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اؿُدس ي١ًد٘  ٕ  نطَٓدا بامغد٬ّع ٚالدٌ ايلطبٝد١ يػد١        

َددٔ  خدداا ايه ددس ايػددُا١ٜٚع ٚابددٛؿ٢ ًْٝٓددا قُددّسا  

 د٘ ايٛٝدً    ٘ عًٝد٘ ٚعًد٢  ٍ بٝ  طٙ  ؾصجِٗع ب٢ً اي٤ًد ايلطب ايؿصجا٤ع ٚبٖٝ

 ٘ عٔ بجاب ٘ ايػٓط املٝاَ ع ٚبلس:ايٛاٖطٜٔع ٚضضٞ اي٤ً

ؾكس زضؽ نثري َٔ ايًاثث  ٚعًُا٤ ايلطبٝد١ امللابدطٜٔ  بدٍٛ ايٓجدٛع     

ٚتهًُددٛا م َصدددازض ايػددُاع ايدددي اع ُددس عًٝٗدددا ايٓجددا٠ م ٚضددد  قٛاعدددس     

بلطددِٗ اؿددسٜن ايًٓددٟٛ ايؿددطٜـ  صددٓؿا    امعددطاب ٚاي صددطٜـع ٚخدد ٖ 

ًٛا ايكدددٍٛ ؾٝددد٘ تؿصددد٬ٟٝ ٫ لدددسٙ م ن دددس امل كدددسَ  َدددٔ  ٚؾٖصدددَػددد ك١١ًع 

ايٓجددددٜٛ  ٫ٚ امل ددددنخطٜٔع ْٚاقؿددددٛا ا٫غ ؿددددها٫  ايددددي   اضٖددددا بلدددد     

عًد٢ َػدا٥ٌ ايلطبٝد١     دد   د٘  امل نخطٜٔ م قط١ٝ ا٫غ س٫ٍ عسٜن ضغٍٛ اي٤ً

َٓاقؿ١ َٛضٛع١ٝ َٛغل١ع ٚ طايٛا م زضاغ ٗا ٚ طابٛاع ٚتًآٜت  ضا٩ِٖ م 

 .شيو

ًَ٘ ٚايدطٓز عًٝٗدا ٚتؿٓٝددسٖا قدس ثدداٍ زٕٚ    ٖٚدصا اي ٛغد  م تٓدداٍٚ تًدو ايٗؿدد   

اط٬ع نثري َٔ ط١ًً ايلًِ عًٝٗا; يصا ععَُت عًد٢ ععدساز عدن َدٛاع هدس      

ع ًدا  ا٭ثهدداّ  ))بايٓدارط ؾٝد٘ بػٝ د٘ م بطٖد١ قصدري٠ َدٔ ايدعَٔع َٚٚغدُُ ٘         
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 املقدمةةةةةةةةةةة 

 

 ٚضددجت م ع ًَٚٚجددث ع ٚالً دد٘ م َكسَدد١  ((ايٓجٜٛدد١ با٭ثازٜددن ايًٜٓٛدد١ 

املكس١َ َصازض ايػُاع ايي اغ ك٢ َٓٗا ايٓجٜٕٛٛ  قٝػد ِٗع ٚاخد ٬ؾِٗ م   

 ٍٚ َددٔ  نثددط ا٫ث بددات باؿددسٜن َددِٓٗع ٚؾددُٝٔ نددإ ايػددًس م عددسّ       

ٖٝ َدددصاًِٖٗ م ا٫غددد س٫ٍ باؿدددسٜن   املًجدددن ا٭ٍٚٓدددت م ا٫ث بدددات بددد٘. ٚب

 ْٚاقؿد ٗا.  عطضت ؾدًٗا  املداْل  ٚامل ٛغدٛ     املًجن ايثاْٞايؿطٜـ. ٚم 

 ايلٕٛ ٚاي نٜٝس. ٘  ي ُؼ اي ٛؾٝل ٚايػسازع َٚٓ٘  غ ُٗسَٚٔ اي٤ً

٫ خ٬ف ب  ايٓجدٜٛ  م ا٫ث بدات بدايكط ٕ ايل دِٝ     

م عًّٛ ايلطب١ٝع ٚا٫غ س٫ٍ ب٘ ع٢ً ع ًدا  قٛاعدس ايٓجدٛ    

ايهًٝدد١ع ٚعٕ ندداْٛا قددس ٚضددلٛا ؾددطٟٚطا يكًددٍٛ َددا اخ ًددـ ؾٝدد٘ ايكددطا٤ َددٔ   

ٕٖ  ثطؾدد٘. ٫ٚ خدد٬ف   ندد٬ّ ايلددطب ن١ًدد٘ ْ ُدد٘ ْٚثددطٙ     بٝددِٓٗ نددصيو م  

ُٜػ سٍ ب٘ ع٢ً ع ًا  ايكٛاعس ايلطبٝد١ ًَٟٛكداع ٚع دا ٚقد  اـد٬ف بٝدِٓٗ م       

َلطؾدد١ َددٔ ُٜجدد ٓة به٬َدد٘ َددٔ ايلددطب َٚددٔ ٫ ُٜ٪خددص به٬َدد٘. ٚنددٌ شيددو   

 ًَثٛث م ن ًِٗ. 

ٕٖؾددد شا ْ طْدددا م َصدددٓؿاتِٗ ْدددطاِٖ قدددس ْٗصددد َكددداٜٝؼ ايٓجدددٛ  ٛا عًددد٢  

ايٓجٛ ))ػ ًٓط َٔ ٖصٜٔ املصسضٜٔع ؾكاٍ  بٛ عًٞ ايؿاضغٞ م ثٓس ايٓجٛ: ُت

ِْ باملكاٜٝؼ املػ ١ًٛٓ َٔ اغ كطا٤ ن٬ّ ايلطب ((عً
(1)
٘ ع ٚقاٍ  بٛ عًس اي٤ًد 

ايٓجٛ عًدِ ُٜػدَ ًٓط بايكٝداؽ ٚا٫غد كطا٤ َدٔ      ))ثػ  بٔ َٛغ٢ ايسٜٓٛضٟ: 

((٘ تلاىلع ٚن٬ّ ؾصجا٤ ايلطبن اب اي٤ً
(2)
. 

ٕٖط م ٖددصٜٔ اؿددسٖ ٚبددايٓ   بددا عًددٞ قددس ثصددط املصددسض ايددصٟ      ٜٔ ْددط٣  

                                              
 ّ.981 د ه1401ز. ثػٔ ؾطٖٛزع ايطٜاض  :ع ؼكٝل3اي ه١ًُ ٭بٞ عًٞ ايؿاضغٞ ص  (1)

ز. قُٛز ؾباٍع زبدٞ   :ع ؼكٝل505ؾٝ  ْؿط ا٫ْؿطاح َٔ ضٚض طٞ ا٫قرتاح حملُس بٔ ايٛٝس ايؿاغٞ ص  (2)

ّ عددٔ ن دداب 1989 ددد ه1409ز. قُددٛز ؾبدداٍع زَؿددل  87ّع ٚامبددًاح م ؾددطح ا٫قددرتاح ص 2000 ددد ه1412

 مثاض ايصٓاع١ يًسٜٓٛضٟ. ٚيًٓجٛ ثسٚز نثري٠ع ٚقس اق صط  َٓٗا ع٢ً َا ي٘ ب١ً بٗصا ايًجن.
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ٖٕ ٙع ٌ م ثٚسايسٜٓٛضٟ ؾٖص اغ ًٓط َٓ٘ ايٓجٜٕٛٛ  بٛهلِ به٬ّ ايلطبع ٚ 

ٖٕ ٘ تلددداىل م ايكدددط ٕ قٛاعدددس ايٓجدددٛ َػددد ُس٠ َدددٔ نددد٬ّ اي٤ًددد   ؾدددٓ  عًددد٢  

 ٖٕ ايؿاضغددٞ قددس قصددط  ايهددطِٜع ٚندد٬ّ ؾصددجا٤ ايلددطبع ؾٗددٌ ٜلدد  ٖددصا  

ايي ٝ خص  َٓٗدا َكداٜٝؼ ايٓجدٛ عًد٢ ند٬ّ ايلدطبع  ٚ  ْد٘   دٌ م         املاز٠ 

 ً٘ ايسٜٓٛضٟ؟ ثٓسٙ َا ؾٖص

٘      ؾايصٟ ْصٖس عيٝد٘ م ثدسٖ    ((ند٬ّ ايلدطب  )) : بدٞ عًدٞ  ْد٘ ٜطٜدس بكٛيد

ايه٬ّ ايلطبٞ ايؿصٝخع غٛا٤  نإ شيو ايه٬ّ َدٔ ايكدط ٕ ايهدطِٜ  ّ    

قصطْاٙ ع٢ً ن٬ّ ايلدطب   َِٓٗ; ٭ْٓا عشا د  دَٔ ن٬ّ ايلطبع ٚايطغٍٛ  

ٕٖ دتلدداىل     د٘    ٚثددسِٖ ىددطت َٓدد٘ ندد٬ّ اي٤ًدد  ايكددط ٕ يددٝؼ َددٔ ن٬َٗددِع   ٭

٫ هددازٍ م شيددو ع٫  دغددًجاْ٘     د١ ن٬َدد٘    ٖٝددٚايٓجٜٛددٕٛ فُلددٕٛ عًدد٢ ُثٚب

٣ّٛع ٫ٚ ًٜددعّ َددٔ عددسّ ايددٓ  عًدد٢ اؿددسٜن ايًٓددٟٛ م    ااٖددٌ  ٚ بدداثس ٖدد

 اي لطٜـ عسّ ا٫غ س٫ٍ ب٘.

َٖدد ٙ يًٓجددٛ َددا   ًدد٘ ايؿاضغددٞع ٜٚٓددسضت ٌ م ثددٖسضٟ ؾكددس ؾٖصددا ايددسٜٓٛٚ 

 ٘ َدٔ   دد   د٘; ٭ْد٘   ند٬ّ ضغدٍٛ اي٤ًد    ((ند٬ّ ؾصدجا٤ ايلدطب   )) :ؼت قٛيد

 ؾصجا٤ ايلطبع بٌ ٖٛ  ؾصجِٗ.

ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو  ْٓا عشا ضالٓا عىل ن س ايٓجٛ يًٓ ط م املداز٠ ايًػٜٛد١   

ٕ ايهددطِٜع ٚاؿددسٜن ايددي اغ ؿددٗس بٗددا ايٓجددا٠ ٚاددسْاِٖ و بددٕٛ بددايكط  

 ايًٟٓٛع ٚن٬ّ ايلطب. 

ًٛا ايكدددٍٛ م ٚعشا ْ طْددا م َصدددازض ايػدددُاع يدددسِٜٗ  يؿٝٓدداِٖ قدددس ؾٖصددد  

ؾددطٚق قًددٍٛ ايكددطا٤ا  ايكط ْٝدد١ع ٚايكًا٥ددٌ ايددي ٜ٪خددص بًػ ٗددا َددٔ ايلددطبع     

ٚ غؿًٛا شنط اؿسٜن ايًٟٓٛع ؾ ْ  مل  اس  ثّسا َدٔ ايٓجدٜٛ  امل كدسَ     

هلبط٠ اي١ًٜٛٓ  ؾاض عىل قط١ٝ ا٫ث بدات بد٘ع ٚمل  عثدط    م ايكطٕٚ ا٭ٚىل َٔ ا

ٝٚ   عًدد٢ ْدد    ٔ ؾٝدد٘ َٛقؿدد٘ َٚٛقددـ  غدد٬ؾ٘ َٚلابددطٜ٘ َددٔ     يٛاثددس َددِٓٗ ًٜدد
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اع ُازٙ َصسّضا ٫غد ًٓاق ايكٛاعدس ايٓجٜٛد١ عًد٢ ايٓجدٛ ايدصٟ ْدطاٙ َدِٓٗ م         

١ٔ ايكط ٕ ايهطِٜ ٚن٬ّ ايلطبع ؾكس غه ٛا  ّٝلا عدٔ اـدٛض م   ثبٖٝ

 ٫ٍ باؿسٜن ايؿطٜـ م َػا٥ٌ ايلطب١ٝ. َػني١ ا٫غ س

زْدا ايٓ دط م ن دس امعدطاب ٚاي صدطٜـ ايدي       : عشا ضٖزنظرة تاريخية

ٖٓ ٕٚ َل دددِ ؾدددٛاٖسِٖ ايدددي  ؿٗا ايٓجٜٛدددٕٛ امل كدددسَٕٛ  يؿٝٓددداِٖ ٜػددد ُسٗ بددد

ٜػ ًٕٓٛٛ َٓٗا  بٛهلِ َٔ ايكط ٕ ايهطِٜ بكطا٤ات٘ع ٚند٬ّ ايلدطب ؾدلّطا    

ا عشا َدا قٝػدت  دا    سٜن ايًٟٓٛ ؾٗٞ ق١ًًٝ ا٘سْٚثّطاع ٚ َا ؾٛاٖسِٖ َٔ اؿ

 اغ سيٛا ب٘ َٔ ايكط ٕ ايهطِٜ ٚن٬ّ ايلطب.

ػد   ٚقس اخ ًـ ايٓجٜٕٛٛ امل نخطٕٚ ٚايًداثثٕٛ امللابدطٕٚ م  ٍٚ َدٔ اتٖ   

م اع ُدداز اؿددسٜن َصددسّضا َددٔ َصددازض ايػددُاع ايددي تثًددت بٗددا ا٭ثهدداّ    

 ايٓج١ٜٛ:

ٖٕ ح ٖدددٛ ه392ِٞ د  ابدددٔ ٔآٚددد ؾدددصًٖت ايدددسن ٛض٠ خسهددد١ اؿدددسٜثٞ عىل  

 ٍٚ َٔ  نثط َٔ ا٫ث بات باؿسٜن نثط٠ ؾاقت َدٔ تكسَد٘ع ٚٚبدًت    ))

((عىل  نثط َٔ  ضبل١  ضلاف ا٭ثازٜن ايي اث ة بٗا  بٛ عًٞ ايؿاضغٞ
(1)
.  

ا عىل  ْد٘ غدًُٝإ بدٔ قُدس املدايكٞ      ٚشٖس ايسن ٛض قُس عبطاِٖٝ ايًٖٓ

ٕٖ عحه528امللددطٚف بددابٔ ايٛددطا٠ٚ د    ٘ تًُٝددصٙ عًددس ايددطعٔ بددٔ عًددس اي٤ًدد    ٚ 

ٞٓ دايٗػ ح قؿا   طٙ م شيوه581 د 508ًَٗٝ
(2)
. 

ٚشٖددس ابددٔ ايطددا٥  عىل  ْدد٘  بددٛ اؿػددٔ عًددٞ بددٔ قُددس امللددطٚف بددابٔ     

حه609خطٚف د  
(3)
. 

