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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة
٦ٜٟ ٔيحدض  ٠٦ٕعى٢ٍُ ، ٠٦م٧ٌ زدهلل ٜٟ ٦َُ٘ ؤ١ٍٕ٠د بٞ خ٘مًٝ هلل ٠م٢ًٝ ، ٠٦ٕعمي٣١      

ؤلٝد١٘د ٜٟ ي٢ً٥ خهلل ٧٥ٌ خ٥ٝ٘عًي ٦ٜٟ يعٙٗ ٌٟٙ ظفً ٣٘ ٦٘يد ًُٜ٘خ ، ٦ ؤ٥ً٘ ؤٞ ال ب٣٘ بال 
 خهلل ٦ل٢ً ال ُ٘يٓ ٣٘ ٦ ؤ٥ً٘ ؤٞ ٜمًٝخ لس٢ً ٣٘٧َٔ٦ :

 ٢٠١آٖ لُٝخٞ:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 ٢خ١ٕ٘دء:  چٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  چ 

 ٠٢ – ٠٠خأللّخذ:  چ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  

 أما بعد 9

٩ خً٘يٟ ٣ٙٔ زد٨ً٥٘ ٦ييٟ خ٘مُ ٘يف٢ُ٥ لٙ <٦ؤَٔٗ ٠سي٣ , ٠م٣ٝ ل٩ٙ لسدي٢  ٌةٞ خهلل ؤظٛ      
ؤ٣َٙٔ ٔسمد٣٠ ٦ظمد٩٘ ل٩ٙ ٌعُش ٜٟ خُ٘ٔٗ زدً٘يٟ خ٧ّ٘يٛ ٦خ٥١ٝ٘ؿ  ، ٧٘٦ ٢ُٔ خ٧ُٔٙٝ٘ٞ

ل٩ٙ ِٙر  ،زٕٙدٞ لُزي ٜسيٟ , ز٧خٔؽص خألٜيٟ ـسُيٗ  ،٠٦ّٖ لٙي٣ ٜمٕٛ خ٘ع١ّيٗ  ،خٕ٘ٝعّيٛ 
 ,ٝىعدَيٟ و٧ٍٙخ ٠سي٣ خُٕ٘يٛ خٍ٘خ٘ ٦ل٩ٙ صمدزع٣ خألويدَ ، ظر خٍ٘ىد٠َسي٣ خ٘ٝىعدَ خ٘مدجّ ُٜخ

٦لٙٝدء  ، ؼٛ و٥ٍٙٛ ٜٟ زم٤ًٛ ؤجٝص ؤزُخَ ، ٌٕد٧ٝ٤خ ٌي ٠ُٙ خً٘يٟ ٌي ٜىعًٙ خألٜصدَ
 ،ٌٕد٧٠خ ؤلبلٜد ٠ًٙ٘يد ٦خً٘يٟ  ، ٦ظ٧ق خ٥١٘دَب٩٘ ٘يىُـ٧خ خ١٘دْ ٜٟ ـ٧ٜٙدض خ٘ٙيٗ  ، ؤويدَ

 ،٦لٍف٧خ خً٘يٟ ٜٟ ٘س٣ خ٘ٝسؽٙيٟ  ،٦ُ٘ل٧خ ٥٘ٛ ٜد ؤٕ٘ٗ لٙي٥ٛ  ،ٌسي٧١خ ١ٙ٘دْ ٜد ٠ّٖ ب٘ي٥ٛ 
٦ٔدٞ  ،٦٦ظك خ٘صسك ٍ٘ي لي١يٟ  ،لع٩ زدٞ خ٘صًَ خ٘ٝعيٟ  ،٦صد٢٧٠ ٜٟ ظمُيً خ٘فد٤ٙيٟ 

خ١٘دزىص ،خإلٜدٚ خ٥٘ٝدٚ  ،٦خ٘فّخء ٦خإلُٔخٚ  ،٠٦دٖ خ٘مٙٛ ٦خإل٥٘دٚ  ،ٜٟٝ لسد٢ خهلل ز٥ٍخ خّ٘ٝدٚ 
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خإلٜدٚ خ٘مفص خ٘ؽّص خألص٧٘ي صدلر  خٍ٘ي ؤ٦ظك ٜد ٌي خٕ٘عدذ ٜٟ ٤ًي ٔسيٗ خُ٘٘دي ؛
 ،خٍ٘ي زيٟ لٙٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٕ٘ٗ ٜسعًي  ،خإلٜدٚ خآلًٜي  "لٕدٚلٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خألخإل"ٔعدذ 

ٔٗ ٜد ٦ ، ٦ؼُيُ خ٧٘ص٧ٖ ،٦زيٟ ٌي ٔعدز٣ ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘  ،ٌُٙق خألص٧ٖ  ،٦ٕ٘ٗ لد٘ٛ ١ٜع٥ي 
٘ٙٝدـٕعيُ لٟ ٤ٍخ خإلٜدٚ ٦ًِ آؼُض ٍ٘٘ٓ ؤٞ ظ٧ٕٞ َٔد٘عي  ،٣ ٜٟ ٘سدذ ٦ٌص٧ٖ ٠٧يمعدـ

٦يَخٔع٥د خألص٧٘يص  ظٍدِدضخإل ٣"٦ٔدٞ ٜٝد خوعُظ٣ ١ٜ ز٣ خإللٕدٚ ،ٔعد ٧ٜظ٧ق خ٥٘ٝدٚ ، ٦لٟ
 ،ُيٌُي ٔٗ ظم يؤٞ ي٦١ٌّ٧يل٧ظ٣  ،خٔعىُض خهلل خ٘مٙي خًّ٘يُ زمًٜد  ،يَخٔص ٠ًّيص ّٜد٠َص 

ٌفٝمط ٜديظ٣ خ٘مٙٝيص ٕ٘ي ؤظًَذ ل٩ٙ ٜٕٙص خ٘سمػ ل٩ٙ  ،٦ؤٞ يسم٠ًد ٜٟ ٔٗ ُ٘ ٦ظم٧يُ 
٦خهلل ٧٤ خ٥٘ديي ب٩٘  ،ٌُ٘ك بٕ٘دالظ٣ خ٘فد٤ُش ٦خ٘ىٍيص  ، ٜعسمد خ٘ؽُيّص خُ٘ٝظيص ،وؽد ٧ٔيص 

 لٟ ٔٗ ُ٘ ٦زٙيص . ٦ًخ٘ٝسم ،خ٧ٌُٝ٘ ٕ٘ٗ ٜٕإ٘ص لٙٝيص ٦ ،لٗ ٔٗ ِعيص 

١ٌٕإٖ خهلل ٔسمد٣٠ ٦ظمد٩٘ ، ؤٞ ي١ٌّ٧ي ٘ىًٜص ٤ٍخ خ٘سمػ ، ٦ؤٞ ؤظ٣ٝ ل٩ٙ ويُ ٦لدٌيص       
 زمً خالٔعمد٠ص ز٣ ٔسمد٣٠ ٦ظمد٩٘ .
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 ثخلفية البح
 يمَُٕ٘ي  ٝفع٥ًيَ خ٘عُٙيميص خ٘عي يمعدـ٥د خٜ٘ٝد ال٘ٓ ٌي٣ ؤٞ خإلـٝدق ٜٟ ؤ٤ٛ خ٘ٝصد      

 ؤٞ ٜطٌي لٙٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٦ّ  دق ٦ٜٕد٠ع٣ ٌي خألي٘ص٦أل٤ٝيص خإلـٝ ،لٕٝد ُ٘ليد يال٘يد 
 ، ّٜد٠َصيَخٔص ٠ًّيص  ـد٠ر خإلـٝدلدض خألص٧٘يص ٘آلًٜي ٜٟ "خإللٕدٚ"ٔعدذ  ؤ٧ِٚ زًَخٔص

 ؤ٤ٛ خ٘ٝصديَ ٜٟيمً  "خإللٕدٚ"ٔعدذ ةٞ ٌ ،ع٣ خ٘مٙٝيص ١ّٝ٘٘ص خإلٜدٚ خآلًٜي ٦ِيٝ٘ٓ ٦ٌ
 ٧٤٦ لٙٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ . ،زٗ يمً ؤلً ؤَٔدٞ ٤ٍخ خ٘مٙٛ  ،خألص٧٘يص 

 أسباب إختيار الموضوع
 

يععك ـٙيد ٜد ٤ي خألٔسدذ خ٘عي ـمٙع١ي  ،ٜٝد ٔسُ ظسيي٣١ ٌي وٍٙيص خ٘سمػ خٕ٘دٍ٘ص خٍُ٘ٔ      
٘ئلٜدٚ  "خإللٕدٚ"خ٘ٝفٝك لٙي٥د ٌي ٔعدذ  ص٧٘يصخٕ٘ٝدجٗ خأل ظٙٓ خ٧ٝ٘ظ٧ق ٤٦ي٤ٍخ  ؤوعدَ

 ٤٦ي ٔدآلظي : خآلًٜي

ظ٣ خ٥ٍّ٘يص خٞ خإلـٝدق ٜٟ ؤ٤ٛ خ٘ٝصديَ خ٘عُٙيميص خ٘عي يس١ي لٙي٥د خٍّ٘ي٣ خـع٥ديؤ -1
 خٔع١سدغ خأللٕدٚ خُ٘ٙليص خإلـع٥دييص .ٌي  ظٕدل٦٢ً

٘ئلٜدٚ خآلًٜي ٦ٌ٘ٓ  "خإللٕدٚ"ٔعدذ ي ظٍدِدض خ٘عي اللفع٥د ٦ٌخال ٔؽُش خإلـٝدلدض -2
٦زيدٞ ,  ٜٟ صمع٥د ٦ُخ٘عمّ ،ٌإَيض ؤٞ ؤًِ ل٩ٙ لّيّع٥د  ،٥د خٔعُّخجي ٜٟ٘ وبلٖ 

 . ٥١ٜد ص٧خذٜد ٧٤ 
 ،لٙٝي  ٦ًيل ٌي٘ٓ خًَ٘خٔص خألص٧٘يص ٦ٌ ٢لً ٜٟ خ٘سدلؽيٟ ب٩٘ ٜؽٗ ٤ٍلًٚ ظؽَُ ؤ -3

 .  ٝص١ٍدض ؤص٧٘يص٘ ٨ُؤوٌععسم٥د ؤزمدغ  ،ويُ ٘ٝد ٧٤ ِديٚ  ٌدظمص٧ٕٞ ظٌم٩ٕ ؤٞ 
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ٜٟ زيٟ خألٔسدذ خ٘عي ـمٙع١ي ؤؼَُ ٤ٍخ خ٘سدذ ٧٤ خّ٘يٝص خ٘مٙٝيص خ٘عي يعٝيّ ز٥د ٔعدذ  -4
ٌعبل لٟ  ٚ خآلًٜي خٍ٘ي يمً ٜصًَخ ؤص٧٘يد ؼُيد زٝم٧ٜٙدظ٣ خًِ٘يّص٘ئلٜد "خإللٕدٚ"

 . ١ّٜ٘ص ٜص٣ٍ١ خألص٧٘يص ٦خٕ٘بلٜيص

 مشكلة البحث
لًش ظٕدئالض ل٧ٖ خٕ٘ٝٙٙص خ٘عي ظٕٟٝ ٌي زمؽي ٤ٍخ  ٦ز١دء ل٩ٙ ٜد ٔسُ ٢ٌُٔ ٠ؽُق       

 ٤٦ي ٔدآلظي:

 ؟ ٘آلًٜي "خإللٕدٚ"ٔعدذ إلـٝدق خ٧٘خَيش ٌي يلد٨٦ خ٨ًٜ صمص  ٜد  -1
ٌإَيً ؤٞ ؤلَُ خ٘ٝصؽٙك خ٘ىدٚ خٍ٘ي  ، ٜصؽٙك خإلـٝدق ؤٞ خآلًٜي ٘ٛ يٕعمٝٗ  -2

 ؟خٔعم٣ٙٝ ٌي٣ 

 ؟ ٌي خيلدء خإلـٝدقٟ زيٟ خألص٧٘يي ٦ٔعدز٣ خإللٕدٚ ٜد٤ي ٜٕد٠ص خإلٜدٚ خآلًٜي -3

 ؟ ٤ٗ لصُ خآلًٜي ٔٗ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ٠ّٗ ٌي٥د خألص٧٘ي٧ٞ خإلظٍدَ ؤٚ ٘ٛ يمص٤ُد  -4

ٌي َٔد٘عي ٢ٍ٤  ٜمَُ زٕٙٗ ١ٜفٛ ز١دج٥د٩٘ ب٤ي خ٘ٙس١دض خ٘عي ؤٔم٩ ٢ٍ٤ خ٘عٕدئالض 
 .بٞ ٘دء خهلل  لٟ ؼُيُ ٥١ٜؿ ٦خظك ٦يِيُ

 أىداف البحث
ُل١د ٜٟ وبل٥٘د لًش ؤٔحٙص ٠ُيً ؤٞ ٠مُي زمًٜد لُظ١د ٜٕٙٙص خ٘سمػ ٦خ٘عي ؼ      

خ٘عي ٠مٟ زصًي خ٘سمػ ل٥١د ٤٦ي  ٧ٝظ٧ق٦ٜٟ وبل٥٘د ظعسيٟ ؤ٤ًخي خ٘ ،خإلـدزص لٙي٥د 
 : ٔدآلظي

خ٘عمُّ ٜٟ ٨ًٜ صمص خإلـٝدلدض خ٘ٝمٕيص ٌي خٕ٘ٝدجٗ خألص٧٘يص ٌي ٔعدز٣ خإللٕدٚ  -1
ؤص٧٘يص ٦َي ٌي٥د ٧ِخلً  ٘ٓ لٟ زمط خ٘مٙٝدء ؤ٥٠ٛ خيل٧خ خإلـٝدق ٌيٌٌي ٘ٝد ٦َي  ،

الز٣١ ٌّدٖ : ٔٝمط ؤزي ي٧ّٖ : " ٜد يًل٩ ٔٝد ِدٖ خإلٜدٚ ؤلًٝ خزٟ ل١سٗ  ، خ٘ىبلي
خُ٘ـٗ ٌي٣ خإلـٝدق ، ٤ٍخ خٍٕ٘ذ ، ٜٟ خيل٩ خإلـٝدق ٧٥ٌ ٍٔذ ، ٘مٗ خ١٘دْ ًِ 
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 دلدض خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ "خإللٕدٚ" ،بـٝؤظك ٘س١ص ٌي ظمُيُ ٌإَيض ؤٞ  ، 1خوع٧ٍٙخ "
٣ ٜٟ ي٘ٝد ظٕعٕ ؤ٦ ؤ٣٠ ٤٦ٛ ٌي٥د ؤ٦ ٌي زمع٥د , ٦ؤ٣٠ ٥ّٙ٠د زًِص ، ٙعإًٔ ٜٟ صمع٥د٦٘

 .٧ِش ٌي خإلٔعًالٖ 
ؤٞ خإلٜدٚ خآلًٜي يٕعمٝٗ ٍ٘ؿ  يعسيٟ "خإللٕدٚ"ٔٝد ٧٤ ٜم٧ٙٚ ٜٟ وبلٖ ُِخءش ٔعدذ  -2

زسيدٞ خ٘ٝصؽٙك ٌإَيض ؤٞ ؤٌَك خإلٕ٘دٖ  ،خإلـٝدق  ٦٘ٛ يٕعمٝٗ ٍ٘ؿظٍدَ خال
 . ئلـٝدق ل٢ً١خُ٘ٝخيي ٘

 ٌي خيلدء خإلـٝدقزيٟ خألص٧٘ييٟ  ٦ِيٝص ٔعدز٣ خإللٕدٚ ٕد٠ص خإلٜدٚ خآلًٜيٜ زيدٞ -3
 .خألص٧٘ي 

ؤٚ ؤ٣٠ ٘ٛ يٙعّٚ ؤٞ ؤظؽسط ٜٟ ٣٠٧ٔ ٠ّٗ ٔٗ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي خيل٩ ٌي٥د خألص٧٘ي٧ٞ خالظٍدَ  -4
 زُٕي ـٝيم٥د .

 

 تحديد المسألة
 ص :عد٘يٌي ل٦ًي خٕ٘ٝدجٗ خ٘يّعصُ لبل٦ش ل٩ٙ ٜد ظًّٚ ٌي ٜٕٙٙص خ٘سمػ ٌد٧ٝ٘ظ٧ق 

ؤ٦ ؤ٣٠ ٤٦ٛ ٌي٥د ؤ٦ ٌي   ٥د زًِص ،ظمُيُ يلد٨٦ خإلـٝدق ٦خ٘عإًٔ ٜٟ صمع٥د ٦ؤ٣٠ ٠ّٙ -1
 زمع٥د .

 ٦زيدٞ خ٘ٝصؽٙك خُ٘ٝخيي ٣٘ ل٢ً١ . ،ُ ٜصؽٙك خإلـٝدق ل١ً خإلٜدٚ خآلًٜي يمُظ -2

 خألص٧٘ي  . ٌي خيلدء خإلـٝدقزيٟ خألص٧٘ييٟ ٜٕد٠ص خإلٜدٚ خآلًٜي  زيدٞ -3

         ٤٦ٗ يصٙك ٘بللعٝدي لٙي٣ ٌي ظمُيُ  ،ٚ"زيٟ ٔعر خألص٧ٖ ظ٧ظيك ِيٝص ٔعدذ "خإللٕد -4
 خإلـٝدق ٌي خ٘سم٧غ خألص٧٘يص .

 
 

                                                           
ٚ ( ظمّيُ ٤ِيُ  ٤1321ـ ،  1841( ؼسمص خٕ٘ٝعر خإلٔبلٜي ) غ/ ؤ :  832خ٠فُ ٜٕدجٗ خإلٜدٚ ؤلًٝ الز٣١ لسً خهلل )ٚ  1

 خ٧ٙ٘يٗ
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 أىمية الموضوع
 زٝديظ٣ ئٛ ، خٍ٘دجًش لفيٛ ذٔعد ٣٠ؤ يفً ٘آلًٜي خإللٕدٚ ٕعدذ٘ كخ٘ٝعص٦ٍ خ١٘دـُ بٞ      

 ٦خٍّ٘ي٣ خألص٧٘ي ٣١ٜ ٍيًيٕع ، ِيٝد ؤص٧٘يد ٜصًَخً يم٧٥ ٌ ، ًَْ  ٦ي   ُؤّ  ي   زإٞ ـًيُ٘مٙٝيص خ
 خ٘سمػ زصًي ٠مٟ خ٘عي خألص٧٘يص ظٍدِدضخإل ٌي زدذ ٦زىدصص ، خ٘مٙٛ ٤ٍخ يِدجُ ٌي ٦خ٘سدلػ

 ًٜيخآل خإلٜدٚ ٔد٥ِد خ٘عي خٕ٘ٝدجٗ ٛظٕٙ خ٘مفيٛ خٕ٘عدذ ٤ٍخ ٌي٦ٜٟ خ٘ٝسدلػ خ٥ٝ٘ٝص  ، ٌي٥د
 .خألص٧٘يص  ظٍدِدضخإل ٜسدلػ لٟ ٔبل٣ٜ ل١ً
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 منيجية البحث

 ي زمؽي ٤ٍخ ظٝٙيد ٜك ٜد ي١دٔس٣ ٜٟ خ١ٝ٘د٤ؿ خ٘مٙٝيص ٦خ٘عي ٜٟ ؤ٥ٝ٤د :ُٔض ٌ      

 زدٔعُّخءزٝم٩١ ؤ٧ِٚ  ،ظعسمد ٔٙيد  "خإللٕدٚ"ٌ٘ٓ زععسك ٔعدذ ٦ خ٥١ٝ٘ؿ خالٔعُّخجي : -1
 ظٍدَ ؼٛ ؤِد٥٠َد زإ٧ِخٖ خألص٧٘ييٟ خاليل٩ ٌي٥د خآلًٜي خإلـٝدق ؤ٦ خ٧ٝ٘خظك خ٘عي خ

 ٦ٌ٘ٓ زإٞ ؤِدَٞ  ، يَخٔص ّٜد٠َص٧ِٚ زًَخٔع٥د ؤ زإٞخ٥١ٝ٘ؿ خّ٘ٝدَٞ : ٦يعٝؽٗ ٌ٘ٓ  -2
ٌإ٧ِٚ زدُ٘ـ٧ق ب٩٘ ٔعر خألص٧ٖ  ،ٔبل٣ٜ زٕبلٚ خ٘مٙٝدء ٌي خٕ٘ٝإ٘ص خُ٘ٝخي زمؽ٥د 

 .خ٘ٝمعًٝش

خ٥١ٝ٘ؿ خ١ًّ٘ي : ٦ٌ٘ٓ زإٞ يٙعّٚ خ٘سدلػ زًَخٔص خآلَخء يَخٔص ٠ًّيص ٦زيدٞ ٜد ؤصدذ  -3
 . ٌي٣ ٦ٜد ؤوؽإ بٞ ؼسط ل٣١ خ٘ىؽإ ٌي زمط خٕ٘ٝدجٗ

٧ٚ زعمّيُ خالظٍدِدض خ٘عي لٕد٤د خإلٜدٚ خآلًٜي ٧ٔخء ٔدٞ خالظٍدَ ٧ٕ١ٜزد ألٔؽُ ؤِ -4
 سمع٥ٛ .٘ؤ٦ خ٘مٙٝدء ؤ٦ ٘فٝيم٥ٛ 

 

ٔإٌُٔ خ٧ّ١ٖ٘ خ٘عي ظ٧خٌُ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ ٦ بٞ ٘ٛ ظ١ّٗ خالظٍدَ  -5
 ، ٌي٧ٕٞ ٠ّٗ خ٘ىبلي ٌي٣ ب٘دَش ب٩٘ خالظٍدَ خ٘ع١ٝي .

 

 البحثأسلوب  
 : ٜد خأل٧ٙٔذ خٍ٘ي ٕٔٙع٣ ٌي زمؽي ٧٤٦ ٔدآلظيؤ      

 ٔعدز٣ "خإللٕدٚ" ٌي  ٘ؤلز٧خذٌي ظُظيس٣ خآلًٜي ٥١ٜؿ خٕ٘ٝدجٗ لٕر ظُظير  -1

 . خُٕ٘يٛ خآليدض ب٩٘ ٧ٜخظم٥د ٜٟ ٧َٔ خُّ٘آٞ ؤل٦ّ -2

ٜك زيدٞ يَـص خ٘مًيػ ٜٟ ٔبلٚ لٙٝدء  ، ؤلع١ي زعىُيؿ خأللدييػ خ٧٘خَيش ٌي خ٘سمػ -3
 خ٘مًيػ .
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 ٌي خ٘سمػ . ويُ خ٧٥َٙٝ٘يٟ خ٧ٍَٔٝ٘يّٟش ٘ؤللبلٚ ؤٔعر ظُـٝص ٧ٜـ -4

5-   ُ  ي زدٍَُ٘ ٦خٍ٘ٝخ٤ر خ٧ٍَٔٝ٘ش ٌي ؼيدض خ٘سمػ زص٧َش ٜىعصُش .ؤل

 ؤظك ٥ٌدَْ ٘آليدض ٦خأللدييػ ٦خ٧ٝ٘ظ٧لدض ٦خ٘ٝصديَ ٦خُ٘ٝخـك . -6

 

 الدراسات السابقة
 

ٌي ل٦ًي  ٜٕعّٙصًَخٔص ز سمػٜٟ خ٘سدلؽيٟ ؤ٣٠ ظ١د٦ٖ ٤ٍخ خ٘٘ٛ يٕسُ أللً       
ـٝدلدض ٘آلًٜي ٜٟ ـد٠ر خإل "خإللٕدٚ"٘ٓ يَخٔص ٔعدذ ٦ؤل١ي زٍ، لٙٝي 

ٕٟ٘ ١٤دْ يَخٔدض ظعمُٙ زسمؽي ٤ٍخ ٜٟ ٠دليص ٦ ، يَخٔص ٠ًّيص ّٜد٠َصخألص٧٘يص 
خؼٙمط لٙي٣ ٌي ٘سٕص  لٕر ٜد، ٦ ٣٘ ٌي ؼُيّع٣ ؤ٦ ٜٙدز٥ص ،ٜٟ خ٧١٘خلي 

دض ٌخض ًَخٔزِد٧ٜخ ٦ـًض ٜف٧ٝلص ٜٟ خ٘سدلؽيٟ  ليػ ، خ٘ٝم٧ٜٙدض خ٦ً٘٘يص
 :٤٦ي ٔدآلظي  صٙص زد٧ٝ٘ظ٧ق

٩ ؤز٧ لّٗ َٔد٘ص لٙٝيص ٠دٖ ز٥د خ٘سدلػ ٜصؽٍ: ٤٦ي  "خإلـٝدلدض ل١ً خألص٧٘ييٟ" -1
 ٤ــ1431خ٘ؽسمص خأل٩٘٦  ،ـدٜمص خ٘فّخجُ  ، ٜٟ ٔٙيص خ٘م٧ٙٚ خإلٔبلٜيصيَـص خً٘ٔع٧َخ٢ 

 .خ٧ِٝ٘ك ل٩ٙ خ٘ٙسٕص خ٘م١ٕس٧ظيص ٜٙع٩ّ ؤ٤ٗ خ٘مًيػ  ،
 ٢ٍ٤٦ خًَ٘خٔص ٤٦ي ٔدآلظي : مبلِص زيٟ زمؽيخ٘

ي٥د لٙٝدء خألص٧ٖ ًِ ٌُٔ خ٘سدلػ ٌي ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ؤـٝك لٙ - ؤ
لعًٝ ٔعدزد ٜمي١د ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ خٍ٘ي خخ٘سدلػ ٘ٛ يمًي  ِدؼسص ٠٦بللؿ ؤٞ

زٗ خلعًٝ ل٩ٙ ٔعر خألص٧ٖ خ٘ٝم٦ٌُص ٌي ٜف٥ٙٝد ، ؤٜد زد١ٕ٘سص  ،لٙي٣ 
٠ّٗ خإلـٝدق ٜك خُ٘ـ٧ق ب٩٘ ٘سمؽي ٌدلعًٝض ل٩ٙ ٔعدذ ٦خلً ٌي 

 . خ٘ٝصديَ خ٘عي ٠ّٗ ٥١ٜد ٢ٍ٤ خإلظٍدِدض
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ٔبلٚ خ٘مٙٝدء ٌي ٢ٍ٤ خإلـٝدلدض ٦خ٘عمُّ  ظعسك زدلػ خًَ٘خٔص خٕ٘دزّص - ذ
ٔٗ ٦خلً ل٩ٙ لًش ٧ٔخء ؤٔدٞ ي٘يبل  ،٥١ٜد ٜك خ١٘فُ ٌي ؤي٘ص خألص٧٘ييٟ 

 ٣ًخي٢ ؤ٠ٔص ٦خ٘سمػ خٍ٘ي ؤ٧ِٚ زةل٦خ٘مبلِص زيٟ ٢ٍ٤ خًَ٘خ ،٠ّٙيد ؤ٦ لّٙيد 
دلدض ٦خ٘عمُّ ٥١ٜد ظٍدَ ٜٟ ليػ خ٥١ٝ٘فيص خ٘مٙٝيص ٌي ٠ّٗ خإلـٝي٧ـً خ

 . ال ٤ٗ ٤ي صميمص ؤٚ

ظًّٚ ز٥د  "٦خألي٘ص  خإلـٝدلدض خ٘ٝمٕيص ٌي ٜٕدجٗ خًّٜ٘ٝدض ٦خ٘مٕٛ خُ٘ٙلي" -2
مص خإلٔبلٜيص ٜٟ خ٘سدلػ ٤ٙدٚ زٟ ٜمًٝ خٕ٘ميً ١٘يٗ يَـص خً٘ٔع٧َخ٢ ٜٟ ٔٙيص خُ٘ٙي

 .زٟ ٔم٧ي خإلٜدٚ ٜمًٝ ـدٜمص  ،ِٕٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ 

 ٔٝد يٙي : ٘ي٥د خ٘سدلػبخ١٘عدجؿ خ٘عي ظ٧صٗ ٦  

ؤٞ خ٘سدلػ خٔعمٝٗ خأل٧ٙٔذ  ؼبلق ل٩ٙ ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص ٦ـًضزمً خال
ظٍدَ زيٟ خألص٧٘ييٟ خ٘سدلػ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ل٩ٕ ٌي٥د خالًٌّ ٌُٔ  ،ٔعُّخجي خال

ٌُٔ خإلـٝدلدض زمؽي ٢ٍ٤٦ خًَ٘خٔص ؤٞ خ٘سدلػ  ٌي ٜص١ٍدظ٥ٛ ٦خ٘مبلِص زيٟ
لٕد٤د خآلًٜي ؤٜد زمؽي ٌيع١د٦ٖ خٕ٘ٝدجٗ خألص٧٘يص خ٘عي  ،خ٘ٝمٕيص ٌي خ٦ٍُ٘ق 
ظٍدَ خٍ٘ي ظ٧خ١ٌّد لٙي٣ ٧٤ ٍ٘ؿ خال ًٌّ ، ؤٜد خ٘ٝصؽٙكٌي ٔعدز٣ " خإللٕدٚ "

ظمُيً ٜصؽٙك  ٧٤ ظمّيُ ٦ ٣ َٔد٘عي ٌيزمؽط خٔعم٣ٙٝ خآلًٜي ٦خٍ٘ي 
ي ؽٌي  زم ظ١د٦٘ع٣د ٜعُيٌدٞ ٥ٌٍخ ٜد ٤٦ٗ ٤ٝ ،٦خإلـٝدق ٦خٍَُ٘ زي٥١ٝد ظٍدَخال

 .٤ٍخ 
" ٜٕدجٗ خإلـٝدق خألص٧٘يص خ٧٘خَيش ٌي ٔعدذ خ٘سمُ خ٘ٝميػ َّ٘ٙٔٙي خ٘ٝعمّٙص زدألُٜ   -3

 ُ ٙ ٦خ٥١٘ي ٦خ٘مدٚ ٦خ٘ىدٚ ٦خ٘عىصيٛ ٦خ٘ٝؽُٙ ٦خّ٘ٝيً " ٤٦ٍخ خ٘سمػ ـٝم٣ ٦ل
 ٦ُ٠خ " لٙي٣ خً٘ٔع٧َ : ٜمًٝ ُ٘يً ٜصؽ٩ٍ زٕٙيص خ٘م٧ٙٚ خ٘عُز٧يص ٦خآليخذ " خأل

 خ٘مبلِص زيٟ زمؽي ٤٦ٍخ خ٘سمػ خآلظي :
ًّ ظ١د٦ٖ خ٘سدلػ " ٔعدذ خ٘سمُ خ٘ٝميػ َّ٘ٙٔٙي " خٍ٘ي يمً ٜٟ ؤٔؽُ ٌ - ؤ

 خ٘ٝص١ٍدض خألص٧٘يص ـٝمد ٘ئلـٝدق ٌي ٜٕدجٗ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ .
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ؤٜد زمؽي ًٌّ ظ١د٦ٖ ٔعدذ " خإللٕدٚ " ٜٟ ـد٠ر خإلـٝدلدض ٦خٍ٘ي يمً  
 ص٧٘يص .ٜصًَخ ؤص٧٘يد ؼُيد زٝم٧ٜٙدظ٣ خأل

ص٧٘يص خ٘ٝعمّٙص زدألُٜ ٦خ٥١٘ي ٦خ٘مدٚ ؤٞ خ٘سدلػ ظ١د٦ٖ خإلـٝدلدض خأل - ذ
 ٦خ٘ىدٚ ٦خ٘عىصيٛ ٦خ٘ٝؽُٙ ٦خّ٘ٝيً . 

ؤٜد زمؽي ًٌّ خٔعُّؤض ٔٗ خٕ٘ٝدجٗ ٌي ـٝيك خ٘ٝسدلػ خألص٧٘يص  خ٘عي 
 ل٩ٕ ٌي٥د خآلًٜي خإلـٝدق .
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 الباب الثاني
 

 :٦ٌي٣ ٌصبلٞ
 

سيف الدين  ب تعريفال:  الفصل األول
 اآلمدي

الفصل الثاني 9 في كتابو اإلحكام في أصول  
 األحكام
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 سيف الدين اآلمدي
 ثوفيــــو مباحـــــــ

 

 ١ٔ٦يع٣ :خ٣ٝٔ ٠٦ٕس٣ ٦ّ٘س٣ ٢ً٘٧ٜ٦ المبحث األول

 

 ش خ٘ٝاً٘  خ٘مٙٝيص ٦خ٘مٝٙيص:ليد الثاني  المبحث

 

 :٘ي٧و٣ ٦ظبلٜي٢ٍ المبحث الثالث

 

 دظ٣ ٦ؤوبل٣ِ:صٍ المبحث الرابع

 

 ٜا٘ ٍدظ٣ ٦خ٠عدـ٣ خ٘مٙٝي ٦خٍُٕ٘ي: المبحث الخامس

 

 ٦ٌدظــــــــــــــــــــــع٣ :ث السادسالمبح
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 المبحث األول

 اإلمام اآلمدي  

 وكنيتو  سمو ونسبو ولقبو ومولدها

 لٙي زٟ ؤزي لٙي زٟ ٜمًٝ زٟ ٔد٘ٛ خ٘عىٙسي خآلًٜي . ـو9ــسمـا

٧٤ خإلٜدٚ خ٘صًَ خ٘مد٘ٛ ٌّدٖ :"  "لي٧ٞ خأل٠سدء"ي ٔعدز٣ خزٟ ؤصيسمص ٌظٙٝي٢ٍ ظُـٛ ٣٘       
خٕ٘دٜٗ ٔيً خً٘يٟ ؤز٧ خ٘مٕٟ لٙي زٟ ؤزي لٙي زٟ ٜمًٝ زٟ ٔد٘ٛ خ٘عىٙسي خآلًٜي ، ؤ٦لً 
خٍ٘عبلء ، ٦ٔيً خ٘مٙٝدء ، ٔدٞ ؤ٩ٌٔ ؤ٤ٗ ِٜد٣٠ ، ٦ ؤٔؽ٤ُٛ ٜمٌُص زد٘م٧ٙٚ خ٘مٕٝيص ، 

ص٧َش ، ٌصيك خٕ٘بلٚ ، ـيً خ٘عص١يً ٦خٍ٘ٝخ٤ر خُ٘ٙليص ، ٦خ٘ٝسديت خ٘ؽسيص ، ز٥ي خ٘
 .2" .......ؤ٤ــ

 

 

 

 

 

                                                           
( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ : ٠ّخَ َظد / ؼسمص ٧ٙ١َٜخض يخَ ٜٕعسص  054الزٟ ؤصيسمص ) ٚ  "لي٧ٞ خأل٠سدء ٌي ؼسّدض خألؼسدء"خ٠فُ 2

ؼسمص يخَ , خً٘ٔع٧َ بلٕدٞ لسدْ : ( ظمّيُ  333/ ٚ  3الزٟ وٕٙدٞ ) ؾ "٦ٌيدض خألليدٞ "٦خ٠فُ ؤيعد ,  ضزي٦ُ, خ٘ميدش 
( ظمّيُ ٜمًٝ خٕ٘ميً زٟ زٕي٠٧ي ِو٧ٖٙ / يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص  314/ ٚ  3ٜٟ وسُ ٤ٍٙ٘سي  ) ؾ "خ٘مسُ ٌي وسُ"٤فُ ، 

 . ٚ ( ٤1325ـ ،  1845زي٦ُض ٘س١دٞ ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ ) 
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 نسبـو9
ٜ   ": ِدٖ خٕ٘ٝمد٠ي ٌي ٔعدز٣ خأل٠ٕدذ        ً٘ ٦ُٕٔ خ٘ٝيٛ ٦ٌي آو٤ُد خً٘خٖ ألي : زًٝ خً  خآل

ل١ٕص خ٘س١دء ٜٟ ـّيُش ييدَ زُٕ  ،خ٥ٝ٘ٝٙص ٢ٍ٤ خ١ٕ٘سص ب٩٘ آًٜ ٤٦ي زٙيًش ًِيٝص لصي١ص  ،
 .3"  وُؾ ٥١ٜد لٙٝدء ٜٟ ٔٗ ٌٟ

زٍعك خ٘عدء ٦ُٕٔ خ٘بلٚ ، لي  (رٙ  ى  ز٧١ ظ  )ٜم٦ٌُص يّدٖ ٥٘د عٕر خآلًٜي ب٩٘ ِسيٙص لُزيص ي١      
٦ ظىٙسي : زٍعك خ٘بلٚ ٧ٕٔ٦ٞ خ٘ىيٟ خ٘ٝمفٝص ، ٦ٔد٠ط زبلي٤ٛ  ،ٜٟ ٦خجٗ ، ٜٟ َزيمص خ٘م٠ًد٠يص 

 .4د٦َش خ٦ٚ٦ُ٘ٔد٠ط خ١٘صُخ٠يص ود٘سص لٙي٥ٛ ٘ٝف ،زد٘فّيُش خٍُ٘خظيص زف٥دض ١ٔفدَ ٠٦صيسيٟ 

 . )آًٜ( ٥ٝٔدخ زًٙش ٦٦اليظ٣ ٦خآلًٜي ٠ٕسص ب٩٘ ّٜٕػ َؤ٣ٔ

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ٚ( ٤1322ـ  1842( ظمٙيُ لسً خهلل لُٝ خ٘سد٦َيي / يخَ خ٘ف١دٞ ) غ/ ؤ  00/ ٚ 1خأل٠ٕدذ  ٕ٘ٙٝمد٠ي ) ؾفُ خ٠ 3

ٛ خألزيدَي  ، ) ؼسمص يخَ خٕ٘عدذ ( ظمّيُ بزُخ٤ي 121/  120خ٠فُ ٥٠ديص خألَذ ٌي ٜمٌُص ؤ٠ٕدذ خ٘مُذ ١ًّّٙٙٙ٘ي ) ٚ  4
 . ( ٚ ٤1324ـ  1844خ٘ٙس١د٠ي زي٦ُض / خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص 
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زُٕٕ خ٘ٝيٛ ، ٦ٜد ؤـ٥١د بال ٍ٘فص ٦َٜيص ٥٘٦د ٌي خ٘مُزيص ٤ي : )  ِدٖ يد٧ِض خ٘م٧ٝي      
ًَِخ ٦ ؤ٤ُ٥٘د ٌُٔخ ،  ٦6 ؤـ٥ٙد 5ألٞ خألًٜ خ٘ىديص ، ٤٦ي ؤلفٛ ًٜٞ ييدَ زُٕ, ؤصٗ لٕٟ 

يٟ َٔيٟ ٜس١ي زد٘مفدَش خ٧ٕ٘ي ل٩ٙ ٠ّٙ يـٙص ٜميؽص زإٔؽ٢ُ ٜٕعًيُش ز٣ ٧٤٦ زًٙ ًِيٛ لص
ٔد٥٘بلٖ ، ٦ٌي ٦ٔؽ٣ لي٧ٞ ٦ آزدَ ُِيسص ٠م٧ خٍَ٘خليٟ ، يع١د٦ٖ ٜدئ٤د زد٘يً ، ٦ٌي٥د زٕدظيٟ 
٥٠٦ُ يميػ ز٥د خ٧َٕ٘ ، ٦ٌعمط آًٜ ١ٔص لُٙيٟ ٜٟ خ٥٘فُش ٦ٔدَ ب٘ي٥د ليدض زٟ و١ٛ 

 .7خٍ٘ي ٌعك زبليخ ٔؽيُش ٥١ٜد آًٜ بلٌص لُٝ زٟ خ٘ىؽدذخ٘صمدزي خ٘فٙيٗ ، ٦ٔدٞ ٌ٘ٓ ٌي و

صٙمد ، ٦ٔد٠ط ؼ٧خجً ٜٟ خ٘مُذ ٌي خ٘فد٤ٙيص ، ًِ  ٦ئٍُ يد٧ِض خ٘م٧ٝي ؤ٥٠د ٌعمط      
٠ّ٘ط خ٘فّيُش ، ٦ٔد٠ط ٥١ٜٛ ـٝدلص ٜٟ ِعدلص ؼٛ ٜٟ ز١ي ظّيً زٟ ل٧ٙخٞ زٟ لُٝخٞ زٟ 

 8" ٔٗ ٌٟ  خ٘مدي زٟ ِعدلص ٦ي١ٕر ب٩٘ آًٜ وُٙ ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ ٌي

 . ؛ ٦ٌي خ٘ف٧١ذ خُِ٘ٙي ٥١ٜد ظمًيًخ٦ظّك )آًٜ( لد٘يد ٌي ي٦٘ص ظُٔيد 

 

 

  

                                                           
ذ ٜٟ  5  ُ ٦ئٍُ يد٧ِض خ٘م٧ٝي ٌي ٜمفٛ خ٘سًٙخٞ ؤ٥٠د زبلي ٔسيُش ٦خٔمص ظ١ٕر ب٩٘ زُٕ زٟ ٦خجٗ زٟ ِدٔػ ٦ل٤ًد ٜد و

( ؼسمص  838/ ٚ  3يـٙص ب٩٘ زبلي خ٘فسٗ خ٘ٝؽٗ ل٩ٙ ٠صيسيٟ ب٩٘ يـٙص ، ٣١ٜ٦ لصٟ ٔيٍد ٦ آًٜ / خ٠فُ ٜمفٛ خ٘سًٙخٞ ) ؾ
 يخَ صديَ زي٦ُض

 .( ٜٕعسص خ٘ٝؽ٩١ زىًخي 31/ ٚ  1أل٠ٕدذ  الزٟ خألؼيُ خ٘فَّي ) ؾخ٠فُ خ٘ٙسدذ ٌي ظ٥ٍير خ6

( ظمّيُ لسً خ٘ٝمٕٟ خ٘عُٔي / ؼسمص يخَ ٤فُ زد٘عمد٦ٞ ٜك ُّٜٔ خ٘سم٧غ  121/ ٚ  14خ٠فُ خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص ) ؾ7
 . ٦خًَ٘خٔدض خ٘مُزيص

 . ( 53/ ٚ  1خ٠فُ ٜمفٛ خ٘سًٙخٞ ) ؾ8
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 و9ـلقب
٦ًِ ـدء ٌي ـٝيك خٕ٘عر خ٘عي ظُـٝط خً٘يٟ( ؤ٦ )خٕ٘يً(  )ٔيً ـيّٙر خآلًٜي ز      

ال٣ٝٔ ٔيً  ٤ي خوعصدَخٕ٘يً ٦ ٔٝد ٔسُ ٢ٌُٔ  (خٕ٘يً)ؤ٦  (ٔيً خً٘يٟ)٘آلًٜي ؤٞ ّ٘س٣ 
)ٔيً خ٦ً٘٘ص ( ـ ٜٟ ظّٙيس٣ زٕه خ٘عي ؼسك ٕ٘دٞ خ٘ٝيّخٞ لٙي٥د ـدء ٌي زمط خ١٘ ؤٜد ٜد 9خً٘يٟ

٦َي  "ٕ٘دٞ خ٘ٝيّخٞ"٧٥ٌ ٔسُ ِٙٛ ٜٟ خ١٘دٔه ل٩ٙ ٜد يس٦ً ؛ ٦يأً ٌ٘ٓ ؤٞ ٌي زمط ٠ٕه 
خٍ٘ي ٠ُٙ زًخَ خٕ٘عر  "ٕ٘دٞ خ٘ٝيّخٞ"ّ٘س٣ )ٔيً خً٘يٟ( ٧٤٦ خٍ٘ي خٔع٣ًَٔ ٜم٧ّّخ 

 . 10خ٘مٙٝيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(  335/ ٚ  31( خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ 353/ ٚ  1( ٍَ٘خض خ٤ٍ٘ر ) ؾ 308/ ٚ  33خ٠فُ ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ9

 (330/ ٚ  8( ٕ٘دٞ خ٘ٝيّخٞ ) ؾ 101( خٍ٘يٗ ل٩ٙ خ٦ُ٘ظعيٟ ) ٚ  833/ ٚ  ٦3ٌيدض خألليدٞ ) ؾ

 . ( 1810ٕ٘دٞ خ٘ٝيّخٞ  خ٘مدٌؿ خزٟ لفُ , يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص , غ: خأل٩٘٦ لدٚ ) 10
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 كنيتو 9ده و مولـ
ًّ٘ خوعًٙ ٌي ظدَيه ٦اليش ٔيً خً٘يٟ خآلًٜي ، ٌي٧ّٖ زمط خ٘ٝاَويٟ ب٣٠ ٦ً٘ زمً       

 11ٌي ؤوسدَ ٜٟ ٤ٌر "ٍَ٘خض خ٤ٍ٘ر"١ٔص خ٘ىٕٝٝدجص ٦خ٘ىٕٝيٟ ٤فُيص ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي 
ٓ ٦خلً ٥١ٜٛ : صبلق خً٘يٟ وٙيٗ زٟ ؤيس٦يٝيٗ ؤٔؽ٤ُٛ ب٩٘ ظمًيً ٜيبلي٢ ٔٝد ٠ّٗ ويُ 

: ؤ٣٠ ٦ً٘ ١ٔص بل٨ً ٦وٕٝيٟ ٦وٕٝٝدجص  "خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض"ٌ٘ٓ ٌي ٔعدز٣  خ٘صًٍي ٔٝد ـدء
ؤٜد خ٘سًٙش خ٘عي ٦ً٘ ٌي٥د زًٙش ظ٩ٕٝ) آًٜ ( خ٘عي ٔدٞ ٥٘د ٘إٞ ٌي خ٘م٦ُذ زيٟ  ٤12فُيص

خٍُْ٘ ٦خ٦ُ٘ٚ ، ؼٛ ظعدزمط ٢ٍ٤ خ٘م٦ُذ ٌٕد٠ط زيٟ خ٦ُ٘ٚ ٦خ٘مُذ ، ٦ل٦ُذ خ٘ععدَ 
 .13خ٥١ُ٘يٟ يٕٝي٥د خألظُخْ ) آٜيًش ( ٦خ٘صٙسييٟ ، ٤٦ي ًٜي١ص ًِيٝص ظّك زيٟ

  ١ٔيع٣ ٌي٩١ٕ خآلًٜي ) ؤز٧ خ٘مٕٟ ( ٔٝد ي٘ ط ٔٗ خ٘ٝصديَ خ٘عي خؼٙمط لٙي٥د . دؤٜ      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(  353/ ٚ  1خ٠فُ ٍَ٘خض خ٤ٍ٘ر ) ؾ11

 ( 335/ ٚ  31خ٠فُ خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ12

 ( 53/ ٚ  1ٞ ) ؾخ٠فُ ٜمفٛ خ٘سًٙخ13
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 المبحث الثاني 9

 حياة المؤلف العلمية والعملية

ٛ خإلٔبلٜي بٞ خ٘مصُ خٍ٘ي لدٖ ٌي٣ ٔيً خً٘يٟ خآلًٜي لصُ ٜٙث زدٍ٘عٟ ٦ظٍَُ خ٘مد٘      
لع٩ ٦بٞ ٔد٠ط ظدزمص ٘ٙىٙيٍص خ٘مسدٔي ٌي  ،٦ٜع١دلُش ٌيٝد زي٥١د  ٌُٜٙصلًش ي٦يبلض ٜع ب٩٘

ٓ   ،بال ؤ٥٠د ظسميص ص٧َيص الظعفد٦ِ خً٘لدء ٣٘ ل٩ٙ خ١ٝ٘دزُ  ،ًٜي١ص زىًخي  ٦ٜد  ،خ٘مٝٙص زد٣ٝٔ  ٦ٔ
 .14ٔعٕدذ ٢ٍ٤ خ٦ًٖ٘ ُ٘ليص ؤٜدٚ لدٜص خ١٘دْ البال ٌخْ 

٢ خٍ٘عُش خ٘عي ٠عمًغ ل٥١د ٔد٠ط ٌعُش ٧٥٠ض ؼّدٌي ؛ َوٛ ٔٝد يعٍُ خ٘سدلؽ٧ٞ ل٩ٙ ؤٞ ٤ٍ      
 15خ٘مد٘ٛ خإلٔبلٜي  دخ٘عٙعط خٕ٘يدٔي ٦خ٘ٝعدلر خ٘ٝىعٍٙص خ٘عي ٔدٞ يمد٠ي٥

زٗ زٙه  ،ؤٜد خ٘ىٙيٍص خ٘مسدٔي ٌبل يٕدي ل٣ٕٝ يعفد٦ِ لدصٝص خ٘ىبلٌص زىًخي ٦ٜد ـد٤َ٦د       
ل٩ٙ  ٤ــ( 529لدٚ ) 16خٕ٘ٝعًُ٘ زدهلل ٜٟ ظمً خ٘ىبلٌص آ٠ٍخْ ؤٞ يّعٗ ويٙص خ٘ىٙيٍص خ٘مسدٔي

٦زٙه ٜٟ ٌ٘ٓ ؤٞ ِدٜط  ،٧ِ٦يط ٧٘ٔع٥ٛ  ،خٍ٘يٟ خٔع٨ُٙ ٤ُ٘ٛ  17 صيً خإلٔٝدلٙيص خ٘سدؼ١ي
 ،ٝدلٙيص ٌي ِٙمص ) آ٧ٝ٘ض ( زٍدَْ ٦خ٦ً٘٘ص خإلٔ ،؛ ٥١ٜد خ٦ً٘٘ص خ٘مسيًيص ٌي ٜصُ  ٥٘ٛ ي٦ٖ

ٙدَ خٍَُ٘ خ١ٝ٘مٌُص ٔىبلش ٦ٜد ٔدٞ ـ٧٥َ خإلٔٝدلٙيص ز٢ٍ٥ خ٧ّ٘ش بال ٕ٘بل ٜٟ ؤٕ٘دٖ خ٠ع
 خ٘ص٧ٌيص ٦خ٦ُ٘خٌط ؛ ٦خ٠عٙدَ خٍ٘بلٍٔص ٦خإلزدلييٟ ٦خ٠ّ٘ديِص .

                                                           
خ٠فُ ٔعدذ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ٜمُّ ٌي َٔد٘ص لٙٝيص ) بلًخي لسً خهلل زٟ لٙي زٟ ٜمًٝ خ٥ُٙ٘خ٠ي ) َٔد٘ص ٜدـٕعيُ( ـدٜمص 14

 ؤٚ خ٨ُّ٘ .  

 سمص يخَ خٕ٘بلٚ .ؼ 13خ٠فُ ٔعدذ خآلًٜي ٦آَخئ٢ خٕ٘بلٜيص ً٘ٙٔع٧َ لٕٟ خ٘ٙدٌمي ٚ 15

٧٤٦ خٍ٘عٗ زٟ خٕ٘ٝعف٥ُ ؛ ًٜش وبلٌع٣ ٔسك لُٙش ١ٔص ؛ ٦خظصً زد٘ٙفدلص ٦خٍ٘صدلص ٦ٔؽُش خ٘مسديش ٦ٔدٞ ٜٟٝ ٣٘ ل١ديص  16
 ( 13/501ِ( ٦ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء )13/353زد٘ف٥دي . خ٠فُ : خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص )

 (323/ ٚ 31ٕٟ٘ خهلل ٣ٝٙٔ خ٠فُ : ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء )ؾ ٦ًِ لد٧٘٦خ خوعيدٖ خّ٘دجً صبلق خً٘يٟ خألي٧زي ٌإصدز٢٧ زف٦ُق17
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٦٘مٍ   ، ـييٟ ٘ٙعٕد٘ر ل٩ٙ زبلي خٕ٘ٝٙٝي٦ٟز١دء ل٩ٙ ٜد ٔسُ ٥ًٜ خ٘ؽُيُ ٘ؤللًخء خ٘ىدَ
٧٠ ،ل٩ٙ زيط خًّْ٘ٝ  طد٘صٙيسي٧ٞ ٦لٝٙع٥ٛ خ٘م١ٍص خٔع٧ٌ٘ ،٥ٝٝ٤ٛ ال٠عّخل٥د ٥١ٜٛ  خ ٧ٔ٦ 

ٙ ٧خ زم٦ًخ٥٠ٛ خ٘ىد٘ٛ لدٚ ) ،١ٜعُٙش ٌي خ٘ٙدٚ بٜدَخض ٥٘ٛ  ٤ــ  ٦010خ٘ٝى٧ٖ ز٤َ٦ًٛ ٍٔ٘ٓ ؤؼ
لٙٝد زإٞ ٜد ٦ِك ٘ٛ يٕٟ  ،ى٩ٍ بلٌص خ٘مسدٔيص ٌي ؤلًخغ ال ظ  ( ٌٝد ٘سؽط ؤٞ ّٔؽط خ٘ى

ٌعاخ يٕي٦ًٞ ٕ٘ٙٝٙٝيٟ ٦ي٥٠٧ٕٝٙٛ ٜد ٘يمًغ ي٦ٞ ظ٧خؼا ٜٟ خ٘سدؼ١يص ٦خُ٘خٌعص خٍ٘يٟ 
 .أللًخج٥ٛ

مٙٝيص ٘ٛ ظ٥ًٙ خ٠مٕدَخ بال ؤٞ خ٥١٘عص خ٘ ، ٜك ظ٧خ٘ي خ٘ٝمٟ ل٩ٙ خٕ٘ٝٙٝيٟ ٦خ٘مفير ؤ٣٠     
ًٌّ لدٖ ٌي لصُ خآلًٜي ٔؽيُ ٜٟ خ٘مٙٝدء خٕ٘سدَ  ،وص٧صد ٌي ٜفدٖ خ٘عإ٘يً  ،ؤ٦ ٧َٔيخ 

  ُ ٌي ٤ٍخ خٍٟ٘  ٦خٍ٘يٟ ٔدٞ ٥٘ٛ ي٦َ ٌي خ٘عإ٘يً ،ِيٟ ٠ٍُٔ ٥١ٜٛ زمط لٙٝدء ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ خ٘ٝس
18 : ٛ٥١ٜ٦ 

"خ٘ع١ّيمدض ٌي ٜاً٘  لسٗ خ٦ُ٥َٕ٘يي خٍ٘ي٧ٕٙي خألص٧٘ي ،يمي زٟ ٥٘دذ خً٘يٟ  -1
 ٤ـــ ( 587)ض  ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ "

د٢  ُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ،ٜىعص   –خ٘مٍيً  –ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ ًَ٘  -2  ٝ "خ٘ع٦َُي ٌي  ٔ
 ٤ــ( 592)ض ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ "

د٘ٛ ( ٌي ٌىُ خً٘يٟ ٜمًٝ زٟ لُٝ زٟ خ٘مٕيٟ خُ٘خِي ٜاً٘ ) خ٘ٝمص٧ٖ ( ٦ ) خ٘ٝم -3
 ٤ـــ( 606خ٣ٍّ٘ )ض ؤص٧ٖ 

 ٤ــ( ٧ٜ620ٌُ خً٘يٟ لسً خهلل زٟ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ ًِخٜص ٜاً٘ ) ٦َظص خ١٘دـُ ( )ض -4

                                                           
خإللٕدٚ ٘آلًٜي ٜمُّ ٌي َٔد٘ص لٙٝيص ) بلًخي لسً خهلل زٟ لٙي زٟ ٜمًٝ خ٥ُٙ٘خ٠ي ) َٔد٘ص ٜدـٕعيُ ( ـدٜمص ؤٚ  خ٠فُ 18

 . (12خ٨ُّ٘ )ٚ 
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 ،٢ خأل٦صدي٘ٛ يىُؾ لٟ ٤ٍ ،ٝد ٦ٜعمٙٝد ؤٜد خإلٜدٚ خآلًٜي لدٖ ليدظ٣ لد٘ٝد ٦ٜمٙ
, خألُٜ خٍ٘ي يًٖ ل٩ٙ ٌيك صيع٣ ٥٘٦ُظ٣  ،٦19ًِ ظُـٛ ٣٘ لًي ٔسيُ ٜٟ خ٘ٝاَويٟ

يدظ٣ ٘ٛ ١٥ٌدْ ـ٧خ٠ر ٔؽيُش ٌي ل ،٣ ال يع١دٔر ٜك ٜٕد٠ع٣ خ٘مٙٝيص ١ٕٟ٘ ٜد ٔعر ل
ٜك ؤ٣٠ ٜٟٝ ظ١ّٗ ٦لػ   ،ـعٝدليص ٥١ٜد وص٧صد خال, ً ٜصديَ ظُـٝع٣ ل٥١د ٙ  ٕ  ظ  

، ٦ٜٝد ٢ٍُٔ٠ ٌي ٢ٍ٤ خ١ٝ٘دٔسص ؤٞ ٔؽيُخ ٜٟ خ٘ٝاَويٟ زبلي خٕ٘ٝٙٝيٟ  ٣ٙ ٌي ؤٔؽَُل
ٔٝد ـدء ٌي  ،ُْ خ٘صبلش دٞ يعسص ٦لفيسص ٤٦ي : ؤٞ خآلًٜي ٧ّٙ٠ٔخ ل٣١ ِصص وُي

٤ٍٙ٘سي ِدٖ : ٔدٞ ٘يى١د خّ٘دظي ظّي خً٘يٟ ٔٙيٝدٞ ، يمٕي لٟ  "ظدَيه خإلٔبلٚ"
خ٘ٙيه ٘ٝٓ خً٘يٟ زٟ ؤزي لُٝ ، ِدٖ : ١ٔد ٠عُيي ب٩٘ خٕ٘يً خآلًٜي ، ١ٌٕٕٙد ٤ٗ 
ٙ ١ٝد ل٩ٙ َـ٣ٙ زد٘مسُ ، ٌسّيط خ٘مبلٜص ٠م٧ ي٧ٜيٟ ٜٕد٥٠د  يصٙي ، ٌع١ُٔد٢ لع٩ ٠دٚ ٦ل

20 . 
ٜٟٝ لدصُ خآلًٜي ، ٦ٕٟ٘ ٦صٙط  زٟ لفُ ٦خ٤ٍ٘سي ٘ٛ ي٠٧ٕدخخ٘مدٌؿ  ٦خ٘ٝبللؿ ؤٞ      
٢ٍ٤ خّ٘صص لٟ ؼُيُ ٘ي٧و٥ٛ ٦زد١ًٕ٘ ب٩٘ صدلر خ٦ُ٘خيص ٧٤٦ ظٙٝيٍ خآلًٜي خزٟ ؤزي  د٥٘ٝ

لُٝ ، بٌٞ ٥ٌٗ ٢ٍ٤ خ٦ُ٘خيص صميمص ؟ ؼٛ ٔيً زؽٙسص يٍم٧ٙٞ زٙيى٥ٛ ٦ي٧ّٙ١ٞ ل٣١ ٜؽٗ ٢ٍ٤ 
٩٘٦ ز٥ٛ ، بٌخ ٧ٕ٘خ ٤ٗ يصٙي ؤ٦ ال ، ٔدٞ يفر لٙي٥ٛ ؤٞ يٕإ٢٧٘ ٔاخال خّ٘صص ، ٌٕدٞ ؤ

ؤ٧ٙٔز٥د ٦لسدَظ٥د ،  , صُيمد زًٖ خ٘ع٥فٛ لٙي٣ ٦َٜي٣ زد٘فٟ ، ؤٜد لٟ ٢ٍ٤ خّ٘صص ٥ٌي َٔيٕص 
٦ بٞ صمط ٢ٍ٤ خّ٘صص ًٌّ ي٧ٕٞ  ٦ظميٍص خ١ًٕ٘ ٦ال يمعؿ ز٥د ، ٌع٧ٕٞ ٦ٍٕٜزص لٙي٣ ،

٧ٞ لٙص ٘سمً ٢ٍ٤ خ٘ع٥ٝص ل٣١ ٦خهلل ظمد٩٘ ؤل٩ٙ ٦ ٕؤصدز٣ ٌعخُ٘ـٗ يايي صبلظ٣ زد٘عيٝٛ ُ٘ٝض 
 ؤلٙٛ .

                                                           
( ٦وي٤ُد  833/ ٚ  3خألليدٞ ) ؾ ( ٦ٌيدض 330/ ٚ  8(  ٕ٘دٞ خ٘ٝيّخٞ ) ؾ 308/ ٚ  33خ٠فُ : ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ19

 ٜٟ ٔعر خ٘عُخـٛ

( خلع٩١ ز٣ لسً خٍ٘عدق ؤز٧ وًش ٦ٔٙٝدٞ لسً خٍ٘عدق ؤز٧  331/  8خ٠فُ ٕ٘دٞ خ٘ٝيّخٞ ٘ئلٜدٚ خ٘مدٌؿ زٟ لفُ خ٘مّٕبل٠ي ) ؾ 20
/ ٚ  ٤ٍٙ٘3سي ) ؾوًش ، ٜٕعسص خ٘ٝؽس٧لدض خإلٔبلٜيص /  ٌُٔ ٢ٍ٤ خّ٘صص ٠ّبل لٟ ظدَيه خإلٔبلٚ ٤ٍٙ٘سي ، ٦ٜيّخٞ خاللعًخٖ 

352 ) . 
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ٌّدٖ َل٣ٝ  "خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص"٦ٜٟٝ يخٌك لٟ خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خ٘ع٥ٝص خزٟ ٔؽيُ ٌي       
خهلل ظمد٩٘ : " ٦ٔدٞ ي٩ُٜ زإ٘يدء خهلل ؤلٙٛ ز٥د ٦خٍ٘ي يىٙر ل٩ٙ خ٘فٟ ؤ٣٠ ٘يٓ ٘ىد٘س٥د 

 21صمص " 

 ىــ( 555 -ىــ 555أوال 9 في آمد )

٤ــ( ٦ٔد٠ط آًٜ ٌي ٌ٘ٓ خ٧ِ٘ط ظمط  551ٔٝد ٔسُ ؤٞ خإلٜدٚ خآلًٜي ٦ً٘ ١ٔص )      
٦ٔٝد يف٥ُ ٜٟ وبلٖ ٔيُظ٣ خ٘مٙٝيص  ،٦ظم٥ٕٝد خألُٔش خألَظّيص ظمًيًخ لٕٛ خٕ٘بلـّص 

٦ظبل خُّ٘خءخض  ل٩ٙ  ،ٌُّؤ خُّ٘آٞ  ،٠د٤بل ٜٟ ٜمي٣١  ،خإلٜدٚ خآلًٜي ٠ٙإ ؼد٘سد ٘ٙمٙٛ  ؤٞ
دَ خآلًٜي ٦لٝدَ خآلًٜي  خ٘ٙيىيٟ  ٍ ٦خ٘فد٤ُ ؤ٥٠ٝد ٜٟ لٙٝدء خُّ٘خءخض  22: ٜمًٝ خ٘ص
٥ُ ؤٞ ٤ٍٝ٘س٥ٛ خ٠عٙدَخ ٌي ٦يف ،ٔٝد يَْ خآلًٜي خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ ٤ٍٜر خ٘م١دزٙص , زأًٜ 
 ٥ٌي ٜٟ آٌدَ خ٘م١دزٙص ٦ؤ٦ؼد٥٠ٛ . ()آًٜ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 318/ ٚ  11خ٠فُ خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص الزٟ ٔؽيُ ) ؾ 21
 . ( 308/ ٚ  33خ٠فُ ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ22
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 ىــ( 575-555ثانيا 9 في بغداد )

٤ــ(  566ؤي لدٚ )  23لُٙش ١ٔص ؤَزكزىًخي ٦ل٢ُٝ لٟ ٣ٍٕ٠ ؤ٣٠ يوٗ  ئٍُ خآلًٜي      
٦ٔد٠ط زىًخي ُّٜٔخ لٙٝيد ٘دٜىد ظمؿ زد٘مٙٝدء ٌي  24ظُّيسد ؛ ٦خ٘ىٙيٍص آ٠ٍخْ خٕ٘ٝع١فً زدهلل 

 ٜىعًٙ خ٧١ٍ٘ٞ ٦ًِ ي٧ٕٞ ٔسسد ال٠عّدٖ خآلًٜي ب٘ي٥د . 

يَخٔص  ٔٝد ؤٔٝٗ خآلًٜي ٦25ٌي زىًخي ٦خصٗ ظم٣ٝٙ خُّ٘خءخض ل٩ٙ خ٘ٙيه خزٟ لسيًش       
ٌي خ٣ٍّ٘  ٣٘يى٧٤ ٦ 27ألزي خ٘ىؽدذ خ٧ٌٕٙ٘خ٠ي  26خ٣ٍّ٘ خ٘م١سٙي ؛ ٌمٍؿ ٔعدذ خ٥ً٘خيص 

غ ل٣١ وُير  28ًٜي خ٘مًيػ ٜٟ ؤزي خٍ٘عك خزٟ ٘دظيٗ ٦ٔٝك خآل ٦خ٘ىبلي  ً ٦ٜٟ وي٢ُ ٦ل
٢ خُ٘ٝلٙص ٜٟ ليدش ٦ٌي ٤ٍ ،خّ٘دٔٛ زٟ ٔبلٚ ٌي خ٘ٙدٚ آوُ ليدظ٣ لسيً ألزي  29خ٘مًيػ

٦٘مٗ ٜٟ ؤٔسدذ ٌ٘ٓ  ،٤ٍر خ٘م١سٙي ب٩٘ خ٤ٍٝ٘ر خ٘ٙدٌمي ّٗ ٜٟ خ٘ٝخ٠ع خآلًٜي لًغ ؤٞ
 خظصد٣٘ زدإلٜدٚ خ٘مبلٜص ؤزي خّ٘دٔٛ يمي زٟ ؤزي خ٘مٕٟ لٙي زٟ خٍ٘عٗ خ٘سىًخيي خًّٜ٘ٙي

                                                           
 (, يخَ بليدء خ٘عُخغ خ٘مُزي زي٦ُض .330/ٚ 31ؤوسُ زٍ٘ٓ خ٘ىٙيٗ زٟ ؤيسٓ خ٘صًٍي ٌي خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض )ؾ 23
ٕٝعف٥ُ ،ؤ١ٜط خ٘سبلي ٌي ل٢ً٥ ، خظصً زد٘مًٖ ٦خً٘ٙش ل٩ٙ خًٍٕ٘ٝيٟ  ظ٧ٌي ٧٤ ي٧ًٔ زٟ خّ٘ٝعٍي ألُٜ خهلل ٜمًٝ زٟ خ٘ 24

 ( 335/ ٤13ــ( خ٠فُ : خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص ) ١ٔ500ص )

 ( 308/ ٚ  33خ٠فُ ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ25

ص زُٕ ؤز٧ ِيً َل26ٝ ٣ خهلل ظمد٩٘ , ٧٤ ٔعدذ خ٥ً٘خيص ٌي خ٣ٍّ٘ خ٘م١سٙي,  ٜؽس٧ق ٌي ٜفًٙيٟ ؼٛ ٌي ٜفًٙ ؛ ٔٝد ٌُٔ   خ٘مبلٜ 
 ٦ٌُٔ ؤ٣٠ ٜٟ خ٘ٝع٧ٞ خ٥ٝ٘ٝص خ٘فدٜمص ٌي خ٤ٍٝ٘ر ، خ٘ٝمعًٝش ٌي ؼسّص خ٘ٝا٘ ً .

 ٍعك ؤ٣٘٦ ٦خ٧٘خ٦ ٦ٜمفٝص ٧ٕٔ٦ٞ خ٘بل٧٤ٚ خإلٜدٚ خألص٧٘ي خٍّ٘ي٣ ؤز٧ خ٘ىؽدذ ٜم٧ٍؾ زٟ ؤلًٝ زٟ خ٘مٕٟ خ٧ٌٕٙ٘خ٠ي ز 27
 514زٙص ٦صدلر ٔعدذ خ٘ع٥ٝيً ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ظ٧ٌي لدٚ )٠ٕسص ب٩٘ ٧ٙٔخ٨ٌ ُِيص زسىًخي ، ؼٛ خألِـي ، ٜٟ ٔسدَ ٥ٌّدء خ٘م١د
 ( . 85/ ٚ  ٤0ــ( خ٠فُ ٍَ٘خض خ٤ٍ٘ر ٌي ؤوسدَ ٜٟ ٤ٌر الزٟ خ٘مٝدي ) ؾ

غ ؤز٧ خٍ٘عك لسيً خهلل زٟ لسً خهلل زٟ ٜمًٝ زٟ ٠فد خ٘سىًخيي خً٘ز دْ ، ١ًٕٜ زىًخي ٔٝك خ٘مٕيٟ زٟ 28  ً ص خ٘ٝم ٧٤ خ٘مبلٜ 
 ( . 880/ ٚ  ٤0ـــ( خ٠فٍَُ٘خض خ٤ٍ٘ر ) ؾ ٠521ي  ظ٧ٌي ٌي َـر لٟ ظٕميٟ ١ٔص لدٚ )خ٘سُٕي ٦ ؤزد ود٘ر زٟ خ٘سدِبل

ٔعدذ وُير خ٘مًيػ ٔعدذ ـدٜك ) ٘ٝد ٦ِك ٌي ٜع٧ٞ خأللدييػ ٜٟ خألٍ٘دؾ خ٘ىدٜعص خ٘سميًش ٜٟ خ٥ٍ٘ٛ ؛ ّ٘ٙص خٔعمٝد٥٘د (  29
 ( ظمّيُ ٧٠َخً٘يٟ لعُ . 313خ٠فُ ل٧ٙٚ خ٘مًيػ الزٟ خ٘صبلق ٚ )
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ُ  ٘دٌميد خزٟ ٌعبلٞ ٘يى٣ ٔدٞ ٍٔ٘ٓ ٦, ليػ يَْ لٙي٣ لٙٛ خ٘ىبلي  ،خ٘ٙدٌمي   ،ِخ ٌي٣ ٜس
ٔٝد خظف٣  ، ّخ٘ي٘ٙى ٦"خٕ٘ٝعص٩ٍ" 30"خ٧٘ٔيػ  "ٜد صدَ ٘دٌميد ٔعدذ ٦لٍؿ خآلًٜي زمً

٦ِيٗ ؤ٣٠ لٍؿ ؤَزميٟ  31خُ٘ٝخوي٘ٙيى٣  "ؼُيُ خُ٘ٙيً"ٌمٍؿ  ,خآلًٜي ب٩٘ لٙٛ خ٘فًٖ 
ٔ ً ؤٞ خآلًٜي ظ٧ٔك ٌي يَخٔص لٙٛ خٕ٘بلٚ ً ٌي٣ ٔؽيُ ٜٟ ؛ زً٘يٗ ؤ٣٠ ؤ٘   32ـًال ؛ ٦ٜٟ خ٘ٝا

 . خ٘ٝاٍ٘دض خ٥ٝ٘ٝص

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عر خ٣ٍّ٘ خ٘ٙدٌمي ل٣ّّ ؤلًٝ ٜم٧ٝي خزُخ٤يٛ ؼسمص خ٧٘ٔيػ ( ٜؽس٧ق ٧٤٦ ٜعٟ ٥ٌّي ٘ٙٝع٧ٔؽيٟ ؛ ٦يمً ٜٟ ؤ٤ٛ ٔ ٔعدذ )30

 يخَ خٕ٘بلٚ
٦خ٣ٝٔ ُ٘ي ٘د٢ زٟ ًٜٕٙخي ؛ ظ٣ٍّ زد١٘فدٜيص زسىًخي لع٩ زُق ٦صدَ ٜٟ ؤ٠فُ خ٥ٍّ٘دء ، ؼٛ ٔدٌُ ب٩٘ ٜمًٝ زٟ يمي ب٩٘ 31

٤ـ (  خ٠فُ ظُـٝع٣ ٌي ؼسّدض  ٣580 ٌي خ٘ىبلي ٌي ٍُٔيٟ ظ٧ٌي ز١يٕدز٧َ ٌي ١ٔص ) ٠يٕدز٧َ ٦ؤِدٚ ز٥د يًَْ ٦يٍعي ٣٘ ظمٙيّ
 . ( ؼسمص ٌيصٗ خ٘سدزي خ٘مٙسي 114/ ٚ   1خ٘ٙدٌميص الزٟ خٕ٘سٕي ) ؾ

 
32

ٔ ً ٌ٘ٓ ، ٔٝد ؤٞ    ؤٜد لّيًش خآلًٜي : ٧٥ٌ ؤ٘مُي زٗ يمعسُ ٜٟ ؤٔسُ ؤجٝص خأل٘دلُش ٜؽّٙد ، ٦ٜص١ٍدظ٣ ٌي لٙٛ خٕ٘بلٚ ظا
خ٘ي ٦ُِي٣١ خآلٜ  ّ ٙ ٝد ٌمٕر ، زٗ ٧٤ ٜٟ ٌبلٍٔص خ٘ٝعٕٙٝيٟ خٍ٘يٟ وٙؽ٧خ لٙٛ خٕ٘بلٚ زدٍٍٕ٘ٙص ، ٣ٍٕٙٔ خ٘ى ًي ال يمً ٜعٕ

 خُ٘خِي .
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 (ىـ 585-ىـ  575ثالثا 9 في الشام )

٘يٕعٕٝٗ ليدظ٣ خ٘مٙٝيص ٌي زيحص ؤو٨ُ زمً ؤٞ ظدِط ز٣ خٕ٘سٗ  خ٠عّٗ خآلًٜي ب٩٘ خ٘ٙدٚ      
٦ٔد٠ط خ٘ٙدٚ ظمط لٕٛ  ،لي١حٍ بل٨ً ٦ؼبلؼيٟ ١ٔص ظُّيسد  ٤ــ( ٦ل٢ُٝ 582لدٚ ) ٌي زىًخي

 ٦570زمً ٌ٘ٓ ٜصُ لدٚ ), خّ٘دجً صبلق خً٘يٟ خألي٧زي خٍ٘ي خٔعؽدق خٕ٘يؽُش ل٩ٙ خ٘ٙدٚ 
ص خألص٧٘ي خ٘ٝفيّ خ٘سىًخيي ٦ئٍُ خٍّ٘ؽي ؤٞ ٤ ــ( ٦خ٘عىٗ خآلًٜي زًُٜٙ ل٩ٙ خ٘مبلٜ 

ٗ  ٌي خ٘ٙدٚ ب٩٘ لدٚ ) ٙه بل٨ً ٦ؤَزميٟ ١ٔص ٦زمً ؤي ؤٞ لُٝ خآلًٜي ز ٤33ــ(  592خآلًٜي ـ
 ٌ٘ٓ خ٠عّٗ ب٩٘ ٜصُ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ٤ـ 1334( ؼسمص ًِيٝص ١ٔص  381ظدَيه خ٘مٕٝدء ٜٟ ٔعدذ بوسدَ خ٘مٙٝدء زإوسدَ خ٘مٕٝدء ) ٚ 33
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 ىــ( 585رابعا 9 في مصر )

 34( ٦يمٕٛ ٜصُ آ٠ٍخْ خ٘ٝٙٓ خ٘مّيّ لؽٝدٞ ٤ــ 592ٜصُ لدٚ ) ب٩٘ خآلًٜيؼٛ خ٠عّٗ       
 35ٔٝد ٦ص٣ٍ زٍ٘ٓ خزٟ ٔؽيُ  ،٦يمد٤ُ٘ٛ ٦يُّز٥ٛ  ٦ٔدٞ خ٘ٝٙٓ خ٘مّيّ ٜٟٝ يىد٘ػ خ٘ف٥ٝيص

، ٠ّٖ ٌي خًَ٘ٝٔص خ٘ٝم٦ٌُص ز١ٝدِٖ خ٘مّ خ٘عي ٔدٞ يع٩٘٧ ظًَي٥ٕد ٌٍي ٦ًِٚ خآلًٜي ٘ٝصُ
٠٦ّٙط , ي ل٧ٙٚ خأل٦خجٗ ٠٦دـُ ٌي ٜصُ ٦ لدظُ ٦ ؤـ٥ُ ز٥د ظصد٠ي٣ٍ ٌ, خ٥ٙ٘دذ خ٘ؽ٧ٔي 

٦ُِؤ لٙي٣ ظصد٠ي٣ٍ ٌي ؤص٧ٖ خً٘يٟ ٦ ؤص٧ٖ , ل٣١ ٦ ُِؤ٤د لٙي٣ ٜٟ َور ٌي ٘يث ٜٟ ٌ٘ٓ 
دٍٍٕ٘ٙص ز٦ًٞ ٌُصص ٔد٠مص ٘ٝد ي٣ٜ٦ُ ٜٟ خ٘عىد٣٘ ز ٦ٔدٞ ٦ًِٚ خآلًٜي ٘ٝصُ,  36خ٣ٍّ٘

 ءسً٘ٝصُ خيٍخٞ ٘ ٦ٌي ٦ًِٚ خآلًٜي, زٗ ًِ يفً خ٘عٙفيك ٦خ٘عإييً  ،ٜعديّص ٜٟ ؤي لدٔٛ 
٦ظصًَ زد٘فدٜك  ،خ٘ٙدٌمي  ًٌّ ظ٩٘٧ خإللديش زدًَ٘ٝٔص خ٘ٝفد٦َش ّ٘سُ خإلٜدٚ ،ليدظ٣ خ٘مٝٙيص 
ْ خ٘م٧ٙٚ خ٘مّٙيص ًٜش خ٘فدٌُي زد٘  َ ٦خ٘ع٥ُ زٝصُ ٌع٣ٙ ٦خ٘عىٗ لٙي٣ خ١٘دْ  ،ّد٤ُش ًٌ

٣ خإلٜدٚ خآلًٜي ب٩٘ لٝدش زمًٜد ,  37زٟ وٕٙدٞخ٦خ٠عٍم٧خ ز٣ ٔٝد ئٍُ ل٣١  ـ  ٦زمً ٌ٘ٓ ظ٧
 ي ٜصُ ٔد٠ط ٌي ل٦ًي خ٘مُٙ ١ٔيٟ .٦يس٦ًخ ؤٞ بِدٜع٣ ٌ, 38ٜٕعىٍيد وُؾ 

 

                                                           
٤ـ(  501، لؽٝدٞ زٟ خٕ٘ٙؽدٞ صبلق خً٘يٟ خألي٧زي ٦ً٘ ١ٔص )  ٧٤ : خٕ٘ٙؽدٞ ، خ٘ٝٙٓ خ٘مّيّ ، ؤز٧ خٍ٘عك ، لٝدي خً٘ي34ٟ

( ٦يٌٟ زّسص خ٘ٙدٌمي خ٠فُ :  523ظٝٙٓ زمً ؤزي٣ ًِٚ يُٜٙ ، ٦لدصُ ؤود٢ خألٌعٗ ، لدٖ ؼٝد٠يص ٦لُٙيٟ لدٜد ظ٧ٌي لدٚ ) 
 . ( 35/ ٚ  13( ٦خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص ) ؾ 331/ ٚ  31ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ

 . ( 35/ ٚ  13خيص ٦خ٥١٘ديص الزٟ ٔؽيُ ) ؾٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي خ٘س35ً

 . ( 381خ٠فُ ظدَيه خ٘مٕٝدء ) ٚ 36

 . (833/ ٚ  3خ٠فُ ٦ٌيدض خألليدٞ ) ؾ37

 
 . (838/ ٚ  3) ؾ خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ   38
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 ىــ( 556خامسا 9 في حماة)

 زمًٜد ِع٩ خٕ٘يً خآلًٜي ًٜش بِدٜع٣ ٌي ٜصُ لُٙ ٧١ٔخض ظُّيسد ظ٧ـ٣ ب٩٘ لٝدش       

٦خلع٩١ ز٣ خ٘ٝٙٓ ؤٞ خآلًٜي ًِٚ لٝدش زمً ١ٔص ٔعٝدجص  40خ٘م٧ٝي خزٟ ٦خصٗ 39ي٦ٍُٔ
ُ(خ١ٝ٘ص٧َ ) ٠دصُ   ٍ خٍ٘ي ٦ ي١ح٦ٍٔدٞ ٦خ٘ي٥د ل41خً٘يٟ ؤز٧ خ٘ٝمد٘ي ٜمًٝ  زٟ خ٘ٝٙٓ خ٘ٝف

زٗ خ٘عىٗ لٙي٣ زد٘مٙٛ  ،٦زد٘ه ٌي خُٔخ٣ٜ ٌس٩١ ٣٘ ًَٜٔص  ،خٔعّسٗ خآلًٜي زٕٗ لٍد٦ش 
٥د ١ٜ، ص١يً ؛ ٌص١ً  زمٝدش ٔعسد ٔؽيُش ٦ال٣ِٜ ؛ ٌيس٦ًخ ؤٞ ٤ٍخ ٔدٞ لدٌّخ ٘آلًٜي ل٩ٙ خ٘ع

 ٦617زّي خآلًٜي ٌي لٝدش ٦٘ٛ يىُؾ ٥١ٜد بال لدٚ ) ، ٜد ؤ٤ًخ٢ ٘ٙٝٙٓ خ١ٝ٘ص٧َ ٣ٍٕ٠
خ زمٕر ٜد ٢ٌُٔ ظٙٝي٢ٍ خزٟ ٤٦ٍ ،مً ٦ٌدش خ٘ٝٙٓ خ١ٝ٘ص٧َ ٜسدُ٘ش ٤ــ( ٦ٌ٘ٓ ز

 . ٦43ٔدٞ و٦ُؾ خإلٜدٚ خآلًٜي ٜٟ لٝدش ٘يبل ٦٘ٛ يمٙٛ ز٣ ؤل42ًصؤصيسم

 

 

                                                           
39
( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ / ل١ٕيٟ ٜمًٝ َزيك ٦خً٘ٔع٧َ ٔميً  30/ ٚ  5ٍُٜؾ خ٦ُٕ٘ذ ٘فٝدٖ خً٘يٟ خزٟ ٦خصٗ ) ؾفي كتابه  

 ق ل٧َٙلسً خٍ٘عد

٤ـ ٔدٞ ٜٟ ؤٌٔيدء خ٘مد٘ٛ ، ٩٘٦ خّ٘عدء ًٜش ؼ٧يٙص ، صدلر ٔعدذ :  ٧٤048 ٜمًٝ زٟ ٔد٘ٛ زٟ ٦خصٗ خ٘م٧ٝي ٦ً٘ ١ٔص 40
٤ــ( لٟ لُٝ ي١د٤ّ ؤَزك ٦ظٕميٟ ١ٔص ٦يٌٟ زعُزع٣ زمّسص زيُيٟ ، خ٠فُ  031ٍُٜؾ خ٦ُٕ٘ذ ٌي ؤوسدَ ز١ي ؤي٧ذ ظ٧ٌي لدٚ )

 . ( 11/ ٚ  3خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ

ُ ٦ ٔدٞ ٌدظبل ، ٣٘ ٜا٘ ً ٌي خ٘عدَيه ٌي لُٙ ٜفًٙخض ٔٝد٢ خ٘ٝعٝدَ،  41٧٤  ٍ : خ٘ٝٙٓ خ١ٝ٘ص٧َ ٜمًٝ زٟ خ٘ٝٙٓ خ٘ٝف
خ٠فُ لي٧ٞ خأل٠سدء  ) ٚ . ( ؼسمص يخَ ٤ف141ُ/ ٚ  ٤11ــ( خ٠فُ خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص ) ؾ  ٦011ٔدٞ ٘فدلد ٌدَٔد ، ظ٧ٌي لدٚ )

054 ) 

 .32ٚ ٔعإظي ظُـٝع٣ ظٟٝ ظبلٜي٢ٍ 42

 . ( 054ُ لي٧ٞ خأل٠سدء  ) ٚ خ٠ف43
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 ىـــ ( 535 –ىــ 556في دمشق )

ًِٚ  لدٚ ٔسمص لُٙ ٦ٔعٝدجص ٙٓ خ٘ٝف٧ٍَُ ٜمًٝ زٟ خ٘ٝزمً ٦ٌدش خ٘ٝٙٓ خ١ٝ٘ص      
 ،ٟ خ٘مديٖ ٤ـــ( زؽٙر ٜٟ صدلس٥د خ٘ٝٙٓ خ٘ٝمفٛ  لي٩ٕ ز 617خآلًٜي ب٩٘ يُٜٙ لدٚ )
٦ٜد بٞ ًِٚ  ،ًٜي يمر يُٜٙ ٦ياؼُ خّ٘ٝدٚ ز٥د ٦ٔدٞ خآل ،٦٦ل٢ً خ٧٘ل٧ي خ٘فٝيٙص 
ص ٣ ودي٦ؤُٜٔ, ٢ خ٘ٝٙٓ خ٘ٝمفٛ  خ٘عًَيٓ زدًَ٘ٝٔص خ٘مّيّيص خآلًٜي يُٜٙ لع٩ ٦ال  

 . لٕدٚ (خأل٤ٍخ )خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ  ٣ً ٣٘ ٔعدزؤٞ ؤ٘   خإلُٔخٚ ٌٝد ٔدٞ ٜٟ خآلًٜي بال  

٦َلٗ ب٘ي٣ خ٘ؽٙسص ٜٟ ـٝيك خآلٌدَ ٜٟ ٔدجُ  ،خآلًٜي خ٘ىديص  ٦ٌي يُٜٙ زٙىط ٥ُ٘ش      
٦زمً  ٦45ٔدٞ ٜف٣ٕٙ خ٧ٍَٔٝ٘ يمع٢ُ خألٔدزُ ٜٟ ٔٗ ٤ٍٜر  44خ٘ؽ ٧خجً ٘ؽٙر خ٘مٙٛ 

عًّٚ ل٢ً١ ٤46ٌــ( ظ٩٘٧ ٜٕد٣٠ خز٣١ خ٘ٝٙٓ خ١٘دصُ يخ٦٦ي 624٘ٝمفٛ  لدٚ )٦ٌدش خ٘ٝٙٓ خ
ٌد٘ع٨ُ ، ٤ٛ ٦ؤلؽد٢ ؼٝد٠يص ؤالي يَ ،ٙيع٣ ٦ٜدٖ ب٩٘ خآلًٜي زٕ ،خآلًٜي خ٘عًّٚ خ٘مفيٛ 

، ٦ٌي زعك ؤيدٚ لًّ خ٘ٝٙٓ خ١٘دصُ  ٦زّي ٜبلِٜد ٘ٙٝٙٓ خ١٘دص٦ُزٕعد٠د  47ـ٧ّٔدخآلًٜي 
ء ٦خ٘مٙٝدء زًُٜٙ ، ٦لعُ خ٘ٝفٙٓ خ٘ٙيه ٘ٝٓ ٜفٕٙد ـٝك ٌي٣ ـٝدلص ٜٟ خٍ٘عبل

خً٘يٟ خ٘ى٦ُٕ ٘د٤ي ٦خ٘ٙيه خٕ٘يً ٦خ٘ٙيه خأل٠٧َٜي ٧٤٦ ٜٟ ؤٔدزُ خ٘ٝص١ٍيٟ ، ٦ٜٟٝ 

                                                           
 ( 330/ ٚ  31خ٠فُ خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ 44

 ( . 330/ ٚ  31) ؾ خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ  45

خٕ٘ٙؽدٞ خ٘ٝٙٓ خ١٘دصُ صبلق خً٘يٟ ؤز٧ خٍ٘ٝدوُ يخ٦ي خزٟ خٕ٘ٙؽدٞ خ٘ٝٙٓ خ٘ٝمفٛ ٦ً٘ زًُٜٙ ٌي ـٝدي٨ خألوُش ١ٔص  46٧٤
ؤييسد ٘دلُخ زًيك خ١٘فٛ ظٕٙؽٟ ل١ً ٧ٜض ؤزي٣  ٦ ٔدٞ ل٢ُٝ بل٨ً ٦لُٙيٟ ؼبلغ ٦ٔعٝدجص ٦ٔدٞ ٌّي٥د ل١ٍيد ٌٔيد ، ١ٜدـُخ ، 

٤ــ( خ٠فُ :  ١ٔ050ص، ٦ ؤلس٣ ؤ٤ٗ خ٘سًٙ ، ؼٛ خ٠ٍصٗ لٟ يُٜٙ ٌي ؤؼ١دء ١ٔص ٔط ٦لُٙيٟ  ظ٧ٌي ٌي ـٝدي٨ خآلوُش لدٚ )
 (328/ ٚ  11( ٦خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص الزٟ ٔؽيُ ) ؾ 310/ 33ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء )

( , ٜفٝك خ٘ٙىص خ٘مُزيص , خّ٘د٤ُش , يخَ خ٦َُٙ٘ خ٦ً٘٘يص , 181ّ٘صُ خ٘صىيُ ـٝم٥د ـ٧خُٔ , خ٘ٝمفٛ خ٧٘ٔيػ )خ٘ف٧ُٔ:  خ47
 ٚ .   ٤3448ـ/1835غ: خُ٘خزمص 
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لعُ خ٘ٝفٙٓ ٍٔ٘ٓ خّ٘دظي ٘ٝٓ خً٘يٟ خ٘ى٧ي٩ ، ٦ظ١دـ٦ُخ ٌدـعٝمط ٔٙٝع٥ٛ ل٩ٙ 
 .48ٔيً خً٘يٟ ، ٢٦ُ٥ِ٦ ٌي خ٘سمػ ي٧ٜحٍ ٘عفد٤ٌُٛ ٦خـعٝدل٥ٛ لٙي٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( زعصُي . 84،  33/ ٚ  5ٍُٜؾ خ٦ُٕ٘ذ ) ؾ 48
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 ـذهـيمالمبحث الثالث 9شيوخو وتال

 و9شيـوخل  المطلب األو 

بٞ خ٘مد٘ٛ ال يصٗ ب٩٘ ُٜظسص خ٘مٙٝدء ٦خ١٘ف دَ ٦خ٘ٝمّّيٟ لع٩ يفد٘ٓ لٙٝدء ؤ٤ٗ ِٜد٣٠       
٧٤٦ خال٠ٕسدذ ل٩ٙ ؼٙر خ٘مٙٛ ، ٦  ،٦ًِ ٔدَ خآلًٜي ٌي ٤ٍخ خالظفد٢  ، ٦يععٍٙٝ لٙي٥ٛ

ؤ٣٠ ٦ مٙٛ ١ٍٜ ٠ٙإظ٣ ٔٝد ٔسُ ٢ٌُٔ ، خآلًٜي ٌي خ٘ع   ٦ًِ زًؤ ، ٜفدٕ٘ص ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ ٦خٍ٘عٗ
٥١ٜ٦د ب٩٘ خ٘ٙدٚ  ،ظمٙٛ خُّ٘آٞ ٦خُّ٘خءخض ٌي ز٢ًٙ آًٜ ؼٛ َلٗ ب٩٘ زىًخي ٘ي٥١ٗ ٜٟ ل٥ٝٙد 

٦زد٘عإٔيً ؤ٥٠ٛ ٘ي٧ٕخ ٔٗ ٜٟ ـد٥ٕ٘ٛ ،٠ٌُٔد زمط ٘ي٧ن خآلًٜي  ًِ ُٜ ز١د ؤ٦ٞ, ٔٝد ٔسُ 
، ٦ ب٘يٓ ي٥ٛ ٦ـد٥ٕ٘ٛ ٌي آًٜ ، ٦زىًخي ، ٦خ٘ٙدٚ ٦ظعٍٙٝ لٙي٥ٛ ، ١٤٦د ؤ٘يُ ب٩٘ ٜٟ ظعٍٙٝ لٙ

 زيدٞ ٌ٘ٓ زد٘عٍصيٗ .

