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 :ٟٔذٟس 
ٟشز ٓنص '' صَحدز جٛػٔس''وٟح ذوذ٧ح، ٟىػىم ٟٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ : ٛٔذ رٗش يف ٗطد جدلظـٜف

وًًن٧ح، '' جدل٤٘ش''و'' جٛشحر''و'' جدلوٜىٙ''ه٤ىج١ خحص، وأخشي ػ٢٠ أ٣ىجم ٟطوذدز، ٟػٚ
ُو٤ذ دسجعس ٧ز٥ ج٣ْىجم دسجعس ٓنُُٜٜس ؤٟحس٣س صلذ٧ح ضش٘ٚ وقذز ٟىػىهُس، غلد جهطرحس٧ح 



جٛػٔس يف ضٜٖ جٛ٘طد ٟطِحوش؛ ه٤ذ ضِظُٚ جْق٘حٝ، وهًٜ جٛشًٞ ٢ٟ رٖٛ ُا١ ق٘ٞ صَحدز 
َىجُْ ق٤ُح ٤ٟهؽ جحملذغٌن ج٤ٛٔحد يف جٛطظكُف وجٛطؼوَُ، ويف آخش ؿشَٔس جِٛٔهحء جدلطأخش٢َ، 

 .ويف جٛػحٛع ٤ٟهؿح ٟطىعـح ذ٤ُه٠ح
ٍَ ٧ز٥ جدلغأٛس وُْ ٤ٟهؿُس أسؾى أ١ ض٘ى١ ٤ٟؼرـس ذٔىجهذ ج٤ٛٔذ ه٤ذ  ٛزج ؾحء ٧زج جٛركع ُٛؿِّ

َٚ جٛطى٧ٞ جدلِطشع جحملذغٌن، مث ُٛإَٗذ جٛىق ذز جدلىػىهُس ذٌن صَحدز جٛػٔس وضٜٖ ج٣ْىجم، وَضَ
وٗح١ ٗٚ رٖٛ ٟغط٠ذج ٢ٟ ٣ظىص . ه٤ذ ذوغ جٛذجسعٌن يف أ١ صَحدز جٛػٔس ٣ىم ٓحتٞ ذزجض٦

وهبزج ُاين أضـٜن ئىل أ١ َ٘ى١ ٧زج جٛركع ئػحُس ه٠ُٜس ضطغٞ ذحجلذَس وججلذز . ه٠ٜحت٤ح جٛغحذٌٔن
 . ضوحىلئ١ شحء جهلل. يف ٧زج جٛوٜٞ

 ٕنهُذ
جحل٠ذ هلل سخ جٛوحدلٌن، وجٛظٗز وجٛغٗٝ هًٜ سعى٦ٛ جٌْٟن، وهًٜ آ٦ٛ وطكر٦ و٢ٟ ضروهٞ 

 .ذاقغح١ ئىل َىٝ جٛذ٢َ
 :أٟح ذوذ 

ضش٘ٚ ٣ٔـس ه٠ُٜس قغحعس ٢ٟ ذٌن ٟغحتٚ هٜىٝ جحلذَع ٛ٘ىهنح '' صَحدز جٛػٔس''ُا١ ٟغأٛس 
وجٛغٜىُٗس جٛيت جخطَٜ جٛو٠ٜحء ُُهح ٓذؽلح،  ٟظذسج ٛ٘ػًن ٢ٟ جْق٘حٝ جِٛٔهُس وجٛٔؼحَح جٛؤذَس

أو جٛيت َػحس قىذلح جخطٍٗ ٢ٟ ؾذَذ، وٛزٖٛ أطركص ٧ز٥ جدلغأٛس زلٚ ج٧ط٠حٝ ذحٛي ٢ٟ جٛو٠ٜحء 
ٓذؽلح وقذَػح، قُع هٔذوج ذلح ٟركػح خحطح يف ٗطد جدلظـٜف، ذٚ طذسش ه٢ ذوؼهٞ ُنىظ 

٢ٟ رٖٛ ٦ٜٗ ُا١ ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس ٖ ٟغطٜٔس يف عرُٚ ٟوحجلطهح ض٤لًنج وضـرُٔح، وهًٜ جٛشًٞ 
َضجٙ َ٘ط٤ِهح ٗػًن ٢ٟ ج٠ٌٛىع، وصل٠ص ه٢ رٖٛ آغحس عٜرُس ضوحين ٤ٟهح جْٟس جٔعُٟٗس يف 

ٗػًن ٢ٟ ججملحٖش جٛششهُس، و٢ٟ أخـش٧ح ٟح ٠ٜ٣غ٦ يف ٗطد ذوغ جدلوحطش٢َ ٢ٟ ئؿّٗ جٛٔىٙ 
؛ ُٛطخزوج رٖٛ رسَوس ٛطظكُف ٟح ''صَحدز جٛػٔس ٟٔرىٛس ٠ٗح ٧ى جدلٔشس يف ٗطد جدلظـٜف''ذأ١ 

أه٦ٜ ٣ٔحد جحلذَع ٢ٟ صَحدجش جٛػٔحش، ئر ٢٠َ٘ يف رٖٛ ؿ٠ظ ضذسغلٍ ٧ْٞ ٟوحمل ج٤ٛٔذ ه٤ذ 
 .جحملذغٌن

؛ ُنُع ؼلُٚ [1]وئرج ٗح١ ج٤ٛٔحد ٓذ ٣ظىج يف ذوغ جدل٤حعرحش هًٜ ٓرىٙ صَحدز جٛػٔس أو جْوغْ
دلـْٜ، ُا١ ه٠ٜهٞ ج٤ٛٔذٌ جدلط٠ػٚ يف سد ئىل جٛٔحسب جدلغطوؿٚ أ١ ٟىِٓهٞ يف رٖٛ ٧ى جٛٔرىٙ ج

جٛضَحدز ٟشز وٓرىذلح أخشي ذٌغ ج٤ٛلش ه٢ قحٙ جٛشجوٌ جٛػٔس أو جْوغْ َ٘ى١ ٗحُُح ٜٛطِغًن ذأ١ 
، أو ذحٛشؾىم [2]رٖٛ ُٛظ ق٠٘ح ٟـشدج ٤ٟهٞ، وئظلح ٓرٜىج ُٔؾ ّنٔطؼً جٛٔشجت٢ جحملُـس هبح 

َع، ذوذ ضأٗذ٧ٞ ٢ٟ عٟٗط٦ ٢ٟ مجُن ئىل جْطٚ يف قحٙ جٛشجوٌ جٛػٔس جٛزٌ صجد يف جحلذ
وٛزٖٛ َ٘ى١ ٓىٙ جٟٔحٝ أيب هرذ جهلل . جدلٗذغحش جٛذجٛس هًٜ جقط٠حٙ جخلـأ وجٛى٧ٞ أو ج٤ٛغُح١

٢ٟ أقغ٢ ٟح [ 3]''وجحلؿس ٦ُُ ه٤ذ٣ح جحلِق وجِٛهٞ وجدلوشُس ٖ ًًن'': جحلحٗٞ يف ٣ىم جٛوٜس
 .٤َرٌٍ أ١ َٔحٙ يف رلحٙ صَحدز جٛػٔس



وىجٟٚ ئعهحٟح يف ذٔحء ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس ذوُذز ه٢ ٤ٟهؽ جحملذغٌن ج٤ٛٔحد يف وٛوٚ ٢ٟ أٗػش جٛ
جٛط٤لًن وجٛطـرُْ ه٤ذ ٗػًن ٢ٟ جدلوحطش٢َ ٟح ٓذ ٠َٜظ يف ٟٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ وٟح ذوذ٧ح ٢ٟ 
ٗطد جدلظـٜف ٢ٟ ًُحخ جٛىقذز جدلىػىهُس ذٌن صَحدز جٛػٔس وذٌن ٟح َطظٚ هبح ٢ٟ ج٣ْىجم 

دو١ جٛطشُٗض [ 4]س وًًن٧ح، ئر ٗح٣ص ٟـشوٓس يف ٟىجػن ٟطرحهذز ٤ٟهح،ٗحٛشحر وجدل٤٘ش وجٛوٜ
هًٜ ذٜىسز جٛظٜس ٠ُُح ذ٤ُهح، ُنُع ؼلُٚ ئىل جٛٔحسب أهنح أ٣ىجم ٟغطٜٔس َط٠ُض ٗٚ ٤ٟهح ذأذوحد٥ 

 .وخظحتظ٦ ه٢ جِخش
ٛس، وٗزٖٛ كح٧شز جٛطُِْٜ ذٌن ؿشَٔس جِٛٔهحء، وجْطىٌُٛن، وؿشَٔس جحملذغٌن يف ٟوحجلس ٧ز٥ جدلغأ

ٗح١ ذلح دوس ٗرًن يف ضؤُذ أٟش٧ح، وأوٙ ٗطحخ صلذ٥ ٓذ ج٣طهؽ ٧زج جْعٜىخ جدلضدوؼ ٧ى 
، مث أطرف رٖٛ ٤ٟهؿح ٟغطٔشج ه٤ذ جٛٗقٌٔن؛ ئر [5]ٜٛخـُد جٛرٌذجدٌ'' جِٛ٘حَس'' ٗطحخ 

وعوىج يف ٗطرهٞ عشَد آسجء أ٧ٚ جٛ٘ٗٝ وجْطىٙ قىٙ ضٜٖ جدلغأٛس، ٟن رٗش قؿؽ ٗٚ 
 .ؤ٧ٞ ُُهح هًٜ سأٌ ٣ٔحد جحلذَع٤ٟهٞ، قىت ؿٌص آسج
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 :وئُٖٛ ٢ٟ ج٤ٛظىص ٟح َإَذ رٖٛ
ٕنُُض "وٓذ ط٤َ يف رٖٛ جحلحُق أذى ذ٘ش جخلـُد ٟظ٤ِح قغ٤ح مسح٥ '': ٓحٙ جذ٢ سؾد جحل٤رٍٜ

أقذعلح ٟح ق٘ٞ ٦ُُ ذظكس رٗش جٛضَحدز يف جٔع٤حد : وٓغ٦٠ ٓغ٠ٌن" جدلضَذ يف ٟطظٚ جْعح٣ُذ
٦ُُ ذشد جٛضَحدز وهذٝ ٓرىذلح، مث ئ١ جخلـُد ض٤حٓغ ُزٗش يف ٗطحخ  وضشٗهح، وجٛػحين ٟح ق٘ٞ

جِٛ٘حَس ٤ٜٛحط ٟزج٧د يف جخطٍٗ جٛشوجز يف ئسعحٙ جحلذَع ووط٦ٜ ٜٗهح ٖ ضوشٍ ه٢ أقذ 
٢ٟ ٟطٔذٍٟ جحلِحف، ئظلح ٧ٍ ٟأخىرز ٢ٟ ٗطد جدلط٠ٌٜ٘ن، مث ئ٦٣ جخطحس أ١ جٛضَحدز ٢ٟ جٛػٔس ضٔرٚ 

ٗػًن ٢ٟ جِٛٔهحء و٧زج ؼلحَٛ ضظش٦ُ يف ٗطحخ ٕنُُض جدلضَذ، وٓذ ٟـٜٔح ٠ٗح ٣ظش٥ جدلط٠ٜ٘ى١ و
ذوغ زلذغٍ جِٛٔهحء، وؿ٠ن ٦ُُ دلىجُٔط٦ ذلٞ يف ٗطحخ " ٕنُُض جدلضَذ"هحخ ضظش٦ُ يف ٗطحخ 

 [.6]'' جِٛ٘حَس
ئ١ جذ٢ جٛظٗـ خٜؾ ٤٧ح ؿشَٔس جحملذغٌن ذـشَٔس جْطىٌُٛن، ُا١ ٜٛكزجّ ٢ٟ '': ؤَىٙ جٛرٔحهٍ
٥ جدلغأٛس ٣لشج مل ػل٦٘، و٧ى جٛزٌ ٖ ٤َرٌٍ أ١ َوذٙ ه٦٤، ورٖٛ أهنٞ ٖ ػل٠٘ى١ جحملذغٌن يف ٧ز

 [.7]''ُُهح ُن٘ٞ ٟـشد، وئظلح َذَشو١ رٖٛ هًٜ جٛٔشجت٢
وأٟح جٛشُخ ضٍٔ جٛذ٢َ ذ٢ جٛظٗـ ُا٦٣ ضىعؾ ذٌن أ٧ٚ جحلذَع '': ؤَىٙ جحلحُق جٛوٗتٍ 

 [8]''وأت٠س جْطىٙ، وٓغٞ جٛضَحدز ئىل غٗغس أٓغحٝ
ججلذَش ذحٛزٗش أ١ ٧ز٥ جدلغأٛس ٢ٟ ضٜٖ ج٣ْىجم جٛيت غلد جٛشؾىم ُُهح ئىل ٣ٔحد جحلذَع و



وقذ٧ٞ ٛ٘ىهنح يف طٜد ٔنظظحهتٞ ج٤ٛٔذَس، و١ْ ٤ٟهؿهٞ يف ٣ٔذ جدلشوَحش ٤َرٌٍ أ١ َ٘ى١ 
وقذ٥ جدلوىٙ ه٦ُٜ يف ٟوشُس جدلٔرىٙ وجدلشدود ٢ٟ صَحدجش جٛػٔحش؛ ئر ٗح٣ص قؿطهٞ يف رٖٛ 

وُهٞ زلطىج٧ح وٟوشُس ٟٗذغحش سوجَحهتح، وٛزج ٖ َ٘ى١ ٗحُُح يف ٓرىٙ قِق جْقحدَع 
جٛضَحدجش أ١ َوط٠ذ هًٜ غٔس سجوَهح وئضٔح٦٣ جهط٠حدج ُٜٗح ُنؿس أ١ ج٤ٛٔحد ؾوٜىج رٖٛ ٓش٤َس 

ٛٔرىذلح يف ذوغ جدلشوَحش؛ ئر ئ٦٣ ٖ َٜضٝ أ١ ض٘ى١ ضٜٖ جٛٔش٤َس ٧ٍ ٣ِغهح طححلس ٛٗهط٠حد يف 
 .جدلشوَحش جْخشي

ووؾى٥ جٛطشؾُف ٗػًنز ٖ ض٤كظش وٖ '': ذ أٗذ رٖٛ أت٠ط٤ح جحلِحف، َٔىٙ جحلحُق جٛوٗتٍوٓ
وئظلح ٤َهغ ذزٖٛ . ػحذؾ ذلح ذح٤ٛغرس ئىل مجُن جْقحدَع، ذٚ ٗٚ قذَع َٔىٝ ذ٦ ضشؾُف خحص

وذلزج مل ػل٘ٞ جدلطٔذٟى١ يف ٧زج جدلٔحٝ ُن٘ٞ . جدل٠حسط جِٛـ٢ جٛزٌ أٗػش ٢ٟ جٛـشّ وجٛشوجَحش
وجهلل .٠ٚ جٛٔحهذز ذٚ ؼلطَٜ ٣لش٧ٞ ُنغد ٟح َٔىٝ ه٤ذ٧ٞ يف ٗٚ قذَع ّنِشد٥ٍٜٗ َش

 [.9]''أهٜٞ
َطرٌن هلٞ ٟىٓن ٗٗٝ جْت٠س جدلطٔذٌٟن، وشذز ُكظهٞ، وٓىز '': ؤَىٙ جحلحُق جذ٢ قؿش

َوين يف جٛطظكُف ) ُنػهٞ، وطكس ٣لش٧ٞ، وضٔذٟهٞ ّنح َىؾد جدلظًن ئىل ضُٜٔذ٧ٞ يف رٖٛ 
 [.10]''ُٞ ذلٞ ٦ُُ، وجٛطغٜ(وجٛطؼوَُ

٠ُىت وؾذ٣ح قذَػح ٓذ ق٘ٞ ئٟحٝ ٢ٟ جْت٠س جدلشؾىم ئُٛهٞ ذطو٦ُٜٜ، ُحْوىل …'':ؤَىٙ أَؼح
 [.11]'' جضرحه٦ يف رٖٛ ٠ٗح ٣طرو٦ يف ضظكُف جحلذَع ئرج طكك٦

أٟح ٗٗٝ ٧إٖء جْت٠س جدل٤طظرٌن ذلزج جٛشأ١ ٤ُُرٌٍ أ١ َإخز ٟغ٠ٜح '': ؤَىٙ جحلحُق جذ٢ ٗػًن 
رٗش أعرحخ، ورٖٛ ٜٛوٜٞ ّنوشُطهٞ، وجؿٗههٞ، وجػـٗههٞ يف ٧زج جٛشأ١، ٢ٟ ًًن 

وجضظحُهٞ ذح٣ٔظحٍ وجٛذَح٣س، وجخلربز وج٤ٛظف، ٖ ع٠ُح ئرج أؿرٔىج هًٜ ضؼوَُ جٛشؾٚ أو 
ُححملذظ جدلح٧ش ٖ َطخحجل٦ يف ٟػٚ ٧زج وِٓس يف ٟىجُٔطهٞ، . ٗى٦٣ ٟطشوٗح أو ٗزجذح، أو ضلى رٖٛ

 [.12]''كهٞٛظذٓهٞ وأٟح٣طهٞ و٣ظ
٠ُىت وؾذ٣ح يف ٗٗٝ أقذ جدلطٔذٌٟن جحل٘ٞ ذ٦ ٗح١ ٟوط٠ذج دلح أهـح٧ٞ جهلل ٢ٟ : ؤَىٙ جٛغخحوٌ

 [.13]جحلِق جٌٛضَش وئ١ جخطَٜ ج٤ٛٔٚ ه٤هٞ هذٙ ئىل جٛطشؾُف ج٧ـ
دسجعس ٣ٔذَس ٟشٗضز هًٜ ججلح٣د جٛزٌ '' ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس''وضلهش شلح رٗش٣ح أعلُس دسجعط٤ح ٛـ

ٟرحشش ٠ٜٛوؼٗش جٛو٠ُٜس جٛيت أشش٣ح ئُٛهح آ٣ِح، وذوُذز ه٢ أعٜىخ جحلشى  َ٘ى١ ٦ُُ قٚ
ٍَ جٛزٌ ٣ظرى ئ٦ُٛ ٢ٟ وسجء ٗطحذس ٧زج جٛركع  .وجٛط٘شجس، هغً أ١ ضلْٔ ذزٖٛ جذلذ

وٛزٖٛ هٔذ٣ح ٧زج جٛركع ٤٤ٛلش ٟحرج ضٔشس يف ٗطد جدلظـٜف جٛيت ٣وذ٧ح ٟظحدس أطُٜس يف هٜىٝ 
دو١ أ١ . ٟـٜٔح أو ُٟٔذج، وٟح سأٌ جحملذغٌن جحلِحف يف رٖٛ ٓرىٙ جٛضَحدز ٢ٟ جٛػٔس: جحلذَع

٣طـشّ ئىل جٛٔؼحَح جْخشي جٛيت أُحع ُُهح جٛغحذٔى١، ورٖٛ ٢ٟ خٗٙ ضطرن ج٣ْىجم 
وجدلظـٜكحش جٛيت ذلح طٜس وغُٔس ّنغأٛس صَحدز جٛػٔس قىت طلشؼ ذ٤طُؿس ه٠ُٜس ٟىقذز وٟإعغس، 



وٗح١ هٍٜ أ١ أرٗش . ٦ أغشج يف جٛركىظ جدلوحطشزو٧زج أ٧ٞ ؾىج٣د ٧ز٥ جدلغأٛس جٛزٌ مل ٣ش ٛ
أٟػٜس ٛ٘ٚ ٣ٔـس أضـشّ ذلح يف ٧زج جٛركع، ٛ٘ين آغشش هذٝ رٗش٧ح خشُس جٛـىٙ، و٣ضوٖ ه٤ذ 

ٓىجهذ ج٤ٛشش جٛو٠ٍٜ وٓىج٦٤ُ٣ جٛيت ضٔطؼٍ أ١ َطُٔذ جٛركع جٛو٠ٍٜ ذظِكحش ٟوذودز، ذٚ 
 .٠ٜٗحش زلذدز

ٓذ وسدش يف ٟىجػن ٟطِشٓس ٢ٟ ٗطد جدلظـٜف؛ ٟشز  و٢ٟ ججلذَش ذحٛزٗش أ١ ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس
، ''جٛشحر''، و''جدلوٜىٙ''، وأخشي ػ٢٠ أ٣ىجم ٟطوذدز؛ ٟػٚ ''صَحدز جٛػٔس''ٓنص ه٤ىج١ 

، وًًن٧ح؛ شلح أدي ئىل ضٌحَش ق٘ٞ ٧ز٥ جدلغأٛس هًٜ أش٘حٙ سلطِٜس، وصل٠ٜهح ٠ُُح ''جدل٤٘ش''و
ٍَٜ: 
ٔس هًٜ جٛٔشجت٢ وجدلٗذغحش، ُٗ ضٔرٚ جٛضَحدز وٖ ضشد أ١ َذوس جٛٔرىٙ وجٛشد ٠ُُح صجد٥ جٛػ: أوٖ

ورٖٛ خٗطس ق٘ٞ صَحدز . ئٖ ّنٔطؼً جٛٔشجت٢ جحملُـس هبح، وٖ ٤َهغ ذزٖٛ ئٖ ٣ٔحد جحلذَع
 .''جٛوٜس''جٛػٔس جدلزٗىسز ػ٤٠ح يف ٣ىم 

 أ١ َ٘ى١ قحٙ جٛشجوٌ ُٟضج٣ح ٜٛٔرىٙ وجٛشد؛ ُا١ ٗح١ سجوٌ جٛضَحدز أوغْ وأقِق ُهٍ: غح٣ُح
'' جٛشحر''ٟٔرىٛس، وئٖ ٠ُشدودز، و٧ى خٗطس ق٘ٞ صَحدز جٛػٔس جدلر٤ُس ػ٤٠ح يف ٣ىهٍ 