                                              
 ّ.1981ع ز. خسه١ اؿسٜثٞع بريٚ  148َٛقـ ايٓجا٠ َٔ ا٫ث بات باؿسٜن ايًٟٓٛ ص ( 1)

ّ ٚابدٔ  1984 دد  ه1404ز. قُدس ايًٓداع زاض ا٫ع صداّ     :)َكسَد١ احملكدل( ؼكٝدل    14ْ ا٥ة ايؿهط يًػًٗٝٞ ص ( 2)

 ّ.1983 د ه1403ز. عٝاز ايثًٝيع ايٛا٥ـ  307ايٛطا٠ٚ ايٓجٟٛ ص 

وٝد٢ ايًًدساٟٚ )ضغداي١ زن دٛضاٙ م      :ؼكٝدل  1121: 1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ ايطدا٥  )اؾدع٤ ا٭ٍٚ: بداب امغدطا٤(      (3)

=
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ٚشٖس  بدٛ ثٝدإ قُدس بدٔ ٜٛغدـ   دري ايدسٜٔ ا٭ْسيػدٞ عىل  ْد٘  داٍ           

حع ٚٚبدؿ٘ بنْد٘ قدس    ه672بدٔ َايدو د    ٘٘ قُس بٔ عًس اي٤ًايسٜٔ  بٛ عًس اي٤ً

هلة م تصاْٝؿ٘ با٫غ س٫ٍ  ا ٚقد  م اؿدسٜن م ع ًدا  ايكٛاعدس ايهًٝد١      

م يػإ ايلطب
(1)
. 

ٚاخ ًددـ امللابددطٕٚ م ًَٛدد  عٗددس ا٫ث بددات باؿددسٜنع ٚؾددُٝٔ نددإ  

 ايػًس م عسّ ا٫غ ؿٗاز ب٘ قًٌ شيو:

ؾدددصٖس ايدددسن ٛض عًدددس املدددٓلِ اي هدددطٜي   
(2)
 ٖٕ ٗدددس ا٫غ ؿدددٗاز  ع عىل  

ٞٓ د ٖاددباؿدسٜن ايؿددطٜـ م امعددطاب ٚاي صددطٜـ بددس  بايعٖ  حع ٚ بددٞ ه337اا

ٟٓ د ه392ِٞ د حع ٚابدددٔ ٔآٚددد ه377عًدددٞ ايؿاضغدددٞ د   حع ه538حع ٚايعكؿدددط

ٟٓ د   ح.ه542ٚابٔ ايؿبط

ٕٖ   ٚقددددٖط ح  ٍٚ ه207ايؿددددطا٤ د  ض ايددددسن ٛض  عددددس َهددددٞ ا٭ْصدددداضٟ  

احمل ب  باؿسٜن
(3)
. 

ٞ  ايددسن ٛض ٚعددٖس قُددس خددري اؿًددٛاْ
(4)
عُددٌ ايػددًٗٝٞ َكسَدد١ بدداؿ١   

 يلٌُ ابٔ َايو.

ٚالٌ ايسن ٛض عًس ايؿ اح ؾًيب  با عًٞ ايؿاضغٞ غابٟكا ٫بٔ خدطٚف م  

اع ُاز ا٭ثازٜن اي١ًٜٛٓ َصسّضا َٔ َصدازض ا٫ث بدات ايًػدٟٛ ٚايٓجدٟٛع ٚمل     

ٖٕ عًٞابٔ خطٚف َ ن ط م شيو بنبٞ  هعّ بنْ٘  ٍٚ احمل ب ع ٚض ٣  
(5)
. 

=
                                               

 )َكس١َ احملكل(. 14. ْٚ ا٥ة ايؿهط ص 1986ّ د ه1406ن١ًٝ ايًػ١ ايلطب١ٝ ظاَل١ ا٭ظٖط( 

 /  دكٛٛط١ َه ١ً نٛبطًٜٞ م تطن١ٝح.101 د/ب 99: 7اي صٌٜٝ ٚاي هٌُٝ ٭بٞ ثٝإ ( 1)

 .36ّ عٔ َٛقـ ايٓجا٠ ص 1975ع بػساز 220ابٔ ايؿبطٟ َٚٓٗب٘ م ايٓجٛع ز. عًس املٓلِ اي هطٜي ص ( 2)

 ددد ه1384ع ايكدداٖط٠ 242 ددد 241.  عددس َهددٞ ا٭ْصدداضٟ ص   بددٛ ظنطٜددا ايؿددطا٤ َٚصًٖدد٘ م ايٓجددٛ ٚايًػدد١ ز   ( 3)

1964.ّ 

 ّ.1979ع اي٬شق١ٝ 53 بٍٛ ايٓجٛ ايلطبٞ ز. قُس خري اؿًٛاْٞ ص ( 4)

 .ه1377ع ايكاٖط٠ 204 د 200 بٛ عًٞ ايؿاضغٞع ز. عًس ايؿ اح ؾًيب ص ( 5)
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ٚظعددِ ايددسن ٛض ثػددٔ عددٕٛ
(1)
ٕٖع  غددًٜٝٛ٘ ٖددٛ  ٚايددسن ٛض قُددس عٝددس  

 ٖٕ ايٓجدٜٛ  َدٔ بلدسٙ قًدسٚٙ م      ايصٟ ؾل ططٜل عسّ ا٫ث بات باؿدسٜنع ٚ 

ؾهن ا نإ املػًو ا٭ٍٚ ايصٟ غًه٘ ؾٝذ ))شيوع قاٍ ايسن ٛض عٝس: 

(( طايٓجا٠ قاّْْٛا َٛطّزا ْؿصٙ ايٓجا٠ َٔ بلسٙ َٔ غري َٓاقؿ١ ٫ٚ ْ
(2)
. ٖٚصٙ 

 زع٣ٛ ٫ زيٌٝ عًٝٗا.

ـ    ٚشٖس ايدسن ٛض ؾدٛقٞ ضدٝ
(3)
 ٖٕ  سضغد ٘ م   غدًٜٝٛ٘ قدس اغد ٖ    عىل  

 ايًصط٠ م ق١ً ا٫غ ؿٗاز باؿسٜن.

ٕٖٚاٖز ايٓجٜٛ  ايصٜٔ غًكٛا اـًٌٝ قس  ع٢ ايسن ٛض عًس اؾًاض عًٛإ  

ٖٕ ٕٖ  اث بدددٛا باؿدددسٜن ايًٓدددٟٛ; ٭ عدددسّ  ا٭يػددد١ٓ مل تهدددٔ قدددس ؾػدددس ع ٚ 

    ٖٕ ضٚاتد٘ َدٔ ا٭عدااِ قدس نثدطٚا      ا٫غ ؿٗاز بد٘ قدس بدس ٙ اـًٝدٌ; ٭
(4)
. ٖٚدصا  

 عا٤ باطٌ يٝؼ ي٘ َػ ٓس تاضىٞ عًُٞ.اٖز

   ٖٕ ايٓجددٜٛ  ايكددسا٢َ مل ٜهْٛددٛا    ٚقددطض ايددسن ٛض ؾاضددٌ ايػدداَطا٥ٞ  

و بٕٛ باؿسٜن ايًٟٓٛع ٚضؾطٛٙ  ١ً
(5)
ح ه392ع ٚ ْ٘ مل ٜدط ابدٔ اد  د    

ا  بد٬ٟ ٜطادد  عيٝد٘ م تكطٜددط قاعدس٠ع  ٚ  بددٌ    ثدسّٜثا ًْٜٛ٘دد َدط٠ٟ ٚاثدس٠ هلددٌ   

 دٚمل ٜؿلددٌ شيددو ع٫ ْددازّضا      داسٜددسع  ٚ ع ًددا  ْدد  يػددٟٛع ٚعشا  ٚضز ثددسّٜثا     

ؾ  ا ٜٛضزٙ ي٬غ ٦ٓاؽ ب٘ع  ٚ ا٫غ ؿٗاز ب٘ ؾُٝا مل ىطّ قاعس٠
(6)
. 

                                              
 .1970ع ايكاٖط٠ 46 د 45تٛٛض ايسضؽ ايٓجٟٛع ز. ثػٔ عٕٛ ص ( 1)

 ّ.1988ع عامل ايه سع ايكاٖط٠ 109 ؿٗاز ٚا٫ث بات بايًػ١ع ز. قُس عٝس ص ا٫غ (2)

 ّ.1976ع زاض امللاضف  صط 80املساضؽ ايٓج١ٜٛع ز. ؾٛقٞ ضٝـ ص ( 3)

عٔ تاضٜذ ا٫ث بدات ايٓجدٟٛ باؿدسٜن ايؿدطٜـع ز. ؾددط ايدسٜٔ        337د 300ايؿٛاٖس ٚا٫غ ؿٗاز م ايٓجٛ ص ( 4)

 ّ.2004 د ه1425ع ثًس 218قًا٠ٚ ص 

 ّ.1969 د ه1398ع زاض ايٓصٜط 131ابٔ ا  ايٓجٟٛع ز. ؾاضٌ ايػاَطا٥ٞ ص ( 5)

 .134ابٔ ا  ايٓجٟٛ ص ( 6)
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املبحةةةةةة: اذوهب مةةةةةة اه   

النحةةةةو ا س االلةةةةتداله  

 باحلةةةةةةةةةد : ال ةةةةةةةةة   

 

ايٓجٜٛدددٕٛ م ا٫غددد س٫ٍ باؿدددسٜن  

 عًدد٢ َكاٜٝػددِٗ  ٬ دد١ ٜ ٞؾط٢قدد١: ؾطٜددل َٓدد 

ا٫ث بددددات بدددد٘ ًَٟٛكدددداع ٚؾطٜددددل  ادددداظٙ  

بؿددددطٚقع ٚؾطٜددددل  ادددداظٙ بدددد٬ قٝددددس ٫ٚ 

 ؾطق:

 : الفريق األول: المانعون
 ٍٚ َددٔ   دداض قطدد١ٝ ا٫ث بددات باؿددسٜن ايؿددطٜـ م ع ًددا  ا٭ثهدداّ     

 بٛ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس امؾًًٝٞ ا٭ْسيػدٞ امللدطٚف    دؾُٝا  عًِ   دايٓج١ٜٛ  

شٖسع ؾكس ه680بابٔ ايطا٥  امل ٛؾ٢ غ١ٓ 
(1)
 ٖٕ  ١ُ٥ ايلطب١ٝ نػدًٜٝٛ٘   عىل  

ٚغددريٙ تطنددٛا ا٫غ ؿددٗاز عًدد٢ ع ًددا  ايًػدد١ باؿددسٜن ايًٓددٟٛ. ٚغددًس شيددو    

ٖٝ ٚيدد٫ٛ  عٔ م  بددٍٛ ايؿكدد٘  ْدد٘ هددٛظ ْكددٌ اؿددسٜن بدداملل٢ٓ عٓددسٙ  ْدد٘ قددس تًدد

ٜ ٚىل َدٔ ند٬ّ غدريٙ َدٔ      دد   دتصدطٜخ ايلًُدا٤ بدصيو يهدإ ثدسٜن ايدٓيب         

 ؾصدخ ايلدطب    دد   د; ٭ْد٘ َدٔ املكٛدٛع بد٘  ْد٘       ايلدطب م ع ًدا  ؾصدٝخ ايًػد١    

 ناؾ١. 

ٚعاب
(2)
٘ عٕ ع٢ً ابٔ خطٚف نثط٠ اغ ؿٗازٙ باؿدسٜنع ٚشٖدس عىل  ْٖد    

ؾجػٔع  ع٢ً َل٢ٓ ا٫غ  ٗاض ٚاي ربى  ا ضٟٚ عٓ٘ ))نإ ٜػ ؿٗس ب٘ 

ٖٕ ََٔ قًً٘  غؿٌ ؾ٦ّٝا ٚاس عًٝد٘ اغد سضان٘ ؾًدٝؼ نُدا      ٚعٕ نإ ٜط٣  

 . ((ض ٣

َٔ ٞٓ         ٚتاب  اب ايطا٥  م شيو تًُٝدُصٙ  بدٛ ثٝدإ قُدس بدٔ ٜٛغدـ ايَػطْداط

                                              
ع 86دضغدداي١ زن ددٛضاٙح ٚامبددًاح م ؾددطح ا٫قددرتاح ص     1121: 1ؾددطح اؾُددٌ ٫بددٔ ايطددا٥  )بدداب امغددطا٤(     ( 1)

 ّ َٚا بلسٖا.1979ٕٚع ايكاٖط٠ عًس ايػ٬ّ ٖاض :ع ؼكٝل10: 1ٚاـعا١ْ يلًس ايكازض ايًػسازٟ 

 دضغاي١ زن ٛضاٙح. 1121: 1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ ايطا٥  )باب امغطا٤(  (2)
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ط عددٔ َددصٖس املدداْل  خددري تلددًريع ٚنددإ      حع ٚعًٖدد ه745 ددد  654ا٭ْسيػددٞ د

َٔ َايدو امل دٛؾ٢ غد١ٓ        ؾٖس ِٖ ًَايػ١ٟ ؾٝ٘ ٚعْهاّضا ع٢ً كايؿٝد٘ع ٚٚبدـ ابد

بنْدد٘ قددس هلددة م تصدداْٝؿ٘ با٫غدد س٫ٍ  ددا ٚقدد  م اؿددسٜن م ع ًددا    ه672

اي دصٌٜٝ  ))كٛاعس ايه١ًٝ م يػإ ايلطب; ٚ طداٍ م ايدطٓز عًٝد٘ م ن ابد٘     اي

((ٚاي هٌُٝ م ؾطح اي ػٌٗٝ
(1)

٘ مل َٜط  ثّسا َٔ ع ٜٚ ًد  ضٓزٙ م ظعُ٘  ْٖ

     ٖٕ ايٛاضددل   امل كددسَ  ٚامل ددنخطٜٔ غددًو ٖددصٙ ايٛطٜكدد١ غددري ابددٔ َايددوع ٚ 

شيدوع ٚتدًلِٗ عًد٢    ا٭ٚي  يلًِ ايٓجدٛ َدٔ ايًصدطٜ  ٚايهدٛؾٝ  مل ٜؿلًدٛا      

شيو امل نخطٕٚ َٔ ايؿطٜك  ٚغريِٖ َٔ ما٠ ا٭قايِٝع نٓجا٠ بػدساز ٚ ٖدٌ   

ا٭ْسيؼ. ٚي ٛنٝس ٖصٙ ايسع٣ٛ ٚعقٓاع ايكاض٨ بٗا شنط  ْ٘ ادط٣ اؿدسٜن   

ٞٗ  م شيو َ  بل  امل نخطٜٔ ا٭شنٝا٤ع ؾل٤ً س ايٓجدٜٛ   تٓه٥د  ٌ ٖدصا ايدصن

ٖٕ  . ٚغًً٘ عٓسٙ  َطإ: ٘ شيو يؿٝظ ضغٍٛ اي١ً شيو بلسّ ٚ ٛقِٗ  

ٕٖ ثسُٖا   : ٖٛ ظٚا ايٓكٌ باملل٢ٓع ؾ بدس قصد١ ٚاثدس٠ٟ قدس     ضٚا٠ اؿسٜن ا

ع ؾكاٍ ؾٝٗا يؿٟ ا ٚاثّساع ؾُٓكٌ بنْٛاع٣ َدٔ ا٭يؿدار عٝدن    اط  م ظَاْ٘ 

ٖٕ  مل ٜكٌ تًو ا٭يؿار  ٝلٗا.  د  دضغٍٛ اي١ً٘  هعّ امْػإ بن

ٕٖ :  ْدد٘ قددس ٚقدد  ايًجدد ٚا٭َددط ايثدداْٞ  ٔ نددثرّيا ؾُٝددا ضٟٚ م اؿددسٜن; ٭

نثرّيا َٔ ايطٚا٠ ناْٛا غري عطٕب بايًٛ ع ٫ٚ تلًُٛا يػإ ايلدطب بصدٓاع١   

 ايٓجٛع ؾٛق  ايًجٔ م ْكًِٗع ِٖٚ ٫ ٜلًُٕٛ شيو.

