


 

 الحوار: أشكاله وعناصره
 د. ضعٗد إمساعٗن صٗين           

 اضتاذ يف جاوعٛ اإلواً حمىد بَ ضعٕد 

 كمٗٛ الدعٕٚ ضابقًا

 

ٓكاد جينع الباسجٌْ يف اؿْاز علٙ أىُ املسادع٘ يف الك٣و 

ميكً أٌ  ٘ مً ٓكٔف بأىُّمث.  (1)بني طسفني سْل مْقْع قدد

 بلن ػٓ ّٛدّأٌ الن  ، (3)فظع الني أّ م (2)ٓكٌْ بني أكجس مً طسفني

  . (5)ْع احملننناّزٗ ٢ ٓػننن أ فٔنننُ أٌ ٓكنننٌْ علنٔنننا  أّ دننناد ا     ّأٌ مْقننن ، (4)علٔنننُ

ٌ ١ّٓكند    ، (6)ٓلذً أٌ ٓكٌْ ا٤منس ميمننا   ّٓػ أ  ْاز مكننٌْ  بنأٌ اؿن   خنسّ

ْ   . (7)ّأضننلْ  د ا٢تفنناع علننٙ أٌ احملنناّزٗ تكننٌْ بننالك٣و فَيننا  مننً     ّمننع ّدنن

 : لجننم ٘ٔننمغننري اللفبريات عبأّ بننال ، (8)د تكننٌْ بالكبابنن٘ٓكنٔف بننأٌ احملنناّزٗ  نن 

  . (9)الطكْت ّتعبريات الْدُ أّ ىربات الؿْت

مً املؿطلشات كجريا  ما ُتطبددو مع مؿطلح  ٍيا  عددّ

٘  ، ّمً ٍرِ احملاّزٗ أّ بد٣ٓ  لا ،  ، ّاملينارسٗ  : اؾدل ّاجملادلن

 . ّاملفاّق٘،  ، ّاملساٛ ، ّاملباسج٘ ، ّاحملاد٘ ّامليا ػ٘

ّؽبلف ا٦زاٛ سْل الع٣ ن٘ بنني ٍنرِ املؿنطلشات ّمؿنطلح احملناّزٗ سٔنح        

  ْ ٓبطنه باللندد يف اـؿنْم٘ ّمنا      ّاؾندل باعببناز اؾندل    ازٓفسع البعض بنني اؿن

                                                           

 . ...7، احلبٗب 12، شوصو٘ ص61لػٗدم٘ صا ،61، الصٕٖاُ ص 9لٍدٔٚ ص: ا اٌظس وثاًل (1)

 .61ٔالمبٕدٙ ص ، 1، أصٕه احلٕاز ص ، ابَ محٗد61لػٗدم٘ ص: ا اًلس وثاٌظ (2)

 .61ص الػٗدم٘ (3)

 ...61صَ مجٖٔ،  11، شوصو٘ ص9ص ٚٔدٍلا : اًلاٌظس وث (4)

 .61ٔ ٖمجَ ص 61، المبٕدٙ ص61ص  الػٗدم٘ (5)

   .69ص ٖمجَ (6)

 . 19-1يب صوثال: كت (7)

 . 61ػٗدم٘ صوثال ال (8)

 . 31-71ع صدميا (9)
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، أما اؿْاز ف٣ ٓبطه  لبنطك بالسأٖ ّالبعؿب لُاد ّآبؿل برلك مً معيٙ العي

عٕ أٌ اؾدل أكجس مشْلٔ٘ منً اؿنْاز أّ   ّٓسٚ ا٤مل  . (1)ّزّٗدُ الكسبرلك علٙ 

اعبباز كل  " بأٌ امليَر الرٖ ضاز علُٔ يف عجُ ٍْ سحسٔح ٓؿ ، ٍنا مبطآّاٌ

 . (2)" زٗ فكسٓ٘ ؼدخ عيَا القس ٌ الكسٓه داخل٘ يف اؾدلقاّ

 احملنناّزٗ أعننه مننً    ّعينندما ٓننأتٕ اؿنندٓح عننً امليننارسٗ فننلٌ شٓننادٗ ٓقننْل "       

ُّدنند يف اؿننْاز قادنن٘ أّ   ّزٗ ّامليننارسٗ سننْاز ، ّكننل مننً احملننا  امليننارسٗ . ّإذا 

. ّٓسٚ  خنسٌّ بنأٌ اؿنْاز ّاملينارسٗ      (3)" فادل٘ أّ خؿْم٘ أّ ىصاع كاٌ ميارسٗ

  . (4)مبطآّاٌ مً سٔح كْىَنا خيلْاٌ مجٔعا  مً املياشع٘ ّاملداؾن٘

ٙ ، فامليارسٗ سطب تؿْزٍه ٢ تدل علن  ادل٘ ّامليارسٗاجمل ّٓفسع البعض بني

بٔينننا ٓننسٚ  خننسٌّ أىَنننا ضننْاٛ ٤ىَنننا مجٔعننا  تبكنننياٌ اـؿننْم٘       (5)اـؿننْم٘

  . (6)ّالعياد

ّٓطبعسض دسٓػ٘ اليؿْف الْازدٗ يف احملاد٘ يف القس ٌ الكسٓه ّ الْازدٗ 

ثننه خيلننـ إق القننْل بننأٌ الكلنننات الننج٣خ م ادفننات دنناٛت  عنناٌ    ، املننساٛ يف

 ْ . ٍّنٕ منً سٔنح كْىَنا إق النرو أمٔنل        ومبقازب٘ ّإذا أطلقت تعين الػٕٛ املنرم

  . (7): املساٛ أ٢ّ  ثه احملاد٘ ثه اؾدال تأتٕ بال تٔب البالٕ

 . (8)ّٓطبعنل الساّٖ اؾدل ّاؿْاز ّامليارسٗ بطسٓق٘ تْسٕ بأىَنا م ادفنات  

ّٓرٍب أبنْ ا٤ىنْاز إق اضنبدداو اؿنْاز بطسٓقن٘ ٓيندزز فَٔنا اؿنْاز بنني طنسفني           

٘   أّ غننذبا  لننا اىبؿننازا  لفكننسٗ   للبننْدٖ اأمننا  . (9)، إقنناف٘ إق امليا ػننات الادٜنن

                                                           

ٔ ;  12-99: ابنَ مني ص   اٌظس وثاًل (1) ; 61-69. احلطنٗين ص   61ص ٌقنال عنَ أضنمٕحمل ارنأزٚ   نين      ، 9ص ٚالٍند

  ;621-629; القاضني ص 31-71، 11، 11;  شوصون٘ ص  61-61، املصنلم  ص  ;  كتيب 1، أبٕ شِسٚ ص177  ين ص

 . 3،  احلبٗب ص61-66دمياع ص 

   . 17، 16، 1-1ع٘ ، وٍاِ  ص ملاأل (2)

 .63شٖادٚ ص  (3)

 . 61; الػٗدم٘ ص62; احلبٗب ص11 -19، 1; شوصو٘ ص19، 11، أدحمل ص ٖػٛجس; 613-611أبٕ شِسٚ ص (4)

 . 67ص الصٕٖاُ (5)

 . 1 -9وك٘ ص  (6)

 . 13 -11، آداحمل ص  جسٖػٛ (7)

 . 31السٔاٙ ص (8)

 . 7أبٕ األٌٕاز ص (9)
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،  : احملادثنات اؿنسٗ   فبؿسح يف سندٓجَا عنً أغنكال اؿنْاز بنأٌ اؿنْاز ٓػننل       

  . (1)ّالبفاّض ، ، ّالط١ال ّا٨داب٘ رسٗيا، ّامل ، ّاجملادل٘ ّامليا ػ٘

ً أٌ ّٓبدّ منً ا٢ضنبعساض الطنابن أٌ الع٣ ن٘ لٔطنت بالْقنْح النرٖ ميكن        

 ٖ ٌ        ٓطبقس علُٔ النسأ ، ّ خنسٌّ   . فَينا  منً ٓقنْل بنأٌ اجملادلن٘ ّاؿنْاز كبلفبنا

ٌ  ٓقْلٌْ بأىَنا ضْاٛ  ; ٍّيا  مً جيعل اجملادل٘ مطآّ٘ للنيارسٗ ّ خسٌّ ٓفس نْ

، أمننا الننرًٓ ٓطنناٌّّ   . ّالننرًٓ ٓفس ننٌْ بٔيَنننا جيعلننٌْ امليننارسٗ مطننآّ٘ للشننْاز   

. ّجيعل بعكنَه اؿنْاز اًنا  غنام٣       اؿْاز بٔيَنا فٔذعلٌْ امليارسٗ كبلف٘ عً

 . ٓكه أغكا٢  عدٓدٗ ميَا اجملادل٘ ّامليارسٗ ّاملفاّق٘

 . ٍّيا ٓربش ض١ال سْل الع٣ ٘ بني ٍرِ املؿطلشات املبػابَ٘

 ُّددت ٍل ٍيا  فسع بٔيَا أّ أىَا م ادفات  ؟ ؟  ّما ىْع الفسّع بٔيَا إٌ 

، أّ  احملاّزٗ الينْذدٔ٘ ّتبشدخ اؾَْد الطابق٘ عً خؿاٜـ

، فبندزز ٍنرِ اـؿناٜـ أّ الؿنفات ؼنت       ؾفات احملناّز الينادح  

 ٘  (4)ّأضطننُ (3)ّميطلقاتننُ (2):  أؾننْل اؿننْاز  ، مجننل عياؾننس زٜٔطنن

ّ ننند  . (9)ّأضنننالٔبُ (8)ّغنننسّطُ (7)ّأضاضنننٔاتُ (6)ابنننُد ّ (5)ّ ْاعننندِ

عاد املكنسز  أمكً سؿس أكجس مً ماٜيت ؾف٘ عنرب امل١لفنات املدبلفن٘ بعند اضنبب     

٣ّٓسننأ أٌ كننجريا  مننً ٍننرِ الؿننفات أّ اـؿنناٜـ تبكننسز بعٔيَننا عننرب   . ميَننا

 : . ٍّيا ٓربش الط١ال البالٕ العياؾس أّ املؿطلشات املدبلف٘

                                                           

 . 93-92ص المبٕدٙ (1)

 . 91; غاِني ص96، أدحمل ص ; جسٖػٛ ، أصٕه احلٕاز عٍٕاُ ; بَ محٗد ، عٍٕاُ ٔٚ: الٍد اٌظس وثاًل (2)

ُ  الس ٗمنن٘ : اٌظنس ونثالً   (3) ٙ 9; ٖمجننَ ص ، عٍنٕا ، احلنٕاز وننَ   ; التننٕرس19ٙ-61، احلننٕاز ٔالت اعنن ص  ; التنٕرس

 . 11 -67أجن ص

 . ; السأٙ ; القدٔزٙ البػس (4)

 . 12، دمياع ص 11دٚ ص; العٕ ، عٍٕاُ : الس ٗم٘ اٌظس وثاًل (5)

 . ; عكاك979، 911، 171، 661; شوصو٘ ص 91; المبٕدٙ ص61: طٍلأٙ ص اٌظس وثاًل (6)

 .   مت اختٗاز ِرا االضي تٗطريا لمىٍاقػٛ (7)

 . 11; جسٖػٛ آداحمل ص 697، 69: ال تٗاٌ٘ ص اٌظس وثاًل (8)