 .''جدل٤٘ش''و
أ١ َ٘ى١ ٟوُحس جٛشد ٧ى أ١ ض٘ى١ جٛضَحدز ٤ٟحُُس دلح سوج٥ ج٤ٛحط، ُٗ ض٘ى١ ٟشدودز ئٖ يف : غحٛػح

وجٛشد، و٧ى ٟح خٜض  قحٛس ٤ٟحُحهتح دلح سوج٥ ج٤ٛحط، وأٟح يف ًًن رٖٛ ُحٛضَحدز ٟطشددز ذٌن جٛٔرىٙ
 .''صَحدز جٛػٔس''ئ٦ُٛ ق٘ٞ جٛضَحدز طشجقس يف ٣ىم 

و٧٘زج وٓن ق٘ٞ صَحدز جٛػٔس ًًن ٤ٟؼرؾ ذٔىجهذ ج٤ٛٔذ جدلطروس ٛذي جحملذغٌن جدلطٔذٌٟن، وهًٜ 
طىس سلطِٜس ض٘حد ض٘ى١ ٓشَرس ٢ٟ ٤ٟهؽ ه٠ٜحء جٛ٘ٗٝ وجْطىٙ، وٟن رٖٛ ُٗ َظِى ٗػًن 

 .ٛط٤لًن، وجٖػـشجخ ه٤ذ جٛطـر٤ُْٟهح ٢ٟ ٗذس جٔش٘حٙ ه٤ذ ج
وئر ٣وشع ٧زج جٛركع ٢ٟ جٛضجوَس ج٤ٛٔذَس، ُا٤٣ح ٖ ٣ٔظذ ذزٖٛ أ١ ٣طكحٟٚ هًٜ أقذ ٢ٟ 

ه٠ٜحت٤ح جٛظححلٌن جٛز٢َ ٣ذ٢َ جهلل ذحقطشجٟهٞ وقرهٞ، وئظلح ٣غوً ُٔؾ ئىل ئقُحء ٤ٟهؽ جحملذغٌن 
عس ٢ٟ ٟغحتٚ هٜىٝ ج٤ٛٔحد يف ضظكُف جْقحدَع وضوُٜٜهح ٢ٟ خٗٙ ٟغأٛس ؾضتُس قغح

جحلذَع، ٟو٤ٌٜن ذشجءض٤ح يف جٛىٓص ٣ِغ٦ ٢ٟ مجُن ٟح ٓذ َِهٞ خـأ ٢ٟ أعٜىذ٤ح ج٤ٛٔذٌ ٢ٟ ٤ٟحُحز 
ئ١ أسَذ ئٖ جٔطٗـ ٟح جعطـوص وٟح ضىٍُُٔ . ]ٟن جدلرحدب جٔعُٟٗس يف جقطشجٝ ع٤ِٜح جٛظححل 

 [.ئٖ ذحهلل ه٦ُٜ ضىٜٗص وئ٦ُٛ أ٣ُد
جٛوٜٞ ذاخٗص، وؾضج٧ٞ أقغ٢ ؾضجء، وضٔرٚ جهلل ٤ٟح ٧زج  ُشقٞ جهلل ضوحىل ٗٚ ٢ٟ خذٝ ٧زج

ججلهذ ٓرىٖ قغ٤ح، ووٓح٣ح جهلل وئَحٗٞ ٢ٟ ششوس أخـحت٤ح وأو٧ح٤ٟح، ُغركح١ ٢ٟ ٖ ؼلـة وٖ 
 .َغهى

٧زج و٣لشًج دلح جٓطؼط٦ جدلحدز جٛو٠ُٜس ذلزج جدلىػىم ٢ٟ ذغؾ وضىعوس، وٟح ضطـٜر٦ أذوحد٥ وؾىج٣ر٦ 



 :ص أ١ أٓغٞ جٛركع ئىل أسذوس ٟرحقع ٢ٟ ضىػُف وضأعُظ، جسضأَ
 .ٟحرج ٣وين ّنغأٛس صَحدز جٛػٔس: جدلركع جْوٙ
 .جدلوٜىٙ وهٗٓط٦ ذضَحدز جٛػٔس: وجدلركع جٛػحين

 .جٛشحر وجدل٤٘ش وهٗٓطه٠ح ذضَحدز جٛػٔس: وجدلركع جٛػحٛع
 .ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس وضأطُٜهح يف ٗطد جدلظـٜف: وجدلركع جٛشجذن
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 ٙ ٟحرج ٣وين ّنغأٛس صَحدز جٛػٔس ؟جدلركع جْو
٤ٛط٢٘٠ ٢ٟ قظش ج٣ْىجم جٛيت ضش٘ٚ ٟن صَحدز جٛػٔس وقذز ٟىػىهُس، َطوٌن ه٤ُٜح ج٣ٖـّٗ 

أ١ َشوٌ مجحهس قذَػح وجقذج ذاع٤حد : ٢ٟ ٓنذَذ ِٟهىٝ ٧ز٥ جدلغأٛس؛ وٛزج ٣ٔىٙ ئ١ جدلٔظىد ٤ٟهح
عىجء أٗح١ رٖٛ يف جٛغ٤ذ أٝ [ 14]ز،وجقذ، ُُضَذ ذوغ جٛػٔحش ٦ُُ صَحدز مل َزٗش٧ح ذُٔس جٛشوج

وٛزج ُا١ ٧ز٥ جدلغأٛس ضش٠ٚ مجُن طىس جٛضَحدز جٛيت ضٔن ٢ٟ جٛػٔس، . يف جدلنت أٝ ٗح١ يف ُٜٗه٠ح
عىجء أٗح١ جٛػٔس وجقذج أٝ أٗػش، وعىجء أٗح٣ص جٛضَحدز طكُكس أٝ ػوُِس، وعىجء أٗح٣ص يف 

كحيب ٢ٟ جٛضَحدجش ُاهنح ٟٔرىٛس دو١ وَغطػىن ٤ٟهح ٟح َزٗش٥ جٛظ. جٛغ٤ذ وجدلنت أٝ يف أقذعلح
 [.15]خٍٗ

٧زج وٓذ ٣ض جحلحُق جذ٢ قؿش هًٜ أ١ يف صَحدز جٛػٔس ٟح ٧ى ٟٔرىٙ وٟح ٧ى ٟشدود ضروح ٜٛٔشجت٢ 
جحملُـس هبح، وٓذ َ٘ى١ ٢ٟ جٛٔشجت٢ ٟح َذٙ هًٜ أ١ جٛضَحدز ٟذسؾس يف جحلذَع، وأهنح ٗح٣ص ٢ٟ 

طذد ٓرىٙ جٛضَحدز وسد٧ح ػ٢٠ دُحه٦ رل٠ٗ  َٔىٙ جحلحُق يف. ٓىٙ ١ُٗ، أو ٢ٟ قذَع آخش
 :ه٢ جٟٔحٝ جٛرخحسٌ، قُع ج٣طٔذ٥ جٟٔحٝ جٛذجسٓـين يف رٖٛ 

ٟح ضِشد ذوغ جٛشوجز ذضَحدز ٦ُُ دو١ ٢ٟ ٧ى أٗػش هذدج أو أػرؾ شل٢ مل َزٗش٧ح، ُهزج ٖ '' 
ٛضَحدز ٖ ٤ٟحُحز َإغش جٛطوُٜٚ ذ٦، ئٖ ئ١ ٗح٣ص جٛضَحدز ٤ٟحُُس ُنُع َطوزس ججل٠ن ، أٟح ئ١ ٗح٣ص ج

ُُهح ُنُع ض٘ى١ ٗححلذَع جدلغطٔٚ ُٗ، جٜٛهٞ ئٖ ئ١ وػف ذحٛذٖتٚ جٛٔىَس أ١ ضٜٖ جٛضَحدز 
ٟذسؾس يف جدلنت ٢ٟ ٗٗٝ ذوغ سوجض٦ ٠ُح ٗح١ ٢ٟ ٧زج جٛٔغٞ ُهى ٟإغش ٠ٗح يف جحلذَع جٛشجذن 

ٜٖ جٛضَحدز يف ، وه٦ُٜ ُهزج ج٤ٛىم ٢ٟ جٛضَحدجش َ٘ى١ ٟشدودج ٛػرىش ئدسجؼ ض[16]''وجٛػٗغٌن
 .جحلذَع، َوين أ١ ٟح أدسؾ٦ جٛػٔس ٖ َ٘ى١ ٢ٟ ِٛق جحلذَع وًًن ٟٔرىٙ ؾو٦ٜ ؾضءج ٦٤ٟ

وئ١ ٗح٣ص صَحدز جٛػٔس ضش٠ٚ جٛغ٤ذ وجدلنت، ٠ُغأٛس ضوحسع جٛىطٚ وجٔسعحٙ، وضوحسع جٛىَٓ 
وجدلوٜىٙ وجٛشُن، وجدلضَذ يف ٟطظٚ جْعح٣ُذ، وضوحسع جٛضَحدز وج٤ٛٔض يف جدلنت، وجٛشحر وجدل٤٘ش 

و٧ٍ ئٟح أ١ ض٘ى١ طكُكس أو ػوُِس، ورٖٛ ٦٣ْ ئرج . ه٠ىٟح، ضش٘ٚ أعحعُحش يف صَحدز جٛػٔس



ضرٌن ٤ٜٛحٓذ أ١ جٛشجوٌ جٛػٔس مل ٢َ٘ وجعلح قٌن صجد يف جحلذَع؛ ٛىؾىد ٓشجت٢ ضذٙ هًٜ رٖٛ، 
ظ وئرج ضرٌن أ١ جٛشجوٌ ٗح١ وجعلح ٛ٘ى٦٣ ٓذ أدسؼ يف جحلذَع ٟح ُٛ. ُُ٘ى١ ٟح صجد٥ طكُكح

٦٤ٟ ذغرد جٖخطٗؽ، أو ٦ٜٔ٤ٛ ذحدلوىن، أو ًًن رٖٛ ٢ٟ جْعرحخ ُط٘ى١ ضٜٖ جٛضَحدز ٟوٜىٛس، 
وئرج مل َطرٌن جخلـأ وٖ . ، أو ٟذسؾس، أو ٟٜٔىذس[17]وئ١ شثص مسهح شحرز، أو ٤ٟ٘شز 

و٢ٟ مث . جٛظىجخ يف ضٜٖ جٛضَحدز جٛيت صجد٧ح أقذ جٛػٔحش ُطظًن ٟٔرىٛس ٣لشج ئىل جْطٚ يف قح٦ٛ
. ١ صَحدز جٛػٔس ٖ ضش٘ٚ ٣ىهح ٟغطٔٗ ه٢ ضٜٖ ج٣ْىجم جدلزٗىسز، وئظلح ض٘ى١ ٟطذجخٜس ُُهحُا

وهًٜ ٧زج جٛىجٓن ٤َرٌٍ أ١ ٣وحجلهح و٣رٌن ضِحطُٜهح و٣إعظ أق٘حٟهح وُْ ٤ٟهؽ جحملذغٌن 
 .جحلِحف

وذش٘ٚ ذحهطرحس ٗىهنح ٣ىهح ٟغطٔٗ ٖ َطظٚ ذطٜٖ ج٣ْىجم ' صَحدز جٛػٔس'وأٟح ئرج ض٤حو٤ٛح ٟغأٛس 
ضٍُِٜٔ ذٌن ٤ٟح٧ؽ سلطِٜس ُطضدجد جدلغأٛس ضؤُذج و٠ًىػح وٛرغح ه٤ذ ض٤لًن٧ح وضـرُٔهح، وآغحس 

 .رٖٛ يف ٗػًن ٢ٟ جٛركىظ جدلوحطشز وجػكس ؾذج
 :وٛط٘ى١ جدلغأٛس أٗػش وػىقح ُاين أرٗش ٠ُُح ٍَٜ ٟػحٌٛن ُٔؾ
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 ٟػحٙ ضىػُكٍ
 :ٓحٙ جٟٔحٝ ٟغٜٞ 

ٓطُرس ذ٢ عوُذ وأذى ٗحٟٚ ججَلِكَذسٌ وزل٠ذ ذ٢ هرذ جدلٜٖ قذغ٤ح عوُذ ذ٢ ٤ٟظىس و'' -1
جْٟىٌ، وجِٜٛق ْيب ٗحٟٚ، ٓحٛىج قذغ٤ح أذى هىج٣س ه٢ ٓطحدز ه٢ َى٣ظ ذ٢ ؾرًن ه٢ قـح١ جذ٢ 

 :هرذ جهلل جٛشٓحشٍ ٓحٙ
أٓشش جٛظٗز : طُٜص ٟن أيب ٟىعً جْشوشٌ طٗز ٠ُٜح ٗح١ ه٤ذ جٛٔوذز ٓحٙ سؾٚ ٢ٟ جٛٔىٝ

أَ٘ٞ جٛٔحتٚ ٠ٜٗس ٗزج : ٠ُٜح ٓؼً أذى ٟىعً جٛظٗز وعٜٞ ج٣ظشٍ، ُٔحٙ: ٓحٙ. ذحٛرب وجٛضٗحز
ُٝ، ُٔحٙ: مث ٓحٙ[. 18]ُأسٝ جٛٔىٝ: وٗزج؟ ٓحٙ َّ جٛٔى ٛوٜٖ : أَ٘ٞ جٛٔحتٚ ٠ٜٗس ٗزج وٗزج؟ ُأس

َ٘وين هبح ، ُٔحٙ سؾٚ ٢ٟ جٛٔىٝ: ٓحٙ! َح قـح١ ٜٓطهح أ٣ح ٜٓطهح ومل : ٟح ٜٓطهح وٛٔذ س٧رص أ١ َضر
أٟح ضو٠ٜى١ َُٗ ضٔىٛى١ يف طٗض٘ٞ؟ ئ١ سعىٙ جهلل طًٜ : ئٖ جخلًن، ُٔحٙ أذى ٟىعًُأسد هبح 

ئرج طُٜطٞ ُأ٠ُٓىج طِىُ٘ٞ مث : جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ خـر٤ح ُرٌن ٤ٛح ع٤ط٤ح وه٤٠ٜح طٗض٤ح، ُٔحٙ
: ُٔىٛىج[ ًًن جدلٌؼىخ هُٜهٞ وٖ جٛؼحٌٛن]ُٛإٟ٘ٞ أقذٗٞ ُارج ٗرب ُ٘ربوج وئرج ٓحٙ 

هلل، ُارج ٗرب وسٗن ُ٘ربوج وجسٗوىج؛ ُا١ جٟٔحٝ َشٗن ٓرٜ٘ٞ وَشُن ٓرٜ٘ٞ، ، غلر٘ٞ ج''آٌٟن''
: مسن جهلل دل٢ محذ٥، ُٔىٛىج: ُطٜٖ ذطٜٖ، وئرج ٓحٙ: ُٔحٙ سعىٙ جهلل طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ



، َغ٠ن جهلل ٛ٘ٞ ُا١ جهلل ضرحسٕ وضوحىل ٓحٙ هًٜ ٛغح١ ٣ر٦ُ طًٜ جهلل ''جٜٛهٞ سذ٤ح ٖٛ جحل٠ذ''
، وئرج ٗرب وعؿذ ُ٘ربوج وجعؿذوج ُا١ جٟٔحٝ َغؿذ ٓرٜ٘ٞ ''ن جهلل دل٢ محذ٥مس'': ه٦ُٜ وعٜٞ

وَشُن ٓرٜ٘ٞ، ُٔحٙ سعىٙ جهلل طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ ُطٜٖ ذطٜٖ وئرج ٗح١ ه٤ذ جٛٔوذز ٢ُُٜ٘ 
جٛطكُحش جٛـُرحش جٛظٜىجش هلل جٛغٗٝ هُٜٖ أَهح ج٤ٛيب وسمحس جهلل ''٢ٟ أوٙ ٓىٙ أقذٗٞ 

هًٜ هرحد جهلل جٛظححلٌن أشهذ أ١ ٖ ئ٦ٛ ئٖ جهلل وأشهذ أ١ زل٠ذج هرذ٥ وذشٗحض٦ جٛغٗٝ ه٤ُٜح و
 .''وسعى٦ٛ

قذغ٤ح أذى ذ٘ش ذ٢ أيب شُرس قذغ٤ح أذى أعحٟس قذغ٤ح عوُذ ذ٢ أيب هشوذسـ وقذغ٤ح أذى ًغح١  -2
جدلغ٠وٍ قذغ٤ح ٟوحر ذ٢ ٧شحٝ قذغ٤ح أيب ـ وقذغ٤ح ئعكحّ ذ٢ ئذشج٧ُٞ أخرب٣ح ؾشَش ه٢ 

ويف قذَع ؾشَش ه٢ ع٠ُٜح١ ه٢ . ٚ ٧إٖء ه٢ ٓطحدز يف ٧زج جٔع٤حد ّنػ٦ٜع٠ُٜح١ جٛط٠ٍُ ٗ
ُا١ جهلل ٓحٙ هًٜ ٛغح١ '': وُٛظ يف قذَع أقذ ٤ٟهٞ. ''وئرج ٓشأ ُأ٣ظطىج'': ٓطحدز ٢ٟ جٛضَحدز

 .ئٖ يف سوجَس أيب ٗحٟٚ وقذ٥ ه٢ أيب هىج٣س '' ٣ر٦ُ طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ مسن جهلل دل٢ محذ٥
. ئذشج٧ُٞ وجذ٢ أيب ه٠ش ه٢ هرذ جٛشصجّ ه٢ ٟو٠ش ه٢ ٓطحدز هبزج جٔع٤حد قذغ٤ح ئعكحّ ذ٢ -3

ُا١ جهلل هض وؾٚ ٓؼً هًٜ ٛغح١ ٣ر٦ُ طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ مسن جهلل دل٢ : وٓحٙ يف جحلذَع
 [.19]''محذ٥

أوػف ٟغٜٞ ٤٧ح أ١ عوُذ ذ٢ أيب هشوذس و٧شحٟح جٛذعطىجتٍ وع٠ُٜح١ جٛط٠ٍُ شحسٗىج ٟن أيب 
وع٠ُٜح١ جٛط٠ٍُ .''وئرج ٓشأ ُأ٣ظطىج'':حلذَع ه٢ ٓطحدز، وصجد ع٠ُٜح١ ٦ُُ ٠ٜٗسهىج٣س يف ٣ٔٚ ج

ُا١ جهلل ٓحٙ هًٜ '': غٔس، ٠ٗح ٣ض هًٜ أ١ أذح ٗحٟٚ صجد يف قذَػ٦ ه٢ أيب هىج٣س ه٢ ٓطحدز
، ًًن أ١ ٟغ٠ٜح أشحس ئىل أ١ ٧ز٥ جٛضَحدز ذلح ''ٛغح١ ٣ر٦ُ طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ مسن جهلل دل٢ محذ٥

 .َع ٓطحدز، قٌن سوج٥ يف آخش جٛرحخ ه٢ ؿشَْ ٟو٠ش ه٢ ٓطحدزأطٚ يف قذ
ُٔذ أهٜهح ٣ٔحد جحلذَع ٓحؿرس، وعرد  -'' وئرج ٓشأ ُأ٣ظطىج''و٧ٍ  -وأٟح جٛضَحدز جْوىل 

وٛزج . جٔهٗٙ ٧ى ٟح طشـ ذ٦ جٟٔحٝ ٟغٜٞ آ٣ِح ٢ٟ سلحِٛس ع٠ُٜح١ جٛط٠ٍُ جل٠حهس ٢ٟ جٛػٔحش
َحدز ٤٧ح يف ٟوشع ذُح١ جِٛشّ ذٌن ع٠ُٜح١ جٛط٠ٍُ وذٌن ػلط٠ٚ أ١ َ٘ى١ ٟغٜٞ ٓذ رٗش ٧ز٥ جٛض

، ومل ٢َ٘ ًشػ٦ يف [20]جٛػٔحش قٌن مجن ذٌن سوجَحهتٞ، ٠ٗح ٓحٙ جحلحُق أذى ٟغوىد جٛذٟشٍٔ
 .رٖٛ ٧ى ضظكُف ٧ز٥ جٛضَحدز وجٖهط٠حد هُٜهح

شحس ئىل وَطأَذ رٖٛ ذأ١ جٟٔحٝ ٟغ٠ٜح مل َزٗش شُثح َشًن ئىل غرىهتح يف قذَع ٓطحدز، ذوذ أ١ أ
جٖخطٍٗ، ٠ٗح ط٤ن يف جٛضَحدز جٛػح٣ُس، ٠ٗح أ٦٣ مل َىسد ٧زج جحلذَع يف ٟىػىم ٓشجءز جدلأٟىٝ، 

و٧زج جٛطىؾ٦ُ زلٚ ٣ضجم ذٌن جدلطأخش٢َ، ئر َشي ذوؼهٞ أ١ جٟٔحٝ . ذٚ أوسد٥ يف ٟىػىم جٛطشهذ
صلوٚ  وهًٜ ٗٚ قحٙ ُٗ ٟح٣ن ٤٧ح أ١. ٟغ٠ٜح طكف ٧ز٥ جٛضَحدز ُنؿس أ٦٣ رٗش٥ يف طكُك٦

 .جدلشدودز وجدلٔرىٛس قغد سأٌ ج٤ٛٔحد: ٧زج جحلذَع ٟػحٖ ٤ٛىهٌن ٢ٟ صَحدز جٛػٔس
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 ٟػحٙ شر٦ُ ّنغأٛس صَحدز جٛػٔس
٢ٟ ٓرُٚ صَحدز جٛػٔس دو١ أ١ َ٘ى١ ٤ٟهح قُٔٔس [ 21]أٟح ج٤ٛىم جٛزٌ َوذ٥ ذوغ جدلوحطش٢َ

