٫ كقػؽادق ٧ٌ٦ػة ٱض٧ػٓ ثػٲ٨ 

ىٲ٨ ٦ذ١٧٪ػٲ٨  اٹق٥ ث ا٧٣ٛؿد ك٦س٪ةقض ٚؿأل أف اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ك٦س٪ةق إذا ٠ة٩ة ٦ٕؿى

٦ٕؿثػح  «رصػ٢»ٚٺ ثٌؽ ٨٦ ظؿؼ إٔؿاب دْ٭ؿ ٤ٔٲ٫ ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲحض ٧٤١ٚػح 

٦ذ١٧٪حض كظؿؼ اٷٔؿاب ٚٲ٭ة ا٣ٺـض ك٦س٪ة٬ة رصٺف ٦ٕؿب ٦ذ٨١ٌ٧ ٹ ثؽ ٚٲ٫ 

جةن ٤ٔػٯ   ٞ اٵٝػٮاؿ ا٣كػة٣ٛح ٚػٰ ٧ٌ٦ة كيصؽ ٰٚ ٦ٛؿدق ٨٦ ظؿؼ إٔؿابض ٝةؿ ٦ٕ
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كأٝػٮل ٬ػؾق اٵٝػٮاؿ ٝػٮؿي »ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣: 

قٲجٮٱ٫ض كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ وعح ٝػٮؿ قػٲجٮٱ٫ أف اٵ٣ػٙ ظػؿؼ إٔػؿاب دكف أف 

ٱ١ٮف اٵ٦ؿ ٚٲ٭ة ٤ٔٯ ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٗٲؿق أف ا٣ػؾم أكصػت ٤٣ٮاظػؽ ا٧٣ػذ٨١٧ 

٪ٲح ٰٚ ٩عػٮ ٝٮ٣ػٟ: ظؿؼى اٷٔؿاب ٰٚ ٩عٮ رص٢ كٚؿس ٬ٮ ٦ٮصٮد ٰٚ ا٣ذس

رصٺف كٚىؿىقةفض ك٬ٮ ا٣ذ٨١٧ض ٧١ٚػة أٌف ا٣ٮاظػؽ ا٧٣ػذ٨١٧ ا٧٣ٕػؿب ٱعذػةج 

ثػةن ٦ذ١٧٪ػةن اظذػةج إ٣ػٯ  إ٣ٯ ظؿؼ إٔؿاب ١ٚؾ٣ٟ اٹق٥ ا٧٣س٪ػٯ إذا ٠ػةف ٦ٕؿى

ظؿؼ إٔؿابض كٝٮ٣٪ة: رصٺف ك٩عٮق ٦ٕؿب ٦ذ٨١٧ ٦عذػةج إ٣ػٯ ٦ػة اظذػةج 

«إ٣ٲ٫ ا٣ٮاظؽ ا٧٣ذ٨١٧ ٨٦ ظؿؼ اٷٔؿاب
(84)

. 

ُى  ٢ى أف ٱ١ٮف ظؿؼ اٷٔؿاب ٰٚ ا٧٣س٪ػٯ ا٣عػؿؼ ا٣ػؾم ٝجػ٢ ا٧٣ػؽ  ز٥ أث

كا٤٣ٲ٨ أك ا٣عؿؼ ا٣ؾم ثٕؽقض كاقذؽؿ ٤ٔٯ ذ٣ػٟض كا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ وػعح ٝػٮؿ 

قٲجٮٱ٫ كظؽق
(85)

. 

ك٥٣ ٱىؿى ا٣ـصةصٰ ٦ؾ٬جةن ٨٦ ا٧٣ؾا٬ت ا٣كة٣ٛح وةاجةن إٹ  ٦ػؾ٬ت قػٲجٮٱ٫ض 

ٲ٫ ٵ٫٩ ٬ٮ ا٣ىٮاب ك٩ؼذ٥ ا١٣ذةب ث٧ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ ك٦ة اظذيش  ث٫ ٫٣ ك٤ٔ»ٝةؿ: 

«دكف ٗٲؿق
(86)

. 

٭ػ٥ ٦٪٭ػة  ٤ٔٯ أ٫٩ ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ٔجةرة صػةءت ٚػٰ ٠ػٺـ قػٲجٮٱ٫ض ٝػؽ ٱٛي

ػٺؼي ٦ؾ٬ج٫ ٚػٰ أف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ظػؿؼ 

ٟ ث٭ة ا١٣ٮٚٲٮف كاظذٌضٮا ث٭ة ٤ٔػٯ قػؽاد ٦ػؾ٬ج٭٥ إٔؿابض كٝؽ د٧ك 
(87)

ض ٝػةؿ: 

ؽ ٣عٞذ٫ زٱةددةفض اٵك٣ٯ ٦٪٭٧ة ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ض كا٥٤ٔ أ٩ٟ إذا ز٪ٌٲخ ا٣ٮاظ»