 فـــي آمـــد 9

 لٝدَ خآلًٜي  -1

ٌُٔ خإلٜدٚ خ٤ٍ٘سي ٌي ٔعدذ ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ؤ٣٠ ٜٟ ٘ي٧و٣ ٦ٍٔ٘ٓ خإلٜدٚ خزٟ 
 . 49خٕ٘سٕي

 ٜٟخٕ٘سٕي , ٧٤٦ ٦لٝدَ خآلًٜي  ٢ٌُٔ٦ ٍٔ٘ٓ خ٤ٍ٘سي ٦خزٟٜمًٝ خ٘صٍدَ خآلًٜي  -2
  50خُّ٘خءخض ي لٙٛ٘ي٧و٣ ٌ

 

                                                           
يُ ٜمًٝ ٜم٧ٝي ( ظمّ 340/ ٚ  2( ؼسّدض خ٘ٙدٌميص الزٟ خٕ٘سٕي  ) ؾ 308/ ٚ  33خ٠فُ ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ49

 . خ٘ؽ١دلي ٦ لسً خٍ٘عدق ٜمًٝ خ٘م٧ٙ

ٜمًٝ ٜم٧ٝي : ( ظمّيُ  340/ ٚ  2( ؼسّدض خ٘ٙدٌميص الزٟ خٕ٘سٕي  ) ؾ 308/ ٚ  33ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ 50
 .خ٘ؽ١دلي ٦ لسً خٍ٘عدق ٜمًٝ خ٘م٧ٙ
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 فـــي بغداد

 51خزٟ لسيًش ؛ ٧٤٦ ٜٟ لٙٝدء خُّ٘خءخض ؤيعد -1
2-   ٝ 52خ٘م١سٙي ؛ ٧٤٦ ٜٟ لٙٝدء خ٣ٍّ٘ ٦خ٘ىبلي  ١٩  خزٟ خ٘

 

 53خزٟ ٘دظيٗ ؛ ٧٤٦ ٜٟ لٙٝدء خ٘مًيػ  -3

54خزٟ ٌعبلٞ خ٘ٙدٌمي ؛ ٧٤٦ٜٟ لٙٝدء خ٣ٍّ٘ ٦خ٘ىبلي ٦خ٘فًٖ  -4
 

 امــفـــي الشـ

55ٍٍٕ٘ٙص ٦خألص٧ٖ خ٘ٝفيّ خ٘سىًخيي ٧٤٦ ٜٟ لٙٝدء خ -5
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

خي ٜم٦ُي (  54/ ٚ  18( خ٠فُ ظدَيه خإلٔبلٚ ٤ٍٙ٘سي  ) ؾ 308/ ٚ  33ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ51 ظمّيُ خً٘ٔع٧َ زٙدَ ل٧ 
 . ٚ ( ٤3443ـ ،  1838، ؼسمص يخَ خ٘ىُذ خإلٔبلٜي ) غ/ ؤ ، 

/ ٚ  31( خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ  353/ ٚ  1( ٍَ٘خض خ٤ٍ٘ر ) ؾ  340/ ٚ  2ؼسّدض خ٘ٙدٌميص الزٟ خٕ٘سٕي ) ؾ52
 ( 333/ ٚ  3( ٦ٌيدض خألليدٞ ) ؾ  330

 . ( 308/ ٚ  33ُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ( ٔي 353/ ٚ  1خ٠فُ ٍَ٘خض خ٤ٍ٘ر ) ؾ53

 . ( 54/ ٚ  18خ٠فُ ظدَيه خإلٔبلٚ ) ؾ54

 . ( 308/ ٚ  33خ٠فُ ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ 55
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 9ـيذهم9 تــالالمطلب الثاني  

ظُـ٧ٝخ ٘آلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ، ٦ٌُٔخ ؤ٣٠ ًِ ظعٍٙٝ ل٩ٙ يًي٣ ـٝدلص  ٟخ٘مٙٝدء خٍ٘يبٞ       
٦خً٘ٝش خ٘عي ِعد٤د  خ٘ٙدٚ ، ٤٦ي ًٜش بِدٜع٣ ٌي ٢ٍ٤ خً٘يدَ , لٝدش ٦ ٌي ٜصُ ٦ ٜٟ خ٘مٙٝدء ،

ٜٟ  ١ص ، ١١ٕ٘٦ي ٌي ٤ٍخ خّ٘ٝدٚ ٔإ٤ٌٌُُٔٔد ُِخزص خألَزميٟ ٔخآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خألٜدٟٔ خٕ٘دزُ 
 :٥ٍٕ٠ٛ ، ٤٦ٛ ٔدآلظـــــــــــيؤ٦ ٜٟ ظبلٜي٢ٍ خٍ٘يٟ ظُـ٧ٝخ أل ،لي٥١ٛ ٧٤ ز٣ٍٕ١ 

ٙ ّر زٕٙؽدٞ خ٘مٙٝدء )ض  لسً خ٘مّيّ زٟ لسً خٕ٘بلٚ ، -1  ٤ٞــ( ي٧ّٖ خزٟ وٕٙد 660خ٘ٝ
خً٘يٟ ٜٟ ؤصمدز٣ ٦ٜٟ ٔسدَ ؼبلز٣ ،  ٦ٍٔد٢ ز٣ ـبل٘ص ٠٦سبل ؤٞ خإلٜدٚ لّ": لٟ خآليٜي

٦ٔدٞ يمفٛ  خآلًٜي  ؼُيّع٣ ٜك ويُش لبل٠يع٣ ٦ُٔيُظ٣ ،َخظيد  زٗ ٜبلِٜد ٣ًَٔ٘ ،
٣ٙ ٦يف٣ٙ ٦يسف 

56 
 665ٔٝدليٗ خ٘ٙدٌمي ؛ خ٘ٝم٦ُي زإزي ٘دٜص خًّ٘ٝٔي )ض لسً خُ٘لٟٝ زٟ ب -2

٘يى١د ؤز٧  ئٍُ خآلًٜي ٔؽيُخ ز٣٘٧ّ ، 58ص٧ٖ (ٌٍي ٔعدز٣ ) خ٘ٝمُّ ٌي لٙٛ خأل٤57ــ(
 .خ٘مٕٟ خآلًٜي 

 ٤59ــ( 658خّ٘دظي صًَ خً٘يٟ ؤلًٝ زٟ يمي زٟ ١ٔي خ٦ً٘٘ص  )ض  -3

                                                           
ٙ ّر زٕٙؽدٞ خ٘مٙٝدء ٦ً٘ ١ٔص ٧٤ خ٧٥َٙٝ٘ ز56 ٣ ل٩ٙ خإلٜدٚ خزٟ لٕدُٔ ٦ُِؤ خألص٧ٖ  512د٘مّ زٟ لسً خٕ٘بلٚ خ٘ٝ  ّ ٤ـ ظٍ

ْ ٦ ؤٌع٩ ، ٦ص١ ً ،   َ ، ٦زٙه َظسص خإلـع٥دي ، ٦ِص٢ً خ٘ؽٙسص ٜٟ خ٘سبلي ، ٩٘٦٦ خ٘ٙدٌمي٦زُق ٌي خ٤ٍٝ٘ر ٦خ٘مُزيص ٦ي
خ٘ىؽدزص زًُٜٙ زمً خ٦ً٘٘مي , ؼٛ لّٖ زمً ٌ٘ٓ , ١ٌّٖ ب٩٘ ٜصُ ٦زم٤ًد ب٩٘ زىًخي ظ٧ٌي ٌي خ٘مدُ٘ ٜٟ ـٝدي٨ خأل٩٘٦ ١ٔص 

 . ٦ٜد زم٤ًد ( 333/ ٚ  ٤ٍٙ٘18سي ) ؾٔعيٟ ٦وٕٝٝدجص ، ٥٘٦ً ـ١دِظ٣ خ٘ٝٙٓ خ٘فد٤ُ ٦خ٘ىبلجُ / خ٠فُ ظدَيه خإلٔبلٚ 

ل١ً خٌععدق خًَ٘ٝٔص خ٘مدي٘يص زًُٜٙ ، ِدٖ " ٦ب٩٘ ـد٠س١د ٘يى١د  ؤزي ٘دٜص خًّ٘ٝٔي ٌُٔ صدلر خ٦ُ٘ظعيٟ ٦خٍ٘يٗ لٙي57٣
ٔيً خً٘يٟ خآلًٜي ، ٤٦ٍخ ظصُيك زعع٢ٍٝٙ لٙي٣ ، ٦خ٘فد٤ُ ؤ٣٠ يَْ لٙي٣ ٌي خٍ٘عُش خ٘عي ٔدٞ ٌي٥د خآلًٜي ٌي يُٜٙ / خ٠فُ 

 ( ظإ٘يً ؤلًٝ ز٦ًي ، يخَ ٥٠عص ٜصُ زدٍ٘فد٘ص خّ٘د٤ُش . 08٘ميدش خ٘مّٙيص ٌي لصُ خ٘م٦ُذ خ٘صٙيسيص زٝصُ ٦خ٘ٙدٚ ) ٚ خ

لسً  : ٙسدلػَٔد٘ص ٜدـٕعيُ ٘ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ  -خ٘ٝمُّ ٜٟ لٙٛ خألص٧ٖ ؤز٧ ٘دٜص ٦ٔعدز٣ ٌيٝد يعمُٙ زإٌمدٖ خ٧ُٖٔ٘ 58
 . ٤ـ5/9/1403ًٝ زٟ ٔم٧ي خإلٔبلٜيص خ٘عدَيهـدٜمص خإلٜدٚ ٜم,  خهلل زٟ لي٩ٕ خ٘مي٩ٕ
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٤60ــ( 668خ٘ٝم٦ُي زدزٟ خّ٘ٔي )ض  ي ٜمي خً٘يٟ ٜمًٝ زٟ لٙي خُّ٘٘ي ،خّ٘دظ -4
 

ق زعٍٙٝظ٣ ل٩ٙ خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ ) لي٧ٞ خأل٠سدء ( خزٟ ؤزي ؤصيسمص -5  ُ ٦ًِ ص
61

 

خ٘ٝم٦ُي زدزٟ ِدظي  ،ي  ْ ؤلًٝ زٟ يخ٦ي خُ٘٘ؤز٧ خ٦ُ٘ق لي٩ٕ زٟ خّ٘دظي ؤزي خ٘مسد -6
ّ   ،ظٗ زدُ٘   62٘ي خ٧٤٦ خٍ٘ي ل٩ٕ ِصص لٍؿ خآلًٜي ٕ٘عدذ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى

ً زٟ لؽٝدٞ زٟ لٝدي خ -7  ٝ ٙٝدٔي خٕ٘دظر ٦ٔدٞ بً٘يٟ ؤز٧ زُٕ ٜم  ٕ ٔٝدليٗ زٟ وٙيٗ خ٘
دلُ ٌٕإ٣٠ ظٍٙك زدزٟ زصدِص خ٘ٙ ،ُّؤ ل٩ٙ خآلًٜي ٘يحد ٜٟ ظصد٠ي٣ٍ خٕ٘ٙٝدٔي لّٚ ؤٞ ي

ٌٕعر , خ٘ٝم٦ُي ؤٞ يٕعر ٘آلًٜي ي٧صي٣ زٍ٘ٓ ٦ي١س٣٥ ل٩ٙ ٜٕد٠ص خٕ٘ٙٝدٔي ٤ٍخ 
 خزٟ زصدِص ٘آلًٜي :

ٞ  ــــــــــــــٝٗ خهلل خّٜ٘ـخ ً  يدٔي    ٙ   ٣   ـــز د  ٦خ٘مُذ   ٛ  ف  خ٘م   ٣ ٜٟ ـٝيك  ٦ؤ٤

  ً ٟ   ٘مٝدي   ٢  ٧ي٦ل       ط  ــــــــــزٝد ٔسّ ُ ٧ٜال٢  ٔ  ٍ  ي   خ٘مس ٔ   خً٘ي  ر  ـــــــــ  ؽلٟ 

                                                                                                                                                                                     
خ٘سُٔدض ، خ٘عىٙسي خًّٜ٘ٙي خ٘ٙدٌمي ، خزٟ ١ٔي خ٦ً٘٘ص ٦ً٘ ١ٔص  زٟ ٤سص خهلل ٘ٝٓ خً٘يٟ ؤز٧٤٧ خّ٘دظي ؤلًٝ زٟ يمي  59

٣ ٦زُق ٌي خ٤ٍٝ٘ر ل٩ٙ ؤزي٣ ٦ل٩ٙ خإلٜدٚ ٌىُ خً٘يٟ خزٟ لٕدُٔ ، ٦ُِؤ خ٘ىبلي ل٩ٙ خ٘صًَ خ٘سىًخيي ،  534  ّ ٠دذ= ٤ـ ٦ظٍ
٤ـ ٣٘٦ ؼٝدٞ ٦ٔع٧ٞ ١ٔص  052=ٌي خّ٘عدء لٟ ؤزي٣ ٌي ١ٔص ٔط ٦لُٙيٟ ٜدض ٌي زمٙسٓ ٌي خ٘مدُ٘ ٜٟ ـٝدي٨ خألوُش ١ٔص 

 ( .213/ ٚ  38/ خ٠فُ ظدَيه خإلٔبلٚ ) ؾ

 ( . 300/ ٚ  ٢ٌُٔ33 خ٤ٍ٘سي ٌي ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ؤ٣٠ ٜٟ ظبلٜيٍ خآلًٜي / خ٠فُ ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ60

ق ز61ٍٓ٘  ُ خزٟ ؤصيسمص ٌي ٔعدز٣ لي٧ٞ خأل٠سدء ٌّدٖ : ١ٔ٦ط ًِ خـعٝمط ز٣ ٦خ٘عىٙط لٙي٣ ٌي ٔعدذ ٧َِٜ خ٧١ِٕ٘ ٜٟ  ص
ظص١ي٣ٍ ، ٦ٌ٘ٓ ٧ٝ٘يش ٔد٠ط زي٣١ ٦زيٟ ؤزي ، ٦ؤ٦ٖ خـعٝدلي ز٣ يوٙط ؤ٠د ٦ ؤزي ب٘ي٣ ب٩٘ يخ٢َ ، ٦ٔدٞ ٔد١ٔد زًُٜٙ ٌي ِدلص 

ٚ ، ٦ظٍعٗ زمٕٟ خ٘ع٧يي ٠فُ ٦ِدٖ ز٥ٍخ خٍ٘ٙؿ : ٜد َؤيط ٦ً٘خ ؤ٘س٣ ز٧خً٘ ل١ً خًَ٘ٝٔص خ٘مدي٘يص ، ٌٙٝد ـ١ٕٙد ل٢ً١ زمً خٕ٘بل
 ( ١ٜ054ٕٝد ( خ٠فُ لي٧ٞ خأل٠سدء ) ٚ 

ق صدلر خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ؤ٣٠ ٜٟ ظبلٜي٢ٍ ٌّدٖ : ل٩ٕ ٘ي ظٙٝي٢ٍ خّ٘دظي ؤز٧ خ٦ُ٘ق لي٩ٕ زٟ خّ٘دظي ؤزي خ٘مسدْ 62  ُ ص
٘يى١د خإلٜدٚ ٔيً خً٘يٟ ي٧ّٖ ) َؤيط ٌي خ٧١٘ٚ ٔإٞ ِدجبل ي٧ّٖ ٘ي : ؤلًٝ خ٘ٝم٦ُي زدزٟ خّ٘دظي ظٗ زدُ٘ ، ِدٖ : ٔٝمط 

خ٘ي ٌي٣ ٦لٙي٣ ٍٟٔ ، ٧٤٦ ٌي خّ٘ؽٟ ِدٖ :   ّ خ٘ي ، ِدٖ : ًٌوٙط ٧ٌـًض ظدز٧ظد ٌٍٕٙع٣ ٧ٌـًض خ٘ى  ّ ٤ٍخ خ٘سيط ٘ئلٜدٚ خ٘ى
خ٘ي : ٌإوٍ  ّ ض ٔعدز٣ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٌي ؤص٧ٖ ٌٍٕٙط لٟ ٦ـ٣٥ ٦ِسٙع٣ : ٌٙٝد خ٠عس٥ط ِٙط ٌي ٠ٍٕي : يٙيُ ؤٞ ؤلٍؿ ٔبلٚ خ٘ى

 (331،  330/ ٚ  31خ٣ٍّ٘ ، ٌمٍفع٣ ًٌٝش يٕيُش ( خ٠فُ خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ

 



 
34 

  ٗ ٜ   ي  ٧ال  ٜ   ٦ٜؽ ـ   ً  ـــٜٟ ويُ ٦ل       ٣   ٧خ٤س  ٜٟ ـدءض   ٙر  زبل ؼ   خ٢  ٦  ً  ٦

ْ  ٜ   ً  ص  ٌإ   َ  ٜ   دض  خٍ٘ي   ٟ زمُ ٔ  ١  و  ٦ؤ       ٢  ي  ٧  ٟٜ ٣  ِ  ال خ٤ٍ٘ر   ٛ  ـــــــخ٘مٙ ٧١

  ٗ ٘  د ي  س  ــــــــــــ  ٣ٕ٘ ٠   ٦خـم ً  ٓ ٙ  ز٣    ي ب٘ي ٛ   مٝص  ٌ  ٕر  خ١٘   ٝص  م  ٧ٙ ٘  م  ظ   خ٘مٙ

ٙ  ٦ال ظ   ٕ  ٔ ٕ  ٣    سح  ــــــــــــــ  ١ظ   ر  ـــــــــــــــ  ع٣ ب٩٘  ً  ٌد٘  63رٜٟ خٕ٘ع   ؤ٠سدء   َ  ً  ؤص   ي

: ٦ًِ ـدء ٌي ٤ٍخ خ٘سيط خألويُ ؤلٕٟ ٜد ي٧ٕٞ ٜٟ ظعٝيٟ ٧ِٖ  صصيسمؤ ؤزي ِدٖ خزٟ      
 64ؤزي ظٝدٚ ال٘عُخْ ٍ٘ف٣ خٕ٘يً 

ِك ٦ؤِسٗ ل٩ٙ خ٘مٝدي ٦ؤلٕٟ ؤلٕٟ ٧ٜ ٦ًِ ٦ِمط ٢ٍ٤ خألزيدض ٜٟ خإلٜدٚ ٔيً خً٘يٟ      
 ٦65 ؤـد٢ِ زدُّ٘خءش لٙي٣،ب٘ي٣ 

٤ــ( ُِؤ ل٩ٙ  685ؤز٧ خ٘صٍدء وٙيٗ زٟ ؤزي زُٕ زٟ ٜمًٝ زٟ صًيُ خُ٘ٝخوي )ض  -8
 .66خآلًٜي ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٦ال٣ِٜ 

 
 

٤ــ( ٌُٔ  663خٍ٘عك زٟ ٩ٔ٧ٜ زٟ لٝدي ٠فٛ خً٘يٟ ؤز٧ ٠صُ خ٘فّيُي خّ٘صُي )ض  -9
 . 67ظ٣ ؤ٣٠ ُِؤ ل٩ٙ خآلًٜيٕي ٌي ؼسّدخزٟ خٕ٘س

                                                           
 . ( 331/ 31( ٤٦ي ٌي خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض زدوعبلي يٕيُ )٠051ّٙع٥د ٜٟ لي٧ٞ خأل٠سدء ٚ )63

 . (051ي٧ٞ خأل٠سدء ٚ)ل64

 . ( 331/ ٚ  31خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ65

ٙيٗ زٟ ؤزي زُٕ زٟ ٜمًٝ زٟ صًيُ خُ٘ٝخوي ، خٍّ٘ي٣ خ٘م١سٙي خُّ٘ٝت ُِؤ خُّ٘خءخض ل٩ٙ خزٟ ٧٤ خ٘صٍي ؤز٧ خ٘صٍد و66
زدٔع٧ي٣ ٦ُِؤ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ خٕ٘يً خآلًٜي ٦ال٣ِٜ ٦ؤِدٚ زًُٜٙ ًٜش ؼٛ ظ٧ـ٣ ب٩٘ خً٘يدَ خ٘ٝصُيص ، ٌإِدٚ ز٥د ب٩٘ ؤٞ ٜدض 

،  021/ ٚ  ٦1يٌٟ زّٝدزُ زدذ خ١٘صُ ٍَ٘خض خ٤ٍ٘ر ) ؾ ٤ـ ( زدّ٘د٤ُش 025ي٧ٚ خٕ٘سط خٕ٘دزك لُٙ ٜٟ ٌي خّ٘مًش  ١ٔص ) 
 (  352/ ٚ  3( ٦خ٘مسُ ٌي وسُ ٜٟ وسُ ٤ٍٙ٘سي ) ؾ 023
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لٝدش  ٔد٘ٝٙٓ خ١ٝ٘ص٧َ صدلر ،ؤ٦ ؤوٍ ل٣١ ٜٟ خ٧ْٙٝ٘ ٦خٕ٘بلؼيٟ ٤ٍخ لًخ ٜٟ ال٣ِٜ       
 . ٦68وي٤ُٛ ٔؽيُ ٦خز٣١ خ٘ٝٙٓ خ١٘دصُ يخ٦ي ،٦خ٘ٝٙٓ خ٘ٝمف ٛ صدلر يُٜٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
٤ـ (  ٧٤542 خٍ٘عك زٟ ٩ٔ٧ٜ زٟ لٝدي ٠فٛ خً٘يٟ ؤز٧ ٠صُ خ٘فّيُي خّ٘صُي ٦ً٘ زد٘فّيُش خ٘ىعُخء ، ٌي َـر ١ٔص ) 67

ْ زًَٝٔص ً خآل٦ٔدٞ ٌّي٥د ؤص٧٘يد ٠م٧يد ، ًِٚ يُٜٙ ، ٦خ٘عىٗ ل٩ٙ خٕ٘ي  َ خزٟ خ٘ٝٙؽ٧ذ ؼٛ  ًٜي ، ٦يوٗ لٝدش ٦ي
ٕ٘س٨ُ الزٟ خٕ٘سٕي ) ٤ـ ( خ٠فُ ؼسّدض خ٘ٙدٌميص خ 003يوٗ ٜصُ ٦ظ٩٘٧ ِعدء ؤٔي٧غ ٦ز٥د ظ٧ٌي ٌي ـٝدي٨ خأل٩٘٦ ١ٔص ) 

 ( 382/ ٚ  2ؾ

68
 ٜٟ ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص . 33خ٠فُ ٚ  
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 صفـاتو وأخالقو9 المبحث الرابع9

زٟ ظُـٛ ٣٘ ٘يحد ٜٟ ٌ٘ٓ بال ٜد ٢ٌُٔ ل٣١ ظٙٝي٢ٍ خ ّيص ٌٙٛ ئٍُ ٜٟٙ  ؤٜد ٜٟ خ١٘دليص خ٘ى        
ؤٜد صٍدظ٣ ،ٔٝد ٔدٞ يعٝعك ز٧ِدَ خ٘مٙٝدء ، ٦خلعُخ٣ٜ ٣ٍٕ١٘ ، 69٦شؤزي ؤصيسمص ٜٟ ؤ٣٠ ز٥ي  خ٘ص٧َ

 خ٘ىّٙيص ٦ٔفديد٢ ٥ٌي ٔؽيُش ـًخ ٠ٍُٔ ٥١ٜد ٜد يٙي:

1-   ً  ش ٌٔدج٣ :٘
دَ ٜٟ ؤٌٔيدء خ١٘ف  ٣ ٦ؤ70٠زإ٣٠ ٔدٞ يع٧ًِ ٌٔدء ٣٢ خ٘مٙٝدء ٦ٜٟ لدص٦ًٌُّ ٦صٍ      

 73خألٌٔيدءسي ٌي ٜيّخٞ خإللعًخٖ ؤ٣٠ ٔدٞ ٜٟ ٦٦ص٣ٍ خ٤ٍ٘ 72ؤٌٔيدء خ٘مد٘ٛ ؤل71ً
74ٜٟ ؤ٩ٌٔ ؤ٤ٗ ِٜد٣٠  ٦خ٘سمط خآلوُ ٦ص٢٧ٍ  زإ٣٠ 

 

 ٧ِش خ٘مٍؿ ٦ُٔلع٣ : -2

ُ ٌي٣ ٦لٍؿ ٣١ٜ خٕ٘ؽيُ ٦ وٕٙدٞ : ) ٦خ٘عىٗ ز٧١ٍٞ خ٘ٝم٧ّٖ ،ي٧ّٖ ل٣١ خزٟ        ظ٥ٝ 
ٗ ٣١ٜ ٘يحد ٔؽيُ ٦75٘ٛ يٕٟ ٌي ِٜد٣٠ ؤلٍؿ ٣١ٜ ٢ٍ٥٘ خ٘م٧ٙٚ ( خ ،٦لص 

 

 ٧ِ٦ش خ٘سيدٞ ٦ٌصدلص خٕ٘ٙدٞ ٔٝد ٦ص٣ٍ ويُ ٦خلً ٜٟ ظبلٜي٢ٍ ٦لٕٟ خ٘مسدَش خ٘سبلوص  -3

لٕٟ خ٘مسدَش ٦ِدٖ ل٣١  ًي زٙيىد ب٩٘ خ٘ىديص ،ي٧ّٖ خزٟ ٦خصٗ ٔدٞ ٔيً خً٘يٟ خآلٜ
٣ ٔإ٣٠ يىؽر ، يّٙي خًَْ٘ ؤلٕٟ ١ٜظٙٝي٢ٍ خ٘مّ زٟ لسً خٕ٘بلٚ : ٜد ٔٝمط ؤلًخ 

                                                           
 . ( 054خ٠فُ لي٧ٞ خأل٠سدء ) ٚ 69

 (308/ 33)ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ٤ٍٙ٘سي 70

٤ـ  1811( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ َ٘دي ٔد٘ٛ / خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص :  135/ ٚ  0يَء ظمدَض خ٘مّٗ ٦خ١ّ٘ٗ الزٟ ظيٝيص ) ؾ71
 . ٚ ، ؼسمص بيخَش خ٘ؽّدٌص ٦خ١ُ٘ٙ زد٘فدٜمص 1331

 . ( 340/ ٚ  2خ٠فُ ؼسّدض خ٘ٙدٌميص ٕ٘ٙسٕي ) ؾ72

 ( 352/ ٚ  3خ٠فُ ٜيّخٞ خإللعًخٖ ) ؾ73

 ( 352/ ٚ  3ي وسُ ٜٟ وسُ  ٤ٍٙ٘سي ) ؾخ٠فُ خ٘مسُ 74ٌ

 
 . ( 333/  ٦3ٌيدض خألليدٞ ) ؾ75
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ٓ  زد٘ٝم٩١ ٜٟ ٍ٘ؿ صدلس٣ ٦يمٕي ل٣١  ٦بٌخ وي ُ ٍ٘فد ٜٟ ) خ٧٘ٔيػ ( ٔدٞ ٍ٘ف٣ ؤٜ
٦خ٥ٍّ٘دء ظٙٝي٢ٍ خزٟ ؤزي ؤصيسمص : ٔدٞ بٌخ ٠ّٖ ٦ـٙٓ ٌي خًَ٘ٝٔص ٦ؤ٩ّ٘ خًَْ٘ 

 . 76يعمفر خ١٘دْ ٜٟ لٕٟ ٔبل٣ٜ ٌي خ١ٝ٘دـُش ٦خ٘سمػ ل٢ً١ ،

 لٕٟ خ١ٝ٘دـُش ٧ِ٦ش خإللعفدؾ ٌي٥د : -4

لعفدؾ ٦خ١ٝ٘دـُش اليًَّ لٙي٣ ؤلً ٌي ٟ ٦خصٗ ٔدٞ خآلًٜي بٌخ ؤوٍ ٌي خال٧ّٖ خزي      
٦ي٧ّٖ ظٙٝي٢ٍ خ٘مّ زٟ لسً خٕ٘بلٚ : ٜد ل١ٌُد ٧ِخلً خ٘سمػ بال  ٜٟ خ٘ٙيه ٔيً  77ظ٣خٜفدَ
لٍيً خٕ٘ٙدٞ ٔٙيٛ خ٘صًَ ٔسيُ  ، ٦َِص خّ٘ٙر ٦ٔؽُش خ٘سٕدء ، خألوبلَ خٍ٘دظٙص 78خً٘يٟ
خلي خ٘سبلي خآلًٜي : ؤٞ خ٘ؽبلذ لي١ٝد ٔد٧٠خ يّص٣٠٦ً ٜٟ ٦٧٠ٜٟ ٜٕدَٚ ؤوبلَ  خًَّ٘

٠ٍٕي ع٦٣ي٥ٍٛ خ٘ؽبلذ  ،ٔدٞ ي٧خٔي٥ٛ زٝد يًَّ  ،٘ؽٙر خ٘مٙٛ ل٩ٙ يًي٣ 
٤٦ٍخ وُٙ  79

 . ٌي٣ ـٝيٗ

ٔؽيُ خ٘سٕدء َِيُ  ٔٙيٛ خ٘صًَ ،لٕٟ خألوبلَ  : ُ ل٣١ خزٟ ٔؽيُ ؤ٦٣٠ئٍ      
،  زمي٣١ ز٧ٕء خ  ٦٘ٛ ئٍُ ؤلًٜك خ٘ٝىدً٘  خٕ٘ٙدٞ ل٦ًيبللؿ ٌي ٔعر خآلًٜي ؤ٣٠ 80خّ٘ٙر

 ٦81ص٣ٍ ٔسػ خزٟ خ٘ف٧ِي زإ٣٠ : ُٔيك خًٜ٘مص ٔؽيُ خ٘سٕدء

                                                           
 . (054) ٌي ؼسّدض خألؼسدء لي٧ٞ خأل٠سدء76

 ( 32/ ٚ  3ٍُٜؾ خ٦ُٕ٘ذ ) ؾ77

 ( 331/ ٚ  31خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ 78

 ( 308/ ٚ  33ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ79

 . ( 318/ ٚ  11خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص ) ؾ80

( ظمّيُ ٍُٜٕ زٟ ٔد٘ٛ زٟ لُيؿ خ٘ىدًٜي ، ٕٔٙٙص 2/031َيه خألليدٞ ٕ٘سػ خزٟ خ٘ف٧ِي خّٕ٘ٛ خ٘ؽد٠ي )ُٜآش خّٜ٘دٞ ٌي ظد81
 . ٚ ٤1321ـ ،  1841زم٧غ بليدء خ٘عُخغ خإلٔبلٜي 
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٦ص٣ٍ خ٤ٍ٘سي : ؤ٣٠ ٔدٞ يف٥ُ ٣١ٜ َِص ِٙر ٦ُٔلص يٜمص ، ؤِدٚ زمٝدش ؼٛ زًُٜٙ ، ٦ٜٟ       
لفير ٜد يم٩ٕ ل٣١ ؤ٣٠ ٜدظط ٣٘ ِؽص زمٝدش ٥١ًٌٌد ٌٙٝد ٕٟٔ يُٜٙ زمػ ٠٦ّٗ لفد٥ٜد ٌي 

 82يٓ ٦ي٥١ٌد زّدٔي٧ٞٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 305/ ٚ  33ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ 82
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 نتاجو العلمي والفكريإ9مؤلفـاتو و   المبحث الخامس

لص ؤ٘ ً خآلًٜي ٔعسد          ٥١ٜد ٜدم٧ٙٚ خ٘عي زُِ ٌي٥د ٦ ؤـدي٤د ٤٦ي خ٘ ، لًيًش ٌي ل٧ٙٚ ٜع٧١ 
ٓ ٠ُيً ٌي ٤ٍخ خ٘ٝسمػ ؤٞ ٦ٍ٘٘ ٧٤ لسيٓ خٕ٘ٝعسدض ٘ٛ يؽسك ٣١ٜ ٘يء٧٤ ٜؽس٧ق ٥١ٜ٦د ٜد 

ٛ ب  ٕ  ٠عدـ٣ خ٘مٙٝي ب٩٘ ِٕٝيٟ :٠ّ

 : الكتب المطبوعة  أوال 9

 
ي ٠مٟ زصًي خ٘سمػ ٌي بـٝدلدظ٣ ، ٧٤٦ خٕ٘عدذ خٍ٘" خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خإللٕدٚ " -1

٧ ٜٟ ؤ٥ُ٘ ٔعس٣ ٦ؤ٦ٔم٥د ٤٦ ،ؤ٤ٛ ٔعس٣ خ٘ٝاٍ٘ص ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٦ٌي وي٢ُ يمعسُ ٜٟ ٦ 
٣ وًٜص ٕ٘ٙٙؽدٞ خ خ٠عٙدَخ ، ٘ٝٙٓ خ٘ٝمف ٛ لي٩ٕ زٟ ٦ٌُٔ خآلًٜي ٌي ًّٜٜع٣ ؤ٣٠ ؤٍ٘ 

ٜٓ ٥ُ٘ ٘مسدٞ ١ٔص لُٙيٟ ٦ًِ ٌُن ٜٟ ظإ٘ي٣ٍ ي٧ٚ خأللً ود, 83خ٘ٝٙٓ خ٘مديٖ
لًش ُٜخض ، ؤ٥٘٦ٝد  "خإللٕدٚ"، ٦ًِ ؼسك ٔعدذ ٔٝد ٌُٔ ٌي ٥٠ديص خ١ٕ٘ىص  ٦ٔعٝدجص ،

ٜٟ  ٢2 زعدَيه ي٧ٚ خ٘ىٝيٓ ك زمً ٌ٘ٓ ٌي ٜإٔص خ٘مٙسي ٦ُ٘ٔدٚ ؼٛ ؼس ١ٔ1914ص 
ٚ ، ٦زمً ٌ٘ٓ ِدٚ ٌعيٙص  1968ٜٟ ٌسُخيُ ١ٔص  ٤1ـ خ٧ٝ٘خٌُ ٖ  1387ٌي خّ٘مًش ١ٔص 

 ٤2003ـ  ٦1424ؼسك ٌي يخَ خ٘صٝيمي ١ٔص , خ٘ٙيه لسً خُِ٘خَ لٍيٍي زد٘عمٙيُ لٙي٣ 
٦ظمّي٣ّ ٌي ل٩ٙ ٜف٧ٝلص ٜٟ ؼٙسص خ٘ٝدـٕعيُ ،زع٧ِيم٣ ، ؼٛ ِدٜط ـدٜمص ؤٚ خ٨ُّ٘  ٚ

   ٤٦ي ٔدآلظي : ٦لًي٤د وٝٓ َٔدجٗ َٔدجٗ لٙٝيص

زًخيص خٕ٘عدذ ب٩٘ ٥٠ديص ٜٕدجٗ خ١ٕ٘ص ، بلًخي خ٘ؽد٘ر : لسًخهلل زٟ لٙي زٟ ٜمًٝ  ٜٟ - ؤ
 خ٥ُٙ٘خ٠ي . 

ٜٟ زًخيص خإلـٝدق ب٩٘ ٥٠ديص وسُ خ٧٘خلً ، بلًخي خ٘ؽد٘ر : ٜمًٝ زٟ ٜعمر آٖ ُٔيٚ -ذ

 خّ٘مؽد٠ي 
                                                           

 ( ؼسمص ٜإٔص خ٘سدزي خ٘مٙسي ٦ُ٘ٔدئ٢ 0/ ٚ  1خ٠فُ ًّٜٜص ٔعدز٣ خإللٕدٚ ) ؾ83
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ٜٟ يالالض خ١ٝ٘ف٧ٚ ) ٜٟ زًخيص خألُٜ ب٩٘ ٥٠ديص خ٘فد٤ُ ( بلًخي خ٘ؽد٘ر : ؤلًٝ زٟ -ض

 ٙمٗ زٟ لّيّ خ٘ىدًٜي ٜ

ٜٟ يال٘ص ويُ خ١ٝ٘ف٧ٚ ب٩٘ ٜٕد٘ٓ خ٘مٙص ، بلًخي خ٘ؽد٘ر : لؽٝدٞ زٟ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ -غ

 آٖ ٠دِق 

زًخيص ؤِٕدٚ خّ٘يدْ ب٩٘ ٥٠ديص خٕ٘عدذ ، بلًخي خ٘ؽد٘ر لُٝ زٟ لٙي زٟ ٜمًٝ ؤز٧  ٜٟ-ؾ

 ؼد٘ر  .
عسص ٜمًٝ ٠ُٙظ٣ ٜٕألص٧ٖ : ٧٤٦ ٔعدذ ٧٥َٜٙ ٦ٜعًخ٦ٖ ، ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ٌي لٙٛ خ -2

٦خلعًٝ ٌي ٢ُٙ٠ ل٩ٙ خ١ٕ٘ىص خ٘ىؽيص  صسيك ٌي ؼبلؼص ؤـّخء زٝفًٙ ٦خلً ،ل٩ٙ 
٣ ، ٦صمك خٕ٘عدذ لسً خ٧ٝ٘ـ٧يش زًخَ خٕ٘عر خ٘ٝصُيص ٦ٌ٘ٓ ؼسّد ٘ٝد ٌُٔ ل٩ٙ وبلٌ

ٌ   خ٧٘صيً ٜمًٝ ، ُٔ ٌي ٥٠ديص خٕ٘عدذ ٦)١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ (ٔٝد ٧٤ ٜم٧ٙٚ خوعص٢ُ ٔٝد 
 . 84خٕ٘دزُ ٢ٌُٔخ٘ٝاً٘  ٜٟ ٔعدز٣ 

ٙ ٝيٟ: ٧٤٦ ٜمفٛ ٘ٙٝصؽٙمدض  -3 خ٘ٝسيٟ ٌي ُ٘ق ٜمد٠ي ؤٍ٘دؾ خ٘مٕٝدء ٦خ٘ٝعٕ
٦ًِ ؤ٤ًخ٢ خآلًٜي ب٩٘ ؤٜيُ لٝدش خٍ٘ي ٔد٠ط  بلٜيص ٦خٍٍٕ٘ٙيص ٜك خ٘عمُيً ز٥د ،خٕ٘

خٍ٘ي ٦ ٤ٍخ خٕ٘عدذ ،لبلِص خآلًٜي ز٣ ؤ٘س٣ زدألو٧ش ٦خ٧٘اليص ، ٥١ٜد زد٘عسميص ٦خُ٘لديص 
٦ًِ ؼسك ٤ٍخ خٕ٘عدذ لًش ُٜخض  85ٌي ؼسّدض خألؼسدءظٙٝي٢ٍ خزٟ ؤصيسمص  ٠ٕس٣ ب٘ي٣

 خ٘ؽسمص خ٘عي ل٥ّّد خً٘ٔع٧َ لٕٟ خ٘ٙدٌمي ، ؼسك ٌي ٜٕعسص ٤٦سص )٦ٜٟ ؤ٠ٍٓ ؼسمدظ٣ 
 .ٚ  ٤1993ـ  1413خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص 

ٔ ً  ؤصيسمص ؤ٣٠ ٜٟ ٔعس٣ؤزي خزٟ  ٌُٔ ظٙٝيٍ خآلًٜيوديص خُ٘ٝخٚ ٌي لٙٛ خٕ٘بلٚ : -4 ٦ٜٝد يا
بٌ ي٧ّٖ ٌي ًٔٙ خ٘ف٧١ٞ ) وديص خُ٘ٝخٚ ٌي  ،٢ُٔ لدـي وٙيٍص ٜد ٌ ٣ ٜٟ ظإ٘ي٣ٍ ،ؤ٠

                                                           
( ؼسمص يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ٘س١دٞ ، ظمّيُ ؤلًٝ ٌُيً خّ٘ٝيًي  ٩0 خ٧ٕٖ٘ ٌي لٙٛ خألص٧ٖ ٘ٙٝاً٘ ) ٚ خ٠فُ ١ٜع84٥

 . ٚ ٤3443ـ ،  1838، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

 . ( 051) ٚ  ٌي ؼسّدض خألؼسدء خ٠فُ لي٧ٞ خأل٠سدء85
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لٙٛ خٕ٘بلٚ ٘ئلٜدٚ ٔيً خً٘يٟ ؤزي خ٘مٕٟ لٙي زٟ ؤزي لٙي خآلًٜي خ٘ٝع٩ٌ٧ ١ٔص ) 
٠ُٙظ٣ ٘ف١ص بليدء خ٘عُخغ زد٘ٝفٙٓ خألل٩ٙ ٘ٙٙا٦ٞ خإلٔبلٜيص زٝصُ  ٦ًِ ،٤ـ(   631
ي لسً خ٘ٙؽيً خ٘ٙدٌمي زعمّيُ ي/ لٕٟ ٜم٧ٝ ٚ( ٌي ٜفًٙ ، ٤1971ـــ/1391لدٚ )

زدلعسد٢َ ـّءخ ٜٟ َٔد٘ع٣ ١٘يٗ ) خ٘مد٘ٝيص ( ٜٟ يخَ خ٘م٧ٙٚ زفدٜمص خّ٘د٤ُش ٦خ٘عي ٔد٠ط 
 . لٟ آَخء خآلًٜي خٕ٘بلٜيص

ٚ(  ٤2002ــ/  ٦1423ًِ ؼسك لدٚ ) : ٧٤٦ ٔعدذ ٔسيُ ٌي لٙٛ خٕ٘بلٚ ،خألٌٕدَؤزٕدَ  -5
زعمّيُ ي/ ٘ٝصُيص خ ٌي وٕٝص ٜفًٙخض ٔسدَ ٜٟ ُّٜٔ ظمّيُ خ٘عُخغ زًخَ خٕ٘عر

ؤٞ خآلًٜي ؤ٘ ً ٔعدز٣ ) خألزٕدَ (  ٦يُـك ي/ لٕٟ خ٘ٙدٌمي ؤلًٝ ٜمًٝ خ٥ًٝ٘ي ،
  ٜ يص خُ٘ٝخٚ ( خوعص٢ُ خآلًٜي ٜٟ ٔعدز٣) ؤزٕدَ د٦ؤٞ ) و،86ّد٣ٜ ٌي ٜصُؤؼ١دء 
٦يىدً٘ ي/ ؤلًٝ خ٥ًٝ٘ي ٌي٤ٍر ب٩٘ ؤٞ ٜىعصُ ) ؤزٕدَ ٦ؤٌٕدَ ( ٧٤ 87(خألٌٕدَ

 .١ٜ88دجك خُّ٘خجك (ٔعدذ آوُ ٘ٙٝا٘ ً خ٣ٝٔ )

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . خٕ٘بلٚ( ؼسمص يخَ  20خ٠فُ خآلًٜي ٦ آَخئ٢ خٕ٘بلٜيص ظإ٘يً خً٘ٔع٧َ لٕٟ خ٘ٙدٌمي ) ٚ 86

 . ( 35خُ٘ٝـك خٕ٘دزُ ) ٚ 87

ٜص ظمّيُ ؤزٕدَ ٦ ؤٌٕدَ ) ؾ88  ً ( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ؤلًٝ ٜمًٝ خ٥ًٝ٘ي ، ؼسمص يخَ خٕ٘عر ٦خ٧٘ؼدجُ خ٧ّٜ٘يص ،  33/ ٚ  1ّٜ
 ٚ ٤3448ـ ،  1838
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 9 الكتب غير المطبوعة 9ثانيا  

 في الفـلسفة والمنطق 9

يمعسُ ٔعدذ يِدجُ خ٘مّدجُ ٜٟ ؤ٤ٛ ٔعر خآلًٜي خٍٍٕ٘ٙيص ، ٔٝد يمعسُ  خ٘مّدجُ : يِدجُ -1
، ٔٝد  "خألٌٕدَ ؤزٕدَ "ً خآلًٜي ، ٌعف٢ً يخجٝد يميٗ لٙي٣ ٌي ٔعدز٣ ٜٟ ؤًِٚ ٜد ؤ٘  

ٙ ًخض ٦ ،  خٕ٘عدذ خألوي٧ُٞ ٌي لفٛ يف٥ُ ؤ٣٠ ٔعدذ ظىٛ يٕ ًِ ي٧ٕٞ ٌي ؼبلغ ٜف
٦يٙيُ ٘يه خإلٔبلٚ خزٟ ظيٝيص ٥ٍ٘خ  ٧٤٦ ٔعدذ ٌٍٕٙي ٔسيُ ، ,ؤ٦ ؤٔؽُ ٜٟ ٌ٘ٓ 

، ٔٝد صدو٥د خآلًٜي ٌي " يِدجُ  ز٢ٍ٥ خ٘مسدَش:"ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل , خٕ٘عدذ ٌي زمط ٔعس٣
 . 89خ٘مّدجُ " ٌي خٍٍٕ٘ٙص

 خألٌٕدَيمً ٤ٍخ خٕ٘عدذ ٜٟ ؤٔسُ ٔعس٣ ، بٌ يمديٖ ؤزٕدَُ : خ٧١َ٘ خ٘سد٤ُ ٌي خ٘مٕٛ خ٦ّ٘خ٤ -2
ٙ ًخض ٔٝد ؤ٠ُ٘د ب٩٘ ٌ٘ٓ ٌيٝد ٔسُ  ٦ًِ ٢ٌُٔ  ،ٌي لف٣ٝ  خٍ٘ي يّك ٌي وٝٓ ٜف

 .  ٠٦ٛ ٌي٣ ؤ٣٠ يّك ٌي وٝٓ ٜفًٙخض ،90خ٘سىًخيي ٌي ٤ًيص خ٘مدٌَيٟ

خزٟ وٕٙدٞ  خوعصدَ ٕ٘عدز٣ ؤزٕدَ خألٌٕدَ ٔٝد ؤ٘دَ ب٩٘ ٌ٘ٓ ٤ٍخ خٕ٘عدذ٧َِٜ خ٧١ِٕ٘ : -3
ِدٖ : " ٌٟٝ ٌ٘ٓ ٔعدذ ؤزٕدَ خألٌٕدَ ٌي لٙٛ خٕ٘بلٚ ليػ ٌي ٦ٌيدض خألليدٞ 

٢ٌُٔ ٍٔ٘ٓ خ٘سىًخيي  ٔٝد91ٔٝد٢ : ١ٜدجك خُّ٘خجك ٧َٜ٦ِ خ٧١ِٕ٘ " عدذخوعص٢ُ ٌي ٔ
خزٟ ؤزي ؤصيسمص ٌي ؼسّدض ٦٦خ٣ٌّ  ٦ِدٖ ب٣٠ ٔعدذ ٌي خ٘مٕٝص92ٌي ٤ًيص خ٘مدٌَيٟ

 93خألؼسدء 
                                                           

 ( 142/ ٚ  5خ٠فُ يَء ظمدَض خ٘مّٗ ٦خ١ّ٘ٗ الزٟ ظيٝيص ) ؾ89

 , زي٦ُض . يخَ بليدء خ٘عُخغ, (  141/ ٚ  1دليٗ خ٘سىًخيي ) ؾ خ٠فُ ٤ًيص خ٘مدٌَيٟ ؤٔٝدء خ٘ٝاٍ٘يٟ  إل90ٝٔ

 ( 338/ ٚ  3خ٠فُ ٦ٌيدض خألليدٞ) ؾ 91

 ( 141/ ٚ  ٤1ًيص خ٘مدٌَيٟ  ) ؾ92

 ( 054خ٠فُ لي٧ٞ خأل٠سدء ) ٚ 93
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٣ ٦ًِ ، خٍٍٕ٘ٙيص ٔعس٣ ؤ٤ٛ ٧٤٦ٟٜ:  خ٘ع٧ٝي٥دض ًٔٙ -4  ١ٔص ِسٗ ظإ٘ي٣ٍ ٜٟ ٦خ٠ع٩٥ ؤٍ٘ 
 ٌ٘ٓ ب٩٘ ؤ٘دَ ٔٝد(  خً٘يٟ ظّي زٟ خ١ٝ٘ص٧َ)  ؤٜي٤ُد ب٩٘ ٦ؤ٤ًخ٢,  زمٝدش  ٤ـــ 617
 94 خأل٠سدء لي٧ٞ ٔعدز٣ ٌي ؤصيسمص ؤزي خزٟ

 ٔٝد خ٘مٕٝص ٌي ٜفًٙ ؤ٣٠ ل٩ٙ 95ٛ٠٦ خ٘مدٌَيٟ ٤ًيص ٌي خ٘سىًخيي ٢ٌُٔ: ٌُخجًخ٧ٍ٘خجً -5
٣ خآلًٜي ٦ٌُٔؤٞ(  ٌُخجًخّ٘بلجً)  زدٔٛ خص٦ٗ زٟخ ٢ٌُٔ  96خ١٘دصُ خ٘ٝٙٓ ٜٟؽٙر ز ؤٍ٘ 

 ٦خ٣ٌّ ٔٝد97 وٕٙدٞ خزٟ ٌ٘ٓ ب٩٘ ؤ٘دَ ٔٝد خ١ٝ٘ؽُ ٌي ٜفًٙ ٧٤: خأل٘سدذ ٘سدذ -6
 . ٍٔ٘ٓ خ١ٝ٘ؽُ ٌي ٜفًٙ ؤ٣٠ ٌّد98ٖخ٘مدٌَيٟ ٤ًيص ٌي خ٘سىًخيي خٔٝدليٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (80خآلًٜي ٦آَخئ٢ خٕ٘بلٜيص ) ٚ ٦ (  651خ٠فُ خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ ) ٚ 94

 (85َخئ٢ خٕ٘بلٜيص ) ٚ ( خآلًٜي ٦آ 707/ 1خ٠فُ ٤ًيص خ٘مدٌَيٟ )95

 (40/ ٚ  5خ٠فُ ٍُٜؾ خ٦ُٕ٘ذ ) ؾ96

 
 (294/ ٚ  3خ٠فُ ٦ٌيدض خألليدٞ ) ؾ97

 ( 707/ 1خ٠فُ ٤ًيص خ٘مدٌَيٟ )98
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 9في علم الكالم

لٙٛ  ٘يحد لٟ خ٘ٙي٧ن خٍ٘يٟ ظ٩ّٙ ل٥١ٛ خآلًٜي زيٟ ؤيًي١د ال ظٍُٔخُ٘ٝخـك خ٘عي بٞ       
ؤٞ ٘يه خآلًٜي خزٟ ٌعبلٞ خٍ٘ي ظ٩ّٙ لٙي٣ ٌي ؛ ، ٦ بٞ ٔد٠ط ظٙيُ زمط خ٘ٝصديَ خٕ٘بلٚ 
زدٞ ٜٟ ٜاٍ٘دظ٣ ٌي ٤ٍخ خ٘مٙٛ ، دٔدٞ يعّٟ ؤص٧ٖ خً٘يٟ ٦ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ، ٤٦ٍخٞ خٕ٘ع،زىًخي 

 : ٤٦ي ٔدآلظي

؛ ٦َـم٣ ي/ ؤلًٝ 99ٔٝد ٌُٔ خزٟ وٕٙدٞ ٜىعصُ ألزٕدَ خألٌٕدَ، خجك : ١ٜ٧٤٦دجك خُّ٘ -1
100خ٥ًٝ٘ي

 

٥ ٤٦ي َٔد٘ص ٦ـيّش ٌي خ٘مّدجً وبلصص خإلزُيّ ظٍُٔش خ٘ٝٙٓ خ٘مّيّ : -2 ٓ ٘ٙٝٙ دؤٍ٘ 
، ٔٝد ٠ٛ ؤيعد ل٩ٙ ؤٞ خآلًٜي ؤ٥ٍ٘د ٘ٙٝٙٓ خ٘مّيّ   خ٘مّيّ ٔٝد ٌُٔ خزٟ ؤزي ؤصيسمص

 101زٟ صبلق خً٘يٟ

 102في علم الجدل

ظإ٘يٍد  لص٢ُ لٙٝدءٝد يمعسُ ٜٟ ؤٔؽُ ٜٟ ٘ٓ ؤٞ خآلًٜي يَْ ٤ٍخ خ٘مٙٛ ٦زُق ٌي٣ ، ٔال       
  ً ٥د ٘  ٘يٗ ل٩ٙ زُخلع٣ ٦خٔعٍدظع٣ ٌي ٤ٍخ خ٘مٙٛ .ٌي٣ ، ٦ٜد ٢ٍ٤ خٕ٘عر خ٘عي ؤٍ٘ 

 ٌُٔ ٌي ٤ٍخ خ٘سمػ ٜد ؤٜٕٟ ٜمٌُع٣ ٥١ٜد ، ٤٦ي ٔدآلظي :٦ٔإ     

                                                           
 ( 333/ ٚ  31خ٠فُ خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض  ) ؾ99

 (33خ٠فُ ًّٜٜع٣ ل٩ٙ ؤزٕدَ ٦ؤٌٕدَ ٚ)100

 ( 051لي٧ٞ خأل٠سدء ) ٚ 101

102
ز٥د ل٩ٙ بزُخٚ ؤي ٦ظك ؤَيً ، ٦ل٩ٙ ٤ًٚ ؤي ٦ظك ٔدٞ ، ٧٤٦ ٜٟ ٦ٌُق لٙٛ ٧٤ لٙٛ يسمػ ٌي٣ لٟ خ٘ؽَُ خ٘عي يّعًَ   

خ١٘فُ ٦خ٘ىُض ٣١ٜ ظمصيٗ ٜٕٙص خ٥ً٘ٚ ٦خإلزُخٚ / خ٠فُ ٍٜعدق خٕ٘مديش ٦ٜصسدق خٕ٘يديش ٌي ٧ٜظ٧لدض خ٘م٧ٙٚ ، أللًٝ زٟ 
 خّ٘د٤ُش .ٜصؽ٩ٍ زؽدٖ ٔسُي ِخيش ، ظمّيُ ٔدٜٗ زُٕي ٦ لسً خ٤٧٘دذ ؤز٧ خ٧١َ٘ ، يخَ خٕ٘عر خ٘مًيؽص 
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خً٘يٟ خ٘ٝم٦ُي زدُ٘ٙيً ٧٤ لسدَش لٟ ُ٘ق ٕ٘عدذ ٥٘دذ  ُيً :ُ٘ق ـًٖ خ٘ٙ -1
ٌُٔ  خُ٘ٝخوي ، ٧٤٦ ؤلً ٔعدزيٟ ل١ي ز٥ٝد خآلًٜي ١ٍٜ زًؤ يَخٔص خ٘ىبلي ٦خ٘فًٖ ،

ً ٙ ٣ زٟ وٕٙدٞ ؤ٣٠ ٌي ٜف  103ٌي لٝدش ٦ؤ٣٠ ؤٍ٘ 
 ًٌّ ؤً٘  خآلًٜي ٤ٍخ خٕ٘عدذ ٌي ظدَيه ٜسُٕ ٜٟ ليدظ٣ :وديص خألٜٗ ٌي لٙٛ خ٘فًٖ  -2

105ٌي ٦ٌيدض خألليدٞ وٕٙدٞ ٦خزٟ 104ٌي لي٧ٞ خأل٠سدء ٢ٌُٔ خزٟ ؤزي ؤصيسمص
 

 ٢ٌُٔ خزٟ ؤزي ؤصيسمص ٌي لي٧ٞ خأل٠سدء ٘فً٘يص :خ٘ٝأوٍ خ٘فٙيص ٌي خ٘ٝاخوٍخض خ -3
 ٢ٌُٔ107 خ٘سىًخيي ٌي ٤ًيص خ٘مدٌَئٟٝد  106زد٘ٝاوٍخض ٌي خ٘ىبلي

 في علم الخالف

 .108ص خٕ٘سيُش : ٢ٌُٔ خزٟ ؤزي ؤصيسمصخ٘عمٙيّ -1
٨ُ خآلًٜي خ٘ىبلي ٌي٣ ٦ًِ ؤـ 109زٟ ؤزي ؤصيسمصخ٢ يّص خ٘صىيُش : ٌُٔخ٘عمٙ -2

زيٟ ؤصمدز٣ خ٘ٙدٌميص ٦زيٟ خ٘م١ٍيص ٦خٕ٘عدذ ٜٙعٝٗ ل٩ٙ ـٝيك خألز٧خذ 
110ؤٞ ٘آلًٜي ؼبلغ ظمد٘يُ ٌي خ٘ىبليزٟ وٕٙدٞ خخ٥ٍّ٘يص ٦ئٍُ 

 

 
 

                                                           
 ( 051لي٧ٞ خأل٠سدء ) ٚ 103

 (051لي٧ٞ خأل٠سدء ) ٚ 104

 ( 338/ ٚ  3خ٠فُ ٦ٌيدض خألليدٞ ) ؾ105

 ( 051خ٠فُ لي٧ٞ خأل٠سدء ) ٚ 106

 (141/ ٚ  1خ٠فُ ٤ًيص خ٘مدٌَيٟ ) ؾ107

 ( 051لي٧ٞ خأل٠سدء  ) ٚ 108

 خٕ٘دزُ  خ٘ٝصًَ 109

 333/ ٚ  31ٔٝد ٠ّٗ ل٣١ خ٘صًٍي ٌي خ٧٘خٌي ) ؾ110
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 .111ىبلي : ؤيعد ٢ٌُٔ خزٟ ؤزي ؤصيسمصخ٘عُـيمدض ٌي لٙٛ خ٘ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (051ٚ لي٧ٞ خأل٠سدء )111
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 : المبحث السادس

 9ووفـاتـ
ؼٙر خ٘مٙٛ ٢ُٙ٠٦  ٦خ٘ع١ّٗ ٜٟ ٜٕدٞ ب٩٘ ٜٕدٞ ٌي ، ٦خ٘عمٙٛ دٌٙص ٜٟ خ٘مٙٛزمً ليدش ل      

دض خ٧٘خٔك ، ليػ ؤٜع٩ ؤيد٣ٜ ٜٟ ل٣ٝٙ خٍ٘ي   ٦ بٌديش ٔٗ زًٙ يّيٛ ٌي٣، ٌي خ٘سًٙخٞ خإلٔبلٜيص
ٌإظع٣ خ١ٝ٘يص ، ٌُق خ٘ىص٧ٚ زٝد ٠د٣٘ ٜٟ لّٖ ٦لّ٘ص  آلويُش ٌي يُٜٙ ، ١ٜمّال ودٜبل ّٜمًخخ

 . خألَض لٙٝد ٧٠٦َخ خآلٌدَ ٜؤلض زٙىط٧خظك ظدَٔد و٣ٍٙ ظصد٠يً ٌي ٧٤٦ ٌي زيع٣ خ٘ٝع

ٔٝد ٠ّٗ ويُ ٦خلً  ،٦يٌٟ زٍٕك ـس٥ٙد ِدٔي٧ٞ  ،ي خآلًٜي زًُٜٙ ٣٘٦ ؼٝد٧٠ٞ لدٜد ظ٧ٌ       
ٔ ً ؤ٣٠ ٌي ٥ُ٘ صٍُ ٜٟ لدٚ ) ،٦ ؤٜد ظمًيً ظدَيه ٦ٌدظ٣ ٜٟ خ٘ٝاَويٟ  ٤ـــ (  631ٌد٘ٝا

 . زبل ٘ٓ ٧٤٦٣ ٤٦ٛ ٤،١ٜــ(  630دش خآلًٜي ٌي ١ٔص )ٌٍُٔ ؤٞ ٦ٌ 112خزٟ ٦خصٗ  ود٦ً٘،

ؼ١يٟ ٦ِط صبلش خ٘ٝىُذ ؼد٠ي ظ٧ٌي ٘يٙص خإل 113ٌّدٖ زٟ وٕٙدٞ  ،ًٜي ؤٜد ي٧ٚ ٦ٌدش خآل      
ٛ  خإلٜدٚ خ٤ٍ٘سي ٌي ٔعدز٣ )خ٘مسُ(، ٍُ ٦يٌٟ ي٧ٚ خإلؼ١يٟ ؤي خ٘ؽد٘ػ ٜٟ ص ،صٍُ  ٠٦

114 
 ًٜي ظ٧ٌي ٌي خ٘ؽد٘ػ ٜٟ صٍُ .ل٩ٙ ؤٞ خإلٜدٚ خآل٦115خٕ٘ي٧ؼي ٌي )لٕٟ خ٘ٝمدظُش (

 

 

                                                           
 ( 35/ ٚ  5ٌي ٍُٜؾ خ٦ُٕ٘ذ ) ؾ112

 ( 333/ ٚ  31ٌي : خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ113

 ( 314/ ٚ  3خ٠فُ خ٘مسُ ٌي وسُ ٜٟ وسُ ) ؾ114

( ظمّيُ ٜمًٝ ؤز٧ خٍ٘عٗ بزُخ٤يٛ ، يخَ بليدء  581/ ٚ  1خ٠فُ لٕٟ خ٘ٝمدظُش ٌي ظدَيه ٜصُ ٦خّ٘د٤ُش ٕ٘ٙي٧ؼي ) ؾ115
 ٚ ( ٤1301ـ ،  1321ُ٘ٔدئ٢ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ خٕ٘عر خ٘مُزيص لي٩ٕ خ٘سدزي خ٘مٙسي ٦
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ٌي٤ٍس٧ٞ  118ٔي٦٢ُخ٤ٍ٘سي ٌي  ٦117خزٟ وٕٙدٞ ٌي ٦ٌيدض خألليدٞ 116ؤصيسمص ؤزي ٦ؤٜد خزٟ     
 ب٩٘ ؤٞ ٦ٌدش خآلًٜي ٔد٠ط ٌي خُ٘خزك ٜٟ صٍُ ؛ ٦يمي٣١ خزٟ وٕٙدٞ زي٧ٚ خ٘ؽبلؼدء.

د ٜدض خآلًٜي ظ٧ًِ خألٔدزُ" ِدٖ خزٟ وٕٙدٞ ٌي خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض :        ٝ ٦خ٘مٙٝدء زًُٜٙ  ٦٘
ٌىُؾ خإلٜدٚ لّ خً٘يٟ  ،ٙٓ خألُ٘ي ؛ بٌ ٔدٞ ٜعىيُخ لٙي٣ و٧ٌد ٜٟ خ٘ٝ ،لٟ لع٧َ ـ١دِظ٣ 

ٌٙٝد َؤ٨ خ١٘دْ ٌ٘ٓ  ،لع٩ ص٩ٙ لٙي٣  119ـٙٓ ظمط ِسص خ١ُٕ٘زٟ لسً خٕ٘بلٚ ٌي ـ١دِظ٣ ٦
 .120زدي٦َخ ب٘ي٣ ٦ص٧ٙخ لٙي٣ 

ٝ  [ خآلًٜي]ع٠ُد ٌي زٕعدٞ ٘ٙٙيه ٔيً خً٘يٟ ٦ِدٖ زٟ وٕٙدٞ : ل       ُٙ ش زًّٜ  زإَض خ٘
ٌٕعر ل٩ٙ ٔدَيص ظمط لُيٗ  ،ُٔخجيٗ ب٦ٌي١د ٠فٛ خً٘يٟ  ،زمً ٧ٜظ٣ ٜك ـٝدلص ٜٟ ؤصمدز٣ 

 ُؤ لٙي٣ خ٘مٙٛ :ّ  ٔدٞ ٔؽيُخ ٜد يفٙٓ خ٘ٙيه ٔيً خً٘يٟ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ب٘ي٥د ليٟ ي  

  ٜ  ٝك  ـــــــــــــ٥ؤزًخ ي   ػ  ــــــــــــديْ وي      ُزك  ـــــد ِٙسي ٣٘ ٜم  ــــــــــــــــــــ  ُزيد 

ْ  ـــــــــــــــــ  ٥ل    ك  ٙ  ؽ  ف٩ ظ  خ٘ٝمد٘ي ٦خ٘م   ٓ  ٝ  ٘        ٣  ّ  ٌ  ٦ٌي ؤ   ًي زٝى١د

  ٔ ٦  ً ً   ١ط وٝ ِ   خٕ٘ي ً  ٩    ٦خ٘ى  ع  لع٩  ّ   ً  ـــــــزمً خٕ٘ي ٝ  ك  ؽ  ـــــالي

 

 

                                                           
 ( 051خ٠فُ لي٧ٞ خأل٠سدء ) ٚ 116

 
 ( 338/ ٚ  3خ٠فُ ٦ٌيدض خألليدٞ ) ؾ117

 ( 305/ ٚ   33خ٠فُ ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ118

 ٤٦ي ٌي ٔدلص خٕ٘ٝفً خأل٧ٜي119

 ( 333/  31خ٠فُ خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ) ؾ120
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د خ٘ٙيه ٔيً خً٘يٟ ٦ًِ ؼٛ ؤ٠ًٙ٠ي ٠فٛ خً٘يٟ زٟ بُٔخجيٗ ؤيعد ٣ٍٕ١٘ ٜٟ ؤزيدض يُؼي ز٥      
 ٔدٞ ـديض خٕ٘ٝدء ل١ً ي٣١ٌ زٝؽُ لفيٛ ٤٦ي ٜٟ خ٘سمُ خٕ٘دٜٗ :

ٝ  دظ  ٌ  لٙي٣ ل١ً ٦   دء  ــــخٕ٘ٝ ط  ٕ  ز   ٜ  ٣     ز ٙ   ك  ًخ َ  ١ؽ  ـــــــ  خ٘ٝ ا  ا٘  ٔد٘ ٧ 

َ  ط زٝص  ٥د ٌُل  ١  ٦ؤـ                        ٝ  ٦ل  مً  ٘   ٣  ٔ ٙ   ط  ٝ  د  َ  ــــــــ  زد١٘ ط  ّ  ٦ظم ٧ 

     ٘ ٓ  ؤ٦  ٜ   ي ٔ   121يٝ  ي٥   خ٘ىيػ   ك  ي ٕ  زدَخ   ٦ ٞ  ٍخ ظ ٧   ٜ  ً  ٜ ٝ   ك  خ َ  ٕ  خ٘ ٦ُ122 

 ٦ؤٞ يعفد٦ِ ل١د ٦ل٣١ ٦ ،٦ؤٞ يعى٢ًٝ زُلٝص ٜٟ ل٢ً١  ،١ٕإٖ خهلل ظمد٩٘ ؤٞ يىٍُ ٘آلًٜي ٌ      
 . دجُ خٕ٘ٝٙٝيٟ ب٣٠ ٔٝيك ُِير ٜفيرٔلٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121

ٝيد٠د : خً٘   ٝيد ٦ ٤  ٜك ؤ٦ خ٘ٝدء بٌخ ٔدٖ ، ٤٦ٝط خ٘ميٟ ، صسط يٜم٥د / ؤ٠فُ خ٘ٝمفٛ خُ٘خجً ، ٤ٝي: ي٥ٝي ، ٤ٝيد ، ٤٦ 
 ٚ (  1333ظإ٘يً ـسُخٞ ٜٕم٧ي ، ؼسمص يخَ خ٘مٙٛ ٘ٙٝبلييٟ ، زي٦ُض ٘س١دٞ ) خ٘ؽسمص خٕ٘دزمص / ٜدَْ 

 خ٘ٝصًَ خٕ٘دز122ُ
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 خألٔدزُ ٜٟ خ٘مٙٝدء ، ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي ٔيُ ٦ٌي خ١ٕ٘ص خ٘عي ٜدض ٌي٥د خآلًٜي ، ظ٧ٌي ٌي٥د      
  ؤلبلٚ خ١٘سبلء ٘ٙمدٌؿ خ٤ٍ٘سي ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :

ٜدض ٌي خ١ٕ٘ص ؤٔدزُ ٥١ٜٛ : خألٜيُ خٕ٘سيُ صبلق خً٘يٟ "9 ِدٖ خ٤ٍ٘سي ٌي ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء      
ً خزٟ خهلل خٕ٘يً خإلَزي خ٘مدـر ، ٣٘٦ ٠فٛ َخجُ ، ٦خُ٘ٙي ؤلًٝ زٟ ٜمٝؤلًٝ زٟ لسً 

زٟ ظد٦خٞ خ٘عٍٕٙي ، ٦ ُِٔيد زٟ لٙي خ٘مٙسي ، ٦خ٘ٝص١ً َظي  خ٘صدز٠٧ي ، ٠٦فٛ خً٘يٟ ؼدزط
ُ خ٘فيٙي خ٘ٙدٌمي زسىًخي ، ٦خ٦ًّ٘ش خ٘ٙيه لسً خهلل زٟ ي٠٧ٓ خأل٧َٜي   ٍ خً٘يٟ ٔٙيٝدٞ زٟ ٜف
خّ٘خ٤ً زٍٕك ِٕي٧ٞ ، ٦ ؤز٧ ٠صُ لسً خُ٘ليٛ زٟ ٜمًٝ زٟ لٕدُٔ ٦٘يه خُّ٘خء خّ٘خ٤ً ٜمًٝ 

ًٝ زٟ ؤزي زُٕ ٟ لُٝ زٟ ي٧ًٔ خُّ٘ؼسي صدلر خ٘ٙدؼسي ، ٦ٜمًغ زىد٨َ ؤز٧ َ٘يً ٜمز
، ٦ًَْٜ خٕ٘ٝع١صُيص ٜمي خً٘يٟ ٜمًٝ زٟ يمي زٟ ٌعبلٞ خ٘ٙدٌمي ٦ًِ خ٘ىّخٖ خألصس٥د٠ي 

خّ٘عدش ِٙيبل ، ٦ؤز٧ خٍ٘ع٧ق ٠دصُ زٟ لسً خ٘مّيّ خألوٝدظي ، ٦٘يه خ٘ؽر َظي ٩٘٦ ِعدء 
لسي ؤلً خ٘ٝص١ٍيٟ ، ٣٘٦ ٔسك ٦ظٕم٧ٞ لدٜد ، ١ٕٜ٦ً خ٧ِ٘ط خزٟ خً٘يٟ ي٧ًٔ زٟ ليًَش خُ٘

ٙ ٛ زٟ ؤلًٝ خ٘ٝد٠ِي   .123" خّ٘زيًي ، ٦خٕ٘ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 301/ ٚ  33خ٠فُ ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ) ؾ123
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 كتاب اإلحكام ومنيج مؤلفو فيو الفصل الثاني9
 

 وفيو مباحث 9

 

 خٔٛ خٕ٘عدذ: المبحث األول

 

 ٠ٕسص خٕ٘عدذ ب٩٘ ٜا٘ ٣ٍ:  المبحث الثاني

 

 خ٧ٕٖ٘ ٟ ٔعدز٣ خإللٕدٚ ٦ٔعدز٣ ١ٜع٩٥ص زيّٜد٠َ:  المبحث الثالث

 

 ظإؼُض زد١ّ٘ٗ ل٣١خٕ٘عر خ٘عي المبحث الرابع 9
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 المبحث األول 9

 اسم الكتاب 9

ٜص ٔعدز٣ ليػ ِدٖ " " خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خأللٕدٚ "    ً ، ٦ًِ ٦َي ٔٝد صُق زٍ٘ٓ ٌي ّٜ
٦ٌُٔ ؤ٣٠  سص٥١ٜد : ؼسّدض خ٘ٙدٌميص الزٟ ٥٘ زد٣ٝٔ خٕ٘دٜٗ خ٘صميك ٌي لًش ٜصديَخٕ٘عدذ 

٤٦ٍخ ٧ٜخٌُ ٘عٕٝيص خ٘ٝاً٘ ٌي ًّٜٜص ٤٦125ًيص خ٘مدٌَيٟ إلٔٝدليٗ خ٘سىًخيي 124ٌي ٜفًٙيٟ
 .٦127ٌي ًّٜٜص ٔعدز٣ ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ؤيعد 126ٔعدز٣ خإللٕدٚ

 ٥١ٌٝٛ : ُخىعص٦ٌُٔخ خٔٛ خٕ٘عدذ ٜ ؤٜد خٍ٘يٟ      

س٦ًخ ؤ٣٠ ٔسُ ِٙٛ ، ٦يٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘",  بلٕدٚ خأللٕدٚـ "ز٣ٝٔ٧ٌ 128خزٟ ٔؽيُ ٌي ظدَيى٣       
ًٌّ ي٧ٕٞ خ٘عسٓ ز٣ ،  "بلٕدٚ خأللٕدٚ"٣ٝٔ لٙٝد ؤٞ الزٟ يِيُ خ٘ميً ُ٘ق ٘مًٝش خأللٕدٚ خ

ً   ، "خأللٕدٚلٕدٚ ب"ؤ٦ زٕعدذ ٠ٕر ُ٘ٙخِي ٧٤  ٜٟ ٔعر خُ٘خِي ٌي  ٢ زمط خ٘مٙٝدءليػ ل
 ًي٧ٕ١ٜزد ٘آلٜ 130"بلٕدٚ خأللٕدٚ  " ٦َي زدٔٛ "ًٔٙ خ٘ف٧١ٞ"٦ٌي , 129خ٣ٍّ٘ ٦خألص٧ٖ

                                                           
ؼسك زٝؽسمص ٜفٙٓ يخجُش خ٘ٝمدَي خ٘مؽٝد٠يص زميًَ آزدي خ١٥ً٘ ) غ، ؤ (  141/ ٚ  3ؼسّدض خ٘ٙدٌميص الزٟ ٥٘سص ) ؾ124

 ٚ ( ٤1313ـ ،  1333

 ( 141/ ٚ  ٤1ًيص خ٘مدٌَيٟ ) ؾ125

 ( 0/ ٚ  1ًّٜٜص ٔعدذ خإللٕدٚ ) ؾ126

 ( 0خ٠فُ ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ) ٚ / 127

 ( 318/ ٚ  11خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص ) ؾ128

 ( 33يص ٘ؤلٔعدٌ ٜمًٝ صد٘ك خَّ٘ٔدٞ ٚ ) خ٠فُ : ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ٦آَخئ٢ خٕ٘بلٜيص ٦خ129ٍٍٕٙ٘

 ( ؼسمص يخَ بليدء خ٘عُخغ خ٘مُزي زي٦ُض 11/ ٚ  1خ٠فُ ًٔٙ خ٘ف٧١ٞ ) ؾ130
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يٟ"٦ٍٔخ ٌي        ٔٛ ، ٦ٌُٔ ؤ٣٠ ٌي ٘مُٝ َظد ٔمد٘ص ٦َي ٍٔ٘ٓ ز٥ٍخ خال "ٜمفٛ خ٘ٝاٍ٘ 
 .132ٔٝد ٌُٔ خٕ٘سٕي ٌي ؼسّدظ٣ ؤ٣٠ ص١ً ) خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ (, 131ٜفًٙيٟ 

ٚ لٙي٣ ٧٤ )  ٦خٔٛ ٔعدذ خآلًٜي خٍ٘ي ؤؼسع١د٢ ،        ً ٜؽدزُ الٔٛ ٔعدذ ؤص٧٘ي ٥٘يُ ٜعّ
 .٤ـــ( 465ٚ ( الزٟ لّٚ خ٘فد٤ُي خ٘ٝع٩ٌ٧ ١ٔص ) خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خأللٕد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . (ٚ 1333-٤ـ 1818( ؼسمص ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص / خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ )  813/ ٚ  3خ٠فُ ٜمفٛ خ٘ٝاٍ٘يٟ ٘مُٝ َظد ٔمد٘ص  ) ؾ131

 ( 341/ ٚ  2ؼسّدض خ٘ٙدٌميص الزٟ خٕ٘سٕي ) ؾ132
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 المبحث الثاني 9

 : فونسبة الكتاب إلى مؤل  

ٍدض ٔيً خً٘يٟ خآلًٜي ـّٜد ٦ِؽمد ٜٟ ٜا٘    "خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خأللٕدٚ"يمعسُ ٔعدذ       
خ٘عي  ٠ٕس٧خ خٕ٘عدذ ب٘ي٣ ، ٦ـم٢٧ٙ ٜٟ ظٟٝ ٔعس٣؛ زبل ٜىدً٘ ، ٦ٌ٘ٓ ؤٞ خ٘ٝعُـٝيٟ ٣٘ 

، ٔٝد ؤٞ خآلًٜي ٌُٔ ٌي ًّٜٜع٣ ٥ٍ٘خ خٕ٘عدذ ؤ٣٠ ٔٝد٢ زٕعدذ خإللٕدٚ ٌّدٖ َل٣ٝ  ٥ٍ133دؤ٘  
، ٦ًِ ـمٙع٣ ٜٙعٝبل  "خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خأللٕدٚ") ........... ٦ٔٝيع٣ ٔعدذ :  خهلل ظمد٩٘

 ٟ وبل٥٘د يعسيٟ ؤٞ خٕ٘عدذ .134ٜ٦ل٩ٙ ؤَزك ٧ِخلً (

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(  ٦خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص الزٟ ٔؽيُ ) ؾ  54/ ٚ  18( ٦ظدَيه خإلٔبلٚ ٤ٍٙ٘سي ) ؾ 333/ ٚ  ٠31فُ خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض  ) ؾخ133
(، ٍَ٘خض خ٤ٍ٘ر  141/ ٚ  3( ٦ؼسّدض خزٟ ِدظي ٥٘سص  ) ؾ 341/ ٚ  2( ، ٦ؼسّدض خزٟ خٕ٘سٕي ) ؾ 318/ ٚ  11
 ( 581/ ٚ  1(  ،  ٦لٕٟ خ٘ٝمدظُش ) ؾ 353/ ٚ  1) ؾ

 ( 0/ 1ًّٜٚص ٔعدذ خإللٕدٚ )ؾٜ 134
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 ين كتابو اإلحكام وكتابو نياية السولالمبحث الثالث 9مقـارنة عامة ب

ُِيٟ ٌي ٜفدٖ خ٘عص١يً ٌي لٙٛ ٝس  خ٘خ٘مٙٝدء بٞ خإلٜدٚ ٔيً خً٘يٟ خآلًٜي يمعسُ ٜٟ       
٣ خإلٜدٚ خآلًٜي ٌي لٙٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘  ،ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘  ،زمً ؤٞ ؤً٘  خآلًٜي ٦ٜٟ ـٝٙص ٜد ؤٍ٘ 

٥ٍد َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ٕ٘عر خ٘عي ؤ٘  ٜٟ ؤ٤ٛ خ ٧٤٦ ٔعدز٣ " بلٕدٚ خأللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خأللٕدٚ " 
 زدوعصد٢َ ٌي ٔعدذ آوُ ٔٝد٢ "ًٌّ ِدٚ ٍخ خٕ٘عدذ ٦ظٙمر ظ٦ُز٣ ٦ؤز٧خز٣ ، ٠٦فُخ ٘ؽ٧ٖ ٤

خ٘ٝسعًيء ٘يُظّي ز٣ ب٩٘ خٕ٘عدذ  ر خ٘مٙٛألص٧ٖ " ٘ي٧ٕٞ ل٠٧د ٘ؽد١ٜ٘ع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ٌي لٙٛ خ
، ٜك خوعصدَ ٌي  ص٥٠ٗؿ ٔعدز٣ خألٌي ٤ٍخ خ٘ٝىعصُ ٠ٍٓ ٦ًِ ٥٠ؿ خإلٜدٚ خآلًٜي  ، خألصٗ
٦ٜٟ وبلٖ خ١٘فُ ٌي ٔعدز٣ " ١ٜع٩٥  ٔعّصدء ٘فٝيك ٜسدلؽ٣ ،ٌفص ل٩ٙ خالٜك خ٘ٝمد خ٘مسدَش ،

عمً زميػ يس ٤ٍخ خ٘ٝىعصُ زىيع٣ زيُٕ ٧٥ٔ٦٘ص ، يفً خ٘سدلػ ٌي خ٧ٕٖ٘ ٌي لٙٛ خألص٧ٖ "
٥٠ديص "  ٥٘٦ٍخ ٔدٞ،لعُخظدض خٕ٘ؽيُش خ٘عي ًِ ظصير ؼد٘ر خ٘مٙٛ زد٘ٝٙٗ لٟ خالوعبلٌدض ٦خال

 ، ٢ٍ٤٦ ؤ٤ٛ خ٦ٍَُ٘ زي٥١ٝد :ٌي ٤ٍخ خٍٟ٘  ؤٞ يٕعٍيً ٣١ٜ خيٜٟ ؤيُٕ خٕ٘عر ٟ٘ٝ ؤَ "خ٧ٕٖ٘

ٌي ـٝيك ٜسدلؽ٣ ؤٜد ٔعدذ خإللٕدٚ ٌيٝعدِ ٞ ٔعدذ ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ يٝعدِ زدالّٔصدء ب-1
 زدال٥ٔدذ ٌي ٌُٔ خ٘ىبلٌدض ١ٜ٦دِٙع٥د .

ذ ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٌيٝعدِ ز٧ٕ٘ص ٍُٜيخظ٣ ؤٞ ٔعدذ خإللٕدٚ ٌي٣ صم٧زص ٌي ٥ٌٛ لسدَخظ٣ ؤٜد ٔعد-2
 ٦ٜمد٠ي٣ .

ٌي يَخٔص لٙٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ، ؤٜد ٔعدذ  ؤٞ ٔعدذ ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ يٕعٍيً ٣١ٜ ٔٗ ٜسعًؤ– 3
 خاللٕدٚ ٌيٕعٍيً ٣١ٜ خ١ٝ٘ع٥ي ٟ٘ٝ ؤَخي خ٘ع٧ٔك ٌي يَخٔع٣ ٦ظٍُيمدظ٣ .
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 الكتب التي تأثرت بالنقـل عنو المبحث الرابع9

، "خإللٕدٚ" ٔعدذ عٍديض ٜٟ خ٥ٝ٘ٛ ١٠ّٗ ؤ٤ٛ خٕ٘عر خ٘عي خٌٔي ٤ٍخ خ٘ٝسمػ       
 خألص٧٘ي٣ ، ٧ّ١ٌٖ ٦خهلل خ٧ٌُٝ٘ :ٜصدي٤َد ٦خظىٍظ٣ ٜصًَخ ١ّ٘ٗ 

 خزٟ خ٘مدـر ٌي ٔعدز٣ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗاألول 9       

ِدٖ خزٟ و٦ًٙٞ ٌي ًّٜٜع٣ " ٦ ؤٜد ٔعدذ خإللٕدٚ ٘آلًٜي .......ٌٙىص٣ ؤز٧ ل٦ُٝ       
ٌي ٔعدز٣ خ٘ٝم٦ُي زد٘ٝىعصُ خٕ٘سيُ ، ؼٛ خوعص٢ُ ٌي ٔعدذ آوُ ظ٣٘٦ً ؼٙسص زٟ خ٘مدـر 

ؼُيّص خ٘مٙٛ ، ٦ل١ي ؤ٤ٗ خَُ٘ٝٙ ٦خ٘ٝىُذ ز٣ ، ٦زٝؽد٘مع٣ ٦ُ٘ل٣ ، ٦لصٙط ِزًش 
 . 135خ٘ٝعٕٙٝيٟ ٌي ٤ٍخ خٍٟ٘ ٌي ٢ٍ٤ خ٘ٝىعصُخض "

يه ِدٖ صدلر ًٔٙ خ٘ف٧١ٞ " ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ٦خألٜٗ ٌي لٙٝي خألص٧ٖ ٦خ٘فًٖ ٘ٙٙ      
خإلٜدٚ ـٝدٖ خً٘يٟ ؤزي ل٦ُٝ لؽٝدٞ زٟ لُٝ خ٘ٝم٦ُي زدزٟ خ٘مدـر ، ص٣ٍ١ ؤ٦ال ، ؼٛ 

ٜٟ ٔعدذ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ، ٦َظس٣ ل٩ٙ ظُظيس٣ ، ٌي خ٘ٝسديت ٦خألي٘ص خٕ٘ٝميص  خوعص٢ُ ،
 ٧٤٦136 خ٧٥َٙٝ٘ زٝىعصُ خ١ٝ٘ع٩٥ ٦ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر " ٦خالـع٥دي ٦خ٘عُـيك ،

٥د ٜٟ وبلٖ ٔبلٚ خزٟ و٦ًٙٞ ٦لدـي وٙيٍص يعسيٟ ؤٞ ٔعدذ ٦خ١٘عيفص خ٘عي ٠صٗ ب٘ي      
ٜإو٧ٌ ٜٟ ؤص٣ٙ " ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ " ٦خ١ٝ٘ع٩٥ ؤو٢ٍ خزٟ ٜىعصُ خ١ٝ٘ع٩٥ خألص٧٘ي 

خ٘مدـر ٜٟ ٔعدذ خإللٕدٚ ، ٦ًِ ٔدَ خزٟ خ٘مدـر ٌي ظُظيس٣ ل٩ٙ ؼُيّص ظُظير خآلًٜي 
ٝسديت ، ٦خألي٘ص خٕ٘ٝميص ، لص٢ُ ٌي ؤَزك ٧ِخلً ٤٦ي " خ٘ليػ ٌي ٔعدز٣ خإللٕدٚ ، 

                                                           
( ظمّيُ ٦ظًّيٛ لسً خٕ٘بلٚ خً٘ٙخيي ، وّخ٠ص خزٟ و٦ًٙٞ  زيط خ٧١ٍ٘ٞ ٦خ٘م٧ٙٚ  13/ ٚ  3خ٠فُ ًّٜٜص خزٟ و٦ًٙٞ ) ؾ  135

 ٚ ٦3445خآليخذ  ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ خً٘خَ خ٘سيعدء 
 ( 1253/ ٚ  3خ٠فُ ًٔٙ خ٘ف٧١ٞ ) ؾ 136



 
57 

خظسك خآلًٜي ٌي خ٘عّٕيٛ خٕ٘دً٘ خٍُ٘ٔ ٦ بٞ ٔدٞ خزٟ خ٘مدـر ًِ ٦خ٘عُـيك ٦خالـع٥دي " 
 خالـع٥دييص . بال ؤ٣٠ ود٣ٍ٘ ٌي آَخج٦٣ظٍُيمدظ٣ خألص٧٘يص 

  زًيك خ١٘فدٚ خ٘فدٜك زيٟ ٔعدزي خ٘سّي٦ي ٦خإللٕدٚ الثاني 9

دلدظي " ٣٘٦ ٔعدذ خ٘سًيك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ، صدلر ٍٜعدق خٕ٘مديش لٟ خزٟ خِٕ٘دٖ       
ـٝك ٌي٣ زيٟ ؤص٧ٖ ٌىُ خإلٔبلٚ خ٘سّي٦ي ، ٦ بلٕدٚ خأللٕدٚ ٘آلًٜي ، ؤوٍ خأل٦ٖ 

 137خ٧ٙ٘خ٤ً خ٘فّجيص ، ٦ٜٟ خ٘ؽد٠ي خ٧ّ٘خلً خٕ٘ٙيص "

ٜع٣ " ٦ـدء خزٟ خٕ٘دلدظي ٜٟ ٥ٌّدء خ٘م١ٍيص ٌفٝك زيٟ         ً ٦ِدٖ ل٣١ خزٟ و٦ًٙٞ ٌي ّٜ
ٔعدز٣ خ٘سًيك ، ٌفدء ٜٟ ؤلٕٟ  ٦ٔعدذ خ٘سّي٦ي ٌي خ٘ؽُيّعيٟ ٩ٝٔ٦ ٔعدذ خإللٕدٚ

خأل٦ظدق ٦ ؤزًل٥د ، ٦ ؤجٝص خ٘مٙٝدء ٥ٍ٘خ خ٘م٥ً يعًخ٣٠٧٘٦ ُِخءش ٦زمؽد ، ٦٘ك ٔؽيُ ٜٟ لٙٝدء 
 138خ٘مفٛ زُٙل٣ ، ٦خ٘مدٖ ٍٔ٘ٓ ب٩٘ ٤ٍخ خ٘م٥ً "

 ـٝك ٌي٣ ِزًش ٔبلٚ خآلًٜي ٦خ٘سّي٦ي٦ِدٖ ل٣١ صدلر ًٔٙ خ٘ف٧١ٞ "       
"............139 

  ٠ٍدجٓ خألص٧ٖ ٌي ُ٘ق خ٘ٝمص٧ٖالثالث 9 

٦ٜٟٝ خلعًٝ ل٩ٙ ٔعدذ خإللٕدٚ ، ٦خظى٢ٍ ٜصًَخ ٕ٘عدز٣ : خإلٜدٚ خُّ٘خٌي ٌي ٔعدز٣       
٠ٍدجٓ خألص٧ٖ ٌي ُ٘ق خ٘ٝمص٧ٖ ، ًٌّ ٠ٛ خُّ٘خٌي ٌي ًّٜٜص ٔعدز٣ خألويُ ل٩ٙ 

ٌٓ٘140 . 