٤ٛيب طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ ٟغف أ١ ج''٠ُػح٦ٛ ٟح سوي أذى ُٓظ ه٢ ٧ضَٚ ذ٢ ششقرُٚ ه٢ جدلًٌنز 
وسوج٥ أَؼح ه٢ جدلًٌنز مجحهس ٗػًنز ٢ٟ أ٧ٚ جدلذ٤َس وجٛ٘ىُس [. 22]''هًٜ ججلىسذٌن وج٤ٛوٌٜن
 [.23]''أ١ ج٤ٛيب طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ ٟغف هًٜ جخلٌِن'': وجٛرظشز، ٢٘ٛ ذِٜق
سلحِٛح ٛشوجَس  و٢ٟ َظكك٦ ََوط٠ذ ذوَذ ضوذَٚ أيب ُٓظ هًٜ ٗى٦٣ ُٛظ'': وٓحٙ جذ٢ دُْٓ جٛوُذ

ججل٠هىس سلحِٛس ٟوحسػس ذٚ ٧ى أٟش صجتذ هًٜ ٟح سوو٥ وٖ َوحسػ٦، وٖ ع٠ُح و٧ى ؿشَْ 
وٛوٚ جذ٢ دُْٓ جٛوُذ ٓظذ [. 24]''ٟغطٔٚ ذشوجَس ه٢ جدلًٌنز مل َشحسٕ جدلشهىسجش يف ع٤ذ٧ح

قغ٢ '': ذزٖٛ جٟٔحٝ جٛطشٟزٌ ٦٣ْ ٧ى جٛزٌ طكف ٧زج جحلذَع قُع ٓحٙ يف ع٦٤٤
 [.25]''طكُف

أه٦ٜ ذوغ جٛو٠ٜحء ذوٜس '': وٓحٙ ذوغ جُْحػٚ ٟإَذج ٕٟٛحٝ جٛطشٟزٌ يف ضظكُك٦ ذلزج جحلذَع
ٗح١ هرذ جٛشمح٢ ذ٢ ٟهذٌ ٖ ػلذظ هبزج جحلذَع ': ًًن ٓحدقس، ٤ٟهٞ أذى دجود ُٔذ ٓحٙ هٔر٦

، و٧زج ُٛظ ذشٍء '١ْ جدلوشوٍ ه٢ جدلًٌنز أ١ ج٤ٛيب طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ ٟغف هًٜ جخلٌِن
١ جٛغ٤ذ طكُف وسؾح٦ٛ غٔحش، وُٛظ ٦ُُ سلحِٛس حلذَع جدلًٌنز جدلوشوٍ يف جدلغف هًٜ ْ

جخلٌِن ُٔؾ، ذٚ ٦ُُ صَحدز ه٦ُٜ، وجٛضَحدز ٢ٟ جٛػٔس ٟٔرىٛس ٠ٗح ٧ى جدلٔشس يف جدلظـٜف، ُححلْ أ١ 
ُْ ٟح ٦ُُ قحدغس أخشي ًًن جحلحدغس جٛيت ُُهح جدلغف هًٜ جخلٌِن ، وٓذ أشحس ذلزج جٛوُٟٗس جذ٢ دٓ

 [.26]جٛوُذ، وٓذ رٗش ٓى٦ٛ جٛضَٜوٍ يف ٣ظد جٛشجَس 
، ووؾ٦ ''ذٚ ٧ى أٟش صجتذ هًٜ ٟح سوو٥ وٖ َوحسػ٦'': َوين ذزٖٛ ٓىٙ جذ٢ دُْٓ جٛوُذ:ٜٓص 

أ٦٣ ٖ َؤٚ أ٦٣ طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ ٟغف جخلٌِن وججلىسذٌن مجُوح يف قحدغس وجقذز، : جٔشحسز
 .ىؾ٦ُ ٦٤ٟ ٛطظكُف جٛطشٟزٌ رٖٛ جحلذَعوٛوٚ ٧زج رلشد ض. ُذٙ رٖٛ هًٜ ضوذد٧ح

وضل٢ رٗش٣ح ٧زج جدلػحٙ يف ٧ز٥ جدل٤حعرس ١ْ قذَع ٧ضَٚ ذ٢ ششقرُٚ ؾو٦ٜ جٛروغ ٢ٟ ٓرُٚ 
 [.27]''وجٛضَحدز ٢ٟ جٛػٔس ٟٔرىٛس ٠ٗح ٧ى جدلٔشس يف جدلظـٜف'': صَحدز جٛػٔس، مث أضرو٦ جٛٔىٙ

ٟغف ''ششقرُٚ مل َشو ه٢ جدلًٌنز  ُٛظ ٧زج جحلذَع ٢ٟ ٣ىم صَحدز جٛػٔس ١ْ ٧ضَٚ ذ٢: أٓىٙ
أطٗ، قىت َٔحٙ ئ٦٣ صجد يف ِٛق جحلذَع، وئظلح جعطرذٙ قذَع جدلًٌنز يف جدلغف هًٜ '' جخلٌِن

ججلىسذٌن وج٤ٛوٌٜن، ّنح جشطهش ه٢ جدلًٌنز ٢ٟ قذَع جدلغف هًٜ جخلٌِن، وَ٘ى١ ذزٖٛ ٓذ خحَٛ 
 .٤ٛٔحدج٤ٛحط يف ٣ٔٚ جحلذَع ٢ٟ أط٦ٜ ه٢ جدلًٌنز، و٧زج ٧ى سأٌ ج

قذَع ٟغف جخلٌِن سوج٥ ه٢ جدلًٌنز أ٧ٚ جدلذ٤َس وأ٧ٚ جٛ٘ىُس وأ٧ٚ '': َٔىٙ هٍٜ ذ٢ جدلذَين



 [.28]''وٟغف هًٜ ججلىسذٌن، وخحَٛ ج٤ٛحط: جٛرظشز، وسوج٥ ٧ضَٚ ذ٢ ششقرُٚ ئٖ أ٦٣ ٓحٙ
َوين ه٢ [. 29]''ج٤ٛحط ٜٗهٞ َشوو١ جدلغف هًٜ جخلٌِن ًًن أيب ُٓظ'': ؤَىٙ جذ٢ ٟوٌن

 [.30]وٗزج أه٦ٜ عُِح١ وهرذ جٛشمح٢ ذ٢ ٟهذٌ وأمحذ ذ٢ ق٤رٚ وٟغٜٞ وجٛرُهٍٔ. زجدلًٌن
و٢ٟ ٤٧ح أطرف جِٛشّ وجػكح ذٌن جدلػحٌٛن جٛغحذٌٔن؛ ٦٣ْ ئرج ٗح١ جحلذَع جْوٙ ٟػحٖ ٛضَحدز 

جٛػٔس، ُا١ جحلذَع جٛػحين َ٘ى١ ظلىرؾح ٛطِشد جٛشجوٌ جٛػٔس ذححلذَع ٢ٟ أط٦ٜ، ُٔذ ٓحٙ جحلحُق 
 [.31]ئ١ جِٛشّ ذٌن ضِشد جٛشجوٌ ذححلذَع ٢ٟ أط٦ٜ وذٌن ضِشد٥ ذحٛضَحدز كح٧ش :جذ٢ قؿش

وئصجٛس ج٠ٌٛىع ه٢ ٟذٛى٦ٛ آ١ جْوج١ ٤ٛذخٚ '' صَحدز جٛػٔس''وذوذ ٓنذَذ جدلٔظىد ٢ٟ ٟظـٜف 
وٓذ آغش٣ح يف رٖٛ . يف دسجعس ٧زج ج٤ٛىم يف ٗطد جدلظـٜف، وهٗٓط٦ ذحدلوٜىٙ وجٛشحر وجدل٤٘ش

؛ ١ْ ٟولٞ جٛ٘طد يف ٟظـٜف جحلذَع جٛيت ؾحءش ذوذ٥ ٓذ ج٣طهؿص ٗطحخ جذ٢ جٛظٗـ
 .٤ٟهؿ٦ يف ٟوحجلس صَحدز جٛػٔس دو١ جعطذسجٕ ه٦ُٜ وٖ ٣ٔذ َزٗش
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 جدلركع جٛػحين جٛوٜس وهٗٓطهح ذضَحدز جٛػٔس
 (:سمح٦ جهلل ضوحىل)ٓحٙ جٟٔحٝ جذ٢ جٛظٗـ 

س ضٔذـ يف طكط٦ ٟن أ١ جٛلح٧ش جٛغٟٗس جحلذَع جٛزٌ جؿٜن ٦ُُ هًٜ هٜ'': ُححلذَع جدلوٜٚ ٧ى
وَطـشّ رٖٛ ئىل جٔع٤حد جٛزٌ سؾح٦ٛ غٔحش، ججلحٟن ششوؽ جٛظكس ٢ٟ قُع جٛلح٧ش، . ٤ٟهح

وَغطوح١ هًٜ ئدسجٗهح ذطِشد جٛشجوٌ، وّنخحِٛس ًًن٥ ٦ٛ ٟن ٓشجت٢ ض٤ؼٞ ئىل رٖٛ، ض٤ر٦ جٛوحسٍ 
دخىٙ قذَع يف قذَع أو و٧ٞ هبزج جٛشأ١ هًٜ ئسعحٙ يف جدلىطىٙ، أو وَٓ يف جدلشُىم، أو 

وٗٚ رٖٛ ٟح٣ن . وج٧ٞ ذًٌن رٖٛ، ُنُع ٌَٜد هًٜ ك٦٤ رٖٛ، ُُك٘ٞ ذ٦ أو َطشدد ُُطىَٓ ٦ُُ
 [.32]''٢ٟ جحل٘ٞ ذظكس ٟح وؾذ رٖٛ ٦ُُ

وٓى٦ٛ جٛزٌ وػو٤ح ٓنط٦ جخلؾ َؼٞ ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس ذش٘ٚ وجػف، ورٖٛ أ١ جدلخحِٛس ذٌن 
و٧ٍ وطٚ جدلشَعٚ، وسُن جدلىٓىٍ، . جٛظٗـ آ٣ِح جٛشوجز ض٘ى١ يف طىس أشحس ئُٛهح جذ٢

وضذجخٚ جْقحدَع، وًًن رٖٛ ٢ٟ جْو٧حٝ، و٢ٟ أكهش طىس ٧ز٥ جدلخحِٛس وأٗػش٧ح وٓىهح أ١ 
ُارج صجد . َضَذ أقذ٧ٞ يف جحلذَع ٟح مل َزٗش٥ ًًن٥ ئٟح يف جٔع٤حد، أو يف جدلنت أو يف ُٜٗه٠ح

، كهشش جدلخحِٛس ذ٤ُهٞ، وذزٖٛ أطركص ٟغأٛس جٛػٔس سجوَح أو ٠ٜٗس أعٔـهح ًًن٥ ٢ٟ جٛشوجز
 .صَحدز جٛػٔس دجخٜس يف ٣ىم جٛوٜس

وٟح رٗش٥ جذ٢ جٛظٗـ يف ٧زج ج٤ٛىم ٢ٟ ضِحطُٚ جحل٘ٞ َطغٞ ذٌحَس ٢ٟ جٛذٓس؛ ئر ؾوٚ ق٘ٞ 
جحلذَع جٛزٌ َطِشد ذ٦ جٛشجوٌ جٛػٔس أو خحَٛ ٦ُُ ًًن٥ ٢ٟ جٛػٔحش دجتشج هًٜ جٛٔشجت٢ جحملُـس 



زج ذو٦٤ُ ٤ٟهؽ جحملذغٌن ج٤ٛٔحد يف ٟوحجلس كح٧شز جدلخحِٛس وجٛطِشد، جٛيت ضشهذ٧ح و٧. ذزٖٛ جحلذَع
وٛزج ُا١ مجُن ج٣ْىجم جٛيت . أقحدَع جٛػٔحش وجٛؼوِحء، ُٛطٞ ذلٞ ٕنُُض جخلـأ ه٢ جٛظىجخ

يف ٣ٔـيت جٛطِشد وجدلخحِٛس غلد أ١ َ٘ى١ جحل٘ٞ ُُهح دجتشج هًٜ '' جٛوٜس''ضشطشٕ ٟن ٣ىم 
، ويف ػىء رٖٛ ؽل٢٘ جعطخٗص ''صَحدز جٛػٔس''و٢ٟ ضٜٖ ج٣ْىجم ٟغأٛس جٛٔشجت٢ وقذ٧ح، 

 :ق٘ٞ صَحدز جٛػٔس ّنح ٍَٜ
أ٦٣ ئرج دٛص جٛٔش٤َس هًٜ أ١ جٛػٔس قٌن صجد يف جحلذَع ٠ٜٗس، ٗح١ وجعلح أو ٣حعُح، ُطوذ جٛضَحدز 

ح ٛذٖٛس ٟوٜىٛس، وأٟح ئرج مل ضذٙ جٛٔش٤َس هًٜ رٖٛ ُاهنح ٓذ ض٘ى١ طكُكس أو قغ٤س؛ ورٖٛ ضرو
 .جٛٔشجت٢ جحملُـس ذححلذَع وٓىهتح ووػىقهح ٛذي ج٤ٛٔحد

 :وَطؼف رٖٛ ؾُٜح ٢ٟ ٓىٙ جحلحُق جذ٢ قؿش و٧زج ٣ظ٦ 
ٓىٙ مجحهس ٢ٟ أت٠س ج٦ِٔٛ وجْطىٙ، وؾشي هًٜ ٧زج ( َوين ٓرىٙ صَحدز جٛػٔس ٟـٜٔح)و٧زج ''

جحلذَع جٛزٌ َطكذ  و٦ُُ ٣لش ٗػًن؛ ٦٣ْ َشد هُٜهٞ. جٛشُخ زلٍن جٛذ٢َ ج٤ٛىوٌ يف ٟظ٤ِحض٦
سلشؾ٦ ًُنو٦َ مجحهس ٢ٟ جحلِحف جْغرحش هًٜ وؾ٦ وَشو٦َ غٔس دوهنٞ يف جٛؼرؾ وجٔضٔح١ هًٜ 

وؾ٦ َشط٠ٚ هًٜ صَحدز ٔنحَٛ ٟح سوو٥ ئٟح يف جدلنت وئٟح يف جٔع٤حد َُُ٘ ضٔرٚ صَحدض٦ وٓذ 
٢ غل٠ن قذَػ٦ خح٦ِٛ ٢ٟ ٖ ٌَِٚ ٟػٜهٞ ه٤هح حلِلهٞ أو ٛ٘ػشهتٞ، وٖ ع٠ُح ئ١ ٗح١ شُخهٞ شل

ئ٦٣ ٛى سوج٧ح ٛغ٠وهح ٦٤ٟ قِحف أطكحذ٦ وٛى : وَوطىن ّنشوَحض٦ ٗحٛض٧شٌ وأػشجذ٦ ُنُع َٔحٙ
مسوى٧ح ٛشوو٧ح ودلح ضـحذٔىج هًٜ ضشٗهح، وجٛزٌ ٌَٜد هًٜ جٛل٢ يف ٧زج وأٟػح٦ٛ ضٌُٜؾ سجوٌ 

 .''جٛضَحدز
ُٔذ )ضحذو٦ يف قذَع هًٜ ضلى ٧زج ُٔحٙ يف صَحدز ٟحٖٛ و٢ٟ '' جْٝ''وٓذ ٣ض جٛشحُوٍ يف ''

ئظلح ٌَٜؾ جٛشؾٚ ِنٍٗ ٢ٟ ٧ى أقِق ٦٤ٟ، أو ذأ١ َأيت ذشٍء َشش٦ٗ [(: 33]هطْ ٦٤ٟ ٟح هطْ 
٦ُُ ٢ٟ مل ػلِل٦ ه٦٤، و٧ٞ هذد و٧ى ُشد، ُأشحس ئىل أ١ جٛضَحدز ٟىت ضؼ٤٠ص سلحِٛس جْقِق أو 

 ج٣طهً[. 34]''جْٗػش هذدج أهنح ض٘ى١ ٟشدودز
٦٠ ٢ٟ ٓىٙ جذ٢ جٛظٗـ ٠ُُح َطظٚ ذحٛوٜس، أ١ صَحدز جٛػٔس ذلح طٜس وذ٤حء هًٜ رٖٛ ٠ُح َطوٌن ُه

وغُٔس ّنىػىم جٛوٜس، وأ١ ٓرىٙ جٛضَحدز وسد٧ح ٟطىِٓح١ هًٜ ٣ىهُس جٛٔشجت٢ جٛيت ٓنَ هبح، ُا١ 
دٛص جٛٔش٤َس هًٜ أ١ جٛضَحدز و٧ٞ ٢ٟ جٛشجوٌ، ُُك٘ٞ هُٜهح ذحٛشد، وئ١ دٛص هًٜ غرىهتح ُطوّذ 

 .طكُكس
زٗش أ١ جٛٔش٤َس ٔنطَٜ ٢ٟ قذَع ِخش، وُٛظ ذلح ػحذؾ ضٔحط ه٦ُٜ جْقحدَع و٢ٟ ججلذَش ذحٛ

وٖ َطأ٧ٚ . ٜٗهح، وُٛغص زلظىسز هًٜ سلحِٛس جٛػٔس ٛوذد ٢ٟ جٛػٔحش أو ْوغْ ٦٤ٟ ٠ٗح عرْ
ٔدسجٕ ٣ىهُس جٛٔشجت٢ وؿرُوس دٖٛطهح وأذوحد٧ح جٛو٠ُٜس عىي ٣ٔحد جحلذَع ٠ٗح أشحس ئ٦ُٛ جذ٢ 

، وَوين ذحٛوحسٍ هبزج ''ٟن ٓشجت٢ ض٤ؼٞ ئىل رٖٛ ض٤ر٦ جٛوحسٍ هبزج جٛشأ١'': جٛظٗـ قٌن ٓحٙ
 .جٛشأ١ ٣حٓذ جحلذَع دو١ ًًن٥



(1/7) 

 

 وطٜطه٠ح ذضَحدز جٛػٔس' جدل٤٘ش'و' جٛشحر'جدلركع جٛػحٛع 
 :ذوذ رٗش جِسجء جدلخطِٜس قىٙ ٟذٛى٦ٛ'' جٛشحر''ٓحٙ جذ٢ جٛظٗـ يف ٣ىم 

د أت٠س جحلذَع َرٌن ٖٛ أ٦٣ ُٛظ جْٟش يف رٖٛ هًٜ ُهزج جٛزٌ رٗش٣ح٥ وًًن٥ ٢ٟ ٟزج٧''
ئرج ج٣ِشد جٛشجوٌ : جٔؿّٗ جٛزٌ أضً ذ٦ جخلٍُٜٜ وجحلحٗٞ، ذٚ يف رٖٛ هًٜ ضِظُٚ ٣ر٦٤ُ ٤ُٔىٙ

ُا١ ٗح١ ٟح ج٣ِشد ذ٦ سلحِٛح دلح سوج٥ ٢ٟ ٧ى أوىل ٦٤ٟ ذححلِق ٛزٖٛ وأػرؾ ٗح١ : ذشٍء ٣لش ٦ُُ
٦ُُ سلحِٛس دلح سوج٥ ًًن٥ وئظلح ٧ى أٟش سوج٥ ٧ى ومل َشو٥  ٟح ج٣ِشد ذ٦ شحرج ٟشدودج، وئ١ مل ض٢٘

ُا١ ٗح١ هذٖ قحُلح ٟىغىٓح ذاضٔح٦٣ وػرـ٦ ٓرٚ ٟح ج٣ِشد : ًًن٥ ٤ُُلش يف ٧زج جٛشجوٌ جدل٤ِشد
 .''ذ٦، ومل َٔذـ ج٣ِٖشجد ٦ُُ، ٠ٗح ٠ُُح عرْ ٢ٟ جْٟػٜس

ج٣ِشجد٥ خحسٟح ٦ٛ ٟضقضقح ٦ٛ وئ١ مل ٢َ٘ شل٢ َىغْ ُنِل٦ وئضٔح٦٣ ٛزٖٛ جٛزٌ ج٣ِشد ذ٦ ٗح١ ''
ُا١ ٗح١ جدل٤ِشد : ه٢ قُض جٛظكُف، مث ٧ى ذوذ رٖٛ دجتش ذٌن ٟشجضد ٟطِحوضس ُنغد جحلحٙ ٦ُُ

ذ٦ ًًن ذوُذ ٢ٟ دسؾس جحلحُق جٛؼحذؾ جدلٔرىٙ ضِشد٥ جعطكغ٤ح قذَػ٦ رٖٛ، ومل ضلـ٦ ئىل ٓرُٚ 
. ٢ٟ ٓرُٚ جٛشحر جدل٤٘ش جحلذَع جٛؼوَُ ، وئ١ ٗح١ ذوُذج ٢ٟ رٖٛ سدد٣ح ٟح ج٣ِشد ذ٦، وٗح١

جِٛشد : جحلذَع جِٛشد جدلخحَٛ، وجٛػحين: أقذعلح : ُخشؼ ٢ٟ رٖٛ أ١ جٛشحر جدلشدود ٓغ٠ح١ 
جٛزٌ ُٛظ يف سجو٦َ ٢ٟ جٛػٔس وجٛؼرؾ ٟح َٔن ؾحذشج دلح َىؾر٦ جٛطِشد وجٛشزور ٢ٟ ج٤ٛ٘حسز 

 [35. ]''وجٛؼوَ ، وجهلل أهٜٞ
ُٚ جٛزٌ ذ٤ُح٥ آ٣ِح يف ششـ جٛشحر، وه٤ذ ٧زج وجٛظىجخ ٦ُُ جٛطِظ'': وٓحٙ يف ٣ىم جدل٤٘ش