 .17، 11، 12ٖمجَ ص (9)

العالقوووووووووو  
بووووووووووووووووو   
مصوووو ح   

 : الح ار
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 ٘؟ اؿْاز ؟ ّما طبٔعبَا مكاف٘ إق ما طبٔع٘ ٍرِ العياؾس مطبقل 

 : ل٩داب٘ علٙ البطا٢٠ت الطابق٘ زّعٕ ما ٓلٕ

٢ بؿاز علٙ املدل٢ْت الْازدٗ يف معاده اللػن٘ أّ سبنٙ   عدو ا -1  -1

، ّقاّلنن٘ اضننبقساٛ منندل٢ْتَا املطننبعنل٘ يف الكبابننات       يف الكبابننات الطننابق٘ 

ٕ  اؿدٓج٘ أٓكا  ، أّ علنٙ ا٤ؾنح املفنسدات كاٜينات سٔن٘ تيننْ        . فاللػ٘ كاًٜ سن

. ٍّنرِ   ا . ّ ند ونْت أسٔاىن    ّتصدٍس ّٓطسأ علٙ مدل٢ْتَا البعند٣ٓت ّا٨قنافات  

   ٘ ،  ، ّإٌ كاىنت بيطنب٘ أ نل    القاعدٗ ؾشٔش٘ سبٙ باليطب٘ ملفنسدات اللػن٘ العسبٔن

 ّذلنننك لْدنننْد معٔننناز ثابنننت منننً أزبعننن٘ عػنننس  سىنننا  ٓبنجنننل يف ىؿنننْف القنننس ٌ         

 ٘ ّلننرا ٢بنند مننً اضننبقساٛ الْا ننع لبشدٓنند    . (1)الكننسٓه ّيف ىؿننْف الطنني٘ اليبْٓنن

دٓند منا ٍنْ مطنذل ميَنا يف معناده       مدلْل املؿطلشات بد٢  مً ا٢ بؿاز علنٙ تس 

 . اللػ٘

ا٢عبننناد علننٙ اضننبعنا٢ت ٍننرِ املؿننطلشات يف الكبابننات املبدؿؿنن٘       -2

، مع ا٢ضبعاى٘ ببعسٓفنات الطنابقني يف تْقنٔح الع٣ ن٘ بنني املؿنطلشات        ّالْٔمٔ٘

. ّلنرا   عننل اضنبباى٘ خاؾن٘      ، ّميا ػبَا للْؾْل إق السأٖ النسادح  املبداخل٘

ُ  اؿننْاز ح "بعياؾننس مؿننطل  ، ّاضننبباى٘ خاؾنن٘ بنناؿْاز   " ّمػننابَاتُ أّ مػننبقات

. ّ  تْشٓننع ا٢ضننبباى٘ علننٙ عنندد مننً املبدؿؿننني يف    ّاملؿننطلشات ذات الع٣ نن٘

 . اللػ٘ أّ كجريٖ القساٛٗ

 عيننننند ا٢ضنننننبعاى٘  عننننناده اللػننننن٘   ا٢ بؿننننناز علنننننٙ املننننندل٢ْت ذات     -3

 منننن٘ السغبنننن٘ يف تطننننْٓد  . ّوننننت مقاّ الع٣ نننن٘ ّاملبطننننق٘ مننننع مْقننننْع البشننننح   

، مجنننل إٓنننساد كنننل أّ دنننل  الؿنننفشات بننناليق٢ْت البفؿنننٔلٔ٘ أّ غنننبُ البفؿنننٔلٔ٘

املنندل٢ْت الننْازدٗ يف معيننٙ الكلننن٘ بأدلبَننا الننيت ّزدت يف معنناده اللػنن٘ أّ بنندٌّ  

 .أدلبَا

فا٤ؾل أٌ ٓعنْد القنازٟ إق معناده اللػن٘ ىفطنَا إذا أزاد البفاؾنٔل اللػْٓن٘         

 ّ منندل٢ْتَا املبعننددٗ ّتػنعباتَا ّأدلبَننا إذا كاىننت لننا ؾننل٘  سنْل أؾننْل الكلننن٘ 

 ٘ ّكننرلك   ػيننب تكننساز املنندل٢ْت ىفطننَا ّإٌ ّزدت يف   . باٍبناماتننُ اـاؾنن

 . ، ّا٢ بؿاز علٙ  ا٨غازٗ إق تلك املؿادز مؿادز أخسٚ

                                                           

 . 11-99، تسمجٛ وعاٌ٘ ص  صٗين (1)

مووووووووووووووووو ه  
 الدراس  :
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ّالبشنناّز تفٔنند ّزد يف معناده اللػنن٘ العسبٔنن٘ بننأٌ كلننن٘ احملنناّزٗ  

بٔنند أٌ ٍننرا البعسٓننف ٢ ٓكفننٕ ل٩دابنن٘ علننٙ      (1)اجملاّبنن٘ ّالبذنناّ  

،  . لرا   اضبعساض مؿنطلح اجملادلن٘ ّع٣ بَنا بناؿْاز     البطا٢٠ت

، ّبقٔنن٘ املؿننطلشات ّع٣ بَننا  ّمؿنطلح امليننارسٗ ّع٣ بَننا باؾندل  

 . باؿْاز

 : اؾدل ّاجملادل٘-1

ْد َن اؾ طلشات ّزّدا  يفؿكجس املأ" ٍْ  اجملادل٘ " ّ" اؾدل عل مؿطلح "ل

"  اؾدل . فقد سمٕ مؿطلح " ازْاؿببق٘ ّأ دمَا يف امل١لفات ذات الع٣ ٘ الطا

بننني علننناٛ ا٨ضنن٣و علننٙ  نندز كننبري مننً ا٢ٍبننناو ز ننا بطننبب ّزّدِ يف القننس ٌ     

.  ، ّبطبب ع٣ بُ بالؿساع الداٜه بني أؾشا  املراٍب الفقَٔ٘ املدبلف٘ الكسٓه

(  ممازضنن٘ اعببننازِ ضننذٔ٘ ّطبعننا  )  ّٓقننْل سطننً بكننسّزٗ البفسٓننن بننني اؾنندل ب    

ّباضبعساض املسادع املبعنددٗ لند منا ١ٓكند ٍنرا       . (2)ّاؾدل باعببازِ علنا  ّفيا 

. ّضننْت تقبؿننس ٍننرِ الدزاضنن٘ علننٙ تعسٓننف مؿننطلح اؿننْاز عنْمننا  دٌّ     القننْل

 . اـْض يف تفاؾٔل علْو اؾدل ّامليارسٗ

ّأسٔاىننا  اـؿنننْم٘   ، " يف معنناده اللػنن٘ اـؿنننْم٘   اؾننندل ّتعننين كلننن٘ "  

ّٓسبط اؾْٓين بنني املندل٢ْت املْدنْدٗ     . (3)، إقاف٘ إق مدل٢ْت أخسٚ الػدٓدٗ

: إىننُ يف اللػنن٘   إٌ  ليننا "  : (4)يف معنناده اللػنن٘ ّبننني مدلْلننُ يف ا٢ؾننط٣ح فٔقننْل   

، فن٥ٌ كنل ّاسند منً اـؿننني إذا كناٌ ٓكػنف لؿناسبُ ؾنش٘           ل٩سكاو

إىنُ   :  ًٔا مبذنادلني... ّإٌ  لينا   –اسبُ ، ّإضقاأ ك٣و ؾ ك٣مُ بلسكامُ

، فقٔل  ، فٔكٌْ ذلك ّا عا  بني طا ٕ اؿبل ، كقْله ددٓل مأخْذ مً الفبل

، ٤ٌ كل ّاسد ميَنا ٓفبل ؾاسبُ عنا ٓعبقندِ إق منا    ٓقع بني اـؿنني ددال

" ّالسمنٕ علنٙ اؾدالن٘ النيت ٍنٕ       الؿنسع  . ّمً الد٢٢ت اللػْٓن٘ "  " ٍْ ؾاٜس إلُٔ

ٙ       ٤زضا ددلبنُ فنا    :  " ، سٔنح ٓقنال   ، فلٌ كناٌ يف اللػن٘ منأخْذ منً ٍنرا املعين
                                                           

 . ، يف  أز ، البطتاٌ٘ ، اجلِٕسٙ : ابَ وٍظٕز ظس وثاًلاٌ (1)

 . 11ص   طَ (2)

 . ، يف جده ; البطتاٌ٘ ; اجلِٕسٙ : ابَ وٍظٕز اٌظس وثاًل (3)

 . 11-16، ص اجلٕٖين (4)
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٘  لننندل ّػننندل ،  ، ٍّنننٕ ا٤زض املطنٝيننن٘ الؿنننلب٘  ، إذا قنننسببُ علنننٙ اؾدالننن

. فٔكٌْ كل ّاسد مً اـؿنني ٓنسّو غلبن٘ ؾناسبُ بلضنقاأ      احملكن٘ ّدََا

سبُ ، ببقْٓنن٘ كنن٣و ىفطننُ علٔننُ كاملبؿننازعني ٓننسّو كننل إضننقاأ ؾننا  ك٣مننُ

 ُ إرَنناز  " ّلننرا ٓقننْل اؾننْٓين يف تعسٓننف اؾنندل ٍننْ "   . بػلببننُ علٔننُ ّ ْتننُ علٔنن

املبياشعني مقبكٙ ىمستَنا علٙ البدافع ّالبينايف بالعبنازٗ أّ منا ٓقنْو مقامَنا منً       

ٌ أسنننأ ٍينننا ٣ّٓ.  (3)ّسطنننً (2)دِ يف ذلنننك العنريٓنننًٓننن١ّٓ . (1)" لننن٘لد٢ا٨غنننازٗ ّا

 .  يف اؾدل ٘ٔمفللا غري ريبعبلا٘ لّضٔ ْٓين ٓدخلؾا

لفني عذبُ أّ  ا بملداإخباز كل ّاسد مً  : " ل بأىُداؾ ابً سصو عستّٓ

"  لؾند ا . أما البادٕ  فٔعنست "  (4)كٌْ ك٣ٍنا مبط٣"ٓ  د... ّذبُسٓقدز أىُ 

ّإبطنال  ُ ،  ؿند كنل ّاسند ميَننا تؿنشٔح  ْلن       : " تسدد الك٣و بني اثيني بأىُ

  . (5) "  ْل ؾاسبُ

ٍنْ   العكربٖ غريِ يف ال كٔص علٙ عيؿس املياشع٘ يف اؾدل بقْلُ " ١ٓٓدّ

، ٍّنْ ٢ ٓكنٌْ إ٢    عبازٗ عً دفنع املنسٛ خؿننُ عنً فطناد  ْلنُ عذن٘ أّ غنبَ٘        

ُ  . (6) "  ياشعنن٘ غننريِ  :  أمننا اؾسدنناىٕ ف١ٔكنند علننٙ عيؿننس املننساٛ ّالبشنندٖ بقْلنن

ٕ   . (7)اؾدل عبنازٗ عنً منساٛ ٓبعلنن بلرَناز املنراٍب ّتقسٓسٍنا        " : إٌ  ّٓقنْل البنْم