«ك٬ٮ ظؿؼ اٷٔؿاب ٗٲؿ ٦ذعؿؾ كٹ ٦٪ٮفض ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ؿٚٓ أ٣ٛةن 
(88)

. 
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ٱٕ٪ٰ أف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ « ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ؿٚٓ أ٣ٛةن »ٝؽ ٱ٨ْ ّةف  أف ٝٮ٫٣: 

ٔٺ٦ح إٔؿاثٲحض ٧٠ة ٩ٞٮؿ: ٱ١ٮف اٹق٥ ٰٚ ا٣ؿٚٓ ٧ٌ٦ٮ٦ةنض ك٨١٣ اٵ٦ؿ ٤ٔػٯ 

إذ ا٧٣ٞىٮد أف ا٧٣س٪ٯ ٱٞٓ ٦ٮٝٓ اٹقػ٥ ا٧٣ؿٚػٮع كٱ١ػٮف ٚٲػ٫  ػٺؼ ذ٣ٟض

أ٣ٙ كإف ٥٣ ٱ٨١ ٦ؿٚٮٔةنض ٹ أف ٬ؾق اٵ٣ٙ ٔٺ٦ػح إٔؿاثٲػحض ٩ْٲػؿ ذ٣ػٟ أ٩٪ػة 

ض كا٣ٌػ٧ةاؿ ٚػٰ ا٣٪ىػت  ٩ٞٮؿ: ا٧ٌ٣ةاؿ ٰٚ ا٣ؿٚٓ د١ٮف ٬ٮ ك٬ٰ ك٥٬ ك٨٬ 

ؽ  كاظؽ ٦٪٭ة ٦ؿٚٮٔةن أك ٦٪ىٮثةن  ٵٌف ٬ػؾق ا٣ٌػ٧ةاؿ  إٱةؾ كإٱةق كإٱة٥٬ض كٹ ٱٕي

دٞٓ ٦ٮاٝٓ اٹق٥ ا٧٣ؿٚٮع كا٧٣٪ىٮبض ٝةؿ ا٣كٲؿاٰٚ مػةرظةن ٔجػةرة قػٲجٮٱ٫ 

ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ؿٚٓ أ٣ٛةنض ٱٕ٪ٰ ظؿؼ اٷٔػؿاب ا٣ػؾم ذ٠ػؿق... ٚٲذػأٌكؿ »ا٣كة٣ٛح: 

أم ٰٚ ا٧٣ٮٝٓ ا٣ؾم ٱٞٓ ٚٲ٫ ا٧٣ؿٚٮعض كإف ٥٣ ٱ٨١ ٬ٮ ٦ؿٚٮٔػةنض ٧٠ػة ٩ٞػٮؿ: 

ا٧٣ؿٚٮع ٬ٮ ك٬ٰض كٰٚ ا٣ذس٪ٲح ةقض ك٧ًٲؿ ةؾ كإٱ  ٧ًٲؿ ا٧٣٪ىٮب ا٧٣٪ٛى٢ إٱ  

ػ٨ٌض ك٣ػٲف مػٰء ٦ػ٨ ٬ػؾا ث٧ؿٚػٮع كٹ ٦٪ىػٮبض  ٧٬ةض كٰٚ ا٣ض٧ٓ ٥٬ ك٬ي

ثح ٱ١ٮف ٦ؿٚٮٔةن ك٦٪ىٮثةن  «ك٨ٍ١٣ ٦ة ٱٞٓ ٦ٮ٫ٕٝ ٨٦ اٵق٧ةء ا٧٣ٕؿى
(89)

. 

ٚة٣ٲػةء ظػؿؼ اٷٔػؿاب »ك٩ْٲؿ ٧٤٠ح قٲجٮٱ٫ ا٣كة٣ٛح ٝٮؿ اثػ٨ ا٣ىػةاٖ: 

ٮف دػ٤ػخ ا٧٣س٪ػٯ ٔٮًػةن ٦ػ٨ كٔٺ٦ح ا٣ذس٪ٲح كٔٺ٦ح ا٣ضؿ أك ا٣٪ىػتض كا٣٪ػ

«ا٣عؿ٠ةت كا٣ذ٪ٮٱ٨
(8:)

كاٵ٣ٙ ٰٚ ٝٮ٣ٟ: ا٣ـٱؽاف دػؽؿ ٤ٔػٯ »ض كٝةؿ أٱٌةن: 

زٺزح أمٲةءض أظؽ٬ة: أ٩٭ة ظؿؼ اٷٔؿابض ا٣سة٩ٰ: أ٩٭ة ٔٺ٦ح ا٣ؿٚػٓض ا٣سة٣ػر: 

«ا٣ؽا٣ح ٤ٔٯ ا٣ذس٪ٲح
(91)

. 