 .''جدل٤٘ش ٤َٔغٞ ٓغ٠ٌن هًٜ ٟح رٗش٣ح٥ يف جٛشحر ُا٦٣ ّنو٤ح٥: ٣ٔىٙ
سوجَس ٟحٖٛ ه٢ جٛض٧شٌ ه٢ هٍٜ ذ٢ ( و٧ى جدل٤ِشد جدلخحَٛ دلح سوج٥ جٛػٔحش)ٟػحٙ جْوٙ ''

ٖ َشظ : ٓحٙقغٌن ه٢ ه٠ش ذ٢ هػ٠ح١ ه٢ أعحٟس ذ٢ صَذ ه٢ سعىٙ جهلل طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ 
ه٠ش ذ٢ 'ُخحَٛ ٟحٖٛ ًًن٥ ٢ٟ جٛػٔحش يف ٓى٦ٛ [. 36]جدلغٜٞ جٛ٘حُش وٖ جٛ٘حُش جدلغٜٞ

أ١ ٗٚ ٢ٟ سوج٥ ٢ٟ : ذؼٞ جٛوٌن، ورٗش ٟغٜٞ طحقد جٛظكُف يف ٗطحخ جٛط٠ُُض' هػ٠ح١
ورٗش أ١ ٟحٛ٘ح ٗح١ َشًن  -َوين ذِطف جٛوٌن-' ه٠شو ذ٢ هػ٠ح١': أطكحخ جٛض٧شٌ ٓحٙ ٦ُُ

ه٠ش ذ٢ هػ٠ح١، ٗأ٦٣ هٜٞ أهنٞ ؼلحِٛى٦٣، وه٠شو وه٠ش مجُوح وٛذج هػ٠ح١، ًًن أ١  ذُذ٥ ئىل دجس
. وق٘ٞ ٟغٜٞ وًًن٥ هًٜ ٟحٖٛ ذحٛى٧ٞ ٦ُُ -ذِطف جٛوٌن  -٧زج جحلذَع ئظلح ٧ى ه٢ ه٠شو 

 ''وجهلل أهٜٞ 
 ٟح:  -و٧ى جِٛشد جٛزٌ ُٛظ يف سجو٦َ ٢ٟ جٛػٔس وجٔضٔح١ ٟح ػلط٠ٚ ٟو٦ ضِشد٥  -وٟػحٙ جٛػحين ''

سو٤َح٥ ٢ٟ قذَع أيب صًٗن ػلٍن ذ٢ زل٠ذ ذ٢ ُٓظ ه٢ ٧شحٝ ذ٢ هشوز ه٢ أذ٦ُ ه٢ هحتشس سػٍ 



ٜٗىج جٛرٜف ذحٛط٠ش ُا١ جٛشُـح١ ئرج سأي رٖٛ : جهلل ه٤هح أ١ سعىٙ جهلل طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ ٓحٙ
ضِشد ذ٦ أذى صًٗن و٧ى شُخ طححل أخشؼ . هحػ جذ٢ آدٝ قىت أٗٚ ججلذَذ ذحخلْٜ: ًحك٦ ؤَىٙ

 ج٧ـ[.37]'' ٟغٜٞ يف ٗطحذ٦، ًًن أ٦٣ مل َرٜي ٟرٜي ٢ٟ ػلط٠ٚ ضِشد٥ وجهلل أهٜٞ ه٦٤
ئ١ جٛشحر وجدل٤٘ش ٣ىهح١ آخشج١ ٢ٟ أ٣ىجم هٜىٝ جحلذَع جٛيت ضٔىٝ هُٜهح ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس 
ذش٘ٚ أعحعٍ، ورٖٛ ئرج ٗح١ جٛشحر ٤َٔغٞ ه٤ذ جذ٢ جٛظٗـ ئىل جحلذَع جِٛشد جدلخحَٛ، 

٤ِشد ذ٦ جٛؼوَُ دو١ أ١ ض٘ى١ ٦ُُ سلحِٛس دلح سوج٥ ًًن٥ ُا١ جٛٔغٞ وجحلذَع جِٛشد جٛزٌ َ
جْوٙ َ٘ى١ ٓذ مشٚ ٟح سوج٥ جٛػٔس سلحِٛح دل٢ ٧ى أوىل ُنِق رٖٛ، وض٘ى١ ذلز٥ جدلخحِٛس طىس 

ُارج . شىت، ٤ٟهح جٛضَحدز وج٤ٛٔض يف جٛغ٤ذ أو يف جدلنت أو يف ُٜٗه٠ح، ٠ٗح ششق٤ح يف ٣ىم جٛوٜس
ٟح أعٔـ٦ ٦٤ٟ ٢ٟ ٧ى أوىل ُنِق رٖٛ جحلذَع َ٘ى١ ٓذ دخٚ يف جٛٔغٞ  صجد جٛشجوٌ يف جحلذَع

جْوٙ ٢ٟ جٛشحر، وأٟح ئرج ٗح١ سجوٌ جٛضَحدز أوىل ذححلِق شل٢ مل َزٗش٧ح يف جحلذَع ُكذَػ٦ 
طكُف، وٖ َ٘ى١ شحرج، ويف رٖٛ ئشحسز وجػكس ئىل أ١ ئؿّٗ جٛٔرىٙ يف صَحدز جٛػٔس ٤َرٌٍ 

 .جدلٗذغحش جٛيت ْنوٚ سجوَهح أوىل ُنِلهحأ١ َ٘ى١ هًٜ ٟشجهحز جْٟىس و
ٟن رٗش جْٟػٜس َطرٌن '' جدل٤٘ش''و'' جٛشحر''وهبزج جٛزٌ ُظ٦ٜ جٟٔحٝ جذ٢ جٛظٗـ يف ٣ىهٍ 

ؾُٜح أ١ صَحدجش جٛػٔحش ٤ٟهح ٟح َظذّ ه٦ُٜ جٛشحر وجدل٤٘ش، ورٖٛ يف قحٛس سلحِٛس جٛضَحدز دلح 
ئرج ج٣ِشد جٛشجوٌ ذشٍء ٣لش ٦ُُ ُا١ '': ٦وه٦ُٜ ُا١ ٓىٛ. سوج٥ ٢ٟ ٧ى أوىل ذححلِق وجٛؼرؾ

ٗح١ ٟح ج٣ِشد ذ٦ سلحِٛح دلح سوج٥ ٢ٟ ٧ى أوىل ذححلِق ٛزٖٛ وأػرؾ ٗح١ ٟح ج٣ِشد ذ٦ شحرج 
ٗٗعلح َش٠ٚ '' جحلذَع جِٛشد جدلخحَٛ: جٛٔغٞ جْوٙ'': ، وٗزٖٛ ٓى٦ٛ يف جْخًن''ٟشدودج

 .أوىل ٦٤ٟ ُنِلهحصَحدز جٛشجوٌ يف جحلذَع ذششؽ أ١ َ٘ى١ ٧ى سلحِٛح دل٢ ٧ى 
وججلذَش ذحٛزٗش أ١ جذ٢ جٛظٗـ ٓذ قذد ِٟهىٝ جٛشحر وجدل٤٘ش ّنح ٧ى أهٞ شلح جعطٔش ه٦ُٜ ٗػًن 
٢ٟ جٛٗقٌٔن، قُع ئ١ جحلذَع جِٛشد جدلخحَٛ عىجء ٗح١ سجو٦َ غٔس أٝ ػوُِح، وٗزج جحلذَع 

١ أطركح ٢ٟ جِٛشد جٛزٌ ج٣ِشد ذ٦ جٛؼوَُ ٢ٟ أط٦ٜ دو١ وؾىد سلحِٛس ٦ُُ دلح سوج٥ جِخشو
ٟذٛىٖش جٛشحر وجدل٤٘ش يف سأٌ جٟٔحٝ جذ٢ جٛظٗـ، هًٜ قٌن أ١ ٗػًنج ٢ٟ جٛٗقٌٔن وؾٚ 
جدلوحطش٢َ َز٧رى١ ئىل أ١ جٛشحر خحص ّنح سوج٥ جٛػٔس أو جٛظذوّ سلحِٛح ٛٓوغْ أو مجحهس ٢ٟ 

ض جذ٢ وذلزج وٓن ضوذَٚ ؿَُِ يف ٣. وأ١ جدل٤٘ش ُٟٔذ ّنح سوج٥ جٛؼوَُ سلحِٛح ٜٛػٔس. جٛػٔحش
 :جٛظٗـ قٌن خلظ٦ جٛٗقٔى١ يف ٗطرهٞ، وئُٖٛ ذوغ ج٤ٛظىص هًٜ عرُٚ جدلػحٙ

ُحٛظكُف جٛطِظُٚ ُا١ ٗح١ جٛػٔس ذطِشد٥ سلحِٛح أقِق ٦٤ٟ وأػرؾ ٗح١ شحرج '': ٓحٙ جٛغُىؿٍ
أ١ جٛشحر ٟح سوج٥ جدلٔرىٙ سلحِٛح دل٢ ٧ى أوىل ٦٤ٟ، و٧زج : ٟشدودج، مث ٣ٔٚ ه٢ جحلحُق جذ٢ قؿش

، وٓذ أوسد ٛزٖٛ أٟػٜس ٢ٟ أقحدَع [38]'' يف قذ جٛشحر ُنغد جٖطـٗـ ٧ى جدلوط٠ذ
ئ١ جٛشحر وجدل٤٘ش غلط٠وح١ يف جشطشجؽ '': ٣ٔٗ ه٢ جحلحُق جذ٢ قؿش' جدل٤٘ش'مث رٗش يف . جٛػٔحش 

وٓذ ًِٚ ٢ٟ . جدلخحِٛس ، وَِطشٓح١ يف أ١ جٛشحر سجو٦َ غٔس أو طذوّ ، وجدل٤٘ش سجو٦َ ػوَُ



 .ٛو٦ٜ َشَذ ذ٦ جذ٢َ جٛظٗـ[. 39]'' عىي ذ٤ُه٠ح
وذٌن جٛغخحوٌ [ 40]''ورو جٛشزور ٟح ؼلحَٛ جٛػٔس ٦ُُ جدلٓ'': وٓحٙ جٛوشجٍٓ يف ضوشََ جٛشحر

 [.41]''أٌ ذحٛضَحدز أو ج٤ٛٔض يف جٛغ٤ذ أو يف جدلنت'': طىسز جدلخحِٛس ّنح ٍَٜ
دلخحِٛس ذ٦٤ُ و٧ز٥ ج٤ٛظىص ٟطِٔس هًٜ أ١ جٛششؽ يف جٛشحر ٧ى أ١ َ٘ى١ سجو٦َ غٔس ٟن وؾىد ج

وذٌن ٢ٟ ٧ى أوغْ ٦٤ٟ وأقِق، وه٦ُٜ ُٗ َوذُّ قذَع جٛؼوَُ يف ٧ز٥ جحلحٛس شحرج ذٚ َ٘ى١ 
 .٤ٟ٘شج

وججلذَش ذحٛزٗش أ٦٣ ٖ ُحتذز ضزٗش يف جٛطِشَْ ذ٤ُه٠ح هبزج جٛش٘ٚ، ذٚ ئ١ رٖٛ سلحَٛ ٛظ٤ُن 
زٌ أػَُ ئ٦ُٛ هًٜ جحلذَع ئرج مل ٢َ٘ ٟوشوُح ه٢ جٛشخض جٛ'' جدل٤٘ش''ج٤ٛٔحد قُع َـٜٔى١ 

 [.42]عىجء أ ٗح١ رٖٛ ٢ٟ غٔس أٝ ػوَُ
وأٟح جِخشو١ ٢ٟ جدلطأخش٢َ ٟػٚ جذ٢ جدل٢ٜٔ وجٛظ٤وحين ُٜٞ ؼلطِٜىج ٟن جذ٢ جٛظٗـ يف ِٟهىٝ 

-:َٔىٙ جذ٢ جدل٢ٜٔ يف جدلىػىم ٣ِغ٦ سلطظشج ٗٗٝ جذ٢ جٛظٗـ. ٟظـٜكٍ جٛشحر وجدل٤٘ش
شٍء ُا١ ٗح١ سلحِٛح دلح سوج٥ ٢ٟ ٧ى أقِق و٧ى أ١ جٛشجوٌ ئرج ج٣ِشد ذ: وجٛظىجخ جٛطِظُٚ''

وٗزج ؾحء ضٜخُض جذ٢ جٛىصَش وجٛظ٤وحين ٛٔىٙ [. 43]''٦٤ٟ وأػرؾ ٗح١ ضِشد٥ شحرج ٟشدودج
 [44]جذ٢ جٛظٗـ دو١ ضًٌُن ٟوطرب يف عُح٦ٓ

ُحٛزٌ َه٤٠ح يف ٧ز٥ جدل٤حعرس أ١ صَحدجش جٛػٔحش ُُهح ٟح َظذّ ه٦ُٜ جٛشحر وجدل٤٘ش، ٧زج هًٜ 
وٛزٖٛ ٣شي جحلحُق . ٗـ وًًن٥، أو جٛشحر وقذ٥ هًٜ سأٌ جِخش٢َ ٢ٟ جدلطأخش٢َسأٌ جذ٢ جٛظ

جذ٢ قؿش َظشـ ذىؾىد هٗٓس وغُٔس ذٌن جٛشحر وصَحدز جٛػٔس، قُع َٔىٙ ضؤُٜح هًٜ جذ٢ 
 :جٛظٗـ يف ٟركع ضوحسع جٛىطٚ وجٔسعحٙ

حرج، وُغشوج جٛشحر أهنٞ ششؿىج يف جٛظكُف أ١ ٖ َ٘ى١ ش: و٤٧ح شٍء َطوٌن جٛط٤ر٦ُ ه٦ُٜ و٧ى''
ضٔرٚ جٛضَحدز ٢ٟ جٛػٔس : ذأ٦٣ ٟح سوج٥ جٛػٔس ُخح٦ِٛ ٢ٟ ٧ى أػرؾ ٦٤ٟ أو أٗػش هذدج، مث ٓحٛىج 

ٟـٜٔح ُٜى جضِْ أ١ َ٘ى١ ٢ٟ أسعٚ أٗػش هذدج أو أػرؾ قِلح أو ٗطحذح هًٜ ٢ٟ وطٚ أَٔرٜى٦٣ 
 [ .45]''ذحٛط٤حٓغ أٝ ٖ؟ أٝ ٧ٚ َغ٠ى٦٣ شحرج أٝ ٖ؟ ٖ ذذ ٢ٟ جٔضُح١ ذحِٛشّ أو جٖهطشجٍ

وَإٗذ جحلحُق جذ٢ قؿش ٢ٟ خٗٙ ٧زج ج٤ٛض وؾىد طٜس وغُٔس ذٌن ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس وٟغأٛس 
جٖهطشجٍ ذحٛط٤حٓغ ذٌن : يف آخش ٦ٟٗٗ أقذ جْٟش٢َ( سمح٦ جهلل)جٛشحر، ٖ ع٠ُح قٌن أٛضٟهٞ 

أضىج ذحِٛشّ ٓرىذلٞ صَحدز جٛػٔس ٟـٜٔح وذٌن ششؿهٞ يف جٛظكُف أ١ ٖ َ٘ى١ شحرج، أو أ١ َ
 .ذ٤ُه٠ح

ئش٘حٙ أشذ ٦٤ٟ ورٖٛ ( َوين جذ٢ جٛظٗـ)وهًٜ جدلظ٤َ '': مث ٓحٙ جحلحُق يف ٟركع جٛشحر
ئ٦٣ ٛى ضوحسع جٛىطٚ وجٔسعحٙ : أ٦٣ َشطشؽ يف جٛظكُف أ١ ٖ َ٘ى١ شحرج ٠ٗح ضٔذٝ، ؤَىٙ

ًن جٛشحر ٓذٝ جٛىطٚ ٟـٜٔح عىجء ٗح١ سوجز جٔسعحٙ أٗػش أو أٓٚ قِلح أٝ ٖ، وؼلطحس يف ضِغ
وئرج ٗح١ سجوٌ جٔسعحٙ أقِق شل٢ سوي جٛىطٚ ٟن . أ٦٣ جٛزٌ ؼلحَٛ سجو٦َ ٢ٟ ٧ى أسؾف ٦٤ٟ



جشطشجٗه٠ح يف جٛػٔس ُٔذ غرص ٗى١ جٛىطٚ شحرج َُُ٘ ػل٘ٞ ٦ٛ ذحٛظكس ٟن ششؿ٦ يف جٛظكس 
 .''أ١ ٖ َ٘ى١ شحرج ؟
شطشجؽ ٣ٍِ جٛشزور يف ٧زج يف ًحَس جٔش٘حٙ، وؽل٢٘ أ١ غلحخ ه٦٤ ذأ١ ج'': وضحذن جحلحُق ٓحتٗ

ششؽ جٛظكس ئظلح َٔى٦ٛ جحملذغى١، و٧ٞ جٛٔحتٜى١ ذطشؾُف سوجَس جْقِق ئرج ضوحسع جٛىطٚ 
وجٔسعحٙ، وجِٛٔهحء وأ٧ٚ جْطىٙ ٖ َٔىٛى١ ذزٖٛ، وجدلظ٤َ ٓذ طشـ ذحخطُحس ضشؾُف 

جٛىطٚ هًٜ جٔسعحٙ وٛو٦ٜ َشي هذٝ جشطشجؽ ٣ٍِ جٛشزور يف ششؽ جٛظكُف ٦٣ْ ٤٧حٕ مل 
 [.46]''ـ ه٢ ٣ِغ٦ ذحخطُحس شٍء، ذٚ جٓطظش هًٜ ٣ٔٚ ٟح ه٤ذ جحملذغٌنَظش

وَطرٌن شلح عرْ أ١ جحلذَع جٛزٌ وٓن ٦ُُ جٖخطٍٗ ذٌن سوجض٦ جٛػٔحش ذغرد صَحدز أقذ٧ٞ يف 
ئر١ ُٗ َـْٜ . ع٤ذ٥ أو يف ٟط٦٤ ٤َـىٌ ه٦ُٜ ِٟهىٝ جٛشحر ئرج ٗح٣ص جٛضَحدز خـأ أو وعلح

ح قحوٙ جحلحُق جذ٢ قؿش أ١ غلُد ه٢ رٖٛ جٛط٤حٓغ ذأ١ جٛز٢َ جٛٔرىٙ ٠ُُح صجد٥ جٛػٔس، و٤٧
َشطشؿى١ يف جٛظكُف أ١ ٖ َ٘ى١ شحرج ٧ٞ جحملذغى١، وجٛز٢َ َٔرٜى١ جٛضَحدجش جٛيت ٓذ ض٘ى١ 

 .شحرز ه٤ذ جحملذغٌن ٧ٞ أ٧ٚ ج٦ِٔٛ وجْطىٙ
ِح ٧زج وئ١ أؾحخ جحلحُق جذ٢ قؿش ه٢ ض٤حٓغ جدلىَٓ يف ٟركػٍ جٛظكُف و جٛشحر ّنح عرْ آ٣

٢ٟ دوسج١ جحل٘ٞ يف ٟح ضِشد ذ٦ جٛػٔس أو ٠ُُح '' جٛوٜس''ُا١ ٟح رٗش٥ جذ٢ جٛظٗـ يف ٟركع 
خح٦ِٛ ًًن٥ هًٜ ٟح ػلُؾ ذ٦ ٢ٟ جٛٔشجت٢ وجدلٗذغحش ؼلطَٜ ٟن ؿرُوس ضِظ٦ُٜ يف ٣ىم جٛشحر؛ 

قُع ئ١ جٛشحر ٧ى جحلذَع جٛزٌ خحَٛ ٦ُُ جٛػٔس دل٢ ٧ى أقِق، وؾوٚ ٦ُُ جحل٘ٞ ذأ٦٣ ٟشدود 
شد ٗى٦٣ سلحِٛح دلح سوج٥ جْوغْ، وَِهٞ ٢ٟ رٖٛ أ٦٣ ئرج ٗح١ جٛزٌ صجد يف ع٤ذ جحلذَع أو يف ّنؿ

ٟط٦٤ أوغْ وأقِق ُضَحدض٦ ٟٔرىٛس، وذزٖٛ أطرف جحل٘ٞ سلحِٛح دلح ذ٦٤ُ يف جٛوٜس، وئرج ٗح١ ٟوىن 
ٌن ٣ىم جٛشحر ٧ى ٟح خحَٛ ٦ُُ جٛػٔس دل٢ ٧ى أوغْ ٦٤ٟ ُا٦٣ ٖ َىؾذ ُشّ أطٗ ذٌن ٧زج ج٤ٛىم وذ

 .جٛوٜس؛ ئر جٛوٜس ضش٠ٚ قحٛس جدلخحِٛس وقحٛس جٛطِشد 
وؽل٢٘ جٔؾحذس ه٢ ضِحوش جحل٘ٞ ذٌن جدلركػٌن ّنح ٓح٦ٛ جحلحُق جذ٢ قؿش، و٧ى أ١ جذ٢ جٛظٗـ 
ٗح١ ٣حٓٗ ه٢ جحملذغٌن يف ٟركع جٛوٜس دو١ أ١ َربص سأ٦َ ٦ُُ، وأٟح يف جٛشحر ُٜو٦ٜ سؾف ٓىٙ 

 .أهٜٞجِٛٔهحء وأت٠س جْطىٙ، وجهلل 
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ئ١ ٟح ٓح٦ٛ جذ٢ جٛظٗـ يف ٣ىم جٛشحر َطغٞ ذحٛذٓس؛ قُع َ٘ى١ عُحّ ٦ٟٗٗ : ُارج ُٓٚ
٤ٟغؿ٠ح ٟن ضِحطُٚ ٟركع جٛوٜس، و٧ى جهطرحس جٛٔشجت٢ يف سد صَحدز جٛػٔس، ومل غلوٚ أقىجٙ 