ٖٕ ٖددصٙ ايؿدد١ًٗ قددس تػددًًت عىل ابددٔ ايطددا٥  ٚ بددٞ ثٝددإ َددٔ ابددٔ   ٚعخدداٍ  

ٞٓ ا٭ْسيػٞ عًس اي٤ًايٚػ َٝٛغ ًٞ ٜٛ ًَ (ع ؾكس عدطض  ه521 د 444بٔ قُس ) ٘ٝس اي

يصيو م ثسٜث٘ عٔ ايلًٌ ايي تصٝس اؿسٜن ؾ جٝدٌ َلٓداٙ ٚبدٝاغ ٘ع ٚم    

ن٬َ٘ َٔ ايلًٌ ايي ت صٌ  ٛضٛعٓا: ؾػاز امغٓازع ْٚكٌ اؿسٜن عًد٢  

                                              
 /  دكٛٛط١ َه ١ً نٛبطًٜٞح.101 د/ب 99: 7اي صٌٜٝ ٚاي هٌُٝ ( 1)
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ٗٓداٍ    َلٓاٙ زٕٚ يؿ ٘ع ٚاؾٌٗ بامعطاب; ٭ٕ نثرّيا َٔ ضٚا٠ اؿسٜن قدّٛ ُا

يٓكٌ َٔ ايصدجـ زٕٚ يكدا٤ ايؿدٝٛر ٚايػدُاع     بًػإ ايلطبع ٚاي صجٝـع ٚا

َٔ ا٭١ُ٥
(1)
. 

ز ايددسن ٛض قُددس خددري اؿًددٛاْٞ َددا قايدد٘ ابددٔ ايطددا٥ ع ٚم عصددطْا ضٖز

ٕٖ ٚضٖز ايٓجا٠ امل كدسَ  ضدطبٛا ايدصنط بدؿّجا      ع٢ً َٔ  ْهط قٛي٘ع ٚظعِ  

عٔ ا٫ث بات باؿسٜن ايًٟٓٛع ٚ ٚضز  غًاّبا ندثري٠ ي نٜٝدس َدا شٖدس عيٝد٘ع      

 ؽطت م  ً ٗا عُا قاي٘ ابٔ ايطا٥  ٚ بٛ ثٝإٖٚٞ ٫
(2)
. 

 : الفريق الثاني: المتودطون بين المنع والجواز
امل ددٛؾ٢ غدد١ٓ   تدد٬  بددا ثٝددإ  بددٛ عغددجام عبددطاِٖٝ بددٔ َٛغدد٢ ايؿدداطيبٗ      

ع ؾٛاؾك٘ه790
(3)
      ٍٖ عدسٜن ضغدٍٛ    م  ْ٘ مل هدس  ثدّسا َدٔ ايٓجدٜٛ  اغد س

عخطات ايطاٟٚ يؿظ اؿسٜن عٔ ))اث ُاٍ  د عٓسٙ دٚايػًس م شيو  د  داي١ً٘ 

.. ٚعشا ٝؾطض م اؿسٜن َا .ايكٝاؽ ايلطبٞع ؾٝهٕٛ قس ب٢ٓ ع٢ً غري  بٌ

ُْكٌ بًؿ ٘ع ُٚعطف بصيو بٓ   ٚ بكط١ٜٓ تسٍ عًد٢ ا٫ع ٓدا٤ بدايًؿظع بداض     

شيو املٓكٍٛ  ٚىل َا و ة ب٘ ايٓجٜٕٛٛ ٚايًػٜٕٛٛ ٚايًٝدإْٝٛع ًٜٚٓدٕٛ عًٝد٘    

((عًَِٛٗ
(4)
 . 

ٕٖ))ٚيهٓدد٘ خايؿدد٘ َددٔ اٗدد١  خددط٣ع ؾكدداٍ ًَدّصددا ض ٜدد٘:    اؿددسٜن م ع

                                              
ٝس امْصدداف م اي ًٓٝددد٘ عًدد٢ امللددداْٞ ٚا٭غدددًاب ايددي  ٚاًدددت ا٫خدد ٬ف بددد  املػدددًُ  م  ضا٥ٗددِ ٫بدددٔ ايٚػددد     ( 1)

ّ. ٚتدداضٜذ ا٫ث بددات  1987 ددد ه1407ز. قُددس ضضددٛإ ايساٜدد١ع زَؿددل     :ع ؼكٝددل189 ددد 157يًًٛٝٛغددٞ ص ا

 .206 د 204ايٓجٟٛ ص 

عدٔ تداضٜذ ا٫ث بددات    224 ددد 182ع ٚا٫ث بدات ٚ بددٛي٘ م ايٓجدٛ ايلطبدٞ ص    55 دد  48 بدٍٛ ايٓجدٛ ايلطبددٞ ص    (2)

 .218 د 216ايٓجٟٛ ص 

فُٛعد١ َدٔ ا٭غداتص٠ع َهد١      :ع ؼكٝل405 د 401: ١3 ايهاؾ١ٝ يًؿاطيب املكابس ايؿاؾ١ٝ م ؾطح اـ٬ب( 3)

 ّ.2007 د ه1428املهط١َ 

 .402: 3املكابس ايؿاؾ١ٝ  (4)
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 ايٓكٌ ٜٓكػِ قػُ : 

ٖٕ ٌُ َلاْٝ٘ ٫ ْكٌ  يؿار٘ع ؾٗصا مل   ثسُٖا: َا ُعطف   املل ٢ٓ ب٘ ؾٝ٘ ْك

 ٜك  ب٘ اغ ؿٗاْز َٔ  ٌٖ ايًػإ. 

ٖٕ ٌُ  يؿار٘ ملكصٛز خداص بٗدا   ٚايثاْٞ: َا ُعطف   ؾٗدصا   عاملل ٢َٓ ؾٝ٘ ْك

ٞ     ٜصٗخ نا٭ثازٜدن املٓكٛيد١ م    عا٫غ ؿٗاز بد٘ م  ثهدداّ ايًػدإ ايلطبد

ٕ  د  د٘  ا٫غ دس٫ٍ ع٢ً ؾصداث١ ضغٍٛ اي٤ً ُِدسا َٖ .. ٚن ابد٘  .نه ابد٘ عىل 

((...عىل ٚا٥ٌ بٔ ُثِبط
(1)
. 

ٕٖ ))ط َصٖس ابٔ َايدو املدصنٛضع ؾكداٍ:     ٕ ٜؿٚػ ٚثاٍٚ ايؿاطيٗب  ٚندن

 ٢َٓ ُِ ٚاي٤ً دابٔ َايو َب ((ع٢ً ايكٍٛ  ٓ  ْكٌ اؿسٜن باملل٢ٓ ًَٟٛكا دُ٘  عً
(2)
 .

ٕٖ ٚضٖز ٙ املكٛٛع بد٘ َدٔ ْكدٌ ايكطداٜا امل جدس٠      قٍٛ ضلٝـ ٜطٗز))ٖصا  عًٝ٘ بن

((با٭يؿار املد ًؿ١
(3)

ٕٖ ؾاؿٗل)).  ِ خ ِ ن٬َ٘ ب د١٦ٛ ابٔ َايوع ؾكاٍ:    

َُصٝس ((ابٔ َايو م ٖصٙ ايكاعس٠ غرُي 
(4)
 . 

ٗٞ ٚ َدددا ))م ٖدددصٙ ايكطددد١ٝع ؾكددداٍ:  ح ايؿددداطيٖبه911د   ٚتًددد  ايػدددٝٛط

ٍٗ ن٬َ٘  َٓ٘  ا  ًت  ْ٘ قايد٘ عًد٢ ايًؿدظ املدطٟٚع ٚشيدو ْدازض        ؾٝػ س

((... ١  ّٜطااع ع ا ٜٛاس م ا٭ثازٜن ايكصاض ع٢ً ٔق٤ًا٘س
(5)
. 

ٚم ايلصط اؿسٜن ْاقـ فُد  ايًػد١ ايلطبٝد١ م ايكداٖط٠ املػدني١ بٓدا٤       

 ددد 1292عطددٛ اعُد  ايؿددٝذ قُددس اـطددط ثػدد  د  َدد٘ عيٝدد٘عًد٢ عددن قسٖ 

 حع ٚقطض َا ًٜٞ:ه1377

                                              
 .403: 3املكابس ايؿاؾ١ٝ  (1)

 .404: 3املكابس ايؿاؾ١ٝ ( 2)

 .404: 3املكابس ايؿاؾ١ٝ ( 3)

 .405: 3املكابس ايؿاؾ١ٝ ( 4)

 ّ.1989 د ه1409ز. قُٛز ؾباٍع ًَٛل١ ايثػط  :ع ؼكٝل157ٝٛطٞ ص ا٫قرتاح م  بٍٛ ايٓجٛ يًػ( 5)
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اخ ًـ عًُا٤ ايلطب١ٝ م ا٫ث بات با٭ثازٜدن ايًٜٓٛد١ ؾدٛاظ ضٚاٜ ٗدا     ))

بدداملل٢ٓ ٚيهثددط٠ ا٭عددااِع ٚقددس ض ٣ اعُدد  ا٫ث بددات بًلطددٗا م  ثددٛاٍ  

 خاب١ ١ًَٓٝ ؾُٝا ٜنتٞ:

م ايه س املس١ْٚ م ايصسض ا٭ٍٚ: ٫ و ة م ايلطب١ٝ عسٜٕن ٫ ٜٛاس 

 ا٭ٍٚ نايه س ايصجاح ايػ ١ ؾُا قًًٗا.

ايثدداْٞ: ودد ة باؿددسٜن املددسٕٚ م ٖددصٙ ايه ددس الْؿدد١ ايددصنط عًدد٢    

 ايٛا٘ التٞ:

 : ا٭ثازٜن امل ٛاتط٠ املؿٗٛض٠.1

 : ا٭ثازٜن ايي تػ لٌُ  يؿارٗا م ايلًازا .2

 َٔ اٛاَ  ايهًِ. ٗسَل: ا٭ثازٜن ايي ُت3

 .  س ايٓيب: ن4

٣ّ بًػ ِٗ. : ا٭ثازٜن املط١ٜٚ يًٝإ  ْ٘ 5  نإ ىاطس نٌ قٛ

: ا٭ثازٜن ايي عطف َٔ ثاٍ ضٚاتٗا  ِْٗ ٫ هٝعٕٚ ضٚا١ٜ اؿدسٜن  6

 باملل٢ٓ.

((: ا٭ثازٜن املط١ٜٚ َٔ ططم َ لسز٠ ٚ يؿارٗا ٚاثس7٠
(1)
. 

 د عًدِ   ؾُٝدا   دٖد٪٤٫ ٖدِ ايٓجٜٛدٕٛ امل دنخطٕٚ ايدصٜٔ   داضٚا ٖدصٙ ايؿد١ًٗ          

ٚطؿكدددٛا ًٜ ُػدددٕٛ هلدددا ايلًدددٌع ٜٚٓكًدددٕٛ عدددٔ ا٭غدددًابع ٚنًدددِٗ َدددٔ مدددا٠  

ا٭ْسيؼ امل نخطٜٔ نُا تط٣ع َا عسا ايػٝٛطٞع ٚمل  قـ ع٢ً َدٔ تدابلِٗ   

َٔ اـايؿ . ٚاغ ُط  اؿاٍ ع٢ً َا ناْدت عًٝد٘ عٓدس  ٗدٛض ايٓجدا٠ عىل      

ّْددا بدداغ١ٝ يددس      ٣  ٕ اددا٤ ايلصددط اؿددسٜنع ؾٛاددس  زعدد٣ٛ  ٚي٦ددو ايٓؿددط  شا

ندددثري َدددٔ ايًددداثث ع ؾ ًكؿٖٛدددا زٕٚ ،جدددٝ  ٫ٚ ؼكٝدددلع ٚ ؾػدددجٛا هلدددا  

                                              
َّدا   3فُٛع١ ايكطاضا  ايل١ًُٝ )( 1) ّع ص 1963 دد  ه1382ع ق. ه1962 دد  1932( فُ  ايًػ١ ايلطب١ٝ م  ٬ د  عا

 .4 د 3
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 ق٬ًٟٝ.  املهإ ع٢ً بؿجا  ن ًِٗع ٚمل ٜهازٚا ىطإٛ عٓٗا ع٤٫

َٛقددـ ))ٚقددس اْ ٗددت ايددسن ٛض٠ خسهدد١ اؿددسٜثٞ م خا،دد١ ن ابٗددا       

ـ  عىل  ْد٘ ٜصدخ ا٫ث بدات باؿدسٜن      ((ايٓجا٠ َٔ ا٫ث بات باؿسٜن ايؿدطٜ

ايؿطٚق ايي ٚضلٗا امل نخطٕٚ ٚاحملس ٕٛ; ٚ ا ٚضز م ايه دس  ايًٟٓٛ ٚؾل 

ا املسْٚد١ م ايصدسض ا٭ٍٚ  دا اددا٤ م ن دس ا٭زب ٚاي٬ًغد١ ٚغريٖدا ق ٘بدد      

بًؿ ٗا يػطض  زبٞ  ٚ ب٬غٞع َػ دًص  َٓٗا ايكٛاعس
(1)
. 

 :الفريق الثالث: المجيزون
ٚا٫غ س٫ٍ ع ٘ شٖس  ٗٛض ايٓجٜٛ  عىل ا٫ث بات به٬ّ ضغٍٛ اي٤ً

بنيؿاردد٘ ٚتطانًٝدد٘ م ًددا  ايكٛاعددس ايٓجٜٛدد١ بدد٬ قٝددس ٫ٚ ؾددطق. ٚزيًٝٓددا م  

 شيو  َٛض:

ا٭ٍٚ:  ِْٗ مل ٜثريٚا ا٫غ ؿدهاٍ ايدصٟ   داضٙ ابدٔ ايطدا٥  ٚتًُٝدصٙ  بدٛ        

ثٝإع ٚيٛ ناْٛا ٫ ٜلٓسٕٚ اؿسٜن ايًٟٓٛ َٛضّزا َٔ َدٛاضز ايػدُاع يٓٓصدٛا    

م ا٫ث بددات بددايكطا٤ا  ايكط ْٝدد١ع   عًدد٢ شيددو م َصددٓؿاتِٗع نُددا ؾلًددٛا     

 ٚبه٬ّ ايلطب.