ٔٺ٦ػح »كٝٮ٣ػ٫: « كٔٺ٦ػح ا٣ضػؿ أك ا٣٪ىػت»ٹ رٱت أ٫٩ ٹ ٱٕ٪ٰ ثٞٮ٫٣: 

أٌف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ظؿ٠ح إٔؿاثٲحض كإ٧٩ػة  «ا٣ؿٚٓ

ٱؿ٦ٰ إ٣ٯ ٦ة ذ٠ؿق قٲجٮٱ٫ض ٣ؾا وؿ ح ثأٌف اٵ٣ٙ كا٣ٲةء ظؿٚػة إٔػؿابض ك١٣٪ػ٫ 
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أراد أف ٱنٲؿ إ٣ٯ أٌف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٱػؽؿ ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذس٪ٲػح أك ا٣ض٧ػٓض 

 .كٱؽؿ  أٱٌةن ٤ٔٯ ٦ة دى٣ٌخ ٤ٔٲ٫ ٧٤٠ح قٲجٮٱ٫ ا٣كة٣ٛح

كٚػٰ ٬ػؾق »ك٩ْٲؿ ٔجةرة اث٨ ا٣ىةاٖ ا٣كة٣ٛح ٔجػةرةي اثػ٨ ٱٕػٲل إذ ٝػةؿ: 

ا٣ػػٮاك ]أم كاك ا٣ض٧ػػٓ ا٣كػػة٥٣  قػػذح ٔٺ٦ػػةت ا٣ض٧ػػٓ كا٣ذػػؾ٠ٲؿ ٵف ٬ػػؾا 

 ًٞ ح كٔٺ٦ػح ٤ ػا٣ٌؿب ٨٦ ا٣ض٧ٓ إ٧٩ة ٬ٮ ٧٤٣ؾ٠ؿٱ٨ ٨٧٦ ٱٕٞػ٢ كا٣كػٺ٦ح كا٣

«ا٣ؿٚٓ كظؿؼ اٷٔؿاب
(92)

. 

٬ة ظػؿؼى إٔػؿاب ٦ٕؿ ًػةن ٣ْ٭ػٮر ٤ٚٮ ٠ة٩خ ا٣ٮاك ٔٺ٦حن إٔؿاثٲح ٦ة ٔػؽ  

ظؿ٠ح اٷٔؿاب ٤ٔٲ٫ أك دٞػؽٱؿ٬ةض ك١٣٪ػ٫ ٝىػؽ إ٣ػٯ أٌف ٬ػؾا ا٣عػؿؼى ظػؿؼي 

 ٦ٕ٪ٯن ك٬ٮ ٦ة ٝىؽ إ٣ٲ٫ قٲجٮٱ٫ كاث٨ ا٣ىةاٖ. 

كٹ دٌٞؽر ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح ٤ٔٯ ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ 

ا٧٣ٞىػٮرا٣كة٥٣ كٹ دي٪ٮل ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫ ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػة ٩ٞػؽر٬ة ٚػٰ اٹقػ٥ 
(93)

ض 

ٔيٮض ث٭ػة ٔػ٨  كاقذؽؿ ا٣٪عةة ٤ٔٯ أف ٬ؾق ا٣عؿ٠ح ٹ دٞؽ ر كٹ دي٪ٮل ثأف ا٣٪ٮف 

ا٣عؿ٠ػػح كا٣ذ٪ػػٮٱ٨ض ٚػػإذا ٝيػػؽرت ا٣عؿ٠ػػح اٷٔؿاثٲػػح أك ٩يٮٱػػخ ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ظةصػػح 

كا٤ٔػ٥ أف قػٲجٮٱ٫ ٱػؿل أف »٤٣ذٕٮٱي ٔ٪٭ة ك٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ثة٣٪ٮفض ٝةؿ اث٨ ص٪ػٰ: 

ْ٭ة إٔؿاب ١ٚؾ٣ٟ ٹ دٞػؽ ر ٚٲ٭ػة ٧٠ػة دٞػؽ ر اٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ذس٪ٲح ٧٠ة أ٫٩ ٣ٲف ٰٚ ٣ٛ

ٰٚ اٵق٧ةء ا٧٣ٞىٮرة ا٧٣ٕؿثح ٩ٲح اٷٔؿابض كٱؽؿ ٤ٔػٯ أف ذ٣ػٟ ٦ؾ٬جػ٫ ٝٮ٣ػ٫: 

«كدػ٤خ ا٣٪ٮف ٠أ٩٭ة ٔٮضه ٧ٌ٦ة ٦ي٪ٓ اٹق٥ي ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨»
(94)

. 