ح١ ٟح ج٣ِشد ذ٦ سلحِٛح دلح سوج٥ ُا١ ٗ‘‘( : سمح٦ جهلل)جٛشوجز ٟوىٖ هُٜهح يف جٛشد وجٛٔرىٙ، ئر ٓحٙ 



٠ٗح وٓن ’’ دلح سوج٥ أوغْ ٦٤ٟ ‘‘: أٌ ٛزٖٛ جحلذَع، ومل َٔٚ’’ ٢ٟ ٧ى أوىل ٦٤ٟ ذححلِق ٛزٖٛ
يف ٣ظىص جٛٗقٌٔن، وَىؾذ ذٌن جٛغُحٌٓن ُشّ وجػف؛ ُا١ ٗى١ جٛشجوٌ أوىل ٢ٟ ًًن٥ ُنِق 

ن جٛٔشجت٢ وجدلٗذغحش، رٖٛ جحلذَع جٛزٌ وٓن ٦ُُ جخلٍٗ ذ٤ُهٞ ٖ َوشٍ ئٖ ٢ٟ خٗٙ ضطر
و٧ٍ ٗػًنز وًًن زلذدز ذح٤ٛغرس ئىل ٗٚ قذَع، وٛزٖٛ ُا١ جٛطوىَٚ يف ٟػٚ ٧ز٥ جدلغأٛس هًٜ 
ٗى١ جٛشجوٌ أغرص وأقِق وأػرؾ ٖ َ٘ى١ ٟـشدج، وٓذ َ٘ى١ ٧زج أطٗ ٟوط٠ذج يف ٓرىٙ ٟح 

ٖٛ خـأ وو٧ٞ ٠ٗح سوج٥ أو صجد٥ ٢٘ٛ ُٔؾ يف قحٛس ٟح ئرج مل ضطىُش ٦ُُ جٛٔشجت٢ جٛذجٛس هًٜ أ١ ر
 .عرْ رٗش٥

وٗزٖٛ ٗٗٝ جحلحُق جذ٢ قؿش يف ٧زج جدلىػىم ؾحء ٤ٟغؿ٠ح ٟن ٣ىم جٛوٜس، قُع ٣ٔٚ ه٦٤ 
ذأسؾف ٦٤ٟ دلضَذ  -أٌ جٛشجوٌ  -ُا١ خىَٛ ‘‘: أ٦٣ ٓحٙ[ 47]جٛغخحوٌ يف ُطف جدلٌُع 

٦ ػرؾ أو ٗػشز هذد أو ًًن رٖٛ ٢ٟ وؾى٥ جٛطشؾُكحش ُحٛشجؾف َٔحٙ ٦ٛ جحملِىف ؤٟحذٜ
دلضَذ ػرؾ أو ٗػشز هذد أو ًًن رٖٛ ٢ٟ : وٓى٦ٛ. ’’جدلشؾىـ ؤَحٙ ٦ٛ جٛشحر ، وجهلل أهٜٞ

وؾى٥ جٛطشؾُكحش دُٛٚ هًٜ أ١ جحلحُق مل ٢َ٘ ٟوط٠ذج هًٜ قحٙ جٛشجوٌ وقذ٥ يف ٓرىٙ 
 .جٛضَحدجش وسد٧ح

ىص ذأ١ ضٜٖ ججل٠ٜس وئ١ ٗح٣ص وجػكس يف ئُحدز رٖٛ جٛزٌ ٤ٜٓح٥ آ٣ِح، ُا١ عُحّ ج٤ٛظ: َٔحٙ 
 ( :سمح٦ جهلل ضوحىل)َُِذ أ١ جحل٘ٞ ٤ٟىؽ ذأقىجٙ جٛشوجز، وُٛظ ذحٛٔشجت٢، ُٔذ ٓحٙ جذ٢ جٛظٗـ 

ُا١ ٗح١ جدل٤ِشد ذ٦ ًًن ذوُذ ٢ٟ دسؾس جحلحُق جٛؼحذؾ جدلٔرىٙ ضِشد٥ جعطكغ٤ح قذَػ٦ رٖٛ ، ‘‘
٢ ٓرُٚ ومل ضلـ٦ ئىل ٓرُٚ جحلذَع جٛؼوَُ، وئ١ ٗح١ ذوُذج ٢ٟ رٖٛ سدد٣ح ٟح ج٣ِشد ذ٦، وٗح١ ٟ

جحلذَع جِٛشد جدلخحَٛ، : أقذعلح: جٛشحر جدل٤٘ش ، ُخشؼ ٢ٟ رٖٛ أ١ جٛشحر جدلشدود ٓغ٠ح١
جِٛشد جٛزٌ ُٛظ يف سجو٦َ ٢ٟ جٛػٔس وجٛؼرؾ ٟح َٔن ؾحذشج دلح َىؾر٦ جٛطِشد وجٛشزور : وجٛػحين

 ’’.٢ٟ ج٤ٛ٘حسز وجٛؼوَ
ٌ، قُع ؾحء ٓى٦ٛ هًٜ ٧زج وَِهٞ ٢ٟ ٧زج ج٤ٛض أ١ ُٟضج١ جٛٔرىٙ وجٛشد ٧ى جحلحٙ جٛوحٝ ٜٛشجو

ُا١ ٗح١ جدل٤ِشد ذ٦ ًًن ذوُذ ٢ٟ دسؾس جحلحُق جٛؼحذؾ جدلٔرىٙ ضِشد٥ جعطكغ٤ح قذَػ٦ ‘‘: ج٤ٛغْ
، ُذٙ هًٜ أ١ أقىجٙ جٛشوجز ٧ٍ جٛيت ضوط٠ذ ’’رجٕ، وئ١ ٗح١ ذوُذج ٢ٟ رٖٛ سدد٣ح ٟح ج٣ِشد ذ٦

 .أعحعح يف ٓرىٙ جٛطِشد وسد٥
وىل ٧ى ٗى١ جٛشجوٌ سلحِٛح دل٢ ٧ى أوىل ُنِق رٖٛ جحلذَع وأٟح ئرج ٗح١ جدلٔظىد ٢ٟ جِٛٔشز جْ

ُا١ جْٓغحٝ جٛطحُٛس غلد أ١ َ٘ى١ ضٔغ٠ُهح ٟر٤ُح هًٜ ٟذي ػوَ جٛشجوٌ يف قِق رٖٛ 
جحلذَع وػرـ٦ وئ١ ٗح١ ٢ٟ أوغْ ج٤ٛحط، وُٛظ هًٜ ضِحوض٦ يف جٛؼرؾ وجٔضٔح١ ذش٘ٚ هحٝ 

ىسضٌن ؾٍٜ قُع ئ١ ٟوُحس جٛٔرىٙ وجٛشد وجِٛشّ ذٌن ٧حضٌن جٛظ. ٠ٗح ٧ى جٛلح٧ش ٢ٟ رٖٛ ج٤ٛض
 .يف جٛظىسز جْوىل ٧ى جٛٔشجت٢ وجدلٗذغحش، ويف جٛػح٣ُس قحٙ جٛشجوٌ ُٔؾ

وج٣لش هًٜ عرُٚ . وٛزٖٛ ؾحء ضٜخُض جدلطأخش٢َ ٛطٜٖ ججل٠ٜس ٟـحذٔح ٛغُحّ ججل٠ٚ جٛيت ضُٜهح



ُا١ ٗح١ سلحِٛح دلح أ١ جٛشجوٌ ئرج ج٣ِشد ذشٍء ‘‘: جدلػحٙ ٓىٙ جذ٢ جدل٢ٜٔ و٧ى َٜخض رٖٛ ج٤ٛض
ُؿوٚ عرد جٛطشؾُف زلظىسج [48]’’ سوج٥ ٢ٟ ٧ى أقِق ٦٤ٟ وأػرؾ ٗح١ ضِشد٥ شحرج ٟشدودج

 .’’أوىل ُنِق رٖٛ‘‘: هًٜ ٗى١ جٛشجوٌ أوغْ وأػرؾ هًٜ جٛىؾ٦ جٛوحٝ، ئر مل َٔٚ
وجٛزٌ طلٜض ئ٦ُٛ ٢ٟ دسجعس ٣ىهٍ جٛشحر وجدل٤٘ش أ١ صَحدز جٛػٔس جٛيت عٔؾ ه٤هح جْوغْ ضوذ 

دودز ٛ٘ىهنح دجخٜس يف جٛشحر أو جدل٤٘ش، وأٟح ئرج ٗح٣ص جٛضَحدز ٢ٟ جْوغْ ُهٍ ٟٔرىٛس ٟش
وذحٛطحيل أطرف جٛٔرىٙ وجٛشد يف صَحدز جٛػٔس دجتش٢َ هًٜ . خلشوؾهح ٢ٟ قذود ٧ز٢َ ج٤ٛىهٌن

 .قحٙ جٛشجوٌ، و٧ى خٍٗ ٟح عرْ يف ٣ىم جدلوٜىٙ ٢ٟ دوسج١ جحل٘ٞ هًٜ جٛٔشجت٢
٣ْىجم ٟىقذز و٤ٟغؿ٠س ٟن ٤ٟهؽ جحملذغٌن ج٤ٛٔحد يف ٓرىٙ جْقحدَع وٍٛ٘ ض٘ى١ أق٘حٝ ٧ز٥ ج

وسد٧ح غلد أ١ َإخز رٖٛ جٛطشجذؾ جدلىػىهٍ جٛىغُْ ذوٌن جٖهطرحس قٌن َـشـ ٗٚ ٤ٟهح 
ٜٛذسجعس وجٛركع، ٠ٗح غلد أ١ غلوٚ ٟح عرْ يف ٟركع جٛوٜس ُٟضج٣ح دُٓٔح جل٠ُن أ٣ىجم هٜىٝ 

وئ١ ٗح١ ٧زج جْعٜىخ ٧ى جدلطوٌن يف ٟوحجلس . جحلذَع جٛيت ضش٘ٚ ٟوهح وقذز ٟىػىهُس
ٟىػىم صَحدز جٛػٔس ذش٘ٚ خحص ُُح ضشي َُٗ هحجل جذ٢ جٛظٗـ وًًن٥ ٧ز٥ جدلغأٛس قٌن 

 .أُشدو٧ح ذحٛزٗش ٤ٗىم ٟغطٔٚ؟ وَُٗ ٗح١ ضأطُٜهٞ ذلح؟ ٧زج ٟح ع٤ذسع٦ ٠ُُح ٍَٜ
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 جدلركع جٛشجذن ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس وضأطُٜهح ه٤ذ جذ٢ جٛظٗـ
 :وٓحٙ جذ٢ جٛظٗـ يف ٟركع صَحدز جٛػٔس

وٟز٧د ججل٠هىس ٢ٟ جِٛٔهحء وأطكحخ جحلذَع ٠ُُح ق٘ح٥ جخلـُد أذى ذ٘ش أ١ جٛضَحدز ٢ٟ ''
جٛػٔس ٟٔرىٛس ئرج ضِشد هبح، عىجء ٗح١ رٖٛ ٢ٟ شخض وجقذ ذأ١ سوج٥ ٣حٓظح ٟشز وسوج٥ ٟشز 

خُٗح دل٢ سد ٢ٟ أ٧ٚ . حأخشي و٦ُُ ضٜٖ جٛضَحدز أو ٗح٣ص جٛضَحدز ٢ٟ ًًن ٢ٟ سوج٥ ٣حٓظ
وٓذ ٓذ٤ٟح ه٦٤ ق٘حَط٦ ه٢ . جحلذَع رٖٛ ٟـٜٔح، وخُٗح دل٢ سد جٛضَحدز ٦٤ٟ وٓرٜهح ٢ٟ ًًن٥

أ١ جحل٘ٞ دل٢ أسع٦ٜ، ٟن أ١ وط٦ٜ : أٗػش أ٧ٚ جحلذَع ٠ُُح ئرج وطٚ جحلذَع ٓىٝ وأسع٦ٜ ٓىٝ
 .''صَحدز ٢ٟ جٛػٔس

 :حٝوٓذ سأَص ضٔغُٞ ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس ئىل غٗغس أٓغ''
 .''ُهزج ق٦٠٘ جٛشد ٠ٗح عرْ يف ٣ىم جٛشحر  أقذ٧ح أ١ َٔن سلحِٛح ٤ٟحُُح دلح سوج٥ عحتش جٛػٔحش

٥، ٗححلذَع جٛزٌ ضِشد ذشوجَس مجٜط٦ أ١ ٖ َ٘ى١ ٦ُُ ٤ٟحُحز وسلحِٛس أطٗ دلح سوج٥ ًًن: جٛػحين''
د ٦ُُ جضِحّ غٔس وٖ ضوشع ٦ُُ دلح سوج٥ جًٌٛن ّنخحِٛس أطٗ ، ُهزج ٟٔرىٙ، وٓذ جدهً جخلـُ

 .''جٛو٠ٜحء ه٦ُٜ وعرْ ٟػح٦ٛ يف ٣ىم جٛشحر



، ٟػٚ صَحدز ِٛلس يف قذَع مل َزٗش٧ح عحتش ٢ٟ سوي رٖٛ  ٟح َٔن ذٌن ٧حضٌن جدلشضرطٌن: جٛػحٛع''
ٟح سوج٥ ٟحٖٛ ه٢ ٣حُن ه٢ جذ٢ ه٠ش أ١ سعىٙ جهلل طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ ُشع : ٟػح٦ٛ. جحلذَع

 [.49]''هرذ رٗش أو أ٣ػً ٢ٟ جدلغ٠ٌٜنصٗحز جِٛـش ٢ٟ سٟؼح١ هًٜ ٗٚ قش أو 
'' ٢ٟ جدلغ٠ٌٜن''أ١ ٟحٛ٘ح ضِشد ٢ٟ ذٌن جٛػٔحش ذضَحدز ٓى٦ٛ [: 50]ُزٗش أذى هُغً جٛطشٟزٌ''

وسوي هرُذ جهلل ذ٢ ه٠ش وأَىخ وًًنعلح ٧زج جحلذَع ه٢ ٣حُن ه٢ جذ٢ ه٠ش دو١ ٧ز٥ جٛضَحدز، 
 .وأمحذ سػٍ جهلل ه٤هٞ، وجهلل أهُٜٞأخز هبح ًًن وجقذ ٢ٟ جْت٠س وجقطؿىج هبح ٤ٟهٞ جٛشحُوٍ 

ُهز٥ [ 51]'ؾوٜص ٤ٛح جْسع ٟغؿذج وؾوٜص ضشذطهح ٤ٛح ؿهىسج': و٢ٟ أٟػٜس رٖٛ قذَع
وؾوٜص جْسع : جٛضَحدز ضِشد هبح أذى ٟحٖٛ عوذ ذ٢ ؿحسّ جْشؿوٍ، وعحتش جٛشوجَحش ِٛلهح

 .''ٟغؿذج وؿهىسج 
٥ ججل٠حهس هحٝ، وٟح سوج٥ جدل٤ِشد ُهزج وٟح أشره٦ َشر٦ جٛٔغٞ جْوٙ ٢ٟ قُع ئ١ ٟح سوج''

وَشر٦ أَؼح . ذحٛضَحدز سلظىص، ويف رٖٛ ٌٟحَشز يف جٛظِس و٣ىم ٢ٟ جدلخحِٛس ؼلطَٜ هبح جحل٘ٞ
 ''جٛٔغٞ جٛػحين ٢ٟ قُع ئ٦٣ ٖ ٤ٟحُحز ذ٤ُه٠ح 

وأٟح صَحدز جٛىطٚ ٟن جٔسعحٙ ُا١ ذٌن جٛىطٚ وجٔسعحٙ ٢ٟ جدلخحِٛس ضلى ٟح رٗش٣ح٥، وَضدجد ''
. جٔسعحٙ ٣ىم ٓذـ يف جحلذَع ُطشؾُك٦ وضٔذؽل٦ ٢ٟ ٓرُٚ ضٔذمي ججلشـ هًٜ جٛطوذَٚرٖٛ ذأ١ 

'' وجهلل أهٜٞ. وغلحخ ه٦٤ ذأ١ ججلشـ ٓذٝ دلح ٦ُُ ٢ٟ صَحدز جٛوٜٞ، وجٛضَحدز ٧ه٤ح ٟن ٢ٟ وطٚ
 .ج٧ـ[52]

َُٗ ٗح١ جحل٘ٞ يف صَحدز جٛػٔس جٛيت : ٛوٚ ٢ٟ جُْؼٚ أ١ ٣ٔىٝ ذطكُٜٚ ٧ز٥ ج٤ٛظىص ٤٤ٛلش
و٧ٚ سوهُص يف ٧زج . جذ٢ جٛظٗـ ٟىػىههح ٤ٗىم ٟغطٔٚ ٢ٟ أ٣ىجم هٜىٝ جحلذَعأُشد 

أٝ أ١ جحل٘ٞ ٟرين هًٜ أ١ صَحدز جٛػٔس ٣ىم ٟغطٔٚ ٦ٛ . جحل٘ٞ طٜطهح جٛىغُٔس ذح٣ْىجم جدلزٗىسز
 .أذوحد٥ وخظحتظ٦

 ٛٔذ عشد جٟٔحٝ جذ٢ جٛظٗـ يف ٟغطهٚ قذَػ٦ ه٢ ٧زج ج٤ٛىم ؿحتِس ٢ٟ جِسجء جدلطرح٤َس قىٙ
صَحدز جٛػٔس، ُكً٘ ٦ُُ آسجء جِٛٔهحء وجحملذغٌن ذش٘ٚ ٖ َظِى ٜٛٔحسب ٢ٟ ٗذس جٔش٘حٙ 

وٛوٚ جذ٢ جٛظٗـ أقظ ذزٖٛ يف ٣ِغ٦، وذلزج ٓنىٙ ئىل ضٔغُٞ جخلرب جٛزٌ ٤َِشد ذ٦ . وج٠ٌٛىع
جٛػٔس ه٠ىٟح ئىل غٗغس أٓغحٝ ذوذ أ١ رٗش يف ٣ىهٍ جٛشحر وجدل٤٘ش أٓغحٝ ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛشجوٌ دو١ 

ُُٔذ٥ ذحٛػٔس، ورٖٛ ٛطشضغٞ يف ر٢٧ جٛٔحسب جٛظىسز جحلُُٔٔس ذلز٥ جدلغأٛس ٕنهُذج ِٛظٚ جحل٘ٞ ض
 :ُُهح، ٦٤٘ٛ يف آخش جْٟش ضىَٓ ه٢ ئهـحء ق٘ٞ ٤ٟحعد دلغأٛس صَحدز جٛػٔس، قٌن ٓحٙ

ٟح َٔن ذٌن ٧حضٌن جدلشضرطٌن ٟػٚ صَحدز ِٛلس يف قذَع مل َزٗش٧ح عحتش ٢ٟ سوي رٖٛ : جٛػحٛع''
ُهزج وٟح أشره٦ َشر٦ جٛٔغٞ جْوٙ ٢ٟ قُع ئ١ '': مث خط٦٠ ذٔى٦ٛ ذوذ عشد جْٟػٜس'' ،جحلذَع

ٟح سوج٥ ججل٠حهس هحٝ، وٟح سوج٥ جدل٤ِشد ذحٛضَحدز سلظىص، ويف رٖٛ ٌٟحَشز يف جٛظِس و٣ىم ٢ٟ 
 .''جدلخحِٛس ؼلطَٜ هبح جحل٘ٞ، وَشر٦ أَؼح جٛٔغٞ جٛػحين ٢ٟ قُع ئ٦٣ ٖ ٤ٟحُحز ذ٤ُه٠ح



مل ػل٘ٞ '': ص جذ٢ جٛظٗـ جحل٘ٞ ٤٧ح يف صَحدز جٛػٔس، و٧زج ٟح ٓح٦ٛ جحلحُق جذ٢ قؿشئر١ ُٜٞ َر
جذ٢ جٛظٗـ هًٜ ٧زج جٛػحٛع ذشٍء، وجٛزٌ غلشٌ هًٜ ٓىجهذ جحملذغٌن أهنٞ ٖ ػل٠٘ى١ ه٦ُٜ 

ُن٘ٞ ٟغطٔٚ ٢ٟ ٓرىٙ وسد، ذٚ َشؾكى١ ذحٛٔشجت٢ ٠ٗح ٓذ٤ٟح٥ يف ٟغأٛس ضوحسع جٛىطٚ 
 [.53]''وجٔسعحٙ

(1/10) 

 

 :و٤٧ح ٣ٔـطح١ ٟه٠طح١
٧ٚ َ٘ى١ ٧زج جٛطٔغُٞ خحطح ذضَحدز جٛػٔس أٝ شحٟٗ جل٠ُن ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس ٢ٟ : جْوىل

 جدلشوَحش ّنح ٦ُُ صَحدجض٦؟
جٛزٌ َرذو ٢ٟ ٓنُٜٚ ضٜٖ ج٤ٛظىص أ١ جٛزٌ ٓغ٦٠ جذ٢ جٛظٗـ ٧ى ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس ه٠ىٟح 

وٓذ سأَص ضٔغُٞ ٟح '': ضَحدز جٛػٔس، ئر ٓحُٙنُع ضذخٚ ٦ُُ جٛضَحدز، وُٛظ جٛطٔغُٞ ُٟٔذج ذ
، وجِٛشّ ذ٤ُه٠ح ؾٍٜ ئر ''ضٔغُٞ ٟح َضَذ٥ جٛػٔس'': ومل َٔٚ'' ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس ئىل غٗغس أٓغحٝ

 .جْوٙ أهٞ ٢ٟ جٛػحين
أ١ ٖ َ٘ى١ ٦ُُ ٤ٟحُحز وسلحِٛس أطٗ دلح سوج٥ '': وَطأَذ رٖٛ ّنح وسد يف جٛٔغٞ جٛػحين ٢ٟ ٓى٦ٛ