                                                           
( ظإ٘يً ؤلًٝ زٟ ٜصؽ٩ٍ خ٥ٙ٘يُ ذ  101/ ٚ  ٧3ظ٧لدض خ٘م٧ٙٚ ) ؾخ٠فُ ٍٜعدق خٕ٘مديش ٦ٜصسدق خّ٘يديش ٌي ٜ 137

 ٚ ( ٤1325ـ ،  1845زؽدٖ ٔس٨ُ ِخيش ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ، ٘س١دٞ / غ ؤ : 
 ( 13/ ٚ  3خ٠فُ ًّٜٜص خزٟ و٦ًٙٞ ) ؾ 138
 (  335/ ٚ  1خ٠فُ ًٔٙ خ٘ف٧١ٞ ) ؾ 139
( ظمّيُ لديٖ لسً خ٧ٝ٘ـ٧ي ٦خ٘ٙيه  18/ ٚ  1ؾ ُخٌي٠ٍدجٓ خألص٧ٖ ٌي ُ٘ق خ٘ٝمص٧ٖ ٥ٙ٘دذ خً٘يٟ خّ٘ خ٠فُ  140

 ٚ  ٤1335ـ ،  1810لٙي ٜمًٝ ٜم٧ض ، ظُّيط لسً خٍ٘عدق ؤز٧ ١ٔص ، ٜٕعسص ٠ّخَ ٜصؽ٩ٍ خ٘سدِ ) غ / ؤ : 
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  ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٌي ُ٘ق ٥١ٜدؾ خألص٧ٖالرابع 9 

َخء خآلًٜي خألص٧٘يص ، خإلٜدٚ خأل٧١ٔي ٌّدٖ زٕعدذ خإللٕدٚ ، ٠٦س٣ ب٩٘ آ٦ٜٟٝ خلع٩١       
ِدٖ : خ٘ىدٜٓ : خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ خ٧ٝ٘خظك خ٘عي ودً٘ ٌي ًّٜٜص ٔعدز٣ لٟ زيدٞ ٥١ٜف٣ ٌي٣ " 

خ٘ٝص١ً ٌي٥د ٔبلٚ خإلٜدٚ ؤ٦ ٔبلٚ خآلًٜي ، ؤ٦ ٔبلٚ خزٟ خ٘مدـر ، ٌةٞ ٔٗ ٦خلً ٜٟ 
ًٝش ٌي خ٘عصميك ، يإوٍ ز٣ آو٦ٍٞ ، ٌةٞ خظؽُخذ ٔبلٚ ؤلً ٤االء ٤االء ًِ صدَ ل
 .٠141س٥ط لٙي٣ ؤيعد "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 3/ ٚ  1خ٠فُ ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ) ؾ 141
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 طريقة اإلمام اآلمدي في نقـلو لإلجماع المبحث الخامس 9

ظععك   "خإللٕدٚ"٣ٙ ٘ئلـٝدق ٌي ٔعدز٣ خ٘عي خ٠ع٥ف٥د خإلٜدٚ خآلًٜي ٌي ٠ّ بٞ خ٘ؽُيّص      
 ليػ ِدٖ :" زعمُي٣ٍ ٣٘ ٌي ٔعدز٣ خألويُ ،ٟ ٜم٩١ خإلـٝدق ًّ زي  ٣ٍٕ٠ , ٌخإلٜدٚ خآلًٜي  ٜٟ

خظٍدَ ـٝٙص ؤ٤ٗ خ٘مٗ ٦خ٘مًّ ٜٟ ؤٜص ٜمًٝ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٌي لصُ ٜٟ خ٘مص٧َ 
٠فً ؤٞ خإلٜدٚ خآلًٜي يٕعمٝٗ  ٦ٜٟ وبلٖ ظمُي٣ٍ ٤ٍخ ،142ل٩ٙ لٕٛ ٦خِمص ٜٟ خ٧ِ٘دجك (

 ٦ب٘يٓ ٠ٝدٌؾ ،٢ٌُٔ  ؽبللي خٍ٘ي٤٦ٍخ خ٘ٝم٩١ يع١دٔر ٜك خ٘ٝم٩١ خإلص ،143ٍ٘ؿ خظ٧ٍّخ 
 . خإلـٝدق ل١ً خألص٧٘ييٌٟي٥د ٌي خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ٠ّٗ 

خظٍُ خٕ٘ٗ  :"144ٌي ٜٕإ٘ص خ٘ٝع٧خظُ ٜٟ "خإللٕدٚ "  ٧ِٖ خإلٜدٚ خآلًٜي ٌي خ٘سدذ خ٘ؽد٠ي -1
ٌي ٥٘٧ِٛ؛  ٦146خ٘سُخ٤ٝص 145ل٩ٙ ؤٞ وسُ خ٘ع٧خظُ ٍٜيً ٘ٙمٙٛ زٝىس٢ُ ؛ وبلٌد ١ٕٝٙ٘يص

147" زد٘م٧خْ ي٦ٞ خإلوسدَ ٦وي٤ُد  اللٙٛ ٌي ويُ خ٘ع٦َُيدض
 

٧ِٖ خآلًٜي ٌي خّٕ٘ٛ خأل٦ٖ ، ٌيٝد يفر خ٘مٝٗ ز٣ ٜٝد ي٩ٕٝ ي٘يبل ُ٘ليد " خظ٧ٍّخ  -2
148ل٩ٙ ؤٞ ٜد ٠ّٗ ب٘ي١د ٜٟ خُّ٘آٞ ٠ّبل ٜع٧خظُخ ، ٦ل١ٝٙد ؤ٣٠ ٜٟ خُّ٘آٞ ؤ٣٠ لفص "

 

                                                           
 (124/ 1ٚخ٠فُ ٔعدذ  خإللٕدٚ  )ؾ 142

143
 ُي وبلٌد ، ٤٦ٍخ خالصؽبلق ٜم١د٢ خإلـٝدق ٔٝد ؤ٣٠ لس ُ ٌي زمط خٕ٘ٝدجٗ زٝصؽٙك آوُ ٧٤٦ ال ؤل 

 (124/ 1ٚخ٠فُ خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ  )ؾ144

خ١ٕٝ٘يص :زعٛ خٕ٘يٟ ٦ٌعك خ٘ٝيٛ : ٠ٕسص ب٩٘ ٧ٜٔدٞ ٤٦ٛ ٧ِٚ ٜٟ لسًش خألص١دٚ ، ي٧٘٧ّٞ زد٘ع١دٔه ، ٦ي٧٘٧ّٞ ٍٔ٘ٓ ؤٞ 145
ـ٥ص خ٘م٧خْ خ٘ىٝٓ ، ٦ ؤ٠ُٕ ؤٔؽ٤ُٛ  خ٘مد٘ٛ ًِيٛ ٦يسؽ٧ٙٞ خ١٘فُ ٦خإلٔعًالٖ ، ٦ٜٟ ؤزدؼي٥ٙٛ ؤيعد ؤ٣٠ ال ٜم٧ٙٚ بال ٜٟ

 ( ظمّيُ ٜمًٝ خ٘ىٙط ، ٜٕعسص خزٟ ٔي١د 335خ٘ٝمدي ٦خ٘سمػ زمً خ٧ٝ٘ض ) خ٠فُ خٍَُ٘ زيٟ خٍَُ٘ ٘مسً خّ٘د٤ُ خ٘سىًخيي ٚ 
 

َُ ؤٜد خ٘سُخ٤ٝص : ي١ٕس٧ٞ ب٩٘ َـٗ يّدٖ ٣٘ زُخ٤ٛ ي٦ُٕ١ٞ خ١٘س٧خض ؤصبل ؤٜد لسديظ٥ٛ هلل ٥ٌي ٜٟ وبلٖ خ٘مّٗ ٤٦ٛ ؼبلؼص ٌ 146
 3خأل٩٘٦ : ؤصمدذ خ٘سًيش / خ٘ؽد٠يص : ؤصمدذ خٍُٕ٘ش ٦خ٤٧٘ٛ / خ٘ؽد٘ؽص ؤصمدذ خ٘ع١دٔه ) خ٠فُ خ٘ٝٙٗ ٦خ١٘مٗ ٥ُٙٙ٘ٔعد٠ي ) ؾ

 ٚ ٤1333ـ ،  1813( ظمّيُ خألٔعدٌ ؤلًٝ ٥ٌٝي ٜمًٝ ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض / خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص  140/ ٚ 
 ( 21/ 3ٚخ٠فُ خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ  )ؾ147
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ك زيٟ ٧ِٖ خآلًٜي ٌي خٍ٘صٗ خ٘ؽد٠ي ، ٌي خ٘ٝمع٧َ " خظٍُ خ٘مّبلء ل٩ٙ خٔعمد٘ص خ٘فٝ -3
خ٘مفُ ٦خ٧٘ـ٧ذ ٌي ٌمٗ ٦خلً ، ٜٟ ـ٥ص ٦خلًش ، ٘عّدزٗ لًي٥ٝد ، ٔٝد ٔسُ ظمُي٣ٍ 

ِ خ٘عٕٙيً زد٘ٝمدٖ " بال ل٩ٙ َؤي ٜٟ يف٧ 
149 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
148

 ( 182/ ٚ  1خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ ) ؾخ٠فُ   
149

 ( 141/ ٚ  1خ٠فُ ٔعدذ خإللٕدٚ ) ؾ  
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 الباب الثالث

واإلتفـاق    اإلجماعتعريف  في  
 والفرق بينيما  

 فصول :وفيه 

 .:ظمُيً خإلـٝدق ٘ىص ٦خصؽبللد األول  فصلال

 .ظٍدَ ٘ىص ٦خصؽبللد : ظمُيً خال الثاني  فصلال

 .ظٍدَ : خٍَُ٘ زيٟ خإلـٝدق ٦خال الثالث  فصلال

 . :خصؽبلق خآلًٜي ٌي خإلـٝدق الرابع  فصلال

ُ  فصل الخامس  ال خٍ٘يٟ خٔعم٧ٙٝخ ٜصؽٙك خ٘مٙٝدء:ٌٔ
 . خإلظٍدَ ٌي خإلـٝدق
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 تعريف اإلجماع لغة واصطالحااألول 9  فصلال

 أوال 9 تعريف اإلجماع لغة 9

ميٟ ؤصٗ ٦خلً يًٖ ِدٖ خزٟ ٌدَْ : " ٦ خ٘فيٛ ٦خ٘ٝيٛ ٦خ٘, 150ًَ ) ؤـٝك (خإلـٝدق ٜص      
 151" ل٩ٙ خ٠عٝدٚ خ٘ٙيء

 .152ؤٔؽُ ٜد يّدٖ ٌيٝد ي٧ٕٞ ـٝمد يع٧صٗ ب٘ي٣ زدٍُٕ٘ش  ، ٦ؤـٝمط ٍٔخ      

 ل٩ٙ ٜم١ييٟ : ٌي خ٘ٙىص ٦يؽُٙ خإلـٝدق

 [٠٢ي٠٧ٓ: ]ڇٿ   ٹ  ٹ  ڇ ٣١ٜ٦ ٣٘٧ِ ظمد٩٘ : ٌإـٝم٧خ ؤُٜٔٛ , مّٚ خ٘عدٚ خ٘ :خأل٦ٖ

 153"ظٍدَ ؛ يّدٖ " ؤـٝك خ٧ّ٘ٚ ل٩ٙ ٍٔخ " ؤي خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ٍٔخخالخ٘ؽد٠ي : 

  ّ ُ  ِدٖ خ٘ى  ؤي ٜٙعُْ ٍ٘في 154خِي : ٧٤ ٜٙعُْ زي٥١ٝد خ٘ي ؛ ٦خ٘

 155ٔٝد يّدٖ ؤ٘سٟ ٦ ؤؼُٝ بٌخ صدَ ٌخ ٘سٟ،ؤي صد٦َخ ٌخ ـٝك , ٦يّدٖ ؤـٝم٧خ ل٩ٙ ٍٔخ 

                                                           
؛ ٘س٥دء خً٘يٟ لسً خهلل خزٟ لّيٗ خ٘مّيٙي ٦ٜم٣ ١ٜمص خ٘فٙيٗ ٘ٝمًٝ  133/ 3خ٠فُ ُ٘ق زٟ لّيٗ ل٩ٙ ؤٍ٘يص زٟ ٜد٘ٓ  150

 ٜمي خً٘يـــــــــــٟ لسً خ٘مٝيً ؛ يخَ خ٘ٙىدض
ش ـٝك ( ألزـــــي خ٘مٕٟ ؤلًٝ زٟ ٌـــدَْ ظمّيـــــــــُ لسً خٕ٘بلٚ ٤ــــــــد٦َٞ ؛ يخَ ؛ خ٠فُ ٜدي 813/ 1ٜمفٛ ّٜدييٓ خ٘ٙىص )  151

 ٤ــــــــــ1811خ٘فــــيـــٗ ؛ خ٘ؽسمص خأل٦٘ـــــ٩ 
( )خ٠فُ ٜديش ـٝك ( ُ٘ٙخوــر خألص٥ٍد٠ي ، ُّٜٔ خ٘عمّيُ زُّٝٔ خ٘سم٧غ  130ٍُٜيخض ؤٍ٘دؾ خُّ٘آٞ خُٕ٘يـــــــٛ  ) ٚ  152

 زُّٝٔ خ٘سدِ ٦خًَ٘خٔدض
خ٠فُ ٜديش ـٝك ( ألزي خ٘سّدء ؤيــ٧ذ زٟ ٩ٔ٧ٜ خ٧ٍٕ٘ي ؛  83خ٠فُ خٕ٘ٙيدض ٜمفٛ خ٘ٝصؽٙمدض ٦خ٦ٍَُ٘ خ٘ٙى٧يص ) ٚ  153

 ٤ــــ 1813ظمّـــيُ خً٘ٔع٧َ / ل٠ًدٞ ي٦َيٗ ٦ٜمًٝ خ٘ٝصُي ؛ ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
خ٘ي ) ؾ 154  ّ / ٚ  8مّيُ خً٘ٔع٧َ لّٝش زٟ ٤ِيُ لدٌؿ  ٦خ٘ٝمص٧ٖ ) ؾ( ظ 338/ ٚ  3خ٠فُ ٔعدذ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ئلٜدٚ خ٘ى
 ( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ؼ٣ ـدزٌُيدض ل٧ٙخ٠ي  ، ؼسمص ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص  13
٤ـ  1841( ظمّيُ ٜمًٝ ٘مسدٞ بٔٝدليٗ ، ٜٕعسص خٕ٘ٙيدض خأل٤ُِيص ،  323/ ٚ  3خ٠فُ خإلز٥دؾ ٌي ُ٘ق خ٥١ٝ٘دؾ ) ؾ 155

1321  ٚ 
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 156ٝدق ل٩ٙ خألُٜ ـع٦ؤـٝك ٦ ؤـٝم٧ٞ يٕعمٝٗ ٘عإٔيً خال٦ـٝيك 

٧٥ٌ ـٝك ٘ٙى٧خؼُ ٌي ٜمٌُص  صؽبللي ،٧ي ٌي خإلـٝدق زٝم١د٢ خال٦ٔبل خ٘ٝم١ييٟ ٧ٜـ      
 ٦ٜٟ ؼٛ خظٍدَ خآلَخء ل٩ٙ ٌ٘ٓ خ٘مٕٛ .،خ٘مٕٛ ٦خٔع١سدؼ٣ 

بٞ خإلـٝدق زد٘ٝم٩١ خأل٦ٖ  :"٦ًِ ٌُٔ خ٘سّي٦ي خٍَُ٘ زيٟ خ٘ٝم٩١ خأل٦ٖ ٦خ٘ؽد٠ي ٌّدٖ       
 .157"ؼ١يٟ ٌٝد ٥ِ٧ٌٝد َ بال ٜٟ خالزد٘ٝم٩١ خ٘ؽد٠ي  ال يعص٧  َ ٜٟ ٦خلً ؛ ٦ ٜعص٧  

٢ٍ٤٦ خ٘عمُيٍدض خ٘ٙى٧يص لدٜص ؛ ٌٙيٕط ٜىص٧صص زفٝدلص ؤ٦ زمصُ ؤ٦ زإُٜ ٜىص٧ٚ       
  ٌي خ٘عمُيً خإلصؽبللي ٝد يعسيٟ ٜد يُخي زدإلـٝدق خألص٧٘ي٦ب٠

 :المصنفين    الفرق بينوحاصل  

. 158ٌصدلًخ ٧َ ؤٞ ي٧ٕٞ ٜٟ خإلؼ١يٟعصؤٞ خ٘مّٚ يعص٧َ ؤٞ ي٧ٕٞ ٜٟ خ٧٘خلً ٦ي -1
 

159ظٍدَ ـٝك خآلَخءؤٞ خ٘مّٚ ـٝك خ٘ى٧خؼُ ٦خال -2
 

160ظٍدَ بال زم٩ٙيعم٨ً ز٣ٍٕ١ ؤ٦ زم٩ٙ ٦ال يم٨ً خالؤٞ خ٘مّٚ  -3
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     

 
 (   130يٛ ُ٘ٙخور خألص٥ٍد٠ي ) ٚ خ٠فُ ٍُٜيخض ؤٍ٘دؾ خُّ٘آٞ خُٕ٘ 156
 ( ؼسمص يخَ خٕ٘عدذ خ٘مُزي زي٦ُض ٘س١دٞ 330/  3خ٠فُ ًٔٙ خألُٔخَ ٘ٙسّي٦ي ) ؾ 157
ُ ١ٜص٧َ زٟ ٜمًٝ خٕ٘ٝمد٠ي ؛ ظمّيُ خً٘ٔع٧َ لسً خهلل 123/ ٚ  3خ٠فُ ٧ِخؼك خألي٘ص ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ 158  ٍ ( ألزي خ٘ٝف

 ٚ . ٤1323ـ /  ٩٘1812 خ٘مٕٝي ؛ ٦خً٘ٔع٧َ لٙي خ٘مٕٝي خ٘ؽسمص خأل٦
خ٠فُ ٜديش ـٝك  أللًٝ زٟ ٜمًٝ خٍ٘ي٧ٜي خٕ٘ٝعسص   143خ٠فُ خ٘ٝصسدق خ١ٝ٘يُ ٌي وُير خُ٘ٙق خٕ٘سيُ ُ٘ٙخٌمي ) ٚ  ( 159

 ( خ٠فُ ٜديش ـٝك ( الزٟ ١ٜف٧َ ٜٕعسص يخَ خ٘ٝمدَي 02/ ٚ  13خ٘مٙٝيص زي٦ُض ، ٕ٘دٞ خ٘مُذ ) ؾ
( ٘مسً خ٘مٙي ٜمًٝ زٟ ٠فدٚ خً٘يٟ  304/ ٚ  3ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ خ٠فُ ٧ٌخظك خُ٘ل٧ٝض زُٙق ٜٕٙٛ خ٘ؽس٧ض ٌي 160

 ( ٤3443ٚـ  1833خأل٠صدَي ، ظصميك :لسً خهلل ٜم٧ٝي ٜمًٝ لُٝ ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ) غ ، ؤ 
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 صطالحاإثانيا 9 تعريف اإلجماع  

 

ًٌّ ؤيوٗ  ٍٜخ٤ر ٜعمًيش ، ب٩٘ لي خُ٘ٙليصؽبل٤ٌر خألص٧٘ي٧ٞ ٌي خ٘عمُيً خال      
٤٦ُٔد ٌي ٦ ب٠ٝد ٌ ص ٘ٛ يمعس٤ُد زمع٥ٛ ٌي ظمدَي٥ٍٛ ،عمُيً ِي٧يخ ٌُليزمع٥ٛ ب٩٘ خ٘

ٜٝد ـمٗ ٢ٍ٤ خ٘عمدَيً ظس٦ً ١ٙ٘فُش خأل٩٘٦ ٜىديُش ٘سمع٥د  ظٍصيبلض ٜٕدجٗ خإلـٝدق ،
ظايً خ٧ّٖ٘ زمًٚ  ،لعّدي ؤٞ ل٧ٖ خإلـٝدق خوعبلٌدض ٔؽيُش ًوٗ ب٩٘ خالخ٘سمط ٜٝد ي  

 . خإللعفدؾ ز٣ ٢ٍ٤٦ زمط خ٘عمُيٍدض

ّ   : الأو   ٘ي:خظمُيً خإلٜدٚ خ٘ى

        ُ ّ  ل  161(ٜٟ خأل٧َٜ خً٘ي١يص ل٩ٙ ؤُٜ ودصص  <٘ي ) خظٍدَ ؤٜص ٜمًٝ خ٣ٌ خإلٜدٚ خ٘ى

 . ٦زإٞ ٤ٍخ يًوٗ ٌي٣ خ٘م٧خٚ ٦ال ي٧ّٖ ز٣ ـٝد٤يُ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ ٧٤٦ ٥١ٜٛ

 . ـٝيمد <ص ٜمًٝ ٦خ٘ٝبللؿ ٌي ٤ٍخ خ٘عمُيً و٢٧ٙ ٜٟ ِيً خ٘مصُ ؛ ٣٘٧ٝ٘٦ ؤٜ

 لعُظدض ؤ٥ٝ٤د :لٙي٣ خ٘مٙٝدء زد ٦ًِ خلعُض

 

 ي٧ٚ خّ٘يدٜص ٘مًٚ ظّيي٢ً زد٘مصُ ،بٞ ٤ٍخ خ٘عمُيً يٙمُ زمًٚ خ٠مّدي خإلـٝدق ب٩٘ -1
٦خ٘مّيّص ؤٞ ٤ٍخ ٘يٓ ٤ٍٜر  ٜص ب٩٘ ِيدٚ خٕ٘دلص ، ٤٦ٍخ ٜمدٖ ،٦إلَخيظ٣ ـٝيك خأل

خ٘ي ٔٝد ٧٤ ٜبللؿ ٜٟ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٦خ١ٝ٘ى٧ٖ   ّ  .خ٘ى

                                                           
خ٘ي ) ؾ 161  ّ  ( 338/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
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يٙٝٗ خ٘مٙٝدء ٦خ٘مدٜص  ـم٣ٙ ويُ ٜد٠ك  خ٘عمُيًِيًخ  ٌي ؤٞ ؤو٢ٍ ٍ٘فص " خألٜص " -2
لًٚ خ٘مٙٝدء صك خظٍدَ خ٘مدٜص ٤٦ٍخ ٘ٛ يّٗ ز٣ ؤلً ٦خ٘مّيّص بٌخ ٦يايي ٌ٘ٓ ب٩٘ ؤ٣٠ 

خ٘ي يعص٧َ يو٧ٖ خ٘مدٜص   ّ ٌي ي٣َٔ ٜد يٙعُْ  ٌي خإلـٝدق ال٠ّٕدٚ خُ٘ٙيمص ب٩٘ "ؤٞ خ٘ى
خّ٘ٔدش ٥ٌٍخ ٜفٝك لٙي٣ خ٘م٧خٚ ٦خ٘ى٧خٚ ٔد٘ص٧ٙخض خ٘ىٝٓ ؛ ٦٦ـ٧ذ خ٘ص٧ٚ ٦

٦ب٩٘ ٜد يىعٛ ز٣ًَٔ خ٘ى٧خٚ ٔعٍصيٗ  ٘م٧خٚ ٦خ٧ٌّخ خ٘ى٧خٚ ٌي خإلـٝدق "ٌد
ٌد٘م٧خٚ ٜع٧ٍّٞ ل٩ٙ ؤٞ خ٘مُ ٌي٣ ٜد  ٦خ٘سيك ؛ ٌٝد ؤـٝك لٙي٣ خ٘ى٧خٚ ، ؤلٕدٚ خ٘صبلش

ؤـٝك لٙي٣ ؤ٤ٗ خ٘مٗ ٦خ٘مًّ ال يع٦ُٝٞ ٌي٣ وبلٌد ؤصبل ٥ٌٛ ٧ٜخ٧ٌّٞ ؤيعد ٌي٣  
162ٓ بـٝدق خألٜص ِدؼسص "ٕٟ ظٕٝيص ٦ٌ٘يم

 

        ّ ٤٦ٍٕخ ٨ُ٠ ؤ٣٠ الزً  مدٜي ٘ٙى٧خٚ ال ياؼُ ٌي خإلـٝدق ،خ٘ي ؤٞ ٜىدٍ٘ص خ٦ٌُ٘ٔ خ٘ى
لعُخض خ٘ؽد٠ي دض ٘يصيُ خ٘مٕٛ لفص ٤٦ٍخ يىُؾ خالٜٟ ٦ـ٧ي خ٘مٙٝدء ٌي ؤٔؽُ خإلـٝدل

ّ  ل٩ٙ لٟ ؤٞ ي٧ٕٞ ٜإوٍخ   . خ٘يخ٘ى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
خ٘ي ) ؾ 162  ّ  ( 330/ ٚ   3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ئلٜدٚ خ٘ى
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  خآلًٜي خإلٜدٚ ظمُيً  : ثانيا

 ٜٟ لصُ ٌي<  ٜمًٝ ؤٜص ٜٟ ٦خ٘مًّ خ٘مٗ ؤ٤ٗ ـٝٙص خظٍدَ لٟ لسدَش ٧٤:" ـٝدقخإل
 163 " خ٧ِ٘دجك ٜٟ ٦خِمص لٕٛ ل٩ٙ خأللصدَ

 : ٘ٙعمُيً ُ٘ل٣

 . ٦خ٘عُّيُ ٦خ٧ٕٕ٘ض ؛ ٦خألٌمدٖ خأل٧ِخٖ يمٛ(  خظٍدَ)  ١٘٧ٌّد

 . خ٘مدٜص خظٍدَ ٦لٟ زمع٥ٛ خظٍدَ لٟ خلعُخِ(  ٦خ٘مًّ خ٘مٗ ؤ٤ٗ ـٝٙص)  ١٘٧ِ٦د

 يٕعٍدي ٜٟ ٤ٍخ خّ٘يً ؤُٜخٞ :٦

ؤٞ ٌي٣ ب٘دَش ب٩٘ ؤ٣٠ اليٙعُغ ٌي خإلـٝدق خظٍدَ ـٝيك خألٜص لع٩ ي٧ٕٞ خالظٍدَ  خأل٦ٖ :

 بـٝدلد زٗ يمعسُ خظٍدَ خألٔؽُ بـٝدلد ، ٧٤٦ ٧ِٖ ـٝدلص ٜٟ خ٘مٙٝدء .

:ؤٞ ٌي٣ ب٘دَش ب٩٘ ؤٞ زمط خ٘ؽ٧خجً ٔد٘ٝمعّ٘ص ٦خ١ٕٝ٘يص ٦خ٘سُخ٤ٝص ال يمعً ز٥ٛ  خ٘ؽد٠ي

 . خآلًٜي ال ٠مبل٥٘ٛ ٌي خاللعّدي ال ياؼُ ٌي صمص خالظٍدي

  خٕ٘دٍ٘ص خُ٘ٙخجك ؤَزدذ ٜٟ ٦خ٘مًّ خ٘مٗ ؤ٤ٗ خظٍدَ لٟ خلعُخِ<(  ٜمًٝ ؤٜص ٜٟ)  ١٘٧ِ٦د

 ٌ٘ٓ ؤ٤٦ٛ ٦بال ؛ لصُ ٔٗ ؤ٤ٗ بـٝدق ٌي٣ ي١ًَؾ لع٩(  خأللصدَ ٜٟ لصُ ٌي)  ١٘٧ِ٦د
 . خّ٘يدٜص ي٧ٚ ب٩٘ خأللصدَ ـٝيك ٌي ٦ًخ٘مّ خ٘مٗ ؤ٤ٗ زدظٍدَ بال يعٛ ال خإلـٝدق ؤٞ

 .٦164خ٘ٙى٧يص ٦خُ٘ٙليص خ٘مّٙيص ٦خأللٕدٚ ٦خ١ٍ٘ي خإلؼسدض ٘يمٛ(  ٦خِمص لٕٛ ل٩ٙ)  ١٘٧ِ٦د

 ٦خُ٘خـك ٜٟ ٤ٍيٟ خ٘عمُيٍيٟ ٧٤ ظمُيً خآلًٜي أل١٠ي ؤٔعٍيً ٣١ٜ ٌي زمؽي .

 
                                                           

163
 ( 124/ ٚ  1دٚ ٘آلًٜي ) ؾخ٠فُ ٔعدذ خإللٕ  

164
 خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ  
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 تفـاق لغة واصطالحاتعريف اال الثاني9  فصلال

 تفـاق لغة 9أوال 9 تعريف اال
ٌ  خال        . دٖ ؛ ٜم١د٢ خ٘ٝبلجٝصم  ع  ظٍدَ ظ٢ً خ٘ىبلي ٧٤٦ ٜٟ ٦ِٞ خ

 ٧٤165 ظ٧خٌُ خ٧ّ٘ٚ ٦خظ٧ٍّخ خظٍدِد " ِدٖ خٍ٘ي٧ٜي "

٣١ٜ خ٧ٌُ٘ : ،خ٧٘خ٦ ٦خٍ٘دء ٦خّ٘دي ٔٙٝص ظًٖ ل٩ٙ ٜبلجٝص خ٘ٙيحيٟ ِدٖ خزٟ ٌدَْ "٦      
٣ ؛ ٔإ٥٠ٝد خـعٝمد ٜع٧خٌّيٟ خ٧ٝ٘خٌّص  ٦خظٍُ خ٘ٙيحدٞ ؛ ظّدَزد ٦ظبلءٜد ٦٦خٌّط ٌبلٞ ؤي صديٌع

"166 

خ١٘سإ: ]ڇۅ  ۉ  ۉ  ڇ خ٧ٌُ٘ خ٘ٝؽدزّص زيٟ خ٘ٙيحيٟ ِدٖ ظمد٩٘  ِدٖ خُ٘خور خألص٥ٍد٠ي "٦ 

١٢]167 

٣١ٕ٘  ٓ ٌي خ٘ىيُ ٦خُ٘ٙ ٦خ٘ع٧ٌيُ ٠م٢٧ ، ٦يّدٖ ٌ٘،ظٍدَ ٜؽدزّص ٌمٗ خإل٠ٕدٞ خًَّ٘ ٦خال      
 168يىعٛ ٌي خ٘عمدَي زد٘ىيُ ي٦ٞ خُ٘ٙ "

 

 

 

 

                                                           
 (881خ٠فُ خ٘ٝصسدق خ١ٝ٘يُ )ٚ   165
 ( 351/ ٚ  15( ٕ٘دٞ خ٘مُذ ) ؾ 132ٚ  8خ٠فُ ٜمفٛ ّٜدييٓ خ٘ٙىص ) ؾ/ 166
 ٧ٔ38َش خ١٘سإ خآليص َِٛ  167
 ( 028خ٠فُ خٍُ٘ٝيخض ٌي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ُ٘ٙخور خألص٥ٍد٠ي ) ٚ  168
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 صطالحاإتفـاق  ف االيثانيا 9 تعر 
 .ظٍدَ ظ٢ً خ٘ىبليخال

 .ؤجٝص خٍ٘ٝخ٤ر ل٩ٙ لٕٛ ٜد ٌي ٜٕإ٘ص ٜد بـٝدق ظٍدَ : ٧٤ ٦خال

 .لعّدي ؤ٦ خ٧ّٖ٘ ؤ٦ خٍ٘مٗ ٦خُ٘ٝخي زدالظٍدَ خال٘عُخْ ٌي خال

ألٞ خ٘ىؽإ ًِ ي٧ٕٞ ٜك خٕ٘ؽُش  ظٍدَ ،ٞ ي٧ٕٞ لفص ؤ٦ بّ٘خٚ ٌي خالظٍدَ ؤ٦ال يّٙٚ ٌي خال
 ٦ٜم٩١ ٤ٍخ ؤٞ خالظٍدَ ؤلٛ ٜٟ خإلـٝدق . .169ٙص ٦ي٧ٕٞ خ٘ص٧خذ ٜك خّ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( 1332ٔعدٌ ودً٘ َٜعدٞ لٕٟ , يخَ خ٦ُ٘ظص ١ُٙ٘ٙ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ ٘ؤل 34خ٠فُ ٜمفٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٚ  169
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 تفـاقالفرق بين اإلجماع واال  الثالث 9فصل  ال
 ٦ خٔعمٝد٣٘ ل١ً خألص٧٘ييٟ ٦ٍٔخ خإلـٝدقظعسك ظٍدَ ٦ٜٟ وبلٖ يَخٔعي ٘ٝصؽٙك خال       

 ٦ٌ٘ٓ ٘مًش ؤ٧َٜ ٤٦ي :٦خظك زيٟ خالصؽبلليٟ , خٍ٘ي يف٥ُ ؤ٣٠ ال ٌَُ 

ُ   خٍ٘يٟ ي   -1 ُ   : ٞ خإلـٝدق زدالظٍدَ ٌي خ٘ٙىص٧ٌم صؽبللد زدظٍدَ ـٝدق ب٧ٌٞ خإليم
٦ل٩ٙ لٕر لٙٝي ال ؤلٙٛ ؤلًخ ٜٟ  ،٤٦ٍخ يٍيً ٜم٩١ خ٘عُخيي زي٥١ٝد  خ٘ٝفع٥ًيٟ ،

 .ٌي ظسييٟ خٍَُ٘ زي٥١ٝد صؽبللي َ ٌي ظمُيً خإلـٝدق خالخ٘مٙٝدء ٌُٔ ؤ٦ ؤ٘د

ـٝم٧خ ٦ظدَش خظ٧ٍّخ ٦ٔبل٤ٝد ٔعمٝدٖ ل١ً خ٘مٙٝدء زٝم٩١ ٦خلً ٌيؽ٧ّٙٞ ظدَش ؤؤٞ خال -2
ليػ ٘ٛ ي٧ـً ٜٟ ٌُٔ خٍَُ٘  خ٘صُيمص خ١٘صيص ٌي ٠ّٗ خإلـٝدق ، يمعسُ ٜٟ خألٍ٘دؾ
ٌُزٝد ي٧ٕٞ ٥٘د ؤؼُ ٌي  ،١٤د ؤ٧َٜ ظمعدؾ ب٩٘ ٠فُ ٦ُٜخـمص ٕٟ٘ , زي٥١ٝد ٌيٝد ؤلٙٛ 

 ٍُيُ ٤٦ي ِدزٙص ٘ٙسمػ ٦خ١ٝ٘دِٙص :خ٘ع

٦ًِ  ٜٟ ٜمد٠ي٣ ٔٝد ٧٤ ٜم٧ٙٚ خإلظٍدَ ،ٙث ٦ٜٟ ٜمد٠ي خإلـٝدق ٘ىص خ٘مّٚ ل٩ٙ خ٘ : األول
خوع٧ٍٙخ ٌي يال٘ع٣ ل٩ٙ خ٘ٝم١ييٟ ٤ٗ ٧٤ لّيّص ٌي ؤل٤ًٝد ٜفدِخ ٌي خآلوُ ؟ ؤ٦ ٧٤ ٜٟ ِسيٗ 
خ٘ٝٙعُْ خٍ٘ٙفي ؟ ٌي ـٝيك خ٘مدالض ٌدإلـٝدق يمؽي ٜم٩١ خ٘مّٚ ل٩ٙ خ٘ٙث ٤٦ٍخ خ٘ٝم٩١ 

 ٦صُخلص ؤل٩ٙ ٜٟ ٍ٘فص خإلظٍدَ ويُ ٧ٜـ٧ي ٌي ٍ٘فص خإلظٍدَ ٤٦ٍخ يمؽي ٍ٘فص خإلـٝدق ٧ِش

ًِ ي٧ٕٞ ٍ٘ؿ خإلـٝدق يٍيً ؤٞ خٕ٘ٝإ٘ص ٜفٝمد لٙي٥د ٦ل٩ٙ ٜٕع٤ً١د ٦خإلظٍدَ يٍيً :  الثاني
 خإلظٍدَ ل٩ٙ لٕٛ خٕ٘ٝإ٘ص زىط خ١٘فُ لٟ ٜٕع١ً ٔٗ ِدجٗ ٜٟ خ٘ٝعٍّيٟ .

ؽُ ٜٟ ٥ّٙ٠ٛ ظٍدَ ( ؤ٥ٔٛ  ي٧ّٙ١خ خإلـٝدق زٍٙؿ ) خالخ٧٘خِك ٜٟ لدٖ ٔؽيُ ٜٟ خألجٝص ؤ٠:  الثالث
زٟ خّ٘يٛ ٦خزٟ ًِخٜص ٦خ٘مدٌؿ زٟ لفُ خزٟ ظيٝيص ٦خخإلـٝدق زٍٙؿ ) خإلـٝدق ( ٔٝد ٧٤ لدٖ 

١٤٦دْ ٜٟ ي٣ّٙ١  ٜىدً٘ ،خلعٝدٖ ٦ـ٧ي  ٧ِٖ ٜٟ ٦ظ٧َلد ٍخ ظمُِخ ٦٘مٗ ٌي خٔعمٝد٥٘ٛ ٤
 ٦ٜٟ ؤٜؽٙص ٜد لٕد٢ خزٟ لسً خ٘سُ ٌي خ٘ع٥ٝيً خألظي :زٍٙؿ خإلـٝدق ؤٔؽُ ٔدزٟ لسً خ٘سُ 
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 دء ٌي ٔعدذ خ٘ع٥ٝيً الزٟ لسً خ٘سُ ٜد يٙي :ـ

" ٦ٌ٘ٓ ؤ٥٠ٛ ؤـٝم٧خ ل٩ٙ ؤٞ خ٘ٝف٧١ٞ خ٘ٝؽسُ ال ٘يث لٙي٣ زى٦ُؾ خ٧ِ٘ط ٜٟ صبلش   -1
٦ال صيدٚ بٌخ ؤٌدَ ٜٟ ـ٣٠٧١ ، ٦خؼسدل٣ ، ٦ٔدٞ خ٘ٝىٝي لٙي٣ ؤ٘س٣ ز٣ ٣١ٜ زد١٘دجٛ بٌ 

ٌ٘ٓ ٌُِد زي٣١ ، ال يفعٍز٣ ويُ ٤ٍيٟ خألصٙيٟ ، ٦٦ـ٠ًد٢ ال ي١عس٣ بٌخ ٠س٣ ، ٦ٔدٞ 
٦170زيٟ خ١٘دجٛ "

 

171" ؤـٝم٧خ ل٩ٙ ؤٞ خُ٘ٝؤش ظًٕٙ ٦ـ٥٥د ٌي خ٘صبلش ٦خإللُخٚ "  -2
 

 172" ٦ًِ ؤـٝم٧خ ؤ٣٠ ٜٟ ص٩ٙ ٜٕع٧َ خ٘م٧َش ٌبل بلديش لٙي٣ "  -3

ظٍدَ يؽُٙ زي١ٝد ٍ٘ؿ خال ،ظٍدَ ل٩ٙ خأللٕدٚ خُ٘ٙليص خإلـٝدق ود٘سد يؽُٙ ل٩ٙ خال:  الرابع
خظٍُ خٍ٘بلٍٔص  ،ظٍُ خ٦ُ٘خش خأللٕدٚ خُ٘ٙليص ٦وي٤ُد ٌيّدٖ خٟ ل٩ٙ ٔٗ ٜد لصٗ ٌي٣ خظٍدَ ٜ

 .ؤي ؤٞ ٍ٘ؿ خإلـٝدق ؤوٛ ٜٟ ٍ٘ؿ خالظٍدَ ظٍُ خألؼسدء خ

ؤـٝمط خألٜص ل٩ٙ ُٔخ٤ص صبلش ال ٔسر ٥٘د ٌي خأل٦ِدض خ٥١ٝ٘ي :"ِدٖ خإلٜدٚ خ٦٧١٘ي      
ٔصبلش ،عي ٥٘د ٔسر ٦خوع٧ٍٙخ ٌي خ٧١٘خٌٗ خ٘،ل٥١د ٦خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ـ٧خِ خٍُ٘خجط خ٘ٝايخش ٌي٥د 

ظميص خٕ٘ٝفً ٦ٔف٧ي خ٘عبل٦ش ٦خُٕ٘ٙ ٦صبلش خ٘ميً ٦خ٧ٕٕ٘ي ٦صبلش خ٘ف١دِش ٦ِعدء خٍ٘دجعص 
"173 

                                                           
170

( ظمّيُ ٦ظمٙيُ ، خألٔعدٌ ٜصؽ٩ٍ  331/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ع٥ٝيً ٘ٝد ٌي خ٧ٝ٘ؼإ ٜٟ خ٘ٝمد٠ي ٦خألٔد٠يً  الزٟ لسً خ٘سُ ) ؾ  
 ٚ  ٤1301ـ ،  1321زٟ ؤلًٝ خ٘ؽ٧ي ٦خألٔعدٌ ٜمًٝ لسً خٕ٘سيُ خ٘سُٕي ١ٔص 

171
 ( 308/ ٚ  0) ؾ خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ  

172
 ( 308/ ٚ  0خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ ) ؾ  

 ٚ ٤1333ـ ،  1381( خ٘ٝؽسمص خ٘ٝصُيص زدأل٤ُِ / خ٘ؽسمص خأل٩٘٦  ١ٔص  114/  0خ٠فُ ُ٘ق خإلٜدٚ ٜٕٙٛ ) ؾ 173
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٦خألصٗ ،ظٍدَ ٌي ٔبلٚ خ٦٧١٘ي ٦خٍ٘ي ٦َي ٌي ٔيدَ ٦خلً زيٟ خإلـٝدق ٦خال ٤ٍخ خ٘عٍُيُ      
ٌؿ زٟ لفُ ٌي ٌ٘ٓ خ٘مدٔٝد ؤ٘دَ ب٩٘ ،ؤٞ ي٥ّٙ١ٝد زٍٙؿ ٦خلً ٜك ؤٞ خٕ٘ٝإ٘عيٟ ٜعمدِسعدٞ 

 ،174(ٌعك خ٘سدَي"

ُٔخ٤ص خ٘صبلش خ٘عي ال ٔسر ٥٘د ٌي ؤ٦ِدض خ٥١٘ي ؼسط زد١٘ٛ ٦ِدٖ خزٟ ظيٝيص ؤيعد :"      
يصٙي٥د ؤي١ٝد ًيػ "ٜٟ ٠دٚ لٟ صبلش ؤ٦ ٠ٕي٥د ٌٙـ٧خِ ؤيخء خٍُ٘يعص ٌي ٢ٍ٤ خأل٦ِدض ٧٤٦ ل،

 ٤ٌُٔ175د "

 .خًٕ٘ٙ ي ٦خزٟ لّٚ ٦َ٦ي لٟ زمط ٦ خ٘ٝىدً٘ ٌي خٕ٘ٝإ٘ص خأل٩٘٦ يخ٦

 .٦خ٘ٝىدً٘ ٌي خٕ٘ٝإ٘ص خ٘ؽد٠يص ؤز٧ زُٕش ٦ٔمر زٟ لفُش َظي خهلل ل٥١ٝد 

ُ  , ٦خهلل ؤلٙٛ  ٜعُخيٌدٞيعسيٟ ٘ي ؤٞ خالـٝدق ٦خالظٍدَ ٔٗ ٜد ٔسُ ٜٟ        ٧ٌخ ألٞ خ٘مٙٝدء ل
ًٌٖ ل٩ٙ ؤٞ ،ل٩ٙ ؤُٜ ٜٟ ؤ٧َٜ خً٘يٟ "<خإلـٝدق زإ٣٠ " خظٍدَ لٙٝدء خ٘مصُ ٜٟ ؤٜص ٜمًٝ 

 .٩ ي٧ٕٞ صميمد يفر ؤٞ ي٧ٕٞ ١٤دْ خظٍدَ ٜٟ خ٘مٙٝدء خإلـٝدق لع

ٌٝؽبل ،ؼبلَ خألٍ٘دؾ ٔٗ ٜص١ً ٌي ب٦خٍ٘ي ي١دٔر خٕ٘ٝإ٘ص ٧٤ خ١٘فُ ٌي لدٖ ٥١ٜ٦ؿ       
٘عّي خً٘يٟ ؤز٧ خ٘سّدء خٍ٘ع٧لي زدذ ظُظير خألي٘ص ٦خ٘عمديٖ  "ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ"ـدء ٌي 

وعبلي ل٩ٙ ٜد ٔدٞ خ٘ىبلي ٌي ي٣ خالـٝدق خٍ٘ي ظمً ٌخإل :"٦خ٘عمدَض ٦خ٘عُـيك ٣٘٧ِ 
: ٦ٜد خظٍُ ٣٠٧ٔ بـٝدلد ؤ٨٧ِ ؛ ٦ ب٩٘ ٌ٘ٓ ؤ٘يُ ز٣٘٧ّ ) ٦ٜعٍُ لٙي٣ ؤ٦ ؤ٨٧ِ ( ِدٖ زٟ ٍٜٙك 

 .176" لٙي٣ ؤ٦ ظمً خ٘ىبلي ٌي٣ ؤ٩٘٦

 ظٍدَ (ٌي٣ لسدَش ) خال ٠ّٗ خ٘ىبليٌصدلر خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ؤؼُٙ ل٩ٙ خإلـٝدق خٍ٘ي       
 ٘سمط ٔبل٣ٜ ٌي ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص . ٔٝد ٔيععك ٜٟ وبلٖ ٧ّ٠الض

                                                           
 ( ؼسمص يخَ خ٘ٝمٌُص زي٦ُض ٘س١دٞ ، ظمٙيُ خ٘ٙيه زٟ زدِ 53/ ٚ  3خ٠فُ ٌعك خ٘سدَي زُٙق صميك خ٘سىدَي ) ؾ 174
( زعصُي  ، ظىُيؿ لدُٜ خ٘فّخَ ٦ ؤ٧٠َ خ٘سدِ ؼسمص يخَ  142/ ٚ  ٧33ق خٍ٘عد٦ي ٘ٙيه خإلٔبلٚ خزٟ ظيٝيص  )ؾ خ٠فُ ٜفٝ 175

 خ٧ٌ٘دء
176

 ( 043/ ٚ  8خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٍ٘ٙع٧لي ) ؾ  
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 .صؽبللدض خ٘مٙٝدء ٦ٔٗ زمٕر ٥١ٜف٣ ٦خوعيد٢َ ٩٘ خٌدٕ٘ٝإ٘ص َخـمص ب      
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 اإلجماع  التعبير عن  الرابع 9اصطالح اآلمدي في  فصلال
٘ٛ يُٕ خإلٜدٚ خآلًٜي ٌي زيدٞ لًٚ خ٘ىبلي زدٔعمٝدٖ خ٘ٝصؽٙك خ٧٥َٙٝ٘ ٧٤٦ خإلـٝدق       

مٗ ٌ٘ٓ َخـك ٘مًش ٦٘خ٘عي ل٩ٕ ٌي٥د خإلـٝدق ، مٝٗ ٍ٘ؿ خالظٍدَ ٌي ٔٗ خٕ٘ٝدجٗ ب٠ٝد خٔع ،
 ؤٔسدذ :

٦ؤ٥٠ٛ ي٦ٍُٕٞ خالظٍدَ خٔعم٧ٙٝخ ٍ٘ؿ خالظٍدَ ٦خإلـٝدق ل٩ٙ خ٘عُخيي زي٥١ٝد ؤٞ خ٘مٙٝدء : األول
ٔٝد زي١ط  لي٘ٓ ٜٟ خ٘فد٠ر خالصؽبلق زدالظٍدَ ٜٟ ٠دليص خ٘ٙىص ، ٦ٍٔ٦خإلـٝد, زدإلـٝدق 

 .ٔدزّد 

ٌُٝش يٕعم٧ٙٝٞ ؤـٝم٧خ ٦ُٜش ،ؤٞ خ٘مٙٝدء يٕعم٧ٙٝٞ خإلـٝدق ٦خالظٍدَ زٝم٩١ ٦خلً  :الثاني  
 .يٕعم٧ٙٝٞ خظ٧ٍّخ ٤٦ٝد ٍ٘فدٞ ٜٟ خألٍ٘دؾ خ٘صُيمص خ٘عي ظ١ٛ ل٩ٙ ٠ّٗ خإلـٝدق 

ُ   : الثالث ِ ٜٟ ؤ٣٠ آؼُ خٔعمٝدٖ ٍ٘ؿ خالظٍدَ ل٩ٙ ٍ٘ؿ خإلـٝدق ٌيٝد يس٦ًخ ٦خهلل ؤلٙٛ ؤٞ يعم
ٔ ً خٍَُ٘ زيٟ خ٘مسدَظيٟ ، ،٧ِق خ٧ّٖ٘ خ٘ٝىدً٘ خلعٝدٖ ٦ ٦ٜٟٝ ٔدَ ل٩ٙ ٤ٍخ خ٥١٘ؿ  ٤٦ٍخ يا

خزٟ لّٚ ٌي ٔعدز٣ ُٜخظر خإلـٝدق ٦ٍٔ٘ٓ ٦خزٟ ًَ٘ خ٘مٍيً ٌي ٌي خ٘عمُِ ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ 
 177زًخيص خ٘ٝفع٥ً ٥٠٦ديص خّ٘ٝعصً ، ٦ خإلٜدٚ خ٦٧١٘ي ٌي ُ٘ق ٜٕٙٛ . 

ىد٘ر ل٩ٙ خالظٍدَ ٌي خٕ٘ٝدجٗ خ٥ٍّ٘يص خُ٘ٙليص ؤٞ ٜصؽٙك خإلـٝدق يٕعمٝٗ ٌي خ٘ : الرابع
ؤٜد ٜصؽٙك خالظٍدَ ٌة٣٠ ؤ٦ٔك خٔعمٝدال ٧٥ٌ يٕعمٝٗ ٌي خٕ٘ٝدجٗ خٍُ٘ليص ٦خألص٧٘يص ،

 .٦خُ٘ٙليص ٦ويُ خُ٘ٙليص 

 

 

 

                                                           
177

 انظر نص  كالمهم في الفصل الخامس   
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 تفـاقالعلماء الذين يستعملون لفظ اال الخامس 9  فصلال
 ،ٓ زًلد ٜٟ خإلٜدٚ خآلًٜي ٘ي،ظٍدَ ُٜخيٌد ٘ٝصؽٙك خإلـٝدق ٔعمٝدٖ ٜصؽٙك خالب بٞ      

ٔس٣ّ ٦ٜٟٝ   ٦خإلـٝدلدض خ٥ٍّ٘يص ،ظٍدَ ل٩ٙ خإلـٝدلدض خألص٧٘يص خ٘مٙٝدء ٍ٘ؿ خال زٗ يَؾ
ٔعدز٣ ُٜخظر ًٌّ ٠ٛ ٌ٘ٓ ٌي ،خزٟ لّٚ  خإلٜدٚخ٦ٍُ٘ق  ٦ص٧ٖ ٌي خأل ٔعمٝد٩ٖ٘ ٤ٍخ خالب

يٕٟ ٔا٦ْ خإلزُ ٦خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ ز٧ٖ خزٟ آيٚ بٌخ ٔدٞ ٔؽيُ ٦٘ٛ  َل٣ٝ خهلل :"خإلـٝدق ِدٖ 
لد٘د يٚ خٕ٘ٝٓ ٦ٜد يٕيٗ ي٣ٜ ،ؤي يٚ ٔدٞ ،٦خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ خٕ٘ؽيُ ٜٟ خً٘ٚ , ٦ودجؽ٣ ٠فٓ 

٦خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ خالٔع١فدء زد٘مفدَش ٦زٕٗ ؼد٤ُ ٜد ٘ٛ يٕٟ ؼمدٜد  ٦ِدٖ ؤيعد :" 178" ٠فٓ 
خ ل٩ٙ ٦خظ٧ٍّ:"  ٦ِدٖ ؤيعد ،179" ؤ٦ َـيمد ؤ٦ ٠فٕد ؤ٦ ـًٙخ ؤ٦ لفٝد ؤ٦ ٌمٝد ؤ٦ لٝٝص ـدجّ 

ؤٞ ٔٗ ٜٟ ص٩ٙ ِسٗ ظٝدٚ ٦ظ٧ج٣ ؤ٦ ظي٣ٝٝ بٞ ٔدٞ ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘عيٝٛ ؤٞ صبلظ٣ زدؼٙص ٠دٔيد ٔدٞ 
 180"ؤ٦ لدًٜخ بٌخ ؤّٔػ لع٧خ ٔدٜبل 

٦ٜٟٝ ٕعمٝٗ ٍ٘ؿ خإلظٍدَ ، ٜدٚ خزٟ لّٚ ي٦ٜٟ وبلٖ ٌُٔ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝدجٗ ٠فً ؤٞ خإل      
ِدٖ َل٣ٝ خهلل ٌي  ً خ٘مٍيً ،خإلٜدٚ خزٟ َ٘ ٜٟٝ ـدء زمً خآلًٜي ؤيعد خٔعمٝٗ ٤ٍخ خ٘ٝصؽٙك

 ٦ِدٖ ؤيعد :" 181" ٦خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ ٔف٧ي خ٧٥ٕ٘ ٜٟ ١ٔص خ١ٍُٝ٘ي ٦خإلٜدٚ  زًخيص خ٘ٝفع٥ً :"
٤ٍخ ٜٝد يًٖ ٦ 182" ٦خظٍُ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ؤٞ ٜٟ ٘ٛ يٕٟ لدظُي خٕ٘ٝفً خ٘مُخٚ ٧٥ٌ ٜعٝعك 

خإلٜدٚ خآلًٜي  ل٩ٙ ؤٞ خٔعمٝدٖ ٜصؽٙك خإلظٍدَ ٔدٞ ٘دجك خإلٔعمٝدٖ ل١ً خ٘مٙٝدء ٜٝد يل٩
ق زسيدٞ ٤ٍخ ؤٞ يم٦ٍ ٤ٍخ خ  ُ ٕ٘ٝٙٓ ٧٘ظ٧ق ٤ٍخ خإلصؽبلق زفبلء ، ٦ٍ٘خ٘ٓ ٘ٛ يص

 .صؽبلق ٌي ًّٜٜص ٔعدز٣ ٌيٝد يس٦ًخ ٦خهلل ؤلٙٛ خإل

                                                           
 يص زي٦ُض( يخَ خٕ٘عر خ٘م1ٝٙخ٠فُ ٔعدذ ُٜخظر خإلـٝدق الزٟ لّٚ خ٘فد٤ُي ٚ ) 178
 خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ 179
 خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ 180
 ٚ  ٤3440ـ  1831( ؼسمص يخَ خزٟ لّٚ خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص  100خ٠فُ ٔعدذ زًخيص خ٘ٝفع٥ً ٥٠٦ديص خّ٘ٝعصً الزٟ ًَ٘  )ٚ  181
 خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ 182
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 ٜصؽٙك خالظٍدَ ؤيعد يٕعمٝٗ ،زمً خإلٜدٚ خآلًٜي  خ٦٧١٘ي خٍ٘ي ـدء ٔٝد ٠فً خإلٜدٚ      
٦خظٍُ  :"٦٧١ي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ٌي ُ٘ق ٜٕٙٛ خإلٜدٚ خ٘ليػ ِدٖ ١ٛ خ٘عد٘ي ، ٔٝد ٌي خ٘

ؼٛ ٌُٔ  " ،خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ؤٞ خألٌعٗ ٌي خ٘مُٙ ٦خ٘عّصيُ ؤٞ ي٧ٕٞ زمً َٜي ـُٝش خ٘مّسص 
ِدٖ ٤ٍخ زدؼٗ ُٜي٦ي زد١٘ص٧ٚ ؼٛ ،وبلي خزٟ ـ٥ٛ ٌي ؤ٣٠ اليمُٙ بال زمً خ٘ؽ٧خي ٦خٕ٘مي 

 .ظٍدَ بـٝدلد ٩ٌٕٝ خال ٦183 بـٝدق ٜٟ ِس٣ٙ (

 ؼٛ ِدٖ زم٤ًد ٘ىٙيٍعيٟ ٌي لصُ ٦خلً "٘مٙٝدء ل٩ٙ ؤ٣٠ ال يف٧ِ ؤٞ يمًّ ٦خظٍُ خ " ٣٘٧ِ٦      
٠٦م٧ ٌ٘ٓ " ٦خظٍُ ،ال يف٧ِ ل٤ًّد ٘ىٙيٍعيٟ ٦ًِ ٔسُ ُِيسد ٠ّٗ خإلـٝدق ٌي٣ (  زيٕيُ:"

 184خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ " ٦ " خظٍُ خ٘مٙٝدء ٦لٝٗ خٕ٘ٝٙٝيٟ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 51/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٦٧١٘ي ل٩ٙ ٜٕٙٛ ) ؾ 183
  33/  15خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ 184
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 الباب الرابع
ي  المسائل التي نقـل فييا اإلمام اآلمد

أصول    اإلجماع في كتابو اإلحكام في
 حكام  األ 

 وفيو فصول 9

 وىي كاآلتيوعددىا سبعة عشرة فصال  
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حيث أقُم حبصر  الة ، َعليًا مبهايا ،يرا يُ أيم مبحث يف يرٍ الرس      

املسائل اليت نقل اإلمام اآلمدي اإلمجاع فيًا مو كتابٌ "اإلحكام" َحصريا مسألة 

شكل فصُل مريتبة على حسب مهًج على َحتقيقًا يتيبًا َأقُم برت ،مسألة 

 .  بالتفصيل َإليك بياى ذلك ،الرسالة 
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 الفصل األول 9

 ق بو من مسائلفي حقيقة الوجوب وما يتعل  
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 المسألة الخامسة 9

٧٘  خظٍُ خٕ٘ٗ ٌي خ٧٘خـر خ٧ٝ٘ٔك ل٩ٙ ؤٞ خًٕ٘ٝٙ:" ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘       

٢ُل٩ٙ ـ٣١ ؤ٣٠ ي٧ٝض زعًّيُ خ٘عإويُ وٙر  .185" ، ؤ٣٠ يمصي ٦بٞ ٘ٛ يٝط لٟ ؤ٦ٖ خ٧ِ٘ط ٌإو 

، يل٨٧ خإلـٝدق خ٘عي ٥ّٙ٠د خإلٜدٚ خآلًٜي ظ٧ء ل٩ٙ  ٜٟ وبلٖ زمؽي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص      
 : ٦ًِ ٦خ٣ٌّ ٜف٧ٝلص ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ٥١ًٌّٜٛ ؼسط ل١ًي صمع٥د ،

خ٘ي  -1  ّ خ ٜدض ٌي ؤؼ١دء ٦ِط خ٘صبلش ٌفإش ، زمً خ٘مّٚ ل٩ٙ بٌ ليػ ِدٖ :"خإلٜدٚ خ٘ى
٦ِدٖ زمط ٜٟ ؤَخي خ٧٘ـ٧ذ ب٣٠  : " ؼٛ ِدٖ َل٣ٝ خهلل"186خإلٜعؽدٖ الي٧ٝض لدصيد (

٧ٝٞ ٜٟ ٜدض ٌفإش زمً ؼ  يمصي ٧٤٦ وبلي بـٝدق خًٕ٘ٙ ٌة٠د ٠مٙٛ ؤ٥٠ٛ ٔد٧٠خ ال يا  
معيٟ ٜٟ ؤ٦ٖ خ٠ّعدء ًّٜخَ ؤَزك َٔمدض ٜٟ ٦ِط خ٦ّ٘خٖ ؤ٦ زمً خ٠ّعدء ًّٜخَ َٔ

خ٘صسك ، ٦ٔد٧٠خ ال ي١ٕس٣٠٧ ب٩٘ ظّصيُ ، الٔيٝد بٌخ خ٘عىٗ زد٧٘ظ٧ء ، ؤ٦ ٥٠ط ب٩٘ 
، ٧٤٦ وبلي بـٝدق خًٕ٘ٙ ، زٗ ٜمدٖ ؤٞ يمصي ٦ًِ خٕ٘ٝفً ٌٝدض ٌي خ٘ؽُيُ 

ـدِ ٣٘ خ٘عإويُ ، ٌةٞ ِدٖ ، ـدِ زُٙغ ٔبلٜص خ٘مدِسص ١ِٙد ٜمدٖ ألٞ خ٘مدِسص ٜٕع٧َش 
.187" ل٣١

 

ٜٟ ؤوُ ٜك ـٟ خ٧ٝ٘ض ِسٗ خٍ٘مٗ لص٩ ،  ِدٖ ٌي ٜىعص٢ُ "ًٌّ دـر خإلٜدٚ خزٟ خ٘م -2
 .188م٣ٙ ٌي ٦ِع٣ ٌد٘ف٧٥َٝ ؤيخء "خظٍدِد ، ٌةٞ ٘ٛ يٝط ؼٛ ٌ

                                                           
 ( 143، ٚ 1)ؾ خ٠فُ ٔعدذ خإللٕدٚ ٘آلًٜي185
٘ي ) ؾ /186  ّ  (  332ٚ  1خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى

 
 ( 332) ٚ خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ 187
( ظمّيُ  343،  341ٚ  1خ٠فُ ٔعدذ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ٦خألٜٗ ٌي لٙٝي خألص٧ٖ ٦خ٘فًٖ الزٟ خ٘مدـر  )ؾ/188

 ٚ ٤3440ـ ،  1831خً٘ٔع٧َ ٠ٍيُلٝدي٦خ ، يخَ خزٟ لّٚ ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
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٧٘٦ ـٟ خًٕ٘ٝٙ ؤ٣٠ ال يميٗ ب٩٘ آوُ  : " ليػ ِدٖخإلٜدٚ خأل٧١ٔي ٌي ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘  -3
ك ظعيُ لٙي٣ خ٧ِ٘ط خظٍدِد   ٔ 189" ٦لُٚ لٙي٣ خ٘عإويُ خلعسدَخ زف٣١خ٧ِ٘ط خ٧ٝ٘

 

٧ٌٙ ؤو٢ُ ٜك ـٟ خ٧ٝ٘ض ب٩٘  ِدٖ َل٣ٝ خهلل "،خ٘مبلٜص ٠فٛ خً٘يٟ خزٟ ٔميً خ٘ؽ٧ٌي  -4
ُ خ٧ٝ٘ٔك لٟ ؤ٦ٖ ٦ِع٣ ٜك،آو٢ُ ؤي  فٟ ؤ٣٠ ـ٣١ ؤ٣٠ ي٧ٝض ِسٗ ؤٞ يٍم٣ٙ ٌ ٧٘ ؤو 

ٌمٙص ؤَزك َٔمدض ٌإو٢ُ ٜك ٌ٘ٓ ، ٦٘ٛ يسديَ زٍم٣ٙ ٜٟ ؤ٦ٖ ي٧ٝض زمً خ٦ّ٘خٖ زًَّ 
190زدظٍدَ خألص٧٘ييٟ "ي ٤ٍخ خ٘عإويُ ٦ِع٣ ٦لص٩ زٝفُ

 

دَ ٌي  -5 ص خزٟ خ١٘ف  ُ خٍ٘مٗ ٌي  ": ِدٖ َل٣ٝ خهلل  "ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ"خ٘مبلٜ  ٦ٜٟ ؤو 
ك ٜٟ ـٟ ٜد٠ك ٣١ٜ ٔمًٚ خ٘سّدء زإٞ ـٟ ؤ٣٠ ي٧ٝض ِسٗ ؤٞ يس٩ّ ٜٟ   ٔ خ٧ِ٘ط خ٧ٝ٘

191"خ٧ِ٘ط ِٜٟ يع ٕك ٍ٘ٙمٗ ٌي٣ ؤؼٛ بـٝدلد ٘ععيي٣ّ لٙي٣ زف٣١ 
. 

 النتيجة 9

يَخٔص ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٦خ٘عمُّ ٜٟ خالظٍدَ ٌي٥د خٔع١عفط ؤٞ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ٦ٜٟ وبلٖ       
 ٌي ٤ٍخ خالظٍدَ ٦ؤ٣٠ صميك. لٙٝدء خألص٧ٖظمد٩٘ ًِ ٦خ٣ٌّ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 )113/ ٚ ٧1ٖ ٘ؤل٧١ٔي ) ؾخ٠فُ ٥٠ديص خ189ٕ٘
( ١٘فٛ خً٘يٟ خ٘ؽ٧ٌي ظمّيُ خً٘ٔع٧َ لسً خهلل زٟ لسً خ٘ٝمٕٟ خ٘عُٔي ) 338ؾ/ ٚ 1خ٠فُ ُ٘ق ٜىعصُ خ٦ُ٘ظص )190

 ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص (
( الزٟ خ١٘فدَ ) ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ خّ٘ليٙي ٦خً٘ٔع٧َ ٠ٍيُ لٝدي٦ ) ٜٕعر 313/ 1ٚخ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ)ؾ191

 ٚ ( ٤1333ـــ /  1813خ٘مسيٕدٞ )
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 المسألة السادسة 9

خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ خ٧٘خـر بٌخ ٘ٛ يٍمٗ ٌي ٦ِع٣ خًَّ٘ٝ ، ٦ٌمٗ زم٢ً ، ؤ٣٠  ": ِدٖ خآلًٜي      

 .192" ٣ ٌي ٦ِع٣ لًٝخ ؤ٦ ٧٥ٔخ ٧خء ظُٔي٧ٕٞ ِعدء ، ٔ

ظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ ص٧٘ييٟ ٌي ٔعس٥ٛ ٦ـًض ؤٞ ٤ٍخ خال٦ٜٟ وبلٖ خٔعُّخء ٔبلٚ خأل      
ظٍدَ زمي٣١ ٦ب٠ٝد زيٟ خ٘مٕٛ ٌي دٞ زمط خألص٧٘ييٟ ٘ٛ ئٍُ ٍ٘ؿ خال٦بٞ ٔ خآلًٜي صميك ،

 ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص.

 ظٍدَ ـ٧٥َٝ لٙٝدء خألص٧ٖ ٌي ٜص١ٍدظ٥ٛ :٠ّٗ ٤ٍخ خال٦ٜٟٝ 

خأليخء ٜد ٌمٗ ٌي ٦ِع٣  ": "خُ٘ي٦ي ٦خ٧ّ١٘ي ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر"ـدء ٌي ٔعدذ :  أوال

٦ـ٧ذ ٜؽّٙد  خًَّ٘ٝ ٣٘ ُ٘لد ؤ٦ال ، ٦خّ٘عدء ٜد ٌمٗ زمً ٦ِط خأليخء ، خٔعًَخٔد ٘ٝد ٔسُ ٣٘
٢ُ لًٝخ ؤ٦ ٧٥ٔخ " ي خأليخء ٦خّ٘عدء ،ٔبل٣ٜ َل٣ٝ خهلل  خ٠ع٩٥  193ؤو   ُ  .٦ٜٟ ١٤د يعسيٟ ؤ٣٠ ل

 

 

 

 

 
                                                           

 (143، ٚ  1خ٠فُ ٔعدذ خإللٕدٚ )ؾ/  192
خ٠فُ خُ٘ي٦ي ٦خ٧ّ١٘ي ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ) ٘ٝمًٝ زٟ ٜم٧ٝي زٟ ؤلًٝ خ٘سدزُظي خ٘م١ٍي ، يَخٔص ٦ظمّيُ ظيً  193

 ٚ( ٤3445ــ/ 1830خهلل زٟ صد٘ك زٟ ل٧ٞ خ٘مُٝي َٔد٘ص ئع٧َخ٢ ٜٕعسص خًُ٘٘ ، غ/ ؤ 
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خ٘مسديش بٞ ٦ِمط ٌي ٦ِع٥د  :" ؤل٧١ٔي"٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٌي ُ٘ق ٥١ٜدؾ خألص٧ٖ ٌ٘ي ـدء : نياثا

ٌي٣ ٔسر ٦ـ٧ز٥د ٦٦ـ٣ ،٦بٞ ٦ِمط زم٢ً ،خ٘ٝميٟ ٦٘ٛ ظٕسُ زإيخء ٜىعٗ ٌإيخء ٦ بال ٌةلديش 
 194ٌّعدء ٦ـر ؤيخئ٢ "

ّ   :ثالثا    "خٕ٘ٝعص٩ٍ"عدز٣ خ٘ي ٔبلٜد ٧ٜخٌّد ٘ؤلجٝص خٕ٘دزّيٟ ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي ٠ّٔٗ خإلٜدٚ خ٘ى

٦ِع٣ بلٙٛ ؤٞ خ٧٘خـر بٌخ ؤيي ٌي ٦ِع٣ ٔٝي ؤيخء ٦بٞ ؤيي زمً و٦ُؾ  :"ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل 
 .195خ٘ٝعيُ ؤ٦ خ٧ٝ٘ٔك ٔٝي ِعدء "

ظٍدَ ؤيعد ٌىُ خإلٔبلٚ خ٘سّي٦ي ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي ٔعدز٣ ًٔٙ ٦خٌُ ل٩ٙ ٤ٍخ خال :رابعا  

َ ٦ٌمٗ  ٥٠ٛ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ ٦ـ٧ذ خٍ٘مٗ بٌخ:"  ٦خلٙٛ ؤخألُٔخَ   ً ظَُّ ٦٘ٛ يٍمٗ ٌي ٦ِع٣ خّ٘ٝ
 196"زم٢ً ؤ٣٠ ي٧ٕٞ ِعدء لّيّص ٧ٔخء ظ٣ُٔ ٌي ٦ِع٣ لًٝخ ؤ٦ ٧٥ٔخ 

ـدء ٌي خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ , ًٌّ ظٍدَ خ٘مبلٜص خزٟ خ١٘فدَ ٦ٜٟٝ ٦خٌُ ؤيعد ل٩ٙ ٤ٍخ خالخامسا 9

َ ٣٘ ُ٘لد ٦ألٞ ٔٗ ٦ِط ٜٟ خأل٦ِدض :"خآلظي   ً  ٦خّ٘عدء ٌمٗ خ٧٘خـر ودَؾ خ٧ِ٘ط خّ٘ٝ
 خ٘عي ياوُ ٌم٥ٙد ب٘ي٣ ٧٤ ٜىدؼر زدٍ٘مٗ ٌي٣ ٦ٌ٘ٓ ٦خـر لٙي٣ ، ٧ٌٙ ١ِٙد بٞ ؤيخء٤د ٌي

 197خ٧ِ٘ط خ٘ؽد٠ي زمً ظإوي٤ُد ِعدء "

ل٩ٕ ٌ٘ٓ ٌي ٔعدز٣ ًيٟ خُ٘خِي ل٩ٙ يَذ ٔدزّي٣ ، ًٌّ ٦ًِ ٔدَ خإلٜدٚ ٌىُ خ٘ سادسا 9

بٌخ ؤيي زمً و٦ُؾ ٌد٧٘خـر بٌخ ؤيي ٌي ٦ِع٣ ٔٝي ؤيخء ، ٦ :"ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل  "خ٘ٝمص٧ٖ"

                                                           
 ُق ٥١ٜدؾ خألص٧ٖ ّ٘ٙدظي خ٘سيعد٦ي ل٩ٙ ُ٘ق خأل٧١ٔي  ) ؼسمص لد٘ٛ خٕ٘عر (خ٠فُ ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٌي ٘ 194
 ( 120/ ٚ  1خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙىّخ٘ي ) ؾ195
 ( ؼسمص  يخَ خٕ٘عدذ خ٘مُزي زي٦ُض ٘س١دٞ ( 130/ ٚ  1خ٠فُ ًٔٙ خألُٔخَ لٟ ؤص٧ٖ ٌىُ خإلٔبلٚ خ٘سّي٦ي ) ؾ196
 ( 308/ ٚ 1خ٠فُ خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ الزٟ خ١٘فدَ ) ؾ 197
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  ٔ ٌي ٦ِع٥د ، ؼٛ ؤيخ٤د ودَؾ ك ٔٝي ِعدء ، ٧٤٦ ٟٔٝ ظُْ خ٘صبلش لًٝخ ٦ِع٣ خ٘ٝعيُ ؤ٦ خ٧ٝ٘
 198خ٧ِ٘ط "

 :النتيجة  

 لٕد٢ خٍ٘ي خالظٍدَ ٤ٍخ ؤٞ ٦ـًض ٔعس٥ٛ ٌي خألص٧٘ييٟ ٔبلٚ خٔعُّخء وبلٖ ٦ٜٟ       
 ٤ُٔٛ خ٘ىبلي ٦خهلل ؤلٙٛ .ظ١ٝيد ؤي ؤٞ ٤االء خ٘مٙٝدء ٦ٌُٔخ خُ٘ؤي ٜٟ ويُ ٌ صميك خآلًٜي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( زعصُي 111،  110/ ٚ  ٠1فُ خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي  ) ؾخ 198

 



 
84 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 9
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 المسألة الثانية 9
خظٍُ خ٘مّبلء ل٩ٙ خٔعمد٘ص خ٘فٝك زيٟ خ٘مفُ ٦خ٧٘ـ٧ذ ٌي ٌمٗ  ِدٖ خآلًٜي ٌي خإللٕدٚ "

ِ خ٘عٕٙيً ٦خلً ، ٜٟ ـ٥ص ٦خلًش ، ٘عّدزٗ لًي٥ٝد ، ٔٝد ٔسُ ظمُي٣ٍ بال لٙ ٩ َؤي ٜٟ يف٧ 
 199ٝمدٖ "زد٘

ال ٦ٜٟ وبلٖ خإلؼبلق ٌي ٔعر ٦ٜاٍ٘دض خألص٧٘ييٟ ظسيٟ ؤٞ ٤ٍخ خإلظٍدَ خٍ٘ي ٣ّٙ٠ خآلًٜي 
 ٤ٍُٔ٠٦ٛ ل٩ٙ خ٘ع٧خ٘ي : ،ظٍدَ ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ وسدَ لٙي٣ ، ٦ًِ ٦خ٣ٌّ ل٩ٙ ٤ٍخ خال

يٕعميٗ ٧ٔٞ خ٘ٙث ٦خـسد لُخٜد " ٌي زيدٞ خ٘ٝىعصُ ٜد ٠ص٣ :ِدٖ ًٌّ خزٟ خ٘مدـر  :أوال  

 200"خلًش ، بال ل١ً زمط ٜٟ يف٧ِ ظٕٙيً خ٘ٝمدٖ ٜٟ ـ٥ص ٦

٦ًِ خٔعمٝٗ خزٟ خ٘مدـر ٍ٘ؿ خ٘مُخٚ زًٖ خ٘مفُ ، ٦ًِ ؤظط لسدَخض خألص٧٘ييٟ ز٥ٍخ خٍ٘ٙؿ 
 يٌدٞ.خل٩ٙ خلعسدَ ؤ٥٠ٝد ٜعُ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 141/ ٚ  1خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ 199
 ( ظإ٘يً ٘ٝٓ خً٘يٟ خألص٥ٍد٠ي  ظمّيُ ٜمًٝ ٜف٥ُ زّد )ـدٜمص ؤٚ خ٨ُّ٘( 311/ ٚ  1خ٠فُ زيدٞ خ٘ٝىعصُ ) ؾ 200
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خ٘ٙث خ٧٘خلً  :" ِدٖ َل٣ٝ خهلل " ليػخ٘ٝمص٧ٖ"خٍ٘ىُ خُ٘خِي ٔٝد ـدء ٌي ٔعدز٣  ثانيا 9   

إ٧َٜخ ز٣ ٦ٜي٥ٍٛ ٜٟ ٤ٍخ خٕ٘بلٚ ؤ٣٠ ال يفعٝك ، 201ٜإ٧َٜخ ز٣ ٥١ٜيد ل٣١ ٜمد " ٞ ي٧ٕٞال يف٧ِ ؤ
بال ل١ً ٜٟ يف٧ِ خ٘عٕٙيً زد٘ٝمدٖ ٦خ٘عٕٙيً زد٘ٝمدٖ ال يصك  ٥١ٜ٦يد ل٣١ ٌي ٦ِط ٦خلً

 .١٨٢خ٘سُّش: ڇ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈڇ ٦ خً٘٘يٗ ٣٘٧ِ ل٦ّـٗ :  ،ٜؽّٙد

ص خزٟ خ١٘فدَ ٔٝد ـدء ٌي ٔثالثا 9    ٦خٍ٘مٗ خ٧٘خلً زد٘ٙىٛ ٌي٣ :"خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ"عدز٣ خ٘مبلٜ 

يف٧ِ ظٕٙيً  ظٍصيٗ ٌٟٝ ـ٥ص ٦خلًش يٕعميٗ ٣٠٧ٔ ٦خـسد ٦لُخٜد ٘ع١دٌي٥ٝد بال ل١ً ٜٟ
 202خ٘ٝمدٖ لّبل ٦ ُ٘لد "

 ٦خ٘عٍصيٗ خٍ٘ي ٢ٌُٔ ٤د١٤د ٜم١د٢ بٌخ ٔدٞ ٜٟ ـ٥عيٟ ًٌّ ـ٢ِ٧ زمط خ٘مٙٝدء .      

خٍ٘مٗ خ٧٘خلً زد٘ٙىٛ " ٌّدٖ :"٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ٜىعصُ ١ٜع"خزٟ خ٘مدـر ٌي :رابعا     

ٟ يف٧ِ ظٕٙيً خ٘ٝمدٖ لّبل ٜٟ ـ٥ص ٦خلًش يٕعميٗ ٣٠٧ٔ ٦خـسد ٦لُخٜد ٘ع١دٌي٥ٝد بال ل١ً ٜ
 .٦203ُ٘لد "

اليف٧ِ ٌي خٍ٘مٗ خ٧٘خلً زد٘ٙىٛ : " 204ألٜيُ زدي٘د٢ "ظيٕيُ خ٘عمُيُ"ـدء ٌي : خامسا   

٘عع٣١ٝ خ٘مٕٛ زف٧خِ خ٘عُْ  خ٘ٝمدٖ ،٦خ٘ف٥ص ٦ـ٧ز٣ ٦لُٜع٣ زةؼسدَ ٜد٠مي ظٕٙيً 
 205"٦ل٣ًٜ

 :خآلظي سًَ خً٘يٟ خَّ٘ٔٙي"٘ زفٝك خ٘ف٧خٜك ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك"صدلر  ٌُٔ:سادسا     
                                                           

 ( 325/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ) ؾ 201
 ( 331/ ٚ  1خ٠فُ خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ؾ 202
 ( 311/ ٚ  1فُ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ) ؾخ٠ 203
٤ـ  ٧٤313 ٜمًٝ ؤٜيٟ زٟ ٜم٧ٝي خ٘سىدَي خ٘ٝم٦ُي زإٜيُ زدي٘د٢ ، ٌّي٣ ل١ٍي ٜمُّ ٜٟ ؤ٤ٗ زىد٨َ ٦ً٘ ٠م٧ )  204

ٚ( ٔدٞ ٠ّيبل زٕٝص ٣٘ ظصد٠يً ٥١ٜد " ظيٕيُ خ٘عمُيُ " ؼسك ٌي ٜفًٙيٟ ٌي ُ٘ق خ٘عمُيُ الزٟ خ٥٘ٝدٚ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘  1505
 ( 81/ ٚ  0) خ٠فُ خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي ) ؾ، 

 خ٠فُ ظيٕيُ خ٘عمُيُ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألٜيُ زدي٘د٢ ) ؼسمص يخَ خٍُٕ٘ ٘ٙؽسدلص ٦خ١ُ٘ٙ ٦خ٘ع٧ِيك ( 205
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خ٧٘خلً زد٘ٙىٛ بٞ ٘ٛ يٕٟ ٣٘ بال ـ٥ص ٦خلًش ،ٌبل وبلي ٌي خٜع١دل٣ ٣٠٧ٔ ٜإ٧َٜخ ز٣  "      
ز٣ يٝع١ك ظ٣ُٔ زّٝعع٩ خألُٜ ، ٥١ٜيد ل٣١ ، بال بٞ ـ٠ِ٧د ظٕٙيً ٜد اليؽدَ ، ألٚ خ٘ٝإ٧َٜ 

 206٘فٝك زي٥١ٝد ـٝك زيٟ خ٘ٝع١دٌييٟ "٦ّٜعع٩ خ٥١٘ي خ١ٝ٘ك ٜٟ ٌم٣ٙ ٦خ

٦ ؤٜد خٍ٘مٗ خ٧٘خلً " الزٟ زًَخٞ : " ـدء ٌي خً٘ٝوٗ ب٩٘ ٤ٍٜر خإلٜدٚ ؤلًٝسابعا 9   

زد٘ٙىٛ ، ٣ٌٙ ـ٥ص ٦خلًش ، بٌ يٕعميٗ ٣٠٧ٔ ٦خـسد لُخٜد ٔٝد ٧٘ ِدٖ : صٗ خ٘ف٥ُ ، ال 
  ٗ ٢ٍ٤ خ٘ف٥ُ ٦ظٝؽي١ٙد زةيّدق خ٘صبلش ٌي ٜٕدٞ ٜىص٧ذ ٜس١ي ل٩ٙ خ٧ّٖ٘ زإ٥٠د ال ظصك ٌي٣ ظص

 ٦207ال يّٕػ خ٘ؽٙر ز٥د ، ٦ال ل٤ً١د "، 

 النتيجة 9

 يَخٔص ٤ٍخ خالـٝدق ٦خ٘سمػ ٌي٣ ٦ـًض خآلظي :ٜٟ وبلٖ 

ؤ٥٠ٛ خظ٧ٍّخ ٌي ٌُٔ خُ٘ؤي ٜك لًٚ ٥ّٙ٠ٛ ٘ٙىبلي ، ٤٦ٍخ ٌي٣ يال٘ص ب٩٘ ٌُٔ خالظٍدَ  -5
 يد ظ١ٝ

ًِ ٌُٔ صدلر ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك ؤ٣٠ الوبلي ٌي خٜع١دل٣ ؤي ٣٠٧ٔ ٜإ٧َٜخ ز٣ ٥١ٜ٦يد ل٣١  -5
 ، أل٣٠ ظٕٙيً زد٘ٝمدٖ ، ٦ٜم٩١ الوبلي ؤي ؤ٣٠ بـٝدق .