ُّا َددٔ اؿددسٜن ايًٓددٟٛ َددٔ   ٚايثدداْٞ:  ْٖدد ا مل ْددط  ثددّسا َددِٓٗ اغدد ث٢ٓ قػدد

 ا٫ث بات ب٘ع نُا ؾلٌ امل ٛغٕٛٛ. 

ٚايثايددن:  ْدد٘ ٫ ىًددٛ ن دداْب َددٔ ن ددًِٗ َددٔ ا٭ثازٜددن ايًٜٓٛدد١ع ٖٚددٞ 

ٖٓددا  دداشت  عًدد٢ قً ٗددا تددسث  َددعاعِ املدداْل  ٚامل ٛغددٛ ع ٚغددنشنط ٖا    

 ٖٕ شيددو و ددات عىل ن دداب  ت٪نددس َددا  قٛيدد٘ع ٚيددٔ  عُددس عىل ا٫غ كصددا٤; ؾدد 

 نًري.

ؾػًٜٝٛ٘ َث٬ٟ قس ُعثط م ن اب٘ ايصا٥  ايصٝت ع٢ً عسز َدٔ ا٭ثازٜدن   

                                              
 .427َٛقـ ايٓجا٠ َٔ ا٫ث بات باؿسٜن ايؿطٜـ ص ( 1)
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ع بدٌ ندإ  غدًٛب    اي١ًٜٛٓع يهٓد٘ مل ٜٓػدس ٚاثدّسا َٓٗدا عىل ضغدٍٛ اي١ًد٘       

 :ٚ َا قٛهلِ))نكٛي٘:  عٜطازٙ هلا ٫ ى ًـ عٔ  غًٛب عٜطازٙ ن٬ّ ايلطبع

ٌٗ ٚٛ        ندد َٗ ُٜ زاْدد٘ َٛيددٛز ُٜٜٛيددس عًدد٢ ائؿٛددط٠ ث دد٢ ٜهددٕٛ  بددٛاٙ ُٖددا ايًددصإ 

َٓٚص ((طاُْٜ٘ٚ
(1)
. ٖٚصا ثسٜن ؾطٜـ
(2)
 . 

َٖد ))ٚقٛي٘:   ٚ ًٗ َٚدٔ  )).  دِ قداٍ:   ((امل٥٬هد١ ٚايدطٚح   ّٚغدا ضبٖ ّٛثا ٝقٗسا ُغد

ًٗ ((ٚايطٚحامل٥٬ه١  ْٚؽ ضٗبْٛح ٝقٗسايلطب َٔ ٜطؾ  ؾٝكٍٛ: ُغ
(3)
. ٖٚصا  ّٜطدا  

ثسٜن ًْٟٛ
(4)
 . 

َُدتِ  ))ٚقٛيد٘:   َُِتع ع ا  بًٗا: ؾًٗدا َْٚٔل ًٔٗا ِْٚٔل ((َٚثٌ شيو: ٜؾ
(5)
. ٖٚدصا  

 ّٜطا ثسْٜن ؾطٜـ
(6)
  . 

٣ّ  ثٖس))ٚقٛي٘:  َٔٔ  ٜا ُّ َٓ٘  عىل اي١ً٘ عٖع َٚثٌ شيو: )َا  ٚاٌ ؾٝٗا ايصٛ

(((م َعؿط شٟ أؿٓب١
(7)
. ٖٚصا  ّٜطا ثسٜن ًْٟٛ
(8)
 . 

                                              
 ّ.1977ايػ٬ّ ٖاضٕٚع ايكاٖط٠  عًس :ع ؼكٝل393: 2ايه اب يػًٜٝٛ٘ ( 1)

ع ٚبداب َدا   98: 2 خطا٘ ايًداضٟ م بجٝج٘: ن اب اؾٓدا٥ع: بداب عشا  غدًِ ايصديب ؾُدا  ٖدٌ ٜصد٢ً عًٝد٘         ( 2)

ع 20: 6٘ ع ٚن دداب اي ؿػددري: تؿػددري غددٛض٠ ايددطّٚ: بدداب ٫ تًددسٌٜ ـًددل اي٤ًدد       104: 2قٝددٌ م  ٫ٚز املؿددطن   

ٛ   ٚن اب ايكسض: باب اي٤ًد  ّ. ٚ خطاد٘ َػدًِ م بدجٝج٘    1981ع ق. عغد اًٍْٛ  211: 7ا عداًَ   ٘  عًدِ  دا نداْ

 ّ.1955 د ه1374قُس ؾ٪از عًس ايًاقٞع عغ اًٍْٛ  :ع ؼكٝل2047ص 

 .327: 1ايه اب ( 3)

: 2بطٚاٜددد١ ايطؾددد ع ٚ خطاددد٘ بطٚاٜددد١ ايٓصدددس عًدددس ايدددطظام م َصدددٓؿ٘       353 خطاددد٘ َػدددًِ م بدددجٝج٘ ص  ( 4)

 ح.2884د157

 .116: 4ايه اب ( 5)

 عدس قُدس    :ع ؼكٝدل 369: 2 خطا٘ ايرتَصٟ م غٓٓ٘:  بٛاب ايص٠٬: باب َا ادا٤ م ايٛضد٤ٛ ٜدّٛ اؾُلد١     ( 6)

 ّ. ٚ خطا٘  خطٕٚ.1937 د ه1356ؾانطع بريٚ  

 .32: 2ايه اب ( 7)

ٌُ عىل اي٤ًدد ح ٚؾٝدد٘ ؽطهدد٘ع ٚيؿ دد٘: )َددا َددٔ  ٜدداّ  ثددٗس6505داؿددسٜن  51: 11 خطادد٘  عددس م َػددٓسٙ ( 8) ٘ ايلُدد

فُٛعدد١ َددٔ ا٭غدداتص٠ع بددريٚ     :حع ؼكٝددل6560ح ٚاؿددسٜن د6559اؿددسٜن د :ؾددٝٗٔ َددٔ ٖددصٙ ا٭ٜدداّ( ٚاْ ددط   

ّ ))َٓٗدا   ّ. ٚ خطا٘  خطٕٚع بطٚاٜا  ك ًؿ١ع ٚيٝؼ م  ٟ 1999 د ه1416 ع ٚم بلطدٗا َصدسض َد٪ٍٚ    ((ايصدٛ

=
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ؾ ٕ  ضزَ  ثها١ٜ ٖصٙ اؿطٚف تطن ٗدا عًد٢ ثاهلداع نُدا     ))ٚقٛي٘: 

ٖٕ ٣ٍع مل١دا       قاٍ: )ع ٣ٌ ٚقدا ََٔ ٜكدٍٛ: عدٔ ٔقٝد  َِٗٓٚ .)ٍَ ٌَ ٚقا َ٘ َٜٓٗانِ عٔ ٔقٝ اي١ً

((الً٘ امّسا
(1)

. ٖٚصا نصيو ثسٜن ؾطٜـ
(2)
. 

٘ يدٝؼ م ن داب   عاٙ ايسن ٛض عدٕٛ َدٔ  ْٖد   ؾٗصٙ ا٭ثازٜن تٓك  َا اٖز

سٜن َٔ  ثازٜن ايطغٍٛ غًٜٝٛ٘ ث
(3)
. 

ٚاملربز ٚ لًدس ٚايعادات ٚايؿاضغدٞ ٚابدٔ اد  ٚغريٖدِ ٫ ؽًدٛ َ٪يؿداتِٗ         

َددٔ ا٭ثازٜددن ايًٜٓٛدد١ع ٚتًددسٚ ردداٖط٠ ا٫غ ؿددٗاز باؿددسٜن ايًٓددٟٛ  نثددط     

ٚضّٛثا م ن س ايٓجا٠ امل نخطٜٔع نابٔ ٜلٝـ ٚابدٔ َايدو ٚاملدطازٟ ٚابدٔ     

ٖؿاّ
(4)
  . 

َصددٓؿاتِٗ ْطاٖددا اؽددص  بددّٛضا َ لددسز٠ع   ٚعشا ت ًلٓددا ٖددصٙ اي دداٖط٠ م

ؾِٗ  ثٝاّْدا ٜدصنطٕٚ يًجدسٜن ايًٓدٟٛ ضٚاٜد  ع ٚو بدٕٛ بُٗدا نً ُٝٗداع         

ًٗ :نايددصٟ ض ٜٓدداٙ عٓددس غددًٜٝٛ٘ ثدد  اغ ؿددٗس بكٛيدد٘ عًٝدد٘ ايػدد٬ّ       ّٛثا )ُغدد

 ّٚغا( َٓصّٛبا تاض٠ َٚطؾّٛعا تاض٠  خط٣. ٝقٗس

ـ ))ِٞ ث  قاٍ م ن ابد٘  ٚنصا ؾلٌ ابٔ ٔآٚ ((املٓصد
(5)
ٛٔد٧   )):  ًَٓ  دٚامٝلِج

ٌٗ م ايٚػد  ايل ِٝ ايًٛٔ املٓ ؿذع ٚقاٍ ايدٓيب   دباهلُع   ٦ّٔٛدا   ٞكط: )َٜٜ د ِٓ ًَ َُِج

=
                                               

 243 دد  242: 11يسٜٔ ا٭يًاْٞ ؽطه٘ م غًػ١ً ا٭ثازٜن ايطلٝؿ١ حملُس ْابط ا :. ٚاْ ط((ايصّٛ))بس٫ٟ َٔ 

 .508 د 507ؾٝ  ْؿط ا٫ْؿطاح ص  :ّ. ٚاْ ط2000 د ه1420حع ايطٜاض 5142د

 .268: 3ايه اب ( 1)

ع ٚن دداب ا٫ع صدداّ  184: 7 خطادد٘ ايًددداضٟ م بددجٝج٘: ن دداب ايطقددام: بدداب َددا ٜهددطٙ َددٔ قٝددٌ ٚقدداٍ        ( 2)

 .143: 8بايه اب ٚايػ١ٓ: باب َا ٜهطٙ َٔ نثط٠ ايػ٪اٍ 

 .46 د 45تٛٛض ايسضؽ ايٓجٟٛ ص  (3)

ٔيُددا ٚضز َددٔ  ثازٜددن ًْٜٛدد١ م بلدد  ن ددس ايٓجددٜٛ  امل كددسَ  ٚامل ددنخطٜٔ م ن دداب تدداضٜذ      ٤عثصددا :اْ ددط( 4)

 .189 د 188ع 183 د 180ا٫ث بات ايٓجٟٛ باؿسٜن ايؿطٜـ ص 

 ّ.1954 د ه1373٘  َ ع ايكاٖط٠ عبطاِٖٝ َصٛؿ٢ ٚعًس اي٤ً :ع ؼكٝل10: 3املٓصـ ٫بٔ ا  ( 5)
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((غدط بدٓاع١ امعدطاب   )). ٚضٚاٙ م (((ع٢ً بداب اؾٓد١  
(1)
( : ٌٗ ّٝدا   ؾٜٝ د ٔٛ َُجًَٓ

(ع٢ً باب اؾ١ٓ
(2)
ٍٖ ٕٖ ع بايٝا٤ع ٚاغ س ٢ٜٛ ٜدا٤ع ؾٗدٛ    ب٘ ع٢ً   ِٓ ًَ  بٌ  يـ اِث

ٍٖعّش  بايطٚاٜ  . ا ضٚاٙ تاض٠ باهلُعع ٚتاض٠ بايٝا٤ع ٚاغ س

ّٖدا َدٔ ند٬ّ ايلدطبع ؾكدس شندط        ٚتاض٠ ًٜ ُػٕٛ يًل  ا٭ثازٜن ٚاٛ

 ٖٕ : َددٔ قٛيدد٘  (( ََددنظٚضا ))ايهددٛؾٝ  ٜددصًٖٕٛ م    بددٛ عًددٞ ايؿاضغددٞ  

ََددنُاٛضا ٕ ) ََددنُظٚضإ  غددرَي   َٔ (اِضٔاِلدد
(3)
 ٖٕ ُِٛظٚضا  ٝقًًددت    عىل   ََدد يٟؿدداع ايددٛاٚ م 

ُُٖع  ََناٛضا .  ِ قاٍ:  ;ٚ ٖٚدصا  ))٭ْ٘ ٝ ضٜس ب٘ اظزٚات ايه٬ّ يكٛي٘ بلسٙ: 

 َٖٜ ٌُ قددس  ُ٘ عًدد٢ ٜاَادد ((ٔبدد
(4)
ادد٘ عًدد٢ يػدد١ قددّٛ َددٔ ايلددطب ٜكًًددٕٛ ايددٛاٚ    ع ؾَدٖط

 ايػان١ٓ املؿ ٛح َا قًًٗا  يٟؿا.

ٚقس و بٕٛ باؿسٜن م راٖط٠ ْازض٠ م ايلطب١ٝع نجدصف ايلد  َدٔ    

غ ؿٗس  لًسا٫غِع ؾكس ا
(5)
٢ٚنا٤ُ ايٖػ: )ؾٝٗا بكٍٛ ايطغٍٛ   (٘ايلُ  

(6)
. 

(٘ايٖػ
(6)
. 

ٚمل هددسٚا ثطّاددا م اؽدداش اؿددسٜن ايؿددطٜـ ؾدداّٖسا ٜػدد ًٕٓٛٛ َٓدد٘    

قاعس٠ َٔ قٛاعس اي صطٜـع ؾكس  ااظ ابٔ ا 
(7)
 ٕ ُٜكط٢ بعٜاز٠ ايٕٓٛ م  

َُددطٖ      َٖددم ندٌ اغددِ  ٬ دٞ َطدداعـ م  خدطٙ  يددـ بلدسٖا ْددٕٛع مدٛ  إ إ ُٚض

                                              
 ّ.1985 د ه1405ز. ثػٔ ٖٓساٟٚع زَؿل  :ؼكٝلع 689غط بٓاع١ امعطاب ٫بٔ ا  ص ( 1)

حع ٚضددلٝـ اؾدداَ  ايصددػري ٚظٜازتدد٘ حملُددس ْابددط ايددسٜٔ       3267د 266 ددد 265: 7غًػدد١ً ا٭ثازٜددن ايطددلٝؿ١    (2)

 ّ.1990 د ه1410حع بريٚ  3291د 483ا٭يًاْٞ ص 

قُدس ؾد٪از    :ع ؼكٝدل 503 دد  502: 1: ن اب اؾٓا٥ع: باب َا اا٤ م اتًاع اؾٓدا٥ع   خطا٘ ابٔ َاا٘ م غٓٓ٘( 3)

 عًس ايًاقٞع زاض ايطٜإ يًرتاث.

