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 2016 يونيو  –السابع يناير  العدد                          جامعة الناصرمجلة 

 

 قواعد النشر والتحكيم
 

 أّاًل: قْاعد اليشس:

ّالدزاضاا  بااللػ ا العسبٔا٘ ّايدملٔصٓا٘ ل خم لات جمااال         األحباا  تقْو جمل٘ جامع٘ الياصس بيشس 

 العله ّاملعسف٘ ّفقًا للشسّط ال الٔ٘:

 للبخاا  العاماا٘ الشااسّط  فٔااُ ّت ااْافس بااراتَا  معٔياا٘ قضاأ٘ ّٓعاااج  أصاأًا املقاادو البخاا   ٓلااٌْ  أٌ (1

٘  القْاعاد  ٙعلا  املع ناد  العلنٕ ٘  العلنٔا ٘  ل علَٔاا  امل عااز   ّامليَجٔا  ل األكادمئا٘   البخاْ   ك ابا

 ..ّال طبٔقٔ٘ ايىطاىٔ٘ اجملاال  خم لت

ٌ  أٌ (2 ٘  مل ْباااً  البخاا   ٓلااْ ( AL-Mohanad Bold ): ّخباا  ( 12) ببااي   ّمطبْعاااًا ضاالٔن٘   بلػاا

 باللػااا٘ ْ لبخااا باليطاااب٘(  Times New Roman) ّخبااا    العسبٔااا٘ لػااا٘ل لبخاااْ  باليطاااب٘

 املصاااادز م ضاااني٘(  20ّال تقااان عاااً )  صاااتخ٘(  40) عاااً البخااا  صاااتخا  تصٓاااد ال ّأٌ ايدملٔصٓااا٘ 

 .ّاملساجع

 . ّىطخ٘ ّزد PDFالبخ  إىل صٔػ٘  ٓ ه حتْٓنأٌ  (3

علٙ أٌ ال ٓصٓد عدد كلنا  كن ميَا  ملخصًا باللػ ا العسبٔ٘ ّايدملٔصٓ٘لُ  أٌ ٓسفق مع البخ   (4

 .( كلن200٘عً )

 ل جمل٘ أخسٚ.ٓلٌْ البخ  قد ىشس أّ قدو لليشس  أال (5

اجملل٘ تسحب بيشاس ماا ٓصان إلَٔاا ماً ملخصاا  لسضااٜن املاجطا و ّالادك ْزاِ  الاه   مياقشا َا             (6

   ل كاف٘ املعاز  ايىطاىٔ٘  ّال طبٔقٔ٘  علٙ أٌ ٓلٌْ امللخص مً قبن صاحب السضال٘.ّإجاشتَا

 كن صتخ٘ باليطب٘ للبخْ  اليعسٓ٘. أٌ تلٌْ ٍْامش البخ  ل ىَآ٘ (7

 .للنجل٘ تطلٔنُ قبن ّمطبعًٔا لػًْٓا البخ  مساجع٘ (8

 إجساٛا  اليشس ّال خلٔه :ثاىًٔا: 

 : ال الٕ  العيْاٌ علٙ الياصس جامع٘ جمل٘ إىل املساضا ّ البخْ  تسضن (  1

 .الياصس جامع٘ جمل٘(  edu.com-www.alجامع٘ الياصس  )  – صيعاٛ – الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘

 ال خسٓس ملدٓس ايللرتّىٕ  الربٓد (536310) تلٔتاكظ(  536307: )ٍاتت

       m5sh5n55@gmail.com 

٘  ىطا   ّثا  أصن مً لليشس املقدو البخ  ٓطله ( 2 ٘    ّزقٔا ٙ  مطبْعا ٌ   أٌ ّٓشارتط ( A4) ّزق علا ٗ  تلاْ  املااد

٘  ٌعياْا  إىل ّذلم(  CD) مدمج بقسص ّحمتْظ٘ مضاعت٘ مبطافا  مطبْع٘  ل ٓعَاس  حبٔا     أعااِ  اجمللا

 .ختصصُ ّجمال عنلُ  ّملاٌ العلنٕ  ّلقبُ الباح  إضه البخ  غا 

ً  خم صاسٗ  ىطخ٘ الباح  ٓسفق -3 ُ   عا ٘  ضاوت ٘    الراتٔا ُ  الباحا   إضاه  م ضاني  املياصل  ٍْاتات  ّأزقااو    ّعيْاىا

 .الضسّزٗ عيد معُ ال ْاصن ٓطَن للٕ  ّالتاكظ ّالعنن

http://www.al-edu.com/
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 قواعد النشر والتحكيم

ُ  ٓا ه  مبادًٜٔا   البخ  قبْل حال٘ ل( 4 ً  حملناا  إىل إحال ا  البخا    جماال  ل ّاالخ صااص  اخلاربٗ   ذّٖ  ما

ٚ  حاْل  آزاَٜاه  يبداٛ ّذلم   بٔاىاتُ  أّ الباح  إضه علَٔه ٓعسض ّال تام٘  بطسٓ٘ اخ ٔازٍه ّٓ ه ٘  ماد  أصاال

ً  ٓطلاب ثاه   علَٔاا   امل عااز   بامليَجٔ٘ الباح  ال صاو  ّمدٚ العلنٔ٘  ّقٔن ُ   البخ  ٚ  حتدٓاد  احمللاه   ما  ماد

 .عدمُ مً اجملل٘ ل لليشس البخ  صاحٔ٘

ُ  صاحٔ٘ بقساز الباح  خيطس(  5 ً  لليشاس  حبثا ُ  ما ٘  خاال  عدما ٙ  أشاَس  ثاثا ً  األكثاس  علا ُ  تاازٓ   ما  تطالٔن

 .للبخ 

  اشم٘لا ال عدٓا  إجساٛ بَد  الباح  إىل املاحعا  تلم تسضن   احمللنا مً احعا امل ّزّد حال٘ ل( 6

 .شَس أقصاٍا مدٗ ل للنجل٘ تعاد أٌ علٙ

 .حبثُ  مً مط ا  عشس مع اجملل٘ عدد مً ّاحدٗ ىطخ٘ امليشْز  البخ  صاحب مييح ( 7

 : اجملل٘ ل ّاليشس ال خلٔه زضْو: ثالثًا

 :ال الٔ٘ السضْو ّال خلٔه البخْ  ىشس مقابن اجملل٘ تتسض

  ْزٓال ألت عشسمخط٘ ( 00111)  الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘ داخن مً املسضل٘ البخ.  

  ْميَا:  أمسٓلٕ دّالزّمخطٌْ  ماٜ٘(  $ 101) الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘ خازج مً املسضل٘ البخ 

 تلالٔت إزضال اجملل٘ ّاملط ا  للباح  .

 ِىشسِ  ٓ ه مل أو لليشس البخ  قبْل   ضْاٛ لإلزجاع قابل٘ غو السضْو ٍر. 

 ٛالسضْو تطدٓد مً ٌْٔعتم الياصس جبامع٘ ٌّْالباحث ال دزٓظ ٍٔٝ٘ أعضا. 

 

 البحىث المنشىرة في المجلت ال تعبر بالضرورة عن تىجه الجامعت وإنما تعبر عن أراء أصحابها

 

 ( صيعاٛ -ل بداز ال -العام٘ للل اب ّاليشس ّال ْشٓع اهلٔٝ٘ ( )  و 2013/  10/  28( )  630زقه ايٓداع  )    
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 2016 يونيو  –يناير   السابع  العدد                جامعة الناصرمجلة 

 

 المحتويات

 الصفحة الباحث املوضوع م

1 
أحلاَ تلويّ اهظركات ًتعددة 

 اجلِشيات

 عبد اهلل بّ عبدا هرمحّ بّ عبد اهعزيز اهرتيليد. 

أستاذ اهكاُوْ اهتجاري واهبخري املشاعد باملعٔد اهعاهي هوكضاء 

 اهشعودية  جباًعة اإلًاَ حمٌد بّ سعود اإلسالًية
7 – 44  

2 
ملاي رأض ا اهليلوية هشوق اصاص اخل

   اإلسالًياملاهي يف اهِظاَ 

 محد ُاصرأد.ًطٔر سيف 

  77 – 44 أستاذ االقتاصاد اإلسالًي املشاعد ــ جاًعة عٌراْ 

3 
 ُواع اهشياق يف اهكراْ اهلريٍأ

 دراسة تفشريية ًوضوعية

 ًاي اهشيد حمٌد االًنيآد. 

خبٌيص  اآلداب اهعووَ و أستاذ اهتفشري وعووَ اهكرآْ املشاعد بلوية 

 اهشعودية  -  جاًعة املوم خاهد -ظيطً

77 – 424  

4 

 اهبعد األسووبي واهبالغي

 يف عيِية هكيط بّ يعٌر اإليادي 

 ) دراسة ُكدية ( 

 د. عبد اهلريٍ حشني رعداْ

 سكطرى –أستاذ ًظارن بلوية اهرتبية 

 جاًعة حضرًوت  قشٍ اهوػة اهعربية )بالغة وُكد( 
424 -447 

5 

 اهكرآْ اهلريٍ ًّ أسرار اهتكديٍ يف

 دراسة بالغية حتويوية

 

 د.عبد اهرمحّ اهطيب عبداهواحد خويفة 

جاًعة أًدرًاْ  –أستاذ اهبالغة واهِكد كوية اهوػة اهعربية 

 اهشوداْ  -اإلسالًية  

447-474 

6 

األساهيب اهتفشريية يف األحاديح 

 اهِبوية 

 

 اهزبري صاحل حمٌد أمحد  اهوصابي د. 

 -َ اهكرآْ املشاعد ـ كوية اهرتبية ـ عبص أستاذ اهتفشري وعوو

 جاًعة حجة
474 -236 

 إقرار اهعني يف اهاصالة 7

 د/ ًِى عبداهلل حمٌد آدَ 

اهعووَ واآلداباملشاعد بلوية ستاذ اهفكٕ وأصوهٕ أ     

اهشعودية -جاًعة املوم خاهد     
237 -264 

8 
بِاء اهفلر يف اهكرآْ اهلريٍ وًعاجلة 

 اهػوو

 اهاصباحي صاحل د. حييى ًكبى

 ستاذ اهتفشري وعووَ اهكرآْ املشاعد أ

 جباًعة صِعاء - كوية اهرتبية واآلداب واهعووَ ًأرب 
265-276 

9 

اهشياسة اهكوًية هوٌوارد املاصية 

 وخططٔا  واسرتاتيجيتٔا 
 

د. عجٌاْ تاج اهديّ عجٌاْ اجلزوهي, كوية اهلِدسة جاًعة بيظة 

ًّ جاًعة االًاَ املٔدى اهشوداْ املٌولة اهعربية اهشعودية ًعار 

 كوية اهلِدسة قشٍ اهلِدسة اهليٌاصية  
277- 324 

10 
 اهكوي احلشّ يف اهكرآْ اهلريٍ

 دراسة تفشريية ًوضوعية

 د/ حمٌد أمحد ًاصوح اهوعيى

جاًعة بلوية اهرتبية اهِادرة     أستاذ اهتفشري وعووَ اهكرآْ املشاعد 

 إب
325- 354 

ًشافة 11


ٓاوسدورف وتكارب  -

 اهبياُي -حتت  /اجملٌوع فوق

 هفتٕ ًطر اجلظعٌي يًوض . أ

املديرية اهعاًة هرتبية ذي شاعد يف واارة اهرتبية اهعراقيةاملدرض امل

 اهعراق  -قار

354- 366 

12 

 رًوا احلضارة  اهيٌِية 

 يف طعر عبد اهلل اهربدوُي

 

 تيد. عوي يوسف عجٌاْ عا               

سيئوْ جاًعة حضرًوت هوعووَ  بلوية اهرتبية  أستاذ األدب واهِكد املظارن

 واهتلِوهوجيا
367- 376 

13 

Co-friendly Method " 
Synthesis of  Fe2O3  
Nanoparticles from 
Hematite stone from 
Republic of  Yemen " 

 أوي باحح – اهكدسي ُعٌاْ اهلل عبد ُبيى/ د.أ

 اهبيضاء جاًعة - هعووَوا اهرتبية كوية

 ثاُي باحح – اهعياُي صاحل حمٌد اجلبار عبد/ د.أ

 ذًـــار جاًعـة - اهلِدسة كوية

 ثاهح باحح -اهكدسي اهباري عبد حمٌد/ د.أ

 صِعاء جاًعة - اهعووَ كوية

4-45 
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 2016يونيو  –السابع  يناير العدد                                  جامعة الناصرلة مج

   

 

 االفتتاحية

ذلىد صمٜ اهلل عمْٗ ٔعمٜ آلْ  سٗدٌا, ٔالصالٚ ٔالشالً عمٜ أشسف املسسمني هلل ىداحل

 ٔصخبْ ٔسمي.

 أوا بعد:

ٌٖٕٕٗ -دٔزٚ ٍٖاٖس  الشابعٗشعدٌ٘ ٔ ٖشسفين أُ أكتب سطٕز ِرٓ االفتتاحٗٛ لمعدد ف    

ٖزاه الٕقت الرٙ ال  ً وَ دلمتكي دلمٛ جاوعٛ الٍاصس لمعمًٕ اإلٌشاٌٗٛ ٔالتطبٗكٗٛ يف 2012

س برسٔف صعبٛ, لال أُ لدازٚ الجممٛ قد ععّد  لكساّٟا افأفالن وَ مي بمدٌا احلبٗب

ٔباحثني أُ عصدز أعدادِا يف الٕقت احملدد حسصًا وٍّا عمٜ أِىٗٛ استىسازٖٛ  أكادميٗني

 البخث العمى٘.

, حٍد بالمغٛ اإلزلمٗزٖٛٔقد احتٕٝ ِرا العدد عمٜ اثٍٜ عشس حبثًا بالمغٛ العسبٗٛ ٔحبثٍ  ٔا

 ٔكمّا حبٕث قٗىٛ ٔوتٍٕعٛ يف رلتمف العمًٕ اإلٌشاٌٗٛ ٔالتطبٗكٗٛ.

ِرا العدد مبا حيتْٕٖ وَ أحباث عمىٗٛ قٗىٛ يف ٖي دبتكلدازٚ التخسٖس  ًٕٔلذ عك      

عتكدً بالشكس ٔالتكدٖس لكن وَ ساِي  حٗث التخصصا  املختمفٛ لباحثّٗا ٔقساّٟا افأعزاٞ ,

يف لخساج ِرا العدد لىل حٗز الٕجٕد, ٔعؤكد الجممٛ دلددًا لمىشازكني افأفالن التزاوّا 

 يف حتكٗي ٌٔشس افأحباث املكدوٛ لىل الجممٛ. الدقٗل بإعباع املٍّحٗٛ العمىٗٛ  ٔالشسٖٛ التاوٛ

ٔيف اخلتاً ال ٖشعين لال أُ أعكدً بالشكس اجلزٖن لصاحب الفضن العرٗي عمٜ عٕفٗكْ     

ٔعٌْٕ لٍا زبٍا عبازك ٔععاىل , ٌٔشألْ أُ ٖٕفكٍا داٟىا يف خدوٛ البخث العمى٘ ٔعٍىٗتْ, ٔصمٜ 

 اهلل عمٜ سٗدٌا ذلىد ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ أمجعني.

 

 زٟٗص التخسٖس                      

 أ.د/ عبداهلل حشني طاِش             

    زٟٗص اجلاوعٛ                       
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  2016يونيو  –العدد السابع يناير                   جامعت الناصرمجلت 

 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
 

 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة مقارنة يف القانونالسعودي  – تعددة اجلنسياتأحكام تكوين الشركات م
  

 عبد اهلل بٔ عبدا يسمحٔ بٔ عبد ايعصٜص ايرتٜهٞد. 

أضتاذ ايكإْٛ ايتذازٟ ٚايبشسٟ املطاعد باملعٗد ايعايٞ يًكطا٤ 

 ظاَع١ اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد اإلض١َٝ٬ ايطعٛد١ٜ

aalturiki@hotmail.com 
 

 املًدص

1 

اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف املسضًني، ضٝدْا 

 قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني

 أَا بعد: 

 أسهاّ تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٜٗدف ٖرا ايبشح اىل َعسؾ١ 

 َكاز١ْ يف ايكإْٛ ايطعٛدٟ. دزاض١ -

ٌ ايبشح ع٢ً  َكد١َ ذنست ؾٝٗا أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚاملٓٗر املتبع ٚقد اغتُ

 يف ٖرٙ ايدزاض١ ٚؾصًني  :                   

طسم تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات تٓاٚيت يف ايؿصٌ ا٭ٍٚ  : 

 . ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ

خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚيف ايؿصٌ ايجاْٞ  تٓاٚيت ؾٝ٘ 

 .ٞ ٚممٝصاتٗا ٚعٝٛبٗاٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛ

ثِ ختُت ايبشح غامت١ بٝٓت ؾٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا 

 يف ايبشح  ، ثِ أِٖ املصادز ٚاملسادع . 
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  2016يونيو  –العدد السابع يناير                   جامعت الناصرمجلت 

 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
 

 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

 :املكد١َ

ٜػٗد ايعامل املعاصس َسس١ً ؼٍٛ اقتصاد١ٜ نبري٠ ٫ تعتد باؿٛادص ايطٝاض١ٝ ٚاؾػساؾ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

ٚا٫قتصاد١ٜ  ،  ؾاستٝادات املطتًٗهني سيت يٛ اختًؿت ثكاؾاتِٗ ٚاسد٠ ٚأضٛام دٍٚ ايعامل تكازبت يتػهٌ 

ت اؿاد٘  إيٞ ٚدٛد َ٪ضطات نبري٠  يتٛاد٘  ايتشدٜات ٚايتٗدٜدات ضٛم عاملٞ نبري ، ٚبايتايٞ ناْ

 ايعدٜد٠ اييت أؾسشتٗا َتػريات نجري٠ يف عامل ضسٜع ايتػري.

ؾأَاّ ٖػاغ١ ب١ٝٓ امل٪ضطات ا٫قتصاد١ٜ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ اييت ٫ تطتطٝع َٛاد١ٗ ٖرٙ ايتشدٜات ، ٖٛ َا أدٟ 

رٙ ايبدا٥ٌ تطتٗدف ضد ؾذ٠ٛ َع١ٓٝ أٚ إٔ تًو ايبدا٥ٌ تٗدف ٫ضتدداّ بدا٥ٌ إضرتاتٝذ١ٝ  ضٛا٤ ناْت ٖ

يع٬ز دٛاْب ايطعـ أٚ تكّٛ باضتػ٬ٍ عٓاصس ايك٠ٛ، ٚيعٌ َٔ أِٖ ٖرٙ ايبدا٥ٌ ْػ٤ٛ ايتشايـ ا٫ضرتاتٝذٞ 

بني ايػسنات ايرٟ أعترب نشٌ أضاضٞ ٜطاعد ٚ ٜطاِٖ يف منٛ ٚ تطٛز امل٪ضطات ا٫قتصاد١ٜ  بد٫ َٔ دٛد 

 ملٓاؾط١ بٝٓٗا .ايصساع ٚ ا

َٚع شٜاد٠ تٛد٘ ايػسنات مٛ ؼطني ٚضعٗا ايتٓاؾطٞ خ٬ٍ ا٭عٛاّ املاض١ٝ تطاعؿت اتؿاقٝات ايتشايـ 

املرب١َ بني امل٪ضطات، ٚظٗست ظ٤٬ عًٞ ايطاس١ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ،  ؾؿٞ ظٌ ؼسٜس ايتذاز٠ 

ٝل آيٝات ايطٛم ، ظٗست ايػسنات ايع٬ُق١ َتعدد٠ ايدٚي١ٝ ٚاْؿتاح ا٭ضٛام أَاّ املٓتذات ايعامل١ٝ، ٚتطب

 . 1اؾٓطٝات

إذ أْ٘ ٚيف َٛاد١ٗ ايتشدٜات ٚاملتػريات اؾدٜد٠ مل تعد املٓعُات ا٫قتصاد١ٜ تطتطٝع إٔ تعتُد ع٢ً ا٫ْؿساد 

ٚاشدٜاد بكدزاتٗا ضٛا٤ اإلْتاد١ٝ أٚايتطٜٛك١ٝ ، ٚذيو ٫شدٜاد سد٠ املٓاؾط١ ٚاشدٜاد عدد امل٪ضطات ا٫قتصاد١ٜ 

ّٓع يف عدد َٔ ايدٍٚ يٝتِ  ْػاطٗا ، خاص١ يف اجملاٍ ايصٓاعٞ إذ إٔ  أدصا٤ املٓتر ايٛاسد َٔ املُهٔ إٔ ُتص

ايتذُٝع يف امل٪ضط١ ا٭ّ ، ٚنرا يتعدد ا٫ضٛام ٚاْتػازٖا يف ايعامل ، مل ٜعد بإَهاْٗا ا٫عتُاد ع٢ً قدزاتٗا 

٪دٟ إىل خسٚدٗا َٔ ايطٛم ، ٖٚٛ َا أدٟ إيٞ ايًذ٤ٛ إيٞ ايرات١ٝ ؾكط ، خاص١ ٚإٔ املٓاؾط١ ايػدٜد٠ قد ت

ٚتػهٌ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات يف ايعصس اؿدٜح ايك٠ٛ احملسن١ ػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ٜٔ ايتهٛ

يًٓعاّ ا٫قتصادٟ ايدٚيٞ ؾٗٞ ق٠ٛ ٖا١ً٥ يف ا٫قتصاد ايعاملٞ ، ٖٚٞ ظاٖس٠ اقتصاد١ٜ ١َُٗ يف فاٍ ايع٬قات 

١ ت٪ثس يف ا٫سداخ ا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ يف ايعامل ، ٚمتازع ايػسنات َتعدد٠ ايدٚيٝ

ايعٛمل١ اييت اؾٓطٝات عًُٗا َٔ خ٬ٍ غبه١ نبري٠ َٔ اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ٚتعد احملسى ايس٥ٝظ يعاٖس٠ 

 ملعدٍ ايُٓٛ ٚايت١ُٝٓ يف كتًـ دٍٚ ايعامل. متجٌ امل٪غس ايس٥ٝظ

                                                           
 7، ص  1982ات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ،داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ، ايكاٖس٠ ، ض١َ٬ سطني ، ايتٓعِٝ ايدٚيٞ يًػسن ٢يف َطُٕٛ ذيو ٜسادع ، د/ َصطؿ 1

 َٚا بعدٖا .
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نات َتعدد٠ اؾٓطٝات بأ١ُٖٝ نبري٠ عًٞ صعٝد نٌ َٔ ايطٝاض١ ٚا٫قتصاد ، نُا ٚحيع٢ ْػاط ايػس

أٖتُت ب٘ تكازٜس ايعدٜد َٔ املٓعُات ايدٚي١ٝ ، ع٢ً زأضٗا تكسٜس َ٪متس ا٭َِ املتشد٠ يًتذاز٠ ٚايت١ُٝٓ 

UNCTAD  ٞيكا٢ْْٛ ْٚعسا هلرٙ ا٭١ُٖٝ أزدْا إ ْؿسد  ؾ٢ ٖرا ايبشح يًٓعاّ اسٍٛ ا٫ضتجُاز ايعامل

يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚايكا٤ ايط٤ٛ عًٝٗا  َٔ سٝح ايتعسٜـ بٗا ٚباغهاهلا ايكا١ْْٝٛ ٚخصا٥صٗا 

 ٚطسم تهٜٛٔ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚ ا٭ضاع ايكاْْٛٞ هلا .

 :خط١ ايبشح

 ايؿصٌ ايتُٗٝد٣ : َؿّٗٛ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات 

  َا١ٖٝ ايػسن١  :ا٭ٍٚاملبشح 

 ا٭ٍٚ  : تعسٜـ ايػسن١ املطًب

 املطًب  ايجاْٞ : أْٛاع ايػسنات يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ اؾدٜد

 َا١ٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات املبشح ايجا٢ْ  :

 تعسٜـ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ملطًب ا٭ٍٚ  :ا

 أ١ُٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات املطًب ايجاْٞ  :

 سنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ طسم تهٜٛٔ ايػ ايؿصٌ ا٭ٍٚ :

 طسم تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات املبشح ا٫ٍٚ :

 املطًب ا٭ٍٚ:  ا٭ْدَاز ايدٚيٞ 

 املطًب ايجاْٞ: تهٜٛٔ ايػسنات ايٛيٝد٠  ٚايػسنات ايكابط١

 ايٓعسٜات املؿطس٠ يعاٖس٠ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات املبشح ايجا٢ْ :

 ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ .املطًب ا٭ٍٚ: 

 املطًب ايجاْٞ: ايٓعسٜات اؿدٜج١ .

 ايؿصٌ ايجاْٞ : خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ ٚممٝصاتٗا ٚعٝٛبٗا

 خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ :ا٭ٍٚاملبشح 

 املطًب ا٭ٍٚ:  خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

 ْٞ: ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝاتاملطًب ايجا

 ممٝصات ٚعٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات املبشح ايجا٢ْ :

 املطًب ا٭ٍٚ: ممٝصات ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات.

 املطًب ايجاْٞ: عٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

 قا١ُ٥ املسادع ٚ اـامت١
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 ايؿصٌ ايتُٗٝد٣

 تَؿّٗٛ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝا

ضبل ٚإ ذنسْا إٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات أصبشت َٔ ا٭١ُٖٝ َٚٔ ايك٠ٛ ايت٢ اضتطاعت بٗا إٔ 

تتشهِ ؾ٢ اقتصادٜات ايدٍٚ بٌ َٚكدزاتٗا َٚٔ تًو ا٭ضايٝب ٢ٖ ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ هلا اير٣ أصبح َٔ ايك٠ٛ 

ايبشح ٖٚٛ عكد  إٔ ٜصبح خطسا ع٢ً ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ٚيه٢ ْطتطٝع إٔ ًْك٢ ايط٤ٛ ع٢ً َٛضٛع

ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ؾ٬بد َٔ تعسٜـ َا١ٖٝ ايػسن١ يف املبشح ا٭ٍٚ ، َٚا١ٖٝ ايػسنات املتعدد٠ 

 اؾٓطٝات ٖٚٛ َٛضٛع املبشح ايجا٢ْ.

 :ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل

  : َا١ٖٝ ايػسن١  ا٭ٍٚاملبشح 

 املبشح ايجا٢ْ  : َا١ٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

 ٍٚاملبشح ا٭

 َا١ٖٝ ايػسن١

٫ تعترب ؾهس٠ ايػسن١ ٚيٝد٠ ايعصس اؿايٞ ؾٗٞ قدمية١ قةدّ اإلْطةا١ْٝ  َٚةا َةست بة٘ َةٔ سطةازات كتًؿة١ ،          

ٚلد َعامل ايػسن١ يف ايتػسٜعات ايكدمي١ َجٌ ايبابًٝني ٚقٛاْني محٛزابٞ ، ثِ دةا٤ت اؿطةاز٠ اإلضة١َٝ٬    

اسجني أمجعةٛا عًة٢ إٔ َبةاد٨ ٚأضةظ غةسنات ايتٛصة١ٝ       غايب١ٝ ايب ٕإ ؾأٖتُت نجريّا بايػسنات ٚأْٛاعٗا بٌ

تةةأثست ايػةةسنات بةةايتطٛزات اإلقتصةةاد١ٜ ٚخاصةة١ يف   َطةةتُدٙ َةةٔ ايػةةسٜع١ اإلضةة١َٝ٬ ، ٚيف ايعصةةس اؿةةدٜح 

ٚايعػسٜٔ سٝةح نةإ َةٔ ْتةاز ذيةو ظٗةٛز ايػةسنات ايهةبري٠ ايةيت تٗةدف اىل           ذبداٜات ايكسْني ايتاضع عػس 

 ٩1ٚع ا٭َٛاٍ .املطازب١ َٔ خ٬ٍ اضتػ٬ٍ ز

 ٚضٛف ْتعسض يف ٖرا املبشح ملا١ٖٝ ايػسن١ يف املطًبني ايتايٝني :

 .املطًب ا٭ٍٚ  : تعسٜـ ايػسن١

 .املطًب  ايجاْٞ : أْٛاع ايػسنات يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ اؾدٜد

 

 

 

 

 

                                                           

 ،   َا١ٖٝ ايػسن١ 
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 املطًب ا٭ٍٚ

 تعسٜـ ايػسن١

 :أ٫ٚ : تعسٜـ ايػسن١ يػ١ 

غسى غسنّا ٚغسن١، ٚغسنت بُٝٓٗا يف املاٍ ٚأغسنت٘،  تعسف ايػسن١ يف ايًػ١ أْٗا َطتُد٠ َٔ َصدز

 .1دعًت٘ غسٜه١

 2نُا ٜكاٍ يػ١ : غسنت٘ ٚغازنت٘ ٚتػازنٛا ٚأغسنت٘ ٚمجع ايػسٜو غسنا٤ 

: بهطس ايػني ٚضهٕٛ ايسا٤، أٚ بؿتح ايػني ٚنطس ايسا٤ ٚضهْٛٗا ٖٞ ا٫خت٬ط ، ضٛا٤ أنإ بعكد ٚايػسن١

 3ٕ يف ا٭َٛاٍ أّ يف غريٖا.أّ بػري عكد، ٚضٛا٤ أنا

ًُِح}قاٍ اهلل تعاىل:   ِِ ُغَسَنا٤ُ ِؾٞ ايجُّ ُٗ ِٔ َذِيَو َؾ َِ ُْٛا َأِنَجَس  ِٕ َنا ِِ ِؾٞ }، ٚقاٍ ضبشاْ٘ ٚتعايٞ:  4{َؾِإ ُٗ ََٚغاِزِن

َٚاَ٭٫ِٚد  ٍِ َٛا َِ ُٗ}، ٚقاٍ ضبشاْ٘ ٚتعايٞ  5 {اَ٭ َِٝبِػٞ َبِعُط ًََطا٤ِ َي َٔ اِيُد َِ َّ َنِجرّيا  ٢ًَ َبِعٍضَِٚإ ،  ٚقاٍ  6{ِِ َع

َِِسٟ}ضبشاْ٘ ٚتعايٞ :  ُ٘ ِؾٞ َأ  .7{ََٚأِغِسِن

ٚيف اؿدٜح ايكدضٞ ايرٟ أخسد٘ أبٛ داٚد ٚاؿانِ ٚصشش٘ عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ص٢ً 

٘ خسدت اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾُٝا ٜسٜٚ٘ عٔ زب٘ عّص ٚدٌ: "أْا ثايح ايػسٜهني َا مل خئ أسدُٖا صاسب٘، ؾإذا خاْ

َٔ بُٝٓٗا" ، َٚع٢ٓ اؿدٜح: أْا َعُٗا باؿؿغ ٚاإلعا١ْ، ؾأَدُٖا باملع١ْٛ يف أَٛاهلُا، ٚأْصٍ ايربن١ يف 

 8ػازتُٗا، ؾإذا ٚقعت بُٝٓٗا اـٝا١ْ زؾعت ايربن١ ٚاإلعا١ْ عُٓٗا، ٖٚٛ َع٢ٓ خسدت َٔ بُٝٓٗا. 

 :ثاْٝا : تعسٜـ ايػسن١ ؾكٗاّ 

مبكتطاٙ غدصإ أٚ أنجس بإٔ ٜطِٗ نٌ َِٓٗ يف َػسٚع ٜطتٗدف  بأْٗا عكد ًٜتصّ عسؾت ايػسن١ ؾكّٗا

 . 9ايسبح ، بتكدِٜ سص١ َٔ َاٍ أٚ عٌُ ٫قتطاّ َا قد ٜٓػأ عٔ املػسٚع  َٔ زبح أٚ خطاز٠

                                                           
 .311ّ، ص1977ٖة=1397، داز املعازف، ايكاٖس٠، 2املصباح املٓري يًُكسٟ ايؿَٝٛٞ، َاد٠ )غسى(، ؼكٝل عبد ايععِٝ ايػٓاٟٚ، ط 1

 451ّ ، ص  1992ٙ /  1413يؿاظ ايكسإٓ ، ايطبع١ ا٭ٚيٞ ، ؼكٝل / صؿٛإ عدْإ ، داز ايكًِ ، بريٚت ، أصؿٗاْٞ ، َؿسدات ا٭ايع١َ٬ ايساغب  2

 َٚابعدٖا .

  

 12ضٛز٠ ايٓطا٤: اٯ١ٜ  4

  64ضٛز٠ اإلضسا٤: اٯ١ٜ  5

 ، ٚاـًطا٤: ايػسنا٤. 24ص: اٯ١ٜ ضٛز٠  6

23 ضٛز٠ ط٘: اٯ١ٜ 7

  

. 135ّ ، ص  1994ٙ /  1414د/ قُد سطٔ اؾرب ، ايكإْٛ ايتذازٟ ايطعٛدٟ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، ايداز ايٛط١ٝٓ اؾدٜد٠ ، ايسٜاض ،  9
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نُا عسؾت ايػسن١ ايتذاز١ٜ أٜطا بأْٗا ٖٞ عكد ًٜتصّ مبكتطاٙ غدصإ أٚ أنجس بإٔ ٜػرتنٛا يف َػسٚع 

قتطاّ إلِٓٗ سص١ يف زأع املاٍ تهٕٛ إَا سكٛم َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ ٚإَا خدَات ، ٜطتٗدف ايسبح ، ؾٝكدّ نٌ َ

 1أٟ زبح أٚ خطاز٠ تٓتر عٔ املػسٚع .

 ثايجا : تعسٜـ ايػسن١ قاْْٛا :

 : تعسٜـ ايػسن١ يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ: -1

إ أٚ أنجس بإٔ بأْٗا "عكد ًٜتصّ مبكتطاٙ غدص ّعسؾت املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ ْعاّ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾدٜد

ٜطاِٖ نٌ َِٓٗ يف َػسٚع ٜطتٗدف ايسبح بتكدِٜ سص١ َٔ َاٍ أٚ عٌُ أٚ َُٓٗا َعا ٫قتطاّ َا ٜٓػأ عٔ 

 .ٖرا املػسٚع َٔ زبح أٚ خطاز٠" 

 :تعسٜـ ايػسن١ يف ايكإْٛ املصسٟ -2

طاٙ ًٜتصّ ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ بأْٗا عكد مبكت505عسف ايكإْٛ املصسٟ ايػسن١ يف ْص املاد٠ )

اٚ َٔ عٌُ إلقتطاّ َا قد  ؾ٢ َػسٚع َاىل بتكدِٜ سص١ َٔ َاٍغدصإ اٚ انجس بإ ٜطاِٖ نٌ َِٓٗ 

 2ٜٓػأ عٔ ٖرا املػسٚع َٔ زبح اٚ خطازٙ

 :تعسٜـ ايػسن١ يف ايكإْٛ ا٫زدْٞ -3

عكد ًٜتصّ ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ا٭زدْٞ بأْٗا ايػسن١ 582عسف ايكإْٛ ا٫زدْٞ ايػسن١ يف ْص املاد٠ )

مبكتطاٙ غدصإ أٚ أنجس بإ ٜطاِٖ نٌ َِٓٗ يف َػسٚع َايٞ بتكدِٜ سصت٘ َٔ َاٍ أٚ َٔ عٌُ 

  ٫3ضتجُاز ذيو املػسٚع ٚاقتطاّ َا قد ٜٓػأ عٓ٘ َٔ زبح أٚ خطاز٠  .

 :تعسٜـ ايػسن١ يف ايكإْٛ اؾصا٥سٟ -4

اؾصا٥سٟ بأْٗا : ايػسن١ عكد  َٔ ايكإْٛ املدْٞ 416عسف ايكإْٛ اؾصا٥سٟ ايػسن١ يف ْص املاد٠ 

مبكتطاٙ ًٜتصّ غدصإ طبٝعٝإ أٚ اعتبازٜإ أٚ أنجس ع٢ً املطا١ُٖ يف ْػاط َػرتى بتكدِٜ سص١ َٔ 

                                                           

  

 

  



 

02 
 

  2016يونيو  –العدد السابع يناير                   جامعت الناصرمجلت 

 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
 

 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

عٌُ أٚ َاٍ أٚ ْكد، بٗدف اقتطاّ ايسبح ايرٟ قد ٜٓتر أٚ ؼكٝل اقتصاد أٚ بًٛؽ ٖدف اقتصادٟ ذٟ َٓؿع١ 

 1َػرتن١ .

 :2ٟتعسٜـ ايػسن١ يف ايكإْٛ ايكطس -5

بأْٗا ايػسن١ ايتذاز١ٜ عكد  ١َٔ قإْٛ ايػسنات ايكطسٜ 2عسف ايكإْٛ ايكطسٟ ايػسن١ يف ْص املاد٠ 

ُٜطِٗ نٌ َِٓٗ يف َػسٚع  ًٜتصّ مبكتطاٙ غدصإ اٚ انجس َٔ ا٫غداص ايطبٝعٝني اٚ املعٜٓٛني بإٔ 

 زبح اٚ خطاز٠.ٜطتٗدف ايسبح ٚذيو بتكدِٜ سص١ َٔ َاٍ اٚ عٌُ ٚاقتطاّ َا ٜٓػأ عٔ املػسٚع َٔ 

 املطًب  ايجاْٞ

 أْٛاع ايػسنات يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ اؾدٜد

تعسض قإْٛ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾدٜد ٭ْٛاع ايػسنات ، ٚميهٔ تكطِٝ أْٛاع ايػسنات إيٞ قطُني 

ز٥ٝطني ُٖا: غسنات ا٭غداص، ٚغسنات ا٭َٛاٍ، باإلضاؾ١ إىل غسن١ ػُع بني غسنات ا٭غداص 

 ٭ْٛاع عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : اْٚتعسض يتًو ٚغسنات ا٭َٛاٍ ، 

 أ٫ٚ : غسنات ا٭غداص 

تكّٛ غسنات ا٭غداص ع٢ً ا٫عتباز ايػدصٞ ٚايجك١ املتبادي١ بني ايػسٜهني، ٚترتتب ع٢ً ذيو ايٓتا٥ر 

 اٯت١ٝ: 

 إٔ ايػًط يف غدص ايػسٜو ٜب٢ٓ عًٝ٘ بط٬ّْا ْطبٝاَّ.

 باقٞ ايػسنا٫.٤ جيٛش يًػسٜو إٔ ٜتصسف يف سصت٘ َٔ غري زضا 

إٔ ايػسن١ تٓتٗٞ مبٛت أسد ايػسنا٤، أٚ اؿذس عًٝ٘ أٚ إؾ٬ض٘. ٚذيو ٭ٕ ايػسنا٤ ٚثكٛا يف غدص 

 َعني ؾ٬ تتعد٣ ايجك١ إىل غريٙ.

 غسن١ احملاص١.ٚغسن١ ايتٛص١ٝ ايبطٝط١، ٚٚتػٌُ غسنات ا٭غداص: غسن١ ايتطأَ، 

 غسن١ ايتطأَ: -أ 

" بأْٗا " غسن١ بني أغداص َٔ ذٟٚ ايصؿ١ ايطبٝع١ٝ ٜهْٕٛٛ ؾٝٗا ٠17 "عسؾٗا ايٓعاّ ايطعٛدٟ نُا يف املاد

يف مجٝع أَٛاهلِ ٚبايتطأَ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ ٚايتصَاتٗا ٜٚهتطب ايػسٜو ؾٝٗا صؿ١  َط٦ٛٚيني غدصّٝا

ايتادس " ٜٚطابل ٖرا ايتعسٜـ عٓاصس غسن١ ايتطأَ يف نجري َٔ تػسٜعات ايعامل اؿدٜج١ ؾٝطابل 
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يتذازٟ أَ ايكإْٛ  22-20ٞ، ٚايتعسٜـ املصسٟ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص نُا يف َادتٞ ايتعسٜـ ايؿسْط

 (.1املصسٟ)

ٜٚهتطب نٌ غسٜو ؾٝٗا صؿ١ ايتادس، ٚتعٕٓٛ ايػسن١ باضِ ايػسنا٤، أٚ باضِ بعطِٗ، ٚحيهُِٗ عكد 

سض ع َاٍ نٌ غسٜو، ٚتٛشٜع ايسبح ٚاـطاز٠. ٚؾأحيدد أغساض ايػسن١، َٚدتٗا، ٚأمسا٤ ايػسنا٤، ٚز

أدس يًكا٥ِ باإلداز٠، أٚ َٓش٘ شٜاد٠ يف ايسبح، ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾاملسدع بِٝٓٗ ٖٛ ايعكد املربّ عٓد إْػا٤ 

 (2ايػسن١.)

 غسن١ ايتٛص١ٝ ايبطٝط١:  -ب 

َٓ٘ بأْٗا  نيطٝط١ يف املاد٠ ايجا١َٓ ٚايج٬ثعسف ايكإْٛ ايتذازٟ ايطعٛدٟ غسن١ ايتٛص١ٝ ايب 

٤ ؾسٜل ٜطِ عًٞ ا٭قٌ غسٜهّا َتطآَا َٚط٪٫ّٚ يف مجٝع أَٛاي٘ عٔ غسن١ تتهٕٛ َٔ ؾسٜكني َٔ ايػسنا

دٜٕٛ ايػسن١ ٚايتصاَاتٗا ، ٚؾسٜل أخس ؾسٜل ٜطِ عًٞ ا٭قٌ غسٜهّا َٛصٝا ٫ ٜهٕٛ َط٪٫ّٚ عٔ دٜٕٛ 

 ايػسن١ ٚايتصاَاتٗا إ٫ يف سدٚد سصت٘ يف زأع املاٍ ايػسن١ ٫ٜٚهتطب ايػسٜو املٛصٞ صؿ١ ايتادس.

 –هٔ ايكٍٛ بإٔ غسن١ ايتٛص١ٝ ايبطٝط١ تتهٕٛ َٔ ْٛعني َٔ ايػسنا٤ ايٓٛع ا٭ٍٚ َتطأَ ٚبايتايٞ مي

ٜهٕٛ َط٪٫ّٚ يف مجٝع أَٛاي٘ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ ، ٚهلِ ْؿظ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ   –ٚيٛ غسٜهّا ٚاسدّا 

تعٕٓٛ ايػسن١ يًػسنات يف غسن١ ايتطأَ ، ؾٝهتطبٕٛ بايتايٞ صؿ١ ايتادس، ٚهلِ سل إداز٠ ايػسن١، ٚ

 بامسِٗ أٚ اسدِٖ .

ٜهٕٛ َط٪٫ّٚ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ بكدز سصت٘ يف زأع  –ٜطِ ع٢ً ا٭قٌ غسٜهّا ٚاسدّا  -ٚايٓٛع ايجاْٞ َٛصٞ 

( ايرٟ قدَ٘ نٌ َِٓٗ ، ٫ٜٚهطبٕٛ صؿ١ ايتادس، ٚيٝظ هلِ سل يف إداز٠ ايػسن١، ٫ٚ تعٕٓٛ 3املاٍ ، )

ات ست٢ ٜكؿٛا ع٢ً َسنص ايػسن١ ، ٚتٛشٜع ا٭زباع ٚاـطا٥س ٜهٕٛ بامسِٗ ، ٚيهٔ هلِ اؿل يف طًب ايبٝاْ

مبكٝط٢ ايعكد احملسز بِٝٓٗ عٓد تأضٝظ ايػسن١ َع ٬َسع١ إٔ ايؿسٜل املٛصٞ ٫ ٜتشٌُ َٔ اـطاز٠ إ٫ 

 يف سدٚد زأع َاي٘ ؾكط .

 غسن١ احملاص١: -ز

بأْٗا غسن١ تطترت عٔ ني يج١ ٚا٭زبعيف املاد٠ ايجا ذازٟ ايطعٛدٟ اؾدٜد غسن١ احملاص١عسف ايكإْٛ ايت

 ايػري ٫ٚ تتُتع بػدص١ٝ اعتباز١ٜ ٫ٚ ؽطع إلدسا٤ ايػٗس ٫ٚ تكٝد يف ايطذٌ ايتذازٟ .

 ٚميهٔ بايتايٞ ؼدٜد خصا٥ص ٖرا ايٓٛع َٔ ايػسنات ناٯتٞ : 

                                                           
 .289ص  -َسدع ضابل  -( قُد إبساِٖٝ أبٛ ايعٝٓني: َباد٨ ايكا1ْٕٛ)

.301َسدع ضابل ص  –ؾك٘ املعا٬َت دزاض١ َكاز١ْ   ( قُد عًٞ ايؿك٢،2)

 .293َسدع ضابل ص  -( قُد إبساِٖٝ أبٛ ايعٝٓني: َباد٨ ايكا2ْٕٛ)
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ٜكطُٕٛ ٖٞ غسن١ َ٪قت١ بني بعض ا٭ؾساد إللاش ع١ًُٝ َع١ٓٝ ، ٚبعد اْتٗا٥ٗا تٓتٗٞ ايػسن١ ، ٚ -

 (1ا٭زباح ٚاـطا٥س سطب ايعكد احملسز بِٝٓٗ.)

ٖرٙ ايػسن١ َطترت٠ عٔ ايػري ، ٫ٚ ؽطع إلدسا٤ ايػٗس ، ٚيٝظ هلا اضِ ، ٫ٚ تتُتع بػدص١ٝ اعتباز١ٜ،  -

 أٟ يٝظ هلا نٝإ قاْْٛٞ بايٓطب١ إىل ايػري، ٜٚكتصس أثسٖا ع٢ً أطساؾٗا نطا٥س ايعكٛد.

 تؿام بني املتعاقدٜٔ ع٢ً ا٫غرتاى يف ايصؿك١ اييت تكّٛ بٗا ٖرٙ ايػسن١.ٜهتؿ٢ ؾٝٗا بتشدٜد عكد ا٫ -

زأع َاٍ ٖرٙ ايػسن١ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ مجٝع ايػسنا٤ ، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ أسدِٖ ، ٚبعد تصؿ١ٝ  -

 ايػسن١ تٛشع ا٭زباح أٚ اـطا٥س عطب ايعكد املربّ بِٝٓٗ.

 ثاْٝا : غسنات ا٭َٛاٍ:

٢ً ا٫عتباز املايٞ، ؾ٬ ٜعتد ؾٝٗا بػدص١ٝ ايػسٜو بٌ ايعرب٠ ؾٝٗا مبا ٜكدَ٘ نٌ تكّٛ غسنات ا٭َٛاٍ ع

 غسٜو َٔ َاٍ.

ؾٗٞ تكّٛ أضاضّا ع٢ً سػد ا٭َٛاٍ يًكٝاّ باملػسٚعات ايهبري٠ ٫ٚ تكّٛ ع٢ً ا٫عتباز ايػدصٞ نُا يف 

 (2غسنات ا٭غداص.)

دٕٚ اؿاد١ إىل َٛاؾك١ ايػسنا٤، َٚٔ خصا٥ص ٖرٙ ايػسن١: أْ٘ جيٛش يًػسٜو إٔ ٜتصسف يف سصت٘ 

نُا إٔ ٚؾا٠ أسد ايػسنا٤ أٚ اؿذس عًٝ٘ أٚ إعطازٙ أٚ إؾ٬ض٘ ٫ ٜرتتب عًٝ٘ سٌ ايػسن١ ، ٚتط٢ُ 

اؿصص يف زأع َاٍ ٖرٙ ايػسن١ با٭ضِٗ، ٜٚط٢ُ ايػسنا٤ ؾٝٗا باملطاُٖني، ٖٚ٪٤٫ املطاُٖٕٛ يٝطٛا 

 ق١ُٝ أضُِٗٗ. ػازّا ٫ٚ ٜطأيٕٛ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ إ٫ يف سدٚد

 ٚتػٌُ ٖرٙ ايػسنات:

 ايػسنات ايكابط١ -3ايػسن١ ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠   -2غسن١ املطا١ُٖ  -1

 ْٚتعسض هلا عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :

بأْٗا: غسن١ زأع ني دٜد يف املاد٠ ايجا١ْٝ ٚاـُطعسؾٗا ْعاّ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾ غسن١ املطا١ُٖ: -1

ايك١ُٝ ٚقاب١ً يًتداٍٚ ٚتهٕٛ ايػسن١ ٚسدٖا َط٪ٚي١ عٔ ايدٜٕٛ ٚا٫يتصَات َاهلا َكطِ إىل أضِٗ َتطا١ٜٚ 

 املرتتب١ عًٞ ممازض١ ْػاطٗا .

ٜٚدٜس ٖرٙ ايػسن١ فًظ إداز٠ ٜعٝٓ٘ امل٪ضطٕٛ إىل إٔ تٓعكد اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًُطاُٖني عكب تأضٝظ 

عط١ٜٛ ا٭عطا٤ سطب املد٠ ٚايهٝؿ١ٝ ايػسن١ ٚبد٤ عًُٗا ، ؾتكّٛ باعتُاد ٖرا اجملًظ أٚ تػٝريٙ ، أٚ ؼدد 

 عٓد تأضظ ايػسن١.

                                                           
 304َسدع ضابل ص –( قُد عًٞ ايؿك٢:  ؾك٘ املعا٬َت دزاض١ َكاز١ْ 1)

 244َسدع ضابل ص -( قُد إبساِٖٝ أبٛ ايعٝٓني: َباد٨ ايكا2ْٕٛ)
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ٚيٝظ يًػسن١ عٓٛإ ٜتأيـ َٔ أمسا٤ ايػسنا٤ ٚإمنا ٜهٕٛ هلا اضِ ػازٟ ٜٓب٧ عٔ ايػسض َٔ 

 (1تهٜٛٓٗا.)

 ايػسن١ ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠ : -2

ٕٛ  بعد املا١٥ بأْٗا: عسؾٗا ْعاّ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾدٜد يف ايؿكس٠ ا٭ٚيٞ َٔ  املاد٠ اؿاد١ٜ ٚاـُط

غسن١ ٫ ٜصٜد عدد ايػسنا٤ ؾ٣ٝٗا عٔ مخطني غسٜها ٚتعد ذَتٗا َطتكًٗا عٔ اير١َ املاي١ٝ يهٌ غسٜو 

ٚتهٕٛ ايػسن١ ٚسدٖا َط٪ٚي١ عٔ ايدٜٕٛ ٚا٫يتصاَات املرتتب١ عًٝٗا ٫ٚ ٜهٕٛ املايو هلا اٚ ايػسٜو ؾطٝٗا 

 َط٪٫ٚ عٔ تًو ايدٜٕٛ ٚا٫يتصاَات .

ٜكطِ زأع َاٍ ايػسن١ إىل سصص َتطا١ٜٚ ايك١ُٝ ٫ٚ ٜهٕٛ ايػسٜو ؾٝٗا َط٪٫ّٚ إ٫  ٚبايتايٞ 

 (.2بكدز سصت٘ َٔ زأع املاٍ، ٫ٚ ٜصٜد عدد ايػسنا٤ يف ٖرٙ ايػسن١ عٔ مخطني)

ٚايٛاقع إٔ ٖرٙ ايػسن١ خًٝط َٔ غسنات ا٭غداص ٚغسنات ا٭َٛاٍ ، ؾٗٞ تػب٘ غسنات ا٭غداص َٔ 

 ٜصٜد عٔ مخطني غسٜهّا، ٫ٚ جيٛش تأضٝطٗا عٔ طسٜل ا٫نتتاب ايعاّ ، ٫ٚ ٜصدز سٝح إٕ عدد غسنا٥ٗا ٫

 هلا أضِٗ أٚ ضٓدات قاب١ً يًتداٍٚ.

ٚتػب٘ ٖرٙ ايػسن١ غسن١ ايتطأَ إىل سد نبري ٭ٕ ايػسنا٤ يف ٖرٙ ايػسن١ ٫ ٜطأيٕٛ عٔ دٜٕٛ 

 ايػسن١ إ٫ يف سدٚد زأع املاٍ، ٚذيو خيايـ غسن١ ايتطأَ.

ذيو أٚددت ا٭ْع١ُ ٖرا ايٓٛع َٔ ايػسنات ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠ ٫ْصساف ايٓاع عٔ غسنات  َٚٔ أدٌ

 (3ايتطأَ خٛؾّا َٔ خطسٖا، ٜٚٛشع ايسبح يف ايػسن١ ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠ سطب عكد تأضٝظ ايػسن١)

ملاد٠ ايجا١ْٝ عسؾٗا ْعاّ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾدٜد يف ايؿكس٠ ا٭ٚيٞ َٔ  ا: ايػسنات ايكابط١  -3

ٚايجُإْٛ بعد املا١٥ بأْٗا: غسن١ َطا١ُٖ أٚ ذات َط٪ٚي١ٝ قدٚد٠ تٗدف إيٞ ايطٝطس٠ عًٞ غسنات أخسٟ 

َطا١ُٖ أٚ ذات َط٪ٚي١ٝ قدٚد٠ تدعٞ ايػسنات ايتابع١  ٚذيو باَت٬ى أنجس َٔ ْصـ زأع َاٍ تًو 

 ايػسنات أٚ بايطٝطس٠عًٞ تػهٌٝ فًظ إدازاتٗا .

 4يػسنات عد٠ غسٚط ٜٚػرتط يف تًو ا

 : إٔ تهٕٛ غسن١ ػاز١ٜ ؾٗٞ  يٝطت ْٛعا ددٜدا َٔ غسنات ا٫غداص ٚغسنات ا٫َٛاٍ. ايػسط ا٫ٍٚ 

                                                           
 بتصسف 296، َباد٨ ايكإْٛ أبٛ ايعٝٓني ، ص 304( ؾك٘ املعا٬َت ، ص1)

.309( َباد٨ ايكإْٛ ، ص3)

  310َسدع ضابل ص -( قُد إبساِٖٝ أبٛ ايعٝٓني: َباد٨ ايكا3ْٕٛ)

 15صة 1990امساعٌٝ قُد سطني ايػسن١ ايكابطةة١ ٚع٬قتٗا بايػسن١ ايتابعةةة١ يف َػسٚع قإْٛ ايػسنات ا٫زدْٞ ٚايكإْٛ املكازٕ عُإ  4

 َٚا بعدٖا
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: إٔ تٛدد غسن١ تابعةةةة١  ؾايػسن١ ايكابط١ غسن١ متتًو اغًب١ٝ زأمساٍ يف غسنات  ايػسط ايجاْٞ 

 اخس٣ بٗدف ايطٝطس٠ عًٝٗا ٚتٛدٝة٘ ْػاطٗا . 

طس٠ ايػسن١ ايكابط١ ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ ،  ؾٝذب إ ٜهٕٛ ٖٓايو ضٝطس٠ ع٢ً قدزات ضٝ ايػسط ايجايح :

 ايػسن١ ايتابع١ نإٔ تكّٛ ايػسن١ ايكابط١ بتشدٜد ايطٝاض١ٝ املاي١ٝ ٚا٫ضتجُاز١ٜ هلا . 

اضتك٬ٍ ايػسنةة١ ايتابع١  ، ؾٝذب إ ٜهٕٛ ٖٓايو اْؿصاٍ تاّ بني ايػدص١ٝ ا٫عتباز١ٜ  ايػسط ايسابع : 

 ٚايكا١ْْٝٛ يًػسنةة١ ايتابع١ عٔ ايػسن١ ايكابط١ .

 املبشح ايجا٢ْ

 َا١ٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

إٔ َٔ أِٖ ايعٛاٖس ايكا١ْْٝٛ ٚا٭قتصاد١ٜ بٌ ٚايطٝاض١ٝ ، يف عامل َابعد اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ، ٖٞ 

٠ اؾٓط١ٝ ظاٖس٠ قا١ْْٝٛ ددٜد٠ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ . ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ تػهٌ ايػسنات َتعدد

، تتعد٣ املؿاِٖٝ ايكا١ْْٝٛ ايتكًٝد١ٜ ٚتتذاٚشٖا ، ٚتجري َٔ ايكطاٜا ٚاملػانٌ َا تعذص ا٭دٚات ايؿ١ٝٓ 

املطتشدث١ عٔ ا٭ساط١ ب٘ . ؾايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٖٞ غسنات دٚي١ٝ ايٓػاط ، ٚهلا نٝإ ٜتعد٣ 

، يف سني إ ايكإْٛ َاشاٍ ٚضٝبك٢ يٛقت طٌٜٛ اقًُٝٝا ٚقَٛٝا . اؿدٚد ا٭ق١ًُٝٝ يًدٍٚ اييت تعٌُ ؾٝٗا 

ٚا٫ساط١ باملػانٌ  ٚذيو ٜعين عذص املؿاِٖٝ ٚا٭دٚات ايكا١ْْٝٛ املطتكس٠ عٔ اضتٝعاب ٖرٙ ايعاٖس٠

 (1تجريٖا) املدتًؿ١ اييت

 املطًب ا٭ٍٚ  : تعسٜـ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

 ملتعدد٠ اؾٓطٝاتاملطًب ايجاْٞ  : أ١ُٖٝ ايػسنات ا

 املطًب ا٭ٍٚ

 تعسٜـ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

 تعددت ايتعسٜؿات يًػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ْٚتعسض هلا عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :

عسؾٗا أسد ايؿكٗا٤ بأْٗا ) غسن١ ترتنب َٔ فُٛع١ ٚسدات ؾسع١ٝ تستبط باملسنص ا٭صًٞ بع٬قات  -1

 ( ،2د١ٜ عا١َ ٚتتٛىل ا٫ضتجُاز يف َٓاطل دػساؾ١ٝ َتعدد٠ ()قا١ْْٝٛ ٚؽطع إلضرتاتٝذ١ٝ اقتصا

ٚعسؾٗا آخس بأْٗا ) ػُع اقتصادٟ بني عد٠ غسنات تتُتع ظٓطٝات دٍٚ كتًؿ١ ٚتستبط ؾُٝا بٝٓٗا  -2

 عٔ طسٜل املطا١ُٖ يف زأع املاٍ بكصد ؼكٝل ٖدف اقتصادٟ َعني (. 

                                                           
.35-25، ص1977( قُد صبشٞ ا٫تسبٞ ، َدخٌ إىل دزاض١ ايػسنات ا٫ستهاز١ٜ املتعدد٠ اؾٓطٝات، داز ايجٛز٠ يًصشاؾ١ ٚايٓػس، بػداد ، 1)

 25-(  د . قطٔ غؿٝل  ، املسدع ايطابل ، ص 2)
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َصاْع ، َٓادِ ،  –طٝطس ع٢ً َٛدٛدات ٚأصٍٛ نُا عسؾٗا آخسٕٚ  بأْٗا نٌ َػسٚع ميتًو اٚ ٜ -3

َهاتب ٚاضتػازات َٚا غابٗٗا يف دٚيتني أٚ أنجس ، ٚميتد ْػاط ٖرٙ ايػسنات يف ناؾ١ َؿاصٌ اؿٝا٠ 

 (1ا٫قتصاد١ٜ يف اجملاٍ ايصٓاعٞ ٚايتذازٟ ٚاملايٞ.)

ذات عًُٝات تصٓٝع  نُا ٜعسؾٗا بعض َٔ ايؿك١  بأْٗا َػازٜع ق١ًًٝ ايعدد ع٬ُق١ يف سذُٗا ، ٖٚٞ -4

َباغس٠ يف دٍٚ كتًؿ١ ٚذات ٖٝهٌ عاملٞ يف تعدد ٚتػعب إْتادٗا َٚٓاطكٗا اإلداز١ٜ ، ٚتػطٞ ؾعايٝتٗا 

 (2اإلْتاد١ٝ بطًع كتًؿ١ َٚٓاطل دػساؾ١ٝ َتبا١ٜٓ.)

ٚقد عسف أسد احملًًني ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات بأْٗا ايػسنات اييت هلا اضتجُازات يف ضت١ أٚ  -5

%( َٔ مجٝع ايػسنات ا٭دٓب١ٝ 80َٔ ايدٍٚ ا٭دٓب١ٝ ٚٚدد إٔ َجٌ ٖرٙ ايػسنات متجٌ َا ْطبت٘ ) أنجس

 (3ايتابع١ يًػسنات ا٫َسٜه١ٝ ايطد١ُ .)

أَا ايتعسٜـ ايعًُٞ ٚايبطٝط يًػسن١ املتعدد٠ اؾٓطٝات ، ؾٗٛ ايرٟ ٜػري إىل أْٗا تًو ايػسن١  -6

ٖا١َ َٔ إْتادٗا ايهبري ايطًعٞ ٚاـدَٞ خازز دٚهلا ا٫ص١ًٝ ،  اييت متتد ؾسٚعٗا إىل عد٠ دٍٚ ٚؼكل ْطب١

ٚذيو َٔ خ٬ٍ اضرتاتٝذ١ٝ عامل١ٝ َٛسد٠ ، ٚتتطِ باضتدداَٗا ٭سدخ املٓذصات ايتهٓٛيٛد١ٝ ، ٚتداز بصٛز٠ 

 (4َسنص١ٜ يف َٛطٓٗا ا٫صًٞ.)

ادٟ ٜصاٍٚ ايتذاز٠ بأْٗا نٝإ اقتص UNCATADٜٚعسؾٗا َ٪متس ا٭َِ املتشد٠ يًتذاز٠ ٚايت١ُٝٓ  -7

ٚاإلْتاز عرب ايكازات ٚي٘ يف دٚيتني أٚنجس غسنات ٚيٝد٠ أٚ ؾسٚع تتشهِ ؾٝٗا ايػسن١ ا٫ّ بصٛز٠ ؾعاي١ 

 (5ٚؽطط يهٌ قسازاتٗا ؽطٝطا غا٬َ.)

عسف اجملًظ ا٫قتصاد٣ ٚا٫دتُاع٢ ايتابع يٮَِ املتشد٠ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات " بأْٗا تًو  -8

تًو ٚضا٥ٌ ا٫ْتاز ، ٚتطٝطس عًٝٗا ٚتباغس ْػاطٗا ضٛا٤ ؾ٢ فاٍ ا٫ْتاز اٚ املبٝعات اٚ املٓػا٠ ايت٢ مت

 اـدَات ؾ٢ دٚيتني اٚ انجس " .

                                                           
 .35-25، ص1977ٝات، داز ايجٛز٠ يًصشاؾ١ ٚايٓػس ،بػداد ، ( قُد صبشٞ ا٫تسبٞ ، َدخٌ إىل دزاض١ ايػسنات ا٫ستهاز١ٜ املتعدد٠ اؾٓط1)

املتعدد٠ اؾٓطٝات، تسمج١ عؿٝـ ايسشاش، َ٪ضط١ ا٫عاخ  دٚز ايػسنات -( َاٜهٌ تاْصز ٚأخسٕٚ ، َٔ ا٫قتصاد ايكَٛٞ إىل ا٫قتصاد ايه2ْٞٛ)

 . 123،  1981 ايعسب١ٝ ، بريٚت ،

 114، ص  1987تصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ، تسمج١ خايد قاضِ ، داز ايهتاب ا٭زدْٞ ، عُاّ ( دٕٛ إدملإ ضبريٚ، ضٝاضات ايع٬قات ا٫ق3)

 ،1988( ، 1( ، ايعدد )41ايعاملٞ ، ايٓػس٠ ا٫قتصاد١ٜ ، بٓو َصس ، ايط١ٓ) ( ٢َٓ قاضِ ، ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ٚاُٖٝتٗا يف ا٫قتصاد1)

. 54-53ص

، تسمج١ ؾاحل عبد اؾباز ، ضًط١ً عامل املعسؾ١ ، َطابع  ١ : ا٫قتصاد ايعاملٞ ٚإَهاْات ايتشهِ( بٍٛ ٖريضت، ٚغساٖاّ طَٛطٕٛ، َا ايعٛمل5)

 120ص.2001 ايطٝاض١ ، ايهٜٛت،
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نُا اْتٗت ايًذ١ٓ اؿه١َٝٛ املهًؿ١ بإعداد َطٛد٠ َٝجام ضًٛى دٚيٞ يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات يف إطاز  -9

يػسنات َ٪داٙ إٔ ايػسن١  َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٖٞ ) تًو اييت َٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠  اىل ٚضع تعسٜـ عاّ يتًو ا

تػتٌُ ع٢ً نٝاْات تعٌُ يف دٚيتني أٚ أنجس بصسف ايٓعس عٔ غهًٗا ايكاْْٛٞ ٚفاٍ ايٓػاط ايرٟ تعٌُ ؾٝ٘ ، 

ٚإٔ تعٌُ ٖرٙ ايهٝاْات يف ظٌ ْعاّ ٫ؽاذ ايكساز ٜطُح بٛضع ضٝاضات َتذاْط١ ٚاضرتاتٝذ١ٝ  َػرتن١ َٔ 

أٚ أنجس َٔ َسانص اؽاذ ايكساز ، ٚإٔ تستبط ٖرٙ ايهٝاْات ؾُٝا بٝٓٗا عٔ طسٜل املًه١ٝ أٚ غريٖا َٔ خ٬ٍ َسنص 

ايسٚابط ا٭خس٣ عٝح ميهٔ يٛاسد٠ َٓٗا أٚ أنجس ممازض١ تأثري ؾعاٍ ع٢ً اْػط١ ايهٝاْات  ا٭خس٣ ٚبصؿ١ خاص١ 

 (1املطا١ُٖ باملعسؾ١ ٚاملٛازد ٚاملط٪ٚيٝات َع اٯخسٜٔ)

 يجاْٞاملطًب ا

 أ١ُٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

بدا٠٤ ْػري ايٞ إ "ايػسن٘ َؿّٗٛ قاْْٛٞ ٚيٝظ َؿَٗٛا اقتصادٜا"... ٫ٜٚٛدد َؿّٗٛ دقٝل، ٜعرب عٔ ٖرا 

ايٓٛع َٔ ايػسنات، سٝح ٜطًل عًٝٗا ايعدٜد َٔ  املصطًشات املدتًؿ٘ َجٌ ايػسن٘ املتعدد٠ اٚ املتعد١ٜ 

( ، ٚازتبط ايٓعس اىل "ٖرٙ 2سن٘ ايعابس٠ ا٭ٚطإ  أٚ غريٖا َٔ املطُٝات )اؾٓطٝات أٚ ايكَٛٝات أٚ ايػ

ايػسنات تازخيٝا با٭ضاع ا٭ٜدٜٛيٛدٞ يًدٚي٘ ٚتأثست مبؿاِٖٝ اؿكب٘ ا٭ضتعُازٜ٘، ٚاييت متٗد يتشٌٜٛ 

 ( 3املػسٚع ا٭قتصادٟ ا٭ضتجُازٟ ملػسٚع ضٝاضٞ اضتعُازٟ يبًد َا.)

د٠ اؾٓطٝات َٔ ايٓاس١ٝ ا٭قتصاد١ٜ  يف أْٗا تطٝطس ضٝطس٠ نا١ًَ ع٢ً ايطٛم ٚتعد أ١ُٖٝ ايػسنات املتعد 

ايعامل١ٝ ٚيتأثريٖا عًٞ ايٓػاطات ا٫قتصادٟ ايدٚيٞ ؾكد أٖتُت بٗا ا٭َِ املتشد٠ بٗا ٚأْػ٦ت َسنص ا٭َِ 

  .4ّ  1974املتشد٠ يػ٦ٕٛ اغسنات عرب ايٛط١ٝٓ يف عاّ 

                                                           
 .  128ّ ص  1995( انتٛبس  632ايكابط١ نٛضًٝ٘ يكٝاَ٘ ، ف١ً َصس املعاصس٠ ايعدد )  -1

١ٝ َٚطتكبًٗا يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ َع اإلغاز٠ اىل َصس ، زضاي١ دنتٛزاٙ ، ن١ًٝ د . قُد عبدٙ ضعٝد امساعٌٝ ، ايػسنات املتعدد٠ اؾٓط – 4

 . 33، ص :  1986اؿكٛم داَع١ عني مشظ ، 

 

 
–2006َطبع١ داز ايسٚاد املصدٖس٠ يًطباع١ ٚايتٛشٜع احملدٚد٠ /  –داز بػداد –ايع٬قات ا٭قتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ –( يًُصٜد زادع َ٪يـ د.صاحل ٜاضس 2)

  317ص

 . 109ص –ايتٌُٜٛ ايدٚيٞ  –د. ضسَد نٛنب اؾٌُٝ  (3)

قاّ اجملًظ ا٫قتصاد٢ ٚا٫دتُاع٢ ايتابع ي٬َِ املتشد٠ باْػا٤ ؾ١ٓ خاص١ بايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٫عداد  1913/57مبٛدب ايكساز زقِ 4

سٖا ايطٝاض١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ د/دٕٛ تصٛز تٓعِٝ ضًٛى ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتطٜٛس ْعاّ َتهاٌَ يًُعًَٛات عٓٗا ٚعح اث

 .698ٙ ، ص 1407ٖدضٕٛ َٚازى ٖسْدز ، ايطبع١ ايعسب١ٝ  ، تسمج١ د/ط٘ َٓصٛز ٚد/ قُد عبد ايصبٛز ، داز املسٜذ  ، ايسٜاض ، 
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  2016يونيو  –العدد السابع يناير                   جامعت الناصرمجلت 

 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
 

 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

َتعدد٠ اؾٓطٝات يف تعاظِ ْطب١ ا٫عُاٍ ايدٚي١ٝ َكاز١ْ  نُا تتذطد َعاٜري ايتهاٌَ يف ايػسنات

با٭عُاٍ ايك١َٝٛ يًػسن١ ا٭ّ ، مما حيكل دزد١ َستؿع١ َٔ تٓاضل ايطٝاضات داخٌ ٖر٠ ايػسنات ٚتأثريٖا 

 ( .1عًٞ ا٫قتصاد ايعاملٞ  )

 ٚميهٔ ؼدٜد بعض أ١ُٖٝ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٖٚدؾٗا مٛ ؼكٝل اٯتٞ:

 ٛم ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ عٔ طسٜل اهلدّ ٚاإلضعاف املطتُس يًكٝٛد ايتعسٜؿ١ٝ ٚايه١ُٝ ايك١َٝٛ .تٛسٝد ض •

 تٛسٝد ضٛم املاٍ ٚا٥٫تُإ ايدٚيٞ . •

 (2تٛسٝد ضٛم ايتهٓٛيٛدٝا ايدٚيٞ َٔ خ٬ٍ سسن١ ق١َٝٛ مٛ ايتُٓٝط .) •

 ايؿصٌ ا٭ٍٚ

 تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚايٓعسٜات املؿطس٠ هلا
نٝؿ١ٝ تهٜٛٔ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات َٔ أِٖ املٛضٛعات اييت تطسح ْؿطٗا يف دزاضتٓا ، ؾهإ ٜتعني  تعد

تبٝإ ايطسم اييت ٜتِ بٗا تهٜٛٔ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ، نُا ٜتعني عًٝٓا أٜطا ٚمٔ يف فاٍ ايبشح 

 ضٛعني يف املبشجني ايتايٝني : تهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ٚضٓتعسض هلرٜٔ املٛيًايتعسض 

 طسم تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات  -املبشح ا٫ٍٚ:

 ايٓعسٜات املؿطس٠ يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات -املبشح ايجا٢ْ :

 املبشح ا٫ٍٚ

 طسم تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

ٜتِ تهٜٛٓٗا عٔ طسٜل تتعدد ا٭دٚات ٚا٭ضايٝب ايكا١ْْٝٛ يتهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ؾكد 

ا٭ْدَاز ايدٚيٞ أٚ عٔ طسٜل تهٜٛٔ غسنات ٚيٝد٠ ددٜد٠ يف دٍٚ كتًؿ١ ، أٚ يف ايٓٗا١ٜ عٔ طسٜل ايطٝطس٠ 

َٔ ٖر٠ ايطسم يف املطًبني ٬ّ ْٚطتعسض نٖٞ ايػسنات ايكابط١ ، ع٢ً غسنات قا١ُ٥ يف دٍٚ َتعدد٠ ٚ

 -ايتايٝني : 

 املطًب ا٭ٍٚ:  ا٭ْدَاز ايدٚيٞ  

 . ب ايجاْٞ: تهٜٛٔ ايػسنات ايٛيٝد٠  ٚايػسنات ايكابط١املطً

 

                                                           
 -فًظ ايتدطٝط -تعإٚ ايدٚيْٞٛشاد عبد ايسمحٔ اهلٝيت ، ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٚدٚزٖا يف ا٫قتصاد ايعاملٞ، ٚزق١ عٌُ، بإداز٠ اي 1

 250ّ.ص2008ايدٚس١  –قطس 

 1986قُد ايطٝد ضعٝد ٚاخسٕٚ ،سٛاز ايػُاٍ ٚاؾٓٛب ٚأش١َ تكطِٝ ايعٌُ ايدٚيٞ ٚايػسنات املتعدد٠ اؾٓط١ٝ ، داز ايػباب يًٓػس ، ايهٜٛت ،  2

 . 120، ص 
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 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

 املطًب ا٭ٍٚ

 ا٭ْدَاز ايدٚيٞ

ٜعسف ا٭ْدَاز ايدٚيٞ قاْْٛا بأْ٘ )) ؾٓا٤ غسن١ أٚ أنجس يف غسن١ أخس٣ ، أٚ ؾٓا٤ غسنتني أٚ أنجس ٚقٝاّ 

 ( 1غسن١ ددٜد٠ تٓتكٌ ايٝٗا ذَِ ايػسنات اييت ؾٓٝت((.)

ا٭ْدَاز ميهٔ إٔ ٜتِ بأسد٣ طسٜكتني ، ا٭ٚىل ٖٞ بطسٜل ايطِ سٝح تؿ٢ٓ  ٜٚتبني َٔ ٖرا ايتعسٜـ إٔ

( ، ٚايجا١ْٝ ٖٞ 2غسن١ أٚ أنجس يف غسن١ قا١ُ٥ ، مبع٢ٓ إٔ اسد٣ ايػسنات تعٌ قا١ُ٥ ٚتبتًع ا٭خس٣)

ا٭ْدَاز بطسٜك١ املصز سٝح تؿ٢ٓ ايػسنات اييت ٜتِ ادَادٗا ٚتٓػأ غسن١ ددٜد٠ تٓتكٌ ايٝٗا ذَِ 

 . 3ايجا١ْٝ ايػسن١ 

ٜٚعد ا٭ْدَاز ٖٛ ايطسٜل ا٭نجس غٝٛعا يف ايعامل ايسأمسايٞ ْعسا ٫زتؿاع تهايٝـ ع١ًُٝ ا٭ْدَاز بطسٜك١ 

 س٬ٍ ناؾ١ ايػسنات اييت ٜتِ دفٗا ٚتهٜٛٔ غسن١ ددٜد٠ .إاملصز ، سٝح تكتطٞ ٖرٙ ايطسٜك١ 

ْدَاز ايداخًٞ ، ٖٚٛ ايرٟ ٜتِ بني ٜٚٓكطِ ا٭ْدَاز إيٞ اْدَاز داخًٞ ٚ اْدَاز دٚيٞ يًػسنات ، ٚا٫

غسنتني أٚ أنجس َٔ دٓط١ٝ ٚاسد٠ ، ٜٚعد ا٫ْدَاز ايداخًٞ ٖٛ اسد ا٭دٚات ايكا١ْْٝٛ اييت تطتددَٗا 

ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات يًكطا٤ ع٢ً َٓاؾطٝٗا يف ايدٍٚ املطٝؿ١ ، ٚ٭سهاّ ضٝطستٗا ع٢ً ايطٛم 

 ايداخًٞ يف ٖرا ايدٍٚ.  

ؾٓط١ٝ ٖٞ  غسنات تتُتع ظٓط١ٝ دٚي١  أٚ دٍٚ َع١ٓٝ ، َٚٔ املُهٔ إٔ ٜكع ا٫ْدَاز ؾايػسنات َتعدد٠ ا

بني اسد٣ ايػسنات ايٛيٝد٠  ايداخ١ً يف فُٛع١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ٚاييت تعٌُ يف بًد َا ٚتتُتع 

خًٝا ٭ْ٘ ظٓطٝت٘ ، ٚبني اسد٣ ايػسنات ايٛط١ٝٓ يف ْؿظ ٖرا ايبًد، َٚجٌ ٖرا ا٭ْدَاز ٜعترب اْدَادا دا

 ٜتِ بني غسنتني َٔ دٓط١ٝ ٚاسد٠ .

أَا ا٫ْدَاز دٚيٞ يًػسنات ٖٚٛ ايرٟ ٜتِ بني غسنتني كتًؿيت اؾٓط١ٝ ، ٚميهٔ اعتبازٙ أدا٠ يتهٜٛٔ 

ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ، بايسغِ َٔ نْٛ٘ ْادز َا ٜتِ ع٢ً ايصعٝد ايعًُٞ ٫صطداَ٘ بايعدٜد َٔ 

 ٕٚ امتاَ٘  تتُجٌ يف عدّ ٚدٛد قٛاعد َٛسد٠ ؼهِ عًُٝات ا٭ْدَاز ايدٚيٞ ايصعٛبات ايكا١ْْٝٛ اييت تعٛم د

ٚبايتايٞ ؾُٔ ايطسٚزٟ ايسدٛع اىل قٛاعد تٓاشع ايكٛاْني يف ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاص يتشدٜد ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 

 ايرٟ حيهِ عًُٝات ا٭ْدَاز ايدٚيٞ . 

 

 

                                                           
 664(  د . قطٔ غؿٝل : املسدع ايطابل  ، ص 1)

 668: املسدع ايطابل  ، ص ( د . قطٔ غؿٝل 2)

. 28د. قُٛد ايػسقاٟٚ ، املػسٚع َتعدد ايكَٛٝات ، ص  3
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 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

 املطًب ايجاْٞ

 كابط١تهٜٛٔ ايػسنات ايٛيٝد٠  ٚايػسنات اي

 أ٫ٚ : تهٜٛٔ غسنات ٚيٝد٠ نطسٜل يتهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات  : 

نُا ضبل ٚإٔ بٝٓا إٔ تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات  ٖٛ ا٭نجس غٝٛعا ، إ٫ أْ٘ ْٚعسا يًصعٛبات 

يػسنات ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ اييت تٛاد٘ ع١ًُٝ ا٭ْدَاز ايدٚيٞ ؾ٬ميهٔ اعتبازٙ ا٭دا٠ ايٛسٝد٠ يتهٜٛٔ ا

َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ٚبايتايٞ تؿطٌ ايػسنات ايعامل١ٝ اضتدداّ أضايٝب قا١ْْٝٛ كتًؿ١ يإلْتكاٍ اىل ايعامل١ٝ 

 ، ٚأِٖ ٖرٙ ا٭ضايٝب ٖٛ تهٜٛٔ غسنات ٚيٝد٠ ددٜد٠ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ . 

ايكإْٛ ايتذازٟ ، ٫ٜٚػهٌ تهٜٛٔ ايػسنات ايٛيٝد٠ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ أٟ صعٛب١ سكٝك١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعس 

إذ إٔ تهٜٛٔ ايػسنات يف ٖرا اجملاٍ ٜتطًب تٛاؾس غسطني أضاضٝني ؾكط ُٖا إٔ ٜهٕٛ يًػسن١ ا٭ّ اؿل يف 

متًو أضِٗ غسن١ أخس٣ ٚذيو ٚؾكا يكاْْٛٗا ايداخًٞ ٚقد اػٗت َععِ ايكٛاْني ايٛضع١ٝ املعاصس٠ إيٞ 

ضِٗ بعطٗا ايبعض ، ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ املُهٔ متًو اإلقساز عل ايػسنات بصؿتٗا أغداص قا١ْْٝٛ يف متًو أ

( ، ٖٚٛ أٜطا َا 1ايػسن١ ايٛيٝد٠ بٓطب١ تطُح بايطٝطس٠ عًٝ٘ ٚذيو  ٚؾكا ٭سهاّ قإْٛ ايدٚي١ املطٝؿ١)

سسصت َععِ ايتػسٜعات ايتذاز١ٜ عًٞ إشاي١ أٟ عٛا٥ل دد١ٜ ؼٍٛ دٕٚ ايطٝطس٠ املاي١ٝ يػسن١ ع٢ً غسن١ 

 أخس٣.

 كابط١ نطسٜل يتهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات:ثاْٝا :  ايػسنات اي

ايػسن١ اييت متًو َٔ ا٭ضِٗ َا ٜهؿٞ يًتصٜٛت يف ٚاسد٠ أٚ تًو ميهٔ تعسٜـ ايػسن١ ايكابط١، بأْٗا 

 َٛضٛع هلا غسن١ ، نُا تعسف بأْٗا أنجس َٔ ايػسنات ا٭خس٣ بػسض ايطٝطس٠ ع٢ً تًو ايػسنات.

 2عًٝٗا ايطٝطس٠ بػ١ٝ ا٫خس٣ ايػسنات يف املػازنات اداز٠ اخر يف ٜهُٔ ٚادازٟ َايٞ سصسٟ

نُا تعسف ايػسن١ ايكابط١ بأْٗا: "نٌ غسن١ َطا١ُٖ ٜٓشصس َٛضٛع ْػاطٗا ببعض ا٭عُاٍ اييت ٜٓص 

عًٝٗا ايكإْٛ، دٕٚ إٔ ٜطتطٝع ػاٚشٖا إىل غريٖا َٔ ا٭عُاٍ، أٚ إٔ تتٛد٘، َباغس٠، بٓػاط ػازٟ أٚ صٓاعٞ 

بٌ تتدصص يف ايدزع ٚايتدطٝط ٚايتٛدٝ٘، َٔ أدٌ تطٜٛس ٚتكدّ ٚاضطساد ع١ًُٝ  يًتعاٌَ َع اؾُٗٛز،

 3ا٫ضتجُاز، يػسن١ تابع١ َتدصص١ يف عًُٝات ايتٓؿٝر."

                                                           
103(  د. سطاّ عٝط٢  ، املسدع ايطابل ، ص 1)

  27، ص1992َادد َصحيِ ة غسن١ اهلٛيدْؼ ،  َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ ، بريٚت،  2

 .34د. ايٝاع ْاصٝـ، املسدع ايطابل، ص  3
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 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

ػسن١ اي ٖٚٞ تًو  :1ا٭ٚيٞ تعسف بايػسن١ ايٓك١ٝ  ُٗاايتُٝٝص بٝٓٚيًػسن١ ايكابط١ ْٛعإ ميهٔ 

اييت تكّٛ ػسن١ اي تًو ٖٚٞ ايتػػ١ًٝٝ ايكابط١ ايجا١ْٝ ٚتعسف بايػسن١َٛدٛد٠ ؾكط هلرا ايػسض ، ٚ

 ػازن١ يف ا٭عُاٍ ايتذاز١ٜ َٔ تًكا٤ ْؿطٗا.بامل

يهٔ أسٝاْا قد تهٕٛ َػازن١ ق١ًًٝ يف  2 تًو ايػسن١ ايكابط١ عاد٠ أغًب١ٝ ا٭ضِٗ يف ايػسن١ ايتابع١ٚمت 

املتبك١ٝ َٓتػس٠ ع٢ً ْطام ًَه١ٝ ا٭ضِٗ ناؾ١ٝ إلعطا٤ ضٝطس٠ يًػسن١ ايكابط١ )اذا ناْت ًَه١ٝ ا٭ضِٗ 

  ٚاضع(.
ٖرٙ  ٤ٛؾ أُٖٗاتهٜٛٔ غسنات ٚيٝد٠ ددٜد٠ ، سيت ٜتِ ايػسنات ايكابط١ إضرتاتٝذٝات كتًؿ١  ٚتتدر

 ايػسنات اىل ايطٝطس٠ ع٢ً غسنات أخس٣ قا١ُ٥ بايؿعٌ ، ٚؼًٜٛٗا اىل غسنات تابع١ هلا.

ٝطس٠ ع٢ً غريٖا َٔ ايػسنات ايكا١ُ٥ بايؿعٌ اىل ايطايكابط١ َُٚٗا ناْت ا٭ضباب اييت تدؾع ايػسنات  

ىل ا٭ضت٤٬ٝ ع٠ٛٓ ع٢ً ايػسن١ ، ٜٚطًل إإ تًذأ  يف تتُجٌ ايطسٜك١ ا٭ٚىل ،إ تطًو اسد طسٜكني  ؾُٝهٔ

 ع٢ً ٖرٙ ايطسٜك١ بايؿك٘ ايؿسْطٞ ايطٝطس٠ بطسٜل ا٭ْك٬ب . 

ايػهٛى بايٓطب١ بطسع١ ٚدٕٚ إثاز٠ ضِٗ ا٫ٖرٙ ايطسٜك١ ٫بد َٔ تٛؾس غسطني ا٭ٍٚ : إ ٜتِ غسا٤  ٚتطًتصّ

 يًُطاُٖني . 

غسا٤ ا٭ضِٗ بطسٜك١ ٫ت٪دٟ اىل ازتؿاع اضعازٖا يف ايطٛم املايٞ نجريا ، ست٢ ٫تصداد إٔ ٜتِ ايجاْٞ : ٚ

 .ايتهًؿ١ املاي١ٝ يع١ًُٝ ا٫ضت٤٬ٝ

ايرٜٔ  ُٛع١ املطاُٖنيا٭تؿام َع فب ٛد٣ايطٝطس٠ ع٢ً ايػسن١ بايطسٜل اي يف ايطسٜك١ ايجا١ْٝ ٚتتُجٌ 

 طبكا يًؿك٘  ع٢ً ْكٌ ايطٝطس٠ ايٝٗا ، ٖٚٛ َاٜطًل عًٝ٘ تعبري سٛاي١ ايطٝطس٠ تِٗضٝطس ٜكَٕٛٛ بؿسض

 .  ايؿسْطٞ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 38ضابل ة ص َادد َصحيِ ة َسدع 1

تٓتر ايػسن١ ايتابع١ ٖٞ ايػسن١ اييت ؽطع يًطٝطس٠ املاي١ٝ املباغس٠ اٚغرياملباغس٠ املطتُس٠ ٚاملطتكةس٠ يػسن١ اخس٣ َطتك١ً عٓٗا قاْْٛا ٚ 2

تابعةةة١ يف ايطٝطس٠ املاي١ٝ َٔ متًو ْطب١ َ٪ثس٠ َٔ زامساٍ ايػسن١ ،  د/ امساعٌٝ قُد سطني ايػسن١ ايكابطةة١ ٚع٬قتٗا بايػسن١ اي

22ة ص 1990َػسٚع قإْٛ ايػسنات ا٫زدْٞ ٚايكإْٛ املكازٕ عُإ 
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 املبشح ايجا٢ْ

 ايٓعسٜات املؿطس٠ يعاٖس٠ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

ٓطٝات ٚدزاض١ عٛاٌَ اْتػازٖا ساٍٚ ايعدٜد َٔ ايؿكٗا٤ ٚضع ْعسٜات يتؿِٗ ظاٖس٠ ايػسنات َتعدد٠ اؾ

ٚضبب٘ ، ٚتٓٛعت ايٓعسٜات بني ْعسٜات تكًٝد١ٜ  ضعت يتؿطري تًو ايعاٖس٠ اييت بدأت تٓتػس بهجاؾ١ عًٞ 

ايطاس١ ايدٚي١ٝ ، نُا ضعت ايٓعسٜات اؿدٜج١ يٛضع تؿطري يتو ايعاٖس٠ ، ٚضٛف ْكّٛ بعسض نٌ َٔ 

 ٖر٠ ايٓعسٜات عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : 

 ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ . املطًب ا٭ٍٚ:

 املطًب ايجاْٞ: ايٓعسٜات اؿدٜج١ .

 املطًب ا٭ٍٚ

 ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ

تعددت ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ اييت تٓاٚيت ظاٖس٠ ا٫ضتجُاز ا٭دٓيب املباغس ٚاجملطد٠ ٚميهٔ امجاهلا يف 

 ايٓعسٜات ايتاي١ٝ:

 :أ٫ٚ:ايٓعس١ٜ ايتكًٝد١ٜ

ع املاٍ ي٬ضتجُاز املباغس ٚذيو بايكٝاع ع٢ً سسن١ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ساٚيت ٖر٠  ايٓعس١ٜ تؿطري سسن١ زأ

  1ٚاملاٍ . 

ٚقد ٚادٗت ٖر٠ ايٓعس١ٜ  اْتكادات متجًت يف إٔ ْعس١ٜ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٫ تكدّ تؿطريا قددا ي٬ضتجُاز 

ؿا يطبٝع١ املباغس بٌ اؾرتضت عدّ قاب١ًٝ عٛاٌَ اإلْتاز ي٬ْتكاٍ َٔ بًد يبًد آخس ، ٜٚعد ذيو كاي

ا٫ضتجُاز ا٭دٓيب املباغس ايرٟ  ميجٌ اْتكا٫ يعٛاٌَ اإلْتاز إذ ٜتِ ايتبادٍ ايدٚيٞ داخٌ ايػسنات َتعدد٠ 

  2اؾٓطٝات أنجس مما ٜتِ خازدٗا ْتٝذ١ ايطبٝع١ ا٫ستهاز١ٜ يًطٛم .

اغس٠ تٛدد يف ايدٍٚ نُا ٜ٪خر عًٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تٓاقطٗا َع ايٛااقع ٭ٕ اؾص٤ ا٭نرب َٔ ا٫ضتجُازات املب

 ايسأمساي١ٝ املتكد١َ .

 ثاْٝا : ايٓعس١ٜ ايطٜٛد١ٜ
ٖهػس ٚأٚيني سٝح سا٫ٚ ٚضع تؿِٗ هلر٠ ايٓعس١ٜ ٚقسزا  إٔ ضبب  ٜنيايطٜٛد نيتٓطب ٖرٙ ايٓعس١ٜ إيٞ ايعامل

ٗا، ٚايرٟ قٝاّ ايتذاز٠ اـازد١ٝ ٜعٛد إىل ايتؿاٚت بني ايدٍٚ يف َد٣ ٚؾس٠ عٓاصس اإلْتاز املدتًؿ١ يف نٌ َٓ

ٜ٪دٟ بطبٝعت٘ إىل سدٚخ اخت٬ف يف مثٔ عٓاصس اإلْتاز ٚبايتايٞ سدٚخ اخت٬ف  يف مثٔ املٓتذات ، ٖٚٛ َا 

                                                           
، ٜٓاٜس ٚأبسٌٜ  416 -415، ايعددإ  80د . مسٝش١ ايطٝد ؾٛشٟ ، ظاٖس٠ ايػسنات دٚي١ٝ ايٓػاط ٚايدٍٚ ايٓا١َٝ ، ف١ً َصس املعاصس٠، ايط١ٓ  1

 َٚا بعدٖا .143ّ ، ص  1989

.25(، ص 1986ت عابس٠ ايك١َٝٛ َٚطتكبٌ ايعاٖس٠ ايك١َٝٛ، )ايهٜٛت، ضًط١ً عامل املعسؾ١، قُد ايطٝد ضعٝد،  ايػسنا 2
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ٜ٪دٟ يًتبادٍ ايدٚيٞ يًُٓتذات مما ٜعد طسٜك١ غري َباغس٠ يتبادٍ يعٓاصس اإلْتاز املتٛاؾس٠ يف كتًـ 

 .1ايدٍٚ 

ٛع١ٝ يعٓاصس اإلْتاز ، ٚنرا اضتدداَٗا يُٓٛذز ٜتهٕٛ َٔ ٚ ٜ٪خر عًٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ َجٌ إغؿاهلا يًؿسٚم ايٓ

 َتػرئٜ ؾكط ُٖا ايعٌُ ٚزأع املاٍ .

 ثايجا : ْعس١ٜ زأع املاٍ

أعتُدت ٖرٙ ايٓعس١ٜ يف تؿطريٖا ع٢ً عاٌَ ٚاسد َٔ عٛاٌَ اإلْتاز ٖٚٛ زأع املاٍ ايٓكدٟ ٖٚٛ ايك١ُٝ ايٓكد١ٜ 

ؾامل٪ضط١  ُ٪ضط١ ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ تؿطريٖا هلٝهٌ ْػاطات امل٪ضط١يًطٓدات اييت متجٌ ًَه١ٝ زأع املاٍ ايتكين يً

تكّٛ با٫ضتجُاز ؿد َعني سيت تصبح تهًؿ١ ايٛسد٠ اإلضاؾ١ٝ َٔ زأع املاٍ أٟ ايتهًؿ١ اؿد١ٜ َطا١ٜٚ يًسبح 

دًٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ إٔ ا٫ضتجُاز املباغس يدٜ٘ أٖداف أخس٣ ٫ ميهٔ ايت ٢ٚ ٜ٪خر عً  2احملكل َٔ ايدخٌ اؿدٟ .

 عٓٗا ٫ٚ ٜطع٢ إىل تععِٝ املسدٚد ؾكط .

 املطًب ايجاْٞ
 ايٓعسٜات اؿدٜج١

ٚدٗت إيٞ ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ ٚساٚيت تؿطري ظاٖس٠ قٝاّ  ٢دٜج١ يتؿادٟ ا٫ْتكادات ايتت اؿايٓعسٜاٚيت سا

 ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايتعسض ٭ِٖ ٖر٠ ايٓعسٜات عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : 

 أ٫ٚ:  ْعس١ٜ دٚز٠ سٝا٠ املٓتر

"زميٕٛ ؾسْٕٛ" ٚايرٟ ضعٞ يتؿطري أضباب اْتػاز ظاٖس٠ ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ يف   تسدع ٖرٙ ايٓعس١ٜ إىل

ايدٍٚ ايٓا١َٝ بصؿ١ خاص١ ٚايدٍٚ املتكد١َ بصؿ١ عا١َ، ٚساٍٚ ٚضع بعض احملؿصات اييت ػعٌ ايػسنات 

، ٚقسزت ٖرٙ ايٓعس١ٜ إٔ ايطًع١ متس بج٬ث١ َساسٌ َٔ 3٭دٓب١ٝ َتعدد٠ اؾٓطٝات تكدّ ع٢ً ا٫ضتجُازات ا

 ايتطٛز ٖٚٞ:

َسس١ً ايُٓٛ : ٚتتُتع ايػسنات اييت قاَت با٫نتػاف يف ٖرٙ املسس١ً مبٝص٠ استهاز١ٜ ، إذ إٔ املٓتر يف ٖر٠ =1

  4ملٓتراملسس١ً  حيكل شٜاد٠ ضسٜع١ يف ايتذدٜدات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٜٚصداد ايطًب يف ايطٛم ع٢ً ذيو ا

                                                           
 .56(، ص1998شٜٓب سطني عٛض اهلل،  ا٫قتصاد ايدٚيٞ: ْعس٠ عا١َ ع٢ً بعض ايكطاٜا، )بريٚت، ايداز اؾاَع١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس،  1

.16(، ص1998-1997)داَع١ اؾصا٥س زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ «، ١ٝ:ساي١ اؾصا٥سا٫ضتجُاز ا٭دٓيب املباغس يف ايدٍٚ ايٓاَ»ؾازع ؾطٌٝ،   2

 406شٜٓب سطني عٛض اهلل، َسدع ضابل، ص 3

 406شٜٓب سطني عٛض اهلل، َسدع ضابل، ص 4
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َسس١ً املٓتر ايٓاضر: ميس املٓتر بعد ذيو مبسس١ً ْطٛز ٜصاسبٗا ايعدٜد َٔ ايتطٛزات َجٌ شٜاد٠ ايتطًعات -2

يدٟ املطتًٗهني مٛ َطتٜٛات زاق١ٝ َٔ اؾٛد٠ ، ق١ً املداطس اييت تصاسب عًُٝات اإلْتاز ٚايتطٜٛل ، اضتكساز 

 .  1ا ناْت عًٝ٘ايطسم ٚايٛضا٥ٌ ايؿ١ٝٓ املطتدد١َ يف اإلْتاز عُ

َسس١ً ايُٓط١ٝ:ٚ يف ٖرٙ املسس١ً تٓتػس ايتهٓٛيٛدٝا ٚتصبح َعسٚؾ١ ٚتكّٛ ايػسنات بتشٌٜٛ اإلْتاز َٔ ٖر٠ -3

ايطًع١ ايٞ اـازز، ٭ْ٘ أصبح َتدٚاٍ َعًّٛ يدٟ ايعدٜد َٔ ايػسنات ، ٚتصبح ايدٍٚ املتكد١َ اييت قاَت باْتاد٘ 

 .  2ا٫خرتاع ذيو املٓتر ، ٚايعٌُ عًٞ إْتاز َٓتر ددٜد يتبدأ ايدٚز٠ ددٜد٠ يف غري ساد٘ اي١ٝ  ٚتكّٛ ببٝع بسا٠٤ 

ٚ ٜ٪خر عًٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ أْٗا  مل تكدّ تؿطريا ٭ضباب قٝاّ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات با٫ضتجُاز املباغس بد٫ 

 .  3َٔ عكٛد ايرتاخٝص يف ايدٍٚ املطٝؿ١، بٌ قاَت بتؿطري ايطًٛى ا٫ستهازٟ يًػسنات ؾكط 

 :ثاْٝا: ْعس١ٜ عدّ نُاٍ ايطٛم

تكّٛ ٖر٠ ايٓعس١ٜ عًٞ اؾرتاض ٜتُجٌ يف  غٝاب املٓاؾط١ ايها١ًَ يف أضٛام ايدٍٚ ايٓا١َٝ َع ْكص ايعسض ؾٝٗا، 

نُا تؿرتض  إٔ ايػسنات ايٛط١ٝٓ يف ايدٍٚ املطٝؿ١ ٫ ميهٓٗا َٔ َٓاؾط١ ايػسنات ا٭دٓب١ٝ يف اجملا٫ت 

ت نبري٠ يد٣ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات باملكاز١ْ بايػسنات ايٛط١ٝٓ يف تًو ايدٍٚ ا٫قتصاد١ٜ ٚ إٔ ٚدٛد قدزا

    4قداّ عًٞ ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝاإلاملطٝؿ١ ٖٛ َا ٜدؾع ٖرٙ ايػسنات مٛ 

ٖرٙ ايٓعس١ٜ اؾرتاض إدزاى ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات يهاؾ١ ؾسص ا٫ضتجُاز ا٭دٓيب يف اـازز ٖٚرا  ٢ٚ ٜ٪خر عً

 ا٫ؾرتاض ٜعد اؾرتاض غري سكٝك٢ ٫ٚ ٜتؿل ٚايٛاقع ايعًُٞ .

 :5ثايجا: ْعس١ٜ اؿُا١ٜ 

باسٗا إذا اضتطاعت محا١ٜ تكّٛ ٖر٠  ايٓعس١ٜ ع٢ً أضاع إٔ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ميهٔ إٔ تكّٛ بتععِٝ أز

ايهجري َٔ ا٭ْػط١ اـاص١ اييت تكّٛ بٗا َجٌ عًُٝات ايبشٛخ ٚايتطٜٛس ٚا٫بتهازات ٚؼاٍٚ ايػسن١ َتعدد٠ 

                                                           
 96، ص ّ  2000ضاَٞ عؿٝؿٞ سامت، دزاضات ؾ٢ ا٫قتصاد ايدٚيٞ، ايداز املصس١ٜ ايًبٓا١ْٝ، ايكاٖس٠، ؾرباٜس 1

 92ٝؿ٢ سامت، َسدع ضابل ،  صضا٢َ عؿ 2

 .58، ص ّ 1989عبد ايط٬ّ أبٛ قشـ،  ْعسٜات ايتدٌٜٚ ٚدد٣ٚ ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ، )اإلضهٓدز١ٜ، َ٪ضط١ غباب اؾاَع١،  3

 .48عبد ايط٬ّ أبٛ قشـ، املسدع ايطابل ، ص  4

ستؿاظ  با٫بتهازات اؿدٜج١ يف فا٫ت اإلْتاز أٚ ايتطٜٛل أٚ املكصٛد باؿُا١ٜ اإلدسا٤ات اييت تتدرٖا ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات يطُإ ا٫ 5

ز ٚذيو ٭طٍٛ ؾرت٠ ممه١ٓ غريٖا ٚعدّ اْتػازٖا  إىل أضٛام ايدٍٚ املطٝؿ١ َٔ خ٬ٍ طسٜل أخس غري ا٫ضتجُاز املباغس أٚ عكٛد ايرتاخٝص ٚاإلْتا

ٜتِ إدبازٖا ع٢ً ايتعاٌَ َعٗا عٔ طسٜل  ٢ٍٚ ايٓا١َٝ املطٝؿ١ ستاإلدسا٤ات اؿه١َٝٛ بايد ٢تتُهٔ ٖرٙ ايػسنات َٔ ايتػًب عً ٢ٚذيو ست

 ا٫ضتجُاز املباغس يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات.
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اؾٓطٝات ا٫ستؿاظ بأسد ا٭صٍٛ  ناملعسؾ١ أٚاـرب٠ اييت ؼكل هلا ايتُٝص املطًل بد٫ َٔ تصدٜسٙ أٚ بٝع٘ 

 .   1ملطٝؿ١ يًػسنات ا٭خس٣ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ا

تًو  ٣خري٠ ٚإ نإ زغب١ ا٫ضتجُاز يدايباسح إٔ ايٓعس١ٜ ا٭خري٠ ٖٞ ا٭قسب يًٛاقع ٜٚتؿل َع ايٓعس١ٜ ا٭ ٣ٜٚس

 ضاؾ١ إيٞ زغبتٗا يف ا٫ستؿاظ  ٚا٫ضت٦جاز باملٓتر . باإلايػسنات أٜطا ٖٞ احملسى ا٫ضاضٞ 

 ايؿصٌ ايجاْٞ

 يكاْْٛٞ ٚممٝصاتٗا ٚعٝٛبٗاخصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ا

إلخت٬ف طبٝع١ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ؾإْ٘ خيتًـ َع٘ بايتبع١ٝ خصا٥ص تًو ايػسنات غصا٥ص 

متٝصٖا عٔ غريٖا َٔ ايػسنات ، ٚبايسغِ َٔ متتع  تًو ايػسنات مبُٝصات نجري٠ إ٫ أْ٘ ٜٛدد هلا ايعدٜد َٔ 

 ني :ايطًبٝات ٖٚٛ َا ضٓٓاقػ٘ يف املبشجني ايتايٝ

 خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ -املبشح ا٫ٍٚ :

 ممٝصات ٚعٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات -املبشح ايجا٢ْ :

 املبشح ا٭ٍٚ

 خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ

ملا هلا َٔ  ٔ ايػسنات ْعسّانُا ضبل ايكٍٛ إٔ يًػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات خصا٥ص عدٜد٠ متٝصٖا عٔ غريٖا َ

 ٢أَانٔ ايٓػاط ، ٚضًٓكٞ ايط٤ٛ عً ٚدٛد اتطاع ْػاط تًو ايػسنات ٚتعدٜٗا يٓطام ا٭ق١ًُٝٝ ٚتعدد

 خصا٥ص تًو ايػسنات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ يف املطًبٝني ايتايٝني :

 املطًب ا٭ٍٚ:  خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

 سنات َتعدد٠ اؾٓطٝاتاملطًب ايجاْٞ: ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًػ

 

 

 

 

 

                                                           
 .54عبد ايط٬ّ أبٛ قشـ، َسدع ضابل، ص  1



 

17 
 

  2016يونيو  –العدد السابع يناير                   جامعت الناصرمجلت 

 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
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 املطًب ا٭ٍٚ

 خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

ٚميهٔ ايتعسض ٭ِٖ  ايػسنات بك١ٝ عٔ بايعدٜد َٔ اـصا٥ص اييت متٝصٖا اؾٓطٝات املتعدد٠ ايػسنات تتُٝص

 :ٖر٠ اـصا٥ص عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ 

 ايطابع املٛسد يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ . -أ٫ٚ: 

ا٫ضاض١ٝ اييت تتُٝص بٗا ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ،  اتايطُ َٔ اؾٓط١ٝ َتعدد٠ يًػسن١ داملٛس ايطابعرب تعٜ

تعترب هٌ َٔ ايػسن١ ا٭ّ ٚؾسٚعٗا املٓتػس٠ يف اـازز تهٕٛ ؾايتصسف ،  ٚٛسد٠ اؽاذ ايكساز ي ؾ٬ ميهٔ إْهاز ٚدٛد

 َسنص ٚدٛد يف اؾٓط١ٝ تتبًٛز عدد٠َت ايػسن١ ٚسد٠ ١ ، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ إَٔتهاًَ ٠ٚاسدٚسد٠ يف ا٭صٌ 

 اـازز يف ٚايؿسٚع  ايٛسدات اىل ا٭ّ ٜٚٛد٘ َٔ ايػسن١ ، يًػسن١ ايعا١َ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ؾٝ٘ تسضِ ٚاسد ز٥ٝطٞ

(1 . ) 

   اؾٓط١ٝ َتعدد٠ يًػسن١ ايتعددٟ ثاْٝا : ايطابع

 تتُتع ايػسنات اييت َٔ ١فُٛع َٔ َه١ْٛ ؾٗٞ اؾٓط١ٝ َتعدد٠ يًػسنات ايجا١ْٝ اـاص١ٝ ٚتعترب تًو

 . كتًؿ١ دٍٚ يف يٛدٛدٖا َتعدد٠ ٚط١ٝٓ يكٛاْني ٚؾكا تػهًٝٗا ٜٚتِ املطتك١ً ايكا١ْْٝٛ بايػدص١ٝ

ايطابع املٛسد يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭قتصاد١ٜ بني بايتٓاقض دٌ أٖتُاَِٗ زداٍ ايكإْٛ ًٜكٞ ٚ

    2 ٚطابعٗا ايتعددٟ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ

ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٖٞ َٔ خًل ايكإْٛ ايٛطين ٚايدٚيٞ ٚاـاص١ٝ املُٝص٠ هلا ا٫ستؿاظ بايٛسد٠ يف اطاز ؾ

 .تعددٟ َسٕ ٫ميهٔ ا٫بكا٤ عًٝ٘ إ٫ بٛاضط١ ايتعإٚ ايدٚيٞ املتبادٍ بني نٌ َٔ ايكإْٛ ايٛطين ٚايكإْٛ ايدٚيٞ 

  :يٓػاطٗا اؾػساؾ١ٝ املطاس١ أتطاع -ثايجا:

عد َٔ أِٖ اـصا٥ص اييت تتُتع بٗا تًو ايػسنات ٖٞ قٝاَٗا بسضِ اضرتاتٝذٝاتٗا عًٞ املطتٟٛ ايدٚيٞ ، ت

ٚتكّٛ مبٛدب ٖر٠ ا٫ضرتاتٝذٝات بتشدٜد ايهُٝات املطًٛب١ َٓ٘ عاملٝا ، نُا ؼدد أٜطا ا٫َددات املطًٛب١ اييت 

                                                           
املسدع  1992س، ( ايدنتٛز٠ . ْصري٠ ضعدٟ  بٛمجع١ ،: عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف فاٍ ايتبادٍ ايدٚيٞ، دٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ، اؾصا1٥)

  45 –ايطابل ، ص 

ايدٚيٞ ، زضاي١ دنتٛزاٙ ،  2د.ابساِٖٝ قادّ ، ايػسٚط املكٝد٠ ؾةٞ عكةٛد ْكةٌ ايتهْٛٛيٛدٝةا ٚدٚزٖةا ؾةٞ تهةسٜظ ايتبعٝة١ ايتهٓٛيٛدٝة١ عًة٢ املةطت٣ٛ  2

. 46- 45ص 2002ن١ًٝ اؿكٛم ، داَع١ عني مشظ 
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أٚيٜٛات٘ ٚاضتجُازات٘ ٚبدٕٚ ايٓعس يدٚي١ املكس ، إذ إٔ  تهؿٝ٘ باحملاؾع١ عًٞ اضتجُازات٘ عًٞ املطتٟٛ ايدٚيٞ َٚساعا٠

 ٖدف ايسبح املطًٛب يتًو ايػسنات ٖٛ َٔ ي٘ ا٭ٚي١ٜٛ .

 :رب ٚتعاظِ سذِ تًو ايػسناتن -زابعّا

 َكاز١ْ اؾٓط١ٝ َتعدد٠ ايػسنات سذِ ٚضدا١َ نرب ايػسنات ٖٛ يتًو املُٝص٠ اـصا٥ص أِٖ ٜعد أسد

خصا٥ص ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ تتُجٌ يف ا٭ْتػاز  ٚبايتايٞ ؾإٕ ، ا٭ّ يًدٍٚ س٣أخ قتصاد١ٜإ عذِ أٟ َػازٜع

 (1ًدٍٚ ايٓا١َٝ. )ي ع٢ً ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚتٛدٝ٘ ا٫ضتجُاز تٗاايدٍٚ املتكد١َ ٚقدز ٬َٝٚدٖا يف

 :اٯت١ٝ يًُ٪غسات بايسدٛع  ذيو ع٢ً ا٫ضتد٫ٍ ٚميهٔ

ايػسنات  ٖرٙ بٗا تتُتع اييت ا٫قتصاد١ٜ ايك٠ٛ ٜتبني َد٣ امل٪غس بايٓعس هلرا :اإلمجايٞ يًػسن١  ايدخٌ -أ 

 . ايدٚيٞ ا٫قتصاد بايٓطب١ تتدر اييت ايكسازات َٔ ايعدٜد يف َٔ املُهٔ إٔ ت٪ثس دعًٗا ٚاييت

 املعرب٠ امل٪غسات أِٖ َٔ اؾٓطٝات املتعدد٠ يًػسنات ايط١ٜٛٓ املبٝعات سذِ ٜعترب:  املبٝعات يًػسن١ سذِ -ب

 اؾٓط١ٝ املتعدد٠ ايػسنات َبٝعات سذِ شداد  سٝح ، ايػسنات ٖرٙ دا١َض عٔ

َصدزا أضاضٝا يٓكٌ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ،  تعترب ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝاتإذ إٔ  ايتؿٛم ٚايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ: -ز

 2. ًدٍٚ ايٓا١َٝيتهٓٛيٛدٞ ايتكدّ ايتدزٜب ٚتٛؾري ايعُاي١ املتدصص١ ، ا٭َس ايرٟ ٜطِٗ يف بٚذيو 

طُٔ ٚضعا استهازٜا يتع٢ً ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا  ضٝطستٗاك٠ٛ ايػسنات َتعد٠ اؾٓط١ٝ تهُٔ يف إسهاّ ؾ

مبا ٖٛ ايرٟ ميهٓٗا َٔ أضتػ٬ٍ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٟ ستهازٚذيو ايٛضع ا٫،  نبري٠٘ يف ؼكٝل ا٭زباح يضتػ٫٬

 ،  (3)ٜتٛاؾل َع اضتُساز ايٛضع ا٫ستهازٟ هلا 

 َٔ املُهٔ إٔ اييت اـطاز٠ تعٜٛض َٔ تتُهٔ يهٞ ا٫قتصاد١ٜ أْػطتٗا يف خًل ايتٓٛع ناتنُا عًُت ايػس

 ١ًُٝ عيًتشهِ يف ؾُٝا بٝٓٗا  إجيادٙتطع٢ تًو ايػسنات إىل ، ؾايتشهِ ا٫قصادٟ اييت  َعني تًشل بسبح ْػاط

 (4يطٝطس٠ ع٢ً ا٭ضعاز .)ا سهاّإلٚايتطٜٛل ، ٚؾكا يس٩ٜتٗا 

 :  اإلضرتاتٝذ١ٝ ايؿاتايتش إقا١َ -خاَطا:

                                                           
، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يعكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف فاٍ ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاص، زضاي١ دنتٛزاٙ ن١ًٝ  د . ٜٛضـ  عبد اهلادٟ خًٌٝ ا٭نبابٞ 1

 72- 70اؿكٛم داَع١ ايصقاشٜل  ، ص 

. 29، ص ّ 2003عُس صكس ، ايعٛمل١ ٚقطاٜا اقتصاد١ٜ َعاصس٠ ، ايداز اؾاَع١ٝ ، ايكاٖس٠ ،  2

 . 53، ص2000 يتهٓٛيٛد١ٝ َٚطتكبٌ ا٫قتصاد ايعسبٞ ، َطابع أدٜتاز ، نايٝازٟ ، إٜطايٝا ،ٚا ( ْٛشاد عبد ايسمحٔ اهلٝيت، ايجٛز٠ ايع3١ًُٝ)

ػازب عامل١ٝ ،  –ا٫قتصادٜني َع ايرتنٝص ع٢ً ايكطاع املصسيف  ( عبد ايهسِٜ دابس غٓذاز ، دزاض١ ؼ١ًًٝٝ يعاٖستٞ ايتًُو ٚ ا٫ْدَاز4)

 .85، صّ  2005ػداد ، دنتٛزاٙ ، َكد١َ يًذاَع١ املطتٓصس١ٜ ، ب أطسٚس١
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 ؼايؿات إقا١َ إىل دا٥ُّا تطع٢ ؾٗٞ اؾٓطٝات َتعدد٠ يًػسنات اهلا١َ ايطُات َٔ ٚتعترب ٖر٠ اـاص١ٝ

 . ٚايتطٜٛك١ٝ ايتٓاؾط١ٝ قدزاتٗا ٚتعصٜص املػرتن١ ا٫قتصاد١ٜ يتشكل َصاؿٗا بٝٓٗا ؾُٝا إضرتاتٝذ١ٝ

 املطًب ايجا٢ْ

 اؾٓطٝاتايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًػسنات َتعدد٠ 

بدا٠٤ ٫بد إٔ ْػري إيٞ ٚدٛد صعٛبات عدٜد٠ تكًٌ َٔ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايصشٝح يتًو ايػسنات ، ٚغا١ٜ ذيو 

 .1سداث١ ذيو املٛضٛع  ٚق١ً ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ اييت تتدصص يف دزاض١ يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات 

ن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات استٝاد٘ إيٞ دزاض١ نُا  ٜعد َٔ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايصشٝح يًػس

غا١ًَ يًعدٜد َٔ ؾسٚع ايكإْٛ ايعاّ نايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايكإْٛ ايتذازٟ ٚغريٖا َٔ ايكٛاْني اييت تػرتى يف ٚضع  

أْ٘ بايٓطب١ يًدٍٚ اييت تطبل ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ َجٌ  ٢يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ْاٖٝو عًامل٬َح ايس٥ٝط١ٝ 

 ١ٝ ايطعٛد١ٜ ٜتعني دزاض١ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٚتأثريٖا عًٞ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات .املًُه١ ايعسب

نُا  ٜعد َٔ ايصعٛبات أٜطا ػاٚش عٌُ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات اؿدٚد ا٭ق١ًُٝٝ يًدٍٚ إذ أْٗا تعد غسنات 

 2عامل١ٝ ٚدٚي١ٝ .

هٔ ايكٍٛ أْٗا ؽطع يًعدٜد َٔ ايكٛاْني أَا بايٓطب١ يًتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ؾإْ٘ مي

ايدٚي١ٝ َجٌ ايكٛاْني اـاص١ بايدٚي١ املطٝؿ١ ٜٚصدز بتًو ايدٍٚ ايكٛاْني املٓع١ُ هلا ٚعاد٠ َا تطُٞ بكٛاْني 

ؽطع  ّاإْػا٥ٗا ٚتهٜٛٓٗا ٚعًُٗا ، ٚأخريا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ ، نُا ؽطع يكإْٛ ايدٚي١ ا٭ّ اييت ؼهِ 

 ذاز١ٜ ايجٓا١ٝ٥ أٚ املتعدد٠ .ي٬تؿاقٝات ايت

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 49د. سطاّ عٝطٞ ، ايػسنات َتعدد٠ ايكَٛٝات ، ص  1

. 40د. سطاّ عٝطٞ ، ايػسنات َتعدد٠ ايكَٛٝات ، املسدع ايطابل ، ص  2



 

20 
 

  2016يونيو  –العدد السابع يناير                   جامعت الناصرمجلت 

 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
 

 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

 املبشح ايجا٢ْ

 ممٝصات ٚعٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

يًػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ايعدٜد َٔ املُٝصات اييت دعًٗا ظاٖس٠ دٚي١ٝ أْتػست ٚاشدادت ٚأصبح ايًذ٤ٛ ايٝٗا 

إ٫ أْ٘ ٜٛدد يتًو ايػسنات أٜطا  ٚض١ًٝ اقتصاد١ٜ ٖا١َ با٫ضاؾ١ إيٞ ؼكٝكٗا يًعدٜد َٔ املُٝصات ا٭خسٟ ،

دٛاْب ضًب١ٝ ٚعٝٛب ٜتعني إيكا٤ ايط٤ٛ عًٝٗا ٭ْٗا ٫ تكٌ أ١ُٖٝ عٔ املُٝصات اييت تتُتع بٗا ، ٚضٓتعسض يتًو 

 املُٝصات ٚايعٝٛب عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : 

 املطًب ا٭ٍٚ: ممٝصات ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات.

 ٓطٝاتاملطًب ايجاْٞ: عٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾ

 املطًب ا٭ٍٚ

 ممٝصات ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات.

 :ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  -1

تعسف ايتهٓٛيٛدٝا باْٗا فُٛع١ املعازف ٚاملٗازات ٚاـربات اؾدٜد٠ اييت ميهٔ ؼًٜٛٗا إىل طسف إْتاز أٚ 

 .1إْتاد١ٝ  اضتعُاهلا يف إْتاز ضًع ٚخدَات ٚتطٜٛكٗا ٚتٛشٜعٗا، أٚ اضتدداَٗا يف تٛيٝد ٖٝانٌ تٓع١ُٝٝ

ٚتًعب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات دٚزا ٖاَا ؾ٢ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اىل ايدٍٚ ايٓا١َٝ اَا ؾ٢ صٛز٠ َٛزد٠ يًطًع 

 ايساع َاي١ٝ اٚ ؾ٢ صٛز٠ َطتجُس٠ اٚ ؾ٢ صٛز٠ َكد١َ يًتهٓٛيٛدٝا

 :ؼطني َطت٣ٛ ايدخٌ -2 

١ املطٝؿٛ ٚظهرا ايٛدٛز ايت٢ تكّٛ بطدادٖا تعٌُ ايطسا٥ب ايت٢ تكّٛ بادا٥ٗا ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ايدٚي

 .ايعُاٍ ع٢ً ؼطني َطت٣ٛ ايدخٌ بصؿ١ عاَ٘ يًدٍٚ ايٓا١َٝ 

 :تعدد اغهاٍ ا٫ضتجُاز -3

ْعسا ٫خت٬ف اختٝازات ايدٚي١ املطٝؿ١ ٚاستٝادتٗا ٚذيو ٫خت٬ف ؾ٢ دزد١ ايتكدّ ايع٢ًُ ٚا٫قتصاد٣ بني 

ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ٫خت٬ف سذِ ايػسن١ ٚاٖدؾٗا  ايدٍٚ املطجٝؿ١  ٚنريو ٫خت٬ف اختٝازات

                                                           
ايعًّٛ ايتطري، ْٛؾٌٝ سدٜد ، تهٓٛيٛدٝا اإلْرتْت ٚ تأٌٖٝ امل٪ضط١ يإلْدَاز يف اإلقتصاد ايعاملٞ، زضاي١  دنتٛزا٤ ، ن١ًٝ ايعًّٛ اإلقتصاد١ٜ ٚ 1

َٚا بعدٖا. 51، ص  2006/2007داَع١ اؾصا٥س، 
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ٚاخت٬ف ايصٓاعات ٚايٓػاط ايت٢ تكّٛ بٗا ٚاخت٬ف ايطُٓات ايت٢ تكدَٗا اؿهَٛات ضٛا٤ اؿه١َٛ ا٫ّ اٚ 

 1اؿه١َٛ املطٝؿ١

 :ؽؿٝـ عب٤ ايدٜٕٛ ا٫دٓب١ٝ  -4

ٜ٪دٟ إيٞ تػذٝع ا٫ضتجُاز ٚاؿصٍٛ  تعٌُ ايدٍٚ املطٝؿ١ ع٢ً تػذٝع عٌُ ايػسنات َتعددٙ اؾٓطٝات مما

 . 2عًٞ ع٬ُت أدٓب١ٝ تطاعد عًٞ اؿد َٔ أعبا٤ ايدٍٚ املطٝؿ١

تطاِٖ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ؾ٢ تػػٌٝ ايعُاي٘ احمل١ًٝ ٚػسبٗا ٚزؾع َٔ تػػٌٝ ايعُاي٘ احمل١ًٝ  -5

س٣ اير٣ مت تدزٜب١ ٚتأًٖٝ٘  يد٣ ايدٚي٘  نؿا٠٤ ايعُاٍ احملًٝني ٜٚٓتر عٔ ذيو ٚدٛد عدد نبري َٔ زأع املاٍ ايبػ

 3املطٝؿ١ 

 :داز١ٜإلتطٜٛس ايت١ُٝٓ ا -6

ا٫داز١ٜ  اتتطتطٝع ٖرٙ ايػسنات تطٜٛس اـرب ٚ 4متٝص غسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات بٛدٛد نادز اداز٣ َتُٝص

 يدٍٚ  .داز١ٜ ؾ٢ اإليًدٍٚ  ملا متًه٘ َٔ قدزات تدزٜب١ٝ عايٝ٘ مما ٜ٪د٣ اىل تطٜٛس ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ا

 املطًب ايجاْٞ

 عٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

زغِ املُٝصات اييت ؼككٗا ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚاييت ضبل اإلغاز٠ ايٝٗا ، إ٫ أْ٘ ٜٛدد بعض ايعٝٛب  ميهٔ 

 ايٓشٛ ايتايٞ : ٢ػسنات ْٚطتعسض أِٖ ٖر٠ ايعٝٛب عًاْهازٖا يف تًو اي

 :ؾصاح عٔ ا٭ضساز ايتذاز١ٜإلعدّ ا -1

ٚإٕ ناْت ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات تعٌُ عًٞ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا إ٫ إٔ تًو ايتهٓٛيٛدٝا تعٌ دا٥ُا َكٓٓ٘ 

ا٭عاخ  ٢كٝٛد عًضٛام ايدٚي١ٝ ٚنرا اي٭ؼت غسٚط تؿسضٗا تًو ايػسنات نايكٝٛد مبٓع ايتدٚاٍ يف ا

                                                           
 َٚا بعدٖا  15ّ ، ص  1989عبد ايط٬ّ أبٛ قشـ، ايطٝاضات ٚا٭غهاٍ املدتًؿ١ ي٬ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ ، َ٪ضط١ غباب اؾاَع١ ، اإلضهٓدز١ٜ ،  1

 . 622ٙ ،ص 1415٘ عبداهلل َٓصٛزٚاخسٕٚ ، داز املسٜذ ، ايسٜاض ،  َايهّٛ دباش ٚاخسّٚ، اقتصادٜات ايت١ُٝٓ،ايطابع١ ايسابع١ ،تعسٜب د/ ط 2

ٙ 1407دٕٛ ٖدضٔ َٚازى ٖسْدز، ايع٬قات ا٫قتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ، تسمجت د/ ط٘ عبداهلل َٓصٛز ٚ د/ قُد عبدايصبٛز ، داز املسٜذ ، ايسٜاض ،   3

 733،ص 

 614َايهّٛ دباش ٚاخسّٚ، اقتصادٜات ايت١ُٝٓ،، َسدع ضابل، ،ص  4
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عًٞ  طس٠اضتُسازٖا بايطٝٚايتطٜٛس ٚغريٖا َٔ ايكٝٛد اييت تكّٛ تًو ايػسنات بؿسضٗا يتطُٔ بكا٤ 

 1ايتهٓٛيٛدٝا .

 :ايتأثري عًٞ ايصٓاعات احمل١ًٝ -2

ايطٛم احمل١ًٝ ٜٚعترب أِٖ ٖر٠ ا٭ضايٝب ٖٛ  ٠ اؾٓطٝات أضايٝب عد٠ يًدخٍٛ إىلتٓتٗر ايػسنات املتعدد

ٚضسع١  ٚايرٟ عاد٠ َا تًذأ ايٝ٘ تًو ايػسنات ٭ضباب نجري٠ َٓٗا اؿد َٔ املٓاؾط١ ايداخ١ًٝ 2ا٫ضت٤٬ٝ 

 ايدخٍٛ يًطٛم احمل١ًٝ ٚاؿد َٔ ايتهًؿ١ ايباٖط١ ي٬ضتجُاز .

ايصٓاع١ احمل١ًٝ نُا إٔ تًو ايػسنات عاد٠ َا متٌٝ إيٞ اضترياد ٢ً إيٞ أضساز نبري٠ ع ع ا٫ضت٤٬ٜٝٚ٪دٟ َٛضٛ

دؾع  ١ًٝ ، ٖٚٛ َآَتذات ايتصٓٝع َٔ اـازز زغِ تٛاؾسٖا بايطٛم احملًٞ ٖٚٛ َا ٜ٪دٟ إيٞ ا٭ضساز بايصٓاعات احمل

 3ايبعض بتػبٝ٘ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات باؾطِ ايػسٜب داخٌ ا٫قتصاد ايداخًٞ .

  :ايتأثري عًٞ املٛازد ا٫قتصاد١ٜ  -3

ايطٝطس٠ عًٞ بعض َصادز ايدخٌ يًدٍٚ املطٝؿ١ ، ٜٚعد َٔ  ٢ػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات تعٌُ ع٫ًغو إٔ اي

ًو ييت تكّٛ بإزضاي٘ تدٜس ، ٚتهُٔ أِٖ َٛازد ايتصدٜس يف صٓاع١ ا٭ضتدساز ٚاأِٖ تًو املٛازد ٖٞ َٛازد ايتص

ايدٚي١ ا٭ّ بأضعاز شٖٝد٠ ٖٚٛ َا ٜ٪دٟ بايتبع١ٝ َع٘ إيٞ ايتأثري عًٞ املٛازد ا٫قتصاد١ٜ يًدٍٚ  ايػسنات إىل

 .4املطٝؿ١ 

 :ايتأثري عًٞ ايع١ًُ ا٭دٓب١ٝ  -4

تعدد٠ اؾٓطٝات تأثري ضًيب عًٞ ايع١ًُ ا٭دٓب١ٝ ٚحيدخ ذيو يف يف بعض ا٭سٝإ لد أْ٘ ٜهٕٛ يًػسنات َ

ساي١ َا إذا قاَت تًو ايػسنات بتشٌٜٛ أزباسٗا إيٞ ايدٚي١ ا٭ّ ؾُٝا ٜعسف بايتشٌٜٛ ايعهطٞ يإلضتجُاز ٖٚٛ َا 

 5ٜ٪ثس بايطًب عًٞ تٛاؾس ايع١ًُ ا٭دٓب١ٝ يف ايدٚي١ املطٝؿ١ .

                                                           
، َع دزاض١ خاص١ يتذسب١  1980 – 1950د. عاطـ سطٔ ايٓكًٞ ، دٚز ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ يف ْكٌ ايتهٓٛيٛدٞ يًدٍٚ ايٓا١َٝ يًؿرت٠ َٔ  1

١ ، اؾص٤ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف ايٓكٌ ، ف١ً دزاضات ضعٛد١ٜ ، َعٗد ايدزاضات ايدبًَٛاض١ٝ ٚشاز٠ اـازد١ٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛدٜ

 271ٙ  ، ص  1407ايجاْٞ ، 

. 173ٙ ، ايهٜٛت ،  ص  1407، صؿس  107د. قُد ايطٝد ضعٝد ، ايػسنات عابس٠ ايك١َٝٛ َٚطتكبٌ ايعاٖس٠ ايك١َٝٛ ،ضًط١ً عامل املعسؾ١ زقِ  2

ايط١ٓ  67ايصٓاعٞ يف اـًٝر ايعسبٞ ، ايعدد د. ؾ٪اد عبدايًطٝـ ايدَٝدٞ ، عكٛد ايتهٓٛيٛدٝا بدٚي١ ايبشسٜٔ ، ْعس٠ ؼ١ًًٝٝ ، ف١ً ايتعإٚ  3

 34ّ ،  ايدٚس١ ، قطس،  ص1997ٜٓاٜس  17

 .144د. قُد ايطٝد ضعٝد ، ايػسنات عابس٠ ايك١َٝٛ َٚطتكبٌ ايعاٖس٠ ايك١َٝٛ ، َسدع ضابل ، ص  4

173د. قُد ايطٝد ضعٝد ، ايػسنات عابس٠ ايك١َٝٛ َٚطتكبٌ ايعاٖس٠ ايك١َٝٛ ، َسدع ضابل ، ص  5
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 :اـامت١

تطٛز ا٫قتصاد ايعاملٞ ٚظٗٛز َا ٜط٢ُ با٫قتصاد اؿس، ظٗست َػازٜع ع٬ُق١  ْطتدًص مما تكدّ أْ٘، ٚبطبب

عاد١ إىل تهت٬ت َاي١ٝ ٚاقتصاد١ٜ ضد١ُ إلداز٠ َجٌ ٖرٙ املػازٜع، ٚمل تعد إَهاْات ايػسنات ايه٬ضٝه١ٝ، 

ايعا١َ، أٚ اـاص١،  نػسن١ ايتطأَ، أٚ ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠، أٚ ايتٛص١ٝ ايبطٝط١، أٚ با٭ضِٗ، أٚ املطا١ُٖ

قادز٠ ع٢ً َجٌ ٖرٙ املػازٜع. ٚاملػه١ً ا٭خس٣ ٖٞ إٔ َٓتذات تًو املػازٜع ترتنب َٔ أنجس َٔ َاد٠ ٜهٌُ 

بعطٗا ايبعض، ؾايػسن١ اييت تٓتر املػسٚبات ايػاش١ٜ عاد١ إىل أٚاْٞ شداد١ٝ أٚ َعد١ْٝ يتعب١٦ َٓتذاتٗا، عًُّا 

 ْعاَٗا ا٭ضاضٞ. ٫ٚ حيل هلا ممازض١ أنجس َٔ ْػاط، يريو ؾهست بإٔ ايػسن١ قدد٠ بٓػاط ٚاسد َجبت يف

ٖرٙ ايػسنات بإْػا٤ غسنات تابع١ هلا نُا إٔ ٖرٙ ايػسنات يدٜٗا ايسغب١ يف ايطٝطس٠ ع٢ً ايطٛم ٚعدّ دخٍٛ 

غسنات َٓاؾط١ هلا ٖٚرا َا عصش يد٣ ٖرٙ ايػسنات ؾهس٠ إْػا٤ غسنات نرب٣ ؽطع يػسن١ اّ ٢ٖ غسن١ 

كس اٚ غسنات عرب ايٛط١ٝٓ نُا ميهٔ تطُٝتٗا ، سٝح تٛدد غسن١ أّ تطٝطس ع٢ً فُٛع١ َٔ ايػسنات دٚي١ امل

 ايتابع١ مبٛدب آي١ٝ َع١ٓٝ حيددٖا ايكإْٛ ..

 ٚقد تٛصٌ ايبشح إىل ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ايتاي١ٝ:

ُػسع ؿداث١ ٖرا ايٓٛع َٔ ق١ً املٛاد املدصص١ يف قإْٛ ايػسنات يًدٍٚ ايعسب١ٝ، ٚإْٓا ْعطٞ ايعرز يً  أ٫ّٚ :

 ايػسنات ٚ٭ْٗا ؼت ا٫ختباز سايّٝا.

 نُٞ ْٚٛعٞ ع٢ً ٖرٙ املٛاد ع٢ً ٚإْ٘، ٚمبسٚز ايٛقت ٚتٛؾس ايهتابات ٚا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ ايهاؾ١ٝ، ضٛف ٜطسأ تػٝري 

 َا ٜطتذد ٫سكّا.

ميٓع َٔ دخٍٛ ٖرٙ ايػسنات إىل َٛقـ ايدٍٚ َٔ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات غري َٛسد، ؾبعض ايدٍٚ  ثاّْٝا:

أزاضٝٗا; ٭ْ٘ ٜس٣ ؾٝٗا عاٌَ ضٝطس٠ ع٢ً اقتصادٙ، ٚقد ٜٛد٘ ٖرا ا٫قتصاد َٔ قبٌ ايػسن١ ا٭ّ ايها١ٓ٥ يف دٚي١ 

أخس٣، مبا خيدّ َصاحل تًو ايدٚي١ . نُا إٔ ضٝطس٠ تًو ايػسنات ع٢ً َؿاصٌ ا٫قتصاد، ٚبتٛدٝ٘ َٔ 

 ؾط١ َػسٚع١ .ايػسن١ ا٭ّ، قد حيٍٛ دٕٚ سصٍٛ َٓا

إ٫ إٕ بعض ٖرٙ ايدٍٚ تس٣ ؾٝٗا إسد٣ ٚضا٥ٌ تػذٝع ا٫ضتجُاز يف بًدٖا، َٚٔ ٖرٙ ايدٍٚ ا٭زدٕ، إ٫ أْ٘ دعًٗا 

 تعٌُ ٚؾل ضٛابط َع١ٓٝ، َٔ سٝح ايتهٜٛٔ، َٚٔ سٝح اجملا٫ت اييت متازع ؾٝٗا ْػاطٗا .

ٝطس٠ ع٢ً ايػسنات ايتابع١ املتٛادد٠ يف إٕ ايػسن١ ا٭ّ يف ايػسن١ املتعدد٠ اؾٓطٝات اتبعت عد٠ طسم يًط

 ايدٍٚ ا٭خس٣، نا٫ْدَاز أٚ املطا١ُٖ بٓطب١ نبري٠  يف زأمساهلا، أٚ تأضٝظ غسنات ددٜد٠ .
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إ٫ إٔ املػه١ً ايهبري٠ اييت تٛادٗٗا ايػسن١ ا٭ّ يف تعاًَٗا َع ايػسنات ايٛيٝد٠ نُط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ا٭ّ عٔ 

ٛسد٠ جملُٛع١ ٖرٙ ايػسنات، ٜصطدّ مبػه١ً تٓاشع ايكٛاْني، ٚاخت٬ف دٜٕٛ ٖرٙ ايػسنات ٚعٌُ َٝصا١ْٝ َ

 قٛاْني ٖرٙ ايدٍٚ صسا١َ ٚتطا٬ّٖ.

يريو ْس٣ ضسٚز٠ ٚضع قٛاعد دٚي١ٝ تٓعِ عٌُ ٖرٙ ايػسنات، ٚؼاؾغ ع٢ً سكٛم ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٚمحاٜتٗا َٔ 

 ١ُٖٓٝ ايدٍٚ ايهرب٣ بٛاضط١ ٖرٙ ايػسنات .

ايتؿسق١ بني ايػسن١ ايكابط١ ٚغسن١ ا٫ضتجُاز، ٚذيو ٭ٕ املػسِّع قد ْص ع٢ً إٔ  ذٖب ايبعض إىل عدّ ثايجّا:

 204غاٜات ايػسن١ ايكابط١ ٖٛ اضتجُاز أَٛاهلا يف ا٭ضِٗ ٚايطٓدات ٚا٭ٚزام املاي١ٝ إ٫ إْٓا خايؿٓا ذيو; ٭ٕ املاد٠ 

َاٍ ايػسن١ أٚ ايػسنات  َٔ قإْٛ ايػسنات قد اغرتطت إٔ متًو ايػسن١ ا٭ّ أنجس َٔ ْصـ زأع 1/أ /

 ايتابع١ يهٞ ْهٕٛ أَاّ غسن١ قابط١، يف سني مل ٜػرتط ايكإْٛ ذيو بايٓطب١ يػسن١ ا٫ضتجُاز

اضاضٝات ْعا١َ ايكا٢ْْٛ ٚقهِ ٜعُِ ع٢ً نٌ ايػسنات َتعدد٠  ٢إ ٜتِ تٛسٝد منٛذز دٚىل ثابت ؾ نُا ْس٣

ُات املع١ٝٓ بريو بٗدف ٚدٛد دٛاْب قا١ْْٝٛ ًَص١َ اؾٓط١ٝ ؼت اتؿام اطاز٣ باغساف ا٫َِ املتشد٠ ٚاملٓع

يًػسن١ ا٫ّ ٚايدٍٚ ايت٢ بٗا ايػسنات ايٛيٝد٠ اٚ املٓدف١ عٝح إ طًب ايػسن١ ا٫ّ املكدّ اىل دٚي١ َع١ٓٝ 

ٚقبٍٛ طًب ايػسن١ َٔ تًو ايدٚي١ مبٛدب١ ٜتِ تؿعٌٝ ايُٓٛذز ٚايتؿاق١ٝ بطسٜك١ اي١ٝ ٚتصبح ًَص١َ يًذاْبني 

٫طاز ايت٢ بتِ ايتعاٌَ َٔ خ٬ي١ دٕٚ اؿاد١ اىل َؿاٚضات ٚتٓاشع قٛاْني بطسٜك١ عك١ُٝ ؾ٢ ظٌ ايتٓاشع ٚتعترب ا

 بني املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚضٝاد٠ ايدٍٚ.

نُا ْس٣ اْ٘ ٫بد َٔ اْػا٤ قه١ُ َٓاشعات اضتجُاز دٚي١ٝ ٚعسب١ٝ ؾ٢ نٌ قاز٠ َسنص هلا يًؿصٌ ؾ٢ َٓاشعات 

 ٓاشع ايكٛاْني. ا٫ضتجُاز ايدٚي١ٝ ؾ٢ ساي١ ت

 :قا١ُ٥ املسادع

 عًة٢ ايتهٓٛيٛدٝة١ ايتبعٝة١ تهةسٜظ ؾةٞ ٚدٚزٖةا ايتهْٛٛيٛدٝةا ْكةٌ عكةٛد ؾةٞ املكٝد٠ ايػسٚط ، قادّ ابساِٖٝ.د -1

 2002 مشظ عني داَع١ ، اؿكٛم ن١ًٝ ، دنتٛزاٙ زضاي١ ، ايدٚيٞ 2 املةطت٣ٛ

  1982 ، ايكاٖس٠ ، ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ،داز اؾٓط١ٝ َتعدد٠ تيًػسنا ايدٚيٞ ايتٓعِٝ ، سطني ض١َ٬ َصطؿٞ/ د -2

 ايدٚيٞ ايكإْٛ فاٍ يف ايتهٓٛيٛدٝا ْكٌ يعكٛد ايكاْْٛٞ ايٓعاّ ، ا٭نبابٞ خًٌٝ اهلادٟ عبد  ٜٛضـ.  د -3

   ايصقاشٜل داَع١ اؿكٛم ن١ًٝ دنتٛزاٙ زضاي١ اـاص،

 1977ّ -ٖة 1397 ايكاٖس٠، املعازف، داز ،2ط  َٞ،ايؿٝٛ يًُكسٟ املٓري املصباح ايػٓاٟٚ، ايععِٝ عبد -4
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 2003 ، ايكاٖس٠ ، اؾاَع١ٝ ايداز ، َعاصس٠ اقتصاد١ٜ ٚقطاٜا ايعٛمل١ ، صكس عُس -5

 ، نايٝازٟ ، أدٜتاز َطابع ، ايعسبٞ ا٫قتصاد َٚطتكبٌ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ايع١ًُٝ ايجٛز٠ اهلٝيت، ايسمحٔ عبد ْٛشاد -6

 ،2000 ، إٜطايٝا

 ن١ًٝ ، دنتٛزا٤  زضاي١ ايعاملٞ، اإلقتصاد يف يإلْدَاز امل٪ضط١ تأٌٖٝ ٚ اإلْرتْت تهٓٛيٛدٝا ، سدٜد ْٛؾٌٝ -7

 2006/2007 اؾصا٥س، داَع١ ايتطري، ايعًّٛ ٚ اإلقتصاد١ٜ ايعًّٛ

 ايكطاع ع٢ً ايرتنٝص َع ا٫قتصادٜني ا٫ْدَاز ٚ ايتًُو يعاٖستٞ ؼ١ًًٝٝ دزاض١ ، غٓذاز دابس ايهسِٜ عبد -8

 2005 ، بػداد ، املطتٓصس١ٜ يًذاَع١ َكد١َ ، دنتٛزاٙ أطسٚس١ ، عامل١ٝ ػازب – ملصسيفا

 ، ايكًِ داز ، عدْإ صؿٛإ/  ؼكٝل ، ا٭ٚيٞ ايطبع١ ، ايكسإٓ ايؿاظ َؿسدات ، ا٫صؿٗاْٞ ايساغب ايع١َ٬ -9

 ّ 1992/  ٙ 1413 ، بريٚت

 1414 ، ايسٜاض ، اؾدٜد٠ ايٛط١ٝٓ ايداز ، ايجا١ْٝ ايطبع١ ، ايطعٛدٟ ايتذازٟ ايكإْٛ ، اؾرب سطٔ قُد/ د -10

ٙ  /199 ّ ، 

 ا٫زدْٞ ايػسنات قإْٛ َػسٚع يف ايتابعةةة١ بايػسن١ ٚع٬قتٗا ايكابطةة١ ايػسن١ سطني قُد امساعٌٝ -11

 ة1990 عُإ املكازٕ ٚايكإْٛ

 يًصشاؾ١ ايجٛز٠ داز اؾٓطٝات، عدد٠املت ا٫ستهاز١ٜ ايػسنات دزاض١ إىل َدخٌ ، ا٫تسبٞ صبشٞ قُد -12

 ،1977 ، بػداد ٚايٓػس،

 تسمج١ اؾٓطٝات، املتعدد٠ ايػسنات دٚز -ايهْٛٞ ا٫قتصاد إىل ايكَٛٞ ا٫قتصاد َٔ ، ٚأخسٕٚ تاْصز َاٜهٌ -13

 1981 ، بريٚت ، ايعسب١ٝ ا٫عاخ َ٪ضط١ ايسشاش، عؿٝـ

 ٚايػسنات( ٖٛيدْؼ) ايكابط١ ايػسنات) ايجايح ص٤اؾ ايتذاز١ٜ، ايػسنات َٛضٛع١ ْاصٝـ، ايٝاع. د -14

 ،2008 اـاَط١ ايطبع١ يبٓإ،-بريٚت اؿًيب، َهتب١ ،((غٛز اٚف) يبٓإ خازز ْػاطٗا احملصٛز

 ّ. 2001- 1422 ايسٜاض - املسٜذ َكاز١ْ ، داز دزاض١ املعا٬َت ايؿكٞ ، ؾك٘ عجُإ عًٞ قُد - 15

 ، ايكاٖس٠ ، ايكاٖس٠ داَع١ َطبع١ ، ايكا١ْْٝٛ ايٓاس١ٝ َٔ املتعدد٠ ايكَٛٝات ذٚ املػسٚعات ،  غؿٝل قطٔ.  د -16

1998 

 1987 عُاّ ، ا٭زدْٞ ايهتاب داز ، قاضِ خايد تسمج١ ، ايدٚي١ٝ ا٫قتصاد١ٜ ايع٬قات ضٝاضات ضبريٚ، إدملإ دٕٛ -17
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 ، َصس بٓو ، ا٫قتصاد١ٜ ايٓػس٠ ، ايعاملٞ ا٫قتصاد يف ٚاُٖٝتٗا اؾٓطٝات املتعدد٠ ايػسنات ، قاضِ ٢َٓ -18

 ،1988 ،( 1) ايعدد ،( 41)ايط١ٓ

 ، اؾباز عبد ؾاحل تسمج١ ، ايتشهِ ٚإَهاْات ايعاملٞ ا٫قتصاد:  ايعٛمل١ َا طَٛطٕٛ، ٚغساٖاّ ٖريضت، بٍٛ -19

 2001 ايهٜٛت، ، ايطٝاض١ َطابع ، املعسؾ١ عامل ضًط١ً

 ، 80 ايط١ٓ املعاصس٠، َصس ف١ً ، ايٓا١َٝ ٚايدٍٚ ايٓػاط دٚي١ٝ ايػسنات ظاٖس٠ ، ؾٛشٟ ايطٝد مسٝش١.  د -20

 ّ 1989 ٚأبسٌٜ ٜٓاٜس ، 416 -415 ايعددإ

 اىل اإلغاز٠ َع ايٓا١َٝ ايدٍٚ يف َٚطتكبًٗا اؾٓط١ٝ املتعدد٠ ايػسنات ، امساعٌٝ ضعٝد عبدٙ قُد.  د -21

 ، 1986 ، مشظ عني داَع١ اؿكٛم ن١ًٝ ، دنتٛزاٙ زضاي١ ، َصس

 َادطتري زضاي١ اؾصا٥س داَع١، )«اؾصا٥س ساي١:ايٓا١َٝ ايدٍٚ يف املباغس ا٭دٓيب ا٫ضتجُاز،  »ؾطٌٝ ؾازع -22

 (،1998-1997 َٓػٛز٠ غري

 ٚايتٛشٜع يًطباع١ املصدٖس٠ ايسٚاد داز َطبع١ – بػداد داز– ايدٚي١ٝ ا٭قتصاد١ٜ ايع٬قات– ٜاضس صاحل.د -23

 2006/  احملدٚد٠

 ،  املسٜذ داز ، ايصبٛز عبد قُد/ ٚد َٓصٛز ط٘/د تسمج١ ،  ايعسب١ٝ ايطبع١ ، ٖسْدز َٚازى ضٕٖٛد دٕٛ/د -24

 1407ٙ ، ايسٜاض

 املعسؾ١، عامل ضًط١ً، ايهٜٛت) ايك١َٝٛ، ايعاٖس٠ َٚطتكبٌ ايك١َٝٛ عابس٠ ايػسنات،  ضعٝد ايطٝد قُد -25

1986،) 

 ،2000ؾرباٜس ايكاٖس٠، ايًبٓا١ْٝ، املصس١ٜ ايداز ايدٚيٞ، ا٫قتصاد ؾ٢ دزاضات سامت، عؿٝؿٞ ضاَٞ -26

 املطبٛعات دٜٛإ ايدٚيٞ، ايتبادٍ فاٍ يف ايتهٓٛيٛدٝا ْكٌ عكٛد: ، بٛمجع١  ضعدٟ ْصري٠.  ايدنتٛز٠ -27

 1992 اؾصا٥س، اؾاَع١ٝ،

 يًطباع١ َع١ٝاؾا ايداز بريٚت،، )ايكطاٜا بعض ع٢ً عا١َ ْعس٠: ايدٚيٞ ا٫قتصاد،  اهلل عٛض سطني شٜٓب -28

 (،1998، ٚايٓػس

 ايتعإٚ بإداز٠، عٌُ ٚزق١، ايعاملٞ ا٫قتصاد يف ٚدٚزٖا اؾٓط١ٝ َتعدد٠ ايػسنات،  اهلٝيت ايسمحٔ عبد ْٛشاد -29

 .2008ّ ايدٚس١ – قطس -ايتدطٝط فًظ -ايدٚيٞ
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 اؾٓط١ٝ املتعدد٠ تٚايػسنا ايدٚيٞ ايعٌُ تكطِٝ ٚأش١َ ٚاؾٓٛب ايػُاٍ ،سٛاز ٚاخسٕٚ ضعٝد ايطٝد قُد -30

 1986 ، ايهٜٛت ، يًٓػس ايػباب داز ،

 ايصٓاعٞ ايتعإٚ ف١ً ، ؼ١ًًٝٝ ْعس٠ ، ايبشسٜٔ بدٚي١ ايتهٓٛيٛدٝا عكٛد ، ايدَٝدٞ عبدايًطٝـ ؾ٪اد. د -31

 قطس ، ايدٚس١  ، 1997ّ ٜٓاٜس 17 ايط١ٓ 67 ايعدد ، ايعسبٞ اـًٝر يف

 1992 بريٚت، ، اؿكٛق١ٝ اؿًيب ػٛزاتَٓ  ، اهلٛيدْؼ غسن١ ة َصحيِ َادد -32

 (1989، اؾاَع١ غباب َ٪ضط١، اإلضهٓدز١ٜ) ا٭دٓب١ٝ، ا٫ضتجُازات ٚدد٣ٚ ايتدٌٜٚ ْعسٜات،  قشـ أبٛ ايط٬ّ عبد

 ، اؾاَع١ غباب َ٪ضط١ ، ا٭دٓب١ٝ ي٬ضتجُازات املدتًؿ١ ٚا٭غهاٍ ايطٝاضات، قشـ أبٛ ايط٬ّ عبد -33

 1989 ، اإلضهٓدز١ٜ

 ، املسٜذ داز ، َٓصٛزٚاخسٕٚ عبداهلل ط٘/ د ،تعسٜب ايسابع١ ايت١ُٝٓ،ايطابع١ اقتصادٜات ٚاخسّٚ، دباش َايهّٛ -34

 1415ٙ  ، ايسٜاض

 ، 107 زقِ املعسؾ١ عامل ،ضًط١ً ايك١َٝٛ ايعاٖس٠ َٚطتكبٌ ايك١َٝٛ عابس٠ ايػسنات ، ضعٝد ايطٝد قُد.  -35

 ايهٜٛت ، ٙ 1407 صؿس

 قُد/ د ٚ َٓصٛز عبداهلل ط٘/ د تسمجت ، ايدٚي١ٝ ا٫قتصاد١ٜ ايع٬قات ٖسْدز، َٚازى ٖدضٔ دٕٛ -36

 1407ٙ  ، ايسٜاض ، املسٜذ داز ، عبدايصبٛز

 1950 َٔ يًؿرت٠ ايٓا١َٝ يًدٍٚ ايتهٓٛيٛدٞ ْكٌ يف اؾٓط١ٝ َتعدد٠ ايػسنات دٚز ، ايٓكًٞ سطٔ عاطـ. د -37

 ايدزاضات َعٗد ، ضعٛد١ٜ دزاضات ف١ً ، ايٓكٌ يف ايطعٛد١ٜ ب١ٝايعس املًُه١ يتذسب١ خاص١ دزاض١ َع ، 1980 –

   ٙ 1407 ، ايجاْٞ اؾص٤ ، ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف اـازد١ٝ ٚشاز٠ ايدبًَٛاض١ٝ

 ثاْٝا : املسادع ا٫يهرت١ْٝٚ :

 

 

http://www.almohasb1.com/2011/09/company.html
http://www.almohasb1.com/2011/09/company.html
http://ma4.6te.net/FikahAslamy/Books/Books_Shrkat2.htm
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   اٱض٬َٞاملئيٞ زأع املئٍ يف ايٓظئّ  اهلٝه١ًٝ يطٛم اصئ٥ اـ

2 

 املًد 

 محد ْاصسأد.َطٗس ضٝـ 

 أضتئذ ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ املطئعد ــ دئَع١ عُسإ 

Muanasr7@gmail.com 

اخلصائص اييت تٓفسد دزاسة إىل استكصاء وإبساش اي ٖدفت

اهلدف  ويتحكيل ٖرا    ٓظاّ املايي اإلسالَي .بٗا أسوام زأس املاٍ يف اي

صهًة  بيٓت ٖدف ايدزاسة ، وأُٖيتٗا ، واملأعدت ايدزاسة يف َكدَة ،

،،تبع ذيو َصطًحات ايدزاسة اييت عسفت اييت حتاوٍ ايتغًب عًي٘

وعددًا َٔ فة يصهوى سوم زأس املاٍ اإلسالّ،األْواع املختً

ت بح  األوٍ اير  تٓاوٍ اااااملصطًحات ذات ايعالقة ، أعكب ذيو  امل

وتٓاوٍ املبح  ايثاْي اخلصائص ووظائف ايٓظاّ املايي االسالَي،

اهليهًية يسوم زأس املاٍ اإلسالَي ، وقسُت تًو اخلصائص إىل  

قسُني مت يف ايكسِ األوٍ بيإ اخلصائص اهليهًية اييت حتهِ 

ئص وتٓاوٍ ايكسِ ايثاْي اخلصاايسوم األويية ) سوم اإلصداز (،

) سوم تداوٍ ايصهوى املايية هًية اييت حتهِ ايسوم ايثاْواةاهلي

اإلسالَية  ( وخصص املبح  ايثاي   يًحدا  عٔ ايعواٌَ احملددة 

حلجِ سوم زأس املاٍ  يف ايٓظاّ املايي اإلسالَي ، وتٓاوٍ املبح  

ايسابع  ، املصادز ايداخًية  واخلازجية يًتُواٌ اإلمنائي َتوسط وطواٌ 

، يف ظٌ ايٓظاّ املايي اإلسالَي ، ونإ َوضوع املبح   األجٌ

اخلاَس أوج٘ املآخر ايكائُة  عًى ايصهوى املصدزة َٔ اهليئات 

احلهوَية ، وايهياْات املايية واالقتصاداة اخلاصة يف ايبًدإ ايعسبية 

 ، وأشتٌُ ٓظُة يف  ايبًدإ اري اإلسالَيةواإلسالَية واألسوام املايية امل

 ْتائج و توصيات  ايدزاسة . أِٖ قيٗا ت أبسش خامتة  عًى ٘يف ْٗاات
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Abstract 

The current  Study aimed to investigated  the  structure  properties of the  capital 

market in Islamic Financial System(I F S ).The study was divided to Fifth section.  

the first section  was listed the general objectives of ( I F S ) ,  the  structure 

properties of capital market in I (I F S) was discussed in the second section , the  

structure  properties were divided in two part ; primary and secondary 

properties ,  the third  section  determined the factors related  size of  capita 

market in (I F S ) . the forth section emphasized on the internal and externl  long 

and midterm term developmental , the main concerns of issuances of Islamic  

sukuk for governal ,financial institutions, and corporate in some Islamic countries 

were take in consideration in the search, conclusion and recommendations were 

listed in the latest.                        .                                                                                       

 :املكد١َ 

تٛؾري ايتٌُٜٛ قاصري َٚتٛضط ، ٚطٌٜٛ ا٭دٌ يف أٚقئت اؿئد١ ، ٚبئملكئدٜس ايهئؾ١ٝ ٫قتاصئد َئ ٜعد أَسا 

ضسٚزٜئ  يتشكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ  ٚايسخئ٤ ا٫دتُئعٞ  ، ٚايسؾئ١ٖ اٱْطئ١ْٝ   ، يف أٟ فتُع َٔ 

قد َست اجملتُعئت اٱْطئ١ْٝ بهجري َٔ ايتذئزب اجملتُعئت  ، ٖٚرٙ َٔ ايٛظئ٥ـ ا٭ضئض١ٝ ٭ٟ ْظئّ َئيٞ  ، ٚ

اييت تطتٗدف تٛؾري ا٭َٛاٍ اي٬ش١َ يتشكٝل ايسخئ٤ ا٫قتاصئدٟ ٚايتكدّ ا٫دتُئعٞ ، ٚايٓظِ املئي١ٝ املعئصس٠  

ٖٞ ٚيٝد٠ اؿئد١ إىل ايتٌُٜٛ بآدئي٘ املدتًؿ١ ) ايط١ًٜٛ ٚاملتٛضط١ ، ٚايكاصري٠ ( ٚنئٕ ٫ٚ ٜصاٍ ايٓظئّ  

بأٖداؾ٘ ،  ٚأدٚات٘ ، َٚٓٗذٝت٘ ، ْٚظسٜئت٘ يف فئ٫ت ايتٌُٜٛ ٚايت١ُٝٓ   ٚاملئيٞ ايسأمسئيٞ   ًَُٗٝٓئا٫قتاصئدٟ 

، ٚقد اضتطئع ذيو ايٓظئّ يف إطئز  ُٖٝٓت٘  إٔ ٜدَر ايٓظِ املئي١ٝ  ، ٚهعٌ َٓٗئ ٚسد٠ ٚاسد٠ ع٢ً املطت٣ٛ 

َٚٓر أنجس َٔ ث٬ث١ عكٛد ٚايٓظئّ املئيٞ  ايعئملٞ ، سٝح بًؼ ايتهئٌَ املئيٞ ذزٚت٘  بني بًدإ ايعئمل ، 

ٚا٫قتاصئدٟ ايسأمسئيٞ دٕٚ َٓئؾظ ، ٚقد سكل ذيو ايٓظئّ  َٔ َٓظٛز  َٓئصسٜ٘ ايهجري  َٔ ايٓذئسئت ،  

ٚايعدٜد َٔ اٱخؿئقئت ، ٚقد نئْت َعظِ اٱخؿئقئت َٔ داخٌ ايٓظئّ ، ٫ َٔ خئزد٘ ، ؾكد لِ عٔ ايٓظئّ 

ٓئت : تسنص ايجس٠ٚ ،  ٚتهسز ا٭شَئت املئي١ٝ  ، ٚظٗٛز إَرباطٛزٜئت املئٍ ، ٚتٛازٟ دٚز ايتًُٜٛٞ ايكئ٥ِ ع٢ً املداٜ

ايدٚي١ يف ؼكٝل ايتٛاشٕ ا٫قتاصئدٟ ٚا٫دتُئعٞ ،ٚاٱثسا٤ املسٜب ،  ٚتعرز ع١ًُٝ إص٬ح ايٓظئّ ايسأمسئيٞ 

ٚازتؿئع َعد٫ت ايبطئي١  ٫قتاصئدٟ  ٚضُٛز ايطبك١ ايٛضط٢ ، ا..اخل  ٚنئٕ َٔ ْتئ٥ر ذيو اضتدا١َ ايسنٛد 
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ٚتؿئقِ املد١ْٜٝٛ ع٢ً َطت٣ٛ ا٭ؾساد ٚامل٪ضطئت  ٚايبًدإ ، ٚاتطئع ْطئم ايؿكس ٚصٛز ايب٪ع  يف ايبًدإ  

ْؿطٗئ  اييت تطتأثس بئيػطس أايٓئ١َٝ ، ٚتصاٜد ايتؿئٚت  ٚتسنص ايجس٠ٚ يف ايبًدإ  ايسأمسئي١ٝ  اياصٓئع١ٝ 

رٙ ايٛقئ٥ع  عًُئ٤ ا٫قتاصئد ايبئزشٜٔ إىل ايدع٠ٛ إىل ايكٝئّ بإص٬سئت ا٭نرب َٔ ثس٠ٚ ايعئمل ، ٚقد سؿصت ٖ

درز١ٜ يًٓظئّ ايسأمسئيٞ ، ٚايبشح عٔ ْظِ أنجس نؿئ٠٤  ٚزخئ٤ ، َٚٔ املعًّٛ إٔ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚىل يطٛم زأع 

ٚيرا ؾإٕ ٖرٙ  ضٗئّ يف تٛؾري ايتٌُٜٛ ا٫منئ٥ٞ  َتٛضط  ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ;ٱاملئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ٖٞ ا

اـاصئ٥  اهلٝه١ًٝ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ اييت ؼكل  ايهؿئ٠٤ ٚ ؼئٍٚ  اضتكاصئ٤ ٚإبساش ايدزاض١ 

ايعداي١ يف  تعب١٦ املٛازد  يٰدئٍ ايكاصري٠ ٚاملتٛضط١  ٚايط١ًٜٛ  ، ٚتٛظٝؿٗئ يف قطئعئت ا٫قتاصئد  اؿكٝكٞ 

ٛقت ْؿط٘ دٕٚ ايٛقٛع يف  تهئيٝـ ا٫ستهئزات ، ٚا٭شَئت املٓتر  يًطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت  ، ٚؼٍٛ يف اي

 املئي١ٝ ، ٚتسنص ايجس٠ٚ .

 َٔ اؾٛاْب اٯت١ٝ  :  أ١ُٖٝ ايدزاض١ٚميهٔ إبساش    

يف إبساش اـاصئ٥  اهلٝه١ًٝ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ  اييت متٓع   املطئزبئت  ايكُئز١ٜ ع٢ً ؾسٚم  ضٗئّ ٱاــ 

عئي١ عدّ ايٝكني ، ٚت٬يف  أضساز  ايتطعري  املطتُس ،  ٚؽؿٝض  تهئيٝـ  ايتعئٌَ  ا٭ضعئز   ، ٚاملتئدس٠  

 املستؿع١ ْطبٝئ يف ا٭ضٛام املئي١ٝ املٓظ١ُ ايكئ١ُ٥ ع٢ً ْظئّ املدآٜئت ..   

قٛاعدٙ  يف تعُٝل املعسؾ١ بطٛم زأع املئٍ  املٓظ١ُ اييت  ؼهُٗئ  َبئد٨ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ٚ ضٗئّ ٱــــــ ا

 ٚتػسٜعئت٘ .  

ــــــــ ا٫ضٗئّ يف  ايتعسف ع٢ً ٚاقع  "اصداز اياصهٛى ٚتداٚهلئ قٞ يف أضٛام زأع املئٍ  "ٚايرٟ ٜتطع َٜٛئ بعد 

 املاصدزٙ ٚاملتداٚي١ يف أضٛام زأع املئٍ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ٚايسأمسئي١ٝ .   يف اياصهٛى آخس ٚبتطئزع  غري َتٛقع 

املآخر  ع٢ً  اياصهٛى ا٫ض١َٝ٬   املاصدزٙ  ٚاملتداٚي١ يف أضٛام  زأع  املئٍ   ايكئ١ُ٥  ع٢ً  ضٗئّ يف بٝئٕٱــــــ ا

 ْظئّ  املدآٜئت  .

اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ قه١َٛ َٔ سٝح إصدازٖئ ٚتداٚهلئ مببئد٨ ٚقٛاعد ٚتػسٜعئت َػه١ً ايدزاض١ : 

 ا٭ضٛام املئي١ٝ ايتكًٝدٜ٘  ايكئ١ُ٥ ع٢ً  ْظئّ ٕ ايهجري َٔ املتداصاصني يفأايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، إ٫ 

املدآٜئت ، يٝظ يدِٜٗ ايكدز ايهئيف َٔ املعسؾ١ عٔ تًو املبئد٨ ٚايكٛاعد ٚايتػسٜعئت يف ايٓظئّ املئيٞ 

اٱض٬َٞ ،املٓظ١ُ يتداٍٚ ا٭َٛاٍ ع٢ً ضبٌٝ املعئٚضئت املئي١ٝ  ، ٚاييت ٜطع٢ أطساؾٗئ إىل ؼكٝل ايهطب 

ًو ا٭َٛاٍ اييت ؼاصٌ ،  ٚمتٍٛ ذٟٚ ا٫ستٝئدئت  دٕٚ َكئبٌ ) فئْئ (  نُئ ٖٛ اؿئٍ يف اؿ٬ٍ ، أٚ ت
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ايتٌُٜٛ غري ايسعٞ ايكئ٥ِ ع٢ً ايصنئ٠ ، ٚايٛقـ ،  ٚايٛص١ٝ ٚايكسض اؿطٔ ، ٚاهلب١ ، ٚإسٝئ٤ املٛات ، 

ٛي١ اؽئذ ايكسازات املئي١ٝ يف ٚاٱقطئع ، ٚايهؿئزات ، ٚإذا أخرْئ يف اؿطبئٕ إٔ عددا نبريا  َٔ ايكٝئدات املد

امل٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ٖٞ َٔ ايكٝئدات املتداصاص١ يف ْظئّ املدآٜئت ،ٜٚرتتب ع٢ً ذيو تصاٜد ايتذئٚشات 

يًُبئد٨ املٛد١ٗ ٚايتػسٜعئت اٱدسا١ٝ٥ يف فئ٫ت ايتطبٝل ، َٚٔ ٖٓئ تظٗس اؿئد١ إىل إشاي١ اغهئي١ٝ 

ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ املػتك١ َٔ املبئد٨ ٚايكٛاعد ٚايتػسٜعئت املٓظ١ُ ايكاصٛز املعسيف املتعًل غاصئ٥  

 يتداٍٚ ا٭َٛاٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، 

اضتددَت  ايدزاض١ املٓٗر ايٛصؿٞ ايكئ٥ِ ع٢ً  دزاض١ اؿئي١ ٚنريو املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ َٓٗر ايدزاض١ : 

 ٚايتعُِٝ . ا٫ضتكسا٥ٞ  ايكئ٥ِ ع٢ً ا٫ضتكاصئ٤

 اصطًشئت ذات ايع٬ق١ .امل

ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ : فُٛع١ املبئد٨ ،ٚايكٛاعد ٚايتػسٜعئت اييت ؼهِ تدبري ايػإٔ  املئيٞ ٚا٫قتاصئدٟ 

ع٢ً َطت٣ٛ ايهًٝئت ا٫قتاصئد١ٜ ، ٚايهٝئْئت ا٫قتاصئد١ٜ ٚاملئي١ٝ اـئص١ ،ٚا٭ؾساد : إْتئدئ ٚاضت٬ٗنئ ٚتٛشٜعئ 

 .     (1)ٚادخئزًا

 تذئزٟ : ٖٛ ايتٌُٜٛ ا٥٫تُئْٞ  قاصري ا٭دٌ ٭غساض ا٫ْتئز ، ٚا٫ضت٬ٗى .                  ايتٌُٜٛ اي

ايتٌُٜٛ غري ايسعٞ املًصّ ٚغري ايكئبٌ يًتاصهٝو : ٖٛ ايؿسا٥ض  املئي١ٝ املداصاص١  املاصئزف اييت تتهٕٛ َٔ 

 ملٛضسٜٔ . ايصنئ٠ ، ٚايتٛظٝـ ، ٚايهؿئزات  ْٚؿكئت ا٫قئزب ايٛادب٘ ع٢ً أقسبئ٥ِٗ ا

 ايتٌُٜٛ غري ايسعٞ ايكئبٌ يًتاصهٝو :  

ٜٚتهٕٛ َٔ ا٭َٛاٍ ٚاملٓئؾع اييت تٓئشٍ عٓٗئ ٬َنٗئ َٔ ا٭ؾساد ٚايهٝئْئت املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ يًُشتئدني َٔ 

 ايؿكسا٤ ٚاملطئنني تكسبئ إىل اهلل ، ٚ َٓٗئ ايٛقـ ٚايٛص١ٝ .

                                                           
 
(

1
ــس  ( ــ١ املبــــئد٨  ) َجــــٌ : ٚدــــٛب ؼكٝــــل ايعدايــــ١ يف املبــــئد٫ت املئيٝــــ١ ، ٚؼــــسِٜ ايسبــــئ ، َٚٓــــع تسنــــص ايجــــس٠ٚ ،      ٖٚــــرا  :غــ ح  ايتعسٜـــــ : فُٛعــ

َٚٓـــع  ٚأنـــٌ أَـــٛاٍ ايٓــــئع بئيبئطـــٌ ( ٚايكٛاعـــد ) َجـــٌ: ايػــــِٓ بـــئيػسّ ، ٚاــــساز بئيطـــُئٕ،    ( ٚايتػــــسٜعئت ) َجـــٌ : تػـــسٜعئت عكـــٛد ايبٝــــع             

ــئزنئت ، ٚامل طـــــــئزبئت ، ٚتػـــــــسٜعئت ْظـــــــِ ايصنـــــــئ٠ ، ٚاــــــــساز ، ٚايٛقــــــــ ٚايٛصـــــــ١ٝ ، ٚايكـــــــسض اؿطـــــــٔ ، ٚاٱسٝـــــــئ٤ ، ٚاٱقطـــــــئع  ،           ، ٚاملػـــــ

ــٌ :         ــ١ ) َجـــ ــئت ايعئَـــ ــ١ ..اخل ( ايطٝئضـــ ــ١ ٚايٓكدٜـــ ــئت املئيٝـــ ــد يف ايطٝئضـــ ــئة ٚدز٤ املؿئضـــ ــٌٝ املاصـــ ــس يف ؼاصـــ ــٛيٞ ا٭َـــ ــ١ يـــ ٚاياصـــــ٬سٝئت املُٓٛســـ

ــ١ ،     ــ١ ، ٚايطٝئضــــ١ ايٓكدٜــ ــ١ املئيٝــ ــئد١ٜ ( َجــــٌ        ايطٝئضــ ــ١ ...(  )ٚايهٝئْــــئت ا٫قتاصــ ــئز٠ ايداخًٝــــ١ ٚاـئزدٝــ ــ١ ، ٚضٝئضــــ١ ايتذــ ٚايطٝئضــــ١ اؾُسنٝــ

 امل٪ضطئت ٚايػسنئت  )ٚاملئي١ٝ (  َجٌ املاصئزف ٚايتئَني ٚاـدَئت املئي١ٝ ا٭خس٣ .
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 (1)عئ١َ اٚخئص١ . غسن١ ايطِٗ : صو َئيٞ ميجٌ ساص١ املطئِٖ يف زأع َئٍ  

 . (2)زأع املئٍ املطئِٖ : ٖٛ زأع املئٍ املتشاصٌ َٔ إصداز أضِٗ ًَه١ٝ 

 .  (3)ايطٓد : صو دٜٔ َاصدز َٔ َكرتض ملكسض بأضعئز ؾئ٥د٠ ثئبت١ 

 .. (4)ايطٛم ا٭ٚي١ٝ : ٖٞ : ايطٛم اييت تبئع ؾٝٗئ ا٭ٚزام املئي١ٝ املاصدز٠ ٭ٍٚ َس٠ 

 (5)ٛم اييت ٜتئدس ؾٝٗئ بئ٭ٚزام املئي١ٝ ايطٛم ايجئ١ْٜٛ : ٖٞ ايط

  (6)ضٛم ا٭ضِٗ : ضٛم يبٝع ٚغسا٤ ا٭ٚزام املئي١ٝ اييت ٜتشهِ يف أضعئزٖئ صٓئع ايعسض ٚايطًب 

: تكدِٜ ثس٠ٚ ع١ٝٓٝ أٚ ْكد١ٜ أٚ َٓئؾع قئب١ً يًتجُني بئيكِٝ ايطٛق١ٝ بكاصد ا٫ضرتبئح يكئ٤  ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ

 .  (7)١َٝ عئ٥د تبٝش٘ ايػسٜع١ اٱض٬

: ضٛم َٓظ١ُ تٓعكد يف َهئٕ َعني، ٚيف أٚقئت دٚز١ٜ ،  يًتعئٌَ ايػسعٞ بٝعئ   ايطٛم اٱض١َٝ٬ يٮٚزام املئي١ٝ

 (8)ٚغسا٤ مبدتًـ ا٭ٚزام املئي١ٝ ، ٚتٗدف إىل تعب١٦ املدخسات ايٓكد١ٜ  ٚتٛدٝٗٗئ مٛ املػسٚعئت املٓتذ١ "

 .دَئت (يًطٝبئت َٔ ا٭عٝئٕ ٚاملٓئؾع ) ايطًع ٚاـ

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ يتشاصٌٝ زأع َئٍ ايطًِ، ٚتاصبح ضًع١ ايطًِ  :صهٛى ايطًِ 

 (9) )املطًِ ؾٝ٘ (  ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى.

                                                           
ايطبع١  ا٭ٚىل ) دد٠ :  َ٪ضط١ دي١   اقتاصئد إض٬َٞضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ  ٚآثئزٖئ اٱمنئ١ٝ٥ يف ا٫ أْظس : أمحد قٞ ايدٜٔ أمحد سطٔ  ،    (1) 

 . 22ّ  ( ص  1995ٖـ 1415ايربن١ /  ضًط١ً طبئع١ ايسضئ٥ٌ اؾئَع١ٝ  
   

1First edition   (British :Biddles ltd 1993) p. 26  (3 )      ,  A  Dictionary of FinanceOXFORD UNIVERISTY  
2

 

 

   
  
(

3
)  op.cit.p32                                                                                                  

 

 (
4
) op. cit. p260                                                                                                    

 

  (
5
) op.cit.p 2                                                                                                      

 

 (
6
) op. cit. p 287                                                                                                   

،  َٚٓرز  108(  ص   1984ــ  1404ايطبع١ ا٭ٚىل ) بريٚت : َ٪ضط١ ايسضئي١ ، ،  متٌٜٛ ايت١ُٝٓ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞاْظس : غٛقٞ امحد دْٝئ ،  (7) 

 .12( ص  1991ٖـ 1412قشـ ، َؿّٗٛ ايتٌٜٛ اٱض٬َٞ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ) دد٠ : ايبٓو اٱض٬َٞ  يًت١ُٝٓ 
 126، َسدع ضئبل ص   اصئد إض٬َٞضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ  ٚآثئزٖئ اٱمنئ١ٝ٥ يف ا٫ اقتأْظس أمحد قٞ ايدٜٔ أمحد سطٔ  ،    (8) 
 239( ص   2010ٖـ 1431، ) املٓئ١َ  :   املعئٜري  ايػسع١٦ٖٝ١ٝ املسادع١ ٚاحملئضب١  يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ،   (9) 
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ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ  ٫ضتدداّ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ يف تاصٓٝع  صهٛى ا٫ضتاصٓئع:

 (1) ؿ١ًُ اياصهٛى. ضًع١ ،  ٜٚاصبح املاصٓٛع ممًٛنئ

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ يتٌُٜٛ غسا٤ ضًع١ املساع١ ٚتاصبح ضًع١ املساع١  صهٛى املساع١:

 . (2) ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى.

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ ٫ضتدداّ ساصًٝتٗئ يف إْػئ٤ َػسٚع ، أٚ تطٜٛس صهٛى املػئزن١  :

ٌٜٛ ْػئ  ع٢ً أضئع عكد َٔ عكٛد املػئزن١، ٜٚاصبح املػسٚع أٚ َٛدٛدات ايٓػئ  ًًَهئ َػسٚع  قئ٥ِ ، أٚ مت

ؿ١ًُ اياصهٛى يف سدٚد ساصاصِٗ، ٚتداز صهٛى املػئزن١ ع٢ً أضئع ايػسن١  أٚع٢ً أضئع املطئزب١ أٚ 

 (3) ع٢ً أضئع ايٛنئي١ بئ٫ضتجُئز.

ع٢ً أضئع ايػسن١ بتعٝني أسد  : ٖٞ ٚثئ٥ل َػئزن١ متجٌ َػسٚعئت أٚ أْػط١ تداز ايػسن٘صهٛى 

 (4) ايػسنئ٤ أٚ غريِٖ ٱدازتٗئ.

ٖٞ ٚثئ٥ل َػئزن١ متجٌ َػسٚعئت أٚ أْػط١ تداز ع٢ً أضئع املطئزب١ بتعٝني َطئزب َٔ   صهٛى املطئزب١:

 (5) ايػسنئ٤ أٚ غريِٖ ٱدازتٗئ.

أضئع ايٛنئي١  ٖٞ ٚثئ٥ل َػئزن١ متجٌ َػسٚعئت أٚ أْػط١ تداز ع٢ً صهٛى  ايٛنئي١ بئ٫ضتجُئز :

 (6) بئ٫ضتجُئز بتعٝني ٚنٌٝ عٔ مح١ً اياصهٛى ٱدازتٗئ.

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ ٫ضتدداّ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ يف متٌٜٛ َػسٚع  صهٛى املصازع١:

 (7) ع٢ً أضئع املصازع١، ٜٚاصبح ؿ١ًُ اياصهٛى ساص١ يف احملاصٍٛ ٚؾل َئ سددٙ ايعكد.

ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ ٫ضتدداّ ساصًٝتٗئ يف ضكٞ أغذئز َجُس٠ ٚاٱْؿئم ٖٞ   صهٛى املطئقئ٠:

 (8) عًٝٗئ ٚزعئٜتٗئ ع٢ً أضئع عكد املطئقئ٠، ٜٚاصبح ؿ١ًُ اياصهٛى ساص١ َٔ ايجُس٠ ٚؾل َئ سددٙ ايعكد.

                                                           
 239ص  املسدع ايطئبل :  (1) 
 232المرجع نفسه ص   (2) 
 232المرجع نفسه ص   (3) 
 239املسدع ْؿط٘ ص   (4) 
 . 239ص    املعئٜري  ايػسع١ٝاملسادع١ ٚاحملئضب١  يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ، ١٦ٖٝ   (5) 
 239املسدع ْؿط٘ ص   (6) 
 239املسدع ْؿط٘ ص   (7) 
 239املسدع ْؿط٘ ص   (8) 
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ئ ٜتطًب٘ ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ ٫ضتدداّ ساصًٝتٗئ يف غسع أغذئز ٚؾُٝصهٛى املػئزض١ 

   (1) ٖرا ايػسع َٔ أعُئٍ ْٚؿكئت ع٢ً أضئع عكد املػئزض١، ٜٚاصبح ؿ١ًُ اياصهٛى ساص١ يف ا٭زض ٚايػسع.

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ متجٌ ساصاًصئ يف ًَه١ٝ أعٝئٕ أٚ َٓئؾع أٚ خدَئت أٚ يف   صهٛى ا٫ضتجُئز:

اياصهٛى ٚقؿٌ بئب ا٫نتتئب َٛدٛدات َػسٚع َعني أٚ ْػئ  اضتجُئزٟ خئص، ٚذيو بعد ؼاصٌٝ ق١ُٝ 

 (2) ٚبد٤ اضتدداَٗئ ؾُٝئ أصدزت َٔ أدً٘.

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ٜاصدزٖئ َئيو عني َ٪دس٠ أٚ عني َٛعٛد بئضت٦ذئزٖئ،   صهٛى ًَه١ٝ املٛدٛدات امل٪دس٠:

أٚ ٜاصدزٖئ ٚضٝط َئيٞ ٜٓٛب عٔ املئيو، بػسض بٝعٗئ ٚاضتٝؿئ٤ مثٓٗئ َٔ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ، ٚتاصبح 

 (3) ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى. ايعني

 ٖٚٞ ْٛعئٕ:صهٛى ًَه١ٝ َٓئؾع ا٭عٝئٕ املٛدٛد٠   

ايٓٛع ا٭ٍٚ : ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜاصدزٖئ َئيو عني َٛدٛد٠ بٓؿط٘  ، أٚ عٔ طسٜل ٚضٝط َئيٞ، بػسض 

 ياصهٛى.إدئز٠ ،  َٓئؾعٗئ ٚاضتٝؿئ٤ أدستٗئ َٔ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ، ٚتاصبح َٓؿع١ ايعني ممًٛن١ ؿ١ًُ ا

ايٓٛع  ايجئْٞ  "ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜاصدزٖئ َئيو َٓؿع١ عني َٛدٛد٠ )َطتأدس(، بٓؿط٘ أٚ عٔ طسٜل 

ٚضٝط َئيٞ، بػسض إعئد٠ إدئزتٗئ ٚاضتٝؿئ٤ أدستٗئ َٔ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ، ٚتاصبح َٓؿع١ ايعني 

 (4) ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى. .

ــئٕ املٛصــــٛؾ١ يف ايرَــــ   ــ١ َٓــــئؾع ا٭عٝــ ــ١ ٜــــتِ إصــــدازٖئ بػــــسض   صــــهٛى ًَهٝــ ــئ٥ل َتطــــئ١ٜٚ ايكُٝــ ١ : ٖــــٞ ٚثــ

إدــــئز٠ أعٝــــئٕ َٛصــــٛؾ١ يف ايرَــــ١ ٚاضــــتٝؿئ٤ ا٭دــــس٠ َــــٔ ساصــــ١ًٝ ا٫نتتــــئب ؾٝٗــــئ، ٚتاصــــبح َٓؿعــــ١ ايعــــني    

 ، (5) صهٛى ًَه١ٝ اـدَئت َٔ طسف َعني املٛصٛؾ١ يف اير١َ ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى.

د١َ َٔ طسف َعني )نُٓؿع١ ايتعًِٝ َٔ دئَع١ ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ بػسض تكدِٜ اـ

ُّئ٠( ٚاضتٝؿئ٤ ا٭دس٠ َٔ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ، ٚتاصبح تًو اـدَئت ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى.  (6)َط

                                                           
 240َسزدع ْؿط٘ ص  املعئٜري ايػسع١ٝ   ١٦ٖٝ املسادع١  ٚاحملئضب١ يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ،  (1) 
 238ع ْؿط٘ ص املسد  (2) 
 238املسدع ْؿط٘ ص   (3) 
 238املسدع ْؿط٘ ص   (4) 
 . 238املسدع ْؿط٘ ص   (5) 
 . 239املسدع ْؿط٘ ص   (6) 
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غسن١ املطئ١ُٖ ٖٞ ايػسن١ اييت ٜهٕٛ زأع َئهلئ َكطُئ إىل أضِٗ َتطئ١ٜٚ قئب١ً  غسن١ املطئ١ُٖ: 

٫ إ٫ مبكداز ساصت٘ يف زأع املئٍ، ٖٚٞ َٔ غسنئت ا٭َٛاٍ، ٚهلئ يًتداٍٚ، ٫ٚ ٜهٕٛ نٌ غسٜو ؾٝٗئ َط٦ٛ

  (1)أسهئّ غسن١ ايعٓئٕ إ٫ َئ ٜتعًل بتشدٜد َط٦ٛي١ٝ ايػسنئ٤ ٚاَتٓئع ايؿطذ َٔ أسد ايػسنئ٤. .

ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ : تكدِٜ ثس٠ٚ ع١ٝٓٝ أٚ ْكد١ٜ أٚ َٓئؾع قئب١ً يًتجُني بئيكِٝ ايطٛق١ٝ بكاصد ا٫ضرتبئح يكئ٤ 

 (2)ش٘ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ د تبٝعئ٥

 املبشح ا٭ٍٚ :  ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  : ا٭ٖداف  ٚايٛظئ٥ـ  ٚتستٝب ا٫ستٝئدئت اٱْطئ١ْٝ .

ٓظئّ املئيٞ ٚٚظئ٥ؿ٘ ، ٚتستٝب ا٫ستٝئدئت ٚؾكئ يٲؿئح اؿئد١ َٔ املٓظٛز اٱْطئْٞ  ٖٞ ا٫طئز أٖداف اي

املسدعٞ ـاصئ٥  ضٛم زأع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٚيرا يصّ ايتعسف ع٢ً ٚظئ٥ـ ايٓظئّ املئيٞ 

 اٱض٬َٞ  ، ٚتستٝب ا٫ستٝئدئت ا٫ْطئ١ْٝ ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتئيٞ : 

  : اٖداف ٚٚظئ٥ـ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  .أ٫ًٚ

احملئٚز ايس٥ٝط١ يًٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٖٞ :قٛز املبئد٨ املٛد١ٗ يًٓظئّ ، ٚقٛز  ايكٛاعد ايتػسٜع١ٝ 

ا٫ضرتغئد١ٜ يًٓظئّ ،أَئ احملٛز ايجئيح  ؾٝػٌُ ايتػسٜعئت ايتؿاص١ًٝٝ يًٓظئّ ، ع٢ً َطت٣ٛ ايؿسد ، َٚ٪ضطئت 

ي١ ،اييت تٓظِ ا٫ضت٬ٗى ، ٚاٱْتئز  ٚاملبئد٫ت املئي١ٝ  يف ا٭ضٛام املدتًؿ١ ، ٚنريو ا٭عُئٍ  ٚايدٚ

ايتػسٜعئت ايتؿاص١ًٝٝ يف فئ٫ت ايتٛشٜع ، ٚصٝئ١ْ املٛازد املئي١ٝ ، أَئ احملٛز ايسابع  ؾٝتٓئٍٚ تدبري ايطٝئضئت 

ئت ا٫قتاصئد١ٜ املطتكب١ً ..اخل أَئ احملٛز املئي١ٝ ٚايٓكد١ٜ ، ٚايطٝئضئت ايتذئز١ٜ  ، ٚغ٪ٕٚ ايتدطٝط  ، ٚايتٛقع

اـئَظ  ؾٗٛ قٛز اٱٜسادات ايعئ١َ  ٚتٓكطِ تًو اٱٜسادات  إىل قطُني  ز٥ٝطني ُٖئ : اٱٜسادات املداصاص١ 

املاصئزف  ، ٚأُٖٗئ يف ٖرا ايكطِ : املٛازد املئي١ٝ املتشاص١ً  َٔ ا٭َٛاٍ ايصن١ٜٛ ،   ٜٚػٌُ ايكطِ ايجئْٞ عددًا 

دات غري املداصاص٘  َجٌ  : إٜسادات َػسٚعئت ايجسٚات املعد١ْٝ اييت ٫ ول يػري ايدٚي١ متًهٗئ َٔ اٱٜسا

ٚايطسا٥ب ايعئدي١ ، ٚإٜسادات املػسٚعئت ايعئ١َ  ، ٚايسضّٛ اؾُسن١ٝ ، ٚزضّٛ عكٛد ا٫َتٝئشات ا٫ضتجُئز١ٜ يف 

                                                           
 176املسدع ْؿط٘    (1) 

َؿّٗٛ ز قشـ ،.َٚٓر108(  ص  1984ــ  1404، ايطبع١ ا٭ٚىل ) بريٚت : َ٪ضط١ ايسضئي١ ،  متٌٜٛ ايت١ُٝٓ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞغٛقٞ أمحد دْٝئ   

 .12 ٖـ ( ص1412،ايطبع١ ا٭ٚىل )دد٠ :ايبٓو اٱض٬َٞ  يًت١ُٝٓ ( ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ
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ٚزضّٛ احملئؾظ١ ع٢ً ايب١٦ٝ اؿئض١ٓ  ايكطئعئت ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ، ٚزضّٛ تسغٝد اـدَئت ايعئ١َ اجملئ١ْٝ ،

يٲْطئٕ ٚاملٛازد ، ٚزضّٛ ا٫ضترياد ٚايتاصدٜس ، ٚايسضّٛ احملاص١ً َٔ ايتأدري امل٪قت ي٬ْتؿئع بئ٭زاضٞ 

املٛازد املئي١ٝ املعط١ً ، ٚاملًُٛن١ ًَه١ٝ خئص١ يٮؾساد أٚ ايهٝئْئت يًدٚي١  ، ٚايسضّٛ املؿسٚض١ ع٢ً املًُٛن١ 

َٔ بٓٛد ا٫ْؿئم ايعئّ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، َٚٔ أبسش بٓٛدٙ   احملٛز ايطئدع١ٜ ، ٜٚتهٕٛ املئي١ٝ ا٫قتاصئد

 ايس٥ٝط١ َئ ًٜٞ  : 

عٔ انتطئب املئٍ ٭ٟ ضبب َٔ  ْؿكئت ايتهئؾٌ ا٫دتُئعٞ ٜٚدخٌ يف ذيو :  تأَني سد ايهؿئ١ٜ  يًعئدصٜٔ

ع٢ً ا٫نتطئب ،ٚيهِٓٗ ٫ واصًٕٛ ع٢ً نؿئٜتِٗ   ا٭ضبئب ، ٚيٝظ هلِ عئ٥ٌ تًصَ٘ ْؿكتِٗ  ، أٚ ايكئدزٜٔ

َٔ ا٭َٛاٍ ، ٚيٝظ هلِ َٔ ذٟٚ ايكسب٢ َٔ ًٜصَ٘ ا٫ْؿئم عًِٝٗ ،  ٚوظ٢ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫ْؿئم بئ٭ٚي١ٜٛ 

 املطًك١ يف أٚقئت ايطًِ ٚاؿسب .

اخل ١ ، ٚايصزاع١ٝ  : يف اجملئ٫ت اياصش١ٝ ، ٚايتع١ًُٝٝ ، ٚاياصٓئعٝا٫ْؿئم ع٢ً ؼكٝل  املاصئة ايهؿئ١ٝ٥ 

َٓٗئ :  ايطسم ٚاؾطٛز ، ٚاملٛا٧ْ  ، ٚاملطئزات ، ٚفئ٫ت ايبشح ايعًُٞ ،  ٚفئ٫ت ايب١ٝٓ ا٭ضئض١ٝ ٚاييت

 ٚسرم تكٓٝئت ايعاصس  ٚغري ذيو َٔ  املاصئة  اييت ٜتطًبٗئ اجملتُع ٱَهئْٝئت٘ َٚطت٣ٛ زقٝ٘ اؿطئزٟ . 

سد ٚا٭ضس٠  ٚاجملتُع ، ٚايدٚي١ ،  ٚا٭دٝئٍ  ايكئد١َ   ٚاؿؿئظ : أَٔ ايؿا٫ْؿئم ع٢ً ؼكٝل ا٭َٔ ايػئٌَ 

ع٢ً ايٓظئّ ايعئّ ٚتٛطٝد دعئ٥ِ  ا٫ضتكساز ايداخًٞ ، ٚصٝئ١ْ  نٝئٕ ايدٚي١  ٚاجملتُع  َٔ أٟ اعتدا٤  

عد خئزدٞ . ٜٚدخٌ يف ْطئم ا٭َٔ ايػئٌَ  اٱْؿئم ع٢ً زضئي١ ا٫ض٬ّ اـئيد٠  ٚاؿؿئظ ع٢ً ١ٜٖٛ ا٭١َ ، ٚت

 غئٜئت ٚٚظئ٥ـ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٖٞ احملاص١ً ٚايٓتٝذ١ ايٓٗئ١ٝ٥ يهٌ ذيو  ٚميهٔ بٝئْٗئ بئ٫تٞ :  

 آـــــ تٛؾري سد ايهؿئ١ٜ املئي١ٝ يهٌ إْطئٕ يف اجملتُع .

ب ـــــ ضُئٕ تٛؾري ايطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت اي٬ش١َ يطد ا٫ستٝئدئت ا٫ْطئ١ْٝ َٔ املطعِ ٚاملًبظ ،  

 املأ٣ٚ ، ٚاملسنب َٔ ا٭ٚيٜٛئت املطًك١ شَئْئ َٚهئْئ. ٚسسبئ ٚضًُئ . ٚ

ز ــــ ا٫عداد ٚايتدطٝط املطتُس يتٛؾري أضبئب ايك٠ٛ املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ اييت ؼكل زغد ايعٝؼ يهٌ ؾسد يف 

 اجملتُع  ،ٚت٪َٔ ؼكٝل غئٜئت اجملتُع اٱض٬َٞ .    

 ملئٍ :  اْتئدئ ، ٚاضت٬ٗنئ ، ٚمتًهئ ،  ٚاقتٓئ٤ ، ٚتٛشٜعئ  ٚادخئزا ... اخل . د ــــ ـتشكٝل ايعدٍ املئيٞ يف دٚز٠ ا
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ٖـ ــــ ا٫يتصاّ اياصئزّ يف ايتٌُٜٛ ،ٚاٱْتئز  ، ٚا٫ضت٬ٗى ، ٚايتٛشٜع ، ٚايتػػٌٝ يف ايكطئعني ايعئّ ٚاـئص 

ايطسٚز١ٜ أ٫ٚ ، ؾئمله١ًُ هلئ بٓظئّ تستٝب املاصئة ا٫قتاصئد١ٜ يٮؾساد ٚاجملتُع ايكئ٥ِ ع٢ً تئَني ايطٝبئت 

 ثئْٝئ )اؿئدٝئت( ، ؾطٝبئت ا٫زتكئ٤ ٚايرتؾ٘ اٱْطئْٞ ثئيجئ )ايتشطٝٓٝئت ( .   

 َاصئة اجملتُع .ٚ املطتشكني  ٚ ــــــ  اضتٝؿئ٤ اؿكٛم املئي١ٝ ايٛادب١ يًدٚي١  بئيٓ  أٚ ا٫دتٗئد ٫ ْؿئقٗئ ع٢ً

 ئص١ َٔ ايتعطٌٝ ٚاٱضساف ٚايتبرٜس. ش ــــ صٝئ١ْ ا٭َٛاٍ ٚايجسٚات ايعئ١َ ٚاـ

 ح ـــــ تكٓني ايتػسٜعئت اييت تٛؾس ايب١٦ٝ ا٫قتاصئد١ٜ ٚاملئي١ٝ احملؿص٠ ٱمنئ٤ أَٛاٍ ا٭١َ ٚتهجريٖئ .        

   ـــــ تٛؾري ٚتدبري ا٭َٛاٍ اي٬ش١َ ٱقئ١َ املاصئة ايهؿئ١ٝ٥ يف اجملتُع اٱض٬َٞ . 

١ ايتدخ١ًٝ اييت متٓع تسنص ا٭َٛاٍ ٚايجسٚات يف أٜئد ق١ًًٝ َٔ أبٓئ٤ اجملتُع ٟ ـــــ تكٓني ايتػسٜعئت املئيٝ

 اٱض٬َٞ . 

 ى  ـــــ تكٓني ايتػسٜعئت اييت متٓع نئؾ١ أغهئٍ ايػؼ ،ٚا٫ستهئز ، ٚايدعئ١ٜ املط١ً ٚايهطب احملسّ .

ْني املئي١ٝ املٓظ١ُ يًػإٔ ٚتًو ايػئٜئت ٚايٛظئ٥ـ يًٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، تعد املسدع١ٝ يف تػسٜع ايكٛا

ا٫قتاصئدٟ ٚاملئيٞ  ٚؼهِ مجٝع ا٫ضٛام املئي١ٝ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ  ، نُئ ؼهِ  ضٛم زأع املئٍ باصٛز٠ 

أغد ، ٚؼهِ أٜطئ نئؾ١ ايتاصسؾئت ايؿسد١ٜ ،ٚتاصسؾئت ايهٝئْئت املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ ،نُئ ؼهِ  ايطٝئضئت 

 ، .    ايٓكد١ٜ ٚاملئي١ٝ ٚايتذئز١ٜ ...اخل

 ثئْٝئ  :  تاصٓٝـ اؿئدئت  اٱْطئ١ْٝ  يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ .

ٜاصٓـ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ سئدئت اٱْطئٕ َٔ طٝبئت ا٭عٝئٕ ٚاملٓئؾع  إىل ث٬ث١ َطتٜٛئت ، ٚبٝئْٗئ نُئ 

 : ًٜٞ 

: ٖٚٞ تًو اجملُٛع١ َٔ :املطت٣ٛ ا٭ٍٚ : ٜٚٓشاصس يف ايطٝبئت ايطسٚز١ٜ ؿٝئ٠ ا٫ْطئٕ اْتئدئ ٚاضت٬ٗنئ  

طٝبئت ا٭عٝئٕ ٚاملٓئؾع )ايطًع ٚاـدَئت ( اي٬ش١َ يًٛؾئ٤ عئدئت اٱْطئٕ يف سدٖئ ا٭د٢ْ َٔ املطعِ 

ٚاملًبظ ٚاملأ٣ٚ ، ٚاملسنب ، ٚايطئق١ اي٬ش١َ ٭غساض ايتدؾ١٦ )ضًع ايبكئ٤ اٱْطئْٞ ( ٜٚطًل عًٝٗئ عًُئ٤ 

َئ تكّٛ عًٝ٘ َاصئة ايٓئع ، ٕ بأْٗئ : ب املعئٜؼ اي٬ش١َ يبكئ٤ اٱْطئايػسٜع١ املاصئة ايطسٚز١ٜ  ٚتعسف يف دئْ

٫ٚبد َٓٗئ ٫ضتكئ١َ َاصئؿِٗ ، ٚإذا ؾكدت اختٌ ْظئّ سٝئتِٗ  ،ٚمل تطتكِ َاصئؿِٗ ، ٚعُت ؾِٝٗ 

 . (1)ايؿٛض٢ ٚاملؿئضد ( 

                                                           
 231ّ (  ص  2003ٖـ/ 1423اْظس : عبد ايٖٛئب خ٬ف ، عًِ أصٍٛ ايؿك٘ ،   )بدٕٚ ( ) ايكئٖس٠ :  داز اؿدٜح ،   (1) 
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، ٚاييت َٓٗئ ساصٍٛ املطت٣ٛ ايجئْٞ :  ٚوتٟٛ ع٢ً قد انرب َٔ ايطٝبئت املتٓٛع١ ٚامله١ًُ يًطسٚزٜئت 

ا٫ْطئٕ  ع٢ً املٝئٙ ايٓك١ٝ ، ٚاملطهٔ اياصشٞ ، ٚايػرا٤ املٓٛع  ، ٚ أنجس َٔ ثٛبني يًبظ   ٚاقتٓئ٤ املٓظؿئت ،  

ٚٚضئ٥ٌ ايٓكٌ ايطسٜع ، ٚايطئق١ ا٫ش١َ يًتطدني ٚايتربٜد ٚايتذُٝد ... ،ٖٚرا ايكدز ايصا٥د َٔ ا٫ضت٬ٗى  ، 

ْٛع١ٝ اؿٝئ٠  ، ٚميهٔ اٱْطئٕ َٔ انتُئٍ قٛاَ٘ ، ٚبٓٝئْ٘  اؾطدٟ ،ٚتٛؾس ٜستكٞ مبطت٣ٛ املعٝػ١ ، ٚؼطني 

ٖرا املطت٣ٛ ٜ٪دٟ إىل اتطئع ْطئم  ا٫ضت٬ٗى  ٚاٱْتئز ع٢ً املطت٣ٛ اؾص٥ٞ ٚايهًٞ ، .ٚضئبط ٖرا ايٓٛع عٓد 

يٞ َٔ ايب٪ع ٚضبٌ ايعٝؼ اـئعًُئ٤ ايػسٜع١ بأْٗئ : ايطٝبئت اييت تٝطس يًٓئع طس م ايتعئٌَ ٚايتبئدٍ 

  (1)ٚاؿسَئٕ 

املط٣ٛ ايجئيح :  ٚوتٟٛ ع٢ً قدز أنرب َٚتٓٛع  َٔ ايطٝبئت اييت تدخٌ  بئضت٬ٗنٗئ ، ٚاقتٓئ٥ٗئ  ايبٗذ١  

ٚايص١ٜٓ ٚاؾُئٍ ع٢ً بين اٱْطئٕ ، ٚ ػًب هلِ  أْٛاع ايرتؾ٘ اٱْطئْٞ  َٚٔ أَجًتٗئ : ع٢ً َطت٣ٛ ايؿس د:  

٭ثئخ اي٥٬ل ، ٚضع١ املطهٔ  ، ٚنجس٠ َٓئؾع٘  ، ٚٚضئ٥ٌ املٛاص٬ت املسو١ ، ٚايٛؾس٠ امل٬بظ املٓٛع١ ٚا٭ْٝك١ ، ٚا

ايطٝبئت اييت ) تسدع إىل َهئزّ يف ا٭غسب٘ ٚ٭طع١ُ ايًرٜر٠ ... اخل . ٚضئبطٗئ عٓد عًُئ٤ ايػسٜع١ أْٗئ َٔ 

ٖٚرا ايتاصٓٝـ هب ا٫يتصاّ ب٘ .    (2) ا٭خ٬م ، ٚقئضٔ ايعئدات ، ٚنٌ َئ ٜكاصد ب٘ ضري ايٓئع ع٢ً أسطٔ َٓٗئز (

َٔ َٓظٛز ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ يف فئ٫ت ا٫ْتئز ٚا٫ضت٬ٗى ٚايتٛشٜع ع٢ً َطت٣ٛ ا٭ؾساد ، ٚايطٝئضئت 

 ٓظ١ُ يًػإٔ ا٫قتاصئدٟ ٚاملئيٞ  .ايعئ١َ : امل

 املبشح ايجئْٞ : اـاصئ٥  اهلٝه١ًٝ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ .

١ ايطُئت املُٝص٠ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ  اييت تٓبجل أ٫ٚ : َٔ َبئد٨ ايٓظئّ ، ٜكاصد بئـاصئ٥  اهلٝهًٝ

ٚقٛاعدٙ ، ٚ تػسٜعئت٘  ، ٚتعهظ ثئْٝئ اؾٛاْب املتاص١ً بػئٜئت ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٚٚظئ٥ؿ٘  ، ٚتعد ثئيجئ 

٢ً ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ  ، َٔ ايع٬َئت ايؿئزق١ بني ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ ، ٚضٛم زاع املئٍ املستهص٠ ع

َٚٔ أَج١ً ، :  َٓع ايسبئ ، ٚايكُئز ، ٚا٫ستهئز ،ٚتسنص ايجس٠ٚ ، ٚٚدٛب  ؼكٝل ايتهئؾ٪ ايعئدٍ  يف املبئد٫ت 

املئي١ٝ ، ٚا٭خر مببدأ ا٭ٚيٜٛئت يف ايتٌُٜٛ ٚا٫ضتجُئز ، ٚا٫يتصاّ  بإْتئز ايطٝبئت َٔ ايطًع ٚاملٓئؾع ، ٚقئعد٠ 

سّ ، ٚؼسِٜ ايػؼ ٚاـداع يف املعئ٬َت ، ٚؼسِٜ ايػسز  ، ٚإيصاّ ايدٚي١ اؽئذ ايتدابري املدتًؿ١  ايػِٓ بئيػ

يتأَني ؾسص ايعٌُ ، ٚضُئٕ سد ايهؿئ١ٜ يهٌ إْطئٕ يف اجملتُع  عطب املٛازد املتئس١ ، ٚؾُٝئ ًٜٞ اضتكاصئ٤  

                                                           
 املسدع ايطئبل  ٚاياصؿش١ ْؿطٗئ .  (1) 
 .  232ص ل  ْؿط٘ املسدع ايطئب  (2) 
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٬َٞ  ، املعرب٠ عٔ سكٝك١ ايٓظئّ ، ٚامل٪ٜد٠  ـاصئ٥   ضٛم زأع املئٍ ا٭ٚي١ٝ ٚايجئ١ْٜٛ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض

 بئيتشًٌٝ املئيٞ .  

 أ٫ٚ : خاصئ٥  ايطٛم املئي١ٝ ا٭ٚي١ٝ )ضٛم اٱصداز ( 

 آـ تٓٛع اياصهٛى املئي١ٝ ايكئب١ً يٲصداز . 

ؾٗٓئى تتٓٛع ا٭ٚزام املئي١ٝ ايكئب١ً يٲصداز٠ ع٢ً ١٦ٖٝ صهٛى ٚايكئب١ً يًتداٍٚ يف ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ  ، 

صهٛى يًطًِ ، ٚأخس٣ ي٬ضتاصٓئع  ، ٚثئيج١ يٲدئز٠  ، ٚزابع١ يًُػئزن١ ، ٚخئَط١  يًُساع١ ...اخل ، ٜٚرتتب 

ع٢ً ٖرا ايتٓٛع  ، إَهئ١ْٝ  تعب١٦ املٛازد ٚسػد املدخسات يٰدئٍ ايط١ًٜٛ ، ٚ املتٛضط١  ، ٚايكاصري٠  ، ؾاصهٛى 

هٛى ا٫ضتاصٓئع  ٚاٱدئز٠ ، ٚايطًِ ميهٔ اضتدداَٗئ املساع١ ميهٔ اضتدداَٗئ يف ا٭دٌ  ايكاصري ، ٚص

 يٰدئٍ ايط١ًٜٛ ٚاملتٛضط١ . 

 ب ــ ا٫يتصاّ مببدأ ا٭ٚيٜٛئت يف اٱصداز ٚايتٛظٝـ يًاصهٛى ٚا٭ٚزام املئي١ٝ . 

ــ ٚضبل بٝئٕ  تشطٝٓٝئت ايئدٝئت   ٚاؿٚ  طسٚزٜئتإىل ث٬ث١ َطتٜٛئت ، ٖٚٞ اي تكطِ سئدئت اجملتُع املطًِ 

ٜٚكاصد بئ٫يتصاّ بٓظئّ ا٭ٚيٜٛئت : تٛظٝـ املدخسات املعبأ٠ عرب ا٭ٚزام املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ يف إقئ١َ ــ   ذيو

َػسٚعئت نطع يريو ايتكطِٝ . ٜٚكع خئزز ْطئم تًو ا٭ٚيٜٛئت )اضتدداّ َٛازد ا٭ٚزام املئي١ٝ 

ٱض١َٝ٬ يف اغد اؿئد١ يبعض اٱض١َٝ٬ يف إْتئز ضًع تسؾ١ٝٗٝ ، ع٢ً سني َئ ٜصاٍ ايٓئع يف ايبًدإ ا

ايطسٚزٜئت ا٭ضئض١ٝ ، أٚ يبعض اؿئدٝئت اييت ؽؿـ عِٓٗ َػك١ اؿٝئ٠ ٚيريو ٫ ٜطتطٝع املطًِ إٔ 

ٜٛاؾل ع٢ً إصداز أٚزام َئي١ٝ إض١َٝ٬ تطتددّ يف ػئز٠ ايرٖب ، أٚ اضترياد ايطٝئزات ايؿئخس٠ ، أٚ بٓئ٤ َدٕ 

إىل ايكط١ٝ بسَتٗئ ٚهعٌ ايٛزق١ املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ تبدٚ ٚنأْٗئ ضٝئس١ٝ ع٢ً ايػٛاط٧.نٌ ٖرا ممئ ٜط٤ٞ 

ٚيف ايٓظئّ ا٫قتاصئدٟ اٱض٬َٞ ٜتٛدب   (1).(يعب١ يف ٜد بعض َٔ ٜت٬عبٕٛ بعٛاطـ املطًُني ٚقًٛبِٗ

ؽطٝط ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ ٚا٫دتُئع١ٝ   ٚؾكئ ملبدأ ا٭ٚيٜٛئت  ؾئؿئدئت ايبٝٛيٛد١ٝ ، ٚاٱْطئ١ْٝ 

١ تكدّ ع٢ً غريٖئ َٔ اؿئدئت إْتئدئ ٚاضت٬ٗنئ  َٚٔ أَج١ً ذيو َػئزٜع تٛؾري ايػرا٤ ، ٚاؿطئزٜ

ٚاٱضهئٕ ، ٚاياصش١ ،  ٚايتعًِٝ ، ٚايطئق١ ، ٚٚضئ٥ٌ ايٓكٌ مبدتًـ أْٛاعٗئ ، ًٜٞ ذيو ايطًع امله١ًُ يًطًع 

ٚايٓتئ٥ر املتٛقع١ ملبدأ ا٫يتصاّ ، ايطسٚز١ٜ ، ٚيف املستب١ ايجئيج١ ٜأتٞ  إْتئز ضًع ايرتؾ٘ ، ٚايص١ٜٓ ، ٚاؾُئٍ 

بئ٭ٚيٜٛئت تتذطد يف ايتٛظٝـ ا٭َجٌ يًُٛاد املتئس١ َٔ َٓظٛز اؿئدئت اٱْطئ١ْٝ ، ٚا٫قتاصئد ايهًٞ  ، 

                                                           
 .    43،َسدع ضئبل ،ص ا٭ٚزام املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ يًبًدإ اٱض١َٝ٬ ٚتكدٜس اؿئد١ يطٛم َئي١ٝ إض١َٝ٬عبد ايسمحٔ ٜطسٟ أمحد ،ػسب١   ( 1)
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ٚزبط ضٛم اٱصداز بكطئع ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ املٛيد يًدخٌ  ، ٚؾسص ايعٌُ  ،ٚايتعذٌٝ بئيت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ 

 ا٫نتؿئ٤ ايراتٞ . ، ٚؼكٝل َعد٫ت َستؿع١ َٔ

 ز ــ انؿئض تهئيٝـ اٱصداز.  ٜٚسدع ذيو إىل عدد َٔ ايعٛاٌَ املٛضٛع١ٝ َٔ أبسشٖئ َئ ًٜٞ :

 ــ انؿئض تهئيٝـ ايرتٜٚر يػسا٤ اياصهٛى . 1

ـئياصهٛى املاصدز٠ يف ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ ًٜتصّ ؾٝٗئ مببدأ ا٭ٚي١ٜٛ ايطئبل بٝئْ٘ ، ٖٚرا اـئص١ٝ ٜدزنٗئ 

املهتتبني ، ٚاملطتجُسٜٔ املئيٝني ، سٝح ًٜك٢ ٖرا ايٓٛع َٔ اياصهٛى ايتأٜٝد ايدٜين ٚا٫قتاصئدٟ يد٣  مجٗٛز

املدخسٜٔ يف اجملتُع اٱض٬َٞ  ، َٚٔ ثِ تٓدؿض تهئيٝـ اؿ٬ُت اٱع١َٝ٬ اييت تطتٗدف إغسا٤ ايساغبني 

ْتٝذ١ يريو ايتأٜٝد ايدٜين ، ٚغعٛز  يف ا٫نتتئب ايعئّ ، ٚيرا ؾئملتٛقع تصاٜد ايطًب ع٢ً اياصهٛى املاصدزٙ

املهتتبني  بئٱضٗئّ يف اْتئز ايطٝبئت اييت وتئدٗئ اجملتُع املطًِ ، سٝح ؼظ٢  ايطًع ٚاـدَئت ايطسٚز١ٜ 

 ،ٚايطًع  امله١ًُ هلئ  بئ٭ٚي١ٜٛ يف اٱصداز  ، 

 ملطتكب٬ت ( ..) عكٛد اـٝئزات ٚا خًٛ ضٛم اٱصداز َٔ عكٛد املتئدس٠ بعدّ ايٝكنيــــــ  2

يف  أضٛام زأع املئٍ  ايتكًٝد١ٜ يتداٍٚ ا٭ٚزام املئي١ٝ يف املسانص املئي١ٝ ايعئي١ٝ  ، تاصدز ايطٛم عكٛد اـٝئزات ، 

ٚاملطتكب٬ت املػتك١ َٔ عكٛد ا٭ضِٗ ٚايطٓدات  ، ٖٚٞ عكٛد تطتٗدف ؽؿٝض سئ٫ت عدّ ايٝكني ايٓئغ١٦ 

ي١ٝ املتداٚي١ ، ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد ٫ ٚدٛد ي٘ يف ضٛم زأع املئٍ عٔ تكًبئت ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ يٮٚزام املئ

اٱض٬َٞ ،ؾكد أؾتت اجملئَع ايؿك١ٝٗ اٱض١َٝ٬ ايعئمل١ٝ عس١َ املػتكئت املئي١ٝ  يهْٛٗئ َتًبط١ بئيسبئ  ٚقئ١ُ٥ 

ئيٓطب١ ايهرب٣ يف ع٢ً ايػسز ،ٚاياصٛز١ٜ  ٚايكُئز، ٚتديٌ اٱساصئ٤ات بئٕ ايتعئٌَ بئملػتكئت املئي١ٝ ٜطتأثس ب

أضٛام ايع٬ُت ٚا٭ٚزام املئي١ٝ ٚايطًع ، سٝح أصبح ايتعئٌَ ؾٝٗئ قسٜٔ ا٭شَئت ، نُئ إ ايتٛضع ؾٝٗئ ٜتِ 

 ع٢ً سطئب ايتٌُٜٛ ايدٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜكدّ إىل قطئعئت ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ .  

 ــ انؿئض تهئيٝـ ايطُطس٠ ٚايٛضطئ٤ املئيٝني .3

اصهٛى املاصدز٠ مبػسٚعئت ضسٚز١ٜ يًُذتُع ، تٓتر ايطٝبئت َٔ ايطًع ٜٚسدع ذيو إىل ازتبئ   اي 

ٚاـدَئت ايطسٚز١ٜ  ، ٚايطًع امله١ًُ هلئ  ، ا٭َس ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘  تكًٝ  عدد ايٛضطئ٤ املئيٝني ، ٜٚعطد 

 نٌ ذيو ايدٚز احملٛزٟ ايرٟ تكّٛ ب٘ اهل١٦ٝ املػسؾ١ ع٢ً ضٛم اٱصداز .

 ١ٜ ) ضٛم تداٍٚ اياصهٛى ٚا٭ٚزام املئي١ٝ ( .ثئْٝئ : خاصئ٥  ايطٛم ايجئْٛ 
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ٖٓئى عدد َٔ اـاصئ٥  ا٭ضئض١ٝ ٚاؾٖٛس١ٜ اييت تطتٓد إىل َبئد٨ ٚقٛاعد ٚتػسٜعئت ايٓظئّ املئيٞ  

اٱض٬َٞ ، ٚؼهِ تداٍٚ ا٭ٚزام املئي١ٝ ع٢ً ١٦ٖٝ صهٛى  ، أٚ أضِٗ َاصدز٠ قئب١ً يًتداٍٚ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ ، 

 ٍٚ ٚأِٖ يًتدا أٚ غري قئب١ً

 اـاصئ٥  اييت ؼهِ  اياصهٛى املتداٚي١ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ يف ايٓظئّ اٱض٬َٞ اٯتٞ :  

 عٛا٥د اياصهٛى املتداٚي١ قدد٠ مبسدٚد تٛظٝؿٗئ ٚيٝظ بعئ٥د ودد َطبكئ .  ـآ 

ئت  ، اياصهٛى املتداٚي١  ٖٞ يعكٛد بٝع  َجٌ : ايطًِ ٚا٫ضتاصٓئع  ، أٚ عكٛد إدئز٠ ، أٚ َػئزنئت َٚطئزب

املئي١ٝ هب إٔ ؽًٛ مجٝع ا٭دٚات َٚساعئت ... اخل  ٚيرا هب إٔ ٜتٛؾس ؾٝٗئ غسٚ  تًو ايعكٛد ، نُئ 

ٖٚرٙ ازتبئ  بأضعئز ايؿئ٥د٠ َبئغس ،أٚ غري َبئغس ٜٓػأ عٓ٘ ؼدٜد َكداز ايعئ٥د ضًؿئ ، املتداٚي١ َٔ أٟ 

، ايرٟ وظس تداٍٚ ا٭َٛاٍ ايكئب١ً  ض٬َْٞظئّ ايتٌُٜٛ اٱبٗئ  ضٛم زأع املئٍ يف  دؿستخئص١ٝ ٖٝه١ًٝ ٜ

ٜٚٓػأ عٔ ٖرٙ اـئص١ٝ خًٛ ايطٛم َٔ عٛاٌَ املطئزب١   ،  يًتٛظٝـ ٚؾكئ ملعد٫ت ايؿئ٥د٠ احملدد٠ َطبكئ

ٚأثسٖئ ع٢ً أضعئز ا٭صٍٛ نُئ ٖٛ اؿئٍ يف  ٜٚسدع ذيو إىل غٝئب ايتٛقعئت بتشسنئت أضعئز ايؿئ٥د٠  ،

د١ٜ ،أٚ ؼسى ا٭زصد٠ ايكئب١ً يًتٛظٝـ َٔ ضٛم َئي١ٝ إىل أخس٣ ٚؾكئ مل٪ثسات ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ ايتكًٝ

أضعئز ايؿئ٥د٠ ، ٚع٢ً ضبٌٝ املجئٍ أد٣ ؼٍٛ املطتجُسٜٔ املئيٝني َٔ ضٛم ا٭ضِٗ يف ْٜٝٛٛزى إىل ضٛم 

د٠ ايٓكد١ٜ يطسٜع  ٚايتًكئ٥ٞ يٮزصا،ْتٝذ١ يًدسٚز ايهجٝـ ٚ.  (1)إىل اْٗٝئز ضٛم ا٭ضِٗ 1987ايطٓدات عئّ 

ٚأصبح ذيو  ، ا٫ثٓني ا٭ضٛدَٔ ضٛم ا٭ضِٗ إىل ضٛم ايطٓدات ، ٚقد عسؾت تًو اؿئدث١ ؾُٝئ بعد بئضِ 

ّ  اْتر ْظئّ املدآٜئت  أش١َ َئي١ٝ عئمل١ٝ نئدت  2008اؿدخ َٛثل يف ضٝئم  ا٭شَئت املئي١ٝ ايعئمل١ٝ ، ٚيف عئّ 

يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ ىتؿٞ َٓٗئ ذيو ايتشٍٛ  زأع املئٍ  ضٛم ٚيف املكئبٌ ؾإٕ تطكط ايٓظئّ املئيٞ ايعئملٞ  

ايبػٝض َٔ ضٛم َئي١ٝ إىل أخس٣ ٚؾكئ مل٪ثسات أضعئز ايؿئ٥د٠ ، َٚٔ ثِ ٜاصبح ا٫ضتكساز املئيٞ ٚانؿئض 

     .اـئي١ٝ َٔ ا٫زتبئ  بأضعئز ايؿئ٥د٠ اٱض٬َٞ   املئٍزأع ايتهئيٝـ خئص١ٝ َتأص١ً يف ضٛم 

ٖٚرٙ ٖٞ اـئص١ٝ ايبد١ًٜ ٚايعئدي١ . (2)املًه١ٝ املػئزن١ يف ا٭زبئح ٚاـطئ٥سهتتبني يف صهٛى املـ قبٍٛ ب 

يتشدٜد ايعٛا٥د ضًؿئ َٔ خ٬ٍ َعد٫ت  ايؿئ٥د٠ ، ٜٚرتتب ع٢ً تطبٝل ٖرٙ اـئص١ٝ ازتبئ  تعب١٦ املٛازد 

                                                           
س٠ : َسنص ا٭ٖساّ  يًرتمج١ ايطبع١ ايعسب١ٝ ) ايكئٖ ،  ايتكسٜس ايطٟٓٛ  اؿئدٟ عػس عٔ ايت١ُٝٓملصٜد َٔ ايتؿاصٌٝ ٜٓظس  ايبٓو ايدٚيٞ،    ( 1)

 . 37-36ص(   1988ٚايٓػس ،  
ٚممـئ دـئ٤ يف ٖـرا اـاصـٛص )ا٫يتـصاّ بػــس  املػـئزن١ بـئيسبح أٚ اـطـئز٠ يف ْـ  ٚاضـح نئَــٌ ٫ ٜكبـٌ ايتأٜٚـٌ ٚذيـو عًـ٢ أضـئع ايكٛاعــد                  ( 2)

٫يتـصاّ بـ٘ ضـسٚز٠ إضـ١َٝ٬ ٫ تكبـٌ اؾـدٍ( عبـد ايـسمحٔ         مبعٓـ٢ إٔ ا  …املعٍُٛ بٗئ يف عكٛد املطئزب١ ٚايػسنئت ،٬ٜٚسظ إٔ ٖرا ايػس  أضئضٞ 
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املتٛضط ٚايطٌٜٛ ٖٞ اييت ٜتٛقـ املئي١ٝ بئملػسٚعئت ا٫قتاصئد١ٜ َبئغس٠ ٚسٝح إٕ املٛازد املئي١ٝ ذات ا٭دٌ 

عًٝٗئ إقئ١َ املػسٚعئت ا٫قتاصئد١ٜ ،ٜٚستهص عًٝٗئ متٌٜٛ ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ ، ؾإٕ ا٭ٚزام املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ 

ٜطتًصّ إٔ ٜهٕٛ َعظُٗئ ذا آدئٍ َتٛضط١ ٚط١ًٜٛ ، ٜٚتطِ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتٌُٜٛ املػئزى  بئ٫ضتكساز ، 

جئ١ْٜٛ َٔ  املطئزبئت ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز  ، ٚازتبئ  ايعئ٥د ع٢ً ا٭ٚزام املئي١ٝ ٜٚسدع ذيو إىل خًٛ ايطٛم ا ي

 مبعد٫ت ايسع١ٝ املتشكك١ بئيؿعٌ ، أٚ اييت ٜتٛقع إٔ ؼككٗئ يف ؾرتات َطتكب١ً َ٪ضطئت  ٚغسنئت 

 اييت ٜتِ تداٍٚ أٚزاقٗئ يف ايطٛم املئي١ٝ ايجئ١ْٜٛ.  ا٭عُئٍ

 . ٚيٝظ يًُطئزب١ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز املاصهه١  ا٭ٚزام املئي١ٝضٛم يتطٌٝٝ  ـ ايطٛم ايجئ١ْٜٛز 

َٚ٪غساتٗئ ،نُئ ،  ايؿئ٥د٠  ا٭ٚزام املئي١ٝ َٔ ا٫زتبئ   بأضعئز  تعد ٖرٙ اـئص١ٝ أضئض١ٝ ،ٚتٓطذِ َع خًٛ

ٚاْتظئز َعد٫ت ايسع١ٝ اييت ضتشككٗئ ، تٓطذِ َع ازتبئ  ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ بكطئع اٱْتئز اؿكٝكٞ  

، ٫ٚ ٜتاصٛز يف َجٌ ٖرٙ ايطٛم سدٚخ أشَئت  امل٪ضطئت ٚايػسنئت اييت ٜتِ تداٍٚ أٚزاقٗئ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ

َئي١ٝ ،٭ٕ مح١ً ا٭ٚزام املئي١ٝ ٫ ٜػعسٕٚ بئيرعس املئيٞ ايرٟ تطبب٘ تطٛزات أضعئز ايؿئ٥د٠ ، ٚايتٛقعئت املتاص١ً 

زام املئي١ٝ ايتكًٝد١ٜ املعئصس٠ تكدّ ايد٥٫ٌ ايكئطع١ ع٢ً تعرز ٚبئملكئبٌ ؾإٕ أضٛام ا٭ٚ.  بأضعئز ا٭ٚزام املئي١ٝ

املطئزبئت ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز  ٚا٫زتبئ  بئ٫قتاصئد اؿكٝكٞ ، ؾكد أدت ،  اؾُع بني املطئزب١ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ

ذيو  ٚلِ عٔ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ إىل ؾو ا٫زتبئ  بني ا٭ضٛام املئي١ٝ ، ٚقطئعئت ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ،

 تعطٌٝ املدخسات ٚسبطٗئ عٔ املػئزن١ يف متٌٜٛ ٚسدات ايعذص ايعئ١ًَ يف قطئعئت ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ،

َٚٔ ثِ  ،ا٭ضٛام املئي١ٝ يًُطئزب١ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز ٚا٫نتؿئ٤ بدٚزإ ا٭زصد٠ ايكئب١ً يًتٛظٝـ يف ؾًو 

ٚػطري قطئعئت ٘ ا٭ضئض١ٝ ؼؿٝص بُٝٓئ ٚظٝؿت، ٜاصبح ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ عئ٥كئ يًُٓٛ ا٫قتاصئدٟ 

يو إٔ ا٫ضتجُئز املئيٞ َٔ خ٬ٍ إ٫ إٔ  ، ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ع٢ً إْتئز ايطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت 

هعٌ أزصد٠ املطئزب١ أضعئف ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ ٱمجئيٞ ا٭ٚزام  ، املسا١ٖٓ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ

ّ بًػت ق١ُٝ املعئ٬َت 1997َٔ ذيو بهجري ؾؿٞ عئّ  خطٛز٠ ا٭زقئّ َئ ٖٛ أنجس بٌ تهػـ ،املئي١ٝ املتداٚي١ ،

 %213، % 253، %96، %213 :  عرب اؿدٚد يف ا٭ٚزام املئي١ٝ نٓطب١ َٔ ايٓئتر احملًٞ اٱمجئيٞ ا٭زقئّ ايتئي١ٝ

ٚيف ،  ، ٚنٓدا ع٢ً ايتٛايٞ  يهٌ َٔ اي٫ٜٛئت املتشد٠ ، ٚايٝئبئٕ ، ٚأملئْٝئ ، ٚؾسْطئ ، ٚإٜطئيٝئ  % 358، 672%،

                                                                                                                                                               
يًبًـــدإ ا٫ضـــ١َٝ٬ ٚتكـــدٜس اؿئدـــ١ يطـــٛم ثئْٜٛـــ١ اض١َٝ٬،دزاضـــئت    ػسبـــ١ ا٭ٚزام املئيٝـــ١ ا٫ضـــ١َٝ٬ ٚأٚضـــئعٗئ يف ا٭ضـــٛام املئيٝـــ١ ٜطـــسٟ أمحد،

 42 ايبٓو ا٫ض٬َٞ يًت١ُٝٓ( ،ص ،ايعدد ا٭ٍٚ ،اجملًد ايجئيح )دد٠ : املعٗد ا٫ض٬َٞ يًبشٛخ يفاقتاصئد١ٜ اض١َٝ٬ 
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ا٫قتاصئد ايسأمسئيٞ ٜٛدد َٔ ٜ٪ند ٖرٙ اؿكٝك١ٝ ايٛاقع١ ٜٚػهٛ َٓٗئ قئ٬٥ ) غئيبئ َئ ٬ٜسظ ضٛا٤ يف 

فئٍ أضعئز اياصسف أٚيف فئٍ أضعئز ا٭ضِٗ ، اْؿاصئّ بني َعطٝئت ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ، ٚا٭ضعئز ا٫مس١ٝ 

ْؿط٘ تعد املطئزبئت ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ َٔ ا٭ضبئب .ٚيف ايٛقت   (1()اييت ؼددٖئ املسا١ٖٓ

ٚخئص١ أشَئت ايطٝٛي١ يف ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ ،ٚتهئيٝـ أشَئت  ،ايتكًٝد١ٜ  ايس٥ٝط١ ٭شَئت ا٭ضٛام املئي١ٝ 

ئي١ٝ اييت تطببٗئ ـسٚز َٔ ا٭شَئت  املا ايطٝٛي١ تتُجٌ يف ايهطئد ،ٖٚدز املٛازد املئي١ٝ ايعئ١َ اييت تٓؿل ع٢ً 

ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز املسا١ٖٓ ،ٚاْتٗئش ايؿسص ،ٖٚٛ ضًٛى غري أخ٬قٞ ٜٚتٓئؾ٢ َع يف ا٭ضٛام ايجئ١ْٜٛ  املطئزبئت 

َربزات قٝئّ تًو ا٭ضٛام ،ٚتسدع أضبئب تًو ايتطٛزات ايطئز٠ إىل ازتبئ  ا٭ضٛام املئي١ٝ مب٪غسات أضعئز 

ٚا٭زقئّ املٛثك١ ،َٚٔ ثِ ؾ٬ َع٢ٓ يًذدٍ سٍٛ َصاٜئ ٖرٙ اـئص١ٝ  ايؿئ٥د٠ ،ٖٚرٙ ايكطئٜئ ت٪ٜدٖئ ايٛقئ٥ع

 ٚدٚزٖئ يف ا٫ضتكساز املئيٞ ، ٚتعٜٛد املطتجُسٜٔ ع٢ً ا٫نتتئب يف ا٭ٚزام املئي١ٝ َتٛضط١ ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ.

طٝٛي١ ٚايتدً  َٔ ايتهئيٝـ ايٓئغ١٦ عٔ أشَئت اي،  ٚت٪دٟ ٖرٙ اـئص١ٝ يًطٛم إىل تسضٝذ ا٫ضتكساز املئيٞ 

   (2.)،ٚاملطئزب١ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز ٚا٫ستهئزات ايطعس١ٜ 

   دـــ سظس ايتكًب ايًشظٞ يًاصهٛى املتداٚي١ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ . 

ا٫يتصاّ اياصئزّ  بئيتطعري ايعئدٍ يٮٚزام املئي١ٝ ، ٚسظس ا٫ستهئزات ، ٚايتشًٌٝ املئيٞ املطًٌ عرب ايكٓٛات 

ؾع أٚ خؿض ا٭ضعئز ي٬ضت٤٬ٝ ع٢ً أٍَٛ صػئز املدخسٜٔ ...اخل نٌ ذيو ٚاياصشـ املئي١ٝ ، ٚايتٛاط٪ يس

قسّ ٚفسّ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٜٚتِ ا٫غساف ع٢ً ايطٛم َٔ قبٌ اهل٦ٝتني ايػسع١ٝ ٚاٱداز١ٜ ، 

١ٝ( نئف ٚع٢ً ضبٌٝ املجئٍ ؾإٕ تطعري٠ ٚاسد٠ يف ايّٝٛ يهٌ ٚزق١ َئي١ٝ ٭غساض ايتٓطٝض ) تطٌٝ ا٭ٚزام املئي

ٚأِٖ ممٝصات ايتطعري٠ يكٝئّ ايطٛم بٛظئ٥ؿ٘ َٔ َٓظٛز ا٫قتاصئد املٓتر يًطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت .  

 ايٛاسد٠ َئ ًٜٞ:

                                                           
ٖـ 1413ايطبع١ ايعسب١ٝ ا٭ٚىل ، ايبٓو اٱض٬َٞ يًت١ُٝٓ : املعٗد اٱض٬َٞ يًبشٛخ ٚايتدزٜب ،  ايػسٚ  ايٓكد١ٜ ٫قتاصئد ايطٛم،َٛزٜظ آيٝ٘،   ( 1)

 .14ص  ّ(.1993

املطـئزبئت ايـيت تٓاصـب عًـ٢ زؾـع أضـعئز ا٭ٚزام املئيٝـ١ ، أٚ خؿطـٗئ          ٚممئ دئ٤ يف ٖـرا اـاصـٛص َـئ ًٜـٞ )إٕ َـٔ َٗـئّ ايطـٛم ايجئْٜٛـ١ قطـع دابـس            ( 2)

   ٛ م عُدا  ، بٗدف ؼكٝل أزبئح ْكد١ٜ ضسٜع١ ٚبػض ايٓظس عٔ ايٓتئ٥ر اي٬سك١ بئيٓطب١ يًطٛم ، ٚسئي١ ايٓػئ  ا٫قتاصئدٟ. َٚٔ ضـُٔ محئٜـ١ ايطـ

ٚ        َٚٔ املطئزبئت غري ايػـسع١ٝ   ا٫عتُـئد عًـ٢ ٚضـئ٥ٌ ايسقئبـ١ ايػـسع١ٝ      ــــــ ــــــ   زام املئيٝـ١ ،نُـئ ميهـٔ    ٚضـع قٝـٛد غـسع١ٝ قهُـ١ عًـ٢ ايبٝـع اٯدـٌ يـٮ

( عبـد ايـسمحٔ   املبئغس٠ ملٓع أٟ اتؿئقٝئت ض١ُٝٓ أٚ صسو١ بني املتعئًَني ، أٚ ايٛضطئ٤ ، يًكٝـئّ مبجـٌ ٖـرٙ املطـئزبئت ايطـعس١ٜ ، ٚيتأدٜـب املدـئيؿني.       