 

 

 

                                                           
( يَخٔص  333/ ٚ  1خ٠فُ ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك زفٝك خ٘ف٧خٜك ٘عدؾ خً٘يٟ خٕ٘سٕي ظإ٘يً زًَ خً٘يٟ لسً خهلل خَّ٘ٔٙي ) ؾ206

 ( 3440ً خ٘مّيّ ٦ ؤ / ي : لسً خهلل َزيك ، ٜٕعسص ُِؼسص : خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص ٦ظمّيُ ) ؤ / ي : ٔيً لس

 
ص لسً خّ٘ديَ زٟ زًَخٞ خًّٜ٘ٙي ) ظمٙيُ خً٘ٔع٧َ لسً خهلل زٟ 158خ٠فُ خً٘ٝوٗ ب٩٘ خإلٜدٚ ؤلًٝ )207 ( ظإ٘يً خ٘ٙيه خ٘مبلٜ 

 ٚ ( 1321 -٤ـــ  1841لسً خ٘ٝمٕٟ خ٘عُٔي ) ؼسمص ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ، خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص 
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 9ثالث  الفصل ال

في المباح وما يتعّلق بو من  
 مسائل
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 المسألة األولى9

خإلزدلص ٜٟ خأللٕدٚ خُ٘ٙليص وبلٌد  خظٍُ خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ل٩ٙ ؤٞ: " ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل      
ٜصيُخ ٣١ٜ بال ؤٞ خ٘ٝسدق ال ٜم٩١ ٣٘ ٨٧ٔ ٜد خ٠ع٩ٍ خ٘مُؾ لٟ ٌم٣ٙ  208٘سمط خ٘ٝمعّ٘ص

 209"٦ظ٣ُٔ

٦خ٘عي ٧ّٙ٠خ ٌي٥د  ٌي ٜص١ٍدظ٥ٛ وبلي ٘سمط خ٘ٝمعّ٘ص ٦ًِ ل٩ٕ ٤ٍخ خإلظٍدَ ٜك ٌُٔ       
وبلي خ٧ّٖ٘ ٥١ٜٛ ل٩ٙ  ٤٦ٍخ ،خ٘ىبلي ٌي ٜٕإ٘ص خإلزدلص ل٩ٙ ؤ٥٠د ٘يٕط لٕٝد ُ٘ليد 

 ٌي خإلـٝدق . خ٘ٝمعّ٘ص  يعسيٟ ؤٞ خآلًٜي ال يمعً زىبليـٝدق ، ٌيل٨٧ خآلًٜي ٘ئل

ٗ زٗ ٔ ٤ٍخ خالظٍدَ ،ٜٟ ٠ّٗ  ًِ ل٩ٙ وبلٖ ظعسك ٔعر خألص٧ٖ ٦خٔعُّخج٥د , ٘ٛ ؤ ٦ٜٟٝ      
٣ ؤٞ ٤٦ٍخ يف٥ُ ١ٜ ٦زيٟ ؤ٣٠ وبلي ٍ٘في ٦٘يٓ زمّيّي ، ؤ٘دَ ب٩٘ ٤ٍخ خ٘ىبلي ، ٜٟ ٢ٌُٔ
٦ودصص خزٟ خ٘مدـر خٍ٘ي خوعصُ ٔعدز٣  بلظٍدَ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ،ي يل٧خ٢ ٦ٌ٘خ٢٧ٌّ خ٘مٙٝدء 

 ٔدآلظي : ٧٤٦ ٔٝد زي١ط ٔدزّد ٌي ٌُٔ ٜص١ٍدظ٣ ،٠٦ٍُٔ ٔبل٥ٜٛ ، خٍ٘ي ٠مٟ زصًي يَخٔع٣

خإلزدلص : " َل٣ٝ خهلل " الزٟ خ٘مدـر ٣٘٧ِ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ"ـدء ٌي  9األول     

 210"ُ٘لي وبلٌد ٘سمط خ٘ٝمعّ٘صلٕٛ 

٦ ؤظسدل٣ ٔٝد صُق زٍ٘ٓ ويُ  ٧٤211 خٕ٘مسي دُ٘لي د٦خٍ٘ي ودً٘ ٌي ؤ٥٠د ٘يٕط لٕٝ      
ٙ ُ ، ٧ًِ٦الظ٥ٛ ٔٝد ـدء ٌي ٠ص٧ٚ ٔعس٦ٛ٥خلً ٜٟ خ٘مٙٝدء ١ٔ٦ُٕي ٠ّ خزٟ زًَخٞ ٌي  ل

 212"٧٤ خٕ٘مسي ٦ ؤظسدل٣ " ُ٘ل٣ ل٩ٙ خ٦ُ٘ظص ِدٖ 

                                                           
خ٘ٝمعّ٘ص : ٜٟ ؤصمدذ ٦خصٗ زٟ لؽدء خ٘ىّخٖ ٘ٝد خلعّٖ ٜفٙٓ خ٘مٕٟ خ٘سصُي يُّ ؤٞ ُٜظٕر خٕ٘سيُش ٘يٓ زٝاٜٟ  208

٦ال ٔدٌُ ٦يؽسط خ٘ٝمعّ٘ص خ١ّٝ٘٘ص زيٟ خ١ّٝ٘٘عيٟ ٌؽُي٢٦ ، ٌدلع٣ّ٘ ٦ ظسم٣ ـٝدلص ٧ٝٔ زد٘ٝمعّ٘ص ( خ٠فُ خ٘ٝٙٗ ٦خ١٘مٗ 
٤ـ ،  ٥1813ٝي ٜمًٝ / يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ٘س١دٞ ) غ / غ : ( ظصميك خألٔعدٌ ؤلًٝ ٌ ٥ٙٙ٘32ُٔعد٠ي ) ٚ 

1333 ) ٚ 
 ( 115/ ٚ  1خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ ) ؾ209
 ( 332،  331/ ٚ  1خ٠فُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ) ؾ210
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ىبلي خلعسدَ ٤ٍخ خ٦٘بٞ ٔدٞ ، ٍفي ٔٝد ٠ّٗ ويُ ٦خلًؤٞ خ٘ىبلي ٌي خٕ٘ٝإ٘ص ٦٘خ٘مدصٗ 
 .ٍ٘في زٝم٩١ ؤ٣٠ ال ي١ٍي خ٘ىبلي

" زيدٞ خ٘ٝىعصُ"ؤ٣٠ ٍ٘في ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي ٦زيٟ  ، ٦ًِ ٠ّٗ ؤيعد خألص٥ٍد٠ي ٤ٍخ خ١ّ٘خق       
، لًٚ خ٘مُؾ لٟ خٍ٘مٗ ، ٌٙيٕط ٦خ٘مُ ؤٞ خ١ّ٘خق ٌي٣ ٍ٘في ٌةٞ ؤَيً زدإلزدلص " :ليػ ِدٖ 
ليد ، أل٣٠ ِسٗ خُ٘ٙق ٜعمُّ ، ٦ال لٕٛ ِسٗ خُ٘ٙق ، ٦بٞ ؤَيً ز٣ : خ٘مؽدذ خ٧٘خَي لٕٝد ُ٘

 .213ؽٌُيٟ ، ٥ٌي ٜٟ خأللٕدٚ خُ٘ٙليص "ٜٟ خُ٘ٙق زد٠عٍدء خ٘مُؾ لٟ خ٘

 214"٦خ٘ىبلي ٍ٘في ، ٠د٘ث لٟ ظٍٕيُ خإلزدلص :"ِدٖ خزٟ خٕ٘سٕي ٌي ٌَك خ٘مدـر       

، ٌي٧ٕٞ ٧ٜخٌّد د٘ث لٟ خ٘ٝم٩١ خٍ٘ٙفي ٘ئلزدلص ٔبلٚ خزٟ خٕ٘سٕي ؤ٣٠ وبلي ٍ٘في ، ٠ ٍٜدي٦
 .ٕ٘بلٚ خألص٥ٍد٠ي خٕ٘دزُ خٍُ٘ٔ 

٦خ٘ىبلي ٍ٘في :"٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ  ي خ٘سمُ خ٘ٝميػ خٕ٘بلٚ ٦٣ٍٕ٠ًِ ٠ّٗ خَّ٘ٔٙي ٌ      
     ١ٌٍي خ٘مُؾ ؼدزط،ب٩٘ ظٍٕيُ خ٘ٝسدق ، بٞ ل٣ٌُ ز١ٍي خ٘مُؾ ، ٧٤٦ خصؽبلق خألًِٜيٟ يٙعٍط 

ٕ   ِسٗ خُ٘ٙق ، ٌبل ٢ُ زدإللبلٚ ز١ٍي خ٘مُؾ ، ٌدإللبلٚ ز٣ ب٠ٝد يمٙٛ ي٧ٕٞ ٜٟ خُ٘ٙق ، ٦ٜٟ ٌ
 .215" ٜٟ خُ٘ٙق ٌي٧ٕٞ ُ٘ليد 

ؤيعد خإلٜدٚ ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ٔٝد ـدء ٌي ٔعدز٣ خالظٍدَ ي٧ّٙ١خ ٦خٌُ خٍ٘يٟ ٘ٛ ٦ٜٟٝ       
زؽَُ ؼبلؼص ، ٦ٌ٘ٓ ؤٞ خإلزدلص ظؽسط  ٦خ٘مُ ؤٞ خ٘ىبلي ٍ٘فيِدٖ َل٣ٝ خهلل : " ،"خ٘ٝمص٧ٖ"

                                                                                                                                                                                     
 خٕ٘مسي ٧٤ : ؤز٧ خّ٘دٔٛ لسً خهلل زٟ ؤلًٝ زٟ ٜم٧ٝي خٕ٘مسي خ٘سٙىي خ٘مد٘ٛ خ٧٥َٙٝ٘ ٔدٞ َؤْ ؼدجٍص ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص يّدٖ 211

ٙ ٝيٟ ظ٧ٌي ٌي ٜٕع٥ٗ ٘مسدٞ ١ٔص ٔسك لُٙش ٦ ؼٙؽٝدجص ( خ٠فُ ٦ٌيدض خألليدٞ ) ؾ / ٚ  ٥٘3ٛ خٕ٘مسيص ، ٦ٔدٞ ٜٟ ٔسدَ خ٘ٝعٕ
85 ) 
/ ٚ 1خ٠فُ ٤ّ٠ص خ٘ىدؼُ خ٘مدؼُ ُ٘ق ٔعدذ ٦َظص خ١٘دـُ ٦ـ١ص خ١ٝ٘دـُ ، لسً خّ٘ديَ زٟ ؤلًٝ زٟ ٜصؽ٩ٍ زٟ زًَخٞ ) ؾ212
 ٚ ( ٤1331ــ  1813ص خ٨ً٥٘ َؤْ خ٘ىيٝص  ،خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ )( ؼسمص يخَ خ٘مًيػ زي٦ُض ٦ ٜٕعس 31
 ( 333،  332/ ٚ  1خ٠فُ زيدٞ خ٘ٝىعصُ ) ؾ 213
( ٘عدؾ خً٘يٟ خٕ٘سٕي ، ظمّيُ خ٘ٙيه ل٩ٙ ٜمًٝ ٜم٧ض  5/ ٚ  3خ٠فُ ٌَك خ٘مدـر لٟ ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ) ؾ 214

 ٦خ٘ٙيه لديٖ ؤلًٝ لسً خ٧ٝ٘ـ٧ي ؼسمص لد٘ٛ خٕ٘عر .
( ؼسمص ٦ِخَش خأل٦ِدي ٦خ٘ٙا٦ٞ خإلٔبلٜيص زد٧ٕ٘يط ، ُٜخـمص  312،  311/ ٚ  1يػ َّ٘ٙٔٙي ) ؾخ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝم 215

 ٚ 1333 -٤ــ  1813خً٘ٔع٧َ لُٝ ٔٙيٝدٞ خألُّ٘ ، خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص / 
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خُ٘ٙق  ؤل٤ًد : ؤٞ ي٧ّٖ خُ٘ٙق " بٞ ٘حعٛ ٌدٌم٧ٙخ ، ٦ بٞ ٘حعٛ ٌدظ٧ُٔخ " خ٘ؽد٠ي : ؤٞ ظًٖ ؤوسدَ
ٙ ٛ خُ٘ٙق ٌي٣ ؤ٘سعص ، ٦خ٘عُْ  ل٩ٙ ؤ٣٠ ال لُؾ ٌي خٍ٘مٗ ٦ٕٟ٘ خ٠مًّ ، ٦خ٘ؽد٘ػ : ؤٞ ال يعٕ

ي٣ ٜىيُ ، خإلـٝدق ٜك ٌ٘ٓ  ل٩ٙ ؤٞ ٜد ٘ٛ يُي ٌي٣ ؼٙر ٌمٗ ، ٦ال ؼٙر ظُْ : ٌدًٕ٘ٝٙ ٌ
 216( ٤٦ٍخ خً٘٘يٗ يمٛ ـٝيك خألٌمدٖ خ٘عي ال ٥٠ديص ٥٘د 

٦خ٘ىبلي ٍ٘في يٙعٍط ب٩٘ ظٍٕيُ خ٘ٝسدق  خَّ٘ٔٙي ٍٔ٘ٓ ٌي "ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك" :" ٦ِدٖ      
 217"٤ٗ ٧٤ ٠ٍي خ٘مُؾ ، ٧٤٦ ؼدزط ِسٗ خُ٘ٙق ، ؤ٦ خإللبلٚ ز١ٍي خ٘مُؾ 

ّ   218"خٕ٘ٝعص٩ٍ"ـدء ٌي     ٦ًِ ٠ّٗ وبلي خ٘ٝمعّ٘ص ٌي خٕ٘ٝإ٘ص  قخ٘ي ؤٞ خإلزدلص ٜٟ خُ٘ٙ٘ٙى
 :٤٦ٍخ ٠ص٣ 

خ٘ٝسدق ٜٟ خُ٘ٙق ٦ًِ ٤ٌر زمط خ٘ٝمعّ٘ص ب٩٘ ؤ٣٠ ٘يٓ ٜٟ خُ٘ٙق ، بٌ ٜم٩١ خ٘ٝسدق " ٌَك  "
ٌٝم٩١ بزدلص خُ٘ٙق ٘يحد : ؤ٣٠ ظ٣ُٔ ل٩ٙ , خ٘مُؾ لٟ خٍ٘مٗ ٦خ٘عُْ " ٦ٌ٘ٓ ؼدزط ِسٗ خٕ٘ٝك 

ٔإٞ ٜد ٘ٛ يؽسط ظمُي٣ٝ ٦ال ٦ـ٧ز٣ زّي ل٩ٙ ٜد ٔدٞ لٙي٣ ِسٗ ٦َ٦ي خٕ٘ٝك ٦٘ٛ يىيُ ل٣ٕٝ ٦
: لٟ ٔٙٝدٞ خٍ٘دَٔي ِدٖ  <ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي لًيػ خ١٘سي ،خ١٘ٛ خألصٙي ٌيمسُ ل٣١ خ٘ٝسدق

وانحساو يب انحالل يب أحم اهلل في كخببه  عٍ انسًٍ وانجبٍ وانفساء؟ فقبل :<سئم زسىل اهلل 
 219" ، ويب سكج عُه فهى يًب عفب عُه حّسو اهلل في كخببه

خ٘ي ٜؽدزُ ٘        ّ  ٜؽدزّص ظدٜص . <مًيػ خ١٘سي ٦ ٠ٛ ٔبلٚ خ٘ى

ؤيعد آٖ ظيٝيص ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي ي٦ٞ ؤٞ يٙيُ ٘بلظٍدَ ٦ٜٟٝ ٠ّٗ ٍٔ٘ٓ ؤٞ خإلزدلص ٜٟ خُ٘ٙق 
   خإلزدلص لٕٛ ُ٘لي ، ِدٖ خ٘ف٧ي١ي : ٤ي ٜم٦ًيش ٜٟ خُ٘ٙق  " : "خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘"

                                                           
 (  318،  313/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ) ؾ 216
 ( 344، ٚ  1خ٠فُ ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك َّ٘ٙٔٙي ) ؾ 217

 
 ( 385/ ٚ  1خٕ٘ٝعص٩ٍ ) ؾخ٠فُ  218
ِدٖ خ٘ٙيه خأل٘سد٠ي وُير ، ٧ِ٧ٜ٦ي ل٩ٙ خألصك ) خ٠فُ ٤ًخيص خ٦ُ٘خش ب٩٘ ظىُيؿ ؤلدييػ خ٘ٝصدزيك ٦خٕ٘ٝٙدش ، َِٛ 219

دٞ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦  101/ ٚ  8، ٔعدذ خألؼمٝص ) ؾ 8150خ٘مًيػ ،   ٍ  ٚ ٤3441ــ  1833( يخَ خزٟ خّ٘يٛ ٦يخَ خزٟ ل
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ٗ خُ٘خِي ُٔ لٟ خ٘ٝمعّ٘ص : ؤٞ خإلزدلص ٘يٕط ٜٟ خُ٘ٙق ٦ٌص  ل٩ٙ ظإ٦يٗ ؤٞ خ٘ىسُ ٦َي ز٥د ٦ٌ
 ٌيٝد ٘ٛ يُي ٌي٣ ي٘يٗ ٔٝمي خلعٝد٘يٟ : "خ٘ٝى١ي"ٌ٘ٓ ٦ٌُٔ صدلر 

 ل٩ٙ ٜد ٔدٞ ِسٗ خٕ٘ٝك . ؤ٣٠ ال لٕٛ ٣٘ ـ زٗ ٠ٍي خ٘مُؾ ٌي٣ -1

ؤٞ خإلزدلص ٌي٣ لٕٛ ُ٘لي ، ز١دء ل٩ٙ يل٨٧ ؤ٣٠ ًِ ي٘ ط ل٧ٜٝدض ٔٝميص ل٩ٙ ؤٞ ٜد  -2
٦خ٘عمّيُ ؤٞ  ] ٘يه خإلٔبلٚ[ِدٖ ٘يى١د٦ال بّ٘خٚ ، ٧٥ٌ ٜسدق , ٣ لفُ ٘ٛ يُي ٌي

ُ زٙيحيٟ   ٕ  خإلزدلص ظٍ

 : خإلٌٞ ٌي خٍ٘مٗ ٥ٌي ُ٘ليص ٜمعص ، بال ل١ً ٜٟ ي٧ّٖ خ٘مّٗ يسيك ًٌّ ظ٧ٕٞ لّٙيص  أوال   

 220":لًٚ خ٘م٧ّزص ، ٥ٌٍخ خ٘م٧ٍ ي٧ٕٞ لّٙيد ، ٦ًِ ي٩ٕٝ ُ٘ليد ، زٝم٩١ خ٘عُّيُ.ثانيا     

 نتيجة 9 ال

ؤٞ خآلًٜي ال يمعً زىبلي خ٘ٝمعّ٘ص ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص زٗ يُخ٢ َؤيد ٘دٌخ الِيٝص ٣٘ ٌي ٠ّط       
 خالظٍدَ ، ٦ًِ ـدءض لسدَخض خألص٧٘ييٟ ٧ٜخٌّص ٘ٝد لٕد٢ خآلًٜي .

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ٤3441ــ،  1833( يخَ خٍ٘عيٙص ، ) غ/ؤ  180،  180/ ٚ  1خ٣ٍّ٘ آلٖ ظيٝيص ) ؾ خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ 220
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 9 المسألة الثانية
ٜإ٧َٜ ز٣ خظٍُ خ٥ٍّ٘دء ٦خألص٧٘ي٧ٞ ِدؼسص ل٩ٙ ؤٞ خ٘ٝسدق ويُ  :"ِدٖ خآلًٜي ٌي خإللٕدٚ 

 ٣٠221 ال ٜسدق ٌي خُ٘ٙق ..........."وبلٌد ٕ٘ٙمسي ٦ ؤظسدل٣ ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص ، ٌي ٥٘٧ِٛ ب

 ظمُيُ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص : 

٤ٗ ٧٤ ٜإ٧َٜ  ، ظٍدَ ٧ّ٠ٖ ؤٞ خألص٧٘ييٟ خوع٧ٍٙخ ٌي خ٘ٝسدق٤ٍخ خال٠ًّ ِسٗ ؤٞ ٠سًؤ ٌي       
 ز٣ ؤ٦ ال ؟ ل٩ٙ ٧ِ٘يٟ :

دَ ، ٧٤٦ خٍ٘ي ٣ّٙ٠ خآلًٜي ل٩ٙ ؤ٣٠ خ : ٧ِٖ ـ٧٥َٝ لٙٝدء خألص٧ٖ القول األول  .ظٍ 

خ٘ي ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ  القول الثاني  ّ  .: ٧٥ٌ ٧ِٖ خٕ٘مسي ٦ؤظسدل٣ ٥١ٜٛ خ٘سٙىي ٔٝد ٣ّٙ٠ خ٘ى

 :٦زمً ٤ٍخ خ٘ؽُق ٠ُٕي ؤ٧ِخٖ خألص٧٘ييٟ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص 

خ٘ي ٤ٍخ خ٧ّٖ٘ ٔٝد لٕد٢ ٌي ٔعدز٣ األول    ّ  ، ِدٖ َل٣ٝ خهلل : "خٕ٘ٝعص٩ٍ":٠ّٗ خ٘ى

ً  خ " ي٥ٝد وبلٌد ٘ٙسٙىي ٌة٣٠ ِدٖ " خ٘ٝسدق ٜإ٧َٜ ز٣ ، ٣١ٕ٘ ي٦ٞ ٘ٝسدق ويُ ٜإ٧َٜ ز٣ ، ٘ع١دِط ل
 222خ١ً٘ذ ٜإ٧َٜ ز٣ ٣١ٕ٘ ي٦ٞ خ٧٘خـر "خ١ً٘ذ ،ٔٝد ؤٞ 

٦ٜٟ خ٘مٙٝدء ٜٟ ل٩ٕ ؤٞ خ٘ٝسدق ويُ ٜإ٧َٜ ز٣ ٦ودً٘ ٌي ٌ٘ٓ خٕ٘مسي خ٘ٝمعّ٘ي ِدٖ الثاني 9

ق ويُ ٜإ٧َٜ ز٣ وبلٌد ٕ٘ٙمسي ٦٘يمع٣ ليػ ِد٧٘خ : خ٘ٝسد ":"ٌَك خ٘مدـر"خٕ٘سٕي ٌي  خإلٜدٚ
ٍٔخ ٠ّٗ ل٥١ٛ خّ٘دظي , ٌد١ً٘ذ ي٦ٞ ؤُٜ خإليفدذ ،خ٘ٝسدق ٜإ٧َٜ ز٣ ، ي٦ٞ خألُٜ زد١ً٘ذ 

خ٘ي ٦وي٤ُٝد ، ؼٛ الي٧٘٧ّٞ : ب٣٠ ٜإ٧َٜ ز٣ زدلعسدَ ٌخظ٣ ، زٗ زدلعسدَ ؤ٣٠ يعُْ ز٣ خ٘مُخٚ   ّ   ٦خ٘ى

                                                           
 ( 115/ ٚ  1خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ221
 ( 383/ ٚ  1خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ) ؾ 222
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ؤٔد ، ٤٦ٍخ ٜد ٣ّٙ٠ ل٣١ بٜدٚ خ٘مُٜيٟ ٦خزٟ ز٤ُدٞ ٦ِيٗ : زٗ ؤ٠ُٕ خ٘ٝسدق ٌي خُ٘ٙيمص َ
 223"٦خآلًٜي ٦وي٤ُٛ ، ٦خأل٦ٖ ل١ًي ؤؼسط ، ٦لٙي٣ ـ٨ُ خ٘ٝص١ً 

، ل٩ٙ ؤٞ خ٘ٝسدق ويُ ٌي لٕديع٣ ٘بلظٍدَ ؤ٣٠ ي٧خٌُ خآلًٜي  ٦يف٥ُ ٜٟ وبلٖ ٔبلٚ خٕ٘سٕي
 . "٦خأل٦ٖ ل١ًي ؤؼسطز٣٘٧ّ :"ٜإ٧َٜ ز٣ ٦ب٘ي٣ ؤ٘دَ 

٤ٌر ":" خ٘عيدء خ٘بلٜك"ٌي ٔعدز٣ " خ٘عمّيُ ٦خ٘سيدٞ " ٠ّبل لٟ  ٔٝد ٠ّٗ خألزيدَيالثالث 9

ٜمّسد ِدٖ خألزيدَي "ؼٛ ٤ٌ٦ر خٕ٘مسي ب٩٘ ؤ٣٠ ٜإ٧َٜ ز٣،خ٘ف٧٥َٝ ب٩٘ ؤٞ خ٘ٝسدق ويُ ٜإ٧َٜ ز٣ 
 : ٦ٜد ٤ٌر ب٘ي٣ خٕ٘مسي ٜٟ ؤ٣٠ ال ٜسدق ٌي خُ٘ٙيمص ٣٘ ٜإوٍخٞ": 

٣١ٕ٘ ي٦ٞ خ١ً٘ذ ٦ز١د٢ ل٩ٙ ؤٞ خ٘ٝسدق ؤل٤ًٝد : ٧٤٦ خ٘صميك ل٣١ ـ ؤٞ خ٘ٝسدق ٜإ٧َٜ ز٣ ، ٦
لٕٟ ٦يصك ؤٞ يؽٙس٣ خ٘ؽد٘ر ٘م٣١ٕ ، ٢ٍ٤٦ خ٘ؽُيّص ٤ي خ٘عي خلع٤ًٝد خٕ٘مسي ٌي خٍ٘ع٨٧ 

 ٤٦ي زدؼٙص .

: ٤ي ؤٞ خ٘ٝسدق يّك ظُٔد ٘ٝمف٧َ ٌيّك ٜٟ ٢ٍ٤ خ٘ف٥ص ٦خـسد ، ٤٦ٍخ ي١ٝك ؤٞ ي٧ٕٞ خ٘ؽد٠يص 
 خ٘عىييُ ؼدزعد ٌي خُ٘ٙق ٧٤٦ ٌدًٔ ٘ٙيحيٟ :

: ؤٞ ٌ٘ٓ يٍعي ب٩٘ ظ١دِط ، ٌة٣٠ ًِ يعُْ زدٍ٘مٗ ٦خـسد ٦لُخٜد ٦ي١ٝك ؤيعد ـ ٜٟ ؤل٤ًد 
بؼسدض خ٦ً١ٝ٘ذ ٦خ٢٦ُٕٝ٘ ، ٌعُـك خأللٕدٚ ب٩٘ ِٕٝيٟ ؼٛ يعإظ ٩ خ٘ع١دِط ٌي خّٕ٘ٝيٟ ٦ؤيعد 

 ٌةٞ ٤ٍخ ٜىدً٘ إلـٝدق خألٜص .

ٜع١دِط ، ٦ بٞ  ٦ِدٖ خ٥ٍُ٘ي خ٘مُ : ؤ٣٠ بٞ ل١ي : ؤٞ خٍ٘مٗ ٦خـر ٜٟ ليػ ؤزيك ٧٥ٌ       
ل١ي : ؤٞ خ٘ٝسدق ٜٟ ليػ ٌخظ٣ ال يٝع١ك ؤٞ ي٧ٕٞ ٦ٔيٙص ٜٟ ٦ـ٣ ب٩٘ ظُْ ٜمُٚ ٌي٧ٕٞ ٦خـسد 

                                                           
 ( 0/ ٚ  3خ٠فُ ٌَك خ٘مدـر لٟ ٜىعصُ زٟ خ٘مدـر ٘عدؾ خً٘يٟ خٕ٘سٕي ) ؾ 223
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ٜٟ ٤ٍخ خ٧٘ـ٣ ٌبل ظ١دِط ٤٦ٍخ خ٘ٝم٩١ خ٘ؽد٠ي ٧٤ ـد٤ُ ٔبلٚ خ٘ٝص١ً  ، ٣٘٧ّ٘ " ب٣٠ ويُ ٜإ٧َٜ 
ق ز٣ ٜٟ ليػ ٧٤   ُ  ٣ٌ224 "ز٣ ، ٦ـد٤ُ ٔبلٚ خألزيدَي وبل، ٌي٧ٕٞ خ٘ىبلي ٍ٘فيد ٔٝد ص

٦خ٘مُ ؤ٣٠ بٞ ل١ي : ؤٞ خٍ٘مٗ ٦خـر ٜٟ  ":"ُ٘ق خ٘ٝمد٘ٛ"ِدٖ خزٟ خ٘عٕٙٝد٠ي ٌي ٦       
ليػ ؤزيك ٧٥ٌ ٜع١دِط ، ٦بٞ ل١ي ؤٞ خ٘ٝسدق زمٕر ٌخظ٣ ، ال يٝع١ك ؤٞ ي٧ٕٞ ٦ٔيٙص ٜٟ ٦ـ٣ 

 225خ٧٘ـ٣ ٦ال ظ١دِط " ب٩٘ ظُْ ٜمُٚ ، ٌي٧ٕٞ ٦خـسد ٜٟ ٤ٍخ

ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي ُ٘ق ٜىعصُ خ٦ُ٘ظص  "خ٘ؽ٧ٌي"في ٦ٜٟٝ خلعسُ ؤٞ خ٘ىبلي ٍ٘:الرابع     

١ِٙد َـك خ٘ىبلي ٍ٘فيد أل٠د الظ١دِق ٌي ٦ـ٧ز٣ ز٥ٍخ خ٘عٍٕيُ ، ٌإ٠ط ظ٧ّٖ : خ٘ٝسدق  ِدٖ : "
٦خـر ٘ىي٢ُ ، ٠٦مٟ ٧ّ٠ٖ : ٘يٓ ٦خـسد ٍ٘خظ٣ ، ٦ال ظ١دٌي زي٥١ٝد ٣٘٧ِ " ؼٛ ًِ يعُْ خ٘مُخٚ " 

٤س٣ ، ٦ظُّيُ ٔبل٣ٜ : ؤ٣٠ بٞ ّ٘ٚ ؤٞ ي٧ٕٞ خ٘ٝسدق ، ٤ٍخ بّ٘خٚ ٕ٘ٙمسي ل٩ٙ ٍٜب٩٘ آوُ ٔبل٣ٜ 
ٜإ٧َٜخ ز٣ ٦خـسد ، أل٣٠ يعُْ ز٣ خ٘مُخٚ ، ّ٘ٚ ٌ٘ٓ ٌي زّيص خأللٕدٚ ، ألٞ ٔٗ ٦خلً يعُْ ز٣ 

ُ ؤٞ خ١ّ٘خق ٌي خٕ٘ٝإ٘ص ٍ٘في زٝد ٠ٌُٔد ، ٕخ٘مُخٚ ، ٦خلٙٛ ؤٞ ٤ٍخ ًِ خ٘عٝ  ّ ٣ خٕ٘مسي ، ٦بٌخ ظم
١دء ل٩ٙ ؤ٣٠ ٜٟ ٦ٌخض خ٘ف٥عيٟ ٦زد٘فٝٙص ٧٥ٌ يبللؿ ٌٙيٓ خ٘عّخٚ ٌ٘ٓ ٜمدال ٦ال زميًخ ز

 . ٦226يصيُ خ١ّ٘خق ٍ٘فيد ٔٝد ٠َُِد٢ " خ٘ف٥عيٟ ، ٌيصك ٣٘٧ِ ،

٦ل٩ٙ خ١ّ٘يط ٜٟ ٌ٘ٓ ليػ ٤ٌر زمط خ٘مٙٝدء ل٩ٙ خلعسد٢َ ؤ٣٠ وبلي ٜم٧١ي ٦ٜٟٝ       
١ًي دَ خ٥٘: " ٦ؤ٘ ليػ ِدٖ " ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك"ِدٖ ؤ٣٠ ٜم٧١ي خَّ٘ٔٙي ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي 

ب٩٘ ؤ٣٠ ٜم٧١ي ٜٟ ـ٥ص ؤو٨ُ ، ٌة٣٠ ز١د٢ ل٩ٙ خ٘ىبلي ٌي ؤٞ خألُٜ لّيّص ٌي ٜدٌخ ؟ ٌةٞ ١ِٙد : 
ٌي ٌَك خ٘مُؾ لٟ خٍ٘مٗ ؤ٦ ٌي خإلزدلص ، ٧٥ٌ ٜإ٧َٜ ز٣ ، ٦بٞ ١ِٙد : لّيّص ٌي خ٧٘ـ٧ذ ؤ٦ 

                                                           
٘ٙٙيه / ؤلًٝ زٟ لسًخُ٘لٟٝ خّ٘٘يؽ١ي خ٦ُّ٘ي خ٘ٝدٕ٘ي ) خ٠فُ خ٘عيدء خ٘بلٜك ُ٘ق ـٝك خ٘ف٧خٜك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘  224

 ٚ . ٤1333ـــ ؛  1834ظمّيُ ؤ؛ ي / لسً خُٕ٘يٛ خ١٘ٝٙص ؛ ؼسمص ٜٕعسص خًُ٘٘ خُ٘يدض خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص 
( ظمّيُ لديٖ ؤلًٝ لسً  318/ ٚ  1خ٠فُ ُ٘ق خ٘ٝمد٘ٛ ٘مسً خهلل زٟ ٜمًٝ زٟ لٙي ُ٘ي خً٘يٟ خ٥ٍُ٘ي خ٘عٕٙٝد٠ي ) ؾ 225

 ٚ ( ؼسمص لد٘ٛ خٕ٘عر . ٤1333ـــ ـ  ٧1813ي ٦لٙي ٜم٧ض ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ / خ٧ٝ٘ـ
 ( 323/ ٚ  1خ٠فُ ٜىعصُ خ٦ُ٘ظص ٘ٙؽ٧ٌي ) ؾ 226
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سدق خ١ً٘ذ ؤ٦ ٌي خًَّ٘ خ٘ٝٙعُْ ٌٙيٓ زٝإ٧َٜ ز٣ ، ِدٖ خّ٘دظي : ٧٤٦ بٞ ؤؼُٙ خألُٜ ل٩ٙ خ٘ٝ
 .227٘ٝسدق ٦خـسد ، ٦ال بزدلص بيفدزد "ٌبل ي٩ٕٝ خ

 خ٘ىبلي ٌي خٕ٘ٝإ٘ص ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل  "خ٘سمُ خ٘ٝميػ"صدلر خَّ٘ٔٙي  ٠ّٗ  :الخامس     

خ٘ٝسدق ٤ٗ ٧٤ ٜإ٧َٜ ز٣ ؟ وبلي ي١س١ي ل٩ٙ ؤٞ خألُٜ لّيّص ٌي ٜدٌخ ؟ ٤ٗ ٧٤ ٠ٍي خ٘مُؾ :" 
خًَّ٘ خ٘ٝٙعُْ زي٥١ٝد ٌم٩ٙ خأل٦ٖ ٧٤  ؤ٦ ٌيلٟ خٍ٘مٗ ؤ٦ لّيّص ٌي خ٧٘ـ٧ذ ؤ٦ ٌي خ١ً٘ذ 

ٜإ٧َٜ ز٣ زىبلي خ٘ؽد٠ي ،٦خ٘ٝىعدَ ؤ٣٠ ٘يٓ ٜإ٧َٜخ ز٣ ٜٟ ليػ ٧٤ ٧٤ وبلٌد ٕ٘ٙمسي ليػ 
ِدٖ : ٔٗ ٌمٗ ي٧صً زإ٣٠ ٜسدق زدلعسدَ ٌخظ٣ ، ٧٥ٌ ٦خـر زدلعسدَ ؤ٣٠ ظُْ ز٣ خ٘مُخٚ ، ٦خ٘مُ 

ٌخظ٣ ٜٟ ويُ خلعسدَ آوُ ، ٌإٜد  زىؽدذ خإلزدلص ب٠ٝد ٧٤ ي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص : ؤٞ ّٜص٧ي خ٘ٙدَقٌ
ٜٟ ـ٥ص ؤ٣٠ ٘دوٗ لٟ خ٘ٝمدصي ٌٙيٓ ٤ٍخ زّٝص٧ي خُ٘ٙق ، ٦ال ٧٤ خ٘ٝؽ٧ٙذ ٜٟ خًٕ٘ٝٙ ، 

٢َ خٕ٘مسي ٜٟ ٧ٔٞ ٌ٘ٓ ٌَيمص ٦٦ٔيٙص ٌبل ٢ُٕ١٠  ، ٦ٕٟ٘ خ١ُٕٝ٘ ِصً خ٘ٙدَق ب٘ي٣ ، ٦ٜد ص٧ 
٥٠د ٦صٙص ال ٦إلـٝدق خٕ٘ٝٙٝيٟ ل٩ٙ ؤٞ خإلزدلص لٕٛ ُ٘لي ، ٦ ؤ٣٠ ٠ّيط خ٧٘خـر ٧ٔ٦

 . 228"يىٙر ل٥ٕٝد خّ٘ٝص٧ي خ١ٝ٘ص٧ٚ لٙي٣ 

٦ٌي وعدٚ ظمُيُ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ١٠ّٗ ٔبلٚ خ٘سّي٦ي خٍ٘ي ِدٖ زدإلـٝدق ، ٦ ؤزؽٗ ٔبلٚ       
٦ ؤٜد بٌخ ؤَيً ز٣ خإلزدلص  لٟ خإلـٝدق ِدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "٦ِدٖ ؤ٣٠ ٧ِٖ ٘دٌ ودَؾ خ٘ٝمعّ٘ص 

٣٘ ؤٞ خ٘ٝسدق ويُ ٜإ٧َٜ ز٣ ل١ً ـ٧٥َٝ خألٜص ٨٧ٔ ًٌّ ٌُٔ لسً خّ٘ديَ خ٘سىًخيي ٌي ؤص٧
 229"ؼدجٍص ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص خ٘سىًخييص ٤٦ٍخ ٧ِٖ ٘دٌ ودَؾ لٟ خإلـٝدق 

  النتيجة 9

ؤٞ خ٘ىبلي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٍ٘فيد ، ٧٥ٌ ٧ِٖ ٘دٌ ودَؾ لٟ لٕديص خإلـٝدق ، ٔٝد ؤٞ       
 خ٘ٝسدق ويُ ٜإ٧َٜ ز٣ .خآلًٜي ال يمعً زدُ٘ؤي خ٘ٙدٌ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ل٩ٙ خلعسدَ ؤٞ 

                                                           
 ( 344/ ٚ  1خ٠فُ ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك ) ؾ227
 ( 324ـ  313/ ٚ  1خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ ) ؾ 228
 ( 113/  1خ٠فُ ًٔٙ خألُٔخَ ٘ٙسّي٦ي ) ؾ229
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 : المسألة الثالثة

ٙ ُ بال زٝد ِدٖ خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ خإللٕدٚ :"        ٙ ٝيٟ ل٩ٙ ؤٞ خ٘عٕٙيً ال يعم خظٍُ ؤٔؽُ خ٘ٝعٕ
ً  خ١ٍ٘ٓ لٟ خٍ٘مٗ ، ٌة٣٠ ٌمٗ وبلٌد ألزي ٤د٘ٛ ٌي  ٧٤230 ٜٟ ٕٔر خ٘مسً ٜٟ خٍ٘مٗ ٦ٔ

بٞ خ٘عٕٙيً ًِ ي٧ٕٞ زإٞ ال يٍمٗ خ٘مسً ٜك ِؽك خ١٘فُ لٟ خ٘عٙس ٓ زعً خٍ٘مٗ ، ٦ٌ٘ٓ  ٣٘٧ِ ،
 .231"٘يٓ زٍمٗ 

، "الظٕٙيً بال زٍمٗ ٘عي ل٧١ٞ ٥٘د ؤٔؽُ لٙٝدء خألص٧ٖ زـ"ِسٗ ؤٞ ١٠دِٗ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خ
ٚ ٦ ب٩٘ ٌ٘ٓ ؤ٘دَ خآلًٜي ز٣٘٧ّ " ٤ٌر ؤٔؽُ لٙٛ خٕ٘بلٜٟ ٜٕدجٗ ٦لدصٗ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؤ٥٠د 

ٙ ٝيٟ "خ٘ ٢ٍ٥ٌ خٕ٘ٝإ٘ص ٤ي ٜٟ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ال يس٩١ لٙي٥د ٣ٌّ ٦ًِ خلعسُ خإلٜدٚ خ٘ٙدؼسي  ٝعٕ
 . د ٌُٔضبيَخؾ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ لدَيص ، أل٣٠ ال يس٩١ لٙي٥د ٣ٌّ ٔٝ

ٔٗ ٜٕإ٘ص ٧ُٜٜٔص ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ال يس٩١ لٙي٥د  سي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘: "ِدٖ خإلٜدٚ خ٘ٙدؼ      
يص ؤ٦ آيخذ ُ٘ليص ؤ٦ ال ظ٧ٕٞ ل٠٧د ٌي ٌ٘ٓ ، ٧ٌظم٥د ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ لدَيص ، ٦ٌُق ٥ٌّ

٦ل٩ٙ ٤ٍخ يىُؾ لٟ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٔؽيُ ٜٟ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ظٕٙٛ لٙي٥د خ٘ٝعإو٦ُٞ ٦ ؤيو٤٧ٙد 
ٌي٥د ٕٔٝإ٘ص خزعًخء خ٧٘ظك ، ٦ٜٕإ٘ص خإلزدلص ٤ٗ ٤ي ظٕٙيً ؤٚ ال ؟ ٦ٜٕإ٘ص ؤُٜ خ٘ٝم٦ًٚ ، 

٦ٜٕإ٘ص ال ظٕٙيً بال   لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٔدٞ ٜعمس ًخ زُٙق ؤٚ ال ؟٦ٜٕإ٘ص ٤ٗ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل
 232"  زٍمٗ

                                                           
ؤزي لٙي ٜمًٝ خ٘فسدجي ، خ٘ٝعٕٙٛ خ٧٥َٙٝ٘ ، ٔدٞ ٧٤ ٦ ؤز٢٧ ٜٟ ٔسدَ خ٘ٝمعّ٘ص ٦ً٘ ١ٔص  ؤز٧ ٤د٘ٛ : ٧٤ لسً خٕ٘بلٚ زٟ 230

خ٠فُ ٔسك ٦ ؤَزميٟ ٦ٜدجعيٟ ظ٧ٌي ي٧ٚ خألَزمدء الؼ١عي لُٙش ٘يٙص زّيط ٜٟ ٘مسدٞ ١ٔص بل٨ً ٦لُٙيٟ ٦ؼٙؽٝدجص زسىًخي ( 
 ( 123/ ٚ  ٦0ٌيدض خألليدٞ ) ؾ

 ( 130/ ٚ  1خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ 231
( ظًّيٛ خ٘ٙيه زُٕ ؤز٧ ِيً ، ظمّيُ خ٘ٙيه ٧٥َٜٙ لٕٟ آٖ ٔٙٝدٞ )  32،  31/ ٚ  1خ٧ٝ٘خٌّدض ٘ٙٙدؼسي ) ؾخ٠فُ  232

 يخَ خزٟ لٍدٞ (
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خٍ٘ي ٌُٔظ٣ ٌي زًخيص ظمُيُ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؤـً ؤٞ خٕ٘بلٚ خٍ٘ي ٣ّٙ٠ خ٘ٙدؼسي٩  زمً ٤ٍخ خ٘ؽُق 
ٔبلٚ خ٘مٙٝدء ٌي ٔبلٚ ٌي وديص خأل٤ٝيص ٦ؤٞ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص لدَيص ٧٤٦ ٔبلٚ صميك صُيك ، ؤٜد 

ٝدء خألص٧ٖ ٧ّٙ٠خ خُ٘ؤي ٌي خٕ٘ٝإ٘ص ي٦ٞ ظصُيك ٥١ٜٛ ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد ؤٞ لٙ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص
 : ٔدآلظي يّععي خالظٍدَ خ٘ع١ٝي ٢ٍ٤٦ ٠ص٧ٚ ٔبل٥ٜٛ ٤٦ي 

 ـدء ٌي ظيٕيُ خ٘عمُيُ خآلظي : أوال 9   

ٙ ٝيٟ ب٩٘ ؤ٣٠ ال ظٕٙيً بال زٍمٗ ٧ٔخء ٔدٞ ٌمٗ خ٘ف٧خَق ؤ٦ خّ٘ٙر ، ٧٤٦ " ٤ٌر ؤٔؽُ خ٘ٝعٕ
، ال ٠ّخق ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص أل٣٠ ال ز٣ ٌي خ٥١٘ي ًٔ خ١ٍ٘ٓ لٟ خ٥١ٝ٘ي ؤي خٍ٘مٗ خًٕ٘ٝٙ 

ٙ ُ خألُٜ   233"ظٕٙيً بال زٍمٗ ٌي ٜعم

 ٦ٜم٩١ ال٠ّخق ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؤي ؤ٣٠ خظٍدَ .

خ٘ي"٦ًِ ٠ّٗ :ثانيا       ّ ٠٦ٕس٣ ٘ٙٝعٕٙٝيٟ خ٘ىبلي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ  "خ٘ى

خوع٧ٍٙخ ٌي خّ٘ٝعع٩ زد٘عٕٙيً ، ٦خٍ٘ي لٙي٣   "٩ وبلي خ٘ٝمعّ٘ص ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل٦ؤ٘دَ ب٘
ً  ، ٦ٕ٘ٗ ٦خلً ٕٔر خ٘مسً ٌدألُٜ زد٘ص٧ٚ  ٙ ٝيٟ ، ؤٞ خّ٘ٝعع٩ ز٣ خإلًِخٚ ؤ٦ خٕ٘ ؤٔؽُ خ٘ٝعٕ
ؤُٜ زدًٕ٘ ، ٦خًٕ٘ ٌمٗ يؽدذ لٙي٣ ، ٦خّ٘ٝعع٩ زد٥١٘ي لٟ خ٠ّ٘د ٦خُ٘ٙذ خ٘عٙسٓ زعً ٜٟ 

، ًِ ٍ٘ي ٧٤ ٌم٣ٙ ٦ِدٖ زمط خ٘ٝمعّ٘ص ؤظًخي٢ ، ٧٤٦ خ٘عُْ ، ٌي٧ٕٞ ٜؽدزد لٗ خ٘عُْ ، خ
 234"يّععي خًٕ٘ ، ٌي٧ٕٞ ٌمبل ، ٦ًِ يّععي ؤٞ اليٍمٗ ، ٦ال يّصً خ٘عٙسٓ زع٢ً 

                                                           
 ( 135/ ٚ  3خ٠فُ ظيٕيُ خ٘عمُيُ ) ؾ 233
خ٘ي ) ؾ234  ّ  ( 344/ ٚ  1خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
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ـدء ٌي ُ٘ق ٜىعصُ خ١ٝ٘ع٩٥ خألص٧٘ي الزٟ خ٘مدـر خٍ٘ي ُ٘ل٣ لعً خً٘يٟ ،  ثالثا9   

, ٤د٘ٛ  ٌي ٌ٘ٓ ؤز٦٧ ؤٞ خ٘ٝىدً٘ ال زٍمٗ ، ال ظٕٙيً بٌي ؤ٣٠ خآلًٜي خ٘معً  ٦ًِ ٦خٌُ
ال ظٕٙيً بال زٍمٗ ٌدًٕ٘ٝٙ ز٣ ٌي خ٥١٘ي ًٔ خ١ٍ٘ٓ لٟ خٍ٘مٗ ٦لٟ ؤزي ٤د٘ٛ  ٌّدٖ: "

ٙ ً ز٣ ٦ٔؽيُ ٠ٍي خٍ٘مٗ  ٙ ٝيٟ ل٩ٙ ؤٞ ٔٗ ٜٕ ، ِدٖ خ٘معً ٌي ُ٘ل٣ ٢ٍ٥٘ خٕ٘ٝإ٘ص : ؤٔؽُ خ٘ٝعٕ
ٌمٗ ٌدًٕ٘ٝٙ ز٣ ٌي خ٥١٘ي ٧٤٦ خ٘عُْ ٌمٗ ؤيعد ٧٤٦ ًٔ خ١ٍ٘ٓ لٟ خٍ٘مٗ وبلٌد ألزي 

 235"ُ ٌة٥٠ٛ ِد٧٘خ : ًِ ي٧ٕٞ ٠ٍي خٍ٘مٗ ٧٤٦ خًٕ٘ٝٙ ز٣ ٌي خ٥١٘ي ٤د٘ٛ ٦ٔؽي

 :ـدء ٌي خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ خآلظيرابعا 9   

٦ال يصك خ٘عٕٙيً زىيُ خٍ٘مٗ ٦ُ٘غ ٘صمص خ٘عٕٙيً زدٍ٘مٗ لٙٛ خًٕ٘ٝٙ لّيّع٣ ؤي  "
َ ِصً ٜد ال يمٙٛ لّيّ ع٣ لّيّص خٍ٘مٗ خٍ٘ي ًٔٙ ز٣ ، ٦ بال ٘ٛ يع٧ـ٣ ِص٢ً ب٘ي٣ ، ٘مًٚ ظص٧ 

٣ ِص٢ً ب٘ي٣ ، ٦ بٌخ ٘ٛ يع٧ـ٣ ِص٢ً ب٘ي٣ ، ٘مًٚ  ـ  َ ِصً ٜد ال يمٙٛ لّيّع٣ ، ٦بٌخ ٘ٛ يع٧ ظص٧ 
٘ٛ يصك ٦ـ٧ي٢ ٣١ٜ ، ألٞ ظ٧ـ٣ خّ٘صً ب٩٘ خٍ٘مٗ ٜٟ ٧٘خِٚ بيفدي٢ ٌةٌخ خ٠ع٩ٍ خ٘بلِٚ ٧٤٦ 

 . 236"خّ٘صً ـ خ٠ع٩ٍ خ٦ّٙٝ٘ٚ ٧٤٦ خإليفدي 

 :٘مدـر ـدء ٌي ٌَك خ٘مدـر لٟ ٜىعصُ خزٟ خ: خامسا     

ال ظٕٙيً بال زٍمٗ ، ٧ٔخء ٔدٞ ٌي خألُٜ ؤٚ خ٥١٘ي ٌدًٕ٘ٝٙ ز٣ ٌي خ٥١٘ي ًٔ خ١ٍ٘ٓ لٟ  "
 237"خٍ٘مٗ ، ٦لٟ ؤزي ٤د٘ٛ ٦ٔؽيُ : ٠ٍي خٍ٘مٗ 

 ـدء ٌي ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك ٌي ظسييٟ ٢ٍ٤ خّ٘دلًش سادسا 9   

                                                           
خإليفي ، ظمّيُ / ٜمًٝ لٕٟ ٜمًٝ خ٠فُ خ٠فُ ُ٘ق خ١ٝ٘ع٩٥ خألص٧٘ي الزٟ خ٘مدـر ُ٘ل٣ لعً خً٘يٟ لسً خُ٘لٟٝ  235

 ٚ ( ٤3448ـــ  1838لٕٟ خٔٝدليٗ ) يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ٘س١دٞ ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ / 
 ( 834/ ٚ  1خ٠فُ خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ236
 ( 58/ ٚ  3خ٠فُ ٌَك خ٘مدـر لٟ ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ) ؾ 237
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د ؤٞ خ٘عٕٙيً ٦١ٝٔٝد لٙ 238"الظٕٙيً بال زٍمٗ ، ٌدًٕ٘ٝٙ ز٣ ٌي خ٥١٘ي ، خًٕ٘ ؤي خإل٠ع٥دء  "
 ٩زدٍ٘مٗ ي٧ٕٞ ٌي خألٌُٜٝم٩١ ٤ٍخ خٕ٘بلٚ ؤٞ ٌي خألُٜ خٍ٘مٗ ٦خ٥١٘ي خًٕ٘ لٟ خٍ٘مٗ زٝم١

 خإل٠ع٥دء 

ك ٔبلٚ خآلًٜي ٦خزٟ ـدء ٌي خ٧ّ٘خلً ٦خ٧ٍ٘خجً خألص٧٘يص الزٟ خ٘ٙمدسابعا 9    ـ  َ٦ ٚ

خآلًٜي  ، ؤصم٥د ل١ًخ٘عُْ ٤ٗ ٧٤ ٜٟ ِٕٛ خألٌمدٖ ؤٚ ال ؟ ٌي٣ ٤ٍٜسدٞ ":خ٘مدـر , ٌّدٖ 
٦خزٟ خ٘مدـر ٦وي٤ُٝد ، ٥٘٦ٍخ ِد٧٘خ ٌي لً خألُٜ ، خِععدء ٌمٗ ًٔ ، ٦ِدٖ ؼدجٍص ٜٟ 

ً  خ١ٍ٘ٓ "ؤصمدز١د : ال ظٕٙيً بال زٍ ص ٌي خ٥١٘ي ٔ  ّ  239مٗ ٦ٜعمٙ

 . "خزٟ زًَخٞ خًّٜ٘ٙي"٦ٜٟٝ ٠ّٗ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ال ظٕٙيً بال زٍمٗ ثامنا 9   

٥١ي ، ٦ٔبل٤ٝد ال ي٧ٕٞ ٜعمُٙ خ٘عٕٙيً خألُٜ ٦خ٘ ٦ال ظٕٙيً بال زٍمٗ ، ألِٞدٖ َل٣ٝ خهلل " 
 . 240بال ٌمبل "

 

ق خ٘ٝىدً٘ ُ٘ؤي ٦ٜ: تاسعا       ُ ٦ِدٖ : "خ٘ف٧٥َٝ ٌّدٖ ٟٝ ٠ّٗ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٣١ٕ٘٦ ٜد ص

، ٌدًٕ٘ٝٙ ز٣ ٌي خ٥١٘ي ، خًٕ٘ ؤي خإل٠ع٥دء ٦ٌدِد ٘ٙٙيه  "ال ظٕٙيً بال زٍمٗ ٧ِٚ خإل٠عٍدء "
 . 241إل٠عٍدء ، ٦ِيٗ يٙعُغ ِصً خ٘عُْ "ٖ ٧ِٚ خخإلٜدٚ ، ٦ِيٗ : ٌمٗ خ٘عً ٦ِد

 

                                                           
 ( 383/ ٚ  1خ٠فُ ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك ) ؾ 238
( ظإ٘يً : لٙي زٟ لسدْ خ٘سمٙي خ٘م١سٙي ظمّيُ ٜمًٝ لدًٜ  03جً خألص٧٘يص  الزٟ خ٘ٙمدٚ ) ٚ خ٠فُ خ٧ّ٘خلً ٦خ٧ٍ٘خ 239

 ٚ ( ٤1350ــ  1315خٍّ٘ي ) ٜؽسمص خ١ٕ٘ص خ٘ٝمًٝيص خّ٘د٤ُش ، 
 ( 180خ٠فُ خً٘ٝوٗ ب٩٘ ٤ٍٜر خإلٜدٚ ؤلًٝ ) ٚ  240

 
 ( 311/ ٚ  1خ٠فُ خ٘عيدء خ٘بلٜك ُ٘ق ـٝك خ٘ف٧خٜك ) ؾ241
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 ؤٜد خ٘ىبلصص خ٘عي ٠ىُؾ ٥١ٜد ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٜد يٙي :النتيجة 9 

أل٥٠د ٜٟ خٕ٘ٝدجٗ ؤٞ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٜٟ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ال ظس٩١ لٙي٥د ٦ٌُق ٥ٌّيص  -5
 خٕ٘بلٜيص  خً٘خوٙص ل٩ٙ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ .

 

٦خ لٕديص خالظٍدَ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؤٞ لٙٝدء خألص٧ٖ ٦ٌُٔخ خُ٘ؤي ٜٟ ي٦ٞ ؤٞ ئٍُ -5
٦ٌُٔ٦خ ؤ٣٠ ال ظٕٙيً بال زٍمٗ ٦ ؤٞ خ٘عٕٙيً ٌي خ٥١٘ي ٜم١د٢ خًٕ٘ لٟ خٍ٘مٗ ٦ 

 ؤٞ ظ٢ً ٧٤ خألُٜ ٍٔ٘ٓ ٜم١د٢ خٍ٘مٗ  ٦ٔبل٤ٝد ال ي٠٧ٕد بال ٌمبل .
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المحكوم   في فصل الخامس9ال
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 المسألة األولى 9
خظٍُ خ٘مّبلء ل٩ٙ ؤٞ ُ٘غ خًٕ٘ٝٙ ؤٞ ي٧ٕٞ لدِبل  دٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : "ِ      

ٌد٤ٝد ٘ٙعٕٙيً ، ألٞ خ٘عٕٙيً وؽدذ ٦وؽدذ ٜٟ ال لّٗ ٣٘ ٦ال ٥ٌٛ ٜمدٖ ، ٔد٘فٝدي 
 ٥242يٝص "٦خ٘س

خ٘ي ٦خزٟ خ٘مدـر ٦خ٧ٙ٘ٔد٠ي ٦خٍ٘ىُ خُ٘خِي خُ٘ؤي ز٦ًٞ         ّ ٦ًِ ٌُٔ لٙٝدء خألص٧ٖ ٔد٘ى
ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٢ٍ٤٦ ب٘دَش ب٩٘ خالظٍدَ خ٘ع١ٝي بال  ؤٞ صدلر خ٘سمُ  وبلٌد ؤٞ ي٦ٍُٔخ 

خ٘ٝميػ ٦ صدلر خ٧ّ٘خلً ٦خ٧ٍ٘خجً خألص٧٘يص ل٧ٕ  ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خالظٍدَ ٢ٍ٤٦ ٠ص٧ٚ 
 ٔبل٥ٜٛ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص :

خ٘ي"ـدء ٌي ٔعدذ األول 9     ّ خًٕ٘ٝٙ ٦ُ٘ؼ٣ ؤٞ ي٧ٕٞ لدِبل ي٥ٍٛ " خآلظي : "خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى

وؽدذ خ٘ٝف٧١ٞ ٦خ٘صسي خٍ٘ي ال يٝي ّ ، ألٞ خ٘ىؽدذ ٌبل يصك وؽدذ خ٘فٝدي ٦خ٘س٥يٝص ، زٗ 
خ٘عٕٙيً ّٜععد٢ خ٘ؽدلص ٦خإلٜعؽدٖ ٦ال يٕٟٝ ٌ٘ٓ بال زّصً خإلٜعؽدٖ ، ٦ُ٘غ خّ٘صً خ٘مٙٛ 
زدّ٘ٝص٧ي ٦خ٥ٍ٘ٛ ٘ٙعٕٙيً ، ٌٕٗ وؽدذ ٜععٟٝ زدألُٜ زد٥ٍ٘ٛ ٌٟٝ ال ي٥ٍٛ ٔيً يّدٖ ٣٘ :  

ٙ ٕٛ ؟ ٦ بٞ ٔٝك خ٘ص٧ض ٔد٘س٥يٝص ١ٕ٘٦ ٣ ال ب٥ٌٛ ؟ ٦ٜٟ  ال يٕٝك خ٘ص٧ض ٔد٘فٝدي ٔيً يٕ
ي٥ٍٛ ، ٧٥ٌ ٟٔٝ ال يٕٝك ، ٦ٜٟ يٕٝك ًٌّ ي٥ٍٛ ٥ٌٝد ٜد ، ١ٕ٘ ٣ ال يمّٗ ٦ال يؽسط ٔد٘ٝف٧١ٞ 

يصك ٣١ٜ ِصً صميك ويُ  ٜعؽدٖ ٣١ٜ ٜك ؤ٣٠ ال٦ويُ خ٘ٝٝيّ ، ٌٝىدؼسع٣ ١ٕٜٝص ٕٟ٘ خِععدء خإل
 243ٜٕٟٝ ؤ٤ــ"

                                                           
 ( 132/ ٚ  1ؾخ٠فُ خإللٕدٚ )  242
 ( 311/ ٚ  1خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ) ؾ 243
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خ٘ٝم٧ٕٚ لٙي٣ :  :"١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مدـر" خألظي " ـدء ٌي:  انيالث   

ِ خٕ٘ٝعميٗ ، ٘مًٚ خإلزعبلء " خًٕ٘ٝٙ ، خ٥ٍ٘ٛ ُ٘غ ٌي خ٘عٕٙيً ، ٦ِدٖ ز٣ زمط ٜٟ ـ٧ 
244 

 "بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ خإلٜدٚ خ٧ٙ٘ٔد٠ي"ِدٖ صدلر : الثالث     

ٝد ًٔٙ ز٣ زٝم٩١ ظص٢َ٧ ، بلٙٛ ؤ٣٠ يٙعُغ ٌي صمص خ٘عٕٙيً زدُ٘ٙليدض ٥ٌٛ خًٕ٘ٝٙ ٘ "
ِ ً لٙي٣ خإلٜعؽدٖ ال زٝم٩١ خ٘عصًيُ ز٣ ، ٦ بال ّ٘ٚ  زإٞ ي٥ٍٛ ٜٟ خ٘ىؽدذ خًَّ٘ خٍ٘ي يع٧

 245لص٧ٖ خ٘عصًيُ ٥٘ٛ " خ٦ًَ٘ ، ٦ّ٘ٚ لًٚ ظٕٙيً خٍٕ٘دَ ، ٘مًٚ

ٙ ً زإيخء٢  ٦خ٘فد٤ُ ٜٟ ٔبلٚ خ٧ٙ٘ٔد٠ي ؤ٣٠ خ٘عُغ ًٕ٘ٙٝٙ ؤٞ ي٧ٕٞ ٌد٤ٝد ٘ٙعٕٙيً خٍ٘ي ٔ

 ـدء ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ؤ٣٠ ال يف٧ِ ظٕٙيً خ٘ىدٌٗ ٘مًٚ ظ٣١ٕٝ ٜٟالرابع 9   

٦خ٘ٝم٧ّٖ ؤٜد خ١٘ٛ  لٟ خزٟ ظٕٙيً خ٘ىدٌٗ ويُ ـدجّ ١ٙ٘ٛ  ٥ٌٛ خ٘عٕٙيً ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل "
 246" زفع انقهى عٍ رالد" ِدٖ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ لسدْ َظي خهلل ظمد٩٘ ل٣١ لٟ خ١٘سي 

خ٘ٙث ٦ُٜٙغ زد٘مٙٛ ز٣ بٌ ٧٘ ٘ٛ يٕٟ ٍٔ٘ٓ ، ٘ٝد ؤ١١ٕٜد خالٔعًالٖ ؤٜد خ٘ٝم٧ّٖ ٧٥ٌ ؤٞ ٌمٗ 
 247ل٩ٙ ٧ٔٞ خهلل لد٘ٝد "زدأللٕدٚ 

ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ـدء ٌي خ٘سمُ خ٘ٝميػ ؤٞ خ٘ٝف٧١ٞ ٘يٓ زًٕٝٙ بـٝدلد الخامس 9   

: 

                                                           
 ( 313، ٚ  1خ٠فُ ٜىعصُ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مدـر ) ؾ244
( ظمّيُ ٦ظمٙيُ ؤزي لٍٛ ٔدٜي زٟ خ٘مُزي خألؼُي ، ؼسمص يخَ خٍ٘عيٙص )  33، ٚ  1خ٠فُ بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٧ٙٙ٘ٔد٠ي ) ؾ 245

 ٚ ( ٤3444ــ ،  1831خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ ، 
ٌي خٕ٘سيُ ٦خأل٦ٔػ ٦ِدٖ الي٦ُي لٟ خزٟ لسدْ بال ز٥ٍخ خإل١ٔدي: ٦ٌي٣ لسً خ٘مّيّ زٟ لّٝش ، ٧٤٦ ظميً ٦َخ٢ خ٘ؽسُخ٠ي  246

 1818يخَ خٍُٕ٘ )   321/ ٚ  0، ؾ 14514) خ٠فُ ٜفٝك خ٦ّ٘خجً ٥ٙ٘يؽٝي ظمّيُ لسً خهلل ٜمًٝ خ٦ًَ٘يٗ َِٛ خ٘مًيػ 
 ٚ (٤1338ــ ، 

 (  304/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ُ٘ٙخِي ) ؾ 247
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ٟ ٌد٘ٝف٧١ٞ ٘يٓ زًٕٝٙ بـٝدلد ، ٦يٕعميٗ ظٕٙي٣ٍ أل٣٠ ال يمّٗ خألُٜ ٦خ٥١٘ي ٦ال يسمً ل "
  248ٜد اليؽدَ ـ٧خِ ظٕٙي٣ٍ ٔد٘ىدٌٗ " خّ٘دجٙيٟ ظٕٙيً

 :بظٍدَ خآلًٜي ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل  "خ٧ّ٘خلً ٦خ٧ٍ٘خجً خألص٧٘يص"٦ًِ ٠ّٗ صدلر السادس 9 

خّ٘دلًش خ٘ؽد٠يص : ُ٘غ خ٘عٕٙيً : خ٘مّٗ ، ٥ٌ٦ٛ خ٘ىؽدذ ، ٢ٌُٔ خآلًٜي بظٍدَ خ٘مّبلء ، ٌبل  "
 249ل٩ٙ صسي ، ٦ال ٜف٧١ٞ ال لّٗ ٣٘ " ظٕٙيً

 ٜٟ وبلٖ ظعسك ٔبلٚ خ٘مٙٝدء ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٠ٕعىٙٛ خآلظي : النتيجة 9

ؤٞ خًٕ٘ٝٙ ٜٟ ٦ُ٘ؼ٣ ؤٞ ي٧ٕٞ لدِبل ٌد٤ٝد ٘ٙعٕٙيً ٦ؤٞ لٙٝدء خألص٧ٖ ًِ ٦ٌُٔخ  -5
 خُ٘ؤي ٜٟ ويُ ٤ٌُٔٛ ٘ٙىبلي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص .

٣ ؤٞ زمط ٜٟ ٧ّٙ٠خ خالظٍدَ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٦صُل٧خ زدالـٝدق ٤ٛ خَّ٘ٔٙي ليػ ؤ٠ -5
ِدٖ " ؤٞ خ٘ٝف٧١ٞ ٘يٓ زًٕٝٙ بـٝدلد " ، ؤٜد صدلر خ٧ّ٘خلً ٦خ٧ٍ٘خجً خألص٧٘يص 

ق زإٞ خآلًٜي ٢ٌُٔ خظٍدِد .  ُ  ًٌّ ص

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( 383/ ٚ  1ُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ ) ؾخ٠ف 248
 ( 15خ٠فُ خ٧ّ٘خلً ٦خ٧ٍ٘خجً خألص٧٘يص ) ؾ 249
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 العمل بو مما يسمى دليال شرعيا    فيما يجب
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 المسألة األولى 9
، ي١د ٜٟ خُّ٘آٞ ٠ّبل ٜع٧خظُخ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ ٜد ٠ّٗ ب٘ ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘: "       

 ٦250ل١ٝٙد ؤ٣٠ ٜٟ خُّ٘آٞ ؤ٣٠ لفص "

٦ًِ ل٩ٕ ٤ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ ـٝدلص ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ٦ٕٟ٘ ي٦ٞ   
ؤٜد خآلًٜي ٌي ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ًٌّ لس ُ زمسدَش ال ظصُيك ٥١ٜٛ ز١ّٗ خالظٍدَ ٌي٧ٕٞ خظٍدِد ظ١ٝيد 

     :ٜع٧خظُخ ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ  وبلي ٌي خاللعفدؾ زٝد ٠ّٗ ٣١ٜ

 251" ال وبلي ٌي خاللعفدؾ زٝد ٠ّٗ ٣١ٜ ٜع٧خظُخ "ِدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : :األول     

 "ًٔٙ خٕ٘دظُ ُ٘ق و٧خٜط ٦َظص خ١٘دـُ"ـدء ٌي :الثاني     

ال وبلي زيٟ خٕ٘ٝٙٝيٟ ـٝيمد ٌي ؤٞ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ لفص ُ٘ليص يفر خ٘مٝٗ زٝد ٦َي ٌي٣  "
ل٣١ ب٩٘ وي٢ُ ٜٟ خألي٘ص بال بٌخ ٘ٛ ي٧ًِ ٌي٣ ل٩ٙ لٕٛ خ٘مديؼص خ٘عي يُخي ٦ال يف٧ِ خ٘م٦ًٖ 

د لٟ خ٧ِ٧٘ي ل٩ٙ ل٥ٕٝد ، ٧٥ٌ ٔيً خألي٘ص ٦خٕ٘عدذ ِؽمي خ٘ؽس٧ض زبل َير ٧٘ص٣٘٧ ب٘ي١
 252ؼُيُ خ٘ع٧خظُ خٍ٘ٝيً ّ٘ٙؽك "

ٖ خٕ٘عدذ خُّ٘آٞ ، ٧٤٦ خٕ٘بلٚ خ١ّٝ٘ ـدء ٌي "ُ٘ق خ١ٝ٘ع٩٥ خألص٧٘ي" خألظي : " الثالث 9

٘ئللفدِ ز٧َٕش ٣١ٜ ، ٥٘٧ِ٦ٛ ٜد ٠ّٗ زيٟ يٌعي خ٘ٝصمً ظ٧خظُخ لً ٘ٙٙث زٝد يع٧ًِ لٙي٣ 
 253ي خ٘ٝصمً ٣ّٙ٠٦ ٌُق ظص٧َ خُّ٘آٞ "ألٞ ٦ـ٧

 النتيجة 9
                                                           

 ( 182/ ٚ  1خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ 250
251

 ( 85خ٠فُ ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ٌي لٙٛ خألص٧ٖ ٘آلًٜي ٚ )   
( ؼسمص ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ٦يخَ خ٘ٝايً ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ ،  313/ ٚ  1خ٠فُ ًٔٙ خٕ٘دظُ ُ٘ق و٧خٜط ٦َظص خ١٘دـُ ) ؾ252

 ٚ ( ٤3443ـ ،  1833
 ( 318/  3خ٠فُ ُ٘ق خ١ٝ٘ع٩٥ خألص٧٘ي ) ؾ 253
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ال وبلي زيٟ خألص٧٘ييٟ ٌي ٧ٔٞ ٜد ٠ّٗ ب٘ي١د ٜٟ خُّ٘آٞ ٠ّبل ٜع٧خظُخ ي٧ٕٞ لفص ُ٘ليص       
 دَ لٙي٣ .، ٥ٌٍخ خظٍدَ صميك ٦ال وس٦ـر خ٘مٝٗ ز٣ 
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 المسألة الثانية 9
 254يص آيص ٜٟ خُّ٘آٞ ٌي ٧َٔش خ١٘ٝٗ "خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ خ٘عٕٝ ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘: "

بال  ؤ٣٠ ٌي ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ٌُٔ وبلٌد ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص  خإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ال وسدَ لٙي٣
ٌي ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ " ٤ٌر خّ٘دظي ؤز٧ زُٕ ٦زد٘عد٘ي ي٧ٕٞ ًِ ٠ّط خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ ٌّدٖ 

٦ـٝدلص ٜٟ خألص٧٘ييٟ ب٩٘ ب٠ٕدَ ٧ٔٞ خ٘عٕٝيص ٜٟ خُّ٘آٞ ٌي ؤ٦ٖ ٔٗ ٧َٔش ٦ِع٩ زعىؽحع٣ 
 255ٜٟ ِدٖ زٍ٘ٓ ٜٟ ويُ ظٍٕيُ "

 ٦ًِ ٦خٌُ خآلًٜي ل٩ٙ ٤ٍخ خإلظٍدَ ٜف٧ٝلص ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ٥١ٜٛ : 

 "ـرٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مد:"ـدء ٌياألول 9

 256مط آيص ٌي ٧َٔش خ١٘ٝٗ ٌبل ٜىدً٘ "٦ظ٧خظُض ؤ٥٠د ز "

٦ٜم٩١ ٤ٍخ خٕ٘بلٚ ؤٞ لٙٝدء خألص٧ٖ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤ٥٠د زمط آيص ٌي ٧َٔش خ١٘ٝٗ ٌبل ٜىدً٘ 
 . ٧ٜخٌُ ٘ٝد لٕد٢ خآلًٜيل٩ٙ ؤ٥٠د آيص ٌي ٧َٔش خ١٘ٝٗ ٧٤٦ 

٦خ٘سٕٝٙص ؤيعد  "َ ٔٝد ـدء ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ" خزٟ خ١٘فد:"٦ًِ ٠ّٗ خإلـٝدق الثاني9

 ١٘257ٝٗ بـٝدلد ٥ٌي ُِآٞ ٌي٥د ِؽمد "زمط آيص ٜٟ ٧َٔش خ

 

                                                           
 ( 154/ ٚ  1خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ 254
255

 ( 80خ٠فُ ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ) ٚ   
 ( 315/ ٚ  1خ٠فُ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خأل٦ٖ ٌي لٙٝي خألص٧ٖ ٦خ٘فًٖ ) ؾ 256
 ( 131/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ257
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د آيص ٜٟ خُّ٘آٞ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ٦ًِ ٠ّٗ خُٕ٘وٕي ٌي ؤص٣٘٧ ؤ٣٠ ال وبلي ٌي ؤ٥٠:الثالث  

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ   ھے  چ :الوبلي ٌي ؤ٥٠د ٜٟ خُّ٘آٞ ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘"

258"259 

خإلٜدٚ خ٘ص١مد٠ي ٌي ٔعدز٣ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ خ٩ٕٝٝ٘ بـدزص "٦ٜٟٝ ٠ّٗ خإلـٝدق ؤيعد الرابع9   

ال وبلي ٌي ؼس٧ض خ٘سٕٝٙص وؽد ٌي ؤ٦خجٗ خ٧َٕ٘  ٗ ُ٘ق زىيص خآلٜٗ" ِدٖ َل٣ٝ خهلل : "خٕ٘دج
 260خُ٘لٟٝ خُ٘ليٛ "، ٦ ؤ٥٠د ُِآٞ ٌي ٧َٔش خ١٘ٝٗ ؤل١ي ٣٘٧ِ ) ب٣٠ ٜٟ ٔٙيٝدٞ ٦ ب٣٠ زٕٛ خهلل 

 ٌي ٔعدز٣ "ٜمًٝ لسٗ"٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خ٘ٙيه ٦ٜٟٝ ِدٖ ٍٔ٘ٓ زمًٚ خ٘ىبلي ٌي : الخامس

٦ال وبلي ؤٞ خ٘سٕٝٙص زمط آيص ٜٟ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٦َيض  " "ُ٘ق خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ :"

 261 چہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ   ھ  ےچٌي ٧َٔش خ١٘ٝٗ ٌي ٣٘٧ِ ٔسمد٣٠ ٦ظمد٩٘

"262 

 النتيجة 9

ظٍدَ ٌي ٔعدز٣ ؤٞ خآلًٜي ل٩ٕ خالظٍدَ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٣١ٕ٘٦ َـك ٠٦ّط ٤ٍخ خال -5
١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ٦ٌُٔ ب٠ٕدَ خّ٘دظي ؤز٧ زُٕ ٦ـٝدلص ٜٟ خألص٧٘ييٟ ٧ٔٞ خ٘عٕٝيص ٜٟ 

 خُّ٘آٞ ٤٦ٍخ وبلي خالـٝدق خٍ٘ي لٕد٢ ويُ ٦خلً ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ .

 ًٌّ ٣ّٙ٠ ويُ ٦خلً ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ .ؤٞ ٤ٍخ خالظٍدَ صميك ٦ال وسدَ لٙي٣  -5

                                                           
 ٧ٔ34َش خ١٘ٝٗ خآليص  258
( ظمّيُ ؤز٧ خ٧ٌ٘دء خألٌىد٠ي ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ، ٘س١دٞ  ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦  321/ ٚ  1خ٠فُ ؤص٧ٖ خُٕ٘وٕي ) ؾ 259

 ٚ  ٤1333ـ ،  1818
( ظمّيُ لٕيٟ ؤلًٝ خٕ٘يدوي ؼسمص ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ، خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص )  13خ٠فُ بـدزص خٕ٘دجٗ ُ٘ق زىيص خآلٜٗ ) ٚ  260

 ٚ ( ٤1322ــ ،  1842
 ٧ٔ34َش خ١٘ٝٗ خآليص  261
 ( 30/ ٚ  1خ٠فُ ُ٘ق خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘ٝمًٝ لسٗ ) ؾ262
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 المسألة الثالثة 9
خظٍُ ؤٔؽُ خٕ٘ٝٙٝيٟ ل٩ٙ ؤٞ خإلـٝدق لفص ُ٘ليص يفر  " ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘       

 ٦263خ٘ى٧خَؾ ٦خ١٘ف دٚ ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص " خ٘مٝٗ ز٣ ل٩ٙ ٔٗ ٜٕٙٛ وبلٌد ٘ٙٙيمص

ِسٗ ؤٞ ٠ُٙق ٌي خ٘عمُّ ٌي ٤ٍخ خالظٍدَ يفر ؤٞ ؤِدَٞ زيٟ ٜد لٕد٢ خآلًٜي ٌي خإللٕدٚ 
٘ص ٧ٜخٌُ ٘ٝد ـدء ٌي ٔعدز٣ ١ٜع٩٥  ١ع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ، خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٦ٜ

 264خ٧ٕٖ٘ ٌّدٖ " خظٍُ ؤٔؽُ خٕ٘ٝٙٝيٟ ل٩ٙ ؤٞ خالـٝدق لفص ُ٘ليص .................."

يمعسُ خإلـٝدق ٜٟ خ٘ٝصديَ خ٘عُٙيميص خ٘عي يفر خ٘مٝٗ ز٥د ل١ً خألص٧٘ييٟ، ٧٥ٌ لفص       
ودً٘ زمط خ٘ٝعٕٙٝيٟ ٦وي٤ُٛ ٔد٘ى٧خَؾ ل٩ٙ ؤ٣٠ ٘يٓ ٍٔ٘ٓ، ٦لع٩ ٠مُّ ُ٘ليص ، ٦ًِ 

٩ ، ٠٦ّٗ ٔبل٥ٜٛ لع ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٦ـر لٙي١د ؤٞ ٠ّٙي خ٘ع٧ء زععسك ٔبلٚ لٙٝدء خألص٧ٖ
٦ ب٘يٓ ٧ّ٠الض خ٘مٙٝدء ٌي ٢ٍ٤ ظٍدَ ٦ٌُٔ ٜٟ ود٥ٍ٘ٛ ٠عمُّ ٜٟ خيلدء خآلًٜي ٥ٍ٘خ خال

 خٕ٘ٝإ٘ص :

خ٘ي ٌيِدٖ خإلٜدٚ خ: األول       ّ خ٘سدذ خأل٦ٖ بؼسدض ؤ٣٠ لفص ل٩ٙ ١ُٜٕي٣  " "خٕ٘ٝعص٩ٍ "٘ى

٢َ ؼد٠يد  ٦ٜٟ لد٦ٖ خؼسدض ٧ٔٞ خإلـٝدق لفص خٌعُّ ب٩٘ ظ٥ٍيٛ ٍ٘ؿ خإلـٝدق ؤ٦ال ٦زيدٞ ظص٧ 
٦زيدٞ بٜٕدٞ خإلؼ بلق لٙي٣ ؼد٘ؽد ٦زيدٞ خً٘٘يٗ ل٩ٙ ٣٠٧ٔ لفص َخزمد ، ٤ٌ٦ر خ١٘ف دٚ : ب٩٘ ؤٞ 

ٖ ِدٜط لفع٣ ٦ بٞ ٔدٞ ٧ِٖ ٦خلً ٧٤٦ ل٩ٙ وبلي خ٘ٙىص خإلـٝدق لسدَش لٟ " ٔٗ ٧ِ
٤٦ٍخ خ١ّ٘ٗ لٟ خ١٘ف دٚ ٌي ٣٘٧ِ زمًٚ  ٦265خ٘مُي ٣١ٕ٘ ٧ٔخ٢ ل٩ٙ ٤ٍٜس٣ ٘ٛ يُ خإلـٝدق لفص "

 266عًٝ ألزي خ٘مٕٟ خ٘سصُي خ٘ٝمعّ٘ي "لفيص خإلـٝدق ٌي ٔعدذ خ٘ٝم

                                                           
 (123/ ٚ  1خ٠فُ ٔعدذ خإللٕدٚ ) ؾ263
264

 ( 50خ٠فُ ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ) ٚ   
265

خ٘ي ) ؾ    ّ  ( 335،  338/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
 ( 852/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألزي خ٘مٕٟ خ٘سصُي  ) ؾ 266
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خ٘ي ؤ٣٠ ٠ّٗ ؤٞ خإلـٝدق لفص ل٩ٙ ١ُٜٕي٣ ، ٦ؤ٣٠ ال ز  ّ ً ٜٟ ُٜخلٗ ٘ٝمٌُص ؤٞ ٦ٜم٩١ ٔبلٚ خ٘ى
 خإلـٝدق لفص ٦ـر خ٘مٝٗ ز٣ .

ـدء ٌي ٔعدذ خإلز٥دؾ ظدؾ خً٘يٟ خٕ٘سٕي ل٩ٙ ؤٞ خإلـٝدق ٜعٍُ ل٩ٙ لفيع٣ ، : الثاني     

خظٍُ ؤٔؽُ خٕ٘ٝٙٝيٟ ل٩ٙ ؤٞ خإلـٝدق لفص  "ٌّدٖ : ٜك ٌُٔ خ٘ىبلي خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي
٦خ٘ى٧خَؾ ٦خ١٘ف دٚ ، ٠٦ّٗ خزٟ  ُ٘ليص يفر خ٘مٝٗ ز٣ ل٩ٙ ٔٗ ٜٕٙٛ  ودً٘ ٌي ٌ٘ٓ خ٘ٙيمص

 267ٝدق ، ٧٤٦ وبلي ٠ّٗ خ٘ف٧٥َٝ ل٣١ "خ٘مدـر ؤٞ خ١٘ف دٚ يميٗ خإلـ

خإلـٝدق  ١يُ ٤ٍخ خإلظٍدَ" ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "٦ًِ ٠ّٗ صدلر خ٧ٕ٘ٔر خ٘ٝ:  الثالث   

لفص ِدؼمص زدُ٘ٙق ؤي زً٘يٗ خُ٘ٙق ٣٠٧ٔ لفص ِدؼمص ٤٦ٍخ ٤ٍٜر خألجٝص خأللبلٚ ٥١ٜٛ 
ٙ ٝيٟ ٦ِدٖ خآلًٜخألجٝ ي ٦خُ٘خِي ٧٤ لفص ـ١يص ال ص خألَزمص ٦ ؤظسدل٥ٛ ٦وي٤ُٛ ٜٟ خ٘ٝعٕ

 268ِؽميص "

 :ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "خ٧ٙ٘ٔد٠ي ٌي بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ"٦ٜٟٝ ٠ّٗ ٤ٍخ خإلظٍدَ ؤيعد الرابع 9   

٤ٌٍر خ٘ف٧٥َٝ ب٩٘ ٣٠٧ٔ لفص ، ٤ٌ٦ر خ١٘ف دٚ ٦خإلٜدٜيص ٦زمط خ٘ى٧خَؾ ب٩٘ ؤ٣٠ ٘يٓ  "
ًَ ٘ئلـٝدق ي٘يبل ظ٧ّٚ ز٣ ب٠ٝد خ٘مفًش ٌي ٜٕع٢ً١ بٞ ـ٥ُ ١٘د ، ٦بٞ ٘ٛ يف٥ُ ٘ٛ ٠ّ لفص ، ٦
 269خ٘مفص "

خإلـٝدق ٜعص٧َ ٧٤٦ لفص ِدؼمص ٦ال  ـدء ٌي خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ "الخامس 9   

ٙ ٝيٟ ٦ل٩ٕ لٟ  يف٧ِ ؤٞ يفٝك خألٜص لٗ وؽإ ، ٠ٛ لٙي٣ ٧٤٦ ٧ِٖ ـٝدلص خ٘مٙٝدء ٦خ٘ٝعٕ
ٙ ٝيٟ ، ؤ٣٠ ٘يٓ لفص ، ٦ ؤ٣٠ يف٧ِ بـعٝدق بزُخ٤يٛ خ١٘فدٚ ٦ؼ دجٍص ٜٟ خُ٘ٝـحص ٦زمط خ٘ٝعٕ

                                                           
ز٥دؾ ٌي ُ٘ق خ٥١ٝ٘دؾ ل٩ٙ ٥١ٜدؾ خ٧٘ص٧ٖ ب٩٘ لٙٛ خألص٧ٖ ّ٘ٙدظي خ٘سيعد٦ي ظإ٘يً ٘يه خإلٔبلٚ لٙي زٟ خ٠فُ خإل267

( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٘مسدٞ ٜمًٝ خٔٝدليٗ ، ٜٕعسص خٕ٘ٙيدض  333/ ٚ  3لسًخٕ٘دٌي خٕ٘سٕي ٢ً٘٦٦ ظدؾ خً٘يٟ خٕ٘سٕي ) ؾ 
 ٚ ( ٤1321ـ ،  1841خأل٤ُِيص ) 

 ( 318/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ268
 ( 350/ ٚ  1خ٠فُ بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٧ٙٙ٘ٔد٠ي ) ؾ269
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خٕ٘ٗ ل٩ٙ خ٘ىؽإ ٦ِدٖ خُ٘خٌفص ، ب٠ٝد خ٘مفص ٌي ٧ِٖ خإلٜدٚ ٦ل٢ً ٦خ٧٥َٙٝ٘ لٟ خ١٘ف دٚ ب٠ٕدَ 
ٜٟ خٔعًٖ زدآليص خإلٜدٚ ظص٢َ٧ ، ٦خأل٦ٖ لٕد٢ خّ٘دظيدٞ ؤز٧ يم٩ٙ ٦ ؤز٧ خ٘ؽير ٦ ؤ٦ٖ 

 . 270خ٘ٙدٌمي "

٤ٌر خ٘ف٧٥َٝ ب٩٘ ؤٞ خإلـٝدق  ل٩ٙ ُ٘ق خأل٧١ٔي "دء ٌي ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ـالسادس 9   

لفص يفر خ٘مٝٗ ز٣ وبلٌد ١ٙ٘ف دٚ ٦خ٘ٙيمص ٦خ٘ى٧خَؾ ٌة٣٠ ٠ّٗ ل٥١ٛ ٜد يّععي خ٧ٝ٘خٌّص 
ُ خإلـٝدق زدظٍدَ خ٘ٝفع٥ًيٟ ٔٝد ١ِٙد زٗ   ٕ ٥١ٕ٘ٛ ل١ً خ٘عمّيُ ٜىد٧ٍ٘ٞ ، ؤٜد خ١٘ف دٚ ٌة٣٠ ٘ٛ يٍ

ي ؤٞ خإلـٝدق ٧٤ ٔٗ ٧ِٖ يمعؿ ز٣ ٦ ؤٜد خ٘ٙيمص ٌة٥٠ٛ ي٧٘٧ّٞ ؤٞ ِدٖ ٔٝد ٠ّٙص ل٣١ خآلًٜ
خإلـٝدق لفص ال ٣٠٧ٕ٘ بـٝدلد زٗ ال٘عٝد٣٘ ل٩ٙ ٧ِٖ خإلٜدٚ خ٘ٝمص٧ٚ ٣٘٧ِ٦ زد٠ٍُخي٢ ل٤ً١ٛ 

ؤٞ بـٝدق خ٘صمدزص لفص ِسٗ لفص ، ٦ ؤٜد خ٘ى٧خَؾ ٌّد٧٘خ ٔٝد ٣ّٙ٠ خُّ٘خٌي ٌي خ٘ٝٙىٛ 
 271ٛ ال ويُ "فص ٌي بـٝدق ؼدجٍع٥ل٦ًغ خٍُِ٘ص ٦ؤٜد زم٤ًد ٌّد٧٘خ خ٘م

ٙ ّد ل٩ٙ خٍ٘ي ٌي ٜٕٙٛ خ٘ؽس٧ض ٦ُ٘ل٣  ٔبلٚ خ٘ى٧خَؾ ٦خ١٘ف دٚ ٦خ٘ٙيمص " ِدٖ خأل٧١ٔي ٜم
 خإلـٝدق لفص ِؽمد ٦يٍيً خ٘مٙٛ خ٘فدِٚ ل١ً خ٘فٝيك ٜٟ ؤ٤ٗ خّ٘سٙص ٦ال يمعً زٌُٜٙص ٜٟ

يدض خً٘يٟ ٜؽٗ خ٘م٩ّٝ ٜٟ خ٘ى٧خَؾ ٦خ٘ٙيمص أل٥٠ٛ لديؼ٧ٞ زمً خإلظٍدَ ي٧ٕٕٙٞ ٌي ظ٦َُ
 272ٍٔ٘ٓ زمً ؤٞ ؼسط ؤ٣٠ ٦ِك ٔٝد ٌُٔ"خ٧ٌٕٕ٘ؽدجيص ٌي خ٘ع٦َُيدض خ٘مّٙيص ، ٦خُ٘ٝخي ؤ٣٠ 

 النتيجة 9 

ؤٞ خآلًٜي ٌُٔ ؤٞ خالـٝدق لفص ُ٘ليص ٦ـر خ٘مٝٗ ز٣ ، ٔٝد ؤ٣٠ ال يمعً زىبلي  -5
 خ٘ٙيمص ٦خ٘ى٧خَؾ ٦خ١٘فدٚ ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص 

                                                           
( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ؤلًٝ زٟ بزُخ٤يٛ زٟ لسدْ خ٦ٍَ٘ي ، ؼسمص يخَ خٍ٘عيٙص )  015/ ٚ  3خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش آلٖ ظيٝيص ) ؾ270

 ٚ ( ٤3441ـ ، 1833خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ / 
ٍيًش خٕ٘ٝٝدش ٔٙٛ خ٧٘ص٧ٖ ُ٘ٙق ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ خ٠فُ ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٘مسً خُ٘ليٛ زٟ خ٘مٕٟ خأل٧١ٔي ٦ٜم٣ ل٧خ٘ي٣ خ271ٝ٘

 ( ؼسمص لد٘ٛ خٕ٘عر  381،  380/  3٘ٝمًٝ زىيط خ٘ٝؽيمي ) ؾ
 خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ  272
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ٙ ُ ل٩ٙ ٔبلٚ خ٘ى٧خَؾ ٦خ١٘فدٚ  -5 ٦خ٘ٙيمص ؤ٥٠ٛ ٌُٜ٘ص ٜٟ خ٘م٩ّٝ أل٥٠ٛ ؤٞ خأل٧١ٔي ل
 .لديؼ٧ٞ زمً خالظٍدَ ، ٤٦ٍخ ٔبلٚ ـُيث ٣١ٜ 

 .ٌٕدٞ بـٝدلد ظ١ٝيد ي٦ٍُٔخ وبلٌد ؤٞ ؤوٙر خ٘مٙٝدء ٧ّٙ٠خ خُ٘ؤي ٜٟ ويُ ؤٞ  -3
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 المسألة العاشرة 9
٧ٕٞ خظٍُ خألٔؽ٦ُٞ ل٩ٙ بـٝدق ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ٦ل٤ًٛ ال ي ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "      

 273ي٧ٕٞ لفص " : بلٌد ٘ٝد٘ٓ ، ٌة٣٠ ِدٖلفص ل٩ٙ ٜٟ ود٥ٍ٘ٛ ٌي لد٘ص خ٠مّدي بـٝدل٥ٛ ، و

خظٍُ خألص٧٘ييٟ ل٩ٙ ؤٞ بـٝدق ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ٦ل٤ًٛ ال ي٧ٕٞ لفص ل٩ٙ ٜٟ ود٥ٍ٘ٛ       
٢ ٜد٘ٓ لفص ٤٦ٍخ وبلي خإلـٝدق ، ٧ّ١ٌٖ ؤٞ بـٝدق ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ٘يٓ لفص ٌي٧ٕٞ   ً ٌم

ٔٗ ٜٟ ٠ّٙط لٙي٥ٛ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٦ٌُٔخ ؤٞ بـٝدق ؤ٤ٗ د٘ٓ ٦خإلـٝدق ل٩ٙ وبلي ٜ
  . ب٘يٓ ؤ٧ِخٖ خ٘مٙٝدء ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘صخً٘ٝي١ص ٘يٓ لفص ، ٦

خ٘ي":أوال       ّ ٠ّٗ ٤ٍخ خإلظٍدَ ٜٟ ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ ٦ٌُٔ ؤٞ ٜد٘ٓ ودً٘ ٤ٍخ  "خإلٜدٚ خ٘ى

٤ٗ خً٘ٝي١ص ٌّػ ، ٦ِدٖ ٧ِٚ : ِدٖ خإلٜدٚ ٜد٘ٓ : خ٘مفص ٌي بـٝدق ؤ : "خإلظٍدَ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل
خ٘ٝمعسُ بـٝدق ؤ٤ٗ خ٘مُٜيٟ ، ٜٕص ٦خً٘ٝي١ص ، ٦خ٘ٝصُييٟ ٦خ٧ٌٕ٘ص ٦خ٘سصُش ، ٦ٜد ؤَخي 
٧ٙٞ ز٥ٍخ بال ؤٞ ٢ٍ٤ خ٘سّدق ًِ ـٝمط ٌي ِٜٟ خ٘صمدزص ؤ٤ٗ خ٘مٗ ٦خ٘مًّ ، ٌةٞ ؤَخي  خ٘ٝمص 

 ٛ ٙ  ي١ص ـٝيك خ٘مٙٝدء ال ٣٘ ٌ٘ٓ ، زٗ ٘ٛ ظفعٝك خًٜ٘ٝد٘ٓ : ؤٞ خً٘ٝي١ص ٤ي خ٘فدٜمص ٥٘ٛ ٌٕٝ

ِسٗ خ٥٘فُش ٦ال زم٤ًد ، زٗ ٜد ِخ٧٘خ ٜعٍُِيٟ ٌي خألٍٔدَ ٦خ٘ى٦ّخض ٦خألٜصدَ ٌبل ٦ـ٣ ٕ٘بلٚ 
٧ٖ خألٔؽُيٟ ، ي٧ّٖ : لٝٗ ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص لفص ، أل٥٠ٛ خألٔؽ٦ُٞ ، ٦خ٘مسُش زّ ٣٠ٜد٘ٓ ، بال ؤ
 ٦274ًِ ؤ٠ًٌٕد٢ "

خ٘ي ؤ٣٠ ٠ّٗ خُ٘ؤي ٜٟ ويُ ؤٞ    ّ يٙيُ ب٩٘ وبلي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص زٝد ٠٦بللؿ ٜٟ ٔبلٚ خ٘ى
 يععٟٝ خإلـٝدق ظٙٝيمد .