ٛزٌ ضِشد ذشوجَس غٔس وٖ ضوشع ٦ُُ دلح سوج٥ جًٌٛن ّنخحِٛس أطٗ، ُهزج ٟٔرىٙ، ًًن٥، ٗححلذَع ج
 .''وٓذ جدهً جخلـُد ٦ُُ جضِحّ جٛو٠ٜحء ه٦ُٜ وعرْ ٟػح٦ٛ يف ٣ىم جٛشحر

وعُحّ ٧زج ج٤ٛض جٛزٌ ؾوٚ جحلذَع جِٛشد أظلىرؾح ٜٛٔغٞ جٛػحين دُٛٚ هًٜ أ١ جٛطٔغُٞ ٗح١ 
: َذخٚ ٦ُُ جحلذَع جِٛشد، وٛزج خطٞ جٛٔغٞ جٛػحين ذٔى٦ٛ شحٟٗ جل٠ُن ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس ُنُع

، ئر ٢ٟ ''ُهزج ٟٔرىٙ؛ وٓذ جدهً جخلـُد ٦ُُ جضِحّ جٛو٠ٜحء ه٦ُٜ، وعرْ ٟػح٦ٛ يف ٣ىم جٛشحر''
جدلوٜىٝ أ١ جخلـُد ئظلح َذهٍ جٖضِحّ يف ٓرىٙ جحلذَع جِٛشد جٛزٌ ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس ٢ٟ أط٦ٜ ومل 

 :٣ظ٦َشحس٦ٗ أقذ يف سوجَط٦، و٧زج 
وجٛزٌ طلطحس٥ ٢ٟ ٧ز٥ جْٓىجٙ أ١ جٛضَحدز جٛىجسدز ٟٔرىٛس هًٜ ٗٚ جٛىؾى٥ وٟو٠ىٙ هبح ئرج ''

جضِحّ مجُن أ٧ٚ جٛوٜٞ هًٜ : أقذ٧ح: ٗح١ سجوَهح هذٖ قحُلح ٟط٤ٔح ػحذـح، وجٛذُٛٚ ه٦ُٜ أٟىس
ئ١ ٗح٣ىج أ٦٣ ٛى ج٣ِشد جٛػٔس ذ٤ٔٚ قذَع مل ٦ٜٔ٤َ ًًن٥ ٛىؾد ٓرى٦ٛ، ومل ٢َ٘ ضشٕ جٛشوجز ٦ٜٔ٤ٛ 

هشُى٥، ور٧حهبٞ ه٢ جٛوٜٞ ذ٦، ٟوحسػح ٦ٛ وٖ ٓحدقح يف هذجٛس سجو٦َ وٖ ٟرـٗ ٦ٛ؛ وٗزٖٛ 
 [ .54]''.عرُٚ ج٣ِٖشجد ذحٛضَحدز

و٢ٟ ٤٧ح َطوٌن أ١ َ٘ى١ جٛٔغٞ جٛػحين ٤ٟكظشج يف جحلذَع جِٛشد، وأٟح ئرج ٤ٜٓح ًًن رٖٛ وؾو٤ٜح 
رلشد '' ٖ ضوشع ٦ُُ دلح سوج٥ جًٌٛن ّنخحِٛس أطٗٗححلذَع جٛزٌ ضِشد ذشوجَس مجٜط٦ غٔس و'': ٓى٦ٛ



ٕنػُٚ ٜٛٔغٞ جٛػحين ّنح ٧ى أٓشخ ئىل ُهٞ جٛٔحسب دو١ أ١ َذسؾ٦ يف ٧زج جٛٔغٞ، ومح٤ٜح جٔشحسز 
هًٜ جدلػحٙ وقذ٥ ُا١ جٛغُحّ َظرف ًًن ٟغطُٔٞ ٛ٘ى١ جدلػحٙ زلٚ '' ُهزج ٟٔرىٙ''يف ٓى٦ٛ 

جخلشوؼ ٢ٟ جدلىػىم هبزج جٛش٘ٚ َوذ خٜٗ يف ضشُٗض يف ذُح١ جحل٘ٞ دو١ جٛٔغٞ جٛػحين، و
ْطرف رٖٛ '' ُهزج ٟٔرىٙ ٗححلذَع جٛزٌ ضِشد ذشوجَس غٔس'': وٛى ؾحء ج٤ٛض ٧٘زج. جدل٤هؽ

 .ٟٔرىٖ ؾذج، َوين أ١ ٧زج جٛٔغٞ ٟٔرىٙ ٗٔرىٙ جحلذَع جِٛشد
٧ى جٛٔغٞ ٠ٜٛػحٙ، وأٟح ئرج ٗح١ جدلشحس ئ٦ُٛ '' ُهزج ٟٔرىٙ''٧زج ئرج ؾو٤ٜح جٔشحسز يف ٓى٦ٛ 

 :جٛػحين، جٛزٌ ٧ى جٛضَحدز ًًن جدل٤حُُس، ُُ٘ى١ ٦ُُ جٔش٘حٙ ٢ٟ وؾهٌن
وٓىم جخلـأ ٠ُُح ٦ٜٔ٣ ه٢ جخلـُد؛ ئر جخلـُد مل َذم جٖضِحّ هًٜ ٓرىٙ صَحدز جٛػٔس : جْوٙ

 .٠ٗح أوػك٤ح آ٣ِح
ٞ قُع وٓىم جٛطذجخٚ ذٌن جٛٔغٞ جٛػحين وجٛػحٛع وَ٘ى١ ٌٟضجعلح وجقذج، و٧زج ًًن عُٜ: جٛػحين

 .ُشّ ذ٤ُه٠ح وؾوٚ جٛػحٛع ٟطشددج ذٌن جٛػحين وجْوٙ
وٗزٖٛ أَؼح ٟح وسد يف جٛٔغٞ جٛػحٛع َُِذ ذأ١ ضٔغُٞ جذ٢ جٛظٗـ ئظلح ٗح١ هحٟح شحٟٗ جل٠ُن 

ٟح َٔن ذٌن '':ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس دو١ أ١ ؼلظض ذحٛضَحدجش، قُع ٓحٙ يف ٓنذَذ ٧زج جٛٔغٞ
َِهٞ ٢ٟ '' .قذَع مل َزٗش٧ح عحتش ٢ٟ سوي رٖٛ جحلذَع٧حضٌن جدلشضرطٌن ٟػٚ صَحدز ِٛلس يف 

٧زج جٛغُحّ أ١ ٟح عرْ رٗش٥ ٢ٟ جْٓغحٝ مل ٢َ٘ ِنظىص صَحدز ِٛلس، ئر ؾوٚ جِٛحطٚ ذٌن 
صَحدز : ٧زج جٛٔغٞ وذٌن عحذ٦ُٔ ٧ى صَحدز ِٛلس مل َزٗش٧ح عحتش ٢ٟ سوي رٖٛ جحلذَع، ومل َٔٚ

 .أخشي ِٛلس ضشر٦ جْوٙ ٢ٟ ؾهس وضشر٦ جٛػحين ٢ٟ ؾهس
مل ػل٘ٞ جذ٢ جٛظٗـ هًٜ ٧زج '': وَطأَذ رٖٛ ّنح ٓح٦ٛ جحلحُق جذ٢ قؿش ضؤُرح هًٜ جذ٢ جٛظٗـ

جٛػحٛع ذشٍء، وجٛزٌ غلشٌ هًٜ ٓىجهذ جحملذغٌن أهنٞ ٖ ػل٠٘ى١ ه٦ُٜ ُن٘ٞ ٟغطٔٚ ٢ٟ ٓرىٙ 
أ١ و٢ٟ جدلوٜىٝ . ''وسد، ذٚ َشؾكى١ ذحٛٔشجت٢ ٠ٗح ٓذ٤ٟح٥ يف ٟغأٛس ضوحسع جٛىطٚ وجٔسعحٙ

٧زج جٛزٌ رٗش٥ جحلحُق ئظلح ٧ى ٠ُُح ؼلض ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس ذٔؼهح وٓؼُؼهح ذٌغ ج٤ٛلش ه٢ 
 .وؾىد جدل٤حُحز ُُهح

. وجٛزٌ ششق٤ح٥ آ٣ِح َ٘ى١ ٟغط٤ذج ٓىَح حل٠ٚ جٛطٔغُٞ هًٜ مشىُٛط٦ جل٠ُن ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس
جِٛهٞ شُثح ٢ٟ جٌٛشجذس  وسّنح َػًن ٧زج. وئٖ ُٗ ؼلٜى ٔنظُض جٛطٔغُٞ ذحٛضَحدز ٢ٟ ضَٜ٘ كح٧ش

ٛذي جٛٔحسب ٛ٘ى١ رٖٛ سلحِٛح دلح يف ٗطد جدلظـٜف، قُع ضطِْ ٜٗهح هًٜ أ١ جٛطٔغُٞ ٗح١ يف 
 .صَحدجش جٛػٔحش وُٛظ ذطٔغُٞ شحٟٚ جل٠ُن ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛشجوٌ

 :وٓغ٦٠ جٛشُخ أٓغحٟح '': ٓحٙ جٟٔحٝ ج٤ٛىوٌ: ٟػٗ
 .صَحدز ٔنحَٛ جٛػٔحش ُطشد ٠ٗح عرْ : أقذ٧ح

 .َٔرٚ ذحضِحّ جٛو٠ٜحء : ٟح ٖ سلحِٛس ٦ُُ ٗطِشد غٔس َن٠ٜس قذَع ، ٓحٙ جخلـُد: ينجٛػح
 [.55]صَحدز ِٛلس يف قذَع مل َزٗش٧ح عحتش سوجض٦: جٛػحٛع



وأٟح جٛشُخ ضٍٔ جٛذ٢َ ذ٢ جٛظٗـ ُا٦٣ ضىعؾ ذٌن أ٧ٚ جحلذَع وأت٠س '':وٓحٙ جحلحُق جٛوٗتٍ
 [56]''جْطىٙ ، وٓغٞ جٛضَحدز ئىل غٗغس أٓغحٝ

: غح٣ُهح. -٠ٗح عرْ يف ٣ىم جٛشحر-أقذ٧ح صَحدز ٔنحَٛ جٛػٔحش ُطشد '': وٓحٙ جٟٔحٝ جذ٢ جدل٢ٜٔ
ٟح ٖ سلحِٛس ٦ُُ ٗطِشد غٔس َن٠ٜس قذَع ُطٔرٚ، وٓذ جدهً جخلـُد ٦ُُ جضِحّ جٛو٠ٜحء وٓذ عرْ 

 [.57]''صَحدز ِٛلس يف قذَع مل َزٗش٧ح عحتش سوجض٦: غحٛػهح. ٟػح٦ٛ يف ٣ىم جٛشحر
وٓذ سأَص ضٔغُٞ جٛضَحدجش ئىل غٗغس  -َوين جذ٢ جٛظٗـ-ٓى٦ٛ '': ٙ جحلحُق جذ٢ قؿشوٓح

 [.58]''أٓغحٝ
 [.59]''وٓذ ٓغ٦٠ أٌ ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس ٢ٟ جٛضَحدز'': وٓحٙ جحلحُق جٛغخحوٌ

وٟن رٖٛ ُا٤٣ح ٣ٜكق يف عُحّ ٗٗٝ جٟٔحٝ ج٤ٛىوٌ وجذ٢ جدل٢ٜٔ ٟح َ٘ى١ ٣ظح طشػلح هًٜ أ١ 
٧ى ظلىرؼ جٛٔغٞ جٛػحين، وئرج ضٔشس أ١ ٧زج جٛطٔغُٞ شحٟٚ جل٠ُن ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس  جحلذَع جِٛشد

دو١ قذ٥ ذحٛضَحدز، ُحٛزٌ َِظ٦ٜ ه٠ح رٗش٥ يف جٛشحر وجدل٤٘ش ٧ى أ١ جٛطٔغُٞ ٤٧ح ُٟٔذ ّنح 
وذحٛطحيل ُ٘ٚ ٟح ؾحء ٤٧ح ٤َـرْ . ٤َِشد ذ٦ جٛػٔس، وأٟح ٤٧حٕ ُُش٠ٚ جٛػٔس وجٛؼوَُ ًًن جدلطشوٕ

ُهزج ق٦٠٘ جٛشد '': وذلزج ٓحٙ جذ٢ جٛظٗـ. هٍ جٛشحر وجدل٤٘ش شلح َطظٚ ذشوجَس جٛػٔحشهًٜ ٣ى
 .''٠ٗح عرْ يف ٣ىم جٛشحر

ٟحرج َوين جذ٢ جٛظٗـ ذحدل٤حُحز ؟ و٧ٚ ٧ٍ ُٓذ صجتذ هًٜ جدلخحِٛس جٛيت أؿٜٔهح يف : وج٤ٛٔـس جٛػح٣ُس
ٟح ٟظذس جذ٢ جٛظٗـ يف ئػحُس ٣ىهٍ جٛشحر وجدل٤٘ش؟ أو ٧ٍ جدل٤حُحز ٣ِغهح جٛيت رٗش٧ح ٤٧ح؟ و

 ٧زج جُٛٔذ ئرج ٗح١ ذ٤ُه٠ح ُشّ؟
ٍُِ ػىء ٟح ذ٦٤ُ جذ٢ جٛظٗـ يف ٟركع صَحدز جٛػٔس ُححلذَع جدلخحَٛ ٖ َشدُّ ئٖ ئرج ٗح١ ٤ٟحُُح 

وهبزج أطركص جدل٤حُحز ُٟٔحعح ٤٧ح ٛشد جحلذَع جدلخحَٛ دلح سوج٥ ج٤ٛحط، . دلح سوج٥ عحتش ج٤ٛحط
ئرج ج٣ِشد جٛشجوٌ '': ُُْ دلح عرْ يف جٛشحر جٛزٌ أؿْٜ ٦ُُ جدلخحِٛس ذٔى٦ٛو٧زج ٠ٗح ضشي ٦ُُ ضؼ

ُا١ ٗح١ ٟح ج٣ِشد ذ٦ سلحِٛح دلح سوج٥ ٢ٟ ٧ى أوىل ٦٤ٟ ذححلِق ٛزٖٛ وأػرؾ ٗح١ : ذشٍء ٣لش ٦ُُ
وذحٛطحيل َ٘ى١ سد جحلذَع جدلخحَٛ . دو١ أ١ َؼَُ ٦ُُ جدل٤حُحز'' ٟح ج٣ِشد ذ٦ شحرج ٟشدودج

ِط٦ دل٢ ٧ى أػرؾ وأقِق وئ١ مل ٢َ٘ ٤ٟحُُح دلح سوج٥ ٧زج جْػرؾ، وذٌن ٧ز٢َ ٟطىِٓح هًٜ سلحٛ
جدلُٔحعٌن ٛشد جحلذَع جدلخحَٛ ُشّ وجػف، ئٖ ئرج ٤ٜٓح ئ١ جدلخحِٛس جدلزٗىسز يف ٣ىهٍ جٛشحر 

ُهزج '': وجدل٤٘ش ُٛغص ٧ٍ هًٜ ئؿٗٓهح، وئظلح ّنوىن جدل٤حُحز؛ ذذُٛٚ ٓى٦ٛ يف ٣ىم صَحدز جٛػٔس
قُع عىي جذ٢ جٛظٗـ ذٌن ٧زج جٛٔغٞ جْوٙ وذٌن ٟح '' .٠ٗح عرْ يف ٣ىم جٛشحر ق٦٠٘ جٛشد

 .وٓن يف جٛشحر وجدل٤٘ش يف عرد سد جحلذَع
وهًٜ رٖٛ ٠ُح ٟوىن جدل٤حُحز ه٤ذ جذ٢ جٛظٗـ؟ وٟح جِٛشّ ذٌن جدلخحِٛس وجدل٤حُحز؟ ٤ٛشًن ئىل 

يف جٛـّٗ جٛرذهٍ قذَع  وسد ه٢ هرذ جهلل ذ٢ ه٠ش: جِٛشّ ذ٤ُه٠ح ه٠ىٟح ٣ىسد ٤٧ح ٟػحٌٛن
جخطَٜ جٛشوجز ٦ُُ؛ ُشوي مجحهس ٢ٟ جٛػٔحش ٟح َُِذ أ١ جذ٢ ه٠ش ؿْٜ ضـُٜٔس ُكغرص ٢ٟ 



ؿْٜ هرذ جهلل ذ٢ ه٠ش جٟشأض٦ و٧ٍ قحتغ ٓحٙ : ، يف قٌن سوي أذى جٛضذًن ذِٜق[60]ؿٗٓهح
َّ سعىٙ جهلل طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ ومل َش٧ح شُثح: هرذ جهلل ٧زج جحلذَع  ، وأُحد[61]ُشد٧ح هٜ

وهًٜ ٧زج . أ١ جٛـّٗ مل َٔن، و٧ى ٤َحيف قذَع ججل٠حهس جٛزٌ َذٙ هًٜ وٓىم جٛـّٗ
وججلذَش ذحٛزٗش أ٦٣ مل ٢َ٘ ضوُٜٚ ٧زج جحلذَع جملشد سلحِٛس . جْعحط أهٚ ج٤ٛٔحد قذَع أيب جٛضذًن

 أيب جٛضذًن ًًن٥ ٢ٟ جٛػٔحش، وئظلح ٛذٖٛس جٛٔشجت٢ هًٜ خـث٦ جٛزٌ ٗح١ عرد سلحِٛط٦
 [62]ّٛخش٢َ

وأٟح ٟػحٙ جدلخحِٛس دو١ جدل٤حُحز ُكذَع عُِح١ جٛػىسٌ ه٢ هحطٞ ذ٢ ُٜٗد ه٢ هرذ جٛشمح٢ ذ٢ 
ْطٌٜن ٛ٘ٞ طٗز سعىٙ جهلل طًٜ جهلل : )جْعىد ه٢ ه٠ٜٔس ه٢ هرذ جهلل ذ٢ ٟغوىد أ٦٣ ٓحٙ

ئدسَظ و٧زج ؼلحَٛ ٟح سوج٥ جذ٢ [ 63(]ُظًٜ ُٜٞ َشُن َذ٦َ ئٖ ٟشز وجقذز: ٓحٙ. ه٦ُٜ وعٜٞ
ه٤٠ٜح سعىٙ : )ه٢ هحطٞ ذ٢ ُٜٗد ه٢ هرذ جٛشمح٢ ذ٢ جْعىد ه٢ ه٠ٜٔس ٓحٙ ٓحٙ هرذ جهلل

وذٌن [ 64(]جهلل طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ جٛظٗز ُ٘رب وسُن َذ٦َ ٠ُٜح سٗن ؿرْ َذ٦َ ذٌن سٗرط٦ُ
٠٤ح جحلذَػٌن سلحِٛس دو١ ٤ٟحُحز؛ قُع ٓحٙ عُِح١ يف جحلذَع ئ٦٣ مل َشُن َذ٦َ ئٖ ٟشز وجقذز، ذُ

دو١ ضـش٦ٓ دلىػىم سُن جُٛذ٢َ، [ 65]ٓحٙ جذ٢ ئدسَظ يف جحلذَع ٣ِغ٦ ٟىػىم جٛطـرُْ
وضوذ ٟػٚ ٧ز٥ جحلحٛس سلحِٛس يف جحلذَع، وَ٘ى١ ٢ٟ شأهنح أ١ ضٔطؼٍ جٛطشؾُف أو ججل٠ن هًٜ 

 .أطىٙ ج٤ٛٔذ ه٤ذ جحملذغٌن
ط٠حد ٧ز٥ جدل٤حُحز ٠ُٗضج١ وئرج ٗح٣ص جدل٤حُحز أخض ٢ٟ جدلخحِٛس ٠ٗح دلغ٤ح يف ٧ز٢َ جدلػحٌٛن ُا١ جه

ٛشد جحلذَع جدلخحَٛ ٖ َغطروذ طذوس٥ ٢ٟ جذ٢ جٛظٗـ ٛ٘ى٦٣ ٤ٟط٠ُح ئىل ٟذسعيت ج٦ِٔٛ 
وٛزج ٗح١ رٖٛ أعحط ٧زج جٛطٔغُٞ جٛزٌ آغش٥ جذ٢ جٛظٗـ يف صَحدز جٛػٔس، ٓظذ . وجْطىٙ

ز ٗششؽ صجتذ جخلشوؼ ٢ٟ ضرح٢َ جِسجء قىذلح؛ ئر ؾوٚ ق٘ٞ جٛٔغٞ جْوٙ ٤ٟىؿح ذىؾىد جدل٤حُح
هًٜ جدلخحِٛس ذ٠٤ُح ضىَٓ ه٢ ذُح١ ق٘ٞ جٛٔغٞ جٛػحٛع جدلط٠ػٚ يف صَحدجش جٛػٔحش؛ ٣لشج ٛوذٝ 

 .وؾىد جدل٤حُحز ُُهح
وئٟح أ١ '':٧زج وٓذ ؾحء ه٢ جحلحُق جذ٢ قؿش أٓىجٙ سلطِٜس يف ضِغًن ٠ٜٗس جدل٤حُحز؛ ٤ٟهح ٓى٦ٛ

جْخشي ُهز٥ ٧ٍ جٛيت َٔن جٛطشؾُف  ٤ٟحُُس ُنُع َٜضٝ ٢ٟ ٓرىذلح سد جٛشوجَس( جٛضَحدز)ض٘ى١ 
ئٖ ئ١ ٗح٣ص جٛضَحدز ٤ٟحُُس ُنُع َطوزس '': و٤ٟهح ٓى٦ٛ[. 66]''ذ٤ُهح وذٌن ٟوحسػهح