ك٢٤ٔ ا٣كٲؿاٰٚ ٔؽـ دٞؽٱؿ ا٣عؿ٠ح ٤ٔٯ ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ا٣ػؾم ٬ػٮ 

كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ثػأف ا٣عؿ٠ػح اٷٔؿاثٲػح ٱيضػةء ث٭ػة ظؿؼ إٔؿاب ٰٚ ا٧٣س٪ٯ 
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٣ػ٫ض كٹ ٱ١٧ػ٨ إدػة٣٭ػة  ٣ٸمةرة إ٣ٯ اػذٺؼ ا٣ٮًٓ اٷٔؿاثػٰ ٣ٺقػ٥ كدجؽ 

ح ٚٲػ٫ ]أم ٚػٰ ٩ػٹ ظؿ٠ػح ٦٪ٮ»٤ٔٯ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣ؾم ٤ٔػٯ ظػٌؽقض ٝػةؿ: 

ٕي٭٨ٌ  ػ ًٍ ظؿؼ اٷٔؿاب ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣  ٨٦ ًٝجىػ٢ أف ا٣عؿ٠ػةت ك

ؽٹ٣ح ٤ٔٯ اػذٺؼ ٦ة دػ٨٤ ٤ٔٲ٫ض كٹ قجٲ٢ إ٣ٯ إدػة٣٭٨ٌ ٰٚ ٰٚ أوٮ٣٭٨  ٤٣

«ا٧٣س٪ٯ كا٧٣ض٧ٮع كٹ ٰٚ ٩ْٲؿو ٣٭٧ة
(95)

. 

ككصؽ أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقٰ ٔؽـى إٔٺؿ ا٣ٲةء أ٣ٛةن ٰٚ ٩عٮ ٦ػؿرت ثػؿص٤ىٲ٨ٍض 

كًؿثخ رص٤ٲ٨ٍ  ثؿ٬ة٩ةن ٤ٔٯ وعح ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ ٚػٰ ٔػؽـ دٞػؽٱؿ ا٣عؿ٠ػح 

ػ٢ٌض ك٣ػٮ ٠ػةف ٚٲ٭ػة ٤ٔٯ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ض ٚة٣ٲةء ٰٚ رى  ٕى ي خ ك٣ػ٥ د ٤ىٲ٨ وع  صي

٤جخ أ٣ٛةن  ٵ٩٭ة ظٲ٪بؾو دعٌؿ٠خ كا٩ٛذط ٦ة ٝج٤٭ػةض كذ٣ػٟ ٤ٔػٯ  ٞي ظؿ٠ح ٦ٞؽ رة ٣

ٝةؿ أثٮ ٤ٰٔ: كٱػؽؿ ٤ٔػٯ وػعح ٦ػة »ٯض ٝةؿ اث٨ ص٪ٰ: ٩عٮ ٦ة صؿل ٰٚ رىظ

ٝة٫٣ قٲجٮٱ٫ ٨٦ أ٫٩ ٣ػٲف ٚػٰ ظػؿؼ اٷٔػؿاب ٦ػ٨ ا٣ذس٪ٲػح دٞػؽٱؿ ظؿ٠ػح ٚػٰ 

٣ٲف ٦ٮصٮدان ٰٚ ا٤٣ِٛ وٌعحي ا٣ٲػةء ٚػٰ ا٣ضػؿ كا٣٪ىػت ا٧٣ٕ٪ٯ ٧٠ة أف ذ٣ٟ 

٤ىٲ٨ٍض كًؿثخ رص٤ىػٲ٨ٍض ٤ٚػٮ ٠ػةف ٚػٰ ا٣ٲػةء ٦٪٭ػة دٞػؽٱؿ  ٰٚ ٩عٮ: ٦ؿرت ثؿصي

٤ت أ٣ٛةن ٠ؿظٯ كٚذٯض أٹ دؿل أف ا٣ٲةء إذا ا٩ٛػذط ٦ػة ٝج٤٭ػة  ظؿ٠ح ٣ٮصت أف دٞي

 أدػٯ (أثٰ ٤ٰٔ)ك٠ة٩خ ٰٚ دٞؽٱؿ ظؿ٠ح كصت أف د٤ٞت أ٣ٛةنض ك٬ؾا اقذؽٹؿ ٨٦ 

ٍك٨ كوعح ا٧٣ؾ٬ت كقؽاد ا٣ُؿٱٞح «٤ٔٯ ٝٲةسض ك٬ٮ ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣عي
(96)

. 

ك٧٦ة أذؿض ث٫ ا١٣ٮٚٲٮف ٤ٔٯ ٝٮؿ قٲجٮٱ٫ كأ٠سًؿ ا٣جىػؿٱٲ٨: إف ظػؿؼ 

أٌف ظؿؼ اٷٔػؿاب زةثػخ ٹ ٱذ٘ٲ ػؿض ٦٭٧ػة ٠ػةف  -ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ظؿؼ إٔؿاب 

إٔؿاب اٹق٥ض ك٩ع٨ ٩ؿل أف ظؿؼ اٷٔػؿاب ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ 

أ٣ٛةن أك كاكان أك ٱةءنض ٤ٚٮ ٠ةف ظؿؼ إٔؿاب ٦ة دجؽ ؿض ٠ػة٣ؿاء ٦ػ٨ صٕٛػؿض  ٱ١ٮف
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كا٣ؽاؿ ٨٦ زٱؽض ك٬ؾا ٦ؿدكد ثأ٩٪ة ٩ؿل ظؿؼ اٷٔؿاب ٱذجؽ ؿض ٚٲ١ٮف أ٣ٛةن ٚػٰ 