ضــئعٗئ يف ا٭ضــٛام املئيٝــ١ يًبًــدإ ا٫ضــ١َٝ٬ ٚتكــدٜس اؿئدــ١ يطــٛم ثئْٜٛــ١ اضــ١َٝ٬،َسدع   ا٭ٚزام املئيٝــ١ ا٫ضــ١َٝ٬ ٚأٚضــٛم ٜطــسٟ أمحد،ػسبــ١ 

 46ضئبل ،ص 
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تتطِ ايتطعري٠ ايٛاسد٠ يهٌ ٚزق١ َئي١ٝ قئب١ً يًتداٍٚ بئملاصداق١ٝ ٚايعداي١ ٫زتبئطٗئ بئ٫قتاصئد اؿكٝكٞ ، ــ 1

عدّ ايٝكني ايرٟ وٍٛ ايطٛم ، إىل  ْئد يًُكئَسات ، ٚاجملئشؾئت  ، ٚأْٛاع   ٘ ،بُٝٓئ ايتطعري املطتُس ٜٓػأ عٓ

 .(1()ٚاـداع ايػؼ 

تتشٌُ َط٦ٛيٝت٘ -ٚاسد يهٌ ٚزق١ َئي١ٝ  ٠ريطعتيف ظٌ ايعٌُ ب-أٚ تٛاط٪ ،  أٚ إُٖئٍ  ،  أٟ تكاصريــ 2

يف ظٌ عكد اياصؿكئت ، ٚتٓؿٝر نئ١ًَ إداز٠ ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ ، بُٝٓئ ٜطتشٌٝ ؼٌُٝ املط٪ٚي١ٝ أٟ طسف 

 0.  ايتطعري  املطتُس يٮٚزام املئي١ٝ عًُٝئت ايبٝع ٚايػسا٤ عرب بساَر 

متٓح ايبئ٥عني ٚاملػرتٜٔ ؾسصئ َتطئ١ٜٚ ، ٚاضتكسازا نبريا داخٌ ايطٛم ٚيف تكُٝٝئت  ٠ايتطعري٠ ايٛاسدــ 3

ٚيف َكدَتِٗ  ،املطتجُسٜٔ املئيٝني  املتعئًَني ، أَئ ايتطعري املطتُس ؾٝتشهِ ؾٝ٘ ٚواصد َهئضب٘ نبئز

  . ٫ٚ َربز ي٘ ض٣ٛ ؼكٝكِٗ  ٭ع٢ً عئ٥د ممهٔ َٔ ؾٛازم ا٭ضعئز املاصئزف ايتذئز١ٜ ،

ايؿٛازم املؿسط١ بني عٔ ايتطعري٠ ايٛاسد٠ ػٓب ايطٛم بٌ ا٫قتاصئد احملًٞ تهئيٝـ أشَئت ايطٝٛي١ ايٓئمج١ ـ 4

 . املطئزب١ٝضعس اٱصداز ٚضعس املسآٖئت 

ايتطعري٠ ايٛاسد٠ ٜٓػأ عٓٗئ ٜكني نئٌَ ، أَئ ايتطعري املطتُس ؾٝذعٌ عدّ ايٝكني َطتشهُئ يف نٌ ــ  4

 َٔ   صعٛدا ٖٚبٛ  ْطب١ َع١ٓٝ ، نُئ هب أ٫ تتذئٚش ا٭ضعئز   ؿظ١ َٔ بدا١ٜ عٌُ ايطٛم ٚست٢ ْٗئٜت٘.

ٟ قئٚي١ يتشٌٜٛ ايطٛم ،ٖٚرا ايطئبط ٜطتٗدف َٓع أ،  ؼكٝك٘ متَتٛضط أع٢ً ٚأد٢ْ َعدٍ يًسبح 

، نُئ أضٛام زأع املئٍ  ايتكًٝد١ٜ نُئ ٖٛ عًٝ٘ اؿئٍ يف  ،ايجئ١ْٜٛ إىل ضٛم َطتكٌ ي٬ضتجُئز املئيٞ 

  ٖبٛط١ٝصعٛد١ٜ أٚ  ضعس١ٜ   ٚؾٛزاتٚأزبئح استهئز١ٜ ، ئ ٜطتٗدف أٜطئ اضت٦اصئٍ أٟ تأثري يًػئ٥عئت ٜٓػأ عٓٗ

 سآٖني ،ؾُئ ٜهطب٘ أسد امل، ؿئي١ٝ ٖٞ أْد١ٜ يًُطئزبئت ، ٚاملسآٖئت  ٚبئملكئبٌ ؾإٕ أضٛام ا٭ٚزام املئي١ٝ ا، 

ٚعهطٝئ َع  ٜئ َع اضطساب قِٝ ا٭صٍٛ ، ىطسٙ اٯخس ، َٚعد٫ت ايعئ٥د يف ٖرٙ ا٭ضٛام تتٓئضب طسد

ئ اضتكسازٖئ ، ٖٚرا ٖٛ ايطبب اؿكٝكٞ يعًُٝئت ايتطعري املطتُس٠ ، ؾئ٫ضطساب ٚعدّ  ا٫ضتكساز غس  يبكئ٥ٗ

ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايٓػئ  املئيٞ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ   ،ٚايعٛا٥د املهتطب١ َٔ ؾسٚم ا٭ضعئز غس  ٫ضتُسازٖئ.

َٔ ايتعدٟ ، ٚانٌ أَٛاٍ ايٓئع بئيبئطٌ ; ٭ٕ ايعٓئصس ا٫قتاصئد١ٜ اييت هسٟ تداٍٚ أٚزاقٗئ َٔ  ًئْٛعٜعد 

بٌ ٭ٕ قرتيف أْد١ٜ  أٚ تٓٗئز ، ٫ يػ٤ٞ اقرتؾت٘ ، تؿكد ددازتٗئ ا٥٫تُئ١ْٝ ، ايكُئز١ٜ  قد قبٌ تًو ا٭ْد١ٜ

ايكُئز زآٖٛا ع٢ً خؿض قِٝ أٚزاقٗئ املئي١ٝ ; يٝهطبٛا َٔ ؾسٚم ا٭ضعئز،ٖٚٛ عٌُ تتػئب٘ ْتئ٥ذ٘ متئَئ َع 

ٚبئملكئبٌ ؾإٕ ايعٓئصس  ، ييت ٫ تعرتف عل ،٫ٚ تسع٢ سس١َ ملئٍ ْتئ٥ر  عًُٝئت ايططٛ ، ٚاملاصئدزات ايكطس١ٜ ،

                                                           
 .15املسدع ايطئبل ص  ( 1)
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; ؾتتُهٔ بطٗٛي١ َٔ زٖئ ، تصداد ددازتٗئ ا٥٫تُئ١ْٝ قتاصئد١ٜ اييت زأٖ املطئزبٕٛ ع٢ً تاصعٝد أضعئا٫

 .   (1)اؿاصٍٛ ع٢ً ا٭َٛاٍ دٕٚ أٟ دٗد بريت٘ ض٣ٛ إٔ َ٪غسات أضُٗٗئ ازتؿعت يف ْٛادٟ ايكُئز

  ٌ صـــس٠  ضـــٛا٤ يف  ؾٗـــرا ايٛضـــع ٜٓطبـــل عًـــ٢ كتًــــ ا٭ضـــٛام املئيٝـــ١ باصـــٛزتٗئ ايتكًٝدٜـــ١ املعئ         ، ٚعًـــ٢ نـــ

ــٛد     ــ٢ ايٓكـ ــ١ عًـ ــئٍ املسآٖـ ــِٗ ،   ّأ، فـ ــ٢ ا٭ضـ ــ١ عًـ ــ٢ٗ    املسآٖـ ــئمل )ًَـ ــش٢ ايعـ ــد أضـ ــئشٜٓٛ" ؾكـ ــت ؾٝـــ٘  "نـ ٚشعـ

تتٛقــــــ  ، ٫ املت٬عـــــٝنيني ٜــــ َٛا٥ــــد ايًعـــــب طــــ٫ٛ ٚعسضـــــئ ، ٚا٭يعــــئب ٚاملصاٜـــــدات ، ايـــــيت ٜػــــرتى ؾٝٗـــــئ ٬َ    

ــد  ــ٘ أبــ ــري  ا ؾؾٝــ ــئت ايتطــــعري يف   ا٭َسٜهٝــــ١ٛيٛســــئت ايتعطــ ــئ يٛســ ــؼ ، ثــــِ يف     ، تتبعٗــ ــٛ ، ْٖٚٛــــؼ نْٛــ طٛنٝــ

ــدٕٚ إٔ          ــرتٟ بــ ــو إٔ تػــ ــ١ ، إذ ميهٓــ ــدعِ املسآٖــ ــئٕ ٜــ ــئٕ ا٥٫تُــ ــٌ َهــ ــئزٜظ ٚيف نــ ــٛزت ، ٚبــ ــدٕ ، ٚؾساْهؿــ يٓــ

           (2).(تدؾع ، ٚإٔ تبٝع بدٕٚ إٔ ؼٛش

أ َـــــئ خئصـــــ١ٝ ايتطـــــعري املكرتســـــ١ ؾإْٗـــــئ ػٓـــــب ايطـــــٛم تهـــــئيٝـ عـــــدّ ايـــــٝكني ايٓئغـــــ١٦ عـــــٔ عًُٝـــــئت              

ــ ٍ    ايتطـــــعري املطـــ ــٛ ــئيٝـ ا٫ستهـــــئزات ايطـــــعس١ٜ ، ٚتسضـــــذ سئيـــــ١ ايـــــٝكني ســـ ــئ ػٓـــــب ايطـــــٛم تهـــ  تُس٠ ، نُـــ

 .تطٛزات أضعئز ا٭ٚزام املئي١ٝ 

 .ايتعئٌَ يف ايطٛم  بئيؿعٌ ٚايكدز٠ ع٢ً تطًُٝٗئ غس  َٔ غسٚ   صهٛى املًه١ٝ سٝئش٠  -5

ــدى           ــٝظ عٓـ ــئ يـ ــع  َـ ــًِ )٫تبـ ــ١ ٚضـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٍٛ صـ ــدٜح ايسضـ ــٗئ سـ ــ١ٝ أضئضـ ــرٙ اـئصـ ــ١   ) (3) (ٖـ ــٝظ مثـ ؾًـ

ــع   ــئٍ ٭ٕ ٜبٝـــ ــ فـــ ــئ يف     د دأســـ ــٛش ػئٚشٖـــ ــد ٫ هـــ ــرٙ قٛاعـــ ــدؾع ، ٖٚـــ ــرتٟ دٕٚ  إٔ ٜـــ ٕٚ إٔ ميًـــــو ،أٚ إٔ ٜػـــ

عًُٝـــــئت ايبٝـــــع ٚايػــــــسا٤ يف ا٭ضـــــٛام املدتًؿـــــ١ ، َٚٓٗــــــئ ضـــــٛم ا٭ٚزام املئيٝـــــ١ ،ٚنــــــريو عـــــدّ ايطــــــُئح        

ــئى َػـــــ     ــئِٖ ، ؾٗٓـــ ــسٚع املطـــ ــػٌٝ املػـــ ــد تػـــ ــ١ إ٫ بعـــ ــس٣  بتـــــداٍٚ ا٭ٚزام املئيٝـــ ــٝظ  ،ٚأخـــ ــت ايتأضـــ سٚعئت ؼـــ

ــسٚعئت ايـــيت              ــل بئملػـ ــئ ؾُٝـــئ ٜتعًـ ــد بٗـ ــيت هـــب ايتكٝـ ــٛابط ايـ ــٔ أٖـــِ ايطـ ــدَئت  ،َٚـ ــتر ضـــًع١ ٚخـ ــ١ تٓـ قئ٥ُـ

ــئذٜس            ــٔ احملــ ــسٚز َــ ــسٚع يًدــ ــػٌٝ املػــ ــتِ تػــ ــد إٔ ٜــ ــ١ إ٫ بعــ ــئ املئيٝــ ــداٍٚ أٚزاقٗــ ــدّ تــ ــٞ عــ ــٝظ ٖــ ــت ايتأضــ ؼــ

 ايػسع١ٝ .

 م زأع املئٍ اٱض٬َٞ  بئيطٛابط ايػسع١ٝ .ـــ ايسقئب١ ايػسع١ٝ احمله١ُ ع٢ً ايتصاّ ضٛ 6

                                                           
(1 )                      there are tow basic image of the stoke market one is that of a casino where" 

lady luck and the better gamblers on speculation with no rational basic                                      

.stoney fisher and others,Economics Second Edition, (Singapore : 1988).p.550 
                                                               

 .14، َسدع ضئبل ، ص ا٭ضٛامايػسٚ  ايٓكد١ٜ ٫قتاصئد َٛزٜظ آي١ٝ ،   ( 2)
 .28ص  3ّ ( ز 1992ٖـ 1412  )بدٕٚ ( ) بريٚت : املهتب١ ايعاصس١ٜ : ضبٌ ايط٬ّ  قُد بٔ إمسئعٌٝ اياصٓعئْٞ ،   ( 3)
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إدئش٠  ْٛع املػسٚع  ايرٟ ضتداص  ي٘ ساص١ًٝ اياصهٛى سع١ٝ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ : َٔ َٗئّ ايسقئب١ ايػ

، َٚعسؾ١ دٚاعٞ اؿئد١ إي١ٝ ،  ٚأ١ًٖٝ املاصدز  يًتاصهٝو ، ٚغسٚ  ا٫صداز  ، ٚسكٛم املًه١ٝ اييت ٜتُتع بٗئ 

طسم تٛشٜع أزبئح املػسٚع  ع٢ً مح١ً اياصهٛى  ، ٚعداي١ ذيو ايتٛشٜع ، ٚغسٚ  ايتطٌٝٝ مح١ً اياصهٛى ، ٚ

ٚاٱطؿئ٤ يًاصهٛى املاصدزٙ ، ٚسل سئٌَ اياصو يف ايٛقـ ، ٚايٛص١ٝ ،  ٚاهلب١ ، ٚضُئٕ عدّ ايتؿسٜط عكٛم 

ئؾع ) ايطًع مح١ً اياصهٛى َٔ ايتاصسؾئت غري ايسغٝد٠  يٲداز٠    ، َٚئ ٖٞ ايطٝبئت  َٔ ا٭عٝئٕ ٚاملٓ

 ٚاـدَئت ( اييت ضٝٓتذٗئ املاصدز يًاصهٛى ...اخل 

َٚئ هسٟ يف أضٛام أ٭ٚزام املئي١ٝ ايكئ١ُ٥ غ٢ً ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ ، ٫ ص١ً ي٘ بطٛم زأع املئٍ يف   

قدد٠ ضًؿئ ، ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ؾئ٭ٚزام املئي١ٝ املتداٚي١ يف املاصئؾل ايعئمل١ٝ ) ايبٛزصئت (   عٛا٥دٖئ 

َٚكدز٠ بأضعئز ايؿئ٥د٠  ايجئبت١ ،  أٚ املتػري٠ ، نُئ ٖٛ اؿئٍ يف ايطٓدات ٚا٫ضتجُئز املئيٞ ٚؾكئ ملعد٫ت 

ايؿئ٥د٠ ، ٖٛ احملظٛز ا٭ٍٚ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، أَئ ا٭ٚزام املئي١ٝ غري قدد٠  ايعٛا٥د نئ٭ضِٗ ، إ٫ 

عئز ايؿئ٥د٠ ، ؾإٕ ٖرا ايٓٛع َٔ ايسبط غري َطُٛح ب٘ يف ايٓظئّ املئيٞ أْٗئ َستبط١ بإسهئّ إىل َ٪غسات أض

١ٜ ايكئ٥ِ اٱض٬َٞ  ،  نْٛ٘ ٜػذع ٜٚصٜد َٔ سذِ املعئ٬َت ايكئ١ُ٥ ع٢ً أضعئز ايؿئ٥د٠ ، ٚيف ايطٛم  ايجئْٛ

ٔ ، يٝظ ٖٓئى ْطئقئت وظس ػئٚشٖئ ؼهِ ؼسنئت ا٭ضعئز صعٛدا ٖٚبٛطئ ، بٌ َع٢ً ْظئّ املدآٜئت

اصدز بك١ُٝ امس١ٝ املطُٛح ب٘  إ  تتشسى اضعئز ا٭ٚزام املتداٚي١ ؾٝٗئ  ازتؿئعئ ٚانؿئضئ دٕٚ قٝٛد  ؾئيطِٗ امل

َج٬ ميهٔ إٔ تاصٌ قُٝت٘ ايطٛق١ٝ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ إىل أنجس َٔ عػس٠ أضعئف  ايك١ُٝ  دْئْري 5َكدازٖئ 

م دٜٓئز  َج٬ قد ٜاصٌ يف َطئزبئت ايطٛ 100كٝك١   ا٫مس١ٝ  ، ٚواصٌ ايعهظ متئَئ ، ؾئيطِٗ ايرٟ قُٝت٘ اؿ

ايٓئع بئيبئطٌ يف ايٓظئّ املئيٞ  ٍ، ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايتاصسؾئت  ٖٛ َٔ أنٌ أَٛادْئْري 10ايجئ١ْٜٛٝ  إىل أقٌ َٔ 

اٱض٬َٞ ، ٚيف تًو ا٭ضٛام ٜطع٢ نبئز املتعئًَني يف ايطٛم إىل ممئزض١ أَهس ،  ٚأد٢ٖ طسم ايتطًٌٝ 

ٚتصٜٝـ اؿكئ٥ل يػسض درب َتعئًَني ددد ، ٚاؿؿئظ ع٢ً  اضتُساز صػئز املطتجُسٜٔ ٚاـداع ،  

اـئضسٜٔ ؾص٤ َٔ َدخساتِٗ ع٢ً أٌَ ايتعٜٛض عٔ تًو اـطئ٥س يف ا٭ٜئّ أٚ ا٭ضئبٝع املكب١ً    ٚؼكٝل 

زٟ ع٢ً عٛا٥د فص١ٜ ع٢ً تٛظٝـ َدخساتِٗ ، ٜٚتِ ذيو نً٘ عرب عدد َٔ أضئيٝب ايتشًٌٝ املئيٞ ايؿٛ

يف ايطٛم ازتؿئعئ ٚانؿئضئ ، ٖٚٛ ؼًٌٝ  ا٭ضعئزَطت٣ٛ ايكٓٛات ٚاياصشـ املتداصاص١ ، يتؿطري ؼسنئت 

َٛد٘ َٔ قبٌ تًو ايٛضئ٥ٌ ا٫ع١َٝ٬ املًُٛن١ يهبئز املطتجُسٜٔ املئيٝني يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ يبٝع ٚغسا٤ 

 ملئيٞ اٱض٬َٞ . ا٭ٚزام املئي١ٝ ، ٖٚرٙ ا٭عُئٍ قس١َ ، ٚفس١َ ، يف ايٓظئّ ا
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 املبشح ايجئيح  : ايعٛاٌَ احملدد٠ ؿذِ ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ .

ٜعد ٖرا املبشح خئص١ٝ إضئؾ١ٝ َٔ خاصئ٥  ضٛم زأع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ،ٜٓبػٞ ايتعسف عًٝٗئ 

ــــ ٚيٛ يف دئْبٗئ ايٓظسٟ ـــ  يتهٕٛ ضٛم زاع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٚاضش١ املعئمل ، َتهئ١ًَ ايبٓٝئٕ

ٚيًُصٜد َٔ  ا٫ضتكسا٤ ؾإٕ املبشح ٜتشدخ عٔ ْٛعني َٔ ايعٛاٌَ ، ُٖئ ايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ َٔ َٓظٛز ايٓظئّ 

املئيٞ ا٫ض٬َٞ ،  ٚا٭خس٣ َٔ َٓظٛز املطتجُس اـئزدٞ ،  ٖٚرٙ ايعٛاٌَ َٓتصع١  َٔ ايتشًٌٝ  ا٫قتاصئدٟ 

٪غسات ايعئ٥د  اؿكٝكٞ ايتٓئؾطٞ  ع٢ً زأع املئٍ املطتجُس ،ايرٟ ٜطع٢ ،َٚٛضٛعئت دزاضئت اؾد٣ٚ ، َٚ

ٖرا املبشح  ، يف يتشكٝك٘ املطتجُسٕٚ يف ايكطئعئت  اؿكٝك١ٝ  أٚ املئي١ٝ ،  نٌ ذيو قد مت تٛظٝؿ٘ يٝهٕٛ 

 ٚبٝئٕ ذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتئيٞ 

 ض٬َٞ .أ٫ٚ : ـــ ايعٛاٌَ احملدد٠ ؿذِ ايطٛم َٔ َٓظٛز ايٓظئّ املئيٞ اٱ

 . (1).آ  ــــ ايب١٦ٝ ايعئ١َ املػذع١ يو أْٛاع ا٫ضتجُئز  

ا٫ضتكساز ،ايطٝئضٞ ٚا٫دتُئعٞ   بعٝد املد٣ ، ٚايب١ٝٓ ا٭ضئض١ٝ املتهئ١ًَ ٚاؾراب٘ ، ْٚٛع اْظئّ أؿهِ    

ز٠ ع٢ً إقئ١َ ،ٚضٝئد٠ ايكئْٕٛ  ٚضُئْئت سٝئدٙ ،  ْٚصا١ٖ  ْظئّ ايكطئ٤  ، ٚتطسٜع ايبت يف ايكطئٜئ ، ٚايكد

ايدعئ٣ٚ  ع٢ً ا٫غدئص ايطبٝعٝني ٚا٫عتبئزٜني  دٕٚ قٝٛد  ٚصٝئ١ْ املًه١ٝ ايؿسد١ٜ ، ٚسس١ٜ ايتاصسف 

بئيعئ٥دات  ،ع٢ً زأع املئٍ ، ْٚظِ ايطسا٥ب ٚايرتاخٝ  ... ، َٚٛقـ ْظِ ا٫ضتجُئز يف ايبًد املعين َٔ 

   نٌ ذيو َٔ ايعٛاٌَ ا٭ضئض١ٝ أٚ املطًُئت  ا٫ضتجُئز اـئزدٞ يف ايكطئعئت اؿكٝك١ٝ ٚاملئي١ٝ ... اخل

اييت ت٪خر بعني ا٫عتبئز َٔ قبٌ املطتجُسٜٔ املئيٝني ،  ٚايهٝئْئت ا٫قتاصئد١ٜ املدتًؿ١ ع٢ً َطت٣ٛ املطتجُس 

حملًٞ ، ٚ اـئزدٞ    ، ؾئيب١٦ٝ املٛات١ٝ ؼؿص ع٢ً املصٜد َٔ ا٫ضتجُئز  ، ٚايب١٦ٝ غري املٛات١ٝ ؽؿض َعد٫ت 

 تجُئز ، ٜٚٓعهظ نٌ ذيو ع٢ً سذِ ضٛم زأع املئٍ .ا٫ض

 ب ــــ ا٭١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ؿذِ ايكطئع ايعئّ.

ايٛظئ٥ـ  ا٫قتاصئد١ٜ اؾٖٛس١ٜ ٚا٭ضئض١ٝ  يًدٚي١ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٜرتتب  ع٢ً ايكٝئّ هلئ   نرب 

أٚ تػٝب ٚظئ٥ـ ايدٚي١ يف  تسغٝد  اؿذِ ايٓطيب يًكطئع ايعئّ َكئز١ْ بئيٓظِ املئي١ٝ  ا٭خس٣ اييت ؼذِ

ايٓػئ  ا٫قتاصئدٟ  ، ؾئيكطئع ايعئّ يٝظ  ض٣ٛ ٚض١ًٝ يتشكٝل ايعداي١  ا٫قتاصئد١ٜ ٚ ا٫دتُئع١ٝ يف املٓئؾع 

                                                           
 2010ٓدز١ٜ : ، ايطبع١ ا٭ٚىل ) ا٫ضه دزاضئت اؾد٣ٚ ا٫قتاصئد١ٜ يًُػسٚع يف اقتاصئد إض٬َٞأْظس ع٢ً ضبٌٝ املجئٍ: د٬ٍ دٜٛدٙ ايكاصئص ،   ( 1)

 . 128ــــ  127( ص  
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ٚايتهئيٝـ  ، ٚمتهني ايؿ٦ئت  ذات ايدخٌ املٓدؿض َٔ اؿٝئ٠ اٱْطئ١ْٝ ايهسمي١ ، ٚيرا  ؾإٕ ا يتصاّ  ايدٚي١ 

١ُٝٓ ،.ٚؼكٝل ايعداي١ ا٫قتاصئد١ٜ ٚ ا٫دتُئع١ٝ ،،ٚتٛؾري ؾسص ايعٌُ ، ٚضُئٕ سٝئ٠ مببدأ ا٭ٚيٜٛئت يف ايت

نسمي١ ٭قٌ ايؿ٦ئت ا٫دتُئع١ٝ دخ٬ ، ٖٞ َٔ ٚظئ٥ـ ايدٚي١ يف  ايٓظئّ املئيٞ ٚا٫قتاصئدٟ ايف اٱض٬ّ اييت 

ذيو إٔ سذِ ضٛم زأع ٜتٛدب إٔ تكّٛ بٗئ  ايدٚي١  ، ٚإيصاّ ايكطئع اـئص  بئيتعئٕٚ َعٗئ ، ٜٚطتٓتر َٔ 

املئٍ ضٝهٕٛ نبريا يف  َجٌ ٖرٙ اؿئي١ ، ٭ٕ ايكٝئّ بتًو ايٛظئ٥ـ ٜتطًب ز٩ٚع أَٛاٍ ضد١ُ ، َٚٔ ثِ 

ٜتشتِ عًٝٗئ اضتدداّ ٚابتهئز ايهجري َٔ صٝؼ ٚقٓٛات ايتٌُٜٛ يًشاصٍٛ ع٢ً ا٭زصد٠ املئي١ٝ ايهئؾ١ٝ يًكٝئّ 

  .بتًو ايٛظئ٥ـ 

 ايطبٝع١ٝ املتٛؾس٠ َكئز١ْ بعدد .ز ــــ سذِ ايجسٚات ٚاملٛازد 

ؾئيبًد  ايرٟ تتٛؾس ؾٝ٘ ثسٚات ،  ْؿط١ٝ َٚعد١ْٝ ، ٚشزاع١ٝ نبري٠  ، أٚ َصاٜئ  اقتاصئدٜئت املٛقع  اخل ...   متهٓ٘ 

َٔ ؼكٝل ؾٛا٥ض َئي١ٝ نبري٠ ئ ٜهٕٛ عئد١ إىل  إصداز  صهٛى َئي١ٝ  يتٌُٜٛ ايؿذ٠ٛ  ايت١ًُٜٝٛ  

و ايكطئع اـئص يتٛؾس ا٭زصد٠ اي٬ش١َ ٫ستٝئدئت٘ ، إ٫ إذا نئٕ ايبًد  ـطط٘ ا٫قتاصئد١ٜ ،  ٚنري

ٜتب٢ٓ ضٝئض١ َطئعؿ١ دخٌ ايؿسد ، ٚايدخٌ ايكَٛٞ يف ؾرتات قاصري٠ ْطبٝئ ؾإْ٘ ضٝطع٢ إىل َطئعؿ١ قدزات٘ 

 املئي١ٝ مبتًـ ايٛضئ٥ٌ املػسٚع١ َٚٓٗئ ايتاصهٝو ايعئّ ٚاـئص . 

 ١ْ عذِ ايٓؿكئت ايعئ١َ .د ـــ سذِ اٱٜسادات ايعئ١َ َكئز

ؾإذا نئٕ ايبًد املعين تتطئ٣ٚ إٜسادات٘ َع ْؿكئت٘ أٚ تصٜد ، مبئ يف ذيو ايٓؿكئت ا٫ضتجُئز١ٜ  ، ؾئملتٛقع أ٫ 

ٜهٕٛ يدٜ٘ سئد١ ًَش١ ٱصداز صهٛى يػسض تعب١٦ املٛازد املئي١ٝ َتٛضط ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ ،إ٫ إذا نئٕ ايبًد 

ا٫قتاصئد١ٜ ٚا٫دتُئع١ٝ ، ؾإْ٘ يف َجٌ ٖرٙ اؿئي١ ضٝطع٢ يًشاصٍٛ ع٢ً ٜتب٢ٓ ضٝئض١ ايتعذٌٝ بئيت١ُٝٓ 

 أنرب قدز َٔ املدخسات املتئس١ َٔ خ٬ٍ ايتاصهٝو ٚصٝؼ ايتٌُٜٛ ا٭خس٣ ..

 ٖـ ــ عُل ايطٛم املئي١ٝ احمل١ًٝ .

 ؾٛدٛد َ٪ضطئت َئي١ٝ َاصسؾ١ٝ نئؾ١ٝ َٚتٓٛع١ ،  َٚطٓٛد٠ مب٪ضطئت َئي١ٝ تعئ١ْٝٚ ٚتهئؾ١ًٝ يف قطئع

ايتأَني ، ٚنٝئْئت اقتاصئد١ٜ نبري٠ اؿذِ يف قطئع ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ، ٚأضٛام َئي١ٝ َٓظ١ُ بعٝد٠ عٔ 

ا٫ستهئز ٚاملطئزب١ ، ٚ َتهئ١ًَ  يف دٛاْبٗئ امل٪ضط١ٝ  ٚايتػسٜع١ٝ ،  نًُئ شادت ايكدز٠ ع٢ً إصداز اياصهٛى 

ايكدز٠  عٓدَئ تهٕٛ ايطٛم املئي١ٝ يف  ٚمجع ٚتعب١٦ املدخسات ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ ٚاملتٛضط ، ٚتتطئ٤ٍ تًو

 َساسٌ منٖٛئ ا٭ٚىل  
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 ٚــــ : َعد٫ت ايتطدِ ايطئ٥د٠ ٚاملتٛقع١ .

ت٪دٟ َعد٫ت ايتطدِ املستؿع١ يف ضٝئم ضًط١ً  ش١َٝٓ ط١ًٜٛ ْطبٝئ إىل صعٛب١ إصداز صهٛى َئي١ٝ بئيع١ًُ 

د١ٝ يٲضتجُئز يف قطئعئت ا٫قتاصئد احمل١ًٝ ٯدئٍ َتٛضط١ أٚ  ط١ًٜٛ ،  ْئٖٝو عٔ درب ايدخسات اـئز

 اؿكٝكٞ أٚ املئيٞ .  

 ثئْٝئ  ـــ ايعٛاٌَ احملدد٠ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ َٔ َٓظٛز املطتجُس اـئزدٞ . 

 آ ــ ايتاصٓٝـ ا٫قتاصئدٟ يًبًد .

٣ تاصٓـ ايبًدإ َٔ سٝح ْاصٝب ايؿسد  َٔ ايدخٌ ايكَٛٞ  إىل بًدإ  ؾكري٠ أٚ َٓدؿط١ ايدخٌ  ،  ٚأخس

َتٛضط١ ايدخٌ ، ٚثئيج١ َستؿع١ ايدخٌ  ٖٚٓئى تكطُٝئت ؾسع١ٝ أخس٣  يف إطئز ٖرٙ ايتكطُٝئت ، َٚٔ سٝح 

سذِ املد١ْٜٝٛ تاصٓـ ايبًدإ  إىل بًدإ َجك١ً بئيدٜٕٛ ٚأخس٣  َعتدي١ ، ٚثئيج١ ، خؿٝؿ١ ، َٚجٌ ٖرٙ 

 ايتاصٓٝؿئت ت٪ثس يف قساز  املطتجُس اـئزدٞ . 

 .ب ـــ  ْٛع ْظئّ اياصسف 

ايتصاّ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ مببدأ ا٭خر بٓظئّ ا٭ٚيٜٛئت  يف فئ٫ت ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ ٚا٫دتُئع١ٝ ،   

ٜس٣ إٔ  ْظِ اياصسف املس١ْ عئ٥ل سكٝكٞ  ي٬يتصاّ بٓظئّ ا٭ٚيٜٛئت ، ٖرا َٔ اؾئْب ا٫قتاصئدٟ ، َٚٔ اؾئْب 

خر ب٘ يف ض٤ٛ ٚظئ٥ـ ٚأٖداف ،ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ايػسعٞ ؾإٕ ضعس اياصسف ايعئ٥ِ أٚ ؿس ٫ ميهٔ ا٭

غري إٕ  ْٛع ْظئّ اياصسف ٜعد  عئ٬َ سئمسئ يف إصداز اياصهٛى املئي١ٝ بئيع١ًُ احمل١ًٝ ،  ٚايع٬ُت ايدٚي١ٝ ، 

ؾٓظئّ ضعس اياصسف  غب٘ ايجئبت ، ٚايع١ًُ احمل١ًٝ املطتكس قُٝتٗئ ْطبٝئ  ، هعٌ ايطًب عٌ اياصهٛى املئي١ٝ 

اصدز٠ درابئ َٚػسٜئ يف ا٭دًني املتٛضط ٚايطٌٜٛ ، ٚع٢ً ايعهظ َٔ ذيو ؾإٕ ْظئّ أضعئز اياصسف املس١ْ أٚ امل

ايعئ١ُ٥  هعٌ إصداز صهٛى َئي١ٝ َتٛضط  ، ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ  يف بًد ْئّ يف سهِ املتعرز  َٚٔ سٝح املبدأ ؾإٕ 

١ُ٥ ، ٭ٕ ْتئ٥ذٗئ أنجس ضٛا٤ َٔ ايتعئٌَ ايٓظئّ املئيٞ  ٚا٫قتاصئدٟ اٱض٬َٞ ٜسؾض ْظِ أضعئز اياصسف ايعئ

 ضًؿئ. د٠ بأضعئز ايؿئ٥د٠ ايدا١ٓ٥ ٚاملد١ٜٓ ، نُئ وظس إصداز ايطٓدات ذات ايؿٛا٥د احملد

 ز ــ ايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ يًبًدإ ٚايهٝئْئت املئي١ٝ .

بٝع  اخدَئت تاصٓـ ايبًدإ َٔ سٝح اؾداز٠ ا٥٫تُئ١ْٝ ، َٔ قبٌ ٚنئ٫ت َتداصاص١ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ ت

املئي١ٝ يف فئ٫ت ايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ يًبًدإ ٚا٭ؾساد  ، ٚيًاصٓدٚم ٚايبٓو ايدٚيٝني تاصٓٝؿئت َتعدد٠ ، 

تٓاصب ع٢ً ايكدزات املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ يبًد َئ ،  ٜٚٓظس إىل ايتاصٓٝؿئت ا٥٫تُئ١ْٝ عطئض١ٝ َؿسط١ َٔ قبٌ 
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دَئ ٜهٕٛ ايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ َستؿعئ يًبًد املعين  ، ٜتُهٔ املطتجُسٜٔ املئيٝني َٔ خئزز ايبًد املعين   ؾعٓ

يطًب ع٢ً ذيو ايبًد َٔ اؿاصٍٛ ع٢ً َكئدٜس نبري٠ َٔ ايتٌُٜٛ  ، ٚيف سئي١ إصدازٙ ياصهٛى َئي١ٝ ؾإٕ  ا

، ٚبئملكئبٌ إذا انؿطت ايتاصٓٝؿئت ا٥٫تُئ١ْٝ يبًد َئ ٜاصبح َٔ ايعطري عًٝ٘ ا٫نتتئب ؾٝٗئ  ٜتصاٜد 

ٍ ع٢ً املدخسات اـئزد١ٝ املًُٛن١ يٮَِ ا٭خس٣ ، ٚنٌ ذيو ٜ٪ثس ع٢ً سذِ ضٛم زأع اؿاصٍٛ اؿاصٛ

 املئٍ اٱض٬َٞ .

 د ــ دزد١ ا٫ْدَئز يف ايٓظئّ املئيٞ يدٚيٞ  .

ــ ٜ٪دٟ ا٫ْدَئز املئيٞ َع ا٭ضٛام املئي١ٝ  اٱق١ًُٝٝ ٚايعئمل١ٝ  إىل إَهئ١ْٝ املٓئؾط١ ع٢ً درب املدخسات ايدٚي١ٝ 

ٝض تهئيٝـ إصداز اياصهٛى املئي١ٝ بئيع١ًُ احمل١ًٝ ، ٚايع٬ُت ايدٚي١ٝ ، بئٱضئؾ١ إىل ضٗٛي١ تطٌٝٝ ، ٚؽؿ

اياصهٛى  ٚتٓئَٞ ثك١ املطتجُسٜٔ غري املكُٝني ،  ٚيف س١ً انؿئض دزد١ اٱدَئز ؾئملتٛقع إ ٜكٌ سذِ 

 ا٫نتتئب ، ٚتصداد تهئيٝـ اٱصداز ٚايتطٜٛل . 

 ئت اؾد٣ٚ ؾرب املدخسات اـئزد١ٝ .َد٣ ايٛثٛم بدزاضٖــ  ــ 

تعد دزاضئت اؾد٣ٚ ذات ا٭ؾل ايبعٝد ، ٚاملعد٠ َٔ دٗئت سط١ٓ ايطُع١ عئ٬َ َُٗئ يف تأَني َاصئدز ايتٌُٜٛ 

ايكئ٥ِ ع٢ً إصداز صهٛى َئي١ٝ َتٛضط١  ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ ٱقئ١َ  َػسٚعئت اقتاصئد١ٜ ، أٚ َساؾل عئ١َ ، 

صداز ،ٚايتطٜٛل املئيٞ ، ٚبئملكئبٌ ؾإٕ املطتجُسٜٔ املئيٝني غدٜدٟ ٜٚساؾل ذيو انؿئض يف تهئيٝـ اٱ

 بدزاضئت اؾد٣ٚ .  ئمل٠٤٬ املئي١ٝ ، َٚد٣  ايٛثٛم اؿطئض١ٝ ؾُٝئ ٜتعًل ب

 ٚضع ايبًد املعين بئيٓطب١ يًتهت٬ت ا٫قتاصئد١ٜ .ٚ ـــــ  

ٜعُل َٔ تاصٓٝؿ٘ ا٥٫تُئْٞ ، ٜٚٛضع  ؾإذا نئٕ ايبًد املعين  ٜٓتُٞ إىل تهتٌ اقتاصئدٟ َعني ؾإٕ ٖرا ايٛضع

َٔ ْطئم تداٍٚ اياصهٛى املاصدز٠ ٚاٱقبئٍ عًٝٗئ ، أَئ إٕ نئٕ ايبًد بعٝدا عٔ ايتهت٬ت ا٫قتاصئد١ٜ ؾإٕ  

 قدزت٘ ع٢ً اٱصداز تسدع إىل َد٣ تٛؾس ايعٛاٌَ ا٭خس٣ ايطئبل ذنسٖئ .
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 املبشح ايسابع

 يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ٭دٌَاصئدز ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا

ايٛظٝؿ١ ايسٜط١ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ ٖٞ  ا٫ضٗئّ يف تٛؾري ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، 

ٖٚرا املبشح  ٜطتٗدف ــ باصٛز٠ َٛدص٠ ـــ  إبساش َاصئدز ايتٌُٜٛ ا٫منئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، ع٢ً ايٓشٛ 

ٛات ايتٌُٜٛ  قاصري  َٚتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، ٖٚٓئى قٓٛات اخس٣ ايرٟ ٜ٪ند بإٔ ايتاصهٝو ٖٛ إسد٣ قٓ

َتعدد٠  ، ٚايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ٜستهص يف ا٭ضئع ع٢ً  ا املٛازد املئي١ٝ املتئس١ قًٝئ ، ٫ٚ ؾسم يف ذيو بني 

ٌٜٛ ايكطئع ايعئّ  ، ٚايكطئع اـئص ، ٚيًٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ تػسٜعئت٘ ايػئ١ًَ ، يف فئ٫ت  ايتُ

ٚا٫ضتجُئز ٚاٱْتئز ٚا٫ضت٬ٗى ، ٚايتٛشٜع ، ٚا٫دخئز ، يف أٚقئت ايسخئ٤  ٚايػد٠ ،  ٚ يف ٖرا ايبشح ضٓتٓئٍٚ 

املاصئدز ا٭ضئض١ٝ يًتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ يًكطئعني ايعئّ  ٚاـئص ٚذيو  ٚاٍفبئختاصئز 

 شٛ  اٯتٞ :يتهتٌُ َعئمل ايكٓٛات ايت١ًُٜٝٛ املدتًؿ١ ، ٚذيو ع٢ً ايٓ

 أ٫ٚ : َاصئدز ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ  يًكطئع ايعئّ.

 آ ــ املاصئدز ايداخ١ًٝ ايرات١ٝ .

وتئز ايكطئع ايعئّ اؿهَٛٞ ملكئدٜس نبري٠ َٔ ا٭زصد٠  املئي١ٝ ايكئب١ً يًتٛظٝـ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ 

ق١ ، ٚتػٝٝد ايطسم ٚاؾطٛز ا٭دٌ ، يتٛظٝؿٗئ يف َػسٚعئت  ايب١ٝٓ ا٭ضئض١ٝ ،  ٚاـدَئت ايعئ١َ ٚايطئ

ٚايطدٚد ٚاؿٛادص املئي١ٝ  ،  َٚػسٚعئت  ا٫نتؿئ٤ ايراتٞ ٚا٫ضتك٬ٍ ا٫قتاصئدٟ  فطد٠ يف تٛضٝع ، ٚتٜٓٛع 

ايكدزات ا٫قتاصئد١ٜ  ،ٚ ضٝئضئت اٱس٬ٍ قٌ ايٛازدات  ، َٚػسٚعئت تٛطني ايتكٓٝئت اياصٓئع١ٝ  ٚايصزاع١ٝ 

 يس٥ٝط١ يًتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ  اؿهَٛٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ َٔ  املاصئدز اٯت١ٝ :اخل . ٚتتهٕٛ املاصئدز ايداخ١ًٝ ا

غري املداصاص١ )  َجٌ :  ساص١ًٝ بٝع  ايجسٚات املعد١ْٝ  ايؿئ٥ط١  ب ـــ ايؿٛا٥ض ا٫قتاصئد١ٜ َٔ اٱٜسادات ايعئ١َ

ػسٚعئت ايعئ١َ ، عٔ ا٫ضت٬ٗى  احملًٞ ، ٚايطسا٥ب ايعئدي١ ، ٚاملتشاص٬ت َٔ ايسضّٛ اؾُسن١ٝ ، ٚإٜسادات امل

 .ٚاملكبٛضئت َٔ أمثئٕ صئدزات ايكطئع ايعئّ . ،  ٚايكسٚض اؿط١ٓ

 ز ـــ َدخسات ٚسدات ايكطئع ايعئّ . 

ٖٚٞ ا٭َٛاٍ ايؿئ٥ط١ َٔ ضٓٛات ايسخئ٤  ٚا٫شدٖئز ا٫قتاصئدٟ ، ٚاييت تتذطد يف ايٛقت بئ٫ستٝئطٝئت  

طتددّ يف ايعئد٠ يًُشئؾظ١ ع٢ً ا٫ضتكساز  ا٫قتاصئدٟ ، ايٓكد١ٜ املداز٠ َٔ قبٌ اياصٓئدٜل ايطٝئد١ٜ ، ٚاييت ت

 ٚؼكٝل َعد٫ت ايُٓٛ املسغٛب١ .
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 . (1)ز  ــ اٱصداز ايٓكدٟ 

يف اؿئ٫ت اييت ٜطتددّ ؾٝٗئ ا٫صداز ٫ضتػ٬ٍ ثسٚات َعطً٘ ، أٚ يف   ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ أسد َاصئدز ايتٌُٜٛ

١ ، ٚقئب١ً يًتاصسف  يف أٟ  ٚقت َٔ قبٌ ايدٚي١ ، سئي١  انتػئؾئت ثسٚات َعد١ْٝ َ٪ند٠  ٚبأسذئّ ػئزٜ

 نُئ هب أ٫ ٜ٪ثس ا٫صداز ايٓكدٟ  ع٢ً ايك٠ٛ ايػسا١ٝ٥ يًع١ًُ ايٛط١ٝٓ . 

 .  ثئْٝئ ـــ املاصئدز ايداخ١ًٝ ايكئ١ُ٥ ع٢ً ؾٛا٥ض َٚدخسات ايكطئع اـئص

 . (2) آــ زأع املئٍ  املكبٛض َٔ اياصهٛى املئي١ٝ املاصدز٠ َٔ َ٪ضطئت ايكطئع ايعئّ

ٖٚرا ايٓٛع َٔ زأع املئٍ املػئزى  ٜتِ اؿاصٍٛ عًٝ٘ َٔ اياصهٛى املئي١ٝ املاصدز٠  ، ٚاملطسٚس١ ي٬نتتئب ايعئّ  

ٚؾكئ ياصٝؼ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ   َجٌ  صٝؼ  ايبٝٛع اٯد١ً  ، ٚاملػئزنئت ، ٚاملطئزبئت ، ٚاٱدئزات ، ٚاملساعئت 

ايػِٓ بئيػسّ ، ٖٚرا ايٓٛع َٔ اياصهٛى ٜطتٗدف يف ايػئيب َػئزٜع  ...   اخل .  ٚتكسز عٛا٥دٖئ ع٢ً أضئع َبدأ

 ايب١ٝٓ ا٭ضئض١ٝ .

  (3)ب ــــ ا٫قرتاض َٔ امل٪ضطئت املئي١ٝ  ٚا٭ؾساد يف ا٭ٚضئع اٱضتػٓئ١ٝ٥ ٚبػسٚ  خئص١

ٓظئّ عٓدَئ تػتد ا٫ٚضئع ا٫قتاصئد١ٜ بطبب اؾؿئف ،  أٚ ايص٫شٍ ٚايربانني ، أٚ اؿسٚب ؾإٕ تػسٜعئت اي

املئيٞ اٱض٬َٞ  ػٝص تدخٌ ايدٚي١ ع٢ً ْطئم ٚاضع ، سٝح ٜبٝح هلئ ايٓظئّ ا٫قرتض  َٔ املٛاطٓني بدٕٚ 

ؾئ٥د٠  ،  أٚ ؾسض َبئيؼ  َئي١ٝ ع٢ً مجٝع أغٓٝئ٤ ايبًد  ، ٚؽاصٝ  ذيو  ٫ضتٝؿئ٤  سئدئت ايؿكسا٤ 

                                                           
 
(

1
ــٞ ،         ( ــد عًــ ــد امحــ ــرٚب أمحــ ــد فــ ـــ أمحــ ــس  : ـــ ــٛزد أْظــ ــر املــ ــٍٛ ٖــ ــ٬ع ســ ــٔ اٱطــ ــد َــ ٞ  ملصٜــ ــ٬َ ــئد اٱضــ ــ١ يف ا٫قتاصــ ــئت املئيٝــ ــ١   ايطٝئضــ ايطبعــ

 . 269ــ256ّ ( ص 2003ايجئ١ْٝ ) اـسطّٛ : ١٦ٖٝ ا٭عُئٍ ايؿهس١ٜ  ، 
 
(

2
ايتاصــــهٝو ئٖس٠ عًــــٞ قُــــد بــــين عــــئَس، اصــــدز٠ َــــٔ قبــــٌ ايكطــــئع ايعــــئّ أٚ اؿهَٛــــئت  أْظــــس: طــــ يٲطــــ٬ع عًــــ٢ منــــئ ذز َــــٔ اياصــــهٛى  امل (

ــ١ إضــــ١َٝ٬  ــس ٚايتٛشٜــــع،   ٚدٚزٙ يف تطــــٜٛس ضــــٛم َئيٝــ ــئد ايــــدٜٔ يًٓػــ ــئٕ: عُــ ــ١ ا٭ٚىل، )عُــ ـــ  (.1430/2009، ايطبعــ ــد   ـــ سئَــــد بــــٔ سطــــٔ بــــٔ قُــ

ٚشاز٠ ا٭ٚقـــــئف   ١ ا٭ٚىل، )ايسٜـــــئض: داز املُٝـــــئٕ يًٓػـــــس ٚايتٛشٜـــــع، ايطبعـــــ  تأصـــــ١ًٝٝ ٚتطبٝكٝـــــ١ : دزاضـــــ١ ؾكٗٝـــــ١ صـــــهٛى اٱدـــــئزٙ  عًـــــٞ َـــــري٠،

 . (1430/2009ٚايػ٪ٕٚ اٱض١َٝ٬ ايكطس١ٜ، 
2

ــٞ ،       (42)  ــرٚب أمحــــــد عًــــ ــد فــــ ــ٬ع اْظــــــس :   أمحــــ ــٔ اٱطــــ ــد َــــ ٞ   ملصٜــــ ــ٬َ ــ١ يف ا٫قتاصــــــئد اٱضــــ ــئت املئيٝــــ ــع ضــــــئبل ، ص   ايطٝئضــــ ص    َسدــــ

 .294ـــــ383
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، ٚيف نًتئ اؿئيتني هب ايتأند  ٚاملطئنني ، أٚ دؾع كئطس عدٚإ قكل ايٛقٛع ع٢ً اجملتُع اٱض٬َٞ

 َٔ  إٔ ايدٚي١ ٫ متتًو يف خصا٥ٓٗئ  َئ ٜهؿٞ َٔ املئٍ ايعئّ ملٛاد١ٗ تًو ايطٛاز٨ ،.

 املاصئدز اـئزد١ٝ يًتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط  ٚطٌٜٛ ا٭دٌ  .  ز  ـــــ

 ـــ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ املتدؾك١ َٔ ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ؟1

املئيٞ ٚا٫قتاصئدٟ  بني ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬  ٖٛ  ٚادب َٔ سٝح املػسٚع١ٝ  ايتعئٕٚ ٚايتعئضد  

ٚا٭ي١ٜٛ ،  ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ  ، املتٛقع اؿاصٍٛ عًٝ٘ َٔ اؿهَٛئت ،  ٚايكطئع اـئص ، 

اد اـطط يًشاصٍٛ ٚاياصٓئدٜل ٚاملٓظُئت ا٫ق١ًُٝٝ  يف ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬  ، ٖٛ ايرٟ ٜٓبػٞ إعد

عًٝ٘ ،،ٚؼدٜد قٓٛات تدؾكئت٘ ، ٚز٩ٚع ا٭َٛاٍ املتدؾك١ قد تهٕٛ يف صٛز٠ ٖبئت ، أٚ تربعئت  أٚ قسٚض بدٕٚ 

 ؾٛا٥د  ، أٚ َػسٚعئت َػرتن٘ َع ايكطئع ايعئّ ، أٚ اـئص .  

 ـــئ٫ضتجُئز ا٭دٓيب املبئغس املٓتر يًطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت . 2 

يتٌُٜٛ ٜتدؾل يف اطئز ا٫تؿئقٝئت ايجٓئ١ٝ٥ ، أٚ ا٫ق١ًُٝٝ ،  أٚ ايدٚي١ٝ املٓظ١ُ  يًتعئٕٚ ايدٚيٞ ٖٚرا ايٓٛع َٔ ا

 بني سه١َٛ ايبًد ايعسبٞ أٚ اٱض٬َٞ  املعين ، ٚسهَٛئت ايبًدإ غري اٱض١َٝ٬ .

جملتُع اٱض٬َٞ غري املستبط١ بأضعئز ايؿئ٥د٠ ، ٚيف ايٛقت ْؿط٘ ٫ تتعئزض َع أٖداف اــ ايكسٚض ٚاهلبئت  3

 .ٚاملكد١َ يف ْطئم ايتعئٕٚ ا٫قتاصئدٟ ايدٚيٞ بني ا٭َِ 

 ـــ زأع املئٍ املػئزى املكبٛض َٔ اياصهٛى املئي١ٝ املداصاص١ يػري املكُٝني  .4

ٖٚٞ اياصهٛى املئي١ٝ  املاصدز٠  ٚؾكئ ياصٝؼ ايتٌُٜٛ  اٱض٬َٞ  ٚ٭غساض إمنئ١ٝ٥  َع١ٓٝ ،  ٚ٭دٌ َعني ،  

ٔ  غري املكُٝني ا٫نتتئب ؾٝٗئ  ٚيهٔ بئيع٬ُت ايدٚي١ٝ سٝح ميهٔ طسسٗئ  ي٬نتتئب ٚول يًُطتجُسٜ

ٚايتداٍٚ  ع٢ً املطت٣ٛ  اٱقًُٝٞ،  ٚايدٚيٞ ، ٜٚتطًب إصداز ٖرا ايٓٛع َٔ اياصهٛى إَهئ١ْٝ ايتطٌٝٝ املإَٔٛ  ، 

مبتئ١ْ ا٭ٚضئع ا٫قتاصئد١ٜ  ٖٚرا بدٚزٙ ٜتطًب ضٛقئ َئي١ٝ تتطِ بئيعُل املئيٞ ، ٚثك١ املطتجُسٜٔ اـئزدٝني

 ٚاملئي١ٝ .

 . ثئْٝئ ــ َاصئدز ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ  يًكطئع اـئص 

 آ ــ ايتٌُٜٛ ايراتٞ .
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ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايتٌُٜٛ ٜػٌُ  َدخسات  ، ا٭ؾساد ٚامل٪ضطئت ، ٚايػسنئت ، ٚكتًـ ايهٝئْئت  املئي١ٝ  

يتٌُٜٛ يف  تأضٝظ َػسٚعئت َٓتذ١ يًطٝبئت َٔ ا٭عٝئٕ ٚاملٓئؾع ) ٚا٫قتاصئد١ٜ ، ٜٚٛظـ ٖرا ايٓٛع َٔ ا

 ايطًع ٚاـدَئت ( ، أٚ ايتٛضع ٚايتشدٜح يف املػسٚعئت  ايكئ١ُ٥  .

 ب ـــ ا٭زبئح احملتذص٠ .

ٖٚرا ْٛع َٔ ايتٌُٜٛ ايراتٞ تطتددَ٘  ايػسنئت اييت َط٢ ع٢ً تأضٝطٗئ َد٠ ش١َٝٓ نبري٠ ْطبٝئ ، ٚأصبح 

 َئي١ٝ ٜعتد بٗئ َٔ ا٭زبئح احملتذص٠ ضٜٓٛئ ، ٚاييت ميهٔ تٛظٝؿٗئ يف تٛضٝع أعُئهلئ . يدٜٗئ َكئدٜس

 ز ـــ زأع املئٍ املػئزى املكبٛض َٔ اصداز اياصهٛى املئي١ٝ ايكئب١ً يًتداٍٚ . 

يف ٖٚرا ايٓٛع َٔ زأع املئٍ ٜطسح ع٢ً ١٦ٖٝ صهٛى تاصدزٖئ يف ايعئد٠  ايهٝئْئت املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ امل٪١ًٖ  

ض٤ٛ  املتطًبئت اييت تؿسضٗئ  ايكٛاْني املئي١ٝ  املٓظ١ُ يٲصداز ٚايتداٍٚ ، ٚاييت تهٕٛ يف  ايػئيب ع٢ً ١٦ٖٝ 

 غسنئت َطئ١ُٖ .

 د  ـــ زأع املئٍ املكدّ َٔ ايكطئع ايعئّ ٱقئ١َ َػسٚعئت َػرتن١ َع ايكطئع اـئص  . 

تُع اٱض٬َٞ  ايطعٞ بهٌ ايٛضئ٥ٌ املػسٚع١  يبًٛؽ  ٜٛدب  ايٓظئّ املئيٞ ع٢ً ايدٚي١ ،  ٚا٭غٓٝئ٤  يف اجمل

ايتُهني ا٫قتاصئدٟ ، ٚؼكٝل زغد ايعٝؼ ايهسِٜ  يهٌ إْطئٕ يف اجملتُع  ٚيتشكٝل ذيو ،  ميهٔ يًدٚي١ إٔ 

تػرتى َع ايكطئع اـئص يف تأضٝظ نٝئْئت َئي١ٝ ٚاقتاصئد١ٜ ، نُئ ميهٓٗئ تكدِٜ قسٚض ضد١ٝ ٚبدٕٚ 

نؿئٜت٘ َٔ  ٢يف ظٌ ضٝئض١ مت١ًٜٝٛ صئز١َ تًتصّ  ٚتطُٔ  ساصٍٛ نٌ إْطئٕ عًؾٛا٥د  يًكطئع اـئص  

 املئٍ ، ٚؼظس ا٫ستهئزات املئي١ٝ ، ٚتاصٕٛ أَٛاٍ ا٭١َ َٔ ايتبدٜد ٚايتطسب .  

 ٚضع ايبًد املعين بئيٓطب١ يًتهت٬ت ا٫قتاصئد١ٜ .ٖـ ــــ 

ا ايٛضع ٜعُل َٔ تاصٓٝؿ٘ ا٥٫تُئْٞ ، ٜٚٛضع ؾإذا نئٕ ايبًد املعين  ٜٓتُٞ إىل تهتٌ اقتاصئدٟ َعني ؾإٕ ٖر

َٔ ْطئم تداٍٚ اياصهٛى املاصدز٠ ٚاٱقبئٍ عًٝٗئ ، أَئ إٕ نئٕ ايبًد بعٝدا عٔ ايتهت٬ت ا٫قتاصئد١ٜ ؾإٕ ا٭َس 

 قدزت٘ ع٢ً اٱصداز تسدع إىل َد٣ تٛؾس ايعٛاٌَ ا٭خس٣ ايطئبل ذنسٖئ .
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 املبشح اـئَظ  

 ز٠ ٚاملتداٚي١ يف ضٛم زأع املئٍ املاصد  املآخر ا٭ضئض١ٝ ع٢ً اياصهٛى 

يف ٖرا املبشح ضٓتٓئٍٚ صٛز٠ َكسب١ يٛاقع اصداز  ، ٚتداٍٚ اياصهٛى ا٫ض١َٝ٬ يٝتبني يًكئز٨ اٚد٘ ا٫خت٬ف 

ٚايتبئٜٔ بني اياصهٛى اٱض١َٝ٬ احمله١َٛ مببئد٨ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٚاياصهٛى  املاصدز٠  ٚاملتداٚي١ َٔ 

يف  ايتٌُٜٛ  ٚايتٍُٛ  ، أٚ تًو  ايكئ١ُ٥   ؾ١ٝ ايكئ١ُ٥  ع٢ً ْظئّ  املدآٜئتيهٝئْئت املئي١ٝ املاصسقبٌ ايبًدإ ٚا

ع٢ً ْظئّ املػئزنئت  َٚبدأ ايػِٓ  بئيػسّ ، ٚنٝـ إٔ ايػئيب يف تًو  اياصهٛى أْٗئ  تكرتب أٚ تتُئثٌ  بٓطب 

 بني ذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتئيٞ : َتؿئٚت١ َٔ ْظئّ املدآٜئت يف ايٓظئّ ا٫قتاصئدٟ ايسأمسئيٞ ، ٚضٓ

 (1)أ٫ٚ : ايٓطئم اؾػسايف  ٱصداز اياصهٛى املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬ 

تاصدز اياصهٛى املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬ َٔ املٓئ١َ يف ايبشسٜٔ ، ٚدئنستئ يف اْدْٚٝطٝئ ، ٚن٫ٛ ملبٛز يف َئيٝصٜئ 

سطّٛ يف مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ ،٤ ، ٚبئنطتئٕ ٚايطعٛد١ٜ ، ٚأبٛ ظيب ٚدبٞ يف اٱَئزات ايعسب١ٝ املتشد٠ ، ٚاـ

ٚأصبح  يٖٛٓر نْٛر ٚنٓدا َٓٗئ ْاصٝب  ،  ٚنئْت ا٭زدٕ َٔ اٚا٥ٌ ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ يف اصداز 

اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬  مبط٢ُ ضٓدات املكئزض١ ، ٚنئٕ ايطٛدإ أضبل ايبًدإ يف اصداز اياصهٛى املئي١ٝ 

ملاصئزف اٱض١َٝ٬  يف ايُٝٔ  صهٛى ضًِ بك١ُٝ مخطني ًَٝئز زٜئٍ ميين املتٓٛع١ ٚاملداصاص١ ، ٚقد أصدزت ا

ّ يتٌُٜٛ َػرتٜئت اؿه١َٛ ، َٚٔ امل٪ضطئت ا٫ق١ًُٝٝ اييت صدز اياصهٛى بٓو ايت١ُٝٓ اٱض٬َٞ  2012عئّ 

ٗئ : . ٚقد أصدزت عدد َٔ ايبًدإ اٱض١َٝ٬ ايكٛاْني اؿئن١ُ ٱصداز ٚتداٍٚ اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ َٓ

ا٭زدٕ ، ٚايبشسٜٔ ،  ٚايطٛدإ ،ٚاٱَئزات ايعسب١ٝ املتشد٠ ، ٚمجٗٛز١ٜ َاصس ايعسب١ٝ ، َٚئيٝصٜئ ، ٚاْدْٚٝطٝئ ، 

ٚتْٛظ ، ٖٚٓئى ايهجري َٔ ايبًدإ اييت تدزع ظد١ٜ اصداز ايكٛاْني املٓظ١ُ ٱصداز ٚتداٍٚ اياصهٛى 

ٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬  َٓٗئ  ايبٓو ايت١ُٝٓ اٱض١َٝ٬ . ٖٚٓئى عدد َٔ امل٪ضطئت ايداع١ُ ٱصداز اياصه

ٖٚٞ َ٪ضط١ َتداصاص١  يف ٚضع املعئٜري ايػسع١ٝ   ) اْٛؾئ( ١٦ٖٝٚ احملئضب١ ٚاملسادع١  ايدٚي١ٝاٱض٬َٞ ، 

ٚاحملئضب١ٝ  ياصٝؼ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ٚإصداز ا٭ٚزام ٚاياصهٛى  املئي١ٝ ، ٚتأٌٖٝ ايعئًَني يف امل٪ضطئت امل١ًٝ 

ّ ، ٜٚعد اٱْتئز ايعًُٞ يًذئَعئت اييت تدزع ؽاص  ا٫قتاصئد  1990تأضطت يف عئّ  ٚقدسٝح اٱض١َٝ٬ 

                                                           
 
(

1
 را املٛضٛع اْظس : ملصٜد َٔ ايتؿاصٌٝ سٍٛ ٖ(
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اٱض٬َٞ ،  ٚمتٓح دزد١ ايدنتٛزاٙ  ٚاملئدطتري ٚايبهئيٛزٜٛع َجٌ دئَع١ أّ ايكس٣ ٚدئَع١ ا٭شٖس ،  

 ١َٝ .ٚنريو  َسانص عٛخ ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ َٔ امل٪ضطئت ايداع١ُ ٱصداز اياصهٛى املئي١ٝ اٱض٬

ٚأزنئٕ إصداز اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ٖٞ : ايكئْٕٛ املٓظِ ٱصدازٖئ ، ٦ٖٝٚئت ايسقئب١ ايػسع١ٝ  ،ٚاؾ١ٗ  

ايعئ١َ  أٚ اـئص١ ايساغب١ يف اٱصداز  ٚايكطئع ا٫قتاصئدٟ أٚ املئيٞ ايرٟ ضتٛظـ  ؾٝ٘  ساص١ًٝ اياصهٛى 

جئ١ْٜٛ)ضٛم تداٍٚ اياصهٛى ( ، ٚاهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ  أٚ املاصدز يًاصهٛى  ٚايطٛم اي ١ٝ املاصدزٙ  ، ٚايطٛم ا٭ٚي

  ايدٚي١ٝ  يًتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ .

َٔ ايعٛاٌَ احملؿص٠ ٚا٭ٖداف املسغٛب١  ٱصداز صداز اياصهٛى املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬ . ثئْٝئ  :  ايعٛاٌَ احملؿص٠ ٱ

ات  يف أٚطئْٗئ  ، ٚاضتعئد٠ اياصهٛى املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬  َٔ َٓظٛز ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  : تٛظٝـ املدخس

ز٩ٚع ا٭َٛاٍ املٗئدس٠ ، ٚايتػًب ع٢ً ؾذ٠ٛ ايتٌُٜٛ قٞ ايهجري َٔ ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ، ٚمتهني 

ا٫قتاصئد ايٛطين َٔ اْتئز ايطٝبئت َٔ ايطًع ا٫ضت٬ٗن١ٝ ٚايسأمسئي١ٝ اييت تػتد اؿئد١ أيٝٗئ ، ٚايتاصدٟ 

س ايب٪ع ٚاؿسَئٕ ، ٚمتهني املدخسٜٔ َٔ اؿاصٍٛ ع٢ً ايعئ٥د اؿ٬ٍ َٔ ٭ضساز  ايبطئي١ ، ٚايؿكس ، َٚظئٖ

تٛظٝـ ز٩ٚع أَٛاهلِ ، ٚنريو متهني ا٭ؾساد ٚايهٝئْئت املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ َٔ اؿاصٍٛ ع٢ً ا٭َٛاٍ اييت 

 تؿٞ بئستٝئدئتِٗ ، ٚتسدٝح نؿ١ املٓئؾط١ ايدٚي١ٝ ع٢ً املدخسات ياصئة اضتكساز ٚتٛظٝـ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ

ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ يف اجملتُعئت اييت انتطبت َٓٗئ  ، إ٫ إٔ ايؿكس٠ ايتئي١ٝ ضتبني يٓئ ٚاقع اصداز ٚتداٍٚ 

 اياصهٛى ا٫ض١َٝ٬ ، َٔ قبٌ ايهٝئْئت املئي١ٝ اـئص١ أٚ ايعئ١َ يف ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ .   

 ي١ٝ اٱض١َٝ٬ ثئيجئ  : املآخر ا٫ضئض١ٝ ع٢ً ٚاقع اصداز ٚتداٍٚ اياصهٛى املئ

ٜأتٞ ٖرا ايتٓئٍٚ يف ضٝئم تسغٝد َطري٠ اياصريؾ١ اٱض١َٝ٬ بأبعئدٖئ املدتًؿ١ ، َٚطئَٝٓٗئ املتعدد٠ٍ  ٚيٝظ 

 ايػئ١ٜ َٔ ذيو ايتجبٝط ٚاؿذس ، ْٚٛدص تًو املآخر مبئ ًٜٞ :  

 (1) .آ  ـــ  ؼدٜد ْطب١ ايعئ٥د ضًؿئ ع٢ً زأع املئٍ يف اياصهٛى املاصدزٙ 

بري َٔ ؾ٦ئت اياصهٛى املاصدز٠ ٚاملتداٚي١ يف ا٭ضٛام املئي١ٝ يف أْدْٚطٝئ َٚئيٝصٜئ ، ٚاياصهٛى  ٖٓئيو عدد ن

املاصدز٠ َٔ قبٌ  املاصئزف ايتذئز١ٜ ٚاٱض١َٝ٬ يف بًدإ اـًٝر ، ٖٞ صهٛى ذات َعد٫ت عئ٥د َع١ًَٛ ضًؿئ 

                                                           
 
(

1
ــٞ ايعجُـــئْٞ ،        ( ــس:   دزاضـــ١ قُـــد تكـ ــبٌٝ املجـــئٍ اْظـ ــس عًـــ٢ ضـ ــ اْظـ ــدٚز٠ ايتئضـــع١ عػـــس٠      هٛى ٚتطبٝكئتٗـــئ املعئصـــس٠ اياصـ ــح َكـــدّ إىل ايـ ، عـ

ــــــ ْٝطــــئٕ   26ٖـــــ /1430مجـــئدٟ ايٛيـــ١    5ـــــــ  1يًُذُـــع ايؿكٗـــٞ ملٓظُــــ١ املـــ٪متس اٱضـــ٬َٞ املٓعكــــد بإَـــئز٠ ايػـــئزق١ بئٱَــــئزات ايعسبٝـــ١ املتشـــد٠ )        

 ّ ( .  2009)إبسٌٜ ( 
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َع ايطٓدات ايسب١ٜٛ  ٚتؿكدٖئ  يًُطتجُسٜٔ املئيٝني ،،ٖٚرٙ إسد٣ ا٫غهئيٝئت ايهرب٣ اييت ػعًٗئ َتطئبك١

أٟ ع٬ق١ هلئ بئيٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٚيريو ؾإٕ ايتكئزٜس املعد٠ َٔ قبٌ امل٪ضطئت املئي١ٝ ايػسب١ٝ 

( تطًل ع٢ً اياصهٛى املئي١ٝ اييت ؼٌُ َعد٫ت   Standard & poorsَجٌ )  املتداصاص١ يف غ٪ٕٚ ايتٌُٜٛ 

(،  ؾئياصهٛى ا٫ْدْٚٝط١ٝ   Islamic bonds )يطٓدات اٱض١َٝ٬ )َع١ًَٛ ايعئ٥د يًُطتجُسٜٔ املئيٝني ، ا

ـــــــٛزش  املتداٚي١ يف  ايبٛزص١  َظٗسٙ بئيتاصٓٝؿئت ا٥٫تُئ١ْٝ يٛنئ٫ت  اضتٓــــــــــــــــــــــــــــــدز اْد بـــــــــــــــــــــــ

،   standard & poor's    Moody ' Rating & Fitch Rating ـــــــــــٝتؼ َٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛدٟ ،ٚؾـــــــــــ

َٚظٗس  ع٢ً اياصو  َكداز ايعئ٥د أٜطئ ، ٚأؾاصح أسد اؿسٜاصني  ايٓئقدٜٔ  عٔ ايٛضع ايكئ٥ِ يف ضٛم 

اياصهٛى قئ٬٥ : إٕ ايرٜٔ أصدزٚا ٖرٙ اياصهٛى سئٚيٛا بو  بهٌ َئ يف ٚضعِٗ إٔ تهٕٛ ٖرٙ اياصهٛى َٓئؾط١ 

ًطٓدات ايسب١ٜٛ ايسا٥ذ١ يف ايطٛم ، ٚإٔ ؼٌُ َعظِ خاصئ٥اصٗئ ، يٝطٌٗ تسٚهٗئ يف ايطٛم اٱض١َٝ٬ ي

 .(1)ٚايتكًٝد١ٜ يف إٓ ٚاسد (  

 ـــ ايتاصهٝو ٭غساض اؿاصٍٛ ع٢ً ايطٝٛي١ ايسخٝاص١ ٚيٝظ اْتئز ايطٝبئت ،ٚاضتدساز ايجسٚات . ب

املئي١ٝ املاصسؾ١ٝ َٔ ٚدا٥ع ا٭ؾساد ٚايهٝئْئت املئي١ٝ تتٛؾس َكئدٜس نبري٠ ْطبٝئ َٔ ايطٝٛي١ يف امل٪ضطئت 

ٚا٫قتاصئد١ٜ ،ٖٚرٙ ايظئٖس٠ تطػط ع٢ً َعد٫ت ايعئ٥د ، ٚبٛد٘ أخ   عٛا٥د امل٪ضطئت املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬ 

املاصسؾ١ٝ ،ٚتطع٢ املاصئزف ايتذئ ز١ٜ إىل تٛظٝـ ؾئ٥ض ايطٝٛي١ يف ا٭ضٛام املئي١ٝ املٓظ١ُ ، ٚبأٟ قدز َٔ 

ئيف ، ٚؼت ضػط املٓئؾط١ تتطئٌٖ املاصئزف ايتذئز١ٜ يف غسٚ  اٱقساض ، ٚؽؿٝض َعد٫ت ايعئ٥د  اياص

ايعئ٥د ع٢ً قسٚضٗئ  ، ٚقد ٜطتأثس نبئز ايصبئ٥ٔ غري اؾئدٜٔ يف ايطداد َٔ ذٟٚ ايٓؿٛذ  اٚ ايع٬ق١ ، أٚ ايبٝٛت 

كسض ملدئطس أش١َ ايطٝٛي٘ ، املئي١ٝ  مبكئدٜس نبري٠  َٔ إمجئيٞ ايكسٚض ،ٖٚرٙ ايٛضع قد ٜتعسض املاصسف امل

ٚت٬ؾٝئ يريو تطع٢ تًو املاصئزف اىل اؿاصٍٛ ع٢ً ايطٝٛي١ ٭غساض ايتذٛ   ٚ ػطري امل٠٤٬ املئي١ٝ ، 

ٚبتهًؿ١ تكٌ عٔ َتٛضط تهًؿ١ ايكسٚض َٔ ايطٛم املئي١ٝ ، ٖٚٓئ هد املاصسف ايتذئزٟ ضئيت٘ يف اياصهٛى 

يف املطتكبٌ  ، ٚيف َجٌ ٖرٙ اؿئي١ ٜاصدز املاصسف صهٛنئ اٱض١َٝ٬ يًتعٜٛض عٔ ْك  ايطٝٛي١ املتٛقع١ 

 بعئ٥د قدد َطبكئ ع٢ً

                                                           
  .  2، َسدع ضئبل ص  س٠اياصهٛى ٚتطبٝكئتٗئ املعئص(قُد تكٞ ايعجُئْٞ ، 1)
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املبئيؼ اييت قسز اقرتاضٗئ ، ،ٚإصداز اياصهٛى املئي١ٝ ٚتداٚهلئ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٫ ص١ً ي٘ بطٛم زأع املئٍ  

 اٱض٬َٞ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ;٭ْ٘ عني ايؿئ٥د٠ ايسب١ٜٛ . 

 . ١ يرتانِ ايجسٚات َٔ َدخسات ايبططئ٤ املهتطب١ بعسم اؾبنيز ـــ  ايتاصهٝو ٚضًٝ

سػد املدخسات،ٚدعًٗئ يف َتٓئٍٚ ايكئدزٜٔ ع٢ً تٛظٝؿٗئ ٖٛ ايٓػئ  املئيٞ ايس٥ٝظ يًُاصئزف ايتذئز١ٜ  

;ٚيريو ؾإٕ املاصئزف ايتذئز١ٜ ٚ بعض ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ تطتددّ ايتاصهٝو  نٛض١ًٝ َٔ ٚضئ٥ٌ 

،ٚتهٜٛٔ ؾٛا٥ض ْكد١ٜ ، ٚؼطني دزد١ ايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ ،دٚمنئ ْظس إىل ايطٛابط ايػسع١ٝ  درب املدخسات

بٌ ٜتِ ذيو بآيٝئت  ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ ، ٚايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٜػذع ،بٌ ٜٛدب مجع املدخسات 

ِ اؿئدئت اٱْطئ١ْٝ اْتئدئ بئيطسم املبئس١ ، ٚتٛظٝؿٗئ بئيطسم املبئس١ اٜطئ ٚؾكئ يٮٚيٜٛئت اييت ٜؿسضٗئ ضً

ٚاضت٬ٗنئ ، ٚؾل َٓظ١َٛ َتهئ١ًَ َٔ ايتػسٜعئت ايعئدي١ اييت تطُٔ  ٚصٍٛ املئٍ إىل نٌ قتئز إيٝ٘  ،  

ٚتٛظٝؿ٘ يف إْتئز ايطٝبئت  ،أَئ إٔ ٜتشٍٛ ايتاصهٝو إىل ٚض١ًٝ ي٬ضتشٛاذ ع٢ً ايجسٚات ، دٕٚ أٟ إضئؾ١  

ت ، ؾإْ٘ ٜاصبح ْٛع َٔ ا٫بتصاش املئيٞ  ٭َٛاٍ ايبططئ٤ املهتطب١ نُٝئت  اْتئز ايطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئ

 بعسم اؾبني .    

 ـــــ ا٫ضتجُئز املسٜب  يتأٜٝد َٚٓئصس٠ اجملتُعئت ا٫ض١َٝ٬ يًُ٪ضطئت املئي١ٝ غري ايسب١ٜٛ . 4

ؾأز٣ٚ  نئٕ تأضٝظ املاصئزف اٱض١َٝ٬ مبجئب١ ايٓبع ايرٟ ظٗس َٔ ؼت قدّ املطًِ ايرٟ اغتد عطػ٘ ،

عطػ٘ َٔ ذيو ايٓبع  ، ٚعُسٙ مبئ ميًه٘ َٔ ايجسٚات ايٓكد١ٜ ايؿئ٥ط١ ،  ؾُٓت ٚدا٥ع امل٪ضطئت املاصسؾ١ٝ 

اٱض١َٝ٬ منٛا َتاصئعدا َٚتطئزعئ يؿت أْظئز ايهجري َٔ املداؾعني عٔ  ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ  ، ٚدخًت 

ض٬َٞ  ضُٔ ، ٚأخريا أصبح ا٫قتاصئد اٱصٝؼ يتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ايكئَٛع املئيٞ اياصئدز عٔ انطؿٛزد 

يف دئَع١ انطؿٛزد ْؿطٗئ  ، ٚتتئبع منٛ أدبٝئت امل٪ضطئت ا٫ض١َٝ٬ املاصسؾٝ٘ يد٣ خربا٤ ايدزاضئت ٚا٭عئخ  

غ٪ٕٚ املئٍ ، ؾاصدزت ايتكئزٜس املتداصاص١ يف ايتٌُٜٛ ا٫ض٬َٞ عٔ َ٪ضطئت تاصٓٝـ ا٥٫تُئٕ ايعئمل١ٝ َجٌ : 

Standar & poors  ٜتٛقـ ا٭َس عٓد ٖرا اؿد ، بٌ ػئٚشٙ إىل َطت٣ٛ سدٜح ٚنئ٫ت ايتاصٓٝـ ، ٚمل 

ايعئي١ٝ ــــ ع٢ً ضبٌٝ ايرتٜٚر ــ عٔ قٝئَٗئ بئيتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ يًبٓو ا٫ض٬َٞ يف ايبًد ايؿ٬ْٞ ، ٚغسن١ 

سات ايهتب بًػ١ ايتهئؾٌ اٱض٬َٞ يف ايبًد ا٫خس ، ٚتٛاصٌ تطئزع منٛ أدبٝئت ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ، ؾأيؿت عػ

ايٓظئّ املئيٞ ٚا٫قتاصئدٟ ايسأمسئيٞ يبٝئٕ سكٝك١ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ،ٚأَجًٝت٘  ـــ َٔ َٓظٛز َ٪يؿٝٗئ 

ـــــــــ،ٚتطئزع منٛ أدبٝئت ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ٚصٝػ٘ ايتطبٝك١ٝ يتاصبح دصا٤ا َٔ ايتكئزٜس ٚا٭خبئز ا٫قتاصئد١ٜ 
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أدٚات ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ـــ اياصهٛى ــــ ا٭ضٛام ايعئمل١ٝ املٓظ١ُ  ، ٚأخريا دخًت  Reuters اي١َٝٛٝ يٛنئي١ : 

يًُتئدس٠  بئ٭ضِٗ  ٚايطٓدات  ، ٚنئٕ ذيو مبجئب١ املؿئدأ٠ ٚاياصد١َ يٮضتئذ اؾئَعٞ ايرٟ ٜدع ٖٝهٌ 

طٞ ٚدٚز أضعئز ايؿئ٥د٠ يف درب املدخسات ، ٚتٛظٝؿٗئ  ...اخل   ٚنئْت اياصد١َ أنرب يد٣ َ٪ضأضعئز ايؿئ٥د٠ ، 

ّ،  سٝح أصبح ْظئّ 2008املاصئزف ايعئ١ًَ بٓظئّ املدآٜئت ، يف أثٓئ٤ ٚعكب ا٭ش١َ املئي١ٝ ايعئمل١ٝ يف عئّ 

املدآٜئت ايسأمسئيٞ  قٌ غو ٚازتٝئب َٔ قبٌ اْاصئزٙ  ، ٚؼدخ  املداؾعني  عٔ ايٓظئّ عٔ ضسٚز٠ ايبشح 

عٔ  ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ  يف فتُعئتٓئ   عٔ سًٍٛ َٔ داخٌ ايٓظئّ ، أٚ خئزد٘ ، ٚس٦ٓٝر قسز املداؾعني

ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬  ضسٚز٠ ايتهٝـ َع أدبٝئت ٚصٝؼ ايتٌُٜٛ ا٫ض٬َٞ ، ٚنئٕ َٔ مثئز ذيو ؾتح ايؿسٚع 

اٱض١َٝ٬ َٔ قبٌ املاصئزف ايعئ١ًَ بٓظئّ املدآٜئت  ، ،ٚذيو يًُشئؾظ١ ع٢ً ْاصٝبٗئ َٔ املدخسات احمل١ًٝ ، 

مٛ امل٪ضطئت املئي١ٝ املاصسؾ١ٝ ا٫ض١َٝ٬ ،ٚنئٕ َٔ ْتئ٥ر املٓئؾط١ بني املاصئزف اٱض١َٝ٬ اييت اػٗت بك٠ٛ 

ٚاملاصئزف ايتكًٝد١ٜ ٖٛ ابعئد ايهجري َٔ املاصئزف اٱض١َٝ٬ عٔ ا٭ٖداف املع١ًٓ يف ْظِ تأضٝطٗئ  ،ا٭َس ايرٟ 

ٍ ٚا٭عُئٍ ي٬نتتئب ؾُٝئ ٜط٢ُ دؾع َ٪ضطئت ْظئّ املدآٜئت إىل دع٠ٛ املدخسٜٔ َٔ ا٭ؾساد َٚ٪ضطئت املئ

بئياصهٛى اٱض١َٝ٬ اييت ؼٌُ َعد٫ت ايعئ٥د احملدد َطبكئ يًُدخسٜٔ ايساغبني يف اقتٓئ٤ ايطٓدات 

 اٱض١َٝ٬ .  

 (1). ـــ زبط عئ٥د اياصهٛى املتٛقع بئملعد٫ت ا٫ضرتغئد١ٜ ٭ضعئز ايؿئ٥د٠ ايدٚي١ٝ  5

٫تاصئٍ ٜطتطٝع ٬َى ايجسٚات إٔ ٜطًعٛا يف دقئ٥ل َعدٚد٠ ع٢ً يف ظٌ ايتشسٜس املئيٞ ٚتك١ٝٓ املعًَٛئت ٚا

َعد٫ت ايعئ٥د ع٢ً زأع املئٍ َعربا عٓ٘ بأضعئز ايؿئ٥د٠  يف مجٝع املسانص املئي١ٝ ايعئمل١ٝ ، ؾ٬ تٓكاصِٗ اـرب٠ 

 ، أٚ اـربا٤ ايرٜٔ ٜكئزْٕٛ

ٞ ، ٖٚرٙ ايؿسص١ َتئس١ يٮؾساد َٔ بني َعد٫ت ايعئ٥د اؿكٝكٞ اياصئيف ع٢ً كتًـ أْٛاع ا٫ضتجُئز املئي 

ذٟٚ ايدخٌ املستؿع ـــ ٚ يهٔ باصٛز٠ أقٌ ـــ ايرٜٔ ىططٕٛ يت١ُٝٓ ؾٛا٥طِٗ ايٓكد١ٜ  ، أَئ صػئز املدخسٜٔ 

ؾئيػئيب أِْٗ ٜتأثسٚا بئيدعئ١ٜ  ا٫ع١َٝ٬ مبدتًـ أْٛاعٗئ ، ٚايؿ٦ئت ايج٬خ َطتٗدؾ١ َٔ ايهٝئْئت املئي١ٝ 

                                                           
ضًُٝئٕ ْئصس ٚ زبٝع بٔ شٜد إىل امل٪متس ايتئضع ي٬قتاصئد ٚايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ  ٚايرٟ عكد يف اضتطٓبٍٛ ـــ ( نئٕ عٓٛإ ايبشح املكدّ  َٔ  43) 

ؿئ٥د٠ يٝبٛز نعئٌَ َٗدد يط١َ٬ تطعري اياصهٛى اٱض١َٝ٬ مبعدٍ اي ازتبئ ّ  ٖٛ :  2013دٜطُرب  11ـــ  10بئؾُٗٛز١ٜ ايرتن١ٝ يف املد٠ :   

 "  ؾٝٗئ  ا٫ضتجُئز
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ل يف اؿاصٍٛ ع٢ً املدخسات َٔ نٌ غسا٥ح اجملتُع ، ٬َٚى ايجسٚات أٚ نبئز اييت ميٓشٗئ ايكئْٕٛ اؿ

املدخسٜٔ ، ِٖ ــــ يف ايػئيب ــ َٔ أنجس ايٓئع ذنئ٤ ٚدٖئ٤ يف ا٫ملئّ مبدتًـ طسم تٛظٝـ ا٭َٛاٍ ذات املد٣ 

ْظئّ املدآٜئت  ايكاصري ، ٚاملتٛضط ، ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، نُئ اِْٗ  ع٢ً عًِ  مبدتًـ َعد٫ت ايعئ٥د ايكئ٥ِ ع٢ً

، ٖٚ٪٤٫ ٫ ٜتأثسٕٚ بئيدعئ١ٜ اٱع١َٝ٬  ، أٚ املطُٝئت اييت متٝص ايهٝئْئت املئي١ٝ ، ؾٝكئٍ : تًو َاصئزف ػئز١ٜ 

تكًٝد١ٜ ، ٚأخس٣ إض١َٝ٬ ، ٚثئيج١ ا٫ضتجُئز يف صٓدٚم ا٭ضِٗ ، ٚزابع١ ا٫ضتجُئز يف صٓدٚم املتئدس٠ 

اييت تطرتعٞ اْتبئٙ ٬َى ايجسٚات ايهبري٠ ، ٖٞ عسض عئ٥د تٓئؾطٞ بئيع٬ُت ايدٚي١ٝ ، ٚايطسٜك١ ايع١ًُٝ 

َ٪ند َٚإَٔٛ َكئبٌ اقرتاض َدخساتِٗ ، أٚ تٛظٝؿٗئ ٚؾكئ ياصٝؼ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ،  ٖٚرٙ ٖٞ اـًؿ١ٝ 

خسٜٔ يف اجملتُع ايٓظس١ٜ يسبط عئ٥د اياصهٛى اٱض١َٝ٬ بأضعئز ؾئ٥د٠ ايًٝبٛز ، ٚعسضٗئ ع٢ً نبئز املد

ٜطئٟٚ أضعئز ايؿئ٥د٠ بني ايبٛى ايهرب٣ يف ضٛم يٓدٕ املئيٞ ايدٚيٞ ٚاييت ٜطًل عًٝٗئ بعئ٥د  اٱض٬َٞ

.(  ٖٚٓئى  London Inter-Bank Offered Rateـطًح املئيٞ )( اختاصئزا يًُاصــــLIBOR)اختاصئزا َط٢ُ 

رتاض املعًٔ عٓٗئ ايعدٜد َٔ املآخر ايٓئغ١٦ عٔ زبط عئ٥د اياصهٛى ا٫ض١َٝ٬ مبعد٫ت ايؿئ٥د٠ ع٢ً ا٫ق

َٜٛٝئ  َٔ قبٌ املاصئزف ايكئ٥د٠ يف ضٛم يٓدٕ املئيٞ ) أضعئز ؾئ٥د٠ ايًٝبٛز (  َٓٗئ  عذص ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ عٔ 

ابتهئز َ٪غسات َطتك١ً عٔ ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ ، نُئ إٔ ذيو ايسبط ٖٛ ْٛع َٔ احملئبئ٠ يهبئز 

١َٝ٬ ، َٚٔ ا٫ثئز ايطئز٠ ايٓئغ١٦  عٔ زبط عئ٥د اياصهٛى املدخسٜٔ َٔ ٬َى ايجسٚات يف اجملتُعئت اٱض

اٱض١َٝ٬ مبعد٫ت ايًٝبٛز، تعسٜض قُٝٗئ اؿكٝك١ ي٬ْٗٝئز يف  أٚقئت احملٔ ٚا٭شَئت املئي١ٝ ،اييت تاصٝب 

دّ َٔ املسانص املئي١ٝ ايعئمل١ٝ ، ٚأٜطئ ٜ٪دٟ ايسبط املرنٛز إىل  ايتطدِ املطتٛزد ،،ٚازتؿئع تهئيٝـ ايتٌُٜٛ املك

امل٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ، ٚتصداد تًو ايتهئيٝـ  ٚطأ٠ ع٢ً َٔ تػتد سئدتِٗ يًتٌُٜٛ اٱض٬َٞ َٔ 

أصشئب املػئزٜع اياصػري٠ ، ٚصػئز اؿسؾني ، ٚطئييب ايتٌُٜٛ ٭غساض ا٫ضت٬ٗى ٚا٫قتٓئ٤ ، نُئ إٔ ايسبط 

دات ايتكًٝد١ٜ ٚملئ نئْت املػئزنئت هعٌ ايهجري َٔ مجٗٛز املتعئًَني ٫ ٜؿسقٕٛ بني اياصهٛى ٚايطٓ

ٚاملطئزبئت ايكئ١ُ٥ ع٢ً َبدأ ايػِٓ بئيػسّ ٖٛ ايؿئزم ا٭ضئضٞ ٚاؾٖٛسٟ بني امل٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ 

ٚامل٪ضطئت املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬  ، ٚامل٪ضطئت املئي١ٝ اييت تتعئٌَ بٓظئّ املدآٜئت  ; ٚيرا  ؾإٕ زبط عٛا٥د اياصهٛى 

ٝبٛز ٜكٛد امل٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ إىل ايرتنٝص ع٢ً صٝؼ  ايتٌُٜٛ قاصري٠ ا٭دٌ  ، ٚػٓب بأضعئز ؾئ٥د٠ ايً

ْظئّ املػئزنئت ٚاملطئزبئت ٖٚٛ ايٓظئّ  ايرٟ اضتٓدت عًٝ٘ يف ٚدٛدٖئ ٚتأضٝطٗئ نبدٌٜ نـ٤ ٚعئدٍ 

هرب٣ يف يًُ٪ضط١ يٓظئّ املدآٜئت ،  ٚؽتؿٞ صٝؼ ايتٌُٜٛ ا٫منئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ٖٚٞ ايٛظٝؿ١ اي
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املئيٞ املاصسؾٝ٘ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٚيف ْظئّ تأضٝظ ايهٝئٕ املاصسيف اٱض٬َٞ  ،  ٜٚطئف إىل ذيو 

أٜطئ ايدزاضئت اييت نػؿت ايت٬عب بأضعئز ؾئ٥د٠ ايًٝبٛز َٔ قبٌ املاصئزف املط٦ٛي١ ؼدٜد َعد٫ت ايًٝبٛز 

 ًٝبٛز  ٚإدشئف يف سل  املكرتضني املع١ًٓ عٔ َعد٫ت اي ٖٚرا ايت٬عب  ٖٛ ياصئة املاصئزف  (1)اي١َٝٛٝ 

 اـئمت١ ٚأِٖ ايٓتئ٥ر ٚايتٛصٝئت .

اغتًُت املكد١َ ع٢ً ٖدف ايبشح ٚأُٖٝت٘  ٚخئمت١ ئسح ، َبمخط١ َٚكد١َ أعدت ٖرٙ ايدزاض١ يف  

اٱض٬َٞ ٚاملاصطًشئت ٚايتعسٜؿئت  ذات ايع٬ق١ بئيتاصهٝو امل٪ضطٞ ايكئ٥ِ ع٢ً صٝؼ ٚأضئيٝب  ايتٌُٜٛ 

املبئح   ، ٚنئٕ َٛضٛع املبشح ا٭ٍٚ ، ا٫طئز املسدعٞ  هلرٙ ايدزاض١ فطدًا بٛظئ٥ـ ٚأٖداف ايٓظئّ املئيٞ 

اٱض٬َٞ  ، ٚنئْت اـاصئ٥  أ٭ضئض١ٝ أٚ اهلٝه١ًٝ اييت ٜٓؿسد بٗئ ضٛم زأع املئٍ ا٫ض٬َٞ املػتك١ 

ئْٞ  ، ٚملئ ٕ نئٕ يًٛاقع ايعًُٞ أثسٙ  ٚتأثري  ع٢ً ٚاملتهئ١ًَ َع ذيو ا٫طئز املسدعٞ ٖٞ َٛضٛع  املبشح ايج

سذِ ضٛم زأع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ؾكد أخر يف اؿطبئٕ يف املبشح ايجئيح ، ٚست٢ ٜبتعد عٔ 

املبئيػ١ يف ا٭١ُٖٝ ايٓطب١ٝ يطٛم زاع املئٍ اٱض٬َٞ  يف تٛؾري ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ  ا٭دٌ ، 

دزاض١ يف َبشجٗئ ايسابع املاصئدز ا٭خس٣ يًتٌُٜٛ ا٫منئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، ٚمت يف املبشح أبسشت اي

اـئَظ  تكِٝٝ  اياصهٛى ييت تاصدزٖئ  اهل٦ٝئت  ايعئ١َ اؿه١َٝٛ ، ٚايكطئع اـئص يف  ايعدٜد َٔ أضٛام 

املئيٞ اٱض٬َٞ  ، ٚاـاصئ٥  اييت  املئٍ املٓظ١ُ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ٚايعئمل١ٝ يف ض٤ٛ ا٭ٖداف ايعئ١َ  يًٓظئّ

يٓتئ٥ر  ٚايتٛصٝئت ِٖ اٚخاصاصت اـئمت١ ٫ضتد٬ص أ، ٍ  يف  ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٜٓؿس  بٗئ ضٛم زأع املئ

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ : ٚ 

 أ٫ٚ : ايٓتئ٥ر

 ٓظ١ُ . ـ  أٖداف ٚٚظئ٥ـ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٖٞ اييت  ؼهِ  ا٭ضٛام املئي١ٝ املٓظ١ُ ٚغري امل1

ـ اياصهٛى املئي١ٝ املاصدز٠ يًتداٍٚ ٚؾكئ ياصٝؼ عكٛد ايطًِ  ، ٚا٫ضتاصٓئع   ٚاملساع١ ، ٚاملطئزب١ ،ٚاٱدئز٠ ، 2

ٚاملػئزن١ ... اخل  َٔ قبٌ ايكطئعني ايعئّ ٚاـئص ٖٞ املهٕٛ ايس٥ٝظ يطٛم زأع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ 

 اٱض٬َٞ  

                                                           
تطعري اياصهٛى اٱض١َٝ٬ مبعدٍ ايؿئ٥د٠ يٝبٛز نعئٌَ َٗدد يط١َ٬  ازتبئ ضًُٝئٕ ْئصس ٚزبٝع بٔ شٜد ،  ( ملصٜد َٔ  ايتؿئصٌٝ أْظس : 44)

 .   17ـــ  9، َسدع ضئبل ص ص  ؾٝٗئ  ا٫ضتجُئز
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ٍ ا٭ٚي١ٝ )ضٛم اٱصداز ( يف ايٓظئّ املئيٞ  اٱض٬َٞ تتذطد يف  تتعدد ـ  اـاصئ٥  ا٭ضئض١ٝ يطٛم زأع املئ3

ٚتٓٛع اياصهٛى املئي١ٝ ايكئب١ً يٲصداز ، ٚا٫يتصاّ مببدأ ا٭ٚيٜٛئت يف إصداز اياصهٛى املئي١ٝ ٚتٛظٝؿٗئ ، ٚقبٍٛ 

ٚخطٛعٗئ يًسقئب١  املهتتبني يف اياصهٛى ملبدأ املػئزن١ يف ا٫زبئح ٚاـطئ٥س ، ٚانؿئض تهئيٝـ ا٫صداز  ،

 ايػسع١ٝ ايػئ١ًَ .   

ــ أَئ خاصئ٥  ايطٛم ايجئ١ْٜٛ ؾأبسشٖئ : خًٛ اياصهٛى املتداٚي١ َٔ ايعٛا٥د احملدد٠ ضًؿئ ، َٚٔ ا٫زتبئ  4

مب٪غسات أضعئز ايؿئ٥د٠ ايدٚي١ٝ ، َٚٓع املطئزب١ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ ، ٚ َٓع ايتعري ايًشطٞ  

 املتداٚي١ .  يف أضعئز اياصهٛى

ـــ اؿذِ ا٭نرب َٔ اياصهٛى املاصدز٠ ٚاملتداٚي١ َٔ قبٌ ايكطئعني ايعئّ ٚاـئص يف ايبًدإ ايعسب١ٝ  5

ٚاٱض١َٝ٬  ؼت َط٢ُ اياصهٛى اٱض١َٝ٬  ٜػٛب٘ عدد َٔ املآخر ايػسع١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ أبسشٖئ : ؼدٜد 

ئز ايطٝبئت ٚاضتدساز ايجسٚات ، ٚزبط عئ٥د ْطب١ ايعئ٥د ع٢ً اياصهٛى املاصدزٙ  ، ٚغٝئب ايتاصهٝو ٱْت

 اياصهٛى مب٪غسات عٛا٥د أضعئز ايؿئ٥د٠ ايدٚي١ٝ .

ـــ  َٔ أِٖ ايعٛاٌَ احملدد٠ ؿذِ اٱصدازات َٔ اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬  ايكئب١ً يًتداٍٚ ٖٞ  :ا٭١ُٖٝ  6

َكئز١ْ بعدد ايطهئٕ ،  ٚسذِ  ايٓطب١ٝ ؿذِ ايكطئع ايعئّ ،  ٚسذِ ايجسٚات ٚاملٛازد ايطبٝع١ٝ املتٛؾس٠

اٱٜسادات ايعئ١َ َكئز١ْ عذِ ايٓؿكئت ايعئ١َ ، ْٚٛع ْظئّ اياصسف ، ٚعُل ايطٛم املئي١ٝ احمل١ًٝ َٚعد٫ت 

 ايتطدِ ايتئزى١ٝ ، ٚايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ  ٚا٫قتاصئدٟ يًبًد املعين  .

 ثئْٝئ : ايتٛصٝئت . 

١٦ٖٝ ١ نئيبٓو اٱض٬َٞ يًت١ُٝٓ ، ٚاجملئَع ايؿك١ٝٗ ايعئمل١ٝ  ، ٚــــ ٜٓبػٞ إٔ تعٌُ  اؾٗئت املع١ٝٓ املتداصاص1

، ٦ٖٝٚئت ايسقئب١ ايػسع١ٝ ع٢ً تٛع١ٝ املدخسٜٔ بئيػسٚ  ايٛادب املسادع١ ٚاحملئضب١  يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ 

 تٛؾسٖئ يف اياصهٛى املاصدزٙ يف اياصهٛى ايكئ١ُ٥ ع٢ً ضٛابط ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ .

ٞ إعئد٠ ايٓظس قٞ أضٛام ا٭ٚزام املئي١ٝ ايتكًٝد١ٜ يف ض٤ٛ عدد َٔ ا٫عتبئزات أبسشٖئ : ايتهئيٝـ ـــ ٜٓبػ2

ايبئٖط١ هلرٙ ا٭ضٛام ، ٚآثئزٖئ ايطًب١ٝ ع٢ً ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، ٚسذِ ا٭َٛاٍ 

ملكدّ يكطئع ا٫قتاصئد املتداٚي١ ؾٝٗئ ع٢ً أضئع َٜٛٞ ٚضٟٓٛ  َكئز١ْ بئيتٌُٜٛ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ا

اؿكٝكٞ املٛيد يًدخٍٛ ، ٚؾسص ايعٌُ ، ٚنريو دٚز ا٭ضٛام املئي١ٝ ايتكًٝد١ٜ يف ا٫ستهئزات املئي١ٝ ، 

 ٚتسنص ايجس٠ٚ ، ٚضٝل ؾسص ايعٌُ ٚتصاٜد َعد٫ت ايبطئي١ .
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دٚز اياصهٛى املئي١ٝ  ـــ ٜٓبػٞ يًبًدإ ايعسب١ٝ  ٚاٱض١َٝ٬ ذات ايعذص املئيٞ إٔ تٛيٞ عٓئ١ٜ نبري٠ يتكدٜس  3

اٱض١َٝ٬ ايكئ١ُ٥ ع٢ً صٝؼ ايبٝٛع اٯد١ً ، ٚصٝؼ املػئزنئت ،  ٚاملطئزبئت ، ٚايتأدري يف تٛؾري ايتٌُٜٛ 

 اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ .

ــ ٜٓبػٞ يًبئسجني ٚاملتداصاصني يف قطئٜئ ايتٌُٜٛ ٚا٫ضتجُئز برٍ املصٜد َٔ ايبشح ٚايتُشٝ  ، ٚايدزاضئت  4

اييت تطتٗدف إزضئ٤ دعئ٥ِ ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ ٚص٫ٛ إىل أضٛام َئي١ٝ تتذٓب ْظئّ ايتٌُٜٛ    املكئز١ْ

ايكئ٥ِ ع٢ً املدآٜئت ، ٚتسضذ ْظئّ املػئزنئت ٚتصٜد َٔ َعد٫ت ايُٓٛ ا٫قتاصئدٟ ٚتٛؾري ؾسص ايعٌُ ، 

 ٝل ايت١ُٝٓ ايعئدي١ ٚاملطتدا١َ .ٚؼك

 :بئيًػ١ ايعسب١ٝ  املاصئدز ٚاملسادع

ـــــــــ أمحـــــد قـــــٞ ايـــــدٜٔ أمحـــــد سطـــــٔ  ،  ضـــــٛم ا٭ٚزام املئيٝـــــ١  ٚآثئزٖـــــئ اٱمنئ٥ٝـــــ١ يف ا٫ اقتاصـــــئد إضـــــ٬َٞ    

 ّ  ( 1995ٖـ ٥1415ٌ اؾئَع١ٝ  ايطبع١  ا٭ٚي١ ) دد٠ :  َ٪ضط١ دي١ ايربن١ /  ضًط١ً طبئع١ ايسضئ

داز املُٝـــئٕ يًٓػــــس  سئَـــد بــــٔ سطـــٔ بـــٔ قُــــد عًـــٞ َـــري٠، صــــهٛى اٱدـــئزٙ، ايطبعـــ١ ا٭ٚىل، )ايسٜــــئض:        ـــــ  

 . (1430/2009ٚايتٛشٜع، ٚشاز٠ ا٭ٚقئف ٚايػ٪ٕٚ اٱض١َٝ٬ ايكطس١ٜ، 

ـــــــ أمحـــــد فـــــرٚب أمحـــــد امحـــــد عًـــــٞ ، ايطٝئضـــــئت املئيٝـــــ١ يف ا٫قتاصـــــئد اٱضـــــ٬َٞ  ايطبعـــــ١ ايجئْٝـــــ١ )            

 ّ ( .2003اـسطّٛ : ١٦ٖٝ ا٭عُئٍ ايؿهسد١ٜ ، 

ــئت اؾـــــد٣ٚ ا      ــدٙ ايكاصـــــئص ،  دزاضـــ ـــ دـــــ٬ٍ دٜٛـــ ــئد إضـــــ٬َٞ ، ايطبعـــــ١     ــّــــــ ــئد١ٜ يًُػـــــسٚع يف اقتاصـــ ٫قتاصـــ

 (  2010ا٭ٚىل ) ا٫ضهٓدز١ٜ : 

ــ  1404ــ غٛقٞ امحد دْٝئ ، متٌٜٛ ايت١ُٝٓ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ) بريٚت : َ٪ضط١ ايسضئي١ ، 

1984  ، ) 

ـــ  ــين عــــئَس    ـــــ ــٞ قُــــد بــ ــ٬     ظــــئٖس٠ عًــ ــٛم َئيٝــــ١ إضــ ــهٝو ٚدٚزٙ يف تطــــٜٛس ضــ ، ايطبعــــ١ ا٭ٚىل،  ١َٝ، ايتاصــ

 (.1430/2009)عُئٕ: عُئد ايدٜٔ يًٓػس ٚايتٛشٜع، 

 ّ (  . 2003ٖـ/ 1423ـــــ  عبد ايٖٛئب خ٬ف ، عًِ أصٍٛ ايؿك٘ ،   )بدٕٚ ( ) ايكئٖس٠ :  داز اؿدٜح ، 

ً   ــــ تُٓٝـ١ : املعٗـد   َٛزٜظ آي١ٝ ، ايػسٚ  ايٓكد١ٜ ٫قتاصئد ايطٛم ، ايطبع١ ايعسب١ٝ ا٭ٚىل ، ايبٓـو اٱضـ٬َٞ ي

 ّ(.1993ٖـ 1413اٱض٬َٞ يًبشٛخ ٚايتدزٜب ، 

 ٖـ (1412ـــــ َٓرز قشـ ، َؿّٗٛ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ) دد٠ : ايبٓو اٱض٬َٞ  يًت١ُٝٓ 
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ـــ  ٦ٖٝــــ١ احملئضــــب١ ٚاملسادعــــ١ يًُ٪ضطــــئت املئيٝــــ١ اٱضــــ١َٝ٬، املعــــئٜري ايػــــسع١ٝ، )املٓئَــــ١: ٦ٖٝــــ١ املسادعــــ١          ـــــ

 2009/ٖـ 1430 ئضب١ يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬، ٚاحمل

 ايبشٛخ املػٛز٠ يف اجمل٬ت ايع١ًُٝ ٚامل٪متسات . 

ـــ  أمحــد ٜطــسٟ َاصــطؿ٢ ،ػسبــ١ ا٭ٚزام املئيٝــ١ اٱضــ١َٝ٬ ٚأٚضــئعٗئ يف ا٭ضــٛام املئيٝــ١ يًبًــدإ اٱضــ١َٝ٬       ـــــ

، ايعـــدد ا٭ٍٚ اجملًـــد ايجئيح)دد٠:املعٗـــد ٚتكـــدٜس اؿئدـــ١ يطـــٛم ثئْٜٛـــ١ إض١َٝ٬،دزاضـــئت اقتاصـــئد١ٜ إضـــ١َٝ٬ 

 ٖـ(1416اٱض٬َٞ يًبشٛخ يف ايبٓو اٱض٬َٞ يًت١ُٝٓ،

 تطعري اياصهٛى اٱض١َٝ٬ مبعدٍ ايؿئ٥د٠ يٝبٛز نعئٌَ َٗدد يط١َ٬ ـــــ ضًُٝئٕ ْئصس ،ٚزبٝع بٔ شٜد  ،ازتبئ 

 ّ . 2013/ 11ــ 9بٍٛ ،امل٪متس ايعئملٞ ايتئضع ٫قتاصئد ٚايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ املٓعكد يف اضطٓ

 ّ ( .1992ٖـ 1412  )بدٕٚ ( ) بريٚت : املهتب١ ايعاصس١ٜ : ضبٌ ايط٬ّ  قُد بٔ إمسئعٌٝ اياصٓعئْٞ ،  -

ــئْٞ ،  ــٞ ايعجُــــ ــد تكــــ ــس٠  قُــــ ــئ املعئصــــ ــهٛى ٚتطبٝكئتٗــــ ــس٠    اياصــــ ــع١ عػــــ ــدٚز٠ ايتئضــــ ــدّ إىل ايــــ ــح َكــــ ، عــــ

ــئ       ــئز٠ ايػــ ــد بإَــ ــ٬َٞ املٓعكــ ــ٪متس اٱضــ ــ١ املــ ــٞ ملٓظُــ ــع ايؿكٗــ ــد٠ )  يًُذُــ ــ١ املتشــ ــئزات ايعسبٝــ ـــ  1زق١ بئٱَــ  5ــــ

 ّ (  . 2009ـــ ْٝطئٕ )إبسٌٜ (  26ٖـ /1430مجئدٟ ايٛي١ 

املًتك٢ ايدٚيٞ  اياصهٛى اٱض١َٝ٬ نأدا٠ يتٌُٜٛ ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ َعطٞ اهلل خري ايدٜٔ ٚغسٜئم زؾٝل ،  -

 .(   2012دٜطُرب  4ــ  3سٍٛ : َكَٛئت ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ) اؾصا٥س : دئَع١ قئمل٘ 

 :ايتكئزٜس 

ايطبع١ ايعسب١ٝ ) ايكئٖس٠ : َسنص ا٭ٖساّ   ،  ايتكسٜس ايطٟٓٛ  اؿئدٟ عػس عٔ ايت١ُٝٓايبٓو ايدٚيٞ،   ـ

 37-36ص(   1988يًرتمج١ ٚايٓػس ،  

 املسادع بئيًػ١ اٱلًٝص١ٜ .املاصئدز ٚ

second Edition  systemThe UK Finanicial Mike buckle and John Thompsan  ,  -
(British:             --  Bidd(le)st Ltd, cuildford and kings Lynn, 1995). 

First edition   (British: Biddles ltd  ,  A  Dictionary of financeOXFORD UNIVERISTY 
1993)               
- Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch and Richarr Schmalensee, Economics, 
Second Edition, (Singapore : 1988). 
Reports  

: A comprehensive study of  ,Report sukukInternational  Islamic financial market 
  WWW.IIfm.netedition From :  ththe global sukuk market 5 

http://www.iifm.net/
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 املًدص

عسض ايبشح يكط١ٝ اْٛاع ايطٝام يف ايكسإ ايهسِٜ, ٜٚطًط ايط٤ٛ عًٞ ايطٝام; نْٛ٘ 

 َٔ أبسش ايكسا٥ٔ املع١ٓٝ ع٢ً ؾِٗ ايٓص ٚتؿطريٙ تؿطريّا صشٝشّا ٜهػـ عٔ املساد َٓ٘

عسض ايبشح يتعسٜـ ايطٝام, ٚبٝإ َٓصيت٘ ٚفا٫ت٘, ٚبني إٔ نجريّا َٔ املؿطسٜٔ تٚ

ُعٓٛا ب٘ قدميّا ٚسدٜجّا, ٚأْصيٛٙ َٓصيت٘ بإشا٤ ايكسا٥ٔ ا٭خس٣, ٚطا٥ؿ١ أخس٣ ق١ًًٝ زمبا 

أًُٖت٘, أٚ ػاٚشت يف تٛظٝؿ٘, ؾٓتر عٔ ٖرا خًٌ يف ؾِٗ ايٓص, ٚقد بني ذيو نً٘ 

, ايطٝام ايكسآْٞ ىتًـ عٔ أٟ  ّاص ايبشح إىل إٔ يًطٝام اْٛاعٚخً با٭َج١ً ايكسآ١ْٝ

ضٝام آخس, ٚذيو أْ٘ َهٕٛ َٔ أزبع١ دٚا٥س َٔ ايطٝام بعطٗا داخٌ يف بعض َٚبين 

عًٝ٘. ٖٚرا َٔ أععِ َا ٜتُٝص ب٘ ايكسإٓ ايععِٝ, بٌ ٖٛ َٔ َعاٖس إعذاشٙ ٚب٬غت٘. 

 ٚذيو أْ٘ ٜٓكطِ إىل أزبع١ أْٛاع: 

 ٝام ايكسإٓ. ايٓٛع ا٭ٍٚ: ض

 ايٓٛع ايجاْٞ: ضٝام ايطٛز٠.

 ايٓٛع ايجايح: ضٝام ايٓص أٚ املكطع أٚ اٯٜات.

 ايٓٛع ايسابع: ضٝام اٯ١ٜ.

ٖٚرٙ ا٭ْٛاع ا٭زبع١ َ٪تًؿ١ ا٥ت٬ؾّا عذٝبّا ؾ٬ ػد بٝٓٗا تعازضّا, بٌ إْٗا َتها١ًَ 

ضس نٕٛ ايكسإٓ تها٬َّ, ٜٓتر عٓ٘ َعاْٞ َتعدد٠ ٚأغساض َتٓٛع١, ٖٚرا ٚاهلل أعًِ 

قت٬ُ يًٛدٛٙ ايهجري٠ ٚاملعاْٞ املتعدد٠, نُا قاٍ أبٛ ايدزدا٤ زضٞ اهلل عٓ٘: )إْو ئ 

تؿك٘ نٌ ايؿك٘ ست٢ تس٣ يًكسإٓ ٚدّٖٛا نجري٠( ٚنإ ملؿطسٟ ايكسإٓ ؾطٌ ايطبل يف 

ايهػـ عٔ دٚز ايطٝام مما ٜعٔ أْ٘ َٔ ْتاز ايدزاضات ايًطا١ْٝ اؿدٜج١, َٚٔ َبتهسات 

 .ؼًٌٝ اـطاب َدازع

 اغتٌُ ٖرا ايبشح عًٞ اـط١ ايتاي١ٝٚ

 املبشح ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايطٝام يػ١ ٚاصط٬سّا, ٚاملساد بايطٝام ايكسآْٞ. 

 املبشح ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايطٝام َٚهاْت٘ يف ايتؿطري َٚٓصيت٘ َٔ قسا٥ٔ ايرتدٝض.

 املبشح ايجايح: أْٛاع ايطٝام يف ايكسإٓ.

 بط يف ايطٝام.املبشح ايسابع:  قٛاعد ٚضٛا

 اـاَظ: أدي١ اتصاٍ ايطٝام ٚاْكطاع٘.املبشح 

 .إيٝ٘املبشح ايطادع: نٝؿ١ٝ ايهػـ عٔ ايطٝام, ٚطسٜل ايٛصٍٛ 

 

 دزاض١ تؿطري١ٜ َٛضٛع١ٝ -ام يف ايكسإ ايهسِٜ ْٛاع ايطٝأ
 َاٍ ايطٝد قُد ا٫َنيآد.   

 اٯداب ايعًّٛ ٚ أضتاذ ايتؿطري ٚعًّٛ ايكسإٓ املطاعد به١ًٝ 

 ايطعٛد١ٜ -  داَع١ املًو خايد -غُٝظ َػٝط

D.amal@msn.com 
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 :َكد١َ 

اؿُد هلل ايرٟ ْصب يًشل دي٬ّٝ, ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ عًٞ ايٓيب ا٭َني أعًِ ايٓاع مبساد اهلل, ٚزضٞ اهلل 

 .عٔ صشاب١ زضٛي٘ ايهساّ ا٭َٓا٤ عًٞ ايٛسٞ, َٚٔ تبعِٗ بإسطإ, ٚبعد

ٌّ يف -َٚا شاٍ  -نإ تؿطري ايٓصٛص  فاٍ اختصاص٘; ٭ٕ ؾِٗ املساد َٔ  ايػػٌ ايػاغٌ يًعًُا٤, ن

ايٓص اهلدف ا٭ٚىل, ٚايػا١ٜ ايهرب٣; ملا ي٘ َٔ اٯثاز ٚايجُاز, ؾ٬ غسٚ بٗرا ا٫عتباز إٔ تتذ٘ ا٭ْعاز إىل تؿطري 

 .ايٓصٛص َٓر ٚددت

صاسب تؿطري ايٓصٛص تبأٜ يف ايٛضا٥ٌ ٚايػاٜات, ؾُٔ طا٥ؿ١ سسصت ع٢ً ايهػـ عٔ املساد َٔ ايٓص يف 

أتٝض هلا َٔ َعامل ٚقسا٥ٔ َع١ٓٝ ع٢ً ؾُٗ٘, ٚطا٥ؿ١ أخس٣ أُٖتٗا أغساضٗا; ؾػدت ع٢ً ايٓص تؿطسٙ  ض٤ٛ َا

نٝؿُا تس٣ أٚ وًٛ هلا, بعٝدّا عٔ ايطٛابط ٚايكسا٥ٔ, دا١ًٖ بٗا, أٚ َتذا١ًٖ هلا; ؾهاْت اؾٓا١ٜ ع٢ً 

 .ايٓص

٤ٕ ٚمجٕع إىل ٚضع فُٛع١ َٔ سسص أٌٖ ايػإٔ عًٞ اؿًٝٛي١ دٕٚ ايعبح بايٓصٛص; ؾعُدٚا بعد اضتكساٚ

ايكٛاعد ٚاملعامل اييت تعني ع٢ً ايتؿطري ايطًِٝ يًٓصٛص, ٚيتهٕٛ مبجاب١ املٝصإ ايرٟ ٜعسف ب٘ ايتؿطري 

 .املكبٍٛ َٔ غريٙ

يكد آتت ٖرٙ ايكٛاعد مثازٖا, ٚبسشت آثازٖا, ؾصاز هلا سطٛز َػٗٛز يد٣ َؿطسٟ ايٓصٛص, غاص١ َؿطسٚ 

 .ٛا بٗا َٓر ٚقت َبهس; تؿص٬ّٝ ٚتأص٬ّٝ ٚتطبٝكّا, ؾشاشٚا ؾطٌ ايطبل يف ذيو نً٘ايكسإٓ ايهسِٜ, ايرٜٔ عٓ

نإ ايطٝام َٔ أبسش ٖرٙ ايكٛاعد ٚايكرسا٥ٔ, ٚقرـ املؿطرسٕٚ عًر٢ دٚزٙ املتُٝرص, ؾرأْصيٛٙ َٓصيتر٘ اي٥٬كر١ بر٘ يف          ٚ

يطٝام, ٚعٔ َٓصيتر٘  اؾ١ًُ, َع غا٥ب١ َسدٖا اٱؾساط ٚايتؿسٜط أسٝاْا, ضٓعسض هلا ٚمٔ ْهػـ عٔ َع٢ٓ ا

ٚفا٫ت٘ ٚغاٜات٘, يف عح ٜدٚز سٍٛ أثس ايطٝام ايكسآْٞ يف ايهػـ عٔ املعاْٞ, ٚضٝهٕٛ ٖرا نً٘ يف ْطام َا 

بايطٝام,  ٜتطع ي٘ املكاّ َٔ بطط ٚضسب يٮَج١ً, يف قاٚي١ ٱبساش َا اْدثس, ٚمجع َا اْتجس َٔ َطا٥ٌ تتصٌ

, ٚتعررني عًررٞ اٱؾرراد٠ َٓرر٘ دٕٚ إؾررساط أٚ تؿررسٜط, ٖٚررٞ خطرر٠ٛ       يعًررٗا تعطررٞ مبذُٛعٗررا صررٛز٠ ٚاضررش١ املعررامل     

 .ضبكتٗا َٔ غريٟ خطٛات َتٓاثسات; ضٛغت يٞ ايهتاب١ يف ٖرا املٛضٛع

   ِ  .آَرررررررررررٌ إٔ تهررررررررررررٕٛ ٖرررررررررررررٙ ايدزاضررررررررررر١ خطرررررررررررر٠ٛ مررررررررررررٛ تؿطرررررررررررري ضررررررررررررًِٝ. ٚاهلل ضرررررررررررربشاْ٘ أعًرررررررررررر

 :ايطٝام: أُٖٝت٘ ٚفا٫ت٘

عامل, ضٛا٤ أناْت داخً٘ أّ خازد٘, ٚقد تٓب٘ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ٚامل -أٟ ْص  -ٜعتُد ؾِٗ ايٓص 

ٌّ يف فاٍ اختصاص٘  -هلا ايعًُا٤  ؾعسضٛا هلا تؿص٬ّٝ ٚتأص٬ّٝ; بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل تؿطري يًٓص  -ن

 .ٜهػـ عٔ املساد َٓ٘

ذات تأثري َباغس ع٢ً املع٢ٓ ايدقٝل يًهًُات "ٖٚرا  -ع٢ً تؿاٚت بٝٓٗا يف اٯثاز ٚايجُاز  -إٕ ٖرٙ ايعٛاٌَ 

ٜٚعد ايطٝام َٔ أبسشٖا, ٚأنجسٖا أثسا يف ؼدٜد املع٢ٓ; "٭ٕ ايًػ١  ,أَس مل ٜعازض ؾٝ٘ أسد َعازض١ دد١ٜ" 

ص, ضٛا٤ أنإ ٖرا 464, ص 2ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ, ؾٝهٕٛ ايؿِٗ َتٛقؿّا ع٢ً ايٓعس إىل ايه٬ّ يف ض٤ٛ ايطٝام" ط
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 .غري ن٬َٞ  أّ ايطٝام ن٬َّٝا

تد ْؿٛذٙ ؾٝ٪ثس يف دٛاْب َتعدد٠ يف ايٓص, ؾٗٛ ٜطِٗ يف ؼدٜد املع٢ٓ ٚدؾع تتطع دا٥س٠ ايطٝام بعا١َ, ٚمي

ايًبظ, نُا يف ن١ًُ "ايطا٥ٌ"َج٬ّ, ؾؿٞ قٛيٓا: "ايدٚا٤ ايطا٥ٌ أضًِ يٮطؿاٍ. تهٕٛ "ايطا٥ٌ" اضِ ؾاعٌ َٔ 

ّْ ﴿ :"ضاٍ", ٚيف قٛي٘ تعايٞ ًُٛ َِٖع ِِ َسلٌّ  ٔٗ َٛأي َِ َٔ ٔؾٞ َأ ٌٔ * َٚاٖئرٜ ّٔ يًِّٖطا٥ٔ َُِشُسٚ ص تهٕٛ "ايطا٥ٌ" 25املعازز: ] ﴾ َٚاِي

اضِ ؾاعٌ َٔ "ضأٍ", ٚيف قٛيٓا: "ضا٥ٌ ايعًٝا٤ عٓا" ٜهٕٛ "ضا٥ٌ"ؾعٌ أَس, ٜٚعٛد ايؿطٌ يًطٝام يف ضبط ٖرٙ 

 .ايد٫٫ت يًه١ًُ ايٛاسد٠ , ٚدؾع َا قد ٜتِٖٛ َٔ يبظ

ؾس, ٚتٛايٞ ا٭ضداد , نُا وٍٛ يًطٝام نريو أثس يف ؼدٜد ايصَٔ ايٓشٟٛ ٚيف سٌ بعض َػانٌ ايتٓا

ص, إىل غري 148, ص6َطتك١ُٝ مّٜٛا ٫ٚ َع٢ٓ هلا, نكٛيٓا: تأنٌ ايتؿاس١ ايٛيد ط ايطٝام دٕٚ إْػا٤ مجٌ

 .[1]ذيو َٔ اجملا٫ت اييت ْعسض عٓٗا; ٭ْٗا خازز دا٥س٠ ٖرا ايبشح

ام سطٛز أميا سطٛز يف فاٍ تؿطري ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ, ٚهلرا تطامل زداٍ ايكإْٛ ع٢ً أْ٘ "هب إٔ يًطٝ

 تؿِٗ ايهًُات ايٛازد٠ يف ايٓص ايكاْْٛٞ, يف ض٤ٛ املع٢ٓ ايرٟ ٜعرب عٓ٘ ضٝام ايٓص" 

ِٗ ايٓص, يكد ُعين ايعًُا٤ بٓعس١ٜ ايطٝام نجريّا, ست٢ صازت عٓدِٖ ايسنٔ ايس٥ٝظ يف ؼًٌٝ اـطاب, ٚؾ

بسإٚ ٍٜٚٛ: "إٕ ايؿهس٠ ايكا١ً٥ بإَهإ  سني أدزنٛا أ١ُٖٝ ايطٝام يف ٖرا اجملاٍ, ٚيٛ َتأخسّا, ٚيف ٖرا ٜكٍٛ

ؼًٌٝ ضًط١ً يػ١ٜٛ )مج١ً َج٬ّ( ؼ٬ًّٝ نا٬َّ بدٕٚ َساعا٠ ايطٝام قد أصبشت يف ايطٓني ا٭خري٠ قٌ 

ؾإٕ عٓا١ٜ عًُا٥ٓا  -نُا ٜؿِٗ َٔ ايعباز٠ ايطابك١  - إذا نإ بسٚش ٖرا ا٫ٖتُاّ َتأخسّا عٓد غريْا غو

 .بايطٝام ناْت َصاسب١ يٓصٍٚ ايكسإٓ ايهسِٜ, ٚنإ ي٘ اضتشطاز َ٪ثس يف ؾِٗ ايٓص ايعسبٞ بعا١َ

وطٔ بٓا قبٌ إٔ ْؿصٌ ايكٍٛ ؾُٝا مٔ بصددٙ إٔ مدد املكصٛد َٔ ايطٝام ايرٟ ضٓعسض ي٘; "٭ٕ ٖرٙ 

دعت اؿاد١, ؾٝػٌُ اؾٌُ ايطابك١ ٚاي٬سك١, بٌ ٚايكطع١  ٠ َعاْٞ كتًؿ١ايه١ًُ اضتعًُت سدٜجّا يف عد

 .نًٗا, ٚايهتاب نً٘

ميهٔ يف ض٤ٛ َا تكدّ إٔ ْتؿِٗ دٚز ايطٝام ايكسآْٞ يف ايهػـ عٔ املعاْٞ ٚمٔ ْطتشطس إٔ تستٝب اٯٜات يف 

, ٚإٔ املٓاضب١ يف ا٭صٌ قا١ُ٥ بني ٖرٙ اٯٜات, ٖٚرا وٌُ ع٢ً ا٫ط٦ُٓإ إىل [2]ايطٛز ايكسآ١ْٝ تٛقٝؿٞ

ايٓتا٥ر اييت تطؿس عٓٗا َساعا٠ ايطٝام يف ْعِ َعذص تهًِ ب٘ اؿهِٝ اـبري, ٫ٚ غسٚ َٔ ذيو بعد إٔ ظٗست 

ا قاٍ أٚملإ: "إٕ ْعس١ٜ ايطٝام إذا اٯثاز اٱهاب١ٝ ملساعا٠ ايطٝام يف ؼًٌٝ اـطاب ايصادز عٔ ايبػس نُ

طبكت عه١ُ; متجٌ اؿذس ا٭ضاع يف عًِ املع٢ٓ, ٚقد قادت بايؿعٌ إىل اؿصٍٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر 

 .[61,ص1ايباٖس٠ بٗرا ايػإٔ" ط

ؾإذا نإ قد ظٗس ٖرا يف ن٬ّ ايبػس ٚايرٟ ٫ ىًٛ َٔ ْكص ٚخًٌ, ؾإْ٘ يف ن٬ّ اهلل تعاىل أغٗس ٚأظٗس, 

ِٕ َخٔبرٕي ﴿ . ظٌ متٝصٙ بٓعُ٘ املعذصيف ِٕ َسٔهٝ َٔٔ ٖيُد ًَِت  ِٖ ُؾصِّ ُ٘ ُث َٜاُت َُِت آ  .[1ٖٛد: ] ﴾ اَيس ٔنَتاْب ُأِسٔه

إٕ يهٌ ن١ًُ يف ايكسإٓ َع٢ٓ يف ض٤ٛ ضٝاقٗا, قد ٫ ٜصض ٖرا املع٢ٓ يطٝام آخس; ٭ٕص َساعا٠ َطام ايه٬ّ 

ّا; هلرا عد صاسب )املٓاز( ايطٝام أؾطٌ قس١ٜٓ تهػـ عٔ َٚٓش٢ ايكٍٛ َِٗ, ٚإٕ نإ املع٢ٓ اٯخس صشٝش

http://www.alukah.net/sharia/0/431/#_ftn1
http://www.alukah.net/sharia/0/431/#_ftn2
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سكٝك١ َع٢ٓ ايًؿغ تط٤ٞ ٖرا ايتٛد٘ ْعس٠ إىل نتب ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س اييت مجعت يًه١ًُ ايٛاسد٠ يف 

ايًػ١ٜٛ, ذيو إٔ "د٫ي١  ايكسإٓ د٫٫ت َتعدد٠, ٜعٛد يًطٝام ايؿطٌ يف انتطابٗا هلرٙ املعاْٞ يف ض٤ٛ ايد٫ي١

ٌ َٛضع عطب ضٝاق٘, َٚا وـ ب٘ َٔ ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ" غاص١ إٔ د٫يت٘ ؽتًـ, ايًؿغ يف ن

نْٛ٘ َؿسدّا أٚ َكسّْٚا إٕ يه١ًُ "أَس" يف ايكسإٓ ايهسِٜ ضت١ عػس َع٢ٓ ٚيه١ًُ "ايسمح١" أزبع١ عػس َع٢ٓ , 

 .امٚيه١ًُ "ؾنت" أسد عػس َع٢ٓ  أدت نٌ ن١ًُ َٓٗا املع٢ٓ املساد ايرٟ ٜؿسض٘ ايطٝ

يكد ُعين املؿطسٕٚ َٓر ٚقت َبهس بايطٝام ايكسآْٞ; ملا ي٘ َٔ أثس ؾاعٌ يف ايهػـ عٔ َساد اهلل تعاىل يف 

سطٛز بازش إىل داْب ايكسا٥ٔ ا٭خس٣; نأضباب ايٓصٍٚ, ٚايًػ١, ٚايعُّٛ,  -ايطٝام  -نتاب٘, ٚنإ ي٘ 

ؾإْ٘ عٓد ايتؿاضٌ بني ٖرٙ ايكٛاعد; ٫بد َٔ ٚزمبا ُقدّ ع٢ً بعطٗا, أٚ ؼهِ بٗا; يتٛقـ املع٢ٓ ايعاّ عًٝ٘; "

 َساعا٠ ايطٝام دا٥ُّا, ؾٗٛ املكصٛد بٗرٙ ايكٛاعد, ست٢ ٜؿِٗ ع٢ً ٚدٗ٘" 

دعٌ ايػاطيب َساعا٠ ايطٝام َعٗسّا َٔ َعاٖس ا٫عتداٍ يف ايتؿطري املؿطٞ إىل ايؿِٗ ايطًِٝ, سني قاٍ: 

ع٢ً آخسٙ, ٚإذ ذاى وصٌ َكصٛد ايػازع يف ؾِٗ  "ؾ٬ قٝص يًُتؿِٗ عٔ زد آخس ايه٬ّ ع٢ً أٚي٘, ٚأٚي٘

املهًـ, ؾإٕ ؾسم ايٓعس يف أدصا٥٘; ؾ٬ ٜتٛصٌ ب٘ إىل َسادٙ, ٫ٚ ٜصض ا٫قتصاز يف ايٓعس ع٢ً بعض أدصا٤ 

 .[ايه٬ّ دٕٚ بعض

ٚظٗد  -إٕ ٖرا ايكإْٛ ايرٟ هعٌ ايطٝام قٌ اعتباز نإ مس١ صاسبت ايتؿطري َٓر بداٜات٘ ا٭ٚىل 

 .ٚإىل ايعصس اؿدٜح -َٔ غٝذ املؿطسٜٔ اٱَاّ ايطربٟ; تأص٬ّٝ ٚتطبٝكا َتُٝص 

ُٜعين بتؿطري املؿسد٠ ايكسآ١ْٝ, إ٫ أْ٘  ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايتؿطري يف عٗد ايصشاب١ ايهساّ نإ ذا طابع ػص٦ٜٞ 

د عِٓٗ صساس١ َا مل ٜهٔ ٜػؿٌ ضٝاقٗا; ٚهلرا دا٤ تؿطريِٖ ضًُّٝا خايّٝا َٔ اـًٌ بعا١َ, ٚإٕ مل ٜهٔ قد ٚز

 -ٜعد تٛصٝؿّا يًطٝام ٚتأص٬ّٝ ي٘, عدا إغازات قد تدٍ عًٞ َا مٔ بصددٙ, َٓٗا إْهاز عبد اهلل بٔ عُس 

عًٞ اـٛازز, ْٚعت٘ هلِ بأِْٗ غساز اـًل, سني عُدٚا إيٞ آٜات ْصيت يف ايهؿاز;  -زضٞ اهلل عُٓٗا 

 .مؾذعًٖٛا يف املطًُني  ٖٚرا ٫ ٜهٕٛ إ٫ بتذاٌٖ ايطٝا

ٜتطُٔ تؿطري اٱَاّ ايطربٟ إغازات أخسٟ تدٍ عًٞ اضتشطاز ايطٝام يف ٚقت َبهس; ؾإٕ نجريّا َٔ 

, [3]زضٞ اهلل عُٓٗا -اختٝازات٘ يف ايتؿطري, ٚاييت دا٤ت يف ض٤ٛ ايطٝام نإ َٛاؾكا ؾٝٗا ٫بٔ عباع 

رٙ املطاي١ ٚضٛسّا مبا زٟٚ عٔ تابعٞ َتكدّ ز٣ٚ عٔ ابٔ عباع ٚتتًُر عًٝ٘, ذيهِ ٖٛ َطًِ بٔ ٜطاز ٚتصداد ٖ

ٖر, سني قاٍ ٖٚٛ ٜٓب٘ إيٞ ضسٚز٠ ا٫ٖتُاّ بايطٝام: "إذا سدثت عٔ اهلل; ؾكـ ست٢  100ايبصسٟ, املتٛؾ٢ ض١ٓ 

ايطٝام يف ؼدٜد املساد بايٓؿظ يف ٖر( ٜطتٓد إيٞ  106تٓعس َا قبً٘ َٚا بعدٙ"  ٖٚرا طاٚٚع بٔ نٝطإ )ت 

ْٗٔٝد ﴿ :قٛي٘ تعايٞ ََٚغ َٗا َضا٥ْٔل  ََٖع َِْؿٕظ   ٌٗ ص, ؾٝكٍٛ: "إمنا ٜساد بٗرا ايهاؾس, اقسأ َا بعدٖا 21م: ] ﴾ ََٚدا٤ِت ُن

 ٜديو ع٢ً ذيو" 

َتؿل عًٝٗا  ع٢ً تؿاٚت بِٝٓٗ; "٭ٕ د٫ي١ ايطٝام -يكد بكٞ ٖرا املٓٗر قٌ عٓا١ٜ املؿطسٜٔ قدميّا ٚسدٜجّا 

يف فازٟ ن٬ّ اهلل تعايٞ", ؾًِ ٜهٔ ٜطع أسدّا َِٓٗ ػاًٖٗا, ٚإٕ سصٌ غ٤ٞ َٔ ٖرا; عٛتب أصشاب٘, 
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 .ٚصازٚا َٛضع ْكد ٚاضتدزاى

ٖر( يف نتاب١ )فاش ايكسإٓ(; ؾإْ٘ عين يف َٛاطٔ 209ٖرا ايرٟ أغسْا إيٝ٘ ٚدد غ٤ٞ َٓ٘ عٓد أبٞ عبٝد٠ )ت 

كسآ١ْٝ َٔ اؾاْب ايًػٟٛ, دٚمنا اعتباز يطٝاقٗا ايكسآْٞ, ؾذا٤ت دزاضت٘ يف ٖرٙ َتعدد٠ َٓ٘ بدزاض١ املؿسد٠ اي

ايتؿطري املؿطٞ إيٞ ايهػـ عٔ َساد اهلل, ٚهلرا تعاقبت عًٝ٘  املٛاطٔ إىل ايبشح ايًػٟٛ أقسب َٓٗا إىل

 .[4]ا٫ضتدزانات, ٚاييت صاسبٗا تػٓٝع أسٝاّْا

يطٓا يف ٖرا املكاّ بصدد تكِٜٛ َٓٗر غدص بعٝٓ٘, ٚإمنا ْٗدف إىل بٝإ إٔ مث١ تٛدّٗا ظٗس يف ٚقت َبهس 

ُٜعٔ نجريّا بايطٝام, ٚزمبا أًُٖ٘, ؾتطسب اـًٌ إىل ايتؿطري َٔ ٖرا ايٛد٘, ٚئ ْعدّ أَج١ً هلرا  أٜطّا مل 

 .تهٔ ت٪يـ ظاٖس٠ َٔ تؿطري ايتابعني َٚٔ بعدِٖ, يهٓٗا مل

 -ٚايرٟ ُعين بتؿطري املؿسد٠ ايكسآ١ْٝ نُا أضًؿٓا  -إىل إٔ تؿطري ايصشاب١  -اسرتاشّا  -وطٔ ايتٓبٝ٘ 

ضًِ َٔ ٖرا اـًٌ; بطبب تٛاؾس فُٛع١ َٔ ايصؿات نإ ٜؿتكس إيٝٗا َٔ دا٤ بعدِٖ, ٖٚٞ أِْٗ تتًُرٚا 

ٚعاصسٚا تٓصٌٜ ايكسإٓ, ٚناْٛا عسبا خًصّا, ؾهاْٛا ع٢ً ايسضٍٛ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ, ٚعاٜػٛا اؾا١ًٖٝ, 

 .أعسف ايٓاع مبكاصد ايكسإٓ ٚضٝاق٘ ايعاّ, ٚنإ تؿطريِٖ ع٢ً أ١ٜ ساٍ ق٬ًّٝ

ناْٛا ٜسغبٕٛ يف ػُٝع  -إضاؾ١ إىل َا تكدّ  -نإ ٖرا غ٬ف طا٥ؿ١ ممٔ دا٤ بعدِٖ; ؾإٕ ٖ٪٤٫ 

ٖرا إىل عدّ اؿسص ع٢ً ػاٚش َعاْٞ املؿسدات إىل َا ٖٛ ا٭قٛاٍ, ٚناْٛا سسٜصني ع٢ً تهجري املعاْٞ, ؾأد٣ 

 .أبعد َٔ ذيو, نتتبع ايطٝام

ًُٜشغ غ٤ٞ مما ذنسْا عٓد أبٞ عبٝد٠ ٚابٔ قتٝب١ ٚا٭خؿؼ َٔ املتكدَني, َٚٔ املتأخسٜٔ ْطبّٝا: ايبٝطاٟٚ 

ٛٗش; ٭ْٓا ٫ ْدعٞ أْٗا صادز٠ عٔ  تتبع ٚاضتكسا٤, ٚإمنا ٖٞ ٚاـاشٕ ٚابٔ اؾٛشٟ, ٖٚٞ أسهاّ ٫ ؽًٛ َٔ ػ

ًَشٛظات تتابعت َٔ َدا١َٚ ايٓعس يف نتبِٗ, ٚقد ٜػٗد هلا َا ضٝأتٞ َٔ أَج١ً يف ثٓاٜا ٖرا ايبشح, ٜس٣ 

اؿرام َٔ ايعًُا٤ إٔ يف ٖرا املطًو قصٛزّا; ٭ٕ بعض أصشاب٘ "زاعٛا فسد ايًؿغ, َٚا هٛش عٓدِٖ إٔ 

ُتهًِ ب٘ ٚضٝام ايه٬ّ )َؿسدات ايكسإٓ(, ؾكد أث٢ٓ ايصزنػٞ ٜسٜد ب٘ ايعسبٞ, َٔ غري ْعس إىل َا ٜصًض يً

ع٢ً َٓٗذ٘ ٖٚٛ ٜتشدخ عٔ تؿطري بعض آٟ ايكسإٓ ايرٟ مل ٜسد ؾٝ٘ ْكٌ, سٝح قاٍ: "ٚطسٜل ايتٛصٌ إىل 

ؾُٗ٘: ايٓعس إىل َؿسدات ا٭يؿاظ َٔ يػ١ ايعسب, َٚدي٫ٛتٗا, ٚاضتعُا٫تٗا, عطب ايطٝام, ٖٚرا ٜعتين ب٘ 

ّا يف نتاب )املؿسدات(, ؾٝرنس قٝدّا شا٥دّا ع٢ً أٌٖ ايًػ١ يف تؿطري َديٍٛ ايًؿغ; ٭ْ٘ اقتٓص٘ ايساغب نجري

 َٔ ايطٝام" 

ميهٔ ايكٍٛ ع٢ً ّٖد٣ مما تكدّ: إٕ ايطٝام قس١ٜٓ َتُٝص٠ يف فاٍ ؼًٌٝ اـطاب, ٚايهػـ عٔ املساد, إذا 

يبٓا٤ ايًػٟٛ; ٭ٕ ٖرا ٚسدٙ ٫ ٜسغد إىل أسطٔ اضتعُاي٘, ٚٚضع يف ْصاب٘, بإٔ ٫ ٌُٜٗ انتؿا٤ بتشًٌٝ ا

 .د٫ي١ ايه١ًُ, ٫ َؿسد٠ ٫ٚ َكس١ْٚ بػريٖا, ملا أضًؿٓا

اـسٚز بايطٝام عٔ َهاْت٘; بإٔ ٜكدّ ع٢ً غريٙ َٔ ايكسا٥ٔ َطًكّا, ٜعد ٖرا امساؾّا  -بإشا٤ ٖرا  -ٜعد 

٢ٓ هلا ع٢ً اٱط٬م خازز َهاْٗا يف بايطٝام عٔ دٚزٙ ٚٚظٝؿت٘, ٖٚرا َطًو ايرٜٔ ٜسٕٚ: "بإٔ ايهًُات ٫ َع
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, ٫ٚ غو إٔ يف ٖرا ايتٛد٘ َبايػ١ تط٤ٞ إىل ايطٝام أنجس مما ؼطٔ إيٝ٘, ٚايٓاظس يف نتب ايتؿطري ِايٓع

مث١ آٜات نجس يف ايكسإٓ ايهسِٜ يًطٝام أثس يف تؿطريٖا, ٚؼدٜد  ًٜشغ ٬ََض ا٫ػاٖات ايج٬ث١ باد١ٜ ؾٝٗا

ٖرا يف اٯٜات اييت تتطُٔ أيؿاظّا َػرتن١, ٚسطبٓا يف ٖرا املكاّ َجاٍ ٜٛضض َا  املع٢ٓ املساد َٓٗا, ٜٚهجس

 .مٔ بصددٙ; ٭ٕ أَج١ً ٖرا ايٓٛع أنجس َٔ إٔ ٜطتٛعبٗا عح نٗرا

إٕ ن١ًُ ايبًٛؽ يؿغ َػرتى, ٜطًل يف ايًػ١ ع٢ً املكازب١, ٚع٢ً ا٫ْتٗا٤ إىل ايػ٤ٞ, ٚقد ٚزد ٖرا ايًؿغ يف 

 .يًطٝام ايؿطٌ يف اختٝاز املع٢ٓ املٓاضب هلرٙ ايًؿع١ يف املٛضعني آٜتني َتذاٚزٜٔ, نإ

َُِعُسٕٚف ﴿ :دا٤ يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل, قٛي٘ تعاىل ٖٔ ٔب ُٖ َِٔطُهٛ ٖٔ َؾَأ ُٗ ًَ َٔ َأَد ًَِػ َٖٓطا٤ َؾَب ُِ اي ًِٖكُت ص, 231ايبكس٠: ] ﴾ َٚٔإَذا َط

; ٭ٕ ا٭دٌ إذا اْكط٢ شاٍ ايتدٝري بني اٱَطاى  ؾاـطاب ٖٓا يٮشٚاز, ٚاملساد ببًٛؽ ا٭دٌ: قسب اْتٗا٤ ايعد٠

 .ٚايتطسٜض, ؾًُا خري ايصٚز دٍ ع٢ً إٔ املع٢ٓ َا ذنسْا باٱمجاع

َٔ  ﴿ :ْس٣ يف اٯ١ٜ ايتاي١ٝ إٔ ايطٝام وتِ محٌ املع٢ٓ ع٢ً ا٫ْكطا٤, ٖٚٞ قٛي٘ تعاىل ًَِػ َِّطا٤ َؾَب ُِ اي ًِٖكُت َٚٔإَذا َط

ُٖ ًُٛ ٖٔ َؾ٬َ َتِعُط ُٗ ًَ َُِعُسٚٔفَأَد ُِٗ ٔباِي َٓ ِٝ ِِٛا َب ٖٔ ٔإَذا َتَساَض ُٗ َٚاَد َٔ َأِش َٜٓٔهِش ص, ؾاـطاب ٖٓا يٮٚيٝا٤, 232ايبكس٠: ] ﴾ ٖٔ َإٔ 

ٚاملع٢ٓ: إٔ ايصٚز إذا طًل شٚدت٘, ٚاْكطت عدتٗا, ٚأزاد إٔ ٜٓهشٗا َٔ ددٜد; ؾًٝظ يٛيٞ أَسٖا إٔ مياْع, ؾًٛ 

ع ايصٚز َطًكت٘ دٕٚ ساد١ إىل ٚيٞ أَسٖا, ٚزسِ اهلل ايػاؾعٞ سني نإ َع٢ٓ بًٛؽ ا٭دٌ ٖٓا املكازب١; يساد

قاٍ: "دٍ ضٝام ايه٬َني ع٢ً اؾرتام ايبًٛغني" طؾكد دعٌ ايطٝام ايبًٛؽ يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل مبع٢ٓ َػازؾ١ بًٛؽ 

 .ا٭دٌ, ٚدعً٘ يف اٯ١ٜ ايجا١ْٝ مبع٢ٓ اْتٗا٤ ا٭دٌ, ٚنٌ ايرٟ ذنسْا قٌ إمجاع املؿطسٜٔ
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 املبشح ا٭ٍٚ

 تعسٜـ ايطٝام يػ١ ٚاصط٬سّا, ٚاملساد بايطٝام ايكسآْٞ

 :طًب ا٭ٍٚ: ايطٝام يف ايًػ١امل

 أصٌ املاد٠: ضٛم, ٚزدت يف املعادِ مبعإ َرتادؾ١. 

 (.1)"ايطٝام املٗس... ٚتطاٚقت اٱبٌ تطاٚقّا إذا تتابعت ٚنريو تكاٚدت" :قاٍ ا٭شٖسٟ:

ايطني ٚايٛاٚ ٚايكراف أصرٌ ٚاسرد َعٓاٙ:سردٚ ايػر٤ٞ, َٚٓر٘ مسرٞ املٗرس ضرٝاقّا, ٚضرٛم ايدابر١,            " :ؾازع:ٚقاٍ ابٔ 

( 3)"ضٛم اٱبٌ: دًبٗا ٚطسدٖا, ٜكاٍ: ضكت٘ ؾاْطام:"ٚقاٍ ايساغب( 2)"ٚايطٜٛل; ٭ْطٝاب٘ يف اؿًل ب٬ َطؼ

قّا.. ٚقرد اْطراقت ٚتطراٚقت اٱبرٌ     ضٛم ايطٛم َعسٚف ضام اٱبٌ ٚغريٖا ٜطٛقٗا ضرٛقّا ٚضرٝا  "ٚقاٍ ابٔ َٓعٛز: 

 (.4) "تطاٚقّا إذا تتابعت

 ( 5)"ضٝام ايه٬ّ: تتابع٘ ٚأضًٛب٘ ايرٟ هسٟ عًٝ٘:"ٚقاٍ يف املعذِ ايٛضٝط

ٖرٙ أِٖ ايتعسٜؿات ايًػ١ٜٛ يًطٝام, ًْٚشغ َٔ ٖرٙ املعاْٞ إٔ ايٛضٝط ايًػٟٛ ا٫ضرتعُايٞ ايررٟ دازت سٛير٘    

ملتابعرر١ ٚايتكرراٚد ٚايتطًطررٌ ٚا٫ْتعرراّ( ٚإٔ نًُرر١ ضررام تعررين ؿررٛم غرر٤ٞ   دررٌ ايتعررازٜـ ٚا٫ضررتعُا٫ت ٖررٛ: )ا

 يػ٤ٞ آخس, ٚاتصاي٘ ب٘, ٚاقتؿا٩ٙ أثسٙ, نُا تعين ا٫زتباط ٚايتطًطٌ ٚا٫ْتعاّ يف ضًو ٚاسد.

 :جاْٞ: َؿّٗٛ ايطٝام عٓد ايعًُا٤املطًب اي

يف ايتعبري عٓ٘, ٚيٓا إٔ ْطتعسض غ٦ّٝا  بايٓعس إىل أقٛاٍ ايعًُا٤ يف ؼدٜد َؿّٗٛ ايطٝام لد أِْٗ َتؿاٚتٕٛ

 َٔ أقٛاهلِ يف ذيو يٝتبني املساد: 

 (. 6)"أَا ايطٝام ٚايكسا٥ٔ, ؾإْٗا ايداي١ ع٢ً َساد املتهًِ َٔ ن٬َ٘:"قاٍ ابٔ دقٝل ايعٝد

م, ايكس١ٜٓ اييت تكرتٕ بايًؿغ َٔ املتهًِ, ٚتهٕٛ ؾسقّا ؾُٝا بني ايٓص ٚايعاٖس ٖٞ ايطٝا:"(7ٚقاٍ ايطسخطٞ )

 (.8)"مبع٢ٓ ايػسض ايرٟ ضٝل ٭دً٘ ايه٬ّ

 (.10)"زبط ايكٍٛ بػسض َكصٛد ع٢ً ايكصد ا٭ٍٚ:"( يف تعسٜـ ايطٝام بأ9ْ٘ٚقاٍ ايطًذُاضٞ )

                                                           
 (.9/234( ))تٗرٜب ايًػ١(( )1)

 (.3/117( ))َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١(( )2)

 (.436( ))َؿسدات أيؿاظ ايكسإٓ(( )ص3)

 (..2/649( , ))ايكاَٛع احملٝط(( )10/166( اْعس ))يطإ ايعسب(( )4)

 (.490( ))املعذِ ايٛضٝط(( )ص5)

 (.2/21( ))إسهاّ ا٭سهاّ(( )6)

 5/315ٖر اْعس: ا٭ع٬ّ 483( قُد بٔ أمحد بٔ ضٌٗ, قاض َٔ نباز ا٭سٓاف, فتٗد, َات ض١ٓ 7)

 (.1/164( ))أصٍٛ ايطسخطٞ(( )8)

ٖر اْعس: املٛضٛع١ املٝطس٠  1057ايٛاسد بٔ قُد أبٛ اؿطٔ ا٭ْصازٟ, نإ آ١ٜ باٖس٠ يف مجٝع ايعًّٛ ٚمجٝع أسٛاي٘ نًٗا َسض١ٝ َات ض١ٓ ( عًٞ بٔ عبد9)

 2/471ٚ َعذِ امل٪يؿني 2/1626

 (.18( ))املٓصع ايبدٜع يف ػٓٝظ أضايٝب ايبدٜع(( )ص10)
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 (.2)"ايطٝام ٖٛ َا ٜدٍ ع٢ً خصٛص املكصٛد َٔ ضابل ايه٬ّ املطٛم يريو أٚ ٫سك٘:"(1ٚقاٍ ايبٓاْٞ )

يطررٝام ميهررٔ اـررسٚز بٓتٝذرر١ ٚاضررش١ إٔ ايطررٝام َ٪يررـ َررٔ عررد٠   بررايٓعس جملُررٛع َرراذنس ايعًُررا٤ يف تعسٜررـ ا 

 عٓاصس:

 أٚهلا: ٖٚٛ قٛزٙ ٚقطب زساٙ ٚعُدت٘: ايػسض ٚاملكصٛد َٚساد املتهًِ.

 ثاْٝٗا: تآيـ ايه٬ّ ٚتتابع٘ ٚدسٜاْ٘ ع٢ً أضًٛب ٚاسد.

 ثايجٗا: ايعسٚف احملٝط١ بايٓص, ٚأسٛاٍ املداطبني ؾٝ٘. 

صررس ٚاغررتُاي٘ عًٝٗررا ٖررٛ ايرررٟ ٜٛؾررل بررني املعرراْٞ املدتًؿرر١ ٚورردد ٖرررا املصررطًض   ٚاضررتٝعاب ايطررٝام هلرررٙ ايعٓا

 ايعاّ. 

ٚميهٔ إٔ نًص إىل ؼدٜد أدم يًطٝام بٓا٤ّ ع٢ً ذيو نً٘: بإٔ ايطٝام ٖٛ ايػرسض ايررٟ ٜٓرتعِ بر٘ مجٝرع      

 َاٜستبط بايٓص َٔ ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ. 

٫صررط٬سٞ, ٚبرر٘ هتُررع اخررت٬ف ايعًُررا٤ ٚاملؿطررسٜٔ يف تعسٜررـ    ٚبٗرررا اؿررد ٜتٛاؾررل املعٓرر٢ ايًػررٟٛ ٚاملعٓرر٢ ا   

ايطررٝام; ٚيرررا ؾإْرر٘ ميهررٔ إٔ ٜطًررل عًرر٢ عٓصررس َررٔ عٓاصررس ايطررٝام بأْرر٘ ايطررٝام باعتبرراز أْرر٘ دررص٤ َٓرر٘, ٚعًٝرر٘   

وٌُ إط٬م بعض املؿطسٜٔ يًطٝام, ٚغايب إط٬قِٗ يًطٝام َكصٛد ب٘ ايػسض ايرٟ ٚزد ايه٬ّ ٭دً٘ نُا 

 ِ ايطابك١تبني َٔ أقٛاهل

 ٚتأٜٝدّا ملا خًصت إيٝ٘ يف ؼدٜد ايطٝام أذنس َاقسزٙ بعض ايدازضني ملؿّٗٛ ايطٝام:  

ٖٚٓا ميهرٔ تًدرٝص ايكرٍٛ يف َؿٗرّٛ ايطرٝام يف ايررتاخ ايعسبرٞ يف ايٓكراط         :"قاٍ صاسب نتاب د٫ي١ ايطٝام 

ايهرر٬ّ... ايجاْٝرر١: إٔ ايطررٝام ٖررٛ   ايررج٬خ ايتايٝرر١: ا٭ٚىل: إٔ ايطررٝام ٖررٛ ايػررسض, أٟ َكصررٛد املررتهًِ يف إٜررساد      

ايعسٚف ٚاملٛاقرـ ٚا٭سرداخ ايريت ٚزد ؾٝٗرا ايرٓص أٚ ْرصٍ أٚ قٝرٌ بػرأْٗا, ايجايجر١: إٔ ايطرٝام ٖرٛ َرا ٜعرسف اٯٕ              

 (.3)"بايطٝام ايًػٟٛ ايرٟ ميجً٘ ايه٬ّ يف َٛضع ايٓعس ٚايتشًٌٝ, ٜٚػٌُ َا ٜطبل أٚ ًٜشل ب٘ َٔ ن٬ّ

ٚميهررٔ ْعررت عررح ايػرراطيب ملطررأي١ ايطررٝام بأْرر٘  :"يررد٫يٞ عٓررد ايػرراطيبٚقرراٍ صرراسب نترراب َررٓٗر ايرردزع ا  

 (.4)"َطتٛعب ملكتطٝات اـطاب اييت تتطًب ايٓعس يف فُٛع َا ٜستبط ب٘

ايطٝام ٜكتطٞ عٓاصس كتًؿ١, أ٫ّٚ عٓصس ذاتٞ ٖٚرٛ َعتكردات املرتهًِ    :"ٚقاٍ صاسب نتاب ايبشح ايًطاْٞ

ْٞ أمسٝ٘ عٓصسّا َٛضٛعّٝا ٖٚرٛ ايٛقرا٥ع اـازدٝر١ ايريت ه ؾٝٗرا ايكرٍٛ       ٚأٜطّا َكاصد املتهًِ, ثِ ايعٓصس ايجا

ٜعين ايعسٚف ايصَا١ْٝ ٚاملهاْٝر١. ثرِ ايعٓصرس ايررٟ أمسٝر٘ ايعٓصرس ايررٚاتٞ, ٚأقصرد بر٘ املعسؾر١ املػررتن١ برني             

 (.5)"املتداطبني

                                                           
 (( 2/86ٖر ))َعذِ امل٪يؿني 1198صٛيٞ ْصٌٜ َصس َات ض١ٓ ( عبد ايسمحٔ بٔ داد اهلل ايبٓاْٞ املػسبٞ ؾكٝ٘ أ1)

 (. 1/20( ))ساغ١ٝ ايبٓاْٞ ع٢ً مجع اؾٛاَع(( )2)

 (.51( ))د٫ي١ ايطٝام يسد٠ اهلل ايطًشٞ(( )ص3)

 (.165( ))َٓٗر ايدزع ايد٫يٞ عٓد اٱَاّ ايػاطيب(( )ص4)

 . 301, ص6بايسباط, ضًط١ً ْدٚات َٚٓاظسات زقِ ( ))ايبشح ايًطاْٞ يط٘ عبد ايسمحٔ(( َٓػٛزات ن١ًٝ اٯداب 5)
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ٕ ؾإْٓا نًرص إىل تعسٜرـ   ٚبعد ٖرا ايبٝا:"ٚقاٍ صاسب زضاي١ د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف تٛدٝ٘ املتػاب٘ ايًؿعٞ

يًطٝام, ٖٚرٛ أْر٘: ايػرسض ايررٟ تترابع ايهر٬ّ ٭دًر٘, َردي٫ّٛ عًٝر٘ بًؿرغ املرتهًِ, أٚ ساير٘, أٚ أسرٛاٍ ايهر٬ّ, أٚ               

 (.1)"املتهًِ ْؿط٘, أٚ ايطاَع

    ٟ ٚبعررد ٖرررا ايهررِ َررٔ ايتعسٜؿررات ميهررٔ إٔ نًررص إىل     :"ٜٚكررٍٛ صرراسب زضرراي١ أثررس ايطررٝام يف ايٓعرراّ ايٓشررٛ

سٖا بكٛيٓا ٖٛ: )فُٛع١ ايكرسا٥ٔ ايًؿعٝر١ ٚاؿايٝر١ ايداير١ عًر٢ قصرد املرتهًِ َرٔ خر٬ٍ تترابع           تعسٜـ ىتص

 (.2)"ايه٬ّ ٚاْتعاّ ضابك٘ ٫ٚسك٘ ب٘

ايتعسٜـ املدتراز يًطرٝام  ايكسآْرٞ , ٖرٛ     :"ٜٚكٍٛ صاسب زضاي١ ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف تؿطري املدزض١ ايعك١ًٝ

زدٝرر١ , هلرا أثرس ؾررري ؾُٗر٘ , َرٔ ضررابل أٚ ٫سرل بر٘ , أٚ سرراٍ َرٔ سرراٍ        َراوٝط برايٓص َررٔ عٛاَرٌ داخًٝر١ أٚ خا    

 (.3) "املٔدأطب, ٚاملداَطب, ٚايػسض ايرٟ ضٝل ي٘, ٚاؾٛ ايرٟ ْصٍ ؾٝ٘

 ًب ايجايح: َؿّٗٛ ايطٝام ايكسآْٞاملط

َررٔ  ٖررٛ دررص٤ َررٔ ايطررٝام بعَُٛرر٘ يف َعٓرراٙ ايعرراّ, إ٫ إٔ يرر٘ َهْٛررات خاصرر١ ٜتُٝررص بٗررا, ٫بررد      ايطررٝام ايكسآْررٞ

 اعتبازٖا ؾٝ٘, ٖٚٞ:

 أ٫ّٚ: َا بٓٝت عًٝ٘ اٯ١ٜ َٔ ا٭غساض. 

َررٔ أععررِ َررا متٝررص برر٘ ايكررسإٓ تطررُٓ٘ ٭غررساض َتعرردد٠ يف اٯٜرر١ ايٛاسررد٠, ٫ٚ غررو إٔ ٖرررا َررٔ نُرراٍ    

ايكرسإٓ, ؾإْر٘ قتُرٌ يًٛدررٛٙ عطرب اخرت٬ف ا٭غرساض ايرريت تطرُٓتٗا اٯٜر١, ٖٚررا ضررس تعردد املعراْٞ يف اٯٜرر١            

 هلرا ؾ٬بد َٔ اعتباز ٖرٙ اـاص١ٝ يف ايطٝام ايكسآْٞ. ٚا٭غساض اييت تتطُٓٗا اٯ١ٜ ٖٞ: ٚاخت٬ؾٗا, ٚ

 أغساض ايكسإٓ َٚكاصدٙ ايعع٢ُ. -1

 غسض ايطٛز٠. -2

 غسض املكطع ٚاٯٜات ايٛازد٠ يف َٛضٛع ٚاسد.  -3

 غسض اٯ١ٜ.  -4

٫ بٗرا, ٖٚرٞ َتآيؿر١    ؾهٌ ٖرٙ ا٭غساض ٫بد َٔ اعتبازٖا يف تؿطري اٯ١ٜ, ٫ٚ ٜعٗرس نُراٍ َعٓر٢ اٯٜر١ إ    

 َتها١ًَ َب١ٝٓ ع٢ً بٓا٤ ٚاسد. 

ٚايؿكرر٘ أخررص َررٔ ايؿٗررِ, ٖٚررٛ ؾٗررِ َررساد   "قرراٍ ابررٔ ايكررِٝ يف بٝررإ قُٝرر١ َعسؾرر١ ايػررسض َٚررساد املررتهًِ:    

املتهًِ, ٖٚرا قدز شا٥د ع٢ً فسد ٚضع ايًؿغ يف ايًػ١, ٚعطب تؿاٚت َساتب ايٓراع يف ٖررا, تتؿراٚت َرساتبِٗ     

 .(4)"يف ايؿك٘ ٚايعًِ

                                                           
 (.27( ))د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف تٛدٝ٘ املتػاب٘ ايًؿعٞ يف قص١ َٛض٢, يًػٝذ ؾٗد ايػتٟٛ(( )1)

 (.79( ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ ع٢ً نتاب )ايبٝإ يف غسٜب إعساب ايكسإٓ ٫بٔ ا٭ْبازٟ( يًدنتٛز ْٛح ايػٗسٟ( )ص2)

 (.22ٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف تؿطري املدزض١ ايعك١ًٝ, يًدنتٛز ضعٝد ايػٗساْٞ(( )ص( ))ايط3)

 (.1/281( ))أع٬ّ املٛقعني(( )4)
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 ٚمما ٜدٍ ع٢ً إٔ ايػسض ٖٛ ا٭صٌ يف ايطٝام َا ديت عًٝ٘ ايط١ٓ يف اعتبازٙ يف ايه٬ّ ٚاؿهِ. 

 َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ذيو:

قراٍ ٜرّٛ ا٭سرصاب: ))٫ ٜصرًني أسرد ايعصرس إ٫ يف        َا دا٤ يف ايصشٝشني عٔ ابٔ عُس )إٔ ايرٓيب   -1

 ْصًٞ ست٢ ْأتٝٗرا, ٚقراٍ بعطرِٗ: برٌ ْصرًٞ,      بين قسٜع١(( ؾأدزى بعطِٗ ايعصس يف ايطسٜل, ؾكاٍ بعطِٗ: ٫

 ( 1ؾًِ ٜعٓـ ٚاسدّا َِٓٗ( ) مل ٜسد َٓا ذيو, ؾرنس ذيو يًٓيب 

ٚصًٛا يف ايطسٜل, ٚذيو يٓعسِٖ ملساد  ؾًُا نإ ايػسض ٖٛ ا٭َس باملبادز٠ خايـ بعطِٗ أَس ايٓيب 

 أسدّا َٔ ايؿسٜكني. مل ٜعٓـ  ٚهلرا قايٛا: ٫ ٜسٜد َٓا ذيو, ٜٚ٪ٜدٙ إٔ ايٓيب  ايٓيب 

ؾا٭ٚيٕٛ متطهٛا بعُّٛ اـطاب, ؾذعًٛا صٛز٠ ايؿٛات داخ١ً يف ايعُّٛ, ٚاٯخسٕٚ :"قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

 (.2)"نإ َعِٗ َٔ ايديٌٝ َا ٜٛدب خسٚز ٖرٙ ايصٛز٠ عٔ ايعُّٛ, ؾإٕ املكصٛد املبادز٠ إىل ايكّٛ

سعهٔ ؿاقرّا برٞ أطرٛيهٔ ٜردّا(( قايرت:      ))أضر :  َا دا٤ يف ايصشٝشني عٔ عا٥ػ١ قايت قاٍ زضٍٛ  -2 

ٖٔ ٜتطاٚئ أٜتٗٔ أطٍٛ ٜدّا, قايت: ؾهاْت أطٛيٓا ٜدّا شٜٓب; ٭ْٗا ناْت تعٌُ بٝدٖا ٚتصدم()  (.3ؾه

ٖٓا سجٗٔ ع٢ً ايصدق١, ٚذيو ٭ٕ اعتباز طٍٛ ايٝد ٫ ؾا٥د٠ َٓ٘ ٚيٝظ ي٘ غسض يف   ؾُساد ايٓيب 

 ايٛصـ ايرٟ عًل ب٘ اؿهِ.

قاٍ املًٗب: يف اؿدٜح د٫ي١ ع٢ً إٔ اؿهِ يًُعاْٞ ٫ يٮيؿاظ; ٭ٕ ايٓط٠ٛ ؾُٗٔ َٔ :"قاٍ ابٔ سذس

 (.4)"طٍٛ ايٝد اؾازس١, ٚإمنا املساد بايطٍٛ نجس٠ ايصدق١

 ثاّْٝا: ايٓعِ ايكسآْٞ, ٚا٭ضًٛب ايبٝاْٞ املعذص. 

٤ احملهِ املتطل ايرٟ ٫غو إٔ ايٓعِ ايكسآْٞ, ٚا٭ضًٛب ايبٝاْٞ ايرٟ ا٥تًـ َٓ٘ ايكسإٓ ميجٌ ايبٓا

متٝص ب٘ ايكسإٓ عٔ ضا٥س ايه٬ّ, ٖٚٛ خاص١ٝ ١َُٗ يف ايطٝام ايكسآْٞ بٌ ٖٛ زنٔ ؾٝ٘; إذ ٫ ميهٔ تؿطري 

 ايكسإٓ إ٫ باعتبازٙ. 

 (.5)"أنجس احملككني َٔ عًُا٤ ايعسب١ٝ ٚايبٝإ ٜجبتٕٛ املٓاضب١ بني ا٭يؿاظ ٚاملعاْٞ:"قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

ط ْعس املؿطس َساعا٠ ْعِ ايه٬ّ ايرٟ ضٝل ي٘, ٚإٕ خايـ أصٌ ايٛضع يٝهٔ ق:"قاٍ ايصزنػٞ

 (. 6)"ايًػٟٛ يجبٛت ايتذٛش

                                                           
 1770بسقِ  3/1391َٚطًِ  904بسقِ  1/321( أخسد٘ ايبدازٟ 1)

 (.20/252( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )2)

 2452زقِ  4/1907َٚطًِ  1354بسقِ  2/515( أخسد٘ ايبدازٟ 3)

 (.3/338)ؾتض ايبازٟ(( )( )4)

 (.20/418( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )5)

 (.1/36( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )6)
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ٖرا ايعًِ أععِ أزنإ املؿطس ؾإْ٘ ٫بد َٔ َساعا٠ َاٜكتطٝ٘ اٱعذاش َٔ اؿكٝك١ ٚ:"ٚقاٍ أٜطّا

ٓاؾس ٚغري ذيو... ر إىل إٔ ٜت ٚاجملاش ٚتأيٝـ ايٓعِ, ٚإٔ ٜٛاخ٢ بني املٛازد, ٜٚعتُد َاضٝل ي٘ ايه٬ّ ست٢ ٫

ٜكٍٛ ر ٚاعًِ إٔ ٖرٙ ايصٓاع١ بأٚضاعٗا ٖٞ عُد٠ ايتؿطري, املطًع ع٢ً عذا٥ب ن٬ّ اهلل, ٖٚٞ قاعد٠ 

 (.1)"ايؿصاس١ ٚٚاضط١ عكد ايب٬غ١

 .(2)"ع٢ً املؿطس َساعا٠ ايتأيٝـ ٚايػسض ايرٟ ضٝل ي٘:"ٚقاٍ ايطٝٛطٞ يف اٱتكإ

عِ ؾاؿادرر١ إىل ايجكاؾرر١ ٚاؿرررم ؾٝٗررا أنجررس ٭ْٗررا ؿرراّ ا٭يؿرراظ,  ٚأَررا زضررّٛ ايررٓ:"(3ٚقرراٍ اـطررابٞ )

 (.4)"ٚشَاّ املعاْٞ, ٚب٘ تٓتعِ أدصا٤ ايه٬ّ, ًٜٚت٦ِ بعط٘ ببعض

 ثايجّا: أضباب ايٓصٍٚ ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت ؾٝٗا اٯ١ٜ ٚأسٛاٍ املداطبني بٗا. 

ؼدٜد ايػسض ٚاملع٢ٓ املكصٛد يف  أضباب ايٓصٍٚ ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت ؾٝٗا اٯ١ٜ َٔ أععِ َا ٜدٍ ع٢ً

 اٯ١ٜ, ٚعًٝ٘ ؾ٬بد َٔ اعتباز ٖرٙ اـاص١ٝ يف ايطٝام ايكسآْٞ. 

إٕ املطاقات ؽتًـ باخت٬ف ا٭سٛاٍ, ٚا٭ٚقات :"قاٍ ايػاطيب يف ايطابط املعٍٛ عًٝ٘ يف ايؿِٗ

 (.5)"ٚايٓٛاشٍ, ٖٚرا َعًّٛ يف عًِ املعاْٞ ٚايبٝإ

اٍ ايٛاسدٟ: ٫ ميهٔ تؿطري اٯ١ٜ دٕٚ ايٛقٛف ع٢ً قصتٗا ٚبٝإ ق:"ٚقاٍ ايطٝٛطٞ يف اٱتكإ

 (.6)"ْصٚهلا

ٚضريت٘ َع أصشاب٘ ٚأعدا٥٘ ٚقت  ايٓعس يطٝام اٯٜات, َع ايعًِ بأسٛاٍ ايسضٍٛ :"ٚقاٍ ايطعدٟ

 (.7)"ْصٚي٘ َٔ أععِ َا ٜعني ع٢ً َعسؾت٘ ٚؾِٗ املساد َٓ٘

اٯ١ٜ, َعسؾ١ املداطبني باٯٜات, ؾإٕ َعسؾ١ املداطب  َٚٔ أععِ َا ٜدٍ ع٢ً ايػسض ٚاملع٢ٓ املكصٛد يف

 باٯ١ٜ ٚاملكصٛد بٗا ودد ايػسض َٔ اٯ١ٜ َٚعٓاٖا ايصشٝض.

 (.8)"دص٤ ايد٫ي١ َعسؾ١ املداطب:"قاٍ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

 ٚع٢ً ٖرا ؾٝهٕٛ ايطٝام ايكسآْٞ َ٪تًؿّا َٔ ث٬ث١ عٓاصس أضاض١ٝ: 

 بين عًٝٗا ايٓص.أ٫ّٚ: ا٭غساض ٚاملكاصد اييت 

 ثاّْٝا: ايٓعِ ٚا٭ضًٛب ايكسآْٞ امل٪تًـ َٔ فُٛع ايه٬ّ ٚايتعبري ؾٝ٘. 

                                                           
 (.1/311( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )1)

 (.1/185( ))اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )2)

 ((   404ٖر ))طبكات اؿؿاظ ص 388( محد بٔ قُد بٔ إبساِٖٝ بٔ خطاب ايبطيت نإ ثك١ َتجبتّا َٔ أٚع١ٝ ايعًِ َات ض١ٓ 3)

 (.36( ))إعذاش ايكسإٓ يًدطابٞ(( )ص4)

 (.4/266( ))املٛاؾكات(( )5)

 (.1/93( ))اٱتكإ(( )6)

 (.1/4( ))تٝطري ايهسِٜ ايسمحٔ(( )7)

 (.20/428( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )8)
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 ثايجّا: ا٭ضباب ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت ؾٝٗا اٯ١ٜ, ٚاملداطبٕٛ بٗا ؾٝٗا. 

ٚؽتًـ د٫ي١ ايه٬ّ تاز٠ عطب ايًؿغ املؿسد, ٚتاز٠ :"ٚقد مجع غٝذ اٱض٬ّ ٖرٙ ايعٓاصس مجٝعّا ؾكاٍ

يتأيٝـ, ٚنجري َٔ ٚدٛٙ اخت٬ؾ٘ قد ٫ ٜبني بٓؿظ ايًؿغ بٌ ٜسدع ؾٝ٘ إىل قصد املتهًِ, ٚقد ٜعٗس عطب ا

 (.1)"قصدٙ بد٫ي١ اؿاٍ

أَا ايطٝام ايكسآْٞ, ؾإْٓا ْكصد ب٘ :"ٚقاٍ صاسب د٫ي١ ايطٝام َٓٗر َإَٔٛ يتؿطري ايكسإٓ ايهسِٜ

ايكسإٓ إىل داْب ايٓعِ اٱعذاشٟ ٚا٭ضًٛب ا٭غساض ٚاملكاصد ا٭ضاض١ٝ اييت تدٚز عًٝٗا مجٝع َعاْٞ 

 (. 2)"ايبٝاْٞ ايرٟ ٜػٝع يف مجٝع تعبريات٘

ٚنًص َٔ ٖرا نً٘ إىل إٔ ايطٝام ايكسآْٞ ٖٛ ))ا٭غساض اييت بٓٝت عًٝٗا اٯ١ٜ, َٚا اْتعِ بٗا َٔ 

 ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ ٚأسٛاٍ املداطبني بٗا((. 

ٔ ايٓص١ٝ ٖٚٞ َا استٛاٙ ايٓص َٔ ايتعبري ٚايرتنٝب ٚا٫زتباط ٚاملكصٛد بايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ: ايكسا٥

 بني اٯٜات ٚمٖٛا. 

 ٚاملكصٛد بايكسا٥ٔ اؿاي١ٝ: ا٭ضباب ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت اٯ١ٜ ؾٝٗا. 

ٖٚرا املع٢ٓ ايرٟ ؼدد ب٘ ايطٝام ايكسآْٞ, ٚايعٓاصس اييت ا٥تًـ َٓٗا, زادع١ إىل عُّٛ َع٢ٓ ايطٝام 

 نُا تبني. ٚعٓاصسٙ ا٭ضاض١ٝ 

ٖٚٓا َطأي١ ١َُٗ َتعًك١ مبصطًض ايطٝام ٚإط٬م املؿطسٜٔ ي٘, ٖٚٛ إٔ بعض املؿطسٜٔ نجريّا َا 

ٜطتعٌُ ايطٝام بعبازات َسادؾ١ ٜطًكْٛٗا يف َع٢ٓ ايطٝام,َٚٓٗا: ْعِ اٯ١ٜ, ْطل اٯ١ٜ, زٚح اٯ١ٜ, ظاٖس 

ّ, اؾٛ ايعاّ, املع٢ٓ ايعاّ, ايكس١ٜٓ, املكاّ, اٯ١ٜ, ١َ٤٬َ ايه٬ّ, َكتط٢ ايه٬ّ, ؾش٣ٛ ايه٬ّ, اٱطاز ايعا

 (.3ٚمٖٛا, ٖٚرٙ املصطًشات نًٗا َعتُد٠ ع٢ً ايٓص ايرٟ ٖٛ َٓاط ايطٝام )

                                                           
 (.3/208( ))ايؿتا٣ٚ ايهرب٣(( )1)

 (.88كسإٓ(( )ص( ))د٫ي١ ايطٝام َٓٗر َإَٔٛ يتؿطري اي2)

 (.87( ))ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف تؿطري املدزض١ ايعك١ًٝ(( )ص182( اْعس: ))ايتٓاضب ايبٝاْٞ(( )ص3)
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 املبشح ايجاْٞ

 أ١ُٖٝ ايطٝام ايكسآْٞ, َٚهاْت٘ يف ايتؿطري, َٚٓصيت٘ بني قسا٥ٔ ايرتدٝض

 املطًب ا٭ٍٚ: أ١ُٖٝ ايطٝام َٚٓصيت٘ يف ايتؿطري. 

سآْٞ أصٌ َٔ أصٍٛ عًِ ايتؿطري, ٫ غ٢ٓ يًُؿطس عٓ٘, ملا ي٘ َٔ أثس ظاٖس يف ؾِٗ ن٬ّ اهلل ايطٝام ايك

 تعاىل, ٚبٝإ املع٢ٓ ايصشٝض يف اٯ١ٜ. 

 ٚتعٗس أ١ُٖٝ ايطٝام يف أَٛز: 

 أ٫ّٚ: إٔ ايطٝام َٔ تؿطري ايكسإٓ بايكسإٓ. 

إٓ بٌ ٖٛ أع٢ً دزدات تؿطري ايكسإٓ ايطٝام َستبط سكٝك١ بايكسإٓ ْؿط٘ َٔ سٝح إْ٘ تؿطري يًكسإٓ بايكس

بايكسإٓ إذا نإ صسوّا; ٭ْ٘ تؿطري اٯ١ٜ مبا تطُٓت٘ َٔ ايد٥٫ٌ ٚايكسا٥ٔ ٚعطب َٓاضبتٗا ملا قبًٗا 

 ٚبعدٖا ٖٛ ايطٝام, ٚذيو ٜ٪ند أُٖٝت٘, ٚاعتبازٙ أص٬ّ يف ايتؿطري. 

ٚبعد طٍٛ تأٌَ يف ٖرا  :"سإٓ بايكسإٓقاٍ صاسب قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ يف ؼسٜسٙ ملؿّٗٛ َصطًض ايك

أْ٘ ٜٓكطِ إىل قطُني; أسدُٖا تٛقٝؿٞ: ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ يف ايه٬ّ يبظ  -ٚاهلل أعًِ  -املصطًض ظٗس يٞ 

ٚخؿا٤ ؾٝأتٞ مبا ٜصًٜ٘ ٜٚؿطسٙ, إَا بعدٙ َباغس٠ أٚ يف َٛضع آخس ٚازد َٛزد ايبٝإ ي٘, َٚٔ أَجًت٘ تؿطري 

ٕٖ ) اهلًٛع يف قٛي٘ تعاىل:  ًُٛعّا"ٔإ َٖ ًَٔل  َٕ ُخ ُ٘ ايٖػٗس َدُصٚعّابكٛي٘ بعدٙ + اِئإَْطا ََٖط ُٓٛعّا* ٔإَذا  ََ ُِٝس  ُ٘ اِيَد ََٖط ( " َٚٔإَذا 

ص.... ؾٗرا ايكطِ ٫ٚ غو أْ٘ أبًؼ أْٛاع ايتؿطري, ٫ٚ قٍٛ ٭سد َع٘, َٚجً٘ ٫ ٜتدًـ ؾٝ٘, 21-19طاملعازز 

ٓٓـ َٔ ايتؿطري باملأثٛز  (.1)"ٖٚٛ ايرٟ ٜص

 ٚايطًـ. ّا: أْ٘ أصٌ َعترب ظاٖس يف تؿطري ايٓيب ثاْٝ

ٚايطًـ ايصاحل َٔ بعدٙ. بٌ قد ػ٢ً ذيو يف × َٔ أععِ َا ٜدٍ ع٢ً أُٖٝت٘ أْ٘ ٚازد يف تؿطري ايٓيب 

 إْهازِٖ ع٢ً َٔ ؾِٗ اٯ١ٜ ع٢ً غري ايطٝام ٚايػسض ايرٟ ٚزدت ٭دً٘. 

 َا ًٜٞ: ؾُٔ أَج١ً اعتبازٙ يف تؿطري ايٓيب 

عٔ قٛي٘ × ا٭ٍٚ: يف اؿدٜح ايرٟ زٚاٙ ايرتَرٟ ٚصشش٘ عٔ عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا أْٗا ضأيت ايٓيب املجاٍ 

َٕ") تعاىل:  ِِ َزأدُعٛ ٔٗ ِِ ٔإَي٢ َزبِّ ُٗ ْٖ ١ًَْ َأ َٚٔد  ِِ ُٗ ًُُٛب ُٖٚق ََا آَتٛا   َٕ ُِٜ٪ُتٛ  َٔ ص, ؾكايت: ِٖ ايرٜٔ ٜػسبٕٛ 60طامل٪َٕٓٛ  ( َٚاٖئرٜ

 ٜا بٓت ايصدٜل, ٚيهِٓٗ ايرٜٔ ٜصَٕٛٛ, ٜٚصًٕٛ, ٜٚتصدقٕٛ, ِٖٚ ىاؾٕٛ أ٫ اـُس ٜٚطسقٕٛ؟ قاٍ: ))٫

 (. 2ٜكبٌ َِٓٗ, أ٩ي٦و ايرٜٔ ٜطازعٕٛ يف اـريات ِٖٚ هلا ضابكٕٛ(( )

ِِ َع٢ٓ اٯ١ٜ بطٝاقٗا ٚذيو ٫ضتد٫ي٘ بآخس اٯ١ٜ بكٛي٘: + ؾكد بني ايٓيب  ُٖ َٚ َِٝسأت  َٕ ٔؾٞ اِيَد َُٜطأزُعٛ َِٚي٦َٔو  ُأ

َٗ ََٕي  ص ٖٚٛ َٛاؾل ٯخس اٯ١ٜ بصٜاد٠ ن١ًُ )ايرٜٔ(.61" طامل٪َٕٓٛ ا َضأبُكٛ

                                                           
 (.1/320( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )1)

 2537( ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف صشٝض ايرتَرٟ زقِ 3175( زقِ )5/236( أخسد٘ ايرتَرٟ )2)
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ُ٘ ٔؾٞ اِيَبِشٔس َضَسبّا"املجاٍ ايجاْٞ: يف تؿطري قٛي٘ تعاىل: عٔ اؿٛت يف قص١ َٛض٢ ٚاـطس + ًَ طايهٗـ  َؾاٖتَدَر َضٔبٝ

ُ٘ ٔؾٞ اِيَبِشٔس َعَذبّا"ص ٚقٛي٘ تعاىل: +60 ًَ املساد بريو يف اؿدٜح  ص, ؾكد بني ايٓيب 63طايهٗـ  َٚاٖتَدَر َضٔبٝ

 (. 1ايطٌٜٛ ؾكاٍ: ))ؾهإ يًشٛت ضسبّا ٚملٛض٢ ٚيؿتاٙ عذبّا(( )

ٚإمنا سدد ايٓيب ذيو ٭ٕ اٯ١ٜ ا٭ٚىل ضٝاقٗا يف اؿدٜح عٔ اؿٛت, ٚايجا١ْٝ يف أَس َٛض٢ ٚغ٬َ٘ 

 ْٚطٝاُْٗا يًشٛت.

 َٚٔ أَج١ً اعتباز ايطٝام يف تؿاضري ايطًـ: 

ٓٔنَي +عٔ ٜطٝع ايهٓدٟ يف قٛي٘ تعاىل:جاٍ ا٭ٍٚ: َا أخسد٘ ابٔ دسٜس امل َٔ ٪ُُِ ٢ًَ اِي َٔ َع ًَِهأؾٔسٜ ُ٘ ٔي ٌَ ايًٓ َِٜذَع ََٚئ 

َٔ +دا٤ زدٌ إىل عًٞ بٔ أبٞ طايب ؾكاٍ: نٝـ ٖرٙ اٯ١ٜ:) قاٍ: ص,141طايٓطا٤ َضٔب٬ّٝ" ًَِهأؾٔسٜ ُ٘ ٔي ٌَ ايًٓ َِٜذَع ََٚئ 

ٓٔنَي َض َٔ ٪ُُِ ٢ًَ اِي ِ٘,َع ُْ ؾاهلل وهِ بٝٓهِ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚئ هعٌ اهلل, ّٜٛ ايكٝا١َ,يًهاؾسٜٔ  ٔب٬ّٝ"؟ ؾكاٍ عًٞ: اِد

 (. ؾكد ؾطس عًٞ زضٞ اهلل عٓ٘ اٯ١ٜ بطٝاقٗا ٖٚٛ َاقبًٗا.2(()ع٢ً امل٪َٓني ضب٬ٝ

َٗا َأٖيا َتِشاملجاٍ ايجاْٞ: قاٍ ضعٝد ابٔ دبري يف قٛي٘ تعاىل: + َٔٔ َتِشٔت َٖا  َٓاَدا َْٔٞؾ ص قاٍ: عٝط٢, أَا 24" طَسِٜ َص

٘ٔتطُع اهلل ٜكٍٛ + ِٝ  (. 3) زدش٘ ابٔ دسٜس زمح٘ اهلل َساعا٠ يًطٝام أٜطّا ٖٚرا َاص, 29" طَسِٜ َؾَأَغاَزِت ٔإَي

 "املجاٍ ايجايح: َا أخسد٘ ابٔ دسٜس عٔ اٱَاّ َايو ملا ضأي٘ ابٔ ٖٚب عٔ قٍٛ اهلل تعاىل +ؾسدا٫ّ أٚ زنباّْا

َٚاغّٝا, يٛ ناْت إمنا ع٢ٓ بٗا ايٓاع, مل تأت إ٫ زدا٫ّ, ٚاْكطعت اٯ١ٜ, إمنا ٖٞ زدا٫ّ َػا٠, قاٍ: )زانبّا 

َٕٔسٚقسأ +ٜ ِّ َضا ٢ًَ ُن ََٚع  (. 4ص قاٍ: ٜأتٕٛ َػا٠ ٚزنباّْا( )27" طاؿر ِأُتَٛى ٔزَدا٫ّ 

 ؾاضتدٍ بايسنبإ ع٢ً َع٢ٓ ايسداٍ بديٌٝ ذنس ايطاَس َع٘. 

سٙ غٝذ اٱض٬ّ عٔ ايكاضٞ أبٞ ٜع٢ً قٛي٘: )ٚقد اعترب أمحد ايكسا٥ٔ.. ؾكاٍ يف قٛي٘ املجاٍ ايسابع: َا ذن

ِِ"تعاىل: + ُٗ َٛ َزأبُع ُٖ ًَاَث١ٕ ٔإٖيا  ٣َٛ َث ِْٖذ  َٔٔ  ُٕ َُٜهٛ ص قاٍ: املساد ب٘ عًِ اهلل; ٭ٕ اهلل اؾتتض اٯ١ٜ بايعًِ 7طاجملادي١  ََا 

  (.5ٚختُٗا بايعًِ( )

سدٜج٘ عٔ ؾِٗ د٫٫ت ا٭يؿاظ أَج١ً مما ؾُٗ٘ بعض ايصشاب١ َٔ اٯٜات يف غرري َرا دٍ   ٚقد أٚزد ابٔ ايكِٝ يف 

       ٍ عًر٢ عُررس  × ٚقررد أْهرس ايررٓيب  :"عًٝر٘ يؿرغ اٯٜرر١ ٚضرٝاقٗا, ٖٚررٛ تكسٜرس َٗررِ يف ٖررا ايبرراب أذنرسٙ يٓؿاضررت٘, قرا

إْر٘ ٫ د٫ير١ يف ٖررا    ؾ(, 6( )إْو ضتأتٝ٘ ٚتطٛف ب٘()) ؾُٗ٘ إتٝإ ايبٝت اؿساّ عاّ اؿدٜب١ٝ َٔ إط٬م قٛي٘:

 ايًؿغ يف تعٝني ايعاّ ايرٟ ٜأتْٛ٘ ؾٝ٘.

                                                           
 2380َٚطًِ بسقِ  3220ِ بسق3/1246( أخسد٘ ايبدازٟ 1)

 (.5/264( اْعس: ))داَع ايبٝإ(( )2)

 (.8/327( اْعس: ))داَع ايبٝإ(( )3)

 (.2/590( اْعس: ))داَع ايبٝإ(( )4)

 (. 1/301/ب( ْك٬ّ عٔ ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )7يٛس١ 3( اْعس: ))ْكض أضاع ايتكدٜظ(( كطٛط )ز5)

 ٚصشش٘ ا٭زْ٪ٚط يف تعًٝك٘ ع٢ً صشٝض ابٔ سبإ 13بسقِ  20/9ٚايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري  4872 بسق11/216ِ( زٚاٙ ابٔ سبإ 6)
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 ٚأْهس ع٢ً عدٟ بٔ ساه ؾُٗ٘ َٔ اـٝط ا٭بٝض ٚاـٝط ا٭ضٛد ْؿظ ايعكايني.

َٜٔطرريّا" +ع٢ً عا٥ػ١ إذ ؾُٗت َٔ قٛي٘ تعاىل:   ٚأْهس َُٜشاَضُب ٔسَطابّا  َِٛف   َعازضرت٘ يكٛير٘   ص8طا٫ْػركام   َؾَط

أٟ سطررراب ايعرررسض ٫ سطررراب  ٚبرررني هلرررا إٔ اؿطررراب ايٝطرررري ٖرررٛ ايعرررسض,  (,1(( )بَرررٔ ْرررٛقؼ اؿطررراب عرررر))

 املٓاقػ١.

َٕ": +ٚأْهس ع٢ً َٔ ؾِٗ َٔ قٛي٘ َِٗتُدٚ َٗ  ُِٖ َٚ  ُٔ َِ ُِ اَ٭ ُٗ َِٚير٦َٔو َي ِٕ ُأ ًِ ُِٗ ٔبُع َْ ًِٔبُطِٛا ٔإمَيا َٜ  ِِ ََٚي ُِٓٛا  ََ َٔ آ  اٖئرٜ

ِْ"+إيػسى ٚذنس قٍٛ يكُإ ٫بٓ٘ ٚبني أْ٘ ا صأْ٘ ظًِ ايٓؿظ باملعاصٞ,82ا٭ْعاّط ِْ َعٔعٝ ًِ طيكُإ  ٕٖ ايػِِّسَى َيُع

ٚمل ٜعًُٛا )مل ٜكٌ  َع إٔ ضٝام ايًؿغ عٓد إعطا٥٘ سك٘ َٔ ايتأٌَ ٜبني ذيو ؾإٕ اهلل ضبشاْ٘ص 13

ِٕ"+بٌ قاٍ ( أْؿطِٗ ًِ ُِٗ ٔبُع َْ ًِٔبُطِٛا ٔإمَيا َٜ  ِِ , مجٝع دٗات٘ٚيبظ ايػ٤ٞ بايػ٤ٞ تػطٝت٘ ب٘ ٚإساطت٘ ب٘ َٔ  ََٚي

  ٫ٚ ٜػطٞ اٱميإ ٚوٝط ب٘ ًٜٚبط٘ إ٫ ايهؿس.

ََا +ٚؾِٗ قدا١َ بٔ َععٕٛ َٔ قٛي٘ تعاىل:  ُُِٛا ٔإَذا  َُا َطٔع َٓاْح ٔؾٝ ًُِٛا ايٖصأيَشأت ُد ُٔ ََٚع ُِٓٛا  ََ َٔ آ ٢ًَ اٖئرٜ َِٝظ َع َي

ُِٓٛا" ََ ٖٚآ ٚيٛ تأٌَ ضٝام اٯ١ٜ . أْ٘ ٫ ٜتٓاٍٚ اـُس زؾع اؾٓاح عٔ اـُس ست٢ بني ي٘ عُسص 93طاملا٥د٠  اٖتَكِٛا 

ٚذيو إمنا ٜهٕٛ بادتٓاب َا سسَ٘  ؾإْ٘ إمنا زؾع اؾٓاح عِٓٗ ؾُٝا طعُٛٙ َتكني ي٘ ؾٝ٘, يؿِٗ املساد َٓٗا;

 ؾاٯ١ٜ ٫ تتٓاٍٚ احملسّ بٛد٘ َا. اهلل َٔ املطاعِ,

ِِ ٔإَي٢ ايٖت+ٚقد ؾِٗ َٔ قٛي٘ تعاىل:  ِٜٔدُٜه ًُِكِٛا ٔبَأ ًَُه١ٔ"٫ََٚ ُت اْػُاع ايسدٌ يف ايعدٚ ست٢ بني ي٘ أبٛ ص 195طايبكس٠  ِٗ

ٚإٔ  أٜٛب ا٭ْصازٟ إٔ ٖرا يٝظ َٔ اٱيكا٤ بٝدٙ إىل ايتًٗه١ بٌ ٖٛ َٔ بٝع ايسدٌ ْؿط٘ ابتػا٤ َسضات اهلل,

 (. 2أٖر)"ٖٛ تسى اؾٗاد ٚاٱقباٍ ع٢ً ايدْٝا ٚعُازتٗا اٱيكا٤ بٝدٙ إىل ايتًٗه١,

 أصٌ َعترب يف ايتؿطري عٓد ايعًُا٤. ثايجّا: إٔ ايطٝام

ٜعترب ايطٝام عٓد ايعًُا٤ ٚاملؿطسٜٔ أضاضّا يف ؾِٗ ايه٬ّ, ٚأص٬ّ وتهِ إيٝ٘, ٚغاص١ يف ن٬ّ اهلل تعاىل 

 ايرٟ بين ع٢ً أغساض َعترب٠, ْٚعِ َتشد, ٚقد تعاؾست ٚتٛاتست أقٛاٍ ايعًُا٤ يف تأنٝد ذيو ٚتكسٜسٙ. 

إٕ ٖرا ايكسإٓ ن٬ّ اهلل عص ٚدٌ, ؾطعٛٙ ع٢ً َٛاضع٘, ٫ٚ تتبعٛا ؾٝ٘ :" عٓ٘قاٍ عُس بٔ اـطاب زضٞ اهلل

 (.3)"أٖٛا٤نِ

 (.4)"إذا سٓدثت عٔ اهلل سدٜجّا ؾكـ! ست٢ تٓعس َا قبً٘ َٚا بعدٙ:"قاٍ َطًِ بٔ ٜطاز

د ايطٝام َسغ:"ٚقاٍ عص ايدٜٔ بٔ عبد ايط٬ّ يف ن٬ّ طٌٜٛ ٜدٍ ع٢ً إٔ ايطٝام أصٌ َعترب عٓد ايعًُا٤

إىل تبٝني اجمل٬ُت, ٚتسدٝض احملت٬ُت, ٚتكسٜس ايٛاضشات, ٚنٌ ذيو بعسف ا٫ضتعُاٍ, ؾهٌ صؿ١ ٚقعت يف 

                                                           
 2876بسقِ 4/2204َٚطًِ  103بسقِ  1/51( أخسد٘ ايبدازٟ 1)

 (.354-1/351( ))أع٬ّ املٛقعني(( )2)

 (. 7/330)( , ٚذنسٙ ايطٝٛطٞ يف ))ايدز املٓجٛز(( 46( أخسد٘ اٱَاّ أمحد يف ))ايصٖد(( )ص3)

 (.1/6( ))تؿطري ايكسإٓ ايععِٝ ٫بٔ نجري(( )4)
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(.ٚاضتطسد يف ذنس ا٭َج١ً ع٢ً 1)" ضٝام املدح ناْت َدسّا, ٚنٌ صؿ١ ٚقعت يف ضٝام ايرّ ناْت ذَّا..

 ذيو. 

ؾ٬ قٝص يًُتؿِٗ عٔ زد آخس ايه٬ّ : "ٚقاٍ ايػاطيب َبّٝٓا نٕٛ ايطٝام عُد٠ يف ؾِٗ ن٬ّ اهلل تعاىل

ع٢ً أٚي٘, ٚأٚي٘ ع٢ً آخسٙ, ٚإذ ذاى وصٌ َكصٛد ايػازع يف ؾِٗ املهًـ, ؾإٕ ؾسم ايٓعس يف أدصا٥٘ ؾ٬ ٜتٛصٌ 

 (.2)"ب٘ إىل َسادٙ, ٫ٚ ٜصض ا٫قتصاز يف ايٓعس ع٢ً بعض أدصا٤ ايه٬ّ دٕٚ بعض

ٚضٝاق٘, َٚا ٜبني َعٓاٙ َٔ ايكسا٥ٔ ٚايد٫٫ت, ؾٗرا ٜٓعس يف نٌ آ١ٜ ٚسدٜح غصٛص٘ :"ٚقاٍ غٝذ اٱض٬ّ

أصٌ ععِٝ َِٗ ْاؾع, يف باب ؾِٗ ايهتاب ٚايط١ٓ, ٚا٫ضتد٫ٍ بُٗا َطًكّا, ْٚاؾع يف َعسؾ١ ا٫ضتد٫ٍ 

 (.3)"ٚا٫عرتاض ٚاؾٛاب, ٚطسد ايديٌٝ ْٚكط٘.. ٚيف ضا٥س أدي١ اـًل

ّٜٓا ؾاْعس نٝـ نإ ايطٝام عٓد ابٔ ت١ُٝٝ ٖٛ ا٭صٌ ايعع ِٝ يف ؾِٗ ايهتاب ٚايط١ٓ, ٚيف نٌ ايعًّٛ أ

 ناْت, بٌ ٚيف مجٝع سذر اـًل ٚاضتد٫٫تِٗ. 

ٝٓٔ ي٘ املساد, ٚعسف اهلد٣ :"ٚقاٍ أٜطّا ؾُٔ تدبس ايكسإٓ, ٚتدبس َاقبٌ اٯ١ٜ َٚا بعدٖا, ٚعسف َكصٛد ايكسإٓ, تب

َا وتًُ٘ ايًؿغ اجملسد عٔ ضا٥س َا ٚايسضاي١, ٚعسف ايطداد َٔ ا٫مساف ٚا٫عٛداز, ٚأَا تؿطريٙ مبذسد 

 (.4)"ٜبني َعٓاٙ, ؾٗرا َٓػأ ايػًط َٔ ايػايطني

ؾا٥د٠: إزغادات ايطٝام: ايطٝام ٜسغد إىل تبٝني اجملٌُ, ٚايكطع بعدّ استُاٍ غري املساد, : "ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ

ساد املتهًِ, ؾُٔ أًُٖ٘ ٚؽصٝص ايعاّ, ٚتكٝٝد املطًل, ٚتٓٛع ايد٫ي١, ٖٚٛ َٔ أععِ ايكسا٥ٔ ايداي١ ع٢ً َ

د٫ي١ ايطٝام أْهسٖا بعطِٗ, َٚٔ دٌٗ غ٦ّٝا أْهسٙ, " :(.ٚقاٍ ايصزنػ5ٞ)"غًط يف ْعسٙ, ٚغًط يف َٓاظست٘

 (.6)"ٚقاٍ بعطِٗ: إْٗا َتؿل عًٝٗا يف فازٟ ن٬ّ اهلل تعاىل

٢ ايًؿغ: ٚإٕ أؾطٌ قس١ٜٓ تكّٛ ع٢ً سكٝك١ َعٓ: "ٜٚكٍٛ قُد زغٝد زضا ْك٬ّ عٔ غٝد٘ قُد عبدٙ

 (.7)"َٛاؾكت٘ ملا ضبل ي٘ َٔ ايكٍٛ, ٚاتؿاق٘ َع مج١ً املع٢ٓ

إٕ ضٛابط َٓٗذٓا ا٫يتصاّ بصسٜض ايٓص ٚسهِ ايطٝام, ٚا٫يتصاّ بد٫٫ت ا٭يؿاظ :"ٚتكٍٛ بٓت ايػاط٧

 (.8)"نُا ٜعطٝٗا ا٫ضتكسا٤ ايهاٌَ يهٌ َٛاضع ٚزٚد ايًؿغ يف املصشـ ٚا٫ستهاّ إىل تٛدٝ٘ صسٜض ايطٝام

                                                           
 (.159( ))اٱَاّ يف بٝإ أدي١ ا٭سهاّ(( )ص1)

 (.3/855( ))املٛاؾكات(( )2)

 (.6/18( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )3)

 (.15/94( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )4)

 (.2/335( , ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )4/9( ))بدا٥ع ايؿٛا٥د(( )5)

 (.ط ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اٱض١َٝ٬ بايهٜٛت, ؼسٜس د. عبدايطتاز أبٛ غد٠ 6/52))ايبشس احملٝط يف أصٍٛ ايؿك٘(( ) (6)

 (.1/22( ))تؿطري املٓاز(( )7)

 (.30( ))ايكسإٓ ٚايتؿطري ايعصسٟ يبٓت ايػاط٧(( )ص8)
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ابعّا: إٔ ايطٝام ايكسآْٞ ٖٛ املعترب يف سٌ اـ٬ف ٚاٱغهاٍ ٚايتػاب٘ يف اٯٜات, ٖٚٛ ايداٍ ع٢ً املٓاضبات ز

 ٚأضساز ايتعبري يف اٯ١ٜ. 

َٔ أععِ َا تعٗس ب٘ أ١ُٖٝ ايطٝام َٚٓصيت٘ يف ايتؿطري أْ٘ َٔ أععِ ايكسا٥ٔ يف ايرتدٝض, ٚسٌ املػه٬ت 

 . (1ٚاملتػاب٘ َٔ اٯٜات ٖٛ ايطٝام)

َٚا ٜعني ع٢ً َعسؾ١ املع٢ٓ عٓد اٱغهاٍ.. د٫ي١ ايطٝام: ؾإْٗا تسغد إىل تبٝني اجملٌُ, :"قاٍ ايصزنػٞ

 (.2)" ٚايكطع بعدّ استُاٍ غري املساد...

َٔ أٚد٘ ايرتدٝض: إٔ ٜػٗد بصش١ ايكٍٛ ضٝام ايه٬ّ, ٜٚدٍ عًٝ٘ َا قبً٘ َٚا :"ٚقاٍ ابٔ دصٟ ايهًيب

٢ً املٓاضبات, ٚايهاغـ ٭ضساز ايتعبري يف اٯٜات إذ إٔ ايتعبري يف اٯ١ٜ ٚازد ع٢ً ٖٚٛ أٜطّا ايداٍ ع( 3)"بعدٙ

 سطب ايطٝام ٚايػس ض ؾٝٗا. 

 َٓصي١ ايطٝام َٔ قسا٥ٔ ايرتدٝض املطًب ايجاْٞ:

 يبٝإ َٓصي١ ايطٝام َٔ بني قسا٥ٔ ايرتدٝض ٫بد َٔ اعتباز أَٛز: 

(, ٚأْ٘ َعترب يف 4ن٬ّ اهلل تعاىل نُا قسز ذيو ايصزنػٞ) أ٫ّٚ: ا٫تؿام ع٢ً إٔ ايطٝام ايكسآْٞ هسٟ يف

ؾإٕ ايد٫ي١ يف نٌ َٛضع عطب ضٝاق٘, َٚا وـ ب٘ َٔ ايكسا٥ٔ :"نٌ َٛضع نُا قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

 (. 5)"ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ

 (. 6ثاّْٝا: إٔ ايطٝام أصٌ َعترب يف بٝإ املع٢ٓ نُا قسز ذيو غٝذ اٱض٬ّ ؾُٝا ضبل)

ٌْ يف بٝإ َعٓاٖا; ٭ْ٘ ٫ ٜتعازض ؾٝتكسز َٔ ذ يو إٔ ايطٝام ثابت يف نٌ آ١ٜ َٔ نتاب اهلل تعاىل, ٖٚٛ أص

 َع أٟ قس١ٜٓ َٔ ايكسا٥ٔ, ٫ٚ هٛش اـسٚز باٯ١ٜ عُا دٍ عًٝ٘ يؿعٗا ٚضٝاقٗا.

نٌ تؿطري يٝظ َأخٛذّا َٔ د٫ي١ أيؿاظ اٯ١ٜ : "ٜٚكسز ذيو صاسب قٛاعد ايرتدٝض يف قاعد٠ ١َُٗ ؾٝكٍٛ

 (.7)"ضٝاقٗا ؾٗٛ زد ع٢ً قا٥ً٘ٚ

                                                           
َِٜػٔؿُس َإٔ+  قٛي٘ تعاىل:( َٚٔ ا٭َج١ً املٛضش١ يريو, يف 1)  ٫َ َ٘ ًٓ ٕٖ اي ٘ٔ َؾَكٔد اِؾَتَس٣ ٔإِثُّا َعٔعُّٝا" ٔإ ًٓ ُِٜػٔسِى ٔباي  ََٔ َٚ ََٜػا٤ُ   َُٔ َٕ َذٔيَو ٔي ََا ُدٚ َِٜػٔؿُس  َٚ  ٔ٘ ص, 48ايٓطا٤ط ُِٜػَسَى ٔب

٘ٔ+ ٚقاٍ يف ْؿظ ايطٛز٠  ًٓ ُِٜػٔسِى ٔباي  ََٔ َٚ ََٜػا٤ُ   َُٔ َٕ َذٔيَو ٔي ََا ُدٚ َِٜػٔؿُس  َٚ  ٔ٘ ُِٜػَسَى ٔب َِٜػٔؿُس َإٔ   ٫َ َ٘ ًٓ ٕٖ اي ٌٖ َض٫ّ٬َ َبٔعٝدّا ٔإ ص. ْٚهت١ ذيو إٔ 116طايٓطا٤ "َؾَكِد َض

املػسنني ٫ٚ نتاب هلِ ٚض٬هلِ  ضٝام اؿدٜح عٔ ٚايجا١ْٝ يف ايٝٗٛد ِٖٚ ايرٜٔ اؾرتٚا ع٢ً اهلل َايٝظ يف نتاب٘,يف ضٝام اؿدٜح عٔ ا٭ٚىل 

 (. 1/36اْعس: ))َعرتى ا٭قسإ(( )أغد(.

 ( , ٖٚٛ ْص ن٬ّ ابٔ ايكِٝ ايطابل, ٚيعً٘ ْكً٘ َٓ٘. 2/335ٕ(( )( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسآ2)

 (.1/9( ))ايتطٌٗٝ يعًّٛ ايتٓصٌٜ(( )3)

 (.6/52( اْعس: ))ايبشس احملٝط يف أصٍٛ ايؿك١ يًصزنػٞ(( )4)

 (.6/14( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )5)

 (.6/18( اْعس: ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )6)

 (.2/349)( ))قٛاعد ايتؿطري عٓد املؿطسٜٔ(( 7)
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ٚعًٝ٘ ؾٝهٕٛ ايطٝام أص٬ّ َطسدّا َتؿكّا َع مجٝع ايكسا٥ٔ ٚا٭دي١ يف اٯ١ٜ, ٚقد تكسز ٖرا يدٟ ٚاطسد يف 

ٞٓ َجاٍ ٚاسد يف تسدٝض َع٢ٓ  مجٝع تؿطري ضٛز٠ ايبكس٠ َٔ خ٬ٍ ايطٝام ٚنؿا بٗا غاٖدّا, ٚمل ميس عً

 ا َعطٛدّا بايكسا٥ٔ ا٭خس٣. كايـ يًطٝام, ٚإمنا ٜهٕٛ ايطٝام َطسد

ٜٚتكسز َٔ ٖرا بإٔ ايطٝام ٜأتٞ يف املستب١ ا٭ٚىل َٔ سٝح ا٫عتباز يف َع٢ٓ اٯ١ٜ, ٜٚهٕٛ ايكٍٛ ايرٟ ٜتٛاؾل 

 َع ضٝام اٯ١ٜ ٖٛ ايكٍٛ ايصشٝض املعتُد. 

يـ أصٌ يٝهٔ قط ْعس املؿطس َساعا٠ ْعِ ايه٬ّ ايرٟ ضٝل ي٘, ٚإٕ خا" :ٚقد قسز ذيو ايصزنػٞ بكٛي٘

 (.1)"ايٛضع ايًػٟٛ يجبٛت ايتذٛش

 (.2)"ايكٍٛ ايرٟ ت٪ٜدٙ قسا٥ٔ ايطٝام َسدض ع٢ً َا خايؿ٘" :ٜٚكسز ذيو صاسب قٛاعد ايرتدٝض ؾٝكٍٛ

ٚيهٔ ٖٓا َطأي١ ١َُٗ هب اعتبازٖا ٖٚٞ إٔ َعسؾ١ ايطٝام َب١ٝٓ ع٢ً ا٫دتٗاد ٚغًب١ ايعٔ, ٚعًٝ٘ ؾٝهٕٛ 

 (.3ّا, ٚهلرا ػد ا٫خت٬ف يف ؼدٜد ايطٝام يف اٯ١ٜ ايٛاسد٠ )ؼدٜد ايطٝام أَسّا ظّٓٝا ٫ قطعٝ

َٚٔ ٖرا ايباب اعتربت د٫ي١ ايطٝام قس١ٜٓ ظ١ٝٓ ميهٔ تسدٝض غريٖا عًٝٗا ساٍ ايتعازض, أَا ساٍ ثبٛت 

 ايطٝام ؾٗٛ ايعُد٠ يف ايتؿطري. 

 َطأي١ ١َُٗ: تٓاشع د٫ي١ ايطٝام َع غريٖا ي١ٰٜ.

 (. 4َتعًك١ بٗرا املطًب ٖٚٞ تٓاشع د٫ي١ ايطٝام َع د٫ي١ أخس٣ ي١ٰٜ )ذنس بعض ايباسجني َطأي١ 

 ٚذنس َٔ ذيو:

 أ٫ّٚ: تعازض د٫ي١ ايطٝام َع اؿدٜح أٚ َع تؿاضري مجٗٛز ايطًـ. 

َٖ٘ٔٚجٌ يريو بكٛي٘ تعاىل: + ًٔ َِٔج  ٢ًَ ٌَ َع ٓٔٞ ٔإِضَسا٥ٔٝ ِّٔ َب ْٖٔد  َٗٔد َغا ٔ دسٜس ص, ٚسه٢ َا ذنسٙ اب10" طا٭سكاف ََٚغ

 َٔ اـ٬ف يف اٯ١ٜ, ٚإٔ ؾٝٗا قٛيني: 

قايٛا: َٚجٌ ايكسإٓ ايرٟ ايكٍٛ ا٭ٍٚ: أْ٘ َٛض٢ بٔ عُسإ عًٝ٘ ايط٬ّ, ع٢ً َجً٘, ٜعين ع٢ً َجٌ ايكسإٓ, 

 غٗد عًٝ٘ َٛض٢ بايتصدٜل ايتٛزا٠.

ضسا٥ٌٝ ع٢ً َجٌ ٖرا قايٛا: َٚع٢ٓ ايه٬ّ ٚغٗد غاٖد َٔ بين إ ايكٍٛ ايجاْٞ: أْ٘ ع٢ٓ ب٘ عبد اهلل بٔ ض٬ّ,

 , ٖٚٛ ايٛازد عٔ مجٗٛز ايطًـ.ايكسإٓ بايتصدٜل. قايٛا: َٚجٌ ايكسإٓ ايتٛزا٠

ٚقد زدض ايطربٟ ايكٍٛ ا٭ٍٚ يد٫ي١ ايطٝام ثِ زدع إىل ايكٍٛ ايجاْٞ يهْٛ٘ قٍٛ أنجس أٌٖ ايتأٌٜٚ َٔ 

ذيو أغب٘ بعاٖس ايتٓصٌٜ;  ٚايصٛاب َٔ ايكٍٛ يف ذيو عٓدْا إٔ ايرٟ قاي٘ َطسٚم يف تأٌٜٚ:"ايطًـ. ؾكاٍ

                                                           
 (.1/317( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )1)

 (.2/299( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )2)

 (.93( اْعس: ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ(( )ص3)

 (.1/66( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )4)
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غري إٔ ا٭خباز قد ×.... ٭ٕ اٯ١ٜ يف ضٝام تٛبٝذ اهلل تعاىل ذنسٙ َػسنٞ قسٜؼ, ٚاستذادّا عًِٝٗ يٓبٝ٘ 

بإٔ ذيو عين ب٘ عبد اهلل بٔ ض٬ّ, ٚعًٝ٘ أنجس أٌٖ ايتأٌٜٚ, ِٖٚ × ٚزدت عٔ مجاع١ َٔ أصشاب زضٍٛ اهلل 

 (.1)"ؾٝ٘ ْصٍ ناْٛا أعًِ مبعاْٞ ايكسإٓ, ٚايطبب ايرٟ

ٚبايتأٌَ ْس٣ أْ٘ ٫ تعازض بني ايكٛيني; ٭ٕ ايكٍٛ ايجاْٞ داخٌ يف ايكٍٛ ا٭ٍٚ; إذ ٖٛ اضتػٗاد باٯ١ٜ عًٝ٘, 

 ٚيهٔ ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭صٌ يف اٯ١ٜ ٫ٚ ميهٔ إغؿاي٘ يٛدٛٙ: 

 أ٫ّٚ: أْ٘ ضٝام ايطٛز٠ نًٗا ٚاٯ١ٜ يف خطاب املػسنني, نُا ذنس ابٔ دسٜس.

اـطاب َٔ َبتدأ ٖرٙ ايطٛز٠ إىل ٖرٙ اٯ١ٜ, ٚاـرب خسز " :دسٜس يف تأٌٜٚ اٯ١ٜ ايطابك١ هلرٙ اٯ١ٜقاٍ ابٔ 

ٌٓ خطابّا × يًُػسنني ٚخربا عِٓٗ, ٚتٛبٝدا هلِ, ٚاستذادا َٔ اهلل تعاىل ذنسٙ يٓبٝ٘  َٔ اهلل عٓص ٚد

 ٙ اٯ١ٜ ٚنسدٗا عٔ ضٝاقٗا. (. ؾإذا ناْت ايطٛز٠ نًٗا يف املػسنني, ؾُا ايرٟ هعًٓا نص ٖر2)"عًِٝٗ

ثاّْٝا: إٔ اٯ١ٜ ْاشي١ يف َه١, ٚعبد اهلل بٔ ض٬ّ مل ٜطًِ إ٫ بعد اهلذس٠, ؾٝهٕٛ تطُٔ اٯ١ٜ ي٘ ع٢ً ٚد٘ 

َا أْصيت إ٫  ,ٚاهلل َا ْصيت يف عبد اهلل بٔ ض٬ّ) ايعُّٛ. ٜٚ٪ند ذيو َا أخسد٘ ابٔ دسٜس عٔ َطسٚم قاٍ:

ََٚضًِٖ بٗا قَٛ٘ ,باملد١ٜٓمبه١, َٚا أضًِ عبد اهلل إ٫   ٔ٘ ِٝ ًَ  (. 3( )ٚيهٓٗا خص١َٛ خاصِ قُد َص٢ًٖ اهلل َع

ٚع٢ً ٖرا ؾ٬ ٜهٕٛ تؿطري ايطًـ كايؿّا يًطٝام, ٚيعٌ َا ٚزد عٔ ايطًـ يف تؿطري اٯ١ٜ َٔ باب دخٛي٘ يف 

 طًـ. اضتػٗد باٯ١ٜ عًٝ٘, ٚذنسٖا ؾٝ٘, ٖٚرا نجري يف تؿاضري اي دٓظ ايػاٖد أٚ إٔ ايٓيب 

ْٖٔد"ٚقٛي٘ تعاىل: +:"قاٍ غٝذ اٱض٬ّ َٗٔد َغا يٝظ املكصٛد غاٖدّا ٚاسدّا َعّٝٓا, ٚقٍٛ َٔ قاٍ: إْ٘ عبد اهلل  ََٚغ

 (.4)"بٔ ض٬ّ يٝظ بػ٤ٞ, ؾإٕ ٖرٙ ْصيت مبه١ قبٌ إٔ ٜعسف ابٔ ض٬ّ, ٚيهٔ املكصٛد دٓظ ايػاٖد

ؾإٕ ٖرٙ اٯ١ٜ َه١ٝ ْصيت قبٌ إض٬ّ عبد  ٙٚغري ٖٚرا ايػاٖد اضِ دٓظ ٜعِ عبد اهلل بٔ ض٬ّ:"قاٍ ابٔ نجري

 (.5)"اهلل بٔ ض٬ّ

ٚقٛاعد ايعُّٛ َكد١َ ع٢ً قٛاعد ايطٝام :"ثاّْٝا: تٓاشع د٫ي١ ايطٝام َع ايعُّٛ.قاٍ صاسب قٛاعد ايرتدٝض

 (.6)"ٚغريٖا, ؾكٛاعد ايعُّٛ أق٣ٛ َٔ قٛاعد ايطٝام

ٝٓٔ ؽصٝص ا يطٝام يًعُّٛ يف قاعد٠ أخس٣ ؾكاٍ: قاعد٠ )هب محٌ َٚع تكسٜسٙ هلرٙ ايكاعد٠ إ٫ أْ٘ قد ب

ْصٛص ايٛسٞ ع٢ً ايعُّٛ َا مل ٜسد ْص بايتدصٝص(, ثِ ٜبني املدصص بأْ٘ ايطٝام أٚ ايديٌٝ بكٛي٘: )إ٫ 

 (. 7إٔ ٜهٕٛ ايطٝام ٜكتطٞ ؽصٝصٗا ستُّا, أٚ ٜكّٛ ايديٌٝ ع٢ً ذيو()

                                                           
 ((.11/281( ))داَع ايبٝإ(( ))1)

 ((.11/277( ))داَع ايبٝإ(( ))2)

 (.11/278س: ))داَع ايبٝإ(( )( اْع3)

 (.1/177( ))ايٓبٛات(( )4)

 (.7/278( ))تؿطري ايكسإٓ ايععِٝ(( )5)

 (. 1/66( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )6)

 (.2/528( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )7)



 

;: 
 

  2016 ويو  يو - يىاير  –العدد السابع                    جامعة الىاصرمجلة 

 دراسة تفسيرية موضوعية -اوواع السياق في القران الكريم 

 

 امال السيد محمد االميهد. 
 

٭صٌ اعتباز ايطٝام ٚايػسض ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكاعد٠ اييت قسزٖا قٌ ْعس, ٚذيو ٭ٕ ا

ٚايكٍٛ بايعُّٛ إخساز يًؿغ عُا اقتطاٙ ايػسض املكصٛد, إ٫ إٔ ٜهٕٛ ايعُّٛ َتؿكّا َٔ مجٝع ايٛدٛٙ َع 

 املع٢ٓ ايرٟ ْصٍ ؾٝ٘ ايٓص. 

ػؿٌ املع٢ٓ أَا سني ىتًـ ايعُّٛ َع ايػسض املكصٛد يف بعض ا٭سهاّ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ ؾًٝظ ٥٫كّا إٔ ْ

اـاص ْٚسدض املع٢ٓ ايعاّ; ٭ٕ تسدٝض املع٢ٓ ايعاّ ٜسد عًٝ٘ إغها٫ت يف َع٢ٓ اٯ١ٜ بعَُٛٗا, ٚىسدٗا عٔ 

 ايػسض املكصٛد بٗا.

املكصٛد َٔ اـطاب سصٍٛ ايؿِٗ, ٫ٚ ٜتٝطس :"قاٍ صاسب عح ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف ايهػـ عٔ املعاْٞ

دّ بعض ايعًُا٤ ايطٝام ع٢ً قسا٥ٔ َتُه١ٓ.. ٜتأند ٖرا إذا أد٣ اؿٌُ ع٢ً ٖرا إ٫ مبساعا٠ ايطٝام, ٚهلرا ق

 (.1)"ايعُّٛ إىل إغها٫ت يف ايؿِٗ ٚقصٛز يف ايد٫ي١ ع٢ً اؿهِ

ِِ    ٚايرٟ ٜ٪ند اعتباز تكدِٜ ايطٝام عًر٢ ايعُرّٛ, َاأخسدر٘ ايبدرازٟ يف تؿطرري قٛير٘ تعراىل: +        ََٚير ُٓرِٛا  ََ َٔ آ اٖيرٔرٜ

َْ ًِٔبُطِٛا ٔإمَيا َِٜٕ ًِ , ٚقايٛا:  ص قاٍ ابٔ َطعٛد: ملا ْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ غل ذيو ع٢ً أصشاب ايٓيب 82" طا٭ْعاّ ُِٗ ٔبُع

ٕٖ ايػِّرِسَى  : ))إْ٘ يٝظ بريو, أ٫ تطُع إىل قٍٛ يكُرإ ٫بٓر٘ +إٔ   أٜٓا مل ًٜبظ إمياْ٘ بعًِ؟ ؾكاٍ زضٍٛ اهلل 

"ِْ ِْ َعٔعٝ ًِ  (2ص(( )13طيكُإ  َيُع

ٝٓٔ ٭صش× ؾايٓيب  اب٘ إٔ اٯ١ٜ يٝطت ع٢ً عَُٛٗا بٌ ٖٞ كصٛص١ بايػسى, ٖٚرا َٛاؾل يًتدصٝص ب

بايطٝام; ٭ٕ ايطٝام ظاٖس يف ايػسى إذ اٯ١ٜ ٚازد٠ يف ضٝام قاد١ إبساِٖٝ يكَٛ٘. يف عباد٠ غري اهلل تعاىل, 

 (. 3ٚفاديتِٗ يف إبطاٍ غسنِٗ باؿذ١ ايعك١ًٝ)

 ٚىل, ٚإٔ ايعُّٛ يف اٯ١ٜ ٜ٪خر َٔ اٯ١ٜ بعد ذيو. ٚنًص َٔ ٖرا إىل إٔ تكدِٜ ايطٝام ٖٛ ا٭

ٌٖ ٜعد ايطٝام عٓد ايعًُا٤ كصصّا يًعاّ أّ " :قاٍ صاسب زضاي١ أضباب ايٓصٍٚ ٚأثسٖا يف بٝإ ايٓصٛص

 ؟. "٫

قًُا تعسض ايعًُا٤ هلرٙ املطأي١, ٚيهٔ ٚزد عٔ ايػاؾعٞ يف ايسضاي١ َا ٜكتطٞ ايتدصٝص بايطٝام, ؾإْ٘ بٛب 

َِْت َأٚؾكاٍ: )باب ايرٟ ٜبني ضٝاق٘ َعٓاٙ( ٚأٚزد ؾٝ٘ قٛي٘ تعاىل: +ع٢ً ذيو  ١َٜٔ اٖئتٞ َنا ٔٔ اِيَكِس ِِ َع ُٗ ِضَأِي

َٕ ٔؾٞ ايٖطِبٔت"" ؾإٕ ايطٝام أزغد إىل إٔ املساد أًٖٗا, ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل: +َسأضَس٠َ اِيَبِشٔس َِٜعُدٚ ص( 163طا٭عساف   ٔإِذ 

ع َٔ ايكسا٥ٔ, ٫ٚ زٜب يف إٔ ايٓاع يف كاطباتِٗ ٜرتنٕٛ ايعاّ ٭دٌ َٚا ذٖب إيٝ٘ قٟٛ; ٭ٕ ايطٝام ْٛ

 (.4ايكس١ٜٓ ايداي١ ع٢ً إزاد٠ اـصٛص, ٚايػسع ىاطب ايٓاع عطب تعازؾِٗ )

                                                           
 يهػـ عٔ املعاْٞ((.عح ))ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف ا 867ص 15( اْعس: ف١ً داَع١ املًو ضعٛد. فًد 1)

 124بسقِ  1/114ٚ َطًِ  32بسقِ  1/21( أخسد٘ ايبدازٟ 2)

 (.417( اْعس: ))أضباب ايٓصٍٚ ٚأثسٖا يف بٝإ ايٓصٛص(( )ص3)

 (.418( ))أضباب ايٓصٍٚ ٚأثسٖا يف بٝإ ايٓصٛص(( )ص4)
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 املبشح ايجايح

 أْٛاع ايطٝام يف ايكسإٓ

خٌ يف بعض ايطٝام ايكسآْٞ ىتًـ عٔ أٟ ضٝام آخس, ٚذيو أْ٘ َهٕٛ َٔ أزبع١ دٚا٥س َٔ ايطٝام بعطٗا دا

َٚبين عًٝ٘. ٖٚرا َٔ أععِ َا ٜتُٝص ب٘ ايكسإٓ ايععِٝ, بٌ ٖٛ َٔ َعاٖس إعذاشٙ ٚب٬غت٘. ٚذيو أْ٘ ٜٓكطِ 

 إىل أزبع١ أْٛاع: 

 ايٓٛع ا٭ٍٚ: ضٝام ايكسإٓ. 

 ايٓٛع ايجاْٞ: ضٝام ايطٛز٠.

 ايٓٛع ايجايح: ضٝام ايٓص أٚ املكطع أٚ اٯٜات.

 ايٓٛع ايسابع: ضٝام اٯ١ٜ.

ا٭ْٛاع ا٭زبع١ َ٪تًؿ١ ا٥ت٬ؾّا عذٝبّا ؾ٬ ػد بٝٓٗا تعازضّا, بٌ إْٗا َتها١ًَ تها٬َّ, ٜٓتر عٓ٘ َعاْٞ ٖٚرٙ 

َتعدد٠ ٚأغساض َتٓٛع١, ٖٚرا ٚاهلل أعًِ ضس نٕٛ ايكسإٓ قت٬ُ يًٛدٛٙ ايهجري٠ ٚاملعاْٞ املتعدد٠, نُا قاٍ 

 (. 1س٣ يًكسإٓ ٚدّٖٛا نجري٠( )أبٛ ايدزدا٤ زضٞ اهلل عٓ٘: )إْو ئ تؿك٘ نٌ ايؿك٘ ست٢ ت

ٚقد سكل ٖرا ايتٓٛع يف ضٝام ايكسإٓ صاسب نتاب )د٫ي١ ايطٝام َٓٗر َإَٔٛ يتؿطري ايكسإٓ ايهسِٜ(  

ايطٝام قد ٜطاف إىل فُٛع١ َٔ اٯٜات اييت تدٚز سٍٛ غسض أضاضٞ ٚاسد, نُا أْ٘ قد ٜكتصس : "ؾكاٍ

اد يف ايطٛز٠ نًٗا, بعد إٔ ميتد إىل َا ٜطبك٘ ًٜٚشك٘, ٚقد ع٢ً آ١ٜ ٚاسد٠, ٜٚطاف إيٝٗا, ٚقد ٜهٕٛ ي٘ اَتد

ٜطًل ع٢ً ايكسإٓ بأمجع٘,ٜٚطاف إيٝ٘, مبع٢ٓ إٔ ٖٓاى: ضٝام آ١ٜ, ٚضٝام ايٓص, ٚضٝام ايطٛز٠, ٚايطٝام 

 (.2)"ايكسآْٞ, ؾٗرٙ دٚا٥س َتداخ١ً َتهاؾ١ً سٍٛ إٜطاح املع٢ٓ

 ايب ايتاي١ٝ:ٚضٓكـ َع نٌ ْٛع يتشسٜس املساد َٓ٘ بإمجاٍ يف املط

                                                           
 (.1/193ّٛ ايكسإٓ(( )( , ٚاْعس: ))ايربٖإ يف ع20473ً( زقِ )11/255( أخسد٘ عبد ايسشام يف املصٓـ )1)

 (.88( ))د٫ي١ ايطٝام َٓٗر َأٍَٛ يتؿطري ايكسإٓ ايهسِٜ(( )ص2)
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 املطًب ا٭ٍٚ: ضٝام ايكسإٓ

املساد بٗرا ايٓٛع َٔ ايطٝام ايكسآْٞ, َكاصد ايكسإٓ ا٭ضاض١ٝ, ٚاملعاْٞ ايه١ًٝ اييت تط٢ُ بايهًٝات يف ايكسإٓ, 

 ٚا٭ضايٝب املطسد٠ يف ايكسإٓ اييت تط٢ُ بعاد٠ ايكسإٓ. ٚع٢ً ٖرا ؾُٝهٔ تكطِٝ ٖرا ايٓٛع إىل ٚدٛٙ: 

 صد ايكسإٓ ايعع٢ُ. ايٛد٘ ا٭ٍٚ: َكا

ايكسإٓ َبين ع٢ً أغساض َٚكاصد أضاض١ٝ, ٖٚرٙ ا٭غساض ٚاملكاصد َعترب٠ يف تؿطري ن٬ّ اهلل تعاىل نً٘, 

 بٌ هب ا٫عتُاد عًٝٗا يف نٌ ضٛز٠ ٚآ١ٜ َٓ٘ سطب َا ٜكتطٞ املكاّ ؾٝٗا. 

 َٚكاصد ايكسإٓ ظاٖس٠ ؾٝ٘, ٚقد سسزٖا ايعًُا٤:

, ٚث٬ث١ تت١ُ ث٬ث١ ١َُٗ, ايػصايٞ يف خٛاص ايكسإٓ َكاصد ايكسإٓ ضت١: ٚقاٍ:"قاٍ ايطٝٛطٞ يف اٱتكإ

ٚتعسٜـ  ٚقد صسح ب٘ ؾٝٗا, ٚتعسٜـ ايصساط املطتكِٝ, يٝ٘ بصدزٖا,إنُا أغري  يٝ٘,إ تعسٜـ املدعٛ: ا٭ٚىل

ٔٔإنُا أغري  ٖٚٛ اٯخس٠, يٝ٘ تعاىل,إاؿاٍ عٓد ايسدٛع  ّٔ ايدِّٜ ِٛ َٜ ََأئو  ص. 4طايؿاؼ١ "يٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: +

َٔإنُا أغاز  ,تعسٜـ أسٛاٍ املطٝعني: ٚا٭خس٣ َٗٔع أْعَُت يٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: +ايرٜ ٚتعسٜـ ص, 7"طايؿاؼ١ًِٝ

 (.1)" ص5"طايؿاؼ١ طتعنُيَْ ٜاَىإٚ ُدعُبَْ ٜاَىإيٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: +إنُا أغري  َٓاشٍ ايطسٜل,

: ا٭ٍٚ: إص٬ح ا٫عتكاد, ايجاْٞ: تٗرٜب ا٭خ٬م, ٚقد أمجٌ ابٔ عاغٛز َكاصد ايكسإٓ نًٗا يف مثا١ْٝ َكاصد

ايجايح: بٝإ ايتػسٜع, ايسابع: ضٝاض١ ا٭١َ ٚص٬سٗا ٚسؿغ ْعاَٗا, اـاَظ: ايكصص ٚأخباز ا٭َِ 

ايطايؿ١ يًتأضٞ بصاحل أسٛاهلِ, ايطادع: ايتعًِٝ مبا ٜٓاضب ساي٘ عصس املداطبني, َٚا ٜ٪ًِٖٗ إىل تًكٞ 

: املٛاعغ ٚاٱْراز ٚايتشرٜس ٚايتبػري, ايجأَ: اٱعذاش بايكسإٓ يٝهٕٛ آ١ٜ داي١ ع٢ً ايػسٜع١ ْٚػسٖا, ايطابع

 (. 2صدم ايسضٍٛ)

أععِ ضٛز٠ يف نتاب اهلل, ٚاعتباز  ٚديٌٝ اعتباز َكاصد ايكسإٓ نً٘ َا دا٤ يف ايط١ٓ َٔ اعتباز ضٛز٠ ايؿاؼ١

٬ص تعدٍ ثًح ايكسإٓ, ٖٚرا إمنا ٜهٕٛ بايٓعس ملعاْٞ ٖرٙ ايطٛز بايٓطب١ ضٛز٠ ايبكس٠ ضٓاّ ايكسإٓ, ٚضٛز٠ اٱخ

 ملعاْٞ ايكسإٓ نً٘. 

ٖٚٞ ص٬ح  ايكصد َٔ ايكسإٓ إب٬ؽ َكاصدٙ ا٭ص١ًٝ,: "قاٍ بٔ عاغٛز يف بٝإ َاتطُٓت٘ ضٛز٠ ايؿاؼ١

س ٚايٓٛاٖٞ ع٢ً َعسؾ١ اٯَس ٚأْ٘ اهلل ايٛادب ٚدٛدٙ ايدازٜٔ ٚذيو وصٌ با٭ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ٚملا تٛقؿت ا٭ٚاَ

خايل اـًل يصّ ؼكٝل َع٢ٓ ايصؿات ٚملا تٛقـ متاّ ا٫َتجاٍ ع٢ً ايسدا٤ يف ايجٛاب ٚاـٛف َٔ ايعكاب يصّ 

 (.3)"ؼكل ايٛعد ٚايٛعٝد. ٚايؿاؼ١ َػت١ًُ ع٢ً ٖات٘ ا٭ْٛاع

                                                           
 (. 425/ 2( )اٱتكإ(( )1)

 (.1/8( اْعس: ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )2)

 (. 1/75( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )3)
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ز٠ ايهسمي١ يهْٛٗا ضٓاّ ايكسإٓ ذنس ؾٝٗا نًٝات ٚايطٛ" :ٚقاٍ ا٭يٛضٞ يف بٝإ َا مجعت٘ ضٛز٠ ايبكس٠

 (.1)"ا٭سهاّ ايد١ٜٝٓ َٔ ايصٝاّ ٚاؿر ٚايص٠٬ ٚاؾٗاد ع٢ً منط عذٝب

 ايٛد٘ ايجاْٞ: املعاْٞ ايه١ًٝ.

ٚاملكصٛد باملعاْٞ ايه١ًٝ ٖٛ َا ٜسد يف ايكسإٓ َٔ ا٭يؿاظ اييت ٜطسد أٚ ٜػًب َعٓاٖا يف مجٝع ايكسإٓ, 

 ع٢ٓ ٚاسد غايبّا, ٖٚرا َا ٜط٢ُ بهًٝات ايكسإٓ. ؾٝطتعًُٗا ايكسإٓ مب

إذا نإ يف ٚدٛب غ٤ٞ ْصاع بني ايعًُا٤, ٚيؿغ ايػازع قد اطسد يف َع٢ٓ, مل هص إٔ " :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

 (.2)"ٜٓكض ا٭صٌ املعسٚف َٔ ن٬ّ اهلل تعاىل ٚزضٛي٘ بكٍٛ ؾٝ٘ ْصاع

 ايعكد.َٚٔ أَج١ً ذيو َع٢ٓ ايٓهاح ؾإٕ املساد ب٘ يف ايكسإٓ 

َُِػٔسَن١ّ"قاٍ ايصكػسٟ يف بٝإ املساد بايٓهاح يف قٛي٘ تعاىل: +  ِٚ ١َّٝ َأ ْٔ َٜٓٔهُض إٖيا َشا ْٔٞ َيا  قٌٝ املساد  :"ص3طايٓٛز  ايٖصا

بايٓهاح ايٛط٤, ٚيٝظ بكٍٛ, ٭َسٜٔ; أسدُٖا: إٔ ٖرٙ ايه١ًُ أُٜٓا ٚزدت يف ايكسإٓ مل تسد إ٫ يف َع٢ٓ 

 (.3)" ايعكد...