 ّ.2003 د ه1424٘ ثات عبطاِٖٝع  بٛ ريب ز. عًس اي٤ً :ع ؼكٝل156: 2امغؿاٍ ٭بٞ عًٞ ايؿاضغٞ ( 4)

 ّ.1956 د ه1375عًس ايػ٬ّ ٖاضٕٚع ايكاٖط٠  :ع ؼكٝل403فايؼ  لًس ص ( 5)

 .161: 1 خطا٘ ابٔ َاا٘ م غٓٓ٘: ن اب ايٛٗاض٠: باب ايٛض٤ٛ َٔ ايّٓٛ ( 6)

ّ َٚددا 1952قُددس عًددٞ ايٓبدداضع ايكدداٖط٠    :ع ؼكٝددل251 ددد 250: 1ٚاـصددا٥  ٫بددٔ ادد    134: 1املٓصددـ ( 7)

 ّ.1987 د ه1407ز. ثػٔ ٖٓساٟٚع زَؿل  :ع ؼكٝل36 د 35بلسٖا. ٚاملًٗة ٫بٔ ا  ص 
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إع ٚعٕ مل ٜسٍ ع٢ً ظٜازتٗا زيٌٝ َدٔ ا٫ؾد كامع ٚاغد ًٓط ٖدصا املكٝداؽ      ٚعٖب

: َدٔ  ٚقدس ادا٤ٙ قدّٛ َدٔ ايلدطبع ؾػدنهلِ        دد   د دا ُثهدٞ عدٔ ايدٓيب       

ٝٓدد  (بددٌ  ْدد ِ بٓددٛ ضَِٔؾددسإإع ؾكداٍ: )  ْد ِ؟ ؾكددايٛا: بٓددٛ ٜغ
(1)
. ؾٗددصٙ ثهاٜدد١ مل 

  ٕٛ ؾُٝا  عًِ.ٜثً ٗا احملٚس

ػرتعٞ ا٫ٖ ُاّ ؾُٝا مٔ ؾٝ٘ع ٖٚٞ ْٚكـ م َصٓؿاتِٗ ع٢ً راٖط٠ ت

عسّ تثً ِٗ َٔ بدج١ ا٭ثازٜدن ايدي ٜػ ؿدٗسٕٚ بٗداع َدٔ شيدو َدا شندطٙ          

املربز
(2)
 ٖٕ َٝدَطَت ٢; يكدٍٛ    )) د  دعًٞ بٔ اؿػ    َٔ   ـٔ ُٔ ا نإ ٜكاٍ ي٘: ابد

َٝطُتد٘ َدٔ ايلدطب قدطٜـع َٚدٔ        د  د٘  ضغٍٛ اي٤ً َٝطتدإع ؾٔد َٔٔ عًازٙ ٔخ )ٔي١ً٘ 

ع ؾكددس ْؿدد٢ احملددسث ايؿددٝذ  عددس قُددس ؾددانط      (( (ضؽايَلَبددِ ؾددا 
(3)
  ٕ 

اٜهٕٛ ٖصا ثسّٜثا ًْٜٛ٘
(4)
. 

ع َدٔ شيدو َدا شٖدس     ٜٚطاف عىل ٖصا اغ ؿدٗازِٖ بهد٬ّ ايصدجاب١    

 ٞ عيٝد٘  بددٛ عًددٞ ايؿاضغدد
(5)
  ٖٕ ُٗددٛض٠ م ا٭بددٌ َٜٞؿُلٛيدد١ع ٚٚظْٗددا الٕ  َدٔ   ِٝ ٚظٕ َت

ٍٖ ُٗٛضع ٚاغ س َٜ ِٝٝؿٛي١ع ٚعٝٓٗا ٚاٚع َٔ ٖاَض  عًد٢ شيدو بكدٍٛ ايصدجابٞ  بدٞ       َع

                                              
ُٓدداّ ايصددٓلاْٞ   :اْ ددط (1) ثًٝددس ايددطعٔ ا٭ع ُددٞع   :(ع ؼكٝددل2)اؿاؾدد١ٝ  43: 11املصددٓـ يلًددس ايددطظام بددٔ ٖ

ز. قُددٛز  :ع ؼكٝددل881: 1٘ ايلػددهطٟ ّ. ٚتصددجٝؿا  احملددس   يًجػددٔ بددٔ عًددس اي٤ًدد 1970 ددد ه1390بددريٚ  

 ندثري َدٔ ن دس    ّ. ٚقس خطا٘ احملكدل َدٔ ن دس ايًٛكدا . ٚتهدطض شندطٙ م      1982 د ه1402َري٠ع ايكاٖط٠ 

 ايًػ١ ٚاي صطٜـ ٚايًٛكا  ٚا٭ْػاب.  

 .1986ّ د ه1406بريٚ  ز. قُس ايسايٞع  :ؼكٝل 646ايهاٌَ يًُربز ص ( 2)

ّ. ٚمل  قدـ عًد٢   1936 دد  ه1355)اؿاؾد١ٝ ايثايثد١(ع ايكداٖط٠     463شنط ٖصا م ؼكٝك٘ ن اب ايهاَدٌ ص  ( 3)

    ٝ ع ٚضقددِ اـددرب  1636دايرت دد١  1646: 3ِ ا٭بددًٗاْٞ ٖددصا اؿددسٜن ع٫ م ن دداب َلطؾدد١ ايصددجاب١ ٭بددٞ ْلدد

ع ؼكٝل عدازٍ ايلدعاظٟع   ٘ بٔ ضظم املدعَٚٞ ضٚاٙ عٔ ايٓيب ح باب ايطا٤ َٔ باب ايل ع ٚؾٝ٘  ٕ عًس اي4130٤ً

ع زاض ايه دداب ايلطبددٞع بددريٚ . ٚ غددس  297: 2ّ. ٚم امبدداب١ ٫بددٔ ثبددط ايلػددك٬ْٞ 1998 ددد ه1419ايطٜدداض 

ٕٖ 234: 3ري اؾعضٟ ايػاب١ ٫بٔ ا٭    ٬ ١  غاتص٠ع بريٚ . :٘ ٖصا ٫ ُٜلطف ي٘ بج١ً ٫ٚ ض١ٜ٩ع ؼكٝلعًس اي٤ً  

  عس ؾانط. :ب جكٝل 566ب جكٝل ز. ايسايٞع ٚص  748اْ ط َثا٫ٟ  خط م ايهاٌَ ص ( 4)

 ّ.2004 د ه1424ز. ثػٔ ٖٓساٟٚع ايطٜاض  :ع ؼكٝل585املػا٥ٌ ايؿرياظٜا  ٭بٞ عًٞ ايؿاضغٞ ص ( 5)
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ٖٛ)): ق از٠  َٗ ٌُثَ  َت ((َض ايًٝ
(1)
 . 

ٚقددس ْدد  عًدد٢  ْدد٘ هددس ا٫غ ؿددٗاز باؿددسٜن ايؿددطٜـ امل ددنخطٕٚ َددٔ  

اعرتاضدا   بدٞ    ( ايدصٟ ضزٖ ه837ايٓجٜٛ ع َِٚٓٗ بسُض ايدسٜٔ ايدسَاَٝ  )    

ثٝإ ايي شنطْاٖا
(2)
 . 

ح م ن ابٝدد٘ ه1170 ددد 1110ٚنددصيو ؾلددٌ قُددس بددٔ ايٛٝددس ايؿاغددٞ د 

ع ؾكدس  ْهدط عًد٢  بدٞ ثٝٓدإ      ((ؾٝ  ْؿط ا٫ْؿطاح))ع ٚ((ؼطٜط ايطٚا١ٜ))

   ٖٕ  ؼاًَددد٘ عًددد٢ ابدددٔ َايدددو م قطددد١ٝ ا٫غددد س٫ٍ باؿدددسٜنع ْٚددد  عًددد٢  

 ٚىل ٚ ادسض َدٔ ا٫ث بدات بهد٬ّ ا٭عدطاب       دد   دا٫ث بات به٬ّ ايٓيب  

ًُٜ ٜؿ))ا٭ا٬فع ٚ ا قاي٘ م شيو:  ََٔ بٌ ٫ ًٜٓػٞ  ٕ  ت م ٖصا املكاّ ملكاٍ 

ا ٫ ْلًِ  ثّسا َٔ عًُا٤ ايلطب١ٝ ااض عٔ ايٛؾاع ٚعىل عاطا٤ اـ٬فع ع٢ً  ْٖ

خايـ م ٖصٙ املػني١ ع٫ َا  بساٙ ايؿٝذ  بٛ ثٝإ م ؾطح اي ػدٌٗٝع ٚ بدٛ   

اؿػددددٔ بددددٔ ايطددددا٥  م ؾددددطح اؾُددددٌع ٚتابلُٗددددا عًدددد٢ شيددددو اؾدددد٬ٍ   

((ايػٝٛطٞ
(3)
. 

م َٓاقؿد١ املػدني١ م ن ابد٘ الخدط ايدصٟ ؾدطح       ٚ طاٍ ايؿاغٞ ٚ طاب 

ؾٝ٘ ن اب ا٫قرتاح يًػٝٛطٞ
(4)
. 

ٜٚنتٞ م َكس١َ َدٔ بدٓطح بدصيو َدٔ امللابدطٜٔ ايؿدٝذ قُدس اـطدط         

                                              
 د. ٚقس قاٍ شيو ث  نإ غا٥ّطا َد  ايدٓيب    472بجٝخ َػًِ: ن اب املػااس: باب قطا٤ ايص٠٬ ايؿا٥ ١ ص ( 1)

 د ٖٛ  ض ايًٓا٤: اْٗسّ.م ايًٌٝ. تٗ

ز. قُدس املؿدٓس٣ع ايًٛلد١     :)باب ايؿاعدٌ(ع ؼكٝدل   243 د 241: 4تلًٝل ايؿطا٥س ع٢ً تػٌٗٝ ايؿٛا٥س يًسَاَٝ  ( 2)

 ّ َٚا بلسُٖا.1983 د ه1403ا٭ٚىل 

ز. عًدٞ ايًدٛابع ايطٜداض     :ؼكٝدل  ع96ؼطٜط ايطٚا١ٜ م تكطٜط ايهؿا١ٜ يًؿاغٞ )ؾدطح نؿاٜد١ املد جؿظ( ص    ( 3)

 .447ّع ٚؾٝ  ْؿط ا٫ْؿطاح ص 1983 د ه1403

 .525 د 446ص  :ع اْ ط((ؾٝ  ْؿط ا٫ْؿطاح َٔ ضٚض طٞ ا٫قرتاح))ٖٛ املػ٢ُ ( 4)
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عْٓددا ْددط٣ ا٫غ ؿددٗاز بنيؿددار َددا ٜددط٣ٚ م     ))ٜٚٛضددخ ض ٜدد٘ قٛيدد٘:    ثػدد ع

 ث   ثازٜن ايه س املس١ْٚ م ايصسض ا٭ٍٚ ٚعٕ اخ ًؿت ؾٝٗا ايطٚا١ٜع ْٚػ

ا٭يؿدار ايددي ػدد٤ٞ م ضٚاٜد١ ؾدداش٠ع  ٚ ٜػُعٖددا بلد  احملددس   بددايػًط  ٚ    

ٕٖ     يد٘. ٜٚؿدسٗ   اي صجٝـ غُدّعا ٫ َدطزٖ    ٗدٛض    ظضْدا م تدطاٝخ ٖدصا ايدط ٟ  

ايًػددٜٛ  ٚطا٥ؿدد١ ع ُٝدد١ َددٔ ايٓجددٜٛ  ٜػ ؿددٗسٕٚ با٭يؿددار ايددٛاضز٠ م        

((اؿسٜن ٚيٛ ع٢ً بل  ضٚاٜات٘
(1)
 اْ ٢ٗ ن٬َ٘. 

ٌ ٖصا شٖس ا٭غ اش ط٘ ايدطاٟٚع ؾناداظ ا٫ث بدات  دا بدخ َدٔ       ٚعىل َث

ا٭ثازٜن اي١ًٜٛٓ زٕٚ قٝس ٫ٚ ؾطق
(2)
. 

ٚب٘ قاٍ ا٭غ اش غلٝس ا٭ؾػاْٞع ؾكدس شندط ثبدة اعٝدعٜٔ ٚاملداْل ع      

ـ٤د  ٚقددس نددإ َدٔ املددٓٗة اؿددل  ))  ض ٜدد٘ ؾٝٗدا م َكسَدد١ ثسٜثدد٘ع ؾكداٍ:   ٚ

طب َددٔ ْثددط ٚؾددلط م بدداب   بايًساٖدد١  ٕ ٜ كددسّ اؿددسٜن غددا٥ط ندد٬ّ ايلدد  

ا٫ث بددات م ايًػدد١ ٚقٛاعددس امعددطاب; عش ٫ تلٗددس ايلطبٝدد١ م تاضىٗددا بلددس    

ّْا  بًؼ َٔ ايه٬ّ ايًٟٓٛع ٫ٚ  ضٚع تن رّياع ٫ٚ  ؾلٌ م  ايكط ٕ ايهطِٜ بٝا

((ايٓؿؼع ٫ٚ  بخ يؿٟ اع ٫ٚ  قّٛ َل٢ّٓ
 (3)
 . 

َُٔٔ زضؽ ٖصا املٛضٛع ايسن ٛض قُٛز ؾٓباٍع ؾكس  ٌ ايكٍٛ ؾٝ٘ ؾٖصٚ

ض ايكٍٛ م َػا٥ً٘ ؼطّٜطا ؾاؾّٝاع ٚخً  ؾُٝٗدا عىل  م ن اب  ا ٓ ع ٚثٖط

ٖٕ اؿسٜن ايًٟٓٛ غٝ ٌ املصسض ايثاْٞ بلدس ايكدط ٕ ايهدطِٜ مللطؾد١ ايًػد١ع        

ٚتكلٝددس ايكٛاعددس ايٓجٜٛدد١ع ٚ ْدد٘ هددس ا٫غ ؿددٗاز بدد٘ ًَٟٛكدداع غددٛا٤  نددإ    

                                              
 ّ.1960 د ه1380ع زَؿل 180تاضىٗا حملُس اـطط ثػ  ص زضاغا  م ايلطب١ٝ ٚ( 1)

ٚم  بٍٛ  327 د 325ْ ط٠ م ايٓجٛ يٛ٘ ايطاٟٚ )ف١ً اعُ  ايلًُٞ ايلطبٞ بسَؿل( اعًس ايطاب  عؿط ص ( 2)

 ّ.1963 د ه1383ع زاض ايؿهط 54ايٓجٛ يػلٝس ا٭ؾػاْٞ ص 

 .46م  بٍٛ ايٓجٛ ص ( 3)
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ا بايًؿظ  ّ باملل٢َٓطٜٚ٘
(1)
. 