ا٣ؿٚٓض كٱةءن ٰٚ ا٣٪ىت كا٣ضٌؿض ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٩عػٮ ٦ػة ٩ػؿل ٚػٰ ٠ًػٺض ٝػةؿ اثػ٨ 

٠ٮ٩٭ة ظؿؼ إٔػؿاب  إٌف ا٩ٞٺب اٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ضؿ كا٣٪ىت ٹ ٱ٧٪ٓ ٨٦»ص٪ٰ: 

ض  ٵ٩ػٌة ٝؽ كصؽ٩ة ٚٲ٧ة ٬ٮ ظؿؼ إٔؿاب ثٺ ػٺؼ ثٲ٨ أوعةث٪ة ٬ؾا اٹ٩ٞٺبى

كذ٣ٟ أ٣ٙ ٠ًٺ ك٤٠ًٍذة ٨٦ ٝٮ٣٭٥: ٝػةـ ا٣ػؿصٺف ٠ًٺ٧٬ػةض كا٣ج٪ذػةف ٤٠ًٍذة٧٬ػةض 

ك٦ؿرت ث٭٧ة ٤٠ًىٲ٭٧ة ك٤٠ًٍذىٲ٭٧ةض كٝؽ ٤ٝجػخ ٧٠ػة رأٱػخض ١ٚػؾ٣ٟ أٱٌػةن أ٣ػٙ 

«جخ ٰٚ ا٣ضؿ كا٣٪ىتا٣ذس٪ٲح ٬ٰ ظؿؼ إٔؿابض كإف ٤ٝ
(97)

. 

ظؿؼي اٷٔؿاب ٚٲ٭٧ة ٦ٕذػ٢  ٹ دْ٭ػؿ  ضكا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣ؾم ٤ٔٯ ظٌؽق

٤ٔٲ٫ ظؿ٠ح اٷٔؿابض ك٢٠  اق٥ ٦ٕذ٢ٌ اٳػػؿ ٣ػ٫ ٩ْٲػؿ ٦ػ٨ اٹقػ٥ ا٣ىػعٲط 

ٕىىاٳ ٩ْٲؿي٬ة ٨٦ اٹق٥ ا٣ىعٲط اٳػػؿ  ةن ػؿ دْ٭ؿ ٤ٔٲ٫ ظؿ٠ةت اٷٔؿاب ٠

٧ى٢ض ْٚ٭ٮر ظؿ٠ةت اٷٔؿاب ٤ٔٯ ا٣ٺـ  ٨٦ ص٧ى٢ ٱؽؿ ٤ٔٯ إٔػؿاب ٔىػة صى

ق ٣ػٲف ٣٭٧ػة ٩ْٲػؿ ٦ػ٨ اٹقػ٥  ثة٣عؿ٠ةتض كا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣ؾم ٤ٔػٯ ظػؽ 

ا٣ىػػعٲط ا٧٣س٪ػػٯ أك ا٧٣ض٧ػػٮع ص٧ٕػػةن قػػة٧٣ةن دْ٭ػػؿ ٤ٔػػٯ آػػػؿق ظؿ٠ػػةت 

٢ًٕ دجؽ ؿي ظؿؼ ا٧٣ؽ ٚٲ٭٧ة ٰٚ أكًةع إٔؿاث٭٧ة ٔٮًةن ٨٦ ٔػؽـ  اٷٔؿابض ٚىضي

٤٣ذس٪ٲػح كا٣ض٧ػٓ ػةوػح : »كصٮد ٩ْٲػؿ ٣٭٧ػة ٦ػ٨ ا٣ىػعٲطض ٝػةؿ ا٣كػٲؿاٰٚ

ة ٨٦ أص٤٭ة ا٣ذ٘ٲٲؿض ك٬ػٰ أف ٠ػ٢ اقػ٥ ٦ٕذػ٢ٌ ٹ دؽػ٤ػ٫   ٞ ٱ٪ٛؿداف ث٭ةض ٚةقذع

ٔى  ػة ك ج٤ٍىػٯ ا٣عؿ٠ةت ٫٤ٚ ٩ْٲؿ ٨٦ ا٣ىعٲط دؽػ٫٤ ا٣عؿ٠ةتض ٩عػٮ ٝٛى ىػة كظي

ػ ١ٍؿىلض ٩ْٲػؿ ٝٛى ٔىىػ ةن كقى ج٤ٍػٯ  ةن ك ٧ىػ٢ض ك٩ْٲػؿ أ٣ػٙ ا٣ذأ٩ٲػر ٚػٰ ظي صجػ٢ كصى