 ايصكػسٟ قد بني َع٢ٓ ايٓهاح َعتُدّا ع٢ً ضٝام ايكسإٓ يف يؿغ اضتعُاٍ ايٓهاح. ؾٓذد إٔ 

ٚايػايب يف ايكسإٓ ٖٛ اضتعُاٍ ايػًب١ بايطٝـ " :َٚٔ ا٭َج١ً َاذنسٙ ايػٓكٝطٞ يف َع٢ٓ ايػًب١ قاٍ

 (.4)"ٚايطٓإ

 ايٛد٘ ايجايح: ا٭ضايٝب املطسد٠:

سإٓ َٔ ا٭ضايٝب, ٜٚطسد يف ايكسإٓ نً٘, ٖٚرا َاٜط٢ُ بعاد٠ ٚاملكصٛد با٭ضايٝب املطسدٙ ٖٛ َاٜطتعًُ٘ ايك

 ايكسإٓ. 

١ََٔ"َٚٔ أَج١ً ذيو: َاذنسٙ ابٔ عاغٛز عٓد تؿطريٙ يكٛي٘ تعاىل: + َٝا َّ اِئك ِٛ َٜ  ِِ ُٗ َِٛق َٔ اٖتَكِٛا َؾ طايبكس٠  َٚاٖئرٜ

ِِ"+ٚقٛي٘: : "ص ؾكا212ٍ ُٗ َِٛق َٔ اٖتَكِٛا َؾ ٭ٕ  ;ا امل٪َٕٓٛ ايرٜٔ ضدس َِٓٗ ايرٜٔ نؿسٚاأزٜد َٔ ايرٜٔ اتكٛ َٚاٖئرٜ

ٔٓ. أٚي٦و امل٪َٓني ناْٛا َتكني. ُِٓٛا+با٫ضِ ايرٟ ضبل أعين  ٚيهٓ٘ مل ٜه ََ يكصد ايتٓبٝ٘ ع٢ً َص١ٜ  "اٖئرٜٔ آ

ٚنْٛٗا ضببّا ععُّٝا يف ٖرٙ ايؿٛق١ٝ, ع٢ً عاد٠ ايكسإٓ يف اْتٗاش ؾسص اهلد٣ ٚاٱزغاد يٝؿٝد ؾطٌ  ايتك٣ٛ,

ع٢ً ايرٜٔ نؿسٚا, ٜٚٓب٘ امل٪َٓني ع٢ً ٚدٛب ايتك٣ٛ يتهٕٛ ضبب تؿٛقِٗ ع٢ً ايرٜٔ نؿسٚا ّٜٛ  امل٪َٓني

                                                           
 (.2/162( ))زٚح املعاْٞ(( )1)

 (.7/35( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )2)

 (.3/207( ))ايهػاف(( )3)

 (.3/376( ))أضٛا٤ ايبٝإ(( )4)
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ايكٝا١َ, ٚأَا امل٪َٕٓٛ غري املتكني ؾًٝظ َٔ غسض ايكسإٓ إٔ ٜعبأ برنس ساهلِ يٝهْٛٛا َدَّٚا بني غد٠ اـٛف 

 (.1)"ٚقًٌٝ ايسدا٤, ٖٚرٙ عاد٠ ايكسإٓ يف َجٌ ٖرا املكاّ

ٚمل ٜتذاٚش ايكسإٓ ذنس ٖرا ايسدٌ بأنجس َٔ يكب٘ املػتٗس ب٘ إىل تعٝني " :قص١ ذٟ ايكسْنيٚقاٍ أٜطّا يف 

امس٘ ٚب٬دٙ ٚقَٛ٘; ٭ٕ ذيو َٔ غ٪ٕٚ أٌٖ ايتازٜذ ٚايكصص ٚيٝظ َٔ أغساض ايكسإٓ, ؾهإ َٓ٘ ا٫قتصاز 

ٌِ َض+ع٢ً َا ٜؿٝد ا٭١َ َٔ ٖرٙ ايكص١ عرب٠ ٔسه١ُّٝ أٚ ُخًك١ّٝ ؾًريو قاٍ اهلل:  ُ٘ ُق َٓٔ ُِٝهِ  ًَ ًُٛا َع َأِت

 (.2)"ص83طايهٗـ "ّٔذنسا

نٌ ا٭ض١ً٦ املتعًك١ بتٛسٝد ايسبٛب١ٝ اضتؿٗاَات تكسٜس, ٜساد َٓٗا أِْٗ إذا أقسٚا زتب هلِ " :ٚقاٍ ايػٓكٝطٞ

 ايتٛبٝذ ٚاٱْهاز ع٢ً ذيو اٱقساز; ٭ٕ املكس بايسبٛب١ٝ ًٜصَ٘ اٱقساز با٭ي١ٖٝٛ ضسٚز٠, مٛ قٛي٘ تعاىل: +أيف

ٝٔٔس اهلَل أبػٞ َزبّا"طا٭ْعاّ 10طإبساِٖٝ "اهلٔل غْو  (.3)"ص 164ص, ٚقٛي٘ تعاىل: +ُقٌ َأغ

 املطًب ايجاْٞ: ضٝام ايطٛز٠

َٔ أععِ د٥٫ٌ اٱعذاش يف ٖرا ايكسإٓ ايععِٝ, أْ٘ بين ع٢ً ضٛز َتؿسق١ يهٓٗا َتٓع١ُ يف بٓا٤ ٚاسد قهِ, 

 غسض ٚاسد ٜط٢ُ بٛسد٠ ايطٛز٠ أٚ ضٝاقٗا.  ٚنٌ ضٛز٠ َٓٗا ٚسد٠ َتها١ًَ َتٓاضك١, هُعٗا

ٚٚسد٠ ايطٛز٠ أٚ ضٝاقٗا ايعاّ ٖٛ ايرٟ ٜطًع ايكاز٨ ع٢ً َطُٕٛ ايطٛز٠ نًٗا, ٚيٛ تدبس ايكاز٨ ٚتؿشص 

ٚتبصس يف ضٛز٠ ٚاسد٠ يسأ٣ قسآْا عذبّا ذيو مبا ضٝتذ٢ً ي٘ َٔ تسابط ايطٛز٠ ٚق٠ٛ بٓا٥ٗا ٚاْتعاَٗا يف 

 (. 4ٖٚٛ ن٬ّ زب ايعاملني ايرٟ أتكٔ نٌ غ٤ٞ )خٝط ٚاسد, ٚنٝـ ٫ٜهٕٛ ذيو 

إٕ َعسؾ١ َٓاضبات اٯٜات يف مجٝع ايكسإٓ, َرتتب١ ع٢ً َعسؾ١ ايػسض أٚ ا٭غساض اييت ضٝكت " :قاٍ ايبكاعٞ

 (.5) "هلا ايطٛز٠

أععِ ٚسني ْس٣ ايعٓا١ٜ بٗرا ايعًِ ايععِٝ ْس٣ إٔ نجريّا َٔ املؿطسٜٔ أغؿًٛٙ ٚمل ًٜكٛا ي٘ با٫ّ َع أْ٘ َٔ 

 َاٜعني ع٢ً ؾِٗ نتاب اهلل تعاىل. 

ٚممٔ َع٢ٓ بٗرا اجملاٍ غٝذ اٱض٬ّ ٚتًُٝرٙ ابٔ ايكِٝ ايًرإ أبدعا يف تؿطري نتاب اهلل تعاىل ٚاضتدساز 

 دقا٥ك٘.

                                                           
 (.2/240( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )1)

 (.421/ 8( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )2)

 (.3/376( ))أضٛا٤ ايبٝإ(( )3)

ٚاهلل أعًِ  -اهلل تعاىل؟ أقٍٛ  ٭َت٘ يهٞ تهٕٛ ع٢ً عًِ بهتاب× ( قد ٜسد تطا٩ٍ يف ٖرا ٖٚٛ: إذا نإ ٖرا ايعًِ صشٝشّا ؾًِ مل ٜصسح ب٘ ايكسإٓ أٚ ٜبٝٓ٘ ايٓيب 4)

ص ؾٝبك٢ ٖرا 29طص "إٕ ذيو ؿهِ عع١ُٝ تسدع إىل أَس اهلل تعاىل بايتدبس يف آٜات ايكسإٓ نُا قاٍ تعاىل +نتاب أْصيٓاٙ إيٝو َبازى يٝدبسٚا آٜات٘ -

ْساٙ َٔ إظٗاز َتذدد ٱعذاش ايكسإٓ َٚا ادخسٙ َٔ ايكسإٓ َدخسّا يهٓٛش َٔ املعاْٞ تطتدسدٗا ا٭١َ ع٢ً َس ايعصٛز ؾٝبك٢ َتذددّا. ٜٚ٪ند ذيو َا 

 املعاْٞ ٚا٭سهاّ. 

 (.1/17( ))ْعِ ايدزز(( )5)
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ٚقد ذنست يف َٛاضع " :ؾٓس٣ َج٬ّ غٝذ اٱض٬ّ ٜربش ٚسد٠ ضٛز٠ ايبكس٠ ٚودد ضٝاقٗا ٚغسضٗا ايعاّ ؾٝكٍٛ

 (.1)"ضٛز٠ ايبكس٠ َٔ تكسٜس أصٍٛ ايعًِ ٚ قٛاعد ايدٜٔ َا اغتًُت عًٝ٘

يف ْصس٠ اهلل ي٘ ٖٚصمي١ ا٭سصاب  ٜٚبني ضٝام ضٛز٠ ا٭سصاب ٚغسضٗا ايعاّ, ؾري٣ أْٗا تتشدخ عٔ ايٓيب 

٢ٖٚ " :, قاٍ"ايرٜٔ ؼصبٛا عًٝ٘, ٚذنس خصا٥ص٘ ٚسكٛق٘; ٚهلرا اؾتتشت بٓدا٥٘ بكٛي٘ تعاىل: +ٜاأٜٗا ايٓيب

بٛا صعص ؾٝٗا دٓدٙ امل٪َٓني ٖٚصّ ا٭سصاب ايرٜٔ ؼأْصس اهلل ؾٝٗا عبدٙ ٚ ضٛز٠ تطُٓت ذنس ٖرٙ ايػصا٠ اييت

ذنس ؾٝٗا خصا٥ص زضٍٛ اهلل ٚسكٛق٘ ٚسسَت٘ ٚسس١َ  ٚ عًٝ٘ ٚسدٙ بػري قتاٍ بٌ بجبات امل٪َٓني بإشا٤ عدِٖٚ

 (.2)"ٌٖ بٝت٘ ملا نإ ٖٛ ايكًب ايرٟ ْصسٙ اهلل ؾٝٗا بػري قتاٍأ

ْٚس٣ أٜطّا ابٔ ايكِٝ ايرٟ نإ بازعّا يف اضتدساز دقا٥ل ايكسإٓ ٚأضسازٙ, ٜبني ضٝام ضٛز٠ ايتشسِٜ ٚأْٗا يف 

ٞٗٚأشٚاد٘ ٚؼرٜسٖٔ َٔ ايتعاٖس عًٝ٘ ٚهلرا اؾتتشت بٓدا٥ٗا بكٛي٘ تعاىل: + بٝإ َكاّ ايٓيب  ٖٓٔب َٗا اي ٜٗ ", َٜا َأ

 ٜع١ َا ٜٓاضب ضٝام ايطٛز٠, ؾإْٗا ضٝكت يف ذنس أشٚاز ايٓيب يف ٖرٙ ا٭َجاٍ َٔ ا٭ضساز ايبد" :قاٍ

ٚايتشرٜس َٔ تعاٖسٖٔ عًٝ٘, ٚأْٗٔ إٕ مل ٜطعٔ اهلل ٚزضٛي٘ ٜٚسدٕ ايداز اٯخس٠ مل ٜٓؿعٗٔ اتصاهلٔ بسضٍٛ 

 (.3)"نُا مل ٜٓؿع اَسأ٠ ْٛح ٚيٛط اتصاهلا بُٗا اهلل 

اسب نتاب )ايٓبأ ايععِٝ( ؾُشُد دزاش, َٚٔ أغٗس َٔ تٓاٍٚ ٖرا ايعًِ َٔ ايطٝام ٚبسع ؾٝ٘ ص

 ٚصاسب ايع٬ٍ ضٝد قطب, قد مح٬ زاٜت٘,ٚأبدعا ؾٝ٘.

يٛ عُدْا إىل :"أَا قُد دزاش ؾكد أبدع يف دزاضت٘ يطٛز٠ ايبكس٠ ٚاضتهػـ غسضٗا. ٜٚكٍٛ يف َكدَت٘

تدبسْاٖا نٝـ ضٛز٠ َٔ تًو ايطٛز اييت تتٓاٍٚ أنجس َٔ َع٢ٓ, َٚا أنجسٖا ! ٚتتبعٓاٖا َسس١ً َسس١ً, ٚ

بد٥ت, ٚنٝـ ختُت, ٚنٝـ تكابًت أٚ ضاعٗا ٚتعاديت, ٚنٝـ ت٬قت أزناْٗا ٚتعاْكت.. يٛ تدبسْا ذيو 

 (.4)"يٛددْا ا٥ت٬ؾّا ٚتٓاضبّا بني املعاْٞ ٚاملباْٞ, ٚيبدت يٓا ايطٛز٠, ٚنأْٗا ْصيت يف لِ ٚاسد

أضػاثّا َٔ املعاْٞ ُسػٝت سػّٛا,  إْو يتكسأ ايطٛز٠ ايط١ًٜٛ املٓذ١ُ وطبٗا اؾاٌٖ" :ٚقاٍ أٜطّا

ٚأٚشاعّا َٔ املباْٞ مجعت عؿّٛا, ؾإذا ٖٞ يٛ تدبست ب١ٝٓ َتُاضه١ قد بٓٝت َٔ املكاصد ايه١ًٝ ع٢ً أضظ 

ٚأصٍٛ, ٚأقِٝ ع٢ً نٌ أصٌ َٓٗا غعب ٚؾصٍٛ, ٚاَتد َٔ نٌ غعب١ َٓٗا ؾسٚع تكصس أٚ تطٍٛ, ؾ٬ تصاٍ 

ٚأؾ١ٝٓ يف بٓا٤ ٚاسد قد ٚضع زمس٘ َس٠ ٚاسد٠.. ٚملاذا ْكٍٛ إٕ  تٓتكٌ بني أدصا٥ٗا نُا تٓتكٌ بني سذسات

ٖرٙ املعاْٞ تتطل يف ايطٛز٠ نُا تٓتطل اؿذسات يف ايبٓٝإ؟ ٫ بٌ إْٗا يتًتشِ ؾٝٗا نُا تًتشِ ا٭عطا٤ 

يف دطِ اٱْطإ.. َٚٔ ٚزا٤ ذيو نً٘ ٜطسٟ يف مج١ً ايطٛز٠ اػاٙ َعني, ٚت٪دٟ مبذُٛعٗا غسضّا خاصّا, 

 (.5)"ٜأخر اؾطِ قٛاَّا ٚاسدّا, ٜٚتعإٚ ظًُت٘ ع٢ً أدا٤ غسض ٚاسد, َع اخت٬ف ٚظا٥ؿ٘ ايعط١ٜٛنُا 

                                                           
 (.14/41( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )1)

 (.28/433( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )2)

 (.57( ))ا٭َجاٍ يف ايكسإٓ(( )ص3)

 (.144/ 1( ))ايٓبأ ايععِٝ(( )4)

 (.155-154( ))ايٓبأ ايععِٝ(( )ص5)
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أَا ضٝد قطب ؾكد ضًو ٖرا املطًو يف تؿطريٙ ايع٬ٍ, ٚدعٌ َٔ َٓٗذ٘ إٔ ٜكدّ بني ٜدٟ نٌ ضٛز٠ 

َ٘ عٔ ضٛز٠ ايبكس٠: بٛسدتٗا املٛضٛع١ٝ ٚضٝاقٗا ايعاّ. ٚيعًٓا ْعسض ملجاٍ ٚاسد َٔ ذيو, ٜكٍٛ يف أٍٚ ن٬

ًٜشغ َٔ ٜعٝؼ يف ظ٬ٍ ايكسإٓ إٔ يهٌ ضٛز٠ َٔ ضٛزٙ غدص١ٝ َتُٝص٠, غدص١ٝ هلا زٚح ٜعٝؼ َعٗا "

ايكًب نُا يٛ نإ ٜعٝؼ َع زٚح سٞ ممٝص امل٬َض ٚايطُات ٚا٭ْؿاع, ٚهلا َٛضٛع ز٥ٝطٞ أٚ عد٠ 

ٕ مجٝعّا, ٫ٚ ٜػر عٔ ٖرٙ ايكاعد٠ َٛضٛعات ز٥ٝط١ٝ َػدٚد٠ إىل قٛز خاص.. ٖٚرا طابع عاّ يف ضٛز ايكسآ

 (.1)"طٛاٍ ايطٛز نٗرٙ ايطٛز٠

 ٜٚدخٌ يف ضٝام ايطٛز٠ ا٫ضتد٫ٍ مبا غًب ٚزٚدٙ يف ايطٛز٠ نًٗا. َٚٔ أَج١ً ذيو:

َٜأضنَي"َاذنسٙ ابٔ دسٜس يف تسدٝض َاٚزد َٔ ايكسا٤ات يف قٛي٘ تعاىل: +  ٍِ ٢ًَ ٔإ ّْ َع ًَا ص, ٚٚزدت 130طايصاؾات  َض

ٚايصٛاب َٔ ايكسا٠٤ يف ذيو عٓدْا: " :( ؾسدض ا٭ٚىل بد٫ي١ ضٝام ايطٛز٠ ؾكا2ٍ)"+آٍ ٜاضني قسا٠٤ بًؿغ

َٜأضنَي"قسا٠٤ َٔ قسأ +  ٍِ ٢ًَ ٔإ ّْ َع ًَا بهطس أيؿٗا, ع٢ً َجاٍ إدزاضني; ٭ٕ اهلل تعاىل ذنسٙ إمنا أخرب عٓد نٌ  َض

طٛز٠ بإٔ عًٝ٘ ض٬َّا ٫ ع٢ً آي٘, ؾهريو يف ٖرٙ اي -صًٛات اهلل عًِٝٗ  -َٛضع ذنس ؾٝ٘ ْبّٝا َٔ أْبٝا٥٘ 

 (.3)"ايط٬ّ يف ٖرا املٛضع, ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً إيٝاع, نط٬َ٘ ع٢ً غريٙ َٔ أْبٝا٥٘, ٫ ع٢ً آي٘

 املطًب ايجايح

 ضٝام ايٓص 

ضٝام ايٓص ٜأتٞ نذص٤ ٚٚسد٠ َٔ مج١ً ايطٛز٠, ٜهٕٛ َٛضٛع٘ ٚاسدّا ٚغسض٘ ٚاسدّا يهٓ٘ ٜتٓاضل ٜٚتٓاضب 

ايطٛز٠ ايعاّ. ٜٚعٗس ايٓص غايبّا يف ضٝام ايكصص, ٚبعض ايتػسٜعات, ٚاملٛضٛعات. نكص١ آدّ,  َع ٚسد٠

 ٚآٜات بين إضسا٥ٌٝ, ٚآٜات ايكب١ً, ٚآٜات اؿر يف ضٛز٠ ايبكس٠. 

ٚيٛ تدبست نٌ ضٛز٠ يٛددتٗا تتذصأ إىل عد٠ َكاطع نٌ َكطع ٜتطُٔ غسضّا َطتك٬ّ. ٚقد ػ٢ً ذيو يف 

 ٠.دزاضيت يطٛز٠ ايبكس

ؾُٔ أَج١ً ذيو آٜات ايٓؿك١ ٚايسبا ٚاملدآٜات يف ضٛز٠ ايبكس٠ نٌ َٛضٛع دا٤ يػسض, ٚقد ادتُعت نًٗا يف 

 غسض ٚاسد ٚضٝام ٚاسد ٖٛ سؿغ ا٭َٛاٍ ٚبٓا٤ ايٓعاّ ا٫قتصادٟ يٮ١َ. 

صٍٛ, ْعِ ايكسإٓ أِٖ أصٍٛ سؿغ َاٍ ا٭١َ يف ضًو ٖات٘ اٯٜات, ؾابتدأ بأععِ تًو ا٭" :قاٍ ابٔ عاغٛز

 (.4)" ٖٚٛ تأضٝظ َاٍ يٮ١َ ب٘ قٛاّ أَسٖا..

َٓر اٯٕ إىل قسب ْٗا١ٜ ايطٛز٠ ٜتعسض ايطٝام ٱقا١َ قٛاعد ايٓعاّ ا٫قتصادٟ " :ٚقاٍ صاسب ايع٬ٍ

 (.5) "ا٫دتُاعٞ ايرٟ ٜسٜد إٔ ٜكّٛ عًٝٗا اجملتُع املطًِ, ٚإٔ تٓعِ بٗا سٝا٠ اؾُاع١ املط١ًُ

                                                           
 (.1/27))يف ظ٬ٍ ايكسإٓ(( )( 1)

 (.594( , ))ايطبع١(( )187( اْعس: ))ايتٝطري(( )ص2)

 (.10/523( ))داَع ايبٝإ(( )3)

 ( باختصاز.3/78( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )4)

 (.1/304( ))يف ظ٬ٍ ايكسإٓ(( )5)
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يف ختاّ ضٛز٠ ايبكس٠ اييت متجٌ خٛاتِٝ ضٛز٠ ايبكس٠, ٚقد دا٤تا نايٓتٝذ١ ملا  َٚٔ أَج١ً ذيو أٜطّا اٯٜتإ

 ٚزد يف ايطٛز٠ َٔ ا٭سهاّ ٚايتػسٜع, ٚايديٌٝ ع٢ً ؼكل ايػسض اييت ضٝكت ايطٛز٠ ٭دً٘.

ملا ذنس اهلل عص ٚدٌ ؾسض ايص٠٬ ٚايصنا٠ ٚايط٬م ٚاؿٝض ٚاٱ٤٬ٜ ٚاؾٗاد " :قاٍ ايصداز

ٚامل٪َٓني ظُٝع ذيو × ٚايدٜٔ ٚايسبا ختِ ايطٛز٠ برنس تععُٝ٘ ٚذنس تصدٜل ْبٝ٘  ٚأقاصٝص ا٭ْبٝا٤

َٕ"ؾكاٍ + ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٚاِي  ٔ٘ َٔٔ ٖزبِّ  ٔ٘ ِٝ ٍَ ٔإَي َُا ُأْٔص ٍُ ٔب َٔ ايٖسُضٛ ََ  ص. 285( طايبكس٠ 1)"آ

 املطًب ايسابع: ضٝام اٯ١ٜ

ٖرٙ ايؿٛاصٌ بني اٯٜات, ٚقد ػ٢ً ذيو يف نٌ آ١ٜ يف نتاب اهلل تعاىل ؼٌُ غسضّا َطتك٬ّ, ٚإ٫ ؾُا ضس 

دزاضيت يطٛز٠ ايبكس٠, ؾسأٜت إٔ نٌ آ١ٜ هلا غسض قد تػرتى ؾٝ٘ َع ضابكتٗا أٚ ٫ سكتٗا يهٓٗا ؽتص 

 ظاْب َٓ٘. 

ٚقد تٓاٍٚ املؿطسٕٚ ٖرا ايٓٛع نجريّا يف بٝاِْٗ يتؿطري ن٬ّ اهلل ٚايرتدٝض بني املعاْٞ ؾٝ٘, َٚٔ ع٢ً ا٭َج١ً 

 يف ذيو:

ََا َاذنسٙ بعض املؿطسٜٔ يف املساد باٱسصإ يف قٛي٘ تعاىل: + ـُ  ِْٔص  ٖٔ ٔٗ ِٝ ًَ َٔ ٔبَؿأسَػ١ٕ َؾَع ِٝ ِٕ َأَت ٖٔ َؾٔإ َؾٔإَذا ُأِسٔص

َٔ اِيَعَرأب" َٔ َٓأت  ُُِشَص ٢ًَ اِي  ص.25طايٓطا٤  َع

 ؾكد زدض ابٔ نجري ٚايػٓكٝطٞ إٔ املساد باٱسصإ يف اٯ١ٜ ايتصٜٚر يد٫ي١ ايطٝام. 

إٔ املساد باٱسصإ ٖا ٖٓا ايتصٚز; ٭ٕ ضٝام اٯ١ٜ ٜدٍ عًٝ٘, سٝح  -ٚاهلل أعًِ  -ٚا٭ظٗس " :قاٍ ابٔ نجري

ِّٔ ٜكٍٛ اهلل تعاىل + ُُْهِ  َُا ِٜ ًََهِت َأ ََ ِّا   ُٔٔ َٓأت َؾ َٔ ٪ُُِ َٓأت اِي ُُِشَص َٜٓٔهَض اِي ٫ِّٛ َإٔ  ِِ َط َُٔٓه َِٜطَتٔطِع   ِِ ََٔ ٖي َٚ

ُُ ُِ اِي َٝأتُه َٓأت"َؾَت َٔ َؾٔإَذا ص ٚاٯ١ٜ ايهسمي١ ضٝاقٗا يف ايؿتٝات امل٪َٓات, ؾتعني إٔ املساد بكٛي٘ تعاىل: +25طايٓطا٤ ِ٪

"ٖٔ  (.2)"أٟ تصٚدٔ نُا ؾطسٙ ابٔ عباع َٚٔ تبع٘ ُأِسٔص

ٖٔ"قٛي٘ تعاىل: +" :ٚقاٍ ايػٓكٝطٞ ٱسصإ يف أٟ: ؾإذا تصٚدٔ, ٚقٍٛ َٔ قاٍ َٔ ايعًُا٤: إٕ املساد با َؾٔإَذا ُأِسٔص

ٖٔ"قٛي٘ تعاىل: + اٱض٬ّ خ٬ف ايعاٖس َٔ ضٝام اٯ١ٜ; ٭ٕ ضٝام اٯ١ٜ يف ايؿتٝات امل٪َٓات سٝح قاٍ  َؾٔإَذا ُأِسٔص

+"٫ِّٛ ِِ َط َُٔٓه َِٜطَتٔطِع   ِِ ََٔ ٖي  (.3) "اٯ١ٜ َٚ

 َٚٔ ا٭َج١ً يف تعٝني غسض اٯ١ٜ: 

َٛقٛي٘ تعاىل: +-1 َِ َٕ َأ ُٜٓٔؿُكٛ  َٔ ٌُ اٖئرٜ ١ُ٦َِّ ََٖج  ١ًَٕ ِّ ُضُٓب ٌَ ٔؾٞ ُن َٓأب ٌٔ َسٖب١ٕ َأَْبَتِت َضِبَع َض ََُج ٘ٔ َن ًٓ ٌٔ اي ِِ ٔؾٞ َضٔبٝ ُٗ اَي

ِْ ًٝٔ َٚأضْع َع  ُ٘ َٚايًٓ ََٜػا٤ُ   َُٔ ـُ ٔي َُٜطأع  ُ٘ ًٓ َٚاي  ص 261" طايبكس٠ َسٖب١ٕ 

 اهلل تعاىل. غسض ٖرٙ اٯ١ٜ ٖٛ بٝإ غسف ايٓؿك١ َٚطاعؿ١ أدسٖا, ؼسٜطّا ع٢ً اٱْؿام يف ضبٌٝ 

                                                           
 (.1/368( ))َعاْٞ ايكسإٓ ٚإعساب٘(( )1)

 (.1/631( ))تؿطري ابٔ نجري(( )2)

 (.280/ 1ضٛا٤ ايبٝإ(( )( ))أ3)
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ٖرٙ اٯ١ٜ يؿعٗا بٝإ َجٌ بػسف ايٓؿك١ يف ضبٌٝ اهلل ٚعطٓٗا, ٚضُٓٗا ايتشسٜض ع٢ً " :قاٍ ابٔ عط١ٝ

 (.1)"ذيو

ُٖقٛي٘ تعاىل: + -2 ِِ َأِدُس ُٗ ٫ََٚ َأّذ٣ ٖي ّٓٓا  ََ ََا َأَْؿُكُٛا   َٕ ُِٜتٔبُعٛ  ٫َ ِٖ ٘ٔ ُث ًٓ ٌٔ اي ِِ ٔؾٞ َضٔبٝ ُٗ َٛاَي َِ َٕ َأ ُٜٓٔؿُكٛ  َٔ ِِ ٔعَٓد اٖئرٜ

"َٕ ُْٛ َِٜشَص  ِِ ُٖ  ٫ََٚ  ِِ ٔٗ ِٝ ًَ ِْٛف َع ٫ََٚ َخ  ِِ ٔٗ  ص262طايبكس٠  َزبِّ

 غسض اٯ١ٜ ٖٛ بٝإ صؿ١ ايٓؿك١ املطاعؿ١, ٚايتشرٜس َٔ َبط٬تٗا. 

ٖرا بٝإ يًكسض اؿطٔ َا ٖٛ؟ ٚإٔ ٜهٕٛ يف ضبًٝ٘ أٟ يف َسضات٘, ٚايطسٜل املٛص١ً إيٝ٘, " :قاٍ ابٔ ايكِٝ

 (.2)"اد, ٚإٔ ٫ٜتبع صدقت٘ مبٔ ٫ٚ أذ٣َٚٔ أْؿعٗا اؾٗ

ٖرٙ ٖٞ أْٛاع ايطٝام ايكسآْٞ, ٖٚٞ مبذُٛعٗا تٓب٦و عٔ عع١ُ ايكسإٓ يف تسابط٘ ٚبٓا٥٘ ٚإسهاَ٘, ٚتطًعو 

يف دزاضيت  -عُد اهلل ٚتٛؾٝك٘  -ع٢ً َٓٗر ععِٝ يدزاض١ ايكسإٓ ايععِٝ ٚتؿطريٙ, ٚقد ضًهت ٖرا املٓٗر

 ُد أ٫ّٚ ٚ آخسّا. يطٛز٠ ايبكس٠ نًٗا. ؾًً٘ اؿ

                                                           
 (.1/355( ))احملسز ايٛدٝص(( )1)

 (.541( ))طسٜل اهلذستني(( )2)
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  املبشح ايسابع

 قٛاعد ٚضٛابط يف ايطٝام

ملا نإ ايطٝام أص٬ ععُّٝا يف تؿطري ن٬ّ اهلل تعاىل ٚبٝإ َعٓاٙ, ؾكد تٛد٘ بعض ايدازضني ٫ضتد٬ص 

ايكٛاعد ٚايطٛابط املتعًك١ بايطٝام َٔ ن٬ّ املؿطسٜٔ ٚايعًُا٤ احملككني يٝهٕٛ َٓٗذّا ثابتّا هب َساعات٘ 

  تؿطري ن٬ّ اهلل تعاىل, َٚٔ ايهتب اييت اعتٓت ظُع قٛاعد ايتؿطري, َٚٔ ضُٓٗا قٛاعد ايطٝام َا ًٜٞ:. يف

 )قٛاعد ايتؿطري( يًدنتٛز خايد ايطبت. ٚقد ع٢ٓ ظُع نٌ َاميهٔ إؿاق٘ بايتؿطري َٔ ايكٛاعد. -1

ٜتعًل بايرتدٝض يف ايتؿطري )قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ( يًدنتٛز سطني اؿسبٞ. ٚقد ع٢ٓ بهٌ َا -2

 َٔ ايكٛاعد. 

)د٫ي١ ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٖا يف ايتؿطري َٔ خ٬ٍ تؿطري ابٔ دسٜس( يًػٝذ عبد اؿهِٝ ايكاضِ. ٚقد -3

 ع٢ٓ باضتد٬ص قٛاعد ايتؿطري املتعًك١ بايطٝام َٔ خ٬ٍ تؿطري ابٔ دسٜس. 

ٝام َٔ ايكٛاعد مما ذنسٙ أصشاب ايهتب ٭ِٖ َا ٜتعًل بايط -بإذٕ اهلل  -ٚضأعسض يف ٖرا املبشح 

 ايطابك١ أٚ مما اضتدًصت٘ خ٬ٍ دزاضيت يطٛز٠ ايبكس٠: 

 ٚضأقطِ ايكٛاعد إىل أقطاّ: 

 ايكطِ ا٭ٍٚ: ايكٛاعد ٚايطٛابط ايعا١َ يف ايطٝام: 

 أ٫ّٚ: إٔ ايطٝام ايكسآْٞ أصٌ َعترب يف تؿطري ن٬ّ اهلل تعاىل. 

 م, ؾأٍٚ َا هب اعتبازٙ يف ايطٝام أَسإ: ٖرٙ ايكاعد٠ ٖٞ أضاع قٛاعد ايطٝا

 أْ٘ ثابت داز يف ن٬ّ اهلل تعاىل; إذ ٫ ىًٛ ن٬ّ َٔ ضٝام ٜدٍ ع٢ً َساد املتهًِ. ٖٚرا أَس َتؿل عًٝ٘.  -1

د٫ي١ ايطٝام أْهسٖا بعطِٗ, َٚٔ دٌٗ غ٦ّٝا أْهسٙ, ٚقاٍ بعطِٗ: إْٗا َتؿل عًٝٗا يف " :قاٍ ايصزنػٞ

 (.1)"ىلفازٟ ن٬ّ اهلل تعا

أْ٘ َٔ أععِ ٚأٍٚ َا هب اعتبازٙ يف ايتؿطري نُا تكسز يف َبشح َٓصي١ ايطٝام بني قسا٥ٔ ايرتدٝض. -2

 ٚقد قسز ذيو ايعًُا٤. 

يٝهٔ قط ْعس املؿطس َساعا٠ ْعِ ايه٬ّ ايرٟ ضٝل ي٘, ٚإٕ خايـ أصٌ ايٛضع ايًػٟٛ " :قاٍ ايصزنػٞ

 (. 2)"يجبٛت ايتذٛش

ِ أععِ أزنإ املؿطس ؾإْ٘ ٫بد َٔ َساعا٠ َاٜكتطٝ٘ اٱعذاش َٔ اؿكٝك١ ٚاجملاش ٖرا ايعًٚ" :ٚقاٍ أٜطّا

ٜتٓاؾس ٚغري ذيو... ر إىل إٔ ٜكٍٛ ر  ضٝل ي٘ ايه٬ّ ست٢ ٫ ٚتأيٝـ ايٓعِ, ٚإٔ ٜٛاخ٢ بني املٛازد, ٜٚعتُد َا

                                                           
 (.ط وزارة الشؤون اإلسالميت بالكويت، تحرير د. عبدالستار أبو غدة.6/25( ))البحر المحيط في أصول الفقه(( )1)

 (.1/66( ))البرهان في علوم القرآن(( )5)
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ٞ قاعد٠ ايؿصاس١ ٚاعًِ إٔ ٖرٙ ايصٓاع١ بأٚضاعٗا ٖٞ عُد٠ ايتؿطري, املطًع ع٢ً عذا٥ب ن٬ّ اهلل, ٖٚ

 (.1)"ٚٚاضط١ عكد ايب٬غ١

 (.2)"ع٢ً املؿطس َساعا٠ ايتأيٝـ ٚايػسض ايرٟ ضٝل ي٘" :ٚقاٍ ايطٝٛطٞ يف اٱتكإ

 ثاّْٝا: إٔ ايطٝام ٜسغد إىل املطًو ايصشٝض ايرٟ ٜٛصٌ إىل ؾِٗ َساد اهلل تعاىل يف ن٬َ٘. 

َٓصي١ ايطٝام يف ايٛصٍٛ يًُع٢ٓ ايصشٝض ايرٟ  ٖٚرٙ ايكاعد٠ َٔ أِٖ ايكٛاعد املتعًك١ بايطٝام, ٖٚٞ تبني

ٖٛ َساد اهلل تعاىل يف ن٬َ٘, ٚذيو ٭ٕ ايطٝام ٖٛ ايرٟ هعٌ ايه٬ّ َتٓاضكّا َٓتعُّا, ٖٚرا ٖٛ املتٛاؾل َع 

نتاب اهلل احملهِ املعذص ايرٟ اْتعُت ضٛزٙ ٚآٜات٘ ٚمجً٘. ٚتؿطري ن٬ّ اهلل ع٢ً ٚد٘ ٜساعٞ اْتعاَ٘ أععِ 

ريٙ, ٚأدع٢ إىل ايٛصٍٛ ملساد اهلل ؾٝ٘, ٚبطد ذيو ؾإٕ اٱعساض عٔ ايطٝام هعٌ ايه٬ّ َطًو يف تؿط

 َتٓاؾسّا َٓكطع١ أدصا٩ٙ مما هعٌ ن٬ّ اهلل َتٓاؾسّا, ٖٚٛ ايرٟ ٜٛقع يف اـطأ يف ايتؿطري. 

ٚؽصٝص ايعاّ, ايطٝام ٜسغد إىل تبٝني اجملٌُ, ٚايكطع بعدّ استُاٍ غري املساد, " :قاٍ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل

ٚتكٝٝد املطًل, ٚتٓٛع ايد٫ي١, ٖٚٛ َٔ أععِ ايكسا٥ٔ ايداي١ ع٢ً َساد املتهًِ, ؾُٔ أًُٖ٘ غًط يف ْعسٙ, 

 (.3)"ٚغايط يف َٓاظست٘

٫ٚ غو إٔ ضٝام ايه٬ّ ٜعطٞ د٫ي١ صشٝش١ يًُع٢ٓ, ٚإٔ " :قاٍ صاسب نتاب ا٭قٛاٍ ايػاذ٠ يف ايتؿطري

ؾطد املع٢ٓ... ٚاملكصٛد إٔ إغؿاٍ ايطٝام ٭ٟ ضبب نإ ٖٛ َع١ٓ يًدطأ يف اْتصاع ايه٬ّ عٔ ضٝاق٘ زمبا أ

ٍٓ عًٝ٘ ايطٝام, ٜٚسٕٚ إٔ َٔ أضباب ضعـ قٍٛ َا أْ٘  ايكٍٛ, ٚيرا ػد املؿطسٜٔ ٜسدشٕٛ َٔ ا٭قٛاٍ َا د

 (. ٚضسب يريو أَج١ً َٔ ايتؿاضري اـاط١٦ بطبب إغؿاٍ ايطٝام. 4)"نإ كايؿّا يًطٝام

 عٝني ايطٝام َبين ع٢ً ا٫دتٗاد ٚايعًِ بأصٛي٘ ٚقٛاعدٙ. ثايجّا: إٔ ت

ثابت أص٬ّ يف ن٬ّ اهلل تعاىل, يهٔ تعٝٝٓ٘ ىتًـ عطب ؾِٗ املؿطس ي٘ ٚقدزت٘  -نُا تكسز  -ايطٝام 

ع٢ً ايٛصٍٛ إيٝ٘ بكسا٥ٔ ايطٝام املعترب٠ ٚأزناْ٘, ؾايبشح عٔ ايطٝام ٖٛ عح عٔ قس١ٜٓ, ٚايكس١ٜٓ َٛدٛد٠ 

(, ٚيرا ػد ا٫خت٬ف بني املؿطسٜٔ ع٢ً تعٝني ايطٝام يف اٯ١ٜ 5ًُٗا ٚدًٗٗا َٔ دًٗٗا)عًُٗا َٔ ع

 ايٛاسد٠. 

ٖٚرٙ ايكاعد٠ ١َُٗ تبني يٓا أْ٘ ٫ هب اعتباز ايطٝام ٚتعٝٝٓ٘ إ٫ بديٌٝ ظاٖس, نإٔ ٜهٕٛ ايطٝام ظاٖسّا يف 

َٚايٖطأزٔماٯ١ٜ نكٛي٘ تعاىل: + َُا٤  ََا َأِدَزاَى * َٚايٖط ُِ ايٖجأقُب"*  ََا ايٖطأزُم َٚ ِٖٓذ ص ؾايطٝام ٖٓا 3-1طايطازم  اي

 ظاٖس َتعني يف بٝإ املساد بايطازم ٚأْ٘ ايٓذِ ايجاقب. 

                                                           
 (.1/311( )( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(1)

 (.1/185( ))اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )2)

 (.4/9( ))بدا٥ع ايؿٛا٥د(( )3)

 (.276-275( ))ا٭قٛاٍ ايػاذ٠ يف ايتؿطري(( )ص4)

 (.94( ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ(( )ص5)
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ٚد٫ي١ ايطٝام ٫ ٜكاّ عًٝٗا ديٌٝ, ٚذيو يٛ ؾِٗ املكصٛد َٔ ايه٬ّ, ٚطٛيب بايديٌٝ " :قاٍ ابٔ دقٝل ايعٝد

 (.1)"عًٝ٘ يعطس ؾايٓاظس ٜسدع إىل ذٚق٘

 زابعّا: ٫ هٛش صسف ايه٬ّ عٔ ضٝاق٘ إ٫ عذ١ هب ايتطًِٝ هلا. 

صسف ايه٬ّ عٔ ضٝاق٘ ايرٟ ٚزد ٭دً٘ ٫ هٛش, يهْٛ٘ كايؿّا ملساد املتهًِ, إ٫ إٔ ٜسد ديٌٝ صشٝض ٜدٍ ع٢ً 

 صسف ايه٬ّ عُا دٍ عًٝ٘ ايطٝام, نإٔ ٜجبت يف اٯ١ٜ ْطذ. 

ؾػري دا٥ص صسف ايه٬ّ عُا ٖٛ " :عًٝٗا يف تؿطريٙ, ؾكاٍ يف تكسٜسٖاٚقد قسز ٖرٙ ايكاعد٠ ابٔ دسٜس ٚاعتُد 

تكّٛ ب٘ سذ١, × يف ضٝاق٘ إىل غريٙ, إ٫ عذ١ هب ايتطًِٝ هلا َٔ د٫ي١ ظاٖس ايتٓصٌٜ, أٚ خرب عٔ ايسضٍٛ 

 (.2)"ؾأَا ايدعا٣ٚ, ؾ٬ تتعرز ع٢ً أسد

 (.. 3خاَطّا: ايعرب٠ بعُّٛ ايًؿغ ٫ غصٛص ايطبب)

د٠ ا٭صٛي١ٝ تعترب قاعد٠ يف ايطٝام َٔ د١ٗ أْ٘ ٫ عرب٠ غصٛص ايطٝام ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ, ٖرٙ ايكاع

 ٚإمنا ايعرب٠ بطٝاقٗا ايعاّ ٖٚٛ َا دٍ عًٝ٘ غسضٗا ٚسهُٗا ايعاّ, ٚهلرا دا٤ت أيؿاظ ايكسإٓ عا١َ. 

بطبب٘ أّ ٫؟ ؾًِ ٜكٌ أسد ٚايٓاع ٚإٕ تٓاشعٛا يف ايًؿغ ايعاّ ايٛازد ع٢ً ضبب, ٌٖ ىتص " :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

َٔ عًُا٤ املطًُني إٕ عَُٛات ايهتاب ٚايط١ٓ ؽتص بايػدص املعني, ٚإمنا غا١ٜ َا ٜكاٍ: إمنا ؽتص بٓٛع 

 (.4)"ذيو ايػدص ؾتعِ َا ٜػبٗ٘

ؾإذا ناْت اٯ١ٜ ْاشي١ يف ضبب َعني ؾإٕ ٖرا ٜبني املع٢ٓ املساد يهٓ٘ ٫ ٜعين عاٍ قصس اؿهِ يف اٯ١ٜ ع٢ً 

 ص ضببٗا.خصٛ

ؾدصٛص ايطبب عُد٠ يف ؾِٗ املع٢ٓ, ٚعُّٛ ايًؿغ عُد٠ يف سهِ اٯ١ٜ, إ٫ إٔ َا ْصيت اٯ١ٜ غصٛص٘ 

 قطع١ٝ ايدخٍٛ يف َع٢ٓ اٯ١ٜ إذ ٖٞ ا٭صٌ ؾٝٗا, يهٔ اٯ١ٜ تػٌُ غريٙ َٔ د١ٗ ايكٝاع ع٢ً ٚصؿ٘. 

ي٘, ؾ٬ ٜجبت ب٘ َاٖٛ َٛدب ٚقاٍ بعطِٗ: ايٓص ٜهٕٛ كتصّا بايطبب ايرٟ نإ ايطٝام " :قاٍ ايطسخطٞ

ايعاٖس, ٚيٝظ نريو عٓدْا, ؾإٕ ايعرب٠ يعُّٛ اـطاب ٫ ـصٛص ايطبب, ؾٝهٕٛ ايٓص ظاٖسّا يصٝػ١ 

 (.5)"اـطاب, ْصّا باعتباز ايكس١ٜٓ اييت نإ ايطٝام ٭دًٗا

اص١, ٚتٛضع إٕ صٛز٠ ايطبب قطع١ٝ ايدخٍٛ يف ايعاّ, ٚقد تتٓصٍ اٯٜات ع٢ً ا٭ضباب اـ" :ٚقاٍ ايطٝٛطٞ

 (.6)"َع َا ٜٓاضبٗا َٔ اٯٟ ايعا١َ زعا١ٜ يٓعِ ايكسإٓ ٚسطٔ ايطٝام

                                                           
 (.2/130( ))إسهاّ ا٭سهاّ(( )1)

 (.4/356( ))داَع ايبٝإ(( )2)

 (.31/44( , ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )241د ا٭صٛي١ٝ(( )ص( اْعس: ))ايكٛاعد ٚايؿٛا3٥)

 (.13/338( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )4)

 (.1/164( ))أصٍٛ ايطسخطٞ(( )5)

 (.1/65( ))ا٫تكإ(( )6)
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َٗا اِيَأِتَك٢ٚضسب يريو َج٬ّ بكٛي٘ تعاىل: + ُٖٓب َُٝذ ََٜتَصٖن٢ * ََٚض  ُ٘ ََاَي ُِٜ٪ٔتٞ  ص ؾإْٗا ْاشي١ 18-17" طايًٌٝ اٖئرٟ 

إٔ ايصٝػ١ ايعا١َ اييت ٚزدت ؾٝٗا تؿٝد إٔ ٖرا  (, َٚع نْٛٗا ؾٝ٘ ثٓا٤ عًٝ٘ إ1٫يف أبٞ بهس ايصدٜل باٱمجاع )

 اؿهِ يٝظ َكصٛزّا عًٝ٘.

ٚهلرا ؾإْ٘ نجريّا َا تهٕٛ اٯٜات ْاشي١ عاٍ َعني أٚ سدخ خاص أٚ غدص َكصٛد, إ٫ أْٗا تأتٞ بصٝػ١ 

 بٝإ ايعُّٛ ؾتعِ غريٙ َٔ د١ٗ ايٛصـ; ٭ٕ ايكسإٓ عاّ يف سهُ٘, إ٫ أْ٘ هب اعتباز َا ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ يف

 املع٢ٓ ابتدا٤ّ; ٭ْ٘ احملدد يًٛصـ ٚيًػسض َٔ اٯ١ٜ. 

قاعد٠: ٚتدبس ٖرٙ ايٓهت١ اييت ٜهجس َسٚزٖا بهتاب اهلل تعاىل; إذا نإ ايطٝام يف قص١ َع١ٓٝ, " :قاٍ ايطعدٟ

أٚ ع٢ً غ٤ٞ َعني, ٚأزاد اهلل إٔ وهِ ع٢ً ذيو املعني عهِ ٫ ىتص ب٘, ذنس اؿهِ ٚعًك٘ ع٢ً ايٛصـ 

عاّ, يٝهٕٛ أعِ, ٚتٓدزز ؾٝ٘ ايصٛز٠ اييت ضٝل ايه٬ّ ٭دًٗا, يٝٓدؾع اٱٜٗاّ باختصاص اؿهِ بريو اي

 (.2)"املعني

 ايكطِ ايجاْٞ: ايكٛاعد املتعًك١ برتدٝض ايطٝام. 

 أ٫ّٚ: إٔ ايكٍٛ املعترب يف ايتؿطري ٖٛ املٛاؾل يًطٝام. 

, ٚأْ٘ ٖٛ ايداٍ ع٢ً املع٢ٓ ايصشٝض, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكٍٛ تكسز إٔ ايطٝام ايكسآْٞ أصٌ َعترب يف ن٬ّ اهلل تعاىل

 ايرٟ ٜتٛاؾل َع ايطٝام ٖٛ ايكٍٛ املعترب ٚايسادض. 

 ٖٚرٙ ايكاعد٠ َٔ أِٖ قٛاعد ايرتدٝض يف ايتؿطري. 

 ٚقد اعترب ايطًـ ٚايعًُا٤ ٖرٙ ايكاعد٠ يف تؿطريِٖ, َٚٔ ذيو: 

ىتاز َٔ املعاْٞ " :كسٜس ايكٛاعد املعترب٠ عٓد ابٔ دسٜسَا قاي٘ صاسب زضاي١ د٫ي١ ايطٝام عٓد ابٔ دسٜس يف ت

 (. 4(, ٚأٚزد يريو أَج١ً َٔ تؿطري ابٔ دسٜس )3) "َا اتطل ٚاْتعِ َع٘ ايه٬ّ

ٚقد قسز ٖرٙ ايكاعد٠ غٝذ اٱض٬ّ أه تكسٜس يف َعسض زدٙ ع٢ً ْؿا٠ ايصؿات ايرٜٔ ٜ٪ٚيٕٛ ايصؿات اضتد٫ّ٫ 

ُِ آخس, نتأٌٜٚ إتٝاْ٘ تعاىل بإتٝإ عراب٘ اضتد٫ّ٫ بكٛي٘ تعاىل: + بٓصٛص أخس٣ دٍ ضٝاقٗا ع٢ً َع٢ٓ ُٖ َؾَأَتا

َِٜشَتٔطُبٛا"  ِِ ُِٝح َي ِٔ َس َٔ  ُ٘ ًٖ ملا زأٚا بعض ايٓصٛص تدٍ ع٢ً ايصؿ١, دعًٛا نٌ آ١ٜ ؾٝٗا َا "ص ؾكاٍ: 2طاؿػس  اي

٘ٔ"ىل: +َٔ آٜات ايصؿات نكٛي٘ تعا -إضاؾ١ صؿ١  -ٜتُٖٕٛٛ إٔ ٜطاف إىل اهلل تعاىل  ًٖ  َؾٖسطُت ٔؾٞ َدٓٔب اي

                                                           
 (.721( اْعس: ))أضباب ايٓصٍٚ يًٛاسدٟ(( )ص1)

 (.1/682( ))تٝطري ايهسِٜ ايسمحٔ(( )2)

 (.219طري(( )ص( ))د٫ي١ ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٖا يف ايتؿ3)

 .(221-220( ))د٫ي١ ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٖا يف ايتؿطري(( )ص4)
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ص ٖٚرا ٜكع ؾٝ٘ طٛا٥ـ َٔ املجب١ ٚايٓؿا٠, ٖٚرا َٔ أنرب ايػًط, ؾإٕ ايد٫ي١ يف نٌ َٛضع عطب 56طايصَس 

 (.1) "ضٝاق٘, َٚا وـ ب٘ َٔ ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ

يرٟ ت٪ٜدٙ قسا٥ٔ يف قاعد٠: ايكٍٛ ا" :ٚقد قسز صاسب قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ ٖرٙ ايكاعد٠ بكٛي٘

 (. 2. ٚأٚزد ا٭َج١ً ٚا٭قٛاٍ ايداي١ عًٝٗا)"ايطٝام َسدض ع٢ً َا خايؿ٘

 ثاّْٝا: ظب محٌ ن٬ّ اهلل ع٢ً املعاْٞ ٚا٭ٚد٘ اي٥٬ك١ بايطٝام ٚاملٛاؾك١ ٭ضًٛب ايكسإٓ.

١ ٚايب٬غ١ٝ اي٥٬ك١ ٖرٙ ايكاعد٠ تعين أْ٘ هب محٌ ن٬ّ اهلل تعاىل ع٢ً املعاْٞ ٚا٭ٚد٘ ايًػ١ٜٛ ٚاٱعسابٝ

بطٝام اٯ١ٜ ٚاملٛاؾك١ ٭ضًٛب ايكسإٓ, دٕٚ ا٭ٚد٘ ايكاصس٠ عٓ٘, ٚيٝظ نٌ َا ثبت يف ايًػ١ صض محٌ آٜات 

(. إذ ايكسإٓ ٖٛ أععِ ايه٬ّ, ؾ٬ بد َٔ محً٘ ع٢ً أنٌُ ايٛدٛٙ ٚأععُٗا, ٫ٚ هٛش محً٘ 3ايتٓصٌٜ عًٝ٘)

 (. 4ٚاٱعسابٞ )ع٢ً املعاْٞ ايكاصس٠ مبذسد ا٫ستُاٍ ايٓشٟٛ 

ٚع٢ً اؾ١ًُ ؾايكاعد٠ يف ذيو إٔ وٌُ ايكسإٓ ع٢ً أصض املعاْٞ, ٚأؾصض ا٭قٛاٍ, " :قاٍ ايعص بٔ عبد ايط٬ّ

 (.5)"ؾ٬ وٌُ ع٢ً َع٢ٓ ضعٝـ, ٫ٚ ع٢ً يؿغ زنٝو

ٛش إٔ ٜٚٓبػٞ إٔ ٜتؿطٔ ٖٗٓا ٭َس ٫ بد َٓ٘ ٖٚٛ أْ٘ ٫ ه" :ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ َكسزّا ٖرٙ ايكاعد٠ به٬ّ ؾصٌ

عسابٞ ايرٟ وتًُ٘ تسنٝب ايه٬ّ ٜٚهٕٛ وٌُ ن٬ّ اهلل عص ٚدٌ ٜٚؿطس مبذسد ا٫ستُاٍ ايٓش٣ٛ اٱ

ؾإِْٗ ٜؿطسٕٚ اٯ١ٜ ٜٚعسبْٛٗا مبا  ؾإٕ ٖرا َكاّ غًط ؾٝ٘ أنجس املعسبني يًكسإٓ, ايه٬ّ ب٘ ي٘ َع٢ٓ َا,

را غًط ععِٝ ٜكطع ايطاَع بإٔ ٖٚ وتًُ٘ تسنٝب تًو اؾ١ًُ ٜٚؿِٗ َٔ ذيو ايرتنٝب أٟ َع٢ٓ اتؿل,

ؾإْ٘ ٫ ًٜصّ إٔ وتًُ٘  ٚإٕ استٌُ ذيو ايرتنٝب ٖرا املع٢ٓ يف ضٝام آخس ٚن٬ّ آخس,, َساد ايكسإٓ غريٙ

ِِ َزٔقٝبّا+ايكسإٓ َجٌ قٍٛ بعطِٗ يف قسا٠٤ َٔ قسأ  ُِٝه ًَ َٕ َع َ٘ َنا ًٓ ٕٖ اي َّ ٔإ َٚجٌ  باؾس أْ٘ قطِ, ص 1" طايٓطا٤ َٚاَ٭ِزَسا

ّٔ"+ِٗ يف قٛي٘ تعاىل: قٍٛ بعط َُِطٔذٔد اِيَشَسا َٚاِي  ٔ٘ َُٚنِؿْس ٔب  ٔ٘ ًٓ ٌٔ اي إٕ املطذد فسٚز  ص 217طايبكس٠  ََٚصدٌّ َعٔ َضٔبٝ

ِِ +َٚجٌ قٍٛ بعطِٗ يف قٛي٘ تعاىل: , بايعطـ ع٢ً ايطُري اجملسٚز يف ب٘ ُٗ ِٓ َٔ  ِٔ ًِ َٕ ٔؾٞ اِئع ٔٔ ايٖسأضُدٛ ٖيرٔه

َٕ ٔب ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ  َٕ ُٛٓ َٔ ٪ُُِ ُٔنَي ايٖص٠َ٬َ"َٚاِي ُُٔكٝ َٚاِي ًَٔو  َٔٔ َقِب  ٍَ ََا ُأْٔص َٚ ٍَ ٔإَيَٝو  املكُٝني فسٚز  إٕص 162طايٓطا٤  َُا ُأْٔص

 . ْٚعا٥س ذيو أضعاف أضعاف َا ذنسْا ٚأ٢ٖٚ بهجري ,بٛاٚ ايكطِ

 ٘ٔ َعاْٝيًكسإٓ عسف خاص َٚعإ َعٗٛد٠ ٫ ٜٓاضب٘ تؿطريٙ بػريٖا ٫ٚ هٛش تؿطريٙ بػري عسؾ١ ٚاملعٗٛد َبٌ 

ؾهُا إٔ أيؿاظ٘ ًَٛى ا٭يؿاظ ٚأدًٗا  إىل املعاْٞ نٓطب١ أيؿاظ٘ إىل ا٭يؿاظ بٌ أععِ, ٘ؾإٕ ْطب١ َعاْٝ

                                                           
 (.14/ 6( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )1)

 (.1/299( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )2)

 (.2/635( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )3)

 (.197( اْعس: ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ(( )4)

 (.220))اٱغاز٠ إىل اٱهاش(( )ص (5)
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أدٌ املعاْٞ ٚأععُٗا  ٘ؾهريو َعاْٝ ٚأؾصشٗا ٚهلا َٔ ايؿصاس١ أع٢ً َساتبٗا اييت ٜعذص عٓٗا قدز ايعاملني,

ؾ٬ هٛش  بٌ غريٖا أععِ َٓٗا ٚأدٌ ٚأؾدِ, تًٝل ب٘,ؾ٬ هٛش تؿطريٙ بػريٖا َٔ املعاْٞ اييت ٫  ٚأؾدُٗا,

 .محً٘ ع٢ً املعاْٞ ايكاصس٠ مبذسد ا٫ستُاٍ ايٓشٟٛ اٱعسابٞ

ٚيتهٔ َٓو ع٢ً باٍ ؾإْو تٓتؿع بٗا يف َعسؾ١ ضعـ نجري َٔ أقٛاٍ املؿطسٜٔ ٚشٜؿٗا  ؾتدبس ٖرٙ ايكاعد٠,

ٕ غا٤ اهلل تعاىل بٝاْا ٚبططا يف ايه٬ّ ع٢ً أصٍٛ ٚضٓصٜد ٖرا إ ٚتكطع أْٗا يٝطت َساد املتهًِ تعاىل به٬َ٘,

 (.1)"ايتؿطري ؾٗرا أصٌ َٔ أصٛي٘ بٌ ٖٛ أِٖ أصٛي٘

 ثايجّا: نٌ تؿطري خازز عٔ د٫٫ت ا٭يؿاظ ٚايطٝام باطٌ َسدٚد. 

ٖرٙ ايكاعد٠ ْتٝذ١ يًكاعد٠ اييت قبًٗا, ؾإذا ٚزد تؿطري خسز مبعاْٞ نتاب اهلل تعاىل عُا تدٍ عًٝ٘ أيؿاظ٘ 

ٍٓ ايًؿغ ع٢ً ٖرا املع٢ٓ بأٟ ْٛع َٔ ايد٫ي١: َطابك١, أٚ تطُّٓا أٚ ايتصاَّا, أٚ َؿَّٗٛا, أٚ  ٚضٝاق٘ ٚمل ٜد

 (. 2َٛاؾكّا, أٚ َؿَّٗٛا كايؿّا, ؾٗٛ َسدٚد)

 ٖٚرٙ ايكاعد٠ َتكسز٠ عٔ ضًـ ا٭١َ ٚعًُا٥ٗا. 

طعٛٙ ع٢ً َٛاضع٘, ٫ٚ تتبعٛا ؾٝ٘ قاٍ عُس بٔ اـطاب زضٞ اهلل عٓ٘: )إٕ ٖرا ايكسإٓ ن٬ّ اهلل عص ٚدٌ ؾ

 (. 3أٖٛا٤نِ( )

َٓا"ٚقاٍ ابٔ عباع يف تؿطري قٛي٘ تعاىل: + ِٝ ًَ َٕ َع ِٛ َِٜدَؿ َٓا َيا  َٜأت َٕ ٔؾٞ آ ًِٔشُدٚ ُٜ  َٔ ٕٖ اٖئرٜ ص: )اٱؿاد يف 40طؾصًت  ٔإ

 (. 4آٜات اهلل: إٔ ٜٛضع ايه٬ّ ع٢ً غري َٛضع٘( )

ؾؿٝ٘ ايسد ع٢ً َٔ تعاط٢ تؿطري ايكسإٓ مبا ٫ ٜدٍ عًٝ٘ دٖٛس " :باعقاٍ ايطٝٛطٞ بعد َا أٚزد تؿطري ابٔ ع

 (.5)"ايًؿغ, نُا ٜؿعً٘ ايباط١ٝٓ, ٚا٫ؼاد١ٜ, ٚامل٬سد٠, ٚغ٠٬ املتصٛؾ١

قاٍ قُد بٔ نعب ايكسظٞ يف زدٙ ع٢ً املبتدع١ ايرٜٔ ٜكطعٕٛ اٯ١ٜ عٔ ضٝاقٗا ايرٟ ٚزدت ٭دً٘ اضتد٫ّ٫ 

٤ ايكدز١ٜ, ٫ٚ ػايطِٖٛ.. ٚايرٟ ْؿظ قُد بٝدٙ يٛددت إٔ ميٝين تكطع ع٢ً يبدعتِٗ: )٫ ؽاصُٛا ٖ٪٫

نرب ضين,ٚأِْٗ أمتٛا آ١ٜ يف نتاب اهلل عص ٚدٌ, ٚيهِٓٗ ٜأخرٕٚ بأٚهلا ٜٚرتنٕٛ آخسٖا, ٜٚأخرٕٚ بآخسٖا 

 (. 6ٜٚرتنٕٛ أٚهلا()

 ملكصٛد بايكاعد٠. ؾٓذد أْ٘ زمح٘ اهلل أثبت إٔ املع٢ٓ ٫ٜتِ إ٫ بايطٝام نا٬َّ. ٖٚرا ٖٛ ا 

                                                           
 (.3/27( ))بدا٥ع ايؿٛا٥د(( )1)

 (.2/349( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )2)

 (. 7/330(. ٚاْعس: ))ايدز املٓجٛز(( )46( أخسد٘ اٱَاّ أمحد يف ايصٖد )ص3)

 (.114/ 11( اْعس: ))داَع ايبٝإ(( )4)

 (.352)ص ( ))اٱنًٌٝ يف اضتٓباط ايتٓصٌٜ((5)

 (.222( اْعس: ))ايػسٜع١ يٰدسٟ(( )ص6)
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أَا ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ضبيب ا٫خت٬ف ٖٚٛ َا ٜعًِ ٚ" :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ يف ن٬ّ ؾصٌ يف ٖرٙ ايكاعد٠

ِٗ ٝا بعد تؿطري ايصشاب١ ٚايتابعني ٚتابعتؾٗرا أنجس َا ؾٝ٘ اـطأ َٔ دٗتني سدث با٫ضتد٫ٍ ٫ بايٓكٌ,

 : ٚايكا٥ًٕٛ باؾٗتني املتكدّ ذنسُٖا قطُإ.. بإسطإ.

 أسدُٖا: قّٛ اعتكدٚا َعاْٞ ثِ أزادٚا محٌ أيؿاظ ايكسإٓ عًٝٗا

ٚايجاْٞ: قّٛ ؾطسٚا ايكسإٓ مبذسد َا ٜطٛؽ إٔ ٜسٜدٙ به٬َ٘ َٔ نإ َٔ ايٓاطكني بًػ١ ايعسب َٔ غري ْعس 

 .إىل املتهًِ بايكسإٓ ٚاملٓصٍ عًٝ٘ ٚاملداطب ب٘

ٚاٯخسٕٚ زاعٛا  تطتشك٘ أيؿاظ ايكسإٓ َٔ ايد٫ي١ ٚايبٝإ,ؾا٭ٚيٕٛ: زاعٛا املع٢ٓ ايرٟ زأٚٙ َٔ غري ْعس إىل َا 

ثِ  فسد ايًؿغ َٚا هٛش عٓدِٖ إٔ ٜسٜد ب٘ ايعسبٞ َٔ غري ْعس إىل َا ٜصًض يًُتهًِ ب٘ ٚضٝام ايه٬ّ,

نُا إٔ  َا ٜػًطٕٛ يف استُاٍ ايًؿغ يريو املع٢ٓ يف ايًػ١ نُا ٜػًط يف ذيو ايرٜٔ قبًِٗ, ٖ٪٤٫ نجريّا

ٚإٕ نإ ْعس  َا ٜػًطٕٛ يف صش١ املع٢ٓ ايرٟ ؾطسٚا ب٘ ايكسإٓ نُا ٜػًط بريو اٯخسٕٚ, ريّاا٭ٚيني نج

 . ضبل ْٚعس اٯخسٜٔ إىل ايًؿغ أضبلأا٭ٚيني إىل املع٢ٓ 

ٚيف ن٬ , ٚتاز٠ وًُْٛ٘ ع٢ً َا مل ٜدٍ ب٘, ٚأزٜد ب٘ٝ٘ ٚا٭ٚيٕٛ صٓؿإ: تاز٠ ٜطًبٕٛ يؿغ ايكسإٓ َا دٍ عً

 ٚقد ٜهٕٛ سكّا ؾٝهٕٛ خط٪ِٖ يف ايديٌٝ ٚاملديٍٛ, ا قصدٚا ْؿٝ٘ أٚ إثبات٘ َٔ املع٢ٓ باط٬ّا٭َسٜٔ قد ٜهٕٛ َ

ؾايرٜٔ أخط٦ٛا يف ايديٌٝ ٚاملديٍٛ َجٌ طٛا٥ـ َٔ أٌٖ ايبدع  ؾٝهٕٛ خط٪ِٖ ؾٝ٘ يف ايديٌٝ ٫ يف املديٍٛ.

, نطًـ ا٭١َ ٚأ٥ُتٗا اعتكدٚا َرٖبا ىايـ اؿل ايرٟ عًٝ٘ ا٭١َ ايٛضط ايرٜٔ ٫ هتُعٕٛ ع٢ً ض٬ي١

ٚعُدٚا إىل ايكسإٓ ؾتأٚيٛٙ ع٢ً آزا٥ِٗ: تاز٠ ٜطتديٕٛ بآٜات ع٢ً َرٖبِٗ ٫ٚ د٫ي١ ؾٝٗا ٚتاز٠ ٜتأٚيٕٛ َا 

 (.1)"...ىايـ َرٖبِٗ مبا وسؾٕٛ ب٘ ايهًِ عٔ َٛاضع٘

 (. 2زابعّا: محٌ ن٬ّ اهلل ع٢ً ايػايب َٔ عسؾ٘ َٚعٗٛد اضتعُاي٘ أٚىل َٔ اـسٚز ب٘ عٔ ذيو )

ٚعسف ايكسإٓ َٚعٗٛد اضتعُاي٘ مما ٜتطُٓ٘ ايطٝام َٔ د١ٗ إٔ ايكسإٓ ٚازد ع٢ً أضًٛب َٓتعِ َ٪تًـ, َٚٔ 

د١ٗ إٔ ذيو داخٌ يف ايطٝام ايكسآْٞ, ؾا٭ٚىل إٔ ٜسدض ايكٍٛ ايرٟ ٜٛاؾل عاد٠ ايكسإٓ َٚعٗٛد اضتعُاي٘ 

 ع٢ٓ آخس َطتكٌ. ٚضٝاق٘ ايعاّ, إ٫ إٔ ٜدٍ ديٌٝ َٔ ضٝام اٯ١ٜ أٚ ديٌٝ آخس ع٢ً َ

إذا نإ يف ٚدٛب غ٤ٞ ْصاع بني ايعًُا٤, ٚيؿغ ايػازع قد اطسد يف َع٢ٓ, مل هص إٔ " :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

 (.3)"ٜٓكض ا٭صٌ املعسٚف َٔ ن٬ّ اهلل ٚزضٛي٘ بكٍٛ ؾٝ٘ ْصاع بني ايعًُا٤

٢ أسد املعاْٞ ايداخ١ً يف َٚٔ أْٛاع ايبٝإ املرنٛز يف ٖرا ايهتاب املبازى ا٫ضتد٫ٍ عً" :ٚقاٍ ايػٓكٝطٞ

 (.4)"َع٢ٓ اٯ١ٜ بهْٛ٘ ٖٛ ايػايب يف ايكسإٓ, ؾػًبت٘ ؾٝ٘ ديٌٝ ع٢ً عدّ خسٚد٘ َٔ َع٢ٓ اٯ١ٜ

                                                           
 (.13/355( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )1)

 (.1/172( اْعس: ))قٛاعد ايطٝام عٓد املؿطسٜٔ(( )2)

 (.7/35( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )3)

 (.1/51( ))أضٛا٤ ايبٝإ(( )4)
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َٚٔ أَج١ً ذيو َاذنسٙ غٝذ اٱض٬ّ يف بٝإ زدٙ ع٢ً َٔ دعٌ ايطساح ٚايؿسام صسوّا يف ايط٬م َطتد٫ّ 

إٔ ٖرٙ ا٭يؿاظ أنجس َا دا٤ت يف ايكسإٓ يف غري  ايٛد٘ ايجاْٞ: ٖٚٛ ايكاصِ:" :بػايب اضتعُاٍ ايكسإٓ

 (.1)"ايط٬م

٘ٔ َيَكأدْز"َٚٔ ا٭َج١ً أٜطّا َاذنسٙ ابٔ ايكِٝ يف َعسض تسدٝش٘ ملع٢ٓ ايسدٛع يف قٛي٘ تعاىل: + ٢ًَ َزِدٔع ُ٘ َع ْٖ  ٔإ

ٖٛ املعٗٛد َٔ  ٚايكٍٛ ايصٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ يٛدٛٙ: أسدٖا: أْ٘" :ص ع٢ً أْ٘ ايسدٛع إيٝ٘ ّٜٛ ايكٝا8١َطايطازم 

 (.2)"طسٜك١ ايكسإٓ َٔ ا٫ضتد٫ٍ باملبدأ ع٢ً املعاد

 (. 3خاَطّا: تٛسٝد َسدع ايطُا٥س يف ايطٝام ايٛاسد أٚىل َٔ تؿسٜكٗا )

إذا دا٤ت ضُا٥س َتعدد٠ يف ضٝام ٚاسد, ٚاستًُت يف َسدعٗا أقٛا٫ّ َتعدد٠, ؾتٛسٝد َسدعٗا ٚإعادتٗا إىل  

 ّ ايٓعِ, ٚاتطام ايطٝام غ٤ٞ ٚاسد أٚىل ٚأسطٔ; ٭ْطذا

ٚقد اعتُد ٖرٙ ايكاعد٠ أ١ُ٥ ايًػ١ َٔ املؿطسٜٔ نابٔ دسٜس, ٚايصكػسٟ, ٚابٔ عط١ٝ, ٚأبٞ سٝإ ٚغريِٖ 

(4 .) 

ِٓ  :ص39طط٘ "قاٍ ايصكػسٟ يف تسدٝش٘ يعٛد ايطُري إىل َٛض٢ دٕٚ ايتابٛت يف قٛي٘ تعاىل: +ؾاقرؾٝ٘ يف ايٝ

دٛع بعطٗا إيٝ٘, ٚبعطٗا إىل ايتابٛت ؾٝ٘ ٖذ١ٓ, ملا ٜ٪دٟ إيٝ٘ َٔ تٓاؾس ٚايطُا٥س نًٗا زادع١ إىل َٛض٢, ٚز"

 (.5)"ايٓعِ... َٚساعات٘ أِٖ َا هب ع٢ً املؿطس

 (.6)"ٚتٓاضل ايطُا٥س يػ٤ٞ ٚاسد أٚضض" :ٚقاٍ أبٛسٝإ

 (.7)"إذا ادتُع ضُا٥س, ؾشٝح أَهٔ عٛدٖا يٛاسد ؾٗٛ أٚىل َٔ عٛدٖا ملدتًـ" :ٚقاٍ ايصزنػٞ

 (. 8يكٍٛ با٫ضتك٬ٍ َكدّ ع٢ً ايكٍٛ باٱضُاز, إ٫ إٔ ٜدٍ ايطٝام ع٢ً اؿرف )ضادضّا: ا

ا٭صٌ يف ن٬ّ اهلل تعاىل إٔ ٜهٕٛ نا٬َّ ٫ وتاز إىل تكدٜس, إ٫ إٔ ٜدٍ ايطٝام ع٢ً اؿرف; ٭ٕ اٱضُاز 

 (. 9ٚاؿرف ٚايتكدٜس خ٬ف ا٭صٌ)

 

                                                           
 (.15/450( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )1)

 .(279( ))ايتبٝإ يف أقطاّ ايكسإٓ(( )ص2)

 (.613/ 2( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )3)

 (.613/ 2( اْعس: املصدز ايطابل )4)

 (.2/536( ))ايهػاف(( )5)

 (.8/189( ))ايبشس احملٝط(( )6)

 (.4/35( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )7)

 (.2/424( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )8)

 (.2/599)( اْعس: ))َػين ايًبٝب(( 9)
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ز ٫ٚ اؾتكاز نإ أٚىل َٔ إٔ ٜطًو ب٘ اٱضُاز َت٢ أَهٔ محٌ ايه٬ّ ع٢ً غري إضُا" :قاٍ أبٛ سٝإ

ٚا٫ؾتكاز, ٖٚهرا تهٕٛ عادتٓا يف إعساب ايكسإٓ ٫ ْطًو ؾٝ٘ إ٫ اؿٌُ ع٢ً أسطٔ ايٛدٛٙ, ٚأبعدٖا عٔ 

 (.1)"ايتهًـ, ٚأضٛغٗا يف يطإ ايعسب

 ٫ٚ ٜكاٍ باؿرف يف ن٬ّ اهلل تعاىل إ٫ بديٌٝ َٔ ايطٝام ٜدٍ عًٝ٘.

اؿادٟ عػس: تكدِٜ ا٫ضتك٬ٍ ع٢ً " :سض ذنسٙ ٭ٚد٘ ايرتدٝض اييت قسزٖاقاٍ ابٔ دصٟ يف َع

 (.2)"اٱضُاز إ٫ إٔ ٜدٍ ديٌٝ ع٢ً اٱضُاز

إْو ػد يف نجري َٔ تسانٝب ايكسإٓ سرؾّا, ٚيهٔ ٫ تعجس ع٢ً سرف ىًٛ ايه٬ّ َٔ " :ٚقاٍ ابٔ عاغٛز

 (.3)"ديٌٝ عًٝ٘ َٔ يؿغ أٚ ضٝام

 بعد ايكٍٛ.  َث٬ََث١ْ"ص ؾإٕ اؿرف ٖٓا ظاٖس يد٫ي١ زؾع +171طايٓطا٤  ٫َ َتُكُٛيِٛا َث٬ََث١ْ"ََٚٚجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل: +

ٚزؾعت ايج٬ث١ مبشرٚف دٍ عًٝ٘ ايعاٖس, ٖٚٛ )ِٖ(, َٚع٢ٓ ايه٬ّ: ٫ٚ تكٛيٛا ِٖ " :قاٍ ابٔ دسٜس

 اٯ١ٜ (.ؾٓذد إٔ ابٔ دسٜس اضتدٍ ع٢ً ٚدٛد اؿرف بايطٝام, ٚقدزٙ عطب ضٝام 4)"ث٬ث١

ٖيَكِد َنَؿَس ( ٚغريٙ ايتكدٜس: ٖٛ ثايح ث٬ث١, ملٛاؾكت٘ ملا ظٗس يف ايكسإٓ يف قٛي٘ تعاىل: +5ٚقاٍ أبٛ عًٞ ايؿازضٞ)

َ٘ َثأيُح َث٬ََث١ٕ" ًٓ ٕٖ اي َٔ َقاُيِٛا ٔإ  ص ٖٚرا أٚىل 73(.طاملا٥د٠ 6) اٖئرٜ

إذا دٍ ايطٝام ع٢ً سرف يف ك١ بايطٝام. ٢ً أنٌُ ايٛدٛٙ اي٥٬ضابعّا: مجٝع سرٚف ايكسإٓ ٫ تكدز إ٫ ع

 اٯ١ٜ, ؾإْ٘ ٫ ٜكدز إ٫ أؾصض ايتكدٜسات ٚأْطبٗا يًطٝام ٚايػسض, أٚ َادٍ عًٝ٘ ضٝام آ١ٜ أخس٣. 

مجٝع سرٚف ايكسإٓ َٔ املؿاعٌٝ ٚاملٛصٛؾات ٚغريٖا ٫ٜكدز إ٫ أؾصشٗا ٚأغدٖا " :قاٍ ايعص بٔ عبد ايط٬ّ

 (.7) "ٕ إ٫ َايٛ يؿعٛا ب٘ يهإ أسطٔ ٚأْطب يريو ايه٬َّٛاؾك١ يًػسض; ٭ٕ ايعسب ٫ٜكدزٚ

 (.8)"٫ ٜكدز ؾٝ٘ َٔ احملرٚؾات إ٫ أسطٓٗا ٚأغدٖا َٛاؾك١ ١َ٤٬َٚ يًطٝام" :ٚقاٍ أٜطّا

 ثآَّا: محٌ ايًؿغ ع٢ً َع٢ٓ ددٜد أٚىل َٔ محً٘ ع٢ً ايتأنٝد, إ٫ إٔ ٜدٍ ايطٝام ع٢ً ايتأنٝد. 

                                                           
 (.61/ 1( ))ايبشس احملٝط(( )1)

 (.1/9( ))ايتطٌٗٝ(( )2)

 (.1/122( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )3)

 (.6/37( ))داَع ايبٝإ(( )4)

 ( 1/642ٖر ))املٛضٛع١ املٝطس٠(( )377( اؿطٔ بٔ أمحد بٔ عبد ايػؿاز ايؿازضٞ صٓـ نتبا عذٝب١ سط١ٓ مل ٜطبل إىل َجًٗا َات ض١ٓ 5)

 (.4/144))ايبشس احملٝط(( )( اْعس: 6)

 (.4( ))اٱغاز٠ إىل اٱهاش(( )ص7)

 (.2( ))اٱغاز٠ إىل اٱهاش(( )ص8)
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إٔ ٜهٕٛ َؿٝدّا َع٢ٓ ددٜدا مل ٜطبل يف ايه٬ّ, أٚ ٜهٕٛ َ٪ندّا يًؿغ أٚ  إذا استٌُ ايًؿغ يف ايطٝام بني

 مج١ً ضابك١, ؾشًُ٘ ع٢ً اٱؾاد٠ أٚىل َٔ اٱعاد٠ إ٫ إٔ ٜدٍ ايطٝام ع٢ً نْٛ٘ تأنٝدّا. 

محٌ ايًؿعني ع٢ً ؾا٥دتني, َٚعٓٝني أٚىل َٔ محًُٗا ع٢ً ايتهساز مبع٢ٓ " :قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

 (.1)"ٚاسد

إٕ املكسز يف ا٭صٍٛ أْ٘ إذا داز ايه٬ّ بني ايتأنٝد ٚايتأضٝظ َعّا, ٚدب محً٘ ع٢ً " :يػٓكٝطٞٚقاٍ ا

 (.2)"ايتأضٝظ, ٫ٚ هٛش محً٘ ع٢ً ايتأنٝد إ٫ يديٌٝ هب ايسدٛع إيٝ٘

ٚقد ذنس صاسب قٛاعد ايرتدٝض ٖرٙ ايكاعد٠ َٔ غري إٔ ٜرنس زدشإ ايتأنٝد ساٍ د٫ي١ ايطٝام عًٝ٘, 

 (.3)"د٠: إذا داز ايه٬ّ بني ايتأضٝظ ٚايتأنٝد ؾشًُ٘ ع٢ً ايتأضٝظ أٚىلقاع" :ؾكاٍ

                                                           
 (.219( ))اٱٜطاح يٓاضذ ايكسإٓ َٚٓطٛخ٘(( )ص1)

 (.3/355( ))أضٛا٤ ايبٝإ(( )2)

 (.2/473( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )3)
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 املبشح اـاَظ

 أدير١ اتصاٍ ايطٝام ٚاْكطاعر٘

ثابت َٚٛدٛد يف ن٬ّ اهلل تعاىل, ٚا٭صٌ ؾٝ٘ ا٫تصاٍ, ٫ٚ ٜكاٍ باْكطاع٘ إ٫  -نُا تكسز  -ايطٝام 

 بديٌٝ ٜدٍ عًٝ٘ َٔ ايطٝام. 

 دي١ ايداي١ ع٢ً اتصاٍ ايطٝام ٚاْكطاع٘. ٚضأعسض يف ٖرا املبشح يٮ

 املطًب ا٭ٍٚ: أدي١ اتصاٍ ايطٝام

 ٫تصاٍ ايطٝام أدي١ تدٍ عًٝ٘ ٖٚٞ: 

ايػسض ٖٛ أصٌ ايطٝام ٚزنٓ٘ ا٭ضاع, ؾإذا َا ناْت اٯٜتإ يػسض بني اٯٜتني أٚ بني اٯٜاتو أ٫ّٚ: اؼاد ا

ام ضٝام َعني. َٚت٢ َا اختًـ ايػسض اْكطع ايطٝ أٚ ايٓص َتؿكّا يف غسض َعني ؾٗرا داٍ ع٢ً اتصاي٘ يف

َٚجاٍ ذيو: اؼاد ايػسض يف آٜات ايسبا. ٚاْكطاع ٖرا ايػسض إىل غسض آخس اـاص ي٬ْتكاٍ إىل ضٝام آخس 

ساٍ ا٫ْتكاٍ إىل آ١ٜ املدآٜات, يهٔ املكطعإ َتص٬ٕ بطٝام عاّ ٖٚٛ سؿغ ا٭َٛاٍ. ٖٚهرا بني نٌ آ١ٜ ٚآ١ٜ, 

ٝام خاص, ٖٚٛ دص٤ َٔ ضٝام أعِ ٖٚٛ ضٝام ايٓص, ٚضٝام ايٓص دص٤ َٔ ضٝام أعِ َٓ٘ ٖٚٛ ؾهٌ آ١ٜ هلا ض

 ضٝام ايطٛز٠. ؾجبت بريو إٔ ايطٝام َتصٌ بعَُٛ٘, َٚٓكطع يف أدصا٥٘. 

إذا أتت اٯ١ٜ يف خطاب َعني أٚ َٛضٛع َعني, أٚ قص١ َع١ٓٝ, ؾٗرا اد املٛضٛع أٚ اـطاب أٚ ايكص١: ثاّْٝا: اؼ

تصاٍ ايطٝام بٝٓٗا. ٚاْكطاع اـطاب أٚ املٛضٛع أٚ ايكص١; ديٌٝ ع٢ً اْكطاع ايطٝام اـاص بٗا, داٍ ع٢ً ا

 ٖٚرا ي٘ ص١ً مبا قبً٘ إذ إٔ نٌ قص١ هلا غسض َعني ضُٔ آٜات ايطٛز٠ نًٗا. 

َٚجاٍ ذيو: اؼاد اـطاب عٔ امل٪َٓني يف أٍٚ ضٛز٠ ايبكس٠ ٚاْكطاع٘ ببٝإ صؿات ايهاؾسٜٔ بكٛي٘ تعاىل: 

+"ِِ ٔٗ ِٝ ًَ َٛا٤ْ َع َٔ َنَؿُسِٚا َض ٕٖ اٖئرٜ ص يهٔ ٖرا ا٫ْكطاع اْتكاٍ َٔ خطاب إىل خطاب يف إطاز غسض عاّ 6طايبكس٠  ٔإ

 هُع بُٝٓٗا, ٖٚٛ ٖٓا بٝإ َٛاقـ ايٓاع ٚأصٓاؾِٗ َع ايكسإٓ ٖٚداٜت٘. 

ا٫تصاٍ يف اٯ١ٜ ايسٚابط َٚٔ أدي١  ثايجّا: ٚدٛد ديٌٝ يف ايطٝام ايًؿعٞ ٜدٍ ع٢ً ا٫تصاٍ أٚ ا٫ْكطاع. 

 ايٓش١ٜٛ, ٖٚٞ نجري٠, َٓٗا: 

 ايطُري. -1

 ايعسف -2

 ا٫ضِ املٛصٍٛ. -3

 ايتعًٌٝ  -4

 ا٫ضتؿٗاّ  -5

 ايعطـ عسٚؾ٘ املدتًؿ١ ٚأْٛاع٘.  -6

 أمسا٤ اٱغاز٠.  -7
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 ا٫ضتجٓا٤  -8

 ايكطِ املعطٛف يف َٛضع. -9

 ايتػبٝ٘. -10

 اؾاز ٚاجملسٚز.  -11

 املطًب ايجاْٞ: أدي١ ا٫ْكطاع

 ٝام: َٔ أدي١ اْكطاع ايط

ٖٚرا ٫ ٜعترب اْكطاعا نًّٝا ٚإمنا ٖٛ اْتكاٍ َٔ  أ٫ّٚ: اْتٗا٤ اٯ١ٜ, أٚ املكطع, أٚ ايكص١, أٚ املٛضٛع, أٚ ايطٛز٠.

 غسض إىل غسض يف إطاز غسض عاّ. 

. َٚجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل: ع٢ً يطإ َٛض٢ يف كاطبت٘ ثاّْٝا: تٓػري املتهًِ أٚ املداطب يف إطاز ايطٝام ايعاّ

ََا٤ّ"+ يؿسعٕٛ َُا٤ٔ  َٔ ايٖط َٔ  ٍَ ََٚأَْص َٗا ُضُب٬ّ  ِِ ٔؾٝ ًََو َيُه ََٚض ِٗدّا  ََ ُِ اِيَأِزَض  ٌَ َيُه ص ثِ اْتكٌ ايه٬ّ 53طط٘ اٖئرٟ َدَع

َْٖبإت َغٖت٢"َٔ اهلل تعاىل َباغس٠ يف ْؿظ اٯ١ٜ ؾكاٍ +  ِّٔ َٚادّا  ٘ٔ َأِش َٓا ٔب ص ٖٚرا اْكطاع دص٥ٞ يف 53طط٘  َؾَأِخَسِد

 طٝام ايعاّ يٰٜات دع٢ إيٝ٘ غسض َعني.  إطاز اي

, ٚاتصاي٘ بايطٝام ايعاّ ايرٟ ٚضعت اٯ١ٜ ؾٝ٘, ٚذيو بإٔ ثايجّا: اْكطاع ايطٝام اـاص ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ

تهٕٛ اٯ١ٜ ْاشي١ يف غدص, ؾتدٍ ع٢ً سهِ ىص َٔ ْصيت ؾٝ٘, ؾإذا ٚضعت يف َٛضعٗا َٔ نتاب اهلل اْتكٌ 

َٕ َسٖت٢َ . َٚجاٍ ذيو َا ذنسٙ ابٔ دسٜس يف تؿطري قٛي٘ تعاىل: +ايطٝام إىل ضٝام اٯٜات ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ََٚزبَِّو ٫َ  َؾ٬َ 

ِِ ُٗ َٓ ِٝ َُا َغَذَس َب َُُٛى ٔؾٝ اختًـ أٌٖ ايتأٌٜٚ ؾُٝٔ عين بٗرٙ اٯ١ٜ ٚؾُٝٔ ْصيت, ؾكاٍ " :ص قا56ٍ" طايٓطا٤ َُٜشهِّ

(.. ٚقاٍ 1يف بعض ا٭َٛز ) ختصُا إىل ايٓيب بعطِٗ: ْصيت يف ايصبري بٔ ايعٛاّ ٚخصِ ي٘ َٔ ا٭ْصاز, ا

َٔ آخسٕٚ: بٌ ْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ يف املٓاؾل ٚايٝٗٛدٟ ايًرٜٔ ذنس اهلل صؿتُٗا يف قٛي٘ تعاىل: + ِِ َتَس ٔإَي٢ اٖئرٜ َأَي

ََٜتَش َٕ َإٔ  ُٜٔسُٜدٚ ًَٔو  َٔٔ َقِب  ٍَ ََا ُأْٔص َٚ َِٝو  ٍَ ٔإَي َُا ُأْٔص ُِٓٛا ٔب ََ ِِ آ ُٗ ْٖ َٕ َأ ُُٛ ُُِٛا ٔإَي٢ ايٖطاُغٛٔت"َِٜصُع ص... 60طايٓطا٤  اَن

ايًرإ ٚصـ اهلل غأُْٗا  -قاٍ أبٛ دعؿس: ٖٚرا ايكٍٛ: أعين قٍٛ َٔ قاٍ: ع٢ٓ ب٘ احملتهُإ إىل ايطاغٛت 

َٔٔيف قٛي٘ تعاىل: +  ٍَ ََا ُأْٔص َٚ َِٝو  ٍَ ٔإَي َُا ُأْٔص ُِٓٛا ٔب ََ ِِ آ ُٗ ْٖ َٕ َأ ُُٛ َِٜصُع  َٔ ِِ َتَس ٔإَي٢ اٖئرٜ ًَٔو" َأَي  أٚىل بايصٛاب; ٭ٕ َقِب

ِِ"+قٛي٘:  ُٗ َٓ ِٝ َُا َغَذَس َب َُُٛى ٔؾٝ َُٜشهِّ َٕ َسٖت٢َ  ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ََٚزبَِّو ٫َ  يف ضٝام قص١ ايرٜٔ ابتدأ اهلل اـرب عِٓٗ  َؾ٬َ 

َِٝو" ٫ٚ د٫ي١++بكٛي٘:  ٍَ ٔإَي َُا ُأْٔص ُِٓٛا ٔب ََ ِِ آ ُٗ ْٖ َٕ َأ ُُٛ َِٜصُع  َٔ ِِ َتَس ٔإَي٢ اٖئرٜ تدٍ ع٢ً اْكطاع قصتِٗ ؾإؿام  َأَي

ؾإٕ ظٔ ظإ إٔ يف ايرٟ زٟٚ عٔ ايصبري ٚابٔ .. أٚىل -َا مل تأت د٫ي١ ع٢ً اْكطاع٘  -بعض ذيو ببعض 

َٕ +ٚقٍٛ َٔ قاٍ يف خربُٖا: ؾٓصيت (, 2)ايصبري َٔ قصت٘ ٚقص١ ا٭ْصازٟ يف غساز اؿس٠ ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ََٚزبَِّو ٫َ  َؾ٬َ 

َُ َُُٛى ٔؾٝ َُٜشهِّ ِِ"َسٖت٢َ  ُٗ َٓ ِٝ َا ٜٓب٤٢ عٔ اْكطاع سهِ ٖرٙ اٯ١ٜ ٚقصتٗا َٔ قص١ اٯٜات قبًٗا ؾإْ٘   ا َغَذَس َب

غري َطتشٌٝ إٔ تهٕٛ اٯ١ٜ ْصيت يف قص١ احملتهُني إىل ايطاغٛت ٜٚهٕٛ ؾٝٗا بٝإ َا استهِ ؾٝ٘ ايصبري 

                                                           
 (.302. اْعس: ))أضباب ايٓصٍٚ يًٛاسدٟ(( )ص2357بسقِ  4/1829طًِ , 3231َٚبسقِ 2/832( اؿدٜح أخسد٘ ايبدازٟ 1)

 (.2/1130ايطٌٗ. اْعس: ))ايٓٗا١ٜ يف غسٜب اؿدٜح(( ) إىلاؿس٠  َٔ املا٤( ايػسد١: َطٌٝ 2)
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م َع٢ٓ بعض ذيو ٚإذ نإ ذيو غري َطتشٌٝ نإ إؿا ٚصاسب٘ ا٭ْصازٟ إذ ناْت اٯ١ٜ د٫ي١ داي١,

ببعض أٚىل َا داّ ايه٬ّ َتطك١ َعاْٝ٘ ع٢ً ضٝام ٚاسد إ٫ إٔ تأتٞ د٫ي١ ع٢ً اْكطاع بعض ذيو َٔ بعض 

ؾٓس٣ ابٔ دسٜس زمح٘ اهلل قد زدض ايكٍٛ ايرٟ ٜدٍ عًٝ٘ ضٝام اٯ١ٜ ع٢ً ( 1)"ؾٝعدٍ ب٘ عٔ َع٢ٓ َا قبً٘

ابتدا٤ّ. ٖٚرا ميهٔ تطُٝت٘ بايطٝام اـاص إذ أْٓا  ايرٟ دٍ عًٝ٘ ْصٚهلا, َع إَها١ْٝ تطُٓٗا ملٔ ْصيت ؾٝ٘

قسزْا بإٔ ايطٝام ٜتطُٔ ا٭سٛاٍ اييت ْصيت ؾٝٗا اٯ١ٜ َٚٓٗا ضبب ايٓصٍٚ, ٖٚرا املع٢ٓ ٜصٌٜ نٌ إغهاٍ بني 

ضبب ايٓصٍٚ ٚضٝام اٯ١ٜ َع اٯٜات اييت ٚزدت ؾٝٗا; ٭ٕ اٯ١ٜ قد تهٕٛ ْاشي١ ؿادث١ َع١ٓٝ, ؾتٛضع يف ضٛز٠ 

ؾتدٍ ع٢ً َع٢ٓ ٫ ىتًـ َع ايػسض ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ بٌ اختًـ املٛضع ٚايكص١, ٚاؿهِ ٚاسد. ٖٚرا َع١ٓٝ 

 ٜػٌُ نٌ آ١ٜ ْصيت يف ضبب خاص ؾٝتعني بٗا ابتدا٤ّ ثِ ٜٓتكٌ اؿهِ إىل نٌ َٔ اتصـ عاي٘. 

اع٘ عٓد ابٔ ذنس أسد ايباسجني يد٫ي١ ايطٝام عٓد ابٔ دسٜس دزاض١ ٫تصاٍ ايطٝام ٚاْكطاضتدزاى َِٗ:  

ٚيف ٖرا املطًب ضأتهًِ عٔ أدي١ ا٫ْكطاع, اييت ْص "دسٜس. ٚصسح باْكطاع ايطٝام يف أسٛاٍ َع١ٓٝ ؾكاٍ: 

 عًٝٗا ايطربٟ زمح٘ اهلل, ٚقد قُت بإسصا٥ٗا ؾٛددتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 ْص اٯ١ٜ. -1

 ايط١ٓ. -2

 قٍٛ ايصشاب١. -3

 اٱمجاع. -4

 ضبب ايٓصٍٚ.  -5

 ايًػ١. -6

 .تسدٝض املع٢ٓ ا٭غًب -7

 (.2) "اٱعساب -8

ٚبايتأٌَ لد إٔ َا ذنسٙ ايباسح عٔ ابٔ دسٜس ؾُٝا ْص ع٢ً اْكطاع٘ ٫ ٜعترب اْكطاعا يًطٝام ايهًٞ 

ي١ٰٜ, ٚإمنا ٖٛ اخت٬ف يف اـطاب أٚ اْتكاٍ َٔ ضبب خاص ي١ٰٜ إىل سهِ عاّ نُا ذنست. ٚايطبب يف 

أدصا٤ ايطٝام ايهًٞ ٖٚٛ َاقبٌ اٯ١ٜ َٚا ذيو إٔ ابٔ دسٜس زمح٘ اهلل ٜطًل ايطٝام أسٝاّْا ع٢ً دص٤ َٔ 

بعدٖا دٕٚ اعتباز ايػسض ايعاّ, أٚ ٜطًك٘ ع٢ً َٛضٛع اٯ١ٜ نإٔ ٜكٍٛ اٯ١ٜ يف ايصٝاّ, أٚ إط٬ق٘ ع٢ً 

اـطاب نإٔ ٜكٍٛ اـطاب يف ايٝٗٛد. ٖٚهرا, ٚقد تكسز إٔ ايطٝام غاٌَ يريو نً٘ َٚبٓاٙ ع٢ً ايػسض, 

 ب ؾٝٗا. ٚإٕ اختًـ َٛضٛع اٯ١ٜ أٚ اـطا

ٚيعٌ ايطبب ؾُٝا ذٖب إيٝ٘ ايباسح ٖٛ أْ٘ سصس ايطٝام بايٓص دٕٚ َاٚزا٤ٙ َٔ ايػسض ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت 

ٚنإٔ " :قاٍ ايباسح يف تعسٜؿ٘ يًطٝامػٟٛ أٚضع َٔ َع٢ٓ ايطٝام ايػسعٞ ؾٝٗا اٯ١ٜ, ٚزدض بإٔ ايطٝام ايً

ني, ٚايؿكٗا٤ ىتص بايٓص دٕٚ َاٚزا٤ٙ, ؾ٬ ايطٝام عٓد عًُا٤ ايػسٜع١: ا٭صٛيٝني ٚاملؿطسٜٔ, ٚاحملدث

                                                           
 (. 4/160( ))داَع ايبٝإ(( )1)

 (.149( ))د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف ايتؿطري َٔ خ٬ٍ تؿطري ابٔ دسٜس(( )ص2)
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َٚا ذنسٙ ( 1)"ٜعدٕٚ َٔ ايطٝام أضباب ايٓصٍٚ, َٚٓاضب١ اؿدٜح َٚكاّ ايه٬ّ, َع اٖتُاَِٗ بريو نً٘

ايباسح مما ْطب٘ إىل عًُا٤ ايػسٜع١ ؾٝ٘ ْعس, ؾكد تكسز يف بٝإ َؿّٗٛ ايطٝام عٓد ايعًُا٤, إٔ َٔ أععِ 

 يت ْصٍ ؾٝٗا, نُا تكسز ؾُٝا ضبل.  عٓاصسٙ ايػسض, ٚا٭سٛاٍ اي

أَا َاذنسٙ َٔ إٔ ايطٝام ايًػٟٛ أٚضع َٔ َع٢ٓ ايطٝام عٓد أٌٖ ايػسٜع١ ؾؿٝ٘ ْعس, ذيو إٔ ايكسإٓ ْصٍ 

بًطإ عسبٞ َبني, بٌ إٕ ضٝام ايكسإٓ ٜصداد ق٠ٛ باتطاع ايٓعس يف آٜات ايكسإٓ ٚؾِٗ َكاصدٙ ٚأضًٛب٘,ٚزبط 

طًـ ي٘... ٖٚرٙ ايٓعس٠ املٛضع١ يًطٝام ٖٞ اييت اضتجُسٖا املؿطسٕٚ يف ذيو نً٘ بأضباب ايٓصٍٚ ٚؾِٗ اي

ٚع٢ً ٖرا ؾػايب َا ذنسٙ ايباسح ؾُٝا ( 2تؿطري ن٬ّ اهلل, ٖٚٛ َا أمساٙ بعض ايباسجني بايطٝام ا٭نرب)

 أٚزدٙ َٔ أدي١ اْكطاع ايطٝام عٓد ابٔ دسٜس زادع إىل أَٛز: 

 (.3اٯ١ٜ إىل آخس)أ٫ّٚ: إٔ ٜهٕٛ اْتكاٍ َٔ ضٝام خاص يف 

ثاّْٝا: إٔ ٜهٕٛ اْتكا٫ َٔ ايطٝام اـاص ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ إىل ايطٝام ايعاّ ايرٟ دٍ عًٝ٘ َٛضعٗا يف 

 ايطٛز٠. 

أٚ ايصشاب١ يػدص أٚ أغداص َعٝٓني تتطُِٓٗ اٯ١ٜ بد٫ي١   ثايجّا: إٔ تهٕٛ اٯ١ٜ عا١َ اضتدٍ بٗا ايٓيب 

َُٝعٔ اْكطاع ايطٝام ب َٖٔب يًشطٔ بكٛي٘ تعاىل: + ريو, نُا اضتػٗد ايٓيب ايتطُٔ, ؾ ُِٝر ُ٘ ٔي ًٖ ُٜٔسُٜد اي َُا  ْٖ ٔإ

ِٝٔت ٌَ اِيَب ِٖ ُِ ايسِِّدَظ َأ بد٫ي١ ضٝام اٯٜات, يهٓٗا َتط١ُٓ  ص َع إٔ اٯ١ٜ ْاشي١ يف أشٚاز ايٓيب 33" طا٭سصاب َعُٓه

 (. 4قسابت٘ َٔ باب أٚىل نُا زدض ذيو ابٔ نجري )

باسح ْص ع٢ً تصسٜض ابٔ دسٜس يف ايكٍٛ باْكطاع ايطٝام, َع إٔ مجٝع ا٭َج١ً اييت ذنسٖا ٫ زابعّا: إٔ اي

تصسٜض ؾٝٗا ٫بٔ دسٜس باْكطاع ايطٝام, ٚغايب يؿغ ابٔ دسٜس تسدٝض يكٍٛ باعتباز ديٌٝ ٫ ٜٓايف ايطٝام 

ٓٔٞ : +سكٝك١, ٚإمنا يهْٛ٘ ضبب ْصٍٚ, أٚ ٖٛ املػٗٛز عٔ ايطًـ. َجٌ تسدٝش٘ يكٛي٘ تعاىل ِّٔ َب ْٖٔد  َٗٔد َغا ََٚغ

"ٔ٘ ًٔ َِٔج  ٢ًَ ٌَ َع بأْ٘ عبد اهلل بٔ ض٬ّ, يتٛاتس ا٭خباز ايٛازد٠ عٔ ايطًـ يف ذيو, ٖٚرا يٝظ إثباتّا  ٔإِضَسا٥ٔٝ

٫ْكطاع ايطٝام, ٚإمنا تسدٝض يكٍٛ داخٌ يف ايطٝام, َع إٔ ايسادض يف اٯ١ٜ أْ٘ َٛض٢ ٜٚدخٌ ؾٝ٘ نٌ َٔ 

 َِٚٓٗ عبد اهلل بٔ ض٬ّ. نُا تكسز.  ايٓيب آَٔ َٔ بين إضسا٥ٌٝ ب

ؾجبت بريو إٔ ايكٍٛ باْكطاع ايطٝام َطًكّا غري َطابل يًٛاقع, ٚأْ٘ ميهٔ ايكٍٛ بريو يف دص٤ َٔ 

 (.5ايطٝام, ٚاهلل أعًِ)

 

                                                           
 (.63ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف ايتؿطري(( )ص( ))د1٫)

 (.184( ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ(( )ص2)

 (.150( ))د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف ايتؿطري(( )ص3)

 (.3/465( اْعس: ))تؿطري ابٔ نجري(( )4)

 سب ايسضاي١ ع٢ً ايباسح َاذٖب إيٝ٘ َٔ اْكطاع ايطٝام.(.ؾكد اضتدزى صا22( اْعس: ))د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف تٛدٝ٘ املتػاب٘ ايًؿعٞ يف قص١ َٛض٢(( )ص5)
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 دساط١ ْكذ١ٜ  - ِ ع١ٝٓٝ يكّٝ بٔ ٜعُش اإلٜادٟ ايبعذ ا٭طًٛبٞ ٚايب٬غٞ

 

ٖذذزا ايبشذذح ٜظذذع٢ ٫طذذيكشا٤ قـذذٝذ٠ داًٖٝذذذ١ قذيذذ١ يؼذذاعش دذذاًٖٞ قذذذِٜ  ٖذذذٛ          

إر أػاست سٚاٜات عذذ٠ إٔ قبًٝيذ٘     يكّٝ بٔ ٜعُش اإلٜادٟ ٖٚٛ أسذ ايؼعشا٤ ايؿشٍٛ

إٜاد طهٓت ِ اذتري٠  بُٝٓا اتـٌ ٖٛ بايؿشغ  ٚتعًِ يػيِٗ ايؿاسطذ١ٝ  نُذا تعًذِ    

٘     نظش٣ ٕ َٔ نٍيابؾهاايهياب١ ايعشب١ٝ   ٚأؿذبض َذٔ     ٚاَطًعذ  عًذ٢ أطذشاس دٚييذ

 .نباس اَرتً  ي٘  ُٖٚض٠ ٚؿٌ ب  دٚي١ ؾاسغ ٚايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ

ٖادذت يذٞ    ٜا داس عُش٠ َٔ ستيًٗا ادتشعا ٚقـٝذت٘ ايع١ٝٓٝ ٖزٙ ٚاييت َطًعٗا: "

ٞ  ٖذذٞ َذٔ غذشس ايؼذذعش   اهلذِ ٚا٭سذضإ ٚايٛدعذا"    ٛ ٚقذذ    ايعشبذ ٘ بعذذح بٗذا إو ق اد  إٜذذ َذ

ِ نذبريا   إٔ نظش٣ ٍٚد٘ دٝؼذا   ٚعتزسِٖ  ٜٓزسِٖ بعذذ   –غذري إٔ ايكـذٝذ٠     يػذضٖٚ

طذذذذكطت ِ ٜذذذذ َذذذذٔ أٚؿذذذًٗا إو نظذذذذش٣   -إٔ ٚؿذذذًت إو ٖذذذذؾٗا نُذذذذا تذذذشدض    

 ٚقطع يظاْ٘ ثِ قيً٘. ٢ يكّٝ بٔ ٜعُش اَكشب إيٝ٘ؾظخّ عً

يؼذش   تٓاٍٚ ايبشح ايكـٝذ٠ ِ ادتاْب ا٭ٍٚ اَه١ْٛ َٔ ٚاسذ ٚطي  بٝيا  باسٝح 

َؿشداتٗا  ٚتٛكٝض َعٓاٖا بؼهٌ َٓجٛس  ٚٚقـ عًذ٢ ػذاعش ايكـذٝذ٠ ٚسٝاتذ٘ ٚ ذ       

 ايكـٝذ٠ ٚقـيٗا اييت ؿاسبت إْيادٗا.

أَذذا ِ ايذساطذذ١ ٚاييشًٝذذٌ ؾكذذذ ٚقذذـ ايبشذذح عًذذ٢ بٓٝذذ١ ايكـذذٝذ٠ ٚأطذذًٛبٗا ايؿذذ     

  ٝ ذ٠ ٚٚسذتٗا اَٛكٛع١ٝ  ٚأطايٝبٗا ايب٬غ١ٝ  ٚايـٛس ايؼعش١ٜ ٚاإلٜكاع  ٚأثذش ايكـذ

 ٚؾاعًٝيٗا اإلب٬غ١ٝ ٚاإلبذاع١ٝ.

ٚبذذزيو ناْذذت ايكـذذٝذ٠ سطذذاي١ قٜٛذذ١ رات أثذذش ؾاعذذٌ دؾذذع ايؼذذاعش ْؿظذذ٘  ٓذذا  هلذذا    

ٚناْذذت نيذذاب إْذذزاس يًكذذّٛ  ٚؿذذش ١ قٜٛذذ١ ْبٗذذيِٗ َذذٔ غؿًذذيِٗ  ٚأٜكٔذذت ؾذذِٝٗ         

 ايٓخ٠ٛ  ؾاطيعذٚا ٬َقات ايعذٚ أيا اطيعذاد.

 

 د. عبذ ايهشِٜ سظ  سعذإ

ٚعُٝذ كظِ ايًػ١ ايعشب١ٝ ب  ؼاسىايب٬غ١ ٚايٓكذ اَ أطيار 

 داَع١ سلشَٛت طكطش٣ –ايرتب١ٝ  ن١ًٝ 

r.adan2009@hotmail.com 

 اًَخف

4 
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 مقدمة:

 -يٝظت أ١ُٖٝ قـٝذ٠ يكّٝ بٔ ٜعُش اإلٜادٟ ايع١ٝٓٝ ِ نْٛٗا طببا ِ قطع يظإ ؿاسبٗا ٚيكٝاٙ ذتيؿ٘  بذٌ ٭ْٗذا    

نػريٖذا َذٔ    -تشؿذ سذثا  َُٗا  ِ تاسٜخ ايعشب إبإ ايؿرت٠ ادتا١ًٖٝ اَيكذ١َ ْظبٝا . ٖٚٞ قـذٝذ٠ َطٛيذ١     -أٜلا  

َجكًذذ١ بكلذذاٜا اإلْظذذإ َُٖٚٛذذ٘ ٚؾٝٗذذا تظذذذٌٝ دتٛاْذذب ٚصٚاٜذذا َُٗذذ١ ُذذا نذذإ ظتذذشٟ ِ ريذذو        –ادتاًٖٝذذ١  اَطذذ٫ٛت

ايعـش  مبع٢ٓ أْٗا طذٌ ٭سذاخ ايعـش  باإلكاؾ١ إو عٓـش اإلبذاع ٚٚٓٝؿ١ ا٭دب اإلَياع١ٝ اييت ٜشاٖذا ايٓكذذ كذشٚس٠    

ِ ٖذزا ايؼذعش ادتذاًٖٞ ٚؾذش٠ َذٔ ايكذِٝ ايؿٓٝذ١        ذ بذنٕ: " ِ تعشٜؿ٘ َا١ٖٝ ا٭دب  ٚنُذا ٜكذٍٛ ايذذنيٛس ْاؿذش ايذذٜٔ ا٭طذ      

ؾؿٝ٘ َٔ  ـب ايؼعٛس  ٚدق١ اذتع  ٚؿذم ايؿٔ  ٚؿذؿا٤ اييعذبري      ا٭ؿ١ًٝ مل عتٕ بٗا نجري َٔ ايؼعش ايعشبٞ بعذٙ

ٚأؿذذاي١ ايطبذذع  ٚقذذ٠ٛ اذتٝذذا٠  َذذا ظتعًذذ٘ أؿذذؿ٢ تعذذبري عذذٔ ْؿذذع ايعشبذذٞ  ٚأؿذذذم َـذذذس يذساطذذ١ سٝاتذذ٘ ٚسٝذذا٠ قَٛذذ٘ َذذٔ   

  (.1)"٘سٛي

ّٟ ٚأْا أقشأ ٚأطيكش٨ قـٝذ٠ يكّٝ بٔ ٜعُش اإلٜادٟ َٛكٛع١ٝ َكٛي١: إٕ ايؼعش ادتاًٖٞ ٫ تضاٍ ًايٝي٘   ٚقذ تننذ يذ

غا٥ب١ ِ ايهجري َٔ ايذساطات  أٚ ع٢ً ا٭قٌ مل تظيطع إٔ تيزٚق٘ بندٚات ْكذ١ٜ سذٜج١ تؿـً٘ عٔ طذٝاق٘ ٚٓذشٚف يْٝيذ٘     

   "ٚيكذ تٛسطت سشن١ ايٓكذ ادتذٜذ ٖٚٞ تعاجل ايكـٝذ٠ ايعشب١ٝ ايكذي١ بذاقرتا   أٚ دساطي٘ ٚؾل س٣٩ تكًٝذ١ٜ قذي١

ٔ ١ًً َٔ ا٭ؾهاس ٚاَؿذاِٖٝ اَظذيُذ٠ َذٔ ايٓكذذ ايعشبذٞ ايكذذِٜ بذذ٫        إٔ تظذيُذ ٖذزٙ ا٭ؾهذاس ٚاَؿذاِٖٝ َذٔ ايكـذٝذ٠         َذ

 . (2)ْؿظٗا"

ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ  ٜٚيكذاسب َذع ْـٛؿذٗا إر ٜكذٍٛ:     ٚأٚد إٔ إػري ٖٓا إو قٍٛ عبذ اًَو َشتا  ٖٚٛ ٜػٛق ِ أعُام   

ٍٞ  قذ ٜـذاب بذاذتري٠ ٚايذزٍٖٛ  ٖٚذٛ ٜكذشأ  ٖذزٙ ا٭ػذعاس ايشاقٝذ١ ايذيت ًٓ ذت عًذ٢            " ٌٍ َٔ ٜبشح ِ أَش ايؼعش ادتاًٖ ٍٕ ن إ

            ً ٜيشيذذز٣  َٚجذذا٫  ٜكيذذذ٣  ٚنٝذذـ ٚسبثنٓذذا ايكـذذٝذ٠ ايعشبٝذذ١ ببٓٝيٗذذا ايطً ٝذذ١ َذذذ٣ أنجذذش َذذٔ أسبعذذ١ عؼذذش قشْذذا : ىٛردذذا  

ٍٝذذ١ اَشطذذ١َٛ: َذذٔ سذذاد عٓٗذذا ٫ ٜهذذٕٛ ػذذاعشا   َٚذذٔ ساناٖذذا عيذذِذ ِ         َوظنذذهٛنو١  ٚبيكايٝذذذٖا ادتُاي اَعشٚؾذذ١  ٚبقٜكاعاتٗذذا ا

. ٫ٚ أقـذذذ َذذٔ  ذذ٬ٍ ٖذذزٙ ايؼذذٗادات اييشٝذذض يًذذٓف ادتذذاًٖٞ ايكذذذِٜ ٚيهذذٔ يٝعذذشف ايكذذاس٨ إٔ َجذذٌ ٖذذزٙ             (3)"ايؼذذعشا٤

ٗا بعذذذ ٚقذذٛف طٜٛذذٌ َذذع تًذذو ايٓـذذٛق. ؾٗذذزٙ ايكـذذٝذ٠ ايعٝٓٝذذ١     ايؼذذٗادات اْطًكذذت َذذٔ تذذزٚم سكٝكذذٞ عاػذذ٘ أؿذذشاب   

ٗذا دعًذي  أثذل إٔ ايؼذعش ادتذاًٖٞ يًذو قذ٠ٛ ْٚؿذارا  إو         يهٓ -إٜػاهلا ِ غابش ايضَإ  سغِ -ايكذي١ اييت ب  أٜذٜٓا

 ايزا٥ك١ ايظ١ًُٝ َا٫ يًه٘ غريٙ.

ٓكذٜذذ١ اَعكذذذ٠ ايذذيت اعذذٌ ِ ايؼذذهٌ نذذٌ   يذذزيو ؾنْذذا ِ دساطذذيت هلذذزٙ ايكـذذٝذ٠ يذذٔ أتهًذذـ إقشذذاّ ايٓٔشٜذذات اي      

ُٖٗا  ٚئ أرٖب بعٝذا  ِ ايبشح عٔ اَعاْٞ اييت غاؿت ِ بطذٔ ايؼذاعش  ٚيذٔ أؿذٍٛ ٚأدذٍٛ ِ اييذن٬ٜٚت ايبعٝذذ٠  جذا          

                                                           
 .132و. ص1811انغثؼح انظاتؼح ، دار انًؼارف تًظز، طدَاطز اندٍٚ األ، د.يظادر انشؼز انعاْهٙ (1)
 .138و. ص1886شؼزَا انمدٚى ٔانُمد انعدٚد، ْٔة رٔيٛح، ػانى انًؼزفح، انكٕٚد  (2)
 و. 1881انظثغ انًؼهماخ يمارتح طًٛٛائٛح، يٍ يُشٕراخ اذحاد انكراب انؼزب  (3)



 

123 
 

 2016 يوويو  - يىاير   - العدد السابع                     جامعة الىاصرمجلة 

 دراسة وقدية -به يعمر اإليادي البعد األسلوبي والبالغي في عيىية لقيط 
 

 د. عبد الكريم حسيه رعدان
 

ٚعٞ  بٌ طنقـ ٚقؿ١ َين١ًَ يًهؼذـ عذٔ ايذذ٫٫ت ايذيت ٜشٜذذٖا ايؼذاعش        ِ نًُاتٗا َٚعاْٝٗا بٛعٞ ٚبػري عٔ ا٭طاطري

 ٚاَعاْٞ اييت قـذٖا ؾهشٙ ٚعاػٗا ِ ٚدذاْ٘  ٚاَيضدت بٗا عٛاطؿ٘ َٚؼاعشٙ.  ؾع٬  

ٕ   اييشذزٜش ٚاإلْذزاس  ٫ٚ ْظذيطٝع أ   ثِ إٕ دذٜذا  ْشاٙ ِ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ٖٚذٛ أْٗذا تؼذري إو غذش  ػذعشٟ قذذِٜ ٖذٛ غذش         

ٙ غشكا  كُٔ ا٭غشا  اَعيُذذ٠  ْكٍٛ قذ غؿٌ عٓ٘ ايكذَا  ٚإىا يعٌ ق١ً َا ِْٔ ؾٝ٘ َٔ ػعش ٖٛ ايظبب ِ عذّ اعيُاد

 اييت ًعٖٛا ِ َ٪يؿاتِٗ.

ٚتنتٞ أ١ُٖٝ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ِ إَها١ْٝ تـٓٝؿٗا ِ إطاس ايؼعش ايظٝاطٞ  ؾًكذ ْكٌ ايشٚا٠ إٔ ايؼاعش قذذ دؾذع سٝاتذ٘  ٓذا      

 هلزٙ ايكـٝذ٠  ٍَٚجٌ ب٘ نظش٣ ٚقطع يظاْ٘ بعذ إ أيك٢ عًٝ٘ ايكبض ثِ قيً٘.

ايهجري َذٔ اَكَٛذات ايؿٓٝذ١ ٚاَٛكذٛع١ٝ ايذيت ت٪نذذ سكٝكيٗذا ايياسغتٝذ١  ؾـذاسبٗا َذٔ ايهيذاب            ٖٚزٙ ايكـٝذ٠ متيًو  

اَعذذشٚؾ  ِ ايعـذذش ادتذذاًٖٞ  ٚقذذذ ٚسدت إػذذاسات نذذجري٠ إو تذذذٜٚٔ ايكـذذٝذ٠  نُذذا ِ قذذٍٛ ايؼذذاعش ِ ْٗاٜيٗذذا: "ٖذذزا            

ُذذاٍ اَظذذاؾش٠ إو دٗذذ١ َعٝٓذذ١  ييكذذشأ عًذذ٢ ػذذ٤ٞ ٫ ًٜؿذذت ايٓٔذذش  نشذذذٚز ادت نيذابٞ ٚايٓذذزٜش يهذذِ"  ٜٚكذذاٍ إْذذ٘ "نيبٗذذا 

 .(4)"ٖٓاى  أٚ سطا٥ٌ ٫ تًؿت ايٓٔش

ػذذاس٠ إيٝٗذذا بذذذ٤ا  بذذذٜٛإ ايؼذذاعش ايذذزٟ طبذذع بعذذذد َذذٔ     ذ ٚدذذذت دساطذذات طذذابك١ هلذذا ظتذذذس اإل  ٚ٭ُٖٝذذ١ ٖذذزٙ ايكـذذٝذ٠ ؾكذذ 

ٌ  حتكٝذل اييشكٝكذات  أبشصٖذا    ِ   ًٝذ ّ  بػذذاد    ٚطبذذع ِايعطٝذ١  إبذشاٖٝ ٘ ػذش ٚنذزا   .1970ّ عذا  ستُذذذايذذنيٛس    س٘ ٚسككذ

ٓ    .1998ّ عذذاّ بذذريٚتٚطبذذع ِ  اييذذٛصتٞ  ١ ٚبلذذع١ أبٝذذات أ ذذش٣  ؾٗذذٛ ػذذاعش    ٝذذٚايذذذٜٛإ ِ ًًيذذ٘ ٖذذٛ ٖذذزٙ ايكـذذٝذ٠ ايعٝ

 .(5)َكٌ

"  ٜذذادٟاإل "ػذذاعش اييشذذشٜض ٚايؿذذذا٤ يكذذّٝ بذذٔ ٜعُذذش   بعٓذذٛإ  ا٭ٚو ٖٚٓذذاى ثذذ٬خ دساطذذات عذذٔ ايكـذذٝذ٠  ؾُٝذذا أعًذذِ        

 ّ. 1978ػذاد ط١ٓ بٚقذ طبعت ِ ٌذ ايشبٝعٞ  ٭

ِ ستُذذ ادتذذٜع      ذيًذذنيٛس  ايذ   ايًػٜٛذ١ ٚاإلٜكاعٝذ١ ِ عٝٓٝذ١ يكذّٝ بذٔ ٜعُذش"        ايب١ٝٓٚدساط١ أ ش٣ بعٓٛإ "   ْؼذشت 

 ٖذ.1423  َٚا بعذٖا  طبع ط١ٓ 390ستُذ بٔ طعٛد  ؿذ زت١ً داَع١ اإلَاّ

  يًذنيٛس اطيٓطام ْكذٟ َعاؿش" إلٜادٟايؼهًٞ ٚايشطايٞ ِ ع١ٝٓٝ يكّٝ بٔ ٜعُش ا ايبٓا٤" بعٓٛإ ٚدساط١ ثايج١

 ٛ ّ       َٓؼذٛس٠ عًذ٢ ػذبه١ اَعًَٛذات      سظذ   ؿ ٟ أبذ ستُذذ بذٔ طذعٛد      ِ ادتذض٤ ايجذأَ ٚايذج٬ث  َذٔ زتًذ١ داَعذ١ اإلَذا

 ٖذ.1423  َٚا بعذٖا  طبع ط١ٓ 390ؿذ

       ٕ بعذذض ٖذذزٙ   ٖٚذذزٙ ايذساطذذات تٓاٚيذذت دٛاْذذب ؾٓٝذذ١ ٚيػٜٛذذ١ عذٜذذذ٠  ٚأًُٖذذت قلذذاٜا أطذذًٛب١ٝ ْكذٜذذ١ َُٗذذ١  نُذذا أ

َْؿوع ايؼاعش ع٢ً ٚاقع ايعشب اَعاؿش ايّٝٛ َٚٔ َٓطًل ْكذ ايذزات  ٖٚذٛ    ايذساطات ناْت حتاٍٚ إطكاْ سٚ  ايكـٝذ٠ ٚ

 إطكاْ قذ ٜؼٛب٘ اذتُاغ ايعاطؿٞ ٜٚػؿٌ ايٓٔش إو عٓاؿش أطًٛب١ٝ ْٚكذ١ٜ ِ ايكـٝذ٠.

                                                           
 .304، ص15. ضو2001 - ْـ1422انغثؼح انزاتؼح ، دار انظالٙ ،اندكرٕر ظٕاد ػهٙ،ذارٚخ انؼزب لثم اإلطالو ٙانًفظم ف (4)
 .31و. ص1881ُٚظز: دٕٚاٌ نمٛظ تٍ ٚؼًز اإلٚاد٘، شزغ ٔذحمٛك: د.يحًد انرَٕعٙ، دار طادر، تٛزٔخ انغثؼح األٔنٗ  (5)
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بٝذذات ايكـذذٝذ٠ ِ اَـذذادس ا٭دبٝذذ١ ٚايياسغتٝذذ١     ٬ٜٚسذذٕ إٔ ٖذذزٙ ايذساطذذات مل تًيؿذذت إو ارتًذذّ ايذذزٟ ٚقذذع ِ تشتٝذذب أ       

 ايكذي١  ُا ٜشبو ايٛقٛف ع٢ً َعاْٞ ايكـٝذ٠ ٚد٫٫تٗا.

َٚٔ ٖٓا ؾكذ اعيُذت ع٢ً َـادس عذٜذذ٠ ِ ايٛقذٛف عًذ٢ ْذف ايكـذٝذ٠  ٚنذإ اَعيُذذ ا٭طذاغ عًذ٢ دٜذٛإ يكذّٝ بذٔ             

ر ايكـٝذ٠ ٚتٛثٝكٗا  إر اعيُذ ؾٝ٘ احملكل عًذ٢  ٜعُش  بؼش  ٚحتكٝل ايذنيٛس ستُذ اييٛصتٞ  ؾٗٛ أِٖ َـذس ِ ختشٜ

شتطٛطات َيعذد٠  سغِ أْ  ٚدذت بعض ا٭بٝات ايؼعش١ٜ ِ ٖزا ايذٜٛإ غري َيٛا١ُ٥ ِ ايرتتٝب  ؾنعذت تشتٝبٗا مبذا  

 . َع إكاؾ١ بٝت ػعشٟ ٚاسذ مل ٜهٔ َٛدٛدا  ِ ايذٜٛإ اَزنٛس ٖٚٛ قٛي٘:(6)يهٔ إٔ ٜ٪دٟ إو تٛاؾل د٫يٞ

             َٛ ٘ي   َتبنكو٢   ايََّزٟ   اْيَذ٬و٤ي   ٖي ٕن      َََزيَّيي ِن  طواَس  إب ًَا  طوا٥َشيُن ٛن ٕن   َٜ  َٚقوَعا   َٚإب

 َع ا ي٬ف ِ ا٭يؿآ. ييـبض ايكـٝذ٠ ِ زتًُٗا ٚاسذا  ٚطي  بٝيا . (7)ٖٚزا ايبٝت أٚسدٙ ا٭ؿؿٗاْٞ  ٚابٔ قيٝب١

ايباسذح أُٖٗذا  نيذاب ا٭غذاْٞ  ٚايهاَذٌ ِ ا٭دب يًُذ د  ٚنيذاب ايبٝذإ ٚاييبذٝ            ٖٚٓاى َـذادس أ ذش٣ اعيُذذ عًٝٗذا      

ٚغريٖذا َذذٔ ايهيذذب ا٭دبٝذذ١  ٚنذذزا نيذذب اييذذاسٜخ ٚتذذشادِ ا٭عذذ٬ّ ٚنيذذب سذٜجذذ١ عذٜذذذ٠ ِ ا٭دب ٚتاسغتذذ٘ متذذت اإلػذذاس٠   

 إيٝٗا ِ َٛاكعٗا.

 ٚع٢ً نٌ ؾكذ دعًت دساطيت هلزٙ ايكـٝذ٠ ِ داْب :

 قـيٗا.ٚتش١ً ػاعشٖا ٚسٝات٘ ٚ   ايكـٝذ٠  ْف ايكـٝذ٠ بايؼش  ٚايبٝإ  ٚٚقؿت ؾٝ٘ ع٢ً ؾٝ٘ ع٢ً ا٭ٍٚ: ٚقؿت

ٍ      أَا ادتاْب ايجاْٞ ؾكذ ٚقؿت ؾٝ٘ عًذ  ٞ   ٢ ايكـذٝذ٠ بايذساطذ١ ٚاييشًٝذٌ َذٔ ستذٛسٜٔ احملذٛس ا٭ٚ   ٚاحملذٛس  ايبعذذ ا٭طذًٛب

 .ايجاْٞ  ايبعذ ايب٬غٞ 

 (8)ْف ايكـٝذ٠

ِّٜا داَس َعَُش٠و  -1 َيشَي ََٛدعاذٖاَد   *َشعا      ذٗا ادتوذََٔ  َٚاي  َٕ َٚا٭وسضا  ِِ َٞ اهلو  ت َي

ََت ُؾ٪ادٟ َبزاَت ادَتضعب َ شَعَب١ٌ -2  عاذَٝذَذبذذزَب١َ ايذذَعذِشت تيشٜذي َبزاَت ايذذََ     *    تا

ٍٍ أودَ -3 ُيكًوَيٞ  اَر  ٘ي َرَسعاذذَٚططو ٞذَْبتي ايشبٜا ب تيَضٍد    *ا     ذٗذاَع يوذذذا٤َ طذذَب

ََٓب ا٭وْذَٚٚاَك -4 ٕب إبرا َذذذاُ٭قشذذذنو   *اَب رٟ ُأػيٍش     ذٝذٍض أوػ ٙي يوذذٛيا  عاذذذَُذا ْٛسي

َٓٓا َسب -5 َي     *٬  ذٛغب ؾوذٌَ ايؼيُذَدِشت َيُا َبٝ ََٓذذبذَٜنطا   َُذذٝٓا  َتش٣  ٫َٚ طو  عاذذٗا 

                                                           
لٕيٕا لٛايًا ػهٗ أيشاط أرظهكمى..." ٔيٕلؼمّ   ػهٗ طثٛم انًصال: َزٖ يحمك اندٕٚاٌ ظؼم انثٛد "ال ٚغؼى انُٕو ئال رٚس ٚثؼصّ..."، تؼد لٕنّ: " (6)

 ُْا نٛض نّ ارذثاط تًا لثهّ، تم ْٕ فٙ ظًهح انثٛاخ انرٙ ذرحدز ػٍ طفاخ انمائد، ٔفك يا رذثُاِ فٙ انمظٛدج ُْا.
 .35زاء، ص. ٔانشؼز ٔانشؼ358، ص22، ضانغثؼح انصاَٛح دار انفكز تٛزٔخ، ذحمٛك : طًٛز ظاتز ،تٙ انفزض األطفٓاَٙ، ألاألغاَٙ (7)
اػرًد انثاحس فٙ َض انمظٛدج ػهٗ ػدد يٍ انًظادر أًْٓا: دٕٚاٌ نمٛظ تٍ ٚؼًز اإلٚاد٘. ٔانحًاطمح انثظمزٚح، ٔيارماراخ شمؼزاء انؼمزب       (1)

 التٍ انشعز٘، ٔأيانٙ انًزسٔلٙ.
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ٍي َعذُذؾو -6 ٜيذشذ٢ َػذًذذا أوصا َُِذ َسسًذطوٝ    *     ذُقَ٪سِّذُّ  ٚيكذذٞ َسٝجيذذـٌ َتَع  عاذَذُا 

ٍْٞ َبَع -7 َِذٝذإب ِٞ إبر أو ُٔ   *ِي     ذذٗيذُٛيذُذذسي ت ذَٓ َٜٓ ًوٛطوضب ٫  َٔ ايَظ ََذذَبط  َٕ  ٔ َتَبعاذش

ٖيذطو -8 َٚطوذذٛسا  أوسا ٓيذِي   اذذعذذَُذيو ١ ذذاَعذذذٌس طذذَع َ ذذإبرا َتٛاَك     * ِي     ذذٗيذٛسا  ٫ ُأبٝ

َُضدٞ َع -9 ّٜٗا ايشاَنبي ا ٌٍ    ذَبٌ أو َيذذَٛ ادتوذذذذَْش   *٢ً َعَذ َيَٓيَذعاذذذضَٜش٠َ  َٚ  شتادا  

10- ًَ ََٚ ذذأوب ٗبذٞ َطذذٌ ؾذًِّذؼ إبٜادا   ـَعا   *     ِب  ذشاَت َْ َٟ إبٕ يوِ ُأعَف قوذ  ٍْٞ أوس٣ ايَشأو  أو

َْؿَظ -11 ـَ  َْت ُأَذٜا يوٗ ِي    ٛسيذَٞ أوٕ نا َُٚأس    *ُن َِ أوَذذَػٍي٢  َُ شي ايٓاغب ذذَه  عاذؾوَادَي

َٕ قوذاؾذذأو٫ َتخ -12 ٍب ايذذٛا إبيوُٝهِ نونوَجذذَظذأوَ    *     ِي    ذذُهذذا  ٫ أوبا يوذَٛذٛ  َذبا طيشيعاذا

ُِٚٚنذذأوبٓا٤ي قو -13 ٍّ َتنو َٜؼ       *  ٍل    ذَٓذ٢ َسذًذِ َعذٛ َٕ أوَكذذعيذذ٫  َْ ِشذذشٚ ٘ي أوّ  ًو  اذذعذذؿوذاي

ٗي -14 ًََُٛى يو َٔ ادُتُٛعب ديُ       *   ِ     ذذأوسشاسي ؾاسبَغ أوبٓا٤ي ا ًوذََ  عاذذٌٛع َتضَدٖٞ ايكو

ٗي -15 َيًَيذِ َبٝذُهذشاٌع إبيوٝذِ َطذؾو َٚايظ        *ُّ    ذذَكذَٔ  َٜذ  ايـاَب  َٚيَ َش   ًوعاَذَػٛنا  

ِٕ َد -16 ِي سذذَعذُذيوٛ أو َٗذذاَٗي َ٘      ذذذٛا َب ـَ     * ِذَت َٕ يوَاْ ََٔ َث٬ٗ ِِ ايَؼُاسٜخب   َذعاذػي

َٕ اذَتشاَب يو -17 ٍٛٓ َٜظي  ٍّ َٜٛ  ِّ ََٜٗذ       *ُهِ    ذِ ُن َٕ إبرا َذذعذ٫  ََٖذذذا غذذٛ  ٌٌ  اذعذذاَؾ

ِي نوذذعيٝ ضٌسذذذ ي -18 ٗي ْي ِٕ يوشذذٛ ِي     ذٔوذذنو ََ       *ٗي  عاذذطوذذٓا َقذ٘ي ايَظذَٓسشٜلي ْاٍس َتش٣ 

ٗيِ   -19 َٕ يو ََٜشٚ ٗيِ َبٌ ٫  ًُ َٜؼَػ ٕب َبَٝلذذََ        * ٫ اذتوشخي  ٫َٚ َػَبذذذٔ دٚ ٍٜا    عاذذَيُهِ سب

20-      ُ٘ َٕ ا٭وسَ  َعٔ َطؿو ِي َتششيثٛ َيعَيذذٞ ُنذذؾ       *  َٚأوْيي ٌٍ َتبػذذذٌِّ  َيذَُ  َٕ  ضَدَسعاذٛ

َٕ َسذشذَكذَٚتيً  -21 ٍَ ايَؼذٝذذٛ ١َْ     ذذا ٚب ٍب ي َٕ َبذاسب ايُكذَٚتَٓيذ        *  ٛ  اذذذشيَبعذ١َ ايذذذَعذًذذٛ

َٕ َثٝذذََٚتًَبظ -22 ١َٝ      ذذاَب ا٭وَذٛ ًوٝ       *  ٔب كاَس َٖزا اي َٚ َُعٕٛ  َُعاذذذحي قوذذ٫ َتذ  ذ َد

ٍْٞ أوساُن -23 َٕ َبٗذذإب َٚأوسكا  تيعَذبٛ ٌَ ايَظؿ         *ا   ذِ  َٚايطوَبعاََج َٛعَح  ١ََٓ َتػؼ٢ اي ٝ 

َٖذأوْييِ ؾوشٜك -24 ٕب  َٜكذذا ّي يوذذزا ٫  َٖ       *٘ي     ذذذذٛ َٚ ًَُٝٛخ   كوعاذاَيٌو َؿذذذزا ٖذذذَٖـشي اي

َُّهذذَٚقو -25 ٓو ََذذذذ أو ِي    ذٔ َػذذِي  ٌٍ يوذذَٖ         *طشب َثػشبُن ُٓذذذذذٛ ِي َقطوذذٌِ َتذذًوذذذ٘ي   عاذػؼاُن

َْٝاَا  ؾذيٞ أوساُنا ذَ -26 ًوٗذذِ  َٕ َػٗاَب اذتوشَب قوذ َططوعا        *١َُٝ     ذَٓذٞ بي  َٚقوذ َتَشٚ
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27-      ٍٔ ِي َسَظ ََُٓه  ٍٟ ََْكعاذٞ ُؾذذذذٜيلش        *ؾوَاػؿٛا غوًًٝٞ َبَشأ َٕ قوذ  ٍٜا ٘ي َس  ٪ادٟ يو

َٓعا        -28 َيهَي َُٔ قوذ باَت  ٜيك        *٫َٚ َتهْٛٛا نو ٘ي َاؾذذإبرا  ٍي يو  اذذعذذَٓذذ١  نوذذُِذشبز ُغذذا

ِٕ اَ -29 َٜشَظبي أو َٚ ٙي      ذَٜظع٢  َيخًَذي  ٍَ ٙي طوذذشٜؿذذاَد طوذذإبرا َاطَيؿ      *ا  اذذعذذَُذذا  صاَد

ََٚاسَذؾوَاقٓ -30 ِي  ـََ  ٫ َتظَيؼَعشٚا ادتوَضعاذُٛا َرَذٛا َدٝاَدُن ََٚاطَيؼَعشٚا اي ِي    اَسُن

ِي     ذََٚادًٛا طيٝيهِ  ٝٛؿْٛٛا  -31 َٓذذذََٚد    *  ٛؾوُه ِّ اي َٚايَؼذذذِّدٚا َيًَكَظ  ٌَ  َشعاذب

ِي ِ َسشصب أوُْؿَظُهِ      -32 َْظذذََٚس    *ََٚاػشٚا َت٬َدُن ًَذذذشصب  َٖذذََٛتُهِ ٫ َتٗ  عاذًوذهٛا 

ََٜذع َبعلي -33 ََٓخعاذذييذذا َتَشنذذُذذنو    * ا٥ََب١ُ      ذذلا  َيٓذذُهِ َبعذذ٫َٚ   ِ َبنوع٢ً بَٝؼ١و اي

ََٔ َتعذا٥َٗا سيدي -34 ٌي  ََٚاسَيشبطٛا َسٍي٢ تيش٣ ارتوٝ َٚسا٤َ ايَظش ب   َٕ  عاذأورنٛا ايعيٝٛ

ٍّ ؾوَضعذذذٍش سذذييِ َبنوَذذذذ يوكٝذذكوذذؾو    *ِي    ذذذٍّٔ َبذاسبُنذ٢ً َكذذًَبييِ َعذؾوقبٕ ُغ -35  اذذاصب

ٌٌ يوذذُهذَذ٫ تيًٗ -36 ٌٌ     ذذُهذذت يوذَٝظِ إبَب ِٕ ايَع    *ِ إبَب ِٚ َبَعذذإب ََٓذذذي  ٍِ  اذذذذذذَشعذذِي قوذذُهذذٔ

َُشٚا اي -37 ٍَ َيٮوعذذُذذ٫ تيج ِي     ذا ٗي ِْ َٚايَي    *ذا٤َ إب َٜشَيُٛٚنِ  َٗشٚا  َٜٔ ََذذإبٕ   عاذذ٬َد 

ٌٍ     ذذَٖٝٗاَت ٫ َ -38 ٫َٚ إبَب ََٔ َصسٍع   ٍَ  اذذَذعذذِ ديذذُهذذُنِ إبٕ أوُْؿٜيشد٢ َيػاَبشب    *ا

َ٘ َا َاْؿوهََّت ا٭وَ -39 ًو َيذذَٚاي ٍي  ََذذا إبٕ ُأؿٝذذذذًَٗذذذَينوٖ    *ز أوَبُذ  ذذٛا  عاذذِش٠  َتَبذذذبٛا 

ُِْهذذذذ٬ َتػيذذؾو -40 ٫َٚ طوذِ ديْذذِش  عاذذَُذذاعب َرَيوو ايطوذذٔ َتَٓعؼٛا َبضبَذذيو    *ٌع     ذذذَُذٝا 

ِٕ يوُهذذذقو ٜا -41 ّب إب َِٚيُهِ    ذذٛ ََٔ إبسَخ أو َٜٓكوَطعاذذََذذا  قوذ أوػؿو    *ِ  َٚ َٜؿ٢ٓ   كتي أوٕ 

ًوذَ -42 ٜيَشّد َع َِٚيذذِ َعذُهذذٝذارا  ََٚاِتَلذذذاَع يَ ذذذإبٕ ك    *ِي      ذذُهذذّض أو  ٍِ ٙي أوٚ َر  اذعذذشي

ّب َبَٝلييُهِ ٫ تيؿَذذذذٜا قو -43 ِٔ َبٗذٛ ٍْٞ أو  *ا ذذعي ًوٝذذإب َِ ادتوذذذافي َع  َزعاذٗا ا٭وصيو

ََٓٛا إبٕ ُنذذٜا قو -44 ّب ٫ َتن ٝيشا       ذٓذٛ ِي ُغ ِي َنذذذَع    *يي َْظا٥َُه ََٚذذ٢ً  َُذظش٣   عاذذذا َد

45- َٛ ٘ي   َتبنكو٢   ايََّزٟ   اْيَذ٬و٤ي   ٖي ٕن    *    َََزيَّيي ِن  طواَس  إب ًَا  طوا٥َشيُن ٛن  َٚقوَعا   ٕنَٚإب   َٜ

46- َٛ َٓا٤ي  ٖي ِي   َٜذنَيّح   ايََّزٟ   اْيؿو ًوُه ِّشيٚا    * أوؿن ًْشيشيَٚب   َٚاطنَيَعّذٚا  ؾوَؼ  َََعا   َي

ًَُهِ    -47 َْ أوسدي ََٔ ؾوضبع    *قَٛٛا َقٝاَا  َع٢ً أوَؼا  َٔ ٍي ا٭وَ َٜٓا ِِ َاؾَضعٛا قوذ   اذثي
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َ٘ َدّسُنِي ذذذذذَشُنذذذٚا أوَذذًِّذذذقوٚ -48 َّ ًَعا    *ِي      ذذذَي َيلطو  َسسَب ايَزساعب َبنوَشب اذتوشَب 

َي -49 ٙي    رتب٫  ََذذ٫َٚ إبرا َع    *ؾا  إبٕ َس ا٤ي ايَعٝؽب طاَعَذ َ٘ َ َؼذذذهذِض   عاذذشٌٚٙ َب

َٜطَع -50 َٓذذذ٫  َٜبذذِي اي َّ إبي ا َسَٜح  َٜهذذذَٖ    *٘ي     ذَعجيذٛ ٙيذذادي َطٓذذذذٌّ  ِي ايل ا ـَ  اذعذًوذَذَٜك

51- ِٗ َٓذذذَيَظ َ٘ ثيػذذذَذ اي ّب َتعٓٝ ََٓ    *ِي    ذذٛسيُنذذٛ ّي  ًوذذذ٢ ا٭وعذٗا إبيذذَٜشٚ َيطَّ  عاذذا٤َ 

ٙي     -52 َٜشًُبي َدِس ايَذٖشب أوػُطَش َيِيذذَٜه    *َا َاْؿووَّ  ٕي  َيذذعا  طوذذذذَبذٛ  اذعذذذِيَبذذٛسا  ٚ

َٜؼ -53 ٜيَجذذذ٘ي َذذذًُذذَػذَٚيوَٝع   ٌٍ ٙي      ذذَذٍُذذا َٜبذُهذذَعٓ    *شي َٚيوٌذ   ٫َٚ  عاذذَشؾوذذ٘ي ايذذػٞ يوذِ 

٘ي     -54 ََشَٜشتي َُِشت َع٢ً َػضٍس  ِّ ٫ قوذذَيظَيش    *َسٍي٢ َاطَي َِ ايَظ ٫َٚ َكَشعاَُه  شا  

ٔب قوٓ -55 ٍٕ أوٚ نوذنوُاَيَو ب َٜذَصَٜذ ايكو    *َ٘     ذذَذبذذـاَسذذا َّ ٫قٓا  ََذٛ  عاذ٢ اذتاسبَث ب 

56- ََٜٛ ٘ي عا٥ٌَب  ٍَ يوذذكذذا  ؾوذذإبر عاَب ِّ    *٘ي    ذذا َيلطوَذعاذذَبوو قوبذذح َيَذٓذَد ٌب  ًوٝ  ٌَ اي

ٙي ؾونويؿوذذؾوظ -57 َٚسٚ ٙي أو ذذا َٚايَظبيعا    *ٌٍ     ذذًوذذا َعذذذٛ  ٍَ ٌي ايشب٥با َٜشَيَب  ِ اذتوشَب 

َيَزساعب أوذذٌَ ايذذَعب -58 ٍٝا  را  ََٚسعا    *١ُ     ذذَٓذضاَبذذَب  ٫َٚ َْهظا    ِ اذتوشَب ٫ عاَدضا  

ََٜيَشذٓذَيظَي -59 ِي    ذذٍذ٣ ايٓاَغ ُنَّذذَذذا   ٗبِ قوَشعا    *ٗي  يوٛ قاَسَع ايٓاَغ َعٔ أوسظاَب

َٓذذابٞ إبيوُٝهذذزا َنيذذَٖ -60 َٚاي ََُٓهِ َو    *زٜشي يوُهِ   ذذِ  ٘ي  َٜ ََٔ َسأ٣ َسأ  اذذَُعذٔ َطذذَٚ

ْيـذذيوكوذ َبَزيتي يو -61 ِٕ َ رَي ايَع    *ٌٍ    ذذشٞ َب٬ َدَ ذُهِ  ِب َذذؾوَاطَيَٝكٔٛا إب َْؿوذً  عاذذا 

 (9)ػش  ايكـٝذ٠

داس عُش٠: َٛكع صٚد١ ايؼاعش أٚ ستبٛبي٘. ادتشعا: ا٭س  ايش١ًَٝ اييت ٫ تٓبت. ٖادت: أثاست. ؾايؼذاعش غتاطذب    -1

هلذذذا ايذاسطذذذ١ ايذذذيت اسيًيٗذذذا ايشَذذذاٍ ادتذذذشدا٤  َٚٓٔشٖذذذا ٖذذذٝر رنشٜذذذات ايؼذذذاعش ٚأثذذذاس ِ ْؿظذذذ٘ ا٭سذذذضإ   داس عُذذذش٠ ٚأط٬

 ٚا٭ٚداع.

تاَت: ريت ي٘ َٔ ايؼٛم  ٖٚاَت ِ اذتب إو دسد١ ايعباد٠. ادتضع: َٓعطـ ايٛادٟ. ارتشعب١: اَشأ٠ ايؼاب١ اذتظ١ٓ  -2

 ب إو ايبٝع ٖٚٞ ًع بٝع١: َعبذ ايٓـاس٣. ايكٛاّ. بزات ايعزب١ ايبٝعا: أساد تٓكٌ اَا٤ ايعز

                                                           
يٕص انًحٛظ نهفٛزٔس أتاد٘، ٔشمزغ  ذى انزظٕع فٙ شزغ يفزداخ انمظٛدج ئنٗ نظاٌ انؼزب التٍ يُظٕر، ٔأطاص انثالغح نهشياشز٘، ٔانما (8)

 دٕٚاٌ انشاػز نًحًد انرُٕظٙ.



 

128 
 

 2016 يوويو  - يىاير   - العدد السابع                     جامعة الىاصرمجلة 

 دراسة وقدية -به يعمر اإليادي البعد األسلوبي والبالغي في عيىية لقيط 
 

 د. عبد الكريم حسيه رعدان
 

 ارٍ: ٚؿـ ئًب١ٝ.  ارٍ: ختًؿت عٔ ؿذٛاسبٗا. أدَذا٤: ػذذٜذ٠ ايبٝذا . طذاع هلذا: اطذيذاب هلذا. تضدذٞ: تظذٛم.            -3

 ايزسع: ٚيذ ايبكش٠ أٚ ائب١ٝ.

 بت ِ ايشبٝع.ا٭قشٛإ: ْبي١ بٝلا٤ تٓ أطشاؾٗا.ِ ظٔ ا٭طٓإ ٚسذ٠ ايؼٓب: دق١ ِ ا٭طٓإ. ٚا٭ػش: سي -4

 اَب : ايٛاكض. .عٓذ ايًذاّ ايؼُٛغ َٔ ايذٚاٍب: ايزٟ ٫ ٜهادي ٜظيكش -5

ُّ: ايبيعنذي -6  . ايطٝـ: ارتٝاٍ. تعُذ: قـذ. ايشسٌ: اَشنب َٔ ايٓاق١ ٚايبعري. ايَؼشن

 أَت: قـذت. ايظًٛطض: َٛكع بادتضٜش٠. ٫ ٜٓٔشٕ: ٫ ٜشقػت. -7

 تباعذ ٚتشا ٢. ايًُعإ: اي ٜل. ٫ أبِٝٓٗ: ٫ أعشؾِٗ. تٛاكع: -8

. ٚاْيذعت ؾ٬ْذا : طًبذت   ايهٮطًب ي ٚآَيذع: ايظري ِ ا٭س  : طًب اذتاد٫.١ستٝاداَضدٞ ْاقي٘: ايزٟ ٜظٛقٗا. ا -9

 . ريٙ

 ْـع ايشأ٣: بإ ٚٚكض.ٚايظشا٠: ِٖ طاد٠ ايكّٛ.   ًٌ ِ طشاتِٗ:  ف أػشاؾِٗ باييبًٝؼ ٚاييشزٜش. -10

ط٢ ٚاذتظش٠. ػي٢: َيؿشق١. أسهِ: أسهذِ ا٭َذش ٚاطذيشهِ  تٛثذل ٚؿذاس ُيٓعذا  عًذ٢ اييؿهذو. ٚأسهذِ          ايًٗـ: ا٭ -11

 ا٭َش أبشّ. 

 طشعا: َظشع . : ؿػاس ادتشاد.اايِذب -12

 تنٚٚنِ: قـذٚنِ. سٓل: غلب ٚغٕٝ. ٫ ٜؼعشٕٚ: ٫ ٜبايٕٛ. -13

 ع١. ٚاَشاد اذتـٕٛ احمله١ُ.تضدٖٞ: تظيخـ ٚتيٗإٚ. ايكًعا: ايـخٛس ايعٔاّ. َٚؿشدٖا قً -14

ْبذذت ٜهذذٕٛ باذتذذذاص  بٝذذح  :يذذػت ايعَؼذذش ٖٚذذٛ طذذِ  ٚايظذذًع  :ايـذذابطذذشاع: َظذذشعٕٛ. ايؼذذٛى: ايظذذ٬  َذذٔ اذتذٜذذذ.   -15

 .         ايطعِ ٫ ٜشع٢

 ساَٛا: قـذٚا. ٖذت٘: كشبي٘. ايؼُاسٜخ: قُِ ادتباٍ. ث٬ٕٗ: دبٌ َعشٚف. -16

 ٖٚٞ س٩ٚغ ايظٗاّ. ٫ ٜٗذعٕٛ: ٫ ٜٓإَٛ. ٜظٕٓٛ: ٜؼشزٕٚ. اذتشاب: ًع سشب١ -17

 ارتوضس: كٝل ايع  ٚؿػشٖا  ٚسدٌ أ ضس: ٜٓٔش مب٪ ش٠ عٝٓ٘. ٚايًشٕ: ايٓٔش. ايظٓا: ك٤ٛ اي م. -18

ِ    ايضساع١.ايعٌُ ِ اذتشخ:  -19 . ٚتطًذل ايبٝلذ١ عًذ٢ ٚدذٛد اإلْظذإ ٚسٝاتذ٘ َٚذا ًٜذضّ ريذو          بٝلذيهِ: أسكذهِ ٚأؿذًه

 كش ايذاس ست١ً ايكّٛ.ايبٝل١ ٖآٖا نٓا١ٜ عٔ ع

 اَضدسع: َٛكع ايضسع. اَعيٌُ: َٛكع ايعٌُ.عٔ طؿ٘: عٔ غؿ١ً.  -20

ٍي سٝذذا٫ : إرا مل حتُذٌ; ؾٗذٞ سا٥ذٌ. ٚادتُذذع سٝذاٍ.        -21 ٚايؼذٍٛ: ايٓٝذام ايذذيت ٜشطذٌ ؾٝٗذا اإلبذٌ بعذذذ       سايذت ايٓاقذ١ حتذٛ

 ٜهٔ َظيٛطٓا ; ٚايكّٛ ع٢ً قًع١ُ: أٟ سس١ً. ٖزا َٓضٍ قًع١ُ: إرا مليكاسٗا ٚدؿاف يبٓٗا. ي١ْٚ: س . ايكًع١: ٜكاٍ 

 ٚايًٝح: نٓا١ٜ عٔ ػشاط١ ايعذٚ ٚاَشاد ب٘ نظش٣. .يًعٝإ كاس١ٝ: ٓاٖش٠ -22
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 ايعش ب ٚتًطخ٘. يذْعاطيعاسٙ ٖٓا يايٛعح: أس  َظرت ١ٝ سطب١. ٚايطَّبع: ايـذأ ٜهجش ع٢ً ايظٝـ. ٚايطبع: -23

 ايـكع: اهلايو ايزٟ ٜزٖب بعٝذا  ِ ا٭س .اهلـش: اإلَاي١ ٚايهظش  ٖٚٞ ؿؿ١ يٮطذ.  -24

ايبٝت نٓا١ٜ عٔ إقباٍ ايعذٚ ضتٛ ايكذّٛ َذٔ بعذض ْذٛاسٞ ثػذٛسِٖ. ٚايجػذٛس: َٛاكذع ارتذٛف َذٔ أطذشاف ايبًذذإ             -25

 ٚسذٚدٖا. 

 ايب١ًٝٓٗ: س ا٤ ايعٝؽ ٚيٝٓ٘. -26

 ايٓكع: رٖاب ايعطؽ.  ّ ايكٟٛ.ايشأٟ اذتـذ ٚاَظيشـذ: ايشأٟ اَايػًٌٝ: سشاس٠ ادتٛف ْيٝذ١ هلِ أٚ سضٕ.  -27

 ا٭ؿابع ٚتكبلٗا. ٚايهٓع: تؼٓر ايػ١ُ: َٔ ايػِ ٚاهلِ.  .اَهيٓع: ارتاػع ايزيٌٝ -28

 ايطشٜـ: اَاٍ ادتذٜذ اَظيشذخ. -29

 ؾاقٓٛا: ايضَٛا ٚاسؿٔٛا. ايزَاس: َا يضّ اإلْظإ سؿٔ٘ َٔ َاٍ ٚعش  ٚأس . -30

 ايكظٞ: ايشَا . ايؼشع: ا٭ٚتاس. ًكياٍ.ٚادًٛا طٝٛؾهِ: اػشزٖٚا ٚأعذٚا ي -31

 اػشٚا: بٝعٛا. ايي٬د: ا٭َٛاٍ ايج١ُٓٝ. اذتشص: اَهإ ايزٟ عتؿٕ ؾٝ٘ ايؼ٤ٞ. اهلًع: ارتٛف ايؼذٜذ. -32

 .ايٓخع بٔ عُشٚ بطٔ َٔ َزسرايٓا٥ب١: اَـٝب١.  .اطِ قش١ٜ غٓا٤ ِ ٚاد نجري ا٭ٌٖ َٔ ب٬د ايُٝٔ :بٝؼ١ -33

نا٤ ٖٚٛ ايؿط١ٓ ٚايٓبا١ٖ. ٚأرنٝت ايٓاس أٚقذتٗا ٚأسٝٝيٗا. ايظش : ٜطًل ع٢ً ا٭ْعاّ  ٚسمبذا اَذاٍ   ارنٛا: َٔ ايز -34

 ايٓؿٝع. سيديعا: تشدع أٜذٖا ِ ايظري.

 ايلٔ: اإلَظاى ٚايبخٌ. ٚاَع٢ٓ ٫ يّٛ عًٝهِ إرا أ زمت بنَش اذتضّ. -35

 قشع ايعِٔ: اإلؿاب١ بايؼذ٠. -36

 يضسٚع. عتيٛٚنِ: ٜظيٛيٕٛ عًٝهِ. ايي٬د: اَاٍ ايكذِٜ.٫ تجُشٚا: ٫ تهجشٚا ا -37

  دذع ا٭ْـ: قطع٘  ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ ايزٍ ٚارتلٛع.ايػابش: َٔ ٜبك٢ بعذ اذتشب.   -38

 َا اْؿهت: َا صايت. تبعا: أٟ تيبعِٗ أَٛاهلِ. -39

 تٓعؼٛا: خت ٚا ٚحتٝٛا. بضَاع: بجبات ٚق٠ٛ ٚاطيعذاد  يًششب. -40

 كٝ٘ ايظًـ يًخًـ.ا٭سخ: َا ٜب -41

 اتلع: رٍ. -42

 بٝليهِ: أؿًهِ. ا٭صمل ادتزع: ؿؿ١ يًذٖش ٭ْ٘ دذٜذ أبذا. ٜٚطًل ادتزع ع٢ً ادتٌُ ايزٟ ٜبًؼ ٍظا . -43

ٝيش: َٔ غاس ٜػري ايشدٌ ع٢ً أًٖ٘. -44  ايػي

 ادت٤٬: اذتؼش ٚايطشد. طاس طا٥شنِ: نٓا١ٜ عٔ ادتاٙ ٚاجملذ ٚايظُع١. -45

 ى ٚاإلباد٠. ظتيح: ٜظينؿٌ.ايؿٓا٤: اهل٬ -46
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 أَؼاْ: ط٬َٝات ع١ُٝٔ ِ أؿابع ايكذّ. اؾضعٛا: نٓا١ٜ عٔ ا٫طيعذاد ٚايٓٗٛ  يًششب. -47

 سسب ايزساع: ٚاطع ايزساع  ٖٚٛ  نٓا١ٜ عٔ ؿؿ١ ايظخا٤ ٚادتٛد. ٜلطًع با٭َش: ٜك٣ٛ ع٢ً ًٌ٘. -48

 اَرتف: اَيٓعِ. عض َهشٚٙ: ْضٍ.  ؼع:  لع. -49

 كذاس َٔ ايٛقت. ايظٓا: بشٜل ايل٤ٛ َٚعاْ٘. ايكـِ: ايكطع ٚا٫ْـذاع.سٜح: َ -50

َظٗذ: ايزٟ ْضع عٓ٘ ايّٓٛ. تعٓٝ٘: تُٗذ٘. ايجػذٛس: اذتذذٚد ٚايؿذشز ِ ا٭طذشاف َذٔ دٗذ١ ايعذذٚ. اَطًذع: اَشاقذب ِ            -51

 اَهإ ايعايٞ.

 رتري ٚايؼش. ايِذس: ايًػت.   َٚشت عًٝ٘ كشٚب َٔ اسًب ايذٖش أػطشٙ: دٍشب ايذٖش ٚعشني٘ ا٭ٜاّ -52

 ٜجُشٙ: ُٜٓٝ٘ ٜٚهجش  اسٙ. ايشؾعا: ًع سؾع١. -53

 ايلعٝـ.ايشدٌ ايلشع:  .اهلشّ ايكشِ: ايؼٝخ .اذتبٌ ايؼضس: ػذ٠ ؾيٌ اطيُشت َشٜشت٘: اػيذت قٛت٘. -54

55-  ٚ َٓذإ بذٔ نوعنذب       ٜكـذ: َايو بٔ قٓذإ.  ١ََو بذٔ قو ٜنذذي بذٔ َطذ٬ خ بذٔ عُذشٚ بذٔ سذذش دذذ      اذتذاس . ٜٚكـذذ باذتذاسث :   َص

ٚقٝذٌ: اَذذشاد باذتذاسث : اذتذذاسخ بذذٔ    اَذش٨ ايكذذٝع  ٚاذتذاسخ بذذٔ أبذ٢ اذذش ايػظذذاْٞ  ُٖٚذا َذذٔ ًَذٛى ايعذذشب ِ ادتاًٖٝذذ١.     

 ٓامل اَشٟ أػٗش ؾياى ايعشب ِ ادتا١ًٖٝ  ٚاذتاسخ بٔ عٛف اَشٟ َٔ ؾشطإ ايعشب ِ ادتا١ًٖٝ.

 .ايذَح: ايً . ٚايذَاث١ ايظٗٛي١ ٚايً  -56

اَظاٚس٠: اَٛاثب١. ايعًٌ: ايك٠ٛ ٚايلشب. اسيبٌ: يضّ َهاْ٘ دٕٚ  ٛف  ٚعتيبٌ: ٜـٝذ. . ايش٥باٍ: ا٭طذ. ٚاَشاد قذ٠ٛ   -57

 ايشدٌ ٚػهُٝي٘  ؾٗٛ يؼذاعي٘ ٜرتبف با٭طذ ٜٚجبت ِ َهاْ٘ غري  ا٥ل.

تذذاؾعٛا. ايذٓهع: آَهظذش اَطذنط٧ سأطذ٘       عبٌ ايزساع: غًٕٝ أٚ كخِ ايزساع. اَضابٓذ١: اَذاؾعذ١ بكذ٠ٛ  ٚتذضابٔ ايكذّٛ:      -58

 ايلعٝـ. ٚسع: دبإ.

 َظيٓذذا : أٟ رٚ صتذ٠. قاسع: كاسب  َٔ اَكاسع١ ِ ا٭سظاب ٚاييباٖٞ با٭ْظاب. -59

 نيابٞ: ٜكـذ سطايي٘ ِ ايكـٝذ٠. سأ٣ سأٜ٘: ْٔش ؾٝ٘ ٚؾهش. َٚٔ مسعا: َٔ أؿػ٢. -60

 ض. اطيٝكٔٛا: اْيبٗٛا َٔ ايػؿ١ً.ايٓـٜٚكـذ أْ٘ شتًف ٚؿادم ِ   ايذ ٌ: ايػؽ -61

 ػاعش ايكـٝذ٠ ٚسٝات٘:

     ٟ ػذذاعش دذذاًٖٞ قذذذِٜ دذذذا  ٚنذذإ ناتبذذا  ِ دٜذذٛإ نظذذش٣  ٜٚبذذذٚ أْذذ٘ نذذإ        (10)يكذذّٝ بذذٔ ٜعُذذش بذذٔ  اسدذذ١ اإلٜذذاد

ٖٛذذا ِ َرتًذا باسعذا  بذ  ايعشبٝذذ١ ٚايؿاسطذ١ٝ  ٜٚظيؼذٗذ ايهذجري َذذٔ ايهيذاب ٚايٓكذاد بٗذزا ايؼذذاعش عًذ٢ ٚدذٛد ايهيابذ١ ٚى            

 .(11)ايعـش ادتاًٖٞ ٚ اؿ١ ِ اذتٛاكش ٚاَذٕ اييذاس١ٜ نُه١ ٚغريٖا

                                                           
 .21. ٔدٕٚاٌ نمٛظ تٍ ٚؼًز اإلٚاد٘، ص244، ص5و. ض1810ُٚظز: األػالو نهشركهٙ، دار انؼهى نهًالٍٚٛ، تٛزٔخ، انغثؼح اناايظح  (10)
 .138، صدار انًؼارف، شٕلٙ ضٛف، د.انؼظز انعاْهٙ ُٚظز: (11)
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ٚيكّٝ ػاعش قب١ًٝ عشب١ٝ عشٜك١ ٖٚٞ قب١ًٝ "إٜاد" َٔ ايكبا٥ٌ اَٛغ١ً ِ ايضَٔ ادتاًٖٞ  ٚمسٝذت بذزيو ْظذب١ إو إٜذاد      

ٖادشت ِ ايذضَٔ ايكذذِٜ ٚاطذيٛطٓت     . ٜٚش٣ بعض ايذاسط  أْٗا َٔ ايكبا٥ٌ اي١ُٝٓٝ اييت(12)بٔ ْضاس بٔ َعذ بٔ عذْإ

ٚقذ أػاس يكّٝ بٔ ٜعُش ٚناْت تذٜٔ بايٓـشا١ْٝ نُا ٖٛ ػنٕ عذد َٔ قبا٥ٌ ايعشب ِ ايعشام َٚا داٚسٖا   (13)ايعشام

ب  أٜذٜٓا. نُا ناْت إٜذاد تعيُذذ ِ َعٝؼذيٗا عًذ٢ ايضساعذ١ ٚؾذل َذا         قـٝذت٘ ايع١ٝٓٝ اييتَطًع ٜادٟ إو بٝعِٗ ِ اإل

 :(14)بكٛي٘ػعشٙ ٖا ِ قـٝذت٘  ٚأػاس إو ريو ا٭عؼ٢ ِ أػاس ػاعش

َٜاٌد داسٖا ـََذا              يظٓا نُٔ دعًت إ ٜيشن  َتْهشبَٜت تٓٔش َسِبٗا إٔ 

 ّ تٍ يؼثمد،   ٖٚٓاى  ٬ف ب  ايشٚا٠ ٚاَ٪س   ِ تش١ً ايؼاعش ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ يكّٝ بٔ َعُش  ٚبعلِٗ ظتعً٘ يكذٝ

 :(15)ٚقذ دا٤ ِ ايؼعش

ٓنذَبن ََٓطوَٝل صَٜذ بٔ دي ََعنَبُذ         ٚعيزنَس٠و ٚا َّ بٔ   ُكعِّ إٜاُد أٚ يوكٝ

ٔ  ٖٚب بٔ ْبٗإ بٔ سشاّ بٔ ا ػبٝبٜٚزنش ٖٓا َٔ ايـشاب١  ّ  بذ ٔ  يكذٝ ٍ  َذع  اذتذٜبٝذ١  ٚنذإ قذذ ػذٗذ    ٜعُذش  بذ  اهلل سطذٛ

 .(16)ٚايط ٣ ايهًب٢ ابٔ رنشٙ ؾُٝا ٚطًِ عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً

ٟ بٔ سشٜض د٩اد  ٛأبعشا٤ ٜعذٕٚ نًِٗ ِ ١ًً سٚاد ايؼعش ايكذِٜ  َِٚٓٗ َٚٔ ٖزا ايكب١ًٝ ْبؼ ػ نُذا ْبذؼ بًػذا٤     ا٭ٜذاد

 هلزٙ ايكب١ًٝ أٜلاو هلِ قذّ ِ ايًظٔ ٚايب٬غ١  َِٚٓٗ قع بٔ طاعذ٠ اإلٜادٟ.

ًَّذ٘ ؿذ٢ً اهلل ع      ٜكٍٛ ادتاسٕ: " ٍَ اي ٍٕ سطذٛ ٍِ ِ ارُتطب َ ـ١ًٌ يٝظت ٭سذُذ َذٔ ايعذشب; ٭ ٘ ٚإلٜاُد ٚمتٝ ٚطذًِ ٖذٛ ايذزٟ     ًٝذ

َّ ُقعِّ بٔ طاعذ٠و َٚٛقؿو٘ ع٢ً ًً٘ بعيهآ َٚٛعَٔي٘ ٣َٚ ن٬  .(17)"َس

    ٟ . ٚيعذذٌ ٖذذزا اييذذاسٜخ ٖذذٛ  (18)ٜٚذذزنش بعذذض اَذذ٪س   إٔ ٚؾذذا٠ يكذذّٝ ناْذذت ِ ايٓـذذـ ايجذذاْٞ َذذٔ ايكذذشٕ ايشابذذع اَذذ٬ٝد

 يت أػاس إيٝٗا ايؼاعش ِ قـٝذت٘.ا٭قشب إو ايـٛاب ْٔشا  يٮسذاخ اي

 :ايكـٝذ٠ ٚقـيٗا   

ٚتنتٞ قـ١ ايكـٝذ٠ ٚ  ٖا ٚؾل سٚاٜات عذٜذ٠  ٚتٛاتش ٚقا٥ٗا ِ َـادس ١ً  يي٪نذ سكٝك١ ايكـٝذ٠ ٚؿذم ْظبيٗا  

 إو ػاعشٖا.

                                                           
 .86، ص1. ضو1810ـ  ، تٛزٔذدار طادر، انحظٍ انشٛثاَٙ  ٙت، ألٙ ذٓذٚة األَظابانهثاب فُٚظز:  (12)
 .56ُٚظز: انؼظز انعاْهٙ نشٕلٙ ضٛف، ص  (13)
 .334ُٚظز: انؼظز انًظدر َفظّ، ص (14)
 .31، ص1و. ض1861انغثؼح األٔنٗ ، ، تٛزٔخ –دار طؼة انثٛاٌ ٔانرثٍٛٛ، نهعاحظ، ذحمٛك: فٕس٘ ػغٕ٘.  (15)
، 3ْممـ. ض1412طمماتح فممٙ ذًٛٛممش انظممحاتح،التٍ حعممز انؼظمممالَٙ، ذحمٛممك: ػهممٙ يحًممد انثعممأ٘، دار انعٛممم تٛممزٔخ، انغثؼممح األٔنممٗ          اإل (16)

 .313ص
 .42نهعاحظ، ص ،انثٛاٌ ٔانرثٍٛٛ (17)
 .157، ص1. ٔيؼعى انًإنفٍٛ، ػًز رضا كحانح، دار ئحٛاء انرزاز انؼزتٙ تٛزٔخ. ض244، ص5ُٚظز: األػالو نهشركهٙ. ض (11)
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ِ     إر دذا٤ َذٔ  ذ  ايكـذذٝذ٠ نُذا سٚت نيذب ا٭ بذذاس: "إٔ قبًٝذ١ إٜذاد ناْذذت         أنجذش ْذضاٍس عذذذدا   ٚأسظذِٓٗ ٚدٖٛذا   ٚأَذذذٖ

ايظذٛاد  ٚغًبذذٛا عًذذ٢ َذذا بذذ    ْٛا يكاسذذا  ٫ ٜذ٪دٕٚ  شدذذا   ٖٚذذِ أٍٚ َعذذذ٣ٍّ  ذشز َذذٔ تٗاَذذ١  ؾٓضيذذٛا  ٚأػذذِٖ ٚأَذذٓعِٗ  ٚنذذا 

ٍٍ ٭ْٛػذشٚإ ؾن ذزٖٚا          ايبششٜٔ إو طٓذاد ٚارتٛسْل  ٚطٓذاد ٌْٗش نذإ بذ  اذتذري٠ إو    ا٭بًذ١  ٚنذاْٛا أغذاسٚا عًذ٢ أَذٛا

سحتًذٛا سيذ٢ ْضيذٛا ادتضٜذش٠  ؾٛدذ٘ إيذِٝٗ نظذش٣ بعذذ ريذو          ؾذٗض إيِٝٗ ادتٝٛؾ  ؾٗضَِٖٛ َش٠  بعذذ َذش٠ُ  ثذِ إٕ إٜذادا  ا    

 ايظ٬   ٚنإ يكّٝ َيخًؿا  عِٓٗ باذتري٠  ؾهيب إيِٝٗ: طي  أيؿا  ِ

       ُّ ـَِشٝؿو١ َٔ يوَكٝ ٌّ ِ اي ََٔ بادتضٜش٠ َٔ إبٜاَد      َط٬و  إَو 

ٝنَح َنظنَش٣ ق ِٕ ايَّ ِن        ذذبنو ًْ     ذ أوَتاُن َٜؼنػ ِّٓكوذِي َطُهذؾ٬   اُدذذذٛنمي اي

ٗي ٓن ََ َٕ أوْيذِي َطّيذذذذأوتانِ   ا٥ََب نادتوَشاَدذذَذَٜضيّدٕٛ ايهوي          ا         ذذؿذذٛ

ٝنٓذَٓذ٢ً َسذع َٖ        َزا       ذذٗذِي ؾذذُناَذل أوَت ٕي  َٚا َٗذذأو ِن ن  اَدذَى َع٬ذ٬وَنُه

. ٚبعذذذ إٔ ٚؿذذًت إو  (19)بٝذذات ا٭سبعذذ١ عٓٛاْذذا  يكـذذٝذت٘ ايعٝٓٝذذ١  ٜٚذذزنش اَ٪س ذذٕٛ إٔ يكذذّٝ بذذٔ ٜعُذذش قذذذ دعذذٌ ٖذذزٙ ا٭   

ٔ قبًٝيذذ٘  ايؿذذشٜك   ٚسدعذذت عذذِٓٗ  اطذذيعذت إٜذذاٌد حملاسبذذ١ دٓذذٛد نظذذش٣  ثذذِ اييكذذٛا  ؾذذاقييًٛا قيذذا٫ ػذذذٜذا   أؿذذٝب ؾٝذذ٘ َذذ

  .(20)٠إو ايظٛاد  ٚأقاَت ؾشق١ٌ بادتضٜش ارتٌٝ  ثِ ا يًؿٛا بعذ ريو  ؾًشكت ؾشق١ٌ بايؼنّ  ٚؾشق١ٌ سدعت

ِٛٙ بادتٝؽ ِ ؿذششا٤   ٜٚش٣ بعض اَ٪س   إٔ يكّٝ اإلٜادٟ طاس َع دٝؽ نظش٣ يٝذهلِ ِ طشٜكِٗ ضتٛ ادتضٜش٠  ؾي

ََٚؿشنَشا٤َ اإلبٖايو١َ اإلٖاي١  ؾهإ ريو طببا  ِ كعـ ادتٝؽ ايػاصٟ ٖٚضيي٘  ٚيزا ٜكاٍ ِ اَجٌ حتزٜشا : " ِٜاىو   .(21)"إ

ؾات ٚاطع١ يذ٣ ايكذَا٤ ٚاحملذث  سٍٛ قب١ًٝ إٜاد ٚسشٚبٗا  ٚنزيو ْٗاٜيٗا  تشنٓاٖا َا  ٖٚٓاى سٚاٜات نجري٠ ٚا ي٬

 ع١ٝ ٚتٛاؾكا  َع د٫٫ت ايكـٝذ٠.ٜؼٛبٗا َٔ أطاطري ٚأقيـشْا ع٢ً أقشبٗا ٚاق

 احملٛس ا٭ٍٚ 

 دساط١ ايبعذ ا٭طًٛبٞ ِ ايكـٝذ٠

 ب١ٝٓ ايكـٝذ٠ ٚأطًٛبٗا ايؿ : -1

ٗا بعٝذا  عذٔ ىذّ أطذًٛب ايكـذٝذ٠ ادتاًٖٝذ١ ايبٓذا٥ٞ ايـذاسّ  ٚاَيُجذٌ ِ تـذشٜع ايبٝذت           مل تزٖب ٖزٙ ايكـٝذ٠ بٓؿظ  

 –ا٭ٍٚ ٚرنش ا٭ط٬ٍ ٚارتشاب ِ ايذٜاس اييت ْبيت ؾٝٗا ا٭ػٛاى ٚا٭عؼاب رتًٖٛا َٔ طذهاْٗا ٚصٚاسٖذا َٓذز أَذذ بعٝذذ      

ل ِ تًذذذو اييكايٝذذذ ايؿٓٝذذذ١ ِ َكذَذذذ١  إ٫ أْٓذذذا ًْشذذذٕ إٔ ايؼذذاعش ِ ٖذذذزٙ ايكـذذٝذ٠ مل ٜيعُذذذ   –نُذذا ٜذذذرتا٣٤ يًؼذذعشا٤   

ٌ ذٌ ايشانذب ايشاسذٌ           قـٝذت٘ ٖزٙ ٚانيؿ٢ باإلػاسات اَخيـش٠ ِ رنذش ايذذٜاس ٚاَذشأ٠ ٚاذتٝذٛإ  ٚايشسًذ١ ٚايشنذب  ٚ

 ضتٛ ادتضٜش٠ ع٢ً عذٌ ََٓيكو٬  ب٬غ٘ ارتطري يكبًٝي٘ إٜاد:

                                                           
تٛزٔخ /  ،انغثؼح األٔنٗ -دار انكرة انؼهًٛح ، ذحمٛك: يفٛد لًحٛح ٔظًاػح، شٓاب اندٍٚ أحًد انُٕٚز٘، َٓاٚح األرب فٙ فٌُٕ األدبُٚظز:  (18)

 .136، ص15، ضو 2004 -ْـ  1424 -نثُاٌ 
 .360ص22. ٔاألغاَٙ: ض137، ص15ُٚظز: انًظدر َفظّ ض (20)
 .76، ص1حمٛك: يحًد يحٛٙ اندٍٚ ػثد انحًٛد، دار انًؼزفح تٛزٔخ، ضيعًغ األيصال نهًٛداَٙ، ذ (21)
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َُضدٞ َع ّٜٗا ايشاَنبي ا َْشذَبٌ أو       ٌٍ َيذذَٛ ادتوذذذذ٢ً َعَذ َيَٓيَذعاذذذضَٜش٠َ  َٚ  شتادا  

ًَ ََٚ ذذأوب ـَعا        ِب    ذٗبذشاَتذٞ َطذذٌ ؾذذًِّذذؼ إبٜادا   َْ َٟ إبٕ يوِ ُأعَف قوذ  ٍْٞ أوس٣ ايَشأو  أو

ؾايؼاعش ِ اذتكٝك١ قذّ يٓذا ِ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ ْٛعذا  دذٜذذا  َذٔ ا٭دا٤ اإلبذذاعٞ إر اطذيطاع إٔ ٜٛٓذـ اييكًٝذذ ايؿذ  ِ             

يب٬ؽ قبًٝي٘ ٚإْزاسٖا بذارتطش ايذذاِٖ  ٖٚذزا أطذًٛب ؾذ  ابيهذشٙ ايؼذاعش ِ          -ٚايزٟ مل ٜظشف ؾٝ٘  –يكـٝذ٠ َكذ١َ ا

 قـٝذت٘.

إٕ ايؼاعش سغِ ايبعذ عذٔ قَٛذ٘ ٚسغذِ َذا ظتٓٝذ٘ َذٔ رٖذب ٚؾلذ١ ِ بذ٬ْ ًُهذ١ ؾذاسغ إ٫ إٔ اذتذع ايكذَٛٞ َيػًػذٌ ِ               

ب٘ ارتاؿ١  ؾهإ ػاعش ايٛؾا٤ ٚؿذم ا٫ْيُا٤  ٜيُجٌ ريو ِ َعِٔ ٚدذاْ٘  ٚاْيُا٤ ايزات ايكبًٞ مل يٓع٘ أَاّ َهاط

 أبٝات ايكـٝذ٠ بذ٤ا  مبطًعٗا ايزٟ ٜٓادٟ ؾٝ٘ داس احملبٛب١ ٚتٝاّ ؾ٪ادٙ بزات ادتضع:

ِّ َيشَي  ََٔ ََٛدعاذٖاَد  َشعا     ذذٗا ادتوذٜا داَس َعَُش٠و  َٚاي  َٕ َٚا٭وسضا  ِِ َٞ اهلو  ت َي

ََت ُؾ٪ادٟ َبزاَت ادَت  عاذَٝذَذبذذزَب١َ ايذذَعذِشت تيشٜذي َبزاَت ايذذََ  ضعب َ شَعَب١ٌ      تا

 ثِ بعذ ريو ٜٔٗش ِ تًو اذتاي١ ايٓؿظ١ٝ اييت ٜيًٗـ ؾٝٗا ع٢ً أَٛس قَٛ٘ اَؼيي١:

َْؿَظ ـَ  َْت ُأَذَٞ أوٕ نذذٜا يوٗ ِي     ذا َُٚأس  ٛسيُن َِ أوَذذَػٍي٢  َُذذَه  عاذشي ايٓاغب ؾوَادَي

َذٌ هلذذزٙ ايكـذٝذ٠ ٜذذذسى إٔ َؼذاعش ايكًذل ٚاييذذٛتش قذذ طذذٝطش عًذ٢ ْؿظذ١ٝ ايؼذذاعش طذٝطش٠ تاَذذ١  ٚقذذ طذذاست          ٚايكذاس٨ اَين 

ايكـٝذ٠ ِ ٖزا ادتٛ ايٓؿظٞ ايه٦ٝب  بذ٤ا  بيًو اَكذ١َ ايػضي١ٝ ايكـري٠ اييت اْيكٌ بعذٖا ايؼاعش إو ؿذش ١ ايذب٬ؽ   

يؼذاعش  نا٫طذيعذاٍ  ٚهلذـ ْؿظذ٘  ٚطذشع١ ايعذذٚ        ايك١ٜٛ  نُا ٜظيؼـ ريذو َذٔ  ذ٬ٍ بعذض اَعذاْٞ ايذيت دذا٤ بٗذا ا        

ٍٕ سي٢ بًؼ غا١ٜ اييٛتش ٚايكًل ٖٚٛ غتاطب قَٛ٘ ِ قٛي٘:  ٚغري ريو َٔ َعا

ًَُهِ      َْ أوسدي ََٔ ؾوضبع    قَٛٛا َقٝاَا  َع٢ً أوَؼا  َٔ ٍي ا٭وَ َٜٓا ِِ َاؾَضعٛا قوذ   اذثي

رتقب ٚايينٖب  ٖٚٛ أطًٛب بذاسع عتظذب يًؼذاعش  ٚأسدؾذ٘ بذايؿضع      ٚقٝاّ ايكّٛ ع٢ً أَؼاْ أسدًِٗ غا١ٜ َا يهٔ قٛي٘ ِ اي

 ايزٟ ٜ٪دٟ إو اييُه  ٚاييُهٔ َٔ ايعذٚ ٌْٚٝ ا٭َٔ. 

ٚقذ متٝض ايؼاعش ِ أطًٛب٘ ايؿ  بنٕ أؾشد َظذاس١ نذبري٠ ِ قـذٝذت٘ يًُكاسْذ١ بذ  سذاٍ قبًٝيذ٘ ٚكذعؿٗا َذٔ ايٓذٛاسٞ           

َٔ اٗٝضات َشعبذ١  َٚذا ٜيُيذع بذ٘ َذٔ َعٜٓٛذات ْٚؿظذٝات عايٝذ١  ٚأبذشص َجذاٍ           اَاد١ٜ ٚاَع١ٜٛٓ ٚايٓؿظ١ٝ  َٚا أعذٙ ايعذٚ 

 قٛي٘:

ٗيِ      َٕ يو ََٜشٚ ٗيِ َبٌ ٫  ًُ َٜؼَػ ٕب َبَٝلذذََ  ٫ اذتوشخي  ٫َٚ َػَبذذذٔ دٚ ٍٜا    عاذذَيُهِ سب

      ُ٘ َٕ ا٭وسَ  َعٔ َطؿو ِي َتششيثٛ َيعَيذذٞ ُنذذؾ   َٚأوْيي ٌٍ َتبػذذذٌِّ  َيذَُ  َٕ  َسعاضَدذٛ

َٕ َثٝذذََٚتًَبظ ١َٝ       ذذاَب ا٭وَذٛ ًوٝ  ٔب كاَس َٖزا اي َٚ َُعٕٛ  َُعاذذذحي قوذذ٫ َتذ  ذ َد
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ْٚش٣ ايؼاعش ٜعيُذ ِ ايبٓا٤ ايًػٟٛ هلزٙ ايكـٝذ٠ ع٢ً اَؿشدات ايظذ١ًٗ ايٛاكذش١  ُذا ٜ٪نذذ تذنثش ايؼذاعش باييُذذٕ          

   ٛ ؾذذ١ َعيذذاد٠  سيذذ٢ أْذذ٘ ِ بعذذض ا٭يؿذذآ ٜبيعذذذ عذذٔ َعذذذِ     ايذذزٟ عاػذذ٘  ؾُذذٔ  ذذ٬ٍ ايييبذذع ييًذذو اَؿذذشدات صتذذذٖا َني

ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ  نُذا ِ اَؿذشدات; أسذشاس  أبٓذا٤  اًَذٛى  ٜذا قذّٛ  ؾؼذُشٚا  تجُذشٚا  اَذاٍ  اذتذشخ  ٚغريٖذا  إ٫ أْٓذا صتذذ               

قُشذا  ٚغريٖذا     عذدا  َٔ اَؿشدات ايػشٜبذ١ ِ ايكـذٝذ٠ َجذٌ;  شعبذ١  ايؼذُٛغ  ػذشّ  تذنٚٚنِ  ايٛعذح  بًٗٓٝذ١  ا٭صمل          

 مبا ٜع  متهٔ ايؼاعش ٚسطٛخ طًٝكي٘ ايًػ١ٜٛ 

ٍٕ ستذذذد٠ َجذذٌ اذتذذشب  ٚايكيذذاٍ ٚارتذذٛف  ٚايؿٓذذا٤                  نُذذا ٬ٜسذذٕ إٔ ايؼذذاعش قذذذ نذذشس َؿذذشدات َعٝٓذذ١ تذذذٚس سذذٍٛ َعذذا

ٚا٫طي٦ـاٍ  ؾه١ًُ اذتشب ٚسذٖا تهشست طت َشات  نُا رنش َظُٝات أ ذش٣ يًشذشب ٚأدٚاتٗذا َذٔ  ٝذٌ ٚطذٝـ ْٚبذٌ         

 ع ٚقٝاد٠ ًٚٛع  سي٢ بذت ايكـٝذ٠ ِ يػيٗا عٓٝؿ١ َؼيع١ً  سككت َا ٜشَٞ إيٝ٘ ايؼاعش َٔ حتزٜش ٚإْزاس يكَٛ٘.ٚػش

 ٚايكـٝذ٠ ٫ ختًٛ َٔ ادتضاي١ ٚايك٠ٛ ِ بعض َؿشداتٗا نُا ِ َكذَيٗا ٚايعذٜذ َٔ أبٝاتٗا. 

 ايٛسذ٠ اَٛكٛع١ٝ ِ ايكـٝذ٠ -2

إٔ "ِ ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ ب  ْاُف هلا َٚجبت  ؾري٣ ػٛقٞ كٝـ  ذ٠ اَٛكٛع١ٝ ثاس ٫ٚ ٜضاٍ ادتذٍ ب  ايٓكاد سٍٛ ايٛس

ايكـذذذٝذ٠ ادتاًٖٝذذذ١ َؿههذذذ١ َؼذذذيي١ اَٛكذذذٛعات  ٚإٔ ايؼذذذاعش ٫ ٜجبذذذت عًذذذ٢ َعٓذذذ٢ أٚ غذذذش   ؾيبذذذذٚ ايكـذذذٝذ٠ زتذذذضأ٠          

ا١ًٖٝ ٚسذ٠ عل١ٜٛ يًكـٝذ٠ ادت". ٖٚٓاى َٔ ٜيشذخ عٓٗا حتت َظ٢ُ "ايٛسذ٠ ايعل١ٜٛ"  ْاؾٝا  إٔ تهٕٛ (22)"َيبا١ٜٓ

 . (23)"ِ ػهٌ َٔ ا٭ػهاٍ

غذري أْٓذذا َٚذذٔ  ذ٬ٍ ايٛقذذٛف عًذذ٢ ا٬َبظذات ٚائذذشٚف ايذذيت ؿذاسبت اْيذذاز ايكـذذٝذ٠ ادتاًٖٝذ١ طٓـذذٌ سيُذذُا إو ٚدذذٛد        

تًو ايٛسذ٠. ٚ اؿ١ إرا دقكٓا ِ اذتاي١ ايٓؿظ١ٝ اييت دؾعت ايؼذاعش ٫ْيذاز تًذو ايكـذٝذ٠. َٚذٔ ٖٓذا ؾايكـذٝذ٠ ايذيت         

ٜٓا َٔ ايكـا٥ذ اييت سككت ٚسذ٠ ِ َٛكٛعٗا إو سذذ نذبري  ؾايؼذاعش دعذٌ غاٜيذ٘ حتذزٜش قَٛذ٘ َذٔ عذذٚ غذاٍص           ب  أٜذ

َٚا ظتب عًِٝٗ ؾعً٘ َٔ أدذٌ ريذو  َذٔ تذشى ايؿشقذ١ ٚايؼذيات  ْٚظذٝإ اَاكذٞ  ٚتذشى           دثِ ٚد٘ هلِ ْـٝش١ با٫طيعذا

 كا٥ذ.ايطُع ٚاييخًٞ عٔ سب ا٭س  ٚاَاٍ  ٚاييظًض ادتٝذ  ٚا يٝاس اي

ٚظتذٛص يٓذا إٔ ْـذٓـ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ ِ إطذاس ايؼذعش ايكذَٛٞ ٚؾذل اَـذطًض ايٓكذذٟ اَعاؿذش  ؾٗذٞ قـذٝذ٠ قَٛٝذ١  تٓذبض                 

 ؾٝٗا سٚ  ػاعشٖا سبا  يكَٛ٘ ٚأًٖ٘ ٚقبًٝي٘  ؾكذ ٚد٘ ٖزٙ ايكـٝذ٠ َٔ َٛقع٘ ايظاَٞ حتزٜشا  هلِ َٔ عذٚ داِٖ غؼّٛ.

  ٚؾذل اييـذٓٝـ ايٓكذذٟ يًؼذعش ايكذذِٜ ؾذُٝهٔ إٔ تؼذهٌ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠          أَا إرا ْٔشْا إو ايكـذٝذ٠ َذٔ َٓٔذٛس ا٭غذشا    

 .(24)غشكا  ػعشٜا  مل ٜؿطٔ ي٘ ايكذَا٤ ٖٚٛ "اييشزٜش" أٚ "اإلْزاس". ٖٚٓاى ػٛاٖذ ػعش١ٜ عذٜذ٠ تذعِ ٖزا ايػش 

                                                           
(22)

 .455 ،451ص[. ث.د]انسابعت انطبعت بًصر، انًعارف دار ضيف، شىقي. د األدبي، انُقد في 
(22)

 .211ص. و4311 انقاهرة يصر َهضت هالل، غُيًي يحًد.د انحديث، األدبي انُقد: اَظر 
 ٔانحًاطح انذ٘ طُفّ انكصٛز يٍ انكراب فٙ كرثٓى، فٕٓ ٚدخم فٙ انعاَة انظٛاطٙ.كشؼز انفزٔطٛح ٔانثغٕنح  (24)
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   ٜ َذشِٖ ٚطٝاطذ١   عًُٗذِ ٚدذ٘ اذتذضّ ِ تذذبري أ    ٜٚش٣ ايشاؾعٞ إٔ ٖزٙ ايكـٝذ٠ متجٌ ايؼعش ايظٝاطٞ ؾؿٝٗذا صتذذ ايؼذاعش "

ننبٝات ط١ًُ بٔ  شػب اييت أسطٌ ٚهلزا ايؼعش ػٛاٖذ نجري٠ " (25)"زتيُعِٗ ٚا يٝاس َٔ ًٜكٕٛ إيٝ٘ اَكاد٠ ِ ريو

بٗا غ٢ً طبٝع اييػًيب ِ ػإ ايشٖٔ ايذيت ٚكذعت عًذ٢ ٜذٜذ٘ ِ قيذاٍ عذبع ٚربٝذإ  ٜذزنش ؾٝٗذا يظذبٝع طٝاطذ١ ايكلذا٤             

 ".٫ٚ بذ إٔ ٜهٕٛ هلِ َٔ َجٌ ريو أػٝا٤ مل تكع إيٝٓا  ٝإٚتذبري اذتهِ  ٚقذ سٚاٖا ادتاسٕ ِ ايب

يؼاعش إٔ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ ٖٞ ايٓادع١ ٚاذتامس١ اٚيكذ حتذخ ايؼاعش ِ ٖزٙ ايكـٝذ٠ عٔ ٚطا٥ٌ َٛاد١ٗ ايعذٚ  بٌ أنذ  

 ِ ا٫ْيـاس ٚيٛ نإ ايعذٚ أنجش دٝؼا  ٚأق٣ٛ عيادا . ٖٚزٙ ايٛطا٥ٌ ٖٞ:

 َهٔ.اييذٗٝض بايظ٬  ٚايعذ٠ َا أ -

 تشى ا٫ْؼػاٍ باَاٍ ٚسشخ ا٭س  ٚا٫ٖيُاّ باَعشن١.  -

 عذّ ا٫طيٗا١ْ بايعذٚ َٚا ٜذبشٙ. -

 ْبز ايؿشق١ ٚايؼيات ٚاييٓاصع. -

 ا يٝاس قا٥ذ قٟٛ رٟ َٛاؿؿات عاي١ٝ -

 ايػري٠ ع٢ً ايعش  ٚايذٜاس ٚايعض ٚاَاكٞ ايعشٜل ُا قذ ًٜشك٘ َٔ اَٗا١ْ. -

 ٫سرتاغاييظًض بايٛعٞ ٚايٓبا١ٖ ٚايؼذاع١ ٚا -

ثِ إْٓا ْظيطٝع ٚؾل اييشًٌٝ ايعاّ يًٓف ايؼعشٟ إٔ ْكـ ع٢ً ا٭ؾهاس ايش٥ٝظ١ اييت تلُٓيٗا ايكـٝذ٠ َٚذٔ ثذِ ظتذٛص     

يٓا إ ْشبّ تًو ا٭ؾهاس بظٝام ايؿهش٠ ايعا١َ ٚاَٛكع ايٛاسذ أٚ ايػش  ايزٟ ٚطِ ايكـٝذ٠ ٖٚٛ اإلْزاس  ٖٚذزٙ ا٭ؾهذاس   

 ناييايٞ:

 ٠َكذ١َ ط١ًًٝ غضي١ٝ قـري -

 إب٬ؽ قب١ًٝ إٜاد ٚصعُا٥ٗا بعضّ نظش٣ غضٚ ب٬دِٖ -

 ٚؿـ عذ٠ ايعذٚ ٚعيادٙ ٚاطيعذاٙ -

 تٓبٝ٘ قَٛ٘ إو َٛاكع كعؿِٗ  -

 بٝإ َا ظتب ع٢ً قَٛ٘ ؾعً٘ يًُٛاد١ٗ -

 دعٛت٘ هلِ بيعٝ  قا٥ذ عًِٝٗ -

 بٝإ َٛاؿؿات ايكا٥ذ اَطًٛب -

 ا٫طيشجاخ يكَٛ٘ ٚا٭عزاس إيِٝٗ بايب٬ؽ  -

                                                           
 و.2000ذارٚخ آداب انؼزب، يظغفٗ طادق انزافؼٙ، دار انكرة انؼهًٛح، تٛزٔخ نثُاٌ، انغثؼح األٔنٗ  (25)
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يكّٝ  طًظ١ً َٔ اذتًكات اَرتابط١ اَرتاؿذ١ ٚايذذؾكات ايؼذعٛس١ٜ ايذيت ت٪نذذ ٚسذذتٗا اَٛكذٛع١ٝ        َٚٔ ٖٓا ؾقٕ قـٝذ٠ 

 ٚتشابطٗا ايذ٫يٞ اَي .

 :ايزات١ٝ ِ ايكـٝذ٠ -3

ّ  –ٚاذتذذذٜح عذذٔ ايزاتٝذذ١ ِ ايؼذذعش ايكذذذِٜ     تقذذذ ٫ ٜهذذٕٛ َباػذذشا  بذذٌ قذذذ ٜهذذٕٛ ُضٚدذذا  مبٛكذذٛعا    -عًذذ٢ ٚدذذ٘ ايعُذذٛ

  ٖٚذزا َذا يهذٔ إٔ صتذذٙ ِ قـذٝذ٠ يكذّٝ  إ٫ إٔ ايزاتٝذ١ ِ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ َـذشٛب١           (26)ؼذاعش ٚقلاٜا ايٛاقع اَعاؾ يً

بـذذذم ايعاطؿذذ١  ُٚضٚدذذ١ بٓٔذذش٠ عكًٝذذ١ ٚاعٝذذ١  ٖٚذذزٙ ايزاتٝذذ١ تذذ ص َذذٔ دذذاْب ; رات ايؼذذاعش  ٚرات ايكبًٝذذ١  ٚإٕ نذذإ       

يٓاؿذع ايٛاكذض ٫ٚ زتذاٍ َخايؿيذ٘ أٚ     ايؼذاعش قذذ حتذذخ عذٔ راتذ٘ بؼذهٌ أنذ  ؾٗذٛ َٓذز بذذاٜيٗا ظتعذٌ سأٜذ٘ ٖذٛ ايذشأٟ ا              

يِٗ عذذٔ عذذذِٖٚ  ٚاطذذيٗياسِٖ مبذذا ٜرتبذذف بٗذذِ  ًذذؿآَػُظذذ  ِ إعذذذابِٗ بنسكذذِٗ  ٚغايكطذع دْٚذذ٘  ثذذِ ِ ْٔشتذذ٘ يًكذذّٛ  

ٜٚظيُش ِ إٓٗاس رات٘ بٛؿاٜاٙ ٚإْزاسٙ ايكٟٛ َٔ َٓطًل اَظيؼاس بٌ ايكا٥ذ آَكز نُا ِ  ياّ ايكـٝذ٠ "ٖذزا نيذابٞ   

عذٔ رات ايكبًٝذ١ ؾٗذٛ غذري َباػذش بذٌ ٜظيؼذـ َذٔ ايـذٛس٠           ٘زٜش يهذِ ... يكذذ بذزيت يهذِ ْـذشٞ...". أَذا سذٜجذ       إيٝهِ ٚايٓذ 

ايه١ًٝ عذٔ ٖذزٙ ايكبًٝذ١ ايذيت هلذا زتذذ عشٜذل  ٚهلذا أس  ٚأَذٛاٍ ٚهلذا صعُذا٤ ٚهلذا َذاٍ  سغذِ غؿًيٗذا َْٚٛٗذا  ؾٗذٞ قبًٝذ١                   

عٔ اٯ ذش نُذا ٖذٛ ٚاكذض َذٔ أبٝذات        -أٜلا –ا٭١ُٖٝ  "إٜاد" قب١ًٝ عشٜك١ ق١ٜٛ. ٜٚيشذخ ايؼاعش ِ  ّ َٛاص  ٚبٓؿع

 ايكـٝذ٠. 

َٚذذٔ سٝذذح اَيًكذذٞ ؾكذذذ غًذذب عًذذ٢ ايكـذذٝذ٠ اذتذذذٜح اَباػذذش  سٝذذح ْذذش٣ كذذُا٥ش اَخاطذذب آَؿـذذ١ً ٚاَيـذذ١ً  ٚ ًذذت           

ايكـٝذ٠ َٔ ا٭طًٛب اذتٛاسٟ ؾاَٛقـ ٫ ٜظُض باحملذاٚس٠  ٚايؼذاعش بعٝذذ عذٔ قَٛذ٘ ٖٚذٛ ٜشٜذذ إب٬غٗذِ ِ أقـذ٢ طذشع١           

يٝيًكذذٛٙ ٜٚعًُذذٛا بؿشذذٛاٙ. نُذذا إٔ ارتطذذاب ِ غايبٝيذذ٘ كذذُري   بارتطذذاب اَباػذذش   ٜٚلذذعِٗ أَذذا اذتكٝكذذ١ ٚا٭َذذش اَذذب    

كذُري اَخاطذب ٜذذٍ عًذ٢     ًعٞ أت٢ ب٘ ايؼاعش سشؿا  ع٢ً إػشاى ايكذّٛ ؾايهذٌ َعذ  با٭َش ٚقذذ قذاٍ عًُذا٤ ايًػذ١ إٕ "       

ِ (27)"ٚكُري اَخاطب أ ف َٔ كُري ايػا٥ذب ٚريذو يكًذ١ ا٫ػذرتاى     ...اَشاد بٓؿظ٘ ٚمبٛاد١ٗ َذيٛي٘  أٍٚ   ؾ٬سذٕ 

ايكـٝذ٠ سذٜح ايؼاعش بلُري ايػا٥ب ِ قٛي٘: أبًذؼ إٜذادا  ٚ ًذٌ ِ طذشاتِٗ" يهٓذ٘ ًٜيؿذت طذشٜعا إو كذُري ارتطذاب ِ          

ايبٝت اييايٞ َباػش٠: ٜا هلـ ْؿظٞ إٕ ناْت أَٛسنِ ػي٢" "أ٫ ختاؾٕٛ..." ٖٚهذزا ٜظذيُش ِ  طابذ٘ اَباػذش إو ْٗاٜذ١      

 يت يهِ ْـشٞ...".ايكـٝذ٠ "ٖزا نيابٞ إيٝهِ...." يكذ بز

 

 

 

                                                           
 .178ُٚظز: شؼزَا انمدٚى ٔانُمد انعدٚد، ْٔة رٔيّٛ، ص (26)
. يظز ،انًكرثح انرٕفٛمٛح، ػثد انحًٛد ُْدأ٘ :ذحمٛك، ظالل اندٍٚ ػثد انزحًٍ تٍ أتٙ تكز انظٕٛعٙ، عٕايغًْغ انٕٓايغ فٙ شزغ ظًغ ان (27)

 .246، 221، ص1ض
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 احملٛس ايجاْٞ 

 دساط١ ايبعذ ايب٬غٞ ِ ايكـٝذ٠

 تٓٛع ا٭طًٛب ايب٬غٞ: -1

ٖزٙ ايكـٝذ٠ ؿش ١ إْزاس َٔ ؾٓا٤ ستكل   ٚيزيو ْش٣ أطايٝب َيٓٛع١ دا٤ بٗا ايؼاعش  ٖٚزا اييٓٛع دعٌ يًكـذٝذ٠    

١ ْؼذذاْ ايظذذاَع  ٚإٜكذذا  ذد ا٭طذذايٝب ِ تطشٜذذدذذزبا  يذذذ٣ اَخاطذذب  ٚقذذذ أػذذاس عًُذذا٤ ايب٬غذذ١ إو ايكُٝذذ١ ايب٬غذذ١ ييعذذ  

ٍ  ُٖيذ٘ ِ ا  . ٜٚبذذأ ٖذزا اييٓذٛع بذذ  ا٭طذايٝب ايطًبٝذ١ ٚارت ٜذ١  ؾا٭طذذايٝب ايطًبٝذ١ دذا٤ت َيٓٛعذذ١         (28)إلؿذػا٤ َذا ٜكذذا

 َٚباػش٠  َٚٓٗا:

ٛا ..."  ٚغريٖا َٔ ؿذٝؼ  أطًٛب ا٭َش ِ َجٌ "أبًؼ  ؿْٛٛا  ادًٛا  اػؿٛا  قَٛٛا  ؾؼُشٚا  اؾضعٛا  اػشٚا  قًذٚا  ؾاطيٝكٔ

ا٭َذذش ادتُذذاعٞ  ٖٚذذزٙ ايـذذٝؼ ٚإٕ ناْذذت حتُذذٌ أغشاكذذا  ب٬غٝذذ١ زتاصٜذذ١   ظذذب ايظذذٝام  ناييشذذزٜش ٚحتؿٝذذض اهلُذذ١          

ٚا٫طيٓٗا  ٚايٓـٝش١  يهٓٗا تبكذ٢ ِ إؾادتٗذا اذتكٝكذ١ ايًػٜٛذ١ باعيبذاس ايكـذٝذ٠ سطذاي١ حتذزٜش ٚ طذ١ تٓؿذز َذٔ قبذٌ             

 ايكّٛ.

ٓ   ٜٚنتٞ أطًٛب ايٓٗٞ َهشسا  ٛا  ايذ٫٫ت ٚا٭غشا  ْؿظٗا اييت ِ أطًٛب ا٭َش   َجٌ "٫ تهْٛٛا  ٫ ٜذع  ٫ تػذشْهِ  ٫ تذنَ

تٞ ييعضٜض طًب٘ ايكٟٛ يب  قَٛ٘  نُا ٬ٜسذٕ إٔ ٖذزٙ ا٭طذايٝب ايٓاٖٝذ١ تؼذري إو إٔ قَٛذ٘       ٫ تًٗهِ  ٫ تجُشٚا..."  ٚتن

 ّ ق٠ٛ قَٛ٘  ٖٚٞ عٛاٌَ ٖضي١ ِ قبًٝي٘.ؾع٬  غاسقٕٛ ِ تًو آَٗٝات  ٜٚشٖا ايؼاعش َجايب حتب

أَذذا أطذذًٛب ا٫طذذيؿٗاّ ؾكذذذ اطذذيخذَ٘ ايؼذذاعش ِ ث٬ثذذ١ َٛاكذذع  إ٫ أْذذ٘ ٌذذٌ أبعذذادا د٫يٝذذ١ عُٝكذذ١ ا٭ثذذش  ؾٗذذٛ ٜيعذذذب        

ٜٚنط٢ ذتاٍ قَٛ٘ ِ يٕ ٚاسذ ٖٚٛ ٜشاِٖ ْٝاَا  ٫ عتشنٕٛ طانٓا سغِ َا عتذم بِٗ ِ قٛي٘ "َايٞ أسانِ ْٝاَا " نُا 

 َٔ تػ  ايكّٛ بعض َاكِٝٗ  بُٝٓا ساهلِ ٚكٝع ٚساكشِٖ أطٛد َٚظيكبًِٗ َشتٗٔ بٝذ عذِٖٚ: ٜيعذب

َِٚي ًوُٝهِ َعّض أو ٜيَشّد َع ِي ذَارا  ََٚاِتَلعا            ُه  ٍِ ٙي أوٚ َر  "إبٕ كاَع يَ شي

يِٗ  ٚيٝبعذح ِ ْؿٛطذِٗ اهلُذذ١    ٜٚيظذا٤ٍ ايؼذاعش َيعذبذا  ِ  قٛيذ٘ "أ٫ ختذاؾٕٛ قَٛذا " يٝؼذعش قَٛذ٘ باطذيػشاب٘ َذٔ غؿًذ            

 ٚايؼعٛس خبطش ايعذٚ ايذاِٖ. ٚأطًٛب ا٫طيؿٗاّ ظتعٌ اَخاطب ِ سٛاس َع ْؿظ٘ يهؼـ ادتٛاب. 

ٜٚظيخذّ ايؼاعش أطًٛب ايٓذا٤ ِ تٓبٝ٘ قَٛ٘  إو أعض َا يًهٕٛ َٚا يهٔ إٔ ٜؿذعذٛا ؾٝذ٘ "ٜذا قذّٛ بٝلذيهِ ٫ تؿذعذٔ       

 ريا"  َظيخذَا  ا٭دا٠ "ٜا" يٝؼعشِٖ بكشب٘ َِٓٗ  سغِ بيعذ اَظاؾ١ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ.بٗا" "ٜا قّٛ ٫ تنَٓٛا إٕ نٓيِ غ

أَا ا٭طايٝب ارت ٜذ١ ؾيظذيٓذ عًٝٗذا ايكـذٝذ٠ ِ َعٔذِ أبٝاتٗذا  ٖٚذٞ إر تذنتٞ ِ أىاطٗذا اَيعذذد٠ بايـذذم ايذٛاقعٞ ِ             

َـاغٗا ايًؿٔٞ إو تهٜٛٔ قاعذ٠ َعشؾ١ٝ  َطابك١ ايٓظب١ ايه١َٝ٬ يًُخ  عٓ٘ ٚاقعا  ٚاعيكادا   ٚتظع٢ َٔ  ٬ٍ ٓاٖش

بايٛاقع   ؾٗٞ أٜلا  تعبريات   ١ٜ ست١ًُ بذ٫٫ت ٚإعتا٤ات بًٝػ١  تشَٞ إو أغشاكٗا ِ تٛدٝ٘ اَخاطب  إو َا ظتذب  

                                                           
(22)

 .2، ص2و. ج4335بيروث،  -انًكتبت انعصريت ، يحًد يحيي انديٍ عبدانحًيديُظر: انًثم انسائر البٍ األثير، تحقيق:  
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ؾعً٘ بعذ ٚؿذـ ايٛاقذع يذ٘  ؾٓذذذٖا حتهذٞ قـذ١ ايعذذٚ ايػذاصٟ  ٚتذب  ؿذؿي٘ ٚتـذـ قٛتذ٘  ٚتؼذخف َهذأَ ارتطذش  ٫                

خاطذذب  هذذِ ارتذذ   ٚيهذذٔ ٭غذذشا  ب٬غٝذذ١ تذذذٚس ِ غايبٗذذا سذذٍٛ اييشذذزٜش ٚاإلْذذزاس  ٚتذذنتٞ يًيٓبٝذذ٘ ٚاييشؿٝذذض    إلؾذذاد٠ اَ

نُا ِ قٛيذ٘ "أَظذٛا إيذٝهِ ننَجذاٍ ايذذبا طذشعا" ِٚ قٛيذ٘ "ؾٗذِ طذشاع إيذٝهِ..." ِٚ قٛيذ٘ "ِ نذٌ ٜذّٛ ٜظذٕٓٛ اذتذشاب                

ايكب١ًٝ إو َٛاكذع ايلذعـ  ٜٚذزنشِٖ  ذاهلِ َعيُذذا        يهِ....." نُا ٜظيخذّ ايؼاعش ا٭طًٛب ارت ٟ ِ يؿت ْٔش

 ع٢ً اَكاس١ْ ِ نجري َٔ اَٛاكع نُا ِ قٛي٘ "٫ اذتشخ ٜؼػًِٗ..." "ٚأْيِ حتشثٕٛ ا٭س  عٔ طؿ٘".

ٚقذ تنتٞ ادتٌُ ارت ١ٜ بعذ طًب ننَش أٚ ْٗذٞ أٚ ْذذا٤  ٚريذو بػذش  بذح ا٭َذٌ ٚتًطٝذـ ايطًذب نُذا ِ قٛيذ٘ "ثذِ             

أٚ ييننٝذ ا٭طًٛب اإلْؼذا٥ٞ ٚتٛكذٝض اهلذذف ٚايػاٜذ١ َذٔ ايطًذب نُذا ِ قٛيذ٘ ْاٖٝذُا           اٍ ا٭َٔ َٔ ؾضعا".اؾضعٛا قذ ٜٓ

ٌٌ يوَٝظذُهذَذ٫ تيًٗقَٛ٘: " ََُٓهذِ إبَب  ٍِ ِٚ َبَعٔ ِٕ ايَعذي ٌٌ إب  ".َشعاذِي قوذت يُهِ إبَب

ا٭مسٝذذ١  ٚقذذ ٚغريٖذذا نُذا ْذذش٣ ريذذو   ٚتذنتٞ ِ ايػايذذب ادتُذٌ ارت ٜذذ١ َ٪نذذ٠ مب٪نذذذات عذذ٠ أبشصٖذذا "إٔ" ٚادتًُذ١       

 بٛكٛ  ِ أبٝات ايكـٝذ٠.

ًَُٚشا  ْؼري إيٝذ٘ ِ اطذيكشا٤ ٖذزٙ ا٭طذايٝب ارت ٜذ١ ٚاإلْؼذا١ٝ٥ ِ أْٗذا  ًذت َذٔ أٟ َذذٜض أٚ اطذيعطاف يكَٛذ٘  بذٌ                 

ٍب ذذٛا إبيوُٝهِ نونوَجذذَظذأوَٜظيؼـ َٓٗا اييٛبٝخ  ٚاييشزٜش  َشاعٝا  بزيو َكاّ ساٍ ارتطش ٚغضٚ دشاؾٌ ايعذٚ ايضاسـ  " ا

ٗي " ِٚ قٛي٘ "َذبا طيشيعاذاي َيًَيذؾو َٚايظذِ َطشاٌع إبيوُٝهِ َبَ   َٜذ  ايـاَب  َٚي َش  ُّ  َػٛنا   ". أٚ اييشؿٝض ٚاطيٓٗا  اهلُذِ  ًوعاَذَك

ََذذا  قوذ أوػؿونُا ِ قٛي٘: " َِٚيُهِ  ََٔ إبسَخ أو ِٕ يوُهِ  َٜٓكوَطعاذإب َٚ َٜؿ٢ٓ   ".كتي أوٕ 

ٗي ِ إٔ ايؼاعش ٜٓٛع  ِ إٜشاد ا٭طًٛب ارت ٟ ب  ًٌ   ١ٜ ؾع١ًٝ ًٌٚ   ١ٜ امس١ٝ  نُا ِ قٛي٘ "ٚسغ   شاٌع ذِ َطذؾو

َيًَيذِ َبٝذُهذإبيوٝ َٚايظذ    ذذَكذَٔ  َٜذذ  ايـذاَب  َٚيَ ذَش  " إ٫ إٔ ادتُذٌ ارت ٜذ١ ايؿعًٝذ١ ٖذٞ ايػايبذ١  ٚريذو َجذٌ قٛيذ٘         ًوعاَذُّ  َػٛنا  

ٍّ ؾوَضعاذييِ َبنوَذيوكٕٝٛ سٝاٍ ايؼٍٛ  ٚتٓيذٕٛ بذاس ايكًع١  ٚتًبظٕٛ ثٝاب ا٭َٔ  "ٜظٕٓٛ اذتشاب  تًكش ... ٚغريٖا َٔ ٍش ساصب

ادتٌُ ايؿع١ًٝ اييت تٛسٞ بيذذد اذتذخ ٚتشقب٘  ٚبايزات ادتٌُ اييت حتيٟٛ ع٢ً ايؿعٌ اَلاسع  إر ٜش٣ عًُا٤ ايًػ١ إٔ 

ٌَُ يًٍذ٫يذذ١ عًذذ٢ اذتذذاٍ      ٜيظنذذَيعن ٗيُذذا َعذذا    ايؿعذذٌ اَلذذاسع  ادتًُذذ١ نُذذا ٜذذش٣ ايب٬غٝذذٕٛ إٔ    ٚا٫طذذيكباٍ  أٟ: ٭سذذذُٖا أٚ يو

١ٍٜ اَؼي١ًُ ع٢ً ؾعٌ َلاسع غريب  ٍٝذ١    َظبٛم بعٛاٌَ ْـب ٚدضّ تػري َٔ صَٓٝي٘ارت  ٍٓظذب١ اذتهُ   تؿٝذ اّذَد سيذذيَٚخ اي

١ٍٝ د٫ي١ ايؿعٌ اَلاسع  َع إؾاد٠ تيابع َتَذّذد اذتذٚخ  طٛا٤ أناْت مبكيل٢ؾٝٗا   َيجنبَي١   أّ َٓؿ  .(29)ادت١ًُ 

َٚٔ ا٭طاٜب ايبذٜع١ تًو اييكظُٝات اييت ْشاٖا ِ ثٓا١ٝ٥ َيلاد٠ سٝٓا  َٚيذاْظ١ أ ش٣ نُا ِ قٛيذ٘  "طذٛسا  اساٖذِ     

 ٚطٛسا  ٫ أبِٝٓٗ" ٚقٛي٘ "َشتادا  َٚٓيذعا " ٚقٛي٘ "ٜهٕٛ َيبعا  طٛسا  َٚيبعا" ٚقٛي٘ "٫ قُشا ٫ٚ كشعا".

                                                           
(23)

: يعجيى فيي انًصيطهحاث    انكهيياث . ويُظير:  422، ص4، ألبيي عيعيد األَبيارد، دار ان كير ديجيق، ج     الفإلَصاف فيي يسيائم ان ي   يُظر: ا 
وان يييرول انهةىييييت، ألبيييي انبقييياح انك يييىد، تصيييحيم: د.عيييدَاٌ درويييير ويحًيييد انًصيييرد، ياعسيييت انرعيييانت بييييروث، انطبعيييت انثاَييييت            

 .21ص ،و.4332هـ/4142
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اإلػاس٠ إو إٔ ايكـٝذ٠ ٫ ختًٛ َذٔ بعذض ايشنانذ١ ِ ايـذٝاغ١ إر صتذذ بعذض ا٭بٝذات تكذرتب ِ َـذاغٗا           ٫ٚ بذ َٔ  

ٍٔ   َذذذٔ ايذذذِٓٔ اييكًٝذذذذٟ  َٚٓٗذذذا قٛيذذذ٘: "    ِي َسَظذذذ ََذذذُٓه  ٍٟ ِي   َذؾوَاقٓذذذ" ٚقٛيذذذ٘ "ؾوَاػذذذؿٛا غوًًٝذذذٞ َبذذذَشأ ََٚاٌذذذٛا َرَذذذاَسُن ِي  ٛا َدٝذذذاَدُن

ـََ  ٫ َتظَيؼَعشٚا ادتو ُِْهِ ديْذذؾو٬ َتػي "  ِٚ قٛي٘ "َضعاََٚاطَيؼَعشٚا اي ٫َٚ طوذِش َٓذذذ ابٞ إبيوُٝهذذذ زا َنيذذذ َِٖٚ قٛيذ٘ "  "ٌعذَُذ ذٝا  َٚاي زٜشي ذذذ ِ 

يًؼعش١ٜ يػ١ " ٚغري ريو َٔ ادتٌُ اييت ٖٞ أقشب إو ا٭طًٛب ارتطابٞ. ٖٚزا أ ٌ نجريا  بؼعش١ٜ ايكـٝذ٠  إر إٕ يوُهِ

يؼذذاعش ٜكذذّٛ ببٓا٥ٗذذا بطشٜكذذ١ ختذذشز عذذٔ َذذنيٛف ايهذذ٬ّ  ٚدذذاسٟ ا٫طذذيعُاٍ    شتـٛؿذذ١  ٚطشٜكذذ١ ِ اييعذذبري َعذٚيذذ٘  ؾا 

سٝذذح إٕ َذذٔ  ـذذا٥ف ٖذذزٙ ايًػذذ١ ايٛؿذذٍٛ إو اَعذذاْٞ بطشٜكذذ١ غذذري َباػذذش٠  ٚا٫عيُذذاد ِ ايًػذذ١ عًذذ٢ طاقاتٗذذا اَهْٓٛذذ١      

 .(30)ارتؿ١ٝ

 :ايـٛس ايؼعش١ٜ ِ ايكـٝذ٠ -2

٢ ايٛطذذا٥ٌ ٚايعٓاؿذش ايب٬غٝذ١ اَعشٚؾذذ١  ناييؼذبٝ٘ ٚا٫طذذيعاس٠    مل تيلذُٔ ايكـذٝذ٠ ؿذذٛسا  ػذعش١ٜ  نذجري٠ اعيُذذادُا عًذ       

 َٔ سٚع١ إبذاع١ٝ  ٚإثاس٠ يًخٝاٍ. ٬ُٝ َٔ تًو  ايـٛس اييت ٫ ختًٛٚايهٓا١ٜ  ٚإىا اطيطاع ايؼاعش إٔ ًٜيكّ عذدا  قً

 ؾًٓشٕ بذا١ٜ عذدا  َٔ ايـٛس اييؼب١ٝٗٝ ِ ايكـٝذ٠ َٓٗا قٛي٘:   

ََٓب ا٭وْذَٚٚاَك ٕب إبرا َذذذاُ٭قشذذذنو  اَب رٟ ُأػيٍش      ذٝذٍض أوػ ٙي يوذذٛيا  "عاذذذَُذا ْٛسي

إر اطيطاع ايؼاعش إٔ ٜشطِ ؿٛس٠ ابيظا١َ احملبٛب١ ٜٚؼخف َعإ ا٭طٓإ عٓذَا ػبٗ٘ با٭قشٛإ اَيؿذيض ايذزٟ ٜعهذع    

 ايٓٛس ِ ؾـٌ ايشبٝع.

َؿـٌ ستظٛغ  سٝذح ػذب٘    ٖٚٛ َشطٌ ييؼبٝ٘ ٖٓا َؿشد ؾا طشعا" أَظٛا ننَجاٍ ايذٍيباٚؿٛس٠ تؼب١ٗٝ ْشاٖا ِ قٛي٘: "

ا٭عذا٤ بـػاس ادتشاد اييت تػطٞ َظاس١ َٔ ا٭س  ٖٚٞ تضسـ ِ طشع١ شتٝؿ١  ٚايٓاغ عتظبٕٛ يًذشاد أيـ سظاب  

ؾُذا بايذو إرا نذإ ريذو ايظذٛاد اَكبذٌ َذٔ ايبؼذش. ثذِ إٕ أدا٠ ايؼذب٘ ٚؿذٝػ١ "أَجذاٍ" ادتُعٝذ١ تذٛسٞ بعٔذِ ايعذذذٚ  ِٚ                

 "طشعا" مبـاغٗا تننٝذ يًُع٢ٓ. يؿ١ٔ

ْٚشاٙ ٜؼب٘ ذتٕ عٕٝٛ ا٭عذذا٤  شٜذل ْذاس ٜؼذيعٌ ٚعتذشم  ٖٚذٛ تؼذبٝ٘ شتٝذـ اطذيخذّ يذ٘ أدا٠ اييؼذبٝ٘ "نذنٕ" ييذٛسٞ              

 بك٠ٛ ايـٛس٠ اييؼب١ٝٗٝ ٚتننٝذٖا.

 ٜٚلشب هلِ َج٬ُ َع أسكِٗ ؾٝؼببِٗ بظؿ١ٓٝ تبشش ِ أَانٔ غري ؿاذت١ يإل اس:

ٍْٞ أوساُن َٚأوذذإب َٕ َبِٗ  َٚايطوَبعا  ا     ذسكا  تيعَذبٛ َٛعَح  ١ََٓ َتػؼ٢ اي ٌَ ايَظؿٝ  ََج

ٔ ِ ايبشاس  ٚايٛؿٍٛ إو ذ٠  تيعًل بارتطٛس٠  ؾايشٜا  ٚا٭َٛاز تٛاد٘ ايظا٥شٜٚمتجٌٝ ايكّٛ بايظؿ١ٓٝ ٜٛسٞ مبعإ عذٜ

 إو ايٓذا٠. ٛاايؼاط٧ عتياز إو ٜك١ٔ ٚتٓب٘ سي٢ ٜـً

 يؼاعش:َٚٔ ايـٛس ا٫طيعاس١ٜ قٍٛ ا

                                                           
 .17ص. و2002 طثرًثز/ ْـ1423 رظة ػشز انصاَٙ انًعهد انُمد، فٙ ػالياخ ، ًٕدِح حًاد٘ انحدٚس، انشؼز فٙ اإلتالؽ يظأنح (30)



 

143 
 

 2016 يوويو  - يىاير   - العدد السابع                     جامعة الىاصرمجلة 

 دراسة وقدية -به يعمر اإليادي البعد األسلوبي والبالغي في عيىية لقيط 
 

 د. عبد الكريم حسيه رعدان
 

َُّهذَٚقو ٓو ََذذ أو ِي      ذٔ َػذِي  ٌٍ يوذَٖ   طشب َثػشبُن ُٓذٛ ِي َقطوذٌِ َتذًوذ٘ي   عاذػؼاُن

ؾؿٞ ايبٝت اطيعاس٠ تـشعت١ٝ سٝح أٓٗش ايعذٚ ايكادّ َذٔ أطذشاف ايذب٬د ٚػذبٗ٘ بذاهلٍٛ اذاَع ايهجذش٠ ٚايظذٛاد اَخٝذـ           

ًوِ ٚيٝظت ١ًُٓ ٚاسذ٠  ثذِ إْٗذا تػؼذ٢ ايكذّٛ     ٚا٫طيعاس٠ ٖٓا َب١ٝٓ ع٢ً تؼبٝ٘ َؿشد ب١٦ٝٗ َشنب١ َٔ ا ُٓ هلٍٛ ايزٟ ي٘ 

قطعا  ٚن١ًُ "قطعا " تؿٝذ تذؾل تًو ائًِ ٚاسذ٠ بعذ ا٭ ش٣. ِٚ ايؼذطش ا٭ٍٚ َذٔ ايبٝذت إعتذا٤ د٫يذٞ ٜ٪نذذ قذ٠ٛ        

 ايـٛس٠  ٜٚؼري إو َؿادن٠ ايعذٚ ٚقذ أٌٓ ايكّٛ ٖٚذِ عًِٝٗ َٔ ْاس١ٝ ٚاسذ٠.  

   ٛ ٘ َٚٔ ايـذٛس ايهٓا٥ٝذ١ ق ٚظتذ   ٚايينٖذب يًشذشب. ِٚ قٛيذ٘ "    نٓاٜذ١ عذٔ ؿذؿ١ ا٫طذيعذاد     يهذِ" ٖٚذٞ    ٜظذٕٓٛ اذتذشاب  " يذ

ذتاٍ ايعذٚ ٖٚٛ ظت  ريو ايٓٛع َٔ ايؼذش اَذش  ٖٚذزٙ نٓاٜذ١ عذٔ ؿذؿ١ ايؼذش         هٓا١ٜتـٜٛش بطشٜل اي "ايـاب ٚايظًعا

 ايزٟ ٜلُشٙ ايعذٚ.

 ١ٜ عٔ ؿؿ١ ايينٖب ٚاذتزس ايؼذٜذ.اْ أسدًهِ" ٖٚٞ نٓاَٚٔ ايـٛس ايهٓا١ٝ٥ ايشا٥ع١ قٛي٘: "قَٛٛا قٝاَا ع٢ً أَؼ

 إٜكاع ايكـٝذ٠: -3

اذتشنذذ١ ايـذذٛت١ٝ ايعاَذذ١ ايذا ًٝذذ١ ايٓاػذذ١٦ َذذٔ ايٓٔذذاّ ايذذٛصْٞ يٮْػذذاّ ِ سشنيٗذذا     ٜعذذشف اإلٜكذذاع يذذذ٣ ايٓكذذاد بنْذذ٘ "   

 .(31)"اَيياي١ٝ

ٚسذٙ ٜعطٝٗا ؾخا١َ َٛطذٝك١ٝ عذٝبذ١    ٚتعيُذ ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ ِ إٜكاعٗا بؼهٌ أطاغ ع٢ً ايٛصٕ ٚايكاؾ١ٝ  ؾزيو 

َٔ  ٬ٍ ا٭ٚصإ ايعشٚك١ٝ ٚتكظُٝٗا إو ٚسذات ِ ايبٝت ايؼعشٟ ٚتكظِٝ ايبٝت ايؼعشٟ إو ػطشٜٔ ٜٓؼ٧ َا ٜظ٢ُ 

ظتعذٌ ايؼذعش نذاجملش٣    ايذزٟ  اَيظل اَيٓاطل  بعُٛد ايؼعش  ٖٚزا ايعُٛد ايؼعشٟ مس١ يًكـٝذ٠ ايكذي١ إر إْ٘ ايعٓـش

ٚ اَيذذذؾل ِ سشن ٜطذذشب ايؿٗذذِ يـذذٛاب٘ َٚذذا ٜذذشد عًٝذذ٘ َذذٔ سظذذٔ تشنٝبذذ٘       "بذذزيو عٓـذذش ًذذايٞ;   ٖذذٛ يذذ٘ اإلٜكاعٝذذ١  

غري إٔ ٖٓاى عٓاؿش أ ش٣ تيعاكذ َع ايٛصٕ ٚايكاؾ١ٝ ييعطٞ ايكـٝذ٠ ق٠ٛ إٜكاع١ٝ أقذ٣ٛ  ٚعتذع    (32)"ٚاعيذاٍ أدضا٥٘

     َ عٜٓٛذذ١  نايظذذذع ٚادتٓذذاغ ٚايرتؿذذٝع    هلذذا سْٝٓذذا  َٚذذٔ ريذذو  دذذٛد ايظذذبو  ٚؾخاَذذ١ ا٭يؿذذآ  ٚاحملظذذٓات ايًؿٔٝذذ١ ٚا

٪دٜذ٘ َذٔ أدا٤   َذا ت ايٛقٛف ع٢ً ٖزٙ ايعٓاؿذش َعشؾذ١    ٚاَكاب٬ت ٚاييلاد  ٚغري ريو ُا ٜظ٢ُ باإلٜكاع ايذا ًٞ. ٚيهٔ

 :ِ ؾعاي١ٝ اإلٜكاع

ايذٛصٕ بٛؿذؿ٘   اَيًذو  "ٚقذذ   : ٖٚٛ اَٛد١ ايـٛت١ٝ اَيهشس٠ ايٓاا١ َٔ ايبشش ايعشٚكٞ ايزٟ تٓئِ ؾٝ٘ ايكـٝذ٠  ايٛصٕ

طبعا  إَها١ْٝ ايكذس٠ ع٢ً َؿادن٠ اَيًكٞ بايكذس٠ ع٢ً كبّ ايه٬ّ اَيٓاثش اَؼيت  ُْٚٔ٘ ٚدعًذ٘ أ ذارا  ًَٚؿيذا  ٚأنجذش     

ِٚ إٜكاعذذ٘ بظذذاط١  . ٖٚذذزٙ ايكـذذٝذ٠ دذذا٤ت عًذذ٢ ٚصٕ ايبشذذش ايبظذذّٝ ٖٚذذٛ َذذٔ  ذذٛس ايؼذذعش ايطًٜٛذذ١  (33)"بذذشٚصا  ٚسلذذٛسا 

ٕ نجريا  ِ أػعاسِٖ  ؾٗٛ ٜيُٝض  شن١ َٓظاب١ ٚؾٝ٘ تيٛؾش يًؼاعش سش١ٜ اييعبري عذٔ    ٚقذ اطيخذَ٘ ادتاًٖٝٛٚطٗٛي١

                                                           
 .20ص. و1856 انماْزج يظز يكرثح سكزٚا، فإاد انًٕطٛمٙ، انرؼثٛز (31)
 .53صو. 1856انؼهٕ٘، ذحمٛك: يحًد سغهٕل طالو ٔعّ انحاظز٘، انًكرثح انرعارٚح انكثزٖ، انماْزج  عثا عثا التٍ انشؼز ػٛار (32)
 .206ص ،15ض.  و2003/ ْـ1424 انظاتؼح انظُح ،انرزاز ظذٔر تاػٛظٗ، ػهٙ انمادر ػثد انمدٚى، انؼزتٙ انُمد فٙ انشفٕٚح ئشاراخ (33)
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) َظيؿعًٔ ؾاعًٔ(; ُأ زت ا٭ٚو َٔ ايشدذض  ٚايجاْٝذ١ َذٔ    اَعاْٞ ايط١ًٜٛ  نُا أْ٘ َٔ ايبشٛس رٟٚ اييؿع٬ٝت اَضدٚد١ 

 ْٔشْا إو ايبٝت ايؼعشٟ ايزٟ ٜكٍٛ:ٚريو ٜيٝض يًؼاعش ػشٔ ايبٝت ايؼعشٟ بذ٫٫ت نجري٠  ؾًٛ    ش اَيذاسى

َٕ قوذأو٫ َتخ ٍب ايذذٛا إبيوُٝهِ نونوَجذذَظذأوَ     ِي  ذذُهذذَٛا  ٫ أوبا يوذاؾٛ  َذبا طيشيعاذا

يٛدذْا ايؼاعش قذ كُٓ٘ د٫٫ت عذٜذذ٠ ٚاطذيطاع ؾٝذ٘ إٔ ٜٓبذ٘ قَٛذ٘ ٚغتذٛؾِٗ ٜٚذذعٛ عًذِٝٗ صٜذاد٠ ِ اييٓبٝذ٘ ٚعتذزسِٖ            

  ِ ٝذت ٜهؿذٞ ييٓبٝذ٘ ايكذّٛ بذا٭َش      ٚإٔ ٖذ٪٤٫ ايكذّٛ ُنجذش عذذدِٖ ٚطذشع ِ طذريِٖ  سيذ٢ إٔ ٖذزا ايب          قَٛا  قشسٚا غذضٚ ب٬دٖذ

 نً٘  ٖٚٛ َا ٜظ٢ُ "ببٝت ايكـٝذ".

شذذذٕ إٔ يبشذذذش ايبظذذذّٝ سشنذذذ١ إٜكاعٝذذذ١ ؾٝٗذذذا عًذذذٛ ٚاطتؿذذذا   ٜيٛيذذذذ َذذذٔ ريذذذو ا٫صدٚاز ِ اييؿعًٝذذذي        ٚيهذذذٔ إٔ ًْ

ٜيٓاغِ َذع ؿذش ات ايؼذاعش ٚهلؿذ٘ ايٓؿظذٞ ٚقًكذ٘ ايؼذعٛسٟ يًشذذخ ايذزٟ           اَيهشست   ؾؿٞ ايكـٝذ٠ صتذ تذؾكا  إٜكاعٝا 

ي ذش ايبٝذت إو   "َٔ ا٭١ُْٔ اإلٜكاع١ٝ ايجابي١ ِ ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ  ٚتعشف بنْٗا أَا ايكاؾ١ٝ ؾقْٗا  ٜعادت٘ ِ قـٝذت٘.