ايدسن ٛض ؾددط ايدسٜٔ قًدا٠ٚع      دؾُٝا  عًدِ    دَٔ تٓاٍٚ ٖصٙ ايكط١ٝ  ٚ خط 

ٗا به اب ْؿٝؼع عطض ؾٝ٘ تاضىٗاع ْٚاقؿٗا َٓاقؿ١ ايلدامل  ؾٗٛ قس خٖص

املٓصـع َ  اي جًٌٝ ٚاي لًٌٝ ٚاي ؿػري يهٌ َا قٌٝ ؾٝٗا َٔ قًٌ امل كدسَ   

َدددٔ  ٚامل دددنخطٜٔ ٚاحملدددَس  ع ٚضٓز َدددا ٝ  دددري ثٛهلدددا َدددٔ ؾدددًٗا ع َٚدددا ٝ ؾدددٝ   

 ضااٝددـع ٚزعددا عىل عْٗددا٤ اـدد٬ف امللكددس املددعَٔ ؾٝٗددا ب جكٝددل اي ٛرٝددـ        

ايهاٌَ يًجسٜن ايؿطٜـ م ا٫ث بات ايٓجدٟٛع ٚعادطا٤ تًٛٝكدا  ك ًؿد١     

ـ٤ ؾ١ ؾايٛااس اع ُاز ا٭ثازٜن املؿٖط))  ض ٜ٘ بكٛي٘ ايػسٜس: ع٢ً شيوع ٚ

١ٜٛ ٚاقل١ٝ بازق١ع ا م ا٫ث بات ايٓجٟٛ; ٭ْٗا ،ثٌ ثٝا٠ يػَصسّضا  غاغٝ٘

ٖٚٞ تٓكص املصازض ايرتا ١ٝ َٔ ا٭َث١ً اي ه١ٜٝٓٛ املصٛٓل١ ايي ػلٌ عًدِ  

((ا ْاؾّطا بلّٝسا عٔ اؿٝا٠ايٓجٛ ااؾ٦
(2)
. 

                                              
ع ٚايػدري اؿثٝدن عىل ا٫غ ؿدٗاز    ه1404ًٓدٟٛ م ايٓجدٛ ايلطبدٞع ْدازٟ  بٗدا ا٭زبدٞ       اْ ط ن ابٝ٘: اؿدسٜن اي ( 1)

 ّ.1986 د ه1407باؿسٜن م ايٓجٛ ايلطبٞع ايطٜاض 

 .227تاضٜذ ا٫ث بات ايٓجٟٛ باؿسٜن ايؿطٜـ ص ( 2)
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 : الثةةةةةةةةةةةةا  باملبحةةةةةةةةةةةة

 شةةةةةةةةةةةةب ا  املةةةةةةةةةةةةةا  ا 

 واملتولةةةةما ومناا ةةةةت ا 

 

الذببب ة األولببو: روايببة الحببديث 
ؾٗٞ قدس تد٪زٟ عىل ايعٜداز٠ م    : بالمعنو
 يؿظ اؿسٜن ٚايٓك  ٚامبساٍ.

ٚايػًـ  بجاب اؿدسٜن ٚايؿكٗدا٤   

٭بدددٛيٕٝٛ م ضٚاٜددد١ اؿدددسٜن بددداملل٢ٓ ٚا

 ع٢ً  ٬ ١ َصاٖس:

ا٭ٍٚ: َٓلٗا ًَٟٛكاع ُْٚػس يًبُٗٛض
(1)
. 

 ٚايثاْٞ: اٛاظٖا بؿطٚق.

 ع ٚاٛاظٖا م غريٙ.ٚايثاين: َٓلٗا م ثسٜن ضغٍٛ اي١ً٘ 

 َا املاْلٕٛ ؾًِٗ  زي١ع َٓٗا َا  خطا٘ ايًداضٟ م بجٝج٘
(2)
عٔ ايربا٤  

َٖٛض)): يٞ ايٓيب  قاٍ: قاٍ د  دبٔ عاظب   ََطَبلٜو ؾَ  ُٚضد٤َٛى  عشا  تَٝت  ٞن 

ٜٛٔبِ  ع٢ً ٔؾكِّ ِٖيًص٠٬ع  ِ اِض ٜ غًُُٜت ٚاٗٞ عيٝوع  ٜو ا٭مئع  ِ قٌ: اي١ًٗ

ٖٛ ضُت  َطٟ عيٝوع ٚ ؾنُ  رٗطٟ عيٝوع ضغ١ًٟ ٚض١ًٟٖ عيٝوع ٫ ًَبٜن ٫ٚ ٚؾ

ِٖ ٝٚ َُٓت به ابٜو ايصٟ  ْعيَت ََٓب٢ َٜٓو ع٫ عيٝو. اي١ًٗ ٜو ايصٟ  ضغًَت. ع ًْٚ

َُٖت ٖٔ ؾ ٕ  ٘   َٔ يًٝ و ؾنْت ع٢ً ايؿٛط٠ع ٚاالًٗ . قداٍ:  (( خط َا تد هًِ بد

 ((اي١ًٗدِ  َٓدُت به ابدو ايدصٟ  ْعيدتَ     ))ع ؾًُا بًػدُت:  زتٗا ع٢ً ايٓيب ؾطٖز

ٝٚ))قًت: ٚضغٛٔيو. قاٍ:   . ((و ايصٟ  ضغًَت٫ع ًْٚ

١ م ايٓكدٌع نايدصٟ   يسق٤د ٕٚ انداْٛا ٜ جدطٖ   دد   دٜٚؿٗس ي٘  ٕ ايصجاب١  

م اؿدسٜن ايدصٟ    دضضٞ اي١ً٘ عُٓٗا   دلسٙ عٓس ايصجابٞ عًس اي١ً٘ بٔ عُط  

 خطا٘ َػًِ م بجٝج٘
(3)
ُب  امغ٬ّ ))قاٍ:  د  دعٔ ابٔ عُط عٔ ايٓيب  

                                              
 .99ؼطٜط ايطٚا١ٜ ص ( 1)

 .67: 1بجٝخ ايًداضٟ: ن اب ايٛض٤ٛ: باب ؾطٌ َٔ با  ع٢ً ايٛض٤ٛ ( 2)

 .41: 1بجٝخ َػًِ: ن اب امميإ: باب بٝإ  ضنإ امغ٬ّ ٚزعا٥ُ٘ ايل اّ ( 3)
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س اي١ًد٘ع ٚعقداّ ايصد٠٬ع ٚعٜ دا٤ ايعندا٠ع ٚبدٝاّ       ع٢ً مخػ١ٕ: عًد٢  ٕ ٜٖٛثد  

٢ّ ضَطددإ. قدداٍ:  ٚة. ؾكدداٍ ضاددٌ: اؿدد((ضَطددإع ٚاؿددة ٢ّ ))ٚبددٝا ٫ع بددٝا

((ضَطإ ٚاؿةع ٖهصا مسل ٘ َٔ ضغٍٛ اي١ً٘ 
(1)
. 

ٚا٫خ ٝداض م ايطٚاٜد١  ٕ ٜدطٟٚ    ))ح: ه476ٚقاٍ  بدٛ عغدجام ايؿدرياظٟ د    

ط اي١ًد٘ اَدطٟ  مسد  َكدايي ؾٛعاٖداع  دِ  زاٖدا        : )ْٖطد اـرب بًؿ د٘; يكٛيد٘   

ٕ٘ عىل َٔ ٖٛ  ؾك٘ َٓ٘ نُا مس ع ؾطٖب ٢ٌ ؾك (((ثاَ
(2)
. 

ٚ َا اعٝعٕٚ ؾاؾرتطٛا يدصيو ؾدطٟٚطا ٜٛضدجٗا قدٍٛ ايكاضدٞ اؿػدٔ       

ٟٓ د     َُدع٢ ُِٗط ََ ٍٖ ))ح: ه360بٔ عًدس ايدطعٔ ايطا قدٍٛ ايؿداؾلٞ م بدؿ١     ٚقدس ز

ث َ  ضعا١ٜ اتًاع ايًؿظ ع٢ً  ْ٘ ٜػٛؽ يًُجدسث  ٕ ٜدنتٞ بداملل٢ٓ زٕٚ    احملٚس

ُّ ا بًػا  ايلطب ٚٚاٛٙ خٛابٗاع بصرّيا بامللاْٞ ٚايؿك٘ع ايًؿظ عشا نإ عأي

.. َٚٔ مل ٜهٔ بٗدصٙ ايصدؿ١ ندإ  زا٤ُ    .عامٟلا  ا وٌٝ املل٢ٓ َٚا ٫ وًٝ٘

ٍُ عٔ ١٦ٖٝ َا ٜػُل٘ عًٝ٘ ق ّٛضاع ٚعىل ٖصا ض ٜت  َّاع ٚايلسٚ ايًؿظ ي٘ ٫ظ

((ايؿكٗا٤ َٔ  ٌٖ ايلًِ ٜصًٖٕٛ
(3)
 . 

ّْ َدٔ  ٖدٌ ايلًدِ:      ))ح: ه463دٚنصيو قدٍٛ اـٛٝدس ايًػدسازٟ     ٚقداٍ قدٛ

ث  ٕ ٜطٟٚ ع٢ً ايًؿظ عشا نإ َلٓاٙ غاَّطا ق ٬ُٟع ايٛااس ع٢ً احملٓس

َّداع ٚيًدطاٟٚ يؿدظ٠           ؾنَا عشا مل ٜهدٔ ندصيو بدٌ ندإ َلٓداٙ رداّٖطا َلًٛ

َُج ٌُ ٭نثط  ٜٓٛب َٓاَب يؿظ ضغٍٛ اي١ً٘ غرُي ظا٥ٕس عًٝ٘ ٫ٚ ْاق ٣ َٓ٘ ٫ٚ 

                                              
 .107 د104 َث١ً  خط٣ ع٢ً شيو م تاضٜذ ا٫ث بات ايٓجٟٛ ص  :اْ ط( 1)

٘  د 80ايًُدد  م  بددٍٛ ايؿكدد٘ ٭بددٞ عغددجام ايؿددرياظٟ ص   (2) حع بددريٚ  بدداب ايكددٍٛ م ثكٝكدد١ ايطٚاٜدد١ َٚددا ٜ صددٌ بدد

سٜن  خطا٘ ايرتَصٟ م غٓٓ٘: ن اب ايلًِ: باب َا اا٤ م اؿدن عًد٢ تًًٝدؼ ايػدُاعع     ّ. ٚاؿ1985 د ه1405

 . ٚ خطا٘ غريٙ.((ٖصا ثسٜن ثػٔ بجٝخ))( بنيؿار َكاضب١ع ٚقاٍ: 2658 د 2656) 34 د 33: 5

 ه1404ز. قُس عبات اـٛٝدسع بدريٚ     :ع ؼكٝل530احملسث ايؿابٌ ب  ايطاٟٚ ٚايٛاعٞ يًطاَٗطَعٟ ص  (3)

 .404ص  :ّ. ٚاْ ط1984 د
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يًطاٟٚ ضٚاُٜ ٘ ع٢ً املل٢ٓع ٚشيو مٛ  ٕ ًٜسٍ قٛي٘  ع ااظَٔ َل٢ٓ يؿ ٘ 

.. ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ ايصٟ ن اضٙ َ  .((تهًِ))ب ((قاٍ))ع ٚ((ْٗ ))ب ((قاّ))

ؾطق  خطع ٖٚٛ  ٕ ٜهٕٛ غاَُ  يؿظ ايٓيٓب عامٟلا  ٛضٛع شيدو ايًؿدظ م   

((ٜطٜس ب٘ َا ٖٛ َٛضٛع ي٘ د  دايًػإع ٚبنٕ ضغٍٛ اي١ً٘ 
(1)
. 

ّْ عًدد٢ اؾاٖددٌ )) ٚقدداٍ ايػعايددٞ: ٌُ اؿددسٜن بدداملل٢ٓ زٕٚ ايًؿددظ ثددطا َْكدد

(( ٛاق  اـٛاب ٚزقا٥ل ا٭يؿار
(2)
. 

عشا  ضاز ضٚاٜد١ َدا مسلد٘    ))ٚقاٍ ابٔ ايص٬ح َ جسّ ا عٔ ضاٟٚ اؿسٜن: 

ع٢ً َلٓاٙ زٕٚ يؿ ٘ ؾ ٕ مل ٜهٔ عامٟلا عاضٟؾا با٭يؿار َٚكابسٖاع خًرّيا 

ؾ٬ خ٬ف  ْ٘ ٫ هٛظ ي٘  د ؿاٚ  بٝٓٗا  ا وٌٝ َلاْٝٗاع بصرّيا  كازٜط اي

((شيوع ٚعًٝ٘  ٫ ٜطٟٚ َا مسل٘ ع٫ ع٢ً ايًؿظ ايصٟ مسل٘ َٔ غري تػٝري
(3)
. 

ث ٜددطٟٚ ٚايطٚاٜدد١ بدداملل٢ٓ ع ددا ػددٛظ عٓددس ٖددصا ايؿطٜددل عشا نددإ احملددسٓ   

اؿددسٜن اضػددا٫ٟ  ددا ثؿددظع ٚ َددا عشا نددإ ٜددطٟٚ َددٔ بددجٝؿ١  ٚ ن دداب   

ْٖ  ع٢ً شيو  بٛ عُطٚ بدٔ ايصد٬ح ثٝدن قداٍ      ؾًٝؼ ي٘  ٕ ٜؿلٌ شيوع ٚقس

عٕ ٖدصا اـد٬ف ٫   ))بلس  ٕ شنط اخ ٬ف ايلًُا٤ م ْكٌ اؿسٜن باملل٢ٓ: 

ؾُٝدا تطدُٓ ٘ بٛدٕٛ ايه دسع      دؾُٝدا ْلًدِ     دْطاٙ ااضّٜداع ٫ٚ  ادطاٙ ايٓداؽ     

ـع ٜٚثًدت بسيد٘ ؾٝد٘ يؿٟ دا     ؾًٝؼ ٭ثس  ٕ ٜػري يؿظ ؾ٤ٞ َٔ ن اب َصدٖٓ 

ٕٖ  ي٘  لٓداٙع  خط بٓس ٔيُدا ندإ    ;   ؾٝٗدا َدٔ ضٖخد   ايطٚاٜد١ بداملل٢ٓ ضٖخد    ؾد 

عًدِٝٗ م ضدًط ا٭يؿدار ٚاؾُدٛز عًٝٗدا َدٔ اؿدطت ٚايَٓصدسع ٚشيدو غدري           

َٛاددٛز ؾُٝددا اؾدد ًُت عًٝدد٘ بٛددٕٛ ا٭ٚضام ٚايه ددسع ٚ٭ْدد٘ عٕ ًَددٜو تػددٝري  

                                              
 ّ.1988 د ه1409ع بريٚ  199 د 198ايهؿا١ٜ م عًِ ايطٚا١ٜ يًدٛٝس ايًػسازٟ ص ( 1)

 دد  ه1417ز. قُدس غدًُٝإ ا٭ؾدكطع بدريٚ       :ع ؼكٝدل 316: 1املػ صؿ٢ َٔ عًِ ا٭بٍٛ ٭بٞ ثاَس ايػعايدٞ  ( 2)

1997.ّ 

 ّ.986 د ه1406عرتع زَؿل  ز. ْٛض ايسٜٔ :ع ؼكٝل213عًّٛ اؿسٜن ٫بٔ ايص٬ح ص ( 3)
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((ايًؿظ ؾًٝؼ ميًو تػٝري تصٓٝـ غريٙ
(1)
 . 