ػػ١ؿل ظ٧ػػؿاء كٚٞ٭ػػةءض ٵف ٬ػػؾق  ا٣٭٧ػػـة ٚػػٰ ظ٧ػػؿاء كٚٞ٭ػػةء ٬ػػٰ أ٣ػػٙ كقى

ا٣ذأ٩ٲرض كا٣ذس٪ٲح كص٧ػٓ ا٣كػٺ٦ح ٹ ٩ْٲػؿ ٣ٮاظػؽ ٦٪٭٧ػة إٌٹ دس٪ٲػح أك ص٧ػٓض 

ٚة٦ذ٪ٓ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ٨٦ ٩ْٲؿ ٱؽؿ إٔؿاث٫ ٤ٔٯ ٦س٢ إٔؿاث٭٧ةض ٠ؽٹ٣ػح ص٧ػ٢ 
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ٕيػٮض ا٣ذس٪ٲػح  كصج٢ كظ٧ؿاء كٚٞ٭ػةء ٤ٔػٯ إٔػؿاب أ٦سػة٣٭٨ ٦ػ٨ ا٧٣ٕذػ٢ٌض ٚ

«ؽاٌؿ ٤ٔٯ ٦س٢ إٔؿاث٭٧ة د٘ٲٲؿ ا٣عؿكؼ ٚٲ٭٧ةكا٣ض٧ٓ ٨٦ ٚٞؽ ا٣٪ْٲؿ ا٣
(98)

. 

كثؾا ٩ؿل أف ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ كص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨ ٰٚ ٩ػٮ٩ٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ 

ا٣كػػة٥٣ كظػػؿًؼ ا٧٣ػػؽ  كا٤٣ػػٲ٨ ٬ػػٮ ا٧٣ػػؾ٬ت ا٣ٞػػٮم  ا٣ػػؾم دٌٕػػؽق ا٣ػػؽٹا٢ 

ٕ ٙ ٗٲؿ ٦ٞجٮؿ.  كا٣جؿا٬ٲ٨ض كأف ٦ة قٮاق ٨٦ اٳراء ٰٚ ٬ؾا ا٧ٌ٧٣ةر ٦ٌ

ٯ ذ٠ػؿق ٦ػ٨ ظػةؿ ٩ػٮ٩ٰ ا٣ذس٪ٲػح كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ كٚٲ٧ة أدٯ ا٣جعػر ٤ٔػ

كظؿؼ ا٧٣ؽ  ٚٲ٭٧ة ٔ٪ؽ ا٣٪عػٮٱٲ٨ ا٣جىػؿٱٲ٨ ًذ٠ػؿل ٵ٬ػ٢ ا٣ٕؿثٲػح ك٦عج ٲ٭ػة 

٘يػٲيًؿ ٤ٔٲ٭ة كقجته وة٣ط ٷٔةدة ا٣٪ْؿ ٦٪٭٥ ٚػٰ إٔػؿاب ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ  كا٣

٢ً ٦ػة ٩ٞٮ٣ػ٫ ٚػٰ إٔؿاث٭٧ػة  ٍٕ ق ٣ذؽث ؿ ا٣كجٲ٢ ا٧٣س٤ٯ ٰٚ ذ٣ٟ كصى ا٣ؾم ٤ٔٯ ظؽ 

ٞةن ٣ُجٲٕح ا٣ٕؿثٲح ك٦ُٕٲةت ا٧٣عة٧٠ح ا٤ٕٞ٣ٲح ا٧٣٪جسٞح ٨٦ ػىةاه ٬ػؾق ٦ٮاٚ

 ا٤٣٘ح ك٨٦ ٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٣ؿوٲ٪ح ا٣ذٰ دٞٮـ ٤ٔٯ ا٣ؽ٣ٲ٢ كا٣جؿ٬ةف.

ػت  ٔ٪ٌػة  إ٩٪ة ٰٚ ظةصح إ٣ػٯ دٞػؽٱ٥ إٔػؿاب ٧٤٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ٱىضي

ٲ٥ ٩ػٮ٩ٰ ا٣ٮٝٮع ٰٚ ا٣ذ٪ةٝي كٱ١ٛٲ٪ة أقب٤ح ٠سٲؿة ٱ٨١٧ أف دٞةؿض ك٣٪ة ٰٚ دٞك

ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ إ٣ػٯ زٺزػح أٝكػةـ ٤ٔػٯ ٦ػة صػةء ٤ٔػٯ ٣كػةف ص٧٭ػٮر 

يقٮة ظك٪ح ٩ذ٭ؽ ل ث٭ةض ك٣٪ة أٱٌةن ٚٲ٧ة ُٕٝٮا ث٫ ٨٦ أٌف ظؿؼ ا٧٣ػؽ   ا٣جىؿٱٲ٨ أ

 كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ كا٧٣س٪ٯ ظؿؼ إٔؿاب ر٨٠ه ٝٮم  ٩أكم إ٣ٲ٫.