وأٟح جدلخحِٛس و٤َشأ ه٤هح '':وهبزج ُغش جحلحُق جذ٢ قؿش جدلخحِٛس قُع ٓحٙ[. 67]''ججل٠ن
٦٤ٟ أو أٗػش هذدج  جٛشزور وج٤ٛ٘حسز ُارج سوي جٛؼحذؾ أو جٛظذوّ شُثح ُشوج٥ ٢ٟ ٧ى أقِق

 [.68]''ِنٍٗ ٟح سوي ُنُع َطوزس ججل٠ن هًٜ ٓىجهذ جحملذغٌن ُهزج شحر
وئ١ ٗح٣ص ٧ز٥ جْٓىجٙ ًًن ٟطِٔس يف كح٧ش٧ح ٤٘ٛهح يف رل٠ٜهح ض٘ى١ أٓشخ ئىل ٤ٟهؽ جحملذغٌن 
ر ٤ٟهح ئىل ٤ٟهؽ جِٛٔهحء وجْطىٌُٛن؛ ٛ٘ىهنح ضطؿ٦ ضلى ٓنذَذ جدلخحِٛس جٛيت ض٘ى١ أعحعح يف جٛشح

 .وجدل٤٘ش ذأهنح ٟح َطوزس ججل٠ن هًٜ ٓىجهذ جحملذغٌن، دو١ أ١ ض٘ى١ جدلخحِٛس هًٜ ه٠ىٟهح



وّنح أ١ جدلٔظىد ذحدل٤حُحز ٧ى ٗٚ ٟح َطوزس ججل٠ن هًٜ ٓىجهذ جحملذغٌن ُا١ جدل٤حُحز ٖ ضوذ ُٓذج 
جذ٢ قؿش وٛزج أطرف ضِغًن . صجتذج هًٜ جدلخحِٛس جٛيت ٖ ض٘ى١ هًٜ ئؿٗٓهح ه٤ذ جحملذغٌن ج٤ٛٔحد

٧زج ومل َشد رٗش ِٛق جدل٤حُحز ٗششؽ ٛشد جحلذَع . ٤٠ٜٛحُحز ٟىجُٔح دل٤هؽ جحملذغٌن يف ج٤ٛٔذ
جدلخحَٛ ئٖ يف ٣ض جٟٔحٝ جذ٢ جٛظٗـ، ورٖٛ ٛطىؾه٦ جِٛٔهٍ يف ٟوحجلس ذوغ ٓؼحَح ج٤ٛٔذ ه٤ذ 

جٛظٗـ يف  وٛٓعَ مل ٤َطر٦ ئىل رٖٛ ٗػًن ٢ٟ جٛرحقػٌن قٌن ٜٓذوج جذ٢( وجهلل أهٜٞ.)جحملذغٌن
 [.69]ٟٔذٟط٦

(1/11) 

 

وهًٜ ٗٚ قحٙ ُا١ ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس ٤َرٌٍ ؿشقهح يف ػىء طٜطهح جٛىغُٔس ذح٣ْىجم جٛيت عرْ 
قٌن ضىعؾ ذٌن هنؽ جِٛٔهحء وجْطىٌُٛن يف ٟوحجلس ٟغأٛس ( سمح٦ جهلل ضوحىل)جٛركع ُُهح، ٦٤٘ٛ 

ؾحء [70] -ً رٖٛ جحلحُق جٛوٗتٍ ٠ٗح ٣ض هٜ –صَحدز جٛػٔس ، وذٌن ؿشَٔس جحملذغٌن ج٤ٛٔحد 
جٛطٔغُٞ وجٛٔرىٙ وجٛشد ُُهح هًٜ أعحط وؾىد جدل٤حُحز وهذٟهح، و٧ز٥ ج٤ٛلشز ضوذ ًشَرس يف 

و٤ٟهؿهٞ ٧زج يف . ٤ٟهؽ جحملذغٌن ج٤ٛٔحد جٛزٌ َٔىٝ هًٜ ضطرن جدلٗذغحش وجٛٔشجت٢ يف جٛشوجَس
ذَع جدلخحَٛ ٟطىِٓح هًٜ ٓنشٌ جدلشوَحش وجدل٤ٔىٖش َ٘ى١ ٧ى جٛظىجخ؛ ئر ٛى ٗح١ سد جحل

ٟح مل ٦َٜٔ ئر ٖ َ٘ى١ ( طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ)وؾىد جدل٤حُحز وقذ٧ح ٜٛضٝ أ١ ٣ؼَُ ئىل ج٤ٛيب 
ٓذ ٓحٙ ٗٚ ٟح أػَُ ئ٦ُٛ ذأٌ ش٘ٚ ٗح١ ّنؿشد ( طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ)ذحٛؼشوسز أ١ َ٘ى١ 

جٛشوجز جٛز٢َ جخطَٜ  هذٝ جدل٤حُحز دلح سوج٥ ج٤ٛحط أو جْوغْ، وٗزج جْٟش يف ٗٚ ٟح َؼحٍ ئىل
 .هُٜهٞ ذزٖٛ

وطلٜض أخًنج ئىل أ١ جحل٘ٞ يف صَحدز جٛػٔس أو ٠ُُح ٤َِشد ذ٦ ه٠ىٟح ٟطىَٓ هًٜ ٣ىهُس جٛٔشجت٢ 
وجدلٗذغحش جٛيت ٓنطَ هبح، وهًٜ ٧زج جْعحط ؾحء ه٠ٚ أوٛثٖ ج٤ٛٔحد يف ٗطد جٛوٜٚ 

ٗذ رٖٛ، و٣زٗش وجٛظكحـ وٗطد جٛؼوِحء، وؾحءش ٣ظىص ٗػًنز ه٢ ٗػًن ٢ٟ جحملٌٔٔن ضإ
 .٤٧ح ذوؼح ٤ٟهح

٢ٟ قً٘ ه٢ أ٧ٚ جحلذَع أو أٗػش٧ٞ أهنٞ ئرج ضوحسع سوجَس ٟغ٤ِذ ‘‘: َٔىٙ جذ٢ دُْٓ جٛوُذ
وٟشِعٚ أو سجُن ووجَٓ أو ٣حٓض وصجتذ ئ١ جحل٘ٞ ٜٛضجتذ مل َظد يف ٧زج جٔؿّٗ ُا١ رٖٛ 

 [.71]’’ ُٛظ ٓح٣ى٣ح ٟـشدج، وجدلشجؾوس ْق٘حٟهٞ ججلضتُس ضوشٍ طىجخ ٟح ٣ٔىٙ
ٗٗٝ جْت٠س جدلطٔذٌٟن يف ٧زج ج٢ِٛ ٗورذ جٛشمح٢ ذ٢ ٟهذٌ وػلٍن ذ٢ عوُذ ‘‘: ؤَىٙ جٛوٗتٍ

جٛٔـح١ وأمحذ ذ٢ ق٤رٚ وجٛرخحسٌ وأٟػحذلٞ َٔطؼٍ أهنٞ ٖ ػل٠٘ى١ يف ٧ز٥ جدلغأٛس ُن٘ٞ ٍٜٗ 
’’ ذٚ ه٠ٜهٞ يف رٖٛ دجتش ٟن جٛطشؾُف ذح٤ٛغرس ئىل ٟح َٔىي ه٤ذ أقذ٧ٞ يف ٗٚ قذَع قذَع



[72.] 
ووؾى٥ جٛطشؾُف ٗػًنز ٖ ض٤كظش وٖ ػحذؾ ذلح ذح٤ٛغرس ئىل مجُن ‘‘ؤَىٙ يف ٟىػن آخش 

جْقحدَع، ذٚ ٗٚ قذَع َٔىٝ ذ٦ ضشؾُف خحص وئظلح ٤َهغ ذزٖٛ جدل٠حسط جِٛـ٢ جٛزٌ أٗػش 
٢ٟ جٛـشّ وجٛشوجَحش وذلزج مل ػل٘ٞ جدلطٔذٟى١ يف ٧زج جدلٔحٝ ُن٘ٞ ٍٜٗ َش٠ٚ جٛٔحهذز ذٚ 

 [.73]’’ –وجهلل أهٜٞ–ُنغد ٟح َٔىٝ ه٤ذ٧ٞ يف ٗٚ قذَع ّنِشد٥  ؼلطَٜ ٣لش٧ٞ
وجٛزٌ غلشٌ هًٜ ٓىجهذ جحملذغٌن أهنٞ ٖ ػل٠٘ى١ ه٦ُٜ ُن٘ٞ ‘‘…: ؤَىٙ جحلحُق جذ٢ قؿش

ٟغطٔٚ ٢ٟ ٓرىٙ وسد، ذٚ َشؾكى١ ذحٛٔشجت٢ ٠ٗح ٓذ٤ٟح٥ يف ٟغأٛس ضوحسع جٛىطٚ 
 [74]’’وجٔسعحٙ

ٜؾ ٤٧ح ؿشَٔس جحملذغٌن ذـشَٔس جْطىٌُٛن، ُا١ ٜٛكزجّ ٢ٟ ئ١ جذ٢ جٛظٗـ خ‘‘: ؤَىٙ جٛرٔحهٍ
جحملذغٌن يف ٧ز٥ جدلغأٛس ٣لشج مل ػل٦٘، و٧ى جٛزٌ ٖ ٤َرٌٍ أ١ َوذٙ ه٦٤، ورٖٛ أهنٞ ٖ ػل٠٘ى١ 

 [75]’’٤ٟهح ُن٘ٞ ٟـشد، وئظلح َذَشو١ رٖٛ هًٜ جٛٔشجت٢
حخطٍٗ ٓشجت٢ جْقىجٙ، وه٤ذٌ أ١ جحل٘ٞ يف ٧زج ٖ َغط٠ش، ذٚ ؼلطَٜ ذ‘‘: ؤَىٙ جذ٢ جٛىصَش

 [.76]’’و٧ى ٟىػن جؾطهحد
و٧ز٥ ج٤ٛظىص ٜٗهح ٗح٣ص ٟطِٔس هًٜ أ١ ٓرىٙ صَحدز جٛػٔس أو ٟح ٤َِشد ذ٦ جٛشجوٌ ه٠ىٟح 

وسد٧ح َذوسج١ هًٜ ٣ىهُس جدلشؾكحش وجٛٔشجت٢، ذٌغ ج٤ٛلش ه٢ وؾىد جدل٤حُحز وهذٟهح، و٧ى 
 .ٗطد جدلظـٜف هًٜ أش٘حٙ سلطِٜس خٍٗ ٟح ٖقل٤ح٥ يف ٟغأٛس صَحدز جٛػٔس جٛيت ض٤حوٛطهح

وذٍٔ ٤٧ح شٍء آخش ٤َرٌٍ رٗش٥، و٧ى ٟح ؼلض جحلذَع جِٛشد جٛزٌ ضِشد ذ٦ جٛػٔس ٢ٟ أطٚ 
جحلذَع، ُٔذ ٣ٔٚ جذ٢ جٛظٗـ ه٢ جخلـُد جٛرٌذجدٌ جضِحّ جٛو٠ٜحء هًٜ ٓرى٦ٛ ٟـٜٔح، و٧زج 

ٛذي جحملذغٌن، وٓذ ًًن عُٜٞ؛ ١ْ ٓرىٙ ٧زج ج٤ٛىم ُٛظ هًٜ جٔؿّٗ، وُٛظ ٧ى زلٚ جضِحّ 
ُٛظ ٗٚ قذَع ضِشد ذ٦ أٌ غٔس ٗح١ َ٘ى١ ‘‘: ٣ر٦ هًٜ رٖٛ جحلحُق جذ٢ قؿش قٌن ٓحٙ

: ، هًٜ أ١ جٟٔحٝ جذ٢ جٛظٗـ ٣ِغ٦ ٓذ أشحس ئىل رٖٛ ذٔى٦ٛ يف ٟركع جٛوٜس[77]’’ ٟٔرىٖ
ح ، ٠ُ’’وَغطوح١ هًٜ ئدسجٗهح ذطِشد جٛشجوٌ ٟن ٓشجت٢ ض٤ؼٞ ئ٦ُٛ ض٤ر٦ جٛوحسٍ هبزج جٛشأ١‘‘

أؿ٦ٜٔ ٤٧ح ٢ٟ ٓرىٙ ٟح ضِشد ذ٦ جٛػٔس ٖ َ٘ى١ ع٠ُٜح ٛط٤حٓؼ٦ ٟن ٟركع جٛوٜس جٛزٌ ؾوٚ جحل٘ٞ 
 .٦ُُ ٤ٟىؿح ذ٤ىهُس جٛٔشجت٢ جٛيت ٓنَ ذححلذَع جدلطِشد
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 جخلحٕنس
 :ضط٠ػٚ أ٧ٞ ٣ٔحؽ ٧زج جٛركع ٠ُُح ٍَٜ



ه٤ىج١ خحص، هشع ٟىػىم صَحدز جٛػٔس يف أٗػش ٢ٟ ٟىػن ٢ٟ ٗطد جدلظـٜف ٟشز ٓنص  - 1
 .وأخشي ػ٢٠ أ٣ىجم، ٟػٚ جدلوٜىٙ وجٛشحر وجدل٤٘ش

ئرج ٗح١ جحل٘ٞ هًٜ صَحدز جٛػٔس ٤ٟىؿح ذ٤ىهُس جٛٔشجت٢ جحملُـس هبح، ٠ٗح ذ٤ُهح جٟٔحٝ جذ٢  - 2
جٛظٗـ ٣ِغ٦ يف ٣ىم جٛوٜس وُْ أطىٙ ج٤ٛٔذ ه٤ذ جحملذغٌن، ُا١ ج٣ْىجم جْخشي جٛيت ضش٘ٚ 

قزو رٖٛ يف ضِحطُٚ جحل٘ٞ وجْذوحد ج٤ٛٔذَس، ٢٘ٛ ٓرىٙ  ٟو٦ وقذز ٟىػىهُس غلد أ١ ٓنزو
. صَحدز جٛػٔس يف جٛشحر وجدل٤٘ش أطرف ُٟٔذج ذأخض جٛٔشجت٢؛ و٧ى أ١ َ٘ى١ سجوَهح أقِق وأوغْ

وأٟح يف ٣ىم صَحدز جٛػٔس ُ٘ح١ جحل٘ٞ سلحِٛح ٕنحٟح ٛ٘ٚ ٟح ضٔذٝ؛ قُع ضشد جٛضَحدز ُٔؾ ئرج 
رج مل ض٢٘ جٛضَحدز ٤ٟحُُس ٛزٖٛ ُط٘ى١ ٟطشددز ذٌن جٛٔرىٙ ٗح٣ص ٤ٟحُُس دلح سوج٥ ج٤ٛحط، وأٟح ئ

 .وجٛشد
وٛوٚ ٧زج جٖػـشجخ َشؾن عرر٦ ئىل ًُحخ جٛىقذز جدلىػىهُس، وجصدوجؾُس جدل٤هؽ يف ٟوحجلس 

ضٜٖ ج٣ْىجم، ئر ج٣ٖطٔحٙ ٢ٟ ٤ٟهؽ جحملذغٌن ئىل ٤ٟهؽ ه٠ٜحء ج٦ِٔٛ وجْطىٙ ٗح١ وجػكح 
 .و٠ٜٟىعح يف ٗػًن ٢ٟ ٗطد جدلظـٜف

وجٛزٌ ضٔطؼ٦ُ خظحتض ٧ز٥ ج٣ْىجم وضشجذؾ ذوؼهح ذروغ أ١ َ٘ى١ جحل٘ٞ يف صَحدز  - 3
جٛػٔس دجتشج هًٜ ٣ىهُس جٛٔشجت٢ وجدلٗذغحش جحلحُس هبح، وئرج مل ضطىجُش ُُهح ضٜٖ جٛٔشجت٢ ُُرًٔ 

جْطٚ يف ٧ز٥ جدلغأٛس ٧ى جٛٔرىٙ، ٛ٘ى٦٣ غٔس ُٜٓٚ جخلـأ، وذزٖٛ َىُْ ذٌن ٣ظىص جدلطٔذٌٟن 
َذٙ كح٧ش٧ح هًٜ جٛٔرىٙ ٟـٜٔح وذٌن ضـرُٔحهتٞ جٛو٠ُٜس جٛٔحت٠س هًٜ ٟشجهحز جٛٔشجت٢ ُُهح جٛيت 

 .ودٖٖهتح
وؽل٢٘ أ١ ٣رب٢٧ ذزٖٛ هًٜ أ١ جهطرحس جْطٚ يف قحٙ جٛشوجز جٛػٔحش وؾوٚ رٖٛ ٓحهذز  - 4

ئؿٗم يف ٓرىٙ أقحدَػهٞ جدلطِشدز أو صَحدجهتٞ ٖ ٤َهغ ذ٦ ئٖ ج٤ٛحٓذ جدلط٠شط جِٛـ٢ جٛزٌ ٦ٛ 
وجعن هًٜ وجٓن جٛشوجَحش وٟٗذغحهتح، وأٟح ٢ٟ جٛرحقع جٛوحدٌ جٛزٌ ٖ َوشٍ ٣ىهُس ضٜٖ 

جدلٗذغحش وجدلشؾكحش وٖ ؿرُوس دٖٖهتح ُُوذ جهط٠حد جْطٚ يف مجُن أ٣ىجم جٛضَحدجش جٛيت ضٔن 
 .٢ٟ جٛػٔس خشٓح وضٔظًنج ذٚ رلحصُس خـًنز

'' دز جٛػٔس ٟٔرىٛس ٠ٗح ضٔشس يف ٗطد جدلظـٜفصَح''وٗٚ ٧ز٥ ج٤ٛطحتؽ ض٤ِذ جٖدهحء ذأ١  - 4
وذحٛطحيل مل َوذ رلحٙ ذوذ ج١ِ ٛطشدَذ ٧ز٥ جٛذهىي دل٤حٓؼطهح دلىجَٓ ج٤ٛٔحد جدلإعغس هًٜ جحلِق 

 .وهلل جحل٠ذ وجٛش٘ش. وجِٛهٞ وجدلوشُس، ذٚ ٛ٘طد ٟظـٜف جحلذَع أَؼح

(1/13) 

 



 جٓطشجـ وضىطُس
ٔطشـ هًٜ ئخىج٤٣ح جٛرحقػٌن يف رلحٙ جحلذَع وهٜى٦ٟ يف ػىء ٣طحتؽ جٛركع َ٘ى١ ٢ٟ جدلُِذ أ١ ٣

أ١ َىٛىج ه٤حَس ٗرًنز ّنغأٛس جٛىقذز جدلىػىهُس ذٌن أ٣ىجم هٜىٝ جحلذَع ٟن دسجعس ٟٔحس٣س ذٌن ٟح 
َوشع يف ٗطد جدلظـٜف ٢ٟ ضوشَِحش و٣لشَحش وذٌن ضـرُٔحهتح يف ٗطد ج٤ٛٔحد جْطٗء، 

طىطٚ ِٛهٞ ٟؼحٌٟن ٗٚ ٟظـٜف قذَػٍ ٗ٘طد جٛظكحـ وجٛغ٢٤ وجٛوٜٚ وجٛشؾحٙ هبذٍ جٛ
ُه٠ح طكُكح ٟط٘حٟٗ، وْنشَذ ٤ٟهؽ جحملذغٌن ج٤ٛٔحد ه٢ ٤ٟهؽ جِٛٔهحء جدلطأخش٢َ يف جٛطظكُف 

 .وجٛطؼوَُ وجدلغحتٚ جدلطؤٜس هب٠ح
 .وهبزج ج٤ٛىم ٢ٟ جٛركع جٛو٠ٍٜ َ٘ى١ جٛرحقع ٓذ أػحٍ يف جدلوحسٍ ٟح َػشٌ جدل٘طرحش جحلذَػُس

 .وجهلل ٢ٟ وسجء جٛٔظذ
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 جدلشجؾن وجدلظحدس
 (1997ٝدجس جذ٢ قضٝ،  4:ؽ)آدجخ جٛضُحٍ يف جٛغ٤س جدلـهشز، ٜٛشُخ جْٛرحين،.1
 (جدل٘طد جٔعٍٟٗ)ئسوجء جٌُٜٛٚ ، ٜٛشُخ جْٛرحين .2
 ذُح١ جٛى٧ٞ وجَٔهحٝ جٛىجٓوٌن يف ٗطحخ جْق٘حٝ ٖذ٢ جٛٔـح١ جِٛحعٍ.3
 (٧ـ1417ع٤س 1:س،ذًنوش، ؽدجس جٛ٘طد جٛو٠ُٜ)ضذسَد جٛشجوٌ ٜٛغُىؿٍ . 4
 (دجس جٛ٘طد جٛو٠ُٜس، ذًنوش)ٓنِس جْقىرٌ ٠ٜٛرحسِٗىسٌ . 5
 (٧ـ1417، ع٤س : دجس جٛ٘طد جٛو٠ُٜس، ذًنوش ، ؽ)ضىػُف جُْ٘حس ٜٛظ٤وحين . 6
ٓنُْٔ ؿحسّ ذ٢ هىع جهلل، دجس جذ٢ ججلىصٌ، )ؾحٟن جٛوٜىٝ وجحل٘ٞ ٖذ٢ سؾد جحل٤رٍٜ .7

 (٧ـ 1415ع٤س 1:جٛغوىدَس ؽ
: دجس جذ٢ قضٝ ، ذًنوش، ؽ)حل٠ضز هرذ جهلل جدلُٜرحسٌ  -ٓىجهذ وػىجذؾ  -جحلذَع جدلوٜىٙ  .8
 (1996، ع٤س 1
 (٧ـ1419ع٤س  1:ٓنُْٔ زل٠ذ هىجٟس، ٟإعغس جٛشَح١، ذًنوش، ؽ)ع٢٤ أذى دجود . 9