اؾدل ٓطلن علٙ املػادٗ الك٣مٔ٘ اليت تَدت إق ؼقٔن الػلب٘ ّإؿناع الصمين٘   

٘     باملدننالف فقنند  ٔننل    . (8): إٌ اؾنندل ّاؾنندال ٍننْ املفاّقنن٘ علننٙ ضننبٔل املياشعنن

 ٣ّٓسننأ علننٙ ٍننرِ البعسٓفننات أىَننا تبشنندخ عننً اؾنندل الفقَننٕ بننني املننراٍب          

 . املدبلف٘

ٔبْضننع يف تعسٓننف اؾنندل ّخيسدننُ عننً داٜننسٗ اؾنندل بننني      أمننا ابننً ٍّننب ف  

إ امن٘ اؿذن٘ فٔننا     ُؿد بن ق ْل ٓ : إٌ اؾدل ّاجملادل٘ " أؾشا  املراٍب فٔقْل

                                                           

 . 16لكافٗٛ يف اجلده صا،  ٖينٕاجل (1)
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 . 16، الكافٗٛ ص ٕٖيناجل (3)
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، ّٓطننبعنل يف املننراٍب ّالنندٓاىات ّيف اؿقننْع     اخبلننف فٔننُ اعبقنناد املبذننادلني   

 .  (1)" ّاـؿْمات ّالبيؿل يف ا٢عبداٛات

"  اؾندل  النيت ّزدت فَٔنا اضنبعنا٢ت كلنن٘ "     ّعيد مسادع٘ ا٦ٓات القس ىٔ٘

" ٍنٕ املعازقن٘ علنٙ ّقنع  ناٜه أّ زد فعنل        دنادل  لد أٌ دنٍْس مندلْل كلنن٘ "   

٘    . (2)ملعازق٘ ضابق٘ . ّلنرا فنلٌ    ّكنا ٍْ معلْو فلٌ الدفاع ٓيندزز ؼنت املعازقن

 . ّز ا ١ٓكند ٍنرِ   كلن٘ دادل إذا ُأطلقت ؤل  ل٣ٔ إق أٌ تكٌْ غٔٝا  ضلبٔا 

ٌ        ﴿:  اؿقٔق٘  ْلُ تعاق . ّ ْلنُ   (3)﴾ ما قنسبِْ لنك إ٢ دند٢  بنل ٍنه  نْو خؿننْ

 . (4)( ما قل  ْو بعد ٍدٚ إ٢ أّتْا اؾدل) :  علُٔ الؿ٣ٗ ّالط٣و

ّمع ٍرا فَٕ  ابل٘ ٤ٌ تكٌْ يف خدم٘ اؿن، ّْٓدََا الطٔاع الرٖ تنأتٕ   

ؿكنن٘ ّاملْعمن٘ اؿطني٘    ادع إق ضنبٔل زبنك با   ﴿فُٔ. كنا ٍْ يف   ْلُ تعناق:  

، ّلكننً إذا  فا٤ؾننل أٌ ٓبنندأ السضننل بالنندعْٗ   (5)﴾ ّدننادله بنناليت ٍننٕ أسطننً..  

 . دادله أسد فٔذادلٍْه باؿطيٙ

 : اؾدل ّاؿْاز-2

ٍيا  مً ١ٓكد ا٢خب٣ت بني اؿْاز ّاؾندل باعببناز اؾندل ٓبطنه باللندد      

. أمنا   لسأٖ ّالبعؿب لُّالبنطك با اديف اـؿْم٘ ّما ٓبؿل برلك مً معيٙ العي

. ّٓندعه م١لنف    لكنسّزٗ ادنُ  ّف٣ ٓبطه باـؿْم٘ علٙ  - عيد ا٨ط٣ع -اؿْاز 

    ُ يف تطننع٘ ّعػننسًٓ    : إٌ مننادٗ اؾنندال ّزدت "   أؾننْل اؿننْاز ٍننرا الننسأٖ بقْلنن

، ٓػلنب علَٔنا مجٔعنا  أٌ ٓكنٌْ الطنٔاع عندو السقنا         يف القس ٌ الكنسٓه  قعا مْ

ٕ    دم١ٓن  (6)، ّإمنا عندو دندّاِ"    عً اؾدال ١ّٓٓند ٍنرا    . (7)ا  بنرلك  نْل ابنً اؿيبلن
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، سٔننح ٓفٔنند بننأٌ معينناِ   تعسٓفننُ للذنندل لػْٓننا  يف ًالقننْل مننا خلننـ إلٔننُ العنريٓنن 

ّٓننسدح اؿطننٔين ٍننرا ا٢خننب٣ت بننني اؿننْاز    . (1)ٓبكنننً الفبننل ّالقننْٗ ّالؿننسع 

  . (2)ّاؾدل للطبب ىفطُ

    ُ ٓبندّ أكجنس من٣ٔ  إق     ّمع أٌ مْ ف شمصمٕ م دد بنني ٍنرًٓ النسأٓني، فلىن

.  (3); ٤ٌ ا٤خري ٓدل علنٙ الػندٗ ّاملداؾنن٘    ز ّاؾدالؿْاإثبات ا٢خب٣ت بني ا

ح اللبنْدٖ بنالبفسٓن   سّتؿن  . (4)اّزٗدال ىنْع منً احملن   ؾ: إٌ ا ل يف مْقع  خسّْٓق

  . (5)بٔيَنا يف تقطٔنَا الرٖ جيعل اجملادل٘ ىْعا  مً أىْاع احملاّزٗ

س ٌ الكنننسٓه لننند غنننٔٝا  منننً ا٢خنننب٣ت بنننني اؿنننْاز  ّبا٢سبكننناو إق القننن

. فأسد الطسفني فقط  د ٓكٌْ فاد٢  ّا٦خس قاّزا  أّ  ّاؾدال عيد ا٨ط٣ع

 د ًع اهلل  ﴿:  . ّمجال ذلك  ْلُ تعاق ، ّلكً ك٣ٍنا ٓطنٙ قاّزا  ىاؾشا 

هلل  نْل النيت ػادلنك يف شّدَنا ّتػنبكٕ إق اهلل، ّاهلل ٓطننع ؼاّزكنننا إٌ ا      

 د ٓكه سنْازا  ّدندا٢     - عيد إط٣ ُ -فا٦ٓ٘ تفٔد بأٌ اؿْاز .  (6)﴾  ًٔع بؿري

، أمنا اؿنْاز    . كنا أٌ اجملادل٘ إٌ ُأطلقت تبطه با٨ؿناح ّا٨ؾنساز   يف  ٌ ّاسد

( السضننْل  ؼنناّز بػنندٗ ػننادل ) . فَننرِ املننسأٗ كاىننت إذا أطلننن فنن٣ ٓبطننه بننرلك

ٌ  ّتػنننبكٕ إلٔنننُ شّدَنننا    ٍنننْ  علٔنننُ الؿننن٣ٗ ّالطننن٣و  اّزٍنننا    ، بٔيننننا كنننا

  . (7)( لٔقيعَا بالؿرب ّالبطامح مع شّدَا الرٖ ٍْ ابً عنَا بلطف )

، ّأٌ  ّٓبدّ أٌ مً ًات اؾدل املبفن علٔنُ أٌ ٓكنٌْ اؾندل بنني طنسفني     

، ّأٌ ٓكٌْ بٔيَنا تدافع ّتيات  ٓكٌْ لكل ميَنا مْ ف كالف ملْ ف ا٦خس

أمنننا يف احملننناّزٗ عيننند إط٣ َنننا  . (8)  عنننً العبنننازّٗإٌ كننناٌ با٨غنننازٗ النننيت تينننْ
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فالبعازض ّالبندافع غنري قنسّزٖ. فقند ٓكنٌْ تأٓٔندا  لقنْل الطنست ا٦خنس بندٌّ           

 . . ّبَرا ٓبأكد ا٢خب٣ت بني اؿْاز ّاؾدل ، أّ تأكٔدا  بلقاف٘ إقاف٘

"  ىمننس املبأمننل يف القننس ٌ الكننسٓه جينند أٌ منندلْل كلننن٘ "    

 ، ، ّالبأمنننننننل، ّالبأكننننننند اليمنننننننس:  ّمػننننننبقاتَا تيشؿنننننننس يف 

" يف القننس ٌ   امليننارسٗ  " أّ " ىننارس ّمل تننسد كلننن٘ "   . (1)ّا٢خبٔنناز

الكنننسٓه أّ يف الطننني٘ اليبْٓننن٘  عياٍنننا النننرٖ ٓبطنننن منننع مْقنننْع  

 . البشح

 عا منننٓكجنننس اضننبعنال  يتاملينننارسٗ مننً املؿنننطلشات النن   لننن٘ ك٣ّٓسننأ أٌ  

مل ٓمَنس يف القنسٌ الذنسٖ     ، ّلكً ٓبندّ أىنُ اغنبقاع    مؿطلح اؾدل ّاجملادل٘

. ّز ا مل ٓمَس إ٢ مع رَْز العيآ٘ بآدا  اؾدل ّالؿنْزٗ املأمْلن٘ للذندل     ا٤ّل

. فقد خؿـ معمه الرًٓ كببْا يف اؾدل دصٛا  منً كبنبَه ٦دا     بني الفقَاٛ

  . (2)، بل أفسد بعكَه لا م١لفا  خاؾا  الؿْزٗ املجالٔ٘ للنيارسٗ

، ّ عيننٙ  "  عيننٙ الينند الننيمري أٌ امليننارسٗ مننً "ٍّيننا  مؿننادز تػننري إق  

     ُ  : " سطننً عننً امليننارسٗ   ٓقننْلّ . (3)املقابننل مجننل: ميصلننٕ ٓيننارس ميصلننك أٖ ٓقابلنن

، ضنْاٛ   ارسٗ  عياٍا ا٢ؾط٣سٕ ْٓدد فَٔا معيٙ البيارس النرٖ ٍنْ البقابنل   يامل

ّٓطنببعد   (4)" ، أّ بنني ا٤دلن٘ ّاؿذنر...    أكاٌ بني ا٤غداف يف اجمللنظ الْاسند  

      ُ ، ّذلنننك ٤ٌ  أٌ ٓكننٌْ مننً معننناىٕ امليننارسٗ ىمنننس ا٨ىطنناٌ بالبؿننريٗ منننع ىفطنن

ٍّننرا ٓعننين أٌ   . (5)، م١ٓنندا  يف ذلننك اؾننْٓين   امليننارسٗ ٢ تكننٌْ إ٢ بننني طننسفني  

، ٤ٌ ا٤ّل  نند  ، فنناليمس أكجننس مشْلٔنن٘ مننً امليننارسٗ  اليمننس ّامليننارسٗ كبلفنناٌ

 . ٓكٌْ مً طست ّاسد

ْ زت لنبعين  ّٓبدّ أٌ امليارسٗ  يف الْا ع ّإٌ كاٌ أضاضَا مً اليمس فلىَا تط

  ٖ . فكننل ّاسنند مننً الطننسفني ٓعبننرب ىفطننُ عينند      البيننارس املػننشٌْ بننسّح البشنند
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فأمنا   : " . فاؾْٓين مج٣  ٓقنْل  امليارسٗ ىمريا  ل٧خس أّ ىدا  ّ ادزا  علٙ أٌ ٓبشداِ

  ٙ  . ّللنقابلن٘ ىمنس...  : ٓقنال ل٣ىبمناز ىمنس..    اليمس فَْ اضه مػ   بني معناىٕ غنب