ٖٕ طٚا١ٜ ع ا ٖدٛ ايطٚاٜد١ بدايًؿظع    ا٭بٌ م اي ؾٗصا ايٓ  ٜٛضخ ظ٤٬  

ٖٕ  ايطٚا١ٜ باملل٢ٓ ضخص١ع ٚايطخص١ طاض١٥ع ٚيٝػت ب٬ظ١َ. ٚ 

ٚ ْهدط تًُٝددص  بددٞ ثٝدإ قُددس بددٔ ٜٛغدـ امللددطٚف بٓددارط اؾددٝـ د     

ح عًددد٢  بدددٞ ثٝدددإ عًددد١ ايطٚاٜددد١ بددداملل٢ٓ ايدددي اؽدددصٖا ثبددد١ يدددطؾ      ه778

ؾ  دا   دٚعٕ اداظ     دٚايطٚاٜد١ بداملل٢ٓ    ))ا٫ث بات باؿسٜن ايؿطٜـع ٚقداٍ:  

تهٕٛ م بل  نًُا  اؿسٜن احمل ٌُ ي ػٝري ايًؿظ بًؿدظ  خدط ٜٛاؾكد٘    

ٖٛ ظْا شيو م نٌ َا ٜط٣ٚ ٫ضتؿ  ايٛ ٛم عٔ  ٝ  ا٭ثازٜن َل٢ّٓ; عش يٛ ا

ع ٖٚصا  َط ٫ هٛظ تُٖٛ٘ ؾط٬ٟ عدٔ  ٕ ٜل كدس   بنْٗا ٖٞ بًؿظ ايطغٍٛ 

((ٚقٛع٘
(2)
. 

  ٖٕ ايؿددد١ًٗ ٚايؿددد١ًٗ ايثاْٝددد١ ايدددي     ٖدددصٙ ٚض ٣ ايدددسن ٛض قُدددس عٝدددس  

ًّددا ٫ تثً دإ  َدداّ ايٛاقد  اي دداضىٞ املًهدط َددٔ ضٚاٜد١ اؿددسٜن       ْدصنطٖا قطٜ

ٚ ل٘
(3)
. 

   ٖٕ ضٚاٜدد١ اؿددسٜن بدداملل٢ٓ   ٚ  ًددت ايددسن ٛض ؾدددط ايددسٜٔ قًددا٠ٚ بايددسيٌٝ  

ٓٔٝت ع٢ً  ثازٜن ٚا١ٖٝ ٫  بٌ هلاع ٚمل ٜصخ َٓٗا ْ  ٚاثس ُب
(4)
. 

َددٔ ا٭غددؼ ايددي بٓدد٢ عًٝٗددا  بددٛ ثٝٓددإ   ٖٚددصٙ ايٓصددٛص تددٓك   غاّغددا  

َصًٖ٘ م عدسّ ا٫غ ؿدٗاز باؿدسٜن ايًٓدٟٛ م َػدا٥ٌ ايٓجدٛع ْٚػدًٗا عىل        

 ايٓجٜٛ  امل كسَ  ٚامل نخطٜٔ.

٭ٕ ضٚاتٗا ناْٛا غري  ;ايؿ١ًٗ ايثا١ْٝ: ٚقٛع ايًجٔ نثرّيا م ا٭ثازٜن

                                              
 .214عًّٛ اؿسٜن ص ( 1)

 ّ.2007 د ه1428غ ١  غاتص٠ع ايكاٖط٠  :ع ؼكٝل4410: 8،ٗٝس ايكٛاعس بؿطح تػٌٗٝ ايؿٛا٥س يٓارط اؾٝـ ( 2)

 .113ا٫غ ؿٗاز ٚا٫ث بات بايًػ١ ص  (3)

 .349 د 275ع 13تاضٜذ ا٫ث بات ايٓجٟٛ ص ( 4)
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 :عطب بايًٛ 

  َٛض: ٖٚصٙ زع٣ٛ ٫ تثًت عٓس اي جكٝل ٚاي جطٜطع ٚتطزٖا

ٖٕ ٖصا ا٭َط ٫ ٜٓؿطز ب٘ اؿسٜن ايًٟٓٛع ٚع ا َتؿَطن٘ ؾٝ٘ يػ١  ا٭ٍٚ:  

 ٖٕ ُٓدداز        ايلددطبع ؾدد  نددثرّيا َددٔ ضٚا٠ ايؿددلط ٚايٓثددط مل ٜهْٛددٛا عطّبدداع نج

ٞٓع ٚغريٖدِع ٚضٚا٠ اؿدسٜن َدٔ      ٟٓع ٚايكداي ايطٚا١ٜع ٚخًـ ا٭عطع ٚا٭ظٖط

 ايصجاب١ قًُا ػس ؾِٝٗ َٔ ٖٛ غري عطبٞ.

ٕٖايثاْٞ:   ا.املل ُس م ايٓجٛ نإ ؾاضغٝ٘ ((ايه اب))غًٜٝٛ٘ باثس   

ايثايددن:  ْٓددا ْددط٣  بددا ثٝٓددإ ٜػ ؿددٗس بكددطا٤ا  ايكددط ٕ ايهددطِٜ َدد   ٕ    

مخػ١ َٔ ايكطا٤ ايػدًل١ ٖدِ َدٔ املدٛايٞع ٚندثرْي َدٔ ؾدٝٛخِٗ ٚت٬َٝدصِٖ         

 َٔ املٛايٞ  ّٜطا.

ٕٓ ايًجٔ يٝؼ ٚقٟؿا ع٢ً ضٚا٠ اؿسٜن بٌ ؾؿا م ايٓداؽع ٚؾداع    ايطاب :  

 ّٜطدا م غدري ْصدٛص ايػد١ٓ َدٔ َداز٠ ايًػد١ ايدي          ٖٚٛ َٛاٛزع٢ً ا٭يػ١ٓع 

اع ُس عًٝٗا ايٓجا٠
(1)
 . 

ٖٕ    ندداْٛا وطددٕٛ طًًدد١ اؿددسٜن عًدد٢  ٕ ٜ لًُددٛا  احملددٚس اـدداَؼ:  

 .ايلطب١ٝ ٜٚ كٖٓٛا; مزضانِٗ  ُٖٝ ٗا ملٔ ٜطٟٚ ثسٜن ضغٍٛ اي١ً٘ 

ٖٕ عًد٢  ْد٘ عشا ندإ ايًجدٔ ُٜجٝدٌ امللٓد٢ ؾد٬        احملس   ْصٛا  ايػازؽ:  

َّا. بٖس  َٔ تػٝريٙ عشا نإ اؿسٜن َلطٟٚؾا ٚيؿظ ايلطب ب٘ راّٖطا َلًٛ

ٖٕ ايًجددٔ يددٝؼ غددإف عًدد٢  ٥ُدد١ ايلطبٝدد١ع ؾٗددِ قددازضٕٚ عًدد٢       ايػدداب :  

 ،ٝٝعٙ ٚعب٬ث٘.

ٖٕ ايلًُا٤ مل ٜكؿٛا َه ٛم ا٭ٜسٟ ػاٙ اي صجٝـ ٚاي جطٜدـ   ايثأَ:  

ٚا يًٝدإ َدا ٚقد  ؾٝد٘ ؾد٤ٞ َدٔ شيدوع ٚندإ شيدو م          سٜنع بٌ تصدسٖ م اؿ

                                              
 .114ًػ١ ص ا٫غ ؿٗاز ٚا٫ث بات باي( 1)



 012 إثبات األحكام النحوية باألحاديث النبوية

ؾددطٚح اؿؿددار يه ددس اؿددسٜن ايؿددطٜـع ٚم َصددٓؿا   ؾطزٖٚددا يًٝددإ        

  تصجٝؿا  احملٚس
(1)
. 

ٖٕ ايًجدددٔ ايدددصٟ ٜدددطاز بددد٘ اـٛدددن م امعدددطاب ايدددصٟ ٫ ٜكًدددٌ    اي اغددد :  

 ٚ  َددا عشا اي دددطٜة عًدد٢ يػدد١ َددٔ يػددا  ايلددطب يددٝؼ م ا٭ثازٜددن ؾدد٤ٞ َٓدد٘ع 

نإ م اي اٖط ع٢ً خ٬ف ا٭بٌ ؾُثً٘ ٫ ٜطط
(2)
. 

ٖٕ عددا٤ نددٕٛ ضٚا٠ اؿددسٜن غددري عددطب ٜلدد  عددسّ َلددطؾ ِٗ   اٚز ايلاؾددط:  

بايلطب١ٝ ٚ غايٝس ايلطب م ن٬َِٗ كايـ ٔيُا  طًل عًٝ٘ عًُا٤ اؿدسٜن  

َٔ  ٕ ؾطق احملٓسث  ٕ ٜهٕٛ عامٟلا بايٓجٛ ٚايًػ١ ٚايػطٜس
(3)
. 

ز ضٚاٜا  اؿسٜن ايٛاثس َٔ ثٝن ايًؿظع ؾ٬ ٜٛ ل : تلٓسايؿ١ًٗ ايثايث١

ٖٕ  :ث ٢ تكّٛ ب٘ اؿب١ د  د شيو احمل ة ب٘ يؿ ٘ بن

ٖٕ اؿسٜن ايؿطٜـ قس ُْكٌ بٛطم َنَْٛد١ َٛٓ كد١    ٖٚصٙ ؾ١ًٗ َ ٗاؾ ١; ؾ 

٫ ٜطق٢ عىل َػ ٛاٖا  ٟ ْ  بلس ايكط ٕ ايهطِٜ ايصٟ ٚبٌ عيٝٓا َ دٛاتّطاع  

ايدصٟ ٚضدل٘ عًُدا٤ اؿدسٜن ٚٚر١ؿدٛٙ م ضٚاٜد١ ثدسٜن         ٚعًِ اؾطح ٚاي لسٌٜ

ُٜلٓس َؿدط٠ َٔ َؿاخط ا٭١َ امغ١َٝ٬ع ٜٚطاف عىل شيو  ْ٘ قدس   د  دايٓيب  

 َدٔ ايػدُا٤  ثدسٗ    ندإ  ثدسِٖ ٭ٕ ىدطٖ   ))تٛؾط ع٢ً ضٚا١ٜ اؿدسٜن  قدٛاّ   

ّٚا  ٚ  يٟؿا  ٚ زا٫ٟ ((عيٝ٘ َٔ  ٕ ٜعٜس ؾٝ٘ ٚا
(4)
 ع نُا قاٍ ا٭عُـ. 

ضٚاٜا  اؿسٜن ايٛاثس َٔ ثٝن ايًؿظ ي٘  غًابع َٓٗا ٚتلسز 
(5)
: 

ع  ٚ ا٭ٍٚ:  ٕ ٜهددٕٛ اؿددسٜن عخًدداّضا عددٔ عُددٌ َددٔ  عُدداٍ ايددٓيب       

                                              
 .102 د 99ايػري اؿثٝن ص ( 1)

 .477 د 476ؾٝ  ْؿط ا٫ْؿطاح ص ( 2)

 .482 د 481ؾٝ  ْؿط ا٫ْؿطاح ص  (3)

 .178ايهؿا١ٜ م عًِ ايطٚا١ٜ ص  (4)

 .64 د 57ايػري اؿثٝن ص  :اْ ط( 5)
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 تًًّٝػا ؿهِ ٚاقل١ٕ ؾاٖسٖا ايصجاب١ بنعِٝٓٗ.

ٚنثطتٗدداع ؾكددس ٜ ٓدداٍٚ َٛضددّٛعا  ددد  دايثدداْٞ: تلددسز فددايؼ ايطغددٍٛ    

 دا ٜ ٓاغدس َد  َدساضنِٗع      ٚاثّسا م َٓاغًا  ك ًؿد١ع ٚهٝدس ايػدا٥ً    

ٚقددس ٜػدد ؿ ٝ٘  نثددط َددٔ ٚاثددس م ٚاقلدد١ ٚاثددس٠ع ؾددٝؿي نددٌ ٚاثددس  ددا        

 ٜهؿٝ٘.

ز ايطٚاٜدد١ م اؿددسٜن َددسخ٬ٟ مبلدداز ندد٬ّ     َدددص تلددسٗ ؾدد٬ ًٜٓػددٞ  ٕ ُٜ ٖ 

عٔ ا٫غ ؿٗاز ب٘ م امعطاب ٚاي صطٜـ; ؾكدس اغ ؿدٗس ايٓجٜٛدٕٛ      ايٓيب

تلسز  ايطٚا١ٜ ؾٝ٘ع ٖٚٛ  َدْط ؾدا٥    به٬ّ ايلطبع ٚمل ٜػ ثٓٛا َٔ شيو َا 

م ايؿلط َؿٗٛضع نُدا اث بدٛا بؿدلط٣ ٫ ُٜلدطف قا٥ًد٘ اع ُداّزا عًد٢  كد ِٗ         

بطاٜٚ٘ع ٚضٚا٠ٝ ايؿلط يٝػٛا  نثط  ك١ َٔ ضٚا٠ اؿسٜنع ٚعًِ امغٓاز ايدصٟ  

ث ددٞ بدد٘ اؿددسٜن ايؿددطٜـ مل وددظ بدد٘  ٟ عًددِ َددٔ ايلًددّٛع ٚايلًددٌ ايددي      

 ق٣ٛ ع٢ً َا اث بٛا ب٘ ِٖ  ْؿػِٗ َٔ ؾلط نًٗا ٚاضز بصٛض٠ ))شنطٖٚا 

((ْٚثط
(1)
. 

ٖٕ َٓددا عددسّ ايٛ ددٛم بددن ؾٝسؾلدد٘ قددٍٛ  ايًؿددظ املػ ؿددٗس بدد٘ يؿددظ ايددٓيب  ٚ 

ٚتدسٜٚٔ ا٭ثازٜدن ٚا٭خًداض بدٌ     ))ٙ ع٢ً  بدٞ ثٝدإ:   ايسَاَٝٓ  م َلطض ضٚز

ٚ نثط املطٜٚا  ٚق  م ايصسض ا٭ٍٚ قًٌ ؾػاز ايًػ١ ايلطبٝد١ع ثد  ندإ    

ٜػدٛؽ ا٫ث بدات بد٘ع ٚغاٜ د٘      دعًد٢ تكدسٜط تًسًٜدِٗ      دي٦و املًدسي    ن٬ّ  ٚ

٦َٜٕٛص تًسٌٜ يؿٕظ ٜصخ ا٫ث بات ب٘ بًؿٕظ ٜصخ ا٫ث بات ب٘ع ؾ٬ ؾطم ب  

ٚٚ ًَٖساؾُٝ  م بج١ ا٫غ س٫ٍع  ِ ُز َُٓ   دع٢ً تكسٜط اي ًسٌٜ  دٍ َٕ شيو امٝل ٚ

ٞ ثبدد١ٟ م بابدد٘  َددٔ تػددٝريٙ ْٚكًدد٘ بدداملل٢ٓع نُددا قدداٍ ابددٔ ايصدد٬حع ؾًكدد    

ٖٗ بددجٝج١ٟع ٫ٚ ٜطددٗط ِ شيددو ا٫ث ُدداٍ ايػددابل م ؾدد٤ٕٞ َددٔ اغدد س٫هلِ  تددٛ

                                              
 .46م  بٍٛ ايٓجٛ ص ( 1)
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((امل نخط
(1)
. 