    ٔ ِّْٛذذ١ بذذزيو   (35)"ايهذذ٬ّٚإىذذا قٝذذٌ هلذذا قاؾٝذذ١ٌ ٭ْٗذذا تكؿذذٛ    "  (34)"أٍٚ طذذانٔ ًٜٝذذ٘ َذذع اَيشذذشى ايذذزٟ قبذذٌ ايظذذان َه

 .(36)"َكطعا  ؿٛتٝا  َٛطٝكٝا   ٜشتهض عًٝ٘ ايؼاعش ِ ايبٝت ا٭ٍٚ  ؾٝهشسٙ إو ْٗا١ٜ أبٝات ايكـٝذ٠"

  ٚقذذ  ايٓاػ٧ عٔ إػباع سشنذ١ ايذشٟٚ "ايؿيشذ١"      ٚأيـ ايٛؿٌ"ايع "ٚايكاؾ١ٝ ٖٓا قاؾ١ٝ َطًك١ بٓٝت ع٢ً سشف ايشٟٚ 

ٚريو إٔ ظتيُذع ث٬ثذ١     ٖٚزٙ ايكاؾ١ٝ َٔ ايٓٛع اَرتانب  ""اجملش٣" ذتشف ايشٟٚ بي١اييضّ ايؼاعش  شن١ ايؿيش١ ايجا

 .(37)"سشٚف َيششن١ بعذٖا طانٔ

ََٛدَعا  ايبٝعذا  طُعذا  تبعذا  َعذا ..."  أسذذثت         ٖٚزٙ ايكاؾ١ٝ اَرتانب١  شن١ سشٚؾٗا ايج٬ث١ ٚسشف ايٛؿٌ باَيذادٙ "اي

 ئاسٙ.ظاَع ٜرتقب٘ ٜٚيًٗـ يظُاع ْٗا١ٜ نٌ بٝت ٚظتذ ْؿظ٘ َؼذٚدا  ٫ْإٜكاعا ٚسْٝٓا ػذٜذ ايٛكٛ   ظتعٌ اي

ِ ؾ :أَا اإلٜكاع ايذا ًٞ   ِ  (38)"ايذشْ  آَبعذح َذٔ ايؼذعش    " ٗٛ أسذ ا٭ػهاٍ ادتُاي١ٝ ِ ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ  ٜٚيُجذٌ 

ٞ    َباْٝ٘ ٚيػي٘  ٚاْئاّ َؿشدات٘ ًًٚ٘ اييت تـاؽ ِ ١٦ٖٝ  اؿذ١. ٚأبذشص ايعٓاؿذش ايذيت     تيُجذٌ ِ;   تهَّذٕٛ اإلٜكذاع ايذذا ً

اَؿشدات  اييت ؿاغٗا ايؼذاعش بظ٬طذ١  ٚؾٝٗذا ؿذٛس٠ دٝذذ٠ َذٔ ايرتابذّ ٚايذي٩٬ّ سيذ٢ ِ أؿذٛات اَؿذشد٠ ايٛاسذذ٠ أسٝاْذا               

 سا٥عا  نُا ْش٣ ريو ِ تهشاس سشف ادتِٝ ٚتٛصٜع٘ اَيٓاطل ِ قٛي٘: سْٝٓا ؾكذ ٜيهشس سشف ِ ايبٝت ايؼعشٟ ؾٝشذخ 

َُضدٞ َعَبٌ أو ٌٍ    ذّٜٗا ايشاَنبي ا َيذذَٛ ادتوذذذذَْش   ٢ً َعَذ َيَٓيَذعاذذذضَٜش٠َ  َٚ  شتادا  

ٖيذطوٜٚٔٗش ريو اإلٜكاع َٔ  ٬ٍ اييذٓٝع أٚ ايرتدٜذ يعباسات َع١ٓٝ ِ ايبٝت أٚ ايؼطش ايٛاسذ ِ َجٌ قٛي٘: " ِي ذذٛسا  أوسا

ٓيذَٚطو ََٜٗذ ...ِيذذٗيذٛسا  ٫ ُأبٝ َٕ إبراذذعذ٫  ََٖذذذا غذذَ ٛ  ٌٌ ٝ  ..اذعذذاَؾ ًو َٖذزا اي َٚ َُعٕٛ  َُعذا ذذذذ حي قوذذذ ٫ َتذ " ْٚذش٣ ريذو اإلٜكذاع ايذذا ًٞ     ذ َد

                                                           
 .1ص. و1870/ْـ 1380 ديشك حظٍ، ػشج. د: ذحمٛك األخفش، طؼٛد انحظٍ ألتٙ انمٕافٙ، (34)
(25)

 .512، ص6و. ج222، بيروث دار انكتب انعهًيت، د انحًيد هُداودعب :تحقيق،البٍ عيدِ انًرعي، انًحكى وانًحيط األعظى 
/ ْممـ1411 ٔاناًظممٌٕ انظممادص انؼممدد طممُؼاء، ٔانثحممٕز، اندراطمماخ يزكممش ًُٚٛممح، دراطمماخ ػهممٙ، انزضمما ػثممد.د انرمهٛدٚممح، انمظممٛدج تُٛممح (36)

 .31ص. و1881
 .2انمٕافٙ، ألتٙ ٚؼهٗ انرُٕخٙ، ص (37)
 .34ص ،4و،ض1881 انزاتؼح انغثؼح نهُشز، انازعٕو ظايؼح دار انًعذٔب، انغٛة اهلل ػثد ، ٔطُاػرٓا زبانؼ أشؼار فٓى ئنٗ انًزشد (31)
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ٜٓبعح  َذٔ  ذ٬ٍ اَكذاب٬ت ايذ٫يٝذ١ ٚايطبذام بذ  ا٭يؿذآ ٚاَعذاْٞ نُذا  ِ قٛيذ٘:  "ؾذ٬ تذش٣ ٜنطذا  َٓٗذا ٫ٚ طُعذا " ِٚ                

    ُ ٫  عذذا" ِٚ قٛيذ٘: " ٜهذذٕٛ ٍَيَبعذا  سٝٓذذا  َٚيَبعذا" ٚنُذذا ِ قٛيذذ٘ "   قٛيذ٘: "إٕ ناْذذت أَذٛسنِ ػذذي٢ ٚأسهذِ أَذذش ايٓذاغ ؾادي

َٕ أوَكذذذ عيذذَٜؼ َْذذذ شٚ ٘ي أوّ  ًوذذ ٕن ..اذذذ عذذؿوذِش اي ِن  طوذذاَس إب ًَذذا  طوذا٥َشيُن ٛن ٕن َٜ ": ؾكذذذ ٚؾذل ايؼذذاعش ِ اطذيخذاّ ٖذذزٙ ايـذٝؼ  ايشا٥عذذ١     َٚقوَعذا  َٚإب

 اع َع د٫٫ت ايكـٝذ٠ َٚلاَٝٓٗا.ٚصادت َٔ اذتظٔ اإلٜكاعٞ يًكـٝذ٠  ٚتٛاؾل ٖزا اإلٜك

ٚا٬َسٕ إٔ ايـٝاغ١ ايكٜٛذ١ يًُؿذشدات َٚٛاقعٗذا ِ ادتُذٌ ٚايرتانٝذب هلذزٙ ايكـذٝذ٠ دعذٌ هلذا ْػُذا  إٜكاعٝذا ؾشٜذذا                 

ؾؿٞ َعِٔ أبٝاتٗا أدذ تًذو اَؿذشدات ايكٜٛذ١  ٚايرتانٝذب ايذقٝكذ١    ؾُذج٬  ًذع ايؼذاعش بذ  ايؼذشّ  ٚا٭سم  يهذٔ ِ            

ٚؾعٌ "ػشّ ٜ٪سق " ِٚ قٛي٘ "ٜلشٞ ؾ٪ادٟ" ٚقٛي٘ "ٜشد٢ يػذابشنِ" ٚقٛيذ٘ " إٕ طذاس طذا٥شنِ" ِٚ قٛيذ٘       ؿٝػ١ أطِ

"صٜذ ايك٢ٓ ّٜٛ ٫ق٢" ٚغريٖا َٔ اَؿشدات اييت أسذثت مبٛقعٗا ٚع٬قيٗا ِ طٝاقٗا إٜكاعا  ًَُٛطا   ٚأسٝاْا  صتذ اإلٜكاع 

شٚس ِ قٛيذ٘: ِ نذٌ ٜذّٛ ٜظذٕٓٛ اذتذشاب يهذِ" ٚتكذذِٜ ايـذؿ١ عًذ٢          ْيٝذ١ اييكذِٜ ٚايين ري  نُا ِ تكذِٜ ادتاس ٚاجمل

اَٛؿٛف ِ قٛي٘ " ضس عِْٝٛٗ" ٚتكذِٜ اَعٍُٛ ع٢ً ايعاٌَ ِ طٝام ايٓؿٞ نُا ِ قٛي٘ "٫ اذتذشخ ٜؼذػًِٗ"َٚجٌ ٖذزٙ    

 ايرتنٝبات تٛيذ إٜكاعات يطٝؿ١ ٫ ختط٦ٗا ا٭مساع. 

 :ِ ايٛاقع أثش ايكـٝذ٠ ٚؾاعًٝيٗا -4

ٚقذذٛدا  يًُعذذاسى  ٚنذذإ ايؼذذعشا٤    سٟ أسذذذ ِ إٔ يًؼذذعش ادتذذاًٖٞ ايكذذذِٜ طذذطٛت٘ ٚأثذذشٙ ِ ٚاقذذع اذتٝذذا٠  إر نذذإ        ٫ يذذا 

ؼعش ِ ؾاعًٝيذ٘ َبًذؼ ايظذشش       ٚأسٝاْا ٜبًؼ اي(39)ٜيكذَٕٛ ايـؿٛف  ٜٚيػٕٓٛ بايؼعش نُا ٖٞ عاد٠ ايعشب ِ اذتشٚب

  ٖٚيو ا٭عشا   أٚ باَذٜض ؾريتؿذع ػذنٕ ايٛكذٝع  سيذ٢ إٕ     ريو ايزٟ ٜكاٍ ِ اهلذا٤  ؾٝ٪دٟ إو ٚكع ايشؾٝع ٫طُٝا

بعذذذذض صعُذذذذا٤ ايكبا٥ذذذذٌ ِ ادتاًٖٝذذذذ١ ٚاإلطذذذذ٬ّ نذذذذاْٛا ٜؼذذذذرتٕٚ أعذذذذشا  قبا٥ًذذذذِٗ َذذذذٔ ايؼذذذذعشا٤ بذذذذا٭َٛاٍ يٝهؿذذذذٛا عذذذذٔ    

 .(40)ٖذا٥ٗا

َياعٝذ١  أَذا   ْٚظيطٝع ايكٍٛ بعذ ٖزٙ ايٓٔذشات ا٭طذًٛب١ٝ ِ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ بنْٗذا أدت ٚٓٝؿيٗذا اإلب٬غٝذ١ ٚٚٓٝؿيٗذا اإل         

ٚٓٝؿيٗا اإلب٬غ١ٝ ؾكذ دؾع ايؼاعش سٝات٘  ٓا  هلا نشطاي١ ق١ٜٛ ؾاع١ً. نُا ؿاست ٖزٙ ايكـذٝذ٠ َكذطذ١ يذذ٣ قبًٝذ١     

إٜاد نْٛٗا آَكذز َذٔ ًٌذ١ أدٓبٝذ١ أٚػذهت إٔ تبٝذذِٖ ٚمتشذِٖٛ َذٔ َشابلذِٗ  ؾهاْذت ؿذش ١ أطًكٗذا ايؼذاعش يكذّٝ               

 ٔت ؾِٝٗ ايذؾاع عٔ بٝليِٗ ٚدٜاسِٖ.اإلٜادٟ ؾٓبٗت قَٛ٘  ٚاطيٓٗلت ُِٖٗ  ٚأٜك

ٚأس٣ إٔ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ٚغريٖا َٔ ايكـا٥ذ ادتا١ًٖٝ اَيكذ١َ متجٌ بذاٜات َيكذ١َ يؿ١ٝٓ ايؼعش ادتاًٖٞ  ٚقذ قاٍ ابٔ  

 .(41)دسٜذ "مل ٜكٌ ايعشب قـٝذ٠ ِ ايٓزٜش أدٛد َٔ ٖزٙ"

                                                           
 .318ص ،1ض خهدٌٔ، اتٍ يمديح: ظزُٚ (38)
 .200ص ،18ض األغاَٙ،ُٚظز:  (40)
 .31دٕٚاٌ نمٛظ تٍ ٚؼًز، ص  (41)
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ش َٚذذا تلذذُٓي٘ َذذٔ سهذذِ  ٤ يًعذذشب يْذذزاى َذذٔ ايؼذذاع ْٚٔذذشا  َذذا ًٌيذذ٘ ٖذذزٙ ايكـذذٝذ٠ َذذٔ أبعذذاد قَٛٝذذ١  َٚذذا ؾٝٗذذا َذذٔ ؾذذذا   

ٖا يكذّٝ ِ ايكا٥ذذ ايعشبذٞ ايؼذذاع ؾكذذ نذإ ايهذجري َذٔ ايكذاد٠ إبذإ ايؿيٛسذات            اتًو ايـؿات اييت ٜش ْٚـا٥ض ٫طُٝا

عًذ٢ اذتذذاز   قذذّ  اًَٗذب  إٔ  ٜيُجًْٛٗا ٚيشمبذا نذاْٛا عتؿْٔٛٗذا  ٚاذشٟ عًذ٢ أيظذٓيِٗ ِ احملاؾذٌ ٚآَاطذبات  ؾذري٣ٚ "         

ًظذذ٘ إو داْبذذ٘  ٚأٓٗذذش إنشاَذذ٘ ٚبذذشٙ  ٚقذذاٍ: ٜذذا أٖذذٌ ايعذذشام  أْذذيِ عبٝذذذ اًَٗذذب  ثذذِ قذذاٍ: أْذذت ٚاهلل نُذذا قذذاٍ يكذذّٝ      ؾند

 اإلٜادٟ:

 َلطًعا سسب ايزساع بنَش اذتشب          ِ ذذِ هلل دسنذذذشنذذذٚا أَذذذذذٚقً

 عاذذًايل ِ ذذاٙ ٜكـذذذاد سؼذذذِٖ ٜه        ج٘ ذذإ٫ سٜح ٜبع ّٛذذ٫ ٜطعِ ايٓ

 عاذذ ؼ شٚٙ ب٘ ذذذذض َهذذذ٫ٚ إرا ع      ٫ َرتؾا  إٕ س ا٤ ايعٝؽ طاعذٙ 

 بعاذذذذَٚي  ٛسا ذذذذذعا  طذذذٕٛ َيبذذذٜه        َا صاٍ عتًب ٖزا ايذٖش أػطشٙ 

 ُا  ٫ٚ كشعاذذَظيشهِ ايشأٟ ٫ قش       َشٜشت٘  ضسسي٢ اطيُشت ع٢ً ػ

 ! ٚاهلل يهنْٞ أمسع ايظاع١ قطشٜا  ٖٚٛ ٜكٍٛ: اًَٗذب نُذا قذاٍ يكذّٝ اإلٜذادٟ  ثذِ       ؾكاّ إيٝ٘ سدٌ  ؾكاٍ: أؿًض اهلل ا٭َري

 .(42)"أْؼذ ٖزا ايؼعش  ؾظش اذتذاز سي٢ اَيٮ طشٚسا 

ٟ           ٚقذ حتذخ ايكذَا٤ ٚأػذا  أَذري   سٚا إو ايكـذٝذ٠ ٚأثٓذٛا عًذ٢ ػذاعشٖا  َٚذِٓٗ ايجعذاييب إر ٜكذٍٛ: "يكذّٝ بذٔ ٜعُذش اإلٜذاد

ٍُش يًُُاْعذ١ ٚاَكاسعذ١    ػعشٙ قـٝذت٘ اييت نيبٗا  ؾُٓٗذا :   إو قَٛ٘ عتزسِٖ دٓذ نظش٣   ٚعتشكِٗ ع٢ً ادتذذ ٚاييؼذ

َْ أسدًهِ  .(43)..."قَٛٛا قٝاَا  ع٢ً أَؼا

نُا صتذ إػاسات ٚسذٜجا  عٔ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ٚؾاعًٝيٗا ٚأثشٖا ايؿاعٌ ِ ايٛاقذع يذذ٣ ايعذٜذذ َذٔ ا٭نذاديٝ  ٚايكذاد٠         

ِ ي ذش   ايؿٝـٌ: ٚإرا ناْت سطذاي١ يكذّٝ بذٔ ٜعُذش َٛدٗذ١ إو عذشب إٜذاد        ضعبذا يعضٜٛس ٜكٍٛ ايذنيِ ايعـش ايشأٖ  "

ايٝذذّٛ  ايذذزٜٔ ظتيُعذذٕٛ ييذذذاسغ  ايعـذذش ادتذذاًٖٞ  ؾذذقٕ َادتٗذذا ٫ تذذضاٍ سٝذذ١ َيذذذذد٠ ؾهنْذذ٘ ٜٛدٗٗذذا َذذٔ دذٜذذذ إو عذذشب 

ْٓذا ْطًذب َذٔ ايعذشب ا٫ديُذاع      ايذزٜٔ يًهذٕٛ ايكذ٠ٛ ٚايظذ٬   إ     أَٛسِٖ  ٌٚا١ٜ أْؿظِٗ  َٚكذطاتِٗ َٔ نٝذذ ا٭عذذا٤  

َؼذذشؾ١   ٫ديُذذاع ايكذذ٠ٛ ِٚ اييؿذذشم ايلذذعـ  ؾقًذذاعِٗ عًذذ٢ أَذذش ٖذذٛ ايذذزٟ طٝٛؿذذًِٗ إو ْيٝذذذ١   ا ٚعذذذّ اييؿذذشم  ؾؿذذٞ

 .(44)"ٚاطيُشاس ارت٬ف طٝؿشقِٗ  ٚعاقب١ ايؿشق١ اييؼشرّ

ِ         ٜٚكٍٛ ايذذنيٛس ؿذ ٟ سظذ : "    صَذإ َعذ  ٚٓذشف  ذاق       تعذذ عٝٓٝذ١ يكذّٝ بذٔ ٜعُذش اإلٜذادٟ سطذاي١ ػذعش١ٜ قًٝذت 

ِٝش َؿيا  اييعبري ِ ايٛصٕ يهٓٗا ٚايكاؾ١ٝ  َِٚذ بٓذات ؾهذش٠ إو    ااٚصت ايضَإ ٚاَهإ  ًع ؾٝٗا يكّٝ أطشاف ًَوهي٘ ٚخت

                                                           
انغثؼمح انصانصمح   ، انمماْزج  –دار انفكز انؼزتٙ ، : يحًد أتٕ انفضم ئتزاْٛىحمٛكذيحًد تٍ ٚشٚد انًثزد، ، ألتٙ انؼثاص انكايم فٙ انهغح ٔاألدب (42)

 .217، ص3. ضو1887 -ْـ  1417
تٛزٔخ / نثُماٌ انغثؼمح    -دار انكرة انؼهًٛح ، ذحمٛك : أحًد حظٍ نثط ، يُظٕر ػثد انًهك تٍ يحًد تٍ ئطًاػٛم انصؼانثٙ، ألتٙ نثاب اٜداب (43)

 .117. و1887 -ْـ  1417: األٔنٗ  
ًُز ئنٗ انؼزب (44)  طحٛفح طؼٕدٚح ذظمدر  أٔل ْـ1423،يحزو  27 األرتؼاء انؼدد ،رؤٖ ٔآفاق، انفٛظم شػثدا نؼشٚد. ، رطانح يٍ َنِمٛظ تٍ َْٚؼ

 .ػهٗ شثكح االَرزَد
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َٔ اإلؾـا  ايشسذب اَذذ٣  اَظذيُش ارتايذذ  ًذًٛدا غشًٜبذا عذًٝبذا         ػي٢ قطٛف اَعاْٞ  ؿاعًذا بايٓؿع ارتطابٞ إو َشاٍم

ايذسغ ا٭ٚيٞ ايرتبٟٛ  َٚيًك   دؾًعا إو اطيذعا٥ٗا  اطيذعا٤ً َيًٓٛعا ِ َٝادٜٔ ايه١ًُ ايؼاعش٠ ٚقاعات بذع دؾعٓا: َ

ًْذذا بعذذح ٖذذزا ايؼذذاعش سطذذاي١ إو    ٚا٭نذذاديٞ  إر اَطذذايع هلذذا  ٚاَذذيؿشف ؾٝٗذذا ظتذذذ أْذذ٘ َٓذذز َذذا   ٜكذذشب َذذٔ طذذبع١ عؼذذش قش

ٜٚعذ ايعذ٠ يذزيو اهلذذف  ٜٚٓـذشِٗ باختذار ايظذبٌ ايعًُٝذ١        غتطّ ٫طي٦ـاهلِ قبًٝي٘  غت ِٖ بنٕ نظش٣ ايؿشغ

ًَا ايش٩ٜذذ١  َٛادٗذذ١ ٖذذزا اَجايٝذذ١ َذذا ٜٓبػذذٞ إٔ  اَخطذذّ ايعذذذا٥ٞ اذتاقذذذ. َذذ صا قذذ٠ٛ ايعذذذٚ ٚتٗذذاٟٚ ايكبًٝذذ١ أٚ أدٚا٥ٗذذا َٚكذذذ

طذٞ اَبهٝذ١ ايذيت ىذش     ا٭١َ ٚطّ ٖزٙ ا٭سذاخ اَخض١ٜ ٚاَآ ٜهْٛٛا عًٝ٘. ننْٞ ب٘ ؾًٝظٛف َٔ أبٓا٤ ٖزا ايضَٔ  غتاطب

 .(45)"ٚايك١ُ بٗا ع٢ً َظي٣ٛ ايكاع

أَذذا ٚٓٝؿيٗذذا ادتُايٝذذ١  ؾكذذذ ٚقؿٓذذا عًٝٗذذا َذذٔ  ذذ٬ٍ اييشًٝذذٌ ٚا٫طذذيكشا٤ ٭طذذايٝبٗا َٚذذا تلذذُٓي٘ َذذٔ عٓاؿذذش ًايٝذذ١     

غٝذٛس عًذ٢    إبذاع١ٝ  ٜٚظيطٝع ايكاس٨ تزٚقٗا ِ يػيٗا ٚأطايٝبٗا ايؿ١ٝٓ ٚإٜكاعٗا ٚقاؾٝيٗا ايشْا١ْ اييت حتهٞ قـذ١ ػذاعش  

 قَٛ٘ ٚق٠ٛ ػهُٝي٘ ٚطتٛت٘.

أْؼذذٛد٠ ػيذذَػًت بٗذذا قبًٝذذ١ تػًذذب  تشٜٚٗذذا نذذابشا  عذذٔ نذذابش  ؾذذقٕ قـذذٝذ٠   (46)ٚإرا ناْذذت قـذذٝذ٠ عُذذش بذذٔ نًجذذّٛ ايْٓٛٝذذ١

يكّٝ بٔ ٜعُش أْؼٛد٠ قب١ًٝ إٜذاد أُٜٓذا رٖبذت اذذ ِ أبٝاتٗذا ؿذش ١ ٚحتذزٜش ْٚذذا٤ ٚاطذيػاث١ ٚاطذيعذاٍ ٚتًذٗـ  ؾهذإ             

  ٚرانش٠ غريِٖ َٔ ايؼعٛب ايعشب١ٝ ٚاإلط١َٝ٬ يٝظيعذٚا َذ٪اَش٠ أعذذا٥ِٗ   إٔ ختًذ ِ رانش٠ ايكب١ًٝٝذ٠ دذٜشا  بايكـ

 . "ؾشغ ايّٝٛ" َٚا أػب٘ اي١ًًٝ بايباسس١

 :ارتامت١

ٚقؿت ٖذزٙ ايذساطذ١ عًذ٢ قـذٝذ٠ داًٖٝذ١ قذيذ١ يؼذاعش دذاًٖٞ قذذِٜ  ٖذٛ يكذّٝ بذٔ ٜعُذش اإلٜذادٟ ٖٚذٛ أسذذ ايؼذعشا٤                     

أػذاست سٚاٜذات عذذ٠ إٔ قبًٝيذ٘ إٜذاد طذهٓت ِ اذتذري٠  بُٝٓذا اتـذٌ ٖذٛ بذايؿشغ  ٚتعًذِ يػذيِٗ ايؿاسطذ١ٝ  نُذا                 إر  ايؿشٍٛ

ٚأؿبض َذٔ نبذاس اَرتًذ  يذ٘  ُٖٚذض٠ ٚؿذٌ         ٚاَطًع  ع٢ً أطشاس دٚيي٘ نظش٣ ؾهإ َٔ نٍيابتعًِ ايهياب١ ايعشب١ٝ  

 .ب  دٚي١ ؾاسغ ٚايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ

ٖذٞ َذٔ غذشس     ٖادت يٞ اهلِ ٚا٭سذضإ ٚايٛدعذا"   ٜا داس عُش٠ َٔ ستيًٗا ادتشعا ٚاييت َطًعٗا: " ٚقـٝذت٘ ايع١ٝٓٝ ٖزٙ  

ِ نذبريا   إٔ نظذش٣ ٍٚدذ٘ دٝؼذا     ٚعتزسِٖ  إٜاد  ٜٓزسِٖ َ٘بعح بٗا إو قٛٚقذ   ايعشبٞ ايؼعش  –غذري إٔ ايكـذٝذ٠     يػذضٖٚ

٘    ؾظخّ عًطكطت ِ ٜذ َٔ أٚؿًٗا إو نظش٣ -بعذ إٔ ٚؿًت إو ٖذؾٗا نُا تشدض   ٢ يكّٝ بذٔ ٜعُذش اَكذشب إيٝذ

 ٚقطع يظاْ٘ ثِ قيً٘.

                                                           
/ 26ٗ شمثكح اإلَرزَٛمد، ترمارٚخ    ػه يُردٚاخ تالد شًانح ، دراطح يُشٕرج فٙ نهدكرٕر طثز٘ أتٕ حظٍٛ، ذحهٛم لظٛدج نمٛظ تٍ ٚؼًز اإلٚاد٘ (45)

 ْـ.1428/ 4
شزغ انًؼهماخ انظثغ، انماضمٙ حظمٍٛ   ْٙ يٍ لظائد انًؼهماخ، ٔٚمٕل فٙ يغهؼٓا: أال ْثٙ تظحُك فاطثحُٛا   ٔال ذثمٙ خًٕر األَدرُٚا. ) (46)

 .(184صو.1818 -ْـ1410انشٔسَٙ، ذحمٛك: ٕٚطف ػهٙ تدٔ٘، دار اتٍ كصٛز ديشك تٛزٔخ، انغثؼح األٔنٗ 
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ٚقذ تب  َٔ  ٬ٍ ايذساط١ ٚاييشًٝذٌ هلذزٙ ايكـذٝذ٠ أْٓذا بذقصا٤ قـذٝذ٠ رات غذش  ػذعشٟ دذٜذذ ٖذٛ اييشذزٜش ٚاإلْذزاس               

 ٖٚزا ايػش  مل ٜطشق٘ ادتاًٖٕٝٛ بيًو ايك٠ٛ ٚايٛكٛ  ٚٚسذ٠ اَٛكٛع.

١ًٗ َٓظذاب١  ٚؾٝٗذا يذز٠ تعبريٜذ١ ٚإبذذاع ًذايٞ  نذإ ْيٝذذ١ يًيٓذٛع ا٭طذًٛبٞ            ٚقذ ؿذاؽ ايؼذاعش ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ بًػذ١ طذ       

ٚٚكٛ  ايذ٫٫ت  ٚنجش٠ اَكاسْات ب  ساٍ ايكب١ًٝ ٚساٍ ايعذذٚ  ٚتٓذٛع ايـذٛس ايؼذعش١ٜ ادتاربذ١  إو قذ٠ٛ اإلٜكذاع ايذٛصْٞ         

 ٚسْ  ايكاؾ١ٝ ٚايشٟٚ.

١َٝٛ اَظيعش٠  ٚاييلش١ٝ باَهاطب ايؼخـ١ٝ ٚاَها١ْ اَشَٛق١ ٚإٕ أِٖ َا ٬ٜسٕ ِ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ٖٞ تًو ايشٚ  ايك    

ٚايٓعِٝ ايزٟ نإ ٜشؾٌ ؾٝ٘ ايؼاعش  ِ طبٌٝ ايكب١ًٝ ٚايعش  ٚايذٜاس  ؾايكـٝذ٠ َذٔ أٚهلذا إو  ياَٗذا تٓذبض بذايػري٠      

قاؿذذا  هلذِ  يذٝع    ٚايكًل ايٓؿظٞ ايزٟ بذا ع٢ً ايؼاعش ٖٚٛ ًٜض ِ اييشزٜش يب  قَٛ٘ ايػاؾً  عٔ عذذٚ غاػذِ ٜضسذـ    

 ي٘ غا١ٜ إ٫ اطي٦ـاهلِ  إو إٔ ٚؿٌ ا٭َش بايؼاعش إٔ ٜاَش ايكّٛ بايكٝاّ ع٢ً أَؼاْ أسدًِٗ.

ؾهاْت ايكـٝذ٠ سطاي١ ق١ٜٛ رات أثش ؾاعٌ دؾع ايؼاعش ْؿظ٘  ٓا  هلا  ٚناْت نيذاب إْذزاس يًكذّٛ  ٚؿذش ١ قٜٛذ١ ْبٗذيِٗ       

 ات ايعذٚ أيا اطيعذاد.َٔ غؿًيِٗ  ٚأٜكٔت ؾِٝٗ ايٓخ٠ٛ  ؾاطيعذٚا ٬َق

 اَـادس ٚاَشادع:

اإلؿاب١ ِ متٝٝض ايـشاب١ ٫بٔ سذذش ايعظذك٬ْٞ  حتكٝذل: عًذٞ ستُذذ ايبذذاٟٚ  داس ادتٝذٌ بذريٚت  ايطبعذ١           -1

 ٖذ. 1412ا٭ٚو 

 ّ. 1980ا٭ع٬ّ يًضسنًٞ  داس ايعًِ ي٬ًُٜ   بريٚت  ايطبع١ ارتاَظ١  -2

 .ايطبع١ ايجا١ْٝ داس ايؿهش بريٚت  مسري دابشحتكٝل:   بٞ ايؿشز ا٭ؿؿٗاْٞ  ٭ا٭غاْٞ -3

   ٭بٞ طعٝذ ا٭ْباسٟ  داس ايؿهش دَؼل.إلْـاف ِ َظا٥ٌ ارت٬فا -4

 ّ.1968  1 ْبريٚت –داس ؿعب ايبٝإ ٚاييبٝ   يًذاسٕ  حتكٝل: ؾٛصٟ عطٟٛ.  -5

 ّ.2000 تاسٜخ يداب ايعشب  َـطؿ٢ ؿادم ايشاؾعٞ  داس ايهيب ايع١ًُٝ  بريٚت يبٓإ  ايطبع١ ا٭ٚو -6

  .1956ّ ايكاٖش٠ َـش َهيب١ صنشٜا  ؾ٪اد اَٛطٝكٞ  اييعبري -7

 . 2003ّ/ ٖذ1424 ايظابع١ ايظ١ٓ  ايرتاخ دزٚس -8

 .1998ّ/ ٖذ1418 ٚارتُظٕٛ ايظادغ ايعذد ؿٓعا٤  ٚايبشٛخ  ايذساطات َشنض ي١ٝٓ  دساطات -9

ريٚت ايطبعذ١ ا٭ٚو  دٜٛإ يكّٝ بذٔ ٜعُذش اإلٜذادٟ  ػذش  ٚحتكٝذل: د.ستُذذ اييذٛصتٞ  داس ؿذادس  بذ          -10

1998.ّ 

 ّ.1998ايظبع اَعًكات َكاسب١ طُٝٝا١ٝ٥  َٔ َٓؼٛسات احتاد ايهياب ايعشب  -11



 

146 
 

 2016 يوويو  - يىاير   - العدد السابع                     جامعة الىاصرمجلة 

 دراسة وقدية -به يعمر اإليادي البعد األسلوبي والبالغي في عيىية لقيط 
 

 د. عبد الكريم حسيه رعدان
 

ػذذش  اَعًكذذات ايظذذبع  ايكاكذذٞ سظذذ  ايضٚصْذذٞ  حتكٝذذل: ٜٛطذذـ عًذذٞ بذذذٟٚ  داس ابذذٔ نذذجري دَؼذذل      -12

 ّ.1989 -ٖذ1410بريٚت  ايطبع١ ا٭ٚو 

 ّ.1996اَعشؾ١  ايهٜٛت ػعشْا ايكذِٜ ٚايٓكذ ادتذٜذ  ٖٚب س١َٝٚ  عامل  -13

 .داس اَعاسف  ػٛقٞ كٝـ  د.ايعـش ادتاًٖٞ -14

 .2002ّ طبيُ / ٖذ1423 سدب عؼش ايجاْٞ اجملًذ ايٓكذ  ِ ع٬َات -15

ٔ  ايؼذعش  عٝاس -16 ايعًذٟٛ  حتكٝذل: ستُذذ صغًذٍٛ طذ٬ّ ٚطذ٘ اذتذادشٟ  اَهيبذ١ اييذاسٜذ١           طبذا  طبذا  ٫بذ

 ّ.1956ايه ٣  ايكاٖش٠ 

 ص.ت.دطايظابع١ ايطبع١ مبـش  اَعاسف داس كٝـ  ػٛقٞ. د ا٭دبٞ  ايٓكذ ِ -17

 ٚايٓؼش. ايؿريٚص أبادٟ  بريٚت: اَ٪طظ١ ايعشب١ٝ يًطباع١  ايكاَٛغ احملّٝ -18

 .1970ّ/ٖذ 1390 دَؼل سظٔ  عض٠. د: حتكٝل ا٭ ؿؽ  طعٝذ اذتظٔ ٭بٞ ايكٛاِ  -19

  : أٌذذ سظذٔ يذبر    حتكٝل   َٓـٛس عبذ اًَو بٔ ستُذ بٔ إمساعٌٝ ايجعاييب  ٭بٞ يباب اٯداب -20

 .1997ّ -ٖذ  1417بريٚت / يبٓإ ايطبع١ : ا٭ٚو   -داس ايهيب ايع١ًُٝ 

 .1980ّ -ٖذ 1400  بريٚتداس ؿادس  اذتظٔ ايؼٝباْٞ ادتضسٟ ٞب  ٭ِ تٗزٜب ا٭ْظابايًباب  -21

 يظإ ايعشب  ستُذ بٔ َهشّ بٔ َٓٔٛس  داس ؿادس  بريٚت ايطبع١ ا٭ٚو ط د.تص. -22

داس   : ستُذ أبٛ ايؿلٌ إبشاِٖٝحتكٝلستُذ بٔ ٜضٜذ اَ د    ٭بٞ ايعباغ ١ ٚا٭دبايهاٌَ ِ ايًػ -23

 .1997ّ -ٖذ  1417ايطبع١ ايجايج١   ايكاٖش٠ –ايؿهش ايعشبٞ 

: َعذذِ ِ اَـذطًشات ٚايؿذشٚم ايًػٜٛذ١  ٭بذٞ ايبكذا٤ ايهؿذٟٛ  تـذشٝض: د.عذذْإ دسٜٚذؽ           ايهًٝات -24

 ّ.1993  طبع١ ايجا١ْٝٚستُذ اَـشٟ  َ٪طظ١ ايشطاي١ بريٚت  اي

ٞ  -اَهيبذ١ ايعـذش١ٜ     ستُذ ستٝذٞ ايذذٜٔ عبذاذتُٝذذ   اَجٌ ايظا٥ش ٫بٔ ا٭ثري  حتكٝل:  -25 سٚت  pبذ

1995ّ 

 زتُع ا٭َجاٍ يًُٝذاْٞ  حتكٝل: ستُذ ستٝٞ ايذٜٔ عبذ اذتُٝذ  داس اَعشؾ١ بريٚت. -26

27-  ِ ٟ   :حتكٝذذل ٫بذذٔ طذذٝذٙ اَشطذذٞ    احملهذذِ ٚاحملذذّٝ ا٭عٔ   داس ايهيذذب ايعًُٝذذ١   عبذذذ اذتُٝذذذ ٖٓذذذاٚ

 ّ.2000بريٚت 

 يًٓؼذذش  ارتشطذذّٛ داَعذذ١ داس اجملذذزٚب  ايطٝذذب اهلل عبذذذ   ٚؿذذٓاعيٗا ايعذذشب أػذذعاس ؾٗذذِ إو اَشػذذذ -28

 1991ّ ايشابع١ ايطبع١

 ّ.1988  7  ْداس اَعاسف مبـش  ْاؿش ايذٜٔ ا٭طذ  د.َـادس ايؼعش ادتاًٖٞ -29
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 اخ ايعشبٞ بريٚت.. َعذِ اَ٪يؿ   عُش سكا نشاي١  داس إسٝا٤ ايرت -30

ّ     اَؿـٌ ِ -31 ٞ   تذاسٜخ ايعذشب قبذٌ اإلطذ٬ ٞ   ايذنيٛس دذٛاد عًذ  - ٖذذ 1422ايطبعذ١ ايشابعذ١     داس ايظذاق

2001ّ. 

 .1977ّ ايكاٖش٠ َـش ْٗل١ ٬ٍٖ  غُٓٝٞ ستُذ.د اذتذٜح  ا٭دبٞ ايٓكذ -32

س ايهيذب  دا  حتكٝل: َؿٝذذ قُشٝذ١ ًٚاعذ١     ػٗاب ايذٜٔ أٌذ ايٜٓٛشٟ  ْٗا١ٜ ا٭سب ِ ؾٕٓٛ ا٭دب -33

 .ّ 2004 -ٖذ  1424 -بريٚت / يبٓإ   ايطبع١ ا٭ٚو -ايع١ًُٝ 

عبذ  :حتكٝل  د٬ٍ ايذٜٔ عبذ ايشٌٔ بٔ أبٞ بهش ايظٝٛطٞ  ُٖع اهلٛاَع ِ ػش  ًع ادتٛاَع -34

 .َـش  اَهيب١ اييٛؾٝك١ٝ  اذتُٝذ ٖٓذاٟٚ
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 ١ٝ١ ذبًًٝدزاض١ ب٬غٝ-َٔ أضساز ايتكدِٜ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 

 

5 

 املًخص
إٕ ظاارٖس٠ دكاادِٜ زناأ َاأ أزناارٕ ازبًُاا١ اياسبٝاا١ ٚدااتم  ايااسنٔ اٯمااس دااتِ ٚؾكاارڄ ٭غااسا    

ٜٴ٪ٳدٻ٣ املا٢ٓ أدا٤ٶ ضًُٝرڄ ٚٚاضشرڄ ، نُار  ب٬غ١ٝ َتٓٛع١ ًٜشظٗر  املتهًِ ، ٜٚٓظِ سدٜج٘ ٚؾكرڄ هلُر يهٞ 

   ٖ ازبااس داارْٞ ن٬َاارڄ   سإْاا٘ ٜهطااس ا٭ضااًٛو قاا٠ٛ ٚواار٫ڄ  ل ٚيف ؾطااٌ ايتكاادِٜ ٚايتااتم  أٚزد ع اادا يكاار

دٜح ؾٝا٘  و٬ٝڄ َ ٝٓارڄ غاتٕ ايتكادِٜ ٚايتاتم  ،  ؾكاد أ٫ٚٙ عٓرٜتا٘ ،  ٚؾواٌ ايكاٍٛ ؾٝا٘ ،  ٚقاد بادأ اسبا            

 برٱغرز٠  إىل ؾطً٘ ،  ٚبٝرٕ أْٛاع ايتكدِٜ َٚر دهٕٛ ع١ًٝ  ،  َٛضشرڄ إٔ ايتكدِٜ ع٢ً ْٛعني :

  ْ٘ٛع ٜهٕٛ ايتكدِٜ ؾٝ٘ ع٢ً ١ْٝ ايتتم  ،  أٟ إٔ ٖرا ايتكدِٜ ٫ خيسد٘ عٔ برب٘ ٫ٚ حيٛي -أ

طار٥س  ، أٚ دكادّ املؿااٍٛ     عٔ أصً٘ ،  ٚذيو نتٕ دكدّ اشبرب ع٢ً امل تادأ َاج٬ڄ ؾتكاٍٛ :  ؾاٛم ايػاذس٠     

ٞټ ،  ؾكاد بكاٞ امل تادأ َ تادأ  ، ٚاشبارب مارباڄ يف املجارٍ ا٭ٍٚ  ،             ـٳ ايصٖاس٠ځ عًا ع٢ً ايؿرعٌ ،  ؾتكاٍٛ :  قڀا

 .ٚبكٞ ايؿرعٌ ؾرع٬ڄ ٚاملؿاٍٛ َؿا٫ٛڄ يف املجرٍ ايجرْٞ 

ٜٴشٍٛ عٔ برب٘  ، ٜٚتمار سهُارڄ ددٜاداڄ  ، ٚذيا     -و و يف اشبارب  ْٛع خيسز ؾٝ٘ املكدّ عٔ أصً٘ ٚ

املاسؾاا١  ، عبااٛ قٛيااو :  شٜاادٷ املٓڀًاال ،  ٚاملٓڀًاال شٜاادٷ  ، ؾشااني قاادَٓر اشباارب   ٜاااد ماارباڄ ٚإ اار صاارز      

َ تدأ  ، ٚصرز شٜد ايرٟ نرٕ َ تدأ مرباڄ  ، َٚجٌ دكدِٜ املؿااٍٛ يف قٛيٓار  : ضاسبزٴ شٜاداڄ  ، ؾ ْٓار ساني       

٘ٴ ،  ٜتشٍٛ املؿاٍٛ إىل َ تد أ مربٙ ازبًُا١ ايؿاًٝا١ باادٙ ،  ٜٚاُاٌ ايؿااٌ يف      ْكدّ ؾٓكٍٛ :  شٜدٷ ضسبت

 ضُ ٙل

ٚقاد أدزى غااٝل اي ٬غاٝني  ذيااو عٓادَر قاارٍ :  إْا٘ قاادّ يًآرٜا١ ٚ٭ٕ  ذنااسٙ  أٖاِ  ،  َاأ                 

ٜٴارٵنس ،  َاأ أٜأ نرْاز دًااو  ايآرٜا١ ،  ٚ  نارٕ أٖااِ ذ  ٚيتخًٝاِٗ ذياو ،  قااد صاػس أَااس             غا  إٔ 

ٛٸْٛا اشبڀڃس ؾٝ٘ ، ست٢  إْو يرت٣ أنجاسِٖ ٜاس٣ دت اا٘ ٚايٓظاس     ايتكدِٜ ٚايتتم     يف ْؿ ٛضِٗ ،  ٖٚ

 ؾٝ٘ ضسبرڄ َٔ ايتهًچـل  ٖٚرا َر ٚقع ؾٝ٘ ظٔ نج  َٔ ايٓرع ل

ٚيف دسدٝس نًُرت ايكسإٓ ايهسِٜ ٚددْر أض ربرڄ َتادد٠ يتكدِٜ يؿا  عًا٢ يؿا  يف آٜارت       

ٕٸ      ٚدتمست يف آٜرت يطٝرم اسبادٜح، ٖٚارا نًا٘ َا٪داٙ ايطاٝرم       اياارّ يًكاسإٓ ايهاسِٜ ٚب٬غتا٘ املاذاص٠ل ٭

أضًٛو ايتوٜٛس ايكسإٓ يف زضِ َػرٖدٙ ٚإٜطرسٗر،ضظ ازد ط ازد رطرڄ ٚثٝكرڄ بريتكدِٜ ٚايتاتم ، ؾكاد   

أبااسشت املااارْٞ ٚايوااٛز ٚاملػاارٖد عاأ طسٜاال املآاا٢ أٚ املػااٗد اسبطااٞ يتتنٝااد ايهاا٬ّ ٚدج ٝااز املػاارٖد       

   ٚإط٬م اشبٝرٍ يًُطتُع أٚ ايكرز٨ل

 

 دلع د ايسمحٔ ايڀٝس ع دايٛاسد مًٝؿ١ 

درَا١  –أضترذ اي ٬غ١ ٚايٓكد ن١ًٝ ايًػ١ اياسب١ٝ 

 ايطٛدإ -أَدزَرٕ اٱض١َٝ٬  

dr.abdou114@gmail.com 
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Research Summary 
         The phenomenon of providing corner of the Arabic sentence and delay the other 

corner are in accordance with the purposes of rhetorical variety unnoticed speaker, and 

organizes his speech, according to them, in order to lead a sound sense and clear 

performance, as he earns strength and beautiful style. In the preferred presentation and 

delay a slave to a compelling cited traction Jani words beautiful noting would surrender 

and the delays, it has given by his care, and the separation of say in it, and talk began 

the reference to the bounty, and the statement of the types of presentation and be, 

pointing out that the introduction of two types: 

A. Type the presentation in which the intention of the delay, which means that this 

submission does not get it out from the door and turns it on its origin, and that was 

offering news on the Debutante for example, says: Above the tree a bird, or provide 

effect on the actor, says: picking Venus Ali, has remained Debutante tyro, the news story 

in the first example, and remained an active and effective force effect in the second 

example. 

(B) type which comes out submitted its origin and turns on his door, and takes a new 

provision, in the news of knowledge, about your saying Zaid mind, and spirit Zaid, when 

we introduced the news is no longer news, but became a tyro, and became Zaid, who 

was tyro news, and such provision in effect in our saying: hit Zaida, we offer when we 

say: Zaid hit him, becomes in effect, beginning to experience beyond the actual 

sentence, and shall act in his conscience. 

         Sheikh Albulageyen have realized that when he said he made because of the care 

and said the most important, it is not to mention, Where was the care, WPM was the 

most important? To Tejelhm it, "surrender and delays" may command small in them, 

they played down the speeches, so that you see to see the most followed and consider it 

a form of affectation. This is what happened when he thought a lot of people. 

 In the order of the words of the Koran and found multiple reasons for providing utter 

the word in the verses and verses of late in the context of the modern, and this year the 

whole context of the Koran and the effect his eloquence miracle. Because the method of 

imaging the Koran in drawing watch and clarified, SAS has been associated closely Apply 

delays, it has highlighted the meanings and images and scenes through the meaning or 

sensuous scene to confirm the speech and install the viewer and the launch of the 

imagination of the listener or the reader. 
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 :متهيــد

إٕ ظرٖس٠ دكدِٜ زنٔ َٔ أزنرٕ ازبًُا١ اياسبٝا١ ٚداتم  اياسنٔ اٯماس داتِ ٚؾكارڄ ٭غاسا  ب٬غٝا١ َتٓٛعا١             

ٜٴ٪ٳدٻ٣ املا٢ٓ أدا٤ٶ ضًُٝرڄ ٚٚاضشرڄ ، نُر إْ٘ ٜهطس ا٭ضًٛو قا٠ٛ   ًٜشظٗر املتهًِ ، ٜٚٓظِ سدٜج٘ ٚؾكرڄ هلُر يهٞ 

ِٸ احملرضٔ ،   س٫ڄ  ل ٚيف ؾطٌ ايتكدِٜ ٚايتتم  ٜكٍٛ  ع دا يكرٖٚور ازبس درْٞ :  ) ٖٛ بروٷ نج  ايؿٛا٥د ،  د

ٜٴؿڃطٹٞ بو إىل يڀٝؿا١ ،  ٫ٚ داصاٍ داس٣ غااساڄ       ٜٳؿڃتٳسټ يو  عٔ بدٜا١ٺ  ،  ٚ ٚاضع ايتوسف ،  باٝدٴ ايػر١ٜ ،   ٫ ٜصاٍ 

٘ٴ  ٘ٴ  ،  ًٜٚڀـ  يدٜو َٛقاٴا ُٳاٴ َٳطٵ ٕٵ  قڂادٸّ  ؾٝا٘             ٜسٚقو  ٕٵ زاقاو ٚيڀاـ  عٓادى  ،  أ ،  ثاِ  دٓظاس  ؾتذاد ضا سٳ أ

ٛٸٍ  ايًؿ   عٔ  َهرٕ  إىل َهرٕ(   1غ٤ٞ  ، ٚس

ٚملر نرٕ ٖرا غتٕ ايتكدِٜ ٚايتتم  ،  ؾكد أ٫ٚٙ ع د ايكارٖس عٓرٜتا٘ ،  ٚؾواٌ ايكاٍٛ ؾٝا٘ ،  ٚقاد بادأ اسبادٜح           

 : 22ِ َٚر دهٕٛ ع١ًٝ  ،  ٚز أ٣ إٔ ايتكدِٜ ع٢ً ْٛعنيؾٝ٘ برٱغرز٠  إىل ؾطً٘ ،  ٚبٝرٕ أْٛاع ايتكدٜ

عأ أصاً٘ ،      ْ٘ٛع ٜهٕٛ ايتكدِٜ ؾٝ٘ عًا٢ ْٝا١ ايتاتم  ،  أٟ إٔ ٖارا ايتكادِٜ ٫ خيسدا٘ عأ بربا٘ ٫ٚ حيٛيا          -أ

ٚذيو نتٕ دكدّ اشبرب ع٢ً امل تدأ َج٬ڄ ؾتكٍٛ :  ؾٛم ايػذس٠ طر٥س  ، أٚ دكدّ املؿاٍٛ ع٢ً ايؿرعاٌ ،  ؾتكاٍٛ   

ٞټ ،  ؾكااد بكااٞ امل تاادأ َ تاادأ  ، ٚاشباارب ماارباڄ يف املجاارٍ ا٭ٍٚ  ، ٚبكااٞ ايؿرعااٌ ؾاارع٬ڄ ٚاملؿاااٍٛ   :   ـٳ ايصٖااس٠ځ عًاا قڀاا

 .َؿا٫ٛڄ يف املجرٍ ايجرْٞ 

ٜٴشٍٛ عأ بربا٘  ، ٜٚتمار سهُارڄ ددٜاداڄ  ، ٚذياو يف اشبارب املاسؾا١  ، عباٛ           -و ْٛع خيسز ؾٝ٘ املكدّ عٔ أصً٘ ٚ

ٚاملٓڀًال شٜادٷ  ، ؾشاني قادَٓر اشبارب   ٜااد مارباڄ ٚإ ار صارز َ تادأ  ، ٚصارز شٜاد ايارٟ                قٛيو :  شٜدٷ املٓڀًال ، 

٘ٴ ،          ناارٕ َ تاادأ ماارباڄ  ، َٚجااٌ دكاادِٜ املؿاااٍٛ يف قٛيٓاار  : ضااسبزٴ شٜااداڄ  ، ؾ ْٓاار سااني ْكاادّ ؾٓكااٍٛ :  شٜاادٷ ضااسبت

 ٙلٜتشٍٛ املؿاٍٛ إىل َ تدأ مربٙ ازب١ًُ ايؿا١ًٝ بادٙ ،  ٜٚاٌُ ايؿاٌ يف ضُ 

ٜٴارٵنس ،  َأ            ٚقد أدزى غٝل اي ٬غٝني  ذيو عٓدَر قرٍ : ) إْا٘ قادّ يًآرٜا١ ٚ٭ٕ  ذناسٙ  أٖاِ  ،  َأ  غا  إٔ 

أٜٔ نرْز دًو  ايآر١ٜ ،  ٚ  نرٕ أِٖ ذ  ٚيتخًِٝٗ ذيو ،  قد صػس أَس   ايتكدِٜ ٚايتاتم     يف ْؿٛضاِٗ   

ٛٸْٛا اشبڀڃس ؾٝ٘ ، ست٢  إْو يرت٣ أنجسِٖ ٜس٣ د ل  ٖٚارا َار ٚقاع     ۱ت ا٘ ٚايٓظاس ؾٝا٘ ضاسبرڄ َأ ايتهًچاـ(     ،  ٖٚ

 ؾٝ٘ ظٔ نج  َٔ ايٓرع ل

امتًااـ عًُاار٤ اي ٬غاا١ يف ٖاارا ايؿاأ اي ٬غااٞ ،  ؾُاآِٗ َاأ عٳاادٻٙ َاأ  اباارش ، ٭ٕ دكاادِٜ َاار زد تٴاا٘ ايتااتم              

نػاٞ ، ٚايواشٝ    ل ٚيهٔ مريؿِٗ يف ذيو ناج  َآِٗ ايصز   ٢نرملؿاٍٛ ، ٚدتم  َر زد تٴ٘ ايتكدِٜ نريؿرعٌ

                                                           
 ۱01لئً لعإجازس جدذلٌمز٘ز لٌازازًٔ      دال  - ۱
 ۱01لٌّصذر لٌظزبك       - ٢
 ۱01داللئً لعإجازس       - ۱
 39  أٔظز أصٛي لٌدالغة    2۱٢لٌّعاُ لٌّفصً     – ٢
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أْ٘ يٝظ َٓ٘ ، ٭ٕ ابرش ْكاٌ َار ٚضاع يا٘ إىل َار   ٜٛضاع ، يف اٱضآرد أٚ يف املآا٢ ، ٚناٌ دًاو ايػاسٚ               

 دتٛؾس يف ٖرا ايؿٔ ، يرا ٫ ٜو  داً٘ َٔ ابرشل

أ٫ٚڄ يف ٫ٚبد إٔ ْػ  إىل ْكڀ١ ١َُٗ ٖٚٞ إٔ زد ١ املطٓد إيٝ٘ ايتكدِٜ ، ٚذيو ٭ٕ َديٛي٘ ٖٛ ايارٟ خيڀاس       

ايرٖٔ ٭ْ٘ احملهاّٛ عًٝا٘ ، ٚاحملهاّٛ عًٝا٘ ضاربل يًشهاِ ، ؾًٗارا دكادّ ٚضاارڄ ، ٚيتكدوا٘ دٚاعاٞ ٚأضاساز ب٬غٝا١              

َٚاًّٛ إٔ ا٭يؿرظ قٛايس املارْٞ نُر أغرز إىل ذيو صرسس ْظس١ٜ ايآظِ ،   0عظ١ُٝ ضٓكـ عٓدٖر ب ذٕ اهلل 

َٚأ ايا ني ٚاملاًاّٛ ناريو إٔ زنال ازبًُا١ ُٖار         ؾٝذس إٔ ٜهٕٛ دسدٝ ٗر ايٛضاٞ سطس دسدٝ ٗر ايڀ ٝااٞ ، 

املطاآد ٚاملطاآد إيٝاا٘ ، َٚاار عااداُٖر ؾٗااٛ َتاًكاارت ٚدٛابااع دااتدٞ دريٝاا١ هلُاار يف ايسد اا١ ، ٚيهاأ قااد ٜاااس  ياا ا       

اسبهِ َٔ املصاٜر ٚا٫عت رزات َر ٜدعٛ إىل دكدوٗر ، ٚإٕ نرٕ َٔ سكٗر ايتتم  ، ؾٝهإٛ َأ اسبطأ إذاڄ دػاٝ      

اد رع ٖرا ايٓظرّ  يٝهٕٛ املكدّ  َػ اڄ إىل ايػس  ايرٟ ٜ٪دٟ إيٝ٘ ، َٚرتورڄ عُر ٜسٜد ل ٚبريتريٞ ٖرا ا٭صٌ ٚ

 :۱ٚزد عٔ باطِٗ إٔ ايتكدِٜ ٫ خيًٛ َٔ أسٛاٍ أزبع

َر ٜؿٝد شٜرد٠ يف املا٢ٓ َع ذبطني يف ايًؿ  ، ٚذيو ٖٛ ايػر١ٜ ايكو٣ٛ ، ٚإيٝا٘ املسداع يف ؾٓإٛ اي ٬غا١ ،      -أ

َٳ٦ٹاارٺ ٚٴدٴااٛٙٷ   سِٜ ٖااٛ اياُااد٠ يف ٖاارا ، اْظااس إىل قٛياا٘ دااارىل :     ٚايهتاارو ايهاا  ٛٵ ْٳاارظٹسٳ٠څ    إڇيځاا٢   ْٳرضٹااسٳ٠څ   ٜٳ ٗٳاار      زٳبٿ

( ، ظبااد إٔ ايتكاادِٜ ٖٓاار قااد أؾاارد ايتخوااٝص ، ٚإٔ ايٓظااس ٫ ٜهاإٛ إ٫چ هلل َااع دااٛد٠ ايوااٝرغ١   23-22ايكٝرَاا١)

 ٚدٓرضل ايطذعل

ٔٳ َر ٜؿٝد شٜرد٠ يف املا٢ٓ ؾكط عبٛ : -و ٔٳ ايػٻرنٹسڇٜ َٹ ٔٵ  ٚٳنڂ ٌڇ اهللځ ؾځرعٵ ٴدٵ  ( ، ؾتكادِٜ املؿااٍٛ   66)ايصَاس    بٳ

 أؾرد ايتخوٝص بريا رد٠ ، ٚأْ٘ ٜٓ ػٞ أ٫چ دهٕٛ يػ ٙ ، ٚيٛ أڂمس َر أؾرد ايه٬ّ ذيو ل

 َر ٜتهرؾت ؾٝ٘ ايتكدِٜ ٚايتتم  ، ٚيٝظ هلرا ايطسو غ٤ٞ َٔ امل٬س١ نكٛي٘ :-دا 

َٳ       ًٹٝسٴٚنرْزٵ ٜدٟ   ٮځ٣ ب٘ ثِ أص شزٵ           حبُدٹ إهلٞ ٖٚٞ َٓ٘ ضٳ

 ؾتكدٜسٙ : ثِ أص شز ٖٚٞ َٓ٘ ضًٝس حبُد اهللل

َر خيتٌ ب٘  املا٢ٓ  ٜٚطڀسو ،  ٚذيو ٖٛ ايتاكٝد  ايًؿظٞ ، نتكدِٜ  ايوؿ١  ع٢ً  املٛصٛف  ،  أٚ  عبٛ  -د

 : 1ذيو  نُر  يف  قٍٛ ايؿسشدم

ٙٴ                                      ٖٹسٴ ْٳز نڂًٝسٷ دٴوٳر َٴشٳرزوٺ           أځبٴٛٙٴ ٫ٚ نر ٔٵ  َٹ ٘ٴ  َټ  إىل ًَوٺ َر أ

ؾتكدٜسٙ : إىل ًَو أبٛٙ َر أَ٘ َٔ ضبرزو ، أٟ َر أّ أبٝ٘ َِٓٗ ، ٫ٚ غو إٔ ٖرا ٫ ٜؿِٗ َٔ ن٬َ٘ يًٓظس٠ 

٬غااٝني حبجااٛا ا٭َااس حبجاارڄ ؾهسٜاارڄ    ا٭ٚىل ، بااٌ حيتاارز إىل دتَااٌ ٚدسدٝااس ٚزؾاال ستاا٢ ٜؿٗااِ املااساد َٓاا٘ ل يهاأ اي        

َٓڀكٝرڄ دقٝكرڄ ، ْرظسٜٔ ع٢ً سارٍ املخرطاس ، َٚار  ا٭عاسف يدٜا٘ َأ زنال اٱضآرد ايًارٜٔ ُٖار َأ املاارزف ل             

ٜٴذاٌ ٖٛ امل تدأ ، ٚايسنٔ اٯماس   ٟٸ املاسؾتني ٖٛ ا٭عسف بريٓط ١ إيٝ٘ ، ٚسريتٴ٘ دتڀًس َصٜداڄ َٔ اياًِ عٓ٘  ؾت

                                                           
 ۱٢9اٛل٘ز لٌدالغة      – ۱
 2۱4     ۱دٌٛلْ لٌفزسدق   ج  - ۱
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سدس ي٘ ازب١ًُ بتكدِٜ امل تدأ ٚداتم  اشبارب ل ؾُأ عاسف َاج٬ڄ اٱَارّ ايػارؾاٞ ٚدٗاٌ أْا٘          ٜٴذاٌ ٖٛ اشبرب ، ٚدٴ

ٍٳ بني ايؿكٗر٤ ، َٚأ عاسف ٚداٛد غارعس ٖاٛ       ٞټ ايػرعسٴ ا٭ٚ ٍٴ ي٘ : اٱَرّ ايػرؾا ٖٛ ايػرعس ا٭ٍٚ بني ايؿكٗر٤ ٜكر

    ٚ ٖاٛ ٫ ٜااسف أْا٘ ٖاٛ اٱَارّ ايػارؾاٞ       ايػرعس ا٭ٍٚ بني ايؿكٗر٤ ، ٚاضتكس ذيو يف ذٖٓا٘ ٚعاع غااسٙ أٚ قاسأٙ ، 

ٍٳ بني ايؿكٗر  ل  ۱اٱَرّ ايػرؾاٞ ٤ٜكرٍ ي٘ : ايػرعسٴ ا٭ٚ

٭ٕ ا٭صٌ يف ازب١ًُ ا٫ع١ٝ دكدِٜ املطٓد إيٝ٘   احملهّٛ عًٝ٘   ٖٚاٛ امل تادأ َٚار ٜتواٌ با٘ ، ٚداتم  املطآد           

رب املُرثًاا١ ملتاًكاارت ايؿاااٌ ، إذا ناارٕ احملهااّٛ باا٘   ٖٚااٛ اشباارب َٚاار ٜتوااٌ باا٘ ، ٚباااد ذيااو دااتدٞ َتاًكاارت اشباا  

اشباارب  اار ٜاُااٌ عُااٌ ايؿاااٌ ، أٚ وًاا١ َواادزٙ بؿاااٌ ل أَاار ا٭صااٌ يف ازبًُاا١ اياسبٝاا١ ؾٗااٛ دكاادِٜ املطاآد           

ٜٴًشل ب٘ َر ٜاٌُ عٌُ ايؿاٌ ، ٚدتم  املطٓد إيٝ٘   احملهّٛ عًٝ٘   ٖٚٛ ايؿرعٌ أٚ َر  احملهّٛ ب٘   ٖٚٛ ايؿاٌ ، ٚ

 دتدٞ َتاًكرت ايؿاٌ أٚ َر ٜاٌُ عًُ٘ ل ٜٓٛو َٓرب٘ ، ثِ

اي ٬غٕٝٛ بوؿ١ مرص١ ، ٚأٌٖ ايًػ١ بوؿ١ عر١َ ٜكسٕٚ يف ٖرا ايؿٔ َر ٜػ ٘ ا٭صٌ ، ٚجيإًٛ  َر ٜتدٞ باد   

ذيو َتؿسعرڄ عًٝ٘ل ٚحيدد ع دايكرٖس ٖرا ا٭صٌ مبر أطًل عًٝ٘   ايآر١ٜ ٚا٫ٖتُرّ   ل ؾرملكدّ عٓدِٖ ٖٛ َار  

رّ ،  َٚر نرْز ايآر١ٜ  ب٘ أغد ، عٓدَر قارٍ :  ٚاعًاِ  أْار    ظبادِٖ  اعتُادٚا  ؾٝا٘ غا٦ٝرڄ         نرٕ َٛضع  ا٫ٖتُ

 جيسٟ صبس٣  ا٭صٌ ،  غ  ايآر١ٜ  ٚا٫ٖتُرّ ل 

ِټ هلااِ ، ٖٚااِ ب ٝرْاا٘   1قاارٍ  صاارسس ايهتاارو      ٖٚااٛ ٜاارنس ايؿرعااٌ ٚاملؿاااٍٛ :) نااتِْٗ ٜكاادَٕٛ اياارٟ ب ٝرْاا٘ أٖاا

ٓٳ٢ ، ٚإٕ نرْر وٝارڄ ل  ٚي ٝرٕ ذيو قارٍ ضاٝ ٜٛ٘ يف وًا١ ضاسو ع ادٴاهلل شٜاداڄ :) ؾا ٕ         2ُٜٗرِْٗ ٜٚآٝرِْٗ ( أع

قدَزٳ املؿاٍٛ ٚأمستٳ ايؿرعٌ دس٣ ايًؿ  نُر دس٣ يف ا٭ٍٚ ٚذيو قٛيو : ضسو شٜداڄ ع دٴاهلل ، ٭ْو إ ار  

اڄ يف ايًؿا  ، ؾُأ ثاِ نارٕ     أزدت  ب٘  َ٪مساڄ أزدت ب٘ َكدَرڄ ، ٚ  دسد إٔ دػػٌ ايؿاٌ بتٍٚ َٓ٘ ٚإٕ نرٕ َا٪مس 

سد ايًؿ  إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َكدَرڄ ، ٖٚٛ عسبٞ دٝد نج  ، نتِْٗ إ ر ٜكدَٕٛ ايرٟ بٝرْا٘ أٖاِ هلاِ ٖٚاِ ب ٝرْا٘      

ٓٳ٢  ، ٚإٕ نرْر وٝارڄ ُٜٗرِْٗ ٜٚآٝرِْٗ (  ل  3أعٵ

ٜٴاسف َٔ   ـٹ بٗرا ايكٍٛ ايرٟ ٜتوـ برياُّٛ ، ٚزأ٣ ضسٚز٠ إٔ  أٜأ داتدٞ ايآرٜا١     ٚيهٔ غٝل اي ٬غٝني   ٜهت

ذ ٚ ٳ ناارٕ ا٫ٖتُاارّ ذ ل ذيااو ٭ٕ ايٛقااٛف عٓااد ايكااٍٛ بريآرٜاا١ ٚا٫ٖتُاارّ دٕٚ ادواارٍ املاسؾاا١ مباار ٚزا٤ ذيااو   

دؾاٗااِ إىل ايتٗااٜٛٔ َاأ غااتٕ اياًااِ ٚقاادزٙ ل ٖٚااٛ هلاارا ايطاا س ٜؿوااٌ ايكااٍٛ يف ايتكاادِٜ ٚايتااتم  ٚجياااٌ َاأ    

ٓوٛص عًٝٗر ، ٚأمس٣ غ  دهٕٛ يًتكدِٜ ؾر٥د٠ َرنٛز٠ َٚ اشبڀت ايٓظس إىل ا٭َس ْظسدني طبتًؿتني ، ؾترز٠

إِْٗ ٜإًًٛ ايتكادِٜ َاس٠ بريآرٜا١ ، يهآِٗ يف أماس٣ جياًْٛا٘ صباسد دٛضاا٘ عًا٢ ايػارعس ٚايهرداس ،               َٛدٛد٠ 

ر ٜادٍ دارز٠ ٫ٚ ٜادٍ دارز٠     ست٢ دڀچسد هلرا قٛاؾٝ٘ ٚيراى ضذا٘ ، َٚٔ اي اٝد عٓدٙ   إٔ ٜهٕٛ يف و١ً  ايآظِ  َا  

                                                           
 951جدذلٌزحّٓ حدٕىٗ :   –لٌدالغة لٌعزبٍة  – ۱
 ة إٌى طٍدٌٛٗإشزر  - ۱
 ۱04لٌذاللئً :     - ٢
 ۱311َ-٘ــ۱201  لٌمز٘زة    9  ِىتدة لٌخزٔاً   ط 92     ۱وتزب طٍدٌٛٗ: تحمٍك جدذلٌظالَ ٘زْٚ   ج  - 9
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يااارا ظباااد ايػااٝل   ٜكتٓاااع باااسأٟ َااأ قاارٍ إٕ ايػاااس  َااأ ايتكاادِٜ ضبواااٛز يف ايآرٜااا١ ٚا٫ٖتُااارّ  ل      ٣ أمااس 

ؾر٫نتؿاار٤ بٗاارا ايكااٍٛ قااد قًااٌ َاأ غااتٕ ايتكاادِٜ ْٖٚٛاا٘ يف ايٓؿااٛع ل  بااٌ إٕ ايٛقااٛف عٓااد ايكااٍٛ بريآرٜاا١          

 ٖٞ ؾٝٗار لؾهارٕ زأٟ ايػاٝل    ٚا٫ٖتُرّ  ، قد صسف ايكّٛ عٔ َاسؾ١ اي ٬غ١ َٚكردٜسٖر ،ٚصدٻِٖ عٔ ازب١ٗ اييت

إٔ نٌ دكدِٜ ٫بد إٔ ٜهٕٛ ي٘ غس  َآٟٛ  ، ٚأْ٘  َٔ اشبڀت إٔ ٜكطِ ا٭َس يف ايتكدِٜ ٚايتتم  إىل َؿٝاد  

 درز٠ ٚدسدع إؾردد٘ إىل َا٢ٓ ايه٬ّ ،  ٚغ  َؿٝد درز٠ أمس٣ ٚايػس  َٓ٘ أَس يؿظٞ ،  ٚقد ٚضشٓر ذيول 

    ٚ ايتتم ،د اارڄ ملكرصادٖر ، ٚأضا ربٗر  ، إذ ٫ ٜتكادّ يؿا  أٚ ٜتاتمس يف آٜا١ َأ         دٴ ٢ٓ ا٭يؿارظ  يف اٯٜا١ بريتكادِٜ 

اٯٜرت  ، إ٫چ ملٛدس ٜكتطٝ٘  ، ٚيداع َأ املآا٢ ٜڀً ا٘ ٜٚطاتدعٝ٘  ، ٚذياو َار ضات ٝٓ٘ ٖارٙ ايدزاضا١  ، َاتُاداڄ           

       ٌ ذياو يف ايكاسإٓ    ؾٝٗر ع٢ً ذنس با  ا٭َج١ً  ، اييت دا ني ذياو ايتواسٜـ اياذٝاس  ، ٚاي ٓار٤ ايادقٝل ل َٚجا

ٕڈ قځسڇٜسٺ  قٛي٘ دارىل : َٳهځر ٔٵ  َٹ ٚٳأڂمٹرٴٚا  ٛٵتٳ  ًځر ؾځ ٛٵ دٳسٳ٣ إڇذٵ ؾځصڇعٴٛا ؾځ ، قارٍ بادٟٚ ط رْا١ : ) دتًٜٚا٘ ٚاهلل      (51)ض ر   ٚٳيځ

ل ٚ٭ٕ َٔ ضٓٔ اياسو  ٢أعًِ : ٚيٛ دس٣ إذا ؾصعٛا ٚأمرٚا َٔ َهرٕ قسٜس ؾ٬ ؾٛت ، ٭ٕ ايؿٛت ٜهٕٛ باد ا٭مر (

ًځار دٴاٵذٹ ٵاوځ     ايه٬ّ ٖٚٛ يف املا٢ٓ َ٪مس ، ٚدتم ٙ ٖٚٛ يف املا٢ٓ َكادّ ل َٚأ ذياو قٛيا٘ داٌ ثٓار٩ٙ :      دكدِٜ  ؾځ

ِٵ ٖٴ ٚٵيځردٴ ٚٳيځر أځ ِٵ  ٗٴ ٛٳايڂ َٵ ٜٴسڇٜدٴ   أځ ُٳر  ْٻ ٝٳر  اهللڂ إڇ ْٵ ٝٳر٠ٹ ايدټ ٗٳر ؾٹٞ اسبځ ِٵ بٹ ٗٴ ٝٴاٳرٿبٳ ( ، املا٢ٓ : ٫ داذ او أَاٛاهلِ   55)ايتٛب١   يٹ

 ل ۱دِٖ يف اسبٝر٠ ايدْٝر٫ٚ أ٫ٚ

َاًّٛ إٔ ايٛاٚ ملڀًل ازبُع ، ٫ٚ دكتطٞ دسدٝ رڄ ٫ٚ داكٝ رڄ ، ٚيٝظ َا٢ٓ ذيو إٔ اٯٜا١ ايكسآْٝا١ ، دبُاع بٗار       

َاڀٛؾاارت عًاا٢ غاا  دسدٝااس ٫ٚ ْظاارّ ، ٚإذا ناارٕ َاأ ازباار٥ص إٔ ٜتكاادّ بااا  أدااصا٤ ازبًُاا١ عًاا٢ بااا  ، ؾكااد   

 ٕ ٖاارا ايتكاادِٜ َػاا اڄ إىل َػااصٳ٣ ، دا٫ڄ عًاا٢ ٖاادف ، ستاا٢ دواا   اٯٜاا١   سسصااز ازبًُاا١ يف ايكااسإٓ عًاا٢ إٔ ٜهااٛ

بتهٜٛٓٗر دربا١ ملٓٗر ْؿطٞ ، ٜتكدّ عٓٗر ؾٝٗر َر دبد ايٓؿظ دكدو٘ أؾطٌ َأ ايتاتم  ، ؾٝتكادّ َاج٬ڄ باا       

دّ عٓٗر أدصا٤ ازب١ًُ سني ٜهٕٛ احملٛز ايرٟ ٜداز عًٝ٘ اسبدخ ٚسدٙ ، ؾٝهٕٛ ٖٛ املكوٛد ٚاملال ، ٚايٓؿظ ٜتك

 ل ٢َٔ ٜهٕٛ ٖرا غتْ٘ ، ؾ٬ دسّ إٔ ٜتكدّ يف ازب١ًُ نُر دكدّ يف ايٓؿظ

ؾؿٞ ايكسإٓ ايهسِٜ ظبد إٔ ايتكدِٜ وجٌ َظٗساڄ َٔ َظرٖس اٱعذرش اي ٝرْٞ ؾٝ٘ ، ذيو إٔ إْصاٍ ايهًُرت يف   

، ٚاعتااداٍ املكاارطع ،  َٓرشهلاار ٚاضااتػ٬ٍ َاڀٝاارت ايتكاادِٜ ايٓشااٟٛ ٚايااد٫يٞ ٚازبُااريٞ املتُجااٌ يف  ز٩ٚع اٯٟ 

ٚدٓرضس ايؿٛاصٌ ، ٖاٛ  ار غاػٌ عًُار٤ ايكاسإٓ ٚاٱعذارش ٚاي ٬غا١ ل ٚاي شاح برضاتخداّ ايتكادِٜ ٚايتاتم  يف            

ا٭ضااًٛو ايكسآْااٞ ٫ ٜٓشوااس يف دا٥ااس٠ دسنٝااس ازبُااٌ ، بااٌ ٜتٓاارٍٚ إىل درْااس ذيااو َ رسااح أمااس٣ نرتدٝااس      

 يكسإٓ َساعر٠ ايؿرصٌلايوؿرت ٚدسدٝس املتارطؿرت ، َٚٔ و١ً َر وٝص يػ١ ا

                                                           
 5٢1ِعاُ لٌدالغة لٌعزبٍة :    – ٢
 5٢3ِعاُ لٌدالغة لٌعزبٍة :      – ۱
 ۱۱٢ِٓ بالغة لٌمزآْ : أحّذ أحّذ بذٚي       – ٢
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برملطااتٜٛرت اياًٝاار َاأ  –عاارد٠  –ؾريتكاادِٜ ٚايتااتم  إذٕ عًُٝاا١ ؾٓٝاا١ ذبتاارز إىل ماارب٠ بؿاأ ايكااٍٛ ، ٚدااسد ط     

ٌٸ املطت٣ٛ ايجكريف يًُتهًِ َرياز يػتا٘ إىل ايرتدٝاس املاتيٛف يًذًُا١       ْوٛص ايًػ١ ، ٚيرا ) ٬ْس  أْ٘ نًُر ق

يػاا١ ايوااشرؾ١ ايَٝٛٝاا١ ٚايًااٗذرت املارصااس٠ ، ٖٚااٞ  ٝااٌ إىل  ااط     اعٝاا١ أٚ ؾاًٝاا١ ، ٜٚتطاا  ذيااو نااج اڄ يف  

ازبًُاا١ ايجربتاا١ بٛضااٛذ ، ؾاا ذا َاار ْظسْاار يف ايهاا٬ّ ايؿوااٝ  ، ٚأعاا٬ٙ ايكااسإٓ ايهااسِٜ ، ثااِ اسباادٜح ايٓ ااٟٛ ، ثااِ   

أغارز اياسو ْٚجسٖر ايؿل ، نٌ ذيو ضتظٗس ؾٝ٘ ب٬غ١ ايتكدِٜ ٚايتتم  ، ٚيا٫ٛ ٚداٛدٙ يطارقز ايًػا١ عًا٢      

ل قارٍ ابأ   ۱أًٖٗر ، ٚذٖس نج  َٔ وٌٝ ايكٍٛ ، ٚعرو اي ٝارٕ ، غا  أْٗاِ داًاٛا اٱعاساو َٝصاْارڄ هلارا نًا٘ (        

ٜاااٝؼ : ) ٚيااٛ اقتوااس اي ٝاارٕ عًاا٢ سؿاا  املسد اا١ ؾااٝاًِ ايؿرعااٌ بتكدواا٘ ٚاملؿاااٍٛ بتااتمسٙ يطاارم املاارٖس ، ٚ    

 ل  ٢ٜٛدد َٔ ا٫دطرع بريتكدِٜ ٚايتتم  َر ٜٛدد بٛدٛد اٱعساو (

 َؿّٗٛ ايتكدِٜ ٚايتتم 

٭ٕ ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ايًػ١ َتٓرقطرٕ ، سٝح ٜال ا٭ٍٚ بٛضع ايػ٤ٞ أَرّ غ ٙ ٚقد نرٕ مًؿ٘ ، ٜٚال    

ايجرْٞ بٛضع ايػ٤ٞ مًـ غ ٙ ٚقد نارٕ أَرَا٘ ، ٚبارملا٢ٓ ْؿطا٘ ) اْتكاٌ ٖارا امل شاح َأ ايٛضاع ايًػاٟٛ إىل           

سو دكاادِٜ َاار سكاا٘ ايتااتم  يؿطااٌ د٫ياا١ ٚ اارّ َآاا٢ ، ٚدااتم  َاار سكاا٘      ايد٫ياا١ ا٫صااڀ٬س١ٝ ، إذ اعتاارد ايااا 

ايتكدِٜ يًػس  ذاد٘ ، ٚذيو جياٌ ايًؿ  يف زد ١ ق ٌ زد ت٘ ا٭ص١ًٝ أٚ بادٖر يارز  امتوارص أٚ أُٖٝا١ أٚ   

٫ٚ غااو إٔ اياااسو نرْااز دؿاااٌ ذيااو د٫ياا١ عًاا٢ ًَهااتِٗ يف صااٛؽ ايهاا٬ّ ٚسااردتِٗ إىل إصاارب١       0 ۱ضااسٚز٠ (

٢، ٚذبكٝل ايػس  ، ؾٛزد يف ن٬َِٗ ) ٚي٘ يف ايكًٛو أسطٔ َٛقع ٚأعرو َرام (املا٢ٓ 
.  

ٚعٓااد دٓرٚيٓاار هلاارا ايؿاأ َاأ ماا٬ٍ آٟ اياارنس ايهااسِٜ ، ٚغااٛاٖدٙ ايػٓٝاا١ برملصاٜاار ، دتطاا  يٓاار أنجااس أُٖٝاا١             

ًُا١ يتا٪دٟ غسضاٗر    ايتكدِٜ ٚدٚزٙ املتارظِ ايرٟ ٜ٪دٜ٘ بػ١ٝ إٜورٍ املا٢ٓ املساد َأ ايها٬ّ ، ٚنٝؿٝا١ بٓار٤ ازب    

دامٌ ايٓص ، ٚنٝـ إٔ املتهًِ حيترز إىل ايتكدِٜ ٚايتتم  بػ١ٝ  رّ املا٢ٓ ٚإٜوري٘ عًا٢ ايٛدا٘ املاساد ، ٚقاد     

ٚاد ارڄ ٚداعٝارڄ َأ ٚاد ارت إٜوارٍ املآا٢ ٚدٚاعٝا٘ دٕٚ املطارع          –ملار زد تا٘ ايتكادِٜ أصا٬ڄ      –ٜهٕٛ بكار٤ ايتكادِٜ   

 بسدس ا٭يؿرظ يف ازب١ًُل

  ِ ٚايتااتم  ظارٖس٠ دڀ ااع ازبًُاا١ اياسبٝا١ يف نااج  َاأ صاٛزٖر ، ؾٗاارا ايؿاأ صبارٍ امل اادعني َٚٝاادإ       ؾريتكادٜ

ايػاسا٤ ٚايٓرثسٜٔ ، ٖٚٛ صبرٍ موس ي ٬غ١ ايكٍٛ ، دتؿرٚت ؾٝا٘ ايكاسا٥  ، يارا ياٝظ بػسٜاس عًا٢ ع ادايكرٖس        

د تاا٘ باني ضاار٥س ؾٓاإٛ اي ٬غاا١  ساني أ٫ٚٙ اٖتُرَاا٘ ، ٚزصااا٘ بريا ارزات ازبًُٝاا١ ، َٖٓٛاارڄ إىل عظااِ قادزٙ ٚعًااٛ َس   

 ا٭مسل

                                                           
 َ                 ٢00 -٘ــ  ۱2٢0    ِىتدة لعإٌّزْ    31   –د. لٌظٍذ خضز   ازِعة لٌّٕصٛرة   وٍٍة لٌتزبٍة  –ً لٌمزآٍٔة ) درلطة بالغٍة ( لٌفٛلص – ۱
 ِىتدة لٌّتٕدً  0  ط  4٢ \ ۱شزح لٌّفّصً     – ٢
 َ  ٢005   دلر لٌٛفزء ٌذٍٔز لٌطدزجة   لألطٕىذرٌة    ۱5طٍة ْ  لٌتمذٌُ ٚلٌتأخٍز ِٚدزحث لٌتزلوٍب بٍٓ لٌدالغة  ٚلألطٍٛبٍة    د. ِختزر ج – ۱
 ٢99لٌدز٘زْ فً جٍَٛ لٌمزآْ :    – ٢
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ٚاسبكٝكاا١ إٔ ايتكاادِٜ ٚايتااتم  نااج اڄ َاار ٜسد ڀاارٕ برملطااتٜٛرت اياًٝاار َاأ ايهاا٬ّ ، ٚحبرياا١ املااتهًِ أٚ                    

ايهردس ايٓؿط١ٝ ٚايؿهس١ٜ ، ٚ ر ٜكسزٙ ايًػٜٕٛٛ احملدثٕٛ إٔ : ) طبريؿ١ ايٓظرّ املتيٛف يف دسدٝاس ايهًُارت قاد    

اياايت دػاا ٘ ايػاااس املااٛشٕٚ ، ناا ا  اشبڀااس ايآٝؿاا١ اسبُرضاا١ٝ ، ٚيف نااٌ أضااًٛو اْؿاااريٞ    سٜكااع يف ا٭ضااريٝ

، ٭ٕ ) طبريؿاا١ ايرتدٝااس املااتيٛف يًهاا٬ّ دااج  اْت اارٙ املتًكااٞ ،        ۱عاارطؿٞ نرياارٟ ٜهاإٛ يف اسبااٛاز ٚاحملرداا١ (    

     ٚ ضاآِٓٗ  يف اضااتاُرٍ  ٚدوااسف ايؿهااس ٚا٫ٖتُاارّ إىل ذيااو املكاادّ ، ٚايكااسإٓ ْاارشٍ بًػاا١ اياااسو ٚعًاا٢ َااراٖ ِٗ 

إىل ا٫ٖتُرّ ٚا٫متورص –عرد٠  –يػتِٗ سٝح ٚزد ؾٝ٘ ايتكدِٜ ٚايتتم  نج اڄ ،  ٚصسؾ٘ ايٓشر٠ ٚاي ٬غٕٝٛ 

 ل ۱( 

ؾ٬ غو إذٕ يف إٔ يًتكدِٜ ٚايتتم  دٚزاڄ يف ذبكٝال ب٬غا١ ازبًُا١ ، ملار ٜطاؿٝ٘ عًا٢ ا٭ضاًٛو َأ إعارد٠ بٓار٤            

، حبٝاح دتاًال ٖارٙ  ايؿر٥اد٠ با زاد٠ ا٭دٜاس  أٚ املاتهًِ َاع سطا٘ ، ْٚتٝذا١ ياريو            ايه٬ّ ط كرڄ ملر حيترد٘ املكرّ 

دتشكل ايسغ ١ املسد٠ٛ ٖٚٞ ايرتنٝس ازبٝد ، ٖٚرا ازبرْس  ايٓؿطٞ  ٜتڀًاس ٚداٛدٙ  ياد٣ ناٌ َأ ايهرداس أٚ       

 ا٭دٜس ل

ًُاا١ عًاا٢ بااا  ،  ٭ٕ يً ٬غااٝني يف دزع ايتكاادِٜ ٚايتااتم  طسا٥اال د شااح يف د٫ياا١ دكاادِٜ بااا  أدااصا٤ ازب       

يتشكٝل َار ٜسٜادٙ املاتهًِ ، ٚسردا١ املخرطاس ، سٝاح ٜتكادّ املؿااٍٛ عًا٢ ايؿااٌ ٚايؿرعاٌ نُار ٜتكادّ ايظاسف               

ٚاسبرٍ ع٢ً ايؿاٌ ، ٚاشبرب ع٢ً امل تدأ ، ٚمرب نرٕ ع٢ً أعٗر ، ٚاملطتج٢ٓ عًا٢ املطاتج٢ٓ َٓا٘ ، نُار دتكادّ      

، أَر يف ايٓؿٞ ؾهرْز هلاِ حباٛخ عُٝكا١ املػاص٣ ساٍٛ       با  َتاًكرت ايؿاٌ عًٝ٘ ل ٜٚكع ذيو نً٘ يف اٱث رت

دكدِٜ ايٓؿٞ ع٢ً أيؿرظ اياُّٛ   نٌ ٚوٝع   ، نُر دزضٛا ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ بتْٛاع٘ ٚأ رط٘ 

، ضٛا٤ أنرٕ اضتؿٗرَرڄ سكٝكٝرڄ أّ دكسٜسٜارڄ أّ إْهرزٜارڄ ، أّ ْهاس٠ دكادَز عًا٢ ايؿااٌ ، أٚ اشبارب يف أيؿارظ باٝٓٗار          

ٓٗر :   َجٌ ٚغ    ٚ   إ ر   ل ٭ٕ ايتكدِٜ ٚايتتم  يٝظ  ع١ًُٝ يؿظٝا١ يًت٬عاس بريهًُارت ، إ ار ٖاٛ عًُٝا١        َ

ٜٴااسف    ٕڈ َارڄ ، ؾُت٢ دكدّ يؿ  نرٕ سك٘ ايتتم  أٚ دتمس ٚسك٘ ايتكدِٜ ٚصدز ذيو  أ  يؿظ١ٝ د٫ي١ٝ يف آ

ازبُارٍ ايؿال ايارٟ أسدثا٘ ذياو امل ادع بريتكادِٜ         عٓ٘ ا٫دتٗرد يف صٝرغ١ اي ٝرٕ ، أَهٔ ذبًٌٝ ايه٬ّ ملاسؾا١ 

 ٚايتتم ل

ٞٳ    ٚإذا أزدت إٔ داااسف مڀااس ايتكاادِٜ ٚايتااتم  ، ؾرضااتُع إىل قٛياا٘ دااارىل :       ِٴ زٳبٿاا ٖٹٝ ٍٳ إڇبٵااسٳا ٝٹااٞ   إڇذٵ قځاار ٜٴشٵ ايډاارٹٟ 

َٹٝاازٴ   ٚٳأڂ ٝٹااٞ  ْٳار أڂسٵ ٍٳ أځ ُٹٝازٴ قځاار ٜٴ ٞٳ ل ٚايؿااسم نا   ، ؾكٛياا٘ :  ( ، ٚ  ٜكااٌ : حيٝااٞ ٚوٝاز زبااٞ   258) اي كاس٠    ٚٳ زٳبٿاا

ُٹٝزٴ ٜٴ ٚٳ ٝٹٞ  ٜٴشٵ ،  ٜؿٝد  أْ٘ ٫  ضبٝاٞ  ٫ٚ  ٝاز  إ٫چ اهلل ، ٚياٛ قٝاٌ : حياٞ ٚوٝاز  زباٞ، يهارٕ املآا٢ : إٕ            ايډرٹٟ 

ْٳا  اهلل  قردز  ع٢ً  اٱسٝر٤  ٚاٱَرد١ ،    ٫ٚ  َرْع  إٔ ٜكدز  عًُٝٗر غ ٙ ل ٚهلارا  قارٍ  ذيهاِ  اباردٍ :      ٝٹاٞ   رأځ أڂسٵ

َٹٝاازٴ ل أٟ أْاار ٫ غاا ٟ ، ٭ٕ ايٓااصاع يااٝظ عًاا٢ قاادز٠ اهلل عًاا٢ اٱسٝاار٤ ٚاٱَرداا١ ، بااٌ يف دؿااسد اهلل ضاا شرْ٘           ٚٳأڂ

                                                           
  92۱ِٓ أطزلر لٌٍغة   د. إبزلٍُ٘ أٍٔض      – ۱
 ۱91بحث ِٕشٛر بّاٍة وٍٍزت لٌّعٍٍّٓ   ٌٍذوتٛر لٌظٍذ جًٍ خضز      – ۱
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ادط  باد ٖرٙ ايُٓرذز اييت أٚزدْرٖر  أ١ُٖٝ ايتكدِٜ ٚايتتم ، ٚعظِ غتٕ ايٓظِ ايرٟ ٖٛ عُٛد  ٚدارىل بُٗر 

رز٠ ٜٚ٪مسٖار أماس٣ ، ٚإْا٘ نارٕ يًااسو دؿآٔ يف ْڀكٗاِ ٖٚٓار ٫باد إٔ          إعذرش ايكسإٓ ، ايرٟ ْاساٙ ٜكادّ ايهًُا١ دا    

ْكسز أَساڄ َُٗرڄ ، ٖٚٛ إٔ أَس ايتكدِٜ ٚايتتم  إ ر قسز قٛاعدٙ ٚبٝٓٗر أؾطٌ بٝرٕ اٱَرّ ع ادايكرٖس ازبسدارْٞ   

ٛ   –زمح٘ اهلل  – يإٛ : إ ار   ٚنرٕ ايٓرع َٔ ق ٌ ع دايكرٖس ٜتشدثٕٛ عٔ ايتكدِٜ ٚايتتم  سادٜجرڄ عرَارڄ ، ؾٝك

 ٜكدّ ايػ٤ٞ ي٬ٖتُرّ ب٘ ل 

ؾٓشٔ عٓدَر ْكدّ با  أدصا٤ ازب١ًُ درز٠ ، ْٚ٪مسٖر درز٠ ، ؾ ْٓر ٫ ْؿاٌ ذيو زغ ١ يف ايتا   أٚ دؿٓٓارڄ يف      

ايكااٍٛ ؾشطااس ، إ اار ذيااو ْرغاا٧ عاأ اماات٬ف املآاا٢ اياارٟ ٜسٜاادٙ املااتهًِ ، ؾااريه٬ّ اي ًٝااؼ ٫ جيااٛش إٔ ٜهاإٛ         

يؿظٞ ؾكط ، بٌ ٜهٕٛ َع ٖرا ايػس  ايًؿظٞ ٖدف ٜتاًل برملا٢ٓ ، ؾًطٓر َع ابأ ا٭ثا    ايتكدِٜ ؾٝ٘ يػس  

ْٳطٵاتٳاٹنيٴ     َٚٔ ْٗر ْٗذ٘ َٔ إٔ با  ايهًُرت قڂدَز َساعر٠ يًؿرص١ً ، نكٛي٘ داارىل :   ٜٻارىځ  ٚٳإڇ ْٳاٵ ٴادٴ  ٜٻارىځ  )  إڇ

ٗٳسٵ ،  ٚقٛي٘ :  (5ايؿرذب١   ًځر دٳكڃ ِٳ ؾځ ٝٳتٹٝ َٻر اي ٙٴ، ٚقٛي٘ : (9ايطش٢ )   ؾځتځ ًڊٛ ِٳ صٳ ِٻ ازبځشٹٝ ؾا ٕ دكادِٜ    ( 31)اسبرقا١    ثٴ

 املؿاٍٛ يف اٯٜرت ايهسو١ ٫ َٔ أدٌ زعر١ٜ ايؿٛاصٌ ؾشطس ، بٌ إٕ ٖٓرى غرٜرت دتوٌ برملا٢ٓ ل

 أ٫ٚڄ : ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ

نارٕ ايرتنٝاس ؾٝا٘ درزٜارڄ عًا٢ ا٫ضاتؿٗرّ        ٜؿسم اي ٬غٕٝٛ يف دزع ايتكادِٜ ٚايتاتم  يف ا٫ضاتؿٗرّ باني َار       

اسبكٝكٞ ، َٚر نرٕ درزٜرڄ ع٢ً ا٫ضتؿٗرّ ايتكسٜسٟ ، َٚر نرٕ ا٫ضتؿٗرّ ؾٝ٘ إْهرزٜرڄ ، ٚيهٌٍّ د٫٫دا٘ اي ٬غٝا١   

 ٚغرٜرد٘ اييت ذبكل َػص٣ ايه٬ّل         

ٌ     إٕ أدٚات ا٫ضتؿٗرّ ، مبر ؾٝٗار اهلُاص٠ ٖٚاٌ ، ٫ ٜتكادّ عًٝٗار عٓواس ايرتنٝاس          ۱ا٫ضاتؿٗرَٞ ل ٖارا ٖاٛ ا٭صا

ٕٳ  لَٚآا٢ ٖاارا إٔ دكاادّ ايؿاار٤ عًا٢ اضااِ ا٫ضااتؿٗرّ ) أٜاأ ( يف قٛياا٘ داارىل :    ٖٳ ٴٛ ٔٳ دٳاارٵ ٜٵ ٚعًاا٢  ( 26) ايتهااٜٛس  ؾځااتځ

ٞٿقٛي٘ دارىل :  ٔٳ اسبځ َٹ ٝٿزٹ  َٴخٵسڇزٴ املځ ٚٳ ٝٿزٹ  ٔٳ املځ َٹ ٞٻ  ٜٴخٵسڇزٴ اسبځ ٛٳ٣  ٓٻ ٚٳاي ٕٻ اهللځ ؾځريٹلٴ اسبځسٿ  ٕٳ  إڇ ْٻ٢ دٴ٪ٵؾځهڂاٛ ِٴ اهللڂ ؾځتځ   ذٳيٹهڂ

ل ٚقد عدٸ ضٝ ٜٛ٘ دكادِٜ ا٫ضاِ عًا٢ ايؿااٌ يف أضاًٛو ا٫ضاتؿٗرّ املوادز بُٗاص٠ ا٫ضاتؿٗرّ سطآرڄ ،            ( 95) ا٭ْارّ 

ع٢ً امل تدأ املاسؾ١ قر٬٥ڄ : ) ؾًٛ قًزٳ : أيكٝازٳ شٜاداڄ أّ عُاساڄ ذ نارٕ دار٥صاڄ       –غ ٘ ازب١ًُ  –َٚجً٘ دكدِٜ اشبرب 

ل  2أسطأ (  –ٖار ٖٓار    –ٓرڄ ، ٚيٛ قًز : أعٓدى شٜد أّ عُسٚ ذ نرٕ نريو ، ٚإ ر نرٕ دكدِٜ ا٫ضِ سط
ٖٚارا  

  –نُر َس بٓر  –ايرٟ ذنسٙ ضٝ ٜٛ٘ ٜتٓرق  َع َر قري٘ اي ٬غٕٝٛ ، ٭ِْٗ أٚد ٛا إ٤٬ٜ املطتؿِٗ عٓ٘ اهلُص٠ 

انٝاس : ) ٚوهأ إٔ جيارو عأ ذياو باتٕ َار        ٚضٝ ٜٛ٘ جيٛش دتم ٙ ، بٌ ٜادٙ سطٓرڄ ل ٚقارٍ صارسس د٫٫ت ايرت  

ٕٸ ايرتقااٞ يف ايرتانٝااس           أداارشٙ ضااٝ ٜٛ٘ ناارٕ يف َساسااٌ ضااربك١ ، ايًػاا١ ؾٝٗاار دُٓااٛ ، ٚايرتانٝااس دتڀااٛز ، ثااِ إ

اهلردف إىل دٓك١ٝ ايوٝرغ١ قد دبرٚش ذيو إىل ايوٛز٠ املٓط ڀ١ اييت قسزٖار اي ٬غٝإٛ ٚزؾطاٛا َار عاداٖر  ار       

                                                           
 ۱59لٌشزط ٚلٌاشلء فً لألطزٌٍب لٌعزبٍة        – ۱
 ۱59لٌّصذر لٌظزبك :     - ٢
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ٚإغرز٠ ضٝ ٜٛ٘ إىل إٔ ٖٓرى دسنٝ ني ٜؿٝدإ ٖرا املا٢ٓ أسادُٖر أؾطاٌ َأ اٯماس     أدرشٙ ضٝ ٜٛ٘ ٚاضتشطٓ٘ ، 

 ل ۱ٚأسطٔ ، دٛسٞ بوش١ ٖرٙ اٱدرب١ (

ٚدتواادز ضبااار٫ٚت اي ٬غاااٝني ، دٗاااٛد ع ااادايكرٖس ازبسدااارْٞ اياارٟ دٓااارٍٚ دسنٝاااس ا٫ضاااتؿٗرّ عًااا٢ ٚدٖٛااا٘     

املطاار٥ٌ ) ا٫ضااتؿٗرّ باارهلُص٠ ( ل ؾاارنس إٔ )  املختًؿاا١ ، ٚايااد٫٫ت ايؿٓٝاا١ يهااٌ ٚداا٘ ، ٚأٍٚ َاار عرزباا٘ َاأ ٖاارٙ   

اهلُص٠ ( إذا ٚيٝٗر ايؿاٌ ديز ع٢ً َا٢ٓ ، ٚإذا ٚيٝٗر ا٫ضِ ديز ع٢ً َا٢ٓ آمس ٖٚٛ َاع املؿااٍٛ يإٛ ٫ ٜتهرَاٌ     

٫ ٜتدٝرٕ ي٬ٖتُارّ أٚ ايآرٜا١ ، ٚإ ار ٜتدٝارٕ يتشسٜاس املآا٢       –عٓد ازبسدرْٞ  –َع ايؿاٌ ل ؾريتكدِٜ ٚايتتم  

 د٫ي١ لٚض ط اي

أَاار ايتكاادِٜ يف ا٫ضااتؿٗرّ ؾاا ٕ ايصطبػااسٟ نػاا ٙ َاأ اي ٬غااٝني ٜااس٣ إٔ املطااتؿِٗ عٓاا٘ َاار ًٜااٞ اهلُااص٠ ،             

ٚسُٝٓر ٜدمٌ َا٢ٓ ددٜد ع٢ً سسف ا٫ضتؿٗرّ نرٱْهرز أٚ ايتاذس ؾ ٕ ايرٟ ًٜاٞ ٖارا اسباسف ٖاٛ املكواٛد      

 ل  ۱بٗرا املا٢ٓ ازبدٜد

    ٛ ٍ ، ؾااريكسإٓ خيتاارز يهااٌ َكاارّ َاار ٜٓرضاا ٘ ، ٚقااد دااربع ايطااهرنٞ       يااريو اَتاارشت ٖاارٙ ايدزاضاا١ بريدقاا١ ٚايػااُ

ٚاشبڀٝس ٚغ ُٖر مڀٛات ازبسدارْٞ ٚايصطبػاسٟ ، ٚاعتُادٚا دٗادُٜٗر ٚإٕ دؿاسد ناٌ َآِٗ بافزا٤ طبريؿا١          

 هلُر ل

 أغسا  ا٫ضتؿٗرّ يف ايكسإٓ

 أ٫ٚڄ : ا٫ضتؿٗرّ اسبكٝكٞ :

 أٜكع يف ايكسإٓ ذ ٌٖٚ ٜودز َٔ املٛىل ذ

ٍ ابٔ ٖػرّ : ٫ ٜهٕٛ ا٫ضتؿٗرّ َٔ املٛىل عًا٢ سكٝكتا٘ ، ٚقارٍ آماس : ٫ ٜهإٛ اسبكٝكاٞ يف ايكاسإٓ إ٫        قر         

ع٢ً دع٣ٛ أْ٘ صبرش ، ٭ْ٘ ٜطتًصّ ازبٌٗ ٖٚٛ ع٢ً اهلل ضبرٍ ، ٚايرٟ ٚزد يف ايكسإٓ نرٕ َٔ قٍٛ اي ػس دا٥ُارڄ  

٭ٕ ا٫ضااتؿٗرّ اسبكٝكااٞ يف ايكااسإٓ قًٝااٌ ، ، ياارا ٚقاااز وًاا١ ا٫ضااتؿٗرّ اسبكٝكااٞ َاُٛياا١ يًكااٍٛ أٚ ايطاا٪اٍ ،  

 66:  1( أٟ : بٓطا ١  1260( أضاًٛبرڄ َأ صبُاٛع ا٫ضاتؿٗرّ ايكسآْاٞ نًا٘ )      19ٚنٌ َار عسؾتا٘ َأ أضاريٝس بًاؼ )     

ٚٴد٘ إيٝ٘ ايط٪اٍ ٜٳار    ل َٚجرٍ ذياو قٛيا٘ داارىل :     ۱دكسٜ رڄل ٖٚرٙ ا٭ضريٝس ٚيٝٗر ازبٛاو عًٝٗر بًطرٕ َٔ  ٍٳ  قځار

ًځاا ٗٳاار املځ ٜټ ٌٳ    أځ ٘ٹ قځ ٵاا ْٳاار آځدٹٝااوځ بٹاا ٔٿ أځ ٔٳ ازبٹاا َٹاا ٍٳ عٹؿڃسٜاازٷ  ُٹنيٳ قځاار ًٹ َٴطٵاا ْٹٞ  ٜٳااتڃدٴٛ ٕٵ  ٌٳ أځ ٗٳر قځ ٵاا ٓٹٞ بٹاٳسٵغٹاا ٜٳااتڃدٹٝ ِٵ  ٜټهڂاا ٔٵ تڂ أځ َٹاا ّٳ  ٕٵ دٳكڂااٛ أځ

٘ٹ قځ ٵا     ْٳار آځدٹٝاوځ بٹا ٔٳ ايهٹتٳروٹ أځ َٹ ِٷ  ًڃ ٙٴ عٹ ٓٵدٳ ٍٳ ايډرٹٟ عٹ َٹنيٷ قځر ٟپ أځ ٛڇ ٘ٹ يځكځ ٝٵ ًځ ْٿٞ عٳ ٚٳإڇ َٹوځ  ُٻار     َٳكځر ًځ ٝٵاوځ طځسٵؾڂاوځ ؾځ ٜٳسٵدٳادٻ إڇيځ ٕٵ  ٌٳ أځ

ٜٳ   ُٳار  ْٻ ٔٵ غٳاهځسٳ ؾځ ڇ َٳ ٚٳ ّٵ أځنڃؿڂسٴ  ْٹٞ أځأځغٵهڂسٴ أځ ٛٳ ًڂ ٝٳ ٵ ٌڇ زٳبٿٞ يٹ ٔٵ ؾځطٵ َٹ ٖٳرٳا  ٍٳ  ٙٴ قځر ٓٵدٳ َٴطٵتٳكٹسٽا عٹ ٙٴ  ٕٻ      زٳآځ ٔٵ نځؿځاسٳ ؾځا ڇ َٳا ٚٳ ٘ٹ  ٓٳؿڃطٹا ػٵاهڂسٴ يٹ

ِٷ ٞپ نځسڇٜ ٓٹ ٕٳ عًٝا٘ ايطا٬ّ ؾهرْاز اٱدربا١ عًٝا٘ َ رغاس٠ بًطارٕ َأ          ، ؾر ( 40-38) ايٌُٓ  زٳبٿٞ غځ يط٪اٍ َٔ ضاًُٝر

                                                           
 901أٔظز : جٍُ  لٌّعزًٔ :  بظًٍٛٔ  جدذلٌفتزح  فٍٛد      0  9۱3دالالت لٌتزلوٍب : ٌٍذوتٛر ِحّذ أبِٛٛطى       – ۱
  ٢13لٌدالغة لٌمزآٍٔة فً تفظٍز لٌشِخشزي  ٚأثز٘ز  فً  لٌذرلطزت  لٌدالغٍة     دوتٛر ِحّذ حظٍٕٓ أبِٛٛطى        – ۱
 ۱3٢ٌٍب لالطتفٙزَ فً لٌمزآْ : جدذلٌعٍٍُ لٌظٍذ فٛدٖ     أطز – ۱
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٘ٵ إيٝاا٘ ايطاا٪اٍل َٚجاارٍ قٛياا٘ دااارىل :   ِٳ      ٚٴدٸاا ٜٳ َٳااسٵ ٔٴ  ٍٳ عٹٝطٳاا٢ ابٵاا ُٳاار قځاار ْٵوٳاارزٳ اهللٹ نځ ْٴااٛا أځ ٓٴااٛا نڂٛ َٳ ٔٳ آځ ٗٳاار ايډاارٹٜ ٜټ ٜٳاار أځ

ٜټ ٛٳازڇ ٍٳ اسبځ ْٵوٳرزڇٟ إڇيځ٢ اهللٹ قځر ٔٵ أځ َٳ ٜٿنيٳ  ٛٳازڇ ًڃشٳ ٚٳنځؿځاسٳتٵ طځر٥ٹؿځا١څ     يٹ ٌٳ  ٓٹاٞ إڇضٵاسٳا٥ٹٝ ٔٵ بٳ َٹ ٓٳزٵ طځر٥ٹؿځ١څ  َٳ ْٵوٳرزٴ اهللٹ ؾځفځ ٔٴ أځ ْٳشٵ ٕٳ  ٛ

ٔٳ  ٖٹسڇٜ ِٵ ؾځتځصٵ ٳشٴٛا ظځر ٖٹ ٚٿ ًځ٢ عٳدٴ ٓٴٛا عٳ َٳ ٔٳ آځ ْٳر ايډرٹٜ ٜٻدٵ ٌٵ     ، ٚنكٛي٘ دارىل :  ( 14)ايوـ  ؾځتځ ًډا١ٹ قڂا ٖٹ ٔڇ ا٭ځ ٜٳطٵاتځيڂْٛٳوځ عٳا

ٓٻ ٛٳاقٹٝزٴ يٹً َٳ ٞٳ  َٹا  ٖٹ ٝٴاٛتٳ  ٚٳأڃدٴٛا اي ٴ ٔڇ ادٻكځ٢  َٳ ٔٻ اي ٹسٻ  ٚٳيځهٹ ٖٳر  ٗٴٛزڇ ٔٵ ظڂ َٹ ٝٴٛتٳ  ٕٵ دٳتڃدٴٛا اي ٴ ٝٵظٳ اي ٹسټ بٹتځ ٚٳيځ ٚٳاسبځرٿ  ٗٳار  رعڇ  ٛٳابٹ ٔٵ أځبٵ

ٕٳ  ًٹشٴٛ ِٵ دٴؿڃ ًډهڂ  (ل 189) اي كس٠  ٚٳادٻكڂٛا اهللځ يځاٳ

َٴٛضٳ ٚنكٛي٘ دارىل :     ٜٳر  ٓٹوځ  ُٹٝ ٝٳ ًڃوځ بٹ َٳر دٹ ٗٳر ٚٳ ٞٳ ؾٹٝ ٚٳيٹ ُٹٞ  ٓٳ ًځ٢ غځ ٗٳر عٳ ٖٴؼټ بٹ ٚٳأځ ٗٳر  ٝٵ ًځ ٛٳنډتڂ عٳ ٟٳ أځدٳ ٞٳ عٳوٳر ٖٹ ٍٳ  ٢ قځر

ٖٳر      ٓٴاٹٝدٴ ـٵ ضٳا ٚٳيځار دٳخٳا ٖٳر  ٍٳ مٴارٵ ٝٻ١څ دٳطٵاٳ٢ قځار ٞٳ سٳ ٖٹ ٖٳر ؾځ ڇذٳا  َٴٛضٳ٢ ؾځتځيڃكځر ٜٳر  ٗٳر  ٍٳ أځيڃكٹ ٗٳر ا٭ڂٚيځا٢    َٳفځزڇوٴ أڂمٵسٳ٣ قځر )  ضٹا ٳدٳ

ًڃوځيطٝٛطٞ : )) ،  قرٍ ا(  21-17ط٘  َٳر دٹ ٓٹوځ  ٚٳ ُٹٝ ٝٳ َٴٛضٳ٢  بٹ ( : َٚر اييت يف  وٝٓاو  ٜار َٛضا٢ ذ ) قارٍ ٖاٞ       ٜٳر 

عورٟ أدٛنت عًٝٗر ( ، قرٍ َٛض٢ : أعتُاد )عًٝٗار ( عٓاد ايٛثاٛو ٚاملػاٞ ، ) ٚأٖاؼ ( أما ط ٚزم ايػاذس )بٗار(          

ٞٳ يٝطكط ) ع٢ً غُٓٞ (  ؾتتنً٘ ، )  ٗٳر  ٚٳيٹ ٘ ، أٟ : ساٛا٥ر نشُاٌ  اياصاد ٚايطاكر٤  ٚطاسد       ( وع َتزب َٳفځزڇوٴ ؾٹٝ

ل ؾتًو اياور أَسٖر عظِٝ ٚضسٖر أعظِ  ، ٭ْ٘ قد ٜهٕٛ يًط٪اٍ  ۱اهلٛإ  ،  ٚشاد يف ازبٛاو بٝرٕ سردرد٘ بٗر (

ٜٴساد يؿز املط٪ٍٚ إىل املطا٪ٍٚ   َكود َٚػص٣ غ  سكٝك١ ا٫ضتؿٗرّ ، ٚغ  ٖرٙ املارْٞ اييت أغسْر إيٝٗر ، نتٕ 

ٝټٔ  ٗٝااداڄ ٱسااداخ أَااس عظااِٝ ؾٝاا٘ ، ٜكااٍٛ ايصطبػااسٟ : ) إ اار ضااتي٘ ي ٜاا٘ عظااِ َاار          عٓاا٘ يٝت  ٝٸٓاا٘ أغاادٸ ايت اا

خيرتع٘ عص ٚدٌ يف اشبػ١ٝ ايٝربط١ َٔ قً ٗر س١ٝ ْطرض١ ، ٚيٝكسز يف ْؿط٘ امل ر١ٜٓ اي اٝد٠ باني املكًاٛو عٓا٘    

 ل ٢ٚاملكًٛو إيٝ٘ ٜٚٓ ٗ٘ ع٢ً قدزد٘ اي رٖس٠ (

ٜٴاتُد عًٝ٘ أنرب ا٫عتُرد يف ايد٫ي١ ع٢ً ا٭غسا  اي ٬غ١ٝ ٭ضريٝس ا٫ضاتؿٗرّ  ٚم٬ص١ ايكٍٛ : إٕ ا   يرٟ 

ٖٛ ايطٝرم ٚايكسا٥ٔ ، ؾًٔ ْت ني ايػس  د ٝٓرڄ ٚاضشرڄ إ٫چ إذا عسؾٓر ايكر٥ٌ ، ٚاملكٍٛ ي٘ ، ٚا٭سٛاٍ احملٝڀ١ بُٗر 

سا٥ٔ يف ايد٫يا١ عًا٢ دًاو املاارْٞ     ٚيااٌ ْواٝس ٖارٙ ايكا     0 ر ٜدمٌ ذبز ايكسا٥ٔ املا١ٜٛٓ ٚايكسا٥ٔ ايًؿظ١ٝ 

 اي ٬غ١ٝ أنرب َٔ ْوٝس أدٚات ا٫ضتؿٗرّ أْؿطٗر يف ايد٫ي١ عًٝٗر نُر ضٝتط  ب ذٕ اهلل دارىلل

 ثرْٝرڄ : ا٫ضتؿٗرّ غ  اسبكٝكٞ

 ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ ايتكسٜسٟ:-أ

زٙ عًٝااا٘ ،  ٚقاااسٻ برملهااارٕ ٜكاااسٸ بؿااات  ايكااارف  : اٱقاااساز  ، اٱذعااارٕ  يًشااال  ،  ٚقاااد قاااس  1َآااا٢ ايتكسٜاااس يف ايكااارَٛع

 ٚنطسٖر قسازاڄ ث ز ٚضهٔ ، ٚأقسٙ ؾٝ٘ ٚعًٝ٘ ، ٚقسزٙ ل 

ا٫ضااتؿٗرّ ايتكسٜااسٟ أسااد املااارْٞ اياايت خيااسز ا٫ضااتؿٗرّ عاأ سكٝكتاا١ إيٝٗاار ، ؾاا ٕ ا٫ضااتؿٗرّ ٫ ٜهاإٛ                    

ٜس ؾ ٕ املتهًِ عر  ب٘ ، ٚيهٓ٘ ٜسٜد َٔ املخرطس سكٝكٝرڄ إ٫چ إذا نرٕ املتهًِ در٬ٖڄ برملط٪ٍٚ عٓ٘ ل أَر يف ايتكس

                                                           
 122تفظٍز لٌاالٌٍٓ :     – ۱
 22     9لٌىشزف : ج  - ٢
 لٌمزِٛص لٌّحٍظ : لٌفٍزٚس أبزدي   - ۱
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إٔ ٜٛاؾكاا٘ يػااس  َاأ ا٭غااسا  ، ناارسبهِ عًٝاا٘ باا قسازٙ ، ٚايتػااٗ  باا٘ ٚإظٗاارز أَااسٙ يًٓاارع ، ٚقااد ٜكااسز بااتَس     

  دٚذ إظٗرزاڄ يًتطرت عًٝ٘ ، أٚ زؾارڄ َٔ غتْ٘ل

 نٝـ ْاسف املكسز ب٘ ذ

ٟٳ برضِ َٔ أعر٤ ا٫-1  ضتؿٗرّ ؾُديٍٛ ذيو ا٫ضِ ٖٛ املكسز  ب٘ل إذا نرٕ ايتكسٜس قد أڂدٿ

إٔ اهلُاص٠  -ؾؿاٞ ايتًخاٝص ٚغاسٚس٘     –أَر إذا نرٕ ايتكسٜس برهلُص٠ ؾتٜٔ ٜكع املكسز ب٘ ذ ٖٚاٛ َار ُٜٗٓار    -2

ٖٳارٳا      ل ٚع ادايكرٖس ٜكاٍٛ يف قٛيا٘ داارىل :     ٢ًٜٝٗر املكسز ب٘ ؾرع٬ڄ نرٕ أٚ َؿا٫ٛڄ أٚ غ  ذيو  ًڃازٳ  ْٵازٳ ؾځاٳ قځاريڂٛا أځأځ

ِٴبٹفځ ٖٹٝ ٜٳاار إڇبٵااسٳا ٓٳاار  ٗٳتٹ ذ ٫ غاا ١ٗ يف أْٗااِ   ٜكٛيااٛا ذيااو ياا٘ ٖٚااِ ٜسٜاادٕٚ إٔ ٜكااسٸ هلااِ بااتٕ نطااس     ( 62) ا٭ْ ٝاار٤  يٹ

ا٭صٓرّ قد نرٕ ، ٚيهٔ إٔ ٜكسٸ بتْ٘ َٓ٘ قد نرٕ ، ٚيرا قرٍ يف ازبٛاو   بٌ ؾاً٘ ن  ِٖ   ٚيٛ نرٕ ايتكسٜس 

 بريؿاٌ يهرٕ ازبٛاو ؾاًزٴ أٚ   أؾاٌ ل

ٍٛ اشبڀٝااس ايكااصٜٚل : جيااٛش إٔ دهاإٛ اٯٜاا١ داياا١ عًاا٢ ا٫ضااتؿٗرّ اسبكٝكااٞ ، ٚيهاأ ايػااساذ ٜااسدٕٚ عًٝاا٘     ٜٚكاا  

َ٪ٜدٕٚ زأٟ ع دايكرٖس بتٕ ايطٝرم جياًِٗ عرملني بهطس ا٭صٓرّ هلار يكٛي٘:)٭نٝادٕ أصآرَهِ ( ٚباتٕ اي ٦ٝا١      

٤٬ املكاسز با٘ يًاُٗص٠ ياٝظ ٫شَارڄ ، باٌ       : إٔ إٜا  9نًٗر داظِ ا٭صٓرّ ٫ٚ جيس٩  ع٢ً دهط ٖر ضٛاٙل ٚايرٟ ٜظٗاس 

ِٴ ٖااٛ غريااس ، ٜٚهجااس ذيااو يف أضااريٝس اهلُااص٠ ٚأّ املتواا١ً نكٛياا٘ دااارىل :       ٜٵتٴ ٓٻاارزٳ  أځؾځااسٳأځ ٕٳ  ايډتٹااٞ  اي ِٵ  دٴااٛزٴٚ ْٵااتٴ   أځأځ

ِٵ  ْٵػٳتڃدٴ ّٵ  أځ ٗٳر أځ ٕٳ  غٳذٳسٳدٳ ٓٵػٹ٦ٴٛ ٔٴ املڂ ٌٵ ٚقٛي٘ :   ( 72-71) ايٛاقا١   ْٳشٵ ْٵ  قڂ ِٵأځأځ ّڇ اهللڂ    تٴ ِٴ أځ ًځا ، ٚقٛيا٘    ( 140) اي كاس٠   أځعٵ

 :    ٕڇ اهللٹ قځار ٔٵ دٴٚ َٹا ٔڇ  ٝٵ ٗٳا ٞٳ إڇيځ َٿ ٚٳأڂ ْٹٞ  ٓٻرعڇ ادٻخٹرٴٚ ًڃزٳ يٹً ْٵزٳ قڂ ِٳ أځأځ ٜٳ َٳسٵ ٔٳ  ٜٳر عٹٝطٳ٢ ابٵ ٍٳ اهللڂ  ٕٴ    ٚٳإڇذٵ قځر ٜٳهڂاٛ َٳار  ْٳوځ  ٍٳ ضٴا ٵشٳر

ٓٵ ٕٵ نڂ ٝٵظٳ يٹٞ بٹشٳلٍّ إڇ َٳر يځ ٍٳ  ٕٵ أځقڂٛ ْٵازٳ             يٹٞ أځ ْٻاوځ أځ ْٳؿڃطٹاوځ إڇ َٳار ؾٹاٞ  ِٴ  ًځا ٚٳيځار أځعٵ ْٳؿڃطٹاٞ  َٳار ؾٹاٞ  ِٴ  ًځا ٘ٴ دٳاٵ ُٵتٳا ًٹ ٘ٴ ؾځكځدٵ عٳ ًڃتٴ زٴ قڂ

ٝٴٛوٹ  ّٴ ايػٴ ًډر  ،  ؾؿٞ اٯٜرت دكسٜس يًُخرط ني ل (116) املر٥د٠ عٳ

ُٹٝاٶار ثٴا    ٚقد ًٜٞ اهلُص٠ غ  املكسز ب٘ نكٛي٘ دارىل :           ِٵ دٳ ٖٴ ٜٳشٵػٴاسٴ ّٳ  ٛٵ ٜٳ ِٵ     ٚٳ ٜٻارنڂ ٖٳ٪ٴيځار٤ٹ إڇ ًځر٥ٹهځا١ٹ أځ ُٳ ًڃ ٍٴ يٹ ٜٳكڂاٛ ِٻ 

ٕٳ  ٜٳاٵ ٴدٴٚ ْٴٛا  ؾ ْ٘ ٜكسز املخرطځ ني َٔ امل٥٬ه١ ، ٚيهٓ٘ أڂيٞ اهلُص٠ اضِ اٱغرز٠ ايارٟ ٜااٛد عًا٢ َأ      ( 40) ض ت نځر

 أغسنٛا برهلل غ ٙ ل

هلُااص٠ل ؾاا ذا أزدت إٔ دكااسز بؿاااٌ ،  ، جيااس إٔ ًٜااٞ املكااسز باا٘ ا  ّياارا ٜااس٣ عًُاار٤ اي ٬غاا١ إٔ ايتكسٜااس نر٫ضااتؿٗر    

 نريطسق١ َج٬ڄ ، ؾكٌ:   أضسقزٳ   ذ ٚإذا أزدت إٔ دكسز برملؿاٍٛ ، ؾكٌ :   أمخساڄ غسبزٳ ذ   ل 

َأ ما٬ٍ اٯٜا١ ايطاربك١ قار٬٥ڄ : ) إٕ        –عًٝا٘ ايطا٬ّ    –صرسس ايهػرف ٜاٛزد ن٬َارڄ ، َ ٝٓارڄ قواد إباساِٖٝ          

ٜهاأ إىل إٔ ٜٓطاس ايؿاااٌ ايواردز عٓاا٘ إىل ايوآِ ، ٚإ اار قواد دكسٜااسٙ       -عًٝاا٘ ايطا٬ّ    -قواد إباساِٖٝ    

ٚيكر٥اٌ إٔ ٜكاٍٛ :)    0يٓؿط٘ ٚإث ردا٘ هلار عًا٢ أضاًٛو داسٜطاٞ ٜ ًاؼ ؾٝا٘ غسضا٘ َأ إياصاَِٗ اسبذا١ ٚد هٝاتِٗ             

غرظتاا٘ دًااو ا٭صاآرّ سااني أبوااسٖر َوااڀؿ١ َسد اا١ ، ٚناارٕ غااٝ  ن  ٖاار أناارب ٚأغااد ملاار زأ٣  َاأ شٜاارد٠            

                                                           
 ٢32فً تٍخٍص لٌّفتزح ٚشزٚحٗ        – ٢
 ٢9۱أطزٌٍب لالطتفٙزَ فً لٌمزآْ : جدذلٌّٕعُ لٌظٍذ فٛدٖ      - 9
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، ؾتضآد ايؿااٌ إيٝا٘ ، ٭ْا٘ ٖاٛ ايارٟ دطا س ٫ضاتٗرْت٘ بٗار ٚسڀُا٘ هلار ، ٚايؿااٌ نُار ٜطآد إىل               داظُِٝٗ يا٘  

َ رغااسٙ ٜطاآد إىل اسبرَااٌ عًٝاا٘ ، ٚجيااٛش إٔ ٜهاإٛ سهرٜاا١ ملاار ٜكااٛد إىل دبااٜٛصٙ َاارٖ ِٗ ، نتْاا٘ قاارٍ هلااِ : َاار       

ٜٴادعٳ٢ إهلارڄ إٔ ٜكادز عًا٢      ٜٴا د ٚ ٔٵ  َٳ ٔٵ سل  َٹ ٖارا ٚأغاد َٓا٘ ، ٚحيهاٞ أْا٘ قارٍ :       دٓهسٕٚ إٔ ٜؿاً٘ ن  ِٖ ، ؾ ٕ 

ٖرا ، غطس إٔ دٴا اد َاا٘ ٖارٙ ايواػرز ٖٚاٛ أنارب َٓٗار لٚقٝاٌ : ؾاًا٘ نا  ِٖ ، ٜاال : ؾًاًا٘،              ِؾاً٘ ن  ٖ

 ل ۱ؾًاٌ ايؿرعٌ ن  ِٖ ( :أٟ

ٜٴؿِٗ َٔ ن٬ّ ازبسدرْٞ ٚايصطبػسٟ إٔ دكدِٜ ا٫ضِ املودز باااا   ُٖاص٠   ا٫ضاتؿٗرّ عًا٢ اشبارب ايؿاًاٞ           ٚ

يتااٝني ايكر٥اٌ ، نُار ٖاٛ املت اردز      –يف َجاٌ ٖارا املٛضاع     -ػ  إىل أْ٘ ايؿرعٌ دٕٚ غ ٙ ، أٟ : إٔ ا٫ضاتؿٗرّ  ٜ

 –ٜٚطٝـ ازبسدرْٞ : ) ٫ غ ١ٗ يف أِْٗ   ٜكٛيٛا ذياو يا٘    0َٔ إ٤٬ٜ اهلُص٠ امل تدأ ع٢ً ا٫ضتاُرٍ املػٗٛز 

د نرٕ ، ٚيهٔ إٔ ٜكاسٸ بتْا٘ َٓا٘ نارٕ ، ٚقاد أغارزٚا       ِٖٚ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜكس هلِ بتٕ نطس ا٭صٓرّ ق –عًٝ٘ ايط٬ّ 

ٖٳاارٳاإىل ايؿاااٌ يف قااٛهلِ : ) ًڃاازٳ  ْٵاازٳ ؾځاٳ ذ ( ، ٚقاارٍ عًٝاا٘  ايطاا٬ّ  يف ازبااٛاو :   بااٌ  ؾاًاا٘  ناا  ِٖ  ٖاارا   ٚيااٛ   أځأځ

 ل ٚقااد ٜهاإٛ َطااتتْؿ١ دااٛاو ضاا٪اٍ َكاادز ، ٚيف  ۱ناارٕ ايتكسٜااس بريؿاااٌ ٚناارٕ ازبااٛاو : ؾاًاازٴ ، أٚ :   أؾاااٌ (  

ايه٬ّ سرف دكدٜسٙ : ) ؾذر٤ إبساِٖٝ سٝح أدٛا ب٘  ؾرضتؿُٗٛٙ ٌٖ ؾاٌ ذيو ٱقر١َ اسبذ١ عًٝا٘ يف شعُٗاِ     

قرٍ بٌ ؾاً٘ ن  ِٖ ٖرا ؾرضتيٛٙ   أٟ : قرٍ إبساِٖٝ َكُٝرڄ يًشذ١ عًِٝٗ َ هترڄ هلِ ، بٌ ؾاً٘ ن  ِٖ ٖارا  

ٝٸٔ هلااِ إٔ َاأ ٫ ٜااتهًِ ٫ٚ ٜاًااِ يااٝظ  ل أزاد عًٝاا٘ ايطاا٬ ٢َػاا اڄ إىل ايواآِ اياارٟ دسناا٘ ٚ  ٜهطااسٙ (  ّ إٔ ٜ اا

ؾاتمسز ايها٬ّ طباسز ايتااسٜ  هلاِ مبار ٜاٛقاِٗ يف         0مبطتشل يًا رد٠ ، ٫ٚ ٜو  يف اياكاٌ إٔ ٜڀًال أْا٘ إيا٘ ل    

ا٫عرتاف بتٕ ازبُردات ايايت ع ادٖٚر يٝطاز بفهلا١ ، إذا  قاريٛا  إْٗاِ ٫ ٜٓڀكإٛ ، قارٍ هلاِ : ؾهٝاـ دا ادٕٚ َأ             

 ٭ِْٗ ، ٜٚكوس َٔ إٔ ٜاًِ مبر ٜكع عٓدٙ يف املهرٕ ايرٟ ٖٛ ؾٝ٘ لٜاذص عٔ ايٓڀل 

َٚٔ اي٬ؾز يًٓظس إٔ اشبڀٝس ايكصٜٚل عرز  ٖرا ايسأٟ ، ؾكرٍ : ) ٚؾٝا٘ ْظاس ، زباٛاش إٔ دهإٛ اهلُاص٠ عًا٢         

 ل 1(ٖٛ ايرٟ نطس ا٭صٓرّ –عًٝ٘ ايط٬ّ  –أصًٗر ، إذ يٝظ يف ايطٝرم َر ٜدٍ ع٢ً أِْٗ نرْٛا عرملني بتْ٘ 

 )و( ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ اٱْهرزٟ : 

ْٴهڃساچ ْٚهٛزاچ ْٚه اچ ٚأْهسٙ ٚاضتٓهسٙ ٚدٓرنسٙ : دبرًٖ٘ ، ٚا٫ضاتٓهرز      ٚزد يف ايكرَٛع : ) أْهس ؾ٬ٕ ا٭َس ْهٹسا ٚ

س أْاو ْارؾس   ل ؾا ذا أْهاستٳ أَاساڄ ؾ ْاو دظٗا      ۱اضتؿٗرَو أَساڄ دٓهاسٙ ل ٚدٓارنس : دبرٖاٌل ٚاملٓهځاس ضاد املااسٚف (      

ٚٵدٳاظٳ         َٓ٘ ، زاغس عٓ٘ ، ٭ْو ٫ دتيؿ٘ بٌ ٫ داسؾ٘ نكٛيا٘ داارىل :    ٚٳأځ ِٵ  ٖٴ ْٳهٹاسٳ ٘ٹ  ٝٵا ٌٴ إڇيځ ِٵ يځار دٳوٹا ٗٴ ٜٳ ٜٵادٹ ُٻار زٳأځ٣ أځ ًځ ؾځ

ّڇ يڂٛ ٺ  ٛٵ ٓٳر إڇيځ٢ قځ ًڃ ْٻر أڂزٵضٹ ـٵ إڇ ِٵ مٹٝؿځ١ڄ قځريڂٛا يځر دٳخٳ ٗٴ ٓٵ  ل  (70)ٖٛد  َٹ

                                                           
  ۱59 – ۱5٢ْ    2ج  لٌىشزف : – ۱
 ۱۱9لٌذاللئً :    – ۱
 529ْ    9فتح لٌمذٌز ن ٌٍشٛوزًٔ   ج   – ٢
 ۱2٢لعإٌضزح :     - ۱
 لٌمزِٛص لٌّحٍظ : لٌفٍزٚس أبزدي   بزب لٌزلء – ۱
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ا٫ضااتؿٗرّ ايااداٍ عًاا٢ اٱْهاارز : ) أْاا٘ يٝتٓ اا٘ ايطاارَع ستاا٢ ٜسدااع إىل ْؿطاا٘     ٜكااٍٛ غااٝل اي ٬غااٝني يف دؿطاا   

ٞٳ برزبٛاو ، إَر ٭ْ٘ قد ادع٢ ايكدز٠ ع٢ً ؾاٌ ٫ ٜكدز عًٝ٘ ، ؾ ذا ث ز ع٢ً دعٛاٙ قٌٝ يا٘ :   ؾٝخذٌ ٜٚسددع ٜٚا

٘ٴ ، ؾا ذا زٴٚداع ؾٝا    ِٻ بتٕ ٜؿاٌ َر ٫ ٜطتوٛو ؾاً ٘ دٓ ا٘ ٚعاسف اشبڀات ،      ؾرؾاٌ   ، ؾٝؿطش٘ ذيو ، ٚإَر ٭ْ٘ ٖ

 ل  ۱ٚإَر ٭ْ٘ دٛش ٚدٛد أَس ٫ ٜٛدد َجً٘(

ٜٚؿِٗ َٔ ن٬ّ ايػٝل إٔ اٱْهرز جي٤ٞ ؾُٝر ٫ ٜكٍٛ عرقٌ إٔ ٜهٕٛ إذ حيكل ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ  

ؾٗاٛ   اٱْهرزٟ غس  زدع املتهًِ عُر خيٛ  ؾٝ٘ ، ٚدهػٸاـ أَاسٙ ؾُٝار ٜدعٝا٘ ، ؾا ذا دكادّ ايؿااٌ يف أَاس ضبارٍ ،         

إْهرز يٛقٛع٘ ، َجٌ: أدواد إىل ايطُر٤ ذ ٚإذا دكدّ ا٫ضِ ؾٗٛ إْهرز  يكدز٠ ايؿرعٌ ع٢ً ايكٝرّ مبجٌ ٖرا ايؿاٌ 

ٕٳ ؾٹاٞ     نكٛي٘ دارىل :   0احملرٍ ، َجٌ : أأْز دواد إىل ايطُر٤ ذ  ٔٵ نځار َٳا ٚٳ ٞٳ  ُٵ ٗٵدٹٟ اياٴ ٚٵ دٳ ِٻ أځ ُٹعٴ ايوټ ْٵزٳ دٴطٵ أځؾځتځ

َٴ ٹنيڈ  ٍڈ  ًځر ،ٜكٍٛ صرسس ايهػرف ) نرٕ زضاٍٛ اهلل صا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ جياد ٚجيتٗاد ٜٚهادٸ          (40يصمسف ) ا ضٳ

ٞٶ ، ؾاتْهس عًٝا٘ بكٛيا٘              زٚس٘ يف دعر٤ قَٛ٘ ، ِٖٚ ٫ ٜصٜدٕٚ عًا٢ دعر٥ا٘ إ٫ڄ دواُُٝرڄ عًا٢ ايهؿاس ٚ ردٜارڄ يف ايػا

ٚأزاد أْاا٘ ٫ ٜكاادز  عًاا٢ ذيااو  أؾتْااز دطااُع ايوااِ   ، إْهاارز داذااس َاأ إٔ ٜهاإٛ ٖااٛ اياارٟ ٜكاادز عًاا٢ ٖااداٜتِٗ ،  

ٕٻ اهللځ        نكٛيا٘ داارىل :    0 2َِٓٗ إ٫ ٖٛ ٚسدٙ ع٢ً ض ٌٝ اٱزبار٤ ٚايكطاس (   ٛٳاتٴ إڇ َٵا ٚٳيځار ا٭ځ ٝٳار٤ٴ  ٛڇٟ ا٭ځسٵ ٜٳطٵاتٳ َٳار  ٚٳ

ْٳرٹٜسٷ  ْٵزٳ إڇيډر  ٕٵ أځ ٔٵ ؾٹٞ ايكڂ ٴٛزڇ إڇ َٳ ُٹعڈ  ُٴطٵ ْٵزٳ بٹ َٳر أځ ٚٳ ٜٳػٳر٤ٴ  ٔٵ  َٳ ُٹعٴ  عًٝا٘   –،  ؾٗٓر ياٝظ مبكادٚزٙ     ( 23-22) ؾرطس  ٜٴطٵ

إٔ ٜكّٛ بٗرا ايؿاٌ ، ٖٚٛ ضبرٍ عًٝ٘ ) ٖٚٛ اهلدا١ٜ ( ، ٫ٚ ٜكدز ع٢ً ذيو إ٫چ ٖٛ، َٚجاٌ ذياو قٛيا٘      –ايط٬ّ 

ٜٴ             دارىل :  ٔٵ  ًځا ٗٵادٶا ؾځ ٓٵادٳ اهللٹ عٳ ِٵ عٹ ٌٵ أځدٻخٳارٵدٴ َٳاٵادٴٚدٳ٠ڄ قڂا َٶار  ٜٻر ٓٻارزٴ إڇيډار أځ ٓٳر اي ُٳطٻا ٔٵ دٳ ٕٳ    ٚٳقځاريڂٛا يځا ّٵ دٳكڂٛيڂاٛ ٙٴ أځ ٗٵادٳ ـٳ اهللڂ عٳ ًٹا خٵ

ٕٳ  ُٴٛ ًځ َٳر يځر دٳاٵ ًځ٢ اهللٹ  ٖٚٓر ظبد ؾسٜكرڄ َٔ اياًُر٤ َٔ ٜكٍٛ إٕ ا٫ضتؿٗرّ يف ٖرٙ اٯٜا١ يٲْهارز ،   (ل  80) اي كس٠  عٳ

        ٕ يف َجارٍ   ٚؾسٜكرڄ ٜكٍٛ إْ٘ يًتكسٜس ، ٜٚ دٚ يف ٖارا داداؾارڄ ، ٭ٕ اٱْهارز ْؿاٞ ٚايتكسٜاس إث ارت ، ُٖٚار ٫ جيتُاار

إٔ ايتٛؾٝل بني ا٭َسٜٔ  هٔ ; ) ؾرٱْهرز َٓظٛز ؾٝ٘ إىل ْرسٝتني ُٖٚر : ايٛقٛع -نريو -ٚاسد ، ٜٚ دٚ  

ٚايٛاقع  ، ؾ ْهرز ايٛقٛع َٓوس ع٢ً اربرذِٖ اياٗد ، إذ ٫ عٗد هلِ َتخر عٓد اهلل ؾاتْهس ٚقٛعا٘ أصا٬ڄ ل ٚإْهارز     

ٖٚرا ايكٍٛ ٚاقع ؾا٬ڄ نُر سه٢ عِٓٗ ايكسإٓ: ) ٚقريٛا  0ِ ب٘ ايٛاقع َٓوس ع٢ً قٛهلِ ع٢ً اهلل مبر ٫ عًِ هل

ياأ  طاآر ايٓاارز إ٫چ أٜرَاارڄ َااادٚدات ( ، ؾااتْهس ٖاارا ايٛاقااع ٚسهااِ ب ڀ٬ْاا٘ ل أَاار ايتكسٜااس ؾاا ٕ املااساد َٓاا٘ محااٌ             

٫عارتاف  املخرط ني ع٢ً إٔ قٛهلِ ذيو ٫ ض ٌٝ إيٝ٘ إ٫چ برربرذ اياٗد ، ٫ٚ عٗد ، ٖٚرا ٜ٪دٟ إىل محًِٗ ع٢ً ا

بتِْٗ َر قريٛٙ إ٫چ زورڄ بريػٝسل إذ ٫ عًِ هلاِ با٘ ، ؾرٱْهارز َٓظاٛز ؾٝا٘ إىل ْؿاٞ اسبكٝكا١ َأ سٝاح ٖاٞ ٖاٞ ،             

ٚايتكسٜاس  َٓظاٛز  ؾٝا٘  إىل  ساارٍ  املخارط ني ل ٖٚارا  ٖااٛ  ٚدا٘  ازبُاع  باني  ذٜٓااو  ايكاٛيني  ايًارٜٔ  ٜ اادٚإ            

 ل ۱أُْٗر َتداؾارٕ ( 

                                                           
  ۱٢0 – ۱۱3داللئً لعإجازس :      – ۱
 225     5لٌىشزف : لٌشِخشزي   ج   - ٢
  ٢1 – ٢4جدذلٌعظٍُ إبزلٍُ٘ لٌّعطى   ج      0مزآْ لٌىزٌُ : دلٌتفظٍز لٌدالغً ٌالطتفٙزَ فً لٌ – ۱
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إٔ ا٭١ُ٥   ٜٗتُٛا مبادمٍٛ اهلُاص٠ بكادز اٖتُارَِٗ باتّ ايٛاقاا١         –يف ٜطس  –يٓكٍٛ ٜدز  إٕ املتتٌَ يف ٖرٙ ا  

ؾُٝار   –بادٖر ، ٚأٜرڄ نرٕ ا٭َس ؾ ٕ اهلُص٠ ؾٝ٘ يٲْهرز ل أَر أّ ؾكد اواٛا ع٢ً استُرهلر ي٬دوارٍ ٚا٫ْكڀارع   

أٟ ٖرٜٔ ٚاقع : اربرذِٖ اياٗد أّ ؾ ٕ نرْز َتو١ً نرٕ املا٢ٓ :   –ايرٟ أوٌ  ايكٍٛ ؾٝٗر    1عدا ايكسطيب

 قٛهلِ ب٬ عًِ ل

َٚجٌ ذيو ٚزد يف دكدِٜ يؿ  )غ ( املوٻدز بُٗص٠ يف عد٠ َٛاضع َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ، َٚٔ ذيو قٛيا٘ داارىل     

 :  ِٴ ٜٴڀڃاٳ ٚٳيځر  ِٴ  ٜٴڀڃاٹ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٚٳا٭ځزٵ ڇ  ٚٳاتٹ  ُٳر ٝٽر ؾځرطٹسڇ ايطٻ ٚٳيٹ ٝٵسٳ اهللٹ أځدٻخٹرٴ  ٌٵ أځغځ ٚيف دتٜٚاٌ ذياو ٜكاٍٛ    ( 14) ا٭ْاارّ    ذقڂ

ايڀاربٟ : ) ٜكااٍٛ داارىل ذنااسٙ يٓ ٝا٘ صاا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضااًِ : قاٌ ٜاار ضبُاد يًاارٜٔ ٜادعْٛو إىل ارباارذ اٯهلاا١        

أٚيٝر٤ َٔ دٕٚ اهلل ، ٚحيجْٛو ع٢ً ع رددٗر ، أغا  اهلل ؾارطس ايطاُٛات ٚا٭ز  ، ٖٚاٛ ٜاسشقل ٚغا ٟ ٫ٚ ٜسشقا٘        

 ل  ۱ع د  ًٛى ٚمًل طبًٛم (أسد ، أربر ٚيٝرڄ ٖٛ ي٘ 

٬ْٚس  إٔ ُٖص٠ ا٫ضاتؿٗرّ قاد دوادزت املؿااٍٛ ا٭ٍٚ   غا    املتكادّ عًا٢ ايؿااٌ   أربار   يٝا٪دٟ ايرتنٝاس             

د٫يا١ اٱْهاارز ٫ َڀًاال ارباارذ ايااٛيٞ ، ٚاعًااِ أْاا٘ ؾاسم بااني إٔ ٜكاارٍ :   أغاا  اهلل أرباار ٚيٝاارڄ ذ   ، ٚبااني إٔ ٜكاارٍ:      

  ، ٭ٕ اٱْهرز إ ر سوٌ ع٢ً اربرذ ايٛيٞ ، ٚقد عسؾز أِْٗ ٜكدَٕٛ ا٭ِٖ ، ؾر٭ِٖ ايرٟ  أربر غ  اهلل ٚيٝرڄ  ذ

ٓٳ٢ ؾهرٕ قٛيا٘ داارىل :   قاٌ أغا  اهلل أربار ٚيٝارڄ    أٚىل َأ ايا ارز٠ ايجرْٝا١ل ٚايكاسإٓ ايهاسِٜ خيتارز              ِٖ بػتْ٘ أع

 ٚيٝرڄ ٜتٓرضاس إٔ ًٜاٞ املؿااٍٛ   اهلُاص٠   ل     َكرّ َر ٜٓرض ٘ َٔ ايٓظِ ، ؾؿٞ َكرّ اٱْهرز ايػدٜد ٫ربرذ غ  اهلل

ٚإىل َجٌ ٖرا ايرتنٝس أغرز ازبسدرْٞ بكٛي٘ : ) ٚاعًِ إٔ سرٍ املؿاٍٛ ؾُٝر ذنسْر نشرٍ ايؿرعٌ ، أعال إٔ  

دكدِٜ اضِ املؿاٍٛ ٜكتطٞ إٔ ٜهٕٛ اٱْهرز يف طسٜل اٱسري١ ٚاملٓع َٔ إٔ ٜهٕٛ ، مبجرب١ إٔ ٜٛقع ب٘ َجٌ ذياو  

ٜٴذٵتٳاسٳأځ      ايؿاٌ ، ؾ ذ ٜٴطاسو ، أٚ مبٛضاع إٔ  ا قًز :   أشٜداڄ دطسو ذ   ، نٓز قد أْهست إٔ ٜهٕٛ    شٜاد   مبجربا١ إٔ 

ٜٴطٵااتٳشرشٳ ذيااو ؾٝااا٘ ، َٚاأ أدااٌ ذيااو قڂااادّ   غاا    يف قٛياا٘ دااارىل :           ٝٽاار ؾځااارطٹسڇ     عًٝاا٘ ٚ ٚٳيٹ ٝٵااسٳ اهللٹ أځدٻخٹاارٴ  ٌٵ أځغځ قڂااا

ٚٳا٭ځزٵ ڇ  ٚٳاتٹ  ُٳر ٝٵاسٳ         ، ٚقٛيا٘ عاص ٚداٌ :     ( 14) ا٭ْارّ   ذايطٻ ِٴ ايطٻارعٳ١ڂ أځغځ ٚٵ أځدٳاتٵهڂ ِٵ عٳارٳاوٴ اهللٹ أځ ٕٵ أځدٳارنڂ ِٵ إڇ ٜٵاتٳهڂ ٌٵ أځزٳأځ قڂا

ِٵ صٳردٹقٹنيٳ ٓٵتٴ ٕٵ نڂ ٕٳ إڇ ٚنرٕ ي٘ َٔ اسبطٔ ٚاملص١ٜ ٚايؿخر١َ ، َار داًاِ أْا٘ ٫ ٜهإٛ ياٛ       ( 40) ا٭ْارّ    ذ اهللٹ دٳدٵعٴٛ

  اهلل  ٚيٝرڄ   ٚ   أددعٕٛ  غ  اهلل ذ   ، ٚذيو ٭ْ٘ قد سوٌ بريتكدِٜ َا٢ٓ قٛيو أڂمٸس ؾكٌٝ :   قٌ  أأربر  غ 

 –:   أٜهٕٛ غ  اهلل مبجربا١ إٔ ٜتخار ٚيٝارڄ ذ    ٚأٜسضا٢ عرقاٌ َأ ْؿطا٘ إٔ ٜؿااٌ ذياو ذ ٚأٜهإٛ دٗاٌ   أدٗاٌ             

ُٸ٢ أع٢ُ َٔ ذيو ذ  (  ل  ۱ٚع

كدّ يًٝٞ أدا٠ ا٫ضتؿٗرّ ، ؾاٝاًِ إٔ ضباٌ اٱْهارز ٖاٛ اربارذ      ي٬ٖتُرّ بػتٕ امل –ٖٓر  –ٚاسبل إٔ ايتكدِٜ          

ٜٴتخر ٚيٝرڄلغ  اهلل ٚيٝرڄ ، ؾًٝظ اٱْهرز َٛدٗرڄ إىل اربرذ ايٛيٞ ، ٚإ ر ٖٛ َٛد٘ إىل إٔ ٜهٕٛ   غ  اهلل مبجرب١ إٔ 

                                                           
 أٔظز لٌازِع ألحىزَ لٌمزآْ لٌىزٌُ  - ۱
 ۱53     4تفظٍز لٌطدزي : ج  – ۱
 ۱50     ٢  فتح لٌمذٌز : ج  9٢3     ٢  أٔظز : لٌىشزف ج  ۱٢۱داللئً لعإجازس :    – ۱
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ُٴ ٚقد ٜسد نريو يف دكدِٜ يؿ    ِٖ   املوٸدز بُٗص٠ نُر يف قٛي٘ دارىل :     ٜٳكڃطٹ ِٵ  ٖٴ ٔٴ أځ ْٳشٵ ُٳ١ځ زٳبٿوځ  ٕٳ زٳسٵ ٛ

ٝٳر  ْٵ ٝٳر٠ٹ ايدټ ِٵ ؾٹٞ اسبځ ٗٴ َٳاٹٝػٳتٳ ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٓٳر بٳ ُٵ ل دكدّ أدا٠ ا٫ضتؿٗرّ ع٢ً ا٫ضِ أؾرد اٱْهرز ايداٍ ع٢ً  ( 32) ايصمسف  قځطٳ

ٍ   0ايتذٌٗٝ ٚايتاذس َٔ إعساضِٗ ٚذبهُِٗ ٚإٔ ٜهْٛٛا ِٖ املدبسٜٔ ٭َس ايٓ ٠ٛ   ثِ ضسو هلرا َج٬ڄ سٝاح قار

:   عبٔ قطُٓر بِٝٓٗ َاٝػتِٗ يف اسبٝر٠ ايدْٝر ٚزؾآر باطِٗ ؾٛم با  دزدرت   ل أٟ : أؾكسْر قَٛارڄ ٚأغٓٝٓار   

ٖٓار   –إىل إٔ دكادِٜ ا٫ضاِ     ۱قَٛرڄ ، ؾ ذا   ٜهٔ أَس ايدْٝر إيِٝٗ ؾهٝـ أَس ايٓ ٠ٛ إيِٝٗ ل أغرز غٝل اي ٬غٝني

رعٌ  ٖٚارا قسٜاس َأ دتٜٚاٌ ايصطبػاسٟ يٰٜا١ ايهسوا١ ، ٜكاٍٛ         ع٢ً صٝػ١   ٜؿاٌ   ، أؾرد اٱْهرز إٔ ٜهٕٛ ايؿ –

ايصطبػسٟ : ) ٖرٙ اهلُص٠ يٲْهرز املطتكٌ بريتذٗٝاٌ ٚايتاذاس َأ اعرتاضاِٗ ٚذبهُٗاِ ، ٚإٔ ٜهإٛ املادبسٜٔ        

زدا٘  ٭َس ايٓ ٠ٛ ، ٚايتخ  هلر َٔ ٜوً  هلر ، ٜٚكّٛ بٗر ٚاملتٛيني يكط١ُ زمح١ اهلل اييت ٜت٫ٖٛر إ٫چ ٖٛ ب رٖس قد

ؾ ٕ اهلل عاص ٚداٌ ٖاٛ ايارٟ قطاِ بٝآِٗ َاٝػاتِٗ ٚقادزٖر ٚدباس أسٛاهلار دادب  اياار  بٗار ، ٚياٛ                0ٚبريؼ سهُت٘ 

ٚنًِٗ اهلل إىل أْؿطِٗ ٫ِٖٚٚ ددب  أَسِٖ يطرعٛا ًٖٚهٛا ، ٚإذا نرْٛا يف دادب  َاٝػاتِٗ يف اسبٝار٠ ايادْٝر     

  1ٛ زمح١ اهلل ايهرب٣ (لع٢ً ٖرٙ ايوؿ١ ، ؾُر ظٓو يف ددب   أَٛز ايدٜٔ ايرٟ ٖ

 اسبهِ ايتكدِٜ يًتخوٝص أٚ دك١ٜٛ
 بني ع د ايكرٖس ٚايطٳاااااهرنٞ

ٜس٣ ع د ايكرٖس أْ٘ إذا دكدّ املطٓد إيٝ٘ ع٢ً مربٙ ايؿاًٞ ، ٚنرٕ ٚايٝرڄ سبسف ايٓؿٞ ، ؾ ْا٘ ٜؿٝاد قواس ْؿاٞ       

ٚضٛا٤ نرٕ املااسف َظٗاساڄ أٚ َطاُساڄ ل  أَار     اشبرب عًٝ٘ ٚدٗرڄ ٚاسداڄ ، ضٛا٤ نرٕ املطٓد إيٝ٘ َاسؾرڄ أٚ َٓهچساڄ ،  

إذا   ٜهٔ املطٓد إيٝ٘ ٚايٝرڄ سبسف ايٓؿٞ ، ٚنرٕ مربٙ ؾاًٝرڄ ، ٚ  ٜهٔ ْهاس٠ ؾ ْا٘ ٜاتدٞ يًتخواٝص ، إٕ نارٕ      

املخرطاااس سهاااِ عًااا٢ مااا٬ف سهُاااو ، ٚيًتكٜٛااا١ إٕ   ٜهااأ يااا٘ ٖااارا اسبهاااِ ، ٚاملسداااع يف ذياااو إىل ايكاااسا٥ٔ    

ٛ      ٚاملكرَرت أَر إذا نارٕ ْها   عني : ربواٝص ازبآظ ٚربواٝص    س٠ ؾ ْا٘ يًتخواٝص قڀاارڄ ، إ٫ أْا٘ ٜتٓاٛع إىل ْا

 :  1ٚاغرت  ايطهرنٞ يف إؾرد٠ ايتكدِٜ ا٫متورص أَسٜٔايادد ، 

ا٭ٍٚ:  إٔ جيٛش دكدٜس نْٛ٘ يف ا٭صٌ َ٪مساڄ ، بتٕ ٜهٕٛ ؾرع٬ڄ يف املا٢ٓ ، نكٛيو:  أْر قُازٴ ، ؾ ْا٘ جياٛش إٔ    

 ع٢ً إٔ   أْر   دتنٝد يًؿاٌ ايرٟ ٖٛ ايتر٤ يف    قُزٴ   ؾكڂدٿّ    أْر    ٚدٴاٌ َ تدأل   دكدز أصً٘:   قُزٴ أْر  

ٜٴكدز نْٛ٘ ناريو ، ؾا ٕ اْتؿا٢ ايجارْٞ دٕٚ ا٭ٍٚ ، نرملجارٍ املارنٛز إذا أداسٟ عًا٢ ايظارٖس           -ايجرْٞ:  أْ٘ 

ٚداتم  ل أٚ اْتؿا٢ ا٭ٍٚ ، باتٕ ٜهإٛ     ٖٚٛ إٔ ٜكدز ايه٬ّ َٔ ا٭صٌ َ ٓٝرڄ ع٢ً امل تدأ ٚاشبرب ، ٚ  ٜكدز دكادِٜ  

ٛٿٟ اسبهِل   امل تدأ اعرڄ ظرٖساڄ ; ؾ ْ٘ ٫ ٜؿٝد إ٫چ دك

                                                           
 ۱٢٢أٔظز لٌذاللئً      – ۱
 211ْ    9لٌىشزف : ج   - ۱
 ٢3۱ِفتزح لٌعٍَٛ :     - ۱
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ٚاضتج٢ٓ املٓهډس ، نُر يف عبٛ :   زدٌ در٤ْٞ   بتٕ قدز أصً٘   در٤ْٞ زدٌ    ٫ ع٢ً إٔ   زدٌ   ؾرعٌ دار٤ْٞ    

ٛٳ٣    نُار قٝاٌ يف قٛيا٘ داارىل :     ، بٌ ع٢ً أْ٘ بدٍ ايؿرعٌ ايرٟ ٖٛ ايطاُ  املطاترت يف   دار٤ْٞ       ٓٻذٵا ٚٳأځضٳاسټٚا اي

ُٴٛا  ًځ ٔٳ ظځ ، إٕ   ايارٜٔ ظًُاٛا   بادٍ َأ اياٛاٚ يف   أضاسٚا   ٚؾاسم بٝٓا٘ ٚباني املاسؾا١ بتْا٘ ياٛ                (3)ا٭ْ ٝار٤   ايډرٹٜ

ٜكاادز ذيااو ؾٝاا٘ اْتؿاا٢ ربوٝواا٘ ; إذ ٫ ضاا س يتخوٝواا٘   ضااٛاٙ   ، ٚيااٛ اْتؿاا٢ ربوٝواا٘   ٜكااع َ تاادأ ،           

 ف املاسٸف ; يٛدٛد غس  ا٫بتدا٤ ؾٝ٘ ، ٖٚٛ ايتاسٜـل خب٬

 : 1م٬ف بني َرٖس ع د ايكرٖس َٚرٖس ايطهرنٞ

ؾه٬ّ ايطهرنٞ طبريـ ملر ذنسٙ ع د ايكرٖس ;  ٭ٕ ظرٖس ن٬ّ ايػٝل ؾُٝر ًٜٝ٘ سسف ايٓؿٞ ; ايكڀع بتْا٘    

َٴطااُساڄ نااارٕ أٚ َظٗااساڄ ، َاسؾاارڄ أٚ َٓهاااساڄ ، َاأ غاا  غااا        س  ، يهٓاا٘   وجااٌ إ٫ڄ برملطاااُس ل    ٜؿٝااد ايتخوااٝص 

ٚناا٬ّ ايطااهرنٞ صااسٜ  يف أْاا٘ ٫ ٜؿٝاادٙ إ٫ إذا ناارٕ َطااُساڄ ، أٚ َٓهااساڄ بػااس  دكاادٜس ايتااتم  يف ا٭صااٌ ل       

ؾٓشٛ :   َر شٜد قرّ   ٜؿٝد ايتخوٝص ع٢ً إط٬م قٍٛ ايػٝل ، ٫ٚ ٜؿٝدٙ ع٢ً قٍٛ ايطهرنٞ ل ٚعبٛ   َار أْار   

َڀًكرڄ ، ٚع٢ً قٍٛ ايطهرنٞ بػس ل ٚظرٖس ن٬ّ ايػٝل إٔ املاسف إذا   ٜكاع   قُزٴ   ٜؿٝدٙ ع٢ً قٍٛ ايػٝل 

بااااد  ايٓؿاااٞ  ٚماااربٙ  َج اااز  أٚ َٓؿاااٞ ; قاااد ٜؿٝاااد ا٫متوااارص ، َطاااُساڄ نااارٕ أٚ َظٗاااساڄ ، يهٓااا٘   وجاااٌ إ٫   

عااٌ بريطااُ  ل ٚناا٬ّ ايطااهرنٞ صااسٜ  يف أْاا٘ ٫ ٜؿٝااد إ٫ املطااُس ، ؾٓشااٛ   شٜااد قاارّ   قااد ٜؿٝااد ا٫متواارص   

 إط٬م قٍٛ ايػٝل ، ٫ٚ ٜؿٝد عٓد ايطهرنٞ ل 

ٜٳطٵاٳ٢  َٚٔ أضساز ايتكدِٜ َر ٚزد يف قٛي٘ عص ٚدٌ:     ٌٷ  ٓٳ١ٹ زٳدٴ ٔٵ أځقڃوٳ٢ املځدٹٜ َٹ ، ٚقٛي٘ دارىل:   (40)ٜظ    ٚٳدٳر٤ٳ 

  ٜٳطٵاٳ٢ ٓٳ١ٹ  ٔٵ أځقڃوٳ٢ املځدٹٜ َٹ ٌٷ   ل (19)ايكوص  ٚٳدٳر٤ٳ زٳدٴ

ٖٚااٛ    –عًٝاا٘ ايطاا٬ّ -سدااٌ ، ؾُاأ ٖااٛ ذ ايسدااٌ  اياارٟ  يف ايكوااص َارصااس ملٛضاا٢ دٓرٚيااز اٯٜتاارٕ قواا١  اي  

َ٪َٔ  َٔ  آٍ  ؾسعٕٛ ، ٚامتًـ املؿطسٕٚ ٚاحملدثٕٛ يف اع٘ ، ٚعًِ َ ُٗرت ايكسإٓ َسدا٘ ايٓكاٌ احملا  ٫ٚ   

              ٘ َا٪َٔ ٫   صبرٍ يًسأٟ ؾٝ٘ : ٚاماسز ابأ أباٞ سار  َأ طسٜال ابأ إضاشرم أْا٘ ااارٕ ل ٚقارٍ اياداز قڀال:  إْا

  –ٜاسف إ٫ برضِ اارٕ ل ٚقرٍ ايطًٗٝٞ:  اارٕ أص  َر قٝاٌ ؾٝا٘ ل  ٚقٝاٌ إْا٘ سارب ٚأْا٘ س ٝاس ٚأْا٘ سصقٝاٌ          

ٓٳ١ٹ ٚقٛي٘:  2 –عًٝ٘ ايط٬ّ -أَر َ٪َٔ ضٛز٠ ٜظ ؾٗٛ س ٝس ايٓذرز ، ٖٚٛ يف عوس عٝط٢  ٔٵ أځقڃوٳ٢ املځدٹٜ ( يف َٹ

 اياسب١ٝ حيتٌُ ث٬ث١ أٚد٘:

 ٔ أقو٢ املد١ٜٓ صؿ١ يسدٌ أسدٙ:  إٔ ٜهٕٛ َ-

 ايجرْٞ: إٔ ٜهٕٛ ص١ً زبر٤ -

 ايجريح: إٔ ٜهٕٛ ص١ً يٝطا٢ -

                                                           
 ۱22لعإٌضزح :     - ۱
 ٢13لٌدز٘زْ فً ِتشزبٗ لٌمزآْ :     - ٢



 

966 
 

 2016 يوويو - يىاير -  العدد السابع                       جامعة الىاصرمجلة 

 د.عبد الرحمه الطيب عبدالواحد خليفة دراسة بالغية تحليلة-سرار التقديم في القرآن الكريمأ مه

ٚا٭ ظٗااس يف ٖاارٙ ايطااٛز٠    ايكوااص    إٔ ٜهاإٛ ٚصااؿرڄ ، ٚيف         ٜااظ   إٔ ٜهاإٛ صاا١ً ل ٚموااز ايكوااص            

ٌٳ بريتكدِٜ يكٛي٘ ق ً٘:  ٓٳ١ځ  ٚٳدٳمٳ ًځ١ٺ   املځدٹٜ ًځ٢ سٹنيڇ غځؿڃ ٗٳ عٳ ًٹ ٖٵ ٔٵ أځ ٕڇ   رَٹ ًځر ٜٳكڃتٳتٹ ٔڇ  ٝٵ ًځ ٗٳر زٳدٴ ٛٳدٳدٳ ؾٹٝ ،    (15) ايكوص  ؾځ

ثِ قرٍ:   ٚدر٤ زدٌ   ل  ٚمٴوز ضٛز٠   ٜظ   بكٛي٘:   ٚدر٤ َٔ أقواٞ املدٜٓا١ زداٌ   : ملار دار٤ يف ايتؿطا  أْا٘        

 ل  1نرٕ ٜا د اهلل يف د ٌ ، ؾًُر عع مرب ايسضٌ ضا٢ َطتاذ٬ڄ 

ٍٳ زٳدٴ ٚيف قٛي٘ دارىل:   ًڄر ٚٳقځر ٕٳ زٳدٴ ًڂٛ ٘ٴ أځدٳكڃتٴ ْٳ ِٴ إڇوٳر ٜٳهڃتٴ ٕٳ  ٛٵ ٍڇ ؾٹسٵعٳ ٔٵ آځ َٹ ٔٷ  َٹ َٴ٪ٵ ، ٜاِٖٛ ايتاتم  ما٬ف     (28)غرؾس  ٌٷ 

ٔٵ   َتاًك١ بٝهتِ ص١ً َٓ٘ ، أٟ: ٜهتِ إورْ٘  2املكوٛد َٹ ٛڇِٖ إٔ     ، ؾ ْ٘ يٛ أمس   َٔ آٍ ؾسعٕٛ   عٔ ٜهتِ    يتٴ

ٜٴؿِٗ إٔ ذيو ايسداٌ نا   رٕ َآِٗ ،   َأ آٍ ؾسعإٛ    َاع إٔ املاساد ذياو ملصٜاد ايآرٜا١ با٘ ل          َٔ آٍ ؾسعٕٛ ، ؾ٬ 

٭ٕ قٛي٘   َٔ آٍ ؾسعٕٛ    ْااز يااا   زداٌ َا٪َٔ   ،  ٚقٛيا٘:  ) ٜهاتِ إورْا٘ ( ْااز يااا ) زداٌ َا٪َٔ ( ،  ) ٖٚارإ             

إورْا٘   عًا٢   ايٓاترٕ َتهرؾ٦رٕ يف ايسد ا١ ؾًاٝظ أسادُٖر أٚىل بريتكادِٜ َأ اٯماس ، يهأ دكادِٜ قٛيا٘:   ٜهاتِ           

قٛيااا٘:   َااأ آٍ ؾسعااإٛ   ٜاااِٖٛ إٔ ازبااارز  ٚاباااسٚز  يف  اٯٜااا١ َتاًكااارٕ بؿااااٌ   ٜهاااتِ   َاااع  إُْٗااار  َتاًكااارٕ         

 ل3مبشرٚف ٖٛ صؿ١  ياا   زدٌ َ٪َٔ    ؾسؾع دكدوُٗر ٖرا اٱٜٗرّ ، ٚدر٤ اي ٝرٕ ضًُٝرڄ ٚاضشرڄ (

ملا٢ٓ املساد ، ٚذبكٝل ب٬غ١ ازب١ًُ َٔ م٬ٍ إعارد٠ دٛشٜاع   ٖٚهرا ًٜاس ايتكدِٜ ٚايتتم  دٚزاڄ برزشاڄ يف  إٜورٍ ا 

ا٭يؿرظ مبر ٜتٓرضس َع ايد٫ي١ املڀًٛب١ يد٣ املتهًِ ٚايطرَع ، بػ  ايٓظس عٔ اي ٓر٤ ا٭صًٞ ) نُر َاس  بٓار   

َاأ ماا٬ٍ اٯٜاارت ( ، اياارٟ ٜػااهٌ يف ٖاارا ازبرْااس زنٝااص٠ أضرضاا١ٝ وهاأ ايااادٍٚ عٓٗاار يتشكٝاال ايػااس  ٚيهاأ    

ضبدد٠ ٫ دبٛز ع٢ً بٓر٤ ازب١ًُ ا٭صاًٞ ، ٫ٚ ذبٝاد عٓا٘ ، ٚايػاس  َأ ذياو نًا٘:  ايٛقاٛف عًا٢          مبكرٜٝظ 

أضساز ٖرا ايتكدِٜ َٚر ٜػ  إيٝ٘ ، ست٢ ْؿِٗ َار ٜطٶاسٙ يٓار اهلل َأ اياًاِ ل ٭ٕ ن٬َا٘ عاص ٚداٌ قارٍ ؾٝا٘ أٖاٌ            

ٚيٝظ برهلصٍ ل َٔ سهِ ب٘ عدٍ ، َٚأ   اياًِ:  ؾٝ٘ مرب َر ق ًٓر ، ْٚ ت َر بادْر ، ٚسهِ ؾُٝر بٝٓٓر ، إْ٘ ايؿوٌ

ٖٴدٟ، َٚٔ عٌُ ب٘ ظؿس ْٚرٍ ايجٛاو ٚايسضر َٔ اهلل ٖٚٛ غر١ٜ نٌ َطًِ ل   ضرز عًٝ٘ 

 دكدِٜ َتاًكرت ايؿاٌ عًٝ٘

 :)أ( دكدِٜ املؿاٍٛ ع٢ً ايؿاٌ

ٍٛ َٚجاٌ ذياو   ٜكود مبتاًكرت ايؿاٌ : ايصَرٕ ٚاملهرٕ ايرٟ ٜكع ؾُٝٗر ايؿاٌ ، ٚازبرز ٚابسٚز ٚاسبرٍ ٚاملؿاا  

قٛيااو:    ضبُاااداڄ أنسَااازٴ   ٚا٭صاااٌ ،   أنسَااازٴ ضبُاااداڄ   ، ؾااا ٕ يف قٛياااو بريتكااادِٜ   ضبُاااداڄ أنسَااازٴ     

ربوٝورڄ حملُد بريهسّ دٕٚ غ ٙ ، ٚذيو خب٬ف قٛياو   أنسَازٴ ضبُاداڄ   ، ٭ْاو إذا قادَز ايؿااٌ نٓاز        

مرياداڄ أٚ عًٝارڄ أٚ غ ُٖار ل ؾتكادِٜ املؿااٍٛ       برشبٝرز يف إٜكرع ايهسّ ع٢ً أٟ َؿاٍٛ غا٦زٳ ، باتٕ دكاٍٛ : أنسَازٴ    

ع٢ً ايؿاٌ ٖٓر قود ب٘ امتورص٘ ب٘ ، أٟ امتورص ضبُد دٕٚ غ ٙ برٱنساّ ل ٚقد ٜتدٞ ٖرا ايتكدِٜ يٓؿٞ 

                                                           
 ٢13لٌّصذر لٌظزبك :     - ۱
 592  ٚلٔظز وذٌه : ِعاُ لٌدالغة :    ٢01لٔظز : لعإٌضزح       - ٢
 935 - 932لٌدالغة لٌعزبٍة : جدذلٌزحّٓ حدٕىٗ :     - 9
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اعتكرد غ  صشٝ  ، ٜكٍٛ صرسس املؿترذ ، ) إٔ ٜهٕٛ ٖٓرى َٔ اعتكد أْو عسؾز إْطارْرڄ ٚأصارو يهأ أمڀات ،     

ل ؾهاتٕ ايكر٥اٌ جيُاع إىل     1  شٜاد ، ٚأْاز دكواد زدٙ إىل ايواٛاو ؾتكاٍٛ : شٜاداڄ عسؾاز(       ؾرعتكد ذيو اٱْطارٕ غا  

 بصٜدل-أٟ املاسؾ١-ْؿٞ ا٫عتكرد ربوٝص ايؿاٌ

ٜسٕٚ أْ٘ إذا قدّ املؿاٍٛ ع٢ً  ايؿاٌ ، نرٕ دكدو٘ يًكوس  غري رڄ ل  ؾ ذا  قًزٴ:   شٜاداڄ  ضاسبزٴ    1عًُر٤ اي ٬غ١  

طاسو   سرصاٌ با٬ غاو ، ٚإٔ املخرطاس ٜاس٣  أْاو ضاسبز  غا    شٜاد   ، ؾارتد عًٝا٘               ، أؾرد  ايرتنٝاس  إٔ   اي 

بتْو ضسبز شٜداڄ ، ٚ  دطسو غ ٙ ، ٚدكٍٛ يتتنٝدٙ ٚدكسٜسٙ :   شٜداڄ ضسبزٴ ٫ غا ٙ   ل ٚناريو إذا قًاز:      

شٜاداڄ ، ؾتٓؿاٞ    َر شٜداڄ ضسبزٴ   ، أؾرد ايرتنٝس إٔ   ايطسو   سرصٌ ب٬ غو ، ٚإٔ املخرطس ٜصعِ أْو ضسبز

ايطسو عٔ   شٜد   ، ٚدج تا٘ يػا ٙ بتكادِٜ املؿااٍٛ ، ٚإٜكرعا٘ بااد ايٓؿاٞ ، ٚياريو ٫ ٜوا  إٔ دكاٍٛ:   َار شٜاداڄ             

ٜؿٝد إث رت ايطسو ٚاقارڄ عًا٢ غا    شٜاد   ، ٚاياڀاـ      ضسبزٴ ٫ٚ غ ٙ   ، ٭ٕ دكدِٜ ا٫ضِ ٚإٜكرع٘ باد ايٓؿٞ ،

 ٜؿٝد عدّ ٚقٛع٘ ع٢ً غ ٙ ، ؾٝتٓرق  َر أؾردٙ ايتكدِٜ ل

ْٳطٵتٳاٹنيٴؾؿٞ قٛي٘ دارىل:    ٜٻرىځ  ٚٳإڇ ْٳاٵ ٴدٴ  ٜٻرىځ  ، أڂمس ايؿاٌ ٚقڂدّ املؿااٍٛ با٘ ، ٖٚارا ايتكادِٜ ٜؿٝاد       (5) ايؿرذب١   إڇ

 : 11و َرٖ رٕا٫متورص ، ٚيهٔ يًاًٟٛ يف ذي

ا٭ٍٚ: إٕ دكادِٜ املؿااٍٛ إ اار نارٕ َأ أدااٌ ا٫متوارص ، ٖٚاٛ اياارٟ أغارز إيٝا٘ ايصطبػااسٟ يف دؿطا ٙ ، ٖٚااٛ           

زأٟ  أنجااس عًُاار٤ اي ٝاارٕ ، ٚذيااو ٭ٕ املؿاااٍٛ إذا دكاادّ يااصّ ا٫متواارص نُاار قًٓاار    شٜااداڄ ضااسبزٴ   ، ٚ٭دااٌ      

ٔٳ      ٚعًا٢ ٖارا ٚزد قٛيا٘ داارىل:     ذيو دهٕٛ ايا ارد٠ طبتوا١ بارهلل داارىل ٭داٌ ايتكادّ ،        َٹا ٔٵ  ٚٳنڂا ٌڇ اهللځ ؾځرعٵ ٴادٵ  بٳا

ٔٳ ل ٚ  ٜكٌ   بٌ اع د اهلل   ٭دٌ ا٫متورص ، ٚع٢ً ٖرا حيٌُ قٛي٘ دارىل:   إٜرى ْا د (66)ايصَس   ايػٻرنٹسڇٜ

ٝٳاٵ ٴادٴٚا  ٚإٜارى ْطاتاني   ؾتكدَا٘ َأ أداٌ ا٫متوارص ، ٖٚارا ؾٝا٘  ْظاس يكٛيا٘ داارىل :             ًڃ ٝٵازٹ    زٳوٻ  ؾځ   ٖٳارٳا اي ٳ

ٝٵ٦ٶر     دٴػٵاسڇنڂٛا   ٚٳيځار   اهللځ  ٚٳاعٵ ٴادٴٚا   ل ٚقٛي٘ داارىل:  (3)قسٜؼ  ٘ٹ غٳا  ٚٳاعٵ ٴادٵ زٳبٻاوځ     ل ٚقٛيا٘ عاص ٚداٌ:    ( 36)ايٓطار٤   بٹا

 (99)اسبذس  ِٵ ٜرت ، ٚيٛ نرٕ ايتكدِٜ َٔ أدٌ ا٫متورص يٛدس دكدو٘ يف ٖرٙ اٯ (77)اسبر    ٚٳاعٵ ٴدٴٚا زٳبٻهڂ

 نًٗر ، ؾًُر ٚزد َ٪مساڄ عٔ ايؿاٌ ٚاملا٢ٓ ٚاسد بڀٌ َر قري٘ل

ثرْٝرڄ: إْ٘ إ ر دكدّ َٔ أدٌ املػرن١ً يس٩ٚع اٯٟ ، َٚساعر٠ سطٔ ا٫ْتظارّ ، ٚادؿارم أعذارش ايهًاِ ايطاذا١ٝ ،      

،  ٭ٕ ق ًاا٘   َريااو ٜااّٛ اياادٜٔ   ؾًااٛ قاارٍ ْا اادى ْٚطااتاٝٓو ، ياارٖ ز دًااو ايڀاا٠ٚ٬ ، ٚيصايااز دًااو ايارٚباا١  

 ٖٚرا غ٤ٞ حيهٞ عٔ با  عًُر٤ اي ٝرٕ ٚامترزٙ ابٔ ا٭ث ل

أَر ؾُٝر ٜتاًل بتكدِٜ ) إٜرى ْا د ( ع٢ً ) إٜرى ْطتاني ( ؾؿٞ ٖارٙ اٯٜا١ قاسٕ ا٫ضاتار١ْ بريا ارد٠ ، يٝذُاع         

١ْ ، بني َر ٜتكسو ب٘ ايا رد إىل زبٗاِ ٚباني َار ٜڀً ْٛا٘ ٚحيتاردٕٛ إيٝا٘ َأ دٗتا٘ ل ٚقادّ ايا ارد٠ عًا٢ ا٫ضاتار            

                                                           
  993زوً    : ِفتزح لٌعٍَٛ   لٌظى - ۱
 ٢04  لعإٌضزح  :  994  لٌّفتزح :  :  ۱٢۱لٔظز : داللئً لعإجازس :    - ۱
  14-11لٌطزلس :  :  -۱
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ل بُٝٓار   1ٚذيو نُار ٜكاٍٛ ايصطبػاسٟ : ) ٭ٕ دكادِٜ ايٛضا١ًٝ ق اٌ طًاس اسبردا١ يٝطاتٛد ٛا اٱدربا١ إيٝٗار(           

ٜٴكادّ أٚ         ٜس٣ ايڀربٟ إٔ: )   إٜرى ْطتاني   إذا قڂدَز ع٢ً   إٜرى ْا اد   ا٭َاس عٓادٙ ضاٛا٤ ، أٟ جياٛش عٓادٙ إٔ 

قارٍ :   ملار نارٕ َاًَٛارڄ إٔ ايا ارد٠ ٫ ضا ٌٝ         ٜٴ٪مس نٌ َٔ ازبًُتني ٚيأ ٜؿطاد املآا٢ ، ٚٚضا  ذياو عٓادَر      

يًا د إيٝٗر إ٫ڄ مبا١ْٛ َٔ اهلل داٌ ثٓار٩ٙ ، ٚنارٕ ضبار٫ڄ إٔ ٜهإٛ ايا اد عرباداڄ إ٫ ٖٚاٛ عًا٢ ايا ارد٠ َاارٕ ، ٚإٔ            

ٜهٕٛ َارْرڄ عًٝٗر إ٫ڄ ٖٚاٛ ؾرعاٌ   نارٕ ضاٛا٤ دكادِٜ َار قادّ َٓٗار عًا٢ صارس ٘ نُار ضاٛا٤ قٛياو يًسداٌ إذا               

ٞٶ ، ؾكادَزٳ ذناس قطار٤ سردتااو إذ          قطا٢ سردتاو   ؾتسطأ إيٝاو يف قطاار٥ٗر : قطاٝزٳ سارديت ؾتسطآزٳ إياا

ٞٶ ؾكطاٝزٳ ساارديت ، ؾكاادَزٳ ذناس اٱسطاارٕ عًاا٢ ذناس قطاار٤ اسبرداا١ ، ٭ْا٘ ٫ ٜهاإٛ قرضااٝرڄ        قًازٳ: أسطاآزٳ إياا

  ٌ ايًااِٗ  سردتااو إ٫ڄ ٖٚااٛ إيٝااو ضبطاأ  ،  ٫ٚ  ضبطاآرڄ إ٫ڄ ٖٚااٛ  سبردتااو قاار ڈ ، ؾهااريو ضااٛا٤ قااٍٛ ايكر٥اا

 ل1إٜرى ْا د ؾتعٓر ع٢ً ع رددو ، ٚقٛي٘ ايًِٗ أعٓر ع٢ً ع رددو ؾ ْر إٜرى ْا د (

ٚايصطبػااسٟ ًٜشاا  إٔ َٛقااع ايهًُاا١ قااد ٜااتػ  يف آٜااتني ؾٝكاادّ املتااتمس ثااِ ٜاا٪مس املتكاادّ ، ثااِ ٜكااـ يٝتتَااٌ      

      ٔ َساعاار٠ موٛصاا١ٝ   ٜٚطتهػااـ ايطااس ٚزا٤ ٖاارا ايااادٍٚ ، َطااتاٝٓرڄ بطااٝرم اٯٜاا١ ٚايػااس  َٓٗاار ل ٫ٚبااد يٓاار َاا

ايكسإٓ ٚعظ١ُ أضسازٙ ٚقدضا١ٝ د٫يا١ دسانٝاس وًا٘ ، ٭ٕ عكٛيٓار قرصاس٠ عأ بًاٛؽ َارْٝا٘ ٚمؿرٜارٙ ل ؾتكادِٜ            

 ايا رد٠ ع٢ً ا٫ضتار١ْ ، دكدِٜ يًٛض١ًٝ ق ٌ طًس اسبرد١ ، ٚذيو أظب  يف دٛقع سوٛهلرل

 )و( دكدِٜ ازبرز ٚابسٚز:

 ايااسمحٔ ايااسسِٝ ( ، ؾاااا   بطااِ   داارز ٚصبااسٚز ، ٫ٚبااد ياا٘ َاأ ؾاااٌ  َاأ يڀاار٥ـ َاار داار٤ يف ايتٓصٜااٌ : ) بطااِ اهلل  

ٜتاًااال بااا٘ ، ٖٚااارا ايؿااااٌ دكااادٜسٙ : )أدًاااٛ( ، أٟ: بطاااِ اهلل أقاااسأ ، أٚ بطاااِ اهلل أدًاااٛ ، ٚإ ااار قڂااادٳٸز َتاااتمساڄ ، يٝؿٝاااد    

هلل أبادأ ٫ برضاِ   ايتخوٝص ، ؾٗٛ زد ع٢ً ايرٜٔ ٜ د٩ٕٚ أعُرهلِ بػا  اضاِ اهلل د ارزى ٚداارىل ، ؾارملا٢ٓ: برضاِ ا      

أسد غ ٙ ، ؾكدّ ازبرز ٚابسٚز ، ٚذيو يتخوٝو٘ بر٫بتدا٤ َٔ دٕٚ غ ٙ ملر يف ذيو َٔ ايتربى ٚايتاظِٝ ل 

ٜكاٍٛ ايصطبػاسٟ :)ؾاا ٕ قًازٳ:   قاادزت احملارٚف َتااتمساڄ ذ قًازٴ: ٭ٕ ا٭ٖااِ َأ ايؿاااٌ املتاًډال باا٘ املتاً الٴ باا٘ ،         

ِ ، ؾٝكٛيٕٛ : برضاِ ايا٬ت ، ٚبرضاِ ايااص٣ ، ؾٛداس إٔ ٜكواد املٛسٸاد َآا٢         ٭ِْٗ نرْٛا  ٜ د٩ٕٚ بتعر٤  آهلتٗ

ْٳاٵ ٴادٴ    امتورص اضِ اهلل عص ٚدٌ بر٫بتدا٤ ، ٚذيو بتكدو٘ ٚدتم  ايؿاٌ( ، نُار يف قٛيا٘ داارىل:     ٜٻارىځ    إڇ

ِڇ اهللٹ  سٝاح صااسذ بتكادِٜ ايؿاااٌ إزاد٠ ي٬متوارص ل ٚاياديٌٝ عًٝاا٘ قٛيا٘:      (5)ايؿرذبا١   ٖٳر بٹطٵاا َٴسٵضٳاار ٚٳ ٖٳار    َٳذٵسٳا

(41)ٖااٛد 
ل أٟ: إدسا٩ٖاار  صبساٖاار َٚسضاارٖر  برضااِ  اهلل  ٫  بٗ ااٛو  ايسٜاارذ ٚإيكاار٤  املسضاار٠  نُاار  ٜتُٖٛاا٘ أٖااٌ      1

 اياسفل  

                                                           
 90   :  ۱لٌىشزف : ج - ۱
 40    :  ۱تفظٍز لٌطدزي   ج - ۱
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ًځالٳ     ٚيف قٛي٘ عص ٚدٌ :    ِڇ زٳبٿاوځ ايډارٹٟ مٳ  قادّ يف ٖارٙ اٯٜا١ ايؿااٌ )اقاسأ( ٚ  ٜكادّ ازبارز        (1)اياًال    اقڃسٳأڃ بٹرضٵا

ٚابسٚز    برضِ   نُر ٖاٛ اسبارٍ يف ا٭َجًا١ ايطاربك١ ، ٚذياو ٭ٕ املآا٢ املاساد ٖٓار ٖاٛ داظاِٝ غاتٕ ايكاسا٠٤ ،             

ل  2ٚعًٝٗر َداز ايه٬ّ ل قرٍ ايصطبػسٟ: ) دكدِٜ ايؿاٌ أٚقع ، ٭ْٗر أٍٚ ضٛز٠ ْصيز ، ؾهرٕ ا٭َس بريكسا٠٤ أِٖ (

اقسأ   ع٢ً َا٢ٓ أؾاٌ ايكسا٠٤  ٚأٚددٖر ،  عًا٢  عباٛ  َار      ٚأضرف ايطهرنٞ : ) ؾريٛد٘ ؾٝ٘ عٓدٟ إٔ حيٌُ :  

ٜٴاڀٞ ٚوٓاع (  ٜٴشتُاٌ عًا٢ اياُاّٛ ٖٚاٛ باٝاد ل َٚأ أَجًا١  دكادِٜ ازبارز             1دكدّ  يف قٛهلِ : ؾ٬ٕ   ٜاال إذا   

َٴٛزٴ  اهللٹ  ٚٳإڇيځ٢  ٚابسٚز  قٛي٘  عص ٚدٌ: يواؿ١ عًا٢ املٛصاٛف ،    ٖٚارا املجارٍ َأ قواس ا     (44)ا٭ْؿارٍ     دٴسٵدٳعٴ ا٭ڂ

ٖٚااٛ َاأ ق ٝااٌ ا٫متواارص ، ؾتكاادِٜ ازباارز ٚابااسٚز مااص ا٭َااٛز ٚإزدرعٗاار إيٝاا٘ عااص ٚدااٌ دٕٚ غاا ٙ ل َٚجًاا٘        

ِٵ    نااريو قٛياا٘ دااٌ غااتْ٘      ٗٴاا ًځكځ ٚٳمٳ ٔٻ  ًڂااٛا هللٹ غٴااسٳنځر٤ٳ ازبٹاا ، بتكاادِٜ ازباارز عًاا٢ املؿاااٍٛ   (100)ا٭ْااارّ  ٚٳدٳاٳ

ازباٌ هلل ، ٫ إىل َڀًل ازبااٌ ل ؾؿاٞ اٯٜا١ دكادِٜ ٚداتم  ، إذ ا٭صاٌ : ) ازبأ        ا٭ٍٚ ، ٭ٕ اٱْهرز َتٛد٘ إىل 

ل2غسنر٤ ( ، ٚقدّ املؿاٍٛ ايجرْٞ ع٢ً ا٭ٍٚ ، ٭ٕ املكوٛد ايتٛبٝل ، ٚدكدِٜ   ايػسنر٤   أبًؼ يف سوٛي٘ 
 

كااادِٜ دااارز٠ ْطاااتخًص َااأ عسضااآر يٰٜااارت ايطاااربك١ ، إٔ ا٭يؿااارظ ايكسآْٝااا١ دتواااسف ٚؾااال بٓااار٤ ضبهاااِ ، بريت     

ٚبريتتم  أمس٣ ، إذ أْا٘ ٫ ٜتكادّ أٚ ٜتاتمس إ٫چ ملٛداس ٜكتطاٝ٘ املكارّ أٚ ملٓرضا ١ ، ٜهإٛ ايًؿا  ؾٝٗار أْطاس َأ             

غ ٙ ، ٚنريو ٫مت٬ف املكرصد ، ؾٝهٕٛ ايًؿ  ا٭يٝل يف َهرْ٘ ٚا٭ٚىل ع٢ً َآارٙ ، يٝا٪دٟ أضاسازٙ املآٜٛا١     

 اييت ٜكتطٝٗر ايطٝرم يف دق١ ٚإسهرّل

ْس٣ ايكسإٓ ايهسِٜ ، ٫ ٜٓٗر  يف  دسدٝس نًُرد٘  ض٣ٛ  ٖرا املآٗر ايؿال ، ايارٟ ٜكادّ َار ٜكادّ ، ملآا٢          ٖٚهرا 

ْؿُٗااا٘  ٚزا٤  ٚصاااـ ا٭يؿااارظ ،  ٚسهُااا١ ْااادزنٗر َااأ ٖااارا ايٓطاااٝر احملهاااِ املاااتنيل املخااارط ٕٛ يف اٯٜااا١ ا٭ٚىل  

ٔٳ: ،   عبأ ْاسشقهِ   َار  ٜاصٍٚ  با٘           ايؿكسا٤ املكًچني  ايرٜٔ خيػٕٛ ايؿكس ، أٟ : ٫ دكتًاِٖٛ  َأ ؾكاس    بهاِ ؾځشٳطٴا

إ٬َقهااِ    ؾكااسنِ   ثااِ قاارٍ   ٚإٜاارِٖ   أٟ ْااسشقهِ وٝااارڄ ل ٚاملخاارط ٕٛ يف اٯٜاا١ ايجرْٝاا١ ٖااِ ا٭غٓٝاار٤ ، أٟ:         

ٔٳ   عبٔ ْسشقِٗ ٚإٜرنِ  عًا٢    ظأَر ؾُٝر ٜتاًال بتكادِٜ باا  ا٭يؿار       مػ١ٝ ؾكس حيوٌ يهِ بط  ِٗ  ؾځشٳطٴ

ـٳ  ٛز٠ ايٛاسد٠ ، َجٌ ذيو قٛي٘ عص ٚدٌ: با  يف ايط ٝٵ ُٳر٤ٹ نځ ٚٳإڇيځ٢ ايطٻ ًٹكځزٵ  ـٳ مٴ ٝٵ ٌڇ نځ ٕٳ إڇيځ٢ اٱڇبٹ ٓٵظڂسٴٚ ٜٳ ًځر  أځؾځ

ـٳ ضٴااڀٹشٳزٵ  ٝٵاا ٚٳإڇيځاا٢ ا٭ځزٵ ڇ نځ ْٴوٹاا ٳزٵ  ـٳ  ٝٵاا ٍڇ نځ ٚٳإڇيځاا٢ ازبٹ ٳاار (ل ؾُٓرضاا ١ دكاادِٜ اٱبااٌ 20-17)ايػرغاا١ٝ    زٴؾٹاٳاازٵ 

ٌ أقسو إىل اٱْطرٕ إذ ٜتارٌَ َاٗر َ رغس٠ ، ٜٚاتُد عًٝٗار يف سٝردا٘ ، ٚيا٘ َاسؾا١     ع٢ً ايطُر٤ أْطس ، ٭ٕ اٱب

دكاادّ ذنسٖاار ، ٖٚااٛ َاأ باارو ايرتقااٞ َاأ ايطااٌٗ إىل    -ٚاهلل أعًااِ -بٗاار أنجااس َاأ َاسؾاا١ ايطااُر٤ ، يااريو  

و ايواسل ٚيف ذيو ٜطٝـ صرسس ايڀساش : )ؾتَر دكدِٜ اٱبٌ ، ؾ  ار نارٕ ذياو َأ أداٌ إٔ اشبڀارو يًااس       

َٔ أٌٖ اي ٬غ١ ، ؾُٔ أدٌ ذيو نرٕ ا٫ضتذ٤٬ٴ ع٢ً سطس َار ٜتيؿْٛا٘ ٚذياو إٔ ايااسو أنجاس داًٜٛاِٗ يف       

                                                           
 90لٌّصذر لٌظزبك      - ٢
 ٢04  أٔظز: لالٌضزح:    92٢لٌّفتزح      - ۱
 2٢9     ٢ٌىشزف: جل - ٢
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ُټٗاار ْؿااارڄ ٖااٞ اٱبااٌ ، ٭ٕ أنجااس      َاظااِ دوااسؾردِٗ عًاا٢ املٛاغااٞ يف املڀاارعِ ٚامل٬بااظ ٚاملػاارزو ٚاملسانااس ، ٚأع

ًڃل اياظِٝ ، ٚاٱسهرّ اياذٝس ، ؾُٔ أدٌ  املٓرؾع ٖرٙ ٫ دوً  إ٫ڄ ؾٝٗر ع٢ً اياُّٛ ، َع َر امتوز ب٘ َٔ اشبځ

ٛٸزٖر  بريٓظس ؾٝٗر يريو ، ثِ إْ٘ أزدؾٗر برنس ايٓظس يف مًل  ايطُرٚات ، ٚٚد٘  امل١َ٤٬ بُٝٓٗر ، ٖاٛ   ذيو ص

ًځا٢ ، ٚنارٕ ذياو ٫ ٜهإٛ إ٫ڄ بٓاصٍٚ املڀاس َأ                 إٔ قٛاّ ٖارٙ ا٭ْاارّ َٚارد٠ املٛاغاٞ ، إ ار ٖاٛ باريسعٞ ٚأناٌ اشبځ

َع َر امتوٸز ب٘ َٔ ايتتيٝـ اي رٖس ، ٚا٫َتداد اياظاِٝ ، ٚايطٻاا١ ايهًٝا١ ، ؾُأ أداٌ ذياو عكچاس بٗار         ايطُر٤ 

ذنااس اٱبااٌ ، ثااِ أزدف ذيااو باارنس ايٓظااس يف ازب اارٍ َٚاار دطاآُت٘ َاأ اياذر٥ااس اياظُٝاا١ َاأ أدااٌ أْٗااِ إذا      

ٚا٭َاٛاٍ ، ٚأغارز إيٝٗار ملار ؾٝٗار َأ       قادٚا يف ايربازٟ ٚبڀٕٛ ا٭ٚد١ٜ ٫ ٜتَٕٓٛ ايتخڀڊـ هلرٙ ا٭ْارّ ٚايٓؿاٛع  

ٛٳٸٖاار ٚازدؿرعٗاار ، ؾاكځٸااس بٗاار       ايااتشؿڊ  عًاا٢ أَااٛاهلِ ْٚؿٛضااِٗ ، برزدؿرعٗاار ٚنْٛٗاار غااٛاَل ٫ ٜٛصااٌ إيٝٗاار  ياً

 ل  11ذنس ايطُر٤ للل ؾتغرز  اهلل  إىل  ٖرٙ  اياذر٥س  ا٭زبا١  ملر  نرْز  َٔ  أعظِ  اٯٜرت اي رٖس٠ (

ايطاُر٤ ٚا٭ز  يف ْظارّ ، ٚباني َػارٖد ايڀ ٝاا١ ، َٚػارٖد اسبٝار٠ يف ضاٝرم ل سٝاح           ملطرت عسٜط١ دبُاع باني   

دتطع زقا١ ايوٛز٠ هلرا نً٘ ، ع٢ً أضرع َٔ   ايٛسد٠ ايها  ٠   بادٍ ايٛساد٠ ايواػ ٠ ، دٓرضال ؾال بادٜع : )        

ٛاضااا١ ، َاأ  زٜػاا١ دبُااع بااني ايطااُر٤ ٚا٭ز   ٚازب اارٍ  ٚازبُاارٍ ،  يف َػااٗد ٚاسااد ، ساادٚدٙ دًااو اٯؾاارم اي      

اسبٝاار٠ ٚايڀ ٝااا١ ، ٚاملًشااٛظ ٖٓاار ٖااٛ   ايطااخر١َ   َٚاار دًكٝاا٘ يف اسبااظ َاأ اضااتٗٛاٍ ، ٚا٭دااصا٤ َٛشعاا١ بااني         

ا٫دباارٙ ا٭ؾكااٞ يف ايطااُر٤ املسؾٛعاا١ ٚا٭ز  امل طااٛط١ ، ٚا٫دباارٙ ايسأضااٞ بُٝٓٗاار يف ازب اارٍ املٓوااٛب١ ٚاٱبااٌ         

ل ٚ ر ٬ٜس  ٖٓر باني املوٛز 2دع ، يف ا٭غهرٍ ٚا٭سذرّ (ايورعد٠ ايطٓرّ ل ٖٚرٙ دق١ دتمرٖر عني املوٛز امل 

نريو إٔ يٛس١ ط ٝاٝا١ قرعاددرٖر ايطاُر٤ ٚا٭ز  ، ٫ ٜاربش ؾٝٗار َأ ازبُارد إ٫ڄ ازب ارٍ ، ٫ٚ ٜاربش ؾٝٗار َأ            

ا٭سٝر٤ إ٫ڄ ازبُرٍ ، أٚ َر ٖٛ يف سذِ ازبُرٍ ، ٚازبٌُ ٖٛ اسبٝٛإ املٓرضاس ، ٭ْا٘ أيٝاـ ايواشسا٤ ايؿطاٝش١      

،  ٠ايااايت ذبااادٖر ايطاااُر٤ ٚازب ااارٍ ٖٚهااارا نااارٕ ايتواااٜٛس ل ٚأٜااارڄ نرْاااز امل٬سظااارت ؾُسدٖااار ا٭ٍٚ إىل املػااارٖد 

َػاارٖد٠ ٖاارٙ ايًٛساا١ ايڀ ٝاٝاا١ اياايت دٛداا٘ إيٝٗاار ا٭ْظاارز يرتاٖاار بري داٖاا١ املًُٗاا١ ، ٚاسبااظ اي واا  ، َػااٗد       

 ورٍ ط ٝاٞ ٜػسٟ اشبٝرٍ برزب٫ٕٛ ، ٚوًٞ يًخٛاطس يف اهلٝذرٕل

 دّ يف آ١ٜ ٚأڂمس يف أمس٣َر قڂ

ٖرا ايٓٛع ٜٓڀٟٛ ع٢ً نج  َٔ ايدقر٥ل ٚاياذر٥س ، اييت ٫ ٜؿڀٔ إيٝٗر إ٫ڄ َٔ أْرز اهلل بور٥سِٖ ، َٚٓشِٗ   

ق٠ٛ اٱدزاى ٚامل٬سظ١ ل ٭ٕ ا٭يؿرظ ايكسآ١ْٝ دتوسف ٚؾل بٓر٤ ضبهِ ، بريتكدِٜ درز٠ ٚبريتتم  أمس٣ ، إذ إْا٘  

ملٛدس ٜكتطٝ٘ املكرّ ، أٚ ملٓرض ١ ٜهٕٛ ايًؿ  ؾٝٗر أْطس َٔ غا ٙ ل َٚأ ذياو قٛيا٘ عاص      ٫ ٜتكدّ أٚ ٜتتمس إ٫چ 

ٚٳيځا    ٚدٌ:  ٍٷ  ٗٳار عٳادٵ ٓٵ َٹ ٜٴ٪ٵمٳرٴ  ٚٳيځر  ٗٳر غٳؿځرعٳ١څ  ٓٵ َٹ ٌٴ  ٜٴكڃ ٳ ٚٳيځر  ٝٵ٦ٶر  ْٳؿڃظڈ غٳ ٔٵ  ْٳؿڃظٷ عٳ َٶر يځر دٳذٵصڇٟ  ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٚٳادٻكڂٛا  ٓٵوٳاسٴٚ ٜٴ ِٵ  ٖٴا  ر 

  يطٛز٠ قٛي٘ دارىل: ل َٚٔ ْؿظ ا (48)اي كس٠          ٍٷ ٗٳار عٳادٵ ٓٵ َٹ ٌٴ  ٜٴكڃ ٳا ٚٳيځار  ٝٵ٦ٶر  ْٳؿڃاظڈ غٳا ٔٵ  ْٳؿڃاظٷ عٳا َٶر يځر دٳذٵصڇٟ  ٛٵ ٜٳ ٚٳادٻكڂٛا 

                                                           
 ٢19     ٢  لٔظز: بالغة تصزٌف لٌمٛي فً لٌمزآْ لٌىزٌُ   ج 9۱٢-9۱۱     9لٌطزلس : ٌحٍى بٓ حّشة لٌعٍْٛ   ج -  ۱
 ۱٢9لٌتصٌٛز لٌفًٕ فً لٌمزآْ : طٍذ لطب      - ٢
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ٕٳ ٓٵوٳسٴٚ ٜٴ ِٵ  ٖٴ ٚٳيځر  ٗٳر غٳؿځرعٳ١څ  ٓٵؿځاٴ ل دٓٛع اي ٝرٕ يف ٖردني اٯٜتني بتكدِٜ ايػؿرع١ يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل  (123)اي كس٠   ٚٳيځر دٳ

ِ ايادٍ يف ايجر١ْٝ ٚدتم  ايػؿرع١ ، ٭ضساز: ) إ ر قدّ ايػؿرع١ قڀارڄ يڀُع َٔ شعِ إٔ ٚدتم  ايادٍ ، ٚدكدٜ

ا٭ماس٣ ، ٭ٕ ايتكادٜس يف اٯٜاتني َاارڄ: ٫      ١غؿار٩ِٖ عٓاد اهلل ، ٚأمسٖار يف اٯٜا    ّآبر٤ِٖ دػؿع هلِ ، ٚإٔ ا٭صٓر

ّ ايادٍ يف اٯ١ٜ ا٭مس٣ ، يٝهٕٛ يؿ  دك ٌ َٓٗر غؿرع١ ، ؾتٓكاٗر دًو ايػؿرع١ ، ٭ٕ ايٓؿع باد ايك ٍٛ ، ٚقد

 ل 1ايك ٍٛ َكدَرڄ ؾٝٗر (

ُٵدٴ هللٹ  َٚٔ ذيو قٛي٘ دٌ غتْ٘ يف ؾرذب١ ايهترو:   ُٵادٴ   ل ٚيف مر ١ ازبرث١ٝ : ( 1)ايؿرذب١   اسبځ ٘ٹ اسبځ    ؾځًً

ؾهتْا٘ قٝاٌ عٓاد ٚقاٛع     ؾتكدِٜ   اسبُاد   يف ا٭ٍٚ دار٤ عًا٢ ا٭صاٌ ، ٚايجارْٞ عًا٢ دكادِٜ ازباٛاو ،          (36)ازبرث١ٝ 

ٛٳاسٹدٹ  ا٭َس: ملٔ اسبُد ذ َٚٔ أًٖ٘ ذ  ، ؾذر٤ ازبٛاو ع٢ً ذيو ، ْٚظ ٙ: ) ملٔ املًو ايّٝٛ ( ،  ثِ قرٍ:  هللٹ اي

ٗٻرزڇ  ل ( 16)غرؾس    ايكځ

 أض رو ٚأضساز َر قڂدّ يٛ أڂمس

غا٦ٝني ، ٚأسادُٖر ٜهإٛ أؾطاٌ      اعًِ أْ٘ إذا نرٕ َڀًع ايه٬ّ يف إؾرد٠ َآا٢ َأ املاارْٞ ثاِ جيا٧ باادٙ ذناس        

ٍٴ َٓرضا رڄ ملڀًاع ايها٬ّ ، ؾتْاز ٖٗٓار برشبٝارز ، ؾا ٕ غا٦ز قادَز املؿطاٍٛ ، ملار يا٘ َأ                 َٔ اٯمس ، ٚنارٕ املؿطاٛ

املٓرض ١ ملڀًع ايه٬ّ ، ٚإٕ غ٦ز قدَزٳ ايؿرضٌ ملر ي٘ َٔ زد ١ ايؿطٌ ، ٚقد در٤ يف ايتٓصٌٜ دكدِٜ ايطُر٤ ع٢ً 

يطااُر٤ ، ٚنااٌ ٚاسااد َُٓٗاار ذبتاا٘ ضااس ٚزَااص إىل يڀاار٥ـ غسٜ اا١ ، َٚااارٕ عذٝ اا١ ،   ا٭ز  ٚدكاادِٜ ا٭ز  عًاا٢ ا

ؾاًا٢ ايٓارظس إعُارٍ ْظاسٙ يف اضاتٓ رطٗر ، ٚإَاارٕ ؾهاس٠ يف اضاتخسادٗر ، ؾًٝذادٻ ايٓظچارز املُرزضإٛ ، ٚيف ذيااو            

 ؾًٝتٓرؾظ املتٓرؾطٕٛ ل ٚيريو أض رو ٚأْٛاع٘ َتادد٠ َٓٗر:

 ايط ل: -1

ًځر٥ٹهځا١ٹ     برعت رز اٱجيرد نتكادِٜ امل٥٬ها١ عًا٢ اي ػاس يف قٛيا٘ داارىل:       ٖٚٛ إَر يف ايصَرٕ ،    ٔٳ املځ َٹا ٜٳوٵاڀځؿٹٞ  اهللڂ 

ٓٻاارعڇ  ٔٳ اي َٹاا ٚٳ ًڄر  ، ٚإ اار قاادّ املًااو يطاا ك٘ يف ايٛدااٛد ل   1ل ؾاا ٕ َاارٖس أٖااٌ ايطاا١ٓ دؿطااٌٝ اي ػااس  (75)اسباار  زٴضٴاا

ٗٳر  ٚدكدِٜ ا٭شٚاز ع٢ً ايرز١ٜ يف قٛي٘ عص ٚدٌ: ٜټ ٓٳردٹاوځ    ٜٳر أځ ٚٳبٳ ٚٳادٹاوځ  ٌٵ يٹتځشٵ ٞټ قڂا ٓٻ ٹ ، ؾا ٕ اي ٓارت    (59)ا٭ساصاو   اي

ٔٸ بطا١ َٓا٘   ٕ     -صا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ     -أؾطٌ َٔ ا٭شٚاز ، يهْٛٗ ل  2ٚإ ار قادّ ا٭شٚاز ، ٭ْٗأ أضا ل بريصَار

ّٷ  ٚدكدِٜ ايطٿ١ٓ ع٢ً ايّٓٛ يف قٛي٘ دٌ غتْ٘:  ٛٵ ْٳ ٚٳيځر  ٓٳ١څ  ٙٴ ضٹ ٭ٕ اياارد٠ يف اي ػاس إٔ دتمار     (٠255 )اي كس يځر دٳتڃمٴرٴ

 ل 3ايا د ايطٿ١ٓ ق ٌ ايّٓٛ ، ؾذر٤ت ايا رد٠ ع٢ً سطس ٖرٙ ايارد٠

ٓټٛزٳ   ٚدكدِٜ ايظًُرت ع٢ً ايٓٛز َجٌ قٛي٘ دارىل:   ٚٳاي ُٳرتٹ  ًڂ ٌٳ ايظڊ ، ٭ٕ ايظًُرت ضربك١ ايٓاٛز   (1)ا٭ْارّ  ٚٳدٳاٳ

ِٵ    يًٓٛز املآٟٛ ، قرٍ دارىل: يف اٱسطرع ، ٚنريو ايظ١ًُ املا١ٜٛٓ ضربك١  ٗٳاردٹهڂ َٻ ٕڇ أڂ ٔٵ بٴڀڂٛ َٹ ِٵ  ٚٳاهللڂ أځمٵسٳدٳهڂ

                                                           
  ۱٢۱لٌدز٘زْ فً ِتشزبٗ لٌمزآْ :    -۱
 ٢1٢     ٢لٔظز : غزللئب لٌمزآْ : ج  - ۱
 ٢93     9زْ : جلٌدز٘  - ٢
 ٢20لٌّصذر لٌظزبك :     - 9
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ٚٳا٭ځؾڃ٦ٹدٳ٠ځ  ٚٳا٭ځبٵوٳرزٳ  ُٵعٳ  ِٴ ايطٻ ٌٳ يځهڂ ٚٳدٳاٳ ٝٵ٦ٶر  ٕٳ غٳ ُٴٛ ًځ ل ؾرْتكر٤ اياًِ ظًُا١ ، ٖٚاٛ َتكادّ بريصَارٕ      (78)ايٓشاٌ    يځر دٳاٵ

ٔڇ      يف قٛيا٘ عاص ٚداٌ:     ع٢ً ْٛز اٱدزانرت ل ٚدكدِٜ ايًٝاٌ عًا٢ ايٓٗارز    ٝٵ ٜٳتٳا ٗٳارزٳ آځ ٓٻ ٚٳاي ٌٳ  ٝٵا ًډ ٓٳار اي ًڃ  (12)اٱضاسا٤   ٚٳدٳاٳ

دٕٚ ا٭ٜرّ ، ٚإٕ نرْز ايًٝاريٞ َ٪ْجا١ ٚا٭ٜارّ     ٞ٭ْ٘ ضربل عًٝ٘ يف ايصَٔ ، ٚيريو امترز اياسو ايترزٜل بريًٝري

 ل 1َرنس٠ ، ٚقرعددِٗ دػًٝس املرنس ، إ٫ڄ يف ايترزٜل

ٍٳ  َر يف قٛي٘ دٌ غتْ٘: (  199) آٍ  عُسإ ىأٚ برعت رز اٱْصاٍ   ْٵصٳ ٌٳ ٚٳأځ ْٵذٹٝ ٚٳاٱڇ ٛٵزٳا٠ځ  ٌٴ ايتٻ ٔٵ قځ ٵ ٓٻرعڇ َٹ ٍٳ  ٖٴدٶ٣ يٹً ْٵصٳ  ٚٳأځ

ٕٳ ٟ   ل  ٚقٛيا٘ داارىل:    (4-3) آٍ عُسإ   ايؿڂسٵقځر ٘ٴ   ايډارٹ ْٳا ٌڇ      َٳهڃتٴٛبٶار    ٜٳذٹدٴٚ ْٵذٹٝا ٚٳاٱڇ ٛٵزٳا٠ٹ  ِٵ ؾٹاٞ ايتٻا ٖٴ ٓٵادٳ )ا٭عاساف   عٹ

ٕٻ  ل ٚأَر قٛي٘ دارىل: ( 157 ٌڇ ٚٳإڇ ٖٵ ٔٵ أځ ٔٵ  ايهٹتٳروٹ  َٹ ُٳ ٔٴ   يځ َٹ َٳار  بٹارهللٹ   ٜٴ٪ٵ ٍٳ   ٚٳ ْٵاصڇ ِٵ   أڂ ٝٵهڂ َٳار   إڇيځا ٍٳ    ٚٳ ْٵاصڇ ِٵ  أڂ ٗڇ ٝٵ ل ؾ  ار     إڇيځا

 ل 2قدّ  ايكسإٓ  َٓ ٗرڄ  ي٘  ع٢ً ؾط١ًٝ املٓصٸٍ إيِٝٗ

 ايط  ١ٝ:     -2

ِٴ  دٌ غتْ٘:  نتكدِٜ اياصٜص ع٢ً اسبهِٝ يف قٛي٘   ٛٳ اياٳصڇٜصٴ اسبځهٹاٝ ٗٴ ٕٻ اهللځ يځ ٚٳإڇ ٘ٺ إڇيډر اهللڂ  ٔٵ إڇيځ َٹ َٳر  ) آٍ عُاسإ    ٚٳ

ٓٳار          ، ٭ْ٘ عصٸ ؾشهِ ل ٚدكدِٜ اياًِٝ ع٢ً اسبهاِٝ يف قٛيا٘ داارىل:     (62 ُٵتٳ ًډ َٳار عٳ ٓٳار إڇيډار  ِٳ يځ ًڃا ْٳوځ يځار عٹ قځاريڂٛا ضٴا ٵشٳر

ِٴ     ِٴ اسبځهٹاٝ ًٹاٝ ْٵازٳ اياٳ ْٻاوځ أځ ل ٭ٕ اٱسهاارّ ْرغا٧ عأ اياًاِ ل ٚأَار دكاادِٜ اسبهاِٝ عًٝا٘ يف قٛيا٘ عااص         (32)اي كاس٠     إڇ

ِٷ ٚدٌ:  ًٹٝ ِٷ عٳ ٕٻ زٳبٻوځ سٳهٹٝ ْٳػٳر٤ٴ إڇ ٔٵ  َٳ َٳار غٳار٤ٳ اهللڂ      ل ٚقٛي٘ دارىل:  (83)ا٭ْارّ   ْٳسٵؾځعٴ دٳزٳدٳرتٺ  ٗٳار إڇيډار  ٔٳ ؾٹٝ مٳريٹدٹٜ

ِٷ   ًٹاٝ ِٷ عٳ ٕٻ زٳبٻوځ سٳهٹاٝ ِٷ      ٚقٛيا٘ عاص ٚداٌ:     (128ا٭ْاارّ  )   إڇ ًٹاٝ ِٷ عٳ ٕٻ زٳبٻاوځ سٳهٹاٝ ، ؾٮْا٘   (129)ا٭ْاارّ    َٳار غٳار٤ٳ اهللڂ إڇ

ْٳطٵااتٳاٹنيٴ  ل ٚقٛياا٘ د اارزى ٚدااارىل: 3َكاارّ دػااسٜع ا٭سهاارّ ٜٻاارىځ  ٚٳإڇ ْٳاٵ ٴاادٴ  ٜٻاارىځ  ل قاادَز ايا اارد٠ ٭ْٗاار  (5)ايؿرذباا١   إڇ

ٔٳ   ٚقٛي٘ عص ٚدٌ: ض س سوٍٛ اٱعر١ْ ، نِ َس بٓر َٔ ق ٌ ،  ٗٿاسڇٜ ٜٴشٹاسټ املڂتٳڀځ ٚٳ ٛٻابٹنيٳ  ٜٴشٹسټ ايتٻ ٕٻ اهللځ  )اي كاس٠    إڇ

ِڈ     ، قدَز ايتٛب١ ٭ْٗر ض س ايڀٗرز٠ ل ٚقٛيا٘ داارىل:   ( 222 ٌٿ أځؾډارىٺ أځثٹاٝ ٌٷ يٹهڂا ٜٵا ، قادّ ا٭ؾاو ، ٭ْا٘     (7)ازبرثٝا١    ٚٳ

ْٵصٳيڃ  ض س ا٭ثِ ل ٚقٛي٘ عص ٚدٌ:            ٗٴٛزٶاٚٳأځ َٳر٤ٶ طځ ُٳر٤ٹ  ٔٳ ايطٻ َٹ ٓٳار        ٓٳر  ًځكڃ ُٻار مٳ َٹ ٘ٴ  ٝٳ ْٴطٵاكٹ ٚٳ ٝٵتٶار  َٳ ًڃادٳ٠ڄ  ٘ٹ بٳ ٞٳ بٹ ٝٹ ٓٴشٵ يٹ

ٞٻ نځاجٹ ٶا   ْٳرضٹا ٚٳأځ َٶر  ْٵاٳر ل قادّ إسٝار٤ ا٭ز  ٭ْا٘ ضا س إسٝار٤ ا٭ْاارّ ٚا٭ْرضاٞ ، ٚقادّ إسٝار٤           (49-48)ايؿسقارٕ    أځ

 ل 4ر ٚغسو أي رْٗرا٭ْارّ ٭ْ٘  ر حيٝر ب٘ ايٓرع ، بتنٌ سبَٛٗ

 ايهجس٠:-3

ٔٷ      ٚذيو َجٌ قٛي٘ عص ٚدٌ:   َٹ َٴا٪ٵ ِٵ  ٓٵهڂ َٹا ٚٳ ِٵ نځارؾٹسٷ  ٓٵهڂ ُٹ ل قادّ ايهارؾس ٭ْا٘ أنجاس ، باديٌٝ قٛيا٘        (2)ايتػاربٔ    ؾځ

ٓٹنيٳ دااارىل:  َٹ ُٴاا٪ٵ ٛٵ سٳسٳصٵاازٳ بٹ ٚٳيځاا ٓٻاارعڇ  َٳاار أځنڃجٳااسٴ اي ٓٳاار ، ٚقٛياا٘ دااٌ غااتْ٘:  (103)ٜٛضااـ   ٚٳ ٚٵزٳثٵ ِٻ أځ ٔٳ  ثٴاا ايهٹتٳااروٳ ايډاارٹٜ

ٕڇ اهللٹ  ٝٵسٳاتٹ بٹاا ڇذٵ ِٵ ضٳااربٹلٷ بٹاارشبځ ٗٴ ٓٵ َٹاا ٚٳ َٴكڃتٳوٹاادٷ  ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹاا ٚٳ ٘ٹ  ٓٳؿڃطٹاا ِٷ يٹ ِٵ ظځااريٹ ٗٴ ٓٵ ُٹاا ْٳاار ؾځ ٔٵ عٹ ٳردٹ َٹاا ٓٳر  ٝٵ ، قاادّ ( 32)ؾاارطس   اصٵااڀځؿځ

ٓٻ٢ برملكتودٜٔ ، ٭ِْٗ  قًٌٝ برٱضرؾ١ ايظر  يٓؿط٘ يٲٜرإ بهجسد٘ ، ٚإٔ َاظِ اشبًل ع٢ً ظًِ ْؿط٘ ، ثِ ث

                                                           
 1۱أطزلر لٌتمذٌُ ٚلٌتأخٍز فً ٌغة لٌمزآْ :    - ۱
 ٢2۱     9لٌدز٘زْ : ج  - ٢
 25     9لعإتمزْ : ج  - 9
 35     9لٌىشزف : ج  - 2
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    ٔ ٚٳايطٻارزڇقځ١ڂ ؾځارقڃڀځاٴٛا     ل ٚقٛيا٘ عاص ٚداٌ:     1إىل ايظرملني ، ثِ ثًح بريطربكني ، ٭ْٗاِ أقاٌ َأ املكتوادٜ ٚٳايطٻارزڇمٴ 

ُٳر ٗٴ ٜٳ ٜٵدٹ ٌٸ غتْ٘: ( 38)املر٥د٠           أځ َٹ٦ٳا١ځ دٳ  ل ٚقٛي٘ د ُٳر  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳاسٹدٺ  ٌٻ  ًٹدٴٚا نڂ ْٹٞ ؾځردٵ ٚٳايصٻا ٝٳ١ڂ  ْٹ  (2)ايٓاٛز    ًڃادٳ٠ٺ  ايصٻا

ل قاادّ يف اٯٜاا١ ا٭ٚىل   ايطاارزم   ل ٭ٕ ايطااسق١ يف اياارنٛز أنجااس ، ٚقاادّ يف ايجرْٝاا١   ايصاْٝاا١   ٭ٕ ايصْاار ؾااٝٗٔ     

ٚٵ ل ٚأَر قٛي٘ دارىل:  2أنجس ٕڈ أځ ٗٳر إڇيډر شٳا ٓٵهٹشٴ ٜٳ ٝٳ١ڂ يځر  ْٹ ٚٳايصٻا َٴػٵسڇنځ١ڄ  ٚٵ  ٝٳ١ڄ أځ ْٹ ٓٵهٹ ٴ إيډر شٳا ٜٳ ْٹٞ يځر  ل  (3)ايٓٛز  َٴػٵسڇىڅ  ايصٻا

ٕٻ  ل ٚقٛي٘ عصٸ ٚدٌ:  3ؾُطٛم يرنس ايٓهرذ ، ٚايسدٌ أصٌ ؾٝ٘ ، ٭ْ٘ ٖٛ ايساغس ٚاشبرطس ، َٚٓ٘ ٜ دأ ايڀًس إڇ

ِٵ ٖٴ ِٵ ؾځرسٵرٳزٴٚ ٚٽا يځهڂ ِٵ عٳدٴ ٚٵيځردٹنڂ ٚٳأځ ِٵ  ٚٳادٹهڂ ٔٵ أځشٵ ٕ    (14)ايتػربٔ   َٹ ؾاِٝٗ   ل قٌٝ إ ر قدّ ا٭شٚاز ٭ْا٘ املكواٛد اٱم ارز أ

أعدا٤ ، ٚٚقٛع ذيو يف ا٭شٚاز أنجس َٓ٘ يف ا٭٫ٚد ؾهرٕ أقاد يف املا٢ٓ املساد ، ؾكدّ ٚيريو قادَز ا٭َاٛاٍ يف   

ِٷ        قٛياا٘ دااٌ غااتْ٘:    ٙٴ أځدٵااسٷ عٳظٹااٝ ٓٵاادٳ ٚٳاهللڂ عٹ ٓٳاا١څ  ِٵ ؾٹتٵ ٚٵيځااردٴنڂ ٚٳأځ ِٵ  ٛٳايڂهڂ َٵاا ُٳاار أځ ْٻ ٭ٕ ا٭َااٛاٍ ٫ دهاارد    (15)ايتػااربٔ    ]إڇ

ًډر ت١ٓ  بديٌٝ  قٛي٘ عصٸ ٚدٌ :دؿرزقٗر  ايؿ ٕٻ نځ ٓٳ٢   ٹ ٙٴ اضٵاتٳػٵ ٕٵ زٳآځ ٝٳڀڃػٳا٢ أځ ٕٳ يځ ْٵطٳر ل ٚقٛيا٘ داارىل:    (7-6)اياًال     اٱڇ

    ٗٳار ٗٳار ؾځؿځطٳاكڂٛا ؾٹٝ َٴتٵسٳؾٹٝ ْٳر  َٳسٵ ل  ٚيٝطاز ا٭٫ٚد يف اضاتًصاّ ايؿتٓا١ َجًاٗر ، ؾهارٕ دكادوٗر أٚىل ل        (16)اٱضاسا٤    أځ

ايسمح١ ع٢ً اياراو سٝح ٚقع يف ايكسإٓ غري رڄ ، ٚهلرا ٚزد: ) إٕ زمحيت غً ز غطيب ( ل  َٚٔ ٖرا ايك ٌٝ دكدِٜ

ْٵزٳ اياٳصڇٜصٴ  ٚأَر دكدِٜ ايتارٜس ع٢ً املػؿس٠ يف قٛي٘ دٌ غتْ٘:  ْٻوځ أځ ِٵ ؾځ ڇ ٗٴ ٕٵ دٳػٵؿٹسٵ يځ ٚٳإڇ ِٵ عٹ ٳردٴىځ  ٗٴ ْٻ ِٵ ؾځ ڇ ٗٴ ٕٵ دٴاٳرٿبٵ إڇ

ِٴ  ٝرملل ؾًًط (118)املر٥د٠    اسبځهٹٝ

 ايتػسٜـ:-4

ُٳرتٹ   َجٌ ذيو قٛي٘ عصٸ ٚدٌ:      ًٹ ٚٳاملڂطٵا ُٹنيٳ  ًٹ ٕٻ املڂطٵا ِٴ ايارٻنځسٴ    ( ٚقٛيا٘ داٌ غاتْ٘:    35)ا٭ساصاو              إڇ أځيځهڂا

ْٵجٳ٢ ٘ٴ ا٭ڂ ٜٳ   ل ٚأَر دكدِٜ اٱْرخ يف قٛي٘ دارىل: ( 21)ايٓذِ   ٚٳيځ ٔٵ  ُٳا ٗٳاسٴ يٹ ٜٳ ٚٳ ْٳرثٶر  ٜٳػٳر٤ٴ إڇ ٔٵ  ُٳ ٗٳسٴ يٹ    ػٳار٤ٴ ايارټنڂٛزٳ  ٜٳ

ل ؾًذااربٖٔ ، إذ ٖاأ َٛضااع ا٫ْهطاارز ، ٚهلاارا داارب اياارنٛز بااريتاسٜـ يٲغاارز٠ إىل َاار ؾااردِٗ َاأ           (49)ايػااٛز٣ 

ؾط١ًٝ ايتكدِٜ ، ٭ٕ ايتاسٜـ دٜٓٛ٘ بريرنس ، نتْ٘ قرٍ: ٜٚٗس ملٔ ٜػار٤ ايؿسضارٕ ا٭عا٬ّ املارنٛزٜٔ ايارٜٔ      

 ل ٫4 خيؿٕٛ عًٝهِ

اٱْرخ ع٢ً ايرنٛز َع دكدَِٗ عًٝٗٔ ، ٭ْ٘ ذناس ايا ٤٬ يف آماس اٯٜا١ ا٭ٚىل ، ٖٚاٞ       ٚحيتٌُ إ ر ٜهٕٛ قدّ  

ٕٳ      قٛي٘ عص ٚدٌ  ْٵطٳار ٓٳار اٱڇ ْٻار إڇذٳا أځذٳقڃ ٚٳإڇ ًځارؽٴ  ٝٵوځ إڇيډار اي ٳ ًځ ٕٵ عٳ ِٵ سٳؿٹٝظڄر إڇ ٗڇ ٝٵ ًځ ٓٳرىځ عٳ ًڃ ُٳر أځزٵضٳ ٕٵ أځعٵسٳضٴٛا ؾځ ُٳا١ڄ    ؾځ ڇ ٓٻار زٳسٵ َٹ

ٕٵ دٴ ٚٳإڇ ٗٳاار  ٕٳ نځؿڂااٛزٷ   ؾځااسڇذٳ بٹ ْٵطٳاار ٕٻ اٱڇ ِٵ ؾځاا ڇ ٗڇ ٜٵاادٹٜ َٳزٵ أځ ُٳاار قځاادٻ ٝٿ٦ٳ١څ بٹ ِٵ ضٳاا ٗٴ ل ٚنؿااسإ اٱْطاارٕ بٓطااٝرْ٘   (48)ايػااٛز٣   وٹاا ٵ

يًسمح١ ايطربك١ عٓادٙ ، ثاِ عكاس ذياو بارنس ًَها٘ َٚػا٦ٝت٘ ، ٚذناس قطا١ُ ا٭٫ٚد ، ؾكادّ اٱْارخ ٭ٕ ضاٝرم             

                                                           
 ۱1٢لٌّثً لٌظزلئز :     - ۱
 25     9لعإتمزْ : ج  - ٢
 50     9لٌىشزف : ج  - 9
 ٢5٢     9جلٌدز٘زْ :   - 2
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ؾهرٕ ذناس اٱْارخ اي٬داٞ ٖأ َأ وًا١ َار ٫ ٜػار٩ٙ اٱْطارٕ ،           ايه٬ّ أْ٘ ؾرعٌ َر ٜػر٤ ، ٫ َر ٜػر٩ٙ اٱْطرٕ ،

 ل ٫ٚ1 خيترزٙ أِٖ ، ٚا٭ِٖ ٚادس ايتكدِٜ

ٚٳاياٳ ٵدٴ بٹرياٳ ٵدٹ ٚدكدِٜ اسبس ع٢ً ايا د يف قٛي٘ دارىل:     ، ٚدكدِٜ اسبٞ عًا٢ املٝاز يف    (178)اي كس٠  اسبڂسټ بٹرسبڂسٿ 

ٛڇٟ ا٭ځسٵ قٛي٘ دٌ غتْ٘:  ٜٳطٵتٳ َٳر  ٛٳاتٴٚٳ َٵ ٚٳيځر ا٭ځ  ل ٚدكدِٜ ايسضٍٛ ع٢ً ايٓيب يف قٛي٘ عصٸ ٚداٌ:   (22)ؾرطس   ٝٳر٤ٴ 

َٳار  ٓٳر   ٚٳ ًڃ ٔٵ    أځزٵضٳا ًٹاوځ   َٹا ٔٵ  قځ ٵ ْٳ ٹااٍّٞ    َٹا ٚٳيځار  ٍڈ   ل ٚدكادِٜ ايارقاٌ عًا٢ غا  ايارقاٌ يف قٛيا٘ دااارىل:        (52)اسبار     زٳضٴاٛ

ٚٳا٭ځزٵ ڇ  ٚٳاتٹ  ُٳر ٔٵ ؾٹٞ ايطٻ َٳ ٘ٴ  ٝٵسٴ صٳرؾډرتٺٜٴطٳ ٿ ٴ يځ ٌٴ   ل ٚأَر دكدِٜ ا٭ْارّ يف قٛي٘ عاصٸ ٚداٌ:    (41)ايٓٛز    ٚٳايڀډ دٳتڃنڂا

ِٵ ٗٴ ْٵؿڂطٴ ٚٳأځ ِٵ  ٗٴ َٴ ْٵاٳر ٘ٴ أځ ٓٵ  ، ؾٮْ٘ دكدِٜ ذنس ايصزع ، ؾٓرضس دكدِٜ ا٭ْارّ ل (27)ايطذد٠   َٹ

ٌٵ  ٚدكدِٜ ايرٜٔ ٜاًُإٛ عًا٢ ايارٜٔ سٴسَاٛا ؾطا١ًٝ اياًاِ يف قٛيا٘ داٌ غاتْ٘:            ٕٳ      قڂا ُٴاٛ ًځ ٜٳاٵ ٔٳ  ٛڇٟ ايډارٹٜ ٜٳطٵاتٳ ٌٵ  ٖٳا

ٕٳ   ُٴااٛ ًځ ٜٳاٵ ٔٳ يځاار  ٗٳردٳ٠ٹ   ل ٚدكاادِٜ ايػٝااس عًاا٢ ايػااٗرد٠ يف قٛياا٘ عااص ٚدااٌ:        (9)ايصَااس    ٚٳايډاارٹٜ ٚٳايػٻاا ٝٵااسٹ  ِڇ ايػٳ   عٳااريٹ

ً كٹنيٳ َٴ ل ، ٭ٕ عًِ ايػٝ ٝرت أغسف َٔ املػرٖدات ل ٚدكدِٜ اسبًل ع٢ً ايتكو  يف قٛي٘ دارىل:  (92)امل٪َٕٓٛ  شٳ

ٔٳ َٴكځوٿااسڇٜ ٚٳ ِٵ  عًاا٢ ْااٛذ َٚاأ َااا٘ يف قٛياا٘ دااٌ  -صاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ -ل ٚدكاادِٜ اياآيب  (27)ايؿاات    زٴ٤ٴٚضٳااهڂ

ٚٳأځمٳاا    غااتْ٘:  ِٳ  ٜٳ َٳااسٵ ٔڇ  ٚٳعٹٝطٳاا٢ ابٵاا َٴٛضٳاا٢  ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٚٳإڇبٵااسٳا ْٴااٛذڈ  ٔٵ  َٹاا ٚٳ ٓٵااوځ  َٹ ٚٳ ِٵ  ٗٴ َٹٝجٳاارقځ ٝٿنيٳ  ٓٻ ٹاا ٔٳ اي َٹاا ْٳر  َٹااٚٳإڇذٵ أځمٳاارٵ ْٳر  ِٵ رٵ ٗٴ ٓٵ

ًٹٝظڄر  ل (7)ا٭سصاو   َٹٝجٳرقڄر غځ

ٕٻ اهللځ      ٚدكدِٜ دربٌٜ ع٢ً َٝهر٥ٌٝ يف قٛي٘ عص ٚدٌ:    ٍٳ ؾځا ڇ َٹٝهځار ٚٳ ٌٳ  ٚٳدٹ ٵسڇٜا ٘ٹ  ًٹ ٚٳزٴضٴا ٘ٹ  ًځر٥ٹهځتٹ َٳ ٚٳ ٚٽا هللٹ  ٕٳ عٳدٴ ٔٵ نځر َٳ

ٔٳ ًڃهځاااارؾٹسڇٜ ٚپ يٹ رسس ا٭زشام ، ٚاشباااا ات ، ٭ٕ دربٜااااٌ صاااارسس ايااااٛسٞ ٚايكًااااِ ، َٚٝهر٥ٝااااٌ صاااا   (68)اي كااااس٠    عٳاااادٴ

ٕٳ    ل ٚدكدِٜ املٗاردسٜٔ عًا٢ ا٭ْوارز يف قٛيا٘ داٌ غاتْ٘:        2ايٓؿطر١ْٝ أؾطٌ َٔ اشب ات ازبطُر١ْٝ ٚٳايطٻاربٹكڂٛ

ْٵوٳاارزڇ    ٚٳا٭ځ ٔٳ  ٗٳاردٹسڇٜ ٔٳ املڂ َٹا ٕٳ  ٚٻيڂاٛ ل ٭ْٗاِ أؾطاٌ بااديٌٝ قٛيا٘ صا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚضاًِ: )يا٫ٛ اهلذااس٠        (100)ايتٛبا١    ا٭ځ

 ع٢ً دؿطًِٝٗ ٚداٝني اٱَر١َ ؾِٝٗل -زضٞ اهلل عٓ٘ -َٔ ا٭ْورز ( ، ٚبرٯ١ٜ استر ايودٜل يهٓز اَسأڄ

ِٵ     ٚدكاادِٜ ايكًااس عًاا٢ ايطااُع ٚاي وااس يف قٛياا٘ دااارىل:      ٖٹ ًځاا٢ أځبٵوٳاارزڇ ٚٳعٳ ِٵ  ٗڇ ُٵاٹ ًځاا٢ ضٳاا ٚٳعٳ ِٵ  ٗڇ ًڂااٛبٹ ًځاا٢ قڂ ِٳ اهللڂ عٳ مٳااتٳ

ٚٳ٠څ ، ٭ٕ اسباٛاع مدَا١ ايكًاس ، َٚٛصا١ً إيٝا٘ ٖٚاٛ املكواٛد ،        ، قدّ ايكًس ع٢ً ايطاُع ٚاي واس    (7)اي كس٠   غٹػٳر

ُٹٝعٷ بٳوٹا ٷ   -داٌ غارْ٘   -ثِ قدّ ايطُع ع٢ً اي وس ٭ٕ ايطُع أغاسف ، ٚيارا ٚقاع يف ٚصاؿ٘       (61)اسبار    ضٳا

٘ٹ  بتكاادِٜ ايطااُع ، ٚأَاار دااتم  ايكًااس عًاا٢ ايطااُع يف قٛياا٘ عااصٸ ٚدااٌ:   ًڃ ٹاا ٚٳقځ ٘ٹ  ُٵاٹ ًځاا٢ ضٳاا ِٳ عٳ ،   (23)ازبرثٝاا١  ٚٳمٳااتٳ

ؾٮٕ ايآرٜا١  ٖٓارى  بارّ املوارَني عأ ايطاُرع ، َٚآِٗ  ايارٜٔ  نارْٛا  جياًإٛ  ايكڀأ  يف آذاْٗاِ ، ستا٢ ٫              

ِڈ     ٜطُاٛا ، ٚهلرا صدزت ايطٛز٠ برنسِٖ يف قٛيا٘ داارىل:    ٌٿ أځؾډارىٺ أځثٹاٝ ٌٷ يٹهڂا ٜٵا ِٻ        ٚٳ ٘ٹ ثٴا ٝٵا ًځ ًځا٢ عٳ ٜٳارتٹ اهللٹ دٴتٵ ُٳعٴ آځ ٜٳطٵا

َٴطٵاتٳهڃ ٹسٶ  ٗٳر   ٜٴوٹسټ  ُٳاٵ ٜٳطٵا ِٵ  ٕٵ يځا َٴٛضٳا٢   ، ٚدكادِٜ َٛضا٢ عًا٢ ٖارزٕٚ يف قٛيا٘ عاص ٚداٌ:         (8-7)ازبرثٝا١    ا نځاتځ زٳوٿ 