فأما املينارسٗ فَنْ منأخْذ     . ّٓكٔف " ٍّرا اؾبل ٓيمس إق ذلك اؾبل إذا تقاب٣

مننً اليمننس ّلكننً لننٔظ كننل ىمننس ميننارسٗ مننً سٔننح إٌ امليننارسٗ مفاعلنن٘ مننً          

.  " ىمنس مػن   بنني اثنيني     ّٓقْل أٓكا  إٌ البعض سدد امليارسٗ بأىَنا "  . (1)اليمس"

ٌ علٙ البعاٌّ ّالبْافن فُٔ ّكل ّاسد علنٙ ا٢ىفنساد   ٍّرا باطل ٤ىَنا ٓػ كا

. ّكأٌ اؾْٓين بَرا القْل ٓطنببعد الؿنْزٗ املجالٔن٘ النيت زًَنا       (2)" ٓيمساٌ فُٔ

.  ، ١ّٓكند منا جينسٖ يف املينارسٗ الْا عٔن٘ منً تيناشع ّاخنب٣ت         البعض للنينارسٗ 

 ؟ فَل ٍرا ٓعين أٌ اؾدل ّامليارسٗ مبطآّاٌ

، ّ خنسٌّ   دل مطنآّا  للنينارسٗ بؿنساس٘   ٍيا  مً جيعنل اؾن  

. ٍّيا   ٓبعاملٌْ معَنا بػكل ٓدل علٙ أىَنا كلنباٌ مبطآّباٌ

 . فٝ٘ ثالج٘ تفسع بٔيَنا

 : ٢ فسع بني اؾدل ّامليارسٗ-1

، ّاجملادلن٘ ّاؾندل    " ٢ّ فسع بني املينارسٗ ّاؾندال   ٓقْل اؾْٓين بؿساس٘

ُفنسع بنني اؾندل ّاملينارسٗ علنٙ طسٓقن٘        ، ّإٌ يف عست العلناٛ با٤ؾنْل ّالفنسّع  

ر خن ّٓأ . (3) " ، ّذلك أٌ اؾدل يف اللػ٘ مػبن عً غنري منا اغنبن مينُ اليمنس      اللػ٘

ُ عبنجيعلُ املّسطً بسأُٓ  ّٓطنبعنل الػصالنٕ كلنن٘ املينارسٗ      . (4)د علُٔ يف كبابن

يف  ّٓطنبددو أبنْ شٍنسٗ اؾندل ّاملينارسٗ      . (5)دل٘بطسٓق٘ تْسٕ بأىَا مسادف٘ للنذا

ٕ  . (6)مْاقع كبلف٘ بؿفبَنا م ادفبني ّلكنً مْ نف    . (7)ّْٓافقُ يف ذلك ا٤ملعن

ٌ ّ . (8)، فَْ أسٔاىا  ٓفسع بٔيَنا مْ ف أبْ شٍسٗ لٔظ ّاقشا  بؿْزٗ كافٔ٘  كنأ

                                                           

 . 67-61اجلٕٖين ص (1)

 . 63، الكافٗٛ ص اجلٕٖين (2)

 . 63-67اجلٕٖين ص (3)

 . 11:  6ج  طَ (4)

 . 91:  6، إ ٗاٞ ج ال٘صالغ (5)

 . 193 ;611، 31شِسٚ وثال ص أبٕ (6)

 . 19، 61، 61: ص  ، وٍاِ  وثاًل ع٘ملاأل (7)

 . 1، 1صسٚ ِش أبٕ (8)

العالقااة ناا   
الجااااااااااااااااد  
 والمناظرة :
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لُٔ ا٤ملعٕ فنريٚ ؾنساس٘ أّ قننيا  أٌ اؾندال     إٍب ذالعنريًٓ ٓيصع إق ما  كأٌّ

  . (1)ّامليارسٗ م ادفبني

: ٌ املينننارسٗ لنننٌْ منننً اؾننندال   ينننٙ النننسأٖ النننرٖ ٓقنننْل منننع أٌ دسٓػننن٘ ٓببّ

" بؿنننفبَا  تينننارس " ّ" ػنننادل   منننا ٓػنننري إق أىنننُ ٓطنننبعنل " ا; ٍيننن (2)با٤سطنننً

ّٓقنْل شٓنادٗ " ّإذا    . (4)ا  يف ذلك م١لفٕ كبنا  أؾنْل اؿنْاز   دم١ٓ ، (3)فبنيدم ا

 . (5)" ُّدد يف اؿْاز قاد٘ أّ فادل٘ أّ خؿْم٘ أّ ىصاع كاٌ ميارسٗ

 : ٍيا  فسع بني اؾدل ّامليارسٗ-2

: ّإٌ كاٌ اؾدل ّامليارسٗ أسٔاىا  تطلن إسنداٍنا يف مْقنع    ٓقْل أبْ شٍسٗ

، ٤ٌ اؾندل ٓكنٌْ الػنسض مينُ إلنصاو       ، فلىَنا خيبلفناٌ يف ا٢ؾنط٣ح   ا٤خسٚ

 ُ ّٓقننْل  . (6)، أمننا امليننارسٗ فبكننٌْ للْؾننْل إق الؿننْا    اـؿننه ّالبػلننب علٔنن

 ٙ، ّاؾندال ّاحملادن٘ تند٢ٌ علن     لنٙ اليمنس ّالبفكنس   عٗ تندل  سار: إٌ املي شمصمٕ

٘  ادملا ّٓفَنه منً املٔنداىٕ أىنُ ٓفنسع بنني املينارسٗ ّاؾنندال إذا         . (7) " ؾنن٘ ّاملياشعن

إق   ند تندعْ سادن٘ البشنح املػن   للبْؾنل إق اؿنن...        : " ، سٔح ٓقنْل  أطلن

  . (8) " طً، ٍّٕ اؾدال باليت ٍٕ أس ( امليارسٗ اضبدداو ّضٔل٘ )

 : اؾدل ّامليارسٗ بني املأمْل ّالْا ع-3

لقنند ٢سميننا فٔنننا ضننبن بننأٌ الننبعض ٢ ٓفننسع بننني اؾنندل ّامليننارسٗ باعببنناز    

، أما البعض ا٦خس فن٣ ٓنسٌّ فس نا      امليارسٗ عح ّىمس ّاجملادل٘ خؿْم٘ ّتياشع

 . بٔيَنا ٢تؿافَنا مجٔعا  باـؿْم٘ ّالبياشع

ت ميػنن١ِ اخننب٣ت الطننسفني يف ىننْع امليننارسٗ الننيت      ّٓبنندّ أٌ ٍننرا ا٢خننب٣  

: الؿننْزٗ املأمْلنن٘ ّالؿننْزٗ  ، ّذلننك لْدننْد ؾننْزتني للنيننارسٗ  ٓقازىَننا باجملادلنن٘

                                                           

 . 91، 91، 19، 11 ،12ريَٖ، وثال صىلعا (1)

 . 19، أدحمل ص ٛػجسٖ (2)

 . 19س ظٔاٌ ، 11أدحمل ص ، ٛػجسٖ (3)

 . 69ٔٚ صدالٍ (4)

 . 63شٖادٚ ص  (5)

 . 1أبٕ شِسٚ ص (6)

 . 1شوصو٘ ص (7)

 .   ، عمي آداحمل ; وصل ٜ صربٙ ، أدحمل البحث : أمحد وك٘   لٍػأٚ املٍاظسٚجٖسأ; 116املٗداٌ٘ ص (8)
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. فنننً ٓجبننت الفننسع ٓكننع يف ذٍيننُ امليننارسٗ املأمْلنن٘ الننيت تعننادل البشننح     الْا عٔنن٘

رسًٓ ّاليمس ّ النيت ّقنع لنا النبعض غنسّطا  ّ ْاعند ٓنسٌّ قنسّزٗ البنصاو املبينا          

أما مً ٓيفٕ الفسع بٔيَنا فٔكع يف ذٍيُ الطنات الػالب٘ علنٙ املينارسٗ يف    . (1)بَا

الْا نع ّالننيت تأخننر غنكل البشنندٖ املننبطً أّ الطننافس ّ بػند لننا اؾنَننْز مننً    

٘    أتباع الطسفني أّ احملآدًٓ .  فنا٤ملعٕ   ، ٢ّ ؽبلف عً اجملادل٘ منً ٍنرِ الياسٔن

فننالظ امليننارسٗ كنناٌ ٓكبيفَننا يف   : " عٔنن٘ فٔقننْلمننج٣  ٓػننري إق الؿننْزٗ الْا  

معمنه ا٤سٔنناٌ اللندد ّاؿذنناز ّؼننص  كنل فسٓننن لسأٓننُ ّبنرل اؾَنند يف تأٓٔنندِ     

١ّٓكند   . (2) ، مما دعا إق تْضع داٜسٗ اـن٣ت ّتػنعب طنسع اليقناؽ"     ّتدعٔنُ

 (3): املؿنازع٘ ّا٨فشناو ّا٨لنصاو     خسٌّ ٍرِ اؿقٔق٘ ظعلَه مً ؾنفات املينارسٗ  

 . (4)ّا٢ىقطاع

ّامل٣سننأ أىننُ كلنننا شادت ٍننْٗ ا٢خننب٣ت ّالبعننازض بننني الطننسفني كلنننا     

، ّكلننا شادت غنعبٔ٘ ّدَن٘ ىمنس الطنسفني كلننا        كاىت امليارسٗ سامٔ٘ أكجس

املينارسات البازخئن٘ بنني بعنض      ، ّمجنال ذلنك   كاىت امليارسٗ أٓكا أغد خؿْم٘

ّبعض أٍنل البندع النيت ؽنسز      ، ّبني بعض أٍل الطي٘ املطٔشٔني ّبعض املطلنني

 . مً املل٘

ٍّننرا ٢ ٓيفننٕ ّدننْد بعننض امليا ػننات الادٜنن٘ بننني بعننض املدننبلفني يف الننسأٖ  

. ٍّننرِ عنْمننا  سننا٢ت ٢ وجننل   الفقَننٕ فبيطبننن علَٔننا الؿننْزٗ املأمْلنن٘ للنيننارسٗ 

 . الطن٘ الػالب٘ للنيارسات الْا عٔ٘

بنننني اؾننندل ّالؿنننْزٗ ٍّكنننرا بننندا ّاقنننشا  أٌ النننرًٓ ٢ ٓفس نننٌْ ٓقنننازىٌْ 

، فَل ٓعين ٍنرا عندو ّدنْد أٖ اخنب٣ت بنني اؾندل ّاملينارسٗ         الْا عٔ٘ للنيارسٗ

؟ علٙ السغه منً أٌ البْدنُ العناو ٓػنري إق عندو ّدنْد فنسع بنني اؾندل           الْا عٔ٘

 ٘ ، فننلٌ ٍيننا  أدلنن٘ تػننري إق ّدننْد بعننض الفننسّع بٔيَنننا يف        ّامليننارسٗ الْا عٔنن

 : ، ّميَا ما ٓلٕ البفاؾٔل
                                                           

 . 6122-371، ٔ طَ  ; الطعد1ٙ: أبٕ شِسٚ ص اٌظس وثاًل (1)

 . 11، وٍاِ  ص األملع٘ (2)

 . 71; جسٖػٛ، وٍاِ  ص 63-67اجلٕٖين ص (3)