 

                                                           
 ( 334/ ٚ  1خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ273
خ٘ي ) ؾ 274  ّ  ( 383،  382/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
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دٚ "٦ٜٟٝ ٠ّٗ َؤي خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص: ثانيا      " ٌي ؤص٣٘٧ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل خ٘فص 

ِلٛ ٧ِٚ ٜٟ خ٘ٝعإوُيٟ : ؤٞ بـٝدق ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ال ي٧ٕن أل٤ٗ ٔدجُ خأللصدَ  ظمد٩٘ "
٥ٍّدء ، ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ٦ٔدجُ خ١٘دْ وي٤ُٛ ٌي ٌ٘ٓ ٜىدٍ٘ع٥ٛ ٌيٝد ؤـٝم٧خ لٙي٣ ، ٦ِدٖ ٔدجُ خ٘

٧ٔخء ، ٦٘يٓ أل٤ٗ خً٘ٝي١ص ّٜيص لٙي٥ٛ ٌي ٦ّ٘ٚ خظسدل٥ٛ ٦خً٘٘يٗ ل٩ٙ صمص ٤ٍخ خ٧ّٖ٘ : ؤٞ 
ـٝيك خآلي خً٘خ٘ ص ل٩ٙ صمص لفص خإلـٝدق ٘يٓ ٌي٥د ظىصيٛ ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ز٥د ٜٟ وي٤ُٛ 

وؽدذ ٕ٘دجُ  275ًخء ل٩ٙ خ١٘دْ "" ٦ٍٔ٘ٓ ـم١ٙدٔٛ ؤٜص ٦ٔؽد ٘ع٧٠٧ٕخ ٥٘ألٞ ٣٘٧ِ ظمد٩٘ 
 276ٍخ خإلٔٛ ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ي٦ٞ وي٤ُٛ "خألٜص اليىعٛ ز٥

بـٝدق ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ٘يٓ زمفص ، ٦ل٩ٕ  ٌي خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ خآلظي "ـدء : ثالثا     

لٟ ٜد٘ٓ ؤ٣٠ ِدٖ بٌخ ؤـٝم٧خ ل٩ٙ ٘ث صدَ بـٝدلد ّٜؽ٧لد ز٣ ٦ بٞ ود٥ٍ٘ٛ ٌي٣ وي٤ُٛ ٦ِدٖ 
ب٠ٝد ؤَخي بـٝدل٥ٛ ٌيٝد ؼُي٣ّ خ١ّ٘ٗ ٤٦ٍخ ٌُخَ ٜٟ خٕ٘ٝإ٘ص ، ٌإٜد ؼُيّص  ٧ِٚ ٜٟ ؤصمدز٣ ،

ٜع٣ ٦ِدٖ آو٦ُٞ ظُـيك بـع٥دي٤ٛ ل٩ٙ   ً خ١ّ٘ٗ ٥ٌٙٛ ٌي٣ وبلي ٔٝد ٢ٌُٔ خزٟ ٠صُ ٌي ّٜ
بـع٥دي وي٤ُٛ ٦ِدٖ آو٦ُٞ : ؤَخي بـٝدل٥ٛ ٌي ِٜٟ خ٘صمدزص ٦خ٘عدزميٟ ٦ٜٟ يٙي٥ٛ ؤٜد بـٝدق 

ٜيٟ ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘  ً  277ص ًٌّ ٠ّٗ ويُ ٦خلً ؤ٣٠ لفص "ًٝي١خ٘ٝعّ

                                                           
 ٧ٔ183َش خ٘سُّش خآليص  275
دٚ ) ؾ 276 ( ؼسمص ٦ِخَش خأل٦ِدي ٦خ٘ٙا٦ٞ خإلٔبلٜيص ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ لفيٗ  131ٚ  / 3خ٠فُ خٍ٘ص٧ٖ ٌي ؤص٧ٖ خ٘فص 

 ٚ ٤1338ـ ،  1818ـدٔٛ خ١٘ٙٝي ١ٔص ، 
 ( 085،  088/ ٚ  1خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ 277
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خٕ٘ٝإ٘ص  يٟ خُ٘خِي" ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘: "ٌىُ خً٘"ؤيعد خُ٘ؤي ٦ٜٟٝ ٠ّٗ ٤ٍخ : رابعا     

ٍٔ٘ٓ ، لفص ٜد٘ٓ ٦ل٤ًد لفص ٦ِدٖ خ٘سد٧ِٞ ٘يٓ خُ٘خزمص ِدٖ ٜد٘ٓ : بـٝدق ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص 
 278" خبذ انحديد إٌ انًديُت حُفي انسجبل ، كًب حُفي انُبز"  ٣٘٧ِ <

ٌةٞ ِيٗ : ٦ـً ٌي خ٘ىسُ ٜد يّعي ٣٠٧ٔ ُٜي٦يخ ، ألٞ ـد٢ُ٤ : ؤٞ ٔٗ ٜٟ وُؾ ل٥١د ، ٌة٣٠ 
ٜٟ خ٘ىسػ خٍ٘ي ظ١ٍي٣ خً٘ٝي١ص ٦ٌ٘ٓ زدؼٗ أل٣٠ وُؾ ٥١ٜد خ٘ؽيس٧ٞ : ٔمٙي ٦لسً خهلل َظي خهلل 

٤٦ٛ ؤٜؽٗ ٜٟ  –خٍ٘يٟ خ٠ع٧ّٙخ ب٩٘ خ٘مُخَ  –زٗ ٦ٌُٔخ ؼبلؼٝدجص ٠٦يٍد ٜٟ خ٘صمدزص  –ل٥١ٝد 
ٙ ١ٝد ٔبلٜع٣ لٟ ٤ٍخ خ٘ؽمٟ ، ٣١ٕ٘ ٜٟ ؤوسدَ خآللدي : خ ٍ٘يٟ ز٧ّ ٌي٥د ٔإزي ٤ُيُش ٦ ؤٜؽد٣٘ ، ٔ

ٓ ز٣ ٌي ٜٕإ٘ص لٙٝيص "ٌبل   ٕ يف٧ِ خ٘عٝ
279 

 :ًٔٙ خألُٔخَ ٘ٙسّي٦ي "ـدء ٌي : اخامس   

ظٕٝٓ ز٣ خإلٜدٚ ٜد٘ٓ ألٞ خ١٘ص٧ٚ ظًٖ ل٩ٙ ِيديش ٌع٥ٙد ال ل٩ٙ ؤٞ بـٝدق ؤ٥ٙ٤د ي٦ٞ  "
ؽميص يفر ٜعدزمع٣ ظ٦َُش زٗ ٧ٜخٌّص خ٘ىيُ ُ٘غ ٌي ٦ـ٧ذ خ٘ٝعدزمص ٦ألٞ وي٤ُٛ لفص ِ

خ٘ىسػ ٜم٧ٖٝ ل٩ٙ ٜٟ ٢ُٔ خّ٘ٝدٚ ز٥د بٌ ُٔخ٤ص ٌ٘ٓ ٜك ـ٧خِ خ٧ُٖٔ٘ لٙي٣ خٕ٘بلٚ ٦ٜٕف٢ً 
٦ٜد ٦َي٢ ٜٟ خ٘س١دء ل٩ٙ خّ٘ٝدٜيٟ ز٥د يًٖ ل٩ٙ ظمً خً٘يٟ ؤ٦ ألٞ ٠ٍي٥د خ٘ىسػ ٜىص٧ٚ 

ٙ ٛ ٦ٕٟ٘ ال يًٖ ٌ٘ٓ ل٩ٙ زّٜدٞ خ٧ُٖٔ٘ لٙي٣ خٕ٘بلٚ ٧ِ٦ٖ خ إلٜدٚ ٜد٘ٓ يخَ خ٥٘فُش ٜٕ
خإللعفدؾ زةـٝدق ؤ٥ٙ٤د ٌةٞ ٜٕص ٜك خ٘عٝد٥٘د ل٩ٙ خ٘سيط ٦خّ٘ٝدٚ ٦ِّٜٚ ٦خ٘صٍد ٦خ٦ُٝ٘ش 

١ٜ٦ٙإ بٔٝدليٗ ١ٜ٦ّٖ بزُخ٤يٛ لٙي٥ٝد خٕ٘بلٚ ال  ٥د ٧ًٜ٘ خ١٘سي <٧ٜخظك خ١ٝ٘دٔٓ ٠٧ٔ٦
٣ ال ؤؼُ ٘ٙسّدق زٗ خإللعسدَ يمٙٛ خ٘مٙٝدء ي٧ٕٞ بـٝدق ؤ٥ٙ٤د لفص ٦٘ٛ ي٤ٍر ب٘ي٣ ؤلً ٌم١ٌُد ؤ٠

٦خـع٥دي خ٘ٝفع٥ًيٟ ٧٘ ٔد٧٠خ ٌي يخَ خ٘مُذ ٜؽبل ، ِدٖ خٕ٘ٝمد٠ي ٦ٔٝد ؤٞ خً٘ٝي١ص ٔد٠ط 

                                                           
، خ٠فُ ٌعك خ٘سدَي زُٙق صميك خ٘سىدَي زدذ خً٘ٝي١ص ظ١ٍي  1228خ٘مًيػ ؤوُـ٣ خ٘سىدَي ٌي صميم٣ خ٘مًيػ َِٛ 278
( ظمّيُ ٦ظصميك لسً خ٘مّيّ زٟ زدِ ٦ ٜمًٝ ٌاخي لسً خ٘سدِي ٦ ٜمر خً٘يٟ خ٘ىؽير ، ؼسمص يخَ  30، ٚ  8ػ ) ؾخ٘ىس

 خ٘ٝمٌُص زي٦ُض ٘س١دٞ ,
 ( 103،  103/ ٚ  8خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ُ٘ٙخِي ) ؾ 279
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ٜفٝك خ٘صمدزص ٥ٜ٦سػ خ٧٘لي ًٌّ ٔد٠ط يخَ خ١ٝ٘دٌّيٟ ٦ٜفٝك ؤلًخء خً٘يٟ ٦ٌي٥ٛ ٜٟ ِدٖ ال 
ـم١د ب٩٘ خً٘ٝي١ص ٘يىُـٟ خأللّ ظ٧ٍّ١خ ل٩ٙ ٜٟ ل١ً ٧َٖٔ خهلل لع٩ ي١ٍع٧خ ٦ٜٟ ِدٖ ٘حٟ َ

ُ لؽٝدٞ َظي خهلل ل٥١ٝد لع٩ ٥١ٜ٦د خ٘ٝدَي٦ٞ ل٩ٙ خ١ٍ٘دَ ٦ٌي٥د ؼمٟ لُٝ ٦ل٧ص٥١ٜد خألٌٖ 
 . 280ِعٗ "

 النتيجة 9

١٠ّٗ ٔبلٜد ٘ٝمًٝ خألٜيٟ خ١ّٙ٘يؽي ٔٝد  خآلظي : ليػ ٤ٍخ خ٘سمػ٦خ١٘عيفص خ٘عي ٠ٕعى٥ٙد ٜٟ 
ٔ ُش ٌي  ٌُٔ خإلٜدٚ ٜد٘ٓ  ٣ٍّ ِدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "ؤص٧ٖ خ٘ـدء ٌي ٍُٜٔظ٣ خ٧ٔ٧ٜٝ٘ص زٍٝ

َل٣ٝ خهلل ٌي ظ٧ظيك لفيص بـٝدق ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ، ل٩ٙ لٕٛ ٜٟ خأللٕدٚ خ٥ٍّ٘يص ٦ ؤ٣٠ لفص 
٦ًِ ٌُٔ صدلر ؤظ٧خء خ٘سيدٞ ٌي ظّييًخظ٣ ل٩ٙ ٦َظص خ١٘دـُ ِدٖ َل٣ٝ خهلل : خ٘صميك ؤٞ 

  : بـٝدق ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ٜمعسُ ل١ً ٜد٘ٓ زُٙؼيٟ

 .ؤٞ ي٧ٕٞ ٌيٝد ال ٜفدٖ ُ٘ٙؤي ٌي٣  : األول   

: ؤٞ ي٧ٕٞ ٜٟ خ٘صمدزص ٦خ٘عدزميٟ ال ويُ ٌ٘ٓ ، ألٞ ٧ِٖ خ٘صمدزي ٌيٝد ال ٜفدٖ  الثاني   
ُ٘ٙؤي ٌي٣ لٕٛ خ٧ٌُٝ٘ق ، ٌإ٘مُ ز٥ٛ ٜد٘ٓ خ٘عدزميٟ ٜٟ ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص ٌيٝد ٘يٓ ٌي٣ بـع٥دي 

ٙ ٥ٝٛ ٌ٘ٓ ٜٟ خ٘صمدزص ، ؤٜد ٌي ٜٕدجٗ خإلـع٥دي ، ٌإ٤ٗ خ ً٘ٝي١ص ل١ً ٜد٘ٓ ٌي خ٘صميك ٘عم
 281"ل٣١ ، ٔىي٤ُٛ ٜٟ خألٜص 

 

 

 

                                                           
 ( 383/ ٚ  3خ٠فُ ًٔٙ خألُٔخَ ٘ٙسّي٦ي ) ؾ280
( خُ٘خي زُٕ زٟ لسً خهلل ؤز٧ ِيً ، يخَ  158خ١ّٙ٘يؽي ) ٚ َخـك ٍُٜٔش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ ٦َظص خ١٘دـُ ٘ؤلٜيٟ  281

 ٤ـ ( 1830لد٘ٛ خ٧ٍ٘خجً ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
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 المسألة السابعة عشرة 9
خظٍُ خٕ٘ٗ ل٩ٙ ؤٞ خألٜص ال ظفعٝك ل٩ٙ خ٘مٕٛ بال  لٟ  ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘: "      

ٌ ش ٌة٥٠ٛ ِد٧٘خ زف٧خِ خ٠مّدي خإلـٝدق ٜٟ  دٜإوٍ ٦ٜٕع١ً ي٧ـر خـعٝدل٥د وبلٌ ٘ؽدجٍص ٘د
ٌ ٥ّٛ خهلل ظمديً ِظ٧ٌيُ ال ظ٧  ٩٘282 الوعيدَ خ٘ص٧خذ ٜٟ ويُ ٜٕع١ً "زإٞ ي٧

ـٝدلص ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ٦ًِ ٧ّٙ٠خ َؤي٥ٛ ي٦ٞ خإلظٍدَ  ٦ًِ ٦خٌُ خآلًٜي ل٩ٙ ٤ٍخ      
  ٜٟ خ٘مٙٝدء ٤٦ٛ ٔدآلظي :٦ٜٟٝ ٣ّٙ٠  ظصُيك ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععي خالظٍدَ خ٘ع١ٝي 

 :ٌيٝد ي١مًّ ز٣ خإلـٝدق ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘  "خ٘سمُ خ٘ٝميػ َّ٘ٙٔٙي "ـدء ٌياألول 9   

ٌيٝد ي١مًّ ل٣١ خإلـٝدق ، ٦ال زً ٣٘ ٜٟ ٜٕع١ً ، ألٞ ؤ٤ٗ خإلـٝدق ٘يٕط ٥٘ٛ َظسص  "
ع٥د ٦ ٜإو٤ٍد ، ٧ٌـر ؤٞ ي٧ٕٞ لٟ خإلٔعّبلٖ زةؼسدض خأللٕدٚ ، ٦ ب٠ٝد يؽسع٥٠٧د ٠فُخ ب٩٘ ؤي٘  

خُ٘ٙق زمً خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٧٤٦  ٜٕع١ً أل٣٠ ٧٘ خ٠مًّ ٜٟ ويُ ٜٕع١ً الِعع٩ خؼسدض
خ٘ٙدٌمي ؤ٣٠ ِدٖ : خإلـٝدق ٦ بٞ زدؼٗ ٦ل٩ٕ بٜدٚ خ٘مُٜيٟ ٌي زدذ خُّ٘خض ٜٟ خ٥١٘ديص لٟ 

ٔدٞ لفص ِدؼمص ٔٝميص ، ٌبل يمٕٛ ؤ٤ٗ خإلـٝدق زةـٝدل٥ٛ ٦ ب٠ٝد يصًَ خإلـٝدق لٟ ؤصٗ 
َ وعيدٌص ، زإٞ ي٥ٌّ٧ٛ خهلل ال٦خ٘ٝصدي ، ٦ل٩ٕ لسًخ٘فسدَ لٟ ٧ِٚ ؤ٣٠ يف٧ِ ؤٞ يمصٗ زد٘سىط

خ٘ص٧خذ ٜٟ ويُ ٜٕع١ً ، ٧٤٦ زد٘ىدء خ٘ٝمفٝص ٜٟ خ٘سىط ٧٤٦ خ٘ع٧ٌيُ ، ٦وٙػ صدلر 
خ٘عمصيٗ ٌف٣١ زٝم٩١ خ٘ٙس٥ص ، ٧٤٦ ٌدًٔ ٌةٞ ٜم١د٢ : يف٧ِ ؤٞ يمصٗ لٟ ظ٧ٌيُ ٜٟ خهلل ـبل 

٣ " ٜد َآ٢ ٢ٌُٔ ، زىيُ ي٘يٗ ُ٘لي ي٘ ٥ٛ ل٩ٙ ٌ٘ٓ زإٞ ي٧ٌُ خهلل ٘ٙص٧خذ ٦خإل٥٘دٚ ٧ّ٘٘
خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ل١ٕد ٧٥ٌ ل١ً خهلل لٕٟ " ٧٤٦ ظميً ، ال يف٧ِ خ٧ّٖ٘ ٌي ييٟ خهلل ظمد٩٘ زىيُ 
ي٘يٗ ، ٦ًِ يعُـٛ خٕ٘ٝإ٘ص زإ٣٠ ال يف٧ِ لص٧ٖ خإلـٝدق بال لٟ ظ٧ٌيُ ١ٕٜ٦ً ، ؼٛ ٌُٔ لسدَش 

                                                           
 ( 330/ ٚ  1خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ282
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ِدٖ  خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ، ٦ٌُٔ خآلًٜي ؤٞ خ٘ىبلي ٌي خ٘ف٧خِ ال ٌي خ٧ِ٧٘ق ، ٦٘يٓ ٔٝد
 . ٧ِ٦283ق خإلـٝدق ٌي٥د ٜٟ ويُ ٜٕع١ً "، ٌةٞ خ٘ىص٧ٚ ٦ٌُٔخ ص٧َخ ، ٦خيل٧خ 

ال  " "خ٘ٝمص٧ٖ "ٌىُخً٘يٟ خُ٘خِي ٔٝد ـدء ٌي ٔعدز٣ ُ٘ؤي٦ٜٟٝ ٠ّٗ ٤ٍخ خالثاني 9   

ؤٞ 284يف٧ِ لص٧ٖ خإلـٝدق بال لٟ يال٘ص ؤ٦ ؤٜدَش ٦ِدٖ ٧ِٚ : يف٧ِ ص٢َ٦ً لٟ خ٘عسىيط 
٩ خ٘ىؽإ ، ٦ٌ٘ٓ ٦ ؤٜدَش ـ وؽإ ـ ٧ٌٙخ خظ٧ٍّخ لٙي٣ ٔد٧٠خ ٜفٝميٟ لٙخ٧ّٖ٘ ٌي خً٘يٟ زىيُ يال٘ص ؤ

 285يًّق ٌي خإلـٝدق "

 : "ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ َؤي٣ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص  "خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ "٦ًِ ٠ّٗ صدلرالثالث 9   

٦ال بـٝدق ٜٟ ويُ ي٘يٗ ل١ً خألجٝص خألَزمص ٦وي٤ُٛ ، ألٞ خإلـٝدق ال ي٧ٕٞ بال ٜٟ 
٦خ٘ٝفع٥ً ال ي٧ّٖ ٌي خً٘يٟ زىيُ ي٘يٗ ، ٌةٞ خ٧ّٖ٘ زىيُ ي٘يٗ وؽإ ، ٦ ؤيعد خ٘ٝفع٥ًيٟ ، 

ٌٕدٞ يّععي بؼسدض ُ٘ق ٜٕعإ٠ً زمً خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٧٤٦ زدؼٗ ، ٧٤٦ ٜمدٖ 
لديش ، ٌٕد٧٘خلً ٜٟ خألٜص ، ٦خً٘٘يٗ بٜد خٕ٘عدذ ٔةـٝدل٥ٛ ل٩ٙ لً خ٠ّ٘د ٦خُِٕ٘ص ٦وي٤ُٝد 

ظ٧َيػ ٔٗ ٜٟ خ٘فًخض خًْٕ٘ ٠٦م٢٧ ، ٦ودً٘ زمط ٦خٜد خ١ٕ٘ص ٔةـٝدل٥ٛ ل٩ٙ 
ٙ ٝيٟ ٌي ٌ٘ٓ ٌّدٖ يف٧ِ ؤٞ يمصٗ زد٘سمػ ٦خ٘ٝصديٌص ، ٦خ٘ٝم٩١ ، ؤٞ خإلـٝدق ًِ  خ٘ٝعٕ

 . 286ٜٟ ويُ ٜٕع١ً " ي٧ٕٞ لٟ ظ٧ٌيُ ٜٟ خهلل ظمد٩٘

 

                                                           
 ( 854/ ٚ  8خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ ) ؾ283
سدق " ب٣٠ لُزي ٌصيك " ٦ٌي خ٘ٝص ٜم٩١ خ٘عسىيط : خ٘سىط ، خ٘فً ٦خ٘مؿ ٜمُذ ؤ٦ ٧ًٜ٘  ٦ٌي خ٘م١ديص ٌي خ٘فٟ " ب٣٠ وي284ُ

ٙ ٙٝط ز٣ ًِيٝد ، ٦ِدٖ خأل٤ُِي ال ؤيَي ؤلُزي ٧٤ ؤٚ ال ) خ٠فُ ظٕٝٙص ظدؾ  ؤلفٝي " ٦ٌي ٍ٘دء خ٘ىٙيٗ " ؤٞ خ٘مُذ ظٕ
، ٜىعدَ  51/ ٚ  1ٚ ، خ٘ٝصسدق خ١ٝ٘يُ ، ؾ ٤1330ـ  1811( خ٘ؽسمص خأل٩٘٦  32خ٘م٦ُْ ٤٧٘ير ييدذ ٜديش زىط ) ٚ 

 ٚ 1320٘س١دٞ /  ( يخجُش خ٘ٝمدـٛ ٌي ٜٕعسص 11خ٘صمدق ، ٚ
 (  121/ ٚ  8خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ) ؾ285
 ( 353/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ 286
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" ٘ٝمًٝ زٟ ٜم٧ٝي ٦خ٧ّ١٘ي ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر خُ٘ي٦ي "ـدء ٌي ٔعدذالرابع 9   

ٖ ٧ِٚ يف٧ِ ال بـٝدق بال لٟ ٜٕع١ً أل٣٠ يٕعّٙٚ خ٘ىؽإ ، ٦أل٣٠ ٜٕعميٗ لديش ، ٦ِد خ٘سدزعُي "
 . 287ؤٞ ي٧ٕٞ ال لٟ ٜٕع١ً "

٦خلعس٢ُ ٜٕإ٘ص وبلٌيص ٔٝد ـدء ٌي  "خ٧ٙ٘ٔد٠ي"٦ًِ ٠ّٗ خ٘ىبلي ٌي خٕ٘ٝإ٘ص :  الخامس

ـٝدلص : ال  خوع٧ٍٙخ ٌيٝد ي١مًّ ز٣ خإلـٝدق ٌّدٖ : "ٔعدز٣ بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘
زً ٜٟ ٜٕع١ً ، ألٞ ؤ٤ٗ خإلـٝدق ٘يٓ ٥٘ٛ خإلٔعّبلٖ زةؼسدض خأللٕدٚ ، ٧ٌـر ؤٞ ي٧ٕٞ لٟ 

خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٜٕع١ً ، ٦ أل٣٠ ٧٘ خ٠مًّ لٟ ويُ ٜٕع١ً الِعع٩ بؼسدض ُ٘ق زمً خ١٘سي ص٩ٙ 
 ٧٤٦288 زدؼٗ "

ؤٜدَش ، ٌّدٖ يال٘ص ٦ ؤٞ خألٜص ال ظفعٝك بال لٟ  "خ٘ٝمعًٝ"٦ًِ ٠ّٗ صدلر  :السادس     

بلٙٛ ؤٞ خألٜص ال ظفعٝك بال لٟ يال٘ص ؤ٦ ؤٜدَش ، ٦ال ظفعٝك لسؽد ٌُٔ ِدظي  َل٣ٝ خهلل "
خّ٘عدش ٌي خُ٘ٙق ؤٞ ٧ِٜد ؤـد٦ِخ خ٠مّدي خإلـٝدق لٟ ظ٧ٌيُ ال ظ٧ٌيُ زإٞ ي٥ٌّ٧ٛ خهلل ظمد٩٘ 

ٞ ٜك ًٌّ الوعيدَ خ٘ص٧خذ ، ٦بٞ ٘ٛ يٕٟ ٥٘ٛ يال٘ص ٦ال ؤٜدَش ٦خً٘٘يٗ ل٩ٙ خ١ٝ٘ك ٜٟ ٌ٘ٓ ؤ
٢ٍ٤ خً٘ال٘ص ٦خألٜدَش ، ال يفر خ٧٘ص٧ٖ ب٩٘ خ٘مُ ، ٦ أل٥٠ٛ ٘ي٧ٕخ زأًٔ لدال ٜٟ خ١٘سي ص٩ٙ 
خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٦ٜم٧ٙٚ ؤٞ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ال ي٧ّٖ بال لٟ ٦لي ، ٌدألٜص ؤ٩٘٦ ؤٞ 

ىيُ الظ٧ّٖ بال لٟ ي٘يٗ ٦ أل٣٠ ٧٘ ـدِ ٥٘ٛ ٌ٘ٓ ٕ٘دٞ ًِ ـدِ ٕ٘ٗ ٦خلً ٥١ٜٛ ؤٞ ي٧ّٖ ز
يال٘ص ، ٦ أل٥٠ٛ ب٠ٝد يفعٝم٧ٞ ل٩ٙ خ٧ّٖ٘ زإٞ ي٧ّٖ ٔٗ ٦خلً ٥١ٜٛ ز٣ ، ٦بٌخ ـدِ ٌ٘ٓ 

 ٤289ٛ ٘ٛ يٕٟ ٘ٙٝفٝميٟ ّٜيص ٌي ٌ٘ٓ "آللدي

                                                           
( يَخٔص ٦ظمّيُ ظيً خهلل زٟ صد٘ك زٟ ل٧ٞ  502،  501/ ٚ  1خ٠فُ خُ٘ي٦ي ٦خ٧ّ١٘ي ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ) ؾ 287

 ( ٤3445ـ ،   1830خ٘مُٝي ) ؼسمص ٜٕعسص خًُ٘٘ خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 ( 311/ ٚ  1خ٠فُ خَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٧ٙٙ٘ٔد٠ي ) ؾ288
خ٠فُ خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألزي خ٘مٕيٟ ٜمًٝ زٟ لٙي زٟ خ٘ؽير خ٘سصُي ، ظمّيُ ٜمًٝ لٝيً خهلل ، ؼسك ٌي  289

 ( 531،  534/ ٚ  3خ٘ٝم٥ً خ٘مٙٝي خ٠ٍُٕ٘ي ًَ٘ٙخٔدض خ٘مُزيص زًُٜٙ ) ؾ
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ؤٞ خإلـٝدق ال ي٧ٕٞ بال ٜٟ ٜٕع١ً  "خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ آلٖ ظيٝيص "ـدء ٌي السابع 9   

ل٠ً١د لفص بال بٌخ خٔع١ً ب٩٘ ي٘يٗ ، ٦ ٦ِدٖ خزٟ ز٤ُدٞ ٦ ؤز٧ خ٘ىؽدذ : ال ي٧ٕٞ خإلـٝدق  ":
ٙ ٝيٟ ؤٞ ي٧ٌُ خهلل لّ ٦ـٗ خألٜص ٘ٙ  290مُ ٦يفُي٣ ل٩ٙ ؤ١ٕ٘ع٥ٛ زبل ي٘يٗ "ؤـدِ زمط خ٘ٝعٕ

ٙ ٝيٟ ٌٝىدً٘  ٦ـد٤ُ ٔبلٚ آٖ ظيٝيص ؤٞ خإلـٝدق الي٧ٕٞ لفص بال لٟ ي٘يٗ ، ؤٜد َؤي خ٘ٝعٕ
 آ ٖ ب٘ي٣ خزٟ ز٤ُدٞ ٦ ؤز٧ خ٘ىؽدذ .٘ٝد 

ال ي٧ٕٞ خإلـٝدق بال لٟ  ًوٗ ب٩٘ ٤ٍٜر خإلٜدٚ ؤلًٝ" خآلظي: "خ٘ٝ "ـدء ٌي ثامنا 9   

ي٘يٗ ، ٌةٞ خ٧ّٖ٘  ي٘يٗ ، أل٣٠ ال ي٧ٕٞ بال ٜٟ خ٘ٝفع٥ًيٟ ، ٦خ٘ٝفع٥ً ال ي٧ّٖ ٌي خً٘يٟ زىيُ
 291زىيُ ي٘يٗ وؽإ"

 النتيجة 9
ي ٦ـد٤ُ ٔبل٥ٜٛ ؤ٣٠ ي١مًّ خإلـٝدق بال لٟ ٜٕع١ً أل٣٠ ي٧ٕٞ ؼمٟ ٌي خُ٘ٙيمص ٦يّعع      

بؼسدض ُ٘ق آوُ ٤٦ٍخ ال ي٧ٕٞ ؤزًخ ٧٤٦ زدؼٗ ٦ٜد ٢ٌُٔ خآلًٜي ٔٝد ٔسُ ؤٞ خ٘ىبلي ٌي 
 خ٘ف٧خِ ال ٌي خ٧ِ٧٘ق . 

 

 

 

                                                           
 ( 081/ ٚ  3ؾ خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ آلٖ ظيٝيص )290
 ( 323خ٠فُ خً٘ٝوٗ ب٩٘ ٤ٍٜر خإلٜدٚ ؤلًٝ ) ٚ  291
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 المسألة األولى  

خظٍُ خٕ٘ٗ ل٩ٙ ؤٞ وسُ خ٘ع٧خظُ ٍٜيً ٘ٙمٙٛ زٝىس٢ُ  ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :  "      
٦ٞ ٌي ٥٘٧ِٛ : ال لٙٛ ٌي ويُ خ٘ع٦َُيدض بال زد٘م٧خْ ي ٦خ٘سُخ٤ٝص،  صوبلي ١ٕٝٙ٘ي

 292خألوسدَ ٦وي٤ُد ............ "

٧٤ ٜس١ي ل٩ٙ لًٚ خاللعًخي زد٘ٝىدً٘ ٦ٔٗ ٜٟ ظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك ٤٦ٍخ خال   
٢ٍ٤ ؤ٧ِخٖ خألص٧٘ييٟ ٌي ٢ٍ٤ ل٩ٕ ٤ٍخ خُ٘ؤي ٘ٛ ي١ّٗ ٜىدٍ٘د ويُ خ١ٕٝ٘يص ٦خ٘سُخ٤ٝص ٦

 : ٕٝإ٘صخ٘

خ٘ي "ـ : أوال  ّ ؤٜد خؼسدض ٧ٔٞ خ٘ع٧خظُ ٍٜيً ٘ٙمٙٛ ، ٧٥ٌ ـد٤ُ ، ؤي ـد٤ُ دء ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى

خ٘ي ، وبلٌد ١ٕٝٙ٘يص ليػ لص٦ُخ خ٘مٙٛ   ّ ل٩ٙ بـٝدل٥ٛ ل٩ٙ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؼٛ ِدٖ خإلٜدٚ خ٘ى
ٌي خ٘م٧خْ ٦ ؤ٦ُٕ٠خ ٤ٍخ ، ٦لص٤ُٛ زدؼٗ ، ٌة٠د زد٘ع٦َُش ٠مٙٛ ٧ٔٞ خألً٘ ؤٔؽُ ٜٟ 

٧خلً ، ٦خٔعمد٘ص ٧ٔٞ خ٘ٙث خ٧٘خلً ًِيٝد ٜمًؼد ٦ ؤ٧َٜ ؤو٨ُ ـ ٠ٌُٔد٤د ٌي ًٜخَْ خ٘يّيٟ ـ خ٘
٦٘يٓ ٌ٘ٓ ًَٜٔد   ٨٧ٔ خ٘م٧خْ ، زٗ ٧ّ٠ٖ لص٤ُٛ خ٘م٧ٙٚ ٌي خ٘م٧خْ ٜم٧ٙٚ ٥٘ٛ ، 

 293زد٘م٧خْ خ٘ىٝٓ "

٣ٝ ٌّدٖ َل ،٩ ؤٞ خ٘ع٧خظُ يٍيً خ٘مٙٛ خ٘يّي١يلٙ "خ٘سمُ خ٘ٝميػ " ٦ًِ ٠ّٗ صدلر ثانيا 9   

خ٘ف٧٥َٝ ل٩ٙ ؤٞ خ٘ع٧خظُ يٍيً خ٘مٙٛ خ٘يّي١ي ، ٧ٔخء ٔدٞ لٟ ؤُٜ ٧ٜـ٧ي ٌي ِٜد١٠د  : "خهلل ظمد٩٘
ٔدإلوسدَ لٟ خ٘سًٙخٞ خ٘سميًش ، ٦خأل٧َٜ خ٘ٝدظيص ، ٧ٔـ٧ي خ٘ٙدٌمي ٦ِد٘ط خ١ٕٝ٘يص ٦خ٘سُخ٤ٝص : 

ٗ آو٦ُٞ ، ٌّد٧٘خ بٞ ٔدٞ وسُ ِ خ٘س٧يؽي ٌي٣ ٦ٌص  خ ٧ٜـ٧ي ؤٌدي ال يٍيً خ٘مٙٛ ، زٗ خ٘فٟ ، ٦ـ٧ 
                                                           

 ( 15/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ 292
خ٘ي ) ؾ 293  ّ  ( 133/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
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خ٘مٙٛ ، ؤ٦ لٟ ٜدظي ٌبل يٍي٢ً ١٘د زد٘ع٦َُش ٠مٙٛ ٦ـ٧ي خ٘سبلي خ٘سميًش ٔسىًخي ، ٦خأل٘ىدٚ 
 294٘ميدٞ ٌي ٧ِ٦ق خ٘مٙٛ ز٣ خظؽُخَخ "خ٘ٝدظيص ٔد٘ٙدٌمي ، ٌصدَ ٦َ٦ي٢ ٔد

 ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل " ي ٔعدز٣ خ٘ٝمص٧ٖ" ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ٌ" خُ٘ؤي ٦ًِ ٠ّٗ ٤ٍخ ثالثا 9   

ٝدء خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ ؤٜؽدٖ ٢ٍ٤ خألوسدَ ، ًِ يٍيً خ٘مٙٛ ٧ٔخء ؤٔدٞ بوسدَخ لٟ ؤ٧َٜ ؤٔؽُ خ٘مٙ
ـًيًش ٌي ِٜد١٠د ٔدإلوسدَ لٟ خ٘سًٙخٞ خ٘ىدجسص ، ؤ٦ لٟ ؤ٧َٜ ـًيًش ٌي ِٜد١٠د ٔدإلوسدَ لٟ 
٦ـ٧ي خأل٠سيدء ٦خ٧ْٙٝ٘ خٍ٘يٟ ٔد٧٠خ ٌي خ٦ُّ٘ٞ خ٘ٝدظيص ، ٦ل٩ٕ لٟ خ١ٕٝ٘يص ؤٞ وسُ خ٘ع٧خظُ 

خ٘مد٘يص خ٧ٝ٘ـ٧يش ٌي ِٜد١٠د يٍيً خ٘مٙٛ ، ٕٟ٘ خ٘ىسُ ٜٟ خأل٧َٜ خ٘ٝدظيص ٌي خ٦ُّ٘ٞ  لٟ خأل٧َٜ
ـ ال يٍيً خ٘مٙٛ خ٘سع ص "

295 . 

 خألظي :ـدء ٌي خ٘ع٥ٝيً ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ :رابعا     

٘ٓ ، ٦ ب٠ٝد يّك يّك خ٘مٙٛ زدألوسدَ خ٘ٝع٧خظُش ، ٦ِد٘ط خ٘سُخ٤ٝص ال يّك خ٘مٙٛ زٍ "
ـد٤ُ ٔبلٚ خ٘سُخ٤ٝص ٔٝد ٣ّٙ٠ خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٧٤٦ ٤٦ٍخ  296زد٘ٝم٧ٕٔدض ٌّػ "

 . ُ٘ؤي خ٘ف٧٥َٝ دوبلٌ

خإلٜدٚ خ٧ٙ٘ٔد٠ي ٌي بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٦ٌُٔ ؤٞ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ خُ٘ؤي  ٤ٍخ ٦ًِ ٠ّٗ: خامسا     

 بوع٧ٍٙخ ٌي خ٘مٙٛ خ٘مدصٗ زد٘ع٧خظُ ٤ٗ ٧٤ ظ٦َُي ؤ٦ ٠فُي ٦ ب٘يٓ ظمُيُ خٕ٘ٝإ٘ص ٌّدٖ:

٘مدصٗ زد٘ع٧خظُ ، ٤ٗ ٧٤ ظ٦َُي ؤ٦ ٠فُي : ٤ٌٍر خ٘ف٧٥َٝ ب٩٘ ٦ًِ خوعًٙ ٌي خ٘مٙٛ خ "
خ٘ي ِس٣ٙ ، ٦ِدٖ خٕ٘مسي ٦ ؤز٧   ّ ؤ٣٠ ٠فُي ٦ٜم٩١ ٤ٍخ ؤ٣٠ ؤؼسط ٔبلٚ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ٦خ٘ى

                                                           
 ( 332/ ٚ  8خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ ) ؾ 294
 ( 331/ ٚ  8خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ) ؾ295
( ظإ٘يً ٜم٧ٍؾ زٟ ؤلًٝ زٟ خ٘مٕٟ ؤز٧خ٘ىؽدذ خ٧ٌٕٙ٘خ٠ي خ٘م١سٙي ،  15/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ع٥ٝيً ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ296

٤ـ ،  1840ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ زٟ ل٩ٙ زٟ بزُخ٤يٛ ، ؼسمص خُّ٘ٝٔ خ٘مٙٝي ٦ بليدء خ٘عُخغ خإلٔبلٜي ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 
1325 ) ٚ 
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خ٘ي : ب٣٠ ِٕٛ ؼد٘ػ ٘يٓ ؤ٦٘يد ٦ال ٕٔسيد ، زٗ ٜٟ ِسيٗ خ٘مٕيٟ خ٘سصُي : ب٣٠ ٠فُي   ّ ٦ِدٖ خ٘ى
، ٦ِدٖ  ، ب٣٠ اليٍيً خ٘مٙٛ ؤصبل "خ٘سُخ٤ٝص" ٦ "خ١ٕٝ٘يص"٦ِد٘ط خّ٘عديد خ٘عي ِيدٔع٥د ٜم٥د ، 
 297خُ٘ٝظعي ٦خآلًٜي زد٧ًِ٘ "

 ."خ٘سُخ٤ٝص "٦ "خ١ٕٝ٘يص"خ٘ىبلي زيٟ خ٘ف٧٥َٝ ٦ٌُٔ ٦ٜم٩١ ٌ٘ٓ ؤٞ خ٧ٙ٘ٔد٠ي 

خ٘مٙٛ خ٘مدصٗ ؤٞ ي٧ّٖ بلي ؤيعد ٦ ٣١ٕ٘ ؤزؽٗ خُ٘ؤي خٍ٘ي ٦ٜٟٝ ٠ّٗ خ٘ى: سادسا     

ؤٜد وسُ خهلل لّ ٦ـٗ ، ٦وسُ ٣٘٧َٔ ، ٦ ؤوسدَ  "ز٧ خ٘مٕيٟ خ٘سصُي ؤزد٘ع٧خظُ ال يٍيً خ٘مٙٛ 
خألٜص ، ٌة٠ٝد ٦ِك خ٘مٙٛ ٘ٝىس٤ُد ألٞ لٕٝص خهلل ظّععي  ص٣ًِ ٌي ؤوسد٢َ ، ٦صًَ ٜٟ ؤـ٥ُ 
لٙي٣ خ٘ٝمفّ ٦ ؤوسُ زمًخ٘ع٣ ، ٦ ؤٜد خألوسدَ خ٘ٝع٧خظُش ٔدألوسدَ لٟ ٦ـ٧ي ٜٕص ٦وي٤ُد ًٌّ 

زد٘م٧خْ ، ي٦ٞ خإلوسدَ ، ٦خٍ٘ي يسؽٗ ٥٘٧ِٛ ٦ـ٠ًد ؤ١ٍٕ٠د ل٩ٕ لٟ ٧ِٚ ؤ٣٠ ال لٙٛ بال 
ٜمعًّش ٦ـ٧ي ٜصُ ٦ودَٔدٞ ٔد١ٔص ب٩٘ ويُ ٌ٘ٓ ، ل١ً ظ٧خظُ خألوسدَ لٙي١د ز٥د ، ٌف٨ُ 
ٜف٨ُ خ٘ٝمٌُص زد٘ٝٙد٤ًخض ٦يٍدََ ٜد ي٦ُي٣ خ٧٘خلً ٦خإلؼ١دٞ ، ٦ٜٟ ودً٘ ٌي ؤ٠د ٜمع٦ًّٞ 

 . 298"٣ ٕ٘ٝد٘ٝع٣ ٍ٘٘ٓ ٦خؼ٧ّٞ ز٣ ، ًٌّ يٌك ٜد ٠ف٢ً ، ٌبل ٦ـ

ٌي  : ٦ًِ ٠ّٗ خ٧٘٘يً خ٘سدـي خ٘ىبلي زيٟ خ٘ف٧٥َٝ ٦خ١ٕٝ٘يص ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘سابعا9   

ٌد٘ىسُ خ٘ٝع٧خظُ ٠م٧ خإلوسدَ لٟ ٦ـ٧ي ٜٕص  ٣ ؤلٕدٚ خٍ٘ص٧ٖ ٌي ؤلٕدٚ خألص٧ٖ : "ٔعدز
 ٦زىًخي ٦ؤُدٞ ٜٝد يمٙٛ ٌ٘ٓ ٜٟ ـ٥ص خ٘ىسُ ظ٦َُش ، ٦خإلوسدَ لٟ ـ٧٥َ ٜمًٝ زٟ لسً

٦ؤٞ خُّ٘آٞ ٠فٛ ٜٟ ـ٥ع٣ ٦ظم٨ً ز٣ خ٘مُذ ٦ِد٘ط خ١ٕٝ٘يص ٜٟ خأل٦خجٗ ال يّك خ٘مٙٛ  < خهلل 
٘ٝىسُ ؤوسدَ خ٘ع٧خظُ ٦ال يّك لٙٛ ؤصبل بال لٟ خ٘م٧خْ ٦خً٘٘يٗ ل٩ٙ ٜد ٣٘٧ّ٠ ؤ١٠د ٠فً ؤ١ٍٕ٠د 
لد٘ٝص زد٘صيٟ ٦خ١٥ً٘ ٦ؤُدٞ ٤٦ًٝخٞ لٙٝد ال ي١ٕٕٝد خ٘عٕٙيٓ ٌي٣ ٦خإلَظيدذ ٔٝد ٠مٙٛ ٜد 

، ٧٘٦ ـدِ ّ٘دجٗ ؤٞ ي١ُٕ خ٘مٙٛ زٍ٘ٓ زمً ظ٧خظُ خ٘ىسُ ٘فدِ آلوُ ؤٞ ي١ُٕ  ظ٣ًَٔ خ٘م٧خْ
خ٘مٙٛ خًَْ٘ٝ زد٘م٧خْ ، ٦ بٌخ ؤزؽٗ ٌ٘ٓ زؽٗ ٜد ِد٢٧٘ ٦ي٘يٗ آوُ ٧٤ ؤ٣٠ ٧٘ ٘ٛ يّك خ٘مٙٛ 

                                                           
 ( 384/ ٚ  1خ٠فُ بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٧ٙٙ٘ٔد٠ي ) ؾ 297
 ( 551/ ٚ  3) ؾخ٠فُ خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘  298
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 ً ٙ ل١ً وسُ خ٘ع٧خظُ لٟ خ٘سبلي خ١٘دجيص ٘ٝد ٕٔٙط خٕ٘سٗ ١٘٦ّؽك خٍُٕ٘ ، أل٣٠ ال يف٧ِ ؤٞ يعٕ
ٍُٔ  ً ٙ خ٥ُٙ٘ ٦خ١ٕ٘ص ٌي ؼٙر زًٙ ال يمٙٛ ٦ـ٧ي٢ ٦يف٧ِ ل٣ًٜ ، ٦ ٍ٘٘ٓ ال ٠فً ؤلًخ يعٕ

 . 299ؼُيُ ال يمٙٛ ١ٜع٥د٢ ٦ال وديع٣ " ٧ْٙٔ

 النتيجة 9

٦لدصٗ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؤٞ خ٘مٙٝدء ٘ٛ ي٧ّٙ١خ ٜىدٍ٘د ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ويُ خ١ٕٝ٘يص ٦خ٘سُخ٤ٝص       
 . س١ي ل٩ٙ لًٚ خاللعًخي زىبل٥ٌٝدي ٦ٜز١دء لٙي٣ ي٧ٕٞ خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(  ٧ٙ٘٘يً خ٘سدـي ، ظمّيُ لسً خ٘ٝفيً خ٘عُٔي ، ؼسمص يخَ خ٘ىُذ 335/ ٚ  1خ٠فُ ؤلٕدٚ خٍ٘ص٧ٖ ٌي ؤص٧ٖ خأللٕدٚ ) ؾ299
 خإلٔبلٜي 
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 : المسألة الثانية

ٙ ٝيٟ ٜٟ خأل٘دلُش ٦خ٘ٝمعّ٘ص ل٩ٙ ؤٞ  ِدٖ خآلًٜي "       خظٍُ خ٘ف٧٥َٝ ٜٟ خ٥ٍّ٘دء ٦خ٘ٝعٕ
٦ِدٖ خٕ٘مسي ٦ ؤز٧ خ٘مٕٟ خ٘سصُي ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص ،  خ٘مٙٛ خ٘مدصٗ لٟ وسُ خ٘ع٧خظُ ظ٦َُي

 300" ٠فُي٦خًِ٘دَ ٜٟ ؤصمدذ خ٘ٙدٌمي ؤ٣٠ 

خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك ، ٦ًِ ٠ّٗ ويُ ٦خلً ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ؤٞ خ٘مٙٛ 
خ٘مدصٗ لٟ وسُ خ٘ع٧خظُ ظ٦َُي ٤ٍخ ٜٟ ـ٥ص ٦ٜٟ ـ٥ص ؤو٨ُ ِدٖ زمط خ٘ٝمعّ٘ص ٔدٕ٘مسي 
٦ ؤز٧ خ٘مٕٟ خ٘سصُي ٦خًِ٘دَ ٜٟ خ٘ٙدٌميص ؤ٣٠ ٠فُي ٢ٍ٤٦ زمط ٧ّ٠الض لٙٝدء خألص٧ٖ ٌي 

 ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص :

ؤٞ خ٘مٙٛ خ٘مدصٗ لٟ وسُ خ٘ع٧خظُ ٌي ٤ٍخ خُ٘ؤي ل٩ٙ ٦ٜٟٝ ٦خٌُ خآلًٜي : األول     

خ٘ي  ظ٦َُي   ّ ِدٖ َل٣ٝ خهلل :  ليػ  ٦ؤزؽٗ ٤ٍٜر خٕ٘مسي خٍ٘ي ِدٖ ؤ٣٠ ٠فُي خإلٜدٚ خ٘ى
ؼٛ ال يٕعُير لدِٗ ٌي ؤٞ ٌي خ٠ً٘يد زًٙش ظ٩ٕٝ زىًخي ، ٦ بٞ ٘ٛ يًو٣ٙ ، ٦ال يٙٓ ٌي "

َل٥ٝٝد خهلل ـ زٗ ٌي خ٦ًٖ٘ ٦خ٧ِ٘دجك ٦ـ٧ي خ٘ٙدٌمي ٦ ؤزي ل١يٍص ٦ـ٧ي خأل٠سيدء ، زٗ ٌي 
خٕ٘سيُش ، ٌةٞ ِيٗ : ٧٘ ٔدٞ ٤ٍخ ٜم٧ٜٙد ظ٦َُش ، ٘ٝد و١ٍٙدٔٛ ٌي٣ ، ١ِٙد ٜٟ يىدً٘ ٌي ٤ٍخ 
ٌة٠ٝد يىدً٘ زٕٙد٣٠ ؤ٦ لٟ وسػ ٌي ل٣ّٙ ، ؤ٦ ل١دي ، ٦ال يصًَ ب٠ٕدَ ٤ٍخ ٜٟ لًي ٔؽيُ ، 

د ل٢٧ٝٙ ٦ل١دي٤ٛ ، ٧٘٦ ظ١ُٔد ٜد ل١ٝٙد٢ ـ ظ٦َُش ٧ّٕ٘٘ٛ ، ٘ٝيٕعميٗ ب٠ٕد٤َٛ ٌي خ٘مديش ـ 
ّٜٕ٘ٙٛ ظُْ خ٘ٝم٧ٕٔدض زٕسر وبلي خ٧ٌٕٕ٘ؽدجيص ؤٜد زؽبلٞ ٤ٍٜر خٕ٘مسي : ليػ ٤ٌر 
ب٩٘ ؤٞ ٤ٍخ خ٘مٙٛ ٠فُي ٌة٠د ٧ّ٠ٖ خ١٘فُي ٧٤ خٍ٘ي يف٧ِ ؤٞ يمُض ٌي٣ خ٘ٙٓ ، ٦ظىعًٙ ٌي٣ 

خ١ٕ٘دء ٦خ٘صسيدٞ ٦ٜٟ ٘يٓ ٜٟ ؤ٤ٗ خ١٘فُ  خألل٧خٖ ، ٌيم٣ٝٙ زمط خ١٘دْ ي٦ٞ زمط ٦ال يم٣ٝٙ
، ٦ال يم٣ٝٙ ٜٟ ظُْ خ١٘فُ ِصًخ ٦ٔٗ لٙٛ ٠فُي ، ٌد٘مد٘ٛ ز٣ ًِ يفً ٣ٍٕ٠ ٌي٣ ٘دٔد ، ؼٛ 

                                                           
 ( 12/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ300
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  ٔ خ٘ٙدٌمي َل٣ٝ خهلل ؼد٘سيٟ ٍ٘٘ٓ  يٟ ٌي ٦ـ٧ي ٜٕص ، ٦٦ـ٧يؼد٘سد ٠٦مٟ ال ٠فً ؤ١ٍٕ٠د ٘د
"301. 

ُ خ٘ع٧خظُ ظ٦َُي ٤٦ٍخ ٧ِٖ خ٘مدصٗ لّير وسـدء ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ؤٞ خ٘مٙٛ : الثاني     

خ٘مٙٛ خ٘مدصٗ لّير وسُ خ٘ع٧خظُ ـ  ِدٖ ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي َل٣ٝ خهلل "خ٘ف٧٥َٝ ٔٝد ؤ١ٍٙٔد 
ٜدٚ خ٘سصُي ٦خٕ٘مسي ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص ـ ٦بظ٦َُي ـ ٧٤٦ ٧ِٖ خ٘ف٧٥َٝ وبلٌد ألزي خ٘مٕيٟ 

خ٘ي ٔٝد ٔسُ ؤ٣٠ ظ٦َُي "خ٘مُٜيٟ ٦  ّ ٍٔخ خ٘ى
302 

خ٘ي ٦ بٜدٚ خ٘مُٜيٟ صدلر خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘  ٦ٜٟٝ ٦خٌُ خآلًٜيالثالث 9     ّ ٦خ٘ى

٦خ٘مٙٛ خ٘مدصٗ ز٣ ظ٦َُي ال ٜٕعٕر ٧٤٦  ـدء ٌي ٔعدز٥ٛ خ٧ٕٝ٘يش " دّد٧٘خ ٔٝآلٖ ظيٝيص ٌ
ٙ ٝيٟ ِدٖ ٦خً٘ ٘يى١د : ٦ل٩ٕ خّ٘دظي ٌي خٍٕ٘ديص لٟ خ٘سٙىي ؤ٣٠  ٧ِٖ ؤٔؽُ خ٥ٍّ٘دء ٦خ٘ٝعٕ

خ٘ع٥ٝيً ٦خٍ٘ي ٢ٌُٔ ٌي خ٘مًش ٦خزٟ لّيٗ ٜٕعٕر ٦خوعد٢َ ٠٦ص٢ُ ٧٤ ٦ ؤز٧ خ٘ىؽدذ ٌي 
٦ٔدجُ خألصمدذ ؤ٣٠ ظ٦َُي ٌصدَض خٕ٘ٝإ٘ص ل٩ٙ ٦ـ٥يٟ ٦ِدٖ خ٘سٙىي : ٧٤٦ ؤز٧ خّ٘دٔٛ 

٦وي٢ُ ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص يّك خٔعٕدزد ال ظ٦َُش ٦ِدٖ خزٟ ز٤ُدٞ ٧٤ ٧ِٖ خ٥ٍّ٘دء  خ٘ٝم٦ُي زدٕ٘مسي 
٦ ب٘ي٣  ، ٗ ٧ِٖ خٕ٘مسيِدؼسص وبل خٕ٘مسي ٦ل٢ً ، ٦ل٩ٕ ؤز٧ خ٘ؽير لٟ زمط ؤصمدز٣ ٜؽ
ـ٥دٞ ، ٦َـم٣ خ٘ف٧ي١ي ٤ٌر ؤز٧ زُٕ خًِ٘دَ ٠٦ص٢ُ ؤز٧ خ٘ىؽدذ ٌصدَض ٌي خٕ٘ٝإ٘ص ٦

 . 303زُٙغ ٢ٌُٔ "

ٔٝد ٤ٌر خَّ٘ٔٙي صدلر خ٘سمُ خ٘ٝميػ ؤٞ ٤ٍخ خ٘مٙٛ ظ٦َُي ال ٠فُي ٤٦ٍخ الرابع 9

 :٣ ٜد ٠ص٠ٛ ٔبل٣ٜ ٜك ٌُٔ خ٘ىبلي خ٧٘خِك ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ِدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ 

                                                           
خ٘ي ) ؾ 301  ّ  ( 138،  133/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
 (331/ٚ  8خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ُ٘ٙخِي ) ؾ302
 ( 814،  803/ ٚ  1ٖ ظيٝيص ) ؾخ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش آل303
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بٞ ٤ٍخ خ٘مٙٛ ظ٦َُي ال ٠فُي ٦ال لدـص ٜم٣ ب٩٘ ٕٔر ٔٝد ٣ّٙ٠ خّ٘دظي ٌي خ٘عُّير لٟ "
ٙ ٝيٟ ، ٦ز٣ ِدٖ خزٟ لسًخٞ ٌي ُ٘خجػ خأللٕدٚ ، ٦خزٟ خ٘صسدن   خٕ٘ٗ ٜٟ خ٥ٍّ٘دء ٦خ٘ٝعٕ

٦ِدٖ خزٟ ٧ٌَْ : ب٣٠ خ٘صميك ، ٦ِدٖ ؤز٧ خ٘ؽير : ب٣٠ خ٘صميك خ٧٥َٙٝ٘ ٦ِدٖ ٔٙيٛ : ب٣٠ ٧ِٖ 
بال خ٘سٙىي ٦خوعد٢َ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٦ ؤظسدل٣ ، ٦خزٟ خ٘مدـر ، ٦ِدٖ صدلر خ٧٘خظك :  خٕ٘دٌص ،

ٙ ٝي١د ٣ّٙ٠٦ ٌي خ٘ٝمعًٝ لٟ خ٘فسدجي ٦ ؤزي ٤د٘ٛ ، ٤ٌ٦ر خٕ٘مسي ب٩٘ ؤ٣٠  ب٣٠ ٧ِٖ لدٜص ٜعٕ
ٚ خٔعًالٖ ، ٦يؽُٝ لٙٝد ٠فُيد ٔىي٢ُ ٜٟ خ٘م٧ٙٚ خ١٘فُيص ، ٦٦خ٣ٌّ ؤز٧   ً ٜٕعؽ٩١ ٍٜعُّ ب٩٘ ظّ

٘سصُي ٦خزٟ خّ٘ؽدٞ ٔٝد َؤيع٣ ٌي ٔعدز٣ ، ٣ّٙ٠٦ خّ٘دظي ؤز٧ خ٘ؽير لٟ خًِ٘دَ ، ٣ّٙ٠٦ خ٘مٕٟ خ
خ٘ي ٦خٍ٘ي ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ؤ٣٠   ّ ظ٦َُي زٝم٩١ ؤ٣٠ ال يمعدؾ ب٩٘ خإلٜدٚ ٌىُ خً٘يٟ لٟ خ٘ى

لص٣٘٧ ب٩٘ خ٘ٙم٧َ زع٧ٔػ ٦خٔؽص ٍٜعيص ب٘ي٣ ٜك ؤٞ خ٧٘خٔؽص لدظُش ٌي خ٤ٍٟ٘ ، ٦٘يٓ 
ٗ ٜٟ ويُ ٦خٔؽص ١٘٧ّٔد : خًّ٘يٛ ال ي٧ٕٞ ٜمًؼد ، ٦خ٧ٝ٘ـ٧ي ال ظ٦َُيد زٝم٩١ ؤ٣٠ لدص

ي٧ٕٞ ٜم٦ًٜد ، ٌة٣٠ ال زً ٌي٣ ٜٟ لص٧ٖ ًّٜٜعيٟ ٌي خ١ٍ٘ٓ ، لًٚ خـعٝدق ٤ٍخ خ٘فٝك ل٩ٙ 
  . خٍٕ٘ذ ٦خظٍد٥ِٛ ل٩ٙ خإلوسدَ لٟ ٢ٍ٤ خ٧٘خِمص

خ٘ي يُّذ ٣١ٜ ٧ِٖ بٜدٚ خ٘مُٜيٟ : ب٣٠ ًِ ٔؽُ خ٘ؽدلٟ ل  ّ ٩ٙ ٧ِٖ خٕ٘مسي ٤٦ٍخ خٍ٘ي ٢ٌُٔ خ٘ى
ب٣٠ ٠فُي ، ٦خٍ٘ي ؤَخ٢ ظ١ّيٗ ٤ٍٜس٣ لٟ ٔؽُش خ٘ٝىسُيٟ ل٩ٙ خ١٘فُ ٌي ؼس٧ض ؤٜدَخض ـدٜمص 
٦خ٠عٍدج٥د ٌٙٛ يمٟ خُ٘ـٗ ٠فُخ لّٙيد ، ٦ٌُٕخ ٔسُيد ل٩ٙ ًّٜٜدض ٦ ٠عدجؿ ، ٌٙيٓ ٜد ٢ٌُٔ بال 

١ّيٗ ٤ٍٜر خ٘مُ ٦ظسم٣ خزٟ خّ٘ٙيُي ٦ بٌخ ظسيٟ ظ٧خَي بٜدٚ خ٘مُٜيٟ ٦ظٙٝي٢ٍ ل٩ٙ ٌ٘ٓ ، ٦ظ
 . 304وبلي "خٕ٘مسي لٙي٣ ، ٘ٛ يسُ 

٦ًِ ٌُٔ ؤز٧ خ٘مٕيٟ خ٘سصُي خ٘ٝمعّ٘ي ٌي ٔعدز٣ خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ؤٞ الخامس 9   

 :خ٘مٙٛ خ٧٘خِك ل١ً خ٘ع٧خظُ ظ٦َُي ٦ ب٘يٓ ٠ٛ ٔبل٣ٜ ٔٝد ـدء ٌي ٔعدز٣ خ٘ٝمعًٝ 

                                                           
 ( 333/ ٚ  8خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ ) ؾ 304
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ٙي ٦ ؤز٧ ٤د٘ٛ : ب٣٠ ٦خوعًٙ خ١٘دْ ٌي خ٘مٙٛ خ٧٘خِك ل١ً خ٘ع٧خظُ ، ٌّدٖ ٘يى١د ؤز٧ ل "
ظ٦َُي ، ويُ ٜٕعٕر ٦ِدٖ ؤز٧ خّ٘دٔٛ خ٘سٙىي : ب٣٠ ٜٕعٕر ٦٘يٓ ٌ٘ٓ ٜٝد يمعدؾ ب٘ي٣ ٌي 
ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٠٦مٟ ٠اٜٟ ب٩٘ خ٧ّٖ٘ ٌي٣ ألٞ خ١٘دْ ًِ ٢٦ٌُٔ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ـ ٠٦ميٗ 

ب٩٘  زدٔعيٍدج٣ ل٩ٙ ٜد ٠ٌُٔد٢ ٌي ُ٘ق خ٘مًٝ ٧ّ١ٌٖ : بٞ خإلٔعًالٖ ٧٤ ظُظير ل٧ٙٚ يع٧صٗ ز٣
آوُ لٙٛ آوُ ، ٌٕٗ ٜد ٦ًِ ٦ـ٧ي٢ ل٩ٙ ظُظير ل٧ٙٚ ، ٧٥ٌ ٜٕعًٖ لٙي٣ ٦خ٘مٙٛ خ٧٘خِك 

٠مٙٛ ٜد ؤوس٠ُد ز٣ بٌخ ل١ٝٙد ؤٞ خ٘ٝىسُ ٘ٛ يىسُ لٟ َؤي٣ ، زٗ زد٘ع٧خظُ ، ٢ٍ٤ ٔسي٣ٙ ، أل٠د ب٠ٝد 
ال ؤوسُ لٝد ال ٘سٓ ٌي٣ ، ٦ ؤ٣٠ ال يلي ٣٘ ٍٕ٘ٙذ ١ٌمٙٛ ؤ٣٠ ٘ٛ يعمًٝ خٍٕ٘ذ ، ٘م١ٝٙد ؤ٣٠ 

يخلي ٣٘ ب٩٘ خٍٕ٘ذ ، ٠٦مٙٛ ؤ٣٠ ال يف٧ِ ٣٠٧ٔ ٍٔزد ، ٦ بٞ ٘ٛ يعم٢ًٝ ، ٘م١ٝٙد زف٢َ٧٥ ٦خَظٍدق 
٢ٍ٤ خ٦ُٙ٘غ ، خ٘ٙسٓ ٌي٣ ، ٌةٌخض ًٌٕ ٣٠٧ٔ ٍٔزد ، ؼسط ٣٠٧ٔ صًِد ، ٦ٜع٩ بوعٗ ُ٘غ ٜٟ 

 305٘ٛ ٠مٙٛ صمص خ٘ىسُ "

ؤلٕدٚ خٍ٘ص٧ٖ دز٣ ٦ٜٟٝ ٠ّٗ ؤٞ خ٘مٙٛ يّك ظ٦َُش خ٘ٙيه ٦٘يً خ٘سدـي ٌي ٔع: السادس     

خ٘مٙٛ يّك ظ٦َُش ، ٦ِدٖ خ٘سىًخيي٧ٞ ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص بٞ خ٘مٙٛ خ٧٘خِك ز٣  ٌي ؤلٕدٚ خألص٧ٖ "
٠فُي ، ٦خً٘٘يٗ ل٩ٙ ٜد ٣٘٧ّ٠ ؤٞ خ٘مٙٛ زٝىسُ ؤوسدَ خ٘ع٧خظُ يّك ٟ٘ٝ اليمٕٟ خ١٘فُ 

د ؤٞ ٦خإلٔعًالٖ ٧ٌٙ ٔدٞ ٠فُيد ٘ٝد ٦ِك ٟ٘ٝ ال يمٕٟ خ١٘فُ ٦خإلٔعًالٖ ٦يًٖ ل٩ٙ ٌ٘ٓ ؤيع
ٜد لٙٛ زدً٘٘يٗ يصك ؤٞ يؽُؤ لٙي٣ خ٘ٙٓ ٦ظمعُض ٌي٣ خ٘ٙس٥دض ٦٘ٝد َؤي١د خ٘مٙٛ زٝىسُ ؤوسدَ 

 306يٓ خ٘ٙٓ زؽٗ ؤٞ ي٧ٕٞ لٙٝد ٠فُيد "خ٘ع٧خظُ ال ظؽُؤ لٙي٣ خ٘ٙس٥دض ٦ال يمعُض لٙ

 زمً ُٔي ؤ٧ِخٖ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٠ٕعىٙٛ ٜد يإظي : النتيجة 9

ل٩ٙ ؤٞ خ٘مٙٛ خ٘مدصٗ لٟ وسُ خ٘ع٧خظُ ظ٦َُي ، ٤٦ٍخ خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي  -5
ٙ ٝيٟ ٦خ٘ٝمعّ٘ص ، ٦زيٟ زمط خ٘ٝمعّ٘ص ٔدٕ٘مسي ٦  ٧ِٖ خ٘ف٧٥َٝ ٜٟ خ٥ٍّ٘دء ٦خ٘ٝعٕ

                                                           
 ( 153/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ 305
  330/ ٚ  1خ٠فُ ؤلٕدٚ خٍ٘ص٧ٖ ٌي ؤلٕدٚ خألص٧ٖ ٘ٙسدـي ) ؾ 306
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ؤز٧ خ٘مٕيٟ خ٘سصُي ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص ٦خًِ٘دَ ٜٟ خ٘ٙدٌميص ل٩ٙ ؤ٣٠ ٠فُي ، ٦ًِ ؤزؽٗ 
خ٘ي ٤ٍٜر خٕ٘مسي ، ليػ ٤ٌر ب٩٘ ؤٞ خ٘مٙٛ ٠فُي .  ّ  خ٘ى

5-   ّ خ٘ي ٦خٍ٘ىُ خُ٘خِي ٦ بٜدٚ خ٘مُٜيٟ ٦ آٖ ظيٝيص ٦خَّ٘ٔٙي ٦ؤز٧ خ٘مٕيٟ ؤٞ خ٘ى
خ٘سصُي ٦خ٧٘٘يً خ٘سدـي ل٩ٙ ؤٞ خ٘مٙٛ خ٧٘خِك ل١ً خ٘ع٧خظُ ظ٦َُي ، ٌيعسيٟ ؤ٣٠ ٧٤ 

 خُ٘خـك ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص .

ؤ٣٠ ال ي٧ـً ٜىدً٘ ٘ٝد لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ، ٦ ؤٞ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي  -3
 صميك .
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 المسألة الثالثة 9

خظٍّط خأل٘دلُش ٦خ٘ٝمعّ٘ص ٦ ـٝيك خ٥ٍّ٘دء ل٩ٙ ؤٞ وسُ  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : "آلًٜي ِدٖ خ      
 307خ٘مٙٛ وبلٌد ٘سمط خ١٘دْ "خ٘ع٧خظُ ال ي٧ً٘ 

 ظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ صميك ، ٦ًِ ٦خ٣ٌّ ويُ ٦خلً ل٩ٙ ؤٞ وسُ خ٘ع٧خظُخال      
 ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ ٥١ٜٛ :ٌي خآلًٜي  ي٧ً٘ خ٘مٙٛ ٦ٜٟٝ ٦خٌُ ال

يم٩ٙ ٜمًٝ خزٟ خ٘مٕيٟ خٍُ٘خء خ٘سىًخيي خ٘م١سٙي ٔٝد ـدء ٌي ٔعدز٣ ؤز٧ خّ٘دظي : األول     

وسُ خ٘ع٧خظُ ال ي٧ً٘ خ٘مٙٛ ٌي١د ، ٦ ب٠ٝد خ٘مٙٛ خ٧٘خِك ل٢ً١ ٜٟ ٌمٗ  معًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ "خ٘ٝ
ش خ٘عي ؤـُخ٤د زٍ٘ٓ ، ٧٤٦ ِديَ ل٩ٙ ؤٞ يٍمٗ ٌي١د ٌ٘ٓ خهلل ظمد٩٘ ، يٍم٣ٙ ل١ً خإلوسدَ زد٘مدي

ٜك لًٚ خإلوسدَ ، ٧٤٦ ز١ّٝ٘ص بـُخج٣ ظمد٩٘ خ٘مديش زىُٙ خ٧ً٘٘ ل١ً خ٧٘ؼث ، ٦ بٞ ٔدٞ ِديَخ 
 308خ ز١دء ل٩ٙ بزؽدٖ خ٧ّٖ٘ زد٘ع٧ً٘ "ل٩ٙ و٣ّٙ ٜك لًٚ خ٧٘ؼإ ، ٤ٍ

  ٘دٌ. ٧٤٦ َؤييُ صميك ٦ـد٤ُ ٔبلٚ خٍُ٘خء ؤٞ خ٤ٍٝ٘ر خٍ٘ي ي٧ّٖ زد٘ع٧ً٘ زدؼٗ ٦و      

 خظٍدَ  ٝميػ ٠ّبل لٟ خزٟ خ٘مدـر ل٩ٙ ؤ٣٠ٔٝد ٌُٔ خَّ٘ٔٙي ٌي ٔعدز٣ خ٘سمُ خ٘الثاني 9   

ِدٖ خزٟ خ٘مدـر ٌي ٜىعص٢ُ خٕ٘سيُ : خظٍُ خ٘مٙٝدء ويُ ٦ٌٍ٘ ل٩ٙ ؤٞ وسُ خ٘ع٧خظُ ال ي٧ً٘  "
دٖ خّ٘دظي ٌي خ٘مٙٛ ، ١٘د ؤ٣٠ ٧ٜـ٧ي ٜٕٟٝ ، ٦ٔٗ ٧ٜـ٧ي ٜٕٟٝ ٘يٓ بال زىُٙ خهلل ، ٦ِ

خ٘عُّير ، خ٧ّٖ٘ ٌي ؤٞ خ٘مٙٛ ز٣ يّك ٜسعًؤ ٜٟ ٌمٗ خهلل ٔسمد٣٠ ٦ظمد٩٘ ويُ ٜع٧ً٘ لٟ خ٘ىسُ 
٧ٖ خً٘يد٠دض ـدٖ خهلل ظمد٩٘ ٦ ؤٌمدٖ و٣ّٙ ، ل٩ٙ ٜد زي١د٢ ٌي ؤصـألٞ خ٧ّٖ٘ زد٘ع٧ً٘ زدؼٗ ٌي ؤٌم

"309 . 

                                                           
 ( 33/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ 307
( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ  254، ٚ  3خء خ٘سىًخيي ) ؾخ٠فُ خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ّ٘ٙدظي ؤزي يم٩ٙ ٜمًٝ زٟ خ٘مٕيٟ خٍُ٘ 308

 ٚ . ٤1334ـ  1814ٚ ، خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص  ٤1324ــ  1844ؤلًٝ زٟ ل٩ٙ ٔٝيُ خ٘ٝسدَٔي ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 ( 381، ٚ  8خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ َّ٘ٙٔٙي ) ؾ309
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٤٦ٍخ د خظٍدِبلٌد ٌٕدٞ ٌُٔ خ٘مٕٛ ٦٘ٛ ئٍُ وٌة٣٠  " خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ" ؤٜد صدلر ثالثا 9   

 :٠ٛ ٔبل٣ٜ 

ؼٛ بلٙٛ ؤٞ وسُ خ٘ع٧خظُ ال ي٧ً٘ خ٘مٙٛ ، زٗ يّك خ٘مٙٛ ل٢ً١ ؤي ل١ً وسُ خ٘ع٧خظُ زٍمٗ خهلل  "
 . 310خ٘سُخ٤ٝص ٦وي٤ُٛ " ظمد٩٘ لٟ خ٥ٍّ٘دء ٦وي٤ُٛ ٦ودً٘ ٧ِٚ ٤٦ٛ

ؼدجٍص ٦خ٘سُخ٤ٝص  311ٌدآلًٜي ٜد ٠ٛ ٌي ٔبل٣ٜ ؤٞ خٍ٘يٟ ود٧ٍ٘خ خإلـٝدق ٤ٛ خ٘سُخ٤ٝص      
٘دٌش ال ظىدً٘ بـٝدق خألص٧٘ييٟ ٌي ؤي لدٖ ٜٟ خألل٧خٖ ٌدإلظٍدَ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؼدزط 

 زبل ٜىدً٘ .

ٓ ٠ٛ ٔبل٥ٜٛ ٔٝد ـدء ؤٜد آٖ ظيٝيص ًٌّ ِد٧٘خ زإٞ وسُ خ٘ع٧خظُ الي٧ً٘ خ٘مٙٛ ٦ ب٘يالرابع 9   

 ، ٧٤٦ ز١ّٝ٘ص بـُخء ٦وسُ خ٘ع٧خظُ ال ي٧ً٘ خ٘مٙٛ ٌي١د ، ٦ ب٠ٝد يّك ل٢ً١ زٍمٗ خهلل ٌي خ٧ٕٝ٘يش "
 312ز٦ًٞ ٌ٘ٓ وبلٌد ٟ٘ٝ ِدٖ زد٘ع٧ً٘ "خ٘مديش زىُٙ خ٧ً٘٘ ٜٟ خ١ٝ٘ي ، ٧٤٦ ِديَ ل٩ٙ و٣ّٙ 

ٔٝد ٣ّٙ٠ خآلًٜي ٦ويُ ٦خلً ٜٟ ،  ظ١ٝيد ٦ٌ٘ٓ ٘مًٚ ٤ٌُٔٛ ٘ٙىبلي  ٤٦ٍخ ٜمٗ خظٍدَ
 لٙٝدء ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ .

 النتيجة 9

ٕٝإ٘ص ٦ب٘ي٣ ؤ٘دَ وبلٌد ؤٞ خآلًٜي ٌُٔ خالظٍدَ ٦٘ٛ يصُق ٜٟ ودً٘ ٌي ٢ٍ٤ خ٘ -5
٘سمط خ١٘دْ ، ٦زمً خ٘سمػ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خٔع١عفط ؤٞ خٍ٘ي ودً٘ ٤ٛ 
ق زٍ٘ٓ خزٟ خ١٘فدَ ؤٞ خٍ٘ي ودً٘ ٤ٛ خ٘سُخ٤ٝص ٠٦بللؿ ؤٞ   ُ خ٘س٤ُٝص ٦خٍ٘ي ص
خآلًٜي ال يمعً زٝىدٍ٘ص خ٘سُخ٤ٝص ٘بلـٝدق ٦ي٨ُ ؤٞ َؤي٥ٛ ٘دٌ ال ؤؼُ ٣٘ ٌي 

 خالـٝدق .

                                                           
 ( 332/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ310
 ُٔد٘ص .ٜٟ ٢ٍ٤ خ٘ 01خ٠فُ خ٘عمُيً زد٘سُخ٤ٝص ٌي ٚ  311
 ( 811/ ٚ  1خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ 312
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 خزٟ خ٘مدـر ًِ ل٩ٕ ٤ٍخ خالظٍدَ ٠٦ٕر خ٘ىبلي ب٩٘ ٦ٌٍ٘  ٔٝد خٔع١عفط ؤيعد ؤٞ -5

٦ٜٟ ؤٞ زمعد ٜٟ خ٘مٙٝدء ًِ ٦ٌُٔخ خُ٘ؤي ٦٘ٛ ي٦ٍُٔخ وبلٌد ٌي٥ٍٛ ٣١ٜ ؤ٣٠ خظٍدِد ظ١ٝيد  -3
 ٤االء خزٟ خ١٘فدَ ٦خَّ٘ٔٙي ٦خّ٘دظي ؤز٧ يم٩ٙ .
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 السابعة 9  المسألة
 ٧313َ ٜٟ خألجٝص ل٩ٙ لًخ٘ص خ٘صمدزص "خظٍُ خ٘ف٥ٝ ِدٖ خإلٜدٚ خآلًٜي "      

٠ّٗ ويُ ٦خلً ٜٟ  دل٩ٙ ؤٞ خ٘صمدزص ل٦ًٖ ، ٔٝخإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك       
 ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ ل٩ٙ ؤ٥٠ٛ ل٦ًٖ ٦ٜٟٝ ٦خٌُ خآلًٜي ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ :

خ٘ي ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ األول 9     ّ ٌي ٔعدز٣ خٕ٘ٝعص٩ٍ ؤٞ ٤ٍخ خظٍدَ خًٕ٘ٙ خألٜص ٦ٜٟ خإلٜدٚ خ٘ى

٦خٍ٘ي لٙي٣ ًٔٙ خألٜص ٦ـٝد٤يُ خ٘ىًٙ : ؤٞ  " :ظسم٥ٛ ٜٟ خ٘ىًٙ ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ 
لًخ٘ع٥ٛ ٜم٧ٜٙص زعمًيٗ خهلل لّ ٦ـٗ ٦ؼ١دج٣ لٙي٥ٛ ٌي ٔعدز٣ بال ؤٞ يؽسط زؽُيُ ِدؼك خَظٕدذ 

ٛ ب٩٘ خ٘عمًيٗ ِدٖ خهلل ظمد٩٘ " ١ٔعٛ ٦خلً ٍُٕ٘ ٜك ل٣ٝٙ ز٣ ٦ٌ٘ٓ ٜٝد اليؽسط ، ٌبل لدـص ٥٘

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ :٦ِدٖ ظمد٩٘,  314ويُ ؤٜص ؤوُـط ١ٙ٘دْ "

ک کک گ   چ٧٤٦ وؽدذ ٜك خ٧ٝ٘ـ٧ييٟ ٌي ٌ٘ٓ خ٘مصُ ٦ِدٖ ظمد٩٘ 315" چڦ

٦ًِ  317چٱٻچ٦ِدٖ خهلل لّ ٦ـٗ 316چگگ  گ  ڳ  ڳ

"  ، ٦ِدٖ < ١دء لٙي٥ٛ ٌُٔ خهلل لّ ٦ـٗ خ٥ٝ٘دـُيٟ ٦خأل٠صدَ ٌي لًش ٧ٜخظك ٦ ؤلٕٟ خ٘ؽ
ذهبب يب بهغ يد  أَفق يزم أحد أحدكى أٌنى"  ٦ِدٖ <: 318" خيس انُبس قسَي رى انريٍ يهىَهى

                                                           
 (21/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ313
 ٧ٔ114َش آٖ لُٝخٞ خآليص 314
 ٧ٔ183َش خ٘سُّش خآليص  315
 ٧ٔ12َش خٍ٘عك خآليص 316
 ٧ٔ144َش خ٘ع٧زص خآليص 317
ٟ ي٥٠٧ٙٛ ؼٛ خٍ٘يٟ ي٥٠٧ٙٛ ، ؼٛ خ٘مًيػ صميك ٢ٌُٔ خ٘ٙيه خأل٘سد٠ي ٌي خٕٕ٘ٙٙص خ٘صميمص " ويُ خ١٘دْ ٠ُِي ؼٛ خٍ٘ي 318

يفث ٧ِٚ ظٕسُ ٥٘ديش ؤل٤ًٛ يٝي٣١، ٦يٝي٣١ ٥٘ديظ٣ " ٌُٔ خ٘ٙيه خأل٘سد٠ي ، ؤٞ خ٘سىدَي ؤوُـ٣ ٌي صميم٣ ٦ٜٕٙٛ ٍٔ٘ٓ 
 . 144( َِٛ خ٘مًيػ  313/ ٚ  3ز٥ٍخ خ٘ؽُيُ ) خ٠فُ خٕٕ٘ٙٙص خ٘صميمص ٘ؤل٘سد٠ي ) ؾ
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ٌإي 320" إٌ اهلل اخخبز ني أصحببب و أصهبزا و أَصبزا"  ٦ِدٖ < 319" أحدهى وال َصيفه
 321" <  ظمًيٗ ؤصك ٜٟ ظمًيٗ لبلٚ خ٘ىي٧ذ ٔسمد٣٠ ، ٦ظمًيٗ ٣٘٧َٔ

خٍ٘ص٧ٖ ، ِدٖ َل٣ٝ ٌي ٤ٍخ خإلظٍدَ خ٧٘٘يً خ٘سدـي ٌي ٔعدز٣ ؤلٕدٚ  ٦خ٦٣ٌّٜٟ  الثاني 9   

خ٘صمدزص ٥ٙٔٛ ل٠ً١د ل٦ًٖ زعمًيٗ خهلل ظمد٩٘ ٥٘ٛ ٦بوسد٢َ لٟ ؼ٥دَظ٥ٛ ٦ظٍعيٗ  خهلل ظمد٩٘ : "
خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٥٘ٛ ٌبل يمعدؾ ب٩٘ خٕ٘اخٖ لٟ لد٥٘ٛ ٦ال ب٩٘ خ٘سمػ لٟ لًخ٘ع٥ٛ 

، لد٥٘ٛ ٌي ٦ـ٧ذ خٕ٘اخٖ لٟ لًخ٘ع٥ٛ لدٖ وي٤ُٛ ٜٟ خألٜص ، سعًلص ، ٦ِدٖ ٧ِٚ ٜٟ خ٘ٝ
٦خً٘٘يٗ ل٩ٙ ٜد ٣٘٧ّ٠ ؤٞ ظمًيٗ خ٘ٝمًٖ ٥٘ٛ ب٠ٝد يىس٠ُد لٟ صمص ـ٧خ٤ُ٤ٛ أل٣٠ ال يمٙٛ 

 ٦ ز٧خؼ٥١ٛ ٦ بٌخ ؤوس٠ُد خهلل ظمد٩٘ لٟ لًخ٘ع٥ٛ ٧٥ٌ ؤزٙه أل٣٠ يىس٠ُد لٟ صمص ـ٧خ٤ُ٤ٛ 

 322چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ سمد٣٠ ٦ظمد٩٘ ز٣٘٧ّز٧خؼ٥١ٛ ٦ ًِ ؤوس٠ُد لٟ لًخ٘ع٥ٛ ٔ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘ 

١ِٙد ٜٟ ٢ٍ٤ خآليص ي٘يبلٞ : ؤل٤ًٝد ؤ٣٠ ـم٥ٙٛ ؤٜص ٌدظٙص ألٞ خ٧٘ٔػ خٍ٘دظٗ  323"چڄڃ  

، خ٘ؽد٠ي ؤ٣٠ ِدٖ " ٘ع٧٠٧ٕخ ٥ً٘خء ل٩ٙ خ١٘دْ " ٌفم٥ٙٛ خ٥ًٙ٘خء ل٩ٙ خ١٘دْ ، ٦ٜم٧ٙٚ ؤٞ 
ي٤ُٛ ، ٦٘ٛ يفمٗ خ١٘دْ ٥ً٘خء لٙي٥ٛ ٌبل ظؽٙر خ٥ٙ٘ديش ٜٟ خ١٘دْ زمًخ٘ع٥ٛ ألٞ خُ٘ٝخي ز٣ و

٠ٛ خٕ٘عدذ ًِ ١ٜك ٜٟ ٌ٘ٓ ، ٦ ب٠ٝد يؽٙر ٌ٘ٓ ٜٟ خ٧ُٖٔ٘ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٦ًِ ؤوسُ 

                                                           
ظمد٩٘ ل٣١ ِدٖ ِدٖ ٧َٖٔ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ) ال ظٕس٧خ  ؤوُـ٣ ٜٕٙٛ ٌي صميم٣  لٟ ؤزي ٤ُيُش َظي خهلل 319

ؤصمدزي ٧ٌخ خٍ٘ي ٠ٍٕي زي٢ً ٧٘ ؤٞ ؤلًٔٛ ؤ٠ٍُ ٜؽٗ ؤلً ٤ٌسد ٜد ؤيَْ ًٜ ؤل٤ًٛ ٦ال ٠صي٣ٍ ( خ٠فُ صميك ٜٕٙٛ زُٙق 
 ٚ . ٤1334ـ ،  1383( زدذ ظمُيٛ ٔر خ٘صمدزص ، خ٘ٝؽسمص خ٘ٝصُيص زدأل٤ُِ ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ :  33/ ٚ  10خ٦٧١٘ي ) ؾ

لٟ ل٧يٛ زٟ ٔدلًش ؤٞ ٧َٖٔ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ِدٖ ) بٞ خهلل خوعد٠َي ٦خوعدَ ٘ي ؤصمدزد ٌفمٗ ٘ي ٥١ٜٛ ٦َِخء ٦ 320
 10331ؤ٠صدَخ ٦ ؤص٥دَخ ، ٌٟٝ ٔس٥ٛ ٌمٙي٣ ٘م١ص خهلل ٦خ٘ٝبلجٕص ٦خ١٘دْ ؤـٝميٟ ال يّسٗ ٣١ٜ صُي ٦ال لًٖ ( َِٛ خ٘مًيػ 

( ؤيعد ٜىعصُخ ٦ِدٖ : ال ي٦ُي ٤ٍخ خ٘مًيػ لٟ  853( ٦خأل٦ٔػ َِٛ )  184/ ٚ  11سيُ ) ؾ، ٦َخ٢ خ٘ؽسُخ٠ي ٌي خٕ٘
ي ز٣ ٜمًٝ زٟ ؼٙمص خ٘عيٝي ، خ٠فُ زىيص خُ٘خجً ٌي ظمّيُ ٜفٝك خ٦ّ٘خجً ٘ٙمدٌؿ ؤزي   ُ ل٧يٛ زٟ ٔدلًش بال ز٥ٍخ خإل١ٔدي ، ظٍ

 ٚ ٤1338ـ  1818ٍُٕ ، ( يخَ خ٘ 132/ ٚ  3زُٕ خ٥٘يؽٝي ظمّيُ لسً خهلل ٜمًٝ خ٦ًَ٘يٗ ) ؾ
خ٘ي ) ؾ 321  ّ  ( 351/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
 ٧ٔ114َش آٖ لُٝخٞ خآليص  322
 ٧ٔ183َش خ٘سُّش خآليص  323
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اقخديخى أصحببي كبنُجىو بأيهى لٟ لًخ٘ع٥ٛ زٝد ٦َي ل٣١ ٜٟ ٣٘٧ِ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ " 
٠ُِي ؼٛ خٍ٘يٟ ي٥٠٧ٙٛ ؼٛ خٍ٘يٟ ي٥٠٧ٙٛ  هلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ " وئُٛ ٣٘٧ِ٦ ص٩ٙ خ 324" اهخديخى

 نى أَفق أحدكى يزم أحد ذهبب يب بهغ يد أحدهى وال َصيفه٣٘٧ِ٦ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ "  325"
ٖ يًٖ ل٩ٙ ٌ٘ٓ ؤٞ خ٘مًخ٘ص ب٠ٝد ظمٙٛ زدأللٝدٖ خ٘صد٘مص ٦ال لٝٗ ؤٌعٗ ٜٟ ؤلٝد ٦ٜٝد  326"

دلد ٣٘ ٦َوسص ٌي ٛ ٦ ؤ٤د٘ي٥ٛ ٦ٍٔ٘ٓ ؤ٧ٜخ٥٘ٛ خظسخٍ٘يٟ ٤ف٦ُخ ؤ٦ؼد٥٠ ؤصمدذ خ١٘سي <
خأل٧ٜخٖ ٤٦فُ خأل٦ؼدٞ ٦ِعٗ خألزدء ٦خأل٦الي ٦خ١ّ٘خ٤ص لٟ خ٘ٝمدصي ٌةٞ ٘ٛ ظّك  ٠صُظ٣ ٦ب٠ٍدَ
 327ظصك خ٘مًخ٘ص ٜٟ ؤلً " خ٘مًخ٘ص ز٥ٍخ ٌبل

ـدء ٌي زيدٞ خ٘ٝىعصُ الزٟ خ٘مدـر ُ٘ق ؤز٧ خ٘ؽ١دء خألص٥ٍد٠ي ل٩ٙ ؤٞ الثالث 9    

خألٔؽُ ل٩ٙ لًخ٘ص خ٘صمدزص ، ٦ِيٗ  :"٦ٖ ٦ ؤ٣٠ ٧ِٖ خألٔؽُيٟ ِدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ خ٘صمدزص لً
ٔىي٤ُٛ ٦ِيٗ ب٩٘ ليٟ خٍ٘عٟ ٌبل يّسٗ خً٘خو٧ٙٞ ، ألٞ خٍ٘دُٔ ويُ ٜميٟ ٦ِد٘ط خ٘ٝمعّ٘ص 

٦ٔبلٚ خ٘ٝمعّ٘ص زدؼٗ ال يمعً ز٣ أل٣٠ ظ٧خظُض ل٩ٙ  328بال ٜٟ ِدظٗ لٙيد َظي خهلل ل٣١ " ل٦ًٖ
      خٍ٘عٟ ٌعمٝٗ ل٩ٙ خـع٥دي٤ٛ ، ٔٝد ٔيإظي ٔبلٚ خَّ٘ٔٙي ٦خُ٘ي ل٩ٙ خ٘ٝمعّ٘ص . لًخ٘ع٥ٛ ، ؤٜد

٦ٕٟ٘ زمًٜد ٔدَ خألي٘ص ٦ًِ َي خَّ٘ٔٙي ٌي خ٘سمُ خ٘ٝميػ ل٩ٙ ٧ِٖ خ٘ٝمعّ٘ص :الرابع     

خألصٗ ٌي  ٔٝد ـدء ٌي ٔعدز٣ خ٘سمُ خ٘ٝميػ : " ل٩ٙ لًخ٘ص خ٘صمدزص ٦ ب٘يٓ ٠ٛ ٔبل٣ٜ
٣٘٧ّ٘ ظمد٩٘ " ١ٔعٛ ويُ ؤٜص ؤوُـط ١ٙ٘دْ " ٦ٌي خ٘صميك وئُٛ  خ٘صمدزص ل٠ً١د خ٘مًخ٘ص