ٕٳ ٖٳرزٴٚ  ، ٫صڀؿر٥٘ بريه٬ّ ، ٚنْٛ٘ َٔ أٚىل اياصّ ل( 122)ا٭عساف   ٚٳ

                                                           
 ۱1٢لٌّثً لٌظزلئز :     - ۱
 ٢51     9لٌدز٘زْ : ج  - ٢
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ٌٵ يځا٦ٹ   ٚدكدِٜ اٱْظ ع٢ً ازبٔ سٝح ذٴنسٚا يف ايكسإٓ يػسؾِٗ ع٢ً ازبأ ، نكٛيا٘ عاصٸ ٚداٌ:        ُٳاٳازٹ  قڂا ٔڇ ادٵتٳ

ِٵ يٹا ٳاٵ ڈ ظځ             ٗٴ ٕٳ بٳاٵطٴا ٛٵ نځار ٚٳيځا ٘ٹ  ًٹا ُٹجٵ ٕٳ بٹ ٜٳاتڃدٴٛ ٕڇ يځار  ٖٳارٳا ايكڂاسٵآځ ٌڇ  ُٹجٵا ٜٳاتڃدٴٛا بٹ ٕٵ  ًځا٢ أځ ٔټ عٳ ٚٳازبٹ ْٵظٴ  ل  (88)اٱضاسا٤   ٗڇا ٶا  اٱڇ

ٕپ       ٚقٛي٘ دارىل:  ٚٳيځار دٳار ْٵاظٷ  ٘ٹ إڇ ْٵ ٹا ٔٵ ذٳ ٍٴ عٳا ٜٴطٵاتځ َٳ٦ٹرٺ يځر  ٛٵ ٝٳ ْٵاظٷ     ٚقٛيا٘ داٌ غاتْ٘:    ل  (39)اياسمحٔ    ؾځ ٔٻ إڇ ٗٴ ُٹاجٵ ٜٳڀڃ ِٵ  يځا

ٕپ ٚٳيځر دٳر ِٵ  ٗٴ ًځ ًځ٢ اهللٹ نځارٹبٶر   ل ٚقٛي٘ عص ٚدٌ:  (56)ايسمحٔ   قځ ٵ ٔټ عٳ ٚٳازبٹ ْٵظٴ  ٍٳ اٱڇ ٔٵ دٳكڂٛ ٕٵ يځ ٓٻر أځ ٓٳ ْٻر ظځ ( 5)ازبأ   ٚٳأځ

ْٵظڇ ل ٚأَر دكدِٜ ازبٔ يف قٛي٘ دارىل:  ٚٳاٱڇ ٔٿ  َٳاٵػٳسٳ ازبٹ ، ؾٮِْٗ أقادّ يف اشبًال ، ؾٝهإٛ َأ      (130٭ْارّ )ا  ٜٳر 

ٕٻ   ق ٌٝ ايتكدِٜ بريصَرٕ ، ٚهلارا ملار أماس يف آٜا١ اسبذاس صاسذ بريك ًٝا١ بارنس مًال اٱْطارٕ ، ثاِ قارٍ :              ٚٳازبځار

ٌٴ  ٔٵ قځ ٵ َٹ ٙٴ  ٓٳر ًځكڃ  ل (27)اسبذس  مٳ

ِٵ   ْ٘:أٚ ٭ِْٗ أق٣ٛ أدطرَرڄ ٚأعظِ أقداَرڄ ، ٚهلرا قدَٛا يف قٛي٘ دٌ غت     ٕڇ اضٵتٳڀځاٵتٴ ْٵظڇ إڇ ٚٳاٱڇ ٔٿ  َٳاٵػٳسٳ ازبٹ ٜٳر 

ٚٳا٭ځزٵ ڇ   ٚٳاتٹ  ُٳر ٔٵ أځقڃڀځاارزڇ ايطٻاا َٹاا ٓٵؿڂاارٴٚا  ٕٵ دٳ ٔٿ     ، ٚقٛياا٘ عااص ٚدااٌ:  (33)ايااسمحٔ  أځ ٔٳ ازبٹاا َٹاا ٙٴ  ٓٴااٛدٴ ٕٳ دٴ ُٳر ٝٵ ًځ ٚٳسٴػٹااسٳ يٹطٴاا

ٝٵسڇ ٚٳايڀډ ْٵظڇ  ٱْظ يف ٖرٙ املٛاضع َٔ بارو دكادِٜ ا٭عذاس ٭ٕ    ل ٚجيٛش إٔ ٜهٕٛ دكدوِٗ ع٢ً ا (17)ايٌُٓ   ٚٳاٱڇ

 ل 1مًكٗر أغسو

ٚا٭دٛد إٔ ٜكرٍ: إ ر قدّ ازبٔ يف قٛي٘ دٌ غتْ٘ ) ٜر َاػس ازبٔ ٚا٭ْظ (، ٭ٕ املكرّ َكرّ دطًط ٚادرتا٤ ،   

 ل 2ٚازبٔ أسل بريو ؾًٗرا قدَِٗ

ٚٳاٱڇ  ٚأَاار دكاادِٜ ازباأ يف قٛياا٘ دااارىل:   ٔٻ  ًځكڃاازٴ ازبٹاا َٳاار مٳ ٕڇٚٳ ٝٳاٵ ٴاادٴٚ ل ؾااٮٕ املكاارّ َكاارّ  (56)اياارازٜرت   ْٵااظٳ إڇيډاار يٹ

 ل 3مڀرو برَتجرٍ ا٭ٚاَس يف ايا رد٠ ، ؾكدَِٗ ملر نرْز املخريؿ١ َِٓٗ يف دسى ايا رد٠ أنجس َٔ اٱْظ

ِٵ ٚدكدِٜ ا٭ْؿظ ع٢ً ا٭َٛاٍ يف قٛي٘ عص ٚدٌ:    ٗٴ ْٵؿڂطٳ ٓٹنيٳ أځ َٹ ٔٳ املڂ٪ٵ َٹ ٕٻ اهللځ اغٵتٳسٳ٣  ِٵ  إڇ ٗٴ ٛٳايځ َٵ ل  (111)ايتٛب١   ٚٳأځ

ِٵ ٚأَر دكدِٜ ا٭َٛاٍ يف قٛي٘ دارىل:  ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٖٳدٴٚا بٹتځ ِٵ   ٚٳدٳر ٗڇ ْٵؿڂطٹ ٌڇ  ٚٳأځ ، ؾٛد٘ ايتكدِٜ  (72)ا٭ْؿرٍ  اهللٹ  ؾٹٞ ضٳ ٹٝ

 ل 4يف ازبٗرد ٜطتدعٞ دكدِٜ إْؿرم ا٭َٛاٍ ، ؾٗٛ َٔ برو ايط ل بريط  ١ٝ

ٌٸ غاتْ٘:   ٚدكدِٜ ايطُٛات ع٢ً ا٭   ٚٳا٭ځزٵ ٳ بٹارسبځلٿ     ز  يف قٛي٘ دا ٚٳاتٹ  ُٳر ًځالٳ اهللڂ ايطٻا ٛ   مٳ ، ٚأَار   (44 ت)ايآه ا

٘ٹ         دتم ٖر عٓٗر يف قٛي٘ دارىل:  ٓٹا ُٹٝ ٝٳ ٜٻارتٷ بٹ ٛڇ َٳڀڃ ٚٳاتٴ  ٚٳايطٻاُر َٳا١ٹ  ٝٳر ّٳ ايكٹ ٛٵ ٜٳا ٘ٴ  ُٹٝاٶار قځ ٵطٳاتٴ ،  (67)ايصَاس   ٚٳا٭ځزٵ ٴ دٳ

ٝٵااسٳ  ل ٚناارا قٛياا٘ عااص ٚدااٌ:  5ٚايٛعٝااد ، ٚإ اار ٖااٛ ٭ٖااٌ ا٭ز ؾااٮٕ اٯٜاا١ يف ضااٝرم ايٛعااد  ٍٴ ا٭ځزٵ ٴ غځ ّٳ دٴ ٳاادٻ ٛٵ ٜٳاا

ٛٳاتٴ  ُٳ ٚٳايطٻ  ل (48)إبساِٖٝ  ا٭ځزٵ ڇ 

ُٳااسٴ   ٚدكاادِٜ ايػااُظ عًاا٢ ايكُااس يف قٛياا٘ دااارىل:   ٚٳايكځ ُٵظٴ  ، ٭ٕ اسبهُاار٤ ٜكٛياإٛ : إٕ ْااٛز  (18)اسباار   ٚٳايػٻاا

 ػُظ ل نُر دكٍٛ اسبكٝك١ ايا١ًُٝ إٕ ْٛزٙ اْاهرع ٭غا١ ايػُظ عًٝ٘لايكُس َطتُد َٔ ْٛز اي
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ُٳاسٳ         ٚأَر دتم  ايػُظ عٔ ايكُس يف قٛي٘ دارىل:        ٌٳ ايكځ ٚٳدٳاٳا ٛٳاتٺ طٹ ٳرقڄار  ُٳ ًځالٳ اهللڂ ضٳا ٵعٳ ضٳا ـٳ مٳ ٝٵا ٚٵا نځ ِٵ دٳسٳ أځيځ

ُٵظٳ ضٹاسٳادٶر   ٌٳ ايػٻا ٚٳدٳاٳ ْٴٛزٶا  ٔٻ  ٗڇ َٸار َٓرضا ١ ز٩ٚع اٯٟ ، أٚ إٔ اْتؿارع أٖاٌ       ل ؾٝشت (16-15)ْاٛذ    ؾٹٝ ُاٌ ٚدٗاني: إ

ايطُٛات ب٘ أنجس ل قرٍ ابأ ا٭ْ ارزٟ : ٜكارٍ إٕ ايكُاس ٚدٗا٘ ٜطا٤ٞ ٭ٖاٌ ايػاُظ ٚظٗاسٙ  إىل ا٭ز  ، ٚهلارا           

ٌٸ غتْ٘ : )ؾٝٗٔ( ملر نرٕ أنجس ْٛزٙ ٜط٤ٞ إىل أٌٖ ايطُر٤ ل  قرٍ د

 ايرتقٞ َٔ ا٭د٢ْ إىل ا٭ع٢ً: -5

ِٵّٵ  ٳأ ٘ عصٸ ٚدٌ: ْٚظ  ذيو قٛي  ٗٴ ٌٷ    يځ ٕٳ  أځزٵدٴا ُٵػٴاٛ ٗٳار    ٜٳ ّٵ  بٹ ٕٳ    أځ ٜٳ ٵڀٹػٴاٛ ٜٵادٺ  ِٵ أځ ٗٴا ٗٳار   يځ ّٵ  بٹ ِٵ   أځ ٗٴا ٔٷ   يځ ٝٴ ٕٳ   أځعٵا   ٜٴ ٵوٹاسٴٚ

ّٵ  ٗٳر أځ ِٵ بٹ ٗٴ ٕٷ  يځ ٗٳر  آځذٳا ٕٳ بٹ ُٳاٴٛ ل سٝح بادأ بار٭د٢ْ يػاس  ايرتقاٞ ، ٭ٕ ايٝاد أغاسف َأ ايسٳٸداٌ ،          (195)ا٭عساف   ٜٳطٵ

ل ٚقد ٜهٕٛ ايرتقٞ يف ايادد َٔ ايكًٌٝ إىل ايهج  ، نُر يف  1ياني أغسف َٔ ايٝد ، ٚايطُع أغسف َٔ اي وسٚا

ْٵهٹشٴٛا  قٛي٘ دارىل:  ِٵ  َٳر طځروٳ  ؾځر ٓٿطٳر٤ٹ يځهڂ ٔٳ اي ٓٳ٢  َٹ ٚٳزٴبٳرعٳ  َٳجٵ ًځرخٳ  ٌٸ غتْ٘:  (3)ايٓطار٤     ٚٳثٴ ٕٴ   ، ٺٚقٛي٘ د ٜٳهڂاٛ َٳر 

ًځر ٛٳ٣ ثٳ ْٳذٵ ٔٵ  ُٵطٳا١ٺ  َٹ ٚٳيځر مٳ ِٵ  ٗٴ ٛٳ زٳابٹاٴ ٖٴ ٌٸ:      (7)ابرديا١   ثٳ١ٺ إڇيډر  ِٻ      ل ٚأَار قٛيا٘ عاصٸ ٚدا ٚٳؾڂاسٳادٳ٣ ثٴا ٓٳا٢  َٳجٵ َٴاٛا هللٹ  ٕٵ دٳكڂٛ أځ

ل ؾكد ضٝكز يف َكرّ دعٛدِٗ إىل اياتؿه  يف غاتٕ ضبُاد ٚزضاريت٘ ، ٚزمبار نارٕ ادتُارعِٗ         (46)ض ت  دٳتٳؿځهډسٴٚا 

 اسباال ، ؾكااد دااارت  أساادِٖ غاا ١ٗ ، ؾٝ ااددٖر صاارس ٘ ، ٚهلاارا قاادّ َجٓاا٢ عًاا٢        َجٓاا٢ ، أضااسع يف ٚصااٛهلِ إىل 

 ل 2ؾساد٣

ِٷ    نتكادِٜ   عٝاع   عًا٢   عًاِٝ   يف قٛيا٘ داارىل:        املسد ١:-6 ًٹاٝ ُٹٝعٷ عٳ ٕٻ اهللځ ضٳا ل  (1)اسبذاسات    ٚٳادٻكڂاٛا اهللځ إڇ

ٕ َاأ عااع سطااو ، ؾكااد ٜهاإٛ أقااسو  ؾ ْاا٘ ٜكتطااٞ ايتخٜٛااـ ٚايتٗدٜااد ، ؾ اادأ بريطااُع يتاًكاا٘ بر٭صااٛات ، ٭ 

 ل 3إيٝو يف ايارد٠  ٔ ٜاًِ ، ٚإٕ نرٕ عًِ اهلل داًل مبر ظٗس َٚر بڀٔ

ٌٸ غاتْ٘:            ِٷ   َٚجٌ ذياو أٜطارڄ دكادِٜ   غؿاٛز   عًا٢   زساِٝ   يف قٛيا٘ دا ٕٻ اهللځ غځؿڂاٛزٷ زٳسٹاٝ ل ؾا ٕ   (173)اي كاس٠    إڇ

ِٴ    ق ٌ ايػ١ُٝٓ  ، ٚإ ر دتمست يف قٛي٘ داارىل:   املػؿس٠ ض١َ٬ ، ٚايسمح١ غ١ُٝٓ ، ٚايط١َ٬ َڀًٛب١ ٛٳ اياسٻسٹٝ ٖٴا ٚٳ

ًٹارٴ ؾٹاٞ     ل ٭ْٗر َٓتظ١ُ يف ضًو داداد أصٓرف اشبًل َٔ املهًؿني ٚغ ٖاِ ، ٖٚاٛ قٛيا٘:     (2)ض ت   ايػٳؿڂٛزٴ ٜٳ َٳار 

ٗٳار   ٜٳاٵسٴزٴ ؾٹٝ َٳر  ٚٳ ُٳر٤ٹ  ٔٳ ايطٻ َٹ ٍٴ  ٓٵصڇ ٜٳ َٳر  ٚٳ ٗٳر  ٓٵ َٹ ٜٳخٵسٴزٴ  َٳر  ٚٳ ِٴ ايػٳؿڂاٛزٴ    ا٭ځزٵ ڇ  ٛٳ اياسٻسٹٝ ٖٴا ل ؾريسمحا١ اًاتِٗ    (2)ضا ت    ٚٳ

 ل 4وٝارڄ ، ٚاملػؿس٠ ربص باطرڄ ، ٚاياُّٛ ق ٌ اشبوٛص بريسد ١

ٌٸ غتْ٘:    ِٳ  ٚقٛي٘ د ٖٹٝ ْٳر إڇيځ٢ إڇبٵسٳا ٗڇدٵ ٚٳايسټنډعڇ ايطټذٴ ٚٳعٳ ٚٳاياٳرنٹؿٹنيٳ  ٞٳ يٹًڀډر٥ٹؿٹنيٳ  ٝٵتٹ ٗٿسٳا بٳ ٕٵ طځ ٌٳ أځ ُٳرعٹٝ   ٛدٹٚٳإڇضٵ

، قدّ ايڀر٥ؿني ٭ٕ ضٝرم اٯ١ٜ يف عظِ ايآر١ٜ بري ٝز ، ٚايڀر٥ؿٕٛ أقسو َر ٜهٕٓٛ إيٝ٘ ، ثِ ث٢ٓ  (125)اي كس٠ 

بريكر٥ُني ِٖٚ ايارنؿٕٛ ، ٭ِْٗ خيوٕٛ َٛضارڄ برياهٛف ، ٚايڀٛاف خب٬ؾ٘ ، ؾهرٕ أعِ َٓ٘ ، ٚا٭عِ ق ٌ 

                                                           
 21     9لعإتمزْ : ج  - ۱
 ۱۱٢ِٓ بالغة لٌمزآْ :     - ٢
 ٢23     9لٌدز٘زْ : ج  - 9
 ٢23     9لٌّصذر لٌظزبك : ج  - 2
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ٕٵ ؾٹٞ  ل ٚقٛي٘ عصٸ ٚدٌ:  1ٜهٕٛ يف اي ٝز ٫ٚ عٓدٙ ا٭مص ، ثِ ثًح بريسنډع ، ٭ٕ ايسنٛع ٫ ًٜصّ إٔ  ٚٳأځذٿ

ُٹٝلڈ ٌٿ ؾځرٍّ عٳ ٔٵ نڂ َٹ ٜٳتڃدٹنيٳ  َٹسڈ  ٌٿ ضٳر ًځ٢ نڂ ٚٳعٳ ٜٳتڃدٴٛىځ زڇدٳريڄر  ٓٻرعڇ بٹرسبځرٿ  ل ؾ ٕ ايػريس إٔ ايرٜٔ ٜتدٕٛ  (27)اسبر    اي

 ل 2زدر٫ڄ َٔ َهرٕ قسٜس ، ٚايرٜٔ ٜتدٕٛ ع٢ً ايطرَس َٔ اي اٝد

ٝٵاسٳ     ٚذيو َجٌ قٛي٘ عصٸ ٚدٌ: ايتاذس َٔ غتْ٘: -7 ٚٳايڀډ ٔٳ  ٜٴطٳا ٿشٵ ٍٳ  ٚٴٚدٳ ازبٹ ٳار َٳعٳ دٳا ْٳر  ل  (79)ا٭ْ ٝار٤   ٚٳضٳخٻسٵ

قدّ ازب رٍ ع٢ً ايڀ  ، ٭ٕ دطخ ٖر ي٘ ٚدط ٝشٗر أعذس ٚأدٍ ع٢ً ايكدز٠ ٚأدماٌ يف اٱعذارش ، ٭ْٗار وارد ،     

 ٚايڀ  سٝٛإ ْرطل ل

ِ ٚايتتم  يف ايكسإٓ ايهسِٜ ب٬غ١ ٚإب٬ؽ; ٭ْ٘ حيٌُ أضساز إعذرش ايكسإٓ ايهسِٜ ٚبٝرْ٘، ايتكدٜ :اشبر اا١

ٖٚٛ إب٬ؽ ٭ْ٘ ٜ ًؼ املارْٞ ايكسآ١ْٝ بوٛز٠ دباٌ املتًكٞ أَرَٗر ٜكـ َ ٗٛزاڄ بريرتنٝس ايٓشٟٛ، ؾريهًُرت 

ٟٸ ن١ًُ ٜت دٍ   َهرْٗر ٜ٪دٟ إىل د دٍ املا٢ٓلدرتدس يف اٯٜرت ٚنتْٗر َط ٛن١ بتضًٛو ٫ وهٔ دػٝ ٙ، ؾت
ٚدتدٞ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ عٔ نْٛٗر دسد ط بر٭حبرخ ايكسآ١ْٝ ايرتاث١ٝ، ٚباُريك١ عًُر٤ اي ٬غ١ َجٌ      

ع دايكرٖس ازبسدرْٞ ٚايطهرنٞ ٚايصطبػسٟ ٚغ ِٖل أضـ إىل ذيو إٔ ٖرٙ ايدزاض١ دطِ آٜرت ايكسإٓ 

ٕ ايتٓرٍٚ هلرٙ ايدزاض١ عبٜٛرڄ ٚب٬غٝرڄ، ٚأِٖ ايٓتر٥ر اييت مسدزٴ بٗر ايهسِٜ اييت دطُٓز دكدورڄ ٚدتم اڄل ؾهر

 َر ًٜٞ:

يف دسدٝس نًُرت ايكسإٓ ايهسِٜ ٚددْر أض ربرڄ َتادد٠ يتكدِٜ يؿ  ع٢ً يؿ ، نريتربى  ل1

 ٚايتاظِٝ ٚايط ل ٚايط  ١ٝ ٚايهجس٠ ٚايتػسٜـ ٚغ ٖرل

يطٝرم اسبدٜح،ٚاملا٢ٓ ايارّ يٰٜرت  دكدَز با  أيؿرظ ايكسإٓ ايهسِٜ يف آٜرت ٚدتمست يف آٜرت ل2

نتكدِٜ اٯبر٤ ٚدتم  ا٭شٚاز يف آ١ٜ ٚدكدِٜ ا٭بٓر٤ ٚدتم  ا٭شٚاز يف أمس٣، ٖٚرا نً٘ َ٪داٙ 

 ايطٝرم ايارّ يًكسإٓ ايهسِٜ ٚب٬غت٘ املاذص٠ل

ٕٸ أضًٛو ايتوٜٛس ايكسإٓ يف زضِ َػرٖدٙ ٚإٜطرسٗر ازد ط ازد رطرڄ ٚثٝكرڄ بريتكدِٜ ٚايتتم  ل3 ، إ

ؾكد أبسشت املارْٞ ٚايوٛز ٚاملػرٖد عٔ طسٜل املا٢ٓ أٚ املػٗد اسبطٞ; يتتنٝد ايه٬ّ ٚدج ٝز 

املػرٖد ٚإط٬م اشبٝرٍ يًُطتُع أٚ ايكرز٨ل ؾًٝظ نرؾٝرڄ إٔ ْكٍٛ: إٕ ايتكدِٜ ٚايتتم  يف با  

ُٸ ٕڈ مؿ١ٝ ٫ ٜتدبسٖر إ٫چ َٔ دا ل يف ٖرا اٯٜرت در٤ يتٓرضس ايؿٛاصٌ املٛضٝك١ٝ، بٌ ٖٓرى َار

 ا٭ضًٛو ٚطسٜك١ دسدٝس ايه٬ّل

ايتكدِٜ ٚايتتم  ٜساعٞ أسٛاٍ املتهًِ ٚاملخرطس َارڄ ؾر٭ٚي١ٜٛ هلُر، ؾ٬ ٜتِ دػٝ  اي ٓر٤  ل4

 ا٭صًٞ َساعر٠ سبرٍ ايطرَع دٕٚ املتهًِ، نُر ْس٣ َج٬ڄ يف طسم إيكر٤ اشبربل

                                                           
 12 - 19     ٢لٌطزلس : ج  - ۱
          ٢23     9لٌدز٘زْ : ج  - ٢
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سإٓ ايهسِٜ، زمبر يك١ً ٚزٚدٖر، ٚزمبر   أقـ ع٢ً أسد َٔ املؿطسٜٔ دٓرٍٚ دكدِٜ )َجٌ ٚغ ( يف ايك ل5

٭ْٗر َٔ أدم غرٜرت ايتكدِٜ ٚايتتم ، سٝح ٜكدَرٕ يف ايه٬ّ ٜٚهٕٛ دكدوُٗر َٔ اي ٬غ١ َر 

ٜٓادّ إذا أڂمٸس، ٚأغرز إىل ذيو ع دايكرٖس عٓدَر قرٍ:)ؾتْز إذا دوؿشز ايه٬ّ ٚددتٳ ٖرٜٔ 

ْٴشٞ بُٗر ٖرا ايٓشٛ، ٚدس٣ ٖرا املا٢ٓ ٫ ٜطتكِٝ ؾُٝٗر إذا  ا٫عني ٜكدَرٕ أبداڄ ع٢ً ايؿاٌ إذا 

  ٜكدَر(ل ٜٚس٣ اي ٬غٝني احملدثني إٔ اياسو آثست دكدِٜ ٖرٜٔ ايًؿظني، إذا اضتا٬ُ يف إث رت 

اسبهِ ع٢ً ض ٌٝ ايهٓر١ٜ ٫ ع٢ً ض ٌٝ ايتاسٜ ، ٚآمسٕٚ ٜسٕٚ إٔ ايػر١ٜ اييت حيككٗر دكدِٜ 

اسبهِ، ٚيهٔ ايساد  إٔ اياسو زأت يف دكدوُٗر  ٖرٜٔ ايًؿظني إٔ ايتكدِٜ يًتك١ٜٛ ٚدج ٝز

ن٬شّ إذا أڂزٜد َٔ غ  داسٜ ، ٚإٔ اضتاُرهلُر ع٢ً ٖرا ايط ٌٝ غ٤ٞ َسنٛش يف ايڀ رع، ٖٚٛ 

 درزڈ يف عرد٠ نٌ قّٛ، ٭ٕ دكدوُٗر  ر حيكل ايتتنٝد ٜٚؿٝد ايتك١ٜٛل

 :املوردز ٚاملسادع

ٖا(، ذبكٝل: ضبُد أبٛايؿطٌ إبساِٖٝ، 911ايطٝٛطٞ، املتٛؾ٢ ) ا٫دكرٕ يف عًٕٛ ايكسإٓ: دتيٝـ د٬ٍ ايدٜٔ=1

 ّل1973اهل١٦ٝ املوس١ٜ ايار١َ يًهترو، 

أضريٝس ا٫ضتؿٗرّ يف ايكسإٓ:ع داياظِٝ ايطٝد ؾٛدٙ، ابًظ ا٭ع٢ً يسعر١ٜ ايؿٕٓٛ ٚاٯداو ٚاياًّٛ -2

 ا٫دتُرع١ٝ، ايكرٖس٠، داز املارزفل

كسإٓ ايهسِٜ: دتيٝـ ايدنتاااااااٛز ضبُٛد ايطٝد غٝخٕٛ، َهت ١ ايهًٝرت أضساز ايتكدِٜ ٚايتتم يف يػ١ اي-3

 ّل1983 -ٖا 1403ا٭شٖس١ٜ، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 

ٖا، ذبكٝل: ايهتٛز ع دايكردز 679أصٍٛ اي ٬غ١: يٲَرّ ايا١َ٬ نُرٍ ايدٜٔ َٝتِ اي شساْٞ املتٛيف ض١ٓ -4

 ّل1986 -ا 1406ٖسطني، ْػس ٚدٛشٜع داز ايجكرؾ١، ايڀ ا١ ا٭ٍٚ، 

اٱٜطرذ يف عًٛ اي ٬غ١: يٲَرّ اشبڀٝس ايكصٜٚل، ذبكٝل: ايدنتٛز ضبُد ع داملٓاِ مؿردٞ، داز -5

 ّل1975 -ٖا 1395ايهترو ايً ٓرْٞ، ب ٚت، ايڀ ا١ ايسابا١ 

ٖا، ذبكٝل ضبُد أبٛايؿطٌ 794ايربٖرٕ يف عًّٛ ايكسإٓ: دتيٝـ اٱَرّ بدزايدٜٔ ايصزنػٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ -6

 ٖاا ل1377ِٖٝ، َڀ ا١ عٝط٢ اي ربٞ اسبًيب، ايكرٖس٠، إبسا

ايربٖرٕ يف َتػرب٘ ايكسإٓ: يٲَرّ ضبُٛد بٔ محص٠ بٔ ْوس ايهسَرْٞ، ذبكٝل أمحد عصايدٜٔ ع داهلل -7

 ّل1996 -ٖا 1417مًـ اهلل، داز ايؿهس، ب ٚت، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 

ضبُد ايٓكسا ، داز قتٝ ١ يًڀ رع١ ٚايٓػس ب٬غ١ دوسٜـ ايكٍٛ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: ايدنتٛز ع داهلل -8

 ّ، دَػل ،ضٛزٜرل2002 -ٖا 1423ٚايتٛشٜع، ايڀ ا١ ا٭ٍٚ، 

 –اي ٬غ١ اياسب١ٝ: أضطٗر ٚعًَٛٗر ٚؾْٓٛرٖر: دتيٝـ ع دايسمحٔ سطٔ س ٓه٘ املٝداْٞ، داز اياًّٛ، دَػل -9

 ٖال1416ايداز ايػر١َٝ، ب ٚت، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 
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 دؿط  ايصطبػسٟ، ٚأثسٖر يف ايدزاضرت اي ٬غ١ٝ: ايدنتٛز ضبُد سطٓني أبَٛٛض٢، اي ٬غ١ ايكسآ١ْٝ يف-10

 داز ايؿهس اياسبٞل

ايت ٝرٕ يف إعساو ايكسإٓ: دتيٝـ أبٞ اي كر٤ ع داهلل بٔ اسبطني، ذبكٝل ع٢ً ضبُد اي ذرٟٚ، ط ع داز -11

 إسٝر٤ ايهتس اياسب١ٝ، َوڀؿ٢ اي ربٞ اسبًيبل

 -ٖا 1413ٕ: ضٝد قڀس، داز ايػسٚم، ايڀ ا١ ايػسع١ٝ ايسابا١ عػس، ايكرٖس٠، ايتوٜٛس ايؿل يف ايكسآ-12

 ّل1993

ٖا(، دزاض١ ٚذبكٝل: 745دؿط  اي شس احملٝط: حملُد بٔ ٜٛضـ ايػٗ  بتبٞ سٝرٕ ا٭ْديطٞ، املتٛؾ٢ )-13

 ّل2001ٖا 1422ايػٝل عردٍ أمحد ٚآمسٕٚ، داز ايهتس ايارمل١ٝ، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 

اي ٬غٞ ي٬ضتؿٗرّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: ذبكٝل دلع داياظِٝ إبساِٖٝ املڀال، املهت ١ ايتٛؾٝك١ٝ، ايتؿط  -14

 ّ، داز املارزف، ايكرٖس٠ل1979 -ٖا 1399

 دؿط  ازب٬يني: د٬ٍ ايدٜٔ ضبُد بٔ أمحد احملًٞ ٚد٬ٍ ايدٜٔ ع دايسمحٔ بٔ أبٞ بهس ايطٝٛطٞل-15

ٖا(، 310-224ٌ آٟ ايكسإٓ، ٭بٞ داؿس بٔ دسٜس ايڀربٟ)دؿط  ايڀربٟ: درَع اي ٝرٕ عٔ دتٜٚ-16

ذبكٝل:ايدنتٛز ع داهلل بٔ ع داحملطٔ ايرتنٞ، داز إسٝر٤ عر  ايهتس يًڀ رع١ ٚايٓػس، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 

 ٖا ل1424ايسٜر  

ر ايتكدِٜ ٚايتتم  َٚ رسح ايرتانٝس بني اي ٬غ١ ٚا٭ضًٛب١ٝ: دنتٛز طبترز عڀ١ٝ ، داز ايٛؾار٤ يدْٝ-17

 ّل2005ايڀ اارع١ ٚايٓػااس، اٱضهٓدز١ٜ 

ازبرَع ٭سهرّ ايكسإٓ ايهسِٜ: ٭بٞ ع ٝد٠ ضبُد بٔ أمحد ا٭ْورزٟ ايكسطيب، داز عر  ايهتس يًڀ رع١ -18

 ّل2003 -ٖا 1422ٚايٓػس، ايسٜر  

١ يًڀ رع١ يف املارْٞ ٚاي ٝرٕ ٚاي دٜع، دتيٝـ: ايطٝد أمحد اهلراٞ، املهت ١ اياسبٝ –دٛاٖس اي ٬غ١ -19

 ّل2000ٖا 1421ٚايٓػس، ايڀ ا١ ايجر١ْٝ، ب ٚت، 

 ل1994 -ٖا 1414دٜٛإ ا٭عػ٢: داز صردز ، ب ٚت، -20

 ٖال1399د٫٫ت ايرتانٝس: ضبُد أبَٛٛض٢ ، داز املاًِ، -21

 ّلٺ1983غسذ دٜٛإ ايؿسشدم: ض ط إًٜٝر اسبرٟٚ، داز ايهترو ايً ٓرْٞ، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، ب ٚت، -22

ا٥س ايكسإٓ ٚزغر٥س ايؿسقرٕ: دتيٝـ ْظرّ ايدٜٔ اسبطٔ بٔ ضبُد بٔ اسبطني ايكل ايٓٝطربٛزٟ، غس-23

 ّل1962ٖا 1381ٖا(، ذبكٝل: إبساِٖٝ عڀ٠ٛ عٛ ، َڀ ا١ َوڀؿٞ اي ربٞ اسبًيب، ايكرٖس٠، 728املتٛيف )

ع٢ً بٔ ضبُد ؾت  ايكدٜس، ازبرَع بني ؾلٸ ايسٚا١ٜ ٚايدزا١ٜ َٔ عًِ ايتؿط : دتيٝـ ضبُد بٔ -24

 ّل1997ٖا 1418ايػٛنرْٞ، داز املػل يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايسٜر ، 
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 ّل1992-ٖا 1413وس،  ايجريج١، قسأٙ ٚعًل عًٝ٘ ضبُٛد ضبُد غرنس، َڀ ا١ املدْٞ، امل٪ضط١ ايطاٛد١ٜ مب

 ّل1988 -ٖا 1408نترو ضٝ ٜٛ٘: ذبكٝل ع دايط٬ّ ٖرزٕٚ، َهت ١ اشبرظبٞ، ايڀ ا١ ايجريج١، ايكرٖس٠، -28
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 ّ، َهت ١ ايا ٝهرٕ، ايسٜر ل1998ٖا 1418ع٢ً ضبُد َاٛ ، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 
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 يًٓػس ٚايتٛشٜع، ددٙ، ٚداز ايسؾرعٞ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايسٜر ل 

ٛٸاٍ عهچرٟٚ، َسادا١: املاذِ املؿوٌ يف -33 عًّٛ اي ٬غ١:اي دٜع ٚاي ٝرٕ ٚاملارْٞ، إعداد ايدنتٛز٠ إْارّ ؾ

 ّل1996 -ٖا 1417أمحد اظ ايدٜٔ، داز ايهتس، ب ٚت، ايڀ ا١ ايجر١ْٝ، 

َؿترذ اياًّٛ: دتيٝـ أبٞ ٜاكٛو ٜٛضـ بٔ ضبُد بٔ عًٞ ايطهرنٞ سكك٘ ٚقدّ ي٘ ٚؾٗسض٘: ايدنتٛز -34

 ّل2000 -ٖا 1420يڀ ا١ ا٭ٚىل، داز ايهتس ايا١ًُٝ، ب ٚت، ع داسبُٝد ٖٓداٟٚ، ا

 ّل1985َٔ أضساز ايًػ١: دنتٛز إبساِٖٝ أْٝظ، َڀ ا١ ا٭ظبًٛ املوس١ٜ، ايڀ ا١ ايطربا١، ايكرٖس٠، -35

 ّل1950َٔ ب٬غ١ ايكسإٓ: أمحد أمحد بدٟٚ، داز ْٗط١ َوس يًڀ رع١ ٚايتػس، ايؿذري١، ايكرٖس٠، -36
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6 

 إوخف

عوٟ كى ًظوٍ أْ اهقشآْ ك٩َ اهلل تعاٍ ٗأْ قٌذآ ؿوٟ اهلل عوٚهٕ  ٨ىفٟ 

ٗطههوٍ سطهه٘ي اهلل ٗإعوههك عِههٕ ك٩ًههٕ جلٍ اٮُههع ٗاؾههّ أْعههٌ   ٗ ههذ تههٍ٘    

ّ بٚاْ اهشطه٘ي ؿهوٟ   ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ بٚإُ ه٫ًٞ خرلبٚاْ   ٗاؿذٙث ع

اهلل عوٕٚ ٗطوٍ هوقشآْ جا١ بأطاهٚب ًتعذدٝ ٗؿه٘س ًتِ٘عهٞ أٗسدٓها اوهذ ْ٘     

ٗ كتعٍٔ   غرل أُٛ سأٙه  ٗ عيهٛ ٓهزا جلٙلهاه ٓهزٖ ا٪طهاهٚب ٗاهث إعاذهث         

 ا٬تٚٞ :ه

إعرهههث ا٪ٗي ٙؼهههٌى تعشٙههه  ًـهههّٓوراث عِههه٘اْ اهعرهههث اعشاههه  ا٪طهههو٘       

شث اهله٘اب٘ اشلاًهٞ ٗ ا٪ذادٙهث    ٗاهتفظرل ٗاؿذٙث هغهٞ ٗاؿه٩ّٓذ   ٗركه   

اهتفظرلٙٞ   ًٗا ِٙذسد ؼ  اؿهذٙث اهتفظهرلٜ ًهّ غرلإشاه٘و   ًٗها ٙهذخى       

ًٗا ٨ ٙذخى ًّ ا٪ذادٙث اهيت ٙ٘سدٓا اوذ ْ٘ ٗ كتعٍٔ ٗ بها  اهتفظهرل   

  ٗٗ إعرهههث اهيهههاُٛ ركهههشث ًـهههادس تفظهههرل اهقهههشآْ   ًٗههها أٌٓٚهههٞ اهتفظهههرل      

اظشٖ اهشط٘ي ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ًّ اهقهشآْ     اؿذٙيٛ هوقشآْ   ًٗقذاس ًا

ٗذلٍ كاهفهٞ اهتفظهرل اهِعهٜ٘   ٗذلهٍ تفظهرل اهقهشآْ باؿهذٙث اهلهعٚ            

ٗذلٍ اهقٚاغ عوٟ اهتفظرل اهِعٜ٘   ٗٗ إعرث اهياهث تِاٗهه  اٚهٕ أطهاهٚب    

اهتفظرل اؿذٙيٛ هوقشآْ ًّ ذٚث أطهو٘  تفظهرل اهقهشآْ بهاهقشآ ْ   ٗتفظهرل      

ًعِٟ ا٬ٙٞ أٗ ًعِٟ هفٜ ا٬ٙهٞ   ٗأطهو٘  تفظهرل اهقهشآْ بإيهاي       اهقشآْ بعٚاْ

ٗبعٚاْ اجملٌى ٗإعٍٔ ٗإؼلى ٗؽـهٚف اهعهاَ ٗتقٚٚهذ إّٓوهث ٗبٚهاْ اهِظه        

ٗاهتأكٚههذ ٗا٨طتؼههٔاد ٗبٚههاْ ا٪ذلههاَ اهفقٔٚههٞ    ههٍ ختٌهه  اهعرههث غاُههٞ   

هظههذاد اٚٔهها ُتهها٢خ اهعرههث   أههشغ إـههادس ٗإشاجههع طهها٢٭ إههٍ٘ عههض ٗجههى ا    

 ٗاهت٘اٚث ٗأْ ِٙفعِا بٕ ٗ اهذاسّٙ اهؤٍ آًٌ . 

 

  اه٘ؿابٛ  أٓذ قٌذ ؿاحل اهضبرل. د

 ه اهذلبٚٞ كوٚٞ ه إظاعذ اهقشآْ ٗعوَ٘ اهتفظرل أطتار

  ذحٞ جاًعٞ - ععع

zuromance@gmail.com 
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Abstract  

Interpretive methods in the Prophetic sayings (hadith) 
It is not secret on every Muslim that the Qur'an is the word of Allah And that 

Muhammad bless be upon him is Allah Messenger and reported his words to 

mankind and the jinn,  he bless be upon him  has took over elucidate  it to the 

nation with the best statement, talking about the statement of the Prophet 

Muhammad, peace be upon him, to the Quran came with a number of ways and a 

variety of images cited by narrators in their books, but my opinion in my research 

to clarify of these methods according to the following sections  :  

The first section includes the definition of research title terms, where I have 

defined the method, interpretation and Prophetic sayings (hadith), in language and 

idiomatically, and I mentioned the important controls in the explanatory Prophetic 

sayings (hadith), and what included under the interpretative Prophetic sayings , of 

not lifted, and what includes and what does not include  of Prophetic sayings 

(hadith) that cited by narrators in their books as a matter of interpretation. 

In the second section, I have mentioned the sources of interpretation of the Quran, 

and the importance of the modern interpretation for the Quran , and the amount of 

what has been interpreted by the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the 

judgment of violation of interpretation of the Prophet, of the interpretation of the 

Quran by the Prophet Muhammad weak sayings and of measurement on the 

interpretation of the Prophet. 

The third section dealt with the modern interpretation methods of the Qur'an in 

terms of the method of interpretation of the Qur'an by the Qur'an itself, the 

interpretation of the Qur'an through explanation of the meaning of the verse or the 

meaning of the word verse , the way of interpretation of the Qur'an by example 

and clarify Overall, vague, shaper, the allocation of public , restricting the 

absolute, revoked , Confirmed ,quotation and the statement of Jurisprudential 

Provisions Pertaining. 

Then I concluded the search with results and references index. 

Praying to God Almighty payment and conciliation and benefit us in both realms 

Amen. 
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 ًقذًٞ

  ٗؿرعٕ ٗطوٍاؿٌذ هلل س  اهعإٌ  ٗاهـ٩ٝ ٗاهظ٩َ عوٟ أػشف ا٪ُعٚا١ ٗإشطوٌ  طٚذُا قٌذ ٗعوٟ آهٕ 

 ٗبعذ:

اهعوَ٘  ٗهزهم كاْ هعوٍ  أػشف بتفظرلٖ اهعوٍ سأغ اهعوَ٘ ٗأكٌؤا  ٗهزا اإْ تعاٍ اهلل اإْ اهعوٍ بل٩َ

اهتفظرل اهـذاسٝ بٌ ْٚع اهعوَ٘; جلر جلْ إ٘ك٘و اهزٜ ٙتِاٗهٕ ٓ٘ تعٌٚ ًعاُٛ ك٩َ اهلل تعاٍ  ٗهزهم 

ٗاهتذبش  ٗأالى ًا تِفث إٚ ا٪ٗ اث ٗتـشف إٚ ا٪عٌاس;  ذساطٞباه اٮط٩ًٚٞ اهعوَ٘ أذث اهتفظرل عوٍ ٙعتدل

سبٕ هٕ  ٗٙفٍٔ ًا ٙشٙذٖ ًِٕ  بى كاُ  ٗٚٚفٞ اهشط٘ي ؿوٟ اهلل عوٕٚ  ٗرهم ًّ أجى أْ ٙفقٕ إش١ خّٓا 

ِٰا))ٗطوٍ تعِٕٚٚ هوِاغ:  ٚٲمّٔ ٰٗأُّٰٔضهّٖ ّٰ اهزّْكّٰٖش جِلهّٔ ّْ َّاِغ ِهتٱٰع ٍٲ ُٱضّْٰي ًٰا ِهو ِٔ ٚٲ  ز.44ِرى:شاه((جِلهّٔ

عوٟ أْ عوٍ اهتفظرل هٚع ا٘كٟ ىع٘ إٚ ًّ ػا١ َا ػا١ دْٗ كاب٘  ٗجلِا ٓ٘ عوٍ هٕ  ٘اعذٖ 

ًٗـادسٖ اهيت ٨ ه٘ص تعذٙٔا أٗ جلٌٓاشلا  ٗجل٨ كاْ ًّ با  اهق٘ي عوٟ اهلل تعاٍ بذْٗ عوٍ  ٗطأتِاٗي ٗ ٓزا 

ي  ٗبِعٕٚ أت٘طى  أْ ٙ٘اقين ٕا إٚ اهـ٘ا   جلُٕ ٗاهللّٔ أطأ#  اهِع٘ٙٞ ا٪ذادٙث ٗ اهتفظرلٙٞ ا٪طاهٚب$اهعرث: 

 .عوٟ رهم  ذٙش

 أٌٓٚٞ إ٘ك٘و ٗأطعا  اختٚاسٖ:

 تدلص أٌٓٚٞ إ٘ك٘و ًّ أٌٓٚٞ تفظرل كتا  اهلل أ٨ّٗٗ  ًّٗ أٌٓٚٞ ا٪ذادٙث اهِع٘ٙٞ ٗ تفظرلٖ.

ض إيقفٌ ال٩ّٗ عّ كٌا تدلص أٌٓٚٞ إ٘ك٘و ًّ ًعشاٞ أْ ِٓان كيرلاّٗ ًّ اهتفظرل اهعاهث ٗ أرٓاْ بع

اهع٘اَ ٗٓٛ ًعتٌذٝ عوٟ ذذٙث كعٚ  أٗ أ ش ٨ أؿى هٕ  ِٗٓا متاد جلٍ جلسػاد ا٪ًٞ جلٍ اهّٓشق اهـرٚرٞ ٗ 

 ًعشاٞ ًعاُٛ كتا  اهلل تعاٍ  ٗٓزا أذذ ا٪طعا  اهيت دعتين ٨ختٚاس ٓزا إ٘ك٘و.

غ بٕ ًّ ا٪ذادٙث اهتفظرلٙٞ  ٗأٙلاّٗ: اإُٕ  ذ ٗسد عّ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ كٍ ٨ بأ

ٗا٪طاهٚب إتِ٘عٞ ٗ تفظرل بعض آٙاث اهلتا  اهعضٙض  ٗكيرل ًّ اهِاغ هٔوُ٘ٔا  اأذعع  اتس ُاازٝ 

 ه٩ط٩و عوٟ رهم.

 اهذساطاث اهظابقٞ:

٨ ت٘جذ دساطاث طابقٞ ٗ ٓزا إ٘ك٘و  بى ِٓان دساطاث عّ ْع أذادٙث اهتفظرل  أٗ ؽشهٔا أٗ 

 ٓزا ذظب عوٌٛ اهقاؿش  ٗاهلل أعوٍ.م٘ رهم  ٗ

 ًِٔحٚٞ اهعرث:

اهعرث ًِٗٔحٚتٕ. إٚ ٗخّٓٞ اهظابقٞ إ٘ك٘و ٗاهذساطاث بذأث اهعرث َقذًٞ بِٚ  اٚٔا أٌٓٚٞ -1

ْع  ْٚع ا٪ذادٙث اهتفظرلٙٞ ًّ أًٔاث كتب اهظِٞ ذظب اهل٘اب٘ اهيت ركشتٔا ٗ إّٓوب  -2

.ٙٞ اهِع٘ٙٞ عوٟ ك٢٘ٔااهياهث ًّ اهتٌٔٚذ   ٍ  ظٌ  ا٪طاهٚب اهتفظرل

اُتقٚ  ًّ ا٪طاهٚب اهتفظرلٙٞ اه٘اكرٞ ًِٔا ٗ د٨هتٔا عوٟ ا٪طو٘  ًعاػشٝ. -3
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ٕا كاُ  ا٪ًيوٞ اهِع٘ٙٞ اهيت اطتؼٔذث بٔا عوٟ ا٪طو٘  اهتفظرلٜ ٗاكرٞ ٗ رهم اكتفٚ   -4

جلر اؿذٙث  باؿذٙث اهِعٜ٘ اق٘  دْٗ ركش بقٚٞ آسا١ إفظشّٙ  جل٨ ٗ أطو٘  اهتفظرل بإياي;

اهتفظرلٜ ععاسٝ عّ ًياي اق٘.

بذأث كى إعاذث اهيت ٗسدث ٗ اهعرث َقذًٞ ؿغرلٝ كتـشٝ تذي عوٟ ًا ٗسد إٚ. -5

خشج  ا٬ٙاث اهقشآُٚٞ اه٘اسدٝ ٗ ؿوب اهعرث ًّ إـر  اهؼشٙ  ذظب تؼلٚؤا ٗ إـر    -6

هيت ٗسدث اٚٔا ٗس ٍ ا٬ٙٞ ٗ ؿوب بٌ  ٘طٌ ٩ٓهٌ ًضدٗجٌ  ٓلزا: )) ((  ٗأتععٔا بزكش اهظ٘سٝ ا

اهعرث بٌ  ٘طٌ ًشكٌِ  ٓلزا: شز. 

خشج  ا٪ذادٙث اه٘اسدٝ ٗ ؿوب اهعرث ًّ دٗاّٗٙ اهظِٞ اهِع٘ٙٞ ذظب اهّٓشٙقٞ ا٬تٚٞ: -7

جلْ كاْ اؿذٙث ٗ اهـرٚرٌ أكتفٛ باهتخشٙخ ًٌِٔا  ٗجلْ كاْ ٗ أذذ اهـرٚرٌ أكتفٛ  -أ 

كش ًعٌٔا غرلٌٓا ًّ كتب اؿذٙث.باهتخشٙخ ًِٕ  ٨ٗ أتعذآٌا أٗ أر

جلْ مل ٙلّ اؿذٙث ٗ اهـرٚرٌ أٗ أذذٌٓا ٗكاْ ٗ اهظِّ ا٪سبع أٗ بعلٔا أكتفٛ  -  

باهتخشٙخ ًِٔا.

إؼٔ٘سٝ. اهظِٞ دٗاّٗٙ ًّ أٍٓ أخشجٕ ا٪سبع أٗ بعلٔا ٗاهظِّ جلْ مل ٙلّ اؿذٙث ٗ اهـرٚرٌ -د 

سجتٔا ًّ ذٚث اهـرٞ ٗاهلع  عظب ًا ا٪ذادٙث اهيت هٚظ  ٗ اهـرٚرٌ أٗ أذذٌٓا أبٌ د -د 

ركشٖ أٓى ٓزا اهؼأْ. اإْ كاْ إشجع اهزٜ ٗسد إٚ ٓزا اؿذٙث قققاّٗ اأكتفٛ علٍ اوقث 

عوٕٚ  ًع بٚاْ س ٍ ٓاًؽ اهترقٚث  ٨ٗ أتعذاٖ أٗ أطٚى بزكش غرلٖ  ٗجلْ مل ٙلّ إشجع قققاّٗ 

اأركش ذلٍ اؿذٙث ّٖ ركش ذلٌٕ ًّ أٓى ٓزا اهؼأْ.

ذ ؽشٙخ اؿذٙث اه٘اسد ٗ اهعرث أبذأ بزكش ًّ أخشجٕ ًع كتابٕ اهزٜ أخشجٕ إٚ   ٍ أركش عِ -ٖ 

عِ٘اْ اهلتا  اهزٜ ركش إٚ جلْ ٗجذ   ٍ اهعا  اهزٜ ٗسد ؼتٕ جلْ ٗجذ   ٍ س ٍ اؾض١ ٗاهـفرٞ   ٍ 

س ٍ اؿذٙث.

ٗكع  ا٪ذادٙث اه٘اسدٝ ٗ اهعرث بٌ  ٘طٌ ٩ٓهٌ  ٓلزا: )(. -8

ـرابٞ بٌ  ٘طٌ ًشكٌِ  ٓلزا: شز.ٗكع  آ اس اه -9

عِذ جلٙشاد اؿذٙث ٗ اهعرث أكعٕ داخى اهق٘طٌ ًّ أٗي اؿذٙث  ٨ٗ أ ٘غ ك٩َ اهِيب ؿوٟ اهلل  -10

عوٕٚ ٗطوٍ ًِٕ اق٘.

.$#عِذًا أُقى ُـاّٗ ٪ذذ أٓى اهعوٍ أكعٕ بٌ  ٘طٌ  ٓلزا:  -11

عشا  إـّٓوراث اهعوٌٚٞ ٗ اهعرث. -12

هعرث; هليشتٍٔ  ٗخ٘ف اٮطاهٞ.مل أتشجٍ ٪ٜ عوٍ ٗسد ٗ ا -13

مل أركش بٚاُاث اهِؼش ٪ٜ ًـذس أٗ ًشجع ٗ اهعرث; خ٘ااّٗ ًّ اهتّٓ٘ٙى  ٗ٪ُٛ ركشتٔا ٗ أشغ  -14
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ـّٓوراث اهعرثَا٪ٗي: تعشٙ   ّٓوبإ  

 اهفشو ا٪ٗي: تعشٙ  ا٪طاهٚب ٗاهتفظرل ٗاؿذٙث:

 :ٗاؿ٩ّٓذاّٗ ب هغٞٚهاا٪طتعشٙ  أ٨ّٗٗ: 

 اشلٌضٝ  ٗهٕ ٗ اهوغٞ  عذٝ ًعاْ  ٗٓٛ: بلٍ ٘ أطوا٪طاهٚب هغٞ: ْع 

 . ٗٙقاي:(1)طش ٍٔ ًّ طشٙث عوٟ أٜ: اهقَ٘  أطاهٚب ًّ أطو٘  عوٟ ٙقاي: ٓ٘ اهّٓشٙث ٗإزٓب  -1

.(2)ًٗزٓعٕ طشٙقتٕ كزا: ٗ ا٩ْ أطو٘  طول 

 اِْ٘:   أٗ(4)أخز ٗ أطاهٚب ًّ اهق٘ي أٜ: أااٌُ  ٙقاي: (3)اهل٩َ بٔا ٧ٙه  اهيت اهفّ ٗاهّٓشٙقٞ -2

.(5)ٗاهفِْ٘ اهّٓشق: أطو٘   ٗا٪طاهٚب: اهِخٚى ًّ هوظّٓش ًتِ٘عٞ  ٗٙقاي

 ٨ ٪ُٔا أطو٘ : ا٪طذ هعِث أطو٘   ٗٙقاي أ٘ اًتِاو غرل عوٟ اًتذ ػ١ٛ الى ًا ّتذ ٨ٗ ِٙيين  -3

 .(6)تيين

 ٗا٪طاهٚب اؿ٩ّٓذاّٗ:

 أطو٘  طول : ّٓشٙث  ٙقاياه: ا٪طو٘ $عشإ ٗ اهقاً٘غ اهفقٔٛ بِفع اهتعشٙ  اهوغٜ٘  اقاي: 

 .(7)#اهفّ: ٗٓ٘ .طشٙقتٕ ًٗزٓعٕ. ْٗعٕ أطاهٚب: كزا ٗ ا٩ْ

 ّٗلّ تعشٙفٔا بأُٔا: اهّٓشق ٗإزآب اهيت تظوم ٗ اّ ًّ اِْ٘ اهعوٍ.

  اُٚاّٗ: تعشٙ  اهتفظرل هغٞ ٗاؿ٩ّٓذاّٗ:

ظش  ٗٙفظشٖ باهلٍ اهتفظرل ٗ اهوغٞ: ًؼتث ًّ اهفظش  ٗٓ٘: اهعٚاْ  ٙقاي: اظش اهؼ١ٛ ٙفظشٖ باهل

اهفا١ ٗاهظٌ ٗاهشا١ كوٌٞ ٗاذذٝ $ٓه(: 395    اي ابّ ااسغ سٕٓ اهلل )ث:(8)اظشاّٗ  ٗاظشٖ: أبإُ  ٗاهتفظرل ًيوٕ

. ااهفظش: جلٚٔاس إعِٟ (10)  ٗكى ػ١ٛ تشجٍ عّ ذاي ػ١ٛ أ٘ تفظشتٕ(9)#تذي عوٟ بٚاْ ػ١ٛ ٗجلٙلاذٕ

                                                           
.ًادٝ: طوب (.3/71ٗتاد اهعشٗغ ًّ ج٘آش اهقاً٘غ هوٌشتلٟ اهضبٚذٜ )  (12/302(  ٗتٔزٙب اهوغٞ ه٫صٓشٜ )1/473هظاْ اهعش  ٨بّ ًِٛ٘س ) (1)
(.12/302(  ٗتٔزٙب اهوغٞ ه٫صٓشٜ  ًادٝ: طوب )1/473بّ ًِٛ٘س  ًادٝ: طوب )هظاْ اهعش  ٨ (2)
 ٗعضاٖ ٨بّ خوذْٗ.   (6/114تلٌوٞ إعاجٍ اهعشبٚٞ هشِٙٔاسث بٚذل آْ دٗصٜ )ٗ . ًادٝ: طوب  (8/505اولٍ ٗاوٚ٘ ا٪عٍٛ ٨بّ طٚذٖ ) (3)
 (.8/505اولٍ ٗاوٚ٘ ا٪عٍٛ ٨بّ طٚذٖ  ًادٝ: طوب ) (4)
(  ٗإعحٍ اه٘طٚ٘ ٮبشآٍٚ ًـّٓفٟ 1/284إـعاه إِرل هوفًٚ٘ٛ )  (12/302(  ٗتٔزٙب اهوغٞ ه٫صٓشٜ )1/473هظاْ اهعش  ٨بّ ًِٛ٘س ) (5)

 (  ًادٝ: طوب.441ق:ٗأخشّٙ )
ًادٝ: طوب.  (1/470  ٗفٌى ًقاٙٚع اهوغٞ ٨بّ ااسغ )إـادس اهظابقٞ (6)
 (.179ذعٚب )ق: ٛاّٗ هوذكت٘س طعذٜ أباهقاً٘غ اهفقٔٛ هغٞ ٗاؿ٩ّٓذ (7)
ًادٝ: اظش.  (587اهقاً٘غ اوٚ٘ هوفرلٗص أبادٜ )ق:  (2/781اهـراه هوح٘ٓشٜ )(8)
 (.4/504ًعحٍ ًقاٙٚع اهوغٞ ٨بّ ااسغ  ًادٝ: اظش ) (9)
 (.4/192أبادٜ  ًادٝ: اظش ) (  ٗبـا٢ش رٜٗ اهتٌٚٚض ٗ هّٓا٢  اهلتا  اهعضٙض هوفرلٗص2/22أطاغ اهع٩غٞ هوضكؼشٜ  ًادٝ: اظش ) (10)
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 .(1)إعق٘ي  ٗاهتفظرل ٗ إعاهغٞ كاهفظش

اهتفظرل ٗ اهوغٞ: اٮباُٞ ٗاهلؼ   ّٗٙٓوث اهتفظرل أٙلاّٗ $ٓه(: 745اي أب٘ ذٚاْ سٕٓ اهلل تعاٍ )ث:ٗ 

عوٟ: اهتعشٙٞ ه٩ُّٓ٩ق   اي  عوب: تق٘ي: اظشث اهفشغ: عشٙتٕ هِّٚٓوث ٗ ذلشٖ. ٗٓ٘ ساجع ٕعِٟ اهلؼ   

 إعاُٛ ًٚادّٙ ٗ الشٖ اشغ هش٠ إفظش   ٗكأْ(2)#الإُٔ كؼ  ٚٔشٖ شلزا اهزٜ ٙشٙذٖ ًّ اجملشٜ

 .(3)جلػلاشلا عقذ ٗوى ا٬ٙٞ  ػشه هٚظتخشد

ٓه(: 711ٗ ذ ىف اهتفظرل بإٙلاه ا٪هفاٚ إؼلوٞ اق٘  كٌا  اي ابّ ًِٛ٘س سٕٓ اهلل تعاٍ )ث:

ٗذقٚقتٕ: $ٓه(: 817. ٗ اي اهفرلٗص أبادٜ سٕٓ اهلل تعاٍ )ث:(4)#كؼ  إشاد عّ اهوفٜ إؼلى اهتفظرل:$

 .(5)#بٕ اهفٍٔ عّ اوتعع ٗجلط٩ق بوفٕٛ  إشاد ًّ تغوثكؼ  إ

ًّٗ خ٩ي ٓزٖ اهتعاسٙ  ُظتِتخ أْ اهتفظرل ٗ اهوغٞ ٓ٘: اٮٙلاه ٗاهتعٌٚ ٗاهٛٔ٘س ٗا٨ُلؼاف 

. (6)#ٗٙلْ٘ اهعٚاْ ٗاهتفـٚى ٗاٮٙلاه ٗ إعاُٛ إعق٘هٞ  ٗاهلؼ  ٗاٮٚٔاس ٗ اوظ٘طاث$ٗاهتفـٚى  

هغٞ ٗ اهلؼ  اؿظٛ  ٗٗ اهلؼ  عّ إعاُٛ إعق٘هٞ  ٗاطتعٌاهٕ ٗ اهياُٛ أكيش ًّ ااهتفظرل ٙظتعٌى 

 .(7)اطتعٌاهٕ ٗ ا٪ٗي

 ٗاهتفظرل اؿ٩ّٓذاّٗ:

 عشف اهعوٌا١ اهتفظرل بعذٝ تعشٙفاث; ذظب ُٛشٝ كى ًٍِٔ ؿقٚقتٕ  ٗٓزٖ ا٪ُ٘او:

لشٍٙ بعٚاْ ًعإُٚ  ًّٗ ٓزٖ ًٍِٔ ًّ عشإ باعتعاسٖ عوٌاّٗ عوٟ عوٍ كـ٘ق  ٗٓ٘ تفظرل اهقشآْ اه -أ 

اهتعشٙفاث:

اهتفظرل: ت٘كٚس ًعِٟ ا٬ٙٞ ٗػأُٔا ٗ ـتٔا ٗاهظعب اهزٜ ُضه  إٚ بوفٜ ٙذي عوٕٚ د٨هٞ  -1

.(8)ٚآشٝ

.(9)اهتفظرل: ػشه اهقشآْ  ٗبٚاْ ًعِاٖ  ٗاٮاـاه َا ٙقتلٕٚ بِـٕ أٗ جلػاستٕ أٗ ار٘اٖ -2

ُعٕٚ قٌذ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ٗبٚاْ ًعإُٚ   اهتفظرل: عوٍ ٙعشف بٕ أٍ كتا  اهلل إِضي عوٟ -3

                                                           
(.636إفشداث ٗ غشٙب اهقشآْ هوشاغب ا٪ؿفٔاُٛ )ق: (1)
 (.1/13اهعرش اوٚ٘ ٗ اهتفظرل ٪بٛ ذٚاْ ) (2)
(.1/78بـا٢ش رٜٗ اهتٌٚٚض ٗ هّٓا٢  اهلتا  اهعضٙض هوفرلٗص أبادٜ ) (3)
 (.5/55هظاْ اهعش  ٨بّ ًِٛ٘س  ًادٝ: اظش ) (4)
 (.1/79ٌٚٚض ٗ هّٓا٢  اهلتا  اهعضٙض هوفرلٗص أبادٜ )بـا٢ش رٜٗ اهت (5)
 (.10عّٓا١ بّ أبٛ سباه ٗجٔ٘دٖ ٗ اهتفظرل هععذ اه٘اذذ بلش جلبشآٍٚ أٓذ عابذ )ق: (6)
(.1/12اهتفظرل ٗإفظشْٗ هوذكت٘س قٌذ ذظٌ اهزٓيب ) (7)
 (.87اهتعشٙفاث هوحشجاُٛ )ق: (8)
 (.1/15اهتظٔٚى هعوَ٘ اهتِضٙى ٨بّ جضٜ ) (9)
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.(1)ٗاطتخشاد أذلإً ٗذلٌٕ

ٓ٘: عوٍ ُضٗي ا٬ٙٞ ٗط٘سٓا ٗأ اؿٚـٔا  $ًٍِٗٔ ًّ جعوٕ ُفع عوَ٘ اهقشآْ اهلشٍٙ   اي اهضسكؼٛ:  -  

ٗاٮػاسٝ اهِاصهٞ اٚٔا   ٍ تشتٚب ًلٚٔا ًٗذُٚٔا  ٗقلٌٔا ًٗتؼابٔٔا  ُٗاطخٔا ًِٗظ٘خٔا  ٗخاؿٔا 

 ٗذشأًا ذ٩شلا عوٍ: اقاه٘ا  َ٘ اٚٔا ٗصاد$.  ٍ  اي: #ا  ًّٗٓوقٔا ًٗقٚذٓا  ٗفٌؤا ًٗفظشٓاٗعأً

 .(2)#باهشأٜ اهق٘ي إٚ ًِع اهزٜ ٗٓزا ٗأًياشلا ٗعدلٓا ُٗٔٚٔا ٗأًشٓا ٗٗعٚذٓا ٗٗعذٓا

  اهياّٗ: تعشٙ  اؿذٙث هغٞ ٗاؿ٩ّٓذاّٗ:

 قذث أ٘ ٓ٘ ٗأذذ ٕ ٗذذا ٞ  ذذٗ اّٗ وذث اهؼ١ٛ اهقذٍٙ. ٙقاي: ذذث اؿذٙث هغٞ: ُقٚض

 .(3)اطترذ ٕ ٗكزهم ٗذذٙث 

 مل أْ بعذ اهؼ١ٛ كْ٘: ذذٙث  ٗاؿذٗث: عٔذٖ  ش  ًا هلى اهيٌاس  ٗٙقاي ًّ اهّٓشٜ: أٙلاّٗ ٗاؿذٙث

 .(4)جلهادٖ: ٗجلذذا ٕ ج٘ٓشاّٗ  أٗ كاْ عشكاّٗ ٙلّ 

 :أٗجٕ ٔظٞ عوٟ (5)اهقشآْ ٗ ٗسد ٗ ذ$ٗ اي اهفرلٗص أبادٜ سٕٓ اهلل تعاٍ: 

ٍٲ ٗا٬ اس  ا٪خعاس َعِٟ ا٪ٗي: ٔٱ ُٰ ٌٰا ))أّٔتٱٰرذّْ ٱ٘ ٕٱ أّٰتٰس ِب ٍٲ((شاهعقشٝ: اهوَّ ٚٲلّٕ  أؽدلٍُٗٔ؟ أٜ: ز 76ٰعؤّ

ّٲ ٗاهل٩َ  اهق٘ي َعِٟ اهياُٛ: ًٰ ٰٗ ّٰ أّٔؿٲٰذقٱ )) ًِ ِٕ  . ٨ّ٘ٗ أٜ: ز 87ٰذِذٙيٳا((شاهِظا١: اهوَّ

ٰٚأّٖتٱ٘ا اهعٍٛٚ  اهقشآْ َعِٟ اهياهث: ِٕ((شاهّٓ٘س: ِبٰرِذٍٙث ))أّوّٖ ّْ ز 34ًِيٲِو ٖٱ ٰذِذٍٙث ))أِّعأّٔ ْٰ((  ٰبعٲٰذ ِٱ٘ ًِ ٙٱ٧ٲ

 ز؟!50شإشط٩ث:

ٕٱ اهعدل  راث اهقـف َعِٟ اهشابع: ّٰ ُٰضَّٰي ))اهوَّ  .اهقـف أذظّ أٜ: ز 23اهّٰٖرِذِٙث((شاهضًش: أّٔذٲٰظ

ٍٲ ٗاهفحاس  اهلفاس ذذٙث ٗ اهعدل َعِٟ اـاًع: ٓٱ ِٰا  .(6)#ز19اِدٰٙث((شطعأ:أّٰٔذ ))أّٰحٰعوّٖ

 ٙقاي ًِإً أٗ ٙقٛتٕ ٗ اه٘ذٛ أٗ اهظٌع جٔٞ ًّ اٮُظاْ ٙعوك ك٩َ ٗكى$ٗ اي سٕٓ اهلل تعاٍ: 

ٰٗجِلرٲ تعاٍ:  اي ذذٙث : هٕ ُّ أّٰٔطشَّ )) َِّع ِٕ ٰبعٲِض جِلهّٟٔ اه ٰٗاِج ِِٛ ٗ ٘هٕ: ز.3ٰذِذٙيٳا((شاهترشٍٙ: أّٔصٲ ٌٲٰت ٰٰٗعوَّ ّٲ )) ِِٗٙى ًِ  ٰتأّٖ

 .(7)#ًُٕ٘ ٗ اٮُظاْ بٕ وذث ًا أٜ: ز101ِدِٙث((شٙ٘ط :اهّٖأّٰٔذا

 ٗاؿذٙث اؿ٩ّٓذاّٗ:

 أٗ تقشٙش أٗ اعى أٗ  ٘ي ًّ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب جلٍ أكٚ  إؼٔ٘س ٗ تعشٙ  اؿذٙث اؿ٩ّٓذاّٗ إُٔ: ًا

                                                           
 (.1/11اهترشٙش ٗاهتِ٘ٙش ٨بّ عاػ٘س )  (37اهترعرل ٗ عوٍ اهتفظرل هوظٚ٘طٛ )ق:  ٗاُٛش: (1/33اهدلٓاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوضسكؼٛ ) (1)
 (.2/148اهدلٓاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوضسكؼٛ ) (2)
 (.2/131هظاْ اهعش   ًادٝ: ذذث ) (3)
 (.2/440رلٗص أبادٜ )بـا٢ش رٜٗ اهتٌٚٚض ٗ هّٓا٢  اهلتا  اهعضٙض هوف (4)
ٙعين: اؿذٙث. (5)
(.2/439بـا٢ش رٜٗ اهتٌٚٚض ٗ هّٓا٢  اهلتا  اهعضٙض هوفرلٗص أبادٜ ) (6)
ُفع إشجع اهظابث. (7)
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 .(2)أٗ بعذٓاؿفٞ خوقٚٞ كاُ  أٗ خوقٚٞ أٗ طرلٝ  ط٘ا١ كاُ   عى اهععيٞ  . ِٗٓان ًّ صاد إٚ: أٗ(1)ؿفٞ

 .(3)ٗإِاَ اهٚقٛٞ ٗ ٗاهظلِاث اؿشكاث ِٗٓان ًّ صاد إٚ أٙلاّٗ: ذتٟ

 .(4)بقشِٙٞ جل٨ إ٘ ٘ف بٕ ٙشاد ٨ٗ اٮط٩ق  عِذ بإشا٘و ٗاؿذٙث ىتف

 اهعرث: َـّٓوراث اهـوٞ ا٪هفاٚ راث: اهفشو اهياُٛ

 :باهتفظرل اهـوٞ راث إـّٓوراث: أ٨ّٗٗ

 ٍ:(: عوَ٘ اهقشآْ اهلش1ٙ

 ٗمل عوَ٘ هفٜ ْع  ٍ ًّٗ باهقشآْ  إتـوٞ ٗاهعوَ٘ إعاسف كى جلٍ ًـّٓوس عوَ٘ اهقشآْ ٙؼرل

 اهقشا١اث  ٗعوٍ اهشطٍ  ٗعوٍ اهتفظرل  عوٍ رهم اٚؼٌى اهقشآْ  ٗ ٙعرث عوٍ كى سل٘ي إشاد ٪ْ ٙفشد;

 اهقشآْ  جلعشا  ٗعوٍ ٗإتؼابٕ اولٍ  ٗعوٍ ٗإِظ٘خ  اهِاط  اهقشآْ  ٗعوٍ جلعحاص ٗعوٍ اهقشآْ  غشٙب ٗعوٍ

 ٗأاشدٗا عئا  ٗ اهعوٌا١ ت٘طع اهيت اهليرلٝ اهعوَ٘ ًّ رهم غرل جلٍ اهقشآْ  أًياي ٗعوٍ اهقشآْ  فاص ٗعوٍ

 .(5)إتلا شٝ ا٧ٕهفاث شلا

 (: اهتأٗٙى:2

 اهتأٗٙى ٗ اهوغٞ:

 جلهٕٚ  اهز٠ ٙشجع هوٌ٘كع: ا٢ٕ٘ى ٕأ٨ّٗٗ  ًِٗ ٧ٙٗي آي اهشج٘و  ٗ ذ ٗا٪ٗي: ٗاهع٘د  اهشج٘و ٙأتٛ َعِٟ:

 .(6)اع٩ّٗ أٗ كاْ عوٌاّٗ ًِٕ إشادٝ اهغاٙٞ جلٍ اهؼ١ٛ سد ٓ٘ ٗرهم

 جلٍ سجع أٜ: م   جلرا اهشجى جظٍ ٗآي ٗسدٖ جلهٍٚٔ  أسجعٕ أٜ: أٓوٕ جلٍ اؿلٍ أٗي$: ٗٗ ًقاٙٚع اهوغٞ

 .(7)#اؿاهٞ توم

  (8)َعِٟ تأ٨ّٗٗ ٗتأٗهتٕ أٗهتٕ اهؼ١ٛ  ٗ ذ جلهٕٚ ٧ٙٗي ًا تفظرل ٗٙأتٛ َعِٟ: اهتفظرل ٗاهعٚاْ  ااهتأٗٙى:

 .(9)ًعإُٚ ؽتو  اهزٜ اهل٩َ تفظرل   ٗاهتأٗٙى:(8)َعِٟ

 :أٗجٕ ٔظٞ عوٟ اهقشآْ ٗ ٗ ذ جا١ اهتأٗٙى

                                                           
ػشه أهفٚٞ اهظٚ٘طٛ ٗ اؿذٙث إظٌٟ جلطعاف رٜٗ اه٘طش بؼشه ٍُٛ اهذسس ٗ عوٍ ا٪ ش هوؼٚ  قٌذ ابّ اهع٩ًٞ عوٛ بّ آدَ ابّ ً٘طٟ  (1)

 (.1/22(  ٗاتس إغٚث بؼشه اهفٚٞ اؿذٙث هوعشا ٛ هوظخاٜٗ )1/14٪ ٚ٘بٛ اه٘هٜ٘ )ا
(.38 ٘اعذ اهترذٙث ٗ اِْ٘ ًـّٓوس اؿذٙث هوقازلٛ )ق: (2)
 (.1/22اتس إغٚث بؼشه اهفٚٞ اؿذٙث هوعشا ٛ هوظخاٜٗ ) (3)
 (.1/40ت٘جٕٚ اهِٛش جلٍ أؿ٘ي ا٪ ش هوظٌعُ٘ٛ ) (4)
 (.26هقشآْ اهلشٍٙ وٌذ بّ قٌذ بّ ط٘ٙوٍ أب٘ ػٔعٞ )ق:إذخى هذساطٞ ا (5)
(.292-2/291بـا٢ش رٜٗ اهتٌٚٚض ٗ هّٓا٢  اهلتا  اهعضٙض هوفرلٗص آبادٜ )ٗاُٛش: #. أٗي$  ًادٝ (15/314تٔزٙب اهوغٞ ه٫صٓشٜ )اُٛش:  (6)
.#أٗي$  ًادٝ (1/159ًعحٍ ًقاٙٚع اهوغٞ ٨بّ ااسغ ) (7)
.#أٗي$  ًادٝ (11/33٘س )هظاْ اهعش  ٨بّ ًِٛ (8)
 .#أٗي$  ًادٝ (15/314) تٔزٙب اهوغٞ ه٫صٓشٜ (9)
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ٰٗابٲِتٰغا١ٰ إوم  َعِٟ: ا٪ٗي ِٕ((شآي عٌشاْ: )) ِِٗٙو ًٰا قٌذ  ًوم أٜ: ز 7ٰتأّٖ ٰٗ ٍٱ )) ٕٱ ٰٙعٲؤّ ِٗٙؤّ  جِلهَّا ٰتأّٖ

ٕٱ  .اؾٌى ذظا  ًّ أخزٖٗ أٍُٔ اهٚٔ٘د اضعٍ. ًولٕ ُٔاٙٞ أٜ: ز 7((شآي عٌشاْ:اهوَّ

ٰٓىٲ اـوث  بٕ ٗعذ اهز٠ ٗاهؼش اـرل ًٗ ي اهعا عٞ َعِٟ: اهياُٛ (( ْٰ ّٕشٱٗ ِٲ ٕٱ جِلهَّا ٰٙ ِٗٙؤّ َٰ ٰتأّٖ ٘ٲ  ٰٙأِّٖتٛ ٰٙ

ٕٱ((شا٪عشاف: ِٗٙوّٕ ّٱ عا عتٕ  أٜ: ز 53ٰتأّٖ ٰٗأّٔذٲٰظ ِٗٙوّٗا((شاهِظا١: )) ِٗٙىٱ ))ٰرِهمّٔ عا عٞ  أٜ: ز 59ٰتأّٖ ٍٲ ًٰا ٰتأّٖ  هّٔ

 .عا عتٕ أٜ: ز 82ٰتظٲِّٓعٲ((شاهلٔ :

ِِٛ اهش٦ٙا  تععرل َعِٟ: اهياهث ٌٲٰت ٰٰٗعوَّ ّٲ )) ِِٗٙى ًِ  .اهش٦ٙا تععرل أٜ: ز 101اهّٖأّٰٔذاِدِٙث((شٙ٘ط : ٰتأّٖ

ٰٰٓزا ٗاهتفظرل  اهترقٚث َعِٟ: اهشابع ِٗٙىٱ )) ٰٜ((شٙ٘ط : ٰتأّٖ ٰٙا  .ٗتفظرلٓا ؼقٚقٔا :أٜ ز 100سٱ٦ٲ

ٌٰا ))هّٔا  (1)ٗأه٘أُا ا٪طعٌٞ أُ٘او َعِٟ: اـاًع َٴ ٰٙأِّٖتٚلّٕ ِٕ طّٰٔعا ُِ ٌٰا جِلهَّا تٱشٲٰص ّٔا  ُٰعَّأّٖتٱلّٕ

ِٕ((شٙ٘ط : ِِٗٙو  .(2)ٗأُ٘اعٕ بأه٘إُ أٜ: ز 37ِبٰتأّٖ

 تعشٙ  اهتأٗٙى اؿ٩ّٓذاّٗ:

 اهتأٗٙى ٗ ا٨ؿ٩ّٓه ّٙٓوث عوٟ ًعٌِٚ:

هٕ. ٗعوٟ ٓزا ٙلْ٘ ًعِٟ اهتأٗٙى  كاهفاّٗ أَ هوٛآش ً٘ااقاّٗ أكاْ ط٘ا١ ًعِاٖ  ٗبٚاْ اهل٩َ  ا٪ٗي: تفظرل

ٗهزهم  تفظرلٖ  ٗ اهّٓدلٜ سٕٓ اهلل تعاٍ اٮًاَ اطتعٌوٕ إعِٟ ٗبٔزا اهتفظرل ًٗشادااّٗ هٕ  ُفع ًعِٟ

 اهتأٗٙى أٓى تو "اخ: ًّٗ  ٘ي ٗكزا"  كزا تعاٍ  ٘هٕ تأٗٙى ٗ "اهق٘ي:  ٘ي لذٖ ٙليش ٗ تفظرلٖ ًّ

 .ا٬ٙٞ" ٓزٖ ٗ

 .بٕ ٙقذلْ هذهٚى إشج٘ه إعِٟ جلٍ اهشاجس إعِٟ عّ اهوفٜ اهياُٛ: ؿشف

.(3)باهذساٙٞ ٗاهتأٗٙى باهشٗاٙٞ  اهتفظرل ٗاشق بعلٍٔ بٌ اهتفظرل ٗاهتأٗٙى  اقٚذٗا

 باؿذٙث: اهـوٞ راث إـّٓوراث:  اُٚاّٗ

 .(4)رًٌٚٞ أٗ كاُ  ٓٚذٝ ٗاهظرلٝ  اهظِٞ هغٞ: اهّٓشٙقٞ(: اهظِٞ:1

 ٗٗ ا٨ؿ٩ّٓه شلا تعشٙ  عاَ  ٗتعشٙفاث خاؿٞ عِذ كى ًّ اوذ ٌ ٗاهفقٔا١ ٗا٪ؿ٘هٌٚ  كٌا ٙوٛ:

اهتعشٙ  ا٨ؿ٩ّٓذٛ اهعاَ هوظِٞ: - أ

 اهفشض ٙقابى ًا عوٟ تاسٝ اهقشآْ  ٗتّٓوث ٙقابى ًا عوٟ تاسٝ اهؼشو أٓى اؿ٩ّٓه تّٓوث اهظِٞ ٗ

 اه٘ك١٘ كفشٗض اهفشض  ٙقابى ًا جل٨ بٔا ٙشاد ٨ ٗسَا فٚٞ اـٌظٞ اهتلوٚ ا٪ذلاَ ًّ ٗغرلٖ

 ٗتّٓوث. اهعذعٞ ٗأٓى اهظِٞ أٓى: اٚقاي اهعذعٞ  ٙقابى ًا عوٟ تاسٝ ٗتّٓوث ٗطِِٔا  ٗاهـَ٘ ٗاهـ٩ٝ

                                                           
ٓلزا ٗ ا٪ؿى  ٗهعى اهـ٘ا : َعِٟ ا٪ُ٘او ٗا٪ه٘اْ. (1)
(.2/291بـا٢ش رٜٗ اهتٌٚٚض ٗ هّٓا٢  اهلتا  اهعضٙض هوفرلٗص آبادٜ ) (2)
 (. 174ً٘ط٘عٞ عوَ٘ اهقشآْ هععذ اهقادس قٌذ ًِـ٘س )ق: (3)
 .#ّطِ$ :ًادٝ  (456ق:(  ٗإعحٍ اه٘طٚ٘ )13/225اْ اهعش  ٨بّ ًِٛ٘س )هظ (4)
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.(1)ٗاهتابعٌ اهـرابٞ ٗعّ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب عّ إِق٘ي ًّ أعٍ ٓ٘ ًا عوٟ

 اؿٞ هوظِٞ:اهتعشٙفاث ا٨ؿ٩ّٓذٚٞ اـ -  

 ؿفٞ أٗ تقشٙش  أٗ اعى أٗ  ٘ي ًّ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب عّ أ ش ٙعشف اوذ ْ٘ اهظِٞ بأُٔا: ًا

. ٗٓٛ بٔزا ًشاداٞ هورذٙث عوٟ اهضٙادٝ اهيت (2)بعذٓا أٗ اهععيٞ  عى كاْ ط٘ا١ طرلٝ   أٗ خوقٚٞ أٗ خوقٚٞ

 ركشُآا ٗ تعشٙ  اؿذٙث. ٗاهلل أعوٍ.

 .(3)جاصَ غرل طوعاّٗ اعوٕ اهؼاسو طوب ظِٞ بأُٔا: ًاٗٙعشف اهفقٔا١ اه

  ٘ي ًّ اهقشآْ غرل ًّ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب عّ ؿذس ٗأًا ا٪ؿ٘هْٚ٘ اٚعشاْ٘ اهظِٞ بأُٔا: ًا

 هٚع ٖا اهؼشعٚٞ ا٪دهٞ ًّ اهشط٘ي عّ ؿذس ًا$ٗععاسٝ ا٬ًذٜ:  .(4)هٯعحاص هٚظ  تقشٙش  ٗاهيت أٗ اعى أٗ

 .(5)#إعحض ٗ داخى ٨ٗ حضًع ٓ٘ ٨ٗ َتو٘ 

 ركشتٕ اؿذٙث  جلرا أ شث  ٘هم: . ٗا٪ ش ًـذس(6)ٗأ ٘س آ اس ٗاؾٌع اهؼ١ٛ  ٗاـدل  ا٪ ش هغٞ: بقٚٞ(: ا٪ ش:2

 .(7)طو  عّ خو  ِٙقوٕ أٜ: ًأ ٘س  ذذٙث:  ٚى ًِٕٗ. غرلن عّ

 اذذ اؿ٩ّٓذاّٗ. ٨ْ٘: ا٪ٗي: ٓ٘ ًشادف هورذٙث  أٜ: جلْ ًعِآٌا ٗ$ٗاؿ٩ّٓذاّٗ: ٗ تعشٙفٕ 

  ٗٙؼٌى إشا٘و (8)#ٗاهياُٛ: ًغاٙش هٕ  ٗٓ٘ ًا أكٚ  جلٍ اهـرابٞ ٗاهتابعٌ ًّ أ ٘اي أٗ أاعاي

 .(9)ٗإ٘ ٘ف; ٨ػتٌاهٕ عوٌٚٔا

 خابش ىدلٖ  ٗسجى أْ طوب: ُعأٖ  ٗاطتخدلٖ: ٗأخدلٖ   ٗخدلٖ(10)اهِعأ  ٗاؾٌع أخعاس اـدل هغٞ:(: اـدل:3

 .(12)عوٍ أٜ: خدل بٕ ًٗا هٛ  (11)باـدل عامل: ٗخعرل

 : ٩ ٞ أ ٘ايٗاؿ٩ّٓذاّٗ: ٗ تعشٙفٕ 

                                                           
 (. بتـشف.160-2/159ػشه اهل٘كب إِرل ٨بّ اهِحاس ) (1)
(.47اهظِٞ ًٗلاُتٔا ٗ اهتؼشٙع اٮط٩ًٛ ٕـّٓفٟ اهظعاعٛ )ق: (2)
 (.1/39ً٘آب اؾوٚى ٗ ػشه كتـش خوٚى هورّٓا  اهشعٚين إاهلٛ )(3)
(.1/95جلسػاد اهفر٘ي هوؼ٘كاُٛ )  ٗاُٛش: (2/263ٔاد ٗ ػشه إِٔاد ٨بّ اهظعلٛ )اٮب (4)
(.1/169اٮذلاَ ٗ أؿ٘ي ا٪ذلاَ ه٭ًذٜ ) (5)
 (.341اهقاً٘غ اوٚ٘ هوفرلٗص آبادٜ  ًادٝ: ا٪ ش )ق: (6)
 (.275-2/274اهـراه هوح٘ٓشٜ  ًادٝ: أ ش ) (7)
 (.16)ق:تٚظرل ًـّٓوس اؿذٙث وٌ٘د اهّٓراْ  (8)
 (.1/9اتس إغٚث هوظخاٜٗ ) (9)
 .#خدل$  ًادٝ (382اهقاً٘غ اوٚ٘ هوفرلٗص آبادٜ )ق: (10)
 .#خدل$  ًادٝ (5/179اولٍ ٗاوٚ٘ ا٪عٍٛ ٨بّ طٚذٖ ) (11)
 .#خدل$  ًادٝ (1/229أطاغ اهع٩غٞ هوضكؼشٜ ) (12)
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   أٜ: أْ ًعِآٌا ٗاذذ اؿ٩ّٓذاّٗ.(1)ا٪ٗي: إُٔ ًشادف هورذٙث

اهياُٛ: إُٔ ًغاٙش هورذٙث  ااؿذٙث ًا جا١ عّ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ٗاـدل ًا جا١ عّ 

 .(2)غرلٖ

ا١ عّ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ٗاـدل ًا جا١ عِٕ اهياهث: إُٔ أعٍ ًّ اؿذٙث  ٗأْ اؿذٙث ًا ج

 .(3)ٗعّ غرلٖ

 اهتفظرلٙٞ: ا٪ذادٙث ٗ ك٘اب٘: اهفشو اهياهث

 إشا٘و: اؿذٙث غرل ًّ اهتفظرلٜ اؿذٙث ؼ  ِٙذسد ًا: ا٪ٗي اهلاب٘

هلل ِٙذسد ؼ  اؿذٙث اهتفظرلٜ ًّ غرل ا٪ذادٙث إشا٘عٞ ا٬ اس إ٘ ٘اٞ عوٟ اهـرابٞ سكٛ ا

ا٨جتٔاد   اي  أٗ هوشأٜ إٚ فاي ٨ عٍِٔ  ٖا ٙزكش إٚ اهـرابٛ طعب اهِضٗي; جلر ٓزا اهِ٘و ًّ اهتفظرل

 اهعشا ٛ سٕٓ اهلل تعاٍ ٗ أهفٚتٕ:

 ٗعذ ًا اظشٖ اهـرابٛ ** ساعاّٗ اٌرٌ٘ي عوٟ ا٪طعا 

 ٙتعوث تفظرل ٗ رهم اإِا ًظِذ  ذذٙث اهـرابٛ تفظرل أْ ًّ  ٚى ًا$ٗ اي ابّ اهـ٩ه سٕٓ اهلل تعاٍ: 

 أتٟ ًّ: تق٘ي اهٚٔ٘د )كاُ : عِٕ اهلل سكٛ جابش كق٘ي رهم  م٘ أٗ اهـرابٛ بٕ ىدل آٙٞ ُضٗي بظعب

ٍٲ: ))ٗجى عض اهلل اأُضي أذ٘ي  اه٘هذ جا١  عؤا ٗ دبشٓا ًّ اًشأتٕ ٍٲ ٰذشٲثٴ ُِٰظا٦ٱكّٕ  .(4)ا٬ٙٞ(  ز223:اهعقشٝ((شهّٔلّٕ

 ٗ اٌعذٗدٝ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي جلٍ ػ١ٛ جلكااٞ عوٟ تؼتٌى ٨ اهيت اهـرابٞ تفاطرل طا٢ش اأًا

 .(5)#أعوٍ ٗاهلل إ٘ ٘ااث 

ٓه( ٗ ًظأهٞ تفظرل اهـرابٛ  ٗرٓب جلٍ أْ كى تفظرل 405ٗ ذ ت٘طع اٮًاَ اؿاكٍ سٕٓ اهلل تعاٍ )ث:

ق٘ي هوعخاسٜ ًٗظوٍ   اي سٕٓ اهلل اهـرابٛ اهزٜ ػآذ اه٘ذٛ ٗعشف اهتِضٙى هٕ ذلٍ اهشاع  ُٗظب ٓزا اه

 ذذٙث اهؼٚخٌ عِذ ٗاهتِضٙى اه٘ذٛ ػٔذ اهزٜ اهـرابٛ تفظرل أْ اهعوٍ ٓزا طاهب هٚعوٍ$تعاٍ: 

 .(6)#ًظِذ

ٗمل هذ اهعاذث ٓزا اهق٘ي هوؼٚخٌ سٌٓٔا اهلل تعاٍ  ٨ٗ أذذاّٗ  اي بٔزا اهق٘ي بعذ ط٘ي اهعرث  

 اق٘  ٗاهلل أعوٍ.غرل اٮًاَ اؿاكٍ سٕٓ اهلل تعاٍ 

 

                                                           
(.7ػشه نعٞ اهفلش ٨بّ ذحش اهعظق٩ُٛ )ق: (1)
 (.7(  ٗػشه ُضٓٞ اهِٛش ٨بّ ذحش اهعظق٩ُٛ )ق:6ٜ هوظٚ٘طٛ )ق:تذسٙب اهشاٗ (2)
 (.16تٚظرل ًـّٓوس اؿذٙث ٕـّٓفٟ اهّٓراْ )ق: (3)
 (.1435(  س ٍ )2/1058أخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهِلاه  با  ج٘اص ْاعٕ اًشأتٕ ٗ  عؤا ًّ  ذأًا ًّٗ ٗسا٢ٔا ًّ غرل تعشض هوذبش ) (4)
(.50ق:ًقذًٞ ابّ اهـ٩ه ) (5)
(.2/283إظتذسن عوٟ اهـرٚرٌ هوراكٍ ) (6)
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 ٗ اوذ ْ٘ ٙ٘سدٓا اهيت ا٪ذادٙث ًّ اهتفظرلٜ اؿذٙث ٗ ٙذخى ٨ ًٗا ٙذخى ًا: اهياُٛ اهلاب٘

 اهتفظرل: با  ٗ كتعٍٔ

كتا  $ًّ عادٝ اوذ ٌ سٍٓٔ اهلل تعاٍ أٍُٔ ٙفشدْٗ ٗ ًـِفاتٍٔ كتاباّٗ خاؿاّٗ باهتفظرل  ؼ  اطٍ 

    ٍ ٙقظٍ إـِ  ٓزا اهلتا  جلٍ أب٘ا   ٙزكش اٚٔا ًشٗٙاتٕ.#قشآْكتا  تفظرل آٙاث اه$أٗ  #اهتفظرل

ٗذتٟ ُعٌ ًقـ٘د اوذ ٌ سٍٓٔ اهلل تعاٍ بلتا  اهتفظرل ُزكش اهٌِارد اهتاهٚٞ ًّ ؿرٚس 

 اٮًاَ اهعخاسٜ سٕٓ اهلل تعاٍ ًّ كتا  تفظرل اهقشآْ ٗ ؿرٚرٕ ًّ ط٘سٝ اهعقشٝ:

ٚٲِش با $ٓه( ٗ ؿرٚرٕ: 256اٍ )ث:ب٘  اٮًاَ اهعخاسٜ سٕٓ اهلل تع -1 ٌٰغٲلٱِ٘  ))غّٔ ٍٲ اهّٖ ِٔ ٚٲ  ٨ٰٗ ٰعؤّ

ٌٰ  ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي أْ عِٕ  اهلل سكٛ ٓشٙشٝ عّ أبٛ$  ٗركش إٚ: # ز7:اهفاؼٞ((شاهلَّاهِّ

ٚٲِش)) :اٮًاَ  اي )جلرا:  اي ٌٰغٲلٱِ٘  غّٔ ٍٲ اهّٖ ِٔ ٚٲ ٌٰ ٨ٰٗ ٰعؤّ   ٘هٕ ٗااث اٌّ آًٌ  ٘ا:اق٘هز 7:اهفاؼٞ((شاهلَّاهِّ

.(1)#رُعٕ( ًّ تقذَ ًا هٕ غفش ا٢٩ٕلٞ  ٘ي

ِٕ ٰتحٲٰعوّٕ٘ا ا٩ّٔ)) :تعاٍ  ٘هٕ با $ٗب٘  سٕٓ اهلل تعاٍ أٙلاّٗ:  -2 ٍٲ أُّٰٔذادٳا ِهوَّ ُٲتٱ ْٰ ٰٗأّٔ ٌٱ٘   # ز22:اهعقشٝ((شٰتعٲؤّ

 عِذ أعٍٛ اهزُب أٜ: ٍٗطو عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب )طأه :  اي اهلل سكٛ اهلل عِٕ عّ ععذ$ٗركش إٚ: 

 ؽاف ٗهذن تقتى ٗأْ:  اي أٜ؟  ٍ:  و  هعٍٛٚ  رهم جلْ:  و  خوقم. ٗٓ٘ ُذاّٗ هلل ػعى أْ:  اي اهلل؟

.(2)#جاسن( ذوٚوٞ تضاُٛ أْ:  اي أٜ؟  ٍ:  و . ًعم ّٙٓعٍ أْ

 تذع٘ أْ:  اي هلل؟ا عِذ أكدل اهزُب أٜ اهلل! سط٘ي ٙا: سجى ) اي: اهلل سكٛ اهلل عِٕ ععذ ٗٗ سٗاٙٞ أخش٠:  اي

 أْ:  اي أٜ؟  ٍ:  اي ًعم. ّٙٓعٍ أْ كااٞ ٗهذن تقتى أْ  ٍ:  اي أٜ؟  ٍ:  اي خوقم. ٗٓ٘ ُذاّٗ هلل

ّٰ: ))تـذٙقٔا اهلل اأُضي جاسن. ذوٚوٞ تضاُٛ ْٰ ٨ ٰٗاهَِّزٙ ِٕ ًٰٰع ٰٙذٲعٱ٘ ٔٳا اهوَّ ْٰ ٨ٰٗ آٰخٰش جِلهّٔ َّفّٰٖع ٰٙقّٖتٱوّٕ٘  اهَِّتٛ اه

َٰ ٕٱ ٰذشَّ ْٰ ٨ٰٗ ِباهّٰٖرثّْ اجِلهَّ اهوَّ ُٱ٘ ّٲ ٰٙضٲ ًٰ ٙٱٰلاٰع ٲ ٰٙوّٰٖث ٰرِهمّٔ ٰٙفّٰٖعىٲ ٰٗ ًٳا   ٕٱ أّٰٔ ا   ز69-68:اهفش اْ((شاهّٰٖعٰزا ٱ هّٔ

.(3)ا٬ٙٞ(

َّ)) : ٘هٕ با $ٗب٘  سٕٓ اهلل تعاٍ أٙلاّٗ:  -3 َـّفّٔا جِل ّٔ اه ٰٗ ٌٰشٲ ّٲ ٰٗاهّٖ ِٕ ٰػٰعا٢ِِش ًِ ّٲ اهوَّ ٌٰ ٚٲٰ  ٰذخَّ أّ ِٗ اهّٰٖع ٌٰٰش أّٔ  ٩أّ اعٲٰت

ِٰاٰه ِٕ جٱ ٚٲ ْٲ ٰعؤّ َّٰ٘ف أّٔ ٌٰا َّّٰٙٓ ِٔ ّٲ ِب ًٰ َّٰ٘و ٰٗ ٚٲشٳا ٰتّّٓٔ َّ ٰخ ٰٕ أِّإ ٍٴ ٰػاِكشٴ اهوَّ   ٗركش إٚ ذذٙث عشٗٝ #ز158:اهعقشٝ((شٰعِوٚ

: اهظّ ذذٙث ٣ًٍ٘ٙز ٗأُا ٗطوٍ سكٛ اهلل عِٔا عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب صٗد هعا٢ؼٞ  و :  اي إُٔ$بّ اهضبرل 

َّ)) :ٗتعاٍ تعاسن اهلل  ٘ي )أسأٙ  َّفّٔا جِل ّٔ اه ٰٗ ٌٰشٲ ّٲ ٰٗاهّٖ ِٕ ٰػٰعا٢ِِش ًِ ّٲ اهوَّ ٌٰ ٚٲٰ  ٰذخَّ أّ ِٗ اهّٰٖع ٌٰٰش أّٔ ِٰاٰه ا٩ّٔ اعٲٰت  جٱ

                                                           
(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  4475(  س ٍ )6/17أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )غرل إغل٘  عوٍٚٔ ٨ٗ اهلاهٌ( ) (1)

 (.409(  س ٍ )1/306اهـ٩ٝ  با  اهتظٌٚع ٗاهترٌٚذ ٗاهتأًٌ )
(  ًٗظوٍ ٗ 4477(  س ٍ )6/18ٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با   ٘هٕ تعاٍ: )ا٩ ػعو٘ا هلل أُذاداّٗ ٗأُتٍ تعوٌْ٘( )أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚر (2)

 (.141(  س ٍ )1/90ؿرٚرٕ  كتا  اٮّاْ  با  كْ٘ اهؼشن أ عس اهزُ٘  ٗبٚاْ أعٌٛٔا بعذٖ )
ٙٔا اهشط٘ي بوك ًا أُضي جلهٚم ًّ سبم ٗجلْ مل تفعى اٌا بوغ  سطا٨تٕ( أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهت٘ذٚذ  با   ٘ي اهلل تعاٍ: )ٙا أ (3)

 (.142(  س ٍ )1/91(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮّاْ  با  كْ٘ اهؼشن أ عس اهزُ٘  ٗبٚاْ أعٌٛٔا بعذٖ )7532(  س ٍ )9/155)
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ِٕ ٚٲ ْٲ ٰعؤّ َّٰ٘ف أّٔ ٌٰا َّّٰٙٓ ِٔ  ه٘ ك٩ : عا٢ؼٞ اقاه  بٌٔا؟ ّٙٓ٘ف ٨ أْ ػ٣ٚاّٗ أذذ عوٟ أس٠ اٌا ؟ز158:اهعقشٝ((شِب

 كاُ٘ا ا٪ُـاس  ٗ ا٬ٙٞ ٓزٖ أُضه  جلِا بٌٔا". ّٙٓ٘ف ٨ أْ عوٕٚ جِاه "ا٩: كاُ  تق٘ي كٌا كاُ 

 اٮط٩َ جا١ اوٌا ٗإشٗٝ  اهـفا بٌ ّٙٓ٘ا٘ا أْ ٙترشجْ٘ ٗكاُ٘ا  ذٙذ  ذزٗ ًِاٝ ٗكاُ  ِٕاٝ  ٙٔوْ٘

َّ)) :اهلل اأُضي رهم  عّ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي طأه٘ا َّفّٔا جِل ّٔ اه ٰٗ ٌٰشٲ ّٲ ٰٗاهّٖ ّٲ ِٕاهوَّ ٰػٰعا٢ِِش ًِ ٌٰ  ٰذخَّ أّ

ٚٲٰ  ِٗ اهّٰٖع ٌٰٰش أّٔ ِٰاٰه ا٩ّٔ اعٲٰت ِٕ جٱ ٚٲ ْٲ ٰعؤّ َّٰ٘ف أّٔ ٌٰا َّّٰٙٓ ِٔ .(1)#(ز158:اهعقشٝ((شِب

ٰٗكّٕوّٕ٘ا : ٘هٕ با $ٗب٘  سٕٓ اهلل تعاٍ أٙلاّٗ:  -4 ّٰ ٰذتَّٟ ٰٗاػٲٰشبٱ٘ا )) َّ ٍٱ ٰٰٙتٰع ّٕ هّٔلّٕ ٚٲ ٰٚضٱ اهّٰٖخ ّٰ ا٪ّٔبٲ ًِ ِ٘ ٚٲ  اهّٰٖخ

ِٰ٘د ّٰ ا٪ّٔطٲ َّ ِشاهّٖفّٔحٲ ًِ ُّ٘ا  ٱ َٰ أِّٔت ٰٚا ّْ ٚٲِى جِلهّٟٔ اه َّ ٨ٰٗ اهوَّ ٓٱ ٍٲ تٱٰعاِػشٱٗ ُٲتٱ ْٰ ٰٗأّٔ ٌٰٰظاِجِذ ِاٛ ٰعاِكفّٕ٘   #ز187:اهعقشٝ((شاهّٖ

 اـٚ٘ ًّ ا٪بٚض اـٚ٘ ًا اهلل! سط٘ي ٙا ) و ::  اي عِٕ اهلل سكٛ ذامت بّ عّ عذٜ$ٗركش إٚ: 

 اهوٚى ط٘اد ٓ٘ بى ٨ :  اي  ٍ اـٌّٚٓ  أبـشث ْجل اهقفا; هعشٙض جلُم:  اي اـّٚٓاْ؟ أٌٓا ا٪ط٘د 

.(2)#اهِٔاس( ٗبٚاض

ٍٲ)) : ٘هٕ با $ٗب٘  سٕٓ اهلل تعاٍ أٙلاّٗ:  -5 ٓٱ ْٰ ٨ ٰذتَّٟ ٰٗ ّٔاِتوّٕ٘ ّ٘ ٰتلّٕ٘ ِٰ ْٰ ِاتٲ ٰٙلّٕ٘ ّٱ ٰٗ ِٕ اهذّْٙ ِْ ِهوَّ ٘ٲا أِّإ ٰٔ  ا٩ّٔ اُٰت

ْٰ ٰٗا ٌٰ ٰعؤّٟ جِلهَّا عٱذٲ ٌِ َّاِه  عٌش سكٛ اهلل عٌِٔا ابّ أتٟ سج٩ّٗ عّ ُااع: شأْ$ٕٚ:   ٗركش ا#ز193:اهعقشٝ((شاه

 عض اهلل طعٚى ٗ اؾٔاد ٗتذلن عاًاّٗ  ٗتعتٌش عاًاّٗ ؼخ أْ عوٟ ٓوم ًا اهشّٓ! ععذ أبا ٙا: اقاي

 ٗاهـ٩ٝ ٗسط٘هٕ  باهلل جلّاْ ٔع  عوٟ اٮط٩َ بين أخٛ! ابّ ٙا:  اي إٚ؟ اهلل سغب ًا عوٌ  ٗ ذ ٗجى 

 ٗ اهلل ركش ًا تظٌع أ٨ اهشّٓ! ععذ أبا ٙا  اي: اهعٚ . ٗذخ اهضكاٝ  ٗأدا١ لاْ سً ٗؿٚاَ اـٌع 

ْٲ)) :كتابٕ ِْ ٰٗجِل ّٰ طّٔا٢ِفّٰٔتا ًِ ٌٰ ِِ ًِ ٌٱ٧ٲ ٌٰا أّأّٔؿٲِورٱ٘ا ا ّٰٖتٰتوّٕ٘ا اهّٖ ٔٱ ِٰ ٚٲ ْٲ ٰب ٌٰا ٰبٰغ ٲ أِّإ ٓٱ  أّقّٔاِتوّٕ٘ا ا٪ّٕخٲٰش٠ ٰعؤّٟ جِلذٲٰذا

ًٲِش جِلهّٟٔ ٰتِف١ٰٛ ٰذتَّٟ ٰتعٲِغٛ اهَِّتٛ ِٕ أّٔ ٍٲ))  ز9:اؿحشاث((شاهوَّ ٓٱ ْٰ ٨ ٰذتَّٟ ٰٗ ّٔاِتوّٕ٘ ّ٘ ٰتلّٕ٘ ِٰ :  اي ؟ز193:اهعقشٝ((شِاتٲ

 جلًا: دِٕٙ ٗ ٙفً اهشجى الاْ  و٩ّٚٗ  اٮط٩َ ٗكاْ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي عٔذ عوٟ اعوِا

.(3)#اتِٞز تلّ اوٍ اٮط٩َ كيش ذتٟ ٙعزبُٕ٘  ٗجلًا  توٖ٘ 

ٍٲ)) :اهلل ٙقى أمل$شعٌش سكٛ اهلل عٌِٔا ٕا  ٚى هٕ: بى  ع  أْ ابّ  ٓٱ ْٰ ٨ ٰذتَّٟ ٰٗ ّٔاِتوّٕ٘ ّ٘ ٰتلّٕ٘ ِٰ ْٰ ِاتٲ ٰٙلّٕ٘ ّٱ ٰٗ  اهذّْٙ

                                                           
ػعا٢ش اهلل اٌّ ذخ اهعٚ  أٗ اعتٌش ا٩ جِاه عوٕٚ أْ ّٙٓ٘ف  أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با   ٘هٕ: )جلْ اهـفا ٗإشٗٝ ًّ (1)

(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اؿخ  با  بٚاْ أْ اهظعٛ بٌ اهـفا ٗإشٗٝ سكّ 4495(  س ٍ )6/23بٌٔا ًّٗ تّٓ٘و خرلاّٗ اإْ اهلل ػاكش عوٍٚ( )

 (.1277(  س ٍ )٨2/928 ٙـس اؿخ جل٨ بٕ )
تفظرل اهقشآْ  با   ٘هٕ: )ٗكو٘ا ٗاػشب٘ا ذتٟ ٙتعٌ هلٍ اـٚ٘ ا٪بٚض ًّ اـٚ٘ ا٪ط٘د ًّ اهفحش  ٍ أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا   (2)

(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهـٚاَ  با  بٚاْ أْ 4510(  س ٍ )6/26أُ٘ا اهـٚاَ جلٍ اهوٚى ٨ٗ تعاػشّٗٓ ٗأُتٍ عاكفْ٘ ٗ إظاجذ( )

ا٪كى ٗغرلٖ ذتٟ ّٙٓوع اهفحش ٗبٚاْ ؿفٞ اهفحش اهزٜ تتعوث بٕ ا٪ذلاَ ًّ اهذخ٘ي ٗ اهذخ٘ي ٗ اهـَ٘ وـى بّٓو٘و اهفحش ٗأْ هٕ 

 (.1090(  س ٍ )2/766اهـَ٘ ٗدخ٘ي ٗ   ؿ٩ٝ اهـعس ٗغرل رهم )
جل٨ عوٟ أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با   ٘هٕ: )ٗ اتوٍ٘ٓ ذتٟ ٨ تلْ٘ اتِٞ ٗٙلْ٘ اهذّٙ هلل اإْ اُتٔ٘ا ا٩ عذٗاْ  (3)

 ( 4514(  س ٍ )6/26اهٛإٌ( )
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ٕٱ ِٕ كّٕوُّ  ذتٟ تقاتو٘ا أْ تشٙذْٗ ٗأُتٍ هلل  اهذّٙ ٗكاْ اتِٞ  تلّ مل ذتٟ  اتوِا :اقاي ؟ز39:ا٪ُفاي((شِهوَّ

.(2)ع  ًيوٕ عّ طعذ بّ أبٛ ٗ اق سكٛ اهلل عِٕٗ  .(1)#اهللز هغرل اهذّٙ ٗٙلْ٘ اتِٞ  تلْ٘

ّٲ)) با $ٗب٘  سٕٓ اهلل تعاٍ أٙلاّٗ:  -6 ٌٰ ٌٰتَّٰع أّ ِٝ ٰت ٌٲٰش عّ $  ٗركش إٚ: #ز196:اهعقشٝ((شاهّٰٖرخّْ جِلهّٟٔ ِباهّٖعٱ

 اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي ًع افعوِآا اهلل  كتا  ٗ إتعٞ آٙٞ شأُضه :  اي عِٕ اهلل سكٛ ذـٌ بّ عٌشاْ

.(3)#ػا١ز ًا بشإٔٙ سجى  اي ًاث  ذتٟ عِٔا ِٕٙ ٗمل وشًٕ   شآْ ِٙضي ٗمل طوٍ ٗ عوٕٚ

ٰ٘))با  $ٗب٘  سٕٓ اهلل تعاٍ أٙلاّٗ:  -7 ٓٱ َِ أّٔهّٔذُّ ٰٗ ـٰا عا٢ؼٞ سكٛ اهلل  عّ$  ٗركش إٚ: #ز204:اهعقشٝ((شاهِّٖخ

.(4)#اــٍ( ا٪هذ اهلل جلٍ اهشجاي )أبغض: تشاعٕ عِٔا

٪ًيوٞ اهيت أٗسدتٔا ٗعِاّٗٙ ا٪ب٘ا  اهيت ب٘  بٔا اهعخاسٜ سٕٓ اهلل تعاٍ ٙتعٌ ًّٗ خ٩ي اهِٛش ٗ ٓزٖ ا

 ا٬تٛ:

أْ اؿذٙث ا٪ٗي هٚع تفظرلاّٗ ه٭ٙٞ اهلشّٞ  ٗجلِا إٚ تعوٍٚ اهتأًٌ بعذ  شا١ٝ اٮًاَ  ٗالى ً٘ااقٞ  -1

ٚٲِش با $ٓه(: 855ا٢٩ٕلٞ ٗ رهم. ٗشلزا  اي اهعٚين سٕٓ اهلل تعاٍ )ث: ٌٰغٲلٱِ٘  ))غّٔ ٍٲ اهّٖ ِٔ ٚٲ  ٨ٰٗ ٰعؤّ

ٌٰ ٚٲِش: تعاٍ  ٘هٕ ركش إٚ با  ٓزا:   أٜز7:اهفاؼٞ((شاهلَّاهِّ ٌٰغٲلٱِ٘  ))غّٔ ٍٲ اهّٖ ِٔ ٚٲ  ٨ٰٗ ٰعؤّ

ٌٰ  ٙتعوث ٨ ٪ُٕ ًِاطعاّٗ; ِٓٔا اهعا  ذذٙث ركشٖ ٨ٗ ِٓا  با : هفٜ هزكش ٗجٕ ٨ٗ  ز7:اهفاؼٞ((شاهلَّاهِّ

.(5)#اهقشآْ الى ٗ كشٙز أْ قوٕ ٗجلِا باهتفظرل 

أًا إياي اهياُٛ اٌٚلّ ٓوٕ عوٟ اهتفظرل ٗهلّ بتلو   ٗٗجٕ ٓوٕ عوٟ اهتفظرل بظعب أْ جعى  -2

ا٪ُذاد ًع اهلل تعاٍ إِٔٛ ٗ ا٬ٙٞ هلُٕ٘ ًّ أعٍٛ اهزُ٘  كٌا ُف اؿذٙث عوٟ رهم. ٗٗجٕ 

ّٰ: ))تـذٙقٔا اهلل "إُٔ أُضي اهتلو  ٗ جعى اؿذٙث تفظرلاّٗ ه٭ٙٞ: إُٔ ُف ٗ اهشٗاٙٞ ا٪خش٠  ٨ ٰٗاهَِّزٙ

ْٰ ِٕ ًٰٰع ٰٙذٲعٱ٘ ٔٳا اهوَّ ْٰ ٨ٰٗ آٰخٰش جِلهّٔ َّفّٰٖع ٰٙقّٖتٱوّٕ٘ َٰ اهَِّتٛ اه ٕٱ ٰذشَّ ْٰ ٨ٰٗ ِباهّٰٖرثّْ جِلهَّا اهوَّ ُٱ٘ ّٲ ٰٙضٲ ًٰ  ٰٙوّٰٖث ٰرِهمّٔ ٰٙفّٰٖعىٲ ٰٗ

ًٳا ٕٱ ٙٱٰلاٰع ٲ (68) أّٰٔ ا . ٗهٚظ  ا٬ٙٞ اهيت ب٘  بٔا اهعخاسٜ سٕٓ (6)"ا٬ٙٞ  ز69-68:اهفش اْ((شاهّٰٖعٰزا ٱ هّٔ

اهلل تعاٍ.

                                                           
 (.4513ُفع إشجع اهظابث  س ٍ ) (1)
(.158(  س ٍ )1/96أخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮّاْ  با  ؼشٍٙ  تى اهلااش بعذ أْ  اي: ٨ جلهٕ جل٨ اهلل ) (2)
(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اؿخ  4518(  س ٍ )6/27خ( )أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )اٌّ ُتع باهعٌشٝ جلٍ اؿ (3)

 ٙعين ُٔٛ طٚذُا عٌش سكٛ اهلل عِٕ عّ ًتعٞ اؿخ.#   اي سجى بشإٔٙ ًا ػا١$ٗ ٘هٕ:  (.1226(  س ٍ )2/900با  ج٘اص اهتٌتع )
(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهعوٍ  با  4523(  س ٍ )6/28(  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )ٗٓ٘ أهذ اــاَ( )6/28أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ ) (4)

(.2668(  س ٍ )4/4054ٗ ا٪هذ اــٍ )
 (.18/81عٌذٝ اهقاسٜ ػشه ؿرٚس اهعخاس هعذس اهذّٙ اهعٚين ) (5)
ا٨تٕ( أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهت٘ذٚذ  با   ٘ي اهلل تعاٍ: )ٙا أٙٔا اهشط٘ي بوك ًا أُضي جلهٚم ًّ سبم ٗجلْ مل تفعى اٌا بوغ  سط (6)

 (.142(  س ٍ )1/91(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮّاْ  با  كْ٘ اهؼشن أ عس اهزُ٘  ٗبٚاْ أعٌٛٔا بعذٖ )7532(  س ٍ )9/155)
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إياي اهياهث بِٚ  إٚ عا٢ؼٞ سكٛ اهلل عِٔا طعب ُضٗي ا٬ٙٞ اهلشّٞ  ًٗيى ٓزا ٨ ّلّ أْ ٙلْ٘  ٨ّ٘ٗ  -3

ًّ سأٙٔا سكٛ اهلل عِٔا  بى هٕ ذلٍ اهشاع كٌا طعث  هزهم ٙعذ ًّ با  اهتفظرل اهـشٙس.

ّ اهتفظرل اهـشٙس; جلر إٚ تفظرل ُعٜ٘ هوخٚ٘ ا٪بٚض ٗاـٚ٘ ا٪ط٘د إزك٘سّٙ ٗكزهم إياي اهشابع ً

ٗ ا٬ٙٞ اهلشّٞ.

ٗأًا إيا٨ْ اـاًع ٗاهظادغ أٌا ًّ با  تفظرل اهـرابٛ  ٗ ذ ؿشه ٗ اؿذٙث اهظادغ غ٩ف  -4

بعض اهـرابٞ.

; هلِٕ مل ٙفظش أهذ اــاَ  ٨ٗ ٗأًا إياي اهظابع افٕٚ بٚاْ هلْ٘ ا٪هذ اــٍ أبغض اهشجاي جلٍ اهلل -5

 ركش اؿذٙث تفظرلاّٗ ه٭ٙٞ.

ٓزا اهعشض اهظشٙع شلزٖ ا٪ًيوٞ ّلّ اهق٘ي: جلْ اوذ ٌ ٗ كتعٍٔ إذُٗٞ ٗ اؿذٙث ٙ٘سدْٗ ٗ  خ٩ي ًّٗ

ٙ٘سدْ  كتب ٗأب٘ا  اهتفظرل ًا هٕ تعوث با٬ٙٞ اهقشآُٚٞ ٗه٘ مل ٙلّ تفظرلاّٗ شلا كٌا ٗ إياي اهظابع  بى جلٍُٔ

ا٪ذادٙث اهيت ٨ تـوس تفظرلاّٗ ه٭ٙٞ جل٨ بتلو   أٗ ٨ تذي عوٟ رهم جل٨ بإػاسٝ د ٚقٞ خفٚٞ  ٗهٚع هٕ أٜ 

تعوث ٗ اهٛآش بٔا  كٌا أٍُٔ ٙ٘سدْٗ ٗ رهم ا٪ذادٙث اهِع٘ٙٞ ٗآ اس اهـرابٞ ٗاهتابعٌ جِعاّٗ جلٍ جِب ٖا 

 ٨ ّلّ أْ ٙعتدل ذذٙياّٗ تفظرلٙاّٗ.

 بٍٔ. خاق اجتٔاد ٓ٘ اهتفظرل ٙزكشٓا اوذ ْ٘ ؼ  أب٘ا  اا٪ذادٙث اهيت

 كزكش كاْ  طعب ٪ٜ ا٪ذادٙث ًّ با٬ٙٞ ًا ٙتعوث ٙ٘سدْٗ ذٚث رهم  ًّ أبعذ جلٍ ٙزٓعْ٘ بى كاُ٘ا

 أٗ كـ٘ق  صًّ ٗ ا٬ٙٞ هتوم ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهشط٘ي  شا١ٝ ركش أٗ اؿذٙث  ٗ ا٬ٙٞ هفٜ بعض

 اؿذٙث ًّ بٔا ٙتعوث َا ا٬ٙٞ بشب٘ ٗآتٌأًٍ ذشؿٍٔ ًذ٠ عوٟ ٙذي ٗٓزا ا٪طعا   ًّ رهم غرل

 .(1)تفظرلاّٗ ه٭ٙٞ رهم اؿذٙث ٙلّ مل ٗجلْ اهِعٜ٘ 

 اهلشاَ ١٨٧ٓ عِذ اهتفظرل أْ: هٕ اهتِعٕ ِٙعغٛ اهزٜ  ٍ$(: 1323: ث) ٗهزهم  اي اٮًاَ أب٘ ًظع٘د اهلِٔل٘ٓٛ

 .اؿذٙث ٗ ٗاسداّٗ اهقشآْ هفٜ ٙلْ٘ أْ ًّ أ ى ٨ٗ ط٘سٝ  ُاَ بعذ شأًا ٙق بٚاْ أٗ كوٌٞ  ػشه ٙلْ٘ أْ ًّ أعٍ

 ٙفظش اؿذٙث هفٜ أْ: إٚ ٗاهِلتٞ ا٪خرل  ٓزا ٗ اـفا١ ٗجلِا ٚآش  اهتفظرل ًّ إتقذًٞ ا٪ً٘س ٗكْ٘

 ـٞ  ٗ ب٘ ٘عٕ اهوفٜ ًعِٟ ًا ٙلؼ  ٗكيرلاّٗ ٗاذذ  إ٘كعٌ ٗ إشاد أْ ًِٕ ٙعوٍ عٚث اهقشآْ  هفٜ

 هٕ كاُ  ًعاّٗ ٗاهشٗاٙٞ ا٬ٙٞ اهشجى ٨ذٜ اإرا اهقـٞ  توم غرل ٗ اهوفٜ ٓزا ٗ ع ه٘ ًشادٖ ٨ ٙتلس ٗك٩َ

 .(2)#إعِٟ ؼـٚى عوٟ ًلِٞ

ااوذ ْ٘ سٍٓٔ اهلل تعاٍ ٙ٘سدْٗ ٗ كتب اهتفظرل كى ًا ٙـوس أْ ٙلْ٘ تفظرلاّٗ ه٭ٙٞ أٗ ٙعٌ 

ًا  -ٗ ٓزا اهعرث-ا٬ٙٞ  ٗأُا جلِا أ ـذ باؿذٙث اهتفظرلٜ ًعِآا  كٌا أٍُٔ ٙ٘سدْٗ كى ًا ٙتعوث ب

                                                           
 (.1ًـادس اهتفظرل هوذكت٘س ًظاعذ اهّٓٚاس  اؿوقٞ اهياُٚٞ: اهتفظرل باهظِٞ )ق: (1)
 (.9/4)٨ًع اهذساسٜ عوٟ جاًع اهعخاسٜ وٌذ صكشٙا اهلاُذٓوٜ٘  (2)
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كاْ تفظرلاّٗ ؿشواّٗ ه٭ٙٞ  ط٘ا١ كاْ ذذٙياّٗ عّ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ أٗ كاْ أ شاّٗ عّ ؿرابٛ ٨ 

ًذخى إٚ هوشأٜ أٗ ا٨جتٔاد  عوٟ ًا طعث ٗ اهفشو ا٪ٗي ًّ ٓزا إّٓوب. ٗبِا١ عوٟ ٓزا طِحذ أْ ا٪ذادٙث 

 ظرلٙٞ  وٚوٞ جذاّٗ ًٗعذٗدٝ  عوٟ خ٩ف ًا ركشٖ أ٢ٌٞ اؿذٙث ٗاهتفظرل ٗ ًـِفاتٍٔ. ٗاهلل تعاٍ أعوٍ.اهتف

 اهلشٍٙ: هوقشآْ اؿذٙيٛ اهتفظرل: إّٓوب اهياُٛ

 :ٗإٚ أسبعٞ اشٗو

 اهلشٍٙ اهقشآْ تفظرل ًـادس: اهفشو ا٪ٗي

 اهلشٍٙ هوقشآْ اؿذٙيٛ اهتفظرل أٌٓٚٞ: اهياُٛ اهفشو

 اهلشٍٙ اهقشآْ ًّ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهشط٘ي اظشٖ ًا ًقذاس: اهثاهي اهفشو

 :اشٗو  ٩ ٞ ٗإٚ  اهتفظرل ٗ اهِعٜ٘ اؿذٙث كاهفٞ: اهشابع اهفشو

اهلشٍٙ: اهقشآْ تفظرل ًـادس: ا٪ٗي اهفشو  

أٙلاّٗ:    تظٌٟ(1)تعشف ًـادس اهتفظرل بأُٔا: إشاجع اهيت ٙشجع جلهٚٔا إفظشْٗ ٗ تفظرل اهقشآْ اهلشٍٙ

 .(2)"ً خز اهتفظرل"

اٌـادس تفظرل اهقشآْ اهلشٍٙ تلٌّ أٌٓٚتٔا ٗ أُٔا إعٌ اهزٜ ٙ٘كس ًعِٟ اهوفٜ اهقشآُٛ ٗإقـ٘د 

ًِٕ  ٗٓزٖ إعشاٞ كشٗسٙٞ جذاّٗ هفٍٔ خّٓا  اهلل تعاٍ هععٚذٖ; جلر ٨ ّلّ أٍ اهقشآْ اهلشٍٙ ٗاطتٚعابٕ جل٨ 

ٓه( ًعشاٞ ًفشداث أهفاٚ 502شاغب ا٪ؿفٔاُٛ سٕٓ اهلل تعاٍ )ث:َعشاٞ ًعاُٛ أهفإٚ  ًّٗ ِٓا عذ اه

 أْ وتاد ًا جلْ أٗي$اهقشآْ اهوغ٘ٙٞ أٗي ًا هب عوٟ إؼتغى بعوَ٘ اهقشآْ اهلشٍٙ  اقاي سٕٓ اهلل تعاٍ: 

 ًعاُٛ اترـٚى إفشدٝ  ا٪هفاٚ ؼقٚث اهوفٛٚٞ اهعوَ٘ ًّٗ اهوفٛٚٞ  اهعوَ٘ اهقشآْ عوَ٘ ًّ بٕ ٙؼتغى

 أٗي ًّ كُٕ٘ ٗ اهوي كترـٚى ًعإُٚ ٙذسن أْ ٙشٙذ ّٕ إعاْٗ أٗا٢ى ًّ كُٕ٘ ٗ اهقشآْ أهفاٚ ًفشداث

 عوَ٘ ًّ عوٍ كى ٗ ُااع ٓ٘ بى اق٘  اهقشآْ عوٍ ٗ ُااعاّٗ رهم ٗهٚع ٙعِٕٚ  أْ ٙشٙذ ًا بِا١ ٗ إعاْٗ

 ٗ ٗاؿلٌا١ اهفقٔا١ اعتٌاد ٗعوٚٔا  ٗكشا٢ٌٕ ٗٗاطّٓتٕ ٗصبذتٕ  اهعش  ك٩َ هب ٓٛ اهقشآْ اهؼشو. اأهفاٚ

 .(3)#ٗذلٌٍٔ أذلأًٍ

 ٗٓزٖ إـادس ّلّ تشتٚعٔا كاهتاهٛ:

اهقشآْ اهلشٍٙ  ٗٙظٌٛ اهعوٌا١ سٍٓٔ اهلل تعاٍ ٓزا اهتفظرل "تفظرل اهقشآْ باهقشآْ"  ٗٓزا أٗي  -1

 تفظرل أساد ًّ: وٌا١اهع  اي$ٓه(: 911ٗأٍٓ ًـادس اهتفظرل   اي اٮًاَ اهظٚ٘طٛ سٕٓ اهلل تعاٍ )ث:

                                                           
(.228إِاس ٗ عوَ٘ اهقشآْ ًع ًذخى ٗ أؿ٘ي اهتفظرل ًٗـادسٖ هوذكت٘س قٌذ عوٛ اؿظّ )ق: (1)
 (.2/156ٓزٖ تظٌٚٞ اهضسكؼٛ ٗ كتابٕ: اهدلٓاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ ) (2)
 (.55-54إفشداث ٗ غشٙب اهقشآْ هوشاغب ا٪ؿفٔاُٛ )ق: (3)



 

111 
 

  2016 يونيو  – يناير -العدد السابع                        جامعة الناصرمجلة 

 األساليب التفسيرية في األحاديث النبوية 
 

  الوصابي  أحمد محمد صالح الزبير. د   
 

اهقشآْ. ًّ أ٨ٗ طوعٕ اهعضٙض  اهلتا 

ٗاهظعب ٗ كْ٘ تفظرل اهقشآْ باهقشآْ أٗي ًـادس اهتفظرل ٗأٌٓٔا ٗإُٔ ٨ ه٘ص جلٌٓاهٕ: أْ اهقشآْ 

 اهعٌَ٘ ٗعوٟ ٗاهتقٚٚذ  اٮط٩ق ٗعوٟ ٗاهتعٌٚ  اٮْاي ٗعوٟ ٗاٮطِا   اٮهاص عوٟ اػتٌى  ذ$اهلشٍٙ 

 جا١ ًٗا آخش  ً٘كع ٗ ٙعٌ  ذ ً٘كع ٗ أْى ًٗا آخش  ًلاْ ٗ ٙعظ٘  ذ ًلاْ ٗ أٗجض ًٗا ٗاــ٘ق 

 .أخش٠ آٙٞ ٗ اهتخـٚف ٙذخوٕ  ذ آٙٞ ٗ عاًاّٗ كاْ ًٗا أخش٠  ُاذٚٞ ٗ اهتقٚٚذ ٙورقٕ  ذ ُاذٚٞ ٗ ًّٓوقاّٗ

 ً٘ك٘و ٗ ًِٕ تلشس ًا حٌعاٚ أ٨ّٗٗ  اهقشآْ ٗ ِٙٛش أْ تعاٍ اهلل كتا  هتفظرل ٙعذلض ّٕ بذ ٨ كاْ ٗشلزا

 عوٟ ًعِٚاّٗ جا١ َٗا ً٘جضاّٗ  جا١ ًا ًعشاٞ عوٟ ًظٔعاّٗ جا١ َا هٚظتعٌ بععض; بعلٔا ا٬ٙاث ٗٙقابى ٗاذذ 

 باهقشآْ  اهقشآْ اظش  ذ ٙلْ٘ ٗبٔزا اـاق  عوٟ ٗاهعاَ إقٚذ  عوٟ إّٓوث ٗهٚرٌى ف٩ٌّٗ  جا١ ًا أٍ

 ًشذوٞ جلٍ ٗٙتخّٓآا عِٔا  ٙعشض أْ كاْ ًٌٔا ٪ذذ ه٘ص ٨ ًشذوٞ زٖٗٓ اهلل. عّ جا١ َا اهلل ًشاد ٗأٍ

.(1)#غرلٖ ًّ بٕ ٗأعشف ك٩ًٕ  َعاُٛ أدس٠ اهل٩َ ؿاذب ٪ْ أخش٠;

اهظِٞ اهِع٘ٙٞ  ٗٙظٌٛ اهعوٌا١ سٍٓٔ اهلل تعاٍ ٓزا اهتفظرل "تفظرل اهقشآْ باهظِٞ". -2

 اهتفظرل بعذ اهقشآْ ٪ْ اهلل تعاٍ  ذ ركش ٗ ٗاهظِٞ اهِع٘ٙٞ ٓٛ إـذس اهياُٛ هوتؼشٙع  ٗتأتٛ ٗ

اهقشآْ أْ ٗٚٚفٞ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ أْ ٙعٌ هوِاغ ًا ُضي جلهٍٚٔ; ٗهزهم أٛ تأتٛ ٗ 

 اهظِٞ  ًّ طوعٕ رهم أعٚاٖ اإْ$إشتعٞ اهياُٚٞ بٌ ًـادس اهتفظرل   اي اٮًاَ اهظٚ٘طٛ سٕٓ اهلل: 

 ؿوٟ اهلل سط٘ي بٕ ذلٍ ًا كى عِٕ: اهلل سكٛ اهؼااعٛ  اي ٗ ذ هٕ  ًٞٗ٘كر هوقشآْ ػاسذٞ اإُٔا

َّا: تعاٍ  اي اهقشآْ  ًّ إٌٔ ٖا أ٘ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ِٰا ))جِل ُٲٰضهّٖ ٚٲمّٔ أّٔ ٍٰ ِباهّٰٖرثّْ اهِّٖلٰتاٰ  جِلهّٔ ّٰ ِهٰترٲلّٕ ٚٲ  ٰب

َّاِغ ٌٰا اه ٕٱ((  أّٰٔسانّٔ ِب   (ًعٕ ًٗيوٕ اهقشآْ أٗتٚ  جلُٛ أ٨): ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ ٗ اي آخش  آٙاث ٗ اهوَّ

 .(2)#اهظِٞ ٙعين

ٗجلرا جا١ اهتفظرل عّ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ مل ٙوتف  جلٍ تفظرل آخش   اي ابّ تٌٚٚٞ سٕٓ اهلل: 

 مل ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب جٔٞ ًّ تفظرلٖ عشف جلرا ٗاؿذٙث اهقشآْ أْ ٙعوٍ أْ ِٙعغٛ ٖٗا$

.(3)#اهوغٞ أٓى أ ٘اي جلٍ رهم ٗ وتخ

أ ٘اي اهـرابٞ سكٛ اهلل عٍِٔ  ٗٙظٌٛ اهعوٌا١ سٍٓٔ اهلل تعاٍ ٓزا اهتفظرل "تفظرل اهـرابٛ"   -3

 ًّ ػآذٖٗ ٕا بزهم; أدس٠ اإٍُٔ اهـرابٞ  أ ٘اي جلٍ سجع اهظِٞ ٗ هذٖ مل اإْ$ٗ اي اهظٚ٘طٛ: 

. (4)#اهـاحل ٗاهعٌى اهـرٚس  ٗاهعوٍ اهتاَ  اهفٍٔ ًّ بٕ اختـ٘ا ٕٗا ُضٗهٕ  عِذ ٗا٪ذ٘اي اهقشا٢ّ

                                                           
 (.1/31ذ ذظٌ اهزٓيب )اهتفظرل ٗإفظشْٗ هوذكت٘س قٌذ اهظٚ (1)
(.4/200)هوظٚ٘طٛ  اهقشآْ عوَ٘ ٗ اٮتقاْ(2)
(.13/27فٌ٘و اهفتا٠ٗ ٨بّ تٌٚٚٞ ) (3)
 (.40قذًٞ ٗ أؿ٘ي اهتفظرل ٨بّ تٌٚٚٞ )ق:  ٗاُٛش: ً(4/200)هوظٚ٘طٛ  اهقشآْ عوَ٘ ٗ اٮتقاْ (4)
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بى  ذ رٓب اٮًاَ اؿاكٍ سٕٓ اهلل تعاٍ جلٍ أْ تفظرل اهـرابٛ ذذٙث ًظِذ  اقاي سٕٓ اهلل 

  أٜ: هٕ ذلٍ اهشاع. ُٗظب ٗ ً٘كع آخش اهق٘ي بٔزا هوؼٚخٌ (1)#ًظِذ اهـرابٛ ٗتفظرل$تعاٍ: 

اهعخاسٜ ًٗظوٍ.

 ٙتعاسض ٗ ذ جلهٍٚٔ  ُظعتٔا تـس ٨ ا٪ ٘اي ًّ كيرلاّٗ ْ٪ ًِٔا; اهـرٚس عوٟ إفظش اعتٌاد ٗٙلْ٘

 اهِعٜ٘ كاؿذٙث أٛ ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ سط٘هٕ طِٞ أٗ تعاٍ اهلل كتا  ٚآش ًع بعلٔا

.(2)ٗإ٘ك٘و ٗاهلعٚ  اهـرٚس ًِٔا اهؼشٙ 

 اهتابعٛ"  أ ٘اي اهتابعٌ سٍٓٔ اهلل تعاٍ  ٗٙظٌٛ اهعوٌا١ سٍٓٔ اهلل تعاٍ ٓزا اهتفظرل "تفظرل  -4

 ٗجذتٕ ٨ٗ اهظِٞ ٗ ٨ٗ اهقشآْ ٗ اهتفظرل ػذ مل جلرا$ اي ػٚ  اٮط٩َ ابّ تٌٚٚٞ سٕٓ اهلل تعاٍ: 

.  ٍ جلْ اهتابعٌ ٗ (3)#اهتابعٌ أ ٘اي جلٍ رهم ٗ ا٪٢ٌٞ ًّ كيرل سجع اقذ اهـرابٞ  عّ

 بعلٍٔ  ٘ي ٙلْ٘ ا٩ اختوف٘ا اإْ ذحٞ  كُٕ٘ ٗ ٙشتا  ا٩ اهؼ١ٛ عوٟ أْع٘ا جلرا$تفظرلٍٓ 

ٗاهتابعٌ سٍٓٔ اهلل تعاٍ ٗجلْ جا١ عٍِٔ بعض ا٨خت٩ف  .(4)#بعذٍٓ ًّ عوٟ ٨ٗ بعض عوٟ ذحٞ

ٗ اهتفظرل جل٨ أْ اخت٩أٍ ٓزا كاْ  و٩ّٚٗ جذاّٗ باهِظعٞ ّٕ جا١ بعذٍٓ   اي اٮًاَ اهظٚ٘طٛ سٕٓ 

 اهتابعٌ بٌ كاْ ٗجلْ ٗٓ٘ جذاّٗ.  وٚى اهقشآْ تفظرل ٗ اهـرابٞ بٌ اهِضاو ٗ ذ كاْ$اهلل تعاٍ: 

.(5)#بعذٍٓ ًا جلٍ باهِظعٞ  وٚى أ٘ اهـرابٞ بٌ ًِٕ أكيش

  ذ تلْ٘ أْ بذ اٚٔا ٨ فاي ه٩جتٔاد ٗهٚع أ ٘اشلٍ ًّ تلْ٘ أْ ّلّ ٨ ٗأ ٘اي اهتابعٌ اهيت

 ّلّ ا٩ ٞ  ق اهق٘ي ٓزا ُقى اهزٜ اهتابعٛ كاْ جلْ ٓزا عوٍٚٔ  اهلل سك٘اْ اهـرابٞ ًّ أخزث

  ابى سأٜ إُٔ رهم ٗ اهشاجس ااهشأٜ ٗاهشأٜ ا٨جتٔاد فاي ٗ كاْ ًا كز   أًا إُٔ عوٟ أخزٖ

 بذٗسٍٓ اهزّٙ اهـرابٞ ٗعاٙؼ٘ا ػآذٗا  ذ ٪ٍُٔ اهتفظرل; ٗ بٕ ٙظتأُع ٗجلِا ٗاـّٓأ  هوـ٘ا 

.(6)اهتِضٙى ٗعاؿشٗا ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب ػآذٗا

ا٪خز َّٓوث اهوغٞ; اإْ اهقشآْ ُضي $ ذ عدل عِٔا اهضسكؼٛ سٕٓ اهلل تعاٍ بق٘هٕ: اهوغٞ اهعشبٚٞ  ٗ -5

. (8)اه٘كع عظب ًٗذه٨٘تٔا ا٪هفاٚ ًفشداث ػشه عوٟ إٌٔ   ٗٙت٘  (7)#بوظاْ عشبٛ ًعٌ

                                                           
(.4/619إظتذسن عوٟ اهـرٚرٌ هوراكٍ ) (1)
 (.2/23ظرل ا٬ٜ ٗاهظ٘س ٪بٛ بلش ععذ اهقآش اؾشجاُٛ )دسد اهذسس ٗ تف (2)
 (.44ًقذًٞ ٗ أؿ٘ي اهتفظرل ٨بّ تٌٚٚٞ )ق: (3)
 (.46إشجع اهظابث )ق: (4)
(.4/202اٮتقاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوظٚ٘طٛ ) (5)
 (.2/25دسد اهذسس ٗ تفظرل ا٬ٜ ٗاهظ٘س ٪بٛ بلش ععذ اهقآش اؾشجاُٛ ) (6)
 (.2/160وَ٘ اهقشآْ هوضسكؼٛ )اهدلٓاْ ٗ ع (7)
 (.341ًعاذث ٗ عوَ٘ اهقشآْ ِٕاو اهقّٓاْ )ق: (8)
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 اهِضٗي ٗػأْ اهعش  هغاث عشف ٨ٗ بذ ِٓا ًّ ًعشاٞ ْٚع هغاث اهعش  هوٌفظش  ٗعوٟ ٓزا ه٘س ّٕ

 ًا َقذاس جل٨ ٙفظشٖ أْ ه٘ص ا٩ اهوغٞ ٗجٖ٘ ٙعشف ٗمل إلوفٌ ًّ كاْ ًّ ٗأًا ش اهقشآْ ٙفظ أْ

 .(1)اهتفظرل طعٚى عوٟ ٨ اؿلاٙٞ ٗجٕ عوٟ رهم اٚلْ٘ زلع 

.(2)ٗكزهم ٨ بذ ًّ ًعشاٞ عوَ٘ اهِر٘ ٗاهـشف ٗاهع٩غٞ

 اهلل تعاٍ بق٘هٕ: اهتفظرلاهشأٜ ٗا٨جتٔاد: ٗٓزا آخش إـادس  ٗٓ٘ ًا عدل عِٕ اهضسكؼٛ سٕٓ  -6

. (3)اهؼشو  ٘ٝ ًّ ٗإقتلب اهل٩َ ًعِٟ ًّ بإقتلٟ

 ٗ اهتفظرل ٗج٘د ا٩ ٙـاس جلهٕٚ جل٨ عِذ عذَ ٗٗ اعتعاس ا٨جتٔاد ًـذس ًّ ًـادس اهتفظرل خ٩ف 

 حشدَ اهقشآْ تفظرل ه٘ص ٨ٗ$جلرا كاْ شلزا اهتفظرل أؿى ٗ إـادس اهظابقٞ   (4)اهظابقٞ إـادس

ٚٲٰع ًٰا ٰتقّٖ ٱ ٨ٰٗ)) :تعاٍ هق٘هٕ أؿى; غرل ًّ ٗا٨جتٔاد اهشأٜ ِٕ هّٔمّٔ هّٔ ٍٴ ِب  :ٗ ٘هٕ  ز36:اٮطشا١((شِعوّٖ

ْٲ)) ِٕ ٰعؤّٟ ٰتقّٕ٘هّٕ٘ا ٰٗأّٔ ْٰ ٨ ًٰا اهوَّ ٌٱ٘ ّٰ)) :ٗ ٘هٕ  ز169:اهعقشٝ((شٰتعٲؤّ ّْ َّاِغ ِهتٱٰع ٍٲ ُٱضّْٰي ًٰا ِهو ِٔ ٚٲ  .ز44:اهِرى((شجِلهّٔ

 اذتٌى هفٜ ٗٓزا اهتفظرل باهشأٜ ٗا٨جتٔاد هٚع ًّٓوقاّٗ  بى ًقٚذ بلى .(5)#جلهٍٚٔ اهعٚاْ اأكاف

 ٗاهذ٢٨ى  اهؼ٘آذ اعتٌاد اهعوٌا١ ٗعوٟ إٚ  ا٨جتٔاد اهعوٌا١ هغرل ه٘ص ٨ٗ اـاعذاّٗ  ًعٌِٚ

.(6)إٚ سأٍٙٔ فشد ٙعتٌذٗا عوٟ أْ شلٍ ٗهٚع

 ًشاجع اهتفظرل اهِعٜ٘ هوقشآْ اهلشٍٙ:

 ًّ إشاجع اعتِ  باهتفظرل اهِعٜ٘ هوقشآْ اهلشٍٙ  ٗٓزٖ إشاجع ٓٛ:ِٓان اهعذٙذ 

دٗاّٗٙ اهظِٞ اهِع٘ٙٞ ٗأًٔاث كتب اؿذٙث  ٗٙذخى اٚٔا إـِفاث إظِذٝ ا٧ٕهفٞ ٗ اهعقٚذٝ  ٗ ذ  -1

ركشُا طابقاّٗ أْ اوذ ٌ دأب٘ا عوٟ جلٙشاد كتب ٗأب٘ا  خاؿٞ باهتفظرل ٗ ًـِفاتٍٔ ٗ اؿذٙث 

دا٢ٌاّٗ ٙ٘سدُٗٔا ؼ  اطٍ "كتا  اهتفظرل" .. "كتا  تفظرل اهقشآْ" .. "أب٘ا  تفظرل  اهؼشٙ   ٍٗٓ

اهقشآْ". ٗٙزكشْٗ ؼتٔا ًشٗٙاتٍٔ اؿذٙيٚٞ اهيت ٙشُٗٔا ًتعوقٞ بتفظرل اهقشآْ  كٌا أٍُٔ  ذ 

ٙ٘سدْٗ أب٘اباّٗ ٗ تفظرل  ٘هٕ تعاٍ كزا ٗ غرل كتب اهتفظرل.

اهعقٚذٝ افٚٔا تفاطرل اهـرابٞ سكٛ اهلل عٍِٔ ٖا ٨ فاي إٚ هوشأٜ ٗأًا إـِفاث إظِذٝ ٗ ً٘ك٘و 

ٗاؾٌاعٞ" ه٩هلا٢ٛ  ٗغرلٓا كيرل. اهظِٞ أٓى اعتقاد أؿ٘ي ٗا٨جتٔا  ًِٗٔا "ػشه

كتب اهتفظرل اهيت أٓتٌ  باهتفظرل بإأ ٘س  ٗأٍٓ ٓزٖ اهلتب عوٟ اٮط٩ق تفظرل اٮًاَ اهّٓدلٜ  -2

                                                           
 (.2/163اهدلٓاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوضسكؼٛ ) (1)
(.342ًعاذث ٗ عوَ٘ اهقشآْ ِٕاو اهقّٓاْ )ق: (2)
(.2/161اهدلٓاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوضسكؼٛ ) (3)
 (.242ظرل ًٗـادسٖ هوذكت٘س قٌذ عوٛ اؿظّ )ق:إِاس ٗ عوَ٘ اهقشآْ ًع ًذخى ٗ أؿ٘ي اهتف (4)
 (.2/161اهدلٓاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوضسكؼٛ ) (5)
 (. بتـشف.2/166إشجع اهظابث ) (6)
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ًع اهعٚاْ ٗ تأٗٙى آٜ اهقشآْ"  ٗكزهم "تفظرل ابّ أبٛ ذامت"  ٗاهذس سٕٓ اهلل تعاٍ إظٌٟ "جا

إِي٘س هٯًاَ اهظٚ٘طٛ  ٗتفظرل ابّ اؾ٘صٜ ٗغرلٓا.

اهلتب إـِفٞ ٗ عوَ٘ اهقشآْ اهلشٍٙ  ًّٗ أٍٓ ٓزٖ اهلتب: "اهدلٓاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ" هوضسكؼٛ   -3

ٌٓا.ٗ"اٮتقاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ" هوظٚ٘طٛ  ِٗٓان اهليرل غرل

اهلتب إـِفٞ ٗ أطعا  اهِضٗي  ًِٗٔا "أطعا  ُضٗي اهقشآْ" هو٘اذذٜ  ٗ"أطعا  اهِضٗي" هوظٚ٘طٛ. -4

 اهلشٍٙ: هوقشآْ اؿذٙيٛ اهتفظرل أٌٓٚٞ: اهياُٛ اهفشو

 تتي أٌٓٚٞ اهتفظرل اؿذٙيٛ هوقشآْ اهلشٍٙ ًّ خ٩ي ا٬تٛ:

ٕ اهلشٍٙ بوظاْ عشبٛ ًعٌ  ٗكوفٕ أْ ٙعِٕٚ أْ اهلل عض ٗجى أُضي عوٟ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ كتاب -1

ِٰا))هوِاغ  كٌا  اي تعاٍ:  ٚٲمّٔ ٰٗأُّٰٔضهّٖ ّٰ اهزّْكّٰٖش جِلهّٔ ّْ َّاِغ ِهتٱٰع ٍٲ ُٱضّْٰي ًٰا ِهو ِٔ ٚٲ   ٗ اي تعاٍ: ز44:اهِرى((شجِلهّٔ

ًٰا)) ِٰا ٰٗ ّٲ أّٔسٲٰطوّٖ ِْ جِلهَّا ٰسطٱٍ٘ي ًِ ِٕ ِبِوٰظا ًِ ٘ٲ ّٔ  ّٰ ّْ ٚٱٰع ٍٲ ِه ٔٱ . جلراّٗ: ًٌٔٞ اهشط٘ي ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ز4:جلبشآٍٚ((شهّٔ

ٓٛ تعٌٚ اهقشآْ ٗتعوٚغٕ  ٗٓزا ٗذذٖ كاٍف ٮبشاص أٌٓٚٞ اهتفظرل اؿذٙيٛ هوقشآْ اهلشٍٙ.

ٕٗا كاُ  اهغاٙٞ ًّ بعث اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ٓٛ تعٌٚ ك٩َ اهلل عض ٗجى هوخوث اقذ أٗذٟ اهلل 

اهلشٍٙ كٌا أٗذٟ جلهٕٚ أهفإٚ  ٗ ذ أػاس اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ جلهٕٚ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ًعاُٛ اهقشآْ 

:  اي إُٔ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي عّ كش  سكٛ اهلل عِٕ ًعذٜ بّ إقذاَ ٗطوٍ جلٍ ٓزا  اعّ

.  اي أب٘ (2). ٗهزهم كاْ أعوٍ اهِاغ َشاد ًا أُضي اهلل عوٕٚ(1)ًعٕ( ًٗيوٕ اهلتا  أٗتٚ  جلُٛ )أ٨

 ًّ ٗجٌٔ وتٌى ًعٕ( ًٗيوٕ اهلتا  )أٗتٚ   ٘هٕ:$ٓه(: 388بٛ سٕٓ اهلل تعاٍ )طوٌٚاْ اـّٓا

 إتو٘  اهٛآش ًّ أعّٓٛ ًا ًيى إتو٘ غرل اهعاطّ اه٘ذٛ ًّ أٗتٛ إُٔ ًعِاٖ ٙلْ٘ أْ أذذٌٓا:: اهتأٗٙى

 اهلتا   ٗ ًا ٙعٌ أْ هٕ أرْ أٜ: اهعٚاْ  ًّ ٗأٗتٛ ٙتوٟ  ٗذٚاّٗ اهلتا  أٗتٛ إُٔ ًعِاٖ: ٙلْ٘ أْ ٗوتٌى

 ٗهضَٗ اؿلٍ ٗج٘  ٗ رهم اٚلْ٘ ركش  اهلتا  ٗ هٕ هٚع ًا اٚؼشو عوٕٚ ٙضٙذ ٗأْ ٗىف  ٗٙعٍ

.(3)#اهقشآْ ًّ إتو٘ كاهٛآش بٕ اهعٌى

ًٰا))أْ اهلل عض ٗجى  ذ صكٟ سط٘هٕ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ بق٘هٕ:  -2 ِٲِّٓثٱ ٰٗ ٰٙ ِّ ْٲ ٰع ٠ٰ٘ جِل ٰٔ ٰ٘ اهّٖ ٛٴ جِلهَّا ٓٱ  ٰٗذٲ

 أ٘ بٕ أخدل ًٗا ذث  أ٘  اهٕ اٌا$ٓه(: 774.  اي ابّ كيرل سٕٓ اهلل تعاٍ )ث:ز4-3:اهِحٍ((شٙٱٰ٘ذٟ

 ٗأاعاهٕ أ ٘اهٕ ٙ٘ااث اٌا جلهٕٚ  ُضاعٍٔ سد ٗجب ػ١ٛ ٗ اهِاغ تِاصو جلرا اهزٜ اولٍ اٮًاَ ٗٓ٘ ؿذق 

ْٲ)) :تعاٍ اهلل كاْ   اي ًّ كا٢ِاّٗ ٗااعوٕ  ا٢وٕ عوٟ ًشدٗد أ٘ ىاهفٔا ًٗا اؿث  أ٘ ٍٲ أِّإ ِٰاٰصعٲتٱ  ِاٛ ٰت

                                                           
ؽ (  ٓا7/13ً(. ٗ اي ا٪سُا٦ٗٙ: جلطِادٖ ؿرٚس. طِّ أبٛ داٗد )4604(  س ٍ )7/13أخشجٕ أب٘ داٗد ٗ طِِٕ  أٗي كتا  اهظِٞ  با  ٗ هضَ اهظِٞ ) (1)

(.1س ٍ )
(. بتـشف.293-292ا٪طتار أب٘ ا٪عوٟ إ٘دٗدٜ ًِٗٔحٕ ٗ تفظرل اهقشآْ اهلشٍٙ ٪هٚ  اهذّٙ تشابٛ بّ عامل اهذّٙ اهقشػٛ )ق: (2)
(.4/298ًعامل اهظِّ هوخّٓابٛ ) (3)
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ٛٲ١ٍ ٖٱ ٰػ ِٕ جِلهّٟٔ أّشٱدُّٗ  .(1)#ز59:اهِظا١((شٰٗاهشَّطٱِ٘ي اهوَّ

 اهلل سط٘ي ًّ أزلعٕ ػ١ٛ كى أكتب )كِ :  اي عٌشٗ سكٛ اهلل عِٕ بّ اهلل ٗجا١ ًّ ذذٙث ععذ

 ؿوٟ اهلل سط٘ي ًّ تظٌعٕ ػ١ٛ كى أتلتب: ٗ اه٘ا  شٙؽ  أِتين ذفٕٛ  أسٙذ ٗطوٍ; عوٕٚ اهلل ؿوٟ

 اهلتا   عّ اأًظل  اهغلب ٗاهشكا؟ ٗ ٙتلوٍ بؼش ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل ٗسط٘ي ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل

 ُفظٛ ا٘اهزٜ اكتب : اقاي إٚ  جلٍ بإؿععٕ اأًٗأ ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل هشط٘ي رهم ازكشث

 .(2)ذث( جل٨ ًِٕ ىشد ًا بٚذٖ

 بشإٔٙ  اهقشآْ ًّ ػ٣ٚاّٗ ٙفظش ٨ كاْ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب عا٢ؼٞ سكٛ اهلل عِٔا: )جلْ بى جا١ عّ

.(3)جدلٙى( جلٙاٖ عؤٌّ بعذد آٙاّٗ جل٨

ّٲ))جلخعاس اهلل عض ٗجى بأْ ًّ أطاو سط٘هٕ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ اقذ أطاو اهلل   اي تعاٍ:  -3  اهشَّطٱٰ٘ي ٙٱِِّٓع ًٰ

ٰٕ أّٔطّٔاٰو أّقّٔذٲ  ٓ٘ جلْ اشل٠٘  عّ ِّٙٓث ًا ٪ُٕ جل٨ ران ًٗا$ٕ اهلل تعاٍ: .  اي ابّ كيرل سٓز80:اهِظا١((شاهوَّ

.(4)#ٙ٘ذٟ ٗذٛ جل٨

 اهلل ؿوٟ اهِيب أْ اعوٍ$ٓه(: 676عـٌتٕ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ   اي اٮًاَ اهِٜ٘ٗ سٕٓ اهلل تعاٍ )ث: -4

 ًشكٕ  ٗذاي ؿرتٕ ذاي ٗ اهؼشعٚٞ ا٪ذلاَ ًّ ػ١ٛ تغٚرل ًّٗ اهلز  ًّ ًعـَ٘ ٗطوٍ عوٕٚ

 ا٪ًشاض ًّ ًعـً٘اّٗ ٗهٚع تعوٚغٕ  عوٕٚ اهلل أٗجب ًا ٗتعوٚك بعٚإُ أًش ًا بٚاْ تشن ًّ ًٗعـَ٘

 طرش ٗ ذ ػشٙعتٕ  ًّ ُٔذ ٕا اظاد ٨ٗ ِٕضهتٕ إٚ ُقف ٨ ٖا ٗم٘ٓا ه٫جظاَ اهعاسكٞ ٗا٪طقاَ

 عوٕٚ اهلل ٟؿو ًِٕ ٙـذس ٗمل اعوٕ  ٙلّ ٗمل اهؼ١ٛ اعى إُٔ جلهٕٚ ىٚى ؿاس ذتٟ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ

 .(5)# شسٓا اهيت ا٪ذلاَ ًّ طعث ٕا كاه  ا٪ذلاَ ٗ ك٩َ اؿاي ٓزا ٗٗ ٗطوٍ

 هعو٘ بزهم; أٍٗ ااهشط٘ي اـّٓأ  ًّ ًعـَ٘ اٮْاو$ٗ اي اٮًاَ ابّ ذحش سٕٓ اهلل تعاٍ: 

 .(6)#ستعتٕ

 

 

                                                           
 (.6/119تفظرل ابّ كيرل ) (1)
(. ٗ اي ا٪سُا٦ٗٙ: جلطِادٖ ؿرٚس. طِّ أبٛ داٗد 3649(  س ٍ )490-5/489أخشجٕ أب٘ دٗد ٗ طِِٕ  أٗي كتا  اهعوٍ  با  ٗ كتا  اهعوٍ ) (2)

 (  ٓاًؽ س ٍ )ا(.5/490)
(. ٗ اي ذظٌ طوٍٚ أطذ: جلطِادٖ كعٚ . ُفع إشجع اهظابث. ٗ اي 4528(  س ٍ )8/23أخشجٕ أب٘ ٙعوٟ إ٘ؿوٛ ٗ ًظِذٖ  ًظِذ عا٢ؼٞ ) (3)

(.6569(  س ٍ )14/154٘ك٘عٞ ه٫هعاُٛ )ا٪هعاُٛ: كعٚ . طوظوٞ ا٪ذادٙث اهلعٚفٞ ٗإ
 (.2/363تفظرل ابّ كيرل ) (4)
 (.11/90ػشه اهِٜ٘ٗ عوٟ ًظوٍ ) (5)
 (.13/174اتس اهعاسٜ ػشه ؿرٚس اهعخاسٜ ٨بّ ذحش ) (6)
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 ٍٙ:اهلش اهقشآْ ًّ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهشط٘ي اظشٖ ًا ًقذاس: اهياهث اهفشو

 ٗ ٓزٖ إظأهٞ  ٨ْ٘: هوعوٌا١

 شلٍ بٌ كٌا اهقشآْ ًعاُٟ كى ٪ؿرابٕ اظش ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل اهشط٘ي أْ اهق٘ي ا٪ٗي:

 اهلل ؿوٟ اهِيب أْ ٙعوٍ أْ هب$تٌٚٚٞ سٕٓ اهلل تعاٍ  اقذ  اي:  ابّ ٗجلٍ ٓزا رٓب ػٚ  اٮط٩َ أهفإٚ 

 .(1)#أهفإٚ شلٍ بٌ كٌا اهقشآْ ًعاُٛ ٪ؿرابٕ بٌ ٗطوٍ عوٕٚ

 ًّٗ ا٪دهٞ اهيت اطتذي بٔا عوٟ ٓزا اهق٘ي:

ّٰ)) :تعاٍ  اي -1 ّْ َّاِغ ِهتٱٰع ٍٲ ُٱضّْٰي ًٰا ِهو ِٔ ٚٲ .ز44:اهِرى((شجِلهّٔ

ٖٱ ِكٰتا ٴ: ))تعاٍ  اي -2 ِٰا ٚٲمّٔ أُّٰٔضهّٖ ٰٚذَّبَّشٱٗا ًٱٰعاٰسنّ٘ جِلهّٔ ِٕ ِه ٰٙاِت ْٰ أّٔا٩ّٔ))  ٗ اي: ز29:ق((شآ  ٰٰٙتٰذبَّشٱٗ

ْٰاهّٖقّٕ ٍٲ)) :ٗ اي ؟ز82:اهِظا١((ششٲآ ٘ٲٰي ٰٙذَّبَّشٱٗا أّٔأّؤّ  ٨ ًعإُٚ أٍ بذْٗ اهل٩َ ٗتذبش ؟ز68:ا٧ًِْٕ٘((شاهّٖقّٔ

.ّلّ

َّا)) اي تعاٍ:  -3 ٖٱ جِل ِٰا ُٳا أُّٰٔضهّٖ ِّا  ّٕشٲآ ٍٲ ٰعٰشِب ْٰ هّٰٔعوَّلّٕ  . ٗعقى اهل٩َ ًتلٌّ هفٌٕٔ. ًّٗز2:ٙ٘ط ((شٰتعٲِقوّٕ٘

.بزهم أٍٗ ااهقشآْ أهفإٚ  فشد دْٗ ًعإُٚ أٍ ًِٕ ـ٘داإق ك٩َ كى أْ إعوَ٘

ا٬ اس اهذاهٞ أْ اهـرابٞ سكٛ اهلل عٍِٔ كاُ٘ا ٙتأُْ٘ ٗ تعوٍ اهقشآْ اهلشٍٙ  ٗٙتعوٌْ٘ ًِٕ ا٬ٙاث  -4

 كاُ٘ا اهق٢٩ى   ٍ ٨ ِٙتقوْ٘ جلٍ غرلٓا ذتٟ ٙتعوٌ٘ا ًا اٚٔا ًّ اهعوٍ ٗاهعٌى ٗٙعٌو٘ا بٔا. ٗشلزا

اهظ٘سٝ. ذفٜ ٗ ٙوٞط٘ ًذٝ ٙعقْ٘

 بل٩َ الٚ  ٙظتؼشذٖ٘  ٨ٗ ٗاؿظا  كاهّٓب اهعوٍ ًّ اّ ٗ كتاباّٗ  َ٘ ٙقشأ أْ ُِع جلْ اهعادٝ -5

 ؟(2)ٗدُٚآٍ دٍِٙٔ ٗ ٚاَ ٗطعادتٍٔ  لاتٍٔ ٗبٕ عـٌتٍٔ  ٓ٘ اهزٜ اهلل

 سط٘ي جلْٗ اهشبا  آٙٞ ُضي ًا آخش شًّ:  اي إُٔ عِٕ اهلل سكٟ عٌش عّ ًاجٕ ٗابّ أٓذ اٮًاَ أخشد -6

 كى شلٍ ٙفظش كاْ إُٔ عوٟ باهفر٠٘ ٙذي ٗٓزا .(3)ٙفظشٓاز أْ  عى  عض ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل

 .(4)ٗجٕ بٔا هوتخـٚف ٙلّ مل ٗجل٨ ُضٗشلا  بعذ ً٘تٕ هظشعٞ ا٬ٙٞ ٓزٖ ٙفظش مل جلِا ٗإُٔ ُضي  ًا

 وٚوٞ   جل٨ آٙاث اهقشآْ ًٛعاُ ًّ ٪ؿرابٕ ٙفظش مل ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي اهق٘ي اهياُٛ: أْ

.  اي اٮًاَ اهقشطيب سٕٓ اهلل (5)ٗجلٍ ٓزا رٓب اٮًاًاْ اهقشطيب ٗاـ٘ٙٛ ٗاهظٚ٘طٛ سٌٓٔا اهلل تعاٍ

                                                           
 (.9ًقذًٞ ٗ أؿ٘ي اهتفظرل ٨بّ تٌٚٚٞ )ق: (1)
 (. بتـشف.10-9إشجع اهظابث )ق: (2)
(  ٗأٓذ ٗ ًظِذٖ  ًظِذ عٌش بّ اـّٓا  سكٛ اهلل عِٕ 2276(  س ٍ )3/380أب٘ا  اهتحاساث  با  اهتغوٜٚ ٗ اهشبا )أخشجٕ ابّ ًاجٕ ٗ طِِٕ   (3)

(  ٗ اي ٗ ؼقٚقٕ ٕظِذ 1(  ٓاًؽ )3/380(. ٗ اي ا٪سُا٦ٗٙ ٗ ؼقٚث طِّ ابّ ًاجٕ: جلطِادٖ ؿرٚس. طِّ ابّ ًاجٕ )246(  س ٍ )1/361)

 (.2(  ٓاًؽ )1/361أٓذ: ذظّ. ًظِذ أٓذ )
 (.1/40اهتفظرل ٗإفظشْٗ هوزٓيب ) (4)
 (.4/208( ٗ)4/196(  ٗاٮتقاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوظٚ٘طٛ )1/33تفظرل اهقشطيب ) (5)
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ْٲ)) :تعاٍ هق٘هٕ اهظٌاو; عوٟ ً٘ ٘ف اهتفظرل جلْ: اهعوٌا١ بعض  اي$ٓه(: 671تعاٍ )ث: ٍٲ أِّإ ِٰاٰصعٲتٱ ٛٲ١ٍ ِاٛ ٰت  ٰػ

ٖٱ  .(1)#ااطذ ٗٓزا .ز59:اهِظا١((شٰٗاهشَّطٱِ٘ي ِٕاهوَّ جِلهّٟٔ أّشٱدُّٗ

جلْ اهـرابٞ  ذ  شأٗا اهقشآْ ٗاختوف٘ا ٗ تفظرلٖ عوٟ ٗجٖ٘  ٗهٚع كى $ٗ اي سٕٓ اهلل تعاٍ أٙلاّٗ: 

 . (2)#ًا  اهٖ٘ زلعٖ٘ ًّ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ

 غاٙٞ ٗ ًِٕ إشا٘و أؿى بى جذاّٗ   وٚى (3)رهم ًّ ؿس اهزٜ$ٗ اي اٮًاَ اهظٚ٘طٛ سٕٓ اهلل تعاٍ: 

 ًّ ٙظٌع بأْ ٙعوٍ جل٨ ٨ اهقّٓع ٗجٕ عوٟ اتفظرلٖ اهقشآْ ٗأًا$ُٗقى اهظٚ٘طٛ عّ اـ٘ٙٛ  ٘هٕ:  .(4)#اهقوٞ

 ٗاؿلٌٞ ٗد٢٨ى بأًاساث ٙظتِع٘ بإشاد ااهعوٍ  ٢٩ى آٙاث ٗ جل٨ ًتعزس ٗرهم ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهشط٘ي

 .(5)#آٙاتٕ ْٚع ٗ إشاد عوٟ باهتِـٚف ُعٕٚ ٙأًش اوٍ كتابٕ ٗ ععادٖ ٙتفلش أْ أساد تعاٍ اهلل أْ إٚ

 ٗاطتذه٘ا عوٟ ًا رٓع٘ا جلهٕٚ با٬تٛ:

 ِكٰتا ٴ))ٗٓٛ كيرلٝ  ًّٗ ٓزٖ ا٬ٙاث:  ٘هٕ تعاٍ:   ًعإُٚ ٗاطتِعاٙ اهقشآْ بتذبش أًشث اهيت ا٪دهٞ -1

ٖٱ ِٰا ٚٲمّٔ أُّٰٔضهّٖ ٰٚذَّبَّشٱٗا ًٱٰعاٰسنّ٘ جِلهّٔ ِٕ ِه ٰٙاِت ْٰ أّٔا٩ّٔ))  ٗ ٘هٕ تعاٍ: ز29:ق(ش(آ ْٰ ٰٰٙتٰذبَّشٱٗ َٲ اهّٖقّٕشٲآ   ّٕوٍّٕ٘  ٰعؤّٟ أّٔ

ٰٔا . او٘ كاْ تفظرل اهقشآْ كوٕ ًظٌ٘عاّٗ هلاْ أٍٗ اؿث عوٟ اؿفٜ ٗا٨طتٛٔاس.ز24:قٌذ((شأّٔ ّٖفّٔاهّٕ

وٕٚ ٗطوٍ  أْ اه٘ا ع إؼآذ إوٌ٘غ أْ كيرلاّٗ ًّ اهقشآْ اهلشٍٙ مل ِٙقى إٚ تفظرل عِٕ ؿوٟ اهلل ع -2

ٗه٘ كاْ اظشٖ هِقى  ٗجل٨ هضَ ًّ رهم تفشٙ٘ اهظو  ٗ اهِقى ٕا ٓ٘ كشٗسٜ هفٍٔ اهقشآْ اهلشٍٙ  

ٗٓزا باطى عق٩ّٗ ُٗق٩ّٗ  خـ٘ؿاّٗ جلرا عوٌِا ذشؿٍٔ عوٟ أ ٘اهٕ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ سٗاٙٞ ٗذفٛاّٗ 

ٗدساٙٞ.

 ًِق٨ّ٘ٗ عِٕ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ٕا أْ اهـرابٞ سكٛ اهلل عٍِٔ اختوف٘ا ٗ اهتفظرل  او٘ كاْ اهتفظرل -3

.(6)كاْ ٨خت٩أٍ طعب ٗجٕٚ  ٍٗٓ أذشق اهِاغ عوٟ اتعاعٕ ٗ  ٘هٕ ٗاعوٕ

 ٗاهعوٍ  ٢٩ى  آٜ ٗ جل٨ رهم ّلّ ٨ٗ ًتعزس  اهقشآْ ًعاُٟ هلى ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب بٚاْ جلْ -4

 ٙتفلش أْ ٪جى آٙاتٕ ْٚع ٗ إشاد عوٟ فباهتِـٚ ُعٕٚ اهلل ٙأًش ٗمل ٗد٢٨ى  بأًاساث ٙظتِع٘ بإشاد

.(7)كتابٕ ٗ ععادٖ

 بشإٔٙ  اهقشآْ ًّ ػ٣ٚاّٗ ٙفظش ٨ كاْ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب )جلْ:  اه  ذذٙث عا٢ؼٞ سكٛ اهلل عِٔا -5

                                                           
 (.1/33تفظرل اهقشطيب ) (1)
 ُفع إشجع اهظابث. (2)
ٙعين: ًّ اهِقى عّ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ. (3)
 (.4/208طٛ )اٮتقاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوظٚ٘ (4)
 (.197-4/196إشجع اهظابث ) (5)
 (. بتـشف.50-49ًِٔخ اٮًاَ اهعخاسٜ ٗ اهتفظرل ًّ خ٩ي كتابٕ )اهـرٚس( هظٚذ أٓذ اٮًاَ بّ خّٓشٜ )ق: (6)
(..197-4/196اٮتقاْ ٗ عو٘ اهقشآْ هوظٚ٘طٛ ) (7)
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.(1)جدلٙى( جلٙاٖ عؤٌّ بعذد آٙاّٗ جل٨

ععاغ  ابّ هتخـٚـٕ كاْ إ اهقشآْ ًعاُٟ كى ٪ؿرابٕ بٌ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي كاْ ه٘ -6

 سط٘ي بٚاْ ًّ ٙوضَ ٪ُٕ اا٢ذٝ; (2)اهتأٗٙى( ٗعوٌٕ اهذّٙ ٗ اقٕٔ )اهؤٍ: بق٘هٕ باهذعا١ سكٛ اهلل عٌِٔا

 ابّ ىـف الٚ  تأٗٙوٕ  ًعشاٞ ٗ اطت٘ا٦ٍٓ اهقشآْ ًعاُٟ كى ٪ؿرابٕ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل

؟(3)اهذعا١ بٔزا ععاغ سكٛ اهلل عٌِٔا

 اهزٓيب سٕٓ اهلل تعاٍ ذظٌ اهظٚذ قٌذ ؼٞ أدهتٍٔ اوٚع ٓزا ً٘كعٔا  ٗ ذ ُا ؼٔا اهذكت٘سٗأًا ًِا 

  ٗكزهم (4)ٗ كتابٕ "اهتفظرل ٗإفظشْٗ"  ٗبٌ ًغا٨ٝ اهفشٙقٌ ًٗعاهغتٌٔا اٌٚا رٓعا جلهٕٚ (ٓه1398: ث)

ًّ خ٩ي كتابٕ  ُا ؼٔا طٚذ أٓذ اٮًاَ بّ خّٓشٜ ٗ سطاهتٕ "ًِٔخ اٮًاَ اهعخاسٜ ٗ اهتفظرل

 .(5))اهـرٚس(

 قٌذ ٗ ذ رٓب ْع ًّ اهعوٌا١ جلٍ اؾٌع بٌ اهق٘هٌ  دْٗ تشجٚس أذذٌٓا عوٟ آخش  ًّٗ ١٨٧ٓ اهذكت٘س

 جلهٕٚ ُٚى اهز٠ اختٚاسُا ٗ إظأهٞ: ٗاهشأٜ$تعاٍ  اقذ  اي سٕٓ اهلل تعاٍ:  اهلل سٕٓ اهزٓيب ذظٌ اهظٚذ

 بٌ ُت٘ط٘ أْ ٓ٘ إذعٟ ٮ عاث ا٪دهٞ ؿ٩ذٚٞ ٗعذَ دع٘اٖ ٗ اشٙث كى ًغا٨ٝ هِا اتلس أْ بعذ اهِفع

 بزهم تؼٔذ كٌا ٪ؿرابٕ  اهقشآْ ًعاُٟ ًّ اهليرل بٌ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهشط٘ي جلْ: اِق٘ي اهشأٌٙ 

 ٙعوٌٕ ًا ًِٕٗ بعوٌٕ  تعاٍ اهلل اطتأ ش ًا اهقشآْ ًّ ٪ْ اهقشآْ; ًعاُٟ كى ٙعٌ ٗمل اهـراه  كتب

سٕٓ اهلل تعاٍ:  . ٗ اي أٙلاّٗ(6)#جٔاهتٕ ٗ أذذ ٙعزس ٨ ًا ًِٕٗ هغاتٔا  ًّ اهعش  تعوٌٕ ًا ًِٕٗ هعوٌا١ ا

 اهقشآْ ٪ْ اهعش ; ك٩َ ًعشاٞ جلٍ إٌٔ ٙشجع ًا شلٍ ٙفظش مل ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي أْ ٗبذٓٛ$

 عوٟ ىفٟ ٨ ٪ُٕ ظٔوٕ; أذذ ٙعشإ ٨ اهز٠ ٘ٗٓ ًعشاتٕ  جلٍ ا٪أاَ تتعادس ًا شلٍ ٙفظش ٗمل بوغتٍٔ  ُضي

 فش٠ هش٠ ًا كى ًّ رهم ٗغرل اهشٗه  ٗذقٚقٞ اهظاعٞ كقٚاَ بعوٌٕ  اهلل اطتأ ش ًا شلٍ ٙفظش ٗمل أذذ 

 اهيت إغٚعاث بعض ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي شلٍ اظش ٗجلِا ُعٕٚ  عوٚٔا اهلل ّٙٓوع مل اهيت اهغٚ٘ 

  (7)اهياهث اهقظٍ ؼ  ِٙذسد ٖا كيرلاّٗ أٙلاّٗ شلٍ ٗاظش شلٍ  بعٚأُا ٗأًشٖ عوٚٔا طوعٕٗأ عٍِٔ اهلل أخفآا

                                                           
طعث ؽشهٕ. (1)
(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  الا٢ى اهـرابٞ سكٛ 143(  س ٍ )1/41إا١ عِذ اـ١٩ ) أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اه٘ك١٘  با  ٗكع (2)

 (.2477(  س ٍ )4/1927اهلل تعاٍ عٍِٔ  با  ًّ الا٢ى ععذ اهلل بّ ععاغ سكٛ اهلل عٌِٔا )
(.1/40(  ٗاهتفظرل ٗإفظشْٗ هوزٓيب )1/33تفظرل اهقشطيب ) (3)
(. ٗ ذ أعشك  عّ رهم ٗ ٓزا اهعرث; جلر إقـ٘د بٚاْ ا٪ ٘اي  ٗأًا ًِا ؼٞ أدهٞ ا٪ ٘اي اؼ١ٛ صا٢ذ  ٨ 42-1/40اهتفظرل ٗإظشْٗ هوزٓيب ) (4)

 داعٛ هٕ ِٓا. ٗاهلل أعوٍ.
(.52-50ًِٔخ اٮًاَ اهعخاسٜ ٗ اهتفظرل ًّ خ٩ي كتابٕ )اهـرٚس( هظٚذ أٓذ اٮًاَ بّ خّٓشٜ )ق: (5)
 (.1/42اهتفظرل ٗإفظشْٗ هوزٓيب ) (6)
بٌ اهقظٍ اهياهث عِذ ًِا ؼتٕ ٪دهٞ اهق٘هٌ ٗبٚإُ هغو٘ٓا. (7)
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 رهم جلٍ ًٗا إؼلى  ٗت٘كٚس اهعاَ  ٗؽـٚف اجملٌى  كعٚاْ اجتٔادٍٓ  جلٍ ٙشجع اهعوٌا١ ٙعوٌٕ ًا ٗٓ٘

 .بٕ إشاد ٗاهتعع ًعِاٖ خفٟ ًا كى ًّ

 عوٍٚٔ اهلل سك٘اْ اهـرابٞ أْ اهقشآْ ًعاُٟ كى ٙفظش مل ظ٩َٗاه اهـ٩ٝ عوٕٚ اهِيب أْ ٧ٙٙذ ٖا ٗجلْ ٓزا

 عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي عّ ُف إٚ عِذٍٓ كاْ ٗه٘ ا٬ٙاث  بعض تأٗٙى ٗ ا٨خت٩ف بٍِٚٔ ٗ ع أْعٌ

 .(1)#اهِف عوٟ اه٘ ٘ف بعذ ٨ستفع أٗ ا٨خت٩ف  ٓزا ٗ ع ًا ٗطوٍ

 اهشاجس: أْ اهتفظرل عوٟ  ظٌٌ:$: ًٍِٗٔ كزهم طٚذ أٓذ اٮًاَ بّ خّٓشٜ  اقذ  اي

ا٪ٗي: بٚاْ غاٙاث اهقشآْ ًّ جل اًٞ  ٘اعذ اٮط٩َ ٗأسكاْ اٮّاْ  ٗبٚاْ ا٪ٗاًش ٗاهِ٘آٛ  ٗاه٘عذ 

ٗاه٘عٚذ  ٗتفاؿٚى اهععاداث ٗإعا٩ًث  ٗساع ًظت٠٘ ا٪خ٩ق  ٗجل اًٞ اهعذي عفٜ اهذّٙ ٗاهِفع ٗإاي 

ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ غاٙٞ اهتفظرل  ٗٗكرٕ غاٙٞ اهت٘كٚس  ٗٓ٘ اٮط٩َ  ٗاهعشض  جلخل. أزا  ذ اظشٖ اهشط٘ي

 بشًتٕ  ٗٓ٘ اهزٜ تذٗس إٚ ْٚع دٗاّٗٙ اهظِٞ إ٘ج٘دٝ. ٗعوٟ ٓزا وٌى ك٩َ ػٚ  اٮط٩َ ابّ تٌٚٚٞ.

اهياُٛ: ٓ٘ تفظرل ط٘س اهقشآْ ٗآٙاتٕ ٗتشاكٚعٕ  ٗبٚاْ ًفشداتٕ  ٗت٘كٚس  ــٕ ًٗعٌٔاتٕ عوٟ اهِر٘ 

ه٘ف ا٬ْ ٗ كتب اهتفظرل  اِقى ٓزا عّ اهشط٘ي ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ٓ٘ اهقوٚى اهِادس كٌا  اي إأ

 .(2)#اهظٚ٘طٛ

ٗ ذ ت٘طع ٗ ٓزٖ إظأهٞ اهذكت٘س ًظاعذ اهّٓٚاس ٗتلوٍ بل٩َ ط٘ٙى ْٗٚى جذاّٗ  ٗسجس ٗ آخشٖ 

 .(3)اهق٘ي اهياُٛ

 اهتفظرل: ٗ اهِعٜ٘ اؿذٙث كاهفٞ: اهشابع اهفشو

 اهتفظرل: ٗ اهِعٜ٘ اؿذٙث كاهفٞ ذلٍ: أ٨ّٗٗ

٨ػم أْ كاهفٞ ذذٙث اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ك٩ي عّ اهـشاٙ إظتقٍٚ  ٗٓ٘ ًّ إؼا ٞ هشط٘ي اهلل 

ّٲ))ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ٗ ذ ذزس اهلل عض ٗجى ًّ كاهفتٕ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ   اي تعاٍ:  ًٰ  ٙٱٰؼاِ ِث ٰٗ

ّٲ اهشَّطٱٰ٘ي ّٰ ًٰا ِذٰبعٲ ًِ َّ ٕٱ ٰتٰع ٔٱٰذ٠ هّٔ ٰٙتَِّععٲ اهّٖ ٚٲٰش ٰٗ ٌٰ ٰطِعِٚى غّٔ ِِ ًِ ٌٱ٧ٲ ِٕ اهّٖ ٰ٘هِّ ٰ٘هَّٟ ًٰا ُٱ ِٕ ٰت ـٲِو ُٱ ٰٗ ٍٰ َّ ٰٔ  ٰٰٗطا١ٰثٲ ٰج

ـِرلٳا  جا١ اهيت اهؼشٙعٞ طشٙث غرل طوم ًّٗ: أٜ$.  اي اٮًاَ ابّ كيرل سٕٓ اهلل تعاٍ: ز115:اهِظا١((شًٰ

 ٗتعٌ اؿث هٕ ٚٔش بعذًا ًِٕ عٌذ عّ ٗرهم ػث  ٗ ٗاهؼشو ػث ٗ اـاس ٍ ٗطو عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهشط٘ي بٔا

 ا٪ًٞ عِذ إقع٘هٌ ا٪٢ٌٞ ًّ أذذ ٗهٚع$. ٗٙق٘ي ػٚ  اٮط٩َ ابّ تٌٚٚٞ سٕٓ اهلل تعاٍ: (4)#هٕ ٗاتلس هٕ

 ًتفقْ٘ إٍُٔجوٚى  ا ٨ٗ د ٚث طِتٕ ًّ ػ١ٛ ٗ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي كاهفٞ ٙتعٌذ عاًاّٗ  ع٨ّ٘ٗ

                                                           
 (.1/42اهتفظرل ٗإفظشْٗ هوزٓيب ) (1)
(.52ًِٔخ اٮًاَ اهعخاسٜ ٗ اهتفظرل ًّ خ٩ي كتابٕ )اهـرٚس( هظٚذ أٓذ اٮًاَ بّ خّٓشٜ )ق: (2)
 (. ٗٓ٘ ك٩َ ُفٚع جذاّٗ.44-41ذ اهّٓٚاس )ق:اُٛش ك٩ًٕ ٗ: ػشه ًقذًٞ ٗ أؿ٘ي اهتفظرل ٨بّ تٌٚٚٞ هوذكت٘س ًظاع (3)
(.2/412تفظرل ابّ كيرل ) (4)
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  ٘هٕ ًّ ٧ٙخز اهِاغ ًّ أذذ كى أْ ٗعوٟ ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهشط٘ي اتعاو ٗج٘  عوٟ ٙقِٚٚاّٗ اتفا اّٗ

 ا٩ غ٩إ ؿرٚس ذذٙث جا١  ذ  ٘ي ًٍِٔ ه٘اذذ ٗجذ جلرا ٗهلّ ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي جل٨  ٗٙذلن

  .(1)#تشكٕ ٗ عزس ًّ هٕ بذ

اهِاغ  أٗ ٙعاسكٕ  ًّ أذذ هق٘ي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب عّ اهـرٚس اؿذٙث أْ ٙذلن ٪ذذ ٗبِا١ٳ اوٚع

كاْ   ًّ كا٢ِاّٗ إخو٘ ٌ ًّ أذذ بق٘ي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب  ٘ي ٙعاسض أْ ٪ذذ ٨ وى بٕ; جلر

 ه٘ذتٟ ٗ كاْ  ًّ كا٢ِاّٗ أذذ بق٘ي تعاسض ٨ ٗاهظ٩َ اهـ٩ٝ عوٕٚ ُعٕٚ ٗعّ اهلل عّ اهيابتٞ ااهِـ٘ق

 عّ سجٍى طأهٕ عٌِٔا عوٟ اهلل ععاغ سكٛ ابّ ٗهزهم أُلش أٗ عٌش سكٛ اهلل عٌِٔا  بلش  ٨ّ٘ٗ ٪بٛ كاْ

 طٚٔولْ٘  شأسآٍ: ععاغ سكٛ اهلل عٌِٔا ابّ اقاي ٗعٌش"  بلش أب٘ " اي: هٕ اقاي  عذٙث اٚٔا اأجابٕ ًظأهٞ

؟! ٗكٚ  ٨ ٙلْ٘ ا٪ًش كزهم ٗ ذ  اي (2)زٗعٌش بلش أب٘ ُٟٔ: ٗٙق٘ي ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب  اي: أ ٘ي

ٰٚرٲٰزِس))تعاٍ:  ّٰ أّوّٖ ْٰ اهَِّزٙ ّٲ ٙٱٰخاِهفّٕ٘ ِٖ ٰع ًٲِش ْٲ أّٔ ٍٲ أّٔ ٔٱ ـِٰٚع ّ٘ تٱ ِٰ ٗٲ ِاتٲ ٍٲ أّٔ ٔٱ ـِٰٚع ٍٴ ٰعٰزا ٴ ٙٱ ؟ ٗهزهم ذزس ز63:اهِ٘س((شأِّٔهٚ

 سكٛ اهلل عِٕ عّ   اعّ أبٛ سااع-ًِٕٗ ذذٙيٕ اهتفظرلٜ-اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ًّ كاهفٞ ذذٙيٕ 

 أٗ بٕ أًشث ٖا أًشٜ ًّ ا٪ًش ٙأتٕٚ أسٙلتٕ عوٟ ًتل٣اّٗ أذذكٍ أهفٌ )٨:  اي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب

:  اي كش  سكٛ اهلل عِٕ ًعذٜ بّ إقذاَ . ٗعّ(3)اتععِاٖ( اهلل كتا  ٗ ٗجذُا ًا ُذسٜ  ٨: اٚق٘ي عِٕ  ُٔٚ 

 بِِٚا: اٚق٘ي أسٙلتٕ عوٟ ًتل٤ ٗٓ٘ عين اؿذٙث ٙعوغٕ سجى عظٟ ٓى )أ٨: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي  اي

 اهلل سط٘ي ذشَ ًا ٗجلْ ذشًِاٖ  ذشاًاّٗ إٚ ٗجذُا ًٗا. اطترووِاٖ ذ٨٩ّٗ إٚ ٗجذُا اٌا اهلل  كتا  ٗبِٚلٍ

 .(4)اهلل( ذشَ كٌا

 عوٕٚ ٗطوٍ أْ ٗأًش سط٘هٕ ؿوٟ اهلل اهلل أًش عّ ٙعشض أْ ٪ؿعس  هلى ًّ أساد اهعا  ٓزا اتس ٗه٘

ٙفعى رهم  ٗٗ ٓزا كٚاو هوذّٙ. ٗعًٌ٘اّٗ اا٬ٙاث ٗا٪ذادٙث ٗا٬ اس اه٘اسدٝ عّ اهـرابٞ سكٛ اهلل عٍِٔ 

ٗا٪٢ٌٞ سٍٓٔ اهلل تعاٍ كيرلٝ جذاّٗ ًٗتٛااشٝ ٗ ٗج٘  اتعاو اهشط٘ي ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ٗاهتأطٛ بٕ 

                                                           
 (.9-8ساع ا٩َٕ عّ ا٪٢ٌٞ ا٪ع٩َ ٨بّ تٌٚٚٞ )ق: (1)
(  ٓاًؽ س ٍ 5/228(. ٗ اي ا٪سُا٦ٗٙ: جلطِادٖ كعٚ . ًظِذ أٓذ )3121(  س ٍ )5/228ًظِذ أٓذ  ًظِذ ععذ اهلل بّ ععاغ بّ ععذ إّٓوب ) (2)

(3.) 
(  ٗأب٘ داٗد ٗ طِِٕ  2663(  س ٍ )4/334أخشجٕ اهذلًزٜ ٗ طِِٕ  أب٘ا  اهعوٍ  با  ًا ُٔٛ عِٕ أْ ٙقاي عِذ ذذٙث اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ) (3)

عوٕٚ ٗطوٍ (  ٗابّ ًاجٕ ٗ طِِٕ  أب٘ا  اهظِٞ  با  تعٍٛٚ ذذٙث سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل 4605(  س ٍ )7/15أٗي كتا  اهظِٞ  با  ٗ هضَٗ اهظِٞ )

(  1/10(  ٗطِّ ابّ ًاجٕ )2(  ٓاًؽ س ٍ )7/15(. ٗ اي ا٪سُا٦ٗٙ: جلطِادٖ ؿرٚس. طِّ أبٛ داٗد )13(  س ٍ )1/10ٗاهتغوٜٚ عوٟ ًّ عاسكٕ )

 (.1ٓاًؽ س ٍ )
(  ٗابّ ًاجٕ ٗ 2664س ٍ )(  4/335أخشجٕ اهذلًزٜ ٗ طِِٕ  أب٘ا  اهعوٍ  با  ًا ُٔٛ عِٕ أْ ٙقاي عِذ ذذٙث اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ) (4)

(. ٗ اي ا٪سُا٦ٗٙ: ذذٙث 12(  س ٍ )1/9طِِٕ  أب٘ا  اهظِٞ  با  تعٍٛٚ ذذٙث سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ٗاهتغوٜٚ عوٟ ًّ عاسكٕ )

هعاُٛ: ؿرٚس. ؿرٚس ؿرٚس  دْٗ  ٘هٕ: )أ٨ ٗجلْ ًا ذشَ سط٘ي اهلل ًيى ًا ذشَ اهلل(  اقذ اُفشد بٔا اؿظّ بّ جابش  ٗٓ٘ ًظت٘س. ٗ اي ا٪

 (.12(  س ٍ )1/84(  ٗؿرٚس ٗكعٚ  طِّ ابّ ًاجٕ )2664(  س ٍ )6/164ٗكعٚ  طِّ اهذلًزٜ )
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 ٗاهتٌظم بظِتٕ.

 اهلعٚ : اؿذٙثب اهلشٍٙ اهقشآْ تفظرل ذلٍ:  اُٚاّٗ

ِٙعغٛ اؿزس ًّ اهتفظرل با٪ذادٙث اهلعٚفٞ ٗإ٘ك٘عٞ  ٗهب ا٨بتعاد عّ رهم  ٗكتب اؿذٙث ٗاهتفظرل 

 هٚع كتب ًو٣ٚٞ با٪ذادٙث اهلعٚفٞ  اٌٚا عذا اهـرٚرٌ  ذتٟ  اي اٮًاَ أٓذ سٕٓ اهلل تعاٍ: " ٩ث

 ًٗشادٖ: أؿرابٕ ًّ اوققْ٘  اي$ٛ سٕٓ اهلل تعاٍ: .  اي اهضسكؼ(1)ٗاهتفظرل" ٗا٩ٕذٍ إغاصٜ: أؿ٘ي شلا

. ٗ ذ ذزس اهعوٌا١ سٍٓٔ اهلل (2)#كيرل رهم ًّ ؿس اقذ ٗجل٨ ًتـوٞ ؿراه أطاُٚذ شلا هٚع أُٔا اهغاهب أْ

 اؿزس هب$تعاٍ ًّ اهتفظرل باؿذٙث اهلعٚ   ًّٗ ُـ٘ؿٍٔ ٗ رهم:  اي اهضسكؼٛ سٕٓ اهلل تعاٍ: 

 بّ أٓذ  ٍ ُقى ك٩َ اٮًاَ .(4)#اهقوب ٗ ط٘اد ا٪ٗساق ط٘اد ٗجلْ كيرل  اإُٕ ٗإ٘ك٘و  (3)إٚ اهلعٚ  ًّ

 اي اهذكت٘س قٌذ اهظٚذ ذظٌ  ٗاهتفظرل. ٗا٩ٕذٍ  إغاصٜ  أؿ٘ي: شلا هٚع كتب  ٩ ٞ$: ٗ  ٘هٕ ذِعى

 ازهم ًتِٕ أٗ طِذٖ ٗ كعٚ  ٗٓ٘ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب جلٍ أكٚ  ًا ٗأًا$اهزٓيب سٕٓ اهلل تعاٍ: 

ٗ اي اهضس اُٛ سٕٓ اهلل تعاٍ:  .(5)#ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب جلٍ ُظعتٕ تـس مل داَ ًا ًقع٘ي غرل ًشدٗد

 جل٨ اهؤٍ بٕ  ا٨ػتغاي ٨ٗ  ع٘هٕ ه٘ص ٨ سدٖ  هب ٗٓزا غرلٓا أٗ ا٬ُفٞ ا٪طعا  ًّ هظعب ٙـس مل ًا$

 .(6)#أذذ بٕ ٙغذل ٨ ٟذت ٗخ٣ّٕٓ ك٩هٕ جلٍ ٗاهتِعٕٚ هتٌرٚـٕ

 اهتفظرل: ٗ اهِعٜ٘ اهتفظرل عوٟ اهقٚاغ ذلٍ:  اهياّٗ

بِٚ  طابقاّٗ أْ اهشط٘ي ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ًعـَ٘ ٗ تعوٚك ا٪ذلاَ اهؼشعٚٞ  ٗركشث اهِـ٘ق إعِٚٞ 

 هزهم  كٌا بِٚ  أْ اهتفظرل باؿذٙث اهـرٚس هب ا٪خز بٕ ٗوزس ًّ كاهفتٕ  ٗأًا اؿذٙث اهلعٚ 

 ارلد  ٨ٗ ٧ٙخز بٕ ٗ اهتفظرل.

ٗا٪طاهٚب اهيت اظش بٔا اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ًتِ٘عٞ  ٗهٚظ  أطو٘باّٗ ٗاذذاّٗ  كٌا طٚأتٛ ٗ إعرث 

اهياُٛ  ٗ ذ ا تلٟ ٓزا اهتِ٘و ٗ ا٪طاهٚب اهتفظرلٙٞ كْ٘ اهظِٞ اهِع٘ٙٞ ًعِٚٞ هوقشآْ اهلشٍٙ  ٗٓٛ 

وٚٔا ٗ اهتفظرل  أٌِا ًا ّلّ اهقٚاغ عوٚٔا  ًِٗٔا ًا ٨ ّلّ كتوفٞ ٗ جلًلاُٚٞ اذتٌاي اهقٚاغ ع

اهقٚاغ عوٚٔا عاي  بى ٙوتضَ اٚٔا باهِف  ٗٙت٘   عِذٖ  ٨ٗ ه٘ص ػاٗصٖ عاي. ٗخ٩ؿٞ اهق٘ي ٗ رهم: جلْ 

 كاْ اؿذٙث اهتفظرلٜ ّلّ اهقٚاغ عوٕٚ ا٩ بأغ ًّ اهقٚاغ عوٕٚ ٗ ٓزٖ اؿاهٞ  ٗجلْ كاْ ٨ ّلّ ا٩.

ٗهت٘كٚس رهم أ ٘ي: جلْ تفظرل اهقشآْ باهقشآْ ّلّ اهقٚاغ عوٕٚ  ٗأْ تفظش آٙٞ ب ٙٞ أخش٠  ًّٗٓاهعٞ 

                                                           
 (.1/212اهلاًى ٗ كعفا١ اهشجاي ٨بّ عذٜ ) (1)
 (.2/156اهدلٓاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوضسكؼٛ ) (2)
 ٙعين: ٗ اهِقى عّ اهشط٘ي ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ. (3)
 (.2/156َ اهقشآْ هوضسكؼٛ )اهدلٓاْ ٗ عو٘ (4)
(.1/115اهتفظرل ٗإفظشْٗ هوزٓيب ) (5)
(.2/25ًِآى اهعشااْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوضس اُٛ ) (6)
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 كتب اهتفظرل كتفظرل ابّ كيرل سٕٓ اهلل تعاٍ تؼٔذ بزهم.

اهغشٙب ًّ اهل٩َ  كٌا أْ اهتفظرل اهِعٜ٘ بإياي ّلّ  ٗبٚاْ إعِٟ بعٚاْ كٌا ّلّ اهتفظرل

ظش اهِف اهقشآُٛ َياي آخش ًّ جِع إياي اهزٜ ركشٖ ٗ اؿذٙث اهتفظرلٜ  اهقٚاغ عوٕٚ  بأْ ٙف

ٗغاؿٞ جلرا كاْ اهتفظرل بإياي بعٚاْ طعب اهِضٗي  اإُٕ ٙعٍ كى ًا كاْ ًؼابٔاّٗ هٕ. ٗطٚأتٛ بٚاْ كى ٓزا 

 ٗ ً٘كعٕ ًّ إعرث اهياُٛ.

كاُ  ٖا ٙتعوث بأً٘س اهغٚب  ٗأًا بقٚٞ ا٪طاهٚب اهتفظرلٙٞ ا٩ ّلّ اهقٚاغ عوٚٔا  ٗخاؿٞ جلْ

 ٗأذ٘اي ا٬خشٝ. ٗطٚأتٛ بٚاْ كى ٓزا ٗ ً٘كعٕ ًّ إعرث اهياُٛ. ٗاهلل أعوٍ.

 اهلشٍٙ هوقشآْ اؿذٙيٛ اهتفظرل أطاهٚب: اهياُٛ إعرث

 ُٔٚذ:

ًّ خ٩ي تتعع ا٪ذادٙث اهتفظرلٙٞ هوقشآْ اهلشٍٙ لذ أْ ٓزٖ ا٪ذادٙث مل تأِث عوٟ طشٙقٞ ٗاذذٝ  

٘ع  ٗ أطاهٚعٔا اهتفظرلٙٞ هوقشآْ اهلشٍٙ  ٗتِ٘و ٓزٖ ا٪طاهٚب مل ٙأث ععياّٗ  ٗجلِا ا تلاٖ ٗا ع كْ٘ بى تِ

اهظِٞ اهِع٘ٙٞ ًعِٚٞ هوقشآْ اهلشٍٙ ًٗفظشٝ هٕ  ٗأٙلاّٗ بظعب اهٛشٗف اهيت ا تل  تِ٘و ٓزٖ ا٪طاهٚب 

ٗ اهقشآْ اهلشٍٙ أٗ ًا أػلى  ٗتعذدٓا  افٛ بعض ا٪ذٚاْ ٙأتٛ اؿذٙث اهتفظرلٜ هت٘كٚس ٗتعٌٚ ًا أْى

ًّ ًعِاٖ  أٗ هٚؼشه هفٛاّٗ غشٙعاّٗ إٚ  ٗأذٚاُاّٗ ٙأتٛ هعٚاْ ذلٍ اقٔٛ تلٌِتٕ ا٬ٙٞ  ٗأذٚاُاّٗ ٙأتٛ ج٘اباّٗ هظ٧اي 

أٗ ٙأتٛ اطتؼٔاداّٗ با٬ٙٞ عوٟ ٗا عٞ ذاد ٞ  جلٍ غرل رهم ًّ ا٪طاهٚب اه٘اسدٝ ٗ ا٪ذادٙث اهتفظرلٙٞ هوقشآْ 

ٖ ا٪طاهٚب ٗ ٓزا إعرث بزكش ِارد شلا ذظب ًا ركشتٕ ًّ ك٘اب٘ ٗ إّٓوب اهلشٍٙ. ٗطأٗكس ٓز

 اهياهث ًّ اهتٌٔٚذ.

 باهقشآْ: اهقشآْ تفظرل: ا٪ٗي إّٓوب

 ًّ أطاهٚب اهِيب ؿوٟ اهلل ٗ اهتفظرل إُٔ كاْ ٙفظش اهقشآْ باهقشآْ  ًّٗ رهم:

ٖٱ))تفظرلٖ ًفاتس اهغٚب ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -1 ِٲٰذ ٚٲِب ًٰفّٔاِتسٱ ِٰٗع ٰٔا ٨ اهّٰٖغ ٌٱ ٰ٘ جِلهَّا ٰٙعٲؤّ   اعّ ععذ اهلل ز59:ا٪ُعاَ((شٓٱ

ٚٲِب ًٰفّٔاِتسٱ))):  اي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي بّ عٌش سكٛ اهلل عٌِٔا أْ  :ٔعز 59:ا٪ُعاَ((شاهّٰٖغ

((َّ ٰٕ جِل ٖٱ اهوَّ ِٲٰذ ٍٱ ِع ِٞ ِعوّٖ ِٰضّْيٱ اهظَّاٰع ٙٱ ٚٲٰث ٰٗ ٍٱ اهّٰٖغ ٰٙعٲؤّ َِا٪ّٔ ِاٛ ًٰا ٰٗ ًٰا سٲٰذا ًٰا غّٔذٳا ٰتلِّٖظبٱ ًٰاٰرا ُٰفّٖعٴ ٰتذٲِسٜ ٰٗ  ٰتذٲِسٜ ٰٗ

ّْ ُٰفّٖعٴ ٌٱ٘ثٱ أّٔسٲٍض ِبأّٔ َّ ٰت ٰٕ جِل ٍٴ اهوَّ سكٛ اهلل  (3)ٗابّ عٌش (2). ٗبٔزا  اي ابّ ععاغ(1)(ز34:هقٌاْ((شٰخِعرلٴ ٰعِوٚ

                                                           
 (.4627(  س ٍ )6/56أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )ٗعِذٖ ًفاتس اهغٚب ٨ ٙعؤٌا جل٨ ٓ٘( ) (1)
 (.11/402تفظرل اهّٓدلٜ ) (2)
(.3/378س إِي٘س ٗ اهتفظرل بإأ ٘س ؾ٩ي اهذّٙ اهظٚ٘طٛ )اهذ (3)
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ي ٗ تفظرل ا٬ٙٞ.. ٗمل ٙزكش إفظشّٙ سٍٓٔ اهلل تعاٍ غرل ٓزا اهق٘(1)عٍِٔ  ٗبٕ  اي  تادٝ

ّٰ))تفظرلٖ اهٛوٍ اه٘اسد ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -2 ِٱ٘ا اهَِّزٙ ًٰ ٍٲ آ ٍٲ ٰٙوِّٖعظٱ٘ا ٰٗهّٔ ٔٱ ُٰ ّٰا ٍٍ جِل ّٕٛوّٖ ٗٲه٣ِّٔمّٔ ِب ٍٱ إّٔ ٔٱ ّٱ هّٔ ًٲ ٍٲ ا٪ّٔ ٓٱ ٰٗ 

ْٰ ٔٲٰتذٱٗ ّٰ))ُضه  ٓزٖ ا٬ٙٞ:  )ٕا:  اي عِٕ اهلل سكٛ اهلل بّ ًظع٘د ععذ   اعّز82:ا٪ُعاَ((شًٱ ِٱ٘ا اهَِّزٙ ًٰ ٍٲٰٗ آ  هّٔ

ٍٲ ٰٙوِّٖعظٱ٘ا ٔٱ ُٰ ّٰا ٍٍ جِل ّٕٛوّٖ  أِٙا: ٗ اه٘ا ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي عوٟ أؿرا  رهم ػثز 82:ا٪ُعاَ((شِب

 هقٌاْ  ٘ي جلٍ تظٌع أ٨ بزان  هٚع جلُٕ: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي اقاي بٛوٍ؟ جلّإُ ٙوعع مل

َّ)) ٨بِٕ: ٍٴ اهؼّْشٲنّٔ جِل ّٕٛوّٖ ٍٴ هّٔ ِٚٛ . ٗٓزا ٓ٘  ٘ي أب٘ بلش اهـذٙث ٗطوٌاْ اهفاسطٛ ٗذزٙفٞ (2)(ز13:هقٌاْ((شٰع

بّ اهٌٚاْ ٗابّ ععاغ ٗأبٛ بّ كعب سكٛ اهلل عٍِٔ  ٗجلٍ ٓزا رٓب عوقٌٞ اهِخعٛ ٗجلبشآٍٚ اهِخعٛ 

.(3)ٗفآذ ٗ تادٝ ٗاهظذٜ ٗابّ صٙذ ٗأب٘ ععذ اهشّٓ اهظوٌٛ ٗابّ جلطراق سٍٓٔ اهلل تعاٍ

 اعى ٗرهم اهٛوٍ  ًعاُٛ ًّ بؼ١ٛ جلّأٍُ ىوّٓ٘ا ٗمل: ا٬ٙٞ أْ ًعِٟٗرٓب ْاعٞ ًّ اهظو  جلٍ 

 ًّ ًعِٟ بٕ ىف مل اهلل ٪ْ اهعٌَ٘; عوٟ ا٬ٙٞ: ٗ اه٘ا بفعوٕ  اهلل أًش ًا تشن أٗ اعوٕ  عّ اهلل ُٟٔ ًا

ذٗي . ٗاهـ٘ا  ا٪ٗي; جلر  ذ ؿس بٕ اؿذٙث عّ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ا٩ ِٙعغٛ اهع(4)اهٛوٍ ًعاُٛ

 عِٕ جلٍ غرلٖ.

ٗٓزا ا٪طو٘  اهزٜ ٓ٘ تفظرل اهقشآْ باهقشآْ ّلّ أْ ِٙذسد ؼ  أطو٘  ؽـٚف اهعاَ; جلر تفظرل آٙٞ 

 ب ٙٞ أخش٠ أٗ هفٜ ٗ آٙٞ ب ٙٞ أخش٠ ٙعِٟ  ـش ًعِاٖ ٓزا. ٗاهلل أعوٍ.

                                                           
(.20/160تفظرل اهّٓدلٜ ) (1)
(.4776(  س ٍ )6/114أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )٨ تؼشن باهلل جلْ اهؼشن هٛوٍ عٍٛٚ( ) (2)
 (.502-11/496تفظرل اهّٓدلٜ ) (3)
 (.11/502إشجع اهظابث ) (4)
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ٗ ا٬ٙٞ أٗ ًعِٟ هفٜ ًعِٟ ا٬ٙٞ بعٚاْ تفظرل اهقشآْ: اهياُٛ إّٓوب  

 شلزا اهِ٘و با٬تٛ: ّٗلّ اهتٌيٚى

ّٰ أّٰعذَّٰي))تفظرلٖ هوتعذٙى إزك٘س ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -1 ٌٱ٘ا اهَِّزٙ ٘ٲهّٗا ّٔٚؤّ ٚٲٰش  ّٔ ٍٲ ِ ٰٚى اهَِّزٜ غّٔ ٔٱ   ز59:اهعقشٝ((شهّٔ

ّٰ أّٰعذَّٰي))): ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب افٛ ذذٙث أبٛ ٓشٙشٝ سكٛ اهلل عِٕ عّ ٌٱ٘ا اهَِّزٙ ٘ٲهّٗا ّٔٚؤّ ٚٲٰش  ّٔ  غّٔ

ٍٲ ٰٚىِ  اهَِّزٜ ٔٱ . ٗ ذ سٜٗ ٓزا اؿذٙث ٗ اهـرٚرٌ (1)ػعشٝ( ٗ ذعٞ  اه٘ا:  ايز 59:اهعقشٝ((شهّٔ

 :جلطشا٢ٚى هعين ) ٚى:  اي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب عِٕ عّ اهلل سكٛ كاهتاهٛ: عّ أبٛ ٓشٙشٝ

ّ٘ ٰٗ ّٕ٘هّٕ٘ا طٱحَّذٳا اهّٰٖعاٰ  ادٲخٱوّٕ٘ا)) : ٗ اه٘ا اعذه٘ا  ٍٔ أطتآ عوٟ ٙضذفْ٘ اذخو٘ا .ز58:اهعقشٝ((شِذَّّٓ

.(2)ػعشٝ( ٗ ذعٞ ذّٓٞ 

ّٰ تفظرلٖ "اـٚ٘ ا٪بٚض" ٗ"اـٚ٘ ا٪ط٘د" إزك٘سّٙ ٗ  ٘هٕ تعاٍ: ))ٰذتَّٟ -2 َّ ٍٱ ٰٰٙتٰع ّٕ هّٔلّٕ ٚٲ  اهّٰٖخ

ٰٚضٱ ّٰ ا٪ّٔبٲ ًِ ِ٘ ٚٲ ِٰ٘د اهّٰٖخ ّٰ ا٪ّٔطٲ  ٙا:  و : ) اي عِٕ اهلل سكٛ ذامت بّ عذٜ   اعّز187:اهعقشٝ((شاهّٖفّٔحٲِش ًِ

 جلْ اهقفا هعشٙض جلُم:  اي اـّٚٓاْ؟ أٌٓا ا٪ط٘د  اـٚ٘ ًّ ا٪بٚض اـٚ٘ ًا! اهلل يسط٘

.(3)(#اهِٔاس ٗبٚاض اهوٚى ط٘اد ٓ٘ بى ٨ :  اي  ٍ اـٌّٚٓ  أبـشث

ٍٲ ٰٗكّٰٔزِهمّٔ))تفظرلٖ هوفٛٞ "ٗطّٓاّٗ" اه٘اسدٝ ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -3 ِٰاكّٕ ّٗ ٰجٰعوّٖ َّ ُٱ٘ا ٰٰٗطّّٓٗا إّٔ ٰٰٔذا١ٰ ِهٰتلّٕ٘  ٰعؤّٟ ػٱ

َّاِغ ْٰ اه ٰٙلّٕ٘ ٍٲ اهشَّطٱ٘يٱ ٰٗ ٚٲلّٕ ِٔٚذٳا ٰعؤّ   اي:  اي اـذسٜ سكٛ اهلل عِٕ طعٚذ أبٛ   اعّز143:اهعقشٝ((شٰػ

 ٓى: اٚق٘ي س ! ٙا ٗطعذٙم هعٚم: اٚق٘ي اهقٚاًٞ  َٙ٘ ُ٘ه )ٙذعٟ: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي

 هم؟ ٙؼٔذ ًّ: اٚق٘ي ُزٙش  ًّ أتاُا ًا: اٚق٘هْ٘ بوغلٍ؟ ٓى: ٪ًتٕ اٚقاي ُعٍ : اٚق٘ي بوغ ؟

ْٰ))بوك    ذ إُٔ اتؼٔذْٗ ٗأًتٕ  قٌذ: اٚق٘ي ٰٙلّٕ٘ ٍٲ اهشَّطٱ٘يٱ ٰٗ ٚٲلّٕ ِٔٚذٳا ٰعؤّ  ازهم .ز143:اهعقشٝ((شٰػ

ٍٲ ٰٗكّٰٔزِهمّٔ)) :ركشٖ جى  ٘هٕ ِٰاكّٕ ّٗ ٰجٰعوّٖ َّ ُٱ٘ا ٰٰٗطّّٓٗا إّٔ ٰٰٔذا١ٰ ِهٰتلّٕ٘ َّاِغ ٰعؤّٟ ػٱ ْٰ اه ٰٙلّٕ٘ ٍٲ اهشَّطٱ٘يٱ ٰٗ ٚٲلّٕ  ٰعؤّ

ِٔٚذٳا .(4)اهعذي(: ٗاه٘ط٘ .ز143:اهعقشٝ((شٰػ

 

                                                           
(. ٗ اي اهذلًزٜ: ٓزا ذذٙث ذظّ ؿرٚس. ٗمل 2956(  س ٍ )5/55أخشجٕ اهذلًزٜ ٗ طِِٕ  أب٘ا  تفظرل اهقشآْ  با : ًّٗ ط٘سٝ اهعقشٝ ) (1)

ٙزكشٖ ا٪هعاُٛ ٗ ؿرٚس ٗكعٚ  طِّ اهذلًزٜ.
ث ػ٣تٍ سغذا ٗادخو٘ا اهعا  طحذا ٗ ٘ه٘ا أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  أب٘ا  تفظرل اهقشآْ  با  )ٗجلر  وِا ادخو٘ا ٓزٖ اهقشٙٞ الو٘ا ًِٔا ذٚ (2)

 (.3015(  س ٍ )4/2312(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهتفظرل )4479(  س ٍ )6/19ذّٓٞ ُغفش هلٍ خّٓاٙاكٍ ٗطِضٙذ اوظٌِ( )
 طعث ؽشهٕ. (3)
ا ػٔذا١ عوٟ اهِاغ ٗٙلْ٘ اهشط٘ي أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚس  كتا  تفظرل اهقشآْ  با   ٘هٕ تعاٍ: )ٗكزهم جعوِاكٍ أًٞ ٗطّٓاّٗ هتلُ٘٘ (4)

 (.4487(  س ٍ )6/21عوٚلٍ ػٔٚذاّٗ( )
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بإياي: تفظرل اهقشآْ: اهياهث إّٓوب  

 أٜ: بزكش أًيوٞ هٕ اق٘  دْٗ اطتقـا١ ْٚع ًعإُٚ. ًّٗ أًيوتٕ:

ِٰا))تفظرلٖ "إّ" إزك٘س ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -1 ٍٱ ٰٗأُّٰٔضهّٖ ٚٲلّٕ َّ ٰعؤّ ٌٰ ٠ٰ٘ اهّٖ بزكش أذذ  ز57:اهعقشٝ((شٰٗاهظَّوّٖ

 ًٗا٦ٓا إّ  ًّ )اهلٌأٝ :ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي  اي:  اي عِٕ اهلل سكٛ صٙذ بّ اعّ طعٚذ أًيوتٕ 

. ٗ اي اهقظ٩ُّٓٛ (2)تضسو أْ غرل ًّ ا٪سض ٗ ت٘جذ طاق ٨ٗ هٕ ٗسق ٨ . ٗاهلٌأٝ: ُعاث(1)هوعٌ( ػفا١

. ٗٙذي عوٟ أْ ٓزا تفظرل (3)٧ًُٞٗ ٗتلو  اطتِعاث غرل ًّ بِفظٕ ِٙع  ٓه(: ػ923١ٛسٕٓ اهلل تعاٍ )ث:

بإياي جلتٚإُ َّ اهذاهٞ عوٟ اهتععٚض ٗ  ٘هٕ: )اهلٌأٝ ًّ إّ(. ٗهزهم اختو  اهظو  ٗ تفظرل إّ  

ػا١ٗا. ٗعّ  ًا ًِٕ اٚأكوْ٘ جلهٕٚ اٚغذْٗ ا٪ػحاس  عوٟ باهوٚى عوٍٚٔ ِٙضي إّ اعّ ابّ ععاغ: كاْ

 اهغوٜٚ. ٗعّ اهش  ػعٕ اهّٓى  ًيى عوٍٚٔ اهلل أُضهٕ ػ١ٛ إّ:  اي علشًٞ فآذ: إّ ؿٌغٞ. ٗعّ

 ػحشٝ عوٟ ٙظق٘ الاْ إّ  عوٍٚٔ اهلل اأُضي اهّٓعاَ؟ أّٙ ٓآِا  َا هِا الٚ  ً٘طٟ! ٙا  اه٘ا:: اهظذٜ

 ٗأذوٟ اهوي ًّ بٚاكاّٗ أػذ اهيوخ  طق٘ٙ قوتٍٔ ٗ عوٍٚٔ ٙظق٘ إّ كاْ اهضلعٚى. ٗعّ  تادٝ  اي:

 ًيى اهش اق خعض: اهؼٌع. ٗعّ ٗٓب بّ ًِعٕ  اي طو٘و جلٍ اهفحش طو٘و ًّ عوٍٚٔ ٙظق٘ اهعظى  ًّ

  ٍ بإا١ ّضجُٕ٘ اهعظى  ًيى عوٍٚٔ ِٙضي كاْ ػشا  إّ  اي: أُع بّ اهشبٚع اهِقٛ. ٗعّ ًيى أٗ اهزسٝ 

.(4)ٙؼشبُٕ٘

 ععٚذ أب٘ اقاي إّ(  ًّ أٝ)اهلٌ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ  ٘هٕ ًعِٟ ٗ ٗاختو $ اي اهِٜ٘ٗ سٕٓ اهلل تعاٍ: 

 ع٩د  ٨ٗ كوفٞ ب٩ شلٍ وـى كاْ ٪ُٕ جلطشا٢ٚى; بين عوٟ ِٙضي كاْ اهزٜ بإّ ػعٔٔا ٗكيرلْٗ:

 تعاٍ اهلل أُضي اهزٜ إّ ًّ ٓٛ ٗ ٚى: ٨ٗ غرلٖ  طقٟ ٨ٗ بضس صسو ٨ٗ ع٩د ٨ٗ كوفٞ ب٩ ؼـى ٗاهلٌأٝ

 .(5)#اهوفٜ ع٩ٌّٗ بٛآش ذقٚقٞ اطشا٢ٚى بِٟ عوٟ

ٍٲ ٰٗأِّٔعذُّٗا))تفظرلٖ هفٜ " ٘ٝ" إزك٘س ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -2 ٔٱ ٍٲ ًٰا هّٔ ّٲ اطٲٰتّّٓٔعٲتٱ ًِ ٍٝ َّ بزكش  ز60:ا٪ُفاي((ش ّٕ

 عوٟ ٗٓ٘ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي زلع :  اي عاًش سكٛ اهلل عِٕ بّ أذذ ا٪ًيوٞ هٕ  اعّ عقعٞ

ٍٲ ٰٗأِّٔعذُّٗا))): ٙق٘ي إِدل ٔٱ ٍٲاطٲٰتّّٓٔعٲ ًٰا هّٔ ّٲ تٱ ًِ ٍٝ َّ  أ٨ اهشًٛ  اهق٘ٝ جلْ أ٨ اهشًٛ  اهق٘ٝ جلْ أ٨  ز60:ا٪ُفاي((ش ّٕ

                                                           
 أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با : ٗ ٘هٕ تعاٍ: )ٗٚووِا عوٚلٍ اهغٌاَ ٗأُضهِا عوٚلٍ إّ ٗاهظو٠٘ كو٘ا ًّ طٚعاث ًا (1)

(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  ا٪ػشبٞ  با  الى اهلٌأٝ  ًٗذاٗاٝ 4478(  س ٍ )6/18سص ِاكٍ ًٗا ٚوٌُ٘ا ٗهلّ كاُ٘ا أُفظٍٔ ٙٛوٌْ٘( )

 (.2049(  س ٍ )3/1619اهعٌ بٔا )
 (.10/163اتس اهعاسٜ ػشه ؿرٚس اهعخاس ٨بّ ذحش ) (2)
 (.7/10جلسػاد اهظاسٜ هؼشه ؿرٚس اهعخاسٜ هوقظ٩ُّٓٛ ) (3)
 (.115-1/114أخشد ٓزٖ ا٬ اس ابّ أبٛ ذامت ٗ تفظرلٖ ) (4)
(.14/4ؿرٚس ًظوٍ هوِٜ٘ٗ ) ػشه (5)
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. ٗٓزا تفظرل هوق٘ٝ بأذذ أًيوتٔا  ٗشلزا اظشٓا علشًٞ باؿـْ٘  ٗفآذ بزك٘س (1)اهشًٛ( اهق٘ٝ جلْ

: اتىدُٕٗ  ٗ اي ًق اٌا اهظٍٔ جلٍ باهفشغ إظٚب بّ اـٚى  ٗسٜٗ ٓزا أٙلاّٗ عّ علشًٞ  ٗاظشٓا طعٚذ

 اهعذٝ  أٜ:: اهق٘ٝ: صٙاد بّ ٓٚذ ؿخش أب٘ اهظ٩ه  ٗ اي: اؾٔاد  ٗ اي اهظذٜ  ٘ٝ ًّ ط٘اٖ ًٗا اهظ٩ه

ٓه( ٓزٖ ا٪ ٘اي كؤا ٗ 510ْٗع اٮًاَ اهعغٜ٘ سٕٓ اهلل تعاٍ )ث: .(2)عذٝ ًّ شلٍ اطتّٓع  ًا جلعذاد

.(3)#ٗاهظ٩ه اـٚى ًّ عوٍٚٔ  ٘ٝ هلٍ تلْ٘ اهيت ا٨٬ث ًّ: أٜ$تفظرل اهق٘ٝ  اقاي سٕٓ اهلل تعاٍ: 

ا٬ٙاث اهيت ركش اٚٔا أطعا  اهِضٗي ٗ أػخاق ًعٌِٚ تعتدل ًّ اهتفظرل بإياي; جلر أُٔا تؼٌى  -3

 ٗ ذ$ًّ ُضه  إٚ ٗغرلٖ; جلر اهعدلٝ بعٌَ٘ اهوفٜ ٨ غـ٘ق اهظعب.  اي اهذكت٘س ًظاعذ اهّٓٚاس: 

ػخـاّٗ  كأطعا   إزك٘س كاْ جلْ طٌٚا ٨ كزا  ٗ ُضه  ا٬ٙٞ ٓزٖ:  ٘شلٍ اهعا  ٓزا ًّ كيرلاّٗ ه١ٛ

 كتف ا٬ٙٞ ذلٍ أْ ٙقـذٗا مل (5)رهم  اه٘ا ااهزّٙ$  جلٍ أْ  اي: (4)#اهِضٗي إزك٘س ٗ اهتفظرل

 اهوفٜ ٗ تِاصع٘ا ٗجلْ ٗاهِاغ .اٮط٩ق عوٟ عا ى ٨ٗ ًظوٍ ٙق٘هٕ ٨ ٓزا اإْ غرلٍٓ  دْٗ ا٪عٚاْ بأٗه٣م

 اهلتا  عًٌ٘اث جلْ: إظوٌٌ عوٌا١ ًّ أذذ ٙقى اوٍ ٨  أَ بظععٕ ىتف ٓى طعب عوٟ اه٘اسد اهعاَ

 ٨ٗ ٙؼعٕٔ  ًا اٚعٍ اهؼخف  رهم بِ٘و ؽتف جلُٔا: ٙقاي ًا غاٙٞ ٗجلِا إعٌ  باهؼخف ؽتف ٗاهظِٞ

 زهمه ًتِاٗهٞ أٛ ُٔٚاّٗ أٗ أًشاّٗ كاُ  جلْ ًعٌ طعب شلا اهيت اهوفٜ. ٗا٬ٙٞ اٚٔا عظب اهعٌَ٘ ٙلْ٘

 ّٖ ٗغرلٖ اهؼخف هزهم ًتِاٗهٞ أٛ رَ أٗ َذه خدلاّٗ كاُ  ٗجلْ َِضهتٕ  كاْ ّٖ ٗهغرلٖ اهؼخف

.(6)#َِضهتٕ كاْ

 ٗإؼلى: ٗإعٍٔ اجملٌى بعٚاْ تفظرل اهقشآْ: اهشابع إّٓوب

 تعشٙ  اجملٌى ٗإعٍٔ ٗإؼلى:

 .(7)د٨هتٕ تتلس ٙعشف اجملٌى بإُٔ: ًامل

 أٗ ازلٕ خفٟ ًا: ٓ٘ أٗ.  جلػاسٝ أٗ ععاسٝ إعٍٔ بتعٌٚ جل٨ ًعشاتٕ جلٍ طعٚى ٨ ًا: بإُٔ إعٍٔ ٗٙعشف

 أٗ اؾوٚٞ ا٪طعا  ًّ أذ٘اهٕ  هظعب جٔو  أٗ آ اسٖ خفٚ  ٖا رهم ٗم٘  ًلإُ أٗ صًإُ أٗ ٗؿفٕ أٗ سزلٕ

 وتاج٘ا مل أَ جلػلاهٕ  ٗتذاع خفا١ٖ تضٙى اهيت اه٘طا٢ى عّ باهعرث ًعشاتٕ جلٍ إلوفْ٘ اذتاد ط٘ا١ اـفٚٞ 

أ ٘اي أٗ أًاكّ أٗ أٗ اث أٗ أعٌاي  أٗ ْاعاث ٗإعٍٔ أُ٘او  اقذ ٙلْ٘ إعٍٔ ععاسٝ عّ أػخاق أٗ .(8) رهم جلٍ

                                                           
 (.1917(  س ٍ )3/1522أخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮًاسٝ  با  الى اهشًٛ ٗاؿث عوٕٚ  ٗرَ ًّ عوٌٕ  ٍ ُظٕٚ ) (1)
 (.5/1722أخشد ٓزٖ ا٬ اس ابّ أبٛ ذامت ٗ تفظرلٖ ) (2)
 (.2/303تفظرل اهعغٜ٘ ) (3)
 (.65كت٘س ًظاعذ اهّٓٚاس )ق:ػشه ًقذًٞ ٗ أؿ٘ي اهتفظرل ٨بّ تٌٚٚٞ هوذ (4)
ٙعين: بظعب اهِضٗي ٗ ػخف ًعٌ. (5)
 (.67-66ػشه ًقذًٞ ٗ أؿ٘ي اهتفظرل ٨بّ تٌٚٚٞ هوذكت٘س ًظاعذ اهّٓٚاس )ق: (6)
 (.3/59ا٨تقاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوظٚ٘طٛ ) (7)
(.608إ٘ط٘عٞ اهقشآُٚٞ إتخــٞ جملٌ٘عٞ ًّ ا٪طاتزٝ ٗاهعوٌا١ إتخــٌ )ق: (8)
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 ًّ إعٚؼاث أٗ ؿ٩ٝ ًّ إظاااث أٗ ًعٚؼٞ ًّ اهلٚفٚاث أٗ ًظااٞ ًّ أعٌاي أٗ أػحاس أٗ ً٘ا   أٗ كٚفٚٞ

 .(1)اهتظٌٚاث ًّ اهـو٘اث أٗ تظٌٚٞ

 كٌا  رهم عّ ًِضٖ ٗتعاٍ طعرإُ اهلل ٗك٩َ.  ا٬ٙاث بٌ اهتعاسض ٍٙ٘ٓ ًا: بإُٔ إؼلى فٗٙعش

٘ٲ: ))تعاٍ  اي ْٰ ٰٗهّٔ ّٲ كّٔا ِٲِذ ًِ ٚٲِش ِع ِٕ غّٔ ٰٰ٘جذٱٗا اهوَّ ِٕ هّٔ  ًا هوٌعتذ٥ ٙقع  ذ ٗهلّز. 82:اهِظا١((شكِّٔيرلٳا اخٲِت٩اّٗا ِاٚ

 . صاهتٕٮ ااذتٚخ اؿقٚقٞ  ٗ بٕ ٗهٚع  اخت٩ااّٗ ٍٙ٘ٓ

 ًّٗ أًيوٞ ٓزا اهتفظرل:

 أ٨ّٗٗ: أًيوٞ اهتفظرل بعٚاْ اجملٌى:

ْٲ))تفظرلٖ  ٘هٕ تعاٍ:  -1 ٍٲ ِاٛ ًٰا تٱعٲذٱٗا ٰٗجِل ٗٲ أُّٔفِّٕظلّٕ ٍٲ تٱخٲفّٕٖ٘ٱ أّٔ ِٕ ٙٱٰراِطعٲلّٕ ٕٱ ِب . ٗتفظرلٓا ز284:اهعقشٝ((شاهوَّ

 ؿوٟ اهلل سط٘ي عوٟ ُضه  ا)ٕ :ركش ٗ طعب ُضٗشلا  اقذ جا١ ٗ ذذٙث أبٛ ٓشٙشٝ سكٛ اهلل عِٕ  اي

ِٕ))ٗطوٍ:  عوٕٚ اهلل ٰ٘اِث ِاٛ ًٰا ِهوَّ ٌٰ ًٰا اهظَّ ْٲ ا٪ّٔسٲِض ِاٛ ٰٗ ٍٲ ِاٛ ًٰا تٱعٲذٱٗا ٰٗجِل ٗٲ أُّٔفِّٕظلّٕ ٍٲ تٱخٲفّٕٖ٘ٱ أّٔ ِٕ ٙٱٰراِطعٲلّٕ  ِب

ٕٱ ٰٚغٲِفشٱ اهوَّ ّٲ أّ ٌٰ ٙٱٰعزّْ ٱ ٰٰٙؼا١ٱ ِه ّٲ ٰٗ ٕٱ ٰٰٙؼا١ٱ ًٰ ٛٲ١ٍ كّٕىّْ ٰعؤّٟ ٰٗاهوَّ  رهم ااػتذ:  ايز 284:اهعقشٝ((ش ِّٔذٙشٴ ٰػ

 عوٟ بشك٘ا  ٍ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي اأت٘ا ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي أؿرا  عوٟ

 ٗ ذ ٗاهـذ ٞ  ٗاؾٔاد ٗاهـٚاَ اهـ٩ٝ ُّٓٚث  ًا ا٪عٌاي ًّ كوفِا اهلل! سط٘ي أٜ: اقاه٘ا اهشكب 

 كٌا تق٘ه٘ا أْ أتشٙذْٗ: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي  اي ُّٓٚقٔا  ٨ٗ ا٬ٙٞ ٓزٖ عوٚم أُضه 

ِٰا)) عولٍ:  ًّ اهلتابٌ أٓى  اي ٌِعٲ ِٰا ٰط ٚٲ ـٰ  زلعِا:  ٘ه٘ا بى ٗعـِٚا؟ زلعِاز 46:اهِظا١((شٰٰٗع

 اوٌا إـرل  ٗجلهٚم سبِا غفشاُم ٗأطعِا زلعِا:  اه٘ا إـرل. ٗجلهٚم سبِا غفشاُم ٗأطعِا

ّٰ: ))جل شٓا ٗ اهلل اأُضي أهظِتٍٔ  بٔا ره  اهقَ٘ ا ذلأٓا ًٰ ٌٰا اهشَّطٱ٘يٱ آ ِٕ إُِّٔضٰي ِب ٚٲ ّٲ جِلهّٔ ًِ ِٕ ْٰ ٰسبّْ ِٱ٘ ًِ ٌٱ٧ٲ  ٰٗاهّٖ

ّٰ كّٕىّّ ًٰ ِٕ آ ِٕ ِباهوَّ ٢ِ٩ًٰلِّٔت ٰٗ ِٕ ِٕ ٰٗكّٕتٱِع ّٰ ُٱفّٔشّْقٱ ٨ ٰٗسٱطٱِو ٚٲ ّٲ أّٰٔذٍذ ٰب ًِ ِٕ ِٰا ٰٗ ّٔاهّٕ٘ا سٱطٱِو ٌِعٲ ِٰا ٰط ُٰمّٔ ٰٗأّٔطّٔعٲ  غّٕفّٰٖشا

ِٰا ٚٲمّٔ ٰسبَّ ٌٰ ٰٗجِلهّٔ  ٨)) :ٗجى عض اهلل اأُضي تعاٍ  اهلل ُظخٔا رهم اعو٘ا . اوٌاز285:اهعقشٝ((شـِرلٱاهّٖ

ٕٱ ٙٱلّٔوِّ ٱ ٰٔا جِلهَّا ُٰفّٖظٳا اهوَّ ٰٔا ٗٱطٲٰع ٰٔا كّٰٔظٰع ٲ ًٰا هّٔ ٚٲ ِٰا اكّٰٖتٰظٰع ٲ ًٰا ٰٰٗعؤّ ُٰا ٨ ٰسبَّ ْٲ تٱ٧ٰاِخزٲ ِٰا جِل ٗٲ ُِٰظٚ  أّٔ

ُٰا ٌِىٲ ٨ٰٗ ِٰاٰسبَّ))ُعٍ. :  اي .ز286:اهعقشٝ((شأّٔخٲّّٓٔأّٖ ِٰا ٰترٲ ٚٲ ٌٰا جِلؿٲشٳا ٰعؤّ ٕٱ كّٔ ٌٰوّٰٖت ّٰ ٰعؤّٟ ٰذ ّٲ اهَِّزٙ ًِ 

ِٰا ِٰا))ُعٍ. :  اي .ز286:اهعقشٝ((ش ّٔعٲِو ِٰا ٨ٰٗ ٰسبَّ ٌّْوّٖ ّٔ ٨ ًٰا تٱٰر ِٰا طّٔا ّٔ ِٕ هّٔ  ٰٗاعٲ ٱ)) ُعٍ.:  اي .ز286:اهعقشٝ((شِب

َّا ِٰا ٰٗاغِّٖفشٲ ٰع ِٰا هّٔ ٌٲ ُٲٰ  ٰٗاسٲٰذ ٘ٲ٨ُٰا أّٔ ُٰاأّا ًٰ ـٱشٲ َِ ٰعؤّٟ ُ ٘ٲ ّٰ اهّٖقّٔ  . أزا(2)ُعٍ(:  اي .ز286:اهعقشٝ((شاهّٖلّٔاِاِشٙ

 شلٍ هوٌراطعٞ ًِاف غرل بإغفشٝ ا٧ًٌِٕ هععادٖ تعاٍ اهلل ٗعذ ًّ بعذ ًّ اهقشآْ ًّ ُضي اهزٜ

َّا)) :تعاٍ اهلل  اي كٌا اهعزا   تعين ٨ اواطعٞ ٪ْ أطشٗا; عٌا ّٲ أّأّٔ ًٰ ٰٛ ٕٱ إِّٔٗت ِٕ ) ِكٰتاٰب ِِ ٌِٚ ٰٚ  (7ِب

٘ٲٰف ِٰٙقِّٔوبٱ (8) ِٰٙظرلٳا ِذٰظابٳا ٙٱٰراٰطبٱ أّٰظ ِٕ جِلهّٟٔ ٰٗ ٓٲِو  اهلفش جلكٌاس ٗأًا .ز9-7:ا٨ُؼقاق((شًٰظٲشٱٗسٳا أّٔ

                                                           
 (.262إشجع اهظابث )ق: (1)
 (.199(  س ٍ )1/115أخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮّاْ  با  بٚاْ  ٘هٕ تعاٍ: )ٗجلْ تعذٗا ًا ٗ أُفظلٍ أٗ ؽفٖ٘( ) (2)
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 ؿاذعٔا عوٚٔا واطب اهيت اهقو٘  أعٌاي ًّ اتوم اهلااشّٙ ًٗ٘ا٨ٝ ا٧ًٌِٕ ٗبغض ٗاهِفاق

.(1)أؿ٩ّٗ ا٪خعاس ٗ اهِظ  ًتِاوا: قلٌٞ ا٬ٙٞ ٓزٖ أْ ٙذي كٌا .بٔا ٧ٙٗاخز

ِٚىٍّ))تفظرلٖ هق٘هٕ تعاٍ:  -2 ٌٲذٱٍٗد ٰٗ  ؿوٟ اهِيب بٕ ٙعوك عِٕ اهلل سكٛ ٓشٙشٝ أبٛ   اعّز30:اه٘ا عٞ((شًٰ

 جلْ ٗا ش١ٗا ٙقّٓعٔا  ٨ عاَ ًا٢ٞ ٚؤا ٗ اهشاكب ٙظرل ػحشٝ اؾِٞ ٗ )جلْ:  اي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل

ِٚىٍّ: ))ػ٣تٍ ٌٲذٱٍٗد ٰٗ .(2)(ز30:ٞاه٘ا ع((شًٰ

  اُٚاّٗ: أًيوٞ اهتفظرل بعٚاْ إعٍٔ:

ٚٲِش))تفظرلٖ "إغل٘  عوٍٚٔ" ٗ"اهلاهٌ" إزك٘سّٙ ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -1 ٌٰغٲلٱِ٘  غّٔ ٍٲ اهّٖ ِٔ ٚٲ  ٨ٰٗ ٰعؤّ

ٌٰ    اعّ عذٜ بّ ذامت سكٛ اهلل عِٕ  اي:  اي سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ: )اإْز7:اهفاؼٞ((شاهلَّاهِّ

.(3)ك٩ي( اهِـاس٠ ٗجلْ عوٍٚٔ  ًغل٘  اهٚٔ٘د

َٰ))تفظرلٖ "بعض آٙاث سبم" إزك٘سٝ ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -2 ٘ٲ ٰٙاِث ٰبعٲضٱ ٰٙأِّٖتٛ ٰٙ ٰٔا ُٰفّٖظٳا ِٰٙفّٔعٱ ٨ ٰسبّْمّٔ آ ُٱ ّٰا ٍٲ جِل  هّٔ

ّٲ ِٰ ٲ ٰتلّٕ ًٰ ّٲ آ ٗٲ  ّٔعٲىٱ ًِ ٰٔا ِاٛ كّٰٔظٰع ٲ أّٔ ُِ ّٰا ٚٲشٳا جِل   اي:  اي ِٕع اهلل سكٛ ٓشٙشٝ   اعّ أبٛز158:ا٪ُعاَ((شٰخ

 آًّ اهِاغ سآٓا اإرا ًغشبٔا  ًّ اهؼٌع تّٓوع ذتٟ اهظاعٞ تقَ٘ )٨: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي

ٰٔا ُٰفّٖظٳا ِٰٙفّٔعٱ ٨))ذٌ  ازان عوٚٔا  ًّ ُٱ ّٰا ٍٲ جِل ّٲ هّٔ ِٰ ٲ ٰتلّٕ ًٰ ّٲ آ .(4)(ز158:ا٪ُعاَ((ش ّٔعٲىٱ ًِ

ٰٰ٘جٰذا))تفظرلٖ اهععذ إزك٘س ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -3 ّٲ ٰععٲذٳا أّ ُٰا ًِ ٖٱ ِعٰعاِد ِٰا ٚٲ ّٗ آٰت ٌٰ ّٲ ٰسذٲ ُٰا ًِ ِٲِذ ٖٱ ِع ِٰا ٌٲ ّٲ ٰٰٗعوَّ َّا ًِ  هّٔذٱ

ٌٳا  زلع إُٔ: كعب سكٛ اهلل عِٕ بّ أبٛ   اعّ ابّ ععاغ سكٛ اهلل عٌِٔا  اي: ذذ ينز65:اهلٔ ((شِعوّٖ

 أعوٍ  اهِاغ أٜ اظ٣ى جلطشا٢ٚى  بين ٗ خّٓٚعاّٗ  اَ ً٘طٟ )جلْ: ٙق٘ي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي

 أعوٍ ٓ٘ اهعرشّٙ َحٌع ععذاّٗ هٛ جلْ جلهٕٚ اهلل اأٗذٟ جلهٕٚ  اهعوٍ ٙشد مل جلر عوٕٚ اهلل اعتب أُا : اقاي

 اؿ٘ث اقذث ارٚيٌا ًلتى  ٗ اتحعوٕ ذ٘تاّٗ ًعم تأخز:  اي بٕ  هٛ الٚ  س ! ٙا: ً٘طٟ  اي ًِم 

 اهـخشٝ أتٚا جلرا ذتٟ ُْ٘  بّ ٙ٘ػع بفتاٖ ًعٕ ٗآُّوث آُّوث  ٍ ًلتى  ٗ احعوٕ ذ٘تاّٗ اأخز  ٍ  أ٘

ٕٱ أّاتَّٰخٰز)) اهعرش  ٗ اظق٘ ًِٕ اخشد إلتى  ٗ اؿ٘ث ٗاكّٓش  اِاًا  س٦ٗطٌٔا ٗكعا  اهّٰٖعرٲِش ِاٛ ٰطِعٚؤّ

 ُظٛ اطتٚقٜ اوٌا اهّٓاق  ًيى عوٕٚ اـاس إا١  جشٙٞ اؿ٘ث عّ اهلل ٗأًظم  ز61:اهلٔ ((شٰطٰشبٳا

 :هفتاٖ ً٘طٟ  اي اهغذ ًّ كاْ جلرا ذتٟ ٗهٚوتٌٔا  ًٌٙ٘ٔا بقٚٞ اآُّوقا باؿ٘ث  ىدلٖ أْ ؿاذعٕ

ِٰا)) ُٰا آِت ِٰا هّٔقّٔذٲ غّٰٔذا١ٰ ّٲ هِّٔقٚ ُٰا ًِ ـٰعٳا ٰٰٓزا ٰطفِّٔش  جاٗصا ذتٟ اهِـب ً٘طٟ هذ ٗمل:  اي .ز62:اهلٔ ((شُٰ

                                                           
 (.211إقذًاث ا٪طاطٚٞ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هععذ اهلل بّ ٙ٘ط  اؾذٙع )ق: (1)
 (.4881(  س ٍ )6/146ْ  با   ٘هٕ: )ٗٚى ٖذٗد( )أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآ (2)
( شبذْٗ س ٍ هورذٙثز. شٗٓ٘ جض١ ًّ ذذٙث ط٘ٙىز. ٗ اي 5/53أخشجٕ اهذلًزٜ ٗ طِِٕ  أب٘ا  تفظرل اهقشآْ  با : ًّٗ ط٘سٝ ااؼٞ اهلتا  ) (3)

 (.2954(  س ٍ )6/454ا٪هعاُٛ: ذظّ. ؿرٚس ٗكعٚ  طِّ اهذلًزٜ )
(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮّاْ  با  4635(  س ٍ )6/58رٚرٞ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )٨ ِٙفع ُفظا جلّأُا( )أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿ (4)

 (.248(  س ٍ )1/137بٚاْ اهضًّ اهزٜ ٨ ٙقعى إٚ اٮّاْ )
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ٙٲٰ )) :اتاٖ هٕ اقاي بٕ  اهلل أًش اهزٜ إلاْ ِٰا جِلرٲ أّٰٔسأّٔ ٙٲ ٰٗ َّ جِلهّٟٔ أّٔ ِٝاه ّْٛ خٲٰش ًٰا اهّٖرٱٰ٘ث ُِٰظٚ ٱ أِّإ ٕٱ ٰٗ ُِٚ ُٲٰظا  جِلهَّا أّٔ

ْٱ ٚٲّّٓٔا ْٲ اهؼَّ ٖٱ أّٔ ٕٱ ٰٗاتَّٰخٰز أّٔرٲكّٰٕش  ٗهفتاٖ ٕٗ٘طٟ طشباّٗ  هور٘ث الاْ:  اي .ز63:اهلٔ ((شٰعٰحعٳا اهّٰٖعرٲِش ِاٛ ٰطِعٚؤّ

َّا ًٰا ٰرِهمّٔ)) :ً٘طٟ اقاي عحعاّٗ  ٌٰا ٰعؤّٟ أّاسٲٰتذَّا ُٰعٲِك كّٕ ِٓ ـٳا آٰ اِس ـٰ  ٙقـاْ سجعا:  اي .ز64:اهلٔ ((ش ّٔ

 بأسكم ٗأُٟ: اـلش اقاي ً٘طٟ  عوٕٚ اظوٍ  ٘باّٗ ًظحٟ سجى اإرا اهـخشٝ  جلٍ اُتٔٚا ذتٟ آ اسٌٓا

َّا)) هتعوٌين أتٚتم ُعٍ :  اي جلطشا٢ٚى؟ بين ً٘طٟ:  اي ً٘طٟ  أُا:  اي اهظ٩َ  ٌٲٰ  ًِ  عٱوِّ

َّمّٔ  ّٔاٰي))  ز66:اهلٔ ((شسٱػٲذٳا ٰٛ ٰتظٲٰتِّٰٓٚع ّٲهّٔ جِل  عوٍ ًّ عوٍ عوٟ جلُٛ ً٘طٟ! ٙا .ز67:اهلٔ ((شٰؿعٲشٳا ًِٰع

ُِٛ)) :ً٘طٟ اقاي أعوٌٕ  ٨ اهلل عوٌلٕ اهلل عوٍ ًّ عوٍ عوٟ ٗأُ  أُ   تعوٌٕ ٨ عوٌِٕٚ اهلل ْٲ ٰطٰتِحذٱ  جِل

ٕٱ ٰػا١ٰ ـِٛ ٨ٰٗ ٰؿاِبشٳا اهوَّ ًٲشٳا هّٔمّٔ أّٔعٲ ِِٛ ِْأِّإ)) :اـلش هٕ اقاي  ز69:اهلٔ ((شأّٔ ِِٛ ا٩ّٔ اتَّٰععٲٰت ّٲ ٰتظٲأّٔهّٖ ٛٲ١ٍ ٰع  ٰػ

ٕٱ هّٔمّٔ إّٔذٲِذٰث ٰذتَّٟ ِٲ جلٍ ُٔاٙٞ اؿذٙث.  (1)(ز70:اهلٔ ((شِركّٖشٳا ًِ

ٍٲ))تفظرلٖ "كوٌٞ اهتق٠٘" ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -4 ٔٱ ًٰ ّٔ ٰٗأّٔهّٰٖض ٌٰ ٠ٰ٘ كِّٔو   اعّ أبٛ بّ كعب سكٛ ز26:اهفتس((شاهتَّقّٖ

ٍٲ))) :وٍٗط عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب اهلل عِٕ عّ ٔٱ ًٰ ّٔ ٰٗأّٔهّٰٖض ٌٰ ٠ٰ٘ كِّٔو .(2)اهلل( جل٨ جلهٕ ٨:  ايز 26:اهفتس((شاهتَّقّٖ

  اهياّٗ: أًيوٞ اهتفظرل بعٚاْ إؼلى:

َّ ٨ٰٗ))تفظرلٖ ؿٚاٝ اهؼٔذا١ إزك٘سٝ ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -1 ّٰ ٰترٲٰظٰع ِٕ ٰطِعِٚى ِاٛ  ِّٕتوّٕ٘ا اهَِّزٙ ٰ٘اتٳا اهوَّ ًٲ ٰٚا١ٴ ٰبىٲ أّٔ  أّٔذٲ

ِٲٰذ ٍٲٰسبّْ ِع ِٔ ْٰ  ٨ٰٗ))): ا٬ٙٞ ٓزٖ عّ اهلل سكٛ اهلل عِٕ ععذ طأهِا:  اي ًظشٗق   اعّز169:عٌشاْ آي((شٙٱشٲٰص ّٕ٘

َّ ّٰ ٰترٲٰظٰع ِٕ ٰطِعِٚى ِاٛ  ِّٕتوّٕ٘ا اهَِّزٙ ٰ٘اتٳا اهوَّ ًٲ ٰٚا١ٴ ٰبىٲ أّٔ ِٲٰذ أّٔذٲ ٍٲ ِع ِٔ ْٰ ٰسبّْ   ذ جلُا أًا:  اي  ز169:عٌشاْ آي((شٙٱشٲٰص ّٕ٘

 ذٚث اؾِٞ ًّ تظشه باهعشؾ  ًعوقٞ  ِادٙى شلا خلش  طرل ج٘ف ٗ أسٗاذٍٔ: اقاي رهم  عّ طأهِا

 ػ١ٛ أٜ:  اه٘ا ػ٣ٚاّٗ؟ تؼتْٔ٘ ٓى: اقاي اط٩عٞ  سبٍٔ جلهٍٚٔ ااطوع اهقِادٙى. توم جلٍ تأٜٗ  ٍ ػا١ث 

 أْ ًّ ٙذلك٘ا هّ أٍُٔ سأٗا اوٌا ًشاث   ٩ث بٍٔ رهم افعى ػ٣ِا؟ ذٚث اؾِٞ ًّ ُظشه ٗمّ ُؼتٔٛ

 هٚع أْ سأ٠ اوٌا أخش٠  ًشٝ طعٚوم ٗ ُقتى ذتٟ أجظادُا ٗ أسٗاذِا تشد أْ ُشٙذ س ! ٙا:  اه٘ا ٙظأه٘ا 

.(3)تشك٘ا( ذاجٞ شلٍ

ْٰ إّٔخٲٰ  ٰٙا))تفظرلٖ ٪خ  ٓاسْٗ إزك٘سٝ ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -2 ْٰ ًٰا ٰٓاسٱٗ ًٲٰشأّٔ أّٔبٱِ٘ن كّٔا ٘ٲ١ٍ ا ًٰا ٰط ُٰ ٲ ٰٗ ُِّم كّٔا  إّٔ

ِّا تقش٦ْٗ:  جلُلٍ: اقاه٘ا طأهُ٘ٛ  لشاْ  ذً  )ٕا:  اي ػععٞ سكٛ اهلل عِٕ بّ إغرلٝ   اعّز28:ًشٍٙ((شٰبِغ

                                                           
(  89-6/88هعرشّٙ أٗ أًلٛ ذقعاّٗ( )أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )ٗجلر  اي ً٘طٟ هفتاٖ ٨ أبشه ذتٟ أبوك فٌع ا (1)

 (.2380(  س ٍ )4/1847(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهفلا٢ى  با  ًّ الا٢ى اـلش عوٕٚ اهظ٩َ )4725س ٍ )
(. ٗ اي ا٪هعاُٛ: ؿرٚس. ؿرٚس ٗكعٚ  طِّ اهذلًزٜ 3265(  س ٍ )5/239أخشجٕ اهذلًزٜ  أب٘ا  تفظرل اهقشآْ  با : ًّٗ ط٘سٝ اهفتس ) (2)

 (.3265(  س ٍ )7/265)
 (.1887(  س ٍ )3/1502أخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮًاسٝ  با  بٚاْ أْ أسٗاه اهؼٔذا١ ٗ اؾِٞ ٗأٍُٔ أذٚا١ عِذ سبٍٔ ٙشص ْ٘ ) (3)
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ْٰ إّٔخٲٰ  ٰٙا))  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي عوٟ  ذً  اوٌا ٗكزا  بلزا عٚظٟ  عى ًٗ٘طٟ  ز28:ًشٍٙ((شٰٓاسٱٗ

.(1) عؤٍ( ٗاهـاؿٌ بأُعٚا٢ٍٔ ٙظٌْ٘ كاُ٘ا جلٍُٔ: اقاي رهم  عّ طأهتٕ ٗطوٍ

إّٓوث: ٗتقٚٚذ اهعاَ بتخـٚف تفظرل اهقشآْ: اـاًع إّٓوب  

 تعشٙ  اهعاَ ٗاهتخـٚف ٗإّٓوث ٗاهتقٚٚذ:

 .(2)ذـش غرل ًّ هٕ اهـاحل ٙظتغشق اهعاَ ٓ٘: هفٜ

 تفٚذ هقشِٙٞ اهعاَ أاشاد بعض عوٟ اؿلٍ  ـش: أٜ اهعاَ  اهوفٜ تِاٗهٕ ًا بعض ٗاهتخـٚف: جلخشاد

 .(3)رهم

 .(4)اـاق ًع كاهعاَ إقٚذ ًع ٗٓ٘  ٚذ. ب٩ إآٚٞ عوٟ ٗإّٓوث: اهذاي

 أُ٘او ًّ إُٔ اعتعاس عوٟ إّٓوث ِٓا باـاق ٗٙقـذ .(5)ػٚ٘عٕ ٙقوى بوفٜ اـاق ٗاهتقٚٚذ: اتعاو

 .(6)جِظٕ أاشاد بٌ اُتؼاسٖ تقوٚى ػٚ٘عٕ بتقوٚى ٗإقـ٘د اهقٚذ  ٓ٘ باهوفٜ ٗإقـ٘د اــ٘ق 

 :اهتفظرل ٓزا أًيوٞ ًّٗ

 ؽـٚف اهعاَ: بعٚاْ اهتفظرل أًيوٞ: ٨ّٗأٗ

ّٰ))ؽـٚـٕ هوضٙادٝ ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -1 ِٱ٘ا ِهوَِّزٙ ِٰٟ أّٔذٲٰظ ٰٙاٰدّ٘ اهّٖرٱظٲ باهِٛش جلٍ ٗجٕ اهلل  ز26:ُٙ٘ع((شِٰٗص

 اؾِٞ أٓى دخى )جلرا:  اي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب عّ تعاٍ ٗ اؾِٞ  اعّ ؿٔٚب سكٛ اهلل عِٕ

 تذخوِا أمل ٗجِ٘ٓا؟ تعٚض أمل: اٚق٘هْ٘ أصٙذكٍ؟ ػ٣ٚاّٗ تشٙذْٗ: ٗتعاٍ تعاسن اهلل ٙق٘ي:  اي اؾِٞ

 عض سبٍٔ جلٍ اهِٛش ًّ جلهٍٚٔ أذب ػ٣ٚاّٗ أعّٓ٘ا اٌا اؿحا   اٚلؼ :  اي اهِاس؟ ًّ ٗتِحِا اؾِٞ 

ّٰ: ))ا٬ٙٞ ٓزٖ ت٩ ٗجى   ٍ ِٱ٘ا ِهوَِّزٙ ِٰٟ أّٔذٲٰظ ٰٙاٰدّ٘ اهّٖرٱظٲ .(7)(ز26:ُٙ٘ع((شِٰٗص

ّٰ))ٕعِٟ  ٘هٕ تعاٍ: ؽـٚـٕ  -2 ْٰ ٰٗاهَِّزٙ ٍٲ آٰت٘ا ًٰا ٙٱ٧ٲتٱ٘ ٔٱ ّ٘ ٰٗ ّٕوّٕ٘بٱ بإتٚاْ ا٪عٌاي  ز60:ا٧ًِْٕ٘((شِٰٗجؤّ

 عّ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي )طأه :  اه  ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب صٗد اهـاؿٞ  اعّ عا٢ؼٞ

ّٰ: ))ا٬ٙٞ ٓزٖ ْٰ ٰٗاهَِّزٙ ٍٲ آٰت٘ا ًٰا ٙٱ٧ٲتٱ٘ ٔٱ ّ٘ ٰٗ ّٕوّٕ٘بٱ  ٙؼشبْ٘ اهزّٙ أٍٓ: عا٢ؼٞ  اه   ز60:ا٧ًِْٕ٘((شِٰٗجؤّ

 ىااْ٘ ٍٗٓ ٗٙتـذ ْ٘  ٗٙـوْ٘ ٙـًْ٘٘ اهزّٙ ٗهلٍِٔ اهـذٙث! بِ  ٙا ٨:  اي ٗٙظش ْ٘؟ اـٌش

                                                           
(.2135 ٍ )(  س3/1685أخشجٕ ًظوٍ ٗ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  ا٬دا   با  اهِٔٛ عّ اهتلين بأبٛ اهقاطٍ ٗبٚاْ ًا ٙظترب ًّ ا٪زلا١ ) (1)
 (.3/48ا٨تقاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوظٚ٘طٛ ) (2)
 (.223دساطاث ٗ عوَ٘ اهقشآْ وٌذ بلش جلزلاعٚى )ق: (3)
 (.3/101ا٨تقاْ ٗ عوَ٘ اهقشآْ هوظٚ٘طٛ ) (4)
عضاٖ جلٍ: اهِظ  ٗ (. 60ٗاهِقف ًّ اهِف ذقٚقتٕ ٗذلٌٕ ٗأ ش رهم ٗ ا٨ذتحاد باهظِٞ ا٬ذادٙٞ هعٌش بّ ععذ اهعضٙض بّ عيٌاْ )ق: (5)

 (.1/145اهقشآْ اهلشٍٙ )
 ُفع إشجع اهظابث. (6)
 (.181(  س ٍ )1/163أخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮّاْ  با  جل عاث س٦ٙٞ ا٧ًٌِٕ ٗ ا٬خشٝ سبٍٔ طعرإُ ٗتعاٍ ) (7)
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ٗٲه٣ِّٔمّٔ))ًٍِٔ   تقعى ٨ أْ ْٰ إّٔ ٚٲٰشاِث ِاٛ ٙٱٰظاِسعٱ٘ ٍٲ اهّٰٖخ ٓٱ ٰٔا ٰٗ ْٰ هّٔ هلل . اعا٢ؼٞ سكٛ ا(1)(ز61:ا٧ًِْٕ٘((شٰطاِبقّٕ٘

عِٔا أٌ  اهعٌَ٘ ًّ ا٬ٙٞ  اأخدلٓا ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ بإعِٟ.