 . 617 طَ ص (4)
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1  ٘ :  مجنل  ) . اجملادل٘ ٢ تقبؿس علٙ امليا ػ٘ العق٣ىٔ٘ أّ القكنآا الفكسٓن

ٌ    العقاٜنند  ( ّلكيَنننا تػنننل أٓكننا  القكنننآا    ، أّ املطنناٜل الفقَٔننن٘ أّ بننني ا٤دٓننا

كاىننت ؼنناّزِ يف  . فنناملسأٗ الننيت كاىننت ػننادل السضننْل  ّا٤ضننالٔب العاطفٔنن٘

 ٘ ٘ ، ّتطنبددو أضنالٔب عق٣ىٔن٘ ّعاط    مطأل٘ عاطفٔن أمنا املينارسٗ فبقبؿنس     . (1)فٔن

٘     علٙ اؿْاز يف مْاقٔع فكسٓ٘ ، إ٢  ، ّيف الػالنب تطنبددو ا٤ضنالٔب العق٣ىٔن

إذا اقطس أسد الطنسفني كننا سؿنل ٢بنً تٔنٔن٘ يف ميارستنُ منع السفاعٔن٘ النيت          

. فبشنداٍه ابنً تٔنٔن٘     تدعٕ أٌ لدَٓا  دزٗ خاز ٘ مجنل دخنْل اليناز دٌّ ا٢سن اع    

...أىا اضنبدست اهلل ضنبشاىُ أىَنه     : " رٖ كاٌ ٓػست علٙ امليارسّٗ ال ل٥مري ال

 ، ّمننً اسنن ع ميننا ّمننيَه فعلٔننُ لعينن٘ اهلل ّكنناٌ    إٌ دخلننْا الينناز أدخننل أىننا ٍّننه 

ّاغن أ ابنً تٔنٔن٘    ، (2) " ، ّذلك بعد أٌ ىػطل دطْميا باـل ّاملاٛ اؿاز مػلْبا 

أىَنا تقنٕ اؾطنه منً سنسازٗ      ٍرا الػسأ ٨شال٘ الندٌٍْ النيت ٓػناع بنني السفاعٔن٘      

 . الياز

اجملادل٘  د تكٌْ قاّل٘ للشؿْل علٙ غٕٛ ٓسٓدِ طست منً الطنست    .2

 يف  -. أمننا امليننارسٗ فنن٣ تيبَننٕ    ّ نند ٓيبَننٕ بالبؿنناي ّاخبٔنناز سننل ّضننط    ا٦خننس

إ٢ بلثبننات أٌ أسنند الطننسفني كنناٌ علننٙ ؾننْا  ّا٦خننس علننٙ خطننأ إمننا    - الػالننب

 . ؾساس٘ أّ قنيا 

   ند ٓكنٌْ منً طنست ّاسند يف سنْاز بنني طنسفني غنري مبعنادلني           . اؾدل3

٘    مجل ، ّبنني   ، ّبنني اهلل دنل د٣لنُ ّإبلنٔظ     : بني اهلل ضنبشاىُ ّتعناق ّامل٣ٜكن

يف مْقْع  -علٙ ا٤ ل  -، أما امليارسٗ فبكٌْ بني ىمريًٓ  أىبٔاٛ اهلل ّاملدعًْٓ

 ، ٢ّ بننني النني   تننُ; ٢ّ تكننٌْ بننني اهلل ّكلْ ا امليننارسٗ ّيف ىمننس ىفطننَٔنا 

 . ّأسد مً أتباعُ

٘ إٌ  : " ٓقننْل أبننْ شٍنننسٗ   الْاسنندٗ  ننند تػننبنل علنننٙ    امليا ػنن

، فقنند ٓببنندٟ الطسفنناٌ بامليننارسٗ للْؾننْل إق    امليننارسٗ ّاؾنندل

ْ  . (3) " اؿن فٔيبَٔاٌ إق اجملادل٘ ّاملكنابسٗ  بقْلنُ ٍنرا ٓيبنُ     ٍّن

                                                           

 . . ٔاٌظس وثال ابَ كثري لمحدٖث الرٙ زٔآ أمحد يف ت طريٓ اآل6ٖٛ:  ضٕزٚ اجملادلٛ (1)

 . 11، وٍاظسٚ و  ص ابَ تٗىٗٛ (2)

 . 1أبٕ شِسٚ ص (3)

المصااااتحا  
 رى :ــــاألخ
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ً امليا ػنن٘ إق مؿنطلح   ّكننأٌ  . اؾنندل ّامليننارسٗ الننرٖ ٓعبننربِ أكجننس مشْلٔن٘ منن

ّبالسدْع إق  . (1)ىْعا  كبلفا  اؾدال ّاحملاد٘ ّجيعل املباٍل٘ا٤ملعٕ ٢ ٓفسع بني 

معنناده اللػنن٘ لنند أٌ املباٍلنن٘ تعننين ا٢ببَننال إق اهلل بننأٌ ٓعا ننب الكنناذ  مننً         

٘  الطنننسفني ، ٤ىَنننا وجنننل  نننن٘  ، أٖ ٍنننٕ أكجنننس منننً فنننسد اجملادلننن٘ أّ احملادننن

، سٔح ٓؿل البنطك باملعبقد الػدؿٕ أّ بالسأٖ إق دزدن٘   شدٖاـؿْم٘ ّالب

. ّمجالنُ منا ّزد يف    ا٢ضبعداد للدعاٛ ضنْٓا  بنلىصال لعين٘ اهلل علنٙ الكناذ  ميَننا      

فنً سادك فُٔ مً بعد ما داٛ  منً العلنه فقنل تعنالْا ىندع أبياٛىنا        ﴿ ْلُ تعاق: 

فيذعنل لعين٘ اهلل علنٙ    ّأبياٛكه ّىطاٛىا ّىطاٛكه ّأىفطيا ّأىفطكه ثه ىببَنل  

 . (2) ﴾الكاذبني

٘ سّاملباابً ضنعدٖ بنني املينارسٗ     سٌٓقّ "  عنح  ّأؾنل كلنن٘ املباسجن٘ "    .(3)جن

مجنل   ، ّتطبددو يف فال الع٣ ات الدّلٔ٘ ) تسد  عيٙ فبؼ عً الػٕٛ أّ طلبُ

( لبعطننٕ معيننٙ  سٓبننا  مننً املفاّقنن٘ أّ مننً امليا ػنن٘ الننيت ٢    املباسجننات الطٔاضننٔ٘

.  إق البْؾننل إق اتفا ٔننات ّلكننً إق تبننادل ّدَننات اليمننس ّالبؿننْزات   تَنندت 

 ند غناعت بنني اليناع ألفنار إٌ مل تكنً        : " ١ّٓكد ا٤ملعٕ ٍنرا البْدنُ فٔقنْل   

ٗ يف املفَننْو فَننٕ  سٓبنن٘ بعكننَا مننً بعننض كامليننارسٗ ّاحملنناّزٗ ّامليا ػنن٘    ّاسنند

يف الك٣و ّميُ البشناّز أٖ   اّزٗ ٍٕ املسادع٘إٌ احمل ّٓقْل أٓكا  " . (4) "املباسجّ٘

٘  ّ .البذنناّ .. ز ْآّطننبددو العنريٓننً اؿنن  .(5) "  سٓننب مننً ذلننك امليا ػنن٘ ّاملباسجنن

ّٓبنندّ أٌ امليا ػنن٘ تسكننص أكجننس   . (6) ّاؾنندل كنؿننطلشات م ادفنن٘ ّامليا ػنن٘

، غ٣ت احملناّزٗ النيت  تسكنص     علٙ اليمس يف املْقْع احملدد مً شّآاِ املدبلف٘

: ىنا ؼ املطنأل٘ أّ    . ّمجنال ذلنك   ٔ٘ املسادع٘ بنني طنسفني أّ أكجنس   أكجس علٙ عنل

 . (7)، أٖ عجَا بد ٘ القكٔ٘ السٓاقٔ٘
                                                           

 . 7، وٍاِ   ع٘ملاأل (1)

 . 16:  ه عىساُ; ضٕزٚ آ ابَ وٍظٕز يف بّن (2)

 . 7دٙ صعالط (3)

 . 11، وٍاِ  ص ع٘ملاأل (4)

 . 11، وٍاِ  ص ع٘ملاأل (5)

 . 61ريَٖ صىالع (6)

 . ;  املٍجد ; ابَ وٍظٕز ; أٌٗظ ٔآخسُٔ ، ٌقؼ أٌٗظ ٔآخسُٔ (7)
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اجملادل٘ ّأٌ كلن٘ املنساٛ ّمػنبقاتَا ّزدت    املساّٛٓسٚ دسٓػ٘ أٌ مً معاىٕ 

ّٓقننْل  . (1)يف ىؿننْف  س ىٔنن٘ مبعننددٗ لننبعين اؾنندل املننرمْو أّ اؾشننْد ّالػننك    

ّتفٔد املعناىٕ املطنبقسأٗ منً ا٦ٓنات القس ىٔن٘       . (2)املساٛيػٞ الؿْٓاٌ: اؾدال  د ٓ

 . (3)ّمً معاده اللػ٘ بأٌ املساٛ ٓعين اجملادل٘ اليت تسكص علٙ الػك ّالبكرٓب

٘  . (4)" فقد ّزد يف معاده اللػ٘  عيٙ البداؾه لبشازا " ّأما :  ّٓقْل دسٓػن

رسٗ ّاجملادلنن٘ املينناات تنندل علننٙ إثبنن " ّالكلننن٘ " ٘ اؿذنن٘ أّ البداؾننهذبننإىننُ فا

، ّإٌ غلنب علنٙ اضنبعنالُ     ضنبعنال اؾندال  منً ا ت  سٓبا ّٛدا . (5)ّإ ام٘ اؿذ٘"

ٕ ٓنن١ّٓ .(6)يف ا٦ٓننات الكسمينن٘ ا٨غننازٗ إق اؾنندال املننرمْو    . (7)دِ يف ذلننك شمصمنن

،  ، ّاحملنناّزٗ : احملادنن٘ فنن سطننً ا٦خننسًٓ بنأٌ مننً ا٤لفننار املسادفن٘ للذنندل   آّْ

 سنادر  ّ سادع٘ ا٦ٓات القس ىٔ٘ اليت ّزدت فَٔا كلن٘ " .(8)، ّاملباسج٘ ّامليا ػ٘

 . (9)" لدٍا تبكنً أٓكا  معيٙ املعازق٘ ّا٨لصاو باؿذ٘

كلنَا تػن   معنُ     : " ، سٔنح ٓقنْل   جيعل شمصمٕ احملاد٘ مطآّ٘ للذندل ّ

، فَننٕ تنندخل يف  يف أىَننا مسادعنن٘ يف الكنن٣و ّمداّلنن٘ لننُ بننني طننسفني   (اؿننْاز)

،  . ثه تف ع امليارسٗ يف د٢لبَا علٙ اليمس ّالبفكنس  عيٙ اؿْاز مً ٍرِ اؾَ٘م

 . (10) داؾن٘ ّاملياشع٘"ٙ امل٢لبَنا علد ّاؾدال ّاحملاد٘ يف

ٍّننٕ  . (11)املفاّقننّ٘مننً املؿننطلشات الػنناٜع٘ الننيت تينندزز قنننً احملنناّزٗ    