 ٖٕ  بدددا ثٝدددإ ْؿػددد٘ قدددس اثددد ة  ٚ دددا ٜدددسٍ عًددد٢ تٗاؾدددت ٖدددصٙ ايدددسع٣ٛ  

باؿسٜن ايًٓدٟٛ م َصدٓؿات٘ ايٓجٜٛد١ع ٚبلطد٘ اغ ؿدٗس بد٘ م ًدا  ثهدِ         

عًد٢ غدًٌٝ    ((َطبؿداف ايٖطد  اضت))اسٜس  ٚ يًٓا٤ قاعس٠ م١ٜٛع ؾؿدٞ ن ابد٘   

اي ددصٌٜٝ ٚاي هُٝددٌ م ؾددطح ))اي ُثٝددٌ  نثددط َددٔ  ٬ دد  ثددسّٜثاع ٚن ابدد٘  

 ظاخط با٭ثازٜن اي١ًٜٛٓ. ((ن اب اي ػٌٗٝ

ايؿ١ًٗ ايطابل١: عسّ اغ ؿٗاز ايٓجا٠ امل كسَ  ٚامل دنخطٜٔ م ايًصدط٠   

 :ٚايهٛؾ١ ٚبػساز ٚا٭ْسيؼ باؿسٜن ايؿطٜـ

ٍْ ٫ زيٌٝ عًٝ٘ع  ٕٖٖصا قٛ ايٓجا٠ امل كسَ  ٚامل دنخطٜٔ   ٚايٛاق  ٜٓكط٘; ٭

مل ى ًؿٛا م ا٫غ ؿٗاز باؿدسٜنع ٚيدصيو ْدطاِٖ     دعسا َٔ شنطْا َِٓٗ   د

  ٟٙ ٚاثدس شٖدس    قس  غؿًٛا عن ٖصٙ ايكط١ٝ م َصٓؿاتِٗع ؾًٝؼ ؾدِٝٗ مدٛ

ُّا َددٔ  َدصٖس  بددٞ ثٝددإع نُددا  ْٓددا ٫ ْلثددط بٝددِٓٗ عًدد٢ مددٟٛ   اغدد ث٢ٓ قػدد

ٟٛ ؾًِ و ة ب٘ع م ث  تعخط ن دًِٗ بدصنط َدا ٫ ٜ٪خدص بد٘      اؿسٜن ايًٓ

َٔ ن٬ّ ايلطب  ا ضٚاٙ ايًػٜٕٛٛع ٚبكطا٤ا  ايكدط ٕ ايهدطِٜ ايدي ضزٖٚدا     

ٚقطٛا بطلؿٗاع ٫ٚ ىًٛ ن اب َٔ ن دًِٗ َدٔ ا٭ثازٜدن ايًٜٓٛد١    
(2)
ع ٚعٕ 

 ناْت ق١ًًٝع ٖٚصا زيٌٝ قٟٛ ع٢ً ثب١ٝ اؿسٜن ايًٟٓٛ عٓسِٖ.

ٕٖ  ٚبلدددس عدددطض ايكطددد١ٝ َدددٓٗة  عًددد٢ ٖدددصا ايٓجدددٛ ايدددصٟ ض ٜٓددداٙ ْكدددٍٛ: ع

ايٓجٜٛ  امل كسَ  ٚامل نخطٜٔ مل ُٜدط٢ت اؿسٜن ايًٟٓٛ َٔ زا٥ط٠ َصازضِٖ 

ايًػٜٛدد١ ايددي اغدد ًٓٛٛا َٓٗددا  بددٛهلِ م َػددا٥ٌ امعددطاب ٚاي صددطٜـع ٚمل    

                                              
ؾدٝ    :. ٚاْ دط 243 دد  241بكٝد١ قٛيد٘ م ص    :ٚاْ دط  )باب ايؿاعٌ(ع 243: 4تلًٝل ايؿطا٥س ع٢ً تػٌٗٝ ايؿٛا٥س ( 1)

 .525 د 524ْؿط ا٫ْؿطاح ص 

ندثرّيا َدٔ ايٓجدٜٛ  ٚايًػدٜٛ  ايدصٜٔ اث بدٛا        98ع 96شنط ابٔ ايٛٝس ايؿاغٞ م ن اب٘ ؼطٜط ايطٚا١ٜ ص ( 2)

 باؿسٜن ايؿطٜـ ع٢ً غًٌٝ اي ُثٌٝ ٫ ا٫غ كصا٤.
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ٖٕ ا٭َط ٫ ٜلدسٚ  ٕ   ىايـ م شيو ع٫ ْؿط َٔ َ نخطِٜٗع ث ٢ عْ٘ قس قٌٝ: ع

عابددؿ١ ن٬َٝدد١ امصددط  م ابددٔ ايطددا٥  ٚ بددٞ ثٝددإ ٚايؿدداطيب   ٜهددٕٛ 

 ٚايػٝٛطٞ. 

ٖٔ ٖٓاى  َّطا ًٜٓػٞ اي دصنري بد٘ع ٖٚدٛ قًد١ ا٭ثازٜدن ايدي اث بدٛا         يه

بٗا م َػا٥ٌ ايٓجٛ عشا َا قٝػت  ا اغ ؿٗسٚا بد٘ َدٔ ند٬ّ ايلدطب. ٚقدس      

زؾلدددت ٖدددصٙ اي ددداٖط٠ بلددد  ايٓجدددٜٛ  ٚايًددداثث  عىل اي ػدددُخ م ٚبدددؿٗا    

لًًٝٗاع ؾكايٛا: عٕ ايٓجٜٛ  مل ٜػ سيٛا باؿسٜنع يهدٔ عدسّ اغد س٫هلِ    ٚت

 ب٘ ٫ ٜسٍ ع٢ً  ِْٗ ميٓلٕٛ شيوع ٫ٚ هٛٓظْٚ٘. 

ٚع١ً شيو عٓس ابٔ ايٛٝس ايؿاغٞ عسّ تلاطِٝٗ عٜاٙ
(1)
 . 

ايًػٜٛ  ٚايٓجٜٛ  امل كسَ  عىل ))ٚغًً٘ عٓس غلٝس ا٭ؾػاْٞ اْصطاف 

ٚٚ ا٭ؾلاض خاب١ اْصطاٟؾا اغ ػطم اٗٛزِٖع ؾًِ ًٜل زِٖ ب٘ ضٚا٠  كاؾ١ َا ٜع

((ؾِٝٗ يطٚا١ٜ اؿسٜن ٚزضاٜ ٘ بك١ٝ
(2)
. 

ٗددِ بددطؾٛا  ْؿػددِٗ عددٔ ا٫ث بددات   ٚاددٓخ ايددسن ٛض قُددس عٝددس عىل  ْٖ  

ِٓعٜٗٗددا َددٓلِٗ َددٔ تٓدداٍٚ ْصٛبددٗا  بايػدد١ٓ قصددّسا; ٭ٕ عثػاغددِٗ ايؿددسٜس ب 

َٓص ايًسا١ٜباي جًٌٝ ٚاغ ًٓاق ايكٛاعسع ؾػه ٛا عٔ اـٛض م شيو 
(3)
. 

ٚغددهٛتِٗ عددٔ اـددٛض م َػددني١ ا٫غدد س٫ٍ باؿددسٜن ايؿددطٜـ م       

ٚقدد  م بلدد   ))اٍ  ْدد٘ َػددا٥ٌ ايلطبٝدد١ غددًً٘ عٓددس ايددسن ٛض قُددٛز ٜؾٖبدد      

ا٭ثازٜدن ؾدد٤ٞ َددٔ ا٭غددايٝس ٚايرتانٝددس غدري اؾاضٜدد١ عًدد٢ َددا ؾدداع َددٔ   

 ٞ ((ا٫غدد لُاٍ ايلطبدد
(4)

   ٖٕ س َثددٌ ٖددصٙ ايرتانٝدد   . ٖٚددصا غددًس غددري َكٓدد ; ٭

                                              
 .97ؼطٜط ايطٚا١ٜ ص ( 1)

 .46ٛ ص م  بٍٛ ايٓج( 2)

 .113ا٫غ ؿٗاز ٚا٫ث بات بايًػ١ ص ( 3)

 .102 د 101اؿسٜن ايًٟٓٛ م ايٓجٛ ايلطبٞ ص ( 4)
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َلطٚف م نثري َٔ ْٛازض بلد  ا٭عدطابع ٚايٓجدا٠ َد  ٖدصا تهًُدٛا ؾُٝدا        

 ُٜج ٓة ب٘ َٔ ن٬ّ ايلطب َٚا ٫ و ة ب٘.

 ٚاٗ : دعٓسٟ  دٖٚصٙ اي اٖط٠ ؼ ٌُ 

ٕٚ اؿسٜن :  ٕ ٜهٕٛ شيو ضااّلا عىل  ِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜلٗسايٛا٘ ا٭ٍٚ

ُّا َػدد ك٦٬ َٓٔ عُددا غددٛاٙ م قطدد١ٝ ا٫ث بددات; ٭ ايًٓددٟٛ قػدد ْدد٘ ادداض٣ عًدد٢ َغدد

َدٔ ايلدطبع ٖٚدٛ  ؾصدخ ايلدطب قاطًد١ع ٚيدٛ         دد   دن٬ّ ايلطبع ؾايطغٍٛ  

ٖٝدد  َُددا ندداْٛا ٜددطٕٚ ن٬َدد٘ ك ًٟؿددا م شيددو عددٔ ندد٬ّ ايلددطب مل عٚٙ َٓدد٘ع ٜٚي

م نثري َٔ   ٚضزٚٙ ث  اغ س٫هلِ ب٘ م  ٓاٜا ن٬َِٗ غري َٓػٛب عيٝ٘ 

 املٛاطٔ َٔ َصٓؿاتِٗ.

ٕٖ      :  ٕ ٜٚايٛا٘ ايثاْٞ  هدٕٛ ظاز ايٓجدٜٛ  َدٔ اؿدسٜن ايًٓدٟٛ قًد٬ٟٝ; ٭

َل دددِ  غددداتٝصِٖ نددداْٛا َدددٔ ضٚا٠ ايًػددد١ ٚايؿدددلطع ٚمل ٜهدددٔ ؾدددِٝٗ َدددٔ     

    ع٫ قًٌٝع ٚاي ٬َٝص عاز٠ ٜكًسٕٚ ؾٝٛخِٗ.احملٚس

٣ يٓددا تٗاؾددُت زعدد٣ٛ عددسّ    ٚم ضدد٤ٛ ٖددصٙ اؿكددا٥ل ايددي ض ٜٓاٖددا ٜ ًددسٖ     

٢ يٓدا قصدٛض َدصٖس    اع نُا ٜ ب٤ًد اث بات ايٓجٜٛ  باؿسٜن ايًٟٓٛ تاضىٝ٘

   ٖٛ ٠ع ًٜٚددسٚ  ْٗددِ  خٛددنٚا اهلددسف ثدد     امل ٛغددٛ  م شيددو عددٔ ايػاٜدد١ املطادد

ُّا َددٔ اؿددسٜنع ؾًددِ ٜلددسٗ      ٕٖ  اغدد ًلسٚا قػدد  ٚٙ ثبدد١ م ايددسضؽ ايٓجددٟٛ; ٭

ٚعٕ نإ َٛقؿِٗ زٕٚ  ععًُِٗ ٖصا ٜ٪زٟ عىل ثطَإ ايلطب١ٝ َٔ نِٓع مث 

 ٠ٚ يػ١ٜٛ ْؿٝػ١ َٔ تطا ٓا ايًػٟٛ ايٓثطٟ. َٛقـ املاْل  ايصٜٔ ٜٗسضٕٚ  ط

    ٖٕ ٣ٕ غددايؿ١ ٚم      ٚبلدس ٖدصا ايًجدن عخداٍ   غًدداض ايؿدو ايدصٟ   دري م قدطٚ

 ٖٕ ردد٬ّ تًددو ايؿدد١ًٗ قددس  ًَٛدد  ايكددطٕ ايػددابل ثددٍٛ ٖددصا ا٭َددط قددس تًددسز; ٚ 

ٖٕ ٕٖا٫تٗاَا  ايي ابٛٓلٖٛا قس ُضٖز اْهؿـع ٚ  ٖا  ايي ٖطايٗ    عيِٝٗع ٚ 

 ا رٗط تٗاؾ ٗا.َعٖٛاٖز

ٚم خ دداّ ٖددصا ايًجددن  قددٍٛ: عْدد٘ ًٜٓػددٞ ا٫ث بددات بهددٌ َددا  ًددت  ْدد٘      
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ثسٜن ًْٟٛ زٕٚ قٝس  ٚ ؾطقع غٛا٤  ضٟٚ بايًؿظ  ّ ضٟٚ باملل٢ٓ. ًُٜٚجل ب٘ 

   ٖٕ  َدط ايًػد١ يدٝؼ  ؾدس خٛدّطا       َا ضٟٚ عٔ ايصجاب١ع ؾِٗ  كدا  ؾصدجا٤; ؾد 

١ ٫ ٜطقدد٢ عىل َددٔ  َددط ايددسٜٔع ٚقددس ضٟٚ اؿددسٜن ايًٓددٟٛ بنغدداْٝس بددجٝج   

َػ ٛاٖا  ٟ ططٜدل َدٔ ايٛدطم ايدي ُضٜٚدت بٗدا ايًػد١ع ؾلًدِ اؾدطح ٚاي لدسٌٜ           

َؿدط٠ٟ هلصٙ ا٭١َ م َٝسإ زضاغ١ اؿسٜن ايًٓدٟٛ. ٚعشا ندإ ايًػٜٛدٕٛ     َُٜلٗس

قس   ً ٛا َؿطزا  ايًػ١ باؿدسٜن ؾداٜ٭ٚىل يًٓجدٜٛ   ٕ ٜل ُدسٚٙ َصدسّضا َدٔ       

ػ ؿددٗسٚا بدد٘ عًدد٢ ع ًددا  ايكٛاعددس   َصددازض  بددٍٛ امعددطاب ٚاي صددطٜـع ٜٚ 

 ايٓج١ٜٛ.
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