                                                           
( ِدٖ خزٟ لسً خ٘سُ  31/ ٚ  3ِدٖ خ٘ٙيه خأل٘سد٠ي ٌي خٕٕ٘ٙٙص خ٘عميٍص ٧ٜظ٧ق  ٦َخ٢ خزٟ لسً خ٘سُ ٌي ـدٜك خ٘مٙٛ ) ؾ 324

( ؼسمص ٜٕعسص  188/ ٚ  1َغ زٟ وصيٟ ٜف٧٥ٖ ، خ٠فُ خٕٕ٘ٙٙص خ٘عميٍص ) ؾ٤ٍخ خ١ٔدي ال ظ٧ّٚ ز٣ لفص ؛ ألٞ خ٘مد
 ٚ ( ٤1333ـ ،  1813خ٘ٝمدَي خُ٘يدض ) 

ؤوُـ٣ خ٘سىدَي ٌي صميم٣ لٟ لُٝخٞ زٟ لصيٟ َظي خهلل ل٥١ٝد ِدٖ ِدٖ ٧َٖٔ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ) وئُٛ 325
 ( 353،  352، ٚ  5دَي زُٙق صميك خ٘سىدَي ) ؾ٠ُِي ، ؼٛ خٍ٘يٟ ي٥٠٧ٙٛ ؼٛ خٍ٘يٟ ي٥٠٧ٙٛ ، خ٠فُ ٌعك خ٘س

 ٜٟ ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص183ٔسُ ظىُيف٣ ٌي ٚ  326
 ( 321،  324/ ٚ  1خ٠فُ ؤلٕدٚ خٍ٘ص٧ٖ ٌي ؤلٕدٚ خألص٧ٖ ٘ٙسدـي ) ؾ 327

 
 ( 113/ ٚ  1خ٠فُ زيدٞ خ٘ٝىعصُ ظإ٘يً ؤز٧ خ٘ؽ١دء خألص٥ٍد٠ي ) ؾ 328
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٠ُِي " ٌعّسٗ ٦َخيع٥ٛ ٜٟ ويُ زمػ لٟ ؤل٧خ٥٘ٛ ِدٖ خّ٘دظي : ٧٤ ٧ِٖ خًٕ٘ٙ ٦ـ٧٥َٝ 
خًٕ٘ٙ ، ٦ِدٖ بٜدٚ خ٘مُٜيٟ زدإلـٝدق ِدٖ : ٦٘مٗ خٕ٘سر ٌي٥ٛ ؤ٥٠ٛ ٠ّٙص خُ٘ٙيمص ، ٧٘٦ ؼسط 

لصُ خ٧ُٖٔ٘ لٙي٣ خٕ٘بلٚ ٦٘ٝد خٔعُٔٙط ل٩ٙ ظ٧ًِ ٌي ٦َخيع٥ٛ ال٠مصُض خُ٘ٙيمص ل٩ٙ 
ٔدجُ خأللصدَ ٦ِدٖ بٕ٘يد خ٘ؽسُي ٦لٙي٣ ٔدٌص ؤصمدز١د ، ٦ ؤٜد ٜد ٦ِك زي٥١ٛ ٜٟ خ٘م٦ُذ 
٦خٍ٘عٟ ٌعٙٓ ؤ٧َٜ ٜس١يص ل٩ٙ خإلـع٥دي ٦ٔٗ ٜفع٥ً ٜصير ، ؤ٦ خ٘ٝصير ٦خلً ، ٦خ٘ٝىؽث 

ُ خهلل ٥١ٜد ٔي١ٌ٧د ٌبل ٜم٦ٍَ ، زٗ ٜإـ٧َ ، ٦٘ٝد ِدٖ لُٝ زٟ لسً خ٘مّيّ : ظٙٓ يٜدء  ؼ٥ 
 329"ظىعر ز٥د ؤ١ٕ٘ع١د 

ٌّدٖ  ٦ٜٟٝ ٠ّٗ خإلظٍدَ ٍٔ٘ٓ ٠فٛ خً٘يٟ خ٘ؽ٧ٌي ٌي ٔعدز٣ ٜىعصُ خ٦ُ٘ظصالخامس 9 

خ٘ف٧٥َٝ ؤي ٤ٍٜر ـ٧٥َٝ خ٘مٙٝدء ، خألجٝص خألَزمص ٦وي٤ُٛ ؤٞ خ٘صمدزص  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "
ع٥ٛ ٦ِيٗ ب٩٘ ؤ٦خٞ خ٘ىبلي ، ؤي َظي خهلل ل٥١ٛ ل٦ًٖ ٜؽّٙد ، ال لدـص ب٩٘ خ٘سمػ لٟ لًخ٘

ال يّخ٧٘خ ل٦ًال لع٩ ٦ِك خ٘ىبلي زي٥١ٛ ٦خِعع٧ٙخ أل٥٠ٛ لي١حٍ صد٦َخ ٌحعيٟ ، ٦خ٘مُ زد٘ع٦َُش 
ال ي٧ٕٞ ٌي خ٘ؽٌُيٟ ٌةلًخ٤ٝد ل٩ٙ زدؼٗ ِؽمد ٥ٌي ٌدّٔص ٕٟ٘ خٍُٕ٘ ٥١ٜٛ ويُ ٜميٟ 

٥١ٛ ٜٟ خ٘مًٖ ٥١ٜ٦ٛ ٜٟ ال٘عسد٢ خألُٜ ، ٌٟٝ ٤االء ٜٟ َي ٧ِٖ خ٘فٝيك ، ٘مًٚ ظميٟ خٍ٘دُٔ ٜ
ِسٗ ٧ِٖ ٔٗ ٦خلً ٥١ٜٛ ل٩ٙ خ٠ٍُخي٢ ي٦ٞ لد٘ص ٜمدَظص وي٢ُ ٣٘ ٘مًٚ ظٝيّ خ٘مًٖ ٤٦ٍخ يمّي 

 . ٦331 ؤصمدز٣ " 330ب٩٘ زمط خ٘ٝمعّ٘ص ، ؤلٕس٣ ٦خصٗ زٟ لؽدء

٦يعسيٟ ٜٟ وبلٖ ٤ٍخ خ٘ؽُق ؤٞ خٍ٘ي يىدً٘ ٌي لًخ٘ص خ٘صمدزص ٤ٛ خ٘ٝمعّ٘ص    النتيجة 9

 ٔٝد ٌُٔ ٌ٘ٓ خ٘ؽ٧ٌي ٌي ٥٠ديص ٔبل٣ٜ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص . ٦ٍٔخ خ٘ٙيمص  لؽدء٥١ٜ٦ٛ ٦خصٗ زٟ 

                                                           
 ( 333/ ٚ  8خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ ) ؾ329
خٖ خ٘سٙيه خأل٢٧ٌ َؤْ خ٘ٝمعّ٘ص ٦ً٘ ١ٔص ؼٝد٠يٟ ٦خصٗ زٟ لؽدء ب 330  ّ ٣ٝٔ ؤز٧خ لٍيٍص خ٘ٝى٦ّٜي ٧ٜال ٤ٛ خ٘سصُي خ٘ى

َ ل٩ٙ خ٧ٕ١٘ش خٍّ٘يُخض ، ـد٘ٓ   ً خٖ ٘عُيي٢ ب٩٘ ٧َٔ خ٘ىّٖ ٘يعص  ّ زدً٘ٝي١ص ٦ٜدض ١ٔص بل٨ً ٦ؼبلؼيٟ ٦ٜحص ، ٦ِيٗ لُي زد٘ى
٦ٔدٞ ص٧ٝظد ؼ٧يٗ خُِ٘سص ـًخ ٜٟ ٔعس٣ ١ّٜ٘ص زيٟ خ١ّٝ٘٘عيٟ ، خ٠فُ ؤزد ٤د٘ٛ لسً خهلل زٟ ٜمًٝ زٟ خ٘م١ٍيص ، ؼٛ الِٚ خ٘مٕٟ ، 

 ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ، ؼسمص ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص .
 ( 124/ ٚ  3خ٠فُ ٜىعصُ خ٦ُ٘ظص ٘ٙؽ٧ٌي ) ؾ 331
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 المسألة الثالثة 9

خظٍُ خ٘مّبلء ل٩ٙ ؤٞ خ٥١٘ي لٟ خٍ٘مٗ يّععي خال٠ع٥دء  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " آلًٜيِدٖ خ      
، ٦ي٘يٗ ٌ٘ٓ ، ؤ٣٠ ٧٘ ِدٖ خٕ٘يً ٘مس٢ً " ال ظٍمٗ ٍٔخ " ٣ يخجٝد ، وبلٌد ٘سمط خ٘ٙدٌيٟ ل١

ً  ٜىدٍ٘د ٥١٘ي  يخ لٟ خُّ٘خجٟ ، ٌةٞ خ٘مسً ٧٘ ٌمٗ ٌ٘ٓ ٌي ؤي ٦ِط ًَِ ، يم  ُ ٠َد ٥٠ي٣ ٜف  ً ِ٦
٘ٙعُٕخَ  ٔي٢ً ، ٦ٜٕعمّد ٍ٘ٙٚ ٌي لُي خ٘مّبلء ٦ ؤ٤ٗ خ٘ٙىص ، ٧٘٦ ٘ٛ يٕٟ خ٥١٘ي ّٜععيد

٦  ً  332خٚ ٘ٝد ٔدٞ ٍٔ٘ٓ "٦خ٘

٦خزٟ  َّٔٙي ٌي خ٘سمُ خ٘ٝميػ ٘، لٙٝدء خألص٧ٖ ٔدخٕ٘ٝإ٘ص  ٦ًِ ٦خٌُ خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤     
خ٘مدـر ٌي ٜىعص٢ُ ٦خزٟ خٕ٘سٕي ٌي ٌَك خ٘مدـر خ٘ٝمص٧ٖ ٦وي٤ُٛ ٜٟ لٙٝدء ٦ ب٘يٓ 

 ؤ٧ِخ٥٘ٛ :

يٍدََ خألُٜ ٦ًِ ٠ّٗ خَّ٘ٔٙي ٤ٍخ خالـٝدق لٟ لًي ٜٟ خألص٧٘ييٟ ٌّدٖ " خ٥١٘ي 9 أوال     

ٌي خ٦ً٘خٚ ٦خ٘عُٕخَ ، ٌةٞ ٌي خِععدء خألُٜ خ٘عُٕخَ وبلٌد ٧٥َٜٙخ ، ١٥٤٦د ِؽك ـٝدلص ٥١ٜٛ 
خ٘صيٌُي ، ٦خ٘ٙيه ؤز٧ بٔمدَ زإٞ خ٥١٘ي خ٘ٝؽُٙ يّععي خ٘عُٕخَ ٦خ٦ً٘خٚ ، ٠٦ّٗ خالـٝدق ٌي٣ 

 333ؤز٧ لدٚ خألٍُٔخيي١ي ٦خزٟ ز٤ُدٞ ٦ٍٔخ ، ِد٣٘ ؤز٧ ِيً ٌي خ٘ع٧ّيٛ "

 : ـدء ٌي ٔعدذ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خأل9ٜٗ الثاني   

 ٦ٜم٩١ ٌ٘ٓ ؤ٣٠ يٍيً خإل٠ع٥دء لٟ خ٥١ٝ٘ي ل٣١ يخجٝد  334" خ٥١٘ي يّععي خ٦ً٘خٚ ـد٤ُخ "

زإٞ خ٥١٘ي يّععي خ٘عُٕخَ ،  ٔٝد ٠ّٗ خزٟ خٕ٘سٕي ٌي ٌَك خ٘مدـر ٥١ٜ٦ٛ ٜٟ يمس ُ لٟ ٤ٍخ
 . ق٧٥ٌ ٧ٜخٌُ ٘ئلـٝد

                                                           
 ( 124/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ 332
333

 ( 834/ ٚ  3خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ ) ؾ  
 ( 033/ ٚ  1ٖ ٦خ٘فًٖ الزٟ خ٘مدـر ) ؾخ٠فُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ٌي لٙٛ خألص٧ 334
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٦ياوٍٜٟ ٣٠٧ٔ  " ٟ خ١٘فدَ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :ـدء ٌي خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ الزالثالث 9   

٧َ ٦خ٦ً٘خٚ ل١ً ؤصمدز١د ٦خألٔؽُ ٦ًٙ٘خٚ : ٣٠٧ٔ ٧ٍَٙ٘ ، أل٣٠ ٜٟ ٧٘خ٣ِٜ ، ٦خ٥١٘ي يّععي خٍ٘
 . خزٟ خ١٘فدَ خ٘مٕٛ ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععي خالظٍدَ ظ١ٝيدٌُٔ ٦ًِ  335"

ـد٤ُ خ٥١٘ي " :خِي ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ـدء ٌي ٔعدذ خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘الرابع 9    

ۀ   ۀ    ہ  خ٘عمُيٛ ٦ٌي٣ ٍٜخ٤ر خ٘عي ٠ٌُٔد٤د ٌي ؤٞ خألُٜ ٧ٙ٘ـ٧ذ ٣١ٜ٦ ٣٘٧ِ ظمد٩٘ " 

ٌي٣ ؤُٜ زدإل٠ع٥دء لٟ خ٥١ٝ٘ي ل٣١ ٦خألُٜ ٧ٙ٘ـ٧ذ ـ ٌٕدٞ خإل٠ع٥دء لٟ خ٥١ٝ٘ي ٦خـسد  336"ہہ  

خ٧ٍَ٘ ال  يٍي يٍيً خ٘عُٕخَ ، ٧٥ٌٞ خ٥١٘ي ، ٦ٌ٘ٓ ٧٤ خُ٘ٝخي ٜٟ ١٘٧ِد خ٥١٘ي ٘ٙعمُيٛ ٦ بٞ ١ِٙد ب
 . 337ٜمد٘ص ٦ بال ٌبل "

ش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ :الخامس       ً  ـدء ٌي خ٘م

٦خ٥١٘ي يّععي خ٘ٝسديَش ب٩٘ ظُْ خ٥١ٝ٘ي ل٣١ ل٩ٙ خ٧ٍَ٘ ، ٔدألُٜ ٦ ؤ٣٠ يّععي خ٘عُٕخَ ٥ٌٛ "
 338َ "عُٕخَ ، ٔدألُٜ ٦ال يّععي خ٧ٔ٧ٍ٘خء ٦ ِدٖ ؤز٧ زُٕ خ٘سّبل٠ي : ال يّععي خ٘

 : ـدء ٌي خ٘ٙٝك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألزي بٔمدَ خ٘ٙيُخِي ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘السادس 9   

يض صيىع٣ خِععط خ٘عُْ ل٩ٙ خ٦ً٘خٚ ٦ل٩ٙ خ٧ٍَ٘ ، زىبلي خألُٜ ، ٦ٌ٘ٓ ؤٞ خألُٜ  "  ُ بٌخ ظف
، ٔٝي ٜٝعؽبل ، ٦ٌي خ٥١٘ي ال ي٩ٕٝ يّععي بيفدذ خٍ٘مٗ ، ٌةٌخ ٌمٗ ُٜش ٌي ؤي ِٜدٞ ٌمبل 

 . 339بٌخ ٔدَق بب٩٘ خ٘عُْ ل٩ٙ خ٦ً٘خٚ "د بال ١ٜع٥ي

                                                           
 ( 31،  30/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ الزٟ خ١٘فدَ ) ؾ335
 ٧ٔ1َش خ٘مُٙ خآليص  336
 ( 321/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ) ؾ 337
 ( 832، ٚ  3خ٠فُ خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ 338
ظمّيُ ٜمي خً٘يٟ يير ٜٕع٧خ ٦ي٧ًٔ لٙي ، ؼسمص يخَ  ( 00خ٠فُ خ٘ٙٝك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألزي بٔمدَ خ٘ٙيُخِي ) ٚ 339

 ٚ ( ٤1335ـ ،  1810خٕ٘ٙٛ خ٘ؽير ، ٦يخَ خزٟ ٔؽيُ ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
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 النتيجة 9

 ٜد يٙي : ٖ خ٘مٙٝدء ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٠ٕع١عؿٜٟ وبلٖ ظعسك ؤ٧ِخ      

إلـٝدق ، زٗ ٜىعًٙ ٌي٥د ، ٤ٌٍر ـٝد٤يُ خ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٘يٕط ز٧ٝظ٧ق  -5
 ٤ٌ٦341ر ؤز٧ زُٕ خ٘سدِبل٠ي ب٩٘ ؤٞ خ٥١٘ي يّععي خ٘عُٕخَ ٦خ٦ً٘خٚ ، 340خألص٧٘ييٟ

 ب٩٘ ؤ٣٠ ال يٍيً خ٘عُٕخَ ٦ال خ٦ً٘خٚ :  342ي٦خُ٘خِ

ؤٞ خالوعبلي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٧٤ خوعبلي ٍ٘في  ال يعُظر لٙي٣ ؤي ؤؼُ ، ِدٖ خ٘ٙيه  -5
، ٦ِدٖ  343ٜمًٝ زىيط خ٘ٝؽيمي " .............. ٦خٍ٘ي ؤ٣ٝ٥ٌ ؤٞ خ٘ىبلي ٍ٘في "

 خً٘ٔع٧َ لسً خُٕ٘يٛ خ١٘ٝٙص " خ٘فد٤ُ ٘ي ؤٞ خ٘ىبلي ٍ٘في ٦ٌ٘ٓ ألٞ ؤصمدذ
 344خ٤ٍٝ٘سيٟ ٜع٧ٍّٞ ٌي خ٘ٝم٩١ ، ٦ بٞ خوع٧ٍٙخ ٌي خٍ٘ٙؿ ٦خالصؽبلق "

 

 

 

 

 
                                                           

340
( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ لٙي ٧ٌُْٔ ، ؼسمص يخَ خ٘عُخغ  35خ٠فُ ظُّير خ٧٘ص٧ٖ ب٩٘ لٙٛ خألص٧ٖ الزٟ ـّي ) ٚ   

 ٚ ( ٤1334ــ ،  1814خإلٔبلٜي خ٘فّخجُ ) غ ، خأل٩٘٦ 
341

 ( 312، ٚ  3خ٠فُ خ٘عُّير ٦خالَ٘دي خ٘صىيُ ) ؾ  
342

 ( 323، ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ٌي لٙٛ خألص٧ٖ ) ؾ  
343

 ( 330/ ٚ  3خ٠فُ ٔٙٛ خ٧٘ص٧ٖ ُ٘ٙق ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ظمٙيُ خ٘ٙيه ٜمًٝ زىيط خ٘ٝؽيمي  ) ؾ  
344

( ؼسمص ٜٕعسص خًُ٘٘ خُ٘يدض ) غ ،  382/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ىبلي خٍ٘ٙفي ل١ً خألص٧٘ييٟ ، خً٘ٔع٧َ لسً خُٕ٘يٛ خ١٘ٝٙص ) ؾ  
 ٚ ( ٤1333ــ ،  1834خ٘ؽد٠يص 
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 ةعشر   ةفصل الحاديال

في األدّلة المتصلة 9 وىي أربعة أنواع  
 9اإلستثناء ، الشرط ، الصفة ، الغاية

 النوع األول 9 اإلستثناء
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 المسألة الثالثة 9
٣٘٧ّٔ " ٣٘ ل٩ٙ ل٩ٙ خٜع١دق خالٔعؽ١دء خٕ٘ٝعىَُ  خظ٧ٍّخ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " آلًٜيِدٖ خ      

 345لُٙش بال لُٙش "

ظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ خإللٕدٚ صميك ، ٦ًِ ٦خٌُ ل٩ٙ ٤ٍخ خإلظٍدَ خال     
٤٦ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ لٕد٢ ـٝدلص ٜٟ ـ٧٥َٝ لٙٝدء خألص٧ٖ 

خالظٍدَ ظ١ٝد  ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٥ٜٛ ٔٝد ـدء  ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععيخألص٧٘ييٟ 
 :ٌي ٜص١ٍدظ٥ٛ 

خ٘ي ؤٞ خإلٔعؽ١دء ال ي٧ٕ األول 9  ّ ٞ ٜٕعىُِد ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ـدء ٌي ٔعدذ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى

خُ٘ٙغ خ٘ؽد٘ػ : ؤٞ ال ي٧ٕٞ ٜٕعىُِد ، ٧ٌٙ ِدٖ ٍ٘بلٞ ، لٙي  لُٙش بال لُٙش ّٜ٘ع٣  ظمد٩٘ "
ال يف٧ِ ٌَم٣ ، ٦ٍٔ٘ٓ ٔٗ ١ٜؽ٧َ ز٣ ال يٌُك ، ٦ٕٟ٘ خ٘مُٙش ، أل٣٠ ٌَك خإلُِخَ ، ٦خإلُِخَ 

يعٝٛ زٝد يفُي ٜف٨ُ خ٘فّء ٜٟ خٕ٘بلٚ ، ٦ٔٝد ؤٞ خُ٘ٙغ ـّء ٜٟ خٕ٘بلٚ ، ٌدإلٔعؽ١دء ـّء 
 346ٌمد ، زُٙغ ؤٞ يس٩ّ ٕ٘ٙبلٚ ٜم٩١ "٦ ب٠ٝد الي٧ٕٞ َ

ٔعؽ١دء اللٕد٢ ٌدآلًٜي خٍ٘ي ٧ٜ٘خٌُ ٧٥ٌ  ٜد ٌُٔ وبلٌد ٦ـد٤ُ ٠ٛ ٔبل٣ٜ َل٣ٝ خهلل ؤ٣٠      
 ال ي٧ٕٞ ٜٕعىُِد بـٝدلد .

خ٘ي ٜٝدؼبل ٘ٝد ٣ّٙ٠ ٜٟ ِسٗ ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ، ًٌّ ـدء ٌي :الثاني       ّ ٦ًِ ـدء ٔبلٚ خ٘ى

 ٔعدز٣ خ١ٝ٘ى٧ٖ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ؤٞ خإلٔعؽ١دء ال ي٧ٕٞ ٜٕعىُِد ، بال ؤ٣٠ ٠ّٗ وبلٌد ّ٘ٙدظي

                                                           
 ( 315/ ٚ 3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ345
خ٘ي ) ؾ346  ّ  ( 325/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
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ُؼ٣ ٦ـ٣ ـد٤ُ ٦٘يٓ ٜٟ ٘خُ٘ٙغ خ٘ؽد٠ي ؤٞ ال ي٧ٕٞ ٜٕعىُِد ٘حبل يع١دِط ، ٦ "  ٌّدٖ :
 . 347خٔعسّدء خ٘ٝمفٛ وبلي ّ٘ٙدظي "

٦ٜٟٝ ٠ّٗ خإلـٝدق ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خزٟ خ٘مدـر ٌي ٜىعص٢ُ ٦ِدٖ ؤ٣٠ زدؼٗ  الثالث 9   

 348ٔعؽ١دء خٕ٘ٝعىَُ زدؼٗ زدإلظٍدَ "خإل دإلظٍدَ ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "ز

ٌي لٙٛ  ٣ خ٘ٝمص٧ٌٖي ٔعدزُخِي ٌىُ خً٘يٟ خ٦ًِ٘ ٠ّٗ خإلـٝدق ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص الرابع 9  

ؤـٝم٧خ ل٩ٙ ٌٕدي خإلٔعؽ١دء خٕ٘ٝعىَُ : ؼٛ ٜٟ خ١٘دْ ٜٟ  ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ " خألص٧ٖ 
ؤٞ الي٧ٕٞ ؤٔؽُ ٜٝد زّي ، زٗ يفر ؤٞ ي٧ٕٞ ٜٕد٦يد ؤ٦ ؤِٗ ، ٦ِدٖ ِدٖ ُ٘غ خٕ٘ٝعؽ٩١ 
 349ال ي٧ٕٞ ؤٔؽُ ٦ال ٜٕد٦يد زٗ ؤِٗ "خّ٘دظي زٗ ُ٘ؼ٣ ؤٞ 

ظٍدَ ٌّدٖ زدإل زدؼٗ ميػ ِدٖ ؤ٣٠ ٠ّٗ خإلظٍدَ ٍٔ٘ٓ خ٘معً ٌي ُ٘ل٦٥ًِ الخامس 9  

 350ألٔؽُ ل٩ٙ ـ٧خِ خٕ٘ٝد٦ي ٦خألٔؽُ "خإلٔعؽ١دء خٕ٘ٝعىَُ زدؼٗ زدظٍدَ ٦خ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "

 النتيجة 9

 .٦ٜٟ وبلٖ يَخٔص ٤ٍخ خالظٍدَ ٠فً ؤٞ خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك ٦ال وسدَ لٙي٣ 

 

 

 

                                                           
 ( 152خ٠فُ خ١ٝ٘ى٧ٖ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ٚ  347
 ( 240، ٚ  3خ٠فُ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مدـر ) ؾ 348
 ( 31، ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ) ؾ349
( ظسػ ٦ظمّيُ ٌديي ٠صيً ٦ؼدََ يمي ؼسمص يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض   311خ٠فُ ُ٘ق خ٘معً ل٩ٙ خ٘ٝىعصُ ) ٚ 350

 ٚ ( ٤3444ـ ، 1831، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
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 نية عشرةفصل الثاال

 في تخصيص العموم
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 المسألة األولى 9

خظٍُ خّ٘دج٧ٙٞ زد٘م٧ٝٚ ل٩ٙ ـ٧خِ ظىصيص٣ ل٩ٙ ؤي لدٖ  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :"آلًٜي ِدٖ خ     
 351٘ىسُ "ٔدٞ ، ٜٟ خألوسدَ ، ٦خألُٜ ٦وي٢ُ ، وبلٌد ٘ٙدٌيٟ ال ياز٣ ٥٘ٛ ٌي ظىصيٛ خ

ألص٧ٖ بٞ ٦ـً ٤٦ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٦ًِ ٦خ٣ٌّ ل٩ٙ ٤ٍخ خالظٍدَ ـٝدلص ٜٟ لٙٝدء خ     
ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ لٕد٢ ـٝدلص ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععي خالظٍدَ ظ١ٝد ،ٔٝد ؤٞ 

ٞ   خآلًٜي ٌُٔ  ٙ ٝيٟ ال يٙعٍط ب٩٘ َؤي٥ٛ ٦ ب٘يٓ ٘دٌش  دجٍص ٧ٕ١ٜذ ٘ؽخ٘ىبلي  ؤ ٜٟ خ٘ٝعٕ
 زيدٞ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٜٟ ٧ّ٠الض خ٘مٙٝدء .

يف٧ِ ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ زًال٘ص خ٘مّٗ ٠م٧  : "ًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ خآلظيـدء ٌي خ٘ماألول 9   

٦ٜم٧ٙٚ ؤ٣٠ ٘ٛ يىُٙ ٣ٍٕ٠ ٣٘٧ِ٦ يإي٥د خ١٘دْ ، ٦٘ٛ يًوٗ ٣٘٧ِ352 ظمد٩٘ " خهلل ودُ٘ ٔٗ ٘ث "
٧٤٦ ٧ِٖ ؤٔؽُ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ ٦ِدٖ ٧ِٚ ال يف٧ِ ٌ٘ٓ ،  : "  ؼٛ ِدٖ " ظمع٣ خ٘صسيدٞ ٦خ٘ٝفد٠يٟ 
ٙ ٝيٟ "ٖ ب٦ًِ٘ ٠ٕر خآلًٜي ٤ٍخ خ٧ّ٘  ٩353 ؼدجٍص ٘دٌش ٜٟ خ٘ٝعٕ

٦خٍ٘ي يفر ؤٞ ٣٘٧ّ٠ ١٤د ؤٞ خإلٜدٚ خ٘ٙدٌمي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ، ال يٕٝي٣ ظىصيصد ، ألٞ      
 ٦خهلل ؤلٙٛ . 354ٜد وصص٣ خ٘مّٗ ال ي٣ٙٝٙ لٕٛ خ٘مدٚ ل٢ً١ ٦ل٩ٙ ٤ٍخ ٌد٘ىبلي ٍ٘في

 

 

 
                                                           

 ( 353/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ351
 ٧ٔ03َش خُّٜ٘ خآليص 352
 ( 582،  581/ ٚ  3خ٠فُ خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ353
354

 ( ظمّيُ خ٘ٙيه ؤلًٝ ٘دُٔ ، ؼسمص يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص  53٘ص ٘ئلٜدٚ خ٘ٙدٌمي ) ٚ خ٠فُ خُ٘ٔد  
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يف٧ِ ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ ـدء ٌي ٦َظص خ١٘دـُ ٧ٌُٝ٘ خً٘يٟ زٟ ًِخٜص خًّ٘ٝٔي ، ؤ٣٠ الثاني 9

ي١ُٕ ٌ٘ٓ ٌد ٌي ـ٧خِ ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ ، ٦ٔي ال ٠مٙٛ خوعبل ،٦ٌُٔ ؤ٣٠ بظٍدَ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل "

ھ  ھ  ے  ے   چ ٦ 355 چک   ک  ک  گگ  چ ٜك خإلظٍدَ ل٩ٙ ظىصيٛ ٣٘٧ِ ظمد٩٘ 

 358ً ٠ٌُٔد ؤٞ ؤٔؽُ خ٘م٧ٜٝدض ٜىصصص "٦ِ 357  چ ڱ  ڱ        ںچ ٦  356 چۓ 

ٙٝك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ " ؤ٣٠ يف٧ِ يو٧ٖ خ٘عىصيٛ ٌي ـٝيك ؤٍ٘دؾ ـدء ٌي " خ٘الثالث 9 

، ٜٟ خألُٜ خ٘م٧ٝٚ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ " ٦يف٧ِ يو٧ٖ خ٘عىصيٛ ٌي ـٝيك ؤٍ٘دؾ خ٘م٧ٝٚ 
 ٦359خ٥١٘ي ٦خ٘ىسُ "

 النتيجة 9 
ِ يو٧ٖ خ٘عىصيٛ ٌي خ٘م٧ٝٚ          ٜٟ وبلٖ يَخٔص ٤ٍخ خالظٍدَ ٦ـًض ؤٞ خآلًٜي ـ٧ 

 ً٘ ؼدجٍص ٘دٌش ٜٟ خ٘ٝعٕٙٝيٟ ٌعسيٟ ؤ٣٠ اليٙعٍط ٥٘ٛ ٌي ٜىدٍ٘ص خالـٝدق .٦وي٢ُ ، ٦ٜٟ ود

 

    

 

 
                                                           

 ٧ٔ03َش خُّٜ٘ خآليص 355
 ٧ٔ51َش خّ٘صٛ خآليص 356
 ٧ٔ35َش خأللّدي خآليص 357
 ( 131خ٠فُ ٦َظص خ١٘دـُ الزٟ ًِخٜص خًّ٘ٝٔي ) ٚ 358
359

 ( 11خ٠فُ خ٘ٙٝك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ٚ   
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 الفصل الثالثة عشرة

 في التخصيص باألدلة المنفصلة
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 المسألة الثانية 9
خظٍُ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ـ٧خِ ظىصيٛ خٕ٘عدذ زدٕ٘عدذ ،  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ " آلًٜيِدٖ خ      

 "وبلٌد ٘سمط خ٘ؽ٧خجً

خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ لٕد٢ ـٝدلص ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ      
٦ًِ ٠ّٗ ٔؽيُ ٜٟ خألص٧٘ييٟ ؤٞ خ٘ؽ٧خجً خٍ٘يٟ  ٜٝد يّععي خالظٍدَ خالظٍدَ ظ١ٝد ،  ،خالظٍدَ 

ود٧ٍ٘خ ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ ٤ٛ زمط خ٘فد٤ُيص خٍ٘يٟ ود٧ٍ٘خ َؤي خ٘ف٧٥َٝ ، ٢ٍ٤٦ زمط 
 :ء ٌي ٔعس٥ٛ خ٧ّ١٘الض ٘ٝد ـد

ـدء ٌي ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مدـر ؤ٣٠ يف٧ِ ظىصيٛ خٕ٘عدذ : األول     

 " يف٧ِ ظىصيٛ خٕ٘عدذ زدٕ٘عدذ " : خهلل ظمد٩٘زدٕ٘عدذ ٌّدٖ َل٣ٝ 

 ِدٖ خً٘ٔع٧َ ٠ٍيُ لٝدي٦خ ظمٙيّد ل٩ٙ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٧٤٦ َؤي ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ       

٦ِدٖ ؤ٣٠ ٧ِٖ خ٘ف٧٥َٝ ٜٟ ويُ ؤٞ ئٍُ ٜىدٍ٘د  ـ٧خ٢ِ ب٩٘  ٠يخ٧ٙ٘ٔد٤ٌر ٦ًِ الثاني 9   

 ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ 

 . ب٩٘ ـ٧خِ ظىصيٛ خٕ٘عدذ زدٕ٘عدذ " ٤ٌر خ٘ف٧٥َٝ "

يف٧ِ ظىصيٛ  " :ـدء ٍٔ٘ٓ ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ الزٟ خ١٘فدَ خآلظي : الثالث     

 ٧٥َٝ "ٜؽّٙد ، ؼٛ ِدٖ ٧٤٦ َؤي خ٘فخٕ٘عدذ زسمع٣ ٦يىصٛ خ١ٕ٘ص 

                                                           
 ( 330/ ٚ  3خإللٕدٚ ) ؾ360
 ( 231/ ٚ  3ع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ) ؾخ٠فُ 361١ٜ
 ( 331/ ٚ  ١ٜ3ع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ٌي خ٘مد٘يص ) ؾ 362
 ( 023/ ٚ  3خ٠فُ بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ) ؾ363
 ( 353/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ364
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ِ خَّ٘ٔٙي ظىصيٛ خٕ٘عدذ زدٕ٘عدذ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل : الرابع       يف٧ِ  " :ٔٝد ـ٧ 

 . عدذ زدٕ٘عدذ ٌي ٧ِٖ ـ٧٥َٝ خألٜص "ظىصيٛ خٕ٘

د خٕ٘عدذ ٌيف٧ِ ظىصيٛ ٦ ؤٜ" ـدء ٌي خ٘ٙٝك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘ٙٙيُخِي : الخامس     

 .خٕ٘عدذ ز٣ "

 النتيجة 9 

ٞ  زمً ُٔي ؤ٧ِخٖ خ٘مٙٝدء        ـ٧خِ ظىصيٛ ٌي  لٙٝدء خألص٧ٖ ًِ ٦ٌُٔخ خ٘مٕٛ يعسيٟ ؤ
، ٥١ٜ٦ٛ ٜٟ ٠ٕس٣ ب٩٘ ـ٧٥َٝ لٙٝدء خألص٧ٖ ، خٕ٘عدذ ، ٔٝد ٣ّٙ٠ ويُ ٦خلً ٜٟ خألص٧٘ييٟ 

 ٌي٧٠٧ٕخ ًِ ٦خ٧ٌّخ خآلًٜي ٌي خالظٍدَ . ٌٕدٞ خالظٍدَ صميمد ظ١ٝد 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( 301/ ٚ  3خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ َّ٘ٙٔٙي ) ؾ365
 ( 23خ٠فُ خ٘ٙٝك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ٚ 366
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 المسألة الخامسة 9
ظىصيٛ ل٧ٝٚ خُّ٘آٞ زد١ٕ٘ص ، ؤٜد بٌخ ٔد٠ط خ١ٕ٘ص ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ " يف٧ِ 

 367ٜع٧خظُش ، ٌٙٛ ؤلُي ٌي٣ وبلٌد "

ًٌّ ـدءض لسدَش خآلًٜي ٌٙٛ ؤلُي ٌي٣ وبلٌد ٌٕدٞ بظٍدِد ، ٦ًِ ٦خ٣ٌّ ل٩ٙ ٤ٍخ ـٝدلص       
ٜٟ خ٘مٙٝدء ٥١ٜٛ : خُ٘خِي ٦ خٕ٘ٝمد٠ي ٦خزٟ خ٘مدـر ٦ بٞ ٦ـً ٤ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ 

َ لٕد٢ ـٝدلص ي٦ٞ ظصُيك ٥١ٜٛ ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععي ٠ّٗ خالظٍدَ ظ١ٝد خآلًٜي خالظٍد
 ٢ٍ٤٦ ٧ّ٠الض خألص٧٘ييٟ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص :

ـدء ٌي خ٘ٝمص٧ٖ خآلظي " ظىصيٛ خٕ٘عدذ زد١ٕ٘ص خ٘ٝع٧خظُش ٧ِال ٔدٞ ؤ٦ ٌمبل ـدجّ  األول 9

 368زدالظٍدَ "

ٚ ز٥د ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ٦ًِ ٠ّٗ صدلر ٧ِخؼك خألي٘ص ؤ٣٠ يف٧ِ ظىصيٛ خ٘م٧ٝالثاني 9

" ٌةٞ ٔد٠ط خ١ٕ٘ص خ٘ٝع٧خظُش ، ٌيف٧ِ ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ ز٥د ٧ٔخء ٔدٞ خ٘م٧ٝٚ ٌي خٕ٘عدذ ؤ٦ ٌي 
خ١ٕ٘ص ، ٧ٔ٦خء ٔدٞ خ٘م٧ٝٚ خ٘ٝىص٧ٚ ٌي خ١ٕ٘ص ٦َ٦٦ي٢ زد٘ع٧خظُ ؤ٦ زدآللدي ألٞ خ١ٕ٘ص 

ـدِ زد١ٕ٘ص خ٘ٝع٧خظُش  خ٘ٝع٧خظُش ٔدٕ٘عدذ ٌي بٌديظ٥د خ٘مٙٛ ، ٌةٌخ ـدِ ظىصيٛ خٕ٘عدذ زدٕ٘عدذ
 "369 

 

                                                           
367

 (341/ ٚ  3خإللٕدٚ ) ؾ  
368

 ( 12/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ُ٘ٙخِي ) ؾ  
369

 ( 308/ ٚ  1خ٠فُ ٧ِخؼك خألي٘ص ) ؾ  
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٦ًِ ٌُٔ خزٟ خ٘مدـر ؤٞ ظىصيٛ خٕ٘عدذ زد٘ٝع٧خظُ ؤ٣٠ بظٍدَ ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل : " الثالث 9 

 370يف٧ِ ظىصيٛ خُّ٘آٞ زىسُ خ٧٘خلً ، ٦ِدٖ ز٣ خألجٝص خألَزمص ٦زد٘ٝع٧خظُ بظٍدِد "

، ِدٖ خآلًٜي : ال  ـدء ٌي خإلز٥دؾ خآلظي : " يف٧ِ ظىصيٛ خُّ٘آٞ زد١ٕ٘ص خ٘ٝع٧خظُشالرابع 9 

ق خ١٥ً٘ي زّيدٚ خالـٝدق لٙي٣ "  ُ  371ؤلُي ٌي٣ وبلٌد ٦ص

 النتيجة 9 

خإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك ٦ال وسدَ لٙي٣ ٦ًِ ـدءض ؤ٧ِخٖ خ٘مٙٝدء ٧ٜخٌّص ٣٘ ،       
 ٣١ٜ٦ ٜٟ ٠ّٗ ل٣١ خالظٍدَ ٔٝد ٠ّٗ خزٟ خٕ٘سٕي ٌ٘ٓ .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
370

ق     ُ ٙ ُ خً٘ٔع٧َ ٠ٍيُ لٝدي٦ ل٩ٙ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٌّدٖ ) يف٧ِ ظىصيٛ خُّ٘آٞ زد١ٕ٘ص خ٘ٝع٧خظُش زدإلـٝدق ٧٤٦ ٜد ص ٦ًِ ل
ٔعدٌ ؤز٧ ١ٜص٧َ ، ٦ِدٖ خ٘ٙيه ؤز٧ لدًٜ ز٣ صٍي خً٘يٟ خ١٥ً٘ي ، ٦ًِ ٠ّٗ خإلـٝدق ل٩ٙ ظىصيٛ خٕ٘عدذ زد١ٕ٘ص خ٘ٝع٧خظُش خأل

/ ٚ  3خألٍُٔخيي١ي ، ال وبلي ٌي ٌ٘ٓ ٦ِدٖ خآلًٜي ال ؤلُي ٌي٣ وبلٌد ( خ٠فُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مدـر ) ؾ 
238 ) 

371
 ( 121/ ٚ  3خ٠فُ خإلز٥دؾ ) ؾ  



 
158 

 المسألة السادسة 9

 372خهلل ظمد٩٘ " ال ؤلُي وبلٌد ٌي ظىصيٛ خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص زدإلـٝدق "ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ 

خآلًٜي زـ ال ؤلُي وبلٌد ٌٕدٞ خظٍدِد ، ٦ًِ  ٦خٌُ خآلًٜي ل٩ٙ ٤ٍخ  ش٦ًِ ـدءض لسدَ      
ـٝدلص ٜٟ خألص٧٘ييٟ ٥١ٜٛ : خٕ٘ٝمد٠ي ٦خٍ٘ىُ خُ٘خِي ٦ ؤز٧ خ٘مٕيٟ خ٘سصُي ٦خّ٘دظي 

ٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ لٕد٢ ـٝدلص ي٦ٞ ظصُيك خ٘سدِبل٠ي ـ بٞ ٦ـً ـ ٤٦ٍخ خُ٘ؤي خ
 ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععي خالظٍدَ ظ١ٝد ، ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٥ٜٛ :

ـدء ٌي ٧ِخؼك خألي٘ص ٕ٘ٙٝمد٠ي : " ؤٜد ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ زدإلـٝدق ٧٥ٌ ـدجّ ألٞ األول 9 

 373خإلـٝدق لفص ِدؼمص " 

 خ١ٕ٘ص زدالـٝدق .٦ٜم٩١ ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ ؤي ل٧ٝٚ خٕ٘عدذ ٦

ـدء ٌي خ٘ٝمص٧ٖ : " ٌي ظىصيٛ خٕ٘عدذ ٦خ١ٕ٘ص زدإلـٝدق ٧٤٦ ـدجّ ، أل٣٠ ٦خِك الثاني 9 

، ٌة٥٠ٛ وصص٧ " آيص خإلَغ " زدالـٝدق ل٩ٙ ؤٞ خ٘مسً ال يُغ ٦وصص٧خ آيص خ٘فًٙ زدالـٝدق 
 374ل٩ٙ ؤٞ خ٘مسً ٔدألٜص ٌي ظ١صيً خ٘مً "

يف٧ِ خ٘عىصيٛ زدإلـٝدق ، ألٞ خإلـٝدق لفص ـدء ٌي خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ " ٦الثالث 9 

 ٦375خّ٘يدْ ، ٔدٞ زدالـٝدق ؤلُ " ّٜؽ٧ق ز٥د ٌةٌخ ـدِ خ٘عىصيٛ زىسُ خ٧٘خلً 

 

 

                                                           
372

 ( 348/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ  
373

 ( 312/  1خ٠فُ ٧ِخؼك خألي٘ص ٕ٘ٙٝمد٠ي ) ؾ  
 ( 21، ٚ  3) ؾخ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ   374

375
 ( 512/ ٚ  3خ٠فُ خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ  
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ـدء ٌي خ٘ٝمعًٝ خألظي : " ٦يف٧ِ ظىصيٛ خٕ٘عدذ زدالـٝدق أل٣٠ بٌخ ؼسط ٣٠٧ٔ الرابع 9 

خ٘مسً  لفص ، ـدِ ؤٞ يًٖ ل٩ٙ ٧ٔٞ خٕ٘عدذ ٪ٝىص٧صد ، ٦ًِ وٛ بـٝدل٥ٛ ل٩ٙ ؤٞ 
 376ٔدألٜص ٌي ظص١يً خ٘مً أليص خ٘فًٙ "

ِدٖ خ٘سدِبل٠ي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " بٌخ ؤـٝمط خألٜص ل٩ٙ ؤٞ خ٘مدٚ ٜىص٧ٚ الخامس 9 

٦يخ٠ط زٍ٘ٓ لٙٛ زةـٝدل٥ٛ ؤ٣٠ ٦خَي ٌيٝد لً خٍ٘ي ؤـٝمط ل٩ٙ بوُخـ٣ ٣١ٜ ، أل٣٠ ال 
ً ؼس٧ظ٣ ، ألٞ بـٝدل٥د ظفعٝك ل٩ٙ وؽإ ، ٦ال ظىُؾ ٜد يوٗ ٌي خ٘مدٚ ، ٦ال ظ١ٕه ل٣ٕٝ زم

ال يّؽك بال ٜٟ ِسٗ خهلل لّ ٦ـٗ خ٘ٝعمسً ٦خ٠ّؽدق خ٧٘لي ، ٦خ١ٕ٘ه ي٘يٗ يٕعُّ زمً خ١٘س٧ش 
 377" ٘ى٣ّٙ ، ٦ ب٠ٝد ظعسك خألٜص خألي٘ص ، ال٦ال ظًٌك لٕٝد ؼدزعد 

 النتيجة 9

 ًِ لس ُ خألص٧٘ي٧ٞ ل٩ٙ ـ٧خِ ظىصيٛ خٕ٘عدذ زدالـٝدق ٥١ٕ٘٦ٛ ٘ٛ ي٦ٍُٔخ وبلٌد ،      
ٌي٧ٕٞ ٤ٌُٔٛ خُ٘ؤي ٜٟ ويُ ؤٞ ي٧َي٦خ وبلٌد ٌي ٌٕد٠ط لسدَخظ٥ٛ ٧ٜخٌّص ٘ٝد لٕد٢ خآلًٜي ، 

 ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٌٕدٞ بـٝدلد ظ١ٝيد .
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 ( 310/ ٚ  1خ٠فُ خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألزي خ٘مٕيٟ خ٘سصُي ) ؾ  
377

( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ : لسً خ٘مٝيً زٟ لٙي ؤز٧ ٠ِيً ،  121/ ٚ  3خ٠فُ خ٘عُّير ٦خإلَ٘دي خ٘صىيُ ألزي زُٕ خ٘سدِبل٠ي ) ؾ  
 ٔد٘ص ٜإٔص خُ٘
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 المسألة السابعة 9

ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ " ال ٠مُي وبلٌد زيٟ خّ٘دجٙيٟ زد٘م٧ٝٚ ، ٦خ٧٥ٍٝ٘ٚ ، ؤ٣٠ يف٧ِ 
ٔدٞ ٜٟ ِسيٗ ٧٥ٍٜٚ خ٧ٝ٘خٌّص ؤ٦ ٜٟ ِسيٗ ٧٥ٍٜٚ خ٘ٝىدٍ٘ص  ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ زد٧٥ٍٝ٘ٚ ، ٧ٔ٦خء

"...........378  

٤ٍخ خٕ٘بلٚ خٍ٘ي ٢ٌُٔ خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٘يٓ ل٩ٙ بؼبل٣ِ ، ًٌّ ٤ٌر خ٘م١ٍيص ،       
خ٘ي ٦زمط خ٘م١دزٙص ب٩٘ خ٧ّٖ٘ زمًٚ ـ٧خ٢ِ ٌي ٧٥ٍٜٚ خ٘ٝىدٍ٘ص   ّ ٦زمط خ٘ٙدٌميص ٥١ٜ٦ٛ خ٘ى

٧٥ٚ ، ٤ٌ٦ر خزٟ لّٚ ٦خّ٘دظي خ٘سدِبل٠ي ، ٦زمط خ٘ٝدٕ٘يص ، ؤي ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ زدٍ٘ٝ
ظ٧ًِ خُ٘خِي ٌي ٌ٘ٓ ٌي يىٛ خ٘م٧ٝٚ ز٧٥ٍٝٚ خ٧ٝ٘خٌّص ، ٦ ٦زمط خ٘م١دزٙص ب٩٘ ؤ٣٠ ال

٢ٍ٤٦ ؤ٧ِخٖ  ل٩ٙ خإلؼبلَ ٔٝد ٣ّٙ٠ خزٟ ز٤ُدٞخ٘ٝمص٧ٖ ، زٗ خ٘سمط ِدٖ ، ٘مًٚ ـ٧خ٢ِ 
 خ٘مٙٝدء ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص : 

خ٘ٝميػ خآلظي : " يف٧ِ ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ زد٧٥ٍٝ٘ٚ ، ٧ٔخء ٧٥ٍٜٚ  ـدء ٌي خ٘سمُاألول 9 

خ٧ٝ٘خٌّص ؤ٦ خ٘ٝىدٍ٘ص ٣ّٙ٠٦ ؤز٧ خ٘مٕيٟ زٟ خّ٘ؽدٞ ٌي ٔعدز٣ لٟ ٠ٛ خ٘ٙدٌمي زد١ٕ٘سص ب٩٘ 
ٛ  خ٘ٙدٌمي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ل٩ٙ خ٧ّٖ٘ ز٧٥ٍٝٚ خ٘صٍص ، ٦ل٩ٙ ؤ٣٠  ٧٥ٍٜٚ خ٘ٝىدٍ٘ص ٌّدٖ : ٠

ٙط ، ب٣٠ يىٛ ز٣ خ٘م٧ٝٚ ، ٦ًِ يُي ٜٟ خ٘عىصيٛ لٙي٣ ٜد يىٛ ز٣ خ٘م٧ٝٚ ، ٌةٞ ِيٗ : ٘ٝد ِ
يُخي ل٩ٙ خ٘م٧ٝٚ ؟ ِيٗ : ألٞ ي٘يٗ خ٘ىبلي يفُي ٜف٨ُ خّ٘يدْ ٌي زدذ خ٧ّ٘ش ، ٥ٌٍٙخ ـدِ 

٧ٔ٦خء ٔدٞ خً٘٘يٗ ٜٕعىُـد ٜٟ ٌ٘ٓ خ٘ىؽدذ ؤ٦ ٜٟ وي٢ُ ، ٌة٣٠ يىص٣ خ٘عىصيٛ ز٣ ، ِدٖ 
٧ٚ زد٧٥ٍٝ٘ٚ زيٟ خّ٘دجٙيٟ زد٘م٧ٝٚ ، ٦ِدٖ خآلًٜي : ال ؤلُي وبلٌد ٌي ظىصيٛ خ٘مٝ

٦خ٧٥ٍٝ٘ٚ ، ٦لي١حٍ ٌبل يمٕٟ خاللعُخض لٙي٣ ٔٝد لٕد٢ خ٘ٙيه ؤز٧ بٔمدَ لٟ خزٟ ُٔيؿ 
٦خ٘م١ٍيص ٜٟ ١ٜم٥ٛ ٌ٘ٓ ، أل٥٠ٛ ز٢٧١ ل٩ٙ ٤ٍٜس٥ٛ ٌي ب٠ٕدَ خ٧٥ٍٝ٘ٚ ، ٕٟ٘ ؤؼُٙ خإلٜدٚ ٌي 

                                                           
378

 ( 345/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ  
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ظمً ٜٟ خ١٘ؽُ ، ٌبل " خ١ٝ٘عىر " ؤ٣٠ ال يف٧ِ ، ٦ِدٖ يال٘ع٣ ـ بٞ ١ِٙد ز٣٠٧ٕ لفص ـ ؤ
  379ظىصيٛ ز٣ ، ٦ظ٧ًِ ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٌبل يىعُ ٘يحد "

، ٌيف٧ِ ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ ز٣ ل٩ٙ  380ـدء ٌي ٧ِخؼك خألي٘ص خألظي : " ؤٜد خ٘ىؽدذالثاني 9 

 381خ٘فد٤ُ ٤٦ٍخ ٤ٍٜر خ٘ٙدٌمي ، أل٣٠ ٜٕعٍدي ٜٟ خ١٘ٛ ٌصدَ ز١ّٝ٘ص خ١٘ٛ " 

لدٚ ز٧٥ٍٝٚ ٜؽّٙد ؤي ٧ٔخء ٔدٞ ٧٥ٍٜٚ  ِدٖ خزٟ خ١٘فدَ  خآلظي : " ٦يىصٛ ٍ٘ؿالثالث 9 

٧ٜخٌّص ؤ٦ ٧٥ٍٜٚ ٜىدٍ٘ص ، ٦ودً٘ ٌي ٌ٘ٓ زمط ؤصمدز١د ٦خ٘ٝدٕ٘يص ٦خزٟ لّٚ ٦وي٤ُٛ 
 382ٌّد٧٘خ ال يىٛ خ٘م٧ٝٚ ز٧٥ٍٝٚ خ٘ٝىدٍ٘ص "

 النتيجة 9

ٜٟ وبلٖ يَخٔص ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٦خ٘سمػ ٌي٥د ، ظسيٟ ؤٞ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص وبلٌيص زيٟ خ٘م١ٍيص       
خ٘ي ب٩٘ لًٚ ـ٧خِ ظىصيٛ خ٘م٧ٝٚ زد٧٥ٍٝ٘ٚ ٌي ٧٥ٍٜٚ ٦زمط خ٘ٙد  ّ ٌميص ٦ودصص خ٘ى
خزٟ لّٚ ٦خّ٘دظي خ٘سدِبل٠ي : ٌُيُ آوُ زد٧ّٖ٘ ب٩٘ لًٚ ـ٧خ٢ِ ٥١ٜٛ ، ٦ًِ ٤ٌر خ٘ٝىدٍ٘ص 

ِ ً ٦٘ٛ يىعُ ٘يحد.٦زمط خ٘ٝدٕ٘يص ٦خ٘م١دزٙص        ، ؤٜد خُ٘خِي ًٌّ ظ٧

 

 

 

 

 
                                                           

379
 ( 321/ ٚ  3خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ ) ؾ  

380
ٙ ُ خ٘مٕٛ ل٩ٙ بل٨ً صٍعي خ٘ٙيث ٌيًٖ ل٩ٙ ؤٞ ٜد لًخ٤د زىبل٣ٌ     ٧٤٦ ؤٞ يم

381
 ( 303/ ٚ  1خ٠فُ ٧ِخؼك خألي٘ص ) ؾ  

382
 ( 300/ ٚ   3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ الزٟ خ١٘فدَ ) ؾ  
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 المسألة الثانية عشرة 9
خظٍُ خ٘ف٧٥َٝ ل٩ٙ ؤ٣٠ بٌخ ٦َي ٍ٘ؿ لدٚ ٦ٍ٘ؿ ودٚ يًٖ ل٩ٙ زمط ٜد  ي "ِدٖ خآلًٜ      

ٖ خ٘ىدٚ ٦ٜىُـد ل٣١ ٜد ٧ٔخ٢ يًٖ لٙي٣ خ٘مدٚ ، الي٧ٕٞ خ٘ىدٚ ٜىصصد ٘ٙمدٚ زف١ٓ ٧ًٜ٘
"383 

ل٩ٙ ٤ٍخ خالظٍدَ ٜف٧ٝلص ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ٥١ٜٛ آٖ ظيٝيص ٦ خُ٘خِي خآلًٜي ٦ًِ ٦خٌُ       
الظٍدَ لٕد٢ ٤٦ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خ ـٞ ٦ـً ب ـ ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٦خزٟ خ٘مدـر

، ٦ٜٟٝ ٦خٌُ ل٩ٙ ٤ٍخ خإلظٍدَ خإلـٝدق ٜٝد يّععي خالظٍدَ ظ١ٝد  ـٝدلص ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ
 :ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ 

ُٔ وبلي ألزي ؼ٧َ ـدء ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ؤ٣٠ ال يف٧ِ ظىصيٛ خ٘مدٚ زٍُٔ زمع٣ ٦ٌ األول 9

٧ِ ظىصيٛ خ٘مدٚ زٍُٔ زمع٣ : وبلٌد ألزي ؼ٧َ ٜؽد٣٘ ٣٘٧ِ خ٘مُ ؤ٣٠ ال يف ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ "
ٌي  ٘ٙدش أل٣٠ ِدٖ < ِدٖ خُ٘ٝخي ـًٙ خ384" أيًب إيهبة دبغ فقد طهسص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ " 

 385ـًٙ ٘دش ٜي٠٧ٝص " يزدو٥د ؼ٤َ٧٥د "

د٣ٍ٘ ـدء ٌي خ٧ٕٝ٘يش آلٖ ظيٝيص ؤ٣٠ بٌخ ٔدٞ ٠صدٞ ؤل٤ًٝد لدٚ ٦خآلوُ ودٚ ال يىالثاني 9

بٌخ ٔدٞ ٠صدٞ ؤل٤ًٝد لدٚ ٦خآلوُ ودٚ ال يىد٣ٍ٘ ، ٌبل  ظمدَض ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٥ٜٛ: " ، ٌبل
ظمدَض زي٥١ٝد بٌخ ٘ٛ يٕٟ ٘ٙىدٚ ٧٥ٍٜٚ ٜىدٍ٘ص ، ٜؽٗ ِصص خ٘ٝفدٜك ٌي ٥٠دَ َٜعدٞ ( 

                                                           
 ( 311/ ٚ  3ؾخ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي )383
( ؼسمص  35ِدٖ خ٘ٙيه خأل٘سد٠ي ٌي وديص خُ٘ٝخٚ صميك ، خ٠فُ وديص خُ٘ٝخٚ ٌي ظىُيؿ ؤلدييػ خ٘مبلٖ ٦خ٘مُخٚ ) ٚ 384

 ٚ  ٤1324ـ  1844خٕ٘ٝعر خإلٔبلٜي / خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 (  33خ٘ٝصًَ خٕ٘دزُ ) ٚ 385
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فقبل  جبء زجم إنى انُبي <ٌيٙيُ ١٤د ب٩٘ لًيػ ؤزي ٤ُيُش َظي خهلل ظمد٩٘ ل٣١ ، ٦ٌي٣ 
 388" 387"يٍ أفطس في زيضبٌ فعهيه يب عهى انًظبهس٣٘٧ِ " ٜك  386" ههكج يبزسىل اهلل

ـدء ٌي ُ٘ق خ٘معً ل٩ٙ ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ٠ّٗ ٧ِٖ خ٘ف٧٥َٝ ٌّدٖ َل٣ٝ : الثالث     

خ٘ف٧٥َٝ بٌخ ٦خٌُ خ٘ىدٚ لٕٛ خ٘مدٚ ٌبل يىصٛ وبلٌد ألزي ؼ٧َ ؤيٝد ب٤دذ  : " خهلل ظمد٩٘
ٌعمٛ خ٘ؽ٥دَش  389ي٠٧ٝص " يزدو٥د ؼ٢َ٧٥ "يزه ًٌّ ؼ٥ُ ، ٣٘٧ِ٦ لٙي٣ خ٘صبلش ٦خٕ٘بلٚ ٌي ٘دش ٜ

ٔٗ ب٤دذ ، ٦ال ظىعٛ زد٘ٙدش ٌيعسيٟ ؤ٣٠ ال ظمدَض زي٥١ٝد ٘مًٚ خ١ٝ٘دٌدض زيٟ خ٘مدٚ ٦خ٘ىدٚ 
٦ٔدٞ ٧٤ خ٧ٝ٘ـر ٘ٙعىصيٛ أل٣٠ بٌخ ظمدَظد ظمٍَ خ٘مٝٗ ز٥ٝد ٜٟ ٔٗ ٦ـ٣ ١ٌصيُ ب٩٘ 

 . 390ز٥ٝد ٜٟ ٦ـ٣ " خ٘مٝٗ

 مػ ٌي٣ خٔع١عفط خآلظي :زمً يَخٔص ٤ٍخ خالظٍدَ ٦خ٘س النتيجة 9 

 ال يف٧ِ ظىصيٛ خ٘مدٚ زٍُٔ زمع٣ ٤٦ٍخ َؤي ؤزي ؼ٧َ . -5

٤ٌر خزٟ خ٘مدـر ب٩٘ ؤٞ خ٘ف٧٥َٝ ٤ٌس٧خ ب٩٘ ـ٧خ٢ِ بٌخ ٦خٌُ خ٘ىدٚ لٕٛ خ٘مدٚ ٌبل  -5
 يىصٛ ز٣ .

 

 

                                                           
ي خهلل ظمد٩٘ ل٣١ / خ٠فُ ٌعك خ٘سدَي ؤوُـ٣ خ٘سىدَي ٌي صميم٣ زدذ بٌخ ـدٜك ٌي َٜعدٞ ٜٟ لًيػ ؤزي ٤ُيُش َظ386

 1330( َِٛ خ٘مًيػ 103/ ٚ  5زُٙق صميك خ٘سىدَي ) ؾ
( ؼسمص ٜإٔص خُ٘يدٞ ٦  833/ ٚ  3ِدٖ ٌي٣ خّ٘يٙمي ٌي ٠صر خُ٘خيص ، لًيػ وُير ز٥ٍخ خٍ٘ٙؿ خ٠فُ ٠صر خُ٘خيص ) ؾ387

 خٕ٘ٝعسص خٕ٘ٝيص 
 ( 330/ ٚ  1خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ388
 108يؿ ٤ٍخ خ٘مًيػ  ٚ خ٠فُ ظى389ُ
 (333خ٠فُ ُ٘ق خ٘معً ل٩ٙ خ٘ٝىعصُ ) ٚ 390
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 9المسألة األولى  
خُ٘ٙخجك ل٩ٙ ـ٧خِ خ١ٕ٘ه لّبل ، ٦ل٩ٙ ٧ِ٦ل٣ ُ٘لد ، ٦٘ٛ ٦ًِ خظٍُ ؤ٤ٗ  ِدٖ خآلًٜي "       

ٌة٣٠ ١ٜك ٜٟ ٌ٘ٓ ُ٘لد ،  391يىدً٘ ٌي ٌ٘ٓ ٜٟ خٕ٘ٝٙٝيٟ ٨٧ٔ ؤزي ٜٕٙٛ خألص٥ٍد٠ي
 392ٍخ ٜٟ ؤَزدذ خُ٘ٙخجك ٨٧ٔ خ٘ي٧٥ي "٦ـ٢ِ٧ لّبل ٦ٔ

خ٘ي ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ٦ًِ ٦خٌُ خآلًٜي ل٩ٙ         ّ ٤ٍخ خإلظٍدَ ـ٧٥َٝ لٙٝدء خألص٧ٖ ٥١ٜٛ خ٘ى
ٌي خ٘ٝمص٧ٖ  ٦وي٤ُٛ ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ، بٞ ٦ـً  خُ٘خِي٦ٕ٘ٝمد٠ي ٌي ٧ِخؼك خألي٘ص  ٦خ

٤٦ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ لٕد٢ ـٝدلص ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ خالـٝدق ٜٝد 
 يّععي خالظٍدَ ظ١ٝد ٤٦ٛ ٔدآلظي : 

خ٘األول 9    ّ ٌدظٍدَ خألٜص  ؤٜد خإلـٝدق ل٩ٙ ٧ِ٦ق خ١ٕ٘ه ، ي "ـدء ٌي ٔعدذ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى

ِدؼسص : ل٩ٙ ؤٞ ُ٘يمص ٜمًٝ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٠ٕىط ُ٘ق ٜٟ ِس٣ٙ ، بٜد زدٕ٘ٙيص ، ٦ بٜد 
ٌيٝد يىد٥ٍ٘د ٌي٣ ، ، ٤٦ٍخ ٜعٍُ لٙي٣ ، ١ٌُٕٝ ٤ٍخ ودََ ٘ئلـٝدق ، ٦ًِ ٤ٌر ٦ٌٍ٘ ٜٟ 

بٞ ، ٦ خٕ٘ٝٙٝيٟ ب٩٘ ب٠ٕدَ خ١ٕ٘ه ٤٦ٛ ٜٕس٧ِ٧ٞ ز٥ٍخ خإلـٝدق ، ٥ٌٍخ خإلـٝدق لفص لٙي٥ٛ 
 . 393٘ٛ يٕٟ لفص ل٩ٙ خ٘ي٧٥ي "

 

                                                           
٧٤ ٜمًٝ زٟ زمُ خألصس٥د٠ي ؤز٧ ٜٕٙٛ صدلر خ٘عٍٕيُ ٢ٌُٔ ؤز٧ خ٘مٕٟ زٟ ز٧١ي٣ ٌي ظدَيه " خُ٘ي " ٦ِدٖ ٔدٞ ل٩ٙ 391

٧٤٦ خزٟ  ٤ٍٜر خ٘ٝمعّ٘ص ، ٦٦ـي٥د ل٤ً١ٛ ، ٦ص١ً ٥٘ٛ خ٘عٍٕيُ ل٩ٙ ٤ٍٜس٥ٛ ٦ٜدض ١ٔص خؼ١عيٟ ٦لُٙيٟ ٦ؼبلغ ٜدجص ،
٤ـ /  5253( ؼسمص يخَ خ٘سٙدجُ خإلٔبلٜيص  زي٦ُض ٘س١دٞ ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦  5/ ٚ  6ٔسميٟ ١ٔص ) خ٠فُ ٕ٘دٞ خ٘ٝيّخٞ ) ؾ

5005  ٚ 
 (505/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ392
خ٘ي ) ؾ393  ّ  ( 28/ ٚ  5خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
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 ":٦ٜٟٝ ٠ّٗ خإلـٝدق ٍٔ٘ٓ خٕ٘ٝمد٠ي ٌي ٧ِخؼك خألي٘ص ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘  الثاني 9   

خ١ٕ٘ه ـدجّ ٌي خُ٘ٙليدض ، ٦ِد٘ط خ٘ي٧٥ي ال يف٧ِ ٌ٘ٓ ، ٦ٍٔ٘ٓ ِدٖ ٌُٜ٘ص ٜٟ خٕ٘ٝٙٝيٟ 
 . 394ي٧٥ي ؼدجٍص يف٦ِ٧ٞ خ١ٕ٘ه "٦ًِ ٠ٕر ٌ٘ٓ ب٩٘ زمط خ٦ُ٘خٌط ٦ٌي خ٘

خ١ٕ٘ه ل٠ً١د ـدجّ لّبل ، ٦٦خِك ٔٝمد  ء ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي "ـدالثالث 9   

٦ي لّبل ، ٣١ٕ٘ ١ٜك ٣١ٜ ٔٝمد ، ٦يُوبلٌد ٘ٙي٧٥ي ٌةٞ ٥١ٜٛ ٜٟ ؤ٢ُٕ٠ لّبل ، ٥١ٜ٦ٛ ٜٟ ـ٢ِ٧ 
 .395لٟ زمط خٕ٘ٝٙٝيٟ ب٠ٕدَ خ١ٕ٘ه "

 ٥١ٝدؾ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ٦ٜٟٝ ٠ّٗ خإلـٝدق ٍٔ٘ٓ صدلر خإلز٥دؾ ٌي ُ٘ق خ٘ الرابع 9    

ؤـٝك خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ل٩ٙ ـ٧خِ خ١ٕ٘ه ٤ٌ٦سط ٌحص ٜٟ خ١ٝ٘عٝيٟ ب٩٘ خإلٔبلٚ ٥١ٜٛ ؤز٧ ٜٕٙٛ  "
خألص٥ٍد٠ي ب٩٘ ١ٜك خ١ٕ٘ه ، ٤ُزد ٜٟ خ٘سًؤ ٦خلعّديخ ٥١ٜٛ ؤٞ خ١ٕ٘ه يايي ب٘ي٣ ٦ ؤٜد خ٘ي٧٥ي 

 396ّػ "٣ ُ٘لد ٥١ٜ٦ٛ ٜٟ ؤ٠ُٕ ٧ِ٦ل٣ ٌ٘م٥١ٛ خهلل ٥١ٌٝٛ ٜٟ ؤ٠ُٕ ـ٧خ٢ِ لّبل ٧ِ٦٦ل

٩ٙ خٍُ٘خء ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ٦ٜٟٝ ٠ّٗ ـ٧خِ خ١ٕ٘ه لّبل ٦ُ٘لد خّ٘دظي ؤزي يمالخامس 9   

يف٧ِ ٠ٕه خُ٘ٙخجك لّبل ٦ُ٘لد ٦ًِ ِدٖ ؤلًٝ َل٣ٝ خهلل ٌي ٦َخيص صد٘ك ٦ ؤزي  ظمد٩٘ "

ؤٞ ٌ٘ٓ ٘ف٧خِ خ١ٕ٘ه ٦ ؤٞ خهلل ظمد٩٘  397 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چخ٘مدَغ ٣٘٧ِ ظمد٩٘ 

٠ٕه ٜٟ ٔعدز٣ ٜد ؤلر ٦ز٥ٍخ ِد٘ط خ٘فٝدلص ٦ل٩ٕ لٟ ؤزي ٜٕٙٛ  ؤوسُ ؤ٣٠ بٌخ ٘دء
 . 398دٞ ي١ٝك خ١ٕ٘ه ُ٘لد ٦يفي٢ّ لّبل "خألص٥ٍد٠ي ؤ٣٠ ٔ

 
                                                           

: لسً خهلل زٟ لدٌؿ زٟ ؤلًٝ خ٘مٕٝي ، ٜٕعسص خ٘ع٧زص / ( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ  13/ ٚ  3خ٠فُ ٧ِخؼك خألي٘ص ٕ٘ٙٝمد٠ي ) ؾ394
 ٚ . ٤1332ـ ،  1813خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 

 ( 38/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ) ؾ395
 ( 383/ ٚ  3خ٠فُ خإلز٥دؾ ٌي ُ٘ق خ٥١ٝ٘دؾ ) ؾ396
 ٜٟ ٧َٔش خ٘سُّش  140خآليص 397
 ( 114،  103/ ٚ  1خ٠فُ خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ398
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 زمً يَخٔص ٤ٍخ خالظٍدَ ٦خ٘سمػ ٌي٣ خٔعىٙصط خآلظي :النتيجة 9 

 ؤٞ خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٦خ٣ٌّ لٙي٣ خزٟ خٕ٘سٕي ٌي خالز٥دؾ . -5

 ٘ص ؤز٧ ٜٕٙٛ خألص٥ٍد٠ي ، ٌي٧ٕٞ خالـٝدق لفص لٙي٣ .ؤٞ خٍ٘ي ودً٘ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ -5

ؤٞ ل٦ًغ خإلـٝدق ال ياؼُ ل٩ٙ َؤي خ٘ي٧٥ي أل٣٠ الي٧ٕٞ لفص لٙي٥ٛ ٌبل ياز٣ زُؤي٥ٛ  -3
. 
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 المسألة الثالثة 9
خظٍُ خ٘ف٧٥َٝ ل٩ٙ ـ٧خِ ٠ٕه لٕٛ خ٘ىؽدذ بٌخ ٔدٞ زٍٙؿ  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘: " آلًٜيِدٖ خ

 399زًخ " وبلٌد ٦ٌٍٙ٘ ٜٟ خألص٧٘ييٟ "ص٧ٜ٧خ ؤ خ٘عإزيً ، ٣٘٧ّٔ "

٦ًِ ٦خٌُ خآلًٜي ل٩ٙ ٤ٍخ خالظٍدَ ٜف٧ٝلص ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ٥١ٜٛ :آٖ ظيٝيص ٦ خٍ٘ىُ       
خالظٍدَ لٕد٢ خآلًٜي  خُ٘خِي ٦ ؤز٧ خ٘ٝمد٘ي خ٘ف٧ي١ي ، بٞ ٦ـً خإلظٍدَ خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ 

٦ًِ ٦خ٣ٌّ ل٩ٙ ٤ٍخ خإلظٍدَ د ، ـٝدلص ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععي خالظٍدَ ظ١ٝ
 ٜف٧ٝلص ٜٟ لٙٝدء ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٢ٍ٤٦ ؤ٧ِخ٥٘ٛ ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي ٔعس٥ٛ :

٤٦ٍخ ـدء ٌي خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ آلٖ ظيٝيص ؤ٣٠ يف٧ِ خ١ٕ٘ه بٞ ِيً زدألُٜ : األول     

ُ ؤ٤ٗ يف٧ِ ٠ٕه خ٘مسديش ٦ بٞ ِيً خألُٜ ز٥د ؤ٦ال زٍٙؿ خ٘عإزيً ، ٤ٍخ ٧ِٖ ؤٔؽ ٠ٛ ٔبل٥ٜٛ "
خ٘مٙٛ وبلٌد ٟ٘ٝ ِدٖ ال يف٧ِ : ِدٖ خّ٘دظي يف٧ِ ظإزيً خ٘مسديش زإٞ ي١ّؽك خ٧٘لي ؤ٦ يعؽُ 

 ٢400 "ب٩٘ ِصً خ٧ُٖٔ٘ ٌي٣ ٔٝد خظؽ٠َُد ب٩٘ ِص٢ً ٌي ظإزيً ُ٘يمع٣ ٦ ؤ٣٠ ال ٠سي زمً

ـدء ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ؤ٣٠ يف٧ِ ٠ٕه خ٘عإزيً وبلٌد ٧ّ٘ٚ ٦٘ٛ : الثاني     

بٌخ ِدٖ خهلل ظمد٩٘ خٌم٧ٙخ ٤ٍخ ؤزًخ يف٧ِ ٠ٕى٣ وبلٌد ٧ّ٘ٚ ؤٞ  "ٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :ي٥ٕٝٛ ِد
٣٘٧ِ " خٌم٧ٙخ ؤزًخ " ِدجٛ ّٜدٚ ٣٘٧ِ خٌم٧ٙخ ٌي ٤ٍخ خ٧ِ٘ط ، ٦ٌي ٌ٘ٓ ٦ٌخْ ب٩٘ ؤٞ ئٍُ 

 401ٕه ، ٌٍٕخ بٌخ ٌُٔ زٍٙؿ خ٘عإزيً "خأل٦ِدض ٥ٙٔد ، ٧٘٦ ٌُٔ ٤ٍخ خ٧٘ـ٣ ، ٘ٛ يفّ خ١٘

   

 دء ٌي خ٘س٤ُدٞ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألزي خ٘ٝمد٘ي خ٘ف٧ي١ي ؤ٣٠ ِدٖ :ـ الثالث 9 

                                                           
 ( 133/ ٚ  3خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾخ٠فُ 399
 ( 848/ ٚ  3خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ400
 ( 332، ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ) ؾ401
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لٙيٕٛ ال ي١ٕى٣ ٘ث ، ٥ٌٗ يف٧ِ ظًّيُ خ١ٕ٘ه ٌي٣ ،  ٧٘ ِدٖ خ٘ٙدَق ٤ٍخ خ٘مٕٛ ٜازً "
٦خ٘مد٘ص ٢ٍ٤ ؟ ١ِٙد : بٌخ ؼسط ٤ٍخ خ٘ٝم٩١ ٠صد ، ٘ٛ يفّ ٦َ٦ي خ١ٕ٘ه لٙي٣ ، ٌةٞ ٌي ظًّيُ 

خلع٠ًّد ظإزيً ُ٘يمع١د ، ٦ال يٕدي يس٩ّ وبلي ٜم٧١ي  ٦َ٦ي خ١ٕ٘ه لٙي٣ ظف٧يّ خ٘ىًٙ ، ٥٘٦ٍخ
 . 402د ٘ٝد ٘ٛ ي١ع٣ ب٘ي٣ زمػ خ٥ٍّ٘دء "ٜك خ٥ٍّ٘دء ، ٦ٜد ٠ٌُٔد٢ ٦ بٞ ٔدٞ ظ١سي٥

٦ًِ َي صدلر خ٘ٝمعًٝ ل٩ٙ َؤي ؤزي خ٘ٝمد٘ي خ٘ف٧ي١ي ، ٧٤٦ ي٧خٌُ ٧ِٖ : الرابع     

ط خ١٘دْ ب٩٘ ؤٞ خهلل لّ ٦ـٗ ٤ٌر زم ُ بـٝدل٥ٛ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "خ٘ف٧٥َٝ خٍ٘ي ي٧خٌ
٧٘ ِدٖ ١٘د " خٌم٧ٙخ ٤ٍخ خٍ٘مٗ ؤزًخ " ٘ٛ يفّ ٠ٕى٣ ، ٦خٍ٘ي يًٍٕ ٥٘٧ِٛ ٧٤ ؤٞ خ١ٕ٘ه ب٠ٝد يُي 

خُ٘ٝخي زدالٔعُٝخَ ، ل٩ٙ ؤٞ ل٩ٙ لسدي٢ ًِ ؤ٠ُٜد ز٥د زٍٙؿ يٍيً خالٔعُٝخَ ، ؤ٦ يًٖ خً٘٘يٗ 
ُخَ ٌٕٝد ـدِ يو٧ٖ خ١ٕ٘ه ل٩ٙ ٢ٍ٤ ٌٍٙؿ خ٘عإزيً ٔىي٢ُ  ٜٟ خألي٘ص ٦ خألٍ٘دؾ خٍ٘ٝيًش ٘بلٔعٝ

عإزيً ، خألٍ٘دؾ ، بٜد زّٝد٠َص ب٘مدَ خ١ٕ٘ه ٥٘د ؤ٦ ٜٟ ويُ ّٜد٠َص ٌ٘ٓ ، ـدِ يو٣٘٧ ل٩ٙ ٍ٘ؿ خ٘
 . 403ٌبل ٜم٩١ ٍُِ٘ٙص زي٥١ٝد "

 النتيجة 9 

 ٌدٔعىٙصط خآلظي ٜٟ وبلٖ خ٘سمػ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص  

٦٘ٛ ي٦ٍُٔخ ي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؤ٣٠ ال يف٧ِ ٠ٕه خ٘عإزيً ، ٦ًِ ٌُٔ زمط خ٘مٙٝدء خُ٘ؤ -1
 وبلٌد .

ؤٞ خآلًٜي ٠ٕر خ٘ىبلي ب٩٘ ٦ٌٍ٘ ال يٙعٍط ب٩٘ َؤي٥ٛ ، ٦ًِ ٠ٕر زمط  -3
٦خٍ٘ي يًٍٕ ٥٘٧ِٛ ٧٤ ؤٞ خ١ٕ٘ه ب٠ٝد يُي  خألص٧٘ييٟ ٤ٍخ خُ٘ؤي ب٩٘ زمط خ١٘دْ ،

 .ل٩ٙ لسدي٢ ًِ ؤ٠ُٜد ز٥د زٍٙؿ يٍيً خالٔعُٝخَ

                                                           
( ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ  1332/ ٚ  3خ٠فُ خ٘س٤ُدٞ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘ئلٜدٚ ؤزي خ٘ٝمد٘ي لسً خ٘ٝٙٓ زٟ لسً خهلل خ٘ف٧ي١ي ) ؾ402

 خأل٠صدَ زدّ٘د٤ُش  لسً خ٘مفيٛ خً٘ير / ؼسمص يخَ
 ( 818،  813/ ٚ  1خ٠فُ خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ403
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 المسألة الرابعة 9
: " ٌي ـ٧خِ ظإويُ خ٘سيدٞ : ؤٜد لٟ ٦ِط خ٘مدـص ، ًٌّ خظٍُ خٕ٘ٗ ل٩ٙ ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل 

 404خٜع١دل٣ ٨٧ٔ خّ٘دجٙيٟ زف٧خِ خ٘عٕٙيً زٝد اليؽدَ .............." 

٦ًِ ٦خٌُ خآلًٜي ل٩ٙ ٤ٍخ خإلـٝدق ٜف٧ٝلص ٜٟ خ٘مٙٝدء ٥١ٜٛ خزٟ خ٘مُزي ٌي       
مص٧ٖ ٦خزٟ خ١٘فدَ ٌي خ٧ٕ٘ٔر خ٘ٝمص٧ٖ ٦ؤز٧ زُٕ خ٘سدِبل٠ي ٌي خ٘عُّير ٦خُ٘خِي ٌي خ٘ٝ

خ١ٝ٘يُ بٞ ٦ـً ، ٤٦ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ لٕد٢ ـٝدلص ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ 
 خإلـٝدق ٜٝد يّععي خالظٍدَ ظ١ٝد ٤٦ٛ ٔدآلظي : 

ل٩ٙ  405ـدء ٌي خ٘ٝمص٧ٖ الزٟ خ٘مُزي خ٘ٝدٕ٘ي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ " ٦ًِ خظٍُ خ٘ف٩ٍٙاألول 9 

ٕٙيً ٜد ال يؽدَ ، ٦٘ٝد ظَُٕ ٌُٔ ٌ٘ٓ ٌي خٕ٘عر خظٍُ لٙي٣ خ٘مٙٝدء ؤٞ ٌ٘ٓ ال يف٧ِ أل٣٠ ظ
٠ّخق ٜٟ ٧ٜخً٘ ٦ال ٜىدً٘ ، اللفع٣ ُٜش ٌف٥ُ ٘ي ؤٞ ٌ٘ٓ  ًِيٝد ٦لًيؽد ٦٘ٛ ٦٘ٛ يمُي ٌي٣

 406ـدجّ ٦ال ي٧ٕٞ ٜٟ زدذ ظٕٙيً ٜد اليؽدَ ، زٗ ي٧ٕٞ ٌَمد ٘ٙمٕٛ ٦ بّٔدؼد ٣٘ "

٘ص خ٘سدِبل٠ي ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " ال وبلي ٦ٜٟٝ ٠ّٗ خإلـٝدق ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإالثاني 9 

زيٟ خألٜص ٌي ؤٞ خُ٘ٙق ٘ٛ يُيزإُٜ يفر ظًّي٣ٝ ٦ظٝٓ خ٘مدـص ب٩٘ ظ١ٍي٢ٍ ٜك ظإويُ زيد٣٠ ، 
 ٤٦407ٍخ ٧٤ خ٘ٝمعًٝ ؤ٣٠ ال يف٧ِ ظإويُ خ٘سيدٞ لٟ ٦ِط خ٘مدـص "

 
                                                           

404
 ( 32/ ٚ  3خ٠فُ ٔعدذ خإللٕدٚ ) ؾ   

405
 خ٘فٍٗ : خً٘ل٧ش خ٘مدٜص ًِ ِدٖ خ٘مدٌؿ خ٘مُخِي ٌي ٦صً خٕ٘ٝد٠يً ٦ٌي َظسع٥د ٦ي٥٠٦د   

 ٦ي٥٠٦د ٌي َظسص ٜد ـمٗ ٌي٣ ل٩ٙ خٕ٘ٝد٠يً يًل٧خ خ٘ف٩ٍٙ 
٩ خ٘فٍٙص خ٘مدٜص يم١ي ٌي٥د خ٘صميك ٦خ٘عميً ٦ٜٟ خأللدييػ ؤ٧٠خق ، ُ٘ق ٔعدذ خ٘عفُيً خ٘صُيك يم١ي خأللدييػ ظًل

 أللدييػ خ٘فدٜك خ٘صميك خ٘ٙيه لسً خُٕ٘يٛ ٘ىعيُ ) ٧ِٜك خ٘ٙيه لسً خُٕ٘يٛ ٘ىعيُ (
406

يخَ خ٘سيدََ ،  ( ؤوُـ٣ لٕيٟ لٙي خ٘سًَي ٦لُٙ لٙي٣  ٔميً لسً خ٘ٙؽيً ٧ٌيش  ، 83خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ الزٟ خ٘مُزي ) ٚ   
 ٚ ( ٤1333ـ ،  1834خألَيٞ لٝدٞ ) غ ، خأل٩٘٦ : 

407
 ( 328خ٠فُ خ٘عُّير ٦خإلَ٘دي خ٘صىيُ ) ؾ / ٚ   
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ألٞ ٦ِط خ٘مدـص  ـدء ٌي خ٘مًش خآلظي : " ال يف٧ِ ظإويُ خ٘سيدٞ لٟ ٦ِط خ٘مدـصالثالث 9

 ٦408ِط ؤيخء ٌةٌخ ٘ٛ يٕٟ ٜس١يد ظمٍَ خأليخء ، ٌٙٛ يٕٟ زً ٜٟ خ٘سيدٞ "

ـدء ٌي خإلز٥دؾ خآلظي " ال يف٧ِ ظإويُ خ٘سيدٞ لٟ ٦ِط خ٘مدـص أل٣٠ ظٕٙيً زٝد  الرابع 9

 409اليؽدَ ، ٦ًِ ٠ّٗ خّ٘دظي ٌي ٜىعصُ خ٘عُّير بـٝدق ؤَزدذ خُ٘ٙخجك ل٩ٙ ٌ٘ٓ "

خ٘ٝمص٧ٖ خالظٍدَ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " خظ٧ٍّخ ل٩ٙ خ١ٝ٘ك  ٦ًِ ٠ّٗ صدلرالخامس 9 

 410ٜٟ ظإويُ خ٘سيدٞ لٟ ٦ِط خ٘مدـص "

 النتيجة 9

زمً يَخٔص ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٦خ٘سمػ ٌي٥د خٔع١عفط ؤٞ خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك ،       
 ٦ًِ ٦خ٣ٌّ ٜف٧ٝلص ٜٟ خ٘مٙٝدء .

 

 

 

 

 

 
                                                           

408
 ( 138/ ٚ  3خ٠فُ خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ  

409
 ( 338/ ٚ  3خ٠فُ خإلز٥دؾ ) ؾ  

410
 ( 121/ ص  3) ج  خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ُ٘ٙخِي  
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 المسألة السادسة 9

خظٍُ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ـ٧خِ ٠ٕه خ٘عبل٦ش ي٦ٞ خ٘مٕٛ ،  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :" آلًٜيِدٖ خ      
 411وبلٌد ٘ؽدجٍص ٘دٌش ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص " ٦زد٘مٕٓ ، ٠٦ٕى٥ٝد ٜمد ،

، ٤٦ٍخ ٜس١ي ل٩ٙ لًٚ خاللعًخي ظٍدَ خٍ٘ي ٣ّٙ٠ خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ خإللٕدٚ صميك خال     
خ٘ي ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ٦خزٟ ٦ًِ ٦خٌُ ل٩ٙ ٤ٍخ خإلظٍدَ ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ ١ٜزد٘ٝىدً٘   ّ ٥ٛ خ٘ى

خ١٘فدَ ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٦ آٖ ظيٝيص ٌي خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٦وي٤ُٛ ٜٟ لٙٝدء 
 خألص٧ٖ :

٘ي األول 9     ّ ٛ ٦زد٘مٕٓ ؤ٣٠ يف٧ِ ٠ٕه خ٘عبل٦ش ي٦ٞ خ٘مٕـدء ٌي ٔعدذ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى

٥د ي٦ٞ ل٥ٕٝد ٠٦ٕه خآليص بٌخ ظع١ٝط لٕٝد ، يف٧ِ ٠ٕه ظبل٦ظ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "
 ٧ّ١412ٖ ٧٤ ـدجّ لّبل ، ٦٦خِك ُ٘لد "ل٥ٕٝد ي٦ٞ ظبل٦ظ٥د ، ٠٦ٕى٥ٝد ـٝيمد ، ٌ

خ٘ي ؤٞ خ١ٕ٘ه ـدجّ ٌي ٔٗ خألل٧خٖ لّبل ٦ُ٘لد ، ٧٥ٌ ي٧خٌُ         ّ ٌيعسيٟ ٜٟ ٔبلٚ خ٘ى
  . خإلـٝدق

 مٕٓ ـ٧خِ ٠ٕه خ٘عبل٦ش ي٦ٞ ل٥ٕٝد ٦خ٘ـدء ٌي ٔعدذ خإل٘دَش ٧ٙ٘٘يً خ٘سدـي الثاني 9   

، ٦ـدِ ٠ٕه خ٘عبل٦ش ٦زّدء خ٘مٕٛ ـدِ ٠ٕه خ٘مٕٛ ٜك زّدء خ٘عبل٦ش  ٩ "ـٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٘
"413 

 ـدء ٌي بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٧ٙٙ٘ٔد٠ي ؤ٣٠ بـٝدق خألص٧٘ييٟ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘  الثالث 9   

                                                           
 ( 133/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ411
خ٘ي ) ؾ412  ّ  ( 35/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
 ( ظمّيُ خ٘ٙيه لٙي ٧ٌُْٔ ، ؼسمص يخَ خ٘سٙدجُ خإلٔبلٜيص  303خ٠فُ خإل٘دَش ٌي ٜمٌُص خألص٧ٖ ٧٘٘يً خ٘سدـي ) ٚ 413
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٤ٌ٦ر ب٩٘ ـ٧خِ ٌ٘ٓ ٌي ٔٗ ٠٦ٕى٥ٝد ٜمد  ٦خ٘مٕٓ ٜٕإ٘ص ٌي ٠ٕه خ٘عبل٦ش ي٦ٞ خ٘مٕٛ "
  414"الض ، ٤ٌ٦ر خ٘ف٧٥َٝ ب٩٘ ـ٧خ٢ِ ، زٗ خيل٩ زمع٥ٛ خإلـٝدق لٙي٣خ٘مد

ـدء ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ الزٟ خ١٘فدَ ؤ٣٠ يف٧ِ ٠ٕه خ٘عبل٦ش ي٦ٞ خ٘مٕٛ : الرابع     

يف٧ِ ٠ٕه خ٘عبل٦ش ي٦ٞ  " ٦ل٣ٕٕ ، ٦خٍ٘ي ودً٘ ٌي ٌ٘ٓ خ٘ٝمعّ٘ص ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :
، وبلٌد ٘ٙٝمعّ٘ص ٌي خ٘ص٧َظيٟ ٤٦ٝد خ٘عبل٦ش خ٘مٕٛ ٦ل٣ٕٕ ٠ٕه خ٘مٕٛ ي٦ٞ خ٘عبل٦ش 

د ، وبلٌد ٘ٝد لٕد٢ خآلًٜي ٦خ٘مٕٛ ٜمد ، ِدٖ خزٟ ٍٜٙك ٦٘ٛ يىدً٘ خ٘ٝمعّ٘ص ٌي ٠ٕى٥ٝد ٜم
 415ل٥١ٛ "

٧ّ١ٌٖ ل٩ٕ خآلًٜي لٟ خ٘ٝمعّ٘ص ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خ٧ّٖ٘ زمًٚ ـ٧خِ ٠ٕه خ٘عبل٦ش       
 .٩ ٤ٍٜس٥ٛ ٦ـ٧٥َٝ لٙٝدج٥ٛ ٦خ٘مٕٛ ٜمد لّخ٢ ٘ؽدجٍص ٘دٌش ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص ال ب٘

ٛ خ١ٕ٘ه ب٩٘ ؼبلؼص ؤ٧٠خق ٦ِدٖ زف٧خِ ـدء ٌي خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘  الخامس 9     ٕ ِ ًِ٦ ،

  : خ٧َٕ٘ خ٘ؽبلغ ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ ٔٝد لٕد٢ خّ٘دظي ؤزي يم٩ٙ خٍُ٘خء ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘

ٛ ، ؤٜد ٠ٕه ٦خ١ٕ٘ه ل٩ٙ ؼبلؼص ؤظُذ : ٠ٕه خ٘مٕٛ ي٦ٞ خُ٘ٔٛ ، ٠٦ٕه خُ٘ٔٛ ٦خ٘مٕ "
خ٘مٕٛ ي٦ٞ خُ٘ٔٛ ٌفدجّ ٦ٌ٘ٓ ٜؽٗ خ٧٘صيص ٧ٙ٘خً٘يٟ ٦خألُِزيٟ ٦ٜؽٗ لًش خ٧ٌ٘دش ، ٌةٞ ٌ٘ٓ 

فدجّ ؤيعد ، ٦ٌ٘ٓ ٜؽٗ آيص ٧ٕ١ٜن ، ٣َٝٔ٦ ٌي خُّ٘آٞ ، ٦ؤٜد ٠ٕه خُ٘ٔٛ ي٦ٞ خ٘مٕٛ ٌ
 416خُ٘ـٛ "

 ش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٤٦ٍخ٦ٜٟٝ ٠ّٗ بـٝدق خألص٧٘ييٟ آٖ ظيٝيص ٌي خ٧ٕٝ٘ي السادس 9   

يف٧ِ ٠ٕه خ٘مٕٛ ٜك زّدء خ٘عبل٦ش ، ٤٦ٍخ زدإلـٝدق ٜٟ خ٘صمدزص ٦خ٘عدزميٟ  ٠ٛ ٔبل٥ٜٛ "
، ٔٝد يف٧ِ ٠ٕه ٦ٜٟ زم٤ًٛ ، ٌة٥٠ٛ ٜد ِخ٧٘خ ي٦ٍُٔٞ يو٧ٖ خ١ٕ٘ه ل٩ٙ آيدض ٌي خُّ٘آٞ 

                                                           
 ( 245/ ٚ  1خ٠فُ بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ) ؾ 414
 ( 553/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ 415
 ( 12، ٚ  3خ٠فُ خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ 416
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خ٘عبل٦ش ٜك زّدء خ٘مٕٛ ل٠ً١د ٦ل١ً خ٘ٙدٌميص ٦ِدٖ ٧ِٚ ال يف٧ِ ٌ٘ٓ ، ٦لٕد٢ خزٟ ز٤ُدٞ لٟ 
 417، ألٞ ي٘يٗ خ٘ٝىدً٘ ٌي٥د ـد٤ُ " ٛ ِدٖ ٦ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٠فُخ٘ٝمعّ٘ص ، ؼ

 النتيجة 9 

 زمً خ٘سمػ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خٔعىٙصط خآلظي :

ل٩ٕ خآلًٜي لٟ خ٘ٝمعّ٘ص ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خ٧ّٖ٘ زمًٚ ـ٧خِ ٠ٕه خ٘عبل٦ش ٦خ٘مٕٛ  -5
 ٜمد لّخ٢ ٘ؽدجٍص ٘دٌش ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص ال ب٩٘ ٤ٍٜس٥ٛ ٦ـ٧٥َٝ لٙٝدج٥ٛ .