٘ٲٰف))ؽـٚـٕ ٕعِٟ  ٘هٕ تعاٍ:  -3 باهعشض َٙ٘ اهقٚاًٞ دْٗ  ز8:ا٨ُؼقاق((شِٰٙظرلٳا ِذٰظابٳا ٙٱٰراٰطبٱ أّٰظ

 ٨جل واطب أذذ )هٚع: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي  اي:  اه  عِٔا اهلل سكٛ اؿظا   اعّ عا٢ؼٞ

َّا)) :ٗجى عض اهلل ٙق٘ي أهٚع اذا١ن  اهلل جعوين اهلل! سط٘ي ٙا:  و :  اه  ٓوم. ّٲ أّأّٔ ًٰ ٰٛ ٕٱ إِّٔٗت  ِكٰتاٰب

( ِٕ ِِ ٌِٚ ٰٚ ٘ٲٰف (7ِب  ُ٘ ؽ ًّٗ ٙعشكْ٘  اهعشض ران:  اي ؟ز8-7:ا٨ُؼقاق((شِٰٙظرلٳا ِذٰظابٳا ٙٱٰراٰطبٱ أّٰظ

٬ٙٞ عٌَ٘ اؿظا   اأخدلٓا ؿوٟ اهلل عوٕٚ . اعا٢ؼٞ سكٛ اهلل عِٔا أٌ  ًّ ا(2)ٓوم( اؿظا 

 ٗطوٍ بأْ إقـ٘د باؿظا  ٗ ا٬ٙٞ اهعشض.

  اُٚاّٗ: أًيوٞ اهتفظرل بعٚاْ تقٚٚذ إّٓوث:

ٕٱ ٙٱٰيعّْ ٱ))تقٚٚذ اهق٘ي اهياب  إزك٘س ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -1 ّٰ اهوَّ ِٱ٘ا اهَِّزٙ ًٰ ٘ٲِي آ ِٝ ِاٛ اهيَّاِبِ  ِباهّٖقّٔ ٰٚا ٰٚا اهّٰٖر ُٲ  اهذُّ

ِٝ ِٰٛٗا  : اي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي أْ عاص  سكٛ اهلل عِٕ بّ اهدلا١   اعّز27:جلبشآٍٚ((شا٬ِخٰش

ٕٱ ٙٱٰيعّْ ٱ)) : ٘هٕ ازهم اهلل  سط٘ي قٌذاّٗ ٗأْ اهلل جل٨ جلهٕ ٨ أْ ٙؼٔذ اهقدل ٗ ط٣ى جلرا )إظوٍ ّٰ اهوَّ  اهَِّزٙ

ِٱ٘ا ًٰ ٘ٲِي آ ِٝ ِاٛ اهيَّاِبِ  ِباهّٖقّٔ ٰٚا ٰٚااه اهّٰٖر ُٲ ِٝ ِٰٗاٛ ذُّ .(3)(ز27:جلبشآٍٚ((شا٬ِخٰش

ّٕ ٰٗاهظَّاِسقٱ))ش: تقٚٚذ اهٚذ ٗ اهقّٓع ٗ اهظش ٞ باهل   اعّ ابّ ععاغ سكٛ اهلل عٌِٔا  اي -2  ٰٗاهظَّاِس ّٔ

ٌٰا أّا ّّّٖٓٔعٱ٘ا ٔٱ ٰٙ ٙٲِذ  .(4)اهلفٌز اهقّٓع ٗ اهظِٞ الاُ  ز38:إا٢ذٝ((شأّٔ

 ٗا٨طتؼٔاد: اهتأكٚذ أٗ  اهِظ بعٚاْ تفظرل اهقشآْ: اهظادغ إّٓوب

 تعشٙ  اهِظ  ٗاهتأكٚذ ٗا٨طتؼٔاد:

 .(5)ػشعٛ بذهٚى اهؼشعٛ اؿلٍ اهِظ  ٓ٘: ساع

 .(6)أًشٖ ٗتق٘ٙٞ اهِفع ٗ اهؼ١ٛ اهتأكٚذ: ُلٌ

                                                           
(  ٗابّ ًاجٕ ٗ طِِٕ  أب٘ا  اهضٓذ  با  3175(  س ٍ )328-5/327أخشجٕ اهذلًزٜ ٗ طِِٕ  أب٘ا  تفظرل اهقشآْ  با  ًّٗ ط٘سٝ ا٧ًِْٕ٘ ) (1)

(  ٗؿرٚس 3175(  س ٍ )7/175(. ٗ اي ا٪هعاُٛ: ؿرٚس. ؿرٚس ٗكعٚ  طِّ اهذلًزٜ ه٫هعاُٛ )4198(  س ٍ )5/288اهت٘ ٛ عوٟ اهعٌى )

 (.2(  ٓاًؽ س ٍ )5/288طِّ ابّ ًاجٕ )(. ٗ اي ا٪سُا٦ٗٙ: جلطِادٖ كعٚ  ٨ُقّٓاعٕ. 4198(  س ٍ )9/198ٗكعٚ  طِّ ابّ ًاجٕ ه٫هعاُٛ )
(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  4939(  س ٍ )168-6/167أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )اظ٘ف واطب ذظاباّٗ ٙظرلاّٗ( ) (2)

 (.2876(  س ٍ )4/2204اؾِٞ ٗؿفٞ ُعٌٚٔا ٗأٓؤا  با  جل عاث اؿظا  )
(. ٗأخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ 4699(  س ٍ )6/80  تفظرل اهقشآْ  با  )ٙيع  اهلل اهزّٙ آًِ٘ا باهق٘ي اهياب ( )أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا (3)

(  4/2199بأهفاٚ ًقاسبٞ  كتا  اؾِٞ ٗؿفٞ ُعٌٚٔا ٗأٓؤا  با  عشض ًقعذ إٚ  ًّ اؾِٞ أٗ اهِاس عوٕٚ  ٗجل عاث عزا  اهقدل ٗاهتع٘ر ًِٕ )

(.2871س ٍ )
(. ٗ اي ا٪هعاُٛ: كعٚ  اٮطِاد. ؿرٚس ٗكعٚ  طِّ 145(  س ٍ )1/213ٜ ٗ طِِٕ  أب٘ا  اهّٓٔاسٝ  با  ًا جا١ ٗ اهتٌٍٚ )أخشجٕ اهذلًز (4)

 (.145(  س ٍ )1/145اهذلًزٜ )
 (.109اؿذٙث ٗ عوَ٘ اهقشآْ ٗاؿذٙث ؿظّ قٌذ أٙ٘  )ق: (5)
 (.24هشّٓ بّ طوٌٚاْ اهشًٗٛ )ق:اهعذٙٔٚاث ٗ اهقشآْ اهلشٍٙ ه٫طتار اهذكت٘س أذ بّ ععذ ا (6)
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 أٗ ذقٚقٛ  ـرل ُف . ٗٙعشف اهؼآذ أٙلاّٗ بإُٔ:(1)اهقاعذٝ ٮ عاث ٙزكش جض٢ٛ: ا٨طتؼٔاد: اهؼآذ

 .(2)تعشٙفٕ إشاد ٜاهوف إٚ ٙشد ً٘ك٘عٛ 

ٍٗ ٗااث ٗٙعشف اهؼآذ ٗ ًـّٓوس اؿذٙث بإُٔ: ًا  اهوفٜ ٗ ٙؼعٕٔ ًَ آخش ؿرابٛ عّ سإٗٙ سا

 .(3)اق٘ إعِٟ ٗ أٗ ْٚعاّٗ  ٗإعِٟ

 :اهتفظرل ٓزا أًيوٞ ًّٗ

 :اهِظ  بعٚاْ اهتفظرل أًيوٞ: أ٨ّٗٗ

 أؿرا  ذذ ِا هٚوٟ  اي: أبٛ   اعّ ابُّظ  اهفذٙٞ ٗ سًلاْ هوقادس عوٟ اهـَ٘  ٗجلها  اهـَ٘ عوٕٚ -1

 اهـَ٘ تشن ًظلِٚاّٗ َٙ٘ كى أطعٍ ًّ الاْ عوٍٚٔ  اؼث سًلاْ شُضي: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ قٌذ

ْٲ: ))اِظختٔا رهم  ٗ شلٍ ٗسخف ّٙٓٚقٕ  ّٖ ًٱ٘ا ٰٗأّٔ ـٱ٘ ٚٲشٴ ٰت ٍٲ ٰخ .(4)باهـَ٘ز اأًشٗا .ز184:اهعقشٝ((شهّٔلّٕ

ٞ ا٨عتذاد شلا ذٚث ػا١ث  اعّ ابّ ععاغ سكٛ اهلل عٌِٔا ٗ  ٘هٕ ُظ  عذٝ إشأٝ عِذ أٓؤا  ٗجلباذ -2

ّٰ)تعاٍ: ) ْٰ ٰٗاهَِّزٙ ٘ٲ ٰ٘اَّ ٍٲ ٙٱٰت ِٲلّٕ ًِ ْٰ ٰٰٙزسٱٗ ٰٗاجٳا ٰٗ ّٗ أّٔصٲ َّ ٍٲ ِٰٗؿ ِٔ ٰٗاِج ٘ٲِي جِلهّٟٔ ًٰٰتاعٳا ِهأّٔصٲ ٚٲٰش اهّٰٖر ْٲ جِلخٲٰشاٍد غّٔ ّٰ أِّإ  ٰخٰشجٲ

ِٰاٰه ا٩ّٔ ٍٲ جٱ ٚٲلّٕ ّٰ ًٰا ِاٛ ٰعؤّ َّ ِاٛ أّٰعوّٖ ِٔ ّٲ أُّٔفِّٕظ  أٓؤا  عِذ عذتٔا ا٬ٙٞ ٓزٖ : شُظخ ز240:اهعقشٝ((شًٰعٲشٱٍٗف ًِ

ٚٲٰش: ))تعاٍ اهلل  ٘ي ٗٓ٘ ػا١ث  ذٚث اتعتذ .(5)زز240:اهعقشٝ((شجِلخٲٰشاٍد غّٔ

ْٲ))ُظ   ٘هٕ تعاٍ:  -3 ٍٲ ِاٛ ًٰا تٱعٲذٱٗا جِل ٗٲ أُّٔفِّٕظلّٕ ٖٱ أّٔ ٍٲ تٱخٲفّٕ٘ ِٕ ٙٱٰراِطعٲلّٕ ابّ عٌش سكٛ اهلل   اعّ ز284:اهعقشٝ((شِب

ْٲ))عٌِٔا  اي: ش ٍٲ ِاٛ ًٰا تٱعٲذٱٗا جِل ٗٲ أُّٔفِّٕظلّٕ ٖٱ أّٔ  .(6)بعذٓاز اهيت ا٬ٙٞ ُظختٔا:  ايز 284:اهعقشٝ((شتٱخٲفّٕ٘

 :اهتأكٚذ بعٚاْ اهتفظرل أًيوٞ:  اُٚاّٗ

َّ))اهتأكٚذ عوٟ عٍٛ جل ٍ ًّ وو  هٚأخز ًاي غرلٖ بغرل ذث بق٘هٕ تعاٍ:  -1 ّٰ جِل ٔٲِذ ْٰٰٙؼٲٰتشٱٗ اهَِّزٙ ِٕ ِبٰع  اهوَّ

ٍٲ ِٔ ُِ ٌٰا ٙٲ ِٳا ٰٗأّٔ ٌٰ ٗٲه٣ِّٔمّٔ  ِّٔوٚوّٗا ٰ  ٍٲ ٰخ٩ٰق ٨ إّٔ ٔٱ ِٝ ِاٛ هّٔ ٍٱ ٨ٰٗ ا٬ِخٰش ٔٱ ٌٱ ٕٱ ٙٱلّٔوِّ ّٕشٱ ٨ٰٗ اهوَّ ِٲ ٍٲ ٰٙ ِٔ ٚٲ َٰ جِلهّٔ ٘ٲ ٰٙ ِٞ ًٰ ٰٚا  ٨ٰٗ اهِّٖق

ٍٲ ِٔ ٍٲ ٙٱٰضكِّٚ ٔٱ ٍٴ ٰعٰزا ٴ ٰٗهّٔ  اهلل سط٘ي زلع : عِٕ  اي ًظع٘د سكٛ اهلل   اعّ ععذ اهلل بّز77:عٌشاْ آي((شأِّٔهٚ

  اي غلعاْ. عوٕٚ ٗٓ٘ اهلل هقٛ ذقٕ بغرل ًظوٍ اًش٥ ًاي عوٟ ذو  )ًّ: ٙق٘ي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ

                                                           
 (.74/408) 3 -أسػٚ  ًوتقٟ أٓى اؿذٙث  (1)
 (.34/26) 5 -أسػٚ  ًوتقٟ أٓى اؿذٙث  (2)
 (.241عوَ٘ اؿذٙث ًٗـّٓورٕ عشض ٗدساطٞ هوذكت٘س ؿعرٛ اهـاحل )ق: (3)
 ذْٗ س ٍز.(. شب3/34أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهـَ٘  با  )ٗعوٟ اهزّٙ ّٙٓٚقُٕ٘ اذٙٞ( ) (4)
أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )ٗاهزّٙ ٙت٘اْ٘ ًِلٍ ٗٙزسْٗ أصٗاجا ٙذلبـّ بأُفظّٔ أسبعٞ أػٔش ٗعؼشا اإرا بوغّ  (5)

(.4531(  س ٍ )6/29أجؤّ ا٩ جِاه عوٚلٍ اٌٚا اعوّ ٗ أُفظّٔ بإعشٗف ٗاهلل َا تعٌوْ٘ خعرل( )
(. ٗأخشجٕ ًظوٍ كٌّ اؿذٙث 4546(  س ٍ )6/33  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )آًّ اهشط٘ي َا أُضي جلهٕٚ ًّ سبٕ( )أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ (6)

 اهّٓ٘ٙى اهزٜ طعث ٗ أًيوٞ اجملٌى.
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َّ)) :اهلل كتا  ًّ ًـذا ٕ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي عوِٚا  شأ  ٍ: اهلل ععذ ّٰ جِل ْٰ اهَِّزٙ ٔٲِذ ٰٙؼٲٰتشٱٗ  ِبٰع

ِٕ ٍٲ اهوَّ ِٔ ُِ ٌٰا ٙٲ ِٳ ٰٗأّٔ ٌٰ .(1)ا٬ٙٞ( آخش جلٍ  ز77:عٌشاْ آي((ش ِّٔوٚوّٗا اٰ 

ُِٛ ٨))اهتأكٚذ عوٟ أْ ً٘طٟ عوٕٚ اهظ٩َ  ذ ُظٛ كٌا ٓ٘ إزك٘س ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -2 ٌٰا تٱ٧ٰاِخزٲ  ِب

 ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي زلع إُٔ كعب سكٛ اهلل عِٕ بّ   كٌا ٗ ذذٙث أبٛز73:اهلٔ ((شُِٰظٚ ٱ

ُِٛ ٨))) : اي ٌٰا تٱ٧ٰاِخزٲ ِِٛ ٨ٰٗ ُِٰظٚ ٱ ِب ِٓقّٖ ّٲ تٱشٲ ًٲِشٜ ًِ  ً٘طٟ ًّ ا٪ٍٗ كاُ :  اي .ز73:اهلٔ ((شعٱظٲشٳا أّٔ

.(2)ُظٚاُاّٗ(

ٍٱ ا٩ّٔ)اهتأكٚذ عوٟ ُعٍٚ اؾِٞ بق٘هٕ تعاٍ: ) -3 ٰٛ ًٰا ُٰفّٖعٴ ٰتعٲؤّ ٍٲ إّٔخٲِف ٔٱ ّٲ هّٔ ًِ ِٝ ٍّ  ّٕشَّ ٚٱ ٌٰا ٰجٰضا١ٳ أّٔعٲ ُٱ٘ا ِب  كّٔا

ْٰ ٌٰوّٕ٘ : تعاٍ اهلل )ٙق٘ي ٗطوٍ: عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب عّ عِٕ اهلل سكٛ ٓشٙشٝ أبٛ   اعّز17:اهظحذٝ((شٰٙعٲ

 أطوعتٍ ًا بوٕ رخشاّٗ  بؼش  وب عوٟ خّٓش ٨ٗ زلع   أرْ ٨ٗ سأث  عٌ ٨ ًا اهـاؿٌ هععادٜ أعذدث

ٍٱ ا٩ّٔ: )) شأ  ٍ عوٕٚ  ٰٛ ًٰا ُٰفّٖعٴ ٰتعٲؤّ ٍٲ إّٔخٲِف ٔٱ ّٲ هّٔ ًِ ِٝ ٍّ  ّٕشَّ ٚٱ ٌٰا ٰجٰضا١ٳ أّٔعٲ ُٱ٘ا ِب ْٰ كّٔا ٌٰوّٕ٘  .(3)(ز17:اهظحذٝ((شٰٙعٲ

 :ا٨طتؼٔاد بعٚاْ اهتفظرل أًيوٞ:  اهياّٗ

َّ))ا٨طتؼٔاد بق٘هٕ تعاٍ:  -1 َّفّٔا جِل ّٔ اه ٰٗ ٌٰشٲ ّٲ ٰٗاهّٖ ِٕ ٰػٰعا٢ِِش ًِ عوٟ اهعذ١ ٗ اهّٓ٘اف باهـفا  ز158:اهعقشٝ((شاهوَّ

 دُا اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ: )اوٌا عى إشٗٝ  افٛ ذذٙث جابش بّ ععذ اهلل سكٛ اهلل عِٕ ٗ ؿفٞ ذخ 

َّ: )) شأ اهـفا ًّ َّفّٔا جِل ّٔ اه ٰٗ ٌٰشٲ ّٲ ٰٗاهّٖ ِٕ ٰػٰعا٢ِِش ًِ  اش ٛ باهـفا  بٕ. اعذأ اهلل بذأ َا أبذأ .ز158:اهعقشٝ((شاهوَّ

 هٕ هٕ  ػشٙم ٨ ٗذذٖ اهلل جل٨ جلهٕ ٨: ٗ اي ٗكدلٖ  اهلل ا٘ذذ اهقعوٞ  ااطتقعى اهعٚ  سأ٠ ذتٟ عوٕٚ 

 ا٪ذضا  ٗٓضَ ععذٖ  ُٗـش ٗعذٖ  ألض ٗذذٖ  اهلل جل٨ جلهٕ ٨  ذٙش  ػ١ٛ كى عوٟ ٗٓ٘ اؿٌذ ٗهٕ ومإ

 بّّٓ ٗ  ذًاٖ اُـع  جلرا ذتٟ إشٗٝ  جلٍ ُضي  ٍ ًشاث   ٩ث ٓزا ًيى  اي رهم  بٌ دعا  ٍ ٗذذٖ.

 جلرا ذتٟ اهـفا  ٟعو اعى كٌا إشٗٝ عوٟ افعى إشٗٝ  أتٟ ذتٟ ًؼٟ  ؿعذتا جلرا ذتٟ طعٟ  اه٘ادٜ

.(4)إشٗٝ( عوٟ ط٘اإ آخش كاْ

َّا))ا٨طتؼٔاد بق٘هٕ تعاٍ:  -2 ّٲ أّأّٔ ٰٰٗؿذَّٰق5) ٰٗاتَّقّٟٔ أّٔعٲّّٟٓٔ ًٰ  ) ِٰٟ ٖٱ (6) ِباهّٖرٱظٲ ٰٚظّْشٱ ِٱ ٚٱظٲٰش٠ أّٰظ َّا (7) ِهوّٖ  ٰٗأّٔ

ّٲ ِٰٟ ٰبِخٰى ًٰ ِٰٟ ٰٗكّٔزَّٰ  (8) ٰٗاطٲٰتغٲ ٖٱ (9) ِباهّٖرٱظٲ ٰٚظّْشٱ ِٱ عوٟ اهعٌى  افٛ ذذٙث  ز10-5:اهوٚى((شٰش٠ِهوّٖعٱظٲ أّٰظ

 ًِلٍ ًا: اقاي جِاصٝ  ٗ اهغش ذ بقٚع ٗ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب ًع )كِا:  اي عِٕ اهلل سكٛ عوٛ

 اعٌو٘ا: اقاي ُتلى؟ أا٩ اهلل! سط٘ي ٙا: اقاه٘ا اهِاس. ًّ ًٗقعذٖ اؾِٞ ًّ ًقعذٖ كتب ٗ ذ جل٨ أذذ ًّ

                                                           
(.222(  س ٍ )1/123أخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮّاْ  با  ٗعٚذ ًّ ا تّٓع ذث ًظوٍ بٌٌٚ ااجشٝ باهِاس ) (1)
(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهفلا٢ى  6672(  س ٍ )8/136ٗ ؿرٚرٕ  كتا  ا٪ّاْ ٗاهِزٗس  با  جلرا ذِث ُاطٚاّٗ ٗ ا٪ّاْ ) أخشجٕ اهعخاسٜ (2)

 (.2380(  س ٍ )4/1847با  ًّ الا٢ى اـلش عوٕٚ اهظ٩َ )
(  ًٗظوٍ ٗ 4780(  س ٍ )6/116أعٌ( ) أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با   ٘هٕ: )ا٩ تعوٍ ُفع ًا أخفٛ شلٍ ًّ  شٝ (3)

 (.2824(  س ٍ )4/2175ؿرٚرٕ  كتا  اؾِٞ ٗؿفٞ ُعٌٚٔا ٗأٓؤا )
(.1218(  س ٍ )2/886أخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اؿخ  با  ذحٞ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ) (4)
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َّ: )) شأ  ٍ ًٚظش. الى ّٲ اأّأّٔ ِٰٟ ٰٰٗؿذَّٰق (5) ٰٗاتَّقّٟٔ أّٔعٲّّٟٓٔ ًٰ   ٘هٕ:   جلٍز6-5:اهوٚى((شِباهّٖرٱظٲ

.(1)(ز10:اهوٚى((شِهوّٖعٱظٲٰش٠))

اهفقٔٚٞ: ا٪ذلاَ بعٚاْ تفظرل اهقشآْ: اهظابع إّٓوب  

 ًّٗ ا٪ًيوٞ عوٟ ٓزا ا٪طو٘ :

ّٲ))تعِٕٚٚ ٕقذاس اذٙٞ ا٪ر٠ ٗ اؿخ إزك٘سٝ ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -1 ٌٰ ٍٲ ْٰكّٔا أّ ِٲلّٕ ٗٲ ًِٰشٙلٳا ًِ ِٕ أّٔ ّٲ أّٔرٳ٠ ِب ًِ 

ِٕ ّ٘ ٰسأِّٖط ٰٙ ّٲ أِّفذٲ ًِ ٍَ ٰٚا ٗٲ ِؿ ٍٞ أّٔ ٗٲ ٰؿٰذ ّٔ  )ٓو  عحشٝ سكٛ اهلل عِٕ  اي: بّ   اعّ كعبز196:اهعقشٝ((شُٱظٱٍم أّٔ

 ٓزا  بم بوك  ذ اؾٔذ أْ أس٠ كِ  ًا: اقاي ٗجٔٛ  عوٟ ٙتِا ش ٗاهقٌى ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب جلٍ

 طعاَ  ًّ ؿاو ُـ  ًظلٌ هلى ًظاكٌ طتٞ أطعٍ أٗ أٙاَ   ٩ ٞ ؿٍ:  اي ٨ :  و  ػاٝ؟ ذػ أًا

 عحشٝ سكٛ اهلل عِٕ بّ . ٗٗ سٗاٙٞ أخش٠ عّ كعب(2)عاًٞ( هلٍ ٗٓٛ خاؿٞ  ٗ اِضه  سأطم. ٗاذوث

 ٘اًم؟ٓ ٧ٙرٙم: اقاي  ٩ٌّٗ  ٙتٔاا  ٗسأطٛ باؿذٙعٚٞ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي عوٛ )ٗ  :  اي

ّٲ))ا٬ٙٞ:  ٓزٖ ُضه  ٗ:  اي  -اذوث:  اي أٗ- سأطم  ااذوث:  اي ُعٍ :  و  ٌٰ ْٰ أّ ٍٲ كّٔا ِٲلّٕ ٗٲ ًِٰشٙلٳا ًِ  أّٔ

ِٕ ّٲ أّٔرٳ٠ ِب ًِ ِٕ  تـذق أٗ أٙاَ   ٩ ٞ ؿٍ: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب اقاي آخشٓا  جلٍ  ز196:اهعقشٝ((شٰسأِّٖط

.(3)تٚظش( َا اُظم أٗ طتٞ  بٌ بفشق

ٰٙظٲأّٔهُّٰٕ٘مّٔ))ٕ ؿلٍ ْاو إشأٝ ٗ ذاهٞ اؿٚض إزك٘س ٗ  ٘هٕ تعاٍ: تعِٚ -2 ٰٗ ِّ ٌِٰرِٚض ٰع ٰ٘  ّٕىٲ اهّٖ  ٓٱ

ّْٰظا١ٰ أّاعٲٰتِضهّٕ٘ا أّٔرٳ٠ ٌِٰرِٚض ِاٛ اه  جلرا كاُ٘ا اهٚٔ٘د )أْ أُع بّ ًاهم سكٛ اهلل عِٕ:   اعّز222:اهعقشٝش ((اهّٖ

 ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب أؿرا  اظأي اهعٚ٘ث  ٗ هاًعّ٘ٓ ٗمل ٧ٙاكو٘ٓا  مل اٍٚٔ إشأٝ ذاك 

ٰٙظٲأّٔهُّٰٕ٘مّٔ))تعاٍ:  اهلل اأُضي ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب ٰٗ ِّ ٌِٰرِٚض ٰع ٰ٘  ّٕىٲ اهّٖ ّْٰظا١ٰ أّاعٲٰتِضهّٕ٘ا أّٔرٳ٠ ٓٱ  ِاٛ اه

ٌِٰرِٚض  جل٨ ػ١ٛ كى اؿِع٘ا: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي اقاي ا٬ٙٞ. آخش جلٍ  ز222:اهعقشٝش ((اهّٖ

 أطٚذ احا١ إٚ  خاهفِا جل٨ ػ٣ٚاّٗ أًشُا ًّ ٙذو أْ اهشجى ٓزا ٙشٙذ ًا: اقاه٘ا اهٚٔ٘د  رهم اعوك اهِلاه.

 لاًعّٔ؟ ا٩ ٗكزا  كزا: تق٘ي اهٚٔ٘د جلْ اهلل! سط٘ي ٙا اقا٨: بؼش سكٛ اهلل عٌِٔا بّ ٗععاد ذلرل بّ

                                                           
(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهقذس  4945(  س ٍ )6/170ٗاتقٟ( ) أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با   ٘هٕ: )اأًا ًّ أعّٟٓ (1)

(.2647(  س ٍ )4/2040با  كٚفٚٞ خوث ا٬دًٛ ٗ بّّٓ إًٔ ٗكتابٞ سص ٕ ٗأجوٕ ٗعٌوٕ ٗػقاٗتٕ ٗطعادتٕ )
(.4517 ٍ )(  س6/27أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با   ٘هٕ: )اٌّ كاْ ًِلٍ ًشٙلا أٗ بٕ أر٠ ًّ سأطٕ( ) (2)
(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اؿخ  با  ج٘اص 1815(  س ٍ )3/10أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  أب٘ا  اوـش   با   ٘ي اهلل تعاٍ: )أٗ ؿذ ٞ( ) (3)

(.1201(  س ٍ )3/860ذوث اهشأغ هوٌرشَ جلرا كاْ بٕ أر٠ ٗٗج٘  اهفذٙٞ ؿوقٕ ٗبٚاْ  ذسٓا )
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 ًّ ٓذٙٞ ااطتقعؤٌا اخشجا عوٌٚٔا  ٗجذ ذ  أْ ِِٚا ذتٟ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي ٗجٕ اتغرل

.(1)عوٌٚٔا( هذ مل أْ اعشاا اظقآٌا  آ اسٌٓا ٗ اأسطى ٗطوٍ  عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهِيب جلٍ هي

ٍٲ))تعِٕٚٚ ؿلٍ ْاو إشأٝ ًّ ٗسا٢ٔا جلرا كاْ ٗ  عؤا إزك٘س ٗ  ٘هٕ تعاٍ:  -3 ٍٲ ٰذشٲثٴ ُِٰظا٦ٱكّٕ  هّٔلّٕ

ٍٲ أّأّٖتٱ٘ا َّٟ ٰذشٲٰ لّٕ ٍٲ أّٔ  جلرا: تق٘ي اهٚٔ٘د )كاُ :  اي عِٕ  اهلل سكٛ   اعّ جابش بّ ععذ اهللز223:اهعقشٝ((شِػ٣ٲتٱ

ٍٲ: ))اِضه  أذ٘ي  اه٘هذ جا١ ٗسا٢ٔا ًّ جاًعٔا ٍٲ ٰذشٲثٴ ُِٰظا٦ٱكّٕ ٍٲ أّأّٖتٱ٘ا هّٔلّٕ َّٟ ٰذشٲٰ لّٕ  أّٔ

ٍٲ .(2)(ز223:اهعقشٝ((شِػ٣ٲتٱ

ٚٔاث اهع٩غٚٞإّٓوب اهياًّ: اهتفظرل باطتخذاَ اهتؼ٘ٙث ٗاهتؼع  

 ٗإقـ٘د باهتؼ٘ٙث: جز  اُتعاٖ اهظاًع جلٍ اهل٩َ.

 ٗإقـ٘د باهتؼعٚٔاث اهع٩غٚٞ: اهتؼعٚٔاث اهيت تقش  إعِٟ جلٍ رّٓ اهظاًع.

 أ٨ّٗٗ: ًياي اهتفظرل اهِعٜ٘ باطتخذاَ أطو٘  اهتؼ٘ٙث:

ٰٙا تعِٕٚٚ هوٌقـ٘د با٨طتحابٞ هوشط٘ي ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  إزك٘سٝ ٗ  ٘هٕ ٰٔا تعاٍ: )) ُّ ّٰ أّٔ ِٱ٘ا اهَِّزٙ ًٰ  آ

ِٕ اطٲٰتِحٚعٱ٘ا ٍٲ جِلٰرا ِٰٗهوشَّطٱِ٘ي ِهوَّ ٌٰا ٰدٰعاكّٕ ٍٲ(( ِه ِٚٚلّٕ  .ز24:  ا٪ُفايش ٙٱرٲ

 عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي اذعاُٛ إظحذ  ٗ أؿوٛ إعوٟ سكٛ اهلل عِٕ  اي: )كِ  بّ طعٚذ أبٛ اعّ

 جلرا ٗهوشط٘ي هلل ))اطتحٚع٘ا اهلل: ٙقى أمل اقاي: أؿوٛ! كِ  جلُٛ اهلل  سط٘ي ٙا اقو : أجعٕ  اوٍ ٗطوٍ

  ٍ. إظحذ ًّ ؽشد أْ  عى اهقشآْ ٗ اهظ٘س أعٍٛ ٓٛ ط٘سٝ ٪عوٌِم هٛ:  اي  ٍ ؟(وٚٚلٍ( ٕا دعاكٍ

 )اؿٌذ)  اي: اهقشآْ! ٗ ط٘سٝ أعٍٛ ٓٛ ط٘سٝ ٪عوٌِم تقى: أمل هٕ:  و  ىشد أْ أساد اوٌا بٚذٜ  أخز

 .(3)#أٗتٚتٕ اهزٜ اهعٍٛٚ ٗاهقشآْ إياُٛ اهظعع ٓٛ اهعإٌ((  س  هلل

  اُٚاّٗ: اهتفظرل اهِعٜ٘ باطتخذاَ اهتؼعٚٔاث اهع٩غٚٞ:

ٰٗهّٔقّٔذٲ ٖٱ تعِٕٚٚ هظذسٝ إِتٟٔ إزك٘سٝ ٗ  ٘هٕ تعاٍ: )) ّٗ ٰسآ ِٲٰذ إّٔخٲٰش٠  ُٰضٲهّٔ ِٝ ِع ٰٟٔ  ِطذٲٰس ِٲٰت ٌٱ ٰٓا اهّٖ ِٲٰذ ّٕ ِع َّ  ٰج

 ٠ٰٗ ٌٰأّٖ ّٔ ٰٙغٲٰؼٟ رٲجِل اهّٖ  .ز16 - 13: اهِحٍش ٰٙغٲٰؼٟ(( ًٰا اهظّْذٲٰس

افٛ ذذٙث أُع بّ ًاهم سكٛ اهلل عِٕ ٗ  ـٞ إعشاد ٗٓ٘ ذذٙث ط٘ٙى  ركش ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ 

  ٚى: جدلٙى.  اي: ٓزا؟ ًّ اقٚى: جدلٙى  ااطتفتس اهظابعٞ  اهظٌا١ جلٍ عشد طذسٝ إِتٟٔ  ٗإٚ: ) ٍ

                                                           
ٚض  با  ج٘اص غظى اؿا٢ض سأغ صٗجٔا ٗتشجٚوٕ ٗطٔاسٝ ط٧سٓا ٗا٨تلا١ ٗ ذحشٓا ٗ شا١ٝ اهقشآْ إٚ أخشجٕ ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اؿ (1)

(.302(  س ٍ )1/246)
(  س ٍ 6/29أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  تفظرل اهقشآْ  با  )ُظا٦كٍ ذشث هلٍ اأت٘ا ذش لٍ أُٟ ػ٣تٍ ٗ ذً٘ا ٪ُفظلٍ( ا٬ٙٞ ) (2)

(  س ٍ 2/1058  كتا  اهِلاه  با  ج٘اص ْاعٕ اًشأتٕ ٗ  عؤا ًّ  ذأًا ًّٗ ٗسا٢ٔا ًّ غرل تعشض هوذبش )(  ًٗظوٍ ٗ ؿرٚر4528ٕ)

(1435.) 
 (.5006(  س ٍ )6/231) الى ااؼٞ اهلتا تفظرل   با  اهأخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا   (3)
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 اهلل ؿوٟ بإبشآٍٚ أُا اإرا هِا  افتس جلهٕٚ  بعث  ذ  اي: جلهٕٚ؟! بعث ٗ ذ  ٚى: قٌذ   اي: ًعم؟ ًّٗ

  ٍ جلهٕٚ  ٙع٘دْٗ ٨ ًوم أه  طععْ٘ َٙ٘ كى ٙذخوٕ ٓ٘ ٗجلرا إعٌ٘س  اهعٚ  جلٍ ٚٔشٖ ًظِذاّٗ ٗطوٍ عوٕٚ

 اهلل أًش ًّ غؼٚٔا اوٌا  اي: كاهق٩ي  مثشٓا ٗجلرا اهفٚوٞ  ك راْ ٗس ٔا ٗجلْ إِتٟٔ  اهظذسٝ جلٍ بٛ رٓب

 افشض أٗذٟ  ًا جلهٛ اهلل اأٗذٟ ذظِٔا  ًّ ِٙعتٔا أْ ٙظتّٓٚع اهلل خوث ًّ أذذ اٌا تغرلث  غؼٛ ًا

 .(1)ٗهٚوٞ...  اؿذٙث( َٙ٘ كى ٗ ؿ٩ٝ ٔظٌ عوٛ

اِحذ أْ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ػعٕ أٗساق طذسٝ إِتٟٔ ٗ اهلدل ب راْ اهفٚوٞ  ٗػعٕ مثشٓا ٗ 

 اّٗ باهق٩ي.اهلدل أٙل

آراْ اهفٚوٞ $باوظ٘غ إؼآذ: #  أٗساق طذسٝ إِتٟٔ ٗمثشٓا$ٗٗ كى ًٌِٔا لذ: تؼعٕٚ غرل إؼآذ: 

 #.ٗ ٩ي ٓحش

 ًا اهلل أًش ًّ غؼٚٔا  ٍ أصاي ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ تٍ٘ٓ أْ تلْ٘ ًيؤا ٗ اهؼلى ٗإِٛش  اقاي: )اوٌا

 ذظِٔا(. ًّ ِٙعتٔا أْ ٙظتّٓٚع اهلل خوث ًّ أذذ اٌا تغرلث  غؼٛ

 إّٓوب اهتاطع: اطتخذاَ اه٘طا٢ى اهتعوٌٚٚٞ ٗ اهتفظرل

ٗإقـ٘د بأطو٘  اهتفظرل باطتخذاَ اه٘طا٢ى اهتعوٌٚٚٞ: أْ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ كاْ 

 ٙظتخذَ ٗطا٢ى اهتعوٍٚ ٮٙـاي إعاُٛ اهقشآُٚٞ جلٍ أرٓاْ اهظاًعٌ  ًّٗ ا٪ًيوٞ عوٟ رهم:

 تفظرل باطتخذاَ أطو٘  اهظ٧اي:أ٨ّٗٗ: اه

ٰٙا ٰٔا ًٗياهٕ: تفظرلٖ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ هوغٚعٞ إزك٘سٝ ٗ  ٘هٕ تعاٍ: )) ُّ ّٰ أّٔ ِٱ٘ا اهَِّزٙ ًٰ ِِعٱ٘ا آ  كِّٔيرلٳا اجٲٰت

ّٰ ًِ ّْ َّ َّ اه ّْ ٰبعٲٰض جِل َّ ٍٴ اه ٍٲ ٰٙغٲٰتبٲ ٰٗهّٔا ٰتٰحظَّظٱ٘ا ٰٗهّٔا جِل ٲ ٙٱِربُّ ٰبعٲلٳا ٰبعٲلٱلّٕ ٍٲأّٰٔذ أّٔ ْٲ ذٱكّٕ ٍٰ ٰٙأّٖكّٰٕى أّٔ ِٕ هّٔرٲ  أِّٔخٚ

ٚٲتٳا ٖٱ ًٰ ٌٱ٘ ٓٲتٱ ٰٕ ٰٗاتَّقّٕ٘ا أّلِّٔش َّ اهوَّ ٰٕ جِل َّا ٴ اهوَّ ٍٴ(( ٰت  .ز12:  اؿحشاثش ٰسِذٚ

 ٗسط٘هٕ اهلل  اه٘ا: اهغٚعٞ؟ ًا )أتذسْٗ  اي: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي أْ: سكٛ اهلل عِٕ ٓشٙشٝ اعّ أبٛ

 اقذ تق٘ي ًا إٚ كاْ جلْ  اي: أ ٘ي؟ ًا أخٛ ٗ كاْ جلْ أاشأٙ   ٚى: ٙلشٖ  َا أخان ركشن  اي: أعوٍ 

 .(2)بٔتٕ( اقذ إٚ ٙلّ مل ٗجلْ اغتعتٕ 

افٛ إياي لذ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ٙعتذ٥ أؿرابٕ باهظ٧اي عّ ًعِٟ اهغٚعٞ  أٜ اهغٚعٞ إزك٘سٝ 

ٚعٞ جلِا ٓٛ ركش اهغا٢ب َا ٙلشٖ ٖا هٚع ٗ ط٘سٝ اؿحشاث  ٗرهم إُٔ ٙعوٍ أٍُٔ  ذ ٙتٌْ٘ٓ٘ أْ اهغ

أ ٘ي؟(  اإْ  ًا أخٛ ٗ كاْ جلْ إٚ  ٙ٘كس رهم اهظ٧اي اه٘اسد عوٕٚ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ: )أاشأٙ 

                                                           
 بشط٘ي اٮطشا١ ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اٮّاْ  با  (.3887(  س ٍ )5/68) إعشاد  با  الا٢ى اهـرابٞأخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا   (1)

 (.162  س ٍ )(1/145)اهـو٘اث  ٗاشض اهظٌاٗاث جلٍ ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل
 (.2589  س ٍ )(4/2001)ؼشٍٙ اهغٚعٞ  ًظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهدل ٗاهـوٞ ٗا٬دا   با أخشجٕ  (2)
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اهظ٧اي ٙذي بذ٨هٞ ا٨هتضاَ عوٟ أْ اهظا٢ى كاْ ّٙٛ إُٔ جلْ كاْ ٗ اهغا٢ب ًا  ٚى إٚ  اإُٕ هٚع ًّ 

 إٚ ٙلّ مل ٗجلْ اغتعتٕ  اقذ تق٘ي ًا إٚ كاْ جلْ ٗطوٍ بق٘هٕ: ) اي: اهغٚعٞ  ٗهزا أعقعٕ ؿوٟ اهلل عوٕٚ

 بٔتٕ(. اقذ

  اُٚاّٗ: اهتفظرل باطتخذاَ أطو٘  اهشطٍ:

ًٗياهٕ: بٚإُ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ هـشاٙ اهلل إظتقٍٚ  ٗهوظعى اهيت تفشق عِٕ  ٗإزك٘سٝ ٗ  ٘هٕ 

َّ ٰٗأّٔ ٌٳا ِؿٰشاِطٛ ٰٰٓزا تعاٍ: )) ٍٲ أّٰتفّٔشَّٰق اهظُّعٱٰى ٰتتَِّععٱ٘ا ٰٗهّٔا تَِّععٱٖ٘ٱأّا ًٱظٲٰتِقٚ ّٲ ِبلّٕ ِٕ ٰع ٍٲ ٰطِعِٚو ٍٲ ٰرِهلّٕ ِٕ ٰٗؿَّاكّٕ  ِب

ٍٲ ْٰ(( هّٰٔعوَّلّٕ  .ز153:  ا٪ُعاَش ٰتتَّقّٕ٘

 ٓزا:  اي  ٍ خّٓاّٗ  ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي هِا )خ٘:  اي ًظع٘د سكٛ اهلل عِٕ  بّ اهلل اعّ ععذ

 ًِٔا طعٚى كى عوٟ ًتفش ٞ  طعى ٓزٖ:  اي  ٍ سلاهٕ  ٗعّ ِّٕٚ عّ طاّٗخّٓ٘ خ٘  ٍ اهلل  طعٚى

َّ)):  شأ  ٍ جلهٕٚ  ٙذع٘ ػّٚٓاْ ٌٳا ِؿٰشاِطٛ ٰٰٓزا ٰٗأّٔ ٖٱ ًٱظٲٰتِقٚ ٍٲ أّٰتفّٔشَّٰق اهظُّعٱٰى ٰتتَِّععٱ٘ا ٰٗهّٔا أّاتَِّععٱ٘ ّٲ ِبلّٕ ِٕ( ٰع ( ٰطِعِٚو

 .(1)(ز153:ا٪ُعاَش

َّٗٗ بعض اهشٗاٙاث  اي ٓاد بّ صٙ ِٰا ٰٰٗؿٰ  ذ: ) ٱ ٍٴ  ٰرِهمّٔ هّٔ َّ ٰعاِؿ َّ  ٱ ّٲ ٰخ ِٕ ٰع ِِ ٌِٚ ّٲ ٰٙ ِٕ( ٰٰٗع ٌٰاِه  .(2)ِػ

افٛ اؿذٙث أْ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ بٌ شلٍ اهظعى إتفش ٞ  اهيت تأخز باهععاد بعٚذاّٗ عّ طعٚى 

٘ خّٓاّٗ ًظتقٌٚاّٗ ّيى اهلل  بِٚٔا بأطو٘  ًّ أطاهٚب اهتعوٍٚ  ٗٓ٘ ًا ٙظٌٟ اهَٚ٘ بأطو٘  اهشطٍ  اخ

طعٚى اهلل  ٗٓ٘ طعٚى ا٨طتقاًٞ عوٟ اهذّٙ   ٍ خ٘ خّٓ٘طاّٗ عّ ٌّ رهم اـ٘ ٗعّ سلاهٕ   ٍ  اي: 

:  شأ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ٘ي اهلل تعاٍ  ٍ جلهٕٚ(  ٙذع٘ ػّٚٓاْ ًِٔا طعٚى كى عوٟ ًتفش ٞ  طعى )ٓزٖ

((َّ ٌٳا ِؿٰشاِطٛ ٰٰٓزا ٰٗأّٔ ٖٱ ًٱظٲٰتِقٚ ٍٲ أّٰتفّٔشَّٰق اهظُّعٱٰى ٰتتَِّععٱ٘ا ٰٗهّٔا أّاتَِّععٱ٘ ّٲ ِبلّٕ ِٕ ٰع (   اؿذاّٗ عوٕٚ ز153:ا٪ُعاَش ((ٰطِعِٚو

 اهـ٩ٝ ٗاهظ٩َ أْ رهم بٚاْ ٗتفظرل ٕا ٗسد ٗ ٓزٖ ا٬ٙٞ اهلشّٞ.

  اهياّٗ: اهتفظرل بإعادسٝ اهِع٘ٙٞ هعٚاْ إقـ٘د با٬ٙٞ:

ٰٗجِلرٲًٗياهٕ بٚإُ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ هتعذٙى بين-1 ِٰا  جلطشا٢ٚى ٕا أًشٗا بٕ  كٌا ٗ  ٘هٕ تعاٍ: ))   ّٕوّٖ

ِٖ ادٲخٱوّٕ٘ا ّٔ ِٰٓز ٰٙ ٰٔا أّلّٕوّٕ٘ا اهّٖقّٔشٲ ِٲ ٚٲثٱ ًِ ٍٲ ٰذ ّ٘ ٰٗ ّٕ٘هّٕ٘ا طٱحَّذٳا اهّٰٖعاٰ  ٰٗادٲخٱوّٕ٘ا ٰسغّٔذٳا ِػ٣ٲتٱ ٍٲ ُٰغٲِفشٲ ِذَّّٓ ٍٲ هّٔلّٕ ٰٙاكّٕ  ٰخّّٓٔا

ِِٰضٙذٱ ٌٰ(( ٰٰٗط ِِ ٌٱرٲِظ  ز.58:  اهعقشٝش اهّٖ

 

 

                                                           
 (  ٗٓ٘ ذذٙث ذظّ.1718  س ٍ )(5/131) (. ٗاهعضاس ٗ ًظِذ4142ٖ(  س ٍ )7/208)اٮًاَ أٓذ ٗ إظِذ  أخشجٕ (1)
 (. ٗإقـ٘د بعاؿٍ ػٚ  ٓاد بّ صٙذ: عاؿٍ بّ أبٛ اهِح٘د.1718  س ٍ )(5/131) أخشجٕ اهعضاس ٗ ًظِذٖ (2)
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ِّ اعّ ّْ أبٛ ٓشٙشٝ سكٛ اهلل عِٕ: ٰع َِّع ِِٛ )ِ ٰٚى:  ّٔاٰي ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اه  اهّٰٖعاٰ  ))ادٲخٱوّٕ٘ا جِلطٲٰشا٢ِٰٚى: ِهٰع

ّ٘ ٰٗ ّٕ٘هّٕ٘ا طٱحَّذٳا ْٰ أّٰذٰخوّٕ٘ا  ز58:  اهعقشٝش (((1)ِذَّّٓ ٍٲ ٰعؤّٟ ٰٙضٲٰذفّٕ٘ ِٔ ِٓ ّ٘ ٰٗ ّٔاهّٕ٘ا: أّٰعذَّهّٕ٘ا  (2)أّٔطٲٰتا ّ٘ ِذَّّٓ  ِاٛ ٰذعَّ

ٍٰٝػ  .(4)((3)ٰعٰش

ٰٗكّٰٔزِهمّٔ-2  اهّٖقّٰٕش٠ أّٰٔخٰز جِلٰرا ٰسبّْمّٔ أّٔخٲزٱ ًّٗ أًيوتٕ أٙلاّٗ: بٚإُ ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ هق٘ي اهلل تعاٍ: ))

ٰٛ ِٓ ٰٗ ّ٘ ٌٰ َّ ّٔاِه ٖٱ جِل ٍٴ أّٔخٲٰز  .ز102:  ٓ٘دش ٰػِذٙذٴ(( أِّٔهٚ

َّ: ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلِل ٰسطٱ٘يٱ  ّٔاٰي: اعّ أبٛ ً٘طٟ سكٛ اهلل عِٕ  ّٔاٰي ٰٕ )جِل ٌٲِوٛ اهوَّ ٚٱ ٍِ هّٔ َّاِه  جِلٰرا ٰذتَّٟ ِهو

ٖٱ ٍٲ أّٰٔخٰز ٕٱ  هّٔ َّ  ّٔاٰي: ٙٱفِّٖوتٲ ٰٗكّٰٔزِهمّٔ  ّٰٔشأّٔ:  ٱ ٰٛ اهّٖقّٰٕش٠ أّٰٔخٰز جِلٰرا ٰسبّْمّٔ أّٔخٲزٱ )) ِٓ ٰٗ ّ٘ ٌٰ َّ ّٔاِه ٖٱ جِل ٍٴ أّٔخٲٰز  ٓ٘دش ٰػِذٙذٴ(( أِّٔهٚ

 .(5) (ز102: 

 عوٕٚ ٗطوٍ بادس اهـرابٞ سكٛ اهلل عٍِٔ  بعٚاْ أْ اهلل تعاٍ هٌٚوٛ افٛ إياي لذ أْ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل

َّ ٰٕ هوٛامل   ٍ  شأ ًـذا اّٗ هزهم  ٘هٕ تعاٍ: )جِل ٌٲِوٛ اهوَّ ٚٱ ٍِ هّٔ َّاِه ٖٱ جِلٰرا ٰذتَّٟ ِهو ٍٲ أّٰٔخٰز ٕٱ  هّٔ َّ  ّٔاٰي: ٙٱفِّٖوتٲ   ّٰٔشأّٔ:  ٱ

ٰٗكّٰٔزِهمّٔ ٰٰٛٗ اهّٖقّٰٕش٠ أّٰٔخٰز جِلٰرا ٰسبّْمّٔ أّٔخٲزٱ )) ِٓ ّ٘ ٌٰ َّ ّٔاِه ٖٱ جِل ٍٴ أّٔخٲٰز  .ز102:  ٓ٘دش ٰػِذٙذٴ(( أِّٔهٚ

 مل أٜ: اهشباعٛ  ًّ أٗهٕ بلٍ ٙفوتٕ(: مل أخزٖ جلرا )ذتٟ:  ٘هٕ$ اي اؿااٜ ابّ ذحش: سٕٓ اهلل تعاٍ: 

 ٓ٘ َا اظش ٗجلْ جلط٩ ٕ  عوٟ باهؼشن اهٛوٍ تفظرل عوٟ ٗٓزا اشل٩ن  عِٕ ٙشاع مل أٓولٕ جلرا أٜ: ىوـٕ 

 أْ ًِٕ ٙتعادس ٪ُٕ ُٛش; ٗإٚ ٧ٙخشٖ  مل ٙفوتٕ(: )مل ًعِٟ ٗ ٚى: بٕ  ٙوٚث ًا عوٟ كى اٚرٌى ٍأع

 عوٟ ٓوٕ اا٪ٍٗ رهم  غ٩ف بعلٍٔ ٗ ٗإؼآذ عضٖ  جلٍ ٙع٘د ٨ ٗأٌٓ ًِـعٕ عّ ؿشف جلرا اهٛامل

 .(6)#أعوٍ ٗاهلل.  ذًتٕ ًا

                                                           
ٰٗ ّٕ٘هّٕ٘ا:  اي ابّ  تٚعٞ: ٗ ٘هٕ  (1) ((  ))ّ٘ َّ أٜ ٰذّّّّٖٓٔٓ ٱ: ًّ ا٨طتغفاس  ًعِٟ ٗ ٙق٘ه٘ٓا أْ أًشٗا كوٌٞ ٗٓٛ اؿلاٙٞ  عوٟ ساع ِذَّّٓ َِّا ذٱ رُ٘بِا.  ٰع

 .(50ق:)  تٚعٞ ٨بّ اهقشآْ اُٛش: غشٙب
اهذبش  اإعِٟ: عوٟ أطتآٍٔ: أٜ عوٟ أدباسٍٓ.  ارزا  اشلا١ ٗع٘ض عِٔا أه  اه٘ؿى ٗ أٗشلا  ٗا٨ط :#  طتٕ$اط   أؿؤا:  ْع أطتآٍٔ:  (2)

 #.طتٕ$  ًادٝ (2/162)٨بّ طٚذٖ  ا٪عٍٛ ٗاوٚ٘   اولٍ(6/74)ه٫صٓشٜ  اهوغٞ   تٔزٙب(2/1046)٨بّ ا٪ رل  ا٪ ش غشٙب ٗ اهِٔاٙٞ اُٛش:
ٰٗ ّٕ٘هّٕ٘ا:  ٘هٕ ٗ  تادٝ عّ ًعٌش عّ اهشصاق ععذ  اي$ اي اؿااٜ ابّ ذحش سٕٓ اهلل تعاٍ:   (3) ((  ))ّ٘  خّٓاٙاُا  عِا اذّٓ٘ أٜ: اؿظّ  اي ِذَّّٓ

ّٗ(  شأ ًّ بقشا١ٝ ٙوٚث ٗٓزا  ًظأهتِا أٜ: قزٗف  ٕعتذأ خدل إُٔ عوٟ باهشاع اؾٌٔ٘س ٗ شأ ععوٞ  أبٛ بّ جلبشآٍٚ  شا١ٝ ٗٓٛ باهِـب  )ذّٓ

 ٗ ٚى: اؿلاٙٞ  ذشكٞ اهِـب ًِع ٗجلِا باهق٘ي  ُـب قى ٗ ٗٓٛ اؿلاٙٞ  عوٟ ااهشاع اهلٚفٚٞ  ٓزٖ عوٟ ٙق٘ه٘ا أْ أًشٗا ٗ ٚى: ذّٓٞ 

 اهت٘بٞ  ٓٛ ٗ ٚى: كاِؾوظٞ  اؿ٘ ًّ هو٣ٚٔٞ اطٍ ٓٛ: اقٚى اهلوٌٞ ٓزٖ ًعِٟ ٗ ٗاختو  )ط٩َٴ(  كق٘هٕ: اهيعاث  ًٟعِ هتعّٓٛ ساع 

 :اهؼاعش  اي كٌا

 ًغف٘ساّٗ ععذٖ رُب بٔا هٕ *** اهوه ؿرل اهيت باؿّٓٞ ااص

 . (8/304) اهعاسٜ ٨بّ ذحش ًغفشٝ. اُٛش: اتس  ٘ه٘ا شلٍ  ٚى : اي ٗغرلٖ ععاغ ابّ عّ ذامت أبٛ ابّ ٗس٠ٗ. بٔا تععذٗا ٗجلِا ًعِآا  ٙذسٜ ٨ ٗ ٚى:
ِٰا ٰٗجِلرٲ)أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهتفظرل  با    (4) ِٖ ادٲخٱوّٕ٘ا  ّٕوّٖ ّٔ ِٰٓز ٰٙ ٰٔا أّلّٕوّٕ٘ا اهّٖقّٔشٲ ِٲ ٚٲثٱ ًِ ٍٲ ٰذ ّ٘ ٰٗ ّٕ٘هّٕ٘ا طٱحَّذٳا اهّٰٖعاٰ  ٰٗادٲخٱوّٕ٘ا ٰسغّٔذٳا ِػ٣ٲتٱ  ِذَّّٓ

ٍٲ ُٰغٲِفشٲ ٍٲٰخ هّٔلّٕ ٰٙاكّٕ ِِٰضٙذٱ ّّٓٔا ٌٰ ٰٰٗط ِِ ٌٱرٲِظ  (.3015  س ٍ )(4/2312) (. ًٗظوٍ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهتفظرل4479  س ٍ )(6/23( )اهّٖ
ٰٛ اهّٖقّٰٕش٠ أّٰٔخٰز جِلٰرا ٰسبّْمّٔ أّٔخٲزٱ ٰٗكّٰٔزِهمّٔ)أخشجٕ اهعخاسٜ ٗ ؿرٚرٕ  كتا  اهتفظرل  با    (5) ِٓ ٰٗ ّ٘ ٌٰ َّ ّٔٚاِه ٖٱ جِل ٍٴ أّٔخٲٰز  (.4409  س ٍ )(6/94)( ٰػِذٙذٴ أِّٔهٚ
 .(8/355) اهعاسٜ ٨بّ ذحش اتس  (6)
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 اـاُٞ: 

طٚذُا قٌذ ٗعوٟ آهٕ ٗؿرعٕ أْعٌ  ٗأطأي اهلل تعاٍ أْ ىتٍ هٛ اؿٌذ هلل أ٨ّٗٗ ٗآخشاّٗ  ٗؿوٟ اهلل عوٟ 

ٗ٪ذعابٛ باؿظِٟ; جلُٕ رٗ اهفلى اهلعرل  ٗأسج٘ أْ ٙلْ٘ اهت٘اٚث  ذ ذاهفين ٗ بٚاْ ا٪طاهٚب اهتفظرلٙٞ 

 ٗ ا٪ذادٙث اهِع٘ٙٞ  اوتؼٌى ٓزٖ اـاُٞ عوٟ ُتا٢خ اهعرث.

 ُتا٢خ اهعرث:

 عذٝ ُتا٢خ  ًِٔا:ت٘ؿى اهعاذث ٗ ٓزا اهعرث ه

( أْ اهظِٞ اهِع٘ٙٞ غِٚٞ باهتفظرل  اقذ ٗسد اٚٔا كيرل ًّ ا٪ذادٙث اهتفظرلٙٞ عّ اهِيب ؿوٟ اهلل عوٕٚ 1

 ٗطوٍ  ٗاهيت ٙفظش اٚٔا آٙاث اهقشآْ اهلشٍٙ.

( أٌٓٚٞ اهشج٘و هوظِٞ اهِع٘ٙٞ ٗ تفظرلاهقشآْ اهلشٍٙ  ٨ٗخ٩ف ٗ أْ اهشط٘ي ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ٓ٘ 2

فظش ا٪ٗي ٗإشجع إقذَ ٗ بٚاْ ًعاُٛ ك٩َ اهلل تعاٍ  ٗرهم ٪ُٕ ا٧ٕٙذ باه٘ذٛ  ٗٓ٘ أعوٍ اهِاغ بشبٕ: إ

ًٰا ٰٗ ِٲِّٓثٱ )) ٰٙ ِّ ٠ٰ٘ ٰع ٰٔ ْٲ اهّٖ ٰ٘ جِل ٛٴ جِلهَّا ٓٱ  .ز4 - 3:  اهِحٍ( شٙٱٰ٘ذٟ( ٰٗذٲ

اهتفظرل  بى ٗسد عِٕ عذٝ ( أْ تفظرل سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ مل ٙقتـش عوٟ جاُب ٗاذذ ًّ ج٘اُب 3

 أُ٘او ًّ اهتفظرل.

( أْ تفاطرل أٓى اهظِٞ ٗاؾٌاعٞ تظرل عوٟ خّٟٓ تفظرل سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ  ٗتوتضَ ًِٔحٚتٕ ٗ 4

 اهتعاًى ًع آٙاث اهقشآْ اهعٍٛٚ.

رلٖ  ًٗا مل ٙشد إٚ ( أْ ًا ٗسد تفظرلٖ عّ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ ٨ ه٘ص اهعذٗي عِٕ جلٍ  ٘ي أذذ غ5

 تفظرل عِٕ جاص ا٨جتٔاد ٗ تفظرلٖ ّٕ تأٓى هزهم.

( أْ اهتعشض هتفظرل كتا  اهلل تعاٍ خّٓش عٍٛٚ  ا٩ ه٘ص أْ ٙقذَ عوٕٚ جل٨ ًّ ْع عذٝ عوَ٘  ًِٔا 6

 اهعقوٚٞ ًِٗٔا اهِقوٚٞ.

ٗٓٛ اهيت هب ا٪خز بٔا ( إُٔ  ذ ٗسد عّ سط٘ي اهلل ؿوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ أذادٙث ؿرٚرٞ ٗ اهتفظرل  7

 ٗاهتٌظم بٔا. 

 ( هب ت٘خٛ اؿزسًّ اهق٘ي ٗ ًعاُٛ اهقشآْ بغرلعوٍ .8

 ( إُٔ ٨ ه٘ص ا٨عتٌاد عوٟ ا٪ذادٙث اهلعٚفٞ اه٘اسدٝ ٗ تفظرل اهقشآْ اهعٍٛٚ.9

 اهت٘ؿٚاث:

 ٙ٘ؿٛ اهعاذث َا ٙوٛ:

اهِع٘ٙٞ عوٟ ؿاذعٔا أالى اهـ٩ٝ ٗاهتظوٍٚ  ( ا٨ٓتٌاَ بتفظرل كتا  اهلل تعاٍ  ٗاهشب٘ بِٕٚ ٗبٌ اهظِٞ 1

 اإُٕ ػاسذٞ هوقشآْ ًٗ٘كرٞ هٕ.
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( جلسػاد اهعاذيٌ ٨طتٚعا  ا٪طاهٚب اهِع٘ٙٞ ٗ اهتفظرل  ٗجل٢٩ٙٔا ًضٙذاّٗ ًّ اهذساطٞ ٗاهعرث  ٗا٨طتغِا١ 2

٩ّٗ هزهم  عّ اهتفظرل باهشأٜ خاؿٞ ٗ ٓزا اهعـش اهزٜ تّٓاٗي إٚ عوٟ ًعاُٛ اهقشآْ اهعٍٛٚ ًّ هٚع أٓ

 بى تظ٘س ذـِٕ كيرل ًّ أٓى اهؼعٔاث ٗاؾٔا٨ث ٗاهل٩ي.

( ا٨عتِا١ بذساطٞ كتب اهتفظرل بإأ ٘س  كلتا  اٮًاَ ابّ جشٙش اهّٓدلٜ  ٗكتا  اهذس إِي٘س هوظٚ٘طٛ  3

 ٗكتا  ابّ اؾ٘صٜ ٗغرلٓا.

تا  اهلل تعاٍ  ٗبئا ٗ اهع٣ٚاث ( ا٨عتِا١ ظٌع تفاطرل اهظو  ًّ اهـرابٞ ٗاهتابعٌ ٗا٪٢ٌٞ إٔذٌٙ هل4

اهعوٌٚٞ  ُٗؼشٓا بٌ اهِاغ  ٗاهت٘كٚس شلٍ باهدلآٌ اهعقوٚٞ ٗاهِقوٚٞ بأُٔا ًقذًٞ عوٟ تفاطرل اـو ; 

 هقشبٍٔ ًّ عٔذ اه٘ذٛ ًٗضٙذ عؤٌٍ بٕ  ًٗضٙتٍٔ ٗ رهم عوٟ غرلٍٓ.

 عٌ.ٓزا ٗاهلل أعوٍ  ٗؿوٟ اهلل ٗطوٍ عوٟ طٚذُا قٌذ ٗعوٟ آهٕ ٗؿرعٕ أْ

 أشغ إـادس ٗإشاجع اه٘اسدٝ ٗ اهعرث:

 اهقشآْ اهلشٍٙ. -1

 بّٓٞ بابّ إعشٗف اهعلدلٜ ٓذاْ بّ قٌذ بّ قٌذ بّ اهلل ععٚذ اهلل ععذ اهلدل٠  أب٘ اٮباُٞ -2

اهت٘هشٜ   ٗٓذ اهِـش طٚ  بّ ٗاه٘هٚذ اه٘ابى ٗٙ٘ط  ا٪ ٚ٘بٛ ٗعيٌاْ ًعّٓٛ سكا اهعلدلٜ  ؼقٚث:

 اهشٙاض  شتاسٙ  اهّٓعع كتو  ٪جضا١ اهلتا   ٗكزهم أس اَ اهّٓععاثز. ٗاهت٘صٙع  هوِؼش اهشاٙٞ داس

 أب٘ اهذّٙ تقٛ اهعٚلاٜٗ(  هوقاكٛ ا٪ؿ٘ي عوٍ جلهٛ اه٘ؿ٘ي إظٌٟ: ًِٔاد) إِٔاد ػشه ٗ اٮبٔاد -3

 ععذ ُـش أب٘ اهذّٙ تاد ٗٗهذٖ اهظعلٛ وٚٛ بّ ذاًذ بّ ُاَ بّ عوٛ بّ اهلاٗ ععذ بّ عوٛ اؿظّ

 َ.1995 - ٓه1416برلٗث   - اهعوٌٚٞ اهلتب اه٘ٓا   داس

 اهفلى أب٘ قٌذ: ؼقٚث بلش اهظٚ٘طٛ  أبٛ بّ اهشّٓ اهقشآْ  ج٩ي اهذّٙ ععذ عوَ٘ ٗ اٮتقاْ -4

 َ.1974/ٓه1394هولتا    اهعاًٞ إـشٙٞ جلبشآٍٚ  اشل٣ٚٞ

ا٬ًذٜ   اهيعويب طامل بّ ٌذق بّ عوٛ أبٛ بّ عوٛ اهذّٙ طٚذ اؿظّ ا٪ذلاَ  أب٘ أؿ٘ي ٗ اٮذلاَ -5

 هعِاْ. -دًؼث -برلٗث اٮط٩ًٛ  إلتب: عفٚفٛ  اهِاػش اهشصاق ععذ ؼقٚث:

 اهٛآشٜ  اهقشطيب ا٪ُذهظٛ ذضَ بّ طعٚذ بّ أٓذ بّ عوٛ قٌذ ا٪ذلاَ  أب٘ أؿ٘ي ٗ اٮذلاَ -6

 برلٗث. اؾذٙذٝ  ااقا٬ ععاغ  داس جلذظاْ اهذكت٘س ا٪طتار: هٕ ػاكش   ذَ قٌذ أٓذ ؼقٚث: اهؼٚ 

 ععذ بّ بلش أبٟ بّ قٌذ بّ أٓذ اهعخاسٜ  ػٔا  اهذّٙ أب٘ اهععاغ ؿرٚس هؼشه اهظاسٜ جلسػاد -7

 ٓه.1323 اهظابعٞ  ًـش  اهّٓععٞ ا٪ًرلٙٞ  اهلدل٠ إّٓععٞ إـشٜ  اهقتٚيب اهقظ٩ُّٓٛ إوم

 اهؼ٘كاُٛ اهلل ععذ ّب قٌذ بّ عوٛ بّ ا٪ؿ٘ي  قٌذ عوٍ ًّ اؿث ؼقٚث جلهٛ اهفر٘ي جلسػاد -8

 ٗاهذكت٘س إٚع خوٚى اهؼٚ : هٕ بِّٓا   ذَ كفش - دًؼث عِاٙٞ  عضٗ أٓذ اهؼٚ : ؼقٚث اهٌٚين 

 َ.1999 - ٓه1419 ا٪ٍٗ  اهعشبٛ  اهّٓععٞ اهلتا  اشا٘س  داس ؿاحل اهذّٙ ٗهٛ
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 (.اهؼاًوٞ إلتعٞ ًّ جلهلذلُٗٛ كتا ). 3 -أسػٚ  ًوتقٟ أٓى اؿذٙث  -9

 (.اهؼاًوٞ إلتعٞ ًّ جلهلذلُٗٛ كتا ). 5 -أٓى اؿذٙث أسػٚ  ًوتقٟ  -10

أطاغ اهع٩غٞ  أب٘ اهقاطٍ قٌ٘د بّ عٌشٗ بّ أٓذ اهضكؼشٜ جاس اهلل  ؼقٚث: قٌذ باطى عْٚ٘  -11

 َ.1998 -ٓه 1419هعِاْ  اهّٓععٞ ا٪ٍٗ   -اهظ٘د  داس اهلتب اهعوٌٚٞ  برلٗث 

 اهذّٙ عامل بّ تشابٛ اهذّٙ أهٚ  اهقشآْ اهلشٍٙ تفظرل  ٗ ًِٗٔحٕ إ٘دٗدٜ ا٪عوٟ أب٘ ا٪طتار -12

-1402اهقشػٛ  سطاهٞ ًقذًٞ هِٚى دسجٞ إاجظترل ٗ اهلتا  ٗاهظِٞ  جاًعٞ أَ اهقش٠ َلٞ إلشًٞ  )

 ٓهه(.1403

 - اهشٙاض اهتذًشٙٞ  اهظوٌٛ  داس ع٘ض بّ ُاًٛ بّ أؿ٘ي اهفقٕ اهزٜ ٨ ٙظع اهفقٕٚ جٔوٕ  عٚاض -13

 َ.2005 - ٓه1426 ا٪ٍٗ  ٘دٙٞ  اهّٓععٞاهظع اهعشبٚٞ إٌولٞ

 بإلتعٞ اهترقٚث  ظٍ: ؼقٚقٕ عوٟ أػشف اهعيٌٌٚ  قٌذ بّ ؿاحل بّ أؿ٘ي ٗ اهتفظرل  قٌذ -14

 َ.2001 - ٓه1422 ا٪ٍٗ  اٮط٩ًٚٞ  اهّٓععٞ اٮط٩ًٚٞ  إلتعٞ

 بّ اهشذٍٚ ععذ اهذّٙ صّٙ اهفلى اؿذٙث(  أب٘ عوَ٘ ٗ ٗاهتزكشٝ اهتعـشٝ: اهعشا ٛ )إظٌاٝ أهفٚٞ -15

 ععذ اهذكت٘س اهؼٚ  الٚوٞ: ٗساجعٔا شلا  ذَ اهعشا ٛ  جلبشآٍٚ بّ بلش أبٛ بّ اهشّٓ ععذ بّ اؿظٌ

 داس ًلتعٞ: اهفشٙاطٛ  اهِاػش اهذا٢ض اهعشبٛ: ٗدساطٞ اـلرل  ؼقٚث اهشّٓ ععذ بّ اهلل ععذ بّ اهلشٍٙ

 ٓه.1428 اهياُٚٞ  اهظع٘دٙٞ  اهّٓععٞ ٚٞاهعشب إٌولٞ - اهشٙاض ٗاهت٘صٙع  هوِؼش إِٔاد

 أ رل ذٚاْ بّ ٙ٘ط  بّ عوٛ بّ ٙ٘ط  بّ قٌذ ذٚاْ اهتفظرل  أ رل اهذّٙ أب٘ ٗ اوٚ٘ اهعرش -16

 ٓه.1420برلٗث   - اهفلش ْٚى  داس قٌذ ا٪ُذهظٛ  ؼقٚث: ؿذ ٛ اهذّٙ

 بإذِٙٞ اٮط٩ًٚٞ   اؾاًعٞاهشًٗٛ طوٌٚاْ بّ اهشّٓ ععذ بّ أذ. د. اهلشٍٙ  أ اهقشآْ ٗ اهعذٓٚاث -17

 َ.1987 - 1986/ٓه1417 - 1416  104 ٗ 103 اهعذداْ  27 إِ٘سٝ  اهظِٞ

 اهضسكؼٛ  ؼقٚث: قٌذ بٔادس بّ اهلل ععذ بّ قٌذ اهذّٙ بذس اهلل ععذ اهقشآْ  أب٘ عوَ٘ ٗ اهدلٓاْ -18

 - ٓه1376 ا٪ٍٗ  ٢ٕ  اهّٓععٞٗػشكا اؿويب اهعابٟ عٚظٟ اهعشبٚٞ اهلتب جلذٚا١ جلبشآٍٚ  داس اهفلى أب٘

1957.َ 

اهفرلٗص أبادٜ   ٙعق٘  بّ قٌذ طآش أب٘ اهذّٙ اهعضٙض  فذ اهلتا  هّٓا٢  ٗ اهتٌٚٚض رٜٗ بـا٢ش -19

 اٮط٩ًٛ  اهذلاث جلذٚا١ ٗؾِٞ اٮط٩ًٚٞ هوؼ٣ْ٘ ا٪عوٟ اهِحاس  ُؼش: اجملوع عوٛ ؼقٚث: قٌذ

 اهقآشٝ.

 إوقب اؿظٚين  اهشصاق ععذ بّ قٌذ بّ اهفٚض قٌذاهقاً٘غ  أب٘  ج٘آش ًّ اهعشٗغ تاد -20

 اشلذاٙٞ. اوققٌ  داس ًّ اهضبٚذٜ  ذققٕ فٌ٘عٞ بإشتلٟ
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اهترعرل ٗ عوٍ اهتفظرل  اهظٚ٘طٛ  ؼقٚث: اهذكت٘س اترٛ ععذ اهقادس  داس اهعوَ٘  اهّٓععٞ ا٪ٍٗ   -21

 ٓه.1402

 - برلٗث ٗاهت٘صٙع  ٗاهِؼش هوّٓعاعٞ هشٙاْا ٧ًطظٞ  اؾذٙع ٙ٘ط  بّ اهلل ععذ  اؿذٙث عوَ٘ ؼشٙش -22

 .2003َ - ٓه1424 ا٪ٍٗ  اهّٓععٞ  هعِاْ

اجملٚذ(   اهلتا  تفظرل ًّ اؾذٙذ اهعقى ٗتِ٘ٙش اهظذٙذ إعِٟ )إظٌٟ: ؼشٙش ٗاهتِ٘ٙش اهترشٙش -23

 .ٓه1984تُ٘ع   - هوِؼش اهتُ٘ظٚٞ اهتُ٘ظٛ  اهذاس عاػ٘س بّ اهّٓآش قٌذ بّ قٌذ بّ اهّٓآش قٌذ

 أب٘: ذققٕ اهظٚ٘طٛ  بلش أبٛ بّ اهشّٓ اهِ٘اٜٗ  ج٩ي اهذّٙ ععذ تقشٙب ػشه ٗ اهشاٜٗ تذسٙب -24

 طٚعٞ. اهفاسٙابٛ  داس قٌذ ُٛش  تٚعٞ

اهتظٔٚى هعوَ٘ اهتِضٙى  ٨بّ جضٜ اهغشُاطٛ  ؼقٚث: سكا اشد اشلٌاًٛ  إلتعٞ اهعـشٙٞ  ؿٚذا   -25

 ٓه.1423اهّٓععٞ ا٪ٍٗ  

 ٌذ بّ عوٛ اؾشجاُٛ  ؼقٚث: جلبشآٍٚ ا٪بٚاسٜ  داس اهلتا  اهعشبٛ.اهتعشٙفاث  عوٛ بّ ق -26

 ًظع٘د بّ اؿظٌ قٌذ أب٘ اهظِٞ قٚٛ اهقشآْ(  تفظرل ٗ اهتِضٙى تفظرل اهعغٜ٘ )إظٌٟ: ًعامل -27

برلٗث   - اهعشبٛ اهذلاث جلذٚا١ إٔذٜ  داس اهشصاق ععذ اهؼااعٛ  ؼقٚث: اهعغٜ٘ اهفشا١ بّ قٌذ بّ

 ٓه.1420 ٪ٍٗ ا اهّٓععٞ

 اهتٌٌٚٛ إِزس بّ جلدسٙع بّ قٌذ بّ اهشّٓ ععذ قٌذ ذامت  أب٘ أبٛ ٨بّ اهعٍٛٚ اهقشآْ تفظرل -28

 إٌولٞ - اهعاص ًـّٓفٟ ُضاس اهّٓٚب  ًلتعٞ قٌذ ذامت  ؼقٚث: أطعذ أبٛ ابّ اهشاصٜ اؿِٛوٛ

 ٓه.1419 اهياهيٞ  اهظع٘دٙٞ  اهّٓععٞ اهعشبٚٞ

 اهذًؼقٛ  ؼقٚث:  ٍ اهعـشٜ اهقشػٛ كيرل بّ عٌش بّ جلزلاعٚى اهفذا١ ٘اهعٍٛٚ  أب اهقشآْ تفظرل -29

 َ.1999 - ٓه1420 اهياُٚٞ  ٗاهت٘صٙع  اهّٓععٞ هوِؼش طٚعٞ ط٩ًٞ  داس قٌذ بّ طاًٛ

 اشه بّ بلش أبٛ بّ أٓذ بّ قٌذ اهلل ععذ اهقشطيب )إظٌٟ: اؾاًع ٪ذلاَ اهقشآْ(  أب٘ تفظرل -30

 إـشٙٞ اهلتب أطفٚؽ  داس ٗجلبشآٍٚ اهدلدُٗٛ أٓذ: ؼقٚث اهقشطيب  ّٙاهذ سلع اـضسجٛ ا٪ُـاسٜ

 َ.1964 - ٓه1384 اهياُٚٞ  اهقآشٝ  اهّٓععٞ -

 اهتفظرل ٗإفظشْٗ  اهذكت٘س قٌذ ذظٌ اهزٓيب  ًلتعٞ ٗٓعٞ  اهقآشٝ. -31

ٍٚ اهِعٌٚٛ قٌذ طو :عوٕٚ ٗعوث اهعشبٚٞ جلٍ ُقوٕ دٗصٜ  آْ بٚذل اهعشبٚٞ  سِٙٔاسث إعاجٍ تلٌوٞ -32

 َ.2000 جلٍ عاَ 1979 ًّ عاَ ا٪ٍٗ  اهعشا ٚٞ  اهّٓععٞ اؾٌٔ٘سٙٞ ٗاٮع٩َ  اهيقااٞ ْٗاي اـٚاٙ  ٗصاسٝ

 جلذٚا١ ًشعب  داس ع٘ض اشلشٜٗ  ؼقٚث: قٌذ ا٪صٓشٜ بّ أٓذ بّ اهوغٞ  أب٘ ًِـ٘س قٌذ تٔزٙب -33

 َ.2001 ا٪ٍٗ  برلٗث  اهّٓععٞ - اهعشبٛ اهذلاث
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 ععذ: اؾضا٢شٜ  ؼقٚث اهظٌعُ٘ٛ ً٘ٓب بّ أٓذ بّ ؿاحل بّ ا٪ ش  طآش أؿ٘ي ٍجل اهِٛش ت٘جٕٚ -34

 َ.1995 - ٓه1416 ا٪ٍٗ  ذوب  اهّٓععٞ - اٮط٩ًٚٞ إّٓع٘عاث غذٝ  ًلتعٞ أب٘ اهفتاه

 صّٙ بّ عوٛ بّ اهعاساٌ تاد بّ اهش١ٗف بععذ إذع٘ قٌذ اهذّٙ اهتعاسٙ   صّٙ ًٌٔاث عوٟ اهت٘ ٚ  -35

 -ٓه 1410 ا٪ٍٗ  اهقآشٝ  اهّٓععٞ - شٗث  اـاهث ععذ 38 اهلتب  عامل إِاٜٗ  ؿذادٜا اهعابذّٙ

1990.َ 

 صّٙ بّ عوٛ بّ اهعاساٌ تاد بّ اهش٦ٗف بععذ إذع٘ قٌذ اهذّٙ اهـغرل  صّٙ اؾاًع بؼشه اهتٚظرل -36

 - ٓه1408 اهياهيٞ  اهشٙاض  اهّٓععٞ - اهؼااعٛ اٮًاَ اهقآشٜ  ًلتعٞ إِاٜٗ  ٍ اؿذادٜ اهعابذّٙ

1988.َ 

تٚظرل ًـّٓوس اؿذٙث  بقوٍ اهذكت٘س قٌ٘د اهّٓراْ أطتار اؿذٙث بلوٚٞ اهؼشٙعٞ ٗاهذساطاث  -37

 ٓه.1415اٮطلِذسٙٞ  غشٝ رٜ اؿحٞ  -اٮط٩ًٚٞ جاًعٞ اهل٘ٙ   ًشكض اشلذ٠ هوذساطاث 

 اهٌِشٜ عاؿٍ ّب اهدل ععذ بّ قٌذ بّ اهلل ععذ بّ ٙ٘ط  عٌش ٗالوٕ  أب٘ اهعوٍ بٚاْ جاًع -38

 ٓه1414 ا٪ٍٗ  اهظع٘دٙٞ  اهّٓععٞ اهعشبٚٞ إٌولٞ اؾ٘صٜ  ابّ اهضٓرلٜ  داس ا٪ػعاي أبٛ: ؼقٚث اهقشطيب 

- 1994.َ 

 بّ ُ٘ه اؿاد بّ اهذّٙ ُاؿش قٌذ اهشّٓ ععذ ٗا٪ذلاَ  أب٘ اهعقا٢ذ ٗ بِفظٕ ذحٞ اؿذٙث -39

 -ٓه 1425 ا٪ٍٗ  هوِؼش ٗاهت٘صٙع  اهشٙاض  اهّٓععٞإعاسف  ًلتعٞ ا٪هعاُٛ  ا٪ػق٘دسٜ آدَ بّ لاتٛ

2005.َ 

اهياُٚٞ   اٮطلِذسٙٞ  اهّٓععٞ - اهظ٩َ داس أٙ٘   قٌذ ٗاؿذٙث  ذظّ اهقشآْ عوَ٘ ٗ اؿذٙث -40

 َ.2004 - ٓه1425

اـ٩ؿٞ ٗ أؿ٘ي اؿذٙث  اؿظٌ بّ ععذ اهلل اهّٓٚيب  ؼقٚث: ؿعرٛ اهظاًشا٢ٛ  ًّٓععٞ اٮسػاد   -41

 ٓه.1391بغذاد  

 برلٗث. - اهفلش داس بلش اهظٚ٘طٛ  أبٛ بّ اهشّٓ ععذ إِي٘س ٗ اهتفظرل بإأ ٘س  ج٩ي اهذّٙ اهذس -42

دساطاث ٗ اؿذٙث اهؼشٙ  اهظِذ ٗإً  اهذكت٘س اهظٚذ أٓذ ععذ اهغفاس  داس إعشاٞ اؾاًعٚٞ   -43

 َ.2000اٮطلِذسٙٞ  

 َ.1999 -ٓه 1419 اهياُٚٞ  إِاس  اهّٓععٞ داس جلزلاعٚى  بلش اهقشآْ  قٌذ عوَ٘ ٗ دساطاث -44

 ا٪ؿى اهفاسطٛ قٌذ بّ اهشّٓ ععذ بّ اهقآش ععذ بلش أب٘ دسد اهذسس ٗ تفظرل ا٬ٜ ٗاهظ٘س  -45

 أدٙب قٌذ: اهياُٛ اهقظٍ اهفشذاْ  ٗذقث ؿ٩ه طوع : ا٪ٗي اهقظٍ اهذاس  ؼقٚث: ذقث اؾشجاُٛ

 َ.2009 - ٓه1430 ا٪ٍٗ  ععٞا٪سدْ  اهّٓ عٌاْ  - سکاه  أًشٙش  داس ػل٘س
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: اؾ٘صٜ  ؼقٚث قٌذ بّ عوٛ بّ اهشّٓ ععذ اهفشد أب٘ اهذّٙ اهتفظرل  ْاي عوٍ ٗ إظرل صاد -46

 ٓه.1422 ا٪ٍٗ  برلٗث  اهّٓععٞ - اهعشبٛ اهلتا  إٔذٜ  داس اهشصاق ععذ

 اؿاد بّ اهذّٙ شُاؿ قٌذ اهشّٓ ععذ ٗا٘ا٢ذٓا  أب٘ اقٔٔا ًّ ٗػ١ٛ اهـرٚرٞ ا٪ذادٙث طوظوٞ -47

ا٪ٍٗ. شتاسٙ   اهشٙاض  اهّٓععٞ ٗاهت٘صٙع  هوِؼش إعاسف ًلتعٞ ا٪هعاُٛ  ا٪ػق٘دسٜ آدَ بّ لاتٛ بّ ُ٘ه

 اهّٓعع كتو  ٪جضا١ اهلتا ز.

 بّ اهذّٙ ُاؿش قٌذ اهشّٓ ععذ ا٪ًٞ  أب٘ ٗ اهظ٤ٚ ٗأ شٓا ٗإ٘ك٘عٞ اهلعٚفٞ ا٪ذادٙث طوظوٞ -48

 اهظع٘دٙٞ  اهّٓععٞ اهعشبٚٞ إٌولٞ - اهشٙاض إعاسف  داس ا٪هعاُٛ  ا٪ػق٘دسٜ آدَ بّ لاتٛ بّ ُ٘ه اؿاد

 َ.1992/ٓه1412 ا٪ٍٗ 

 ط٘سٙا - دًؼث اٮط٩ًٛ  اهظعاعٛ  إلتب ذظين بّ اٮط٩ًٛ  ًـّٓفٟ اهتؼشٙع ٗ ًٗلاُتٔا اهظِٞ -49

 َ.1982 - ٓه1402 اهياهيٞ  هعِاْ  اهّٓععٞ - ٗبرلٗث

 ٗعادي ا٪سُا٦ٗٙ ػعٚب اهقضٗٙين  ؼقٚث: ٙضٙذ بّ قٌذ اهلل ععذ أب٘ ًاجٕ ابّ ًاجٕ  ابّ طِّ -50

 - ٓه1430 ا٪ٍٗ  اهعإٚٞ  اهّٓععٞ اهشطاهٞ اهلل  داس ذشص اهوّٓٚ  ٗععذ بووٛ  شٖ كاًى ٗقٌذ ًشػذ

2009.َ 

اُٛ  اهظحظت ا٪صدٜ عٌشٗ بّ ػذاد بّ بؼرل بّ جلطراق بّ ا٪ػعث بّ طوٌٚاْ داٗد داٗد  أب٘ أبٛ طِّ -51

 َ.2009 - ٓه1430 ا٪ٍٗ  اهعإٚٞ  اهّٓععٞ اهشطاهٞ بووٛ  داس  شٖ كاًى ٗقٌذ ا٪سُا٦ٗٙ ؼقٚث: ػعٚب

 بؼاس: اهذلًزٜ  ؼقٚث اهلران بّ ً٘طٟ بّ ط٘سٝ بّ عٚظٟ بّ طِّ اهذلًزٜ  أب٘ عٚظٟ قٌذ -52

 َ.1998برلٗث   - اٮط٩ًٛ اهغش  ًعشٗف  داس ع٘اد

 ا٪ ش  اهؼٚ  عوٍ ٗ اهذسس ٍُٛ بؼشه اه٘طش رٜٗ جلطعاف إظٌٟ ثاؿذٙ ٗ اهظٚ٘طٛ أهفٚٞ ػشه -53

 - إِ٘سٝ إذِٙٞ ا٪ شٙٞ  اهغشبا١ اه٘هٜ٘  ًلتعٞ ا٪ ٚ٘بٛ ً٘طٟ ابّ آدَ بّ عوٛ اهع٩ًٞ ابّ قٌذ

 َ.1993 - ٓه1414 ا٪ٍٗ  اهظع٘دٙٞ  اهّٓععٞ اهعشبٚٞ إٌولٞ

 بابّ قٌذ إعشٗف بّ بلش أبٛ بّ اهشّٓ ععذاؿذٙث  صّٙ اهذّٙ  عوَ٘ ٗ اهعشا ٛ أهفٚٞ ػشه -54

 ٗاهذساطاث هوعر٘ث اهِعٌاْ ُعٌاْ  ًشكض آي طامل بّ قٌذ بّ ػادٜ. د: ٗؼقٚث دساطٞ اؿِفٛ  اهعٚين

 َ.2011 - ٓه1432 اهٌّٚ  اهّٓععٞ ا٪ٍٗ  ٗاهذلْٞ  اهذلاث ٗؼقٚث اٮط٩ًٚٞ

 إعشٗف اهفت٘ذٛ عوٛ بّ اهعضٙض ععذ بّ أٓذ بّ قٌذ اهعقا١ أب٘ اهذّٙ إِرل  تقٛ اهل٘كب ػشه -55

 - ٓه1418 اهياُٚٞ  اهععٚلاْ  اهّٓععٞ ٓاد  ًلتعٞ ُٗضٕٙ اهضذٚوٛ اؿِعوٛ  ؼقٚث: قٌذ اهِحاس بابّ

1997.َ 

 اؿاصًٛ  ًـذس ًظاعذ بّ عٌش بّ أٓذ اهلل ععذ اهّٓٔاسٝ  أب٘ كتا  - إظتقِع هضاد إٚظش اهؼشه -56

 اؿاصًٛ. )كتا  جلهلذلُٗٛ ًّ إلتعٞ اهؼاًوٞ(. اهؼٚ  ً٘ ع بتفشٙغٔا  اَ ؿ٘تٚٞ دسٗغ: اهلتا 
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اؾ٘صٜ   ابّ تٌٚٚٞ  د. ًظاعذ بّ طوٌٚاْ بّ ُاؿش اهّٓٚاس  داس ٨بّ اهتفظرل أؿ٘ي ٗ ًقذًٞ ػشه -57

 ٓه.1428 اهياُٚٞ  اهّٓععٞ

اهـعاغ   ػشه نعٞ اهفلش ٗ ًـّٓوس أٓى ا٪ ش  أٓذ بّ عوٛ بّ ذحش  تعوٚث: اهؼٚ  قٌذ غٚاث -58

 ًلتعٞ اهغضاهٛ  دًؼث.

 عٌش بّ اهلل ععذ اهعغذادٜ  ؼقٚث: اهذكت٘س ا٬جشٜ اهلل ععذ بّ اؿظٌ بّ قٌذ بلش اهؼشٙعٞ  أب٘ -59

 َ.1999 - ٓه1420 اهياُٚٞ  اهظع٘دٙٞ  اهّٓععٞ/اهشٙاض - اه٘طّ اهذًٚحٛ  داس طوٌٚاْ بّ

اهغف٘س عّٓاس  اهّٓععٞ اهياُٚٞ   اهـراه  جلزلاعٚى بّ ٓاد اؾ٘ٓشٜ  ؼقٚث: اهؼٚ  أٓذ ععذ -60

 ٓه.1402

 ٗطوٍ عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي أً٘س ًّ إختـش اهـرٚس إظِذ ؿرٚس اهعخاسٜ )إظٌٟ: اؾاًع -61

اهِاؿش   ُاؿش بّ صٓرل قٌذ: اؾعفٛ  ؼقٚث اهعخاسٜ ععذاهلل أب٘ جلزلاعٚى بّ ٗأٙإً(  قٌذ ٗطِِٕ

 ٓه.1422 ا٪ٍٗ    اهّٓععٞ(اهعا ٛ ععذ ا٧اد قٌذ تش ٍٚ ااٞبإك اهظوّٓاُٚٞ عّ ًـ٘سٝ) اهِحاٝ ط٘ق داس

 عوٕٚ اهلل ؿوٟ اهلل سط٘ي جلٍ اهعذي عّ اهعذي بِقى إختـش اهـرٚس ؿرٚس ًظوٍ )إظٌٟ: إظِذ -62

 جلذٚا١ اهعا ٛ  داس ععذ ا٧اد قٌذ اهِٚظاب٘سٜ  ؼقٚث: اهقؼرلٜ اؿظّ أب٘ اؿحاد بّ ٗطوٍ(  ًظوٍ

ث.برلٗ - اهعشبٛ اهذلاث

. اؿذٙيٚٞ اهترقٚقاث ًًِٛ٘ٞ بشُاًخ ا٪هعاُٛ  اهذّٙ ُاؿش قٌذ ًاجٕ  ابّ طِّ ٗكعٚ  ؿرٚس -63

 (.اهؼاًوٞ إلتعٞ ًّ جلهلذلُٗٛ كتا )

. اؿذٙيٚٞ اهترقٚقاث ًًِٛ٘ٞ بشُاًخ ا٪هعاُٛ  اهذّٙ ُاؿش قٌذ اهذلًزٜ  طِّ ٗكعٚ  ؿرٚس -64

 (.اهؼاًوٞ إلتعٞ ًّ جلهلذلُٗٛ كتا )

طوٞ ٗ اهشد عوٟ اؾٌٔٚٞ ٗإعّٓوٞ  ابّ اهقٍٚ  ؼقٚث: عوٛ بّ قٌذ اهذخٚى اهلل  داس اهـ٘اعث إش -65

 ٓه.1418اهعاؿٌٞ  اهشٙاض  اهّٓععٞ اهياهيٞ  

 أب٘ اهذّٙ ؿذس: اهّٓٚ٘سٜ  اُتخا  اهـرلٗ اؾعاس ععذ بّ إعاسن اؿظٌ أب٘: اهّٓٚ٘سٙاث  ًّ أؿ٘ي -66

 دزلاْ: ٗؼقٚث ا٪ؿعٔاُٛ  دساطٞ طوفٕ جلبشآٍٚ ّب قٌذ بّ أٓذ بّ قٌذ بّ أٓذ اهظوفٛ طآش

 َ.2004 - ٓه1425 ا٪ٍٗ  اهشٙاض  اهّٓععٞ اهظو   أك٘ا١ اؿظّ  ًلتعٞ ؿخش ٗععاغ ًعاهٛ وٟٚ

عابذ  سطاهٞ ًقذًٞ هِٚى دسجٞ  أٓذ جلبشآٍٚ بلش اه٘اذذ ععذ اهتفظرل  ٗ ٗجٔ٘دٖ سباه أبٛ بّ عّٓا١ -67

 َ.1992 -ٓه 1412إاجظترل  

 - برلٗث هو٩ٌٌٙ  اهعوٍ داس اهـاحل  جلبشآٍٚ ؿعرٛ. ٗدساطٞ  د عشض ًٗـّٓورٕ اؿذٙث عوَ٘ -68

 َ.1984 عؼش  اـاًظٞ هعِاْ  اهّٓععٞ
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 أٓذ بّ ً٘طٟ بّ أٓذ بّ قٌ٘د قٌذ بذس اهذّٙ اهعٚين اهعخاسٜ  أب٘ ؿرٚس ػشه اهقاسٜ عٌذٝ -69

 برلٗث. - اهعشبٛ اهذلاث جلذٚا١ داس اؿِفٛ  اهغٚتابٛ ذظٌ بّ

 كتعٕ اهؼااعٛ  س ٍ اهعظق٩ُٛ اهفلى أب٘ ذحش بّ عوٛ بّ اهعخاسٜ  أٓذ ؿرٚس ػشه اهعاسٜ اتس -70

 اهذّٙ قب: طععٕ عوٟ ٗأػشف ٗؿررٕ بإخشاجٕ اهعا ٛ   اَ ععذ ا٧اد قٌذ: ٗأذادٙيٕ ٗأب٘ابٕ

 ٓه.1379 برلٗث  - إعشاٞ باص  داس بّ اهلل ععذ بّ اهعضٙض ععذ: اهع٩ًٞ تعوٚقاث اـّٓٚب  عوٕٚ

 بّ قٌذ بّ اهشّٓ ععذ بّ قٌذ اـرل أب٘ اهذّٙ هوعشا ٛ  سلع اؿذٙث اهفٚٞ بؼشه إغٚث اتس -71

 ا٪ٍٗ  ًـش  اهّٓععٞ - اهظِٞ عوٛ  ًلتعٞ ذظٌ عوٛ اهظخاٜٗ  ؼقٚث: قٌذ ابّ عيٌاْ بّ بلش أبٛ

 َ.2003/ ٓه1424

 ط٘سٙٞ  اهّٓععٞ - دًؼث هفلش ا ذعٚب  داس أب٘ طعذٜ ٗاؿ٩ّٓذاّٗ  اهذكت٘س هغٞ اهفقٔٛ اهقاً٘غ -72

 َ.1988 - ٓه1408 اهياُٚٞ 

اهقاً٘غ اوٚ٘  فذ اهذّٙ قٌذ بّ ٙعق٘  اهفرلٗص أبادٜ  ؼقٚث: ًلتب ؼقٚث اهذلاث ٗ  -73

 َ.1987 -ٓه ٧ً1407طظٞ اهشطاهٞ  ٧ًطظٞ اهشطاهٞ  

 ٩قاؿ  اطٍ بّ طعٚذ قٌذ بّ اهذّٙ ْاي  ٘اعذ اهترذٙث ٗ اِْ٘ ًـّٓوس اؿذٙث  قٌذ -74

 ٓه.1380اهقازلٛ  طععٞ اهعابٛ اؿويب  

 قٌذ إ٘ج٘د ٗعوٛ ععذ أٓذ عادي: ؼقٚث اؾشجاُٛ  عذٜ بّ أٓذ اهشجاي  أب٘ كعفا١ ٗ اهلاًى -75

 ا٪ٍٗ  هعِاْ  اهّٓععٞ -برلٗث  - اهعوٌٚٞ طِٞ  اهلتب أب٘ اهفتاه ععذ: ؼقٚقٕ ٗ ًع٘ض  ػاسن

 َ.1997 -ٓه 1418

 كشاتؼٛ طععٞ أٓذ  اهلاُذٓوٜ٘  ؼقٚث: سػٚذ صكشٙا قٌذ اهعخاسٜ  جاًع عوٟ اهذساسٜ ٨ًع -76

 .ٓه1395 طِٞ

 برلٗث  اهّٓععٞ - ؿادس ًِٛ٘س  داس بّ عوٛ بّ ًلشَ بّ اهعش   أب٘ اهفلى ْاي اهذّٙ قٌذ هظاْ -77

 ٓه.1414 اهياهيٞ 

ٓه 1421 اهياهيٞ  ععٞٗاهت٘صٙع  اهّٓ هوِؼش إعاسف اهقّٓاْ  ًلتعٞ خوٚى بّ اهقشآْ  ًِاو عوَ٘ ٗ ًعاذث -78

- 2000.َ 

ا٧ًٌِٕ(  ابّ ُاؿش اهذّٙ اهذًؼقٛ  ؼقٚث: قٌذ  عوٟ اهلل ًّ )هقذ: تعاٍ  ٘هٕ تفظرل ٗ فاهع -79

 ٓه.1421ع٘اًٞ  داس اهقعوٞ هويقااٞ اٮط٩ًٚٞ  جذٝ  اهّٓععٞ ا٪ٍٗ  

ٚى دسجٞ إاجظترل  اهتفظرل  ْٚوٞ قٌذ بؼرل اهقضاُٛ  سطاهٞ هِ ٗ ًِٗٔحٕ عِٕ اهلل سكٛ فآذ -80

 ٓه.1404 - 1403
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 اوظّ ععذ صٓرل: ٗؼقٚث دساطٞ اهشاصٜ  اهقضٗٙين صكشٙا بّ ااسغ بّ اهوغٞ  أب٘ اؿظٌ أٓذ فٌى -81

 َ.1986 - ٓه1406 اهياُٚٞ  برلٗث  اهّٓععٞ - اهشطاهٞ طوّٓاْ  ٧ًطظٞ

 اهشّٓ ععذ: ؼقٚث اُٛ اؿش تٌٚٚٞ بّ اؿوٍٚ ععذ بّ أٓذ اهععاغ أب٘ اهذّٙ اهفتا٠ٗ  تقٛ فٌ٘و -82

 اهعشبٚٞ إٌولٞ اهِع٘ٙٞ  إذِٙٞ اهؼشٙ   إـر  هّٓعاعٞ أذ إوم  اطٍ  فٌع بّ قٌذ بّ

 َ.1995/ٓه1416اهظع٘دٙٞ  

ِٓذاٜٗ   اؿٌٚذ إشطٛ  ؼقٚث: ععذ طٚذٖ بّ جلزلاعٚى بّ عوٛ اؿظّ ا٪عٍٛ  أب٘ ٗاوٚ٘ اولٍ -83

 َ.2000 - ٓه1421 ا٪ٍٗ  ٞبرلٗث  اهّٓعع - اهعوٌٚٞ اهلتب داس

 اهقآشٝ  اهّٓععٞ - اهظِٞ ًلتعٕ ػٔعٞ  أب٘ ط٘ٙوٍ بّ قٌذ بّ اهلشٍٙ  قٌذ اهقشآْ هذساطٞ إذخى -84

 َ.2003 - ٓه1423 اهياُٚٞ 

 اهقشآْ أٗي ًّ اهتفظرل ٗ اهعؼشٝ ٗبقٚٞ ا٪ٗي اهي٩ ٞ اهشاػذّٙ هوخوفا١ إظِذٝ إ٘ ٘اٞ إشٗٙاث -85

 1422طٕ ْع ٗدساطٞ ٗؽشٙخ  اٚـى بّ عابذ بّ ععاد اهورٚاُٛ  سطاهٞ دكت٘ساٖ   سٝط٘ ُٔاٙٞ جلٍ اهلشٍٙ

 ٓه.1423 -

 بّ ُعٍٚ بّ ٓذٕٗٙ بّ قٌذ بّ اهلل ععذ بّ قٌذ اؿاكٍ اهلل ععذ اهـرٚرٌ  أب٘ عوٟ إظتذسن -86

 اهلتب داسعّٓا   اهقادس ععذ ًـّٓفٟ: اهعٚع  ؼقٚث بابّ إعشٗف اهِٚظاب٘سٜ اهٌّٓٔاُٛ اهليب اؿلٍ

 َ.1990 - ٓه1411 ا٪ٍٗ  برلٗث  اهّٓععٞ - اهعوٌٚٞ

 إ٘ؿوٛ  اهتٌٌٚٛ ٩ٓي بّ عٚظٟ بّ وٟٚ بّ إيِٟ بّ عوٛ بّ أٓذ ٙعوٟ ٙعوٟ  أب٘ أبٛ ًظِذ -87

 َ.1984 - ٓه1404 ا٪ٍٗ  دًؼث  اهّٓععٞ - هوذلاث إأًْ٘ أطذ  داس طوٍٚ ذظٌ: ؼقٚث

اهؼٚعاُٛ   أطذ بّ ٩ٓي بّ ذِعى بّ قٌذ بّ أٓذ اهلل عذع ذِعى  أب٘ بّ أٓذ اٮًاَ ًظِذ -88

 اهذلكٛ  ٧ًطظٞ اوظّ ععذ بّ اهلل ععذ د/: ٗآخشْٗ  جلػشاف ًشػذ ا٪سُا٦ٗٙ ٗعادي ػعٚب ؼقٚث:

 َ.2001 - ٓه1421 ا٪ٍٗ  اهشطاهٞ  اهّٓععٞ

 اهؼاًوٞ(. اهّٓٚاس. ٔع ذوقاث. )كتا  جلهلذلُٗٛ ًّ إلتعٞ ًظاعذ اهتفظرل  اهذكت٘س: ًـادس -89

 اؿٌٜ٘  إلتعٞ  ٍ اهفًٚ٘ٛ عوٛ بّ قٌذ بّ اهلعرل  أب٘ اهععاغ أٓذ اهؼشه غشٙب ٗ إِرل إـعاه -90

 برلٗث. - اهعوٌٚٞ

 اهعظيت اـّٓا  بّ جلبشآٍٚ بّ قٌذ بّ ٓذ طوٌٚاْ داٗد(  أب٘ أبٛ طِّ ػشه )ٗٓ٘ اهظِّ ًعامل -91

 َ.1932 - ٓه1351 ا٪ٍٗ  ٞذوب  اهّٓعع - اهعوٌٚٞ إّٓععٞ باـّٓابٛ  إعشٗف

 اهذع٘ٝ. اهِحاس  داس ٗقٌذ اهقادس ععذ ٗذاًذ اهضٙاث ٗأٓذ ًـّٓفٟ اه٘طٚ٘  جلبشآٍٚ إعحٍ -92

َ.2001 - ٓه1422 ا٪ٍٗ  دًؼث  اهّٓععٞ - اهقوٍ اؾشًٛ  داس قٌذ اهقشآْ  جلبشآٍٚ عوَ٘ ًعحٍ -93
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 اهظ٩َ ععذ اهشاصٜ  ؼقٚث: ٙيناهقضٗ صكشٙا بّ ااسغ بّ اهوغٞ  أب٘ اؿظٌ أٓذ ًقاٙٚع ًعحٍ -94

 .1979َ - ٓه1399اهفلش   ٓاسْٗ  داس قٌذ

 ؿف٘اْ: ا٪ؿفٔاُٛ  ؼقٚث باهشاغب إعشٗف قٌذ بّ اؿظٌ اهقاطٍ أب٘ اهقشآْ  غشٙب ٗ إفشداث -95

 ٓه.1412 ا٪ٍٗ  برلٗث  اهّٓععٞ - اهؼاًٚٞ ٗاهذاس دًؼث  -اهقوٍ  اهذاٗدٜ  داس عذُاْ

 ابّ اهّٓٚاس  داس ُاؿش بّ طوٌٚاْ بّ ًظاعذ ٗإفظش  د. ٗاهتذبش ٗا٨طتِعاٙ هتأٗٙىٗا اهتفظرل ًفَٔ٘ -96

 ٓه.1427 اهياُٚٞ  اهظع٘دٙٞ  اهّٓععٞ اهعشبٚٞ إٌولٞ ٗاهت٘صٙع  هوِؼش اؾ٘صٜ

اهعِضٜ   اؾذٙع اهٚعق٘  ٙعق٘  بّ عٚظٟ بّ ٙ٘ط  بّ اهلل اهقشآْ  ععذ عوَ٘ ٗ ا٪طاطٚٞ إقذًاث -97

 َ.2001 - ٓه1422 ا٪ٍٗ  بشّٙٓاُٚا  اهّٓععٞ - هٚذص ط٩ًٚٞاٮ اهعر٘ث ًشكض

 اهشّٓ ععذ بّ تقٛ اهذّٙ أب٘ عٌشٗ عيٌاْ اؿذٙث(  عوَ٘ أُ٘او ًقذًٞ ابّ اهـ٩ه )إظٌٟ: ًعشاٞ -98

 - ٓه1406برلٗث   - إعاؿش اهفلش ٗداس ط٘سٙا -اهفلش عذل  داس اهذّٙ ُ٘س اهـ٩ه  ؼقٚث: بابّ إعشٗف

1986.َ 

 بّ اهلل ععذ بّ اهظ٩َ ععذ بّ اؿوٍٚ ععذ بّ أٓذ اهععاغ أب٘ اهذّٙ اهتفظرل  تقٛ أؿ٘ي ٗ ًقذًٞ -99

 هعِاْ  -برلٗث  اؿٚاٝ  ًلتعٞ داس اهذًؼقٛ  اؿِعوٛ اؿشاُٛ تٌٚٚٞ ابّ قٌذ بّ اهقاطٍ أبٛ

 َ.1980/ٓه1490

: هٕ  ذَ اؿظّ  عوٛ قٌذ ًٗـادسٖ  اهذكت٘س اهتفظرل أؿ٘ي ٗ ًذخى ًع اهقشآْ عوَ٘ ٗ إِاس -100

 َ.2000 - ٓه1421 ا٪ٍٗ  برلٗث  اهّٓععٞ - اهشطاهٞ ٧ًطظٞ اـّٓٚب  عحاد قٌذ اهذكت٘س

 ٗػشكا٢ٕ  اؿويب اهعابٛ عٚظٟ ًّٓععٞ اهضس اُٛ  اهعٍٛٚ ععذ اهقشآْ  قٌذ عوَ٘ ٗ اهعشااْ ًِآى -101

 اهياهيٞ. اهّٓععٞ

 جلذٚا١ داس اهِٜ٘ٗ  ػشف بّ وٟٚ ّٙاهذ قٚٛ صكشٙا اؿحاد  أب٘ بّ ًظوٍ ؿرٚس ػشه إِٔاد -102

 ٓه.1392 اهياُٚٞ  برلٗث  اهّٓععٞ - اهعشبٛ اهذلاث

 اهشّٓ ععذ بّ قٌذ بّ قٌذ اهلل ععذ أب٘ اهذّٙ خوٚى  سلع كتـش ػشه ٗ اؾوٚى ً٘آب -103

 َ.1992 - ٓه1412 اهياهيٞ  اهفلش  اهّٓععٞ داس إاهلٛ  اهشعٚين باؿّٓا  إعشٗف إغشبٛ اهّٓشابوظٛ

 هوؼ٣ْ٘ ا٪عوٟ إتخــٌ  اجملوع ٗاهعوٌا١ ا٪طاتزٝ ًّ إتخــٞ  فٌ٘عٞ اهقشآُٚٞ إ٘ط٘عٞ -104

 َ.2002 - ٓه1423ًـش   اٮط٩ًٚٞ 

 ٓه1422 ا٪ٍٗ  ذوب  اهّٓععٞ - اهعشبٛ اهقوٍ ًِـ٘س  داس قٌذ اهقادس اهقشآْ  ععذ عوَ٘ ً٘ط٘عٞ -105

- 2002.َ 
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 بّ قٌذ بّ عوٛ بّ أٓذ اهفلى ا٪ ش  أب٘ أٓى سًـّٓو ٗ اهفلش نعٞ ت٘كٚس ٗ اهِٛش ُضٓٞ -106

 باهشٙاض  اهّٓععٞ طفرل اهشذٚوٛ  ًّٓععٞ اهلل كٚ  بّ اهلل اهعظق٩ُٛ  ؼقٚث: ععذ ذحش بّ أٓذ

 ٓه.1422 ا٪ٍٗ 

 ٓه1426 اهياُٚٞ  اهقآشٝ  اهّٓععٞ - اهظ٩َ داس ًععذ  قٌذ أٓذ اهقشآْ  قٌذ عوَ٘ ًّ ُفراث -107

- 2005.َ 

خّٓشٜ  سطاهٞ  بّ اٮًاَ أٓذ طٚذ )اهـرٚس(  كتابٕ خ٩ي ًّ اهتفظرل ٗ اهعخاسٜ اٮًاَ ُٔخ -108

 ٓه.1415ًقذًٞ هِٚى دسجٞ إاجظترل  جاًعٞ أَ اهقش٠  
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 دزاض١ غسع١ٝ- إقساز ايعني يف ايؿ٠٬

 
 

 د. ٢َٓ عبداهلل ضبُد آدّ

 أضتاذ ايؿك٘ ٚأؾٛي٘ املطاعد به١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلداب

 ايطعٛد١ٜ –داَع١ املًو خايد 

 املًدـ

7 

ٓؿسز بٗا ُت تعد ايؿ٠٬ َٔ أععِٝ  ايعبادات ٚأُٖٗا  ؾٗٞ ؾ١ً بني ايعبد ٚخايك٘ ،

دؾع بٗا اآلؾات ٚاملؿا٥ب املًُات ، ٚيكد نإ َٔ ععِٝ طتذًب بٗا ا٭زشام ُٚتاهلُّٛ ُٚت

قست عٝٓ٘ ٚدعًت غأْٗا إٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نإ إذا سصب٘ أَس ؾ٢ً ، 

٫ٚغو إٔ احملاؾغ ع٢ً ايؿ٠٬ ع٢ً ٚقتٗا، ٚايرٟ ٜتأٖب هلا ٜٚطتعد قبٌ  بؿ٬ت٘،

عدّ ؾٛات دص٤ َٓٗا ، ٖٛ أنجس إْتؿاعٟا بؿ٬ت٘ ، ٚتعٗس آثازٖا ع٢ً ٚقتٗا ٚحيسف ع٢ً 

ايباسح إىل إٔ ٜهٕٛ حبج٘ َعٟٝٓا  يًُطًُني ٚساثٟا هلِ ع٢ً إٔ ٜٚٗدف .دٛازس٘ ٚضًٛن٘

َٔ خ٬ٍ ٚقع َعاٜري حيسؾٛا بإٔ تهٕٛ ؾ٬تِٗ نا١ًَ خاغع١ قس٠ عني هلِ ، ٚذيو 

بشت بدٚزٖا عْٟٛا ي٘ ع٢ً ايتشًٞ با٭خ٬م املطًِ أْتؿع بايؿ٠٬  ٚأؾ اتبعٗاٚأضظ إذا 

إىل ٖرا ايبشح ٚضٝكطِ  .ايؿاق١ً ٚايكِٝ ايٓب١ًٝ ٚأؾبح هلا أثس يف ضًٛن٘ ٚآداب٘ 

عٔ َؿّٗٛ إقساز ايعني ، ٚذيو ببٝإ َع٢ٓ إقساز ايعني يف  ٜتشدخ أٚهلا،ث٬ث١ َباسح 

ع٢ٓ ايًػٟٛ ٚاملع٢ٓ ايؿ١ً بني املايًػ١ ، َٚع٢ٓ إقساز ايعني يف ا٫ؾ٬ٛح ، َع إٜكاح 

، ٚأَا املبشح ايجاْٞ ؾٝتشدخ عٔ ايٛضا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً إقساز ايعني يف  ا٫ؾ٬ٛسٞ

ايؿ٠٬، ٚذنس ؾٝ٘ ايعدٜد َٔ ايٛضا٥ٌ اييت ت٪دٟ بدٚزٖا يف دعٌ ايؿ٠٬ قس٠ عني امل٪َٔ 

ٜٚٓتٗٞ ايبشح . أسٛاٍ ايطًـ َع ايؿ٠٬،ٚاملبشح ايجايح ٚا٭خري ذنس ؾٝ٘ مناذز َٔ 

، ٚايتٛؾٝات اييت ٜٓؿح بٗا ايباسح امت١ تسنص ع٢ً أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؾٌ إيٝٗاخب

 ٜٚدعٛ إيٝٗا.
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Abstract: 
 

The prayer of Oazim worship and most importantly it is a link between a person and his 

Creator, to thaw out the worries and elicit their livelihood and paid for by the pests and 

calamities calamities, and it was great that that the Prophet, peace be upon him was if 

ordered his party prayed and decided to sample his prayers, but no doubt that the 

conservative prayer at the time, and who are ready have prepared ahead of time and 

careful not too part thereof, is the most benefited with his prayers, and show their effects 

on the faculties and Slokh.oahdv researcher to be appointed to the Muslims and urged 

them to his research on to make reservations to be full links humbled the apple of the eye 

for them, through the development of standards and the foundations of the Muslim 

profiteth if followed by prayer and became in turn help His sense of morality and noble 

values and became an impact on behavior and etiquette. And divide this into three 

sections, talking first about the concept of adoption of the eye, so a statement the 

meaning of the adoption of the eye in the language, and the meaning of the adoption of 

the eye in the term, with the clarification of the link between linguistic meaning and sense, 

idiomatic, and the second section talks about the particular on the adoption of the eye in 

prayer means, He said the many ways in which in turn results in making prayer delight 

insured, and the third and final section in which he stated the conditions of the 

predecessor models with prayer. And it ends with a conclusion research focuses on the 

most important findings of the researcher, and recommendations that are recommended 

by the calls to them. 
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 َكد١َ:

 اسبُد هلل زب ايعاملني ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ايؿادم ا٭َني ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني

َُ، اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إذا قام ؾدزٙ  ٢نإ ايٓيب ؾًؾكد  ٭ْٗا أسب   ا٭غٝا٤ ،٘ ؾصع إىل ايؿ٠٬ ْٚصٍ ب٘ َا أٖ

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أْ٘ ست٢ يف  ٢ٚيكد زٟٚ عٓ٘ ؾً ،ٜدٟ زب٘ ؾٝٓادٝ٘  إيٝ٘ ٚنٝـ ٫ ٚاملس٤ يف ؾ٬ت٘ ٜكـ بني

َسق٘ ايرٟ تٛيف ؾٝ٘ خسز إىل ايؿ٠٬ ٖٚٛ بني اثٓني ؾتكٍٛ ي٘ عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا َػؿك١ عًٝ٘ إْو ٫ 

، هلرا ا٭َس ٚغريٙ مما 1تطتٛٝع أٚ تػل ع٢ً ْؿطو ؾٝكٍٛ بأبٞ ٖٛ ٚأَٞ " دعًت قس٠ عٝين يف ايؿ٠٬"

 ًبشح يف ٖرا ٚاملٛقٛع ٚايرٟ مسٝت٘ ) إقساز ايعني يف ايؿ٠٬(.دعاْٞ ي

 ٚبعد:

 :أ١ُٖٝ ايبشح ٚأضباب اختٝازٙ

دعٌ ايؿ٠٬ قس٠ عني امل٪َٔ.ايطعٞ إىل -

َعًل قًب٘ بٗا. ، امل٪َٔ ع٢ً ايؿ٠٬ ضبب هلا    إقباٍ-2

 ؿشػا٤ ٚاملٓهس.ت٢ٗٓ عٔ اي ٚ إٔ  تهٕٛ ايؿ٠٬ هلا أثس ع٢ً ضًٛى امل٪َٔصباٖد٠ ايٓؿظ يف -3

 اإلضٗاّ بٗرا ايبشح يٌٓٝ ا٭دس ٚايجٛاب َٔ اهلل ْٚؿع  ا٭١َ اإلض١َٝ٬ ٚإثسا٤ املهتب١ اإلض١َٝ٬.-4

 ايسغب١ يف ايبشح بٗرا ايعٓٛإ ، ٚايرٟ ٜعد ٖاَٟا يف ايٛاقع ايعًُٞ ، ٚمما ٜرتتب عًٝ٘ ضعاد٠ ايدازٜٔ.-5

 َػه١ً ايبشح:

َٝٔؿس٢ بني ٠٬ تطاٌٖ نجري َٔ املطًُني يف أَس ايؿ ع  ؾأؾبح  ُِٖٗ ؾ٠٬ صبص١ٜ ٫ ؾ٠٬ خاغع١ ط َٚك

َِ، سٝح اينا١ًَ  ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٍَ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٘ٔ إ٢ي٤ا ٜكٍٛ َسُضٛ ًٜأت ِٔ َؾ َٔ  ُ٘ َٕ ٜي َٜٝهٛ ِٕ ٜيا  ُ٘ ٜأ ٤ً َٜٚيَع َُٝؿِّٞ،  ٌَ ٜي ٕٖ ايٖسُد : "إ٢

ِٚ ُضُبُع َٗا، ٜأ ُٓ ُُ ِٚ ُث َٗا، ٜأ َُٚتِطُع َٖا،  َٗا"ٚزغب ايهجري َٔ املطًُني يف اجياد أَٛز تعِٝٓٗ ع٢ً اشبػٛع يف ايؿ٠٬ ، ُعِػُس

إٔ ٜهٕٛ عْٟٛا ع٢ً املطًُني يف دعٌ ايؿ٠٬ قس٠ عني هلِ ٚدٌ ؾأتت ؾهس٠ ٖرا ايبشح زادٞ ايباسح َٔ اهلل عص 

أدد َٔ  ، ٚنُا دعاْٞ إىل ذيو سٝح أْٞ مل، ٚإٔ تهٕٛ ؾ٬تِٗ نا١ًَ خاغع١ ت٢ٗٓ عٔ ايؿشػا٤ ٚاملٓهس

 نتب يف ٖرا ايبشح بٗرا ايعٓٛإ ،ٚذيو بعد ايتتبع ٚا٫ضتكسا٤.

                                                           
( ،وابي 8/119(،والٌسائي في السٌي الكبري)19/563( ،واإلهام أحوذ في هسٌذٍ وفال اسٌادٍ حسي)0116.أخرجَ هسلن في شعب اإليواى ) 1

( ، ووالبيهقي في السٌي الكبري 0/171(،والحاكن في الوستذرك )06/106( ، والطبراًي في الوعجن الكبير )5/11ًة في هستخرجَ )عىا

(7/101.) 
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أِٖ َا ٜتٓاٍٚ ٖرا ايبشح بٝإ أِٖ ا٭َٛز املع١ٓٝ يًُ٪َٔ ست٢ تهٕٛ ايؿ٠٬ قس٠ عٝٓ٘ َع بٝإ أسٛاٍ ايطًـ 

ٚإبساش املكؿد ، َع ايؿ٠٬ سبح امل٪َٔ ع٢ً ايعٓا١ٜ  بايؿ٠٬ تأضٟٝا بايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚايطًـ ايؿاحل

 ايػسعٞ َٔ ٖرا ا٭َس، َع بٝإ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ٚايجُس٠ املرتتب١ ع٢ً ٖرا املٛقٛع.

 ايبشح: ١َٝٓٗذ

إٕ املٓٗر ايرٟ أزاٙ ضبككٟا ٭ٖداف حبجٞ َٚ٪دٜٟا إىل ذبكٝل ايجُس٠ املسد٠ٛ َٓ٘ ٖٛ املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ 

ايط١ٓ ٚأقٛاٍ ايطًـ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ ، ثِ ٚذيو َٔ خ٬ٍ تتبع ايٓؿٛف َٔ ايهتاب ٚ ايٛؾؿٞ ايتشًًٝٞ ٚ

١ّٓٝ ايسأٟ ايؿٛاب املبين ع٢ً اسبذر ايك١ٜٛ ٚا٭دي١  عسض آزا٤ ايؿكٗا٤ ٚأديتِٗ يف املطا٥ٌ اييت أتٛسم إيٝٗا َب

ايؿشٝش١  .

 خ١ٛ ايبشح:

 ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل: ٚقد اغتًُت خ١ٛ ايبشح ع٢ً َكد١َ ٚث٬ث١ َباسح ٚخامت١ ٖٚٞ

 ؿّٗٛ إقساز ايعني .َاملبشح ا٭ٍٚ : 

 أ٫ٟٚ:َع٢ٓ إقساز ايعني يف ايًػ١.

 ثاْٟٝا : َع٢ٓ إقساز ايعني يف ا٫ؾ٬ٛح .

 . ايؿ١ً بني املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚاملع٢ٓ ا٫ؾ٬ٛسٞثايجٟا :

 املبشح ايجاْٞ ايٛضا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً إقساز ايعني يف ايؿ٠٬.

 .أسٛاٍ ايطًـ َع ايؿ٠٬املبشح ايجايح : مناذز َٔ 

 :ٚتػٌُ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات.اشبامت١

 .قا١ُ٥ املؿادز ٚاملسادع
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 املبشح ا٭ٍٚ

 َؿّٗٛ إقساز ايعني

 أ٫ٟٚ : َع٢ٓ إقساز ايعني يف ايًػ١:

ِٔٝ َٓتٗا، ٭ْٗا تطدٔ عٓد ايبها٤يف يػ١ ايعسب ٖٞ ٝقٖس٠ٝ ايَع َا ، ٖٚٞ نريو  : َا َتٜكٗس ب٘: أٟ تربد، ْكٝض ُضِد

َٓ٘: ضسٚزٖا ٚضهْٛٗ ٜؿادف املس٤ ب٘ ضسّٚزا ؾ٬ تُٛح ِّٛ (،1ا  )ايعني إىل َا ضٛاٙ "ٖٛ قٖس٠ عني أ َٝ ِّٛ ايكس اٞي َٜ َٚ

ِِ َٓاش٢هل ََ ٘ٔ مب٢ٓ ٜأٚ ٔؾٞ  َٕ ٔؾٝ ٖٓاع ٜكسٚ ِٖٓشس ٔيٜإٔ اي ًٔٞ اي َٜ َٚقعت بكس( َؾاَزت ايػٖد٠ ٔؾٞ ،ٚاي٤ٔرٟ  ُٜٜكاٍ ) َٚ )ايكس( اٞيربد 

َٖا ١ًٜ ٝقٖس٠ َباز٢، ٜقَساز ِٝ ُٜٜكاٍ ٜي َٛ ٝقٖس٠ اٞيعني ملاٜسقٞ  ،َٚد٠ ٚأؾابِٗ ٝقٖس٠ بسد)ايكس٠(  ُٖ ُٜٜكاٍ  َٚ ٘ٔ اٞيعني  ََا قست ٔب )ايكس٠( 

َٚطٝب ِٝؼ ٔؾٞ زغد  ًٜإ ٔؾٞ ٝقٖس٠ َٔ اٞيَع َٚٝؾ ( .2)َٜٚطس 

 ثاْٟٝا : َعين إقساز ايعني  يف ا٫ؾ٬ٛح )عٓد ايؿكٗا٤( :

ََِشُبٛب ِٝ :"ٚأَا َع٢ٓ قس٠ ايعني عٓد ايؿكٗا٤ ، ؾٗٞ نُا ٜكٍٛ ابٔ ايك َِٝظ نٌ  ُ٘ ٜي ْٖ قس٠ اٞيعني ٜؾٛم اٞيُشٖب١ ٜؾإ٢

٢ًٜ احملبٛبات َُا تكس اٞيعني ٔبٜأِع ْٖ َٚإ٢ ٘ٔ اٞيعني  ؾإٕ ايؿ٠٬ إمنا تهؿس ض٦ٝات َٔ أد٣ سكٗا، ( ،ؾًريو 3" )تكس ٔب

٣ٍخؿ١ َٔ ْؿط٘، ٚأس ٚدد،ؾٗرا إذا اْؿسف َٓٗا ،ٚأنٌُ خػٛعٗا، ٚٚقـ بني ٜدٟ اهلل تعاىل بكًب٘   ظ بأثكا

ؾٛدد ْػاطٟا ٚزاس١ ٚزٚسٟا، ست٢ ٜت٢ُٓ أْ٘ مل ٜهٔ خسز َٓٗا، ٭ْٗا قس٠ عٝٓٝ٘ ْٚعِٝ زٚس٘ ، قد ٚقعت عٓ٘

 ،ٚد١ٓ قًب٘ َٚطرتاس٘ يف ايدْٝا، ؾ٬ ٜصاٍ نأْ٘ يف ضذٔ ٚقٝل ست٢ ٜدخٌ ؾٝٗا ؾٝطرتٜح بٗا ٫ َٓٗا

 ست٢ ٜطتكبٌ بٗا ايسمحٔ عص ٚدٌ ؾتكٍٛ ٖٞ اييت تؿعد ٚهلا ْٛز ٚبسٖإ، اييت تكس ؾٝٗا ايعني ؿ٠٬ ايؾ

سؿعو اهلل تعاىل نُا سؿعتين، ٚأَا ؾ٠٬ املؿسط املكٝع سبكٛقٗا ٚسدٚدٖا ٚخػٛعٗا، ؾإْٗا تًـ نُا 

َا $ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ًٜـ ايجٛب اشبًل ٜٚكسب بٗا ٚد٘ ؾاسبٗا ٚتكٍٛ قٝعو اهلل نُا قٝعتين، قاٍ 

إىل ايؿ٠٬ يف ٚقتٗا ؾٝ٪دٜٗا هلل عص ٚدٌ مل ٜٓكـ َٔ ٚقتٗا  َٔ َ٪َٔ ٜتِ ايٛق٤ٛ إىل أَهاْ٘ ثِ ٜكّٛ

ٚزنٛعٗا ٚضذٛدٖا َٚعاملٗا غ٦ٟٝا إ٫ زؾعت ي٘ إىل اهلل عص ٚدٌ بٝكا٤ َطؿس٠ ٜطتك٤ٞ بٓٛزٖا َا بني 

خسٖا عٔ ٚقتٗا أاشباؾكني ست٢ ٜٓتٗٞ بٗا إىل ايسمحٔ عص ٚدٌ، َٚٔ قاّ إىل ايؿ٠٬ ؾًِ ٜهٌُ ٚق٤ٖٛا ٚ
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ٚضذٛدٖا َٚعاملٗا زؾعت عٓ٘ ضٛدا٤ َع١ًُ ثِ ٫ دباٚش غعس زأض٘ تكٍٛ: قٝعو اهلل نُا ٚاضرتم زنٛعٗا 

، ؾُٔ قست عٝٓ٘ بؿ٬ت٘ يف ايدْٝا قست عٝٓ٘ بكسب٘ َٔ زب٘ عص ٚدٌ يف (1)# قٝعتين، قٝعو نُا قٝعتين

ٓ٘ باهلل تعاىل ايدْٝا، َٚٔ قست عٝٓ٘ باهلل قست ب٘ نٌ عني، َٚٔ مل تكس عٝ اآلخس٠، ٚقست عٝٓ٘ أٜكٟا ب٘ يف

َٛ ٔؾٞ $ٜكٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِتكٛعت ْؿط٘ ع٢ً ايدْٝا سطسات،  ُٖ َٚ ٢ًٜ اٞيَعِبٔد  َُٞكٔب٬ َع  ٌٖ ََٚد ُ٘ َعٖص  ٤ً ٍُ اي ََٜصا ٜيا 

ُ٘ ِٓ َِْؿَسَف َع ًَٞتٔؿِت، ٜؾإ٢َذا اٞيَتٜؿَت ا َٜ  ِِ ََا ٜي  ٔ٘ ٫ٚ  َٚٔ ناْت قس٠ عٝٓ٘ ؾ٢ غ٤ٞ ؾإْ٘ ٜٛد إٔ ٫ ٜؿازق٘ ( ،2)# َؾ٬ٔت

ٚقًب امل٪َٔ َطتكس ( . ٫ٚ تكس ايعني إ٫ باحملب١ ،3)خيسز َٓ٘ ؾإٕ قس٠ عني ايعبد ْعُٝ٘ ٚطٝب سٝات٘ ب٘

ايتٛسٝد ٚاحملب١ ٚاملعسؾ١ ٚاإلميإ ٚؾٝ٘ أْٛازٖا، ؾٗٛ سكٝل إٔ حيسع ٚحيؿغ َٔ نٝد ايعدٚ ؾ٬ ٜٓاٍ َٓ٘ 

ََٜت ، ٚقد بني ايعًُا٤ إٔ َٔ َهسٖٚات ايؿ٠٬ (4)غ٦ٟٝا  ِٕ ١ٕٖٝ ايعبد  ٜؿه٤َس ٜأ ٢ٗ ََِطٜأٜي١ٕ ٔؾٞك ِٚ ٔؾٞ  ٢ٍّٟٛ ٜأ َٝ ِْ َِس٣ ُد ٖٚٛ يف ٔؾٞ ٜأ

َ٘ ََٓػإط(،ٚ ؾ٬ت ًٜا٠ٜ ٔب ُ٘ ايٖؿ ٔٗ )ُدُخٛٝي ٘ٔ  (،5)َُٜط ِٛٔي ّٖ َتاز٢ٜى َذٔيٜو ٔبٜك َ٘ َذ ٤ً ٕٖ اي َُٛا }ٔيٜأ َُٛا إ٢ٜي٢ ايٖؿ٠ٔ٬ ٜقا َٚإ٢َذا ٜقا

ٌُ، اٞيٝؿُت( ،6) {ٝنَطاٜي٢ ٘ٔ َٚاٞيٜهَط ْٔٞ ٔؾٝ َٛا َٚاٞيَت ،٤ِٔٞ ِٔ ايٖػ ٙٔ ،ُٛز َع َٖٔر  ٌُ َِٔج ِٔ اٞيٜؿِشَػا٤ٔايؿ٠٬  َٚ ٢َٗ َع ِٓ َٞ اي٤ٔتٞ َت ٖٔ 

ِٜٓهس٢ ُُ  (.8)أمجع ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ يٝظ يًعبد َٔ ؾ٬ت٘ إ٫ َا عكٌ َٓٗا ٚسكس قًب٘ٚ( 7)َٚاٞي

بني ايطُا٤ ٚا٭زض، ٚذيو إٔ أسدُٖا إٕ ايسدًني يٝهْٛإ يف ايؿ٠٬ ايٛاسد٠ ٚإٔ َا بُٝٓٗا يف ايؿكٌ نُا ٚ

 َكبٌ ع٢ً اهلل عص ٚدٌ ٚاآلخس ضاٙ غاؾٌ.

                                                           



 

743 
 

  2016 يونيو  – يناير -العدد السابع                           جامعت الناصرمجلت 

 

 إقرار العين في الصالة

 

 د. منى عبداهلل محمد آدم
 

 ايؿ١ً بني املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚاملع٢ٓ ا٫ؾ٬ٛسٞثايجٟا :

ؾ١ً ق١ٜٛ بني املع٢ٓ ايًػٟٛ  ٖٓايو ،ٚقد تبني يٓا إٔ تكدّ اسبدٜح عٔ َؿّٗٛ قس٠ ايعني يف ايًػ١ ٚا٫ؾ٬ٛح

اضتكساز ايعني ، ٚنجريٟا َا ٝقسْت يف ايكسإٓ ٚايط١ٓ بايٓعِٝ ،ٚيريو ٚا٫ؾ٬ٛسٞ ، ؾكس٠ ايعني َػتك١ َٔ 

ؾإٕ َٔ أععِ ْعِ اهلل ع٢ً ايعبد إٔ ٜسشق٘ اضتكساز عٝٓ٘ ، ٫ٚ تطتكس ايعني إ٫ إذا اضتكس ايكًب، ٚسٝٓٗا ٜػعس 

تهٕٛ إ٫ إذا  با٭َٔ ٚايساس١  ٚايُٛأ١ْٓٝ ،ٚمبا إٔ ايُٛأ١ْٓٝ زنٔ يف ايؿ٠٬ )ٖٚٞ اضتكساز ا٭عكا٤( ، ؾ٬

ٍَ: اضتكس ايكًب ٚأقبٌ ع٢ً اهلل  ٘ٔ، ٜؾٜكا ًٜأت ًٟا َعَبَح ٔؾٞ َؾ ُ٘ َزٜأ٣ َزُد ْٖ ٝٚٔب، ٜأ َُُط ٢ٔ اٞي ِٔ َضٔعٝٔد ِب ََٖرا $َع ًُٞب  ِٛ َخَػَع ٜق ٜي

ُ٘ َٛاز٢َس ( ،ؾإذا سؿٌ يًكًب زٚح اٝ٭ْظ ،شايت عٓ٘ َػك١ ايتهايٝـ ؾأؾبشت ايؿ٠٬ قس٠ عني ي٘ 1)#َخَػَعِت َد

٠ ٚير٠ ، َٚٔ ناْت قس٠ عٝٓ٘ يف غ٤ٞ ؾإْ٘ ٜٛد إٔ ٫ ٜؿازق٘ أبدٟا ٫ٚ خيسز َٓ٘ ٭ْ٘ ٚدد ؾٝ٘ ْعُٝ٘ ٚطابت ٚقٛ

 ب٘ سٝات٘ .

 ح ايجاْٞاملبش

 إقساز ايعني يف ايؿ٠٬املع١ٓٝ ع٢ً  ايٛضا٥ٌ

أ١ُٖٝ سكٛز عِٝٓٗ ع٢ً اشبػٛع يف ايؿ٠٬ ٚذيو ملا عًُٛا أُٖٝتٗا ٚتضعٞ ايهجري َٔ امل٪َٓني يف إجياد أَٛز 

ايكًب عٓدٖا سٝح دعٌ بعض ايؿكٗا٤ اشبػٛع يف ايؿ٠٬ زنٔ َٔ أزناْٗا ، ٚايسنٔ إذا ؾكد بٌٛ ا٭َس 

نُا ْـ ع٢ً ذيو  مجٗٛز ايؿكٗا٤  ، ٚع٢ً قٛهلِ ؾإذا اؾتكدت ايؿ٠٬ ٖرا ايسنٔ " اشبػٛع"٫ دبص٤ 

ظ يًُس٤ َٔ ؾ٬ت٘ إ٫ َا عكٌ  بإمجاع ٚأَا إذا قًٓا إٔ اشبػٛع يٝظ بسنٔ ،  ؾٓكٍٛ ، يٝ (2)ٚعًٝ٘ إعادتٗا 

ِٔ َؾ(3)ايعًُا٤ َٔ  ُ٘ َٕ ٜي َٜٝهٛ ِٕ ٜيا  ُ٘ ٜأ ٤ً َٜٚيَع َُٝؿِّٞ،  ٌَ ٜي ٕٖ ايٖسُد َِ: "إ٢ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٘ٔ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٤ً ٍَ اي َٖا، ، قاٍ َزُضٛ ٘ٔ إ٢ي٤ا ُعِػُس ًٜأت

َٗا" ِٚ ُضُبُع َٗا، ٜأ ُٓ ُُ ِٚ ُث َٗا، ٜأ  عًٞ دعٌ ايؿ٠٬ قس٠ عني امل٪َٔ : ١املعٝٓ ا٥ٌٛض، ٚإيٝو اي(4)َُٚتِطُع

يٓدا٥ٗا ؾ٬ أععِ َا ٜتكسب ب٘ امل٪َٔ يسب٘ ؾ٬ت٘ ؾًٝهٔ َطتذٝبٟا ا٫ضتذاب١ يٓدا٤ زب ايعاملني:-

ّٚ ٜتهاضٌ ٫ٚ ٜتٗإٚ بٌ ٜؿس بكًٕب ّٚأ ِٖ ٜيا ذبب٘اٙ ضٔباب أ َٝا٤ ٜإٔ تعسؾ٘ ث َٜٚإٔ تطُع  ،ب  هلا،" َٚٔ أعذب اٞيٜأِغ

ِٖ تِعٌُ يَػريٙ  ،ِٖ تتأخس َعٔ اٞيإ٢َداَب١داعٝ٘ ث ًٜت٘ ث ََ ََُعا ِٖ ،َٜٚإٔ تعسف قدز ايٚسِبح ٔؾٞ  َٜٚإٔ تعسف قدز ٜغَكب٘ ث
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 ُ٘ ٘ٔ ،تتعٓسض ٜي ٜٛاَعٔت ِٖ ٜيا تًٛب اٞيأْظ ٔب َٝت٘ ث ََِعٔؿ ِٓد ،َٜٚإٔ ترٚم أمل ايٛسػ١ ٔؾٞ  َٜٚإٔ ترٚم عؿس٠ اٞيكًب ٔع

ِٛض ٔؾٞ غري َسٔدٜج٘ ٚاٞيَش ٙٔ َٚٓادات٘ اٞيَد ِْٔػَساح ايٖؿِدز ٔبرنس٢ ِٖ ٜيا تػتام إ٢ٜي٢ ا ُ٘ ث َٜٚإٔ ترٚم اٞيَعَراب ، ٔدٜح َعٓ

ِ٘ٝ ٘ٔ ٚاإلْاب١ إ٢ٜي ِٝ ًٜ ُ٘ إ٢ٜي٢ ْعِٝ اإلقباٍ َع ِٓ َٔ َٜٚيا تٗسب   ٔٙ ِٝس٢ ِٓد تعًل اٞيكًب ٔبَػ ْٖو ٫بد ، ٔع ََٖرا عًُو ٜأ ٚأعذب َٔ 

ِٝ ٤ِٞ إ٢ٜي ْٖو أِسٛز َغ َٜٚأ  ُ٘ ِٓ َٔ ُ٘ َزأغب"ٜيو  َُا ٜبعدى َعٓ َٚٔؾٝ ُ٘ َعسض  َٜٚأْت َعٓ َٔ }، ٜكٍٛ تعاىل (1)٘ٔ  َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٜا ٜأ

 ِِ ٝٔٝٝه ُِٜش َُا  ِِ ٔي ٢ٍ إ٢َذا َدَعاٝن َٚٔيًٖسُضٛ  ٔ٘ ٤ً ُٓٛا اِضَتٔذُٝبٛا ٔي ََ ٘ٔ  ۖآ ِٝ ُ٘ إ٢ٜي ْٖ َٜٚأ  ٔ٘ ًٞٔب َٜٚق َُِس٤ٔ  َٔ اٞي ِٝ ٍُ َب َُٜشٛ  َ٘ ٕٖ اي٤ً ُُٛا ٜأ ًٜ َٚاِع

َٕ ُتِشَػُس ، (3)ٜكٍٛ غٝذ املؿطسٜٔ " ٖرا ايكسإٓ، ؾٝ٘ اسبٝا٠ ٚايجك١ ٚايٓذا٠ ٚايعؿ١ُ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠"( ،  2){ٚ

ؾاسبٝا٠ اسبكٝك١ٝ بايؿ٠٬ ٚايكسإٓ ٚعدّ ا٫ضتذاب١ يٓدا٤ ايسمحٔ َٔ أضباب دخٍٛ ايٓريإ ،ٜكٍٛ تعاىل 

َٜٚيا َؾ٢٤ً}: ًٜا َؾٖدَم  ِٔ ٜنٖرَب ، ٜكٍٛ غٝذ املؿطسٜٔ يف ٖ(4){ ٰٜؾ َٜٚئه رٙ اآل١ٜ :٫ ؾٓدم بهتاب اهلل، ٫ٚ ؾ٢ً هلل )

َٛي٢٤( نٓرب بهتاب اهلل، ٚتٛىل عٔ طاع١ اهلل) .(5ََٚت

 طٗاز٠ ايكًب :-2

ِْؾا ٚايتؿهري يف ازب١ٓ ٚايعؿٛ ٚايسقا ٚ ٫ ٜهٕٛ ذيو إ٫ إذا عًِ ،ض٣ٛ َسقا٠  زب٘  يكًب إذا طٗس ٫ ٜهٕٛ ي٘ ٖ

ٜٚكـ بني ٜدٜ٘ ٚقًب٘ ،س ع٢ً ايعبد إٔ ٜأتٞ ايسب ُبِ ايسب يف ايكًب ٜنز ؾإذا عٟعَٚٔ حياٚ ،املس٤ َٔ خياطب

٭ٕ ايكًب ،ٚبأَٛز ايدْٝا ست٢ إذا ٚقـ بني ٜدٜ٘ خايك٘ ٫ ٜدزٟ نِ ؾ٢ً ،َسٜض َٚدْظ ًَٚٛخ باملعاؾٞ 

ٛف بني َػػٍٛ عٔ خايك٘ َٚعًل بايؿا١ْٝ ، ٚاهلل حيب ؾاسب ايكًب ايطًِٝ خاؾ١ عٓد اجمل٤ٞ إيٝ٘ ٚايٛق

٣ِ  }ٜدٜ٘ ؾُدح زب ايعص٠ ْبٝ٘ إبساِٖٝ عًٝ٘ ايط٬ّ ؾكاٍ  ًٝٔ ًٕٞب َض ُ٘ ٔبٜك ايكًب ايٛاٖس ايطًِٝ ( ،6){إ٢ِذ َدا٤َ َزٖب

َٚٔ  }حيٝا بايؿ٠٬ ، حيٝا بايرنس ، ؾايؿ٠٬ ٖٞ سٝا٠ يًكًب ٚسٝا٠ يًبدٕ  ٜكٍٛ تعاىل  ٌَ َؾأيّشا  ُٔ ِٔ َع ََ

ِٚ ٝأَْج٢ َٔ َٰذٜنس٣ ٜأ ٪َُِ  َٛ ُٖ َٝٚب١ٟ َٚ َٝا٠ٟ ٜط ُ٘ َس ٖٓ َٝ ٔٝ ُِٓش ًٜ َٕ   ْۖٔ ٜؾ ًٛٝ َُ َِٜع ُْٛا  ََا ٜنا  ٢ٔ ُِٖ ٔبٜأِسَط ِِ ٜأِدَس ُٗ ٖٓ َٜ َِٓذص٢  ( 7) {َٜٚي
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ّٓا باهلل عا٬َ  ٚاسبٝا٠ ايٛٝب١ ٖٞ  سٝا٠ امل٪َٔ ايٛا٥ع يسب٘ ٜكٍٛ اإلَاّ ايٛربٟ يف تؿطري اآل١ٜ :"َ٪َ

 (1)بٛاعت٘"ٚقاٍ اسبٝا٠ ايٛٝب١ يف ازب١ٓ

 ٝل أع٢ً َساتب ايدٜٔ يف ايؿ٠٬:ذبك-3

٫ ٜطتٛٝع املطًِ إٔ حيكل َستب١ اإلسطإ يف ؾ٬ت٘ إ٫ باشبكٛع ايتاّ ٚايرٍ يًسمحٔ ؾ٬ ٜرٍ يػٗٛت٘ ٫ٚ 

ؾاملُٗٝٔ ٖٛ اهلل تعاىل ٚبٗرا تتذ٢ً سكٝك١ ، هلٛاٙ ٫ٚ ملدًٛم َجً٘ ٫ٚ ٭ٟ آي١ هلٛ جيعًٗا تُٗٝٔ ع٢ً قًب٘ 

ايهتب نًٗا  َسضٓذد إٔ ؾ ،زب٘ ٜٚكسأ ايكسإٓ   ايرٟ قاٍ عٓ٘ تعاىل َُٚٗٝٔ عًٝ٘  اشبكٛع ٚايتريٌ ٖٚٛ ٜٓادٞ

 (،2){إٜاى ْعبد ٚإٜاى تطتعني }:ايكسإٓ يف ؾاذب١ ايهتاب  ٖٚٞ أّ ايهتاب ٚضس ايؿاذب١ يف قٛي٘ يف ايكسإٓ ٚضَس

هٕٛ ذبكٝل َستب١ ٚامل٪َٔ ٜٓادٞ اهلل بإٜاى ْعبد ٚإٜاى ْطتعني يف ايّٝٛ أنجس َٔ ضبع١ عػس َس٠ ، ٜٚ

اإلسطإ بد٤ّ با٭ذإ ٚاإلقا١َ ؾٓكٍٛ ؾُٝٗا ) أغٗد إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل( ؾأغٗد َٔ املػاٖد٠ ٚاملػاٖد٠ ٖٞ 

اإلسطإ ،ٚ اإلسطإ إٔ تعبد اهلل نأْو تػاٖدٙ تساٙ ، ؾعٓدَا ضأٍ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ دربٌٜ عًٝ٘ 

ُٙ، ايط٬ّ عٔ اإلسطإ ، ٚاسبدٜح يف ؾشٝح َطًِ " ْٖٜو َتَسا ِٕ َتِعُبَد اهلٜل ٜنٜأ ٍَ: ٜأ ٢ٕ، ٜقا ٢ٔ اٞيإ٢ِسَطا ْٔٞ َع ٍَ: ٜؾٜأِخٔبِس ٜقا

ََٜساٜى"  ُ٘ ْٖ ُٙ ٜؾإ٢ ِٔ َتَسا ِِ َتٝه ِٕ ٜي ََُٛض٢: قٌ ٜيا  (3)ٜؾإ٢ َٜا   :ٍَ ٘ٔ، ٜقا َٜٚأِدُعٜٛى ٔب  ٔ٘ ٦ِّٝا ٜأِذٝنُسٜى ٔب ٓٔٞ َغ ُِ ِّ َٜا َزٚب َع ََُٛض٢:   ٍَ " ٜقا

َ٘ إ٢ي٤ا اهلٝل َ٘ إ٢ي٤ا ٜأإ٢ٜي ٍَ: ٜيا إ٢ٜي َ٘ إ٢ي٤ا اهلٝل، ٜقا ٌِ: ٜيا إ٢ٜي ٍَ: ٝق ََٖرا، ٜقا  ٍُ َٜٝكٛ ٌٗ ٔعَبأدٜى  َٜا َزٚب: ٝن ََُٛض٢:   ٍَ ٦ِّٝا ، ٜقا َُا ٝأز٢ُٜد َغ ْٖ َِْت، إ٢

َٚاٞي ِٝس٢ٟ،  ٖٔ ٜغ ُٖ ََٔس ََٚعا َٛأت ايٖطِبَع  َُ ٕٖ ايٖط ِٛ ٜأ ََُٛض٢، ٜي َٜا   :ٍَ ٘ٔ، ٜقا ٓٔٞ ٔب َ٘ إ٢ي٤ا اهلٝل ٔؾٞ َتُدٖؿ َٜٚيا إ٢ٜي ٜأَزٔقنَي ايٖطِبَع ٔؾٞ ٜنؿ١ٕ٤ 

َ٘ إ٢ي٤ا اهلٝل " ٖٔ ٜيا إ٢ٜي ٢ٗ ََاٜيِت ٔب  .(4)ٜنؿ١ٕ٤ 

ٜدعٕٛ اهلل ضت١ أغٗس إٔ ٜبًػِٗ زَكإ ٜٚدعْٛ٘ ضت٘ أغٗس  ناْٛا ايطًـٚايرٟ ًْشع٘ َٔ خ٬ٍ ايكسا٠٤ إٔ 

ؾإذا أسب امل٪َٔ ايؿ٠٬ ٚأسب يكا٤ زب٘ أتٞ اىل ؾ٬ت٘ صب٤ٞ  يٝتكبً٘ َِٓٗ ، ملاذا ٭ِْٗ ذاقٛا ير٠ ايعباد٠

مل٪َٔ قاٍ ؾااحملب ٭ٕ قًب٘ تعًل بٗا  ؾٝؿبح ٜػتام اىل أٚقاتٗا ٜرتقبٗا ، ؾٗرا ٖٛ ايؿسم بني امل٪َٔ ٚاملٓاؾل ، 

َٕٜقِد ٜأٞؾ }عٓ٘ تعاىل  ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٕ ًَٜح اٞي ِِ َخأغُعٛ ٢ٗ ًٜأت ِِ ٔؾٞ َؾ ُٖ  َٔ َٓأؾٔكنَي  }ٚاملٓاؾل قاٍ عٓ٘ : ( ،5) {،اي٤ٔرٜ ُُ ٕٖ اٞي
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َُٛا ٝنَطاٜي٢ ًٜا٠ٔ ٜقا َُٛا إ٢ٜي٢ ايٖؿ َٚإ٢َذا ٜقا  ِِ ُٗ َٛ َخأدُع ُٖ َٚ  َ٘ ٤ً َٕ اي َ٘ إ٢ي٤ا ٜق َُٰٜدأدُعٛ ٤ً َٕ اي َِٜرٝنُسٚ َٜٚيا  ٖٓاَع  َٕ اي ًٟا َُٜسا٤ُٚ ًٝٔ

ٍَ ؾٌ اهلل عًٝ٘  ٢. نإ ؾً(1){ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜستاح يف ايؿ٠٬ ٜٚأْظ بٗا  ، ٚزد يف َطٓد اإلَاّ أمحد ٜقا

ًٜا٠ٔ " َٓا ٔبايٖؿ ٍُ، ٜأز٢ِس ًٜا َٜا ٔب ع٢ً امل٪َٔ إٔ ٜطع٢ نٌ ايطع٢ يتشكٝل اإلسطإ يف ؾ٬ت٘ ،ؾعٓدَا مل ( ،2)ٚضًِ : " 

ٍ ي٘ ايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ازدع ؾؿٌ ؾإْو مل تؿٌ .. ست٢ قاٍ حيكل ا٭عسابٞ اإلسطإ يف ؾ٬ت٘ قا

٘ٔ  نُا دا٤ عٓ٘ٚايرٟ بعجو باسبل ٫ اسطٔ غريٖا ، ٚاسبدٜح يف ؾشٝح ايبدازٟ  ٍَ اي٤ً ٕٖ َزُضٛ َِٜس٠ٜ: ٜأ َُٖس ٜأٔبٞ 

َِ ٤ً ٌْ، ٜؾَؿ٢٤ً، ٜؾَط ٌَ َزُد ٌَ امٜلِطٔذَد ٜؾَدَخ َِ َدَخ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٍَ:  َؾ٢٤ً اهلٝل َع َٜٚقا َِ، ٜؾَسٖد  ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٞٚ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٖٓٔب ٢ًٜ اي اِزٔدِع $َع

ٌٚ ِِ ُتَؿ ْٖٜو ٜي ٌٚ، ٜؾإ٢ ٍَ: #ٜؾَؿ َِ، ٜؾٜكا ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٞٚ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٖٓٔب ٢ًٜ اي َِ َع ٤ً ِٖ َدا٤َ، ٜؾَط َُا َؾ٢٤ً، ُث َُٜؿِّٞ ٜن اِزٔدِع $، ٜؾَسَدَع 

ِِ ْٖٜو ٜي ٌٚ، ٜؾإ٢ ٌٚ ٜؾَؿ ٍَ: # ُتَؿ ٓٔٞ، ٜؾٜكا ُِ ِّ ُٖا، ٜؾَع َِٝس ُٔ ٜغ ََا ٝأِسٔط َٚاي٤ٔرٟ َبَعَجٜو ٔباسٜبٚل   :ٍَ َُِت إ٢ٜي٢ $َث٬ّٜثا، ٜؾٜكا إ٢َذا ٝق

ِٖ اِز ٖٔ َزأنّعا، ُث ٦َُٔ ٞٛ ِٖ اِزٜنِع َسٖت٢ َت ٢ٕ، ُث َٔ ايٝكِسآ َٔ َََعٜو  َٖٝطَس  ََا َت ِٖ اٞقَسٞأ  ِٖ ٜؾِع ايٖؿ٠ٔ٬ٜ ٜؾٜهٚبِس، ُث ُّا، ُث ٍَ ٜقا٥ٔ َسٖت٢ َتِعٔد

َٗا" ٌِ َذٔيٜو ٔؾٞ َؾ٬ٜٔتٜو ٝنِّ َٚاٞؾَع ٖٔ َدأيّطا،  ٦َُٔ ٞٛ ِٖ اِزٜؾِع َسٖت٢ َت ٖٔ َضأدّدا، ُث ٦َُٔ ٞٛ ؾاملتأٌَ  يف  ( ،3)اِضُذِد َسٖت٢ َت

إذٟا ؾ٬  ؿبح ٚدٛدٖا  نعدَٗا ،ٜٖٚرا اسبدٜح ٜتكح ي٘ دًٟٝا َاذا حيدخ يًؿ٠٬ عٓد ؾكداْٗا يإلسطإ; 

 إسطإ.             ٬ؾ٠٬ ب

ٚباإلسطإ يف ايؿ٠٬ ٜطعد امل٪َٔ يف ؾ٬ت٘  بٌ ٜطعد يف دْٝاٙ ٜٚطعد يف آخست٘ ٚاهلل تعاىل ٜكٍٛ يف نتاب٘ 

ُٕ  }َٚٔ أؾدم َٔ اهلل ق٬ٝ َٚٔ أؾدم َٔ اهلل سدٜجٟا  ٢ٕ إ٢ي٤ا اٞيإ٢ِسَطا ٌِ َدَصا٤ُ اٞيإ٢ِسَطا ، ؾإٕ امل٪َٔ ٜبًؼ (4){َٖ

٢َٓ }إلسطإ أع٢ً دزدات ايسقا ٖٚٞ ز١ٜ٩ ايسمحٔ ايسسِٝ ، ٜكٍٛ تعاىل: با ُٓٛا اٞيُشِط َٔ ٜأِسَط ٤ًٔرٜ َٜاَد٠٠  ٰيِّ َٜٚيا  َۖٚش٢

َٜٚيا ٔذي٠١٤  ِِ ٜقَتْس  ُٗ َٖ ُُٚدٛ َُٖل  ٍَ َِٜۚس ١ٖٔٓ ٰٝأٚ َٕ  ٥ٜٔۖو ٜأِؾَشاُب اٞيَذ َٗا َخأيُدٚ ِِ ٔؾٝ ا أتدزٕٚ َا ٖٞ ايصٜاد٠ ايت٢ ٚعدٖ (،5) {ُٖ

اهلل ايرٜٔ أسطٛا ٖٞ ايس١ٜ٩ ،ز١ٜ٩ ٚدٗ٘ ايهسِٜ بهس٠ ٚعػٟٝا ، ؾباإلسطإ ٜبًؼ املس٤ أع٢ً ايدزدات ٜٚؿًح نٌ 
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ايؿ٬ح ٚبعدَ٘ خيطس نٌ اشبطسإ  ، ٜكٍٛ املاٚزدٟ:" اسبط٢ٓ ٖٞ ازب١ٓ ، ٚايصٜاد٠ ايٓعس إىل ٚد٘ اهلل 

 (.1)تعاىل"

 ٜكٍٛ ابٔ قِٝ يف ْْٛٝت٘:ٚ

 َع أَجاهلا ٖٞ بٗذ١ اإلميإ .......ٚأير غ٤ٞ يًكًٛب ؾٗرٙ ا٭خباز ...                               

 .. ـذٓات َا طابت يرٟ ايعسؾإ.......ٚاهلل ي٫ٛ ز١ٜ٩ ايسمحٔ يف ايـ .                                   

 (2)٘ يف د١ٓ اسبٝٛإٚخٛاب .............أع٢ً ْعِٝ ز١ٜ٩ ٚدٗ٘ ...                                   

َٕ ٜأ }ٍ تعاىل قا َِٜشَطُبٛ  ِِ ُٖ َٚ َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايدُٓ ِِ ٔؾٞ اٞيَش ُٗ ُٝ ٌَٓ َضِع َٔ َق َُا٫ ، ايٜٓٔرٜ َٔ ٜأِع ِِ ٔبا٭ِخَطس٢ٜ َٓب٦ُٓٔٝه ُْ  ٌِ َٖ  ٌِ ِِ ٝق ُٗ َْٓ

ِّٓعا  َٕ ُؾ ُٛٓ ُ٘ ُض٤ُٛ }ٜٚكٍٛ عٔ املط٤ٞ ايرٟ ٜعٔ أْ٘ ضبطٔ : ( ، 3){ُِٜشٔط َٔ ٜي ٜٚ َُٔ ُش ّٓا  ٜأٜؾ ُٙ َسَط ٘ٔ ٜؾَسآ ًٔ َُ ٕٖ  َۖع ٜؾإ٢

ََٜػا٤ُ   ََٔ ِٗٔدٟ  َٜ َٚ ََٜػا٤ُ   ََٔ  ٌٗ ُٜٔك  َ٘ ٤ً ِِ َسَطَسإت  ۖاي ٢ٗ ِٝ ًٜ َْٞؿُطٜو َع َِٖب  ًٜا َتِر َٕ  ٜۚؾ َُٓعٛ َِٜؿ َُا  ِْ ٔب ًٝٔ َ٘ َع ٤ً ٕٖ اي ، (4 ){إ٢

قدَٝ٘ ايػسٜؿتني ست٢ تٛزَتا اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايرٟ ٖٛ قدٚتٓا ٚقا٥دْا إىل دٓات ايٓعِٝ قاّ ع٢ً  ٢ٚايٓيب ؾً

ٚنًٗا ٜطتشل ايػهس ، ٖٚٛ ٜكٍٛ أؾ٬ أنٕٛ عبدٟا غهٛزٟا ، ٭ْ٘ عًِ إٔ ضباضٔ ايسب نجري٠ ٚؾكا٥ً٘ ععُٝ٘ 

ِٜٝو  }ٚاإلسطإ ، ٚإٔ اهلل قد أسطٔ إيٝٓا  ؾعًٝٓا باإلسطإ  ٜكٍٛ تعاىل  ُ٘ إ٢ٜي َٔ اي٤ً َُا ٜأِسَط َٜٚيا َتِبؼ٢  َٜۖٚأِسٔطٔ ٜن

َٔ  ۖٔؾٞ اٞيٜأِزض٢  اٞيٜؿَطاَد ُُٞؿٔطٔدٜ ُٜٔشٗب اٞي َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي امل٪َٔ ٜؿًٞ  ؾ٠٬ احملطٓني ٜٚعًِ إٔ اهلل ٜعًِ َا يف ( ،5) {إ٢

َ٘ ٜغٝؿْٛز َسًِٔٝ  }ْؿط٘ ؾٝشرزٙ  ٜكٍٛ تعاىل  ٤ً ٕٖ اي ُُٛا ٜأ ًٜ َٚاِع  ُٙ ِِ ٜؾاِسَرُزٚ ِْٝؿٔطٝه ََا ٔؾٞ ٜأ  ُِ ًٜ َِٜع  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ُُٛا ٜأ ًٜ  }(6) {َٚاِع

َْٞؿٔطٜو  ََا ٔؾٞ   ُِ ًٜ َٜٚيا ٜأِع َْٞؿٔطٞ  ََا ٔؾٞ   ُِ ًٜ ُٝٛٔب   َۚتِع ُّ اٞيُػ ٤ًا ْٖٜو ٜأَْت َع ُ٘  }(7) {إ٢ َْٞؿَط  ُ٘ ٤ً ُِ اي َُٜشٚرُزٝن ُ٘ َز٤ُْٚف  َۗٚ ٤ً َٚاي
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َٜ }ٜٚكٍٛ تعاىل  ( ،1) {ٔباٞئعَبأد  ُّا  َٜٚقا٥ٔ ٢ٌ َضأدّدا  ِٝ ٤ً َْا٤َ اي ْْٔت آ َٛ ٜقا ُٖ  ِٔ َٖ ٘ٔ ٜأ ١َُٜ َزٚب َِٜسُدٛ َزِس َٚ ٌِ  ِۗشَرُز اٞيآٔخَس٠ٜ  َٖ  ٌِ ٝق

 َٕ ُُٛ ًٜ َِٜع َٔ ٜيا  َٚاي٤ٔرٜ  َٕ ُُٛ ًٜ َِٜع  َٔ ٢ٟٛ اي٤ٔرٜ ََٜتَرن٤ُس ٝأٚٝيٛ اٞيٜأٞيَبأب  َِٜۗطَت َُا  ْٖ عُس إذا زأ٣ عجُإ زقٞ  ابٔنإ ٚ، (2) {إ٢

ٖرٙ اآلٜات . امل٪َٔ يف ؾ٬ت٘ ٜطتعٝر باهلل  تأٌَ{أَٔ ٖٛ  }اهلل عِٓٗ أمجعني ٜكٍٛ: ٖرا َٔ أٌٖ ٖرٙ اآل١ٜ 

٘ٔ  }َٔ ايػٝٛإ ايسدِٝ يٝبًؼ َستب١ اإلسطإ ٜكٍٛ تعاىل ٤ً َِْصْؽ ٜؾاِضَتٔعِر ٔباي  ٢ٕ ٜٛا ِٝ َٔ ايٖػ َٔ ٖٜٓو  ََٜٓصٜغ َٖا  ُ٘  َۖٚإ٢ ْٖ إ٢

 ُِ ًٝٔ ُُٔٝع اٞيَع َٛ ايٖط اهلل تعاىل عٔ ٜٛضـ عًٝ٘ ؾُٔ اضتعاذ باهلل عؿُ٘ اهلل َٔ َصايل ايػٝٛإ  ٜكٍٛ ( ، 3){ُٖ

َِ  }ايط٬ّ  ٘ٔ ٜؾاِضَتِعَؿ ْٖٞؿٔط ُ٘ َعٔ  َٚدٗت َٔ  َٜۖٚيٜكِد َزا َٔ ايٖؿأغس٢ٜ َٚ ّْا  َٝٝهٛ َٜٚي  ٖٔ َٓ ُِٝطَذ ُٙ ٜي َُُس ََا آ  ٌِ َٜٞؿَع  ِِ ( 4){َٜٚي٦ٔٔ ي٤

ٛٙ خٛؾٝا ٚطُعٟا ;باإلسطإ يف ايؿ٠٬ تتٓصٍ ع٢ً امل٪َٔ ايسمحات ٚايربنات  ٖٚٛ ٜكـ بني ٜدٜ٘ زب ايعباد ٜدع

َٗا  }، خٛؾٟا َٔ عراب٘ َٚٔ ضدٛ٘ ٚغكب٘ ٚطُعٜا يف عؿٛٙ َٚػؿست٘ ٚدٓت٘  ًٜأس َٜٚيا ُتٞؿٔطُدٚا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ َبِعَد إ٢ِؾ

َُّعا  َٜٚط ِٟٛؾا  ُٙ َخ ٓٔنَي  َۚٚاِدُعٛ ُُِشٔط َٔ اٞي َٚ ٘ٔ ٜقس٢ْٜب  ٤ً ََُت اي ٕٖ َزِس اهلل ع٢ً احملطٔ يف ؾ٬ت٘ اْتعاز ازبٛاب َٔ ( ،5){إ٢

ٖٚٛ ٜكسأ بؿاذب١ ايهتاب  ،ع٢ً احملطٔ يف ؾ٬ت٘ اضتشكاز َع١ٝ اهلل ٖٚٛ ٜكٍٛ بني ايطذدتني زب اغؿس يٞ  

َٕ  }ٜكٍٛ تعاىل  ُٛٓ َِٗشٔط  ُِٖ  َٔ ٖٚاي٤ٔرٜ َٔ اٖتٜكٛا  َََع اي٤ٔرٜ  َ٘ ٤ً ٕٖ اي  (.6){إ٢

 ايًذ٤ٛ اىل اهلل ٚايٛقٛف بني ٜدٜ٘ عٓد  ؾعٌ املعؿ١ٝ:-4

املؿدم ًٜذأ اىل اهلل ٜٚرنسٙ  إذا عؿاٙ ٚظًِ ْؿط٘ ٚ أع٢ً َساتب ايرنس ايؿ٠٬ ٜكٍٛ تعاىل  امل٪َٔ ايؿادم

َِٜػٔؿُس  }  ََٔ َٚ  ِِ ٢ٗ ُْٛٔب َ٘ ٜؾاِضَتِػٜؿُسٚا ٔيُر ٤ً ِِ َذٜنُسٚا اي ُٗ ُُٛا ٜأْٝؿَط ًٜ ِٚ ٜظ ًٝٛا ٜؾأسَػ١ٟ ٜأ َٔ إ٢َذا ٜؾَع ِِ َٚاي٤ٔرٜ َٜٚي  ُ٘ ٤ً َُْٛب إ٢ي٤ا اي ايٗر

٢ًُٜٜٔؿٗسٚا  َٕ  َٰع ُُٛ ًٜ َِٜع  ِِ ُٖ َٚ ًٝٛا  عٓد اشبٛأ ًْذأ اىل ا٫تؿاٍ باهلل ْؿس اىل اهلل اىل ايتٛب١ ٚآند َا ( ،7) {ََا ٜؾَع

 }ٜبادز ب٘ ايعبد اىل ايتٛب١  ايؿ٠٬ ، ايسنٛع ٚايطذٛد ٚايكٓٛت ، قاٍ تعاىل عٔ عبدٙ ْٚبٝ٘ داٚٚد عًٝ٘ ايط٬ّ 

ُٙ ٜؾ ٖٓا َُا ٜؾَت ْٖ ُُٚٚد ٜأ ٖٔ َدا َْاَب َٜٚظ َٜٚأ ََٚخٖس َزأنّعا   ُ٘ ٜكٍٛ ايػعساٟٚ يف تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ " ؾهًُا ( ، 8) { ۩اِضَتِػٜؿَس َزٖب
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اشدادٚا ٔذي١٤ اشدادٚا خػٛعٟا، ؾهأِْٗ عػكٛا ايتهًٝـ، ٚأسبٛا أٚاَس اهلل; يريو بايػٛا يف ايري١ ٚايعبٛد١ٜ هلل 

ُ٘ َذ }ٚبعدٖا َباغس٠ أتت املػؿس٠ ( ،1)تعاىل" َْا ٜي َْا ٜيُصٞيٜؿ٢ ۖٔيٜو ٰٜؾَػٜؿِس ُ٘ ٔعَٓد ٕٖ ٜي ََإٓب َٰٚإ٢  َٔ  (.2){ َُٚسِط

 املطازع١ ٚايتطازع اىل ايٛقٛف بني ٜدٟ زب ايعاملني:-5

سز ايهسبات ، ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ زمح٘ امل٪َٔ َطازع يًٛاعات َكبٌ ع٢ً ايكسبات ضبب يًٛقٛف بني ٜدٟ َؿؾ

َّ ٔبَشل اٞيُٛ ِّٛ ٔيٜكا٥ٔ٘ ٜؾُٔ ٜقا َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜد ٘ٔ ٔؾٞ ايٖؿًٜا٠ َٚٛقـ َبني  ِٜ ََٜد َٜدٟ اهلل َٛقؿإ َٛقـ َبني  ًَٞعبد َبني  قـ اهلل"ي

٘ٔ َذٔي ِٝ ًٜ َٚمل ٜٛؾ١٘ سك١٘ غٓدد َع ََٗرا اٞيُٛقـ  ََٚٔ اضتٗإ ٔب ٘ٔ اٞيُٛقـ اآلخس  ِٝ ًٜ ٕٛٓ َع ٍَ  (،3)و اٞيُٛقـا٭ٍٚ ٖ ٜقا

ِٛ }: َتَعاٜي٢ َٜ  ِِ ُٖ ََٚزا٤َ  َٕ ََٜرُزٚ َٚ  ١ًٜٜ َٕ اٞيَعأد ُٜٔشٗبٛ  ٤ٔ٫٪َُٖ  ٖٕ ٬ٟٜ٢ٛ إ٢ ٬ِٟٝ ٜط ُ٘ ٜي ََٚضٚبِش  ُ٘ ٢ٌ ٜؾاِضُذِد ٜي ِٝ ٤ً  (4){َٟا َثٔك٬ََٟٝٚٔ اي

ِٜٝو َزٚب ٔيَتِسَق٢};قاٍ تعاىل عٔ َٛض٢ عًٝ٘ ايط٬ّ  ًُٞت إ٢ٜي يساغب ا٭ؾؿٗاْٞ " قاٍ َٛض٢ ، قاٍ ا (5) {ََٚعٔذ

ؾكد  ضبُٛدٟا ، ٚإٕ ذبس٣ ايعذ١ً ؾٝ٘، َٚٔ قؿد ؾع٬ٟضبُٛدٟا ذيو ع٢ً ضبٌٝ ا٫عتراز إبا١ْ أْ٘ قؿد ؾع٬ٟ

عسؾ١ بؿكً٘، ٚاختٝازٙ ٚايطسٚز ٜعرز يف ٚقٛع َا ٜهسٙ َٓ٘، ٚاملطازع١ يف اشبري ٖٞ إٔ ٜتدزز اإل٢ْطإ يف اشدٜاد امل

ًَٛٛب١ يف ؾٗٞ ا٭ْا٠ أَا;( 6)َٛز ايد١ْٜٛٝ، ٚإٔ ٫ ت٪خسٙ عٔ أٍٚ ٚقت إَهإ ؾعً٘"بتعاطٝ٘، ٚتكدمي٘ ع٢ً ا٭

نٌ غ٤ٞ إ٫ يف أَٛز ايعبادات  ٭ٕ ايعذ١ً ؾٝٗا ضبب ملسقا٠ اهلل تعاىل  ٚأنرب َعني ع٢ً ايؿ٠٬  اشباغع١ 

ٖبٟا ؾإذا مسع ْدا٤ ايسمحٔ  املطازع١ إيٝٗا، ٜطازع امل٪َٔ اىل ؾ٬ت٘ ؾ٬ ٜػػً٘ أٟ غاغٌ  َكب٬ٟ هلا زاغبٟا زا

ِِ  }أقبٌ إىل سٝح ٜٓاد٣  بٗا ٚيطإ ساي٘ ٜكٍٛ يبٝو يبٝو  ٜكٍٛ تعاىل عٔ أْبٝا٥٘ عًِٝٗ ايط٬ّ :  ُٗ ْٖ إ٢

َّٖبا  ََٚز َٓا َزٜغّبا  َْ َِٜدُعٛ َٚ َِٝسأت  َٕ ٔؾٞ اٞيَد َُٜطاز٢ُعٛ ُْٛا  َٓا َخأغٔعنَي ٜۖنا ُْٛا ٜي َٜٚيا َغ ( ،7) {َٜٚنا ٕٖ ٜكٍٛ ايساشٟ "  و٤ ٜأ

 :ُّ ًٜا ٘ٔ ايٖط ِٝ ًٜ ٘ٔ َع ِٛٔي َِٝسأت،ٔيٜك َٔ اٞيَد َٔ ًٜا٠ٜ  ًٜا٠ٝ$ايٖؿ ُِ ايٖؿ َُأيٝه ُِٝس ٜأِع ُٙ  ٢ٜكٍٛ ؾً( ،8ٚ)# "َخ ِٔ َضٖس ََ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : " 

ُِظ٢ َٛأت اٞيَد ًٜ َُٖ٪ٜيا٤ٔ ايٖؿ  ٢ًٜ َُٝشأؾٞغ َع ًٞ ُّا ٜؾ ًٔ َُِط ٌٖ ٜغّدا  ََٚد َ٘ َعٖص  ٤ً ًٜٞك٢ اي َٜ  ِٕ َ٘ ٜقِد َغَسَع  ٜأ ٤ً ٕٖ اي ٖٔ ٜؾإ٢ ٢ٗ َٓاَد٣ ٔب ُٜ ُِٝح  َس
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ِٓٝه َٔ ْٚٞ ٜيا ٜأِسَطُب  َٚإ٢ َُٗد٣،  ٢ٔ اٞي َٓ ِٔ ُض َٔ  ٖٔ ُٗ ْٖ َٚإ٢ َُٗد٣،  َٔ اٞي َٓ َِ ُض ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ِِ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٝٚٝه َٓٔب ََِطٔذْد ٔي  ُ٘ ِِ ٜأَسّدا إ٢ي٤ا ٜي

ُِٝت ِٛ َؾ٤ً َٜٚي  ،ٔ٘ ِٝٔت ٘ٔ ٔؾٞ َب ِٛ َُٜؿًِّٞ ٔؾٝ َٜٚي  ،َِ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ِِ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٝٚٝه َْٔب  ١ٜٖٓ ِِ ُض ِِ ٜيَتَسٞنُت َََطأدَدٝن  ِِ ََٚتَسٞنُت  ِِ ُٝٛٔتٝه ِِ ٔؾٞ ُب

ًٜ ُِٔػٞ إ٢ٜي٢ ايٖؿ َٜ  ِٖ ُُٛق٤َٛ ُث ُٔ اٞي ُِٝشٔط َٖٛقٝأ ٜؾ ََٜت  ٣ِ ًٔ َُِط  ِٔ َٔ ََا  َٚ  ،ِِ ًُٞت ًٜ ِِ ٜيَك ٝٚٝه َْٔب  ١ٜٖٓ ِِ ُض ٌٚ ا٠ٔ إ٢ي٤ا َتَسٞنُت ُ٘ ٔبٝه ٝنٔتَب ٜي

ُٜٓكاز٢ُب ٖٓا ٜي ِٕ ٝن ٠١٦َٝٔٛ َسٖت٢ إ٢ َٗا َخ ُ٘ ٔب ِٓ ُٜٜهؿ٤ُس َع َٚ َٗا َدَزَد٠١  ُ٘ ٔب ُِٜسٜؾُع ٜي َٚ  ٠١َٓ َٖا َسَط ٛٝٛ َِٜد  ٠َٕٛ ٞٛ َٓا  ُخ ُِٜت َٜٚيٜكِد َزٜأ  ٢ٜٛ َٔ اٞيُد ِٝ َب

َٜٚيٜكِد َز  ُ٘ ْٜٔؿاٝق  ّْ ًٛٝ ََِع َٓأؾْل  َُ َٗا إ٢ي٤ا  ِٓ ـُ َع ٤ً ََٜتَد ََا  ـٚ"َٚ َّ ٔؾٞ ايٖؿ ُٜٜكا ٢ٔ َسٖت٢  ِٝ ًٜ َٔ ايٖسُد ِٝ َٗاَد٣ َب ُٜ  ٌَ ُِٜت ايٖسُد ( 1)ٜأ

ٌَ َبِع }باملطازع١ اىل ايٛقٛف بني ٜدٟ زب ايعاملني ٜكٞ امل٪َٔ  ْؿط٘ َٔ عراب ايطُّٛ  ٜكٍٛ تعاىل ،ؾ ِِ َٜٚأٞقَب ُٗ ُك

٢ًٜ َٕ َٰع ََٜتَطا٤َٝيٛ َُِػٔؿٔكني ،َبِعض٣  َٓا  ًٔ ِٖ ٌُ ٔؾٞ ٜأ ٖٓا ٜقِب ْٖا ٝن ٢ّ، ٜقاٝيٛا إ٢ ُُٛ َْا َعَراَب ايٖط َٜٚقا َٚ َٓا  ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٖٔ اي َُ إذٟا َا ،2) {ٜؾ

ُٙ  }ب ايطُّٛ ضبب ايٛقا١ٜ َٔ عرا َِْدُعٛ  ٌُ َٔٔ ٜقِب ٖٓا  ْٖا ٝن ُِ ۖإ٢ َٛ اٞيَبٗس ايٖسٔسٝ ُٖ  ُ٘ ْٖ ، ٚايدعا٤ ٖٛ ايؿ٠٬ (3){إ٢

ٜطازعٕٛ ٭دا٤  .تٛعد اهلل ايرٜٔ ٫ 4{ٚؾٌ عًِٝٗ إٕ ؾ٬تو ضهٔ هلِ }ٚايؿ٠٬ ٖٞ ايدعا٤ ٜكٍٛ تعاىل 

َٕ }ٜٚأخسْٗا عٔ ٚقتٗا بايٌٜٛ ايؿ٠٬ ُٖٛ ِِ َضا ٢ٗ ِٔ َؾ٬ٔت ِِ َع ُٖ  َٔ َُُؿِّنَي اي٤ٔرٜ ًٞ ٌْ ٔي ِٜ َٛ قاٍ ابٔ عباع ( 5ٚ){ٜؾ

 (.6)ايطاٖٕٛ ِٖ" ايرٜٔ ٜ٪ٚخسْٚٗا عٔ ٚقتٗا"

ٟٗ ايٖؿًٜا;ٚأؾكٌ ايؿ٠٬ يف أٍٚ ٚقتٗا  ُ٘: أ ًُٞت ٜي ٍَ: ٝق ِٔ ٜأٔبٞ َدِعٜؿس٣، ٜقا ٍَ: َع ٌُ؟ ٜقا َٛٞقٔت$٠ٔ ٜأٞؾَك ٢ٍ اٞي ٖٚ ؾع٢ً ( ،7)#ٔؾٞ ٜأ

بإٔ بعض ايعًُا٤ َِٚٓٗ َع ايعًِ امل٪َٔ إٔ حيسف ع٢ً أدا٤ ايؿ٠٬ يف أٍٚ ٚقتٗا ٫ٚ ٜػػً٘ عٓٗا أٟ غاغٌ ، 

ؾاسب احملؿٍٛ ٜسٕٚ اإلتٝإ بايؿ٠٬ يف آخس ايٛقت ٜهٕٛ قكا٤ ٚيٝظ أدا٤ ٚايبعض اغرتط ايعصّ، أٟ ٜعصّ 

، إذا جيب عًٝ٘ أدا٤  ايؿ٠٬ يف أٍٚ ايٛقت ٚيف مجاع١،ٜكٍٛ عبداهلل بٔ (8) ا أخسٖا عٔ أٍٚ ايٛقتايؿعٌ إذ

َٚأدب ٜؾععِ اَسٖا ددا َٖا  ًٜا٠ ٔؾٞ مٜجاَع١ ُسُكٛز ََِطُعٛد أمحد بٔ سٓبٌ : َضٜأيت ابٞ َعٔ ايٖؿ َٕ اِبٔ  ٍَ ٜنا َٜٚقا
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ِٝ ًٜ ٖٓٔبٞ ؾ٢ً اهلل َع َٟ َعٔ اي ٢ٚ َُٚز َُس حبصّ اٞيَشٛب ٜػدد ٔؾٞ َذٔيو  ُِت إ آ َُ َٖ َٚضًِ ٔؾٞ َذٔيو تػدٜدا نجريا يكد   ٔ٘

ًٜا٠ َٕ ايٖؿ  ( .1)ٜؾأسسم ع٢ً قّٛ ٜيا ِٜػُٗدٚ

ِٔ  }:مل٪َٔ ٜدعٛ اهلل يف ؾ٬ت٘ اشباغع١ إٔ ٜتكبًٗا َٓ٘ ٚذاى ٖٛ اإلغؿام يف قٛي٘ تعاىل ؾا َٚ  ُِٖ  َٔ ٕٖ اي٤ٔرٜ إ٢

 َٕ َِٗػٔؿٝكٛ  ِ٢ٗ ١َٔٝ َزٚب َٔ  }تكٍٛ ايؿدٜك١ بٓت ايؿدٜل  زق٢ اهلل عٓٗا ٚعٔ أبٝٗا : ٜا زضٍٛ اهلل ، (2) {َخِػ َٚاي٤ٔرٜ

ِِ إ٢ٜي٢ ُٗ ْٖ ٠١ًٜ ٜأ َٚٔد  ِِ ُٗ ًُٝٛب ٖٚٝق ََا آَتٛا   َٕ َٕ  ُِٰٜ٪ُتٛ ِِ َزأدُعٛ ٢ٗ ِٔ (3){َزٚب َٜٚئه ٍَ: ٜيا،  ُ٘؟ ٜؾٜكا ِٓ َٔ  ٌْ َٚٔد  َٛ ُٖ َٚ َِْب  ُْٔب ايٖر ُِٜر َٛ اي٤ٔرٟ  ُٖ "

َٚ  ُّ َُٜؿٛ  ِٔ ََ"ٌْ َٚٔد  َٛ ُٖ َٚ ََٜتَؿٖدُم  َٚ  (.4)َُٜؿِّٞ 

َٔ }قاٍ عًٞ زقٞ اهلل عٓٗـا " َا قٌ عٌُ َع تك٣ٛ، ٚنٝـ ٜكٌ َا ٜتكبٌ! ٜسٜد قٛي٘  َٔ ٌُ اهلل  ََٜتٜكٖب َُا  ْٖ إ٢

ٕٖ }ؾُٔ تكبٌ غ٤ٞ َٔ عًُ٘، ؾٗٛ َٔ املتكني، َٚٔ نإ َٔ املتكني ؾٗٛ َٔ أٌٖ ازب١ٓ، ٜكٍٛ اهلل: 5 {املتكني إ٢

ٖٓإتاملتك ;(6) {ني ٔؾٞ َد

َْا  }تكٍٛ عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا  يف قٛي٘ تعاىل  ِٔ ٔعَبأد َٔ َٓا  ِٝ ٜٜٛؿ َٔ اِؾ َٓا اٞئهَتاَب اي٤ٔرٜ َِٚزِث ِٖ ٜأ ِْ  ُۖث ِِ ٜظأي ُٗ ِٓ ُٔ ٜؾ

 ٔ٘ ٤ً ٢ٕ اي َِٝسأت ٔبإ٢ِذ ِِ َضأبْل ٔباٞيَد ُٗ ِٓ َٔ َٚ َٗٞكَتٔؿْد   ُِٗ ِٓ َٔ َٚ  ٔ٘ َٓٞؿٔط َٛ اٞيَٰذ ۚيِّ ُٖ ٌُ اٞيٜهٔبرُي ٔيٜو  " ٜكٍٛ عكب١ بٔ ؾٗبإ (7) {ٜؿِك

 ِِ ُٗ ِٓ ُٔ ِٔ ٔعبأدْا ٜؾ َٔ ِٝٓا  ٜٜٛؿ َٔ اِؾ َٓا اٞئهتاَب اي٤ٔرٜ َِٚزِث ِٖ ٜأ قاٍ: دخًت ع٢ً عا٥ػ١ ؾطأيتٗا عٔ قٍٛ اهلل عص ٚدٌ: ُث

٘ٔ ... ؾكايت يٞ: ٜا بين ن١ًِٗ يف ازب١ٓ أَا ايطابل باشبريات ؾُٔ َك٢ ع٢ً عٗ َٓٞؿٔط ِْ ٔي د زضٍٛ اهلل ؾ٢١ً ظأي

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ غٗد ي٘ زضٍٛ اهلل ؾ٢١ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بازب١ٓ، ٚأَا املكتؿد ؾُٔ اتبع أثسٙ َٔ أؾشاب٘ ست٢ 

 ِْ ِِ ظأي ُٗ ِٓ ُٔ سبل ب٘، ٚأَا ايعامل يٓؿط٘ ؾُجًٞ َٚجًهِ ؾذعًت ْؿطٗا َعٓا،ٚقاٍ صباٖد ٚاسبطٔ ٚقتاد٠: ٜؾ

َُِػٜأ ٘ٔ قايٛا: ِٖ ٜأِؾشاُب اٞي َٓٞؿٔط ٘ٔ ٔي ٢ٕ اي٤ً ِٝسأت ٔبإ٢ِذ ِِ ضأبْل ٔباٞيَد ُٗ ِٓ َٔ َٚ  ... ١َٔٓ َُ ِٝ َُ َُٞكَتٔؿْد ِٖ ٜأِؾشاُب اٞي  ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٚ ، ١ََٔ
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َٕ َٔ ايٓاع نًِٗ" ُُٜكٖسُبٛ َٕ ... اٞي قاٍ أبَٛطًِ اشب٫ْٛٞ زمح٘ اهلل : ) أٜعٔ أؾشاب ضبُد ٚ  (1)ِٖ ايٖطأبٝكٛ

 . 2)(ِٓٗ عًٝ٘ شساَٟا ست٢ ٜعًُٛا أِْٗ قد خ٤ًؿٛا ٚزا٤ِٖ زدا٫ٟإٔ ٜطتأثسٚا ب٘ دْٚٓا ، ن٬ ٚاهلل ! يٓصامح

َِ ؾٜٚطتعني بٗا عٓد ايؿنت  : " ،امل٪َٔ ٜطازع إىل ايؿ٠٬ اشباغع١  ََٚض٤ً  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٞٚ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٖٓٔب ٢ٔ اي َِٜس٠ٜ، َع َُٖس ِٔ ٜأٔبٞ  َع

٢ٌ ِٝ ٤ً ٜٛع٢ اي ّٓا ٜنٔك ٢ٍ ٔؾَت َُا ٍَ: " َبأدُزٚا ٔباٞيٜأِع ُِٜؿٔبُح  ٜقا َٚ ّٓا  َٔ ٪َُِ ُِٔطٞ  ُٜ َٚ ُِٔطٞ ٜنأؾّسا،  ُٜ َٚ ّٓا  َٔ ٪َُِ  ٌُ ُِٜؿٔبُح ايٖسُد  ،٢ِ ًٔ ُُٞع اٞي

" ٣ٌ ًٝٔ َٝا ٜق ِْ َٔ ايٗد َٔ ُ٘ ٔبَعَسض٣  َٓ َٜٔبُٝع ٔدٜ  (.3)ٜنأؾّسا، 

سب َا ٜتكسب ب٘ ايعبد  اىل زب٘ َٔ اؾرتق٘ أإٕ  :اىل اسبب ايؿادم بٗا بايؿ٠٬ اشباغع١ ٜبًؼ امل٪َٔ-

َٕ }ًٝ٘ َٔ ؾ٠٬ ثِ ايٓٛاؾٌ ٚإذا أسب اهلل ايعبد أٚس٢ إيٝ٘  سب ايؿ٠٬ ٜكٍٛ تعاىل : ع ُِٗدٚ َٜ  ١ُٟٖ ِِ ٜأ٥ٔ ُٖ َٓا ًٞ ََٚدَع

َٚإ٢َٜتا٤َ ايٖصٜنا٠ٔ  ًٜا٠ٔ  َّ ايٖؿ َٚإ٢ٜقا َِٝسأت  ٌَ اٞيَد ِِ ٔؾِع ٢ٗ ِٝ َٓا إ٢ٜي ِٝ َِٚس َٜٚأ َْا  َِس٢ َٔ  ۖٔبٜأ َٓا َعأبٔدٜ ُْٛا ٜي دعا٤  ٚنإ َٔ (4) {َٜٚنا

 ْٞٔ َُٜعا ٍُ اٞيَعِبُد  ََٜصا َٜٚيا  ايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  أضأيو سبو ٚسب َٔ حيبو. ٜكٍٛ إبٔ قِٝ ازبٛش١ٜ" 

َُ ٘ٔ اٞي ِٝ ًٜ ٘ٔ َع َُٔت ََٚتَعاٜي٢ ٔبَسِس  ُ٘ َْ ُ٘ ُضِبَشا ٌَ اي٤ً ُِٜسٔض َٖا َسٖت٢  ُِٜ٪ٔثُس َٚ َٗا  ُٜٔشٗب َٚ َٗا  َٜٞأٜيٝؿ َٚ ٤ٛاَع١ٜ  ُٙ إ٢اي َٗا ٜأ٘شا، ًٜا٥ٜٔه١ٜ َتُ٪ٗش ِٝ ٜي

ِٔ ٔؾ ُ٘ َع َُٚتِصٔعُذ َٗا،  ِٝ ًٜ ُ٘ َع َٗا.َُٚتَشٚسُق ِٝ ٘ٔ إ٢ٜي ًٔٔط ََِذ َٚ  ٔ٘ ُ٘  َسأغ ٤ً ٌَ اي ُِٜسٔض َٖا، َسٖت٢  ُِٜ٪ٔثُس َٚ َٗا  ُٜٔشٗب َٚ  َٞ ََُعأؾ ـُ اٞي َٜٞأٜي  ٍُ ََٜصا َٜٚيا 

 ٟٙ ٢ٛ ٍُ ٜق ٖٚ َٗا ٜأ٘شا;ٜؾاٞيٜأ ِٝ ُٙ إ٢ٜي َٝأطنَي، ٜؾَتُ٪ٗش ٘ٔ ايٖػ ِٝ َٖٓد إ٢ٜي ٟٙ َد ٢ٛ ََٖرا ٜق َٚ  ،ٔ٘ ْٔ َٛا ِٔ ٜأٞنَبس٢ ٜأِع َٔ ُْٛا  ََُدٔد، ٜؾٜها ٤ٛاَع١ٜ ٔباٞي َٖٓد اي َد

".ٔ٘ ِٝ ًٜ ّْا َع َٛا ُْٛا ٜأِع ََُدٔد ٜؾٜها ١َٜٝ ٔباٞي َُِعٔؿ قاٍ  ٚاذا أسب اهلل عبدٙ قسب٘ إيٝ٘ ٚدعً٘ يف أع٢ً املٓاشٍ يف ازب١ٓ( 5)اٞي

َٕ } تعاىل : َٕ ايٖطأبٝكٛ ٍَ َٚايٖطأبٝكٛ َُٰٕ،أٚ ُُٜكٖسُبٛ ٢ِ  ‘ ٥ٜٔو اٞي ٖٓٔعٝ ٖٓأت اي  ( .6){ٔؾٞ َد

َٔ أزاد ايٛيد ؾعًٝ٘  بايؿ٠٬ ٚايدعا٤ يف احملسابٗا  :ايٛيدزشم  ؾٛا٥د ايدعا٤ يف ضبساب ايؿ٠٬ اشباغع١-

ُ٘  }ٜكٍٛ تعاىل : ٜٖا َزٖب َٓأيٜو َدَعا َشٜنس٢ َٝٚب١ٟ  ُٖۖ ١ٟٖٜ ٜط َٔٔ ي٤ُدْٜو ُذٚز َِٖب ٔيٞ  ٍَ َزٚب  ُُٔٝع ايٗدَعا٤ٔ ٜۖقا ْٖٜو َض  ( 7) {إ٢

                                                           

2

3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya10.html


 

753 
 

  2016 يونيو  – يناير -العدد السابع                           جامعت الناصرمجلت 

 

 إقرار العين في الصالة

 

 د. منى عبداهلل محمد آدم
 

{ِْ َٛ ٜقا٥ٔ ُٖ َٚ ًٜا٥ٜٔه١ٝ  َُ ُ٘ اٞي َٓاَدِت ٢ََُٜٝؿِّٞ ٔؾٞ ٜؾ َِٝش َُٜبٚػُسٜى ٔب  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ُِٔشَسأب ٜأ ّٝٚدا  ٰاٞي ََٚض  ٔ٘ ٤ً َٔ اي َٚ  ١َُٕ ًٔ ََُؿٚدٟقا ٔبٜه

َٔ ايٖؿأئشنَي َٚ ٝ٘ا  َْٔب َٚ  (.1) {ََٚسُؿّٛزا 

َٚٔ أزاد ايسشم ؾعًٝ٘ بايؿ٠٬:عٓدَا زأ٣ شنسٜا عًٝ٘ ايط٬ّ عباد٠ َسِٜ ٚقٓٛتٗا ٚؾ٬تٗا ٚعبادتٗا  يف 

َٖا  }نُا يف قٛي٘ تعاىل:هلل ٜسشقٗا َٔ غري سطاب احملساب  ٚإٔ ا ََٚدَد ٔعَٓد ُِٔشَساَب  ٜٖا اٞي َٗا َشٜنس٢ ِٝ ًٜ ٌَ َع َُا َدَخ ٝن٤ً

٢ْٖ ۖز٢ِشٟقا  ُِ ٜأ َٜ ََِس َٜا   ٍَ َٙ ٰٜقا ٘ٔ  َۖذا ٰٜئو  ٤ً ِٔ ٔعٓٔد اي َٔ  َٛ ُٖ ِٝس٢ ٔسَطإب  ٜۖقاٜيِت  ََٜػا٤ُ ٔبَػ  ََٔ َِٜسُشُم   َ٘ ٤ً ٕٖ اي د ضبكت ، ؾك( 2) {إ٢

َََع  }ايسداٍ يف ؾ٬تٗا ٚقٓٛتٗا ٚخػٛعٗا ؾكاٍ هلا ايسب تعاىل  َٚاِزٜنٔعٞ  َٚاِضُذٔدٟ  ُٓٔتٞ ٔيَسٚبٔو  ُِ اٞق َٜ ََِس َٜا 

َٔٔ  }ٚمل ٜكٌ َع ايسانعات  ٚقاٍ : ( ، 3) {ايٖسأنٔعنَي  ٔ٘ َٓا ٔؾٝ َٜٓؿِد َٗا ٜؾ َِٓت ٜؾِسَد َٕ اي٤ٔتٞ ٜأِسَؿ َُِسا ََٓت ٔع َِ اِب َٜ ََِس َٚ

ْٔٔتنَي ٗز َٔ اٞيٜكا َٔ َِْت  َٜٚنا  ٔ٘ َٚٝنُتٔب َٗا  َُأت َزٚب ًٔ ََٚؾٖدٜقِت ٔبٜه َٓا  ٚمل ٜكٌ َٔ ايكاْتات   ٭ْٗا ضبكت ايٓطا٤ يف  ( ،4) {ٚٔس

 :َِ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٘ٔ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٤ً ٍُ اي ٍَ َزُضٛ َٔ$ؾ٬تٗا ٚعبادتٗا ، ٜقا َٔ  ٌِ ُُ َٜٞه  ِِ َٜٚي ٢ٍ ٜنٔجرْي،  َٔ ايٚسَدا َٔ  ٌَ ُُ َٓٚطا٤ٔ إ٢ي٤ا  ٜن اي

٢ًٜ َضا٥ٔس٢ ٢ٌ ايٖجس٢ٜٔد َع َٓٚطا٤ٔ ٜنٜؿِك ٢ًٜ اي ٌُ َعا٥َٔػ١ٜ َع َٜٚؾِك  َٕ ِٛ ََِسٜأ٠ٝ ٔؾِسَع ١َٝٝ ا َٚآٔض  َٕ َُِسا ُِٓت ٔع ُِ ٔب َٜ ٢ََِّس ٤َٛعا  ( .5)# اي

سؿغ ايؿ٠٬:-

ٍَ  يف ؾكد دا٤إذا سؿغ امل٪َٔ ؾ٬ت٘ دعت ي٘ ايؿ٠٬ ٚإذا قٝعٗا بدْٝا د١ْٝ دعت عًٝ٘  ، َطٓد أبٞ داٚٚد ٜقا

َٖا ٜقاٜي َُٚضُذَٛد َٗا  ِٖ ُزٝنَٛع ًٜا٠ٜ ٜؾٜأَت ٌُ ايٖؿ َٔ ايٖسُد َِ: " إ٢َذا ٜأِسَط ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٘ٔ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٤ً ٍُ اي ًٜا٠ٝ: َسٔؿٜعٜو َزُضٛ ٔت ايٖؿ

ِٖ ُزٝن ُٜٔت  ِِ ًٜ ًٜا٠ٜ ٜؾ َٚإ٢َذا ٜأَضا٤َ ايٖؿ ٓٔٞ ٜؾُتِسٜؾُع،  َُا َسٔؿٞعَت ُ٘ ٜن ٤ً َُا اي ُ٘ ٜن ٤ً َٖٝعٜو اي ًٜا٠ٝ: َق َٖا ٜقاٜئت ايٖؿ َُٚضُذَٛد َٗا  َٛع

" ُ٘ ُٗ َِٚد َٗا  ُِٝكَسُب ٔب ًُٜل ٜؾ ُِٛب اٞيَد ـٗ ايٖج ًٜ ُٜ َُا  ـٗ ٜن ًٜ ٓٔٞ ٜؾُت ِٖٝعَت  . (6)َق

مل ٜطتددّ ٖرا ايٓٛز تٛعدٙ بايٌٜٛ ٜكٍٛ تعاىل َٔ ٚ امل٪َٔ تٛعد اهلل تعاىل َٔ أقاع ايؿ٠٬ اييت ٖٞ ْٛزؾكد 

َُُؿِّٝٓٔ ، }:  ًٞ ٌْ يِّ ِٜ َٛ َٕٜؾ ُٖٛ ِِ َضا ٢ٗ ًٜأت ِِ َعٔ َؾ ُٖ  َٔ  ( .7) { اي٤ٔرٜ
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 نٝـ حيؿغ امل٪َٔ ؾ٬ت٘ :

 ٛز اآلت١ٝ:ع٢ً امل٪َٔ إٔ ٜهٕٛ سسٜؿٟا ع٢ً سؿغ ؾ٬ت٘ ، ٚأَا نٝؿ١ٝ سؿغ ايؿ٠٬ ؾٝهٕٛ با٭َ   

ِٔ ؾكد دا٤ ٜأتٕٛ غسا ،  ْٛز يؿاسب٘ عٓد ايؿساط : ،ْٛز يف طسٜل اسبلؾٗٛأ٫ٟٚ :بايٛق٤ٛ ايرٟ ٖٛ ْٛز،  ََ " :

ِٛ َٝ َٕ ٜن َٗا ٜنا َٝ َٜٞكٔك َٗا َسٖت٢  ًٝ َِٜعٔك َٚ َٗا  َِٜشٜؿٝع َُٞهُتَٛب١ٔ  ًٜا٠ٜ اٞي ِٖ َؾ٢٤ً َؾ ُُٛق٤َٛ، ُث َٔ اٞي َٖٛقٜأ ٜؾٜأِسَط ََٗت ُ٘ ٝأ َٜٚيَدِت  ٢ّ"ُ٘(1 )، 

َِٜطَع٢ }ٜكٍٛ تعاىل  َٓأت  َٔ ٪ُُِ َٚاٞي ٓٔنَي  َٔ ٪ُُِ َّ َتَس٣ اٞي ِٛ ٖٓاْت َتِذس٢ٟ  َٰٜ َّ َد ِٛ َٝ ُِ اٞي ٢ِٗ ُبِػَساٝن ْٔ َُا ِٜ َٚٔبٜأ  ِِ ٢ٗ ِٜٔدٜ َٔ ٜأ ِٝ ُِٖ َب ُُْٛز

َٗا  َٔ ٔؾٝ َٗاُز َخأئدٜ ِْ َٗا اٞيٜأ ُِ َٰذ َۚٔٔ َتِشٔت ُِٛش اٞيَعٔعٝ َٛ اٞيٜؿ ُٖ  ( .2){ٔيٜو 

ؾإذا ععِ امل٪َٔ ايٛقٛف يف ايدْٝا ضٌٗ عًٝ٘ ايٛقٛف يف اآلخس٠  ، ٚع٢ً  تععِٝ ايٛقٛف  بني ٜدٟ اهلل: ثاْٝا: 

ِِ  }ٜكٍٛ تعاىل : عُا نًـ ب٘ ؾًٝهٔ ؾادقٟا َع زب٘،املس٤ إٔ ٜعًِ أْ٘ َط٦ٍٛ  ٢ٗ ٍَ ايٖؿأدٔقنَي َعٔ ٔؾِدٔق َِٝطٜأ  ۚيِّ

ُّا َٔ َعَراّبا ٜأٔيٝ ًٜٞهأؾس٢ٜ َُٔعنَي }ؾهٝـ باملهربني املكٝعني يًؿ٠٬ ٜكٍٛ تعاىل  ( ،3) { َٜٚأَعٖد ٔي ِِ ٜأِد ُٗ ٖٓ َِٓطٜأٜي ََٛزٚبٜو ٜي  ٜؾ

 َٕ ًٛٝ َُ َِٜع ُْٛا  ُٖا ٜنا ميػٕٛ ع٢ً ا٭زض  ؾهِ َٔ أْاع ي٘ؾع٢ً امل٪َٔ  إٔ ٜععِ ؾ٬ت٘  ؾٗٞ اسبٝا٠   ( ،4) {،َع

 ِٖٚ أَٛات .

ؾٗرٙ ايج٬خ خيدّ بعكٗا بعض ، ٚأَا ايُٛأ١ْٓٝ يف زنٔ ٫ٚ تهٕٛ  ثايجٟا: ايُٛأ١ْٓٝ ٚاشبػٛع ٚايطه١ٓٝ :

 .(5)ايؿ٠٬ إ٫ بٗا ؾًريو قاٍ ايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يًُط٤ٞ " ازدع ؾؿٌ ؾإْو مل تؿٌ"

 ٚأَا اشبػٛع ؾٗٛ املٛؾٌ إىل ايطه١ٓٝ ،ؾهجس٠ سسن١ ازبٛازح أَس طبٌ باشبػٛع ٚإذا نجس تبٌٛ  ايؿ٠٬ ب٘ ،

َٛاز٢ُس زٟٚ ؾكد ََٖرا َخَػَعِت َد ًُٞب  ِٛ َخَػَع ٜق ٍَ: ٜي َِٜعَبُح ٔباٞيَشَؿا، ٜؾٜكا ًٟا  ُ٘ َزٜأ٣ َزُد ْٖ ٝٚٔب ٜأ َُُط ٢ٔ اٞي ِٔ َضٔعٝٔد ِب  (،6)َُ٘ع

ايُٛأ١ْٓٝ زنٔ َٔ أزنإ ايؿ٠٬ ب٬ ْصاع يف املرٖب. ٚإذا ناْت زنٟٓا ؾُٔ مل ٜأت بٗا ٜكٍٛ اإلَاّ أمحد 
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ٚاشبػٛع يف ايؿ٠٬ ٚايطهٕٛ ٚايُٛأ١ْٓٝ ؾٝٗا ٖرا نً٘ ٫ (، 2)، ٖٚرا خ٬ؾٟا إلبٞ سٓٝؿ١(1) ؾؿ٬ت٘ ؾاضد٠

 .١"ٜتت٢ إ٫ بتٓعٝـ ايٓؿظ عٔ ايػٛاغٌ ٚربًٝتٗا َٔ أَٛز ايدْٝا " ايتد١ًٝ قبٌ ايتشًٝ

 املبشح ايجايح

 أسٛاٍ ايطًـ َع ايؿ٠٬ مناذز َٔ

ساؾغ ايطًـ ع٢ً ايؿ٠٬ ؾأمتٛا خػٛعٗا ٚزنٛعٗا ٚمجٝع ٚأزناْٗا  ؾكست أعِٝٓٗ بٗا ،ؾعًُٛا أُٖٝتٗا 

ُٔ ٢ٚاقتدٚا بايٓيب ؾً ُِٝشٔط َُٞهُتَٛب١ٝ ٜؾ ًٜا٠ٝ اٞي ُٙ ايٖؿ ٣ِ َتِشُكُس ًٔ َُِط َِس٣٨٢  ٢ٔ ا َٔ ََا  َٖا  اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايكا٥ٌ :" ُُٚق٤َٛ

ََٚذٔيٜو ايٖد َٜٞأٔت ٜنٔبرَي٠ٟ،   ِِ ََا ٜي ُْٛٔب،  َٔ ايٗر َٔ َٗا  ًٜ َُا ٜقِب َِْت ٜنؿ٤اَز٠ٟ ٔي َٗا، إ٢ي٤ا ٜنا َُٚخُػَٛع َٗا  ُ٘"َُٚزٝنَٛع  (.3)َِٖس ٝن٤ً

١َُٜ ٢ٚنإ آخس ٚؾاٜا ايٓيب ؾً ًٜ ّٚ َض ِٔ آ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايؿ٠٬ نُا قايت ٝأ َٔ  َٕ ١ٖٔٝ زقٞ اهلل عٓٗا: ٜنا َٚٔؾ ٔخس٢ 

 ٗٞ َْٔب  ٌَ ِِ " َسٖت٢ َدَع ُْٝه َُا ِٜ ًٜٜهِت ٜأ ََ ََا  َٚ ًٜا٠ٜ،  ًٜا٠ٜ ايٖؿ َِ: " ايٖؿ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٢ٍ اهلٔل َؾ٢٤ً اهلٝل َع َِ َزُضٛ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ اهلٔل َؾ٢٤ً اهلٝل َع

 ُ٘ ُْ َٗا ٔيَطا ـُ ٔب َٜٔؿٝ ََا  َٚ  ،ٔٙ َٗا ٔؾٞ َؾِدز٢ ًُٔذ ًِٜذ ُٜ(4.) 

َٔ بٝت٘ يٝؿًٞ بايٓاع ؾ٠٬ ايؿذس زقٞ اهلل عٓ٘ خسز أَري امل٪َٓني عُس بٔ اشبٛاب إٔ : َٚٔ  أسٍٛ ايطًـ

.. ٜدخٌ املطذد .. تكاّ ايؿ٠٬ .. ٜتكدّ عُس ٚ ٜطٟٛ ايؿؿٛف .. ٜهرب ٚبعد تهبريٙ ٜٛعٔ ؾٝتٓاٍٚ عُس ٜد 

عبد ايسمحٔ بٔ عٛف ؾٝكدَ٘ ؾٝؿًٞ بايٓاع

دتُع ايؿشاب١ عٓد زأض٘ ؾأزادٚا إٔ ٜؿصعٛٙ ؾا ،ت٢ ٜطؿس ايؿبح حيٌُ ايؿازٚم إىل بٝت٘ .. ؾٝػػ٢ عًٝ٘ س

بػ٤ٞ يٝؿٝل َٔ غػٝت٘ . ْعسٚا ؾترنسٚا إٔ قًب عُس َعًل بايؿ٠٬ . ؾكاٍ بعكِٗ : إْهِ ئ تؿصعٛٙ بػ٤ٞ 

َجٌ ايؿ٠٬ إٕ ناْت ب٘ سٝا٠ . ؾؿاسٛا عٓد زأض٘ : ايؿ٠٬ ٜا أَري امل٪َٓني ، ايؿ٠٬ . ؾاْتب٘ َٔ غػٝت٘ ٚقاٍ 
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بٔ عباع : أؾ٢ً ايٓاع . قاٍ : ْعِ . قاٍ عُس : ٫سغ يف اإلض٬ّ ملٔ تسى ايؿ٠٬ . : ايؿ٠٬ ٚاهلل . ثِ قاٍ ٫

 1اّ)ثِ دعا باملا٤ ؾتٛقأ ٚ ؾ٢ً ٚإٕ دسس٘ يٝٓصف دَ

 نإ ايطًـ َٔ غد٠ سسؾِٗ ع٢ً ايؿ٠٬ ٚسبِٗ هلا ٜبادزٕٚ إيٝٗا ٚحيسؾٕٛ عًٞ تهبري٠ اإلسساّ َع اإلَاّ،

 .  (2)يف ؾشٝح َطًِ أْ٘ قاٍ " ٫ ٜصاٍ قّٛ ٜتأخسٕٚ ست٢ ٜ٪خسِٖ اهلل "  عٓ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِزٟٚ 

 .(3)ٖٚرا أسد ايطًـ عدٟ بٔ سامت ٜكٍٛ : َا أقُٝت ايؿ٠٬ َٓر أضًُت إ٫ ٚأْا ع٢ً ٚق٤ٛ 

دخٌ ايًٌٝ قَٛٞ ٜا  ٚأَا  ضعٝد  بٔ املطٝب ؾً٘ َع قس٠ ايعني غإٔ آخس ، نإ زقٞ اهلل عٓ٘ ٜكٍٛ يٓؿط٘: إذا 

َأٟٚ نٌ غ٤ٞ ٚاهلل ٭دعٓو تصسؿني شسـ ايبعري، ؾهإ ٜؿبح ٚقدَاٙ َٓتؿدتإ ؾٝكٍٛ يٓؿط٘: إذا أَست 

، ٚنإ ٜكٍٛ: َا ؾاتتين ؾسٜك١ يف مجاع١ َٓر أزبعني ض١ٓ، َٚا أذٕ امل٪ذٕ َٓر ث٬ثني ض١ٓ إ٫ (4)ٚيرا خًكت 

، ملاذا ؾعًٛا ذيو نً٘ ؟ ٭ِْٗ  (5)٤ٛ ايعػا٤ مخطني ض١ٓٚأْا يف املطذد أٚ ؾ٢ً زقٞ اهلل عٓ٘ ايؿبح بٛق

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ، ٚاسبدٜح يف َطٓد  ٢مسعٛا سدٜح ايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾٛعٛٙ ٚعًُٛا ب٘ ، ٜكٍٛ ؾً

اإلَاّ أمحد " َٔ ؾ٢ً هلل أزبعني َٜٟٛا يف مجاع١ ٜدزى ايتهبري٠ ا٭ٚىل نتب ي٘ بسا٤تإ : بسا٠٤ َٔ ايٓاز ، 

 (.6) َٔ ايٓؿام " ٚبسا٠٤

 ؾكد ٚملا عًِ ايطًـ إٔ قس٠ عِٝٓٗ يف ايؿ٠٬ ٚذاقٛا ذيو ٚدسبٛٙ ، أطايٛا زنٛعٗا ٚضذٛدٖا ٚاطُأْٛا ؾٝٗا  ،

زٟٚ يف ؾشٝح ابٔ سبإ عٔ عبد اهلل بٔ عُس زقٞ اهلل عٓ٘  أْ٘ زأ٣ ؾت٢ ٜؿًٞ ؾأطٌ ؾ٬ت٘ ٚأطٓب ؾٝٗا 

ؾكاٍ ابٔ عُس : يٛ نٓت أعسؾ٘ ٭َست٘ إٔ ٌٜٛٝ ايسنٛع  ؾكاٍ : أٜهِ ٜعسف ٖرا ؟ ؾكاٍ زدٌ: أْا أعسؾ٘ .