 (٧ـ، ٟظـًِ جحلٜيب1398، ع٤س  2: ٓنُْٔ أمحذ شحٗش ، ؽ) ع٢٤ جٛطشٟزٌ .10
 (-ذًنوش  -س جٛ٘طد جٛو٠ُٜس دج) ع٢٤ ج٤ٛغحتٍ . 11
 (٧ـ، دجس جٛرحص، ٟ٘س جدل٘شٟس1414ٓنُْٔ زل٠ذ هرذ جٛٔحدس هـح، ع٤س ) ع٢٤ جٛرُهٍٔ .12
٧ـ، دجس 1398، ع٤س 1:ٓنُْٔ ٣ىس جٛذ٢َ هطش ، ؽ) ششـ جٛوٜٚ ٖذ٢ سؾد جحل٤رٍٜ .13

 (جدلٗـ ٜٛـرحهس



 (٧ـ1418ع٤س 1:ُطف جٛرحسٌ ، ٟ٘طرس دجس جٛغٗٝ، جٛشَحع، ؽ) طكُف جٛرخحسٌ .14
ششـ ج٤ٛىوٌ ، ٓنُْٔ زل٠ذ ُإجد هرذ جٛرحٍٓ ، دجس ئقُحء جٛطشجظ جٛوشيب، ) طكُف ٟغٜٞ . 15

 (ذًنوش
، ذًنوش ، ع٤س  2:ٟإعغس جٛشعحٛس، ٓنُْٔ شوُد جْس٣حؤوؽ، ؽ) طكُف جذ٢ قرح١ . 16

 (٧ـ1414
 (٧ـ1390ٓنُْٔ زل٠ذ ٟظـًِ جْهل٠ٍ، جدل٘طد جٔعٍٟٗ ، ع٤س )طكُف جذ٢ خضؽلس . 17
دجس ) هرٔشَس جٟٔحٝ ٟغٜٞ يف ضشضُد أقحدَع ٟغ٤ذ٥ جٛظكُف ، حل٠ضز هرذ جهلل جدلُٜرحسٌ .18

 (1998، ع٤س  1: جذ٢ قضٝ ، ؽ
ٓنُْٔ ٣ىس ) ٕٟٛحٝ جذ٢ جٛظٗـ '' ٟٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ''هٜىٝ جحلذَع ، جدلشهىس ذـ . 19

 (٧ـ ، دجس جِٛ٘ش1418ع٤س  3: جٛذ٢َ هطش ، ؽ
 2:ٓنُْٔ هرذ جٛشمح٢ زل٠ذ هػ٠ح١ ، ٟـروس جٛوحط٠س ، جٛٔح٧شز، ؽ) خحوٌ ُطف جدلٌُع ٜٛغ.20
 ،(٧ـ1388ع٤س 
 (٧ـ1357دجتشز جدلوحسٍ ، جذل٤ذ ، ع٤س )جِٛ٘حَس يف هٜٞ جٛشوجَس ٜٛخـُد جٛرٌذجدٌ . 21
 (٤ٟشىسجش دجس جُِحّ ججلذَذز) ٟوشُس هٜىٝ جحلذَع، ٜٛكحٗٞ ج٤ُٛغحذىسٌ . 22
ٓنُْٔ هرذ جهلل ذ٢ َىعَ ) ٕٟٛحٝ عشجؼ جٛذ٢َ جذ٢ جدل٢ٜٔ  جدل٤ٔن يف هٜىٝ جحلذَع،. 23

 ( 1: ججلذَن، دجس ُىجص ٤ٜٛشش، جٛغوىدَس ؽ
 جدل٘طرس جُِْٛس ٜٛغ٤س ج٤ٛرىَس ، ٟشٗض جٛطشجظ ٜٛكحعد جِيل، جْسد١. 24
٧ـ، 1357ٓنُْٔ زل٠ذ َىعَ جٛر٤ىسٌ ، ع٤س ) ٣ظد جٛشجَس ْقحدَع جذلذجَس ٜٛضَٜوٍ . 25

 (ٟظشدجس جحلذَع ، 
دجس جِٛ٘ش ، )٣ض٧س ج٤ٛلش ششـ طلرس جِٛ٘ش يف ٟظـٜف أ٧ٚ جْغش ، ٜٛكحُق جذ٢ قؿش .26

 (٧ـ1417ذًنوش ،ع٤س 
ٓنُْٔ ذذس ذ٢ ) ٣لٞ جِٛشجتذ دلح ضؼ٦٤٠ قذَع رٌ جُٛذ٢َ ٢ٟ جِٛىجتذ ، ٜٛكحُق جٛوٗتٍ . 27

 (٧ـ ، دجس جذ٢ ججلىصٌ ، جٛغوىدَس 1416، ع٤س  1: هرذ جهلل جٛرذس ، ؽ
 1:ٟ٘طرس دجس جٛغٗٝ، جٛشَحع، ؽ)ٌ جٛغحسٌ ٟٔذٟس ُطف جٛرحسٌ ٜٛكحُق جذ٢ قؿش ٧ذ.28
 ( .٧ـ1418ع٤س
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 جحلىجشٍ
جٛضَحدز ٟٔرىٛس ، '': ٠ٗح وسد ه٢ جٟٔحٝ جٛرخحسٌ ٠ُُح صجد٥ ئعشجتُٚ هًٜ شورس وعُِح١ -[ 1]

٤رٍٜ ، ٖذ٢ سؾد جحل 2/368ج٣لش ضِظُٚ رٖٛ يف ٗطحخ ششـ جٛوٜٚ ) '' وئعشجتُٚ غٔس 
، ٠ٗح ٣ض هًٜ ٓرىٙ صَحدز جٛػٔس جٟٔحٝ ٟغٜٞ يف ٟٔذٟس ( 413_  409: وٗطحخ جِٛ٘حَس ص

وجٛزٌ ٣وشٍ ٢ٟ ٟز٧رهٞ يف ٓرىٙ ٟح َطِشد ذ٦ جحملذظ ٢ٟ جحلذَع أ١ َ٘ى١ ٓذ ''طكُك٦ 
شحسٕ جٛػٔحش ٢ٟ أ٧ٚ جٛوٜٞ وجحلِق يف ذوغ ٟح سووج وأٟو٢ يف رٖٛ هًٜ جدلىجُٔس ذلٞ ُارج 

 . 1/7''  صجد ذوذ رٖٛ شُثح ُٛظ ه٤ذ أطكحذ٦ ٓرٜص صَحدض٦وؾذ ٗزٖٛ مث
 9/230جحلحُق جذ٢ قؿش ، ُطف جٛرحسٌ  -[ 2]
 112: جحلحٗٞ، ٟوشُس هٜىٝ جحلذَع، ص -[ 3]
وٖ أهين ذزٖٛ ئٛظحّ هت٠س جٛطٔظًن ذو٠ٜحت٤ح جٛظححلٌن؛ ُاين أقظ ه٢ ٌَٔن ذىؾىد  -[ 4]

جْعٜىخ يف ٗطد جدلظـٜف، و٢ٟ أعلهح ضغهُٚ أ٧ذجٍ ضو٠ُُٜس وضشذىَس وسجء جخطُحس٧ٞ ذلزج 
 .ُنع أ٣ىجم هٜىٝ جحلذَع، وضُغًن قِق ٟظـٜكحهتح ٜٛـٜرس جدلرطذتٌن

و٧ى ضىعؾ ذٌن '': ، وٓذ ٓحٙ جحلحُق جذ٢ قؿش  429 - 424: ج٣لش جِٛ٘حَس ص -[ 5]
يف  ، وججلذَش ذحٛزٗش أ١ ٟوُحس جٛٔرىٙ( َوين ٟز٧د جِٛٔهحء وٟز٧د جحملذغٌن ) '' جدلز٧رٌن

 .جٛضَحدز ٧ى أ١ َ٘ى١ جٛشجوٌ هذٖ قحُلح غٔس ٟط٤ٔح
 428 - 1/427جذ٢ سؾد جحل٤رٍٜ، ششـ جٛوٜٚ  -[ 6]
 340 - ٦ٜٔ٣1/339 جٛظ٤وحين يف ٗطحذ٦ ضىػُف جُْ٘حس  -[ 7]
 215: جٛوٗتٍ، ٣لٞ جِٛشجتذ دلح ضؼ٦٤٠ قذَع رٌ جُٛذ٢َ ٢ٟ جِٛىجتذ، ص -[ 8]
 2/712و٦ٜٔ٣ جحلحُق يف ج٤ٛ٘ص  -[ 9]
 2/726ج٤ٛ٘ص هًٜ ٗطحخ جذ٢ جٛظٗـ  -[ 10]
 64: ج٣لش جخطظحس هٜىٝ جحلذَع ص.  2/711ج٤ٛ٘ص  -[ 11]
 79: جخطظحس هٜىٝ جحلذَع ٟن جٛرحهع جحلػُع -[ 12]
 .605 - 2/604، وج٤ٛ٘ص  1/344وضىػُف جُْ٘حس .  237/ 1ُطف جدلٌُع  -[ 13]
 1/425جذ٢ سؾد جحل٤رٍٜ، ششـ جٛوٜٚ  -[ 14]
 ٣2/691لش ج٤ٛ٘ص هًٜ ٟٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ ج -[ 15]
 507: جحلحُق جذ٢ قؿش، ٟٔذٟس ُطف جٛرحسٌ، جِٛظٚ جٛػح٢ٟ ، جٛٔغٞ جٛػحٛع ص -[ 16]
ّنح سوج٥ جٛؼوَُ سلحِٛح ٜٛػٔحش، ذٚ ( جدل٤٘ش)َٗقق أ١ ج٤ٛٔحد مل ؼلظظىج ٟظـٜف  -[ 17]

غٔس أٝ ػوُِح، وئ١ ٗح١ أؿٜٔى٥ ٠ُُح مل ٢َ٘ ٟوشوُح ه٤ذ٧ٞ ٢ٟ جْقحدَع، عىجء أٗح١ سجو٦َ 
ئؿٗٓهٞ ذزٖٛ ٠ُُح سوج٥ جٛؼوَُ أٗػش، وعُأيت ٟح َُِذ رٖٛ يف جدلركع جٛػحٛع ذشٍء ٢ٟ 

 .جٛطِظُٚ



أٌ أ١ ضغطٔرٜين ّنح ( ضر٘وين هبح)أٌ ع٤٘ىج ُٜٞ َط٠ٜ٘ىج ، وٓى٦ٛ ( ُأسٝ جٛٔىٝ)ٓى٦ٛ  -[ 18]
 .أٗش٥ 

 (ششـ ج٤ٛىوٌ) 4/119طكُف ٟغٜٞ ، ٗطحخ جٛظٗز ، ذحخ جٛطشهذ يف جٛظٗز [ 19]
 76 - 75: ص ''هرٔشَس جٟٔحٝ ٟغٜٞ يف ضشضُد ٟغ٤ذ٥ جٛظكُف''أ٣لش ضِظ٦ُٜ يف  -[ 20]
، وضؤُٜحش جٛشُخ أمحذ شحٗش هًٜ ع٢٤ جٛطشٟزٌ  1/138ج٣لش ئسوجء جٌُٜٛٚ  -[ 21]
1/167 - 168 
ٟزٌ يف ، وجٛطش1/25أخشؾ٦ أذى دجود يف ٗطحخ جٛـهحسز، ذحخ جدلغف هًٜ ججلىسذٌن  -[ 22]

 .وطكك٦ جٛطشٟزٌ  1/167جٛـهحسز ذحخ جدلغف هًٜ ججلىسذٌن وج٤ٛوٌٜن 
)  309،  307 - 1/306أخشؾ٦ جٛرخحسٌ يف جٛىػىء ذحخ جدلغف هًٜ جخلٌِن  -[ 23]

( ششـ ج٤ٛىوٌ )  173 - 3/168، وٟغٜٞ يف جٛـهحسز ، ذحخ جدلغف هًٜ جخلٌِن (ُطف جٛرحسٌ
 83 - 1/82جخلٌِن  ، وج٤ٛغحتٍ يف جٛـهحسز ذحخ جدلغف هًٜ

 1/185جٛضٍَٜ ، ٣ظد جٛشجَس يف ٔنشَؽ أقحدَع جذلذجَس  -[ 24]
 (ٓنُْٔ أمحذ شحٗش) 168 - 1/167ع٢٤ جٛطشٟزٌ  -[ 25]
، وجٛشُخ أمحذ شحٗش، ضو٦ُٜٔ 1/138جٛشُخ جْٛرحين، زل٠ذ ٣حطش ، ئسوجء جٌُٜٛٚ  -[ 26]

 168 - 1/167هًٜ ع٢٤ جٛطشٟزٌ 
٢ٟ ذىن هًٜ ٧ز٥ جٛٔحهذز ٟغحتٚ ٗػًنز ؼلطَٜ هبح ٟن جِخش٢َ، صلذ يف جدلوحطش٢َ  -[ 27]

و٧ز٥ جدلغأٛس ٟػحٙ ٢ٟ مجٜس جْٟػٜس '': وُُهح ٟح ؼلحَٛ مجح٧ًن جٛو٠ٜحء، ٟغىًح رٖٛ ذٔى٦ٛ
٢ٟ ضطرن جٛضَحدجش  -٠ُُح أهٜٞ-جٛ٘ػًنز هًٜ أعلُس ٧ز٥ جٛـشَٔس جٛيت ضِشد٣ح هبح يف ٧زج جٛوظش 

مشٜهح وػ٠هح ئىل أطٚ جحلذَع ٟن ٓنشٌ جٛػحذص ٤ٟهح، ُححل٠ذ  ٢ٟ سلطَٜ سوجَحش جحلذَع ومجن
: آدجخ جٛضُحٍ يف جٛغ٤س جدلـهشز ص)'' .هلل جٛزٌ ٧ذج٣ح ذلزج، وٟح ٤ٗح ٤ٛهطذٌ ٛىٖ أ١ ٧ذج٣ح جهلل

ٛى ٗح١ ٓنشٌ جٛػحذص ٤ٟهح وُْ ٓىجهذ ج٤ٛٔحد، و٤ٟهؿهٞ يف ٣ٔذ : أٓىٙ ذحقطشجٝ وضٔذَش( 232
ت٢ ٛ٘ح١ رٖٛ ٤ٟهؿح ع٠ُٜح غلد هًٜ ججل٠ُن ٓرى٦ٛ، وأٟح ئرج ٗح١ جدلشوَحش، وَذَش٥ هًٜ جٛٔشج

رٖٛ هًٜ أعحط ٓرىٙ صَحدز جٛػٔس ُحْٟش ؾٜٚ وض٘ى١ هىجٓر٦ خـًنز، وجهلل ضوحىل َوظ٤٠ح وئَح٥ 
 .٢ٟ رٖٛ

 1/284ع٢٤ جٛرُهٍٔ  -[ 28]
 جدلظذس جٛغحذْ -[ 29]
ٞ وجَٔهحٝ جٛىجٓوٌن يف ٗطحخ ذُح١ جٛى٧'جدلظذس جٛغحذْ، وٗطحخ جذ٢ جٛٔـح١ جِٛحعٍ،  -[ 30]

 4/448' جْق٘حٝ
 2/691جحلحُق جذ٢ قؿش ، ج٤ٛ٘ص هًٜ ٟٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ  -[ 31]
، وٗزج يف ذُٔس  90: ص( جدلشهىس ّنٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ)جذ٢ جٛظٗـ، هٜىٝ جحلذَع  -[ 32]



ًٜ عرُٚ ٗطد جدلظـٜف وئ١ ٗح١ ٠ُُح ذ٤ُهح ذوغ جٛطِحوش يف جٛغُحّ ُا١ جدلوىن وجقذ، ج٣لش ه
، وضىػُف 211-1/210، ُطف جدلٌُع ٜٛغخحوٌ 212 - 1/211جدلػحٙ ٗطحخ جدل٤ٔن 
 1/135، وضذسَد جٛشجوٌ ٜٛغُىؿٍ 23 - 2/22جُْ٘حس ٜٛظ٤وحين 

، وٟغٜٞ يف أوٙ  2/892.. سوج٥ جٛرخحسٌ يف جٛوطْ ذحخ ئرج أهطْ هرذج ذٌن جغ٤ٌن-[ 33]
 2/1139ٗطحخ جٛوطْ 

 2/688٘ص جحلحُق جذ٢ قؿش، ج٤ٛ -[ 34]
، 1/124، وجٛغُىؿٍ ، ضذسَد جٛشجوٌ  79 - 78: ٟٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ ص -[ 35]

 1/344وجٛظ٤وحين، ضىػُف جُْ٘حس 
 3/1233سوج٥ ٟغٜٞ يف جِٛشجتغ  -[ 36]
، وضىػُف جُْ٘حس 1/127، وضذسَد جٛشجوٌ 82 - 80: ٟٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ ص -[ 37]
 2/1105حخ أٗٚ جٛرٜف ذحٛط٠ش ، وسوي جحلذَع جذ٢ ٟحؾس يف جْؿو٠س ، ذ 2/5
 125 - 1/124ضذسَد جٛشجوٌ  -[ 38]
 1/128جدلظذس جٛغحذْ  -[ 39]
 1/185ج٣لش ُطف جدلٌُع ٜٛغخحوٌ  -[ 40]
 1/185ُطف جدلٌُع  -[ 41]
 - 66: ٛٓعطحر ٣ىس جٛذ٢َ هطش ، وجحلذَع جدلوٜىٙ ص  430: ج٣لش ٤ٟهؽ ج٤ٛٔذ ص -[ 42]

 ٗٗعلح حل٠ضز جدلُٜرحسٌ 31: َع ص ، و٣لشجش ؾذَذز يف هٜىٝ جحلذ 76
 1/169جدل٤ٔن  -[ 43]
 1/345ضىػُف جُْ٘حس  -[ 44]
 2/612ج٤ٛ٘ص  -[ 45]
 2/653ج٤ٛ٘ص  -[ 46]
 1/185 -يف ٟركع جٛشحر  -ُطف جدلٌُع  -[ 47]
 1/169جدل٤ٔن  -[ 48]
 1/283سوج٥ ٟحٖٛ يف جدلىؿأ يف ذحخ ٢ٟ ْند ه٦ُٜ صٗحز جِٛـش  -[ 49]
 قغ٢ طكُف: ، وٓحٙ  3/61طشٟزٌ، ذحخ ٟح ؾحء يف طذٓس جِٛـشع٢٤ جٛ -[ 50]
 14/310، وجذ٢ قرح١ يف  1/132سوج٥ جذ٢ خضؽلس يف  -[ 51]
 51 - 50: ٟٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ ص -[ 52]
 2/687ج٤ٛ٘ص  -[ 53]
 425جخلـُد جٛرٌذجدٌ، جِٛ٘حَس ص  -[ 54]
 1/131ضذسَد جٛشجوٌ  -[ 55]



 215: َع رٌ جُٛذ٢َ ٢ٟ جِٛىجتذ ص٣لٞ جِٛشجتذ دلح ضؼ٦٤٠ قذ -[ 56]
 1/192جدل٤ٔن يف هٜىٝ جحلذَع  -[ 57]
 2/687ج٤ٛ٘ص  -[ 58]
 1/202ُطف جدلٌُع  -[ 59]
ويف  9/436سوج٥ جٛرخحسٌ يف جٛـّٗ ذحخ ئرج ؿٜٔص جحلحتغ ضوطذ ذزٖٛ جٛـّٗ  -[ 60]

 599:ذحخ ٟشجؾوس جحلحتغ ص
 ٤3/66س سوج٥ أذى دجود يف جٛـّٗ ذحخ يف ؿّٗ جٛغ -[ 61]
 ٖذ٢ سؾد جحل٤رٍٜ 176 - 1/173ج٣لش ضِظ٦ُٜ يف ؾحٟن جٛوٜىٝ وجحل٘ٞ  -[ 62]
 1/493سوج٥ أذى دجود يف جٛظٗز ذحخ ٢ٟ مل َزٗش جٛشُن ه٤ذ جٛشٗىم  -[ 63]
 1/493سوج٥ أذى دجود يف جٛظٗز ذحخ جُططحـ جٛظٗز  -[ 64]
 .م، وٗح١ ٧زج ٟششوهح مث ٣غخجٛطـرُْ ٧ى أ١ غلوٚ جُٛذ٢َ ذٌن جٛشٗرطٌن يف جٛشٗى -[ 65]
 39: جحلحُق جذ٢ قؿش، ٣ض٧شز ج٤ٛلش ششـ طلرس جِٛ٘ش يف ٟظـٜف أ٧ٚ جْغش ص -[ 66]
 507:ٟٔذٟس ُطف جٛرحسٌ ، جِٛظٚ جٛػح٢ٟ ، جٛٔغٞ جٛػحٛع ص -[ 67]
 549: جدلظذس جٛغحذْ يف جِٛظٚ جٛطحعن ص -[ 68]
 85 - 2/82ىرٌ زل٠ذ هرذ جٛشمح٢ جدلرحسِٗىسٌ، ٗطحخ ٓنِس جْق -[ 69]
 215: ٣لٞ جِٛشجتذ ص -[ 70]
 344 - ٦ٜٔ٣1/343 جٛظ٤وحين يف ضىػُف جُْ٘حس  -[ 71]
 2/604ج٣لش ج٤ٛ٘ص  -[ 72]
 2/712و٦ٜٔ٣ جحلحُق يف ج٤ٛ٘ص  -[ 73]
 2/687ج٤ٛ٘ص  -[ 74]
 340 - ٦ٜٔ٣1/339 جٛظ٤وحين يف ضىػُف جُْ٘حس  -[ 75]
 1/312ضىػُف جُْ٘حس  -[ 76]
 2/690ُق جذ٢ قؿش، ج٤ٛ٘ص هًٜ ٟٔذٟس جذ٢ جٛظٗـ جحلح -[ 77]

(1/16) 

 