ىنتٌٌائجىالبحث:
 د٬ة:ا٩ذ٭ٯ ا٣جعر إ٣ٯ أ٦ٮرض ٬ؾق دٕؽا

ا٣ٞٮؿ ثأف ظؿؼ ا٧٣ؽ  كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ ٔٺ٦ػح إٔػؿابض -

كأٌف ا٣٪ٮف ٚٲ٭٧ة ٔٮض ٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٰٚ اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ٝٮؿ ًػٕٲٙ ٦ػؿدكد ٔ٪ػؽ 

 ص٧٭ٮر ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٣جىؿٱٲ٨  ٵ٫٩ ٦ىسةري دكةؤٹت كأذؿاًةت كد٪ةٌٝةت.
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كػة٥٣ د٣ٲػ٢ي رد  ا٣ٞٮؿ ثأف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣-

إٔؿاب كإٚكةديقض كا٣ع٥١ي ٤ٔٯ ا٣ٞٮؿ ثػأف ا٩ٞػٺب ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ 

 ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ٬ٮ اٷٔؿاب ثة٣جُٺف كا٣ذ٪ةٝي.

دٞٮٱحي ٝٮؿ قٲجٮٱ٫ كص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨: إف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ -

 كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ظؿؼ إٔؿابض كاٹقذؽٹؿ ٤ٔٯ وٮاث٫ ثةٵد٣ح كا٣جؿا٬ٲ٨.

ؾي ثٞٮؿ ص٧٭ػٮر ا٣٪عػٮٱٲ٨ ا٣جىػؿٱٲ٨ ٚػٰ ظػةٹت ٩ػٮ٩ٰ ا٧٣س٪ػٯ اٵػ-

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ا٣سٺثض كاٝذؿاحي أذ٧ةدق ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٵ٩ػ٫ ٱيض٪ ج٪ػة 

ا٣ٮٝٮع ٰٚ أػُةء كأذؿاًةت
(). 

ا٢٧ٕ٣ي ثة٣ٞٮؿ ا٣كة٣ٙ ٚػٰ ٩ػٮ٩ٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ٹ ٱؼػة٣ٙ -

 ٠ٺـ قٲجٮٱ٫ ٤ٔٯ كص٫ ٰٚ دٛكٲؿ ٠ٺ٫٦.

ؿ ا٣جعر ٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨ كأٝٮا٣٭٥ ٰٚ ظؿؼ ا٧٣ؽ  كا٤٣ٲ٨ كا٣٪ػٮف ٩ى - نى

قض كا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ وػعح ٦ػة ٝة٣ػ٫ قػٲجٮٱ٫  ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣ػؾم ٤ٔػٯ ظػؽ 

 كص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨.

*   *   * 

                                                 

()  ٠ةف ا٣ٞٮؿ ا٣ؾم ا٩ذ٭ػٯ إ٣ٲػ٫ ا٣جةظػري كأػػؾ ثػ٫ض كدٔػة إ٣ػٯ أذ٧ػةدقض ككوػ٫ٛ ثػة٣ٞٮؿ[

ا٣ىةات ا٣ٲكٲؿض ككق٫٧ ثة٣ىٌعح كا٣ٞػٌٮة كاٹقػذٞة٦ح كا٣كػؽادض ٝػٮؿ قػٲجٮٱ٫ كص٧٭ػٮر 

ؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ )اٵ٣ٙ كا٣ٮاك كا٣ٲةء( ٰٚ ا٧٣س٪ٌٯ كص٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كػة٥٣ ا٣جىؿٱٲ٨: إف ظؿ

ظؿؼي إٔؿاب )أم ا٣عؿؼ ا٣ؾم د١ٮف ٤ٔٲػ٫ ٔٺ٦ػحي اٷٔػؿاب(ض كإف  ا٣٪ػٮف ٔػٮض ٦ػ٨ 

ة ٢ٌ٠ ثعكػت ظة٣ػ٫. ك٬ػٮ ٝػٮؿه ٚٲػ٫ ٔ٪ػؽ ٧ا٣ذ٪ٮٱ٨ كا٣عؿ٠ح ٰٚ اٹق٥ ا٧٣ٛؿدض أك أظؽ٬

٠٭ة ٤ٔٯ ظة٣٭ةض ك٥٣ ٱ١نٙ ٧٤ّذ٭ػةض ذ٣ػٟ أٌف آزؿ ا٣جةظري أف ٱذؿ« ٦٪ُٞحه ٧٤ْ٦حه »ا٣ذأ٢ٌ٦ 

ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٔٺ٦ح اٷٔػؿاب ٚػٰ ا٧٣س٪ٌػٯ كص٧ػٓ ا٧٣ػؾ٠ٌؿ ا٣كػة٥٣ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ػؿأم ديػًؿؾ 

ض ك٥٣ ٱىؿ ح ا١٣ةدت ث٧ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ ٬ؾا ا٣ؿأمي ٰٚ ذ٣ٟض كٹ أمةر إ٣ٲػ٫  ٧ٚػة ٬ػٰ  ٦ض٭ٮٹن

 ٔٺ٦ح اٷٔؿاب ٰٚ ٬ؾا ا٣ؿأم؟!. . ا٧٣ض٤ح.
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 املصادر واملراجع