ٜكٍٛ : إٕ ايعبد إذا قاّ إىل ايؿ٠٬ أتٞ برْٛب٘ نًٗا   ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ٚايطذٛد ؾإْٞ مسعت زضٍٛ اهلل
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  .( 1)ؾٛقعت ع٢ً عاتكٝ٘ ؾهًُا زنع أٚ ضذد تطاقٛت عٓ٘ 

 ( .2)ضذد ضذد٠ ؾًِ ٜسؾع ست٢ ْٛدٟ بايعػا٤قاٍ ابٔ ٖٚب : زأٜت ايجٛزٟ يف اسبسّ بعد املػسب ؾ٢ً ثِ 

َِٟٛا َزٞنَع١ٟ، ٜؾٜكَس َٜ ِٝس٢  ُٔ ايٗصَب ٍَ: َزٜنَع اِب ٖٓام ٜقا ٜ ٢ٔ ٢ِ ب ًٔ َُِط  ِٔ َْا أَا ساهلِ َع اشبػٛع يف قس٠ ايعني  ؾأَس آخس ،َع ٞأ

ٍَ ُ٘،ٜٚقا ََا َزٜؾَع َزٞأَض َٚ َٚامٜلا٥َٔد٠ٔ،  َٓٚطا٤ٔ  َٚاي  َٕ َُِسا ٢ٍ ٔع َٚآ ُٔ  ٔبايَبٜكَس٠ٔ  َٕ اِب ٍَ: ٜنا َٓاز٣ ٜقا ِٜ ٢ٔ ٔد ُِس٢ٚ ب ِٔ َع َِ، َع ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَسا ُِٜد ب َٜص٢

ًََٜتٔؿُت  َُا  ُ٘، ٜؾ َِٛب َُٜؿٗب ُت ُِٝل  ٔٓ َِٓذ َٚامٔل َُٜؿِّٞ ٔؾٞ اسٔبِذس٢،  ِٝس٢  ٢ٔ -ايٗصَب ٢ٔ اِب ٠َٜٚ، َع ُٔ ُعِس ُّ ب َٖٔػا  ٣َٚ ََٚز ، ُٙ ِٚ ُٖا َساَؾُس ٓٔٞ ٜي َِٜع

 ِٛ ٍَ: ٜي ِٜٓهٔدز٢ ٜقا ُٔ امٝل ْٔ تؿؿك٘ ايسٜح، ٚسذس املٓذٓٝل ٜكع ٖٗٓا، قاٍ ٜأُبٛ َبٞهس٣ ب ُ٘ ٝغِؿ ْٖ َُٜؿِّٞ ٜنٜأ ِٝس٢  َٔ ايٗصَب َزٜأَٜت اِب

٢ٔ ٜق ََُس ب ِٔ ُع ِٝس٢، َٚع ٢ٔ ايٗصَب ٢ٔ اِب َٔ  ٔ٘ ِٝ َٓ ِٝ َٔ َع ِٝ ِٔ ٜأٔبٞ إ٢ِضَشاَم قاٍ: َا زأٜت أسّدا أععِ َضِذَد٠ٟ َب ٖٝاؽ٣، َع ٘ٔ، َع َٚ ِٔ ٝأ ِٝظ٣، َع

٣ِ، ٜؾَؿاُسٛا: اٜأ َٖأغ  ٔ٘ ٔٓ ٢ًٜ اِب ٠١ٖٝ َع ِٜٛت َس َُٜؿِّٞ، ٜؾَطك  َٛ ُٖ ُ٘، ٜؾإ٢َذا  َِٝت ِٝس٢ َب ٢ٔ ايٗصَب ٢ًٜ اِب َٗا َدَخًِت َع ْٖ ِٖ ١ٜٖٝ، ُث ١ٜٖٝ اسٜب سٜب

ُ٘ َٜٛع َؾ٬َٜت َُا ٜق َٖا، ٜؾ ِٛ ََ  .( 3)َز

 َٚ :ٍَ ٟٚ، ٜقا َِْؿاز٢ ِٛح٣ اٜ٭ ُْ ِٔ ٜأٔبٞ  َٛ َضأدْد، ٚيف ضري أع٬ّ ايٓب٤٬ ،َع ُٖ َٚ  ٢ٔ ِٝ ُٔ اسٝبَط ٞٗ ب ًٔ ٘ٔ َع ِٝ ِٕٝت ٔؾ ِْٜل ٔؾٞ َب ٜقَع َسس٢

ُ٘ ٔؾٞ َذٔيٜو، ٜؾ ٌَ ٜي ِٝ ُ٘ َسٖت٢ ٝطٔؿ٦َِت،ٜؾٔك َُا َزٜؾَع َزٞأَض ٖٓاَز!ٜؾ ٢ٍ اهلٔل، اي ِٛ َٔ َزُض َٜا اِب  :َٕ ِٛ ِٛٝي َٜٝك ًٝٛا  َٗا ايٓاز ٜؾَذَع ِٓ ٓٔٞ َع َِٗت ٍَ: ٜأٞي ٜكا

طني إذا تٛقأ اؾؿس ٚإذا قاّ إىل ايؿ٠٬ ازتعد . ؾكٌٝ ي٘ ؾكاٍ : تدزٕٚ بني ٜدٟ ٚنإ عًٞ ابٔ اسب( 4)ا٭خس٣

 ( .6)ٚنإ إبساِٖٝ ايتُٝٞ إذا ضذد نأْ٘ درّ سا٥ط ٜٓصٍ ع٢ً ظٗسٙ ايعؿاؾري  (5)َٔ أقّٛ َٚٔ أْادٞ ؟ 

ِٝس٢ َٜٚيا ٔؾٞ ٜغ  ٔ٘ ًٜأت ًَٞتٔؿّتا ٔؾٞ َؾ َُ  ٣ٌ َٚا٥ٔ ُِٜت ٜأَبا  ََا َزٜأ  :ِْ ٍَ َعأؾ  .( 7)َٖاَٜٚقا
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 ٢ٌ ِٚ ٔيٜأِد ١ًٟٜ ٜأ َٖا إ٫٢ ٜقا٥ٔ ََُؿ٬  ِٔ َٔ ١َٟٓ ٫ َتِدُسُز  ََٜهَجِت َسٞؿَؿ١ٝ َث٬ٔثنَي َض  :٣ٕ ُُٛ ِٝ ََ  ُٔ ٟٗ ِب ِٗٔد ََ  ٍَ  .(1)َساَد١َٕٜٚقا

َٚتؿًٞ ٔؾٞ َؿ٬ٖا ٜؾُسمَبا طؿ٧ ايطساز ٜٚك٤ٞ  ِٖ تكّٛ  ٌِٝ ث ٤ً ٚناْت َسٞؿَؿ١ بٓت ٔضري٢ٜٔ تطسز ضسادٗا َٔ اي

َٗا ِٝت َسٖت٢ تؿبح ٜي  .(2)اٞيَب

ٚعٔ عبد ايسمحٔ بٔ حي٢ٝ بٔ عجُإ بٔ محص٠ عٔ أبٝ٘ عٔ ددٙ قاٍ أزضًتين أمسا٤ بٓت أبٞ بهس إىل ايطٛم 

ٚقد اؾتتشت بطٛز٠ ايٛٛز ؾدسدت ٚقد اْتٗت إىل " ٚٚقاْا عراب ايطُّٛ "  ؾرٖبت إىل ايطٛم ثِ زدعت ٖٚٞ 

 .(3)تهسزٖا " ٚٚقاْا عراب ايطُّٛ " ٖٚٞ تؿًٞ

 . ّٔ ّٔ ٚقست بٗا أعٝٓٗ ّٔ عع١ُ اهلل ؾععُت ؾ٬تٗ  هلل دزٖٔ ْطا٤ عسؾ

َٚمل أٚعٔ   ٖٓاع  َٚخسز اي ََِطذدٙ عَػا٤ اٞيآٔخَس٠  َََع أبٞ سٜٓٝؿ١ ٔؾٞ  َٜٝكٍٛ ؾًٝت  ُٔعت َشا٥َٔد٠  ٍَ َض ُُْٜٛظ ٜقا َُد بٔ  ِس

ُِٝح ََِطٜأٜي١ َٔ َس َٜٚأَزِدت ٜإٔ أضأي٘ َعٔ  َُِطٔذد  ْٚٞ ٔؾٞ اٞي َٚقد اٞؾتتح َسٖت٢ بًؼ إ٢ٜي٢  ٜعًِ ٜأ َّ ٜؾٜكَسٜأ  ٍَ ٜؾٜكا ٜيا ٜساْٞ أسد ٜقا

 ١َٜ ُُّٛ}َٖٔرٙ اٞيآ َٖا َسٖت٢ أذٕ  {ٜؾُٔ اهلل عًٝٓا ٚٚقاْا َعَراب ايط َُٜسٚدد ِْتعس ٜؾَساغ٘ ٜؾًِ ٜصٍ  َُِطٔذد ا ؾأقُت ٔؾٞ اٞي

ًٜا٠ اٞيؿِذس َُُ٪ٓذٕ يَؿ  .( 4)اٞي

ٖرٙ ٖٞ أسٛاهلِ َع قس٠  عني احملبني هلل دزِٖ ذاقٛا يرتٗا ؾكست ٖهرا ناْت ؾ٬تِٗ ٖٚهرا نإ خػٛعِٗ ٚ

 بٗا أعِٝٓٗ ٚازتاست بٗا أْؿطِٗ .

 

 

                                                           
1

2

3

4

 م.1985 -هـ 5
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 اشبامت١:

اسبُد هلل محد ايػانسٜٔ ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٛي٘ ايؿادم ا٭َني ٚبعد ؾٗرٙ خامت١ دٛييت ؾُٝا ٜتعًل 

مل٪َٔ بٌ يف أغد اسباد١ إيٝٗا ٚخاؾ١ ٚحنٔ يف ب )قس٠ عني احملبني( ٖٚرا ا٭َس َٔ ا٭َٛز اييت حيتادٗا ا

شَإ نجست ؾٝ٘ ايؿنت ٚتعددت املًٗٝات ٚأؾبح ايٓاع يف ساد١ ملٔ ٜبني هلِ املٓٗر ايكِٜٛ ٚايٛسٜل املطتكِٝ 

ٜٚبؿسِٖ مبٓٗر أٌٖ ايط١ٓ ٚازبُاع١ ٚايطًـ ايؿاحل   ٚنٝـ ناْت ؾ٬تِٗ ٚنٝـ نإ ٚقٛؾِٗ بني 

 ٜدٟ زبِٗ .

 ٥ر ٚتٛؾٝات أختؿسٖا يف اآلتٞ :ٚقد خًؿت اىل ْتا

 أ٫ٚ ايٓتا٥ر:

٫ تهٕٛ ايؿ٠٬ قس٠ عني امل٪َٔ إ٫ إذا طٗس قًب٘ َٔ أَساض ايكًب ، ضٛا٤ ناْت ْادب١ عٔ غبٗات أٚ  -1

غٗٛات.

أععِ َعني ع٢ً اشبػٛع يف ايؿ٠٬ ايتؿهس يف َعاْٞ اآلٜات ٚتدبسٖا .-2

قٜٛت ؾًت٘ باهلل ٚؾدم اتؿاي٘ ب٘.إٕ يًؿ٠٬ اشباغع١ ير٠ ٫ ٜػعس بٗا إ٫ َٔ  -3

 ثاْٟٝا ايتٛؾٝات:

ؾٝذتٗد ٚجياٖد ْؿط٘ يف ايؿ٠٬ ست٢ تهٕٛ قس٠ عٝٓ٘ ، ٫ٚ ٜهٕٛ ع٢ً امل٪َٔ إٔ ٫ ٜصٖد يف ا٭دس ٚايجٛاب-1

ذيو إ٫ بايصٖد يف ايدْٝا ٚايسغب١ يف اآلخس٠   .

امل٪َٔ جيُع ْؿط٘ ٚحيكس قًب٘ قبٌ ايدخٍٛ يف ايؿ٠٬.-2

 َٔ ايتٗإٚ يف أدا٤ ايؿ٠٬ يف مجاع١ سٝح ٜٓاد٣ بٗا ٚدبب املطازع١ ٭دا٥ٗا يف أٍٚ ٚقتٗا .اسبرز  -3

ٜطتػعس امل٪َٔ عع١ُ َٔ ٜكـ أَاَ٘ ٚخيكع ٜٚتريٌ بني ٜدٙ ٖٚٛ اهلل عص ٚدٌ. -4

 قا١ُ٥ املؿادز ٚاملسادع:

 .ايكسإٓ ايهسِٜ

ََِعبَد، ايتُُٝٞ، أبٛ اإلسطإ يف تكسٜب ؾشٝح ابٔ سبإ ،ضبُد بٔ سبإ بٔ أمحد بٔ سب .1 إ بٔ َعاذ بٔ 

 739ٖـ( ،تستٝب: ا٭َري ع٤٬ ايدٜٔ عًٞ بٔ بًبإ ايؿازضٞ )املتٛؾ٢: 354سامت، ايدازَٞ، ايُبطيت )املتٛؾ٢: 

 ٖـ( ،سكك٘ ٚخسز أسادٜج٘ ٚعًل عًٝ٘: غعٝب ا٭زْ٪ٚط ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١، بريٚت.
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َُسٟ اسبٓؿٞ أخباز أبٞ سٓٝؿ١ ٚأؾشاب٘ ،اسبطني بٔ عًٞ ب .2 ِٝ ٔ ضبُد بٔ دعؿس، أبٛ عبد اهلل ايٖؿ

 ٖـ 1405، 2بريٚت ، ط –ٖـ( ،ايٓاغس: عامل ايهتب 436)املتٛؾ٢: 

أبٛ ،إعا١ْ ايٛايبني ع٢ً سٌ أيؿاظ ؾتح املعني )ٖٛ ساغ١ٝ ع٢ً ؾتح املعني بػسح قس٠ ايعني مبُٗات ايدٜٔ( .3

ايٓاغس: داز ايؿهس يًٛباع١ ،ٖـ(1302بعد  بهس )املػٗٛز بايبهسٟ( بٔ ضبُد غٛا ايدَٝاطٞ )املتٛؾ٢:

.ّ 1997 -ٖـ  1418، 1، ط ٚايٓػس ٚايتٛزٜع

ُِٜاش  .4 َٚا٭ع٬ّ ،مشظ ايدٜٔ أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ عجُإ بٔ ٜقا َٚؾٝات املػاٖري  َٚ تازٜذ اإلض٬ّ 

ٛٓاد َعسٚف ،ايٓاغس: د748ايرٖيب )املتٛؾ٢:  ّ  2003، 1اإلض٬َٞ ، طاز ايػسب ٖـ( ،احملكل: ايدنتٛز بػاز ع

ٖـ( 463تازٜذ بػداد ،أبٛ بهس أمحد بٔ عًٞ بٔ ثابت بٔ أمحد بٔ َٗدٟ اشبٛٝب ايبػدادٟ )املتٛؾ٢:  .5

 ّ. 2002 -ٖـ 1422، 1بريٚت ، ط –،احملكل: ايدنتٛز بػاز عٛاد َعسٚف ،ايٓاغس: داز ايػسب اإلض٬َٞ 

ٖـ( ،احملكل: 571عسٚف بابٔ عطانس )املتٛؾ٢: تازٜذ دَػل ،أبٛ ايكاضِ عًٞ بٔ اسبطٔ بٔ ٖب١ اهلل امل .6

عُسٚ بٔ غسا١َ ايعُسٟٚ ،ايٓاغس: داز ايؿهس يًٛباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع.

ٖـ( 540ذبؿ١ ايؿكٗا٤ ،ضبُد بٔ أمحد بٔ أبٞ أمحد، أبٛ بهس ع٤٬ ايدٜٔ ايطُسقٓدٟ )املتٛؾ٢: حنٛ  .7

ّ. 1994ٖـ،  2،1414يبٓإ ، ط –،يٓاغس: داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 

ٖـ(، 502تؿطري ايساغب ا٭ؾؿٗاْٞ ،أبٛ ايكاضِ اسبطني بٔ ضبُد املعسٚف بايساغب ا٭ؾؿٗا٢ْ )املتٛؾ٢:  .8

ط بدٕٚ .

ٖـ(،ايٓاغس: َٛابع أخباز ايّٝٛ.1418اشبٛاطس ،ضبُد َتٛيٞ ايػعساٟٚ )املتٛؾ٢:  –تؿطري ايػعساٟٚ  .9

س بٔ ٜصٜد بٔ نجري بٔ غايب اآلًَٞ، تؿطري ايٛربٟ = داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ،ضبُد بٔ دسٜ .10

ٖـ(،ذبكٝل: ايدنتٛز عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ بايتعإٚ َع 310أبٛ دعؿس ايٛربٟ )املتٛؾ٢: 

َسنص ايبشٛخ ٚايدزاضات اإلض١َٝ٬ بداز ٖذس ايدنتٛز عبد ايطٓد سطٔ ميا١َ ايٓاغس: داز ٖذس 

ّ. 2001 -ٖـ  1،1422يًٛباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ٚاإلع٬ٕ، ط

تؿطري املاٚزدٟ = ايٓهت ٚايعٕٝٛ ،أبٛ اسبطٔ عًٞ بٔ ضبُد بٔ ضبُد بٔ سبٝب ايبؿسٟ ايبػدادٟ،  .11

ٖـ( ،احملكل: ايطٝد ابٔ عبد املكؿٛد بٔ عبد ايسسِٝ ،ايٓاغس: داز ايهتب 450ايػٗري باملاٚزدٟ )املتٛؾ٢: 

بريٚت / يبٓإ. -ايع١ًُٝ 
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عبد ايسمحٔ بٔ ٜٛضـ، أبٛ اسبذاز، مجاٍ ايدٜٔ ابٔ ايصنٞ تٗرٜب ايهُاٍ يف أمسا٤ ايسداٍ ،ٜٛضـ بٔ  .12

ٖـ( ،احملكل: د. بػاز عٛاد َعسٚف ،ايٓاغس: َ٪ضط١ 742أبٞ ضبُد ايككاعٞ ايهًيب املصٟ )املتٛؾ٢: 

ّ.1980 – 1400، 1بريٚت ، ط –ايسضاي١ 

دعؿس ايٛربٟ  داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكسإٓ ،ضبُد بٔ دسٜس بٔ ٜصٜد بٔ نجري بٔ غايب اآلًَٞ، أبٛ .13

ّ. 2000 -ٖـ  1420، 1ٖـ( ،احملكل: أمحد ضبُد غانس ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١ ، ط310)املتٛؾ٢: 

ازباَع املطٓد ايؿشٝح املدتؿس َٔ أَٛز زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ = ؾشٝح  .14

 بٔ ْاؾس ايٓاؾس ايبدازٟ ،ضبُد بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبداهلل ايبدازٟ ازبعؿٞ ،احملكل: ضبُد شٖري

، 1،ايٓاغس: داز طٛم ايٓذا٠ )َؿٛز٠ عٔ ايطًٛا١ْٝ بإقاؾ١ تسقِٝ تسقِٝ ضبُد ؾ٪اد عبد ايباقٞ( ، ط

ٖـ.1422

ازبٛاب ايهايف ملٔ ضأٍ عٔ ايدٚا٤ ايػايف أٚ ايدا٤ ٚايدٚا٤ ،ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ  .15

ّ.1997 -ٖـ 1418،  1املػسب،ط –از املعسؾ١ ٖـ(،ايٓاغس: د751ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ )املتٛؾ٢: 

ساغ١ٝ ايسٚض املسبع غسح شاد املطتكٓع ،عبد ايسمحٔ بٔ ضبُد بٔ قاضِ ايعاؾُٞ اسبٓبًٞ )املتٛؾ٢:  .16

ٖـ. 1397 -،1)بدٕٚ ْاغس( ، ط سٖـ(،ايٓاغ1392

زبٛش١ٜ ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ا، زضاي١ ابٔ ايكِٝ إىل اسد إخٛاْ٘ .17

.ايسٜاض –ايٓاغس: َٛابع ايػسم ا٭ٚضط ، احملكل: عبد اهلل بٔ ضبُد املدٜؿس،ٖـ(751)املتٛؾ٢: 

زٚق١ ايٓاظس ٚد١ٓ املٓاظس يف أؾٍٛ ايؿك٘ ع٢ً َرٖب اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ،أبٛ ضبُد َٛؾل ايدٜٔ  .18

ايػٗري بابٔ قدا١َ عبد اهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد بٔ قدا١َ ازبُاعًٝٞ املكدضٞ ثِ ايدَػكٞ اسبٓبًٞ، 

ٜٓإ يًٛباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ، ط620املكدضٞ )املتٛؾ٢:  ّ.2002-ٖـ2،1423ٖـ( ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايس

أبٛ داٚد ضًُٝإ بٔ ا٭غعح بٔ إضشام بٔ بػري بٔ غداد بٔ عُسٚ ا٭شدٟ ايطَٚٔذِطتاْٞ  ، ضٓٔ أبٞ داٚد .19

.بريٚت –ايٓاغس: املهتب١ ايعؿس١ٜ، ؾٝدا ،احملكل: ضبُد ضبٝٞ ايدٜٔ عبد اسبُٝد،ٖـ(275)املتٛؾ٢: 

ٖـ( ،سكك٘ 303ايطٓٔ ايهرب٣ ،أبٛ عبد ايسمحٔ أمحد بٔ غعٝب بٔ عًٞ اشبساضاْٞ، ايٓطا٥ٞ )املتٛؾ٢:  .20

ٚخسز أسادٜج٘: سطٔ عبد املٓعِ غًيب ،أغسف عًٝ٘: غعٝب ا٭زْا٩ٚط ،قدّ ي٘: عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ 

ّ. 2001 -ٖـ  1421، 1بريٚت ، ط –ايرتنٞ ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١ 
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ُِٜاش ايرٖيب )املتٛؾ٢:  .21 ضري أع٬ّ ايٓب٤٬ ،مشظ ايدٜٔ أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ عجُإ بٔ ٜقا

2006ّ-ٖـ1427ايكاٖس٠ ،ايٛبع١:  -ٖـ( ،ايٓاغس: داز اسبدٜح748

ا٭ؾبٗاْٞ، أبٛ ضري ايطًـ ايؿاسبني ،إمساعٌٝ بٔ ضبُد بٔ ايؿكٌ بٔ عًٞ ايكسغٞ ايًٛٝشٞ ايتُٝٞ  .22

ٖـ( ،ذبكٝل: د. نسّ بٔ سًُٞ بٔ ؾسسات بٔ أمحد ،ايٓاغس: داز 535ايكاضِ، املًكب بكٛاّ ايط١ٓ )املتٛؾ٢: 

 ايسا١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايسٜاض.

ََِعبَد، ايتُُٝٞ، أبٛ  .23 ؾشٝح ابٔ سبإ برتتٝب ابٔ بًبإ ،ضبُد بٔ سبإ بٔ أمحد بٔ سبإ بٔ َعاذ بٔ 

بريٚت ،  –ٖـ( ،احملكل: غعٝب ا٭زْ٪ٚط ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١ 354طيت )املتٛؾ٢: سامت، ايدازَٞ، ايُب

ّ.1993 – 2،1414ط

ٖـ( ،احملكل: ضبُد ساَد 526طبكات اسبٓاب١ً ،أبٛ اسبطني ابٔ أبٞ ٜع٢ً، ضبُد بٔ ضبُد )املتٛؾ٢:  .24

 بريٚت. –ايؿكٞ ،ايٓاغس: داز املعسؾ١ 

د بٔ َٛض٢ بٔ خايد بٔ ضامل ايٓٝطابٛزٟ، أبٛ عبد طبكات ايؿٛؾ١ٝ ،ضبُد بٔ اسبطني بٔ ضبُ .25

بريٚت ،  –ٖـ(،احملكل: َؿٛؿ٢ عبد ايكادز عٛا ،ايٓاغس: داز ايهتب ايع١ًُٝ 412ايسمحٔ ايطًُٞ )املتٛؾ٢: 

 ّ.1998ٖـ 1،1419ط

ايٛبكات ايهرب٣ ،أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ ضعد بٔ َٓٝع اهلامشٞ باي٤٫ٛ، ايبؿسٟ، ايبػدادٟ املعسٚف بابٔ  .26

ٖـ  1،1410بريٚت ، ط –ٖـ( ،ذبكٝل: ضبُد عبد ايكادز عٛا ،ايٓاغس: داز ايهتب ايع١ًُٝ 230ضعد )املتٛؾ٢: 

- 1990 .ّ 

َٓؿٞ، ْطب٘ إىل  .27 ايٛبكات ايهرب٣ = يٛاؾح ا٭ْٛاز يف طبكات ا٭خٝاز ،عبد ايٖٛاب بٔ أمحد بٔ عًٞ اسٜب

( ،ايٓاغس: َهتب١ ضبُد املًٝذٞ ايهتيب ٚأخٝ٘، ٖـ973ضبُد ابٔ اسبٓؿ١ٝ، ايٖػِعساْٞ، أبٛ ضبُد )املتٛؾ٢: 

ٖـ. 1315َؿس ،عاّ ايٓػس: 

ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ ، طسٜل اهلذستني ٚباب ايطعادتني .28

.ٖـ1394، 2،طٖـ(ايٓاغس: داز ايطًؿ١ٝ، ايكاٖس٠، َؿس751)املتٛؾ٢: 

ٖـ( ايٓاغس: داز 751د مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ )املتٛؾ٢: ايؿٛا٥د ،ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضع .29

ّ. 1973 -ٖـ  1393، 2بريٚت ، ط –ايهتب ايع١ًُٝ 
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أبٛ بهس بٔ أبٞ غٝب١، عبد اهلل بٔ ضبُد بٔ إبساِٖٝ بٔ عجُإ بٔ ، ايهتاب املؿٓـ يف ا٭سادٜح ٚاآلثاز .30

،  ايسٜاض –ٓاغس: َهتب١ ايسغد اي،احملكل: نُاٍ ٜٛضـ اسبٛت،ٖـ(235خٛاضيت ايعبطٞ )املتٛؾ٢: 

ٙ.1،1409ط

ايهػـ ٚايبٝإ عٔ تؿطري ايكسإٓ، أمحد بٔ ضبُد بٔ إبساِٖٝ ايجعًيب، أبٛ إضشام )املتٛؾ٢:  .31

ٖـ(،ذبكٝل: اإلَاّ أبٞ ضبُد بٔ عاغٛز،َسادع١ ٚتدقٝل: ا٭ضتاذ ْعري ايطاعدٟ،ايٓاغس: داز إسٝا٤ 427

ّ. 2002 -ٖـ ، 1،1422يبٓإ ، ط –ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت 

َنت ايكؿٝد٠ اي١ْٝٛٓ،ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ )املتٛؾ٢:  .32

 ٖـ.2،1417ٖـ(،ايٓاغس: َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايكاٖس٠ ، ط751

احملؿٍٛ ،أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ عُس بٔ اسبطٔ بٔ اسبطني ايتُٝٞ ايساشٟ املًكب بؿدس ايدٜٔ ايساشٟ  .33

ٖـ( ،دزاض١ ٚذبكٝل: ايدنتٛز ط٘ دابس ؾٝاض ايعًٛاْٞ ،ايٓاغس: َ٪ضط١ 606املتٛؾ٢: خٛٝب ايسٟ )

ّ. 1997 -ٖـ  2،1418ايسضاي١ ، ط

َطا٥ٌ أمحد بٔ سٓبٌ زٚا١ٜ ابٓ٘ عبد اهلل ،أبٛ عبد اهلل أمحد بٔ ضبُد بٔ سٓبٌ بٔ ٬ٍٖ بٔ أضد  .34

ٖـ 1401، 1بريٚت ، ط –هتب اإلض٬َٞ ٖـ( ،احملكل: شٖري ايػاٜٚؼ ،ايٓاغس: امل241ايػٝباْٞ )املتٛؾ٢: 

1981.ّ 

َطٓد أبٞ داٚد ايٛٝايطٞ ،أبٛ داٚد ضًُٝإ بٔ داٚد بٔ ازبازٚد ايٛٝايطٞ ايبؿس٣ )املتٛؾ٢:  .35

 -ٖـ  1419، 1َؿس ، ط –ٖـ(،احملكل: ايدنتٛز ضبُد بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ،ايٓاغس: داز ٖذس 204

1999 .ّ 

هلل أمحد بٔ ضبُد بٔ سٓبٌ بٔ ٬ٍٖ بٔ أضد ايػٝباْٞ )املتٛؾ٢: َطٓد اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ،أبٛ عبد ا .36

عادٍ َسغد، ٚآخسٕٚ إغساف: د عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ  -ٖـ( ،احملكل: غعٝب ا٭زْ٪ٚط 241

ٖـ  1،1421،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١ ، ط

ضًِ ،َطًِ بٔ اسبذاز املطٓد ايؿشٝح املدتؿس بٓكٌ ايعدٍ عٔ ايعدٍ إىل زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ .37

ٖـ(،احملكل: ضبُد ؾ٪اد عبد ايباقٞ ،ايٓاغس: داز إسٝا٤ 261أبٛ اسبطٔ ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ )املتٛؾ٢: 

بريٚت. –ايرتاخ ايعسبٞ 
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املؿٓـ يف ا٭سادٜح ٚاآلثاز ،أبٛ بهس بٔ أبٞ غٝب١، عبد اهلل بٔ ضبُد بٔ إبساِٖٝ بٔ عجُإ بٔ خٛاضيت  .38

 ٙ.140، 1ايسٜاض ، ط –،احملكل: نُاٍ ٜٛضـ اسبٛت ،ايٓاغس: َهتب١ ايسغد  ٖـ(235ايعبطٞ )املتٛؾ٢: 

ضًُٝإ بٔ أمحد بٔ أٜٛب بٔ َٛري ايًدُٞ ايػاَٞ، أبٛ ايكاضِ ايٛرباْٞ )املتٛؾ٢: ، املعذِ ا٭ٚضط  .39

ايٓاغس: داز اسبسَني ، احملكل: طازم بٔ عٛض اهلل بٔ ضبُد ، عبد احملطٔ بٔ إبساِٖٝ اسبطٝين، ٖـ(360

 .ايكاٖس٠ –

، ٖـ( مبطاعد٠ ؾسٜل ع1424ٌُد أمحد طبتاز عبد اسبُٝد عُس )املتٛؾ٢: ،َعذِ ايًػ١ ايعسب١ٝ املعاؾس٠ .40

.ّ 2008 -ٖـ  1،1429، ط ايٓاغس: عامل ايهتب

)إبساِٖٝ َؿٛؿ٢ / أمحد ايصٜات / ساَد عبد ايكادز / ، صبُع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايكاٖس٠، املعذِ ايٛضٝط  .41

 . : داز ايدع٠ٛايٓاغس،ضبُد ايٓذاز(

َؿاتٝح ايػٝب = ايتؿطري ايهبري ،أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ عُس بٔ اسبطٔ بٔ اسبطني ايتُٝٞ ايساشٟ املًكب  .42

 3بريٚت ، ط –اخ ايعسبٞ ٖـ( ،ايٓاغس: داز إسٝا٤ ايرت606بؿدس ايدٜٔ ايساشٟ خٛٝب ايسٟ )املتٛؾ٢: 

 ٖـ1420،

.َٛقع : اإلض٬ّ ض٪اٍ ٚدٛاب .43

مشظ ايدٜٔ ضبُد بٔ أبٞ ايعباع أمحد بٔ محص٠ غٗاب ايدٜٔ ايسًَٞ ، ْٗا١ٜ احملتاز إىل غسح املٓٗاز .44

 ّ.1984ٖـ/1404 -ط أخري٠ ، ايٓاغس: داز ايؿهس، بريٚت،ٖـ(1004)املتٛؾ٢: 

ٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ ضبُد بٔ أب ، ايٛابٌ ايؿٝب َٔ ايهًِ ايٛٝب .45

.ّ 3،1999، ط ايكاٖس٠ –ايٓاغس: داز اسبدٜح ،ذبكٝل: ضٝد إبساِٖٝ،ٖـ(751)املتٛؾ٢: 

 

 

 

 

https://islamqa.info/ar/45207
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 َعادت١ ايػًٛ يف أحطٙبٓا٤ ايؿهط يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚ

8 

 املًدل
ايبٓا٤ ايؿهطٟ ايػًِٝ يف عالش ايػًٛ ٚايٛقا١ٜ َٓ٘ ،ٜٚٓاقـ اؾهاي١ٝ  ٚزٚض أحطإلبطاظ   ايبضد ٜػع٢

ٚقس ةٓاٍٚ ايبضد املٛنٛع  َٔ خالٍ  ايؿهط بايػًٛ، ٚنٝـ ميهٔ عالر٘ َٔ خالٍ ايؿهط،عالق١ 

 :ايتاي١ٝ ط٥ٝػ١ايعٓاقط اي

 َؿّٗٛ بٓا٤ ايؿهط ٚزاليت٘. -1

 املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ. -2

 .ٚأحطٖا يف َعادت١ ايػًٛأغؼ بٓا٤ ايؿهط  -3

٘ ؾٝٗا، ٜٓتس ةكٛضّا، ٚخًل ايبضد إىل إٔ ايبٓا٤ ايؿهطٟ : ع١ًُٝ حتكٌٝ ٚةطانِ املعطؾ١ ٚايتؿك

 ٜٓبخل عٓ٘ غًٛى ٜؤًٖ٘ يًتؿاعٌ ايػًيب أٚ االظتابٞ َع َٔ صٛي٘ .

 ٚإٔ املٓؿأ  ايؿهطٟ يًػًٛ ْابع َٔ عس٠ عٛاٌَ أُٖٗا :

ٚعرب ايتاضٜذ إٔ ايػًٛ ْاةس  ،َكسض ايتًكٞ: صٝد حبث َٔ خالٍ اغتكطا٤ ايٛاقع - أ

كسض ايتًكٞ، مما أٚضذ عٔ غ٤ٛ ايؿِٗ ، ٚغٝاب ايطؤ١ٜ ايٛانض١ يف ايتعاٌَ َع َ

 َكازض بس١ًٜ أنطج بايؿطز ٚاجملتُع .

ايكطا٠٤ املبتٛض٠ يًٓكٛم أزج إىل غٝاب َكاقس ايتؿطٜع، ٚغاٜاج ايٓل ايؿطعٞ  - ب

يف شٖٔ املػتسٍ ٚاملػتٓبط ،ٚايٛقٛع يف أغط املػا٥ٌ ادتع١ٝ٥، أْتس ؾهطا َؿٛؾا، 

 قاز إىل ظاٖط١ٜ َؿطط١، رطزج ايٓكٛم َٔ َكاقسٖا. 

هع ع١ًُٝ بٓا٤ ايؿهط ايػًِٝ ع٢ً عس٠ عٛاٌَ، ةب٢ٓ َٔ خالهلا ايتكٛضاج ايص١ٖٝٓ، ٚ ةرترِ إىل يصا ةطة

 غًٛى يف اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ أُٖٗا  ايب١٦ٝ االرتُاع١ٝ ٚ ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ.

ٚيًُضاؾع١ ع٢ً بٓا٤ ايؿهط ايػًِٝ، نبط ايكطإٓ ايهطِٜ َكسض ايتًكٞ،  ٚأقاّ  املٓٗس ع٢ً أغاؽ 

ٚايتعٚز املػتُط باملعطؾ١  ،الجآؿِٗ ، عٔ ططٜل االغتسالٍ ايعكًٞ ٚؾتح باب ايٓعط يف املايؿك٘ ٚصػٔ اي

 ٚ ارتطٚش َٔ ايرتب١ٝ ايتكًٝس١ٜ اهلع١ًٜ. ،، مبا ٜتٝح  غع١ األؾل ٚايٓهس يف ايتؿهري ، ٚايٓعط٠ ايه١ًٝ

 ،ُل ايؿك٘عَٔ خالٍ  ايػٟٛ بٓا٤ ايؿهط ٜتُخٌ يفَٔ ايٛقٛع يف ايػًٛ ططٜل ايٓزا٠ ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

ٚاغتٝعاب ايٓكٛم ، ٚةٓػٝل قٛاعس ايؿِٗ هلا ، ٚإؾاع١ ططا٥ل االغتٓباط ايػًِٝ َٓٗا، ٚإزضاى 

َكاقسٖا، عاقِ َٔ ايعيٌ ٚايٛقٛع يف ايػًٛ، ٚططٜل يبٓا٤ ايؿهط املسضى يػاٜاج ايؿطٜع١ َٚكاقس 

 األصهاّ ، ٚ ؾك٘ ةٓعًٜٗا ع٢ً ايٛاقع ٚايتعاٌَ َع املدايـ.

 

 

 ايكباصٞ قاحل ز. عت٢ٝ َكبٌ

 اغتاش ايتؿػري ٚعًّٛ ايكطإٓ املػاعس ظاَع١ قٓعا٤

 َأضب–ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاآلزاب ٚايعًّٛ  

yahyam1977@gmail.com 
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Abstract      

 

The research is seeks to highlight the role of the proper intellectual building in 

treatment and prevention of extremism, and discusses the problematic relationship 

between extremism and intellect, and how the extremism can be treated through 

intellect. 

The research has addressed the topic through three key elements: 

1. The concept of building intellect and its significance 2- Intellectual origin of 

extremism 3- The foundations of building intellect. 

The research has found that the intellectual building: the collection and 

accumulation of knowledge and deep understanding of it, produces a vision 

emerges behavior that qualifies ones for the negative or positive interaction with 

those around him. 

And that the intellectual origin of the extremism stems from several factors, 

including: 

(A) Source of receiving: It has been proven through extrapolation of reality and 

history that extremism is due to misunderstanding, and the absence of a clear 

vision in dealing with the source of receiving, which bequeathed alternative 

sources, hurt the individual and society. 

(B) Amputated reading of the texts led to the absence of the Purposes of 

Legislation, and the purposes of the legitimate text in the mind of inferred and 

contriver and falling into servitude of partial issues. Resulted in building of 

muddled thought, led to excessive superficiality, stripped the text of its purposes. 

Building proper thought process is based on several factors, from which 

intellectual perceptions are built, and translated into behavior in the daily life of 

the most important is the social environment and learning environment. 

In order to maintain the proper building of thought, the Koran adjusted receiving 

source and established a curriculum based on jurisprudence and good 

understanding, through mental inference and opening consideration in construed, 

and continuous supply of knowledge, allowing the horizon capacity and maturity 

in thinking, holism and avoiding conventional and meager breeding. 

Accordingly, the path of salvation is in the depth of jurisprudence and to 

accommodate the texts, and to coordinate the rules of their understanding, and to 

promote the proper methods of deducting them, and the realization of their 

purposes, preventative of slippage and falling into extremism. A way to build a 

thought that perceive the purposes of Legislation and provisions, and the 

jurisprudence of implementing them on reality and dealing with the contrary
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اذتُس هلل ضب ايعاملني ،ضتُسٙ ةعاىل ، ْٚػتعٝٓ٘، ْٚػتٗسٜ٘ ، ْٚتٛنٌ عًٝ٘ ْٚؤَٔ ب٘، َٔ ٜٗس اهلل ؾال َهٌ ي٘ 

َٚننٔ ٜهننًٌ ؾًننٔ وننس ينن٘ ٚيٝننا َطؾننسا ، ْٚؿننٗس إٔ ال إينن٘ إال اهلل ٚصننسٙ ال ؾننطٜو ينن٘ ْٚؿننٗس إٔ ستُننسّا عبننسٙ        

 ريا .ٚضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚقضب٘ ٚغًِ ةػًُٝا نخ

 أَا بعس:

ٍَ َضٗبَو  }صسزٖا غًؿا قبٌ إٔ غتًك٘ قاٍ ةعاىل:ٚأٚنٌ اهلل يإلْػإ ١َُٗ االغتدالف يف األضض،  َِٚإِش َقا

ًَٔٝؿ١ّ ٌْ ٔؾٞ اِيَأِضِض َخ ِّٞ َرأع ًَا٥َٔه١ٔ ِإ َُ ًِ ُِٜؿٔػُس }ؾأرابث املال٥ه١ نُا صه٢ اهلل عٓٗا:   { ٔي  ِٔ ََ َٗا  ٌُ ٔؾٝ َقاُيٛا َأَةِزَع

َٗا َُْكسُِّؽ َيَو ٔؾٝ َٚ ُِٔسَى  َُْػبُِّح ٔبَض  ُٔ َِْض َٚ ََا٤َ  َِٜػٔؿُو ايسِّ َٕ}ؾكاٍ غبضاْ٘:  { َٚ ُُٛ ًَ ََا َيا َةِع  ُِ ًَ ِّٞ َأِع ٍَ ِإ ( ، 1) {َقا

 ؾػؿو ايسَا٤ ٚاإلؾػاز يف األضض َٓاف يع١ًُٝ االغتدالف.

َٗا ََٚيا ُةِؿٔػُسٚا}ٚيصا ٢ْٗ غبضاْ٘ ٚ ةعاىل عٔ اإلؾػاز يف األضض ؾكاٍ:   ًَأص ( ٚشّ َسعٞ 2) { ٔؾٞ اِيَأِضِض َبِعَس ِإِق

ِِ َيا ُةِؿٔػُسٚا}ايكالح ِٖٚ غا٥طٕٚ يف ططم ايؿػاز:  ُٗ ٌَ َي َٕ اِيَأِضِض َقاُيٛا ٔؾٞ َِٚإَشا ٔقٝ َُِكًُٔضٛ  ُٔ َِْض َُا  َْٓ (  3) {ِإ

باألَٔ  اٜٚٓعُٛ ،ؽؾاغتكا١َ اذتٝا٠ ٚعُاضةٗا ال حتكٌ إال مبضاض١ٜ ايؿػاز بهٌ أْٛاع٘ ،يتػتكط صٝا٠ ايٓا

 ؾتؤز٣ ايعبازاج، ٚةٓتؿط قِٝ ارتري ٚاإلصػإ .

ايكطإٓ ايهطِٜ اإلْػإ إىل َا ٜٓؿع٘، ٚبني ي٘  ٖس٣ٚيتضكٝل غا١ٜ االغتدالف، ٚبٓا٤ اذتٝا٠ نُا أضازٖا اهلل ، 

ٜكع  ٓٗز٘، ؾال ُغبٌ ارتري، ٚأبإ ي٘ ايٛاقع ايصٟ ٜعٝؿ٘ يف زاض االبتال٤ ، يهٞ ال ٜعٍ ٚال عتٝس عٔ ٖس٣ اهلل َٚ

 .  يف ايػًٛ  أٚ ٜؿطط مبا ُأَط ب٘ 

ع٢ً اغتٝعاب َٔ صٛي٘ َٔ  إىل ايتؿهط ٚايتأٌَ ، صاحّا يًؿهط، زاعّٝا ايعكٌ، باّْٝا ؾزا٤ ايكطإٓ ايهطِٜ شتاطبّا

املدًٛقاج، حِ إىل اغتٝعاب ْؿػ٘ ٚةكًباةٗا، ٚايٓعط إىل االختالف بني ايبؿط، ٚأْ٘ نا٥ٔ إىل ّٜٛ ايسٜٔ، حِ 

ُٜضػِ بكٛضة٘ ايٓٗا١ٝ٥ ؾٝٗاا ألْٗا  ،يتأٌَ يف اذتٝا٠، ٚإٔ َا ؾٝٗا َٔ ٚرٛٙ االختالف ٚايكطاع، ال ميهٔ ي٘ إٔ 

 زاض ابتال٤ ٚاَتضإ.

ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل: ؾإٕ ايبضد املكسّ ٜػع٢ إلٜهاح زٚض ايبٓا٤ ايؿهطٟ ايػًِٝ يف عالش ايػًٛ ٚايٛقا١ٜ َٓ٘ ، 

 َٔ خالٍ شتطط ايبضد ايتايٞ :
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 أٖساف ايبضد::أٚاّل

 ايػًٛ . َعادت١: ٜٗسف ايبضد إىل بٝإ َٓٗس ايكطإٓ يف بٓا٤ ايؿهط، ٚزٚضٙ يف اهلسف ايعاّ يًبضد 

 األٖساف ادتع١ٝ٥ :

 ايتعطف ع٢ً املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ . -1

ٚأحطٖا يف َعادت١ ايػًٛ ٚايٛقا١ٜ  بٝإ األغؼ اييت َٔ خالهلا ٜب٢ٓ ايؿهط اإلْػاْٞ ايبٓا٤ ايػًِٝ -2

 . تسا٤َّٓ٘  اب

ٜٓاقـ ايبضد اؾهاي١ٝ عالق١ ايؿهط بايػًٛ، ٚنٝـ ميهٔ عالر٘ َٔ خالٍ ايؿهط؟  حاّْٝا: َؿه١ً ايبضد:

 ٚعتاٍٚ اإلراب١ ع٢ً ايػؤاٍ ايتايٞ: 

عاجل آحاضٙ ؟نٝـ ٚ ، َا ٖٛ املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ ، ٚنٝـ ةعاٌَ ايكطإٓ ايهطِٜ َع٘

 ايسضاغاج ايػابك١:حايخّا: 

ٚاملكنناالج ايننيت ةتٓنناٍٚ َٛنننٛع ايػًننٛ َننٔ رٛاْننا  عننس٠ ، ٚنننصا املننؤ طاج ايننيت عكننسج            نننخري ٖننٞ ايسضاغنناج   

 خكٛقا يف ظٌ ةعاٜس ظاٖط٠ ايعٓـ ٚاإلضٖاب، ٖٚٛ َا أحط٣ بؿهٌ خام اذتسٜد عٔ َٛنٛع ايػًٛ.

يهنٔ َنا ميٝنع ٖنصٙ ايسضاغنن١ أْٗنا ضننع٠ عًن٢ راْننا بٓنا٤ ايؿهنط ٚعالقتن٘ مبعادتنن١ ايػًنٛ، ممنا ٜهنٝـ إىل ايبعننس              

يؿهننطٟ بعننس ايبٓننا٤ ابتننسا٤ ، إشا ٖننٛ األغنناؽ ٖٚننٛ َننا ةٓاٚينن٘ ايكننطإٓ ايهننطِٜ  ابتننسا٤ يف أٍٚ ْعٚينن٘ بهًُنن١ ) اقننطأ(     ا

 ؾداطا ايعكٌ ببٓا٤ املعطؾ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايكطا٠٤ ٚايتعًِ، ٚؾتح آؾام املعطؾ١ يف زتاالج اذتٝا٠ املدتًؿ١ .

 يتاي١ٝ:اعتُسج ايسضاغ١ ع٢ً املٓاٖس ا  َٓٗز١ٝ ايبضد :ضابعّا: 

 املٓٗس االغتٓباطٞ: -أ

ٖٚٛ املٓٗس ايصٟ قاّ ع٢ً زضاغ١ ايٓكٛم ، بٗسف اغتٓباط َٓؿأ ايػًٛ، ٚاغتدطاش  أغؼ ايبٓنا٤ ايؿهنطٟ   

 باألزي١. ؤٜس٠ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚعطؾ١ ٚغا٥ٌ حتكٝكٗا َ

املٓٗس ايٛقؿٞ ايتضًًٝٞ -ب  

يؿهط، ٚ اآلٜاج اييت حتسحث عٔ ايعًِ ٚ املعطؾ١ ، َٚٔ عٔ ططٜل اغتكطا٤ اآلٜاج ايساع١ٝ إىل إعُاٍ ايعكٌ ٚا

 حِ ٚقـ ظاٖط٠ ايبٓا٤ ايؿهطٟ، ٚبٝإ آحاضٖا يف ستاضب١ ايػًٛ، ٚإظتاز ايؿدك١ٝ املتٛاظ١ْ.  

 ايبضد: خط١ّا : خاَػ

 اقتهث طبٝع١ املٛنٛع ةكػُٝ٘ إىل َكس١َ، ٚحالح١ َباصد، ٚخا ١، ٚةؿكًٝٗا نايتايٞ:   

 املؿه١ً ، ٚاملٓٗز١ٝ، ٚايسضاغاج ايػابك١ . ايسضاغ١ ، ٚاف املكس١َ: ٚةؿٌُ أٖس  
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 ًّٛٗبإبٓا٤ ايؿهط ٚزاليت٘. ٚؾٝ٘  َط املبضد األٍٚ: َؿ: 

 املطًا األٍٚ : َؿّٗٛ ايبٓا٤ .

 املطًا ايخاْٞ : َؿّٗٛ ايؿهط .

 : ٕاملبضد ايخاْٞ : املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ، ٚؾٝ٘ َطًبا 

 . املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ ٚأحطٙ يف املطًا األٍٚ: َكسض ايتًكٞ

 املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ .ايعٛاٌَ املؤحط٠ يف املطًا ايخاْٞ :                                               

 ٚؾٝ٘ َطًبإ:ٚأحطٖا يف َعادت١ ايػًٛ املبضد ايخايد : أغؼ بٓا٤ ايؿهط ، 

 .ٚأحطٙ يف َعادت١ ايػًٛاملطًا األٍٚ: نبط َكسض ايتًكٞ 

 ٚأحطٙ يف َعادت١ ايػًٛ. ايتعٚز املػتُط باملعطؾ١املطًا ايخاْٞ:                                                 

  ارتا ١ : ٚةؿٌُ أِٖ ْتا٥س ايبضد ٚايتٛقٝاج. 
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 املبضد األٍٚ

 َؿّٗٛ بٓا٤ ايؿهط ٚزاليت٘

، حِ باعتباض املطنا َٓ٘  َؿّٗٛ نٌ رع٤غتتٓاٍٚ ايسضاغ١ يف ٖصا املبضد َؿّٗٛ ايبٓا٤ ايؿهطٟ ، باعتباض 

 االنايف ، َع بٝإ زالالج األيؿاظ َٔ خالٍ اآلةٞ:

 املطًا األٍٚ

 َؿّٗٛ ايبٓا٤

 يف ايًػ١:ايبٓا٤ 

.َكننننسضٙ ايؿعننننٌ بٓنننن٢ ،ٚبعنننن٘ أبٓٝنننن١ ٚأبٓٝنننناج، ةكننننٍٛ: بٓٝننننث ايبٓننننا٤ أبٓٝنننن٘ إشا نننننُُث بعهنننن٘ إىل بعنننن            

 (1) .٢ٓ ٚب٢ٓٚايب١ٝٓ بهِ ايبا٤ ٚنػطٖا )َابٓٝت٘( ٚبع٘ ُب

َٓا٤: َسٜط ايبٓا٤ ٚقاْع٘ ٚايبيُن: ْكٝ   اهلسّ ،ٚايبٓا٤: املبين ، ٚايب

 .(3)َٚٔ اجملاظ :ب٢ٓ ع٢ً أًٖ٘ زخٌ عًٝٗا....... ٚقايٛا : ب٢ٓ بأًٖ٘ : أعطؽ بٗا 

 :ةؿٝس اآلةٞ زالالج املعاْٞ ايًػ١ٜٛ َٚٔ خالٍ  َاغبل  ؾإٕ 

 ٢ قؿ١ ٜطاز هلا ايسٚاّ .بع  عً إىلايبٓا٤ :نِ ايؿ٤ٞ بعه٘  -1

 ايبٓا٤: ٜؤزٟ ٚظٝؿ١ ستسز٠ َهت١ًُ نايػهٔ أٚ ايعٚاش أٚ َا إىل ٖٓايو . -2

 ايبٓا٤: ع١ًُٝ َتها١ًَ أبطظ أٚقاؾٗا االْػزاّ ٚايتٓاغِ بني عٓاقطٙ . -3

 املطًا ايخاْٞ

 َؿّٗٛ ايؿهط

اٍ: ةؿهَٓط إشا ضزز قًب٘ َعترّبا. ايؿهط يف ايًػ١:قاٍ ابٔ ؾاضؽ: "ايؿا٤ ٚايهاف ٚايطا٤ ةطزز ايكًا يف ايؿ٤ٞ. ٜك

َُطِطق١ يًعًِ إىل املعًّٛ، -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ ايعال١َ ايطاغا  .(4) ٚضرٌ ٔؾهٔٓري: نخري ايؿهط " : "ايؿهط٠ ق٠ْٛ 

قاٍ بع  األزبا٤: ايؿهط  …ٚايتؿهط رٛالٕ ةًو ايك٠ٛ عػا ْعط ايعكٌ، ٚشيو يإلْػإ زٕٚ اذتٝٛإ

 . (5) ؿهط يف املعاْٞ; ٖٚٛ ؾطى األَٛض ٚعخٗا طًّبا يًٛقٍٛ إىل صكٝكتٗا "َكًٛب عٔ ايؿطى، يهٔ ٜػتعٌُ اي
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 :ايؿهط يف االقطالح

ّٓٓا ِٚ َظ ُّا، َأ ًِ ُٕ ٔع َُٜهٛ ًُٕٛب;  ََِط َٗا إَي٢  ٌُ ٔب َٛقَٓ َُٜت  ِٔ ِٖ ٍَُٛض ٔؾٞ ايصٔٓ  (1)" قاٍ ايؿَٝٛٞ: "ٜٚكاٍ: اِئؿِهُط َةِطٔةُٝا ُأ

ايؿهط ٜطًل ع٢ً ايؿعٌ ايصٟ ةكّٛ ب٘ ايٓؿؼ عٓس صطنتٗا يف  ٜكٍٛ بٌٝ قًٝبا: "ٚب١ً ايكٍٛ: إٕ

صطنتٗا ايصاة١ٝ، ٖٚٞ ايٓعط املعكٛالج، أٚ ٜطًل ع٢ً املعكٛالج ْؿػٗا، ؾإشا أطًل ع٢ً ؾعٌ ايٓؿؼ زٍ ع٢ً

 .(2) ٚايتأٌَ، ٚإشا أطًل ع٢ً املعكٛالج، زٍ ع٢ً املؿّٗٛ ايصٟ ةؿهط ؾٝ٘ ايٓؿؼ "

ٖٛ: ايؿعٌ ايصٟ ةكّٛ ب٘ ايٓؿؼ عٓس  -ٚايؿًػؿٞ خاق١–يف املكطًح ايؿهطٟ  ٚعٓطؾ٘ ايعْٝسٟ بكٛي٘: "ايؿهط

صطنتٗا يف املعكٛالج; أٟ ايٓعط ٚايتأٌَ ٚايتسبط ٚاالغتٓباط ٚاذتهِ، ٚضتٛ شيو، ٖٚٛ نصيو املعكٛالج 

 .(3) ْؿػٗا; أٟ املٛنٛعاج اييت أْتزٗا ايعكٌ ايبؿطٟ "

 ٚزالالج ايتعاضٜـ ايػابك١ ةؿٌُ  :

 .هط ٜؿٌُ ايٓعط ايعكًٞ، َٚا ٜٓتس عٔ شيو ايٓعط َٔ عًّٛ َٚعاضفَؿّٗٛ ايؿ -1

ايؿهط ع١ًُٝ ش١ٖٝٓ َب١ٝٓ ع٢ً َسخالج ايعكٌ عٔ ططٜل اذتٛاؽ ، َٚا ٜتبع٘ َٔ ايعٔ أٚ ايِٖٛ  -2

 ٚايتدٌٝ ،ٚشتطراةٗا ايكٍٛ ٚايؿعٌ املطةبط بايػًٛى اإلْػاْٞ يف اذتٝا٠ .

أْٛاع ايٓؿاط ايعكًٞ أٚ ايػًٛى املعطيف ايصٟ ٜتُٝع مثط٠ ايؿهط: ايتؿهط ٚايتؿهري ٚايصٟ ٜؿٌُ نٌ  -3

بتٛظٝـ ايطَٛظ يف َعادت١ األؾٝا٤ ٚاألصساذ، بساّل َٔ َعادتتٗا عٔ ططٜل ايٓؿاط ايعاٖطٟ 

 احملػٛؽ أٚ املازٟ.

ايؿهط: َٔ خالي٘ ٜبضد عٔ املع٢ٓ غٛا٤ أنإ ٖصا املع٢ٓ َٛرٛزّا، أٚ ٜػتدًل ٜٚػتٓبط َٔ أَٛض ال   -4

 طا ، ٚإمنا بإعُاٍ ايؿهط ٚايتؿهط يٝػتدًل َٔ َتؿطقاج َٛرٛز٠ . ٜبسٚا ؾٝٗا ظاٖ

 باآلةٞ :باعتباضٙ َطنبّا إناؾّٝا مما غبل ميهٔ إٔ ْعطف بٓا٤ ايؿهط 

ايكاعس٠ اييت ةطنع عًٝٗا ةكطؾاج اإلْػإ ٚةعاَالة٘ ٚأقٛاي٘ ٚخططاج ْؿػ٘ ، ؾُا َٔ ؾعٌ ٜكّٛ ب٘ أٚ قٍٛ 

ْابعا َٔ ايبٓا٤ ايؿهطٟ يؿدكٝت٘ ، ٖٚصا ايبٓا٤ قس ٜهِ ةٛرٗاج ؾهط١ٜ ٜكٛي٘ أٚ ؾهط٠ وٍٛ إال ٜٚهٕٛ شيو 

 ٜسٜٔ بٗا أٚ عكٝس٠ ٜعتٓكٗا أٚ عًُا ةعًُ٘ ، أٚ ططا٥ل ةؿهري ةعٛزٖا  عكً٘ أٚ ضؤ٣ ستسز٠ يؿت٢ َٓاصٞ اذتٝا٠.

ايػًيب أٚ  ٚخرب٠ ةؤًٖ٘ يًتؿاعٌ ّاايبٓا٤ ايؿهطٟ : ع١ًُٝ حتكٌٝ ٚةطانِ املعطؾ١ ٚايتؿك٘ ؾٝٗا، ٜٓتس غًٛنؾ

 االظتابٞ َع َٔ صٛي٘ .

                                                           



 

525 
 

  2016 يونيو  - ناير ي –بع السا العدد                       جامعة الناصرمجلة 

 الغلو ةمعالجفي  أثرهون الكريم آي القربناء الفكر ف
 

 الصباحي صالح د. يحيى مقبل
 

إشا ٖٛ ع١ًُٝ ةػُح يإلْػإ  بتكٛض  ايعامل احملٝط ب٘ ، ٚبايتايٞ  ايتعاٌَ َع٘ بؿاع١ًٝ إظتابا أٚ غًبا صػا 

 َا ةكٛضٙ . 

إٕ ايبٓا٤ ايؿهطٟ ٜتعًل بايعكٌ، ٚايعكٌ ٖٛ آي١ ايؿهط، ٚأزا٠ ايتأٌَ ٚايتؿهط، ايصٟ ٖٛ أغاؽ اغتدطاش املعاضف، 

بٓا٤ اذتهاضاج، ٚحتكٝل االغتدالف يف األضض، ٚيصيو ناْث احملاؾع١ ع٢ً ايعكٌ، ٚمحاٜت٘ َٔ  ٚططٜل

املؿػساج، َككّسا َٔ َكاقس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، ٚغال١َ ايعكٌ ال ةتضكل إال باحملاؾع١ عًٝ٘ َٔ املؤحطاج 

 .اذتػ١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ

ال زتطز ايعٛاٖط ٚايكٛض، ٚشّ ايٓيب قًٞ اهلل عًٝ٘   ٚيصا زعا اإلغالّ يف ةؿطٜعاة٘ إىل إزضاى ايػاٜاج ٚاألٖساف

ّْ $ٚغًِ قَّٛا ايتعَٛا ايعاٖط، ؾٛقعٛا يف ايػًٛ، ٚرطٚا األ١َ إىل ايٓهباج، ؾاغتضًٛا ايسَا٤ ٚاألَٛاٍ ؾكاٍ:  ِٛ َق

َُُطَٚم  ِٔ َٔ ايسٜٔٓ َٔ  َٕ ُُِطُقٛ َٜ  ،ِِ ُٖ َٓأرَط ُِٚظ َص َُٜزا َٕ، اَل  َٕ اِيُكِطآ ََِٜٔكَط٤ُٚ  ِِ ِٗ َٕ ايػَٓ ََٜسُعٛ َٚ  ،ِّ ٌَ اإِلِغاَل ِٖ َٕ َأ ًُٛ َِٜكُت  ،١َٔٓٝ َٔ َٔ ايطَٓ

ٌَ َعإز ِِ َقِت ُٗ َٓٓ ًَ ِِ أَلِقُت ُٗ َْا َأِزَضِنُت ِٔ َأ ِٕ، َي٦ٔ َِٚحا ٌَ اأَل ِٖ .(1)#َأ

 املبضد ايخاْٞ

 ٚأحطٙ  يف غًٛى اإلْػإ املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ

ز ةكٓٝعٗا، ؾهٌ ؾهط ي٘ َٓؿأ ٜٓؿأ َٔ خالي٘  األؾهاض ناملٓتزاج هلا َٛاز أٚي١ٝ، ةػتدطش َٔ خالهلا َٛا

 ؾٝؤحط يف اإلْػإ غًبا ٚإظتابا ، عتٌُ األؾهاض ابتسا٤، حِ ٜتبٓاٖا قٛال ٚؾعال ، ٚعتاٍٚ غطغٗا يف غريٙ .

، ؾايٓيب  َػتكُّٝا َٚٔ ٖٓا ْسضى أ١ُٖٝ َٓؿأ ايؿهط، ٚنٝـ ميهٔ إٔ ٧ٜٝٗ ايت١٦ٝٗ ايػ١ًُٝ اييت ةٓتس ؾهطّا 

(، 2)(خًٛ بٝين ٚبني ايٓاؽ )ٚغًِ ،أزضى ٖصا املع٢ٓ َٓص بسا١ٜ زعٛاة٘، ؾهإ ٜكٍٛ يكطٜـق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚناْث قطٜـ ةسضى أْٗا إشا ؾكسج صان١ٓ َعتكساةٗا ٚؾهطٖا ، ٚٚرس َٓؿأ آخط غٝٓٗٞ َا ةعتكسٙ يػال١َ َا 

 ٜسعٛ إيٝ٘ اإلغالّ، ٚبطالٕ َا ٜكَٕٛٛ ب٘.

يؿهطٟ يًػًٛ َٔ خالٍ َطًبنييف ٖصا املبضد غتتٓاٍٚ ايسضاغ١ املٓؿأ ا 
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 املطًا األٍٚ

 ٚأحطٙ يف املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ َكسض ايتًكٞ

ٖٛ ايصٟ ٜػصٟ ايعكٌ ٜٚكٝؼ ايؿهط ٜٚٛر٘ ايتكٛض ، ٜٚهبط ايتكطؾاج ، إش إٕ يهٌ ةكطف  :َكسض ايتًكٞ

 خًؿ١ٝ ؾهط١ٜ ُةكٝؼ األؾهاض، ُٚةضسز األٖساف ٚايػاٜاج ، ُٚةعس ايٛغا٥ٌ ٚؾكا هلا.

 الرئيس السبب فإن هذا وعلى،  فكره قيادتها يتولى االختيارية تصرفاته  بأن الكائنات سائر عن يمتازْػإ  ؾاإل

 هذا أصحاب لدى بالباطل الحق لتباسإ، ٜٓؿأ عٓ٘ وضالله الفكر انحراف واإلرهاب العنف سبل وسلوك للغلو

 . االتجاه

ّ أَإ املػًِ إٔ ٜٓطًل َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ، ؾإٕ ، ٚإشا نإ قُا فاسدة أو صحيحة بفكرة مقودصتُّا  فاإلنسان

ايػايٞ ٜكع خاضش ٖصٙ املطرع١ٝ غٛا٤ أزضى شيو أّ مل ٜسضى ، ٚؾكا يٛاقع  ايتكطؾاج ايكٛي١ٝ ٚايع١ًُٝ اييت 

 حتسز املطرع١ٝ اييت ٜٓطًل َٓٗا .

 َطرع١ٝ بس١ًٜ ٚاقتٓع مبٓٗزِٗ ، ٚيف ٖصٙ اذتاي١ حتٍٛ ٖؤال٤ إىل، ؾكس ٜٓطًل ٚؾل ضؤ١ٜ َٔ اقتس٣ بِٗ 

يًكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٚقس ٜٓطًل ٚؾل ضؤٜت٘ احملسٚز٠ ، ٚخكٛقا إشا نإ يف بسا١ٜ طًا ايعًِ أٚ طًب٘ َٔ قطا٠٤ 

نتٝباج َعسٚز٠ ، أٚ ٚقـ ع٢ً ظاٖط ايٓكٛم يف قطا٠٤ َبتٛض٠ َكطع١ األٚقاٍ ، ةكٛزٙ إىل ؾِٗ َكًٛب 

ٚٚصسةٗا املٛنٛع١ٝ ، ٚع٢ً ٖصا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َكسض الةٗا املدتًؿ١ ، آيًٓكٛم ال ٜٓعط يف غٝاقٗا ايعاّ ، َٚ

بٓا٤ ؾهطٙ اآلةٞ 

املطرع١ٝ ايبؿط١ٜأٚاّل: 

ايبؿط قاقطٚا ايؿِٗ ، ،ؾاألصباض، ايطٖبإ، املؿاٜذ ايععُا٤، ايكاز٠ ،األَطا٤، أٜٓا ناْث املػُٝاج، يف ايٓٗا١ٜ

ِِ  }ٚةٓعٌٜ األصهاّ قاٍ ةعايٞ: ٚاقعٕٛ يف ارتطأ، يسِٜٗ أٖٛا٤ ٚؾٗٛاج ةؤحط يف اختاش املٛاقـ، ُٖ اٖةَدُصٚا َأِصَباَض

َٚأصّسا ّٗا  َِٝعُبُسٚا ِإَي َُٔطٚا ِإيَّا ٔي ََا ُأ َٚ  َِ َٜ ََِط  َٔ َُٔػَٝح اِب َٚاِي  ٔ٘ َّ ِٕ اي ِٔ ُزٚ َٔ ِِ َأِضَباّبا  ُٗ َْ َِٖبا ُٖا  َُٚض ُ٘ َع َْ َٛ ُغِبَضا ُٖ َ٘ ِإيَّا  َيا ِإَي

َٕ  (.1){ُِٜؿِطُنٛ
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ٜا ضغٍٛ اهلل َا $ٟ بٔ صامت ضنٞ اهلل عٓ٘، عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: قًث: ٚقس ٚضز يف صسٜد عس

 (.1# ) عبسِٖٚ، قاٍ: أصًٛا هلِ اذتطاّ، ؾأطاعِٖٛ ، ٚصطَٛا عًِٝٗ اذتالٍ ، ؾأطاعِٖٛ، ؾتًو عبازةِٗ إٜاِٖ

ٚا أصباضِٖ ٚضٖباِْٗ أضبابا يف ايٓكاض٣ َبًػا ، ؾاختصٚا املػٝح ٚأَ٘ إهلني َٔ زٕٚ اهلل، ٚاختص ايػًٛ بًؼؾكس 

١ّٖٝ  }َٔ زٕٚ اهلل ،ؾػًٛا يف اعتكازاةِٗ ٚعبازاةِٗ ،ٚؾطعٛا هلِ َامل ٜأشٕ ب٘ اهلل نُا قاٍ ةعاىل: ْٔ َِٖبا ََٚض

َٓ ِٝ َٗا َؾَآَة َٜٔت َٖا َصٖل ِضَعا ِٛ َُا َضَع ٘ٔ َؾ َّ ِٕ اي َٛا ِِ ِإيَّا اِبٔتَػا٤َ ِضِن ِٗ ِٝ ًَ َٖا َع َٓا ََا َنَتِب َٖا  ِِ اِبَتَسُعٛ ُٖ ِِ َأِرَط ُٗ ِٓ َٔ ُٓٛا  ََ َٔ َآ ا ائَّصٜ

َٕ ِِ َؾأغُكٛ ُٗ ِٓ َٔ  ( .2){ََٚنٔخرْي 

 فإنهم، النصارى في كثير وهذا،  واإلطراء الغلو عن الكتاب أهل تعالى الله فينهىضمح٘ اهلل: "  كثير ابن يقول

 ممن وأشياعه أتباعه في غلوا قد بل،  إياها الله أعطاه التي المنزلة فوق رفعوه حتى عيسى في الحد تجاوزوا

" رشادا أو ضالال أو، باطال أو حقا كان سواء قالوه ما كل في واتبعوهم العصمة فيهم فادعوا دينه على أنه زعم

(3  . ) 

َ رِيَغِ مُكٔينٔد ئفِ واُلِغَتَ الٔ ابَتٔكِالَ لِهَأ اَيِ لُق }:  الغلو هذا وسبب القوم ضالل سبب مبينا وتعالى سبحانه ويقول

 ال أي:  اآلية ومعنى(. 4){ ٔ يلٔبٖالس اءَوَس نَعِ واٗلَضَو اّيرٔثَكِ واٗلَضَأَوُ لِبَق نٔمِ واٗلَضِ دَقٕ مِوَق اءَوِهَأِ واُعٔبٖتَتَ الَوِّ قَحِال

 مقام إلى النبوة حيز عن تخرجوه حتى فيه فتبالغوا،  بتعظيمه أمرتم من تطروا وال، الحق اتباع في الحد تجاوزوا

 طريق عن وخرجوا، ّقديما ضل ممن سلفكم هم الذين الضالل شيوخ بشيوخكم القتدائكم إال ذاك وما. .  اإللهية

 ( .5) والضالل الغواية طريق إلى واالعتدال االستقامة

 عن وسلم عليه الله صلىيباب ةكسٜؼ ايبؿط َُٗا أٚةٛا َٔ ايتك٢ ٚايكالح، ٚايعًِ ٚايؿك٘ ، ٢ْٗ ايٓيب  ٚغسّا

: فقال، سيدنا أنت: له قالوا عامر بني وفد جاءه لما إذ، منزلته فوق اإلنسان رفع أو،  ءوالثنا المدح في المبالغة
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 وال، قولكم بعض أو، بقولكم قولوا: فقال، طوال وأعظمنا فضال وأفضلنا: قالوا، وتعالى تبارك الله السيد$

 ( .1# )الشيطان يستجرينكم

١ يف املسٜح، ٚايتععِٝ غسا ألبٛاب ايؿٝطإ ؾضػِ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ األَط، ْٚٗاِٖ عٔ املبايػ

 ٚةًبٝػاة٘.

 الشاطبي اإلمام عد ولقدا شتايؿت٘، عؾتععِٝ ٚةكسٜؼ َٔ ٜكتس٣ بِٗ، ةكٌ بايتابع إىل اةباع َطًل ٜك

 عز الله ذم الذي المذموم التقليد هو وهذا، والفرقة االختالف أسباب من، العوائد اتباع على التصميم: الله رحمه

 اٖمٔم ىَدِهَأٔب مُكُتِئٔجِ وَلَوَ}أ:  قال ثم ( 2){َونُدَتِهٗم مٔهٔارَآث ىَلَع اٖنٔإَوٕ ةٖمُأ ىَلَع اَاءنَآب اَنِدَجَو اٖنٔإ واُالَقِ لَ}ب:متبعيه وجل

 بمجرد استمسكوا لكنهم، الواضح الدليل وجه على فنبههم( 3)ون{ُرٔافَكٔ هٔب مُتِلٔسِرُأ اَمٔب اٖنٔإ واُالَقِ مُاءكَآبٔ هِيَلَعِ مٗدتَجَو

 ( .4) اآلباء تقليد

، ٜٚكٛز  الحق اتباع عن يصد الذي، المذموم التقليد هذا صور من صورة عنه الله رضي العاص بن عمرو ويبين

 تقدم علينا لهم قوم مع  كنا إناإىل ايػًٛ بعس إٔ غ٦ٌ عٔ غبا إبطا٥٘ عٔ اإلغالّ ،ضغِ ضراص١ عكً٘ ؾكاٍ ي٘: 

 فأنكروا وسلم عليه الله صلى النبي بعث فلما،  الجبال حلومهم نوازي ممن وكانوا(  طبقته في هم ومن أباه يعني) 

 ( .5) اإلسالم قلبي في فوقع، بين حق فإذا وتدبرنا نظرنا إلينا األمر وصار ذهبوا فلما، قلدناهم، عليه

ايؿطز ْؿػ٘ ،  على كثيرة التوي جرَكسض يًػًٛ، ٚباب ًٜس َٓ٘ ايػايٞ ،  األعمىٖٚصا ايتكًٝس املصَّٛ ٚاالةباع 

ع٢ً  الفساد من أنواعا وأوجبغًب٘ عكً٘ ، ٚأناع ؾدكٝت٘ ، ٚرعً٘ زتطز أزا٠ يتكٛضاج ٚأؾٗاّ اآلخطٜٔ ، 

األ١َ ، ؾُعم ْػٝزٗا االرتُاعٞ، ٚخايـ بني قًٛبٗا، ٚاغتضٌ ايسَا٤ ٚاألَٛاٍ ٚاألعطاض، بعس إٔ رط إىل 

 ايتهؿري ٚايتؿػٝل ٚايتبسٜع .
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ع٢ً ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، بٌ َٔ غًو ْؿؼ ايططٜل ٚقع يف َا  ّايبؿط ٚاختاشِٖ َٓٗزا قاقطٚيٝؼ طاع١ ا

ٚقعٛا "ٚنخري َٔ أةباع املتعبس٠ ٜطٝع بع  املععُني عٓسٙ يف نٌ َا ٜأَطٙ ب٘ ٚإٕ ةهُٔ حتًٌٝ صطاّ أٚ 

 1) .حتطِٜ صالٍ" )

ي٘: قاٍ أبٛ بهط ٚعُط، ؾكاٍ ابٔ ٚقس نإ بع  ايٓاؽ ٜٓاظط ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا  يف املتع١ ؾكاٍ 

قاٍ أبٛ :عباؽ: ٜٛؾو إٔ ةٓعٍ عًٝهِ صزاض٠ َٔ ايػُا٤، أقٍٛ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ،ٚةكٛيٕٛ 

بهط ٚعُط ، ٚنصيو ابٔ عُط ملا غأيٛٙ عٓٗا ، ؾأَط بٗا ؾعاضنٛا بكٍٛ عُط، ؾتبني هلِ إٔ عُط مل ٜطز َا 

أَط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أصل إٔ ٜتبع أّ أَط عُط، َع عًِ ايٓاؽ  ٜكٛيْٛ٘، ؾأذتٛا عًٝ٘ ؾكاٍ هلِ:

ٚيٛ ؾتح ٖصا ايباب يٛرا إٔ ٜعطض عٔ أَط اهلل  إٔ أبا بهط ٚعُط أعًِ ممٔ ٖٛ ؾٛم ابٔ عُط ٚابٔ عباؽ

ب٘ َا عاب ٚضغٛي٘ ،ٜٚبك٢ نٌ اَاّ يف اةباع٘ مبٓعي١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف أَت٘، ٖٚصا ةبسٌٜ يًسٜٔ ٜؿ

(2).اهلل ب٘ ايٓكاض٣"

ؾاالغرتاض بايععاَاج ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ جملطز ايؿهٌ ٚاهل١٦ٝ، َٚا  ًو َٔ قٛي١ ٚرٛي١ ، ةكّٛ عٓس ادتاٌٖ 

 َكاّ ايسيٌٝ ٚايربٖإ ; وعٌ َٔ  صاي٘ ةابعا َطٝعا.

سٜٔ ب٘ ، ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ؾُطرع١ٝ ايػايٞ : بؿط اقتٓع مبٓٗزِٗ يف ايتؿهري، ٚاختص ؾُِٗٗ يًٓكٛم زٜٓا  ٜت

 ايؿِٗ  ٚاىل ٚعاز٣ ٚأصا ٚأبػ ، ٚاختاش غا٥ط املٛاقـ .

 حاْٝا: ايكطا٠٤ املبتٛض٠ يًٓكٛم:

ايؿِٗ ايعاٖط يٓكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ زٕٚ َطاعا٠ غٝاقٗا ٚةطابطٗا ، ٚاذتهِ ع٢ً األؾٝا٤ َٔ أٍٚ ١ًٖٚ  

، ٜؤزٟ إىل غٝاب َكاقس ايتؿطٜع، ٚغاٜاج ،خكٛقا َع ق١ً ايؿك٘ ٚنعـ االزضاى ، ٚعسّ ايطغٛر يف ايعًِ

ايٓل ايؿطعٞ يف شٖٔ املػتسٍ ٚاملػتٓبط ، شيو إٕ قض١ ؾِٗ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ  نابط يكٛاب١ٝ 

االغتسالٍ ، ٚال ٜػتطٝع ايعامل إٔ ٜعطف َطاز اهلل عع ٚرٌ، َٚطاز ضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، إال صُٝٓا 
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ٜٓؿٕٛ عٓ٘ حتطٜـ ايػايني، $ يو ٜكري َٔ ارتًـ ايعسٍٚ،  ٜػتكِٝ ؾُٗ٘ يسال٥ٌ ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚبص

 . (1) #ٚاْتضاٍ املبطًني، ٚةأٌٜٚ ادتاًٖني

ؾعُل ايؿك٘ ٚاغتٝعاب ايٓكٛم نًٝا ٚرع٥ٝا ، ٚةٓػٝل قٛاعس ايؿِٗ هلا بهٛابط٘ ٚؾطٚط٘، ٚإؾاع١ ططا٥ل 

شيو قٍٛ َٔ االغتٓباط ايػًِٝ َٓٗا، ٚإزضاى َكاقسٖا، ٚبٝإ َطاَٝٗا، عاقِ َٔ ايعيٌ ٚايٛقٛع يف ايػًٛ ، ٚ

عُط بٔ ارتطاب ضنٞ اهلل عٓ٘ ، يف ضغايت٘ إىل أبٞ َٛغ٢ األؾعطٟ ضنٞ اهلل عُٓٗا: "حِ ايؿِٗ ايؿِٗ ؾُٝا 

ٛض عٓس شيو، ٚاعطف األَخاٍ، حِ اعُس أزيٞ إيٝو مما ٚضز عًٝو مما يٝؼ يف قطإٓ ٚال غ١ٓ، حِ قاٜؼ األَ

 (.2ؾُٝا ةط٣ إىل أصبٗا إىل اهلل، ٚأؾبٗٗا باذتل")

ٚايؿِٗ ايطز٤ٟ إشا اْهِ إيٝ٘ ايككس ايػ٧ٝ; قاز قاصب٘ إىل َٗاٟٚ ايطز٣ ، ؾضٌُ ايٓكٛم َامل ةكً٘ 

 َتؿابٗاة٘. ،ٚصطؾٗا عٔ َككسٖا ،ؾازخٌ االضتطاف ٚايعٜؼ يف ايتأٌٜٚ  ، باإلعطاض عٔ ستهُاة٘ ٚإةباع 

ػٔ ايؿِٗ عٔ اهلل ٚضغٛي٘، أقٌ نٌ اغتكا١َ ٖٚسا١ٜ يف ايؿهط ٚاملٓٗس ٚايػًٛى يف ةاضٜذ ٚيصيو نإ ُص

األ١َ، ٚغ٤ٛ ايؿِٗ عٔ اهلل ٚضغٛي٘، نإ غبا نٌ اضتطاف ٚبسع١ ٚنالي١ ْؿأج يف اإلغالّ، َٚععِ ايؿطم 

ٓضطؾ١ َٔ ؾطم األ١َ، إمنا أًٖهٗا غ٤ٛ ايؿِٗ أٚ ايهاي١، ٚايطٛا٥ـ ارتاضر١، ٚايؿ٦اج املبتسع١، ٚادتُاعاج امل

 غ٤ٛ ايتأٌٜٚ.

كض١ ايؿِٗ ٚصػٔ ايككس َٔ أععِ ْعِ اهلل، اييت أْعِ بٗا ع٢ً عبسٙ، بٌ َا ُأعطٞ عبس عطا٤ بعس ؾ"

اإلغالّ أؾهٌ ٚال أرٌ َُٓٗا، بٌ ُٖا غاقا اإلغالّ، ٚقٝاَ٘ عًُٝٗا، ٚبُٗا ٜأَٔ ايعبس ططٜل املػهٛب عًِٝٗ 

ِِ عًِٝٗ ايصٜٔ صػٓث أؾٗاَِٗ ايصٜٔ ؾػ َِٓع َُِٗ، ٜٚكري َٔ امل ُٛٗ س قكسِٖ; ٚططٜل ايهايني ايصٜٔ ؾػسج ُؾ

 ( .3)"ٚقكٛزِٖ، ِٖٚ أٌٖ ايكطاط املػتكِٝ ايصٜٔ أَطْا إٔ ْػأٍ اهلل إٔ ٜٗسٜٓا قطاطِٗ يف نٌ قال٠

 َٚٔ ايكطا٠٤ املبتٛض٠ يًٓكٛم: ايؿكٌ بني ايٓكٛم ادتع١ٝ٥ ٚاملكاقس ايه١ًٝ:  
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االٖتسا٤ باملكاقس يف االغتٓباط َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ; أغاؽ ملٔ ٜطٜس صػٔ ايؿِٗ يًٓل و إٔ شي

ايؿطعٞ، ٚإٔ ال ٜهتؿٞ بايٛقٛف عٓس صطؾ١ٝ ٚظاٖط ايٓكٛم، ٚظتُس ع٢ً  َٓطٛقٗا ، ٚال ٜتأٌَ ؾُٝا ٚضا٤ 

 غس .أصهاَٗا َٔ عًٌ، َٚا ةٗسف إيٝ٘ َٔ َكاقس، َٚا ةػع٢ إىل حتكٝك٘ َٔ َكاحل ٚزض٤ َؿا

ٚقس اةؿل عًُا٤ األ١َ ، ع٢ً إٔ ايؿطٜع١  را٤ج يتضكٝل َكاحل ايعباز، ٚزؾع املؿاغس عِٓٗ يف املعاف ٚاملعاز، 

(.، حِ ٜؤنس شيو 1ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿاطيب: "إٕ ٚنع ايؿطا٥ع إمنا ٖٛ ملكاحل ايعباز يف ايعارٌ ٚاآلرٌ َعا" )

ٍٖ االغتكطا٤ ع٢ً ٖصا، ٚنإ يف َخٌ  ٖصٙ َؿٝسا يًعًِ، ؾٓضٔ ْكطع بإٔ األَط َػتُط يف بٝع بكٛي٘: "ٚإشا َز

 (.2ةؿاقٌٝ ايؿطٜع١")

ٚالبٔ ة١ُٝٝ، ٚةًُٝصٙ ابٔ ايكِٝ، نًُاج بًٝػ١ عُا قطضٙ اإلَاّ ايؿاطيب، ٜكٍٛ ابٔ ة١ُٝٝ: "إٕ ايؿطٜع١ 

رئٜ ٚؾط َبٓاٖا ع٢ً حتكٌٝ املكاحل ٚةهًُٝٗا، ٚةعطٌٝ املؿاغس ٚةكًًٝٗا; عػا اإلَهإ، َٚعطؾ١ خري ارت

ُِٜسَؾَع ؾط ايؿطٜٔ") َّ عٓس ايتعاصِ خري ارترئٜ، ٚ َُٜكٖس  (.3ايؿطٜٔ، صت٢ 

ٝٗط ايؿت٣ٛ ٚاختالؾٗا عػا ةػري األظ١َٓ ٚاألَه١ٓ ٚاألصٛاٍ  َٚعَكَس ابٔ ايكِٝ ؾكال يف "إعالّ املٛقعني" يف "َةَػ

ٌٗ ب٘ غًط ععِٝ يف ايؿطٜع١، "ٖصا ؾكٌ ععِٝ ايٓؿع رسا، ٚقع بػبا ادت  ٚايٓٝاج ٚايعٛا٥س"; صٝد قاٍ:

أٚرا َٔ اذتطش ٚاملؿك١، ٚةهًٝـ َا ال غبٌٝ إيٝ٘، َا ٜعًِ إٔ ايؿطٜع١ ايباٖط٠ اييت يف أع٢ً ضةا املكاحل ال 

ةأةٞ ب٘; ؾإٕ ايؿطٜع١ َبٓاٖا ٚأغاغٗا ع٢ً اذتهِ َٚكاحل ايعباز، يف املعاف ٚاملعاز. ٖٚٞ عسٍ نًٗا، ٚضمح١ 

ٗا. ؾهٌ َػأي١ خطرث عٔ ايعسٍ إىل ادتٛض، ٚعٔ ايطمح١ إىل نسٖا، ٚعٔ نًٗا، َٚكاحل نًٗا، ٚصه١ُ نً

 (.4املكًض١ إىل املؿػس٠، ٚعٔ اذته١ُ إىل ايعبد; ؾًٝػث َٔ ايؿطٜع١، ٚإٕ أزخًث ؾٝٗا بايتأٌٜٚ" )

ؾٗصا ايهالّ ٜٓبػٞ إٔ ٜسضن٘ ايػال٠ خكٛقا َٔ ٜععُٕٛ أِْٗ غا٥طٕٚ ع٢ً َٓٗس ايػًـ ٚهلِ َكًسٕٚ  ، 

١ٖٝ ٚايؿا١ًَ،  ٚيهِٓٗ مل َٖٓػٔك عتًُٛا عِٓٗ ٖصٙ ايطٚح، ٖٚصٙ ايبكري٠، اييت ةٓعط إىل ايؿطٜع١ ٖصٙ ايٓعط٠ اي

َِٚؾكا يًعًٌ ٚاذتهِ، ٚاملكاحل ٚاملكاقس; اييت  ٝٗط ايؿت٣ٛ بتػري ايعَإ ٚاملهإ ٚاإلْػإ،  ٚةط٣ شيو أغاغا يَتَػ

 ( .5ضاعاٖا ايؿاضع عٓس ةؿطٜع٘ يًُضِهِ ايهًٞ أٚ ادتع٥ٞ)
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إٕ َعطؾ١ َكاقس ايتؿطٜع ، ٚإزضاى عًٌ األصهاّ ةعني ع٢ً ايؿِٗ ، ٚةبين ايؿهط املػتٓري ايٛاعٞ ملا ظتطٟ يف 

ستٝط٘، ؾٝسضى غاٜاج ايؿطٜع١ َٚكاقس األصهاّ ، ٜٚسضى ؾك٘ ةٓعًٜٗا ع٢ً ايٛاقع ٚايتعاٌَ َع املدايـ ، 

ػا٥ٌ ادتع١ٝ٥ ٚايٓكٛم املبتٛض٠، ٚيعٌ ؾٝتكٛض ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ةكٛضا َتهاَال، وٓب٘ ايٛقٛع يف أغط امل

ْتس ةكٛضاج َػًٛط١، قاز٠ إىل ظاٖط١ٜ َؿطط١، رطزج أايػؿ١ً عٔ ٖصا ايباب ; أزج إىل بٓا٤ ؾهط َؿٛف 

 ايٓكٛم َٔ َكاقسٖا ٚصهُٗا ٚعًًٗا، ٚبسج ع٢ً أيؿاظٗا، ٚأؾػسج ةٓاغكٗا ٚةهاًَٗا ٚةطابطٗا.

 اآلةٞ: ٜٚرتةا ع٢ً ٖصٙ املطرع١ٝ بٗصٙ ايكٛض٠ ظٗٛض 

٘ٔ  }اةباع اهل٣ٛ ٚاْتكا١ٝ٥ ايتعاٌَ َع ايٓكٛم ايؿطع١ٝ: قاٍ ةعاىل:  -5 َّ ٍُ ٔؾٞ اي َُٜزأز  ِٔ ََ ٖٓاِؽ  َٔ اي َٔ َٚ

ٓٔرٍي َُ ََٚيا ٔنَتإب  ُّٖس٣  ََٚيا   ٍِ ًِ ِِٝطٔع ٚإٕ نإ ٜععِ أْ٘ عتاضب اهل٣ٛ ٜٚتُػو بايٓكٛم ،  ( .1){ ٔبَػ

و بٗا ظاٖطا ٜٚٓكهٗا ٚاقعا ، ؾٝدًط األقٌ بايؿطع ، ٜٚعٝـ بٗا ٚهلا ، ٚيهٓ٘ يف صكٝك١ األَط ميػ

 ٜٚٓعٍ ايعين ستٌ ايكطعٞ ٜٚكِٝ ايؿطٚع َكاّ األقٍٛ.  

ؾتٓتك٢ ايٓكٛم صػا اهل٣ٛ ٚاملعاش ، ٚاملكًض١ ٚايطبع ، ؾإشا محٌ ضأٟ َعني  غٛم ي٘ األزي١ ،       

 ٚةعاٌَ َع َا ٜعاضن٘  أٚ ٜهًُ٘  أٚ ٜؿػطٙ بايٓػذ ٚايتأٌٜٚ  .

ِِ َيا ُةِؿٔػُسٚا } ، قاٍ ةعاىل َبٝٓا ذتاهلِ : ايتُٝع يف ايعٌُؾٝسعٞ ٤ ايتُٝع ع٢ً ايػري: ازعا -6 ُٗ ٌَ َي َِٚإَشا ٔقٝ

َٕ َُِكًُٔضٛ  ُٔ َِْض َُا  ْٖ ٚإٕ غؿو ايسَا٤، ٖٚتو األعطاض،  ، ( ؾٝععِ أْ٘ ٜكًح2) {ٔؾٞ اِيَأِضِض َقاُيٛا ِإ

 الْتكا١ٝ٥ ايػابك١ ، ٚؾِٗ َٔ ٜكتسٟ بِٗ .  ٚؾل ا ْٚٗا األَٛاٍ ، ؾٝبضد عٔ املػٛغاج ايؿطع١ٝ ،

َُا } ، نُا قاٍ ةعاىل عٔ ٖصا ايكٓـ: ايتُٝع يف ايؿِٗ ٚاالزضاى ٜٚسعٞ           ُٓٛا َن َٔ ِِ َآ ُٗ ٌَ َي َِٚإَشا ٔقٝ

ِٔ َي ََٚئه َٗا٤ُ  ُِ ايٗػَؿ ُٖ  ِِ ُٗ ْٖ َٗا٤ُ َأَيا ِإ َٔ ايٗػَؿ ََ َُا َآ ُٔ َن َٔ ُِْؤ ٖٓاُؽ َقاُيٛا َأ َٔ اي ََ ََٕآ ُُٛ ًَ َِٜع  ( .3( )  ا 

َٕ }:، قاٍ ةعاىل ايتُٝع يف ايعطم نُا ٜسعٞ  َٚاٖةَبَعَو اِيَأِضَشُيٛ ُٔ َيَو  َٔ ُِْؤ (..ؾُٓاٖس ايبؿط 4){ َقاُيٛا َأ

ٚؾُِٗٗ ايكاقط قس ةٛقٌ زتُٛع٘ َٔ ايٓاؽ إىل ايعًٛ يف األضض ، ٚازعا٤  ٝع ايعطم أٚ ايًٕٛ ٚإٕ مل 

 ٚاذتل ٜسٚض َع٘ صٝد زاض.،  ايٓػا ايؿالْٞ ٖٛ األقطب ٜكطح بٗا قاصب٘ ، نُٔ ٜسعٞ إٔ 

ايٓعط٠ األصاز١ٜ ٚستاٚي١ ؾطنٗا ع٢ً اآلخطٜٔ: ؾضكط ايتكٛض ٚاْػالم ايتؿهري، ٚ ايترتؽ ٚضا٤ ضأٟ  -7

 أٚ ؾِٗ َا ، ٜرتةا عًٝ٘ : أٚ قٍٛ ستسٚز ، َعني ،
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 –غنبضاْ٘ ٚةعناىل    -مل ًٜنعَِٗ اهلل  إيعاّ ايػري مبا مل  ًٜعِٖ ايؿطع ب٘ : نإيعاّ ايٓؿؼ ٚاآلخطٜٔ مبا  -أ  

ب٘، ، َخٌ حتطِٜ ايطٝباج، أٚ ايعاّ ايٓؿؼ بعبازاج مل ٜٛربٗا ايؿطع، أٚ ْكٌ ايػٓٔ إىل َكاف ايٛارباج، ٚيٝث 

     ٝ ٗنا ايتبنسٜع ٚايتؿػنٝل ٚ    األَط ٜكـ عٓس ْؿػ٘ ، بٌ عتاٍٚ راٖسّا إيعاّ غنريٙ باغنتدساّ ناؾن١ ايٛغنا٥ٌ، مبنا ؾ

ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغنًِ قبنٌ بعختن٘ محًن٘ َنٓٗس ايٛغنط١ٝ ، ٚايٓعنط٠ ايؿنا١ًَ يف          ٚمما ُٚقـ ب٘ ايتهؿري .

ِِ         }األَط ٚايٓٗٞ ٚاملأنٌ ٚاملؿطب، قاٍ ةعاىل: ُٖ ِٓنَس ََِهُتّٛبنا ٔع  ُ٘ َْن َٜٔزُسٚ ٖٞ ايَّنٔصٟ  َِّ ٖٞ اِينُأ ٖٓٔبن ٍَ اي َٕ ايٖطُغنٛ َٜٖتٔبُعٛ  َٔ ائَّصٜ

َُُط َِٜأ  ٌِ ِْٔزٝ َٚاِيِإ َِٛضا٠ٔ  ََٜهنعُ  ٔؾٞ ايٖت َٚ ُِ اِيَدَبا٥ٔنَد  ِٗ ِٝ ًَ ُّ َع َُٜضطِّ َٚ َِّبأج  ُِ ايطَّ ُٗ ٌٗ َي ُٜٔض َٚ َِٓهِط  ُُ ِٔ اِي ِِ َع ُٖ َٗا ِٓ َٜ َٚ َُِعُطٚٔف  ِِ ٔباِي ُٖ 

َٚاٖةَبُعٛا  ُٙ ََْكُطٚ َٚ  ُٙ ََٚعٖعُضٚ  ٔ٘ ُٓٛا ٔب ََ َٔ َآ ِِ َؾائَّصٜ ِٗ ِٝ ًَ َِْث َع ٍَ ائَّتٞ َنا ًَا َٚاِيَأِغ  ِِ ُٖ ِِ ِإِقَط ُٗ ِٓ ُ٘ ُأَٚي٦َٔو اي َع َََع  ٍَ ِِْع َٓٗٛض ائَّصٟ ُأ

َٕ ًُٔضٛ ُُِؿ ُِ اِي ُٖ}(1  .) 

عسّ االعرتاف بايطأٟ اآلخط، أٚ عل ايػري يف ايتؿهري ٚايٓعط املدتًـ : ؾٝزٝع يٓؿػ٘ االرتٗاز ٚعتتهط -ب 

ْاقال يٝؼ  ٖصا اذتل يٓؿػ٘ ، ؾٝصّ املدايـ ٜٚبسع٘ ٜٚؿػك٘ ، ٚغايبا قس ٜهٕٛ َبتس٥ا يف طًا ايعًِ أٚ َكًسا

أنخط، ؾٗصا ايتعكا املكٝث، ٚايػًٛ ادتايف، ٜكٍٛ بًػإ صاٍ بٌ َكاي٘ : َٔ صكٞ إٔ أةهًِ َٚٔ ٚاربو إٔ 

ةتبع ، ضأٜٞ زٜين ظتا إٔ ٜتبع ،ٚضأٜو ٚؾُٗو ٚارتٗازى نالٍ ٚاضتطاف ٚؾػل ٚنؿط، ٚبٗصا ال ميهٔ إٔ 

 سٚز٠ إال نػطٖا.     ًٜتكٞ بػريٙ ، ؾال ٜسع ؾعط٠ ياليتكا٤ إال قطعٗا، ٚال ٜسا مم

 املطًا ايخاْٞ

 املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛايعٛاٌَ املؤحط٠ يف 

ٜهتػبٗا ايؿطز يف صٝاة٘، ٚاييت بسٚضٖا ةتضنٍٛ إىل   يف املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ   زتُٛع١ َٔ ايعٛاٌَةػاِٖ 

 ةكٛضاج ش١ٖٝٓ ةرترِ إىل غًٛى يف اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ.

ط، ٜٚٛرن٘ ايتكنٛضاج، ؾٗٓناى عٛاَنٌ ةنؤحط يف عًُٝن١ ايبٓنا٤        ٚاشا نإ َكسض ايتًكٞ َٔ خالي٘ ٜكناؽ ايؿهن  

ايؿهطٟ، ٚقس ةؿٛٙ َعاملٗا أٚ حتػٓٗا، ٚةػاِٖ يف بٓا٥ٗا، َٚٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ، األغط٠، ٚاألقسقا٤، ٚاملسضغ١، ٚنٌ 

األَننانٔ  ايننيت ٜتًكنن٢ ؾٝٗننا اإلْػننإ املعطؾنن١، ٜٚهتػننا ؾٝٗننا قُٝنن١، أٚ ةرتغننذ ؾٝنن٘ عنناز٠ ،نًننٗا ةػننِٗ يف بٓننا٤       

 ريٙ ٚحتسٜس أمناط غًٛن٘ ، ٚةٛرٝ٘ ةكطؾاة٘ يف اذتٝا٠ غًبا ٚاظتابا، ٚيعٌ أبطظ ٖصٙ ايعٛاٌَ َا ًٜٞ:ةؿه

 أٚال: ايب١٦ٝ االرتُاع١ٝ:
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يًب١٦ٝ االرتُاع١ٝ ةأحريٖا يف بٓا٤ ايؿهط، ٚقنٝاغ١ ططا٥نل اينتؿهري، ٚةٛرٝن٘ ايتكنطف ملنا هلنا َنٔ َالظَن١          

هًُنننا ناْنننث ايب٦ٝننن١ غننن١ًُٝ، أْتزنننث ؾدكنننا غنننٜٛا يف ايؿهنننط  زا٥ُننن١ ذتٝنننا٠ اإلْػنننإ َنننٔ َٛينننسٙ إىل مماةننن٘ ، ؾ 

ايؿهنط، َٓضنطف ايػنًٛى ،    َٓضنطف  ٚايتكٛض، ٚايعهؼ ايب٦ٝناج املًٛحن١ ؾهطٜنا، أٚ اخالقٝنا أٚ عكا٥نسٜا، ةٓنتس ؾنطزا        

ٚةؿٌُ ايب١٦ٝ االرتُاع١ٝ اآلةٞ:

٘، ٚقطاضاة٘، ٚبايتايٞ ع٢ً ايبٝث ٚاألغط٠:  اضؽ األغط٠ ةأحريا نبريا ع٢ً صٝا٠ ايؿطز، ٚةٛرٗاة٘، ٚخٝاضاة-أ

ِٚ $ ةهٜٛٓ٘ ايؿهطٟ ٚايعكا٥س، قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :  ٘ٔ َأ ْٔ َِّزا َٗ ُٜ  ُٙ َٛا ٢ًَ اِئؿِطَط٠ٔ، َؾَأَب َُٜٛيُس َع ُِٛيٕٛز ِإالَّ  ََ  ِٔ َٔ ََا 

 ٔ٘ ْٔ َُزَِّػا ُٜ  ِٚ ٘ٔ َأ ْٔ َٓكَِّطا ُٜ( #1.) 

ؾٝ٘ ايطأٟ ايٛاصس، بٌ ٜٚؿطض ع٢ً اآلخطٜٔ يف ؾايؿطز ايصٟ ٜرتب٢ يف بٝث َهططب ةػٛزٙ املؿانٌ، ٜٚععظ 

 نٌ قػري٠ ٚنبري٠ ، ٜؤحط غًبا ع٢ً ةكطؾاج األبٓا٤، ٜٚبين ؾِٝٗ ضٚح ايتػًط. 

ؾإشا ناْث ايعالقاج ةب٢ٓ زاخٌ ايبٝث يف إطاض غًػ١ً َرتابط١ َٔ عالقاج ايتػًط، ٚايطنٛر ، بني األب 

ْٗا ةؤحط غًبا يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايؿهطٟ، ٚايٓعط إىل ٚاألبٓا٤ ، األخ٠ٛ ٚاألخٛاج ، ايهبري ٚايكػري ، ؾإ

 ايكهاٜا املدتًؿ١ . 

ؾتعٌُ ايكِٝ ٚايتٛرٗاج، ٚأمناط ايػًٛى ايػًب١ٝ اييت ٜتًكاٖا ايؿطز َٓص ْع١َٛ أظؿاضٙ ع٢ً عطق١ً بٓا٤ 

، ايؿهط ، ٚاغتكالي١ٝ ايطأٟ َٔ خالٍ اْعساّ ضٚح اذتٛاض، ٚايٓكاف املٛنٛعٞ، ٚةكبٌ اآلضا٤ املدايؿ١

 ٚاصرتاَٗا يف ايعالقاج االرتُاع١ٝ ، ٚايػٝاغ١ٝ ٚايكهاٜا ايؿك١ٝٗ .

ؾٓزس  ايؿطز ٜهٝل قسضٙ باذتٛاض ٚايٓكاف، ٚال عترتّ اآلضا٤ املدايؿ١ ، ٚال ٜتكبٌ ايٓكس، ٚةكبح ايعالق١: 

  . ٖٞ عالق١ ضنٛر، ٚةكبٌ ألٚاَط ْٚٛاٖٞ َٔ ِٖ أع٢ً َٓ٘ ، ٚعالق١ ةػًط ٚغٝطط٠ ع٢ً َٔ ِٖ أز٢ْ َٓ٘

إٕ  أغًٛب ايرتب١ٝ يف ايبٝث  ٜهع األغؼ األٚىل يؿدك١ٝ اإلْػإ ٚقُٝ٘ ، ٚغًٛنٝاة٘ اييت ةؿهٌ يف َا 

بعس ططا٥ل ةؿهريٙ ٚةعاًَ٘ َع ايكهاٜا املدتًؿ١، ٚةٓعهؼ يف ٖصٙ ايخكاؾ١ نٌ عالقاج ايتػًط ٚايطنٛر 

 . ٚأمناط اإلشعإ ٚاالةهاي١ٝ ٚايعزع اييت ٜتًكاٖا اإلْػإ يف ايبٝث
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َٕ }ادتًػا٤ ٚاألقسقا٤: قاٍ ةعاىل: ب. ُِٜطُٜسٚ  ِّ َٚاِيَعٔؿ ُِٗ ٔباِيَػَسا٠ٔ  َٕ َضٖب َِٜسُعٛ  َٔ َََع ائَّصٜ َِْؿَػَو  َٚاِقٔبِط 

ُ٘ َٗ َٚ َِٚر َْا  ُ٘ َعٔ ٔشِنِط ًَِب َٓا َق ًِ ِٔ َأِغَؿ ََ ََٚيا ُةٔطِع  َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗس ١ََٓ اِيَض ِِ ُةِطُٜس ِظٜ ُٗ ِٓ َٓاَى َع ِٝ َٕ اََٚيا َةِعُس َع ََٚنا  ُٙ َٛا َٖ ٖةَبَع 

ُٙ ُؾُططّا َُِط  ( .1){ َأ

ٌُ ادتًٝؼ ايكاحُل  $ٜٚبني ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ةأحري ادتًػا٤ ع٢ً غًٛى اإلْػإ بكٛي٘:  َََخ َُا  ْٖ ِإ

َٖ ََٜو، ِٚإَا إٔ ةبتاع َٓ٘، ِٚإ ُِٜضٔص ٌُ املػو: ِإَا إٔ  ِِٝط ؾضاَ ٌِ املػو، ْٚاؾِذ ائه َٔ ا إٔ ٚادتًُٝؼ ايػ٤ٔٛ نضا

َٝاَبَو، ِٚإَا إٔ وس َٓ٘ ضعتا خبَٝخ١  َٜضطَم ٔح  . (2# )ٔوَس َٓ٘ ضعتا طِّب١، ْٚاؾُذ ايهري: ِإَا إٔ 

َٔ خالٍ اغتكطا٤ ايٛاقع ٚاألصساذ اييت ْعاٜؿٗا ، صتس إٔ ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ هلا أحطٖا  : حاْٝا: ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ

 ةؿٌُ اآلةٞ:تٛنٝح ميهٔ إٔ اي٤ ايؿهط، ٚملعٜس َٔ ايباضظ يف غطؽ ايكِٝ ، ٚايسٚض احملٛضٟ يف بٓا

املساضؽ ايع١ًُٝ اييت ٜتًك٢ َٓٗا : ؾاملسضغ١ َتعسز٠ األعطام ٚاأليٛإ ٚاألؾهاض ، اييت ٜٓؿأ ؾٝٗا ايطايا  - أ

غري املسضغ١ اييت ةهِ عطقا أٚ ؾهطا َعٝٓا ، ؾايعٝـ يف ايتٓٛع َٔ ايبسا١ٜ ٜٛضذ قبٛال يف َطاصٌ اذتٝا٠ 

عهؼ ؾاملساضؽ احملكٛض أقضابٗا غٛا٤ عطقا أٚ ؾهطا أٚ يْٛا، ٜٓؿأ رٌٝ صاقس أٚ غاىل نس املدتًؿ١.ٚاي

 ايؿ٦اج املدتًؿ١ يف اجملتُع يؿعٛضٙ بايهِٝ أٚ ايتُٝع .

ايؿٝٛر ٚاالغاةص٠ :ؾتؤحط طبٝع١ قؿاةِٗ ٚةعاًَِٗ يف بٓا٤ ايؿهط غًبا ٚإظتابا ، ؾايؿٝذ أٚ األغتاش   - ب

ُٜطز عًٝ٘ ايصٟ أصاط ْؿػ٘ بٗاي١ ايتكسٜؼ ُٜضاٚض، أٚ  ُٜٓاقـ، أٚ  ، ٜتضٍٛ َع َطٚض ايعَٔ  ، ؾال ميهٔ إٔ 

يف ش١ٖٝٓ ايطايا إىل َطرع١ٝ ال ميهٔ إٔ ختطأ ، ؾٝٓؿأ َكًسا هلا َتعبسا ألقٛاي٘، ٚأؾعاي٘ شاَا 

 يًُدايؿني ي٘ .

املٓٗس، ططٜك١ ايتًكٞ : ؾُٔ ٜػُع ؾكط غري َٔ ٜٓاقـ ٚعتاٚض، ٚنصا يف ططٜك١ ايتًكٞ األغًٛب ٚ -ش

نايتعب١٦  ايعاطؿ١ٝ باذتسٜد املطنع عٔ ادتٗاز ٚؾها٥ً٘ ،ٚعٔ ايؿٗاز٠ َٚآهلا ، ٚعٔ ؾٝٛع املٓهطاج ٚاملعامل 

يف اجملتُعاج اإلغال١َٝ ، ٚعٔ َها٥س األعسا٤ ٚظًُِٗ يًُػًُني ، ٚإٕ نإ َبٓٝا ع٢ً األزي١ يهٔ بسٕٚ 

ا إىل إٜكاز رص٠ٚ اذتُاغ١  ، ٜٚسؾع ضتٛ ايبصٍ ايهٛابط ايؿطع١ٝ، ٚق١ً ايعًِ ٚغٝاب ايتٛاظٕ، غٝؤزٟ صتُ

ٚايتهض١ٝ ، ٜٚععظ قِٝ االْتكاّ ، بٌ ٜٓعط إىل اجملتُع َٔ صٛي٘ ٚإٕ نإ أباٙ ٚأَ٘ زتتُع َٓضطف ؾاغل 

 ٚايتكٛض ايصٟ قٝؼ ٚؾكا ي٘ . ،ناٍ ، ٚشيو يًربزت١ ايؿهط١ٜ اييت ةًكاٖا
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ُٜ بعهؼ  ،سضؽ ، ؾُٔ ٜسضؽ ٚؾل ْعط١ٜ أٚ َٓٗس ٚاصسَٚٔ األَٛض امل١ُٗ يف ططٜك١ ايتًكٞ ، املٓٗس ايصٟ 

َٔ ٜتعطف ع٢ً ايٓعطٜاج املدتًؿ١، ٚاملٓاٖس املتعسز٠، َٚٔ ٖٓا ْسضى املٓٗس ايكطآْٞ يف بٓا٤ ايؿهط يف 

عطن٘ يًكهاٜا ايعكس١ٜ ٚايؿهط١ٜ، ٚعطن٘ يتكٛضاج اآلخطٜٔ، َٚٓٗزِٗ ؾٝٗا، حِ االغتسالٍ ع٢ً 

ايصٟ ٜكبٌ ِٝ ، ؾُعطؾ١ ايططم املدتًؿ١، ٚايططم املتعسز٠، ةبين ايؿهط املٓٗز١ٝ ايػ١ٜٛ، ٚايططٜل املػتك

 بايتٓٛع ٜٚتعاٜـ َع٘ .

 املبضد ايخايد

 ٚأحطٖا يف َعادت١ ايػًٛ أغؼ بٓا٤ ايؿهط

ٚأٟ َؿه١ً ةٓؿأ بني ايٓاؽ، ؾايبضد  االغتٓاز إىل َطرع١ٝ يف األقٛاٍ ٚاألؾعاٍ َٔ األَٛض ايبس١ٜٗ يف اذتٝا٠ ،

ع إىل َطرع١ٝ يًضٌ إَا عطؾ١ٝ أٚ ؾطع١ٝ أٚ قا١ْْٝٛ ، ٚإشا أضزْا إٔ ْٓاقـ قه١ٝ بٓا٤ ايؿهط عٔ صٌ هلا ٜطر

ايصٟ ٖٛ أغاؽ بٓا٤ اآلضا٤ َٚطرعٝتٗا ٚنبطٗا أٚ ةػٝبٗا، ؾإْٓا ال بس إٔ ْطرع إىل املطرع١ٝ ايكاؾ١ٝ ايكطإٓ 

تؿهري اإلْػاْٞ إخطارا يًُهًـ ٚايػ١ٓ ،ٚعٓس ايتأٌَ صتس، إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚنع األغؼ ٚايكٛاعس يبٓا٤ اي

 : نيايتايٝ ًبنيٚيعًٓا صتٌُ ٖصٙ األغؼ يف املطَٔ زا٥ط٠ اهل٣ٛ ٚايتكًٝس ، إىل ضصاب١ ايتأٌَ ٚايٓعط، 

 املطًا األٍٚ

 ٚأحطٙ  يف َعادت١ ايػًٛ نبط َكسض ايتًكٞ

 نؿطج ايكضاب١ أٍٚ اضتطإف عٔ املٓٗس ايكايف ايٛغطٞ ٚارٗت٘ األ١َ ، ظٗٛض ارتٛاضش ، ةًو ايؿ١٦ اييت

َُِث أْ٘ ال عتهِ مبا أْعٍ اهلل يف  اعتُازا ع٢ً قطا٠٤ اْتكا١ٝ٥ يًكطإٓ ايهطِٜ  ، ؾهؿطج عًّٝا ضنٞ اهلل عٓ٘  ، ٚظع

ُٜٓأظطِٖ; يعَِّٗ  -ضنٞ اهلل عُٓٗا  -نتاب٘، صٖت٢ قاّ إيِٝٗ عبُساهلل بٔ عٖباؽ  ُٜزأزُيِٗ باذُتػ٢ٓ ٚ

ٌٖ آخطٕٚ (.1)ٜطرعٕٛ، ؾعاز ؾطْٜل، ٚن

ؾكس اغتسيٛا ع٢ً غًِٖٛ بآٜاج َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ، بكطا٠٤ َبتٛض٠ ٚؾِٗ قاقط، ٚأخصِٖ ببع  اآلٜاج زٕٚ 

ؾايعٝا يٝؼ يف املكسض ايصٟ اْطًكٛا َٓ٘ يف اغتسالهلِ ،بٌ يف ،  ، ٚببع  ايٓكٛم زٕٚ بعهٗا اآلخطبع 

 ٠ ع٢ً ايؿطٜع٣ٖٛ.١ زخٌ ايٓؿٛؽ َٔ باب ايتسٜٔ ٚايػريٚنعـ إزضانِٗ يٓكٛم ايؿطع ، 
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ؾهعـ ايؿِٗ، ٚقكٛض اإلزضاى، قس ةِٖٛ ايبع ، بإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قس ٜهٕٛ غببا يالختالف ٚايتٓاظع، ٚاهلل 

٘ٔ }أْعٍ ايكطإٓ ايهطِٜ صهُا بني ايٓاؽ ؾُٝا غتتًؿٕٛ ؾٝ٘  ِٜ ََٜس  َٔ ِٝ َُا َب ََُكسِّّقا يِّ َِٝو اِئهَتاَب ٔباِيَضلِّ  َٓا ِإَي ََٚأَْعِي

َٔ اِئهَتا َٔ ٔ٘ ِٝ ًَ ّٓا َع ُٔ ِٝ َٗ َُ َٚ ُ٘  ۖٔب  ٍَ ايَّ َُا َأَْع ُِٗ ٔب َٓ ِٝ َٔ اِيَضلِّ  َۖؾاِصُهِ َب َٔ ُٖا َرا٤ََى  ِِ َع ُٖ َٛا٤َ ِٖ َٓا  ََۚٚيا َةٖتٔبِع َأ ًِ ٔيهٌٍُّ َرَع

َٗاّرا  ِٓ َٔ َٚ ِِ ٔؾِطَع١ّ  ٘، ٚال ( ٚاذَتهِ ال بس إٔ ةهٕٛ صزت٘ ظاٖطٙ، ٚزاليت٘ ستهُ٘ ، أَا إشا ةٓاقهث أقٛاي1) {َُٔٓه

  .ميهٔ ادتُع بٝٓٗا، ؾهٝـ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ صهُا

ٖٚهصا بسال َٔ إٔ عتهِ ايكطإٓ بني ايٓاؽ ؾُٝا اختًؿٛا ؾٝ٘، غتتًـ ايٓاؽ يف ؾِٗ ايكطإٓ، ٜٚٓؿأ عٔ شيو 

ؾطق١ ٚخكاّ َٚصاٖا ٚاواٖاج، ع٢ً صني صتس ايكطإٓ ٜأَطْا باالعتكاّ عبٌ اهلل، ٜٚٓٗاْا عٔ ايتؿطم قاٍ 

ََٚيا َةَؿٖطُقٛاَٚاِع }ةعاىل: ُّٔٝعا  ٘ٔ َر َّ ٌِ اي ُُٛا ٔبَضِب  ( .2){َتٔك

٘ٔ }ٚقس بني يٓا ايكطإٓ ايهطِٜ بأْ٘ ًِٔؿ ِٔ َخ َٔ ََٚيا   ٔ٘ ِٜ ََٜس  ِٔ ِٝ ِٔ َب َٔ  ٌُ ٘ٔ اِيَبأط َِٜأٔةٝ ُٕٔٝس َۖيا  ٍِ َص ِٔ َصٔهٝ َٔ  ٌْ ِِٓعٜ ( 3){َة

ََٜتَسٖب}ٚنْٛ٘ َٔ عٓس اهلل ٜكتهٞ عسّ ٚرٛز االختالف ؾٝ٘ ًَا  ََٛرُسٚا َأَؾ ٘ٔ َي َّ ِِٝط اي ِٓٔس َغ ِٔ ٔع َٔ  َٕ ِٛ َنا ََٚي  َٕ َٕ اِيُكِطَآ ُطٚ

ًَاّؾا َنٔخرّيا ٘ٔ اِخٔت  ( ؾسٍ شيو ع٢ً إٔ االختالف ؾٝ٘ ال ٜطرع إيٝ٘ ،ٚإمنا ٜطرع إىل ؾِٗ ايٓاؽ ،4){ٔؾٝ

عسِٖ عٔ َٓٗس االغتسالٍ ايصٟ ٚر٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ايعكٍٛ ٚايكًٛب إيٝ٘، ٚخًؿٝاةِٗ اييت ْؿأٚا ؾٝٗا، ُٚب

 ٚيهبط َكسض ايتًكٞ ، ٚايٛقٍٛ إىل بٓا٤ ايؿهط ايػًِٝ ٜتطًا اآلةٞ:

إزضاى ايتٓاغا ٚايتٓاغل بني ايػابل ٚايالصل ،َٚا ْعٍ أٚال َٚا ْعٍ آخطا ، َٚطاعا٠ أغباب ايٓعٍٚ ، -1

تًؿ١، ٚبٗصا ةعٗط ايٛصس٠ املٛنٛع١ٝ يًكطإٓ ايهطِٜ ، ؾتعٗط ةػًػٌ املعاْٞ ٚزالالج اآلٜاج يف َٛانعٗا املد

٘ٔ }ٚةٓاغكٗا ،ؾايصٟ قاٍ: َّ ُ٘ ٔي ُٔ ُنُّ َٕ ايسِّٜ َُٜهٛ َٚ  ١َْٓ َٕ ٔؾِت ِِ َصٖت٢ َيا َةُهٛ ُٖ ًُٛ َٙ  }(  ٖٛ ايصٟ قاٍ: 5) {ََٚقأة َيا ِإِنَطا

ِّ َٔ اِيَػ َٔ َٔ ايٗطِؾُس  ٖٝ ِٔ َقِس َةَب َٗا }(  ٚقاٍ: 6) {ٔؾٞ ايسِّٜ َِٓح َي ِِ َؾاِر ًِ َُٓضٛا ٔيًٖػ ِٕ َر  (.7) {َِٚإ

ايكطإٓ ايهطِٜ ٜؿػط بعه٘ بعها، ؾال عتٌُ ع٢ً اذتري٠ أٚ ايؿو ، ؾُا أبٌ يف َهإ ؾػط يف آخط، بٌ -2

زالالج اآلٜاج ختطش َٔ اذتري٠ ٚاالضةباى، ؾٗصا ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٜػتسٍ ع٢ً ارتٛاضش ّٜٛ إٔ ْكُٛا 
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نُا غتأةٞ قكتِٗ ، َٚخٌ ٖصا  {إٕ اذتهِ إال هلل }ع٢ً عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ بأْ٘ صهِ ايطراٍ ٚاهلل ٜكٍٛ:

 املٓٗس ال ميهٔ ايٛقٍٛ َٔ خالي٘ إىل ْتا٥س صامس١ إال إشا ةعآًَا َع ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ستٌُ ادتس ،بعٝسّا

ملكاقس  يف ايؿِٗ ، ٚإزضانّا يف ايٓعط، ٚعُكّا عسّاعٔ اهل٣ٛ ٚايتكًٝس ، ٚاملعار١ٝ ٚاالْتكا٤ ، ٖٚٛ ٜتطًا ُب

إىل بٓا٤  يألخطا٤ ،ٚايتكطؾاج املتٛاضح١، ٚاْطالقّا عٔ ايتهًـ ٚايتعػـ ، ٚةكضٝضّا ايؿطٜع١ ٚصهُٗا، بعٝسّا

 ؾهط ْري بٓٛض ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚٓٗز٘ يف غطؽ َٓٗس ايٛغط١ٝ.

ٍَ }:بكٛي٘ ايؿِٗ  َٔ عتػٕٓٛ-غبضاْ٘ ٚةعاىل-صػٔ ايؿِٗ ٚاإلزضاى: َسح اهلل -3 ِٛ َٕ اِيَك ُُٔعٛ َِٜػَت  َٔ ايَٓٔصٜ

ِِ ُأُٚيٛ اِيَأِيَبأب ُٖ َُٚأَٚي٦َٔو   ُ٘ ًَٓ ُِ اي ُٖ ََٖسا  َٔ ُ٘ ُأَٚي٦َٔو ايَٓٔصٜ َٓ َٕ َأِصَػ َٝتَٓٔبُعٛ  إال أِْٗ ( ؾطغِ ةعسز األقٛاٍ ٚةٓٛعٗا 1) {َؾ

ٓكٛم ايؿطع١ٝ ، ٚإزضاى َكاقس ضػٔ ايؿِٗ ٜأةٞ َٔ ع١ًُٝ اغتٝعاب ايؾٜأخصٕٚ أصػٓٗا ؾٝػريٕٚ عًٝٗا ، 

َِٝو اِئهَتاَب  }َٚٔ ٖٓا صتس ايتضصٜط َٔ غ٤ٛ ايؿِٗ ٚايٛقٛع يف اهل٣ٛ قاٍ ةعاىل: .ايتؿطٜع ًَ ٍَ َع َِْع َٛ ايَٓٔصٟ َأ ُٖ

ِْٜؼ  ِِ َظ ِٗ ًُٛٔب َٔ ٔؾٞ ُق ََٓا ايَٓٔصٜ َٗاْج َؾَأ ََُتَؿأب َُٚأَخُط  ُّٓ اِئهَتأب  َٔٓ ُأ ُٖ َُاْج  َُِضَه َٜاْج  ُ٘ آ ِٓ ُ٘ اِبٔتَػا٤َ َٔ ِٓ َٔ  َ٘ ََا َةَؿاَب  َٕ َٝتَٓٔبُعٛ َؾ

ٔ٘ ًٔ ِٜٚ َٚاِبٔتَػا٤َ َةِأ  ١َٔٓ َٓٓيبَٓ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ةال ٖصٙ اآل١ٜ ،ؾكاٍ :إشا $ (ٚعٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا: 2){اِئؿِت َٕٓ اي أ

 (.3# ) .ضأٜتِ ايصٜٔ ٜتَٓبعٕٛ َا ةؿاب٘ َٓ٘ ؾأٚي٦و ايصٜٔ مس٢َٓ اهلل ؾاصصضِٖٚ

ٍٞٓ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚقاةًٛٙ، ؾكس ؾُٗٛا ايٓكَٛم َٚٔ غ٤ٛ  ايؿِٗ َا صكٌ يًدٛاضش ايصٜٔ خطرٛا ع٢ً عً

ُّا خاط٦ّا  ، َُٓا ْاظطِٖ ابٔ  ٚأخصٚا َٓٗا َا ٜٛاؾل أٖٛا٥ِٗ ٚضغباةِٗ ٚعتكل أطُاعِٗ ، ايؿطع١ٝ ؾٗ ٚهلصا َي

ََٔ ضرع َِٓٗ،  َِ ايكضٝح يًٓكٛم، ؾطرع  َٝٓٔ هلِ ايؿٗ ٚبكٞ َٔ مل ٜطرع ع٢ً عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا ب

(،ٚؾٝٗا قٍٛ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا: " أةُٝتهِ َٔ عٓس 4نالي٘، ٚقك١َٓ َٓاظطة٘ هلِ يف َػتسضى اذتانِ)

َٓٓيبِٓ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ املٗارطٜٔ ٚاألْكاض، ألبًٔٓػهِ َا ٜكٛيٕٛ، املدربٕٚ مبا ٜكٛيٕٛ، ؾعًِٝٗ  قضاب١ اي

ُِ بايٛصٞ َٓ هِ، ٚؾِٝٗ أْعٍ، ٚيٝؼ ؾٝهِ َِٓٗ أصس، ؾكاٍ بعُهِٗ: ال ختاقُٛا قطّٜؿا، ْعٍ ايكطإٓ، ِٖٚ أعً

َٕٓ اهلل ٜكٍٛ: َٕ }ؾإ ُُٛ ّْ َخٔك ِٛ ِِ َق ُٖ  ٌِ (.5) {َب

                                                           



 

526 
 

  2016 يونيو  - ناير ي –بع السا العدد                       جامعة الناصرمجلة 

 الغلو ةمعالجفي  أثرهون الكريم آي القربناء الفكر ف
 

 الصباحي صالح د. يحيى مقبل
 

َٕٓ أٜسِٜٗ   َّا قطُٓ أؾسَٓ ارتٗاّزا َِٓٗ، َػ١ُٗ ٚرِٖٛٗ َٔ ايػَٓٗط، نأ َّا مل أَض قٛ قاٍ ابٔ عباؽ: ٚأةُٝث قٛ

َٕٓ َا ٜكٍٛ، قًث: أخربْٚٞ َاشا ْكُتِ ٚضنبِٗ ةخ٢ٓ عًِٝٗ، ؾُه٢ َٔ صهط،  َٓٓ٘ ٚيٓٓعط ؾكاٍ بعُهِٗ: يٓهًُٔٓ

ََٓا  َٔٓ؟ قايٛا: أ ِِٓ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚقٗطٙ ٚاملٗارطٜٔ ٚاألْكاض؟ قايٛا: حالّحا، قًث: َا ٖ ع٢ً ابٔ ع

ٍَ يف أَط اهلل، ٚقاٍ اهلل ةعاىل:  َْٓ٘ صهِ ايطِٓرا َٔٓ ؾإ ُِ  }إصساٖ ِٕ اِيُضِه ِ٘ٔإ ًَٓ (، َٚا يًطِٓراٍ َٚا يًضهِ، ؾكًث: 1){ِإيَٓا ٔي

 ُِٗٝ ٌَٓ غب َِٓ، ؾ٦ًٔ نإ ايصٟ قاةٌ نؿَٓاّضا يكس ص ٌَ َٚيِ ِٜػا َٚيِ ٜػ َْٓ٘ قاَة ََٓا األخط٣ ؾإ ٖصٙ ٚاصس٠، قايٛا: ٚأ

ََضا ْؿَػ  َْ٘ٓ ٌَٓ قتاُيِٗ، قًث: ٖصٙ حٓتإ، ؾُا ايخايخ١؟ قاٍ: إ ٘ َٔ أَري ٚغُٓٝتِٗ، ٚي٦ٔ ناْٛا َؤَٓني َا ص

املؤَٓني، ؾٗٛ أَري ايهاؾطٜٔ، قًث: أعٓسنِ غ٣ٛ ٖصا؟ قايٛا: صػبٓا ٖصا، ؾكًث هلِ: أضأٜتِ إٕ قطأج عًٝهِ َٔ 

ََٓا قٛيهِ: صهَِٓ  ُٜطزُٓ ب٘ قُٛيهِ أَةطَنٕٛ؟ قايٛا: ْعِ! ؾكًث: أ ٝٔٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َا  نتاب اهلل َٚٔ غ١َٓٓ ْب

ُُ٘ إىل ايطِٓراٍ يف مثٔ ضبع زضِٖ، يف أضْا ٚضتٖٛا َٔ ايكٝس،  ايطِٓراٍ يف أَط اهلل، ؾأْا أقطأ عًٝهِ َا قس ُضزَٓ صه

ّْ  }ؾكاٍ: ِِ ُصُط ُِْت ََٚأ َِٝس  ًُٛا ايكَٓ ُٓٛا َيا َةِكُت ََ َٔ آ َٗا ايَٓٔصٜ ُٜٓ ِِ }( إىل قٛي٘: 2){َٜاَأ ُِٓه َٔ  ٍٍ َٚا َعِس ٘ٔ َش ُِ ٔب (، 3){َِٜضُه

ضتٖٛا َٔ ايكٝس أؾهٌ، أّ صهُِٗ يف زَا٥ِٗ ٚقالح شاج بِٝٓٗ؟! ٚإٔ ؾٓؿسةهِ اهلل: أُصهِ ايطِٓراٍ يف أضْا ٚ

 :ٌَٓ ُٜكٝٔٓط شيو إىل ايطِٓراٍ، ٚيف املطأ٠ ٚظٚرٗا قاٍ اهلل ععَٓ ٚر َٕٓ اهلل يٛ ؾا٤ َيَضهِ َٚيِ  ِِ ٔؾَكاَم  }ةعًُٛا أ ِٕ ٔخِؿُت َِٚإ

ًٔ ِٖ ِٔ َأ َٔ ُّا  ََٚصَه  ٔ٘ ًٔ ِٖ ِٔ َأ َٔ ُّا  َُا َؾاِبَعُخٛا َصَه ِٗ ٔٓ ِٝ َُاَب ُٗ َٓ ِٝ ُ٘ َب ًَٓ َٛؾِٔٓل اي ُٜ ًَاّصا  ُِٜطَٜسا ِإِق  ِٕ (، ؾزعٌ اهلل صهِ 4){َٗا ِإ

ََٓهِ  ََٓا قٛيهِ: قاَةٌ ٚمل ِٜػا ٚمل ٜػِٓ، َأَةػُبٕٛ أ ايطِٓراٍ غ١ٓ َأ١َْٛ، أَخَطرُث َٔ ٖصٙ؟ قايٛا: ْعِ!  قاٍ: ٚأ

ٌُٓ َٔ غريٖا؟! ؾ٦ًٔ ؾعًتِ يكس ن ُٜػتض َِٓ ةػتضًُٕٓٛ َٓٗا َا  ََٓٓا عا٥ؿ١، ح َُٓهِ، ٚي٦ٔ قًُتِ: يٝػث أ ؿطُةِ، ٖٚٞ أ

َٕٓ اهلل ٜكٍٛ: ِِ  }يكس نؿطُةِ; ؾإ ُٗ َٗاُة ََٓ ُ٘ ُأ َٚاُر ََٚأِظ  ِِ ِٗ ُِْؿٔػ ِٔ َأ َٔ ٓٔنَي  َٔ ُُِؤ َِٚي٢ ٔباِي ُٞٓ َأ َٓٓٔب (، ؾأْتِ ةسٚضٕٚ بني 5){اي

ُٜٓٗا قطُةِ إيٝٗا قطُةِ إىل نالي١.  نالَيتني، أ

ََضا امَس٘ َٔ أَري املؤَٓني، ؾأْا  ؾٓعط بعُهِٗ إىل بع ، قًث: أخطرُث ََٓا قٛيهِ:  َٔ ٖصٙ؟ قايٛا: ْعِ! ٚأ

َٓٓيبَٓ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ّٜٛ اذُتسٜب١ٝ ناَةَا ُغٌٗٝ بٔ عُطٚ ٚأبا  َٕٓ اي آةٝهِ مَبٔ ةطَنٕٛ ٚأضٜهِ، قس مسعُتِ أ

ٖصا َا اقطًح عًٝ٘  غؿٝإ بٔ صطب، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ألَري املؤَٓني: انتا ٜا عًٞ:
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َْٓو ضغٍٛ اهلل َا قاةًٓاى، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  ستُس ضغٍٛ اهلل ، ؾكاٍ املؿطنٕٛ: ال ٚاهلل! يٛ ْعًِ أ

ْٔٓٞ ضغٍٛ اهلل، انتا ٜا عًٞ: ٖصا َا اقطًح عًٝ٘ ستُس بٔ عبس اهلل ، ؾٛاهلل  ُِ أ َْٓو ةعً عًٝ٘ ٚغًِ : ايًَِٓٗ إ

خطر٘ َٔ ايٓب٠ٛ صني ستا ْؿَػ٘، قاٍ عبس اهلل بٔ عباؽ: ؾطرع َٔ ايكّٛ أيؿإ يطغٍٛ اهلل خرْي َٔ عًٞ، َٚا أ

 . ُٚقتٌ غا٥ُطِٖ ع٢ً نالي١

ٚيبٓا٤ ٖصٙ ارتاق١ٝ يف ؾهط املػًِ، أقاّ ايكطإٓ ايهطِٜ املٓٗس ع٢ً أغاؽ ايؿك٘ ٚصػٔ ايؿِٗ ، عٔ ططٜل 

ايعًِ ٚايؿك٘ ٚاملعٓٝني  بايتعًِٝ االٖتُاّ  االغتالٍ ايعكًٞ ٚؾتح باب ايٓعط يف املاالج ، ٖٚصا ٜػتسعٞ َٔ أٌٖ

ببٓا٤ َٓٗس ايتؿهري ،ٚةٛرٝ٘ ايؿباب إىل ايتأٌَ ٚايتؿهط ٚصػٔ ايؿِٗ ، ٚبٝإ َا ًٜعّ ةبٝاْ٘ ، ٚايطرٛع إىل أٌٖ 

َٕ  }ايعًِ ٚايصنط نُا قاٍ ةعاىل:  ُُٛ ًَ ِِ َيا َةِع ُِٓت ِٕ ُن ٌَ ايصِِّنِط ِإ ِٖ 1ٍُٓ){ َؾاِغَأُيٛا َأ َُٓا ٜس َٔ َٕٓ ايطرٛع  (، ٚ ع٢ً أ

( قاٍ: " نُٓث قس 3(عٔ ٜعٜس ايؿكري)2إىل أٌٖ ايعًِ خرْي يًُػًُني يف أَٛض زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ َا ضٚاٙ َػًِ)

(ٞٔٓ َِٓ طتطَش ع٢ً ايٓاؽ، قاٍ: ؾُطضْا 4َؾَػَؿ ْٟ َٔ ضأٟ ارتٛاضش، ؾدطرٓا يف ٔعكاب١ٕ شٟٚ عسز ْطٜس إٔ ضتسَٓ، ح ( ضأ

َّ ن رايْؼ إىل غاض١ٕٜ ن عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، قاٍ: ع٢ً املس١ٜٓ ؾإشا رابط بٔ عبس اهلل ُٜضسٔٓذ ايكٛ  

ٝٔٓني، قاٍ: ؾكًُث ي٘: ٜا قاصَا ضغٍٛ اهلل! َا ٖصا ايصٟ ُةضسٔٓحٕٛ؟ ٚاهلل ٜكٍٛ: َُٓٓ ِٔ }ؾإشا ٖٛ قس شنط ادتٗ ََ ََْٓو  ِإ

ُ٘ َِٜت َٓٓاَض َؾَكِس َأِخَع ٌِ اي َُا َأَضاُزٚا  }(، ٚ 5){ُةِسٔخ َٗاُنًَٓ َٗا ُأٔعُٝسٚا ٔؾٝ ِٓ َٔ َِٜدُطُرٛا   ِٕ (، ؾُا ٖصا ايصٟ ةكٛيٕٛ؟ قاٍ: 6){َأ

َٕ؟ قًُث: ْعِ! قاٍ: ؾٌٗ مسعث مبكاّ ستُس عًٝ٘ ايػالّ، ٜعين ايصٟ ٜبعخ٘ ؾٝ٘؟ قًُث: ْعِ!  ؾكاٍ: أةكطُأ ايكطآ

ُٜدطش. ق  ََٔ ُٜدطش اهلُل ب٘  َْٓ٘ َكاّ ستُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ احملُٛز ايصٟ  َِٓ ْعَث ٚنَع ايكٔٓطاط قاٍ: ؾإ اٍ: ح

َٜدطرٕٛ َٔ ايٓاض بعس إٔ .َٚطَٓ ايٓاؽ عًٝ٘، قاٍ: ٚأخاف إٔ ال أنٕٛ أصؿغ شاى َّا  َٕٓ قٛ َْٓ٘ قس ظعِ أ قاٍ: غري أ

َِْٓٗ عٝسإ ايػُاغِ) (، قاٍ: ؾٝسخًٕٛ ّْٗطا َٔ أْٗاض ادت١َٓٓ ؾٝػتػًٕٛ 7ٜهْٛٛا ؾٝٗا، قاٍ: ٜعين ؾٝدطرٕٛ نأ
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َِْٗٓ َٜهٔصُب ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ .ايكطاطٝؼ ؾٝ٘، ؾٝدطرٕٛ نأ َٕ ايؿَٝذ  ِٚ َِٜضهِ! َأَةط َٚ ؾطرعٓا، قًٓا: 

َٓٓا غرُي َضرٌ ٚاصس"  . ٚغًِ ؟! ؾطرعٓا، ؾال ن ٚاهلل! ن َا خطش َ

ؾايؿهط ايصٟ ُبين ع٢ً االواٙ ايعاٖطٟ يف ؾِٗ ايٓكٛم عتًُٗا َاال حتتٌُ ،ؾتٓضطف يسٜ٘ املؿاِٖٝ 

 ٛم ، ؾٝزاْا اذتل ٜٚكع ؾُٝا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ .ٚختتًط عًٝ٘ ايٓك

 املطًا ايخاْٞ

ٚأحطٙ يف َعادت١ ايػًٛايتعٚز املػتُط باملعطؾ١

ِِ َيا  }ؾاإلْػإ عسٚ َا ظتٌٗ ، ُخًل ٖٚٛ ال ٜعًِ ؾ٦ٝا قاٍ ةعاىل: َٗأةُه َٖ ِٕ ُأ ِٔ ُبُطٛ َٔ  ِِ ُ٘ َأِخَطَرُه َّ َٚاي

ُِ ُِ ايٖػ ٌَ َيُه ََٚرَع ٦ِّٝا  َٕ َؾ ُُٛ ًَ ََٕةِع ِِ َةِؿُهُطٚ َُّه َٚاِيَأِؾ٦َٔس٠َ َيَع َٚاِيَأِبَكاَض  (، ٚعًٝ٘ نٞ ال ٜهٌ  ، إٔ ٜتعٚز َٔ 1){َع 

ٌِ َضبِّ  }ْبٝ٘ بطًا ايعًِ ٚايتعٚز ايسا٥ِ  باملعطؾ١-غبضاْ٘ ٚةعاىل-املعطؾ١ بكؿ١ َػتُط٠، نُا أَط اهلل َُٚق

ُّا ًِ ْٔٞ ٔع يؿهط ،ٚإظتاز ب١٦ٝ ايتعًِ ْٚؿط املعطؾ١ قاٍ اهلل ٚال عزا إٔ أٍٚ آ١ٜ ْعيث اغتٗسؾث بٓا٤ ا.(2){ِظِز

ِِ َضبَٔٓو} :ةعاىل َِ  ِقَطِأ ٔباِغ ًَٓ ِِ. َع ًَ َِ ٔباِيَك ًَٓ ُّ. ايَٓٔصٟ َع ََٚضبَُٓو اأَلِنَط ًٍَل. اِقَطِأ  ِٔ َع َٔ  َٕ ًََل اإِلَْػا ًََل. َخ ايَٓٔصٟ َخ

ِِ ًَ َِٜع  ِِ ََا َي  َٕ  (.3){اإِلَْػا

ٍٖٚ َا ْعٍ َٔ  ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ٚاملًؿث يالْتباٙ أْٗا ةأَطٙ ٖصٙ اآلٜاج ٖٞ أ

ٍٖٚ َا ةأَطٙ بايكطا٠٤، ِٖ اآلٜاج ارتُؼ األٚىل غٖث عباضاج ةتعًل بايكطا٠٤ ٚايهتاب١، ٚايعًِ  أ ؾُاشا ٜعين إٔ ةه

ِٖ ٚايتعًِٝ؟ إٕ ٖصٙ اآلٜاج ةؿهٌِّ اؾتتاص١ٖٝ ٚصٞ ايػُا٤، َا را٤ اإلغالّ يتضكٝك٘، ٖٛ ْؿط  ٖٚصا ٜعين إٔ أٖ

 ايعًِ ٚبٓا٤ املعطؾ١ ،ؾٗٛ ططٜل ايعباز٠ ٚٚغ١ًٝ االغتدالف ، ٚب٘ ٜتزٓا ايٛقٛع يف ايػًٛ. 

ِّ َا ؾٝ {اقطأ} ؾه١ًُ  َٔ إعتا٤ إىل َطِطِم أبٛاب ايعًِ ٚاملعطؾ١، بؿعٌ األَط ايصٟ ٜسٍ ع٢ً قٝاّ املأَٛض ب٘  ٗابه

ِٖ ُأةبعث ٖصٙ ايسع٠ٛ إىل ايكطا٠٤، بسع٠ٛ إىل أختٗا، ٖٚٞ ايهتاب١ بايكًِزٕٚ االةهاٍ ع٢ً اآلخطٜٔ ،   ، قاٍ ح

َِ بايكًِ}، ةعاىل ةٓبّٝٗا ٚإؾاض٠ إىل بٓا٤ األؾهاض ٚاخطارٗا َٔ عبٛز١ٜ غري اهلل ، ٚإقا١َ اذتل ٚايعسٍ  {ايَّصٟ عَّ

ٚايهتاب١يف األضض ئ ٜهٕٛ بػري ايعًِ ، ٚعُاز ايعًِ ايكطا٠٤
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َٚا أٚةٝتِ َٔ ايعًِ إال قًٝال }ث املعطؾ١ باب ٚاغع، ؾُُٗا أٚةٞ اإلْػإ غٝعٌ قاقطّا، قاٍ ةعاىل:ٚإشا ناْ

( ٚيف قك١ َٛغ٢ ٚارتهط عًُٝٗا ايػالّ ، عرب٠ ؾكس أظٗطج 2){ٚؾٛم نٌ شٟ عًِ عًِٝ }( ٚقاٍ ةعاىل: 1){

ًُا ةبني ي٘ ، أزضى صه١ُ اهلل يف غٝاب  األغباب عٔ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػالّ ، ضزٚز أؾعاٍ ةٓهط ايؿعٌ ٚايؿاعٌ ، ؾ

أْ٘ صاظ ايعًِ ٚ هٔ َٔ املعطؾ١ َٔ نٌ رٛاْبٗا ، ٚمل ٜسضى بأْ٘ مل ٜؤج إال تِٖٛ ِٖ َٔ ٜ خًك٘. نخري 

 ايكًٌٝ بٌ أقٌ َٔ ايكًٌٝ .  

ُٜٓؿأ ايب١٦ٝ اإلظتاب١ٝ يًتعاٌَ َع املدايـ ، ُٜٓٛض ايؿهط ٜٚبٓٝ٘ ، ٚ س صسٚز ٚال ٜكـ املتعًِ عٓ ؾايتعًِ املػتُط 

، يٝزين مثاض ٖا ٔ ايعًّٛ املدتًؿ١ٜزاٜٚػٛض يف َٝ ، املعطؾ١ َٜػُبطأٚ غطض١ٝ َؿطط١ ، بٌ نٌ ّٜٛ ٖٚٛ  ، نٝك١

  ؾهطّا َعتسال َٚٓٗزا قا٥بّا.

 ٚيًػعٞ ضتٛ  بٓا٤ ايؿهط ايٛغطٞ ال بس َٔ اآلةٞ :

ؾال ٜكح "ةعاطٞ ايؿهٌ  ايبس٤ بتعًِ األِٖ ؾاملِٗ : ؾايٛارباج قبٌ غريٖا ، ٚاألقٍٛ قبٌ ايؿطٚع ،-1

إال بعس ايعسٍ، ؾإٕ ايعسٍ ؾعٌ َا ظتا ٚايؿهٌ ايعٜاز٠ ع٢ً َا ظتا، ٚنٝـ ٜكح ةكٛض ايعٜاز٠ ع٢ً 

ُ٘ ايؿطض عٔ  ًَ ٖٝع األقٍٛ.. ؾُٔ َؾَػ ؾ٤ٞ ٖٛ غري صاقٌ يف شاة٘؟ ٚهلصا قٌٝ ال ٜػتطٝع ايٛقٍٛ َٔ َن

ال ؾو  أْ٘  ًٛى املتعًِ ٖصا املٓٗس ( ؾػ3ايؿهٌ ؾُعصٚض، َٚٔ ؾػً٘ ايؿهٌ عٔ ايؿطض ؾُػطٚض" )

غٝخُط اآلةٞ

ايؿك٘ مبطاةا ٖصٙ األعُاٍ، ٚبايكطعٞ َٓٗا َٔ ايعين، ٚباألقٌ َٓٗا َٔ ادتع٤، ٚبايهبري َٓٗا  -أ 

 َٔ ايكػري ، ٚاملتؿل َٓٗا ٚاملدتًـ .

ؾِٗ ةٓعٌٜ األصهاّ ٚايتعاٌَ َع املػتزساج َٔ ايٛقا٥ع ٚاألصساذ، َٔ خالٍ ؾِٗ قٛاعس   

ٝح ٚةكسِٜ األٚيٜٛاجايرتر

ايعٓا١ٜ باملكاقس ٚايػاٜاج : ؾال ٜكطف االٖتُاّ ٚادتسٍ إىل األَٛض ارتالؾ١ٝ اييت مل حتػِ ٚئ  -ش 

 حتػِ ، ٜٚرتى ايتعإٚ ع٢ً املتؿل عًٝ٘.

إٕ اٖتُاّ ٚغا٥ٌ ايتعًِ املدتًؿ١ ببٓا٤ ايؿهط ةسضظتٝا ، َٔ خالٍ األِٖ ؾاملِٗ ٜػس ايخػطاج ايؿهط١ٜ ٚاملٓٗز١ٝ 

ٜعاجل اآلؾاج ايرتب١ٜٛ ٚايػًٛن١ٝ اييت عا٢ْ ٚ َا ظاٍ ٜعاْٞ َٓٗا املػًُٕٛ يف ايؿهط ٚايػًٛى ، صٝد غًا ٚ
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ع٢ً نخري َٔ ايٓاؽ اإلغطام يف ادتع٥ٝاج ع٢ً صػاب ايهًٝاج، ٚايٛيع بتًو ايؿطعٝاج ع٢ً صػاب 

 .املعهالج

َٞ }ـ : قاٍ ةعاىل :عسّ ارتٛض يف  ايتضطِٜ ٚايتضًٌٝ إال بسيٌٝ َٚعطؾ١ بٛاقع املهً -2 َّ َضبٔٓ َُا َصطَٓ َْٓ ٌِ ِإ ُق

ُٜ  ِِ ََا َي  ٔ٘ ًَٓ ِٕ ُةِؿِطُنٛا ٔباي ََٚأ ِِٝط اِيَضلِٓ  َٞ ٔبَػ َٚاِيَبِػ  َِ َٚاِيِإِح  َٔ ََا َبَط َٚ َٗا  ِٓ َٔ ََٗط  ََا َظ ـَ  َٛأص ِٕ اِيَؿ ََٚأ ّْا  ًَِطا ٘ٔ ُغ ٍِ ٔب َٓعِٓ

َٕ ُُٛ ًَ ََا َيا َةِع  ٔ٘ ًَٓ ٢ًَ اي طِٜ اذتالٍ ع٢ً ايٓاؽ َخٌ حتًٌٝ اذتطاّ إٕ مل ٜهٔ أؾس، قاٍ ( ، ٚحت1){َةُكُٛيٛا َع

ِِ}ةعاىل: َٕ َيُه ُ٘ َأٔش ًَٓ ٌِ َآي ًَاّيا ُق ََٚص َّا  ُ٘ َصَطا ِٓ َٔ  ِِ ًُِت ِٔ ِضِظٍم َؾَزَع َٔ  ِِ ُ٘ َيُه ًَٓ ٍَ اي َِْع ََا َأ  ِِ ُِٜت ٌِ َأَضَأ ٘ٔ  ُق ًَٓ ٢ًَ اي ِّ َع َأ

َٕ صهاّ ايؿطع١ٝ، ٚةٛقٝـ ايٛقا٥ع  عتتاش إىل ضغٛر ( ، ؾارتٛض يف نٌ َػأي١، ٚإطالم األ2){َةِؿَتُطٚ

ٚاغتٝعاب جملطٜاج األصٛاٍ ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ ٚايؿدك١ٝ

ِٔ مل ٜتأٌٖ هلا; ٜٛقع اجملتُع يف ايؿٛن٢ ايؿهط١ٜ يف َٛار١ٗ غٌٝ َٔ ايؿتا٣ٚ  ََ ؾتٛغٝع زا٥ط٠ ايؿتٝا يتؿٌُ 

ِٔ ُؾٔتَح عًٝ٘ يف باب ارتطاب١ أٚ يفٚاأل ََ  باب املٛاعغ، أٚ أٟ باب َٔ األبٛاب ، ٜهٕٛ َؤٖال صهاّ، ؾًٝؼ نٌ 

يإلؾتا٤ ٚالغُٝا يف ايٓٛاظٍ، ٚةساؾع ايكضاب١ يًؿتٝا ٚإصايتِٗ ايػا٥ًني بعهِٗ إىل بع  َعطٚف، َع عًُِٗ 

ِٔ ٜكٍٛ ع٢ً اهلل بػري عًِ ؟! ٚايطغٍٛ  َُ صني غأي٘ رربٌٜ:  –عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ  –ٚةأًِٖٗ يًؿت٣ٛ، ؾهٝـ ٔب

 .( 3#)َا املػ٦ٍٛ عٓٗا بأعًِ َٔ ايػا٥ٌ$قاٍ: # ػاع١؟َت٢ اي$

ٌِ }بٌ إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜٛر٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٔ ال ظتٝا عٔ نٌ ؾ٤ٞ ِٔ ايٗطِٚح ُق ََْو َع َِٜػَأُيٛ َٚ

ًّا ًٝٔ ِِ ِإيَّا َق ًِ َٔ اِئع ِّ ََا ُأٚٔةُٝتِ  َٚ َِِط َضبِّٞ  ِٔ َأ َٔ (.4) {ايٗطُٚح 

عًِ ايطاغدني ؾٝ٘، ؾًٝؼ نٌ َٔ نٛض عُا١َ، أٚ أطًل ذت١ٝ، أٚ صؿغ َتٓا أٚ غٓسا، َالظ١َ أٌٖ اي-3

 ْث َٓعيت٘ ، نا  ٜكتس٣ ب٘، ٜٚهتؿ٢ أحطٙ، ٜٚكًس قٛي٘ ، إش إٔ اذتل ستٛض ايسيٌٝ ٚؾكٗ٘ ، ال ايؿدل أٜٔ

َٕ}ٚاهلل ةعاىل ٜكٍٛ:  ُُٛ ًَ ِِ َيا َةِع ُِٓت ِٕ ُن ٌَ ايصِٔٓنِط ِإ ِٖ  ( .5){َؾاِغَأُيٛا َأ
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ضبط ايتكطف واٙ االؾٝا٤ باملعطؾ١ : ؾاإلْػإ َعطؾت٘ ةعتُس ع٢ً اذتٛاؽ أٚ ايِٖٛ ٚارتٝاٍ، -4

َُِع  }ٚاذتٛاؽ ستسٚز٠ ايكسض٠ َٚٔ ٖٓا را٤ نبط ايتكطؾاج  ٕٖ ايٖػ ِْ ِإ ًِ ٘ٔ ٔع َِٝؼ َيَو ٔب ََا َي ـُ  ََٚيا َةِك

ََِػ٦ُّٛي  ُ٘ ِٓ َٕ َع ٌٗ ُأَٚي٦َٔو َنا َٚاِيُؿَؤاَز ُن  (.1){ا َٚاِيَبَكَط 

ـُ }ٚصصض  ايٓاؽ َٔ ارتٛض يف ايتضطِٜ ٚايتضًٌٝ مبزطز ٚقـ األيػٔ ، ؾكاٍ ةعاىل:  َُا َةٔك َٚاَل َةُكُٛيٛا ٔي

٢ًَ ا َٕ َع َِٜؿَتُطٚ  َٔ َٕٓ ايَٓٔصٜ ٘ٔ ايَهٔصَب ِإ ًَٓ ٢ًَ اي ّْ ئَٓتِؿَتُطٚا َع ََٖصا َصَطا َٚ  ٍْ ََٖصا َصال ُِ ايَهٔصَب  َُٓتُه ٘ٔ ايَهٔصَب َيا َأِئػ يًَٓ

َُٜٕ ًُٔضٛ ٓؿأ َٔ عسّ ايكسض٠ ايصٟ ٜٜؤزٟ إىل ايػًٛ;  ٘،( ، ؾك١ً ايبهاع١ ايع١ًُٝ، ٚعسّ ايؿك٘ ؾُٝا عت2ًُ){ِؿ

ع٢ً ضبط ادتع٥ٝاج بايهًٝاج، ٚضز املتؿاب٘ إىل احملهِ، ٚنعـ ايكسض٠ ع٢ً ايتضكٝل يف ارتالف، َٚع شيو 

ٕ ايعًِ بعٛاٖط ايٓكٛم ايؿطع١ٝ زٕٚ ٜعٔ ْؿػ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚاالرتٗاز، ٖٚٛ مل ٜبًؼ ةًو ايسضر١، ؾإ

عًًٗا َٚكاقسٖا ال ٜهؿٞ إلقساض األصهاّ، ٚاغتباص١ زَا٤ ايٓاؽ، ٚأعطانِٗ، ٚأَٛاهلِ ، ٚٚقؿِٗ بايبسع١ 

 .ٚايؿػل، ٚايهؿط

ؾايتعًِٝ: " ٖٛ اذتاَ  ايصٟ ٜصٜا ؾدك١ٝ ، املػتُط٠ يبٓا٤ ايؿهط ايػٟٛ ٚٚيصا ال بس َٔ املعطؾ١ ايؿا١ًَ  

 ( .3حِ ٜهْٛٗا نُا ٜؿا٤ ، ٖٚٛ ٜػتطٝع إٔ عتٍٛ ربال ؾاشتا إىل ن١َٛ ةطاب " ) ايها٥ٔ اذتٞ

ٚاذتطم ع٢ً طًبٗا يف نٌ ٚقث ، يٓزين مثاضٖا   ، ٚايتعٚز ايسا٥ِ بٗا ، َٚٔ ٖٓا ْسضى أ١ُٖٝ غع١ املعطؾ١

 ًُْٚؼ آحاضٖا َٔ خالٍ َاًٜٞ:

سضى ةبعاةٗا َٚاالج األؾعاٍ، غع١ األؾل: ؾٝٓعط إىل ايكهاٜا َٔ صٛي٘ بإزضاى َٚػ٦ٛي١ٝ ، ؾٝ -1

َٕ ٔؾٞ  َٚايٖطأغُدٛ ألْ٘ عطف قُٝت٘ ، ٚنًُا اظزاز َعطؾ١ اظزاز بعسا يف ايٓعط، ٚعُكا يف املكاقس ٚايػاٜاج  )

ٔ٘ ٖٓا ٔب ََ َٕ َآ َُٜكُٛيٛ  ِِ ًِ  (.4............( ) اِئع

َعاْٝٗا َٚطاَٝٗا قاٍ  عٓس ظاٖط ايٓل ٚصطٚف األيؿاظ ، بٌ ٜٓؿص إىل قاصبٗا  ؾػع١ املعطؾ١ ال ةٛقـ

ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل: " ضب ؾدل ٜؿِٗ َٔ ايٓل صهُا أٚ صهُني ، ٜٚؿِٗ َٓ٘ اآلخط َا١٥ أٚ َا٥تني " 

(5. ) 
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ايٓهس يف ايتؿهري ، ٚايٓعط٠ ايه١ًٝ ، ٖٚصا بايتأنٝس ظتعٌ اإلْػإ ٜعصض املدايـ، ٜٚعتصض يًُدط٧،  -2

٠ يف أطط ستسٚز٠ ; ٚال ٜتعاٌَ َع املػا٥ٌ ايطاض١٥ بٓعط٠ ٜٚعطـ ع٢ً املككط، ؾال غتتعٍ املػا٥ٌ ايهبري

عاطؿ١ٝ أٚ ضزٚز أؾعاٍ ، ؾال غتًط يف ةكسٜط املكاحل ٚاملؿاغس ، ٜسضى  ةطةٝا األٚيٜٛاج ; ٚةكسِٜ األِٖ ؾاملِٗ ، 

 َػتٛعا ؾك٘ ةٓعٌٜ األصهاّ ٚبٓا٥ٗا .  

، ٚةؿهٌ  ٚايتع١ًُٝٝ َٔ احملانٔ ايرتب١ٜٛاييت ةٓتؿط يف نخري ادتاَس٠  ارتطٚش َٔ ايرتب١ٝ ايتكًٝس١ٜ -3

عكٍٛ ايٓاؽ ةؿهٝاّل ٜكتٌ َععِ ًَهاج اإلبساع ٚايتؿهري، ؾتهتؿٞ بايٓعط إىل ظٛاٖط األَٛض اجملطز٠، ٚايتعًل 

بكؿٛضٖا ايكطٜب١ زٕٚ ايٓؿاش إىل أعُاقٗا ; أٚ ايٓعط إىل أبعازٖا َٚكاقسٖا، ٜٚؤزٟ شيو إىل االغرتاض بايؿهٌ 

 اب اذتكا٥ل ٚاملهاَني .ٚاملٓعط ع٢ً صػ

ةٛغٝع َساضنٓا، ٚانتػاب املعطؾ١ َٔ خالٍ ايبضد ٚايٓعط، إىل نٌ ّٜٛ  يصيو ةعزاز صارتٓا 

إٜكاٍ ضغاي١ اإلغالّ ارتايس٠،  صت٢ ْتُهٔ َٔ تػرياج ايػطٜع١ يف عاملٓا ، ٚايتأٌَ ٚايكطا٠٤، يٓٛانا امل

ط، أٚ ْعط٠ رع١ٝ٥ ةؿٛٙ َعامل اإلغالّ ، َال١ُ٥ يهٌ عكط َٚكط ، ال ةكـ عٓس صس َعني، أٚ ؾِٗ قاق

 املػًُني ٚةكس غريِٖ عٔ اةباع٘ .ٚةؿتح باب يًؿنت بني 

 :ايٓتا٥س ٚايتٛقٝاج

، ؾٗٛ قاصا ايؿهٌ ٚادتٛز ع٢ً إ اّ ٖصا ايبضد : ضتُس اهلل أٚاّل ٚآخطّا، ع٢ً ةٝػريٙ ٚعْٛ٘ٚختاَّا

ًدل أِٖ ْتا٥س ايبضد ٚةٛقٝاة٘ ؾُٝا ًٜٞٚايهطّ، نُا ُة

 ٚال: ايٓتا٥س:أ

ٜتعًنننل ايبٓنننا٤ ايؿهنننطٟ  بايعكنننٌ، ٚغنننال١َ ايعكنننٌ ال ةتضكنننل إال ببٓا٥ننن٘ بنننايعًِ ٚاملعطؾننن١ ،ايكا٥ُننن١ عًننن٢     

٘    ،االغتٓباط ٚايٓعط ٚايتأٌَ، ٚيصا أقاّ ايكنطإٓ ايهنطِٜ    ٚصػنٔ ايؿٗنِ ،    ،املنٓٗس عًن٢ أغناؽ ايؿكن

الجآٚؾتح باب ايٓعط يف امل، ٍ ايعكًٞ سالعٔ ططٜل االغت

ايؿنطز ْؿػن٘ ، ٚرعًن٘     على كثيرة ويالت جرصٝند  َكسض يًػًٛ، ٚباب ًٜنس َٓن٘ ايػنايٞ ،     ايتكًٝس -2

عًننن٢ األَننن١ ، ؾُنننعم ْػنننٝزٗا   الفساد من أنواعا وأوجبزتنننطز أزا٠ يتكنننٛضاج ٚأؾٗننناّ اآلخنننطٜٔ ،  

 إىل ايتهؿري ٚايتؿػٝل ٚايتبسٜع . أز٣االرتُاعٞ ،بعس إٔ 
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ْتس ةكٛضاج أ غري غٟٛبتٛض٠، أز٣ إىل بٓا٤ ؾهط إٕ ايٛقٛع يف أغط املػا٥ٌ ادتع١ٝ٥ ٚايٓكٛم امل -3

َػًٛط١، قاز٠ إىل ظاٖط١ٜ َؿطط١، رطزج ايٓكٛم َٔ َكاقسٖا ٚصهُٗا ٚعًًٗا، ٚبسج 

 ع٢ً أيؿاظٗا، ٚأؾػسج ةٓاغكٗا ٚةهاًَٗا ٚةطابطٗا.

يًب١٦ٝ االرتُاع١ٝ ةأحريٖا يف بٓا٤ ايؿهط، ٚقٝاغ١ ططا٥ل ايتؿهري، ٚةٛرٝ٘ ايتكطف ملا هلا َٔ  -4

ظ١َ زا١ُ٥ ذتٝا٠ اإلْػإ َٔ َٛيسٙ إىل مماة٘ ، ؾهًُا ناْث ايب١٦ٝ غ١ًُٝ أْتزث ؾدكا َال

، ةٓتس ؾهطّا غري أٚ عكا٥سّٜا أٚ أخالقّٝا ايب٦ٝاج املًٛح١ ؾهطّٜا،  غٜٛا يف ايؿهط ٚايتكٛض، ٚايعهؼ 

 .غٟٛ

اييت ةؿهٌ أغًٛب ايرتب١ٝ يف ايبٝث  ٜهع األغؼ األٚىل يؿدك١ٝ اإلْػإ ٚقُٝ٘ ، ٚغًٛنٝاة٘  -5

 يف َا بعس ططا٥ل ةؿهريٙ ٚةعاًَ٘ َع ايكهاٜا املدتًؿ١.

إٕ إزضانٓا ملٓٗز١ٝ ايكطإٓ يف بٓا٤ ايؿهط، َٔ خالٍ عطن٘ يًكهاٜا ايعكس١ٜ ٚايؿهط١ٜ  -6

ٜبين ايؿطز املتعٕ ايصٟ ٜكبٌ  ٚايططٜل املػتكِٝ ، ،املدتًؿ١، حِ االغتسالٍ ع٢ً املٓٗز١ٝ ايػ١ٜٛ

 غتتًـ َعِٗ .بايتٓٛع ٚايتعاٜـ َع َٔ 

 حاْٝا: ايتٛقٝاج:

 يف ن٤ٛ َهاَني ايبضد ْٚتا٥ز٘ ٜٛقٞ ايباصد مبا ًٜٞ:

ٍ  صنننند األغننننط٠ عًنننن٢ -1 ةطبٝنننن١ األبٓننننا٤ عًنننن٢ حكاؾنننن١ اذتننننٛاض   ايكٝنننناّ بننننسٚضٖا َننننٔ خننننال

 ٚحتننصٜطِٖ َننٔ ضؾكنن١ ايػنن٤ٛ  ، ايطؾكنن١ ايكنناذت١  إىل اآلخننط، ٚةٛرٝنن٘ األبٓننا٤  ٚقبننٍٛ

 . املؿب١ٖٛ َٔ شتاطط ٚغا٥ٌ االعالّ  حتصٜطِٖٚنصا  ،

، األبٓنننا٤ ٚاملنننتعًُني ةٓبٝننن٘ اآلبنننا٤ ٚاملعًُنننني  إىل خطنننٛض٠ ايٓكنننس غنننري املػنننؤٍٚ أَننناّ    -2

 ةاص١ ايؿطم يًٓكاف ٚاملطارع١ ٚاحملاٚض٠.إٚستاٚي١ ؾطض اآلضا٤ ، ٚعسّ 

ٚ بننناالطالع  ٜٛقننٞ ايبضننند ايننسعا٠ ٚخكٛقنننا ايؿننباب بايتضكنننٌٝ ايعًُننٞ ايٓننناؾع ،     -3

از٠ حكاؾنن١ اذتننٛاض ، ٚةهخٝننـ َٛاقننع ايننسع٠ٛ إىل  املػننتُط عًنن٢ َننا عٓننس اآلخننطٜٔ، ٚإرنن 

ٚايننسؾاع عٓنن٘ عًنن٢ ؾننبه١ اإلْرتْننث ٚغريٖننا َننٔ    ، ٚغننطٝت٘ ،مساصتنن٘ اإلغننالّ ٚبٝننإ

 ايٛغا٥ٌ اذتسٜخ١
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إٔ ةٗنننتِ  ٚغنننا٥ٌ اينننتعًِ املدتًؿننن١ ببٓنننا٤ ايؿهنننط ةنننسضظتٝا ، َنننٔ خنننالٍ األٖنننِ ؾننناملِٗ     -4

١ اآلؾننننناج ايرتبٜٛننننن١  ،ٚاملػنننننا١ُٖ يف غنننننس ايخػنننننطاج ايؿهطٜننننن١ ٚاملٓٗزٝننننن١ ، َٚعادتننننن    

 ٚايػًٛن١ٝ اييت عا٢ْ ٚ َا ظاٍ ٜعاْٞ َٓٗا املػًُٕٛ يف ايؿهط ٚ ايػًٛى .

 ٚاذتُس هلل ضب ايعاملني

 املكازض ٚاملطارع

، اقتها٤ ايكطاط املػتكِٝ ملدايؿ١ أقضاب  ابٔ ة١ُٝٝ ، أمحس بٔ عبس اذتًِٝ بٔ عبس ايػالّ 

 -ٖن 1419 ايهتا، بريٚج، يبٓإ،ط ايػابع١، ادتضِٝ ،حتكٝل: ْاقط عبس ايهطِٜ ايعكٌ، زاض عامل

1999.ّ  

 . 2،زتُٛع ايؿتا٣ٚ ،زاض ايهتا ايع١ًُٝ،ط ابٔ ة١ُٝٝ ، أمحس بٔ عبس اذتًِٝ بٔ عبس ايػالّ 

َٓٗاش ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، حتكٝل: ايسنتٛض ستُس   ابٔ ة١ُٝٝ، أمحس بٔ عبس اذتًِٝ بٔ عبس ايػالّ، 

 .ضؾاز غًِٝ

 -ٖن 1406غٛضٜا ايطبع١ األٚىل ،  –صزط ،ةكطٜا ايتٗصٜا، زاض ايطؾٝس  ، أمحس بٔ عًٞ بٔ ابٔ صزط 

1986.ّ 

ابٔ صزط; أمحس بٔ عًٞ بٔ صزط ، ؾتح ايباضٟ ؾطح قضٝح ايبداضٟ ،   زاض اذتسٜد ايكاٖط٠ ،  

 ّ.1998ٖن ن 1419ايطبع١ األٚىل 

 -إ ، ايطبع١ ايخا١ْٝ يبٓ -بريٚج  -ابٔ ؾاضؽ ، َعزِ املكاٜٝؼ يف ايًػ١  ، زاض ايٓؿط: زاض ادتٌٝ  

 ّ ، حتكٝل: عبس ايػالّ ستُس ٖاضٕٚ.1999 -ٖن 1420

ابٔ ايكِٝ; أبٛ عبس اهلل مشؼ ايسٜٔ ستُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب بٔ غعس ايعضعٞ ايسَؿكٞ، إعالّ  

 ، حتكٝل: ط٘ عبس ايطؤٚف غعس.1973 -بريٚج  -املٛقعني عٔ ضب ايعاملني،   زاض ايٓؿط: زاض ادتٌٝ 

: أبٛ عبس اهلل مشؼ ايسٜٔ ستُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب بٔ غعس ايعضعٞ ايسَؿكٞ ،َؿتاح ابٔ ايكِٝ  

 . 1994زاض ايػعاز٠ َٚٓؿٛض ٚال١ٜ ايعًِ ٚاالضاز٠ ،بريٚج زاض ايهتا ايع١ًُٝ ط

 . ٖن 1414 -ايطبع١: ايخايخ١ بريٚج،  -ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب. زاض ايٓؿط: زاض قازض  

عد أبٛ زاٚز ايػزػتاْٞ األظزٟ، غٓٔ أبٞ زاٚز ، زاض ايٓؿط: زاض ايؿهط أبٛ زاٚٚز; غًُٝإ بٔ األؾ 

 حتكٝل: ستُس ستٝٞ ايسٜٔ عبس اذتُٝس .  -،بريٚج 

ٖن  1416األٚىل،  :ايكاٖط٠ ايطبع١ –أمحس بٔ صٓبٌ: املػٓس حتكٝل  أمحس ستُس ؾانط، زاض اذتسٜد  

- 1995 .ّ 

 ايؿطح ايهبري، بسٕٚ طبع١ )زاض ايؿهط بسٕٚ ةاضٜذ(أمحس بٔ ستُس ايؿَٝٛٞ، املكباح املٓري يف غطٜا  
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ِٜع، ايطٜاض   َِٓؿِط ٚايتٛظ األيباْٞ ;ستُس ْاقط ايسٜٔ، قضٝح ايرتغٝا ٚايرتٖٝا: َهَتب١ امَلعاضف ٔيً

 ّ. 2000 -ٖن  1421املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ايطبع١ األٚىل،  -

ضٝح ايبداضٟ ، ادتاَع ايكضٝح ايبداضٟ; ستُس بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبساهلل ايبداضٟ ادتعؿٞ، ق 

املدتكط، حتكٝل، ستُس ظٖري بٔ ْاقط ايٓاقط، زاض طٛم ايٓزا٠ )َكٛض٠ عٔ ايػًطا١ْٝ بإناؾ١ 

 ٖن. 1422األٚىل،  :ةطقِٝ ستُس ؾؤاز عبس ايباقٞ(ايطبع١

   .ّ( 1982بٌٝ قًٝبا، املعزِ ايؿًػؿٞ )بريٚج: زاض ايهتاب ايًبٓاْٞ  

ٔ محاز ايكضاح ، زاض إصٝا٤ ايرتاذ ايعطبٞ. بريٚج، ايطبع١ األٚىل ادتٖٛطٟ، أبٛ ْكط إمساعٌٝ ب 

1999ّ. 

اذتانِ ; ستُس بٔ عبساهلل أبٛ عبساهلل اذتانِ ايٓٝػابٛضٟ، املػتسضى ع٢ً ايكضٝضني ، زاض     

ّ ، حتكٝل: َكطؿ٢ عبس 1990 -ٖن 1411 -بريٚج، ايطبع١: األٚىل  -ايٓؿط: زاض ايهتا ايع١ًُٝ 

 ايكازض عطا. 

 ّ.1999يطاغا األقؿٗاْٞ:َؿطزاج أيؿاظ ايكطإٓ ، بريٚج، زاض املعطؾ١ طا  

،حتكٝل :ز:أبٛ ٜعٜس ايعزُٞ ،زاض ايػالّ ، ايكاٖط٠ ، ايطاغا األقؿٗاْٞ : ايصضٜع١ يف َهاضّ ايؿطٜع١ 

2007 .ّ 

ايعبٝسٟ; ستُس َطةه٢ اذتػٝين ايعبٝسٟ، ةاش ايعطٚؽ َٔ رٛاٖط ايكاَٛؽ، زاض ايٓؿط: زاض  

 حتكٝل: زتُٛع١ َٔ احملككني.اهلسا١ٜ، 

األٚىل،   يبٓإ، –ايعشتؿطٟ أبٛ ايكاغِ ستُٛز بٔ عُط ،أغاؽ ايبالغ١، زاض ايهتا ايع١ًُٝ، بريٚج  

 ّ. 1998 -ٖن  1419

 َكط . –زاض ايٓؿط :املهتب١ ايتزاض١ٜ ايهرب٣  ،ايؿاطيب: االعتكاّ  

زاض ابٔ  :اج يف أقٍٛ ايؿك٘، ايٓاؾطايؿاطيب; إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ ايًدُٞ ايػطْاطٞ املايهٞ، املٛاؾك 

 ّ حتكٝل :أبٛ عبٝس٠ َؿٗٛض بٔ صػٔ آٍ غًُإ .1997ٖن/ 1417ايطبع١ األٚىل  :عؿإ ايطبع١

 ٖن .1356املٓاٟٚ: ؾٝ  ايكسٜط ؾطح ادتاَع ايكػري ، املهتب١ ايتزاض١ٜ ايهرب٣ ، َكط ،ط : األٚىل 

ٓس ايكضٝح املدتكط بٓكٌ ايعسٍ عٔ  ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ، املػنيَػًِ بٔ اذتزاش أبٛ اذتػ 

 بريٚج. –ايعسٍ إىل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، زاض إصٝا٤ ايرتاذ ايعطبٞ 

املٓاٟٚ: ستُٛز بٔ ستُس ؾٝ  ايكسٜط ؾطح ادتاَع ايكػري ، املهتب١ ايتزاض١ٜ ايهرب٣ ، َكط ،ط :  

 ٖن .1356األٚىل

قضٝح َػًِ بٔ اذتزاش ، زاض املعطؾ١; بريٚج ، ايٟٓٛٚ; عت٢ٝ بٔ ؾطف بٔ َطٟ ايٟٓٛٚ ،املٓٗاش ؾطح  

 ّ.1994ٖن ن 1414ايطبع١ األٚىل 
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 ايظٝاط١ ايك١َٝٛ يًُٛاسد املا١ٝ٥ ٚاطذلاتٝذٝتٗا ٚخططٗا

 

9 

 املًدص
 ايتاي١ٝ :أِٖ املٛاضٝع  ٜتٓاٍٚ ايبشح 

 ايذلٜٚر يجكاف١ تشػٝذ اطتٗالى املا٤ -1

ٚضع طٝاطات َا١ٝ٥ ٚاضش١ ٚايتدطٝط ايظًِٝ -2

 الطتػالٍ َٛاسد املا٤ َٚصادس٠ 

ملٝاٙ فض ايٓضاعات بني ايذٍٚ سٍٛ َصادس ا-3

 باذتٛاس ٚايطشم ايظ١ًُٝ 

إْؼا٤ َشانض دتُع املعًَٛات عٔ ايكطاعات  -4

املا١ٝ٥ ٚسص١ نٌ دٚي١ يًذٍٚ املؼذلن١ يف َصذس 

 ٚاسذ 

ايتكًٌٝ َٔ اآلثاس ايب١ٝ٦ٝ ملصادس املٝاٙ . عٓذ  -5

َعادت١ َٝاٙ ايصشف ايصشٞ ٚأثشٖا عًٞ املٝاٙ 

 ادتٛف١ٝ ٚعٓذ نٛاسخ ايظٍٝٛ ٚايفٝطإ 

إْتاز َٛاسد املا٤ بتشًٝ٘ َٝاٙ ايبشش ٚاملٝاٙ صٜاد٠   -6

   املظتدًص١ َٔ َعادت١ ايفطالت

 

د. عجُإ تاز ايذٜٔ عجُإ ادتضٚيٞ, ن١ًٝ 

د١ٜ اشلٓذط١ داَع١ بٝؼ١ املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛ

 َعاس َٔ داَع١ االَاّ املٗذ٣ ايظٛدإ  

osmantag1@yahoo.com 
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Abstract  

1. to promote the culture of 

rationalization of water consumption 

2. setting clear water policies and 

planning for the proper exploitation of 

water resources and the confiscation 

3. resolving disputes between nations 

over water sources dialogue and 

peaceful means 

4. the establishment of centers for the 

collection of information on the water 

sector and the share of each country 

participating States into a single 

source 

5. to reduce the environmental impacts 

of water resources . When sewage 

treatment and its impact on groundwater 

and disasters when floods and flood 

6. increased production of water 

resources, desalination of sea water 

and the water extracted from the waste 

management 
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 :ـ َكذ١َ 1

بعض املٓاطل ايعشب١ٝ, ٚايؼشم أٚطط١ٝ مل ٜٛانب ػح املٝاٙ, أٚ ْطٛب َعٝٓٗا, تكًٌٝ يف 

الطتدذاّ املا٤ أٚ تشػٝذ اطتػالي٘, ست٢ عٓذَا ٜتذفل املا٤ َٔ َصادس غرل َتذذد٠ 

طاعذتٗا ستطات ايتش١ًٝ الطتعزاب٘, سغِ اصدٜاد تهًف٘ ت١ُٝٓ املا٤, ٚتضنٝت٘, ٚإصالس٘ 

ا ٖٛ اذتاٍ يف َععِ دٍٚ ارتًٝر ايعشبٞ, عٓذ اطتدذاّ املا٤ عٓذ اذتاد١ ٚايطشٚس٠, نُ

يًبًذٜات ٚايصٓاع١  ٚ ايضساع١. ٚيف ٖزا ط٤ٛ اطتػالٍ شلزا املٛسد اذتٟٝٛ اشلاّ, ايؼ٤ٞ ايزٟ 

ٜٓتر عٓ٘ آثاس ضاس٠ ٚفادس١, الطُٝا ٚيًُا٤ أثش دًٞ يف اذتٝا٠, ٚإْتاز ايػزا٤ ٚصٓاعت٘. 

٤ ايعزب ٚ املتذذد )املا٤ ايتكًٝذٟ( , َجٌ األْٗاس , َٚٔ املعًّٛ إٔ َععِ َصادس املا

ٚايبشرلات , ٚاملا٤ ادتٛيف , ٚقذ مت انتؼاف٘ )ٚسمبا االطتػالٍ ايتاّ ي٘ بٓٗا١ٜ ايكشٕ 

اذتايٞ ( يف بًذإ ايؼشم األٚطط ٚسلاٍ أفشٜكٝا  , الطُٝا ٚتكٌ األَطاس يف ٖزٙ املٓاطل 

 َٔ عؼش٠ أضعاف ايتٗاطٌ . ادتاف١ ٜٚضداد ايبدش مبعذالت تصٌ إيٞ أنجش

 َٚٔ أِٖ ايعٛاٌَ املؤثش٠ ٚسمبا املصعذ٠, ملؼانٌ ػح املا٤ باملٓطك١ ايتايٞ: 

 , ٞادتفاف, ٚايتصشش ٚايتذٖٛس ايب٦ٝ 

 ٞػح املٛاسد املا١ٝ٥ ايعزب١ باملٓطك١ املع 

  ط٤ٛ اختٝاس َٛاقع املذٕ, أٚ تعزس ٚضعٗا بايكشب َٔ َصادس املا٤ ايطبٝع١ 

 ايبظٝط تٛصٜع املا٤ يف 

 ,ستذٚد١ٜ ايتٛطع, ٚإجياد َصادس َا١ٝ٥ باطتدذاّ ايتكا١ْ احمل١ًٝ املتاس١ 

 ,اإلفشاط يف اطتػالٍ املصادس ٚاملٛاسد املا١ٝ٥ غرل املتذذد٠ 
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  ٚ ,ايُٓٛ ايظهاْٞ )عٛاٌَ َعذالت ايُٓٛ, ٚايتهاثش ٚاشلذش٠, ٚايًذ٤ٛ ٚ ايٓضٚح

 ايتؼشد( ,

  ,ٚاطتٗالى املا٤, ايضٜاد٠ املطشد٠ يف َظتٟٛ َعٝؼ١ ايفشد 

 ,ايُٓٛ ايتذاسٟ ٚايت١ُٝٓ ٚفل اطذلاتٝذ١ٝ ٚخطط  َتػرل٠ 

  ايتطٛس ايصٓاعٞ ٚايزٟ ْتر عٓ٘ َظتٟٛ َتػرل َٔ االستٝاز اعتُادا عًٞ ايٓؼاط

 ايصٓاعٞ , ٚايهجاف١ ايصٓاع١ٝ ٚاملضدٖش٠ باملٓطك١ ,

 ظ١ . َٚٔ صٜاد٠ ايشقع١ ايضساع١ٝ بػشض االنتفا٤ ايزاتٞ يًػزا٤ أٚ َٔ أدٌ املٓاف

املعًّٛ إٔ ايكطاع ايضساعٞ ٜتطًب استٝاز َا٥ٞ نبرل قذ ٜصٌ يف بعض املٓاطل 

 إيٞ عؼش٠ أضعاف نٌ االستٝادات ٚ االطتدذاَات األخش٣ , 

 , تذٖٛس ْٛع املا٤ ادتٛيف بايتًٛخ املًشٞ ٚغرلٙ ٚق١ً ايتػز١ٜ ادتٛف١ٝ 

 , تذٖٛس ايٓعِ يف ب٦ٝات صعب١ 

 ايذلب١ ٚاملا٤ ايٓاةج١ عٔ ايضاسع١ املش١ٜٚ , ٚبظبب صٜاد٠ تشانِ َعذالت املًٛس١ يف 

 غٝاب ايصشف ادتٝذ مما ٜٗذد إْتاز احملاصٌٝ ,

  ٚ , ٚاطتدذاّ املا٤ ايعزب يًتؼذرل , ٚايتشطرل , ٚايض١ٜٓ , ٚسٟ اذتذا٥ل ايعا١َ

 املٓاظش ارتالب١ , ْٚٛافرل املا٤ , ٚ ايذلفٝ٘ ي٘ أثش َكذس عًٞ االستٝاز املا٥ٞ .

عٓذ ايتفهش يف ختطٝط ْعِ اإلداس٠ املا١ٝ٥ ال بذ َٔ ايٓعش إيٞ َهافش١ ايتًٛخ , ٚ           

ايتشهِ يف ايفٝطاْات , ٚاطتصالح األسض بػ١ٝ إجياد اذتًٍٛ ايع١ًُٝ ٚ املكبٛي١ , ٚ 

 املفاض١ً بني املطًٛبات املتٓافظ١ يالطتدذاّ األَجٌ ملٛاسد املا١ٝ٥ .

َطًب أطاطٞ يًٓعش املظتكبٌ يف ْعاّ دٜٓاَٝهٞ ال  إٕ ايتدطٝط املتضٕ يًُٛاسد املا١ٝ٥

ٜتأت٢ بٛدٛد اإلَهاْات املاي١ٝ , ٚ ايهفا٤ات ايٛط١ٝٓ املؤ١ًٖ فكط , إمنا تؤثش عًٝ٘ عٛاٌَ 
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اقتصاد١ٜ , ٚطٝاط١ٝ ٚ ادتُاع١ٝ , ٚف١ٝٓ َتعًك١ باملٓطك١ ٚ ظشٚفٗا . قذ تطِ َٓع١َٛ 

 .ٚ ايتكِٜٛ , ٚ االعتُاد ايتدطٝط اإلطذلاتٝذٞ اإلمنا٥ٞ َشاسٌ األعذاد ,

 :ـ إداس٠ ايكطاع املا٥ٞ 2

ميهٔ تعشٜف قطاع إداس٠ املا٤ بتدصٝص َصادس املا٤ ألفشع دٗات َظتدذ١َ شلا بأرٕ أٚ 

سخص١ , طبكًا يٓعِ تتبع َٔ ايظٝاط١ املا١ٝ٥ , ٚ اإلطذلاتٝذ١ٝ ايك١َٝٛ , ٚ ارتطط 

اع١ً. ٚختاطب ْعِ اإلداس٠ ايت١ُٜٛٓ املٓبجك١ عٓٗا ٚ ايتابع١ دتٗات االختصاص ايف

املؤطظات اذتكٝك١ٝ , ٚ ايكإْٛ , ٚ ايًٛا٥ح ٚ املٛدٗات ٚغرلٖا َٔ احملارٜش ايكا١ْْٝٛ , ٚ 

 أدٗض٠ ايتشهِ املؤطع اييت حيتاز إيٝٗا إلسذاخ ايتػٝرل , ٚحتكل املشاَٞ ٚ األٖذاف 

قطاعات املٗٓذطني  َٚٔ املِٗ إٔ تظتٓذ ت١ُٝٓ املا٤ ٚإداست٘ عًٞ ايطشم املؼاسن١ اييت تطِ

ٚ قٛاعذِٖ., ٚادتُٗٛس املظتًٗو , ٚشتططٞ املذٕ , ٚ إسصا٥ٞ ايتٌُٜٛ ٚ املصادس املاي١ٝ , 

باإلضاف١ إيٞ ايب٦ٝٝني ٚصٓاع ايكشاس ايظٝاطٞ )ٚإٔ تهٕٛ ايظٝاطات املا١ٝ٥ املٛضٛع١ , ٚ 

ب١ يًتٓفٝز اإلطذلاتٝذ١ٝ اييت بٓٝت عًٝٗا ارتطط املفص١ً ط١ًٗ ايفِٗ ٚ ايتطبٝل , َٚٓاط

 بٛطاط١ اإلداس٠ اشلٓذط١ٝ املع١ٝٓ , ٚايكطاع املا٥ٞ ٚ ادتُٗٛس املظتفٝذ .

َٚٔ ْاق١ً ايكٍٛ إْ٘ َٔ اآلَٔ , ٚ األْظب , إٔ ْكّٛ نٌ َٓطك١ , أٚ إقًِٝ عًٞ سذ٠ بٛضع 

ْعِ إداس١ٜ , ٚ ختطٝط١ٝ يًُٛاسد املا١ٝ٥ املتعًك١ بٗا , ٚريو ْظب١ الختالفات ايطكع , 

ٖٚٝذسٚيٝه١ٝ املٓطك١ ادتاب١ٝ احملٝط١ ٖٚٝذسٚيٛدٝتٗا , ٚايعادات , ٚايتكايٝذ , ٚ ٚاملٓاخ , 

األعشاف , ٚ ايعكا٥ذ , ٚ ايظًٛى , ٚ ايُٓٛ ايظهاْٞ , ٚإطذلاتٝذ١ٝ خطط ايت١ُٝٓ , ٚ ايتكا١ْ 

املتاس١ , ٚ ايعُاي١ املاٖش٠ املذسب١ , ٚأٚيٜٛات ايبشح ايعًُٞ ٚ أٖذاف٘. ٚحيتاز يإلداس٠ ادتٝذ٠ 

ملٛاسد املا٤  , َٚصادس٠ , يًُؼاسٜع ايشا١ٖٓ ٚ املظتكب١ً : يًضاسع١ , ٚ ايصٓاع١ , ٚ ختطٝط 
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املذٕ , ٚتٛيٝذ إْتاز ايطاق١ , ٚغرلٖا َٔ االستٝادات ايطشٚس١ٜ , ٚشتططات ايت١ُٝٓ 

املظتذا١َ اييت تٛافل االستٝادات اذتاي١ٝ دٕٚ ايتفشٜط يف َكذس٠ األدٝاٍ ايكاد١َ ملٛانب١ 

ادات ارتاص١ بٗا ٚ االقتصاد ايؼاٌَ املتٛاصٕ , ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ املتُؼ١ٝ َع االستٝ

األٖذاف اإلطذلاتٝذ١ٝ , ٚاملب١ٝٓ عًٞ االطتدذاّ ايعكالْٞ ايفٝصٌ ٚ اإلداس٠ ادتٝذ٠ يًُٛاسد 

يألَِ املتشذ٠ أ أِٖ ايدلاَر ايع١ًُٝ  21ٚ املصادس  . ٚيف ٖزا اإلطاس تعتدل األدٓذ٠ 

 ١ُٝ املظتذا١َ يًُٝاٙ ٚاحملافع١ عًٞ ايب١٦ٝ ٚمحاٜتٗا تؼٌُ ايتايٞ:يتشكٝل ايتٓ

 , تهاٌَ أٚد٘ ت١ُٝٓ ٚإداس٠ املٛاسد ٚ املصادس املا١ٝ٥ 

 , تكِٜٛ املٛاسد ٚ املصادس املا١ٝ٥ 

 , اثش ايتػرلات املٓاخ١ٝ 

 , محا١ٜ املٛاسد ٚ املصادس املا١ٝ٥ , ٚصٝا١ْ ْٛع املا٤ ٚ ايب١٦ٝ املا١ٝ٥ 

 ت َٝاٙ ايؼشب , ٚتشفٝع  اإلصشاح عًٞ املظتٜٛني اذتطشٟ ٚ ت١ُٝٓ إَذادا

 ايشٜفٞ ملٛانب١  ايت١ُٝٓ املظتذا١َ يًُٝاٙ , إْتاز ايػزا٤ ,

 طشم ايتٓفٝز ٚ ايتٓظٝل, أطايٝبٗا . 

َٚٔ األفطٌ بايٓظب١ يإلداس٠ ايفاع١ً ايفصٌ ايصاسّ بني ايٛسذات اييت 

تًو ايٛسذات املظتدذ١َ يًُا٤ ٚ ايكا١ُ٥ عًٞ تتعاٌَ َع املا٤ بٛصف٘ َصذسًا ٚ َٛسدًا , ٚبني 

 تُٓٝت٘.

 :ـ ارتط١ ايك١َٝٛ ملصادس املا٤ ٚ َٛاسد3ٙ

تٗذف ع١ًُٝ ايتدطٝط املا٥ٞ يًٛصٍٛ إيٞ االطتدذاّ األَجٌ يًُا٤ يتًب١ٝ االستٝاز        

ح ٚملٛانب١ ايتشذٜات. ٜٚٓؼذ ايتدطٝط املا٥ٞ إجياد َٛاص١ْ بني االستٝادات املا١ٝ٥ ٚ املتا

َٔ املصادس ٚ املٛاسد  . ٜٚعتُذ ختطٝط َصادس ٚ َٛاسد املا٤ ٚ طبٌ تُٓٝتٗا عًٞ االعذلاف 
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بايتذاخٌ ايٛثٝل ٚ ايشبط بني دٚس٠ املا٤ اشلٝذسٚيٛد١ٝ ٚغرلٖا َٔ ايٓعِ َجٌ اطتدذاّ 

األسض ٚ احملافع١ عًٞ ايذلب١ ٚإداس٠ املٓطك١ ادتاب١ٝ ٚ اطتدذاّ ٚإَذاد املا٤ ادتٛيف , 

ف  , ٚايتشهِ يف األسٝا٤ ٚ ايب١٦ٝ املا١ٝ٥ , ٚ اجملتُع , ٚ تٛصٜع ايظهإ , ٚ املٛاسد ٚايتصشٜ

االقتصاد١ٜ , ٚايشفا١ٖٝ , ٚ االدتُاع١ٝ , ٚايصش١ ايع١َُٝٛ ٚغرلٖا َٔ ايعٛاٌَ املؤثش٠ 

نُا حيتاز يف ايتدطٝط املا٥ٞ إيٞ َعشف١ ايٓٛاسٞ ايظٝاط١ٝ ٚ املاي١ٝ ٚ املٓٗذ١ٝ , 

 ظتًضَات  ايتكِٜٛ , ٚ ايتٓظٝل بني َٓعَٛات ٚ إداس٠ املا٤ ٚايتدطٝط ٚايجكاف١ٝ , َٚ

حيتاز إيٞ ايتدطٝط االطذلاتٝذٞ يًتشهِ يف ايٓعاّ املشنضٟ , أٚ يٛضع إطاس يإلبذاع ٚ 

اذتذاث١ , أٚ ملظاعذ٠ ايتػرل املؤطع , أٚ يتشذٜذ املٛاسد ٚ املفاض١ً َع ايك٣ٛ ايظٝاط١ٝ , أٚ 

.ايتدطٝط االطذلاتٝذٞ ع١ًُٝ َظتُش٠ ٚ ْؼاط َؼذلى يهٌ  يًبشح ايعًُٞ املظتكبٌ 

األدٗض٠ اإلداس١ٜ ٚ ايتٓفٝز١ٜ بػشض ايتكِٜٛ ٚ املشادع١ ٚٚضع ٚتطٜٛش ارتطط 

 اإلطذلاتٝذ١ٝ بعٝذ٠ املذ٣ يتشكٝل األٖذاف  .

 تٗذف ارتط١ ايك١َٝٛ يًُا٤ إيٞ حتكٝل املكاصذ ايتاي١ٝ 

 تطًبات ادتُٗٛس ٚصٜاد٠      ايت١ُٝٓ ايهفؤ٠ ٚ االقتصاد١ٜ اييت تفٞ مب

 سفاٖٝت٘ ,

 , اذتصٍٛ عًٞ أندل قذس َٔ املٓافع ٚ ايشٜع 

 , ايذلنٝض ع٢ً حتظني ايب١٦ٝ ٚتالقٞ ايتًٛخ 

 , محا١ٜ ايظٝاط١ ايػزا١ٝ٥ 

  ٌٝإْؼا٤ ٚتٓؼٝط ٚسذ٠ َٓع١ُ يتدطٝط املٛاسد املا١ٝ٥ , ٚتُٓٝتٗا , ٚتفع

ٝاط١ اييت تعني عًٞ اإلتٝإ بايت١ُٝٓ ايك١َٝٛ االختٝاس ايكَٛٞ يًُؼاسٜع , ٚ ايدلاَر , ٚ ايظ

 رات ادتذ٣ٚ االدتُاع١ٝ , ٚ االقتصاد١ٜ ,
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حتذٜذ املطًٛبات , ٚٚضع ايبذا٥ٌ , ٚتكِٜٛ األثش ٚ ايٛقع , ٚ اختٝاس ايطشم املال١ُ٥ يًعٌُ , 

 ٚتفعٌٝ املؼاسن١ ٚ ايتعإٚ , ٚ ايتٓظٝل فُٝا ٜتعًل باملٛاسد املا١ٝ٥ , 

 َ٘ٝاي١ٝ , ٚ إداس٠ ملٛاسد ٚ َصادس املا٤ ,  تصُِٝ اطذلاتٝذ 

 , ايتٓظٝل بني بشاَر املا٤ ٚ املٓعُات رات ايص١ً 

 , تكِٜٛ املٝاٙ ايك١َٝٛ 

 , ٌاطتكشا٤ طٝٓاسٜٛ إَذاد ٚاستٝاز املا٤ يف املظتكب 

  إدشا٤ األحباخ املا١ٝ٥ املٛد١ٗ يإلصالح ٚ ايتضن١ٝ , ٚايعٌُ عًٞ تطبٝل ايٓتا٥ر

 املؼذع١ ,

 ِبشاَر ختطٝط املٝاٙ احمل١ًٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ ايظُاح بإْؼا٤ َؼاسٜع املا٤  تٛدٝ٘ ٚدع

 ايفاع١ً ,

 , انتؼاف َٛاسد َا١ٝ٥ دذٜذ٠ ٚ اذتفاظ ع٢ً ايكذِٜ َٓٗا 

  , تصُِٝ ٚ تٓفٝز ْعِ فاع١ً يتٛصٜع املا٤ يًذُٗٛس املظتًٗو 

 ًٝا َع تك١ٜٛ اإلطاس ايكاْْٛٞ ٚ املؤطع يٝفٞ باإلداس٠ ايفاع١ً ملصادس املا٤ َتُؼ

 أٚيٜٛات ٚ اطذلاتٝذٝ٘ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ ط١ًٜٛ األدٌ ,

  ٚضع اطذلاتٝذٝ٘ ذتفغ املا٤ , ٚ تشػٝذ اطتعُاي٘ يإلٜفا٤ باستٝادات املا٤ ايصاحل

يًؼشب , ٚسفع نفا٠٤ ايضساع١ دٕٚ صٜاد٠ االطتٗالى , ٚحتذٜذ ايت١ُٝٓ ايضساع١ٝ 

 املظتكب١ً ,

   ًٞاملصادس ٚ املٛاسد املتذذد٠ يف املٓع١َٛ ايٛط١ٝٓ ,االطتدذاّ املظتذاّ , ٚاحملافع١  ع 

  ايتشهِ يف ت١ُٝٓ  املٛاسد ٚ املصادس غرل املتذذد٠ )غرل ايتكًٝذ١ٜ ( َجٌ املٝاٙ ادتٛف١ٝ

عدل اذتفشٜات  , ٚ املا٤ ادتٛيف املًح , َٚٝاٙ ايبشاس , َٚٝاٙ ايصشف املاذت١ , ٚ ايظا٥ٌ 

 ١ , ايٓٗا٥ٞ َٔ ستطات َعادت١ ايفطالت ايظا٥ً
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  صٜاد٠ املٛاسد ٚ املصادس, أٚ سمبا تػٝرل ْعِ االطتٗالى يتشكٝل ايهفا١ٜ املا١ٝ٥ سظب

 األٚيٜٛات , 

 , حتذٜذ املٓعُات ايش٥ٝظ١ املظ٦ٛي١ عٔ ايتدطٝط االطذلاتٝذٞ ٚايتٌُٜٛ باملٓطك١ 

  , ايعٌُ عًٞ تٓفٝز ارتط١ ايك١َٝٛ َٔ َٓعٛس احملاٚس ايظٝاط١ٝ , ٚ ايتكا١ْٝ , ٚ املاي١ٝ

 ٚايكا١ْْٝٛ ,

 , نظب املٛافك١ ايظٝاط١ٝ يًدطط 

 ,ٙٚضع ٚتطٜٛش اطذلاتٝذٝ٘ َتها١ًَ بعٝذ٠ املذ٣ يهٌ خذَات املٝا 

  ايعٌُ ع٢ً سبط املٛاصفات ارتذ١َٝ ٚ املٛاسد املاي١ٝ بصٛس٠ أنجش دق١ يف خط١

 أالطذلاتٝذٝ٘ املا١ٝ٥ ,

 , ٌٝٚضع أٖذاف ايتؼػ 

  ايذلنٝض عًٞ ختطٝط ايعٛا٥ذ ٚ املٓصشفات , 

 , ٘ٝايذلنٝض ع٢ً ايتشًٌٝ ٚ ايذق١ ف 

 , إْتاز خطط تؼػ١ًٝٝ َتٛطط١ املذ٣ ع٢ً َظت٣ٛ ايٛالٜات 

  ّٛإعطا٤ ْٛع خذ١َ َكبٍٛ تأخز يف سظباْٗا : ايتهايٝف , ٚاألثش ايب٦ٝٞ , ٚتك

 مبعادت١ ايكصٛس عدل فذل٠ ص١َٝٓ َعكٛي١ ,

 طتكالٍ األَجٌ يًُٛاسد حتكٝل األٖذاف ايض١َٝٓ بأقٌ تهًف١ ٚبهفا٠٤ َتض١ْ ايُٓٛ اال

 ايبؼش١ٜ ٚ املاد١ٜ ,

  َٙٛانب١ األٖذاف املاي١ٝ ٚ احملذات املاي١ٝ اجملاص٠ يف تٓاغِ َع إداس٠ املٝا

يتشكٝل غاٜات  َتطًبات األدا٤ يًك٣ٛ ايبؼش١ٜ ٚتهايٝف ايتؼػٌٝ بٓا٤ ع٢ً َٝضا١ْٝ 

 َفص١ً يهٌ ْؼاط ٖٚذف ,

 , ٘ايبشح ايعًُٞ املٛد 
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 ١ٜ , ٚ تطٜٛشٖا , تُٓٝتٗا , ٚبٓا٤ ايكذسات,تذسٜب ايهفا٤ات ايبؼش 

 , . ٟاطتؼاس٠ املظتًٗو ٚ اطتطالعات ايشأ 

  , َؼاسن١ ايكطاع ارتاص 

  , إْتاز ْٛع دٝذ َٔ املا٤ ملكاب١ً االستٝادات املتٓا١َٝ يًظهإ , ٚايصٓاع١ , ٚ ايضساع١

 َع تشػٝذ االطتدذاّ ,

  يف َٛانب١ َع صٜاد٠ ْؼش ارتذَات ايصش١ٝ , ٚايتدًص األَجٌ َٔ ايفطالت ,

االطتٗالى , ٚايُٓٛ ايظهاْٞ , ٚ ايضٜاد٠ يف سذِ املذٕ بظبب اشلذش٠ َٔ ايشٜف , 

 ٚايت١ُٝٓ ايضساع١ٝ ٚ ايصٓاع١ٝ ,

 , حتكٝل ايصشف ٚ ايظٌٝ بصٛس٠ دٝذ٠ , ٚ دس٤ آثاس ايفٝطاْات يًعُشإ ٚ ايضساع١ 

 , حتكٝل ْعاف١ عا١َ يًُٛاسد املا١ٝ٥ 

 ًُا٤ يف نٌ األغشاض مبا فٝٗا ايذلفٝ٘ ٚ ايشٜاض١ ٚ ايظباس١ ,االطتدذاّ األَجٌ ي 

 , ٞايٓعش إيٞ أ١ُٖٝ ٚضع إطذلاتٝذ١ٝ األَٔ املا٥ 

 , ٞاذتذ َٔ تٛقعات ايفكش املا٥ 

 ـ ستاٚس ارتط١ ايك١َٝٛ يًُا٤  4

 املا٤ ايتايٞ  َٔ أِٖ احملاٚس األطاط١ٝ اييت حتذد ارتط١ ايش٥ٝظ١ ٚ تٛصٝفٗا يكطاع إداس٠ 

 ٖذاف ٚ املشاَٞ ,حتذٜذ األ 

 , ًٞٚضع االفذلاضات ٚ األفهاس املطٛس٠ يتشكٝل اذتًٍٛ املج 

  حتذٜذ املؼانٌ ٚاستُاالت تٓاغِ فشص املا٤ , َٚٛاسد األسض رات األسض رات ايص١ً

 َع أٖذاف ٚ أٚيٜٛات احمل١ًٝ , ٚاملكاطع١ , أٚ ايٛال١ٜ,

 ( , حتذٜذ َذ٣ ٜٓاطب أفل ايتدطٝط ) عاد٠ تؤخز فذل٠ عؼش طٓٛات
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  ٙحتذٜذ َذ٠ ايتدطٝط يتكذٜش سذِ َؼاسٜع املٝاٙ , ٚإجياد استٝادات اَتذاد ايٓعاّ ) عاد

 تؤخز  فذل٠ مخظني عاًَا ( ,

 , تعٝني َؼاسٜع ٚفكًا يًدط١ ايك١َٝٛ ايؼا١ًَ 

  تبٝإ ٖٝانٌ املؤطظات ٚ ادتُعٝات رات ايص١ً باملا٤ , ٚٚضع تٛصٝف يٛسذاتٗا 

  ٚحتذٜذ اذتًٍٛ , ٚ ايتكِٜٛ ايفعًٞ , ٚضع إطذلاتٝذ١ٝ إداس٠ املا٤ , 

  , ً٘ٝٚضع ايتؼشٜع األَجٌ يًتشهِ يف اطتدذاّ املا٤ ٚاحملافع١ ع 

 , ٞتكٝٝذ ٚ اطتكشا٤ ٚ حتًٌٝ ايبٝاْات ٚ املعًَٛات رات ايص١ً باملٛسد ٚ املصذس املا٥ 

 , تؼهٌٝ ارتطط ايبذ١ًٜ , ٚ تكٛميٗا , ٚ َكاسْتٗا 

  ٌُع٢ً تٓفٝزٖا ,ٚضع خط١ عٌُ َٓاطب١ , ٚ ايع 

 . َِٝٚضع تصٛس ايتؼػٌٝ ٚ اإلداس٠ ٚ ايصٝا١ْ ٚ ايذل 

البذ َٔ َشادع١ اإلطذلاتٝذ١ٝ ايعا١َ يعهع ايتػرل يف املٛاضٝع املؤثش٠ َع ادتٗات املظ٦ٛي١  

عٔ صٓاع١ املا٤ ٚ إْتاد٘  يهٞ ٜطِ إيٞ ايدلْاَر ايش٥ٝع املعًَٛات اذتذٜج١ املتعًك١ بُٓٛ 

ستٝادات املا١ٝ٥ , ٚأمناط ايتطدِ ٚغرلٖا َٔ املعاٜرل رات ايص١ً . ٚ املٓطك١ ارتذ١َٝ ,ٚ اال

تتٛاصٌ اطتُشاس١ٜ حتًٌٝ ارتط١ ٚتكٛميٗا إلجياد أفطٌ ٚ أسظٔ ايظبٌ رات دذ٣ٚ 

املا١ٝ٥ املاي١ٝ . ٚجيب ايعٌُ  االقتصاد١ٜ داخٌ ْعاّ املا٤ اذتايٞ , يتٓعهع ٖزٙ داخٌ ارتط١

د أْظب تهاٌَ ملصادس ايتٌُٜٛ . أَا اطتٓباط أطش ايتؼػٌٝ , عًٞ إٔ تع٢ٓ ارتط١ املاي١ٝ بإجيا

ٚايصٝا١ْ , ٚاإلصالح, ٚ إعاد٠ ايتأٌٖٝ , ٚ تهايٝف ايتػٝرل ٚ االطتبذاٍ فٝشٟٛ اطتٓباط 

ايشٚاتب ٚ املعاػات , ٚ اإلَذادات , ٚاألدٗض٠ , ٚ ايطاق١ , ٚقطع ايػٝاس ٚغرلٖا َٔ َهْٛات 

ذَٞ. َٚٔ املِٗ َؼاسن١ ادتُٗٛس يف ع١ًُٝ ايتدطٝط ٚ ايتهًف١ رات ايص١ً بكطاع املا٤ ارت

ايعٌُ مبؼٛستِٗ خاص١ فُٝا ٜتعًل باملٓاخ  , ٚطبٝع١ اجملاسٟ املا١ٝ٥ املٛزل١ٝ , ٚ أثش ْٛع١ٝ 

املا٤ ع٢ً املظتًٗهني . نُا إٔ ايتفهش َع ادتُٗٛس ٜظاعذ أٜطا عًٞ فِٗ ايكِٝ , ٚ املعتكذات 
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ذ٠ دتُع املعًَٛات امل١ُٗ ٚالختار ايكشاس املٓاطب َٚٔ ثِ ميهٔ , ٚ املفاِٖٝ ٚ املٛسٚثات  املفٝ

 اطتٓباط ايتؼشٜع ٚ األسهاّ املا١ٝ٥ املٓاطب١ يتشكٝل املشاَٞ ايتاي١ٝ:

  تطٜٛش إداس٠ املا٤ بايتعشف عٔ نجب عًٞ َظ٦ٛيٝات ايكطاعات ٚ املؤطظات

 املدتًف١ رات ايص١ً مبؼاسٜع املا٤ ,

 ملتهاٌَ ,تٓؼٝط عذ١ً ايتدطٝط ايؼاٌَ ٚا 

  , ٞتشػٝذ االطتدذاّ , ٚمحا١ٜ املصذس ٚ املٛسد املا٥ 

 , ٞفض ْضاع املصاحل ايٓادِ عٔ املؼاسن١ يف ْفع َصذس ايكطاع      املا٥ 

 , إعطا٤ املؤػشات امل١ُٗ يتٛدٝ٘ ايظًٛى املظتكبٌ بايٓظب١ يًشاالت ادتذٜذ٠ 

 , تهاٌَ خطط اطتصالح األسض , ٚاطتدذاّ املا٤ 

 ذتاي١ٝ , ٚاطتكشا٤ ارتطط املظتكب١ً إلداس٠ املا٤ ٚاطتدذاَ٘ ,تكِٜٛ ارتطط ا 

 . اطتدذاّ طشم األمنزد١ أطشًا يًتكِٜٛ ٚ اإلداس٠ 

 تطِ ايعٛاٌَ املؤثش٠ عًٞ َطًٛبات ارتذَات َٚتػرلات االطتجُاس ايتايٞ:

 , املطًٛبات ارتذ١َٝ يًُظتًٗو ادتذٜذ٠ 

 , ٞاملطًٛبات ارتذ١َٝ املظتكب١ً يًُظتًٗو اذتاي 

 , قصٛس ارتذَات املب١ٓٝ َٔ قبٌ ادتُٗٛس املظتًٗو 

 , ايتؼشٜع 

 , صٜاد٠ َطًٛبات األَٔ ٚاذتُا١ٜ 

 , َطًٛبات ايهفا٠٤ ايعاي١ٝ ٚ تٛفرل ايتهًف١ 

 , االطتجُاس ملٓع تذٖٛس املُتًهات ٚ ايعكاسات 

 .استٝادات املظتًٗو 
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َؤػشًا َٔ األ١ُٖٝ مبهإ ايتهٗٔ باطتكشا٤ االطتٗالى املظتكبٌ ٚاييت تعطٞ 

 . يعذض اإلَذاد أٚ طاق١ املٛسد املا٥ٞ

 :ـ دٚس ادتٗات رات ايص١ً بارتط١ ايك١َٝٛ ملٛاسد َٚصادس املا٤  5

َٚٔ أِٖ ادتٗات رات ايعالق١ بارتط١ ايك١َٝٛ املا١ٝ٥ : ايكطاع اذتهَٛٞ , ٚادتٗات         

١ٝ نُا َبني يف ايطٛع١ٝ ٚ ايصٓاع١ٝ , ٚ أصشاب اذتشف , ٚبٝٛت ارتدل٠ احمل١ًٝ ٚ ايعامل

 ايٓكاط ايتاي١ٝ 

 )أ(دٚس ايكطاع اذتهَٛٞ : 

ٜذلنض ايعُــٌ اذتهَٛٞ يف ٚضع ايظٝاطـــ١ املا١ٝ٥ , ٚحتذٜــذ َٛاضٝع يتدطٝط َٛاسد املا٤      

َٚصادسٙ , ٚٚضع تصٛس بشاَر املؼاسٜع اييت حتتاز إيٞ متٌٜٛ نبرل ,  ٚ تٓعِٝ إداستٗا ٚ 

ُٝع َعًَٛات ايتكا١ْ ٚ ايتٓظٝل , ٚٚضع املعاٜرل ارتاص١ إْؼــا٤ ايبين ايتشت١ٝ , ٚ ةج

بأدا٤ املٓاطل اذتشد١ , ٚمتٌٜٛ ايبشح ايعًُٞ سظب اإلطذلاتٝذ١ٝ املٛضٛع١ ي٘ , ٚٚضع 

 اإلطذلاتٝذ١ٝ ايعا١َ , ٚٚضع األسهاّ ايتؼشٜع املٓاطب . 

ٚإٔ تطع ارتطط ايالص١َ  ٜٚٓبػٞ إٔ تعاجل احملًٝات ٚ ايٛالٜات ايدلاَر املا١ٝ٥ ارتاص١ بٗا ,     

إلَذاد املا٤ ٚفض ايٓضاع , ٚ االتفاقٝات ايجٓا١ٝ٥ َع املٓاطل اجملاٚس٠ , َٚعادت١ ايفطالت , 

ٚايتشِ يف ايفٝطإ ,َٚٝاٙ األَطاس , ْٚٛع١ٝ َا٤ ارتًذإ ٚ ايظٛاسٌ , ٚايتشهِ ٚ 

اإلداس٠ ٚ ايتؼػٌٝ ,  املشاقب١ , ٚتكظِٝ ايظًطات , ٚايت١ُٝٓ , ٚايتٌُٜٛ , ْٚعاّ املعًَٛات , ٚ

 ٚايتٓظٝل ٚايتهاٌَ بني ايٛسذات ايعا١ًَ يف قطاع املا٤ .
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 )ب( دٚس اجملتُع ٚادتُاعات ايطٛع١ٝ :       

تتشٌُ مجعٝات اذتشفٝني , ٚ املٗٓٝني , ٚ ايتكاْٝني , ٚ ايفٓٝني , ٚ ادتُعٝات رات ايص١ً           

املا٤ َٚٛاسدٙ , ٚطشم ايتدطٝط . ٜٚٓبػٞ عًٝٗا باملٝاٙ قذسًا َٔ املظ٦ٛي١ٝ املتعًك١ مبصادس 

املظا١ُٖ يف متٌٜٛ ايبشح ايعًُٞ , ْٚؼش ْتا٥ذ٘ يالطتفاد٠ َٓٗا يف ايتدطٝط , 

ٚاطتكطاب َؼاسن١ ادتُٗٛس يذعِ بشاَر ايتدطٝط ايؼاٌَ ٚقبٛشلا , ٚتٓفٝزٖا , 

ٗا إٔ تؤثش يف ٚصتاسٗا باإلضاف١ يتذٜٛذ األدا٠ , ٚاملشاقب١ , ٚصٝا١ْ ايٛسذات. ثِ ميهٓ

إطاس ايتٓظٝل بني ايٛسذات املدتًف١ ٚٚضع إطذلاتٝذ١ٝ دتُعٗا يف ػهٌ تهتالت َا١ٝ٥ , 

فُجاًل ميهٔ اْبجام ١٦ٖٝ طٛع١ٝ َا١ٝ٥ تعٌُ ع٢ً : إجياد طبٌ تٓظٝل تعإٚ بني ادتٗات 

 ايشزل١ٝ ٚايؼعب١ٝ ٚ األ١ًٖٝ ٚ ارتاص١ داخٌ ايكطش ٚعاملًٝا , ٚتبين املؼاسٜع ايك١َٝٛ َٔ

 أدٌ ايت١ُٝٓ املظتذا١َ ٚ املتٛاص١ْ ٚ إجياد ايذعِ ايالصّ شلا.

 )ز( دٚس ايصٓاع١ ٚ ايتذاس٠ : 

ميهٔ إٔ تظاِٖ ايصٓاع١ ٚ ايتذاس٠ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ بتٌُٜٛ املؼاسٜع ايبشج١ٝ       

٠ امل١ُٗ , ٚ املؼاسن١ بايتكا١ْ املتاس١ يذٜٗا , اإلداس٠ ٚ ايتؼػٌٝ ٚدًب املٛاد ارتاّ ادتذٜذ

 ٚارتدل٠ , ٚ إعطا٤ املعًَٛات , ٚايتعإٚ عًٞ عكذ ايٓذٚات ٚ  سًكات ايتذسٜب .  

ميهٔ إٔ تظاعذ بٝٛت ارتدل٠ يف ايبشح ايعًُٞ , ٚ املؼاسٜع ايبشج١ٝ ,  )د( بٝٛت ارتدل٠ :

ٚٚضع خطط َصادس املا٤ , غرل أْ٘ َٔ األفطٌ أخز اذتٝط١ ٚ اذتزس َٔ بٝٛت ارتدل٠ اييت 

١ٝٓ َٔ باملٝاٙ عٓذ ٚضع خطط املٝاٙ ملٓاطل ايؼشم األٚطط ادتاف١ , أٚ تأتٞ َٔ َٓاطل غ

 تًو املٓاطل اييت تؼهٛ ػح املا٤ ٚق١ً َٛاسدٙ .
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 :ـ َشاسٌ ارتط١ ايك١َٝٛ 8

ميهٔ تكظِٝ َشاسٌ ارتط١ ايك١َٝٛ إيٞ َشس١ً أٚي١ٝ تظبل ايتدطٝط , ثِ َشس١ً           

 َا بعذ ايتدطٝط . ايتدطٝط , يتًٝٗا َشس١ً ثا١ْٜٛ أٚ َشس١ً

 (املشس١ً األٚي١ٝ ) َشس١ً َا قبٌ ايتدطٝط ( : جيب يف ٖزٙ املشس١ً عٌُ ايتايٞ:1

  إْؼا٤ َشنض َعًَٛات ستًٞ دتُع املعًَٛات َٔ نٌ ايكطاعات ايعا١ًَ يف

 ايكطاع املا٥ٞ عدل زتُٛع١ عٌُ شتتاس٠ ,

  ,ِاطتشذاخ عذد َٓاطب َٔ ستطات ايشصذ , ٚاملشاقب١ , ٚايكٝاغ , ٚايتشه

 ٚاملعاٜش٠ , ٚايصٝا١ْ , ٚتشنٝبٗا يتشكٝل أٖذاف ارتط١ ايك١َٝٛ ,

  تكذٜش ن١ُٝ املا٤ اذتاي١ٝ َٔ املٛاسد املتاس١ , ٚاطتكشا٤ ايه١ُٝ املطًٛب١

 َظتكباًل يف ػيت املٓاسٞ ,

 ٜع املكذلس١ ٚبشازتٗا ,َعشف١ أثش ْٛع١ٝ املا٤ عًٞ املؼاس 

 , ٚضع أمنزد١ اطتكشا١ٝ٥ ٚاطتٓباط١ٝ َال١ُ٥ يًُؼاسٜع املكذلس١ ٚ اجملاص٠ 

  ِسصش َٓاطل تًٛخ َصادس ٚ ايٛاسد املا١ٝ٥ , ٚ أٚد٘ ايتًٛخ فٝٗا , ٚطبٌ ايتشه

 فٝ٘ ٚ ايتدًص َٓ٘ ,

  حتذٜذ األٚيٜٛات ٚ األٖذاف اييت حتكل تفعٌٝ ارتط١ ايك١َٝٛ ٚفكًا يإلَهاْات

 ايظٝاط١ٝ , ٚاالدتُاع١ٝ , ٚ االقتصاد١ٜ ) املشدٛ املتاح ( ,

  ٚ حتكٝل قذ دٝذ َٔ ايتٓظٝل ٚ ايتعإٚ بني ايٛسذات ايعا١َ يف زتاٍ املا٤

 اإلصشاح ,

 , بٓا٤ اشلٝانٌ اإلداس١ٜ يًٛسذات املدتًف١ ٚاملطًٛب١ 
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 عٔ  إْؼا٤ ٚسذ٠ يًتٓفٝز , ٚايتطبٝل , ٚاملتابع١ حتت سعا١ٜ طًط١ عًٝا َظ٦ٛي١

 . ايت١ُٝٓ اإلق١ًُٝٝ , ٚايتدطٝط ٚ اإلداس٠

 ( َشس١ً ايتدطٝط :  تٗتِ ٖزٙ املشس١ً بايتايٞ : 2

 , حتكٝل اإلداس٠ املا١ٝ٥ املظتذا١َ , ٚإداس٠ االستٝاز 

  ايذلنٝض ع٢ً تشػٝذ ايضساع١ املش١ٜٚ , ٚ ايتشهِ يف ْعِ ايضساع١ , ٚ إعاد٠

ع نفا٠٤ ايشٟ , ٚ ايتػز١ٜ اطتدذاّ َا٤ ايصشف ٚ ايفطالت ايظا١ً٥ , ٚسف

 االصطٓاع١ٝ , ٚتطٜٛش ْٛع١ٝ املا٤ ,

  ايعٌُ عًٞ َؼاسن١ ايٛصاسات ٚادتٗات رات ايص١ً بايكطاع املا٥ٞ يف

ايتدطٝط , ٚٚضع اإلطذلاتٝذ١ٝ , ٚ املٛصفات ايكٝاط١ٝ ٚضبط ادتٛد٠ 

ٚ يٓٛع املا٤ , ٚ إداس٠ املعًَٛات , ٚاذتُا١ٜ ايصش١ٝ , ٚ املشاقب١ ٚاإلػشاف , 

ايتشهِ يف شتاطش األَشاض ٚ أطايٝب املعادت١ ٚاملهافش١ ٚأمناط 

االطتعزاب ٚ املعادت١ , ٚ إعاد٠ االطتدذاّ ٚ ايذٚسإ , ٚ ايجكٝٝف ايصشٞ , 

ٚتطبٝل ٚ تٓفٝز ايكٛاْني ٚ ايتؼشٜع ٚ األسهاّ ايطابط١ يًتًٛخ ٚطشم 

 َهافشت٘ ,

 ت , ٚ أطايٝب َؼاسن١ قطاعٞ ايٓظا٤ ٚ ايؼباب يف بشاَر ٚضع األٚيٜٛا

 تشػٝذ ٚسفغ املا٤ , ٚاإلصشاح ادتٝذ ,

  ٚ ايعٌُ عًٞ إٔ تتفاعٌ اإلطذلاتٝذ١ٝ املا١ٝ٥ َع ايعشٚف املتػرل٠ يإلَاد

 االستٝاز املا٥ٞ ,

  ٚضع أطًٛب َٓعِ إلداس٠ املا٤ )خاص١ عٓذ تكِٜٛ املٝاٙ ادتٛف١ٝ ( ايتدًص

 َٔ ايتًٛخ ,
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 ٚٚضع تصٛس يتهاٌَ  ايبذ٤ يف بشْاَر ختطٝط دٝذ يًُا٤ ٚاإلصشاح ,

 بشاَر إَذاد املا٤ ٚايتشهِ يف املًٛثات , 

  ٚ ٚضع خطط سكٝك١ٝ َتها١ًَ ألسٛاض األْٗاس ) يًُٓاطل ايٓٗش١ٜ

اي١ًٝٝٓ ( , َع إعطا٤ أٚي١ٜٛ يًشكٛم املهتظب١ , ٚ ايتٓظٝل , َٚكاصذ 

 املؼاسنني يف َٓطك١ اذتٛض ايٓٗشٟ  ,

 ً٢ نٌ َٛاضٝع َصادس املا٤ َجٌ : استٛا٤ ارتط١ ايك١َٝٛ يًكطاع املا٥ٞ ع

املعادت١ , ايتدًص ايٓٗا٥ٞ , ٚإعاد٠ االطتدذاّ , ٚاألثش االدتُاعٞ , 

ٚايتكِٜٛ ايب٦ٝٞ , ٚايتؼشٜع ٚ املعاٜرل , ٚاالقتصاد ٚ اإلطذلاتٝذ١ٝ 

 ايظٝاط١ٝ , ٚايص١ً بني املصادس ٚ املٛاسد األخش٣ .

 َٔ أِٖ َشتهضات ٖزٙ املشس١ً :  (املشس١ً ايجا١ْٜٛ ) َشس١ً َا بعذ ايتدطٝط ( : 3

 :)أ( املشاقب١ ٚ املتابع١ ٚ ايتضن١ٝ ٚ اإلصالح 

  البذ إٔ تذفع ايكطاعات املظتفٝذ٠ َٔ املا٤ تهًف١ خذَات إْتاد٘ ٚتٛصٜع٘ َٔ غرل

االعتُاد عًٞ أٟ ٖبات َٚٓح غرل َدلس٠ . ٚميهٔ إٔ تؼذع قاعذ٠ " ٜذفع املًٛخ" 

 ايذلػٝذ , ٚ اذتفغ , ٚإعاد٠ االطتدذاّ, ٚتطبٝل تعشٜف١ املا٤ اذتكٝك١ٝ يف

  ٚ , جيب إٔ عشض ارتط١ االقتصاد١ٜ املعذي١ عًٞ ادتُٗٛس يًُؼاسن١ , ٚ ايٓكذ

 اإلداص٠ ,

  ايعٌُ عًٞ حتذٜح ػبهات ايكطاع املا٥ٞ َٚذٖا يتػز١ٜ َٓاطل أخش٣ طبكًا رتط١

 ت١ُٝٓ املٛاسد املا١ٝ٥ بايتٓظٝل َع ارتط١ ايك١َٝٛ ايؼا١ًَ ,

 تٓفٝز بشاَر املشاقب١ ٚايتشهِ يف ْٛع املا٤ ,ايبذ٤ يف  
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  ٌٖٝايذلنٝض ) يف عًُٝات املتابع١ ( ع٢ً ايصٝا١ْ , ٚايذلَِٝ , ٚ االطتبذاٍ , ٚإعاد٠ ايتأ

 , ٚتٓفٝز ايكٛاْني ٚايتؼشٜعات ٚ األسهاّ املا١ٝ٥ ,

 , إْؼا٤ شتابش ست١ًٝ حتت َع١ً املددل ايكَٛٞ املشنضٟ يًُا٤ 

 ٚتذسٜب ايٛسذات ٚ األفشاد ٚ االستٝادات ايالص١َ يتشكٝل ايتدطٝط املتأْٞ يتأ ٌٖٝ

 فاع١ًٝ بشاَر املتابع١ ٚأخز ايكشاس .

 :)ب( ايتذسٜب 

ايذلنٝض ع٢ً ت١ُٝٓ ايك٠ٛ ايعا١ًَ ٚ تأًٖٝٗا , ٚتشفٝع ايب١ٝٓ األطاط١ٝ َٔ خالٍ 

 ٚسذات ايتذسٜب , َٚشانض ايبشح ايعًُٞ , ٚإداس٠ املؼاسٜع , 

خصا٥ٞ ايكطاع املا٥ٞ إلدشا٤ ايبشٛخ , ٚ إداس٠ ايٓؼاط ٚ َشاقبت٘ ٚبٓا٤ أطش ق١َٝٛ أل

 بصٛس٠ َظتُش٠ ملذ٣ طٌٜٛ , ٚسمبا اطتذع٢ اذتاٍ فتح َشنض قَٛٞ يًتذسٜب . 

 )ز( ايبشح ايعًُٞ :    

  حيتاز ايبشح ايعًُٞ إيٞ قاعذ٠ حبح , َٚعًَٛات ٚبٝاْات يذعِ خط١ ايكطاع

 املا٥ٞ ٚعًُٝاتٗا ,

 ًبشح ايعًُٞ , سمبا بتشذٜذ سؤٚغ املٛاضٝع ايبشج١ٝ ٚضع خط١ ق١َٝٛ ي

ٚتكظُٝٗا عًٞ املؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاملشنض ايبشج١ٝ, ٚ ايٛسذات رات ايص١ً ٚ 

اإلداسٟ , ٚايصشٞ ٚايب٦ٝٞ ٚ  املٓعُات , يتشكٝل املٛاص١ْ املج٢ً بني ايبشح

 ظٝاطٞ ,االقتصادٟ , ٚاالدتُاعٞ , ٚايفين , ٚ ايتكاْٞ , ٚايكاْْٛٞ , ٚاي

  ايعٌُ ع٢ً تفعٌٝ َشانض ايبشٛخ , ٚٚضع اتفاقٝات تٛأ١َ ٚ َٛا١َ٤ َع املؤطظات

 ايتع١ًُٝٝ رات ايص١ً ,
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  اطتكطاب سؤٚغ األَٛاٍ َٔ ايكطاع ايشزلٞ ٚ ايؼعيب ٚ ارتاص يإلْفام ع٢ً

استٝادات ايبشح ايعًُٞ ) َٔ َعاٌَ , َٚهتب١ , َٚعذات , َٚٛاد َظتًٗه١ , 

 شمج١ , .....اخل .ْٚذٚات , ْٚؼش , ٚت

  د( ايكٛاْني ٚ املٛاصفات ٚ املكاٜٝع( 

تفعٌٝ  ١٦ٖٝ املٛاصفات ٚاملكاٜٝع ٚ تأًٖٝٗا , ٚايتٛدٝ٘ بإٔ تطِ ٖٝانًٗا ٚسذات 

س٥ٝظ١ )ق١َٝٛ أٚ إق١ًُٝٝ ( , ٚٚسذات ثا١ْٜٛ تتعًل بٓٛاسٞ اإلداس٠ ايعاد١ٜ , ٚٚسذات 

 خذ١َٝ تذاس مبؼاسن١ ادتُٗٛس املظتًٗو ,

 كإْٛ املا٥ٞ املال٥ِ ٚتطٜٛشٙ يهٌ َٔ : األٚيٜٛات املكذلس١ , ت١ُٝٓ اي

ٚاملظتذذات املٓعٛس٠ ٚ املظتذل٠ , ٚ إداس٠ ايدلاَر املا١ٝ٥ , ٚفض ايٓضاعات ٚ 

 . ايطشف ايجايح , ٚاحملذات ايعاسض١

 :)ٖـ( ارتصدص١

  ٞايتفهش يف إَها١ْٝ حتٌٜٛ ْعِ ايكطاع املا٥ٞ َٔ ايكطاع اذتهَٛٞ إي

ات يًكطاع ارتاص ٚأصشاب ايعٌُ )خصدص١ ايكطاع ٚسذات ٚ ػشن

 املا٥ٞ ( ,

  ايؼشٚع يف إعطا٤ فشص١ يكطاع اذتشفٝني ٚايكطاع ارتاص يشصذ ايتًٛخ

ايصٓاعٞ , ٚايضساعٞ , ٚ ايتذاسٟ َٚشاقبت٘ يًهؼف ٚ َهافشت٘ )خصدص١ 

 َهافش١ ايتًٛخ (.

 :)ٚ( املؼاسن١ ايؼعب١ٝ 
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 عب١ٝ , ٚسفع اذتع ايب٦ٝٞ , ٚاملؼاسن١ اطتٓباط طشم َال١ُ٥ يتفعٌٝ ايتٛع١ٝ ايؼ

ادتُاٖرل١ٜ , ٚايتعًِٝ ايؼعيب , ٚايتذسٜب , ٚمجع املعًَٛات ْٚعُٗا , ٚايصٝا١ْ 

 ٚايتؼػٌٝ يًت١ُٝٓ ٚاإلداس٠ املتها١ًَ يًُٛاسد املا١ٝ٥ ,

  ايذلنٝض ع٢ً تٛع١ٝ صٓاع ايكشاس ٚسفع سظِٗ ايب٦ٝٞ ٚاملا٥ٞ , ٚإجياد طبٌ َال١ُ٥

 ١ اجملاص٠ ٚابتذاع طبٌ تٓفٝزٖا ,يًشصٍٛ ع٢ً َٛافك

  , إعطا٤ فشص أفطٌ يًذُعٝات ايطٛع١ٝ )ادتُعٝات غرل اذته١َٝٛ , ٚايظٝاط١ٝ

 ٚايع١ًُٝ , ٚ اذتشف١ٝ , ٚاحتاد ايعٌُ ٚ ايصٓاع١ ( يًُؼاسن١ ايفاع١ً ٚ املتها١ًَ .

 عند البحث عه سبل تمويل المشروع ينبغي األخذ في الحسبان

  خطط ايت١ُٝٓ اإلطذلاتٝذ١ٝ يف املٓطك١ ,األٚيٜٛات اجملاص٠ سظب 

 , أٖذاف املؼشٚع 

 , أثش املؼشٚع ع٢ً اقتصادٜات املٓطك١ 

 , األثش ايب٦ٝٞ املذلتب ع٢ً املؼشٚع 

  , ٞإداس٠ اذتٛض املا٥ 

  سصذ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتعًك١ باملؼشٚع يف َٓاسٞ ادتٝٛيٛدٝا ٚاشلٝذسٚيٛدٝا

 ذ٠ ,ْٚٛع املا٤ ٚ ايب١٦ٝ ٚاذتٝا٠ ايظا٥

  , َٞٛاالطتػالٍ األَجٌ يًُٛاسد يف اإلطاس ايك 

 . سأٟ ادتُٗٛس 

املؼشٚع مبشاسٌ َع١ٓٝ قبٌ أخز ايكشاس  appraisalمتش ع١ًُٝ تكِٜٛ       

 يالطتُشاس فٝ٘ ٚ تٓفٝزٙ , ٚتطِ ٖزٙ املشاسٌ ايتاي١ٝ 

 , دساطات حتذٜذ ايٓعِ احملت١ًُ 

 , دذ٣ٚ ملكاس١ْ أٟ ْعِ بذ١ًٜ 
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 أنذ َٔ دذ٣ٚ اختٝاس َؼاسٜع َع١ٓٝ .دساطات دذ٣ٚ يًت 

ٜٚٓبػٞ إٔ تتِ ٖزٙ ايذساطات اطتٓادًا ع٢ً إعاد٠ تكِٜٛ األٖذاف , ٚ ايتشًٌٝ   

اشلٝذسٚيٛدٞ , ٚمتجٌ ايٓعاّ ٚ أمنزدت٘ , ٚتكِٜٛ األثش ايب٦ٝٞ , ٚ ايذساطات 

اشلٓذط١ٝ ٚتكذٜشات ايتهًف١ , ٚايتشًٌٝ االقتصادٟ ٚ ايتًُٜٛٞ , ٚحتذٜذ خٝاسات 

.   assessment  report Environmentalٚيٜٛات , تكشٜش األثش ايب٦ٝٞ األ

ٜٚٓبػٞ ايذلنٝض ع٢ً تكِٜٛ األثش ايب٦ٝٞ يًُؼشٚع ٚايزٟ قذ ٜهٕٛ َؤقتًا أٚ دا٥ًُا , 

 َٛدبًا أٚ طايبًا طبكًا يًعٛاٌَ املؤثش٠.

 َٚٔ أْٛاع األثش ايب٦ٝٞ املتٛقع           

  ٞاألثش االدتُاعimpact      Social ًٞيألفشاد أٚ اجملتُع نهٌ , ٚريو ع :

املظانٔ ٚ اجملُعات َٚٓاطل ايعٌُ ٚ ايٓؼاطات اييت ٜتٛقع إٔ تتأثش ب٦ًٝٝا 

باملؼشٚع بصٛس٠ دا١ُ٥ أٚ َؤقت١ , َٚذٟ األثش ٚسذُ٘ ٚ املكذلسات اييت تفعٌٝ 

املداطش ايظ١٦ٝ ايٓامج١ . ٜٚٓبػٞ إدشا٤ تكِٜٛ األثش االدتُاعٞ بايتٓظٝل َع 

 ظًط١ احمل١ًٝ ٚادتٗات رات ايص١ً ٚاملٓعُات املدتص١ .اي

  ًٞاألثش عًٞ االقتصاد احملeconomy Impact on Local   فُٝا ٜتعًل باألثش :

ايطاسئ ع٢ً األٖذاف ايش٥ٝظ١ يًٓعاّ , َٚٔ أَج١ً ريو ايطشس ع٢ً ايضساع١ 

 ٚخصٛب١ ايذلب١ , ٚق١ُٝ األسض , ٚ ايعُاي١ .

  ٞاألثش ايب٦ٝEcological impact  ٚريو بتػرل ْٛع املا٤ بايٛسد , أٚ تػرل اْظٝاب

املا٤ ب٘ , أٚ ايتػرل يف ايب١٦ٝ املا١ٝ٥ , ٚ ايتػرل يف َصاٜذ األزلاى , ٚ األثش ع٢ً 

ايطٝٛس املا١ٝ٥ ٚغرلٖا َٔ األسٝا٤ , ٚاألثش ايصشٞ ع٢ً ايظهإ احملٝطني مبٓطك١ 

 املؼشٚع , ٚ اذتفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ احمل١ًٝ .



 

032 
 

 2016يىويى    –ىاير ي –بع السا العدد                   جامعة الىاصرمجلة 

 

 وخططها السياسة القىمية للمىارد المائية واستراتيجيتها
 

 
 د. عثمان تاج الديه عثمان الجزولي

 َٝٛٛسفٛيٛدٞ األثش ادت impact Geomorphological  مما ٜؤد٣ إيٞ ايتشات

 ٚايٓشش ٚ ايذلطٝب أٚ ايضالصٍ ٚ االْضالقات األسض١ٝ ٚ ايفٝطاْات .