 يف ؽبلنننف عنننً املينننارسٗ منننً سٔنننح إمكاىٔننن٘ اتفننناع الطنننسفني علنننٙ سنننل ّضنننط 
                                                           

 . 13-11، آداحمل ص جسٖػٛ (1)

 . ، ٔالػافع٘ ، ٔاملاجػُٕ ٍٖقن عَ والك ٔاألٔشاع٘ 91الصٕٖاُ ص (2)

ً  اٌظننننس وننننثالً  (3)  ;16; الصخننننس  : 11; القىننننس : 63الػننننٕزٝ : ; 11، 61:  ; الننننٍجي11:  ; الكّنننن 1:  : ضننننٕزٚ األٌعننننا

 ; البطتاٌ٘ يف وسا. ; اجلِٕسٙ . ابَ وٍظٕز12:  الدخاُ  

 . ; البطتاٌ٘ يف  ج  ; اجلِٕسٙ :  ابَ وٍظٕز اٌظس وثاًل (4)

 . 19، 11، أدحمل ص ٛػجسٖ (5)

 . 11حمل صد، أ ٛػجسٖ (6)

 . 16٘ صوشوص (7)

 . 11-11:  6ج  طَ (8)

 . 97:  غافس; 61; الػٕزٝ : 32; األٌعاً : 71، 11، 11، 16، 12:  ; آه عىسا113ُ، 619، 71:  ضٕزٚ البقسٚ (9)

 . 1٘ صوشوص (10)

 . ; البطتاٌ٘ يف فٕض ; اجلِٕسٙ : ابَ وٍظٕز اٌظس وثاًل (11)
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. ّتطنننبعنل للبْؾنننل إق اتفا ٔنننات ضٔاضنننٔ٘   ، ّمطنننببعدٗ يف املينننارسٗ املفاّقننن٘

.  ا بؿنادٓ٘... ؼقنن مؿنلش٘ الطنسفني  ندز ا٨مكناٌ أّ عطنب  نْٗ كنل طننست         

، أٖ أٌ ا٤ نل اسبٔادنا إق    فالقْٖ يف العادٗ ميلٕ غسّطُ علٙ الطست الكنعٔف 

 . ا٦خس ميلٕ غسّطُ علٙ ا٤كجس ساد٘ إلُٔ

 ؿننننْاز أىننننْاع ّأدزدننننت   اأٌ  للبننننْدٖ بننننأٌ أغننننازت بْقننننْح إق  ت أننننصوّ

: احملادثنن٘  . فذعلننت مننً أغننكال اؿننْاز عننددا مننً املؿننطلشات املبػننابَ٘ ؼبَننا

 ، ، ّاؾنننننننندال ، ّالطنننننننن١ال ّاؾننننننننْا  ، ّامليننننننننارسٗ ، ّامليا ػنننننننن٘ اؿننننننننسٗ

ٕ   كننننا . (1)ّالبفننناّض  ، ّسنننْاز  يننناعٕ، ّإ   طننننت اؿنننْاز إق سنننْاز تجقٔفننن

، أٖ أٌ اؿننْاز ٓػنننل ا٤ىننْاع    ّلعننل مننا ذٍبننت إلٔننُ ٍننْ الؿننْا       . (2)مياضننبات

 . املركْزٗ

ؽبلنف منً    - يف الػالنب  -٣ٓسأ أٌ املؿطلشات املبػنابَ٘  

سٔح سادبَا إق ؾفات ٢شم٘ با٨قاف٘ إق اؿاد٘ إق مْقنْع  

. كنننا ٣ٓسننأ أٌ املؿننطلح ا٤ ننل سادنن٘ إق الؿننفات    ّطننسفني

٤ٌ تكننٌْ القاعنندٗ الننيت تستكننص   ا٨قننافٔ٘ ٍننْ ا٤كجننس  ابلٔنن٘   

 . علَٔا املؿطلشات ا٤خسٚ املػابَ٘

ّإذا اف قننيا ؾننش٘ امل٣سمننات الطننابق٘ فلىيننا ى٣سننأ يف      

 ( النننرٖ  ننندد الؿنننفات ال٣شمننن٘ لكنننل ىنننْع منننً املؿنننطلشات   1اؾننندّل ز نننه )

; ٤ىَا تسكص علٙ قسّزٗ  ، أٌ امليا ػ٘ أ لَا ساد٘ إق ؾفات إقافٔ٘ املبػابَ٘

. ّتبلٍْننا  ، دٌّ البؿنسٓح بػننسأ ّدنْد طنسفني أّ أكجنس     ْع اليقناؽ ّدنْد مْقن  

. أما ا٤ىنْاع ا٤خنسٚ    احملاّزٗ اليت تسكص علٙ ّدْد طسفني أّ أكجس يف امليا ػ٘

فبشبنناز إق ؾننفات أخننسٚ ٢شمنن٘ إقنناف٘ إق كْىَننا ميا ػنن٘ يف مْقننْع مننا بننني   

فٔ٘ ٍننٕ . ّلعننل أكجسٍننا سادنن٘ إق الؿننفات ا٨قننا     طننسفني أّ أطننسات مبعننددٗ  

 . امليارسٗ

                                                           

 . 93-92ٕدٙ صبالم (1)

 . 92-17صٕٙ بالم (2)

خالصاااااااااااااااة 
ناااا    العالقااااة

المحاااااااااااااورة 
   :وشن هاتها
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، ّاحملناّزٗ تكنه مجٔنع ا٤غنكال      فامليا ػ٘ عيؿس أضاع يف مجٔع ا٤ىْاع

كننل ىقنناؽ بننني   . ّبَننرا ىطننبطٔع القننْل بننأٌ "  الننيت ؼبنناز إق مْقننْع ّطننسفني 

،  ، ٍّرا اؿْاز  د ٓكٌْ ٍادٜا  أّ ؾاخبا  طسفني سْل مْقْع قدد ٍْ سْاز

 . أّ ٓكربُ أّ ٓبشداِ...ّ د ٓكنل فُٔ كل طست ا٦خس أّ ٓعازقُ 

فننناؿْاز  عيننناِ الْاضنننع ٓعنننين البفاعنننل بنننني طنننسفني أّ أكجنننس تببنننادل فٔنننُ 

ا٤طننسات املبشنناّزٗ املػنناعس أّ ا٢سبٔادننات أّ ا٦زاٛ  أّ ا٤فكنناز أّ املعبقنندات      

. فْضٔل٘ البعنبري  ند تكنٌْ ألفارنا  ميطْ ن٘       بْضاٜل البعبري اللفمٔ٘ ّغري اللفمٔ٘

 . كٌْ زًا  أّ ؾْزٗ أّ مبا  أّ سسك٘، ّ د ت أّ مكبْب٘

ّدْد زد فعل  بنل أٌ  ندخ  ياعن٘    - بني املدلْ ات -ُّٓف ض يف اؿْاز  

. فٔينندزز يف اؿننْاز أٌ  أّ اضننبجازٗ للنندفاع أّ سننريٗ أّ غننعْزا بننالعذص عننً النندفاع  

ٓقْل غدـ غٔٝا  أّ أٌ ٓفعل غٔٝا  ما فٔقْل ا٦خس غٔٝا  أّ ٓفعل غٔٝا  كسد فعل 

. ّ د تبكٌْ احملاّزٗ منً ضلطنل٘    ُ فٔشدخ ذلك أٓكا زد فعل مً الطست ا٤ّلل

 .  . ّ د تقبؿس علٙ زد فعل ّاسد طْٓل٘ مً زدّد الفعل

. ٢ّ  ٢ّ ٓيدزز يف اؿْاز طسفاٌ أسدٍنا ٓقْل غنٔٝا  أّ ٓفعلنُ فٔقلندِ ا٦خنس    

 . ٓيدزز فُٔ أٌ ُٓؿدز طست أمسا ثه ٓيفرِ ا٦خس بدٌّ ىقاؽ

،  ، ّاجملادلنن٘ ، ّاحملادنن٘ ، ّاملفاّقنن٘ ، ّاملباسجنن٘ دزز امليا ػننّ٘بَننرا تينن  

 ٛ . ّلكنننل ىنننْع منننً ا٤ىنننْاع ؾنننفاتُ  ، ّاملباٍلننن٘ ؼنننت اؿنننْاز ، ّاملينننارسٗ ّاملننسا

 (1. اىمس اؾدّل ) ا٨قافٔ٘ املنٔصٗ
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الصفات المالزمة لكل .1
 مصطلح

          

 * * * * * * * * * * تحتاج إلى موضوع

 * * * * * * * *  * تركز أكثر على الموضوع

 * * * * * * * * *  تركز أكثر على المراجعة بين طرفين

 * *    * *    تحتاج إلى موضوع جاد

 * * * * * *     تشترط اختالف الطرفين 

 * * * *  *     تشترط تعارض اآلراء والمصالح

 * * *        الشك والتكذيب عنصر أساس

 *          الخصومة تصل إلى درجة المالعنة

      *     تهدف إلى الوصول إلى حل وسط

  * *        أكثر عرضة للتحول إلى مباهاة وتفاخر

  *         يهأكثر حاجة إلى وجود من ُيحتكم إل

تحدددب بددين  دددين ولددو فددن موضددوع الن دداش ف ددط وفددن 

 اعت اد كل واحد فن  فسه

        *  

  *         وجود قواعد يحتكم إليها

  *         جمهور يحتكم إليه أو يشهد 

 * * * *       حرص كل طرف على هزيمة اآلخر

  *         تنحصر فن الموضوع الفكري

  *         األسلوب الع لن ضرورة استخدام
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  *         لفظن ف ط

٢سميننا عينند اضننبعساض اؾَننْد الطننابق٘ رَننْز عياؾنننس       

: ا٤ضنننظ  ، ّميَنننا ، ُتننندزز ؼبَنننا خؿننناٜـ اؿنننْاز   كبلفننن٘

ّا٤ؾننْل ّالقْاعنند ّالػننسّأ ّامليطلقننات ّاملننيَر ّالكننْابط       

" عذنننننُ الننننرٖ   ا٤ضننننلْ  ّمل ٓمَننننس مؿننننطلح "  . (1)ّا٦دا 

 ُ ُ     ٓطننبشق ، ّزغنننه  ، مننع أٌ كنننجريا  مننً الؿننفات تيننندزز ؼبنن

 ٘ فننأٖ زضننال٘  .  كْىننُ زكيننا  أضاضننٔا  يف كننل زضننال٘ ٢ّضننٔنا السضننال٘ ا٨ ياعٔنن

( ٢بنند أٌ تبننألف مننً املفننسدات ّال كٔبننات اليشْٓنن٘  مكبْبنن٘ أّ غننفْٓ٘ لفمٔنن٘ )

 ٘ ّأٖ زضننال٘ غننري لفمٔنن٘ كننرلك ؼبنناز إق     . (2)ّا٤ضننالٔب الب٣غٔنن٘ أّ ا٨ ياعٔنن

     ً . كننا ى٣سنأ أىنُ     أضلْبَا الرٖ تمَس بُ ّالرٖ  ند ٓكنٌْ مبقينا  أّ غنري منبق