 
 دار ا١ٛ٣ؿض ثٺ دةرٱغ.اٵ٩جةرمض اٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼض  -

 ٦ة٣ٟض ٹث٨ ٬نةـض ثٺ دةرٱغ.أكًط ا٧٣كة٣ٟ إ٣ٯ أ٣ٛٲح اث٨  -

د. إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ  اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢ض ٹث٨ ا٣عةصتض دعٞٲٜ أ. -

 ـ.3116ض 2ٔجؽ اهللض د٦نٜض دار قٕؽ ا٣ؽٱ٨ض ط

ض دار 3د. ٦ػةزف ٦جػةرؾض ط اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮض ٤٣ـصةصٰض دعٞٲٜ أ. -

 .2:84ا٣٪ٛةافض 

د. ظكػ٨ ا٣٭٪ػؽاكمض أ. ا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢ض ٵثٰ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰض دعٞٲػٜ  -

 .9::2دار ا٥٤ٞ٣ض د٦نٜض 

ا٣ذ٤ٕٲٞػػح ٤ٔػػٯ ٠ذػػةب قػػٲجٮٱ٫ض ٵثػػٰ ٤ٔػػٰ ا٣ٛةرقػػٰض دعٞٲػػٜ د. ٔػػٮض  -

 ـ.7::2 – 1::2ا٣ٞٮزمض 

و٪ةٔح اٷٔؿابض ٹث٨ ص٪ٰض دعٞٲٜ د. ظك٨ ا٣٭٪ػؽاكمض دار ا٤ٞ٣ػ٥ض  قؿ   -

 ـ.4::2د٦نٜض 

مؿح اث٨ ٔٞٲ٢ ٤ٔٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ػٟض دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٦عٲػٰ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ  -

 .٣2:91ع٧ٲؽض ا٣ٞة٬ؿةض ا

مؿح ا٣ذك٭ٲ٢ ٹث٨ ٦ة٣ٟض دعٞٲٜ د. ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣كػٲؽض ٦ع٧ػؽ ثػؽكم  -

 .1::2ض ٦2ؼذٮفض ط

 مض دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲحض ثٲؿكت.ذمؿح ا١٣ةٚٲحض ٤٣ؿًٰ اٵقذؿاثة -

مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫ض ٤٣كٲؿاٰٚض دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲػحض ثٲػؿكتض دار ا١٣ذػت  -

 كا٣ٮزةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲح ثة٣ٞة٬ؿة.



 :53 د. إبسأٍه حمند عبد اهلل -إعساب املثيٙ ّاجلنع الرٖ علٙ حدِ 

٢ض ٹثػ٨ ٱٕػٲلض دعٞٲػٜ أ.د. إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهللض دار مؿح ا٧٣ٛى -

 ـ.3124ض 2قٕؽ ا٣ؽٱ٨ ثؽ٦نٜض ط

 .3::2ض ٢٤ٔ2 ا٣ذس٪ٲحض ٹث٨ ص٪ٰض دعٞٲٜ د. وجط ا٣ذ٧ٲ٧ٰض ا٣ٞة٬ؿةض ط -

ٜ د. ٦ع٧ٮد ا٣ؽركٱلض ا٣ؿٱةضض ط - ٰ ا٣٪عٮض ٤٣ٮٌراؽض دعٞٲ  .:::2ض 2ا٢٤ٕ٣ ٚ

 .2:77ا٥٤ٞ٣ض ا١٣ذةبض ٣كٲجٮٱ٫ض دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركفض دار  -

 ٣كةف ا٣ٕؿبض ٹث٨ ٦٪ْٮرض دار وةدرض ثٲؿكت. -

ا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةء كاٷٔؿابض ١ٕ٤٣جؿمض دعٞٲٜ د. ٗةزم ٤َٲ٧ةتض د. ٔجؽ  -

 .6::2ض 2اٷ٫٣ ٩ج٭ةفض دار ا١ٛ٣ؿ ا٧٣ٕةوؿض ثٲؿكتض دار ا١ٛ٣ؿض د٦نٜض ط

ا٧٤٣عح ٚػٰ مػؿح ا٤٧٣عػحض ٹثػ٨ ا٣ىػةاٖض دعٞٲػٜ إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ىػةٔؽمض  -

 .3115ض ٧٣2٪ٮرةض طا٧٣ؽٱ٪ح ا

 ا٧٣ٞذٌتض ٧٤٣جؿدض دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ؼة٣ٜ ٌٔٲ٧حض ٔة٥٣ ا١٣ذتض ثٲؿكت. -

 .3114ا٧٣ٮصـ ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض ٣كٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰض دار ا١ٛ٣ؿض ثٲؿكتض  -

 ـ.2:91ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚض ٣ٕجةس ظك٨ض دار ا٧٣ٕةرؼض  -

*   *   * 

 