  ٞاألثش االطتظاغAesthetic  impact  قذ ٜتذخٌ املؼشٚع َع ةجٌُٝ املٓطك١

ٞ استُاالت ٚتطٜٛشٖا , ٚقذ ٜؤثش ع٢ً املباْٞ األثش١ٜ ٚ ايتاسخي١ٝ , أٚ قذ ٜؤدٟ إي

تصُِٝ سذٜح . ٚجيب األخز يف اذتظبإ تكِٜٛ األثش ع٢ً ايب١٦ٝ احملٝط١ , ٚ 

األػذاس ٚ ايػابات , ٚايطبػشاف١ٝ , ٚتأصٌٝ املٓطك١ ٚتاسخيٗا , ٚ األثش ع٢ً املٓاظش 

 ايب١ٝ٦ٝ األص١ًٝ . 

 َٔ أِٖ املؤثشات اييت تعٝل ايتدطٝط اإلطذلاتٝذٞ ادتٝذ                

  املتظاسع١ يف ايظهإ بظبب اشلذش٠ إيٞ املذٕ ٚايٓضٚح َٔ ايشٜف أٚ  غرلٙ َٔ ايضٜاد٠

 األطباب ادتٖٛش١ٜ ,

 , ٌَعذّ ٚضٛح األٚيٜٛات ٚ األٖذاف سمبا يػٝاب ايتدطٝط االطذلاتٝذٞ ايؼا 

 , تًٛخ املٛاسد املا١ٝ٥ 

 , غٝاب ايب٢ٓ ايتشت١ٝ املؤثش٠ ع٢ً ارتطط املا١ٝ٥ 

  املذسٚط١ َٔ أدٌ ايذلضٝات  ايظٝاط١ٝ أٚ ايٓٛاسٞ صذٚس ايكشاسات ايظٝاط١ٝ غرل

 األ١َٝٓ ,

 ايكبٍٛ  ادتُاٖرلٟ يًُؼشٚع ، 

  عذّ ٚدٛد ايبٝاْات ٚ املعًَٛات امل١ُٗ َجٌ : تعذاد ايظهإ ٚ ايضٜاد٠ املتٛقع١ يفذل٠

ايتصُِٝ , االستٝادات املا١ٝ٥ , طاق١ املٛاسد املا١ٝ٥ باملٓطك١ , ْعِ املشاقب١ ٚ احملاطب١ , 

شٜف١ ارتذ١َ , ارتشط ايطبػشاف١ٝ ٚ اشلٓذط١ٝ , َظت٣ٛ ارتذ١َ املطًٛب١ , املكاس١ْ تع

االقتصاد١ٜ بني ايبذا٥ٌ املتاس١ , ايعُاي١ , ايطاق١ , ايتكا١ْ املظتذا١َ املٛدٛد٠ , 
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ٚايتذسٜب يًهفا٤ات املؤ١ًٖ , ايكذس٠ ع٢ً ايذفع اإلطذلاتٝذ١ٝ يتػرل ارتطط سظب 

 ايعشٚف , إداس٠ املؼشٚع .

  أ١ُٖٝ تػرل ايبين ايتشت١ٝ اييت اْت٢ٗ عُشٖا ايتصُُٝٞ َٓز أَذ بعٝذ , ٚ نٝف١ٝ

 . حتكٝل سذ٠ ايتػرل بأقٌ األضشاس ايب١ٝ٦ٝ  ٚ بأسخص ايظبٌ املٓاطب١

 :ـ تٛصٝات عا١َ 7

 (ايذلنٝض ع٢ً األَٔ ايػزا٥ٞ أنجش َٔ االنتفا٤ ايزاتٞ يًػزا٤ ,1)

ذد ايظبٌ املج٢ً إلداس٠ املٛاسد ٚ املصادس املا١ٝ٥ , (حتطرل خط١ س٥ٝظ١ يألَٔ املا٥ٞ اييت حت2)

ٚتعٌُ ع٢ً تهاٌَ ارتطط ٚايدلاَر احمل١ًٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ بايذلنٝض ع٢ً داسط١ ادتذ٣ٚ 

االقتصاد١ٜ , ٚايب١ٝ٦ٝ , ٚ ايف١ٝٓ ,ٚاملاي١ٝ ٚ االدتُاع١ٝ , ٚ ايظٝاط١ )ٚ اإلداس٠ املا١ٝ٥ 

 املتها١ًَ (.

ادس املا٤ يٝتٛىل أَش املٝاٙ ادتٛف١ٝ ٚ املٝاٙ ايظطش١ٝ , (إْؼا٤ زتًع قَٛٞ داَع ملص3)

َٚٝاٙ ايظاسٌ ٚ ارتًذإ , ٚايتًٛخ املا٥ٞ , َٚؼانٌ املًٛس١ , ٚإداس٠ َٝاٙ ايبشاس , ٚت١ُٝٓ 

 األْٗاس ٚغرلٖا َٔ املصادس ٚ املٛاسد املا١ٝ٥ , ٚتفعٌٝ األْؼط١ اإلداس١ٜ .

١ رات ايص١ً بايكطاع املا٥ٞ يٓؼش , ٚتذٜٚٔ , (دعِ ٚ تؼذٝع أٌٖ ارتدل٠ يف ارتذ١َ املذ4ٜٓ)

 .ٚتٛثٝل خدلاتِٗ يالطتفاد٠ ايعا١َ 

(تؼذٝع املؼاسن١ يف ادتُعٝات , ٚ ادتٗات ايتدصص١ٝ ٚ اذتشف١ٝ داخٌ ايبًذ ٚيف 5)

 بًذإ أخش٣ سمبا بتهٜٛٔ بؤس يًذُعٝات ايعامل١ٝ املؼاب١ٗ .
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ا فٝٗا ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ , ٚ ايؼُظ١ٝ , (ايعٌُ ع٢ً تضاٚز إْتاز املا٤ بايطاق١ ايٓعٝف١ مب6)

 ٚاشلٝذسٚيٛن١ٝ , ايشٜاح .

(االطتدذاّ االطذلاتٝذٞ ملصادس املا٤ غرل ايتكًٝذ١ٜ يتضن١ٝ ٚ اإلصالح )ايت١ُٝٓ ( مبا 7)

فٝٗا املا٤ األداز َٚا٤ ايبشاس , ٚ املٝاٙ املظتدًص١ َٔ َعادت١ ايفطالت ايظا١ً٥ , ٚعا٥ذ 

 دفل ايشٟ .

 ادس املا٤ َٔ أدٌ ايظالّ باملٓطك١ ) طالّ املا٤ ( .(ايتدطٝط ملص8)

(ٚضع اتفاقٝات َال١ُ٥ َٚب١ٝٓ ع٢ً املفاٚضات ملٝاٙ األْٗاس , ٚاملا٤ ادتٛيف املؼذلن١ بني 9)

ايذٍٚ ٚ اإلداس٠ املج٢ً شلزا املٛاسد ٚ تُٓٝتٗا ٚ تٓظٝكٗا . ٚسغِ ايتػرلات ايظٝاط١ٝ يف َٓطك١ 

دٗٛد ايتٓظٝل ٚايتعإٚ سٍٛ ت١ُٝٓ األْٗاس )َتعذد٠ ايؼشم األٚطط غرل إٔ ٖٓاى بعض 

ايكَٛٝات ( َجٌ : أْٗاس ايٌٓٝ , ٚايفشات , ٚ األسدٕ , مما ْبع عٓ٘ اتفاقٝات َجٌ اتفاق١ٝ َٝاٙ 

ّ ٚاييت حتِ تٛصٜع َٝاٙ ايٌٓٝ ٚتٓعِ ارتالفات عٔ 1959ايٌٓٝ بني ايظٛدإ َٚصش يعاّ 

١ طٛسٜا ٚايعشام سٍٛ تؼػٌٝ طذ طبك١ يعاّ طشٜل ايتفاِٖ ٚاذتٛاس ٚايتفاٚض , ٚاتفاقٝ

 ّ .1987ّ ٚاتفاق١ٝ تشنٝا ٚ طٛسٜا سٍٛ تؼػٌٝ طذ اتاتٛسى يعاّ 1975

(ٚضع طٝاط١ ٚخطط يًتذسٜب , ٚبٓا٤ ايكذسات , ٚ ايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ َٔ خالٍ ايعٌُ 10)

 ٚفل أٖذاف ستذد٠ , ٚتفعٌٝ االطتفاد٠ َٔ ايعٕٛ ايعاملٞ يف ٖزا اإلطاس .

فع١ ع٢ً املٝاٙ ادتٛف١ٝ غرل املتذذد٠ َٔ اذتفشٜات , ٚعذّ اطتدذاّ ٖزا (احملا11)

 االستٝاطٞ االطذلاتٝذٞ إال يف ساالت ايطٛاسئ , ٚاالطتدذاّ قصرل املذ٣ ألغشاض َع١ٓٝ .
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(ابتهاس أطايٝب دٝذ٠ مجع املعًُات ٚ ايبٝاْات , ٚاإلداس٠ املا١ٝ٥ ٚ االطتفاد٠ َٔ ايتكذّ 12)

عًَٛات١ٝ , ٚاذتاطٛب , ٚاألمنزد١ ايشٜاض١ٝ , ٚاالطتؼعاس عٔ بعذ , ايعًُٞ املطشد يف امل

 ٚحتًٌٝ ايٓعِ .

(ايذلنٝض ع٢ً تشػٝذ اطتدذاّ املا٤ , ٚ احملافع١ عًٝ٘ , ٚ اإلداس٠ املظتذا١َ ملٛاسد املا٤ 13)

 بػشض ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ يف املٓطك١ ٚ إعاد٠ تٛصٜع أٚيٜٛات االطتدذاّ املا٥ٞ .

٢ إٔ حتٟٛ ارتط١ اإلطذلاتٝذ١ٝ يًُا٤ َؤثشات ايتكا١ْ , ٚ ايظٝاط١ , ٚاآلثاس (ايعٌُ ع14ً)

 ايب١ٝ٦ٝ .

(ايعٌُ ع٢ً ٚضع خط١ ق١َٝٛ يًبشح ايعًُٞ املتعًل باملا٤ , ٚايتهاٌَ بني املٛاسد املا١ٝ٥ 15)

, ٚاطتدذاّ األسض , َٚؼاسن١ ادتٗات املٓتفع١ باملا٤ سمبا عدل اجملًع ايكَٛٞ ملصادس , 

 أٚ احتاد زتايع ايبشح ايعًُٞ ايعشب١ٝ أٚ أٟ نٝإ فاعٌ . املا٤

 (ايتفهش يف نٝف١ٝ اطتدذاّ املٛاسد املا١ٝ٥ يًذخٍٛ يًعٛمل١ ٚ املعًَٛات١ٝ .16)

(ٚضع إطذلاتٝذ١ٝ يإلْزاس املبهش يًفٝطاْات , ٚادتفاف , ٚ ايهٛاسخ )االبتال٤( املا١ٝ٥ 17)

 يًُٛاسد املا١ٝ٥ . ٚطشم َهافشتٗا , يف إطاس اإلداس٠ املتها١ًَ

 ـ املشادع ٚ املصادس  8

(1)Murakami, M. Managing water for peace in the Middle East : 

Alternative strategies United Nations University press Tokyo, 1995. 
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(2)Abdel – Magid , I . M ., Effective water policies strategies for 

national water authorities, The Arabian J. for Science and Engng ., 

Vol .22, NO . IC, June 1997 ,199-212. 

عصاّ ستُذ عبذ املادذ ايطاٖش ستُذ ايذسدٜشٟ , املا٤ , آفام يًطابع١ ٚ ايٓؼش , (3)

 . 1111ارتشطّٛ , 

(4)Shatanawi,  M.R., and AI-Jayousi . o., Evaluating  market –

oriented policies in  Jordan : A comparative study , J. water 

International , 1995 , Vol. 20(2) , pp .88- 97. 

(5) Al-Ibrahim , A. A., Water use in Saudi Arabia : problems and 

policy implications, J. Water Resources Planning and Management 

, ASCE, 1990 ,Vol.116 (3), pp.375-388. 

(6) Wakil, M.,Analysis of future Water needs for different sectors in 

Syria, J . Water International, March 1993, Vol. 18(1), pp.18-22. 

(7) Akkad, A.A., Conservation in the Arabian Gulf countries, J . 

AWWA, 1990,182(5).pp40-50. 

(8) Mohorjy A. M. and Grigg , N. S., water resources management 

system for Saudi Arabia , J . Water Resources Planning and 

Management , ASCE , March/ April 1995 , Vol .121(2),pp.205-215. 

(9)Shahin , M., Review and assessment of water resources in the 

Arab region, water International J., 14 .pp .206 -19 . 

(10)Sudan National water Policy , draft document , November 

1999, Workshop on Sudan national water policy (SNWP), ElZubeir 
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 د/ محمد أحمد مصهح انوعيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زضاغ١ تفػري١ٜ َٛضٛع١ٝ- ايكٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ

10 

 املًدص

     

 .تعطٜف ايكٍٛ اسبػٔ ٚ َطازفات٘  حيتٟٛ ايبشح ع٢ً

 ٚبٝإ َهاْت٘ ٚضٛابّٓ٘ , ٚمناشز يًكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب املٛىل  

عًِٝٗ ايػ٬ّ ) يعبازٙ , ٚيف خّٓاب ا٭ْبٝا٤  ( غبشاْ٘ ٚتعاىل) 

 ., ٚيف سػٔ ايكٍٛ َع املدايفني (

نُا حيتٟٛ ع٢ً شنط بعض مثاض ايكٍٛ اسبػٔ يف ذبكٝل 

غتذاب١ , ٖٚعمي١ ايؿّٝٓإ ٚدٓسٙ, ا٭خ٠ٛ ْٚبص ايفطق١ , ٚا٫

ٚضبب١ اهلل يًُشػٓني ٚايجٛاب املرتتب ع٢ً إسػاِْٗ يف ايسْٝا 

 ٚاٯخط٠ .

 َع بٝإ أِٖ ْتا٥ر ايبشح ٚتٛصٝات٘.

 

 ز/ ضبُس أمحس َصًح ايٛعٌٝ

 داَع١ إب–أغتاش ايتفػري ٚعًّٛ ايكطإٓ املػاعس 

Aljmalybrahymmhmd@gmai.com 



 

523 
 

  2016 يوويو   - ىاير ي –بع انسا انعدد                   جامعة انىاصرمجهة 

 

 انقول انحسه في انقرآن انكريم
 دراسة تفسيرية موضوعية

 

 د/ محمد أحمد مصهح انوعيم
 

 املكس١َ:

 اسبُس هلل ضب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚصشابت٘ أمجعني:

أَا بعس: فإٕ اهلل عع ٚدٌ خًل اشبًل يعبازت٘ , ٚايعباز٠ يف اٱغ٬ّ ٖٞ ْٗا١ٜ اشبطٛع ٚق١ُ ايؿعٛض بعع١ُ 

ٗا شات آثاض عُٝك١ يف ايتعاٌَ َع خًل اهلل , ٚتػتٟٛ املعبٛز , ٖٚٞ َساضز ايص١ً بني املدًٛم ٚاشبايل , نُا أْ

يف شيو أضنإ اٱغ٬ّ َٔ ص٠٬ ٚصّٛ ٚظنا٠ ٚسر ٚغا٥ط ا٭عُاٍ اييت ٜبتػٞ بٗا اٱْػإ ٚد٘ اهلل ٜٚتشط٣ 

ؾطع٘ , َٚٓاط ايتعاٌَ َٚساضٙ بني ايعباز قا٥ِ ع٢ً ايكٍٛ اسبػٔ فإٕ ٚدس اغتكاَت سٝاتِٗ ٚسػٓت 

 ٛز ايصٟ ٭دً٘ ؾطع اهلل ايؿطا٥ع .تعا٬َتِٗ ٚسصٌ املكص

 يف ايكطإٓ ايهطِٜ زضاغ١ تفػري١ٜ َٛضٛع١ٝ( )ايكٍٛ اسبػٔ:ٖصا َا غأبٝٓ٘ يف ٖصا ايبشح املٛغّٛ بعٓٛإ 

 أٖساف ايبشح :

 تعٜٛس ايًػإ ع٢ً سػٔ ايكٍٛ ٚطٝب ايه٬ّ. -1

 .ٚا٭سساخضبط ا٫ْفعا٫ت ايٓفػ١ٝ دباٙ املٛاقف  -2

 زا٥ط٠ احملب١ ٚاي٥ٛاّ بني أفطاز اجملتُع.ايتػابل حنٛ تٛغٝع  -3

 ػٔ ايكٍٛ َع تعسز ٚغا٥ٌ ا٫تصاٍ.تػًح ايسعا٠ إىل اهلل تعاىل حب -4

 َؿه١ً ايبشح :

متجًت َؿه١ً ايبشح يف بٝإ ضطض غٝاز٠ ظاٖط٠ ايػًع١ ٚازبفا٤ ٚايفشـ يف ايكٍٛ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭فطاز 

فع املؿك١ بهٌ صٛضٖا , ٚاحنػاض َفّٗٛ ايتعبس ع٢ً ٚازبُاعات َع إٔ زع٠ٛ اٱغ٬ّ قا١ُ٥ ع٢ً ايٝػط ٚز

 َٚطاقب١ اهلل يف ايكٍٛ ٚايعٌُ . ايعٛاٖط ايؿه١ًٝ زٕٚ ايتعُل يف َفّٗٛ ايتك٣ٛ

 ايسضاغات ايػابك١ :

ٚقف ايباسح ع٢ً بعض املكا٫ت ٚايسضاغات اييت ذبسثت عٔ ايكٍٛ اسبػٔ عَُٛاّٗ َٓٗا : زضاغ١ ايسنتٛض/ 

ّ , ايس٫٫ت ايرتب١ٜٛ يًكٍٛ اسبػٔ يف ض٤ٛ ايهتاب ٚايػ١ٓ , زضاغ١ ذب١ًًٝٝ , 2014 ٔغًُإ سػني َٛغ٢ ايعٜ

 اعتُس يف ايػايب ع٢ً اغتٓباط ايس٫٫ت َٔ ن٬ّ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ , زضاغ١ تطب١ٜٛ .

أَا َٛضٛع ايسضاغ١ َٛضٛع ايبشح)ايكٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ( فٗٞ زضاغ١ تفػري١ٜ َٛضٛع١ٝ ربتًف 

ٝت٘ ٔ سٝح احملت٣ٛ ٚا٭غًٛب ٚاملٓٗر , َٚع شيو فاملٛضٛع حباد١ إىل ططق٘ بأغايٝب ٚصٛض َتعسز٠ ٭َُٖ

 ايبايػ١ يف اسبٝا٠ ايع١ًُٝ .

 َٓٗر ايبشح :

غًهت يف ايبشح املٓٗر ا٫غتكطا٥ٞ ٯٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ثِ اعتُست ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ ايٛصفٞ يُٓاشز 

 . اضٙ اييت اؾتٌُ عًٝٗا ايبشحايكٍٛ اسبػٔ َٚا ٖٝت٘ , ٚمث
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 خ١ّٓ ايبشح :

 اقتطت طبٝع١ ايبشح إٔ ٜتهٕٛ َٔ َكس١َ , ٚث٬ث١ َباسح , ٚخامت١.

 املبشح ايتُٗٝسٟ ا٭ٍٚ :

 املًّٓب ا٭ٍٚ : ايتعطٜف ٚاملطازفات.

 املًّٓب ايجاْٞ : َها١ْ ايكٍٛ اسبػٔ.

 املًّٓب ايجايح : ضٛابط ايكٍٛ اسبػٔ.

 كٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ :املبشح ايجاْٞ : مناشز يً

 املًّٓب ا٭ٍٚ :ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب املٛىل تعاىل يعبازٙ.

 املًّٓب ايجاْٞ :ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ.

 املًّٓب ايجايح :ايكٍٛ اسبػٔ َع املدايفني.

 املبشح ايجايح : مثاض ايكٍٛ اسبػٔ :

 .املًّٓب ا٭ٍٚ :ذبكٝل ا٭خ٠ٛ ْٚبص ايفطق١

 املًّٓب ايجاْٞ :ا٫غتذاب١ ٚغطع١ ا٫ْكٝاز.

 املًّٓب ايجايح :ٖعمي١ ايؿّٝٓإ ٚدٓسٙ.

 املًّٓب ايطابع : ضبب١ اهلل يًُشػٓني ٚدعٌٜ َجٛبتِٗ.

 اشبامت١ : ٚفٝٗا خ٬ص١ ايبشح ٚأِٖ ايٓتا٥ر.
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 املًّٓب ايتُٗٝسٟ )ا٭ٍٚ(

 ايتعطٜف ٚاملطازفات 

 ايتعطٜف :أ٫ّٚٗ:

ايه٬ّ ٚايًفغ َٔ سٝح أصٌ ايًػ١ مبع٢ٓ )ٚاسس( يهٔ ايكٍٛ اؾتٗط يف املفٝس خب٬ف ايًفغ ًّٜٓل ايكٍٛ ٚ

,ٚاؾتٗط ايه٬ّ يف املطنب َٔ دع٥ني فصاعساّٗ ,ٚيفغ ايكٍٛ ٜكع ع٢ً ايه٬ّ ايتاّ ٚع٢ً ايه١ًُ ايٛاسس٠ ع٢ً 

  (1) غبٌٝ اسبكٝك١.

 ٜطاز ب٘ ايٝكني ٫ ايعٔ.ٜٚتبني َٔ ٖصا إٔ ايكٍٛ ٫ ٜهٕٛ سػٓاّٗ إ٫ إشا نإ َفٝساّٗ 

ٍَشػإ ٷ ,ٚاحملاغٔ يف ا٭عُاٍ ضس املػا٨ٚ  ٔٷ ٚ  .(2)ٚاٱسػإ : ضس اٱغا٠٤ ٜكاٍ ضدٌ ضبػ

ٕٳَٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل  ٜٳسٵضٳ٤ٴٚ ٚٳ ٓٳ١ِٱِب )) ٦ّْٳ١ّٔٱيّٖشٳػٳ بكٍٛ أٚ فعٌ  إيِٝٗ أغا٤ َٔ ٜسفعٕٛ أٟ {22: ايطعس}((  يػَّ

 (3)باٱسػإ إيٝ٘. 

٣ ايباسح : ٖٛ ايكٍٛ ايصٟ ٜػتشػٓ٘ شٚٚا ايعكٍٛ ايطادش١ ٚايفّٓط٠ ايػ١ًُٝ , ٚايكٍٛ اسبػٔ نُا ٜط

 ٜٚتشكل ب٘ ص٬ح ايكًٛب ٚغ١َ٬ ايصسٚض ٚطٝب ايٓفٛؽ.

 : َطازفات ايكٍٛ اسبػٔ :ثاْٝاّٗ

ايكٍٛ ايًني : ايه٬ّ ايساٍ ع٢ً َعاْٞ ايرتغٝب ٚايعطض ٚاغتسعا٤  ا٫َتجاٍ بإٔ ٜعٗط املتهًِ   -1

َٔ غساز ايطأٟ َا ٜتكبٌ ب٘ اسبل ٚميٝع ب٘ بني اسبل ٚايباطٌ َع دبٓب إٔ ٜؿتٌُ ايه٬ّ  يًُداطب أْ٘ ي٘

 ع٢ً تػفٝ٘ ضأٟ املداطب أٚ دبًٗٝ٘.

 فؿب٘ ايه٬ّ املؿتٌُ ع٢ً املعاْٞ اسبػ١ٓ بايؿ٤ٞ ايًني.

 ٚايًني ,سكٝك١ َٔ صفات ا٭دػاّ , ٖٚٛ ضطٛب١ ًَُؼ ازبػِ ٚغٗٛي١ يٝ٘.

                   (4)تعاض ايًني يػٗٛي١ املعا١ًَ ٚايصفح , ٚايًني َٔ ؾعاض ايسع٠ٛ إىل اسبلٚضس ايًني اشبؿ١ْٛ , ٜٚػ

٘ٴ ٜكٍٛ تعاىل آَطاّٗ َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ عٓسَا أضغ٬ إىل فطعٕٛ :))فّٔكّٕٛئّا ٛٵيّٗا ۥئّ ٓٶا قّٔ ّْٝ ٘ٴ يَّ َّ ٚٵ ٜٳتٳصٳنَّطٴ ۥيَّعٳ (( ٰٜٳدٵؿٳ٢ أّٔ

 {44:ط٘}

                                                           
 .4/18, ٟايهفٛ ايهًٝات : َعذِ املصًّٓشات ٚايفطٚم ايًػ١ٜٛ , أبٛ ايبكا٤-1
 .13/117يػإ ايعطب , َاز٠ )سػٔ (ز-2
 .417, تفػري ايػعسٟ ص 13/375ٜٓعط : تفػري ايّٓربٟ , ز-3
 . 16/225 ابٔ عاؾٛض , تفػري-4
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, ٚايّٓٝب َٔ نٌ ؾ٤ٞ أفطً٘ ٚايّٓٝبات َٔ ايه٬ّ أفطً٘ ٚأسػٓ٘. ايهًِ ايّٓٝب :ايّٓٝب خ٬ف اشببح  -2
(1) ِ٘ ٝٵ ِٴ ٱٜٳصٵعٳسٴ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل:))ِإئّ ًِ ّْبٴٱيّٖهّٔ  ن٬ّ ٚنٌ , ٚتًٌٗٝ ٚذبُٝس ٚتػبٝح قطا٠٤ َٔ {10:فاطط}(( يَّّٓ

  (2). ا٭ع٢ً املٮ بني صاسب٘ ع٢ً اهلل ٜٚجين , عًٝ٘ ٜٚعطض اهلل إىل فريفع طٝب سػٔ

ٚٳقّٕٛيّٕٛاٚقس ف َّاِؽ ػط ايكٍٛ ايّٓٝب بايكٍٛ اسبػٔ يف قٛي٘ تعاىل:)) ٓٶا((  ِيً أٟ قٛيٛا هلِ  {83ايبكط٠:}سٴػٵ

  (3)ايكٍٛ ايّٓٝب ٚداٚبِٖٛ بأسػٔ َا حيبٕٛ. 

ا٭زب : املتأٌَ يف تعطٜف أٌٖ ايعًِ يعًِ ا٭زب ٚاملتطُٔ يكٛاعس عًِ ايًػ١ َٔ حنٛ ٚب٬غ١......  جيسِٖ  -3

 ّٓٓبل ع٢ً ايكٍٛ اسبػٔ.ٜعطفْٛ٘ مبا ٜ

قاٍ ابٔ ايكِٝ : ٖٛ ايه٬ّ ازبٌُٝ ايصٟ ٜرتى يف ْفؼ غاَع٘ أٚ قاض٥٘ أثطاّٗ قٜٛاّٗ حيًُ٘ ع٢ً اغتعازت٘ 

  (4)ٚا٫غتعاز٠ َٓ٘ ٚاملٌٝ إىل ضبانات٘. 

  (5) ايٓصٝش١: قاٍ ابٔ ا٭ثري :)ايٓصٝش١ ن١ًُ ٜعرب بٗا عٔ مج١ً, ٖٞ إضاز٠ اشبري يًُٓصٛح ي٘. -4

ِٵ إخباضاٜك١ ا٭ْبٝا٤ ٚٚغًٝتِٗ يف ايسع٠ٛ قاٍ تعاىل ٖٚٞ طط ِّػٴهّٕ  ٚٳأّْٔصٳحٴ ضٳب٢ِّْت ٰئّـِٰضغٳـ عٔ ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّ:))إّٔبٳ

ِٵ(( أٟ ٚأذبط٣ َا فٝ٘ ص٬سهِ ق٫ّٛٗ ٚفع٬ّٗ, ٚقٌٝ:)أبًػهِ أٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝ٘, ٚأضغبهِ يف  {62ا٭عطاف:}ئّهّٕ

  (6) قبٛهلا , ٚأسصضنِ عكاب٘ إٕ عصٝتُٛٙ(.

ِٵٚقاٍ تعاىل عٔ ٖٛز عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٚٛ ٜسعٛ قَٛ٘ ِّػٴهّٕ ِٵ ضٳب٢ِّْت ٰئّـِٰضغٳـ ))إّٔبٳ ْٳائّهّٕ َِنيٷ(( ْٳاِصحٷ ٚٳأّٔ  .{68ا٭عطاف:}أّٔ

 

 

                                                           
 ,بتصطف.566-564,ص1يػإ ايعطب   ,ز-1
 .685تفػري ايػعسٟ , ص-2
 .1/419تفػرياٯيٛغٞ , -3
 .448تٗصٜب َساضز ايػايهني ,يعبساهلل بٔ عًٞ, ص-4
 .3/616يػإ ايعطب ,  َاز٠ )ٜٓصح( -5
 .8/125تفػري اٯيٛغٞ , -6
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 املًّٓب ايجاْٞ

 َها١ْ ايكٍٛ اسبػٔ

 ايكٍٛ اسبػٔ ٖٛ خّٓاب ايكطإٓ يبٓا٤ سطاض٠ ضاق١ٝ تكّٛ ع٢ً َبسأ ايتهافٌ ٚايتعإٚ ٚايرب.

ت اسبٝا٠ نًٗا ,عكٝس٠ّٗ ,ٚعباز٠ّٗ ,ٚأخ٬قاّٗ , َٚعا٬َت ,  ْعُاّٗ ٚأسهاَاّٗ , قٛاْني ٚتؿطٜعات , قُٝاّٗ ٜٚؿٌُ صبا٫

 َٚج٬ّٗ , عازات ٚتكايٝس , أعطافاّٗ َٚٛاظٜٔ.

ٚايكاض٨ يًكطإٓ ايهطِٜ جيس أْ٘ قس ٚضز فُٝا ٜكطب َٔ ْصف ايكطإٓ اٱؾاض٠ إىل ايكٍٛ اسبػٔ أٚ ايفعٌ اسبػٔ 

 ٚازبعا٤ اسبػٔ.

ٚٳقّٕٛيّٕٛاٚمم َّاِؽ ا ٚضز يف بٝإ َها١ْ ايكٍٛ اسبػٔ ٚاسبح عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل:)) ٓٶا((  ِيً أٟ ق٫ّٛٗ  {83ايبكط٠:}سٴػٵ

 سػٓاّٗ ٚمساٙ ب٘ يًُبايػ١.

ٜكٍٛ ايفدط ايطاظٟ:) قاٍ أٌٖ ايتشكٝل : ن٬ّ ايٓاؽ َع ايٓاؽ إَا إٔ ٜهٕٛ يف ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ أٚ يف ا٭َٛض 

ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ فإَا إٔ ٜهٕٛ يف ايسع٠ٛ إىل اٱميإ ٖٚٛ َع ايهفاض أٚ يف ايسع٠ٛ إىل ايس١ْٜٛٝ  , فإٕ نإ يف 

ايّٓاع١ ٖٚٛ َع ايفػام , أَا ايسع٠ٛ إىل اٱميإ ف٬ بس ٚإٔ تهٕٛ بايكٍٛ اسبػٔ نُا قاٍ تعاىل ملٛغ٢ ٖٚاضٕٚ 

٘ٴ :))فّٔكّٕٛئّا ٛٵيّٗا ۥ ئّ ٓٶاقّٔ ّْٝ ٘ٴ يَّ َّ ٚٵ ٜٳتٳصٳنَّطٴ ۥيَّعٳ  د٬يتُٗا َع فطعٕٛ َع بايطفل تعاىل اهلل أَطُٖا {44:ط٘}(( ٰٜٳدٵؿٳ٢ أّٔ

 .تعاىل اهلل ع٢ً ٚعتٛٙ ٚمتطزٙ فطعٕٛ نفط ْٚٗا١ٜ

ٌِ ِٰإي٢ّٔزٵعٴ ٱٚأَا زع٠ٛ ايفػام فايكٍٛ اسبػٔ فٝ٘ َعترب , قاٍ تعاىل:)) ُٳ١ِ ٱِب ضٳبّْؤّ غٳِبٝ ٛٵِعع١ِّٔ ٱٚٳيِّٖشهّٖ ُٳ ٓٳ١ِٱيّٖ (( يّٖشٳػٳ

ٔٴ ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِب زٵفّٔعٵٱ:))ٚقاٍ {125:ايٓشٌ} ٓٳؤّيَِّص٣ ٱ فِّٔإشٳا أّٔسٵػٳ ٝٵ ٘ٴ بٳ ٓٳ ٝٵ ٘ٴٚٳ٠ّ٘ ٰ عٳسٳۥ ٚٳبٳ َّ ِٷ(( ٚٳِي٢ّّ ۥنّٔأّٔ ُِٝ  .{34فصًت:}سٳ

ٚأَا يف ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ فُٔ املعًّٛ بايططٚض٠ أْ٘ إشا أَهٔ ايتٛصٌ إىل ايػطض بايتًّٓف َٔ ايكٍٛ مل حيػٔ 

 غٛاٙ.

ٚٳقّٕٛيّٕٛافجبت إٔ مجٝع آزاب ايسٜٔ ٚايسْٝا زاخ١ً  َّاِؽ ذبت قٛي٘ تعاىل:)) ٓٶا((  ِيً  (1)({83ايبكط٠:}سٴػٵ

ٚ٭ٕ ايكٍٛ اسبػٔ ايكسض ايصٟ ميهٔ َعا١ًَ مجٝع ايٓاؽ ب٘ .أَا اٱسػإ ايفعًٞ قس ٜتعصض فعً٘ نُا يف 

َّا ٚٳِإ َّ قٛي٘ تعاىل:))  ِٴ تٴعٵِطضٳ ٗٴ ٓٵ ُٳ١ٍبٵِتػٳا٤ٳ ٱ عٳ ٖٳا ضَّبّْؤّ ّْٔ ضٳسٵ ِٵيَّ فّٔكٌّٕ تٳطٵدٴٛ ٛٵيّٗا ٗٴ ٝٵػٴٛضٶا((  قّٔ  {28اٱغطا٤:}َّ

                                                           
 .3/589,ز1ايتفػري ايهبري : اجملًس-1
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ِٵ فتبني ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ايعاطٞ إشا مل جيس َا ٜعّٓٞ احملتادني ف٬ أقٌ َٔ ضزِٖ بايكٍٛ ازبٌُٝ))فّٔكٌّٕ ٗٴ ٛٵيّٗا يَّ  قّٔ

ٝٵػٴٛضٶا (( قٌ هلِ ق٫ّٛٗ يٝٓاّٗ تّٓٝب ب٘ ْفٛغِٗ ٚعسِٖ ٚعساّٗ   (1) مج٬ّٝٗ. َّ

 عٌُ صاحل , فإٕ َٔ ًَو يػاْ٘ ًَو مجٝع أَطٙ .ٚايكٍٛ اسبػٔ زاٍع يهٌ خًل مجٌٝ , ٚ

 ٚيصا جيب تطٜٚض ايًػإ ع٢ً َعاْٞ اشبري ٚايٓصح ٚدبٓب غفاغف ا٭َٛض.

أخطز ايرتَصٟ َٔ سسٜح َعاش بٔ دبٌ ضضٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ : ٜا ضغٍٛ اهلل؟ ٚإْا مل٪اخصٕٚ مبا ْتهًِ ب٘ ؟ 

ٌ ٜهب ايٓاؽ يف ايٓاض ع٢ً ٚدِٖٛٗ أٚ ع٢ً َٓاخطِٖ فكاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :)) ثهًتو أَو ٜا َعاش ٖٚ

  (2) ّٜٛ ايكٝا١َ إ٫ سصا٥س أيػٓتِٗ((

ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضضٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:))إٕ ايعبس يٝتهًِ بايه١ًُ َٔ ضضٛإ اهلل ,٫ 

اهلل ,٫ ًٜكٞ هلا با٫ّٗ, ٜٟٗٛ بٗا يف  ًٜكٞ هلا با٫ّٗ ,ٜطفع٘ اهلل بٗا زضدات, ٚإٕ ايعبس يٝتهًِ بايه١ًُ َٔ غدط

  (3) دِٗٓ((

ٚنإ أبٛ بهط ضضٞ اهلل عٓ٘ ٜطع سصا٠ يف فٝ٘ , ميٓع بٗا ْفػ٘ عٔ ايه٬ّ ٚنإ ٜؿري إىل يػاْ٘ ٜٚكٍٛ:) 

  (4) ٖصا ايصٟ أٚضزْٞ املٛاضز(

 ٚقاٍ ايؿاعط:

                                                                                                                                  عـٛز يػاْو ق١ً ايًـفغ     ٚاسفغ ن٬َو أميا سفِغ                    

 (5)إٜاى إٔ تعغ ايطداٍ ٚقس       أصٝشت ضبتاداّٗ إىل ايٛعٍغ

 

 

                                                           
 . 1/140أٜػط ايتفاغري ,٭بٞ بهط ازبعا٥طٟ , ز-1
( ٚيف 1122(  ,ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف ايػًػ١ً ايصشٝش١ ضقِ)2619,ضقِ)5/12غٓٔ ايرتَصٟ , أبٛاب اٱميإ , باب َا دا٤ يف سط١َ ايص٠٬, -2

 (.205صشٝح ازباَع ضقِ )
 .(6478, ضقِ )4/2032أخطد٘ ايبداضٟ , باب سفغ ايًػإ ,-3
 .3/120إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ  , يًػعايٞ , -4
 .85أزب ايسْٝا ٚايسٜٔ , يًُاٚضزٟ, ص-5
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 املًّٓب ايجايح

 ضٛابط ايكٍٛ اسبػٔ 

ٌٵإٔ ٜهٕٛ بعٝساّٗ عٔ ايتهًف , ٜكٍٛ -1 ِٵ َٳا تعاىل:)) قّٕ ّٕهّٕ ِ٘ أّٔغٵـ ٝٵ ّٔ ٔٵ عٳ َٳا أّٔدٵٍط َِ ْٳا ٚٳ ٔٳ أّٔ ِِّفنيٳٱ َِ ُٴتٳهّٔ  {86ص:}(( يّٖ

ٚايتهًف ٖٛ: ايتصٓع يف ايكٍٛ ٖٚٛ ضس ايتٝػري ٚايتبؿري ايصٟ أَط ب٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أبا َٛغ٢ 

ٍ هلُا:))بؿطا ٫ٚ تٓفطا ٜٚػطا ٫ٚ ا٭ؾعطٟ َٚعاش بٔ دبٌ ضضٞ اهلل عُٓٗا عٓسَا أضغًُٗا إىل ايُٝٔ فكا

  (1) تعػطا((

 ٚملػًِ عٔ ابٔ َػعٛز ضضٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:)) ًٖو املتّٓٓعٕٛ (( قاهلا ث٬ثاّٗ.

  (3) قاٍ ايٟٓٛٚ :)املتّٓٓعٕٛ( أٟ املتعُكٕٛ ايػايٕٛ اجملاٚظٕٚ اسبسٚز يف أقٛاهلِ ٚأفعاهلِ.(2)

تعُل يف ايؿ٤ٞ , املتهًف ايبشح عٓ٘ ع٢ً َصاٖب أٌٖ ايه٬ّ , ايساخًني فُٝا ٫ ٜعِٓٝٗ قاٍ اشبّٓابٞ: امل

  (4) اشبا٥طني فُٝا ٫ تبًػ٘ عكٛهلِ.

دا٤ يف ايبٝإ ٚايتبٝني :) إشا أضزت إٔ ٜهٕٛ ن٬َو َكب٫ّٛٗ قصساّٗ خفٝفاّٗ ع٢ً ايًػإ غ٬ّٗٗ فابتعس عٔ 

 ايتعكٝس ٖٛ ايصٟ ٜػتًٗو َعاْٝو ٜٚؿني ايفاظو.فإٕ ايتٛعط ٜػًو إىل ايتعكٝس , ٚ( 5)ايتٛعط

تأٌَ قٍٛ ابٔ ايػُاى ايعاٖس ٚقس قاٍ ي٘ أر يف اهلل : املٝعاز بٝين ٚبٝٓو غساّٗ ْتعاتب فكاٍ ي٘: بٌ املٝعاز بٝين 

 . (6)ٚبٝٓو غساّٗ ْتػافط( 

ٜٳـ -2 ٗٳاا ٰإٔ ٜكرتٕ ايكٍٛ بايعٌُ َصساقاّٗ يكٛي٘ تعاىل:))  ُّ ٔٳ ٱ أّٔ ٓٴيَِّصٜ َٳ ِٳ ٛا٤ٳا ٕٳ ِي ٕٳ َٳائّا تٳكّٕٛيّٕٛ ّٕٛ  طٳنّٔبٴ﴾٢﴿تٳفّٖعٳ

ِ٘ ٱِعٓسٳ َٳكّٖتٶا َّ ٕٳ َٳائّا تٳكّٕٛيّٕٛا إّٔٔي ّٕٛ  {3,2:ايصف}((﴾٣﴿تٳفّٖعٳ

فٗصٙ اٯٜات تبني أْ٘ ٫ ٜهٕٛ  يًكٍٛ أثط زٕٚ إٔ ٜرتدِ إىل ٚاقع عًُٞ , ٭ٕ ايبؿط َفّٓٛضٕٚ ع٢ً َتابع١ اشبري 

 ١ تًتعَ٘ ق٫ّٛٗ ٚتّٓبك٘ غًٛناّٗ.إشا ضأٚٙ َعطٚضاّٗ أَاَِٗ يف قس٠ٚ عًُٝ

                                                           
 (1733,َٚػًِ ضقِ )  8/4318ضٚاٙ ايبداضٟ , ايفتح , -1
 (2670, ضقِ ) 4/2055ضٚاٙ َػًِ , نتاب ايعًِ , -2
 . 16/220صشٝح َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ , -3
 .318ايتٛسٝس , غًُٝإ بٔ عبساهلل بٔ ضبُس عبسايٖٛاب  , ص تٝػري ايععٜع اسبُٝس يف ؾطح نتاب-4
 4/620ايتٛعط : ازبفا٤ ٚايػًع١ .  يػإ ايعطب ,-5
 67/  1 ايطا٥س , زضٚؽ يف ايرتب١ٝ ٚايسع٠ٛ , ملاظٕ عبسايهطِٜ ايفطٜح -6
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ٚيٓا املجٌ ا٭ع٢ً يف ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فعٓسَا ٢ْٗ عٔ ايطبا مل ٜهتف بايكٍٛ بٌ قطٕ ْٗٝ٘ بايفعٌ 

ٚايتّٓبٝل ع٢ً ْفػ٘ ٚأٌٖ بٝت٘ فكاٍ:)) ٚأٍٚ ضبا أضع٘ ضبا عُٞ ايعباؽ , ٚأٍٚ زّ أضع٘ زَٓا زّ ضبٝع١ بٔ 

ٍ سني ؾفع يف سس ايػطق١:))ٚأِٜ اهلل يٛ إٔ فاط١ُ بٓت ضبُس غطقت يكّٓع ٚقا (1) اسباضخ بٔ عبساملًّٓب((

  (2)ضبُس ٜسٖا(( 

ٚقاٍ اسبهُا٤ : أفطٌ ايعًِ ٚقٛف ايعامل عٓس عًُ٘ , ٚنٌ اَط٨ ٜعطف بكٛي٘ ٜٚٛصف بفعً٘ , فكٌ غسٜساّٗ , 

  (3)ٚافعٌ محٝساّٗ ( 

ٚافل قٛي٘ فعً٘ فصاى ايصٟ أصاب سع٘ , َٚٔ  ٚهلل زض  ابٔ ايكِٝ سٝح قاٍ :)إٕ ايٓاؽ قس أسػٓٛا ايكٍٛ فُٔ

  (4)خايف قٛي٘ فعً٘ فصاى إمنا ٜٛبذ ْفػ٘( 

املكاّ . فاملتأٌَ يف خّٓاب ايكطإٓ ايهطِٜ جيس أْ٘ خياطب  إٔ ٜطاعٞ املداطبني سػب َا ٜكتطٝ٘ -3

 .املؿطنني غري خّٓاب أٌٖ ايهتاب , ْٚط٣ خّٓاب اهلل تعاىل يًُػًُني خيتًف َٔ َطس١ً إىل أخط٣

ففٞ َه١ ناْت نٌ ْسا٤ات ايكطإٓ بـ)ٜا أٜٗا ايٓاؽ( , )ٜا بين آزّ( , ٚ)ٜا أٜٗا اٱْػإ( أَا يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 بعس إٔ أصبح يًُػًُني زٚي١ ٚباتت هلِ مجاع١ فٓازاِٖ بٓسا٤ دسٜس بـ) ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا (.

, ٚا٭زي١ ع٢ً شيو نجري٠ فكس دا٤ٙ ٚنصيو نإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜطاعٞ يف قٛي٘ املداطبني 

ضدٌ ٚقاٍ ي٘ : ٜا ضغٍٛ اهلل أٚصين فكاٍ :))٫ تػطب(( ٚدا٤ٙ ضدٌ آخط فًّٓب َٓ٘ ْفؼ ايًّٓب فكاٍ:)) قٌ 

  (5) آَٓت باهلل ثِ اغتكِ ((

فٗٛ ٖٓا ضاع٢ تػري ايؿدص يف خّٓاب٘ , إش ضأ٣ ساد١ ا٭ٍٚ ٭ٕ ٜػهٔ َٔ غطب٘ ٚحيس َٓ٘ , ٚضأ٣ يف اٯخط 

 ٭ٕ ٜعُل إمياْ٘ باهلل ٜٚػتكِٝ ع٢ً ططٜل اهلسا١ٜ.ساد١ 

إٕ ايساعٞ يف قٛي٘ حيػٔ ب٘ إٔ ٜهٕٛ نايتادط ايصٟ ٜعطض دباضت٘ , خيتاض ايٛقت ٚايعَٔ امل٥٬ُني ٚخياطب 

                           ايعكٍٛ مبا ٬َٜؼ أٚتاضٖا ٚحيطى نٛآَٗا.                                                                        

ٜعطف َٔ خياطبِٗ ٚنٝف خياطبِٗ ؟ َٚاشا ٜكسّ َعِٗ ؟ َٚاشا ٜ٪خط ؟ َٚا ايكطاٜا اييت ٜعّٓٝٗا أ١ُٖٝ 

 ٚأٚي١ٜٛ قبٌ غريٖا ؟ َٚا ا٭فهاض اييت ّٜٓطسٗا ٜٚبسأ بٗا ؟

 

 

                                                           
 .5/73َػٓس أمحس , -1
 .6788, ضقِ 8/160ايػًّٓإ ,  ضٚاٙ ايبداضٟ , باب نطا١ٖٝ ايؿفاع١ يف اسبسٚز إشا ضفع إىل-2
 . 34-30املػتّٓطف يف نٌ فٔ َػتّٓطف , يبٗا٤ ايسٜٔ ضبُس بٔ أمحس ا٭ؾبٗٞ , ص-3
 .192بسا٥ع ايفٛا٥س ,٫بٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ,ص-4
 .15416, ضقِ  24/141َػٓس أمحس , -5
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 ملبشح ايجاْٞا

 مناشز يًكٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

يه٬ّ ٚأبًػ٘ فٗٛ قٍٛ َٔ أساط بهٌ ؾ٤ٞ عًُاّٗ , ٖٚٛ نتاب ٖسا١ٜ ٚإضؾاز , ايكطإٓ ايهطِٜ مبا سٛاٙ أسػٔ ا

 ْٚػتعطض يف ٖصا املبشح بعض مناشز ايكٍٛ اسبػٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف َّٓايب ث٬ث١ :

 : ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب املٛىل تعاىل يعبازٙ. املًّٓب ا٭ٍٚ

جيسٙ مشٌ اسبػٔ ٚازبُاٍ  _ٚازبربٚت ٚايعع١ُ ٖٚٛ صاسب ايهربٜا٤_املتأٌَ يف خّٓاب اهلل عع ٚدٌ يعبازٙ 

     نً٘.                                                                                                                         

٘ٴ ٱقاٍ دٌ ٚع٬ :))  َّ ٍٳي ٔٳ ْٳعَّ ٗٶاُّٰتٳؿٳـبٶا ِٰنتٳـيّٖشٳِسِٜح ٱ أّٔسٵػٳ  {23:طايعَ}(( ِب

ٜكٍٛ اٯيٛغٞ : ))اهلل ْعٍ أسػٔ اسبسٜح(( ٖٛ ايكطإٓ ايهطِٜ , ٚنْٛ٘ سسٜجاّٗ مبع٢ٓ نْٛ٘ ن٬َاّٗ ضبسثاّٗ ب٘ 

  (1) , ٖٚٛ سػٔ يف يفع٘ ٚ أغًٛب٘  َٚٓعٙ عٔ ايٓكص.

 _ٚيٝؼ أيس َٔ ايؿّٝٓإ عسا٠ٚ _ايتأغٞ مبٓٗر ايكطإٓ ايهطِٜ يف سػٔ اشبّٓاب ست٢ َع أيس ا٭عسا٤  ٚجيب

عٌ ضب ايعع٠ ٚازب٬ٍ ؟ ساٚضٙ ٚأداب٘ إىل طًب٘ سُٝٓا طًب اٱَٗاٍ فأًَٗ٘ ٜفعٌ َا ٜؿا٤ , بعس إٔ فُاشا ف

 سصضٙ َٔ غ٤ٛ ايعاقب١ ٚغ٤ٛ املآٍ .

ٚسُٝٓا أضغٌ ضغٛي٘ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ إىل فطعٕٛ ٖٚٛ ازبباض املتأي٘ ... أضغً٘ بآٜات ٚنطاَات َٚعذعات 

٘ٴ :)) فّٔكّٕٛئّاٚزع٠ٛ باسبػ٢ٓ ٚقاٍ ملٛغ٢ ٚأخٝ٘ ٖاضٕٚ ٛٵيّٗا ۥ ئّ ٓٶاقّٔ ّْٝ ٘ٴ يَّ َّ ٜٳدٵؿٳ٢ ٜٳتٳصٳنَّطٴ ۥيَّعٳ ٚٵ  .{44:ط٘}(( ٰأّٔ

ٚأضؾس املٛىل غبشاْ٘ ٚتعاىل عبازٙ بإٔ ٜكٛيٛا ايكٍٛ اسبػٔ يف ضباٚضاتِٗ َٚٓاظطاتِٗ َع طبايفِٝٗ ست٢ 

ٌٵ ٚإٕ ناْٛا ع٢ً سل ٚغريِٖ ع٢ً خ٬ف٘ ٚبٝإ اسبذ١ بأمجٌ ا٭غايٝب ٜكٍٛ تعاىل:))  ٔٳ ٜٳطٵظٴقّٕهِّٕ َٳٔ قّٕ ّْ 

ُٳـٱ ٌِيّٖأّٔضٵِض ٱٚٳِت ٰ ٚٳٰيػَّ َّايَّ٘ ٱ قّٕ ٚٵ ٚٳِإ ِٵ أّٔ َّانّٕ ٢ّٔ ِإ ٚٵِف٢ ٖٴسٶ٣ ئّعٳ ًّٔـ أّٔ ٕٳقٌّٕ ﴾٢٤﴿ُِّبنٍيٍٍ ٰضٳ ّٕٛ َّا يَّاتٴػٵـٳ ٓٳا عٳ َٵ ٌٴ أّٔدٵطٳ ْٴػٵـٳ َّا ٚٳئّا  عٳ

ٕٳ ّٕٛ ُٳ ٌٵ ﴾٢٥﴿تٳعٵ ُٳعٴقّٕ ٓٳا ٜٳذٵ ٓٳ ٝٵ َّ بٳ ٓٳاثٴ ٓٳاِب ٜٳفّٖتٳحٴ ضٳبُّ ٓٳ ٝٵ ٛٳيّٖشٳلّْ ٱبٳ ٖٴ ِٴٱيّٖفّٔتَّاحٴ ٱ ٚٳ ًِٝ  {26-24:غبأ}((    يّٖعٳ

ففٞ ٖصٙ اٯٜات إضؾاز َٔ اهلل عع ٚدٌ إىل أغًٛب املٓاظط٠ اسبه١ُٝ ٚأثط ايكٍٛ اسبػٔ , ٭ٕ أسس املتٓاظطٜٔ 

                                                                        فإٕ شيو ٜػطب٘ فٝفٛت ايػطض.                   إشا قاٍ يٰخط ٖصا ايكٍٛ خّٓأ , أٚ أْت طب٧ّٓ

                                                           
 .23/339تفػري اٯيٛغٞ -1
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ٚأَا إشا قاٍ ي٘ بإٔ أسسْا  ٫ ٜؿو يف أْ٘ طب٧ّٓ ٚايتُازٟ  يف ايباطٌ قبٝح ٚايطدٛع إىل اسبل أسػٔ 

ا٭خ٬م فٓذتٗس ْٚبصط أٜٓا ع٢ً اشبّٓأ يٝشرتظ فإْ٘ جيتٗس شيو اشبصِ يف ايٓعط ٜٚرتى ايتعصب ٚشيو 

٫ ٜٛدب ْكصاّٗ يف املٓعي١ , ٫ٚ تٓاظٍ عٔ اسبل ٫ٚ ؾو فٝ٘ , ٚيهٔ ع٢ً د١ٗ اٱْصاف يف اسبذاز ٚٚصف 

  (1) اسباٍ أٚضح َٔ يػإ املكاٍ.

ايعسٍٚ عٔ ا٭يفاظ  اييت ٫  _ٚفٝ٘ إضؾاز يٮ١َ _َٚٔ مناشز ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب املٛىل غبشاْ٘ ٚتعاىل 

َّٜػتشب شنطٖا َباؾط٠ إىل ايهٓا١ٜ ع ِٵ ٓٗا , َٚٔ شيو قٛي٘ تعاىل :))  إِّٔس ١ّّٔٔ ئّهّٕ ٝٵ ِّ ٱ ئّ ٝٳا ِٵ ِٰإي٢ّٔيطَّفّٔحٴ ٱيصّْ  ِْػٳا٥ِهّٕ

َّ ِٵ ِيبٳاؽٷ ٖٴ ِٵ يَّهّٕ َّ ِيبٳاؽٷ ٚٳأّْٔتٴ ٗٴ ِٳ يَّ ًِ ٘ٴ ٱ عٳ ِٵيَّ َّهّٕ ِٵ أّٔ ٕٳ نّٕٓتٴ ْٴٛ ِٵ تٳدٵتٳا ِٵ فّٔتٳابٳ أّْٔفّٕػٳهّٕ ٝٵهّٕ ّٔ ِٵ ٚٳعٳفّٔا عٳ َِّؾطٴٰبٳـٕٳ ٰيّٖـٳـٱفٳ عٳٓهّٕ ٖٴ ٚ 

 .ازبُاع عٔ ٚاملباؾط٠ بايطفح ن٢ٓ فكس {187:ايبكط٠}((  اٯ١ٜ...

ِٵ ِْػٳا٩ٴنّٕ ِٵ سٳطٵخٷ ٚقٛي٘ تعاىل:))  ِٵ فّٔأّٖتٴٛا يَّهّٕ ٢َّ سٳطٵثٳهّٕ ِٵ (( ٰأّٔ فعرب عٔ اٱتٝإ باسبطخ ٭ْٗا  {223ايبكط٠:}ِؾ٦ٵتٴ

٩ٕٚ , ٚيهٔ يف َٛضع اٱخصاب ايصٟ َٓاغب١ ٚإخصاب ٚتٛايس ٚمنا٤ , َٚازاّ سطثاّٗ فأتٛٙ بايّٓطٜك١ اييت تؿا

  (2) حيكل غا١ٜ اسبطخ.

ٚاملتأٌَ يف شيو ًُٜؼ مسٛ ا٭يفاظ ٚمجاٍ ايتعبري ٚإضؾاز يٲْػإ يف اختٝاض أسػٔ ايكٍٛ ٚأعف ايهًُات 

 ٚأمساٖا ٚايرتفع عٔ غفاغفٗا ٚأزْاٖا.

 املًّٓب ايجاْٞ

 ايكٍٛ اسبػٔ يف خّٓاب ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ .

يهطِٜ َٓٗر ايطغٌ يف ايسع٠ٛ ايكا٥ِ ع٢ً سػٔ اشبّٓاب َٚٔ ٜػتعطض شيو اشبّٓاب جيسٙ عطض ايكطإٓ ا

 َكطٕٚ با٭زب قا٥ِ ب٘ غٛا٤ َع ضبِٗ )دٌ ٚع٬(أٚ َع أقَِٛٗ.

 ٚقس شنط بٔ ايكِٝ أَج١ً ع٢ً سػٔ خّٓاب ا٭ْبٝا٤ َع ضبِٗ َٓٗا :

٢ِٓيَِّص٣ ٱقٍٛ اشبًٌٝ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ :))  # ّٔكّٔ ٛٳ خٳ ٗٴ ِٜٔٳ فّٔ ٛٳيَِّص٣ ٱٚٳ﴾٨٧﴿ٗٵِسٜ ٢ِٓ ٖٴ ُٴ ٜٳػٵِكنِي ٜٴِّّٖٓع ٚٳِإشٳا ﴾٨٧﴿ٚٳ

ٛٳ َٳِطضٵتٴ ٗٴ  ٚمل ٜكٌ :)) ٚإشا  أَطضين(( سفاظاّٗ يٮزب َع اهلل.{80-78ايؿعطا٤:}ٜٳؿٵِفنِي   ((  فّٔ

                                                           
 399/ 6. تفػري ايبػٟٛ , 680ايػعسٟ : ص ري.  تفػ25/205ٜٓعط : ايتفػري ايهبري , ايطاظٟ , -1
 . 1/242.  يف ظ٬ٍ ايكطإٓ , غٝس قّٓب , 50/270اٯيٛغٞ  . تفػري1/265ٜٓعط : ايهؿاف , يًعطبؿطٟ , -2
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٘ٴ نّٕٓتٴ ٚعٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ يطب٘ :)) ِإٕ # ّٖتٴ ٘ٴ فّٔكّٔسٵ ۥقّٕ ُٵتٳ ًِ  يف ازبٛابني بني فطمٚ ,(( أقً٘ مل:)) ٜكٌ ٚمل((  ۥعٳ

ِٴ :))فكاٍ ٚغطٙ باسباٍ ٚتعاىل غبشاْ٘ عًُ٘ ع٢ً ا٭َط أساٍ ثِ , ا٭زب سكٝك١ ّٔ ْٳفِّٖػ٢ (( ثِ بطأ  َٳاِف٢تٳعٵ

ٚٳئّا ِٴ ْفػ٘ عٔ عًُ٘ بػٝب ضب٘ َٚا خيتص ب٘ غبشاْ٘ , فكاٍ:))  ّٔ ْٳفِّٖػؤّ (( ثِ أث٢ٓ ع٢ً ضب٘ ٚٚصف٘  ِف٢ َٳا أّٔعٵ

َّؤّبتفطزٙ بعًِ ايػٝٛب بأنًُ َّـ أّْٔتٳ ٗا , فكاٍ :))   ِإ ٝٴِٛبٱّٴ ٰعٳ  {116:املا٥س٠}((.  يّٖػٴ

٢ّْ َٚٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ يف زعا٥٘ يطب٘ ٚإظٗاض سادت٘ ٖٚٛ يف ططٜك٘ إىل َسٜٔ نإ يف غا١ٜ ايًّٓف :)) ضٳبّْ  #  ِإ

ُٳا ٔٵ ِإي٢َّّٔ أّْٔعٳيّٖتٳ ِي ٝٵٍط َِ  ٚمل ٜكٌ :)أطعُين( {24ايكصص:}فِّٔكريٷ(( خٳ

ٓٳاٚقٍٛ آ # ٓٳا زّ عًٝ٘ ايػ٬ّ :)) ضٳبَّ ُٵ ّٔ ٓٳا ظّٔ ِٵ ٚٳِإٕ أّْٔفّٕػٳ ٓٳا تٳػٵِفطٵ يَّ ٓٳا ئّ ُٵ َّٔ ٚٳتٳطٵسٳ ْٳ ٓٳهّٕٛ ٔٳ ئّ ٔٳٰيّٖدٳـٱ َِ ((   ِغِطٜ

 (عًٞ ٚقطٝت عًٞ قسضت قس ضب:) ٜكٌ ٚمل {23:ا٭عطاف}

# ٢ّْ ٢ِٓ ٚقٍٛ أٜٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ:)) أّٔ ِٴ ٚأّْٔتٳيطُّطُّ ٱ َٳػَّ ُِنيٳٰ يطَّٱ أّٔضٵسٳ ٚمل ٜكٌ:)فعافين  {83ا٭ْبٝا٤:} ((ِس

 (1) ٚاؾفين(.

 تًو مناشز َٔ خّٓاب ا٭ْبٝا٤ َع ضبِٗ , أَا خّٓاب ا٭ْبٝا٤ َع أقاضبِٗ ٚأقٛاَِٗ َا ًٜٞ:

ٖٳـ  # ٌٴشٳا ٰقٍٛ ٜٛغف عًٝ٘ ايػ٬ّ ٭بٝ٘ ٚإخٛت٘:))  ِٜٚ ٌٴ ٣َِٔٳ ٰٜٳـ٩ٵضٴ تٳأّٖ ٗٳا قّٔسٵ قّٔبٵ ّٔ ٔٳ ٚٳقّٔسٵ سٳكًّا ضٳب٢ّْ دٳعٳ  ِإشٵ ِب٢ أّٔسٵػٳ

٢ِٓ ٔٳ أّٔخٵطٳدٳ ِٔٱ َِ  خيذًِٗ ٫ إٔ , إخٛت٘ َع يٮزب سفعاّٗ( ازبب َٔ أخطدين:)ٜكٌ ٚمل {100:ٜٛغف}((  يػّْذٵ

 . ازبب يف دط٣ مبا

ٚٳدٳا٤ٳ ٔٳ  ٚقاٍ :))  ّْ ِٚٱِبهِّٕ  :)ضفع عٓهِ دٗس ازبٛع ٚاسباد١( أزباّٗ َعِٗ , ٚأضاف َا دط٣ إىل  ٜكٌ ٚمل((  يّٖبٳسٵ

َِٔايػبب ٚمل ٜطف٘ إىل ٝٵّّٓٔـٱ َّعٳغٳ إّٔٔ بٳعٵس  املباؾط ايصٟ ٖٛ أقطب ايٝ٘ َٓ٘ فكاٍ:)) ٢ِٕٓٴ ٰيؿَّ ٝٵ ٔٳ بٳ ٝٵ ٛٳِت٢((  ٚٳبٳ ِإخٵ

(2) فأع٢ّٓ ايفت٠ٛ ٚايهطّ ٚا٭زب سك٘.

 ٚيف َٛقف ٖٛز ٚصاحل عًُٝٗا ايػ٬ّ منٛشز يًدّٓاب ايًني ٚإقا١َ اسبذ١ ع٢ً قَُٛٗا بأمجٌ ا٭غايٝب.

ٜط٠ ايعطب١ٝ , فكّٛ ٖٛز يف ازبٓٛب با٭سكاف بني ايُٝٔ ٚعُإ ٚقّٛ صاحل يف ٚنإ ايؿعبإ ٜكّٓٓإ ازبع

(3) ايؿُاٍ مبسا٥ٔ اسبذط بني تبٛى ٚاملس١ٜٓ.

ٚقس شنطت زعٛتُٗا يف عسز َٔ غٛض ايكطإٓ َٚا ٫قٝاٙ َٔ قَُٛٗا َٔ اٱعطاض ٚا٫غتهباض , ٚنٝف قاب٬ 

ٍٳقَُٛٗا بايكٍٛ ايّٓٝب ٚاشبّٓاب ازبٌُٝ ٚعسّ َكاب١ً ا  يؿط مبجً٘ , فعٓسَا ضَٛا ٖٛزاّٗ بايػف٘ ضز قا٬٥ّٗ :))قّٔا

                                                           
 .398تٗصٜب َساضز ايػايهني , عبساهلل بٔ عًٞ ,ص-1
 .398تٗصٜب َساضز ايػايهني , عبس اهلل بٔ عًٞ ,ص-2
 .123-1/113, ٫بٔ نجري , ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ -3
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ِّ ٰٜٳـ ٛٵ ٝٵؼٳقّٔ ٖٳ١ّ٘ ِب٢ ئّ ٢ّْ ٰٚٳئّـ غٳفّٔا ٍٷِن ُِنيٳٰيّٖعٳـٱ ضَّبّْ ّْٔ ضٳغٴٛ ِٵ  ﴾٦٨﴿ئّ ِّػٴهّٕ ْٳائّهِّٕ ضٳب٢ِّْت ٰئّـِٰضغٳـإّٔبٳ َِنيٷ   ْٳاِصحٷ ٚٳأّٔ أّٔ

 .{68-67ا٭عطاف:}((

فا١ٖ يف بػاط١ ٚصسم نُا ْف٢ عٔ ْفػ٘ ايط٬ي١ ٚقس نؿف هلِ ٜكٍٛ غٝس قّٓب:)يكس ْف٢ عٔ ْفػ٘ ايػ

نُا نؿف ْٛح َٔ قبٌ عٔ َصسض ضغايت٘ ٖٚسفٗا, ٚعٔ ْصش٘ هلِ فٝٗا ٚأَاْت٘ يف تبًٝػٗا ٚقس قاٍ هلِ 

(1)شيو يف َٛز٠ ايٓاصح ٚيف صسم ا٭َني( 

ٍٳ ِّ ٰٜٳـ ٚنإ ضز ْيب اهلل صاحل عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً قَٛ٘ نصيو :))قّٔا ٛٵ ِٵأّٔضٳقّٔ ٜٵتٴ ٢ّٔ نّٕٓتٴ ِإٕ ٤ٳ ٓٳ١ٍ ٰعٳ ّْ  ضَّب٢ّْ ّْٔ بٳ

ٓٵ٢ِْ٘ ٰٚٳ٤ٳاتٳ٢ ُٳ١ّٗ َِ ُٳٔ ضٳسٵ ٢ِْ فّٔ ٔٳ ٜٳٓصٴطٴ ِ٘ ٱ َِ َّ ٕٵي ٘ٴ ِإ ٝٵتٴ ُٳا ۥعٳصٳ ٢ِٓ فّٔ ْٳ ٝٵطٳ تٳِعٜسٴٚ نُا أعطض  {63ٖٛز:}تٳدٵِػرٍي((  غّٔ

ُٳا َّ ٔٳ أّْٔتٳ عِٓٗ ٚدباٚظ عٓسَا قايٛا ي٘:))ِإ ٔٳٱ َِ ُٴػٳشَِّطٜ  {٤:153ايؿعطا}(( يّٖ

قاٍ ايعطبؿطٟ يف تفػريٙ:)ٚيف إداب١ ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ َٔ ْػبِٗ إىل ايط٬ٍ ٚايػفا١ٖ مبا أدابِٖٛ ب٘ 

َٔ ايه٬ّ ايصازض عٔ اسبًِ ٚاٱغطا٤ ٚتطى املكاب١ً مبا قايٛا هلِ , َع عًُِٗ إٔ خصَِٛٗ أضٌ ايٓاؽ 

ا١ٜ اهلل عع ٚدٌ عٔ شيو تعًِٝ يعبازٙ نٝف أزب سػٔ ٚخًل ععِٝ , ٚسه اٚأغفِٗٗ يف إداب١ ا٭ْبٝا٤ , ٖص

 (2) خياطبٕٛ ايػفٗا٤ ٚنٝف ٜػطٕٛ عِٓٗ , ٜٚػبًٕٛ أشٜاهلِ ع٢ً َا ٜهٕٛ َِٓٗ(

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3/242يف ظ٬ٍ ايكطإٓ ,-1
 .2/119ايهؿاف , -2
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 املًّٓب ايجايح

 املدايفني ايكٍٛ اسبػٔ َع

, سسز اهلل ١ٜٖٛ ا٭١َ املػ١ًُ أْٗا أ١َ عكٝس٠ ٚزع٠ٛ ٚإٔ ع٬قاتٗا بػريٖا َٔ ا٭َِ ع٢ً اخت٬ف أيٛاْٗا 

 ٚيػاتٗا ٚأزٜاْٗا يٝػت يف سكٝكتٗا ع٬ق١ غًِ ٫ٚ سطب , ٫ٚ زفاع ٫ٚ ٖذّٛ ٚإمنا ٖٞ ع٬ق١ زع٠ٛ.

ٌِ ِٰإي٢ّٔ زٵعٴاقاٍ تعاىل:)) ُٳ١ِ ٱِب ضٳبّْؤّ غٳِبٝ ٛٵِعع١ِّٔ ٱٚٳيِّٖشهّٖ ُٳ ٓٳٱيّٖ ٗٴِ ٰٚٳدٳـ ١ِيّٖشٳػٳ ففٞ  {125ايٓشٌ:}أّٔسٵػٳٔ(( ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِبِزيّٖ

ىل اٱغ٬ّ ٚاجملازي١ بايّٓطٜك١ اييت ٖٞ أسػٔ ططم اجملازي١ َٔ ايطفل ٚايًني َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ا٭َط بايسع٠ٛ إ

 (1) غري فطاض١ ٫ٚ تعٓٝف.

ٚدا٤ عٓس ايػعسٟ :)أٟ يٝهٔ زعا٩ى يًدًل َػًُِٗ ٚنافطِٖ إىل غبٌٝ ضبو املػتكِٝ , املؿتٌُ ع٢ً 

(2) ٛي٘ ٚاْكٝازٙ(ايعًِ ايٓافع ٚايعٌُ ايصاحل باسبه١ُ أٟ نٌ أسس ع٢ً سػب ساي٘ ٚفُٗ٘ ٚقب

ٚٳئّاتٴذٳـ ٌٳِزيّٕٛا ٰقاٍ تعاىل:)) ٖٵ ٔٴ ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِب ِإيَّاِب ٰيِّٖهتٳـٱ أّٔ ٔٳ ٱ ِإيَّا أّٔسٵػٳ ُٴٛايَِّصٜ ّٔ ِٵ ظّٔ ٗٴ ٓٵ َّا ٚٳقّٕٛيّٕٛا َِ َٳ ٍٳيَِّص٣ ٱِب ٤ٳا ٓٳا إِّْٔع ٝٵ  ِإئّ

ٍٳ ِٵ ٚٳإِّْٔع ٝٵهّٕ ٓٳا ٰٚٳِإئّـ ِإئّ ِٵ ٰٚٳِإئّـٖٴ ٔٴِسسٷ ٰ ٚٳٖٴهّٕ ْٳشٵ ٘ٴ ٚٳ ٕٳَٴۥ ئّ ُٴٛ ًِ  ايكٍٛ ع٢ً اسبح اٯ١ٜ ٖصٙ ففٞ {46:ايعٓهبٛت}(( ػٵ

 ايه٬ّ يف فاشبؿ١ْٛ ,  ٚايًني ايطفل َٔ اسبػ٢ٓ بايّٓطٜك١ ٚصبازيتِٗ ايهتاب أٌٖ َٔ املدايفني َع اسبػٔ

 . تٓفع ٫ٚ تطط

ٚٳقّٕٛيّٕٛا َّا َٚٔ صٛض اسبػ٢ٓ : ايتصنري بٓكاط ا٫تفام نُا قاٍ تعاىل :)) َٳ ٍٳإّٔيَِّص٣ ٱِب ٤ٳا ٓٳا ِْع ٝٵ ٍٳ ِإئّ ِٵ ٚٳإِّْٔع ٝٵهّٕ  ِإئّ

ٓٳا ٰٚٳِإئّـ ِٵ ٰٚٳِإئّـٖٴ ٔٴ ِسسٷاٰ ٚٳٖٴهّٕ ْٳشٵ ٘ٴ ٚٳ ٕٳ (( أٟ ٚقٛيٛا يف َٓاظطاتهِ هلِ : حنٔ َ٪َٕٓٛ بايكطإٓ َٚ٪َٕٓٛ  ۥئّ ُٴٛ ًِ َٴػٵ

ٚايكتاٍ , بايتٛضا٠ ٚ اٱْـذٌٝ , ٚإهلاْا ٚإهلانِ ٚاسس , فٝٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ بني أٌٖ ا٭زٜإ ايتفاِٖ ٫ اشبصاّ 

(3) ٖٚصا ٜؿٌُ َٔ مل ٜهابط َِٓٗ ٜٚعٗط عساٚت٘.

ِٔ ٱ ِف٢ َٚٔ صٛض ايكٍٛ اسبػٔ َع املدايفني عسّ انطاِٖٗ ع٢ً اعتٓام اٱغ٬ّ قاٍ تعاىل :))ئّاِإنّٖطٳاٙ   قّٔسيسّْٜ

ٔٳ َّ ٔٳيطُّؾٵسٴ ٱ تَّبٳ  {256:ايبكط٠}(( يّٖػٳ٢ّْٱ َِ

                                                           
 .14/658. تفػري اٯيٛغٞ , 723ٜٓعط تفػري ايبػٟٛ , ص-1
 .452تفػري ايػعسٟ , ص-2
 . 991. ايتفػري املٝػط , يًصابْٛٞ , ص2/206ٜٓعط : أضٛا٤ ايبٝإ , يًؿٓكّٝٓٞ , -3
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ػًُٕٛ ٜعطضٕٛ اٱغ٬ّ ع٢ً غري املػًُني زٕٚ إنطاٙ , ٫ٚ ٜكٍٛ ايكططيب عٓس تفػريٙ هلصٙ اٯ١ٜ : نإ امل

إيعاّ , بٌ نإ شيو َٔ أدٌ اٱعصاض إىل اهلل يف إب٬غ اسبل , قاٍ عُط بٔ اشبّٓاب ضضٞ اهلل عٓ٘ يعذٛظ 

ْصطا١ْٝ : أغًُٞ أٜتٗا ايعذٛظ تػًُٞ , إٕ اهلل بعح ضبُساّٗ باسبل , قايت : أْا عذٛظ نبري٠ , ٚاملٛت إيٞ أقطب 

ٙٳ,  ِٔ ٱ ِف٢ فكاٍ عُط : ايًِٗ اؾٗس ٚت٬ قٛي٘ تعاىل :))ئّاِإنّٖطٳا ٔٳيسّْٜ َّ ٔٳيطُّؾٵسٴ ٱ قّٔستَّبٳ  (1) ((  يّٖػٳ٢ّْٱ َِ

ًني ازباْب ٚاهلس٤ٚ ايتاّ , فٗصا عتب١ بٔ ضبٝع١ , ٚايصٟ ٚنإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ حياٚض املدايفني ب

نإ غٝساّٗ َٔ غازات قَٛ٘ , طًب َٔ قَٛ٘ إٔ ٜهًِ ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜٚعطض عًٝ٘ أَٛضاّٗ فأشْٛا 

ي٘ , فذا٤ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ست٢ دًؼ , ٚبسأ باسبسٜح َع ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فكاٍ :))قٌ ٜا 

 (2) يٛيٝس(( ٚايتفت إيٝ٘ بٗس٤ٚ تاّ , ست٢ اْت٢ٗ َٔ ن٬َ٘ , ثِ قاٍ:)) أقس فطغت ٜا أبا ايٛيٝس ؟ قاٍ: ْعِ.أبا ا

)فٗصٙ أخ٬ق٘ َع خصَٛ٘ ٚأعسا٥٘ , َٚٓ٘ ْتعًِ نٝف ْٛاد٘ اشبصِ بٗس٤ٚ تاّ , ٚق٠ٛ ذبهِ يف املؿاعط 

ًُٓا نٝف حناٚض خصَٛٓا بٗس٤ٚ , ٚا٭ساغٝؼ , ٚقػُات ايٛد٘ ٚتعبريات٘ , ٚعسّ اٱْفعاٍ ٚايػطب بٌ ع

(3) ْٚػتُع إيِٝٗ بإْصات ست٢ إشا اْتٗٛا َٔ ن٬َِٗ ْبسأ بتٛضٝح فهطتٓا(

دا٤ يف نتاب سطاض٠ ايعطب:)إٕ املػًُني ٚسسِٖ ايصٜٔ مجعٛا بني ايػري٠ يسِٜٓٗ ٚضٚح ايتػاَح حنٛ اتباع 

ا َٔ مل ٜطغبٛا فٝ٘ أسطاضاّٗ يف ايتُػو ا٭زٜإ ا٭خط٣ , ٚإِْٗ َع اَتؿاقِٗ اسبػاّ ْؿطاّٗ يسِٜٓٗ , تطنٛ

(4) بتعايُِٝٗ ايس١ٜٝٓ(

ٚقاٍ ايسنتٛض ْعُٞ يٛقا:)َا أض٣ ؾطٜع١ أزع٢ يٲْصاف ٫ٚ أْف٢ يٲدشاف ٚايعصب١ٝ َٔ ؾطٜع١ 

ِٵ َّهّٕ َٳ ٜٳذٵِط ٚٳئّا ٕٴ تكٍٛ:)) ٓٳـٳ٦ا ٍّ ؾٳ ٛٵ ٢ّٔ قّٔ (5){8املا٥س٠:}أّٔيَّاتٳعٵِسيّٕٛا  ((  ٰعٳ

ذبتاز أؾس ا٫ستٝاز إىل ايتًّٓف َاشا عًٝٓا يٛ أخصْا ْٛغع زا٥ط٠ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يٲغ٬ّ إٕ ايسع٠ٛ إىل اهلل )) 

, ٜٚعهفٕٛ ع٢ً قُٝ٘ ٚتطاث٘ ٚتاضخي٘, َٚاشا عًٝٓا يٛ قًٓا ببػاط١ اسبل زٕٚ إٔ خيطدٓا اسبُاؽ عٔ ٚعٝٓا ٫ٚ 

 (6) .(( إٔ ٜٛقعٓا يف َصاٜس ٜٓصبٗا يٓا خصَٛٓا

                                                           
 .3/28تفػري ايكططيب , -1
 .1/305ايػري٠ ايٓب١ٜٛ , ٫بٔ ٖؿاّ , -2
 .59ايعساي١ ٚاملصاسب١ ايٛط١ٝٓ ضطٚض٠ ز١ٜٝٓ ٚإْػا١ْٝ , ز/ عًٞ ضبُس ايص٬بٞ , ص-3
 , تطمج١ :عازٍ ظعٝرت. 128سطاض٠ ايعطب , يفٛغتافًٜٕٛٛ , ص-4
 .26ضبُس ايطغاي١ ٚايطغٍٛ , ْعُٞ يٛقا , ص-5
 257-256اص٬ح ايفطز ٚاجملتُع, ص ضباضطات ايؿٝذ ضبُس ايػعايٞ يف-6
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 املبشح ايجايح

 ػٔمثاض ايكٍٛ اسب

 يًكٍٛ اسبػٔ مثاضٙ املتعسز٠ يف ايعاد١ً ٚاٯد١ً, ٚحيتٟٛ ٖصا املبشح ع٢ً شنط بعض تًو ايجُاض.

 :  املًّٓب ا٭ٍٚ :ذبكٝل ا٭خ٠ٛ ْٚبص ايفطق١

َٔ َكاصس اٱغ٬ّ اييت حيطص عًٝٗا ٜٚسعٛ املػًُني إيٝٗا ٚسستِٗ ٚأخٛتِٗ اٱميا١ْٝ , ٚهلصا حيصض َٔ 

ٚايعسا٠ٚ فُٝا بِٝٓٗ , نايتداطب بايه٬ّ اشبؿٔ امل٪شٟ ايصٟ قس ٜ٪زٟ إىل نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إسساخ ايفطق١ 

اشبص١َٛ ٚايعسا٠ٚ , ٜٚأَطِٖ بس٫ َٔ شيو بايتداطب بايه٬ّ اسبػٔ ٚايه١ًُ ايّٓٝب١ , ٫ٚ ٜهتفٞ اٱغ٬ّ 

ٚايصفح بصيو بٌ ٜأَط بايسفع باييت ٖٞ أسػٔ عٓس سسٚخ َا قس ٜ٪زٟ إىل ايفطق١ , فٝأَط بايعفٛ عٔ املػ٤ٞ 

 عٓ٘ َٚكاب١ً اغا٤ت٘ باٱسػإ إيٝ٘.

ٛٳ ٱ ٜكٍٛ املٛىل عع ٚدٌ:)) خٴِص َٴطٵيّٖعٳفّٖ ِٔ ٚٳأّٔعٵِطضٵيّٖعٴطٵِف ٱِب ٚٳأّٖ ًِنيٳٰيّٖذٳـٱ عٳ  {199:ا٭عطاف}(( ِٖ

ٛٳٱايعفٛ يف ايًػ١ : ايفطٌ َٚا ٜأتٞ َٔ ايٓاؽ َٔ غري نًف١ , ٜٚسخٌ يف َفّٗٛ:))خٴِص ا١ًٖ املػ(( يّٖعٳفّٖ

اسبكٛم ايؿدص١ٝ يٲْػإ , ف٬ ٜٓبػٞ إٔ ٜتؿسز صاسبٗا يف اغتٝفا٥ٗا , ٜٚسخٌ أٜطأّٗ يف ٚاملػاضب١ يف 

(1)َفّٗٛ:))خص ايعفٛ(( زع٠ٛ اشبًل إىل ايسٜٔ اسبل بايطفل ٚايًّٓف 

َٴطٵ ٚٳأّٖ ؽ باسبػ٢ٓ ايٓا َعا١ًَ َٚٓٗا ايّٓاعات مجٝع شيو يف ٜٚسخٌ , باملعطٚف أٟ(( يّٖعٴطٵِفٱِب ٚقٛي٘ تعاىل:))

ٚٳأّٔعٵِطضٵ ٚايطفل , ِٔ ٚقٛي٘ تعاىل:)) ًِنيٳٰيّٖذٳـٱ عٳ  بعض أقسّ فطمبا , يعساٚتِٗ ناملعطض يػريٙ ايٓاصح نإ ملا(( ِٖ

 باملجٌ ٜكابًِٗ ف٬ , عِٓٗ اٱعطاض اسباي١ ٖصٙ يف فعًٝ٘ ا٭َني ايٓاصح هلصا ٚاٱٜصا٤ ايػفا١ٖ ع٢ً ازباًٖني

يٓافع ايصٟ ٜ٪ٌَ إٔ ا ا٭غًٛب ٖٛ املعا١ًَ َٔ ٭غًٛبا ٖٚصا , أشاِٖ ع٢ً ٜٚصرب عِٓٗ ٜٚعفٛ , عِٓٗ حيًِ بٌ

(2)ٜهفِٗ عُا ِٖ فٝ٘ َٔ ايتُطز ٚاٱٜصا٤ يٓاصشِٗ 

٣ِٛ ٚٳئّاتٳػٵتٳ ٓٳ١ّٕ ٱ ٜٚكٍٛ تباضى ٚتعاىل :))  ٦ّْٳ١ّٕ ٱ ٚٳئّايّٖشٳػٳ ٔٴ ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِبزٵفّٔعٵ ٱيػَّ ٓٳؤّيَِّص٣ ٱ فِّٔإشٳا أّٔسٵػٳ ٝٵ ٘ٴ بٳ ٓٳ ٝٵ ٚٳ٠ّ٘ ٰ عٳسٳ ۥٚٳبٳ

٘ٴ َّ ِٷۥ نّٔأّٔ ُِٝ ّٔكَّ﴾٣٤﴿ٚٳِي٣ّّشٳ ٜٴ َٳا ٔٳ ٱ ِإيَّاٖٳا ٢ٰٚٳ ّٔك٢َّ صٳبٳطٴٚايَِّصٜ ٜٴ َٳا ٍِ(( سٳغٍّ ِإيَّاشٴٖٚٳا ٰٚٳ  {34فصًت:}عٳِعٝ

                                                           
 .96-15/95تفػري ايطاظٟ , -1
 .7/225. تفػري ايكامسٞ ,  15/96ٜٓعط : تفػري ايطاظٟ , -2
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٫ ايػ١٦ٝ(( ٫ٚ ٜػتٟٛ اٱميإ باهلل ٚايعٌُ بّٓاعت٘ ٚايؿطى ب٘ ٚقاٍ ابٔ دطٜط ايّٓربٟ:)) ٫ٚ تػتٟٛ اسبػ١ٓ 

ٖٞ أسػٔ(( ٜكٍٛ تعاىل شنطٙ يٓبٝ٘ ضبُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚايعٌُ مبعصٝت٘ , ٚقٛي٘ :)) ازفع باييت 

ازفع ٜا ضبُس حبًُو دٌٗ َٔ دٌٗ عًٝو ٚبعفٛى عُٔ أغا٤ إيٝو  إغا٠٤ املػ٤ٞ ,  _ٚ٭تباع٘ٚا٭َط ي٘ _

ٚبصربى عًِٝٗ َٔ َا دبس ًٜٚكاى َٔ قبًِٗ , ))فإشا ايصٟ بٝٓو ٚبٝٓ٘ عسا٠ٚ نأْ٘ ٚيٞ محِٝ(( ٜكٍٛ 

ٖصا ايصٟ أَطتو ب٘ ٜا ضبُس َٔ زفع غ١٦ٝ املػ٤ٞ إيٝو بإسػاْو ايصٟ أَطتو ب٘ إيٝ٘ تعاىل شنطٙ افعٌ 

, فٝصري املػ٤ٞ إيٝو ايصٟ بٝٓو ٚبٝٓ٘ عسا٠ٚ نأْ٘ َٔ ٬َطفت٘ إٜاى , ٚبطٙ يًو َٔ بين أعُاَو , 

 (1) قطٜب ايٓػب بو , ٚاسبُِٝ : ٖٛ ايكطٜب.

تُاٍ املهطٚٙ , ))َٚا ًٜكاٖا إ٫ شٚ سغ ععِٝ(( يف ))َٚا ًٜكاٖا إ٫ ايصٜٔ صربٚا(( ع٢ً نعِ ايػٝغ ٚاس

 (2) اشبري ٚايجٛاب.

 املًّٓب ايجاْٞ

 ا٫غتذاب١ ٚغطع١ ا٫ْكٝاز

٫بس يًُطبٞ ايصٟ ٜطٜس إقباٍ ايٓاؽ ع٢ً قبٍٛ زع٠ٛ اسبل إٔ ٜٓٗر ططٜل ايًّٓف يف ايكٍٛ ٚإٔ خيتاض أسػٔ 

 ايهًُات ٚايعباضات.

, ٜبػض صاسب٘ يٰخطٜٔ فٝذب ايتًّٓف ٭ٕ نػب ايكًٛب أٚىل َٔ إٕ أغًٛب ايتشسٟ ٚيٛ باسبذ١ ايساَػ١ 

(3) املٛاقف.

ٚملا يًكٍٛ اسبػٔ َٔ تأثري ٚاغتذاب١ ٜكٍٛ ايػعسٟ:)فٗٛ ايػبب ايٛسٝس املجُط يًجُطات ازب١ًًٝ يًسع٠ٛ إىل 

ٌِ ِٰإي٢ّٔزٵعٴ ٱغبًٝ٘ ٜكٍٛ تعاىل:)) ُٳ١ِ ٱِب ضٳبّْؤّ غٳِبٝ ٛٵِعع١ِّٔ ٱٚٳيِّٖشهّٖ ُٳ ٓٳ١ِٱيّٖ ٗٴِ ٰٚٳدٳـ يّٖشٳػٳ  ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱِبِزيّٖ

ٔٴ(( فاسبه١ُ ٚضع ايسع٠ٛ يف َٛضعٗا , ٚضعا١ٜ نٌ أسس حبػب َا ًٜٝل حباي٘ ٜٚٓاغب٘  {125ايٓشٌ:}أّٔسٵػٳ

ٜٚهٕٛ أقطب سبصٍٛ املكصٛز َٓ٘ ٚ))املٛعع١ اسبػ١ٓ(( ايبايػ١ يف اسبػٔ َبًػاّٗ ٜصري هلا َٔ ايتأثري ٚغطع١ 

                                                           
 .11/111تفػري ايّٓربٟ , -1
 .1152تفػري ايبػٟٛ, ص-2
 .11نٝف ْسعٛ ايٓاؽ , عبس ايبسٜع صكط ,ص-3
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)ٚاجملازي١ باييت ٖٞ أسػٔ(( بايعباضات ايٛاضش١ ٚايرباٖني ايب١ٝ٦ٝ اييت ا٫ْكٝاز َا ٜٓاغب َكتط٢ اسباٍ ٚ)

 (1) ذبكل اسبل ٚ تبٌّٓ ايباطٌ , َع ايطفل ٚايًني ٚعسّ املػاضب١ ٚاملؿامت١(

ٚيٓٓعط يف ثٓا٤ اهلل عع ٚدٌ فُٝا قص٘ عٔ َ٪َٔ آٍ ٜاغني سني أضاز زع٠ٛ قَٛ٘ إىل عباز٠ اهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ 

َٳاِي٢ٳ ٚٳ ٢ِْيَِّص٣ ٱ أّٔعٵبٴسٴ ئّا تعاىل:))  ِ٘ فّّّٔٓٔطٳ ٝٵ ٕٳ ((  ٚٳِإئّ فإْ٘ أضاز تكطٜع املداطبني , إش أعطضٛا عٔ  {22ٜؼ:}تٴطٵدٳعٴٛ

عباز٠ خايكِٗ , ٚعهفٛا ع٢ً عباز٠ َا ٫ ٜػين عِٓٗ ؾ٦ٝاّٗ , فأٚضز ايه٬ّ يف صٛض٠ اٱْهاض ع٢ً ْفػ٘ , تًّٓفاّٗ يف 

(2) هلِ َا خيتاض يٓفػ٘. اشبّٓاب ٚإظٗاضاّٗ يًدًٛص يف ايٓصٝش١ سٝح اختاض

 إٕ اغتعُاٍ ا٭يفاظ ايطقٝك١ تػاعس ع٢ً إقباٍ َٔ تسعٛٙ ٚذبسث٘ ٚإصػا٥٘ ملا تكٍٛ .

ض٣ٚ أبٛ أَا١َ إٔ غ٬َاّٗ ؾاباّٗ أت٢ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فكاٍ : ٜا ْيب اهلل أتأشٕ يٞ يف ايع٢ْ , فصاح ايٓاؽ 

, ازٕ َين (( فسْا ست٢ دًؼ بني ٜسٜ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ , ب٘ , فكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :))قطبٛٙ 

فكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :))أذبب٘ ٭َو؟ (( قاٍ : ٫ دعًين اهلل فساى , قاٍ:))نصيو ايٓاؽ ٫ 

 حيبْٛ٘ ٭َٗاتِٗ , أذبب٘ ٫بٓتو ؟((

ب٘ ٭ختو ؟(( قاٍ : ٫ دعًين قاٍ: ٫ دعًين اهلل فساى , قاٍ:))نصيو ايٓاؽ ٫ حيبْٛ٘ يبٓاتِٗ , قاٍ: أذب

اهلل فساى , قاٍ:))نصيو ايٓاؽ ٫ حيبْٛ٘ ٭خٛاتِٗ(( ٚظاز ابٔ عٛف ست٢ شنط ايع١ُ ٚاشباي١ ٖٚٛ ٜكٍٛ : ٫ 

دعًين اهلل فساى  ٖٚٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ :))نصيو ايٓاؽ ٫ حيبْٛ٘(( ست٢ ٚضع  ضغٍٛ اهلل ص٢ً 

))ايًِٗ طٗط قًب٘ , ٚاغفط شْب٘ , ٚسصٔ فطد٘ (( فًِ ٜهٔ بعس شيو اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜسٙ ع٢ً صسضٙ ٚقاٍ :

(3) ًٜتفت إىل ؾ٤ٞ.

ٛب فتشسخ ايكٓاع١ ٚغطع١ ًٚاملتأٌَ يف شيو اهلسٟ ايٓبٟٛ جيس أثط املٛعع١ اسبػ١ٓ نٝف تصٝب ؾػاف ايك

َٔ ؾدص أٚ  ايتأثري ٚا٫غتذاب١ , ٚقس نإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إشا أضاز تكِٜٛ خّٓأ َا قس ٜهٕٛ

 (4) أؾداص فإْ٘ ٫ ٜٛادِٗٗ  ب٘ َباؾط٠ ٚإمنا ٜكٍٛ :))َا باٍ أقٛاّ قايٛا نصا ٚنصا((

                                                           
 .452تفػري ايػعسٟ , ص-1
 .116ٖطٙ , اغباب٘ , ع٬د٘ , ضبُس بٔ إبطاِٖٝ اسبُس , صغ٤ٛ اشبًل , َعا-2
 .5/256َػٓس أمحس , -3
 .2/1020( . ٚضٚاٙ َػًِ , 5063, ضقِ ) 3/354ضٚاٙ ايبداضٟ , نتاب ايٓهاح , -4
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إٕ املٛعع١ اسبػ١ٓ اييت تسخٌ إىل ايكًٛب بطفل , ٚتتعُل املؿاعط بًّٓف ٫ بايعدط ٫ٚ بايتأْٝب يف غري َٛدب 

ل يف املٛعع١ نجرياّٗ َا ٜٗسٟ ايكًٛب , ٫ٚ ٜفطح ا٭خّٓا٤ اييت قس تكع عٔ دٌٗ أٚ عٔ سػٔ ١ْٝ , فإٕ ايطف

(1)ايؿاضز٠ , ٜٚ٪يف ايكًٛب ايٓافط٠ , ٜٚأتٞ خبري َٔ ايعدط ٚايتأْٝب ٚايتٛبٝذ 

(2)إٕ اختٝاض أسػٔ ا٭يفاظ قس حيٍٛ اشبصِ إىل صسٜل , ٚايطافض إىل َٛافل , ٚاحملتاض إىل ٦َُّٓٔ 

 املًّٓب ايجايح

 ٖعمي١ ايؿّٝٓإ  ٚدٓسٙ 

كاز ايفنت ٚإشنا٤ ايعسا٠ٚ بني بين آزّ عَُٛاّٗ ٚبني املػًِ ٚ أخٝ٘ املػًِ خصٛصاّٗ , حيطص ايؿّٝٓإ ع٢ً إٜ

ٚٳقٌّٕ  ٚغ٬س٘ ايػ٤ٞ َٔ ايكٍٛ يصا أَط املٛىل عع ٚدٌ بتشطٟ أسػٔ ا٭قٛاٍ ٚدبٓب غ٦ٝٗا ,  ٜكٍٛ تعاىل: ))

ٔٴ ٢ِٖٳيَِّت٢ ٱ ٜٳكّٕٛيّٕٛا يِِّعبٳاِز٣ َّ أّٔسٵػٳ ٝٵّّٓٔـٱ ِإ ٗٴ ٜٳٓعٳغٴٕٳ ٰيؿَّ ٓٳ ٝٵ َّ ِٵبٳ ٝٵّّٓٔـٱِإ ٕٳٕٳ ٰيؿَّ ِّٖإْػٳـ نّٔا ِّإِ ِٰي ٓٶا(( عٳسٴ  {53ا٭غطا٤:}ُِّبٝ

 ٚضز يف غبب ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ : إٔ عُط بٔ اشبّٓاب ضضٞ اهلل عٓ٘ ؾتُ٘ ضدٌ َٔ ايعطب فأَطٙ اهلل بايعفٛ .

هٛا شيو إىل ٚقاٍ ايهًيب : نإ املؿطنٕٛ ٜ٪شٕٚ أصشاب ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايكٍٛ ٚايفعٌ فؿ

 (3) ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فأْعٍ اهلل تعاىل اٯ١ٜ.

ٜكٍٛ ابٔ نجري يف تفػريٙ هلصٙ اٯ١ٜ :))ٚقٌ يعبازٟ ٜكٛيٛا اييت ٖٞ أسػٔ...(( ٜأَط تباضى ٚتعاىل عبسٙ 

ِٗ ايه٬ّ ٚضغٛي٘ ضبُساّٗ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٔ ٜأَط عباز اهلل امل٪َٓني إٔ ٜكٛيٛا يف طباطبتِٗ ٚضباٚضات

ا٭سػٔ , ٚايه١ًُ ايّٓٝب١ , فإِْٗ إٕ مل ٜفعًٛا شيو ْعغ ايؿّٝٓإ بِٝٓٗ , ٚأخطز ايه٬ّ إىل ايفعاٍ , ٚٚقع 

 (4) ايؿط ٚاملداص١ُ ٚاملكات١ً , فإْ٘ عسٚ ٯزّ ٚشضٜت٘ َٔ سني اَتٓع عٔ ايػذٛز ٯزّ , ٚعساٚت٘ ظاٖط٠ ب١ٓٝ.

                                                           
 .4/2202يف ظ٬ٍ ايكطإٓ , -1
 شٜبإ ., تطمج٘ إىل ايعطب١ٝ : غامل أمحس  27فٔ ايتعاٌَ َع ايٓاؽ , زٌٜ ناضٜٓذٞ , ص-2
 .243أغباب ايٓعٍٚ , ٭بٞ اسبػٔ عًٞ ايٛاسسٟ , ص-3
 . 4/319تفػري ابٔ نجري  , -4



 

533 
 

  2016 يوويو   - ىاير ي –بع انسا انعدد                   جامعة انىاصرمجهة 

 

 انقول انحسه في انقرآن انكريم
 دراسة تفسيرية موضوعية

 

 د/ محمد أحمد مصهح انوعيم
 

مبا ٜفػس عًِٝٗ زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ , فسٚا٤ ٖصا إٔ ٫ ّٜٓٝعٛٙ يف  ))إٕ ايؿّٝٓإ ٜٓعغ بِٝٓٗ(( أٟ ٜػع٢ بني ايعباز

ا٭قٛاٍ غري اسبػ١ٓ اييت ٜسعِٖٛ إيٝٗا , ٚإٔ ًٜٝٓٛا فُٝا بِٝٓٗ , يٝٓكُع ايؿّٝٓإ ايصٟ ٜٓعغ بِٝٓٗ فإْ٘ 

 (1) عسِٖٚ اسبكٝكٞ)يٝهْٛٛا َٔ أصشاب ايػعري(ايصٟ ٜٓبػٞ هلِ إٔ حياضبٛٙ فإْ٘ ٜسعِٖٛ إىل شيو.

َّاٜٚكٍٛ تعاىل ٚٳِإ َّؤّ :))  ٔٳ ٜٳٓعٳغّٔ ٝٵّّٓٔـٱ َِ ِ٘ ٱِبغٵتٳِعصٵ ٱفٳ ْٳعٵغٷِٕ ٰيؿَّ َّ ٘ٴي َّ ُِٝعٷ ۥِإ ِٷ(( غٳ ًِٝ   {200ا٭عطاف:}عٳ

ٜكٍٛ ايكامسٞ يف تفػريٙ : َٚع٢ٓ اٯ١ٜ:)إَا ٜصٝبٓو َٔ ايؿّٝٓإ ٚغٛغ١ تجري غطبو ع٢ً دٌٗ 

ايعفٛ عِٓٗ َع ا٫غتُطاض ع٢ً أَطِٖ ازباًٖني ٚإغا٤تِٗ , ٚذبًُو ع٢ً خ٬ف َا أَطى ب٘ ايؿطع َٔ 

باملعطٚف )فاغتعص باهلل( أٟ اغتذط ب٘ ٚ ازع٘ يسفع ايؿّٝٓإ عٓو , إْ٘ مسٝع يسعا٥و عًِٝ باغتعاشتو ( 
ٚ٭ثط ايٛقٛف ع٢ً املٓٗر ايكطآْٞ يف قُع ايٓفؼ ا٭َاض٠ بايػ٤ٛ اييت ٜسخٌ ايؿّٝٓإ َٔ قبًٗا أغٛم ٖصا  (2)

فكاٍ : خطز ظٜٔ ايعابسٜٔ عًٞ بٔ اسبػني ضضٞ اهلل عٓ٘ َٜٛاّٗ َٔ املػذس فػب٘  ايُٓٛشز ايصٟ أٚضزٙ ابٔ نجري

ضدٌ , فاْتسب ايٓاؽ إيٝ٘ فكاٍ:)زعٛٙ , ثِ أقبٌ عًٝ٘ , فكاٍ: َا غرتٙ اهلل عٓو َٔ عٝٛبٓا أنجط , أيو 

ٕ ايطدٌ ساد١ ْعٝٓو عًٝٗا ؟ فاغتشٝا ايطدٌ , فأيك٢ إيٝ٘ مخٝص١ ناْت عًٝ٘ , ٚأَط ي٘ بأيف زضِٖ , فها

(3) بعس شيو إشا ضآٙ ٜكٍٛ : إْو َٔ أ٫ٚز ا٭ْبٝا٤ (

 املًّٓب ايطابع

 ضبب١ اهلل يًُشػٓني ٚدعٌٜ َجٛبتِٗ.

أخرب املٛىل غبشاْ٘ ٚتعاىل مبشبت٘ يًُشػٓني يف ايكٍٛ ٚايعٌُ ٚداظاِٖ ع٢ً شيو باشبري يف ايسْٝا ٚضفع١ 

 املكاّ يف اٯخط٠.

ٌٳ ٚٳِقٝ َّ ٜكٍٛ تباضى ٚتعاىل :)) ٔٳِي ٛٵا ٱ ِصٜ ٍٳ أ َٳاشٳاتَّكّٔ ِٵ ْعٳ ٝٵطٶا قّٔايّٕٛا ضٳبُّهّٕ ٔٳ خٳ َِّصٜ ٓٴٛا يِّ ِٙ ٰٖٳـ ِف٢ أّٔسٵػٳ ٝٳا ٱِش ْٵ ٓٳ١ّ٘يسُّ  ٚٳئّسٳاضٴ سٳػٳ

ٝٵطٷٯخط٠ ٱ ِٳ خٳ ِٓعٵ ُٴتَِّكنيٳٱ زٳاضٴ ٚٳئّ  {30:ايٓشٌ}((يّٖ

 (4)َا ٖٛ خري َٓٗا  ))يًصٜٔ أسػٓٛا يف ٖصٙ ايسْٝا سػ١ٓ(( َهافأ٠ يف ايسْٝا بإسػاِْٗ,ٚهلِ يف اٯخط٠

                                                           
 .460تفػري ايػعسٟ , ص-1
 .227-7/266تفػري ايكامسٞ , -2
 .9/105ايبسا١ٜ  ٚايٓٗا١ٜ , -3
 . 2/564ايهؿاف , -4
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شنط ايػعسٟ يف تفػريٙ هلصٙ اٯ١ٜ :)ملا شنط اهلل قٌٝ املهصبني مبا اْعٍ اهلل , شنط َا قاي٘ املتكٕٛ , ٚأِْٗ 

اعرتفٛا ٚ أقطٚا بإٔ َا اْعي٘ اهلل ْع١ُ عع١ُٝ ٚخري ععِٝ اَنت اهلل ب٘ ع٢ً ايعباز , فكبًٛا تًو ايٓع١ُ , 

إىل عباز اهلل  ٚأسػٓٛاهطٚا اهلل عًٝٗا , ))يًصٜٔ اسػٓٛا((يف عباز٠ اهلل تعاىل , ٚتًكٖٛا بايكبٍٛ ٚ ا٫ْكٝاز , ٚؾ

فًِٗ ))يف ٖصٙ ايسْٝا سػ١ٓ(( ضظم ٚاغع ٚعٝؿ١ ١ٖٝٓ , ٚطُأ١ْٓٝ قًب ٚ أَٔ ٚ غطٚض , ))ٚيساض اٯخط٠ خري(( َٔ 

اٯفات َتكّٓع , خب٬ف ْعِٝ ٖصٙ ايساض , َٚا فٝٗا َٔ أْٛاع ايًصات ٚاملؿتٗٝات , فإٕ ٖصٙ ْعُٝٗا قًٌٝ ضبؿٛ ب

, ٚتعًكت ب٘ إضازتِٗ ,  أْفػِٗاٯخط٠ , ٚهلصا قاٍ:))ٚيٓعِ زاض  املتكني(( ايصٟ ٜعِّٓٝٗ اهلل فٝٗا نٌ َا متٓت٘ 

ٚشيو دعا٤ اتكا٥ِٗ يػدط اهلل ٚعصاب٘ , بأزا٤ َا أٚدب٘ عًِٝٗ َٔ ايفطٚض ٚايٛادبات املتعًك١ بايكًب 

 (1)زٙ ٚتطى َا ْٗاِٖ اهلل عٓ٘( ٚايبسٕ ٚايًػإ , َٔ سك٘ ٚسل عبا

ٚيٓٓعط إٍ مثط٠ ايكٍٛ اسبػٔ فُٝا اع٢ّٓ اهلل تباضى ٚتعاىل عبازٙ ايطباْٝني َٔ احملب١ ٚايجٛاب ايععِٝ يف 

ّْٔ ٚٳنّٔأّٔ ٌٳ ٰقّٔـ َِّب٢ٍّ ّْٔ ايسْٝا ٚاٯخط٠: ٜكٍٛ تعاىل:)) ٘ٴتٳ ٕٳ ۥَٳعٳ ُّٛ ُٳا نِّٔجريٷ ِضبّْ ٓٴٛا فّٔ ٖٳ ُٳا ٚٳ ِٵ ِي ٗٴ ٌِ ٢ِف أّٔصٳابٳ ِ٘ ٱ غٳِبٝ َّ َٳاي  ٚٳ

َٳا ضٳعٴفّٕٛا ْٴٛا ٱ ٚٳ ٘ٴ ٱٚٳغٵتٳهّٔا َّ ٔٳٰيصَّـٱ ٜٴِشبُّي َٳا ﴾٦٤٦﴿ِبِطٜ ٕٳٚٳ ِٵ نّٔا ٗٴ ٛٵئّ ٓٳا قّٔايّٕٛا إّٔٔ ِإيَّا قّٔ ٓٳا ٱ ضٳبَّ ٓٳاغِّٖفطٵئّ ْٴٛبٳ ٓٳا شٴ  ِف٢ ٚٳِإغٵطٳافّٔ

ْٳا َٵِط ٓٳا ٚٳثٳبّْتٵ أّٔ َٳ ْٳا ٱٚٳ أّٔقّٖسٳا ٢ّْٔصٴطٵ ِّ ٱ عٳ ٛٵ ِٴ ٰفّٔـٳاتٳ٢﴾٦٤٨﴿ٔٳِفِطٰٜيّٖهّٔـٱيّٖكّٔ ٘ٴ ٱٖٴ َّ ٛٳابٳي ٝٳا ٱ ثٳ ْٵ ٔٳيسُّ ٛٳاِب ٚٳسٴػٵ ٘ٴ ٱٚٳٯخط٠ ٱ ثٳ يَّ

ِٓنيٳٱ ٜٴِشبُّ ُٴشٵِػ  {148-146:عُطإ آٍ}(( يّٖ

ٜكٍٛ صاسب ايع٬ٍ :)إِْٗ مل ًّٜٓبٛا ْع١ُ ٚ ٫ ثطا٤ , بٌ مل ًّٜٓبٛا ثٛاباّٗ ٫ٚ دعا٤ .. مل ًّٜٓبٛا ثٛاب ايسْٝا 

ٛا أنجط أزباّٗ َع اهلل , ِٖٚ ٜتٛدٕٗٛ إيٝ٘ بُٝٓا ٜكاتًٕٛ يف غبًٝ٘ فًِ ًّٜٓبٛا َٓ٘ ٫ٚ ثٛاب اٯخط٠ , يكس ناْ

غبشاْ٘ إ٫ غفطإ ايصْٛب , ٚتجبٝت ا٭قساّ .. ٚايٓصط ع٢ً ايهفاض , فشت٢ ايٓصط ٫ ًّٜٓبْٛ٘ ٭ْفػِٗ إمنا 

طِٜ , ٖٚ٪٤٫ ايصٜٔ مل ًّٜٓبٛا ًّٜٓبْٛ٘ ٖعمي١ يًهفط ٚعكٛب١ يًهفاض .. إْ٘ ا٭زب اي٥٬ل بامل٪َٓني يف سل اهلل ايه

٭ْفػِٗ ؾ٦ٝاّٗ , أعّٓاِٖ اهلل َٔ عٓسٙ نٌ ؾ٤ٞ , أعّٓاِٖ َٔ عٓسٙ نٌ َا ٜتُٓاٙ ط٬ب ايسْٝا ٚظٜاز٠ , 

(2)أعّٓاِٖ نصيو َا ٜتُٓاٙ ط٬ب اٯخط٠ ٜٚطدْٛ٘( 

طٖا َٔ باطٓٗا , دا٤ يف اسبسٜح ايصٟ ضٚاٙ أمحس قٍٛ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :))إٕ يف ازب١ٓ غطفاّٗ ٜط٣ ظاٖ

ٚباطٓٗا َٔ ظاٖطٖا ... فكاٍ أبٛ َٛغ٢ ملٔ ٖٞ ٜا ضغٍٛ اهلل ؟ قاٍ ملٔ أٯٕ ايه٬ّ , ٚأطعِ ايّٓعاّ , ٚبات هلل 

 (3)قا٥ُاّٗ ٚايٓاؽ ْٝاّ(( 

                                                           
 .439تفػري ايػعسٟ , ص-1
 .1/489يف ظ٬ٍ ايكطإٓ ,  -2
 .6615, ضقِ  11/186ػٓس أمحس , َ -3
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 اشبامت١

 اسبُس هلل ضب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚصشابت٘ أمجعني أَا بعس :

 ٚأِٖ ايٓتا٥ر : فٗصٙ خ٬ص١ ايبشح 

 ايكٍٛ اسبػٔ ٖٛ خّٓاب ايكطإٓ يبٓا٤ سطاض٠ ضاق١ٝ تكّٛ ع٢ً َبسأ ايتهافٌ ٚايتعإٚ . -

٫ ؾ٤ٞ ٜػطؽ اسبب يف ايكًٛب ناٱسػإ , فكس دبًت ايكًٛب ع٢ً سب َٔ أسػٔ إيٝٗا , ٚبػض َٔ  -

 أغا٤ إيٝٗا .

 ايكٍٛ اسبػٔ ايكسض ايصٟ ميهٔ َعا١ًَ مجٝع ايٓاؽ ب٘. -

 اسبػٔ ضٛابط َٓٗا : ايبعس عٔ ايتهًف , َع اقرتإ ايكٍٛ بايعٌُ , َطاعا٠ أسٛاٍ املداطبني.يًكٍٛ  -

 جيب ايتأغٞ مبٓٗر ايكطإٓ ايهطِٜ يف سػٔ اشبّٓاب ست٢ َع أيس ا٭عسا٤. -

بإغ٬ظ  ايكٍٛ يًُٓافكني ٚسطب  ٭َطيٝؼ ٖٓاى تعاضض بني اٱسػإ بايكٍٛ إىل مجٝع ايٓاؽ , ٚبني ا -

حملاضبني , فايكٍٛ اسبػٔ ايصٟ أقصسٙ يف ٖصا املكاّ ٖٛ املساضا٠ اييت ٫ ت٪زٟ إىل ْكصإ زٜٔ أٚ ايهافطٜٔ ا

 َط٠٤ٚ.

يًكٍٛ اسبػٔ مثاض َٓٗا : ذبكٝل ا٭خ٠ٛ , ا٫غتذاب١ , ٖعمي١ ايؿّٝٓإ ٚدٓسٙ , ضبب١ اهلل يًُشػٓني  -

 ٚدعٌٜ َجٛبتِٗ.

 قا١ُ٥ املصازض ٚاملطادع

 ايكطإٓ ايهطِٜ. -*

 تب ايتفػري ٚعًّٛ ايكطإٓ:ن  -**  

 ّ.1988,  1أغباب ايٓعٍٚ , ٭بٞ اسبػٔ عًٞ ايٛاسسٟ , زاض ابٔ نجري , زَؿل , ط -1

أضٛا٤ ايبٝإ يف إٜطاح ايكطإٓ بايكطإٓ , ضبُس ا٭َني بٔ ضبُس املدتاض ايؿٓكّٝٓٞ , زاض اسٝا٤  -2

 ّ.1996,  1ايرتاخ ايعطبٞ , بريٚت , ط

 ّ.1999,  1عا٥طٟ , املهتب١ ايعصط١ٜ , بريٚت , طأٜػط ايتفاغري , ٭بٞ بهط دابط ازب -3

,  1تفػري اٯيٛغٞ : ضٚح املعاْٞ , ٭بٞ ايفطٌ ضبُس اٯيٛغٞ , زاض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ , بريٚت , ط -4

1999.ّ 

,  1تفػري ايبػٟٛ , َعامل ايتٓعٌٜ , ٭بٞ ضبُس اسبػني بٔ َػعٛز ايبػٟٛ , زاض ابٔ سعّ , بريٚت , ط -5

2002.ّ 

 ّ.1997,  2طاظٟ : ايتفػري ايهبري , يفدط ايسٜٔ ايطاظٟ , زاض اسٝا٤ ايرتاخ , بريٚت , طتفػري اي -6

,  1تفػري ايػعسٟ : تٝػري ايهطِٜ ايطمحٔ يف تفػري ن٬ّ املٓإ , َ٪غػ١ ايطغاي١ , بريٚت , ط -7

2000ّ 
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ايهتب  تفػري ايّٓربٟ : داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ , ٭بٞ دعفط ضبُس بٔ دطٜط ايّٓربٟ , زاض -8

 ّ.1999,  2ايع١ًُٝ , بريٚت , ط

تفػري ايكامسٞ , ضباغٔ ايتأٌٜٚ , ضبُس مجاٍ ايسٜٔ بٔ ضبُس غعٝس بٔ قاغِ اسب٬م ايكامسٞ  -9

 ّ.1418,  1, ذبكٝل : ضبُس باغٌ عٕٝٛ ايػٛز , زاض ايهتب ايع١ًُٝ , بريٚت , ط

 ّ.1961س ايكططيب , تفػري ايكططيب , ازباَع ٭سهاّ ايكطإٓ , ٭بٞ عبساهلل ضبُس بٔ أمح -10

تفػري ابٔ نجري : تفػري ايكطإٓ ايععِٝ , ٭بٞ ايفسا٤  إمساعٌٝ بٔ نجري , زاض ايفهط, بريٚت,  -11

 ّ.1970,  2ط

,  2تفػري ايهؿاف , ٭بٞ ايكاغِ ضبُٛز بٔ عُط ايعطبؿطٟ , زاض اسٝا٤ ايرتاخ , بريٚت , ط -12

2001.ّ 

,  5ا٭فل يًّٓباع١ ٚايٓؿط , بريٚت , ط ايتفػري ايٛاضح املٝػط ,حملُس بٔ عًٞ ايصابْٛٞ , -13

2003 .ّ 

 تفػري ابٔ عاؾٛض : ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط , ٫بٔ عاؾٛض , زاض غشٕٓٛ , تْٛؼ , بسٕٚ ط. -14

 **نتب اسبسٜح : 

غًػ١ً  ا٫سازٜح ايصشٝش١ , ٭بٞ عبسايطمحٔ ضبُس بٔ ْاصط ايسٜٔ ا٭يباْٞ , َهتب١  -15

 ّ.1995 -ٖـ 1415,  1املعاضف , ايطٜاض , ط

,  2ٓٔ ايرتَصٟ , ٭بٞ عٝػ٢ ضبُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠ , َهتب١ ايباٜٞ اسبًيب , َصط , طغ -16

1978.ّ 

,  2صشٝح ايبداضٟ , يٲَاّ أبٞ عبساهلل بٔ امساعٌٝ ايبداضٟ , املهتب١ ايعصط١ٜ , بريٚت , ط -17

1997. 

ريٚت , صشٝح ازباَع , ٭بٞ عبسايطمحٔ ضبُس بٔ ْاصط ايسٜٔ ا٭يباْٞ , املهتب اٱغ٬َٞ , ب -18

 بسٕٚ ط .

 .1972,  2صشٝح َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ , ضبٝٞ ايسٜٔ حي٢ٝ بٔ ؾطف , ط -19

فتح ايباضٟ بؿطح صشٝح ايبداضٟ , ٭بٞ ايفطٌ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط , زاض  -20

 اسٝا٤ ايرتاخ , بريٚت , بسٕٚ ط.

..., بريٚت , بسٕٚ َػٓس أمحس , ٭بٞ عبساهلل أمحس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ , املهتب اٱغ٬َٞ + زاض. -21

 ط .

 ** نتب َتٓٛع١ :
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أزب ايسْٝا ٚايسٜٔ , ٭بٞ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس ايبػسازٟ ايؿٗري باملاٚضزٟ , زاض َهتب١ اسبٝا٠ ,  -22

 ّ.1986بسٕٚ ط , 

 ّ. 1985,  1ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ , ٭بٞ ايفسا٤ اسبافغ ابٔ نجري , زاض ايهتب ايع١ًُٝ , بريٚت , ط -23

,  2بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب ابٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ , زاض ايهتب ايع١ًُٝ , بريٚت , ط بسا٥ع ايفٛا٥س , ضبُس  -24

1973.ّ 

تٗصٜب َساضز ايػايهني , ٫بٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ , تٗصٜب عبساملٓعِ صاحل ايعًٞ , زاض ايتٛظٜع ٚايٓؿط  -25

 ّ.1997اٱغ١َٝ٬ , ايكاٖط٠ , 

ضبُس بٔ عبسايٖٛاب ,  تٝػري ايععٜع اسبُٝس ؾطح نتاب ايتٛسٝس , غًُٝإ بٔ عبساهلل بٔ -26

 ٖـ . 1397,  3املهتب اٱغ٬َٞ , بريٚت , ط

سطاض٠ ايعطب , يفٛغتافًٜٕٛٛ , تطمج١ عازٍ ظعٝرت , زاض اسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ , ايكاٖط٠ ,  -27

1956.ّ 

 2ايطا٥س : زضٚؽ يف ايرتب١ٝ ٚايسع٠ٛ , ملاظٕ عبسايهطِٜ ايفطٜح , زاض ا٭ْسيؼ اشبططا٤ , دس٠ , ط -28

 ,2006.ّ 

اشبًل , َعاٖطٙ , أغباب٘ , ع٬د٘ , حملُس بٔ إبطاِٖٝ اسبُس , ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ اٱغ١َٝ٬ ,  غ٤ٛ -29

 ٖـ .1425,  1ايطٜاض , ط

 ايػري٠ ايٓب١ٜٛ , ٭بٞ ضبُس عبساملًو بٔ ٖؿاّ , زاض ايفهط , ايكاٖط٠ , بسٕٚ ط. -30

اض ابٔ نجري , ايعساي١ ٚاملصاسب١ ايٛط١ٝٓ ضطٚض٠ ز١ٜٝٓ ٚاْػا١ْٝ , ز/ عًٞ ضبُس ايص٬بٞ , ز -31

 ّ.2014,  2بريٚت , ط

فٔ ايتعاٌَ َع ايٓاؽ , يسٌٜ ناضٜٓذٞ , تطمج٘ إىل ايعطب١ٝ غامل أمحس شٜبإ , ازبٌٝ  -32

 ّ.2009,  1ازبسٜس , صٓعا٤ , ط

ايهًٝات : َعذِ املصًّٓشات ٚايفطٚم ايًػ١ٜٛ , أبٛ ايبكا٤ ايهفٟٛ , ذبكٝل عسْإ زضٜٚـ ,  -33

 ّ.1993طغاي١ , ٚضبُس املصطٟ , بريٚت , َ٪غػ١ اي

ايهًٝات : َعذِ املصًّٓشات ٚايفطٚم ايًػ١ٜٛ , أبٛ ايبكا٤ ايهفٟٛ , ذبكٝل عسْإ زضٜٚـ ,  -34

 ّ.1993ٚضبُس املصطٟ , بريٚت , َ٪غػ١ ايطغاي١ , 

 .6نٝف ْسعٛ ايٓاؽ , عبسايبسٜع صكط , املهتب اٱغ٬َٞ , بريٚت , ط -35

 ٚت , بسٕٚ ط.يػإ ايعطب , ٫بٔ َٓعٛض ا٭فطٜكٞ , زاض صازض , بري -36

ضباضطات ايؿٝذ ضبُس ايػعايٞ يف إص٬ح ايفطز ٚاجملتُع , زاض ايبؿري يًّٓباع١ ٚايٓؿط ,  -37

 ايكاٖط٠ , بسٕٚ ط.
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 ّ.1959,  2ضبُس ايطغاي١ ٚايطغٍٛ , ْعُٞ يٛقا , زاض ايهتب اسبسٜج١ , ايكاٖط٠ , ط -38

يفهط ايعطبٞ , املػتّٓطف يف نٌ فٔ َػتّٓطف , يبٗا٤ ايسٜٔ ضبُس بٔ أمحس ا٭ؾبٗٞ , زاض ا -39

 ّ.1997,  1بريٚت , ط
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 البَانُ -حتت /هاًضدًزف ًتكازب اجملمٌع فٌم -مطافْ

 

11 

 امللخص

ًالدددًا   Mاهلدددف مددا هددرا البدددح هددٌ ازاضددْ الدددًا  ا دٍددْ ال لَددا      

ازاضددددْ مطدددداٖ  ال كددددا     يف  ًت سٍددددر اًزهددددا اهلددددا   mا دٍددددْ الدددددنَا 

  طافْمل  بال طبْ الطسدَْ


ٍتم حتٌٍ  املطدللْ   حَح   ,هاًضدًزف -

 ذات املتدٌلني إىل مطللتني

 .ن  م وما مبتدٌ  ًاحد  

مك دددسّ ,  -, اًا  حمدبدددْالبَدددانُ -حتدددت /فدددٌم نلمدددات محتاحَدددْ  

 هاًضدًزف . -نكا  ضسدَْ , اًا  حدٍْ علَا ًانَا,  مطافْ

  ABSTRACT   

    The objective  of this research is to study  upper 
marginal functions  and  lower  marginal functions 
and  definition  its  important role in   the study  

problems of saddle points  by using   - Hausdorff 
distance , Where it is converted  the problem of  two 
transformer to two  problem every one of them of 

one transformer . 
 

Key words: epi/hypo graph , convex-concave 
functions ,saddle points, upper and lower  marginal 

functions  ,  - Hausdorff distance . 
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    مكدمْ -1

ٍل ددددددددددددد  التدلَددددددددددددد  فدددددددددددددٌم البَدددددددددددددانُ أهمَدددددددددددددْ ندددددددددددددب ّ يف ازاضدددددددددددددْ مطددددددددددددداٖ  الكدددددددددددددَم الددددددددددددددنَا      

(min )imization problems
    

لدددددًا  مبتدددددٌ  ًاحددددد ًنمددددا ٍل دددد  التدلَدددد  حتددددت البَددددانُ أهمَددددْ يف ازاضددددْ مطدددداٖ  الكددددَم ال لَددددا          

)(max problemsimization. 

البَانُ لَػم  نال التدلَلني الطدابكني ًٍ دام مطداٖ  الكدَم الددنَا       –حتت  /لتدلَ  فٌم ًما ثم ظوس ا

max(min(ال لَدددددددددددا / problemsimizationimization    أً ماٍطدددددددددددمٓ مطددددددددددداٖ  ال كدددددددددددا

 ْ )int(الطدسدَ sposaddle    التكدازب فدٌم  ممدا أأ إىل للدل محداهَم ددٍددّ مجد         لددًا  مبتددٌلني/ 

البَددانُ,  حتددت /البَددانُ ,اجلمدو فددٌم  حتددت /البَددانُ , التهامدد  فدٌم  تحتدد /, التحاضدد  فدٌم  ُالبَددان حتدت 

 ....... اخل .البَانَْ  حتت /فٌمالطسب 

ًقددد تب ددٓ هددري املحدداهَم ال دٍددد مددا البدداحجني يف ازاضددتوم ملطدداٖ  ال كددا  الطددسدَْ ًنانددت م  ددم هددري            

 الدزاضات ذات طبَ ْ تبٌلٌدَْ 

[ 7 ] , [ 6 ] , [ 5 ] , [ 4 ] , [ 3 ] . 

                                                                                     ت ازٍر ًمحاهَم أضاضَْ -2

 ] (Analyse epi-graphique)عسض ب ض ت ازٍر ًمحداهَم التدلَد  فدٌم البَدانُ      يف البداٍْ البد ما 

1 ] , [ 8 ] . 

f:لتها فطاٖني م  مني  ً   X   ًY لَها X R ٓاالْ م سفْ علX  ًتللر قَموا يف


R . 

Cنكٌ  عا  - X   ُأنوا جممٌعْ حمدبْ إذا حتكل الػس  التال 

 , , 0,1 ; (1 )x y C a a x a y C      
 

 إذا حتكل الػس  التالُ   االْ حمدبْ  أنوا fنكٌ  عا -

 , , 0,1 ; ( (1 ) ) ( ) (1 ) ( )x y C a f a x a y a f x a f y        
 

 بال القْ     fepiًٍسمص لى بد   fللدالْ  (epi-graph)ن سِّف  فٌم البَان  -

 ( , ) / ( )epi f x a X R f x a   
 

ْ ٍددنها  أن الد - RXجممٌعددْ حمدبددْ يف   fepiحمدبددْ إذا ًفكددا إذا نانددت   fالدد   ًنكددٌ  إنf 

)(مك سّ إذا نانت f  . ْحمدب 

 جممٌعْ مػلكْ . fepiا إذا نانت االْ نصر مطتمسّ ما األانٓ  إذا ًفك fٍنها أن  -
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جممٌعْ غد  لالَدْ أً إذا ندان اجملدا       fepiإذا ًفكا إذا نانت (proper)االْ لاصْ  fنكٌ  إن  -

 الح لُ   

 / ( )dom f x X f x     
 

-  ْ RXfن ددددددددددددددددددددسِّف الدالددددددددددددددددددددْ املسافكدددددددددددددددددددد :*

 بال القددددددددددددددددددددْ   fللدالددددددددددددددددددددْ 

 Xxxfxxxf  );(,sup)( ***

 
ًنػ  إىل أن الدالْ 

*f   تهٌن  حمدبْ ضٌإ نانتf . حمدبْ أ  مل تها 

)نسمدص بدد    - )X      جملمٌعدْ الددًا  ابدبددْ نصدر املطدتمسّ مد   ٓ ًتللددر  Xا األانددٓ ًاصاصدْ امل سفدْ علد

Rقَموا يف 


. 

( للدالتني epi-sumاجملمٌع فٌم البَانُ) ن سف -
,f g

eًٍسمص لى بالسمص  
f g

 بالػه  التالُ   

 ( )( ) inf ( ) ( ) (1)
e u X

f g x f u g x u x X


     
 

( للدالدددددْ epi-multiplicationالطدددددسب فدددددٌم البَدددددانُ)  ن دددددسف              
f

0بال ددددددا      ًٍسمدددددص لدددددى

بالسمص
*
e
f

 التالُ   بالػه  

1( * )( ) ( ) (2)
e
f x f x x X    

 
 إن   [ 13 ]ًٍنها ه دضًَا 

( )s s s
e

epi f g epi f epi g  
      ً

( * )s s
e

epi f epi f 
 

sepiحَح   
ٍدعٓ فٌم البَان التا  للدالْ   

f
 ًٍ سف بال القْ    

 ( , ) / ( )epi f x a X R f x as    
 

ًب حظ الطسٍكْ ٍتم ت سٍر اجملمٌع حتت البَانُ 

h

f g
 (hypo-sumللد )التني

,f g
 بال القْ   

 ( )( ) sup ( ) ( ) (3)
h

u X

f g x f u g x u x X


     
 



 

153 

 
  2016يونيو  –العدد السابع  يناير  جامعة الناصرمجلة 

مسافة


 لفته مطر الجشعمي يموضأ. البياني -تحت /هاوسدورف وتقارب المجموع فوق -
 

( للدالدددددْ hypo-multiplicationًندددددرلو الطدددددسب حتدددددت البَدددددانُ)
g

0بال ددددددا     ًٍسمدددددص لدددددى

بالسمص
*
h

g
 بالػه  التالُ  

1( * )( ) ( )
h

g x g x x X    
 

 ًٍنها ه دضًَا أٍطًا أن  

( )
h

s s shypo f g hypo f hypo g  
      ً( )

h

s shypo g hypo g   

shypoحَح    g
ٍدعٓ حتت  البَان التا  للدالْ   

g
 ًٍ سف بال القْ    

 ( , ) / ( )hypo g x X R g xs     
 

نكٌ  عا الّدالْ 
:f X R

 ( إذا نان  coerciveإنَّوا قطسٍْ )

lim ( ) (4)
x

f x



 

 . [ 8 ] , [ 11 ]ن سض اآلن ب ض الت ازٍر ًاملحاهَم األضاضَْ املت لكْ بدًا  ذات متدٌلني 

RYXLٍكدددا  عدددا الدالدددْ    :  ْمك دددسّ  –إنودددا حمدبددد(convex-concave )   ْإذا ناندددت حمدبددد

 ل طبْ للمتدٌ  األً  ًمك سّ بال طبْ للمتدٌ  الجانُ  .با

) Mت سف الدالْ ا دٍْ ال لَا - arg )upper m inal function  ْللدالL   ْبال القْ التالَد:  

( ) sup ( , ) ; : (5)
y Y

M x L x y M X R





 

) mت سف الدالْ ا دٍْ الدنَا- )lower marginal function  ْللدالL   َْبال القْ التال 

( ) inf ( , ) ; : (6)
x X

m y L x y m Y R


 
 

الدْ  ا mاالدْ حمدبدْ ً   Mمك دسّ ع دٖدرت تهدٌن     –االدْ حمدبدْ   Lما اجلدٍس بالرنس إذا نانت الّدالْ

 مك سّ .

البَددانُ -ٍ ددسَّف اجملمددٌع فٌم/حتددت    -
 epi hypo sum

L,للدددالتني  K    ًٍسمددص لددى بددالسمص

|e h
L K

 بال القْ التالَْ  

 
|

( )( , ) inf sup ( , ) ( , ) (7)
e h u X v Y

L K x y L u v K x u y v
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البَددددددددددددددانُ -ٍ ددددددددددددددسف الطددددددددددددددسب فٌم/حتددددددددددددددت  -
 epi hypo multiplication

 Lْللدالدددددددددددددد

0بال دا ًٍسمصلى بالسمص|
*
e h

L
 بال القْ  

    1 1

|
* , , (8)
e h

L x y L x y    
 

 

  هاًضدًزف  -مطافْ   -3

االددْ املطددافْ املٌلدددّ بددال  َم    dلددتها 
.

 Xيف  C. مددا أددد  ندد  جممٌعددْ دصَٖددْ     Xامل ددسف علددٓ   

                                 بال القْ                                                 Cًبني اجملمٌعْ  xن سف املطافْ بني ال  صس 

 CyyxInfCxd  ,:),(
)),( تهددددددددددددددددددددددددٌن C,    )إذا نانددددددددددددددددددددددددت  ,    Cxd                                                                                                       

 C, ًله   اليت مسنصها الصحس ًنصر قطسها Xللهسّ املػلكْ يف  B, نسمص بد 0ما أد  ن  

ن سف                         Xيف 
BCC  :

  

)(, ن دسف مددٔ وداًش هاًضددًزف     Xيف   C ًDما أد  أِ جممدٌعتني   HaussdorofLexce   لددC 

بال القْ    Dعلٓ  CxDxdDCe  );,(sup:),(        باعتباز(     ,0e    إذا نانتC ) 

 بال القْ    C  ًDمطافْ هاًضدًزف بني اجملمٌعتني   - سف ت  -

 ( , ) ( , ), ( , ) (9)haus D C Sup e C D e D C  
 

NnnD نكددٌ  عددا متتالَددْ مددا اجملمٌعددات   - )(
بال طددبْ ملطددافْ   Xيف  Dإنوددا متكازبددْ جملددٌ اجملمٌعددْ   

-             هاًضدًزف إذا ًفكا إذا نان
0,0),(lim 


 DDhaus n

n           

  ْمطاف(-  ٓهاًضدًزف عل
X

R)   

ما  f  ًgهاًضدًزف بني الدالتني  -ن سف مطافْ 
X

R    ْبال الق 

( , ) : ( , ); 0 (10)h f g haus epif epig    
 

RXجممٌعتان دصَٖتان يف epif ,epigحَح   سف ًٍB يفRX    ْبال الق 

 ( , ) : ;B x X R xX R         
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Nnnfنكددددٌ  عددددا متتالَددددْ مددددا الدددددًا    - )(
يف  fأنوددددا متكازبددددْ جملددددٌ الدالددددْ 

X
R  ْبال طددددبْ ملطدددداف- 

                             هاًضدًزف إذا ًفكا إذا نان  
0;0),(lim 


 ffh n

n 

  ْ فددٌم البَددانُ ًتب دداي ال دٍددد مددا السٍاضددَني يف ازاضددات خمتلحددْ ًنددرنس        -مسددُ هددرا املحوددٌ  مبطدداف

 . [ 17, 16 , 15, 14 ]م وم

    [15] 3.1 منه ْ

لتها 
( )if X

    ً( 1,2)i   0ع دٖر ما أد  ن         لدٍ ا 

1 2 1 2 1 2( ) ( , ) ( , ) ( ) ( , )h f f h f f h f f       
 

)حَح ن  ما  )   ً( )  ثابت ٍت لل بد . 

ifًاملنه ْ صدَدْ ما أد  اًا  مك دسّ ًنصدر مطدتمسّ مدا األعلدٓ ًلاصدْ باعتبداز إندى إذا ناندت         
االدْ   

ifمك سّ فإن   )
 ( تهٌن االْ حمدبْ . -

 

هاًضدًزف علٓ  -)مطافْ 
YX

R


  ) 

ٍُ سف املحوٌ  فدٌم   ًْ مبحودٌمُ فدٌم البَدان ًحتدت البَدان ,            -حتدت  /مل  البَدان ت سٍحدًا ه دضدًَا اقَكدًا مكازند

هاًضددددًزف  علدددٓ الددددًا  ذًات املتددددٌلني )  -ملطدددافْ  ممدددا أأ إىل ظودددٌز صددد ٌبات بدددالتطبَل املباغدددس  

الضدددتخدا  الدددًا  ا دٍدددْ ال لَددا ًالددددنَا يف حدد  ب دددض مطدداٖ  ال كدددا       مك ددسّ ( . ًلكدددد نددان   –حمدبددْ  

Hهاًضددددًزف   -الطدددسدَْ أهمَدددْ يف إعطدددإ ت سٍدددر  لدددس ملطدددافْ    
علدددٓ صدددحٌف لَطدددت بالطدددسًزّ    

 مك سّ بال القْ اآلتَْ    -حمدبْ

1 2 1 2( , ) ( , ) ( , ) (11)H L K h M M h m m   
 

1212حَح  ,),( MMmm  هُ الدًا  ا دٍْ ال لَا )الدنَا( له  ماLًK.  َعلٓ الرتت 

NnnLنكٌ  عا أٍْ متتالَْ مدا الددًا     )(
يف  Lإنودا متكازبدْ جملدٌ الدالدْ      

YX

R


 -بال طدبْ ملطدافْ    

 هاًضدًزف إذا نانت 

lim ( , ) 0 ; 0n
n

H L L 


  
 

    3.2منه ْ



 

153 

 
  2016يونيو  –العدد السابع  يناير  جامعة الناصرمجلة 

مسافة


 لفته مطر الجشعمي يموضأ. البياني -تحت /هاوسدورف وتقارب المجموع فوق -
 

لدتها   
3,2,1;:  iRYXLi  ْاملك ددسّ . ع دٖددر  –ثددالخ مددا الدددًا  ابدبددH

 (11)يف

 حتكل اصٌاص اآلتَْ 

1 )H
 مٌدبْ      

0),( 21 LLH  

2 )H
مت اظسّ   

),(),( 1221 LLHLLH  
 

3 )H
متباٍ ْ املجلح   له    max (0, ); (0, ); 1,2,3d epiM d epi m ii i   

 ٍهٌن   

),(),(),( 32321331 LLHLLHLLH  
  

حَح 
M i  ً

mi ا دٍْ  ال لَا ًالدنَا للدًا  هُ  الدًا  iLi )3,2,1( 
   

4)
0;0),( 211   LLHL

 2Lٍهافئ  

  

( ت دتر مباغدسّ    3, أمدا اصاصدَْ     (11)ٍ دتر مباغدسّ  مدا الت سٍدر      4  , 2 ,1إن بسهدان اصدٌاص    النهان 

Hعلٓ الطسف األٍطس ما ت سٍر  [13] (  يف2.1بتطبَل املنه ْ ) 
    . 

 

  البَانُ  حتت /اجياا الدًا  ا دٍْ ال لَا ًالدنَا للمذمٌع ًللطسب فٌم -4

رّنس أًاًل ب  سٍْ ن

"inf sup supinf "
 . [ 18, 9]يف  

  [9] 4.1 منه ْ

L:لتها X Y R   ْسّ حتكل الػسً  التالَْ  مك  -االْ حمدب 

i
yما أد  نّ   Y ٍهٌن

   .,L y X
 . 

  
ii

0yٌٍدد  Y
حبَح  

 0.,L y
 االْ قطسٍْ. 

iii
1yٌددٍ    Y

حبَح 
 1.,L y

 االْ لاصْ. 

ع دٖرت                  

   inf sup , sup inf ,
x X x Xy Y y Y

L x y L x y
  



 

   4.2 منه ْ
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,لتها  :L K X Y R   ًل حسض أنى مك ستني –حمدبتني االتني  

i
yما أد  نّ     Y ٍهٌن

   .,L y X
  ً

   .,K y X
 . 

ii
1yٌٍدد   Y

حبَح  
 1.,L y

 االْ قطسٍْ. 

iii
2yٌٍدد    Y

حبَح 
 2.,K y

 االْ لاصْ. 

ع دٖر               
1 2e h

M M M
e

 

                               

2حَح 1
, ,

e h
M M M

هُ الدًا  ا دٍْ ال لَا للدًا    
, ,

e h
L K K L

 علٓ الرتتَ  .

إذا ناندددددت    ;إضددددافْ لددددرلو   
 2.,K y

2yمدددددا أددددد    Xاالددددْ قطدددددسٍْ علددددٓ     Y
 فددددإن    

1 2e h

h
m m m 

 

2   حَح 1
, ,

e h
m m m

هُ الدًا  ا دٍْ الدنَا للدًا    
, ,

e h
L K K L

 علٓ الرتتَ  .

 النهان     

 ( ٍهٌن  5ا  يف ال القْ )حط  ت سٍر الدالْ ا دٍْ ال لَ

 

 

   

 

( ) sup {( ) , }

sup inf sup {( , , }

sup inf ,

M x L K x y
e h e hy Y

L u v K x u y v
u Xy Y v Y

u y
u Xy Y



 



   
 


 

 حَح  

     , sup {( , , }u y L u v K x u y v

v Y

    

 

اعتمااا علٓ الحسض ًعلٓ لٌاص الدًا  ا دٍْ املػلكْ , نالحظ  أن 
   . ,y X 

ما أدد   

ن 
y Y

 ما دوْ ألسٔ لدٍ ا   
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   ( , ) , ,u y L u v K x u y v    
 

 

1yبللر  v
  ً1 2y y y 

 جملص  علٓ    

 

1 2 1 2
( , ) ( , ) ( , )u y y L u y K x u y    

  

, ًمبدا أن  ًال تللدر نواَٖدًا الكَمدْ      ( فإنودا ال تطدابل   3االْ لاصدْ حطد  الحدسض )    Kمبا أن 

L  ٓاالْ قطسٍْ علX ( فإنى حط  ت سٍر الدالْ الكطسٍْ نطت تر أن    2حط  الحسض ) 

1 2lim ( , )u y y
u

  


 
 أِ أن  

1 2lim ( , )u y y
u

  


 

1ًهرا ٍؤند قطسٍْ الدالْ  2( . , )y y . 

1     مدددددا دودددددْ ألدددددسٔ أن  ًنالحدددددظ 2( . , )y y   ال تطدددددابل    ًْال تللدددددر نواَٖدددددًا الكَمددددد

 ْ جملص  علٓ     4.1إذا هُ االْ لاصْ ًبالتالُ بتطبَل املنه 

   

   

   

   

 

2

1 2

1 2

( ) inf sup sup {( , , }

inf sup {( , sup , }

inf sup {( , }

inf {( }

( )

M x L u v K x u y v
e h u X y Y v Y

L u v K x u z
u X v Y z Y

L u v M x u
u X v Y

M u M x u
u X
M M x

e
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دٍْ الدنَا ًتطبَل املنه ْ كْ الطابكْ باضتخدا  ت سٍر الدالْ ا أل ا ٍنها اجلصٕ الجانُ  ب حظ الطسٍ

  .  علٓ    ف دص   1. 4     
( ) ( )( )1 2

h
m y m m y

e h
 

     

 

   4.3 منه ْ

ما أد  ن  االْ 
:L X Y R 

0مك سّ ًما أد  ن   -حمدبْ      لدٍ ا 

 
LM M

e h e
  

 
h

Lm m
e h
  

 

حَح
( , ) ,L Lm m M M

e h e h
 

هدُ الددًا  ا دٍدْ ال لَدا ) الددًا  ا دٍدْ الددنَا ( علدٓ الرتتَد             

له  ما الدًا  
,

e h
L L 

 . 

 

 النهان     

 ( ٍهٌن  5باالعتماا علٓ ت سٍر الدالْ ا دٍْ ال لَا يف ال القْ )

 

( ) sup {( )( , )}

1 1sup {( ) ( , )}

1( )

( )

M x L x y
e h e hy Y

L x y

y Y

LM x

LM x
e

 

  

 



 



 





 

 

ننها صدْ  ال القْ    

h
Lm m

e h
  

 بطسٍكْ مػابوْ  .           
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   البَانُ حتت /فٌمتكازب اجملمٌع   -5

   [13] 5.1 منه ْ

فطددددإًا م  مددددًا ًلددددتها  Xلددددَها 
, ; 1,2i if g i 

Rًتللددددر قَموددددا يف   Xاًااًل م سفددددْ علددددٓ  


  ,

حمدددًاّ مددا األضدددح  بال دددا    
R

0ًحتكددل الػدددس  اآلتددُ    مددا أدددد  ندد        و0    ٌٍددددد

( , )   
 حبَح ٍهٌن    

 

   ( ) ( ) , ; 1 , 2 ;
i i

f u g v u v i u v          
 

 ع دٖر   

     
11

1 1 2 2 1 2 1 2, , ,h f g f g h f f h g g
e e     

 

1حَح   1
( , )   

 

 

   5.2 منه ْ

لدددددددددددددددددددددددددددددتها  
, : ;L L X Y R n Nn

 
 

 
 

 ً
, : ;K K X Y R n Nn

 
 

 
 

 

 املك سّ حبَح تهٌن    -متتالَتني ما الدًا  ابدبْ

ن  ما جممٌعيت الدًا  1) 
 ,L K
  ً   

 , ;L K n Nn n 
 . 3.2حمككْ لػسً  املنه ْ  

( الددددددددددًا  ا دٍدددددددددْ ال لَدددددددددا 2
, , ,

K LK Ln nM M M Mn n   ْعلدددددددددٓ الرتتَددددددددد  الددددددددددًا  ا دٍددددددددد(

الدنَا
, , ,

K LK Ln nm m m mn n) 

حمدًاّ ما األضح  بال دا 
R

 (R)علٓ الرتتَ  حمدًاّ ما األعلٓ بال دا  

(3 ,L Ln
nm m     . ٍْاًااًل  قطس 

 ًل حسض أنى   

lim ( , ) 0 , lim ( , ) 0 ; 0 (12)H K K H L Ln nn n
    

  
 ع دٖر   
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lim ( , ) 0 ; 0 (13)H L K K Ln nn e h e h
     


 

 النهان     

 قب  البدٕ بالنهان ن سض التموَدٍْ اآلتَْ   

   5.3 متوَدٍْ

لددددتها 

, : ;f f X R n Nn
 
 
 
 
 


 

متتالَددددْ مددددا الدددددًا  ابدددددًاّ مددددا األضددددح  بال دددددا      
R

 

0. ع دٖددددددر مددددددا أددددددد  ندددددد    fًل حددددددسض إن إحددددددداها قطددددددسٍْ ًلددددددتها الدالددددددْ   و0    ٌٍدددددددد

: ( , )   
 حبَح ٍتدكل الػس  التالُ    

( ( ) ( ) , ) , .f x f y x y x yn          
 

 النهان  

0لددَها  و0      حبَددح ٍهددٌن
( ) ( ) ,f x f y x yn     

االددْ قطددسٍْ إذًا   fمبددا أن .  

حبَدددح ٍهدددٌن   kٌٍددددد عددددا مٌدددد  متامدددًا    
 ( )f y k y

n. ًم دددى مدددا أدددد  نددد        N   ٍهدددٌن

 ( )f x k yn  
. ًملا نانت 

f n     حمدًاّ ما األضدح  بال ددا
R

, فدإن   
( )f xn 

 ,

ًبالتالُ 
 ( )f x k yn   

 

ًم ى نطت تر  أن   
 1y k   

 

 ما دوْ ألسٔ لدٍ ا   

 1x x y y k       
 

بللر 
 1( , ) k         

 جملص  علٓ املطلٌب .   

0  ما أد  ن    5.2بال ٌاّ إىل بسهان املنه ْ    ًحط  ت سٍرH
   ٍهٌن لدٍ ا  

 

( , ) ( , ) ( , ) (14)n nH L K L K h M M h m mn n
e h e h

     
 



 

131 

 
  2016يونيو  –العدد السابع  يناير  جامعة الناصرمجلة 

مسافة


 لفته مطر الجشعمي يموضأ. البياني -تحت /هاوسدورف وتقارب المجموع فوق -
 

 

)حَدددح  , ) ,n nm m M M        هدددُ الددددًا  ا دٍدددْ ال لَدددا )الددددًا  ا دٍدددْ الددددنَا(  علدددٓ الرتتَددد  لهددد  مدددا

,L K K Ln n
e h e h
 

  نطتطَو أن نهت    4.2, ًاعتمااًا علٓ املنه ْ   

,

,

L K L Kn nM M M M M Mn n ne e
h hL K L Kn nm m M m m mn n n

   

   
 

 ًم ى   

( , ) ( , ) (15)

( , ) ( , ) (16)

L K L Kn nh M M h M M M Mn n ne e

L K L Kn nh m m h m m m mn n ne e

 

 

  

  
 

( تهددٌن الدددًا   1حطدد  الحددسض ) 
 , ;L L n Nn 
ًبالتددالُ الدددًا  ا دٍددْ ال لَددا    Xقطددسٍْ علددٓ   

املٌافكْ هلا 
,

L LnM Mn  ٓهُ أٍطًا قطسٍْ علX   ( ًحطد  التموَدٍدْ   3( ً )2, ًباضدتخدا  الحدسض )

( ًباالضتحااّ 16( ً )15ككْ ًبتطبَل هري املنه ْ علٓ ال القتني )حم  5.1الطابكْ تهٌن غسً  املنه ْ 

 ( جملص  علٓ   3ما ال القْ )

 

( , ) ( , ) ( , ) (17)
1 1

( , ) ( , ) ( , ) (18)
2 2

L KL Kn nh M M h M M h M Mn n n

L KL Kn nh m m h m m h m mn n n

  

  

 

 
 

 

 ( جملص  علٓ  14( يف )18( ً )17بت ٌٍض )

 

1 1 2 2

1 2 1 2

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) , (19)

L K L KL K L Kn n n n
n n n n n ne h e h

L L K KL L K Kn n n n
n n n n

n n

H L K L K h M M h M M h m m h m m

h M M h m m h M M h m m

H L L H K K
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 حَدددددح  
   1max( , ) , , ,1 2 2 2 و1            

ًبللدددددر نواٍدددددْ طدددددسيف  

nع دما  (19)املرتاددْ   

 جملص  علٓ املطلٌب .  (12)ًباضتخدا   الحسض 

 

   5.4 منه ْ

لدددتها 
, : ;L L X Y R n Nn

 
 

 
 

    ْ املك دددسّ حبَدددح تهدددٌن   -متتالَدددْ مدددا الددددًا  ابدبددد

 الدًا  ا دٍْ ال لَا         
,

L LnM Mn  علٓ الرتتَ  الدًا  ا دٍْ الددنَا(
,

L Lnm mn  ّحمددًا  )

ما األضح  بال ددا  
R

(  , ًل حدسض أندى  مدا    R)علدٓ الرتتَد  حمددًاّ مدا األعلدٓ  بال ددا        

0أد  ن        

lim ( , ) 0n
n

H L L



 

 ع دٖر   

lim ( , ) 0 ; 0 , 0 (20)
n

H L L
ne h e h

    


     
 

 النهان 

Hحط  ت سٍر       ٍهٌن لدٍ ا 

( , ) ( , ) ( , ) (21)n nH L L h M M h m m
ne h e h

   
      

 

حَدددح  
,nM M 

 
 ,nm m 

هدددُ الددددًا  ا دٍدددْ ال لَدددا )الددددًا  ا دٍدددْ الددددنَا(  علدددٓ الرتتَددد  لهددد   

ما
,

ne h e h
L L  

 

 نطتطَو  أن نهت    4.3املنه ْ ًاعتمااا علٓ  

,   

,   m           

L LnM M M Mn ne e

h hL Lnm m mn n
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 جملص  علٓ     (21)ًبالت ٌٍض يف ال القْ 

( , ) ( , ) ( , )

    

h hL LL Ln nH L L h M M h m m
n n ne ee h e h

              

 

 نطت تر أن      [13]يف    6.9بتطبَل املنه ْ 

 

~ ~

~

( , ) ( , ) ( , )

, (22)

    

L
n

L L LnH L L h M M h m m
n n ne h e h

H L Ln


 



    



 

حَح 
 ~ ~ ,   

nع دما (22), بللر نواٍْ طسيف املرتاددْ      ًباضدتخدا  الحدسض جملصد 

 .  (20)علٓ 
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12 

 امللخط

غدد الاانية يددأاعدامكادد اأعدد  الامرةدد  ياانتدد اواالاانت دد  اا ان  دد امتتد ااؿا

اؿغ ايافهد اأهد اانا  كدأما أ هد ا عدن اان الديمااي تةد ر الا د رلاأد اااااااااا

انشانبا ان ب ئلاانيتاه   تارلد اعرد اايهيد اامد اأدلاباانالدي ا نادلا درلااااااااا

شدد ه ارلدد ا لددرااؿغدد ااتااندديتاك يددخمااعر اهدد اشدد كأارلدد اأدد  ااناضددناااااااااا

 شاكل يسا م األابا اأ و أاص ا ءا لاذندراففدااانشدا اءانرعد اااااا ا

لافغ ءاانذلاثااؿغ ايا لاحالباأنهبتها أ  ا هارلد اق  د لا لدراااا

ااآلر ا.اااا

 املتلأددلالاانشددا ااندديةناهدد ام اانشددا اءااملا صدد و ا دد ا  صددناالاانددذلاثاا

حدددد اثاانبشددد يا  ودددها ح و ددددها اكتا دددنااأددد امرة  ددددهااأدددن ااؿغددد الا ا اااااا

 انشخضددي تانتعددن ا ردد ءااأموددّ اوةددلااراهدد ا مفعدد اه ا   لادد  ه ا ةدد ااااااااا

اػهددنااعداان بياددأاانعنييددأا امددتلهةنااأدد ا لددراانا  صدد امف اتااأموددأالااا

فغددد ءاان يندددأاانيالدددي انيخل دددناا ييالددده اأ هددد امح ميالددده ا ايياددد ي ه ااااا

ا يل  ه انلا ملاأ احنشل اكعلاأ افيهاأ اشخ  تاأؤر ل.ا

ااانبخد اردد ارد ه لاان أددن ااؿغد اوأاانية يددأالاشدا اربدد اا ااااا وعشد اهدد ا

اندلف يدد ا أدد امددنلتهاأدد احغددنااكدد ا الاشددا رافتنلددخما لددراان أددن ا هدد اااااااا

 ش اكاانش ر ارةقاأ اوةلهاأ األمد لام ا يدت اندهاك ا دأامأدلالااملالدت بلااااااا

امل شدددنفاا ةددد اوعشددد اردددد اكادددعا نايدددبااامكدددد ا ار ددد ااندلف يددد ا أدددد  اااااااا

اميانلخغ الاانية يأااانتنري اان أ
 

Aliyousef2009@gmail.com 
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Yemeni Civilization Elements in 

Abdullah Al-Baradoni's Poetry

Summary 

Yemeni civilization goes deep in the history of civilization 
development; it’s Arabs cradle and from it formed the social 
fabric of many nations, tribes that migrated after the collapse of 
Great Ma'reb's Dam. The best witness for those civilizations 
whose runes resist for ages such as Balqis Throne,  Ma'reb Dam, 
Sana'a City. All that has pushed poets to dive into the civilization 
heritage according to each one's talent and capacity to simulate 

those ruins

One meditating in the Yemeni Poetry, finds that contemporary 
poets have dived in the human heritage old/modern and came 
up with symbols of civilization; actions and characters were 
symbolic container for their visions, thoughts and aspiration. 
Through these elements, they've obtained, symbolic tools in the 
symbolism horizon to create their feelings, reactions and look at 

the surrounding world with its all effecting powers. 

This research explores the Yemeni Civilization Symbols 
phenomena in Abdullah Al-Baradoni's poetry and their 
remarkable presence; they've been clearly shown when they 
share him the depth of tragedy or open a hope window in the 
hoped future. It reveals some innovation sides of Al-Baradoni 

and the extent of Yemeni Civilization symbolism. 

Allah's behind the intent 

ا
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اامل  أأ:

(ا انضدد لا1)﴾اِنِإيالند  ناا  نَلدقناااِنُ د مع ناارنلَّد ناااند ححمةن  ا اا﴿اؿةد ا اابااناد ملااان  ئدلالاقعد ا ت كدهاانعد و اااااا

ا انال  ارل امي ي اقة ا رل اعنها صخبهاممجااا

 ان  د ااؿغد اياااااع  ااملتلألالااؿغد الاانية يدأاهد اميهد امتتد اعدامكاد اأعد  الامرةد  ياانتد اواالاانت د  اااااااااا

فه اأه اانا  كأاما أ ه ا عن  اان اليمااي تة ر الا  رلاأ اانشانبا ان ب ئلاانيتاه   تارل اعرد اايهيد اااا

م األاباانالي ا نالا رلاش ه ارلد ا لدرااؿغد ااتاانديتاك يدخماعر اهد اشد كأارلد اأد  ااناضدناا اد شاااااااااااا

 امب و أاذأد ااي هيدرارد اأاد ملاان بيادأاأد اااااااكل يسا م األابا اأ و أاص ا ءا أالن ااؾ  ا حض اكي ن

 بددلاسلالدد  ا  دد واك دد ا  فو يه ... ددلاذنددراففددااانشددا اءانرعدد االافغدد ءاانددذلاثااؿغدد ايا ددلاحالددبااااااا

اأنهبتها أ  ا هارل اق   لا لرااآلر ا.اا

اا أ ا ان  نأ اامم   اكض ا ا أ  اا ااؾ هل  ااناض  اأ   اانمأ يأ اانت اوا افناصل اػ   ي  اأ  نوأا عذا

ف ناب ميأا ا ونكيأاف نا ة ييأا ان  نأاان مننيأاانيتا  أخمالا اما ان  نأاانضليخيأالا بلأ...ان ضلاعدا

انيتامحلخماطيلأافذللاحعةه انلية اأ امحلتهاأ اأا  وااشل  الاا-ره اامأ أأالامم لاعوامحي اان و ا

احنب اكل اانشاب ام م ط ال اان   فيأ اان ه يأ ا ع   ي ااؾهل اكغيأايش  ااـ ا   اك نا مل ااي ض و ار  ته 

احمل فلأاارل اأض ؿه م ع ا   اش ءاأ اف تام ا تبام افرناتاه  ام اه  كا صةه اامأ  ا;كليه افو ا

  و اأ اميمواا اكهاأ امل   .

او نواان  تناارمان و اعزل ريل"اصخي ام اامأ أأا د اح  ندخمام ا ادموااملد  ياا ا فكد ءاه د كارد ااناد ملاااااااا

اـ ا  ا لدهايارد ااناد ملاانا كد افخالدبا ميهد الخدخمالاهد راانالي مدأاعداحد ا دبرلا.. ح  ندخماأ دااأد ااااااااااااااا

ا.ا2زلتها)انعتبااناض وأ(اك رن اميه ايا ال اعياانعي ا امؿ ف"

ف ناد ملاانا كد ا د ااييدت ارلد ا ددلاشد ءا  ود ارددلاانتبد فواان  دد لا اؿغد اياكدااانشدانبالاحداارلددخماااااااااااااا

 لدراانيدذللاأ م ودأارلد اييالده اععد ايلد  اامأد  ما يايبد نااعذاا ل د اكليهد ا  يدخمااهي دأاانتالدل اااااااااااااااانية الا

ا انلل ا م  اان ه ئ اأ امك  ءااملش واا ان  اتا انالنن الامبيلااؿي رارل اأض ؿه اانغي أ.

ااي يددد تا اكا  نددد تاأ ددد ااف ددد أددد اوددد فعاانللددد ا انغدددي ااااانشددداباانددديةنااالاحددداا  ددد اعيددد اكاأددد امك ددد ءاااا

ؼةلدنااانا د ءا انتادبا عدخنااااااأد ااملد  ياا امل  عدلاااند و اااااال رداا ن هد تا اـةالي ي تاأد اان د  اامل عد اااا

ا.ااؿ وأاامل شنفلاعدانية انيانفااامأ أاره اأ ااانتخ ااأ ام لااكن ته ا كليياله 

                                                           
 3-1( سورة الرحمن/ 1
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اناددمبا أ هدد ابدد ا ارانددمكرليا قةدد اقةددنفااملنشددع ا ا ااعيدد اكا ودد رهدد   دد  اأدد امكدد  اا حدد ااااندد و ااا

طنودلاأد ااملد  ياااند و اارد  ااان   فدأااننط يدأالا  د ا اان د  ااااااااااااندلف يد ا صد  ااش ر ي ارب اا ااو ي ا ام

 مشا اه ا لهباأش ر اانشابااملغلنبارل امأ راافلشالخمافيه ا   لااصد ل اك  اهد ااناهد اااااه ع يخما ض ئ ف

اايأ أ اانبغيعافند اف  اا اأ.ا

:ا عة امهةيدأاهد ااانبخد ا نيدهاوالدل اانغدنءارلد ارد ه لاان أدن ااؿغد اوأاانية يدأالاشدا ااااااااااااامهةيأاانبخ 

رب اا ااندلف ي اف ن اميه ا  امنلخماحغدناااكد ا االاشدا رافتنلدخمان د ا لدراان أدن اما هد ا شد اكاانشد ر ااااااااااا

نديتامحلدخماطيلدأاااااا–ممد لاعوامحيد ااند و ااااا–رةقاأ اوةلهاأ األم لايمية ا انش ر ار شالاره اامأ أدأاا

فددذللاحعةهدد انلددية اأدد امحلتددهاأدد اأادد  وااشلدد  الايشدد ااؾهددلا ع دد  ياان ه يددأاان   فيددأالام مدد طاانشدداباااااا

ا  ص ا لا  و اكليهافو ا  و اأ اميمواا اكهاأ امل   ا

 ةددد ام اهددد ااانبخددد اوعشددد ارددد اكادددعا نايدددباامكددد ا الاانددد طاا فكددد الا ضددد ئ ااندلف يددد اأددد ااؿدددناااااااااا

 اان  ئ اكااذا اا زلهة اانش ر الاعح  ا ضد ئ راكدد"ا  وبد  ا   يد اهةد اانبلد "ا ه  د  ااند ا   اااااااااان ااأ  يع

 تخدد ا الاا فعدد اا اندد ر ا ع اا تليتدد ايالددبي الااؾالدد ا لاانتشددعلالاا رةدد  يا هددناان أددمااندد يايلةالددهالاااا

ا نا .ر  و اان طاان ياوشعلاأ  ا انلنصنواعداان ينأاان أموأاانعليأالاانا

   اارتة اانب ح الاه راان اامأارل اامل همااننصي اانتخليل احت اواعسامب اوت  مبا طبياأاانبخ .مأ ا

مه ااملض فاا امل ا ااانيتاارتة تارليهد اه :ا رةد واانشدا وأانلشد ر اربد ا ااندلف يد ا كادعاامل ا دااانديتاااااااااا

ا تالقاك ملنعن .ا

ر ا ع ا دد  انماأدد ارلي دد ام ايا دد ار ددهايبدد لاأبالدد أا مدد واأااااااااندلف يدد الامدد نا:انالددخماه دد ا ردد  اك نشدد اااا

 يي اانبض اأ  باانن هاا(مرة ون)اش ر ا1(ش ر ا ي   امفك ا أؤاخا;رب اا اص حلاحال ااندلف ي فهن)

عذاااموتدهاحالدبخماميدهاا دااعنيدراأد اان د   ااااااااا.. د ارا  دل اياريد االاق   هةد اااا ..اي ن اؾال اأ اعر اااُؾ

  لي دهااا اامب اك اان د ااملا يا طدهاحالاا   لي هامجااؼخما بتهاكش ااك اك فا ا رش اانراي لىكلااانغ ك ل

اا.صنالاأ امم طرلافيعتنااهيننالاانبؤم ء

و نواان  تنااامل  حل:)ا مو  ااندلف ي اه امو  اانية الاكل اع و ا لاأ افيهامرة ام اود رناعدااناةد ا ند اااا

 ر د أ ا د  اطيد ا د ءاأنمد ااااااا-مبخ فلأاذأد ااا 1929هداا1348م أا-ندلف  ا"رب اا ااندلف ي الا  وأ"ا

اؾ اي....كا ام ا د كاكضدة  هارلد اكادعاانن دنرم كاعاانن دنراايتدم اأ هد ام لد اأد افيهد ااناي ا.   يدخمااااااااااااا

ام  اكاد اا1999م الد سااا30ايرد ااا ودن ا  د ا دنلالاااا2ري  اان يلارب اا اأ ايضيباذندرااملنمد ااملتدنح (ااا

 د  اا:شغلاانا و اأ اامل  صدبااؿعنأيدأاأ هد ااا.   ا اازلها ناح اأ اشا اءاانا كيأالاان   ااناش و  ل
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أش ف ار  في انا لاصخ ار ا   ااص ا ءاعذارأر اأ و اانلدلاأمالامص ا ءاعذارأائيال انلن أاان ضنظالا

ا.نهاانا و اأ اامل  يتا ان ش اتاان  اوأالاانضخ ام ف ت

 ةد اميدهاااا1مفكيدأا مثد  افاامد تاااا امجاخماأؤ  االافل و لهاار  ارش افوناي اأ بنر أؤني  ه:افمأ اف ا و هاا

ا مصد اتااملتخ لا)انينيالعن(ااا أ   ئملاا- .ا1971مت  اك ملنصلار  اامكني واانا و اأ ااؾنائماأ ه :  ئملا

 تبدخمار دهاانا ود اأد اااااا ا ةا- .1981  ئملاشن  اك ن  ه لار  اا-ا .1982رةلأافغيهارليه اصنا هار  ا

ا2"ان اام تا ام ئلاامل  الترل

 احد االامد ئ ا اكتلد ا دناأيساانلغدأاااااااوةدلاأا د اااوعد فاوعدن ااملد ننواانلغدنيانعلةدأاان أدماااااااأيهن اان أم:ا

انشديتااا  افانيظاان أمالانال  اانا ب"اان أم: ضنوخما ي اك نلال  ا د شلةسم وعن اؼ ودرااانا كيأاف  ا

نليظاأدد ا درلاعك يددأاكضددنتماعشدد اهددناعشد الاك نشدديتام  يل:اان أددماعشدد الا عودد ءاكدد ناي اااااكعد  ا ددرلاأيهددن اكدد ا

 اؿ  باا انشيتاا اني . ان أدمالاانلغدأا دلاأد امشد تاعنيدهاند اوبد  اكليدظاكدلياشد ءامشد تاعنيدهاكيد ام ااااااااااااااا

وتدراميا علد اان د  اااا د وااباا ادلاند اعودأا د واعاااااا﴿ رليدهاانالد  اا    ود ا (. لاانت مولاانامودمالا ضدأاا3كاا")

ا(.5 و  وانلن اوأاانغة  لاكاي ه ا:ااأ  لاميا:ا  أماكييه ا  غةماكاي ه ) (.4)﴾ر رأامو  اعيااأماا

 اانبشد املاوضد لخناارلد ااااامو ءما هنان اوعن ا درلاذندرا ااانغأاامش الام اواناف ن أم أ ا  واأ امبقا

و.ا لااملاند اا فكد اان أمودأا ادن"اامشد الااااااااان يندأا املد نناا لراان أن اعيانن نفاااك أام ا  و أاأا نوأاك

كعلةددأا دد وارلدد اقالددن ام ا ددرلاقالددن اعداأا دد ا ددرلاقدد فاك  ددأا كتلدد احالددبا يدد واا فوددبما  دد اااااا

وتي  تاان  اءالافهةها عفااكاأ ارامب د ااار د فته ا اه فدأاحال ده افيتدبااكاغده ا  يبد اأ دهم ع    ا  يبدّ اااااااااا

ا(ا.ا6ودل انلاي  افيهت ياعنيهاامل   اكيال ")ر يي مم ا  ا

ملاو تضدددد اف ارا امددددتخ اأ  هارلدددد ااؾنايددددباانا  ئ وددددأم عش ا ن لددددخما اأتدددد تاا ان أددددما  دددد ا ادددد فا نايددددبا

امدددتخ اأ  هالاشدددت ا نايدددبااؿيددد لا املا فدددأاأددد اكدددااا أدددنااانالي مددديأا لااني دددن ا اناةددد الا لاانالدددخ اااااااااااا

مبا  اع دد ام اان أددماو ددن اارلدد ااييادد واييالدد ااا  رلهدد اأدد ا نايددبااؿيدد ل.اا ا مدد طرلا اؿيدد لا انلغددأا ا فبا

اأادلاف  اوعن اعو ي ا ا ح ي ا   ا   لافيهاموغّ اا ر ا ا انت  ني ا املات  اتا  رله .
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ع اان أمودأ"اكشدعلاف يددقالاا فباهد اط و دأامفكيددأامتتد  اكع د لاأؤنيدد تاذاتاأا دياممرناكد نرام ااأموتهدد ااااااااا

ان ضأاا م ناوأام ااجمل  ام اايمتا الا كضيأار أأا  يخماح ي تهد ا تةيدماكد فافادلارلد اح بدأاااااااا اتة ارل 

ا1م ك أا   اانشا اءافيه اأهتةااكإص كأااملا  ا    ي هاأااأ ار لااننا اا"

ما(.ا   اأدد اوي ددماان أدداا2 ارت دد اه دد ام  اميا لصدديلانل أددماانشددا ياهددبام اوعددن اأالددت ّ الاعطدد اا"امودد ء")ااااااا

انشا يار امش طاانذلأيماا    اميحهانغأاعو ءما والتة ا يةتهاان أموأاأ اح  تهالامي  ياشدا ياودنح ااا

كدها ياوض دد باأب شدد ل.اف مود ءا ددنه اان أددماانشدا يما هددنااملبدد ماا مد  ااندد ياامددت   ارليدهافدد اان أموددأمااااااا

ا(.3 اشل  اانال أ انلشا اان أمي)

ا فأا انتابرلاأاّ ماف نعلةأا عن ااأمّاا نح اكل   اأ افينته ارل ااملا  مامياعذ اف مو ءاوانايل أّ اأ اامل

م اانعلةأالاه ااان ل  ا تن   ا رييته اامشد اوأالاان لد  ااند ين ا)اناد  (انتد  لالايلد  ااأدمياكتلد ااااااااا

ن ا ياوتة لاردلاانتابرلاهناف اامو ءام ا"امو ئيأ".ا واتة اامو ءارل اعر فلاك  ءانن اأ اايي ب  اان ي

ا(ا.4امليض لار اا فع اا ش بايل أه اامل    ")

 أدد او دد مالاان ضددنظاانشددا وأااؿ و ددأالاانشددا ااندديةنااولةددساذنددرافيندد ام اانشددا اءا   صددأا يددلاااااااااااا

انتلمدددديسا دددد ا الددددنااأدددد اانددددذلاثااميالدددد ي الاأ احلددددهااملختليددددأاأ يددددأانبادددد ااأددددن ااؿغدددد الا ا حدددد اثاااا

اق    ه اكلاايمتت اا ليه انلتابرلار اأ  ااملا ي لام اانتخال ارل ا لراا و  اامل عيأ.ا انشخضي تا 

 ةدد ام ناامل لددداارلددد اانشددا اانددديةنااملا صددد اولخددظاموغدددّ ام ا   يدددأاان أددماكضدددنالار أدددأارلددخما ت دددناارلددد ااااااا

 ددنااانتن كددأاانشددا وأااملالددتنواااندد ين ا انب دد ئ اك مددتة ااماكددلااا ددب ا  ددنااان أددمالاان ضددي لااملا صدد لاكتا

 ؼني ه ا كت ناا ر اانش ر ا اروتهاعداانعدن ا اؿيد ل.ا ند اايد  ام ا)اانشدا اان أدمياوهد  اعدا ننيد انغدأاااااااااا

ا5  و لاحيأا تين ارّ ا ننيّ ا عو ًء(

ا وع ام اي ال ا ارب ا ااندلف ي اأتا فل اانية يأالاشا  ااؿغ اوأ اان أن  ار ه ل اع ح اان أن : ر ه ل

 أا ملاان بياأ;اف ملع ييأ) ا شاكل يسا- انشخنظا-ان أن اعدااآل  :اان أن ااملع ييأا انمأ ييأا لرا

                                                           

suggestiveness

theatre of silence(sub-text 



 

737 
 

  2016 يونيو   - يناير  –بع السا العدد                     جامعة الناصرمجلة 

 

 رموز الحضارة  اليمنيت  في شعر عبد اهلل البردوني
 

 د. علي يوسف عثمان عاتي       
 

اانشةس( األاب(ا1 أاب  ااؾ  (ا2 )م  ا )أالن  اانين امباة اه  ا)ص ا ء(  حض اا4 ) كي (ا3 أ و أ

اانشخنظ)ا شخ ا5)كي ن ( ااأن  امي اك اذياوم اظم  ا د" اكل يسا-( اانية –امللعأ اما  ااامل– ع ب لعأ

....ي هيرار ااأن اأا ملاان بياأاأ ا) بلاسلال  (ا )  واك  ا(ا  فو يه ا لا لراان أن ال اميه ا  ا

اان أن ا ه ا ش اكاانش ر ارةقاأ ا ا ك ا االاشا ارب اا ااندلف ي افب تان  اه ر األخنر  منلخماحغناا

ا انش ر ا  ار شا من الاره اامأ أأ افا–مم لاعوامحي اان و اا–اوةلهاأ األم لايامية  الر ضنا

ك ننها هناوشرلاعداانالن ا اناة ا ان ي لاعح  ا ض ئ رااامللم ل

ا ح ا  ر   دفتا ويخماظ اااه ي اانالن ا مفأ اان ي ام   

ا اناة ا ان ي ا اؾ بااف    ااـ نالاشنكاان     معاخم

ااحلأاانتيها أ امن امي    الاانين اأ اي يخمالد امبيدف

اك     لامي با ر  ااؾ ب  االا ي ا  ن ادددمن اوي  ا 

ااملع ي ا ان يال افالنلخماأا  اا م ا)انالن ا اانعلة تاان  ثاا تمنخماان أم ان ي (ا-اناة –ه ر

ف نالن اهناان أمااملع ي امل احلاكهاأ اانللةأا انل  ا انلل .ا فن ياه اا ذاكاهناحبيسااناة اف ؿ   ا

هاشخض اوبخ ار اط وقاانين اه اااملا فواانمأ ي "لامبيلاانين اأ اي يخمالا ان ي ا اناة ا الخماأ 

احلأاانتيه"اه رااؿي لاانيتامع  افيه ااـ نايتينأاحتةيأافة اه اعيامب  كأاشنكامص كهالام رأاان   ا

ا انل  انع اا ألافائة او  اانش ر ا والتش  ااملالت بلالا ننها:

اك     لامي با ر  ااؾ ب االا ي ا  ن دددمن اوي  ا 

 اؾةيلان  اانش ر ا ع اك ماك ن  باانتش رأيأا"ه ي اانالن ..."انع هالافةلا ض ئ راىت اك ن  با

ا عش ا ا  يأ ار  وأ اعدااائخأ اان    اان اأ  ااؾ ب الا لا  خما حاا وتخنو اانيتاو ش ه  انتي رنيأ

اابا انا  ءا ا م .ااانالا فلا ا ألاامل شنفاكم اوا ف  ءا لاممب باانت

لاحاال ام اانشا ااملا ص اره تافيهامه ازلأانيملا ه اامتخ ا اا م نالا  أماوالة انلش ر ا

 ذنرا  اان أماك مت  رتهاا تماواانا ملاا6م او نال اأ ا  شل ا  هأايل ٍااش ألأالااؿ ي أااننا اأا"
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اانا فوأاه انغأااموغ باا ّلهالافغ ئهاان اق  فانتضب انغأاانشا ا"اه انغأ امش الالاحاام اانلغأا

امف نشا امبا  اع  اأ ا الاانلغأا  نواأ املا تال ام ا  ننه.ا

ا اع  ااندلف ي : ار   انل أم اكااانتنري اامك ار  اأشذل أ ازلأ ااؿ و أ اان ضي ل ال اان أم  نري 

م ارلةّ اأمااناةيقاعداان أماا رةقا  نبيأاانشا اءارل اأالتنو تاأتي   أاأ احي اان أماانبالي اعداان 

ح ار  ص اان طاا فك ااؾنه وأاأ  اان   اعيامي  اي ارا  امان أمام اانذلأيمالاا فباكا أأازلأامملنكيأا 

اأ.  ن ا  اةقا مي  ارل انغأاان ضي لااؿ و أا   ا يبه ا صناه ا ك ي  ه ااملختلي

اكلملنبان ي ا اان أم اأا اانشا اء ا ا أل ا   ا أ اهبا  ام   الاط ائقاأتا فل ام  اكضنال ا   نرييه

الا ا رب  وته ام ااني يأ ا أ  ا ه ا اامك اريأ اط  ته احالب ا ًل اأتا فل ا أ  ح  ام اأت نرأ ا أ  هم مشت ت

اامك ار اك ن أمان ا الهاو    افا  تا امتخ ا اانلغأاانشا وأافة ه اأ ااا   اكتنشيتهانلاةلاا فك ا

ماعذاوضب اان أما لبَ اي كغَ ا مح ميساف خأا ا حّ اقل أاما أ ه اأ اامتخ أهاار  الااملنمي  اانشا وأ

افي خيعاك نرااناةلا اذاكام ام  اا م ناي اان أم اه ا افيه او    ا دلَا اك نراان طاا فك  افلصب  ام عنيَ 

اامتخ  اهن ارل اانشا  ام   اش ن ا) ا    اأ اه   اك اتام ا ابرلاا ي  ارل اح  اانضي  ا ااانشا ياعدافا أ

ا1ان أمافيهاك  و أاعنيأا(

   ا عااان   فا)اأا ورلاي  وأان ي  اان أمالاان طاانشا ياأ اي حيأاان نوا اناةقما ه ا اتة ا

لا  ةلته ارل افا يتااييتش اا انع  فأا أ اهة ماعذاوع انل أمام اوالتغ  ياان ضي لاكل ةله اما وع ام ا

اي   ياق  فااأ اان ضي لاماا أ اان ياوؤر الارةليأاانتشعيلاياوت اكه ااانشعلاكلاوللُّاقضناَااال

ا.ا2ان أميا و فاأ اه اينريَ ا(

ام   ار  اانش ر ارب اا  اندلف ي ا نيهاو لامح اانشا اءااملا ص و الاانية اان و اا م اه  

افهناه  الا  رلاأ  ا أش ا تهاانل ه ل الاف واان أماكلا اك ا ا اعمه أّ  ر   و اان  ا و اأ ااممهةنا

افينأا ايلخظاشل  ا ة  ا له  ا...عخل. ااـغ  ا انالي اعداا و   ا  ن ابااناضنام اانغ م اأ و أ ماضاكل يسام

امننا اأ ا ا م  يأاأ ا شبام عو ئيأا  نرال رالار   و ا ض ئ را ة الا"اانالي اعداا و  ااـغ م

اأاما ان ينأاامو ئيأا اعخأا  ّا.انضةخما ا ن ابااناضنااما ا و ااننص ك ....اف ن أمو

اان  و ا اان أم اعدا  يبا نرييه ام ااناليةأ ا اايكتع اوأ ا   ا ه ام ااني ل ارب  وته ااندلف ي  اأع خم    

 امت ر ءاا م نالاان  وأااملالتنح لاأ اانت اوااانا ك ا لك امت  ا ا ع باانية اما مك ااملي غااؿةرليام ا
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بقا  رله اأ اان ض ئ اانيتا ييعاكه ااا ملنبااامو ئ ااؾةيلاامت   اأ اانذلاثاانشايباأ ا لاأ ام

انش ر ام اىلقان ضنصهااأن ّااشل افينته اا   ا ه اارل اكا اان  باالاان طاانشا ياما ك  الاف ئ أال ا

.ا1ا م ناي(انش ر ا)و  يااك ننا ايأااني فوأااملا ص لاعداأالتن ااننا اأااميال ييأاانا أأااذاتاان  كاا

ا   اأ امه ا اانشا وأ اان ضي ل الاك يأ اعداانذلاثااميال ي ا  نري ار  ص ر اانتي تاانشا اء  نال

الاان ينأا اعداا بارلي  اكه  ا انالةن اانت لي وأ ار اان ضي ل ااملا ص ل اانيتاأيحمتاان ضي ل اانت نا حل  ت

ا2ط و ّ اأ اط  يااكتع اه ( انب  ءماحي  ا)مصب اانذلاثاوشعلاا  ّ اأ اما   ااؿ ارأا 

اون ظا ام " اه فه ا    اانشا وأ امرة نه ال اانية يأ ااؿغ ال ااأن  ا اأ  ااندلف ي  ان   ا  أه اأ   نال

ان ا  لارل ا  اوااونار وقالاامل   أأا ص اااؿغ المام ارل ا  اثاأ اامل لا انا فاتا انت  ني ما ك نرا

اميال  الاماعها   اىهما و نواموغّ اشن هااملالت لاا بأالاوضلاانتابرلاعداأ نننهاا رةقاعذاو نواػ اا

ا(.3ص اا  نفراانع و ا صنّياعداف حهاانا فواك ؿي لا")

نع اانش ر ااندلف ي اه  امتع اأ اه  ااه راامل ننأاا مربخمام اانشعلاان  و اا امط اااان  و انل ضي لاا

ام اوالتنرباا لامشع واانتن و ا ا اان أما ا م نال.   ااانا كيأاامب   ار ا ياشرا ا  ر  ص راانيتاأ ه 

احي او نوا ا اانيةنا" الاانشا  ااحلأ ا" انعت بااندلف ي  الا   وه ا اعنيه امش ي  اأ  اامل  حلا اان  تنا م  

ا.اا4:"اندلف ي الاطلياأاأ امتهاا   ااكت اريّ ااف فّاالاانليلأا لاانضنالاا لااملنعن ااموغّ ا"

:)انية (اأن ماص اااؿغ الا:ا ه  ايا ضاكاعامزل ءاا أ   اانيتاك  تافيه اان أن اان أمااملع ي -1

او نوااندلف ي  ااناضنااش كأاك   ارناألاانمأ ااملتا  بأارليه . لاااؿغ اوأاانيتاك يخما  ن لارل اأ  

ااملتة ل اانية يأ ااؿغ ال اأغةن  افيه اا تمو ا    افونايهم ار نا  اماضاكل يس" ه  ا"أ  الاانية ا ضي ل أ

اانالاي لا امش الاعداكل يس:

اه ااانلخ ا انن  ا اأ ا دن ه اه راا يال  ا انالخ  ا5أ اماضا)ِكلِ يسن(

اه ياا   ي ت ا ِأ مااا اار شل اه راا طيد  ا انض نا 6أ ا)انالاي ل(
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اأ ا  ط )انية (اـغ اا أهنته ااا ااه ياا   او  ا ا ص اء ا انيع  

اـغ اا ف  د يتاا ااأ ِراانيتن ا أنااناشقا انال ه  و امأ  ناانية اا

اأ اه راا اضاحي اانغنءاول ةه   حي ا ات ق اا يالد  ا انش ند  

ا1أ اذنراانش  ؟اأن ماش فوه؟اعيهة ا ِاأ اماضاكل يسناه ااانلخ ا انن   

اأ اماضاكل يس ا" اا-ف لخظاأ  ااننهلأاا  دالاان طااناب ااتاانت نيأ أ ا  ط اا–أ اانالاي ل

اانية ا-انية  امأ  ن اامل  نالاا-و  اانيتا  وارل اا زل ء اانغة ئ  الاحاانناحض ي  ِأ اماضاكل يسن"

نن  ي ااميه امت لافينأااأموأانلنط اان ياواي افيهاه اااملناط ا ة ا نح ان  اك نت اوااان ياو با اأ ها

ا امب  اا    ا ا رم  اا ؿ   ا ش   اا يال   اأ ه ا  ل   ايمية اانغنء ا انال  ا ا اني ب اان يساا أل ال وبا 

ا انش ر اواي الارلاره اامأ أأ.

 يامفايامهناه  باأ ااؿ ع ام ام اا أ اأ  ايأاكااامل ع ا اؿ ع ؟!م ع ا  خمامرت  ام اانش ر ا

 ا أ اؼةلهاه  الاقلا     اكااذا ااا  دا تخ ثار اامل ع ااملش  يا كااان اتااملا كأالااناه ااؿ ع

اأ ا اه ئ  احش ا ال  اانين ( اط وق ا)ل افونا  اأ  ايط ا ل اان  نا. ا منء ا ا مل اانتاب اأا ي  أ 

 الا1958انعلة تم ه ا شرلاعدااؿغ الاكلا وض باك   ه احي او نوالا ضي ل"ا ح اانا  كأ" يلخمام أا

احع اامأ  :

اا اك لافأشقناا2م   افو ااانا با ي ا غ ف تا اافعل  ا)ص ا (

ا ارل  ا ل)ص ا (امرمُّا بد ِبا3  ل )أض ن(ا )مناو (ال)ألاب(

افه اه  اانية ااـضيب اأ  ك  اا ا ف  اأبد ب ا احتدش ف اذئددد ِب

اذ   ر اك مل ع ارال اوبنارل ا امعنائهاأدن اامردم ا د د ِب

اذ   راك نت اواا اذ  امي ددها اشاب ااؿغ الاأش  ي اا حالد ِب

ا انانامل اين  ا ا ان هد اطيل الاأهدنِفا د اِباص اااؿغ ال

ا ه  اانالبيلارل ااؿغ الا ان ُّي ا الاانتيهاملاؼل اكلة اِشه ِب
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اصةخماانشانبارل اان غ لا ر يه  اصةخماانضنارقالاك ن امخ ِب

ا دلانرأ  ا ع ماؼّيدمامييه: امرددنايدراا  ي ا اشد ُّاذئد ِب

ا   ا  ليه ا  يدناا دد ا امد اِب   ااميخذل ن الا هماانالح

ا1  ييدق)ص ا (ااؾ و ارل ااشل  ا ا اننحد لاانعدل ارل اا كناِب

ع اان روأااننا ايأان  اانش ر اه  ا بض راك ننا ااكنصيهاح  أاأغ  كأامتنجاك ؾ واحي ا ش اكا

لاه اييالهاوغنظالار  ص ا ا اف ا  رللاأتن يالأالاص اهافهناعذّااياو  ار  ا النيلار ه لاف فلاك

اأ اامل ع اعدااملالت بلاأ ا  واان أماانت اى ا"ص ا ء ا-ألاب-ا رة  يا  اوالتع هاح ي أانت ل

انية ا"املشبااك ملغم ا ان ينأا أ ارةلي تاانذلاك ااملا نياكااا ك يأا انذلا يبا  رله اأ ااننم ئلاانيتا

اا اوغا اانش ر  اع  اان ائا اانين اا فاء ارل  اانتي رنيأا ال ر  ا ان ل ل ااؿ ع  ال ا ا     اامل ع  ال   

انلةالت بلاأ ا  وارب ال"  ييدق)ص ا (ااؾ و ".

اانيةنا اح ثالااننا ا اأ  اطبياأ افه  اأ  اأع ه اأ  اه  اانت اواا حتةيته اؿ  أ اانش ر  ااروأ  امب 

 اأال ااانت اواا اؿغ الااملا ص افل ا ع اانية ا ح ه اه اانيتاع رخما أ  اطنوّ ا ااءاانمأ ا ام فخمار

اك نضنارقاانيتا امشبه اانضةخماهن اشاباصةخماطنو انع اه ا ا ألم ل اأا ي ل او م  اعيه اه  كا رله .  عش 

ؽتي احي  ا ل اانالخ بار ا مف ا   ناارل اان    ا ان غ لافتخ  ه اكنهنه انتنةااانشابالا ح لا

ا دل .

ام  اا   ل )أض ن(اا-انعلة تاانت نيأ"افعل  ا)ص ا (امتخ ا اع  اانتلأ لالانغأااـ  باه  اوعش ان  

اأ  ك  - )مناو ( ااـضيب  اانشانبا-انية  اا-صةخم اك مل ع  اك نت اواا-ذ   ر  شاب اا-ذ   ر

ا-  ييدق)ص ا (ا-ص اااؿغ الا-اؿغ ال ا بخ ا" ار احرلٍل ا اؿ  أاانيتا     وش اك ن لقاان ا ل  

ا.2"ر اه اوأما شرٍّاو ّ بار او ا

انش ر ااندلف ي اونر اان أن ااملالتة لاأ اانت اوااان   لا اؿغ ايانلية مالاق  نأاأ هاـلقاع ا

 ش ئما ص تاكاا لراان أن اانغ اكأا   اه الامرة  ياانت اوااانيةنا كااؿلأااؿ ع انلش ر ا  يلها

الار ا أغأاعمل حيأالاان طماه رام اا  ي واان  فأأاف ؼ اعف   ا اماأامأ  اان طاانشا يافيل  اان أمارب 

ااننأغأارةي أاان ينأم  يأاامو ءماؼ قاانا  أاكاااـ ظا انا  ماؿ ع ا امل ع ا.ا
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 ن اػ ااامش الاعنيهاه  ام ااندلف ي اانتم اأ هن ا اح ااهناأ هماانب  ءاانت لي يا هناأ ما  ا ة ا

اأالت   اانبيخماانشا يااملي ف اهالرا  اءل اأ  اػالاأ ااملالت   اا هن ا ة  افيه  اانيتا اف ر اان ضي ل

ا انت ناياان يايا اانب  ئ ااؾ و  ام كقارليهاغ  اامل هم ام  اأ اكيخماعداكيخمايحقانه   نراان يم

اوالة انراكه ا.

ان أمال)اا شخ ظا(ام اانشخنظ:ا عذاا   ااندلف ي افية اأغ اأ اان ضنظاذ  ااآلر اااؿغ اوأاا-

افانأارل اأب ش لا ح فا مزل ئه افهناموغّ ا  اوشرلاك  وقا رلاأب ش انلخغ الاأالتخ أ اانشخنظااأن ّا

ا لرااؿغ الافي نوالا ضي لاانغم اأ اان ا ل:

ا2(  ا ودد ا)مي اك اذياوم (1ودد ييددن او )ما  ا

ا ندع د  اك  دِةعددةد ا اكد اودددٍ اكد اودِ 

اناضديأاانديتاو  ايهد اانيدن ااااااماعده اا رلااؿغ الا ا ف فانااان  أ ءا  اص ام  افرا ام و ف نش ر ا

ا حي ف.ا ه ااأ اماافاامشد الاعنيدهاه د افهدناوشدرلاعدااااااامو يا    ا  تا  وبأاع يأاأ اف  ا ر ءا يا   ءارل

امللعأا)ما  (اانيتاحعةخماان  نأاانضليخيأا   ااوشرلاعد)مي اك اذياوم (افهناان ياوبخ ار هاانش ر الا

ا   اا اضا ةا فواأنعنر انلة   ا نيهاو ش اؽليطااننط اأ اان غ ل.ك

 لا ضي ل)مكنامت  ا ر  كأاانين (اوال اص احأام اص ا ءا لرااؾةيلأالاحال ه اي خمااملد ضا مدنءااا

ان  ناامل اوضبناعداه رااملاشن أافع  اأضرله ا ةضرلا ع بااندية ااند يامن د الاانببد اكد امثد ا ف  ام ااااااا

اأ افر.و  وا

ا بددخأار ش  ه :ااناللا اؾدألي اااو امكيتا"ص ا ء"أ ذاامح ثار 

ا. بد ملاوخمالاحش ه ااناشقا ان  ااك امث 3 ع ب"" أ  خماكض    ياااااااااا
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ف  مددلنباايمددتا ايانضدد ا ءانددهافينددأاعو ئيددأا اعددخأا يدد ا اددلاأدد اامل و ددأافتدد لاأاشددن أاحيدد اااااا

مددلنباانالدد   اندد  اانشدد ر ارهدد الااناشدد  يااندد و ا زلهدد اك نال ددلاااااااامعددي ارليهدد اانضدديأااميالدد ييأانعدد اا ااا

 اؾ با ه ا ةأاانالخ وأا ه ااأمان ينأااملت  فالاارل امل أااؿع الاحاا   اا  د ااكدل اواشدقاأد ااااا

اوالةنااؾة والااـلقا انشعلاك يساصنالااملاشن أا)ص ا ء(

لاامددت ر ءا لددراانشخضددي تام اا أدد   ااان أددماانمأدد ي :او ادد اانددمأ ارضدد اوتعددلارليهدد اانشدد ر اا-3

ردددلا دد   اأغددخماشلدد ااياعدد  ارلدد ااملالددتن اان يالدد ااندد ا  ا  دد  رلانه يدد واان  فأددأاكت اىيهدد ا  ادد ويه اااااا

امبنا يه ااملش  أالامم ءااملاةنالافي نوااندلف ي :

اذ   ر اك مل ع ارال اوبنارل ا امعنائهاأدن اامردم ا د د ِب

امي ددها  اشاب ااؿغ الاأش  ي اا حالد ِباذ   راك نت اواا اذ  

اص اااؿغ الا انانامل اين     ان هد اطيل الاأهدنِفا د اِب

نالاانمأ اوله ان  ا لي اذنراامل ع اان يار شافيهاا   افاا  ائلالا ةأااجمل ا اناملاعيهاكه را

اعدا لرااملع يأ اوبا الاان يسااؿ اانلة ع ا ي اشل ا صلنا  نيساكغ وبام اوعن اأ اه اااامش ال

اؾيلام اا  ي واان  فأأاأن ماواي اا ف فاامل  ر لا ي اان ريلاا  واص اااؿغ الالا  خما  يخماا ي  ا

ا نع ايعتي ا اامل    اامت ض ءاذنراردلااؾةلا ا فا وامي نواك   امافي  ا اي الامب تارةيقا عذا حننه

اك مش الاعنيه.ا

ا شددعيلاان أددما:نالددخماه دد الاامت ضدد ءانعددلاأدد ا افاأدد اذ دد اان أددن ااؿغدد الااااااااااؿددنااااندد ااأ  يع الا

انية يددأالاشددا ااندلف يدد ا ع ا  يددخماأدد اصددةي اع  دد انعدد ناه دد ام دد ار دد ايددطاشددا يا  أددلام عدد اأدد اااااا

  نهاه راانل ه لاان أموأاانيتامك  افيه اانش ر ا  ريه ا نريي امجي اواعساان  الاامك اريدأاانديتامتيدماااا

ا1اندلف ي افي ا ضي لا"  وب  اا   ي اهة اانبل "اكه 

 ك نتلألالا ضي  هاانيتاؼةلار نا ا"ا  وب  اا   ي اهةد اانبلد ا"اعحد  ا ضد ئ افونايدها"اانالدي اعدااااااا

اا و  ااـغ ا"ام  وام اياي ااأااانتشعيلاان أمياالاه ااان طاا  ي ا ا ألاأاهااندلف ي ا

 نالام واأ اوليخمايل ي الاه ااان طاهنااأموأااانا نا ا"ا  وب  ا   ي اهةد اانبلد ا"اعّيامي د اي  بدهااااا

عدايه وددأاانتخليددلا.ن ةغدد اك اوددأالا لةددساان أددن ااؾمئيددأالار  ودد ااندد طااندديتا شددعلاأ  اددّ انلنصددنواعداا

ائيالاامار ييهة او ب دقاأد ار  ود اا  وا.اااااان ينأاان أموأاانعليأالاانا نا ا.ع اان طامم م اوتعئارل اك ا و 
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 زلهة اانش ر اكدا"ا  وب  ا"ا ه  د  ااند ا   اا تخد ا الاااااامأح اا  وافهنااؿناااااان ااأ  يع ااان  ئ اكااذا ا

ر دهااا فع ااا ان ر اا اييتة ءا ع اا تليت ايالدبيّ االااؾالد ا مأحد اان د ي ا هدنااملتشدعلالامرةد  ياا  واامل ب دقااااااااا

افهناان أماا ان أماا م ناياا وله ا ليّ احااو نوا:اا

انادلها"افكاد ُّا"امصلا ان ارااااااأ ا"او فاا"اُمأُّهااأ ا"امنالااملال ا"

 نالاانتنري اان أميااوله ان  اكنعنباالا ننها"امأهااأ امنالااملالِ "اعذاوشرلاانشد ر اه د اعدامح ندأاااا

  تن   افينته الااملناعاأا"ا ة ا افتاالاان طاان  عي اا1مح نأااؿ با"ااؿ باالا ننها ا دا"ا اأ م ه

"انتضب افاّيااو  اأ ننّياهنااني  اا انع با انا اباا انش  ءااان يا ايشهاه رااملد ملاايمدية ااحداا صديخمااااا

اكليه امح نأااؿ باا ه امش الا ييأاأ امنالااملال ا.ا هناذا هااأ ال االاا ننه:ا

افددتهاو يددًد الا ليدتها  اا ن  اا ري  را  اوااأ اان أِ ر 

"ا ددلا لددراانعلةدد تا انابدد ااتاا دد وارلدد ااااااااا-يحددظاانعلةدد تاانت نيددأا"ااـددن اما  دد اوااأدد اان أدد اااااا

ان أم;ااأماانع باا املا ي لاا ا م اان ياوايشهاهد اااملدناط انعد اػّلد اان أدماكضدنالام دن ا ممجدلاا رهد الاااااااااا

ا ننه:ا

ا  ا)ريب  (مر دلدها  باأد ااندلِفا2خماأ اميخماو ارة اا  و"كن ن "ر ف

اسلال  "ا  ال اان  و افن ياؿيتها  اف ه ا و ال اعخً اا ليهالاانمكِ 

اكي ن "ر و  اوش اأ ارليهامن   ا ةيضهاامل أ ي اانب افاا كدد ي

اصخ  اأ اانال اػت  ااحملي اعد  اار ٍ او  فياصدد اراأ اام ارةِ 

 بياأا:مت لااؿ لاان ين اان ياوالتله اأ هاانشد ر ااأدن رااه د اافيددل ااح دلااان بيادأا انبيبدأاانديتاااااااااان-4

واي افيه ااميال  اما نعلااأٍماأ اه راان أن ا"اريب  "ا:اسلال  "ا"كي ن "ا"اصخ اأ اانال "افينته ااملالدتة لاا

غدي ارليهد اعود ءاتا  ود لا الده الاعرد اءاااااااأ اانت اوااانيةناما انش ر الا نرييهاشل االاانالدي  ياان ضد اواا

اان ينأا  نمياه ا.

فايبدد  اأتضددلا  اىيددّ اكدد ن نالاما سلن ددهاأدد اسلن هدد اما ددرلام اانشدد ر اوتندد   اذنددراوةلددهاماأدد ااا

 د واانالدي  ياان ضد  اشدخ  تا ابرلودأاوغدي ارليهدد اانليلدأا ا فهد الااملشده ااند ااأ  يع ااييت حدّ اأا نوددّ اماااااااااااا
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ب  ااأمّاانلدنط ااند ياوتةد ه اأادهااملدناط ااملغدذلبا وتنالد راا  نعدخهاايمدتا الااملع يدأااااااااااانيلأاريا-فتب  

اانيتا افافيه اان أما.

 ه دد ا تشددابااندد ييتافتضددب انيلددأا"اريبدد  "افاّياوالددت  ام  دد اأدد اأدد ننواعذاولهدد ا دد الالااملددناط ااا

معد  راانن د ا اؿدم .ا ولهد ا د الام د  الااااااااملغذلباارد اكد فراا مهلدها.ا  د امر لتدهااشلةدن اا ممد ةتهاامل مد ا اااااااا

انددنط اااندد يا ع نبددخمارليددهاا   دد  ا مر لتددهااامل مدد اا انضدد ار تاا  ضددب ا  كدد تااندددلفااأددمّااع دد انلنيدد  اااااااااااااا

ا اؾ با اؾةنفااأا نوّ ا حاليّ ا

  دد الار ن دددأام ددد  اولهددد ا  ددد اػددد   تاانليلدددأا لدددرااملددد ننيتانذل دددب امبددد ننواذيار  دددأاك ملددد ننوااا

 اى انليلأا"اريب  "اان يااهناان نالانع ه ايا الت  ار  اه ااااملا  ااعذاواله اانالدي  ياان ضد  الا د أرلرااااانت

"ااملا  "ا  نِلِ ِهاأ ا  و ااكا اؼةليهااشخ أا ابرلوأااأغ و لافايب  اأ  ب ا  اىيّ اك ي  اان نالااانيتا انا

ا امل ضا كم غافن ا  و ا.اانتخلطاأ اره ااأ  لاك ينفاانلل اا اني  ا اؾهلا

نعددد حا"اريبددد  "الاانددد طا تالددد   اارليدددها  كددد تاانددددلفااأددد او خدددهاصددديأاايمدددتع يأاا اناندددما اؾددد بااا

اأمّااانلشيخن أا فيه اأ افيه ااأ ااناندمااا– انضةخما"اانالعنت".ا   ا ضب ا لراانضنال"ا  ك تاأ ااندلفا"ا

اانبيخماانت ن ا:ا انغا ا لاه ااأ اوذلاملافينيّ ااأااان أماال

اسلال  ا  ال اان  و اافن ياؿيتها    اف ه ا و ال اعخً اا ليهالاانمك 

عذا تن   اانليلأا"اسلال  "اامل ننوااا صلانتتلبسار لاأد ننيتام د  ا لهد احي دّ الاذندرااملغدذلبااااااا

ا-لاععددي ئهاندد يامنبالددتهاانغ كددأاح ّلددأاانشدديخن أاما حي ددّ الاانددنط ااملتدد ر اك  مدد ا انغددا اندد اممدده ااااااا

ااجمل  ااملع ي ا"اسلال  "اعع فأاعدار نا اان طا"ا  وب  ا   ي هة اانبل ا"ا.ا-امل ننو

 ا رةددقاأدد اهدد ااا ذاكاان أددمااناعالدد ااملتة ددلالاشدديخن أاسلالدد  ا"  الدد اان  ودد افددن ياؿيتددهاف هدد "ااااا

عداانغددا ا انددنه ااا  دد نراايالددي  اا ليددهالاانمكدد "اان  ددنلا"االاانغددخ اعذا شددرلاا  دا"اانشدديخن أا"ااااااا

  ددنح اان  ييددأاعداايمددتع يأاا ايمددت  اااالاأدد اياف ئدد لافيددها"انمكدد "اف الددي يهاا ليددهالااانمكدد اا دد اطلددن اااااااااا

اانغخ ا"ان ناا"ااهالها  كاّ الاانل  اياوي ا هاا هناذا هاأ اننحظالاريب  ااا.

نالددي يا  عدد اااانياددلااملغدد ا ا"ااا ي حددظاموغددّ اانتنريدد اان أددميالامددي  ياانذل يددباايمددتا اياانتاااا

  ال ماو ال "اانهامر اياىي ار ااملت   ياشل رااانضنالاف  ا افاانيالااملغ ا الااعر اءااند طامج نيدّ ا فينيدّ اااا

.ا لاييسااـ اانتابرليانل أمو اانال نيااوالرلاان أمااملالتنح اأ اذاتااؿ لااند ين اذندراان أدمااهدنااااا

اامل  ب ا  اىيّ اك مللرامما اانع أل.ا–ا(اق فظاذأ ااحض اكي ن "الاأ   أ)ااؿ 
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 وله اه  اان أمالاذنرااؿض اان ياو أمانهملاا اييعال اااملتنن ا ار ااني  ا"ار و  اأ ارليهامن ا

 ةيضهاامل أ ي اانب افا"ا  عتالباه راانضدي تاان ونأدأاأد ا نندهاا كد يافتتغد ف اان أدن ااملتنانيدأاأدااك يدأااااااااااا

نلغنوأالاانالدي  ياان ضد حاميتد جااان يندأا عرد اءااند طافينيدّ ا مج نيدّ اف مدتخ ا اان أدمالاانالدي  يااااااااااااانا  ص اا

انشا ياياو تض ارل ااننرييأاانتابرلودأاامو ئيدأا ع ا لبدخمارليده;اكدلاوتن   هد انيالده اعمده أّ افد رّ االاااااااااا

 هااامتخ ا اان أن اانال ك أاا فقاانالي  ياعيت جااننرييأاانشا وأاأت  اّااأااك يأار  ص اان طا هناأ اوش ار

اممددتا اياكادد اؼةليهدد ا شددخ ه اشددخ  تا ابرلوددأاافينيددأارعالدديأاماأدد اوعالددبه اصدديأا"ااملي  ددلل"اا هدد اأدد ااااااااااااا

 صدد يه اان اامددن ااحملدد رن ارلدد اميهدد امحدد ار  صدد اعيتدد جاانشددا وأالااندد ط.عذام ااامللت دد ااندد يالاكليتددهااااا

يهد ا  اهةدهاان يندأااؾ ود لاان ضديأافيخدد ثانددهاأد اوالدةيهامصدخ بايل ودأاااااااااااانليلأافينأا اح لاه اا صدلافا

ااا1انتل  اغديدبأاانتدن ااا"

ع ارب  وأاانش ر ايا   اكهار  اه اااؿ  االاانتا ألاأااان أماا م ناياكلاوتا اراعدامش طام د  اا

ما ع اره اان أماانشا يحاأ ي فااالااأ اانتنريي تاان أموأالاي   ياانتن كأاانشا وأا انالي  يأاان ضيأاأاّ 

اانالي   تاانال ك أاعيَّاميه الاانالي  ياانت ن ا ت ا لا  تش كرا   ضه اأاّ امب اى  اان طافي ا ننها:ا

اهت  ااحملي اعد  ا ار ٍ او  فياص اراأ اام ار ةن يا"ا2"اصخ اأ اانال ا"

ا  يدها درلاميدهاوتاد  اذندرانضدب ااأدمّاانلتةدم ياااااااااهناامشد الاعدامد اأدلابااملتةم دأامشد ررااملته أدأامااااااا

 انشت تاانل ا اوا ي اأ هة ااملناط اانيةنااملغذلبااأ اويض ار هاػالدي اااند اتااملخ طبدأاكدهامانعد ااملتلأدلااااااا

لاانبيددخماانشددا ياااملددتةا الامرة  ددهااوتددباااأددمّاااع دد اذاكددخمافيددهااندد اتااملخ طبددأااملتنالدد لالا"اانضددخ اأدد ااا

 ا ام  لالاانغي باأااحغناراالاان ه امافتنل الاانالي  يا أغ تامش اوأا نح اعنيهانتت  لاانال ا"افت ش

اامل  ايأاان   فأان  ااملتل  ام اان اا الاامذل  رها امتبي يها.

اؿ لاا م نايا)انذلاثاانشدايب(:اوغد  اان أدمام اا مد نالا"امب  كدأا لييدأانلةن د اانشدانايااند ياااااااااا

ذندراان أدماا مد نايااهدنا"اانالد  ك فا"ااملالدتة لاأد ااؿع ود تاانشدابيأمااأدماانالد  ك فمااااااااااااا3وادلار اانش ر ا"

 انال  ك فا ة ا   أهاحع و تامن انيلأمااح نأاكغ افياو  باانبخ اا ىنضارب كه اأ فنرّ اعدبااملغد أ لااا

مددناا تشدد  ااا حددبااا يدد فااجملهددنوما  دد احبدد اانشددا اءاهدد ااان أددماكنصدديهااأددماانعشدد ا املغدد أ لااـ  ددأاااااااااا

(.ا دددرلام ااملي ا دددأا تددد  لاندددتغرلاأالددد ااا مددد نالاانشدددابيأا ؽضضددده انتضدددب اممددد نالايضدددي أاااااا4اجملهدددنو")
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عذام اانالدد  ك فالاا مددد نالاانشددابيأااهددناا ددلا دد  اوالددتةتااك متعشددد  ااااااااا–ع اصدد ان دد اانتاددبرلااااا–ك ف ييددأا

عدد ا  اا صدلالا عنو ددها دد ظالاؾددماااجملهدنواكي ةدد اانالدد  ك فالااند طاوشددت ااجملهددنوا يددهاو ود اذنددرامانااا

اجملهنوا م  لالاانغي باامل لقاماف حلدأاانبخد اان نولدأانلبخد ارد اأالدن ا  ئدباما مثدأاك اد  اع د اذ ااا بد طاااااااااااا

رةيدقانده وااهددنا"صد ار"افدد ن أن اانشدا وأاه دد ا ذل دبارلد امددناأد اانتدد ا لاا انتناند ا انت  مددلاأد اودد  اااااااااا

االبأاانشي فيأاا اله الاعر اءاانتن كأافينيّ ا مج نيّ ا.ان طاصيأاانع  فأا اناةقاأااي

  لت  اه راان أن ااملت ا لأااملت  الاالاي  أا اح لاودل اأ ا  شل اامل ننوااملتة لاك ييعالد اا ا مد ااا

 اؿم اان   مار اه ااانتشتخما انتةم يا انتش ذ اان يامدي  ارلد ااند اتاك طبدأا أتعلةدأا.افذلحدلاك ح دأاااااااا

أالن ان وه املاوله راان  طا ه  اوددل اانالدؤاوارد اهد ااانشد ءااملهد ااند يا بخد ار دهااند اتا؟امهدناااااااااااار اش ءا

ان احأا ايمت  ااا اشلد  ءا؟امهدناا حبدأا ا هدلا؟!ام اميحدهاان دنالااؿ ي يدأاانديتا عة دلا  ضدل ا   ة د ا ػةداااااااااااااا

هد ان د ام اانشد ر اود  وا  هد ّاالاااااا لام  ك فا  دلا دمءالا طد ا احد اوالدنفرااؿدبحا انالد  ا؟!ا.ا ه د اولاااااااا

(اانب ادد اايييادد ن .اعذاو دد ياانتن كددأاان يالدديأااندديتار وشددته ااندد اتاا2(اانب ادد اان يالدد اااا1 ع يدد اكادد و اهةدد ا:

   ك  ه ا  اءاذنراانتشل ا ايمال ااعدا  يباعشا وافتيلاايييا وان  ااملتل  انتن را  الدخبهافيعدن ااا

اأا انتن كأاانشا وأا.ط ف اع  الااملا فنأاان أمو

أددد ا دددل اذندددراودددذلاء ان ددد ااينردددّ اأددد اانتة ردددلاا و دددني الامطددد ا اامشددد الاانشدددا وأالاامل  نردددأاااااااا

ان ااأ  يعيأاماأ او قانل أماايت  يتاح  يأاأتنا يأاأااان ييتاانيتاوةله ا ونح اكه ا.ا  تخنواان اتا

رينودأاحشد  ااأد اان أدن ااملالدتة لااأد اح دلاانتد اوااااااااااااملخ طبأالامي  ياع  اعداذاتاأتعلةدأانيتخلد اكضدنالااا

انشايبا.ا   ا تنل اه راان أن ار  اان ل لاانال خيأاشل ار فوأانع ه اػ   اذنراعداامو ءاان ين اان يا

اوالتش اأ ا  واامل  ايأاان أموأاا م ناوأا

ااحلخمالاذنراانت اواامذ  را   ليه ام رأاو ا"اما ا"اند ا ددمف

ا ننا:"مانف"ا بلا  بته   حبل ا "حيع  ا"املاوبلا ملاول صب با 

فالانفا اع ا  يخمارلةّ اعّياميه اػ   تافيي ه اانتا وييأانتضب ا) (اأ اان الد ءاَ دنااانليدلاك  هد ااااا

فال ءاصب حه اا رلام امثأا  يب احتةيّ اويض ار هاان أمااآل  ااجمل  اانها"احيع  ا"ا حيع  اام  ا    ااأد اا

اا1لام   اأ اأ   أااحت امصب ااأمااـضبا.....ا ه اا  وأااـضبا"ا اٍفا
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ذندددراحيعددد  ا"اانلالددد  ا"امأحددد ا"احيعددد  ا"اانددد طاافهدددنااأدددم انلنددد با اؾيددد  اا ه ددد اولهددد ان ددد اانددد  ااااااااا

ايمتا اياا مملنكهالاانتشخيطا لا ع ي ااأموتهااناعاليأاا و ن اانت  كلاانغ يارل ااملالتن اانالد خ اا

ا"احيع  ا"اكشخ اانضنا ااك    تااأموأا يض ار اكا ارةيقاا أع ن ا  ئ .اكاامانفا 

فهناوشرلاعدااؿ نأااملذلفوأاانيتا صله اعنيه ااجملتةااما  ب ا  ي ً احال  او لها ي  اا  ضبا"ا

ا"ام احيع  "ا أا نيامت لهاامل ملااؿبل ا  بته ا"امانف"ا ن مب ا  يخماانا  أامببيأاكااان أدمو ا"ااؾد كاا

نلندد بااملا ددنيااا    دد افتبيددااانيتدد لاااا–  دد  امددببّ اا–اؾدد بااؿالدد ا"ا دد باا اض"ااني دد ااملدد  ااامف ااا

شددد فه ا"ااملددد مل"امصدددبخخمااأدددمّاانلتيالددداا ايمددد وااجملتةاددد اان ددد  مارددد ااني ددد ا  ددد فيااؿ ندددأااي تضددد فوأااااااا

ي هة اوللارل اانال  اف  ااناةقاماعذاو دماباا اي تة ريأا.ا   ا ليهة اوؤفياعدااآل  ااف نت  كلاانغ ي اك

ا  هة ار اا صلاا   اعسااملنا و االا ليهة ا.

فدد مل حظام حاانشدد ر اوالددتة اأ ف ددهااان أموددأاأدد اانددذلاثاانشددايبانيضددبغه اك ننا ايددأافتادددلاردد ا ا ددااااااا

يالديأاانديتا تخد ااااأاي ا ػ كأاحيأافيلت  ااـد ظا اناد  ا انيد فيا اؾةاد ا ػد   اكد نراان رودأااان  أ ااااااا

أدد اان أددماألنددلا هدد باعنيددهاأدد ا ا اهدد اا أا ي  هدد ا أدد اه دد ا لهدد ازلددأاانتن ودد اانشددا ياار دد ااندلف يدد ااعذاااا

والدتة اانشد ر اأد احع ود اانشدابا ممد طرله اا ضدأا لن هدد امفدناراان د  اأ د افدذللاكايد لاكدلامصدبخخماأدد فلااااااااااااااا

ا  دد ي اافادددلتاردد اانشددن يانلةليخددأاا ردد اااااا  دد ي اانشددابيأاأدد لارشدد و ار أددّ اا  دد ا يدد  اانشدداباالاهدد رااااا

ااؿال امل اي شل اا.

ف نشدد ر اه دد او ددن اكدد  ذلا يا ددنايااانلغددأا  دد أرلار  صدد ه انعدد او ددن اغل هدد اأدد ا  ودد ا وايدد اااااااااااااا

 شدعليه اكادد ام او يدد افيهدد اأد اا بامح ميالددها رناطيددها ااراراا مفعدد ارا يل  دهانلعددن ا انادد ملااأدد احننددها.ع ااااا

ذ اتااندد طا ااأددن راعشدد اوددما امفعدد اّاا أنا دد ا اار او اهدد اما وادددلار هدد ااحالددبااروتددهااااااااااااانشدد ر ار دد أ اوددما ااا

ا عو وننن يتها.

 عذاا  ح ا  ام  ي اأ ااند طاانلدناه ااؾمئيدأانل أدماانشدا يا هد امجلدأاأد اوعد اامشد الاعنيدهااأد ااااااااااااا

 اذندراام حاانتنريد اان أدمياااا شع تاا مئيأاا نيخمانب د تامم مديأاالاان ضدي لا ك  ئهد ااناد  اافلديسااأا دااااااا

و دد ار دد اهدد اااؿدد اماف ملتلأددلاالااندد طاانعددني اهدد ام ا لددراانلددناه ااؾمئيددأايا ادد  اام ا عددن اار  صدد اااااا

ه راانا  ص ا شعلامبنةنره ااأمّااا ليّ اوعد ام ايالتشديهاأد اانا دنا اااااا–فو  أيعيأا مئيأاالا ال ا ل ا

"ا  وبد  ا"اانلدتااشدعلت ااند طااااااواانتة ه ام اانت ا لاكاااند ا ااك اوأا"ا  وب  ا   ي اهة اانبل ا"افة ا  

ردلاؼ  هة ااني رلالاانيغ ءاان  ض اار اذ ك يهة اأاّ الاذا يأام   اه ا"اانبل ا"افع  ا نا اعط  يايالبأا
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صدلااعح اهة اعدامياأع  افيهاوب  اا   يا/و و ا/أع فاان  ع ا/أ   اان فار ا/أ شد اانضدي يا/افكاد  امااا

ا ان راأ او فاا/مأحهاأ امنالااملال ا/ااموخمانلااملع اأ اأ قها/ار فتهاو يّ ا/اميها طن.ا

عذ ا تلبساان اتاك ننط ا"ا  واك  ا"ا"اريبد  "ا/اكي دن ا/اصدخ اأد اانالد ا/اكدلانت الدلاأد ااند اتاذ ا دّ ااااااااااا

ا/الاامل  ياي ص اانا  ياام   ا"اماي الا بنك/لامي  اوي ا/الا  ي امكنام  ا/لايينرلو احالً 

  نرا تخ اان روأا  تة ه اان ل لانلا ملا   ضه ااملنا  انتنةاالاأ ننواان فعانلنا اااملا شا

اان ياا تلخمافيهااملا ورلا   فتافيهاان ي ا ايضه تافيهاانيناصلاكااا  أ أانيضب اانل  اهنااملالي  .

ا لااـت  انلط:اعدااآل  :

ااندلا اع  ااؿغ اوأام ّي: اان أن  ار ه ل اونر  ام  اامك اريأ ا رب  وأ ااني ل امبنهبته اامت    ف ي 

ا ه ا ش اكا اان أن م اك ا االاشا رافتنلخمان   اف ن اميه ا  امنلخماحغناا اعنيه ام ك ّ  انية يأاانيتامش ي 

اانش ر ارةقاأ اوةلهاأ األم لاام ا ي ئل.ا

اك امتيم اان ي اامك ا  ام  اانب ح  اوات   ااؿنااار ييّ : ال اوعة  ااندلف ي  ا ض ئ  ال اا فك  اان ط ه

ان ااأ  يع اان  ئ اكااذا اا زلهة اانش ر الا ضي  هاكد"ا  وب  ا   ي اهة اانبل "ا ه    اان ا   ا تخ ا ا

لاا فع اا ان ر ا ع اا تليت ايالبي الااؾال ا لاانتشعلالاا رة  يا هناان أماان يايلةالهالار  و اان طا

اوشعلاأ  ا انلنصنواعداان ينأاان أموأاانعليأالاانا نا .اان ي

ر ن دد :اامددتي فاانشدد ر اأدد ار  فتددهاانت اىيددأالا نريدد اان أددن ااؿغدد اوأاأدد ا دد وااملنا يددأاكددااامل عدد ااااااا

 اؿ ع افهناوغااعح  اا ليهالاامل ع ا ا    الااؿ ع انرلع اييالهاك مل ع ا هل ه اك ننا اااملدؤملاا

اي اأ هالاره اامأ أأا أ اكا ه .ان يار 

ااكا :ع اان أن ااـ صأاانيتا  اه ااندلف ي اه اأي  ي انيه اػ كتهاانيتا تةخنااحنوا غ و اائيالأا

مك  ه ا غ و اان نالمااننط مااميال  ما اؿ وأا انالا فل.ا  غماػ كتهاك ن فعانل نالااملمويأما ن نرامتيما

اشا راك  باانالخ وأ.

ا

ا

ا

ا



 

736 
 

  2016 يونيو   - يناير  –بع السا العدد                     جامعة الناصرمجلة 

 

 رموز الحضارة  اليمنيت  في شعر عبد اهلل البردوني
 

 د. علي يوسف عثمان عاتي       
 

ا:املض فاا امل ا اانلبخ ا  ئةأا

 . ان  ع اانع و 

  .2002اك اهي اامح اامل خي ماأان اانبل ا ا ان ب ئلاانية يأمفاااانعلةأانلتن واا ان ش مص ا ءامانية  .1

 ك باان اءاأ فلا)اأم(افااااملا ا اأض اف.ت.ااا3اك اأ لنامنال  اانا باأم .2

  .1979م1 تا.نب   مط بناارب ان ناماملان اا فك مفاااانال انلة وااكرل .3

 حناااا  ياأاهالا   لاانية ا)في ون( .4

  .1983ف.رب ااناموماامل  حلماشا اءاأ اانية مافاااانانفلامكرل تماك   اؼ و اا  اان باأا .5

 ردلااييذليخماا–ف.رب اا اانب ااأ  واكا نا اك  ءاان ضي لالاشا ارب اا ااندلف ي ا .6

  .1986املا ص الاانية ا"ان روأا اني ا"امفاااانانفلاكرل تااف.رمان و اعزل ريلماانشا اانا ك  .7

 فا و ااؾ  يماان أموأا ا فباانا ك ااؿ و مافااايهغأاأض ماف.ت.ا .8

  .2001ما اممح ااؿ  يماف ااانعلةأالااناةلاا فك مافاااانعت بااؾ أا انل ش ا انتن واماان  ه لما .9

  .1999يبأاانا أأان ضنااان   فأماص بافغلمامم نيباانشا وأااملا ص لمااشل .10

  1999ص بافغلماشي اتاان طمااشليبأاانا أأان ضنااان   فأما .11

  ا.1995احلأالاانشا اانيةنا  وها ح و همفاااانيع اك أشقاماان باأااـ أالأاارب اا ااندلف ي م .12

ت باانية اص ا ءاان باأارب ا ااندلف ي ماا رة واانشا وأمااجملل اا  واعص ااااشليبأاانا أأانلع .13

  .2002ا  دا

 فةنرأاأ ااملؤنياا:ف.ممح اياي اانع اراا ع    ايضنظا افاام تامفكيأا .14

  .1993قة ااع اأب اكماانلغأاانشا وأالااـ  باان   ياانا ك مافاااانشؤ  اان   فيأاانا أأماكغ افما .15

ا-ماونيين43-42لمافلأااملا فأماانا فاقة ارب اان مح اونيسماأ  اك تايل وأالامهةيأاا م ناا .16

ا 2006وننينا

  .1962قة ا  ية اه واماا فباامل  ا ماان باأاان  ن أمأ باأاا للنااملض وأما .17

اؾمائ ااا-ه  اف طةأاانمه اءممج ني تاان أمالاانشا اانضنلماام نأاأ  الترلا  أاأامك اكع اكل  و  .18

2006.  

  .1991يتها شا وتهماعة ا ت باان طاامليتنبمافااااآلفابمكرل تمو  ااناي مشا اامل  حلمأ  ا- .19

 
 

ا



 

1 
 

Nabil  A  Alkadasi  et al   Synthesis of  Fe2O3  Nanoparticles  

AL – NASSER    UNIVERSITY 

JOURNAL 

 

Jan- Jul 2016   Vol. 1 No. 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Introduction: 

       Don DeLillo was born in 1936. He is an  

Abstract :- 

 

Fe2O3 nanoparticle has been successfully 

synthesized and here we report the 

modification of the preparation method of  

Fe2O3 nano-particles, which consist  of two 

stages, beginning with the crushing  and 

separation of iron ore from Hematite stone. 

Then, the Fe2O3 nano-particles were 

synthesized using the co-precipitation 

method . The result hematite oxide powder 

rock is  shown random size and shape, will 

Fe2O3 nanoparticles are shown more clear 

shape and uniform Structure and 

distribution .The characterization of  Fe2O3  

nanoparticle was done by SEM, TEM, XRD 

and Spectrophotometer. 

Keywords: Hematite, Fe2O3 nanoparticles, 

properties and characterization. 

 

Co-friendly Method of Synthesis of  Fe2O3  Nanoparticles from 

Hematite stone from Republic of  Yemen 
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 ملخص البحث :

SEMTEM

XRD

 

Introduction: 

In the previous work, Synthesis of  Fe3O4 nanoparticles from Ferric 

Nitrate by Sol-Gel  Method were synthesized [1]. 

Hematite is the mineral form of iron(III) oxide (Fe2O3), one of  the 

several iron oxides. Hematite crystallizes in the rhombohedral lattice 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron(III)_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Trigonal_crystal_system
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system, and it has the same crystal structure as limonite and corundum. 

Hematite and limonite form a complete solution at  temperatures above 

950 °C . Hematite is a mineral, colored black or silver-gray, brown to 

reddish brown, or red. It is mined as the main ore of iron. Varieties 

include kidney ore, martite , ironrose and specularite, while other  the 

forms of hematite vary, they all have a rust-red streak. Hematite is 

harder than pure iron, but much more brittle. Magnetite is a hematite- 

and magnetite-related oxide mineral [2-5]. 

Huge deposits of hematite which are found in banded iron formations. 

Gray hematite is typically found in places where there has been 

standing water or mineral hot springs, such as those in Yellows stone. 

 The mineral can precipitate out of water and collect in layers at the 

bottom of a lake, spring, or other standing water. Hematite can also 

occur without water, however, usually as the result of volcanic activity. 

Clay-sized hematite crystals can also occur as a secondary mineral 

formed by weathering processes in soil, and along with other iron 

oxides or oxyhydroxides such as goethite which  is responsible for the 

red color of many tropical, ancient, or otherwise highly weathered soils 

[6]. 

Ferric oxide is the inorganic compound with the formula Fe2O3. It is one 

of the three main oxides of iron. Hematite ( Fe2O3  ) is the main source of 

the iron for the steel industry. Fe2O3 is ferromagnetic, dark red, and 

readily attacked by acids. Ferric oxide is often called rust, and to some 

extent this is useful, because rust shares several properties and has a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trigonal_crystal_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal
http://en.wikipedia.org/wiki/Ilmenite
http://en.wikipedia.org/wiki/Corundum
http://en.wikipedia.org/wiki/Mining
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_ore#Hematite_ore
http://en.wikipedia.org/wiki/Maghemite
http://en.wikipedia.org/wiki/Banded_iron_formation
http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_spring
http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(chemistry)
http://en.wikipedia.org/wiki/Volcano
http://en.wikipedia.org/wiki/Clay
http://en.wikipedia.org/wiki/Weathering
http://en.wikipedia.org/wiki/Soil
http://en.wikipedia.org/wiki/Goethite
http://en.wikipedia.org/wiki/Tropical
http://en.wikipedia.org/wiki/Inorganic_compound
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetism
http://en.wikipedia.org/wiki/Rust
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similar composition. Rust is considered an ill-defined material, 

described as hydrated ferric oxide.Fe2O3 can be obtained in 

various polymorphs. In the main ones, α and γ, iron adopts octahedral 

coordination geometry. That is, each Fe center is bound to six oxygen 

Legends. Application of iron ( III ) oxide is as the feedstock of the steel 

and iron industries, e.g. the production of iron, steel, and many alloys[7-

10].  

A very fine powder of ferric oxide is known as jeweler's rouge, red 

rouge, or simply rouge. It is used to put the final polish on metallic 

 jewelry and lenses, and historically as a cosmetic. Iron oxides are used 

as pigments in dental composites alongside titanium oxides. Hematite is 

the characteristic component of the Swedish paint color Falu red. Iron ( 

III ) oxide was the most common magnetic particle used in all types 

of magnetic storage and recording media, including magnetic disks for 

data storage and magnetic tape used in audio and video recording as 

well as data storage . However, modern magnetic storage media - in 

particular, the hard disk drives - use more advanced thin film 

technology. α-Fe2O3 has been studied as a photo-anode for the water-

splitting reaction [11-18].. 

Experiment: 

Materials:   

Hydrochloric Acid  ( HCl ) and  Ammonia Solution ( NH4OH ) were 

from Sinopharm chemical reagent Co ,Ltd ,China, Fe2O3 powder from a 

rocky  mountain in Al Maidan ,saada  and Al Habag, Al-Baida'a,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism_(materials_science)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewellery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(optics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rouge_(cosmetics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Falu_red
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_storage
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_tape
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Republic of Yemen. 

 Characteristics of   Fe2O3 powder is reported in table 1  . 

Molecular  formula hematite   oxide powder ( Fe2O3 ) 

Appearance  red    powder  

Contain Fe2O3  78.40  % 

Contain CaCO3  21.60 % 

Country  Al Maidan ,saada  and Al Habag, 

Al-Baida'a ,Yemen (22) 

Table 1.  Characteristics of    Hematite   oxide powder  From XRD 

 
 

Photo. 1. Hematite  Rock                    Hematite in powder form  
 

Experiment  

In this  experiment  , The first step is the physical preparation method 

,in which hematite stone was pulverized to obtain a powder . Second 

step the hematite iron  ore powders were prepared by the chemical 

coprecitation method to synthesis of  Fe2O3 nanoparticles .In typical 
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coprecipitation synthesis procedure , 5 g Fe2O3 powder and 10 ml HCl 

were mixed at 90 0C for one hour . The solutions were filtered and then 

12.5 mL NH4OH (90%) was added to the filtrate .The red precipitate was 

collected and washed with de-ionized water and pure ethanol three 

times [19-22]. 

Scanning Electron Microscopy :  

The resulting particles morphologies were observed by SEM which was 

carried out on a Sirion 200 SEM at an 

accelerating voltage of 10 kV. To prepare samples for SEM, a drop of 

the dialyzed particles dispersion was dropped on a clean silicon wafer, 

and water was allowed to evaporate. Then, the samples were coated 

with a 

thin layer of gold. 

Transmission Electron Microscope  ( TEM ) Test   

For TEM Test , a small amount of sample was dissolved in  3mL 

of  deionized water  in test tube and the solution was stirred by ultra-

sonication  . Then 10 µ L sample  was transferred to clean Copper Grid  

and kept for drying for TEM test. The TEM micrographs of samples 

were observed by CM 12 Philips Transmission Electron Microscope .   

Spectrophotometer Results   

For Spectrophotometer results, a small amount of sample was put 

in a  test tube and then  dissolved in  3mL chloroform and it was stirred 

by ultra-sonication to make sure the sample was uniform . Then 

solution was transferred to cavity of spectrophotometer and   Spectra 
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were recorded at 400 to 750 nm. 

XRD Results   

For XRD results, a small amount of  powder sample was put in  

the XRD machine connected with computer . The result was record 

between intensity (KCPS) and Degree (2ɵ ) shown in the figures ( 1 & 2 ) 

. 

Results and Discussion: 

The  Fe2O3 nanoparticle  was synthesized   by  heating at 90 0C  ,Fe2O3 

solution  . Plates 1, 2 ,3,and 4 ( SEM ) and plates 5,6 and 7 ( TEM )  shows 

the top-view TEM images of the Fe2O3 powder  .The size of the Fe2O3 

nanoparticle  is obtained  from TEM  and SEM  photos. The surface of 

Fe2O3 nanoparticle  shows several large meandering wrinkles. The 

thickness of  Fe2O3 nanoparticle  is   clear in  high-magnification TEM 

images . Plate (SEM) 1. Hematite oxide rock powder shown random size 

and shape, will plate ( SEM 2,3 and 4 ) shown more clear shape and 

composite and uniform Structure  and distribution for Fe2O3 

nanoparticles . 

And Plate (TEM 5,6 and 7 ) for Fe2O3 nanoparticles shown uniform 

Structure  , clear size and shape and distribution .   

Fig ( 1  )  X-ray diffraction  and table (1) for hematite iron oxide shows 

the graph the contain  ratio Fe2O3 and CaCO3 in hematite powder  rock . 

will Fig ( 2  )  shows the graph for Fe2O3 nanoparticle after experiment 

done .   
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 Fig ( 3and 4)  Spectrophotometer shown the graph all of  Hematite  rock 

powder  and Fe2O3 nanoparticle  respectively dispersed  in chloroform  . 

The  big Absorption in Fig ( 3) shows is 2800 appear in 520 to 540 nm for 

Hematite. Will Fig ( 4) shows big absorption is 2600 appear in  440-500 

nm for Fe2O3 nanoparticles .       

Conclusions  

In conclusion, we have modified the synthesis method for Fe2O3  

nanoparticles through using the coprecipitation method with iron oxide  

(Fe2O3). Application of iron ( III ) oxide is as the feedstock of the steel 

and iron industries will   Fe2O3 nanoparticles are use  in magnetite 

storage media and other   important  application. The surface and 

thickness of   can be seen  from the TEM image 
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Plate (SEM ) 1 .Hematite Oxide Rock in Powder Form  
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Plate (SEM ) 2. Hematite oxide nanoparticles (dry 60  0C Temp. )   
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Plate (SEM ) 3. Hematite oxide nanoparticles (dry 60  
0
C  Temp. ) 

 

Plate (SEM ) 4. Hematite oxide nanoparticles (dry 60 
0
C +200 

0
C 

Temp.  ) 
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     Plate (TEM ) 5. Hematite oxide nanoparticles 

 

 

 Plate ( TEM )  6 . Hematite oxide nanoparticles 
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Plate ( TEM )  7. Hematite oxide nanoparticles 

 

Fig. 1 : XRD for Hematite   Iron Powder 
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Fig. 2 : XRD for Fe2O3 nanoparticles  

 

 

 Fig. 2:  

Spectrophotometer for Hematite   Iron Powder 

 

 Fig .3: Spectrophotometer for Fe2O3 nanoparticles  
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