زغه تعدد املؿطلشات املبعلق٘ با٤ضظ ّا٦دا  ٢ لد تعسٓفات لرِ املؿطلشات 

. ّاؿال٘ الْسٔدٗ ٍٕ قاّل٘ شمصمنٕ البفسٓنن بنني     سبٙ ىبنكً مً البنٔٔص بٔيَا

إذا كاٌ ٢بد مً البفسٓن بني أؾْل  " : ا٤ؾْل ّالقْاعد ّا٦دا  اليت ٓقْل فَٔا

ٕ   -اؿْاز ّ دا  اؿْاز  أٌ ا٤ؾنْل ٍنٕ عبنازٗ عنً القْاعند السٜٔطن٘        - ففنٕ زأٓن

، ّالقْاعند   ، ّأمنا ا٦دا  فَنٕ طسٓقن٘ اؿنْاز     الجابب٘ النيت تكنبط مطناز اؿنْاز    

ثننه ٓعنن ت يف  . " الطننلْكٔ٘ الننيت ٓيبػننٕ مساعاتَننا  بننل اؿننْاز أّ أثينناِٛ أّ بعنندِ   

 . (3)فش٘ ىفطَا بأٌ ٍيا  تداخ٣  بني ا٢ثينيالؿ

 ٘ ّاضننننبعنا٢ت ٍننننرِ العياؾننننس أّ   (4)ّ نننند تننننبني بننننالسدْع إق معنننناده اللػنننن

     ُ   ; ّمننً الطننٔاع ا٨طنن٣ع   املؿننطلشات أىَننا تبننأثس بيْعٔنن٘ الطننٔاع الننرٖ تننسد فٔنن

. فنج٣  عيد اؿدٓح عً ا٤ضظ أّ ا٦دا  بؿْزٗ مطلقن٘ خيبلنف مندلْلا     ّالقٔد

٘   : " اؿدٓح عيَا ٍّٕ مقٔدٗ مجنل  ْلينا  عيُ عيد  ا٦دا   " أّ " ا٤ضنظ ا٨ضن٣مٔ

ُ      " ا٨ض٣مٔ٘ . فَنٕ منج٣  يف فنال البيناٛ      . ّمً الطنٔاع اجملنال النرٖ تطنبعنل فٔن

ؽبلننف  لنن٣ٔ  عيَننا يف فننال البشننح العلنننٕ أّ يف فننال اؿننْاز... ّمننً الطننٔاع    

                                                           

ٛ     اٌظس وثاًل( 1) الن  مت   وٍظنٕز ; ... إانافٛ إا االضنتباٌٛ    ; ابنَ   : اضتعىاالت ِنرٓ املصنلمحات يف اجلّنٕد الطنابق

 . تٕشٖعّا عمٜ عٍٗٛ صغريٚ

 . 61-1; اللالب٘ ص 11-92; الػاٖب ص 16-12، تسمجٛ وعاٌ٘ ص : صٗين اٌظس وثاًل (2)

 . 11شوصو٘ ص (3)

 . ; البطتاٌ٘ ; اجلِٕسٙ : ابَ وٍظٕز اٌظس وثاًل (4)

الع  صووووووووووووووووور 
المضوووو ل   لوووو  
الحووووووووووووووووووووو ار 

  عالقته  به :
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اضب للبشدخ إق زٜٔطُ يف  كآاِ خيباز الْ ت املي : " طسٓق٘ الؿٔاغ٘ مجل  ْليا

 ضنننْت خيبننناز الْ نننت املياضنننب للبشننندخ إق زٜٔطنننُ يف    : " "، ّ ْلينننا الػدؿنننٔ٘

. أمننا يف  ; فَننٕ  اعنندٗ عينندِ  . ففننٕ ا٤ّق ٓكننٌْ إق ا٤ضننلْ  أ ننس    "  كننٔبُ

 . . فَْ ٓبْضل عطً اخبٔاز الْ ت لٔقيع زٜٔطُ ا٤خسٚ فَٕ إق الْضٔل٘ أ س 

.  ٍرِ العياؾس أكجنس ػطنٔدا  يف عنامل احملطْضنات    كنا ٣ٓسأ أٌ بعض 

، أما  فالْضٔل٘ املادٓ٘ أكجس ػطٔدا  ّميكيك م٣سمبَا بطَْل٘ ّبيمسٗ خاطف٘

،  ا٤ضنننلْ  فٔشبننناز إق غنننٕٛ منننً ا٢ضنننبقساٛ لعننندد منننً ا٤سنننداخ املبكنننسزٗ        

. ٣ّٓسننأ أٓكننا  أٌ  ّامليطلقننات ؼبنناز إق اضننبقساٛ ّسنندع أكجننس مننً ا٤ضننلْ  

، ّمجنال ذلنك الع٣ ن٘ بنني امليطلقنات ّا٤ضنلْ         جس مشْلٔ٘ منً غريٍنا  بعكَا أك

. فامليطلقننات يف اؿننْاز أكجننس مشْلٔنن٘ مننً أضننالٔبُ ّأضننالٔبُ أكجننس        ّالْضننٔل٘

 .  . ّبالبالٕ فلٌ ا٤ ل مشْلٔ٘ أكجس ؼدٓدا  مشْلٔ٘ مً ّضاٜلُ

ع٘ ( طب2ٔ. ّْٓقح اؾدّل ز ه ) ّٓبدّ أٌ عيؿس الْضٔل٘ سبنٕ يف أٖ سْاز

 . العيؿس ّطبٔع٘ الع٣ ٘ بٔيُ ّبني اؿْاز

 (2ددّل )

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ز نننننه

 العيؿس                              

 طبٔع٘ العيؿس 
 ّع٣ بُ باؿْاز
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( أٌ الػالننب علننٙ ٍننرِ العياؾننس أّ املؿننطلشات أىَننا   2اؾنندّل ) ٣ٓسننأ يف

 : تيقطه إق ث٣خ فٝات

ً          - أ٢ّ  ،  فٝ٘ ٓػلنب علَٔنا أىَنا تيندزز ؼنت القٔنْد املػن ك٘ بنني املبشناّزٓ

،  ، ّالػنننسّأ ، ّالكنننْابط ، ّالقْاعننند ، ّا٤ؾنننْل : ا٤ضنننظ ٍّنننٕ 

قنندّد بنندزدات   . ّتبنٔننص ٍننرِ الفٝنن٘ بننأٌ فننال ا٢خبٔنناز فَٔننا    ّا٦دا  

. ّيف الػالب ٓفسقَا العست الطناٜد أّ املنيمه للشنْاز أّ ا٢تفناع      مبفاّت٘ 

 .  بني أطسات اؿْاز 

اؿننْازات املستننب لننا  ٢ تبْفس إ٢ يف  - يف الػالب -٣ّٓسأ أٌ ٍرِ الفٝ٘ 

 . مطبقا  إذا كاىت ملصم٘ للطسفني

ّ  (1)أٌ ا٦دا أٓكا  ٣ّٓسأ  القْاعند ّالكنْابط   أ ل إلصامٔ٘ مً ا٤ضنظ 

. فَٕ تيبنٕ إق مطبْٚ أخ٣ ٕ أعلٙ منً مطنبْٚ ا٨ىؿنات     أّ الػسّأ 

: أٌ  ٕٔ احملاّز الطست ا٦خس يف بدآ٘ اؿنْاز   . ّمجال ا٦دا  ّالعدال٘ 

، أّ ٢ ٓسد إضاٛٗ  ، أّ ٓجين علٙ إجيابٔاتُ ، أّ  دثُ بلطف أّ ٓببطه لُ 

ّزًٓ معا أّ امليمه للشنْاز أٌ جيعنل   ا٤د  بلضاٛٗ مجلَا... ّميكً للنبشا 

 . غٔٝا  ميَا غسّطا  ملصم٘ للطسفني 

٘      -ثاىٔا   ، ٓبقٔند بَنا كنل     فٝ٘ تيدزز ؼت القٔنْد أٓكنا  ّلكيَنا  ٔنْد فسدٓن

، ّاملننيَر.  : امليطلقننات أّ املبننادٟ ، مجننل قنناّز عننندا  أّ بؿننْزٗ تلقأٜنن٘ 

ٌ أّ ّٓلبننصو بَننا كننل طننست بؿننْزٗ مطننبقل٘ عننً ا٦خننس طْاعٔنن٘           تكنْن

نُن عكننه اعبيا نُن دٓاىن٘ن أّ فلطننف٘ فكسٓن٘ن معٔين٘ن أّ ٢ىبناٜنُن إق       مفسّقن٘ن عٔل

  . مجاع٘ معٔي٘ لا مبادَٜا اـاؾ٘ 

ٛ        - ثالجا ;  فٝ٘ خيري كنل طنست يف ا٢ضنبعاى٘ بنبعض ٍنرِ العياؾنس أّ ا٢ىبقنا

 ميَا ٤ىَا ؽكع ل٥ذّاع الػدؿٔ٘ ّللنَازات الفسدٓ٘ إق أبعد اؿندّد  

. ٣ّٓسأ أٌ فال ا٢خبٔاز فَٔنا ّا٨بنداع    : ا٤ضالٔب ّالْضاٜل ا. ّمجال 

، ّبقدز ما ٓكٌْ احملاّز ماٍسا  ّمبندعا  فَٔنا بقندز منا تبنْفس لنُ        كبري 

 .  فسؾ٘ ادبرا  ا٦خس أّ إ ياعُ أّ ا٢ىبؿاز علُٔ 

                                                           

 " . أدبين زب٘ فأ طَ تأدٖيب اٌظس وثال قٕه السضٕه صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي " (1)
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  ٘ ; فبيندزز أٓكنا  قننً     ٣ّٓسأ علٙ ا٤ضالٔب أٌ بعكَا ذات أبعناد أخ٣ ٔن

عكَا ا٦خس فَٕ مَازات قآدٗ ؽكع يف الػالب ل٥ذّاع ّالقدزات أما ب ا٦دا 

، ّمَننازٗ البعننبري   : طننسع ا٢ضننبد٢ل  ، ّمجننال ٍننرا اليننْع مننً ا٤ضننالٔب    الفسدٓنن٘

 . اللفمٔ٘ ّغري اللفمٔ٘
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 مراجع البحث

 . ( 1354-1934: داز الفكس العسبٕ  القاٍسٗ ) تازٓذ اؾدل،  أبْ شٍسٗ

ٕ سْل الػعس اؿْاز ا٤،  د، قن ىْازا٤ بْأ مً بدآ٘  كآاِ املْقْعٔ٘ ّد٢٢تُ الفكسٓ٘ ّ ثازِ الفئ٘ ّدب

ٗ : داز املعازت  ) ق  ٔاو اؿس  العاملٔ٘ الجاىٔ٘إالعسٌ العػسًٓ  س  . ( و1987القٍا

-) مياٍر اؾدال يف القس ٌ الكسٓه،  ، شاٍس عْاض ا٤ملعٕ - - :- -  ( ٍن1400 -

 ) 2أ املعذنه الْضنٔط  ،  ، قند خلف اهلل أمحد ، عطٔ٘ الؿْاؿٕ د اؿلٔه ميبؿس، عب ، إبسأٍه أىٔظ

 . ( ٍن 1392: داز إسٔاٛ ال اخ العسبٕ  بريّت

البقسٓب لعله امليطنن ّاملندخل إلٔنُ با٤لفنار العامٔن٘ ّا٤مجلن٘       ،  ، أبْ قند علٕ بً أمحد بً سصو ابً سصو

 . ( و1959 داز اؿٔاٗ  ، ؼقٔن إسطاٌ عباع ) الفقَٔ٘

 ، ا٨سكاو يف أؾْل ا٤سكاو ؼقٔنن قننْد سامند عجنناٌ )     ، أبْ قند علٕ بً أمحد بً ضعٔد ابً سصو

 . ( و1998: داز اؿدٓح  القاٍسٗ

  ٘ ٘   ،  ، أبنْ عبند اهلل قنند بنً شٓند القنصّٓين       ابنً مادن  ، ؼقٔنن قنند مؿنطفٙ ا٤عمنننٕ )    ضنيً ابنً مادن

 . ( ٍن 1403: احملقن ىفطُ  السٓاض

 ( ٍنن  1412: داز ؾادز  بريّت ) 2أ ، لطاٌ العس ،  ، أبٕ الفكل مجال الدًٓ قند بً مكسو ً ميمْزاب

. 