خ ٌي خالظٍدَ . خآلًٜي ال -5  يمعً زىبلي ٦ٌٍ٘ ٌبل ي٧ٕٞ ٜاؼُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 842/ ٚ  1خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ آلٖ ظيٝيص ) ؾ 417
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 المسألة الثامنة 9
خظٍُ خّ٘دج٧ٙٞ زد١ٕ٘ه ل٩ٙ ـ٧خِ ٠ٕه خُّ٘آٞ زدُّ٘آٞ ،  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " آلًٜيِدٖ خ      

خي زد٘م٧ٖ زإَزمص ؤ٥ُ٘ ٘عٕد٦ي٣ ٌي خ٘مٙٛ ز٣ ٦ـ٧ذ خ٘مٝٗ ، ٦ٌ٘ٓ ٔٝد زي١د٢ ٜٟ ٠ٕه خاللعً
 ٦418لُٙ ...."

ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ ، ٥١ٜٛ خُٕ٘وٕي ٌي ؤص٣٘٧ ل٩ٙ ٤ٍخ خالظٍدَ خآلًٜي ٦ًِ ٦خٌُ       
٦خ٧ٙ٘ٔد٠ي ٌي بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٦ خأل١ًٝٔي ٌي زٍٖ خ١٘فُ ٦ خزٟ خ١٘فيٛ ٌي ٌعك خ٘ىٍدَ 

٤٦ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي ٦خ٘سدـي ٌي خإل٘دَش ٦خزٟ خ١٘فدَ ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ
 .ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ خالـٝدق ٜٝد يّععي خالظٍدَ ظ١ٝد خالظٍدَ لٕد٢ ـٝدلص 

ذ ـدء ٌي ؤص٧ٖ خُٕ٘وٕي ؤ٣٠ ال وبلي زيٟ خ٘مٙٝدء ٌي ٠ٕى٥د ٤٦ي ٠ٕه خٕ٘عداألول 9   

ؼٛ خألِٕدٚ زمً ٤ٍخ ؤَزمص ٤٦ي : ٠ٕه خٕ٘عدذ زدٕ٘عدذ ،  زدٕ٘عدذ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "
١ص زدٕ٘عدذ ، ٦ال وبلي زيٟ خ٘مٙٝدء ٌي ٠٦ٕه خ١ٕ٘ص زد١ٕ٘ص ٠٦ٕه خٕ٘عدذ زد١ٕ٘ص ، ٠٦ٕه خٕ٘

 . 419ٞ ٌي خّٕ٘ٝيٟ خألوُيٟ "ـ٧خِ خّٕ٘ٝيٟ خأل٦٘يٟ ، ٦ يىع٧ٍٙ

٣ خإللٕدٚ ٌّدٖ ٦ًِ ٠ّٗ خإلـٝدق ٍٔ٘ٓ خزٟ لّٚ خ٘فد٤ُي ٔٝد ـدء ٌي ٔعدزالثاني 9    

ٖ ؤز٧ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ـ٧خِ ٠ٕه خُّ٘آٞ زدُّ٘آٞ ، ٦ـ٧خِ ٠ٕه خ١ٕ٘ص زد١ٕ٘ص  : ِد َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "
 . 420ٌدُّ٘آٞ ي١ٕه زمع٣ زمعد "ٜمًٝ ٦ز٥ٍخ ٧ّ٠ٖ ٧٤٦ خ٘صميك 

ي خإل٘دَش ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ٦ٜٟٝ ٠ّٗ خإلـٝدق ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؤيعد خ٘سدـي ٌ: الثالث     

 421دُّ٘آٞ ، ٦خ٘ىسُ خ٘ٝع٧خظُ زٝؽ٣ٙ "ال وبلي زيٟ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ ٌي ـ٧خِ ٠ٕه خُّ٘آٞ ز " : ظمد٩٘

                                                           
 ( 133/ ٚ 3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ418
 ( 01/ ٚ  3) ؾ ؤص٧ٖ خُٕ٘وٕيخ٠فُ 419
 ( ظمّيُ خ٘ٙيه ؤلًٝ ٘دُٔ / ٧ٙ١َٜخض يخَ خآلٌدَ خ٘فًيًش زي٦ُض  141، ٚ  8خ٠فُ خإللٕدٚ الزٟ لّٚ خ٘فد٤ُي ) ؾ420
 ( 301ص٧ٖ ٧٘٘يً خ٘سدـي ) ٚ خ٠فُ خإل٘دَش ٌي ٜمٌُص خأل421
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ٍؿ ال وبلي ٦ٜم٩١ ٌ٘ٓ ؤ٣٠ ال ي٧ـً وبلي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٌٕدٞ ٤ٍخ بـٝدلد أل٣٠ لسُ زٙ
 ٌٕدٞ ٧ٜخٌّد ٘ٝد لٕد٢ خآلًٜي .

٦ٜٟٝ ٠ّٗ خإلـٝدق ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٌٕدٞ ٧ٜخٌّد ٘آلًٜي ٔٝد ٔسُ خزٟ خ١٘فدَ : الرابع      

٦يف٧ِ ٠ٕه خُّ٘آٞ زدُّ٘آٞ ٦ٜؽد٣٘ ؤي ٠ٕه  ": ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ 
 ٧422ٖ ٌي خ٧ٌ٘دش زإَزمص ؤ٥ُ٘ ٦لُٙخ "ٞ زدُّ٘آٞ ، خإللعًخي زد٘مخُّ٘آ

ال  ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ " لٟ خإلـٝدق ز١ٍي خ٘ىبليخ٧ٙ٘ٔد٠ي  ٦ًِ لس ُالخامس 9   

وبلي ٌي ـ٧خِ ٠ٕه خُّ٘آٞ زدُّ٘آٞ ، ٠٦ٕه خ١ٕ٘ص خ٘ٝع٧خظُش زد١ٕ٘ص خ٘ٝع٧خظُش ، ٦ـ٧خِ ٠ٕه 
 423ُ "زدآللدي ٠٦ٕه خآللدي زد٘ٝع٧خظ خآللدي

٦ٜٟ وبلٖ ٔبلٚ خ٧ٙ٘ٔد٠ي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؤ٣٠ ال وبلي زيٟ خ٘مٙٝدء ٌٕدٞ بـٝدلد ٟ٘ٝ        
 ٔس٢٧ّ ٔٝد ١ّٙ٠د ؤ٧ِخ٥٘ٛ ٔٗ ٦خلً ل٩ٙ لًش .

ـدء ٌي خٍُ٘ٝٔش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘ؤلٜيٟ خ١ّٙ٘يؽي ظمٙيّد ل٩ٙ ٦َظص خ١٘دـُ  السادس 9    

يف٧ِ ٠ٕه خُّ٘آٞ زدُّ٘آٞ ، ٦خ١ٕ٘ص " مد٩٘ :ؤ٣٠ ال وبلي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظ
خ٘ٝع٧خظُش زٝؽ٥ٙد ، ٦خآللدي زدآللدي ...... ِدٖ خألٜيٟ خ١ّٙ٘يؽي : خلٙٛ ؤٞ ٢ٍ٤ خ٘ص٧َ خ٘ؽبلغ ، 
ال وبلي ٌي٥د زيٟ خ٘مٙٝدء ، ٔٝد ل٩ٕ ويُ ٦خلً لٙي٥د خإلـٝدق ، ٦وبلي ٜٟ ودً٘ ٌي 

٘م٧ٖ زداللعًخي زإَزمص ١ٕٔه خاللعًخي زد ٌ٘ٓ ال يمعً ز٣ ٦ال ٦ـ٣ ٣٘ ، ١ٌٕه خُّ٘آٞ زدُّ٘آٞ
 . 424ؤ٥ُ٘ ٦لُٙ"

                                                           
 ( 553/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ الزٟ خ١٘فدَ ) ؾ422
 ( 243/ ٚ  1خ٠فُ بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٧ٙٙ٘ٔد٠ي ) ؾ423

 
 ( 138خ٠فُ ٍُٜٔش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ ٦َظص خ١٘دـُ ) ٚ 424
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ص خأل١ًٝٔي ؤٞ ٠ٕه خُّ٘آٞ  السابع 9    ـدء ٍٔ٘ٓ ٌي زٍٖ خ١٘فُ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘ٙمبلٜ 

زدذ ٠ٕه خٕ٘عدذ زدٕ٘عدذ ٦خ١ٕ٘ص زد١ٕ٘ص ،  " زدُّ٘آٞ ـدجّ ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :
مٝٗ ز٣ ٦خ٘مٙٛ ، ٧ٌٙ ٘ٛ يفّ ٠ٕه ؤل٤ًٝد ؤٜد خٕ٘عدذ ٌٕٝد٦ ٕ٘ٙعدذ ٌي لُ ٦ـ٧ذ خ٘

١ٝد٢ ٜٟ ـ٧خِ خ١ٕ٘ه ، ٦ٌ٘ٓ زدؼٗ زدآلوُ ٜك ظٕد٦ي خ١٘دٔه ٦خ٧ٕ١ٝ٘ن ٌي خ٧ّ٘ش ٘سؽٗ ٜد لٙ
"425 . 

دَ زٙ الثامن 9      ٍ ِ ٍٔ٘ٓ ٠ٕه خٕ٘عدذ زدٕ٘عدذ خزٟ خ١٘فيٛ ٌي ٔعدز٣ ٌعك خ٘ى ُق ٦ٜٟٝ ـ٧ 

ه خٕ٘عدذ زدٕ٘عدذ ٦خ١ٕ٘ص ٜع ٍّد ، ٧٤٦ ٠ٕ ٦ ب٠ٝد يف٧ِ خ١ٕ٘ه خ١ٝ٘دَ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "
 . 426زدٕ٘عدذ ٦خ١ٕ٘ص زد١ٕ٘ص "

 النتيجة 9 

لٙٝدء زيٟ ؤ٣٠ يف٧ِ ٠ٕه خُّ٘آٞ زدُّ٘آٞ ، ٌٕدٞ ٜمٗ خظٍدَ  ٦ٛخٍ٘ي يف٥ُ ٜٟ ٔبل٥ٜ       
 خألص٧ٖ ٌي ٧ّ٠الظ٥ٛ ٌٕدٞ خإلـٝدق خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ صميك .

 

 

 

 

 

                                                           
ص ٜمًٝ زٟ لسً خ٘مٝيً خأل١ًٝٔي  ) ٚ 425 ُ خً٘ٔع٧َ : ٜمًٝ ِٔي لسً ( ظمّي 338خ٠فُ زٍٖ خ١٘فُ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘ٙمبلٜ 

 ٚ . ٤1333ـ ،  1813خ٘سُ / ٜٕعسص خ٘عُخغ زدّ٘د٤ُش ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 
ص ِيٟ خً٘يٟ زٟ بزُخ٤يٛ خزٟ خ١٘فيٛ خ٘م١ٍي ) ؾ426 دَ زُٙق خ١ٝ٘دَ ٘ٙمبلٜ   ٍ ( ؼسك ٌي ٜٕعسص  181/ ٚ  3خ٠فُ خٍ٘عك خ٘ى

 . ٦1330ٜؽسمص خ٘سدزي خ٘مٙسي ٌي ٜصُ ١ٔص 
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 المسألة الثانية عشرة 9
ٌد ٘سمط ٤ٍٜر خ٘ف٧٥َٝ ؤٞ خإلـٝدق ال ي١ٕه ز٣ ، وبلَل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : "آلًٜي ِدٖ خ       

 428" 427خ٘ٝمعّ٘ص ٦لي٩ٕ زٟ خزدٞ

ل٩ٙ ٤ٍخ خإلظٍدَ  ٦٣ًِ ـدءض لسدَخض خ٘مٙٝدء ٧ٜخ٣ٌّ ٘ٝد لٕد٢ خآلًٜي ٦ٜٟٝ ٦خٌّ      
خ٘ي ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ٦خزٟ خ٘ىؽدذ خ٧ٌٕٙ٘خ٠ي ٌي خ٘ع٥ٝيً ٦خَّ٘ٔٙي ٌي   ّ خ٘سمُ خ٘ٝميػ خ٘ى

٦خزٟ خ١٘فدَ ٌي خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٦خ٘ٙيُخِي ٌي ُ٘ق خ٘ٙٝك ٦آٖ ظيٝيص ٌي خ٧ٕٝ٘يش ٦خ٧ٙ٘ٔد٠ي 
ـ بٞ ٦ـً ـ ٤٦ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ لٕد٢ ـٝدلص ي٦ٞ ٌي بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ 

 :٢ٍ٤٦ ٠ص٧ٚ ؤ٧ِخ٥٘ٛ ظصُيك ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععي خالظٍدَ ظ١ٝد ، 

خ٘ي ؤٞ خإلـٝدق ال ي١ٕه ز٣ ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ِدٖ خاألول 9     ّ  :٘ى

خإلـٝدق ال ي١ٕه ز٣ ، بٌ ال ٠ٕه زمً خ٠ّؽدق خ٧٘لي ، ٦ٜد ٠ٕه زدإلـٝدق ، ٌدإلـٝدق يًٖ "
 429ِٜدٞ ٦ّ٠ٖ خ٧٘لي ، ٜٟ ٔعدذ ١ٔ٦ص "ل٩ٙ ٠دٔه ًِ ٔسُ ٌي 

 خ ٠ٛ ٔبل٣ٜ ـدء ٌي ُ٘ق خ٘ٙٝك ٘ٙٙيُخِي ؤ٣٠ ال يف٧ِ ٠ٕه خإلـٝدق ٤٦ٍ: الثاني     

ٜٟ ويُ ل٣ٝٙ ، ي ِٜدٞ خ١٘سي < ٦ٍٔ٘ٓ ال يف٧ِ ٠ٕه خإلـٝدق ألٞ خإلـٝدق ال يعص٧َ ٌ ": 
٦ بٌخ لٙٛ ٌة٣٠ اليى٧ٙخ ٜٟ ؤٞ ي٧ٕٞ ٜىدٍ٘د ؤ٦ ٧ٜخٌّد ، ٦ بٞ ودً٘ ٘ٛ يٕٟ بـٝدلد ، ٌبل 

                                                           
دٞ زٟ صًِص ، ؤز٧ ٩ٔ٧ٜ ، ٌّي٣ خ٘مُخَ ظعٍٙٝ ل٩ٙ ٜمًٝ زٟ خ٘مٕٟ ٦خ٘مٕيٟ زٟ ِيدي ٦ بٔٝدليٗ زٟ ٧٤ : لي٩ٕ زٟ ؤز 427

( ظإ٘يً  813/ ٚ  ٤13ـ.) خ٠فُ ظدَيه زىًخي ، ؾ 331ـمٍُ ، ٜٟ ظبلٜي٢ٍ زٕدَ زٟ ِعيسص ظ٧ٌي زد٘سصُش ٌي خ٘ٝمُٚ ١ٔص 
ظمّيُ خً٘ٔع٧َ زٙدَ ل٧خي ٜم٦ُي ، يخَ خ٘ىُذ خإلٜدٚ خ٘مدٌؿ ؤزي زُٕ ؤلًٝ زٟ لٙي زٟ ؼدزط خ٘ىؽير خ٘سىًخيي ، 

 ٚ . ٤3441ـ ،  1833خإلٔبلٜي ، غ / ؤ : 
 ( 180/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ428
خ٘ي ) ؾ429  ّ  ( 145/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
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١ٕه يعص٧َ خإلـٝدق ٌي ِٜد٣٠ ، ٦ بٌخ ٔدٞ خإلـٝدق ال يصك ٌي ِٜد٣٠ ؼسط ؤ٣٠ لديغ زم٢ً ٦خ٘
 .430ف٧ِ ٌبل يعص٧َ ٠ٕه خإلـٝدق زمدٖ "زم٢ً ال ي

٦ال ي١ٕه بـٝدق أل٣٠ ال ي٧ٕٞ ٌي ليدش خ١٘سي  ـدء ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ": الثالث     

دظ٣ ٌبل يٕٟٝ ؤٞ يإظي زم٢ً ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ لع٩ ؤ٣٠ يُي ٜد ي١ٕى٣ ، ٦ بٌخ ٦ِك زمً ٦ٌ
 ٠431دٔه "

٦ال يف٧ِ ٠ٕه بـٝدق  ٘ٝع٣ٍّ ٘ٙىؽير خ٘سىًخيي "ٍّ٘ي٣ ٦خـدء ٌي ٔعدذ خ:  الرابع     

٦ٔٙٛ ، ٦خ١ٕ٘ه ال خٕ٘ٝٙٝيٟ ، ألٞ خإلـٝدق ال ي٧ٕٞ بال زمً ٧ٜض ٧َٖٔ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ 
 .432يف٧ِ زمً ٧ٜظ٣ "

ـدء ٌي بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٧ٙٙ٘ٔد٠ي ؤٞ خإلـٝدق ال ي١ٕه ٦ال ي١ٕه ز٣ ل١ً : الخامس     

خإلـٝدق ال ي١ٕه ، ٦ال ي١ٕه ز٣ ل١ً   ظمد٩٘ "ـٝدلد ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهللخ٘ف٧٥َٝ ٌٕدٞ ب
٦ٔٙٛ ، خ٘ف٧٥َٝ ، ؤٜد ٣٠٧ٔ ال ي١ٕه ٌؤلٞ خإلـٝدق ال ي٧ٕٞ بال زمً ٦ٌدش خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ 

 .٦433خ١ٕ٘ه ال ي٧ٕٞ زمً ٧ٜظ٣ "

خإلـٝدق ال  ِ ٠ٕه خإلـٝدق "ء ٌي خ٧ٕٝ٘يش آلٖ ظيٝيص ل٩ٙ ؤ٣٠ ال يف٧ـد: السادس       

 434دء ِٜٟ خ٧٘لي ٦خ١ٕ٘ه لي١حٍ ٜمدٖ "٠ٝد ي١مًّ زمً خ٠ّعي١ٕى٣ ٘ث أل٣٠ ب

                                                           
 ( 834/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٘ٙٝك ٘ٙٙيُخِي ) ؾ430
 ( 514، ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ431
( ظمّيُ : ؤز٧ لسً خُ٘لٟٝ لديٖ زٟ ي٧ًٔ خ٘مّخِي /  350/ ٚ  1ألزي زُٕ خ٘ىؽير خ٘سىًخيي ) ؾ خ٠فُ خٍّ٘ي٣ ٦خ٘ٝع432٣ٍّ

 ٚ . ٤1330ـ ،  1811ؼسمص يخَ خزٟ خ٘ف٧ِي ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 ( 212/  1خ٠فُ بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٧ٙٙ٘ٔد٠ي ) ؾ433
 ( 854/ ٚ  1خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ آلٖ ظيٝيص ) ؾ434
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ـدء ٌي خ٘ع٥ٝيً ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ الزٟ خ٘ىؽدذ خ٧ٌٕٙ٘خ٠ي ؤ٣٠ ال يف٧ِ خ١ٕ٘ه : السابع      

٦ال يف٧ِ خ١ٕ٘ه زدإلـٝدق ،أل٣٠ ب٠ٝد ي١ٕه ي٘يبل ُ٘ليد  دإلـٝدق ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "ز
يف٧ِ ؤٞ ي١ٕه خٕ٘عدذ ٦خ١ٕ٘ص ، ألٞ خإلـٝدق ال  ٜٟ ٔعدذ ؤ٦ ١ٔص ؤ٦ بـٝدق ؤ٦ ِيدْ ، ال

 ٥ٌ435ٝد بٌ خألٜص ال ظفعٝك ل٩ٙ وؽإ "ي١مًّ ل٩ٙ وبل

ـدء ٌي خٍُ٘ٝٔش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ ٦َظص خ١٘دـُ ٘ؤلٜيٟ خ١ّٙ٘يؽي ؤٞ : الثامن      

٣ ٌإٜد خإلـٝدق ٌبل ي١ٕه ٦ال ي١ٕه ز ": خإلـٝدق ال ي١ٕه ٦ال ي١ٕه ز٣ ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ 
، ِدٖ خ١ّٙ٘يؽي : ٦لدصٗ ٤ٍخ خ٘ٝسمػ ؤٞ خإلـٝدق ال ي٧ٕٞ ٠دٔىد ٦ال ٧ٕ١ٜود ، ألٞ 
خإلـٝدق ال ي١مًّ بال زمً ٦ٌدش خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ، أل٣٠ ٜد يخٚ ٧ٜـ٧يخ ٌد٘مسُش ز٣٘٧ّ 

ً ، ٦ال لفص ٜم٣ أللً ، ٦ال يمعسُ ٘ؤلٜص بـٝدق ٜم٣ ، ٦ بٌخ ٔدٞ ال ي١مًّ بال زم٦ٌم٣ٙ ٦ظُّي٢ُ 
٦ٌدظ٣ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ لٙٝط ز٧ٌدظ٣ ي١ّؽك خ٘عُٙيك ، ٦خ١ٕ٘ه ظُٙيك ، ٌبل يمصٗ زم٤ًد 
 ٠ٕه ؤصبل ٦ بٌخ ٦ـً ٌي ٔبلٚ زمط خ٘مٙٝدء ٜد ي٤٧ٛ خ١ٕ٘ه زدإلـٝدق ، ٌُٝخي٤ٛ خ١ٕ٘ه

 .436زدً٘٘يٗ خٍ٘ي ٧٤ ٜٕع١ً خإلـٝدق "

مُ ٣ خَّ٘ٔٙي ٌي خ٘سال ي١ٕه ٦ال ي١ٕه ز خ٘مٕٛ ل٩ٙ ؤٞ خإلـٝدقٜٟ ٠ّٗ ٦ التاسع 9   

خإلـٝدق ال ي١ٕه ٦ال ي١ٕه ز٣ ؤٜد ٣٠٧ٔ ال ي١ٕه ، ٌؤلٞ  خ٘ٝميػ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "
خإلـٝدق ال ي٧ٕٞ بال زمً ٦ٌدش خ٧ُٖٔ٘ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ، ٦خ١ٕ٘ه ال ي٧ٕٞ زمً ٧ٜظ٣ 

ٚ ٌىُ خً٘يٟ ٟ ٌي خ٘ٝمعًٝ ٦خإلٜد٤ٍٕخ ِد٣٘ خزٟ خ٘صسدن ٦ٔٙيٛ ٦خزٟ خٕ٘ٝمد٠ي ، ٦ ؤزص٦ خ٘مٕي
"437 . 

                                                           
 ( 334،  323/ ٚ  3ٖ خ٣ٍّ٘ الزٟ خ٘ىؽدذ خ٧ٌٕٙ٘خ٠ي ) ؾخ٠فُ خ٘ع٥ٝيً ٌي ؤص435٧
 ( 131خ٠فُ ٍُٜٔش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ٚ 436
 )132/ ٚ  8خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ ) ؾ437
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ـدء ٌي ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مدـر ، ٦ًِ ل٩ٕ ؤ٣٠ ٧ِٖ ـ٧٥َٝ  العاشر 9

خ٘ف٧٥َٝ ل٩ٙ ؤٞ خإلـٝدق ال ي١ٕه ز٣ ، أل٣٠ " خ٘مٙٝدء ٌٕدٞ بـٝدلد ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :
، ؤ٦  بٞ ٔدٞ لٟ ٠ٛ ٌد١٘ٛ خ١٘دٔه ، ٦ بٞ ٔدٞ ٜٟ ويُ ٠ٛ ، ٌدأل٦ٖ ِؽمي ، ٌدإلـٝدق وؽإ

 .438ِخٖ ُ٘غ خ٘مٝٗ ز٣ ، ٧٤٦ َـمد٣٠ " ـ١ي ًٌّ

 9 زمً خ٘سمػ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٦ـًض خآلظيالنتيجة 9 

٦  . ال يف٧ِ ٠ٕه خإلـٝدق ألٞ خإلـٝدق ال يعص٧َ ٌي ِٜدٞ خ١٘سي < ٜٟ ويُ ل٣ٝٙ -1
بٌخ ٔدٞ خإلـٝدق ال يصك ٌي ِٜد٣٠ ؼسط ؤ٣٠ لديغ زم٢ً ٦خ١ٕ٘ه زم٢ً ال يف٧ِ ٌبل 

 . ـٝدق زمدٖيعص٧َ ٠ٕه خإل

 .ال ي١ٕه ٦ال ي١ٕه ز٣ؤٞ خإلـٝدق  -3

 ؤٞ خٍ٘ي ودً٘ لي٩ٕ زٟ خزدٞ ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص ، ٌُؤي٣ ال ياؼُ ٌي خالظٍدَ . -3

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( 1413/ ٚ  3خ٠فُ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ) ؾ438
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 9المسألة الخامسة عشرة  
خظٍُ خٕ٘ٗ ل٩ٙ ـ٧خِ خ١ٕ٘ه زٍم٨٧ خ٘ىؽدذ ، ًٔال٘ص  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " آلًٜيِدٖ خ     

ل٩ٙ ظمُيٛ خ٘عُذ ٦وي٢ُ ٜٟ ؤ٧٠خق خأل٨ٌ ، ٦ل٩ٙ ـ٧خِ  ٣٘٧ِ439 ظمد٩٘ " ٌبل ظّٗ ٥٘ٝد ؤي "
 440"٠ٕه ل٣ٕٝ 

خ٘ٙيُخِي ٌي خ٘ٙٝك ٦ خزٟ خ١٘فدَ ٌي ُ٘ق ٦ًِ ٦خ٣ٌّ ل٩ٙ ٤ٍخ ـٝدلص ٜٟ خ٘مٙٝدء ٥١ٜٛ      
خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٦خُ٘ٝيخ٦ي ٌي خ٘عمسيُ ٦آٖ ظيٝيص ٌي خ٧ٕٝ٘يش ٦صدلر خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ 

ـ بٞ ٦ـً ـ ٤٦ٍخ خُ٘ؤي خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي  خ٣ٍّ٘  ١ّيؽي ٌي خٍُ٘ٝٔش ٌي ؤص٧ٖخ٣ٍّ٘ ٦خ٘ٙ
٤٦ٍخ ٠ٛ  خالظٍدَ لٕد٢ ـٝدلص ي٦ٞ ظصُيك ٥١ٜٛ ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععي خالظٍدَ ظ١ٝد

 ظمد٩٘ : ٔبل٥ٜٛ َل٥ٝٛ خهلل 

ؤٜد ٧ِ٦ق خ١ٕ٘ه ز٣ ٌفدجّ ؤي ٌم٨٧ خ٧ّٖ٘ ،  ـدء ٌي خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ "األول 9   

لّ ٦ـٗ " ٌبل ظّٗ ٥٘ٝد ؤي " يًٖ ٜٟ ـ٥ص خ٘ٙىص ل٩ٙ خ١ٝ٘ك ٜٟ خ٘عُذ  أل٣٠ بٞ ٔدٞ ٧ِٖ خهلل
، ٌدٍ٘ٙؿ خٍ٘ٝيً ٘ٙٙث ٜٟ ـ٥ص خ٘ٙىص يف٧ِ ؤٞ يّك خ١ٕ٘ه ز٣ ، ٦ بٞ ٔدٞ يًٖ لٙي٣ ٜٟ ـ٥ص 

 441"خأل٩٘٦ ٧٥ٌ آًٔ ٜٟ خٍ٘ٙؿ ، ٌفدِ ٧ِ٦ق خ١ٕ٘ه ز٣ ؤيعد

ـ٣ ل٩ٙ خٍ٘م٨٧ ، ؤ٦ ل٩ٙ ٌد١ٕ٘ه بٜد ؤٞ يع٧ ـدء ٌي خ٘عمسيُ ُ٘ق خ٘عمُيُ "الثاني 9    

ؤص٣ٙ ، ٦ٔٗ ٥١ٜٝد بٜد ٜك خ٘عمُض ٘سّدء خآلوُ ، ؤ٦ ٜك لًٚ خ٘عمُض ٍ٘٘ٓ  ، ٦ بٜد ؤٞ ي١ٕه 
ٜمد ، ٦ بٜد ؤٞ ي٧ٕٞ خ١ٕ٘ه زدٍ٘م٨٧ ، ٢ٍ٥ٌ ٔط ٜٕدجٗ ، ٦ٔبل ٜٟ ١٤د ٧٤ ٠ٕه خٍ٘م٨٧ ٜٟ 

                                                           
  ٧ٔ33َش خإلُٔخء خآليص 439
 ( 154/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ440
 ( 830/ ٚ  1) ؾ خ٠فُ خ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ441٣ٍّ٘
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ي١ٕه ٦ي١ٕه ز٣ ، ويُ ظمُض ٘سّدء خألصٗ ، ؤ٦ ٌَم٣ ، ٦خ١ٕ٘ه ز٣ ، ٌّدٖ خزٟ ٍٜٙك : خٍ٘م٨٧ 
 442صٗ خٍ٘م٨٧ ٔد٘عإٌيً ي٣٠٦ ٔد٘عُذ "٢ٌُٔ خآلًٜي بظٍدِد ، ٦يف٧ِ ٠ٕه ؤ

٠ٕه ؤصٗ خٍ٘م٨٧ ل٩ٙ ؤٞ ظٍدَ يمعًٝ ل٩ٙ ٔبلٚ خآلًٜي ٌي ٠ّٗ خال٦ـد٤ُ ٔبل٣ٜ ؤ٣٠ 
 ٔد٘عإٌيً ي٣٠٦ ٔد٘عُذ .

٧٤ يف٧ِ ٠ٕه خٍ٘م٨٧ ـ ٦ ٧ٔر خ١ٝ٘يُ الزٟ خ١٘فدَ ؤ٣٠ ِدٖ "ـدء ٌي ُ٘ق خٕ٘ الثالث 9 

يٍخء ويُ خ٘عإٌيً ، خ٘عُذ ٜؽبل ي٦ٞ ؤص٣ٙ ، ٧٤٦ خ٘عإٌيً ، ٔٝد ٧٘ ِدٖ : ٌَمط ظمُيٛ ٔٗ ب
ٌيف٧ِ ٌ٘ٓ ٌي ـد٤ُ ٔبلٚ ؤصمدز١د ٦لٙي٣ ؤٔؽُ خ٘ٝعٕٙٝيٟ ، ِد٣٘ خ٘سُٜد٦ي ، ألٞ خٍ٘م٨٧ ٦ 

 . 443ٌفدِ ٠ٕه ٔٗ ٥١ٜٝد ل٩ٙ خ٠ٍُخي٢ " ؤص٣ٙ ٧ًٜ٘الٞ ٜعىديُخٞ ،

٘ٙٙيُخِي ؤٞ ٌم٨٧ خ٘ىؽدذ ٧٤ خ٘ع١سي٣ ٌد٘مٙٝدء يمس٦ُٞ  ـدء ٌي ُ٘ق خ٘ٙٝك: الرابع     

٦ ؤٜد ٌم٨٧ خ٘ىؽدذ ٧٥ٌ خ٘ع١سي٣ ، ٌٟٝ ِدٖ ٜٟ : " لٙي٣ زد٘ع١سي٣ ٍٔ٘ٓ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘
 .444سدغ ، ال يف٧ِ خ١ٕ٘ه ز٣ "ؤصمدز١د : ب٣٠ ٜم٧ٙٚ زدالٔع١

ي١ٕه ٦ي١ٕه ز٣ ٜؽٗ ؤٞ ٧٥ٍٜٚ خ٧ٝ٘خٌّص ٧٤٦ خ٘ع١سي٣  ـدء ٌي خ٧ٕٝ٘يش آلٖ ظيٝيص " الخامس 9 

 445يك ظُز٣ ٌة٣٠ ي٧ٕٞ ٠ٕىد ٘ٙعإٌيً "ي٩٥١ لٟ خ٘عإٌيً ٧ٙ٘خً٘ ؼٛ يس

خ٘ع١سي٣  "٣٘٧ِ :١ّٙٙ٘يؽي  "٦َظص خ١٘دـُ"ـدء ٌي خٍُ٘ٝٔش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ : السادس  

ي١ٕه ٦ي١ٕه ز٣ ِدٖ خ١ّٙ٘يؽي ٌي ظمٙي٣ّ : خلٙٛ ؤٞ ُٜخي٢ زٕٙٝص خ٘ع١سي٣ ١٤د ٦ٌي ٜسمػ 
١ؽ٧َ ب٠ٝد ٧٤ ٧٥ٍٜٚ خ٧ٝ٘خٌّص ٦ٜؽدٖ ٜد ٧٤ ؤ٩٘٦ / يال٘ص خ٥١٘ي لٟ خ٘عإٌيً خ٧٥ٍٝ٘ٚ ٦خ٘ٝ

                                                           
ص لبلء خً٘يٟ ؤزي خ٘مٕٟ خُ٘ٝيخ٦ي خ٘م١سٙي /  3424،  3413/ ٚ  1خ٠فُ خ٘عمسيُ ٌي ُ٘ق خ٘عمُيُ ) ؾ442 ( ظإ٘يً خ٘مبلٜ 

 ٚ . ٤3444ـ ،  1831ظمّيُ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ خُٕ٘خق خ٘فسُيٟ ، ٜٕعسص خًُ٘٘ خُ٘يدض ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 
 ( 511/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ443
 ( 513/ ٚ  ٠3فُ خ٘ٙٝك ٘ٙٙيُخِي ) ؾخ444
 ( 885/ ٚ  1خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش آلٖ ظيٝيص ) ؾ445
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خ١ٝ٘ؽ٧َ ز٣ ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘ " ٌبل ظّٗ ٥٘ٝد ؤي " ل٩ٙ خ٥١٘ي لٟ خ٘عُذ خ٧ٕٕٝ٘ض ل٣١ ، ألٞ 
 .446ٌيً ، أل٣٠ ؤزٙه ٌي خإليٍخء ٣١ٜ "خ٘عُذ ؤ٩٘٦ زد٥١٘ي ٜٟ خ٘عإ

" يف٧ِ ٠ٕه ؤصٗ ٣٘٧ِ ٟ خ٘مدـر ـدء ٌي ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الز السابع 9

 447خٍ٘م٨٧ ي٣٠٦ "

 زمً يَخٔص ٤ٍخ خالظٍدَ خٔعىٙصط ٜديٙي :النتيجة 9 

ؤٞ ؤوٙر خٍ٘يٟ ٧ّٙ٠خ خ٘مٕٛ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٦٘ٛ ي٧ّٙ١خ وبلٌد ٌٕدٞ خالظٍدَ ظ١ٝيد  -5
٦ٜٟٝ ٠ّٗ لٟ خآلًٜي خزٟ ٍٜٙك ٌّدٖ  : خٍ٘م٨٧ ي١ٕه ٦ي١ٕه ز٣ ، ٢ٌُٔ خآلًٜي 

 . ٕه ؤصٗ خٍ٘م٨٧ ٔد٘عإٌيً ي٣٠٦ ٔد٘عُذبظٍدِد ، ٦يف٧ِ ٠

يف٧ِ ٌ٘ٓ ٌي ـد٤ُ ٔبلٚ ؤصمدز١د ٦لٙي٣ ؤٔؽُ ؤٞ خزٟ خ١٘فدَ خٍ٘ع٧لي ِدٖ ؤ٣٠  -5
خ٘ٝعٕٙٝيٟ ، ِد٣٘ خ٘سُٜد٦ي ، ألٞ خٍ٘م٨٧ ٦ ؤص٣ٙ ٧ًٜ٘الٞ ٜعىديُخٞ ، ٌفدِ ٠ٕه 

، ٌعمسي٢ُ ٦لٙي٣ ؤٔؽُ خ٘ٝعٕٙٝيٟ ي٥ٍٛ ٣١ٜ ؤ٣٠ ًِ ودً٘  ٔٗ ٥١ٜٝد ل٩ٙ خ٠ٍُخي٢
 مع٥ٛ ٣١ٕ٘٦ ٜد ٔٝد٤ٛ .ز

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 133خ٠فُ خٍُ٘ٝٔش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ١ّٙٙ٘يؽي ) ٚ 446
 ( 1415/ ٚ  3خ٠فُ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مدـر ) ؾ447
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 المسألة السابعة عشرة 9

ِدٖ خآلًٜي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " ال ٠مُي وبلٌد زيٟ خألٜص ٌي ؤٞ خ١٘دٔه بٌخ ٔدٞ ٜك ـسُيٗ 
 448لٙي٣ خٕ٘بلٚ ٘ٛ ي١ّٖ ز٣ ب٩٘ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ "

ٌي ٢ٍ٤  خإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك ٦ال ٜىدً٘ ٌي٣ ٦ٜٟٝ ل٩ٕ خالظٍدَ      
 خٕ٘ٝإ٘ص خزٟ خ١٘فدَ ٦خأل٧١ٔي ٦خزٟ خ٘مدـر ٢ٍ٤٦ ٧ّ٠الظ٥ٛ ٌي لٕديص خإلـٝدق 

ِدٖ خزٟ خ١٘فدَ ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٦ِدٖ ب٣٠ بظٍدَ ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظ١مد٩٘ : " األول 9 

٦ال لٕٛ ١ٙ٘دٔه ٜك ـسُيٗ لٙي٣ خٕ٘بلٚ بظٍدِد ِسٗ ؤٞ يسٙى٣ ـسُيٗ ب٩٘ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ 
 449ٛ ٌةٌخ زٙى٣ ١ٙ٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٘ٛ يؽسط ل٣ٕٝ ٌي لُ ٜٟ ٘ٛ ظسٙى٣ "٦ٔٙ

٦ًِ ٠ّٗ خالظٍدَ ؤيعد خأل٧١ٔي ٔٝد ـدء ٌ٘ٓ ٌي ٔعدز٣ خ٘ع٥ٝيً ٌي ظىُيؿ خ٦ٍُ٘ق الثاني 9 

ل٩ٙ خألص٧ٖ " خظ٧ٍّخ ـ ٔٝد ِد٣٘ زٟ خ٘مدـر ل٩ٙ ؤٞ خ١ٕ٘ه ال يؽسط ل٣ٕٝ ِسٗ ؤٞ يسٙى٣ 
 450 لٙي٣ ٦ٔٙٛ "ـسُيٗ ب٩٘ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل

ـدء ٌي ُ٘ق خ١ٝ٘ع٩٥ خألص٧٘ي ٦ ؤؼسط ؤ٣٠ خظٍدَ ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " الثالث 9 

خ٘ٝىعدَ ؤٞ خ١٘دٔه ِسٗ ظسٙيى٣ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ال يؽسط ل٣ٕٝ ، ٧٘ ؼسط ألي٨ ب٩٘ ٦ـ٧ذ 
يّٙٚ ِسٗ ٌة٣٠ ٧٘ لٝٗ زد٘ؽد٠ي لص٩ خظٍدِد ٦ ؤيعد خّ٘ؽك زإ٣٠ ٧٘ ظُْ خأل٦ٖ ؤؼٛ ، ٦ ٦ظمُيٛ

 451ظسٙيه ـسُيٗ لٙي٣ خٕ٘بلٚ ٧٤٦ بظٍدَ  "

 

                                                           
448

 ( 153/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ) ؾ  
449

 ( 524/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ 
450

( ظمّيُ ٦ظمٙيُ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ لٕٟ ٤يع٧خ ، ؼسمص ٜإٔص  835ُ خ٘ع٥ٝيً ٌي ظىُيؿ خ٦ٍُ٘ق ل٩ٙ خألص٧ٖ ) ٚ خ٠ف  
 ٚ . ٤1321ـ ،  1841ٚ / خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص :  ٤1324ـ ،  1844خُ٘ٔد٘ص ، خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

451
 (  305/ ٚ  3خ٠فُ ٜىعصُ خ١ٝ٘ع٩٥ خألص٧٘ي ) ؾ  
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ٞ  الرابع 9  خ١٘دٔه ال  ٦ًِ ٠ّٗ خإلظ١ٍدَ ؤيعد خأل٧١ٔي ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : "خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤ

 452يؽسط ل٣ٕٝ ِسٗ ؤٞ يسٙى٣ ـسُيٗ ١ٙ٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ "

  النتيجة 9

ألص٧ٖ ٧٥ٌ صميك ٙي٣ ـٗ لٙٝدء خ٢ خٕ٘ٝإ٘ص ٦خ٣ٌّ لخإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٤ٍ     
 ٦ال وسدَ لٙي٣ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
452

 ( 011/ ٚ  3خ٠فُ ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ) ؾ  
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 المسألة العشرون 9

ٚ خظٍُ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ـ٧خِ ٠ٕه ـٝيك خ٘عٕد٘يً زةلًخ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " آلًٜيخ ِدٖ     
 453خ٘مّٗ خٍ٘ي ٧٤ ُ٘غ ٌي خ٘عٕٙيً "

لر خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ خإللٕدٚ صميك ، ويُ ؤٞ صدخال       
، ٠ّٗ وبلٌد ًَّ٘ٙيص ؤ٣٠ ال يف٧ِ ٠ٕه ـٝيك خ٘عٕد٘يً ، ٦ ٢ٍ٤ زمط ٧ّ٠الض خألص٧٘ييٟ ٌي 

  . ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص

خ٘ي ؤ٣٠ ٜد ٜٟ لٕٛ ُ٘لي بال ٧٤٦ ِدزٗ ١ٕٙ٘ه  األول 9     ّ ، ٤٦ٍخ ـدء ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى

ه ، وبلٌد ٘ٙٝمعّ٘ص ، ٜد ٜٟ لٕٛ ُ٘لي بال ٧٤٦ ِدزٗ ١ٕٙ٘ " ٠ٛ ٔبل٣ٜ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :
ٌة٥٠ٛ ِد٧٘خ : ٜٟ خألٌمدٖ ٜد ٥٘د صٍدض ٠ٍٕيص ظّععي ل٥١ٕد ٦ِسم٥د ٌبل يٕٟٝ ٠ٕى٥د ، ٜؽٗ 

 ٦454ُٕ٘ خ١ٝ٘مٛ ٌبل يف٧ِ ٠ٕه ٦ـ٧ز٣ "ٜمٌُص خهلل ظمد٩٘ ٦خ٘مًٖ 

خَّ٘ٔٙي ٔٝد ـدء خإلظٍدَ ل٩ٙ ـ٧خِ ٠ٕه ـٝيك خ٘عٕد٘يً خإلٜدٚ ٦ٜٟٝ ٠ّٗ  الثاني 9   

يًوٗ خ١ٕ٘ه ٌي ـٝيك خأللٕدٚ  " سمُ خ٘ٝميػ ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :ٌ٘ٓ ٌي ٔعدز٣ خ٘
٦خ٘عٕد٘يً خُ٘ٙليص ٧٤٦ خٍ٘ي يّك ٌي٣ خ١ٕ٘ه ٔد٘صبلش ٦خ٘صيدٚ ٦خّ٘ٔدش ٠٦م٤٧د ألٞ خ٥١٘ي ل٣١ 
٦خألُٜ ز٣ ال يًٌم٣ خ٘مّٗ ، ٌفدِ ؤٞ ي٧ِم٣ خهلل ٌي ِٜدٞ ي٦ٞ ِٜدٞ ، ٦ٌي ٜٕدٞ ي٦ٞ ٜٕدٞ ، 

 . 455د ل٩ٙ خًٕ٘ٝٙ ٦ّ٘خٖ ُ٘ؼ٣ ٔد٘مّٗ "٦ِخٖ خ٘عٕد٘يً زإ٦٤ُٔخظٍُ خٕ٘ٗ ل٩ٙ ـ٧خِ 

                                                           
 ( 108/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ453
خ٘ي ) ؾ454  ّ  ( 33/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
 ( 31/ ص  8محيط ) جخ٠فُ خ٘سمُ خ455ٖ
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ؤٜد آٖ ظيٝيص ٌي خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ًٌّ ٧ّٙ٠خ خإلـٝدق ٦ ؤ٣٠ يف٧ِ ٠ٕه الثالث 9   

٦يف٧ِ ٠ٕه ـٝيك خ٘مسديخض ٦خ٘عٕد٘يً ٨٧ٔ ٜمٌُص  " ـٝيك خ٘مسديخض ، ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٥ٜٛ :
 456مًيػ "ؤصٗ ؤصمدز١د ٦ ٔدجُ ؤ٤ٗ خ٘ خهلل ظمد٩٘ ل٩ٙ

ٔر خ١ٝ٘يُ ؤ٣٠ يف٧ِ ٠ٕه ـٝيك خ٘عٕدً٘ ، ٧٥ٌ ي٧خٌُ خإلظٍدَ ـدء ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ الرابع 9   

يف٧ِ ٠ٕه ـٝيك خ٘عٕد٘يً ٨٧ٔ ٜمٌُص خهلل ظمد٩٘ ، ل٩ٙ ٔدجُ  ":  خآلًٜي لٕد٢ خٍ٘ي 
ٌمٕديص خآلًٜي ٘بلظٍدَ ٜس١يص ل٩ٙ لًٚ  ٦457ٔدجُ ؤ٤ٗ خ٘مًيػ وبلٌد ًَّ٘ٙيص "ؤصمدز١د 
 .د٘ٝىدً٘ خاللعًخي ز

 زمً يَخٔص ٤ٍخ خالظٍدَ خٔعىٙصط خآلظي :النتيجة 9 

 . زد٘ٝىدً٘ خاللعًخي لًٚ ل٩ٙ ٜس١يص ٘بلظٍدَ خآلًٜي لٕديصؤٞ  -5

خ٘ي ًِ ٠ٕر خ٘ىبلي ٘ٙٝمعّ٘ص ٌّدٖ :  -5  ّ ٜد ٜٟ لٕٛ ُ٘لي بال ٧٤٦ ِدزٗ ؤٞ خإلٜدٚ خ٘ى
ٍٕيص ظّععي ١ٕٙ٘ه ، وبلٌد ٘ٙٝمعّ٘ص ، ٌة٥٠ٛ ِد٧٘خ : ٜٟ خألٌمدٖ ٜد ٥٘د صٍدض ٠

 ل٥١ٕد ٦ِسم٥د ٌبل يٕٟٝ ٠ٕى٥د

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 811/ ٚ  1خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش آلٖ ظيٝيص ) ؾ456
 (520/ ٚ  3خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ457
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 المسألة السابعة 9
خظٍُ خٕ٘ٗ ل٩ٙ ؤٞ ظمًيص خ٘مٙص ُ٘غ ٌي صمص خّ٘يدْ ٦ل٩ٙ صمص خ٘مٙص  ِدٖ خآلًٜي "       
 458ش ، ٔد٠ط ٧ّ١ٜصص ؤ٦ ٜفٝمد لٙي٥د "خّ٘دصُ

لٙٝدء خألص٧ٖ ٥١ٜٛ خ٧ٙ٘ٔد٠ي ٌي بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٦خزٟ  خإلظٍد٦ًَِ ٦خٌُ ل٩ٙ ٤ٍخ       
خ١٘فدَ صدلر خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٦خ٘سّي٦ي ٌي ًٔٙ خألُٔخَ ٦خُ٘خِي ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٦وي٤ُٛ 

 ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ :

مص ـدء ٌي ًٔٙ خألُٔخَ ٘ٙسّي٦ي ؤ٥٠ٛ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ ظمًيص خ٘مٙص ُ٘غ ٌي صاألول 9   

٦لدصٗ ٤ٍخ خٍ٘صٗ ؤٞ خألص٧٘ييٟ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ ظمًيص  ":  خّ٘يدْ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘
 459ص خّ٘دصُش خ٘ؽدزعص ز١ٛ ؤ٦ بـٝدق "خ٘مٙص ُ٘غ صمص خّ٘يدْ ٦ل٩ٙ صمص خ٘مٙ

 ٦لدصٗ ٔبل٣ٜ ؤ٣٠ ٦خٌُ ل٩ٙ خظٍدَ خآلًٜي ٌي ٣ّٙ٠ ٘ئلـٝدق .

٣١ٕ٘٦ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ صمص خ٘مٙص خّ٘دصُش ،  ّ٘ٙدظي خ٘سيعد٦ي ؤ٥٠ٛـدء ٌي خإلز٥دؾ الثاني 9   

ؤؼسُ  ؤـٝم٧خ ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ " خٔعمٝٗ ٍ٘ؿ ؤؼسُ خ١٘دْ ٦ٜم٩١ ؤؼسُ خ١٘دْ ؤي ؤ٥٠ٛ
ٖ  خ١٘دْ ٔدٌص ل٩ٙ صمص خ٘مٙص خّ٘دصُش ٤٦ي خّ٘ٝص٧َش ل٩ٙ ٜمٗ خ١٘ٛ خ١ٝ٘مصُش ٌي٣ خ٘عي 

ظي ؤز٧ زُٕ ٌي خ٘عُّير ظمًخ٢ بٌخ ٔد٠ط ١ٜص٧صص ؤ٦ ٜفٝمد لٙي٥د ٔٝد ٣ّٙ٠ ـٝدلص ٥١ٜٛ خّ٘د
 460َ٘دي "٦خإل

٦ٜم٩١ ٌ٘ٓ ؤ٣٠ يف٧ِ ظمًيص خ٘مٙص ٌي صمص خّ٘يدْ ٦صمص خ٘مٙص خّ٘دصُش ٤٦ٍخ ٧ٜخٌُ       
٘ٝد ِد٣٘ ٦ًِ ٦ِك خإلظٍدَ ل٩ٙ ؤٞ خ٘مٙص خّ٘دصُش ، ـدِ خ٘عمٙيٗ ز٥د ٧ٔخء ٔد٠ط ٜٕع١سؽص ؤ٦ 

                                                           
 ( 344/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ458
 ( 315، ٚ  3خ٠فُ ًٔٙ خألُٔخَ ٘ٙسّي٦ي ) ؾ459

 
 ( 183/ ٚ  3خ٠فُ خإلز٥دؾ ) ؾ460



 
191 

٩ٙ ٜفٝمد لٙي٥د ، ٦ًِ ودً٘ خّ٘دظي لسً خ٤٧٘دذ ، ١ٌّٗ لٟ ٧ِٚ : ؤ٣٠ ال يصك خ٘عمٙيٗ ز٥د ل
 خإلؼبلَ ، ٧ٔخء ٔد٠ط ١ٜص٧صص ؤ٦ ٜٕع١سؽص .

ٔر خ١ٝ٘يُ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ٦ًِ ٠ّٗ خإلـٝدق ٍٔ٘ٓ خزٟ خ١٘فدَ ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘: ثالث  ال      

ٙٝدء ٔدٌص ل٩ٙ ـ٧خِ خ٘عمٙيٗ ز٥د ٦ ؤٜد خ٘مٙص خّ٘دصُش خ٘ؽدزعص ز١ٛ ؤ٦ بـٝدق ٌإؼسُ خ٘مظمد٩٘ "
"461 

 النتيجة 9 

ؤٞ خ٘مٙص خّ٘دصُش ؼدزعص ز١ٛ ؤ٦ بـٝدق : ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص الض ٢ٍ٤ خ٧ّ١ٌ٘ؽسط ٜٟ وبلٖ       
 ٧٤٦ بظٍدَ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ـ٧خِ خ٘عمٙيٗ ز٥د .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 53/ ٚ  8خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ461
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 المسألة الثانية 9

ٝد بٌخ ٔدٞ لٕٛ خ٧٘صً خظ٧ٍّخ ل٩ٙ صمص خإليٝدء ٌيَل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " آلًٜيِدٖ خ      
 462ي ب٘ي٣ ٧ًٜ٘ال لٙي٣ زصُيك خٍ٘ٙؿ "خ٧ٜٝ٘

خ٘ي ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ٦خَّ٘ٔٙي ٌي خ٘سمُ خ٘ٝميػ ٦ًِ ٦خٌُ خآلًٜي ل٩ٙ ٤ٍخ خإلظٍدَ         ّ خ٘ى
بٞ ٦ـً ، ٤٦ٍخ خُ٘ؤي ٦٦خزٟ خ١٘فدَ ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٦وي٤ُٛ ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ 

دلص ي٦ٞ ظصُيك ز١ّٗ خالظٍدَ ٜٝد يّععي خالظٍدَ خٍ٘ي ل٩ٕ ٌي٣ خآلًٜي خالظٍدَ لٕد٢ ـٝ
 ظ١ٝد ٢ٍ٤٦ ٧ّ٠الظ٥ٛ ٤٦ٛ ٔدآلظي: 

خ٘ي األول 9      ّ بؼسدض خ٘مٙص زإي٘ص ؼّيٙص ؤي صُيمص ، ٦ ٌ٘ٓ ب٠ٝد  ": ـدء ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى

يٕعٍدي ٜٟ صُيك خ١٘ؽُ ، ؤ٦ ٜٟ خإليٝدء ؤ٦ ٜٟ خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ خألٔسدذ ، ٌي٧ٕٞ صُيمد ٦ ٌ٘ٓ 

ؤ٦ ي٧ٕٞ ٌي٣ خ٘ع١سي٣  463 چڳ  ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱںچ ٍ٘ؿ خ٘عمٙيٗ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘ؤٞ يُخي٣ٌ 

نًب سئم عٍ انهسة فقبل إَهب يٍ انطىافيٍ ٦خٕ٘بلٚ "  بلش٦خإليٝدء ل٩ٙ خ٘مٙص ٣٘٧ّٔ لٙي٣ خ٘ص
، ؤٜد خ٘ؽد٘ػ : خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ خألٔسدذ ، زعُظير خأللٕدٚ لٙي٥د زصيىص 464" عهيكى وانطىافبث

ؽدزط زدإليٝدء ٦خ٘ع١سي٣ : ٧ٔٞ خ٧٘صً خ٧ٍَٔٝ٘ ٜمعسُخ زميػ ال يف٧ِ خ٘فّخء ٦خُ٘ٙغ ٦ ب٠ٝد خ٘
ل٩ٙ ؤٞ ٧٤٦ ظ١سي٣  465" ال يقضي انقبضي وهى غضببٌب٘ىدء٢ ٣٘٧ّٔ لٙي٣ خ٘صبلش ٦خٕ٘بلٚ " 

 . 466خ٘ىعر لٙص ٌي ١ٜك خّ٘عدء "

                                                           
 ( 383/ ٚ  3خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ 462
 ٜٟ ٧َٔش خ٘مُٙ 1خآليص  463
) لًيػ ؤزي ِعديش ٧ٌُٜلد ٦ٌي٣ : ٌفدءض ٤ُش ٌإصى٩ ٥٘د 113ِدٖ خ٘ٙيه خأل٘سد٠ي ٌي ب٦َخء خ٘ىٙيٗ صميك َِٛ خ٘مًيػ  464

: ب٥٠د ٘يٕط ز١فٓ ب٥٠د ٜٟ خ٘ؽ٧خٌيٟ لٙيٕٛ ٦خ٘ؽ٧خٌدض ( خ٠فُ ب٦َخء خ٘ىٙيٗ ٌي ظىُيؿ ؤلدييػ ١ٜدَ لع٩ ُ٘زط ٦ِدٖ 
 ٚ .٤1313ـ 1333( ؼسمص خٕ٘ٝعر خإلٔبلٜي خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ :  131/ ٚ  1خٕ٘سيٗ ٘ٙٙيه خأل٘سد٠ي) ؾ

زُٕش " ٔعر ؤز٧ زُٕش ب٩٘ ؤوُـ٣ خ٘سىُي ٌي صميم٣ ) زدذ ٤ٗ يّعي خّ٘دظي ؤ٦ يٍعي ٧٤٦ وعسدٞ ( ٜٟ لًيػ ؤزي  465
لٕٛ زيٟ خؼ١يٟ  ي٧ّٖ : ال يّعيمط ٧َٖٔ خهلل < خز٣١ ـ ٦ٔدٞ زٕفٕعدٞ ـ زإٞ ال ظّعي زيٟ خؼ١يٟ ٦ ؤ٠ط وعسدٞ ، ٌة٠ي ٔٝ

 ( 130/ ٚ  ٧٤٦13 وعسدٞ ( خ٠فُ ٌعك خ٘سدَي زُٙق صميك خ٘سىدَي ) ؾ
خ٘ي ) ؾ466  ّ  ( 045/ ٚ  3خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
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ـدء ٌي خ٘سمُ خ٘ٝميػ ؤٞ خإليٝدءخض زإ٧٠خل٥د ظًٖ ل٩ٙ ؤٞ خُ٘ٝٙق خلعسُ  الثاني 9      

خإليٝدءخض زإ٧٠خل٥د ظًٖ ل٩ٙ ؤٞ خُ٘ٝٙق ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ " ٦٘ٛ يٙى٣ ث خ٘ٙ
خلعسُ خ٘ٙث خٍ٘بل٠ي ٦٘ٛ يٙى٣ ، ٦ ؤٜد ؤ٣٠ لٙص ظدٜص ؤ٦ ـّء لٙص ، ؤ٦ ُ٘غ لٙص ٌٕٗ ٌ٘ٓ ال يًٖ 
لٙي٣ خً٘خٖ ل٩ٙ خلعسد٢َ ، ٦ًِ يًٖ زُّي١ص ، ٦ بٞ ٘حط ٌّٗ ٤ٗ خ٘ع١صيٛ ؤ٦ خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ خ٘مٙص 

ٛ صُيك ٌي ؤٞ ٤ٍخ خ١ٝ٘ص٧ٚ ؤ٦ خ١ٝ٘س٣ ل٩ٙ لٙع٣ ّٜص٧ي ٘مي٣١ ، ؤ٦ ـّجي ؤِيٛ ّٜدٚ ٔٙي ٠
، ٦خ٘مٙص خ١ٝ٘ص٧ٚ لٙي٥د ؤ٦ خ١ٝ٘س٣ لٙي٥د ٧٤ خ٘ٝم٩١ خٕ٘ٙي خٍ٘ي ؤِيٛ ٤ٍخ خ٘فّجي ّٜد٣ٜ ؟ 
١ِٙد ؤٞ خ٘فد٤ُ ؤ٣٠ ّٜص٧ي ٘مي٣١ ٦يمعٝٗ ؤٞ ي٧ٕٞ ـّجيد ؤِيٛ ّٜدٚ ٔٙي ٣٘٧ّٔ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ 

ٌة٣٠ ٥ٌٛ ؤٞ خ١ٝ٘ك ٘مٙص ظ٧ٙيٗ خٍُٕ٘ ٌإ٘مُ ز٣  467" ال يقضي انقبضي وهى غضببٌ ٦ٔٙٛ "
 468خ٘ٝمد٠ي خ٧ٝ٘ـسص الوعبلي خٍُٕ٘ " خ٘ف٧ق ٦خ٘مؽٗ ٦وي٤ُٝد ٜٟ

 :ـدء ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ الزٟ خ١٘فدَ ِدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘  الثالث 9     

ؤٔؽُ خ٘مٙٗ خٕ٘ٝع١سؽص ، ٔد٘ىُٝ ٧٤ ٧ٔٞ خ٘مٕٛ ٧ٍَٜٔخ ، ٦خ٧٘صً ٜٕع١سؽد ، ٤٦ٍخ ـدَ ٌي  "
ٌي خ٧٘صً ١٤د ٧٤٦ خالٕٔدَ ٜٕع١سػ ٜٟ خ٘عمُيٛ ٧٤٦ خ٘مٕٛ ؤي لٕٛ خ٧٘صً خ٧ٜٝ٘ي ب٘ي٣ 
٦ٔمٙص خُ٘زد ٜٕع١سؽص ٜٟ ل٣ٕٝ ، ٦ال يٙعُغ ١ٜدٔسص خ٧٘صً خ٧ٜٝ٘ي ب٘ي٣ ل١ً خألٔؽُ ، ز١دء 

 .469خ٘ٝمُي "ل٩ٙ ؤٞ خ٘مٙص 

 ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خٔع١عفط خآلظي : لٕديص خالظٍدَ ٌيزمً خالؼبلق ٌي النتيجة 9 

خ٘ع١صيٛ ؤ٦ خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ خ٘مٙص ٠ٛ صُيك ٌي ؤٞ ٤ٍخ خ١ٝ٘ص٧ٚ ؤ٦ خ١ٝ٘س٣ ل٩ٙ ؤٞ  -1
 ٣ ّٜص٧ي ٘مي٣١.لٙع

                                                           
 ٔسُ ظىُيف٣ 467
 ( 348/ ٚ  5سمُ خ٘ٝميػ ) ؾخ٠فُ خ٘ 468
 ( 181/ ٚ  8خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ 469
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3-   ٞ خ٘مٕٛ ؤي لٕٛ  خ٘ىُٝ ٌي خ٧٘صً ١٤د ٧٤٦ خالٕٔدَ ٜٕع١سػ ٜٟ خ٘عمُيٛ ٧٤٦ ؤ
 .ّٜص٧ي ٘مي٣١ خ٧٘صً خ٧ٜٝ٘ي ب٘ي٣
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 المسألة األولى 9

خظٍُ خٕ٘ٗ ل٩ٙ ؤٞ ٤ٍٜر خ٘صمدزي ٌي ٜٕدجٗ خالـع٥دي ال  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " آلًٜيِدٖ خ
 470، بٜدٜد ٔدٞ ؤ٦ لدٔٝد ؤ٦ ٍٜعيد " لفص ل٩ٙ وي٢ُ ٜٟ خ٘صمدزص خ٘ٝفع٥ًيٟي٧ٕٞ 

خإلظٍدَ  ظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ خإللٕدٚ صميك ، ٦ًِ ٦خٌُ ل٩ٙ ٤ٍخخال     
ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ ٥١ٜٛ خزٟ خ٘مدـر ٌي ٜىعص٢ُ ٦ ٦زٟ خٕ٘سٕي ٌي ـٝك خ٘ف٧خٜك ٦ 
خ٧ٙ٘ٔد٠ي ٌي بَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٦ خ٘مدٌؿ خ٘مبلجي ٌي بـٝدٖ خإلصدزص ٦خَّ٘ٔٙي ٌي خ٘سمُ 

 خ٘ٝميػ ٦وي٤ُٛ ٜٟ لٙٝدء ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٢ٍ٤٦ ٠ص٧ٚ ؤ٧ِخ٥٘ٛ :

: ؤ٣٠ خظٍدَ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ خ٘مدـر  ٦ًِ ٌُٔ خزٟ ـدء ٌي ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗاألول 9

 471ي ٘يٓ لفص ل٩ٙ صمدزي آوُ خظٍدِد "٤ٍٜر خ٘صمدز "

٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ  ـدء ٌي خ٘سمُ خ٘ٝميػ َّ٘ٙٔٙي ٦ ٌُٔ ؤ٣٠ خظٍدَ لٙٝدء خألص٧ٖالثاني 9

خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ ٧ِٖ خ٘صمدزي ٌي ٜٕدجٗ خالـع٥دي ٘يٓ زمفص ل٩ٙ  " :  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘
٥١ٛ خآلًٜي ؤ٦ لدٔٝد ؤ٦ ٍٜعيد ، ٣ّٙ٠ خّ٘دظي ، ٦ظسم٣ خ٘ٝعإو٦ُٞ ٜفع٥ً ، بٜدٜد صمدزي آوُ ٜ

 ٦472خزٟ خ٘مدـر ٦وي٤ُٝد "

 ٦خٔع٥ٙدي٢ زٕبلٚ خآلًٜي ٌيعسيٟ ؤٞ خإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص صميك

ق ؤ٣٠ خظٍدَ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ صدلر خإلز٥دؾ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘  الثالث 9  ُ  :٦ٜٟٝ ص

                                                           
 ( 134/ ٚ  8خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ 470
 ( 1120/ ٚ  3خ٠فُ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ) ؾ 471
 ( 35/ ٚ  0خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ َّ٘ٙٔٙي ) ؾ 472
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ُ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ ل٩ٙ ؤٞ ٧ِٖ خ٘صمدزي ٘يٓ لفص ل٩ٙ صمدزي آوُ ٜفع٥ً ، ٔٝد صُق ز٣ خظٍ "
، ٦خ٘ٝعإو٦ُٞ ٥١ٜٛ خآلًٜي خّ٘دظي ؤز٧ زُٕ ٌي خ٘عُّير ٦خإلَ٘دي زدوعصدَ بٜدٚ خ٘مُٜيٟ 

 . ٦473وي٢ُ "

 سٕي ٌي ـٝك خ٘ف٧خٜك ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ ل٩ٕ خالظٍدَ ٍٔ٘ٓ خزٟ خٕ٘ ٦ٜٟٝ:الرابع       

 .474زي ويُ لفص ٦ٌدِد ٦ٍٔخ ل٩ٙ وي٢ُ "صمد٧ِٖ صمدزي ل٩ٙ  "

ي خٍ٘م٧ٖ ، ِدٖ ٦ٜٟٝ ٠ّٗ ؤ٥٠ٛ خظ٧ٍّخ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص خ٧ٙ٘ٔد٠ي ٌي بَ٘د: الخامس      

ـع٥دي ٘يٓ زمفص خلٙٛ ؤ٥٠ٛ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ ٧ِٖ خ٘صمدزي ٌي ٜٕدجٗ خإل ": َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ 
ًٜي ، ٦خزٟ خ٘مدـر ُ ٦خآلظٍدَ خّ٘دظي ؤز٧ زٕل٩ٙ صمدزي آوُ ، ٦ٜٟٝ ٠ّٗ ٤ٍخ خال

 ٦475وي٤ُٛ "

فص ـدء ٌي بـٝدٖ خإلصدزص ٌي ـٝدٖ خ٘صمدزص ؤٞ ٤ٍٜر خ٘صمدزي ٘يٓ لالسادس 9    

٦يفر خإلِعًخء ز٥ٛ ٌي ٔيُظ٥ٛ ٦ل٥٘٦ًٛ ٠٦م٧ ٌ٘ٓ  ل٩ٙ صمدزي آوُ ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ "
ص ل٩ٙ صمدزي آوُ ال ل٩ٙ ؤٞ ٥٘٧ِٝد لفص زّٙٚ خظسدل٥ٝد ألٞ ٤ٍٜر خ٘صمدزي ٘يٓ لف

 476خ٘ىٍٙدء خألَزمص زمع٥ٛ ٜٟ زمط " د ال ٔيٝد ل١ًخظٍدِ

 النتيجة 9 

 ٧٤٦ ٜمٗ خظٍدَ زيٟ ٔٗ لٙٝدء خألص٧ٖ . خإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك       

 

                                                           
 ( 133/ ٚ  3خ٠فُ خإلز٥دؾ ) ؾ473
 ( 114زٟ خٕ٘سٕي ) ٚ خ٠فُ ـٝك خ٘ف٧خٜك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ال 474
 ( 335/ ٚ  3خ٠فُ خَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ٧ٙٙ٘ٔد٠ي ) ؾ 475
( ظمّيُ ٜمًٝ ٔٙيٝدٞ خألُّ٘ / ؼسمص ٧ٙ١َٜخض ُّٜٔ خ٘ٝىؽ٧ؼدض  03خ٠فُ بـٝدٖ خإلصدزص ٌي ؤ٧ِخٖ خ٘صمدزص ) ٚ  476

 ٦خ٘عُخغ ـٝميص بليدء خ٘عُخغ .
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 المسألة الثانية 9

 477"دي زمً خ١٘سي < خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ـ٧خِ خإلـع٥َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : "  آلًٜيِدٖ خ       

عدز٣ خإللٕدٚ صميك ، ٦ٜٟٝ ٦خ٣ٌّ ل٩ٙ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٔخال
ـ٧٥َٝ خألص٧٘ييٟ ٥١ٜٛ خ٘سيعد٦ي ٌي خإلز٥دؾ ٦خُّ٘خٌي ٌي ٔعدز٣ ُ٘ق ظ١ّيك خٍ٘ص٧ٖ ٦ٌىُ 

 :خً٘يٟ خُ٘خِي ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٢ٍ٤٦ ٧ّ٠الظ٥ٛ ٔٝد ـدء ٌي ٔعس٥ٛ 

 مً ٦ٌدظ٣ <٧خِ خإلـع٥دي زـدء ٌي ُ٘ق ظ١ّيك خٍ٘ص٧ٖ ُّ٘ٙخٌي ؤ٥٠ٛ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ـ: األول  

 478زمً ٦ٌدظ٣ لٙي٣ خ٘صبلش ٦خٕ٘بلٚ " ٦خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ـ٧خِ خإلـع٥دي " : ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘

 ـدء ٌي خإلز٥دؾ ّ٘ٙدظي خ٘سيعد٦ي ، ٦ِدٖ ؤ٣٠ بظٍدَ ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ: الثاني  

 479" زمً خ١٘سي <ي خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ـ٧خِ خإلـع٥د "

ٌُ بصؽبلق خآلًٜي ٧٤٦ ٍ٘ؿ خإلظٍدَ ٌي ٦ًِ لس ُ خّ٘دظي خزٟ خٕ٘سٕي ل٩ٙ خإلظٍدَ ، ٧٥ٌ ي٧خ
 ـ٧خِ خإلـع٥دي ٔٝد ٔسُ .

٣ خ٘ٝمص٧ٖ ٌّدٖ ٦ًِ ل٩ٕ ٤ٍخ خإلظٍدَ ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ٔٝد ـدء ٌي ٔعدز الثالث 9

 .480ً ٧َٖٔ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ "خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ـ٧خِ خإلـع٥دي زم " : َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘

٢ٍ خٕ٘ٝإ٘ص صميك ، ٦ـٝيك خ٘مٙٝدء ل٧ٕخ ٤ٍخ خإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٤النتيجة 9

 خالظٍدَ زبل ٜىدً٘ .

                                                           
 ( 153/ ٚ  8خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ 477
 ٚ . ٤3448ـ  1833( ؼسمص يخَ خٍُٕ٘ زي٦ُض ٘س١دٞ /  383) ٚ  خ٠فُ ُ٘ق ظ١ّيك خٍ٘ص٧ٖ 478
 ( 353/ ٚ  3خ٠فُ خإلز٥دؾ ) ؾ 479
 ( 12/ ٚ  0خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ) ؾ 480
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 المسألة الثالثة 9
٤ٍٜر خ٘ف٧٥َٝ ٜٟ خٕ٘ٝٙٝيٟ ؤ٣٠ ٘يٓ ٔٗ ٜفع٥ً ٌي  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : " آلًٜيِدٖ خ      

٦ ؤٞ خإلؼٛ ويُ ٜمؽ٧غ لٟ ٜىدً٘ ٜٙص خإلٔبلٚ ، ٧ٔخء ٠فُ ٦لفّ لٟ  خ٘مّٙيدض ٜصيسد 
 .481"ي١فُ  ٜمٌُص خ٘مُ ، ؤٚ ٘ٛ

٦ًِ ٦خ٣ٌّ ٠ىسص ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي ٔعدز٣ خإللٕدٚ صميك خال      
، ٦ًِ ٌُٔ صدلر خ٘ٝمص٧ٖ ؤٞ ٦483لسيً خهلل خ٘م١سُي 482مع٥ٛ ٌُٔ وبلٌد ٘ٙفدلؿبال ؤٞ ز

٤ٍخ خ٘ىبلي خٍ٘ي ٤ٌر ب٘ي٣ خ٘فدلؿ ٦لسً خهلل خ٘م١سُي ، ب٩٘ ؤٞ ٔٗ ٜفع٥ً ٌي خألص٧ٖ 
ٛ ِدٖ ؤز٧ بٔمدَ خ٘ٙيُخِي ؤ٣٠ خظٍُ ٔدجُ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ٌٕدي ٤ٍخ خ٧ّٖ٘ ، ٦ٔيإظي ٜصير ، ؼ

                  :٧خٖ خ٘مٙٝدء ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘صب٘يٓ ؤِل١ً ظمُيُ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ، ٦ٔبل٣ٜ بٞ ٘دء خهلل ظمد٩٘ 

ـدء ٌي ٌَك خ٘مدـر لٟ ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ، ٦ل٩ٕ خإلـٝدق ٌي ٢ٍ٤ 9 ول  األ     

 ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :  خٕ٘ٝإ٘ص

                                                           
 ( 158/ ٚ  8خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ 481
مد٘ٛ خ٧٥َٙٝ٘ ، صدلر خ٘فدلؿ ٧٤ : ؤز٧ لؽٝدٞ لُٝ زٟ زمُ زٟ ٜمس٧ذ خ١ٕ٘د٠ي خ٘ٙيؽي خ٘ٝم٦ُي زد٘فدلؿ خ٘سصُي خ٘ 482

خ٘عصد٠يً ٌي ٔٗ ٌٟ ٦ٜٟ ؤلٕٟ ظصد٠ي٣ٍ ٦ ؤٜعم٥د ٔعدذ خ٘مي٧خٞ ٦ب٘ي٣ ظ١عٕر ب٘ي٣ خٍُِ٘ص خ٘ٝم٦ٌُص زد٘فدلفيص ٦ٔدٞ ظٙٝيٍخ 
١ٙ٘فدٚ خ٘ٝعٕٙٛ خ٧٥َٙٝ٘ ، ٦ٔٝي زد٘فدلؿ ألٞ لي١ي٣ ٔد٠عد ـدلفعيٟ ، ٦خ٘فم٧ؾ خ١٘ع٧، ٦ٔدٞ يّدٖ ٣٘ ؤيعد خ٘مًِي ٍ٘٘ٓ ، 

فدلؿ ٌي ٜمُٚ ١ٔص وٝٓ ٦وٕٝيٟ ٦ٜإظيٟ زد٘سصُش ٦ ًِ ٠ي ً ل٩ٙ ظٕميٟ ١ٔص ، َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ) خ٠فُ ٦ٔد٠ط ٦ٌدش خ٘
 ٦ٜد زم٢ً زعصُي ، ؼسمص يخَ صديَ زي٦ُض . 814/ ٚ  ٦3ٌيدض خألليدٞ الزٟ وٕٙدٞ ظمّيُ ، خً٘ٔع٧َ بلٕدٞ لسدْ  : ؾ

ٚ ، ٜٟ ظٝيٛ ، ِدض ، ٜٟ  ٤133ـ ،  ١145سُي ٦ً٘ ١ٔص لسيً خهلل خ٘م١سُي : خ٣ٝٔ لسيً خهلل زٟ خ٘مٕٟ زٟ خ٘مصيٟ خ٘م 483
٦لّٖ ٥١ٜد ١ٔص  151خ٥ٍّ٘دء ٦خ٘مٙٝدء زد٘مًيػ ، ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘سصُش ، ِدٖ خزٟ لسدٞ : ٜٟ ٔديخظ٥د ٥ٌّد ٦لٙٝد ٩٘٦ ِعدء٤د ١ٔص 

ض ٘س١دٞ ، خ٘ؽسمص ( ؼسمص يخَ خ٘مٙٛ ٘ٙٝبلييٟ زي٦ُ 133/ ٚ  8ٚ ( خ٠فُ خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي ) ؾ ٤125ـ ،  102ظ٧ٌي ١ٔص  100
 ٚ 3443خ٘ىدٜٕص لُٙش ٜدي٧خ 
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ل٩ٙ ؤٞ خ٘ٝصير ٌي خ٘مّٙيدض ٦خلً ، ٦ ؤٞ خ١٘دٌي ٜٙص خإلـٝدق  ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ "       
خإلٔبلٚ ٜىؽث آؼٛ ٔدٌُ ، خـع٥ً ؤ٦ ٘ٛ يفع٥ً ، ٦ِدٖ خ٘فدلؿ : ال بؼٛ ل٩ٙ خ٘ٝفع٥ً ، 

 484ُي : ٔٗ ٜفع٥ً ٌي خ٘مّٙيدض ٜصير "زىبلي خ٘ٝمد٠ً ، ٦ِخي خ٘م١س

ي خ٘مّٙيدض ٦خلً ـدء ٌي خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ آلٖ ظيٝيص ، ؤٞ خ٘ٝصير 9ٌ اني  الث     

خ٘ٝفع٥ًيٟ ٦خلً ٌي ٧ِٖ خ٘فٝدلص  خ٘ٝصير ٌي ٜٕدجٗ خألص٧٘يدض ٜٟ ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٥ٜٛ "
"485 

٠٦ّٗ وبلٌد ٘مسً خهلل خ٘م١سُي ؤ٣٠ ِدٖ خ٘ٝفع٦ً٥ٞ ٜٟ ؤ٤ٗ خّ٘سٙص ٜصيس٧ٞ ٜك خوعبل٥ٌٛ       
 :ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص  ٌي خ١ّ٘ٗ خ٘ؽد٘ػ ٤٦ٍخ ٠ٛ ٔبل٣ٜ  ٔٝد ٣ّٙ٠ صدلر خ٘ٝمعًٝ

 :خآلظي  ـدء ٌي خ٘ٝمع9ًٝثالث  ال    

٦ٜٟ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ٔد٥ِد ؤ٣٠ ال يف٧ِ ؤٞ ي٧ٕٞ خ٘ٝفع٦ً٥ٞ ٌي خألص٧ٖ ، ل٩ٙ خوعبل٥ٌٛ  "
ٜصيسيٟ ، ٦خوعًٙ خ١٘دْ ٌي ٌ٘ٓ ٌّدٖ ؤز٧ خ٥ٍ٘يٗ ، ٦ ؤز٧ لٙي ، ٦ ؤز٧ ٤د٘ٛ : بٞ ٔٗ 

ق ٜصير ٌي خـع٥دي٢ ٦ٌي ل٣ٕٝ خٍ٘ي ؤيخ٢ خـع٥دي٢ ، ٦خل٥ٙٛ ؤ٣٠ ي١سىي ؤٞ ٜفع٥ً ٌي خ٦ٍُ٘
 486ـٝيك خ٘ٝفع٥ًيٟ ًِ ؤصدز٧خ ؤٚ ال "يمٙٛ ٜد خٍ٘ي ًٔٙ خ٘ٝفع٥ً لع٩ يصك ؤٞ ي١فُ ٤ٗ 

ٜٟ وبلٖ ٠ّٗ ٔبلٚ صدلر خ٘ٝمعًٝ ، يعسيٟ ؤٞ خإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي ٌي٣ وبلي       
٣٘٧ ؤٞ ٔٗ ٜفع٥ً ٌي خ٦ٍُ٘ق ٜصير ٌي خـع٥دي٢ ٦ٌي زيٟ خ٘ف٧٥َٝ ٦زمط خ٘ٝمعّ٘ص ٌي ِ

ب٘ي٣  خـع٥دي٢ ، ٦ًِ ِلٛ صدلر خ٘ٝمص٧ٖ ؤٞ ٤ٍخ خ٧ّٖ٘ ال ياوٍ ز٣ ٤٦ٍخ ل٣ٕٝ خٍ٘ي ؤيخ٢ 
 ٠ٛ ٔبل٣ٜ :

                                                           
 (  584، ٚ  8خ٠فُ ٌَك خ٘مدـر لٟ ٜىعصُ زٟ خ٘مدـر ) ؾ 484
 ( 235/ ٚ  3خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ) ؾ 485
 ( 382/ ٚ  3خ٠فُ خ٘ٝمعًٝ ) ؾ486
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٤ٌر  ": ـدء ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي َل٣ٝ ظمد٩٘ ٜد ٠ص٣ : رابعال      

ٜفع٥ً ٌي خألص٧ٖ ٜصير ، ٦٘يٓ ُٜخي٤ٛ خ٘فدلؿ ٦لسيً خهلل زٟ خ٘مٕٟ خ٘م١سُي ب٩٘ ؤٞ ٔٗ 
ٌي ٌ٘ٓ ٜؽدزّص خإللعّدي ، ٌةٞ ٌٕدي ٌ٘ٓ ٜم٧ٙٚ زد٘ع٦َُش ، ٦ ب٠ٝد خُ٘ٝخي ٠ٍي خإلؼٛ ، 

 .٤487ٍخ خ٧ّٖ٘ "٦خ٘ى٦ُؾ لٟ ل٥ًش خ٘عٕٙيً ، ٦خظٍُ ٔدجُ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ٌٕدي 

ٔٝد زيٟ ٌ٘ٓ ٌعسيٟ ؤٞ ٤ٍخ خ٧ّٖ٘ ٌدًٔ ٦زدؼٗ ال ياوٍ ز٣ ٦خ٘صميك ٧٤ َؤي خ٘ف٧٥َٝ         
 .ٔٝد ٣ّٙ١١ٔ ٌي خ٧ّٖ٘ خٕ٘ديْ ٣٘ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ خزٟ خ٘مدـر ٌي ٜىعص٢ُ 

 ٣ بـٝدق ، ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "ـدء ٌي ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مدـر ؤ9٠ خامسال

خإلـٝدق ل٩ٙ ؤٞ خ٘ٝصير ٌي خ٘مّٙيدض ٦خلً ٦ ؤٞ خ١٘دٌي ٜٙص خإلٔبلٚ ٜىؽث آؼٛ ٔدٌُ ، 
ُي : فع٥ً ٦ِدٖ خ٘فدلؿ ال بؼٛ ل٩ٙ خ٘ٝفع٥ً زىبلي خ٘ٝمد٠ً ، ٦ِخي خ٘م١سبـع٥ً ، ؤ٦ ٘ٛ ي

 .488ٔٗ ٜفع٥ً ٌي خ٘مّٙيدض ٜصير "

ِدٖ خً٘ٔع٧َ ٠ٍيُ لٝدي٦خ ظمٙيّد "٦خ٘ٝبللؿ ؤٞ ٤ٍخ ٠ٛ ٔبلٚ خآلًٜي ٌي خإللٕدٚ ،       
ي ؟ ، ٌّدٖ لٍف٣ خهلل : ًِ ي٧ّٖ ِدجٗ ٔيً يل٨٧ خإلـٝدق ٜك ٦ـ٧ي خ٘ىبلل٩ٙ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص 

 489ٝدق ل٩ٙ ٤ٍٜس٥ٛ ِسٗ ل٦ًغ خ٘ىبلي "ٌإـدذ : بٞ خ٘ف٧٥َٝ خيل٧خ خ٠مّدي خإلـ

لبلء خً٘يٟ خزٟ خ٘ٙمدٚ ٌي ٔعدز٣ خ٘ٝىعصُ ٌي ٦خٍ٘ي ٠ّٗ خإلـٝدق ٍٔ٘ٓ  9ادس  الس     

خإلـٝدق ل٩ٙ ؤٞ  ؤ٣٠ بـٝدق ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ "ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ ٤ٍٜر خإلٜدٚ ؤلًٝ ، 
خلً ، ٦ ؤٞ خ١٘دٌي ٜٙص خإلٔبلٚ ٜىؽث آؼٛ ٔدٌُ ، خـع٥ً ؤ٦ ٘ٛ يفع٥ً خ٘ٝصير ٌي خ٘مّٙيدض ٦

                                                           
 ( 33/ ٚ  0خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ) ؾ487
 ( 1315/ ٚ  3خ٠فُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ الزٟ خ٘مدـر ) ؾ488
 َ خٕ٘دزُ ٌي خ٘مد٘يصخ٘ٝص489ً
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١سُي ٔٗ ٜفع٥ً ٌي خ٘مّٙيدض ، ٦ِدٖ خ٘فدلؿ ال بؼٛ ل٩ٙ خ٘ٝفع٥ً زىبلي خ٘ٝمد٠ً ٦ِخي خ٘م
 .  490ٜصير "

ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل  ٤ٍٜ٦ر خ٘فدلؿ ٦خ٘م١سُي ٤ٍٜر ٌدًٔ ٦ٜٟٝ ٤ٌر ب٩٘ ٌٕدي٢ خُّ٘خٌي      
لسيً خهلل خ٘م١سُي زعص٧ير خ٘ٝفع٥ًيٟ ٌي ؤص٧ٖ خً٘يٟ زٝم٩١ لًٚ ِدٖ خ٘فدلؿ ٦ ظمد٩٘ "

 .491، ٦خظٍُ ٔدجُ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ٌٕدي٢ "خ٘ٝؽدزّص ٌي خاللعّدي 

 النتيجة 9 

٢ٍ٤ خ١ٝ٘دِٙدض ؤٞ َؤي خ٘فدلؿ ٦لسيً خهلل خ٘م١سُي ؤ٣٠ ٧ِٖ ٌدًٔ ٦ال ٌيعسيٟ ٜٟ وبلٖ       
ُخِي ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٦خُّ٘خٌي ٌي ُ٘ق ظ١ّيك ٦ٔٝد ٔسُ ؤٞ خٍ٘ي زيٟ ٌٕدي٢ خٍ٘ىُ خ٘، يمعً ز٣ 
 خُ٘ـك ٧٤ خإلـٝدق ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٦خهلل ؤل٩ٙ ٦ ؤلٙٛ .٦خٍ٘ص٧ٖ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(  108خ٠فُ خ٘ٝىعصُ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ ٤ٍٜر خإلٜدٚ ؤلًٝ لبلء خً٘يٟ ؤز٧ خ٘مٕٟ خ٘ٝم٦ُي زدزٟ خ٘ٙمدٚ  ) ٚ 490

 ٚ ( ٤3441ـ  1833ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ ٜف٥ُ زّد ، ـدٜمص ؤٚ خ٨ُّ٘ ) خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص 
 ( ٠388فُ ُ٘ق ظ١ّيك خٍ٘ص٧ٖ ) ٚ 491
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 : المسألة السادسة

خظ٧ٍّخ ٌي خألي٘ص خ٘مّٙيص خ٘ٝعّدزٙص زد١ٍ٘ي ٦خإلؼسدض ، ل٩ٙ خٔعمد٘ص خ٘عمديٖ  ِدٖ خآلًٜي "      
ؤٞ ي٧ٕٞ ٥٘٧ًٜ٘د لدصبل ، ٧ٌٙ ظمديٖ خً٘٘يبلٞ ، ٦ٌ٘ٓ ألٞ يال٘ص خً٘٘يٗ خ٘مّٙي يفر زي٥١د 

ٌي ٠ٍٕي٥ٝد ّ٘ٚ ٜٟ ٌ٘ٓ لص٧ٖ ٧ًٜ٘٘ي٥ٝد ، ٔدً٘٘يٗ خً٘خٖ ل٩ٙ ل٦ًغ خ٘مد٘ٛ ، ٦خً٘خٖ 
 .492ٟ ٌ٘ٓ خـعٝدق خ١ّ٘يعيٟ ٧٤٦ ٜمدٖ "ل٩ٙ ٣ًِٜ ، ٦يّٙٚ ٜ

 ِسٗ ؤٞ ٠ُٙق ٌي زمػ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ال زً ؤٞ ٠سيٟ ٘يحد ٥ٜٝد ٧٤٦ ؤٞ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٜٟ      
خٕ٘ٝدجٗ خٕ٘بلٜيص ٤٦ي ٜس١يص ل٩ٙ خ٧ّٖ٘ زإٞ ٔٗ ٜفع٥ً ٜصير ٌيٝد ؤ٦ص٣ٙ ب٘ي٣ خـع٥دي٢ ٥٘٦ٍخ 

 . ٤ٌُٔد ؤز٧ لٙي ٦ ؤز٧ ٤د٘ٛ خ٘فسدجيدٞ ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص ، ٦ ؤز٧ خ٘مٕٟ خأل٘مُي ٦خ٘سدِبل٠ي

٦خ٘مُ خٍ٘ي لٙي٣ خًٕ٘ٙ ٦خ٘ف٧٥َٝ ؤٞ ٔٗ ٜٕإ٘ص ال زً ٥٘د ٜٟ ي٘يٗ ُ٘لي ٌبل يف٧ِ       
ُٜـك ، ٦خألي٘ص خً٘خ٘ص ل٩ٙ ي٧ٕٞ زيٟ خألي٘ص خٕ٘ٝميص خ٘فد٤ُ ٨٦ خألي٘ص ، زٗ يفر ؤٞؤٞ ظعٕد

خ٘مٙٛ ال يف٧ِ ؤٞ ظ٧ٕٞ ٜع١دِعص ٜعمدَظص ٦ٜٟ صدَ ٜٟ ؤ٤ٗ خٕ٘بلٚ ٦خألص٧٘ييٟ ب٩٘ خ٧ّٖ٘ 
ٍٕ٘دي خٔعًال٣٘ بٜد ٘عّصي٢ُ ٦ بٜد ٍٕ٘دي ي٘ي٣ٙ ٦ٜٟ ؤلفٛ ؤٔسدذ زعٕدٌث خألي٘ص ٌة٠ٝد ٌ٘ٓ 

 .493٘ٝفٝٙص خ٘عي ظٙعس٣ ٜمد٠ي٥دٌ٘ٓ خألٍ٘دؾ خ

٦ٜٟ وبلٖ ٢ٍ٤ خإلؼبل٘ص ٠ُٙق ٌي ّٜد٠َص ٔبلٚ خآلًٜي ٜك وي٢ُ ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ ٤٦ٗ       
خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ صميك ؤٚ ال ؟ ٦ٕٟ٘ خ٘فد٤ُ ؤٞ خالظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ صميك ٢ٍ٤٦ 

 ، ٤٦ي ٔدآلظي :٧ّ٠الض خ٘مٙٝدء ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص 

                                                           
 ( 111/ ٚ  8ؾ خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) 492
( ؼسمص ٜٕعسص خًُ٘٘ 333خ٠فُ خٕ٘ٝدجٗ خ٘ٝٙعُٔص زيٟ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٦ ؤص٧ٖ خً٘يٟ ظإ٘يً خ٘ٙيه ٜمًٝ خ٘م٦ُٔي ) ٚ 493

 ٠د٦ُ٘ٞ 
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ٜٕإ٘ص : ظّدزٗ خً٘٘يٙيٟ  ":١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ خآلظي ـدء ٌي ٜىعصُ  األول 9     

 494ٙييٟ ٜمدٖ الٔعّٙخ٥ٜٝد خ١ّ٘يعيٟ "خ٘مّ

ؤي يٕعميٗ ؤٞ ظفٝك زيٟ ٠ّيعيٟ  ، ٦ٜم٩١ ٤ٍخ خٕ٘بلٚ ؤٞ ظّدزٗ خً٘٘يٙيٟ خ٘مّٙييٟ ٜمدٖ       
٧ٌٙ  خأل٦ٖ لّٙي ٦خ٘ؽد٠ي لّٙي ٘مًٚ خ٘عُـيك زي٥١ٝد ٦ٜٟ ليػ ؤٞ خً٘٘يٗ خ٘مّٙي ٦ّٜٙٚ ٘ٙمٙٛ

 ظّدزبل ّ٘ٚ خ٘مٙٛ زد٘ٙيث ٜك خ٘مٙٛ زم٣ًٜ .