-: مكبب٘ لبياٌ  بريّت )  طس احملٔط،  ، بطسع البطباىٕ - -) . 

ّأزكاُى ، مطفس عبد اهلل البػس ْاز   .  11-10ف   188العدد  الفٔؿل، يف  ، أضظ اؿ

: داز املينازٗ لليػنس ّالبْشٓنع     مك٘ املكسم٘ ) ل اؿْاز ّ دابُ يف ا٨ض٣وأؾْ،  ، ؾاي بً محٔد بً محٔد

 . ( ٍن 1415

، ؼقٔن شاٍس بً عْاض  كبا  اضبدساز اؾدل مً القس ٌ الكسٓه،  ، ىاؾح الدًٓ عبد السمحً بً له

-) 2ا٤ملعٕ  أ - - :- -  . ٍن( 1401 -

ٖ   : ؿنشٔح اؾنامع ال ،  ، أبْ عٔطٙ قند بً عٔطٙ بً ضْزٗ ال مرٖ ، ؼقٔنن ّغنسح أمحند     ضنيً ال منر

- : داز الكبب العلنٔ٘ بريّت قند غاكس ) - -) . 

 . ( و1980 __:__) : فعالٔبُ يف بياٛ العقلٔ٘ ا٨ض٣مٔ٘ اؾدل يف القس ٌ الكسٓه ، ، قند البْمٕ

 . ( و1998: داز الػسّع  القاٍسٗ ) اؿْاز مً أدل البعآؼ،  ، عبد العصٓص بً عجناٌ البْجيسٖ

ٌ   البْجيسٖ ٕ      ،  ، عبد العصٓص بنً عجننا امليمنن٘ ا٨ضن٣مٔ٘    ) اؿنْاز ّالبفاعنل اؿكنازٖ منً ميمنْز إضن٣م

 .  ( و1997لل بٔ٘ ّالعلْو ّالجقاف٘ 

 . ( و1991: داز الطباع٘ للطباع٘ ّاليػس ّالبْشٓع  امليؿْزٗ ) ، أد  اؿْاز ّامليارسٗ ، علٕ اؾسٓػ٘

 . (_____) تاز اللػ٘ ؾشاح العسبٔ٘:  ، الؿشاح، إًاعٔل بً محاد اؾٍْسٖ

: داز  بنريّت  سْاغنٕ خلٔنل امليؿنْز )    ، الكافٔن٘ يف اؾندل  ،  ، أبْ املعالٕ عبند امللنك بنً عبند اهلل     اؾْٓين

 . ( و1999الكبب العلنٔ٘ 

 . ( ٍن1421: م١ضط٘ اؾسٓطٕ لليػس ّالبْشٓع  السٓاض ) ؟ كٔف ؼاّز،  ، طازع بً علٕ اؿبٔب

 . ( ٍن1420: داز إغبٔلٔا  السٓاض ) ميَر اؾدل ّامليارسٗ يف تقسٓس مطاٜل ا٢عبقاد،  ، عجناٌ علٕ سطً

 ٗالقناٍس  ) اؿْاز ّاؾدال يف القس ٌ الكسٓه،  ( ، خالف قند  ّقند تْفٔن عْٓكُ ) مػست اؿطٔين

  . ( ٍن1395  ٘ض٣مٔعلٙ للػ١ٌّ ا٨: اجمللظ ا٤

 ٗالقناٍس  ) اؿْاز ّاؾدال يف القس ٌ الكسٓه،  ( د تْفٔن عْٓكُ ) مػست، خالف قند  ّقن اؿطٔين

  . ( ٍن1395  ٘ض٣مٔعلٙ للػ١ٌّ ا٨: اجمللظ ا٤

ٌ الكسٓه،  ، عبد اؿلٔه سفين (  1978: الٔٝ٘ املؿسٓ٘ العام٘ للكبا   القاٍسٗ ) أضلْ  الطدسٓ٘ يف القس 

خسٓنف   32:  ، دامع٘ الكْٓت العندد  العسبٔ٘ للعلْو ا٨ىطاىٔ٘اجملل٘ اضبعسقُ مجال الدًٓ الطٔد علٕ ؾاي يف 

 . و1988  عاو

 . ( ٍن1420: داز ابً سصو  السٓاض ) فيٌْ اؿْاز ّا٨ ياع،  ، قند زاغد دمياع

ٕ     ، أ ، عبد الطباز عص الدًٓ الساّٖ يف مكاىن٘   دزاضنات  ، يف  ضظ ّتقالٔند اؿنْاز العلننٕ يف الن اخ العسبن

 . 92-81(  و1989: دامع٘ بػداد  بػداد ) خا٤ضباذ يف ال ا
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: داز املطنله   السٓاض )  ْاعد ّميطلقات يف أؾْل اؿْاز ّزد الػبَات،  ، عبد اهلل بً قٔف اهلل السسٔلٕ

 . ( ٍن1414

٘  اؿننْاز،  ،  ننٕ بننً قننند سطننً بننً أمحنند  شمصمننٕ مكنن٘  ) :  دابننُ ّقننْابطُ يف قننْٛ الكبننا  ّالطنني

 . ( 1404ل اخ : داز ال بٔ٘ ّا املكسم٘

 . ( ٍن 1406: داز املياز  القاٍسٗ ) اؿْاز ّامليارسٗ يف القس ٌ الكسٓه،  ، خلٔل عبد اجملٔد شٓادٗ

 . ( ٍن1423: داز ا٦ثاز  القاٍسٗ ، امليارسات الفقَٔ٘ ) ، عبد السمحً بً ىاؾس الطعدٖ

 . ( ٍن1413فن : داز ا٤ السٓاض ) ض٣ود  اؿْاز يف ا٨أ،  ، ضٔف الدًٓ سطني غاٍني

٘ ب٣غٔ٘ ؼلٔلٔ٘ ٤ؾْل ا٤ضالٔب ا٤دبٔ٘ ا٤ضلْ ،  ، أمحد الػآب : مكبب٘ اليَك٘  القاٍسٗ ) 6أ : دزاض

 . ( و1966املؿسٓ٘ 

 . ( 1993: داز الػسّع لليػس ّالبْشٓع  عناٌ ) أخ٣ ٔات اؿْاز،  ، عبد القادز الػٔدلٕ

ـ يف اؾدل يف،  ، أبْ إضشاع الػرياشٖ  ( زضال٘ علنٔ٘ ) ، ؼقٔن قند ْٓضف ىٔاشٖ أؾْل الفقُ البلدٔ

. 

ً  الؿننْٓاٌ ٘  اؿننْاز،  : أمحنند بننً عبنند الننسمح داز الننْطً   : السٓنناض ) : أؾننْلُ امليَذٔنن٘ ّ دابننُ الطننلْكٔ

 . ( ٍن1413

اؿننْاز بننني اؿكننازات مننً أدننل   ، مقنندو ملنن١وس " ا٨ضنن٣و ّسننْاز اؿكننازات ،  ، ضننعٔد إًاعٔننل ؾننٔين

 و2002/ 5/ 20-18يعقد يف دمػن بني امل"  البعآؼ

: امل١لننف  املدٓينن٘ امليننْزٗ ) تسمجنن٘ معنناىٕ القننس ٌ الكننسٓه ّمق سننات لبشطننٔيَا،  ، ضننعٔد إًاعٔننل ؾننٔين

 . ( ٍن1422

 ( 1997: ىَك٘ مؿس  القباٍسٗ ، أد  اؿْاز يف ا٨ض٣و ) ، قند ضٔد طيطاّٖ

ذّ  املْافقننات، يف  د  اؿننْاز يف القننس ٌ الكننسٓه أ:  ضنن٣و٨يف ا ٘الفكسٓنن ٘ال بٔنن،  ، عبنند الػننين عكننا 

  . 402-392ٍن 1414اؿذ٘ 

ٕ  العنريًٓ : ؾنياع٘ اؾندل علنٙ طسٓقن٘ الفقَناٛ ٤بنٕ        كبنا  اؾندل  ،  ، ققنن  ، علٕ عبد العصٓص بً علن

 . ( ٍن1418: مكبب٘ البْب٘  السٓاض ) الْفاٛ علٕ  بً قند بً عقٔل البػدادٖ

 . ( ٍن1424: مكبب٘ السغد  السٓاض ) أد  اؿْاز،  ، ضلناٌ فَد العْدٗ

-)إسٔاٛ علْو الدًٓ ،  ، أبْ سامد الػصالٕ - -داز السٓاٌ لل اخ - - - - -) 

ً اجملبنع،  ، تٔطري قذْ  الفبٔاىٕ ِ يف تكْٓ ٘ ّأثس : مسكص الكبا  ا٤كادميٕ  عناٌ ) اؿْاز يف الطي

 . ( و1999

 . ( ٍن1414: داز املطله  السٓاض ) ٍل الكبا اؿْاز مع أ،  ، خالد بً عبد اهلل القاضه

 . 101-51ف  إٓططكْ، يف  ، أد  اؿْاز يف ا٨ض٣و ، قند القدّزٖ

- ) : املؿطلح ّالبطْز : اؾصٛ ا٤ّل فً اؿْاز،  ، شٍري قند مجٔل كب  - - -) . 

ػس ّالبنألٔف ا٤شٍسٓن٘   : مجعٔ٘ الي القاٍسٗ ) تعلٔن علٙ السضال٘ املْقْع٘ يف  دا  البشح،  ، أمحد مكٕ

 . ( و1935

 ٕ : ؾننٔاغ٘ للنيطننن  قننْابط املعسفنن٘ ّأؾننْل ا٢ضننبد٢ل ّامليننارسٗ،  ، عبنند الننسمحً سطننً سبيكنن٘ املٔنداى

 و (1993: داز القله   دمػن )  ّأؾْل البشح مبنػٔ٘ مع الفكس ا٨ض٣مٕ

 . ( ٍن1408ٔ٘ للػبا  ا٨ض٣مٕ : اليدّٗ العامل السٓاض ) أؾْل اؿْاز،  اليدّٗ العاملٔ٘ للػبا  ا٨ض٣مٕ

ٙ الفسد ّاجملبنع،  ، مقداد ٓلذً ٘ ّ دابَا ّمبادَٜا ّ ثازٍا عل ٗ العلنٔ ٗ ّامليارس  ) أخ٣ ٔات امليا ػ٘ ّاحملاّز

 . ( ٍن1416: الداز الؿْتٔ٘ لل بٔ٘  السٓاض
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