خ٘عمديٖ زيٟ خً٘٘يٙيٟ  " ـدء ٌي ٔعدذ خأل٧١ٔي ٌي ُ٘ق ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٜد يٙي : الثاني 9

 ٧ّ495خ "٦ ؤٜد خ٘عمديٖ زيٟ خالُٜظيٟ ؤي خً٘٘يٙيٟ خ٘ف١ييٟ ٌدظٍخّ٘ؽمييٟ ٧ٕ٘ٞ خّ٘ؽمي ًّٜٜد 

" خٕ٘ٝإ٘ص ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : ٜمًٝ زىيط خ٘ٝؽيمي ٌي ظمٙي٣ّ ل٩ٙ ٢ٍ٤خ٘ٙيه ِدٖ 
ظٍدَ ل٩ٙ لًٚ ٧ِ٦ل٣ ٦خٕ٘بلٚ ١٤د ٌي ٧ِ٦ق خ٘عمدَض ل١ً خ٘ٝفع٥ً ٦ل٣ٕٝ ل١ً ٧ِ٦ل٣ ٦خال

ِٚ زيٟ خألي٘ص ٦ زيٟ ٦ال يى٩ٍ ؤ٣٠ ال ٌَُ زيٟ خ٘مّٙييٟ ٦ خ١ّ٘ٙييٟ ٧٘٦ ـ١ييٟ ٌي ٦ـ٧ذ خ٘عبل
 ٧ًٜ٘496الظ٥د "

 ظٍدَ ، ٌيعسيٟ ؤ٣٠ ٦خٌُ خآلًٜي ٌي بـٝدل٣ ـدء ٌي خ٧ٕٝ٘يش آلٖ ظيٝيص ؤ٣٠ خ الثالث 9     

دٖ ، خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤ٣٠ ال يف٧ِ ظمديٖ خألي٘ص خّ٘ؽميص ٧٘ـ٧ذ ٦ـ٧ي ٧ًٜ٘الظ٥د ، ٧٤٦ ٜم "
 ٦497ٍٔ٘ٓ خألي٘ص خ٘ف١يص ل٠ً١د "

٧ٔر خ١ٝ٘يُ ٌّدٖ َلٝص خهلل ٦ًِ ل٩ٕ خإلظٍدَ ؤيعد خزٟ خ١٘فدَ ٌي ُ٘ق خٕ٘: رابع  ال     

ِؽمييٟ ٜمدٖ خظٍدِد ٧ٔخء ٔد٠د لّٙييٟ ؤ٦ ٠ّٙييٟ ، ؤ٦ ؤل٤ًٝد ٦خآلوُ ٕٟ٘ ظمديٖ ي٘يٙيٟ  لٙي٣ "
خـعٝدق خ١ّ٘يعيٟ ؤ٦ خَظٍدل٥ٝد ، ٦ظُـيك ؤل٤ًٝد ل٩ٙ خآلوُ ّ٘ٚ ٠ّٙيد ، بٌ ٧٘ ٌُض ٌ٘ٓ 

                                                           
 ( 1335/ ٚ  3خ٠فُ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ) ؾ 494
 ( 833/ ٚ  8خ٠فُ ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ) ؾ 495
 خ٘ٝصًَ خٕ٘دز496ُ
 ( 235/ ٚ  3خ٠فُ خ٧ٕٝ٘يش آلٖ ظيٝيص ) ؾ 497
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عمدَض ٦ الظمدَض ٌي٥د ٜمدٖ ، ٌبل ًٜوٗ ٘ٙعُـيك ٌي خألي٘ص خّ٘ؽميص ألٞ خ٘عُـيك ٌُق خ٘
 .498ٌبل ظُـيك "

 النتيجة 9 

خإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك ٦ال وسدَ لٙي٣ ، ٦ًِ ٦خ٣ٌّ ٜف٧ٝلص ٜٟ لٙٝدء       
 خألص٧ٖ ٌي لٕديع٥ٛ ٘بلظٍدَ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( 041/ ٚ  8خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ498
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 المسألة الثامنة 9

مدٔٛ ال يف٧ِ ٠ّع٣ ٌي خٕ٘ٝدجٗ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ لٕٛ خ٘ " َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :آلًٜي خ ِدٖ       
ط ل٣ٕٝ بٜد زعىييُ خـع٥دي٢ ، ؤ٦ زمٕٛ لدٔٛ ٌة٣٠ ٧٘ ـدِ ٠ّ ـع٥دييص ٘ٝصٙمص خ٘مٕٛخال

 آوُ، ألٜٕٟ ٠ّط خ٘مٕٛ زد١ّ٘ط ، ٠٦ّط خ١ّ٘ط ، ب٩٘ ويُ خ٥١٘ديص ، ٦يّٙٚ ٜٟ ٌ٘ٓ 
 .499"  خظؽُخذ خأللٕدٚ ، ٦لًٚ خ٧٘ؼ٧َ زمٕٛ خ٘مدٔٛ

١٤٦دْ ـٝدلص ٜٟ خ٘مٙٝدء ي٥ٍٛ خالظٍدَ ٜٟ ٔبل٥ٜٛ ظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي صميك ، خال      
خزٟ ل٧ٕ خُ٘ؤي خٍ٘ي لٕد٢ خآلًٜي خظٍدِد ٦٘ٛ يم٧ٕخ وبلٌد ٤٦ٛ ٔدآلظي : ظ١ٝيد ليػ 

خ٘مدـر ٌي ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ٦خزٟ خ١٘فدَ ٌي خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٦ ٌىُ خً٘يٟ 
خ٘ي ٌي خٕ٘ٝعص٩ٍ ٦وي٤ُٛ ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ .  ّ  خُ٘خِي ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٦ خ٘ى

خ٘ي ٜد ٠ص٣ ِدٖ خاألول 9         ّ خ ؤيخ٢ خـع٥دي٢ ب٩٘ ؤٞ خ٘ىٙك ٌٕه ، ١ٌٕك خ٘ٝفع٥ً بٌ": ٘ى

خُٜؤش ود٘م٥د ؼبلؼد ، ؼٛ ظىيُ خـع٥دي٢ ، ٣ّٜ٘ ظُٕيم٥د ، ٦٘ٛ يفّ ٣٘ بٜٕد٥ٔد ل٩ٙ وبلي 
  ُ َ خـع٥دي٢ ، ٧٘٦ لٕٛ زصمص خ١ٕ٘دق لدٔٛ زمً ؤٞ ود٘ك خ٦ّ٘ؾ ؼبلؼد ؼٛ ظىيُ خـع٥دي٢ ، ٘ٛ يٍ

، ٘ٝصٙمص خ٘مٕٛ ، ٌة٣٠ ٧٘ ٠ّط  زيٟ خ٦ّ٘ـيٟ ، ٦٘ٛ ي١ّط خـع٥دي٢ خٕ٘دزُ زصمص خ١ٕ٘دق
 .500، ٌدظؽُزط خأللٕدٚ ٦٘ٛ ي٧ؼُ ز٥د "خالـع٥دي زدالـع٥دي ١ّ٘ط خ١ّ٘ط ؤيعد ٦٘عٕٕٙٗ 

 ـدء ٌي ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ خآلظي : الثاني 9     

ال ي١ّط خ٘مٕٛ ٌي خالـع٥دييدض ٣١ٜ ٦ال ٜٟ وي٢ُ زدظٍدَ ٘ٙعٕٕٙٗ ٌع٧ٍض ٜصٙمص ٠صر  "
 501ٛ ل٩ٙ وبلي خـع٥دي٢ ، ٔدٞ زدؼبل "ٌخ ودً٘ ِدؼمد ، ٧ٌٙ لٕخ٘مدٔٛ ، ٦ي١ّط ب

                                                           
 ( 110/ ٚ  8خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ499
خ٘ي ) ؾ500  ّ  ( 133/ ٚ  8خ٠فُ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٘ٙى
 ( 1334/ ٚ  3خ٠فُ ٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ) ؾ501
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٦خلٙٛ  ": ٔٝد ـدء ؤيعد ٌي خ٘ٝمص٧ٖ ٍ٘ىُ خً٘يٟ خُ٘خِي َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ : الثالث       

 502ٌةٞ ود٣ٍ٘ ٠ّع١د٢ "ؤٞ ِعدء خّ٘دظي ال ي١ّط ، زُٙغ ؤٞ ال يىدً٘ ي٘يبل ِدؼمد ، 

 ":ٛ خ٘مدٔٛ ؼٛ ظىيُ ل٣ٕٝ ال ي١ّط ـدء ٌي ُ٘ق ظ١ّيك خٍ٘ص٧ٖ ؤٞ لٕ: الرابع      

لٕٛ خ٘مدٔٛ بٌخ لٕٛ ٌي ٜٕإ٘ص ؼٛ ظىيُ خـع٥دي٢ ٘ٛ ي١ّط ، ٌمٕٛ خ٘مدٔٛ ٌي ٜٕدجٗ 
ي خالـع٥دي يميٟ ٌ٘ٓ خ٘مٕٛ خٍ٘ي لٕٛ ز٣ خ٘مدٔٛ ٌةٞ خ٘مدٔٛ ٠دجر خهلل ٌي ٜٕدجٗ خ٘ىبل

"503. 

ق زدظٍدَ خآلًٜي ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظم الخامس 9  ُ ال ي١ّط لٕٛ  ": د٩٘ ؤٜد خزٟ خ١٘فدَ ًٌّ ص

ٌي لٕٛ زد٘فٟ ٦ بال ٠ّط لدٔٛ ٌي ٜٕإ٘ص خـع٥دييص ل١ً خألجٝص ٦ٜٟ ٦خ٥ٌّٛ ٘ٙعٕد٦ي 
٦خلً ، ٢ٌُٔ٦ زٝىدٍ٘ص ِدؼك ٌي ٤ٍٜر خألجٝص خألَزمص ، بال ٜد ٔسُ ٌي ٜٕإ٘ص : ؤٞ خ٘ٝصير 

بٌ ٧٘ ـدِ لٝٗ خ٘صمدزص ٘ٙعٕٕٙٗ ، ٌع٧ٍض ٜصٙمص ٠صر خ٘مدٔٛ ،  خآلًٜي خظٍدِد أل٣٠
 ١٘504ّط ٘فدِ ٠ّط خ١ّ٘ط "خ

 زمً يَخٔص ٤ٍخ خالظٍدَ خٔعىٙصط خآلظي :النتيجة 9 

5-      ٞ لٕٛ خ٘مدٔٛ ٌي ٜٕدجٗ خالـع٥دي يميٟ ٌ٘ٓ خ٘مٕٛ خٍ٘ي لٕٛ ز٣ خ٘مدٔٛ ٌةٞ ؤ
 . خ٘مدٔٛ ٠دجر خهلل ٌي ٜٕدجٗ خ٘ىبلي

ال ي١ّط لٕٛ لدٔٛ ٌي ٜٕإ٘ص خـع٥دييص ل١ً خألجٝص ٦ٜٟ ٦خ٥ٌّٛ ٘ٙعٕد٦ي ٌي لٕٛ  -5
 . ٟ ٦ بال ٠ّط زٝىدٍ٘ص ِدؼك ٌي ٤ٍٜر خألجٝص خألَزمصزد٘ف

                                                           
 ( 05/ ٚ  0خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ) ؾ502
 ( 380خ٠فُ ُ٘ق ظ١ّيك خٍ٘ص٧ٖ ) ٚ 503
 ( 543/ ٚ  8خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ504
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ال ي١ّط لٕٛ لدٔٛ ٌي ٜٕإ٘ص خـع٥دييص ل١ً خألجٝص ٦ٜٟ ٦خ٥ٌّٛ ٘ٙعٕد٦ي ٌي لٕٛ  -3
 زد٘فٟ ٦ بال ٠ّط زٝىدٍ٘ص ِدؼك ٌي ٤ٍٜر خألجٝص خألَزمص
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في التقـليد و المفتي والمستفتي ، وما فيو  
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 المسألة الثالثة 9

خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ـ٧خِ خٔعٍعدج٣ ٟ٘ٝ ل٣ٌُ زد٘مٙٛ ، ٦ ؤ٤ٙيص  َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :"آلًٜي خ ِدٖ     
خالـع٥دي ، ٦خ٘مًخ٘ص ، زإٞ يُخ٢ ١ٜعصسد ٍ٘ٙع٨٧ ، ٦خ١٘دْ ٜع٧ٍّٞ ل٩ٙ ٔاخ٣٘ ٦خاللعّدي ٌي٣ ، 

 505خٜع١دل٣ ٌيٟٝ ل٣ٌُ زد٘عً ٜٟ ٌ٘ٓ "ل٩ٙ 

خٍ٘ي ٣ّٙ٠ خآلًٜي صميك ٦ًِ ٦خٌّص ٔؽيُ ٜٟ لٙٝدء ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٥١ٜٛ خزٟ ظٍدَ خال    
خ٘مدـر ٌي ٜىعص٢ُ ٦خَّ٘ٔٙي ٌي خ٘سمُ خ٘ٝميػ ٦ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ٌي خ٘ٝمص٧ٖ 
٦خأل٧١ٔي ٌي ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٦خزٟ خ١٘فدَ ٌي ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ٦خزٟ خ٘ٙمدٚ ٌي خ٘ٝىعصُ 

 ٢ٍ٤ ٧ّ٠الظ٥ٛ ٔدآلظي :٦خ٘ىؽير خ٘سىًخيي ٌي خٍّ٘ي٣ ٦خ٘ٝع٣ٍّ ، ٦

ظٍدَ ل٩ٙ خال " ـدء ٌي ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ؤ٣٠ خظٍدَ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :األول 9    

ٞ ٜمف٧ٝٞ ، ٦ل٩ٙ خٜع١دل٣ ٌي خٔعٍعدء ٜٟ لُي زد٘مٙٛ ٦خ٘مًخ٘ص ؤ٦ َآ٢ ١ٜعصسد ٦خ١٘دْ ٜٕعٍع٧
 .506ظ٢ً "

ٖ ٜٟ لُي ل٣ٝٙ ٦لًخ٘ع٣ ، ٦ ب٠ٝد يٕإ " ـدء ٌي خ٘سمُ خ٘ٝميػ َّ٘ٙٔٙي خآلظي : الثاني 9

ال يف٧ِ ٟ٘ٝ لُي زعً زإٞ يُخ٢ ١ٜعصسد ٍ٘٘ٓ ، ٦خ١٘دْ ٜع٧ٍّٞ ل٩ٙ ٔاخ٣٘ ٦خُ٘ـ٧ق ب٘ي٣ ٦
 .507ٌ٘ٓ بـٝدلد "

 ٦ل٩ٕ ؤ٣٠ بـٝدق . لٕديصخالظٍدَ ٌعسيٟ ٜٟ وبلٖ ٔبلٚ خَّ٘ٔٙي ؤ٣٠ ي٧خٌُ خآلًٜي ٌي

 ٖ :ٌي ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٌّد زٍٙؿ خإلـٝدق خأل٧١ٔي٦لٕد٢  الثالث 9     

                                                           
 ( 344/ٚ  8خ٠فُ خإللٕدٚ ٘آلًٜي ) ؾ 505
 ( 1358/ ٚ  3خ٠فُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ) ؾ 506
 ( 343/ ٚ  0خ٠فُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ َّ٘ٙٔٙي ) ؾ507
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خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ خ٘مدٜي ال يف٧ِ ٣٘ ؤٞ يٕعٍعي بال ٜٟ وٙر ل٩ٙ ـ٣١ ؤ٣٠ ٜٟ ؤ٤ٗ خإلـع٥دي  "
يٟ ل٩ٙ ٔاخ٣٘ ٦خ٧َ٘ق ٦ٌ٘ٓ زإٞ يُخ٢ ١ٜعصسد ٍ٘ٙع٨٧ ز٥ًٙٝ خ٘ىُٙ ، ٦ي٨ُ بـٝدق خٕ٘ٝٙٝ

"508 

 ٔٝد ل٩ٕ صدلر خ٘ٝمص٧ٖ ٦ِدٖ ؤ٣٠ خظٍدَ ، ٌّدٖ َلٝص خهلل لٙي٣ : الرابع 9     

ؤ٣٠ ال يف٧ِ ٣٘ خالٔعٍعدء بال بٌخ وٙر ل٩ٙ ـ٣١ ؤٞ ٜٟ يٍعي٣ ٜٟ ؤ٤ٗ خالـع٥دي خظ٧ٍّخ ل٩ٙ  "
يٟ ٦ٜٟ ؤ٤ٗ خ٧َ٘ق ، ٦ٌ٘ٓ ب٠ٝد َآ٢ ١ٜعصسد ٍ٘ٙع٨٧ ، ز٥ًٙٝ خ٘ىُٙ ، ٦ي٨ُ خـعٝدق خٕ٘ٝٙٝ

 509ل٩ٙ ٔاخ٣٘ "

٦ٜٟٝ ٠ّٗ ٤ٍخ خالظٍدَ ٠٦ٕس٣ ب٩٘ خآلًٜي خزٟ خ١٘فدَ ٔٝد ـدء ٌي ٔعدز٣ : الخامس      

٦٘ٙمدٜي خٔعٍعدء ٜٟ ل٣ٌُ لد٘ٝد لًال ٧٘٦ ٔدٞ خٍ٘ي  " ١يُ ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :خ٧ٕ٘ٔر خ٘ٝ
ل٣ٌُ زد٘مٙٛ ٦خ٘مًخ٘ص ، لسًخ ٦ ؤ٠ؽ٩ ٦ ؤوُْ ، ٦ظمٙٛ ٌعيد٢ زة٘دَش ٧٥ٍٜٜص ٦ٔعدزص ، ألٞ 

خ٘مًٖ ، ٤٦ٍخ ٍٔ٘ٓ ، ٦٘ٙمدٜي خٔعٍعدء ٜٟ َآ٢ ١ٜعصسد خّ٘ٝص٧ي ٜٟ خألٔعٍعدء : ٔاخٖ خ٘مد٘ٛ 
ٌعدء ٦ال ل٣ٝٙ ، ٦ ؤ٣٠ ؤ٤ٗ ٘بلعًَيٓ ٜمفٝد ل١ً خ١٘دْ ، ٌةٞ ٣٠٧ٔ ٍٔ٘ٓ يًٖ ل٩ٙ ٘ئلٌعدء ٦خ٘

 510عدء ظً ٌ٘ٓ ٢ٌُٔ٦ خآلًٜي خظٍدِد "يف٧ِ خالٔعٍ

ٌي  ، ٧٥ٌ يايً لٕديع٣ ٘بلـٝدق ظٍدَ خآلًٜي ٌي ظإٔيً خالظٍدَ ٜديخٚ ؤ٣٠ ٠ّٗ خ٢ٍ٤٦ ِيديش      
 . خٕ٘ٝإ٘ص ٦ٌي خالصؽبلق خٍ٘ي خٔعم٣ٙٝ

                                                           
 ( 043/ ٚ  8خ٠فُ ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ) ؾ508
 ( 21/ ٚ  0خ٠فُ خ٘ٝمص٧ٖ ) ؾ509
 ( 581/ ٚ  8خ٠فُ ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ ) ؾ 510
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ٔٝد ـدء ٍٔ٘ٓ ٌي خ٘ٝىعصُ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ الزٟ خ٘ٙمدٚ ؤٞ ٘ٙمدٜي ؤٞ دس 9السا      

٘ٙمدٜي ؤٞ يًّٙ ٜٟ لٙٛ ؤ٦ ـٟ ؤ٤ٙيع٣  " يًّٙ ٜٟ ٣٘ ؤ٤ٙيص ٌي خالـع٥دي ٌّدٖ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ :
 ٦511ٞ ٜٟ ل٣ٌُ زد٘ف٥ٗ خظٍدِد ٌي٥ٝد "٘بلـع٥دي زؽُيُ ٜد ، ي

صدلر ٔعدذ  وبلٌد ٌٕدٞ خظٍدِد ظ١ٝيد،٦ٜٟٝ ٠ّٗ خ٘مٕٛ ٜٟ ويُ ؤٞ ئٍُ  9 السابع      

خ٘عّٙيً ٧٥ٌ خ٘مدٜي ؤٜد ٜٟ ي٧ٕن ٣٘  " خٍّ٘ي٣ ٦خ٘ٝع٣ٍّ ٘ٙىؽير خ٘سىًخيي ٌّدٖ َلٝص خهلل لٙي٣ :

ۀ  چ ي ؼَُ خأللٕدٚ خُ٘ٙليص ، ٌيف٧ِ ٣٘ ؤٞ يًّٙ لد٘ٝد ٦يمٝٗ ز٣٘٧ّ ظمد٩٘ : خٍ٘ي ال يمُ

 512" 1خأل٠سيدء  چۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    ھ  ھ

 النتيجة 9 

ًِ ٦خ٣ٌّ ٔؽيُ ٜٟ لٙٝدء خألص٧ٖ خآلًٜي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص صميك ، ٦ خإلظٍدَ خٍ٘ي لٕد٢      
 ٞ ٦خهلل ظمد٩٘ ؤل٩ٙ ٦ ؤلٙٛ.٥١ٜ٦ٛ ٜٟ ٌُٔ خ٘مٕٛ ٜٟ ويُ ؤٞ يمٕي وبلٌد ٌٕدٞ خظٍدِد ظ١ٝيد 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 101خ٣ٍّ٘ الزٟ خ٘ٙمدٚ ) ٚ خ٠فُ خ٘ٝىعصُ ٌي ؤص٧ٖ 511
 ( 133/ ٚ  3خ٠فُ خٍّ٘ي٣ ٦خ٘ٝع٣ٍّ ) ؾ512
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 نتائج البحث9

صديَ خألٜيٟ ٜمًٝ زٟ لسً خ٘خ٘مًٝ هلل َذ خ٘مد٘ٝيٟ ٦خ٘صبلش ٦خٕ٘بلٚ ل٩ٙ       
 ؤٜد زمً :خهلل ٧َٖٔ خهلل < , 

ؤٞ ئٍُ خ٘سدلػ ؤ٤ٛ خ١٘عدجؿ خ٘عي ظ٧صٗ  ٥٠ديص ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص ، ٜٟ خ٘ع٦َُي ٌي      
 ٌإ٧ِٖ ٦ زدهلل خ٘ع٧ٌيُ :  ،ب٘ي٥د ٌي ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص 

ؤٞ خإلٜدٚ خآلًٜي  عسيٟي "خإللٕدٚ"ٔعدذ  خألص٧٘يص ٌي ظٍدِدض يَخٔعي ٘ئلٜٟ وبلٖ   -1
ٌٟٝ  ،خإلـٝدق خ٧٥َٙٝ٘ ٧٤٦  ٦٘ٛ يٕعمٝٗ ٍ٘ؿ (ظٍدَخال)ٍ٘ؿ ٌي خإلـٝدق ٕعمٝٗ ي

 .زسيدٞ خ٘ٝصؽٙك خُ٘ٝخيي ٘ئلـٝدق ل٢ً١ خإلٕ٘دٖ  ٌَمط ٤ٍخوبل٣٘ 

بٞ خٕ٘ٝد٠ص خٕ٘دٜيص خ٘عي يعٝيّ ز٥د خإلٜدٚ خآلًٜي ٌي ظمُيُ ٜٕدجٗ خإلـٝدق ٥٘ي ٔدٌيص  -2
 .ّدٚ ٤ٍخ خإلٜدٚ خ٘مفيٛ ٜ ٌي ٜٕد٠ص ٦ خٕ٘ٝدجٗ خ٘ٝسم٧ؼص٧ٕٞ ٤ٍخ عٕ٘ي ي

 زٗ ، ٦خ٘سُخ٤ٝص ٦خ١ٕٝ٘يص خ٘ٝمعّ٘ص ٜىدٍ٘ص اليمعسُ ٘بلـٝدق يل٧خ٢ ٌي ٔدٞ خآلًٜي ؤٞ -3
 . خإلـٝدقٌي  ؤؼ٥ُ٘د ال ٘دٌش, ٦ يم٤ًد  يمعسُؤَآء٤ٛال  ٔدٞ

 

 ٌي٥د خيل٩ خ٘عي خٕ٘ٝدجٗ ٔٗ ظعسمط ؤ١٠ي زميػ خإلـٝدق ٠ّٗ ٌي خآلًٜي يِصخإلٜدٚ -4
بال ٌي زمط خٕ٘ٝدجٗ  وؽإ٢ ٦يؽسط خإلـٝدق ٤ٍخ دي١ّطٜ ل٩ٙ ؤًِ ٦٘ٛ خإلـٝدق
 .خ٘يٕيُش 

 خًِ٘ص ٜٟ خآلًٜي ٜا٣ٍ٘ لٙي٣ ٔدٞ ٘ٝد خألص٧ٖ ٔعر ؤلفٛ ٜٟ خإللٕدٚ ٔعدذ ؤٞ -5
 ظمُيُخظ٣ ب٩٘ خالؼٝح١دٞ ب٩٘ زد٘سدلػ ظم٦ًخ ٦خ٘عي خ١ّ٘ٗ، ٌي خألٜد٠ص ٦ خ٘مٙٝيص

 . ٦ظُّيُخظ٣

لًي خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ٠ّٗ ٞ دق يعسيٟ ؤزمً خٔعُّخجي ٕ٘ٙٝدجٗ خ٘عي خيل٩ ٌي٥د خإلـٝ -6
ٜٕإ٘ص ، خٍ٘ي صك ٜٟ ٢ٍ٤ خالظٍدِدض ؼٝد٠يص  بل٨ً ٦ ؤَزميٟبـٝدال  خالظٍدٌَي٥د

 ص ٦خٍ٘ي ٘ٛ يصك ٥١ٜد وٕٝص ٜٕدجٗ .٦ؼبلؼيٟ ٜٕإ٘
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 زمصُ يٙعّٚ ٘ٛ خآلًٜي خإلٜدٚ ؤٞ ب٩٘ ٦صٙط خالظٍدَ ٜٕدجٗ ٌي ٠يصإخ٘ٝع يَخٔعي ٦زمً -7
 ؤٞ ل٩ٙ ٔةـٝدل٥ٛ زمع٥د ؤوٍٗ ًِ ؤ٣٠ ٦ ، خ٘مٙٝدء لٙي٥د خظٍُ خ٘عي خألص٧٘يص خٕ٘ٝدجٗ

، ؤٞ خ١٘ٛ يمٝٗ ز٣ ُ٘لي ي٘يٗ ٦ؤ٣٠ زدّ٘يدْ خ٘مٝٗ ٦ـ٧خِ خ٘مٝٗ ي٧ـر خ٧٘خلً وسُ
ٜد ٘ٛ يُي ٌي ٌ٘ٓ ٠ٕه ، ؤٞ خألصٗ ٌي خ٘مٕٛ زد٘فد٤ُ ٜد ٘ٛ يإض ي٘يٗ خ٘عإ٦يٗ ، ال 

 يٕع٧لس٥د ٘ٛ خ٘عي ٕدجٗخ٘ٝ زمط ٢ٍ٥ٌ ، يف٧ِ خالـع٥دي بال بٌخ ظ٧ٌُض ٌي٣ خ٦ُٙ٘غ
  .خالظٍدَ ٜٕدجٗ ظٟٝ ي٤ٍُٔد ٦٘ٛ خآلًٜي

 

 التوصيات
 

٘ع٧صيدض ل٩ٕ ؤٞ ظفً آٌخ٠د صدويص ، ٧ِٙ٦زد ٦ل٩ٙ ٤ٍخ ٌةٞ خ٘سدلػ يًٕي ٢ٍ٤ خ      
 ٘بلٔعٍديش ٜٟ ٤ٍخ خ٘سمػ , ٤٦ي ٔدآلظي : ٦خليص ،

خُ٘ٙليص , يًٕ ل٩ٙ ؼٙس٣ خ٘مٙٛ ؤٞ ي٥ع٧ٝخ زسدذ خإلـٝدق ، ٧٥ٌ َٟٔ َٔيٟ ٌي خألي٘ص  -1
خ٘سدذ ؤٜدٚ ٔؽيُ ٜٟ خ٘ىبلٌدض ٌيإي٤د ٦ؤيخ ، ٦ظّٙيٗ خ٘ىبلي ٜٟ خ٘ٝؽد٘ر خُ٘ٙليص , ٦ 

 خ٧ّ٘خلً خُ٘ٝليص .

يٕدل٤ًٛ ِص ٦خألٜد٠ص  ٜٝد ًؤٞ يمع٦ًٝخ ل٩ٙ بـٝدلدض خإلٜدٚ خآلًٜي ٥ٌي وديص ٌي خ٘ -2
٧٤  ٩ خوعّخٖ خأل٦ِدض ٌي ظّصي ٢ٍ٤ خإلـٝدلدض ٜٟ ٜعد٥٠د , ٦ٜم٧ٙٚ ؤٞ خ٧ِ٘طلٙ

 َؤْ ٜدٖ ؼد٘ر خ٘مٙٛ .

خآلًٜي" ٔعدذ لفيٛ خًَّ٘ ٦خ٘ٙإٞ ، ًٌّ ـٝك ٌي٣ لٙٛ خأل٦٘يٟ ، ؤٞ ٔعدذ "خإلٜدٚ   -3
ّد ، يَخٔص ٦ظًِي خ خٕ٘عدذ ،خ٘مٙٛ خاللع١دء ز٥ٍؼٙسص ٌي١سىي ل٩ٙ  ٦ٔدٞ لًٝش ٘بللّيٟ ،

 ٦ظًَيٕد ٦ظمّيّد .

ٔعدذ خإللٕدٚ ، ًٌّ ٔدٞ ؽ٧ؼص ٌي ي١سىي ل٩ٙ خ٘سدلؽيٟ  ٜبللفص خألوؽدء خ٘مًّيص خ٘ٝس  -4
خُ٘ـٗ ٜعإؼُخ زًَٝٔص خٍ٘بلٍٔص ، ز٣ٙ ٔدٞ َؤٔد ٜٟ َئ٥ٔٛ ٦ال ؤيٖ ل٩ٙ ٌ٘ٓ ٜٟ ٔعس٣ 

 خ٘عي ؤ٥ٍ٘د ٌي خٍٍٕ٘ٙص ٦ًِ ٠ٌُٔد ؼٌُد ٥١ٜد ٌي ٜاٍ٘دظ٣ .
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٦بٞ ؤٌعٗ ٜٟ زيٟ ٢ٍ٤ خألوؽدء ٧٤ خ٘مبلٜص لسً خُِ٘خَ لٍيٍي ٌي ظمٙيّدظ٣ ل٩ٙ 
 ٠ُٙظ٣ ٕ٘ٙعدذ .

ًي ٜٟ ٧٠خزه لٙٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٦ٜٟ ١ٜدزم٣ ، ٧٥ٌ صدلر ٘ىصيص لٙٝيص بٞ خإلٜدٚ خآلٜ -5
لسُّيص ظٝيّض زدًِ٘ص خ٘ٝع١د٤يص ٦خألٜد٠ص خ٘عدٜص ، ٜٝد يًل٠٧ي ؤٞ ؤلط ؼٙسص خ٘مٙٛ 
٦خ٘سدلؽيٟ زععسك آؼدَ ٤ٍخ خإلٜدٚ ٘عٝعي ز٥ٛ ًِٜد ب٩٘ خألٜدٚ ٌي ؼٙر خ٘ىديص ٦خُ٘ٝخٚ ، 

٘صبلش ل٩ٙ ويُ خأل٠دٚ ٜمًٝ لٙي٣ ؤ٩ِٔ ٦ز٢ٍ٥ خ٘ع٧صيدض ؤوعٛ خٕ٘بلٚ ٦ ؤؼ١ي زد
خ٘صبلش ٦خٕ٘بلٚ ٦ٔسمد٠ٓ خ٥ٙ٘ٛ ٦زمًْٝ ؤ٥ً٘ ؤٞ الب٣٘ بال ؤ٠ط ؤٔعىٍُْ ٦ ؤظ٧ذ 
ب٘يٓ ، َز١د ال ظاخو٠ٍد بٞ ٠ٕي١د ؤ٧ٜ ؤوؽإ٠د َز١د ٦ال ظم١ٙٝد ٜد ال ؼدِص ١٘د ز٣ ٦خلً ل١د 

 ٌد٠ص٠ُد ل٩ٙ خ٧ّ٘ٚ خٕ٘دٌُيٟ .ؤ٠ط ٧ٜال٠د 
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 أوال 9 فيرس اآليات القرآنية

   .........................................................٠٢ي٠٧ٓ:          ٹ  ٹ   ٿ

   ............................................................... ١٢خ١٘سإ:                    ۉ  ۅ

   ........................................... ١٨٢خ٘سُّش:                 ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ

   .......................................................... ٠٠خ١٘ٝٗ:                    ہ  ہ  ہ

   ............................................................... ٠٠خ١٘ٝٗ:                 ہ  ہ  ہ

   ............................................ ٢٤٠سُّش: خ٘            ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

آٖ       ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 131...................................................................٢٢٠لُٝخٞ:

   ............................................ ٢٤٠خ٘سُّش:             ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

   ......................................... ٢٨خٍ٘عك:             گ   گ  ک  ک  ک

٢٠٠خ٘ع٧زص:            ٻ  ٱ
 .......................................................................................................................... 

   ................ ..........٢٢٠آٖ لُٝخٞ:                       ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

   ............................................ ٢٤٠خ٘سُّش:             ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

   ......................................................٠خ٘مُٙ:             ہہ  ہ    ۀ   ۀ

   ..................................................... ٢١خُّٜ٘:             گگ  ک  ک   ک

   ..................................................... ٢١خُّٜ٘:             گگ  ک  ک   ک

   ...................................... ٧٠خّ٘صٛ:            ۓ          ے  ے  ھ  ھ

   ........................................................ ١٧خأللّدي:               ں     ڱ  ڱ

   ..................................................... ٢١خُّٜ٘:             گگ  ک  ک   ک

  ................................................... ١٨٤خ٘سُّش:             گ  گ     گ  گ  ک
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  ...................................................... ١٧خأللّدي:              ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ

  ................................................... ٢٠٢خ٘سُّش:            پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

  .................................................................. ١٠خإلُٔخء:            ھ   ہ  ہ  ہ

  ..................................... ٠خ٘مُٙ:                ںں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ڳ     ڳ  

   .......................... ٠خأل٠سيدء:             ھ    ہ     ہ  ہ      ہ   ۀ  ۀ
 
 
 
 

  ................................ ٢٠١آٖ لُٝخٞ:               ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ

  .......................... ٢خ١ٕ٘دء:               پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

  ........................   ٠٠خأللّخذ:            ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ

  .............................. ٠٢خأللّخذ:                ﮳﮴    ﮲  ۓ  ۓ  ے   ے
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 فيارس األحاديث النبوية  

                            ٛؤصمدزي ٔد١٘ف٧ٚ زإي٥ٛ خِعًيعٛ خ٤عًيع                   ٚ
                بٞ خهلل خوعدَ ٘ي ؤصمدزد ٦ ؤص٥دَخ ٦ ؤ٠صدَخ                           ٚ
  خُ٘ـدٖ خ١٘دَ بٞ خً٘ٝي١ص ظ١ٍي                                                           ٚ
                                          ُؤيٝد بي٥دذ يزه ًٌّ ؼ٥                        ٚ
       ـدء َـٗ ب٩٘ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ  ٌّدٖ ٤ٕٙط يد ٧َٖٔ خهلل       ٚ
                                         ٛويُ خ١٘دْ ٠ُِي ؼٛ خٍ٘يٟ ي٥٠٧ٙ              ٚ
                     ٛوئُٛ ٠ُِي ؼٛ خٍ٘يٟ ي٥٠٧ٙٛ ؼٛ خٍ٘يٟ ي٠٧ٙ                    ٚ
                                                   ٌَك خّ٘ٙٛ لٟ ؼبلغ                    ٚ
     ٔحٗ ٧َٖٔ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ لٟ خٕٟ٘ٝ ٦خ٘فسٟ ٦خٍُ٘خء               ٚ
                                         يزدو٥د ؼ٤َ٧٥د                            ٚ- 
                                           ٞال يّعي خّ٘دظي ٧٤٦ وعسد                ٚ
                                        ٞال يّعي خّ٘دظي ٧٤٦ وعسد                   ٚ
         ب٥٠د ٜٟ خ٘ؽ٧خٌيٟ لٙيٕٛ ٦خ٘ؽ٧ٌدض                                            ٚ
  ً٤ٌسد                            ٧٘ ؤٞ ؤلًٔٛ ؤ٠ٍُ ٜؽٗ ؤل                           ٚ
         ٧٘ ؤ٠ٍُ ؤلًٔٛ ٜؽٗ ؤلً ٤ٌسد ٜد زٙه ًٜ ؤل٤ًٛ ٦ال ٠صي٣ٍ               ٚ
                     ُؤٌؽُ ٌي َٜعدٞ ٌمٙي٣ ٜد ل٩ٙ خ٘ٝفد٤ ٟٜ                       ٚ
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 فيرس األعالم المترجم ليم  

 

                 ؤز٧ خ٘ىؽدذ ٜم٧ٍؾ زٟ ؤلًٝ زٟ خ٘مٕٟ خ٧ٌٕٙ٘خ٠ي                     ٚ
               ْؤز٧ خٍ٘عك لسيً خهلل زٟ لسً خهلل زٟ ٜمًٝ زٟ ٠فد خ٘سىًخيي خً٘زد        ٚ
 خ٘فدلؿس٧ذ خ١ٕ٘د٠ي خ٘ٙيؽي ؤز٧ لؽٝدٞ لُٝ زٟ زمُ زٟ ٜم                           ٚ
 ؤلًٝ زٟ يمي زٟ ٤سص خهلل ٘ٝٓ خً٘يٟ ؤزي خ٘سُٔدض                                      ٚ
 خً٘يٟ                     خآلًٜي : لٙي زٟ ؤزي لٙي زٟ ٜمًٝ زٟ ٔد٘ٛ ٔي ً        ٚ
 ًٝزدي٘د٢ زإٜيُ م٦ُيخ٘ٝ خ٘سىدَي ٜم٧ٝي زٟ ؤٜيٟ ٜم                                  ٚ
            ٔمً خً٘يٟ زٟ لُٝ زٟ لسً خهلل خ٘عٍعّخ٠ي                                          ٚ
                                  ُ٘ي ٘د٢ زٟ ًٜٕٙخي                                           ٚ
 زٟ صًيُ خُ٘ٝخوي             خ٘صٍد وٙيٗ زٟ ؤزي زُٕ زٟ ٜمًٝ  خ٘صٍي ؤز٧         ٚ
 ٚخ٘مّ زٟ لسً خٕ٘بلٚ( لسً خ٘مّيّ زٟ لسً خٕ٘بل(                                           ٚ
   ٟلسيً خهلل خ٘م١سُي : لسيً خهلل زٟ خ٘مٕٟ زٟ خ٘مصي                                    ٚ
 ؤز٩ٔ٧ٜ٧ ، صًِص زٟ ؤزدٞ زٟ ي٩ٕل                                                        ٚ
  ُخ٘فَّي خّ٘صُي                خٍ٘عك زٟ ٩ٔ٧ٜ زٟ لٝدي ٠فٛ خً٘يٟ ؤز٧ ٠ص       ٚ
                  ُخٍ٘عٗ زٟ خٕ٘ٝعف٥                                                           ٚ
 ٛٔخٕ٘مسي ٜم٧ٝي زٟ ؤلًٝ زٟ لسًخهلل ؤز٧خّ٘د                                             ٚ
                 ٕٜٛٙ ٜمًٝ زٟ زمُ خألصس٥د٠ي ؤز٧                                        ٚ
                 ٜمًٝ زٟ ٔد٘ٛ زٟ ٦خصٗ خ٘م٧ٝي                                          ٚ
                 ٟخ٘ٝٙٓ خ٘مّيّ ؤز٧ خٍ٘عك لٝدي خً٘ي                                          ٚ
       ٍُخ٘ٝٙٓ خ١ٝ٘ص٧َ ٜمًٝ زٟ خ٘ٝٙٓ خ٘ٝف                                             ٚ
 زٟ خ٘ىؽـــدذ                  ٧ خٍ٘ٝـدوُ يخ٦ي خخ٘ٝٙٓ خ١٘دصــُ صـبلق خ٘ـًيٟ ؤز        ٚ 
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 ـٓ خ٘مّيّ ؤز٧ خٍ٘عك خٕ٘ٙؽــدٞ خ٘ٝٙـ                                                            ٚ
                      ٦خصٗ زٟ لؽدء ؤز٧ لٍخٌص خ٘ٝى٦ّٜي                                 ٚ
 ٜمًٝ زٟ خٕ٘ٝعف٥ُ   ي٧ًٔ زٟ خّ٘ٝعٍي ألُٜ خهلل                                         ٚ
 ٛ٘خ٘فسدجيً ٜمٝ لٙي ؤزي زٟ خٕ٘بلٚ لسً:   ؤز٤٧د                                     ٚ
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 فيرس المصادر والمراجع

 أوال 9 القرآن الكريم  

 ثانيا 9 كتب الحديث وشروحو وتخريجاتو  

 ٌٗي ظىُيؿ ؤلدييػ ١ٜدَ خٕ٘سيٗ ٘ٙٙيه ٜمًٝ ٠دصُ خً٘يٟ خأل٘سد٠ي ، ؼسمص  ب٦َخء خ٘ىٙي
ٚ . ٤ـ ،  خٕ٘ٝعر خإلٔبلٜي خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

  َٕٔٙٙص خأللدييػ خ٘صميمص ٘ٙٙيه ٜمًٝ ٠دصُ خً٘يٟ خأل٘سد٠ي خأل٘سد٠ي ٜٕعسص يخ
خ٘ٝمدَي خُ٘يدض 

 ٠ي ٜٕعسص خ٘ٝمدَي خُ٘يدض ٕٔٙٙص خأللدييػ خ٘عميٍص ٘ٙٙيه ٜمًٝ ٠دصُ خً٘يٟ خأل٘سد
ٚ ( ٤ــ ،  ) 

  صميك خإلٜدٚ ٜٕٙٛ زٟ خ٘مفدؾ خّ٘ٙيُي زُٙق خإلٜدٚ خ٦٧١٘ي ، خ٘ٝؽسمص خ٘ٝصُيص
ٚ ( ٤ـــ ،  زدأل٤ُِ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

 . ُل٧ٙٚ خ٘مًيػ الزٟ خ٘صبلق ، ظمّيُ ٧٠َ خً٘يٟ لع 
 ٙ٘ ٚٙيه ٜمًٝ ٠دصُ خً٘يٟ خأل٘سد٠ي ، وديص خُ٘ٝخٚ ٌي ظىُيؿ ؤلدييػ خ٘مبلٖ ٦خ٘مُخ

ٚ ( ٤ـ ،  ؼسمص خٕ٘ٝعر خإلٔبلٜي ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ / 
  ٌُعك خ٘سدَي ُ٘ق صميك خ٘سىدَي  ٘ٝمًٝ زٟ لٙي زٟ لفُ خ٘مّٕبل٠ي ظمّي

٦ظصميك خ٘ٙيه لسً خ٘مّيّ زٟ زدِ ٦ ٜمي خً٘يٟ خ٘ىؽير ٦َِٛ ٔعس٣ ٦ ؤز٧خز٣ ٜمًٝ 
ص زي٦ُض ٘س١دٞ ٌاخي لسً خ٘سدِي ، يخَ خ٘ٝمٌُ

  ُص لبلء خً٘يٟ خ٘س٤ُدٞ ٧ٌَي ، ظمّي ١ّٔ خ٘مٝدٖ ٌي ١ٟٔ خأل٧ِخٖ ٦خألٌمدٖ ، ٘ٙمبلٜ 
ص٧ٍض خّٕ٘د ، ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص .

  ًٜفٝك خ٦ّ٘خجً ١ٜ٦سك خ٧ٍ٘خجً ٘ٙمدٌؿ ٧٠َ خً٘يٟ لٙي زٟ ؤزي زُٕ خ٥٘يؽٝي ، ظمّيُ لس
ٚ (  ٤ـ ،   خهلل ٜمًٝ خ٦ًَ٘يٗ ، يخَ خٍُٕ٘ ٘ٙؽسدلص ٦خ١ُ٘ٙ ٦خ٘ع٧ِيك )
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  ، ٠صر خُ٘خيص أللدييػ خ٥ً٘خيص  ٘فٝدٖ خً٘يٟ خّ٘يٙمي خ٘م١ٍي ، ظصميك ٜمًٝ ل٧خٜص
ؼسمص ٜإٔص خُ٘يدٞ ٦خٕ٘ٝعسص خإلٔبلٜيص .

  ص خ٘ٙيه ٜمًٝ ٠دصُ خً٘يٟ خأل٘سد٠ي ٤ًخيص خ٦ُ٘خش ب٩٘ ظىُيؿ ؤلدييػ خٕ٘ٝٙدش ، ٘ٙمبلٜ 
ٚ ( ٤ـ ،  أل٩٘٦ ، يخَ زٟ خّ٘يٛ ٦ يخَ خزٟ لٍدٞ ) خ٘ؽسمص خ
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 القواميس والمعاجم
 

  ( ٤ـ ،  ظٕٝٙص ظدؾ خ٘م٦ُْ ٤٧٘ير الييدذ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ ٚ
  َُ٘ق خزٟ لّيٗ ل٩ٙ ؤٍ٘يص خزٟ ٜد٘ٓ ٦ٜم٣ ١ٜمص خ٘فٙيٗ ٘ٝمي خً٘يٟ لسً خ٘مٝيً ، يخ

خ٘ٙىدض
 ؤي٧ذ زٟ ٩ٔ٧ٜ خ٧ٍٕ٘ي ،  خٕ٘ٙيدض ٜمفٛ خ٘ٝصؽٙمدض ٦خ٦ٍَُ٘ خ٘ٙى٧يص ، ألزي خ٘سّدء

٤ـ ( ظمّيُ ل٠ًدٞ ي٦َيٗ ٦ٜمًٝ خ٘ٝصُي ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص )  خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 ٕ٘دٞ خ٘مُذ الزٟ ١ٜف٧َ ، ؼسمص يخَ خ٘ٝمدَي
  ( ٜٞىعدَ  خ٘صمدق ُ٘ٙخِي ، يخجُش خ٘ٝمدـٛ ٌي ٜٕعسص ٘س١د ) ٚ
 ٙٝيص زي٦ُضخ٘ٝصسدق خ١ٝ٘يُ ٌي وُير خُ٘ٙق خٕ٘سيُ ُ٘ٙخٌمي ، خٕ٘ٝعسص خ٘م
  ٜمفٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ، ٘ىدً٘ َٜعدٞ لٕٟ ، يخَ خ٦ُ٘ظص ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ ٚ
  َٜمفٛ ّٜدييٓ خ٘ٙىص ألزي خ٘مٕٟ ؤلًٝ زٟ ٌدَْ ، ظمّيُ لسً خٕ٘بلٚ ٤د٦َٞ ، يخ

٤ــ ( خ٘فيٗ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 ٧غ ٍُٜيخض ؤٍ٘دؾ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ُ٘ٙخور خألص٥ٍد٠ي ، ُّٜٔ خ٘عمّيُ زُّٝٔ خ٘سم

٦خًَ٘خٔدض زُّٝٔ خ٘سدِ ، ٜٕعسص خ٘سدِ ٜصؽ٩ٍ خ٘سدِ .
 . ٞخ٘ٝمفٛ خُ٘خجً ، ظإ٘يً ـسُخٞ ٜٕم٧ي ، يخَ خ٘مٙٛ ٘ٙٝبلييٟ ، زي٦ُض ٘س١د
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 التراجم والطبقـات
  ٜدي٧خ  خأللبلٚ  : َّ٘ٙٔٙي ، يخَ خ٘مٙٛ ٘ٙٝبلييٟ ، زي٦ُض ٘س١دٞ ) ؼسك ٌي  ٚ
  ًخهلل لُٝ خ٘سد٦َيي يخَ خ٘ف١دٞ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ خأل٠ٕدذ : ٕ٘ٙٝمد٠ي ظمٙيُ لس 

ٚ ( ٤ــ 
  ( ظدَيه خإلٔبلٚ ٤ٍٙ٘سي ظمّيُ خً٘ٔع٧َ زٙدَ ل٧خي ٜم٦ُي ، يخَ خ٘ىُذ خإلٔبلٜي

ٚ ( ٤ـ ،  
  ٤ـ  ظدَيه خ٘مٕٝدء ٜٟ ٔعر ؤوسدَ خ٘مٙٝدء زإوسدَ خ٘مٕٝدء ، ؼسمص ًِيٝص
 ّ٘د٤ُش ٘فبلٖ خً٘يٟ لسً خُ٘لٟٝ زٟ ؤزي زُٕ لٕٟ خ٘ٝمدظُش ٌي ظدَيه ٜصُ ٦خ

خٕ٘ي٧ؼي ، ظمّيُ ٜمًٝ ؤز٧ خٍ٘عٗ بزُخ٤يٛ ، يخَ بليدء خٕ٘عر خ٘مُزيص لي٩ٕ خ٘سدزي 
 ٚ ( ٤ـ ،  خ٘مٙسي ٦ ُ٘ٔدئ٢ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

  خ٘ميدش خ٘مّٙيص ٌي لصُ خ٘م٦ُذ خ٘صٙيسيص زٝصُ ٦خ٘ٙدٚ ، أللًٝ ز٦ًي ، يخَ ٥٠عص
ٜصُ زدٍ٘فد٘ص 

  خٍ٘يٗ ل٩ٙ خ٦ُ٘ظعيٟ ألزي ٘دٜص خًّ٘ٝٔي ، ظمّيُ ِخ٤ً خ٧ٕ٘ؼُي يخَ خ٘فيٗ زي٦ُض
  ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء ، ظمّيُ ٘مير خأل٠َا٦غ ٦لٕيٟ خألًٔ ، ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ) خ٘ؽسمص

ٚ ( ٤ـ  خ٘ؽد٠يص : 
  ٍَ٘خض خ٤ٍ٘ر ٌي ؤوسدَ ٜٟ ٤ٌر ، الزٟ خ٘مٝدي ، ظمّيُ لسً خّ٘ديَ خأل٠َدئ٦غ ٦

ٚ ٤ـ  ٧ي خأل٠َا٦غ ، يخَ زٟ ٔؽيُ يُٜٙ زي٦ُض ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ ٜمٝ
  ًٝؼسّدض خ٘ٙدٌميص الزٟ خٕ٘سٕي ، ظمّيُ ٜمًٝ ٜم٧ٝي خ٘ؽ١دلي ، لسً خٍ٘عدق ٜم

خ٘م٧ٙ
  ًؼسّدض خ٘ٙدٌميص الزٟ ٥٘سص ، ٜؽسمص ٜفٙٓ يخجُش خ٘ٝمدَي خ٘مؽٝد٠يص زميًَ آزدي زد١٥٘

ٚ ( ٤ـ ،  ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 
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  َخ٘مسُ ٌي وسُ ٜٟ وسُ : ٤ٍٙ٘سي ، ظمّيُ ٜمًٝ خٕ٘ميً زٟ زٕي٠٧ي ِو٧ٖٙ ، ؼسمص يخ
ٚ ( ٤ـ  خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ٘س١دٞ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 

  َلي٧ٞ خأل٠سدء ٌي ؼسّدض خألؼسدء ، الزٟ ؤصيسمص ، ظمّيُ ٠ّخَ َظد ؼسمص ٧ٙ١َٜخض يخ
ٜٕعسص خ٘ميدش زي٦ُض

 ٔدٜي خٕ٘عر ٦خ٧١ٍ٘ٞ ، لدـي وٙيٍص ، يخَ بليدء خ٘عُخغ خ٘مُزي ًٔٙ خ٘ف٧١ٞ لٟ ؤ
زي٦ُض

  خ٘ٙسدذ ٌي ظ٥ٍير خأل٠ٕدذ ، الزٟ خألؼيُ خ٘فَّي ، ٜٕعسص خ٘ٝؽ٩١ زىًخي
  ٕ٘دٞ خ٘ٝيّخٞ ٘ئلٜدٚ خ٘مدٌؿ ؤلًٝ زٟ لٙي زٟ لفُ خ٘مّٕبل٠ي بلع٩١ ز٣ لسً خٍ٘عدق

ؤز٧ وًش ٜٕعسص خ٘ٝؽس٧لدض ؤز٧ وًش ، خلع٩١ زةوُخـ٣ ٦ظمّي٣ّ ٔٙٝدٞ لسً خٍ٘عدق 
خإلٔبلٜيص

  ُٜآش خّٜ٘دٞ ٌي ظدَيه خألليدٞ ٕ٘سػ خزٟ خ٘ف٧ِي ، ظمّيُ ٍُٜٕ زٟ ٔد٘ٛ زٟ لُيؿ
ٚ ٤ـ ،  خ٘ىدًٜي ، ٕٔٙٙص زم٧غ بليدء خ٘عُخغ خإلٔبلٜي 

  ٜمفٛ خ٘سًٙ خٞ ٥ٙ٘دذ خً٘يٟ ؤزي لسً خهلل يد٧ِض زٟ لسً خهلل خ٘م٧ٝي خ٦ُٜ٘ي خ٘سىًخيي
يَ زي٦ُض ، يخَ صد

  ٤ـ ،  ٜمفٛ خ٘ٝاٍ٘يٟ ٘مُٝ َظد ٔمد٘ص ، ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦
 )

  ٍُُٜؾ خ٦ُٕ٘ذ ٌي ؤوسدَ ز١ي ؤي٧ذ ٘فٝدٖ خً٘يٟ ٜمًٝ زٟ ٔد٘ٛ زٟ ٦خصٗ ، ظمّي
خً٘ٔع٧َ ، ل١ٕيٟ ٜمًٝ َزيك ٦خً٘ٔع٧َ ٔميً لسً خٍ٘عدق ل٧َٙ

 ٦لديٖ ؤلًٝ لسً خ٧ٝ٘ـ٧ي ، يخَ  ٜيّخٞ خإللعًخٖ ٤ٍٙ٘سي ظمّيُ لٙي ٜمًٝ ٜم٧ض
ٚ ( ٤ـ ،  خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ٘س١دٞ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

  َ٥٠ديص خألَذ ٌي ٜمٌُص ؤ٠ٕدذ خ٘مُذ ١ًّّٙٙٙ٘ي ، ظمّيُ بزُخ٤يٛ خألزيدَي ، يخ
ٚ ( ٤ـ ،  خٕ٘عدذ خ٘ٙس١د٠ي زي٦ُض ) خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص : 

 ٔٝدليٗ خ٘سىًخيي ، يخَ بليدء خ٘عُخغ خ٘مُزي زي٦ُض٤ًيص خ٘مدٌَيٟ ؤٔٝدء خ٘ٝاٍ٘يٟ إل
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  خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض ٘ىٙيٗ زٟ ؤزيٓ خ٘صًٍي ، يخَ بليدء خ٘عُخغ خ٘مُزي زي٦ُض
  َ٦ٌيدض خألليدٞ ٦ ؤ٠سدء خّٜ٘دٞ الزٟ وٕٙدٞ ظمّيُ خً٘ٔع٧َ بلٕدٞ لسدْ يخَ صدي

(ٚزي٦ُض ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 
 ٜصؽ٩ٍ زٟ ؤلًٝ ظإ٘يً، خ٘م٧ٙٚ ٧ظ٧لدضٜ ٌي خّ٘يديش ٦ٜصسدق خٕ٘مديش ٍٜعدق 

 ٚ  ٤ـ، :  ؼإ/  ٘س١دٞ زي٦ُض، خ٘مٙٝيص ،يخَخٕ٘عر ِخيش زؽدٕ٘س٨ُ خ٥ٙ٘يُ
ٚ ( ، خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص (
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كتب التاريخ

 زيط و٦ًٙٞ خزٟ وّخ٠ص خً٘ٙخييٟ لسًخٕ٘بلٚ ٦ظًّيٛ ظمّيُ،  و٦ًٙٞ خزٟ ًّٜٜص 
ٚ  خً٘خَخ٘سيعدء خ٘ؽسمصخأل٩٘٦ ، ٦خآليخذ ٦خ٘م٧ٙٚ خ٧١ٍ٘ٞ

 ٜك زد٘عمد٦ٞ يخ٤َفُ ؼسمص خ٘عُٔي، لسًخ٘ٝمٕٟ ظمّيُ ٔؽيُ، الزٟ ٦خ٥١٘ديص خ٘سًخيص 
. خ٘مُزيص ٦خًَ٘خٔدض ُّٜٔخ٘سم٧غ

 خ٘سىًخيي خ٘ىؽير ؼدزط زٟ لٙي زٟ زُٕؤلًٝ ؤزي خ٘مدٌؿ خإلٜدٚ ،ظإ٘يً زىًخي ظدَيه ، 
 ٚ  ٤ـ، :  ؤ/  خإلٔبلٜي،غ ىُذيخَخ٘ ، ٜم٦ُي زٙدَل٧خي خً٘ٔع٧َ ظمّيُ

.
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 كتب عامة

  ُؤزٕدَ خألٌٕدَ ٕ٘يً خً٘يٟ خآلًٜي ، ظمّيُ ؤلًٝ ٜمًٝ خ٥ًٝ٘ي يخَ خٕ٘عر ٦خ٧٘ؼدج
ٚ  ٤ـ ،  خ٧ّٜ٘يص : 

  ٚخآلًٜي ٦ ؤَآء٢ خٕ٘بلٜيص ، ظإ٘يً خً٘ٔع٧َ لٕٟ خ٘ٙدٌمي ، ؼسمص يخَ خٕ٘بل
 ّٗ٘ٙيه خإلٔبلٚ خزٟ ظيٝيص ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ َ٘دي ٔد٘ٛ  يَؤ ظمدَض خ٘مّٗ ٦خ١٘

ٚ  ٤ـ ،  ، بيخَش خ٘ؽّدٌص ٦خ١ُ٘ٙ زد٘فدٜمص خإلٔبلٜيص 
  ٌٞىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ٦ ؤَآ٢ خٕ٘بلٜيص ٦خٍٍٕ٘ٙيص ، ظإ٘يً خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ صد٘ك خَّ٘ٔد
 زٟ ٔي١د خٍَُ٘ زيٟ خٍَُ٘ ٘مسً خّ٘د٤ُ خ٘سىًخيي ، ظمّيُ ٜمًٝ خ٘ىٙط ٜٕعسص خ
  خ٘ٝٙٗ ٦خ١٘مٗ ٥ُٙٙ٘ٔعد٠ي ، ظمّيُ ٦ظمٙيُ خألٔعدٌ ؤلًٝ ٥ٌٝي ٜمًٝ ، يخَ خٕ٘عر

.ٚ  ٤ـ ،  خ٘مٙٝيص زي٦ُض ) خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص 
  ٍٜعدق خٕ٘مًش ٦ٜصسدق خّ٘يديش ٌي ٧ٜظ٧لدض خ٘م٧ٙٚ ، أللًٝ زٟ ٜصؽ٩ٍ خ٘ٝم٦ُي

خ٧١َ٘ ، يخَ خٕ٘عر  زـ زؽدٖ ٔس٨ُ ِخيش ، ظمّيُ : ٔدٜٗ زُٕي ٦لسًخ٤٧٘دذ ؤز٧
خ٘مًيؽص خّ٘د٤ُش .
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 والفتاوى    كتب الفقو
 

  ٤ـ ،  زًخيص خ٘ٝفع٥ً ٥٠٦ديص خّ٘ٝعصً الزٟ ًَ٘ ، يخَ خزٟ لّٚ ) خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص
 ) ٚ

  َخٍ٘عد٨٦ خٕ٘س٨ُ ٘ٙيه خإلٔبلٚ خزٟ ظيٝيص ظىُيؿ لدُٜ خ٘فّخَ ٦ ؤ٧٠َ خ٘سدِ ، ؼسمص يخ
خ٧ٌ٘دء 

 خ٘ي ، ظمّيُ ؤلًٝ ٜم٧ٝي بزُخ٤يٛ ، ؼسمص يخَ خٕ٘بلٚ خ٧٘ٔيػ ٘ئلٜد  ّ ٚ خ٘ى
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 أصول الفقو  
  خإلز٥دؾ ٌي ُ٘ق خ٥١ٝ٘دؾ ل٩ٙ ٥١ٜدؾ خ٧٘ص٧ٖ ٌي لٙٛ خألص٧ٖ ٘ٙسيعد٦ي ، ُ٘ق

لٙي زٟ لسً خٕ٘دٌي خٕ٘سٕي ، ظمّيُ ٜمًٝ ٘مسدٞ بٔٝدليٗ ، ٜٕعسص خٕ٘ٙيدض 
 ٚ ( ٤ــ ،  خأل٤ُِيص ) 

 ٕ٘دجٗ ُ٘ق زىيص خآلٜٗ ظإ٘يً ٘ٝمًٝ زٟ بٔٝدليٗ خألٜيُ خ٘ص١مد٠ي ، ظمّيُ بـدزص خ
ٚ ٤ــــ  لٕيٟ ؤلًٝ خٕ٘يدوي ، ؼسمص ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ) خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص 

  ًٝبـٝدٖ خإلصدزص ٌي ؤ٧ِخٖ خ٘صمدزص ٘ىٙيٗ زٟ ٔيًٕٙي خ٘مبلجي ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٜم
٤ـــ ( ي زد٧ٕ٘يط ) ٔٙيٝدٞ خألُّ٘ ـٝميص بليدء خ٘عُخغ خإلٔبلٜ

  ًبلٕدٚ خٍ٘ص٧ٖ ٌي ؤلٕدٚ خألص٧ٖ ٕ٘ٙيٝدٞ زٟ وًٙ خ٘سدـي ، ظمّيُ لسً خ٘ٝفي
خ٘عُٔي ، ؼسمص يخَ خ٘ىُذ خإلٔبلٜي 

  ( ؤلٕدٚ خٍ٘ص٧ٖ ٌي ؤص٧ٖ خ٘فصدٚ ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ : لفيٗ ـدٔٛ خ١٘ٙٝي
ٚ ( ٤ـ  

 لّٚ ، ظمّيُ ؤلًٝ ٜمًٝ خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خأللٕدٚ ٘مٙي زٟ ؤلًٝ زٟ ٔميً ز ٟ
٘دُٔ ظًّيٛ بلٕدٞ لسدْ ، ٧ٙ١َٜخض يخَ خآلٌدَ خ٘فًيًش خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ زي٦ُض 

  خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خأللٕدٚ ٘مٙي زٟ ٜمًٝ ٔيً خً٘يٟ خآلًٜي ، ؼسمص ٜإٔص
ٚ ( ٤ــ ،  خ٘مٙسي ٦ُ٘ٔدئ٢ ١ُٙ٘ٙ ٦خ٘ع٧ِيك ) 

 ٝٙيص ، لسً خهلل زٟ لٙي خ٥ُٙ٘خ٠ي ، خإللٕدٚ ٌي ؤص٧ٖ خأللٕدٚ ٜمُّ ٌي َٔد٘ص ل
ـدٜمص ؤٚ خ٨ُّ٘ 

  ُبَ٘دي خٍ٘م٧ٖ ب٩٘ ظمّيُ خ٘مُ ٜٟ لٙٛ خألص٧ٖ ٘ٝمًٝ زٟ لٙي خ٧ٙ٘ٔد٠ي ، ظمّي
ٚ(٤ـــ  خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ ؤزي لٍٛ ٔدٜي زٟ خ٘مُزي خألؼُي، يخَ خٍ٘عيٙص )

 ٙي ٧ٌُْٔ ، خإل٘دَش ٌي ٜمٌُص خألص٧ٖ ٕ٘ٙيٝدٞ زٟ وًٙ خ٘سدـي ، ظمّيُ خ٘ٙيه ل
يخَ خ٘سٙدجُ خإلٔبلٜيص 
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  ؤص٧ٖ خُٕ٘وٕي ألزي زُٕ ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ ؤزي ٥ٔٗ خُٕ٘وٕي ، ظمّيُ ؤز٧
ٚ ( ٤ــ ، خ٧ٌ٘دء خألٌىد٠ي ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص ، زي٦ُض ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

  ُّ٘خ٘سمُ خ٘ٝميػ ٘سًَ خً٘يٟ لسً خهلل خَّ٘ٔٙي ، ُٜخـمص خً٘ٔع٧َ لُٝ ٔٙيٝدٞ خأل
ٚ( ٤ـ  سمص ٦ِخَش خأل٦ِدي ٦خ٘ٙا٦ٞ خإلٔبلٜيص خ٧ٕ٘يط ) خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص ؼ
  ُزٍٖ خ١٘فُ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ظإ٘يً خ٘مبلٜص ٜمًٝ زٟ لسً خ٘مٝيً خأل١ًٝٔي ، ظمّي

٤ـ ،  خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ ِٔي لسً خ٘سُ ، ٜٕعسص خ٘عُخغ زدّ٘د٤ُش ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 ) ٚ

 ألزي خ٘ٝمد٘ي لسً خ٘ٝٙٓ خ٘ف٧ي١ي ، ظمّيُ لسً خ٘مفيٛ خً٘ير  خ٘س٤ُدٞ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘
، يخَ خأل٠صدَ خّ٘د٤ُش 

  ًزيدٞ خ٘ٝىعصُ ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ٘ٙٝٓ خً٘يٟ ؤز٧ خ٘ؽ١دء ٜم٧ٝي زٟ لس
خُ٘لٟٝ زٟ ؤلًٝ خألص٥ٍد٠ي ، ظمّيُ ٜف٥ُ زّد ـدٜمص ؤٚ خ٨ُّ٘ ٜٟ خ٘عُخغ خإلٔبلٜي 

  ٜص لبلء خً٘يٟ ؤزي خ٘مٕٟ خُ٘ٝيخ٦ي خ٘م١سٙي ، ظمّيُ خ٘عمسيُ ٌي ُ٘ق خ٘عمُيُ ٘ٙمبل
٤ـــ  ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ خُٕ٘خق خ٘فسُيٟ ، ٜٕعسص خًُ٘٘ خُ٘يدض ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

  ) ٚ
  ظ١ٙيً خٕ٘ٝدٜك زفٝك خ٘ف٧خٜك ٘عدؾ خً٘يٟ خٕ٘سٕي ظإ٘يً زًَ خً٘يٟ لسً خهلل خَّ٘ٔٙي
 ِبل٠ي ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ لسً خ٘مٝيً زٟ خ٘عُّير ٦خإلَ٘دي خ٘صىيُ ّ٘ٙدظي ؤزي زُٕ خ٘سد

ٚ ( ٤ـ  لٙي ؤز٧ ِيً ، ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
  خ٘ع٥ٝيً ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ظإ٘يً ٜم٧ٍؾ زٟ ؤلًٝ زٟ خ٘مٕٟ ؤز٧ خ٘ىؽدذ خ٧ٌٕٙ٘خ٠ي

خ٘م١سٙي ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ : ٜمًٝ زٟ لٙي زٟ بزُخ٤يٛ ، ؼسمص خُّ٘ٝٔ خ٘مٙٝي ٦ بليدء 
ٚ ( ٤ــ ،  ٔبلٜي ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ خ٘عُخغ خإل

 ظيٕيُ خ٘عمُيُ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألٜيُ زً٘د٢ ، يخَ خٍُٕ٘ ٘ٙؽسدلص ٦خ١ُ٘ٙ ٦خ٘ع٧ِيك
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  ، خُ٘ي٦ي ٦خ٧ّ١٘ي ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ٘ٝمًٝ زٟ ٜم٧ٝي خ٘سدزعُي خ٘م١ٍي
٩٘٦ يَخٔص ٦ظمّيُ ظيً خهلل زٟ صد٘ك زٟ ل٧ٞ خ٘مُٝي ، ٜٕعسص خًُ٘٘ ) خ٘ؽسمص خأل

ٚ ( ٤ـ ،  
  ٌَك خ٘مدـر لٟ ٜىعصُ زٟ خ٘مدـر ٘عدؾ خً٘يٟ خٕ٘سٕي ، ظمّيُ خ٘ٙيه ل٩ٙ

ٜمًٝ ٜم٧ض ٦خ٘ٙيه لديٖ ؤلًٝ لسً خ٧ٝ٘ـ٧ي ، لٙٛ خٕ٘عر 
  ٦َظص خ١٘دـُ الزٟ ًِخٜص خًّ٘ٝٔي ـدٜمص خإلٜدٚ ٜمًٝ زٟ ٔم٧ي خُ٘يدض ) خ٘ؽسمص

ٚ ( ٤ـ ،  خأل٩٘٦ 
 خ٘ع٧ظيك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٕ٘مً خً٘يٟ ٜٕم٧ي زٟ لُٝ خ٘عٍعّخ٠ي ،  ُ٘ق خ٘ع٧ٙيك ل٩ٙ

ظمّيُ ُِٔيد لٝيُخض ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض 
  ُ٘ق خ٘معً ل٩ٙ خ٘ٝىعصُ ، ظمّيُ ٌديي ٠صيً ٦ؼدََ يمي ، ؼسمص يخَ خٕ٘عر

ٚ ( ٤ـــ ،  خ٘مٙٝيص زي٦ُض ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 
 ، َظمّيُ ٜمًٝ خّ٘ليٙي ٦ ٠ٍيُ لٝدي٦ ٜٕعسص  ُ٘ق خ٧ٕ٘ٔر خ١ٝ٘يُ الزٟ خ١٘فد

 ٚ (  ٤ـ ،  خ٘مسيٕدٞ خُ٘يدض ) 
  ُُ٘ق خ٘ٝمد٘ٛ ٘مسً خهلل زٟ ٜمًٝ زٟ لٙي ُ٘ي خً٘يٟ خ٥ٍُ٘ي خ٘عٕٙٝد٠ي ، ظمّي

٤ــ ،  لديٖ ؤلًٝ لسً خ٧ٝ٘ـ٧ي ٦لٙي ٜم٧ض ، لٙٛ خٕ٘عر ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ ْ 
  ) ٚ

 ٝدٞ زٟ ل٦ُٝ زٟ خ٘مدـر ُ٘ل٣ لعً خً٘يٟ ، ظمّيُ ُ٘ق خ١ٝ٘ع٩٥ خألص٧٘ي ٘مؽ
ٜمًٝ لٕٟ ٜمًٝ لٕٟ بٔٝدليٗ ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ٘س١دٞ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

ٚ ( ٤ــ ،  
  ُٟ٘ق ٜىعصُ خ٦ُ٘ظص ٕ٘ٙيٝدٞ زٟ لسً خ٧ّ٘ي خ٘ؽ٧ٌي ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ لسً خهلل ز

٤ـــ ( ص خأل٩٘٦ لسً خ٘ٝمٕٟ خ٘عُٔي ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص زي٦ُض ) خ٘ؽسم
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  ٟٝخ٘عيدء خ٘بلٜك ُ٘ق ـٝك خ٘ف٧خٜك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘ٙٙيه ؤلًٝ زٟ لسً خُ٘ل
خّ٘٘يؽ١ي خ٦ُّ٘ي خ٘ٝدٕ٘ي ، ظمّيُ لسً خُٕ٘يٛ خ١٘ٝٙص ، ٜٕعسص خًُ٘٘ خُ٘يدض ) خ٘ؽسمص 

ٚ ( ٤ـــ ،  خ٘ؽد٠يص 
 خ٘سىًخيي ، ظمّيُ  خ٘مًش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ّ٘ٙدظي ؤزي يم٩ٙ ٜمًٝ زٟ خ٘مٕيٟ خٍُ٘خء

ٚ / خ٘ؽسمص  ٤ـ ،  خً٘ٔع٧َ ؤلًٝ زٟ لٙي ٔٝيُ خ٘ٝسدَٔي ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
ٚ ( ٤ـ ،  خ٘ؽد٠يص 

  خٍ٘عك خ٘ىٍدَ ُ٘ق خ١ٝ٘دَ ٘ٙمبلٜص ِيٟ خً٘يٟ زٟ بزُخ٤يٛ خزٟ خ١٘فيٛ خ٘م١ٍي ، ٜٕعسص
 ٚ ( خ٘سدزي خ٘مٙسي ٌي ـ٧٥َٝيص ٜصُ خ٘مُزيص ١ٔص ) 

 ٍّ٘ي٣ ٦خ٘ٝع٣ٍّ ألزي زُٕ خ٘ىؽير خ٘سىًخيي ، ظمّيُ ؤز٧ لسً خُ٘لٟٝ لديٖ زٟ ي٧ًٔ خ
خِي ، يخَ خزٟ خ٘ف٧ِي ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦   ّ ٚ ( ٤ـ ،  خ٘م

  ٚ٧ٌخظك خُ٘ل٧ٝض زُٙق ٜٕٙٛ خ٘ؽس٧ض ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘مسً خ٘مٙي ٜمًٝ زٟ ٠فد
َ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض خً٘يٟ خأل٠صدَي ، ظصميك لسً خهلل ٜم٧ٝي ٦ ٜمًٝ لُٝ ، يخ

ٚ ( ٤ـ ،  ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
  ٧ِخؼك خألي٘ص ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألزي خ٘ٝفٍُ ١ٜص٧َ زٟ ٜمًٝ زٟ لسً خ٘فسدَ خٕ٘ٝمد٠ي

٤ـ  ظمّيُ لٙي خ٘مٕٝي ٦لسً خهلل خ٘مٕٝي  يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 ، ) ٚ
 دٚ ، ظإ٘يً لٙي زٟ لسدْ خ٘سمٙي خ٘م١سٙي ، خ٧ّ٘خلً ٦خ٧ٍ٘خجً خألص٧٘يص الزٟ خ٘ٙم

ٚ( ٤ــــ ،  ظمّيُ ٜمًٝ لدًٜ خٍّ٘ي ، ٜؽسمص خ١ٕ٘ص خ٘ٝمًٝيص زدّ٘د٤ُش ) 
  خألُٔخَ ٘مبلء خً٘يٟ لسً خ٘مّيّ زٟ ؤلًٝ خ٘سىدَي ، يخَ خٕ٘عدذ خ٘مُزي زي٦ُض ًٙٔ

 ٚ ( ٤ـ ،  ٘س١دٞ ) 
 ٘يً خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ صًِي زٟ ؤلًٝ زٟ ًٔٙ خٕ٘دظُ ُ٘ق و٧خٜٗ ٦َظص خ١٘دـُ ظإ

٤ـ  ٜمًٝ خ٘س٧٠َ٧ ؤز٧ خ٘مدَغ خ٘ىّي ، ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ٠د٦ُ٘ٞ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 ، ) ٚ
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  خ٘ٙٝك ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألزي بٔمدَ خ٘ٙيُخِي ، ظمّيُ ٜمي خً٘يٟ يير ٜٕع٧
ٚ( ، ٤ــ  ٦ي٧ًٔ لٙي ، يخَ خٕ٘ٙٛ خ٘ؽير ، يخَ خزٟ ٔؽيُ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

  ، خ٘ٝمص٧ٖ ٌي لٙٛ ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘ٝمًٝ زٟ لُٝ زٟ خ٘مٕيٟ ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي
ظمّيُ خً٘ٔع٧َ : ـدزُ ٌيدض ل٧ٙخ٠ي ، ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ـدٜمص خإلٜدٚ ٜمًٝ زٟ ٔم٧ي 

٤ـ ( خإلٔبلٜيص ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
  زٟ خ٘ٝىعصُ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ ٤ٍٜر خإلٜدٚ ؤلًٝ ظإ٘يً لٙي زٟ ٜمًٝ زٟ لٙي

لسدْ زٟ ٘يسدٞ خ٘سمٙي خًّٜ٘ٙي خ٘م١سٙي لبلء خً٘يٟ ؤز٧ خ٘مٕٟ خ٘ٝم٦ُي ) زدزٟ 
٤ــ  خ٘ٙمدٚ ( ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ ٜف٥ُ زّد ، ـدٜمص ؤٚ خ٨ُّ٘ ) خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص : 

 ) ٚ
  ٟٜىعصُ ١ٜع٩٥ خٕ٘اٖ ٦خألٜٗ ٌي لٙٝي خألص٧ٖ ٦خ٘فًٖ ٘مؽٝدٞ زٟ ل٦ُٝ ز

٤ـ ،  ٍيُ لٝدي٦ ، يخَ زٟ لّٚ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ خ٘مدـر ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٠
 ) ٚ

  ًخً٘ٝوٗ ب٩٘ خإلٜدٚ ؤلًٝ ظإ٘يً لسً خّ٘ديَ زٟ زًَخٞ خًّٜ٘ٙي ، ظمٙيُ خً٘ٔع٧َ لس
ٚ ( ٤ــ ،  خهلل زٟ لسً خ٘ٝمٕٟ خ٘عُٔي ، ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ) خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص 

 ٟخ١ّٙ٘يؽي بُ٘خي زُٕ زٟ لسً خهلل ؤز٧  ٍُٜٔش ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ل٩ٙ ٦َظص خ١٘دـُ ٘ؤلٜي
٤ـ ( ِيً ، يخَ لد٘ٛ خ٧ٍ٘خجً ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 

  ُٜخظر خإلـٝدق ٘مٙي زٟ ؤلًٝ زٟ ٔميً زٟ لّٚ ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض 
  ٟخ٘ي ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ : لّٝش ز  ّ خٕ٘ٝعص٩ٍ ٜٟ لٙٛ خألص٧ٖ ٘ٝمًٝ زٟ ٜمًٝ خ٘ى

 ٤ِيُ لدٌؿ 
 ٍ٘٣ّ لسً خٕ٘بلٚ لسً خ٘مٙيٛ ؤلًٝ زٟ لسً خ٘مٙيٛ آٖ ظيٝيص ، خ٧ٕٝ٘يش ٌي ؤص٧ٖ خ

ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ؤلًٝ زٟ بزُخ٤يٛ زٟ لسدْ خ٦ٍَ٘ي ؼسمص يخَ خٍ٘عيٙص ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
ٚ ( ٤ــ ،  
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  ُخ٘ٝمعًٝ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ألزي خ٘مٕيٟ ٜمًٝ زٟ لٙي زٟ خ٘ؽير خ٘سصُي ، ظمّي
مٙٝي خ٠ٍُٕ٘ي ًَ٘ٙخٔدض خ٘مُزيص زًُٜٙ ٜمًٝ لٝيً خهلل ٞ ؼسك ٌي خ٘ٝم٥ً خ٘

  ًٝ١ٜع٩٥ خ٧ٕٖ٘ ٌي لٙٛ خألص٧ٖ ٘مٙي زٟ ٜمًٝ ٔيً خً٘يٟ خآلًٜي ، ظمّيُ ؤل
ٚ ( ٤ـ ،  ٌُيً خّ٘ٝيًي ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ٘س١دٞ ) 

  ، خ٘ي ، ظمّيُ ٜمًٝ لٕٟ ٤يع٧خ  ّ خ١ٝ٘ى٧ٖ ٌي ؤص٧ٖ خ٣ٍّ٘ ٘ٝمًٝ زٟ ٜمًٝ خ٘ى
٘س١دٞ  ؼسمص يخَ خٍُٕ٘

  ٖخ٧ٝ٘خٌّدض ٘ئلٜدٚ خ٘ٙدؼسي ، ظًّيٛ زُٕ ؤز٧ ِيً ، ظمّيُ خ٘ٙيه ٧٥َٜٙ لٕٟ آ
ٔٙٝدٞ يخَ خزٟ لٍدٞ 

 خ١ٝ٘دـُ ٘مسً خّ٘ديَ زٟ زًَخٞ  ٤ّ٠ص خ٘ىدؼُ خ٘مدؼُ ُ٘ق ٔعدذ ٦َظص خ١٘دـُ ٦ـ١ص
٤ـــ ،  سمص خأل٩٘٦ ًخَ خ٘مًيػ زي٦ُض ٦ٜٕعسص خ٨ً٥٘ َؤْ خ٘ىيٝص ) خ٘ؽ،ز

ٚ
 ٓلسًخ٧ٝ٘ـ٧ي لديٖ خُّ٘خٌي ظمّيُ خً٘يٟ ٥ٙ٘دذ خ٘ٝمص٧ٖ ُ٘ق ٌي خألص٧ٖ ٠ٍدج 

/  غ)  خ٘سدِ ٠ّخَٜصؽ٩ٍ ٜٕعسص ، ؤز١ٔ٧ص لسًخٍ٘عدق ٜم٧ض،ظُّيط ٜمًٝ لٙي ٦خ٘ٙيه
( ٚ  ٤ـ، :  ؤ
  ٟٕ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٌي ُ٘ق ٥١ٜدؾ خألص٧ٖ ب٩٘ لٙٛ خألص٧ٖ ٘مسً خُ٘ليٛ زٟ خ٘م

ًش خٕ٘ٝٝدش زٕٙٛ خ٧٘ص٧ٖ ُ٘ٙق ٥٠ديص خ٧ٕٖ٘ ٘ٝمًٝ خأل٧١ٔي ، ٦ٜم٣ ل٧خ٘ي٣ خٍ٘ٝي
زىيط خ٘ٝؽيمي ، يخَ لد٘ٛ خٕ٘عر 

 ٗ٤ـ، :  ؤ/ غ)  خإلٔبلٜي ؼسمصخٕ٘ٝعر لسًخهلل الز٣١ ؤلًٝ خإلٜدٚ ٜٕدج  ٚ 
 ٤ِيُخ٧ٙ٘يٗ ظمّيُ( 

  خ٘ٝمُّ ٜٟ لٙٛ خألص٧ٖ ؤز٧ ٘دٜص ٦ٔعدز٣ ٌيٝد يعمُٙ زإٌمدٖ خ٧ُٖٔ٘ > َٔد٘ص
دلػ لسً خهلل زٟ لي٩ٕ خ٘مي٩ٕ ، ـدٜمص خإلٜدٚ ٜمًٝ زٟ ٔم٧ي خإلٔبلٜيص ٜدـٕعيُ ٘ٙس
خُ٘يدض 
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  ، ْظُّير خ٧٘ص٧ٖ ب٩٘ لٙٛ خألص٧ٖ الزٟ ـّي ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ لٙي ٧ٌُٔ
ٚ ( ٤ــ ،  ؼسمص يخَ خ٘عُخغ خإلٔبلٜي خ٘فّخجُ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 

 َلسً خُٕ٘يٛ خ١٘ٝٙص ، ؼسمص ٜٕعسص  خ٘ىبلي خٍ٘ٙفي ل١ً خألص٧٘ييٟ ظإ٘يً خً٘ٔع٧ :
ٚ (٤ـ ،  خًُ٘٘ خُ٘يدض ) خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص : 

  ٞخُ٘ٔد٘ص ٘ئلٜدٚ خ٘ٙدٌمي ، ظمّيُ خ٘ٙيه ؤلًٝ ٘دُٔ ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض ٘س١د
  خ٘عُّير ٦خإلَ٘دي خ٘صىيُ ألزي زُٕ خ٘سدِبل٠ي ، ظمّيُ خً٘ٔع٧َ : لسً خ٘مٝيً زٟ لٙي

ٕٔص خُ٘ٔد٘ص ؤز٧ ٠ِيً ، ٜا
  ًلٙي٣ ٔميً لسً خ٘ٙؽي ُ ٙ خ٘ٝمص٧ٖ الزٟ خ٘مُزي ، ؤوُـ٣ لٕيٟ لٙي خ٘سًَي ٦ل

ٚ ( ٤ــ ،  ٧ٌيش ، يخَ خ٘سيدََ ، خألَيٞ لٝدٞ ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ : 
  خ٘ع٥ٝيً ٌي ظىُيؿ خ٦ٍُ٘ق ل٩ٙ خألص٧ٖ ٘ؤل٧١ٔي ،ظمّيُ ٜمًٝ لٕٟ ٤يع٧ ، ؼسمص

٤ـــ ،  ٚ / خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص  ٤ــ ،  : ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص ) خ٘ؽسمص خأل٩٘٦ 
 ) ٚ

  ٜٕٗعسص ، خ٘م٦ُٔي ٜمًٝ ٘ٙٙيه خً٘يٟ ؤص٧ٖ ٦ خ٣ٍّ٘ ؤص٧ٖ زيٟ خ٘ٝٙعُٔص خٕ٘ٝدج 
٠د٦ُ٘ٞ خًُ٘٘
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